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บทคัดย่ อ
งานวิ จัยนี ม้ ี วัต ถุประสงค์ ห ลักเพื่ อออกแบบ
และเลื อ กวั ส ดุ พ อลิ เ มอร์ ที่ เ หมาะสมในการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ฝาเปิ ด-ปิ ดขวดบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
ชิ ้นงานที่มีความสมบูรณ์ และมี อายุการใช้ งานที่ดีขึน้
จากการออกแบบบริ เ วณบานพับ ของชิ น้ งานพบว่ า
รู ปร่ างของรอยคอดกลางบานพับแบบโค้ งจะช่วยลด
การเกิ ดจุดบกพร่ องในชิน้ งานได้ เมื่ อเที ยบกับรู ปร่ าง
รอยคอดกลางบานพับ แบบเหลี่ ย ม จากนัน้ ทํ า การ
เลือกวัสดุพอลิเมอร์ ที่จะทําการวิจยั 3 ชนิดคือ HDPE,
PP Homopolymer และ PP Copolymer มาทําการ
ทดสอบและวิเคราะห์สมบัติเชิงกลเบื ้องต้ น พบว่า PP
Homopolymer มี ส มบัติ ก ารดึ ง ยื ด และการดัด โค้ ง ดี
ที่สดุ ในขณะที่ PP Copolymer มีสมบัติการต้ านทาน
แรงกระแทกดี ที่สุด จากนัน้ ทํ าการสร้ างแบบจํ าลอง
คอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์การไหลของวัสดุพอลิเมอร์
ทัง้ 3 ชนิดเข้ าสู่แม่พิมพ์ที่ผ่านการออกแบบแล้ ว เพื่อ
วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ในการขึ ้นรู ปชิ ้นงานจริ งด้ วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่าชิน้ งานที่ ผลิตจากพอลิ
เมอร์ ทงั ้ 3 ชนิดมีรูปร่ างสมบูรณ์และ PP Copolymer
ใช้ เ วลาในการขึน้ รู ปนานที่ สุด จากนัน้ ทํ า การขึน้ รู ป
ชิน้ งานจริ งแล้ วนํ าชิน้ งานฝาเปิ ด-ปิ ดที่ ได้ ไปประเมิ น

หาอายุการใช้ งานจริ ง ซึ่งได้ จากการทดสอบการพับ
เปิ ด-ปิ ดฝาด้ วยเครื่ องมือทดสอบที่สร้ างขึน้ มา พบว่า
PP Homopolymer และ PP Copolymer มีอายุการใช้
งานที่ค่อนข้ างสูง (มากกว่า 30,000 รอบ) ในขณะที่
HDPE มีอายุการใช้ งานน้ อยที่สุด (น้ อยกว่า 1,000
รอบ) จากผลการวิจยั โดยรวมสามารถสรุ ปได้ ว่า PP
Homopolymer มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑ์ฝาเปิ ด-ปิ ดขวดบรรจุภณ
ั ฑ์มากที่สดุ
คําสําคัญ: ฝาเปิ ดปิ ดที่มีบานพับเป็ นองค์ประกอบ /
แบบจําลองคอมพิวเตอร์ / วิเคราะห์การไหลของพอลิ
เมอร์ / วิเคราะห์อายุการใช้ งาน / เครื่ องมือทดสอบ
การพับเปิ ดปิ ดฝา
Abstract
The objectives of this thesis were to
design a hinged opened-closed cap for a
container and to choose a suitable polymer for a
long product lifetime. Three types of polymer
were selected in this study; HDPE, PP
homopolymer and PP copolymer. The tensile
and flexural strength, as well as the impact
resistance were measured. The results of tensile

and flexural tests showed that the PP
homopolymer has the greatest tensile and
flexural strength, while the results of the impact
test showed that the PP copolymer had the
greatest impact resistance. Computer
simulations of plastic flow were conducted to
analyze process capability. The results showed
that the PP copolymer had the longest
processing time. The results of product design
showed that adding a curved recess located
along the center line of hinge reduced failure.
Caps were molded from the polymers and
repeatedly opened and closed to determine the
life time using a specifically designed flex test
machine. The results show that caps made of
the PP homopolymer and the PP copolymer had
a long lifetime, greater than 30,000 cycles, while
caps made of HDPE had a short lifetime, less
than 1,000 cycles. It is concluded that the PP
homopolymer is the optimal polymer to produce
the hinged opened-closed caps.
Keywords: Hinged Opened-Closed Cap /
Computer Simulation / Polymer Flow Analysis /
Lifetime Assessment Analysis / Flex Test
Machine
1. บทนํา
จากสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศที่
ผ่า นมา พบว่า อุต สาหกรรมทางด้ า นการผลิ ต บรรจุ
ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ได้ รั บ ผลกระทบเป็ นอย่ า งมาก

ประกอบกับในปั จจุบนั มีการแข่งขันทางด้ านการผลิต
อย่ า งรุ น แรง ดัง นัน้ เป้ าหมายที่ สํ า คัญ สํ า หรั บ การ
แก้ ปั ญ หาก็ คื อ การมุ่ ง สร้ างความสามารถในการ
แข่ง ขัน ด้ วยการพัฒ นาทัง้ ทางด้ า นเทคนิ ค คุณ ภาพ
และวิธีการต่างๆในการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ได้ มา
ซึ่งรู ปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อทําการผลิต
อั น จะนํ า ไปสู่ ก ารลดต้ นทุ น และเวลาในการผลิ ต
ตลอดจนการสร้ างความพึงพอใจในเชิงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้ กบั ลูกค้ า
แต่ เ นื่ อ งด้ ว ยการสร้ างชิ น้ งานฝาพลาสติ ก
เ ปิ ด –ปิ ด ภ า ช น ะ บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี บ า น พั บ เ ป็ น
องค์ ประกอบเป็ นเรื่ องที่ ท้ าทายสํ าหรั บนัก ออกแบบ
และผู้ประกอบการที่ เกี่ ยวข้ อง เนื่ องจากบริ เวณบาน
พับนี ้เป็ นส่วนที่ต้องได้ รับการพับเปิ ด–ปิ ดซํ ้าไปมาเป็ น
รอบๆ จึ ง ทํ า ให้ บริ เวณนี อ้ าจเกิ ด ความเสี ย หาย
เนื่องจากความล้ าได้ ผลที่ตามมาคืออายุการใช้ งาน
ของฝาพลาสติกจะน้ อยลงหรื อเมื่อใช้ งานฝาพลาสติก
เปิ ด–ปิ ดไปได้ ในจํานวนรอบที่น้อยฝาพลาสติกจะเกิด
การฉี กขาดเสียหาย ดัง นัน้ การออกแบบในเรื่ องของ
รู ปทรงรวมทังการเลื
้
อกวัสดุพอลิเมอร์ ให้ เหมาะสมกับ
ประเภทของการใช้ ง านชิน้ งานฝาพลาสติกเปิ ด–ปิ ด
ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีบานพับเป็ นองค์ประกอบนับว่า
เป็ นสิ่งที่สําคัญอย่างมาก
จากสาเหตุ ดัง กล่ า วทํ า ให้ เกิ ด แรงจู ง ใจใน
การศึ ก ษาและวิ จั ย ในเรื่ อ งของการออกแบบและ
พัฒนาชิ ้นงานฝาพลาสติกเปิ ด–ปิ ดภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่มีบานพับเป็ นองค์ประกอบเพื่อให้ ได้ มาซึ่งอายุการใช้
งานที่สงู ขึ ้น อนึง่ จากผลลัพธ์ที่ได้ จากงานวิจยั สามารถ
นําไปใช้ เ พื่อออกแบบและขึน้ รู ปชิน้ งานฝาพลาสติก
เปิ ด–ปิ ดภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์ได้ ตอ่ ไป ทังนี
้ ้เพื่อลดต้ นทุน

และเวลาในกระบวนการผลิต ตลอดจนการสร้ างความ
พึง พอใจให้ กับ ลูก ค้ า และการหาแนวทางการแก้ ไ ข
ข้ อบกพร่ องต่างๆที่เกิดขึ ้น เพื่อนําไปสู่การพัฒนาการ
ผลิตจริ งต่อไป
2. วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีดาํ เนินการทดลอง
2.1 วัตถุดบิ และอุปกรณ์
วัสดุที่ใช้ ในการทดลองมี 3 ชนิดคือ HDPE
เกรด V1160 ค่าดัชนีการไหล 11 กรัม/10 นาที PP
Homopolymer เกรด 1100NK ค่าดัชนีการไหล 11.4

- ทําการออกแบบบริ เ วณบานพับของชิน้ งานขึน้ มา
ใหม่ พร้ อมทัง้ วิ เ คราะห์ ก ารไหลของพอลิ เ มอร์ ห
ลอมเหลวเข้ าแม่ พิ ม พ์ ด้ ว ยโปรแกรม Moldflow
Plastic Insight โดยเปรี ยบเทียบกับรูปร่างบานพับ
แบบเดิม
- เลือกวัสดุพอลิเมอร์ ที่เหมาะสมในการผลิตชิ ้นงาน
พลาสติกฝาพลาสติกเปิ ด-ปิ ดภาชนะบรรจุภัณ ฑ์
โดยวัสดุพอลิเมอร์ เริ่ มต้ นที่ต้องการศึกษามี 3 ชนิด
ได้ แก่ PP Homopolymer PP Copolymer และ
HDPE

กรัม/10 นาที และ PP Copolymer เกรด 2300K จาก
บริ ษัท IRPC ค่าดัชนีการไหล 4 กรัม/10 นาที

รอยคอดกลางบาน

อุ ป ก ร ณ์ ที่ ใ ช้ ใ น ง า น วิ จั ย ไ ด้ แ ก่ เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เพื่ อใช้ ในการวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Moldflow Plastic Insight
และโปรแกรม Solidwork Cosmos อุปกรณ์ ส ร้ าง
เครื่ องทดสอบการพับเปิ ด-ปิ ดฝาพลาสติก เครื่ องฉี ด
พลาสติกเข้ าแม่พิมพ์ (Injection molding machine)
เครื่ อง Universal Testing Machine (Instron Model
55R4502)

เครื่ อ งทดสอบแรงกระแทก (Impact

tester) แบบ Izod
2.2 วิธีการดําเนินการทดลอง
- พิจารณาแบบชิน้ งานฝาพลาสติกเปิ ด-ปิ ดภาชนะ
บรรจุภัณฑ์ ที่ได้ รับจากโรงงาน พร้ อมศึกษาปั ญหา
จริ งที่เกิดขึ ้นจากการผลิตชิ ้นงาน ปั ญหาที่เกิดขึ ้นใน
ชิน้ งานเป็ นลักษณะผิ วไม่ส มํ่ าเสมอที่ บริ เ วณรอย
คอดกลางบานพับดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1. แสดงจุดบกพร่องที่เป็ นปั ญหาในชิ ้นงาน

- ทดสอบสมบัตเิ ชิงกลของชิ ้นงานวัสดุพอลิเมอร์ ทงั ้ 3
ชนิด ในด้ านการดึงยืด การดัดโค้ ง และการกระแทก
- วิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการขึ น้ รู ป ชิ น้ งานฝา
พลาสติกเปิ ด-ปิ ดภาชนะบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Moldflow Plastic Insight จากการฉีด
ขึ ้นรูปด้ วยวัสดุพอลิเมอร์ ทงั ้ 3 ชนิด
- ขึ น้ รู ป ชิ น้ งานฝาพลาสติ ก เปิ ด-ปิ ดภาชนะด้ วย
กระบวนการฉี ดพลาสติกเข้ าแม่พิมพ์เพื่อใช้ ในการ
ทดสอบอายุการใช้ งานด้ วยการพับ

- ออกแบบกลไกและสร้ างเครื่ องมือทดสอบการเปิ ดปิ ดฝาพลาสติกภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์
- ประเมินอายุการใช้ งานจริ งของชิ ้นงานฝาพลาสติก
เปิ ด-ปิ ดภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์
- เลือกวัสดุพอลิเมอร์ ที่เหมาะสมที่ สุดในการผลิตฝา
พลาสติกเปิ ด-ปิ ดภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์ ภายใต้ เกณฑ์
ที่ใช้ ในการตัดสินใจของงานวิจยั
3. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
3.1 ออกแบบฝาพลาสติกเปิ ด-ปิ ดภาชนะบรรจุ
ภัณฑ์
3.1.1 ศึกษาลักษณะของชิ ้นงานที่เกิดปั ญหาในการ
ผลิต
ในการออกแบบชิ น้ งานเริ่ มต้ นด้ วยการ
พิจารณาและศึกษาลักษณะชิ ้นงานฝาพลาสติกเปิ ดปิ ดภาชนะบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ขึ น้ รู ป และเกิ ด ปั ญ หาจริ ง
ภายในโรงงาน ซึ่งผลิตจากวัสดุพอลิเมอร์ ชนิด LDPE
โดยพบว่า ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ อยู่บ ริ เ วณส่ ว นกลางของ
บานพับดังรู ปที่ 1 จากนันทํ
้ าการออกแบบรอยคอด
กลางบานพับร่วมกันระหว่างทางโรงงานที่ผลิตชิ ้นงาน
นี แ้ ละทํ า การวิ เ คราะห์ เ ปรี ยบเที ย บผลของการ
ออกแบบ โดยรู ปร่ างรอยคอดกลางบานพับแบบเดิมมี
รู ปร่ างเหลี่ยม ส่วนที่ ได้ รับการออกแบบใหม่มีรูปร่ าง
โค้ งดังแสดงในรูปที่ 2
3.1.2 การวิเคราะห์การไหลของพอลิเมอร์ ผา่ นบริเวณ
บานพับ
เมื่ อ ใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ วิ เ คราะห์
ลักษณะการไหลของพลาสติกหลอมเหลวเข้ าบริ เวณ
บานพับของชิ ้นงานฝาพลาสติกเปิ ด-ปิ ดภาชนะบรรจุ

ภัณฑ์แบบเดิม แสดงผลดังในรู ปที่ 3 ซึ่งเป็ นการไหล
เข้ าของพลาสติกหลอมเหลวที่ 51-57% โดยนํ ้าหนัก
ของพลาสติกหลอมเหลว จะเห็นว่ามีลกั ษณะการไหล
แบบเฮซิเ ตชั่น หรื อการที่ พอลิเ มอร์ ห ลอมเหลวมี การ
ไหลที่ช้าลงเมื่อผ่านบริ เวณรอยคอดกลางบานพับซึ่ง
เป็ นบริเวณที่มีพื ้นที่หน้ าตัดลดลงจึงมีการต้ านการไหล
ของพอลิเมอร์ หลอมเหลวที่สูง จึงอาจทําให้ เกิดการ
แข็งตัวก่อนและไม่สามารถไหลไปต่อได้ และอาจทําให้
เกิดปั ญหาช่องว่างบนบานพับของชิ ้นงานหรื ออาจเกิด
เป็ นรอยเชื่อมของพอลิเมอร์ หลอมเหลว [1-2] ซึ่งมีผล
ต่ออายุการใช้ งานผลิตภัณฑ์อีกด้ วย
ส่วนชิน้ งานที่ได้ รับการออกแบบใหม่นนั ้ การ
ไหลของพอลิเมอร์ หลอมเหลวที่บริ เวณรอยคอดกลาง
บานพับเป็ นไปอย่างต่อเนื่องหรื อไม่เกิดการไหลแบบเฮ
ซิเตชัน่ ดังแสดงในรูปที่ 4 ซึ่งหากทําการผลิตชิ ้นงานที่
มีรอยคอดกลางบานพับในลักษณะโค้ งนี ้ อาจช่วยลด
ปั ญหาช่องว่างกลางบานพับหรื อช่วยเพิ่มอายุการใช้
งานได้ อีกด้ วย [1-2] ดังนัน้ จึงได้ เลือกรูปร่ างบานพับ
แบบนี ้ไปทําการวิจยั ต่อไป
3.2 สมบัตเิ ชิงกลของวัสดุ
จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมบัติ
เชิงกลในด้ านการดึงยืด การดัดโค้ งและการกระแทก
พบว่า PP Homopolymer และ PP Copolymer มี
สมบัติเชิงกลที่ดี คือ PP Homopolymer มีสมบัติการ
ดึงยืดและการดัดโค้ งที่ดีที่สดุ ส่วน PP Copolymer มี
สมบัติความทนทานต่อแรงกระแทกที่ดีที่สดุ ในขณะที่
HDPE มีสมบัตเิ ชิงกลโดยรวมแย่ที่สดุ [3]

ก)

ข)

รูปที่ 2. แสดงรูปร่างและภาพตัดขวางรอยคอดกลางบานพับของ ก) ชิ ้นงานแบบเดิม ข) ชิ ้นงานที่ออกแบบใหม่

รูปที่ 3. แสดงลักษณะการไหลเข้ าบริ เวณบานพับชิ ้นงานแบบเดิมที่
ก) 51% ข) 53% ค) 55% ง) 57 % โดยนํ ้าหนักของพลาสติกหลอมเหลว

รูปที่ 4. แสดงลักษณะการไหลเข้ าบริ เวณบานพับของชิ ้นงานที่ออกแบบใหม่ที่
ก) 51% ข) 53% ค) 55% ง) 57 % โดยนํ ้าหนักของพลาสติกหลอมเหลว

ตารางที่ 1. แสดงค่าที่ได้ จากการทดสอบสมบัติเชิงกล
ค่ าที่ได้ จากการทดสอบสมบัตเิ ชิงกล
สมบัตทิ ่ ไี ด้ จากการ
การทดสอบ
ทดสอบ
HDPE
PP Homopolymer
PP Copolymer
โมดุลสั การดึงยืด
1,289.5
1,936.61
1,509.06
(MPa)
สมบัติการดึงยืด
ความแข็งแรงในการ
22.08
35.22
25.18
ดึงยืด (MPa)
โมดุลสั การดัดโค้ ง
746.72
1,307.32
1,068.05
(MPa)
สมบัติการดัดโค้ ง
ความแข็งแรงในการ
21.87
45.00
34.42
ดัดโค้ ง (MPa)
ความทนทานต่อแรง
สมบัติการกระแทก
5,232.03
4,846.405
12,076
กระแทก (J/m2)

ก)

ข)

ค)
รูปที่ 5. การวิเคราะห์การไหลของพอลิเมอร์ หลอมเหลวเข้ าสูบ่ ริ เวณบานพับของชิ ้นงานของ
ก) HDPE ข) PP Homopolymer ค) PP Copolymer

3.3 ความเป็ นไปได้ ในการขึน้ รู ป
งานวิจยั นี ้ได้ มีการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ
พอลิเมอร์ 3 ชนิด คือ HDPE, PP Homopolymer และ
PP Copolymer ด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [4] เพื่อ
ศึก ษาความเป็ นไปได้ ใ นการนํ า วัส ดุพ อลิ เ มอร์ ช นิ ด
นันๆ
้ ไปขึ ้นรูป
ผลของการวิ เ คราะห์ ก ารเติ ม พลาสติ ก
หลอมเหลวเข้ า สู่แ ม่ พิ ม พ์ เ ป็ นดัง รู ป ที่ 5 โดยพบว่ า
ชิน้ งานที่ขึน้ รู ปด้ วยพอลิเ มอร์ ทัง้ 3 ชนิ ดมี ลักษณะ
สมบูรณ์ และมีการไหลของ พอลิเมอร์ หลอมเหลวเข้ าสู่
บริ เวณบานพับฝาพลาสติกในลักษณะเดียวกัน การ
ไหลของพอลิ เ มอร์ เ ข้ า สู่บ ริ เ วณบานพับ ของชิ น้ งาน
เป็ นไปอย่างต่อเนื่องหรื อไม่เกิดการไหลแบบเฮซิเตชัน่
เมื่อวิเคราะห์เวลาที่ใช้ ในการเติมพอลิเมอร์ หลอมเหลว
เข้ าสู่เบ้ าชิ ้นงานจะเห็นว่าเวลาในการเติม HDPE และ
PP Homopolymer ใช้ เ วลา 0.3419 วิ นาที และ
0.3368 วินาที ตามลําดับ ส่วน PP Copolymer ใช้
เวลานานที่สดุ คือ 0.5462 วินาที
3.4 การขึน้ รูปชิน้ งานจริง
การฉี ด ขึ น้ รู ป ชิ น้ งานฝาพลาสติ ก เปิ ด-ปิ ด
ภาชนะบรรจุภัณ ฑ์ จ ะใช้ ส ภาวะการขึ น้ รู ป ตามที่ ไ ด้
วิ เ คราะห์ ด้ วยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ Moldflow
Plastic Insight [5] ชิน้ งานฝาพลาสติกเปิ ด-ปิ ด
ภาชนะของพอลิเมอร์ 3 ชนิดที่ผ่านการขึ ้นรูปแล้ วเป็ น
ดังรู ปที่ 6 ซึ่งจะเห็นได้ ว่าชิ ้นงานที่ผลิตได้ จากวัสดุ PP
Homopolymer และHDPE มีลกั ษณะสมบูรณ์ไม่พบ
จุดบกพร่ อง ส่วนชิ ้นงานที่ ผลิตจาก PP Copolymer

พบรอยขาวขุ่นบริ เวณบานพับ ซึ่งถื อเป็ นจุดบกพร่ อง
ในชิ ้นงาน [6]
3.5 การออกแบบและผลิตเครื่ องมือทดสอบอายุ
การใช้ งานชิน้ งาน
เครื่ องมือทดสอบการพับเปิ ด-ปิ ดฝาใช้ ระบบ
นิวแมติก (Pneumatic system) ในการขับเคลื่อนเพื่อ
สร้ างกลไกในการเปิ ด-ปิ ดฝาพลาสติ กภาชนะบรรจุ
ภัณ ฑ์ โครงสร้ างหลักของเครื่ องทดสอบเปิ ด-ปิ ดฝา
พลาสติกเป็ นดัง รู ปที่ 7 และมี การออกแบบกลไกใน
การพับเปิ ดและปิ ดฝาพลาสติก ดังแสดงในรูปที่ 8
3.6 ทดสอบอายุการใช้ งานเปิ ด-ปิ ดฝาพลาสติก
เมื่อทดสอบหาจํานวนรอบการใช้ งานของฝา
พลาสติกเปิ ด-ปิ ดภาชนะบรรจุภัณฑ์ พบว่า ชิน้ งานที่
ผลิตจาก PP Homopolymer และ PP Copolymer
ทนต่ อ การเปิ ด-ปิ ดในจํ า นวนรอบที่ สู ง คื อ มากกว่ า
30,000 รอบ ในขณะที่ชิ ้นงานที่ผลิตจาก HDPE มี
อายุการใช้ งานที่ตํ่าที่สุดคือน้ อยกว่า 1,000 รอบ ดัง
แสดงในรูปที่ 9
จากรู ปที่ 10 เมื่ อทํ าการเปรี ยบเที ยบการพับ
เปิ ด-ปิ ดฝาพลาสติกที่ขึ ้นรูปด้ วยพอลิเมอร์ ทงั ้ 3 ชนิดที่
จํานวนรอบน้ อยๆ พบว่า ฝาพลาสติกที่ขึ ้นรูปด้ วย PP
Copolymer เกิดรอยขาวขุ่นที่เด่นชัดที่สดุ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า ฝาพลาสติกชนิดนี ้เมื่อใช้ งานจะเกิดรอยตําหนิ
ให้ เห็นก่อนฝาพลาสติกที่ขึ ้นรู ปด้ วยพอลิเมอร์ ชนิดอื่น
[6] ซึง่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ าที่ลดลง

ก)
ข)
ค)
รูปที่ 6. แสดงชิ ้นงานฝาพลาสติกเปิ ด–ปิ ดภาชนะที่ผา่ นการขึ ้นรูปด้ วยกระบวนการฉีดเข้ าแม่พมิ พ์
ก) HDPE ข) PP Homopolymer ค) PP Copolymer

รูปที่ 7. แสดงโครงสร้ างหลักเครื่องมือทดสอบพับเปิ ด-ปิ ดฝาพลาสติก
ตําแหน่งวางชิ้นงานทดสอบ

ก)
ข)
รูปที่ 8. แสดงแบบจําลองกลไกการทดสอบการเปิ ดและปิ ดฝาพลาสติก
ก) ขณะพับเปิ ดฝาพลาสติก
ข) ขณะพับปิ ดฝาพลาสติก

ก)
ข)
ค)
รูปที่ 9. แสดงรูปร่างของบานพับชิ ้นงานเมื่อทดสอบการพับเปิ ด-ปิ ดเสร็ จสิ ้นของ
ก) HDPE ที่ 900 รอบ (ขาด)
ข) PP Homopolymer ที่ 30,000 รอบ (ไม่ขาด)
ค) PP Copolymer ที่ 30,000 รอบ (ไม่ขาด)
รอยขาวขุ่น

HDPE

PP Homopolymer

PP Copolymer

HDPE

PP Homopolymer

PP Copolymer

ก)
ข)
รูปที่ 10. แสดงการทดสอบเปิ ด-ปิ ดฝาพลาสติกทีจ่ ํานวนรอบน้ อย (5 รอบ)
ก) ก่อนการทดสอบ
ข) หลังการทดสอบ
ตารางที่ 2. แสดงการตัดสินใจเลือกวัสดุพอลิเมอร์ มาใช้ ผลิตฝาพลาสติกเปิ ด-ปิ ดภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์

ชนิดของพอลิเมอร์
เกณฑ์ที่เลือกมาพิจารณา
อายุการใช้ งาน (0.5 คะแนน)
ราคาเม็ดพลาสติก (0.2 คะแนน)

HDPE

PP Homo polymer

PP Copolymer

0.015
0.2

0.5
0.2

0.5
0.192

เวลาในการฉีดที่ได้ จากแบบจําลอง
0.098
0.1
คอมพิวเตอร์ (0.1 คะแนน)
*
รอยขาวขุ่นเมื่อพับที่จํานวนรอบน้ อย (0.1
0.08
0.1
คะแนน)
*
ลักษณะภายนอกของชิ ้นงาน
(0.1
0.1
0.1
คะแนน)
รวมคะแนนความพึงพอใจ (1.0 คะแนน)
0.493
1.0
*
เป็ นเกณฑ์พิจารณาที่ได้ คะแนนมาจากการประเมินของผู้ดําเนินงานวิจยั เอง

0.062
0.05
0.07
0.874

3.7 เลือกวัสดุท่ เี หมาะสมที่สุดในการผลิต
ตารางที่ 2 แสดงการตัดสินใจเลือกวัสดุพอลิ
เมอร์ มาใช้ ผลิตฝาพลาสติกเปิ ด-ปิ ดภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์
ในการประเมินคุณสมบัติที่ใช้ ในการพิจารณามีการให้
คะแนนความสํ า คัญ ที่ แ ตกต่ า งกั น ทํ า ให้ ส ามารถ
ตัด สิ น ใจอย่ า งแน่ ชั ด ได้ ว่ า PP
Homopolymer
เหมาะสมที่จะนํามาผลิตฝาพลาสติกเปิ ด–ปิ ดภาชนะ
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่สดุ ภายใต้ เงื่อนไขที่เลือกมาพิจารณา
4. สรุปผลการดําเนินการวิจัย
ในการออกแบบรู ป ร่ า งบริ เ วณบานพั บ ที่
เหมาะสม โดยใช้ โปรแกรม Moldflow Plastic Insight
ทําให้ ทราบว่ารอยคอดกลางบานพับที่ มีลักษณะโค้ ง
จะช่ ว ยลดปั ญหาการเกิ ด จุ ด บกพร่ อ งในชิ น้ งาน
มากกว่าการแบบเดิมที่ มี รอยคอดกลางบานพับเป็ น
ลักษณะเหลี่ยม
จากการทดสอบสมบัติ เ ชิ ง กล พบว่ า ค่ า โม
ดุลัสและค่าความเค้ นสูงสุดในการดึงยื ดและการดัด
โค้ งของชิ ้นงาน PP Homopolymer มีคา่ สูงที่สดุ ส่วน
PP Copolymer พบว่าทนต่อแรงกระแทกสูงที่สดุ
เมื่อทดสอบหาจํานวนรอบการใช้ งานของฝา
พลาสติกเปิ ด-ปิ ดภาชนะบรรจุภัณฑ์ พบว่าชิน้ งานที่
ผลิตจาก PP Homopolymer และ PP Copolymer
ทนต่อ การเปิ ด-ปิ ดในจํ า นวนรอบที่ สูง คื อ มากกว่ า
30,000 รอบ ในขณะที่ชิ ้นงานที่ผลิตจาก HDPE มี
อายุการใช้ ง านที่ ตํ่าที่ สุด คื อ น้ อยกว่า 1,000 รอบ
และเมื่ อ ทํ า การพับ เปิ ด-ปิ ดฝาพลาสติก ด้ ว ยมื อ เป็ น
จํานวนรอบที่น้อยๆ พบว่า PP Copolymer เกิดรอย
ขาวขุน่ เร็วที่สดุ

ในการประเมินคุณสมบัติที่ใช้ ในการพิจารณา
เพื่อเลือกวัสดุพอลิเมอร์ มาใช้ ในการผลิตฝาพลาสติก
เปิ ด-ปิ ดภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์ พบว่า PP Homopolymer
เหมาะสมที่สดุ ภายใต้ เงื่อนไขที่เลือกมาพิจารณา
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