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บทสรุป
งานวิจัยนี้นาเสนอการสร้างต้นแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝาปิดวาล์วหัวเติมก๊าซเอ็นจี
วี(NGV) จากของเดิมที่มีอยู่ในท้องตลาดซึ่งมีราคาสูง และเป็นพลาสติก ให้มีต้นทุนการผลิตที่ถูก
ลงและมีคุณสมบัติที่ตรงตามการใช้งาน และประยุกต์ใช้เป็น ยางสังเคราะห์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับยาง และนาความรู้ในอุตสาหกรรมยางมาถ่ายทอดให้นักศึกษาได้มีความรู้เพิ่มอีกด้วย
ในโครงงานได้ทาการวิเคราะห์ปริมาตรของผลิตภัณฑ์ฝาปิดที่เติมก๊าซเอ็นจีวี( NGV) เพื่อ
ใช้สาหรับการคานวนค่าต่างๆ และเป็นแนวทางในการออกแบบแม่พิมพ์ให้เกิดความผิดพลาด
น้อยที่สุด จากนั้นใช้โปรแกรมยูนิกราฟฟิกส์( UNIGRAPHICS) ในการออกแบบแม่พิมพ์ โดย
แม่พิมพ์ที่เลือกใช้ในการทาโครงงานนี้คือ แม่พิมพ์อัดยาง(Compression Rubber Moulding)
ในการขึ้นรูปได้ใช้ยางชนิดคลอโรพรีน (Chloroprene Rubber, CR)หรือ มีชื่อทางการค้าว่า
ยางนีโอพรีน (Neoprene Rubber) และใช้เครื่องอัดยางขนาด 100 ตัน
ผลการทดลองอัดพบว่าชิ้นงานมีค่าสมบูรณ์ที่สุ ด เมื่อตั้งค่ าพารามิ เตอร์ที่เ ครื่องอัด ที่
อุณหภูมิในการฉีด 170 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการอัด 330 วินาทีต่อรอบ ชิ้นงานอยู่ในพิกัด
ความเผื่อที่กาหนดไว้
คาสาคัญ ยางปิดฝาวาล์ว ก๊าซธรรมชาติ ยางคลอโรพลีน
Summary
This research presents the prototyping and development of Rubber cover
the fill valve NGV from existing in the market, which is expensive and plastic
used, the cost of production was down, and features that meet the user. And
applied synthetic rubber to add value into rubber. And bring the rubber industry
knowledge to transfer to students the knowledge as well.
The project analyzed the volume of the rubber cover (NGV) to be used
for the calculation and The guidelines for mold design to the smallest mistake.
Then use the UNIGRAPHICS software in mold design. The molds used in the

project is Rubber compression molding. The compression used chloroprene
rubber (Chloroprene Rubber, CR) or a trade name of neoprene rubber (Neoprene
Rubber) and compressed machine size 100 tons.
The results showed that the compressed work with the most complete
set of parameters on a machine at a temperature of 170 ° C compressed time of
330 seconds to compress the workpiece tolerances are defined.
Keyword Rubber cover NGV Chloroprene Rubber
บทนา
ปั จ จุ บั น ผลิ ตภั ณฑ์ ย างได้เ ข้ามามี บทบาทกั บการดารงชีวิต ของมนุษ ย์ม ากขึ้น เรื่ อยๆ
โดยเฉพาะในอุ ตสาหกรรมยานยนต์ อิ เล็ ค ทรอนิก ส์ ห รื อสิ่ ง ของเครื่ องใช้ใ นครั ว เรื อน มีก าร
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างทดแทนวั ส ดุ เ ดิ ม มากขึ้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างต่ า งๆเหล่ า นี้ ไ ด้ ม าจาก
กระบวนการขึ้นรูปด้วยวิธีการใช้แม่พิมพ์แบบต่างๆคือ แบบอัด (Compression molding) แบบ
ฉีด(Injection molding) แบบกึ่งฉีด (Transfer molding) โดยแม่พิมพ์แบบอัดเป็นแม่พิมพ์ที่ไม่
ซับซ้อน มีค่าใช้จ่ายในการผลิตน้อยกว่าแบบฉีดและแบบกึ่งฉีดโดยใช้กันอย่างกว้างขวางในการทา
ผลิตภัณฑ์ยาง [1]
ผลิตภัณฑ์ยางมีหลากหลายชนิดส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนของรถยนต์ ซึ่งทางคณะผู้จัดทา
ได้เลือกฝาปิดจุกเติมก๊าซเอ็นจีวี(NGV) ดังแสดงในภาพที่ 1เพราะเป็นชิ้นส่วนหาซื้อได้ยาก มีราคา
แพง ช ารุ ด ง่ า ย สู ญ หายได้ ง่ า ย เนื่อ งจากผลิ ต ภั ณฑ์ เ ดิ ม ที่ มีข ายอยู่ใ นท้ อ งตลาดทามาจาก
พลาสติกซึ่งทนความร้อนได้ต่า และ ติดไฟได้ง่าย อาจเป็นอันตรายสาหรับรถติดก๊าซเอ็นจีวี(NGV)

ภาพที่ 1 แสดงชิ้นส่วนฝายางปิดวาวล์เติมก๊าซ
คณะวิจัยจึงได้ออกแบบและพัฒนา โดยใช้การผลิตด้วยแม่พิมพ์ขึ้นรูปแบบอัดยาง เพราะ
มีต้นทุนที่ถูกและชิ้นงานมีความซับซ้อนน้อย ผลิตด้วยยางคลอโรพรีน(Chloroprene Rubber,
CR) หรือ มีชื่อทางการค้าว่า ยางนีโอพรีน (Neoprene Rubber) เป็นยางที่สังเคราะห์ขึ้น มี
คุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ ทนความร้อนและโอโซน ทนน้ามัน ทนการลามไฟ ทนกรดทน
ด่าง ทนต่อแรงดึงและการฉีกขาด ทาให้ฝาปิดจุกเติมก๊าซเอ็นจีวี( NGV)มีความทนทานมากขึ้น
และ เป็นต้นแบบให้ภาคอุตสาหกรรมนาไปผลิตเพื่อจัดจาหน่ายให้มากขึ้น

วิธีการดาเนินงาน
เริ่มต้น
ประชุมวางแผนและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
(ใช้เทคนิคการเล่าเรือ่ ง)

รวบรวมข้อมูลที่เกีย่ วข้องจากสถานประกอบการ
ศึกษาแบบฝายางปิดวาวล์ที่จะใช้เป็นกรณีศึกษาที่มีในท้องตลาด / สร้างแบบ 3
มิติของชิ้นส่วนฝายาง (ใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง, การใช้พี่เลี้ยงและ เพื่อนช่วยเพื่อน)

ประเมินแบบ ต้นแบบ ของฝายาง
(ใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง, การใช้พี่
เลี้ยงและ เพื่อนช่วยเพื่อน)

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ออกแบบแม่พิมพ์สาหรับขึ้นรูปชิ้นส่วนฝายางปิดวาวล์
(ใช้เทคนิค การใช้พี่เลี้ยง)
ผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปฝายางปิดวาวล์

จัดเตรียมวัสดุยางในการขึ้นรูป

ประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
เป็นชุดแม่พิมพ์ขนึ้ รูปฝา
ยางปิดวาวล์
อัดขึน้ รูปผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พร้อมทดสอบการใช้งานจริง
สรุปและอภิปรายผลการดาเนินโครงการ
จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
สิ้นสุด

ผังที่ 1 แสดงแผนผังการดาเนินงานวิจัย

ปรับปรุงและ
แก้ไข
ข้อบกพร่อง

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
จากผังการดาเนินงาน ทางคณะได้ทากิจกรรมต่างๆตามหัวข้อในแต่ละกิจกรรม ภายใต้
การแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ของการสร้างผลิ ตภัณฑ์ยาง และได้ผ ลลัพธ์ ตามเป้าหมายของแต่ล ะ
กิจกรรม ดังแสดงในภาพที่ 2-ภาพที1่ 0

ภาพที่ 2 แสดงชิ้นส่วนฝายางปิดวาวล์เติมก๊าซทั้งพลาสติกและยาง ที่นามาพัฒนาสร้างเป็น
ต้นแบบบ

ภาพที่ 3 แสดงแบบฝายางปิดวาวล์เติมก๊าซ ที่นามาสร้างเป็นต้นแบบ

ภาพที่ 4 แสดงแบบ3 มิติ ที่นามาสร้างเป็นต้นแบบ [2]

ภาพที่ 5 แสดงการสร้างแม่พิมพ์สาหรับขึ้นรูปยาง

ภาพที่ 6 แสดงการประกอบแม่พิมพ์สาหรับขึ้นรูปยาง

ภาพที่ 7 แสดงการขึ้นรูปยาง [3]

ภาพที่ 8 แสดงการตรวจสอบชิ้นงานยางหลังขึ้นรูป

ภาพที่ 9 แสดงการตรวจสอบขนาดชิ้นงานยางเปรียบเทียบกับการออกแบบ

ภาพที่ 10 แสดงการใช้ชิ้นงานยางเปรียบเทียบกับชิ้นงานแบบเดิม
สรุป
จากการที่ใช้กระบวนการการจัดการความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเรื่องแม่พิมพ์อัด
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางนั้น ทาให้เข้าใจกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางมากขึ้นและสามารถผลิต
ชิ้นงานต้นแบบ ออกมาทดลองใช้งานได้ รวมถึงเข้าใจกระบวนการโดยรวมในการเตรียมวัสดุยาง
กระบวนการการขึ้นรูป การใช้เครื่องจักร และการตรวจสอบขนาดชิ้นงานยาง ตามที่กาหนดและ
สามารถนาไปใช้งานในสภาวะจริงได้
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