
การบ ารงุรักษาแมพ่มิพฉ์ีดพลาสตกิ

ผูท้ีใ่ชแ้มพ่มิพฉ์ีดพลาสตกิ

ควรจะมกีารจัดท าตาราง

บ ารงุรักษาแมพ่มิพ ์ เนือ่งจากจะ

เป็นการยดือายแุมพ่มิพแ์ลว้ยัง

สามารถท าใหแ้มพ่มิพท์ีผ่ลติ

ชิน้งานอยูไ่มเ่กดิการเสยีหายได ้ 

ทัง้ยังเป็นการประหยัดเวลาและ

ตน้ทนุไดอ้กีดว้ย
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การบ ารงุรักษาแมพ่มิพฉี์ดนัน้มปัีจจัยส าคญัทีค่วรค านงึถงึคอื

❑ วสัดทุีใ่ชท้ าแมพ่มิพ์ (Mold Material) วสัดทุีท่ าจากอลมูเินยีมหรอื

วสัดทุีอ่อ่นจะไมส่ามารถทนทานตอ่การสกึหรอหรอืแตก ซึง่จะมอีายกุารใชง้าน

นอ้ยกวา่  เมือ่เปรยีบเทยีบกับเหล็กท าแมพ่มิพท่ั์วไป (tool steel)

❑ ชนดิของพลาสตกิ (Part material) พลาสตกิทีม่คีวามเหนยีวและสาร

ผสมทีแ่ข็งจะท าใหผ้วิของแมพ่มิพเ์สยีหายไดง้า่ย  พลาสตกิทีม่จีดุหลอม

ละลายสงูจะท าใหแ้มพ่มิพส์กึหรอไดง้า่ยกวา่เนือ่งจากกรสะสมของความรอ้นใน

แมพ่มิพม์ากจะท าใหค้ณุสมบัตขิองเหล็กทีใ่ชท้ าแมพ่มิพเ์ปลีย่นไป  พลาสตกิ

บางชนดิจะท าใหส้ามารถเกดิแกสหรอืกรดออ่นไดท้ าใหแ้มพ่มิพส์กึหรอไดง้า่ย

จ าเป็นตอ้งลา้งผวิแมพ่มิพม์ากขึน้กวา่ปกติ

3



❑ ความซบัซอ้นของแมพ่มิพ์ (Mold Complexity) แมพ่มิพท์ีม่ชี ิน้สว่นการ

เคลือ่นทีท่างกล mechanisms หรอืชิน้งานทีม่พีกิัดเผือ่สงูๆ high tolerances 

จะตอ้งมกีารบ ารงุรักษาทีม่ากกวา่แมพ่มิพแ์บบงา่ย(simple open) หรอืแมพ่มิพ์

ปิดเปิด(shut off mold)  แมพ่มิพท์ีม่ตีอ้งการการบ ารงุรักษาทีเ่พิม่ข ึน้จะเป็น

แมพ่มิพท์ี ่slides, lifters, moving cores, hydraulic และ mechanical 

systems, hot runners, complex ejector systems หรอื ชิน้สว่นทีล่ะเอยีดออ่น

(delicate components) 

❑ ใชแ้มพ่มิพผ์ดิวธิ(ีAbuse)  แมพ่มิพท์ีต่ัง้คา่แรงปิดแมพ่มิพม์ากเกนิไป, 

ความดันฉีดมากเกนิไป, การฉีดย ้าทีส่งูเกนิท าใหเ้กดิครบี (over-

packing/flashing)ทีช่ ิน้งาน, แมพ่มิพเ์คลือ่นทีไ่มร่าบเรยีบระหวา่งปิดเปิด, ไมม่ี

การหลอ่ลืน่ในอปุกรณ์การเคลือ่นที,่ แมพ่มิพช์น อืน่ๆ ส ิง่ตา่งๆเหลา่นีเ้ป็นสาเหตุ

ใหแ้มพ่มิพส์กึหรอและแตกเสยีหายไดง้า่ย 

การบ ารงุรักษาแมพ่มิพฉี์ดนัน้มปัีจจัยส าคญัทีค่วรค านงึถงึคอื
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➢ การบ ารงุรักษาแมพ่มิพท์ีค่วรท าเป็นอนัดับแรกคอืการลดการใช ้

แมพ่มิพผ์ดิวธิใีนโรงงาน

➢ การปฏบิัตงิานจะตอ้งใชเ้ครือ่งฉีดทีม่กีารบ ารงุรักษาทีด่แีละมเีครือ่งมอื

ทีถ่กูตอ้ง และจะตอ้งสะอาด

➢ ไมใ่ชเ้ครือ่งมอืทีแ่ข็ง(hard tools) เชน่ ไขควง(screw drivers), คอ้น

(hammers), เหล็กตอก(punches), มดี(knives) ตกแตง่บนผวิ

แมพ่มิพห์รอืแนวเสน้ผา่แบง่แมพ่มิพเ์ป็นอนัขาด ใหใ้ชเ้ครือ่งมอื

เหลา่นัน้ทีท่ าจากพลาสตกิ, ทองแดง หรอืทองเหลอืง เพือ่หลกีเลีย่ง

การท าใหเ้กดิความเสยีหายกบัมพ่มิพ์

ขอ้พงึระมัดระวงัทีค่วรทราบเกีย่วกบัการบ ารงุรักษาแมพ่มิพ์
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➢ ใชน้ ้าทีม่กีารป้องกนัหรอืออ่น (treated or soft water) ในระบบ

ระบายความรอ้น(cooling systems), เป่าน ้าออกใหห้มดจากแมพ่มิพ์

เมือ่น าแมพ่มิพล์งจากเครือ่งฉีด

➢ หลกีเลีย่งการใชแ้รงปิดแมพ่มิพท์ีม่ากเกนิไป, ความดันทีส่งูเกนิไป 

และการฉีดย ้าทีส่งูเกนิท าใหเ้กดิครบี

➢ อยา่ปิดและเปิดแมพ่มิพด์ว้ยความเร็ว (rapidly jerked) จะท าใหห้นา้

แมพ่มิพเ์สยีหายได ้

➢ ใสส่ารหลอ่ลืน่ในชิน้สว่นเคลือ่นทีต่า่งๆ

➢ ระวงัอยา่งมากทีจ่ะไมใ่หแ้มพ่มิพช์นชิน้งานในขณะกระทุง้ชิน้งาน

➢ ปิดพืน้ทีท่ีจั่ดเกบ็แมพ่มิพห์รอืบรเิวณทีท่ างานใหม้ดิชดิเพือ่ป้องกนัฝุ่ น

จากภายนอก 

ขอ้พงึระมัดระวงัทีค่วรทราบเกีย่วกบัการบ ารงุรักษาแมพ่มิพ์
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❑ การบ ารงุรกัษาเชงิป้องกนั (Preventative): ท าทกุวนั, ทกุ

ครัง้ทีแ่มพ่มิพน์ าลงจากเครือ่งหรอืแมพ่มิพถ์กูน าไป

❑ การบ ารงุรกัษาเชงิตรวจสอบ (Inspection): ท าทกุการฉีด

20,000 ครัง้ (หรอืทกุๆ 10 วนั)

❑ การบ ารงุรกัษา (Maintenance): ท าทกุการฉีด 100,000 

ครัง้ (หรอืทกุๆ 10 วนัในขณะผลติ)

❑ การบ ารงุรกัษาหลกั (Major Maintenance): ท าทกุการ

ฉีด 300,000 ครัง้ (หรอืเมือ่มกีารผลติไดค้รึง่หนึง่ของจ านวน)

เราสามารถท าการบ ารงุรักษาแมพ่มิพไ์ดห้ลายระดบั
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การบ ารงุรักษาเชงิป้องกนัสามารถท าไดโ้ดยงา่ยๆแตจ่ะเป็นวธิกีาร

ทีส่ าคัญสดุเพือ่ยดือายกุารใชง้านของแมพ่มิพ ์ในการท างานชว่งสดุทา้ย

ของการผลติในแตล่ะวนัสามารถท าไดค้อื

❖ ท าความสะอาดในสว่นของพืน้ทีแ่นวเสน้ผา่แบง่แมพ่มิพท์ัง้แมพ่มิพ์

ตัวผูแ้ละตัวเมยี (core and cavity) ดว้ยความระมัดระวงัดว้ยน ้ายาท า

ความสะอาดดว้ยส าลหีรอืผา้ทีส่ะอาด    ระมัดระวงัเป็นพเิศษส าหรับ

ผวิผา่แบง่ การท าความสะอาดและตรวจสอบควรใชร้ะยะไมเ่กนิ 10 

นาท ี ควรก าหนดขัน้ตอนวธิที าความสะอาดในแตล่ะแมพ่มิพ์

❖ กอ่นทีจ่ะถอดแมพ่มิพจ์ากเครือ่งฉีดควรปลอ่ยทิง้ไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้งสกั

พักหนึง่ เพือ่ป้องกนัการกลั่นตัวของหยดน ้าหรอืสนมิทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

การบ ารงุรกัษาเชงิป้องกนั (Preventative):
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การบ ารงุรกัษาเชงิป้องกนั (Preventative):

❖ ทอ่น ้าระบายความรอ้นควรระบายน ้าออกโดยการเป่าลมผา่นเพือ่

ท าใหน้ ้าทีค่า้งอยูอ่อกใหห้มดเพือ่ไมใ่หเ้กดิสนมิ และตอ้งระวงัอยู่

เสมอวา่ไมม่นี ้าคา้งอยูใ่นแมพ่มิพเ์ป็นอนัขาด

❖ สว่นทีเ่ป็นผวิผา่แบง่แมพ่มิพจ์ะตอ้งใชน้ ้ายาเชด็ดว้ยผา้สะอาด

อยา่งระมัดระวงั อาจท าไดโ้ดยการใชส้เปรยส์ าหรับรักษาแมพ่มิพ์

ฉีดใหท้ั่วซึง่สามารถเกบ็ไวไ้ดน้านถงึ 3 เดอืน

❖ เข็มกระทุง้และระบบกระทุง้ตา่งๆควรกระทุง้ใหส้ดุ และใชส้เปรย์

ป้องกนัสนมิฉีด(เชน่ WD-40) แลว้ถอยระบบกระทุง้กลับทีเ่ดมิเพือ่

ปิดแมพ่มิพ ์
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❖ ตรวจสอบเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ น๊อตทกุตัวทีย่ดึตดิแผน่แมพ่มิพม์คีรบถว้น

และถกูขันแน่น 

❖ เกบ็ชิน้งานสดุทา้ยทีฉี่ดเหมอืนตัวอยา่งส าหรับการประกนัคณุภาพ

ของงานทีฉ่ีดไวก้บัแมพ่มิพ์

การบ ารงุรกัษาเชงิป้องกนั (Preventative):
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เมือ่แมพ่มิพถ์กูน าจากทีจั่ดเกบ็เพือ่จะใชใ้นการผลติควรเปิด

แมพ่มิพแ์ละท าความสะอาดผวิผา่แบง่แมพ่มิพด์ว้ยน ้ายาและผา้อยา่ง

ระมัดระวงัเพือ่ก าจัดสิง่สกปรกหรอืฝุ่ นผงตา่งๆ  และควรใสจ่ารบใีนสว่น

ตา่งๆทีเ่คลือ่นทีอ่ยา่งบางๆ เชน่ guide pins, ระบบกระทุง้ และ lifters 

หรอื slides.

ขอ้ควรระวงั: ส าหรับผวิทีม่ันเหมอืนกระจกหา้มใชผ้า้เชด็หรอืท าความ

สะอาด  ใหใ้ชน ้ายาหรอืสเปรย์พน่แลว้ใชล้มเป่าหรอืส าลเีชด็เบาๆ

เทา่นัน้  ระมัดระวงัเป็นพเิศษอยา่ใหฝ่้นผงหรอืสิง่สกปรกรวมทัง้รอยนิว้

มอืท าความเสยีหายกบัผวิมันเป็นกระจก

การบ ารงุรกัษาเชงิป้องกนั (Preventative):
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การบ ารงุรกัษาเชงิตรวจสอบ (Inspection):

การบ ารงุรักษาเชงิป้องกนั  ควรจะท าทกุครัง้ทีแ่มพ่มิพถ์กูน าไป

ท าการผลติและหลังจากทีผ่ลติเสร็จกอ่นน าไปเกบ็ สว่นการ

บ ารงุรักษาเชงิตรวจสอบจะเป็นการบ ารงุรักษาทีเ่ล็กนอ้ยเพือ่จะได ้

เตรยีมแมพ่มิพใ์นตารางส าหรับการบ ารงุรักษาตอ่ไป  โดยจะท าเมือ่

หลังจากการฉีดแลว้ 20,000 ครัง้ (หรอืทกุๆ 10 วนั) หรอืหลังจาก

สิน้สดุการผลติ

✓ ตรวจสอบแมพ่มิพแ์ละพบเห็นความเสยีหายเล็กนอ้ย  จดบันทกึ

ปัญหาทีเ่กดิขึน้เพือ่แกไ้ขหรอืซอ่มแซมภายหลัง

✓ แมพ่มิพค์วรท าความสะอาดเป็นระยะๆในขณะท าการผลติ  ดว้ย

น ้ายาท าความสะอาด
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การบ ารงุรกัษาเชงิตรวจสอบ (Inspection):

✓ รอ่งระบายอากาศควรมกีารตรวจสอบความลกึทีอ่ยูโ่ดยรอบ

ผวิหนา้ของแมพ่มิพ์

✓ ควรบันทกึหรอืจดวา่มเีข็มกระทุง้ทีต่ าแหน่งไหนมกีารโกง่, งอ, 

เสยีรปู หรอืหกั และควรมกีารเปลีย่น

✓ บันทกึถงึขอ้สงัเกตตุา่งๆทีค่วรค านงึถงึ  เพือ่ใชใ้นแผนการ

ส าหรับการบ ารงุรักษา
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การบ ารงุรกัษา (Maintenance):

การบ ารงุรักษาในระดับนีค้วรจะท าโดยชา่งท าแมพ่มิพท์ีม่ทีักษะ 

 แผน่เหล็กของแมพ่มิพท์กุแผน่จะตอ้งถกูถอดแยกจากกนัและท า

ความสะอาดทีผ่วิหนา้ 

 ขอ้ควรระวงั: ส าหรับผวิทีม่ันเหมอืนกระจกหา้มใชผ้า้เชด็หรอืท า

ความสะอาด  ใหใ้ชน ้ายาหรอืสเปรย์พน่แลว้ใชล้มเป่าหรอืส าลเีชด็

เบาๆเทา่นัน้  ระมัดระวงัเป็นพเิศษอยา่ใหฝ่้นผงหรอืสิง่สกปรกรวมทัง้

รอยนิว้มอืท าความเสยีหายกบัผวิมันเป็นกระจก

 ชิน้สว่นทกุชิน้จะตอ้งถกูตรวจสอบส าหรับสว่นทีส่กึหรอ ส าหรับสว่นที่

สกึหรอทกุสว่นจะตอ้งถกูจดบันทกึ  เพือ่สว่นไหนสามารถซอ่มแซม

หรอืเปลีย่นถา้มอีะไหลอ่ยู ่ หรอืสามารถใชต้อ่ไปได ้
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การบ ารงุรกัษา (Maintenance):

 ทกุๆโพรงแบบทีส่กปรก, มรีอย (dents) , มรีอยสกึหรอหรอืใชผ้ดิ

วธิ ี จะตอ้งถกูน ามาพจิารณาถงึสาเหตเุพือ่จะหาแนวทางในการ

แกไ้ข  กอ่นท าการซอ่มแซมหรอืแกไ้ขตอ่ไป

 ทกุชิน้สว่นทีม่กีารเคลือ่นทีจ่ะตอ้งมกีารใสน่ ้ามันหลอ่ลืน่หรอืจารบ ี

อาจจะตอ้งฉีดสเปรยส์ าหรับชิน้สว่นทีเ่คลือ่นทีท่ีส่มัผัสกบัชิน้งาน

 รอ่งระบายอากาศจะตอ้งตรวจสอบความลกึ, ความกวา้ง และสว่น

ทีห่ลบยืน่ เพือ่หาวธิแีกไ้ขถา้มคีวามจ าเป็น  รอ่งระบายอากาศทีด่ี

จะชว่ยท าใหก้ารฉีดงา่ยขึน้, ใชค้วามดันฉีดนอ้ยลง แกปั้ญหารอย

ไหมท้ีเ่กดิขึน้กบัชิน้งาน อืน่ๆ  ถา้พบวา่รอ่งระบายอากาศเป็นรอย

ไหมค้วรจะท าการเพิม่หรอืขยายขนาดของรอ่งระบายอากาศ
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การบ ารงุรกัษา (Maintenance):

 ทกุๆโพรงแบบทีส่กปรก, มรีอย (dents) , มรีอยสกึหรอหรอืใชผ้ดิ

วธิ ี จะตอ้งถกูน ามาพจิารณาถงึสาเหตเุพือ่จะหาแนวทางในการ

แกไ้ข  กอ่นท าการซอ่มแซมหรอืแกไ้ขตอ่ไป

 ทกุชิน้สว่นทีม่กีารเคลือ่นทีจ่ะตอ้งมกีารใสน่ ้ามันหลอ่ลืน่หรอืจารบ ี

อาจจะตอ้งฉีดสเปรยส์ าหรับชิน้สว่นทีเ่คลือ่นทีท่ีส่มัผัสกบัชิน้งาน

 รอ่งระบายอากาศจะตอ้งตรวจสอบความลกึ, ความกวา้ง และสว่น

ทีห่ลบยืน่ เพือ่หาวธิแีกไ้ขถา้มคีวามจ าเป็น  รอ่งระบายอากาศทีด่ี

จะชว่ยท าใหก้ารฉีดงา่ยขึน้, ใชค้วามดันฉีดนอ้ยลง แกปั้ญหารอย

ไหมท้ีเ่กดิขึน้กบัชิน้งาน อืน่ๆ  ถา้พบวา่รอ่งระบายอากาศเป็นรอย

ไหมค้วรจะท าการเพิม่หรอืขยายขนาดของรอ่งระบายอากาศ

16



การบ ารงุรกัษา (Maintenance):

 โอรงิ"O" rings, ซลี seals และประเกน๊ gaskets ควรตรวจสอบไป

พรอ้มๆกนัทเีดยีว และจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมขีนาดและจ านวนทีจ่ะตอ้ง

เปลีย่นใหช้ดัเจน  โดยการเกบ็เป็นอะไหลห่รอืส ารองไว ้

 ทางระบายความรอ้น(น ้า) ควรจะตรวจสอบวา่มกีารรั่วหรอืเปลา่  

อาจจะตอ้งท าความสะอาดเมือ่มตีระกรันหรอืสนมิโดยสารละลาย

ตระกรัน  ถา้มคีวามจ าเป็นอาจจะตอ้งเจาะซ ้าใหมก่ไ็ด ้

 ตอ้งตรวจสอบระบบกระทุง้วา่มกีารเยือ้งศนูยห์รอืไม ่ โดยดูวา่รเูป็น

รปูไขห่รอืเปลา่ อาจจ าเป็นจะตอ้งใชเ้ข็มกระทุง้ทีข่นาดโตขึน้ 

(oversize pins) โดยการเจาะรซู ้าและควา้นเรยีบ (reamed) ให ้

ขนาดโตขึน้กวา่เดมิเล็กนอ้ย
17



 ปลอกน าแกนกระทุง้ (Guided Ejection bushing) ควรจะมกีาร

ตรวจสอบวา่สกึหรอหรอืไม ่และสปรงิถอย (return springs) กลับ

แตกช ารดุหรอืไม ่ และมคีวามจ าเป็นตอ้งเปลีย่นหรอืไม่

 จะตอ้งปรับผวิหนา้แผน่ใหมห่รอืท าการเคลอืบใหม ่(Re-plating) ถา้

มกีดัเซาะทีผ่วิหนา้แผน่

 ตัดสนิใจวา่จะตอ้งท าการเปลีย่นชิน้สว่นบางชิน้ เชน่ gate inserts, 

new runner blocks อืน่ๆ โดยท าเป็นตารางเวลาใหเ้หมาะสม

 ถา้ใชง้านโดยทั่วไปควรเปลีย่นสปรงิทกุตัวเมือ่ 300,000 ครัง้ หรอื

อาจจะเปลีย่นทกุ 100,000 ครัง้ 

การบ ารงุรกัษา (Maintenance):

18



การบ ารงุรกัษาหลกั (Major Maintenance):

การบ ารงุรักษาหลักตอ้งท าโดยชา่งท าแมพ่มิพท์ีม่ทีักษะและจะท าเมือ่

แมพ่มิพฉี์ดถงึระยะทีก่ าหนดหรอืแมพ่มิพม์กีารสกึหรอหรอืแมพ่มิพ์

เสยีหาย  กอ่นทีก่ารบ ารงุรักษาหลักจะเริม่ขึน้จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมี

ชิน้งานคร ัง้ลา่สดุและงานฉดีทีส่มบรูณ ์(complete shots -

Parts, sprues and runners) จ านวน 2 ชดุ

 เพือ่ตรวจสอบและศกึษาจะตอ้งเปลีย่นชิน้สว่นทกุชิน้ใหมต่าม

ค าแนะน าของผูส้รา้งแมพ่มิพ ์ ในต าแหน่งเดมิและถกูตอ้ง

 leader pinsทีส่กึหรอ, bushings และ bearing ทีม่กีารเคลือ่นที่

(wear plates, wedge blocks, etc.) ควรตรวจสอบวา่มกีารสกึ

หรอและควรจะเปลยีนหรอืซอ่มแซมแลว้แตก่รณี
19



 เปลีย่นสปรงิทีแ่ผน่กระทุง้ใหมท่กุตัวเพือ่หลกีเลีย่งการลา้ของ

สปรงิ

 ทางระบายความรอ้น(น ้า) ตอ้งท าความสะอาดโดยสารละลายตระ

กรันทกุแนว

 โอรงิ"O" rings, ซลี seals และประเกน๊ gaskets ตอ้งเปลีย่นทกุ

ตัว

 แผน่แมพ่มิพแ์ละผวิหนา้แมพ่มิพจ์ะตอ้งตรวจความขนานและ

อาจจะตอ้งเจยีนัยใหมถ่า้จ าเป็น

 ท าความสะอาดผวิแมพ่มิพแ์ละขัดเงาเพือ่ใหก้ลับสูส่ภาพเดมิ

การบ ารงุรกัษาหลกั (Major Maintenance):
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การบ ารงุรกัษาหลกั (Major Maintenance):

 ทกุๆโพรงแบบทีส่กปรก, มรีอย (dents) , มรีอยสกึหรอหรอืใชผ้ดิ

วธิ ี จะตอ้งท าใหก้ลับสูส่ภาพ

 ผวิของโพรงแบบจะตอ้งตรวจสอบวา่มรีอยสกึหรอ, รอยครดู ใน

บรเิวณทีท่ าผวิลายหรอืเคลอืบผวิ พจิารณาถงึความจ าเป็นวา่

จะตอ้งเคลอืบผวิใหม ่ หรอืตอ้งขัดผวิลายออกแลว้ท าใหมอ่กีครัง้

 ชิน้สว่นทีถ่กูบันทกึใหแ้กไ้ขหรอืเปลีย่นในการบ ารงุรักษา  ใหก้ลับ

สูส่ภาพเดมิ

 ชิน้สว่นทีม่กีารเคลือ่นที(่ejector box, slides, lifters, อืน่ๆ)ตอ้ง

ตรวจสอบและปรับแตง่ถา้จ าเป็น
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การบ ารงุรกัษาหลกั (Major Maintenance):

 ส าหรับแมพ่มิพท์ีม่กีารผลติตอ่เนือ่ง  โพรงแบบแมพ่มิพต์อ้งมี

การคลายความเคน้(stress relieved) และชบุแข็งใหม้สีภาพ

ดังเดมิเทา่ทีจ่ะท าได ้

 ชดุฐานแมพ่มิพ(์mold base) จะตอ้งตรวจสอบวา่มรีอยรา้ว, 

ความแข็ง, การกดักรอ่น อืน่ๆ ถา้มกีารเคลอืบผวิหรอืทาสเีพือ่กนั

สนมิจะตอ้งลอกแลว้ท าใหมอ่กีครัง้  มกีารตอกบันทกึทีแ่มพ่มิพ์

ดว้ยวา่มกีารท าใหม่
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วธิงีา่ยแตไ่ดผ้ลดใีนการตดิตามงานบ ารงุรกัษา

เป็นการงา่ยทีจ่ะตดิตามงานในการซอ่มบ ารงุรักษาน่ันกค็อืป้าย
แสดงสตีา่งๆของแมพ่มิพด์ังตัวอยา่งเชน่:

สแีดง แมพ่มิพท์ีถ่กูบันทกึใหท้ าการแกไ้ขกอ่นการผลติครัง้
ตอ่ไป

Red Tag

Mold Number  ……………………………………………...

Description     ………………..…………………………….

Configuration  ………………………………………………

Stop Date       …………………….. Time …….………..

Stop Reasons  ………………………………………………

Current Cycle Count ………………………………………

Sample Included   Yes ---- No ---- N/A



สเีขยีว   แมพ่มิพก์ าลัง
ผลติอยูไ่มม่บีันทกึการแกไ้ข  
ยงัสามารถผลติชิน้งานได ้ มี
ความปลอดภัยในการผลติครัง้
ตอ่ไป

Green Tag

Mold Number  ……………………………………………...

Description     …………………………..………………….

Configuration  ………………………………………………

Stop Date       …………………….. Time ……………..

Stop Reasons  ……………………………………..………

Current Cycle Count ………………………………………

Mold Send to      Rack ---- Shop ---- Staging

New Reworked Tooling DataBlue Tag
Mold Number  ……………………………………………...

Description     ………………………………………..…….

Configuration  ………………………………………………

Repair Date       …………………….. Time ……….…..

Repair Tech.      ……………………………………….……

Maintenance Level     ………….……………………………

Final Check  Elec. --- Wat. --- Air --- Oil --- Mech.

สนี ้าเงนิ   แมพ่มิพต์อ้งมี
การท าความสะอาดหรอื
แกไ้ข  และจะตอ้งอนุมัติ
การผลติไดโ้ดยแผนก
แมพ่มิพ์



สเีหลอืง   แมพ่มิพใ์หม่
ก าลังเริม่การผลติ  ชิน้งาน
จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ
เพือ่ประกนัคณุภาพ

New Reworked Tooling Data

New Tooling Description ………………………………..

……………………..…………………………………………...

Mold Position # ……………………………………..…….

Cavity I.D #  .………………………………………………

Installation Date  ………………….. Time ……….…..

Installation Tech. …………………………………….……

Front of Yellow tag turned same as Blue tag

Sample Tooling Data

Sample Tooling Description …………………………..

……………………..…………………………………………...

Mold Position # ……………………………………..…….

Cavity I.D #  .………………………………………………

Installation Date  ………………….. Time ……….…..

Installation Tech. …………………………………….……

Front of Orange tag turned same as Blue tag

สสีม้  แมพ่มิพก์ าลัง
ทดลองเมือ่มกีารปรับปรุง
การออกแบบ  พรอ้มทีจ่ะ
ท าการผลติตอ่ไป 



สขีาว   แมพ่มิพท์ีเ่ขา้
มาใหมห่รอืยา้ยการผลติ
จากเครือ่งอืน่ ชิน้งาน
จะตอ้งไดรั้บการประกนั
คณุภาพ

New Mold Arrival Data

Mold Number  ……………………………………………...

Description     ………………..…………………………….

Configuration  ………………………………………………

Repair Date       ………………….. Time …….………..

Repair Tech     ………………………………………………

PM Level    ……………………..……………………………

Final Check  Elec. --- Wat. --- Air --- Oil --- Mech.

Deactivated

Mold Number  ……………………………………………...

Description     …………………………..………………….

Configuration  ………………………………………………

Deactivation Date …..…….…….. Time ……………..

Deactivation Reasons  ……………………………………

.......................................................................

Current Cycle Count ………………………………………

สมีว่ง  แมพ่มิพต์อ้ง
แกไ้ขซ ้า  ไมส่ามารถ
ผลติงานตอ่ได ้



การบนัทกึประวตัขิองแมพ่มิพ์

Manual Systems

▪ สมดุบนัทกึ (Log Books)

▪ กระดาษทด (Manual worksheets, checklists and work 

orders)

Electronic Systems

▪ ใชโ้ปรแกรมสรา้งเอง (In-house generated 

electronic systems)

▪ ใชโ้ปรแกรม CMMS packages (computerized 

maintenance management system)

▪ ERP’s (Enterprise Resource Planning) maintenance 

modules
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ไมม่โีครงสรา้ง

ไมส่มบรูณ์/ไมเ่ขา้ใจ

สมดุบนัทกึ
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ตอ้งอา่นลายมอืหลายแบบและ
ท ัง้หมด

ตอ้งกรอกการวางแมพ่มิพด์ว้ยมอื

กระดาษทด (Excel 
Format)
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ไมม่กีารเชือ่มโยงขอ้มลูปญัหา
และผูแ้กไ้ข

ไมม่กีารเชือ่มโยงขอ้มลูปญัหา
เกดิจากแมพ่มิพห์รอืชิน้งาน

ไมม่กีารเชือ่มโยงขอ้มลูผูแ้กไ้ขและปญัหา

การบันทกึทีไ่มม่ี
รปูแบบ
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3 ค าถามงา่ยๆทีร่ะบบบ ารงุรักษาแมพ่มิพต์อ้งตอบได ้

▪ อะไรเป็นสาเหตอุนัดับแรกทีแ่มพ่มิพห์ยดุ และคา่ใชจ้า่ยในการ

แกไ้ขทีเ่กดิขึน้?

▪ อะไรเป็นจดุบกพรอ่งของชิน้งานอนัดับแรก?

▪ แมพ่มิพอ์ะไรทีม่กีารบ ารงุรักษามากทีส่ดุ(ในชว่งระยะเวลาการ

ผลติ)?

ขอ้มลูทัง้หมดตอ้งสรา้งความสมัพันธเ์พือ่สามารถตอบค าถามเหลา่นีไ้ดโ้ดย

▪ เลขทีแ่มพ่มิพ,์ ค าอธบิายเกีย่วกับการผลติ, เครือ่งฉีดพลาสตกิ, เวลาเริม่และ

สิน้สดุการผลติ, เวลาและวนัที,่ ผูรั้บผดิชอบ, แมพ่มิพท์ีใ่ช,้ เวลาท างาน, อัตรา

คา่จา้ง,…..อืน่ๆ
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➢แมพ่มิพม์หีนึง่คาวติีห้รอืหลายคาวติี(้multi cavity)? 

➢แมพ่มิพม์สีว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัชิน้สว่นทีเ่คลือ่นที ่ไดแ้ก ่slides, 

cams, locks, hydraulic หรอืmechanical core pulls หรอืไม?่ 

➢สว่นทีเ่ป็น inserts ตดิอยูก่บัชิน้งานในขณะทีแ่มพ่มิพเ์ปิดหรอืไม?่ 

➢ทางเขา้(gate) ทีใ่ชใ้นแมพ่มิพเ์ป็นแบบใด? 

➢การท างานเป็นแบอตัโนมัตหิรอืกึง่อตัโนมัต?ิ 

➢มกีารโกงงอของแมพ่มิพใ์นขณะทีผ่ลติหรอืไม?่ 

➢ เหล็กทีใ่ชท้ าแมพ่มิพ?์ 

➢แมพ่มิพม์พีกิดัเผือ่(tolerances) เทา่ไร? 

➢แมพ่มิพม์กีารชบุแข็งหรอืไม ่ถา้มคีวามแข็งเทา่ไร? 

องคป์ระกอบทีม่ผีลตอ่อายกุารใชง้านแมพ่มิพ์
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➢แมพ่มิพม์กีารการท าการคลายความเคน้(stress relief)หรอืไม?่

➢แมพ่มิพม์กีารระบายอากาศเพยีงพอหรอืไม?่  ถา้ไมพ่อจะท าให ้

แมพ่มิพเ์ป็นรอยไหมแ้ละเสยีหายไดง้า่ยจากอากาศทีถ่กูดักไว ้

➢ม ีSoft Beryllium Inserts หรอืไม?่ 

➢มแีผนการบ ารงุรักษาแมพ่มิพห์รอืไม ่ บอ่ยครัง้แคไ่หน?

➢มแีมพ่มิพส์ ารองหรอืผลติส ารอง ส าหรับการบ ารงุรักษาหรอืไม?่ 

➢แมพ่มิพม์ปัีญหาจนตอ้งหยดุการผลติบอ่ยครัง้หรอืไม่? 

➢น ้าทีร่ะบายความรอ้นท าใหแ้มพ่มิพถ์กูกดักรอ่นหรอืไม่? 

➢ชอ่งระบายความรอ้นในแมพ่มิพม์กีารท าความสะอาดหรอืไม?่ 

➢มกีารใสส่ารหลอ่ลืน่เมือ่สิน้สดุการผลติหรอืไม?่ 

➢มนี ้าร่ัวในขณะก าลังผลติหรอืไม?่ 
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ขอ้ควรค านงึถงึ

➢การขนสง่, การเคลือ่นยา้ยแมพ่มิพ ์และการตดิตัง้แมพ่มิพม์ี

วธิกีารอยา่งไร? 

➢ขนาดเครือ่งฉีดเหมาะสมหรอืไม?่ 

➢แรงทีใ่ชปิ้ดแมพ่มิพม์ขีนาดเทา่ไร? 

➢มกีารป้องกนัความปลอดภัยเมือ่จะเริม่การผลติหรอืไม?่ 

➢ควรจะมกีารตรวจสอบขัน้ตอนการปฏบิัตงิานกอ่นการตดิตัง้และ

กอ่นเริม่การผลติหรอืไม?่ 

➢การเคลือ่นทีข่องแมพ่มิพช์ว่งปิดและเปิดไมม่เีสยีงดังหรอืไม?่ 

➢มจีารบทีี ่Leader Pins หรอืไม?่ 

➢แรงทีใ่ชใ้นการกระทุง้ชิน้งานเหมาะสมหรอืไม?่ 
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➢ความดันย ้า(packing pressure) เหมาะสมหรอืไม?่ 

➢ตรวจน ้าหลอ่เย็น(cooling water) กอ่นทีจ่ะผลติชิน้งานหรอืไม?่ 

➢แมพ่มิพห์ลายคาวติีฉี้ดเต็มพรอ้มกนัหรอืไม?่ 

➢อณุหภมูหิลอมละลาย(melt) และอณุหภมูขิองแมพ่มิพ(์mold

temperatures) เหมาะสมถกูตอ้งหรอืไม?่ 

➢อณุหภมูขิองแมพ่มิพท์ัง้สองฝ่ังเทา่กนัหรอืไม่? (อณุหภมูติา่งกนั

จะท าใหแ้มพ่มิพข์ยายตัวตา่งกนั)

➢มกีารขัดหรอืท าความสะอาดบรเิวณทางวิง่(runner) กอ่นทีจ่ะขึน้

แมพ่มิพห์รอืไม?่ (ฝุ่ นผงจะท าใหเ้ป็นอนัตรายกบัแมพ่มิพห์รอืเครือ่ง

ฉีดได)้

➢มหียดน ้า(condensed water) เกาะรอบแมพ่มิพห์รอืไม?่ 
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ขอ้มลูทีค่วรบนัทกึลงในประวตัแิมพ่มิพ์

การเริม่การผลติ 
1. หมายเลขเครือ่งฉีด 
2. วัน/เวลา เริม่ผลติ 
3. ผูป้ฏบิตังิานเริม่ผลติ 
4. ชือ่ช ิน้งาน/เลขทีช่ ิน้งาน 
ประวัตกิารผลติและจดุบกพรอ่ง 
5. จดุบกพรอ่ง 
6. ชนดิของจดุบกพรอ่ง (แมพ่มิพ,์ ชิน้งาน, ไฟฟ้า..อืน่ๆ)
7. คาวติีเ้ลขที ่หรอื ชือ่แมพ่มิพ์
8. วันทีพ่บจดุบกพรอ่ง
9. ใครเป็นผูต้รวจพบจดุบกพรอ่ง
การหยดุผลติ/ผลติเสร็จ
10. วันเวลาทีผ่ลติเสร็จ
11. จ านวนทีฉี่ดได,้ ระยะเวลา
12. ใครเป็นผูห้ยดุผลติ
13. สาเหตใุนการหยดุผลติ

ขอ้มลูประสทิธพิลการผลติ
Mold Performance Data

ขอ้มลูการซอ่มแกไ้ขแมพ่มิพ์
Mold Repair Data

ขอ้มลูการซอ่มแมพ่มิพ์
14. ชว่งแมพ่มิพอ์ยูใ่นการผลติ
15. เป้าหมายของจดุบกพรอ่ง
16. การแกไ้ขแมพ่มิพ ์(เปลีย่น, ท าความสะอาด, แกไ้ข, ...
อืน่ๆ)
17. ผูป้ฏบิตังิาน
18. เปลีย่นแมพ่มิพ์
19. เวลาในการซอ่มแกไ้ข
20. สถานะแมพ่มิพ์
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Easily accessible, comprehensive User Guide with many 
examples and images.  Simply click on any section in the table 

of contents and it takes you there automatically!
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Detail Mold Information Screen
Live mold list…simply click on any mold and the data on 
the right side changes automatically in any of the 8 tab 

fields for instant comparison from mold to mold
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Tooling Data Tab

Categorize tooling for 
refined reporting

Describe required tooling alterations, formulate change-over or 
repair kits, note drawer locations and other important tooling 

issues…double click any field to zoom!
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Troubleshooting Guide

Describe defect and list probable causes, 
corrective and preventative actions

Paste digital images and drawings of mold or part 
defects…double click to zoom image!

Standardize defect terminology 
for consistent reporting
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Tech Tips Screen
Document critical or required steps/sequences used in disassembly, 

cleaning, assembly, final check and polishing procedures to 
standardize maintenance practices

Paste images or drawings of 
part and mold
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Maintenance Tracking Screen

When you toggle through the mold run dates, all information on bottom half of 
screen changes accordingly for quick and accurate troubleshooting

Include a drawing or digital image of the  defects noted during 
the production run…double click to zoom image!

Add W/O number created in your ERP 
for document connectivity

Track different tooling configurations run by a single mold base.

Track repair hours by job or specific corrective action
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Maintenance Tracking Screen

Tooling listed for this mold appears in the Corrective Action 
drop-down list for fast, consistent data entry and minimizes 

typing and random terminology.
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Maintenance Tracking Screen

Create a list of yourCorrective Actions and track to see how shop 
hours are spent cleaning, replacement, adjusting, polishing etc…
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Maintenance Tracking Screen

Toolmakers and repair techs can quickly toggle back 
through repairs to see what tooling or corrective action 

was used to repair specific defects, and when.
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Maintenance Tracking Screen

Use this tab to schedule future maintenance activities by cycles or 
dates and track major mold events separate from normal PM’s

Track current mold status and 
servicing frequencies
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SCAN ME

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
ขอความร่วมมือท าแบบประเมินผลการสัมมนาเรื่อง 

“การบ ารุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก”


