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ขอมูลเทคโนโลยีเชิงลึก 

เคร่ืองฉีดพลาสติกชนิดใชไฟฟาทั้งหมด 
(All Electric Injection Machine) 

 
 
1. หลักการทํางานของเทคโนโลย ี
 
เคร่ืองฉีดพลาสติกชนิดใชไฟฟาท้ังหมด  (All Electric Injection Machine) คืออะไร 
 
เปนเครื่องฉีดพลาสติกที่มีการใช Servo Motor รวมกับ Pulley เพ่ือใชขับ Ball Screw มาทําหนาที่แทนระบบ           
ไฮดรอลิก ที่ใชน้ํามันในการเพิ่มแรงดันในการฉีดพลาสติกทําใหชวยลดการใชพลังงานไฟฟาในสวนของมอเตอรขับปม
ระบบไฮดรอลิก  อีกทั้งยังสามารถชวยเพ่ิมผลผลิตไดมากกวาเครื่องฉีดพลาสติกแบบเดิม  
 
สวนประกอบการทํางานของเครื่องฉีดพลาสติกชนิด All Electric ประกอบดวย 

ส่วนประกอบของเครื่องฉีดพลาสติกแบบ Servo Motor

Motor BallScrewPulley Belt Pulley
 

 
1. สวนชุดฉีด จะทําหนาที่ดึงพลาสติกเขาสูกระบอกฉีด หลอมเหลวและสงพลาสติกเหลวไปที่หัวฉีด และทําหนาที่ใน
การฉีดและรักษาความดันย้ํา ซึ่งจะมีสวนประกอบพื้นฐานดังตอไปนี้ คือ หัวฉีด (Nozzle) สกรู กระบอกฉีด แผนความ
รอน (Heater) กรวยเติมพลาสติก (Hopper) และ Servo Motor ที่ใชขับ Ball Screw  

 

 
รูปท่ี 1 ชุด Servo Motor กับ ชุดควบคุมความเร็วรอบ 
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2. สวนชุดปด – เปดแมพิมพ ทําหนาที่ในการยึดแมพิมพทั้งสองสวน เล่ือนปด – เปดแมพิมพ ใหแรงในการปดล็อค
แมพิมพหลอเย็นชิ้นงานฉีดพลาสติกและปลดชิ้นงานออกจากแมพิมพประกอบไปดวยแผนยึดแมพิมพซึ่งมีสวนที่
เคล่ือนที่และอยูกับที่ เพลานําเล่ือน ระบบขับเคล่ือนปด – เปดแมพิมพ และแผนยึดระบบขับเครื่อง  
 
3. สวนฐานของเครื่องฉีด ทําหนาที่คอยรับน้ําหนักของชุดฉีด และชุดปด-เปดแมพิมพ นอกจากนี้ยังทําหนาที่ยึดติด
อุปกรณทั้งหมดในเครื่อง โดยสวนใหญแลวตัวฐานเครื่องจะทําดวยเหล็กเหนียวที่เชื่อมประกอบเขาเปนฐานเครื่องเพ่ือ
ความแข็งแรง และสามารถรับน้ําหนักมากๆไดดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 ชุด Servo Motor และ Ball Screw 
 
จากรูปที่ 2 จะเห็นไดวาเครื่องฉีดพลาสติกแบบ All Electric  จะมีระบบที่ไมซับซอนมากและขนาดของเครื่องจะเล็กกวา
เครื่องฉีดแบบไฮดรอลิก ประมาณ 25% และไมตองใชระบบระบายความรอนดวยน้ํา  ทําใหชวยลดการใชพลังงาน
ไฟฟาไดมากกวาระบบเดิม 
 
การใชเคร่ืองฉีดพลาสติกแบบ All Electric  ในกระบวนการผลิต 
จากหลักการทํางานของเครื่องฉีดพลาสติกแบบ All Electric ที่เปนระบบที่มีการใชพลังงานไฟฟาทั้งหมดโดยที่ไมมีการ
ใชระบบไฮดรอลิกเขามาเกี่ยวของนั้น จะสามารถชวยเพ่ิมผลผลิตไดมากกวาระบบเดิมเนื่องจาก  มีการทํางานที่รวดเร็ว
กวา ประหยัดพ้ืนที่การใชงาน ชวยลดการใชพลังงานไฟฟา โดยในกระบวนการฉีดพลาสติก (Injection Molding) พลัง
งานสวนใหญที่ใชกวารอยละ 90 จะเปนคาใชจายดานไฟฟานอกจากนี้ พลังงานที่เหลืออีกประมาณรอยละ 5-10 ของ
พลังงานทั้งหมดจะถูกใชไปกับขั้นตอน การตัดตกแตงชิ้นงานผลิตภัณฑ  
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2. การใชทดแทนเทคโนโลยเีดิม 
 
เครื่องฉีดพลาสติกแบบ All Electric  สามารถเขามาใชแทนเครื่องฉีดพลาสติกแบบระบบไฮดรอลิก ไดโดยที่ไมมี
ผลกระทบตอกระบวนการผลิตแบบเดิมอีกทั้งยังชวยเพ่ิมผลผลิตและลดการสูญเสียของผลิตภัณฑระหวางการผลิต
เนื่องจากมีระบบควบคุมการทํางานที่ดีกวาระบบเดิม   
 
3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน 
 
จากผลการวิเคราะหการใชพลังงานของเครื่องฉีดพลาสติกแบบ All Electric  เปรียบเทียบกับเครื่องฉีดพลาสติกแบบ 
ไฮดรอลิก เครื่องฉีดพลาสติกแบบ All Electric  มีศักยภาพในการประหยัดพลังงาน  50-70%  โดยสามารถประเมินจาก
พลังงานไฟฟาที่ลดลงจากระบบไฮดรอลิกเดิมที่ใช  
 
การเปรียบเทียบการใชพลังงานไฟฟาของเคร่ืองฉีดพลาสติกแบบ Hydraulic กับ All Electric 
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จากรูปที่ 3  แสดงใหเห็นขั้นตอนการทํางานของเครื่องฉีดพลาสติกแบบ Hydraulic และ All Electric ขนาด

กําลังการผลิต 500 ตัน ในขั้นตอนของการฉีดพลาสติกจะพบวา กําลังไฟฟาที่ใชในกระบวนการฉีดพลาสติกของเครื่อง
ฉีดพลาสติกแบบ All Electric จะมีการใชพลังงานไฟฟานอยกวาเครื่องฉีดพลาสติกแบบ Hydraulic อยูที่ประมาณ 60%  
  
สรุปการเปรียบเทียบการใชงานเคร่ืองฉีดพลาสติกแบบ Hydraulic และ All Electric 
 

- เครื่องฉีดพลาสติกแบบ Hydraulic จะมีการใชพลังงานไฟฟาอยู 2 สวนดวยกันคือ มอเตอรขับปมไฮโดรลิก
และชุด Heater ไฟฟา โดยพลังงานไฟฟาที่ใชมากที่สุดของเครื่องฉีดพลาสติกแบบ Hydraulic จะอยูที่มอเตอร
ขับปมไฮโดรลิก  ซึ่งจะทํางานอยูตลอดเวลาที่มีการใชงานซึ่งจะตองมีการใชน้ําเพ่ือระบายความรอนออกจาก
ระบบ 

- เครื่องฉีดพลาสติกแบบ All Electric จะมีการใชพลังงานไฟฟาอยู 2 สวนดวยกันคือ Servo Motor และชุด 
Heater ไฟฟา ซึ่งจะไมมีการใชน้ํามันไฮโดรลิกในระบบ โดยพลังงานไฟฟาที่ใชในสวนของ Servo Motor ใน
การขับ Ball Screw จะใชพลังงานนอยกวาการใชมอเตอรขับปมไฮโดรลิกและไมตองใชน้ําระบายความรอน
ออกจากระบบ 

 
การเปรียบเทียบอัตราการฉีดพลาสติกของเคร่ืองฉีดพลาสติกแบบ Hydraulic กับ All Electric 
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จากรูปขางบน เปนการเปรียบเทียบอัตราการฉีดพลาสติกของเครื่องฉีดพลาสติกแบบ Hydraulic กับ All Electric พบวา 
อัตราการฉีดพลาสติกที่เวลาเทากัน  เครื่องฉีดพลาสติกแบบ All Electric จะฉีดพลาสติกไดในปริมาณที่มากกวาเครื่อง
ฉีดแบบ Hydraulic ดังนั้นเครื่องฉีดพลาสติกแบบ All Electric นอกจากจะใชพลังงานนอยกวาเครื่องฉีดพลาสติกแบบ
Hydraulic แลวยังสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตไดมากยิ่งขึ้น 
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4. สภาพที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลย ี
 
เนื่องจากเครื่องฉีดพลาสติกแบบ All Electric จะเปนการใช Servo Motor ทั้งหมดและไมมีการใชมอเตอรในการขับ
ปมน้ํามันในระบบไฮโดรลิกจึงไมมีคราบหรือละอองของน้ํามันในการฉีดพลาสติก  ดังนั้นการใชงานจึงเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑที่ตองการความสะอาดสูง ประเภทเครื่องเวชภัณฑตางๆ ในอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม  โดยการใชเครื่องฉีดพลาสติกแบบ All Electric ในกระบวนการผลิตแทนระบบเดิมจะสามารถชวยลดการใช
พลังงานไฟฟาในภาพรวมลงได 
 
5. กลุมเปาหมายการประยุกตใชเทคโนโลย ี
 
กลุมของโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ ไดแก 
• โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
• โรงงานอุตสาหกรรมเคมี (ผลิตเวชภัณฑยา) 
 
6. ราคาของเทคโนโลย ี
 
ราคาของเครื่องฉีดพลาสติกแบบ All Electric  จะขึ้นอยูกับกําลังการผลิตของเครื่องฉีดพลาสติกที่มีการใชงาน  โดย
สามารถประเมินไดจากขนาดกําลังการผลิต ตัวอยาง  เครื่องฉีดพลาสติกขนาด 350 ตัน ราคาเริ่มตนที่ 3 - 4  ลานบาท 
(ราคาขึ้นอยูกับแหลงผลิต เชน ประเทศจีน ญี่ปุน ไตหวัน ยุโรป อเมริกา เปนตน)  
 
ราคาเครื่องฉีดพลาสติกแบบ All Electric  

แหลงผูผลิต ขนาดกําลังการผลิต ราคาเฉลี่ย(บาทตอตัน) 
ประเทศอเมริกาและยุโรป      
ย่ีหอ Niigata, Milacron, Nissei 150 ถึง 720 ตัน 14,000 
ประเทศญี่ปุน     
ย่ีหอ Sumitomo, Toshiba, Mitsubishi 180 ถึง 650 ตัน 12,000 
ประเทศไตหวัน     
ย่ีหอ Der Gang, CLF, Forwell 180 ถึง 650 ตัน 11,000 
ประเทศจีน     
ย่ีหอ Longshun, GS, Zhangjiagang 180 ถึง 650 ตัน 8,000 

 
 
7. ระยะเวลาคนืทุนของเทคโนโลยี                                                                 
 
จากขอมูลกรณีศึกษาของ เครื่องฉีดพลาสติกแบบ All Electric  สามารถใหผลประหยัดซึ่งมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ   
2 – 4 ป  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดและกําลังการผลิต 
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8. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 
เครื่องฉีดพลาสติกแบบ All Electric มีการใชพลังงานไฟฟาที่นอยกวาระบบเดิมที่เปนแบบไฮดรอลิกและชวยลดปริมาณ
การใชน้ําหลอเย็นในระบบ  อีกทั้งไมมีการใชน้ํามันไฮโดรลิกเชนระบบเดิมซึ่งจะตองทําการเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช
งาน ซึ่งอาจกอใหเกิดมลพิษในการกําจัดน้ํามันที่หมดอายุการใชงาน 
 
9. ความแพรหลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย 
 
จากการตรวจสอบกับผูจําหนายและฐานขอมูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. ประมาณการมีการนําเทคโนโลยีเครื่อง
ฉีดพลาสติกแบบ All Electric  ไปประยุกตใชแลวประมาณไมเกิน 1% ของจํานวนสถานประกอบการที่สามารถ
ประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ได (ประมาณ 20 แหงจาก 2,623 แหง) 
 
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณากลุมเปาหมายการใชเทคโนโลยีนี้ ในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพแลวพบวา เทคโนโลยีนี้
สามารถขยายผลในสถานประกอบการที่มีการใชพลังงานรวมกันประมาณ 4,264 ktoe ตามขอมูลการใชพลังงานของ
ประเทศไทยในป 2553 และจากการประมาณการในกรณีที่ 20% ของสถานประกอบการที่มีศักยภาพเหลานี้นํา
เทคโนโลยีไปประยุกตใชจะทําใหเกิดผลประหยัดพลังงานใหกับประเทศไดปละประมาณ 94 ลานบาท                       
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10. ตัวอยางกรณีศึกษา  
 
กรณีศึกษา:  โรงงานผลิตน้ําปลาทิพรส 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตอาหาร 
การใชเทคโนโลยี: การใชเครื่องฉีดพลาสติกแบบ All Electric แทนเครื่องฉีดพลาสติกแบบไฮดรอลิกในการฉีด

ขวดพลาสติกขนาด 350 ตัน 
เงินลงทุน: 3,800,000  บาท 
ผลประหยัดพลังงาน: 1,200,000  บาทตอป 
คาพลังงานที่ประหยัดได: 406,000  หนวยตอป 
คาใชจายอื่นที่ประหยัดได: คาบํารุงรักษา น้ํามันไฮดรอลิกและน้ําหลอเย็นในระบบ 
ระยะเวลาคืนทุน:  3.20  ป 
 
กรณีศึกษา:  โรงงานผลิตน้ํามันพืชทับทิม 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตอาหาร 
การใชเทคโนโลยี: การใชเครื่องฉีดพลาสติกแบบ All Electric แทนเครื่องฉีดพลาสติกแบบไฮดรอลิกในการฉีด

ขวดพลาสติกขนาด 320 ตัน 
เงินลงทุน: 3,400,000  บาท 
ผลประหยัดพลังงาน: 900,000  บาทตอป 
คาพลังงานที่ประหยัดได: 310,344  หนวยตอป 
คาใชจายอื่นที่ประหยัดได: คาบํารุงรักษา น้ํามันไฮดรอลิกและน้ําหลอเย็นในระบบ 
ระยะเวลาคืนทุน:  4.20  ป 
 
11. แหลงขอมูลอางอิง 
 
(1) www.niigata-injection.com 
(2) เอกสารเผยแพร โครงการศึกษาเกณฑการใชพลังงานในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก กระทรวงพลังงาน 

ป 2547 
(3) www.toshibamachineth.co.th 
(4) www.jswpmi.com 
(5) www.completeplastics.com 
(6) www.sumitomopm.com 
(7) www.hitachi.co.th 
(8) www.netstal.com 
(9) www.milacron.com 
(10) การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ

พลาสติก พัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ป 2548 
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ขอมูลเพิ่มเติม 
 
สวนประกอบของเคร่ืองฉีดพลาสติกแบบไฮดรอลิก 
 

Motor Coupling Pump Tank Filter Hose

Valve CylinderHose Valve Hose Hose

Heat Exc. Hose Tank

ส่วนประกอบของเครื่องฉีดพลาสติกแบบ Hydraulic

 

 
ระบบไฮดรอลิกท่ีใชของเคร่ืองฉีดพลาสติก 

 
1. กระบอกไฮดรอลิกที่ใชเล่ือนแมพิมพ 
2. กระบอกไฮดรอลิกที่ใชเล่ือนแทนชุดฉีดพลาสติก 
3. กระบอกไฮดรอลิกที่ใชดันแกนสกรูเกลียวในจังหวะการฉีดพลาสติก 
4. มอเตอรไฮดรอลิกที่ใชปอนเม็ดพลาสติก 
5. กระบอกไฮดรอลิกที่ใชดันชิ้นงานออกจากแมพิมพ 
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วิธีการขึ้นรูปดวยเคร่ืองฉีดพลาสติกเขาแมพิมพ (Hydraulic lnjection Molding Machine)  
 
เปนวิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑโดยการฉีดพลาสติกที่กําลังหลอมเหลวเขาสูแมพิมพดวยความดันสูง โดยเครื่องจักรที่ใชมี
สวนประกอบที่สําคัญคือ 
 
1. ฮอปเปอร (Hopper) อุปกรณสวนนี้มีลักษณะเปนกรวยขนาดใหญ เปนสวนที่ใชบรรจุเม็ดพลาสติกและสารเติมแตง 
เพ่ือปอนเขาเครื่องฉีดพลาสติก 
 
2. กระบอกฉีดและสกรู (lnjector and screw) เปนสวนสําคัญของเครื่องฉีดพลาสติกทําหนาที่หลอมเหลวพลาสติก 
และสรางแรงดันเพ่ือฉีดพลาสติกหลอมเหลวเขาสูแมพิมพ  ประกอบดวยกระบอกตรึงติตอยูกับที่  สวนตนของกระบอก
เปนที่ติดตั้งฮอปเปอร  ตรงสวนกลางและสวนปลายของกระบอกมีเครื่องใหความรอนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่
ได ปลายของกระบอกจะตอเขากับหัวฉีดภายในของกระบอกนี้เปนสกรูที่มีความยาวสั้นกวากระบอกเล็กนอย มีลักษณะ
เปนเกลียวหยาบหมุนปอนสวนผสมของพลาสติกใหเคล่ือนที่เขาสูกระบอก สามารถเคลื่อนถอยหลังและดันกลับเพ่ือ
เพ่ิมแรงดันใหพลาสติกหลอมเหลวไหลเขาสูแมพิมพ 
 
3. หัวฉีด (nozzle) เปนสวนตอปลายกระบอกฉีดพลาสติกเขากับชองทางไหลของพลาสติกในแมพิมพหัวฉีดมีรูขนาด
เล็กเพ่ือใหพลาสติกหลอมเหลวไหลผานเขาสูชองวางในแมพิมพดวยความรวดเร็ว 
 
4. มอเตอรขับสกรู (Drived motor) เปนมอเตอรไฮดรอลิก สําหรับหมุนสกรูและขับดันสกรู เพ่ือฉีดพลาสติกที่กําลัง
หลอมเขาสูชองวางในแมพิมพ เปนสวนที่มีการใชกําลังไฟฟามากที่สุด 
 
5. แมพิมพ (mold) เปนอุปกรณที่มีลักษณะเปนชองวางที่มีรูปรางตามผลิตภัณฑที่ตองการผลิต แมพิมพ  โดยทั่วไป
มักออกแบบใหมี  ๒  ชิ้น  เพ่ือใหสะดวกตอการถอดผลิตภัณฑออกจากแมพิมพนอกจากนี้ ตองมีชองทางไหลของ
พลาสติกหลอมเหลวตอจากหัวฉีดเขาสูชองวางในแมพิมพเรียกวา สปรู (sprue) ในแมพิมพที่มีหลายชอง (เพ่ือผลิต
ผลิตภัณฑครั้งละหลายชิ้น) จะตองมีชองทางแยกจากสปรูเขาสูแมพิมพแตละชองเรียกวา  รันเนอร (runner) 
 
6. ตัวหนีบยึดแมพิมพ (Hydraulic clamp unit) เปนกลไกสําหรับเปดและปดฝาแมพิมพขับเคล่ือนดวยกําลังไฮดรอ
ลิก อุปกรณสวนนี้ยังรวมทั้งอุปกรณทําความรอนเพื่ออุนแมพิมพกอนฉีดและอุปกรณทําความเย็นเพ่ือลดอุณหภูมิ
แมพิมพทําใหผลิตภัณฑแข็งตัวกอนถอดออกจากแมพิมพ 
 
7. ชุดควบคุมกลาง (Central control) เปนชุดควบคุมเครื่องจักรรวมทุกสวนไดแก อุปกรณจายกระแสไฟฟา อุปกรณ
วัด และควบคุมอุณหภูมิ อุปกรณควบคุมความดัน และอุปกรณต้ังเวลา 
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ขนาดของเคร่ืองฉีดพลาสติกแบบ All Electric 
 

 
 
ขอมูลจําเพาะของเครื่องฉีดพลาสติกแบบ All Electric 

 
 


