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เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมประเภทหน่ึง 
(Rapid Prototype: RP) ที่มีกำาเนิดมานาน 30 กว่าปีแล้ว แต่นิยมใช้กัน
เพยีงในบริษทัขนาดใหญ่ หรอื ในห้องปฏบิตักิาร และเพ่ิงได้รบัความนยิม 
อย่างแพร่หลายเมื่อประมาณ ค.ศ. 2009 นี่เอง เครื่องพิมพ์สามมิต ิ
เป็นวิวัฒนาการ หรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการพิมพ์ท่ีได้รับ 
การยกระดับให้สูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งจากเทคโนโลยีการพิมพ์ธรรมดา 
อธบิายให้เข้าใจได้ง่ายคือกระบวนการพมิพ์ทีเ่ราคุ้นเคยและใช้อยู่ตัง้แต่
ในอดตีมาจนถงึปัจจุบนั เป็นการพมิพ์ลกัษณะสองมติใินแนวตดั-ขวาง  
(cross section) หรอื ตามแกน X-Y ลงบนพ้ืนผวิทีเ่ป็นวัสดแุผ่นราบเรยีบ  
เช่น กระดาษ กระจก แผ่นพลาสติก หรอืผนืผ้า และภาพทีไ่ด้เป็นรปูแบบ 
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3D Printing 
สุดยอดนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีการพิมพ์  
(ตอนที่1)

ภาพ 2 แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของหัวเครื่องพิมพ์และวัสดุในงานพิมพ์ระบบสามมิติ ในแนวแกน X,Y,Z
ที่มา http://www.print3dd.com

ภาพ 1 เครื่องพิมพ์สามมิติ (Rapid Prototype)
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=CUWXNZ3Gx4g

สองมิติ คือมีความกว้างและความยาว แต่ในการพิมพ์สามมิติเราสามารถพิมพ์วัตถุท่ีมีรูปทรงแสดงให้เห็นความกว้าง  
ความยาวและความสูง ในขั้นตอนการพิมพ์คือหัวเครื่องพิมพ์จะเคลื่อนที่ได้เพิ่มอีกหนึ่งแนวคือ แนวแกน Z จากเดิมที่มีเพียง
แนวแกน X-Y เท่านั้น ดังภาพ 2

ข้อมูลเพิ่มเติม
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http://www.print3dd.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CUWXNZ3Gx4g
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โดยหวัฉดีเครือ่งพมิพ์จะเลือ่นขึน้-ลงในแนวแกน Z ของฐานเครือ่งพมิพ์ ทำาให้เกดิมติทิีส่าม ระบบการพิมพ์ดงักล่าว
สามารถใช้พมิพ์ตุ๊กตา ลกูบอล แก้วนำา้ ชิน้ส่วนเครือ่งจักรกลในงานอตุสาหกรรม หรอือวยัวะเทยีมในวงการแพทย์ ซึง่สามารถ
นำาไปใช้ทดแทนหรือใช้ได้เหมือนของจริงแทบทุกประการ ดังตัวอย่างภาพ 3 และ ภาพ 4

ท่านทราบหรือไม่ว่า
เครื่องพิมพ์สามมิต ิ
ท�างานอย่างไร

ที่มา http://www.technewsworld.com/story/83035.html

ภาพ 3 ขั้นตอนการออกแบบชิ้นส่วนและสร้างอวัยวะเทียมทดแทนขาเป็ด
ที่มา https://www.cnet.com/news/amputee-goose-gets-a-new-3d-printed-leg-and-foot
 https://3dprint.com/56182/goose-3d-printed-leg/

1. ร่างแบบ/เขียนแบบ 2. สร้างไฟล์ดิจิทัลสามมิติ 3. ชิ้นส่วนที่พิมพ์ด้วยระบบสามมิติ 4. ขาเป็ดเทียม/วัสดุทดแทน

ภาพ 4 ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ที่มา https://www.autodesk.com/solutions/3d-printing
 https://all3dp.com/1/free-stl-files-3d-printer-models-3d-print-files-stl-download/
 https://www.applicadthai.com/articles/3d-printing-กับชีวิต-3d-printing-technology-life/

เครื่องพิมพ์สามมิติคือเครื่องจักรที่ใช้
กระบวนการทำาให้เนื้อวัสดุก่อตัวเป็นรูปร่างตาม
ทีไ่ด้ออกแบบไว้ โดยอาศยัข้อมลูในรปูแบบดจิทิลั
เป็นกระบวนการที่เรียกว่า Additive Process ซึ่ง
การพิมพ์จะดำาเนินไปทีละชั้นหรือทีละ layer โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุม ระบบการพิมพ ์
ไฟล์ทีใ่ช้กบัเครือ่งพิมพ์เป็นไฟล์ในรปูแบบสามมติิ  
จะไม่เหมือนภาพในเครื่องพิมพ์ระบบสองมิติ
ท่ีพิมพ์ลงบนแผ่นกระดาษท่ัวไป ข้อมูลภาพ
หรือวัตถุในระบบนี้จะถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์
ดิจิทัลที่ถูกสร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น 
AutoCAD, SolidWorks, 3Ds Max, Inventer  

http://www.technewsworld.com/story/83035.html
https://www.cnet.com/news/amputee-goose-gets-a-new-3d-printed-leg-and-foot
https://3dprint.com/56182/goose-3d-printed-leg/
https://www.autodesk.com/solutions/3d-printing
https://all3dp.com/1/free-stl-files-3d-printer-models-3d-print-files-stl-download/
https://www.applicadthai.com/articles/3d-printing-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95-3d-printing-technology-life/
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เมื่อสร้างโมเดลหรือชิ้นงานในรูปของไฟล์ดิจิทัลแล้วก็จะมีการนำาไฟล์นั้นไปทำาการ slice หรือตัดเป็นชั้นๆ (layer)
ออกมาให้เป็นแผ่นบางๆ คล้ายการหั่นก้อนขนมปังออกเป็นชิ้นบางๆ เพ่ือให้เครื่องพิมพ์สามมิติพิมพ์แผ่นบางๆ
นั้นเรียงซ้อน ทับต่อกันทีละชั้น จนปรากฏเป็นวัตถุในลักษณะสามมิติเหมือนชิ้นงานจริงตามที่ได้ออกแบบไว้  
ดังภาพ 5 ที่แสดงกระบวนการสร้างไฟล์ดิจิทัลแบบสามมิติ เพื่อพิมพ์ชิ้นงาน 3D Object

1. 
ออกแบบชิ้นงานด้วย 

Computer Aided 
 Design (CAD)

2. 
บันทึกไฟล์

รูปแบบดิจิทัล

3. 
ท�าการแบ่งไฟล์ Model 

ออกเป็นทีละ layer

4.
พิมพ์ชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติและ

ได้ชิ้นงานส�าเร็จตามที่ออกแบบไว้

ภาพ 5 ขั้นตอนการสร้างไฟล์ดิจิทัลแบบสามมิติ เพื่อพิมพ์ชิ้นงาน
ที่มา http://www.siamreprap.com/2015/10/what-is-3d-printer, http://www.applicadthai.com/articles/article-3dprinter/

ที่มา https://3dprintingindustry.com/wp-content/uploads/2014/09/ebam-3d-printer.jpg

สิ่ ง ท่ีต ้องคำานึงถึงมากที่สุด
สำาหรบัการออกแบบผลิตภณัฑ์ ในขัน้ตอน 
การผลิตต้นแบบก่อนลงมือผลิตจริงคือ  
คำานวณต้นทุนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ราคาต่อ
หน่วย ราคาเครื่องจักร และค่าแรงงาน 
ถ้าชิ้นงานนั้นมีความซับซ้อนมาก ก็จะ
ทำาให้ต้นทุนการผลิตมีค่ามาก แต่ด้วย
เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ส่ิงเหล่านี้ 
จะ ไม ่ ได ้ เป ็ นป ัญหา อีกต ่อ ไป  ซึ่ ง
หมายความว่า เราไม่จำาเป็นต้องสร้าง 
แม่พิมพ์ (mould) เหมือนวิธีผลิตแบบเดิม  
การผลิตชิ้นงานที่มี จำ านวน ช้ินส ่วน 
ในปริมาณมาก จำาเป็นต้องมีแม่พิมพ ์
หลายแบบ เพื่อกำาจัดปัญหาดังกล่าว  
เราต้องอาศัยความเจริญก้าวหน้าทาง 
เทคโนโลย ีวธิกีารออกแบบ กระบวนการพมิพ์  

เหตุใดจึงต้องใช้การพิมพ์แบบสามมิติ

http://www.siamreprap.com/2015/10/what-is-3d-printer
http://www.applicadthai.com/articles/article-3dprinter/
https://3dprintingindustry.com/wp-content/uploads/2014/09/ebam-3d-printer.jpg
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1. 
ฝาครอบใบอ่านค่า
วัดมุม 360 องศา

2. 
ตัวยึดกระจกเงาสะท้อน

3. 
ตัวยึดเส้นวัสดุ
ส�าหรับทดสอบ

4. 
ตัวยืดหัวแสงเลเซอร์

และแท่งแก้ว

ภาพ 6 ตัวอย่างงานพิมพ์ชิ้นส่วนเครื่องทดสอบแรงดึงวัสดุ (Uniaxial tensile test)

ภาพ 7 ตัวอย่างงานประกอบชิ้นส่วนเครื่องทดสอบแรงดึงวัสดุ (Uniaxial tensile test)
ที่มา ฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ / สาขาฟิสิกส์ / สสวท.

และเครื่องพิมพ์ระบบสามมิติ  การสร้างโมเดลเสมือนจริงก่อนการผลิต จะช่วยลดขั้นตอนการผลิต ลดราคา ลดแรงงาน  
ลดความยุ่งยากในการผลิตและลดขั้นตอนการประกอบได้เป็นอย่างดี ท่ีสำาคัญไปกว่านั้นคือเราสามารถแก้ไขแบบ ปรับปรุง 
รปูร่าง และรปูทรงให้ตรงความต้องการในขัน้ตอนการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้อย่างง่ายดาย เนือ่งจากการทำางาน 
มีความสะดวกมากขึ้นหลายเท่าตัว ภาพ 6, 7 เป็นตัวอย่างงานพิมพ์ชิ้นส่วนสื่อทดลองในวิชาฟิสิกส์ซึ่งได้รับการออกแบบ 
และพัฒนาโดยฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ สสวท.
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นี่เป็นคำาถามที่ท้าทายและ
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำาหรับผู ้สนใจ 
นักเรยีน และนกัศกึษา แม้จะไม่มคีวามรู้ 
พื้นฐานด้านการออกแบบกราฟิกทาง 
คอมพิวเตอร์สำาหรับงานพิมพ์สามมิติ 
แต่ปัจจัยเหล่านี้มิได้เป็นอุปสรรคเลย
ถ้าจะนำาเครื่องพิมพ์สามมิติมาใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอน เพียงแต ่
ผู ้สนใจมีพื้นฐานด ้านคอมพิวเตอร ์
บ้างเล็กน้อยก็จะสามารถพิมพ์ชิ้นงาน
ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติได้ เนื่องจาก
ในกระบวนการออกแบบและวิ ธ ี
การใช้เครื่องพิมพ์ ผู้ออกแบบมักจะเน้น 
การใช้งานที่สะดวกเป็นหลักอยู ่แล้ว  

จึงสามารถกล่าวได้ว่าผู้ใช้เครื่องพิมพ ์
ไม ่จำา เป ็นต ้องเขียนโปรแกรมเป ็น  
ในมุมกลับ ผู ้ที่ เขียนโปรแกรมเป ็น 
ก็ไม ่จำาเป ็นต ้องใช ้ เครื่องพิมพ์เป ็น 
เสมอไป เพียงแต่ได้เรียนรู ้หลักการ 
เ บื้ อ ง ต ้ น ใน ร ะบบกา ร พิ มพ ์ บ ้ า ง 
กจ็ะสามารถผลติชิน้งานด้วยเครือ่งพิมพ์
ระบบสามมิติได้โดยง่าย เพราะปัจจุบัน
เราสามารถดาวน ์ โหลดโปรแกรม
กราฟ ิกไฟล ์ภาพสามมิติสำ า เร็ จรูป 
โดยไม ่ เ สียค ่าใช ้จ ่ายใดๆ ตามท่ีม ี
ผู ้ออกแบบไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตซึ่ง
จะมีทั้งแบบที่ต ้องเสียค่าใช้จ ่ายและ 
แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลด 

ดงักล่าว นัน่เป็นการยนืยนัว่าเราสามารถ 
นำา เทคโนโลยีนี้ ไปใช ้ ในห ้องเรียน
ได้แน่นอน อีกทั้งเป ็นการกระทำาท่ี 
สอดคล ้องกับแนวคิดในการเรียน
การสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM  
Education) ของ สสวท. ซึง่จะทำาให้ผูเ้รยีน 
มีความรู้และทักษะในกระบวนการคิด  
การออกแบบ การวางแผนการผลิต  
และช่วยทำาให้เกดิจนิตนาการด้านต่างๆ  
ทั้งในห้องเรียน ในชีวิตประจำาวันท่ี 
จะนำาไปสูก่ารพฒันาอย่างต่อเนือ่งอย่าง 
ไม่หยดุยัง้ สำาหรบัการสร้างสรรค์นวตักรรม
ใหม่ๆ  เพือ่ตอบสนองความต้องการต่อไป
ในอนาคต 

เครื่องพิมพ์สามมิติสามารถน�าไปใช้ในห้องเรียนได้หรือไม่

ภาพ 8 นักเรียนกำาลังดูผลงานจากการออกแบบและพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ
ที่มา https://x3dprinting.co/pages/3d-printing-for-education

https://sites.google.com/a/bumail.net/3dprintingdimension/bthkhadyx/
http://www.cnet.com/news/amputee-goose-gets-a-new-3d-printed-leg-and-foot/
http://3dprinting.com/what-is-3d-printing/
http://www.108cnc.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539339692
http://www.it24hrs.com/2013/3d-printer-print-materials/
http://www.print3dd.com/3d-printer/
http://www.siamreprap.com/2015/10/what-is-3d-printer/
https://x3dprinting.co/pages/3d-printing-for-education

