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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 3D Printer 
 

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว 3D printing หรือการพิมพ์แบบสามมิติ ถือเป็น
อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ก าลังได้รับความนิยม ซึ่งเป็นการสร้างโมเดลเสมือนจริงหรือการขึ้นรูปชิ้นงาน เครื่องพิมพ์
แบบสามมิติไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมีประวัติการพัฒนายาวนานกว่า 30 ปีแล้ว แต่สิ่งที่ท าให้นวัตกรรมนี้กลับมา
เป็นที่สนใจอีกครั้งเพราะมผีู้พยายามพัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ให้เข้าสู่ผู้ใช้ในระดับครัวเรือนมากข้ึน  

 
 
 เครื่องพิมพ์แบบสามมิติถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 โดย Charles W. (Chuck) Hull เป็นผู้ออกแบบ
เครื่องพิมพ์แบบสามมิติให้กับบริษัท 3D Systems Corporation (Charles Hull เป็นนักประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ 
3D ที่ทันสมัยและเป็นผู้ริเริ่มเทคโนโลยีมาตรฐาน defacto) โดยเครื่องพิมพ์สามมิตินี้ถูกตั้งชื่อว่า Stereo 
lithographic 3D Printer   
 

 
 

 3D Printer นั้นสามารถสร้างชิ้นงานออกมาเป็นวัตถุทีจ่ับต้องได้ มีความกว้าง ลึก สูง ไม่เหมือน 2D 
Printer ที่ใช้งานโดยทั่วไปที่พิมพ์หมึกสีลงบนกระดาษ เช่น หากพิมพ์ลูกบอลลงบนการกระดาษ (2D) เราจะได้
กระดาษที่มีรูปลูกบอลอยู่ แต่หากเราพิมพ์จาก 3D Printer ชิ้นงานที่ได้จะเป็นลูกบอลทรงกลมเหมือนของจริง 
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 3D Printer ส่วนใหญ่จะใช้หลักการท างานเดียวกันคือ พิมพ์ 2 มิติแต่ละชั้นในแนวระนาบกับพ้ืนโลก 
XY ก่อน ส่วนที่พิมพ์ก็คือภาพตัดขวาง Cross Section ของวัตถุนั้นๆ เอง เมื่อพิมพ์ในด้าน 2 มิติเสร็จแล้ว
เครื่อง 3D Printer จะเลื่อนฐานพิมพ์ไปพิมพ์ชั้นถัดไป จากนั้นจะพิมพ์ทับไปเรื่อยๆ หลายร้อยหลายพันชั้น  
จนออกมาเป็นรูปร่าง 3 มิติ การเลื่อนขึ้นหรือลง (เลื่อนในแนวแกน Z) ของฐานพิมพ์ท าให้เกิดมิติที่ 3 ซึ่งวัสดุ 
ที่น ามาใช้ในการพิมพ์ชิ้นงานของ 3D Printer นั้นแตกต่างกันออกไปตามประเภทของเครื่องพิมพ์ 
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 โดยปกติแล้วความละเอียดในการพิมพ์ชิ้นงานของเครื่อง 3D Printer จะใช้หน่วยวัดเป็นไมครอน เช่น 
100 Micron (0.1mm) ต่อชั้น ซึ่งหมายความว่า ในแต่ละชั้นนั้นจะพิมพ์ให้มีขนาดความสูงประมาณ 0.1mm 
ดังนั้นหากโมเดลมีความสูง 10mm เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์ทั้งหมด 100 ชั้น หากพิมพ์ที่ความละเอียด  
50 Micron เครื่องจะพิมพ์ทั้งหมด 200 ชั้น ซึ่งความละเอียด 50 Micron นั้นท าให้ได้ผลงานที่มีความละเอียด
และความสวยงามมากกว่า แต่ต้องใช้ระยะเวลาทีเ่พ่ิมมากขึ้นประมาณเท่าตัว 
 ไฟล์งานที่ใช้กับเครื่อง 3D Printer นั้นเป็นไฟล์ 3 มิติ แทนที่จะเป็นรูปภาพเหมือนในเครื่องพิมพ์บน
กระดาษทั่วไป 3D File นี้อาจสร้างจากโปรแกรม เช่น AutoCAD, Solid Work, 3Ds Max, Zbrush, Maya, 
SketchUp และ Adobe Photoshop 
 

 
 
 ประเภทของ 3D Printer นั้นสามารถแบ่งออกได้ตามกระบวนการพิมพ์และวัสดุที่ใช้ ดังนี้ 
1. ระบบฉีดเส้นพลาสติก (FDM หรือ FFF) 
 FDM (Fused Deposition Modeling) หรือ FFF เป็นเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่นิยมใช้กันมากที่สุดใน
ปัจจุบัน เนื่องจากมีจ าหน่ายตามท้องตลาดและมีราคาถูก โดยมีหลักการท างานคือ การหลอมเส้นพลาสติกให้
กลายเป็นของเหลวแล้วฉีดออกมาเป็นเส้นผ่านหัวฉีด (Nozzle) คล้ายกับปืนกาวที่ใช้กันทั่วไป เครื่อง FDM 3D 
Printer จะวาดเส้นพลาสติกที่ถูกฉีดออกมา เป็นรูปร่างในแนวแกนระนาบก่อนเมื่อเสร็จชั้นหนึ่งแล้วก็จะพิมพ์
ในชั้นต่อ ๆ ไป จนครบหลายร้อย หรือ หลายพัน Layer ก็จะไดช้ิ้นงานตามที่ได้ออกแบบไว้ 
 FDM Printer ใช้ได้กับงานทุกประเภท ชิ้นงานที่พิมพ์สามารถน ามาขัด แต่ง หรือเจาะได้ และน ามาใช้
งานได้จริง เช่น ใช้เป็นชิ้นส่วนในเครื่องจักร เครื่อง FDM Printer สามารถใช้วัสดุได้หลากหลาย และหาได้ง่ายตาม
ท้องตลาด เช่น เส้น PLA, ABS, PET, Nylon, Wood (พลาสติกผสมไม้), Bronze (พลาสติกผสมทองเหลือง)  
เป็นต้น  
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 เครื่องพิมพ์สามมิติระบบ FDM นั้นมีการใช้แพร่หลายที่สุดในโลก และขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ 
เนื่องจากมีราคาถูกและหาซื้อได้ง่าย ราคาเริ่มต้นอยู่ที่หลักหมื่นบาทไปจนถึงหลักแสนบาท สามารถใช้ได้กับ
วัสดุได้หลากหลายชนิดเปลี่ยนไปตามเส้นพลาสติกที่ใช้ ปัจจุบันเครื่องพิมพ์ 3 มิติในท้องตลาด เป็นเครื่อง
ระบบ FDM กว่า 80-90 เปอรเ์ซ็นต์ 
 

 
มอเตอร์ขับดันเส้นพลาสติก มายังหัวฉีด 
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หลักการท างานของ FDM Printer แบบสองหัวฉีด 
 
 หลักการท างานของเครื่องระบบ FDM คือการ “ฉีดและวาดเส้นพลาสติกออกมาเป็นวัตถุ” ส่วนของ
หัวฉีดท าหน้าที่ฉีดเส้นพลาสติกออกมา โดยที่หัวฉีดจะมีฮีทเตอร์ท าความร้อนให้ถึงจุดที่เส้นพลาสติกละลาย
เป็นน้ าแล้วจึงฉีดผ่านหัวฉีดออกมา โดยปกติหัวฉีดจะมีรูขนาด 0.4 mm และมีมอเตอร์ส าหรับควบคุมหัวฉีด 
หรือฐานพิมพ์ให้เคลื่อนที่ และพิมพ์ไปทีละชั้นจนออกมาเป็นชิ้นงานขึ้นรูป เครื่องพิมพ์มีความสามารถท างาน 
ที่ซับซ้อนได้ เช่น ประแจเลื่อนที่พิมพ์เพียงครั้งเดียว โดยไม่ต้องมาประกอบอีกในภายหลัง 
 เครื่องรับค าสั่ง GCode ซึ่งเป็นภาษาเดียวกับการสั่งงานเครื่อง CNC หรือ Milling ในโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยโปรแกรมส าหรับการสร้าง GCode นั้นมีให้เลือกใช้งานหลากหลาย เช่น Cura, Simplify3D, 
MakerWare, Sli3r, Repetier เป็นต้น เริ่มต้นเมื่อท าการเปิดโมเดลขึ้นมาและก าหนดค่าที่ต้องการพิมพ์ 
โปรแกรมจะท าการสไลด์วัตถุออกเป็นชั้น เครื่องจะพิมพ์ทีละชั้น ชั้นที่เครื่องพิมพ์ๆ นั้นเป็น Cross Section 
ของวัตถุนั้นเอง 
 
ประเภทของเครื่อง FDM/FFF 3D Printer 
 เครื่องพิมพ์ FDM นั้นมีอยู่หลายชนิด แต่ชนิดที่นิยมมีดังต่อไปนี้ 
 1. Cartesian เป็นเครื่องพิมพ์ที่พบเห็นทั่วไปในท้องตลาด เครื่องจะพิมพ์จาก Fix แกน ในแกนหนึ่ง
ด้วยการเคลื่อนที่ของหัวฉีด ตัวอย่างที่พบเห็นได้ง่ายที่สุดคือยี่ห้อ MakerBot หรือ Ultimaker มีการ Fix  
การเคลื่อนที่ของหัวฉีดในแกน X, Y เท่านั้น คือวิ่งได้ซ้ายขวา/หน้าหลัง ส่วนฐานพิมพ์นั้นจะเคลื่อนที่ใน 
แกนแนว Z คือเคลื่อนที่ขึ้นลง 
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FDM 3D Printer ชนิด Cartesian ยี่ห้อ MakerBot 

 

 
FDM 3D Printer ชนิด Cartesian ยี่ห้อ Ultimaker 
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 เครื่องพิมพ์อีกแบบที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันคือ เครื่อง PRUSA หรือเครื่องแบบ REPRAP ซึ่งจะมี
การเคลื่อนที่ของหัวฉีดในแนวแกน X คือซ้ายขวา และฐานพิมพ์ในแกน Y คือหน้าหลัง เมื่อพิมพ์เสร็จใน
ชั้นหนึ่ง แล้วเครื่องจะยกหัวฉีดทั้งชุดขึ้นในแนวแกน Z เพ่ือพิมพ์ในชั้นต่อไป 
 ข้อดี เครื่องพิมพ์ค่อนข้างจะมีความเสถียรมากกว่า เนื่องจากการเคลื่อนที่ของหัวฉีดจะเคลื่อนที่อยู่ใน 
1 หรือ 2 แกนในรางสไลด์ (ตามทฤษฎีแล้วจะพิมพ์ได้นิ่งกว่า FDM ระบบอ่ืนๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผู้ผลิต
แต่ละยี่ห้อด้วย 
 ข้อเสีย หากเครื่องพิมพ์มีขนาดใหญ่ขึ้นจะผลิตค่อนข้างยากและมนี้ าหนักมาก 
 

 
FDM 3D Printer ชนิด Cartesian ยี่ห้อ PRUSA 
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 2. Delta เครื่องพิมพ์ระบบนี้มีจุดสังเกตได้ง่ายที่สุดคือ มีแกนเสาอยู่ 3 เสา เครื่อง Delta นั้นจะมี
ฐานพิมพ์อยู่กับที่ หัวฉีดจะเคลื่อนที่อย่างอิสระทั้งสามแกน X, Y, Z โดยควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวฉีดด้วย 
การท างานสัมผัสกันของมอเตอร์ทั้งสามตัว เครื่องระบบนี้สามารถสร้างให้มีขนาดใหญ่มากๆ ได ้
 ข้อดี สามารถสร้างเครื่องให้พิมพ์ชิ้นงานได้ง่าย มีน้ าหนักน้อย และมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ า 
 ข้อเสีย คุณภาพงานลดลงเมื่ออยู่ห่างจากจุดศูนย์กลาง (กลางฐานจะพิมพ์ชิ้นงานได้ดีกว่าส่วนที่ห่าง
จากจุดกึง่กลาง) 
 

 
FDM 3D Printer ชนิด Delta 

 
 วัสดุของเครื่อง FDM/FFF 3D Printer โดยทั่วไปแล้วจะเป็นพลาสติกเส้นซึ่งมีให้เลือกใช้งานอยู่  
2 ขนาดคือ 1.75 mm และ 3.0 mm โดยเส้นพลาสติกนั้นจะท ามาใบรูปแบบม้วน ปัจจุบันมีเส้นพลาสติกให้
เลือกใช้งานมากกว่า 50 ชนิดในท้องตลาด เช่น 
 1. PLA (Polylactic Acid) เป็นเส้นพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น กากพืชผล 
ทางการเกษตร, ข้าวโพด, มันส าปะหลัง พลาสติกชนิดนี้เหมาะกับการใช้กับ 3D Printer เกือบทุกชนิด
เนื่องจาก ค่อนข้างปลอดภัย ไม่มีกลิ่นพลาสติกไหม้ หดตัวน้อย ไม่จ าเป็นต้องใช้ฐานท าความร้อน แต่มีข้อเสีย
อยู่บ้างในเรื่องทนความร้อนได้ไม่สูงนัก 
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 2. ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) เป็นพลาสติกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์
เครื่องใช้ในบ้าน เช่น ขันน้ า ถังน้ า หรือของเล่นที่เรารู้จักกันดียี่ห้อ Lego ข้อดีคือ ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี 
แตมี่ข้อเสียค่อนข้างมาก คือ พิมพ์ได้ยาก เนื่องจากมีอัตราการหดตัวสูง ต้องเปิดฐานท าความร้อน พิมพ์แล้วมี
กลิ่นพลาสติกไหม้ 
 3. Dissolvable filament หรือเส้นพลาสติกที่ละลายออกได้ ใช้ในการพิมพ์ในส่วน Support ต้อง
ใช้กับเครื่องพิมพ์ FDM ที่มีหัวตั้งแต่ 2 หัวขึ้นไป พลาสติกที่พิมพ์นี้จะถูกละลายออกไปหลังการพิมพ์ชิ้นงาน
เสร็จ (โดยทั่วไปนั้นเครื่องพิมพ์ที่มีราคาสูงจะมีสองหัวฉีด เพ่ือให้อีกหัวหนึ่งท าหน้าที่พิมพ์ Dissolvable 
Filament) 
 4. อ่ืนๆ นอกจากเส้นพลาสติกที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังมีเส้นพลาสติกให้เลือกใช้อีกหลากหลายชนิด 
เช่น เส้นไม้ (Wood Filament) เส้นผสมทองเหลือง ( ฺBronze Filament) เส้นผสมทองแดง (Copper 
Filament), Nylon, PETG, Rubber etc. 
 
การน าไปใช้ 
 1. ชิ้นส่วนต่างๆ เนื่องจากชิ้นงานที่เกิดจากการพิมพ์ โดย FDM 3D Printer มีความแข็งแรง
พอสมควร จึงสามารถชิ้นงานเหล่านั้นมาใช้ได้จริง 
 

 
มือส าหรับผู้พิการ 

 
 2. โมเดล Mock Up งานออกแบบ Scale หรืองานสร้างแบบจ าลอง เราสามารถก าหนดค่า Scale 
ในการพิมพ์ได ้
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งาน Scale ของสถานที่ส าคัญของโลก 

 
 3. ออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบชิ้นส่วนก่อนท าการผลิตจริง เป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูก่อน ว่างาน
ที่ออกแบบมานั้นมีรูปร่างอย่างไร ก่อนน าไปด าเนินการผลิตจริง 
 

 
โคมไฟที่เกิดจากการออกแบบด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 
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 4. เครื่องใช้ในบ้าน สามารถสร้างเครื่องใช้ภายในบ้านได้เลย เช่น ที่วางสบู่ ที่วาง Ipad เป็นต้น 
 

 
แม่พิมพค์ุกกี้ที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 

 
 5. การศึกษา ไว้ใช้ประกอบการศึกษา เช่น การสอนส่วนประกอบของเครื่องยนต์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
หรือชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์ในคณะ แพทยศาสตร์ 
 

 
ส่วนประกอบของเครื่องยนต์เกียร์ Manual ใช้ประกอบการสอนนักเรียน 
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 ข้อดี 
 1. มีราคาถูกที่สุด สามารถซื้อหาได้ทั่วไป เนื่องจากต้นทุกการผลิตถูก แล้วส่วนมากเป็น Open 
source จึงซื้อหาได้ท่ัวไป 
 2. งานที่พิมพ์ออกมาสามารถใช้งาน รับแรง หรือขัดแต่ง และสามารถน าชิ้นส่วนที่พิมพ์ไปเป็นส่วน 
ประกอบในเครื่องจักรได ้
 3. มีวัสดุให้เลือกใช้งานหลายชนิด เนื่องจากเป็นที่นิยมจึงมีหลายบริษัทผลิตเส้นพลาสติกหลากหลาย
ชนิด (ควรดูคุณสมบัติและข้อมูลจ าเพาะพิเศษส าหรับเส้นพลาสติกชนิดนั้นๆ ด้วย) 
 4. ใช้งานง่ายและต้นทุนวัสดุสิ้นเปลืองต่ า ปัจจุบันมีโปรแกรมส าหรับเครื่อง FDM ให้เลือกใช้มากมาย 
การใช้งานค่อนข้างง่าย 
 ข้อเสีย 
 1. ความละเอียดในการพิมพ์ อาจจะสู้ระบบอ่ืนไม่ได้ เนื่องจากการพิมพ์เกิดจากการฉีดเส้นพลาสติก
ออกมา ขนาดหัวฉีดที่นิยมคือ 0.4 mm แต่ถึงอย่างไรชิ้นงานที่ได้ยังคงเป็นเป็นเส้นอยู่ แม้จะพิมพ์ที่ความ
ละเอียดสูงแล้วก็ตาม 
 2. หากเทียบขนาดของชิ้นงานและความละเอียดที่เท่ากัน ระบบ FDM ถือว่าใช้เวลาในการพิมพ์สูง
กว่าระบบอ่ืน เนื่องจากเป็นการพิมพ์โดยการฉีดเส้นพลาสติกบางๆ แล้วค่อยๆ วาดจนออกมาเป็นรูปร่าง 
 โดยรวมแล้วเครื่องพิมพ์ระบบ FDM เป็นระบบที่มีราคาถูกที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน  
แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจ ากัดอยู่ในเรื่องสีของชิ้นงานที่ไม่สมจริง (True color) รวมถึงไม่สามารถพิมพ์งานที่
ละเอียดมากได้ อีกท้ังผิวของชิ้นงานที่พิมพ์ออกมานั้นยังเป็นรองระบบอื่นอยู่ 
 
2. ระบบถาดเรซิ่น (SLA หรือ DLP)  
 SLA หรือระบบ DLP นั้นมีหลักการท างานเหมือนกัน กล่าวคือ เครื่องระบบนี้จะฉายแสงไปตัวถาด 
ที่ใส่เรซิ่นความไวแสงไว้ (Photo Resin/Photopolymer) เมื่อเรซิ่นถูกแสงจะแข็งตัวเฉพาะจุดที่โดนแสง จึงใช้
หลักการแข็งตัวของเรซิ่นนี้ในการท าชิ้นงานให้เกิดรูปร่างขึ้นมา เมื่อท าให้เกิดรูปร่างขึ้นในชั้นหนึ่งๆ แล้วเครื่อง
ก็จะเริ่มท าให้แข็งเป็นรูปร่างในชั้นต่อไปจนเกินเป็นชิ้นงานวัตถุที่จับต้องได้  
 ระบบ SLA (Stereo lithography) และ DLP (Digital Light Processing) มีความแตกต่างกันที่ 
ต้นก าเนิดของแสง ระบบ SLA ใช้แหล่งก าเนิดเส้นด้วยแสงเลเซอร์ ดังนั้น เครื่องจะท าการยิงแสงเลเซอร์ไปที่ 
เรซิ่นโดยวาดเส้นเลเซอร์ไปเรื่อยๆ ถ้าต้องการพิมพ์ชิ้นงานขนาดใหญ่จะใช้ระยะเวลาในการวาดนาน ส่วนระบบ 
DLP นั้นจะใช้โปรเจคเตอร์ DLP Project ฉายภาพ ซึ่งภาพที่ฉายนั้นจะครอบคลุมทั้งเลเยอร์ ท าให้ระบบ DLP 
นั้นใช้เวลาในการพิมพ์น้อยกว่าและระยะเวลาไม่ข้ึนกับจ านวนชิ้นงานบนฐานพิมพ์ เนื่องจากไม่ต้องวาดทีละเส้น 
 การพิมพ์ระบบถาดเรซิ่นนี้ ส่วนใหญ่เป็นการสร้างชิ้นงานที่มีขนาดเล็กและต้องการความละเอียดที่สูง 
จึงเหมาะกับธุรกิจประเภท เครื่องประดับ Jewelry งานหล่อ ชิ้นส่วนขนาดเล็กในงานอุตสาหกรรม ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ งานโมเดลฟีกเกอร์ หรือแม้กระทั่งงานพระเครื่อง 
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 เครื่องพิมพ์แบบ SLA หรือ DLP นั้นมีหลักการท างานเช่นเดียวกันคือการฉายแสงไปยังเรซิ่นที่ไวต่อแสง 
และแข็งตัวเมื่อโดนแสงที่ย่านความถึ่เฉพาะตัว ขึ้นรูปจากน้ าเรซิ่น (Photopolymer Resin) เป็นวัตถุแข็งตัว 
 
 

 
หลักการท างานของระบบ DLP 
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หลักการท างานของระบบ SLA 

 
 หลักการท างานเครื่องพิมพ์ระบบ DLP/SLA นั้นคล้ายกับการ “ปั้นน้ าให้เป็นตัว” โดยส่วนประกอบ
หลักของเครื่อง คือ ถาดใส่น้ าเรซิ่น, ฐานพิมพ์ที่เคลื่อนที่ขึ้น-ลง และแหล่งก าเนิดแสง น้ าเรซิ่นดังกล่าว คือ 
Photo Sensitive Resin ซึ่งเรซิ่นชนิดนี้เมื่อถูกแสงที่ความถี่ช่วงประมาณ 360-420nm (แล้วแต่ชนิดของ 
Resin จะแข็งตัวที่ความถี่จ าเพาะ) เรซิ่นจะแข็งตัวเป็นก้อนพลาสติก ดังนั้น หากฉายแสงทีละชั้นไปเรื่อยๆ
หลายร้อยหลายพันชั้นก็จะข้ึนรูปออกมาเป็นชิ้นงาน ซึ่งแหล่งก าเนิดทีฉ่ายในแต่ละชั้นคือ ภาพ Cross Section 
หรือภาพตัดขวาง ณ ต าแหน่งนั้นๆ ของวัตถุที่ต้องการพิมพ์นั้นเอง 
 เนื่องจากเครื่องพิมพ์ระบบ DLP/SLA ใช้แหล่งก าเนิดเป็นแสง เครื่องจึงสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่าง
ละเอียดมาก (ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตัวแหล่งก าเนิดแสง เช่น ความละเอียดของแสง Laser หรือ ความละเอียดของ
โปรเจคเตอร์) แต่เครื่องพิมพ์ระบบนี้ยังมีข้อจ ากัดอยู่เช่นกัน คือ สามารถสร้างชิ้นงานได้ในขนาดที่จ ากัด โดย
ชิ้นงานทีส่ร้างได้นั้นมีขนาดค่อนข้างเล็กถึงเล็กมาก ซึ่งหลังจากท าการสร้างชิ้นงานแล้วอาจจะต้องมีการฉายแสง
ด้วยหลอด UV อีกครั้งเพ่ือให้ชิ้นวัตถแุข็งตัวคงที่ 
ประเภทของ DLP/SLA 3D Printer 
 ความแตกต่างของทั้งสองระบบ นั้นอยู่ที่แห่งก าเนิดแสง DLP แหล่งก าเนิดแสงคือ Projector  
ส่วน SLA แหล่งก าเนิดแสงคือ แสงเลเซอร ์
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 1. DLP Printer ย่อมาจาก Direct Light Process ซึ่งใช้โปรเจคเตอร์เป็นแหล่งก าเนิดแสง หลักการ
ท างานของเครื่องคือ “ฉายแสงเป็นภาพ” ดังนั้น จึงขึ้นรูปในแต่ละชั้นโดยการฉายแสงเพียงครั้งเดียว ปกติแล้ว
เครื่องแบบ DLP จะมีขนาดใหญ่กว่าเครื่องแบบ SLA เนื่องจากต้องมีพ้ืนที่ไว้วางเครื่อง Projector แต่ข้อดีคือ
เครื่องสามารถพิมพ์ได้รวดเร็วกว่าระบบ SLA เนื่องจากมีการฉายแสงเพียงครั้งเดียว ไม่ใช่วาดขึ้นมาเป็นรูป
เหมือน SLA บริษัทผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ระบบนี้ เช่น B9Creator, Kudos3D and mUVe3D 
 

 
DLP 3D Printer ยี่ห้อ B9Creator 

 
 2. SLA Printer หรือ Stereo lithography เป็นระบบที่มีการใช้งานมาเป็นเวลาสิบปีแล้ว ซึ่งใช้
แหล่งก าเนิดแสงแบบ Laser หลักการท างานของเครื่องคือการ “วาดเส้น” โดยเครื่องจะมีกระจกที่เคลื่อนที่ได้
ควบคุมต าแหน่งของแสงเลเซอร์ในยิงไปยังจุดต่าง ๆ ของถาดใส Resin ตัวเครื่องนั้นจะมีขนาดเล็กกว่าแบบ DLP 
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DLP 3D Printer 

 
วัสดุของเครื่อง DLP/SLA 3D Printer 
 1. เรซิ่นธรรมดา เป็นน้ าเรซิ่น เมื่อแข็งตัวมีลักษณะคล้าย ABS มีทั้งแบบธรรมดา และแบบแข็งแรงพิเศษ 
 2. เรซิ่นส าหรับหล่อ (Direct Cast Resin) เมื่อแข็งตัวมีลักษณะคล้าย Wax หรือขึ้ผึ้ง สามารถใช้ 
ความร้อนละลายออกได้ จึงเหมาะกับการผลิต Jewelry 
 3. เรซิ่นอื่นๆ เช่น เรซิ่นที่ยืดหยุ่นได้ 
 
การน าไปใช้งาน 
 1. งาน Jewelry เนื่องจากเครื่องสามารถสร้างงานได้ค่อนข้างละเอียด และท างานชิ้นเล็กๆ ได้ 
DLP/SLA จึงเป็นที่นิยมอย่างมากในวงการ Jewelry 
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แสดงให้เห็นความละเอียดของเครื่อง เมื่อพิมพ์เครื่องประดับ 

 
 2. งานแบบจ าลองขนาดเล็ก 
 

 
สร้างตัวอย่างจ าลองหอไอเฟล 
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 3. งานพระเครื่อง ลักษณะงานพระเครื่อง คล้ายกับการท างาน Jewelry ต้องการความละเอียดสูง  
ซึ่งเครื่อง 3D Printer สามารถท างานชนิดนี้ได้ดี 

 

 
สามารถเก็บรายละเอียดได้ดี 

 
 4. งาน Figure หุ่นโมเดลจ าลอง 
 

 
ส่วนประกอบ Model ที่สร้างจาก DLP 3D Printer 
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 ข้อดี 
 1. งานที่สร้างออกมามีความละเอียดสูงและเก็บรายละเอียดได้ดี 
 2. มีวัสดุให้เลือกใช้ง่านหลากหลาย 
 3. ความเร็วในการพิมพ์สูงกว่าระบบ FDM (ที่โมเดลเดียวกันและความละเอียดเดียวกัน) 
 ข้อเสีย 
 1. ใช้งานยุ่งกว่าระบบ FDM เนื่องจากเป็นของเหลว 
 2. มีความจ ากัดทางด้านขนาดของชิ้นงาน ซ่ึงเหมาะแก่การพิมพ์ชิ้นงานขนาดเล็กเท่านั้น 
 3. มีค่าใช้จ่ายทีสู่ง โดยราคา Resin นั้นตกกรัมละ 6-10 บาท ขึ้นอยู่กับชนิดของ Resin 
 เครื่องพิมพ์ 3 มิติระบบเรซิ่น นั้นมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการเก็บรายละเอียดได้ดีมากที่สุด  
เมื่อเปรียบกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติทุกชนิดในตลาด อย่างไรก็ตามระบบนี้สามารถพิมพ์ได้เฉพาะงานชิ้นเล็กๆ 
เท่านั้น และมีการใช้งานยุ่งยากกว่าระบบ FDM พร้อมทั้งยังมีต้นทุนทีสู่งกว่าด้วย 
 
3. ระบบผงยิปซ่ัม+สี Ink Jet (Powder 3D Printer หรือ ColorJet Printing) 
 Powder 3D Printer หรือ บางคนติดปากว่าเครื่องพิมพ์ระบบแป้ง เป็นระบบใช้ผงยิปซั่ม/ผงพลาสติก 
เป็นตัวกลางในการขึ้นชิ้นงาน โดยเครื่องจะท างานคล้ายระบบ Inkjet แต่แทนที่จะพิมพ์ไปบนกระดาษ เครื่อง
จะพิมพ์ลงไปบนผงยิปซั่ม โดยจะพิมพ์สีลงไปเหมือนกัน ต่างกันที่ระบบจะฉีด Blinder หรือกาวลงไปด้วยใน
การผสานผงเข้าด้วยกันเป็นรูปร่าง เมื่อสร้างเสร็จในชั้นหนึ่งเครื่องจะเกลี่ยผงยิปซั่มมาทับเป็นชั้นบางๆ ในชั้น
ต่อไป เพ่ือเตรียมพร้อมให้เครื่องพิมพ์สีและ Blinder อีกครั้ง Powder Printer 
 

 
 
 
 เครื่องระบบนี้มีจุดเด่นมากคือ สามารถพิมพ์สีได้สมจริงเครื่องพิมพ์ Inkjet โดยทั่วไป จึงเหมาะในกับ
งานศิลปะ โมเดลคนเหมือนจริง หุ่นจ าลอง หรือชิ้นงานที่ต้องการเห็นสีสันที่สมจริง แต่มีข้อเสียคือ งานที่ได้นั้น
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มีความเปราะเหมือนกับปูนพลาสเตอร์ คือหล่นแล้วแตก รวมทั้งค่อนข้างสกปรกเนื่องจากเป็นผง ท าให้เกิด
ฝุ่นผงเยอะยากในการท าความสะอาด 
  
4. ระบบหลอมผงพลาสติก ผงโลหะ เซรามิก (SLS) 
 ระบบ SLS หรือ Selective Laser Sintering เป็นระบบที่มีหลักการท างานคล้ายระบบ SLA แต่มีจุด
ที่แตกต่างกันคือ วิธีการท าให้เรซิ่นแข็งตัวโดยการฉายเลเซอร์นั้น ระบบ SLS จะยิงเลเซอร์ไปโดยตรงบนผง
วัสดุ ความร้อนจากเลเซอร์ดังกล่าวจะท าให้ผงวัสดุหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 
 

 
 
 กระบวนการเริ่มจากถาดที่ใส่ผงวัสดุ เช่น ผงทองเหลือง เครื่องจะเริ่มยิงเลเซอร์ความเข้มข้นสูงไปยัง
ผงทองเหลืองในถาด เมื่อยิงไปยังต าแหน่งใดผงทองเหลืองจะหลวมรวมเป็นรูปร่างที่ต าแหน่งนั้นๆ พอพิมพ์
เสร็จในเลเยอร์หนึ่งๆ แล้ว เครื่องจะเกลี่ยผงทองเหลืองบางๆ มาทับในชั้นต่อไป เพื่อเริ่มกระบวนการยิงเลเซอร์
เพ่ือหลอมละลายใหม่ ท าไปซ้ าไปเรื่อยๆ หลายร้อย หลายพันชั้นจนเกิดมาเป็นวัตถุที่ต้องการ SLS Printer
ระบบนี้มีข้อดีคือ สามารถผลิตชิ้นงานออกมาเป็นโลหะ หรือพลาสติกพิเศษ โดยใช้ผงของวัสดุนั้นได้เลย  
แต ่เครื่องมีราคาทีสู่งมาก 
 
5. ระบบ Poly Jet 
 ใช้หลักการเดียวกับเครื่องพิมพ์แบบ Inkjet กล่าวคือ แทนที่จะพ่นแม่สีออกมาบนกระดาษ เครื่องแบบ 
Poly Jet จะมีหัวฉีด Jet พ่นเรซิ่นออกมาแล้วฉายให้แข็งโดยแสง UV อีกรอบ ท าไปที่ละชั้นเรื่อยจนออกมา
รูปร่างชิ้นงาน 3 มิติ เครื่องระบบนี้จะมีความแม่นย าสูง แต่มีราคาค่อนข้างแพง 
 
 



21 
 

 
การท างานของระบบ Poly Jet 

 
6. Laminated Object Manufacturing (LOM)  
 เป็นการใช้วัสดุที่เป็นแผ่นบางๆ คล้ายกระดาษ และมีสารยึดติดที่หน้าหนึ่งของแผ่น โดยจะดึงวัสดุเข้า
สู่เครื่องตัดด้วยเลเซอร์เป็นชั้นต่อชั้นขึ้นไป วัสดุที่จะข้ึนรูปจะอยู่ในกลุ่มของเทอร์โมพลาสติก (พีวีซี) โลหะที่เป็น
เหล็ก และไม่ใช่เหล็ก 
 

 
การท างานของระบบ LOM 
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อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ 
http://www.fablabarnhem.nl/fabmoment/het-fablab-arnhem-werkt-met-de-ultimaker-  
       3d-printer 
http://www.print3dd.com/what-is-3d-printer-how-many-type/ 
http://www.vcharkarn.com/varticle/57825 
 


