
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ 
(3D Printing) กับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เซรามิก

โนโลยีที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน และเข้า
มามีบทบาทในด้านการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์และ

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ในระบบอุตสาหกรรมทุกระดับ ซึ่งมีแนวโน้ม
ที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ  
(3D Printing) หรือที่เรียกอีกอย่างว่า การผลิตแบบเพ่ิม
เนื้อวัสดุ (Material Additive Manufacturing, Additive  

การเป็นผู้ประกอบการเซรามิกที่ประสบความส�าเร็จในยุค “ดิจิทัล ดิสรัปชัน” (Digital Disruption) 
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาจนถึงจุดที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้น  
ครอบคลุมไปถึงผลติภณัฑ์ แพลตฟอร์ม และโมเดลธรุกจิแบบใหม่ ซึง่ส่งผลกระทบกบัมลูค่าของสนิค้า 
และบรกิารทีมี่อยูแ่ล้วในตลาด ทีต้่องอาศยัปัจจยัส�าคญัหลายประการ หนึง่ในน้ัน คอื การน�าเทคโนโลยี 
เข้ามาช่วยพัฒนา และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ น�าเสนอสู่ตลาด และผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

Manufacturing, AM)  คอื การข้ึนรปูช้ินงานโดยการเตมิเนือ้วัสดุ 
ทีละช้ัน ๆ จนได้ออกมาเป็นรูปทรงสามมิติตามต้องการ  
เป็นการผลติทีไ่ม่ซบัซ้อน สามารถเรยีนรู้การใช้งานได้ง่าย ซึง่ช่วย 
ลดขั้นตอน ต้นทุน ระยะเวลา และวัสดุสิ้นเปลืองได้มากกว่า
กระบวนการผลิตแบบเดิมที่เรียกว่า การผลิตแบบลดเน้ือวัสดุ 
(Subtractive Manufacturing)
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ภาพที ่1 การคาดการณ์การเตบิโตของเทคโนโลยีการผลติแบบเพิม่เนือ้วสัด ุ(Additive Manufacturing)
(ที่มา : https://en.3dprinters.com.vn/the-global-additive-manufacturing-market-2018-
is-worth-9-3-billion)

ภาพที่ 2 แสดงเปรียบเทียบการผลิตแบบลดเนื้อวัสดุ และการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ
(ที่มา : https://www.flickr.com/photos/usgao/22327379300)

ปัจจุบันได้มีการคิดค้น และพัฒนาวัสดุส�าหรับการพิมพ ์
สามมติทิัง้ประเภทพลาสตกิ เรซิน่  โลหะ กระดาษ เซรามกิ แก้ว  
และปนูซเีมนต์ ออกมาให้ผูใ้ช้ได้เลอืกสรรตามคณุสมบตัทิีต้่องการ  
เช่น คณุสมบตัใินด้านความแขง็แรงทนทาน ความยดืหยุน่ การทน 
ต่อความร้อน และทนต่อการกัดกร่อน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี 
ราคาเครื่องพิมพ์ตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักล้านบาท ซึ่งแตกต่าง 
ไปตามวัสดุ เทคนิค และเทคโนโลยีที่ใช้ในการขึ้นรูป จึงท�าให้ 
ผูป้ระกอบการตัง้แต่ระดบัครวัเรอืนจนถงึอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ 
มีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น

ขั้นตอนส�าคัญของ
กระบวนการพิมพ์สามมิติ 
แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน 
ดังนี้

1. การสร้างแบบจ�าลองสามมิติ (3D 
Model) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบ (Computer Aided  
Design, CAD) และยังสามารถใช ้ 
สแกนเนอร์สามมติใินการสร้างข้อมลู โดย 
การอ่านแบบจากวตัถจุรงิทีน่�ามาท�าส�าเนา 
สามมิติได้ ซึ่งไฟล์ดิจิทัลที่สามารถน�าไป 
ใช้งานกบัเครือ่งพมิพ์สามมติโิดยทัว่ไป คอื 

ไฟล์ STL ย่อมาจาก Standard Triangle Language เป็นไฟล์ที่
เกบ็ข้อมลูส�าหรบัโมเดลสามมติ ิโดยรปูแบบของไฟล์นีเ้ป็นเพียง
ข้อมูลพื้นผิว รูปทรงเรขาคณิตที่มีความลึกตื้นเท่านั้น ไม่รวมถึง
สี พื้นผิว หรือคุณลักษณะทั่วไปของต้นแบบ กล่าวคือ เป็นเพียง 
ไฟล์ท่ีแสดงรูปทรงของวัตถุท่ีได้จากการสแกนเท่านั้นหรือ 
จะเป็นไฟล์ OBJ ก็ได้เช่นกัน

2. แบ่งแบบจ�าลองสามมติทิีส่ร้างเป็นช้ัน ๆ   โดยใช้โปรแกรม  
Slicing ท่ีส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมเฉพาะเคร่ืองพมิพ์แต่ละยีห้่อ  
สร้างเป็นไฟล์นามสกลุ G-Code (.gcode) ซึง่เป็นภาษาโปรแกรม 
ประเภทหนึ่งที่เครื่องพิมพ์สามมิติเข้าใจ ท่ีปรับให้เหมาะกับ
เครื่องพิมพ์เฉพาะประเภทการแบ่งวัตถุออกเป็นชั้น (Layer)  

และช้ันเหล่านี้เป็นการเคลื่อนไหวเชิงเส้น 
ของหวัเครือ่งพมิพ์ 3 มติ ินอกจากนีย้งัปรบั 
ให้เหมาะสมกับเครื่องที่ก�าลังใช้งาน พิกัด  
หัวฉีด อุณหภูมิของฐานพิมพ์ การควบคุม
พดัลม ความเรว็หวัพมิพ์ และตวัแปรอ่ืน ๆ   
ด้วย

3. น�าไฟล์ G-Code ท่ีได้ ป้อนเข้าไปยงั 
เครื่องพิมพ์สามมิติ และสั่งพิมพ์สามมิติ

4. ท�าการตกแต่งแบบจ�าลองสามมิต ิ
ให้พร้อมใช้งาน เนื่องจากในการพิมพ ์
สามมติแิบบลอยตวับางรปูแบบอาจมส่ีวน 
ท่ียื่นออกมา (Overhang) ท�าให้จ�าเป็น 
ต้องสร้างโครงสร้างรองรับ (Support  
Structure) และหลังจากพิมพ์เสร็จ  
จึงต ้องมีการแกะช้ินส ่วนโครงสร ้าง 
รองรบัออกก่อนน�าต้นแบบหรอืผลติภณัฑ์ 
ไปขัด ต่อประกอบ หรือเก็บรายละเอียด
ให้เหมาะสมกับการน�าไปใช้งาน

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ30

สรรสาระ



การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเพ่ือน�าเสนอลูกค้า โดยทั่วไปจะใช้เวลา 
ท�าต้นแบบประมาณ 1 - 3 เดือน ขึ้นอยู่กับความยากง่าย และขนาดของผลิตภัณฑ์  
รวมถึงการตกลงกันระหว่างโรงงานกับลูกค้า ข้อจ�ากัดของระยะเวลาถือเป็น 
อุปสรรคหนึ่งท่ีผู ้ประกอบการเซรามิกต้องพบเจอ ซึ่งการน�าเทคโนโลยีการพิมพ์ 
สามมิติมาช่วยในขั้นตอนการท�าต้นแบบหรือเคสพิมพ์ จะช่วยให้ผู ้ประกอบการ 
ลดระยะเวลาการผลติลงถงึร้อยละ 30 - 50 ของทัง้กระบวนการผลติ และยงัเป็นตวัช่วย 
ในการควบคุมความแม่นย�าของรูปทรงและขนาดของผลิตภัณฑ์อีกด้วย

ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องพิมพ์สามมิติให้ใช้ได้กับวัสดุประเภทเนื้อดินเซรามิก   
ท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์ในระยะเวลารวดเร็วขึ้น สามารถควบคุมคุณภาพของขนาด  
ลวดลาย รูปทรงที่ซับซ้อนและหลากหลายในการผลิตจ�านวนมาก ๆ ได้ ซึ่งส�าหรับ 
เทคโนโลยีสามมิติที่ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์เซรามิกแบบดั้งเดิม (Traditional  
ceramics) เป็นระบบ FDM (Fused Deposition Modeling, FFF) มีหลักการ 
ท�างาน คือ หัวพิมพ์จะฉีดเน้ือดินที่มีความละเอียดและความหนืดสูงออกเป็นเส้น  
โดยที่ตัวเคร่ืองจะมีมอเตอร์ท�าการเคลื่อนหัวฉีดหรือฐานพิมพ์ให้เคลื่อนที่ และพิมพ ์
เพิ่มเนื้อดินทีละชั้น ๆ จนออกมาเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ แต่การพิมพ์ด้วยวิธีนี้ ชิ้นงาน 
ที่ได้จะมีลักษณะผิวแบ่งเป็นเส้นของชั้นชัดเจน

ส่วนเซรามกิสมยัใหม่ (Fine ceramics/ new ceramics/ advanced ceramics)  
คือ เซรามิกที่ต้องใช้วัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการมาแล้วเพื่อให้มีความบริสุทธ์ิสูง  
มีการควบคุมองค์ประกอบทางเคมี และโครงสร้างจุลภาค (microstructure)       
อย่างแม่นย�า ซ่ึงปัจจุบันมีอยู่หลายระบบด้วยกันที่สามารถผลิตเซรามิกสมัยใหม่ได้  
แต่มีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง อย่างในระบบ SLS (Selective Laser Sintering)  
ท�างานโดยใช้แสงเลเซอร์เพือ่เชือ่มวสัดุผงให้จบัตัวเป็นก้อน จากนัน้ฐานพมิพ์จะขยบัลง 
และเลเซอร์ก็จะท�าการเชื่อมผงวัสดุในชั้นต่อไป หรือระบบ SLM (Selective Laser  
Melting) มีหลักการท�างานเหมือนระบบ  SLS คือ ขึ้นรูปชิ้นงานจากวัสดุผงทีละชั้น ๆ  
โดยใช้เลเซอร์พลังสูง แต่ทั้งสองระบบนี้จะใช้ผงวัสดุที่มีส่วนผสมแตกต่างกัน

ภาพที่ 3 กระบวนการพิมพ์สามมิติ

ภาพไฟล์จากการสแกนสามมิติ
โดยการอ่านแบบจากวัตถุจริง

การแบ่งแบบจ�าลองสามมิติเป็นชั้น 
โดยใช้โปรแกรม slicing

สร้างไฟล์นามสกุล .gcode

น�าไฟล์ .gcode ที่ได้ ป้อนเข้าไปยัง
เครื่องพิมพ์สามมิติ และสั่งพิมพ์

ท�าการตกแต่งแบบจ�าลองสามมิติ
ให้พร้อมใช้งาน

1 2 3 4

3D PRINTING
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ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยใช้เทคโนโลยี 
การพมิพ์สามมติ ินอกจากขอบเขตของวสัดใุนการพมิพ์ทีต้่องใช้ 
ความร้อนในการเผาแล้ว ยังต้องค�านึงถึงเทคนิคการพิมพ์  
การใช้งานผลิตภัณฑ์ ความซับซ้อน และลักษณะของรูปทรง  
ซึ่งมีความส�าคัญต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการ
ออกแบบกระบวนการผลิตที่เป็นระบบอีกด้วย

นอกจากนีเ้ทคโนโลยกีารพมิพ์สามมติยิงัก่อให้เกดิประโยชน์ 
ในอีกหลายภาคส่วน ทั้งต่อวงการอาหาร การศึกษา การแพทย์  
และทันตกรรม อุตสาหกรรมการออกแบบ สถาปัตยกรรม  
อุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ รวมถึงอุตสาหกรรม 
อืน่  ๆ   อกีมากมาย ซึง่ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยทีีม่กีารพฒันาอย่าง 
รวดเร็ว และต่อเนื่อง ท�าให้ในอนาคตอันใกล้เทคโนโลยีนี้น่าจะ 
เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการด�ารงชีวิตของเรามากยิ่งขึ้น ดังนั้น 
เร่ืองท่ีส�าคญัและควรเตรยีมการรองรับการเตบิโตของเทคโนโลยี
นีค้อื การรบัรองและรับประกนัผลติภัณฑ์ทีผ่ลติจากเครือ่งพิมพ์
สามมติ ิเพราะผลติภณัฑ์ทีถ่กูผลติขึน้หากขาดคณุภาพจะส่งผล
โดยตรงต่อผู้บรโิภค และการจดทะเบียนสทิธบัิตรของผลติภณัฑ์
ท่ีผลติโดยเทคโนโลยกีารพมิพ์สามมติ ิเนือ่งจากไฟล์สามมติทิีเ่กดิ 
จากการออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความเส่ียงสูง 
มากทีจ่ะถูกคัดลอกไปใช้ประโยชน์ จงึควรมกีารพฒันากฎหมาย 
กฎเกณฑ์ รวมถึงวิธีการดูแลที่ชัดเจน และครอบคลุมทั้งห่วงโช่
ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติด้วยเช่นกัน

ภาพที่ 4 หลักการท�างานเครื่องพิมพ์สามมิติระบบ FDM 
(ที่มา : https://www.sync-innovation.com/3d-printing-technology 
/3d-printing-technology/)

ภาพที่ 5 หลักการท�างานเครื่องพิมพ์สามมิติระบบ SLS
(ที่มา : https://www.sync-innovation.com/3d-printing-technology 
/3d-printing-technology/)
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