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บทคัดย่อ
การลดระยะเวลาออกแบบผลิตภัณฑ์ ถือเป็ นเรื องสําคัญยิงภายใต้สภาวการณ์ทางธุรกิจทีความต้องการของ
ตลาดเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วดังในปั จจุ บนั การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทนั ต่อสภาพการณ์ จึงถือเป็ นเรื องท้าทายของ
ผูผ้ ลิต วิธีสเตอริ โอลิโทกราฟี นับเป็ นเทคโนโลยีการขึนรู ปแบบหนึงทีช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สันลง
โดยเทคโนโลยีดงั กล่าวมีบทบาทในภาคการผลิตมากขึน ดังนัน เพือเป็ นแนวทางให้ผูผ้ ลิตนําเทคโนโลยีสเตอริ โอลิ
โทกราฟี ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ บทความนี จึ งนําเสนอรายละเอียดเกียวกับวิธีสเตอริ โอลิโทกราฟี ซึ ง
ประกอบด้วย กระบวนการขึนรู ป ปัจจัยทีส่ งผลต่อความแข็งแรงของชินงาน ข้อควรระวังบางประการในการขึนรู ป
และตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวกับงานวิศวกรรมด้านต่างๆ
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Part Fabrication with Stereolithography Process
Nattapon Chantarapanich*

Abstract
Shortening product design and development time is particularly necessary for current competitive
market environment. It is a challenge for developing and launching the product to fulfill the customer’s demand in
time. One of various manufacturing technology which could potentially reduce the product development time is
Stereolithography (SL) process. In order to provide the beneficial details regarding to the SL process for product
manufacturers, the main contexts of the paper presents the procedure of manufacturing of part using SL process,
influencing factor of the process to part strength and part quality, some awareness of using SL parts for engineering
applications, operation safety, and examples of its applications in various fields.

Keywords : Stereolithography process, additive manufacturing, manufacturing parameters, product design and
development
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หลัก การของเทคโนโลยีการพิ มพ์แบบสามมิติ คื อ
การขึนรู ปแบบชัน (Layer Manufacturing) วัสดุทีใช้ขึน
รู ปชินงานจะถูกนํามาเติมเข้าทีล ะชัน ตามรู ป ทรงของ
ชิ นงาน โดยวางซ้ อ นทั บ กั น ไปเรื อยๆ (Additive)
จนกระทังได้เป็ นชินงานทีสมบูรณ์ ตามแบบจําลองสาม
มิ ติ (3D CAD Model) ข้อ ดี ข องการขึ นรู ปด้ว ย
เทคโนโลยีดงั กล่าวคือ มีวสั ดุสูญเสี ยไประหว่างการขึน
รู ปค่ อ นข้า งน้ อ ย และไม่ ต ้อ งใช้เ ครื องมื อ ตัด เฉื อ น
(Cutting Tool) ด้วยเหตุนี จึ งไม่มีขอ้ จํากัดด้านเงือนไข
สภาพเข้า ถึ ง (Accessibility) ของเครื องมือ [1-2] ซึ ง
กลายเป็ นข้อ ได้เ ปรี ย บสํา คัญ ที ทํา ให้เ ทคโนโลยีก าร
พิ ม พ์ แ บบสามมิ ติ ส ามารถขึ นรู ปชิ นงานที มี รู ปทรง
ซับซ้อนสู ง หรื อมีส่วนประกอบเป็ นร่ องขนาดเล็ก หรื อ
ร่ องหลบ (Undercut) ได้
หากเปรี ย บเที ยบเวลาทีใช้ในการขึ นรู ป ชินงานที มี
ความซับซ้อนสู ง ด้วยวิธีการพิมพ์แบบสามมิติ และการ
ตัดเฉื อนปรกตินนั เวลาในการขึนรู ปด้วยการพิมพ์แบบ
สามมิติ ใช้น้อยกว่า จึ งมีผู ้นิย มนํา มาใช้ส ร้ างต้นแบบ
บางครั ง “การพิ มพ์ แ บบสามมิ ติ ” จึ งถู ก เรี ยกว่ า
“เทคโนโลยี ก ารสร้ างต้ น แบบรวดเร็ ว” (Rapid
Prototyping, RP)
ห า ก แ บ่ ง ต า มคุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง วั ส ดุ ที ใ ช้ ใ น
กระบวนการขึ นรู ป เทคโนโลยีก ารพิ มพ์แ บบสามมิติ
สามารถแบ่งได้เป็ น 3 รู ปแบบคือ แบบทีใช้วสั ดุแบบผง
(Powder-based) วัส ดุ แ บบเหลว (Liquid-based) และ
วัสดุแบบของแข็ง (Solid-based) [3]
การประยุก ต์ใ ช้ง านของแต่ ล ะเทคโนโลยีขึ นกับ
ลักษณะของงาน และวัสดุทีต้อ งการขึ นรู ป สําหรั บใน
บทความฉบับนี ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีทีใช้เรซิ น

1. บทนํา
การแข่งขัน ทางธุ รกิ จที รุ น แรงในปั จจุ บนั มีสภาพ
เป็ นพลวัตและมีการเปลียนแปลงทีรวดเร็ ว ส่ งผลให้มี
ผลิ ต ภัณ ฑ์ รุ่ น ใหม่ถู ก ป้ อนเข้า สู่ ต ลาดอย่า งสมําเสมอ
ด้วยเหตุนีวรจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle)
ทีจําหน่ายอยูใ่ นปัจจุบนั จึงสันลงกว่าในอดีต ความเสี ยง
ด้านยอดขายจึงเป็ นเรื องทีไม่แน่นอน
กา ร ที ผู ้ ผ ลิ ตจะ ป ร ะค อ งธุ ร กิ จ ให้ อ ยู่ ร อ ดใ น
สภาวการณ์ดงั กล่าวนี นอกจากการเลือกใช้กลยุทธ์ดา้ น
การตลาดทีเหมาะสม และการพยากรณ์ สภาพตลาดใน
อนาคตทีแม่นยําแล้ว อีกหนึงปั จจัยทีสําคัญและขาดเสี ย
มิได้คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสมําเสมอ และทันต่อ
สภาพการเปลียนแปลงของตลาด ด้วยเหตุ นีเวลาที ใช้
สําหรับค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอ้ งพยายามลดลง
ให้กระชับทีสุ ด เพือให้ความสามารถในการแข่งขันเมือ
เทียบกับผูผ้ ลิตรายอืนเพิมมากขึน
นอกจากนี รู ปทรงของผลิ ต ภัณ ฑ์ ย ัง มี แ นวโน้ ม
ซับซ้อนขึน การใช้วิธีผลิตแบบปรกติทีอาศัยหลักการตัด
เฉื อนวั ส ดุ ด้ ว ยเครื องกั ด และเครื องกลึ ง อั ต โนมั ติ
จํ า เป็ นต้ อ งใช้ ผู ้ ป ฏิ บ ั ติ ง านที มี ค วามชํา นาญ และ
ประสบการณ์ อีกทังเวลาทีใช้ในการผลิตต่อชินค่อนข้าง
นาน นอกจากนัน หากพ้น ช่ว งของการพัฒ นาไปแล้ว
และต้อ งการผลิ ต ในปริ มาณมาก (Mass Production)
ความซับซ้อนของระบบแม่พิมพ์ (Mold) ทีใช้ในการขึน
รู ปจึ งมากขึนตามไปด้วย ส่ งผลให้ตน้ ทุนของการผลิ ต
สู งขึนอย่างหลีกเลียงไม่ได้ เทคโนโลยีการออกแบบและ
ผลิตรู ปแบบใหม่ๆ จึ งถูกนํามาใช้เพือตอบโจทย์ผูผ้ ลิ ต
และย่นระยะเวลาการเข้าสู่ ตลาดของผลิตภัณฑ์ หนึ งใน
เทคโนโลยีทีกําลังได้รับความสนใจคือ “การพิมพ์แบบ
สามมิติ” (3D Printing)
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เป็ นวัสดุสาํ หรับขึนรู ปทีเรี ยกว่า “สเตอริ โอลิโทกราฟี ”
(Strereolithography) เนื องจากเป็ นเทคโนโลยีการพิมพ์
แบบสามมิติทีได้รับความนิ ยมในวิศวกรรมหลายแขนง
เช่น การสร้างอะไหล่ทดแทนในอากาศยาน [4] การวิจัย
เพื อพัฒ นาชินส่ ว นยานยนต์ [3] และการขึ นรู ป วัส ดุ
การแพทย์ [5-6] เป็ นต้น จึงถือได้ว่า “สเตอริ โอลิโทกรา
ฟี ” มีบทบาทสําคัญยิง ดังนัน ผูท้ ีทํางานเกียวข้องในสาย
งานออกแบบและผลิตต้องทราบข้อมูล เพือเป็ นแนวทาง
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี “สเตอริ โ อลิโทกราฟี ” ให้เกิ ด
ประสิ ทธิผล

ช่ว ยออกแบบ (Computer Aided Design, CAD) มา
ตรวจสอบว่ามีขอ้ บกพร่ องหรื อไม่ แบบจําลองสามมิติ
ควรเป็ นผิ ว ปิ ดสมบู ร ณ์ กล่ า วคื อ สามารถคํา นวณหา
ปริ มาตรของรู ป ทรงสามมิติ นันได้ หากพบว่า มีค วาม
บกพร่ อ งเกิ ด ขึ นให้ด าํ เนิ น การแก้ไ ขโดยใช้เ ครื องมือ
ต่างๆ ภายในซอฟต์แวร์ โปรแกรม CAD ก่อนทีจะแปลง
ข้อ มู ล รู ปทรงสามมิ ติ นั นเป็ นแบบจํ า ลองโพลิ ก อน
(Polygon Model) ซึ งเป็ นแบบจําลองสามมิติทีรู ปทรง
ประกอบขึนจากสามเหลียมเล็กๆ มาเรี ยงต่อกัน ข้อมูล
ประเภทโพลิกอนนีโดยทัวไป จะเรี ยกว่า ไฟล์สเตอริ โอ
ลิโทกราฟี หรื อ ไฟล์เอสทีแอล (STL file)

2. กระบวนการสเตอริโอลิโทกราฟี
กระบวนการสเตอริ โอลิโทกราฟี ใช้เครื องมือดังรู ปที
1 โดยหลักการขึนรู ปชินงานจะใช้แสงเลเซอร์ ทีมีความ
ยาวคลืนเหนื อม่วงหรื อยูวี (Ultraviolet, UV) ฉายมายัง
วัส ดุ ป ระเภทเรซิ น เหลวที ไวต่ อ แสง (Photopolymer
resin) เมือเรซิ นเหลวได้รับแสง ตัวสารกระตุน้ (Photoinitiator) จะก่อให้เกิดปฏิกริ ยาทางเคมีพอลิเมอไรเซชัน
ที ทํา ให้ม อนอเมอร์ (Monomer) ของเรซิ น ที อยู่ใ น
สถานะของเหลวต่อกันเป็ นสายโซ่ ทียาวขึนกลายเป็ นพอ
ลิเมอร์ (Polymer) เมือเรซิ นอยูใ่ นสภาพของพอลิเมอร์ จะ
มีสถานะทีเป็ นของแข็ง
ผังไหลการขึนรู ปชินงานสเตอริ โอลิโทกราฟี แสดง
ในรู ปที 2 โดยแต่ละขันตอนมีรายละเอียดดังนี
2.1 การเตรียมข้ อมูลแบบจําลองสามมิติ
การเตรี ยมแบบจํา ลองสามมิติเ พือใช้ใ นการขึ นรู ป
ด้ว ยกระบวนการสเตอริ โ อลิ โ ทกราฟี เริ มจากการนํา
แบบจําลองสามมิติทีออกแบบในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รูปที 1 เครื องมือสเตอริ โอลิโทกราฟี
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รูปที 2 ผังไหลกระบวนการสเตอริ โอลิโทกราฟี
ในกรณี ทีพบว่าแบบจําลองสามมิติไม่สมบูรณ์ หาก
เ ป็ น แ บ บ จํ า ล อ งส า ม มิ ติ ป ร ะ เ ภ ท พ า ร า เ ม ตริ ก
(Parametric) ควรดําเนินการแก้ไขในโปรแกรม CAD ที
ใช้ออกแบบ ก่อนแปลงข้อ มูลเป็ นไฟล์เ อสทีแอล ทังนี
ถึงแม้ว่าจะมีโปรแกรม CAD ทีมีความสามารถในการ
ตกแต่ง และซ่ อมพืนผิวโพลิกอนได้กต็ าม แต่ขอ้ สําคัญที
ผูอ้ อกแบบต้อ งคํานึ งถึ งเสมอ คื อ การซ่ อ มพื นผิ วของ
แบบจําลองสามมิติ โพลิก อนจะมีก ารประมาณค่ าของ
พืนผิว ซึ งอาจส่ งผลให้พืนผิวทีได้ไม่ตรงตามรู ปทรงที
ออกแบบไว้
นอกเหนือจากไฟล์เอสทีแอลทีได้จากการแปลงไฟล์
ด้วยโปรแกรม CAD แล้ว ไฟล์เอสทีแอลยังอาจได้จาก
กระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering)
ซึ งใช้ อุ ป กรณ์ เ ก็ บ พิ ก ั ด ประเภทสามมิ ติ เ พื อบัน ทึ ก
รายละเอี ย ดชิ นส่ ว นหรื อผลิ ต ภัณ ฑ์ ที มี อ ยู่ (Existing
Object) ข้อ มูล พื นผิ ว ที ได้จ ากกระบวนการวิ ศ วกรรม

ย้อ ยรอยมัก ถู กเก็บ อยู่ในรู ปแบบของโพลิก อน [7] แต่
พื นผิ วที ได้ มั ก มี ปั ญห าค วา มไม่ ส มบู ร ณ์ ดั ง นั น
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานควรตรวจสอบ และปรั บ แต่ งให้เรี ยบร้ อ ย
ก่อนนําไปใช้งาน
2.2 การสร้ างโครงพยุงชินงาน
จากที กล่ า วไปข้า งต้น ชิ นงานที ใช้ก ระบวนการ
สเตอริ โอลิโทกราฟี ในการขึนรู ปมักเป็ นทรงอิสระ จึ ง
อาจมีส่วนยืน (Overhang) ออกจากทรงของชินงานหลัก
ส่ วนยืนลักษณะนี เมือคงรู ป ในสถานะของแข็งอาจไม่
สามารถลอยตัว อยู่ใ นเรซิ น เหลวได้ ส่ งผลให้รู ป ทรง
ชิ นงานเกิ ด การเสี ยรู ป (Distortion) ทํา ให้ ต ้ อ งมี
โครงสร้ า งชัวคราวพยุง ชิ นงาน (Support) เพื อสร้ า ง
ความมันคง (Stability) แก่ชินงานระหว่างกระบวนการ
ขึ นรู ป ดั ง นั นโครงพยุ ง ชิ นงานควรถู ก สร้ า งขึ นใน
ตําแหน่งทีทรงชินงานมีความเสี ยงต่อการเสี ยรู ป [8]
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นอกจากนี โครงสร้ า งพยุงชิ นงานควรต้อ งสร้ า ง
ระหว่างชินงาน กับแท่นขึนรู ป (Platform) ภายในเครื อง
สเตอริ โอลิโทกราฟี เพือป้ องกันไม่ให้ส่วนของชินงาน
สัมผัสกับแท่นขึนรู ปชินงานโดยตรง เพราะการสัมผัส
โดยตรงทําให้เรซิ น ทีคงรู ปแล้วติดแน่ นกับแท่นขึนรู ป
จนยากที จะนํา ชินงานสํา เร็ จ ออกมาได้ ชินงานจึ งมัก
เสี ยหายหรื อเสี ยรู ป จนไม่สามารถใช้งานได้

2.4 การขึนรูป
การขึนรู ปชินงานเริ มจากการปรั บพืนผิวของเรซิ น
เหลวให้ได้ระดับ จากนันเลเซอร์ ยูวี จึงฉายลงบนเรซิ น
เหลว เฉพาะในขอบเขตทีเป็ นภาคตัดของรู ปทรงแต่ละ
ชัน เพื อให้เ กิ ด รู ปทรงของชิ นงาน เมื อการฉายแสง
เลเซอร์ เสร็ จสิ น ชุดกลไกจึงเลือนแท่นขึนรู ปลงด้านล่าง
หนึ งขัน โดยแต่ละขัน มีระยะเท่ากับความห่ างของชัน
ข้อมูล
หลังจากแท่นขึนรู ปเลือนลง ชินงานทีคงรู ปจะอยู่ใต้
พืนผิ ว เรซิ น เหลวด้า นบน จากนันจึ งมีก ารปรั บ ระดับ
พื นผิ ว เรซิ น อี ก ครั งเพื อเตรี ยมการฉายแสงเลเซอร์
สําหรับการขึนรู ปในชันถัดไป การขึนรู ปในแต่ละชันจะ
เป็ นเช่น นี ตังแต่ ชันแรกถึ ง ชันสุ ด ท้า ย เพื อสร้ า งเป็ น
ชินงานทีสมบูรณ์

2.3 การสร้ างข้ อมูลเพือใช้ สําหรับการขึนรูป
แบบจําลองสามมิติของชินงานทีมีโครงพยุงชินงาน
แล้ว จะถูกซอยแบ่งเป็ นชันระนาบตามทิศทางการขึนรู ป
เพือให้ได้มาซึ งลักษณะภาคตัด (Cross-section) ชินงาน
ดังแสดงในรู ปที 3

2.5 การคงรูปภายหลังการขึนรูป (Postcure)
แม้ว่ า ชิ นงานที สํ า เร็ จ จากการคงรู ป จะมี รู ปทรง
เหมือ นกับ แบบจําลองสามมิติที ได้ออกแบบไว้ข ้างต้น
แต่การคงรู ปภายในเครื องสเตอริ โอลิโทกราฟี นัน เป็ น
การคงรู ปประเภทบางส่ วนเท่านัน กล่าวคือปฏิกริ ยาพอ
ลิเมอไรเซชันภายในชินงานไม่ไ ด้เ กิด สมบู รณ์ โดยทัว
[8-9] ดังแสดงในรู ป ที 4 ชินงานจึ งอยู่ใ นสภาพของ
“Green Part” ที ยังมีค วามแข็งแรงน้อ ย ทํา ให้ต ้อ งนํา
ชินงานไปสัมผัสแสงยูวีอีกครังหนึ ง เพือให้ปฏิกริ ยาพอ
ลิเมอไรเซชันเกิดขึนอย่างสมบูรณ์ [1]

3. ปัจจัยทีส่ งผลต่อสมบัตชิ ินงาน
ชิ นงานที ขึ นรู ปด้ ว ยวิ ธี ส เตอริ โอลิ โ ทกราฟี ได้
นํา มาใช้งานวิศ วกรรมหลายแขนง สมบัติ สํา คัญอย่า ง
หนึ งของชิ นงานที ควรคํา นึ ง คื อ สมบัติ เ ชิ ง กล ซึ ง

รูปที 3 ตัวอย่างภาคตัด (Cross-section) ชินงาน
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โดยทัวไปนั น สมบัติ เ ชิ ง กลของชินงานสเตอริ โอลิ
โทกราฟี จะเปราะ และแข็งแรงไม่เ พียงพอสําหรั บใช้
งานภายใต้สภาวะทีแรงกระทําสู ง รวมถึงมีการหดตัว
ภายหลังการขึนรู ป [8, 10]
การปรับปรุ งสมบัติของชินงานสเตอริ โอลิโทกราฟี
ให้ดี ขึนจึ งจํา เป็ น ซึ งสามารถทํา ได้หลายวิ ธี อาทิ การ
ปรับปรุ งวัสดุทีใช้ในการขึนรู ป การควบคุมตัวแปรทีใช้
ในการขึนรู ป และการเลือกวิธีคงรู ปภายหลังการขึนรู ป
ซึ งวิธีการดังกล่าวข้างต้น มีรายละเอียดสามารถสรุ ปได้
ดังนี

นอกจากนี วิธีสเตอริ โอลิโทกราฟี ในปั จจุ บนั ได้ถูก
พัฒนาให้สามารถผสมผงโลหะหรื อเซรามิก (Ceramics)
[15-18] กับเรซิ นเหลวเพือขึนรู ปเป็ นชินงานโลหะและ
เซรามิ ก การขึ นรู ป ชิ นงานลัก ษณะนี เรซิ น จะสร้ า ง
พันธะกับผงของโลหะหรื อเซรามิกเพือดึงให้อนุ ภาคผง
เหล่านีอยูใ่ กล้กนั เพียงพอทีจะสร้ างเป็ นทรงของชินงาน
ส่ วนของเรซิ นทีแข็งตัวจะถูกเผาออกให้คงเหลือไว้เพียง
ส่ ว นที เป็ นโลหะหรื อ เซรามิก โดยความร้ อ นที ใช้ใ น
กระบวนการนี ควรสู งพอที ทํา ให้อ นุ ภ าคของผงโลหะ
หรื อ เซรามิกเกิด การซิ น เทอร์ (Sintering) เป็ นชินงาน
สําเร็ จมีโครงสร้างแข็งแรง [17]
ความหนาแน่ น ของผงโลหะที ผสมอยู่ ใ นเรซิ น
นับเป็ นอุปสรรคสําคัญของการขึนรู ป การผสมผงโลหะ
ด้ว ยอัตราส่ วนทีมากเกิน ไป หรื อ ขนาดอนุ ภ าคทีใหญ่
เกินไป ส่ งผลให้คลืนแสงทีมีความยาวคลืนเหนือม่วงไม่
สามารถทะลุ ล งในเรซิ นได้ ลึ ก เพี ย งพอที จะทํา ให้
เรซิ นแข็งตัว [15, 20]
สํา หรั บอุ ป สรรคในการขึนรู ป ชินงานเซรามิก นัน
ส่ ว นหนึ งจะคล้ า ยกั บ การขึ นรู ปชิ นงานโลหะ แต่
อุ ป สรรคนอกเหนื อ จากนี คื อ การกระเจิ ง ของแสง
เลเซอร์ ยูวีอนั เนื องมาจากการกระทบอนุ ภาค ซึ งทําให้
ตําแหน่ งที เรซิ น แข็งตัว ไม่ใ ช่ต าํ แหน่ งทีต้องการ โดย
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวจะเกิดขึนเมือขนาดของอนุ ภาคผง
เซรามิกใกล้เ คี ยงกับความยาวคลื นแสง และดัชนี ก าร
สะท้อน (Refractive index) สัมพัทธ์ระหว่าง เรซิ นและ
อนุภาคนันมีค่าสู ง [16]
ตัว อย่า งของโลหะและเซรามิก ที ใช้ผ สมในเรซิ น
เพือขึนรู ปด้วยวิธีสเตอริ โอลิโทกราฟี แสดงในตารางที 1

รูปที 4 ปฏิกริ ยาพอลิเมอไรเซชันทีเกิดไม่ทวทั
ั งชินงาน
3.1 ปัจจัยด้ านวัสดุทีใช้ ในการขึนรูป
งานวิ จั ย หลายชิ นได้ น ํ า สารตั ว เติ ม (Reinforce
Material) ยกตัว อย่า งเช่น โพลี ยูริ เ ทน (Polyurethane,
PU) [11-12] นาโนคริ สตั ล เซลลู โ ลส (Cellulose
Nanocrystals) [13] ไฟเบอร์ แก้ว (Glass Fiber) [14] และ
ท่อคาร์ บอนนาโน (CNT) [13] ผสมลงในเรซิ น เหลว
เพือให้ชนงานที
ิ
ได้มีความแข็งแรงมากขึน
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ขึนและกว้างขึนตามลําดับ ปริ มาณเรซิ นเหลวทีเหลืออยู่
จึงลดลงเช่นกัน [24]
อนึ ง ชินงานควรถู ก จัด วางในระนาบที ขนานกับ
แท่นขึนรู ป เนืองจากการคงรู ปของเรซิ นในชันเดียวกัน
จะแข็งแรงมากกว่า ระหว่า งชัน จํานวนชันของการขึ น
รู ปมากส่ งผลให้ความแข็งแรงชินงานลดลง [2, 23, 24]

ตารางที 1 ตัว อย่า งโลหะและเซรามิก ที สามารถผสม
กับเรซิ นเพือขึนรู ปด้วยวิธีสเตอริ โอลิโทกราฟี
วัสดุ
ตัวอย่ าง
โลหะ
- ทังสเตนคาร์ ไบด์
- ทองแดง
- โคบอลต์
เซรามิก
- อลูมิน่า
- ซิ ลิกา้
- ไฮดรอกซี อาพาไทด์

3.3 การคงรูปภายหลังการขึนรูป
การนําชินงานไปสัมผัสแสงยูวี มักเป็ นวิธีทีใช้คงรู ป
ชินงานภายหลังการขึนรู ป ระยะเวลาในการสัมผัสแสง
ยูวีสัมพันธ์กบั ความแข็งแรงของชินงานทีเพิมสู งขึน [2,
21, 25] แต่หากชินงานสัมผัสแสงยูวีมากกว่า 4 ชัวโมง
ชินงานจะแข็งแรงขึนเพียงเล็กน้อยเท่านัน [2]
บางครัง การฉายแสงเลเซอร์ ยวู ีอาจทําร่ วมกับการให้
ความร้ อ นแก่ ชินงาน (Thermal Post Curing) เพือให้
ความแข็งแรงของชินงานสู งขึน แต่ชนงานจะเปราะและ
ิ
แตกหักง่ายขึน [26] นอกจากนี การใช้คลืนไมโครเวฟยัง
สามารถเพิมความแข็งแรงของชินงานได้เช่นกัน [25]

3.2 ตัวแปรทีใช้ ในการขึนรูป
ในการฉายแสงเลเซอร์ ยูวีเพื อคงรู ปเรซิ น ในแต่ล ะ
ชัน เรซิ นเหลวที อยู่พื นผิว จะสามารถดู ดซับ แสงไว้ไ ด้
มากกว่า เรซิ นเหลวที อยู่ลึ กลงไป เรซิ นเหลวด้า นล่ า ง
พืนผิวจึ งไม่สามารถคงรู ปได้อย่างสมําเสมอ ส่ งผลให้
มีเรซิ นเหลวถูกห่อหุม้ ไว้ดว้ ยเรซิ นทีคงรู ปแล้วดังแสดง
ใ น รู ป ที 4 ดั ง นั น ห า ก ชั น ใ น ก า ร ขึ น รู ป ( Slice
Thickness) หนาขึน ปริ มาณของเรซิ นเหลวทีไม่คงรู ปก็
มากขึนตามไปด้วย ส่ งผลให้ความแข็งแรงของชินงาน
ขณะขึ นรู ปลดลง และการหดตั ว ของชิ นงานไม่
สมําเสมอ ชินงานสําเร็ จจึงเสี ยรู ป
วิธีทีสามารถลดปริ มาณเรซิ นเหลวทีไม่คงรู ปทําได้
โดยลดความหนาชันการขึนรู ปให้น้อยลง ยิงชันการขึน
รู ปบางเท่าไร ความแข็งแรงของชินงานก็สูงขึนเท่านัน
[20-23] แต่ ค วามหนาของชันน้อ ยสุ ด ที เป็ นไปได้จ ะ
ขึนกับความละเอียดกลไกของเครื องมือเลือนแท่นขึนรู ป
ชินงาน นอกจากวิธีการข้างต้น การใช้พลังงานเลเซอร์ ที
สู งขึ น และการลดระยะความถี การยิง เลเซอร์ (Scan
Pitch) สามารถทําให้ความลึกของชันเรซิ นทีคงรู ปหนา

4. ข้ อควรระวังบางประเด็น
แม้ว่าวิธีสเตอริ โอลิโทกราฟี จะมีขอ้ ดีในการขึนรู ป
ชินงานรู ป ทรงซั บซ้ อนได้สะดวก และใช้เวลาสัน แต่
การขึ นรู ปและใช้งานชินงานสเตอริ โ อลิ โทกราฟี ควร
ระวัง ดังนี
4.1 การใช้ งานในสภาวะอุณหภูมิสูง
การใช้ชินงานสเตอริ โอลิ โ ทกราฟี ในสภาวะที มี
ความร้ อนสู ง เช่น ในแม่พิมพ์ฉี ดขึ นรู ป พลาสติ ก ควร
ระ วั ง เ กี ย ว กั บ ขน า ดแ ละ นํ า ห นั ก ข อ งชิ น งา น ที
เปลียนแปลงไป
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โดยภายใต้ส ภาวะอุ ณ หภู มิสู ง ชินงานจะขยายตัว
และดู ด ซั บ ความชื นภายในอากาศได้ดี จึ งเป็ นผลให้
นําหนักของชินงานมากขึน นอกจากนัน สภาวะอุณหภูมิ
สู งยังทําให้คุ ณสมบัติเชิงกลของชินงานเสื อมสภาพได้
อีกด้วย [27]

สมมาตรแนวขวาง และหลี ก เลี ยงการใช้ส มบัติ แ บบ
สมมาตรทุ ก ทิศ ทาง เพื อลดความแตกต่ า งของค่า ที ได้
จากการทดสอบจริ ง (Physical Experiment) กับผลของ
วิธี ไ ฟไนต์เอลิ เ มนต์ ซึ งจะทํา ให้ก ารตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลน่าเชือถือมากขึน

4.2 คุณสมบัติวัสดุทีไม่ สมําเสมอ
วิธีส เตอริ โอลิโ ทกราฟี เป็ นการขึนรู ปชินงานแบบ
ชัน ความแข็งแรงชินงานในแนวระนาบจะมากกว่าใน
แนวการขึนรู ปชินงาน (แนวตัง) แม้ว่ากระบวนการคง
รู ป ภายหลังการขึ นรู ป จะช่วยให้เ รซิ น เหลวทีคงเหลื อ
ภายใน “Green Part” คงรู ป แต่ถา้ ความหนาของชินงาน
หนาเกิ น ไป เรซิ น เหลวที อยู่ชันในก็ ไ ม่ อ าจคงรู ปได้
ทังหมด คุณ สมบัติข องชินงานจึ งเป็ นลัก ษณะทีขึ นกับ
ทิศ ทาง ซึ งจากการศึก ษาพบว่ า คุ ณสมบัติท างกลตาม
แกนในแนวระนาบจะเท่ า กั น แต่ แ ตกต่ า งอย่ า งมี
นัยสําคัญในแนวการขึนรู ปชินงาน [2, 23-24] จึ งถือได้
ว่าคุณสมบัติของวัสดุชนงานสเตอริ
ิ
โอลิโทกราฟี จึ งเป็ น
แบบสมมาตรแนวขวาง (Transverse Isotropic)
ในการศึ ก ษาด้า นกลศาสตร์ บ างประเภท นิ ย มใช้
ชินงานทดสอบทีขึนรู ปจากวิธีสเตอริ โอลิโทกราฟี เพือ
ตรวจสอบความสมเหตุ ส มผล (Validation) ของผล
คํานวณด้วยวิธีเชิงตัวเลขอย่างเช่นวิ ธีไฟไนต์เอลิเมนต์
(Finite Element Method, FEM) เนืองจากสะดวกในการ
สร้างชินงานทดสอบ และประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ขอ้ ควร
ระวังในการสร้ า งแบบจํา ลองคอมพิวเตอร์ (Computer
Model) ของวิธีเชิงตัวเลขก็คือ สมบัติวสั ดุทีป้ อนให้กบั
แบบจํา ลองเพื อใช้ค ํา นวณนั น ควรเป็ นสมบัติ แ บบ

4.3 การขึนรูปชินงานขนาดเล็ก
การนําเทคโนโลยีสเตอริ โ อลิโ ทกราฟี มาใช้ขึนรู ป
ชินงานขนาดเล็กมีมากขึนในปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง
การขึ นรู ปโครงร่ างรองรั บ เซลล์ สํ า หรั บ ใช้งานด้า น
วิศวกรรมเนือเยือ (Tissue Engineering Scaffold) [6, 12]
ซึ งจํา เป็ นต้อ งออกแบบให้ มี รู พรุ นขนาดเล็ ก ตังแต่
20-700 ไมโครเมตร (ขึ นกับ ประเภทเนื อเยือ) [29-30]
เพือสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโต
ของเซลล์
ความละเอียดของชินงานมักถูกจํากัดโดย ขนาดลํา
เลเซอร์ และระบบกลไกของเครื องมือเลือนแท่นขึนรู ป
ซึ งจะเป็ นตัว กํา หนดความหนาชันเล็ ก สุ ดที เครื อง
สามารถขึนรู ปได้ ดังนัน การขึ นรู ป ชินงานขนาดเล็ก
ควรต้ อ งเลื อ กเครื องสเตอริ โอลิ โ ทกราฟี ที มี ค วาม
ละเอียดลําเลเซอร์ และความละเอียดของกลไกเพียงพอ
ทีสามารถสร้ างส่ วนประกอบทีเล็กทีสุ ดภายในชินงาน
ได้
รู ปที 5 เป็ นตัว อย่า งเมือความสู งของชันการขึนรู ป
หนากว่าส่ วนประกอบทีเล็กทีสุ ดภายในชินงาน จึงทําให้
ส่ ว นรู ปทรงสี เหลี ยมตรงกลางชินงานไม่ ป รากฏใน
ชินงานสําเร็ จ
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รูปที 6 ลักษณะการบิดงอของชินงาน
4.5 การเสื อมสภาพของชินงาน
สมบั ติ เ ชิ ง กลของชิ นงานสเตอริ โอลิ โ ทกราฟี
ภายหลัง การขึ นรู ป เช่ น โมดู ล ัส ของยัง (Young’s
Modulus) และค่ า หน่ วยแรงสู งสุ ด (Ultimate Tensile
Strength) จะเพิมขึน ในขณะที ความสามารถในการยืด
ตัว ก่ อ นแตกหัก (Elongation at Break) ลดลง ดังนัน
สมบั ติ ชิ นงานจึ ง แข็ ง แรงขึ น แต่ เ ปราะมากขึ น [1]
นอกจากนีจากการศึกษาพบว่า ความแข็งแรงของชินงาน
จะลดลงหากอยูใ่ นสภาวะความชืนสู ง [28]

รูปที 5 ข้อจํากัดของวิธีสเตอริ โอลิโทกราฟี ในการขึนรู ป
ชินงานขนาดเล็ก
4.4 การบิดตัวของชินงาน
เมือเรซิ นเหลวเปลียนเป็ นสถานะของแข็ง จะมีการ
บิดตัวเกิดขึนดังแสดงในรู ปที 6 วิธีลดการบิดตัวอาจทํา
ได้หลายวิธี ดังนี [8]
 การใช้เลเซอร์ ทีมีความเข้มสู งขึน
 การใช้ความเร็ วการเดินเลเซอร์ ให้ชา้ ลง
 การใช้เรซิ น เหลวทีมีอตั ราการเกิด ปฏิกริ ยาทาง
เคมีพอลิเมอไรเซชันเร็ วขึน
 การใช้เรซิ นเหลวทีมีคุณสมบัติการหดตัวตํา
 การเพิมชันความหนาในการขึนรู ป

4.6 อันตรายจากเรซินเหลวทีมีต่อผู้ปฏิบัติงาน
ในการนําชินงานทีสมบูรณ์ออกจากเครื องสเตอริ โอ
ลิโทกราฟี ผูป้ ฏิบ ัติงานไม่ควรสัมผัสกับเรซิ นโดยตรง
เนื องจากอาจทํา ให้ ร ะคายเคื อ งต่ อ ผิ ว หนั ง ดั ง นั น
ผูป้ ฏิบตั ิงานควรใส่ ถุงมือป้ องกันขณะทํางานเสมอ [8]
4.7 อันตรายจากแสงเลเซอร์ ยวู ี
เลเซอร์ ยวู ีเป็ นอันตรายต่อกระจกตา ผูป้ ฏิบตั ิงานจึ ง
ไม่ค วรจ้อ งไปที เลเซอร์ นอกจากนี ระหว่ า งที เครื อง
สเตอริ โอลิโทกราฟี ทํางาน ควรใส่ แว่นตาทีสามารถลด
ความเข้มของแสงเลเซอร์ ยูวี ใ ห้อ ยู่ใ นระดับ ที ไม่เ ป็ น
อันตรายต่อนัยน์ตา
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และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนืองจากการออกแบบและพัฒนา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ต ้อ งมีการออกแบบซําไปมาหลายครั ง การ
สร้ า งต้น แบบเพื อแสดงผลของการออกแบบนับ เป็ น
ส่ ว นสํ า คั ญ ที ทํา ให้ ผู ้ อ อกแบบได้ ต รวจสอบกรอบ
แนวคิ ด และทดสอบความเหมาะสมขณะการใช้งาน
เพื อประกอบการตั ด สิ นใจพั ฒ นารู ปทรงจนเป็ น
ผลิตภัณฑ์ทีสมบูรณ์

5. การประยุกต์ใช้ งาน
วิธีสเตอริ โอลิโทกราฟี ได้นาํ ไปใช้เพือการออกแบบ
และขึนรู ปงานทางวิศวกรรมด้านต่างๆ โดยตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้งานมีดงั นี
5.1 งานการแพทย์
ด้วยความสามารถในการขึนรู ปชินงานทีมีทรงอิสระ
วิธีสเตอริ โอลิโทกราฟี จึงได้รับความนิยมประยุกต์ใช้กบั
งานทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิงการขึนรู ปชินส่ วน
อุปกรณ์ฝังในร่ างกาย (Implant) ทีเป็ นทรงอวัยวะมนุ ษย์
เพือใช้รักษาความผิดปกติต่า งๆ ของร่ างกาย การสร้ า ง
ชินส่ วนทางการแพทย์ดว้ ยวิธีสเตอริ โอลิโทกราฟี มักทํา
ร่ วมกับ การใช้เ ทคโนโลยี วิ ศ วกรรมย้อ นรอย ที ใช้
คอมพิ วเตอร์ เอ็กซ์ เรย์ (Computed Tomography, CT)
เก็บข้อมูลอวัยวะของผูป้ ่ วย โดยการได้มาซึ งแบบจําลอง
สามมิติ สํา หรั บ ใช้ขึ นรู ป ด้ว ยวิ ธี สเตอริ โอลิ โทกราฟี มี
รายละเอียดในบทความเรื องก่อนหน้านีของผูเ้ ขียน [7]
นอกจากนี เทคโนโลยีด ังกล่ า วยังได้น ํา มาใช้เ พื อ
สร้ า งโครงร่ างรองรั บ เซลล์ ที ใช้เ พิ มอัต ราการสร้ า ง
จํา นวนเซลล์มาทดแทนในส่ ว นทีสึ ก หรอ โครงสร้ า ง
รองรั บ เซลล์มักมีรูป ทรงทีซั บ ซ้อ นดังแสดงในรู ปที 5
และต้องมีรูพรุ นขนาดเล็ก (Micro-pore) ทีเหมาะสมกับ
การเจริ ญเติบโตของเซลล์ ดังนัน การใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตอืนที ไม่ใช่การขึนรู ปแบบชันเหมือนกับวิ ธีสเตอริ
โอลิโทกราฟี อาจควบคุมขนาดของชินงานค่อนข้างยาก

5.3 แม่ พิมพ์ ฉีดขึนรูป
วิ ธี ส เตอริ โอลิ โ ทกราฟี ถู ก นํา มาใช้ส ร้ า งอิ น เสิ ร์ ต
ของเบ้า และคอร์ (Insert Core & Cavity) [31-32]
แม่พิมพ์ เพือใช้ในการลดระยะเวลาและราคาจากวิ ธี
สร้ า งอิ น เสิ ร์ ต ด้ว ยวิ ธี ก ารตัด เฉื อ นปกติ แต่ เ นื องจาก
สมบัติ ว ัส ดุ อิ น เสิ ร์ ต ของเบ้า และคอร์ ที เป็ นชิ นงาน
สเตอริ โอลิโทราฟี แตกต่างกับอินเสิ ร์ตของเบ้าและคอร์
ทีเป็ นโลหะ โดยเฉพาะอย่างยิงค่าการนําความร้ อนของ
วั ส ดุ จึ งจํ า เป็ นต้ อ งปรั บปั จจั ย การฉี ด ( Injection
Parameters) ให้เหมาะสม
5.4 กรรมวิธีอินเวสเมนต์
สิ งที ต้องใช้ในกรรมวิ ธี อิ นเวสเมนต์ (Investment
Casting) คือ แม่แบบ (Wax Pattern) โดยทัวไปแม่แบบ
จะขึนรู ปด้ว ยแม่พิ มพ์ที ทําจากโลหะซึ งเหมาะกับการ
ผลิ ต ชิ นงานปริ มาณมาก แต่ ใ นกรณี ที ผลิ ต ชิ นงาน
ปริ มาณน้อย การใช้แม่พิมพ์ทีทําจากโลหะอาจไม่คุม้ ค่า
ในเชิงเศรษฐศาสตร์
เพือลดต้นทุนในการผลิต วิธีสเตอริ โอลิโทกราฟี จึ ง
นํา มาใช้ขึ นรู ปรู ปทรงผลิ ต ภั ณ ฑ์ สํ า หรั บ สร้ า งเป็ น
แม่พิมพ์ทีทําจากวัสดุประเภทยางหรื อซิ ลิโคนเพือใช้ขึน
รู ปแม่แบบ [33]

5.2 การสร้ างแบบจําลองเพือพัฒนาผลิตภัณฑ์
จุ ด เด่ น อย่ า งหนึ งของวิ ธี ส เตอริ โอลิ โ ทกราฟี คื อ
ความสามารถในการสร้ างชินงานทีไม่ตอ้ งการปริ มาณ
มากได้อย่างรวดเร็ ว จึงมักนํามาใช้ในวงจรการออกแบบ
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อุณหภูมิสูง นอกจากนีชินงานทีถูกใช้ในสภาวะอุณหภูมิ
สู งเป็ นเวลานานจะทํา ให้ส มบัติ เ ชิงกลเสื อมสภาพลง
ด้วย
ความละเอีย ดของแกนการเคลื อนที ในแนวขึนรู ป
และขนาดของลํา เลเซอร์ เป็ นตัว กํา หนดรายละเอี ย ด
ขนาดของชินงานเล็ก สุ ด ที เครื องสเตอริ โ อลิ โทกราฟี
สามารถขึ นรู ป ได้ ส่ ว นปั ญหาเกี ยวกับ การบิ ด ตัว ของ
ชินงานทีมักพบ สามารถแก้ไขได้โดยการเพิมระดับการ
คงรู ป ของเรซิ นให้มากขึน หนึ งในวิธี ทีสามารถทําได้
คื อ การใช้ เ ลเซอร์ ที มี ค วามเข้ ม สู งขึ นและการใช้
ความเร็ วเดินเลเซอร์ ให้ชา้ ลง
ข้อควรระวังสําหรั บผูป้ ฏิบตั ิ งานที ใช้เครื องสเตอริ
โอลิโทกราฟี คือ อาการระคายเคืองทีผิวหนังเนื องจาก
การสั มผัส เรซิ น เหลว รวมถึงอัน ตรายจากเลเซอร์ ซึ ง
ผูป้ ฏิบ ัติงานควรใส่ อุ ปกรณ์ ป้องกันระหว่า งทํางานทุ ก
ครัง

6. สรุปผล
วิธีสเตอริ โ อลิโทกราฟี เป็ นการขึ นรู ปแบบเติ มเนื อ
ของวัสดุเข้าไปทีละชัน เหมาะกับการขึนรู ปผลิตภัณ ฑ์
หรื อชินงานทีมีทรงอิสระ ซึ งการขึนรู ปด้วยวิธีอืนอาจมี
ความยุง่ ยากและมีขนตอนซั
ั
บซ้อน การประยุกต์ใช้งาน
วิ ธี ส เตอริ โอลิ โ ทกราฟี ที มั ก พบ ได้แ ก่ การขึ นรู ป
ชิ นส่ ว นทางแพทย์เ พื อใช้รั ก ษาความผิ ด ปรกติ ข อง
ร่ างกาย นอกจากนี วิธีสเตอริ โอลิโทกราฟี ยังเหมาะกับ
การขึ นรู ปที ผลิ ต ในปริ ม าณน้ อ ย เช่ น การใช้ขึ นรู ป
ชิ น ง า น ท ด ส อ บ ใ น ว ง จ ร ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
อินเสิ ร์ตของเบ้าและคอร์ สาํ หรับใช้ในแม่พิมพ์ฉีดขึนรู ป
พลาสติ ก และแม่แ บบสํา หรั บ กรรมวิ ธี อิ น เวสเมนต์
เป็ นต้น
การขึ นรู ปชิ นงานด้ว ยวิ ธี ส เตอริ โอลิ โ ทกราฟี ใช้
เลเซอร์ ยูวี เพื อทํา ให้เ รซิ น เหลวเกิ ด การแข็ งตัว ด้ว ย
ปฏิ กริ ยาพอลิเ มไรเซชัน ตามแบบ CAD ซึ งเป็ นไฟล์
ประเภทโพลิกอน ชินงานทีได้จากขันตอนนี จําเป็ นต้อง
ผ่านกระบวนการคงรู ปด้วยแสงยูวีอีกครั งหนึ งเพือเพิม
ความแข็งแรงกับชินงาน โดยปัจจัยการขึนรู ปทีส่ งผลต่อ
ความแข็งแรงชินงาน เช่น ชนิดของสารตัวเติมทีผสมเข้า
ไปในเรซิ น ความหนาของชันขึนรู ป ความเข้มของแสง
เลเซอร์ ความถีการยิงเลเซอร์ วิธีการและระยะเวลาคงรู ป
ภายหลัง การขึ นรู ป รวมถึ ง ลัก ษณะการวางตัว ของ
ชินงานขณะขึนรู ป
สมบัติเชิงกลของชินงานทีขึนรู ปด้วยวิธีสเตอริ โอลิ
โทกราฟี เป็ นแบบสมมาตรแนวขวาง (Transverse
Isotropic) ดังนัน ในการขึนรู ปจึ งควรให้ชินงานวางตัว
อยูใ่ นแนวทีจะให้ผลของชินงานสําเร็ จแข็งแรงมากทีสุ ด
ระดับ อุ ณ หภู มิมีผ ลต่ อ ขนาดและนําหนัก ของชินงาน
สเตอริ โ อลิโทกราฟี จึ งควรระวังการใช้งานในสภาวะ
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