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การผลิตแบบ
ฝันที่เป็นจริง

การผลิตแบบเพิม่ เนือ้ วัสดุ (Additive Manufacturing, AM) เป็น
ค�ำที่พวกเราจะได้ยินกันบ่อยขึ้นเรื่อยๆ ในอีกไม่ช้า ค�ำจ�ำกัดความ
ของการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ มีว่า เป็นการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ
เข้าไปทีละชัน้ หรือทีละส่วน เพือ่ รวมเป็นรูปทรงของชิน้ งานสุดท้าย
ซึ่งต่างจากการผลิตแบบดั้งเดิมที่เป็นการลดเนื้อวัสดุด้วยวิธีต่างๆ
เช่น การกัด การตัด การเจาะ และการกลึง เป็นต้น ข้อดีที่เห็นได้
ชัดเจนของการผลิตแบบเพิม่ เนือ้ วัสดุคอื มีสดั ส่วนของวัสดุทถี่ กู ทิง้
น้อยมาก และสามารถใช้ในการสร้างชิน้ งานทีม่ รี ปู ทรงซับซ้อนทีไ่ ม่
อาจใช้วธิ กี ารดัง้ เดิมได้ อีกทัง้ ไม่ตอ้ งการแม่พมิ พ์จงึ ลดต้นทุนในการ
ท�ำแม่พิมพ์
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ความฝันในการสร้างชิ้นงานด้วยวิธีการผลิต
แบบเพิ่มเนื้อวัสดุมีมานานแล้ว ดังเช่นตัวอย่างจาก
ภาพยนตร์ ในปี ค.ศ. 1997 เรื่อง The fifth element
ซึง่ ฉากทีป่ รากฏในภาพยนตร์เรื่องนีต้ ามภาพที่ 1 แสดง
ให้เห็นถึงการสร้างมนุษย์จากข้อมูล DNA ด้วยการ
พิมพ์แบบ 3 มิติ (3D printing) โดยใช้วัสดุชีวภาพ
ทั้งนี้มีการพิมพ์ โครงสร้างกระดูก เนื้อเยื่อ อวัยวะ
ต่างๆ กระทั่งสมอง แบบทีละชั้น จนได้ชิ้นงานสำ�เร็จ
เป็นมนุษย์จริงๆ ใบ้ ให้นิดว่าเป็นตัวเอกสาวแสนสวย
ของเรื่อง

ในแต่ละภาพจะประกอบด้วยภาพที่
สัมพันธ์กับข้อความที่อ้างถึง และ
QR Code ที่น�ำไปสู่คลิปวิดีโอ
เพื่อขยายความรูปและข้อความนั้นๆ

ภาพที่ 1 ฉากการสร้างมนุษย์ด้วยวิธีการเพิ่มเนื้อวัสดุในภาพยนตร์เรื่อง The Fifth Element

Additive Manufacturing (AM) เป็นค�ำทีเ่ รียกให้สนั้ ลงของค�ำว่า Material
Additive Manufacturing ในบางกรณีค�ำว่า additive อาจหมายถึงสาร
เติมแต่ง เช่นค�ำว่า plastic additive ที่หมายถึงสารเติมแต่งที่ใช้ใส่ใน
พลาสติกเพื่อปรับสมบัติของพลาสติก หรือ food additive ที่หมายถึงสาร
เติมแต่งเพื่อปรับปรุงสมบัติของอาหาร เป็นต้น
ดังนั้นเพื่อความชัดเจนและเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ตรงกัน ในที่นี้ผู้เขียน
ขอแปล Additive Manufacturing ว่า “การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ”

เมษายน - มิถนุ ายน 2560

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน เรายังไม่อาจสร้างมนุษย์ที่มีชีวิต มีจิตใจ และเคลื่อนไหว
ได้เหมือนอย่างในภาพยนตร์นี้ แต่การสร้างวัตถุหรือชิ้นงาน 3 มิติอย่างรวดเร็วเป็นไปได้แล้ว โดยเป็นหัวข้อ
งานวิจัยมากว่า 30 ปีแล้ว และใช้กันอย่างกว้างขวางในหลายอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ การบิน การแพทย์
เครื่องกีฬา และเครื่องครัว เป็นต้น โดยเทคนิคหรือเครื่องมือก็แตกต่างกันออกไปตามแต่ชนิดของวัสดุทเ่ี ลือกใช้
(ที่ MTEC ก็มีการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติในการพิมพ์ชิ้นส่วนกะโหลกเพื่อใช้ ในด้านการแพทย์มาหลายปีแล้ว
ภายใต้การดูแลโดย ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป1)
สาเหตุที่การพิมพ์สามมิติมาเป็นดาวเด่นอีกครั้ง อาจเป็นเพราะ 1.ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีที่ทำ�ให้
เครื่องพิมพ์มีราคาถูกลง ตัวอย่างเช่น เครื่องพิมพ์ชนิดที่ใช้การหลอมเหลวเส้นลวดโพลิเมอร์ มีจำ�หน่ายใน
ราคาเพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาท ทำ�ให้มือสมัครเล่นที่มีทุนจำ�กัด แต่ต้องการสร้างต้นแบบที่รวดเร็วและดู
เหมือนมืออาชีพ สามารถซื้อเครื่องเหล่านี้มาใช้ได้ง่าย และ 2.การมาถึงของ Industry 4.0 ซึ่งมีแนวคิดใน
การผลิตให้ได้มากแบบ แต่ผลิตในจำ�นวนน้อย เพื่อให้เหมาะสมกับผู้บริโภคที่มีความต้องการหรือมีสภาพ
ร่างกายที่ต่างกัน ซึ่งอาจเรียกง่ายๆ ว่าผลิตแบบสั่งตัดนั่นเอง แต่ทั้งนี้ต้นทุนในการผลิตต้องใกล้เคียงกับ
การผลิตด้วยวิธีเดิม ที่เน้นการผลิตในแบบที่เหมือนกัน ด้วยจำ�นวนการผลิตครั้งละมากๆ หรืออาจเรียกแบบ
ง่ายๆ ว่าผลิตแบบโหลคือเหมือนกันหมด ซึง่ การผลิตแบบเพิม่ เนือ้ วัสดุดว้ ยการพิมพ์แบบสามมิตเิ ป็นเครื่องมือ
ที่เหมาะสมในการนำ�มาใช้ตอบโจทย์สำ�หรับการผลิตแบบ Industry 4.0 เพราะสามารถสร้างชิ้นงานได้ โดยไม่
ต้องมีแม่พิมพ์ ปรับเปลี่ยนแบบง่ายเพียงแค่แก้ตัวแปรในคอมพิวเตอร์ และสร้างชิ้นงานได้รวดเร็ว ในขณะที่
ยังคงสมบัติเดิม
การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุทำ�ได้จากหลายเทคนิค ดังนี้

1. การทำ�ให้โมโนเมอร์2ในอ่างเกิดโพลิเมอร์ดว้ ยแสง (Vat Photopolymerization) เทคนิคนีก้ บั เทคนิค

การพ่นวัสดุโมโนเมอร์มีส่วนที่เหมือนกันคือ ใช้วัสดุเริ่มต้นเป็นโมโนเมอร์ที่อยู่ในรูปของเหลว โดยโมโนเมอร์
ที่นำ�มาใช้เป็นชนิดที่สามารถเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชัน3จากการกระตุ้นด้วยแสงและเกิดเป็นโพลิเมอร์ ใน
สภาพของแข็ง หากแต่เทคนิคนี้จะใช้แสงเลเซอร์ไปกระตุ้นโมโนเมอร์ที่บรรจุในอ่าง (ภาพที่ 2) โดยมีส่วน
ควบคุมลำ�แสงในแนวราบตามแกน X, Y อย่างแม่นยำ� และมีส่วนปรับระดับของส่วนฐานรองในแนวตั้งตาม
แกน Z ชิ้นงานจะถูกสร้างทีละชั้น เมื่อสร้างชั้นแรกเสร็จ ส่วนฐานจะถูกลดระดับลงไปในอ่างทีละชั้น และ
การสร้างชั้นต่อไปจะดำ�เนินการด้วยการกวาดลำ�แสงในแนวราบ โดยทำ�เช่นนี้ซ้ำ�ไปเรื่อยๆ จนได้ชิ้นงาน 3 มิติ
ที่สมบูรณ์ จากนั้นชิ้นงานที่เป็นพลาสติกแข็งจะถูกนำ�ขึ้นจากอ่างโมโนเมอร์เพื่อทำ�ความสะอาดต่อไป

1
2
3

สามารถอ่านบทสัมภาษณ์ของ ดร.กฤษณ์ไกรพ์ เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ ได้จาก วารสาร
เทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 63 เมษายน-มิถุนายน 2554
โมโนเมอร์ (monomer) โมเลกุลที่ประกอบด้วยเมอร์ (กลุ่มของอะตอมที่ประกอบเข้าเป็นหน่วยซ�้ำภายในสายโซ่โมเลกุล
ของโพลิเมอร์) 1 หน่วย เป็นสารตั้งต้นส�ำหรับการเกิดโพลิเมอร์
การเกิดโพลิเมอร์ (polymerization) คือปฏิกิริยาเคมีที่ท�ำให้ โมโนเมอร์จ�ำนวนมากมารวมตัวกันเป็นสายโซ่โมเลกุลที่มี
น�้ำหนักโมเลกุลสูงขึ้น
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ภาพที่ 2 เทคนิคการทำ�ให้ โมโนเมอร์ ในอ่างเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันด้วยแสง

2. การพ่นวัสดุโมโนเมอร์ (Material Jetting) เทคโนโลยีนี้จะพ่นโมโนเมอร์ไปยังตำ�แหน่งที่ต้องการเพื่อ

สร้างชิ้นงานและฉายแสงยูวีทันทีเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชัน โดยจะสร้างชิ้นงานไปทีละชั้นเช่นกัน
(ภาพที่ 3)
ตัวอย่างบริษัทที่เป็นแนวหน้าในการสร้างเครื่องพิมพ์ 3 มิติด้วยเทคนิคนี้ ได้แก่ บริษัท Polyjet 3D ซึ่ง
อ้างว่ามีโมโนเมอร์ ให้เลือกใช้มากกว่า 10 ชนิด และด้วยการผสมโมโนเมอร์ที่มีสมบัติต่างกันเข้าด้วยกัน ทำ�ให้
สามารถจำ�ลองหรือเลียนแบบพฤติกรรมของโพลิเมอร์ได้มากกว่าร้อยชนิด เช่น สามารถสร้างชิ้นงานด้วยวัสดุ
ที่มีสมบัติแข็งคล้ายกับโพลิโพรพิลีนจนไปถึงวัสดุที่นิ่มและยืดหยุ่นคล้ายยางได้ อย่างไรก็ตามชิ้นงานที่ได้จาก
เทคนิคนี้ต้องนำ�ไปฉายแสง UV เข้มข้นต่อเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันอย่างสมบูรณ์

ภาพที่ 3 เทคนิคการพ่นวัสดุโมโนเมอร์
ภาพจาก: http://proto3000.com/polyjet-3d-printing-services-process.php
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3. การดันวัสดุหลอม (Material Extrusion) เทคนิคนี้ใช้กับวัสดุที่เป็นโพลิเมอร์ โดยเส้นลวดโพลิเมอร์

ชนิดเทอร์ โมพลาสติกจะถูกหลอมด้วยความร้อนและถูกดันออกมาจากหัวฉีด (extrusion nozzle) และส่งไป
ยังตำ�แหน่งเป้าหมายที่ต้องการเติมเนื้อวัสดุ (ภาพที่ 4) วิธีการนี้ค่อนข้างเป็นที่แพร่หลาย โดยเฉพาะในหมู่มือ
สมัครเล่น เนื่องจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่ใช้วิธีนี้มีราคาถูกสามารถซื้อหาได้ ในราคาไม่ถึงหมื่นบาท สร้างชิ้นงาน
ขนาดเล็กได้ แต่สำ�หรับมืออาชีพ อาจต้องจ่ายแพงขึ้นเพื่อให้ได้เครื่องที่สามารถสร้างชิ้นงานขนาดใหญ่ที่พิมพ์
ชิน้ งานได้รวดเร็วขึน้ ตัวอย่างของโพลิเมอร์หรือพลาสติกทีส่ ามารถนำ�มาใช้ได้ ในเทคนิคนี้ ได้แก่ โพลิแลกติก
แอซิด (polylactic acid, PLA) ไนลอน (Nylon) โพลิคาร์บอเนต (polycarbonate) โพลิสไตรีน (polystyrene)
และเอบีเอส (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene, ABS) เป็นต้น

ภาพที่ 4 เทคนิคการดันพลาสติกหลอม

4. การพ่นกาวบนผงวัสดุ (Binder Jetting) เทคนิคนี้ใช้ได้ทั้งโพลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ ขั้นตอน

การสร้างชิน้ งานด้วยเทคนิคนีแ้ สดงในภาพที่ 5 โดยเครื่องจะโรยหรือเกลีย่ ผงวัสดุทลี ะชัน้ และหยดหรือพ่นกาว
เพื่อประสานผงวัสดุเข้าด้วยกันในตำ�แหน่งที่ต้องการ โดยในกรณีที่ใช้กาวที่เป็นโมโนเมอร์ไวแสง ต้องทำ�การ
ฉายแสงเพื่อให้ โมโนเมอร์เกิดโพลิเมอไรเซชันเป็นโพลิเมอร์แข็งเพื่อประสานผงวัสดุในตำ�แหน่งนั้นไว้ด้วยกัน
กระบวนการนี้ต้องถูกทำ�ซ้ำ�ไปตามจำ�นวนชั้นที่ตั้งไว้ จนท้ายสุดได้ชิ้นงานที่ฝังอยู่ในผงวัสดุ (ราวกับฟอสซิล)
โดยทั่วไปการกำ�จัดฝุ่นวัสดุออกจากชิ้นงานมักใช้วิธีการพ่นเป่าในตู้ปิดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น หรือ
ด้วยการดูดผงวัสดุออกไป ทั้งนี้ผงวัสดุที่เหลือสามารถนำ�กลับไปใช้ ใหม่ได้
ในกรณีชิ้นงานพลาสติก อาจนำ�ไปใช้งานได้หลังการตกแต่งเล็กน้อย แต่หากเป็นชิ้นงานเซรามิกหรือ
โลหะ ต้องนำ�ไปผ่านกระบวนการเผา (sintering) เพื่อกำ�จัดกาวและหลอมวัสดุให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อน ซึ่ง
ต้องมีการคำ�นวณขนาดสุดท้ายของชิ้นงานภายหลังการจำ�กัดวัสดุประสานออกไปแล้วด้วยเพราะชิ้นงานจะ
หดตัวมีขนาดเล็กลง
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ภาพที่ 5 เทคนิคการพ่นกาวบนผงวัสดุ

5. การซ้อนเรียงของวัสดุแผ่นเรียบ (Sheet Lamination) จะนำ�มาใช้กับวัสดุแผ่นบางที่ตัดง่าย เช่น

พลาสติก กระดาษ หรือโลหะ การสร้างชิ้นงานด้วยเทคนิคนี้แสดงในภาพที่ 6 โดยแผ่นฟิล์มวัสดุจะถูกดึง
ออกมาจากม้วนและขึงบนกระดานรองทีละช่วง จากนั้นขั้นตอนการตัดชิ้นงานแผ่นเรียบจะเกิดขึ้นด้วยการใช้
มีดที่คมกริบหรือเลเซอร์ ก่อนการขึงแผ่นวัสดุชั้นต่อไป กาวจะถูกทาบนชิ้นงานที่ถูกตัดในตำ�แหน่งที่ต้องการ
ทั้งนี้หากวัสดุที่ใช้เป็นโลหะ จะใช้เทคนิคอัลทราโซนิกประสานแผ่นโลหะเข้าด้วยกัน เมื่อทำ�กระบวนการนี้ซ้ำ�
ไปมา ท้ายสุดจะได้ชิ้นงานสามมิติสมบูรณ์จากวัสดุแผ่นเรียบสองมิติที่ซ้อนอัดกันด้วยกาว
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าวิธีการนี้จะสามารถนำ�ไปใช้ ในการสร้างชิ้นงานต้นแบบได้อย่างรวดเร็ว แต่จากการ
ที่ต้องมีการตัดวัสดุทิ้งออกไปจำ�นวนมาก ผู้เขียนจึงไม่คิดว่าวิธีการนี้ควรถูกจัดให้เป็นหนึ่งในการผลิตแบบเพิ่ม
เนื้อวัสดุจริงๆ แต่อาจถูกจัดให้เป็นวิธีการในการผลิตแบบรวดเร็วจะเหมาะสมกว่า

ภาพที่ 6 เทคนิคการซ้อนเรียงวัสดุแผ่นเรียบ
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6. การหลอมผงวัสดุทลี ะชัน้ (Powder Bed Fusion) มักเลือกใช้วสั ดุทหี่ ลอมตัวได้ดว้ ยความร้อน ได้แก่

พลาสติกชนิดเทอร์ โมพลาสติกและโลหะ ขั้นตอนการสร้างชิ้นงานเริ่มจากเกลี่ยผงวัสดุเป็นชั้นบางๆ แล้วใช้
เลเซอร์กำ�ลังสูงส่องไปยังตำ�แหน่งที่ต้องการสร้างชิ้นงานจนผงวัสดุในตำ�แหน่งนั้นหลอมตัว จากนั้นเกลี่ยผง
วัสดุสำ�หรับสร้างชั้นถัดไปเข้ามา และใช้เลเซอร์กำ�ลังสูงส่องไปยังตำ�แหน่งที่ต้องการ โดยขั้นตอนจะเกิดซ้ำ�ๆ
จนได้ชิ้นงานที่ต้องการ (ภาพที่ 7)
ตัวอย่างโลหะที่นำ�มาใช้ ในเทคนิคนี้ ได้แก่ ไทเทเนียม โคบอลต์ เหล็กกล้าไร้สนิม ทองแดง และ
อะลูมิเนียม เป็นต้น ตัวอย่างของพลาสติก ได้แก่ ไนลอนชนิดต่างๆ และ PEEK4 เป็นต้น

ภาพที่ 7 เทคนิคการหลอมผงวัสดุทีละชั้น

7. การให้พลังงานโดยตรงกับวัสดุให้หลอมและเกาะตัวกันเป็นชิ้นงาน (Directed Energy

Deposition) เทคนิคนี้มีส่วนคล้ายกับวิธีการดันวัสดุหลอมคือ เส้นลวดวัสดุจะถูกนำ�มาจัดวางในตำ�แหน่งที่
ต้องการสร้างชิน้ งาน แต่สว่ นที่ต่างคือ กระบวนการให้ความร้อนแก่เส้นลวดวัสดุจะเกิดขึน้ เฉพาะบริเวณปลาย
ลวดและเมื่อเวลาต้องการเติมเนื้อวัสดุเท่านั้น (ภาพที่ 8) แหล่งพลังงานที่มีการนำ�มาใช้ ในการหลอมวัสดุของ
เทคนิคนี้ ได้แก่ การใช้ลำ�อิเล็กตรอน และการใช้เลเซอร์กำ�ลังสูง โดยทั่วไปเทคนิคนี้มักใช้กับวัสดุที่เป็นโลหะ
การให้พลังงานเพื่อหลอมวัสดุเฉพาะจุดทีก่ �ำ ลังต้องการเพิม่ เนือ้ วัสดุมขี อ้ ดีคอื ลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จ�ำ เป็น
ตัวอย่างชิ้นงาน ได้แก่ เบ้ากระดูกต้นขา เป็นต้น

4

โพลิอีเทอร์อีเทอร์คีโทน (Poly(Ether Ether Ketone), PEEK ) คือ โพลิเมอร์ที่ได้จากปฏิกิริยาระหว่างอีเทอร์กับอีเทอร์
คีโทน มีสมบัติทนต่อรังสีได้ ใช้ท�ำปลอกหุ้มสายไฟฟ้า ทนกัมมันตรังสี ขวดใส่กรดและสารเคมี ทนความร้อนสูง ใช้ท�ำ
ภาชนะทนความร้อนสูง (ที่มา: พจนานุกรมศัพท์วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี)
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ภาพที่ 8 เทคนิคการให้พลังงานโดยตรงกับวัสดุ

เทคโนโลยีการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ หรือ
AM ก็ ไม่ต่างกับเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
เติบโตจนเต็มวัย และในวันหนึ่งก็อาจถูก
ทดแทนด้วยเทคโนโลยีอื่นๆ แต่ในวันนี้
AM ยังคงอยู่ในช่วงของการเติบโต
เท่านัน้ ผูท้ ส่ี นใจหรือนักอุตสาหกรรม
ยังไม่ควรคาดหวังว่า AM จะมา
แทนที่ ก ารผลิ ต แบบโหลได้ ใน
เวลาอันใกล้ แต่ก็ไม่ควรละสายตา
ไปจาก AM เพราะได้มกี ารพิสจู น์
ให้เห็นแล้วว่า AM มีประโยชน์
ยิ่งต่อการผลิตชิ้นงานต้นแบบ
ชิ้นงานที่ไม่สามารถผลิตได้ด้วย
วิธีการปกติ ชิ้นงานที่ต้องการ
ความรวดเร็วในการสร้าง และ
หากวันหนึง่ เทคโนโลยี AM ก้าวหน้า
จนเต็มวัย ความฝันของการผลิต
แบบสั่งตัดในราคาถูกแบบเหมาโหล
คงไม่ไกลไป ผู้ประกอบการที่พร้อมและ
ปรั บ ตั ว ได้ ไ วสุ ด ก็ จ ะได้ รั บ ประโยชน์ อ ย่ า ง
เต็มที่ที่สุดเช่นกัน
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