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บุคลากรในองค์กรและลูกค้าสามารถเข้าใจในลักษณะรู ปร่ างองค์ประกอบของสิ นค้า ช่วย
ให้การสื่ อสารชัดเจนยิง่ ขึ้นเมื่อต้องมีการนาเสนอผลิตภัณฑ์
คาสาคัญ: ต้นแบบ/ภาคตัดขวางเสาเข็ม/การพิมพ์ 3 มิติ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปั จจุบนั ระบบการพิมพ์ 3 มิติ มีการเติบโตในอุตสาหกรรมหลากหลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ น
อุตสาหกรรมยามยนต์ การแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ สิ นค้าอุปโภคและบริ โภค โปรแกรมในปั จจุบนั มีการ
พัฒนาและมีประสิ ทธิภาพ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนและมีรูปแบบต่างกัน ซึ่งเหมาะที่จะ
สร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ก่อนนาไปเป็ นต้นแบบสร้างผลิตภัณฑ์จริ งด้วยการผลิตใน
รู ปแบบที่ แตกต่างกันไป เนื่ องด้วยเมื่อ บริ ษทั ได้ปรึ กษากับบุคลากรในองค์กรเกี่ ยวกับลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์หรื อนาเสนองานแก่ลูกค้าซึ่งลูกค้าและบุคลากรในองค์กรไม่สามารถเข้าใจสิ่ งที่นาเสนอได้ไม่
ว่าจะเป็ นลักษณะรู ปร่ างองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
จึงมีแนวคิดที่จะสร้างภาคตัดขวางเสาเข็มซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ในบริ ษทั ด้วยการพิมพ์ระบบ 3 มิติ
ขึ้นมาเพื่อช่วยให้การสื่ อสารชัดเจนยิง่ ขึ้นเมื่อต้องมีการนาเสนอผลิตภัณฑ์เพราะการแสดงผลิตภัณฑ์ให้
มองเห็นได้ท้ งั 3 มิติช่วยให้ง่ายต่อการเข้าใจมากกว่าการอธิ บายตามคาพูดหรื อแม้แต่การวาดภาพร่ าง
ผลิตภัณฑ์ลงบนกระดาษ
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาและออกแบบภาคตัดขวางเสาเข็มโดยการใช้โปรแกรมการออกแบบด้วยระบบ
การพิมพ์ 3 มิติ
1.2.2 เพื่อนาไปประกอบการนาเสนอแก่บุคลากรในองค์กรและลูกค้า ให้ได้เห็นผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั
1.3 ขอบเขตของโครงกำร
1.3.1 ศึกษาออกแบบตัวอย่างงานภาคตัดขวางเสาเข็มและพิมพ์งานด้วยระบบการพิมพ์ 3 มิติ
1.3.2 ระยะเวลาในการดาเนินงาน 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 29 เมษายน พ.ศ. 2562
1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.4.1 ได้ออกแบบตัวอย่างงานโมเดลเสาเข็มและพิมพ์งานด้วยระบบการพิมพ์ 3 มิติได้
1.4.2 ทาให้บุคลากรในองค์กรและลูกค้าได้เห็นชิ้นงานตามแบบจริ งง่ายต่อการสื่ อสารพูดคุย
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1.5 แผนกำรดำเนินงำน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

หัวข้อดาเนินงาน
สัปดาห์
ศึกษาข้อมูล
กาหนดวัตถุประสงค์
ออกแบบชิ้นงาน
ลงมือปฏิบตั ิชิ้นงาน
และปรับปรุ งแก้ไข
จัดทาปริ ญญานิพนธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
เมษายน
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาการดาเนินงาน

บทที่ 2
เอกสารที่เกีย่ วข้ อง
2.1 เสาเข็ม
เสาเข็มเป็ นวัสดุที่ใช้แพร่ หลายมากที่สุดในการรับน้ าหนักของอาคาร โดยเสาเข็มจะรับน้ าหนัก
จากฐานรากก่อน แล้วจึ งค่อยถ่ายให้ดินซึ่ งจะต่างจากฐานรากแบบแผ่ ที่ดินรับน้ าหนักจากฐานราก
โดยตรง การออกแบบฐานโดยใช้เสาเข็ม ก็เพราะดินที่อยูต่ ้ืนรับน้ าหนักได้นอ้ ย จึงต้องใช้เสาเข็มเป็ นตัว
ช่วยถ่ายน้ าหนักข้างบนลงไปยังดินชั้นล่างที่แข็งกว่า ความสามรถในการรับน้ าหนักของเสาเข็มขึ้นอยู่
กับตัวเสาเข็มเอง (วัสดุ ที่ใช้ในการทาเสาเข็ม) และความสามารถในการรั บน้ าหนักของดิ นรอบตัว
เสาเข็ม (Skin friction) และปลายเสาเข็ม (End Bearing)
2.1.1 ชนิดของเสาเข็ม
ถ้าจาแนกเสาเข็มตามวัสดุที่ใช้ทาและการใช้งานสามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
2.1.1.1 เสาเข็มไม้ ตามปกติเป็ นไม้เบญจพรรณ ตัดกิ่ง และทุบเปลือกออก ตอนตอกเจาะด้าน
ปลายลงต้องมีลาต้นตรง ไม่ผหุ รื อมีราขึ้น เสาเข็มไม้จะต้องทุบเปลือกหรื อถากเปลือกออกทั้งหมด ตาไม้
ต่างๆจะต้องตัดให้เรี ยบเสมอฝั่งของต้นเสาเข็ม ปลายและหัวเสาเข็มจะต้องเลื่อยตัดเรี ยบได้ฉากกับลา
ต้น
2.1.1.2 เสาเข็มคอนกรีตหล่ อสาเร็จ เสาเข็มคอนกรี ตหล่อสาเร็ จ ตามปกติเรามักจะหล่อเสาเข็ม
ในโรงงานก่อน เมื่อคอนกรี ตได้อายุแล้วค่อยขนย้ายออกจากโรงงาน ไปยังสถานที่ก่อสร้ างหรื อใน
บางครั้ง เราอาจหล่อเสาเข็มในบริ เวณที่ก่อสร้างเลยก็ได้ เสาเข็มคอนกรี ตหล่อสาเร็ จมีอยูด่ ว้ ยกัน 2 ชนิด
คือ
- เสาเข็ ม คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก (Reinforcement Precast Concrete piles) เสาเข็ ม
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก รู ปร่ างจะเป็ นแบบใดก็ได้แล้วแต่จะออกแบบ แต่ส่วนใหญ่ควรให้จุดศูนย์ถ่วงของ
หน้าตัดทับจุดศูนย์กลางของเสาเข็ม เหล็กเสริ มตามยาวต้องมีพอเพียงที่จะรับโมเมนต์ดดั เนื่องจากการ
ขนส่ งและยกตอก ต้องมีอย่างน้อย 4 เส้น เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ควรเล็กว่า 9 มิลลิเมตร สาหรับเหล็กปลอก
อาจเป็ นปลอกแบบพัน หรื อแบบปลอกเดี่ยวก็ได้ ต้องเสริ มบริ เวณปลายและโคนเสาให้มาก เพราะทั้งที่
โคนและที่ปลายเสาเข็ม อาจเสี ยหายเนื่องจากแรงกระแทกได้ การทาให้คอนกรี ตแน่นอาจใช้เครื่ องเขย่า
คอนกรี ต หรื ออาจใช้แบบชนิดเหวี่ยง (Spun) ก็ได้
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จานวนเปอร์เซ็นต์เหล็กปลอก เมื่อเทียบกับปริ มาตรคอนกรี ตในช่วงนั้นๆ ไม่ควรน้อย
กว่าที่กาหนดในรู ปข้างล่างนี้

รู ปที่ 2.1 ปริ มาตรเหล็กปลอกคิดเปอร์เซ็นต์เทียบกับปริ มาตรคอนกรี ต

รู ปที่ 2.2 ตัวอย่างหน้าตัดเสาเข็มแบบต่างๆ
- เสาเข็มคอนกรี ตอัดแรง (Precast Prestressed Concrete Piles) เสาเข็มคอนกรี ตอัด
แรงรู ปร่ างและหน้าตัดเหมือนกับเสาเข็มคอนกรี ตธรรมดา แต่ได้เปรี ยบกว่าที่สามารถทาได้ยาวกว่า และ
มีพ้ืนที่หน้าตัดเล็กกว่า สาหรับเหล็กเสริ มตามยาวนั้น เป็ นลวดเหล็กรับแรงดึงได้สูง ตาม มอก. 95-2517
หรื ออาจจะใช้ลวดเหล็กตาม ASTM 416-59 T หรื อ JIS G 3536-1971
เสาเข็มคอนกรี ตอัดแรงมีอยู่สองชนิ ดด้วยกันคือ ชนิ ดดึงลวดเหล็กก่อนแล้วค่อยหล่อ
คอนกรี ต กับชนิ ดหล่อคอนกรี ตก่อนแล้วค่อยดึงลวดเหล็ก แต่สาหรับในบ้านเรานิ ยมทาชนิ ดดึงลวด
เหล็กก่อนแล้วค่อยหล่อคอนกรี ต
การอัดแรงเข้าไปในคอนกรี ตก่อน โดยการดึงเหล็กให้ยืดตัวออกแล้วปล่อยให้หดเข้า
ในขณะที่เหล็กหดเข้านั้นมันจะอัดคอนกรี ตทาให้คอนกรี ตรับแรงอัดอยู่ก่อนใช้งาน การอัดแรงให้
คอนกรี ตนี้ ทาให้คอนกรี ตสามารถรับแรงโมเมนต์ดดั ได้มากขึ้น นี้ เป็ นข้อได้เปรี ยบของเสาเข็มชนิ ด
คอนกรี ตอัด แรง การขนส่ ง การยกตอก ต้องยกตามจุ ด ยกที่ ผูผ้ ลิ ตก าหนด เพราะผูผ้ ลิ ตได้คานวณ
ออกแบบไว้แล้ว ถ้าผูใ้ ช้ไม่ปฏิบตั ิตาม เสาเข็มอาจเสี ยหายได้
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การตัดสิ นใจใช้เสาเข็มคอนกรี ตหล่อสาเร็ จนั้น ผูซ้ ้ื อควรจะแน่ใจว่าเสาเข็มชนิ ดนั้นๆ
สามารถรับแรงอัดและโมเมนต์ดดั ได้ตามที่ผซู ้ ้ื อต้องการ การทดสอบว่าเสาเข็มนั้นจะเสี ยหายเนื่องจาก
ขนส่ งหรื อยกตอกหรื อไม่ เราสามารถทดสอบก่อนที่จะซื้ อได้ โดยเอาเสาเข็มวางบนเหล็กเส้น ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ซื่ งวางอยูบ่ นพื้นคอนกรี ต โดยให้จุดยกอยูต่ รงเหล็กเส้นพอดีแล้วเพิ่มน้ าหนัก
กดอย่างสม่าเสมอเท่ากันตลอดทั้งความยาวของเสาเข็ม โดยปกติใช้น้ าหนักกด 30 เปอร์ เซ็นต์ ถึง 50
เปอร์ เซ็นต์ของน้ าหนักของเสาเข็มต้นนั้น แล้วสังเกตรอยร้าวถ้ารอยร้าวเกิดขึ้นกว้างกว่า 0.2 มม. ถือว่า
เข็มต้นนั้นใช้ไม่ได้ และถ้ารู ปหน้าตัดของเสาเข็มเป็ นรู ปตัว I หรื อรู ปอื่นใดก็ตาม ควรเลือกเสาเข็มที่มี
พื้นที่หน้าตัดมากๆ เพราะสามารถรับแรงกระแทกเนื่ องจากการตอกได้มาก และถ้าช่วงดินอ่อนลึกๆ
เสาเข็มที่มีพ้นื ที่หน้าตัดโตจะทาหน้าที่เสาได้ดีกว่าเสาเข็มที่มีพ้นื ที่หน้าตัดเล็ก

รู ปที่ 2.3 ตัวอย่างการวางเสาเข็มเพื่อทดสอบสาหรับเสาเข็มมีจุดยกสองจุด
2.1.1.3 เสาเข็มหล่อในที่ (Cast-in-place Concrete Piles) เสาเข็มหล่อในที่ทาโดยเจาะรู ลงไป
ในดินจนได้ความลึกตามที่ตอ้ งการ แล้วเทคอนกรี ตจนเต็มรู ที่เจาะอาจใช้สว่านเจาะตอกแบบหรื อปลอก
เหล็กหรื ออาจจะกดปลอกเหล็กลงไปขุดดินภายในปลอกเหล็กขึ้นแล้วจึงเทคอนกรี ต
โดยปกติเข็มหล่อในที่แบ่งตามลักษณะได้ 3 ชนิด Shell type (case type) ,Shell-less type
(Uncased type) และ Pedestal (enlarged bulb)
- Shell type ทาโดยตอกปลอกเหล็กกลวงปิ ดปลายลงไปในดิน เมื่อถึงระดับที่ตอ้ งการ
แล้วจึงเทคอนกรี ตลงไปในปลอกเหล็ก โดยทิ้งปลอกเหล็กไว้เป็ นส่ วนหนึ่งของเสาเข็ม
- Shell-less type ทาโดยตอกหรื อกดปลอกเหล็กกลวงลงไปในดิน ถ้าเป็ นปลอกเหล็ก
ชนิดตอกมักจะมีแกนกลางสาหรับตอก เมื่อตอกถึงระดับที่ตอ้ งการดึงแกนกลางออกแล้วเทคอนกรี ตลง
ไป กระแทกคอนกรี ตให้แน่นแล้วค่อยๆดึงปลอกขึ้นก่อนที่คอนกรี ตจะก่อตัว ถ้าเป็ นปลอกเหล็กชนิดใช้
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กดลงไปมักจะเปิ ดปลาย เมื่อกดถึงระดับที่ตอ้ งการจึ งขุดดินออกแล้วจึ งเทคอนกรี ตแล้วจึ งค่อยๆดึง
ปลอกเหล็กขึ้นเป็ นระยะๆก่อนคอนกรี ตก่อตัวเช่นเดียวกัน
- Pedestal Type เป็ นเสาเข็มที่มีเชิงหรื อกระเปาะอยู่ที่ปลายเสาเข็ม เชิงหรื อกระเปาะ
อาจเป็ นคอนกรี ตหล่อสาเร็ จรู ปกรวย หรื ออาจจะตอกคอนกรี ตที่เพิ่งผสมใหม่ดว้ ยลูกตุม้ หนักๆให้ลูกตุม้
ดันดินกระจายออกไปรอบๆปลายปลอกเหล็กคอนกรี ตก็จะแข็งตัวเป็ นเชิงอยูใ่ ต้เสาเข็มในชั้นดินลึกๆ
- เสาเข็มเหล็ก (Steel Piles) เสาเข็มเหล็กถ้าทาด้วยท่อเหล็กมักจะเทคอนกรี ตใส่ ในท่อ
หลังจากตอกได้ถึงระดับที่ตอ้ งการแล้ว แต่เสาเข็มเหล็กที่ใช้กนั อย่างกว้างขวางมักจะเป็ นรู ปตัว H เพราะ
สามารถตอกลงในดินได้ดีกว่าชนิดอื่นๆ สามารถตอกทะลุช้ นั หินบางได้และสามารถรับน้ าหนักบรรทุก
ได้มากกว่ารู ปอื่นๆ
ข้อเสี ยของเสาเข็มเหล็กนั้นเห็นจะเนื่องจากการกัดกร่ อนเพียงอย่างเดียว แต่ถา้ ตอกใน
ชั้นดินที่ไม่ถูกรบกวนการกัดกร่ อนจะน้อยมาก การป้องกันการกัดกร่ อนนั้นเรามักจะเผื่อความหนาของ
เหล็กไว้ 1/16 นิ้ ว จากรู ปหน้าตัดที่คานวณได้ หรื ออาจจะเลื อกใช้โลหะชนิ ดพิเศษซึ่ งทาไว้สาหรับ
ป้องกันการกัดกร่ อนโดยเฉพาะ
สาหรับเสาเข็มที่ฝั่งอยูใ่ นชั้นดินที่ถูกรบกวนหรื อชั้นดินถมบริ เวณที่มีน้ าขึ้นน้ าลง หรื อ
บริ เวณที่เรี ยกว่าเปี ยกๆแห้งๆนั้น เราต้องป้องกันบริ เวณนี้กรณี พิเศษ เช่น เทคอนกรี ตหุม้ ก่อนถมดินหรื อ
ทายางมะตอยก่อนถมดินเหล่านี้เป็ นต้น
- เสาเข็มประกอบ (Composite Piles) เสาเข็มประกอบเป็ นเสาเข็มที่ประกอบด้วยวัสดุ
สองอย่างประกอบขึ้นเป็ นเข็มต้นเดียวกัน เช่น ไม้กบั คอนกรี ตหรื อเหล็กกับคอนกรี ต ข้อสาคัญที่สุดของ
เสาเข็มประเภทนี้ก็คือ “ข้อต่อ” ข้อต่อต่อสัมผัสแนบสนิทกันสามารถถ่ายน้ าหนักบรรทุกได้โดยตรงข้อ
ต่ อต้องทนทานต่ อแรงโมเมนต์ดัด และแรงดึ งขึ้ น หรื อแรงยกขึ้ น (Uplift force) ได้ดี แ ละข้อต่ อต้อง
ประกอบกันในสนามได้สะดวก
- เสาเข็มเจาะเสี ยบ (Pre-bored Pile) เป็ นเสาเข็มคอนกรี ตหล่อสาเร็ จรู ปธรรมดาทัว่ ไป
แต่แทนที่จะทาการตอกตั้งแต่เริ่ มแรก กลับทาการเจาะรู นาเสี ยก่อนจนเลยระดับความลึกของชั้นดินอ่อน
เพื่อให้เมื่อตอกเสาเข็มแล้วแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นน้อย จากผลการทดสอบการรับน้ าหนักของเสาเข็ม
ประเภทนี้ปรากฏว่าการใช้เข็มเจาะเสี ยบนี้ไม่ทาให้การรับน้ าหนักของเสาเข็มลดลงเลย
ประโยชน์ ของเสาเข็มชนิดนีก้ ค็ ือ
1.ลดปริ มาตรในการแทนที่ดว้ ยเสาเข็ม
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2. ลดค่ า Negative Skin Friction เพราะก่ อ นการตอกได้ขุด เอาดิ น อ่ อ นใน
ต าแหน่ ง ที่ จ ะตอกเสาเข็ม ออกไปก่ อ นแล้ว โดยที่ ห ลุ ม เจาะมี ข นาดโตกว่า เสาเข็ม ประมาณ 5-10
เซนติเมตร
3. ลดความสั่นสะเทือนในส่ วนดินชั้นบนๆ เพราะหลุมเจาะมีขนาดใหญ่กว่า
เสาเข็ม
4. ลดการเคลื่อนตัวของดินชั้นบนๆ ซึ่งอาจจะทาให้ตาแหน่งของเสาเข็มผิดไป
จากที่ตอ้ งการ
5. ลดความเสี ยหายอันอาจจะเกิดต่ออาคารข้างเคียงได้มาก
6. มีความมัน่ ใจในการตอกเสาเข็มคือมีความมัน่ ใจว่าเสาเข็มจะไม่เกิดการหัก
ขึ้น
- เสาเข็มไมโคร (Micro-Piles) เป็ นเสาเข็มเจาะขนาดเล็กมีขนาดระหว่าง 150-250 มม.
ใช้ผงดินเหนียว (Bentonite) ผสมน้ าใส่ ลงไปในรู เจาะเพื่อป้องกันดินพัง รับน้ าหนักส่ วนใหญ่ดว้ ยความ
หนื ดของผนังเสาเข็ม ท่อเหล็กที่ใช้ทาเสาเข็มไมโครจะต้องเป็ นชนิ ดไม่มีตะเข็บ (Seamless pipe) ท่อ
เหล็กที่ใช้ที่มีกาลังคลาก (yield point) สู งจะประหยัดกว่าชนิดที่มีกาลังคลากต่า ปกติมกั ใช้ท่อเหล็กยาว
ประมาณท่อนละ 2-3 เมตร ปลายทั้ง 2 ข้างเป็ นเกลียวต่อกันด้วย Coupling ตัวท่อปลายของท่อนสุ ดท้าย
ทาเป็ น non-return valve เพื่อใช้สาหรับการอัดน้ าปูนครั้งแรก ส่ วนของท่อนเหล็กบริ เวณที่จะทา nonreturn valve เจาะรู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. ปกติใช้ 4 รู ห่างเท่าๆกัน โดยระยะระหว่างรู แต่ละชุด
ประมาณ 50 ซม. สาหรับการอัดน้ าปูนครั้งที่ 2
2.1.2 ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการตอกเสาเข็ม
การจัดตาแหน่งของเสาเข็มที่จะตอก ต้องให้อยูใ่ นตาแหน่งที่วิศวกรกาหนดให้ผิดพลาดได้ไม่
เกิ น 5-10 ซม. ถ้าตอกผิดมากกว่านี้ จะเกิ ดแรงหนี ศูนย์ข้ ึนและเสาเข็มจะรั บแรงโมเมนต์ดัดจะเป็ น
อันตรายได้ ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด ถ้าเป็ นชนิ ดเข็มกลุ่มให้ตอกจากภายในมาสู่
ภายนอก หรื อถ้าตอกเข็มใกล้อาคารข้างเคียงให้ตอกจากใกล้อาคารข้างเคียงก่อนแล้วค่อยตอกไล่ออกมา
ภายนอก เพราะปริ มาตรดินที่เข็มแทนที่น้ นั จะไปดันเข็มเดิมหรื อเข็มที่ตอกก็มีความสาคัญมาก การตอก
เข็มต้องใช้หมอนรองรับ เช่น อาจใช้กระสอบหรื อไม้เพื่อลดแรงกระแทกจากลูกตุม้ เมื่อตอกได้ความ
ต้านทานที่ตอ้ งการแล้วให้หยุดตอก เพราะถ้าเค้นต่อไปหัวเสาเข็มอาจเสี ยหายได้ เช่น ควรหยุดเมื่อผล
การตอกเสาเข็มดังนี้
เสาเข็มไม้
4-5 ครั้ง/การจม 1 นิ้ว
เสาเข็มคอนกรี ต
6-8 ครั้ง/การจม 1 นิ้ว
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เสาเข็มเหล็ก
12-15 ครั้ง/การจม 1 นิ้ว
ระหว่างการตอกเสาเข็มนั้นต้องคอยแก้ทิศทางของเสาเข็ม ถ้าผิวหน้าไม่เรี ยบ เข็มอาจเปลี่ยน
ทิศทางได้ ถ้าระหว่างการตอกเสาเข็มเปลี่ยนทิศทางหรื อตอกจมผิดปกติเสาเข็มอาจจะหัก เสาเข็มต้นนั้น
ใช้ไม่ได้
การตอกเสาเข็มบริ เวณดินเหนี ยวหรื อดินตะกอน (Silt) คือดินพวกที่น้ าหนี ได้ชา้ เมื่อเสาเข็ม
แทนที่ดินทาให้แรงดันของน้ าในดิน (pore water pressure) เพิ่มขึ้นทาให้มีกาลังดันเสาเข็มให้ลอยขึ้นมา
หรื อเรี ยกว่าเสาเข็มจะรับน้ าหนักบรรทุกได้มากกว่าปกติในช่วงแรกของการตอกไม่มีผลเท่าไรนัก ถ้า
เข็มนั้นเราออกแบบให้รับน้ าหนักแบบเสี ยดทาน แต่ถา้ เป็ นเสาเข็มชนิดรับน้ าหนักที่ปลายจะทรุ ดตัวเร็ ว
ในช่วงแรกและจะเป็ นข้อผิดพลาดมากถ้าเราตอกเสาเข็มเพื่อทาเป็ นหมุดหลักฐานของการสารวจค่า
ระดับเว้นแต่ได้ตอกเสาเข็มใกล้เคียงเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
การตอกเสาเข็มดินเหนียวบางชนิดดินจะถูกรบกวนมาก ทาให้ดินรับน้ าหนักได้นอ้ ยลงอาจทิ้ง
ไว้หลังจากตอกเสาเข็มเสร็ จแล้วหนึ่งถึงสองเดือนหรื ออาจมากกว่าจึงทาการก่อสร้างได้
2.1.2.1 การตอกเสาเข็ม หมายถึ ง กรรมวิธีใดๆก็ตามที่ ทาให้เข็มอยู่ใต้ดิน ณ ตาแหน่ งที่ เรา
ต้องการพร้อมที่จะรับน้ าหนักบรรทุกจากอาคารได้ วิธีตอกเสาเข็มมีอยูห่ ลายแบบด้วยกัน เช่น
- Drop hammer เป็ นวิธีที่เก่าแก่ที่สุดและยังคงใช้อยู่ในปั จจุบนั ประกอบด้วยปั้ นจัน่
ตัวใหญ่พร้อมทั้งลูกตุม้ ที่สามารถเลื่อนขึ้นลงได้ตามความต้องการโดยใช้สายลวดสลิงเป็ นตัวยกลูกตุม้
ให้สูงขึ้นแล้วปล่อยตกลงมาบนหัวเสาเข็มลูกตุม้ ที่ ต้องไม่น้อยกว่า 50 เปอร์ เซ็ นต์ของน้ าหนักของ
เสาเข็มคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
- Steam hammer ประกอบด้วยกรอบเหล็กสั้นๆซึ่ งเป็ นรางวางให้ลูกตุม้ วิ่งขึ้นวิ่งลง
การบังคับลูกตุม้ บังคับด้วยการระเบิดของไอน้ าหรื อแรงกดของอากาศ Steam hammer มีระยะคงที่ตอก
รัวและเร็ วทาการตอกสม่าเสมอ มีการสั่นสะเทือนคงที่ การเสี ยหายเนื่ องจากการตอกวิธีน้ ี นอ้ ยกว่าวิธี
Drop hammer
- Water jet การตอกวิธีน้ ีเราต้องฝังท่อไว้ในเสาเข็มแล้วอัดน้ าลงไปตามท่อด้วยความ
ดันสู งไปยังปลายของเสาเข็ม แรงกดดันน้ าจะทาให้ดินรอบๆปลายเสาเข็มหลวมทาให้เข็มจมลงด้วย
น้ าหนักตัวมันเองการตอกเข็มวีธีน้ ีเหมาะที่จะใช้กบั ดินกรวดหรื อทรายหรื อกับเสาเข็มที่ออกแบบให้รับ
น้ าหนักที่ ปลาย เพราะถ้าตอกบริ เวณดิ นเหนี ยวจะทาให้ดินเหนี ยวรอบๆเสาเข็มเป็ นโคลน ถ้าตอก
บริ เวณดินตะกอนทาให้ดินตะกอนมีลกั ษณะกึ่งของไหล
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- Jacking ถ้าต้องการตอกบริ เ วณที่ มีระยะยกไม่ สูงนัก หรื อบริ เ วณที่ ทาให้เ กิ ด การ
สัน่ สะเทือนไม่ได้ เราต้องใช้ Hydraulic Jack กดเสาเข็มให้เสาเข็มจมลง
2.1.3 วัตถุประสงค์ในการนาเสาเข็มไปใช้ ในงานก่อสร้ าง
2.1.3.1 เพื่อถ่ายน้ าหนักผ่านน้ าหรื อชั้นดินอ่อนไปยังชั้นดินแข็งที่เหมาะสมได้แก่ เสาเข็มรับ
น้ าหนักที่ปลาย (End-Bearing-Piles)
2.1.3.2 เพื่อถ่ายน้ าหนักลึกลงไปในชั้นดินอ่อนด้วยแรงเสี ยดทาน (Skin Friction) ตลอดความ
ยาวของเสาเข็มได้แก่ เสาเข็มเสี ยดทาน
2.1.3.3 เพื่ อ อัด ให้ ดิ น ประเภท Granular soils ให้แ น่ น ตัว เพื่ อ เพิ่ ม Bearing Capacity ของมัน
ได้แก่ Compaction piles
2.1.3.4 เพื่อขยายความลึกของฐานรากให้ผา่ นบริ เวณที่จะเกิด Scouring ป้องกันไว้เผื่อดินจะสึ ก
กร่ อนหนีไป
2.1.3.5 เพื่อเป็ นสมอรั้ งโครงสร้ างต่างๆที่ รับแรงถอน (uplift) เนื่ องจากแรงดันของน้ าหรื อ
Overturning Moment ได้แก่ Tension piles หรื อ Uplift piles
2.1.3.6 เพื่อเป็ นสมอต้านแรงฉุ ดในแนวนอนจากกาแพงกันดินหรื อแรงฉุ ดอื่นๆ ได้แก่ Anchor
piles
2.1.3.7 เพื่อป้ องกันเขื่อนเทียบเรื อจากการกระแทกของเรื อหรื อวัตถุลอยน้ าอื่นๆได้แก่ Fender
piles และ Dolphins
2.1.3.8 เพื่อต้านทานแรงในแนวราบหรื อแรงในแนวเอียงที่มีค่ามากต่างๆ ได้แก่ Batter piles
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2.2 ระบบ 3D Printer
การพิมพ์แบบสามมิติถือเป็ นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่กาลังได้รับความนิยม ซึ่งเป็ นการสร้างโมเดล
เสมือนจริ งหรื อการขึ้นรู ปชิ้นงาน เครื่ องพิมพ์แบบสามมิติไม่ใช่เรื่ องใหม่ เพราะมีประวัติการพัฒนาที่
ยาวนานกว่า 30 ปี แล้ว แต่สิ่งที่ทาให้นวัตกรรมนี้กลับมาเป็ นที่น่าสนใจอีกครั้งเพราะมีผทู ้ ี่พยายามพัฒนา
เครื่ องพิมพ์สามมิติให้เข้าสู่ ผใู ้ ช้ในระดับครัวเรื อนมากขึ้น

รู ปที่ 2.4 ตัวอย่างการพิมพ์ระบบ 2D และการพิมพ์ระบบ 3D
เครื่ องพิมพ์แ บบสามมิ ติ ถูก สร้ างขึ้ น ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1984 โดย Charles W. (Chuck) Hull เป็ น
ผูอ้ อกแบบเครื่ องพิมพ์แบบสามมิติให้กบั บริ ษทั 3D Systems Corporation โดยเครื่ องพิมพ์สามมิติน้ ีถูก
ตั้งชื่อว่า Stereo lithographic 3D Printer

รู ปที่ 2.5 เครื่ องพิมพ์สามมิติชื่อ Stereo lithographic 3D Printer
3D Printer นั้นสามารถสร้างชิ้นงานออกมาเป็ นวัตถุที่จบั ต้องได้ มีความกว้าง ลึก สู ง ไม่เหมือน
2D Printer ที่ใช้งานโดยทัว่ ไปที่พิมพ์หมึกสี ลงบนกระดาษเช่น หากพิมพ์ลูกบอลลงบนกระดาษ (2D)
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เราจะได้กระดาษที่มีรูปลูกบอลอยู่ แต่หากเราพิมพ์จาก 3D Printer ชิ้นงานที่ได้จะเป็ นลูกบอลทรงกลม
เหมือนของจริ ง

รู ปที่ 2.6 ชิ้นงานจากการพิมพ์ระบบ 2D Print และการพิมพ์ระบบ 3D Print
3D Printer ส่ วนใหญ่จะใช้หลักการทางานเดียวกันคือพิมพ์ 2 มิติแต่ละชั้นในแนวระบาบกับพื้น
โลก XY ก่อน ส่ วนที่พิมพ์ก็คือภาพตัดขวาง Cross Section ของวัตถุน้ นั ๆเอง เมื่อพิมพ์ในด้านสองมิติ
เสร็ จแล้ว เครื่ อง 3D Printer จะเลื่อนฐานพิมพ์ไปพิมพ์ช้ นั ถัดไป จากนั้นจะพิมพ์ทบั ไปเรื่ อยๆหลายร้อย
หลายพันชั้นจนออกมาเป็ นรู ปร่ าง 3 มิติ การเลื่อนขึ้นหรื อลง (เลื่อนในแนวแกน Z) ของฐานพิมพ์ทาให้
เกิดมิติที่ 3 ซึ่ งวัสดุที่นามาใช้ในการพิมพ์ชิ้นงานของ 3D Printer นั้นแตกต่างกันออกไปตามประเภท
ของเครื่ องพิมพ์
โดยปกติความละเอียดในการพิมพ์ชิ้นงานของเครื่ อง 3D Printer จะใช้หน่วยวัดเป็ นไมครอน
เช่น 100 Micron (0.1mm) ต่อชั้น ซึ่ งหมายความว่าในแต่ละชั้นนั้นจะพิมพ์ให้มีขนาดความสู งประมาณ
0.1 mm ดังนั้นหากโมเดลมีความสู ง 10 mm เครื่ องพิมพ์จะต้องพิมพ์ท้ งั หมด 100 ชั้น หากพิมพ์ที่ความ
ละเอียด 50 Micron เครื่ องจะพิมพ์ท้ งั หมด 200 ชั้น ซึ่ งความละเอียด 50 Micron นั้นทาให้ได้ผลงานที่มี
ความละเอียดและความสวยงามมากกว่า แต่ตอ้ งใช้ระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นประมาณเท่าตัว
ไฟล์ ง านที่ ใ ช้ กับ เครื่ อง 3D Printer นั้ น เป็ นไฟล์ 3 มิ ติ แทนที่ จ ะเป็ นรู ปภาพเหมื อ นใน
เครื่ องพิมพ์บนกระดาษทัว่ ไป 3D File นี้อาจสร้างจากโปรแกรมเช่น AutoCAD, Solid Work, 3Ds Max,
Zbrush, Maya, SketchUp และ Adobe Photoshop
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รู ปที่ 2.7 ไฟล์งานที่ใช้กบั เครื่ อง 3D Printer
ประเภทของ 3D Printer นั้นสามารถแบ่งออกได้ตามกระบวนการพิมพ์และวัสดุดงั นี้
2.2.1 ระบบฉีดเส้ นพลาสติก (FDM หรื อ FFF)
FDM (Fused Deposition Modeling) หรื อ FFF เป็ นเครื่ องพิมพ์ 3 มิติ ที่นิยมใช้กนั มากที่สุดใน
ปั จจุ บัน เนื่ องจากมี จ าหน่ ายตามท้องตลาดและมี ราคาถู ก โดยมี ห ลัก การท างานคื อ การหลอมเส้ น
พลาสติกให้กลายเป็ นของเหลวแล้วฉี ดออกมาเป็ นเส้นผ่านหัวฉี ด (Nozzle) คล้ายกับปื นกาวที่ใช้กนั
ทัว่ ไป เครื่ อง FDM 3D Printer จะวาดเส้นพลาสติกที่ถูกฉี ดออกมาเป็ นรู ปร่ างในแนวแกนระนาบก่อน
เมื่อเสร็ จชั้นนึงแล้วก็จะพิมพ์ในชั้นต่อๆไปจนครบหลายร้อยหรื อหลายพัน Layer ก็จะได้ชิ้นงานตามที่
ได้ออกแบบไว้
FDM Printer ใช้ได้กบั งานทุกประเภท ชิ้นงานที่พิมพ์สามารถนามาขัด แต่ง หรื อเจาะได้และ
นามาใช้งานได้จริ งเช่นใช้เป็ นชิ้นส่ วนในเครื่ องจักร เครื่ อง FDM Printer สามารถใช้วสั ดุได้หลากหลาย
และหาได้ง่ายตามท้องตลาด เช่น เส้นPLA, ABS, PET, NYLON, WOOD (พลาสติกผสมไม้), Bronze
(พลาสติกผสมทองเหลือง) เป็ นต้น

รู ปที่ 2.8 เครื่ องพิมพ์ 3 มิติ FDM Printer, วัสดุสาหรับพิมพ์, ชิ้นงานที่พมิ พ์สาเร็ จ
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เครื่ องพิมพ์ 3 มิติ ระบบ FDM นั้นมีการใช้แพร่ หลายที่สุดในโลกและขยายวงกว้างมากขึ้น
เรื่ อยๆเนื่ องจากมี ราคาถูกและหาซื้ อได้ง่าย ราคาเริ่ มต้นอยู่ที่หลักหมื่ นบาทไปจนถึ งหลักแสนบาท
สามารถใช้ได้กบั วัสดุหลากหลายชนิ ดเปลี่ยนไปตามเส้นพลาสติกที่ใช้ ปั จจุบนั เครื่ องพิมพ์ 3 มิติใน
ท้องตลาดเป็ นเครื่ องระบบ FDM กว่า 80-90 เปอร์เซ็นต์

รู ปที่ 2.9 มอเตอร์ขบั ดันเส้นพลาสติกมายังหัวฉีด

รู ปที่ 2.10 หลักการทางานของ FDM Printer แบบสองหัวฉีด
หลักการทางานของเครื่ องระบบ FDM คือการฉี ดและวาดเส้นพลาสติกออกมาเป็ นวัตถุ ส่ วน
ของหัว ฉี ด ทาหน้าที่ ฉีด เส้น พลาสติ กออกมา โดยที่ หัว ฉี ดจะมี ฮีตเตอร์ ทาความร้ อนให้ถึงจุ ดที่ เส้น
พลาสติกละลายเป็ นน้ าแล้วจึงฉี ดผ่านหัวฉี ดออกมา โดยปกติหวั ฉี ดจะมีรูขนาด 0.4 มม. และมีมอเตอร์
สาหรั บควบคุ มหัว ฉี ด หรื อฐานพิมพ์ใ ห้เ คลื่ อนที่ แ ละพิ มพ์ไ ปที ละชั้น จนออกมาเป็ นชิ้ น งานขึ้ น รู ป
เครื่ องพิมพ์มีความสามารถทางานที่ซับซ้อนได้ เช่น ประแจเลื่อนที่พิมพ์เพียงครั้งเดียวโดยไม่ตอ้ งมา
ประกอบอีกในภายหลัง
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เครื่ องรับคาสั้ง G-Code ซึ่ งเป็ นภาษาเดียวกับการสั้งงานเครื่ อง CNC หรื อ Milling ในโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยโปรแกรมสาหรั บการสร้ าง G-Code นั้น มี ใ ห้เลื อกใช้งานหลากหลาย เช่ น Cura,
Simplify3D, MakerWare, Sli3r, Repetier เป็ นต้น เริ่ มต้นเมื่อทาการเปิ ดโมเดลขึ้นมาและกาหนดค่าที่
ต้องการพิมพ์ที่ละชั้น ชั้นที่เครื่ องพิมพ์ๆนั้นเป็ น Cross Section ของวัตถุน้ นั เอง
ประเภทของเครื่ อง FDM/FFF 3D Printer เครื่ องพิมพ์ FDM นั้นมีอยูห่ ลายชนิด แต่ชนิดที่นิยม
มีดงั ต่อไปนี้
1.Cartesian สามารถพบเห็นทัว่ ไปตามท้องตลาด เครื่ องจะพิมพ์ Fix แกนใดแกนหนึ่งด้วยการ
เคลื่ อนที่ ของหัวฉี ด ตัวอย่างที่ พบเห็ นได้ง่ายที่ สุดคือยี่ห้อ MakerBot หรื อ Ultimaker มี การ Fix การ
เคลื่อนที่ของหัวฉี ดในแกน X,Y เท่านั้น คือวิ่งได้ซ้ายขวา/หน้าหลัง ส่ วนฐานพิมพ์น้ ันจะเคลื่อนที่ใน
แกนแนว Z คือเคลื่นที่ข้ ึนลง

รู ปที่ 2.11 FDM 3D Printer ชนิด Cartesian ยีห่ อ้ MakerBot และยีห่ อ้ Ultimaker
ข้ อดี เครื่ องพิมพ์ค่อนข้างจะมีความเสถียรมากกว่า เนื่องจากการเคลื่อนที่ของหัวฉี ดจะเคลื่นที่
อยูใ่ น 1 หรื อ 2 แกนในรางสไลด์
ข้ อเสี ย หากเครื่ องพิมพ์มีขนาดใหญ่ข้ ึนจะผลิตค่อนข้างยากและมีน้ าหนักมาก
2.Delta เครื่ องพิมพ์ระบบนี้ จุดสังเกตุได้ง่ายที่สุดคือมีแกนเสาอยู่ 3 เสา เครื่ อง Delta นั้นจะมี
ฐานพิมพ์อยูก่ บั ที่ หัวฉี ดจะเคลื่อนที่อย่างอิสระทั้งสามแกน X, Y, Z โดยควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวฉีด
ด้วยการทางานสัมผัสกันของมอเตอร์ท้งั สามตัว เครื่ องระบบนี้สามารถสร้างให้มีขนาดใหญ่มากๆได้
ข้ อดี สามารถสร้างเครื่ องให้พิมพ์ชิ้นงานได้ง่าย มีน้ าหนักน้อยและมีตน้ ทุนในการผลิตที่ต่า
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ข้ อเสี ย คุณภาพงานลดลงเมื่ออยูห่ ่างจากจุดศูนย์กลาง (กลางฐานจะพิมพ์ชิ้นงานได้ดีกว่าส่ วนที่
ห่างจากจุดกึ่งกลาง)

รู ปที่ 2.12 เครื่ องพิมพ์ FDM 3D Printer ชนิด Delta
วัสดุของเครื่ อง FDM/FFF 3D Printer โดยทัว่ ไปแล้วจะเป็ นพลาสติกเส้นซึ่ งให้มีเลือกใช้งาน
อยู่ 2 ขนาดคือ 1.75 mm. และ 3.0 mm. โดยเส้นพลาสติกนั้นจะทามาในรู ปแบบม้วน ปั จจุบนั มีเส้น
พลาสติกให้เลือกใช้งานมากกว่า 50 ชนิดในท้องตลาด เช่น
1.PLA (Polylactic Acid) เป็ นเส้นพลาสติ กที่ ผลิ ตจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่ น กากพืชผลทาง
การเกษตร, ข้าวโพด, มัน สาปะหลัง พลาสติ ก ชนิ ด นี้ เ หมาะกับการใช้กับ 3D Printer เกื อบทุ ก ชนิ ด
เนื่ องจากค่อนข้างปลอดภัย ไม่มีกลิ่ นพลาสติ กไหม้ หดตัวน้อย ไม่จาเป็ นต้องใช้ฐานทาความร้ อน
ข้อเสี ยคือทนความร้อนได้ไม่สูงนัก
2.ABS (Acrylonitrile Butadiene) เป็ นพลาสติกที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในอุปกรณ์เครื่ องใช้ใน
บ้าน เช่น ขันน้ า ถังน้ า หรื อของเล่น Lego ข้อดีคือ ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีแต่มีขอ้ เสี ยค่อนข้างมาก
คือพิมพ์ได้ยาก เนื่องจากมีอตั ราการหดตัวสู ง ต้องเปิ ดฐานทาความร้อน พิมพ์แล้วมีกลิ่นพลาสติกไหม้
3.Dissolvable filament หรื อเส้นพลาสติกที่ละลายออกได้ ใช้ในการพิมพ์ในส่ วน Support ต้อง
ใช้กบั เครื่ องพิมพ์ FDM ที่มีหัวตั้งแต่ 2 หัวขึ้นไป พลาสติกที่พิมพ์น้ ี จะถูกละลายออกไปหลังการพิมพ์
ชิ้ น งานเสร็ จ (โดยทั่ว ไปเครื่ อ งพิ ม พ์ที่ มี ร าคาสู ง จะมี 2 หัว ฉี ด เพื่ อ ให้ อี ก หัว หนึ่ งท าหน้า ที่ พิ ม พ์
Dissolvable filament)
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4.อื่นๆ นอกจากเส้นพลาสติกที่กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้วยังมีเส้นพลาสติกให้เลือกใช้อีกหลากหลาย
ชนิ ดเช่น เส้นไม้ (Wood filament) เส้นผสมทองเหลือ ง (Bronze filament) เส้นผสมทองแดง (Copper
filament), Nylon, PETG, Rubber etc.
การนาไปใช้
1.ชิ้ น ส่ ว นต่ า งๆ เนื่ อ งจากชิ้ น งานที่ เ กิ ด จากการพิ มพ์โ ดย FDM 3D Printer มี ค วามแข็ง แรง
พอสมควรจึงสามารถนาชิ้นงานเหล่านี้มาใช้ได้จริ ง

รู ปที่ 2.13 มือสาหรับผูพ้ ิการ
2.โมเดล Mock Up งานออกแบบ Scale หรื องานสร้างแบบจาลอง เราสามารถกาหนดค่า Scale
ในการพิมพ์ได้

รู ปที่ 2.14 งาน Scale ของสถานที่สาคัญของโลก
3.ออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบชิ้นส่ วนก่อนทาการผลิตจริ ง เป็ นตัวอย่างให้ลูกค้าดูก่อน ว่า
งานที่ออกแบบมานั้นมีรูปร่ างอย่างไรก่อนนาไปกาเนินการผลิตจริ ง
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รู ปที่ 2.15 โคมไฟที่เกิดจากการออกแบบด้วยเครื่ องพิมพ์ 3 มิติ
4.เครื่ องใช้ในบ้านสามารถใช้สร้างเครื่ องใช้ภายในบ้านได้เลย เช่น ที่วางสบู่ ที่วาง Ipad เป็ นต้น

รู ปที่ 2.16 แม่พิมพ์คุกกี้ที่พมิ พ์จากเครื่ องพิมพ์ 3 มิติ
5.การศึ ก ษา ไว้ใ ช้ป ระกอบการศึ ก ษาเช่ น การสอนส่ ว นประกอบของเครื่ อ งยนต์ใ นคณะ
วิศวกรรมศาสตร์หรื อชิ้นส่ วนอวัยวะของมนุษย์ในคณะแพทยศาสตร์

รู ปที่ 2.17 ส่ วนประกอบของเครื่ องยนต์เกียร์ Manual ใช้ประกอบการสอนนักเรี ยน
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ข้ อดี
1.มี ราคาถูกที่ สุด สามารถซื้ อหาได้ทวั่ ไป เนื่ องจากต้นทุนการผลิ ตถูก แล้วส่ วนมาก Open
source จึงซื้อหาได้ทวั่ ไป
2.งานที่พิมพ์ออกมาสามารถใช้งาน รับแรง หรื อขัดแต่ง และสามารถนาชิ้นส่ วนที่พิมพ์ไปเป็ น
ส่ วนประกอบในเครื่ องจักรได้
3.มี ว สั ดุ ใ ห้เ ลื อกใช้งานหลายชนิ ด เนื่ องจากเป็ นที่ นิยมจึ งมี หลายบริ ษทั ผลิ ตเส้นพลาสติ ก
หลากหลายชนิด
4.ใช้งานง่ายและต้นทุนวัสดุสิ้นเปลืองต่า ปั จจุบนั มีโปรแกรมสาหรับเครื่ อง FDM ให้เลือกใช้
มากมาย การใช้งานค่อนข้างง่าย
ข้ อเสี ย
1.ความละเอี ยดในการพิมพ์อาจจะสู ้ระบบอื่ นไม่ได้ เนื่ องจากการพิมพ์เกิ ดจากการฉี ดเส้น
พลาสติกออกมา ขนาดหัวฉี ดที่นิยมคือ 0.4 มม. แต่ถึงอย่างไรชิ้นงานที่ได้ยงั คงเป็ นเส้นอยู่ แม้จะพิมพ์ที่
ความละเอียดสู งแล้วก็ตาม
2.หากเทียบขนาดของชิ้นงานและความละเอียดทีเท่ากันระบบ FDM ถือว่าใช้เวลาในการพิมพ์
สู งกว่าระบบอื่น เนื่ องจากเป็ นการพิมพ์โดยการฉี ดเส้นพลาสติกบางๆ แล้วค่อยๆวาดจนออกมาเป็ น
รู ปร่ าง
โดยรวมแล้วเครื่ องพิมพ์ระบบ FDM เป็ นระบบที่มีราคาถูกที่สุดและเป็ นที่นิยมมากที่สุดใน
ปั จ จุ บัน แต่ อ ย่างไรก็ตามยัง มี ข้อจ ากัด อยู่ใ นเรื่ อ งสี ข องชิ้ น งานที่ ไ ม่ ส มจริ ง (True color) รวมถึ งไม่
สามารถพิมพ์งานที่ละเอียดมากได้ อีกทั้งผิวของชิ้นงานที่พิมพ์ออกมานั้นยังเป็ นรองระบบอื่นอยู่
2.2.2 ระบบถาดเรซิ่น (SLA หรื อ DLP)
SLA หรื อระบบ DLP นั้นมีหลักการทางานเหมือนกันกล่าวคือ เครื่ องระบบนี้จะฉายแสงไปตัว
ถาดที่ใส่ เรซิ่ นความไวแสงไว้ (Photo Resin/Photopolymer) เมื่อเรซิ่ นถูกแสงจะแข็งตังเฉพาะจุดที่โดน
แสงจึงใช้หลักการแข็งตัวของเรซิ่ นนี้ ในการทาชิ้นงานให้เกิดรู ปร่ างขึ้นมา เมื่อทาให้เกิดรู ปร่ างขึ้นใน
ชั้นหนึ่งๆ แล้วเครื่ องก็จะเริ่ มทาให้แข็งเป็ นรู ปร่ างในชั้นต่อไปจนเกิดเป็ นชิ้นงานวัตถุที่จบั ต้องได้
ระบบ SLA (Stereo lithography) และ DLP (Digital Light Processing) มีความแตกต่างกันที่ตน้
กาเนิดแสงระบบ SLA ใช้แหล่งกาเนิดแสงด้วยแสงเลเซอร์ ดงั นั้น เครื่ องจะทาการยิงแสงเลเซอร์ไปที่เร
ซิ่ นโดยวาดเส้นเลเซอร์ ไปเลื่อยๆ ถ้าต้องการพิมพ์ชิ้นงานขนาดใหญ่จะใช้ระยะเวลาในการวาดนาน
ส่ วนระบบ DLP นั้นใช้เวลาในการพิมพ์นอ้ ยกว่าและระยะเวลาไม่ข้ ึนกับจานวนชิ้นงานบนฐานพิมพ์
เนื่องจากไม่ตอ้ งวาดทีละเส้น
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การพิมพ์ระบบถาดเรซิ่ นนี้ ส่วนใหญ่เป็ นการสร้างชิ้นงานที่มีขนาดเล็กและต้องการความระ
เอี ย ดที่ สู ง จึ ง เหมาะกับ ธุ ร กิ จ ประเภทเครื่ อ งประดับ Jewelry งานหล่ อ ชิ้ น ส่ ว นขนาดเล็ ก ในงาน
อุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ งานโมเดลฟี กเกอร์ หรื อแม้กระทัง่ งานพระเครื่ อง

รู ปที่ 2.18 เครื่ องพิมพ์ 3 มิติ DLP/FDM Printer, วัสดุสาหรับพิมพ์, ชิ้นงานที่พิมพ์สาเร็จ
เครื่ องพิมพ์แบบ SLA หรื อ DLP นั้นมีหลักการทางานเช่นเดียวกันคือการฉายแสงไปยังเรซิ่ นที่
ไวต่อแสงและแข็งตัวเมื่อโดนแสงที่ยา่ นความถี่เฉพาะตัว ขึ้นรู ปจากน้ าเรซิ่น (Photopolymer Resin) เป็ น
วัตถุแข็งตัว

รู ปที่ 2.19 หลักการทางานของระบบ DLP
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รู ปที่ 2.20 หลักการทางานของระบบ SLA
หลักการทางานเครื่ องระบบ DLP/SLA นั้นคล้ายกับการ “ปั้ นน้ าให้เป็ นตัว” โดยส่ วนประกอบ
หลัก ของเครื่ องคื อ ถาดใส่ น้ าเรซิ่ น , ฐานพิมพ์ที่เ คลื่ อนที่ ข้ ึ น -ลง และแหล่งก าเนิ ด แสง น้ าเรซิ่ น ดัง
กล่าวคือ Photo Sensitive Resin ซึ่งเรซิ่นชนิดนี้เมื่อถูกแสงที่ความถี่ช่วงประมาณ 360-420 nm. (แล้วแต่
ชนิดของเรซิ่นจะแข็งตัวที่ความถี่จาเพาะ) เรซิ่นจะแข็งตัวเป็ นก้อนพลาสติก ดังนั้นหากฉายแสงทีละชั้น
ไปเรื่ อยๆหลายร้อยหลายพันชั้นก็จะขึ้นรู ปออกมาเป็ นชิ้นงาน ซึ่งแหล่งกาเนิดที่ฉายในแต่ละชั้นคือ ภาพ
Cross Section หรื อภาพตัดขวาง ณ ตาแหน่งนั้นๆ ของวัตถุที่ตอ้ งการพิมพ์น้ นั เอง
เนื่ องจากเครื่ องพิมพ์ระบบ DLP/SLA ใช้แหล่งกาเนิ ดเป็ นแสง เครื่ องจึงสามารถสร้างชิ้นงาน
ได้อย่างละเอียดมาก (ทังนี้ ข้ ึนอยู่ตวั แหล่งกาเนิ ดแสง เช่ น ความละเอียดของแสงเลเซอร์ หรื อความ
ละเอียดของโปรเจคเตอร์) แต่เครื่ องพิมพ์น้ ียงั มีขอ้ จากัดอยูเ่ ช่นกันคือ สามารถสร้างชิ้นงานได้ในขนาดที่
จากัด โดยชิ้ นงานที่สร้ างได้น้ ันมีขนาดค่อนข้างเล็กถึงเล็กมาก ซึ่ งหลังจากทาการสร้ างชิ้ นงานแล้ว
อาจจะต้องมีการฉายแสงด้วยหลอด UV อีกครั้งเพื่อให้ชิ้นวัตถุแข็งตัวคงที่
ประเภทของ DLP/SLA 3D Printer
ความแตกต่างของทั้งสองระบบนั้นอยู่ที่แหล่งกาเนิ ดแสง DLP แหล่งกาเนิ ดแสงคือ Projector
ส่ วน SLA แหล่งกาเนิดแสงคือเลเซอร์
1. DLP Printer ย่ อ มาจาก Direct Light Process ซึ่ งใช้โ ปรเจคเตอร์ เ ป็ นแหล่ ง ก าเนิ ด แสง
หลักการทางานของเครื่ องคือ “ฉายแสงเป็ นภาพ” ดังนั้นจึงขึ้นรู ปในแต่ละชั้นโดยการฉายแสงเพียงครั้ง
เดียว ปกติแล้วเครื่ องแบบ DLP จะมีขนาดใหญ่กว่าเครื่ องแบบ SLA เนื่ องจากต้องมีพ้ืนที่ไว้วางเครื่ อง
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Projector แต่ขอ้ ดีคือเครื่ องสามารถพิมพ์ได้รวดเร็ วกว่าระบบ SLA เนื่องจากมีการฉายแสงเพียงครั้งเดียว
ไม่ใช่วาดขึ้นมาเป็ นรู ปเหมือน SLA

รู ปที่ 2.21 เครื่ องพิมพ์ DLP 3D Printer ยีห่ อ้ B9Creator
2. SLA Printer หรื อ Stereo lithography เป็ นระบบที่มีการใช้งานมาเป็ นเวลาสิ บปี แล้ว ซึ่งใช้
แหล่งกาเนิ ดแสงแบบเลเซอร์ หลักการทางานของเครื่ องคือการ “วาดเส้น” โดยเครื่ องจะมีกระจกที่
เคลื่อนที่ได้ควบคุมตาแหน่ งของแสงเลเซอร์ ให้ยิงไปยังจุดต่างๆของถาดใส่ เรซิ่ น ตัวเครื่ องนั้นจะมี
ขนาดเล็กกว่าแบบ DLP

รู ปที่ 2.22 เครื่ องพิมพ์ DLP 3D Printer
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วัสดุของเครื่ อง DLP/SLA 3DPrinter
1.เรซิ่ น ธรรมดาเป็ นเรซิ่ น น้ า เมื่ อ แข็ง ตัว มี ล ัก ษณะคล้าย ABS มี ท้ ัง แบบธรรมดาและแบบ
แข็งแรงพิเศษ
2.เรซิ่ นสาหรับหล่อ (Direct Cast Resin) เมื่อแข็งตัวมีลกั ษณะคล้าย Wax หรื อขี้ผ้ ึง สามารถใช้
ความร้อนละลายออกได้จึงเหมาะกับการผลิต Jewelry
3.เรซิ่นอื่นๆเช่น เรซิ่นที่นืดหยุน่ ได้
การนาไปใช้
1.งาน Jewelry เนื่ องจากเครื่ องสามารถสร้างงานได้ค่อนข้างละเอียด และทางานชิ้นเล็กๆได้
DLP/SLA จึงเป็ นที่นิยมอย่างมากในวงการ Jewelry

รู ปที่ 2.23 ความละเอียดของเครื่ องเมื่อพิมพ์เครื่ องประดับ
2.งานแบบจาลองขนาดเล็ก

รู ปที่ 2.24 สร้างตัวอย่างจาลองหอไอเฟล
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3.งานพระเครื่ อง ลักษณะงานพระเครื่ องคล้ายกับการทางาน Jewelry ต้องการความละเอียดสู ง
ซึ่งเครื่ อง 3D Printer สามารถทางานชนิดนี้ได้ดี

รู ปที่ 2.25 รู ปชิ้นงานที่มีรายเอียดสู ง
4.งาน Figure หุ่นโมเดลจาลอง

รู ปที่ 2.26 ส่ วนประกอบ Model ที่สร้างจาก DLP 3D Printer
ข้ อดี
- งานที่สร้างออกมามีความละเอียดสู งและเก็บรายละเอียดได้ดี
- มีวสั ดุให้เลือกใช้ง่ายหลากหลาย
-ความเร็ วในการพิมพ์สูงกว่าระบบ FDM (ที่โมเดลเดียวกันและความละเอียดเดียวกัน)
ข้ อเสี ย
- ใช้งานยุง่ กว่าระบบ FDM เนื่องจากเป็ นของเหลว
- มีความจากัดทางด้านขนาดของชิ้นงานซึ่งเหมาะแก่การพิมพ์ชิ้นงานขนาดเล็กเท่านั้น
- มีค่าใช้จ่ายที่สูงโดยราคาเรซิ่นนั้นตกกรัมละ 6-10 บาท ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของเรซิ่น
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เครื่ องพิมพ์ 3 มิติระบบเรซิ่ นนั้นมีคุณสมบัติเด่นในเรื่ องของการเก็บรายละเอียดได้ดีมากที่สุด
เมื่อเปรี ยบกับเครื่ องพิมพ์ 3 มิติทุกชนิ ดในตลาด อย่างไรก็ตามระบบนี้ สามารถพิมพ์ได้เฉพาะงานชิ้น
เล็กๆเท่านั้น และมีการใช้งานยุง่ ยากกว่าระบบ FDM พร้อมทั้งยังมีตน้ ทุนที่สูงกว่าด้วย
2.2.3 ระบบผงยิปซั่ม+สี Ink Jet (Powder 3D Printer หรื อ Color Jet Printing)
Powder 3D Printer หรื อบางคนติ ด ปากว่าเครื่ องพิมพ์ระบบแป้ ง เป็ นระบบใช้ผงยิปซั่ม/ผง
พลาสติกเป็ นตัวกลางในการขึ้นชิ้นงาน โดยเครื่ องจะทางานคล้ายระบบ Inkjet แต่แทนที่จะพิมพ์ไปบน
กระดาษเครื่ องพิมพ์จะพิมพ์ลงไปบนผงยิปซั่ม โดยจะพิมพ์สีลงไปเหมือนกันต่างกันที่ระบบจะฉี ด
Blinder หรื อกาวลงไปด้วยในการผสานผงเข้าด้วยกันเป็ นรู ปร่ าง เมื่อสร้างเสร็ จในชั้นนึงเครื่ องจะเกลี่ย
ผงยิปซัม่ มาทับเป็ นชั้นบางๆในชั้นต่อไป เพื่อเตรี ยมพร้อมให้เครื่ องพิมพ์สีและ Blinder อีกครั้ง Powder
Printer

รู ปที่ 2.27 เครื่ องพิมพ์ Powder 3D Printer
เครื่ องระบบนี้มีจุดเด่นมากคือ สามารถพิมพ์สีได้สมจริ งเครื่ องพิมพ์ Inkjet โดยทัว่ ไป จึงเหมาะ
ใช้กบั งานศิลปะ โมเดลคนเหมือนจริ ง หุ่ นจาลอง หรื อชิ้นงานที่ตอ้ งการเห็นสี สันที่สมจริ งแต่มีขอ้ เสี ย
คื อ งานที่ ไ ด้น้ ัน มี ค วามเปราะเหมื อนกับ ปู น พลาสเตอร์ คื อหล่ น แล้ว แตก รวมทั้ง ค่ อ นข้างสกปรก
เนื่องจากเป็ นผงทาให้เกิดฝุ่ นผงเยอะยากในการทาความสะอาด
2.2.4 ระบบหลอมผงพลาสติก ผงโลหะ เซรามิก (SLS)
ระบบ SLS หรื อ Selective Laser Sintering เป็ นระบบที่มีหลักการทางานคล้ายระบบ SLA แต่มี
จุดที่แตกต่างกันคือ วิธีการทาให้เรซิ่ นแข็งตัวโดยการฉายแสงเลเซอร์ น้ นั ระบบ SLS จะยิงเลเซอร์ ไป
โดยตรงบนผงวัสดุ ความร้อนจากเลเซอร์ดงั กล่าวจาทาให้ผงวัสดุหลอมละลายเป็ นเนื้อเดียวกัน
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รู ปที่ 2.28 เครื่ องพิมพ์ระบบ SLS หรื อ Selective Laser Sintering
กระบวนการเริ่ มจากถาดที่ใส่ ผงวัสดุเช่น ผงทองเหลือง เครื่ องจะเริ่ มยิงเลเซอร์ ความเข้มข้นสู ง
ไปยังผงทองเหลืองในถาด เมื่อยิงไปยังตาแหน่ งใดผงทองเหลืองจะหลอมรวมเป็ นรู ปร่ างที่ตาแหน่ ง
นั้นๆ พอพิมพ์เสร็ จในเลเยอร์ หนึ่งๆแล้ว เครื่ องจะเกลี่ยผงทองเหลืองบางๆมาทับในชั้นต่อไป เพื่อเริ่ ม
กระบวนการยิงเลเซอร์ เพื่อหลอมละลายใหม่ ทาไปซ้ าไปเรื่ อยๆหลายร้อยหลายพันชั้นจนเกิดมาเป็ น
วัตถุที่ตอ้ งการ SLS Printer ระบบนี้มีขอ้ ดีคือ สามารถผลิตชิ้นงานออกมาเป็ นโลหะหรื อพลาสติกพิเศษ
โดยใช้ผงของวัสดุน้ นั ได้เลยแต่เครื่ องมีราคาที่สูงมาก
2.2.5 ระบบ Poly Jet
ใช้ห ลัก การเดี ย วกับเครื่ องพิมพ์แ บบ Inkjet กล่าวคื อแทนที่ จ ะพ่น แม่ สีออกมาบนกระดาษ
เครื่ องแบบ Poly Jet จะมีหวั ฉี ด Jet พ่นเรซิ่นออกมาแล้วฉายให้แข็งโดยแสง UV อีกรอบ ทาไปทีละชั้น
เรื่ อยๆจนออกมาเป็ นรู ปร่ างชิ้นงาน 3 มิติ เครื่ องระบบนี้จะมีความแม่นยาสู งแต่มีราคาค่อนข้างแพง

รู ปที่ 2.29 การทางานของระบบ Poly Jet
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2.2.6 ระบบ Laminated Object Manufacturing (LOM)
เป็ นการใช้วสั ดุที่เป็ นแผ่นบางๆคล้ายกระดาษและมีสารยึดติดที่หน้าหนึ่ งของแผ่นโดยจะดึง
วัสดุเข้าสู่ เครื่ องตัดด้วยเลเซอร์ เป็ นชั้นต่อชั้นขึ้นไป วัสดุที่จะขึ้นรู ปจะอยูใ่ นกลุ่มของเทอร์ โมพลาสติก
(พีวีซี) โลหะที่เป็ นเหล็กและไม่ใช่เหล็ก

รู ปที่ 2.30 การทางานของระบบ LOM

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั เมโทรโปลิแทนโปรดักส์จำกัด ที่ต้งั 9/10 นิคมอุตสำหกรรมบำงชัน ซอยเสรี ไทย 54 แยก
3 แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุ งเทพมหำนคร 10230
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์กร
บริ ษทั เมโทรโปลิแทนโปรดักส์จำกัด เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอุปกรณ์ก่อสร้ำงครบวงจร
ซึ่งได้ดำเนินกำรมำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบนั และมีกำลังกำรผลิตกว่ำ 35,000 ลูกบำศก์เมตรต่อปี
ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำบริ ษทั ฯได้สั่งสมประสบกำรณ์ควำมชำนำญในด้ำนกำรผลิต เสำเข็ม
เสำเข็มตอกเสำเข็มเสำเข็มคอนกรี ตเสำเข็มคอนกรี ตอัดแรงเสำเข็มรู ปตัวไอเสำเข็มสี่ เหลี่ยม ตงพื้น
คอนกรี ตอัดแรง ตงพื้นท้องเรี ยบ แผ่นพื้น แผ่นพื้นคอนกรี ตอัดแรง แผ่นพื้นสำเร็ จรู ป ทุกขนำดตำมสัง่
นอกจำกนี้บริ ษทั ฯ ยังมีวิศวกรที่มีประสบกำรณ์ท้งั งำนด้ำนกำรผลิต และงำนภำคสนำม มำกกว่ำ
40 ปี คอยให้คำปรึ กษำ ทั้งนี้ บริ บทั ยังเป็ นตัวแทนจำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำงชนิดอื่นๆ อีกมำกมำย อำทิเช่น
ปู น ถุ ง ปู น อิ น ทรี ปูน ซี เ มนต์ คอนกรี ตผสมเสร็ จ อิ ฐ มวลเบำ ระบบเสำ คำน คอนกรี ตสำเร็ จ รู ป รั้ ว
คอนกรี ตสำเร็ จรู ป และวัสดุก่อสร้ำงอื่นๆ อีกหลำยชนิด
3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์

ประธาน
ผู้จดั การทัว่ ไป
ฝ่ ายบุคคล

ฝ่ ายบัญชี

ฝ่ ายการเงิน

ผู้จดั การฝ่ ายผลิต

ฝ่ ายจัดซื ้อ

ฝ่ ายขนส่ง

ฝ่ ายสนาม

รู ปที่ 3.1 ผังแสดงรู ปแบบกำรจัดองค์กรและกำรบริ กำรงำนขององค์กร

ฝ่ ายผลิต
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3.4 ตาหน่ งและลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย
ตาแหน่ งงาน : เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซื้อสโตร์และคลังวัสดุ
ลักษณะงาน : จัดซื้ อสิ นค้ำ เจรจำต่อรองรำคำสิ นค้ำ, ออกเอกสำรใบสั่งซื้ อ (PO), ตรวจเช็ค
สิ นค้ำให้ตรงกับใบส่ งของ, คียร์ ับสิ นค้ำเข้ำระบบให้ตรงกับใบสั่งซื้อ, ตรวจเช็คสิ นค้ำในคลังให้เพียงพอ
ต่อกำรใช้งำน, จ่ำยของให้ตรงตำมใบออเดอร์ สินค้ำที่ตอ้ งกำรเบิกให้แก่พนักงำน, คียต์ ดั เบิกสิ นค้ำตำม
ใบเบิกลงในระบบ, คียเ์ ลขที่ใบกำกับรวบรวมเอกสำรวำงบิล
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
คุณปำณณ์ภสั วงศ์โพธิสำร ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยจัดซื้อ
คุณปวิมล ศรี ประยูร
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยจัดซื้อ
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 7 มกรำคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 29 เมษำยน พ.ศ.2562
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 ขั้นตอนการวัดชิ้นงาน วัดขนำดชิ้นงำนของจริ งร่ ำงแบบงำน(Sketch) โดยมีขนำดดังนี้
• แบบเสำเข็มขนำด I18 : กว้ำง 18 มม.x ยำว 18 มม.x ลึก 5 มม.
• แบบเสำเข็มขนำด I22 : กว้ำง 22 มม.x ยำว 22 มม.x ลึก 5 มม.
• แบบเสำเข็มขนำด I26 : กว้ำง 26 มม.x ยำว 26 มม.x ลึก 5 มม.
3.7.2 ขั้นตอนการวาดแบบในโปรแกรม เขียนแบบชิ้นงำนด้วยโปรแกรม Mechanical Desktop 6
เป็ นโซลิดโมเดล(Solid Model)
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- เขียนแบบชิ้นงำนตำมขนำดที่วดั แบบเสำเข็มขนำด I18, I22, I26

รู ปที่ 3.2 กำรเขียนแบบด้วยโปรแกรม Mechanical Desktop 6

รู ปที่ 3.3 แบบงำนที่เป็ น 2D
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- เมื่อเขียนแบบชิ้นงำนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วคลิ๊กที่ Profile a Sketch

คลิ๊กที่รูปภำพทั้งหมดแล้ว

กด Enter จำกนั้น จึ ง คลิ๊ ก ที่ Sketched Features - Extrude
คลิ๊ ก Distance (ควำมหนำ) 3
มิลลิเมตร แล้วจึงกด OK จะได้แบบงำนที่เป็ น Solid Model จำกนั้นบันทึกเป็ น STL File โดย
กำรกด Save งำนก่อน แล้วพิมพ์คำสั่ง AMSTLOUT กด Enter คลิ๊กที่งำน 1 ครั้งแล้วกด Save
งำน

รู ปที่ 3.4 กำรใช้เครื่ องมือ Sketched Features - Extrude เพื่อเพิ่มควำมหนำของชิ้นงำน

รู ปที่ 3.5 แบบงำนที่เป็ น Solid Model
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- เมื่อได้ STL File แล้ว ให้แปลงไฟล์ STL เป็ น G-Code ด้วยโปรแกรม

รู ปที่ 3.6 กำรเตรี ยมไฟล์ G-Code สำหรับกำรพิมพ์
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- นำ G-Code ไปพิมพ์ข้ ึนรู ปตำมแบบงำนโดยใช้วสั ดุ PLA

-

รู ปที่ 3.7 ภำพขณะเครื่ องพิมพ์งำน
- เมื่อเครื่ องพิมพ์งำนเสร็ จตรวจสอบควำมถูกต้องของชิ้นงำน ขนำดและรู ปทรง

รู ปที่ 3.8 ชิ้นงำนสำเร็ จ

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
4.1 วัดขนาดและเกณฑ์ ความคลาดเคลื่อน
4.1.1วัดขนาดภาคตัดขวางแบบเสาเข็มรู ปตัวไอให้เป็ นไปตามมาตราฐานมอก.396-2549 ดัง
ตารางที่ 4.1 โดยมีความคลาดเคลื่อนของมิติภาคตัดขวางไม่เกิน +- 10 มิลลิเมตร

รู ปที่ 4.1 มิติของภาคตัดขวางแบบรู ปตัวไอ

ชื่ อขนาด
I-B x B
I-180 x 180
I-220 x 220
I-260 x 260

มิติ (mm.)
B
180
220
260

K
60
65
65

N
75
85
85

O
30
50
90

พืน้ ที่ภาคตัดขวางระบุ
U
70
80
90

V
55
70
85

mm2
Ae
27 450
38 600
48 900

ตารางที่ 4.1 ขนาดและมิติของภาคตัดขวางแบบรู ปตัวไอตามมาตารฐานมอก (มอก.396-2549)

34

4.2 การทดสอบ
4.2.1 เครื่ องมือ: สายวัดหรื อไม้บรรทัดที่สามารถวัดได้ละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร
4.2.2 วิธีทดสอบ: วัดมิติเสาเข็มตามตารางแสดงขนาดและมิติของภาคตัดขวางแบบรู ปตัวไอ
ตามมาตารฐานมอก (มอก.396-2549)

รู ปที่ 4.2 วัดมิติเสาเข็มตามตารางแสดงขนาด
ตารางแสดงผลการทดลอง เมื่อทาการวัดภาคตัดมิติเสาเข็มพบว่า ชิ้นงานที่ได้จาการพิมพ์ดว้ ย
การพิมพ์ระบบ 3 มิติ มีขนาดตรงตามตารางมาตราฐาน มอก (มอก.396-2549)

ชื่ อขนาด
I-B x B
I-180 x 180
I-220 x 220
I-260 x 260

มิติ (mm.)
B
180
220
260

K
60
65
65

N
75
85
85

O
30
50
90

พืน้ ที่ภาคตัดขวาง
ระบุ mm2
U
70
80
90

V
55
70
85

ตารางที่ 4.2 ขนาดและมิติของภาคตัดขวางแบบรู ปตัวไอจากชิ้นงานจริ ง

Ae
27 450
38 600
48 900
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4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการสรุ ปผลแบบประเมินความพึงพอใจในโครงการ การสร้างต้นแบบภาคตัดขวางเสาเข็ม
โดยการพิมพ์ 3 มิติจากโปรแกรมพาราเมตริ กโซลิดโมเดล เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือทดสอบขนาดหน้าตัด
เสาเข็ม มีผรู ้ ่ วมทาแบบประเมินด้วยกัน 10 คน โดยมีผลสรุ ปแบบประเมินความพึงพอใจดังตารางที่ 4.3
จากแบบประเมินความพึงพอใจ ให้ค่าคะแนนในแต่ละข้อ ดังนี้
ระดับดีมาก ให้มีค่าคะแนนเป็ น 5
ระดับดี
ให้มีค่าคะแนนเป็ น 4
ระดับปานกลาง ให้มีค่าคะแนนเป็ น 3
ระดับน้อย
ให้มีค่าคะแนนเป็ น 2
ระดับน้อยที่สุด ให้มีค่าคะแนนเป็ น 1
การวิเคราะห์และแปรผล โดยรวมคะแนนการประเมินแต่ละข้อในแต่ละประเด็นความพึงพอใจ
แล้วนามาหาค่าเฉลี่ย แบ่งเป็ น 5 ระดับ กาหนดช่องคะแนนดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ตารางที่ 4.3 แสดงสรุ ปผลการประเมิน (ผูร้ ่ วมประเมิน 10 คน)
รายการประเมิน
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์มีขนาดตรงตามมาตราฐาน
น้ าหนักของตัวอย่างผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม
ลักษณะรู ปทรงการออกแบบ
วัสดุที่ใช้มีความแข็งแรงทนทาน
มีความสะดวกขณะใช้งาน
ทางานได้จริ งตามวัตถุประสงค์
สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
มีประโยชน์ต่อบุคลากรภายในองค์กร
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สามารถนาไปใช้งานได้จริ ง
ไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม

¯X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.2
4.2
4.1
3.7
3.9
3.8
4.5
3.9
3.9
4.0

0.52
0.71
0.53
0.82
0.63
0.42
0.32
0.48
0.48
0.52

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ดี
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จากตารางที่ 4.3 แสดงว่าผูป้ ระเมินมีความคิดเห็นต่อโครงการ การสร้างต้นแบบภาคตัดขวาง
เสาเข็มโดยการพิมพ์ 3 มิติจากโปรแกรมพาราเมตริ กโซลิดโมเดล เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือทดสอบขนาด
หน้าตัดเสาเข็มดังนี้ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์มีขนาดตรงตามมาตราฐาน น้ าหนักของตัวอย่างผลิตภัณฑ์มีความ
เหมาะสม ลักษณะรู ปทรงการออกแบบ วัสดุที่ใช้มีความแข็งแรงทนทาน มีความสะดวกขณะใช้งาน
ทางานได้จริ งตามวัตถุประสงค์ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีประโยชน์ต่อบุคลากรภายในองค์กร
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สามารถนาไปใช้งานได้จริ ง ไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับดี

บทที่ 5
สรุปผล
5.1 สรุปผลของโครงงาน
จากผลการทดลองการศึกษาออกแบบการสร้างต้นแบบภาคตัดขวางเสาเข็มโดยการพิมพ์ 3 มิติ
จากโปรแกรมพาราเมตริ กโซลิดโมเดล เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือทดสอบขนาดหน้าตัดเสาเข็ม พบว่าการ
ดาเนิ นการบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้คือ เมื่อวัดภาคตัดขวางผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการออกแบบ
และพิมพ์ดว้ ยระบบการพิมพ์ 3 มิติ นั้นมีขนาดตรงตามตารางมาตารฐานมอก (มอก.396-2549) สามารถ
นาความรู ้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร สามารถนาผลิตภัณฑ์ตวั อย่างไป
ประกอบการนาเสนองานต่อลูกค้าให้ลูกค้าได้เห็นชิ้นงานตัวอย่าง สามารถนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
ออกแบบและพิมพ์ดว้ ยระบบการพิมพ์ 3 มิติไปเป็ นตัวอย่างหน้าตัดเสาเข็มในการสร้างข้างแบบสาหรับ
หล่อเสาเข็มได้ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการออกแบบและพิมพ์ดว้ ยระบบการพิมพ์ 3 มิติ มีน้ าหนักเบา
สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

รู ปที่ 5.1 ตัวอย่างหน้าตัดเสาเข็มและจิ๊กตัวอย่างข้างแบบสาหรับหล่อเสาเข็ม
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รู ปที่ 5.2 จิ๊กตัวอย่างข้างแบบเสาเข็มที่ได้จากการพับ
5.2 อภิปรายผลของโครงการ
ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผูป้ ระเมินจานวน 10 คน สรุ ปได้ว่า ตัวอย่างผลิตภัณฑ์มี
ขนาดตรงตามมาตราฐาน น้ าหนักของตัวอย่างผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม ลักษณะรู ปทรงการออกแบบ
วัสดุที่ใช้มีความแข็งแรงทนทาน มีความสะดวกขณะใช้งาน ทางานได้จริ งตามวัตถุประสงค์ สามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก มีประโยชน์ต่อบุคลากรภายในองค์กร ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สามารถนาไปใช้งานได้
¯ 8.04 และมีส่วนเบี่ยงเบน
จริ ง และไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม พบว่าอยูใ่ นเกณฑ์ ดี มีค่าเฉลี่ยรวม (X)
มาตรฐาน (S.D.) 4.51
5.3 ปัญหาและข้ อเสนอแนะ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการออกแบบและพิมพ์ดว้ ยระบบการพิมพ์ 3 มิติ นั้นควรเก็บรักษาให้ไกล
จากความชื้นและหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดด เนื่องจากจะทาให้ผลิตภัณฑ์น้ นั เกิดความเสี ยหายได้
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสาเร็จ
1. ขอบข่ าย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะ เสาเข็มคอนกรี ตเสริ มเหล็กอัดแรง
หล่ อ ส าเร็ จ ที่ มี ภ าคตัด ขวางเดี ย วกัน ตลอดทั้ง ต้น ยกเว้น ปลายส่ ว นแหลม และมี ก รรมวิ ธี ก ารหล่ อ
คอนกรี ตหุ ้มลวดเหล็ก กล้าหรื อลวดเหล็กกล้าตี เกลี ยวสาหรั บคอนกรี ตอัดแรง ภายหลังจากที่ ลวด
เหล็กกล้าหรื อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสาหรับคอนกรี ตอัดแรงนั้นถูกยืดออกตามเกณฑ์กาหนดแล้ว ซึ่ ง
ต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรี ยกว่า “เสาเข็ม”
1.2 มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์ใช้รองรั บฐานรากที่ ตัวเสาเข็มและ
แรงอัดเป็ นส่ วนใหญ่ และใช้เฉพาะในสถานที่ที่อยูใ่ นบริ เวณน้ าจืดเท่านั้น
1.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมถึงเสาเข็มที่รับแรงดัดหรื อแรงดึง
1.4 ในกรณี ที่นามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไปใช้กบั เสาเข็มที่รองรับฐานรากสะพาน
ผูท้ าต้องออกแบบเสาเข็มให้เป็ นไปตามแบบและข้อกาหนดของหน่วยงานนั้น
2. บทนิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดงั ต่อไปนี้
2.1 ชื่อขนาด หมายถึง สัญลักษณ์ที่แสดงรู ปร่ างและมิติของภาคตัดขวางของเสาเข็ม
2.2 พื้นที่ภาคตัดขวางระบุ หมายถึง พื้นที่ภาคตัดขวางทั้งหมดของเสาเข็มที่ไม่มีการลบมุม
2.3 คอนกรี ตหุม้ (covering) หมายถึง เนื้อคอนกรี ตส่ วนที่บางที่สุดระหว่างผิวเหล็กเสริ มตามยาว
หรื อเหล็กปลอก หรื อเหล็กเสริ มพิเศษกับผิวคอนกรี ต
2.4 รอยพรุ น หมายถึ ง รู หรื อโพรงซึ่ งเกิ ด ขึ้ น ในเนื้ อ คอนกรี ต เนื่ องจากความบกพร่ อ งใน
กระบวนการทา
2.5 มวลผสมหยาบ(coarse aggregate) หมายถึง วัสดุผสมซึ่ งส่ วนใหญ่จะค้างอยู่บนแร่ งขนาด
4.75 มิลลิเมตร
2.6 เหล็กเสริ มตามยาว หมายถึง ลวดเหล็กกล้าหรื อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสาหรับคอนกรี ตอัด
แรงที่เสริ มเพื่อให้เสาเข็มสามารถขนส่ ง ยกขึ้นตอก และใช้งานได้ตามต้องการ
2.7 เหล็กปลอกเดี่ยว (single stirrup) หมายถึง ลวดเหล็กหรื อเหล็กเส้นเสริ มคอนกรี ตที่ลอ้ มรอบ
เหล็กเสริ มตามยาว 1 รอบ เพื่อต้านแรงเฉือนและแรงบิดในเสาเข็ม

2.8 เหล็ก ปลอกเกลี ย ว (spiral stirrup) หมายถึ ง ลวดเหล็ก หรื อ เหล็ก เส้ น เสริ ม คอนกรี ต ที่
ล้อมรอบเหล็กเสริ มตามยาวเป็ นเกลียวตั้งแต่ 2 รอบขึ้นไป เพื่อต้านแรงเฉือนและแรงบิดในเสาเข็ม
2.9 เหล็กเสริ มพิเศษ หมายถึง เหล็กเส้นเสริ มคอนกรี ตที่เสริ มเพื่อให้ หวั ต่อยึดกับเสาเข็ม หรื อ
เสาเข็มยึดกับโครงสร้างเพื่อป้องกันการแตกร้าวระหว่างการตอก
2.10 การสู ญเสี ยการอัดแรง(total prestress loss) หมายถึง การที่เหล็กเสริ มตามยาวสู ญเสี ยการ
อัดแรงทั้งหมดตามขั้นตอนต่างๆ เนื่องจากการหดตัวยืดหยุน่ ของคอนกรี ตตามแนวแกน การหดตัวของ
คอนกรี ต การคืบของคอนกรี ต การผ่อนคลาย (relaxation) ของเหล็กเสริ มตามยาว
2.11 ความต้านแรงอัดสู งสุ ด หมายถึง ความเค้นอัดสู งสุ ด ที่แท่งคอนกรี ตสามารถรับได้ โดย
ปกติกาหนดให้ทดสอบเมื่ออายุ 28 วัน
2.12 ความต้านแรงอัดก่อนตัดลวด หมายถึง ความเค้นอัดสู งสุ ดที่แท่งคอนกรี ตสามารถรับได้
ก่อนตัดหรื อปล่อยเหล็กเสริ มตามยาว
2.13 แท่งคอนกรี ตรู ปทรงกระบอกมาตรฐาน หมายถึง แท่งคอนกรี ตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 150
มิลลิเมตร สู ง 300 มิลลิเมตร
2.14 แท่งคอนกรี ตรู ปลูกบาศก์มาตรฐาน หมายถึง แท่งคอนกรี ตที่มีรูปลูกบาศก์ขนาด 150
มิลลิเมตร
2.15 ความเค้นดึงเริ่ มต้นในเหล็กเสริ มตามยาว (initial prestress in prestressed reinforcement)
หมายถึง ความเค้นดึงในเหล็กเสริ มตามยาวก่อนเกิดการสู ญเสี ยการอัดแรง
2.16 ความเค้นดึงยังผลในเหล็กเสริ มตามยาว (effective prestress in prestressed reinforcement)
หมายถึง ความเค้นดึงในเหล็กเสริ มตามยาวหลักเกิดการสู ญเสี ยการอัดแรง
2.17 ความเค้นอัดยังผลในเสาเข็ม (effective prestress in prestressed concrete pile) หมายถึ ง
ความเค้นอัดในภาคตัดขวางเสาเข็มที่เกิดจากเหล็กเสริ มตามยาวทั้งหมด หลังเกิดการสู ญเสี ยการอัดแรง
หาได้จากจานวนความเค้นดึงยังผลในเหล็กเสริ มตามยาวทั้งหมดหารด้วยพื้นที่ภาคตัดขวางระบุของ
เสาเข็ม
2.18 โมเมนต์ดดั ออกแบบ (design bending moment) หมายถึง โมเมนต์ที่คานวนโดยคิดน้ าหนัก
ของตัวเสาเข็มรวมกับน้ าหนักแผ่สม่าเสมออีกร้อยละ 30 ของน้ าหนักของตัวเสาเข็ม
2.19 สัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในมาตรฐานนี้
2.19.1 B หมายถึง มิติของภาคตัดขวาง ป็ นมิลลิเมตร
2.19.2 f 'c หมายถึง ความต้านแรงอัดสู งสุ ดที่แท่งคอนกรี ตรู ปทรงกระบอกมาตรฐาน
สามารถรับได้ (specified compressive strength of concrete)

2.19.3 f ' ca หมายถึ ง ความต้า นแรงอัด ใช้ง านที่ ย อมให้ ค อนกรี ตรั บ ได้ม ากที่ สุ ด
ตลอดเวลาที่รับน้ าหนักอยู่โดยรวมความต้านแรงอัดของเหล็กเสริ มตามยาวและน้ าหนักบรรทุก และ
ความต้านแรงอัดใช้งานที่ยอมให้คอนกรี ตรับได้มากที่สุด ในสภาพแรงดัดตลอดเวลาที่รับน้ าหนักอยู่
ซึ่ งเกิดจากแรงยกและแรงกระแทกโดยรวมความต้านแรงอัดของเหล็กเสริ มตามยาว (allowable axial
stress in compression of concrete at time of design loads or allowable extreme fiber stress in
compression of concrete at time of design loads)
2.19.4 fci หมายถึง ความต้านแรงอัดใช้งานที่ยอมให้คอนกรี ต รับได้มากที่สุดในสภาพ
แรงดั ด ขณะตัด หรื อปล่ อ ยเหล็ ก เสริ มตามยาว (allowable extreme fiber stress in compression of
concrete at time of initial prestress)
2.19.5 f 'ci หมายถึง ความต้านแรงอัดสู งสุ ดที่แท่งคอนกรี ตรู ปทรงกระบอกมาตรฐาน
สามารถรับได้ ขณะตัดหรื อปล่อยเหล็กเสริ มตามยาว (compressive strength of concrete at time of initial
prestress)
2.19.6 fta หมายถึ ง ความต้านแรงดึ งที่ ยอมให้ของคอนกรี ต ที่ จะรั บได้มากที่ สุดใน
สภาพแรงดัด ขณะขนส่ ง ยกขึ้นตอก และใช้งาน (allowable extreme fiber stress in tension of concrete
at design load)
2.19.7 fti หมายถึ ง ความต้านแรงดึ งที่ ย อมให้ของคอนกรี ต ที่ จะรั บได้มากที่ สุดใน
สภาพแรงดัด ขณะตัด หรื อปล่ อ ยเหล็ ก เสริ มตามยาว (allowable extreme fiber stress in tension of
concrete at time initial prestress)
2.19.8 f ' s หมายถึ ง ความต้า นแรงดึ ง สู ง สุ ด ที่ เ หล็ ก เสริ มตามยาวสามารถรั บ ได้
(specified tensile strength of prestressing tendons
2.19.9 f 'ca หมายถึง ความยาวของส่ วนที่งอหน่วยเป็ นมิลลิเมตร
2.19.10 L หมายถึง ความยาวหน่วยเป็ นเมตร
2.19.11 M หมายถึง โมเมนต์ดดั ออกแบบหน่วยเป็ นกิโลกรัม-เมตร
2.19.12 P หมายถึง น้ าหนักกดระหว่างหัวต่อของเสาเข็มหน่วยเป็ นกิโลกรัม
2.19.13 w หมายถึง น้ าหนักเสาเข็มต่อความยาว 1 เมตร หน่วยเป็ นกิโลกรัมต่อเมตร
3. แบบละประเภท
3.1 แบบ เสาเข็มแบ่งเป็ น 3 แบบ ตามภาคตัดขวาง คือ
3.1.1 แบบภาคตัดขวาง รู ปสี่ เหลี่ยมจัตตุรัสตัน
3.1.2 แบบภาคตัดขวาง รู ปสี่ เหลี่ยมจัตตุรัสกรวง

3.1.3 ปบบภาคตัดขวางรู ปตัวไอ
3.2 ประเภท
เสาเข็มแบ่งเป็ น 2 ประเภท ตามลักษณะการใช้งาน คือ
3.2.1 ประเภทมีหวั ต่อ
3.2.2 ประเภทไม่มีหวั ต่อ
4. ขนาดและเกณฑ์ การคลาดเคลื่อน
4.1 ชื่อขนาดและมิติของภาคตัดขวางให้เป็ นไปตามตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 โดยจะ
มีความคลาดเคลื่อนของมิติของภาคตัดขวางไม่เกิน + - 10 มิลลิเมตร และยอมให้มีระยะลบมุมได้ต้ งั แต่
15 มิลลิเมตร – 25 มิลลิเมตร

ตารางที่ 1 ชื่อขนาดและมิติของภาคตัดขวางแบบรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสตัน

ชื่อขนาด
S-B x B
S-150 x 150
S-180 x 180
S-220 x 220
S-260 x 260
S-300 x 300
S-350 x 350
S-400 x 400
S-450 x 450
S-525 x 525

มิติ (mm)
B
150
180
220
260
300
350
400
450
525

พื้นที่ภาคตัดขวางระบุ (mm2)
Ac
22 500
32 400
48 400
67 600
90 000
122 500
160 000
202 500
275 625

ตารางที่ 2 ชื่อขนาดและมิติของภาคตัดขวางแบบรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสกลวง

ชื่อขนาด
SH-B x B
S-525 x 525
S-650 x 650

มิติ (mm)
B
525
650

D
300
400

พื้นที่ภาคตัดขวางระบุ (mm2)
Ac
204 940
296 835

ตารางที่ 3 ชื่อขนาดและมิติของภาคตัดขวางแบบรู ปตัวไอ

ชื่ อขนาด

มิติ (mm.)

พืน้ ที่ภาคตัดขวางระบุ
mm2

I-B x B
I-180 x 180
I-220 x 220
I-260 x 260
I-300 x 300
I-350 x 350
I-400 x 400
I-450 x 450

B
180
220
260
300
350
400
450

K
60
65
65
75
85
110
120

N
75
85
85
105
115
140
160

O
30
50
90
90
120
120
130

U
70
80
90
100
120
160
170

V
55
70
85
100
115
120
140

Ae
27 450
38 600
48 900
66 000
88 000
124 000
154 900
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