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ประเทศไทยก ำลังก้ำวเข้ำสู่ยุคขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชำติด้วยกำรสร้ำง
นวัตกรรม หรือ Thailand 4.0 ซ่ึงจะมุ่งเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมที่มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
ที่สูงกว่ำกำรท ำ อุตสำหกรรมเชิงปริมำณในอดีตเป็นอย่ำงมำก และจะน ำพำประเทศ
ไทยให้หลุดจำกประเทศกับดักรำยได้ปำนกลำงได้ในที่สุด อย่ำงไรก็ดีในปัจจุบันยังคง
ขำดบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำนวัตกรรมเป็นอย่ำงมำ ก 
และเป็นอุปสรรคส ำคัญที่ต้องถูกแก้ไขโดยกำรส่งเสริมทำงด้ำนกำรศึกษำ 

ด้วยกำรนี้ในปี 2560 กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) จึง
ได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพและสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของเด็กวัยเรียน (STEM 
LAB) ร่วมกับ โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ปทุมธำนี และโรงเรียน
วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี ด้วยกำรจัดต้ังห้องปฏิบัติกำร STEM Lab 
ต้นแบบ ซ่ึงเป็นห้องปฏิบัติกำรที่เน้นส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมในโรงเรียน โดย
เครื่ อง มือของห้ อง  STEM Lab เป็นเครื่ อง มือ ชนิ ดพิ เศษที่ทั นส มัย  ด้วยกำ รใช้
คอมพิวเตอร์ออกแบบและสร้ำงชิ้นงำนอย่ำงอัตโนมัติที่สำมำรถท ำลำยก ำแพงข้อจ ำกัด
ของโครงงำนที่เคยยำกเกินไปให้สำมำรถท ำได้ง่ำยและรวดเร็ว ส่งผลให้ในปีที่ผ่ำนมำ 
STEM Lab ต้นแบบก่อให้เกิดโครงงำนที่มีควำมซับซ้อนในโรงเรียนเฉก เช่นกับใน
มหำวิทยำลัยเพ่ิมขึ้น และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนสำมำรถฝึกฝนกำรเป็นนักนวัตกรรมได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

จำกผลส ำ เร็จ ของ โคร งกำ ร  STEM Lab ต้นแบบ  สวทน.  จึง ได้ร่ วมกับ
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)  ในกำรขยำยผล
ห้องปฏิบัติกำรดังกล่ำวไป ในชื่อโครงกำร โรงประลองต้นแบบวิศวกรรม  หรื อ 
Fabrication Lab อีกจ ำนวน 150 โรงเรียนทั่วประเทศ 

เอกสำรฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือน ำเสนอแนวคิดของห้องปฏิบัติกำร STEM Lab 
และห้องปฏิบัติกำร Fabrication Lab นอกจ ำกนี้ เอกสำรฉบั บนี้ยังได้ รวบรวม
รำยละเอียดเครื่องมือ วิธีกำรใช้งำน และวิธีแก้ไขปัญหำ เพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับ
ผู้ท ำหน้ำที่ดูและห้องปฏิบัติกำร  ที่สำมำรถน ำไปศึกษำ และด ำเนินกำรตำมแนวทำง
เพ่ือใช้ประโยชน์ห้องปฏิบัติกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดได้ 
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ห้องปฏบิัตกิำร Fabrication Lab / STEM Lab 
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ห้องปฏิบัติกำร Fabrication Lab เป็นห้องปฏิบัติกำรในโรงเรี ยนรูปแบบใหม่ 
นอกเหนือจำกห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ ในโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนกำร
สอนแบบ STEM และกำรเรียนด้วยกำรลงมือท ำ ซ่ึงส่งเสริมกับหลักสูตรที่โรงเรียนมี
อยู่  เช่น  วิ ชำนวัตกรรม วิ ชำ โคร งงำน เป็น ต้น  ให้ สมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น โดย
ห้องปฏิบัติกำร Fabrication Lab ถูกออกแบบมำโดยเฉพำะให้เด็กในวัยเรียนฝึกฝน
กำรสร้ำงนวัตกรรม ผ่ำนเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือพิเศษของห้องปฏิบัติกำรที่
ท ำให้นักเรียนมัธยมที่ไม่มีทักษะทำงงำนช่ำงมำก่อน สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมที่มี
ควำมซับซ้อนสูงมำกเทียบเท่ำกับระดับมหำวิทยำลัยได้ โดยเป็นห้องปฏิบัติกำรที่มำ
พร้ อมกับหลั กสู ตร กำ รเรียนรู้ ด้ว ยตน เอง และบรรยำ กำ ศกำร เรี ยน รู้ข อง
ห้อ งปฏิบั ติกำ รที่ เปิ ดกว้ำ งที่ทุ กคนสำ มำ รถ เข้ ำเรี ยน รู้ไ ด้อย่ำ ง อิสระ โดย 
Fabrication Lab มีหัวใจของโครงกำร ดังนี้  

1. ท ำลำยข้อจ ำกัดของโครงงำนท่ีเคยยำกจนเ กินไป โดยนักเรียนไม่ต้องมีทักษะ
ในงำนช่ำง เนื่องจำกสำมำรถใช้กำรออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(CAD) เพ่ือสั่งงำนเครื่องมือ Rapid Prototype ให้สร้ำงชิ้นงำนแทน 

2. เ พ่ิมควำมสำมำรถของกำรวัดผลทำงวิทยำศำสตร์ด้วยเครื่องมือวัด ท่ี
ทันสมัย เช่น กล้องถ่ำยภำพควำมร้อน เทอร์โมมิเตอร์อินฟรำเรด เครื่องวัด
ควำมดังเสียง เครื่องวัดควำมเร็วลม เป็นต้น 

3. ส่งเสริมให้โรงเรียนให้เป็นแหล่งสร้ำงนวัตกรรม ผ่ำนนวัตกรรมน ำร่องประจ ำ
โครงกำร เช่น หุ่นยนต์ Humanoid ขนำดเท่ำคน โครงงำนอวกำศในโรงเรียน 
เป็นต้น 

4. ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนหลักสูตร Fabrication Lab ซ่ึง
ห้องปฏิบัติกำรจะเปิดให้เข้ำใช้งำนโดยอิสระเวลำ 11.00 น. – 20.00 น. พร้อม
วิศวกรให้ค ำปรึกษำประจ ำห้อง  

ภำพที่ 1 
ลักษณะการติดต้ัง STEM 
Lab จากการดัดแปลง
ห้องเรียนของโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 

 

 

1.1 Concept ห้องปฏิบัติกำร Fabrication lab 
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ภำพที่ 2 ภาพบรรยากาศการใช้ห้อง STEM Lab ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
 
 

ห้องปฏิบัติกำร Fabrication Lab เป็นห้องปฏิบัติกำรที่ ดัดแปลงมำจำกห้องเรียน 
หรือห้องที่ไม่ได้ใช้งำนในโรงเรียน โดยห้องควรมีขนำดอย่ำงน้อย 50 ตำรำงเมตร 
ควรเป็นห้องที่อยู่ชั้นล่ำงของอำคำร หรือห้องที่นักเรียนสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ ำง
สะดวกในเวลำหลังเลิกเรียน โดยโรงเรียนสำมำรถด ำเนินกำรติดต้ังเครื่องมือตำม
รำยกำรที่ สวทน. ได้ออกแบบไว้ให้ได้ทันที 

ตัวอย่ำงลักษณะกำรจัดวำงเครื่องมือดังแสดงในภำพด้ำนล่ำง ซ่ึงประกอบด้วย กลุ่ม
เครื่องมือ Rapid Prototyping เช่น เครื่องตัดเลเซอร์ เครื่องพิมพ์สำมมิติ กลุ่ม
เครื่องมือช่ำงทั่วไป เช่น สว่ำนแท่น เครื่องเจียร แผงเครื่องมือช่ำงพ้ืนฐำน กลุ่ม
เครื่องมือวงจรไฟฟ้ำและกำรบัดกรี ตู้เก็บเครื่องมือวัดทำงวิทยำศำสตร์ และโต๊ะ
พ้ืนที่ในกำรท ำงำนของนักเรียน 

ภำพที่ 2 ลักษณะการใช้งานห้องปฏิบัติการ 
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องค์ประกอบของ STEM Lab 

  

เพ่ือให้ห้องปฏิบัติกำร Fabrication Lab สำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรส่งเสริมกำรสร้ำง
นวั ตกร รมใน โร ง เรี ยนอย่ ำ งไ ด้ผล  ห้ อ งปฏิ บั ติกำ ร  Fabrication Lab จึ ง มี
องค์ประกอบหลำยส่ วนที่ถูกออกแบบมำ เป็นอย่ ำงดี  โดย Fabrication Lab 
ประกอบด้วย 5 ส่วนที่ส ำคัญ ดังนี้   

1. เครื่องมือ Rapid Prototype เพ่ือกำรสร้ำงต้นแบบอย่ำงรวดเร็ว ประกอบด้วย 
เครื่องพิมพ์สำมมิติจ ำนวน 3 เครื่อง และเครื่องตัดเลเซอร์จ ำนวน 1 เครื่อง  ซ่ึง
เครื่ องมือทั้งสองชนิดสำ มำรถท ำ งำน ได้อัตโน มัติผ่ำนกำรออกแบบ ด้วย
คอมพิวเตอร์ และสร้ำงชิ้นงำนได้รวดเร็วโดยนักเรียนไม่ต้องมีฝีมือช่ำงมำก่อน 

2. เครื่องมือช่ำง (Hand tools) เพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงต้นแบบร่วมกับเครื่องมือ
กลุ่ม Rapid Prototype และสำมำรถใช้ในกำรท ำงำนช่ำงอ่ืน ๆ  ได้ 

3. เครื่องมือวัดทำงวิทยำศำสตร์ เพ่ือใช้ในกำรวัดค่ำของโครงงำนวิทยำศำสตร์  
และส่งเสริมทักษะกำรสร้ำงโครงงำนนวัตกรรมที่มีกำรวัดผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
และแม่นย ำเทียบเท่ำกับงำนวิจัยระดับสำกล 

4. พ้ืนท่ีท ำงำนของเหล่ำนักประดิษฐ์  เพ่ือเป็นพ้ืนที่อเนกประสงค์ให้นักเรียนได้
สร้ำงสรรค์งำนจำกเครื่องมือที่มีควำมพร้อมในห้องปฏิบัติกำร  

5. เครื่องมือเ พ่ืองำนทำงอิเ ล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรสร้ำง
โครงงำนอิเล็กทรอนิกส์ และสมองกลฝังตัว 
 

ภำพที่ 3 
องค์ประกอบของ 
Fabrication Lab 
 
 

1.2 องค์ประกอบห้องปฏิบัติกำร Fabrication Lab 
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กลุ่มเครื่องมือ Rapid Prototype หมำยถึง เครื่องมือที่ออกแบบมำโดยเฉพำะส ำหรับ
กำรสร้ำงชิ้นงำนตำมกำรออกแบบในคอมพิวเตอร์ โดยสำมำรถสร้ำงชิ้นงำนได้ในทุก
รูปแบบของ 2 มิติ หรือชิ้นงำน 3 มิติ ในเวลำอันรวดเร็วอย่ำงอัตโนมัติ ซ่ึงไม่ต้องใช้
เครื่องมือช่ำงหรือฝีมือช่ำงใด ๆ ในกำรขึ้นชิ้นงำน ท ำให้นักเรียนสำมำรถสร้ำงโครงงำน
ที่ซับซ้อนเท่ำที่จะสำมำรถวำดแบบขึ้นมำได้ และสำมำรถท ำได้ในเวลำอันรวดเร็ว 

1) 3D Printer (เครื่องพิมพ์ 3 มิติ) 
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เป็นเครื่องสร้ำงชิ้นงำนจำกกำรออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
ปัจจุบันมีหลำยโปรแกรมที่สนับสนุนกำรวำดภำพสำมมิติดังกล่ำว และสำมำรถเริ่มต้น
ศึกษำและใช้ออกแบบงำนได้ง่ำย เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ท ำงำ นด้วยกำรน ำวัสดุพิมพ์โพลิ
เมอร์ ชนิด PLA (Polylactic) ซ่ึงเป็นพลำสติกที่ท ำจำกธรรมชำติ และไม่เป็นพิษต่อ
ผู้ใช้งำน มำหลอมด้วยควำมร้อนแล้วฉีดเป็นเส้นขนำดเล็กขึ้นเป็นชิ้นงำนทีละชั้นที่ มี
ควำมละเอียดสูง เป็นรูปร่ำงตำมกำรสั่งงำนผ่ำนหัวพิมพ์ โดยระยะเวลำในกำรสร้ำง
ชิ้นงำนแต่ละชิ้นจะอยู่ที่ประมำณ  1 –  4 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขนำดและควำมละเอียดของ
งำนพิมพ์เป็นหลัก ซ่ึงในห้อปฏิบัติกำร STEM Lab นี้ มีกำรติดต้ังทั้งหมด 3 เครื่อง 
เพ่ือให้เพียงพอต่อกำรใช้งำนของนักเรียน 

 

 

ภำพที่ 4  
การวาดโมเดลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

และการใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ 
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ภำพที่ 5  
ตัวอย่างชิ้นงานที่สร้าง
ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ 

2) เครื่องตัดเลเซอร์ (CNC Laser Cutting Machine) 

เครื่องตัดเลเซอร์ชนิดควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC Laser Cutting Machine) เป็น
เครื่องตัด หรือแกะสลักวัสดุโดยกำรใช้ล ำแสงเลเซอร์ในช่วงคลื่นอินฟรำเรดที่มีก ำลังสูง 
และถูกรวมล ำแสงเป็นพ้ืนที่ขนำดเล็กจนมีควำมร้อนในกำรตัดผ่ำนวัสดุต่ำง ๆ โดยจะ
ถูกควบคุมรูปแบบกำรตัดด้วยคอมพิวเตอร์ท ำให้มีควำมแม่นย ำสูง และมีควำมรวดเร็ว
ในกำรสร้ำงโครงสร้ำงของต้นแบบที่ได้ออกไว้ด้วยคอมพิวเตอร์ 

เครื่องตัดเลเซอร์จะสำมำรถช่วยเพ่ิมศักยภำพของนักเรียนนักศึกษำในกำรท ำโครงงำน 
หรือชิ้นงำนที่มีควำมซับซ้อนเพ่ิมขึ้นได้เป็นอย่ำงดี โดยผู้ใช้สำมำรถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐำน เช่น โปรแกรม Illustrator, AutoCad เป็นต้น ในกำรวำดภำพ
รูปร่ำงที่จะท ำกำรตัด หลังจำกนั้นก็สำมำรถสั่งงำนผ่ำนคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ท ำกำรตัด
วัสดุตำมที่ได้ออกแบบไว้ ทั้งนี้อุปกรณ์มีควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนมำกกว่ำเครื่องมือ
เชิงกลชนิดอ่ืน เนื่องจำกเป็นอุปกรณ์ที่ท ำงำนโดยอัตโนมัติในระบบปิด ท ำให้ผู้ใช้ไม่มี
โอกำสได้รับอันตรำยระหว่ำงจัดสร้ำงชิ้นงำน ซ่ึงล ำแสงเลเซอร์จะถูกจ ำกัดพ้ืนที่กำรใช้
งำนในวงแคบมำก และไม่สำมำรถท ำอันตรำยกับผู้ใช้ได้ 

 

ภำพที่ 6  
เครื่องตัดเลเซอร์ชนิด

ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
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ภำพที่ 9  
เครื่องมือช่างทั่วไป 

 
 
 

เครื่องมือในส่วนนี้ เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ และสำมำรถใช้งำนร่วมกับเครื่องมือใน
ส่วน Rapid prototype ได้ ประกอบด้วย เครื่องมือช่ำงทั่วไป สว่ำน ไขควง และ
เครื่องมือตัดอ่ืน ๆ เป็นต้น เครื่องมือในส่วนนี้ยังรวมถึงเครื่องมือส ำหรับควำมปลอดภัย
ในกำรใช้งำน เช่น ถุงมือ ปลอกแขน หน้ำกำก เป็นต้น 

ภำพที่ 8    
ภาพตัวอย่างของชิ้นงานที่

สร้างขึ้นจากเครื่องตัดเลเซอร์ 

ภำพที่ 7   
ภาพการท างานของเครื่องตัด

เลเซอร์ ด้วยการใช้ล าแสงเลเซอร์
ตัดอะคริลิกเป็นรูปร่างตามที่ได้

เขียนแบบไว้ท่ีคอมพิวเตอร์ 
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เครื่องมือวัดทำงวิทยำศำสตร์ระบบดิจิตอล จะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำโครงงำน
วิทยำศำสตร์ด้วยกำรวัดค่ำควำมเปลี่ยนแปลงที่แม่นย ำ เพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนที่
เป็นวิทยำศำสตร์ได้ เช่น กล้องถ่ำยภำพควำมร้อน เครื่องวัดควำมเร็วลม เครื่องวัด
ควำมเข้มแสง  เป็นต้น โดยกำรวัดค่ำจะเป็นกำรวัดค่ำที่ครอบคลุมและแม่นย ำ
เทียบเท่ำในระดับสำกล 

 

ภำพที่ 10  
เครื่องมือวัดต่าง ๆ 
รูปแบบดิจิตอล 
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พ้ืนที่ส ำหรับกำรท ำงำน หรือ Working Space เป็นพ้ืนที่ส ำหรับกำรสร้ำงชิ้นงำน
ของนักเรียน โดยนักเรียนสำมำรถเข้ำมำใช้งำนได้อย่ำงอิสระต้ังแต่เวลำ 11.00 น. – 
20.00 น. โดยจะมีวิศวกรประจ ำห้องปฏิบัติกำรท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำร
ใช้งำนเครื่องมือ แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นได้ในห้องปฏิบัติกำร รวมถึงกำร
ป้องกันรักษำควำมปลอดภัยให้แก่นักเรียน  

นอกจำกนี้ Working Space ยังใช้เป็นพ้ืนที่ในกำรจัดอบรม หรือกำรจัด Workshop 
ให้กับนั กเรียน เป็ นพ้ืนที่ที่ สนั บสนุน ให้ นัก เรี ยนท ำงำน เป็ นกลุ่ม ได้อย่ ำง มี
ประสิทธิภำพ ก่อให้เกิดบรรยำกำศของกำรสร้ำงงำนร่วมกัน 

 

 

 

 

ภำพที่ 11  
ภาพบร รยากาศกา ร
ท า งา นจ ริ ง ใ นห้ อ ง 
STEM Lab 
 
 



คู่มือปฏิบัติกำรประจ ำ STEM Lab 2561 | 13 

    
    Section 0 

ห้องปฏิบัติกำร 

 

  
เครื่องมือในกลุ่มนี้จะสนับสนุนกำรพัฒนำชิ้นงำนอิเล็กทรอนิคส์และสมองกลฝังตัว 
โดยมีพ้ืนที่ส ำหรับกำรประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีเครื่องมือประกอบด้วย 
เครื่องบัดกรีพร้อมหัวเป่ำลมร้อน พัดลมดูดควันบัดกรี โคมไฟแว่นขยำย เครื่องจ่ำย
ไฟฟ้ำกระแสตรง  ออสซิลโลสโคป และชุดอุปกรณ์สนับสนุนกำรบัดกรี  

เครื่องมือในกลุ่มนี้ยังรวมถึงกลุ่มสมองกลฝังตัว และชุด Kit ที่นักเรียนสำมำรถเข้ำ
ประกอบ เรียนรู้กำรเขียนโปรแกรม และฝึกบัดกรีได้ ท ำให้เยำวชนได้ฝึกฝนและ
เริ่มต้นกำรสร้ำงนวัตกรรมได้เป็นอย่ำงดี 

ภำพที่ 12  
กลุ่ม เครื่อ งมือ
เ พ่ื อง า นท า ง
อิเล็คทรอนิกส์ 
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นวัตกรรมน ำร่องเป็นกิจกรรมในแผนของโครงกำร STEM Lab เพ่ือกำรส่งเสริมกำรใช้
ห้องปฏิบัติกำรให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม และแสดงศักยภำพของ
ห้องปฏิบัติกำรที่สำมำรถสร้ำงสิ่งประดิษฐ์ที่มีควำมทันสมัย และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ซ่ึงประกอบด้วย 2 โครงกำรหลัก ได้แก่ โครงกำรอวกำศใน
โรงเรียน และโครงกำรหุ่นยนต์มนุษย์จ ำลองขนำดเท่ำจริง 

1) โครงกำรอวกำศในโรงเรียน 

โรงเรียนในโครงกำร STEM Lab จะได้ร่วมกันระดมควำมคิด และพัฒนำโครงกำรอวกำศ 
ด้วยกำรสร้ำงดำวเทียมกระป๋องที่มีภำรกิจต่ำง ๆ เพ่ือส่งขึ้นไปทดสอบที่ขอบอวกำศ และ
ร่วมกันเก็บผลกำรทดลองของชั้นบรรยำกำศระดับสูง รวมถึงกำรต่อยอดไปถึงกำรสร้ำง
ดำวเทียม Cubesat เพ่ือเป็นแนวทำงกำรต่อยอดส่งขึ้นสู่อวกำศจริงด้วยสถำนีอวกำศ
นำนำชำติ ISS ซ่ึงจะกลำยเป็นดำวเทียมดวงแรกของอำเซียนที่สร้ำงโดยเยำวชนในระดับ
มัธยมปลำย ซ่ึงในโครงกำรดังกล่ำวจะมีกลุ่มวิจัยดำวเทียม Spacebox โดยไทยคม ร่วม
เป็นพ่ีเลี้ยงสนับสนุนกำรพัฒนำโครงงำนของเยำวชนตลอดระยะเวลำโครงกำร 

 

ภำพที่ 16  
การปล่อยโครงงานขึ้นสู่อวกาศ

ด้วยบอลลูนฮีเลี่ยม 
 
 

ภำพที่ 17  

โครงงานอวกาศของ
นักเรียนมัธยมไทย 

 

1.3 นวัตกรรมน ำร ่อง (Mega Project)  
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2) โครงกำรหุ่นยนต์มนุษย์จ ำลองขนำดเท่ำจริง 

โรงเรียนในโครงกำร STEM Lab จะได้เข้ำร่วมกันสร้ำง หุ่นยนต์จุฬำภรณฮิวแมน
นอยด์ (Humanoid) ด้วยกำรใช้เครื่องมือของห้อง STEM Lab สร้ำงหุ่นยนต์ในทุก
ภำคส่วน ซ่ึงประกอบด้วย โครงสร้ำง ระบบสมองกลฝังตัว ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่ำง 
ๆ ซ่ึงนักเรียนใน STEM Lab จะได้ทักษะทั้งในด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรค้นหำ
ข้อมูล กำรแก้ไขปัญหำ และทักษะกำรใช้งำนเครื่องมือต่ำง ๆ  ของห้อง STEM Lab 

 
 
 
 

แผนกำรด ำเนินงำนในปี 2561 นี้  สวทน. ได้มีกำรจัดท ำหลักสูตรกำรใช้งำน
ห้องปฏิบัติกำร Fabrication Lab/ STEM Lab  ร่วมกับคณะที่ปรึกษำ อำจำรย์
มหำวิทยำลัย และภำคเอกชนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ ซ่ึงหลักสูตรดังกล่ำวจะมี
เนื้อหำประกอบด้วย วิธีกำรใช้เครื่องมือ และกำรแก้ปัญหำเบื้องต้นของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทั้งหมดในห้องปฏิบัติกำร และเนื้อหำกำรสร้ำงนวัตกรรมน ำร่อง และ
กำรพัฒนำโครงงำน 4.0  

หลักสูตรดังกล่ำวเป็นเนื้อหำที่ออกแบบมำให้ใช้งำนร่วมกับห้องปฏิบัติกำรที่นักเรียน
สำมำรถใช้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เข้ำใจว่ำเครื่องมีควำมสำมำรถอย่ำงไรและใช้งำน
อย่ำงไร วิศวกรประจ ำห้องปฏิบัติกำรสำมำรถใช้หลักสูตรนี้ในกำรแก้ไขปัญหำ หรือ
แนะน ำนักเรียนถึงกำรใช้งำนเบื้องต้น ส ำหรับ ครู อำจำรย์ และบุคลำกรของ
โรงเรียน สำมำรถน ำมำปรับใช้กับวิชำกำรเรียนกำรสอนที่มีอยู่ให้สอดคล้อง และมี
ประสิทธิภำพที่ดีขึ้นได้ เช่น วิชำนวัตกรรม วิชำโครงงำน เป็นต้น 

 

ภำพที่ 18  
ภาพตัวอย่างหุ่นยนต์ 

Humanoid ที่สามารถสร้างได้
จากห้อง STEM Lab 

 

1.4 หลักสูตร Fabrication Lab/ STEM Lab 
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ภำพที่ 19  
หนังสือหลักสูตร 

ของห้องปฏิบัติการ  
Fabrication Lab/  

STEM Lab 
 
 

 

 

ในโครงกำร STEM Lab ได้มีกำรจัด Workshop เพ่ือแนะน ำและฝึกใช้เครื่องมือให้กับ
บุคลำกรในโรงเรียน เพ่ือให้ ครู อำจำรย์ได้ท ำควำมรู้จักเครื่องมือ และวิธีกำรใช้งำน
เบื้องต้นของห้องปฏิบัติกำร เพ่ือให้สำมำรถแนะน ำนักเรียนในกำรเข้ำมำใช้งำนห้องได้ 
รวมถึงกำรแนะแนวทำงกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรในกำรพัฒนำโครงงำน ด้วยกำรยกตัวอย่ำง
โครงงำนที่สำมำรถพัฒนำได้ เช่นโครงงำนอวกำศ และโครงงำนในยุค 4.0  

เนื้อหำกำรอบรมเป็นแนวทำงกำรใช้ STEM Lab และจุดประสงค์ของกำรจัดต้ัง STEM 
Lab กำรอบรมกำรใช้เครื่องพิมพ์สำมมิติ กำรอบรมกำรรู้จักเครื่องมือวัดแบบดิจิตอล
เบื้องต้น และกำรอบรมกำรใช้เครื่องตัดเลเซอร์ และกฎควำมปลอดภัยต่ำง ๆ เบื้องต้น 

 
 ภำพที่ 20 การแนะน าแนวทางในการท างาน และการใช้เครื่องมือของห้องปฏิบัติการเบื้องต้น 

1.5 กำรแนะน ำและฝึกใช้เคร ื่องมือให้กับบุคลำกรในโรงเร ียน 
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ล ำดับ รำยกำร งบประมำณ 

ห้องปฏิบัติกำร STEM Lab 

1 ชุดอุปกรณ์ตำมแผน STEMLab 49 รำยกำร  ฿400,000 - ฿500,000 

2 เครื่องตัด Laser ชนิดควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  ฿300,000 - ฿400,000 

กำรบริหำรจัดกำร 

3 วิศวกรดูแลห้องปฏิบัติกำร  ตำมอัตรำจ้ำง 

4 เฟอร์นิเจอร์ภำยในห้อง STEMLab จัดหำโดยโรงเรียน 

5 ปรับปรุงห้องที่จะน ำมำใช้ติดต้ัง STEMLab ประเมินโดยโรงเรียน 

   

 

งบประมำณในส่วนนี้ ส ำหรับโรงเรียนที่ต้องกำรจะจัดต้ังห้องปฏิบัติกำร Fabrication 
Lab/ STEM Lab ทีเ่หมือนกับต้นแบบ สำมำรถประมำณค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวได้ ซ่ึง
งบประมำ ณ ประกอบด้วยงบประมำ ณ 2  ส่วน คือ งบประมำ ณในกำรจัดต้ั ง
ห้องปฏิบัติกำรจ ำนวน 700,000 – 900 ,000 บำท และงบประมำณในกำรบริหำร
จัดกำรของโรงเรียนประมำณซ่ึงขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน ดังแสดงในตำรำงด้ำนล่ำง  

แนวทำงในกำรจัดซ้ือเครื่องมือของห้องปฏิบัติกำร STEM Lab ควรมีกำรด ำเนินกำร
จัดซ้ือตำมระเบียนของโรงเรียน  ซ่ึงรำคำจะเปลี่ยนแปลงตำมกำรสอบรำคำของแต่ละที่ 
ทั้งนี้ค่ำใช้จ่ำยไม่ควรเกินจำกงบประมำณดังกล่ำว 

(ในกรณีที่ต้องกำรแนวทำง TOR สำมำรถติดต่อ สวทน. เพ่ือขอรับได้) 

1.6 ขอบเขตงบประมำณในกำรจัดตัง้ Fabrication Lab 
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 ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 

Rapid Prototype 

1 เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) 3 - 4 

2 เครื่องตัด Laser ชนิดควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 1 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกำรติดต้ัง Software เฉพำะทำง 2 

4 ระบบส ำรองไฟฟ้ำ 1 

5 ปำกกำ 3 มิติ 3 

6 วัสดุส ำหรับพิมพ์ 3 มิติประเภท PLA  (กิโลกรัม) 20 

เครื่องมือวัดทำงวิทยำศำสตร์ 

7 กล้องถ่ำยภำพควำมร้อน เพ่ือกำรวิเครำะห์อุณหภูมิขั้นสูง 1 

8 Oscilloscope ชนิดติดต้ังกับคอมพิวเตอร์ 1 

9 เทอร์โมมิเตอร์ชนิดไร้สัมผัส (Infrared thermometer) 1 

10 เครื่องวัดควำมเข้มของแสงชนิดดิจิตอล (Lux Meter) 1 

11 เครื่องวัดควำมเร็วลมแบบดิจิตอล (Anemometer) 1 

12 วัดควำมดังเสียง 1 

13 มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอลแบบมือถือ 1 

14 เครื่องจ่ำยไฟฟ้ำกระแสตรง 2 

15 เวอร์เนียร์คำลิปเปอร์ชนิดดิจิตอล 2 

16 กล้องจุลทรรศน์ชนิดแสดงผลบนจอดิจจิตอล 1 

17 ชุดกล้องจุลทรรศน์แบบพกพำ 100 เท่ำ 2 

18 ชุดเครื่องชั่งควำมละเอียดสูง ชนิดดิจิตอลชนิด 0.001g, 0.1g, และ 1g 1 

19 ตู้โชว์กระจกเพ่ือกำรจัดแสดงเครื่องมือ 2 

20 ชั้นวำงของ  1 

สนับสนุนกำรสร้ำงช้ินงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

21 หัวแร้งบัดกรีและเครื่องเป่ำลมร้อน ชนิดปรับอุณหภูมิได้ 1 

22 เครื่องดูดซับควันตะก่ัวบัดกรีชนิดต้ังโต๊ะ 2 

23 แผ่นรองรับกำรบัดกรี ชนิดยำงซิลิโคน 3 

24 โคมไฟแว่นขยำย 2 

1.7 รำยกำรเครื่องมือห้องปฏิบัติกำร Fabrication Lab 
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ชุดกล่องเครื่องมือสนับสนุนกำรบัดกรี  
      - หัวแร้งชนิดด้ำมจับปืน ก ำลังงำนหัวแร้ง 100w 
      - ตะก่ัวบัดกรีชนิดม้วน 0.25 ปอนด์ 
      - น้ ำยำประสำนตะก่ัวบัดกรี ชนิดตลับ 
      - แหนบบัดกรี 
      - คีมปอกสำยไฟ 
      - คีมตัดขำอุปกรณ์ 
      - ที่ดูดตะก่ัว 
      - อุปกรณ์เพ่ือควำมปลอดภัย 

1 

เครื่องมือเชิงกล 

26 สว่ำนแท่น  1 

27 สว่ำนไร้สำย 1 

28 หินเจียร์ล้อคู่  1 

29 

กล่องเครื่องมือ พร้อมเครื่องมือพ้ืนฐำน 
     - ชุดไขควง 30 ขนำด 
     - ชุดตะไบ 6 ขนำด 
     - ชุดประแจ 6 เหลี่ยม 
     - ชุดสร้ำงเกลียว 12 ชิ้น 
     - ชุดช่วยตัดต่ำงๆ 
     - อุปกรณ์เพ่ือควำมปลอดภัย 

1 

30 แผงเครื่องมือชนิดติดผนังและชุดตะขอแขวนเครื่องมือพลำสติก 21 ชิ้น 3 

31 แผงเครื่องมือชนิดต้ังพ้ืน พร้อมตะขอแขวนเครื่องมือ 2 

ส่ือกำรสอน 
 ชุดฝึกสร้ำงสมองกลเพ่ือกำรท ำโครงงำน  

32 ชุดเซนเซอร์ทำงวิทยำศำสตร์ 37 ชนิด 2 
33 ชุดฝึกสมองกลฝังตัวชนิด Arduino UNO 10 
34 ชุดท ำควำมเข้ำใจวงจรไฟฟ้ำเบื้องต้น 1 
 ชุดหุ่นยนต์  

35 ชุดฝึกสร้ำงแขนกลแบบ 6 DOF 1 
36 ชุดฝึกสร้ำงหุ่นยนต์แบบล้อพร้อมสมองกล 5 
 ชุดฝึกบัดกรีวงจร  

37 แผงวงจรพวงกุญแจไฟกระพริบ 50 
38 แผงวงจรเกมส์ทดสอบสมำธิ 20 
39 แผงวงจรเสียงชนิดต่ำงๆ 20 
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อุปกรณ์เสริม 

40 กล้องวงจรปิดชนิด WiFi มุมภำพแบบ 360 องศำ 3 

41 เครื่องพิมพ์เอกสำร 1 

42 หมึกเติม 4 สี (ชุด) 2 

43 เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้ำ AVR-Stabilizer 2000W 1 

44 อุปกรณ์ปฐมพยำบำล 1 

45 ถังดับเพลิงชนิดสำรสะอำด 1 

46 ชุดปลั๊กพ่วงและระบบเพ่ือควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำ 5 

47 ชุดกำว 1 
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บทที่ 2 

  
เครื่องพิมพ์สำมมิติ 



คู่มือปฏิบัติกำรประจ ำ STEM Lab 2561 | 23 

    
    Section 0 

เครื่องพิ
มพ์

สำมมิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

เครื่องพิมพ์สำมมิติ เป็นเครื่องฉีดขึ้นรูปวัสดุประเภทโพลิเมอร์โดยควบคุมกำรพิมพ์ขึ้น
รูปด้วยคอมพิวเตอร์ โดยสำมำรถสร้ำงรูปร่ำงของชิ้นงำนได้อย่ำงอิสระในรูปแบบของ
สำมมิติ โดยเครื่องใน Fabrication Lab ใช้เส้นโพลิเมอร์ชนิด PLA (Polylactic) ซ่ึง
เป็นพลำสติกที่ท ำจำกธรรมชำติ และไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้งำน มำให้ควำมร้อนโดยหัวพิมพ์
ชนิดท ำควำมร้อนจนหลอมละลำย และท ำกำรฉีดโพลิเมอร์ที่หลอมละลำยลงไปเป็น
รูปร่ำงต่ำง ๆ ที่ได้ออกแบบไว้ โดยจะท ำกำรพิมพ์ลงไปทีละชั้นจนได้ขนำดและรูปทรง
ที่ได้เขียนแบบไว้ 

โดยผู้ใช้งำนจะต้องวำดแบบในรูปร่ำงของสำมมิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
สั่งงำนให้เครื่องพิมพ์สำมมิติท ำกำรพิมพ์ได้ตำมรูปร่ำงที่ ต้องกำร ซ่ึงใน ปัจจุบันมี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หลำยโปรแกรมที่สนับสนุนกำรวำดแบบสำมมิติโดยสำมำรถ
ออกแบบได้ง่ำย และเหมำะต่อกำรสนับสนุนกำรพัฒนำชิ้นงำนของนักเรียน นักศึกษำ  

ภำพที่ 1 
แขนเทียม: สามารถออกแบบและ
สร้างออกมาให้พอดีกับผู้ใช้แต่ละคน
ได้ และมีราคาที่ถูกกว่าแขนเทียม
ทั่วไปในท้องตลาดมาก  

ภำพที่ 2 
หุ่นยนต์: ทุกชิ้นส่วนของ
หุ่นยนต์ตัวนี้สร้างจาก
เครื่องพิมพ์สามมิติ 

2.1 ภำพรวมของเครื่องพิมพ์สำมมิติ 



คู่มือปฏิบัติกำรประจ ำ STEM Lab 2561 | 24 

    
    Section 0 

เครื่องพิ
มพ์

สำมมิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภำพที่ 3 
โมเดลส าหรับการศึกษา : เครื่องพิมพ์สามมิติสามารถ
พิมพ์โมเดลที่เห มือนของจ ริงไ ด้ ( ไฟล์โมเดลสา มมิ ติ
ดังกล่าวได้แสกนมาจากโมเดลจริง) 

เครื่องพิมพ์สำมมิติท ำงำนได้อย่ำงอัตโนมัติ โดยมีส่วนประกอบต่ำง ๆ ที่
ท ำงำนร่วมกัน โดยภำพด้ำนล่ำงแสดงส่วนประกอบหลัก ๆ ของเครื่องพิมพ์สำม
มิติดังต่อนี้ 

 

ภำพที่ 4  
ภาพเครื่องพิมพ์สามมิติ 
แสดงส่วนประกอบด้านหน้า 
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ภำพที่ 5  
ภาพเครื่องพิมพ์สามมิติ 
แสดงส่วนประกอบด้านข้าง 
(ด้านซ้าย) 

ภำพที่ 6  
ภาพเครื่องพิมพ์สามมิติ 
แสดงส่วนประกอบด้านหลัง  
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กำรใช้งำนเครื่องพิมพ์สำมมิติมีแนวทำงกำรท ำงำนดังนี้  

1. กำรได้มำซ่ึงไฟล์ภำพสำมมิติที่ต้องกำรจะพิมพ์ 

 สำมำรถท ำได้ 2 วิธีหลัก ๆ คือ กำรวำดโมเดลสำมมิติด้วยกำรใช้โปรแกรม หรือ
กำรดำวโหลดจำกเว็บไซต์และน ำมำปรับขนำด หรือปรับแต่งตำมที่ต้องกำรด้วย
โปรแกรมได้ โดยผลลัพธ์จำกโปรแกรมจะเป็นไฟล์ .stl หรือ .obj ดังที่จะมี
อธิบำยในหัวข้อถัดไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กำรน ำ ไฟล์ .stl หรือ .obj มำเปลี่ยนให้เป็นไฟล์ภำ ษำเครื่อง เช่น  .gx 
เนื่องจำกไฟล์ที่เครื่องพิมพ์รองรับจะเป็น ไฟล์ภำษำเครื่องเท่ำนั้น จึงจ ำเป็น
จะต้องใช้โปรแกรม Slicer ในกำรแปลงไฟล์พร้อมทั้งก ำหนดคุณลักษณะกำร
พิมพ์ เพ่ือน ำเอำไฟล์ภำษำเครื่องไปพิมพ์ต่อไป 

 

ภำพที่ 7  
การใช้โปรแกรมในการ
วาดและปรับแต่งโมเดล
สามมิติ 

ภำพที่ 8  
นักเรียนก าลังปรับแต่ง
ไฟล์สามมิติก่อนน าไป
เข้าเครื่องพิมพ์ 

2.1.1 Concept กำรใช้งำนเครื่องพิมพ์สำมมิติ 
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3. กำรสั่งพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์สำมมิติ 

เม่ือท ำกำรแปลงไฟล์สำมมิติเป็นไฟล์ภำษำเครื่องแล้ว สำมำรถน ำไฟล์ดังกล่ำวมำ
ป้อนเข้ำสู่เครื่องพิมพ์สำมมิติเพ่ือท ำกำรพิมพ์พลำสติกขึ้นรูปตำมโมเดลต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. เครื่องพิมพ์สำมมิติท ำงำนด้วยกำรพิมพ์โมเดลออกมำทีละชั้นไปเรื่อย ๆ ซ่ึง
อำจจะใช้เวลำต้ังแต่ 1 ชั่วโมงไปจนถึง 20 ชั่วโมง โดยระยะเวลำงำนพิมพ์จะ
ขึ้นอยู่กับขนำดของโมเดล 

ภำพที่ 9  
ก า ร สั่ ง ง า น พิ ม พ์ ที่
เครื่องพิมพ์สามมิติ 

ภำพที่ 10  
เครื่องพิมพ์สามมิติผลิต
ชิ้นงาน 
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5. เครื่องพิมพ์สำมมิติจะหยุดท ำงำนอัตโนมัติเม่ือพิมพ์โมเดลเสร็จเรียบร้อย และ
เรำสำมำรถแกะโมเดลออกจำกฐำนมำใช้งำนได้ทันที  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพที่ 11  
ตัวอย่างโมเดลที่ได้จาก
การพิมพ์ 
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2.2 กำรใส ่วัสดุพิมพ์ให ้กับเครื่องพิมพ์สำมมิติ 

กำรใส่วัสดุพิมพ์นี้ จะท ำเม่ือเริ่มต้นใช้งำนครั้งแรก หรือกำรเปลี่ยนม้วนพิมพ์ 
และสำมำรถใส่ทิ้งเอำไว้ส ำหรับกำรพิมพ์ในครั้งต่อ ๆ ไปได้ โดยมีขั้นตอนกำรท ำ
ดังนี้ 

1. วิธีกำรเปิด / ปิดเครื่อง 

เสียบปลั๊กไฟของเครื่ องพิมพ์สำมมิติแล้วกดปุ่มเปิด (สีด ำข้ำงหน้ ำ
จอแสดงผล) ค้ำงไว้ประมำณ 3 วินำทีแล้วแล้วปล่อย หน้ำจอสัมผัสจะ
เปิดขึ้น และท ำแบบนี้ เช่นกันเพ่ือปิดเครื่องโดยเครื่องจะมีหน้ำต่ำงขึ้นมำ
ให้ยืนยันอีกครั้ง หลังจำกนั้นหน้ำจอสัมผัสจะดับลง 

2. วิธีกำรใส่วัสดุพิมพ์:  

a. เปิดฝำถำดที่บริเวณด้ำนหลังของเครื่องพิมพ์สำมมิติ 

 

b. น ำวัสดุพิมพ์ม้วนขนำด 600 กรัม ใส่เข้ำในถำด (ส ำหรับม้วนพิมพ์
ขนำด 1 กิ โลกรัม จะไม่สำมำรถ ใส่ลงในถำดได้  จะต้อง ติดต้ังไว้
ภำยนอกด้วยม้วนแขวน) โดยวัสดุพิมพ์ไม่ควรแกะออกจำกถุงพลำสติก 
หำกไม่ได้น ำมำใช้งำนทันที เพ่ือเป็นกำรรักษำสภำพของวัสดุพิมพ์ไม่ให้
เจอควำมชื้นและเปรำะหักง่ำย 
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  2.3 น ำปลำยของเส้นวัสดุพิมพ์ใส่เข้ำไปในช่องทำงออกของถำดที่
ต่อเชื่อมอยู่กับท่อ ซ่ึงอยู่ด้ำนเดียวกับที่เปิดของถำดใส่วัสดุพิมพ์ 
จนกระทั่งสำยโผล่ออกมำอีกด้ำนของท่อ 

 

2.4 เม่ือใส่ม้วนวัสดุพิมพ์ลงในถำดเรียบร้อย จึงน ำกลับลงติดต้ังที่
เครื่องพิมพ์สำมมิติเช่นเดิม 

 

2.5  ไปทีหน้ำจอ Touch Screen แล้วเลือก Tool -> Filament -> 
Load จำกนั้นหน้ำจอจะขึ้นว่ำ “I’m heating up…” ซ่ึงจะใช้
เวลำประมำณ 2 นำทีในกำรอุ่นตัวหลอมวัสดุพิมพ์ 

 

 

df 
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2.6 รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์ท ำควำมร้อนได้เกิน 220 องศำ และขึ้น
ข้อควำมดังภำพ ให้ตัดปลำยเส้นและใส่วัสดุพิมพ์ดันเข้ำไปเบำ ๆ 
ที่ตัวหลอมวัสดุพิมพ์ จนกระทั่งมีพลำสติกฉีดออกมำที่หัวพิมพ์ 
แล้วจึงหยุด แล้วกดปุ่ม “Done” บนหน้ำจอ 

กรณีมีวัสดุพิมพ์สีเดิมเหลือค้ำงอยู่ที่หัวพิมพ์ ให้รอจนกระทั่งวัสดุ
เดิมออกมำจนหมดจำกหัวพิมพ์และวัสดุพิมพ์ใหม่เริ่มหลอม
ออกมำพอสมควร เพ่ือให้กำรพิมพ์ไม่มีกำรเจอปนออกมำหลำยสี 
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2.7 ดึงวัสดุพิมพ์ส่วนเกินออกจำกหัวพิมพ์ แล้วน ำท่อสีด ำใส่กลับไปยัง
ตัวหลอมวัสดุพิมพ์ (ระวังควำมร้อนจำกหัวพิมพ์) 

 

เม่ือวัสดุพิมพ์เดิมหมดลงหรือต้องกำรเปลี่ยนสี สำมำรถท ำกำรเปลี่ยนวัสดุพิมพ์
ได้ดังนี้ 

1. ดึงสำยครอบสีด ำออกจำกตัวหลอมวัสดุพิมพ์ แล้วตัดวัสดุพิมพ์ด้วยคีมตัดที่
ขั้วติดกับตัวหลอมวัสดุพิมพ์ 

 
 

2. บนหน้ำจอ Touch Screen เลือก Tool -> Filament -> Load จำกนั้น
หน้ำจอจะขึ้นว่ำ “I’m heating up” ซ่ึงจะใช้เวลำประมำณ 2 นำทีใน
กำรอุ่นตัวหลอมวัสดุพิมพ์ 
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  3. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์ท ำควำมร้อนและมีพลำสติกไหลออกมำที่หัวพิมพ์ 
และรอจนวัสดุพิมพ์เก่ำไหลอออกมำจนหมด ตัดปลำยเส้นพิมพ์ของวัสดุ
พิมพ์ใหม่แล้วจึงใส่เข้ำไป จนกระทั่งเป็นวัสดุใหม่ที่ออกมำจำกหัวฉีดแล้วจึง
หยุด แล้วกดปุ่ม “Done” บนหน้ำจอ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ดึงวัสดุพิมพ์ส่วนเกินออกจำกหัวพิมพ์ (ระวังหัวพิมพ์ร้อน) แล้วน ำท่อสีด ำใส่
กลับไปยังตัวหลอมวัสดุพิมพ์ 

 

 

เม่ือมีกำรถอดเปลี่ยนเส้นพิมพ์ เส้นพิมพ์ม้วนเดิมควรต้องเก็บรักษำไว้ท่ี 
แห้ง และควรมีสำรดูดควำมชื้น เช่น ซิลิกำเจล หรือแคลเซีมคลอไรด์ ใส่
ไว้ในภำชนะที่เก็บด้วย เนื่องจำกเส้นพิมพ์จะเปรำะง่ำย และอำจท ำให้
งำนพิมพ์ไม่มีคุณภำพหำกเส้นชื้น ทั้งนี้ควรจะน ำปลำยเส้นพิมพ์ขัดไว้กับ
ม้วนพิมพ์ทุกครั้งที่ เก็บเพ่ือ ไม่ให้เส้นพัน กัน ซ่ึงจะก่อ ให้เกิดปัญหำ
เครื่องพิมพ์ติดขัดได้ในอนำคต  

ส ำหรับ เส้ นพิมพ์ให ม่ หำ กยั งไ ม่ใช้ง ำน ไม่ควรแกะออกจ ำกซอง
สุญญำกำศ เพ่ือคงสภำพเดิมไว้เป็นดีที่สุด 
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2.3 กำรได้มำซ่ึงไฟล์โมเดลสำมมิติ  

ภำพที่ 12  
เว็บไซต์ที่ มีโมเดลสาม
มิติให้ดาวน์โหลดได้ 

ภำพที่ 13  
การค้นหาและดาวน์โหลดไฟล์ 

2.3.1 กำรดำวน์โหลดไฟล์โมเดลสำมมิติ 

กำรสร้ำงไฟล์สำมมิติเพ่ือน ำมำพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สำมำรถเริ่มต้นเรียนรู้และ
พัฒนำได้ง่ำย อย่ำงไรก็ตำมไฟล์ส ำหรับเครื่องพิมพ์สำมมิติส ำเร็จรูปนั้นมีอยู่เป็น
จ ำนวนมำก ซ่ึงสำมำรถเข้ำไปเลือกโมเดลส ำเร็จรูปดังกล่ำวได้บนอินเตอร์เน็ ต 
รวมถึงสำมำรถน ำไฟล์ดังกล่ำวมำแก้ไข และเลือกขนำดที่ต้องกำรจะพิมพ์ได้ ใน
หัวข้อนี้จะเป็นกำรแนะน ำกำรดำวน์โหลดโมเดลจำกอินเตอร์เน็ตเพ่ือน ำมำพิมพ์ด้วย
เครื่องพิมพ์สำมมิติ 

1. เว็บไซต์ที่แนะน ำส ำหรับโมเดลสำมมิติ คือ  www.thingiverse.com ซ่ึงมี
โมเดลมำกถึงแสนแบบให้เลือกน ำมำพิมพ์ได้  โ ดยแนะน ำให้ เข้ำไปที่เมนู  
“EXPLORE” หรือใช้เมนูค้นหำ โดยใส่ชื่อโมเดลที่ต้องกำรค้น 

 

2. เม่ือได้โมเดลทีต้องกำร สำมำรถกด Download บริเวณด้ำนขวำของหน้ำจอเพ่ือ
น ำไฟล์ดังกล่ำวมำเก็บไว้ท่ีเครื่อง ซ่ึงไฟล์ดังกล่ำวท่ีดำวน์โหลดจะเป็นไฟล์ .zip  

 

3. Unzip ไฟล์ดังกล่ำวและจะได้ไฟล์โมเดลสำมมิติเป็นไฟล์ .stl ซ่ึงจะน ำไปเปิด
โปรแกรม Slicer ที่จะอธิบำยในบทท่ี 4 อีกครั้งหนึ่ง 

http://www.thingiverse.com/
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ส ำหรับโปรแกรมที่ใช้ในกำรสร้ำงไฟล์โมเดลสำมมิติ มีหลำยโปรแกรมทั้งเป็นแบบ 
freeware และทั้งโปรแกรมลิขสิทธ์ิ ในหัวข้อนี้จะยกตัวอย่ำงโปรแกรม freeware ที่
ได้รับควำมนิยมและใช้งำนง่ำย 

1. โปรแกรม Tinkercad เป็นโปรแกรมที่ท ำงำนบนเว็บไซต์ โดยสำมำรถเข้ำไปได้
ที่ www.tinkercad.com เพ่ือสร้ำงชิ้นงำนสำมมิติ น ำเข้ำและน ำออกเป็นไฟล์ 
.stl ได้ ง่ำยต่อกำรใช้งำนและมีบทเรียนกำรใช้งำนบนเว็บไซต์ โดยต้องเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตตลอดเวลำที่ใช้งำน 

 

2. โปแกรม 123Design เป็ น อีก freeware ที่ ใ ช้ งำ น ง่ ำ ย  สำ มำ รถ ติด ต้ั งที่
คอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สำมำรถน ำเข้ำและน ำออกไฟล์ 
STL ได้เช่นเดียวกัน  

 
 

ภำพที่ 14  
เว็บไซต์สร้างโมเดลสามมิติ 
TinkerCad 

ภำพที่ 15  
โปรแกรมสร้างโมเดลสามมิติ 
123Design 

2.3.2 กำรสร้ำงโมเดลสำมมิติด้วยโปรแกรม 
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3. Google SketchUp เป็นอีก Freeware หนึ่งที่น่ำสนใจ สำมำรถท ำได้ทั้ง online 
และ offline คือสำมำรถดำวโหลดโปรแกรมมำติดต้ัง หรือสำมำรถสร้ำงโมเดล
ผ่ำนเว็บไซต์ได้ ข้อดีของโปแกรมนี้ คือมีโมเดลที่สร้ำงไว้ให้สำมำรถเลือกใช้ได้มำก 
และสำมำรถสร้ำงสีของวัสดุพ้ืนผิวได้หลำกหลำย 

 

 

ทั้งสำมโปรแกรมที่แนะน ำในหัวข้อนี้ ผู้ใช้สำมำรถเลือกใช้งำนได้ทั้งหมด แต่ทั้งสำม
โปรแกรมจะมีแนวคิดที่แตกต่ำงกัน ซ่ึงขึ้นอยู่กับควำมถนัดของผู้ใช้งำน 

ภำพที่ 16  
โปรแกรมสร้างโมเดล
สามมิติ SketchUp 

ภำพที่ 17  
เว็บไซต์สร้างโมเดลสาม
มิติ SketchUp 
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โปรแกรม TinkerCAD เป็นโปรแกรมที่ใช้งำนผ่ำนเว็บไซต์ได้ทันที โดยไม่จ ำเ ป็นต้อง 
download หรือติดต้ังโปรแกรม แต่จ ำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทุกครั้งที่ใช้งำน เม่ือ
เรำสมัครสมำชิกเข้ำใช้งำนเเล้ว โปรแกรมจะมีบทเรียนให้เรำได้ศึกษำเพ่ิมเติม หรือสร้ำง
ห้องเรียนเพ่ือเอำไว้สอนก็ได้ ซ่ึงสะดวกอย่ำงมำกในกำรจัดท ำหลักสูตรบทเรียนกำรสอน
ให้กับนักเรียนได้ 

ข้อดีของโปรแกรม TinkerCAD นั้นคือฟรี แถมใช้งำนง่ำยมำก สำมำรถออกแบบแล้ว จะ
บันทึกเก็บไว้เพ่ือไปพิมพ์กับเครื่องพิมพ์ 3D Printer ได้ง่ำยอีกด้วย ซ่ึงผู้เป็นเจ้ำของ
โปรแกรมตัวนี้ก็คือบริษัท Autodesk จุดประสงค์ของโปรแกรม Tinkercad นั้นถูก
ออกแบบมำส ำหรับเด็กๆ เน้นรูปแบบกำรใช้งำนที่ง่ำย ไม่ซับซ้อน ซ่ึงเหมำะเป็นอย่ำงมำก
ส ำหรับผู้ที่เริ่มต้น และยังออกแบบโมเดลสำมมิติไม่เป็นแต่อยำกเรียนรู้ สำมำรถเริ่มต้นสร้ำง
ได้แบบง่ำยๆ โดยเฉพำะส ำหรับห้องเรียน STEM Lab ที่มีเครื่องพิมพ์สำมมิติที่พร้อมพิมพ์
เป็นชิ้นงำน หลังจำกที่วำดแบบเสร็จเรียบร้อย 

 

 

ส ำหรับกำรเริ่มต้นใช้งำนในครั้งแรก ผู้ใช้สำมำรถลงทะเบียนได้ผ่ำนเว็บไซต์ ซ่ึงแนะน ำให้ใช้ 
Browser ที่เป็น chrome หรือ fire fox เท่ำนั้น เนื่องจำก Browser อำจจะไม่รองรับ
โปรแกรมนี้ โดยสำมำรถลงทะเบียนได้ตำมขั้นตอนดังนี้ 

1) เข้ำสู่ เว็บไซต์ tinkercad.com และเลือก Join now เพ่ือลงทะเบียน ส ำหรับผู้ใช้ครั้ง
แรก หำกผู้ใช้ได้ท ำกำรลงทะเบียนแล้วสำมำรถเลือก Sign In ได้ทันที 

 

 

 

 

2) ใส่ประเทศและวันเดือนปีเกิด จำกนั้นกด Next ระบบจะให้ท ำกำรต้ังอีเมลล์และ 
password จำกนั้นเรำสำมำรถเลือก Create Account ได้ทันที ซ่ึงจะปรำกฏหน้ำ
สุดท้ำยให้กดปุ่ม Done 
หมำยเหตุ: วันเดือนปีเกิดจะเป็นตัวแสดงอำยุของผู้ใช้งำน ควรใส่ให้ถูกต้อง เนื่องจำก
ระบบจะไม่ให้ผู้ใช้ที่อำยุน้อยสำมำรถเข้ำไปใช้งำนได้ 
 

 

2.4.1 กำรลงทะเบียน 

2.4 กำรใช้งำนโปรแกรม TinkerCAD 
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3) จำกนั้นเรำสำมำรถใช้งำน TinkerCAD ได้ทันที โดยที่หน้ำแรกของโปรแกรม จะมีกำร
แนะน ำบทเรียนให้ เรำสำมำรถเลือกเรียนหรือผ่ำนหน้ำนี้ไปโดยกำรปิดหน้ำต่ำงนี้ลง 

 

4) เม่ือลงทะเบียนเรียบร้อยและเข้ำมำและสร้ำงโมเดลสำมมิติได้ทันทีโดยเลือกจำก Create 
New Design ซ่ึงจะเป็นกำรเปิดโปรเจ็คใหม่ขึ้นมำ 
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5) เม่ือเข้ำมำที่หน้ำแรกของโปรแกรม เรำสำมำรถต้ังชื่อโปรเจ็คใหม่ได้ ดังต ำแหน่งที่แสดง

ในภำพ ในกรณีที่ต้องกำรกลับมำที่หน้ำหลัก ให้กดที่ไอคอน  

ข้อควรระวัง ในกำรสร้ำงชิ้นงำนทุกครั้ง โปรแกรมจะมีกำรบันทึกไว้อัตโนมัติ กำรแก้ไขต่ำงๆ  
จะเป็นตำมกำรด ำเนินงำนล่ำสุดที่ได้สร้ำงเอำไว้ 

 
6) ทุกโปรเจ็คที่เปิดขึ้นมำจะมีกำรบันทึกโดยอัตโนมัติ และสำมำรถกลับไปแก้ไขใหม่ได้ โดย

เลือกที่ไอคอน Tinker this ดังแสดงในภำพ 

 
7) ส ำหรับกำรเข้ำใช้งำนในครั้งต่อไป ผู้ใช้สำมำรถเข้ำสู่โปรแกรมด้วยกำรเปิดเข้ำสู่เว็บไซต์ 

www.tinkercad.com และเลือก Sign in จำกนั้นจึงใช้ username และ password ที่
ได้ลงทะเบียนไว้ ก็จะสำมำรถเข้ำมำสร้ำงโมเดลสำมมิติได้ทันที 
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2.4.2.1 ส่วนประกอบของโปรแกรม  
เม่ือเข้ำสู่หน้ำหลักของกำรท ำงำน โปรแกรม TinkerCAD มีส่วนประกอบด้วย 6 อย่ำง
หลัก ๆ ดังแสดงในภำพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เครื่องมือจัดกำรมุมมอง ท ำหน้ำที่จัดกำรมุมมองให้กับผู้ใช้เพ่ือให้มองภำพสำมมิติได้
รอบด้ำน ในระหว่ำงกำรสร้ำงโมเดล โดยวิธีกำรใช้งำนจะอธิบำยต่อไปในหัวข้อถัดไป 

2) พืน้ท่ีสร้ำงงำน เป็นพ้ืนที่ท่ีใช้ในกำรสร้ำงโมเดลสำมมิติ โดยแต่ละโมเดลสำมำรถน ำมำ
ผสม ตัดแบ่ง กันได้บนพ้ืนที่นี้ 

3) กลุ่มโมเดลสำมมิติ เป็นโมเดลรูปทรงต่ำง ๆ ที่ เรำสำมำรถเลือกน ำมำผสมเพ่ือสร้ำง
โมเดลตำมที่ต้องกำรได้ โดยโมเดลส่วนมำกที่ใช้งำนจะอยู่ในกลุ่มของ Basic Shape ซ่ึง
เป็นโมเดลเลขำคณิตพ้ืนฐำนที่สำมำรถน ำมำผสมกันได้  

4) เครื่องมือผสมโมเดลสำมมิติ เป็นกลุ่มเครื่องมือที่ท ำหน้ำที่ในกำรผสม และจัดวำง
โมเดล 

5) กำรน ำเข้ำ/น ำออก ไฟล์ ในโปรแกรม TinkerCAD นี้ สำมำรถน ำเข้ำไฟล์สำมมิติเพ่ือ
มำปรับแต่ง และสำมำรถน ำออกหรือส่งไฟล์เพ่ือน ำไปพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สำมมิติ หรือ
น ำไปปรับแต่งเพ่ิมเติมได้  

6) ตัวช่วยจัดกำรพื้นท่ีท ำงำน เครื่องมือในส่วนนี้จะช่วยให้เรำสร้ำงโมเดลสำมมิติได้ง่ำย
ขึ้น  

 

 

 

 

2.4.2 ส่วนประกอบของโปรแกรม และกำรปรับมุมมอง  
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2.2 กำรปรับมุมมองด้วยเครื่องมือจัดกำรมุมมอง 

มิติของกำรสร้ำงโมเดล จะเป็นแบบสำมมิติประกอบด้วย 3 แกนหลัก คือ X Y และ Z เม่ือ
เทียบบนพ้ืนที่ท ำงำนแล้วจะแสดงดังในภำพ โดยแกน X Y จะเป็นแกนในแนวระนำบ และ
แกน Z เป็นแกนควำมสูง ซึงในบทต่อ ๆ ไปจะอ้ำงต ำแหน่งโดยอ้ำงถึงแกน X Y และ Z นี้  

 
กำรปรับพลิกมุมมองจะช่วยให้กำรสร้ำงโมเดลสำมมิติง่ำยขึ้น โดยสำมำรถใช้เครื่องมือ
จัดกำรมุมมองได้ดังนี้ 

 

1) กำรหมุนพ้ืนที่ท ำงำน โดยกำรหมุนที่ไอคอน   ด้วยเมำส์ซ้ำย  

2) สำมำรถ Zoom เข้ำและออกหน้ำจอด้วยกำรใช้ปุ่ม   

3) เม่ือต้องกำรกลับไปที่มุมมองเริ่มต้น สำมำรถกดปุ่ม  ได้ทันที 
4) หำกต้องกำรดูโมเดลสำมมิติชิ้นใดสำมำรถคลิ้กเลือกที่โมเดลสำมมิติชั้นนั้น จำกนั้น

เลือกปุ่ม  เพ่ือให้มุมมอง Zoom ไปยังโมเดลที่เลือกได้ 

2.3 กำรใช้เมำส์ในกำรควบคุมมุมมอง ของโปรแกรม TinkerCAD 
1) คลิกขวำ ค้ำงไว้แล้วลำกเป็นกำรหมุน มุมมอง 
2) คลิกปุ่มกลำงค้ำงไว้แล้วลำก เป็นกำร Pan มุมมอง 
3) หมุน Scroll Wheel เป็นกำร Zoom เข้ำและออก 
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  2.4.3.1 เริ่มต้นสร้ำงโมเดลสำมมิติ  

1) เริ่มต้นสร้ำงโมเดลสำมมิติ ด้วยกำรเลือกโมเดลจำกกล่องโมเดลสำมมิติด้ำนขวำมือ ด้วย
กำรคลิ้กเมำส์ซ้ำยค้ำง และน ำมำวำงไว้บนพ้ืนที่ท ำงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ปรับแต่งคุณสมบัติของโมเดลได้ในหน้ำต่ำงที่แสดงขึ้นมำด้ำนขวำมือ ซ่ึงแต่ละโมเดลจะมี
กำรปรับคุณสมบัติได้แตกต่ำงกัน เช่น ขนำด รัศมีควำมโค้ง เป็นต้น 

  

2.4.3 กำรสร้ำงโมเดลสำมมิติ 
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3) สำมำรถปรับสีของโมเดลได้โดยเลือกที่ Solid แล้วเลือกสีตำมที่ต้องกำร ส ำหรับตัวเลือก 

transparent จะท ำให้โมเดลโปร่งแสง ใช้ในกรณีที่ ต้องกำรเห็นโมเดลภำยใน ช่วยในกำร
จัดวำงได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) ส ำหรับตัวเลือกรูปทรงแบบ Hole ใช้ส ำหรับกำรเจำะรูหรือหักลบโมเดล ซ่ึงจะอธิบำยอีก
ครั้งในบทท่ี 5 

2.4.3.2 กำรเคลื่อนย้ำยโมเดล  

1) กำรเคลื่อนย้ำยโดยใช้เมำส์ กำรเคลื่อนย้ำยในต ำแหน่งแกน X และ Y สำมำรถใช้เม้ำส์
เลือกที่โมเดลและเคลื่อนย้ำยได้ทันที ส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงในแนวแกน Z ต้องเลือกที่
ลูกศรในภำพ จึงจะเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงในแนวด่ิงได้ 

 
 

 

 



คู่มือปฏิบัติกำรประจ ำ STEM Lab 2561 | 44 

    
    Section 0 

เครื่องพิ
มพ์

สำมมิติ 

  
2) กำรใช้แป้นพิมพ์เคลื่อนย้ำย อีกวิธีหนึ่งในกำรเคลื่อนย้ำยโมเดลคือ ใช้ปุ่มซ้ำย-ขวำ และ

ปุ่มบน-ล่ำง บนแป้นพิมพ์ ในกำรเคลื่อนโมเดลในแกน X และ Y ส ำหรับกำรเคลื่อนที่ใน
แนวแกน Z สำมำรถเลือก Ctrl+ปุ่มขึ้น-ลง ได้ (รำยละเอียด Shortcut ทั้งหมดในบทท่ี 
10) 

ระยะกำรเคลื่อนที่แต่ละ step ต่อกำรกดแป้นพิมพ์ ซ้ำย -ขวำ บน-ล่ำง แต่ละครั้ง จะ
สำมำรถก ำหนดได้ที่จอด้ำนล่ำงขวำ ดังแสดงในภำพ เช่น เม่ือเลือก 0.1 mm โมเดลจะ
เคลื่อนครั้งละ 0.1 mm เท่ำนั้นต่อกำรกดแป้นพิมพ์ซ้ำย-ขวำ บน-ล่ำง 

 
3) ในกำรเคลื่อนย้ำยทีละหลำยโมเดล สำมำรถท ำได้โดยกำรเลือกพร้อมกันหลำยอันจำก

กำรครอปเลือก โดยต้องครอปให้ถูกส่วนใดส่วนหนึ่งของโมเดล หรือสำมำรถกดปุ่ม Shift 
ค้ำงไว้ แล้วใช้เมำส์คลิกเลือกโมเดลที่ต้องกำร  

นอกจำกกำรเลือกทีละหลำยโมเดลเพ่ือใช้ในกำรย้ำยพร้อมกัน ยังใช้ในกำรจัดวำง กำร
ก ำหนดขนำดพร้อมกันได้อีกด้วย 

2.4.3.3 กำรปรับขนำด  

1) ขนำดของโมเดลสำมำรถปรับได้ด้วยกำรเลือกโมเดลที่ต้องกำรปรับขนำด จำกนั้นจึง
เลือกที่ช่องสี่เหลี่ยมสีขำวท่ีแสดงบนโมเดล ซ่ึงจะปรำกฏตัวเลขแสดงขนำด กว้ำง x ยำว  
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2) ผู้ใช้สำมำรถใช้เม้ำส์ลำกปรับขนำดได้ตำมต้องกำร หรือสำมำรถพิมพ์ใส่ขนำดทีต้องกำร

ลงในช่องของขนำด 

3) กำรปรับควำมสูง เลือกที่ช่องสี่เหลี่ยมสีขำวด้ำนบนโมเดล ซ่ึงจะปรำกฏตัวเลขควำมสูง 
4) ผู้ใช้สำมำรถใช้เมำส์ลำกปรับควำมสูงได้ตำมต้องกำร หรือสำมำรถพิมพ์ใส่ขนำดของ

ควำมสูงทีต้องกำรลงไปได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3.4 กำรใช้เครื่องมือบน Clipboard 

1) กำรคัดลอก-วำง เรำสำมำรถคัดลอกโมเดลได้ด้วยกำรคลิกเลือกโมเดลที่ต้องกำรจะ
คัดลอก จำกนั้นกด Ctrl+C เพ่ือคัดลอก และ Ctrl+V เพ่ือวำง หรือสำมำรถเลือกที่

ไอคอน  และ  ได้ที่กล่องเครื่อง มือ Clipboard อีกทำงหนึ่งในกำ ร

คัดลอก คือกำร Ctrl+D หรือที่ไอคอน   

2) Undo/Redo เรำสำมำรถย้อนไป-ย้อนกลับกำรท ำงำนได้ จำกกำรกด Ctrl+Z หรือ

ที่ไอคอน  เพ่ือย้อนกลับ และกด Ctrl+Y หรือไอคอน  เพ่ือคืนค่ำล่ำสุด 

3) กำรลบ เรำสำมำรถลบโมเดลได้จำกกำรเลือกที่โมเดลแล้วกดปุ่ม Delete หรือที่
ไอคอน  
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2.4.3.5 กำรหมุนโมเดล  

เม่ือต้องกำรหมุนโมเดลให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องกำร เรำจะสำมำรถหมุนได้โดยท ำดังนี้ 

1) เลือกที่โมเดลสำมมิติที่ต้องกำรหมุน ซ่ึงโมเดลจะปรำกฏ Cursor ลูกศรโค้งซ่ึงจะสำมำรถ
หมุนได้ทั้ง 3 แกน 

 

2) คลิ้กเลือกตรง cursor ลูกศรโค้งในแกนที่ต้องกำรหมุน โดยคลิ้กค้ำงไว้และใช้เมำส์หมุน
เลือกมุมที่ต้องกำรได้ อย่ำงไรก็ตำม ในกำรหมุนแต่ละครั้งควรท ำโดยกำรใส่ตัวเลของศำ
ที่ต้องกำรหมุน เพ่ือให้ได้ค่ำกำรหมุนที่แม่นย ำ 

ข้อแนะน ำ กำรหมุนควรใส่ตัวเลขขนำดของมุมในกำรหมุนเท่ำนั้น ซ่ึงอำจต้องอำศัยกำร
ค ำนวณ เพ่ือให้ได้มุมที่แม่นย ำ กำรหมุนองศำที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลต่อกำรน ำไปพิมพ์ด้วย
เครื่องพิมพ์สำมมิติ หำกฐำนวำงไม่เรียบเสมอฐำน จะท ำให้กำรพิมพ์ไม่ส ำเร็จ ตัวอย่ำง
ในภำพ แสดงกำรวำงโมเดลสำมมิติไม่เรียบเสมอฐำน 

2.4.3.6 กำรกลับด้ำนโมเดล 

กำรกลับด้ำนโมเดลเป็นกำรกลับแบบสะท้อน ซ่ึงจะคล้ำยกับกำรหมุนโมเดล 180 องศำ แต่
จะใช้งำนง่ำยกว่ำ โดยสำมำรถท ำได้ โดยเลือกโมเดลที่ต้องกำรจะกลับด้ำน แล้วเลือกที่
ไอคอน  flip ซ่ึงจะปรำกฏให้เลือกกลับด้ำน ได้ทั้งสำมแกน จำกนั้นเลือกแกนที่ต้องกำร
กลับด้ำน 
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2.4.3.7 กำรสร้ำงตัวอักษร 

 กำรสร้ำงตัวอักษรจะคล้ำยกับกำรสร้ำงโมเดลสำมมิติอันอ่ืน ๆ โดยที่ผู้ใช้สำมำรถ
ก ำหนดข้อควำม ขนำดและรูปแบบตัวอักษรได้ ซ่ึงพิมพ์ได้ทั้งภำษำไทยและอังกฤษ โดย
สำมำรถท ำได้ดังนี้ 

1) เลือกโมเดลตัวอักษร (TEXT) ในกลุ่ม Basic Shape 

2) ปรับแก้ข้อควำมที่ต้องกำรและเลือกฟอนท์ สำมำรถพิมพ์เป็นภำษำไทยได้ 

      

3) โมเดลที่ได้สำมำรถน ำไป integrate รวมกับโมเดลสำมมิติรูปแบบอ่ืน ๆ ได้ เช่นเดียวกับ
โมเดลสำมมิติทั่วไป อย่ำงไรก็ตำมฟอนท์ท่ีมีให้เลือกมีค่อนข้ำงน้อย หำกผู้ใช้ต้องกำร
สร้ำงตัวอักษรด้วยฟอนท์อ่ืน ๆ จะต้องท ำกำรสร้ำงข้อควำมเป็นภำพสองมิติ แล้วมำ
แปลงให้เป็นภำพสำมมิติแทน ดังจะอธิบำยในบทท่ี 8 

4) ในกรณีที่ต้องกำรสร้ำงเป็นตัวอักษร สำมำรถเลือกโมเดลได้ที่กลุ่ม Text and Numbers 
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  2.4.4.1 กำรจัดวำงด้วย Ruler  
Ruler เป็นตัวช่วยที่ใช้ในกำรจัดวำงโมเดล เม่ือต้องกำรก ำหนดต ำแหน่งที่แม่นย ำของ

แต่ละชิ้นในกำรน ำมำต่อกัน โดยสำมำรถท ำได้ ดังนี้ 

1) เลือก Ruler จำกด้ำนขวำมือมำวำงบนพ้ืนที่ท ำงำน 
2) เคลื่อนย้ำย Ruler ได้โดยกำรคลิ้กค้ำงที่สัญลักษณ์สีแดงและเคลื่อนไปต ำแหน่งที่ต้องกำร 

ดังแสดงในภำพ 
3) เม่ือคลิ้ก 1 ครั้ง จะเป็นกำรเลือกแกน X Y ที่ต้องกำรวำง Ruler 

 
4) เม่ือมี Ruler บนพ้ืนที่ท ำงำน โมเดลจะแสดงขนำดและต ำแหน่งของแกน X, Y, Z ของ

โมเดลที่เลือก เม่ือเทียบกับต ำแหน่งของ Ruler 

 

2.4.4 กำรจัดวำงโมเดลด้วย Ruler และ Alignment 
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5) Ruler มี 2 โหมดให้เลื อกใช้ง ำน คือ โหมด Endpoint และ โหมด Midpoint โดย

สำมำรถเปลี่ยนโหมดได้โดยกำรคลิ้กเลือกที่สัญลักษณ์  

 

 

 

 

 

 

 

    ทั้งสองโหมดจะแสดงขนำดของโมเดลที่เลือกเหมือนกัน แต่จะแสดงต ำแหน่งต่ำงกัน โดย
ที่โหมด Endpoint จะแสดงต ำแหน่ง X Y ที่ขอบ และแสดงต ำแหน่งแกน Z ที่พ้ืนล่ำงสุด 
ส่วนโหมด Midpoint จะแสดงต ำแหน่ง X Y และ Z ที่ต ำแหน่งก่ึงกลำงโมเดล 

6) เม่ือต้องกำรเอำ Ruler ออก สำมำรถกดปิดได้ที่สัญลักษณ์  

2.4.4.2 กำรจัดวำงโมเดลด้วย Alignment 
Alignment เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในกำรจัดวำงโมเดลได้ง่ำยขึ้น โดยสำมำรถใช้งำนได้ดังนี้ 

1) ครอปเลือกโมเดลที่ต้องกำรจะจัดวำง โดยต้องครอปเลือกมำกกว่ำ 1 อันเป็นต้นไป 
(กำรครอปเลือกในโปรแกรม TinkerCAD สำมำรถครอปเลือกบำงส่วนของโมเดลได้) 
แล้วเลือก Align 
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2) เม่ือเลือก Align โมเดลจะปรำกฏจุดที่ให้เลือกต ำแหน่งกำรจัดเรียงทั้ง 3 แกน ดังแสดง

ในภำพ จำกตัวอย่ำงในภำพ เม่ือเลือกสองจุดกลำง ของแกน X และ Y จะท ำให้กำร
โมเดลที่เลือกทั้งหมดมำจัดวำงตรงกลำง 

 

 

2.4.4.3 กำรซ่อนเพ่ือกำรจัดวำงท่ีง่ำยขึ้น  
อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยในกำรจัดวำง เม่ือมีโมเดลจ ำนวนมำกบนพ้ืนที่ท ำงำน เรำสำมำรถ
เลือกซ่อนบำงโมเดลเพ่ือไม่มำเก่ียวข้องในระหว่ำงท ำงำนได้ ด้วยวิธีกำรดังนี้ 

1) คลิกเลือกหรือครอปเลือกโมเดลที่ต้องกำรจะซ่อน 
2) คลิกเลือกที่สัญลักษณ์หลอดไฟ เพ่ือซ่อนโมเดล 
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3) เม่ือต้องกำรเลิกซ่อน สำมำรถเลือกที่หลอดไฟที่แผงเครื่องมือดังแสดงในภำพ 

 

 

 

2.4.5.1 กำรผสมโมเดล 
กำรผสมโมเดล คือกำรรวมกลุ่มให้โมเดลสำมมิติที่สร้ำงขึ้นมำแต่ละชิ้น กลำยเป็นโมเดล
ชิ้นเดียวกัน ซ่ึงก่อนน ำไปพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สำมมิติ จะต้องมีกำรรวมกลุ่มให้เป็นชิ้น
เดียวก่อน ซ่ึงสำมำรถท ำได้ดังนี้ 

1) ครอปเลือกโมเดลที่ต้องกำรจะรวมกลุ่ม 
2) เลือกสัญลักษณ์ Group ที่แผงเครื่องมือ 
3) เม่ือเลือกเสร็จเรียบร้อย โมเดลจะรวมกันเป็นกลุ่มเดียว โดยสังเกตได้จำกกำรเปลี่ยนเป็น

สีเดียวกันทั้งหมด  

           

2.4.5 กำรผสมโมเดล และกำรเจำะรู 
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4) โมเดลที่รวมกลุ่มดังกล่ำว สำมำรถปรับเปลี่ยนขนำด และเปลี่ยนสีได้ เช่นเดียวกับโมเดล

สำมมิติอ่ืน ๆ  
5) เม่ือต้องกำรแก้ไขโมเดลสำมำรถ ผู้ใช้สำมำรถเลือก Ungroup เพ่ือปรับแก้แต่ละโมเดล

ได้ โดยเลือกที่ไอคอน   

 

2.4.5.2 กำรเจำะรู 
กำรเจำะรูเป็นกำรผสมโมเดลสำมมิติอีกรูปแบบหนึ่ง แต่เป็นโมเดลที่เป็นรู (Hole) โดย
สำมำรถท ำตำมตัวอย่ำงได้ดังนี้ 

1) สร้ำงโมเดลทรงกระบอก โดยเลือกให้โมเดลนั้นเป็น Solid หมำยถึงเป็นโมเดลตัน 
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2) คัดลอกโมเดลสำมมิติ อันเดียวกันขึ้นมำอีกอันหนึ่ง โดยปรับขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงให้

เล็กลงครึ่งหนึ่งจำกอันก่อนหน้ำ 
3) จัดเรียงให้โมเดล Hole ให้อยู่ภำยในโมเดล Solid 

 

4) ท ำกำรเลือกทั้ง 2 โมเดล แล้วเลือกสัญลักษณ์ Group ซ่ึงเม่ือโมเดลรวมกันแล้ว จะ
กลำยเป็นส่วนที่หำยไปตรงโมเดลที่เป็น Hole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) เม่ือต้องกำรแก้ไขโมเดลสำมำรถ Ungroup เพ่ือปรับแก้แต่ละโมเดลได้ โดยเลือกที่
สัญลักษณ์   เช่นกัน 
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6) ในกรณีที่สร้ำง Hole ให้อยู่ภำยใน Solid โดยไม่สำมำรถมองเห็นได้ ผู้ใช้สำมำรถปรับให้

สีของ Solid กลำยเป็นโปร่งแสง (Transparent) เพ่ือแสดงโครงสร้ำงภำยในได้ 
นอกจำกนี้ ผู้ใช้ยังสำมำรถซ่อนโมเดล เพ่ือให้จัดกำรโมเดลภำยในได้ง่ำยขึ้นด้วยกำรเลือก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6.1 กำรดำวน์โหลดไฟล์สำมมิติจำกแหล่งอื่น 

ไฟล์สำมมิติได้มีกำรแชร์ไว้ในเว็บไซต์เป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงในบำงครั้งเรำไม่จ ำเป็นต้องสร้ำง
โมเดลสำมมิติเอง แต่สำมำรถไปดำวน์โหลดไฟล์เหล่ำนั้นมำดัดแปลง แก้ไขตำมที่ต้องกำรจะ
ใช้ได้ ซ่ึงในหัวข้อนี้ จะแนะน ำให้ผู้ใช้ลองดำวน์โหลดไฟล์สำมมิติเพ่ือมำปรับแก้ในโปรแกรม 
TinkerCAD อีกครั้งหนึ่ง โดยสำมำรถท ำได้ดังนี้  

1)  เว็บไซต์ที่แนะน ำส ำหรับโมเดลสำมมิติ คือ www.thingiverse.com ซ่ึงมีโมเดลมำกถึง
แสนแบบให้เลือกน ำมำพิมพ์ได้ โดยแนะน ำให้เข้ำไปที่เมนู “EXPLORE” หรือใช้เมนู
ค้นหำ โดยใส่ชื่อโมเดลที่ต้องกำรค้น 

 

2.4.6 กำรน ำเข้ำและน ำออกไฟล์ 

http://www.thingiverse.com/
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2) เม่ือได้โมเดลทีต้องกำร สำมำรถกด Download บริเวณด้ำนขวำของหน้ำจอเพ่ือน ำไฟล์

ดังกล่ำวมำเก็บไว้ท่ีเครื่อง ซ่ึงไฟล์ดังกล่ำวท่ีดำวน์โหลดจะเป็นไฟล์ .zip  

 

 

3) Unzip ไฟล์ดังกล่ำว และจะได้ไฟล์โมเดลสำมมิติเป็นไฟล์ .stl หรือ .obj ซ่ึงมักจะอยู่ใน
โฟลเดอร์ files ซ่ึงเรำจะ Import ไฟล์ดังกล่ำวเพ่ือน ำไปแก้ไขในโปรแกรม TinkerCAD 
ต่อไป 

2.4.6.2 กำรน ำเข้ำไฟล์ 

 โปรแกรม TinkerCAD อนุญำตให้ผู้ใช้สำมำรถน ำเข้ำไฟล์สำมมิติอ่ืน ๆ เข้ำมำแก้ไข
ในโปรแกรมได้ด้วยวิธีกำรดังนี้ 

1) คลิกเลือก  จำกเครื่องมือด้ำนขวำบนของหน้ำจอ โปรแกรมจะปรำกฏ
หน้ำต่ำง Import Shapes จำกนั้นเลือก choose a file และเลือกไฟล์ .stl หรือ .obj 
ที่ได้ดำวน์โหลดเก็บไว้เข้ำมำ 
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2) เม่ือเลือกไฟล์ .stl หรือ .obj เข้ำมำแล้ว โปรแกรมจะแสดงชื่อไฟล์ และขนำดดังแสดงใน

ภำพตัวอย่ำง ผู้ใช้สำมำรถเปลี่ยนขนำดของโมเดลได้  

    กำรเปลี่ยนที่ Scale จะเป็นกำรเปลี่ยนทุกด้ำนสัมพันธ์กัน โดยมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ 
ส่วนกำรเปลี่ยนที่ Dimension เป็นกำรก ำหนดควำมกว้ำง ควำมยำว และควำมสูง โดย
ไม่ต้องสัมพันธ์กันได้  

 

3) จำกนั้นเลือก Import โมเดลก็จะปรำกฏบนพ้ืนที่ท ำงำน  ซ่ึงจะสังเกตได้ว่ำโมเดลที่ 
import เข้ำมำ จะเป็นชิ้นเดียวกันหรือไม่สำมำรถ ungroup ได้ สำมำรถปรับได้เพียง
ขนำดเท่ำนั้น 

 

4) โปรแกรม TinkerCAD ไม่สำมำรถรองรับไฟล์ที่มีขนำดใหญ่เกิน 25 MB ได้ ซ่ึงจะปรำกฏ
ข้อควำมดังแสดงในภำพ 

 
 



คู่มือปฏิบัติกำรประจ ำ STEM Lab 2561 | 57 

    
    Section 0 

เครื่องพิ
มพ์

สำมมิติ 

  
2.4.6.2 กำรน ำออกไฟล์ 

 เม่ือผู้ใช้ได้ท ำกำรสร้ำงภำพสำมมิติเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำมำรถ น ำออกจำก
โปรแกรมเพ่ือน ำไปพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สำมมิติได้ โดยท ำดังนี้ 

1) Group โมเดลสำมมิติที่ต้องกำรจะน ำไปพิมพ์ให้เป็นชิ้นเดียวกัน 

      

2) คลิกเลือกโมเดลที่ต้องกำรน ำออก จำกนั้น เลือกที่ปุ่ม    

3) โปรแกรมจะปรำกฏหน้ำต่ำงให้เลือกว่ำต้องกำรจะ export ไฟล์โมเดลสำมมิติทั้งหมดบน
พ้ืนที่ท ำงำนหรือที่ เลือกอยู่ ซ่ึงในกรณีนี้ เลือกเพียงชิ้นเดียว (The selected shape) 
เนื่องจำกไม่ต้องกำรน ำชิ้นอ่ืนออกไปด้วย  จำกนั้นเลือกชนิดของไฟล์เป็น .STL 

 
หมำยเหตุ ไฟล์นำมสกุล STL และ OBJ เป็นไฟล์สำมมิติเช่นเดียวกัน แต่ OBJ จะมี

ข้อมูลสีและพ้ืนผิวของโมเดลด้วย แต่ในกำรน ำไปพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สำมมิติจะใช้สี
ตำมเส้นพิมพ์จึงดำวน์โหลดไฟล์เป็น .STL ก็เพียงพอ 

4) ไฟล์จะถูกดำวน์โหลดเอำไว้ท่ีเครื่อง โดยปกติแล้วจะอยู่ในโฟลเดอร์ Download และมี
ชื่อเดียวกับโปรเจ็คที่ต้ังชื่อเอำไว้ ซ่ึงเรำสำมำรถน ำไฟล์นี้ไปพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สำม
มิติอีกครั้งหนึ่ง 
หมำยเหตุ: กำร export โมเดลที่ group ออกไปแล้ว เม่ือ import ไฟล์กลับเข้ำมำ จะ
ไม่สำมำรถ ungroup อีกครั้งได้  



คู่มือปฏิบัติกำรประจ ำ STEM Lab 2561 | 58 

    
    Section 0 

เครื่องพิ
มพ์

สำมมิติ 

  2.4.7.1 กำรเปลี่ยนแกนของ Workplane 

โดยปกติแล้ว workplane สี ฟ้ำจะเป็นเหมือนพ้ืนที่ อ้ำงอิงที่ร ะดับควำมสูงใน
แนวแกน Z เป็น 0 พ้ืนที่ อ้ำงอิงนี้ช่วยให้ผู้ ใช้จัดเรียงโมเดลได้อย่ำงถูกต้อง อย่ำงไรก็ตำม
โปรแกรม TinkerCAD นี้ช่วยเปลี่ยน workplane ให้อยู่บนจุดอ้ำงอิงอ่ืนของโมเดลได้ 
เพ่ือให้สะดวกต่อกำรใช้งำน โดยสำมำรถใช้งำนได้ด้วยกำรท ำดังในตัวอย่ำงนี้ 

1) สร้ำงโมเดลสำมมิติของลูกเต๋ำ (Dice) ขึ้นมำดังแสดงในภำพ ขนำด 30 x 30 x 30 mm  

 
2) เรำต้องกำรน ำตัวเลข 6 ตัวขึ้นไปวำงบนแต่ละด้ำนของลูกเต๋ำ เริ่มจำกตัวเลขด้ำน

บนสุด โดยท ำกำรเปลี่ยนพ้ืนที่ท ำงำนให้ไปอยู่ด้ำนบนของลูกเต๋ำ  ด้วยกำรคลิกเลือกที่ 
workplane ซ่ึงจะปรำกฏเป็นเครื่องหมำยทรงกรวยขนำดเล็กสีส้ม และน ำไปทำบวำง
บนของลูกเต๋ำ ให้ปรำกฏดังภำพ 

     

 

2.4.7 กำรเปลี่ยนพื้นที่ท ำงำน (workplane) 
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3) เลือกหมำยเลข 1 จำกกลุ่ม Text and number ด้ำนขวำมือ แล้วปรับขนำดให้เหมำะสม 

โดยมีควำมหนำอยู่ที่ 1 mm แล้วจัดเรียงให้อยู่ตรงกลำงของโมเดล 

 
4) จำกนั้นเปลี่ยน workplane เป็นด้ำนหน้ำ ซ่ึงท ำตำมขั้นตอนในข้อ 2) โดยใส่หมำยเลข 2 

เข้ำไปแทน และท ำให้ครบทั้ง 6 ด้ำน ด้วยกำรปรับ Workplane ไปในแต่ละด้ำน 

 
5) เม่ือเสร็จสิ้น และต้องกำรให้ Workplane กลับไปที่เดิม ให้คลิกเลือกที่ workplane 

แล้วกดบริเวณอ่ืนที่ไม่อยู่บนในพ้ืนทีของ workplane ปัจจุบัน 
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2.4.7.2 กำรเปลี่ยนขนำดและหน่วยวัด Workplane 

ค่ำเริ่มต้นที่โปรแกรมได้ก ำหนดพ้ืนที่ท ำงำนไว้ คือมีขนำด 200 mm x 200 mm และมี
หน่วยวัดเป็น มิลลิเมตร (mm) เรำสำมำรถเปลี่ยนขนำดและหน่วยวัดได้ โดยท ำตำมขั้นตอน
ดังนี้ 

1) คลิกเลือกที่ Edit ที่อยู่บริเวณด้ำนขวำล่ำงของโปรแกรม 

2) โปรแกรมจะปรำกฏคุณสมบัติ (Grid Properties) ดังแสดงในภำพ และสำมำรถปรับแต่ง
ได้ดังนี้ 

 กำรเปลี่ยนหน่วยวัด (Unit) โดยเลือกได้เป็นมิลลิเมตร (Millimeters) หรือ นิ้ว 
(Inches) 

 กำรเปลี่ยนขนำดของ Workplane เลือกได้หลำยขนำด ซ่ึงในโปรแกรมก ำหนดให้ค่ำ
เริ่มต้น (Default) คือ 200 mm x 200 mm ส ำหรับตัวเลือกอ่ืน ๆ คือขนำดของ
พ้ืนที่สร้ำงงำนของเครื่องพิมพ์สำมมิติ ซ่ึงแต่ละยี่ห้อและรุ่นจะมีขนำดแตกต่ำงกันไป 
เช่น ยี่ห้อ Dreamel Mekerbot เป็นต้น  ในกรณีทีผู้ใช้ต้องกำรก ำหนดขนำดเอง 
สำมำรถเลือกได้ที่ Custom และใส่ขนำดลงไปตำมที่ต้องกำร 

 

3) เม่ือปรับแต่งเรียบร้อยแล้วให้กด  
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2.4.8.1 กำรแปลงไฟล์ภำพเป็นไฟล์ .svg 

เม่ือต้องกำรน ำภำพมำสร้ำงเป็นโมเดลสำมมิติ จะต้องเปลี่ยนให้เป็นไฟล์ .svg จึงจะ
สำมำรถ Import เข้ำมำในโปรแกรม TinkerCAD ได้ ซ่ึงสำมำรถเปลี่ยนได้ด้วยโปรแกรม
สำมมิติต่ำง ๆ หรือ ผู้ใช้สำมำรถเปลี่ยน Online ได้ ด้วยวิธีกำรดังนี้ 

1) เข้ำไปที่เว็บไซต์ https://convertio.co/th/jpg-svg/ 

2) Upload ไฟล์ภำพที่เก็บบนคอมพิวเตอร์หรือบน Google drive หรือ Dropbox เข้ำไปที่
เว็บไซต์  

 
3) สำมำรถอัพโหลดขึ้นได้หลำยไฟล์แล้วท ำกำรแปลงพร้อมกัน โดยกดปุ่ มแปลง ไฟล์จะท ำ

กำร convert สักครู่ให้กลำยเป็น .svg  

 

4) จำกนั้นจึงดำวน์โหลดไฟล์ที่ ต้องกำรลงมำเก็บไว้ที่เครื่อง  ซ่ึงปกติจะอยู่ที่โฟลเดอร์ 
Download 

 

2.4.8.2 กำรน ำไฟล์ .SVG เข้ำมำในโปรแกรม  

 กำรน ำไฟล์ .svg เข้ำมำในโปรแกรม TinkerCAD จะเหมือนกับกับกำร Import 
ไฟล์โมเดลสำมมิติเข้ำมำในโปรแกรมเช่นกัน โดยสำมำรถท ำได้ ดังนี้ 

1) คลิกเลือก  จำกเครื่องมือด้ำนขวำบนของหน้ำจอ โปรแกรมจะปรำกฏหน้ำต่ำง 
Import Shapes จำกนั้นเลือก choose a file และเลือกไฟล์ .svg ที่ได้ดำวน์โหลดเก็บ
ไว้เข้ำมำ 

 

 

 

2.4.8 กำรเปลี่ยนภำพเป็นโมเดลสำมมิติ 

https://convertio.co/th/jpg-svg/
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2) เม่ือเลือกไฟล์ .svg เข้ำมำแล้ว โปรแกรมจะแสดงชื่อไฟล์ และขนำดดังแสดงในภำพ
ตัวอย่ำง ผู้ใช้สำมำรถเปลี่ยนขนำดของโมเดลได้  

โดยกำรเปลี่ยนที่ Scale จะเป็นกำรเปลี่ยนทุกด้ำนสัมพันธ์กัน โดยมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ 
ส่วนกำรเปลี่ยนที่ Dimension เป็นกำรก ำหนดควำมกว้ำง ควำมยำว และควำมสูง โดย
ไม่ต้องสัมพันธ์กันได้  

 

3) จำกนั้นเลือก Import โมเดลก็จะปรำกฏบนพ้ืนที่ท ำงำน  ซ่ึงจะสังเกตได้ว่ำโมเดลที่ 
import เข้ำมำ จะเป็นชิ้นเดียวกันหรือไม่สำมำรถ ungroup ได้ สำมำรถปรับได้เพียง
ขนำดเท่ำนั้น 
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  4) ในบำงกรณีหำกภำพที่จะ Import เข้ำมำในโปรแกรม TinkerCAD ใหญ่เกินไป 
โปรแกรมก็จะเตือนให้ผู้ใช้ลดขนำดลงไม่เกินพ้ืนที่ท ำงำนที่ TinkerCAD รองรับได้  ดัง
ตัวอย่ำงแสดงในภำพ ที่ต้องลดขนำดลงไม่ให้เกิน 1000 mm 

 

 

2.4.9.1 กำรใช้ Shape Generator 

ในโปรแกรม TinkerCAD นี้ มี โมเดลเลขำ คณิต พ้ืนฐำน (Basic Shape) ที่ อยู่ใ นกลุ่ ม 
TINERCAD ให้เลือกใช้ไม่มำกนัก แต่ผู้ใช้สำมำรถน ำมำรวมกันแล้วสร้ำงเป็นรูปทรงที่
ต้องกำรได้ อย่ำงไรก็ตำมโปรแกรม TinkerCAD เองยังมีกำรพัฒนำโมเดลอ่ืนๆ รวมถึงเปิด
ให้ผู้พัฒนำคนอ่ืนสำมำรถสร้ำงโมเดลสำมมิติรูปแบบอ่ืนได้ ซ่ึงเรำสำมำรถเข้ำไปใช้งำนได้ที่ 
Feature ซ่ึงอยู่ในกลุ่มของ Shape Generators โดยเลือกจำกกลุ่มโมเดลสำมมิติด้ำ น
ขวำมือ ดังแสดงในภำพ 

 

2.4.9 Shape Generator 
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  โมเดลที่เลือกจำก Shape Generator จะได้เปรียบกว่ำโมเดลที่ดำวน์โหลดมำจำกเว็บไซต์
อ่ืน ๆ ตรงที่สำมำรถปรับแก้โมเดลมำกกว่ำ เช่น เม่ือเลือกโมเดลใบพัด สำมำรถเลือกได้ว่ำ
ต้องกำรก่ีใบพัด ควำมห่ำงเท่ำไหร่ ควำมยำวแต่ละใบพัดเป็นขนำดเท่ำไหร่ ซ่ึงในกรณีที่
ดำวน์โหลดไฟล์สำมมิติมำจะไม่สำมำรถปรับคุณสมบัติเหล่ำนี้ได้ จะปรับได้เพียงขนำด
เท่ำนั้น 

 
 

 

 

2.4.10 Shortcut 



คู่มือปฏิบัติกำรประจ ำ STEM Lab 2561 | 65 

    
    Section 0 

เครื่องพิ
มพ์

สำมมิติ 
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2.5 กำรใช้โปรแกรม Flash P rint (Slicer) สร้ำงไฟล์งำนพิมพ์ 

โปรแกรม Slicer เป็นโปรแกรมที่ใช้ในกำรเปลี่ยนไฟล์สำมมิติชนิดต่ำง ๆ ให้เป็น
ภำษำเครื่องพิมพ์ ซ่ึงแต่ละเครื่องจะสำมำรถรองรับโปรแกรม Slicer ได้แตกต่ำง
กัน ส ำหรับเครื่องพิมพ์สำมมิติที่ STEM Lab จะใช้โปรแกรม FlashPrint เป็น
โปรแกรม Slicer โดยโปรแกรมดังกล่ำว จะให้ output ออกมำเป็นไฟล์ที่สำมำรถ
ใช้งำนกับเครื่องพิมพ์สำมมิติได้ และมีกำรปรับแต่งคุณสมบัติกำรพิมพ์ตำมที่ผู้ใช้
ต้องกำร เช่น ควำมละเอียดกำรพิมพ์ ควำมเร็วในกำรวิ่งของหัวพิมพ์ ขนำด 
ต ำแหน่งที่วำง เป็นต้น  

1. เริ่มต้นเปิดโปรแกรม FlashPrint ด้วยกำร Double click ไอคอนบนหน้ำ
จอคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติกำร STEM Lab 

2. เม่ือโปรแกรมเริ่มต้น กรอบทรงลูกบำศก์ที่กลำงหน้ำจอแสดงถึงพ้ืนที่พิมพ์
จริงของเครื่องพิมพ์สำมมิติ ( สำมำรถ Download โปรแกรม FlashPrint 
ได้ที ่>> http://www.flashforge.com/) 

 
 

3. เปิดไฟล์โมเดลด้วยกำรเลือก Load บริเวณกลำงจอด้ำนบนดังภำพ แล้ว
เลือกไฟล์โมเดล .stl ที่ได้ท ำกำรดำวน์โหลดมำ 
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4. โมเดลจะปรำกฏในโปรแกรม FlashPrint ดังแสดงในภำพ 

 
หมายเหตุ: ในบางกรณี โปรแกรมจะถามขึ้นมาว่าโมเดลไม่สมบูรณ์ จะต้องท า
การซ่อมแซม ซ่ึงเราสามารถยอมรับเพ่ือให้โปรแกรมซ่อมแซมโมเดลได้ 

 
5. เลือกที่เมนู Move และดูให้ม่ันใจว่ำ Model อยู่บนพ้ืน โดยมีค่ำ Z (Set 

Position) เป็น 0.00 หรือเลือกที่ปุ่ม On Platform โมเดลจะมำต้ังบนพ้ืน
อัตโนมัติ 

 

 

 

1

2

3
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6.  และดูให้ ม่ันใจว่ำโมเดลไม่ใหญ่เกินฐำนพิมพ์หรือวำงอยู่นอกกรอบ ซ่ึง
โปรแกรมจะเตือนด้วยสีแรงเงำดังแสดงในภำพ เม่ือมีโมเดลหลุดออกนอก
กรอบ กำรสั่งพิมพ์ในลักษณะดังกล่ำวอำจจะท ำให้ เครื่องเกิดปัญหำได้ 

 

7.  สำมำรถพลิกโมเดลได้ทั้งแกน X, Y และ Z โดยคลิกเลือกที่เมนู rotate และ
ใส่องศำของแกน X, Y, Z ตำมที่ต้องกำรปรับได้ โดยส่วนมำกกำรปรับจะท ำ
เพ่ือกำรหลีกเลี่ยงกำรใช้ Support ดังจะได้อธิบำยในบทถัดๆไป 

 
 



คู่มือปฏิบัติกำรประจ ำ STEM Lab 2561 | 69 

    
    Section 0 

เครื่องพิ
มพ์

สำมมิติ 

 

 

  

8. ในกำรย่อขยำยขนำด สำมำรถท ำได้โดยเลือกที่เมนู Scale และใส่ขนำดที่เป็น
เปอร์เซ็นต์ที่ต้องกำรปรับเพ่ิมหรือลดได้ หรือสำมำรถคลิกเลือกที่โมเดลใน
กำรปรับขนำดตำมที่ต้องกำรได้ 

 

9. ในกำรตัดแบ่งโมเดลเป็นหลำยส่วน จะสำมำรถเลือกตัดได้ตำมแนวแกน X, Y 
หรือ Z ซ่ึงสำมำรถท ำได้ท ำได้โดยเลือกที่เมนู Cut และเลือกแนวแกนที่
ต้องกำรจะตัด เช่นในโปรแกรมเลือก Plan X  

 โปรแกรมจะปรำ กฏแผ่นตัดซ่ึงเหมือนเป็นมีดสีแดง ผู้ใช้สำมำรถเลือก
ต ำแหน่งที่ ต้องกำรจะตัดด้วยกำรใช้เมำส์เลือกที่โมเดลหรือใส่เป็นตัวเลขใน
ช่อง position ได้ เม่ือได้ต ำแหน่งที่ เหมำะสมแล้วจึงเลือก start cut โมเดล
จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนตำมต ำแหน่งที่ตัด 
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10.  จำกนั้นท ำกำรสั่งพิมพ์ด้วยกำรเลือกไอคอน Print และจะมีหน้ำต่ำงแสดง
รำยละเอียด option กำรสั่งพิมพ์ แสดงดังภำพ ซ่ึงรำยละเอียดของแต่ละ 
option มีดังนี้ 

 

1) รุ่นของเครื่องพิมพ์ โดยเครื่องที่ติดต้ังอยู่ใน STEM Lab คือ FlashForge 
Finder  

2) Material Type ชนิดของเส้นพิมพ์ โดยวัสดุพิมพ์ส่วนใหญ่ของ STEM 
Lab ที่ใช้เป็น PLA  

3) Supports คือ วัสดุค้ ำยันในกรณีที่ชั้นพิมพ์ลอยอยู่กลำงอำกำศ โดยให้ 
เลือกเป็น Enable ไว ้

4) Raft คือ ชั้นของพลำสติกปูพ้ืน โดยจะใช้ในกรณีที่วัตถุที่ มีฐำนขนำดเล็ก 
เสี่ยงที่จะหลุดออกจำกฐำนพิมพ์ แต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีกำรเปิดใช้งำน 
จึงเลือกไว้ท่ี Disable 

5) คุณภำพของงำนพิมพ์ : โดย Low จะให้คุณภำพงำนพิมพ์ที่แย่ที่สุด แต่
จะพิมพ์ได้เร็วท่ีสุด ใช้ส ำหรับงำนที่ ไม่ต้องกำรควำมละเอียดและมีขนำด
ใหญ่ และ Hyper จะเป็นคุณภำพที่ดีที่สุดแต่จะใช้เวลำในกำรพิมพ์
มำกกว่ำ Low เป็นอย่ำงมำก 
โดยทั่วไปแล้วแนะน ำให้ใช้ Low ซ่ึงจะเพียงพอส ำหรับงำนพิมพ์ทั่วไป 

6) ส่วนเพ่ิมเติมของงำนพิมพ์ ได้แก่ Wall คือกำรพิมพ์ก ำแพงมำครอบ
รอบๆตัวชิ้นงำนเพ่ือลดกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (โดยทั่วไปแล้วไม่
จ ำเป็น)  
ส่วน Brim คือกำรพิมพ์พลำสติกยื่นออกมำ เล็กน้อยที่ฐำนงำน เพ่ือ
ป้องกันช้ินงำนหลุดออกจำกฐำน โดยจะใช้ในกรณีที่ฐำนงำนมีขนำดที่
เล็ก  

7) เม่ือต้ัง ค่ำเสร็ จแล้วให้กด ok เ พ่ือสร้ำ ง File ส ำหรับน ำไปพิมพ์กับ
เครื่องพิมพ์ 3 มิติต่อไป 
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11. เม่ือกด OK แล้วโปรแกรมจะขึ้นหน้ำต่ำงส ำหรับให้ Save File เพ่ือน ำไปใช้
ในกำรพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยแนะน ำให้ Save ลงบนแฟรชไดร์ฟ ที่
สำมำรถโอน File ไปยังเครื่อง 3D ได้ 

 

12.  เม่ือท ำกำร Save ไฟล์โมเดล .gx เรียบร้อย โปรแกรมจะค ำนวณเวลำที่ใช้
ในกำรพิมพ์และควำมยำวของวัสดุพิมพ์ที่ต้องใช้ ซ่ึงเวลำในกำรพิมพ์ขึ้นอยู่
กับหลำยปัจจัย เช่น ขนำดของโมเดล ควำมละเอียดที่ใช้พิมพ์ เป็นต้น ซ่ึง
ในตัวอย่ำงนี้ใช้เวลำในกำรพิมพ์ 1 ชั่วโมง 28 นำที และจะใช้วัสดุพิมพ์ยำว 
3.63 เมตร ซ่ึงเม่ือปรำกฏหน้ำต่ำงดังกล่ำวถือว่ำเรียบร้อยแล้ว 

 

 
สรุป 

1.  ไฟล์ต้องเปล่ียนจำก .STL หรือ .OBJ เป็นไฟล์ภำษำเครื่อง เช่น G GX จึงจะน ำไปพิมพ์กับ
เครื่องพิมพ์สำมมิติได้ 

2.  ก่อนกำรส่ังพิมพ์จะต้องมั่นใจว่ำงำนถูกวำงบนฐำนพิมพ์และขนำดไม่ใหญ่หรือล้นออกจำกฐำน
พิมพ์ และต้องมั่นใจว่ำเลือกชนิดเครื่องพิมพ์ถูกต้อง 

3.  กำรพิมพ์กรณีท่ัวไปให้ต้ังค่ำเป็น Low เท่ำน้ัน เพื่อลดระยะเวลำกำรพิมพ์ แต่หำกงำนต้องกำร
ควำมละเอียดจึงจะเปล่ียนไปใช้ Standard 
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1. ใส่ฐำนพิมพ์เข้ำที่เครื่องพิมพ์สำมมิติ  
หมำยเหตุ: ดูให้แน่ใจว่ำฐำนพิมพ์ใส่อยู่ในรำงและเสมอกันทั้งสองฝั่ง ป้องกันกำร
เสียหำยที่จะเกิดจำกกำรที่หัวพิมพ์ขูดฐำน   

 

2. น ำไฟล์ที่ต้องกำรจะพิมพ์ ซ่ึงได้มำจำกโปรแกรม FlashPrint โดยบรรจุอยู่ใน
แฟรชไดร์ฟ น ำมำต่อที่เครื่องพิมพ์สำมมิติ   

 

3. ท ำกำรเปิดเครื่อง และเลือกไอคอน Build ดังภำพ 

2.6 กำรสั่งพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์สำมมิติ 
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4. จำกนั้นเลือกไดร์ฟที่ได้เก็บไฟล์ไว้ โดยในครั้งนี้ไฟล์เก็บไว้ในแฟรชไดร์ฟ 
จำกนั้นจึงเลือกไฟล์ที่จะพิมพ์อีกครั้งหนึ่ง โดยสำมำรถใช้ปุ่มขึ้นลงในกำรหำ
ไฟล์ที่เก็บเอำไว้ได้  

แต่ละไฟล์ที่ เก็บไว้ในไดร์ฟจะมีภำพตัวอย่ำงกำรพิมพ์แสดงคร่ำว ๆ เพ่ือให้
ผู้ใช้หำเจอได้ง่ำย 

 

 

 

 

 

 

5. เม่ือเลือกไฟล์ได้แล้วจะปรำกฏภำพที่จะพิมพ์อีกครั้ง โดยมีชื่อไฟล์และเวลำ
กำรพิมพ์แสดง ซ่ึงเรำสำมำรถเลือกให้สร้ำงโดยกด Build ได้ทันที ซ่ึงเม่ือ
เลือกแล้ว เครื่องพิมพ์สำมมิติจะท ำกำรพิมพ์ และมีกำรแสดงควำมก้ำวหน้ำ
ของกำรพิมพ์เป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ทำงด้ำนล่ำงของจอ  

เรำสำมำรถสั่งพัก หรือสั่งหยุดกำรท ำงำนพิมพ์ได้ ในกรณีที่พักกำรท ำงำน 
เครื่องพิมพ์จะสำมำรถท ำงำนต่อได้จำกตรงที่พักได้ แต่ในกรณีที่สั่งหยุดกำร
ท ำงำน จะหมำยถึงกำรยกเลิกกำรพิมพ์ หำกต้องกำรสั่งต่อ ต้องสั่งพิมพ์ใหม่
ต้ังแต่ต้น   
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6. เม่ืองำนพิมพ์เสร็จเรียบร้อย เครื่องจะมีเสียงเตือนขึ้นพร้อมทั้งเลื่อนฐำนลง
มำ  

 

7. ผู้ใช้สำมำรถเลื่อนฐำนพิมพ์ออกมำเพ่ือดึงงำนพิมพ์ออกจำกฐำนได้สะดวก 
สำมำรถใช้เกียงโลหะในกำรดึงชิ้นงำนออกจำกฐำนได้ 
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กำรพิมพ์งำนสำมมิติ 1 ในปัจจัยที่มีผลเป็นอย่ำงมำกคือกำรเตรียมฐำนพิมพ์ให้มี
ควำมเหมำะสมต่องำนพิมพ์ เนื่องจำกชิ้นงำนอำจหลุดจำกฐำนพิมพ์ได้หำกฐำน
พิมพ์มีควำมลื่นมำกจนเกินไป ท ำให้งำนพิมพ์เสียหำยได้ แต่หำกชิ้นงำนติดฐำน
พิมพ์มำกเกินไป กำรแกะชิ้นงำนออกจำกฐำนพิมพ์จะท ำได้ยำกมำกและท ำให้
ฐำนพิมพ์หรือชิ้นงำนเสียหำยได้ จึงต้องมีกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสมต่อไป 
 
1. กำรเตรียมฐำนพิมพ์ส ำหรับงำนพิมพ์ท่ัวไป 

 กำรพิมพ์ชิ้นงำนขนำดเล็ก หรือชิ้นงำนที่ไม่ได้มีฐำนพิมพ์เล็กจนเกินไป ควร
ใช้ Blue tape หรือเทปหนังไก่ส ำหรับงำนท ำสี ปิดทับฐำนพิมพ์เดิมที่เป็น 
BuildTak หรือกระจก โดยกำรติดควรติดให้ไม่มีรอยต่อระหว่ำงเทปเพ่ือลด
กำรเป็นรอยของชิ้นงำน 

 

Blue tape หรือเทปหนังไก่เป็นวัสดุที่จะยึดชิ้นงำนได้ดีปำนกลำง แต่จะไม่
ติดกับกับชิ้นงำนมำกเกินไป ท ำให้สำมำรถแกะชิ้นงำนออกได้ง่ำยมำก และใช้
ซ้ ำได้หลำยครั้งจนกว่ำเทปจะขำดออกไป แต่มีข้อเสียคือหำกฐำนของงำนมี
ขนำดที่เล็ก หรือมีส่วนที่สัมผัสกับฐำนพิมพ์น้อย ก็อำจจะมีเกิดชิ้นงำนหลุด
ออกจำกฐำนพิมพ์ได้ หรือหำกเป็นชั้นงำนที่มีขนำดใหญ่ ก็อำจจะเกิดกำรหด
ตัวของชิ้นงำนจนชิ้นงำนเกิดกำรยก และบิดเบี้ยวได้ 

ภำพที่ 18  
การติด Blue Tape ให้
ครอบคลุมทั่วฐาน 

2.7 กำรเตรียมพืน้ผิวของฐำน (ส  ำหรับกำรพิมพ์ PLA) 
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  2. กำรใส่ฐำนเ พ่ิม (Brim) ส ำหรับงำนพิมพ์พ้ืนสัมผัสฐำนน้อย เ พ่ือป้องกัน

งำนหลุดออกจำกฐำนพิมพ์ 

ส ำหรับงำนพิมพ์ที่มีฐำนเล็ก หรือผิวสัมผัสกับฐำนพิมพ์น้อยกว่ำขนำดของ
โมเดลมำก ท ำให้มีโอกำสสูงที่โมเดลจะหลุดจำกฐำนพิมพ์ขณะพิมพ์อยู่ และ
ท ำให้งำนพิมพ์ล้มเหลว  

 

วิธีกำ รสังเกตพ้ืนสัมผั สกับฐำนพิมพ์ ให้พลิ กดูที่ใ ต้โมเดลในโปรแกรม 
FlashPrint บริเวณที่เป็นสีฟ้ำหมำยถึงบริ เวณที่สัมผัสกับฐำน ซ่ึงกรณีนี้ เล็ก
เกินไปเม่ือเทียบกับขนำดของโมเดล 

 

ภำพที่ 19  
ตัวอย่าง โมเดลที่มีพ้ืนสั มผัส ฐา น
น้อยเม่ือเทียบกับขนาดโมเดล 

ภำพที่ 20  
พ้ืนที่สีฟ้าแสดงถึงพ้ืนที่โมเดลสัมผัส
กับฐานพิมพ์ 
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ท ำกำรใส่ฐำนเพ่ิม (Brim) โดยท ำ ดังนี้ 

1)  ที่โปรแกรม FlashPrint เลือก Print 

 

 

 

2) ในส่วนของ Resolution ให้เลือก Brim เพ่ิมขึ้นมำ ส ำหรับกำรต้ังค่ำเพ่ือพิมพ์ใน
ส่วนอ่ืน ๆ สำมำรถดูได้ในบทถัดไป 

 

3. โปรแกรมจะสร้ำงให้โดยอัตโนมัติโดยพิมพ์ฐำนพลำสติกให้มีขนำดใหญ่ขึ้น 

 

ภำพที่ 21  
โมเดลที่เพ่ิมฐาน Brim ลง
ไปเพ่ือให้งานพิมพ์ยึดติด
กับฐานมากขึ้น 
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  3. กำรพิมพ์งำนท่ีล้มเหลวจำก Blue Tape และ Brim 

ส ำหรับชิ้นงำนที่มีฐำนใหญ่ ในหลำยครั้งฐำนที่พิมพ์ออกมำแล้ว วัสดุจะเกิด
กำรหดตัวและยกขึ้น ดังแสดงในภำพที่ 22 หรือปัญหำกำรที่ชิ้นงำนไม่ติดกับ
ฐำนพิมพ์ ดังแสดงในภำพที่ 23 เม่ือฐำนของโมเดลหลุดออกจำกฐำนพิมพ์ท ำ
ให้ชั้นด้ำนบนของกำรพิมพ์ทั้งหมดหลุดออกจำกต ำแหน่ง ส่งผลให้โมเดลที่
พิมพ์มำใช้งำนไม่ได้  

ซ่ึงปัญหำลักษณะนี้ จะแนะน ำให้ใช้วิธีกำรพ่นสเปรย์ที่มีส่วนผสมของ PVA 
ลงที่ฐำนพิมพ์แทนกำรติด Blue tape 

 

 

 

 

ภำพที่ 22  
ตัวอย่างงานพิมพ์ที่ฐาน
เกิดการยกตัว 

ภำพที่ 23  
ตัวอย่างงานพิมพ์ที่ฐานหลุด
ออกจากฐานพิมพ์ 



คู่มือปฏิบัติกำรประจ ำ STEM Lab 2561 | 79 

    
    Section 0 

เครื่องพิ
มพ์

สำมมิติ 

 
 

  

กำรพ่นส เปรย์ฉี ดผมที่มีส่ วนผสมของ PVA ให้ใช้ฉีด พ่นลงบนฐำนของ
เครื่องพิมพ์สำมมิติดังแสดงในภำพที่ 24 ทั้งนี้ห้ำมพ่นให้เลอะออกไปยังกรอบ
สีด ำ เนื่องจำกจะท ำให้ดึงฐำนจำกเครื่องพิมพ์สำมมิติได้ยำก 

 

กำรพ่นกำวจะท ำให้ชิ้นงำนเกิดโอกำสยกตัวได้น้อย และได้ชิ้นงำนที่สมบูรณ์ 
แต่โมเดลจะติดกับฐำนเป็นพิเศษและดึงออกค่อนข้ำงยำก ซ่ึงขอแนะน ำให้ใช้
เกียงโลหะเซำะเข้ำที่ฐำนงำน โดยระวังไม่ให้บำดกับ BuildTak และควรใส่ถุง
มือเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 

 

 

ภำพที่ 25  
การเอาโมเดลออกจา ก
ฐานพิมพ์ 

ภำพที่ 24  
การพ่นเปรย์ที่มีส่วนผสมของ 
PVA ลงบนฐานพิมพ์ 
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สรุป 
1. ติด Blue tape บนฐำนพิมพ์ก่อนเสมอเพื่อให้ช้ินงำนไม่ติดฐำนพิมพ์มำกจนเกินไป หรือไม่ให้

ล่ืนจนเกินไป  

2. ถ้ำช้ินงำนมีพื้นท่ีสัมผัสกับฐำนน้อยเกินไปให้ใส่ฐำนเพิ่ม (Brim) 

3. ถ้ำช้ินงำนท่ีพิมพ์แล้วเกิดกำรหลุด ล้ม หรือยกตัว ให้ใช้สเปรย์ท่ีมีส่วนผสมของ PVA พ่นบนฐำน 
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เพ่ือให้งำนพิมพ์ออกมำสมบูรณ์ กำรปรับต้ังฐำนให้ ได้ระดับมีควำมส ำคัญอย่ำงมำก 
ซ่ึงควรจะท ำในกรณีที่เปิดใช้งำนครั้งแรก หรือในกรณีที่เครื่องไม่เปิดใช้งำนเป็น
เวลำนำน หรือชิ้นงำนที่พิมพ์ออกมำติดฐำนมำกเกินไปหรือหลุดออกจำกฐำนขณะ
พิมพ์ 

จุดประสงค์ของกำรปรับต้ังฐำนเพ่ือชิ้นงำนยึดติดกับฐำนได้อย่ำงเหมำะสม ไม่ติด
มำกเกินไปซ่ึงเกิดจำกฐำนพิมพ์ใกล้หัวเกินไป หรือหำกห่ำงเกินไปงำนก็จะไม่ติดฐำน 
ซ่ึงในกรณีที่ ต้ังค่ำผิด เช่น ต้ังค่ำให้หัวพิมพ์ใกล้ กับฐำนมำกเกินไป หัวพิมพ์อำจจะ
ท ำลำยฐำนได้  

 

 

 

 

วิธีกำรปรับต้ังฐำนท ำได้ง่ำย โดยมีวิธีกำรท ำงำนดังนี้ 

1. ที่เครื่องพิมพ์สำมมิติ กดเลือกเมนู Tools -> Level 

 

 

 

 

 

 

 

2. จำกนั้นหน้ำจอจะแสดงว่ำให้รอระหว่ำงท ำกำรเคลื่อนฐำนไปยังจุดส ำหรับกำร
ปรับต้ัง จำกนั้นจึงจะแสดงภำพให้ผู้ใช้หมุนลูกบิดทั้ง 3 อัน ตำมทิศทำงของทวนเข็ม
นำฬิกำ จนรู้สึกแน่นและไม่สำมำรถหมุนต่อไปอีกได้ จำกนั้นจึงเลือก OK และเครื่อง
จะถำม confirm อีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงให้ผู้ใช้เลือก YES 

 

ภำพที่ 26  
ตัวอย่ำงงำนพิมพ์ที่ลอย เนื่องจำกต้ัง
ฐำนไกลกับหัวพิมพ์มำกเกินไป 

2.8 กำรปรับตัง้ฐำนพิมพ์ 
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3.  หัวพิมพ์จะท ำกำรยื่นหัวโพรบ ซ่ึงเป็นเซนเซอร์วัดระยะระหว่ำงหัวพิมพ์กับ
ฐำนออกมำเพ่ือตรวจวัดระยะห่ำงที่เหมำะสม และจะแจ้งเตือนออกมำในกรณีที่
ระยะห่ำงระหว่ำงหัวพิมพ์และฐำนมำกเกินไป และจะให้ผู้ใช้หมุนลูกบิดไปตำม
ทิศทำงที่บอกไว้ จนกว่ำจะมีเสียง beep ดังขึ้น 
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4.  กำรบิดลูกบิด ผู้ใช้จะต้องบิดลูกบิดที่ตรงกันกับที่หัวพิมพ์ลงมำวัดเท่ำนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ผู้ใช้บิดลูกบิดจนมีเสียงร้องเตือนจึงหยุด และเลือก Verify เม่ือปรับต้ังเสร็จ
สิ้น จำกนั้นเครื่องจะไปท ำกำรปรับต้ังในจุดต่อ ๆ ไป ซ่ึงผู้ใช้สำมำรถท ำ
แบบเดียวกันกับจุดอีก 2 จุดที่เหลือ 
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ในกำรสร้ำงโมเดลด้วยเครื่องพิมพ์สำมมิติประเภท FDM เครื่องพิมพ์จะท ำกำร
สร้ำงโมเดลโดยวำดเส้นพลำสติกเหลวที่ฉีดออกมำทำงหัวพิมพ์ ทีละชั้นๆ จำก
ฐำนขึ้นไป ซ่ึงบำงโมเดลมียอดที่ใหญ่กว่ำฐำน หรือไม่มีฐำนรองรับในบำงจุด 
ดังนั้นจึงต้องมีกำรสร้ำง Support เพ่ือให้โมเดลมีฐำนยึดในขณะพิมพ์ และ
สำมำรถแกะออกได้ในภำยหลังเม่ือพิมพ์เสร็จ 

หลักกำรพิมพ์ทีละชั้นของเครื่องพิมพ์สำมมิติ คือจะต้องให้ชั้นที่พิมพ์ถัดมำหลอม
ติดอยู่ กับชั้นก่อนหน้ำได้ ซ่ึงหมำยถึงต้องมีผิวสัมผัสระดับหนึ่งเพ่ือให้เชื่อมต่อกัน
ได้ อย่ำงไรก็ตำม เรำสำมำรถปรับให้ชั้นถัดมำเอียงเยื้องไปจำกชั้นที่อยู่ก่อนหน้ำ
ได้เช่นกัน แต่จะต้องมีผิวสัมผัสมำกพอกับชั้นก่อนหน้ำ ดังนั้นโมเดลที่เอียงไม่เกิน 
45 องศำ จะยังคงสมบูรณ์โดยไม่จ ำเป็นต้องใช้ support  

ส ำหรับโมเดลที่มีควำมเอียงมำกกว่ำ 45 องศำ จะแนะน ำให้ใส่โครงสร้ำงค้ ำยัน 
หรือ Support ซ่ึงผู้ใช้เลือกที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ แต่หำกไม่ใส่ก็มีโอกำสที่ชิ้นงำน
จะพิมพ์ออกมำหลุดร่วง และไม่สมบูรณ์ได้ 

โดยทั่วไปสำมำรถสร้ำง support ให้อัตโนมัติใน 2 รูปแบบ คือ แบบต้นไม้ 
(Tree) และแบบตรง (Linear) ซ่ึงผู้ใช้สำมำรถเลือกใช้ได้ทั้งสองแบบ โดยทั้งคู่
ออกแบบให้มีโครงสร้ำงเปรำะบำงเม่ือพิมพ์ออกมำเป็นชิ้นงำนแล้ว จะสำมำร ถ
หักออกได้ง่ำย   

 

ภำพที่ 27  ลักษณะชิ้นงำนที่ไม่
จ ำเป็นต้องใส่ Support 

ภำพที่ 28 ลักษณะชิ้นงำนที่ควร
ต้องใส่ Support 

ภำพที่ 29  ตัวอย่ำงกำรสร้ำง Support แบบต้นไม้ (Tree) และแบบเส้นตรง (Linear) 

 2.9 กำรท ำงำนกับ Support  

2.9.1 โครงสร้ำงค ำ้ยัน หรือ Support 
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   ตัวอักษรสำมตัว Y H และ T น ำมำเป็นหลักกำรในกำรพิมพ์แนวต้ัง และวิธีกำรสร้ำง 
Support ดังนี้ 

ลักษณะตัวอักษร  Y แขนที่เอียงขึ้นทั้งสองข้ำงน้อยกว่ำ 45 องศำ ดังนั้นกำรพิมพ์
ตัว Y ไม่จ ำเป็นต้องใส่ Support 

ลักษณะตัวอักษร  H สำมำรถเลือกใช้ได้สองแบบคือ ใส่ Support ระหว่ำงกลำง 
หรือ กำรเปิดฟังก์ชั่นสร้ำงสะพำนเชื่อมหรือ Bridging  

กำรท ำ Bridging คือเม่ือหัวฉีดเส้นพลำสติกออกมำจะมีควำมเหนียวพอสมควร ท ำ
ให้สำมำรถคงตัวอยู่ในอำกำศในช่วงระยะทำงสั้น ๆ ได้ แต่ต้องมีที่รองรับไว้ทั้งสองฝั่ง
ในกำรสร้ำง Bridge เป็นกำรช่วยลดกำรใช้ Support แบบหนึ่ง ยิ่งขนำดเล็กเท่ำไหร่
ก็มีโอกำสพิมพ์ได้โดยไม่มีปัญหำมำกขึ้นเท่ำนั้น แต่หำกมีขนำดใหญ่ขึ้นระยะห่ำงของ
ช่องว่ำงจะมำกขึ้นท ำให้เกิดกำรตกท้องช้ำงผิวด้ำนล่ำงจะไม่สวยงำม ระยะที่สำมำรถ
ท ำ bridging ได้จะขึ้นอยู่ กับชนิดของพลำสติก อุณหภูมิ ควำมเร็ว และขนำดของ
หัวฉีด ส ำหรับโปรแกรม FlashPrint มีตัวเลือกให้สำมำรถสร้ำง Bridge ได้ 

ลักษณะตัวอักษร  T  จะต้องมี Support ช่วยเท่ำนั้น ไม่สำมำรถท ำ Bridging ได้ 
เนื่องจำกไม่มีอีกฝั่งที่ไว้รับ Bridge  

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 30 แสดงตัวอย่ำงกำรพิมพ์ตัว T 
แบบที่มี Support และไม่มี Support  

2.9.2 หลักกำรของ YHT ของเครื่องพิมพ์สำมมิติ 
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ในหัวข้อนี้จะยกตัวอย่ำงโมเดลที่ต้องกำรจะสั่งพิมพ์ด้วยกำรใช้หลักกำร YHT ในกำร
สร้ำง Support 

โมเดลดังแสดงในภำพที 5 มีครบทั้ง 3 รูปแบบ คือ Y H และ T เรำสำมำรถเลือกสร้ำง 
Support ได้เอง หรือเม่ือเลือกให้โปรแกรมสร้ำง Auto Support ให้  

 

เม่ือเลือกให้โปรแกรมสร้ำง Support ให้อัตโนมัติแล้ว จะพบว่ำ support เกิดขึ้นดัง
แสดงในภำพที่ 32 

 

ในบริเวณตัว Y โปรแกรมจะไม่เลือกสร้ำง Support ให้เนื่องจำกเอียงไม่เกิน 45° 
โมเดลสำมำรถพิมพ์ไล่ชั้น ในขณะที่ยังมีพ้ืนสัมผัสของชั้นก่อนหน้ำให้คงตัวอยู่ได้  

ในบริเวณตัว H เนื่องจำกมีระยะห่ำงกันค่อนข้ำงมำก ดังนั้นเรำอำจเลือกใช้ Support 
ได้ อย่ำงไรก็ตำมหำกเลือกพิมพ์โมเดลที่มีขนำดเล็กกว่ำนี้ อำจจะท ำกำรลบ Support 
ทิ้งได้  

ในบริเวณตัว T จ ำเป็นจะต้องมี Support เพ่ือไม่ให้โมเดลเกิดควำมเสียหำย  

ภำพที่ 31  ตัวอย่ำงโมเดลที่ต้องกำร 
Support ขณะพิมพ์  

ภำพที่ 32 ตัวอย่ำงโมเดลที่โปรแกรมใส่ 
Auto Support ให้ 

ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้หลักกำรของ YHT  
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ในบำงโมเดล จะต้องสร้ำง support เท่ำนั้น ไม่อย่ำงนั้นจะไม่สำมำรถได้มำซ่ึง
ชิ้นงำนที่สมบูรณ์ ตัวอย่ำงกำรพิมพ์โมเดลที่ใส่ Support และไม่ใส่ Support ดัง
แสดงในภำพที่ 33 และภำพที่  34 อย่ำงไรก็ตำมผู้ใช้อำจหลีกเลี่ยงกำรสร้ำง 
Support ได้เช่นกัน ดังจะอธิบำยในหัวข้อถัดไป 

 

 

 

ภำพที่ 33  
ภำพตัวอย่ำงกำรพิมพ์ Support แบบต้นไม้  

ภำพที่ 34  
ภำพตัวอย่ำงกำรพิมพ์แบบไม่มี Support  

ภำพที่ 35  กำรเปรียบเทียบชิ้นงำน
เม่ือพิมพ์เสร็จ แบบที่มี Support 
และไม่มี Support  
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โปรแกรม FlashPrint มีวิ ธีกำรสร้ำง support อัตโนมัติให้กับ โมเดล โดย มี
วิธีกำรดังนี้  

1. เม่ือเปิดโมเดลมำที่โปรแกรม FlashPrint เรียบร้อย ให้ท ำกำรเลือก Support  

 

2. เลือก Auto Support เพ่ือให้โปรแกรมสร้ำง Support ให้อัตโนมัติ ซ่ึงจะ
แสดงเป็นสีเขียวตำมภำพ  

 

3. ผู้ใช้สำมำรถลบหรือเพ่ิม Support ในส่วนที่ ต้องกำรได้ ส ำหรับกำรเพ่ิมให้
เลือกเมนู Add จำกนั้นคลิกค้ำงไว้จำกต้นทำงถึงปลำยทำงที่ ต้องกำรสร้ำง 
Support หรือหำกต้องกำรลบ ให้เลือกเมนู Delete จำกนั้นจึงไปคลิกเลือก แท่ง
Support ที่ไม่ต้องกำรออก   

2.9.3 กำรสร้ำง Support ด้วยโปรแกรม  
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เม่ือท ำกำรพิมพ์โมเดลออกมำเรียบร้อยแล้ว จะต้องท ำกำรแกะ Support ออก 
โดยผู้ใช้สำมำรถใช้คีมในกำรช่วยดึง support ออกซ่ึงจะค่อนข้ำงง่ำยในกำรแกะ 
เนื่องจำกเป็นโครงสร้ำงที่ออกแบบมำเปรำะบำง แต่อำจจะต้องระวังเล็กน้อย
ส ำหรับชิ้นงำนที่มีควำมเปรำะบำงด้วย 

 

เม่ือเอำ Support ออกแล้ว ผิวท่ีสัมผัสกับ Support จะค่อนข้ำงจะขรุขระ ผู้ใช้
สำมำรถใช้ตะไบ หรือกระดำษทรำยในกำรช่วยให้ผิวเรียบขึ้นได้ 

ส ำหรับเครื่องพิมพ์บำงชนิดอำจะมีสองหัวพิมพ์ที่รองรับกำรพิมพ์ Support แบบ
ที่ละลำยในสำรละลำยได้ จะช่วยให้ผู้ใช้ใช้งำนได้ง่ำยกว่ำเดิมโดยไม่จ ำเป็นต้อง
แกะ เพียงแต่น ำโมเดลไปแช่น้ ำ หรือสำรท ำละลำยที่ไม่ท ำปฏิกิริยำกับพลำสติกที่
ท ำตัวโมเดล ซ่ึงเป็นวิธีท่ีท ำให้ผลงำนออกมำสวยงำมกว่ำ แต่ก็จะมีต้นทุนที่สูง
กว่ำค่อนข้ำงมำก 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 36  
 ตัวอย่ำงวิธีกำรแกะ Support   
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  แม้ว่ำกำรใช้ Support จะช่วยให้กำรพิมพ์ชิ้นงำนสมบูรณ์ขึ้น แต่กำรพิมพ์ก็ต้องใช้เวลำ
และวัสดุในกำรพิมพ์มำกขึ้นไปด้วย อีกทั้ง Support ยังมีข้อเสียเม่ือเวลำที่ต้องแกะออก
จะท ำให้พ้ืนผิวขรุขระ ไม่เรียบเนียน 

 

ดังนั้น ผู้ใช้ควรหลีกเลี่ยงกำรใช้ Support เท่ำที่สำมำรถท ำได้ โดยให้หำลักษณะกำรวำง
โมเดลระหว่ำงพิมพ์แบบที่ไม่ต้องใช้ Support หรือใช้ให้น้อยที่สุด ซ่ึงจะช่วยทั้งลด
ระยะเวลำในกำรพิมพ์ และลดกำรสิ้นเปลืองวัส ดุส ำหรับกำรสร้ำง Support ที่ใ น
ท้ำยที่สุดต้องแกะออกด้วย  

ภำพด้ำนล่ำงแสดงกำรเปรียบเทียบระยะเวลำกำรพิมพ์แบบที่มี Support และไม่มี 
Support โดยแบบที่มี Support ใช้เวลำ 31 นำที ส่วนแบบที่ไม่มี Support ใช้เวลำพิมพ์
เพียง 12 นำที 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 37  ผิวของวัสดุหลังจำก
แกะ Support ออก  

ภำพที่ 38   เปรียบเทียบกำรวำงโมเดลส ำหรับพิมพ์ แบบมี Support และแบบไม่มี Support  

2.9.4 กำรหลีกเลี่ยงกำรใช้ Support  
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สรุป 

1.  ส่วนท่ียื่นออกมำลอยกลำงอำกำศและมีควำมเอียงมำกกว่ำ 45 องศำของช้ินงำนจะเกิดควำม
เสียหำยระหว่ำงกำรพิมพ์ได้ 

2.  ให้ใช้ Auto Support ก่อนเสมอเพื่อให้โปรแกรมตรวจหำจุดท่ีจะเสียหำยอัตโนมัติก่อนพิมพ์ 

3.  ควรพยำยำมหมุนช้ินงำนเพื่อหลีกเล่ียง Support ให้มำกท่ีสุด ก่อนจะใช้ Auto Support 

 
2.10 กำรแก้ไขปัญหำหัวพิมพ์ติดขัด  

เม่ือใช้เครื่องพิมพ์สำมมิติไประยะหนึ่ง หัวของเครื่องพิมพ์อำจจะเกิดกำรติดขัด และ
ไม่สำมำรถสั่งพิมพ์ได้ สำเหตุหัวติดส่วนใหญ่เกิดจำก 2 แบบคือ เส้นพิมพ์หักอยู่ด้ำน
ในหัว และมอเตอร์ดันไม่ออก หรือเกิดจำกตะกอนจำกเส้นพิมพ์ไปตันสะสมที่หัว ซ่ึง
เรำสำมำรถแก้ปัญหำหัวพิมพ์ติดขัดดังกล่ำวด้วยกำรถอดหัวพิมพ์ออกมำและท ำ
ควำมสะอำด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ถอดน็อต 3 ตัวท่ีหัวพิมพ์ดังแสดงในภำพ ด้วยไขควงตัวแอลหกเหลี่ยม ขนำด 2 
mm (ใช้ชุดบ ำรุงรักษำที่มำพร้อมเครื่อง หรือเครื่องมือจำกห้อง STEM Lab)  
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2. จำกนั้นถอดฝำครอบออก และใช้ไขควงตัวแอลหกเหลี่ยมขนำด 2.5 mm ไข

ออกทั้ง 2 จุด 

 

3. ดึงชุดสำยไฟออกจำก Stepping Motor อย่ำงเบำ ๆ จำกนั้นยก Stepping 
Motor ออก 

 

4. ที่เครื่องพิมพ์เข้ำเมนู Preheat เพ่ืออุ่นหัวพิมพ์ให้ร้อน รอจนกระทั่งอุณหภูมิ
ท ำขึ้นไปถึง 220°C 
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5. ท ำควำมสะอำดที่หัวพิมพ์ ซ่ึงส่วนใหญ่มักจะมีเศษเส้นพิมพ์ติดอยู่  ให้ใช้คีมดึง
ออก หรือใช้ใบมีดในกำรท ำควำมสะอำด 

 

ถ้ำหำกท ำควำมสะอำดหัวพิมพ์แล้ว เครื่องยังไม่สำมำรถท ำงำนได้ อำจจะมีเศษ
ตะกอนติดที่ Nozzle ซ่ึงจะต้องท ำกำรรื้อหัวพิมพ์ต่อไป  
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บทที่ 3 
 
  

 

  

เครื่องตัดเลเซอร์ 

ผู ้เข ียน  

นำยณัฐพงษ์ วงศ์เฟ่ืองฟูถำวร 

นำยวศิน แซ่เจ็ง 

นำยพลกฤษณ์ สุขเฉลิม 
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เครื่องตัดเลเซอร์ชนิดควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC Laser Cutting Machine) 
เป็นเครื่องตัด หรือแกะสลักวัสดุโดยกำรใช้ล ำแสงเลเซอร์ในช่วงคลื่นอินฟรำเรด
ที่มีก ำลังสูง และถูกรวมล ำแสงเป็นพ้ืนที่ขนำดเล็กจนมีควำมร้อนในกำรตัดผ่ำน
วัสดุต่ำง ๆ โดยจะถูกควบคุมรูปแบบกำรตัดด้วยคอมพิวเตอร์ท ำให้มีควำม
แม่นย ำสูง และมีควำมรวดเร็วในกำรสร้ำงโครงสร้ำงของต้นแบบที่ได้ออกไว้ด้วย
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องตัดเลเซอร์จะสำมำรถช่วยเพ่ิมศักยภำพของนักเรียนนักศึกษำในกำรท ำ
โครงงำน หรือชิ้นงำนที่มีควำมซับซ้อนเพ่ิมขึ้นได้เป็นอย่ำงดี โดยผู้ใช้สำมำรถใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐำน เช่น โปรแกรม Illustrator AutoCad เป็นต้น ใน
กำรวำดภำพรูปร่ำงที่จะท ำกำรตัด หลังจำกนั้นก็สำมำรถสั่งงำนผ่ำนคอมพิวเตอร์
เพ่ือให้ท ำกำรตัดวัสดุตำมที่ได้ออกแบบไว้ ทั้งนี้ อุปกรณ์มีควำมปลอดภัยในกำรใช้
งำนมำกกว่ำเครื่องมือเชิงกลชนิดอ่ืน เนื่องจำกเป็นอุปกรณ์ที่ท ำงำนโดยอัตโนมัติ
ในระบบปิด ท ำให้ผู้ใช้ไ ม่มีโอกำสได้รับอันตรำยระหว่ำงสร้ำ งชิ้นงำน ซ่ึ ง
ล ำแสงเลเซอร์จะถูกจ ำกัดพ้ืนที่กำรใช้งำนในวงแคบมำก และสำมำรถท ำ
อันตรำยกับผู้ใช้ได้ยำก 

วัสดุที่เลเซอร์สำมำรถตัดได้ เช่น ไม้ ไม้อัด โฟม อะคริลิก พลำสติกต่ำง ๆ ที่ มี
ควำมหนำไม่เกิน 10 – 15 mm แต่ไม่สำมำรถตัดวัสดุพวกโลหะได้ 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1 เครื่องตัดเลเซอร์ชนิดควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ของห้อง 
STEM Lab โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
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กำรใช้งำนเครื่องตัดเลเซอร์มีแนวทำงกำรท ำงำนดังนี้  

1. กำรได้มำซ่ึงไฟล์สองมิติที่ต้องกำรจะตัดหรือแกะสลัก โดยไฟล์ที่จะน ำมำตัด
ด้วยเครื่องตัดเลเซอร์จะต้องเป็นไฟล์ vector เช่น .eps .dwg จึงจะสำมำรถสั่ง
ให้เครื่องตัดตำ มแบบดังกล่ำวไ ด้ ซ่ึงสำมำรถ download ไฟล์จำกที่มีแจ ก
โดยทั่วไปในเว็บไซต์ หรือสำมำรถวำดเองได้ไม่ยำก เนื่องจำกเป็นไฟล์ 2 มิติ จะ
คล้ำยกับกำรวำดรูปทั่วไปแต่มีกำรก ำหนดขนำดเมตริกซ์ที่ชัดเจน 

 

2. น ำวัสดุที่จะตัดมำวำงไว้บริเวณพ้ืนที่ท่ีจะสั่งตัด ในเครื่องตัดเลเซอร์ และท ำ
กำรปิดฝำเครื่องก่อนที่จะสั่งตัด 

 

ภำพที่ 2  
การใช้โปรแกรมในการวาด
ไฟล์ภาพที่ต้องการจะตัด
หรือแกะสลัก 

ภำพที่ 3  
น าวัสดุวางบนพ้ืนที่ตัด ของ
เครื่องตัดเลเซอร์ 

3.1 ภำพรวมเครื่องตัดเลเซอร์ 

3.1.1 Concept กำรใช้งำนเคร ือ่งตัดเลเซอร์ 
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3. สั่งเครื่องตัดเลเซอร์ให้ท ำงำนตัดวัสดุตำมแบบที่วำดเอำไว้ (ในขณะสั่งตัดควร
ปิดฝำเอำไว้เพ่ือควำมปลอดภัยทุกครั้ง) ส ำหรับควันที่เกิดจำกกำรเผำไหม้จะมี
ระบบดูดควันช่วยระบำยควันออกไปภำยนอก 

 

4. เม่ือเครื่องตัดวัสดุเรียบร้อยแล้ว สำมำรถเปิดฝำและน ำชิ้นงำนไปใช้งำนได้
ทันท ี

 

 

ภำพที่ 4  
สั่งงานเครื่องตัดเลเซอร์
ให้ตัดวัสดุ 

ภำพที่ 5  
ฝา เครื่อ งตัดเลเซอร์
ควรปิ ด ไ ว้ ทุ กครั้ ง ที่
เลเซอร์ท างาน 
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5. เม่ือได้วัสดุที่ตัดออกมำเรียบร้อย สำมำรถน ำมำประกอบกันเป็นแบบสำมมิติ
ได้ ด้วยกำรยึดน็อต หรือกำรใช้กำวส ำหรับวัสดุอะคริลิก 

 

 

 

 

 

เครื่องตัดเลเซอร์มีควำมสำมำรถหลัก ๆ สองอย่ำงคือตัดและแกะสลัก โดยจะ
สำมำรถท ำงำนได้กับวัสดุ เช่น ไม้ อะคริลิก และโฟม ที่มีควำมหนำไม่เกิน 15 
mm ได้  

แม้เครื่องตัดเลเซอร์จะสำมำรถพัฒนำงำนในรูปแบบสองมิติได้เท่ำนั้น แต่ชิ้นงำน
ที่ได้ ก็สำมำรถน ำมำประกอบให้เป็นรูปทรงสำมมิติได้ ดังแสดงในภำพตัวอย่ำง
ของชิ้นงำน  ข้อดีของเครื่องตัดเลเซอร์คือสำมำรถสร้ำงชิ้นงำนได้อย่ำงรวดเร็ว 
โดยกำรออกแบบในรูปแบบสองมิติจะง่ำยและใช้เวลำน้อยกว่ำกำรวำดโมเดล
สำมมิติ นอกจำกนี้ เครื่องตัดเลเซอร์จะใช้เวลำในกำรตัดเพียงไม่ก่ีนำที ชิ้นงำน
สำมำรถน ำไปใช้งำนได้ทันที โดยใช้เวลำน้อยเม่ือเทียบกับเครื่องพิมพ์สำมมิติมำก 
ทั้งนี้วัสดุที่ตัดออกมำ สำมำรถน ำไปประกอบและสร้ำงชิ้นงำนขนำดใหญ่ตำมที่
ต้องกำรได้ โดยกำรน ำมำประกอบกัน 

ภำพที่ 6  
กา รประกอบวั ส ดุจ า ก
เครื่องตัดเลเซอร์ 

3.1.2 ตัวอย่ำงชิ้นงำนที่ได้จำกเครื่องตัดเลเซอร์ 
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ภำพที่ 7  
การน าวัสดุที่ตัดได้มาประกอบ
เป็นรูปแบบสามมิติ 

ภำพที่ 8  
ตัวอย่า งการ แกะสลักไม้ด้ วยเครื่องตัด
เลเซอร์ 

ภำพที่ 9  
การน าวัสดุที่ตัดได้มาประกอบเป็นรูปแบบสามมิติ 



คู่มือปฏิบัติกำรประจ ำห้อง STEM Lab 2561 | 100 

    
    Section 0 

เครื่องตัดเลเซอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พ้ืนที่ตัดเลเซอร์ เป็นพ้ืนที่รังผึ้งส ำหรับวำงวัสดุในกำรตัด เป็นช่องรังผึ้งเพ่ือให้
สำมำรถดูดควันที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ของกำรตัดวัสดุได้ ซ่ึงหัวยิงเลเซอร์จะ
สำมำรถเคลื่อนที่ได้ครอบคุลมในพ้ืนที่ดังกล่ำว ดังนั้นยิ่งพ้ืนที่ ตัดเลเซอร์ใหญ่ ก็
จะยิ่งจะสำมำรถตัดวัสดุชิ้นใหญ่ ๆ ได้ 

ในขณะที่เครื่องตัดเลเซอร์ท ำงำน จะมีกำรยิงล ำแสงซ่ึงมีพลังงำนสูงและร้อนมำก 
ตำมกำรเดินทำงของลูกศรสีแดง ดังนั้นในขณะตัดควรปิดฝำครอบไว้ทุกครั้ง และ
ห้ำมน ำมือเข้ำไปในบริเวณดังกล่ำวเด็ดขำด โดยต้องสั่งปิดสวิตซ์เลเซอร์ก่อนเปิด
ฝำเครื่อง 

 

2. แผงควบคุมส ำหรับเครื่องตัดเลเซอร์ เป็นแผงควบคุมสั่งงำน เช่น กำรเปิดหรือ
ปรับกระแสของหลอดเลเซอร์ กำรเคลื่อนหัวตัดเลเซอร์ เป็นต้น 

ภำพที่ 10  
พ้ืนที่ท างานของเครื่อ ง
ตัดเลเซอร์ 

ภำพที่ 11  
แ ผ ง ค ว บ คุ ม ข อ ง
เครื่องตัดเลเซอร์ 

3.1.3 ส่วนประกอบของเครื่องตัดเลเซอร์ 
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3. เครื่องหล่อเย็นด้วยน้ ำ เป็นระบบจะท ำกำรปั้มน้ ำ เข้ำเครื่องเลเซอร์และไป
หล่อเย็นให้กับหลอดเลเซอร์ซ่ึงมีควำมร้อนสูงมำก เครื่องนี้จะต้องเปิดทุกครั้งที่
เครื่องตัดเลเซอร์เปิดใช้งำน 

 

4. ปั๊มลม ส ำหรับหัวเป่ำลมที่หัวยิงเลเซอร์ เพ่ือป้องกันวัสดุติดไฟ 

 

5. เครื่องดูดควัน ท ำหน้ำที่ดูดควันที่เกิดจำกกำรเผำไม้บนพ้ืนที่ท ำงำนรังผึ้ง 
ออกไปบริเวณด้ำนนอกอำคำร เพ่ือไม่ให้ฟุ้งกระจำยในห้องท ำงำน 

 

 

ภำพที่ 12  
เครื่องหล่อเย็นด้วยน้ ำ 

ภำพที่ 13  
ปั๊มลม 

ภำพที่ 14  
ระบบดูดควัน 
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3.1.4 ระบบกำรท ำงำนของเครื่องตัดเลเซอร์ 

1.ระบบควบคุมและสมองกลของเครื่องตัดเลเซอร์ 

ท ำหน้ำที่ควบคุมต ำแหน่งกำรตัดหรือแกะสลัก รวมถึงควบคุมก ำลังของเลเซอร์ 
โดยกำรรับเข้ำข้อมูลจำกโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือแหล่งค ำสั่งภำยนอกอ่ืน ๆ  

2. ระบบก ำเนิดแสงแลเซอร์  

เป็นระบบก ำเนิดแสงเลเซอร์ก ำลังสูงปำนกลำงในช่วง 30 – 100 วัตต์ โดยเป็น
เลเซอร์ในย่ำนแสงอินฟรำเรด โดยแสดงจะถูกก ำเนิดจำกหลอดเลเซอร์ชนิด 
CO2 
3.ระบบกระจก 

เป็นระบบสะท้อนล ำแสงเลเซอร์จำกหลอดเซอร์มำยังหัวตัด ก่อนจะสะท้อน
ต่อไปยังวัสดุ โดยกระจกต้องเป็นกระจกคุณภำพดีที่ไม่ดูดซับแสง สำมำรถทนต่อ
ก ำลังของเลเซอร์ได้ 

4.ระบบขับเคล่ือนหัวตัด 

ส่วนใหญ่เป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้ำแบบ Stepping Motor ท ำหน้ำที่ควบคุมหัว
ตัดไปยังต ำแหน่งทีต้องกำรตัดตำมกำรโปรแกรมจำกระบบควบคุม 
5.ระบบหล่อเย็น 

เป็นระบบหล่อเย็นด้วยน้ ำ ท ำงำนโดยใช้เครื่องหล่อเย็นด้วยน้ ำ โดยท ำหน้ำที่ใน
กำรลดควำมร้อนของหลอดเลเซอร์ในขณะใช้งำน  
4.ระบบลม 

ระบบลมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ท ำหน้ำที่ในกำรดูดควันจำกพ้ืนที่ตัดออกไป
ยังบริเวณนอกห้อง และระบบเป่ำลมที่หัวเลเซอร์เพ่ือดับไฟจำกกำรเผำไหม้ 
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3.1.4.1 แหล่งก ำเนิดแสงเลเซอร์แบบท่อแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ 

1. แหล่งก ำเนิดแสงเลเซอร์แบบ Co2 

แหล่งก ำเนิดแสงเลเซอร์แบบ Co2 เป็นแหล่งก ำเนิดแสงเลเซอร์ที่ได้รับควำมนิยม
มำกที่สุดแบบหนึ่งเนื่องจำกมีรำคำถูก เช่น หลอด Co2 ขนำด 60W จะมีรำคำน้อย
กว่ำ 1 หม่ืนบำทเท่ำนั้น อีกทั้งหลอด Co2 สำมำรถให้ก ำลังของล ำแสงเลเซอร์ได้สูง
มำกต้ังแต่ 30W ไปจนถึง 300W ได้  

โดยแหล่งก ำเนิดแสงเลเซอร์แบบท่อก๊ำซ Co2 นั้นโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นท่อ
แก้วเส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 50mm ถึง 90mm ยำวประมำณ 700mm ถึง 
2,000mm โดยขึ้นอยู่กับก ำลังงำนของเลเซอร์ ภำยในบรรจุก๊ำซฮีเลียม 77% ก๊ำซ
ไนโตร เจน 13 .5 % และก๊ำซคำ ร์บอน ไดออกไซด์  9 .5 % โดยกำรก ำ เนิ ด
ล ำแสงเลเซอร์สำมำรถท ำได้โดยป้อนไฟฟ้ำแรงสูง 20 กิโลโวลต์ไปจนถึง 50 กิโล
โวลต์เข้ำไปยังขั้วไฟฟ้ำของหลอด ท ำให้พลังงำนไฟฟ้ำไปกระตุ้นให้ก๊ำซภำยใน
หลอดปล่อยล ำแสงเลเซอร์ออกมำที่ควำมยำวคลื่น 10 .6 ไมโครเมตรหรือในย่ำน
แสงอินฟรำเรด ไปสะท้อนกับกระจกภำยใน และปล่อยล ำแสงออกมำที่ปลำยหลอด
อีกด้ำนหนึ่ง  

โดยระหว่ำงกำรท ำงำนตัวหลอดจะเกิดควำมร้อนสูงมำก และจ ำเป็นจะต้องมีกำร
ปั๊มน้ ำหล่อเย็นเข้ำไปภำยในหลอดผ่ำนทำงท่อเข้ำของน้ ำ และท่อออกของน้ ำที่ขั้ว
หลอดเพ่ือป้องกันควำมเสียหำย และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรก ำเนิดแสงเลเซอร์ 

ภำพที่ 15  หลอดเลเซอร์แบบ CO2 
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ภำพที่ 16  
การติดต้ังหลอด
เลเซอร์กับเครื่องตัด 

 

3.1.4.2 ระบบกระจกและเลนส์ 

1) กำรท ำงำนของกระจกและเลนส์ 

ตำมที่ได้กล่ำวถึงในหัวข้อก่อนหน้ำถึงระบบก ำเนิดแสงเลเซอร์ด้วยหลอดก๊ำซ Co2 
ซ่ึงเป็นแหล่งก ำเนิดที่ มีขนำดใหญ่และท ำให้ต้องติดต้ังอยู่ ด้ำนหลังเครื่องเลเซอร์ 
ฉะนั้นกำรน ำเอำแสงเลเซอร์มำใช้งำนจึงต้องมีกำรใช้กระจกสะท้อนล ำแสงเลเซอร์
จำกด้ำนหลังเครื่องมำยังหัวตัดเลเซอร์ และใช้เลนส์ในกำรรวมแสงเพ่ือให้ขนำดเล็ก
ลงและคมขึ้น 

ซ่ึงในเครื่องตัดเลเซอร์ขนำดเล็กไปจนถึงขนำดกลำงนั้น จะมีลักษณะกำรใช้กระจก
ทั้งหมด 3 ชิ้น (ดังแสดงเป็นสัญลักษณ์ A ในภำพ) และเลนส์ 1 ชิ้น (ดังแสดงเป็น
สัญลักษณ์ B ในภำพ) โดยตัวกระจกเองจะต้องสำมำรถสะท้อนแสงได้อย่ำงสมบูรณ์
โดยไม่มีกำรกระเจิงของแสง และกระจกจะต้องทนต่อก ำลังของแสงเลเซอร์ได้ 
หลังจำกนั้นล ำแสงจะถูกท ำให้เล็กลงกว่ำแหล่งก ำเนิดแสงอีกต่อหนึ่งด้วยเลนส์
ภำยในหัวยิงเลเซอร์ 

ภำพที่ 17  
กระจกและเลนส์ของ
เครื่องตัดเลเซอร์ 
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2) กำรเส่ือมสภำพของกระจก 

กระจกสะท้อน Laser เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ มีควำมส ำคัญต่อประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของเครื่องตัดเลเซอร์เป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกเป็นตัวกลำงในกำรส่งต่อ
พลังงำนจำกแหล่งก ำเนิดล ำแสงเลเซอร์ที่อยู่ ด้ำนหลังเครื่องมำยังหัวยิงเลเซอร์ ซ่ึง
กระจกจะต้องไม่ดูดซับแสงเลเซอร์ไว้ และจะต้องไม่ท ำให้ล ำแสงเกิดจำกกระจำย
หรือกระเจิงออก จึงต้องมีพ้ืนผิวมันวำว  

แต่เนื่องจำกกระจกสะท้อนแสงเลเซอร์จะต้องเผชิญกับพลังงำนของเลเซอร์โดยตรง
ตลอดระยะเวลำกำรใช้งำนท ำให้เกิดอุณหภูมิสูง และเกิดควำมเสียหำยทีละน้อย ๆ 
จนในที่สุดกระจกสะท้อนเลเซอร์จะเสื่อมสภำพจนใช้งำนไม่ได้ในที่สุดดังเช่นภำพ
ด้ำนล่ำงนี้แสดงให้เห็นถึงกระจกสะท้อนเลเซอร์ชนิด Si ที่ผ่ำนกำรใช้งำนในห้อง 
STEM Lab มำนำน 1 ปี จนผิวทองค ำที่เคลือบกระจกไว้ลอกออกไปจนหมด และมี
กำรเปลี่ยนสีของกระจกจนไม่สำมำรถใช้งำนเครื่องตัดเลเซอร์ได้อีกต่อไป 

 

3) อำกำรของกระจกสะท้อนเลเซอร์เส่ือมสภำพ 

กำรเสื่อมสภำพของกระจกสะท้อนแสงเลเซอร์สำมำรถสังเกตได้จำกคุณภำพพ้ืนผิว
ที่เปลี่ยนไปของกระจก โดยมักจะมีสีที่ขุ่นลง หรือมีกำรลอกตัวของพ้ืนผิวเป็นต้น 
นอกจำกนี้ยังสำมำรถสังเกตได้จำกคุณภำพของชิ้นงำนที่มีขนำดของเส้นตัดที่ใหญ่
มำกขึ้นดังแสดงในภำพที่ 19 ตัดขำดได้ยำก หรือไม่สำมำรถตัดให้ขำดได้เลยซ่ึงเกิด
จำกกระจกมีกำรกระเจิงของแสง และไม่สำมำรถรวมแสงให้เป็นจุดเดียวกันได้ ดัง
ภำพ 

ภำพที่ 18 ภาพกระจกใหม่
และกระจกเสื่อมสภาพ 
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แนวทำงแก้ไขในเบื้องต้นสำมำรถท ำได้โดยกำรถอดชิ้นส่วนของกระจกออกมำท ำ
กำรตรวจสภำพของพ้ืนผิวให้ม่ันใจได้ว่ำมีกำรเสื่อมสภำพจริง หรือเกิดจำกควำม
สกปรกจนเกินไป โดยหลังจำกตรวจภำพจนแน่ใจแล้ว ให้วัดขนำดของกระจกชนิด
เก่ำว่ำมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเท่ำใด และมีควำมหนำเท่ำใด เพ่ือสั่งซ้ือกระจกชุดใหม่
ต่อไป ซ่ึงโดยทั่วไปแล้วกระจก 1 ชิ้นจะมีอำยุกำรใช้งำนรำว 6 เดือนส ำหรับกระจก
ชนิด K9 หรือ 1 ปี ส ำหรับกระจกชนิด Si และ 3 ปีส ำหรับกระจกชนิด Mo และ 
Cu ซ่ึงกำรเปลี่ยนอะไหล่กระจกแต่ละครั้งจะใช้งบประมำณรำว 2 ,000 ถึง 5 ,000 
บำท 

 

ภำพที่ 20  ภาพถ่ายความ
ร้อนของกระจกระหว่างใช้
งานซ่ึงมีความร้อนสูง ท าให้
เกิดการเสื่อมสภาพ 

ภำพที่ 19 ชิ้นงานที่ตัดจาก
กระจกที่เสื่อมสภาพ 
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3.1.4.3 ระบบเป่ำลม  

1) ระบบป๊ัมลม 

ระบบเป่ำลมจะเป็นปั๊มที่เชื่อมต่อไปติดต้ังหัวเลเซอร์เพ่ือดับไฟจำกกำรเผำไหม้ ซ่ึงมี
ควำมส ำคัญมำกในกำรป้องกันอันตรำยจำกไฟไหม้ที่อำจเกิดขึ้นได้ 

 

ในกรณีที่ไม่มีกำรติดต้ังหรือระบบปั๊มลมใช้งำนได้ไม่ดี จะมีโอกำสที่ชิ้นงำนจะเกิด
กำรติดไฟและก่อให้เกิดควำมเสียหำยได้ ดังแสดงตัวอย่ำงในภำพ ดังนั้นผู้ใช้จะต้อง
เฝ้ำระวังกรณีที่ปั๊มลมท ำงำนผิดปรกติให้ดี  ซ่ึงอำจจะเกิดจำกสำยหลุดหรือระบบ
เป่ำลมขัดข้อง จะต้องท ำกำรสั่งหยุดเครื่องและตรวจสอบระบบให้เรียบร้อย 

 

ภำพ ที่ 21   ลักษณะการ
เชื่อมต่อของปั๊มลม 

ภำพที่ 22  ลักษณะการเกิดเพลิงไหม้และชิ้นงานที่เสียหาย 
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2) กำรป้องกันเพลิงไหม้ 

ในกรณีที่เกิดไฟลุกขึ้นที่วัสดุและเครื่องตัดเลเซอร์ ให้พยำยำมเป่ำเพ่ือให้ไฟดับ แต่
หำกไม่สำมำรถดับได้ ให้ท ำกำรปิดระบบไฟฟ้ำทั้งหมดของเครื่องตัดเลเซอร์ก่อน 
และใช้ถังดับเพลิงฉีดพ่น หำกไม่ท ำกำรปิดระบบจะไม่สำมำรถดับไฟได้เนื่องจำก
ระบบดูดควันจะท ำงำนและจะดูดสำรดับไฟออกไปเช่นกัน 

 

 

ภำพที่ 23 ลักษณะการ
ดับเพลิง 

 

ภำพที่ 24 เพลิงไหม้
จากเครื่องตัดเลเซอร์ที่
ก่อให้เกิดความเสียหาย 
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3.1.5 แนวคิดกำรท ำงำนของเครื่องตัดเลเซอร์ 

1. กำรตัดด้วยล ำแสงเลเซอร์   

เป็นกำรใช้ล ำแสงเลเซอร์ก ำลังสูงสุดส่งไปที่ชิ้นงำนและวิ่งด้วยควำมเร็วต่ ำ โดย
เครื่องเลเซอร์ทั่วไปมีก ำลังประมำณ 60 – 100 วัตต์ สำมำรถตัดอะคริลิกควำม
หนำไม่เกิน 10 – 15 mm โดยใช้ควำมเร็วในกำรตัดที่ 5 – 20 mm/s ตำมควำม
หนำและชนิดของวัสดุ ซ่ึงในเลเซอร์ก ำลังอ่อนช่วง 60 – 100 วัตต์ วัสดุที่ ตัดได้
จะต้องไม่เป็นโลหะ จึงจะตัดขำดได้ 

 

 

 

 

 

 

2. กำรแกะสลัก  

อีกรูปแบบหนึ่งของกำรใช้งำนเครื่องตัดเลเซอร์คือกำรใช้แกะสลัก คือ 
เป็นกำรท ำงำนลักษณะเดียวกันกับกำรตัด แต่จะใช้ก ำลังในกำรตัดต่ ำกว่ำ และ
วิ่งหัวยิงเลเซอร์ให้ไวกว่ำเพ่ือไม่ให้ตัดจนขำด อย่ำงไรก็ตำมกำรสั่งงำนเครื่องตัด
เลเซอร์ให้แกะสลักจะก ำหนดควำมลึกของกำรแกะสลักได้ยำก คือต้องค ำนวณ
เป็นควำมเร็วในกำรวิ่งหัวและก ำลัง ซ่ึงแตกต่ำงจำกเครื่อง Milling CNC  

 

 

 

ภำพที่ 25   
ลักษณะการตัด 

 

ภำพที่ 26  
ลักษณะการแกะสลัก 
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โปรแกรม Thunder Laser โปรแกรมฟรี ที่ สำ มำ รถดำ วน์ โหลดไ ด้จ ำ ก 
fablabthailand.com/DW/RDWorksV8_thunder.rar และท ำกำร ติด ต้ั ง
ได้ง่ำย ดังนี้ 

1. Extract ไฟล์ที่ดำวน์โหลดมำ และเข้ำไปในโฟลเดอร์จนพบไฟล์ Setup ชื่อ 
RDWorksV8Setup8.02.34.exe ท ำกำรเปิดไฟล์นั้นขึ้นมำ 

2. จำกนั้นเลือก Install โปรแกรมจะติดต้ังอัตโนมัติเข้ำที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 

   
3. เลือกให้ภำษำกำรติดต้ังเป็นภำษำอังกฤษ และเลือก Install 

 
4. เม่ือโปรแกรมติดต้ังเรียบร้อยจะขึ้นข้อควำม Install OK ดังภำพ สำมำรถเปิด

โปรแกรมใช้งำนได้ทันที 

 
 

 

 

3.2 กำรสรำ้งไฟล ์2 มิติด้วยโปรแกรม Thunder Laser 

3.2.1 กำรตดิตัง้โปรแกรม 
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เม่ือติดต้ังโปรแกรมเรียบร้อย ผู้ใช้สำมำรถเปิดโปรแกรม Thunder Laser  ได้ 
โดยเลือกที่ icon Thunder Laser ซ่ึงโปรแกรมจะปรำกฏดังภำพ 

 

โปรแกรม Thunder Laser ประกอบด้วยส่วนต่ำง ๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พ้ืนที่ท ำงำน ซ่ึงมีขนำดเป็นพ้ืนที่ขนำดเท่ำเครื่องตัดเลเซอร์ 
2. เครื่องมือสร้ำงภำพ เป็นแถบเครื่องมือส ำหรับท ำกำรวำดและสร้ำงเส้น 
3. เครื่องมือจัดเรียง ใส่ส ำหรับจัดเรียงวัตถุหลำยๆ  อันให้ตรงกัน 
4. ตัวบอกต ำแหน่งและขนำด : ใช้บอกต ำแหน่งและขนำดของวัตถุที่ เลือกอยู่  

สำมำรถปรับต้ังค่ำด้วยกำรใส่ตัวเลขได้ 
5. เครื่องมืออ่ืนๆ เป็นเครื่องมือทั่วไปของโปรแกรม 
6. แถบสี ใช้ส ำหรับก ำหนดกำรสั่งงำนที่ต่ำงกัน เช่น กำรตัด  กำรแกะสลัก 

เป็นต้น 
7. Control Panel ตัวก ำหนดและปรับต้ังค่ำต่ำง ๆ ให้กับเครื่องตัดเลเซอร์ 
 

 

 

 

3.2.2 ส ่วนประกอบของโปรแกรม 
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1. กำรวำดรูปทรง  
1.1. กำรสร้ำงส่ีเหล่ียม หรือ วงกลม  ท ำกำรเลือกสี่ เหลียมหรือวงกลมที่

เครื่องมือสร้ำงภำพ จำกนั้นสร้ำงภำพลงบนพ้ืนที่ท ำงำน โดยสำมำรถ
ปรับแก้ขนำดและต ำแหน่งได้ที่ตัวเลขด้ำนบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 กำรวำดเ ส้น เลือกที่ Draw Line จำกนั้นคลิ้กที่จุดเริ่มต้น และจุด
ปลำยเส้น 

 

 

3.2.3 กำรสร้ำงชิน้งำนด้วย LaserCAD 
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1.3  กำรวำดรูปหลำยเหล่ียม  เลือกที่ Polygen จำกนั้นคลิ้กแต่ละจุดบน
พ้ืนที่ท ำงำน ซ่ึงก ำหนดเป็นเหลี่ยม กดปุ่ม ESC เม่ือต้องกำรออกจำก
โหมด Polygen  

 

2. กำรสร้ำงตัวอักษร ด้วยกำรเลือกที่เครื่องมือสร้ำงภำพ จำกนั้น double 
click ลงบนพ้ืนที่ท ำงำน โปรแกรมจะปรำกฏหน้ำต่ำงให้สำมำรถปรับเปลี่ยน
ค ำได้ เม่ือปรับเปลี่ยนเรียบร้อยจึงเลือก OK 

 



คู่มือปฏิบัติกำรประจ ำห้อง STEM Lab 2561 | 114 

    
    Section 0 

เครื่องตัดเลเซอร์ 

 

  

4. กำรเคล่ือนย้ำยวัตถุ ส ำหรับกำรเคลื่อนย้ำยวัตถุให้เลือกที่ Select หรือ Rect 
Select ที่เครื่องมือวำดภำพ แล้วท ำกำรเลือกวัตถุที่ต้องกำรจะเคลื่อนที่ หรือ
เลือกหลำยวัตถุด้วยกำรครอปเลือก ซ่ึงกลำงวัตถุนั้นจะปรำกฏเครื่องหมำยกำ
งกบำท ใช้เม้ำส์คลิ้กค้ำงที่กำงกบำทนั้นและเคลื่อนไปต ำแหน่งที่ต้องกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. กำรปรับ Node  รูปทรงที่สร้ำงขึ้นและตัวอักษรทุกตัวที่สร้ำงมำสำมำรถปรับ

รูปร่ำงด้วยกำรปรับ node ได้ โดยสำมำรถท ำได้โดยเลือก Edit Node และ
เลือกที่วัตถุทีต้องกำรจะปรับ  
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4.1 กำรใส่ Node เพ่ิม ให้เลือกจุดที่ต้องกำรจะเพ่ิม Node เลือกที่ Edit -
> Add node และเรำสำมำรถปรับต ำแหน่งของ Node ดังกล่ำวได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 กำรลบ Node ท ำได้โดยเลือกโหนดที่ต้องกำรจะลบ จำกนั้นเลือก 
Edit –> Delete Node หรือสำมำรถเลือกหลำย Node พร้อมกันด้วย
กำรลำกเม้ำส์ครอป node ที่ต้องกำรเลือก และท ำกำรลบพร้อมกันได้ 
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4.3 กำรแยก Node กำรแยก Node สำมำรถท ำได้โดยกำรเลือก Node ที่
ต้องกำรจะแยก และเลือก Break Node จะท ำให้ Node นั้นแยกเป็น
สองอันออกจำกกัน และสำมำรถปรับต ำแหน่งได้ตำมต้องกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  กำรรวม Node ส ำหรับกำรรวม Node สำมำรถท ำได้โดย เลือก Node 
ที่ต้องกำรจะรวม (กด Shift เพ่ือเลือก Node มำกกว่ำ 1) จำกนั้นเลือก 
Combine Node โปรแกรมจะท ำกำรสร้ำงเส้นมำเชื่อมกันระหว่ำงทั้ง 2 
Node 
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2. กำรกลับด้ำนภำพ โดยกำรครอปเลือกภำพที่ต้องกำรจะกลับด้ำน โดย
สำมำ รถกลับด้ำนหั วต้ัง  หรื อกลั บซ้ำ ยขวำได้  จำ กกำ รเลื อก Mirror 
Horizontally /Mirror Vertically 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. กำรน ำเข้ำไฟล์เพ่ือแก้ไข โปแกรม Thunder Laser สำมำรถน ำเข้ำไฟล์ได้ 

2 แบบ หลัก ๆ คือ ไฟล์ที่น ำเข้ำมำปรับแก้ โดยไฟล์ที่สำมำรถปรับแก้ได้ต้อง
เป็นไฟล์เวกเตอร์ หรือน ำเข้ำมำเพ่ือแกะสลัก เป็นไฟล์ภำพที่จะถูกปรับให้
เป็นภำพขำวด ำเพ่ือท ำกำรแกะสลักได้  

ไฟล์ท่ีน ำมำปรับแก้ได้และ ใช้เป็น
เส้นตัดได้ 

ไฟล์ท่ีน ำมำแกะสลักได้เท่ำน้ัน 

AI File (*.ai) 
SVG Files (*.svg) 
DXF Files(*.dxf) 
 

BMP files(*.bmp) 
GIF files(*.gif) 
JPG files(*.jpg, *jpeg) 
PNG files(*.png) 

ตำรำงที่ 1 ไฟล์ที่น ำมำใช้เป็นเส้นตัด และไฟล์ที่น ำมำแกะสลักได้ 

วิธีกำรน ำเข้ำไฟล์ เลือกที่ File -> Import จำกนั้นผู้ใช้เลือกไฟล์ที่เก็บภำพ
ไว้ และเลือก Open เพ่ือใส่ไฟล์เข้ำมำในโปรแกรม 
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ตัวอย่ำงไฟล์ภำพทีถูกน ำเข้ำมำ จะไม่สำมำรถปรับแก้ได้ และเป็นภำพขำวด ำเพ่ือ
น ำไปแกะสลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงไฟล์เวกเตอร์ที่ถูกน ำเข้ำมำ และสำมำรถจัดรูปแบบค ำสั่งค่ำกำรตัดได้ 
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เม่ือท ำกำรสร้ำงภำพเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ต้องเลือกค ำสั่งให้เลเซอร์ท ำงำนซ่ึง
ประกอบด้วย 2 ค ำสั่งหลัก คือ สั่งตัด หรือ สั่งแกะสลัก โดยผู้ใช้สำมำรถก ำหนด
คุณสมบัติ เช่น ควำมเร็วในกำรตัด และแกะสลักแตกต่ำงกัน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
ค ำสั่งแยกตำมภำพที่ต้องกำรเลือกตัด ดังนี้ 

1. กำรส่ังตัด  
1.1. ครอปเลือกภำพที่ต้องกำรจะสั่งตัดในกลุ่มค ำสั่งเดียวกัน  
1.2. เลือกที่สีแถบสีด้ำนล่ำง เป็นสีใดสีหนึ่ง กลุ่มค ำสั่งจะปรำกฏขึ้นมำที่ 

control Panel ด้ำนขวำมือ 

 

1.3 ปรับแก้คุณสมบัติกำร สั่งตัดโดยกำรดับเบิ้ ลคลิ้กที่สี และก ำหนด
คุณสมบัติที่ส ำคัญดังนี้ 

 

3.2.4 กำรจัดรูปแบบค ำสัง่ตัด 
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ชนิดของวัสดุ ควำมเร ็ว  Speed ณ ก ำลัง

เลเซอร ์  MaxPower 30% 

ควำมเร ็ว Speed ณ ก ำลัง

เลเซอร ์ MaxPower 50% 
อะคริลิค ควำมหนำ 1 mm 300 300 
อะคริลิค ควำมหนำ 2 mm 10 200 
อะคริลิค ควำมหนำ 3 mm 10 10 
อะคริลิค ควำมหนำ 4 mm 10 10 
อะคริลิค ควำมหนำ 5 mm 10 10 
อะคริลิค ควำมหนำ 10 mm 2.5 2.5 
ไม้ MDF ควำมหนำ 3 mm 150 300 
ไม้ MDF ควำมหนำ 10 mm ไม่เกิน 5 ไม่เกิน 5 
โฟม 1000 1000 

ตำรำงที่ 2 แสดงควำมเร็วที่ควรใช้ในกำรตัดวัสดุต่ำงๆ โดยกำรปรับก ำลังที่
แตกต่ำงกัน หำกวัสดุที่มีควำมหนำมำกขึ้นควรจะใช้ควำมเร็วน้อยลงเพ่ือตัดวัสดุ
ให้ขำด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กำรส่ังสลัก 
2.2 ครอปเลือกภำพที่ต้องกำรจะสั่งสลัก  
2.3 เลือกแถบที่ ด้ำนล่ ำงเป็ นสีใดสีหนึ่ง  กลุ่มค ำสั่ง จะปร ำกฏขึ้ นมำที่  

control Panel ด้ำนขวำมือ 

 ตำรำงที่ 2 กำรก ำหนดควำมเร็วของหัวเลเซอร์ ตำมชนิดของวัสดุ ส ำหรับเลเซอร์ก ำลัง 60 -80วัตต์ 
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2.1 ปรับแก้คุณสมบัติกำรสั่งแกะสลั กโดยกำรดับเบิ้ลคลิ้กที่สี และ
ก ำหนดคุณสมบัติดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. กำรเพ่ิมรูปอ่ืน ๆ ลงในกลุ่มค ำส่ังเดียวกัน 
ในกรณีต้องกำรใส่ภำพที่ต้องกำรตัด หรือแกะสลักลงในกลุ่มเพ่ิม เช่น ต้องกำร
เจำะรูวงกลมลงบนพวงกุญแจ สำมำรถท ำได้ดังนี้ 

3.1 ใส่วงกลมเพ่ิมในรูป ซ่ึงทุกครั้งที่ใส่ภำพใหม่ลงในพ้ืนที่ท ำงำน เส้นจะ
เป็นสีด ำเสมอ 

3.2 เลือกสีที่เป็นสีเดียวกันกับกลุ่มที่ต้องกำรจะตัด (สีน้ ำเงิน)   
 

 

 

 

ค ำอธิบำย 
Work mode: เป็นกำรเลือกโหมดกำรท ำงำน 
โดยจะต้องเลือกเป็น Engrave ส ำหรับกำร
แกะสลัก 
Power(%) เป็นก ำลังที่ใช้ในกำรสั่งแกะสลัก ควร
ต้ังค่ำอยู่ที่ประมำณ 20 – 30 เพ่ือไม่ให้หลอด
เลเซอร์ท ำงำนหนักเกินไป และเป็นกำรยืดอำยุ
ของหลอด laser 
Speed: เป็นควำมเร็วท่ีใช้ในกำรแกะสลัก อยู่ที่
ประมำณ 300 และหำกต้องกำรเพ่ิมควำมหนำ
ของกำรแกะสลักสำมำรถปรับต้ังให้มีควำมเร็ว
ลดลงได้ 
Engrave Mode: จะต้องเลือกเป็น 
X_unilateralism ซ่ึงเป็นโหมดกำรแกะสลักปกติ  
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3.3 หลังสร้ำงภำพเรียบร้อย ให้ท ำกำรลบภำพอ่ืน ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องออกจำก
พ้ืนที่ท ำงำน ใน Control Panel จะเหลือแต่ค ำสั่งที่เลือกให้สั่งงำนที่
เครื่องตัดเลเซอร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. กำรจัดเก็บไฟล์เพ่ือน ำไปส่ังตัดท่ีเครื่องตัดเลเซอร์ 

เม่ือได้สร้ำงไฟล์และก ำหนดรูปแบบกำรตัดเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สำมำรถท ำกำรสั่ง
ตัดโดยกำร save ไฟล์ไว้ในแฟรชไดร์ฟแล้วน ำไปสั่งตัดที่เครื่องพิมพ์ดังนี้ 

1) สั่งเครื่องตัดเลเซอร์ให้ท ำงำนผ่ำนสำย USB โดยเลือกที่ Download 
2) บันทึกไฟล์ใน Flash Drive เพ่ือน ำไปสั่งโดยตรงที่เครื่องตัดเลเซอร์  
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ในกำรสั่งงำนเครื่องตัดเลเซอร์ เริ่มต้นจะต้องเปิดเครื่องก่อน โดยมีขั้นตอนกำร
เปิดดังนี้ 

1. ตรวจสอบว่ำมีน้ ำเพียงพอในระบบหล่อเย็นโดยเปิดฝำสีเงินบนตัวเ ครื่อง 
(โดยสำมำรถเติมด้วยน้ ำด่ืมที่ไม่ใช่น้ ำแร่) และจึงเปิดเครื่องหล่อเย็นด้วยน้ ำ  

 

2. จำกนั้นประมำณ 10 วินำที เพ่ือให้น้ ำไหลอยู่ในระบบ จึงเปิดปั๊มลมและ
เครื่องดูดควัน 

 

 

ส่วนประกอบของแป้นควบคุมเครื่องตัดเลเซอร์ ประกอบด้วยส่วนต่ำง ๆ ดัง
แสดงในภำพ 

 

ภำพที่ 27 การเปิดเครื่องหล่อเย็นด้วยน้ า 

3.3.1 กำรเปิดเคร ื่องตัดเลเซอร์ 

3.3 กำรสั่งงำนเครื่องตัดเลเซอร์ 

3.3.2 แป้นควบคุมเคร ือ่งตัดเลเซอร์ 
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กลับไปจุดเริ่ม 

 

ทดสอบกำรยิงเลเซอร์ 

 

ปรับค่ำควำมเร็วกำรเลื่อนหัวตัดเลเซอร์ 

 

ปรับควำมแรงของเลเซอร์ที่ใช้ 

 

กดเพ่ือเลือกไฟล์งำนในเครื่อง 

 

เริ่มท ำงำน หรือหยุดท ำงำน 

 

ต้ังจุดที่หัวเลเซอร์อยู่ ให้เป็นจุดเริ่มท ำงำน 

 

แสดงกรอบพ้ืนที่กำรท ำงำน  

 
ยกเลิก / ออกจำกเมนู 

 
เลือก / ยืนยันกำรต้ังค่ำ 

 

สั่งเลื่อน ซ้ำย ขวำ บนล่ำง ใช้ในกำรต้ังค่ำต่ำง ๆ และ ใช้
ขยับหัวเลเซอร์ 
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หลังจำกที่ได้ไฟล์ส ำหรับกำรตัดและเก็บใส่แฟรชไดร์ฟไว้เรียบร้อย ผู้ใช้สำมำรถ
สั่งกำรตัดผ่ำนหน้ำเครื่องตัดเลเซอร์ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. เสียบแฟรชไดร์ฟที่ช่องเสียบแฟรชไดร์ฟของเครื่องตัดเลเซอร์  หรือไฟล์ที่ได้
จำกกำรกด Download จำกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ 

2. เลือกไฟล์ที่ต้องกำรจะสั่งตัด โดยกำรกดที่ปุ่ม File และเลือกไฟล์ที่ต้องกำร
จะสั่งงำน 

 

3. หน้ำจอจะแสดงตัวอย่ำงของงำน และค่ำ speed , power ที่มีกำรต้ังค่ำตำม
สีของแต่ละเลเยอร์ หำกต้องกำรท ำงำนทันที กดปุ่ม Start-pause เพ่ือเริ่ม
ท ำงำน หำกต้องกำรแก้ไขกำรต้ังค่ำต่ำง สำมำรถกด enter เพ่ือเข้ำไปแก้ไข
ได้ 

 

4. ใช้ปุ่มลูกศร เพ่ือเลื่อนเปลี่ยนค่ำต่ำง ๆ  ปุ่ม enter เพ่ือยืนยันค่ำที่ต้องกำร 
ปุ่ม Z/U เพ่ือย้ำยไปต้ังค่ำถัดไป 

 

3.3.3 กำรสัง่งำนเครื่องตัดเลเซอร์ 
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5. กรณีต้องกำรลบไฟล์ที่เก็บอยู่ในเครื่อง ให้เลือก    

เลือก del all mem file count 

 

6. กด Enter เพ่ือยืนยันกำรลบ 

 

7. จัดวำงวัสดุลงบนพ้ืนที่ตัด 
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8. จำกนั้นท ำกำรปิดฝำเครื่องตัดเลเซอร์ลง กดปุ่ม Start-Pause เพ่ือสั่งงำน
เครื่องตัดเลเซอร์ 

9. เครื่องจะท ำกำรยิงล ำแสงเลเซอร์ตัดชิ้นงำนตำมที่ได้ออกแบบไว้  

 

10. เม่ือเครื่องตัดท ำงำนเรียบร้อย จึงเปิดฝำครอบออกแล้วสำมำรถน ำชิ้นงำน
ออกมำได้ 
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11. ในกรณีที่ต้องกำรสั่งให้เครื่องหยุดกำรท ำงำนชั่วครำว สำมำรถหยุดได้ด้วย
กำรกดปุ่ม Start/Pause ซ้ ำอีกครั้งหนึ่ง 

12. ในกรณีฉุกเฉินเม่ือเครื่องท ำงำนผิดปรกติ ผู้ใช้สำมำรถกดปุ่ม Emergency 
Stop หรือ ปุ่ม Reset เพ่ือหยุดกำรท ำงำนของเครื่องทันที นอกจำกนี้เครื่องได้มี
กำรติดต้ัง Switch เพ่ือควำมปลอดภัยกรณีที่มีกำรเปิดฝำเครื่องตัดเลเซอร์ขึ้น 
เครื่องก็จะหยุดท ำงำนทันทีเช่นกัน  

 
 

13. ในกรณีที่ต้องกำรปรับก ำลังและควำมเร็วของเครื่องตัดเลเซอร์ เช่น ในกรณี
ที่ตัดวัสดุไม่ขำด และต้องกำรลดควำมเร็วในกำรตัดสำมำรถปรับที่หน้ำ
เครื่องตัดเลเซอร์ได้เช่นกัน  

14. ตัวอย่ำงผลงำนที่เครื่องตัดเลเซอร์ท ำงำนตำมที่สั่งไว้ 
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เครื่องตัดเลเซอร์ทุกเครื่อง จะมีระยะโฟกัสในกำรท ำงำนที่เหมำะสม ซ่ึงจะมีผล
ต่อกำรตัดและสลักชิ้นงำนเป็นอย่ำงมำก ดังแสดงในภำพที่ 29 เป็นตัวอย่ำงของ
ระยะโฟกัสที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง เม่ือระยะโฟกัสไม่ถูกต้องจะท ำให้เส้นตัดบน
ชิ้นงำนไม่คม และเกิดกำรไม้ในบริเวณรอบ ๆ อีกทั้งอำจท ำให้ชิ้นงำนตัดไม่ขำด 
เนื่องจำกควำมแรงของเลเซอร์กระจำยออกรอบข้ำง 

 

 

 

 

 

 

ส ำหรับเครื่องเลเซอร์ที่ห้อง STEM Lab ณ โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี 
ระยะโฟกัสคือ 8 mm ระหว่ำงหัวเลเซอร์และพ้ืนผิววัสดุพิมพ์ ดังนั้นวิธีกำรปรับ
โฟกัส สำมำรถท ำได้โดยคลำยล็อคที่หัวเลเซอร์ น ำวัสดุขนำด 8 mm วำงบนวัสดุ
ที่ต้องกำรจะพิมพ์ จำกนั้นจึงท ำกำรล็อคหัวเอำไว้ 

ภำพที่ 29 ตัวอย่ำงผลงำนที่ปรับระยะโฟกัส
ของหัวเลเซอร์ไม่ถูกต้อง 

ภำพที่ 30 ตัวอย่ำงผลงำนที่ปรับระยะโฟกัส
ของหัวเลเซอร์ถูกต้อง 

3.3.4 กำรปรับโฟกัสที่หัวเลเซอร์ 
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สมองกลฝังตัว 

3.4 กำรบ ำรุงรกัษำเครือ่งตดัเลเซอร ์
เครื่องตัดเลเซอร์ควรมีกำรบ ำรุงรักษำอยู่อย่ำงเป็นประจ ำเพ่ือให้เครื่องสำมำรถ
ใช้งำนได้อย่ำงยำวนำและมีประสิทธิภำพ โดยมีส่วนที่ต้องบ ำรุงรักษำดังนี้ 

1 . เช็ดกระจกสะท้อน Laser ทุกวันที่มีกำรใ ช้งำนเคร ือ่ง กระจกเปน็หนึง่ใน
อุปกรณ์ที่มีควำมส ำคัญต่อประสิทธิภำพกำรท ำงำนของเครื่องตัดเลเซอร์เป็น
อย่ำงมำก เนื่อ งจำก เป็น ตัวกลำงในกำรส่งต่อพลัง งำนจ ำกแหล่งก ำเนิ ด
ล ำแสงเลเซอร์ที่อยู่ด้ำนหลังเครื่องมำยังหัวยิงเลเซอร์ และจะต้องท ำควำมสะอำด
อยู่ เสมอเพ่ือป้องกันกำรเสื่อมสภำพ ไม่เ ช่นน้ันกระจกจะเ สียหำยในเวลำ
อันรวดเร็ว โดยจะต้องเช็ดท ำควำมสะอำดกระจก 2 ชิ้นด้วยผ้ำสะอำด โดยชิ้น
แรกจะอยู่ที่หัวตัดเลเซอร์ และชิ้นที่สองอยู่ที่แขนด้ำนซ้ำยมือของเครื่อง  

 
2. กำรตรวจสอบปร ิมำณน ำ้ที่เคร ื่องหล่อเย็น โดยเปิดฝำสเีงินบนตัวเครือ่ง 
หำกน้ ำมีปริมำณลดลงมำรถเติมด้วยน้ ำสะอำด RO หรือน้ ำกลั่น ไม่ควรใช้น้ ำแร่ 
น้ ำประปำ หรือด่ืมยี่ห้อน้ ำสิงห์  

3. เก็บขยะใต้ตัวเคร ื่องเดือนละคร ัง้  เนื่องจำกกำรตัดวัสดุทุกครั้งมักมีเศษทีต่ก
ลงไปใต้ตระแกรง จึงควรต้องเปิดตะแกรงออกและเก็บกวำดอย่ำงน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง เพ่ือป้องกันไฟไหม้  

4. ตรวจสอบอุณหภูมิของเคร ื่องหล่อเย็น  เป็นอุณหภูมิที่แสดงบนหน้ำ

เครื่อง ซ่ึงไม่ควรเกิน 35°C หำกเกินให้ท ำกำรตรวจสอบน้ ำและตรวจสอบระบบ
อ่ืนๆ  

5 . กำรตรวจสอบร ะบบลม ท ำกำรตรวจสอบว่ำมีลมออกที่หัวตัดเลเซอร์ทุก
ครั้งที่ มีกำรใช้งำน เครื่อง ไม่เช่นนั้น ไฟจะลุกติดระหว่ำ งตัดได้ โดยท ำกำ ร
ตรวจสอบสำยของปั๊มลม และดูว่ำปั๊มยังท ำงำนปกติหรือไม่ 



คู่มือปฏิบัติกำรประจ ำ STEM Lab 2561 | 131  

    
    Section 0 

เครื่องมือวัดทำงวิทยำศำสตร์ 

 

บทที่ 4 

 

  

เครื่องมือวัดทำงวิทยำศำสตร์ 



คู่มือปฏิบัติกำรประจ ำ STEM Lab 2561 | 132  

    
    Section 0 

เครื่องมือวัดทำงวิทยำศำสตร์ 

  

กล้องถ่ำยภำพควำมร้อน (Thermal 
Imaging Camera) เป็นอุปกรณ์สร้ำงภำพ
จ ำ กก ำ รแ ผ่ รั งสี ควำ มร้ อ น ในช่ ว งค วำ ม ถี่
อินฟรำเรดของวัตถุ โดยท ำให้สำมำรถวัดอุณหภูมิ
ของวัตถุได้หลำยพันจุดในวงกว้ำงในเวลำเดียวกัน 
เพ่ือให้สำมำรถทรำบได้ถึงลักษณะอุณหภูมิของ
วัตถุได้อย่ำงละเอียด เพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำน 
เช่น โครงงำนที่ต้องกำรแยกแยะลักษณะกำรเกิด
ควำมร้อนในจุดต่ำง ๆ ของวัตถุ 

 

 

 

 

คำลิปเปอร์ดิจิตอล เป็นเครื่องมือวัดขนำด
ของวัตถุ ที่ มีควำมละเอียดในกำรวัดแม่นย ำที่
ระดับ 0.01mm โ ดยแสดงผลกำรวัดเป็นเลข
ดิจิตอลที่อ่ำนค่ำได้แม่นย ำและง่ำยกว่ำคำลิปเปอร์
ชนิดเก่ำ  

เคร ื่องวัดควำมเขม้แสง (Lux Meter) 
เป็นเครื่องมือวัดควำมหนำแน่นของแสง โดย
กำรแปลงจำกพลังงำนของแสงไปเป็นสัญญำณ
ทำงไฟฟ้ำแบบอนำล็อก และประมวลผลเป็น
ค่ำควำมสว่ำงและแสดงผลในรูปแบบข้อมูล
ดิจิตอลโดยมีหน่วยเป็นลักซ์ (lux) 

เคร ื่อ งวัดควำม เร ็วลม (Digital 
Anemometer)  คือเครื่องมือวัดควำมเร็ว
ลมเพ่ือตรวจสอบสภำวะกำรไหลของลมหรือ
ตรวจสอบสภำพอำกำศเพ่ือกำรพยำกรณ์ โดย
มีหน่วยควำมเร็วเป็นเมตรต่อวินำที (m/s) หรือ
กิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/hr)  ตัวอย่ำงกำรใช้
งำนเช่น กำรตรวจสอบควำมเร็วลมของท่อลม 
พัดลม มอเตอร์ เครื่ อง เป่ำ ลม ตร วจสอบ
ควำมเร็วลมของระบบปรับอำกำศ อีกทั้งเครื่อง
ยังสำมำรถวัดอุณหภูมิและควำมชื้นในอำกำศ
ได้อีกด้วย 

4.1 รำยกำรเครื่องมือวัดทำงวิทยำศำสตร์ 
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แคลมป์มิเตอร์ (Digital clamp meter) 
เป็นเครื่องมือส ำหรับวัดค่ำกระแสไฟฟ้ำ (Current 
Measurement) ที่ไหลในวงจร โดยไม่ต้องตัดต่อ
สำยไฟหรือหยุดกำรท ำงำนของอุปกรณ์ไฟฟ้ำ โดย
วัดด้วยกำรใช้เครื่องวัดคล้องกับสำยไฟ สำมำรถ
อ่ำนค่ำเป็ นตัวเลข ดิจิตอลไ ด้อย่ำงแ ม่นย ำและ
ปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

เคร ื่องวัดควำมดังของเ สียง  (Digital 
Sound Level Meter)  สำ มำ รถน ำ มำ
ประยุกต์ใช้กับกำรท ำโครงงำนเก่ียวกับเสียงได้
หลำกหลำยเช่น กำรวัดมลพิษทำงเสียง กำรวัด
ปร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พข องฉ นว น กัน เสี ย ง  กำ ร วั ด
ประสิทธิภำพของเครื่องเสียง กำรควบคุมควำม
ปลอดภัยในพ้ืนที่ก่อสร้ำงหรือพ้ืนที่ท่ีมีเสียงดัง เป็น
ต้น โดยเครื่องจะแสดงค่ำควำมดังเสียงเป็นหน่วย 
dB  

 

เทอร์โมมิเตอร์ชนิดไม่สัมผัส (Non-
contact Infrared Thermometer) 
เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรวัดอุณหภูมิที่ผิว
ของวัตถุ ท ำงำนโดยอำศัยหลักกำรแผ่รังสี
อินฟรำเรด ( infrared radiation) ออกจำก
วัตถุ  ซ่ึงเป็นกำรวัดแบบไม่สัมผัสและ ซ่ึง
ปลอดภัยกว่ ำกำร วัดที่วั ตถุตร ง ๆ  และ
สำมำรถวัดอุณหภูมิในช่วงกำรวัดที่กว้ำงมำก 
คือ -50 ถึง 500 องศำเซลเซียสได้ 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/wordcap/infrared%20radiation
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กล้องถ่ำยภำพควำมร้อนในย่ำนแสงอินฟรำเรด  เป็นอุปกรณ์สร้ำงภำพจำกกำรแผ่รังสี
ควำมร้อนจำกวัตถุท ำให้สำมำรถวัดอุณหภูมิของวัตถุได้หลำยพันจุดในวงกว้ำงในเวลำ
เดียวกัน เพ่ือให้สำมำรถทรำบได้ถึงลักษณะอุณหภูมิของวัตถุได้อย่ำงละเอียด เพ่ือ
สนับสนุนกำรท ำงำนทำงวิศวกรรม และวิทยำศำสตร์ได้หลำกหลำย เช่น กำรวัดควำม
ร้อนจำกร่ำงกำย หรือโครงงำนกำรตรวจหำกำรรั่วไหลของควำมร้อนในฉนวนควำม
ร้อน หรือโครงงำนอ่ืน ๆ ที่ ต้องกำรแยกแยะลักษณะกำรเกิดควำมร้อนในจุดต่ำง ๆ 
ของวัตถุ 

อุปกรณ์ชิ้นนี้ เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์อย่ำงมำกส ำหรับกำรท ำโครงงำนวิจัยของ
นักเรียน ที่จะสำมำรถเปิดโลกทัศน์ในกำรมองเห็นควำมร้อนได้แม้จะอยู่ในสภำวะที่ไม่
มีแสง และสำมำรถท ำให้สร้ำงสรรค์โครงงำนที่ มีควำมหลำกหลำย และซับซ้อนมำก
ยิ่งขึ้นได้ อีกทั้งยังสร้ำงแรงบันดำลใจให้แก่นักเรียนที่ชื่นชอบกำรส ำรวจสิ่งที่มองไม่เห็น
ด้วยตำเปล่ำได้อีกด้วย 

ภำพที่ 1 
ภาพความร้อนจากร่างกายคนหรือสัตว์ ความ
ร้อนสามารถมองเห็นได้แม้ในสภาวะไม่มีแสง 

ภำพที่ 2 
การใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนวินิจฉัยความผิดปรกติ
ของร่างกาย เช่นการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการ
ถ่ายภาพความร้อน ดังจะเห็นความผิดปรกติที่เกิดขึ้น 

ภำพที่ 3 
ภาพความร้อนที่รั่วไหลเข้ามาในห้อง 

กล้องถ่ำยภำพควำมร้อน (Thermal Camera)  
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กล้องถ่ำยภำพควำมร้อนประกอบด้วยส่วนต่ำง ๆ ได้แก่ ส่วนของ
เซนเซอร์ถ่ำยภำพ ประกอบด้วย กล้องถ่ำยภำพด้วยแสงปกติ เซนเซอร์
ถ่ำยภำพอินฟรำเรด และไฟ LED ที่ช่วยในกำรถ่ำยภำพ ส่วนหน้ำจอ
แสดงผล ส่วนปุ่มควบคุมและปรับต้ังค่ำประกอบด้วยปุ่มต่ำง ๆ ที่ใช้เลือก
เข้ำเมนูและปรับค่ำต่ำง ๆ และปุ่มถ่ำยภำพ เพ่ือใช้ในกำรถ่ำยภำพลงเก็บลง 
SD Card ที่ใส่อยู่ด้ำนบนของเครื่อง 

ภำพที่ 4  
ส่วนประกอบของกล้อง

ถ่ายภาพความร้อน 

กล้องถ่ำยภำพควำมร้อนสำมำรถใช้งำนได้ง่ำย โดยมีวิธีกำรใช้งำนเบื้องต้นดังนี้ 

1. วิธีกำรเปิด / ปิดเครื่อง: กดปุ่ม MENU ค้ำงไว้ 5 วินำทีเพ่ือเปิดเครื่อง และท ำ
เช่นเดียวกันในกำรปิดเครื่อง 

2. วิธีกำรถือเครื่องมือ: หันด้ำนหน้ำจอเข้ำหำผู้ใช้งำน และหันหน้ำกล้องไปยังสิ่งที่
ต้องกำรวัดอุณหภูมิ โดยควรอยู่ห่ำงจำกวัตถุในระยะอย่ำงน้อย 50 เซนติเมตร 
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ภำพที่ 5 วิธีการอ่านค่าบนหน้าจอ 

ภำพที่ 6 อัตราการผสมภาพความร้อน 

3. วิธีกำรอ่ำนค่ำบนหน้ำจอ 
บนหน้ำจอจะแสดงภำพถ่ำยแสงปรกติผสมเข้ำกับภำพถ่ำยจำกรังสีควำมร้อน โดยจะ
แสดงระดับควำมร้อนตำมล ำดับสี เช่น ในภำพดังกล่ำวสีม่วงเป็นสีที่ อุณหภูมิต่ ำและไล่
อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นสีน้ ำเงิน สีแดง สีส้ม สีเหลือง ตำมล ำดับ  
ที่จุดก่ึงกลำงจอภำพจะแสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขด้ำนซ้ำยบน และมี curser อีกสอง
ต ำแหน่งที่ชี้ไปที่ต ำแหน่งที่อุณหภูมิสูงที่สุด และอุณหภูมิต่ ำที่สุด โดยอุณหภูมิดังกล่ำ
จะแสดงบนหน้ำจอด้ำนซ้ำยล่ำง  

4. กำรเลือกรูปแบบกำรผสมภำพ  
กล้องถ่ำยภำพควำมร้อนจะมีกำรถ่ำยภำพใน 2 ช่วงคลื่น คือช่วง
คลื่นควำมร้อน และช่วงคลื่นแสงตำมปรกติ แล้วน ำเอำภำพมำท ำ
กำรผสมกัน โดยสำมำรถเลือกอัตรำกำรผสมภำพระหว่ำงภำพควำม
ร้อน และภำพถ่ำย ด้วยกำรกดปุ่ม ซ้ำย /ขวำ เพ่ือปรับระดับกำร
ผสมภำพได้ตำมต้องกำร 
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MENU  

 
นำฬิกำ: ใช้ส ำหรับบันทึกภำพ (ต้ังหรือไม่ต้ังก็ได้) 

  

 
จ ำนวนภำพถ่ำยที่บันทึกไว้ภำยในเครื่อง สำมำรถเลือกเพ่ือดู
ภำพได้ 

  

 
ควำมสว่ำงของหน้ำจอ 

  

 
ปรับหน่วยของอุณหภูมิ (°C หรือ °F) 

  

 
อุณหภูมิพ้ืนหลังของภำพ 

  

 
หน่วยควำมจ ำคงเหลือของ SD card 

  

 
รูปแบบกำรไล่สีเพ่ือกำรแสดงระดับอุณหภูมิ (แนะน ำเป็น
ชนิดแถบสีดังภำพ) 

  

 
ค่ำกำรแผ่รังสีเฉพำะตัวของวัสดุต่ำง ๆ โดยปรกติแล้ว
สำมำรถต้ังค่ำไว้ท่ี 0.95  

5. กำรเปิดไฟ LED กดปุ่มถ่ำยภำพค้ำงไว้ 5 วินำที เพ่ือเปิดไฟ LED 
ที่ช่วยในกำรถ่ำยภำพแสงปรกติ 

6. กำรปรับค่ำกล้องถ่ำยภำพควำมร้อน 
กำรปรับต้ังกล้องถ่ำยภำพควำมร้อน สำมำรถปรับต้ังได้ด้วยกำร
เข้ำเมนู โดยเลือกที่ปุ่ม MENU ซ่ึงจะปรำกฏรำยกำรออกมำดัง
ตำรำง และสำมำรถเลือกเข้ำไปแต่ละเมนูเพ่ือปรับต้ังค่ำได้โดยกด
ปุ่ม SELECT  
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เม่ือใช้งำนกล้องถ่ำยภำพควำมร้อนจนกระทั่งอุปกรณ์แสดงค ำว่ำ Low 
Power บนหน้ำจอ จนไม่สำมำรถเปิดใช้งำนได้อีก เนื่องจำกแบตเตอรี่ของ
อุปกรณ์หมดลง จ ำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ โดยอุปกรณ์ใช้แบตเตอรี่
ชนิดถ่ำนอัลคำไลน์ หรือ ลิเทียมชนิด 1.5V (Energizer Ultimate Lithium) 
ขนำด AA จ ำนวน 4 ก้อน โดยอำจใช้ถ่ำนชำร์จชนิด Ni-Mh ได้แต่ไม่แนะน ำ
เนื่องจำกแบตเตอรี่จะหมดเร็วเนื่องจำกมีแรงดันที่ต่ ำ 

โดยสำมำรถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ด้วยกำรเปิดฝำด้ำนหน้ำที่ใส่แบตเตอรี่ โดย
กำรเลื่อนฝำปิดลงด้ำนล่ำงของอุปกรณ์ และสำมำรถใส่ถ่ำนใหม่เข้ำไปตำม
ขั้วบวกและลบ ตำมที่แสดงบนเครื่องมือ 

 

 

 

 

 

ภำพที่ท ำกำรบันทึกไว้จะถูกเก็บไว้ในหน่วยควำมจ ำแบบ SD Card ที่ถูกใส่
ไว้ในเครื่อง โดยสำมำรถน ำภำพออกไปใช้งำนได้ โดยกำรน ำ Card ออก
จำกตัวเครื่อง และน ำไปเปิดอ่ำนได้ในคอมพิวเตอร์โดยหำกกล้องถ่ำยภำพ
ควำมร้อนไม่ได้ใส่ SD Card ไว้จะยังสำมำรถท ำงำนได้ตำมปกติ แต่จะไม่
สำมำรถถ่ำยภำพได้ 

กำรเปลีย่นแบตเตอร ี ่

กำรถอด/ใส ่ SD Card 

ภำพที่ 7  
วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ 

ภำพที่ 8  
วิธีการถอด/ใส่ SD Card 



คู่มือปฏิบัติกำรประจ ำ STEM Lab 2561 | 139  

    
    Section 0 

เครื่องมือวัดทำงวิทยำศำสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตรวจสอบว่ำขั้วแบตเตอรี่ใส่ถูกต้องหรือไม่  
 หำกถูกต้องแล้วให้ตรวจสอบแบตเตอรี่ว่ำยังมีไฟหรือไม่ด้วย 

Multimeter ซ่ึงแบตเตอรี่ต้องมีแรงดันมำกกว่ำ 1.3V จึงจะ
สำมำรถเปิดใช้งำนเครื่องได้ 

 หำกไม่สำมำรถเปิดเครื่องได้อีก กรุณำถอดแบตเตอรี่ออกและ
ติดต่อผู้ดูแล 

 

ท ำกำรปรับแก้รูปแบบกำรผสมภำพโดยสำมำรถดูวิธีกำรปรับได้จำก
หัวข้อ วิธีกำรใช้งำนเบื้องต้น ข้อ 4. กำรเลือกรูปแบบกำรผสมภำพ 

 

เนื่องจำกถ่ำนแบบ Ni-Mh มีแรงดัน 1.2 V จึงไม่เหมำะกับกำรใช้
งำนกับอุปกรณ์ ควรใช้ถ่ำนชนิดอัลคำไลน์ในกำรใช้งำน 

 

นักเรียนได้ท ำกำรออกแบบและสร้ำงเตำประหยัดพลังงำน และได้ใช้กล้อง
ถ่ำยภำพควำมร้อนวัดควำมร้อนของเตำว่ำมีกำรเก็บกักควำมร้อนไว้ภำยใน
เตำได้อย่ำงสมบูรณ์หรือมีควำมร้อนรั่ วไหลออกไป ณ จุดใดหรือไม่ ซ่ึงกล้อง
ช่วยให้เกิดกำรวิเครำะห์ควำมร้อนและประสิทธิภำพของเตำได้เป็นอย่ำงดี 

ไม่สำมำรถเปิดเคร ือ่งได้ 

อุปกรณ์ไมแ่สดงภำพควำม
ร ้อน โดยแสดงแต่ภำพใน

ย่ำนแสงปกติ 

แบตเตอฺร ีห่มดเรว็เมื่อใช้กบั

ถ่ำนชำรจ์แบบ Ni-Mh 

ภำ พ ที่ 9 ตัวอย่างการน า
กล้องถ่ายภาพความร้อนไปใช้
งาน 
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เครื่องวัดควำมเข้มแสง (Lux Meter) เป็นเครื่องมือวัดควำมหนำแน่นของแสง โดยกำร
แปลงจำกพลังงำนของแสงไปเป็นสัญญำณทำงไฟฟ้ำแบบอนำล็อก และประมวลผล
เป็นค่ำควำมสว่ำงและแสดงผลในรูปแบบข้อมูลดิจิตอลโดยมีหน่วยเป็นลักซ์ (lux)  

เครื่องวัดควำมเข้มแสงสำมำรถส ำหรับกำรตรวจวัดได้หลำกหลำย เช่น กำรตรวจวัด
แสงเพ่ือกำรถ่ำยภำพ กำรวัดควำมเข้มแสงภำยในอำคำร เพ่ือตรวจสอบควำมเหมำะสม
ของแสงสว่ำงในแต่ละพ้ืนที่ และสำมำรถจัดหำควำมสว่ำงที่เหมำะสมให้กับพ้ืนที่และ
กำรใช้งำนที่แตกต่ำงกัน ส ำหรับกำรท ำโครงงำน นักเรียนสำมำรถน ำอุปกรณ์ดังกล่ำว
มำช่วยในกำรวิจัย เช่น กำรวิจัยอุปกรณ์ที่สร้ำงควำมเข้มแสงที่ส่งผลต่อพืช กำรพัฒนำ
อุปกร ณ์ที่ มีควำมเข้มแสงที่เหมำะสมในสิ่ ง มีชี วิต ต่ ำงๆ หรื อกำ รวั ดปร ะเ มิน
ประสิทธิภำพของอุปกรณ์ที่ได้พัฒนำ เป็นต้น 

ภำพที่ 10 
ส่วนประกอบของเครื่องวัดความ
เข้มแสงชนิดดิจิตอล 

ภำพที่ 11 
การอ่านค่าหน้าจอของเครื่องวัด
ความเข้มแสง 

เครื่องวัดควำมเข้มแสงชนิดดิจ ิตอล 
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1) เก็บไว้ที่ อุณหภูมิไม่เกิน 50°C หลีกเลี่ยงกำรเก็บที่ อุณหภูมิสูง หรือถูก
แสงแดดโดยตรง และในสภำพแวดล้อมที่ไม่ชื้นเกินไป 

2) หลีกเลี่ยงกำรเก็บในสภำพแวดล้อมที่มีฝุ่นเยอะ หรือสภำพแวดล้อมที่มีแก๊ส
ที่ติดไฟได้ 

3) หลีกเลี่ยงกำรเก็บในสภำพแวดล้อมที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำสูง 
4) กำรเปลี่ยนแบตเตอรี่  ท ำโดยกำรถอดฝำหลัง และเปลี่ยนแบตเตอรี่ เป็น

ขนำด 9V 
 

ภำพที่ 12 
ภาพตัวอย่างการใช้งานเครื่องวัดความเข้มแสง 

เครื่องวัดควำมเข้มแสงใช้งำนได้ง่ำย โดยมีวิธีกำรใช้งำนเบื้องต้นดังนี้ 

1. วิธีกำรเปิด / ปิดเครื่อง: กดปุ่มหมำยเลข (4) เพ่ือเปิดหรือปิดเครื่อง 

2. กำรอ่ำนค่ำหน้ำบนหน้ำจอ อ่ำนตัวเลขบนหน้ำจอแล้วน ำไปคูณกับตัวคูณใน
ย่ำนกำรวัดนั้น ๆ  

3. กำรปรับเปลี่ยนช่วงกำรวัดค่ำ กดปุ่มหมำยเลข (9) เพ่ือเข้ำสู่โหมดปรับเปลี่ยน
ช่วงกำรวัด หน้ำจอจะขึ้นค ำว่ำ “MANU” จำกนั้นกดปุ่มหมำยเลข (9) เพ่ือ
เปลี่ยนช่วงกำรวัดเป็น 20 Lux -> 200 Lux -> 2000 Lux -> 20,000 Lux -
> 200,000 Lux (หรือ 20 Fc -> 200 Fc -> 2,000  Fc -> 20,000  Fc -> 
200,000  Fc) จำกนั้นเม่ือต้ังค่ำเรียบร้อย กดปุ่ม (9) ค้ำง เพ่ือออกจำกโหมด
ดังกล่ำว  

4. สำมำรถเลือกเปลี่ ยนหน่วยวัดเป็น Lux หรือ Fc ได้  ซ่ึงทั้ งสองหน่วย มี
ควำมสัมพันธ์คือ  
 1 Fc = 10.764 lux     
 1 lux = 0.09290 Fc 

ภำพที่ 13 
การเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องวัดความเข้มแสง 
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ภำพที่ 14 
ส่วนประกอบของเครื่องวัดความดังเสียง 

เครื่องวัดควำมดังเส ียง 

เครื่องวัดควำมดัง เสียง  (Digital Sound Level Meter) เป็น เครื่อ งมือวั ด
ระดับควำมดังของเสียง สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับกำรท ำโครงงำนเก่ียวกับเสียงได้
หลำกหลำยเช่น กำรวัดมลพิษทำงเสียง กำรวัดประสิทธิภำพของฉนวนกันเสียง กำรวัด
ประสิทธิภำพของเครื่องเสียง กำรควบคุมควำมปลอดภัยในพ้ืนที่ ก่อสร้ำงหรือพ้ืนที่ท่ีมี
เสียงดัง เป็นต้น โดยเครื่องจะแสดงค่ำควำมดังเสียงเป็นหน่วย dBA และ dBC 

ภำพที่ 15 
การอ่านค่าหน้าจอของเครื่องวัดความดังเสียง 
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เครื่องวัดควำมดังเสียงใช้งำนได้ง่ำย โดยมีวิธีกำรใช้งำนเบื้องต้นดังนี้ 
1. วิธีกำรเปิด / ปิดเครื่อง: กดปุ่มดังกล่ำวเพ่ือเปิดหรือปิดเครื่อง 
2. ช่วงกำรวัดเริ่มต้นเม่ือเปิดเครื่องคือ 40 - 90 dB ซ่ึงหำกหน้ำจอขึ้นค ำว่ำ 

"OVER" หรือ "UNDER" หมำยถึงค่ำที่วัดเกินจำกช่วงดังกล่ำว ซ่ึงค่ำที่ได้
จะไม่แม่นย ำ สำมำรถปรับให้อยู่ในช่วงที่เหมำะสมได้ดังนี้ 
 หำกหน้ำจอขึ้นค ำว่ำ "OVER" ให้กดปุ่ม ขึ้น จนกว่ำค ำว่ำ "OVER" 

จะหำยไป 
 
 
 
 
 

 หำกหน้ำจอขึ้นค ำว่ำ "UNDER" ให้กดปุ่ม  ลง  จนกว่ำค ำว่ำ 
"UNDER" จะหำยไป 

3. กำรเลือกโหมด dBA หรือ dBC โดยทั่วไปค่ำเริ่มต้นต้ังไว้ท่ี dBA 
สำมำรถปรับเป็นโหมด dBC ได้จำกกำรกดปุ่ม A/C 
 
 
 
 

4. สำมำรถเลือกกำรวัดค่ำแบบไว (ค่ำจริงที่อ่ำนได้ ณ ตอนนั้น) หรือ 
แบบช้ำ (ค่ำเฉลี่ยในช่วงเวลำหนึ่ง) สำมำรถเลือกได้จำกปุ่ม 
FAST/SLOW 
 
 
 
 

5. กำรวัดค่ำควำมดังสูงสุด ณ ช่วงหนึ่ง สำมำรถเลือกโหมด "MAX" ด้วย
กำรกดปุ่ม  และกดซ้ ำอีกครั้งเพ่ือเข้ำสู่กำรวัดปกติ 
 
 
 
 

6. ปรับควำมสว่ำงหน้ำจอได้จำกปุ่มรูปหลอดไฟ 
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เครื่องวัดควำมเร็วลม หรือ Anemometer คือเครื่องมือวัดควำมเร็วลมเพ่ือตรวจสอบ
ปริมำณกำรไหลของอำกำศ โดยมีหน่วยควำมเร็วเป็นเมตรต่อวินำที ( m/s) หรือ
กิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/hr)  ตัวอย่ำงกำรใช้งำนเช่น กำรตรวจสอบควำมเร็วลมของ
ท่อลม พัดลม มอเตอร์ เครื่องเป่ำลม ตรวจสอบควำมเร็วลมของระบบปรับอำกำศ เป็น
ต้น ทั้งนี้เครื่องวัดควำมเร็วลมดังกล่ำวจะสำมำรถวัดควำมชื้น อุณหภูมิและควำมดันได้
ไปพร้อมกัน 

ส ำหรับห้องปฏิบัติกำร STEM Lab เครื่องวัดควำมเร็วลมจะน ำมำช่วยวิจัยได้ เช่น กำร
พัฒนำวิจัยสร้ำงสถำนีตรวจอำกำศโดยท ำกำรปรับค่ำ (calibrate) ควำมเร็วลมเพ่ือ
น ำไปใช้งำนทำงอุตุนิยมวิทยำ กำรสร้ำงกังหันลมโดยกำรเปรียบเทียบกังหันลมที่มี
ประสิทธิภำพ กำรสร้ำงใบพัดเครื่องบิน (Drone) เป็นต้น 

ภำพที่ 16 
ส่ วนประกอบของ เครื่ อ งวั ด
ความเร็วลมชนิดดิจิตอล 

เครื่องวัดควำมเร็วลม 
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เครื่องวัดควำมเร็วลมใช้งำนได้ง่ำย โดยมีวิธีกำรใช้งำนเบื้องต้นดังนี้ 

1. วิธีกำรเปิด / ปิดเครื่อง: กดปุ่มหมำยเลข (4) เพ่ือเปิดหรือปิดเครื่อง 
2. กำรอ่ำนค่ำหน้ำจอ : สำมำรถอ่ำนค่ำควำมเร็วลมได้ทันทีบนหน้ำจอ รวมถึง

มีกำรแสดอุณหภูมิ และควำมชื้นสัมพัทธ์ ณ ขณะนั้นด้วย 
3. สำมำรถเปลี่ยนหน่วยกำรวัดได้โดเลือกที่ปุ่ม UNIT เช่น ควำมเร็วลม 

เปลี่ยนจำก m/s เป็น km/h, ft/m เป็นต้น 
4. กดปุ่ม Func ในกำรเลือกวัดค่ำหรือก ำหนดค่ำอ่ืน ๆ เช่น ก ำหนดขนำด

พ้ืนที่ กำรปริมำณอำกำศ 
5. เม่ือใช้งำนเสร็จให้ท ำกำรปิดเครื่อง หรือเปิดโหมดกำรปิดเครื่องเองอัตโนมัติ

ด้วยกำรกดปุ่ม Func ค้ำงไว้ 3 วินำที 
 

ภำพที่ 17 
การอ่านค่าหน้าจอของเครื่องวัด
ความเร็วลม 

ภำพที่ 18 
ภาพตัวอย่างการใช้งาน
ในการ วัดความเร็ วลม
จากเครื่องปรับอากาศ 
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ภำพที่ 19 
ส่วนประกอบของเทอร์โมมิเตอร์ 
แบบไม่สัมผัส 

ภำพที่ 20 
การอ่านค่าหน้าจอ 
เทอร์โมมิเตอร์แบบไม่สัมผัส 

เทอร์โมมิเตอร์ชนิดไม่ส ัมผัส 

เทอร์โมมิเตอร์ชนิดไม่สัมผัส (Non-contact infrared thermometer) เป็น
เทอร์โมมิเตอร์ที่วัดอุณหภูมิโดยอำศัยกำรแผ่รังสีอินฟำเรดของวัตถุ ท ำให้สำมำรถทรำบ
อุณหภูมิของวัตถุนั้นๆ ได้โดยกำรใช้หัววัดชี้ไปยังวัตถุที่ต้องกำรวัดโดยไม่ต้องสัมผัสกับ
วัตถุนั้นโดยตรง ท ำให้สำมำรถอุณหภูมิวัตถุที่ไม่สำมำรถวัดได้จำกเทอร์โมมิเตอร์แบบ
ปกติได้ ได้แก่ วัตถุที่ยำกต่อกำรเข้ำถึงของโพรบวัด หรือวัตถุที่มีอันตรำย หรือมีควำม
ร้อนมำกเกินไป เช่น เปลวไฟ สำรเคมีกัดกร่อน เป็นต้น 

โดยเทอร์โมมิเตอร์ชนิดพิเศษนี้จะช่วยให้กำรตรวจวัดอุณหภูมิเป็นไปได้โดยง่ำย 
และรวดเร็ว เพียงแค่ยิงไปยังจุดที่ ต้องกำรวัดก็สำมำรถทรำบอุณหภูมิได้ทันที อีกทั้ง
เทอร์ โมมิ เตอร์ชนิ ดนี้ยั งมีช่ว งกำ รวัดที่กว้ ำงขึ้ น เช่น วั ดอุณหภูมิที่ เย็ นจัด ได้ถึ ง  
-50 องศำเซลเซียส หรือร้อนจัดถึง 500 องศำเซลเซียส และให้ควำมละเอียดในกำรวัด
ได้ในระดับทศนิยม  ซ่ึงท ำให้สำมำรถขยำยขอบเขตกำรศึกษำ หรือพัฒนำงำนวิจัยได้
กว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น 
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เทอร์โมมิเตอร์แบบไม่สัมผัสสำมำรถใช้งำนได้ง่ำย และรวดเร็ว โดยมีวิธีกำรใช้
งำนเบื้องต้นดังนี้ 

1. หันเซนเซอร์อินฟรำเรดไปยังจุดที่ต้องกำรจะวัดอุณหภูมิ 

2. กดไกวัดอุณหภูมิเพ่ือวัดค่ำอุณหภูมิของพ้ืนผิวนั้น ๆ ซ่ึงในขณะกดจะมี
สัญลักษณ์กระพริบหมำยถึงก ำลังท ำกำรวัด 

3. สำมำรเลือกเปิดล ำแสงเลเซอร์เพ่ือให้เล็งจุดที่วัดอุณหภูมิได้แม่นย ำ  

4. สำมำรถอ่ำนค่ำอุณหภูมิจำกหน้ำจอได้ทันที 

5. เม่ือไม่ได้มีกำรปุ่มใด ๆ ที่เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องจะท ำกำรปิดเองโดย
อัตโนมัติ 

6. สำมำรถต่อโพรบเพ่ือใช้วัดควำมร้อนที่พ้ืนผิวได้ ซ่ึงจะให้ค่ำเฉพำะจุดที่
แม่นย ำ 

 

ขนำดของพ้ืนที่กำรวัดอุณหภูมิจะขึ้นอยู่ กับระยะห่ำงระหว่ำงเทอร์โมมิเตอร์และ
พ้ืนผิวท่ีวัด หรือเรียกว่ำ Distance to Spot ratio (D:S) ซ่ึงจะมีค่ำประมำณ 12: 1  

โดยเทอร์โมมิเตอร์จะแสดงพ้ืนที่กำรวัดด้วยแสดงเลเซอร์สีแดง ซ่ึงยิ่งอยู่ห่ำงก็จะยิ่ง
มีพ้ืนที่กำรวัดกว้ำง แต่หำกต้องกำรวัดจุดใดจุดหนึ่งอย่ำงแม่นย ำ จะต้องให้
เทอร์โมมิเตอร์อยู่ใกล้กับจุดที่วัด ตัวอย่ำงเช่น หำกผู้วัดมีระยะห่ำงประมำณ 300 
mm จำกพ้ืนผิวท่ีจะวัด พ้ืนที่ผิวที่วัดจะมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 25 mm  

ภำพที่ 22 
ระยะการวัด (D: Distance) 

เทียบกับเทียบกับพ้ืนที่การวัด 
(S: Spot) 12:1 

ภำพที่ 21 
การต่อโพรบเพ่ือวัด

อุณหภูมิด้วยการสัมผัส 
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1) เก็บไว้ที่ อุณหภูมิไม่เกิน  50°C หลีก เลี่ยงกำรเ ก็บที่ อุณหภูมิสูง หรือถู ก
แสงแดดโดยตรง และในสภำพแวดล้อมที่ไม่ชื้นเกินไป 

2) หลีกเลี่ยงกำรเก็บในสภำพแวดล้อมที่มีฝุ่นเยอะ หรือสภำพแวดล้อมที่มีแก๊สที่
ติดไฟได้ 

3) ท ำควำมสะอำดเซนเซอร์ให้สะอำดอยู่ เสมอด้วยกำรใช้คัตตอนบัต เนื่องจำก
ฝุ่นละอองและควันต่ำง ๆ จะมีผลต่อควำมแม่นย ำของกำรวัด หลีกเลี่ยงกำร
ใช้สำรเคมีในกำรท ำควำมสะอำด 

4) อุปกรณ์ใช้แบตเตอรี่ขนำด 9V สำมำรถเปลี่ยนได้ตรงบริเวณด้ำมจับ 

 

1)  หลีกเลี่ยงกำรส่องล ำแสงเลเซอร์ไปยังดวงตำคนหรือสัตว์ 

2)    หลีกเลี่ยงกำรส่องล ำแสงเลเซอร์ไปยังสำรเคมีไวไฟ 

3)  ห้ำมจุ่มเทอร์โมมิเตอร์ลงในน้ ำ  หำกต้องกำรวัดของเหลวสำมำรถวัดด้วย 
โพรบ K-type แทนได้ 

Emissivity (E) คือ ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรแผ่รังสี  มีค่ำต้ังแต่ 0 - 1 โดยวัตถุต่ำงชนิดกัน
หรือมีลักษณะพ้ืนผิวที่แตกต่ำงกันจะมีค่ำสัมประสิทธิ์กำรสะท้อนรังสีของผิววัตถุ
ต่ำงกัน  

โดยทั่วไปค่ำมำตรฐำนของ Emissivity มีค่ำเป็น 0.95 แต่ส ำหรับกรณีกำรวัดวัตถุที่
เป็นมันวำวอำจจะต้องปรับค่ำ Emissivity ให้ถูกต้อง ผู้ใช้ควรศึกษำเพ่ิมเติมหำก
ต้องกำรค่ำที่แม่นย ำ  

ภำพที่ 23 
เลเซอร์แสดงพ้ืนที่บริเวณที่ท า

การวัดอุณหภูมิ 
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  คำลิปเปอร์แบบดิจิตอล เป็นเครื่องมือวัดขนำดของวัตถุที่ให้ควำมละเอียดสูงมำก คือ
สำมำรถวัดได้อย่ำงแม่นย ำที่ระดับ 0.01mm โดยแสดงผลกำรวัดเป็นเลขดิจิตอลที่อ่ำน
ค่ำได้ง่ำยกว่ำเวอร์เนียชนิดเก่ำ ซ่ึงอุปกรณ์นี้จะมีประโยชน์เป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับงำนที่
ต้องกำรควำมถูกต้องของขนำดเป็นอย่ำงมำก เช่น กำรสร้ำงโครงสร้ำงของวัสดุต่ำง ๆ 
กำ รติดตำมกำ ร เจ ริญ เติบโตของต้ นพืชอย่ำ งละเอียด เป็น ต้นโดย อุปกร ณ์มี
ส่วนประกอบโดยทั่วไปแสดงดังภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.กำรเปิดและปิดเครื่อง 

คำลิปเปอร์แบบดิจิตอลจะเปิดกำรท ำงำนโดยอัตโนมัติ เม่ือมีกำรเลื่อนปำกวัดของ
อุปกรณ์ และจะปิดกำรท ำงำนโดยอัตโนมัติเช่นกันเม่ือไม่มีกำรใช้งำนอย่ำงไรก็ดี ผู้ใช้
สำมำรถเปิด-ปิดอุปกรณ์ได้ด้วยตนเองเช่นกันผ่ำนทำงปุ่ม on/off บนหน้ำปัดของ
อุปกรณ์ 

2.กำรวัดขนำดด้วยคำลิปเปอร์แบบดิจิตอล 

คำลิปเปอร์แบบดิจิตอลมีลักษณะกำรใช้งำนลักษณะเดียวกับคำลิปเปอร์แบบปรกติทุก
ประกำร แต่กำรอ่ำนค่ำตัวเลขนั้นสำมำรถอ่ำนได้โดยตรงผ่ำนทำงหน้ำจอ เช่น ตัวอย่ำง
ดังภำพขนำดของวัตถุคือ 30.24 มิลลิเมตร เป็นต้น โดยสำมำรถปรับหน่วยกำรวัดเป็น 
นิ้ว หรือมิลลิเมตรได้ตำมต้องกำรผ่ำนทำงปุ่ม mm/inch ที่หน้ำเครื่อง 

ภำพที่ 24 
ส่วนประกอบของเวอร์เนียดิจิตอล 

คำลิปเปอร์แบบดิจ ิตอล 
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กำรเปล่ียน Battery  

หลังจำกอุปกรณ์ถูกใช้เป็นเวลำนำนจน แบตเตอรี่จะหมดลงและไม่สำมำรถเปิดใช้งำน
ได้อีก ผู้ใช้สำมำรถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยกำรหมุนเปิดฝำตำมทิศทำงของลูกศรดัง
ภำพ โดยอุปกรณ์ใช้ถ่ำนนำฬิกำชนิด CR2032 

 

 

ภำพที่ 25 
ภาพตัวอย่างการใช้งาน 

ภำพที่ 26 
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ 
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บทที่ 5 

 
 

 

  

เครื่องมอืช่ำงและ 
เครื่องมอืเพือ่งำนอเิล็กทรอนกิส ์
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5.1 พืน้ที่กำรประกอบวงจรอิเล ็กทรอนิกส์ 

ห้องปฏิบัติกำร Fabrication Lab จะมีพ้ืนที่ส ำหรับกำรประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ดังแสงในภำพที่ 1 ซ่ึงมีเครื่องมือ ประกอบด้วย เครื่องบัดกรีพร้อมหัวเป่ำลมร้อน พัด
ลมดูดควันบัดกรี โคมไฟแว่นขยำย เครื่องจ่ำยไฟฟ้ำกระแสตรง  ออสซิลโลสโคป และ
ชุดเซทอุปกรณ์สนับสนุนกำรบัดกรี โดยในชุดจะมีอุปกร ณ์ทั้งหมดส ำหรับกำรบัดกรี 
เช่น หัวแร้ง เส้นตะก่ัว ที่ดูดตะก่ัว แหนบ และอุปกรณ์อ่ืนๆที่สนับสนุนกำรบัดกรี 

 

ภำพที่ 1 
พ้ืนที่ส าหรับการประกอบ

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของ
ห้องปฏิบัติการ  

ภำพที่ 2 การแต่งกายส าหรับการบัดกรี และการใช้เครื่องดูดควันระหว่างบัดกรี 

ในกำรบัดกรีในระดับมัธยมมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้นนักเรียนที่ท ำกำรบัดกรี
จะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันเท่ำนั้น เพ่ือลดกำรบำดเจ็บ 
1. กำรแต่งกำยส ำหรับบัดกรี ควรสวมถุงมือ ถุงแขน และแว่นตำเพ่ือป้องกันตะก่ัว
หลอมเหลวท่ีอำจกระเด็นจำกกำรบัดกรี รวมถึงป้องกันควำมร้อนจำกหัวแร้งสัมผัสกับ
ผิวหนัง (เครื่องป้องกันขั้นต่ ำคือแว่นตำนิรภัย) 
2. ใช้เครื่องดูดควันบัดกรีต้ังไว้ โดยหันหน้ำเข้ำหำจุดที่บัดกรี เพ่ือช่วยดูดควันไม่ให้
รบกวนในเวลำท ำงำน (ควันที่เกิดจำกกำรบัดกรีเกิดขึ้นจำกฟลักซ์ที่อยู่ในเส้นตะก่ัว) 
3. สำมำรถใช้โคมไฟแว่นขยำยเพ่ือช่วยในกำรส่องสว่ำง และส ำรวจรอยบัดกรีว่ำมี
ควำมสมบูรณ์หรือไม่ 

5.1.1 กำรเตรยีมควำมพร้อมเพื่อประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
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ภำพที่ 3  
ภาพแสดง
วิธีการบัดกรี 
และลักษณะ
ของรอยบัดกรี 

5.1.2 วิธีกำรบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกำรบัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนวิธีกำรดังแสดงในภำพที่5 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. น้ ำหัวแร้งวำงไว้ตรงบริเวณ Pad ทองแดงบนแผงวงจร  โดยให้สัมผัสทั้ง Pad
ทองแดง และขำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประมำณ 1 - 2 วินำที 

2. น ำตะก่ัวใส่ให้เต็ม Pad ทองแดง โดยเน้นให้โดนบริเวณ Pad ทองแดงและขำ
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ไม่เน้นให้โดนที่หัวแร้ง  

3. เม่ือตะก่ัวเต็ม Pad แล้ว ให้ยกเส้นตะก่ัวออก จึงยกหัวแรงออกตำมมำ  
4. ปล่อยให้เย็นตำมปกติ โดยไม่จ ำเป็นต้องใช้เครื่องเป่ำใด ๆ  
5. ในกำรบัดกรีนี้สำมำรถใช้ฟลักซ์ครีม (flux cream) ช่วยในกำรบัดกรีได้โดยใช้เพียง

เล็กน้อยที่รอยบัดกรี โดยจะช่วยให้บัดกรีได้ง่ำยขึ้น 
6. กำรท ำควำมสะอำดหัวแร้งโดยกำรใช้ฝอยทองเหลืองดังแสดงในภำพ ในกรณีที่ มี

ตะก่ัวติดทีหัวแร้ง ห้ำมน ำหัวแร้งไปจ้ิมโดยตรงกับครีมฟลักซ์ หรือครีมน้ ำมันสน 
เนื่องจำกจะท ำให้ปลำยหัวแร้งเสื่อมสภำพเร็ว 

7.  กำรแก้ไขกำรบัดกรีผิด ให้ใช้หัวแร้งจี้ที่ตะก่ัวจุดที่ต้องกำรจะน ำออก และใช้ที่ดูด
ตะก่ัวดูดออก  
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5.1.3. เคร ื่องบัดกรีพร้อมหัวเป่ำลมร้อน 

เม่ือบัดกรีเรียบร้อยแล้วให้สังเกตรอยบัดกรีว่ำสมบูรณ์หรือไม่ โดยดูตำมแผนผังในภำพ
ที่  5 ซ่ึงจะมีกรณีดังนี้ 

 กำรใส่ตะก่ัวในปริมำณพอดี คือใส่เต็ม Pad และเชื่อมต่อกับขำอุปกรณ์ได้
อย่ำงสมบูรณ์  

 รอยบัดกรีที่ใส่ตะก่ัวมำกเกินไป อำจก่อให้เกิดกำรช๊อตของวงจรได้ ควรใช้ที่
ดูดตะก่ัวดูดออก   

 รอยบัดกรีที่ใส่ตะก่ัวน้อยเกินไป อำจะท ำให้กำรเชื่อมต่อทำงไฟฟ้ำไม่สมบรูณ์ 
แก้ไขโดยกำรใส่ตะก่ัวเพ่ิม 

 รอยบัดกรีที่ตะก่ัวไม่ติด Pad เป็น Pad รอยหลงเหลืออยู่ เกิดจำกกำรหัวแร้ง
ไม่โดน Pad แต่โดนขำอุปกรณ์อย่ำงเดียวในเวลำบัดกรี แก้โดยกำรใช้หัวแร้ง
วำงไว้ให้ควำมร้อนโดนทั้งขำอุปกรณ์และ Pad 

 รอยบัดกรีที่ตะก่ัวมีสีขุ่น ไม่ใส เกิดจำกกำรแช่หัวแร้งนำนเกินไป สำมำรถ
แก้ไขได้โดยกำรใช้ฟลักครีม (flux cream) ป้ำยเล็กน้อยลงบนรอยบัดกรี แล้ว
ใช้ตะก่ัวให้ควำมร้อนซ้ ำ 

 รอยบัดกรีที่มีตะก่ัวเชื่อมต่อระหว่ำง 2 ขำ หมำยถึงวงจรช็อต อำจท ำให้วงจร
เสียหำยได้ ให้แก้ไขโดยใช้ที่ดูดตะก่ัวดูดออก  

 

 

เครื่องบัดกรีเป็นอุปกรณ์ที่มีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกส ำหรับกำรสร้ำงชิ้นงำนเชิงไฟฟ้ำ 
หรือชิ้นงำนอิเล็กทรอนิคส์ต่ำงๆ ที่ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ำด้วยกันโดยใช้กำรบัดกรี ซ่ึง
ท ำได้โดยกำรใช้ควำมร้อนหลอมเหลวโลหะที่มีส่วนประกอบของตะก่ัวเข้ำกับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิคส์ เพ่ือให้เกิดกำรเชื่อมต่อทำงไฟฟ้ำเข้ำด้วยกัน  

เครื่องบัดกรีพร้อมหัวเป่ำลมร้อนจะช่วยส่งเสริม กำรท ำกำรทดลองด้ำนไฟฟ้ำของ
นักเรียนนักศึกษำให้สำมำรถลงมือท ำได้ง่ำย และสนับสนุนกำรสร้ำงชิ้นงำนที่มีควำม
ทันสมัย เช่น ไมโครคอนโทลเลอร์ ระบบควบคุมทำงไฟฟ้ำ และ ระบบหุ่นยนต์ โดย
เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเทียบเท่ำกับอุปกรณ์ในระดับมหำวิทยำลั ย เป็นชนิด
ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอล มีควำมแม่นย ำและง่ำยต่อกำรใช้งำน 

ส ำหรับเครื่องเป่ำลมร้อน จะใช้งำนกำรแก้ไขวงจรในกรณีที่บัดกรีผิดพลำดแบบที่ไม่
สำมำรถใช้ที่ ดูดตะก่ัวดูดออกได้ เช่นกำรถอดไอซีที่ มีขำจ ำนวนมำก หรือกำรบัดกรี
อุปกรณ์พวก Surface mount device (SMD) นอกจำกนี้ เครื่องเป่ำลมร้อนยังใช้งำน
ด้ำนอ่ืน ๆ อีกเช่น กำรดัดงอแผ่นอะคริลิก เป็นต้น 
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1. กำรเปิดและปิดเครื่อง 

กดปุ่มเปิด-ปิด เพ่ือเปิดหรือปิดเครื่อง ในกรณีเปิดเครื่อง หน้ำจออุณหภูมิจะแสดงตัวเลข
ปรำกฏขึ้นมำ และเม่ือปิดเครื่องหน้ำจอจะดับไป 

2. กำรใช้หัวแร้งบัดกรี 

เม่ือเปิดเครื่อง อุณหภูมิหัวแร้งจะเพ่ิมขึ้นไปจนกระทั่งอุณหภูมิที่ก ำหนดไว้ ซ่ึงจะใช้เวลำ
เพียงประมำณ 1 -2 นำที ผู้ใช้สำมำรถใช้งำนได้ทันที โดยทั่วไปหัวแร้งอุณหภูมิจะต้ังอยู่ที่  
280°C – 300°C 

3. กำรใช้หัวเป่ำลมร้อน 

หัวเป่ำลมร้อนจะเริ่มท ำงำนเม่ือมีกำรยกหัวเป่ำขึ้นมำจำกแท่นเท่ำนั้น โดยจะเป่ำลมร้อน
ตำมอุณหภูมิที่ ต้ังไว้ ผู้ใช้สำมำรถใช้งำนได้ทันที และเม่ือใช้งำนเสร็จสำมำรถวำงบนแท่น 
หัวเป่ำจะปิดในอีกสักครู่หนึ่ง 

4. กำรต้ังอุณหภูมิของเครื่อง 

กำรปรับต้ังอุณหภูมิของหัวเป่ำลมร้อนและหัวแร้งบัดกรี สำมำรถต้ังได้โดยเกดที่ปุ่ม set 
เลือกปรับอุณหภูมิของหัวเป่ำหรือหัวแร้ง จำกนั้นสำมำรถกดปุ่มปรับอุณหภูมิขึ้น และลงได้ 

 

ภำพที่ 4 
ส่วนประกอบของเครื่อง

บัดกรีพร้อมหัวเป่าลมร้อน 

ส่วนประกอบของเครือ่งบดักรพีรอ้มหัวเป่ำลมร้อน 

วิธีใช้งำน 

ภำพที่ 5 
ภาพหน้าจอของเครื่องบัดกรีพร้อม
หัวเป่าลมร้อน 
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เครื่องจ่ำยไฟฟ้ำกระแสตรงชนิดควบคุมด้วยดิจิตอล หรือ Power Supply เป็นเครื่อง
แปลงแรงดันของแหล่งจ่ำยไฟบ้ำน 220V ที่เป็นกระแสสลับและมีระดับแรงดันสูง มำ
เป็นไฟฟ้ำกระแสตรงที่มีระดับแรงดันต่ ำ ซ่ึงเหมำะสมกับกำรใช้งำนทั่วไปในกำรท ำกำร
ทดลอง กับชิ้ น ง ำ นทำ ง อิ เล็ กท รอนิ ค ส์  เช่ น  กำ ร จ่ ำ ยกร ะ แส ไฟฟ้ำ ให้ กั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือจ่ำยกระแสไฟฟ้ำให้กับอุปกรณ์เชิงกลต่ำงๆ เป็นต้น 

ทั้งนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีควำมต้องกำรระดับแรงดันไฟฟ้ำที่หลำกหลำยแตกต่ำงกัน
ไปขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ เช่น Arduino ใช้ไฟที่แรงดัน 5V มอเตอร์ใช้ไฟที่แรงดัน 
12V เป็นต้น ซ่ึงจะต้องปรับระดับแรงดันให้มีควำมเหมำะสมเพ่ือป้องกันควำมเสียหำย
ที่อำจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ได้  

ด้วยเหตุนี้ เครื่องจ่ำยไฟฟ้ำกระแสตรงชนิดควบคุมด้วยดิจิตอล จึงมีควำมสำมำรถใน
กำรปรับระดับแรงดันได้อย่ำงอิสระตำมที่ผู้ใช้ต้องกำร โดยสำมำรถป้อนระดับแรงดันที่
ต้องกำรได้โดยตรงผ่ำนตัวเครื่องได้ทันที 

5.1.4 เคร ื่องจ่ำยไฟฟ้ำกระแสตรง 

ภำพที่ 6 
ส่วนประกอบของเครื่องจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรง 

ส่วนประกอบของเคร ือ่งจำ่ยไฟกระแสตรง 
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 1. กำรเปิดและปิดเครื่อง 

กดปุ่มเปิด-ปิด เพ่ือเปิดหรือปิดเครื่อง ในกรณีเปิดเครื่อง หน้ำจอกระแสและแรงดันจะ
แสดงตัวเลขปรำกฏขึ้นมำ และเม่ือปิดเครื่องหน้ำจอจะดับไป 

2. กำรต้ังค่ำแรงดัน 

กำรต้ังค่ำขนำดของแรงดันจะต้ังตำมอุปกรณ์ที่ ต้องกำร ซ่ึงจะมีก ำหนดไว้ในคู่มือของ
แต่ละอุปกรณ์ซ่ึงผู้ใช้ควรศึกษำเพ่ือน ำค่ำดังกล่ำวมำต้ังที่เครื่อง เช่น Arduino ใช้ไฟที่
แรงดัน 5V แรงดันจึงจะปรับต้ังไว้ท่ี 5V 

วิธีกำรต้ังคือใช้ลูกบิดปรับแรงดันแบบหยำบ หมุนตำมเข็มนำฬิกำไปให้ใกล้เคียงค่ำที่
ต้องกำร จำกนั้นจึงใช้ลูกบิดปรับแรงดันแบบละเอียด ช่วยในกำรต้ังค่ำให้ตรงตำมที่
ต้องกำร 

หมำยเหตุ: กำรต้ังแรงดันท่ีเกินกว่ำอุปกรณ์ท่ีมำเ ช่ือมต่อรองรับ จะท ำให้อุปกรณ์
เสียหำยถำวร 

3. กำรต้ังค่ำกระแสไฟฟ้ำสูงสุด 

กระแสที่ ต้ังจะเป็นกระแสสูงสุดที่ยอมให้เครื่องจ่ำยไฟกระแสตรงจ่ำยให้กับอุปกรณ์ 
เพ่ือควำมปลอดภัย ไม่ให้กระแสไหลเข้ำ อุปกรณ์มำกเกินไปในกรณีเกิดกำรลัดวงจรใน
อุปกรณ์ ดังนั้นกระแสที่ ต้ังไม่ควรเกินจำกที่ต้องกำรไปมำก โดยสำมำรถศึกษำได้ใน
คู่มือเช่นกัน  

วิธีกำรต้ังค่ำคือ ใช้ลูกบิดปรับกระแสแบบหยำบ หมุนตำมเข็มนำฬิกำไปให้ใกล้เคียง
ค่ำที่ต้องกำร จำกนั้นจึงใช้ลูกบิดปรับกระแสแบบละเอียด ช่วยในกำรต้ังค่ำให้ตรง
ตำมที่ต้องกำร 

หมำยเหตุ: ไม่ควรต้ังกระแสสูงสุดมำกเกินกว่ำอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อ 

4. กำรต่อสำยไฟจำกเครื่องจ่ำยไฟกระแสตรงมำยังอุปกรณ์ 

ใช้สำยไฟแบบที่คีบปำกจระเข้ หรือใช้สำยต่อแบบ Banana ต่อเชื่อมเข้ำที่ขั้วบวก และ
ขั้วลบของเครื่องจ่ำยไฟกระแสตรง (ควรใช้สำยสีแดงที่ขั้วบวกและสำยสีด ำที่ขั้วลบ
เพ่ือให้เข้ำใจง่ำย) ต่อมำยังอุปกรณ์ที่ต้องกำรจะจ่ำยไฟที่ขั้วบวกและขั้วลบ 

หมำยเหตุ: ควรสังเกตข้ัวบวกและลบให้ดี ห้ำมต่อสลับอย่ำงเ ด็ดขำด และเมื่อเช่ือม
ครบวงจรแล้วเครื่องจะเริ่มปล่อยกระแสทันที 

5. เม่ือต่อให้เครื่องจ่ำยไฟท ำงำนแล้ว ค่ำแรงดันเกิดกำรตก หมำยถึงเครื่องจ่ำยตัดไฟ
จำกกำรที่กระแสวิ่งไปยังค่ำสูงสุดที่ ต้ังไว้แล้ว ให้ผู้ใช้ค่อย ๆ ท ำ กำรเพ่ิมกระแสทีละ
น้อยโดยบิดที่ลูกบิดกระแสแบบละเอียด ทั้งนี้ต้องระวังไม่ให้กระแสจ่ำยมำกเกินไป ซ่ึง
อำจท ำให้อุปกรณ์เสียหำยได้ หำกมีกำรเพ่ิมกระแสมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้มำกแล้ว
อุปกรณ์ยังไม่ท ำงำน แสดงว่ำอุปกรณ์มีควำมผิดปกติ ควรน ำอุปกรณ์ไปท ำกำร
ตรวจสอบอีกครั้ง   

 

วิธีใช้งำน 
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มัลติมิเตอร์(Multimeter) ชนิดดิจิตอล เป็นเครื่องมือวัดทำงไฟฟ้ำที่มีควำมสำมำรถใน
กำรวัดค่ำได้หลำยประเภท เช่น กำรวัดแรงดันไฟฟ้ำ(voltage) กระแสไฟฟ้ำ(Current)  
ควำมถี่ไฟฟ้ำ (frequency) และควำ มต้ำนทำนไฟฟ้ำ (Resistance)  เป็น ต้น ซ่ึงเป็ น
เครื่องมือวัดพ้ืนฐำนที่มีควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำชิ้นงำนทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่ำงมำก 

โดยสำมำรถใช้โพรบวัดของเครื่องมือสัมผัสเข้ำกับขั้วไฟฟ้ำที่ต้องกำรวัด และสำมำรถอ่ำน
ค่ำได้ทันทีผ่ำนหน้ำจอแสดงผลที่ติดต้ังอยู่บนเครื่องมือ ท ำให้ง่ำยต่อกำรใช้งำนของ
นักเรียนนักศึกษำ ที่ต้องกำรท ำกำรศึกษำด้ำนอิเล็กทรอนิคส์ และกำรวัดค่ำทำงไฟฟ้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล สำมำรถใช้งำนในกำรวัดค่ำทำงไฟฟ้ำได้หลำกหลำย ซ่ึงกำรวัดแต่
ละแบบจะมีกำรต่อเชื่อมที่ไม่เหมือนกัน ทั้งกำรเชื่อมต่อพอร์ทที่เครื่อง กำรหมุนปรับ
สวิตซ์ และรูปแบบกำรน ำโพรบไปต่อวัด ซ่ึงผู้ใช้จะต้องท ำตำมที่ก ำหนดในแต่ละขั้นตอน 
เริ่มจำกจะต้องต่อพอร์ทให้ถูกต้อง และปรับสวิตซ์ให้ถูกต ำแหน่งเสมอ ก่อนน ำไปต่อวัดที่
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทุกครั้ง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยเกิดขึ้นกับเครื่องมัลติ
มิเตอร์  

ภำพที่ 7 
ส่วนประกอบของมัลติมิเตอร์ 

5.1.5 มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล 

ส่วนประกอบของมัลติมิเตอร ์
ชนิดดิจิตอล 
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ภำพที่ 9 
การต่อวัดความต้านทาน 

 
กำร ต่อวัดแรง ดันไฟฟ้ำ สำมำรถวัด ได้ทั้งไฟฟ้ำกร ะแสตร ง ( DC) และไฟฟ้ำ
กระแสสลับ (AC) โดยมีวิธีกำรต่อวัด ดังนี้ 

1. ต่อสำยโพรบเส้นสีแดงเข้ำที่ มัลติมิเตอร์พอร์ทขวำสุด ที่มีกำรเขียนก ำกับตัว 
“V” 

2. ต่อสำยโพรบเส้นสีด ำเข้ำที่มัลติมิเตอร์พอร์ทล ำดับที่สำม ที่ มีกำรเขียนก ำกับว่ำ 
“COM” ดังแสดงในภำพที่ 8 

3. ปรับ Switch ไปยัง V หรือ mV ขึ้นอยู่กับขนำดของแรงดันไฟฟ้ำที่ต้องกำรจะ
วัด 

4. กดปุ่ม SELECT สีฟ้ำเพ่ือเลือกกำรวัด AC หรือ DC   

5. ต่อโพรบวัดแบบขนำน กับโหลดที่ต้องกำรจะวัดค่ำแรงดันไฟฟ้ำ 

6. เม่ือวัดเรียบร้อยแล้วเลื่อน Switch ไปที่ off เพ่ือปิดเครื่อง 
ข้อควรระวัง 

 ห้ำมใช้นิ้วสัมผัสโลหะที่โพรบวัด เพ่ือควำมปลอดภัยและควำมถูกต้องของค่ำ
กำรวัด 

 ห้ำมวัดแรงดันไฟฟ้ำเกิน 600 Vrms เพ่ือป้องกันเครื่องมือเสียหำย 
 
 
กำรต่อวัดค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำมีวิธีกำรต่อดังนี้ 

1. ต่อสำยโพรบเส้นสีแดงเข้ำที่มัลติมิเตอร์พอร์ทขวำสุด ที่มีกำรเขียนก ำกับตัวΏ 

2. ต่อสำยโพรบเส้นสีด ำเข้ำที่มัลติมิเตอร์พอร์ทล ำดับที่สำม ที่ มีกำรเขียนก ำกับว่ำ 
“COM” 

3. ปรับ Switch ไปยัง Ώ ดังแสดงในภำพที่ 9 

4. กดปุ่ม SELECT สีฟ้ำ เลือกให้หน้ำจอขึ้นสัญลักษณ์ Ώ เพ่ือวัดควำมต้ำนทำน 
ซ่ึงโดยปกติเครื่องจะเปิด auto range ไว ้

5. ใช้โพรบวัดแบบขนำนกับโหลดที่ต้องกำรจะวัดค่ำควำมต้ำนทำน 

6. เม่ือวัดเรียบร้อยแล้วเลื่อน Switch ไปที่ off เพ่ือปิดเครื่อง 
ข้อควรระวัง 

 ห้ำมใช้นิ้วสัมผัสโลหะที่โพรบวัด เพ่ือควำมถูกต้องของค่ำกำรวัด 

 ขณะวัดจะต้องไม่มีกระแสไหลผ่ำนควำมต้ำนทำน โดยต้องไม่มีกำรต่อไฟบน
วงจร รวมถึงไม่มีกระแสเหลือในที่อ่ืน ๆ บนวงจร เพ่ือให้ค่ำกำรวัดถูกต้อง 

 หำกค่ำขึ้นเป็น “OL” อำจหมำยถึงค่ำควำมต้ำนทำนมำกเกินไปเกินกว่ำ
เครื่องจะวัดได้ หรือโพรบถูกต่อแบบ open circuit  

 

กำรวัดแรงดนัไฟฟ้ำ 

กำรวัดค่ำควำม
ต้ำนทำนไฟฟ้ำ 

ภำพที่ 8 
การต่อวัดแรงดันไฟฟ้า 
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ภำพที่ 10 
การต่อวัดการเชื่อมต่อของวงจร 

ภำพที่ 11 
การต่อวัดไดโอด 

กำรวัดกำรเชื่อมต่อกันของวงจร เช่นกำรวัดว่ำสำยไฟขำดภำยในหรือไม่ หรือกำร
ทดสอบกำรเชื่อมต่อแต่ละโหนดบนลำยวงจรบนแผ่นปริ้นว่ำเชื่อมต่อกันหรือไม่ มี
วิธีกำรต่อวัดดังนี้ 

1. ต่อสำยโพรบเส้นสีแดงเข้ำที่ มัลติมิเตอร์พอร์ทขวำสุด ที่มีกำรเขียนก ำกับตัว 
“VΏHz°C” 

2. ต่อสำยโพรบเส้นสีด ำเข้ำที่ มัลติมิเตอร์พอร์ทล ำดับที่สำม ที่มีกำรเขียนก ำกับ
ว่ำ “COM” 

3. ปรับ Switch ไปยังสัญลักษณ์  

4. กดปุ่ม  SELECT สีฟ้ำ เลือก ให้หน้ำจ อขึ้น สัญลั กษณ์  เ พ่ือวั ดกำ ร
เชื่อมต่อของวงจร 

5. ใช้โพรบวัดระหว่ำงสองจุดที่ต้องกำรจะวัดควำมเชื่อมต่อ หำกมีเสียงสัญญำณ
ดังขึ้น หมำยถึง สองจุดนั้นเชื่อมต่อกัน หำกไม่ดังแสดงว่ำทั้งสองจุดไม่
เชื่อมต่อกันหรือหมำยถึงระหว่ำงสองจุดมีค่ำควำมต้ำนทำนมำกกว่ำ 10 Ώ 

6. สำมำรถทดสอบกำรท ำงำนของโหมดนี้ ได้ด้วยกำรน ำโพรบทั้งสองมำแตะกัน 
จะมีเสียงดังขึ้น หมำยถึงวงจรเชื่อมต่อ  

7. เม่ือวัดเรียบร้อยแล้วเลื่อน Switch ไปที่ off เพ่ือปิดเครื่อง 
ข้อควรระวัง 

 ห้ำมใช้นิ้วสัมผัสโลหะที่โพรบวัด เพ่ือควำมถูกต้องของค่ำกำรวัด 

 ขณะวัดจะต้องไม่มีกำรต่อไฟบนวงจร รวมถึงไม่มีกระแสเหลือในที่ อ่ืน ๆ 
บนวงจร เพ่ือให้ค่ำกำรวัดถูกต้อง  

 
 
กำรวัดไดโอดว่ำยังสำมำรถใช้งำนได้อยู่หรือไม่ สำมำรถวัดได้ดังนี้ 

1. ต่อสำยโพรบเส้นสีแดงเข้ำที่ มัลติมิเตอร์พอร์ทขวำสุด ที่มีกำรเขียนก ำกับตัว 
“VΏHz°C” 

2. ต่อสำยโพรบเส้นสีด ำเข้ำที่ มัลติมิเตอร์พอร์ทล ำดับที่สำม ที่มีกำรเขียนก ำกับ
ว่ำ “COM” 

3. ปรับ Switch ไปยังสัญลักษณ์ของไดโอด  

4. กดปุ่ม SELECT สีฟ้ำ เลือกให้หน้ำจอขึ้นสัญลักษณ์  เพ่ือวัดไดโอด 

5. ใช้โพรบสีแดงต่อที่ขั้วบวก Anode (+) และโพรบสีด ำต่อที่ขั้วลบ Cathode 
(-) ค่ำจะปรำกฏอยู่ในช่วงประมำณ 500 – 800 mV ซ่ึงหมำยถึงไดโอดใช้
งำนได้ปกติ 

กำรวัดไดโอด 

กำรวัดกำรเช่ือมต่อ
ของวงจร 
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ภำพที่ 12 
การต่อวัดกระแสไฟฟ้า 

6.  หำกขึ้น “OL” ที่หน้ำจอ อำจหมำยถึงต่อไดโอดสลับขั้วบวกและลบ 
หรือต่อแบบ Open-circuit อยู่ 

7. เม่ือวัดค่ำเรียบร้อยแล้วเลื่อน Switch ไปที่ off เพ่ือปิดเครื่อง 
ข้อควรระวัง 

 ห้ำมใช้นิ้วสัมผัสโลหะที่โพรบวัด เพ่ือควำมถูกต้องของค่ำกำรวัด 

 ขณะวัดจะต้องไม่มีกำรต่อไฟบนวงจร รวมถึงไม่มีกระแสเหลือในที่
อ่ืน ๆ บนวงจร เพ่ือให้ค่ำกำรวัดถูกต้อง  

 
 
กำรวัดค่ำกระแสไฟฟ้ำที่ไหลในวงจร สำมำรถวัดได้ดังนี้ 

1. ต่อสำยโพรบเส้นสีแดงเข้ำที่มัลติมิเตอร์พอร์ทท่ีสองนับจำกซ้ำยมือ ที่
มีกำรเขียนก ำกับตัว “mAuA” 

2. ต่อสำยโพรบเส้นสีด ำเข้ำที่มัลติมิเตอร์พอร์ทล ำดับที่สำม ที่มีกำรเขียน
ก ำกับว่ำ “COM” 

3. ปรับ Switch ไปยังสัญลักษณ์ของกำรวัดกระแส คือ uA หรือ mA 
หรือ A ขึ้นอยู่กับปริมำณกระแสที่ต้องกำรจะวัด  

4. กดปุ่มสีฟ้ำเพื่อเลือกโหมดวัด AC หรือ DC 
5. น ำวงจรที่จะวัดมำต่ออนุกรม กับมัลติมิเตอร์ ดังแสดงในภำพที่ 12 

โดยระหว่ำงต่อจะต้องปิดสวิตซ์ไม่ให้มีกระแสไหลในวงจร  

6. เปิดวงจรเพ่ือวัดค่ำปริมำณกระแสที่ไหลผ่ำนจุดที่วัด 

7.  ในกรณีวัดค่ำกระแสของ AC สำมำรถกดปุ่ม %Hz เพ่ือวัดควำมถี่ได้ 

8. เม่ือวัดค่ำเรียบร้อยแล้วเลื่อน Switch ไปที่ off เพ่ือปิดเครื่อง 
ข้อควรระวัง 

 ห้ำมน ำโพรบไปวัดขนำนกับแหล่งจ่ำยไฟโดยเด็ดขำด 

 ห้ำมใช้นิ้วสัมผัสโลหะที่โพรบวัด เพ่ือควำมถูกต้องของค่ำกำรวัด 

 ก่อนจะวัดค่ำในวงจร ควรตัดไฟออกจำกวงจรก่อน  

กำรวัดกระแสไฟฟ้ำ 
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เครื่องมือในส่วนนี้ เป็นเครื่องมือช่ำงอเนกประสงค์ ซ่ึงในห้องปฏิบัติกำร Fabrication 
Lab จะไม่ไ ด้เน้ นกำร ใช้ง ำ นเครื่อ งมือช่ำ ง  เนื่อ งจำ ก เครื่ อง มือส่ วน ใหญ่ ใน 
Fabrication Lab จะพัฒนำงำนออกมำได้เกือบสมบูรณ์แล้ว แต่เครื่องมือช่ำงจะช่วย
ตกแต่งให้ชิ้นงำนหรือไว้ส ำหรับปรับแก้ชิ้นงำน ให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น 

เครื่องมือช่ำงในส่วนนี้ ประกอบด้วย เครื่องมือช่ำงทั่วไป สว่ำน ไขควง และเครื่องมือ
ตัดอ่ืน ๆ เป็นต้น เครื่องมือในส่วนนี้ยังรวมถึงเครื่องมือส ำหรับควำมปลอดภัยในกำร
ใช้งำน เช่น ถุงมือ ปลอกแขน หน้ำกำก เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะกำรใช้งำนเครื่องมือช่ำงขนำดใหญ่ ต้องใช้ควบคู่กับเครื่องมือป้องกันเสมอ 
โดยจะต้องมีกำรใส่ถุงมือและแว่นตำ หรือเกรำะป้องกันหน้ำเม่ือท ำงำนกับเครื่องจักร 
เนื่องจำกเครื่องมือเหล่ำนี้อำจมีเศษชิ้นส่วนหลุดออกมำ ก่อให้เกิดอันตรำยกับผู้ที่อยู่
ใกล้กับเครื่องได้ นอกจำกนี้ ในห้องยังมีถังดับเพลิงส ำหรับกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงวำงไว้ใกล้
กับเครื่องตัดเลเซอร์ ที่ มีควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดกำรเผำไหม้จำกกำรใส่วัสดุผิด
ประเภทได้ 

 

 

 

ภำพที่ 13  เครื่องมือช่างในห้องปฏิบัติการ  

5.2 เครื่องมือช่ำง 
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  5.2.1. เครื่องมือช่ำง 

 

สว่ำนแท่น  - เป็นสว่ำนที่ยึดติดอยู่ กับขำต้ั ง 
หลักกำรท ำงำนคล้ำยกับสว่ำนมือถือ คือใช้งำนใน
กำรเจำะวัสดุ แตกต่ำงกันที่สว่ำนแท่นจะเป็นกำรน ำ
วัสดุมำวำงบนแท่นเพ่ือเจำะ ซ่ึงท ำให้เกิดกำรเจำะที่
แม่นย ำและเจำะได้ตรงกว่ำสว่ำนมือโดยไม่มีปัญหำ
กำรเจำะไม่ตรงจุดหรือดอกสว่ำนไม่ต้ังฉำก  และ
สว่ำนแท่นสำมำรถเคลื่อนย้ำยไปติดต้ังที่อ่ืนได้เช่นกัน  

 
เลื่อยมอื  –ใช้ในกำรตัดชิ้นงำนโดยไม่จ ำกัด
ประเภทของวัสดุที่น ำไปตัดและสำมำรถใช้ได้ง่ำยโดย
กำรเลือกเปลี่ยนใบเลื่อยส ำหรับตัดกับวัสดุแต่ละชนิด
ฟันเลื่อยที่น ำมำใส่เปลี่ยนจะต้องหันเข้ำหำตัวมือจับ
เพรำะเม่ือน ำไปใช้งำนจะท ำให้กินเนื้อวัสดุได้มำก
ที่สุดเวลำน ำไปเลื่อยชิ้นงำน 
 

 

 

 

หินเจียรล้อคู่ - เครื่องเจียรเป็นเครื่องมือ
ส ำหรับกำรปรับแต่งผิวหน้ำชิ้นงำนให้ได้ผิวงำน
ละเอียด สวยงำม สำมำรถเพ่ิมควำมเรียบมันวำว
ให้กับชิ้นงำน สำมำรถขัด รวมถึงลับคมตัดชนิด
ต่ำงๆ ได้ สำมำรถใช้ได้ทั้งชิ้นงำนที่เป็นโลหะและ
ไม่ใช่โลหะ เครื่องเจียรล้อคู่ท ำงำนโดยกำรหมุน
ล้อหินเจียรทั้งสองข้ำงด้วยควำมเร็วสูง โดยหิน
เจียรทั้งสองล้ อจะมีควำ มละเอียดไม่ เท่ำกัน
ขึ้นอยู่กับชิ้นงำนที่จะขัด 

 

สว่ำนมือ  – ใช้บ่อยในงำนไม้และงำนโลหะ
ประกอบด้วยส่วนส ำคัญคือ ดอกสว่ำนที่หมุนได้
ดอกสว่ำนยึดอยู่ กับเดือยด้ำนหนึ่งของสว่ำ น 
และถูกกดลงไปบนวัสดุที่ ต้องกำรจำกนั้นจึงถูก
ท ำให้หมุน ปลำยดอกสว่ำนจะท ำงำนเป็นตัวตัด
เจำะวัสดุ ก ำจัดเศษวัสดุระหว่ำงกำรเจำะ 

 

ชุด Hex - ใช้ส ำหรับหมุนคลำยหัวสกรูที่มีหัว
เป็นหกเหลี่ยมมีหลำกหลำยขนำดตำมกำรใช้งำน 
 

 

ของห้องปฏิบัติกำร Fab rication Lab 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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คีมตัด - จะมีลักษณะใบมีดไม่ยำวมำกนักแต่มี
ควำมคงทนแข็งแรงเหมำะกับกำรใช้ตัดโละหะ
ขนำดเล็กหรือตัดขำตัวอุปกรณ์ที่ยื่นออกมำหลัง
กำรบัดกรี สำมำรถน ำมำใช้งำนอเนกประสงค์อ่ืนๆ  
ได้เช่น กำรตัดเส้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์สำมมิติ 
เป็นต้น 

 
คมีปำกจร ะ เข้ – ใช้ในกำรจับชิ้นงำนไม่เห็น
ขยับมีลักษณะคล้ำยกับปำกจระเข้ที่แตกต่ำงจำก
คีมชนิดอ่ืนคือใบมีดจะไม่คมแต่มีรอยหยักส ำหรับ
ยึดชิ้นงำนให้แน่น 

 
ค้อ นยำง  – ใช้เ พ่ือกำรเคำะเพ่ือประกอบ
ชิ้นงำนแบบวัสดุอ่อน 

 

ประแจเลื่อน -  มีปำกเป็นหกเหลี่ยมสำมำรถ

เลื่อนขยับหัวตำมเบอร์ที่จะใช้งำนได้ 

 

 

 

คีมปำกจิง้จก - คล้ำยกับคีมปำกจระเข้ แต่มี
ส่วนที่หนีบใช้งำนที่ยำวออกมำและปลำยแหลม
เล็ก 

 
ประแจล็อก - สำมำรถปรับระดับหัวได้เหมือน
ประแจเลื่อนแต่กำรใช้งำนจะเป็นลักษณะบีบจับ
ชิ้นงำนให้แน่น 

 

ชุดสร้ำง เกลียว – ใช้ส ำหรับสร้ำงเกลียว
สำมำรถท ำได้หลำยขนำดและสำมำรถสร้ำงได้ทั้ง
เกลียวในและเกลียวนอกท ำได้โดยกำรเปลี่ยนหัว
ส ำหรับท ำเกลียวแต่ละชนิดถ้ำหำกต้องกำรท ำ
เกลียวนอกก็จะใช้วงแหวนเกลียวใส่กับที่ยึดวง
แหวนจำกนั้นน ำไปหมุนบนจุดที่ ต้องกำรสร้ำง
เกลียวขึ้นมำ หำกต้องกำรสร้ำงเกลียวในใช้แท่ง
ส ำหรับท ำเกลียวในใส่ไปในที่ยึดจำกนั้นใส่ลงไป
ในรูท ำกำรหมุนไปจนสุด 
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ชุดปร ะแจ  - มีต้ังแต่ขนำดหัว 8mm ไปจนถึง 
ขนำดหัว 24mm มีหัวด้ำนหนึ่งเป็นหกเหลี่ยมอีก
ด้ำนเป็นวงแหวนหกเหลี่ยม 

 

ตะไบ -  เป็นเครื่องมือที่ท ำจำกเหล็กแข็งใช้ในกำร
ขัดตกแต่งผิวหรือปำดหน้ำชิ้นงำนที่ ต้องกำรขจัดเนื้อ
โลหะทิ้งไปไม่มำกนัก ตะไบมีรูปร่ำงลักษณะหลำย
แบบและหลำยขนำด 
 

 
ชุดไ ขควง -  ปลำยหัวสำมำรถเปลี่ยนได้ตำม
รูปแบบและขนำด เพ่ือใช้งำนในลักษณะที่แตกต่ำง
กันได้ 
 
 
 

 
 
 

 

ตลับเมตร  - เครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่มีสำยวัด
เก็บอยู่ในตลับอย่ำงมิดชิด ท ำให้สะดวกในกำรน ำ
ติดตัวไปใช้งำนได้ตลอดเวลำ ตลับเมตรใช้ในกำร
วัดหำระยะ 

 

 

ค้อ นเ หล็ก  - ใช้ในกำรตอกตะปูหรือเคำะ
ปรับแต่งชิ้นงำน 

 
 

คีมย ำ้ลูกร ีเวท – ใช้เพ่ือยึดชิ้นงำนประเภท
แผ่นโลหะให้ติดกัน โดยใช้หมุดอลูมิเนียม (ลูกรี
เวท) บิดขึ้นรูปเพ่ือรั้งแผ่นโลหะเข้ำหำกัน 
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กำรใช้งำนเครื่องเจียรล้อคู่ในห้องปฏิบัติกำร Fabrication Lab คือกำรน ำมำลับคม ตัด 
หรือปรับแต่งผิวชิ้นงำนให้มีควำมละเอียดและสวยงำมมำกขึ้น ซ่ึงชิ้นงำนเหล่ำนี้อำจจะ
มำจำกกำรตัดด้วยเครื่องตัดเลเซอร์หรือเครื่องพิมพ์สำมมิติ ซ่ึงในกำรพิมพ์บำงครั้งจะท ำ
ผิวชิ้นงำนที่ไม่เรียบเสมอกัน หรือกำรมีชิ้นงำนส่วนเกินที่ออกมำจำกกำรพิมพ์ ซ่ึงเครื่อง
เจียรดังกล่ำวน ำมำแทนที่กำรตะไบด้วยมือ ซ่ึงจะท ำให้กำรปรับแต่งผิวชิ้นงำนมี
ประสิทธิภำพ ควำมสวยงำม และรวดเร็วกว่ำเดิมมำก 

วิธีกำรใช้งำน 
กำรใช้งำนหินเจียรจะต้องใช้เครื่องมือป้องกัน ด้วยเสมอ โดยจะต้องมีกำรใส่ถุงมือและ
แว่นตำ หรือเกรำะป้องกันหน้ำ และต้องใช้คีมในกำรจับงำน เม่ือสัมผัสกับหินเจียร 
นอกจำกนี้ ควรน ำหินเจียรไปใช้นอกห้อง เนื่องจำกจะมีเศษฝุ่นจำกกำรใช้งำน 

 

 

 

กำรใช้งำนสว่ำนแท่นในห้องปฏิบัติกำร Fabrcation Lab คือใช้งำนในกำรเจำะวัสดุที่
ผลิตมำจำกเครื่องพิมพ์สำมมิติ หรือเครื่องตัดเลเซอร์ สำมำรถใช้สว่ำนมือในกำรเจำะได้
เช่นกัน แต่สว่ำนแท่นจะให้กำรเจำะที่แม่นย ำและได้ระนำบกว่ำ มีปำกกำจับชิ้นงำนที่ท ำ
ให้กำรเจำะง่ำยและแม่นย ำขึ้น อีกทั้งสำมำรถปรับองศำของปำกกำจับชิ้นงำนท ำให้
สำมำรถก ำหนดองศำกำรเจำะได้อย่ำงแม่นย ำ ทั้งนี้สว่ำนแท่นมักจะรองรับดอกสว่ำน
ขนำดที่ใหญ่กว่ำสว่ำนมือถือท ำให้สำมำรถเจำะวัสดุที่หนำกว่ำได้ 

วิธีกำรใช้งำน 
กำรใช้งำนสว่ำนแท่นควรมีเครื่องมือป้องกัน เป็นถุงมือและแว่นนิรภัยเป็นอย่ำงน้อย  
เพ่ือป้องกันเศษวัสดุจำกกำรเจำะชิ้นงำน 

ภำพที่ 14 การใช้งานสว่านแท่น ภำพที่ 15 การใช้งานหินเจียร 

5.2.2 กำรใช้งำนหินเจียร 

5.2.2 กำรใช้งำนสว่ำนแท่น 
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บทที่ 6 
กำรสร้ำงโครงงำนด้วย Arduino  
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โพรโทบอร์ด (Protoboard, Breadboard) เป็ น
บอร์ดส ำหรับสร้ ำงต้นแบบวงจ รอิเล็ กทรอนิกส์
เบื้องต้นโดยยังไม่ต้องบัดกรี สำมำรถต่อเชื่อมวงจรได้
ง่ำยผ่ำนรูในแต่ละแถวที่เชื่อมต่อเป็นโหนดเดียวกัน 
สำมำรถทดสอบวงจรเบื้องต้นแก้ไขปรับเปลี่ยนได้
ง่ำย ก่อนกำรน ำไปบัดกรีจริง 

 
ตัวเก็บประจุ ท ำหน้ำที่ในกำรเก็บพลังงำนไฟฟ้ำไว้ใน
ตัว ในกรณีที่มีแรงดันไฟฟ้ำในระบบมำกกว่ำภำยในที่
ตัวมันเก็บไว้ มันจะปล่อยให้กระแสไหลผ่ำนไปได้ 
และชำร์จพลังงำนเก็บไว้ด้วย เม่ือแรงดันไฟฟ้ำใน
ระบบน้อยกว่ำแรงดันภำยในตัว มันจะท ำหน้ำที่
ปล่อยแรงดันที่ชำร์จเก็บไว้ออกมำแทน ส่วนมำกจะ
ใช้กับจุ ดที่ใกล้ กับเซน เซอร์ หรือมอ เตอร์ เพ่ือให้
ท ำงำนได้อย่ำงไม่ติดขัดเม่ือแรงดันในระบบแกว่งขึ้น
ลง 

 
สำยไฟ – เป็นอุปกรณ์เพ่ือเชื่อมต่อแต่ละอุปกรณ์ที่
ต่อบนโปรโตบอร์ด และต่อบน Arduion 

 

 
หลอด LED – เป็นไดโอดชนิดหนึ่งที่ส่องแสงได้เม่ือมี
กระแสไหลผ่ำน ซ่ึงเหมือนกับไดโอดทั่วไปที่ยอมให้
กระแสไหลผ่ำนได้ทำงเดียว ขำบวกจะมีขำที่ยำวกว่ำ
ขำลบ 

 

 
จอ LCD – จอแสดงผลตัวอักษรหรือตัวเลข ซ่ึงใน
กำรท ำโปรเจ็คสำมำรถเลือกใช้ได้หลำยแบบ หลำย
ขนำด และหลำยสไตล์ ซ่ึงในภำพที่แสดงนี้ เป็นแบบ
กำรแสดงแบบ 2 บรรทัด 16 ตัวอักษร 

6.1 รู ้จกักบั ARDUINO และอุปกรณ ์ 

6.1.1 อุปกรณ์ประกอบส ำหรบักำรต่อวงจร ARDUINO 
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ตัวต้ำนทำน (Resistors) – เป็นตัว ต้ำนทำนกำ ร
ไหลของไฟฟ้ำในวงจร เพ่ือเปลี่ยนค่ำแรงดันและ
กระแสให้เหมำะสม ค่ำตัวต้ำนทำนมีหน่วยเป็นโอห์ม 
Ώ แถบสีบนตัวต้ำนทำนเป็นตัวบ่งบอกค่ำของตัว
ต้ำนทำน 

 

 

 

 

แผ่นเปียโซอิเ ล็กทรอนิกส์ (piezo) – เป็นอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิกส์ที่ใช้ในกำรตรวจจับแรงสั่นสะเทือน 
และสร้ำงเสียงรบกวนได้ 

 

 

 

 

ตัวตร วจจั บแส ง  ( Photoresistor) – เ ป็ น ตั ว
ต้ำนทำนที่เปลี่ยนค่ำได้โดยขึ้นอยู่กับปริมำณแสงที่
ได้รับ 

 

 

 

ข้ัวถ่ำน 9V (Battery Snap) – ใช้ต่อกับถ่ำน 9V 
เพ่ือจ่ำยกระแสให้กับวงจรไฟฟ้ำ ซ่ึงง่ำยส ำหรับกำร
ต่อเชื่อมเข้ำกับบอร์ด Arduino 

มอเตอร์กระแสตรง – เป็นอุปกรณ์ท ำหน้ำที่ในกำร
แปลงกระแสไฟฟ้ำให้เป็นพลังงำนกล เม่ือมีกำรป้อน
ไฟฟ้ำให้กับมอเตอร์ ขดลวดภำยในมอเตอร์จะถูก
ผลักด้นด้วยแรงแม่เหล็กให้เกิดกำรหมุน ซ่ึงหำกป้อน
ไฟบวกลบสลับกัน ก็จะท ำให้มอเตอร์หมุนกลับอีก
ข้ำงหนึ่ง 

 

 

 

ไดโอด – ใช้ส ำหรับต่อในวงจรเพ่ือยอมให้กระแสไฟ
ไหลไปได้ทำงเดียว มีประโยชน์มำกส ำหรับวงจรที่
แรงดันหรือกระแสสูง ๆ ทิศทำงกำรวำงของไดโอดมี
ควำมส ำ คัญมำก ๆ เนื่องจำกกำรวำงหันไปทิศหนึ่ง
หมำยถึงกำรยอมให้กระแสไหลผ่ำน และกำรหันไป
อีกทิศหนึ่งหมำยถึงกำรปิดก้ันไม่ให้กระแสไหลผ่ำน   

 

 

 

 

พินเฮดเอร์ (Male Header Pin) – พินเหล่ำนี้ใช้
ต่ อ กับ  component ที่ มี  female socket แล ะ
สำมำรถน ำไปต่อบนโปรโตบอร์ดได้  
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เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) – เป็นมอเตอร์อีก
รูปแบบหนึ่ง สำมำรถสั่งงำนผ่ำน Arduino ให้หมุน
ไปยังต ำแหน่งไหนได้ 

 

 

 

 

เ ซ น เ ซอ ร์ ต รว จวั ดอุ ณห ภู มิ  ( temperature 
Sensor) – เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิโดยจะให้
ค่ำแรงดันซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปตำมอุณหภูมิโดยค่ำ
แรงดันที่ได้จะตรวจวัดได้จำกขำกลำงของอุปรกรณ์ 
ส่วนขำที่เหลือคือไฟเข้ำและ ground 

 

 

 

 

สำยต่อ USB (USB Cable) – เป็นสำยที่ใช้เชื่อมต่อ
ระหว่ำง Arduino Uno กับคอมพิวเตอร์ในกำรสั่ง
โปรแกรม อีกทั้งยังท ำหน้ำที่จ่ำยไฟให้กับ Arduino 
ไปพร้อม ๆ กัน 

 

 

 

ทรำนซิสเตอร์ (Transistor)  – เป็นอุปกรณ์สำมขำ
ที่ท ำหน้ำที่เป็นสวิตซ์ทำงอิเล็คทรอนิกส์ ใช้ส ำหรับ
ควบคุมวงจรที่มีแรงดันและกระแสสูง ๆ ได้  เช่น 
มอเตอร์ สำมำรถต่อเชื่อมและรับค ำสั่งผ่ำน arduino 
ให้ท ำงำนได้ 

 

 

 

สวิตซ์แบบเอียง  (Tilt Switch) – เป็ นสวิต ซ์อีก
รูปแบบหนึ่งที่จะเปิดหรือปิดขึ้นอยู่ กับท่ำทำงกำร
วำงตัว ภำยในจะเป็นทรงกระบอกเล็ก ๆ บรรจุลูก
เหล็กไว้ซ่ึงจะเป็นตัวต่อเชื่อมในแต่ละจุดเม่ือเอียงไป
ในแต่ละด้ำน 
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6.1.2 ส่วนประกอบของบอรด์ ARDUINO 

ภำพที่ 1 ส่วนประกอบของบอร์ด Arduino 
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6.1.3 รู ้จักกับบอรด์ ARDUINO 

บอร์ด Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีกำรพัฒนำแบบ Open 
Source คือ มีกำ ร เปิด เผยข้ อ มูลทั้ งด้ ำ น  Hardware และ Software ตั ว  บอร์ ด 
Arduino ถูกออกแบบมำให้ใช้งำนได้ง่ำยและมีหลำกหลำยแบบให้เลือกใช้ตำมควำม
เหมำะสมของกำรท ำงำน ดังนั้นจึงเหมำะต้ังแต่ผู้เริ่มต้นศึกษำ ใช้งำน ไปจนถึงผู้ใช้งำน
ขั้นสูง ทั้งนี้ผู้ใช้งำนจะสำมำรถดัดแปลง เพ่ิมเติม พัฒนำต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือ
โปรแกรมต่อได้ ท ำให้สำมำรถพัฒนำโครงงำนได้หลำกหลำย 

ควำมง่ำยของบอร์ด Arduino ในกำรต่ออุปกรณ์เสริมต่ำงๆ คือผู้ใช้งำนสำมำรถต่อ
วงจรอิเล็กทรอนิคส์จำกภำยนอกเช่น เซนเซอร์ แล้วเชื่อมต่อเข้ำมำที่ขำ I/O ของบอร์ด
เพ่ืออ่ำนค่ำจำกเซนเซอร์นั้น ๆ หรือกำรต่อเชื่อมเพ่ือกำรสั่งงำน เช่นกำรสั่งงำนมอเตอร์ 
กำรสั่งงำนเปิด/ปิด สวิตซ์ ตำมกำรโปรแกรมไว้ท่ีบอร์ด เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมี Serial 
Port หรือกำรเชื่อมต่อแบบ UART ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพ่ือรำยงำนผลได้  

บอร์ด Arduino ได้มีกำรผลิตบอร์ดออกมำหลำยรุ่น ซ่ึงแต่ละรุ่นจะมีควำมสำมำรถ
แตกต่ำงกัน โดยอำจจะมีกำรใช้ CPU ที่มีประสิทธิภำพต่ำงกัน หรือกำรมีพอร์ท
เชื่อมต่อ I/O ที่แตกต่ำงกัน ทั้งนี้รำคำก็จะแตกต่ำงกันมำกด้วย โดยผู้ใช้สำมำรถเลือก
รุ่นที่เหมำะสมไปพัฒนำได้ ซ่ึงในหัวข้อนี้จึงจะกล่ำวถึงรุ่นที่ได้รับควำมนิยมเพียง 5 รุ่น 
เพ่ือยกตัวอย่ำงให้เห็นภำพต่อไป 

 

 

Arduino UNO เป็น Arduino รุ่นเล็กที่ได้รับควำมนิยมที่สุด
รุ่นหนึ่ง เหมำะส ำหรับผู้ เริ่มต้นใช้งำนเนื่องจำกใช้งำนง่ำย 
สำมำรถเชื่อมต่อและโปรแกรมผ่ำนพอร์ท USB ได้โดยตรง 
และมีพอร์ท I/O ที่เชื่อมต่อภำยนอกได้เยอะ สำมำรถป้อนไฟ
ผ่ำนพอร์ท Adapter ได้โดยตรง 

บอร์ดรุ่นนี้ใช้ CPU รุ่น ATMega328P ที่มีควำมแรง 16 MHz 
และแรม 2 Kbyte จุดเด่นอีกข้อของบอร์ดนี้คือ มีรูเชื่อมต่อที่
สำมำ รถใช้ ได้ไ ม่ต้องผ่ำน  โฟโตบอร์ด  และมีบอร์ด เสริ ม 
(Arduino Shield) ประเภทต่ำงๆ ที่พร้อมมำต่อกับบอร์ดบน
บอร์ด Arduino ได้ทันที จำกนั้นจึงสำมำรถเขียนโปรแกรม
พัฒนำต่อได้เลย 

 ข้อเสียของบอร์ดนี้ คือ รำคำค่อนข้ำงแพงกว่ำบอร์ดที่อยู่ใน
คลำสเดียวกัน และมีขนำดค่อนข้ำงใหญ่  

 

 

 

1. ARDUINO UNO 

ภำพที่ 2 Arduino Uno และการเชื่อมต่อกับบอร์ดเสริม (Arduino Shield) 
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Arduino Nano เป็น Arduino รุ่นเล็กที่ได้รับควำมนิยมอีกรุ่นหนึ่ง 
ซ่ึงในทำงวิศวกรรมแล้วมีควำมคล้ำยคลึงกับ Arduino UNO เกือบ
ทุกประกำร เนื่องจำกใช้ชิพ รุ่น ATMega328P เหมือนกัน แ ต่
เนื่องจำก Arduino Nano มีขำ กำรเชื่อมต่อเป็น Pin ท ำให้กำ ร
เชื่อมต่อต้องใช้โปรโตบอร์ดช่วยในกำรเชื่อมกับอุปกรณ์ภำยนอก 

ข้อดีของ Arduino Nano คือมีขนำดเล็กสำมำรถน ำไปบัดกรีกับกับ
โครงงำนที่มีขนำดเล็กได้ และยังมีรำคำที่ถูกกว่ำ Arduino UNO 
ประมำณ 2 – 3 เท่ำ ในขณะที่ให้ประสิทธิภำพเกือบเท่ำกัน 

 

 

Arduino Pro Mini เป็น Arduino ที่อยู่ในคลำสรุ่นเล็ก มีขนำดและ
ควำมสำมำรถใกล้เคียงกับ Arduino Nano แต่ตัดควำมสำมำรถ
หลักในกำรโปรแกรมผ่ำนทำง USB ออกไป 

ข้อดีของ  Arduino Pro Mini คือมีรำคำที่ถูกกว่ำ Nano และเหมำะ
ส ำหรับน ำไป พัฒนำกับโครงงำนบนแผ่นปริ้นท์ อย่ำงไรก็ตำ ม 
Arduino รุ่นนี้อำจมีควำมยุ่งยำกในกำรโปรแกรมเนื่องจำกต้อง
อำศัยสำย TTL ซ่ึงเป็นสำยเฉพำะทำงในกำรโปรแกรม  

 

 

Arduino Mega เ ป็ น  Arduino รุ่ น ก ล ำ ง ที่ มี
ควำมสำ มำ รถสูงกว่ ำรุ่ นเล็กที่ไ ด้อธิบ ำยผ่ ำ นมำ 
Arduino รุ่ น นี้ ใ ช้ ชิ พ  รุ่ น  ATMega2560 ซ่ึ ง มี
ควำมสำมำรถสูงกว่ำ ATMega328P อยู่พอสมควร 
โดยมีพอร์ท UART Serail มำกถึง 4 คู่ (ในขณะที่รุ่น
เล็ ก มี แ ค่ คู่ เ ดีย ว )  มี  Pin I/O มำ กก ว่ ำ รุ่ น เล็ ก
ค่อนข้ำงมำก แต่ยังคงมีควำมเร็ว CPU ที่ 16 MHz 

ข้อดีของ  Arduino รุ่ นนี้ คือเหมำ ะกับ โครงงำนที่
ต้องกำรต่อเชื่อมกับเซนเซอร์จ ำนวนมำก เนื่องจำกมี
พอร์ทให้เชื่อมต่อเยอะ อย่ำงไรก็ตำม Arduino รุ่นนี้
จะมีรำคำแพงกว่ำรุ่นเล็กอยู่พอสมควร 

 

2. ARDUINO NANO 

3. ARDUINO PRO MINI 

4. ARDUINO MEGA 

ภำพที่ 3 Arduino Nano 

ภำพที่ 4 Arduino Pro Mini 

ภำพที่ 5  Arduino Mega 
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5. ARDUINO DUE  

Arduino Due เป็น Arduino รุ่นใหญ่ที่สุดรุ่นหนึ่ง ที่มีควำมสำมำรถสูง
โดยใช้ CPU ที่มีควำมเร็วมำกถึง 84 MHz แรมมำกถึง 96 Kbyte ที่ส ำคัญ
คือมำพร้อกับ DAC ที่มีควำมสำมำรถในกำรก ำ เนิดสัญญำณ analog เช่น 
คลื่นเสียงได้   

Arduino รุ่นนี้ มีพอร์ดเยอะกว่ำ  Arduino Mega เล็กน้อย ข้อดีของรุ่นนี้
คือเหมำะกับกำรท ำงำนที่ต้องใช้ควำมสำมำรถสูง ๆ และใช้ควำมจ ำมำกๆ  
แต่ข้อเสียคือรำคำค่อนข้ำงแพง 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 6 Arduino Due 
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6.1.4 กำรติดตัง้โปรแกรมส ำหรบักำรเขยีน Arduino 

software ส ำหรับกำ รเขี ยน โปรแกรมให้ กับ Arduiono เป็น  IDE ที่ส ำมำรถ 
download ได้จำกเว็บไซต์ของ Arduino ซ่ึงมีรองรับทั้งส ำหรับ window, Mac 
และ Linux ซ่ึงกำรลงโปรแกรมและกำร setup จะมีควำมแตกต่ำงกันไป 

เอกสำรฉบับนี้จะเน้นไปที่กำรใช้ window ทั้งในกำรติดต้ัง IDE และกำรเขียน
โปรแกรม อย่ำงไรก็ตำมผู้ใช้สำมำรถเลือกใช้ OS อ่ืน ๆ ได้ โดยดูค ำแนะน ำในกำร
ติดต้ังบนเว็บไซต์ของ Arduino ส ำหรับลักษณะกำรใช้โปรแกรมจะคล้ำยคลึงกัน 

 

เริ่มต้นไปที่เว็บไซต์ www.arduino.cc ซ่ึงเป็น open source ส ำหรับ Arduino ทั้ง
ส ำหรับโปรแกรม คอร์สกำรเรียนรู้ ต่ำง ๆ รวมถึงมี community ที่ผู้เขียนโปรแกรม
สำมำรถเข้ำมำร่วมแบ่งปันข้อมูล และทรัพยำกรร่วมกันได้ 

 

จำกนั้นเลือกหัวข้อ Software -> Downloads ซ่ึงจะปรำกฏเวอร์ชันล่ำสุด
ของ Arduino IDE เ พ่ือ ให้ ผู้ ใช้  download ซ่ึง ในกรณีนี้ เป็ นเวอร์ ชั น 
Arduino 1.8.5 ณ เดือนกรกฎำคม 2561 

ส ำหรับกำร download ผู้ใช้สำมำรถเลือกไฟล์ที่ต้องกำร download ให้
ตรงตำม OS ของเครื่องที่ ต้องกำรจะลงโปรแกรม ซ่ึงหนังสือเล่มนี้จะเลือก
ที่หัวข้อแรกสุดคือ Window Installer, for window XP and up โดยท ำ
กำร install โดยทันที  

ทั้งนี้หำกต้องกำรเก็บไฟล์ไว้ลงโปรแกรมภำยหลังก็สำมำรถเลือกข้อที่ 2 ซ่ึง
เป็น zip file สำมำรถเก็บไว้ลงภำยหลังได้ 

 

 

 

 

1. กำร Download โปรแกรม 

http://www.arduino.cc/
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เม่ือท ำกำรเลือก OS แล้วจะปรำกฏหน้ำให้เรำร่วมบริจำคได้ เนื่องจำก 
Arduino เป็น Open source ที่ทุกคนสำมำรถ download ไปใช้ได้
ฟรี แต่ทั้งนี้หำกชอบโปรแกรม และอยำกสนับสนุนนักวิจัยก็สำมำรถ
ช่วยบริจำคให้ทีมวิจัยของ Arduino สร้ำงสรรค์ผลงำนได้มำกกว่ำนี้  
ทัง้นี้หำกไม่บริจำคสำมำรถเลือกที่ “just download” ได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำหรับกำรลงโปรแกรมให้เลือก component ทุกตัว
ตำมภำพที่แสดง และเลือก NEXT จำกนั้นเลือก folder 
ที่จะเก็บโปรแกรมไว้ ซ่ึงโดยส่วนมำกตัวเลือกอัตโนมัติจะ
เป็นที่ C:\Program Files (x86) ซ่ึงสำมำรถเลือกให้เป็น 
default ที่นั่น หรือสำมำรถเปลี่ยนได้ จำกนั้นจึงเลือก 
install 

โปรแกรมจะท ำกำร install จนเสร็จสิ้นจำกนั้นเรำจะ
สำมำรถเปิดโปรแกรม Arduino ขึ้นมำได้ 

 

2. กำรติดตัง้โปรแกรม 
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3. กำรติดตัง้ไลบรำรี ่
 

 

ไลบรำรี่ คือชุดค ำสั่งที่ใช้ในกำรท ำงำนกับเซนเซอร์และโมดูลต่ำงๆ ได้ง่ำยขึ้นและสะดวก
ต่อกำรใช้งำน โดยไม่จ ำเป็นจะต้องเขียนเองทั้งหมด  ซ่ึงไลบรำรี สำมำรถดำวน์โหลดได้
จำกหลำยเว็บไซต์ เช่น GitHub ที่มีกำรเก็บไลบรำรี่ไว้เป็นจ ำนวนมำก โดยมีวิธีกำร
ดังต่อไปนี้ 

1) เข้ำ เว็บไซต์ GitHub และค้นหำไลบรรี่ที่ต้องกำรดำวน์โหลด ซ่ึงในที่นี้เรำจะดำวน์
โหลด ArduinoAlphaBot  ซ่ึงสำมำรถกดที่ปุ่ม Clone or Download ดังแสดงใน
ภำพ 

 
2) ไฟล์ที่ดำวน์โหลดมำจะเป็นไฟล์ .zip ซ่ึงโดยทั่วไปจะอยู่ในโฟลเดอร์ Download 

3) เปิดโปรแกรม Arduino IDE และเลือกที่ Sketch -> Include Library และเลือก 
Add .ZIP Library จำกนั้นจึงท ำกำรเลือกไปยังโฟลเดอร์ที่ เก็บ .Zip เอำไว้ แล้ว
เลือก OK 

 
4) เม่ือเลือก Library เข้ำมำแล้วจำกนั้นจึงจะเริ่มเขียนโปรแกรมได้ ซ่ึงจะอธิบำยในบท

ถัดไป 
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1.  หลังจำกที่ ติต้ังโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว เรำสำมำรถเริ่มต้นใช้งำนโปรแกรม 
Arduino IDE ได้ทันทีด้วยกำร double click ที่ไอคอน Arduino ที่ เก็บไว้ใน
โฟลเดอร์ที่เรำได้ท ำกำรติดต้ังไว้ 

2.  เม่ือเริ่มต้นเรำต้องจัดกำรเลือกบอร์ด Arduino ที่เรำจะเขียนโปรแกรมลงไป
ก่อน โดยกำรเลือกที่ Tools -> Board ->Arduino UNO โดยหนังสือเล่มนี้
จะใช้บอรด์ Arduino UNO ในกำรสำธิต ทั้งนี้ผู้ใช้สำมำรถเลือกบอร์ดอ่ืนได้
เช่นเดียวกัน  

 

 

 

 

 

 

 

3.  เปิดตัวอย่ำงแรกของโปรแกรมด้วยกำรเลือกที่ Example -> 01. Basic -> 
Blink  

6.2.1 เร ิม่ต้นสรำ้งโปรแกรมแรก 

6.2 กำรเขยีนโปรแกรมให ้ARDUINO  
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4.  ตัวอย่ำงของโปรแกรมจะแสดงออกมำดังภำพด้ำนล่ำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ต่อ เชื่ อม Arduino Uno ด้ วยสำ ย  USB เข้ ำ กับคอมพิว เตอร์  ซ่ึ ง
คอมพิวเตอร์จะเห็นพอร์ทท่ีเข้ำมำอัตโนมัติ  

6. เลื อกพอร์ ท ใ ห้ ตร ง กับที่ ต่ อ เ ชื่ อม Arduino เข้ ำ มำ  โดย เลื อกที่   
Tools -> Serial Port -> COMx 
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 หมายเหตุ. เนื่องจากในโปรแกรม IDE จะแสดงทุก COM port ที่ต่อเชื่อม
อยู่ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา ซ่ึงผู้ใช้ต้องเลือก COM port ให้ถูกต้อง
โปรแกรมจึงจะแสดงผล ส าหรับโปรแกรมใน Window ส่วนใหญ่แล้ว 
COM port จะเป็ นตัวที่ เลขมากที่สุด  อย่า งไรก็ตามหา กเลือกผิด ก็
สามารถย้อนกลับมาเลือกใหม่ได้ หรือผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ด้วยการดึง
สาย USB ออกจากคอมพิวเตอร์ จากนั้นส ารวจว่า COM port เลขใด
หายไป แล้วจึงต่อเชื่อม USB ใหม่ ซ่ึงจะเห็น COM port ตัวใหม่ปรากฏ
ขึ้นมา 

7. จำกนั้นท ำกำร Upload โปรแกรม Blink ด้วยกำรกด UPLOAD ที่
เครื่องหมำยดังแสดงในภำพ  

หมำยเหตุ : ผู้ใช้สำมำรถตรวจสอบโปรแกรม ก่อนกำร upload ได้ที่ 
COMPILE  

8. ระหว่ำงกำรอัพโหลดเรำสำมำรถสังเกตได้ดังนี้ 

 โปรแกรม IDE จะมี log วิ่งแสดงผลกำรอัพโหลด ที่บริเวณ
ด้ำนล่ำงของโปรแกรม จนกระทั่งขึ้นค ำว่ำ DONE UPLOADING 
ซ่ึงหมำยถึงอัพโหลดได้ส ำเร็จ 

 บน Arduino UNO ไฟของ LED TX และ RX จะกระพริบ 

9. เม่ือ upload เสร็จ เรียบร้อยแ ล้ว ผู้ ใช้จะเห็นไฟที่บริ เวณ PIN13 
กระพริบซ่ึงหมำยถึงก้ำวแรกของกำรเขียนโปรแกรมให้กับ Arduino 
เสร็จเรียบร้อย 
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กำรเขียนโปรแกรม Arduino ทุกครั้งจะต้องมี 2 ฟังก์ชันหลักเสมอ คือ 
ฟังก์ชัน setup() และ ฟังก์ชัน loop() ซ่ึงภำยในทั้งสองฟังก์ชันจะมี 
code อยู่ภำยในสั่งให้ท ำงำน นอกจำกนี้ในโปรแกรมเรำจ ำเป็นจะต้อง
สร้ำงตัวแปร (variable) ซ่ึงตัวแปรต่ำงๆ  จะสำมำรถปรับเปลี่ยนค่ำได้เม่ือ
โปรแกรมเริ่มท ำงำน ทั้งนี้เรำควรต้ังชื่อตัวแปรให้เหมำะสมต่อควำมเข้ำใจ
ในกำรเขียนโปรแกรม เช่น ตัวแปรชื่อ “SwitchState” แทนกำรต้ังชื่อตัว
แปรว่ำ “x” ซ่ึงอำจจะไม่สื่อควำมหมำย 

 

กำรก ำหนดตัวแปรจะต้องก ำหนดชนิดของตัวแปรทุกครั้ง เช่น int เป็น
ตัวเลข , string เป็นข้อควำม เป็นต้น พร้อมทั้งก ำหนดค่ำเริ่มต้นให้กับตัว
แปรด้วย 

 

ฟังก์ชัน Setup จะท ำเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเม่ือ Arduino ถูกเปิดขึ้นมำ 
ดังนั้นในฟังก์ชันนี้จะใส่ code ที่เป็นกำรต้ังค่ำต่ำง ๆ หรือกำรใช้ค ำสั่ง 
pinMode เป็นกำรเปิดจอง pin เหล่ำนั้น และตำมด้วยค ำสั่ง OUTPUT 
หมำยถึงเป็น pin ที่สั่งงำน และ pin Input หมำยถึง pin ที่รับเข้ำข้อมูล 

 

 

ฟังก์ชันหลักของโปรแกรม 
กำรเขียน code ในฟังก์ชัน  จะ
เขียนภำยใต้เครื่องหมำยปีกกำ 

 

 
 
 
 
 

กำรก ำหนดตัวแปร 
ก ำหนดชนิดและค่ำเริ่มต้น

ของตัวแปร 
 

 
 
 
 
 

กำรต้ังค่ำใน Setup 
กำรต้ังค่ำ pinMode ซ่ึงตัว

ใหญ่เล็กมีผลต่อกำรเขียน
โปรแกรม 

 

 
 
 
 
 

6.2.1 เร ียนรูเ้กี่ยวกับ CODE 
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กำรท ำงำนในฟังก์ชัน loop จะเป็นกำรท ำงำนต่อหลังจำกที่ Arduino 
ท ำงำนใน Setup เสร็จ และจะวนกลับมำท ำงำนเรื่อย ๆ ตลอดกำรเปิดตัว 
Arduino ไว้ ซ่ึงจำกตัวอย่ำงเป็นกำรอ่ำนค่ำจำก Pin2 ซ่ึงค่ำที่อ่ำนอำจจะ
มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมข้อมูลที่เข้ำมำยัง Pin2 ได้ 

 

 

 

 

 

 

กำรเขียนโปรแกรมใน loop 
กำรเขียน code ในฟังก์ชัน  
จะเขียนภำยใต้เครื่องหมำย

ปีกกำ  
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6.3.1 รู ้จักกับโพรโตบอรด์ 

6.3 กำรตอ่วงจรอเิลก็ทรอนกิส ์
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6.3.2 สัญลักษณ์อุปกรณ์ใน Schematic  
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6.3.3 กำรต่อวงจรจำก 
Schematic  

โดยทั่วไปวงจรที่เขียนมำในหนังสือจะแสดงใน
รู ป แ บ บ  Schematic ซ่ึ ง ผู้ ใ ช้ ต้ อ ง แ ป ล
ควำมหมำยในกำรน ำมำต่อโพรโตบอร์ด ดัง
แสดงในภำพคือ 

1) กำรต่อไฟเลี้ยง 5V และ GND มำยังโพรโต
บอร์ดเป็น + และ –  

2) กำรต่อตัวต้ำนทำนจำกขั้วบวกมำยังจุด A 

3) กำรต่อ LED จำกจุด A ไปยัง B 

4) กำรต่อขำลบจำก LED จุด B มำยัง GND 
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6.3.4 กำรอ่ำนค่ำควำมต้ำนทำน  
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6.4. กำรเขยีนโปรแกรมเช่ือมตอ่อุปกรณเ์ซนเซอร ์และอุปกรณแ์สดงผล  
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6.4.1 รำยละเอียดเซนเซอร์ และอุปกรณ์
แสดงผล 

 
Sensor อุณหภู มิ และควำม ช้ืน  เป็ น โมดูลที่ มี
ควำมสำมำรถในกำรวัดอุณหภูมิ และควำมชื้นใน
อำกำศ ประกอบไป ด้วยโมดูล  DHT11, โมดูลวั ด
อุณหภูมิแบบดิจิตอล 18B20 และ แบบอนำล็อก  

 

 
Sensor ตรวจจับควำมดังของเ สียง เป็นโมดูลที่
สำมำรถตรวจจับควำมดังของเสียงแสดงค่ำออกมำ
เป็นตัวเลขได้ หรือสำมำรถปรับระดับกำรตรวจจับ
ตำมระดับควำมดังที่ผู้ ใช้ต้องกำรได้ โดยโมดูลจะ
ให้ผลลัพธ์เป็นตรวจพบหรือไม่พบ ตำมระดับที่ได้
ก ำหนดเอำไว้  

 

 
Sensor ท ำงำนด้วยแสง ประกอบไปด้วย Sensor 
วัดควำมเข้มแสง (PHOTOR-RESISTOR) , Sensor 
วั ด อัตร ำ กำ ร เ ต้นของหั ว ใจ  (HEARTBEAT) , 
Sensor วัดรอบกำรหมุนของมอเตอร์ 

 
สวิตซ์ นิดต่ำง ๆ ประกอบไปด้วย  สวิต ซ์ชนิ ด
ท ำงำ นเม่ือมีกำ รสั่น สะเทื อน (TAP Module) , 
สวิ ต ซ์ท ำ ง ำ น เ ม่ื อ มี แ ร งก ร ะ แท ก  (SHOCK 
Module) , ส วิ ต ซ์ ท ำ ง ำ น เ ม่ื อ มี ก ำ ร เ อี ย ง 
(HYDRARGYRUM) และ TILT-SWITCH, สวิ ต ซ์
ท ำงำนด้วยแม่เหล็ก REED SWITCH , และสวิตซ์
แบบกด 
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Sensor ตรวจจับสนำมม่เหล็ก  เป็นโมดูลที่สำมำรถ
ตรวจจับกำรเปลี่ยนแปลงของสนำมแม่เหล็ก และ 
สำมำรถอ่ำนค่ำควำมแรงของสนำมแม่เหล็กได้ โมดูล
สำมำรถปรับระดับกำรตรวจจับตำมระดับควำมแรง
ของสนำมแม่เหล็กตำมที่ผู้ใช้ต้องกำร โดยโมดูลจะ
ให้ผลลัพธ์เป็นตรวจพบหรือไม่พบ ตำมระดับที่ได้
ก ำหนดเอำไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟ LED เป็ นโมดูลส ำหรับกำรส่อง ไฟ LED ซ่ึง มี
หลำยรูปแบบต้ังแต่กำรส่องสว่ำงแบบสีเดียว หรือไป
ถึ ง ห ล ำ ย สี  ท ำ ง ำ น ต ำ ม ค ำ สั่ ง ที่ ไ ด้ รั บ จ ำ ก
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในกำรเปลี่ยน และเปลี่ย น
จังหวะกำรกระพริบได้ 

 

  

RELAY เป็นโมดูลสวิตซ์ที่สั่งงำนด้วยไฟฟ้ำ เม่ือป้อน
ไปเข้ำไปสวิตซ์จะเปิด (close loop) ให้วงจรท ำงำน 
สำมำรถน ำไปใช้งำนกับกำรสั่งงำนไฟฟ้ำต่ำงๆ  

 

 

 

 

 

 

ล ำโพง เป็นโมดูลล ำโพงที่ให้เสียงดังออกมำ ถ้ำเป็น
แบบ Active เป็นเสียงควำมถี่ เดียวเม่ือป้อนไฟให้จะ
ดังออกมำ ส่วน Passive สำมำรถเลือกควำมถี่เสียงที่
ต้องกำรให้ออกได้ 
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#include "DHT.h" 

#define DHTPIN 2 // what pin we're connected to 

#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11  

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

void setup() { 

Serial.begin(9600);  

Serial.println("DHTxx test!"); 

 

dht.begin(); 

} 

void loop() { 

 

   float h = dht.readHumidity(); 

   float t = dht.readTemperature(); 

 

if (isnan(t) || isnan(h)) { 

    Serial.println("Failed to read from DHT"); 

  } else { 

    Serial.print("Humidity: ");  

    Serial.print(h); 

    Serial.print(" %\t"); 

    Serial.print("Temperature: ");  

    Serial.print(t); 

    Serial.println(" *C"); 

  } 

} 

6.4.2 ระบบตรวจจับอุณหภูมแิละควำมช้ืน 

CODE:  

ผลลัพธ์:  

VCC      -     Arduino 5v 

GND     -     Arduino GND 
Data     -     Arduino pin 2 

6.4.2.1 กำรต่อวงจรเซนเซอร ์DHT11:  
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#include <OneWire.h>  

#include <DallasTemperature.h> 

#define ONE_WIRE_BUS 2  

 

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);  

DallasTemperature sensors(&oneWire); 

 
void setup(void)  

{  

 

 Serial.begin(9600);  

 Serial.println("Dallas Temperature Demo");  

 

 sensors.begin();  

}  

void loop(void)  

{  
   Serial.print(" Requesting temperatures...");  
 sensors.requestTemperatures();Serial.println("DONE");  

   Serial.print("Temperature is: ");  
 Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0));  

   delay(1000);  

}  

 

6.4.2.2 กำรต่อวงจรเซนเซอร ์ DS18B20: 

CODE:  

ในหัวข้อนี้จะกล่ำวถึง 2 เซนเซอร์ที่ เป็นเซนเซอร์ดิจิตอลและสำมำรถตรวจวัด
อุณหภูมิได้เช่นเดียวกัน แต่ DHT11 จะสำมำรถตรวจวัดค่ำควำมชื้นไปได้ด้วย
พร้อมกัน ส่วนเซนเซอร์ DS18B20 จะเป็นเซนเซอร์ตัวเล็กที่สำมำรถตรวจวัด
อุณหภูมิได้อย่ำงเดียว 

ส ำหรับผลลัพธ์จะออกมำในลักษณะเดียวกันคือแสดงค่ำอุณหภูมิ โดยสำมำรถวัด
ได้ตำมกำรเปลี่ยนแปลงในเวลำจริง 

ผลลัพธ์:  

VCC      -     Arduino 5v 
GND     -     Arduino GND 
DQ        -     Arduino pin 2 
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int sensorPin = A0; // select the input pin for LDR  

int sensorValue = 0; // variable to store the value coming from 

the sensor 

void setup() { 

Serial.begin(9600); //sets serial port for communication 

} 

void loop() { 

sensorValue = analogRead(sensorPin); // read the value from the 

sensor 

Serial.println(sensorValue); //prints the values coming from 

the sensor on the screen 

delay(100); 

} 

6.4.3 ระบบตรวจจับควำมเข้มแสง 

CODE:  

อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับแสงท่ีใช้ (Photo Resistor 
Module: LDR) มีหลักกำรท ำ งำนคือ  ตัวมัน คืควำ ม
ต้ำนทำนชนิดที่ไวต่อแสง ตัวควำมต้ำนทำนนี้สำมำรถ
เปลี่ยนสภำพทำงควำมน ำ ไฟฟ้ำ ไ ด้เม่ือมีแสงมำตก
กระทบ  บำ งครั้ง เ รีย กว่ำ โฟโตรี ซี สเตอร์  (  Photo 
Resistor) หรือ โฟโตคอนดัคเตอร์ (Photo Conductor) 
เป็นตัวต้ำนทำนที่ท ำมำจำกสำรก่ึงตัวน ำ 

โดยวงจ รไ ด้ ต่อขำ A0 ของ  Arduino เข้ ำ กับขำให้  
output ของเซนเซอร์ และอ่ำนค่ำมำแสดงที่หน้ำจอ 

กำรต่อวงจร:  

VCC      -     Arduino 5v 
GND     -     Arduino GND 
D0        -     Arduino pin A0 
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ผลลัพธ์:  

6.4.4 กำรใช้งำนล ำโพงแบบ Passive 

กำรต่อวงจร:  

VCC      -     Arduino 5v 
GND     -     Arduino GND 
I/O        -     Arduino pin D11 
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int buzzer = 11 ; 

void setup () 

{ 

  pinMode (buzzer, OUTPUT) ; 

} 

void loop () 

{ 

  unsigned char i, j ; 

  while (1) 

  { 

    for (i = 0; i <80; i++) // When a frequency sound 

    { 

      digitalWrite (buzzer, HIGH) ; //send tone 

      delay (1) ; 

      digitalWrite (buzzer, LOW) ; //no tone 

      delay (1) ; 

    } 

    for (i = 0; i <100; i++)  

    { 

      digitalWrite (buzzer, HIGH) ; 

      delay (2) ; 

      digitalWrite (buzzer, LOW) ; 

      delay (2) ; 

    } 

  } 

} 

 

CODE:  

 

ล ำโพงแบบ Passive มีหลักกำรท ำงำนด้วยกำรรับสัญญำณ High low 
ไปแปลงเป็นสัญญำณควำมถี่เสียง  

จำกกำรเขียนโปรแกรม ล ำโพงจะให้เสียงดังออกมำ 2 โทนคือที่ควำมถี่  
500 Hz เป็นเวลำ 80 มิลลิวินำที และ 250 Hz เป็นเวลำนำน 100 
มิลลิวินำที สลับกันไป  

ผลลัพธ์:  
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int buzzer = 12 ; 

void setup () 

{ 

  pinMode (buzzer, OUTPUT) ; 

} 

void loop () 

{ 

  while (1) 

  { 

    digitalWrite (buzzer, HIGH) ; //send tone 

    delay (1000) ; 

    digitalWrite (buzzer, LOW) ; //no tone 

    delay (1000) ; 

  } 

} 

6.4.5 กำรใช้งำนล ำโพงแบบ Active 

ผลลัพธ์:  
ล ำโพงแบบ Active จะให้เสียงออกมำเป็นควำมถี่ เดียวโดยกำร
ป้อนสัญญำณ HIGH เพ่ือเปิด หรือ LOW เข้ำไปที่โมดูล ผลที่ได้คือ
ล ำโพงจะดังสลับเงียบอย่ำงละ 1 วินำที 

กำรต่อวงจร:  

VCC      -     Arduino 5v 
GND     -     Arduino GND 
I/O        -     Arduino pin D12 

CODE:  
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6.4.6 กำรใช้งำน LED  

int redPin = 11 ; 

int greenPin = 10 ; 

int bluePin = 9 ; 

void setup () 

{ 

  pinMode (redPin, OUTPUT) ; 

  pinMode (greenPin, OUTPUT) ; 

  pinMode (bluePin, OUTPUT) ; 

} 

void loop () 

{ 

    analogWrite (redPin, 255) ; //Red Color 

    analogWrite (greenPin, 0) ;  

    analogWrite (bluePin, 0) ;  

    delay (1000) ; 

    analogWrite (redPin, 0) ; //Green Color 

    analogWrite (greenPin, 255) ;  

    analogWrite (bluePin, 0) ;  

    delay (1000) ; 

    analogWrite (redPin, 255) ; //White Color 

    analogWrite (greenPin, 255) ;  

    analogWrite (bluePin, 255) ;  

    delay (1000) ; 

} 

CODE:  

กำรต่อวงจร:  

VCC      -     Arduino 5v 
GND     -     Arduino GND 
R           -     Arduino pin D11 
G           -     Arduino pin D10 
B            -    Arduino pin D9 
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int sensorPin = 0; 

double alpha = 0.75; 

int period = 100; 

double change = 0.0; 

double minval = 0.0; 

void setup () 

{ 

  Serial.begin (9600); 

} 

void loop () 

{ 

    static double oldValue = 0; 

    static double oldChange = 0; 

  

    int rawValue = analogRead (sensorPin); 

    double value = alpha * oldValue + (1 - alpha) * rawValue; 

  

    Serial.print (rawValue); 

    Serial.print (","); 

    Serial.println (value); 

    oldValue = value; 

  

    delay (period); 

} 

ผลลัพธ์:  

6.4.7 ระบบตรวจวดักำรเต้นของหวัใจ  

ผลที่ได้คือหลอด LED จะแสดงเป็นสีแดง (R:255, G:0, B:0) 1 วินำที 
และจะแสดงเป็นสีเขียว (R:0, G: 255, B:0) 1 วินำที และสุดท้ำยจะ
แสดงเป็นสีขำว (R:255, G: 255, B:255) อีก 1 วินำทีและจะวนไปเริ่มที่
แดงใหม่เช่นนี้ไปเรื่อยๆ  ผู้ใช้สำมำรถผสมสี LED ได้ตำมควำมต้องกำร 

 

 

 

ในหัวข้อนี้ได้น ำเซนเซอร์ตรวจวัดควำมเข้มแสงมำประยุกต์เป็นระบบ
ตรวจวัดกำรเต้นของหัวใจ โดยให้แสง LED สีแดงส่องผ่ำนนิ้ว และมี
เซนเซอร์ตรวจวัดควำมเข้ มแสงอยู่ อีกฝั่ งหนึ่ง เม่ือเส้นเลือดขยำ ด
ขยำยตัวตอนจังหวะหัวใจเต้น จะท ำให้ค่ำกำรดูดซับแสงเปลี่ยนไป ซ่ึง
เซนเซอร์จะตรวจจับได้ จึงสำมำรถน ำมำวิเครำะห์เป็นอัตรำกำรเต้นของ
หัวใจได้  

 

CODE:  

กำรต่อวงจร:  

VCC      -     Arduino 5v 

GND     -     Arduino GND 
Signal   -     Arduino pin A0 
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6.4.8 ระบบตรวจจับควำมดังเสียง 

กำรต่อวงจร:  

ส ำหรับกำรใช้งำน Sesnsor ควำมดังเสียง ซ่ึงเป็น Sensor แบบ Analog จะ
สำมำรถใช้งำนได้ 2 แบบ คือกำรเขียน Code แบบ Digital output หรือ
กำรเขียนแบเรียก Analog output  

Digital Output หมำยถึงกำรแสดงผลลัพธ์ว่ ำเจอเสียงหรื อไม่เจอเสีย ง
เท่ำนั้น ตำมระดับควำมดังที่ต้ังเอำไว้ ซ่ึงใน code นี้ จะแสดงควำมสว่ำงของ
หลอด LED บนบอร์ดเม่ือเจอเสียงตำมระดับ และหลอด LED จะดับเม่ือ
เสียงไม่เกินระดับ 

Analog Output หมำยถึงกำรแสดงค่ำออกมำเป็นตัวเลขที่ตรวจวัดได้ ซ่ึงจะ
สำมำรถอ่ำนค่ำได้หลำยระดับ 

VCC    -     Arduino 5v 
GND   -     Arduino GND 

A0      -     Arduino pin A0 
D0      -     Arduino pin 13 

ผลลัพธ์:  
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  int Led = 13 ;     // define LED Interface 

int buttonpin = 3; // define D0 Sensor Interface 

int val = 0;       // define numeric variables val 

  

void setup () 

{ 

  pinMode (Led, OUTPUT) ;// define LED as output interface 

  pinMode (buttonpin, INPUT) ;// output interface D0 is sensor 

} 

  

void loop () 

{ 

  val = digitalRead(buttonpin);// read value from pin 3  

  if (val == HIGH) // When the sound detection, LED flashes 

  { 

    digitalWrite (Led, HIGH); 

  } 

  else 

  { 

    digitalWrite (Led, LOW); 

  } 

} 

Code: Digital Output  

Code: Analog Output  
int sensorPin = A0; // select the input pin for the 

potentiometer 

int ledPin = 13; // select the pin for the LED 

int sensorValue = 0; // variable to store the value coming from 

the sensor 

  

void setup ()  

{ 

  pinMode (ledPin, OUTPUT); 

  Serial.begin (9600); 

} 

  

void loop ()  

{ 

  sensorValue = analogRead (sensorPin); 

  digitalWrite (ledPin, HIGH); 

  delay (sensorValue); 

  digitalWrite (ledPin, LOW); 

  delay (sensorValue); 

  Serial.println (sensorValue, DEC); 

} 
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เซนเซอร์ Ultrasonic (HC-SR04) เป็นเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจวัดระยะด้วยกำร
สะท้อนของคลื่นเสียง Ultrasonic มีควำมละเอียดในกำรวัดค่อนข้ำงสูง 
เซนเซอร์สำมำรถน ำไปพัฒนำได้ในหลำย ๆ โครงงำน เช่น กำรตรวจวัดระดับ
น้ ำ ระบบช่วยจอดรถ เป็นต้น  

 
 

 รองรับแรงดันไฟฟ้ำกระแสตรงขนำด 5V 
 รองรับกระแสไฟฟ้ำ 15mA 
 ท ำงำนที่ควำมถี่ 40Hz 
 ระยะทำงที่วัดได้ไกลที่สุด: 4m 
 ระยะทำงใกล้ที่สุดที่วัดได้: 2cm 
 องศำกำรวัด: 15 degree 
 ขนำด: 46 x 20.4mm 
 น้ ำหนัก: 9g 

คุณลักษณะของเซนเซอร์ Ultrasonic:  

 

กำรต่อวงจรเบือ้งต้น: 

 

VCC    -     Arduino 5v 
GND   -     Arduino GND 
Echo   -     Arduino pin 7 
Trig     -     Arduino pin 8 

6.4.9 ระบบตรวจวัดระยะ 

http://wiki.keyestudio.com/index.php/File:Ks0192-pro2%E8%B6%85%E5%A3%B0%E6%B3%A2.png
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#define echoPin 7 // Echo Pin 
#define trigPin 8 // Trigger Pin 
#define LEDPin 13 // Onboard LED 
 
int maximumRange = 200; // Maximum range needed 
int minimumRange = 0; // Minimum range needed 
long duration, distance; // Duration used to calculate distance 

ก ำหนดตัวแปรพิน echo พิน trig และพินไฟ LED ซ่ึงเป็นหลอด LED ที่อยู่
บนบอร์ด Arduino รวมถึงก ำหนดตัวแปรค่ำต่ ำสุดและสูงสุดที่ ต้องกำรจะ
วัดระยะทำงในหน่วยเซนติเมตร ซ่ึงในโปรแกรมตัวอย่ำงนี้ก ำหนดให้อยู่
ในช่วง 0 – 200 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

เม่ือ  Setpu มีกำรก ำหนดพอร์ท  echo และ Trig ให้เป็น input และ 
output รวมถึงก ำหนดให้พิน 13 ซ่ึงเป็น LED เป็น output 

 

 

 

 

 

ในฟังก์ชัน Loop ซ่ึงเป็นฟังก์ชันหลัก เริ่มต้นด้วยกำรวัดระยะด้วยกำร
สั่งพิน trig ด้วยค่ำ LOW และ High สลับกันแล้วจึงได้ค่ำระยะเวลำออกมำ 
ซ่ึงจะน ำไปค ำนวณเป็นค่ำระยะทำงอีกครั้งและเก็บไว้ท่ีตัวแปร distance 

 
 

void setup() { 
 Serial.begin (9600); 
 pinMode(trigPin, OUTPUT); 
 pinMode(echoPin, INPUT); 
 pinMode(LEDPin, OUTPUT); // Use LED indicator (if required) 
} 

void loop() { 
digitalWrite(trigPin, LOW);  
 delayMicroseconds(2);  
 
 digitalWrite(trigPin, HIGH); 
 delayMicroseconds(10);  
 digitalWrite(trigPin, LOW); 
 duration = pulseIn(echoPin, HIGH); 
distance = duration/58.2; 
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if (distance >= maximumRange || distance <= minimumRange){ 
 /* Send a negative number to computer and Turn LED ON  
 to indicate "out of range" */ 
 Serial.println("-1"); 
 digitalWrite(LEDPin, HIGH);  
 } 
 else { 
/* Send the distance to the computer using Serial protocol, and 
 turn LED OFF to indicate successful reading. */ 
 Serial.println(distance); 
 digitalWrite(LEDPin, LOW);  
 }  
 //Delay 50ms before next reading. 
 delay(50); 
} 

น ำตัวแปร distance มำตรวจดูว่ำอยู่หำกเกินช่วงของระยะที่ก ำหนดไว้ 0 
-200 cm ให้ไฟ LED บนบอร์ดติดขึ้น และแสดงผลว่ำระยะมีค่ำเป็น -1 
(หมำยถึงอ่ำนค่ำไม่ได้) หรือในกรณีอ่ำนค่ำได้อยู่ในช่วง 0 – 200 cm ก็จะ
ดับไฟ LED และแสดงค่ำระยะตำมปกติ 

ผลลัพธ์: 

 ผลลัพธ์จะแสดงผ่ำนค ำสั่ง Print จำกในโปรแกรม
ตัวอย่ ำ ง  เรำ สำ มำ รถ เชื่ อมต่อ  Serial Port ของ 
Arduino มำยังคอมพิวเตอร์ได้ ซ่ึงจะแสดงผลลัพธ์ดั ง
แสดงในภำพ ซ่ึงเป็นค่ำที่ เซนเซอร์ Ultrasonic วัดค่ำ
ได้ 

http://wiki.keyestudio.com/index.php/File:93.png
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ประสบกำรณ์:  

1. หัวห น้ำโครงกำรสร้ ำงดำวเทียม SpaceBox ภำย ใต้บริษั ท  

ไทยคม จ ำกัด โดยเป็นผู้ออกแบบดำวเทียมท่ีจะถูกส่งขึ้นสู่วง
โคจรในปี 2562 

2. ผู้เช่ียวชำญกำรส่งกำรทดลองขึ้นสู่อวกำศมำกกว่ำ 20 ครั ้ง

ด้วยจรวดขนส่งอวกำศและระบบ High Altitude Platform 

(HAP) 

3. ผู้ออกแบบและก ำกับดูแลห้องเรียน MakerSpace “STEM Lab” 
7 แห่งท่ัวประเทศ 

4. ผู้ อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ  Internet of Things (IoT) ข อ ง บ ริ ษั ท 

ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 

ผู้เขียน : นำยพลกฤษณ์ สุขเฉลิม 
โทรศพัท์ : 081-7362168 
Email : tery_haha@hotmail.com 
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