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ข้อควรรู้ 
การกําหนดค่าเบ้ืองต้นของการพิมพ์ 
PLA  อุณหภูมิหัวฉีด 190-230 องศา อุณหภูมิฐานพิมพ์ประมาณ  

Extruding Speed (ความเร็วขณะฉีด) 40-70 mm/sec Traveling Speed (ความเร็วเม่ือไม่ได้ฉีด) 
60-80 mm/sec 

คําศัพท์ท่ีควรรู้ 
Extruder – หัวฉีด     
Heated Bed /Build Plate – ฐานพิมพ์ หรือแท่นพิมพ์ 
Filament – คือเส้นพลาสติกท่ีเป็นวัสดุในการพิมพ์ 
Raft – การสร้างแพท่ีฐาน ช่วยทําให้การยึดเกาะชิ้นงานกับฐานได้ดีข้ึน  
Overhang – จุดท่ีชิ้นงานลอยตัวในอากาศ ไม่มีส่วนท่ีรองรับหรือ support (หากเปรียบถ้าเทียบกันการพิมพ์

คนท่ียืนกางแขนอยู่ ส่วนท่ีห้อยคือส่วนแขน เพราะไม่มีอะไรมารองใต้แขน)  
Support – เป็นส่วนท่ีโปรแกรมสร้างข้ึนเพ่ือรองรับ ส่วนท่ีเป็น Overhang   
Blue Tape – เทปของ 3M นิยมใช้กับเครื่อง 3D Printer ข้อดีคือ ทําให้ชิ้นงานยึดกับฐานได้ดีข้ึน อีกข้อคือ

ช่วยรักษาฐานพิมพ์ป้องกันไม่ให้หัวฉีดสัมผัสฐานพิมพ์โดยตรง 
การบํารุงรักษาเบ้ืองต้น 

• ควรมีการปรับฐานพิมพ์เป็นระยะ (อาจจะปรับ เม่ือพิมพ์ 2-3 ครั้ง และปรับครั้งหน่ึง) 

• ควรเปลี่ยน Blue Tape บ้าง (เปลี่ยนทุกการพิมพ์ 5-10 ครั้ง) 

• อาจจะมีการหยดนํ้ามัน บ้างเม่ือใช้งานไปซักระยะ (ทุกๆ 1-2 เดือน) 

• หัวฉีดมีอายุการใช้งานโดยเฉพาะ (6-12 เดือน) 

เทคนิคง่ายๆท่ีน่าสนใจ 

• ควรสังเกตตอนพิมพ์ 5-10 ชั้นแรก (ซ่ึงมีความสําคัญท่ีสุด) หากออกมาได้ดี ก็ค่อนข้างม่ันใจได้ว่างาน
ท่ีสําเร็จออกมาจะดี  

• การพิมพ์ผ่าน Flashdrive จะเสถียร และได้ผลท่ีแน่นอนท่ีสุด 
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วิธีใช้คู่มือฉบับน้ี 
คู่มือผู้ใช้งานเล่มน้ีถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยให้คุณเริ่มใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Finder ของ

คุณได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย การแนะนําการใช้งานท้ังหมดท่ีปรากฏอยู่ในคู่มือฉบับน้ี อยู่บนพ้ืนฐานของ
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 โปรดอ่านให้เข้าใจท้ังหมดก่อนเริ่มใช้งานเครื่องพิมพ์ของคุณ  

คู่มือน้ีประกอบด้วยเน้ือหา 4 ส่วน โดยสว่นแรกเป็นการแนะนําการประกอบ ติดต้ังเครื่องพิมพ์ 
Flashforge Finder ในส่วนท่ีสองคุณจะได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม FlashPrint ส่วนท่ีสามเป็นการแนะนํา
วิธีการพิมพ์ และส่วนสุดท้ายจะให้ข้อมูลเสริมต่างๆ 

 
คําเตือน: โปรดอ่านเอกสารหน้านี้ก่อนติดต้ังและใช้งานเครื่อง Finder 

 เครื่องพิมพ์สามมิต ิFinder มีความไวต่อไฟฟ้าสถิตอย่างมาก ดังน้ันโปรดคลายประจุในตัวคุณโดยการ ground 
ก่อนเริ่มใช้งาน 

 ก่อนท่ีจะซ่อมเครื่อง หรือแก้ไขใดๆ ต้องปิดเครื่อง และถอดสายไฟออกเสียก่อน 

 เครื่องพิมพ์สามมิติน้ีทํางานด้วยความร้อนสูง ก่อนท่ีจะสมัผสัช้ินส่วนใดๆในเครื่องต้องปล่อยให้เครื่องเย็นตัวลง
เสียก่อน 

 พลาสติกท่ีหลอมละลายจะส่งกลิ่นออกมา โปรดใช้งานในท่ีๆ อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

 อย่าสวมถุงมือขณะใช้งานเครื่องพิมพ์ อาจไปเก่ียวกับตัวเครื่องและเกิดการบาดเจ็บได ้

 อย่าปล่อยเครื่องพิมพ์ทํางานไว้ตามลําพังโดยไมม่ีคนดูแล 
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การพิมพ์สามมิติ 
การพิมพ์สามมติิคืออะไร 
อธิบายอย่างง่ายๆ คือการแปลงไฟล์สามมิติในคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็นวัตถุท่ีจับต้องได้ ซ่ึงเรียกว่าการผลิต
แบบพอก หรือถม เพราะการสร้างชิ้นงานจะใช้วิธีการพอกหรือถมด้วยวัสดุท่ีต้องการเป็นชั้นๆ จนกระท่ังได้
รูปทรงท่ีต้องการ 

วิธีการ  
การพิมพ์แบบ Fused Deposition Modeling (FDM) เป็นระบบท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย และเป็นระบบท่ีอยู่
ในเครื่อง Flashforge Finder ด้วย มันทํางานโดยการหลอมเส้นพลาสติก (filament) ด้วยอุณหภูมิท่ีสูง และ
ปล่อยออกมาจากหัวพิมพ์ท่ีมีรูเล็กๆ เขียนไปบนแท่นพิมพ์ เส้นท่ีถูกเขียนจะเย็นตัวลง และแข็งตัวเกือบจะทันที
เพ่ือรองรับเส้นชั้นต่อๆ ไป จนกระท่ังชิ้นงานสามมิติเป็นรูปทรงเสร็จเรียบร้อยตามท่ีต้องการ 
ระบบการพิมพ์สามมิติ 
การพิมพ์สามมิติมี 3 ข้ันตอนดังน้ี 1) การออกแบบโมเดลสามมิติ   2) การ Slice และ Export โมเดลสามมิติ   
3) การพิมพ์โมเดล 

1. การออกแบบโมเดลสามมิติ: ณ ปัจจุบันการสร้างโมเดลสามมิติมีอยู่ 3 วิธีคือ 
-  ออกแบบเองต้ังแต่เริ่มต้น โดยใช้โปรแกรม CAD (computer-aided design) เช่น AutoCAD, 

SolidWorks ฯลฯ ในการออกแบบงานของคุณเอง 
-  ใช้เครื่องสแกนสามมิติ อีกวิธีหน่ึงในการท่ีจะได้ไฟล์สามมิติคือ การสแกนวัตถุท่ีต้องการด้วยเครื่อง

สแกนสามมิติ เครื่องจะทําการกวาดภาพ และเก็บข้อมูลลักษณะรูปร่าง รูปทรง ความลึกของวัตถุท่ี
นํามาสแกน และบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากน้ียังมีโปรแกรมท่ีเปลี่ยนให้กล้องถ่ายรูปใน
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีกลายเป็นสแกนเนอร์ได้ด้วย 

-  โหลดไฟล์จากอินเตอร์เน็ต เป็นวิธีท่ีนิยมทํากัน โดยไปดาวน์โหลดไฟล์โมเดลสามมิติมาจากเวปท่ีมีการ
แชร์งานออกแบบของแต่ละคนท่ีนํามาแบ่งปัน เช่น www.ishare3d.com  

2. การ Slice และ Export โมเดลสามมิติ: โปรแกรม Slicing เป็นโปรแกรมท่ีใช้เตรียมโมเดลสามมิติของ
คุณ และเปลี่ยนมันให้เป็นข้อมูลท่ีเครื่องพิมพ์เข้าใจ โปรแกรม FlashPrint ก็เป็นโปรแกรม Slicing ท่ี
ใช้งานร่วมกับ Flashforge Finder ได้อย่างดี 

คุณสามารถใช้โปรแกรม FlashPrint เพ่ือเตรียมไฟล์ stl แล้วเปลี่ยนเป็นไฟล์ g หรือ gx สําหรับ
เครื่องพิมพ์ จากน้ันก็ส่งไปพิมพ์ผ่าน USB Flash Disk หรือ สาย USB 

3. การพิมพ์โมเดล:  
เม่ือเราได้ไฟล์ g หรือ gx แล้ว เม่ือส่งไปยังเครื่องพิมพ์ มันก็จะเริ่มพิมพ์โมเดลสามมิติของคุณทันที 
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เปิดกล่อง 
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ finder ได้ถูกบรรจุมาอย่างดีแล้วจากโรงงาน ภายในกล่องบรรจุชิ้นส่วนท่ีอาจเสียหายได้ 
ดังน้ันโปรดทําตามข้ันตอนในการเปิดกล่องดังต่อไปน้ี 

1. วางกล่องบนพ้ืนท่ีเรียบ เปิดฝากล่องออกและยก
เครื่องพิมพ์ออกอย่างระมัดระวัง โดยจับท่ีหูสอง
ข้างของโฟมท่ีเจาะมาให้ 

2. ตัวเครื่องจะถูกห่อหุ้มด้วยโฟม และ
ถุงพลาสติก ซ่ึงต้องนําท้ังหมดออก  

3. แกะโฟมด้านข้าง และพลาสติกท่ีห่อเครื่องออก 4. บนแผ่นโฟมด้านบนจะมีแผ่นรองพิมพ์, แฟลช
ไดรฟ์ไขควง และประแจหกเหลี่ยม 

5. นําโฟมท่ีอยู่ด้านบนออกมา จะเห็นชุดหัวพิมพ์ 
และเพลาแกน X แกะเทปสีฟ้าออก 

6. นําโฟมท่ีมีม้วนพลาสติกออกมาทางด้านข้าง 
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7. จะเห็นแท่นพิมพ์อยู่ด้านใน ใช้มือหมุนเกลียว
ด้านหลังเพ่ือยกแท่นพิมพ์ข้ึน 

8. จากน้ันยกโฟมท่ีบรรจุสายไฟ และสาย USB
ออกมา  

 

ตอนน้ีการแกะกล่อง Flasforge Finder ก็เสร็จ
เรียบร้อย 

 

สิ่งที่ให้มากับเคร่ือง 
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ส่วนประกอบเคร่ือง 
 ด้านหน้า ด้านบน 

  
 
 

   
 

1.หน้าจอทัชสกรีน 8.พัดลมระบายความร้อน 
2.ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง 9.ช่องใส่เส้นพลาสติก 
3.หัวพิมพ์ 10.เพลาแกน X 
4.เพลาแกน Z 11.ก้านสปริงยึดเส้นพลาสติก 
5.แท่นพิมพ์ 12.ช่องUSB 
6.นอตใช้ปรับแท่นพิมพ์ 13.ช่องใส่แฟลชไดรฟ์ 
7.ช่องใส่ม้วนพลาสติก 14.ช่องเสียบสายไฟ 
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การประกอบตัวเคร่ือง 
เม่ือ Print3Dd ได้รับเครื่องพิมพ์ Flashforge Finder แล้ว เราได้ทําการประกอบและทดสอบเครื่องให้คุณเป็น
ท่ีเรียบร้อย เม่ือคุณได้รับเครื่องมันเกือบจะพร้อมใช้งานแล้ว โปรดตรวจสอบการติดต้ังให้ครบทุกชิ้นส่วนดังน้ี 
 
ข้ันตอนการติดต้ัง 

 
1. ถอดฝาหลังเครื่องออกโดยกดปุ่มสีดําเพ่ือ

ปลดล็อก แล้วดึงข้ึนตรงๆ 

 
2. ใส่ม้วนพลาสติก นําปลายสายสอดเข้าในท่อสี

ดําจนปลายโผล่ออกมานอกตลับ โปรดสังเกต
ทิศทางของการวางม้วนพลาสติกด้วย 

 
3. ต่อสายไฟต่อสาย USB หรือ แฟลชไดรฟ์ 

Flashforge Finder สนับสนุน USB2.0  
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การใส่และถอดเสน้พลาสติก 
การใส่เส้นพลาสติก 

 
เลือกคําสั่ง Tool 

 
 เลือกคําสั่งFilament เลือกคําสั่ง Load 

 
เครื่องจะทําความร้อนจนถึงระดับท่ีกําหนด
จากน้ันจะมีเสียงเตือนนําเส้นพลาสติกใส่ลงท่ีช่อง
ใส่เส้นในแนวด่ิง 

 
มอเตอร์จะพาเส้นพลาสติกเข้าไปจนกระท่ังถึง
หัวฉีด และจะมีพลาสติกไหลออกมา ท้ิงไว้ราว 
10 วินาที กดปุ่มเครื่องก็พร้อมใช้งานแล้ว 

การถอดเส้นพลาสติก 

 
เลือกคําสั่ง Tool 

   
 เลือกคําสั่งFilament เลือกคําสั่ง Unload 

 
เครื่องจะทําความร้อนจนถึงระดับท่ีกําหนด
จากน้ันจะมีเสียงเตือน 

 
มอเตอร์จะถอยเส้นพลาสติกออกมา ใช้มือดึงเส้น
พลาสติก ออกมาเบาๆ หากดึงแรงอาจจะทําให้
เส้นพลาสติกขาดติดอยู่ข้างใน และไม่สามารถ
โหลดเส้นใหม่ได้ 
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การปรับระดับแท่นพิมพ์ 
แท่นพิมพ์ท่ีได้ระดับจะประกันคุณภาพของชิ้นงานได้อย่างดี เม่ือชิ้นงานมีปัญหา จุดแรกท่ีต้องตรวจสอบ

ก่อนคือ “ระดับของแท่นพิมพ์” หลักการพ้ืนฐานคือการปรับให้ช่องว่างระหว่างหัวพิมพ์ และแท่นพิมพ์มี
ระยะห่างเท่ากันทุกจุดบนแท่นพิมพ์ และห่างเท่ากับความหนาของกระดาษหน่ึงแผ่น  
Flashforge Finder ใช้ระบบการปรับแท่นพิมพ์แบบสามจุดท่ีชาญฉลาด ปุ่มปรับระดับใต้แท่นพิมพ์ท่ีปรับได้
อย่างง่ายดาย ด้วยวิธีการดังต่อไปน้ี 

กดปุ่ม [Tools] -> [Level] บนจอสัมผัส รอให้หัวพิมพ์ และแท่น
พิมพ์เข้าท่ีก่อน หมุนปุ่มปรับระดับท้ังสามจุดให้แท่นพิมพ์ตํ่าลงจนแน่น 
แล้วกดปุ่ม [OK] และกดปุ่ม [Yes] (ถ้าคุณหมุนให้แน่นท่ีสุดแล้ว)  

จากน้ันหัวพิมพ์จะเคลื่อนมายังจุดวัดแรก และเคลื่อนท่ีข้ึน-ลง เพ่ือ
วัดระยะของแท่นพิมพ์กับหัวพิมพ์ 

หากระยะห่างเกินไป ให้หมุนปุ่มปรับไปในทิศทางท่ีแสดงไว้ท่ีหน้าจอ
จนกว่าจะได้ยินเสียงป๊ีบยาวๆ พร้อมกับมีปุ่ม [Verify] ข้ึนมา แล้วกดปุ่ม 
[Verify] น้ันเพ่ือตรวจสอบระยะอีกครั้ง  

หากระยะชิดเกินไป ให้หมุนปุ่มไปในทางตรงกันข้าม 
หากระยะถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม [OK] เพ่ือย้ายไปวัดระยะจุดต่อไป 

ดําเนินการตามข้ันตอนข้างต้นกับจุดท่ีสอง และสาม จากน้ันกดปุ่ม 
[Finish]  
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การใช้ซอฟแวร์ FlashPrint 
การใช้งานโปรแกรมโปรดศึกษาจาก “คู่มือการใช้โปรแกรม 

FlashPrint” ท่ีให้มาพร้อมกัน 
 

เร่ิมพิมพ์ชิ้นงาน 
ในหัวข้อน้ีเราจะนําคุณไปสู่การสร้างชิ้นงานจากจินตนาการของคุณให้เป็นสิ่งท่ีจับต้องได้ ทีละข้ัน ก่อนอ่ืนต้อง
แน่ใจก่อนว่าคุณได้ทําการโหลดเส้นพลาสติก ปรับระดับแท่นพิมพ์ และอ่ืนๆท่ีแสดงไว้ในหัวข้อก่อนหน้าน้ี
เรียบร้อยแล้ว 
ในการสั่งพิมพ์ชิ้นงาน คุณสามารถสั่งผ่าน Flash drive, สายUSB และ WI-FI ซ่ึงจะมีคําอธิบายอยู่ในหัวข้อน้ี 

การพิมพ์ช้ินงาน 
1.เปิดโปรแกรมFlashPrint 
2.โหลดไฟล์ .stl จากฮาร์ดดิสก์ของคุณ 
3.รูปชิ้นงานจะปรากฏบนหน้าจอ 
4.ทําการต้ังค่าต่างๆตามต้องการ 
5.ชิ้นงานพร้อมท่ีจะพิมพ์แล้วไปท่ีหัวข้อการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ 

การเช่ือมต่อเครื่องพิมพ์ 
1.ต่อสาย USB ท่ีมาพร้อมเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ 
2.เปิดเครื่องพิมพ์ Finder โปรดตรวจสอบแน่ใจว่าได้ป้อนเส้นพลาสติกและปรับระดับแท่นพิมพ์เรียบร้อยแล้ว 
3.เลือกคําสั่ง Print จากเมนู แล้วเลือก Connect 
4.กดปุ่ม Rescan แล้วกดปุ่ม Connect 
5.ถึงจุดน้ีเครื่องพิมพ์ได้ต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว  
6.กดปุ่ม Print จะเห็นกรอบ Print Option ตัวเลือกข้ันสูงจะแสดงเม่ือกดปุ่ม More Options กดปุ่มเลือก 
“Print When Slice Done” แล้วกด OK 
7.บันทึกไฟล์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ จากน้ันโปรแกรมจะเริ่มทําการ Slice ชิ้นงาน 
8.เม่ือโปรแกรม Slice ชิ้นงานเสร็จแล้วจะส่งข้อมูลไปท่ีเครื่องพิมพ์ทันที 
9.เม่ือส่งข้อมูลไปหมดแล้ว เครื่องพิมพ์จะเริ่มทําความร้อน และเริ่มพิมพ์ทันทีเม่ือความร้อนถึงจุดท่ีต้ังไว้ 

ผ่าน Flashdrive 
1. กดปุ่ม Print ทําการต้องค่าท่ีต้องการ 
2. กดปุ่ม OK แล้วบันทึกไฟล์ gcode ลงใน SD card 
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3. จากน้ันโปรแกรมจะเริ่มทําการ Slice ชิ้นงาน 
4. เม่ือโปรแกรม Slice ชิ้นงานเสร็จแล้ว นําแผ่น SD card ไปใส่ในช่อง SD card ท่ีเครื่องพิมพ์ 
5. เปิดเครื่องพิมพ์ Finder โปรดตรวจสอบแน่ใจว่าได้ป้อนเส้นพลาสติกและปรับระดับแท่นพิมพ์เรียบร้อยแล้ว 
6. กดปุ่ม Print แล้วกดปุ่ม SD card 
7. รายชื่อไฟล์ชิ้นงานจะแสดงในหน้าจอ เลือกไฟล์ท่ีจะพิมพ์ แล้วกด Yes 
8. เครื่องพิมพ์จะเริ่มทําความร้อน และเริ่มพิมพ์ทันทีเม่ือความร้อนถึงจุดท่ีต้ังไว้ 
 
ผ่าน Wi-Fi 
1. เปิดเครื่องพิมพ์ Finder โปรดตรวจสอบแน่ใจว่าได้ป้อนเส้นพลาสติกและปรับระดับแท่นพิมพ์เรียบร้อยแล้ว 
2. เปิดการใช้งาน Wi-Fi โดยกดปุ่ม [Tools ], [ Setting ], [ WIFI ], และ [ WIFI ON]. 
3. เลือกการเชื่อมต่อ network ในเครื่องคอมพิวเตอร์กับ “Finder” 

 
4. เปิดเครื่องพิมพ์ ต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ Network เลือก Print แล้วเลือก Connect 
5. ท่ีหัวข้อ Connection mode เลือกเป็น Wi-Fi ใส่ IP Address ท่ีแสดงในจอของเครื่องพิมพ์ 

 
6. ถึงจุดน้ีเครื่องพิมพ์ได้ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีกรอบข้อความแสดงอุณหภูมิของหัวพิมพ์และแท่น

พิมพ์อยู่ท่ีมุมล่างขวา 
7. กดปุ่ม Print จะเห็นกรอบ Print Option แสดงข้ึนมา ตัวเลือกข้ันสูงจะแสดงเม่ือกดปุ่ม More Options 
8. กดปุ่มเลือก “Print When Slice Done” แล้วกด OK 
9. บันทึกไฟล์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ จากน้ันโปรแกรมจะเริ่มทําการ Slice ชิ้นงาน 
10. เม่ือโปรแกรม Slice ชิ้นงานเสร็จแล้วจะส่งข้อมูลไปท่ีเครื่องพิมพ์ทันที 
11. เม่ือส่งข้อมูลไปหมดแล้ว เครื่องพิมพ์จะเริ่มทําความร้อน และเริ่มพิมพ์ทันทีเม่ือความร้อนถึงจุดท่ีต้ังไว้ 
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Printing with Support พิมพ์แบบมี Support 
1. หากชิ้นงานมี Overhang หรือส่วนย่ืนมากๆ ต้องสร้าง support เพ่ือป้องกันชิ้นงานเสียหาย 
    (สีเขียวคือ support) 

 
2. ในหน้าต่าง Slice ท่ีหัวข้อ support เลือกว่าจะพิมพ์ support ด้วยหัวพิมพ์ซ้ายหรือขวา แล้วกด OK 
ข้อมูลเพ่ิมเติม 

Name Finder 
Extruder Number Single 

Technique Fused Deposition Modeling (FDM) 
Screen 3.5’’ color IPS Touch Screen 

Build Size 140×140×140mm 
Layer Thickness 0.1 - 0.5mm 
Build Precision ±0.2mm 

Located Precision Z axis 0.0025mm; XY axis 0.011mm 
Filament Diameter 1.75mm 
Nozzle Diameter 0.4mm 
Current Speed 24CC/hr 

software FlashPrint 
Support Formats Stl, obj 

OS Windows Mac OS 
Printer Size 420*420*420mm 

Weight 10.75Kg 
Input Voltage 100-240V, 50-60Hz, 100W 

Data Transmission USB cable, USB flash disk, wifi 
 


