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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันได้เริ่มมีการน า BIM มาประยุกต์ใช้งานกับโครงการต่างๆ ในการก่อสร้างอาคาร โดยใช้รูปของไฟล์กลางในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล คือ ไฟล์ IFC โดยสามารถสร้างหรือส่งออกได้ด้วยโปรแกรมใช้งานต่างๆ วัตถุประสงค์ในการศึกษานีค้ือ เพื่อสร้างไฟล์ 
IFC จากโปรแกรมรหัสเปิด (Open Source) หรือโปรแกรมที่ไม่คิดมูลค่า(Freeware) โดยจะท าการศึกษาถึงโครงสร้างข้อมูลของไฟล์ 
IFC ที่สร้างผ่านโปรแกรม FreeCAD และ ifcOpenShell และค้นหาแนวทางการจัดการข้อมูลไฟล์ IFC ด้วยโปรแกรมส าหรับดูข้อมูล 
เช่น Solibri Model Viewer หรือ BIM Vision เป็นต้น จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าสามารถส่งออกช้ินส่วนอาคารเป็นไฟล์ IFC ได้      
ในระดับเบื้องต้น 

ค าส าคัญ :  แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร, หมวดข้อมูลงานพ้ืนฐานอุตสาหกรรมก่อสร้าง, ฟรีแคด 

Abstract 
BIM has been being applied to the construction project by using an IFC file. The data exchange in the form 

of an IFC file can be created or exported by using various applications. The purpose of this study is to create an 

IFC file on open source program, or freeware. We have studied the structure of IFC files that are generated by 

FreeCAD and ifcOpenShell. Then we have sought the approach for IFC files   management on Solibri Viewer or 

BIM Vision. In the basic level, the results show that parts of building can be exported as an IFC file. 

Keywords : BIM, IFC, FreeCAD, ifcOpenShell  

1. ที่มาและความส าคัญ 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดท าแบบก่อสร้างได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นมาก ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี

ใหม่เข้ามาใช้งาน โดยในขบวนการออกแบบอาคารจะเริ่มต้นจากการก าหนดแบบจ าลอง(Model) แต่ในการสร้างแบบอาจจะมี             

ผู้ที่มีส่วนร่วมในการออกแบบหลายส่วนงาน หลายองค์กร แต่ละองค์กรใช้งานโปรแกรมที่แตกต่างกันไป ท าให้มีปัญหาในการ

แลกเปลี่ยนข้อมูล ในอดีตการท างานจะสร้างแบบก่อสร้างชนิดสองมิติไฟล์ที่ใช้แลกเปลี่ยนจะใช้ DXF เป็นไฟล์กลางในการแลกเปลี่ยน 

แต่หลังจากที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีลักษณะของแบบจ าลองสามมิติพร้อมข้อมูล  ทางบริษัท AutoDesk จึงได้ร่วมกัน           

กับบริษัทอื่นๆ ก่อตั้ง International Alliance for Interoperability(IAI) มีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมกันปรับปรุงข้อมูลกลางส าหรับ

แลกเปลี่ยนระหว่างโปรแกรมในอุตสาหกรรมก่อสร้าง[1] และพัฒนาเป็น Industry Foundation Classes(IFC) ซึ่งต่อมา IAI ได้เปลี่ยน

ช่ือเป็น  buildingSMART  
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  IFC ข้อมูลมาตรฐานเปิด เป็นไฟล์ข้อความที่มนุษย์อ่านและตีความได้ ก าหนดตาม ISO 10303-21 ("STEP-File") ปัจจุบัน   
ได้ประกาศ IFC4 เป็นรุ่นล่าสุด แต่ยังหาโปรแกรมมารองรับการใช้งานได้น้อย ในรุ่น IFC2x3TC1 จะมีโปรแกรมรองรับการแสดงผล              
แต่ในปัจจุบันการสร้างไฟล์ข้อมูล IFC จะต้องใช้โปรแกรมเชิงพาณิชย์ที่มีราคาสูงในการสร้าง ดังนั้นโครงสร้างหรืองานออกแบบที่มี
ขนาดเล็กอาจจะไม่สามารถมีเงินลงทุนท่ีจะจัดหาโปรแกรมเหล่านั้น ดังนั้นจึงควรท าการศึกษาหาโปรแกรมที่สามารถใช้งานทดแทนได้ 

2. วัตถุประสงค ์
 1. ศึกษาโครงสร้างไฟล์ IFC เพื่อใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนส าหรับขบวนการ BIM 

 2. ศึกษาการน าเข้าและส่งออก IFC เข้าสู่ FreeCAD ด้วยโปรแกรม FreeCAD ตามความสามารถในปัจจุบัน 

 3. ศึกษาการสร้าง Element ด้วยโมดูล IfcOpenShell-Python 

 4. ศึกษาการดูไฟล์ IFC ด้วยโปรแกรม IFC Viewer ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบความสามารถในการใช้งาน 

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3.1. หมวดข้อมูลงานพ้ืนฐานอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Industrial Foundation Classes) 

       หมวดข้อมูลงานพ้ืนฐานอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Industrial Foundation Classes) เป็นข้อมูลกลางส าหรับการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลส าหรับโปรแกรมที่ใช้ในแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Models) เพื่อให้แต่ละโปรแกรมสามารถท างาน

ร่วมกันได้ (Interoperability) โดยจะมีการออกแบบข้อมูลในส่วนงานต่างๆ เช่น สถาปัตยกรรม, ออกแบบโครงสร้าง, งานระบบท่อ, 

งานควบคุมอาคารเป็นต้น 

      ไฟล์ IFC จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ข้อความ โดยจะแบ่งข้อมูลออกเป็นสองส่วนหลัก คือ ส่วนแรกคือส่วนหัวไฟล์ ดังแสดง
ตัวอย่างใน 
รูปที่ 1 (ก) จะเก็บข้อมูลผู้สร้าง(ช่ือบริษัท+ช่ือผู้รับผิดชอบ) โปรแกรมที่ใช้สร้าง วันที่สร้างไฟล์ และรูปแบบของไฟล์ IFC ในตัวอย่างจะ

เป็นไฟล์สกีมารุ่น IFC2x2_Final และส่วนท่ีสองคือส่วนเก็บข้อมูลตัวอย่างใน 

รูปที ่1 (ข) จะเก็บข้อมูลอาคารของโครงการไว้ท้ังหมดซึ่งจะอยู่ในรปูแบบของอิลีเมนตข์้อมูลที่ก าหนดด้วยหมายเลขท่ีใช้ในการอ้างอิง อิ

ลีเมนต์จะเป็นชนิดข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลจุดพิกัด (IfcCartesianPoint) ระบุด้วยช่ือของอิลีเมนต์ และภายในวงเล็บจะเป็นข้อมูล

คุณสมบัติต่างๆ ของอิลีเมนต์นั้นๆ จะถูกก าหนดโดยมาตรฐานของ buildingSMART 

 

 

 

 

 

 

 

               (ก) ข้อมูลในส่วนหัวไฟล์                                           (ข) ข้อความในส่วนเก็บข้อมูล 
รูปที่ 1: ส่วนประกอบของไฟล์ข้อมูล IFC [2] 

 

HEADER; 

FILE_DESCRIPTION(('IFC2x platform'),'2;1'); 

FILE_NAME( 

'Example.dwg', 

'2005-09-02T14:48:42', 

('The User'), 

('The Company'), 

'The name and version of the IFC preprocessor', 

'The name of the originating software system', 

'The name of the authorizing person'); 

FILE_SCHEMA(('IFC2X2_FINAL')); 

ENDSEC; 

DATA;  

#7=IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,0.));  

#8=IFCDIRECTION((0.,0.,1.));  

#9=IFCDIRECTION((1.,0.,0.));  

#10=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#7,#8,#9);  

ENDSEC; 
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                 (ก) โครงสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่ของอาคารในโครงการ                           (ข) แผนภูมิล าดับชั้นขององค์ประกอบอาคาร 

                                                                                                                                                                    
รูปที่ 2: แผนภาพของข้อมูลและความสัมพันธ์ช้ินส่วนอาคารใน Industrial Foundation Classes [3] 

 

  ฐานข้อมูลในไฟล ์IFCหนึ่งไฟล์จะมีข้อมูลของ IfcProject อยู่หนึ่งชุดเท่าน้ันภายในเนื้อหาจะมีข้อมูลของ ช่ือ, ค ำอธิบำย

รำยละเอียด, ชนิดวัตถ ุ(Object Type) , ช่ือแบบยำว และ ระยะของโครงกำร (Phase) ในแต่ละโครงการจะต้องมีข้อมูลการแสดงผล 

(representation) ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น หน่วย (Unit) ที่ใช้ในโครงการ พิกัดของโครงการและข้อมูลอื่นที่ใช้ในมุมมอง(View) ดังแสดง

ตัวอย่างด้านล่าง 

#1=IFCPROJECT('2mifZkraLA4xt6Lfl2GhCQ', #2, 'Shopping mall',  
   'New development project in the suburban district', 'Development project',  
   'Shopping mall at High Street', 'Design', (#3), #4); 

  การก าหนดผู้เป็นเจ้าของโครงงานหรือผู้รบัผิดชอบไฟล์ IFC จะก าหนดผ่าน IfcOwnerHistory ซึ่งจะประกอบได้ข้อมูล

ของบุคคลผู้รับผิดชอบ(IfcPerson),องค์กร(IfcOrganization) และโปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง(IfcApplication) เป็นต้น ดังแสดงตัวอย่าง

ด้านล่าง 

#1=IFCBUILDING('WJ7yGd42kMW08n7Cp432Kr',#2,'Sample Building',$,$,$,$,$,$,$,$,$); 
#2=IFCOWNERHISTORY(#3,#6,.READWRITE.,.ADDED.,87763554,#3,#6,87763554); 
#3=IFCPERSONANDORGANIZATION(#4,#5,()); 
#4=IFCPERSON('Public','Jane','Q.',(),(),(),(),()); 
#5=IFCORGANIZATION($,'Architecture by Jane Q. Public, Inc.',$,(),()); 
#6=IFCAPPLICATION(#7,'Version 1.0','Building Architecture Toolkit','BAT1.0'); 
#7=IFCORGANIZATION($,'Creating Instance Software, Inc.',$,(),()); 
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รูปที่ 3: ข้อมูล IfcBuildingStorey [2,3] 

 ในการก าหนดข้อมูลของอาคารจะก าหนดผ่าน IfcBuilding โดยจะอ้างอิงกับข้อมูลของหน้างาน(IfcSite) และข้อมูลแต่ละช้ัน

ของอาคารจะก าหนดด้วย IfcBuildingStorey ซึ่งแต่ละข้อมูลจะอ้างอิงกับต าแหน่งผ่านข้อมูล IfcLocalPlacement และต าแหน่ง          

จะใช้ข้อมูลจุดพิกัด(IfcCartesianPoint) และทิศทางในการก าหนดอ้างอิง(IfcDirection) ดังแสดงข้อมูลใน 

รูปที ่3 และรูปที่ 4  

  

 ส าหรับการแสดงช้ินส่วนอาคารจะมีชิ้นส่วนต่างๆ เช่น IfcBeam, IfcColum, IfcSlab และ IfcStair เป็นต้น โดยก าหนดข้อมูล

จะเป็นไปตามข้อมูลของ BuildingSMART เช่น XDim, YDim หรือ Depth เป็นต้นดังแสดงใน 

 

รูปที ่5 

            
 

รูปที่ 4: ระบบการอ้างอิงต าแหน่งของ IfcLocalPlacement [2,3] 
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รูปที่ 5: ช่ินสวน IfcBeam, IfcColumn และ IfcSlab [2,3] 

 3.2. โปรแกรม FreeCAD 
  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างแบบจ าลองสามมิติแบบปรับค่าได้ เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่มีนักพัฒนาเข้าร่วมกันพัฒนา 

หนึ่งในทีมนักพัฒนาที่อยู่ในงานสถาปัตยกรรมได้พัฒนาส่วนงาน Arch Workbench[4, 5] ส าหรับใช้งานสร้างช้ินอาคาร ประตู 

หน้าต่าง ก าแพง เป็นต้น และสามารถส่งออกข้อมูลของอาคารออกเป็นไฟล์ IFC ได้ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันโปรแกรมจะมีความสามารถ           

ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับโปรแกรมจัดการ BIM ตามท้องตลาด แต่จัดได้ว่าเป็นโปรแกรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและมีชุมชนออนไลน์       

ที่เข้มแข็งที่พร้อมให้ความแนะน าช่วยเหลือ 

  ภานุทัตต์ และคณะ[6] ได้ใช้โปรแกรม FreeCAD ในการสร้างแบบจ าลองสามมิติของบ้านสองช้ัน และท าการตัดหน้า

ตัดของอาคารน าไปแสดงแบบในกระดาษเขียนแบบได้ ดังแสดงในรูปที่ 7 และส่งออกเป็นไฟล์ IFC ซึ่งจะเห็นได้ว่าสามารถใช้งานได้ดี

ส าหรับช้ินส่วนรูปทรงมาตรฐาน 

  จักรี [7] ได้พัฒนาภาษา Python ส าหรับวิเคราะห์โครงถักด้วยวิธีแมทริกซ์ ท าการป้อนข้อมูลในลักษณะตัวเลขและ

ข้อความตัวแปร(Text Mode) แสดงผลลัพธ์เป็นแบบสามมิติในโปรแกรม FreeCAD ได้ ดังแสดงใน 

 

รูปที ่8 ดังนั้นจะเห็นได้ความตัวโปรแกรม FreeCAD มีความยืดหยุ่นสามารถเพิ่มเติมความสามารถโดยผู้ใช้งานได้ 

                                                 
            (ก) โมดลู ArchPrecast ส าหรับช้ินส่วนส าเร็จรูป            (ข) โมดูล ArchRebar2 ส าหรับเหล็กเสริมในคอนกรตี 

รูปที่ 6: โปรแกรม FreeCAD [4,5] 
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          (ก) แบบจ าลองสามมิติใน FreeCAD                       (ข) รูปตัดและแบบแปลน(Drawing WB) ของแบบบ้าน 

รูปที ่7: การสร้างแบบจ าลองสามมิติและแบบแปลนอาคารด้วยโปรแกรม FreeCAD [6] 
 

             
                       (ก) แบบจ าลองสามมิติวิเคราะห์โครงถักโรงงาน                 (ข) การวิเคราะห์โครงถักสองมิติ 

 
รูปที่ 8: การวิเคราะห์โครงถักด้วยโมดลูภาษา Python ในโปรแกรม FreeCAD[7] 

 

 3.3. โมดูล IfcOpenShell-Python 

  พัฒนาโดย Krijnen[8] เป็นภาษา C++ และได้พัฒนาส่วนขยายให้ใช้งานกับโปรแกรมต่างๆ ได้เช่น Blender และได้

จัดท าส่วน Wrapper ให้ใช้งานได้ในโปรแกรม Python และโปรแกรม FreeCAD ตั้งแต่รุ่น 0.16 ได้ติดตั้ง IfcOpenShell-Python 

เรียบร้อยแล้วและส่วนการส่งออกไฟล์ IFC ของโปรแกรม FreeCAD ได้ใช้งาน IfcOpenShell เป็นหลักตั้งแตรุ่่น 0.16 ในการใช้งาน

สามารถ IfcOpenShell สามารถเรียกผ่าน Python Console หรือจะใช้งานในรูปแบบไฟล์มาโครภาษา Python ได ้ท าให้ผู้ใช้มีความ

ยึดหยุ่นในการสร้างไฟล์ IFC เองได้ ในปัจจุบันยังอยู่ระหวา่งการพฒันาท าให้มีการน าไปใช้งานน้อย ดังนั้นจึงเห็นว่าควรท าการวจิัยและ

พัฒนาในส่วนนีเ้พิ่มเตมิ 

 3.4. โปรแกรม IFC Viewer 
  โปรแกรมที่ใช้ส าหรับเปิดไฟล์ IFC เพื่อใช้ในการเข้าถึงข้อมูลของงานอาคาร โดยทั่วไปในปัจจุบันยังอยู่ในระดับ 3D BIM 
นั่นคือ สามารถดูแบบจ าลองสามมิติได้เท่าน้ัน แต่ยังไม่สามารถดูขอ้มูลในลักษณะ 4D หรือ 5D BIM ซึ่งจะสามารถก าหนดข้อมลูเวลา   
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และราคาได้ ส าหรับความสามารถในระดับขั้นสูงในการใช้งานข้อมูลจะต้องใช้งานโปรแกรมเชิงพาณิชย์ โปรแกรม  IFC Viewer ชนิด   
ฟรีแวร์มีจ านวนมากที่ต้องท าการศึกษาในระดับเบื้องต้นมีโปรแกรมฟรีแวร์ที่สามารถเปิดไฟล์  IFC เพื่อใช้งานแบบจ าลองที่ใช้ใน
การศึกษาของบทความนี ้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 โปรแกรม Solibri Model Viewer[9] สามารถแสดงข้อมูลแบบ Zone และแสดง FootPrint ได ้

 โปรแกรม BIM Vision[10] สามารถเลื่อนช้ันเพื่อพิจารณาแต่องค์ประกอบในในแต่ละชั้นได้ 

 โปรแกรม IFC++[11] สามารถดูขอ้มูลของ IfcStructure ได ้

 โปรแกรม Constructivity[12] สามารถแสดงแผนภูมิแกนต์ของอิลเีมนต์ IfcTask ได ้

 

  
  

                (ก) โปรแกรม Solibri Model Viewer[9]  (ข) โปรแกรม BIM Vision[10] 

 

 

  
      (ค) โปรแกรม IFC++[11]     (ง) โปรแกรม Constructivity[12] 

 
รูปที่ 9: โปรแกรม IFC Viewer ตา่งๆ ส าหรับเปิดไฟล์ IFC 
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รูปที่ 10: ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 

 4.1. วิธีการด าเนินการวิจยั 

               1) ค้นคว้าหาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับ IFC เพื่อท าการศึกษาโครงสร้างข้อมูล IFC และหาไฟล์ IFC ส าหรับศึกษาตัวอย่าง
และตรวจสอบโปรแกรม IFC Viewer ต่างๆ ท่ีแสดงผลของไฟล์ IFC 

2) ศึกษาการ น าเข้าและส่งออกไฟล์ IFC ด้วยโปรแกรมFreeCAD 
3) ศึกษาการใช้โมดูล IfcOpenShell-Python สร้างไฟล์ IFC  
4) ศึกษาการใช้งานไฟล์ IFC ด้วยโปรแกรมฟรีแวร์ต่างๆ เพื่อศึกษาขอบเขตที่จะสามารถน ามาใช้งานได้ในปัจจุบัน 

 4.2. ขอบเขตการวิจัย 

1) ศึกษาโครงสร้างของ IFC รุ่น IFC2x3TC1 และพัฒนาค าสั่งภาษา Python ให้สามารถสร้าง IFC ได้โดยตรง 

2) ใช้โปรแกรม FreeCAD รุ่น 0.16(Release) และ รุ่น 0.17(Development) และพัฒนาภาษา Python ภายใต้ 

Console และ Macro Editor เนื่องจากโมดูล IfcOpenShell-Python ได้ถูกตั้งรวมมากับ FreeCAD แล้ว 

5. ผลและวิจารณ์ 
 5.1. อภิปรายผล 

  5.1.1 การใช้โปรแกรม FreeCAD ในการสร้างไฟล์ IFC   

                  โดยหลักการเบื้องต้นโปรแกรม FreeCAD จะสามารถสร้างช้ินส่วนอาคารแล้วส่งออกเป็นไฟล์ IFC ได้ ดังแสดงใน

ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง และทีมงานวิจัยได้ท าการศึกษาการใช้ FreeCAD สร้างช้ินส่วนอาคารด้วยช้ินส่วนของ FreeCAD แต่

ในกรณีส่วนเหล็กเสริมงานโครงสร้างต้องพัฒนาส่วนนี้เพิ่มเติมดังแสดงตัวอย่างรหัสค าสั่งที่ 1  แล้วท าการส่งออกเป็นไฟล์ IFC ท าการ

ตรวจสอบผลลัพธ์และเปรียบเทียบขนาดของไฟล์ได้ดังแสดงในตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าในกรณีที่เป็นช้ินส่วนทรงสี่เหลี่ยมจะมีขนาดไฟล์ 

IFC ที่ไม่ใหญ่มาก แต่ในกรณีของช้ินส่วนอาคารทรงกลมจะมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่มากข้ึนเนื่องเป็นส่งออกข้อมูลแบบพื้นผิว 

 

FreeCAD IFC 

Python Script IfcOpenShell 

พฒันาค าสัง่มาโครเพ่ือสร้างชิน้สว่น 

IFC 

Export วตัถจุากเป็น FreeCAD 

เป็น IFC 

ศกึษาโครงสร้าง

ข้อมลูของ IFC 
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รูปที่ 11 : การส่งออกไฟล์ IFC จากโปรแกรม FreeCAD 

 

รหัสค าสั่งที่ 1: Scripted Object ภาษา Python สร้างวัตถุชนิดใหม่ วัตถุเหล็กเสริมพื้นฐาน 

""" 
   ArchRebar2.py 
""" 
 
import ArchCommands,ArchComponent,FreeCAD 
from FreeCAD import Vector , Placement 
import Draft 
import DraftGeomUtils , DraftVecUtils 
 
from math import cos , radians  
 
class _Rebar(ArchComponent.Component): # Base Class Object 
    def __init__(self,obj): 
        ArchComponent.Component.__init__(self,obj) 
 
        obj.addProperty("App::PropertyDistance","diameter","Rebar","The diameter of this rebar") 
 
        obj.Role = ['Rebar'] 
        self.Type = "Rebar" 
        #obj.diameter = ['6 mm' , '9 mm' , '12 mm'] 
 
    def getProfile(self,obj,noplacement=True): 
        return [] 
 

FreeCAD IFC FreeCAD IFC 
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    def getExtrusionVector(self,obj,noplacement=True): 
        return FreeCAD.Vector() 
 
    def setShapeCode(self , ShapeCode): 
        pass 
         
    def execute(self,obj):         
        if self.clone(obj): 
            return 
 
        points = [] 
        lines = [] 
 
        for i in range(1, len(points)): 
            lines.append(Part.Line(points[i],points[i-1])) 
 
        spath = Part.Shape(lines) 
        wpath  = Part.Wire(spath.Edges) 
        wire = Part.Wire(wpath) 
        wire = DraftGeomUtils.filletWire(wire,R) 
 
        bpoint = points[0] 
        bvec = points[1].sub(points[0]).normalize() 
        circle = Part.makeCircle(dia/2,bpoint,bvec) 
        circle = Part.Wire(circle) 
 
        bar = wire.makePipeShell([circle],True,False,2) 
        shapes = [] 
        shapes.append(bar)         
        obj.Shape = bar 

 

ตารางที่ 1 : การส่งออกข้อมูลจาก FreeCAD เป็น IFC 
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5.1.2 การใช้ IfcOpenShell-Python ในการสร้างไฟล์ IFC   

  ทีมงานวิจัยได้ท าการศึกษาไฟล์ IFC และใช้งานค าสั่งมาโครภาษา Python โดยจะท าการทดสอบค าสั่งทีละส่วนแล้ว

เพิ่มอิลีเมนต์แต่ละชนิด ดังแสดงตัวอย่างในรหัสค าสั่งที่ 2 อธิบายขั้นตอนการท างานได้ดังนี้ ท าการโหลดโมดูล IfcOpenShell            

แล้วสร้างตัวแปรจัดการไฟล์ หลังจากนั้นท าการสร้างช้ินส่วน IfcProject ของโครงการทดสอบขั้นต้น และท าการบันทึกไฟล์ IFC 

ผลลัพธ์ของการรันค าสั่งมาโครจะได้ไฟล์  IFC โดยตรงแล้วท าการเปิดตรวจสอบความถูกต้องด้วยโปรแกรม IFC Viewer จะพบว่า

สามารถสร้างไฟล์ IFC ได้ โดยจะเป็นสกีมารุ่น IFC2x3 และมีข้อมูลโครงการ #1 = IFCPROJECT() หนึ่งช้ิน พร้อมต้องก าหนดรหัสระบุ

จ าเพาะ(Globally Unique Identifier) ดังแสดงตัวอย่างผลลัพธ์รหัสค าสั่ง IFC ดังแสดงในรหัสค าสั่งที่ 3 

 

 

 

                                                           
 

รายการ แบบจ าลองใน FreeCAD ส่งออกไฟล ์IFC ขนาดไฟล์ 
Wall 

  

FreeCAD: 6 kB 
IFC: 3 kB 

Beam 
Column 

    

FreeCAD: 5 kB 
IFC: 3 kB 

Slab 

  

FreeCAD: 5 kB 
IFC: 3 kB 

Stair 

  

FreeCAD: 9 kB 
IFC: 17 kB 

Rebar1 

  

FreeCAD: 31 kB 
IFC: 4,616 kB 

Door 
Window 

  

FreeCAD: 20 kB 
IFC: 30 kB 
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รหัสค าสั่งที่ 2: มาโครภาษา Python เรียกใช้โมดูล IfcOpenShell-Python ในการสร้างไฟล์ข้อมูล IFC 

import sys, os 
import ifcopenshell 
ifc_file = ifcopenshell.file() 
myPath = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)) + os.sep + 'OutPut' 
myProject= ifc_file.createIfcProject(GlobalId=create_guid() ,  
           Name='Test Project' , Description='Test Create IFC by ifcOpenShell') 
myProject.Phase = 'Design' 
ifc_file.write(myPath + os.sep+'Test01.ifc') 
 

รหัสค าสั่งที่ 3: ไฟล์ข้อมลู IFC ที่ถูกสร้างขึ้นจาก IfcOpenShell-Python 

ISO-10303-21; 
HEADER; 
FILE_DESCRIPTION(('ViewDefinition [CoordinationView]'),'2;1'); 
FILE_NAME(''Test01.ifc ','2016-06-19T20:11:24',(),(),'IfcOpenShell 0.5.0-dev', 
             'IfcOpenShell 0.5.0-dev',''); 
FILE_SCHEMA(('IFC2X3')); 
ENDSEC; 
DATA; 
#1=IFCPROJECT('1JDO00DXyHvhYmD1VhSTH7',#4,'Test Project', 
       'Test Create IFC by ifcOpenShell',$,$,'Design',(#16,#15),#7); 
ENDSEC; 
END-ISO-10303-21; 

  ขั้นต่อมาได้ท าการสร้างข้อมูลส่วนต่างๆ เพิ่มเติมเช่น อาคาร( IfcBuilding), ช้ันของอาคาร (IfcBuildingStorey), 

ช้ินส่วนเสา(IfcColumn), ช้ินส่วนคาน(IfcBeam) และชิ้นส่วนแผ่นพื้น(IfcSlab) โดยก าหนดข้อมูลเป็นรูปทรงพื้นฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยม

ในเบื้องต้น จากการค้นคว้าและพัฒนาทดสอบซ้ าจนสามารถถเปิดไฟล์ IFC ที่ถูกต้องสามารถแสดงผลลัพธ์ได้ จะได้รหัสค าสั่งภาษา 

Python จ านวน 396 บรรทัดแต่ไม่สามารถน าเสนอบรรจุได้ในบทความนี้ เมื่อท าการสร้างไฟล์ IFC แล้วท าการเปิดตรวจทาน

ข้อมูลภาพได้ผลดังแสดงในรูปที่ 12 จะเห็นได้ว่าสามารถสร้างแบบจ าลองอาคารในระดับความละเอียดของการพัฒนาระดับหนึ่งได้

(LOD1) โดยไฟล์ที่ได้จะเป็นไฟล์ IFC ที่เป็นไฟล์กลางมาตรฐานใช้ส าหรับการท างานร่วมกัน(Interoperability) ซึ่งต้องท าการทดสอบ

ต่อไปในการใช้งานร่วมกับ BIM Server  
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            (ก) ไฟล์ IFC ที่เปิดตรวจสอบด้วย BIM Vision                     (ข) ไฟล์ IFC ที่เปิดตรวจสอบด้วย Solibri Model Viewer 
 

รูปที่ 12: ไฟล์ IFC ที่ถูกสร้างขึ้นดว้ยค าสั่งที่พัฒนา และเปิดตรวจสอบด้วยโปรแกรม IFC Viewer 

 
                                                                                                                                                                                 

รูปที่ 13 : ค าสั่งที่พัฒนาหน้าต่างรูปทรงต่างๆ ท่ีก าหนดไว้ใน IFC 

ต่อมาได้พัฒนาค าสั่งท าการสร้างช้ินคานเพื่อท าการเปลี่ยนแปลงหน้าตัด โดยใช้งานหน้าตัดก าหนดมาตรฐานของ IFC2x3 

เช่น หน้าตัดตัวไอ(IfcIShapeProfileDef) หน้าตัดสีเ่หลีย่ม(IfcRectangleProfileDef), หน้าตัดตัวยู(IfcUShapeProfileDef) เป็นต้น 

แล้วท าการสร้างช้ินส่วนด้วย IfcExtrudedAreaSolid ดังแสดงตัวอย่างของคานรูปทรงหน้าตัดต่างๆ ใน                                                                                                                                                                                 

รูปที ่13 ซึ่งจะท าให้จ านวนข้อมูลที่เกิดขึ้นน้อยกว่าการใช้งานแสดงผลแบบพ้ืนผิว 

 5.2. ปัญหาที่พบ 
  ก. การพัฒนาโปรแกรมในลักษณะ OpenSource ที่พัฒนาต่อยอด ยังขาดผู้ที่ให้ความสนใจในการพัฒนาและ              
ท าความเข้าใจ เนื่องจากการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ยังเป็นแนวคิดที่ไม่สามารถเปลี่ยนกับนักวิจัยบางส่วน และส่งผลกระทบต่อ
นักศึกษาเมื่อจบการศึกษาแล้วยังคงใช้งานซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วถูกตรวจพบก็จะเสียหายต่อตัวบัณฑิตและบริษัท จึงควรแนะน า
การใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับขนาดของโครงการ โครงการขนาดใหญ่มูลค่าสูงสามารถคิดเป็นต้นทุนด าเนินการ โครงการขนาดเล็ก
ควรมีทางเลือกให้กับวิศวกร ซึ่งนักวิจัยควรพัฒนาโปรแกรม OpenSource ให้มีจ านวนมากขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้งาน
ซอฟต์แวร์ 
  ข. ในการพัฒนาค าสั่งภาษา Python และใช้ IfcOpenShell ในการสร้างไฟล์ IFC ปัญหาที่พบคือรูปแบบของ
โครงสร้างข้อมูล IFC ที่มีความซับซ้อน การสร้างข้อมูล IFC ที่ได้ไม่สามารถทดสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ นอกจากการใช้วิธีเปิดไฟล์
ตรวจสอบจากโปรแกรม IFC Viewer ซึ่งบางครั้งสามารถเปิดไฟล์ IFC ได้แต่แสดงผลแบบจ าลองไม่เหมือนกันในรายละเอียด                   
บางประการหรือต าแหน่ง ซึ่งจะต้องค้นคว้าหาส่วน IFC Model Checker แบบฟรีแวร์หรือแบบรหัสเปิดมาใช้ในการช่วยตรวจสอบ
ต่อไป 
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     ค. ในการส่งออกไฟล์ IFC ด้วยโปรแกรม FreeCAD จะท าการส่งออกด้วยข้อมูลแบบจ าลองชนิด BREP(boundary  
representation)  ท าให้ไฟล์ IFC มีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะรูปทรงท่ีมีลักษณะผิวโค้งจะเกดิข้อมูลของผิว(Surface) จ านวนมากท าให้
ไฟล์ที่ได้มีขนาดใหญ่ เช่น เหล็กเสริมในงานคอนกรีตดังแสดงใน 
 

รูปที ่14 ผู้วิจัยขอเสนอให้ท าการพัฒนาส่วนส่งออกข้อมูลขึ้นใหม่โดยใช้เทคนิค SweptAreaSolid จะท าให้ลดขนาดของข้อมูลได้ 
 

     
 

รูปที่ 14: ภาพแสดงพื้นผิวของทรงกระบอกในไฟล์ IFC ที่เกิดจากการส่งออกไฟล์แบบ BREP 

6. สรุปผล 
 6.1. สรุปผล 

 จากการพัฒนาค าสั่งภาษา Python ที่ใช้งานโมดูล IfcOpenShell ส่วนเสริมของโปรแกรม FreeCAD สามารถสร้าง

ช้ินส่วนอาคาร IfcBeam, IfcSlab และ IfcColumn ในระดับขั้นต้นที่มีข้อมูลของแบบจ าลองสามมิติ และสามารถน าไปเปิดใช้ด้วย

โปรแกรม IFC Viewer ได้ ซึ่งสรุปได้สามารถ ข้อมูล IFC สามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอาคารสามารถท างานร่วมกันได้

(Interoperablilty) 

 ณ ปัจจุบัน กลุ่มโปรแกรมส าหรับเปิดไฟล์ IFC ที่ไม่คิดมูลค่ายังอยู่ในระดับขั้นต้นคือในลักษณะ 3D BIM สามารถใช้

เปิดดูแบบจ าลองสามมิติ และข้อมูลขั้นต้น เช่น ปริมาตร พ้ืนท่ี เป็นต้น ยังไม่เข้าสู่ลักษณะ 4D+5D BIM ที่จะต้องมีข้อมูลทางด้านเวลา 

และปริมาณวัสดุกับราคา 

 6.2. ข้อเสนอแนะ 

  ก. พัฒนาการสร้างข้อมูล IFC ของช้ินส่วนของอาคารเพิ่มเติม เช่น IfcStair, IfcWall ที่มีข้อมูลวัสดุแบบแบ่งช้ัน

(Layered Material) , IfcWindow และ IfcDoor ที่เป็นข้อมูลของประเทศไทย สร้างช้ินส่วนของเหล็กเสริมด้วย IfcReinforcingBar 

  ข. พัฒนาความสามารถของวัตถุใน FreeCAD ให้รองรับคุณสมบัติต่างๆของช้ินส่วน IFC ให้มากขึ้น เพิ่มข้อมูล

คุณสมบัติที่จะสามารถน าไปสู่การควบคุม 4D, 5D BIM เช่น ข้อมูลเวลาและการบริหารโครงการ และข้อมูลทางด้านราคาและข้อมูล

ผู้ผลิต 

  ค. สร้างกลุ่มผู้ใช้งาน และผู้พัฒนาเพื่อเพิ่มเครือข่ายในการพัฒนาโปรแกรม FreeCAD  ตามแนวทางของกลุ่มโปรแกรม

รหัสเปิด เพื่อใช้ได้มีโปรแกรมใช้งานทางด้าน BIM ที่ไม่ต้องใช้เงินจ านวนมากในการจัดซื้อ และสามารถน ามาพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมได้ 

 

 

 

พืน้ผิวเลก็ๆ ที่ประกอบ

เป็นทรงโค้งท าให้เกิด

ปริมาณข้อมลูจ านวน

มาก 
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