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บทคัดย่อ  
 ในปัจจุบันแบบจ าลองสารสนเทศอาคารมีบทบาทกับก่อสร้างมากขึ้น โดยสามารถใช้งานผ่านโปรแกรมต่างๆที่
จ าหน่าย แต่หน่วยงานหรือบริษัทขนาดเล็กที่มีข้อจ ากัดทางด้านเงินทุนจะต้องหาทางเลือกส าหรับการท างานร่วมกับ
ระบบแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร ทางผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวการใช้งานโปรแกรม FreeCAD ซึ่งเป็นโปรแกรม
แบบรหัสเปิดและเป็นฟรีแวร์ โดยท าการศึกษาหาแนวการสร้างแบบจ าลองอาคารด้วย FreeCAD และศึกษา
ความสามารถคุณสมบัติต่างๆ และพัฒนาเพิ่มเติมเพ่ือให้สามารถรองรับส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ในโปรแกรม FreeCAD 
 จากศึกษาพบว่าโปรแกรม FreeCAD มีศักยภาพในการใช้งานสร้างแบบจ าลองอาคารได้ และมีส่วนของภาษา
ไพทอนที่ท าให้พัฒนาวัตถุแบบผู้ใช้ก าหนดได้ ในการทดสอบได้น าไปทดสอบใช้แสดงแบบจ าลองของบ้านต้นแบบ และ
แผ่นผนังคอนกรีตส าเร็จรูป  

ค าส าคัญ: ฟรีแคด, แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร, พาราเมตริกออบเจ็กค์ 

Abstract 
 Nowadays   Building Information Models(BIM) play a pivotal role. It can be used by various 
programs and application. But Small and Medium Enterprise that have Investment restrictions. 
They have to find the alternatives to work with BIM. This research has studied the useful of 
FreeCAD program, which is an open source code and freeware. The objective of this research not 
only to created  BIM with FreeCAD but also to develop the capabilities of features to support parts 
that not complete on FreeCAD.  
 The resultant from studing have shown that FreeCAD has the potential to make BIM. It has a 
part of the python language to develop the user-defined objects. In this research use FreeCAD to 
model the prototype house and precast concrete panels 

Keywords: FreeCAD, Building Information Modeling, Parametric Object 
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1. ที่มาและความส าคัญ 

 ในปัจจุบันในขบวนการก่อสร้างมีความต้องการใช้งานแบบจ าลองสารสนเทศอาคารมากขึ้น ท าให้บริษัทและ
หน่วยงานต่างๆ เริ่มท าการศึกษาและจัดหาโปรแกรมที่มีความสามารถรองรับการใช้งานทางด้านนี้ แต่หน่วยงานหรือ
บริษัทขนาดเล็กอาจจะมีต้นทุนต่ าเข้าถึงโปรแกรมส าหรับใช้งาน ทางผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรท าการศึกษาหาโปรแกรม
ทางเลือกที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนักในการใช้งาน ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกทดสอบโปรแกรม FreeCAD มาใช้งานกับ
ขบวนการ BIM โดยในเป้าหมายเบื้องต้นจะทดสอบกับอาคารขนาดเล็ก เช่นบ้านพักอาศัย เป็นต้น 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือศึกษาการใช้งานโปรแกรม FreeCAD ในการสร้างแบบจ าลองสามมิติของบ้านให้ใช้งานสร้างเอกสารแบบ

ก่อสร้างเบื้องต้นแบบกึ่งอัตโนมัติเพ่ือน ามาเป็นโปรแกรมส าหรับทางเลือกในบริษัทและหน่วยงานขนาดเล็ก 

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 3.1 กระบวนการแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM Process) 

 สมาคมสถาปนิกสยามฯ(2558) ได้กล่าวว่า กระบวนการของ BIM จะเป็นการสร้างแบบจ าลองอาคารด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ของอาคาร เช่น ฐานราก เสา คาน ผนัง ประตู หน้าต่าง เป็นต้น ซึ่ง

ชิ้นส่วนต่างๆ จะประกอบไปด้วยข้อมูลทางด้านรูปทรง เช่น ขนาด ต าแหน่ง ปริมาตร พื้นที่ เป็นต้น และข้อมูลทั่วไป 

เช่น หน้าที่ชิ้นส่วน วัตถุ เป็นต้น โดยซอฟท์แวร์ที่ใช้งาน BIM จะแสดงผลของตัวแบบจ าลองอาคารได้หลายมุมมอง 

เช่น แปลน รูปตัด รูปด้าน หรือมุมมอลแบบไอโซเมตริก เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถแสดงผลในรูปแบบตารางแสดง

รายการวัสดุ และข้อมูลปริมาณวัสดุ หรือ พ้ืนที่ใช้สอยได้ นอกจากนี้ยังนี้ยังสร้างความสัมพันธ์ด้านตัวแปร

(Parameter) ของชิ้นส่วนอาคารท าให้สามารถปรับขนาดของชิ้นส่วนได้ รูปที่ 1 เป็นการแสดงแนวคิดของ BIM 

 3.2 โปรแกรม FreeCAD 

โปรแกรม FreeCAD[8] เป็นโปรแกรมสร้างแบบจ าลองสามมิติ ที่ใช้งานได้หลายประเภท เช่น งานชิ้นส่วน

เครื่องกล, งานหุ่นยนต์, งานออกแบบเรือ และงานสถาปัตยกรรมเป็นต้น ในส่วนของงานสถาปัตยกรรมจะสามารถ

สร้างชิ้นส่วนก าแพง, โครงสร้าง, เส้นกริด, หลังคา เป็นต้น และยังสามารถจัดหมวดหมู่ชิ้นส่วนให้อยู่ในกลุ่มของ ชั้น

(Floor), อาคาร และไซท์(site) แล้วท าการส่งออกข้อมูลเป็น IFC ได้ จักรีและจิรัฐิติ์(2559) ได้ท าการศึกษาการส่งออก

ข้อมูลเป็นไฟล์ IFC ด้วยโปรแกรม FreeCAD และ IfcOpenShell ดังแสดงในรูปที่ 2 ภาณุทัตต์ แตงเจริญ และคณะ

(2558) ได้ศึกษาการใช้โปรแกรม FreeCAD โดยท าการทดสอบสร้างแบบจ าลองของบ้านพักอาศัยสองชั้นและท าการ

สร้างแปลนและรูปตัด ดังแสดงในรูปที่ 3 
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รูปที่ 1 แนวคิดของ BIM [สมาคมสถาปนิกสยามฯ, 2558] 

    
รูปที่ 2 การสร้างไฟล์ IFC ด้วย IfcOpenShell [จักรีและจิรัฐิติ์, 2559] 

 

                           

          (ก) แบบจ าลองสามมิติใน FreeCAD                       (ข) รูปตัดและแบบแปลน(Drawing WB) ของแบบบ้าน 

รูปที่ 3  การสร้างแบบจ าลองสามมิติและแบบแปลนอาคารด้วยโปรแกรม FreeCAD[3] 

ข้อมูล แบบก่อสร้าง2มิติ ข้อก าหนดงานก่อสร้าง 

งานวิเคราะห์โครงสร้าง 

รายละเอียดก่อสร้าง 
ผลลัพธ ์

พร้อมค่าพิกัด แผนงานก่อสร้าง 
รายงานประมาณการ ตรวจสอบความขัดแย้ง 

แบบจ าลอง3มิติ 
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โปรแกรม FreeCAD ยังสามารสร้างวัตถุแบบผู้ใช้ก าหนดเองด้วยภาษาไพธอนได้ ท าให้เพ่ิมชิ้นส่วนใหม่ๆ 
เพ่ิมเติมได้ตามความต้องการของผู้พัฒนา ยกตัวอย่างเช่นการสร้างวัตถุเหล็กเสริมตัวยูแล้วน าไปแสดงในแบบจ าลอง
ฐานรากโดยให้ปรับค่า A และ B ที่เป็นระยะความสูงและความยาวของเหล็กเสริม ดังแสดงในรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 การสร้างฐานรากให้เป็นวัตถุแบบผู้ใช้ก าหนดเอง ปรับขนาดและจ านวนเหล็กเสริมได้ [5] 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 

ก. ศึกษาความสามารถในการสร้างแบบจ าลองอาคารของโปรแกรม FreeCAD โดยมีขอบเขตการทดสอบตั้งแต่
รุ่น 0.17 ขึ้นไป ทดสอบสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างฐานราก เสา คาน ในส่วนของมวลคอนกรีต  

ข. ศึกษาแนวทางในการสร้างเอกสารแบบก่อสร้างตามกระบวนการแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร(BIM) ด้วย
โปรแกรม FreeCAD 

ค. ศึกษาแนวการใช้งานโปรแกรม FreeCAD ในการแสดงโครงสร้างผนังส าเร็จรูป 

5. ผลและวิจารณ์ 

 จากการทดสอบสร้างแบบจ าลองจะท าการสร้างชิ้นส่วนอาคารต่างๆ  ตามเมนูของ Arch Workbench คือ 
structure, wall, windows และ roof โดยท าการศึกษาจากการสร้างชิ้นส่วนด้วยภาษาไพทอนเพ่ือความสะดวกใน
ขั้นตอนทดสอบการปรับเปลี่ยนลักษณะความสัมพันธ์ในขั้นตอนของการฟิวชั่นวัตถุ ยกตัวอย่าง เช่น การฟิวชั่นชิ้นส่วน
โครงสร้างคาน ก่อนแสดงผลจะท าให้ผลการแสดงแบบแปลนโครงสร้างมีลักษณะที่ถูกต้องไม่ปรากฏรอยต่อของ
ชิ้นส่วนดังแสดงในรูปที่ 5 และเมื่อท าการสร้างชิ้นส่วนผนัง หน้าต่าง ประตู หลังคา แล้วท าการฟิวชั่นรวมกันเลือก
ประเภทของกลุ่มวัตถุลงใน ArchSection ตามจุดที่ต้องการแสดงแบบเช่น รูปแปลน รูปตัด และรูปด้าน เป็นต้น 
หลังจากนั้นน าเข้าไปยังกระดาษเขียนแบบ TechDraw แล้วตั้งค่ามาตราส่วน ขนาดเส้นปากกา และต าแหน่งวางภาพ 
โปรแกรม FreeCAD จะท าการแปลงเป็นแบบสองมิติให้โดยอัตโนมัติ ดังแสดงในรูปที่ 6 
 จากการทดสอบการสร้างวัตถุพาราเมตริกแบบไม่ใช้งานสคริปท์ภาษาไพทอน โดยใช้ฐานรากคอนกรีตเสริม
เหล็กในการศึกษา ส่วนของคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อสามารถสร้างจากวัตถุทรงลูกบาศก์แล้วท าการเชื่อมตัวแปร
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ความกว้าง ความยาวและความลึก เส้นผ่านศูนย์กลางและจ านวนเหล็กเสริมเข้ากับส่วนของกระดาษงานใน FreeCAD 
ดังแสดงในรูปที่ 7 ในส่วนชองเหล็กเสริมจะสร้างจากวัตถุ Cylinder และ Torus น ามาประกอบกันเป็นเหล็กเสริมโดย
ก าหนดต าแหน่งและค่าตัวแปรต่างๆ ของรูปทรงวัตถุให้เชื่อมกับกระดาษงานท าให้ผู้ใช้สามารถควบคุมความยาวของ
เหล็กเสริมแบบพาราเมตริกได้ ดังแสดงในรูปที่ 8 
 

  
         (ก) ก่อนท าการฟิวช่ันช้ินส่วนโครงสร้าง                                  (ข) หลังท าการฟิวช่ันช้ินส่วนโครงสร้าง 

รูปที่ 5 แบบจ าลอง และแปลนโครงสร้างสองมิติสร้างด้วยโปรแกรม FreeCAD  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6 แบบจ าลอง และรูปด้าน, รูปตัดที่สร้างด้วยโปรแกรม FreeCAD  

 

รอยต่อที่ปรากฎในแบบแปลน ไม่มีรอยต่อที่ปรากฎในแบบแปลน 

ArchSection 
กระดาษเขียนแบบ TechDraw 

รูปแปลน รูปตัด โครงสร้างคอนกรีต 
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รูปที่ 7 แบบจ าลองฐานรากชนิดปรับค่าได้จากกระดาษงานของโปรแกรม FreeCAD [4] 

 

       
รูปที่ 8 การควบคุมขนาดและต าแ หน่งของวัตถุด้วยค่าพาราเมตริกร่วมกับกระดาษงาน [4] 

 

                   
       (ก) แบบจ าลองสามมิตสิ าหรับตรวจสอบขนาดและต าแหน่ง             (ข) แบบจ าลองสามมิตสิ าหรับแสดงการเสรมิเหล็ก   

รูปที่ 9 แบบจ าลองสามมิติของแผ่นผนังคอนกรีตส าเร็จรูปสร้างด้วยโปรแกรม FreeCAD [2] 

 
รูปที่ 10 ไฟล์แบบรายละเอียดการเสริมเหล็กท่ีสร้างจากไฟล์ SCR ด้วยภาษาไพทอน [2] 

เปลี่ยนตัวแปรในกระดาษงาน 
เพ่ือปรับขนาดแบบจ าลองของ
ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ช่องเซลล์สเีหลืองเป็นการประกาศ alias ใหก้ลายเป็นตัวแปร 

พิกัด x, y , z 
วัตถุ cylinder 

วัตถุ torus 

คุณสมบัติ height 

คุณสมบัติ radius 

หน้าต่างก าหนดคณุสมบัต ิ

ควบคุม 
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 และจากการทดสอบใช้โปรแกรม FreeCAD ในการสร้างชิ้นส่วนผนังคอนกรีตส าเร็จรูปส าหรับบ้านพักอาศัย 

ผู้วิจัยได้พัฒนา Workbench ด้วยภาษาไพทอนส าหรับใช้งาน โดยสามารถสร้างวัตถุผนังแบบรายละเอียดในระดับต้น

เพ่ือใช้ก าหนดขนาดและต าแหน่งของแผ่นผนังแต่ละแผ่นและท าการเชื่อมระยะกริดเข้ากับกระดาษงานส าหรับปรับแก้

ไขระยะเมื่อตรวจสอบต าแหน่งคานรองรับที่หน้าไซท์งาน โดยโปรแกรม FreeCAD สามารถน าเข้าไฟล์แบบสองมิติ

นามสกุล dxf เข้ามาเพ่ือแสดงภาพแปลนของบ้านซ้อนลงในแบบจ าลองสามมิติของแผ่นผนังเพ่ือตรวจสอบความ

สอดคล้องและความถูกต้อง หลังจากนั้นจะน าข้อมูลระยะขนาดมาก าหนดชิ้นส่วนแบบจ าลองสามมิติส าหรับแสดงการ

เสริมเหล็ก ดังแสดงในรูปที่  9 เมื่อได้ขนาดตามต้องการแล้วได้น าพัฒนาค าสั่งภาษาไพทอน เพ่ือส่งออกไฟล์ 

Command Script(SCR) แล้วท าการส่งต่อไปยังโปรแกรมเขียนแบบในการเขียนแบบ shop drawng ได้โดยไม่ต้องใช้

การวาดด้วยอุปกรณ์เม้าส์ ดังแสดงในรูปที่ 10 

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 6.1 สรุปผล 
 จากการทดสอบการสร้างแบบจ าลองสามมิติด้วยโปรแกรม FreeCAD พบว่ามีความสามารถการใช้กับ
กระบวนการ BIM ได้ดีในระดับหนึ่ง สามารถน ามาใช้งานในการสร้างแบบแปลนอาคารได้ สามารถน ามาใช้ในการ
แสดงรายละเอียดการเสริมเหล็กได้ดี สามารถน ามาใช้แสดงแผ่นผนังคอนกรีตส าเร็จรูปได้และส่งออกเป็นไฟล์ DXF ใน
ขั้นตอนการท า shop drawing ได้  และ FreeCAD สามารถยกระดับและพัฒนาความสามารถเพ่ิมเติมได้โดยอาศัย
ภาษาไพทอน  

6.2 ข้อเสนอแนะ 
ก. ในการสร้างแบบก่อสร้างสองมิติด้วยโปรแกรม FreeCAD ในปัจจุบันยังท าได้เฉพาะรูปตัดรูปด้าน ยังขาด
องค์ประกอบในงานเขียนแบบก่อสร้างอีกหลายส่วน เช่น เส้นบอกระยะ, สัญลักษณ์ต่างๆในงานเขียนแบบ
ก่อสร้าง แต่สามารถพัฒนาเพ่ิมเติมได้ด้วยภาษา SVG แล้วการฝังเป็นวัตถุชนิดผู้ใช้ก าหนดเองเพ่ิมลงใน
กระดาษเขียนแบบ TechDraw ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 11 

ข. ควรท าการพัฒนาวัตถุพาราเมตริกเพ่ิมเติมส าหรับใช้ในงานเขียนแบบอาคารบ้านพักอาศัย เช่น  หน้าต่าง 
ประตู ที่ใช้งานกับอาคารในประเทศไทย 

 
รูปที่ 11 การแทรก SVG ของเส้นกริดลงในกระดาษเขียนแบบ TechDraw ของ FreeCAD [7] 
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รูปที่ 12 การสร้างวัตถุพาราเมตริกส าหรับงานประตูแบบเฉพาะ 

7. กิตติกรรมประกาศ 
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