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Step
by

Step
คูมือสรางโมเดลบาน 1 หลัง
ดวยโปรแกรม ArchiCAD (เวอรชัน 21)
ที่บอกรายละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการ

นำเสนอดวยเทมเพลตพรอมใช ใหเริ่มเรียนรูไดทันที
(สำหรับเวอรชัน 21 ขึ้นไป)

ฝกทำจริงอยางตอเนื�อง โดยเริ่มตนจาก
ขั้นตอนแรกจนจบกระบวนการ
และยอนกลับมาแกไขภายหลังได

นำเสนอการใชงานเครื�องมือตางๆ
และการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานจริง
ในรูปแบบมาตรฐานและประยุกต

เรียนรูเครื�องมือและการใช Hot Key
ดวยความเขาใจ ผานการทำงานในแตละขั้นตอน
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หนังสือเลมน้ี เรียบเรียงข้ึนจากประสบการณการทำงานของผูเขียน โดยนำเสนอวิธีการเรียนรูจากการฝกทำ (Workshop) 
เน้ือหาในหนังสือจะเปนตัวอยางการสรางอาคารบาน 1 หลัง และไมถูกแบงเปนบทอยางชัดเจน แตจะเปนการเร่ิมเรียน 
ตั้งแตขั้นตอนแรกตอเนื่องไปจนถึงขั้นตอนสุดทาย (Step by Step) ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูทำความเขาใจ 
และฝกทำตามขั้นตอนตางๆ อยางตอเนื่อง ไดรับรูถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชเครื่องมือ และแกปญหาที่เกิดขึ้น 
ในระหวางการทำงานได ถึงแมวิธีการทำโมเดลอาคารจะไมมีกฎตายตัว แตตัวอยางการทำโมเดลอาคารจากหนังสือเลมน้ี 
จะชวยใหผูเรียนสามารถใชเปนแนวทางเพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานของตนเองได 

เน้ือหาในหนังสือเลมน้ีจะเปน Workshop ระดับพ้ืนฐาน จึงเหมาะสำหรับผูเร่ิมตนฝกหัด ไปจนถึงผูใชงานในระดับกลาง 
ที่สามารถจะฝกทำตามขั้นตอนไดเลย ผูเรียนจะเขาใจการทำงานและความสามารถของโปรแกรมไดอยางชัดเจน  
และทราบถึงทิศทางการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองตอไป สวนผูใชงานในระดับกลางที่เคยใชงานหรือเรียนรูโปรแกรม 
มาบางแลวจะเขาใจภาพรวมของโปรแกรมและเชื่อมตอวิธีการทำงานในข้ันตอนตางๆ ไดดีข้ึน จนสามารถพัฒนาเปนรูปแบบ 
การทำงานของตนเองได
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ค�ำน�ำ

ArchiCAD เป็นโปรแกรม BIM (Building Information Modeling) ชนิดหนึ่งที่ถูกพัฒนามาอย่าง

ต่อเนื่องและยาวนาน ตัวโปรแกรมสามารถตอบสนองต่อการท�างานให้กับสถาปนิก นักออกแบบ และผู้ท่ี

เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี โดยโปรแกรมสามารถสร้างโมเดลอาคาร 3 มิติ ขึ้นมาเพื่อน�าไปใช้ ในการผลิตแบบ, 

ส่งต่อตัวงาน 3 มิติ เพื่อท�างานพรีเซนต์, ถอดปริมาณ, จัดการการก่อสร้าง หรือแม้แต่การดูแลรักษาอาคาร 

จึงท�าให้การท�างานทั้งในส่วนของการออกแบบหรือประสานงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ArchiCAD ถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการออกแบบ 

หรือการท�าแบบ ผู้ออกแบบจึงสามารถเรียนรู้และสร้างสรรค์งานออกแบบได้อย่างอิสระ โดยการท�างาน

อาจเริ่มได้ตั้งแต่การท�า Zoning หรือ Mass Concept หรือแม้แต่การ Draft จาก 2D ขึ้นเป็น BIM Model

ท�าไมจึงต้องใช้ BIM (Building Information Modeling) ในการท�างาน และเลือกใช้ โปรแกรม  

ArchiCAD ผมเคยถามตัวเองในตอนท่ีเริ่มลังเล ว่าจะเลือกโปรแกรมอะไรมาเป็นเครื่องมือหลักในการท�างาน 

ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านั้นผมใช้ โปรแกรมทั้ง 2D, 3D และ Render เพื่อจบงาน บางโปรแกรมเริ่มใช้ตั้งแต่ตอน 

เป็นนักศึกษาเสียด้วยซ�้า และเมื่อได้รู ้จักกับโปรแกรม ArchiCAD แต่ยังไม่รู ้จักค�าว่า BIM (Building  

Information Modeling) นั่นคือความยุ่งยากวุ่นวายและร�าคาญใจที่ได้เจอ แต่พอได้ท�าความรู้จักไปสักระยะ

ก็ได้พบว่า สิ่งที่ยุ่งยากนั้นกลับมาช่วยให้งานของเรามีระบบระเบียบและมาตรฐานที่ดีขึ้น เพราะงานออกแบบ

เป็นแค่จุดเริ่มต้น คุณยังมี มัณฑนากร, งาน Render, งานน�าเสนอต่างๆ, งานฝ่ายขาย, วิศวกรอีกหลาย

ภาคส่วน, ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ นั่นแหละ BIM จะช่วยให้คุณคุยกับกลุ่มคนเหล่านี้รู้เรื่องง่ายขึ้น 

การท�างานมีแนวทางหลักการที่ชัดเจนขึ้น ท�าให้ผมเริ่มมองหา BIM ที่จะใช้เป็นหลักสักตัว เมื่อทดลองใช้

จนได้รู้ว่าไม่มี BIM ตัวไหนดีที่สุด แต่สิ่งที่ผมหาอยู่คือ BIM ที่เหมาะสมกับการท�างานของผม ตัวโปรแกรม

มีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง, สามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีในปัจจุบันหรือที่ก�าลังจะเข้ามา, งานคุณภาพ

ที่ผมพอใจ, ลูกค้าพอใจ เพราะสุดท้ายแล้ว สิ่งที่เราเลือกขึ้นอยู่กับความพอใจเหมาะกับตัวเองครับ และไม่

จ�าเป็นว่าคนเราจะต้องใช้เป็นแค่โปรแกรมเดียวเสมอไป

จุดมุ่งหมายของ Workshop นี้ คือการน�าพาผู้เรียนให้สามารถฝึกท�าตามจนจบกระบวนการ ในบาง

ครั้งการท�างานบ้านหลังเดียวกันด้วยวิธีเดียวกัน ก็อาจเจอปัญหาที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่มักเกิดขึ้น

เสมอ สิ่งที่ควรท�าต่อไปเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็คือฝึกท�ากันต่อไปจนจบขั้นตอนทั้งหมด เพื่อที่ผู้เรียนจะได้เห็นและ

เข้าใจภาพรวมของกระบวนการท�างาน แล้วจึงย้อนกลับมาฝึกหรือแก้ไขในส่วนที่ติดขัด วิธีการที่น�าเสนอใน 

Workshop เป็นเพียงวิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่พบเจอในการท�างาน ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้พัฒนา

วิธีการที่ต่างไปตามแต่ประสบการณ์ของแต่ละคน และสุดท้ายนี้หวังว่าหนังสือ ArchiCAD 21 Workshop 

for Modeler เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการท�างานของทุกท่าน

                    สุระ จรุงเกียรติ
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Icon ชนิดต างๆ ของ ArchiCAD

      เริ่มแรกเรามาท  Workshop โดยจะขอพูดแคพื้นฐาน 3 เรือง

สั้นๆ เทานั้นคือ การเปด, การปด (Save) และหนาจอการท

ประโยชนในภายหลัง

      การเปดโปรแกรมเพอืใชงานสวนมากเริ่มตนดวย Icon ของโปรแกรม แตเราสามารถเขาโปรแกรมจาก

เสนทางอืนไดดวย เรามาท ก  Icon ท่ีเก่ียวของกับโปรแกรมกันกอน ซึ่งในแตละ Icon จะมีความ

หมายในการเขาโปรแกรมแตกตางกันไปดังนี้

ตัวอยางการทํางานของ LCK File

Icon ชนิดต างๆ ของ ArchiCAD
พื้นฐานการทํางานโปรแกรม

ตัวอยางการทํางานของ LCK File
      หากโปรแกรมปดกะทันหัน เมอืเราเปดไฟลขึ้นมาใหม จะ

มีหนาตาง ARCHICAD Project Recovery แสดงขึ้นมาแทนที่

หนาตาง Start ARCHICAD 21 โดยมีหัวขอใหเลือก 3 หัวขอ

ดังนี้

Icon มาตรฐาน

ส

Icon Template

ใชเพือแก Template มีนามสกุลเปน .tpl

Project

ไฟลงานมาตรฐานโปรแกรม .pln

Backup

โปรแกรมจะ Backup ไฟลอัตโนมัติเมอืเรา Save มี

นามสกุล .bpn

LCK File

เมือเปดไฟลท  LCK File

ข้ึนมาเพือส

      •  Open selected project: เปด Project ที่ท

      •  Open selected project and delete the others

       เปด Project ที่ท  LCK File อืน ๆ ทันที

      •  Delete all: ลบ LCK File แลวเปด Project อืน ๆ

       ตามปกติ เมอืใชเราเปดใชงานแลว ไฟลจะหายไป

       หลังปดโปรแกรม
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การ Save เปนนามสกุลตางๆ ของ ArchiCAD

กลุม 1 เปนกลุมไฟล ที่ใชกับโปรแกรม ArchiCAD

กลุม 2 เปนกลุมไฟลรูปภาพ

กลุม 3 เปนกลุมไฟล 2D CAD

กลุม 4 เปนกลุมการสงไฟลขอมูล BIM เพือใชงานตอในโปรแกรม BIM อืน ๆ

กลุม 5 คือกลมุอืน ๆ เชน  Save เปน Microsoft หรือ ตระกูล 3D เปนตน

ตัวอยาง นามสกุล .xlsx ของ Excel ตองเขาไปที่แผนงานสวนของ Schedules จึงจะมีใหเลือก Save

◆ การ Save ไฟลงานต างๆ มี 5 กลุมดวยกันคือ
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      ดับเบิลคลิกที่ Icon            โปรแกรมจะเปดหนาตางท  ArchiCAD ขึ้นมาก็จะพบกับ

หนาตาง  Start ARCHICAD 21 ใหท

เปดโปรแกรมโดยใช Template Workshop ArchiCAD 21

= เปิดงานใหม่

= เปิดงานเก่า

(1)   เลือกเปด Project ใหม

(2-3) เลือก Template เพือใชในการท   

      โปรแกรมจะเตรียม Template มาตรฐานไวให

(4-5) เลือกไฟล Template ที่มีมาใหพรอมกับคมืูอ

(6)   NEW = เปด Project ใหม

เราสามารถเปดงานเกาที่ท

ดับเบิลคลิกที่ไฟลงานโดยตรงไดเลย

เราจะไดหนาตางหนาตา

ประมาณนี้ขึ้นมา

เตรียมพรอมสําหรับการเริ่มงาน

Note
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ตัวอยางรูปตัดอาคารที่พรอมนาํไปทําแบบ
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คอมพิวเตอร / กราฟก - มัลติมีเดีย

ArchiCAD 21
Workshop for Modeler

สุระ จรุงเกียรติ

สุระ จรุงเกียรติ

Step
by

Step
คูมือสรางโมเดลบาน 1 หลัง
ดวยโปรแกรม ArchiCAD (เวอรชัน 21)
ที่บอกรายละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการ

นำเสนอดวยเทมเพลตพรอมใช ใหเริ่มเรียนรูไดทันที
(สำหรับเวอรชัน 21 ขึ้นไป)

ฝกทำจริงอยางตอเนื�อง โดยเริ่มตนจาก
ขั้นตอนแรกจนจบกระบวนการ
และยอนกลับมาแกไขภายหลังได

นำเสนอการใชงานเครื�องมือตางๆ
และการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานจริง
ในรูปแบบมาตรฐานและประยุกต

เรียนรูเครื�องมือและการใช Hot Key
ดวยความเขาใจ ผานการทำงานในแตละขั้นตอน

ArchiCAD 21 W
orkshop for Modeler

ArchiCAD 21
Workshop for Modeler

หนังสือเลมน้ี เรียบเรียงข้ึนจากประสบการณการทำงานของผูเขียน โดยนำเสนอวิธีการเรียนรูจากการฝกทำ (Workshop) 
เน้ือหาในหนังสือจะเปนตัวอยางการสรางอาคารบาน 1 หลัง และไมถูกแบงเปนบทอยางชัดเจน แตจะเปนการเร่ิมเรียน 
ตั้งแตขั้นตอนแรกตอเนื่องไปจนถึงขั้นตอนสุดทาย (Step by Step) ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูทำความเขาใจ 
และฝกทำตามขั้นตอนตางๆ อยางตอเนื่อง ไดรับรูถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชเครื่องมือ และแกปญหาที่เกิดขึ้น 
ในระหวางการทำงานได ถึงแมวิธีการทำโมเดลอาคารจะไมมีกฎตายตัว แตตัวอยางการทำโมเดลอาคารจากหนังสือเลมน้ี 
จะชวยใหผูเรียนสามารถใชเปนแนวทางเพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานของตนเองได 

เน้ือหาในหนังสือเลมน้ีจะเปน Workshop ระดับพ้ืนฐาน จึงเหมาะสำหรับผูเร่ิมตนฝกหัด ไปจนถึงผูใชงานในระดับกลาง 
ที่สามารถจะฝกทำตามขั้นตอนไดเลย ผูเรียนจะเขาใจการทำงานและความสามารถของโปรแกรมไดอยางชัดเจน  
และทราบถึงทิศทางการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองตอไป สวนผูใชงานในระดับกลางที่เคยใชงานหรือเรียนรูโปรแกรม 
มาบางแลวจะเขาใจภาพรวมของโปรแกรมและเชื่อมตอวิธีการทำงานในข้ันตอนตางๆ ไดดีข้ึน จนสามารถพัฒนาเปนรูปแบบ 
การทำงานของตนเองได

สุระ จรุงเกียรติ
การศึกษา

ปริญญาตรี : สาขาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแกน  
ปริญญาโท  : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรเพื�อการออกแบบสถาปตยกรรม 
              (M.S. Computer-aided Architectural Design (CAAD)) มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลงาน
ผลงานรวมเขียน

• ออกแบบงานสถาปตย ทำแบบ ถอดปริมาณไดอยางรวดเร็วดวย ArchiCAD สำนักพิมพ Simplify
• 89 TIPS ARTLANTIS AND ARCHICAD บริษัท ส. เจริญ การพิมพ จำกัด
• สื�อการสอนออนไลน ArchiCAD 21 Workshop by Template 1 รวมกับ
  บริษัท ท็อป อิงลิช (ไทยแลนด) จำกัด    

ประวัติผูเขียน
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