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Software 3D Printing 

 

ในป� 2015 มีการกล�าวถึงแนวโน�มของเทคโนโลยีด�านต�างๆ กันอย�างแพร�หลายในหลายด�าน ซ่ึงล�วน

เป&นมุมมองของผู�เชี่ยวชาญตามสาขาอาชีพท่ีแตกต�างกัน หนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยีด�านการพิมพ0 โดยมีแนวโน�ม

ด�านการพิมพ0 3 มิติ หรือ 3D Printing จาการสํารวจยอดการจําหน�ายตัวเครื่องปริ้นเตอร0ท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงใน

บทความนี้ขอแนะนําซอฟแวร0ท่ีใช�ในการสร�างผลงานหรือแบจําลองทางด�าน 3 มิติ เพ่ือใช�กับงานพิมพ0 3 มิติ 

โดยผู�ใช�งานสามารถเลือกซอฟท0แวร0ท่ีง�ายต�อการเรียนรู�สําหรับผู�เริ่มต�นใช�งาน และ ซอฟท0แวร0สําหรับการสร�าง

ผลงานในระดับท่ีมีคุณภาพเช�นเดียวกับท่ีมืออาชีพใช�งานกันซ่ึงอาจจะมีราคาแพง แต�บางทีซอฟท0แวร0ฟรีก็ช�วย

ให�คุณสร�างผลงานได�เช�นเดียวกัน 
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3Dtin – เป&นซอฟท0แวร0ท่ีสามารถสร�างแบบจําลอง รูปร�าง 3 มิติ ได�อย�างง�ายดาย ผู�ใช�งานสามารถ

วาดได�โดยตรงจากเบราว0เซอร0ของคุณ โดยมีตัวอย�างงานทําเสร็จแล�วให�ดูเป&นตัวอย�างอยู�ทางขวามือ และ สิ่งท่ี

คุณควรทําคือการลงทะเบียนเพ่ือความสะดวกในการใช�งานยิ่งข้ึน ข�อมูลเพ่ิมเติมท่ี http://www.3dtin.com 

 

 Google SketchUp – เป&นซอฟท0แวร0สร�างแบบจําลอง 3 มิติ ท่ีมีเครื่องมือพ้ืนฐานต�างๆ เพียงพอกับ

การใช�งานของผู�ใช�ระดับพ้ืนๆ หรือการใช�งานท่ัวไป ท่ีต�องการจะสร�างแบบจําลอง 3มิติ ของสิ่งต�างๆ โดยทาง

โปรแกรมจะมีรูปแบบของ texture แบบต�างๆให�เลือกใช� โดยผลงานแบบจําลองท่ีได�สามารถส�งออกเพ่ือ

แสดงผลให�เห็นได�ในโปรแกรม Google Earth ข�อมูลเพ่ิมเติมท่ี http://www.sketchup.com/ 
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3DCrafter – เป&นการสร�างแบบจําลอง 3 มิติ แบบเรียลไทม0 และเครื่องมือนิเมชั่นท่ีรวมเอาวิธีการ

ลากและวางอย�างง�ายในการสร�างแบบจําลอง 3 มิติ แบบจําลองท่ีซับซ�อนสามารถสร�างข้ึนจากพ้ืนฐานของ

เครื่องมือ สร�างรูปร�าง 3 มิติแบบง�าย ท้ังการข้ึนรูปชิ้นงาน วาดรูปทรง การทําให�โค�งงอหรือบิดเบี้ยวของ

รูปทรงทาง 3 มิติ ข�อมูลเพ่ิมเติมท่ี http://www.amabilis.com/products/ 
 

Anim8or – การสร�างแบบจําลอง 3 มิติ และ ตัวอักษรท่ีรองรับการใช�งาน แบบ TrueType font 

คุณสามารถสร�างตัวอักษรให�เป&น 2 มิติ หรือ 3 มิติได�โดยง�าย ข�อมูลเพ่ิมเติมท่ี http://www.anim8or.com/ 
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Art of Illusion – หรือถ�าแปลกันตรงๆ คือศิลปะแห�งภาพลวงตา เป&นซอฟท0แวร0ฟรี ท่ีสามารถสร�าง

แบบจําลอง 3 มิติ, พ้ินผิว และ สามารถแสดงผลแบบ 3 มิติ ได�โดยเครื่องมือท่ีอยู�ในโปรแกรมนี้จะพบได�

เช�นเดียวกับเครื่องมือท่ีอยู�ในโปรแกรมท่ีใช�ในเชิงพาณิชย0ท่ัวไป มีการรองรับการใช�งานร�วมกับภาษาสคริป 

และ ปลั๊กอินก็เป&นอีกจุดเด�นท่ีน�าสนใจ ข�อมูลเพ่ิมเติมท่ี http://www.artofillusion.org/ 

 
 

Blender – เป&นอีกซอฟท0แวร0หนึ่งท่ีใช�สร�างแบบจําลอง 3 มิติ ท่ีมีให�เลือกใช�ได�หลากหลายในระบบ

ปฎิบัติการ ท้ัง Windows OS, Mac OS, GNU/Linux และรองรับการประมวลผลท้ังแบบ 32bit และ 64bit 

ภายใต�ลิขสิทธิ์แบบ GNU General Public License, Blenderเป&นโปรแกรมท่ีได�รับการพัฒนาให�มี

ประสิทธิภาพ และ คุณสมบัติท่ีเป&นลักษณะเช�นเดียวกับ โปรแกรมสร�างแบบจําลอง 3 มิติ ระดับสูง สามารถ

รองรับ Python Script หากคุณต�องการเพ่ิมความสามารถของโปรแกรมด�วยตัวคุณเอง และ ท่ีสําคัญโปแกรม

นี้เคยเป&นส�วนหนึ่งในงานสร�างภาพยนตร0มาแล�วหลายเรื่อง  ข�อมูลเพ่ิมเติมท่ี http://www.blender.org/ 
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Creo Elements/Direct – เป&นซอฟท0แวร0สร�างแบบจําลอง 3 มิติ ท่ีอยู�ในระดับสูง มีความสามารถ

ออกแบบงานได�ตั้งแต�ชิ้นส�วนเล็กๆ จนถึงการทําวิศวกรรมชั้นสูง เช�น ยานยนต0 และ ยานอวกาศ การออกแบบ

ชิ้นงานของซอฟท0แวร0เป&นแบบบูรณาการ การบริหารจัดการท่ีได�จากการปรับแต�งไปตามความต�องการของ

วิศวกรเครื่องกล และ นักออกแบบ ถ�าคุณกําลังมองหาซอฟท0แวร0ท่ีมีความยืดหยุ�นในการทํางานสูง และ มีการ

จัดการข�อมูลการออกแบบอย�างเป&นระบบ สามารถรองรับการสร�างชิ้นงานจํานวนมากให�นํามาประกอบร�วมกัน 

สามารถนําข�อมูลภายนอกเข�าใช�งานร�วมกันในโปรแกรมได�หลากหลายรูปแบบท้ัง 3D CAD, 2D CAD, CAE 

และ รูปแบบ 3 มิติ จากโปรแกรมแบบจําลองอ่ืน โปรแกรมนี้ก็เป&นทางเลือกท่ีดี แต�มูลค�าของซอฟท0แวร0ก็เป&น

ส�วนหนึ่งท่ีต�องพิจารณา ข�อมูลเพ่ิมเติมท่ีhttp://www.ptc.com/product/creo/elements 
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DrawPlus Starter Edition – เป&นอีกซอฟท0แวร0ท่ีน�าสนใจทางด�านการสร�างแบบจําลอง เพราะตัว

ซอฟท0แวร0เวอร0ชั่นนี้เป&นกราฟoกเวกเตอร0แบบ 2 มิติ ในการสร�างแบบจําลอง 3 มิติ ไม�ใช�คุณสมบัติหลักของ

โปรแกรมนี้ แต�ท่ีโดดเด�นคือการวาดลายเส�น การให�สีสัน และ การแก�ไขชิ้นงานโดยยังคงความสามารถเก็บ

ข�อมูลในรูปเวกเตอร0ได� ออกจะคล�ายไปทางโปรแกรม Photoshop ของทาง Adobe มากกว�า แต�ด�วยความท่ี

เป&นของฟรี จึงเป&นซอฟท0แวร0ท่ีน�าสนใจ  

ข�อมูลเพ่ิมเติมท่ี http://www.serif.com/free-graphic-design-software/ 
 

 

 

LeoCAD – จะดูแปลกตาข้ึนทันทีถ�าคุณทําชิ้นงานแบบจําลอง 3 มิติ ด�วยตัวต�อสําเร็จรูป ใช�แล�วครับ 

LeoCADเป&นโปรแกรม CADท่ีสามารถใช�เพ่ือสร�างแบบจําลองเสมือนเลโก� ทําให�มีความง�ายในการใช�งาน

โปรแกรม และ ในโปรแกรมมีชิ้นส�วนให�เลือกใช�งานมากกว�า 6,000 ชิ้น และ จะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จากผู�ใช�งานใน

ชุมชนของ LDraw ข�อมูลเพ่ิมเติมท่ี http://www.leocad.org 
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FreeCAD – เป&นซอฟท0แวร0 Open Source ทางด�าน 3D CAD / MCAD / Cax / CAE / PLM โดย

เฉพาะงานสร�างแบบจําลอง ท่ีเน�นสําหรับคนทํางานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และ การออกแบบผลิภัณฑ0 แต�ก็

ยังเหมาะกับงานทางด�านสถาปsตยกรรมในแบบอ่ืนๆ ด�วย การใช�งานจะมีรูปทรงพ้ืนฐานทาง 3 มิติ ให�เลือกใช� 

สามารถทําการปรับแต�ง และ ใช�งานส�วนขยาย หรือ ปลั๊กอินของโปรแกรมเพ่ือให�ชิ้นงานมีความสมบูรณ0   

ข�อมูลเพ่ิมเติมท่ี http://www.freecadweb.org/ 

 
 

GLC player – ซอฟท0แวร0นี้ไม�ใช�โปรแกรมใช�สร�างแบบงาน 3 มิติ โดยตรง แต�ก็สามารถนําไฟล0งาน

แบบ 3 มิติ มาแสดงผล และ พิมพ0ออกทางเครื่องพิมพ0 3 มิติได� โดยสามารถเก็บผลงานเป&นอัลบั้ม แม�ข�อมูล

งานจะเป&นแบบงาน 3 มิติ ท่ีมาจากโปรแกรมท่ีแตกต�างกัน โดยไม�มีค�าใช�จ�ายด�านซอฟท0แวร0 และ มีให�เลือกใน

ทุกระบบปฎิบัติการหลัก ท้ัง Windows OS และ Mac OS  ข�อมูลเพ่ิมเติมท่ี http://www.glc-player.net/ 



 

Netfabb Studio Basic 

การสร�างแบบจําลอง 3 มิติ จากการ

สร�างรูปร�างตามความต�องการของผู�ใช�งาน หรือ สร�างรูปร�างตามท่ีควรจะเป&น ทําให�ได�ชิ้นงานท่ีมีความเสมือน

จริงมากท่ีสุด และ จุดเด�นคือโปรแกรมนี้มีความสามารถแสกน

ข�อมูลเพ่ิมเติมท่ี http://www.netfabb.com/
 

 

K-3D – เป&นโปรแกรมท่ีให�อิสระแบบไร�ขีดจํากัดในสร�างแบบจําลอง 

โปรแกรมยังมีปลั๊กอินท่ีเป&นเครื่องมือสําหรับการสร�างงานชิ้นงานท่ีหลากหลาย และ 

แบบจําลองจะอาศัยการสร�างแบบจําลอง

ข�อมูลเพ่ิมเติมท่ี http://www.k-3d.org/

 – เป&นซอฟท0แวร0ท่ีออกแบบมาสําหรับงานปริ้น 3 มิติ อย�างแท�จริง โดย

จากการสร�างโครงสร�างแบบจําลองด�วยตาข�าย (Mesh) แล�วมาทําการวิเคราะห0

สร�างรูปร�างตามความต�องการของผู�ใช�งาน หรือ สร�างรูปร�างตามท่ีควรจะเป&น ทําให�ได�ชิ้นงานท่ีมีความเสมือน

จุดเด�นคือโปรแกรมนี้มีความสามารถแสกนชิ้นงานเข�าโปรแกรมให�เป&นแบบ 

http://www.netfabb.com/ 

เป&นโปรแกรมท่ีให�อิสระแบบไร�ขีดจํากัดในสร�างแบบจําลอง 3 มิติ และ 

ยังมีปลั๊กอินท่ีเป&นเครื่องมือสําหรับการสร�างงานชิ้นงานท่ีหลากหลาย และ มีประสิทธิภาพ การสร�าง

แบบจําลองจะอาศัยการสร�างแบบจําลองท่ีเป&นโพลีกอนจํานวนมากนํามาต�อกัน(polygonal modeling

d.org/ 
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มิติ อย�างแท�จริง โดย

แล�วมาทําการวิเคราะห0

สร�างรูปร�างตามความต�องการของผู�ใช�งาน หรือ สร�างรูปร�างตามท่ีควรจะเป&น ทําให�ได�ชิ้นงานท่ีมีความเสมือน

ชิ้นงานเข�าโปรแกรมให�เป&นแบบ 3 มิติ ได�ด�วย 

 

มิติ และ การสร�างอนิเมชั่น 

มีประสิทธิภาพ การสร�าง

polygonal modeling) 
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OpenSCAD – เป&นซอฟท0แวร0ท่ีใช�สร�างแบบจําลอง CAD 3D เป&นซอฟท0แวร0ฟรีท่ีสามารถใช�งานได�

หลากหลายระบบปฎิบัติการ โดยเน�นท่ีการสร�างชิ้นงานท่ีเป&นส�วนประกอบสําหรับเครื่องจักร การสร�างชิ้นงาน

เกิดข้ึนจากการรันชุดคําสั่งท่ีเป&นภาษาสคริปต0ท่ีอธิบายถึงการแสดงผลวัตถุ และ การแสดงวัตถุนั้นออกมาใน

รูปแบบ 3 มิติ ซ่ึงจากไฟล0สคริปต0นี้ คุณสามารถออกแบบ และ ควบคุมได�อย�างเต็มรูปแบบจากการเขียนคําสั่ง

และ กําหนดค�าพารามิเตอร0ต�างๆ การเปลี่ยนแปลงแบบจําลองจึงทําได�ง�ายข้ึน  

ข�อมูลเพ่ิมเติมท่ี http://www.openscad.org/ 

 
 

Tinkercad – เป&นเครื่องมือท่ีออกแบบมาให�มีวิธีการใหม�ท่ีช�วยให�สามารถทํางานได�เร็วข้ึนในการ

ออกแบบชิ้นงานสําหรับเครื่องพิมพ0 3 มิติ มีการสร�างแบบจําลองจากเครื่องมือพ้ืนฐาน 3 อย�าง ท่ีจะช�วยให�

สร�างแบบจําลองได�หลากหลายจากโปรแกรมเบราเซอร0ของผู�ใช�งาน โครงการนี้เป&นส�วนหนึ่งของ Autodesk ท่ี

สร�างมาเพ่ือให�เป&นสื่อในการเรียนรู�สําหรับนักเรียน นักออกแบบ ผู�ผลิต และ ทุกคน ท่ีจะออกแบบ และ 

สร�างสรรค0ผลงานตามสิ่งท่ีพวกเขาจินตนาการ ข�อมูลเพ่ิมเติมท่ี https://www.tinkercad.com 

 

 

 



Wings 3D –เป&นซอฟท0แวร0

ประสิทธิภาพ และ ใช�งานง�าย ข�อมูลเพ่ิมเติมท่ี

3DS Max – เป&นซอฟท0แวร0

แบบจําลองอยู�ในระดับสูง ท่ีใช�งานเชิงพานิชย0

สร�างชิ้นงานได�อย�างรวดเร็ว  ข�อมูลเพ่ิมเติ ท่ี

ซอฟท0แวร0ท่ีทํางานโดยการแบ�งส�วนประกอบออกเป&นชิ้นส�วน 

ข�อมูลเพ่ิมเติมท่ี http://www.wings3d.com/   

 

ซอฟท0แวร0จากค�าย Autodesk อีกโปรแกรมหนึ่ง ท่ีมีความสา

ท่ีใช�งานเชิงพานิชย0 มีเครื่องมือท่ีสามารถใช�งานได�อย�างมีประสิทธิภาพ ช�วยใน าร

ข�อ ูลเพ่ิมเติมท่ี http://www.autodesk.com 
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 ตามลําดับชั้นเพ่ือให�มี

 

ารมารถในการใช�สร�าง

ได�อย�าง ีประสิทธิภาพ ช�วยในการ
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AC3D – เป&นซอฟท0แวร0ท่ีเปoดให�ผู�ใช�งานสามารถสร�างแบบจําลองเพ่ือนําไปใช�กับงานหลายอย�าง เช�น 

เกม แบบจําลองการบิน งานทางวิททยาศาสตร0 ทางการแพทย0 การศึกษา ต�นแบบของงานออกแบบ 3มิติ และ 

งานปริ้น 3 มิติ  โดยโปรแกรมสามารถรองรับการใช�งานไฟล0ทางด�าน 3 มิติได�หลายนามสกุล  

ข�อมูลเพ่ิมเติมท่ี http://www.inivis.com/ 

 
 

Autocad – เป&นอีกซอฟท0แวร0หนึ่งจากค�าย Autodesk เป&นท่ีรู�จักกันดีในวงการ CAD/CAM งาน

โครงสร�าง และ อ่ืนๆ เป&นโปรแกรมท่ีสามารถสร�างงานได�ตามความต�องการของผู�ใช�งาน โดยเฉพาะกับผู�ใช�งาน

ท่ีมีความชํานาญในการออกแบบงาน 3 มิติ จากการวาดลายเส�น หรือ จากรูปร�างพ้ืนฐานท่ีมีให� โดยในเวอร0ชั่น

ใหม� มีการออกแบบมาให�รองรับงานปริ้นแบบ 3 มิติ มากข้ึน ข�อมูลเพ่ิมเติมท่ี http://www.autodesk.com 
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Solidworks – ซอฟท0แวร0ด�านการออกแบบ 3 มิติ ท่ีออกแบบชิ้นงานได�ครอบคลุมทุกกลุ�ม

อุตสาหกรรม มีจุดเด�นในการช�วยให�วิศวกรลดระยะเวลาในการออกแบบ และ ลดข�อผิดพลาดจากการสื่อสาร

ระหว�างการออกแบบงาน มูลเพ่ิมเติมท่ี http://www.solidworks.com/ 


