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ในปัจจุบนังานออกแบบจดัสวนซ่ึงเป็นท่ีนิยม   และรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวางส าหรับนกัพฒันา 
อสังหาริมทรัพย์และบุคคลทัว่ไป อีกทั้งยงัไดใ้ห้ความส าคญักบังานออกแบบจดัสวนมากข้ึน โดยมีการ
ออกแบบตกแต่งจดัสวนเพ่ิมเติมประกอบเขา้กบังานออกแบบอาคาร เพ่ือช่วยส่งเสริมบรรยากาศบริเวณ
โดยรอบของอาคารสถานท่ีให้มีความร่มร่ืนสวยงาม ซ่ึงสถาปนิกหรือภูมิสถาปนิก ในเอกสารต่อไปน้ีจะ
เรียกว่านกัออกแบบสวนซ่ึงเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาแก่เจา้ของอาคารวา่ควรจะเลือกใช้ตน้ไมป้ระเภทใด หรือ
ชนิดใดท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของอาคารหรืองานสถาปัตยกรรม จากการสัมภาษณ์นกัออกแบบ
เก่ียวกบักระบวนการท างานในขั้นตอนการคดัเลือกตน้ไมโ้ดยการหาขอ้มูลตน้ไมท่ี้เหมาะสมเพ่ือน ามา
ประกอบในงานออกแบบ ซ่ึงในขั้นตอนน้ีนกัออกแบบสวนจะตอ้งใชเ้วลาในการคน้หาขอ้มูลตน้ไมจ้าก
หนงัสือหรือคน้หาจากระบบอินเทอร์เน็ต ในส่วนของการเขียนแบบจะใชโ้ปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ เป็น
หลกั นอกจากนั้นยงัต้องจดัท ารายการประมาณการณ์การใช้ไม้ต้นและไม้คลุมดิน เพ่ือน าไปสู่การ
ประมาณราคาในขั้นตอนต่อไป  

การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาโปรแกรมเสริม (Plug-in) บนโปรแกรมเขียนแบบ 2  
มิติ เพ่ือประหยดัเวลาในการสืบคน้ตน้ไมท่ี้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของนกัออกแบบใน
การจดัท าแบบผงัการจดัวางตน้ไม ้และช่วยในการประมาณการณ์ตน้ไมท่ี้ใชใ้นงานออกแบบดงักล่าว การ
พัฒนาโปแกรมเสริมใช้ชุดพัฒนาโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 และภาษา C# ร่วมกับ
โปรแกรม NanoCAD ซ่ึงเป็นโปรแกรมส าหรับใชใ้นการออกแบบและเขียนแบบ เป็นโปรแกรมประเภท 
Freeware สามารถใช้งานได้ในเชิงพานิชย์แต่ต้องอยู่ภายใต้การลงทะเบียนใช้งานตามเง่ือนไขของ 
Nanosoft Team และเป็นการศึกษาเพ่ือพฒันาโปรแกรมเสริม 

ผลท่ีไดรั้บจากการพฒันาโปรแกรมเสริมในการศึกษาคร้ังน้ีคือ โปรแกรมสามารถช่วย 
ในการออกแบบและคน้หาขอ้มูลของพืชพรรณไมไ้ดต้ามแนวคิดของผูอ้อกแบบ และการจดัท าผงัการวาง
ต าแหน่งพืชพรรณไมใ้นโปแกรมเขยีนแบบ 2 มิติ รวมไปถึงรายการประมาณราคาตน้ไมแ้ละไมค้ลุมดิน 
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Nowadays, garden design has become well-known to real estate developers and to  

the general public. Also, more and more importance has been placed on garden design by adding garden 
design as part of building architecture to help create an attractive, cool, and pleasant image and 
atmosphere of a building. Landscape architect, which further in this document will be called the 
Designer, will be who gives advice to the building owner as to which plants be use, which plants are 
suitable for particular environment and/or the building location. From interview with designers, they 
have to search information on any trees/plants that will be used in their design and planning. This 
process takes a lot of time looking for information either from books or information sources available on 
the Internet. For building design, the designers main use 2D application. Apart from that, they have to 
create an estimated list of trees which will lead to cost estimation later on. 

The aim of this research is, therefore, to develop a plug -in program on 2D  
application platform to assist with plant selection which will help save time spent finding trees 
information, plants location planning, and plant types suggestion when designers working with their 
garden design. The plug-in program is created using Microsoft Visual Studio 2008, C#, and NanoCAD 
program. NanoCAD is an Application Programming Interface that is used for architecture and design, 
NanoCAD is a freeware and there is no cost for using.Freeware programs are available in the 
commercial, but under the conditions of use and registration Nanosoft Team and is continuing to 
develop programs. 

The benefit of this development is a plug-in program which can look up trees information  
according to designing concept and suggest the location arrangement of plant in 2D, as well as suggest 
possible trees to use and estimation. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธห์รือการพฒันาโปรแกรมในคร้ังน้ีส าเร็จได ้          เพราะไดรั้บความกรุณา 
จากรศ. ฐิติพัฒน์  ประทานทรัพย์ และรศ. ดร.ชัยสิทธ์ิ ด่านกิติกุลซ่ึงเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธท่ี์คอยกรุณาใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาในแต่ละขั้นตอนการท างานของ          สถาปนิก 
ภูมิสถาปนิกและนักออกแบบสวนจดัสวน และแนวทางในการพฒันาโปรแกรม เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคก์ารใชง้านของสถาปนิกและนักออกแบบสวนจดัสวน รวมถึง อ.ธนะพนัธ ์อินทร
เกสร ท่ีให้ทั้งความรู้พ้ืนฐานโปรแกรม C# ให้ความช่วยเหลือและให้ค  าแนะน าทางดา้นเทคนิคท่ี
เป็นประโยชน์ในการพฒันาโปรแกรม 

ขอบคุณบริษทั ภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั ท่ีใหข้อ้มูลขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัขั้นตอน 
การออกแบบและการเลือกใชต้น้ไมท่ี้เหมาะสมกบัความตอ้งการ    และขอขอบคุณอาจารย ์ปารณ 
ชาตกุล อาจารยป์ระจ าภาคภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ี
ใหข้อ้มูลวิธีการสืบคน้ขอ้มูลตน้ไมแ้ละวิธีการเก็บขอ้มูลตน้ไม ้ 

นอกจากน้ีขอขอบคุณรุ่นพ่ี รุ่นนอ้ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามวิธีการเลือกใชต้น้ไมเ้บ้ืองตน้ส าหรับงานออกแบบ อาทิเช่น  

คุณชาญวิทย ์สิริสุนทรานนท ์สถาปนิกระดบัช านาญการพิเศษ กรมโยธาธิการ 
คุณเดชพล เหรียญจิโรจน์ สถาปนิกผูจ้ดัการโครงการ บริษทัเมืองทองการก่อสร้าง  
คุณมธุรส ประไทสงค ์สถาปนิกอาวุโส บริษทัเกเบ้ิล จ ากดั 
ขอบขอบคุณ คุณแสงเดือน เกิดมี ผูต้รวจทานภาษาองักฤษ และคอยให้ก  าลงัใจในการ

ท าวิทยานิพนธค์ร้ังน้ี 
ขอขอบคุณผูท่ี้ให้ตวัอยา่งการเขียนแอพพลีเคชัน่ (Application) หลายๆแบบจาก Blog 

ของ Kean Walmsley เป็นนักพฒันาโปรแกรมของ Autodesk ซ่ึงผูว้ิจัยไดท้ าการค้นควา้การเขียน
โปรแกรมจากบุคคลหลายๆท่านไดแ้สดงความคิดเห็น และแสดงตวัอยา่งไวท่ี้ Blog ของ Autodesk 
Blogs 

ประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธห์รือการพฒันาโปรแกรม ผูว้ิจยัขอมอบแก่ผูท่ี้คอยให ้
ก าลงัใจ และใหค้  าปรึกษาในการท าวิทยานิพนธใ์นคร้ังน้ี 
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