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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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 บทที ่1  
บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ในกระบวนการออกแบบการจดัวางตน้ไมป้ระกอบงานสถาปัตยกรรมกรรม สถาปนิก

ภูมิสถาปนิก หรือนกัจดัสวน  จะตอ้งคน้หาตน้ไมท่ี้มีลกัษณะหรือรูปทรงท่ีสอดคลอ้งกบั
แนวความคิดในการออกแบบ ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ขดัแยง้กบัสภาพระบบนิเวศน์ของตน้ไมเ้หล่านั้น อาทิ
เช่นสภาพแวดลอ้มของอาคาร หรือลกัษณะของพ้ืนท่ีซ่ึงจะอาจเก่ียวเน่ืองกบัลกัษณะดินของบริเวณ
การก่อสร้าง เป็นตน้ รวมไปถึงงบประมาณท่ีใชจ้ดัท าดว้ย 

จากการสมัภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ส่วนใหญ่จะคน้หา
ขอ้มูลจากหนงัสือพรรณไมต่้างๆหรือคน้หาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต (Internet) หลงัจากนั้นจึงน า
ขอ้มูลของตน้ไมท่ี้เลือกมาจดัวางต าแหน่งในโปรแกรมเขียนแบบ และท ารายการประกอบแบบ 
รายการประมาณราคา หากพบว่าเกินกว่างบประมาณท่ีตั้งไว ้อาจจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงแบบและ
ท าการประมาณราคาใหม ่

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ Personal Computer (PC) มีความเก่ียวข้องใน
ชีวิตประจ าวนัอย่างมากจนไม่อาจแยกหรือปฎิเสธเทคโนโลยีน้ีออกไปได ้วิชาชีพภูมิสถาปนิกก็
เช่นกนั คอมพิวเตอร์ถูกน ามาใชใ้นหลายๆส่วนของการด าเนินโครงการ เร่ิมตั้งแต่การส ารวจพ้ืนท่ี 
การศึกษาแนวทางเลือก การเสนอโครงการ การจ าลองภาพ การเขียนแบบ การประมาณราคาค่า
ก่อสร้าง การท าส่ือประชาสมัพนัธ ์และเอกสารต่างๆ 

คอมพิวเตอร์ส าหรับงานภูมิสถาปัตยกรรม (Computer for Landscape Projects)      จึง
ไดถู้กบรรจุใหม้ีการเรียนการสอนส าหรับนิสิตภูมิสถาปัตยกรรม ท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัส าหรับ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 41 

จากบทความของผูช่้วยศาสตราจารย ์ อริยา อรุณินท ์  วิชาคอมพิวเตอร์ท่ีบรรจุให้
นกัศกึษาเรียนการเขียนแบบดว้ยโปรแกรม  AutoCAD ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีรู้จกักนัแพร่หลายส าหรับ
นกัออกแบบสวนงานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และออกแบบผลิตภณัฑ ์ฯลฯ 

                                                   
1 อริยา อรุณินท ์, คอมพวิเตอร์ส าหรับงานภูมสิถาปัตยกรรม, เขา้ถึงเมื่อ 28 สิงหาคม  

2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.land.arch.chula.ac.th/pdf/comp43.pdf 
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ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   และมีบทบาทช่วยในงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างกวา้งขวาง ดงันั้นโปรแกรมท่ีเหมาะส าหรับในงานออกแบบควรมี
เคร่ืองมือท่ีเฉพาะเจาะจงแต่ละงานออกแบบ  ซ่ึงอาจจะเป็นไปไม่ไดใ้นโปรแกรมจะมีเคร่ืองมือครบ
ตามความตอ้งการ ดงันั้นโปรแกรมบางชนิดอาจจะตอ้งซ้ือ Plug-in เพ่ิมเติมเพ่ือใหโ้ปรแกรมนั้นมี
ความสมบูรณ์และใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ 

หากมีโปรแกรมการเลือกใชต้น้ไมท่ี้เหมาะสมกบัสถานท่ี    สภาพแวดลอ้ม    สภาพดิน  
สภาพภูมิอากาศ และมีตน้ไมท่ี้เหมาะสมกบัลกัษณะภูมิประเทศของผูอ้อกแบบซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญั  
ถึงแมว้่าเราสามารถหาซ้ือโปรแกรมการจดัวางตน้ไมท่ี้แสดงเป็นรูป 2 มิติและ 3 มิติ ตามทอ้งตลาด
ท่ีวางขายทัว่ไปก็ตาม แต่ลกัษณะของตน้ไมส่้วนใหญ่มกัจะเป็นของต่างประเทศอาจจะไม่เหมาะกบั
ภูมิประเทศของเรา 

จากท่ีมาและความส าคญัของปัญหา   จึงไดเ้กิดแนวความคิดในการออกแบบโปรแกรม
ท่ีมีความสามารถใชใ้นการสืบคน้หาตน้ไมท่ี้เหมาะสมกบัลกัษณะภูมิประเทศของเรา และน ามาใช้
เป็นองค์ประกอบในงานออกแบบและสามารถน าไปควบคุมกับเร่ืองราคาของต้นไม้    และ
องคป์ระกอบอ่ืนๆท่ีเป็นปัจจยัในงานออกแบบไดส้ะดวกข้ึน และยงัช่วยลดทอนเวลาจากการท่ีตอ้ง
คน้หาจากอินทอร์เน็ต การเปิดจากหนงัสือ หรือไปตามแหล่งท่ีจ  าหน่ายตน้ไมใ้นแต่ละท่ี และยงัเป็น
การลดการน าเข้า Software จากต่างประเทศท่ีมีราคาแพง  ส าหรับงานออกแบบราคาซอฟแวร์ 
(Software) ท่ีนักออกแบบสวนงานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ฯลฯ ท่ีมีจ  าหน่ายในประเทศไทยจะเห็นไดว้่ามีราคาท่ีสูงพอสมควร และตอ้งมีการเสียค่า
เป็นสมาชิก (Subscription) แต่ละปีของซอฟแวร์ (Software) นั้นๆ 
 
2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพื่อออกแบบโปรแกรมช่วยการสืบคน้ตน้ไมง้านออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม  
2.2 เพื่อจดัท าเคร่ืองมือช่วยในการเขียนแบบผงัในการวางตน้ไม ้
2.3 เพื่อจดัท าเคร่ืองมือช่วยในการประมาณการปริมาณตน้ไม ้และไมค้ลุมดินท่ีใช ้

 
3. สมมตฐิานของการศึกษา 

กลุ่มสถาปนิกและภูมิสถาปนิกหรือบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจงานออกแบบตกแต่งสวน    ซ่ึง
จะจ าแนกไดว้่ากลุ่มสถาปนิกและภูมิสถาปนิกจะมีความรู้ในการใชโ้ปรแกรมเขียนแบบผงัในการ
วางตน้ไม ้ส่วนกลุ่มบุคคลทัว่ไปอาจจะมีความรู้ในการใชโ้ปรแกรมเขียนแบบผงัในการวางตน้ไม ้
หรืออาจจะไม่มีความรู้พ้ืนฐานโปรแกรมเขียนแบบ ดังนั้ นกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีการเลือกใช้
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โปรแกรมในงานออกแบบตกแต่งสวนตามท่ีตนเองถนดั เน่ืองจากว่าโปรแกรมดงักล่าวสามารถใช้
งานไดใ้นระดบัหน่ึง แต่อาจจะตอ้งเสียเวลาในการคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีจะตอ้งประกอบในงาน
ออกแบบตกแต่งสวน ทั้งน้ีหากมีการพฒันาโปรแกรมเขียนแบบผงัในการวางตน้ไม ้ส าหรับกลุ่ม
สถาปนิกและภูมิสถาปนิก หรือกลุ่มบุคคลทัว่ไป ซ่ึงจะเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีช่วยลดเวลาในการคน้หา
ขอ้มูลตน้ไมส้ าหรับเขียนแบบผงัในการวางตน้ไม ้และการประมาณราคาของงานออกแบบ 
 
4. ขอบเขตของการศึกษา 

4.1 ศึกษาการจดัท าฐานขอ้มูลและออกแบบโครงสร้างขอ้มูลของตน้ไม ้   ท่ีใหส้ามารถ 
สืบคน้ของนกัออกแบบสวน 

4.2 ศึกษาการปรับปรุงขอ้มูลลงในระบบฐานขอ้มูล   กรณีผูอ้อกแบบมีตน้ไมห้รือราคา  
ของตน้ไมท่ี้ตอ้งการเก็บเพ่ิมเติม 

4.3 ศึกษาการท างานของโปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ (2D CAD)    เพื่อท างานร่วมกนักบั 
ฐานขอ้มูล (Database) 

4.4 ศึกษาวิธีการสืบคน้ตน้ไม ้(Search) แต่ละชนิดโดยใชซ้อฟแวร์ (Software)   ภาษาซี 
ชาร์ป (C#) เป็นแอฟพลีเคชัน่ (Application) ในการ Search ขอ้มูลจาก ฐานขอ้มูล (Database) ศึกษา
การน าขอ้มูลผลลพัธจ์ากการคน้หามาวางลงในโปรแกรม 2 มิติ (2D CAD) 

4.5 ศึกษาการประมาณการจ านวนตน้ไม ้และราคาในรูปของรายงานในลกัษณะต่างๆ 
4.6 ทดสอบโปรแกรมท่ีพฒันาจากขอ้มูลขา้งตน้  
4.7 ปรับปรุงและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดเพ่ือใหม้ีความสมบูรณ์          และใชง้านไดต้รงตาม 

ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ปรแกรม 
4.8 จดัท าคู่มือวิธีการใชง้านของโปรแกรม 

 
5. ค าจ ากดัความในการศึกษา 

5.1 ผูว้ิจยั คือ ผูท่ี้ศึกษาโครงการในวิทยานิพนธ์ 
5.2 นกัออกแบบสวน คือ กลุ่มสถาปนิก  ภูมิสถาปนิก  และกลุ่มบุคคลทัว่ไปท่ีเป็นกลุ่ม 

เป้าหมายในการใชง้านโปรแกรมเขียนแบบผงัในการวางตน้ไม ้
5.3 โปรแกรม คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 
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6. ข้อตกลงพ้ืนฐานในการพฒันาโปรแกรม 
ในการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอ้มูลตน้ไมแ้ต่ละชนิดท่ีได้ถูกจดัเก็บลงในระบบ

ฐานข้อมูลนั้น ผูว้ิจัยได้ใช้แนวทางการจัดเก็บข้อมูลตัวอย่างจากหนังสือ “พรรณไมใ้นงานภูมิ
สถาปัตยกรรม (Plants for Landscape Architectural Uses in Thailand 1)2 ของภาควิชาพืชสวน คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดย รศ.เอ้ือมพร วิสมหมาย รศ.ศศิยา ศิริพานิช รศ.ดร.
อลิศรา มีนะกนิษฐ  ผศ.ดร.ณัฎฐ พิชกรรม” ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็นตวัอยา่งการออกแบบฐานขอ้มูล
ของต้นไม ้การจดัหมวดหมู่ต้นไม ้และคุณสมบติัของต้นไม ้แต่เน่ืองจากขอ้มูลและรูปภาพของ
หนงัสือดงักล่าวไม่สามารถท่ีจะจดัเก็บและบนัทึกลงในระบบฐานขอ้มูลของผูว้ิจยัได ้ดงันั้นขอ้มูลท่ี
ปรากฏในงานวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นเพียงขอ้มูลส าหรับการทดลองใชโ้ปรแกรม และทดสอบโปรแกรม
ในงานวิจยัคร้ังน้ีเท่านั้น 

จากการศึกษาต าราในประเทศและต่างประเทศ เช่น พรรณไมใ้นงานภูมิสถาปัตยกรรม 
(Plants for Landscape Architectural Uses in Thailand 1) ของภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ .เอ้ือมพร วีสมหมาย ท่ีได้น ามาเป็นตัวอย่างการออกแบบ
ฐานขอ้มูลของตน้ไมใ้นงานออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการสืบคน้พรรณไมใ้นงาน
ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมและหนงัสือดงักล่าวมีการจดักลุ่มหรือประเภทของตน้ไมค้ลา้ยคลึงกบั
ต าราของต่างประเทศ เช่น  The Practical Encyclopedia of Gardening Techniques by Jonathan 
Edwards และ What tree is that? By Stirling Macoboy’s ซ่ึงเป็นต าราเล่มหน่ึงท่ีผูว้ิจัยน ามาเป็น
ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีเช่นกนั 
 
7. ข้อจ ากดัในการศึกษา 

7.1 ขอ้มูลตน้ไมถู้กแบ่งสายพนัธุอ์อกเป็นตามลกัษณะ     และชนิดของตน้ไม ้ซ่ึงขอ้มูล
เหล่านั้นมีความหลากหลาย และจะตอ้งแบ่งแยกใหช้ดัเจนก่อนท่ีจะน าไปเก็บในระบบฐานขอ้มูล 

7.2 เน่ืองจากราคาตน้ไมม้ีการเปล่ียนแปลง       การออกแบบโปรแกรมจึงไดแ้ยกขอ้มูล
ราคาออกมาภายนอก เพื่อใหผู้ใ้ชโ้ปรแกรมสามารถปรับแต่งเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริง 

7.3 ต าราพรรณไมใ้นงานภูมิสถาปัตยกรรม   เป็นขอ้มูลตน้ไมท่ี้ผูว้ิจยัน ามาเป็นตวัอยา่ง
การออกแบบฐานขอ้มูลของตน้ไม ้การจดัหมวดหมู่ตน้ไม ้และคุณสมบติัของตน้ไม ้          เน่ืองจาก
ต าราและเอกสารท่ีผูว้ิจยัน ามาใชแ้ละวิเคราะห์ขอ้มูลนั้นเป็นต าราท่ีมีขอ้จ  ากดัในการน าเสนอ    และ

                                                   
2 เอ้ือมพร วีสมหมาย, พรรณไม้ในงานภูมสิถาปัตยกรรม.(กรุงเทพฯ: อมัรินทร์บุ๊คเซ็น 

เตอร์, 2551). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 

 

เผยแพร่ต่อสาธารณะ จึงไม่สามารถท่ีจะบันทึกและเก็บข้อมูลจากต าราดังกล่าวลงใน ระบบ
ฐานขอ้มูลของผูว้ิจยัได ้ดงันั้นฐานขอ้มูลท่ีใชน้ั้นเป็นเพียงส าหรับการทดสอบโปรแกรมในงานวิจยั
คร้ังน้ีเท่านั้น 
 
8. วธิีการด าเนินการศึกษา 

8.1 ขั้นตอนการเก็บและรวบรวมขอ้มูล 
8.1.1 ศึกษาขั้นตอนการท างานของโปรแกรมเขียนแบบผงัในการวางตน้ไม ้
8.1.2 ศึกษาและทดลองโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นโปรแกรม 

LANDWorks CAD LT และโปรแกรม LandARCH 2007 
8.1.3 จดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเขียนแบบผงัในการวางตน้ไม ้

และราคาตน้ไม ้
8.1.4 สอบถามความตอ้งการจากกลุ่มสถาปนิก ภูมิสถาปนิก นกัออกแบบสวนจดั 

สวนและกลุ่มบุคคลทัว่ไป 
8.1.5 วิเคราะห์และท าการสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท าแบบสอบถาม 

8.2 ก าหนดการศึกษาและออกแบบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
8.2.1 ออกแบบการท างานหลกัของโปรแกรม 
8.2.2 สรุปขั้นตอนการท างานในแบบแผนผงัการท างาน (Diagram) 
8.2.3 ศึกษาโครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีจะใชใ้นการพฒันาโปรแกรม  
8.2.4 ออกแบบระบบฐานขอ้มูล 
8.2.5 รวบรวมขอ้มูลตน้ไมท่ี้จะจดัเก็บลงในระบบฐานขอ้มูล 
8.2.6 ออกแบบโปรแกรมเขียนแบบผงัในการวางตน้ไมแ้ละประมาณราคาตน้ไม ้
8.2.7 ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมท่ีพฒันา 
8.2.8 ประเมินผลการใชง้านโปรแกรมและสร้างคู่มือการใชง้านโปรแกรม 

 
9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

9.1 สามารถลดเวลาในการคน้หาขอ้มูลตน้ไมท่ี้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม   และสอด 
คลอ้งกบัความตอ้งการของสถาปนิก ภูมิสถาปนิก นกัออกแบบสวนจดัสวน 

9.2 ช่วยลดการน าเขา้ Software ท่ีมีราคาแพง 
9.3 ช่วยในการสืบคน้ขอ้มูลตน้ไมไ้ดต้ามความตอ้งการอยา่งรวดเร็ว  
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9.4 สถาปนิก    ภูมิสถาปนิก     นกัออกแบบสวนจดัสวนสามารถน าไปประกอบใชก้าร 
เขียนแบบแผนผงัภูมิสถาปัตยกรรม 

9.5 สถาปนิก ภูมิสถาปนิก นกัออกแบบสวนจดัสวนสามารถท่ีจะสรุปราคาตน้ไม ้ และ 
จ านวนตน้ไมท่ี้เลือกใช ้

9.6 สถาปนิก ภูมิสถาปนิก นกัออกแบบสวนจดัสวนสามารถเลือกใชต้น้ไมท่ี้เหมาะกบั 
สภาพแวดลอ้มภายในประเทศ เน่ืองจากฐานขอ้มูลท่ีจดัเก็บเป็นตน้ไมท่ี้มีภายในประเทศสามารถ
น าไปปรับใชไ้ดท้นัที 
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 บทที ่2  
เอกสารและโปรแกรมที่เกีย่วข้อง 

 

1. เอกสารที่เกีย่วข้อง 
หนงัสือ   เอกสาร  หรือบทความ     ซ่ึงเป็นขอ้มูลชนิดหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบังานออกแบบ 

ขั้นพ้ืนฐานของงานออกแบบจดัสวน และการเลือกใชต้น้ไมข้องกลุ่มสถาปนิก  ภูมิสถาปนิก และ
กลุ่มบุคคลทั่วไป จะเห็นไดว้่าในปัจจุบนัสามารถคน้หาข้อมูลดว้ยการซ้ือหนังสือเป็นของตวัเอง
หรือสามารถคน้หาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ซ่ึงเป็นท่ีสะดวกและง่ายในการคน้หา รวดเร็ว 
แต่ส่ิงท่ีคน้หามานั้นอาจจะไม่ไดค้รบตามความตอ้งการ ดงันั้นจะขอกล่าวแหล่งขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัน ามา
เป็นองคป์ระกอบในการพฒันาโปรแกรม 

1.1 หนังสือต้นไม้ เอกสาร บทความ  
หนงัสือตน้ไมเ้ป็นขอ้มูลชนิดหน่ึงท่ีกลุ่มสถาปนิก   ภูมิสถาปนิก    และกลุ่มบุคคล 

ทัว่ไป น ามาเป็นแนวทางในการเลือกใชต้น้ไมใ้นงานออกแบบ ซ่ึงในปัจจุบนัหนังสือตน้ไมม้ีมาก
ให้เลือกน ามาใชป้ระกอบงานออกแบบ รวมทั้งหนังสือตน้ไมใ้นประเทศ และหนังสือท่ีน าเขา้จาก
ต่างประเทศมีใหน้กัออกแบบเลือกใชไ้ดอี้กหน่ึงทางเลือกส าหรับนกัออกแบบ  

ตน้ไมช้นิดต่างๆ ทั้งไมย้นืตน้ ไมพุ่้ม ไมค้ลุมดินและอ่ืนๆนั้นมีมากมายหลายชนิด 
ท่ีนิยมใช ้ ในการออกแบบสวนควรรู้จกัช่ือชนิด และลกัษณะของพรรณไมต่้างๆเพื่อการเลือกใชท่ี้
เหมาะสม การออกแบบสวนในประเทศไทยควรรู้จกัตน้ไมไ้ม่นอ้ยกว่า 500 ชนิด ข้ึนไป จึงจะ
สามารถออกแบบสวนใหส้วยงามและมีเสน่ห์จากการใชพ้รรณไมต่้างๆ กนัได ้ ไมค่วรออกแบบ
สวนพ้ืนท่ี 10-20 ไร่ เลือกใชต้น้ไมไ้ดเ้พียง 2 ชนิด เช่น ปาลม์น ้ ามนั กบั ไทรทอง ซ่ึงอาจมีความงาม
เน่ืองจากมีขนาดใหญ่โต แต่ขาดความผกูพนัระหว่างผูช้มสวนและตน้ไม ้เพราะผูช้มนอกจากจะเดิน
เล่น ชมสวนแลว้ ก็ตอ้งการอะไรท่ีมากกว่าตน้ไมเ้พียง 2 ชนิดเท่านั้น เช่นตอ้งการเห็นดอกไม้
แปลกๆ ใบและทรงพุ่มท่ี งดงาม ลีลาอนัอ่อนชอ้ยของก่ิงกา้น กล่ินหอมของดอกไมต่้างๆ และสีสนั
สดใสประทบัใจของดอกไม ้ ท าใหส้วนมีคุณค่าเพ่ิมมากข้ึนอีกดว้ยตวัของมนัเอง ในแต่ฤดูกาลท่ี
หมุนเวียนไป1 

                                                   
1
 เอ้ือมพร วีสมหมาย. พฤกษาพนั PLANT MATERIALS IN THAILAND,  

(กรุงเทพฯ: เอช เอน กรุ๊ป, 2544), 571. 
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ไมใ้หญ่หรือไมย้ืนต้น และไมพุ้่ม เป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีสุดในการจดัสวน    
เพราะเป็นส่ิงท่ีให้รูปแบบโครงสร้างและการเล่นระดบัของสวน รวมทั้งการเป็นร่มเงาช่วยปกป้อง
พืชชนิดอื่นๆ ไดอี้กดว้ย1 

ตน้ไมพ้นัธุท่ี์มีความสวยงามสะดุดตาสามารถน ามาใชเ้ป็นจุดเด่นเพื่อดึงดูดความ
สนใจส่วนไมห้ลากหลายพนัธุ์อ่ืนๆ ซ่ึงสามารถน ามาใช้เพื่อประโยชน์เฉพาะท่ีแตกต่างกันได้
มากมาย เช่น ท าแนวเขต ลอ้มร้ัว หรือการใช้ไมใ้บปกคลุมพ้ืนดิน เป็นตน้ ส่ิงส าคัญคือการเลือก
พนัธุ์ไมใ้ห้เหมาะสมกับสถานท่ีและวตัถุประสงค์ท่ีผูอ้อกแบบตั้งใจ ไมใ้หญ่และไมพุ้่มจัดเป็น
องค์ประกอบถาวรของการจดัสวน2 จากบทความของ Edwards ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของตน้ไมท่ี้จะ
น ามาเป็นองคป์ระกอบในการจดัสวนแต่ละคร้ังมีความส าคญัตั้งแต่สภาพแวดลอ้ม บริเวณท่ีจะท า
การปลูกควรจะเลือกตน้ไมท่ี้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของพ้ืนท่ี 

พอท่ีสรุปไดว้่าขอ้มูลจากหนงัสือท่ีไดม้า   เพื่อน ามาประกอบส าหรับงานออกแบบ 
จดัสวนนั้นอาจได้ข้อมูลไม่ครบถว้น หรือสอดคลอ้งกับวิธีคิดของนักออกแบบ นอกเหนือจาก
หนงัสือแลว้ยงัมีอีกส่ือหน่ึงเป็นท่ีนิยมคน้หาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตซ่ึงจะกล่าวถึงในหวัขอ้ต่อไป 

1.2 การค้นหาข้อมูลด้วยกูเกลิ เสิร์ช (Google Search)  
การคน้หาขอ้มูลทางเชิงวิชาการ  และไม่เชิงวิชาการจะเห็นไดว้่าในปัจจุบนัการ

คน้หาขอ้มูลเป็นท่ีนิยมมากในโลกของเทคโนโลยขีองคอมพิวเตอร์    ดว้ยการคน้หาขอ้มูลผา่นกูเกิล
เสิร์ช  

1.2.1 กูเกลิ เสิร์ช 
กูเกิล เสิร์ช เป็นเสิร์ชเอนจินจากกูเกิล และเป็นเสิร์ชเอนจินท่ีมีคนใชง้านมาก

ท่ีสุดในโลก โดยมีการคน้หามากกว่า หน่ึงร้อยลา้นคร้ังต่อวนั โดยมีผูใ้ชง้านกว่า 1.643 พนัลา้นคน
ต่อปี จากผลการส ารวจในปี พ.ศ. 2551 

1.2.2 การสืบค้นข้อมูล (Information Retrieval)3 
กูเกิลเก็บข้อมูล Webโดยใช้โปรแกรมท าการท่องไปยงั  Website ต่างๆ 

เรียกว่าสไปเดอร์ (spider, web crawler, robot) รวมถึงใชอ้ลักอรึทึมเฉพาะ ท่ีคิดคน้โดยผูริ้เร่ิมก่อตั้ง  
 

                                                   
 

2 Jonathan Edwards, The Practical Encyclopedia of Gardening Techniques (USA: 
Lorenz Books, 2001), 55. 

3 Information Retrieval, เขา้ถึง 25 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://th.wikipedia.org/wiki/กูเกิล_เสิร์ช 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ในการจดัล  าดบัความส าคญัของแต่ละหนา้ Webpage ระบบจดัอนัดบัความ
เก่ียวขอ้งของ Webpage แต่ละหนา้ของกูเกิลเรียกว่า เพจแรงก ์(PageRank) ไดจ้ดสิทธิบตัรใน พ.ศ. 
2544 

1.2.2.1 ข้อมูลในสาระบบ ตามเวลา 
1. ~ ค.ศ. 1998: ~ 25,000,000 
2. สิงหาคม ค.ศ. 2000: 1,060,000,000 
3. มกราคม ค.ศ. 2002: 2,073,000,000 
4. กุมภาพนัธ ์ค.ศ. 2003: 3,083,000,000 
5. กนัยายน ค.ศ. 2004: 4,285,000,000 
6. พฤศจิกายน ค.ศ. 2004: 8,058,044,651 
7. มิถุนายน ค.ศ. 2005: 8,058,044,651 

1.2.2.2 ฮาร์ดแวร์ของกูเกลิ 
ตามขอ้มูลของ Google IPO S-1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2547  
1. 719 แร็ก 
2. 63,272 เคร่ือง 
3. ซีพีย ู126,544 ตวั 
4. พลงัประมวลผล 253,088 GHz 
5. แรม 126,544 GB 
6. ฮาร์ดดิสก ์5,062 TB 

สถิติการเขา้ถึง Google Search ของคนทัว่โลกและเป็นท่ีรู้จกั Google Search 
เป็นอย่างดีและมีนักพฒันาโปรแกรมคน้หา ในการคน้หาข้อมูลเพื่อให้ช่ือหรือค าเด่น ท่ีต้องการ
ค้นหาให้อยู่ในอนัดับต้นๆในการค้นหาใน Google Search เป็นท่ีรู้จักคือ เสิร์ชเอนจิน (Search 
Engine) หรือ โปรแกรมคน้หา และคือโปรแกรมท่ีช่วยในการสืบคน้หาขอ้มูล โดยเฉพาะขอ้มูลบน
อินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งขอ้ความ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนท่ี ขอ้มูล
บุคคล กลุ่มข่าว และอ่ืน ๆ ซ่ึงแตกต่างกนัไปแลว้แต่โปรแกรมหรือผูใ้หบ้ริการแต่ละราย  
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2544
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2544
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1998
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2000
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2002
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2003
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2004
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2005
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2547
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
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เสิร์ชเอนจินส่วนใหญ่จะคน้หาขอ้มูลจากค าส าคญั (Keyword)ท่ีผูใ้ชป้้อนเขา้
ไปจากนั้นกจ็ะแสดงรายการผลลพัธท่ี์มนัคิดว่าผูใ้ชน่้าจะตอ้งการข้ึนมา         ในปัจจุบนัเสิร์ชเอนจิน 
บางตวั เช่น กูเกิล จะบนัทึกประวติัการคน้หาและการเลือกผลลพัธข์องผูใ้ชไ้วด้ว้ย และจะน าประวติั
ท่ีบนัทึกไวน้ั้น มาช่วยกรองผลลพัธใ์นการคน้หาคร้ังต่อ ๆ ไป4 

Search Engine Ratings5 คือ การรวบรวมสถิติการใชง้านของ Search Engine 
จากทัว่โลก โดยมีบริษทัท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับหลายแห่งท าการรวบรวมขอ้มูลทางดา้น Internet 
Research เพื่อให้เห็นความเปล่ียนแปลงและการเจริญเติบโตของระบบการค้นหา หรือ Search 
Engine ต่างๆ ว่า Search Engine ใดท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด เพื่อการเลือก Search Engine ท่ีตรงกบั
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างชดัเจน หรือท่ีเรียกกนัว่า Search Engine Marketing Ratings เพื่อใชใ้นการท า
ธุรกิจออนไลน์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
4
 Search Engine. เขา้ถึงเมื่อ 26 ธนัวาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://th.wikipedia.org/wiki/เสิร์ชเอนจิน 

5
 Search Engine Ratings. เขา้ถึงเมื่อ 26 ธนัวาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.seo-devil.com/seo_rank.html 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D_(%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5
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1.2.3 ส่วนแบ่งการเข้าใช้ Google (Share Of Searches: July 2006) 
สถิติ (Chart) ท่ีแสดงผลน้ีซ่ึงไดถู้กแสดงถึงการสรุปผลจากการใชง้านของ

ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตทัว่โลก เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 โดยแสดงผลจากการส ารวจผูค้นหาขอ้มูล
ผ่าน Search Engine กว่า 60 แห่งทั่วโลก ซ่ึงมีสถิติผลการค้นหามากถึง 5.6 ล้านคร้ังในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2549 

จากผลการส ารวจพบว่า Google Site   ไดม้ีผูใ้ชใ้นการคน้หาสูงสุดถึง 49.2 
% Yahoo 23.8 % MSN=9.6% AOL=6.3% ASK=2.6 และอ่ืนๆ 8.5% ดูจากภาพท่ี 1 กราฟประกอบ 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แสดงกราฟส่วนแบ่งการเขา้ใช ้Google Search เป็นเปอร์เซ็นต ์ 

ท่ีมา: Share of Searches. เขา้ถึงเมื่อ 25 ธนัวาคม 2256. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://searchenginewatch.com/showPage.html?page=2156451 
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1.2.4 สถิตแิละการใช้งาน Search Engine  
โดยสถิติผลการคน้หาน้ีไดร้วมถึงการคน้หาเพ่ือซ้ือสินคา้ เพ่ือการศึกษา เพ่ือ

ดูรูปภาพ และอ่ืนๆ อีกมากท่ีไม่ไดแ้ยกประเภทของการคน้หาอยา่งชดัเจน จะเห็นไดว้่า Google เป็น 
Website ท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด เม่ือน าอนัดบัท่ีสอง Yahoo และอนัดบัท่ีสาม MSN มารวมกนัซ่ึงมี
ผลรวมท่ีนอ้ยกว่า Google สามารถดูไดจ้ากขอ้มูลสถิติดงัภาพท่ี 2  
 

 

 

 
ภาพท่ี 2 แสดงกราฟการเขา้ใช ้Google Search  
ท่ีมา: Share of Searches Trend. เขา้ถึงเมื่อ 25 ธนัวาคม 2256. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://searchenginewatch.com/showPage.html?page=2156451 
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สรุปจากสถิติท่ีแสดงผลการใช้งาน  Search Engine    ซ่ึงบาง Website เป็น
เจา้ของเดียวกนัท่ีถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 

1. Yahoo: Search Engine ทั้งหมดท่ี Yahoo   เป็นเจา้ของไดแ้ก่      Overture 
AltaVista และ AllTheWeb 

2. AOL: Search Engine ทั้งหมดท่ี AOL เป็นเจา้ของ ไดแ้ก่ AOL Search และ 
Netscape Search 

3. MSN: Search Engine ทั้งหมดท่ี MSN เป็นเจา้ของ ไดแ้ก่ MSN Search 
4. Ask: แสดงการใชง้าน Search Engine จาก Ask Jeeves Source จาก Teoma 

Google: Search Engine ทั้ งหมดท่ี Google เป็น เจ้าของ ได้แก่  Google.com หรือ Google Image 
Search  

รวมถึงการใช้งาน Search ผ่าน Google Partners ทั้ งหมด โดยดูจากการ
แสดงผลการค้นหา ท่ีมี  Domain Name ของ Google ปรากฎอยู่ใน URL ท่ีแสดงผลการค้นหา 
ตวัอยา่งเช่น Go.com 

1.2.5 ตวัอย่างการค้นหาจาก Google Search 
การคน้หาขอ้มูลผา่น Website หรือคน้หาผา่น Google Search ซ่ึงผูว้ิจยัเองได้

ทดลองใช้การค้นหาข้อมูลต้นไม้จาก  Google Search ซ่ึงไม่สามารถค้นหาข้อมูลต้นไม้ตามท่ี
ตอ้งการและรายละเอียดท่ีไดไ้ม่ครบตามวตัถุประสงค์ในการคน้หาผา่น Google Search ในบางคร้ัง
ขอ้มูลท่ีไดไ้ม่ตรงตามความตอ้งการซ่ึงจะตอ้งเสียเวลาในการคน้หาขอ้มูลสองถึงสามคร้ัง การคน้หา
ดว้ยวิธีน้ีเมื่อผูค้น้หาไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการแลว้ตอ้งมาคดักรองขอ้มูลดว้ยมืออีกคร้ังเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ี
สมบูรณ์ท่ีสุด ผูว้ิจยัไดท้  าการทดลองคน้หาขอ้มูลของตน้ตะแบกดงัแสดงในภาพท่ี 3-ภาพท่ี 8 
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จากตัวอย่างท่ีผูว้ิจัยตอ้งการค้นหาเช่น “แหล่งก าเนิดของต้นตะแบก” ซ่ึง
ผูว้ิจยัตอ้งท าการคน้หาสามคร้ังซ่ึงท่ีจะไดม้าขอ้มูลท่ีตอ้งการไดแ้สดงการคน้หาดงัภาพท่ี 3 
 

 
 

 

     
 
 
ภาพท่ี 3 แสดงการคน้หาขอ้มูลตน้ตะแบกจาก Google Search 
ท่ีมา: Google Search. เขา้ถึงเมื่อ 27 ธนัวาคม 2256. เขา้ถึงไดจ้าก  
www.google.com.au 

 
 
 
 
 

 

ค าค้น 
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จากการคน้หาคร้ังแรกขอ้มูลท่ีเลือกเปิดคือ ตะแบก|สวนพฤกษศาสตร์ ซ่ึง 
ขอ้มูลตน้ก  าเนิดของตน้ตะแบกไม่มี ดงัจะเห็นไดจ้ากภาพท่ี 4 

 
 

 
 

 
 
ภาพท่ี 4 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของตน้ตะแบก 
ท่ีมา: ตะแบก. เขา้ถึงเมื่อ 27 ธนัวาคม 2256. เขา้ถึงไดจ้าก  
http://wpnbotanist.wordpress.com/ตะแบก/ 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของต้นตะแบก 
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จากการคน้หาคร้ังแรกไม่พบขอ้มูลแหล่งก าเหนิดของตน้ตะแบก จึงท าให้
ผูว้ิจยัตอ้งท าการคน้อีกคร้ังโดยค าคน้ตอ้งเฉพาะเจาะจงค าคน้(Keyword) ท่ีเราตอ้งการ ซ่ึงผูว้ิจยัใช้
ค  า “แหล่งก าเนิดของตน้ตะแบก” ดงัภาพท่ี 5  
 
 

 

 
 

 
ภาพท่ี 5 แสดงค าคน้เฉพาะเจาะจงใน Google Search 
ท่ีมา: Google Search. เขา้ถึงเมื่อ 27 ธนัวาคม 2256. เขา้ถึงไดจ้าก  
www.google.com.au 
 
 
 
 

ค าค้นเฉพาะเจาะจง 
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จากการคน้หาขอ้มูลใน Google Search ดว้ยค าเฉพาะเจาะจง ซ่ึงผูว้ิจยัยงัไม่

สามารถหาขอ้มูล“แหล่งก าเนิดของตน้ตะแบก” ได ้ดงันั้นผูว้ิจยัจะตอ้งท าการคน้หาขอ้มูลอีกคร้ัง 
ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการทดลองคน้หาดว้ยช่ือวิทยาศาสตร์           ขอ้มูลท่ีไดม้าจาก 

ตะแบก|สวนพฤกษศาสตร์ ซ่ึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีผูว้ิจยัทดลองใชใ้นการคน้หา ตน้ตะแบกมีช่ือ
วิทยาศาสตร์คือ Lagerstroemia floribunda Jack จะเห็นไดจ้ากภาพท่ี 6 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 6 แสดงการคน้หาดว้ยช่ือวิทยาศาสตร์ใน Google Search 
ท่ีมา: Google Search. เขา้ถึงเมื่อ 27 ธนัวาคม 2256. เขา้ถึงไดจ้าก  
www.google.com.au 
 

ค าค้นด้วยช่ือวทิยาศาสตร์ 
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สรุปคือผูว้ิจยัไดเ้ลือกขอ้มูลจาก        Langerstroemia floribunda –Wikipedia 
the free encyclopedia ซ่ึ งในหน้าวิ กิพี เดี ย (Wikipedia) และ Langerstroemia floribunda Jack – 
ASEAN Tropical Plant Database แสดงขอ้มูลแหล่งก าเนิดของตน้ตะแบกจะเห็นได้จากภาพท่ี  7 
และภาพท่ี 8 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 7 แสดงแหล่งก าเนิดของตน้ตะแบกจากการคน้หาดว้ย Google Search  

จาก Langerstroemia floribunda –Wikipedia the free encyclopedia 
ท่ีมา: Langerstroemia floribunda. เขา้ถึงเมื่อ 27 ธนัวาคม 2256. เขา้ถึงไดจ้าก  
http://en.wikipedia.org/wiki/Lagerstroemia_floribunda 
 

แหล่งก าเนิดของต้นตะแบก 
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ภาพท่ี 8 แสดงแหล่งก าเนิดของตน้ตะแบกจากการคน้หาดว้ย Google Search  

จาก Langerstroemia floribunda Jack – ASEAN Tropical Plant Database 
ท่ีมา: Langerstroemia floribunda Jack. เขา้ถึงเมื่อ 27 ธนัวาคม 2256. เขา้ถึงไดจ้าก  
http://211.114.21.20/tropicalplant/html/print.jsp?rno=917     
 

จากตวัอย่างการคน้หาข้อมูลทั้งสามคร้ังจาก Google Search   ซ่ึงท าให้การ
คน้หาขอ้มูลนั้นจะไม่สามารถเสร็จส้ินในเพียงคร้ังเดียว ไม่อาจจะทราบไดว้่าขอ้มูลท่ีไดม้านั้นจะ
ตรงตามความตอ้งการหรือไม่ อาจจะตอ้งท าการคน้หาโดยการทดลองใชค้  าคน้ท่ีเฉพาะเจาะจงหรือ
เลือกใช้ค  าท่ีใกลเ้คียงกับความต้องการให้มากท่ีสุดในการค้นหา ซ่ึงท าให้ผูค้ ้นหาด้วย Google 
Search หรือ Website จะตอ้งใชเ้วลามากในการคน้หาขอ้มูล และตอ้งน าขอ้มูลท่ีไดม้ากลัน่กรองดว้ย
มืออีกคร้ังก่อนน าไปใชง้าน 

เราจะเห็นไดว้่าเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์มีส่วนส าคญัส าหรับคนรุ่นใหม่ 
ดงันั้นผูว้ิจยัไดเ้ห็นความส าคญัในการคน้หาขอ้มูลจาก Google Search หรือ Website ต่างๆท่ีบุคคล
ทัว่ไปนิยมใชก้นัน ามาเป็นขอ้พิจารณาในการพฒันาโปรแกรม ซ่ึงโปรแกรมท่ีผูว้ิจยัไดน้ ามาพฒันา
นั้นจะสามารถคน้หาขอ้มูลท่ีกลุ่มสถาปนิกและภูมิสถาปนิกสามารถคน้หาขอ้มูลตน้ไมจ้ากระบบ

แหล่งก าเนิดของต้นตะแบก 
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ฐานขอ้มูลท่ีไดจ้ดัเก็บไวแ้ละสามารถน ามาใชง้านได้ทนัทีและเป็นท่ีสะดวกรวดเร็วกว่าจากการ
คน้หาดว้ย Google Search หรือ Website  

1.3 แบบสอบถาม (Questionare) 
การท าแบบสอบถามเป็นส่วนหน่ึงในการเก็บขอ้มูลความตอ้งการของนกัออกแบบ

สวนจดัสวนเพื่อท่ีจะใหส้อดคลอ้งกบัโปรแกรมท่ีพฒันา และตรงกบัความตอ้งการของนกัออกแบบ
สวนจดัสวนมากท่ีสุดและง่ายต่อการท างาน ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามหลายๆแบบ เช่น  

1.อีเมล ์(Email) 
2.การสมัภาษณ์ (Interview) 
3.พิมพแ์บบสอบถาม (Questionare) 
จากการเก็บขอ้มูลจากอีเมล ์ สมัภาษณ์  และพิมพแ์บบสอบถามเป็นการกลัน่กรอง

ความส าคญัของปัญหาและความตอ้งการของนกัออกแบบสวน จะเห็นไดจ้ากขอ้สรุปดงัต่อไปน้ี 
1.3.1 อเีมล์จากอาจารย์ปารณ ชาตกุล  

ผูว้ิจยัไดติ้ดต่ออาจารยป์ารณ ชาตกุล      อาจารยป์ระจ าภาคภูมิสถาปัตยกรรม  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สอบถามขอ้มูลวิธีการเก็บขอ้มูลตน้ไม ้และ
การเลือกใชต้น้ไมส้ าหรับของนักออกแบบสวนท่ีเป็นท่ีนิยมใชก้นั ในปัจจุบนั  อาจารยป์ารณ ชา
ตกุล ใชโ้ปรแกรม    Search Engine  เป็นตวัคน้หาขอ้มูลตน้ไม ้คือใหร้ะบุความตอ้งการทางกายภาพ 
เช่น ความสูง ลกัษณะทรงพุ่ม   ความตอ้งการทางสภาพแวดลอ้มของตน้ไม ้เช่น ทนแลง้ ทนน ้ าท่วม 
และพ้ืนท่ีตามเขตพรรณพฤกษชาติ(ของกรมป่าไม)้ ซ่ึงจะค้นหาออกมาได้เป็นรายช่ือ จากนั้ น
สามารถคลิกดูขอ้มูลต่างๆของตน้ไมพ้ร้อมรูปภาพได ้จะไม่มีราคาแสดงในรายการคน้หา และใน
ความเห็นของอาจารย ์ปารณ เร่ืองราคาเป็นส่ิงท่ีควบคุมยากเพราะตน้ไมมี้การเปล่ียนแปลงตาม
ความนิยมของตลาดและแหล่งท่ีมา ดงันั้นจึงไม่มีราคากลางท่ีแน่นอน จากการส ารวจประมาณ 20 
ร้านจากบางบวัทอง คลอง14 และบา้นชะอม (สระบุรี) ซ่ึงตน้ไมช้นิดเดียวกนัแต่ราคาแตกต่างกนั 
กรณีท่ีตอ้งการแสดงราคาอาจจะตอ้งมีการ Update ราคาตลอดเวลา  

อาจารยป์ารณ ชาตกุล    ไดแ้สดงความคิดแห็นว่าถา้เป็นโปรแกรมท่ีช่วยใน
การจดัการ Database ของตน้ไมคื้อมีขอ้มูลตน้ไมใ้ห ้และใหส้ถาปนิกหรือนกัออกแบบสวนสามารถ
พิมพ์ราคาได้จากแหล่งท่ีมา และสามารถถ่ายรูปมาเก็บไวใ้น Database หรือแลกเปล่ียนชนิดกับ
เพื่อนร่วมงานไดซ่ึ้งจะเป็นโปรแกรมท่ีน่าสนใจ จากการสังเกตภูมิสถาปนิกท่ีมีประสปการณ์จะมี
ขอ้มูลเก็บไวเ้ป็นของตวัเอง ซ่ึงกลุ่มภูมิสถาปนิกท่ีมีประสปการณ์จะไม่มีปัญหา ส่วนภูมิสถาปนิก
รุ่นใหม่หรือท่ีเพ่ิงจบการศึกษามาใหม่ๆซ่ึงจะนิยมเปิดหนงัสือ ซ่ึงจะหาตน้ไมไ้ดต้ามความตอ้งการ
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ยาก ซ่ึงจะตอ้งไปส ารวจตลาดดว้ยตนเอง ซ่ึงโปรแกรมในการจดัการ Database น่าจะสามารถช่วย
จดัการขอ้มูลตรงน้ีไดม้ากส าหรับนกัออกแบบสวน6 

1.3.2 สัมภาษณ์จากกลุ่มภูมสิถาปนกิ 
ส านกังานบริษทั ภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั         ซ่ึงเป็นส านักงานออกแบบ

ภูมิสถาปัตยกรรมท่ีอยู่ใจกลางของกรุงเทพ   จากการสัมภาษณ์คุณธวชัชัยซ่ึงเป็นเจา้ของบริษัท
ดงักล่าวคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเขียนแบบและออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม บริษทั
ของคุณธวชัชัยได้เลือกใช้โปรแกรม AutoCAD และ SketchUp เป็นโปรแกรมหลกัส าหรับงาน
ออกแบบเขียน Shop drawing และงาน Specification จากการไดส้อบถามการท างานของพนักงาน
ในบริษทัท่ีตอ้งเป็นผูอ้อกแบบ และการเลือกใชต้น้ไมส้ าหรับงานออกแบบ พนักงานจะใชว้ิธีการ
เปิดหนงัสือหาขอ้มูล และ Search ดว้ย Internet ประกอบการเลือกใชต้น้ไม ้ส่วนเรืองราคาจะเป็นส่ิง
รองลงมาจากการเลือกตน้ไม ้ 

สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์พนักงานบริษัท ภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากัด      
ผูว้ิจยัไดท้ าการสมัภาษณ์พนกังานบริษทั ภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั จ  านวน 2 ท่านคือ 

คุณนนัทวนั ศิริทรัพย ์ ต าแหน่งสถาปนิกและภูมิสถาปนิก (Architect and 
Landscape)7 

คุณจิตราพร ต่ิงเคลือบ ต าแหน่งพฤกษาภูมิสถาปนิก (Horticulture 
Landscape)8 

การเลือกตน้ไมข้องนกัออกแบบสวนจะมีกฎเกณฑ ์(Criteria)   คลา้ยกนัดงัน้ี
สภาพของระบบนิเวศน์ชนิดของตน้ไม ้รูปทรงตน้ไม ้ลกัษณะของใบไม ้ไมด้อกหรือไมใ้บ และ
ราคาของตน้ไม ้และบริษัทภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากัด มีความอนุเคราะห์ให้ตัวอย่างแบบ และ
รายการประกอบแบบ ท่ีจะตอ้งจดัท าก่อนท่ีจะจดัส่งใหแ้ก่ลูกคา้ จะเห็นไดว้่าขั้นตอนงานออกแบบ
ของนกัออกแบบสวน มีขั้นตอนหลกัๆ คือ    เขียนแบบจดัเตรียมเอกสารรายละเอียดรายการตน้ไม้

                                                   
6
 ปารณ ชาตกุล, อาจารยป์ระจ าภาคภูมิสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. แบบสอบถามดว้ยอีเมล,์ 10 สิงหาคม 2553. 
7 สมัภาษณ์ นนัทวนั ศิริทรัพย,์ ภูมิสถาปนิก บริษทัภูมิสถาปนิกกรุงเทพจ ากดั,  

16 กรกฎาคม 2556. 
8 สมัภาษณ์ จิตราพร ต่ิงเคลือบ, ภูมิสถาปนิก บริษทัภูมิสถาปนิกกรุงเทพจ ากดั, 

23 ตุลาคม 2556. 
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ประกอบแบบ และเอกสารเหล่าน้ีจะน าไปใชเ้พ่ือประกอบงานประมูลราคา และส่งแบบให้กับ
เจา้ของโครงการต่อไป 

ผูว้ิจยัไดน้ าแบบตวัอยา่งดงักล่าวมาเป็นตน้แบบในการเก็บขอ้มูลส าหรับงาน
ออกแบบโปรแกรมท่ีผูว้ิจยัก  าลงัพฒันา และไดศ้ึกษาและดูความเป็นไปไดท่ี้จะสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการพฒันาเพื่อท่ีจะให้ไดโ้ปรแกรมท่ีมีเคร่ืองมือช่วยเหลือสถาปนิก ภูมิสถาปนิก และ
นักออกแบบสวนในการเขียนแบบ 2 มิติไดอ้ย่างรวดเร็วและลดเวลาการท างาน เช่น โปรแกรม
สามารถส่งค่าของจ านวนตน้ไม ้และสามารถประเมินราคากลางของตน้ไม ้ดงัแบบตวัอย่างท่ีบริษทั
ภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั มีความอนุเคราะห์ใหต้วัอยา่งแบบดงัน้ี 

ตวัอยา่งโครงการจากบริษทั ภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั 
1. ตวัอยา่งงานออกแบบอาคารส านกังานใหญ่ 3 บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ  ากดั 

(มหาชน) 
2. ตวัอยา่งงานออกแบบโครงการพฒันาพ้ืนท่ีขา้งคลงัปิโตรเล่ียมล าปาง 
3. ตวัอยา่งงานออกแบบ Royal Cliff Hotel 
4. ตวัอยา่งงานออกแบบเดอะแกรนด ์ป่ินเกลา้ 
ตวัอยา่งแบบแต่ละโครงการท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้      ซ่ึงเป็นแบบตวัอยา่งในการ

เขียนแบบ ในรูป 2 มิติ รายการประกอบแบบ รายการตน้ไม ้และรายการวสัดุ ซ่ึงจะแสดงดว้ยภาพ
ของแต่ละโครงการดงัต่อไปน้ี 
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1. ตวัอย่างงานออกแบบอาคารส านักงานใหญ่ 3 บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
ประกอบดว้ยผงัพ้ืนอาคาร เป็นผงัแสดงอาคารโดยรวมท่ีภูมิสถาปนิกไดท้ าการออกแบบงานจดัสวน
  

 
 
ภาพท่ี 9 แสดงผงัอาคารโดยรวมของโครงการส านกังานใหญ่ 3 บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั 

(จากบริษทัภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั) 
 

 
 
ภาพท่ี 10 แสดงแบบช่ือตน้ไมแ้ละขนาดตน้ไมโ้ดยการโยงลูกศร (ภาพขยาย) 

(จากบริษทัภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั) 
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ภาพท่ี 11 แสดงรายการประกอบแบบ รายการตน้ไมแ้ละราคา 
(จากบริษทัภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั) 

 

 
 

ภาพท่ี 12 แสดงรายการประกอบแบบรายการตน้ไม ้
(จากบริษทัภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั) 
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2. ตัวอย่างงานออกแบบโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีข้างคลังปิโตรเล่ียมล าปาง
ประกอบดว้ยผงัพ้ืนอาคาร เป็นผงัแสดงอาคารโดยรวมท่ีภูมิสถาปนิกไดท้ าการออกแบบงานจดัสวน 
 

 
 

ภาพท่ี 13 แสดงผงัอาคารโดยรวมของโครงการพฒันาพ้ืนท่ีขา้งคลงัปิโตรเล่ียมล าปาง 
(จากบริษทัภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั) 

 
 

 
 

ภาพท่ี 14 แสดงแบบช่ือตน้ไมแ้ละขนาดตน้ไมโ้ดยการโยงลูกศร (ภาพขยาย) 
(จากบริษทัภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั) 
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ภาพท่ี 15 แสดงรายการตน้ไม ้

(จากบริษทัภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั) 
 

 
 
ภาพท่ี 16 แสดงรายการวสัดุอุปกรณ์ 

(จากบริษทัภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั) 
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3. ตวัอยา่งงานออกแบบ Royal Cliff Hotel ประกอบดว้ยผงัพ้ืนอาคาร เป็นผงั
แสดงอาคารโดยรวมท่ีภูมิสถาปนิกไดท้ าการออกแบบงานจดัสวน 
 

 
 
ภาพท่ี 17 แสดงผงัอาคารโดยรวมของโครงการ Royal Cliff Hotel 

(จากบริษทัภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั) 
 

      
 
ภาพท่ี 18 แสดงแบบรายช่ือตน้ไมแ้ละขนาดตน้ไมโ้ดยการโยงลูกศร(ภาพขยายของแบบ) 

(จากบริษทัภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั) 
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ภาพท่ี 19 แสดงปกหนา้รายการประกอบแบบ 

(จากบริษทัภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั) 
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ภาพท่ี 20 แสดงสารบญั 
(จากบริษทัภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั) 
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ภาพท่ี 21 แสดงขอ้ก  าหนดและขอบเขตทัว่ไป 

(จากบริษทัภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั) 
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ภาพท่ี 22 แสดงรายการประกอบแบบตน้ไมใ้หญ่ 

(จากบริษทัภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั) 
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ภาพท่ี 23 แสดงรายการประกอบแบบไมพุ้่ม 

(จากบริษทัภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั) 



33 

 

4. ตวัอยา่งงานออกแบบเดอะแกรนด ์ป่ินเกลา้ประกอบดว้ยผงัพ้ืนอาคาร เป็น
ผงัแสดงอาคารโดยรวมท่ีภูมิสถาปนิกไดท้ าการออกแบบงานจดัสวน 
 

 
 
ภาพท่ี 24 แสดงผงัอาคารโดยรวมของโครงการเดอะแกรนด ์ป่ินเกลา้ 

(จากบริษทัภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั) 
 

 
 
ภาพท่ี 25 แสดงแบบช่ือตน้ไมแ้ละขนาดตน้ไมโ้ดยการโยงลูกศร (ภาพขยาย) 

(จากบริษทัภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั) 
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ภาพท่ี 26 แสดงรายการตน้ไม ้

(จากบริษทัภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั) 
 

จากตวัอยา่งกรณีศึกษาของบริษทั ภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั    ซ่ึงจะเห็น
ไดว้่านกัออกแบบสวนจะตอ้งท าการสรุปงานออกแบบในรูป Drawing ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของ 

1. ท า Spread Sheet ด้วยโปรแกรม Excel เพื่อท่ีจะต้องท ารายการของ
ตน้ไมส้ าหรับงานประมูล (BOQ) ซ่ึงเป็นหัวใจหลกัของงานออกแบบท่ีต้องสรุปเพื่อใช้ในงาน
ภาคสนามและงานประกวดราคาประมูลงาน 

2. บริษทัจะตอ้งท ารายการประกอบแบบของตน้ไมแ้ต่ละชนิดเช่น แสดง
รายการของตน้ไม ้แสดงรายการคุณสมบติัของตน้ไม ้ช่ือสามญั ช่ือวิทยาศาสตร์ ความสูง ขนาดพุ่ม 
เป็นตน้ 

2.1 COMMON NAME 
2.2 SCIENTIFIC NAME 
2.3 THAI NAME 
2.4 HIGH 
2.5 CROWN SIZE 
2.6 SPACING 

จากตัวอย่างงานออกแบบ รายการประกอบแบบและราคา     ซ่ึงบาง
รายการไม่ไดแ้สดง เช่น ราคาตน้ไมเ้น่ืองจากเป็นความลบัของทางบริษทัซ่ึงไม่สามารถท่ีจะแสดง
ได้ และในงานแต่ละชนิดของบริษทัภูมิสถาปนิกกรุงเทพจ ากดั ท าให้ผูว้ิจยัมองเห็นปัญหาและมี
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แนวความคิดควรจะน าส่ิงเหล่าน้ีบรรจุลงในการพฒันาโปรแกรมเสริมในคร้ังน้ี เพื่อน ามาเป็น
เคร่ืองมือในการท างานให้เกิดความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของการท างานของการท าแบบ และ
รายการประกอบแบบ 

1.3.3 แบบสอบถามจากกลุ่มสถาปนิก 
1.3.3.1 ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บขอ้มูลดว้ยการท าแบบสอบถาม     กลุ่มสถาปนิก 

ท่ีท างานออกแบบอาคารและสามารถท่ีจะวางผงัของตน้ไมเ้ป็นแนวทางส าหรับเจา้ของโครงการ 
ก่อนท่ีจะส่งแบบให้ภูมิสถาปนิก เพื่อกลัน่กรองการเลือกตน้ไมข้องกลุ่มสถาปนิก เพ่ือน ามาเป็น
ค าหลกั (Keyword) ในการคน้หาขอ้มูลตน้ไม ้ผูว้ิจยัจะบรรจุค  าเหล่านั้นลงในงานพฒันาโปรแกรม 
เพื่อให้ไดส่ิ้งท่ีตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มสถาปนิกและภูมิสถาปนิก จะเห็นไดจ้ากขอ้สรุปจาก
แบบสอบถามกลุ่มสถาปนิกไดแ้ก่ คุณชาญวิทย ์สิริสุนทรานนท์ สถาปนิกระดบัช านาญการพิเศษ 
กรมโยธาธิการ คุณเดชพล เหรียญวิโรจน์ สถาปนิกผูจ้ ัดการโครงการ บริษัทเมืองทอง และคุณ
มธุรส ประไทสงค ์สถาปนิกอาวุโส บริษทัเกเบ้ิล จ ากดั  

1.3.3.2 การเลือกตน้ไมใ้นแบบของสถาปนิกซ่ึงจะดูทิศของการส่องแดดเขา้ 
สู่อาคารและนอกเหนือจากนั้นจะเลือกจากรูปทรงตน้ไม ้ไมย้ืนตน้ ไมพุ่้ม หรือไมค้ลุมดิน เพ่ือเป็น
ขอบเขตในการจัดวางขอบเขตของสวน (Softscape) และสนาม (Hardscape) ลกัษณะการเลือก
ตน้ไมข้องสถาปนิกจะคลา้ยกบัภูมิสถาปนิก 

ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์และการพิมพแ์บบสอบถามสถาปนิก   และนัก
ออกแบบสวนจดัสวน สามารถสรุปเป็นแนวทางไดด้งัน้ี 

1. พิจารณาจากทิศของอาคารว่าอาคารรับแดดทิศไหน (เพื่อเป็นการเลือกไม้
ยนืตน้ ไมพุ้่ม หรือไมค้ลุมดิน) 

2. พิจารณาจากรูปทรงของตน้ไม ้
3. พิจารณาจากลกัษณะใบของตน้ไม ้(ใบใหญ่ ใบเลก็) 
4. พิจารณาจากไมใ้บ หรือไมด้อก 
5. พิจารณาความเหมาะสมของต้นไม้กับพ้ืนท่ีก่อสร้างหรือไม่ (ระบบ

นิเวศน์) 
6. พิจารณาจากการร่วงของใบไม ้
7. พิจารณาเร่ืองราคาของตน้ไม ้
ความกลมกลืนในการเลือกตน้ไมส้ าหรับงานจดัสวน เราควรจะค านึงทั้งตวั

อาคารและตัวอาคารซ่ึงจะเป็นตัวก  าหนดรูปแบบและชนิดของสวน ความกลมกลืนดังกล่าว 
นอกจากตัวอาคารรูปทรงของอาคารแล้ว ส่ิงท่ีต้องพิจารณาคือ การจัดวางปลูกต้นไม้ในกลุ่ม
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เดียวกนัท่ีมีทั้งตน้ไมสู้งและเต้ียขนาดแตกต่างกนัไป แทนท่ีจะปลูกตน้ไมท่ี้มีขนาดสูงต ่าแตกต่างกนั
มากมาจดั เราอาจน าต้นไมท่ี้มีความสูงลดหลัน่ไม่มากมาประกอบด้วย เพื่อช่วยเช่ือมโยงให้เกิด
ความนุ่มนวลหรือลกัษณะขนาดและรูปร่างของใบไมก้็เหมือนกนั มีทั้งใบใหญ่ ใบเล็ก ใบฝอย ใบ
ยาว ใบกลม เวลาเลือกใชค้วรดูให้มีความกลมกลืนทั้งขนาด รูปร่าง และสี9 ส่ิงเหล่าน้ีนับว่าเป็น
องค์ประกอบส่วนหน่ึงในการเลือกตน้ไมใ้หต้รงกบัความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัแนวความคิด
ของผูอ้อกแบบและตรงกบัความตอ้งการของเจา้ของโครงการ 

ขอ้สรุปท่ีได้จากหนังสือการจดัสวน ตกแต่งสวน   พอท่ีจะสรุปได้ว่าการ
เลือกใชต้น้ไมใ้นงานจดัสวนซ่ึงมีวิธีการพิจารณาจาก 

1. สภาพแวดลอ้มของพ้ืนท่ี 
2. ความสูงต ่าของตน้ไม ้
3. รูปร่างของใบไม ้
จากบทสมัภาษณ์ แบบสอบถาม อีเมล ์หนงัสือและบทความ ในการเลือก

ตน้ไมส้ าหรับงานออกแบบมีความคลา้ยและไม่แตกต่างกนัมาก แนวความคิดเป็นไปในแนวทาง
เดียวกซ่ึังผูว้จิยัสามารถท่ีจะน าขอ้สรุปดงักล่าวน ามาเป็นค าคน้ต่อไปในโปรแกรมเสริมในคร้ังน้ี 

1.4 ศึกษาและทดลองใช้งานโปรแกรมตวัอย่าง 
ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาโปรแกรมตวัอยา่ง 2 โปรแกรม  ความสามารถของโปรแกรม

น้ีมีความใกลเ้คียงกับงานวิจยัคือ โปรแกรม LandWorksCAD LT10 และโปรแกรม  LandARCH 
200711 ทั้ งสองโปรแกรมเป็นโปรแกรมเขียนแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม ท่ีเหมาะส าหรับนัก
ออกแบบจัดสวน และโปรแกรมสามารถเขียนแบบ ร่างแบบ  (Drawing or Drafting) เขียน
รายละเอียดโครงสร้างแบบ (Structural Detail) เขียนแบบตน้ไม  ้(2D Planting) เขียนตารางตน้ไม ้
ซ่ึงจะกล่าวถึงดงัต่อไปน้ี 
 
 

                                                   
9 พรรณเพญ็ ฉายปรีชา. การจดัสวน (Garden design). (กรุงเทพฯ: บา้นและสวน,  

2009). 
10 LANDWorksCAD LT [computer program], NSW, accessed October 20, 2013, 

available from http://www.cad.com.au/landworks/landworkscad-Starter%20Pack.html 
11 LandARCH 2007 [computer program], UK, accessed February 1, 2014, available  

from http://www.plant.info/info/downloads.htm 

http://www.cad.com.au/landworks/landworkscad-Starter%20Pack.html
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1.4.1 โปรแกรม LandWorksCAD LT 
โปรแกรม  LandWorksCAD LT เป็นโปรแกรมเขียนแบบ Landscape ท่ี

เหมาะส าหรับนกัออกแบบสวนจดัสวน และความสามารถของโปรแกรม สามารถเขียนแบบ งานส
เก็ต เขียนรายละเอียดโครงสร้างแบบ เขียนแบบตน้ไม ้เขียนตารางตน้ไม ้เป็นตน้ 

 
 

 
 
 

 
 
 
        LANDWorksCAD LT Program Overview  
 
ภาพท่ี 27 แสดง LANDWorksCAD LT Program 
ท่ีมา: LANDWorksCAD LT [computer program]. NSW. Accessed October 20, 2013 .Available 
from http://www.cad.com.au/landworks/landworkscad-Starter%20Pack.html 
 
 
 

A 

A 

http://www.cad.com.au/landworks/landworkscad-Starter%20Pack.html
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โปรแกรม LandWorksCAD LT มีพ้ืนท่ีส าหรับเขียนแบบดงัภาพท่ี 28 ซ่ึง
ผูใ้ชส้ามารถเลือกเคร่ืองมือคลา้ยกบัการเขียนแบบบน AutoCAD 
 
 

 

 
 
  Menu Bar     Tool 
 

Drawing Area     LandWorkCad Menu 
 

Material and Edit   
 
 
ภาพท่ี 28 แสดงหนา้จอเขียนแบบโปรแกรม LandWorksCAD LT 

(การแสดงผลจากโปรแกรม LandWorksCAD LT) 
  

B A 

D C 

B 

E 

A 

C 

D 

E 
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การคน้หาขอ้มูลตน้ไมข้องโปรแกรม LandWorksCAD LT สามารถเลือกได้
จาก LandWorkCAD menu ซ่ึงสามารถคน้หาขอ้มูลตน้ไมด้งัภาพท่ี 29 และภาพท่ี 30 

 
 

 

 
 

 
 
  Menu ใหเ้ลือกตน้ไมท่ี้ตอ้งการคน้หา  Search Menu และเง่ือนไข 
 
 

ภาพท่ี 29 แสดงรายการตน้ไมแ้ละช่องคน้หา (Search Menu) 
(การแสดงผลจากโปรแกรม LandWorksCAD LT) 

 

A 

B A 

B 
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  ขอ้มูลตน้ไมท่ี้คน้พบจากฐานขอ้มูล  Block ตน้ไม ้
 

 
ภาพท่ี 30 แสดงผลลพัทจ์ากการคน้หา 

(การแสดงผลจากโปรแกรม LandWorksCAD LT) 
 

หลงัจากการทดลองใชง้านโปรแกรม  LandWorksCAD LT       พบว่าขอ้มูล
ต้นไมเ้ป็นข้อมูลต้นไมพ้ฤกษศาสตร์  (Botanical) ซ่ึงจะไม่มีข้อมูลต้นไม้ท่ีอยู่ในเขตเมืองร้อน 
(Tropical) ซ่ึงมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศเมืองร้อน 
 

A 

B 

A B 
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หลงัจากการท างานบนโปรแกรมส้ินสุดซ่ึงผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถท าการ
บนัทึกขอ้มูล และจะบนัทึกในนามสกุล *.cad ดงัภาพท่ี 31 

 

 
 
 
  Save as type *.cad   Save File 
 
 
 

ภาพท่ี 31 แสดงการบนัทึกแฟ้มขอ้มูล (Save File) 
(การแสดงผลจากโปรแกรม LandWorksCAD LT) 

 

 
 
 

A 

B 

A B 
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กรณีท่ีตอ้งการเป็น File อ่ืนๆซ่ึงผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถ Export File ไดใ้น
นามสกุลท่ีมีใหเ้ช่น .DWF .DWG .IGS .HPGL ดงัภาพท่ี 32 

 

 
 
  Export Menu   Save as type .DWF .DWG .IGS .HPGL 
 

 
ภาพท่ี 32 แสดงการส่งขอ้มูลออก (Export File) ในนามสกลุ .DXF .DWG 

(การแสดงผลจากโปรแกรม LandWorksCAD LT) 
   

จากการทดลองใช้โปรแกรม LandWorksCAD LT        พอท่ีจะสรุปได้ว่า
โปรแกรมไม่สามารถท างานให้จบภายในกระบวนการของโปรแกรมในกรณีท่ีเราตอ้งการแบบท่ี
เป็น .dwg ผูใ้ชโ้ปรแกรมตอ้งส่งค่าออกเพื่อใหไ้ด ้.dwg (Export File) น าไปใชง้านต่อไป 
 
 

A B 

A B 
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1.4.2 โปรแกรม LandARCH 2007 
โปรแกรม LandARCH 2007 เป็นโปรแกรมเสริม Plug in ส าหรับ AutoCAD 

สามารถซ้ือซอฟแวร์น้ีและติดตั้ งเพ่ิม การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์จะต้องมี AutoCAD2007 
AutoCAD LT หรือ Architectural Desktop12 ดงันั้นโปรแกรมน้ีจึงเหมาะส าหรับนักออกแบบภูมิ
สถาปัตยกรรม ในการท างานของโปรแกรมคือการเขียนแบบ 2 มิติบนโปรแกรม AutoCAD แต่
สามารถเรียกเคร่ืองมือคน้หาตน้ไม ้และสามารถเลือก Block ตน้ไมว้างบนแบบท่ีเราเขียนไดท้นัที 
ซ่ึงในโปรแกรมเสริมมีระบบฐานขอ้มูลของตน้ไม ้ท่ีแสดงดว้ยแปลนตน้ไม ้(Block) ดงัภาพท่ี 33 
 
 

 

 
 
 

  Block ตน้ไมจ้ากฐานขอ้มูล 
 

ภาพท่ี 33 แสดงแปลนตน้ไมจ้ากฐานขอ้มูล 
(การแสดงผลจากโปรแกรม LandARCH 2007) 

 
 

 

                                                   
12 LandARCH 2007, เขา้ถึงเมื่อ 1 กุมภาพนั 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.plant.info/info/aboutus.htm 

A 

A 

http://www.plant.info/info/aboutus.htm
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ในระบบฐานข้อมูลของโปรแกรม  LandARCH 2007 มี Block ต้นไม ้ภาพ
ตน้ไม ้และคุณสมบติัของตน้ไม ้ท าให้สถาปนิกหรือภูมิสถาปนิกสามารถเลือกใช ้Block ตน้ไมไ้ด้
จากฐานขอ้มูล ดงัภาพท่ี 34 และภาพท่ี 35 
 

 
 

 
  แสดงคุณสมบติัตน้ไมช่ื้อ ชนิด ขนาด 
 
 
ภาพท่ี 34 แสดงขอ้มูลตน้ไมจ้ากระบบฐานขอ้มูล 

(การแสดงผลจากโปรแกรม LandARCH 2007) 
 

A 

A 
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      แสดงรูปทรงตน้ไม ้                 แสดงลกัษณะใบตน้ไม ้

 
ภาพท่ี 35 แสดงขอ้มูลตน้ไมจ้ากระบบฐานขอ้มูล 

(การแสดงผลจากโปรแกรม LandARCH 2007) 
 

จากการทดลองใชโ้ปรแกรม LandARCH 2007 เป็นโปรแกรมเสริมส าหรับ
โปรแกรม AutoCAD พอท่ีจะสรุปไดพ้อสังเขป ฐานขอ้มูลตน้ไมเ้ป็นตน้ไมแ้ถบยุโรปท่ีเหมาะกบั
อากาศหนาว ซ่ึงอาจจะไม่เหมาะกบัประเทศไทย ลกัษณะของโปรแกรมคลา้ยคลึงกบัโปรแกรม 
LandWorksCAD LT  โปรแกรม LandARCH 2007 สามารถท างานร่วมกบัโปรแกรม GlobalCAD 
ซ่ึงโปรแกรม GlobalCAD เป็น Plug-in ส าหรับโปรแกรม Autocad เช่นกันซ่ึงเหมาะส าหรับงาน
เขียนแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมและสามารถแสดงผลแบบเป็น 3 มิติ ดงันั้นทั้ง 2 โปรแกรมมีการใช้
งานคลา้ยกัน แต่โปรแกรม LandWorksCAD LT  เป็นโปรแกรมท่ีไม่ต้องมี Autocad เป็นระบบ
รองรับ ส่วนโปรแกรม LandARCH 2007 ตอ้งมีโปรแกรม Autocad เป็นระบบรองรับเน่ืองจากเป็น 
Plug-in ส าหรับงานเขียนแบบบน AutoCAD 
 

A 

B 

B A 
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ความแตกต่างระหว่างโปรแกรม    LandWorksCAD LT      และโปรแกรม 
LandARCH 2007 พอท่ีจะสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบโปรแกรม LandWorksCAD LT และโปรแกรม LandARCH 2007 

ความสามารถ โปรแกรม LandWorksCAD 
LT   

โปรแกรม LandARCH 2007 

ระบบปฎิบติัการ Stand alone AutoCAD 
การบนัทึกขอ้มูล *.cad .dwg 
ระบบการคน้หาขอ้มูล มี มี 
ฐานขอ้มูลตน้ไม ้ Botanical Plants เป็นต้นไม้ท่ี

เห มาะกับ ภู มิ อาก าศหน าว
มากกว่าภูมิอากาศร้อน 

Botanical Plants เป็นตน้ไมท่ี้
เหมาะกับภูมิอากาศหนาว
มากกว่าภูมิอากาศร้อน 

การใชง้าน ยาก ง่าย 
การแปลงไฟล ์ มี - 
Block ตน้ไม ้ มี มี 
เพ่ิมขอ้มูลตน้ไม ้ มี มี 

 
จากการทดลองโปรแกรมตวัอย่างทั้งสองโปรแกรมนั้นซ่ึงพอท่ีจะสรุปได้

ดงัน้ี  ทั้งสองโปรแกรมเป็นโปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติและมีฐานขอ้มูลส าหรับคน้หาขอ้มูลตน้ไม ้
และมี Block ตน้ไมส้ าหรับเขียนแบบ 2 มิติ และทั้งสองโปรแกรมมีความแตกต่างเพียงเลก็นอ้ยดงัท่ี
สรุปในตารางเปรียบเทียบโปรแกรม 

จากการทดลองใชโ้ปรแกรมทั้งสอง      ผูว้ิจยัจึงมีแนวความคิดในการจดัเก็บ
ระบบฐานขอ้มูลตน้ไมค้วรเป็นตน้ไมท่ี้เหมาะสมกบัภูมิอากาศ สภาพแวดลอ้มของประเทศไทย 
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2. ภาษาคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในการพฒันาโปรแกรม  
จากการศึกษาขั้นตอนการท างานของนกัออกแบบสวนพบว่า     ส่วนใหญ่ใชโ้ปรแกรม 

เขียนแบบ 2 มิติเป็นหลกั ส าหรับการเขียนแบบผงัต าแหน่งการวางต้นไมแ้ละไมค้ลุมดิน    และ
จดัท ารายการประมาณการในโปรแกรมตารางค านวณอิเล็กทรอนิกส์ (Spread Sheet) ทั้งน้ีการนับ
จ านวนใชว้ิธีการนบัดว้ยมือ จากแบบท่ีพิมพอ์อกมาหรือในหนา้จอโปรแกรมเขียนแบบ 

ในการพฒันาคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกการพฒันาในรูปแบบของ  โปรแกรมเสริมบนโปรแกรม 
เขียนแบบ 2 มิติท่ีแพร่หลายในปัจจุบนั คือ NanoCAD เน่ืองจากมีการท างานคลา้ยกบั      โปรแกรม 
AutoCAD และเป็น Freeware ภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาเป็นภาษา C#      ซ่ึงเป็นภาษาหลกัท่ีใชใ้นการ
พฒันาบน NanoCAD และ AutoCAD  

2.1 โปรแกรมภาษา C#13 
ภาษาซีชาร์ป (C# Programming Language) เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวตัถุท างานบน 

ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก (.NET FRAMWORK) พฒันาโดยบริษทัไมโครซอฟท์และม ีAnders Hejlsberg 
เป็นหัวหน้าโครงการ14 โดยมีรากฐานมาจากภาษาซีพลสัพลสั ( C++)และภาษาอ่ืนๆ (โดยเฉพาะ
ภาษาเดลไฟและจาวา) โดยปัจจุบันภาษาซีซาร์ปเป็นภาษามาตรฐานรองรับโดย  ECMA 
และ International Standards Organization (ISO) 

ไมโครซอฟท์มีมาตรฐานภาษา C#  ให้กับ ECMA และได้รับการยอมรับเป็น
ม าต ร ฐ าน  ECMA ใน เดื อ น ธัน ว าค ม  ค .ศ .2 0 0 1  ใน ช่ื อ ว่ า  ECMA-3 3 4  C# Language 
Specification ใน คศ.2003 ภาษาซีชาร์ปไดรั้บการยอมรับเป็นมาตรฐาน ISO (ISO/IEC 23270) 

2.1.1 มาตรฐาน ISO/IEC 23270:2003   
ระบุรูปแบบ และก าหนดการแปล (ตีความ) โปรแกรมท่ีเขียนด้วยภาษาซี

ชาร์ป(C#language) โดยตวัมาตรฐานไดร้ะบุคือ 
1. รูปแบบการน าเสนอ  
2. ไวยากรณ์  
3. กฎการตีความส าหรับแปลโปรแกรมภาษาซีชาร์ป 
4. ขอ้หา้ม และขอ้จ ากดั ของเคร่ืองมือท่ีสร้างตามขอ้ก าหนดของซีชาร์ป  

                                                   
13 C# Language, เขา้ถึง 25 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://th.wikipedia.org/wiki/ภาษาซีชาร์ป 
14 Technical Recognition Awards, accessed December 25, 2013, available from     

http://www.microsoft.com/about/technicalrecognition/Anders-Hejlsberg.aspx 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Anders_Hejlsberg&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ECMA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2001
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2003
http://th.wikipedia.org/wiki/ISO
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2.1.2 มาตรฐาน ISO/IEC 23270:2003 ไม่ได้ระบุ 
1. กลไกในการแปลงโปรแกรมภาษาซีชาร์ป เพื่อใชป้ระมวลผลขอ้มูล  
2. กลไกในการเรียกโปรแกรมภาษาซีชาร์ปท างาน เพ่ือใชป้ระมวลผลขอ้มูล  
3. กลไกในการแปลงขอ้มูลเขา้เพื่อใชก้บัโปรแกรมภาษาซีชาร์ป  
4. กลไกในการแปลงขอ้มูลออก หลงัจากถูกประมวลผลโดยโปรแกรม  
5. ขนาดหรือความซบัซอ้นของโปรแกรมและขอ้มูลท่ีเกินความสามารถของ

ระบบการประมวลผลขอ้มูลท่ีเฉพาะเจาะจงหรือโดยเฉพาะอยา่งยิง่ความสามารถในการประมวลผล
ของโปรแกรมภาษาซีชาร์ป 

6. ความต้องการท่ีน้อย ท่ี สุดของระบบการประมวลผลข้อมูล  ท่ี มี
ความสามารถในการสนบัสนุนการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้ง 

2.2 โปรแกรม NanoCAD 
2.2.1 แนวทางการพฒันาโปรแกรมเสริมบน NanoCAD 

โปรแกรม NanoCAD ไดจ้ดัท า Open API ส าหรับนกัพฒันาท่ีตอ้งการพฒันา
โปรแกรมเสริมเพื่อใชง้านร่วมกบัโปรแกรม NanoCAD โดยสนบัสนุนการพฒันาดว้ยภาษาและ
เทคโนโลยกีารเขียนโปรแกรมดว้ย COM, LIPS, .NET และ C++ 

ในท่ีน้ีขอกล่าวถึง API ซ่ึงโปรแกรม NanaCAD เป็นโปรแกรม Open API 
ข้อดีของการ Open API คือเอพีไอ  หรือ  ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์  ( Application 
Programming Interface: API) หมายถึงวิธีการท่ีระบบปฏิบติัการ ไลบรารี หรือบริการอ่ืนๆท่ีเปิดให้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อเรียกใชง้านได ้เอพีไอ แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ15 

1. เอพีไอท่ีข้ึนกบัภาษา (language-dependent API) คือ เอพีไอ ท่ีสามารถการ
เรียกใชจ้ากโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนดว้ยภาษาเพียงภาษาใดภาษาหน่ึง 

2. เอพีไอไม่ข้ึนกบัภาษา (language-independent API) คือ เอพีไอ ท่ีสามารถ
เรียกไดจ้ากโปรแกรมหลายๆภาษา  
 
 
 
 
 

                                                   
15 API, เขา้ถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2257, เขา้ถึงไดจ้าก http://th.wikipedia.org/wiki/เอพีไอ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/เอ
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ส าหรับโปรแกรม NanoCAD ย ังไม่ เป็น ท่ี รู้จักมากส าหรับนักพัฒนา
โปรแกรมเน่ืองจาก NanoCAD เป็นโปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติเหมือนกบัโปรแกรม AutoCAD การ
พฒันาโปรแกรมเสริมบน NanoCAD ชุดค าสั่งมีความคลา้ยคลึงกบัชุดค าสั่งของ AutoCAD และใช้
โปรแกรม C# เป็นตวัเขียนชุดค าสั่งและเป็นท่ีนิยมส าหรับนักพฒันาโปรแกรมส าหรับงานเขียน
แบบ 2 มิติ ในงานคน้ควา้คร้ังน้ีผูว้ิจยัจะตอ้งใชว้ิธีการคน้หาขอ้มูลจากการแสดงความคิดเห็นบน 
Internet ท่ีเรียกกนัว่าBlock ( Blog) ท่ีนักพฒัาโปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ เช่น โปรแกรม AutoCAD 
แสดงความคิดเห็นและมีการเสนอแนวทาง และการแกปั้ญหาแต่ละประเด็นส าหรับผูท่ี้สนใจ และมี
ปัญหาท่ีคล้ายๆกัน  ซ่ึงโปรแกรม  NanoCAD มีแนวทางในการท างานเหมือนกับโปรแกรม 
AutoCAD 

ข้อดีในการเลือกใช้โปรแกรม  NanoCAD เป็นโปรแกรมในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมคร้ังน้ีซ่ึงการท างานของโปรแกรม NanoCAD เหมือนกบัโปรแกรม AutoCAD และ
โปรแกรม NanoCAD เป็นโปรแกรมท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย (Freeware) ในการ Download มาใชง้าน
สามารถท่ีจะ Download ได้จาก  http://nanocad.com/page/DownloadNanoCAD16  ผูใ้ช้โปรแกรม 
NanoCAD สามารถท าการติดตั้งไดที้ละขั้นตอน (Step by Step) หรือท าตามขั้นตอนของหน้าต่าง
ช่วยติดตั้ง (Wizard Installation)  

2.2.2 ขั้นตอนการสร้างโปรแกรมเสริมบน NanoCAD 
2.2.2.1 ส าหรับโปรแกรมเสริมบน  NanoCAD นั้ นผูใ้ช้โปรแกรมจะต้อง

ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 หรือ Microsoft Visual Studio 2008 Express และ
ติดตั้งโปรแกรม NanoCAD ซ่ึงจะกล่าวดงัต่อไปน้ี 

2.2.2.2 ขั้นตอนการสร้างโปรแกรมเสริมส าหรับ NanoCAD ดว้ย Microsoft 
Visual Studio .Net C#  ส าหรับผูใ้ชโ้ปรแกรมท่ีตอ้งการใช้ โปรแกรมเสริม NanoCAD นั้นก่อนอ่ืน
ต้องท าการติดตั้ งโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 หรือ Microsoft Visual Studio 2008 
Express ก่อน ผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถติดตั้งไดที้ละขั้นตอน (Step by Step ) หรือท าตามขั้นตอนของ
หนา้ต่างช่วยติดตั้ง (Wizard Installation) หลงัจากนั้นผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถสร้างโปรเจกตโ์ดยคลิก
ท่ีเมนู File > New > Project เพื่อก  าหนดรูปแบบของโปรเจกต ์เป็น Visual C# แบบ Windows และ
สร้างเป็นแบบ Class Library เพื่อเป็นตวัติดต่อกบัโปรแกรม NanoCAD 

 

                                                   
16 NanoCAD Software version 3.5 [computer program], accessed August 18, 2012, 

available from http://nanocad.com/page/DownloadNanoCAD 

http://nanocad.com/page/DownloadNanoCAD
http://nanocad.com/page/DownloadNanoCAD
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2.2.2.3 ผู ้ใช้โปรแกรมจะต้องท าการสร้างไลบรารี  (Library) ส าห รับ
โปรแกรม NanoCAD ก่อนอ่ืนจะต้องท าการอา้งถึงไลบรารีของโปรแกรม NanoCAD API เพื่อ
น าเขา้มาใชใ้นการเขียนโปรแกรมติดต่อกบั NanoCAD โดยการเพ่ิม Reference จากเมนู References 
> Add > Reference… ในหนา้ต่าง Solution Explorer ดูไดจ้ากภาพท่ี 36 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 36 แสดงการเพ่ิม Reference 

(โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 การเพ่ิม Reference) 
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หลงัจากเพ่ิมไลบรารีแลว้ ในส่วนของการเขียนโปรแกรม จะต้องมี
การอา้งถึงไลบรารีก่อนเพื่อความสะดวกในการเรียกใชง้าน ดงัภาพท่ี 37 
 

// NanoCAD reference 
using Teigha.DatabaseServices; 
using Teigha.Runtime; 
using Teigha.Geometry; 
using HostMgd.ApplicationServices; 
using HostMgd.EditorInput; 
using acadApp = HostMgd.ApplicationServices.Application; 
using Platform = HostMgd; 
using PlatformDb = Teigha; 
 

 
ภาพท่ี 37 แสดงการเรียกใชง้านไลบรารี (Library) 

(โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 การอา้งถึงไลบรารี) 
 

จากตัวอย่างระบบปฏิบัติการโปรแกรมภาษา C#   กับโปรแกรม 
NanoCAD ดงัท่ีไดก้ล่าวโปรแกรม NanoCAD เป็นโปรแกรม Open API ดงันั้นผูว้ิจยัขอยกตวัอยา่ง
การเขียนโปรแกรมด้วย C# ซ่ึงเป็นภาษาท่ีผูว้ิจัยได้เลือกภาษา C# เป็นระบบปฏิบัติการในการ
เช่ือมต่อและท างานร่วมกนักบัโปรแกรม NanoCAD บน Visual Studio 2008 

เราสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อน าไปใช้งานร่วมกับ   โปรแกรม 
NanoCAD  ไดด้งัตวัอย่างต่อไปน้ีซ่ึงเขียนค าสั่งให้แสดงขอ้ความในกรอบหน้าต่าง MessageBox 
ด้วยข้อความว่า “ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วย C#” ท่ีจะแสดงผลในหน้าจอของโปรแกรม 
NanoCAD ดงัภาพท่ี 38 และภาพท่ี 39 
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using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
// NanoCAD reference 
using Teigha.DatabaseServices; 
using Teigha.Runtime; 
using Teigha.Geometry; 
using HostMgd.ApplicationServices; 
using HostMgd.EditorInput; 
using acadApp = HostMgd.ApplicationServices.Application; 
using Platform = HostMgd; 
using PlatformDb = Teigha; 
using System.IO; 
using System.ComponentModel; 
[assembly: CommandClass(typeof(ClassLibrary1.Class1))] 
namespace ClassLibrary1 
{ 
    public class Class1 
    { 
        [CommandMethod("MESSAGE")] 
        public void cmdMessage() 
        { 
            System.Windows.Forms.MessageBox.Show("ตวัอย่างการเขียนโปรแกรมดว้ย 
C#"); 
        } 
    } 
} 

 
ภาพท่ี 38 แสดง Code ตวัอยา่งของโปรแกรมท่ีแสดงผลขอ้ความใน NanoCAD  

(โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 ใน Class) 
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หลงัจากท่ีโปรแกรมไดท้ าการประมวลผล(Compile) แต่ละขั้นตอน
จนส้ินสุดกระบวนการเราจะไดผ้ลท่ีหนา้จอของโปรแกรม NanoCAD ดงัภาพท่ี 39  
 

 

 

 
 
ภาพท่ี 39 แสดงโปรแกรมแสดงผลขอ้ความใน NanoCAD 

(โปรแกรม NanoCAD หลงัจาก Built โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008) 
 

จากตวัอยา่งดงักล่าวท่ีแสดงระบบปฏิบติัการของโปรแกรมภาษา C# 
กบัโปรแกรม NanoCAD นั้นซ่ึงผูว้ิจยัไดด้  าเนินงานออกแบบโปรแกรมเสริมไดใ้ชโ้ปรแกรมภาษา 
C# เป็นการเช่ือมต่อการปฏิบติัการระหว่างภาษา C# กบัโปรแกรม NanoCAD 

2.3 ระบบฐานข้อมูล (Database) 
2.3.1 ความหมายของระบบฐานข้อมูล17 

ระบบฐานขอ้มูล (Database System) เป็นค าประสมระหว่างค าว่า  
“ระบบ” (System) กบัค าว่า “ฐานขอ้มูล” (Database) มีความหมายและองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

ความหมายระบบฐานข้อมูล โดยพ้ืนฐานเป็นระบบจัดเก็บระเบียนด้วย
คอมพิวเตอร์ (A database system is basically a computerized record-keeping system.) สามารถ
ท างานกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูลในลกัษณะต่าง ๆ ได ้เช่น 
 

                                                   
17 ธีระทศัน์ เสียงอ่อน, ความหมายของระบบฐานข้อมูล, เขา้ถึงเมื่อ 25 ธนัวาคม 2556,  

เขา้ถึงไดจ้าก http://itd.htc.ac.th/st_it50/it5012/P_1/DB/B1.htm 
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1. เพ่ิมแฟ้มใหม่เขา้ในฐานขอ้มูล 
2. แทรกขอ้มูลลงในแฟ้ม 
3. ดึงขอ้มูลมาจากแฟ้ม 
4. เปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีมีอยู่ 
5. ลบขอ้มูล 
6. ลบแฟ้ม 
ระบบฐานขอ้มูล มีวตัถุประสงค์หลกัในการจัดเก็บขอ้สนเทศและให้ผูใ้ช้

สืบคน้ ตลอดจนปรับปรุงขอ้สนเทศนั้นใหเ้ป็นปัจจุบนั 
องคป์ระกอบระบบฐานขอ้มูลมีองคป์ระกอบหลกั 4 องคป์ระกอบ18 ไดแ้ก่ 
1. ข้อมูล (Data) ข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลรวมและแบ่งปันกันได้    (Both 

Integrated and Shared) ข้อมูลรวม (Integrated) ในฐานข้อมูล หมายถึง อาจมีข้อมูลซ ้ าซ้อนกัน
ระหว่างแฟ้มต่าง ๆ นอ้ยท่ีสุด หรือเท่าท่ีจ  าเป็น  

2. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ฮาร์ดแวร์ของระบบฐานขอ้มูลประกอบไปด้วย 2 
ส่วน คือ 

2.1 ท่ีเก็บข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Volumes) เพื่อเก็บขอ้มูลดว้ย
อุปกรณ์น าเขา้ส่งออกขอ้มูล (ดิสกไ์ดร์ฟ) ตวัควบคุมอุปกรณ์ ช่องน าเขา้ และส่งออกขอ้มูล 

2.2 ตวัประมวลผลฮาร์ดแวร์ (Hardware Compiler) หน่วยความจ าหลกั ท่ี
สนบัสนุนการท างานของระบบฐานขอ้มูล 

3. ซอฟตแ์วร์ (Software) ซอฟตแ์วร์ เป็นส่วนเช่ือมระหว่างผูใ้ชก้บั 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ในท่ีน้ีคือ ระบบจดัการฐานขอ้มูล หรือระบบบริหารฐานข้อมูล (Database 
Management System: DBMS) ซ่ึงมีหน้าท่ีช่วยซ่อนกับผู ้ใช้ฐานข้อมูลจากรายละเอียดระดับ
ฮาร์ดแวร์ ระบบจดัการฐานข้อมูลจะท าให้ผูใ้ชรู้้จกัฐานขอ้มูลในระดบัท่ีอยู่เหนือระดบัฮาร์ดแวร์
และช่วยสนับสนุนการปฏิบติังานของผูใ้ช ้เช่น การปฏิบัติงานด้วยภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง 
(Structured Query Language: SQL) 

4. ผูใ้ช ้(Users) ผูใ้ชม้ี 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
4.1 โปรแกรมเมอร์ (Programmer) เขียนโปรแกรมประยกุตใ์ชฐ้านขอ้มูล

ดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหน่ึง 

                                                   
18

 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ,์ ระบบฐานข้อมูล (Database Systems), (กรุงเทพฯ: ซีเอด็ 
ยเูคชัน่, 2551). 
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4.2 ผูใ้ช้ปลายสุด (End Users) ติดต่อกับระบบจากสถานีงานออนไลน์ 
(Online) ผูใ้ช ้สามารถเขา้ถึงฐานขอ้มูลผา่นโปรแกรม หรืออาจใชส่้วนติดต่อ (Interface) ท่ีให้มาซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของซอฟต์แวร์ฐานขอ้มูล โดยเป็นส่วนท่ีสร้างไวแ้ลว้ซ่ึงผูใ้ชป้ลายสุดไม่ต้องเขียน
โปรแกรมข้ึนมาเอง ผูใ้ชป้ลายสุดเพียงแต่ออกค าร้องขอ (Requests) ต่อฐานขอ้มูล ดว้ยภาษา SQL
เช่น ค  าสัง่ SELECT, INSERT 

4.3 ผู ้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator: DBA) เป็นผู ้ดูแลทั้ ง
ฐานข้อมูลและระบบจัด ก ารฐานข้อมูล  มีหน้ าท่ี รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของ
ขอ้มูล ประสานงานและตรวจสอบการใช้งาน รวมทั้งจดัหาและดูแลรักษาอุปกรณ์ทั้งทางด้าน
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟตแ์วร์ (Software) 

2.3.2 การออกแบบฐานข้อมูล19 
ก่อนการออกแบบฐานขอ้มูล ควรจดัแบ่งขอ้มูลเป็นระบบอยา่งเหมาะสม ไม่

ซ ้าซอ้น โดยการด าเนินการดงัน้ี 
1. ก  าหนดว่าจะตอ้งมีขอ้มูลอะไรบา้งท่ีเก่ียวกบั ตาราง (Table) เช่น ตาราง

ลูกคา้จะตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบั ช่ือ สกุล วนัเดือนปีเกิด ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ส่วน  ตารางใบสัง่ซ้ือ
จะตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัรหสัสินคา้ จ  านวน ส่วนลด ขอ้มูลเหล่าน้ีข้ึนอยูก่บัว่างานออกแบบฐานขอ้มูล
เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัอะไร และควรจะมีอะไรประกอบในการสร้างตารางส าหรับฐานขอ้มูล ท่ีเป็น
ขอ้มูลส าคญัในการออกแบบแต่ละคร้ัง 

2. ลดความซ ้ าซ้อนของฐานข้อมูลโดยก าหนด เขตขอ้มูล     (Field) ต่างๆ 
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม เขตขอ้มูลคือหน่วยขอ้มูลท่ีประกอบมาจากอกัขระ   ตั้งแต่หน่ึงอกัขระข้ึนไป
มารวมกนั เช่น หมายเลขประจ าตวัประชาชน (PopID) ช่ือ (First Name) นามสกุล (Last Name) 

3. ก  าหนความสมัพนัธร์ะหว่าง ตาราง (Table) โดยก าหนดคียห์ลกั (Primary 
Key: PK) และ คีย ์นอก (Foreign Key: FK) ข้ึนในตารางที เก่ียวข้อง   คีย ์หลัก  (Primary Key: 
PK) หมายถึง Field ท่ีมีขอ้มูลไม่ซ ้ากนั เช่น  เขตขอ้มูลรหัสลูกคา้ ซ่ึงจะตอ้งไม่มีลูกคา้คนใดใชร้หัส
ซ ้ ากนั โดยในหน่ึง ตารางควรมีคียห์ลกั (Primary Key: PK) เพียง 1 คีย ์และใน คียห์ลกั (Primary 
Key: PK) จะตอ้งไม่เป็นค่าว่าง Null 

                                                   
19 การออกแบบฐานข้อมูล, เขา้ถึงเมื่อ 31 มีนาคม 2257, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://kitikorn.site90.net/43201/design.htm 

http://kitikorn.site90.net/43201/design.htm
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คียคู่์แข่ง (Candidate Key) หมายถึงเขตขอ้มูลหน่ึงหรือหลายเขตขอ้มูลมี
คุณสมบติัเป็น คียห์ลกั PK (ไม่ซ ้า) และไม่ไดใ้ชเ้ป็นคียห์ลกั เช่น รหสัสินคา้เป็น คียห์ลกั    ส่วนช่ือ
สินคา้ก็ไม่ซ ้าเช่นกนัแต่ไม่ไดเ้ป็นคียห์ลกัจึงเป็นคียคู่์แข่ง 

คี ย ์น อ ก  (Foreign Key: FK) ห ม าย ถึ ง    เข ต ข้ อ มู ล  (Field)  ห รื อ
ส่วนประกอบของตารางหน่ึงซ่ึงมีความสัมพันธ์กับ  เขตข้อมูลในตารางอ่ืน  ท่ี เป็นคีย์หลัก 
(PrimaryKey: PK) โดยสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างกนัได ้

2.3.3 ระบบบริหารฐานข้อมูล (Database Management System)20 
ระบบบริหารฐานขอ้มูล บางท่ีเรียกว่า ระบบจดัการฐานขอ้มูล แทท่ี้จริงคือ 

ซอฟต์แวร์ท่ีจัดการการเข้าถึงทุกอย่างท่ีกระท ากับฐานข้อมูล (The DBMS is the software that 
handles all access to the database) ซ่ึงไดแ้ก่ขั้นตอนการกระท าต่อไปน้ี 

1. ผูใ้ชอ้อกค าร้องขอเขา้สู่ฐานขอ้มูลโดยใชภ้าษายอ่ยขอ้มูล 
2. ระบบจะตรวจจบัค าร้องขอและวิเคราะห์ความสมัพนัธ ์
3. ระบบจะตรวจดูวตัถุเค้าร่างภายนอก (External Schema) ของผูใ้ช้ การ

เช่ือมระหว่างระดบัภายนอกกบัระดบัแนวคิด เคา้ร่างแนวคิด การเช่ือมระหว่างระดบัแนวคิดกับ
ระดบัภายใน และนิยามโครงสร้างการจดัเก็บ (Storage Structure Definition) 

4. ระบบจะท าตามค าร้องขอโดยกระท ากบัฐานขอ้มูล   ท่ีได้ถูกจดัเก็บไว ้   
(The DBMS executes the operations on the stored database) 

2.3.4 ระบบจดัการฐานข้อมูล21 (DBMSs)  
ระบบการจดัการขอ้มูลเป็นแอพพลิเคชนัท่ีถูกออกแบบมาเพื่อส่ือสารกบัผูใ้ช ้

และเป็นตวัประสานงานระหว่างแอพพลิเคชัน (Application) อ่ืนๆ กบัตัวฐานข้อมูล เพื่อการเก็บ
และน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลเหล่านั้น 

ระบบจดัการฐานข้อมูลเอนกประสงค์หมายถึงระบบจัดการฐานข้อมูลท่ี
ออกแบบข้ึนใช้เพ่ือให้ท างานสนองความต้องการได้หลายวตัถุประสงค์ เช่น การก าหนดค่า
ฐานขอ้มูล การสร้างฐานขอ้มูล การคน้หาขอ้มูลมาแสดงผล การเพ่ิมเติมขอ้มูลใหม่ และการจดัการ
ฐานขอ้มลูต่างๆ 

                                                   
20 ธีระทศัน์ เสียงอ่อน, ระบบบริหารฐานข้อมูล, เขา้ถึง 25 ธนัวาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://itd.htc.ac.th/st_it50/it5012/P_1/DB/B1.htm 
21 DBMSs,  accessed December 25, 2013, available from     

http://en.wikipedia.org/wiki/Database 
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ระบบจัดการฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดี   ได้แก่      MySQL,   MariaDB, 
PostgreSQL, SQLite,   Microsoft SQL Server, Oracle, SAP, dBASE, FoxPro, IBM DB2,   
LibreOffice ฐานและ FileMaker Pro สามารถน ามาใชก้ับอีกระบบหน่ึงได้ แต่โปรแกรมจัดการ
ฐานขอ้มูลต่างระบบเหล่านั้นสามารถท างานประสานกันได้โดยอาศยัมาตรฐานการเขา้ถึงขอ้มูล 
ไดแ้ก่       SQL และ ODBC หรือ JDBC ท่ีเอ้ืออ  านวยให้โปรแกรมจดัการฐานข้อมูลระบบหน่ึงๆ 
ท างานกบัฐานขอ้มูลมากกว่าหน่ึงฐานขอ้มูลได ้

จากระบบการจดัการฐานขอ้มูล  (DBMSs)      ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัมากไดแ้ก่  

MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, Microsoft SQL Server, Oracle, SAP, dBASE, FoxPro, 
IBM DB2, LibreOffice ฐานและ FileMaker Pro ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกระบบการจดัการขอ้มูล SQLite ใชใ้น
การพฒันาโปรแกรมในคร้ังน้ี 

2.3.5 ระบบฐานข้อมูล SQLite22 
การออกแบบระบบฐานขอ้มูล ใชโ้ปรแกรมจัดการฐานข้อมูล SQLite ซ่ึง

เป็นโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลขนาดเลก็ สามารถจดัการขอ้มูลไดง่้ายและรวดเร็ว เหมาะส าหรับ
ระบบฐานขอ้มูลท่ีมีปริมาณข้อมูลไม่มากนัก และสามารถน าไปใชง้านในลกัษณะแฟ้มข้อมูลท่ี
บรรจุไปพร้อมกบัซอฟแวร์ ไม่ตอ้งอาศยัการท างานแบบไคลเอนต-์เซิร์ฟเวอร์ 

SQLite เป็นฐานขอ้มูลขนาดเลก็เช่นเดียวกบั MS Access ส่ิงท่ีแตกต่างกนัคือ
ติดตั้ งง่ายไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่จ  ากัดระบบปฎิบัติการเช่น  ไมโครซอฟท์ วินโดวส์  (Microsoft 
Window) แมคโอเอส (Mac OS) และลินุกซ์ (Linux) ส าหรับฐานข้อมูลของ SQLite เป็นลกัษณะ
ไฟล์ข้อมูลธรรมดา กล่าวคือ เก็บข้อมูลไว้ในไฟล์เพียงไฟล์เดียวเช่นเดียวกับ *.mdb ของ MS 
Access และ *.mdf ของ MS SQL Server ดังนั้ นจึงควรตั้ งช่ือนามสกุลของไฟล์ท่ีไม่ให้ซ ้ ากับ
ฐานขอ้มูลตระกูลอ่ืนดงัตวัอย่างเช่น .db, .dat, .sdb, .s3db เป็นตน้ SQLite เหมาะกบัแอปพลิเคชัน
แบบ Stand-alone สามารถน าไปประยุกต์ใชง้านไดห้ลากหลาย เช่น ดิกชินนารี แคตาล็อคสินค้า 
โปรแกรมแบบสอบถาม การเก็บขอ้มูลท่ีตอ้งการส่งเป็นไฟลข์อ้มูลทาง Mail หรือมือถือ เป็นตน้ 

 
 

 
 

                                                   
22 SOLite, เขา้ถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://my.thaifox.net/modules.php?name=News&file=article&sid=50 

http://www.sqlite.org/about.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://my.thaifox.net/modules.php?name=News&file=article&sid=50
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2.3.5.1 การใช้งานที่เหมาะสมส าหรับ SQLite23 
SQLite ซ่ึงจะมีความแตกต่างจาก SQL อ่ืน ๆ มากท่ีสุดคือ เคร่ืองมือ

ฐานขอ้มูลท่ีมีจุดมุ่งหมายหลกัของการออกแบบคือ การใชง้านง่าย 
1. ง่ายในการจดัการ 
2. ง่ายต่อการท างาน 
4. ง่ายท่ีจะฝังในโปรแกรมขนาดใหญ่ 
5. ง่ายๆในการรักษา และปรับแต่ง 
SQLite เป็นฐานข้อมูลตัวเล็กๆ ท่ีท างานได้โดยไม่พึ่ ง Engine 

ภายนอกแอพพลิเคชนั (Application) และไม่มีค่าใชจ่้ายในการน ามาใชง้าน สามารถใชไ้ดก้บัหลาย
ภาษา แต่ส าหรับ C# ต้องใช้เคร่ืองมือ SQLite ADO.Net 2.0/3.5 จาก Third Party แทนส าหรับใน
เวอร์ชนั (Version) ปัจจุบนั  

2.3.5.2 ข้อดีของ SQLite 
พฒันาโดย D. Richard Hipp24 ดว้ยภาษา C จ านวน Code รวมๆ แลว้

ประมาณสามหมื่นกว่าบรรทัดซ่ึงผูพ้ฒันาโปรแกรมไดรั้บค าชมว่าเป็นผูท่ี้เขา้ใจในวิทยาการดา้น
คอมพิวเตอร์อยา่งถ่องแท ้ซ่ึง D. Richard Hipp เป็นนกัพฒันา (Developer) SQLite 

ส าหรับ  SQLite     น่าจะเป็นฐานขอ้มูลท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุดในโลก 
เน่ืองจาก เล็ก เร็ว แรงและท่ีส าคญัมากคือ เสถียรและขอ้ดีคือไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายและสามารถขา้ม
ฐาน (cross-platform) เป็นฐานขอ้มูลท่ีจดัเก็บในไฟลเ์ดียวไดโ้ดยไม่ตอ้งมีฝ่ัง Server และไม่ตอ้งตั้ง
ค่าใดๆใหซ้บัซอ้น 

ถา้ใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับ Website ท่ีคนเข้าไม่มากนักสามารถ
ใชไ้ดดี้หรือเป็นฐานขอ้มูลส าหรับโปรแกรมส าหรับเคร่ือง PDA มีความสะดวกเพราะมีขนาดเล็ก 
ส าหรับฐานขอ้มูลใดก็ตามท่ีใช ้Microsoft Access สามารถใช ้SQLite แทนได ้ 

 
 

                                                   
23 Richard Hipp, SQLite, accessed December 25, 2013, 

available from http://www.sqlite.org/whentouse.html 
24 The SQLite Development Team, accessed December 25, 2013,  

available from http://www.sqlite.org/crew.html 
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สถานการณ์ท่ีไม่ เหมาะส าหรับ SQLite ได้แก่โปรแกรม Client / 
Server ท่ีระบบขอ้มูลมีการส่งผ่านขอ้มูลสูงมากเช่น Website ท่ีมีคนเขา้มาก ควรจะใช ้RDBMS ตวั
ใหญ่เช่น MySQL, MS SQL เป็นตน้ซ่ึงจะเหมาะสมกบัการใชง้านท่ีคนเขา้มาใชง้านในปริมาณมาก 

2.3.5.3 Download และ ตดิตั้ง SQLite  

ส าหรับผูท่ี้ใชง้านบนวินโดว ์( Windows) สามารถ Download ไบนารี 
(Binary) ไ ด้ ท่ี  http://www.sqlitedll.org/sqlite-3_6_19.zip (version 3.6.19)25 เมื่ อ แ ต ก ไฟ ล์  zip 
ออกมาจะได ้sqlite3.dllและไฟล ์sqlite3.def ใหค้ดัลอกไปไวท่ี้ c:\windows\systems32 หรือ คดัลอก
ไปไวท่ี้โฟลเดอร์ของโปรแกรมท่ีก  าลงัพฒันาโปรแกรมไดเ้ลยถา้ตอ้งการ tools ส าหรับ admin ใช้
บน command line เพื่อจัดการฐานข้อมูลก็สามารถ Download ได้ท่ี http://www.sqlite.org/sqlite-
3_6_19.zip26 

การติดตั้งสามารถท าตามทีละขั้นตอน    (Step by Step)  หรือท าตาม
ขั้นตอนของหน้าต่างช่วยติดตั้ง (Wizard Installation) ในขณะท่ีเราท าการติดตั้ ง ซ่ึงขั้นตอนการ
ติดตั้งไม่ซบัซอ้น ซ่ึงเหมือนกบัการติดตั้งโปรแกรมทัว่ไป 

2.3.5.4 เคร่ืองมือส าหรับจดัการ SQLite บน Window 
โปรแกรม  SQLite Administrator   เหมาะสมกับท่ีผู ้พ ัฒนาเรียก

โปรแกรมว่า Power tool สามารถออกแบบ สร้าง บริหารฐานขอ้มูล SQLite ได ้สามารถดาวน์โหลด 
ไดท่ี้ http://download.orbmu2k.de/files/sqliteadmin.zip27 

โปรแกรมมีขนาดเล็กไม่ตอ้งติดตั้งสามารถ Unzip แลว้น าไปวางไว้
ตรงโฟลเดอร์ไหนก็ไดซ่ึ้งสามารถท่ีจะใชง้านไดท้นัทีดงัภาพท่ี 40 

                                                   
25 SQLite version 3.6.19 [computer program], accessed June 11, 2013, available  

from http://www.sqlite.org/download.htm  
26 SQLite Tools [computer program], accessed June 11, 2013, available from 

http://www.sqlite.org/sqlite-3_6_19.zip 
27 SQLite Administrator [computer program], accessed June 11, 2013, available  

from http://download.orbmu2k.de/files/sqliteadmin.zip 

http://www.sqlite.org/download.html
http://download.orbmu2k.de/files/sqliteadmin.zip
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ภาพท่ี 40 แสดงหนา้จอโปรแกรม SQLite Administrator 
ท่ีมา: SQLite Administrator [computer program]. Accessed June 11, 2013. Available from 
http://download.orbmu2k.de/files/sqliteadmin.zip 
 

3. สรุปเคร่ืองมือและอุปกรณที่ใช้ในการพฒันาโปรแกรมเสริม 
3.1 โปรแกรม Visual Studio 2008 
3.2 โปรแกรม C# 
3.3 โปรแกรม NanoCAD 
3.4 โปรแกรม SQLite 
3.5 โปรแกรม Photoshop 
3.6 โปรแกรม Paint 
3.7 โปรแกรม Excel 
เคร่ืองมือและโปรแกรมดงัขา้งตน้ผูว้ิจยัไดก้ล่าวถึงความเป็นมา    และรายละเอียดของ

โปรแกรมแต่ละประเภทมีความส าคญัในการใชง้าน ท่ีจะตอ้งน ามาประกอบในงานออกแบบ
โปรแกรมเสริมในคร้ังน้ี   ผูว้ิจยัคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจการพฒันาโปรแกรมเสริมอ่ืนๆ 
ไดม้ีแนวทางในการเลือกเคร่ืองมือในการตดัสินใจ

http://download.orbmu2k.de/files/sqliteadmin.zip
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บทที่ 3 
วธิีด าเนินการศึกษา 

 
จากการศึกษาขอ้มูลจากนกัออกแบบสวนในส านกังานออกแบบท่ีเป็นกรณีศึกษาพบว่า  

การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม นอกเหนือจากรูปร่างลกัษณะท่ีเป็นท่ีพอใจของนกัออกแบบสวน ยงั
ตอ้งค านึงถึงระบบนิเวศน์และงบประมาณท่ีใช ้ซ่ึงการคน้หา เปล่ียนแปลงแบบและการประมาณ
การนั้นใชเ้วลามาก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการท างาน ผูว้ิจยัไดท้  าการสรุปเป็นแผนภูมิ
ขั้นตอนของปัญหาและหลกัการท่ีจะน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาโปรแกรมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูท่ี้จะใชโ้ปรแกรม สรุปไดด้งัแผนภูมิดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 

รวบรวมขอ้มูลจากสถาปนิก,ภูมิสถาปนิกและนกัออกแบบสวน 

วเิคราะห์ขอ้มูลจากสถาปนิก,ภูมิสถาปนิกและนกัออกแบบสวน 

สรุปผลขอ้มูล 

ออกแบบลกัษณะโปรแกรมท่ีจะท าการพฒันา 

สรุปผลและวเิคราะห์ผลจากการศึกษา 

ทดลองการใชง้านโปรแกรม 

ศึกษาทดลองใชโ้ปรแกรมตวัอย่างและน ามาวเิคราะห์ 
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1. รวบรวมข้อมูลจากสถาปนิก ภูมสิถาปนิก และนักออกแบบสวน 
ในกระบวนการรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงเป็นขั้นตอนการเก็บขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์    เพื่อ 

ใหข้อ้มูลท่ีไดม้านั้นมีความถูกตอ้งและตรงตามวตัถุประสงคใ์นการศึกษามากท่ีสุด ผูว้ิจยัไดจ้  าแนก
วิธีการรวบรวมขอ้มูลออกเป็นมาเป็น 2 ส่วน ผูว้ิจยัไดจ้  าแนกออกเป็นการศึกษาขอ้มูลขั้นปฐมภูมิ
และการศึกขอ้มูลขั้นทุติยภูมิ ดงัต่อไปน้ี 

1.1 การศึกษาข้อมูลขั้นปฐมภูม ิ
ในการศึกษาขอ้มูลขั้นเบ้ืองตน้ จะเป็นการศึกษาปัญหา    และอุปสรรคท่ี์เกิดข้ึนกบั

กลุ่มสถาปนิก,ภูมิสถาปนิก และนกัออกแบบสวน เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการการรวบรวมปัญหาและ
ความตอ้งการน าไปวิเคราะห์ก่อนท่ีจะน าไปพฒันาโปรแกรมเขียนแบบผงัในการวางตน้ไม ้และการ
ประมาณราคาของงานออกแบบ  

1.1.1 การเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มสถาปนิก ภูมสิถาปนิก และนักออกแบบสวน 
ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มสถาปนิก ภูมิสถาปนิก และนกัออกแบบ มี

วตัถุประสงคเ์พื่อน ามาวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการเพื่อใหเ้กิดความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด วิธีการ
เก็บข้อมูลในขั้นเบ้ืองต้นมีการสัมภาษณ์ และการท าแบบสอบถาม ผูว้ิจยัได้จดัท าแบบสอบถาม
เพื่อให้กลุ่มสถาปนิก ภูมิสถาปนิก และนักออกแบบสวน แสดงความคิดเห็นในการเลือกใชต้น้ไม้
ในออกแบบ,งานเขียนแบบผงัในการวางตน้ไม ้และการประมาณราคาของงานออกแบบ  

1.1.2 ปัญหาที่เกดิกบักลุ่มสถาปนิก ภูมสิถาปนิก และนักออกแบบสวน 
จากการสมัภาษณ์หรือจากการรวบขอ้มูลจากแบบสอบถาม       สามารถสรุป

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มสถาปนิก ภูมิสถาปนิก และนกัออกแบบสวน ไดอ้อกมาเป็นดงัน้ี 
1. ตน้ไมมี้จ  านวนมากให้เลือกในการใชง้าน         ซ่ึงเสียเวลาในการคน้หา

จากหรือคน้หาทางอินเทอร์เน็ตและขอ้มูลท่ีไดจ้ะไม่ตรงตามความตอ้งการและตามวตัถุประสงค์
ของการใชง้านจริง 

2. ตอ้งใชห้นังสือประกอบหลายเล่มในการคน้หาตน้ไมท่ี้ตอ้งการใชใ้นงาน
ออกแบบแต่ละคร้ังท่ีท าโครงการออกแบบ หรืองานรายการประกอบแบบ เพราะหนงัสือบางเล่มมี
ขอ้มูลไม่ครบอาจจะตอ้งใชห้นงัสือหลายๆเล่มประกอบกนั 

3. หนังสือบางเล่มเป็นหนังสือน าเข้าจากต่างประเทศ      ข้อมูลต้นไม้
เหล่านั้นอาจจะไม่เหมาะกบัภูมิประเทศของเมืองไทย    ภูมิสถาปนิกบางท่านอาจจะแกปั้ญหาใช้
หนงัสือของประเทศมาเลเซีย หรือสิงคโปร์    เพราะภูมิประเทศของเพื่อนบา้นมีภูมิประเทศค่อนขา้ง
ใกลเ้คียงกับประเทศไทยมากท่ีสุด ซ่ึงต่างจากประเทศแถบยุโรป ดังนั้นหนังสือต้นไมท่ี้น าเข้า
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เหล่านั้น สถาปนิก ภูมิสถาปนิก และนักออกแบบสวนอาจจะเลือกใชเ้ป็นบางเล่มท่ีเหมาะสม1 และ
ใกลเ้คียงท่ีสุด 

1.1.3 ความคดิเห็นและแนวความคดิของสถาปนิก ภูมสิถาปนิก และนักออกแบบ 
จากการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามสถาปนิก ภูมิ

สถาปนิก และนกัออกแบบสวน จะเห็นไดว้่ากลุ่มสถาปนิก ภูมิสถาปนิก   คุน้เคยกบัโปรแกรมเขียน
แบบ AutoCAD ส าหรับงานออกแบบ และงานเขียนแบบ เป็นส่วนมากสถาปนิก   ภูมิสถาปนิก และ
นกัออกแบบสวน ใชโ้ปรแกรม AutoCAD และส่วนน้อยท่ีจะไม่ใชโ้ปรแกรม AutoCAD   ส าหรับ
สถาปนิก ภูมิสถาปนิกหรือนักออกแบบสวนจดัสวนท่ีด ารงต าเหน่งอาวุโส    การท างานจะเป็น
ลกัษณะการท าแบบร่าง แลว้ส่งแบบให้พนักงานเขียนแบบด าเนินการต่อ   โดยส่วนใหญ่กลุ่ม
สถาปนิก ภูมิสถาปนิกและนักออกแบบสวน สามารถใชโ้ปแกรมเขียนแบบ 2 มิติ   แต่โปรแกรม
ดงักล่าว จะไม่มีขอ้มูลตน้ไมท่ี้เป็นลกัษณะของฐานขอ้มูลท่ีสามารถเรียกมาใชง้านไดใ้นขณะท่ีก  าลงั
ท างาน ซ่ึงอาจจะตอ้งเสียเวลาในการคน้ควา้ขอ้มูลตน้ไมเ้พื่อน ามาใชป้ระกอบงานเขียนแบบ 2 มิติ  

ดังนั้ นจากการวิเคราะห์ปัญหาท่ีมีอยู่น้ีผูว้ิจยัควรจะน าปัญหาเหล่าน้ีเป็น
แนวทางในการเพ่ิมเคร่ืองมือการใชง้านในโปรแกรมท่ีผูว้ิจยัศึกษาอยู ่ 

1.2 การศึกษาข้อมูลขั้นทุตยิภูม ิ
ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาขอ้มูล    และคน้ควา้ขอ้มูลทางเอกสารวิชาการ     ต าราพรรณ

ไมใ้นประเทศไทย และต าราจากต่างประเทศ บทความ และการทดลองใชโ้ปรแกรมท่ีใกลเ้คียงกบั
งานวิจัยของผูว้ิจัยมากท่ีสุด เช่น โปรแกรม LANDWorksCAD LT และโปรแกรม  LandARCH 
2007 ซ่ึงทดลองใช้โปรแกรมดังกล่าว เพื่อน าข้อมูลท่ีศึกษามาวิเคราะห์และน ามาอา้งอิงในการ
ด าเนินการศึกษา เพ่ือใหผ้ลของการศึกษานั้นมีความถูกตอ้ง และมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน และน ามา
ปรับแต่งเคร่ืองมือการใช้งานให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการผู ้ท่ีจะใช้โปรแกรมท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมา 

จากปัญหาการคน้หาขอ้มูลตน้ไมข้องกลุ่มสถาปนิก ภูมิสถาปนิก และนักออกแบบ
สวน ผูว้ิจยัไดน้ าปัญหานั้นมาประเมินและวิเคราะห์แลว้พบว่าจะเกิดข้ึนกบักลุ่มสถาปนิก มากกว่า
กลุ่มภูมิสถาปนิก เน่ืองจากว่าสถาปนิกอาจจะมีความรู้เร่ืองตน้ไมน้อ้ยกวา่ภูมิสถาปนิก วิธีการคน้หา
ขอ้มูลต้นไมอ้าจจะใชเ้วลามากกว่าภูมิสถาปนิก  และนักออกแบบสวนบางท่านเป็นเพียงบุคคล

                                                   
1 สมัภาษณ์ จิตราพร ต่ิงเคลือบ, ภูมิสถาปนิก บริษทัภูมิสถาปนิกกรุงเทพจ ากดั, 23  

ตุลาคม 2556. 
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ทัว่ไปท่ีไม่ไดจ้บทางสายอาชีพจดัสวนโดยตรงอย่างเช่นภูมิสถาปนิกก็อาจจะใชป้ระสบการณ์ท่ี
ท างานมาและเก็บสะสมความรู้นั้นใชป้ระกอบในการท างาน  

ดงันั้นโปรแกรมท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนมาน้ี     เพ่ือมาแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนดงัท่ีกล่าว
มาแลว้นั้น แต่เน่ืองจากว่ากลุ่มสถาปนิก ภูมิสถาปนิก และนกัออกแบบสวน ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความรู้
พ้ืนฐานการใชค้อมพิวเตอร์เป็นพ้ืนฐาน  ผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมติฐานว่า หากมีการพฒันาโปรแกรมเขียน
แบบผงัในการวางตน้ไม ้และการประมาณราคา ให้มีความเหมาะสมและใชง้านง่าย ซ่ึงน่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มสถาปนิก ภูมิสถาปนิก และนกัออกแบบสวน 
 
2. วเิคราะห์ขั้นตอนการเกบ็ข้อมูลของสถาปนิก ภูมสิถาปนิก และนักออกแบบสวน 

การเก็บขอ้มูลของสถาปนิก ภูมิสถาปนิก และนกัออกแบบสวนนั้นมีความหลากหลาย 
พอท่ีจะแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากกระบวนการเก็บขอ้มูลหรือ Workflow 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงขั้นตอนการคดักรองตน้ไมส้ าหรับโครงการ 
  

Site Analysis 

WIND SHADE ETC.  SUN 

Consider Type of Tree 

 SHRUB  TREE  GROUND COVER 

Conceptual and Project Theme 

Make Decision 
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จาก Workflow ดงักล่าวเห็นไดว้่า สถาปนิก ภูมิสถาปนิก      และนกัออกแบบสวนนั้น
จะตอ้งท าการศึกษาและวิเคราะห์พ้ืนท่ีก่อสร้างก่อนท่ีจะท าการคดักรองขอ้มูลตน้ไม ้และการเลือก
ชนิดของตน้ไมเ้พื่อให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของพ้ืนการก่อสร้างแต่ละโครงการหรือพ้ืนท่ีท่ี
ตอ้งการปลูกตน้ไมด้งันั้นพอท่ีจะจ าแนกวิธีการด าเนินการออกมาไดด้งัน้ี 

2.1 ศึกษาโครงการหรืองานที่ต้องออกแบบโดยพจิารณาจาก 
1. สภาพแวดลอ้มของโครงการ 
2. ความตอ้งการของเจา้ของโครงการ 
3. งบประมาณของโครงการ 

2.2 ท าการคดักรองข้อมูลต้นไม้ 
1.ไมย้นืตน้ 
2.ไมพุ้่ม 
3.ไมค้ลุมดิน 

2.3 แนวความคดิในการออกแบบ 
1. ลกัษณะหรือรูปแบบของสวน เช่น สวนไทย สวนญ่ีปุ่น ส่ิงเหล่าน้ีอาจจะข้ึนอยู่

กบัความตอ้งการของเจา้ของโครงการ หรืออาจจะเป็นการน าเสนอจากสถาปนิก ภูมิสถาปนิก นัก
ออกแบบสวนจดัสวน 

2. ลกัษณะเด่นของโครงการ เช่น ตอ้งการตน้ไมช้นิดหลากหลาย ผสมผสาน หรือ
เฉพาะไมย้นืตน้ ไมพุ้่ม ไมค้ลุมดิน ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัแต่ละแนวความคิดของโครงการ 

3. เลือกตน้ไมท่ี้เหมาะสมกบัโครงการ เช่น โรงเรียนอนุบาลไม่ตอ้งการไมใ้บท่ีร่วง
มาก หรือตอ้งการตน้ไมท่ี้ใหร่้มเงา หรือตน้ไมท่ี้ไม่ตอ้งการการดูแลมาก เป็นตน้ 

จากขอ้พิจารณาเหล่าน้ีซ่ึงผูว้ิจยัมีแนวความคิดน ามาเป็นแนวทางวิธีการคดักรอง
ขอ้มูลหรือการคน้หาตน้ไมใ้นโปรแกรมเสริมของผูว้ิจยั สามารถท่ีจะน าค าส าคญัของขอ้มูลตน้ไม้
มาเป็นตวักลัน่กรองในการคน้หาตน้ไมใ้นระบบฐานขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็วและประหยดัเวลามาก
ข้ึน 
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3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.1 ลกัษณะเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ใชว้ิธีการสัมภาษณ์ และ
ผา่นการสอบถามทางอีเมล ์(Email) แต่ในท่ีน้ีผูว้ิจยัจะขอกล่าวถึงแบบสอบถามท่ีจ  าลองข้ึนมา โดย
เน้ือหาในแบบสอบถามไดถู้กแบ่งออกมาเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดแบบสอบถาม 

ส่วนขอ้มูล หวัขอ้สอบถาม 
ส่วนท่ี1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ,ช่ือ นามสกุล อาย ุต าแหน่งงาน  
ส่วนท่ี2 พ้ืนฐานการใชค้อมพิวเตอร์ และโปรแกรมอ่ืนๆ นอกเหนือ AutoCAD 
ส่วนท่ี3 วิธีการเลือกตน้ไมแ้ละการพิจารณาราคาตน้ไม ้
ส่วนท่ี4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัโปรแกรมท่ีจะพฒันา 

 
3.2 การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา 

ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการท าแบบสอบถามโดยพิจารณาจากขอ้มลูดงักล่าว 
3.2.1 ศึกษาตวัอยา่งแบบสอบถาม เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.2.2 ก าหนดขอบเขตของค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 
3.2.3 จดัพิมพแ์บบสอบถามและด าเนินการ 

 
4. การวเิคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจ การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและโปรแกรมตวัอย่าง 

จากขั้นตอนการส ารวจและการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มสถาปนิก ภูมิสถาปนิก   และนัก
ออกแบบสวน  ได้น ามาวิเคราะห์ประกอบกบัเอกสารและทฤษฎีท่ีไดจ้ากการศึกษาในขั้นตอน
รวบรวมข้อมูลในขั้นทุติยภูมินั้ น สามารถท่ีจะมองเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับกลุ่มสถาปนิก ภูมิ
สถาปนิก และนักออกแบบสวน เพ่ือท่ีจะน าไปสู่ขั้นตอนการสร้างโปรแกรม พอท่ีจะสรุปออกมา
เป็นปัญหาหลกัไดด้งัน้ี 
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4.1 ปัญหาการค้นหาข้อมูลต้นไม้ของกลุ่มสถาปนิก ภูมสิถาปนิก และนักออกแบบสวน 
ปัญหาหลกัในการคน้หาขอ้มูลตน้ไมจ้ากต าราหรือเอกสารทางวิชาการ ใชเ้วลา

มากเน่ืองจากว่าขอ้มูลตน้ไมม้ีมาก และอาจจะไม่ไดต้ามความตอ้งการ หรืออาจจะตอ้งใชเ้อกสาร
หรือต าราหลายๆเล่มประกอบในการคน้หาขอ้มูลเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตรงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด 

4.2 ปัญหาการเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสม 
จากการท าแบบสอบถามและสัมภาษณ์สามารถท่ีจะรวบรวมข้อมูลการใช้

โปรแกรมของกลุ่มสถาปนิก ภูมิสถาปนิก และนกัออกแบบสวน มีความสามารถใชโ้ปรแกรมเขียน
แบบ 2 มิติ แต่ในโปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ นั้นจะไม่มีขอ้มูลหรือ ฐานขอ้มูลตน้ไมใ้หเ้ลือกใช ้จะมี
เพียง Block ท่ีโปรแกรมใหม้า และ Block ตน้ไมท่ี้สร้างข้ึนมา ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นตน้แบบของตน้ไม้
ส าหรับงานเขียนแบบแต่ละคร้ังไป ซ่ึง Block ตน้ไมเ้หล่านั้นเป็นเพียงสญัลกัษณ์ทางการเขียนแบบ
จะไม่มีข้อมูลรายละเอียดต้นไม้ เช่น คุณสมบัติลักษณะทางกายภาพ หรือภาพของต้นไมใ้น
โปรแกรมเขียนแบบ2 มิติ และจะตอ้งใชห้นงัสือประกอบในการเขียนแบบหรืองานออกแบบ  

ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงแต่ละขั้นตอนการท างานของภูมิสถาปนิกซ่ึงจะมีการท าแบบผงั
ตน้ไม ้รายละเอียดรายการประกอบแบบตน้ไม ้ราคาตน้ไม ้จ  านวนตน้ไม ้และท าแบบน าเสนอแก่
เจา้ของโครงการ หรือผูว้่าจา้ง ซ่ึงภูมิสถาปนิกจะมีการใชโ้ปรแกรมเขียนแบบ2 มิติ และโปรแกรม
อ่ืนๆ เช่น โปรแกรม SketchUP โปรแกรม Photoshop ส าหรับตกแต่งภาพทศันียภาพ (Perspective) 
โปรแกรม Microsoftword ส าหรับรายการต้นไมแ้ละรายละเอียดต้นไม ้โปรแกรมPower Point 
ส าหรับท าแบบน าเสนอ (Presentation) โปรแกรม Excel ท ารายการจ านวนต้นไมแ้ละราคา ซ่ึง
รายการดงักล่าวน้ีผูอ้อกแบบจะตอ้งท าการจดัพิมพเ์อกสารแก่เจา้ของโครงการหรือผูว้่าจา้ง2 

จะเห็นไดว้่าภูมิสถาปนิกจะตอ้งท าการเตรียมเอกสารก่อนท่ีจะจดัส่งงานให้แก่
ลูกคา้ หรือผูว้่าจ้างออกแบบจดัสวน ซ่ึงประกอบดว้ยหลายรายการและแต่ละขั้นตอนการเตรียม
เอกสารจะเห็นไดว้่าโปรแกรมท่ีใชใ้นการท างานของภูมิสถาปนิกใชโ้ปรแกรมทั้งหมดประมาณ 5 
โปรแกรม ดงัท่ีไดก้ล่าวในขั้นตน้นั้น ซ่ึงเป็นปัญหาส่วนหน่ึงในการจดัเก็บเอกสารแต่ละโครงการ
ซ่ึงต้องมีการจัดเก็บท่ีดีและชดัเจน ดังนั้นผูว้ิจัยจึงมีแนวความคิดน่าจะน าโปรแกรมเหล่านั้นมา
รวมกนัในหน่ึงขั้นตอนการท างานของงานเขียนแบบ 2 มิติ  

 
 

                                                   
2 สมัภาษณ์ นนัทวนั ศิริทรัพย,์ ภูมิสถาปนิก บริษทัภูมิสถาปนิกกรุงเทพจ ากดั, 16  

กรกฎาคม 2556. 
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4.3 ปัญหาที่พบจากโปรแกรมตวัอย่าง 

จากการทดลองใชโ้ปรแกรม LANDWorksCAD LT พบว่าขอ้มูลตน้ไมเ้ป็นขอ้มูล 
ตน้ไมพ้ฤกษศาสตร์ (Botanical) ซ่ึงจะไม่มีขอ้มูลตน้ไมท่ี้อยูใ่นเขตเมืองร้อน (Tropical) ท่ีเหมาะสม
กบัสภาพแวดลอ้มของประเทศไทยซ่ึงประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อนซ่ึงฐานขอ้มูลตน้ไมข้อง
โปรแกรมแลนด์เวิร์คแคดแอลทีจะเป็นตน้ไมท่ี้เหมาะส าหรับภูมิประเทศท่ีมีสภาพภูมิอากาศหนาว 
ซ่ึงแตกต่างจากประเทศไทย ดังนั้นฐานข้อมูลต้นไม้จึงไม่เหมาะสมกับภูมิประเทศและสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทยเท่าใดนัก การท างานของโปรแกรม LANDWorksCAD LT จะไม่
สามารถท างานใหจ้บภายในกระบวนการของโปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติซ่ึงผูใ้ชโ้ปรแกรมตอ้งส่งค่า
ออก กรณีผูใ้ชต้อ้งการขอ้มูลท่ีแสดงผลนอกเหนือจากแบบ 2 มิติ หรือตอ้งการนามสกุลไฟล ์.DWG  

ส่วนโปรแกรม LandARCH 2007 จากการทดลองใชโ้ปรแกรมดงักล่าวจะพบว่า
ฐานขอ้มูลตน้ไมเ้ป็นตน้ไมใ้นแถปประเทศยโุรป จึงจะเห็นไดว้่าขั้นตอนการใชง้านของโปรแกรม
เหมือนกับโปรแกรม LANDWorksCAD LT ข้อแตกต่างของทั้ งสองโปรแกรมจะเห็นได้ว่า
โปรแกรม LandARCH 2007 ตอ้งมีระบบโปรแกรม AutoCAD ในการรองรับการท างานเน่ืองจาก
โป รแก รม  LandARCH 2007 เป็ น  Plug-in ส าห รับ โป รแก รม  AutoCAD ทั้ ง โป รแ ก รม 
LANDWorksCAD LT และโปรแกรม LandARCH 2007 ไม่สามารถส่งขอ้มูลออกเป็น MS Word 
และ MS Excel แต่ความสามารถของโปรแกรมทั้งสองประสิทธิภาพเท่าเทียมกนัคือมีฐานขอ้มูล
ตน้ไมท่ี้สามารถคน้หาไดใ้นขณะท างานออกแบบ 

จากการทดลองใชง้านโปรแกรมตวัอย่างทั้งสอง ผูว้ิจยัเห็นว่าวิธีการและขั้นตอน
การท างานของโปรแกรมน่าจะน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาโปรแกรมเสริมต่อไปได ้

4.4 ความคดิเหน็ต่อโปรแกรมที่ก าลงัพฒันา 
จากแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลในข้อความคิดเห็นต่อโปรแกรมท่ีก  าลงั

พฒันาน้ี กลุ่มกลุ่มสถาปนิก ภูมิสถาปนิก และนกัออกแบบสวน ใหค้วามสนใจต่อโปรแกรมท่ีก  าลงั
พฒันาน้ี จากขอ้เสนอแนะในแบบสอบถามอาจจะน ามาพิจารณาและน าไปเป็นแนวทางในการต่อ
ยอดของการพฒันาโปรแกรมต่อไปในอนาคต 
 

5. สรุปผลข้อมูลจากการศึกษา วเิคราะห์ และการเลือกใช้โปรแกรมของกลุ่มสถาปนิก ภูมสิถาปนิก 
5.1 ต ารา เอกสาร บทความ และวารสาร 

จากกการผลท่ีศึกษาและวิเคราะห์ในขั้นปฐมภูมินั้น การใชต้  ารา เอกสาร บทความ 
และเอกสารของกลุ่มเป้าหมายนั้นมีจ  านวนมาก ซ่ึงผูใ้ชง้านตอ้งมาคดักรองขอ้มูลดงักล่าวดว้ยมืออีก
คร้ังก่อนจะน าไปใช้งานจริง ซ่ึงท าให้ผูว้ิจ ัยพอท่ีจะมองปัญหาการค้นหาข้อมูลและเก็บข้อมูล
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เหล่านั้ น น ามาเป็นแนวความคิดในงานออกแบบโปรแกรมเสริมในคร้ังน้ี ซ่ึงจะต้องมีระบบ
ฐานขอ้มูลส าหรับคน้หาขอ้มูลท่ีกลุ่มเป้าหมายตอ้งการน ามาใชง้านแต่ละคร้ัง 

5.2 การกลัน่กรองข้อมูลต้นไม้ 
จากการรวบรวบบทสัมภาษณ์ พิมพแ์บบสอบถาม สามารถพอท่ีจะสรุปการเลือก

ตน้ไมใ้นงานออกแบบของกลุ่มสถาปนิก ภูมิสถาปนิก และบุคคลทัว่ไป พอท่ีจะน าค า กลุ่มค า หรือ
ค าเฉพาะเจาะจง ผูว้ิจยัคิดว่าควรจะน ามาเป็นค าคน้ (Keyword) ในการพฒันาโปรแกรมเสริมคร้ังน้ี 

ผูว้ิจัยได้รวบรวบข้อมูลแบบสอบถามจากสถาปนิกและภูมิสถาปนิก ในการ
เลือกใช้ต้นไมใ้นงานออกแบบแต่ละคร้ัง พอท่ีจะสรุปค าหรือกลุ่มค าท่ีจะน ามาเป็นค าค้นใน
โปรแกรมเสริมไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ไมย้นืตน้ 
2. ไมพุ้่ม 
3. ไมค้ลุมดิน 
4. ใบใหญ่ 
5. ใบเลก็ 
6. ใบร่วงนอ้ย 
7. ดอกสีเหลือง สีแดง สีเหลืองนวล 
8. ชอบแดดมาก 
9. ชอบแดดนอ้ย 
10. ดินร่วน 
11. ดินทราย 
จากกลุ่มค าตวัอยา่งเหล่าน้ีสามารถท่ีจะน ามาเป็นค าคน้ในโปรแกรมเสริม       และ 

จะท าให้กลุ่มสถาปนิกและภูมิสถาปนิกท างานไดง่้ายข้ึนในการคน้หาขอ้มูลในโปรแกรมเสริม และ
การคน้หาขอ้มูลในแต่ละคร้ังนั้นโปรแกรมเสริมสามารถคดักรองขอ้มูลท่ีมีในฐานขอ้มูลท่ีไดถู้ก
จดัเก็บและน ามาแสดงผลในการคน้หาแต่ละคร้ัง ซ่ึงจะท าให้ผูใ้ชโ้ปรแกรมเสริมท างานไดร้วดเร็ว
ข้ึนในขณะท างานขั้นตอนงานออกแบบ 
  การน ากลุ่มค าเหล่าน้ีมาเป็นค าค้นนั้ น ซ่ึงโปรแกรมเสริมจะท าการค้นหาใน
ฐานขอ้มูลท่ีไดถู้กจดัเก็บ เมื่อโปรแกรมไดท้ าการประมวลผลแลว้ โปรแกรมเสริมจะแสดงผลลพัธท่ี์
ผูใ้ชโ้ปรแกรมท าการคน้หา และโปรแกรมจะแสดงขอ้มูลคุณสมบติัของตน้ไมน้ั้นๆ ดว้ยรูปภาพ
และขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ความ 
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5.3 โปรแกรมมใีช้หลากหลาย 
จากผลการวิเคราะห์การเลือกใช้โปรแกรมในการท างานออกแบบของกลุ่ม

สถาปนิก ภูมิสถาปนิก มีโปรแกรมหลายชนิดใชใ้นการท างานออกแบบแต่ละคร้ัง เช่น โปรแกรม 
AutoCAD โปรแกรม SketchUp โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Excel โปรแกรม Power 
Point จะเห็นไดว้่าการเลือกใชโ้ปรแกรมในขั้นตอนของงานออกแบบนั้น ซ่ึงแต่ละโปรแกรมก็ใช้
งานแตกต่างกนัไป บางโปรแกรมใชง้านง่ายและบางโปรแกรมอาจจะตอ้งมีการอบรมเพื่อใหใ้ชง้าน
ไดอ้ยา่งคุม้ค่ากบัค่าลิขสิทธ์ิท่ีจ่ายแต่ละโปรแกรม ในท่ีน้ีผูว้ิจยัจะขอกล่าวถึงโปรแกรม Excel ซ่ึงใน
โปรแกรมเสริมท่ีผูว้ิจยัจะท าการศึกษานั้นมีแนวความคิดท่ีโปรแกรมเสริมสามารถท่ีจะเก็บขอ้มูล
ของตน้ไมแ้ละส่งค่าออกไปยงัโปรแกรม Excel ซ่ึงจะเป็นการลดขั้นตอนการนบัตน้ไมด้ว้ยมือ และ
เป็นการลดเวลาการท างานในขั้นตอนการเก็บปริมาณขอ้มูลตน้ไม ้ขอ้มูลตน้ไม ้และน าไปบนัทึกใน
เอกสารอีกคร้ัง 
 
6. แนวความคดิในการออกแบบโปรแกรม 

6.1 โปรแกรมจะต้องใช้งานง่าย 
โปรแกรมจะตอ้งไม่ซับซอ้น มีความชัดเจนว่าโปรแกรมตอ้งการให้ผูใ้ชท้  าอะไร 

หรือตอ้งให้ผูใ้ชป้้อนค่าอะไรลงไป และขั้นตอนการท างานของโปรแกรมไม่มากเกินไปจนท าให้
ผูใ้ชส้บัสนไดซ่ึ้งเป็นส่วนหน่ึงท่ีตอ้งค านึงถึงผูใ้ชโ้ปรแกรม 

6.2 โปรแกรมแสดงผลการค้นหาจากค าค้น (Keyword) ในช่องค้นหาหรือชุดข้อมูล 
 โปรแกรมจะแสดงผลจากค าคน้ หรือชุดขอ้มูล ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลใน

ขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ ได้สรุปและรวบรวมจดัหมวดหมู่ของลกัษณะคุณสมบัติของตน้ไม ้และ
ลกัษณะทางกาพภาพไดด้งัต่อไปน้ีคือ 

1. ชนิดของตน้ไม ้เช่นไมย้นืตน้ไมพุ้่ม ไมค้ลุมดิน 
2. ชนิดของดิน เช่น ดินทัว่ไป ดินปนทราย ดินเหนียว ดินร่วนปนทราย 
3. ชนิดของความช้ืน เช่น ความช้ืนต ่า ความช้ินปานกลาง ความช้ืนสูง 
4. ชนิดของแสง เช่น แดดเต็มวนั แดดปานกลาง แดดจดั 
5. ชนิดของกลุ่มไม ้เช่น กลุ่มไมร้ะดบัสูง กลุ่มไมร้ะดบักลางขนาดใหญ่ 
6. ชนิดของทรงพุ่ม เช่น ทรงกลม ทรงปิรามิด ทรงไข่ ทรงแผก่วา้ง 
7. ชนิดผวิสมัผสั เช่น หยาบ ละเอียด 
8. ขนาดความสูงของตน้ไม ้เช่น ความสูง 1 เมตร ความสูง 8-20 เมตร 
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9. ขนาดของทรงพุ่ม เช่น ความกวา้งของทรงพุ่ม 3-4 เมตร   ความกวา้งของทรงพุ่ม  
3-6 เมตร ความกวา้งของทรงพุ่ม 3-8 เมตร 
            10. ความถ่ีระยะการปลูก เช่น 3-5 เมตร 
            11. ความห่างระยะการปลูก เช่น 6-8 เมตร 
            12. สีดอกไม ้
            13. สีใบไม ้
            14. สีของล าตน้ 

6.3 โปรแกรมออกแบบให้พมิพ์ข้อมูลให้น้อยที่สุดในขณะท าการค้นหาจากฐานข้อมูล 
โปรแกรมจะถูกออกแบบให้ผูใ้ช้งานเลือกท าการค้นหาได้ 2 แบบ และผูใ้ช้

โปรแกรมตอ้งเลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงเท่านั้น คือ 
6.3.1 คน้หาจากค าคน้ หรือกลุ่มค า ผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถพิมพิมพข์อ้มูลลงในช่อง

ค าค้น (Input) ตามความต้องการ และโปรแกรมจะท าการค้นหาข้อมูลท่ีได้ถูกจัดเก็บในระบบ
ฐานขอ้มูล ซ่ึงการคน้หาดว้ยวิธีพิมพข์อ้มูลในช่องการคน้หานั้นมีขอ้จ  ากดัซ่ึงจะอธิบายในหัวข้อ
วิธีการค้นหาข้อมูลต้นไม้ด้วยค าค้นในภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้ งโปรแกรมและวิธีใช้การ
โปรแกรมเสริม 

6.3.2 ค้นหาจากชุดขอ้มูล (Drop Down List) โปรแกรมจะรับข้อมูลจากผูใ้ช้งาน
ดว้ยวิธีการเลือกค่าหรือชุดขอ้มูล (Select)    แทนการใชว้ิธีการป้อนค่า (Input) ลงไป เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดในการป้อนค่าจากผูใ้ชง้าน เช่น โปรแกรมจะให้เลือกคุณสมบติัของตน้ไม ้ว่ าเป็น
ตน้ไมป้ระเภทไหน กรณีผูใ้ชโ้ปรแกรมพิมพค่์าหรือขอ้ความท่ีผดิ อาจจะท าใหโ้ปรแกรมเกิดความ
ผดิพลาดในการประมวลผลและไม่แสดงผล 

6.4 การแสดงผลลพัธ์ให้เข้าใจง่ายเม่ือส้ินสุดการใช้โปรแกรม 
เม่ือกระบวนการของโปรแกรมส้ินสุดลง การแสดงผลท่ีส่งค่าออกมาทางหนา้จอ

แก่ผูใ้ช้งานนั้นโดยโปรแกรมจะแสดงรายการ แบบ รายการต้นไม ้ราคา เพื่อให้ผูอ้อกแบบน า
รายการเหล่านั้นเป็นขอ้มูลท่ีสามารถน าไปเป็นรายการประกอบแบบ หรือจะสรุปงบประมาณตน้ไม้
ท่ีเลือกใชใ้นแบบท่ีผูใ้ชโ้ปรแกรมออกแบบงานช้ินนั้นๆ 

6.5 โปรแกรมสามารถเพิม่เตมิข้อมูลต้นไม้ในที่จดัเกบ็ได้ 
ผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถท่ีจะท าการเก็บขอ้มูลตน้ไมเ้พ่ิมเติมได ้กรณีผูใ้ชมี้ขอ้มูล

ตน้ไมใ้หม่ๆซ่ึงผูใ้ช้สามารถน าข้อมูลเหล่านั้นมาเพ่ิม (Update) ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดัท าคู่มือวิธีการเพ่ิม
ขอ้มูลตน้ไมล้งในฐานขอ้มูลของโปรแกรม ส าหรับผูใ้ชโ้ปรแกรมเสริม 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 

จากการสรุปและวิเคราะห์ขอ้มมูล  จากกลุ่มสถาปนิก  ภูมิสถาปนิก    และนกัออกแบบ
สวนจดัสวนจะเห็นไดว้่าการค้นหาข้อมูลต้นไมเ้พ่ือน ามาใชง้านนั้น มีแนวทางการค้นหาข้อมูล
แตกต่างกนัไปแลว้แต่ความถนดัและความสะดวกของแต่ละบุคคลไป ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลจากการ
วิเคราะห์ปัญหาท่ีมีอยู่ของบุคคลเหล่านั้น พอท่ีจะแสดงเป็นขั้นตอนในการกลัน่กรองขอ้มูลเพ่ือให้
ไดม้าและถูกตอ้งมากท่ีสุด เพื่อน ามาใชใ้นงานต่อไป ดงัจะแสดงในรูปแบบของขั้นตอนการท างาน
ของโปรแกรมเสริมดงัน้ี 
 
1. การออกแบบขั้นตอนการท างานของโปรแกรม 

จากแนวความคิดในการออกแบบโปรแกรมเสริมงานเขียนแบบ 2 มิติ ซ่ึงผูว้ิจยัตอ้งการ
ใหโ้ปรแกรมนั้นจะตอ้งใชง้านง่าย และไม่ซบัซอ้น พอท่ีจะแบ่งขั้นตอนการท างานออกมาไดด้งัน้ี 

1.1 ขั้นตอนการเตรียมแบบ 
จากขั้นตอนการเตรียมแบบนั้นผูท่ี้ใชโ้ปรแกรมจะตอ้งเตรียมแบบของโครงการท่ี

จะท างานออกแบบตกแต่งสวนท่ีไดม้าจากเจ้าของโครงการหรือสามารถท่ีจะเขียนข้ึนมาเองจาก
โปรแกรมNanoCAD ซ่ึงโปรแกรม NanoCAD เหมือนโปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติทัว่ไป แต่ถา้จะให้
ง่ายและลดขั้นตอนการท างานสามารถวางแบบ (Insert) ได ้และขั้นตอนการท างานของโปรแกรมมี
อยู่ 4 ขั้นตอนหลกั ซ่ึงแสดงเป็นล าดับการท างานได้ดังแผนภูมิท่ี 3 ซ่ึงจะกล่าวในหัวข้อการใช้
โปรแกรม 
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แผนภูมิท่ี 3 แสดงการเร่ิมตน้ใชง้านโปรแกรม NanoCAD 
 

1.2 การแบ่งช้ันของแบบ (Layer) 
จากขั้นตอนการเตรียมแบบผูว้ิจัยสามารถท่ีจะแยกแบบท่ีจะใช้ร่วมงานใน

โปรแกรมเสริมออกมาเป็น 2 แบบคือ การวางแบบ (Insert) และการวาดแบบ (Draw) ซ่ึงขั้นตอนน้ี
ผูใ้ชโ้ปรแกรมจะตอ้งท าการแยกชั้นของแบบก่อนท่ีจะเขา้สู่กระบวนการของการคน้หาขอ้มูลตน้ไม้
จากฐานขอ้มูล และก่อนจดัวางต าแหน่งตน้ไม ้การแบ่งชั้นของแบบซ่ึงโปรแกรมจะวางขอ้มูลตน้ไม้
ลงไปในเลเยอร์มาตรฐานตามระบบของ NCS (National CADStandard)1 เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการเขียนแบบและสะดวกในการประมาณการต่อไป 

การท างานการเขียนแบบและออกแบบดว้ยโปรแกรม AutoCAD หรือ NanoCAD 
นั้นในลกัษณะของการท างานชั้นสูงจ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการจดัการและส่ือสารกบัผูร่้วมท างาน
ในลกัษณะของการก าหนดมาตรฐานให้เป็นท่ีเขา้ใจอย่างพร้อมกนัทั้งหมดและเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากล ความส าคญัในการก าหนดมาตรฐานของงานเขียนแบบหรืองานออกแบบให้เป็นสากล
เช่นเดียวกบัในต่างประเทศ เช่น AIA ของประเทศสหรัฐอเมริกา BIS ของประเทศแถบยโุรป หรือ  
 

                                                   
1 The American Institue of Architect, AIA CAD Layer Guidelines, US, accessed  

January 11, 2014, available from http://www.cadinstitute.com/download/pdf/AIA%20Layer% 
20Standards.pdf 

วางแบบ หรือวาดแบบโครงการ 

คน้หาขอ้มูลตน้ไมจ้ากฐานขอ้มูล 

จดัวางต าแหน่งตน้ไม ้

การออกเอกสารรายงาน 
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JIS ของประเทศญ่ีปุ่น จึงท าให้ต้องก  าหนดมาตรฐานในงานเขียนแบบข้ึน ดังนั้ นเพ่ือเป็นการ
เตรียมพร้อมในการท างานขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นในการก าหนดมาตรฐาน ซ่ึงใน
หลกัการท่ีส าคญันั้นมีดงัต่อไปน้ี2 

1. รูปแบบของการตั้งช่ือไฟลช้ิ์นงานในการเขียนแบบ (อา้งอิงจากมาตรฐาน AIA) 
 

ตารางท่ี 3 แสดงการตั้งช่ือไฟลช้ิ์นงานในการเขียนแบบ 
ช่ือโครงการ/รหสัอาคาร รูปแบบของช้ินงาน ล าดบัของช้ินงาน นามสกุลของไฟล ์

XXXX- X 0 .dwg 

   
รูปแบบของชิ้นงานมรีหัสทีก่ าหนดดงัต่อไปนี ้

ตารางท่ี 4 แสดงรูปแบบของช้ินงานท่ีมรีหสัและความหมายของรหสัในงานเขียนแบบ 
รหสัรูปแบบช้ินงาน ความหมาย 

A งานสถาปัตยกรรม 
C งานวิศวกรรมโยธา 
E งานวิศวกรรมไฟฟ้า 
S งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

SN งานระบบสุขาภิบาล 
F งานระบบดบัเพลิง 
M งานระบบเคร่ืองกล 
T งานระบบติดต่อส่ือสาร 
I งานตกแต่งภายใน 
L งานตกแต่งภูมิทศัน ์
G ขอ้ตกลงทัว่ไป 
Z งานเพ่ิมเติม / Shop Drawing 

 

                                                   
2 ปิยะบุญ นิลแกว้, การเขียนแบบสถาปัตยกรรม, เขา้ถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2557, เขา้ถึงได ้

จาก http://www.slideshare.net/piyaboon/auto-cad-all 
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2. รูปแบบของการตั้งรหัสให้กบัแผ่นช้ินงานแต่ละแผ่น (ซ่ึงจะมีผลอา้งอิงกบัการ
เช่ือมโยงไปยงัแบบขยายหรือรายละเอียดในการเขียนแบบช้ินงานในภาพรวม)   

รหสัรูปแบบช้ินงาน – ล าดบัของแผน่ช้ินงาน 
เช่น                                       A-01     :  งานสถาปัตยกรรมแผน่ท่ี 1  
3. รูปแบบของการตั้ง Layer ใหก้บังานเขียนแบบ (อง้าอิงจากมาตรฐาน AIA) รหสั

รูปแบบช้ินงาน –กลุ่มของวตัถุ (โดยมากไม่เกิน 4 ตวัอกัษร) –กลุ่มยอ่ยของวตัถุ 
เช่น                       A-WALL-EXT     :  งานสถาปัตยกรรม –กลุ่มผนัง –ส่วนผนัง

ภายนอก 
4. ตวัอยา่งท่ีใชก้นัโดยทัว่ไปในส่วนล าดบัชั้นตน้เฉพาะงานภูมสิถาปัตยกรรมจะมี

ดงัแสดงในตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 แสดงการก าหนดสี ขนาดปากกา ลกัษณะเสน้ และค าอธิบาย Layer ในงานเขียนแบบ 
 

Layer Name Color Line Type Line Weight รายละเอียด 
L-Tree Green (98) Continuous 0.25 ไมย้นืตน้ 

L-Shrub Green (84) Continuous 0.25 ไมพุ้่ม 
L-Groundcover Green (70) Continuous 0.25 ไมค้ลุมดิน 
   

หมายเหตุ :  เลเยอร์อ่ืนๆสามารถเพ่ิมเติมไดต้ามความเหมาะสมและการใชง้านโดย
อา้งอิงรูปแบบจากตวัอยา่งในตารางขา้งตน้และควรจะเทียบเคียงกบัมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน 

 
5.การก าหนดหน่วยในการท างาน CAD โดยทัว่ไปพ้ืนฐานของหน่วยการท างาน

ดว้ยโปรแกรมทางดา้น   CAD     จะสามารถก าหนดไดห้ลากหลายและรองรับทุกมาตรฐานท่ีมีใช้
งานอยูใ่นปัจจุบนั การใชง้านในหน่วยเมตริกซ ์โดยจะก าหนดให ้1 หน่วยยนิูดในการเขียนเทียบเท่า
กบั 1 เมตร ดงันั้นการเขียนระยะท่ีมีค่าน้อยกว่าต้องมีการลดล าดบัเป็นขั้นตอนไป ซ่ึงในบางคร้ัง
ตอ้งระวงัเน่ืองจากหน่วยการใชง้านไม่ตรงกนัซ่ึงจะท าใหร้ะยะของการเขียนแบบคลาดเคล่ือนได ้
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1.2.1 การวางแบบ เปิดแบบในโปรแกรม NanoCAD  
การวางแบบ เปิดแบบในโปรแกรม NanoCAD นั้นซ่ึงจะขอกล่าวถึงการแบ่ง

ชั้นของแบบใหช้ดัเจนก่อนท่ีจะถึงขั้นตอนการคน้หาขอ้มูลตน้ไมจ้ากฐานขอ้มูล เน่ืองจากว่าถา้ผูใ้ช้
โปรแกรมเสริมไม่มีการแยกชั้นของการเขียนแบบ หรือแบ่งชั้นของแบบ หลงัจากการคน้หาขอ้มูล
ต้นไมอ้อกมาจากฐานข้อมูล เมื่อน าต้นไมม้าวาดลงบนแบบท่ีไม่ได้แยกชั้นของแบบจะท าให้
โปรแกรมมีความคลาดเคล่ือนได ้ซ่ึงการแบ่งชั้นของแบบมีขอ้ดีคือท าให้แบบแต่ละชั้นของการ
เขียนแบบนั้นถูกแบ่งออกมาไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 4 แสดงการวางแบบ เปิดแบบในโปรแกรม NanoCAD 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางแบบ หรือวาดแบบ โครงการ 
Insert or Draw 

จดัวางต าแหน่งตน้ไม ้
Pick Point 

คน้หาขอ้มูลตน้ไมจ้ากฐานขอ้มูล 
DrawTree 

การออกเอกสารรายงาน 
ListTree 
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1.2.2 การวาดแบบ 
การวาดแบบในโปรแกรม NanoCAD ซ่ึงจะใช้มาตราฐานเช่นเดียวกนักับ

การวางแบบท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ซ่ึงโปรแกรมจะวางขอ้มูลตน้ไมล้งไปในเลเยอร์ของแต่ละชนิดของ
ตน้ไมท่ี้ไดถู้กแยกเป็นเลเยอร์  เช่น L-Tree (ไมย้ืนตน้) L-Shrub (ไมพุ้่ม) L-Groundcover (ไมค้ลุม
ดิน) ซ่ึงไดถู้กตั้งค่าชนิดและคุณบติัของเสน้แต่ละชนิดการน าไปใช ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการ
เขียนแบบและสะดวกในการประมาณการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 5 แสดงขั้นตอนการวาดแบบในโปรแกรม NanoCAD 

     
จากแผนภูมิดงักล่าวสามารถท่ีจะพอสรุป      ขั้นตอนการท างานของโปรแกรมเสริมได้

ดงัน้ี คือ การแบ่งชั้นของการวางแบบหรือวาดแบบ และชั้นการเขียนแบบตน้ไม ้และในโปรแกรม
ถูกเขียนค าสั่งแยกชั้นของตน้ไมแ้ต่ละชนิดของประเภทตน้ไมคื้อ ไมย้นืตน้ ไมพุ้่ม และไมค้ลุมดิน 
เพื่อใหง่้ายต่อการแยกประเภทของตน้ไมใ้นการควบคุมเสน้งานแบบเขียนแบบ 2 มิติ และใหเ้ป็นไป
ตามมาตราฐานของ NCS ตามท่ีไดก้ล่าวในหวัขอ้การแบ่งชั้นของแบบ 
 
 

วางแบบ หรือวาดแบบ โครงการ 
Insert or Draw 

จดัวางต าแหน่งตน้ไม ้
Pick Point 

คน้หาขอ้มูลตน้ไมจ้ากฐานขอ้มูล 
DrawTree 

การออกเอกสารรายงาน 
ListTree 
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2. ขั้นตอนการท างานของโปรแกรมในรูปแบบ Work Flow 
2.1 เร่ิมต้นจากการวางแบบหรือวาดแบบ 

ขั้นตอนการเร่ิมใช้งานโปรแกรม เน่ืองจากโปรแกรมท่ีผูว้ิจยัได้พฒันาข้ึนน้ีเป็น
โปรแกรมเสริมส าหรับใชง้านในโปรแกรม NanoCad ดงันั้นขั้นตอนการใชง้านจะเร่ิมตน้จากการ
เปิดโปรแกรม NanoCad ข้ึนมา จากนั้นผูใ้ชส้ามารถวางแบบท่ีจดัเตรียมไว ้หรือถา้หากเป็นแบบท่ี
ไม่ซบัซอ้นสามารถใชว้ิธีการวาดเสน้ขอบเขต Boundary Line เพ่ือก  าหนดพ้ืนท่ีของอาคารและพ้ืนท่ี
ส าหรับจดัวางตน้ไม ้เมื่อผูใ้ช้ตอ้งการใชง้านโปรแกรมเสริมสามารถเรียกผ่านค าสั่ง Command ท่ี
จดัเตรียมไว ้เช่น SEARCHTREE, DRAWTREE เป็นตน้ หรือเรียกไดจ้าก Menu TreeDB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 6 แสดงขั้นตอนการใชง้านโปรแกรมเสริม 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพค์  าสั่ง Command 
หรือ 

เลือกจาก Menu TreeDB 
 

เปิดโปรแกรม NanoCAD 
 
 

วางแบบท่ีตอ้งการหรือสร้างเส้น 
ขอบเขต 
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2.2 การค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล 
ขั้นตอนการคน้หาขอ้มูลในฐานขอ้มูล มีลกัษณะการท างานตามแบบการท างานดงั

ภาพท่ี 41 โดยเร่ิมจากการเปิดหน้าต่างขอ้มูลตน้ไม ้ป้อนค าคน้ น าค  าคน้ดงักล่าวไปคน้หาในระบบ
ฐานขอ้มูล น าขอ้มูลท่ีไดแ้สดงผลทางหนา้จอ 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 41 แสดงขั้นตอนการคน้หาขอ้มูลใน FormTree 
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2.3 การวางต้นไม้ลงในแบบ 
ขั้นตอนการวางตน้ไมล้งในแบบ จะเร่ิมต้นจากการเปิดหน้าต่างขอ้มูลตน้ไม ้แต่

เน่ืองจากปริมาณขอ้มูลตน้ไมท่ี้มีจ  านวนมากจึงตอ้งอาศยัการป้อนค าคน้หา จากนั้นโปรแกรมจะน า
ค  าคน้ดงักล่าวไปคน้หาในระบบฐานขอ้มูล น าขอ้มูลท่ีไดแ้สดงผลทางหน้าจอ จากนั้นผูใ้ชจึ้งเลือก
ขอ้มูลตน้ไมท่ี้ตอ้งการแลว้จึงสามารถคลิกท่ีปุ่ม Pick Point เพื่อวางแบบตน้ไม ้
 

 
 

ภาพท่ี 42 แสดงการวางรูป Block ตน้ไมใ้น FormTree 
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2.4 ผลการแสดงรายการต้นไม้ 
การแสดงรายการตน้ไมเ้ป็นการน าขอ้มูลตน้ไมท่ี้วางลงในแบบข้ึนมาแสดงผลใน

รูปแบบรายการตน้ไมเ้พ่ือให้ทราบว่ามีการใชง้านตน้ไมช้นิดใดบา้ง จ  านวนท่ีใชง้าน นอกจากนั้น
โปรแกรมยงัสามารถแสดงราคาของต้นไม้แต่ละชนิดและราคารวมทั้งหมดได ้และสามารถน า
ขอ้มูลแสดงผลผา่นทางโปรแกรม Microsoft Excel ได ้
 

 
 

ภาพท่ี 43 แสดงรายการตน้ไมใ้น ListTree 
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2.5 การแก้ไขข้อมูลต้นไม้ 
การแก้ไขข้อมูลต้นไม ้จะเป็นการเปิดหน้าต่างข้อมูลต้นไมข้ึ้นมา และสามารถ

คน้หาขอ้มูลตน้ไมท่ี้ตอ้งการแกไ้ขได ้เมื่อท าการแกไ้ขขอ้มูลเสร็จแลว้ก็สามารถบนัทึกขอ้มูลเก็บไว้
ในระบบได ้

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 44 แสดงการแกไ้ขขอ้มูลตน้ไมใ้น UpdateTree 
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3. ขั้นตอนการท างานของโปรแกรมตามแบบค าส่ังใน Menu TreeDB 
3.1 การวางต้นไม้ลงในแบบ (DrawTree) 

3.1.1 การวางแบบต้นไม้ในรูปแผนภูม ิ
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภูมิท่ี 7 แสดงการวางแบบตน้ไม ้

 
 

 
 
 
 

 
 

พิมพค์  าสั่ง Command 
DRAWTREE หรือ 

เลือกจาก Menu TreeDB 
 

แสดงหนา้จอขอ้มูลตน้ไม ้
 
 

พิมพค์  าคน้หา 
 
 

คลิกปุ่ม Pick Point เพ่ือวางแบบ 
 
 

เลือกขอ้มูลตน้ไมท่ี้ตอ้งการ 
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3.1.2 ตวัอย่างค าส่ังการวางแบบต้นไม้ 
การท างานของโปรแกมแต่ละคร้ังซ่ึงจ  าเป็นตอ้งอาศยัชุดค าสัง่ท่ีใชใ้นการสั่ง

ระบบใหน้ าขอ้มูลออกจากฐานขอ้มูลเพ่ือแสดงผลวางแบบตน้ไม ้ดงัน้ี 
 
 

            Document doc = 
Platform.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; 
            Database db = doc.Database; 
             
            //1. sa 
            string blockQualifiedFileName = System.IO.Path.GetTempPath() + "\\" + 
blockname + ".dwg"; 
            if (File.Exists(blockQualifiedFileName)) 
                File.Delete(blockQualifiedFileName); 
 
            BinaryWriter bw = new BinaryWriter(new 
FileStream(blockQualifiedFileName, FileMode.CreateNew)); 
            bw.Write(blockdata); 
            bw.Flush(); 
            bw.Close(); 
 
            Database tmpDb = new Database(false, true); 
            tmpDb.ReadDwgFile(blockQualifiedFileName, System.IO.FileShare.Read, 
true, ""); 
 
            // add the block to the ActiveDrawing blockTable 
            db.Insert(blockname, tmpDb, true); 

 
ภาพท่ี 45 แสดงตวัอยา่งค าสัง่การวางแบบตน้ไม ้

(การเขียนค าสัง่การวางแบบตน้ไมใ้นโปรแกรม Visual Studio 2008) 
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3.2 การค้นหาข้อมูลต้นไม้ 
      การคน้หาขอ้มูลตน้ไมน้ั้น        ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยวิธีการด าเนินการสรุปขอ้มูล 

และวิเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มสถาปนิก ภูมิสถาปนิก และนกัออกแบบสวนจดัสวน ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการ
คดักรองขอ้มูลเหล่านั้นเพ่ือน ามาเป็นค าคน้ และเง่ือนไข ส าหรับในการคน้หาขอ้มูลแต่ละคร้ัง เพ่ือ
จะใหไ้ดค้  าท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและเป็นเหตุ เป็นผลในการคน้หาขอ้มูลตน้ไมใ้นแต่ละคร้ัง
ท่ีท าการคน้หา ซ่ึงพอท่ีจะจ าแนกค าคน้ไดด้งัน้ี 

1. ประเภทของตน้ไม ้(Type) ซ่ึงจะถูกคดักรองออกมาเป็น 3 ประเภท 
1.1 ไมย้นืตน้ 
1.2 ไมพุ้่ม 
1.3 ไมค้ลุมดิน 

2. ลกัษณะของดิน (Soil) 
3. ลกัษณะของความช้ืน (Moisture) 
4. ลกัษณะของแสง (Light) 
5. ขนาดความสูงของตน้ไม ้(Level) 
6. รูปทรงของตน้ไม ้(Form) 
จากท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการคดักรองขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่ม  สถาปนิก  ภูมิสถาปนิก   

และนักออกแบบสวนจดัสวน เพื่อท่ีต้องการคัดกรองค าค้นและเป็นค าท่ีผูอ้อกแบบหรือผูเ้ลือก
ตน้ไมม้กัจะใชเ้ป็นประจ าหรือบ่อยคร้ังเม่ือท าการออกแบบ 

ค าคน้ดังกล่าวท่ีไดถู้กจ าแนกออกมานั้นเพ่ือให้ง่ายส าหรับในการคน้หา
ขอ้มูล หรือการใหเ้ง่ือนไขกบัโปรแกรมคน้หา ซ่ึงไดส้รุปขั้นตอนการท างานในกระบวนการคน้หา
ขอ้มูลตน้ไมด้งัแผนภูมิท่ี 8    และแผนภูมิท่ี 9 
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3.2.1 ขั้นตอนการค้นหาข้อมูลแสดงในรูปแผนภูม ิ
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 8 แสดงการคน้หาขอ้มูล 
 
 
 
 

พิมพค์  าสั่ง Command 
SEARCHTREE หรือ 

เลือกจาก Menu TreeDB 
 

แสดงหนา้จอขอ้มูลตน้ไม ้
 
 พิมพค์  าคน้หา 
 
 เลือกชนิดดิน 
 
 เลือกระดบัความช้ืน 
 
 

เลือกชนิดตน้ไม ้ไมพุ่้มหรือ 
ไมค้ลุมดิน 

 
 เลือกระดบัความสูง 
 
 แสดงผลตามค าคน้หา 
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3.2.2 วธิีการค้นหาข้อมูล 
ในโปรแกรมมีหลายส่วนการท างานท่ีตอ้งอาศยัการคน้หาขอ้มูล เช่น     การ

คน้หาขอ้มูลตามค าคน้หา ตามกลุ่มขอ้มูล ตามชนิดขอ้มูล เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชล้กัษณะท่ีแตกต่าง
กนั เช่น เพ่ือสืบคน้ขอ้มูลตน้ไม ้เพื่อแกไ้ขขอ้มูล เพื่อน าแบบท่ีไดไ้ปใชใ้นการออกแบบ 

ขั้นตอนการดึงขอ้มูลอาศยัหลกัการของ   Table View    โดยโปรแกรมจะดึง
ขอ้มูลตามความสมัพนัธ์ของตารางขอ้มูล แลว้จดัเก็บลงหน่วยความจ าและสามารถน าไปจดัวางลง
ในหนา้จอแบบต่างๆ เช่น ฟอร์มขอ้มูลแบบชุดขอ้มูล ตารางแบบกริด DataGridView  
 

 

 
 
 

ภาพท่ี 46 แสดงวิธีการคน้หาขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูล 
 

ค าค้นหาและเง่ือนไขส าหรับการค้นหาข้อมูลนั้ น      เป็นส่วนหน่ึงของ
เคร่ืองมือในการคน้หาขอ้มูล ดงันั้นจึงตอ้งมีการออกแบบการน าเอาค าคน้หาและเง่ือนไขไปใชใ้น
การคน้หา โดยสามารถแยกตามการท างานของแต่ละหนา้จอไดด้งัน้ี 

1. หนา้จอ DrawTree คือหนา้จอสามารถคน้หาขอ้มูลตน้ไมต้ามค าคน้    ตาม
เง่ือนไขในระบบฐานขอ้มูลและเลือกตน้ไมท่ี้ตอ้งการวาดลงในแบบ 2 มิติ ดงัภาพท่ี 47 

2. หนา้จอ SearchTree   คือหนา้จอสามารถคน้หาขอ้มูลตน้ไมต้ามค าคน้ ตาม
เง่ือนไขในระบบฐานขอ้มูล และจะแสดงผลตามค าคน้ ตามเง่ือนไข แต่ไม่สามารถวางแบบตน้ไม ้
ซ่ึงจะแสดงขอ้มูลตน้ไมท่ี้ท าการคน้หาเพียงเท่านั้น ดงัภาพท่ี 48 

 
 
 
 
 

DB DataTable
DataGrid

View
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1. หนา้จอวางแบบตน้ไม ้DrawTree 
ในหน้าจอวางแบบต้นไม ้DrawTree น้ี มีการก าหนดการค้นหาด้วยค า

คน้หาและเง่ือนไขการคน้หาตามท่ีแสดงดว้ยกรอบสีแดง ตามหนา้จอ ดงัภาพท่ี 47 
 
 

     
 

            
             ช่องพิมพค์  าคน้   ช่องเลือกเง่ือนไข  
 
ภาพท่ี 47 แสดงหนา้จอคน้หาตน้ไมเ้พื่อวางแบบตน้ไม ้

(ผลจากหนา้ต่าง DrawTree ในโปรแกรม NanoCAD) 
 

A B 

A 

B 

B 
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2. หนา้จอคน้หาตน้ไมต้ามค าคน้ SearchTree 
ในหน้าจอวางแบบต้นไม ้SearchTree น้ี มีการก าหนดการคน้หาด้วยค า

คน้หาและเง่ือนไขการคน้หาตามท่ีแสดงดว้ยกรอบสีแดง ตามหนา้จอ ดงัภาพท่ี 48 
 

 

  
     
            
             ช่องพิมพค์  าคน้   ช่องเลือกเง่ือนไข 
 
 
ภาพท่ี 48 แสดงหนา้จอ SearchTree 

(ผลจากหนา้ต่าง SearchTree ในโปรแกรม NanoCAD) 
 
 
 
 
 

A 
B 

A B 
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3.2.3 ขั้นตอนการค้นหาข้อมูลแสดงในรูปแผนภูม ิ
 

 
 
แผนภูมิท่ี 9 แสดงขั้นตอนการคน้หาขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูล 

ป้อนค าคน้หา 

ตรวจสอบค าคน้ “ไมย้นืตน้”,”
ไมพุ้่ม”,”ไมค้ลุมดิน” 

ระบุประเภทดิน 

เพิ่มเง่ือนไขการคน้หา 

เพิ่มเง่ือนไขการคน้หา 

ระบุประเภทความช้ืน เพิ่มเง่ือนไขการคน้หา 

ระบุประเภทแสงแดด เพิ่มเง่ือนไขการคน้หา 

ระบุประเภทตน้ไม ้ เพิ่มเง่ือนไขการคน้หา 

ระบุลกัษณะตน้ไม ้ เพิ่มเง่ือนไขการคน้หา 

ระบุลกัษณะทรงพุ่ม เพิ่มเง่ือนไขการคน้หา 

สร้างค าสั่งคน้หา SQL 

ค าสั่งคน้หา SQL 
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3.2.4 ขั้นตอนการเปรียบเทียบค าค้นในรูปแผนภูม ิ
การเปรียบเทียบค าค้นหากับข้อมูลใน ระบบฐานข้อมูลอาศัยวิ ธีการ

เปรียบเทียบค าคน้หากบัขอ้มูลในฐานขอ้มูล โดยใชโ้ครงสร้างขอ้มูลดงัแผนภูมิท่ี 10 
 

 
แผนภูมิท่ี 10 แสดงการเปรียบเทียบค าคน้หากบัขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูล 

 
 

tb_tree 

soil 

moisture 

light 

type 

group 

form 

landscap_use 

trunk 

scent 

blooming_period 

= soil id 

= moisture id 

= light id 

= type id 

= group id 

= form id 

like %keyword% 

like %keyword% 

like %keyword% 

like %keyword% 
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1. ตวัอยา่งชุดค าสัง่ท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ 
การค้นหาข้อมูลแต่ละคร้ังซ่ึงจ  าเป็นต้องอาศัยชุดค าสั่ง ท่ีใช้ในการ

เปรียบเทียบและน าขอ้มูลออกจากฐานขอ้มูล ดงัน้ี 
 
 

            SQLiteDatabase db = null; 
            //DataGrid recipeDataGrid = null; 
            try 
            { 
                db = new SQLiteDatabase(); 
                String query = "select * from tree"; 
                DataTable treeTable = db.GetDataTable(query); 
                bindingSource.DataSource = treeTable; 
                dataGridView1.DataSource = bindingSource; 
            } 
            catch (Exception fail) 
            { 
                String error = "The following error has occurred:\n\n"; 
                error += fail.Message.ToString() + "\n\n"; 
                MessageBox.Show(error); 
            } 

 
 

ภาพท่ี 49 แสดงค าสัง่การคน้หาขอ้มูล 
(การเขียนค าสัง่การเปรียบเทียบในโปรแกรม Visual Studio 2008) 
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2. ตวัอยา่งชุดค าสัง่ท่ีมีเง่ือนไข 
การค้นหากรณีมีเง่ือนไขในการค้นหาจะต้องมีค  าสั่งเพ่ือให้โปรแกรม

คน้หาตามเง่ือนไขท่ีเราก  าหนดและสร้างข้ึนมาเพ่ือน าขอ้มูลออกมาแสดงผลดงัตวัอยา่ง 
 
      db = newSQLiteDatabase(); 
 String query = "select * from tb_tree " + 
 "where common_name_th like '%" + textBoxKeywordTh.Text.Trim() + "%' or " + 
 "landscape_uses_th like '%" + textBoxKeywordTh.Text.Trim() + "%' or texture_th like '%"   
 + textBoxKeywordTh.Text.Trim() + "%' or " + 
 "trunk_th like '%" + textBoxKeywordTh.Text.Trim() + "%' or foligae_th like '%" +  
  textBoxKeywordTh.Text.Trim() + "%' or flower_th like '%" +   
  textBoxKeywordTh.Text.Trim() + "%' or " + 
  "scent_th like '%" + textBoxKeywordTh.Text.Trim() + "%' or blooming_period_th like '%"   
  + textBoxKeywordTh.Text.Trim() + "%' or growth_rate_th like '%" +   
  textBoxKeywordTh.Text.Trim() + "%'"; 
  string[] typetree = textBoxKeywordTh.Text.Split(" ".ToCharArray()); 
  foreach (string stype in typetree) 
      { 
  if (stype.ToLower().Equals("ไมย้นืตน้")) 
            query += " or type = 1"; 
  if (stype.ToLower().Equals("ไมพุ้่ม")) 
            query += " or type = 2"; 
  if (stype.ToLower().Equals("ไมค้ลุมดิน")) 
            query += " or type = 3"; 
      } 
  treeTable = db.GetDataTable(query); 

 
ภาพท่ี 50 แสดงค าสัง่การคน้หาขอ้มูลแบบใชเ้ง่ือนไข 

(การเขียนค าสัง่การสร้างเง่ือนไขในโปรแกรม Visual Studio 2008) 
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3.2.5 การแสดงผลการค้นหา 
เมื่อผูใ้ชร้ะบุความตอ้งการในการคน้หาแลว้ ในขั้นตอนต่อไปโปรแกรมจะ

ท าการค้นหาขอ้มูลโดยการน าเอาความตอ้งการท่ีผูใ้ช้ระบุไว ้น ามาเปรียบเทียบกับขอ้มูลท่ีอยู่ใน
ฐานขอ้มูล  ในการระบุความตอ้งการนั้นมีความตอ้งการอยู ่2 ลกัษณะคือ  

1. ความต้องการท่ีไม่เจาะจง   เช่น   ค าคน้หาสามารถระบุค าท่ีตอ้งการค้น     
โดยการพิมพล์งไปในช่องค าคน้แลว้โปรแกรมจะน าค  าดงักล่าวไปเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีมีอยู่ใน
ชุดขอ้มูล เมื่อพบตามค าคน้ขอ้มูลดงักล่าวจะถูกน าออกมาแสดงผล ข้ึนอยูก่บัผูใ้ชโ้ปรแกรมคน้หา
ดว้ย DrawTree หรือ SearchTree 

2. ความตอ้งการท่ีเจาะจงเช่น ชนิดตน้ไม ้  สภาพดิน  เป็นตน้  ซ่ึงโปรแกรม
จะก าหนดเป็นตัวเลือกให้ ผูใ้ชเ้พียงแต่เลือกตวัเลือกใดตัวเลือกหน่ึง โปรแกรมจะเลือกเฉพาะชุด
ขอ้มูลตามประเภทขอ้มูลท่ีเลือกไวเ้มื่อโปรแกรมคน้หาขอ้มูลไดแ้ลว้จะถูกน าออกมาแสดงผล โดย
การแสดงผลจะเป็นรายการของขอ้มูลท่ีคน้พบ ข้ึนอยูก่บัผูใ้ชโ้ปรแกรมคน้หาดว้ย DrawTree หรือ 
SearchTree 
 

3.3 การแสดงผลข้อมูลต้นไม้ (SearchTree) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 11 แสดงการแสดงผลขอ้มูลตามค าคน้หา 

พิมพค์  าสัง่ Command 
SEARCHTREE หรือ 

เลือกจาก Menu TreeDB 
 

แสดงหนา้จอขอ้มูลตน้ไม ้
 
 

พิมพค์  าคน้หา 
 
 

แสดงผลตามค าคน้หา 
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3.4 การแก้ไขข้อมูลต้นไม้ (UpdateTree) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 12 แสดงการคน้หาขอ้มูลเพื่อแกไ้ข 
 
 
 
 
 

พิมพค์  าสัง่ Command 
UPDATETREE หรือ 

เลือกจาก Menu TreeDB 
 

แสดงหนา้จอขอ้มูลตน้ไมใ้น 
หนา้ต่างของ SearchTree 

 
 

เลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข 
 
 

แกไ้ขขอ้มูล 
 
 

บนัทึกขอ้มูล 
 
 

แสดงหนา้จอขอ้มูลตน้ไมใ้น 
หนา้ต่างของ UpdateTree 
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ตวัอย่างค าส่ังการแก้ไขข้อมูล 
ในการแก้ไขข้อมูลเพ่ือท่ีจะเพ่ิมข้อมูลหรือแก้ไขนั้ น จะต้องมีค  าสั่งเพ่ือให้

โปรแกรมท าการแกไ้ขตามท่ีเรามีการเพ่ิมขอ้มูลหรือแกไ้ขเพ่ือน าไปบนัทึกขอ้มูลท่ีไดถู้กแกไ้ข ดงั
ตวัอยา่งขา้งล่าง 

 
 db = newSQLiteDatabase(); 
 Dictionary<String, String> tree = newDictionary<string, string>(); 
 tree["common_name_en"] = textBoxCommonNameEn.Text; 
 tree["common_name_th"] = textBoxCommonNameTh.Text; 
 tree["family_name_en"] = textBoxFamilyNameEn.Text; 
 tree["scientific_name_en"] = textBoxScientificNameEn.Text; 
 tree["original_tree_en"] = textBoxOriginalTreeEn.Text; 
 tree["original_tree_th"] = textBoxOriginalTreeTh.Text; 
                                                            || 
                                                            || 
                                                            || 
 tree["growth_rate_en"] = textBoxGrowthRateEn.Text; 
 tree["growth_rate_th"] = textBoxGrowthRateTh.Text; 
 tree["close_range"] = textBoxCloseRangeTh.Text; 
 tree["wide_range"] = textBoxWideRangeTh.Text; 
 tree["double_price"] = textBoxPriceTh.Text; 
 
 if (db.Update("tb_tree", tree, "id = " + selectedTreeID)) 
 { 
  if (DialogResult.Yes == MessageBox.Show("บนัทึกขอ้มูลส าเร็จตอ้งการบนัทึก 
  ต่อหรือไม่ ?", "Save Data", MessageBoxButtons.YesNo)) 
  { 
 textBoxCommonNameTh.Focus(); 
 } 
  else 
  { 
   this.Close(); 
  } 
 } 

 
ภาพท่ี 51 แสดงตวัอยา่งชุดค าสัง่แกไ้ขขอ้มูล 

(การเขียนค าสัง่แกไ้ขขอ้มูลในโปรแกรม Visual Studio 2008) 
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3.5 การสรุปข้อมูลต้นไม้ (ListTree) การน าข้อมูลต้นไม้ออกจากแบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 13 แสดงการน าขอ้มูลตน้ไมอ้อกจากแบบ 
 

4. การออกแบบระบบฐานข้อมูล 
ภายในโปรแกรมมีการบรรจุขอ้มูลตน้ไมเ้พื่อใชใ้นการออกแบบซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูล 

เก่ียวกบัต้นไม ้รูปภาพเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการออกแบบและรูป Block ส าหรับวางลงในแบบ 
โดยสามารถแบ่งชนิดของขอ้มูลออกเป็น 2 ชนิด ดงัน้ี 

1. ข้อมูลที่จดัเกบ็ใน Field ประกอบด้วย 
   1. ขอ้มูลประเภทตน้ไม ้เช่น ไมย้นืตน้ ไมพุ้่ม  และไมค้ลุมดิน  ในตารางหลกัเก็บเป็น  

Integer และในตารางยอ่ยจดัเก็บเป็น Varchar ขนาด 255 
   2. ขอ้มูลกลุ่มตน้ไม ้เช่น ตน้ไมท้รงสูง ตน้ไมท้รงเต้ีย  ในตารางหลกัเก็บเป็น  Integer     

และในตารางยอ่ยจดัเก็บเป็น Varchar ขนาด 255 
   3. ขอ้มูลสภาพดินท่ีเหมาะสมในการปลูก  ในตารางหลกัเก็บเป็น   Integer     และใน 

ตารางยอ่ยจดัเก็บเป็น Varchar ขนาด 255 
   4. ขอ้มูลความช้ืนในตรางหลกัเก็บเป็น Integer และในตารางยอ่ยจดัเก็บเป็น Varchar 

ขนาด 255 

พิมพค์  าสัง่ Command 
LISTTREE หรือ 

เลือกจาก Menu TreeDB 
 

คลิกปุ่ม EXPORT 
 
 

แสดงผลขอ้มูลใน MS Excel 
 
 

แสดงหนา้จอขอ้มูลตน้ไมท่ี้ใช ้
ในแบบ 
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   5. ขอ้มูลรูปแบบทรงพุ่มตน้ไม ้        ในตารางหลกัเก็บเป็น    Integer     และในตาราง 
ยอ่ยจดัเก็บเป็น Varchar ขนาด 255 

   6. ขอ้มูลลกัษณะแสงแดดท่ีตน้ไมต้อ้งการ   ในตารางหลกัเก็บเป็น   Integer    และใน 
ตารางยอ่ยจดัเก็บเป็น Varchar ขนาด 255 

   7. ขอ้มูลราคาของตน้ไม ้เก็บเป็น Double  
2. ข้อมูลที่จดัเกบ็ใน Field และถูกเกบ็ในรูปแบบช่ือแฟ้มประกอบด้วย 

    1. แฟ้มรูปทรงของตน้ไม ้   ไดถู้กจดัเก็บในรูป .jpg    
 แฟ้มรูปทรงของตน้ไมจ้ะแสดงภาพสเกตของทรงพุ่มตน้ไมแ้ต่ละชนิด 

    2. แฟ้มรูปภาพตน้ไม ้    ไดถู้กจดัเก็บในรูป .jpg         
 แฟ้มรูปภาพตน้ไมจ้ะเก็บเป็นภาพถ่ายของตน้ไมแ้ต่ละชนิด 

    3. แฟ้มรูปใบของตน้ไม ้    ไดถู้กจดัเก็บในรูป .jpg    
 แฟ้มรูปใบของตน้ไมจ้ะเก็บเป็นภาพถ่ายใบไมแ้ต่ละชนิด 

   4. แฟ้มรูปดอกของตน้ไม ้    ไดถู้กจดัเก็บในรูป .jpg     
แฟ้มรูปดอกของตน้ไมจ้ะเก็บเป็นภาพถ่ายดอกของตน้ไมแ้ต่ละชนิด 

   5. แฟ้มรูป Block ของตน้ไม ้  ไดถู้กจดัเก็บในรูป .dwg        
แฟ้มรูป Block ของตน้ไมจ้ะเก็บ Block ของตน้ไมแ้ต่ละชนิด 

จากลกัษณะขอ้มูลขา้งตน้เมื่อน ามาใชใ้นโปรแกรม      จึงจ าเป็นตอ้งมีการจดัเก็บขอ้มูล 
อยา่งเป็นระบบ เพ่ือใหใ้ชข้อ้มูลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ลดการซ ้ าซอ้นของขอ้มูล และง่าย
ในการน าขอ้มูลขอ้มูลออกมาใช ้หรือง่ายในการคน้หาข้อมูล ดงันั้นจึงตอ้งมีการออกแบบระบบ
ฐานขอ้มูลและความสมัพนัธข์องตารางขอ้มูล และการออกแบบรหสัของขอ้มูลในการจดัเก็บขอ้มูล 
ซ่ึงจะอธิบายตามหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
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4.1 ความสัมพนัธ์ของข้อมูล 
การเก็บขอ้มูลตน้ไมไ้ดถู้กออกแบบดว้ยการเก็บในรูปแบบ Database ซ่ึงจะแสดง 

Diagram และตารางการเก็บขอ้มูลดงัตาราง Diagram Database ต่อไปน้ี 
 

            
 

 
ภาพท่ี 52 แสดง ER Diagram (Entity Relation Diagram) 

(สร้างข้ึนจากความสมัพนัธข์องตน้ไม)้ 
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4.2 ตารางฐานข้อมูล 
ตารางฐานขอ้มูลจะแสดงรายละเอียดการเก็บขอ้มูลของตน้ไมใ้นแต่ละส่วน ซ่ึงจะ

เก็บขอ้มูลเป็นตามมาตราฐานของระบบฐานขอ้มูล 
4.2.1 ตารางขอ้มูลตน้ไม ้(tb_tree)  

 
ตารางท่ี 6 แสดงขอ้มูลตน้ไม ้(tb_tree) 
ล าดบั ช่ือฟิลด ์ คีย ์ ชนิดขอ้มูล ขนาด ค าอธิบาย 
1 id PK Integer Long หมายเลขขอ้มูล 
2 common_name_en  Varchar 255 ช่ือสามญั(องักฤษ) 
3 common_name_th  Varchar 255 ช่ือสามญั(ไทย) 
4 family_name_en  Varchar 255 ช่ือสกุล 
5 scientific_name_en  Varchar 255 ช่ือวิทยาศาสตร์ 
6 original_tree_th  Varchar 255 ช่ือเดิม 
7 soil  Integer FK ลกัษณะดิน 
8 moisture  Integer FK ความช้ืน 
9 light  Integer FK แสงแดด 
10 type  Integer FK ชนิด 
11 group  Integer FK กลุ่ม 
12 form  Integer FK รูปทรง 
13 landscape_uses_en  Text  การน าใชง้าน(องักฤษ) 
14 landscape_uses_th  Text  การน าใชง้าน(ไทย) 
15 height_min  Double Double ความสูง(ต ่าสุด) 
15 height_max  Double Double ความสูง(สูงสุด) 
16 crown_size_min  Double Double ความสูง(ต ่าสุด) 
16 crown_size_max  Double Double ความสูง(สูงสุด) 
17 texture_en  Varchar 255 ผวิสมัผสั(องักฤษ) 
18 texture_th  Varchar 255 ผวิสมัผสั(ไทย) 
19 trunk_en  Varchar 255 ล าตน้(องักฤษ) 
20 trunk_th  Varchar 255 ล าตน้(ไทย) 
21 foligae_en  Varchar 255 ใบ(องักฤษ) 
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ล าดบั ช่ือฟิลด ์ คีย ์ ชนิดขอ้มูล ขนาด ค าอธิบาย 
22 foligae_th  Varchar 255 ใบ(ไทย) 
23 bool_evergreen  Boolean  ผลดัใบ 
24 flower_en  Varchar 255 ดอก(องักฤษ) 
25 flower_th  Varchar 255 ดอก(ไทย) 
26 scent_en  Varchar 255 สีของดอก(องักฤษ) 
27 scent_th  Varchar 255 สีของดอก(ไทย) 
28 blooming_period_en  Varchar 255 ช่วงการออกดอก

(องักฤษ) 
29 blooming_period_th  Varchar 255 ช่วงการออกดอก(ไทย) 
30 growth_rate_en  Varchar 255 อตัราการเจริญเติบโต

(องักฤษ) 
31 growth_rate_th  Varchar 255 อตัราการเจริญเติบโต

(ไทย) 
32 close_range_min  Double Double ระยะห่าง(ต ่าสุด) 
33 close_range_max  Double Double ระยะห่าง(สูงสุด) 
34 wide_range_min  Double Double ความกวา้งของพุ่ม

(ต ่าสุด) 
35 wide_range_max  Double Double ความกวา้งของพุ่ม

(สูงสุด) 
 

4.2.2. ตารางขอ้มูลลกัษณะดิน (tb_soil)  
 
ตารางท่ี 7 แสดงลกัษณะดิน (tb_soil) 
ล าดบั ช่ือฟิลด ์ คีย ์ ชนิดขอ้มูล ขนาด ค าอธิบาย 
1 id PK Integer Long หมายเลขขอ้มูล 
2 soil_en  Varchar 255 ลกัษณะดิน(องักฤษ) 
3 soil_th  Varchar 255 ลกัษณะดิน (ไทย) 
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4.2.3. ตารางขอ้มูลความช้ืน (tb_moisture)   
ตารางท่ี 8 แสดงความช้ืน (tb_moisture) 
ล าดบั ช่ือฟิลด ์ คีย ์ ชนิดขอ้มูล ขนาด ค าอธิบาย 
1 id PK Integer Long หมายเลขขอ้มูล 
2 moisture_en  Varchar 255 ความช้ืน(องักฤษ) 
3 moisture_th  Varchar 255 ความช้ืน(ไทย) 

 
4.2.4. ตารางขอ้มูลแสงแดด (tb_light)  

ตารางท่ี 9 แสดงค่าแสงแดด (tb_light) 
ล าดบั ช่ือฟิลด ์ คีย ์ ชนิดขอ้มูล ขนาด ค าอธิบาย 
1 id PK Integer Long หมายเลขขอ้มูล 
2 light_en  Varchar 255 แสงแดด(องักฤษ) 
3 light_th  Varchar 255 แสงแดด(ไทย) 
 

4.2.5. ตารางขอ้มูลชนิด (tb_type)  
ตารางท่ี 10 แสดงชนิด (tb_type) 
ล าดบั ช่ือฟิลด ์ คีย ์ ชนิดขอ้มูล ขนาด ค าอธิบาย 
1 id PK Integer Long หมายเลขขอ้มูล 
2 type_en  Varchar 255 ชนิด(องักฤษ) 
3 type_th  Varchar 255 ชนิด(ไทย) 
 

4.2.6. ตารางขอ้มูลกลุ่มตน้ไม ้(ระดบั) (tb_level) 
ตารางท่ี 11 แสดงกลุ่มตน้ไม ้(ระดบั) (tb_level) 
ล าดบั ช่ือฟิลด ์ คีย ์ ชนิดขอ้มูล ขนาด ค าอธิบาย 
1 id PK Integer Long หมายเลขขอ้มูล 
2 group_en  Varchar 255 กลุ่ม(องักฤษ) 
3 group_th  Varchar 255 กลุ่ม(ไทย) 
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4.2.7. ตารางขอ้มูลรูปทรงตน้ไม ้(tb_form)  
ตารางท่ี 12 แสดงรูปทรง (tb_form) 
ล าดบั ช่ือฟิลด ์ คีย ์ ชนิดขอ้มูล ขนาด ค าอธิบาย 
1 id PK Integer Long หมายเลขขอ้มูล 
2 form_en  Varchar 255 รูปทรง(องักฤษ) 
3 form_th  Varchar 255 รูปทรง(ไทย) 
 

4.2.8. ตารางขอ้มูลราคาตน้ไม ้(tb_price)  
ตารางท่ี 13 แสดงราคา (tb_price) 
ล าดบั ช่ือฟิลด ์ คีย ์ ชนิดขอ้มูล ขนาด ค าอธิบาย 
1 id PK Integer Long หมายเลขขอ้มูล 
2 price  Double  ราคา 
 

4.3 การออกแบบรหัสการจดัเกบ็ข้อมูล 
การจดัเก็บข้อมูลตามตารางดงัหัวข้อก่อนหน้าน้ี      ในขอ้มูลแต่ละตารางมีการ

ออกแบบรหัสส าหรับจดัเก็บขอ้มูลเพื่อให้การจดัการขอ้มูลท าไดง่้ายและมีความถูกตอ้งโดยมีการ
จดัการขอ้มูลแบ่งแยกตามตารางไดด้งัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของตน้ไม ้  ใชฟิ้ลด์ id เพื่อก  าหนดเป็นรหสัของขอ้มูลโดยฟิลด ์id 
น้ีถูกก  าหนดใหน้บัเพ่ิมจ านวนแบบอตัโนมติั 

2. ข้อมูลประเภทต้นไม้ เช่น ไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและไม้คลุมดินใช้ฟิลด์ id เพื่อ
ก  าหนดเป็นรหสัของขอ้มูลโดยฟิลด ์id น้ีถูกก  าหนดให้นบัเพ่ิมจ านวนแบบอตัโนมติัและเช่ือมโยง
กบัฟิลด ์soil ในตารางขอ้มูลทัว่ไปของตน้ไม ้

3. ขอ้มูลกลุ่มตน้ไม ้เช่น ตน้ไมท้รงสูง ตน้ไมท้รงเต้ีย ใชฟิ้ลด์ id เพื่อก  าหนดเป็น
รหัสของขอ้มูลโดยฟิลด์ id น้ีถูกก  าหนดให้นับเพ่ิมจ านวนแบบอตัโนมติัและเช่ือมโยงกับฟิลด ์
group ในตารางขอ้มูลทัว่ไปของตน้ไม ้

4. ข้อมูลสภาพดินท่ีเหมาะสมในการปลูก  ใช้ฟิลด์ id เพื่อก  าหนดเป็นรหัสของ
ข้อมูลโดยฟิลด์ id น้ีถูกก  าหนดให้นับเพ่ิมจ านวนแบบอัตโนมัติและเช่ือมโยงกับฟิลด์ soil ใน
ตารางขอ้มูลทัว่ไปของตน้ไม ้
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5. ข้อมูลความช้ืน  ใชฟิ้ลด์ id  เพื่อก  าหนดเป็นรหัสของขอ้มูลโดยฟิลด์ id น้ีถูก
ก  าหนดให้นับเพ่ิมจ านวนแบบอตัโนมติัและเช่ือมโยงกบัฟิลด์ moisture ในตารางขอ้มูลทัว่ไปของ
ตน้ไม ้

6. ขอ้มูลรูปแบบทรงพุ่มตน้ไม ้ใชฟิ้ลด ์id เพื่อก  าหนดเป็นรหสัของขอ้มูลโดยฟิลด์ 
id น้ีถูกก  าหนดให้นับเพ่ิมจ านวนแบบอตัโนมติัและเช่ือมโยงกบัฟิลด์ form ในตารางขอ้มูลทัว่ไป
ของตน้ไม ้

7. ขอ้มูลลกัษณะแสงแดดท่ีตน้ไมต้้องการ  ใช้ฟิลด์ id  เพื่อก  าหนดเป็นรหัสของ
ขอ้มูลโดยฟิลด์ id น้ีถูกก  าหนดให้นับเพ่ิมจ านวนแบบอตัโนมติั และเช่ือมโยงกับฟิลด์ light ใน
ตารางขอ้มูลทัว่ไปของตน้ไม ้

9. ขอ้มูลราคาของตน้ไม  ้ใชฟิ้ลด ์id เพื่อก  าหนดเป็นรหัสของขอ้มูลโดยฟิลด์ id น้ี
ถูกก าหนดใหเ้ช่ือมโยงกบัฟิลด ์id ในตารางขอ้มูลทัว่ไปของตน้ไม ้

8. แฟ้มรูปทรงของตน้ไม ้จดัเก็บแฟ้มขอ้มูลดว้ยช่ือวิทยาศาสตร์ของขอ้มูลตน้ไม้
แต่ละชุดตามดว้ย _form 

10. แฟ้มรูปภาพตน้ไม ้จดัเก็บแฟ้มขอ้มูลดว้ยช่ือวิทยาศาสตร์ของขอ้มูลตน้ไมแ้ต่
ละชุดตามดว้ย _picture 

11. แฟ้มรูปใบของตน้ไม ้จดัเก็บแฟ้มขอ้มูลดว้ยช่ือวิทยาศาสตร์ของขอ้มูลตน้ไม้
แต่ละชุดตามดว้ย _elev 

12. แฟ้มรูปดอกของตน้ไม ้จดัเก็บแฟ้มขอ้มูลดว้ยช่ือวิทยาศาสตร์ของขอ้มูลตน้ไม้
แต่ละชุดตามดว้ย _scent 

13. แฟ้มรูป Block ของตน้ไม ้จดัเก็บแฟ้มขอ้มูลด้วยช่ือวิทยาศาสตร์ของขอ้มูล
ตน้ไมแ้ต่ละชุดตามดว้ย _block 
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5. แผนผงัการใช้งานและการออกแบบหน้าจอ 
แผนผงัหน้าจอซ่ึงไดถู้กออกแบบเคร่ืองมือในการใชง้าน เพื่อความรวดเร็วในการเรียก

เคร่ืองมือแต่ละคร้ังจะประกอบดว้ย SEARCHTREE DRAWTREE  UPDATETREE  LISTTREE 
ดูไดจ้ากแผนภูมิท่ี 14 
 
 

 
                

 
                                      
แผนภูมิท่ี 14 แสดงแผนผงัหนา้จอ 
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5.1 หน้าจอ NanoCAD 
เป็นพ้ืนท่ีส าหรับเขียนแบบ 2 มิติซ่ึงผูใ้ช้โปรแกรมสามารถวางแบบโดยใช้

หลกัการแทรกหรือเปิดแบบสถาปัตยกรรม หรืออาจจะใชก้ารวาดเส้นขอบเขต Boundary Line เพื่อ
ก  าหนดพ้ืนท่ีส าหรับการออกแบบงานภูมิสถาปัตกรรม ซ่ึงพ้ืนท่ีเหล่าน้ีคือบริเวณท่ีผูใ้ชจ้ะวางรูป
ตน้ไมแ้ละแบบแปลนโครงการหรือแบบท่ีวาดข้ึนดงัภาพท่ี 53 
 
 
 

 
 

      Menu Bar 

     พ้ืนที่ส าหรับเขียนแบบ 2 มติ ิ
 
 
ภาพท่ี 53 แสดงหนา้จอโปรแกรม NanoCAD 

(พ้ืนท่ีเขียนแบบ 2 มิติจากหนา้จอโปรแกรม NanoCAD) 
 

B 
 

A 
 

B 
 

A 
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5.2 หน้าจอวางแบบต้นไม้ (DrawTree) 
หนา้จอวางแบบตน้ไมผู้ใ้ชโ้ปรแกรมสามารถพิมพใ์น  Command      หรือเลือกเมนู 

TreeDB ซ่ึงในเมนูจะประกอบดว้ย DrawTree ส าหรับเลือกต้นไมท่ี้ตอ้งการวางแบบต้นไมล้งใน
แบบแปลนดงัภาพท่ี 55 
 

 
 
ภาพท่ี 54 แสดงเมนู DrawTree 

(Menu DrawTree จากโปรแกรม NanoCAD) 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 55 แสดงขอ้มูลตน้ไมแ้ละพ้ืนท่ีหนา้จอออกแบบและวางแบบตน้ไม ้

(พ้ืนท่ีเขียนแบบในโปรแกรม NanoCAD) 

 
 
 

ขอ้มูลตน้ไม ้

    ปุ่มเลือกต าแหน่ง 

 
 
 

     หน้าจอออกแบบและวางแบบต้นไม้ 
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หลงัจากผูใ้ช้โปรแกรมเลือก DrawTree ซ่ึงโปรแกรมจะแสดงข้อมูลต้นไมใ้น 
Default เป็นขอ้มูลภาษาองักฤษดงัภาพท่ี 57 และสามารถเลือกเป็นภาษาไทยดงัภาพท่ี 58  

เมื่อเลือกตน้ไมท่ี้ตอ้งการวาดสามารถกดปุ่ม Pick Point เพื่อวางตน้ไมบ้นหนา้จอ
ออกแบบและสามารถท าการเลือกหรือคน้หาตน้ไมอ่ื้นๆท่ีตอ้งการ แสดงดงัภาพท่ี 56 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 56 แสดงขอ้มูลตน้ไม ้ปุ่มเลือกต าแหน่งวางตน้ไม ้และตน้ไมว้าดลงบนหนา้จอออกแบบ 

(พ้ืนท่ีเขียนแบบในโปรแกรม NanoCAD) 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ปุ่มเลือกต าแหน่ง 

 
 
 

 
 

         หน้าจอออกแบบและวางแบบต้นไม้ 

 

 ประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย 
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หนา้จอ DrawTree เป็นหนา้จอส าหรับคน้หาขอ้มูลตน้ไมแ้ละเลือกตน้ไมท่ี้ตอ้งการวาด
ลงบนแบบท่ีท าการออกแบบ หนา้จอน้ีสามารถเรียกดูขอ้มูลตน้ไมท่ี้เป็นภาษาองักฤษและภาษาไทย
แสดงดงัภาพท่ี 57 และภาพท่ี 58 
 

   
 
 

  หนา้จอขอ้มูลภาษาองักฤษ  ขอ้มูลตน้ไมภ้าษาองักฤษ 
 
ภาพท่ี 57 แสดงหนา้ต่างขอ้มูลท่ีเป็นภาษาองักฤษ (English Information) 

(การแสดงผลของ DrawTree จากโปรแกรม NanoCAD) 
 

A 
 

B 
 

A 
 

B 
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  หนา้จอขอ้มูลภาษาไทย   ขอ้มลูตน้ไมภ้าษาไทย 
 
 
 
ภาพท่ี 58 แสดงหนา้ต่างขอ้มูลท่ีเป็นภาษาไทย (Thai Information) 

(การแสดงผลของ DrawTree จากโปรแกรม NanoCAD) 
 

A 
 

B 
 

B 
 

A 
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5.3 หน้าจอข้อมูลต้นไม้และการค้นหา (SearchTree) 
หน้าจอข้อมูลต้นไมแ้ละการค้นหาผูใ้ช้โปรแกรมสามารถพิมพ์ใน   Command   

หรือเลือกเมนู TreeDB ดงัภาพท่ี 59 ซ่ึงในเมนูจะประกอบดว้ย SearchTree ส าหรับคน้หาตน้ไมท่ี้
ตอ้งการเพ่ือน าไปใชต่้อไป  
 
 

 
 
ภาพท่ี 59 แสดงเมนู SearchTree 

(Menu SearchTree จากโปรแกรม NanoCAD) 
 

หน้าจอ SearchTree ผูใ้ช้โปรแกรมสามารถท าการค้นหาข้อมูลต้นไม ้โดยพิมพ์
ค  าค้นหรือเลือกเง่ือนไขเพื่อการค้นหาข้อมูลต้นไม้ ดังแสดงในภาพท่ี 60 ซ่ึงการค้นหาด้วย 
SearchTree สามารถท่ีจะค้นหาขอ้มูลตน้ไมไ้ดด้ังเหมือนกบัเมนู DrawTree เพียงแต่การแสดงผล
ของ SearchTree จะไม่สามารถเลือก Block ตน้ไม ้
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  ค าคน้หรือเง่ือนไขการคน้หา  ผลการคน้หา 
 
 

ภาพท่ี 60 แสดงหนา้จอขอ้มูลตน้ไมท่ี้แสดงผลในการคน้หา 
(การแสดงผลของ SearchTree จากโปรแกรม NanoCAD) 

 
 

A 
 

B 
 

A 
 

B 
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5.4 หน้าจอแก้ไขข้อมูล (UpdaTree) 
หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลจะคลา้ยกบัการแสดงผลขอ้มูล ผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถพิมพใ์น 

Command หรือเลือกเมนู TreeDB ดงัภาพท่ี 61 เน่ืองจากขอ้มูลตน้ไมจ้ดัเก็บแบบภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ดงันั้นส่วนหนา้จอการแกไ้ขขอ้มูลจึงแบ่งเป็นขอ้มูลส่วนภาษาไทย ขอ้มูลส่วน
ภาษาองักฤษ และส่วนท่ีเป็นขอ้มูลทัว่ไปกบัรูปภาพ  

 

 
 
ภาพท่ี 61 แสดงเมนู UpdateTree 

(Menu UpdaTree จากโปรแกรม NanoCAD) 
      

หลงัจากเรียก UpdateTree หน้าจอจะแสดงหน้าต่าง   SearchTree    เพื่อให้ผูใ้ช้
สามารถคลิกเลือกตน้ไมท่ี้ตอ้งการ Update หลงัจากเลือกตน้ไมใ้นหน้าต่าง SearchTree ท่ีตอ้งการ
แลว้ให้ Double Click บนต้นไมท่ี้ผูใ้ชโ้ปรแกรมเลือกต้นไมท่ี้ต้องการแกไ้ข โปรแกรมจะแสดง
หน้าต่าง UpdateTree ซ่ึงผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถแกไ้ขขอ้มูลหรือเพ่ิมขอ้มูล ดงัแสดงภาพท่ี 62 และ
ภาพท่ี 63 
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ในหน้าต่าง SearchTree ผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถท าการคน้หาขอ้มูลตน้ไมก่้อนท่ีจะ
ท าการเลือกตน้ไมเ้พื่อน าไปแกไ้ข ซ่ึงในหน้าต่าง SearchTree สามารถท าการคน้หาดว้ยค าคน้และ
ดว้ยเง่ือนไขท่ีผูใ้ชโ้ปรแกรมตอ้งการ ดงัภาพท่ี 62 
 
 

 
 
 
 

  ช่องพิมพค์  าคน้    ผลขอ้มูลตน้จากการคน้ 
 
 
ภาพท่ี 62 แสดงการคน้หาขอ้มูลตน้ไมก่้อนท่ีจะน าไป Update 

(การแสดงผลของ UpdateTree จากโปรแกรม NanoCAD) 
 
 

 
 
 

ขอ้มูลตน้ไมท่ี้ไดจ้ากค าคน้ไมพุ้่ม 

A 
 

B 
 

A 
 

B 
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ในหน้าต่าง SearchTree ผูใ้ชส้ามารถ Update ขอ้มูลตน้ไมไ้ดจ้ากผลขอ้มูลตน้ไมท่ี้
แสดงมาในตาราง ผูใ้ชส้ามารถ Click เลือกตน้ไมท่ี้ตอ้งการ Update ดงัแสดงในภาพท่ี 63 
 

 
 
 
ภาพท่ี 63 แสดงขอ้มูลตน้ไมจ้ากฐานขอ้มูลเพื่อใหผู้ใ้ชโ้ปรแกรมเลือกตน้ไมท่ี้ตอ้งการ Update 

(การแสดงผลของ UpdateTree จากโปรแกรม NanoCAD) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขอ้มูลตน้ไมท้ั้งหมดในระบบฐานขอ้มูล 

CLICK บนตน้ไมท่ี้ตอ้งการ Update 
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หลงัจากเลือกตน้ไมด้ว้ยการ Double Click โปรแกรมจะแสดงหนา้ต่าง UpdateTree 
เพ่ือใหผู้ใ้ชโ้ปรแกรมท าการแกไ้ขหรือเพ่ิมและท าการบนัทึกขอ้มูล ดงัภาพท่ี 64 
 

 
 
ภาพท่ี 64 แสดงหนา้จอแกไ้ขขอ้มูล 

(การแสดงผลของ UpdateTree จากโปรแกรม NanoCAD)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลภาษาองักฤษ 

 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลทัว่ไปและรูปภาพ 
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5.5 หน้าจอสรุปรายการต้นไม้ (ListTree) 
หน้าจอสรุปรายการตน้ไมผู้ใ้ชโ้ปรแกรมสามารถพิมพ์ใน Command หรือเลือก

เมนู TreeDB ดงัภาพท่ี 65 ซ่ึงโปรแกรมจะแสดงผลของการนบัตน้ไมท่ี้ผูใ้ชโ้ปรแกรมเลือกใชต้น้ไม้
ชนิดใด และเป็นจ านวนก่ีตน้ พ้ืนท่ีเท่าไรกรณีเป็นไมค้ลุมดินโปรแกรมจะค านวณเป็นพ้ืนท่ี  
 

 
 
ภาพท่ี 65 แสดงเมนู ListTree 

(Menu ListTree จากโปรแกรม NanoCAD) 
 

หนา้จอ ListTree จะแสดงผลของการวางแบบตน้ไมล้งในแบบ 2 มิติ โปรแกรมจะ
ท าการนบัจ านวนตน้ไมแ้ละค านวนพ้ืนท่ีท่ีเป็นไมค้ลุมดินและสามารถส่งค่าไปในโปรแกรม  Excel 
ผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถคลิกปุ่มน าขอ้มูลออกไปยงัโปรแกรม   Excel ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขขอ้มูลราคา
ใน Excel ไดก้รณีในระบบฐานขอ้มูลไม่ไดบ้นัทึกราคากลาง หรือราคามีการเปล่ียนแปลงตามการ
ซ้ือขายในเวลาของปัจจุบนัและอาจจะท าใหร้าคาเปล่ียนแปลงได ้ดงันั้นในระบบฐานขอ้มูลท่ีบนัทึก
ไวน้ั้นส าหรับในการค านวณราคาตน้แบบ ผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถท่ีจะเพ่ิมหรือลดขอ้มูลของราคา
ตามความเป็นจริงในเวลาท่ีท างานเอกสารเพื่อน าไปบนัทึก ดงัภาพท่ี 66 และภาพท่ี 67 
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ภาพท่ี 66 แสดงหนา้จอสรุปรายการตน้ไม ้

(การแสดงผลของ ListTree จากโปรแกรม NanoCAD) 
 

 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 67 แสดงหนา้จอสรุปรายการตน้ไมใ้นโปรแกรม Excel 

(การน าขอมูลออกไปยงัโปรแกรม Excel)  
 
 

ปุ่มน าขอ้มูลออก 

 
 
 

ขอ้มูลรายการตน้ไม ้

รายการช่ือตน้ไม ้ จ  านวน  ปริมาณพ้ืนท่ี และราคา 
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6. การท างานของโปรแกรม 
6.1 ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมเสริม 

ก่อนใชง้านโปรแกรมตอ้งท าการติดตั้งโปรแกรมเขา้ไปก่อน    โดยผูจ้ดัท าไดจ้ดัท า
รูปแบบการติดตั้งให้สามารถเรียกใชง้านได้โดยง่าย สามารถศึกษาขั้นตอนการติดตั้งไดจ้ากส่วน 
ภาคผนวก ก 

6.2 การวางแบบ 
การวางแบบจะใชห้ลกัการแทรก       หรือเปิดแบบสถาปัตยกรรม     หรืออาจจะใช้

หลกัการของการวาดเสน้ขอบเขตของแบบ   Boundary Line เพ่ือก  าหนดพ้ืนท่ีส าหรับการออกแบบ
งานภูมิสถาปัตกรรม ซ่ึงพ้ืนท่ีเหล่าน้ีคือบริเวณท่ีผูใ้ชจ้ะวางรูปตน้ไมล้งในแบบ 2 มิติ ซ่ึงไดก้ล่าวถึง
ในหวัขอ้ 5.1  

6.3 การค้นหาข้อมูลต้นไม้และการน าไปใช้ 
6.3.1 ขั้นตอนที่ 1  

จากขอ้มูลตน้ไมย้นืตน้ ไมพุ้่มและไมค้ลุมดินท่ีจดัเก็บไวใ้นระบบฐานขอ้มูล
ของโปรแกรม ผูใ้ช้สามารถคน้หาขอ้มูลโดยเรียกใช้ค  าสั่ง SearchTree ผ่านทาง Command หรือ
เลือกเมนู TreeDB โปรแกรมจะแสดงหนา้จอส าหรับคน้หาขอ้มูลตน้ไม ้จากหนา้จอน้ีผูใ้ชส้ามารถท่ี
จะคน้หาขอ้มูลตน้ไมด้ว้ยค าคน้หรือเง่ือนไข เพื่อให้ไดข้อ้มูลตน้ไมท่ี้ตรงกบัการน าไปใชง้าน ดงั
ภาพท่ี 68 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 68 แสดงหนา้ต่างช่องท่ีตอ้งการพิมพข์อ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา 
(การแสดงผลของ SearchTree จากโปรแกรม NanoCAD) 

 
 
 

พมิพ์ค าค้น 

เลือกเง่ือนไข 
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การคน้หาขอ้มูลแบบแสดงขอ้มูลรูปแบบรายการ ผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูล
โดยเรียกใช้ค  าสั่ง SearchTree ผ่านทาง Command หรือเลือกเมนู TreeDB โปรแกรมจะแสดง
หน้าจอส าหรับคน้หาขอ้มูลตน้ไม ้ผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถท่ีจะคน้หาข้อมูลต้นไมด้ว้ยค าคน้หรือ
เง่ือนไขเช่นเดียวกับหน้าต่างการค้นหาแบบ DrawTree หน้าต่าง SearchTree แสดงข้อมูลแบบ
รายการ ส่วนหน้าต่าง DrawTree แสดงขอ้มูลแบบหนา้เดียวและสามารถวางรูปบล็อคของตน้ไมล้ง
ในแบบได ้ซ่ึงทั้งสองหนา้ต่างมีความแตกต่างคือ SearchTree คน้หาเพียงขอ้มูลแต่ DrawTree คน้หา
ขอ้มูลและวาดแบบตน้ไมใ้นรูปแบบ 2 มิติ 

 

 
 

 
ภาพท่ี 69 แสดงหนา้ต่างขอ้มูลท่ีผูใ้ชส้ามารถพิมพค์  าคน้และเลือกเง่ือนไขท่ีตอ้งการ 

(การแสดงผลของ SearchTree จากโปรแกรม NanoCAD) 
 
 
 

เลือกเง่ือนไข พมิพ์ค าค้น 
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การคน้หาแบบขอ้มูลแบบหน้าเดียวและสามารถวางรูปบล็อคของตน้ไมล้ง
ในแบบไดผู้ใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลโดยเรียกใชค้  าสัง่ DrawTree ผา่นทาง Command หรือเลือกเมนู 
TreeDB โปรแกรมจะแสดงหน้าจอส าหรับคน้หาขอ้มูลตน้ไม ้ผูใ้ชส้ามารถท่ีจะคน้หาขอ้มูลตน้ไม้
ค  าค้นหรือเง่ือนไขเพื่อให้ได้ข้อมูลต้นไมท่ี้ตรงกับการน าไปใช้งาน รูปแบบของการคน้หาแยก
ออกเป็นสองหนา้จอ คือภาษาไทยและภาษาองักฤษตามรูปแบบของขอ้มูล และสามารถคน้หาไดท้ั้ง
ภาษาองักฤษ และภาษาไทย 
 

 
 

 
ภาพท่ี 70 แสดงหนา้ต่างขอ้มูลท่ีเป็นภาษาองักฤษ (English Information) 

(การแสดงผลของ DrawTree จากโปรแกรม NanoCAD) 
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ภาพท่ี 71 แสดงหนา้ต่างขอ้มูลท่ีเป็นภาษาไทย (Thai Information) 

(การแสดงผลของ DrawTree จากโปรแกรม NanoCAD) 
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การคน้หาขอ้มูลตน้ไมต้ามค าคน้หรือตามเง่ือนไข โปรแกรมจะแสดงเป็น
รายการไวใ้นช่องขอ้มูลช่ือสามญั (Common Name) ของตน้ไมท่ี้คน้พบในแต่ละคร้ัง ผูใ้ชโ้ปรแกรม
สามารถเลือกดูขอ้มูลท่ีตอ้งการจากรายการดงักล่าวได ้เน่ืองจากการคน้หาขอ้มูลในโปรแกรมไดถู้ก
ออกแบบการคน้หาขอ้มูลแต่ละคร้ังโดยใหผู้ใ้ชโ้ปรแกรมสามารถเลือกใชว้ิธีการคน้หาได ้2 แบบ
คือ 

1. การคน้หาโดยการพิมพค์  าคน้ท่ีตอ้งการ 
2. การคน้หาโดยการเลือกเง่ือนไข 
ในการคน้หาขอ้มูลแต่ละคร้ังเพื่อใหก้ารคน้หาขอ้มูลท่ีไดน้ั้นมีประสิทธิภาพ 

ดงันั้นโปรแกรมมีขอ้จ  ากดัคือผูใ้ชโ้ปรแกรมตอ้งเลือกการคน้หาขอ้มูลแบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น จาก
การคน้หาขอ้มูลซ่ึงมีใหเ้ลือก 2 แบบดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ 

1. การค้นหาโดยการพมิพ์ค าค้นที่ต้องการ 
ตวัอยา่งวิธีการคน้หาขอ้มูลโดยป้อนค าคน้ท่ีตอ้งการคน้หา แลว้คลิกท่ีปุ่ม

คน้หา โปรแกรมจะท าการคน้หาขอ้มูลในฐานขอ้มูลดงัแสดงในภาพท่ี 72 
 

 
 

 
 
ภาพท่ี 72 แสดงหนา้ต่างช่องพิมพร์ายการท่ีตอ้งการคน้หา 

(การแสดงผลของ DrawTree จากโปรแกรม NanoCAD) 
 
 
 

พมิพ์ค าค้นที่ต้องการ  
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2. การค้นหาโดยการเลือกเง่ือนไข 
ตวัอย่างวิธีการคน้หาขอ้มูลเลือกเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หา แลว้คลิกท่ีปุ่ม

คน้หา โปรแกรมจะท าการคน้หาขอ้มูลในฐานขอ้มูลดงัแสดงในภาพท่ี73 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 73 แสดงหนา้ต่างการเลือกเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หา 
(การแสดงผลของ DrawTree จากโปรแกรม NanoCAD) 

 
 
 
 
 

 
 
 

เลือกเง่ือนไขที่ต้องการ  
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เมื่อโปรแกรมท าการคน้หาขอ้มูล และพบขอ้มูลตามค าคน้ โปรแกรมจะ
แสดงจ านวนของขอ้มูลท่ีคน้พบ และในกรณีท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีคน้หาโปรแกรมจะแสดงขอ้ความว่า 
“ไม่พบขอ้มูลท่ีคน้หา” ดงัภาพท่ี 74 และภาพท่ี 75 

 

 
 

 
 
ภาพท่ี 74 แสดงหนา้ต่างขอ้มูลรายการท่ีคน้พบ 

(การแสดงผลของ DrawTree จากโปรแกรม NanoCAD) 
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ภาพท่ี 75 แสดงหนา้ต่างขอ้มูลรายการท่ีไมพ่บ 

(การแสดงผลของ DrawTree จากโปรแกรม NanoCAD) 
 

6.3.2 ขั้นตอนที่ 2  
หลงัจากเลือกรายการท่ีตอ้งการแลว้จะเป็นการวางรูป     Block   ของตน้ไม้

ลงในแบบ โดยการคลิกท่ีปุ่ม Pick Point โปรแกรมจะท าการย่อหน้าต่างแล้วให้ผูใ้ช้ก  าหนด
ต าแหน่งท่ีตอ้งการวางรูปบล็อคตน้ไม ้โดยโปรแกรมจะวางขอ้มูลตน้ไมล้งไปในเลเยอร์มาตรฐาน
ตามระบบของ NCS (National CAD Standard) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการเขียนแบบและ
สะดวกในการประมาณการต่อไป ผูใ้ชส้ามารถวางตน้ไมท่ี้เลือกในต าแหน่งต่างๆบนจอภาพ เมื่อ
วางเสร็จแลว้โปรแกรมจะขยายหนา้จอกลบัมาเช่นเดิมเพื่อใหผู้ใ้ชท้  าการสืบคน้ตน้ไมช้นิดอื่นต่อไป 
ดงัภาพท่ี 76 

ประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย 
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ภาพท่ี 76 แสดงการวางตน้ไม ้(Pick Point) ท่ีถูกเลือก 

(การแสดงผลของ Pick Point ในโปรแกรม NanoCAD) 
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การวางรูป Block ลงในแบบจะใชไ้ดก้บัตน้ไมป้ระเภทไมย้ืนตน้ และไมพุ้่ม 
ส่วนไมค้ลุมดินนั้นการวางลงในแบบจะใชใ้นลกัษณะ Hatch โดยพ้ืนท่ีท่ีจะท าการ Hatch จะตอ้ง
ก าหนดพ้ืนท่ีเป็นแบบ Polyline ไวก่้อน แลว้จึงเลือกไมค้ลุมดินข้ึนมา แลว้คลิกท่ีปุ่ม Select Polyline 
เพื่อเลือกเส้น Polyline ท่ีตอ้งการ จากนั้นโปรแกรมจะน าเอา Hatch Pattern ของไมค้ลุมดินมาท า
การ Hatch ใหก้บั Polyline ท่ีเลือกไว ้ดงัภาพท่ี 77 
 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 77 แสดงหนา้ต่างขอ้มูลตน้ไมแ้ละการวางตน้ไมช้นิดไมค้ลุมดิน (Select Polyline) 

(การแสดงผลของ Hatch ในโปรแกรม NanoCAD) 
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ส าหรับกรณีท่ีเป็นไมค้ลุมดิน จะก าหนดจากพ้ืนท่ีแทนการนับจ านวนต้น 
เมื่อเลือกรายการท่ีเป็นไมค้ลุมดิน ปุ่ม Pick Point จะเปล่ียนเป็น Select Polyline และให้ผูใ้ช้เลือก 
Polyline ใดๆบนจอภาพ โปรแกรมจะบนัทึกขอ้มูลไมค้ลุมดินท่ีเลือกไวก้บั Polyline ดงักล่าวเพื่อใช้
ในการประมาณการต่อไป 

6.3.3 ขั้นตอนที่ 3  
เป็นการสรุปรายการต้นไม ้โดยพิมพ์ค  าสั่ง ListTree ทาง Command หรือ

เลือกเมนู TreeDB จะได้หน้าจอแสดงรายการต้นไม ้ไมค้ลุมดินท่ีวางลงในแบบ ข้อมูลท่ีแสดง
ประกอบดว้ยช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาองักฤษ ช่ือวิทยาศาสตร์ จ  านวนตน้ไม ้(ไมย้ืนตน้และไมพุ้่ม) 
จ  านวนพ้ืนท่ี (ไมค้ลุมดิน) และราคาตน้ไม ้
 

 
 
 
ภาพท่ี 78 แสดงหนา้จอสรุปรายการตน้ไม ้

(การแสดงผลของ ListTree จากโปรแกรม NanoCAD) 
 
 
 
 
 

ปุ่มน าขอ้มูลออก 

 
 

 
ขอ้มูลรายการตน้ไม ้
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นอกจากนั้ น โปรแกรมยงัสามารถน าผลข้อมูลแสดงออกทาง โปรแกรม  
Microsoft Excel ได้ถา้หากผูใ้ช้มีการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Excel โดยคลิกท่ีปุ่ม Export to 
Excel โปรแกรมจะสั่งเปิดโปรแกรม Microsoft Excel ข้ึนมา แลว้น าขอ้มูลรายการตน้ไมไ้ปแสดง
ในหน้าจอของโปรแกรม Microsoft Excel ซ่ึงในโปรแกรม Excel ผูใ้ช้สามารถแกไ้ขขอ้มูล เช่น 
ราคาท่ีเป็นจริงตามปัจจุบนั  

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 79 หนา้จอสรุปรายการตน้ไม ้

(การน าขอมูลออกไปยงัโปรแกรม Excel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการช่ือตน้ไม ้ จ  านวน  ปริมาณพ้ืนท่ี และราคา 
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6.4 การปรับปรุงข้อมูลต้นไม้ (Update) 
             ภายในโปรแกรมเสริมไดม้ีการบรรจุขอ้มูลตน้ไมย้นืตน้ ไมพุ้่มและไมค้ลุมดิน 

ไวแ้ลว้ หากผูใ้ชต้อ้งการเพ่ิมเติมขอ้มูลสามารถเรียกใชค้  าสั่ง UpdateTree ผา่นทาง Command หรือ
เลือกเมนู TreeDB โปรแกรมจะแสดงหนา้จอส าหรับการจดัการขอ้มูลตน้ไม ้ดงัภาพท่ี 80 

หลงัจากเรียก  UpdateTree   หน้าจอจะแสดงหน้าต่าง   SearchTree  เพื่อให้
ผูใ้ช้สามารถคลิกเลือกต้นไม้ท่ีต้องการ Update หลงัจากเลือกต้นไมใ้นหน้าต่าง SearchTree ท่ี
ตอ้งการแลว้ให้ Double Click บนตน้ไมท่ี้ผูใ้ชโ้ปรแกรมเลือกตน้ไมท่ี้ตอ้งการแกไ้ข โปรแกรมจะ
แสดงหนา้ต่าง UpdateTree ซ่ึงผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถแกไ้ขขอ้มูลหรือเพ่ิมขอ้มูล ดงัแสดงภาพท่ี 81 
และภาพท่ี 82 

ในหน้าต่าง SearchTree ผูใ้ช้โปรแกรมสามารถท าการค้นหาข้อมูลต้นไม้
ก่อนท่ีจะท าการเลือกตน้ไมเ้พื่อน าไปแกไ้ข ซ่ึงในหน้าต่าง SearchTree สามารถท าการคน้หาดว้ย
ค าคน้หรือดว้ยเง่ือนไขท่ีผูใ้ชโ้ปรแกรมตอ้งการ  
 

 
 
ภาพท่ี 80 แสดงการคน้หาขอ้มูลตน้ไมก่้อนท่ีจะน าไป Update 

(การแสดงผลของ SearchTree จากโปรแกรม NanoCAD) 

 
 
 

ขอ้มูลตน้ไมท่ี้ไดจ้ากค าคน้ไมพุ้่ม 
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ภาพท่ี 81 แสดงขอ้มูลตน้ไมจ้ากฐานขอ้มูลเพื่อใหผู้ใ้ชโ้ปรแกรมเลือกตน้ไมท่ี้ตอ้งการ Update 

(การแสดงผลของ SearchTree จากโปรแกรม NanoCAD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขอ้มูลตน้ไมท้ั้งหมดในระบบฐานขอ้มูล 

CLICK บนตน้ไมท่ี้ตอ้งการ Update 
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หลังจากเลือกต้นไม้ด้วยการ Double Click โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง 
UpdateTree เพื่อใหผู้ใ้ชโ้ปรแกรมท าการแกไ้ขหรือเพ่ิมและท าการบนัทึกขอ้มูล ดงัภาพท่ี 82 
 

 
ภาพท่ี 82 แสดงหนา้จอแกไ้ขขอ้มูล 

(การแสดงผลของ UpdateTree จากโปรแกรม NanoCAD) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลภาษาองักฤษ 

 
 
 
 
 
 
ขอ้มูลทัว่ไปและรูปภาพ 
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กรณีการเพ่ิมขอ้มูลใหม่ลงในฐานขอ้มูล นอกเหนือจากขอ้มูลพ้ืนฐาน    ผูใ้ช้
ตอ้งเตรียมข้อมูลให้ตรงกบัความตอ้งการของโปรแกรม เพื่อไม่ให้โปรแกรมเกิดความผิดพลาด 
(Error) ไดแ้ละระบบสามารถท างานไดส้มบูรณ์ ส่ิงท่ีผูใ้ชโ้ปรแกรมตอ้งเตรียมขอ้มูลไดแ้ก่ 

1. แฟ้มขอ้มูล dwg ของตน้ไมข้นาด 1 x 1 หน่วย ตั้งช่ือตามช่ือวิทยาศาสตร์ 
2. รูปด้านข้างของต้นไม้แบบ  jpg ขนาด  (400-600pixel) ตั้ ง ช่ือตามช่ือ

วิทยาศาสตร์ตาม ดว้ยค าว่า “_elev” 
3. รูป ด อก ข องต้น ไม้แบ บ  jpg ขน าด  (400-600pixel) ตั้ ง ช่ื อต าม ช่ื อ

วิทยาศาสตร์ตามดว้ยค าว่า “_flower” 
4. รูป ใบขอ งต้น ไม้แบ บ  jpg ขน าด  (400-600pixel)    ตั้ ง ช่ื อ ต าม ช่ื อ

วิทยาศาสตร์ตามดว้ยค าว่า “_leave” 
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 บทที ่5  
สรุปผลการพฒันาและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลของการพฒันาโปรแกรมเสริม  ปัญหา   และอุปสรรคท่ีไม่สามารถแกปั้ญหาได ้

ระหว่างการพฒันา พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะท่ีน่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพฒันาต่อ
ยอดเพ่ิมเติมส าหรับผูท่ี้สนใจในการพฒันาโปรแกรมเสริม 
 
1. ข้อสรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาขอ้มูลและการเกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีการ  สมัภาษณ์ ท าแบบสอบถาม     ศึกษา 
จากต ารา จากการทดลองใชโ้ปรแกรม LANDWorkCAD LT โปรแกรม LandARCH 2007 และผล
การทดลองใชโ้ปรแกรมเสริม TreeDB จากสถาปนิกและภูมิสถาปนิกท าให้ผูว้ิจยัพอท่ีจะสรุปการ
พฒันาโปรแกรมเสริมไดด้งัต่อไปน้ี 

1.1 การใช้โปรแกรมเขียนแบบ 2 มติ ิ 
จากการรวบรวมขอ้มูลจากสถาปนิก ภูมิสถาปนิก และนักออกแบบสวนนั้น ส่วน

ใหญ่สามารถใชโ้ปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ แต่โปรแกรมดงักล่าวจะเป็นการเขียนแบบผงัตน้ไม ้และ
แสดงรายละเอียดตน้ไมว้่าเป็นตน้อะไรตามความตอ้งการของนกัออกแบบเท่านั้น   แต่ในโปรแกรม
เขียนแบบ 2 มิติ จะไม่สามารถคน้หารายละเอียดขอ้มูลตน้ไมต้ามคุณสมบติัของต้นไมต้ามท่ีนัก
ออกแบบตอ้งการได้ จากการพฒันาโปรแกรมเสริมในคร้ังน้ีก็ได้เพ่ิมเคร่ืองมือการคน้หาขอ้มูล
ตน้ไม ้ส าหรับสถาปนิก ภูมิสถาปนิก และนกัออกแบบสวน ซ่ึงจะท าให้การท างานรวดเร็วข้ึนและ
ไม่ตอ้งเสียเวลาในการเปิดหนงัสือหรือต าราคน้หาขอ้มูลตน้ไม ้หลงัจากการคน้หาขอ้มูลเสร็จผูเ้ขียน
แบบ 2 มิติสามารถเลือก Block ต้นไม้วางลงในแบบและโปรแกรมจะเก็บข้อมูลท่ีเราเลือกใช ้
เสมือนกบัการนบัจ านวนตน้ไม ้ซ่ึงโปรแกรมจะส่งค่าเหล่านั้นออกเป็นในรูปของ Excel ในขั้นตอน
ท่ีตอ้งการแสดงจ านวนตน้ไม ้ไมย้นืตน้ ไมพุ่้ม พ้ืนท่ีไมค้ลุมดินและราคาตน้ไม ้
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1.2 ฐานข้อมูลต้นไม้  
ฐานขอ้มูลตน้ไมน้บัว่าเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาโปรแกรมในคร้ังน้ี    จากการ

ทดลองใชโ้ปรแกรม LANDWorkCAD LT และโปรแกรม LandARCH 2007 ท่ีผูว้ิจยัไดท้ดลองใช้
นั้น ฐานขอ้มูลของโปรแกรมดงักล่าวพรรณไมท่ี้ผูอ้อกแบบโปรแกรม LANDWorkCAD LT และ
โปรแกรม LandARCH 2007 ระบบฐานข้อมูลตน้ไมน้ั้นเหมาะสมกบัภูมิประเทศของผูอ้อกแบบ
โปรแกรม ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งค านึงถึงขอ้มูลท่ีเราเก็บลงในระบบฐานขอ้มูลของโปรแกรมเสริมน้ี 
ขอ้มูลตน้ไมท่ี้ผูว้ิจยัเก็บในระบบฐานขอ้มูลนั้นเป็นตน้ไมท่ี้เหมาะสมกบัภูมิประเทศของประเทศ
ไทยและสามารถน ามาใชง้านไดจ้ริง 

1.3 ผลการทดลองใช้โปรแกรมเสริม  
ผูว้ิจยัไดท้ าการทดสอบการใชง้านของโปรแกรมเสริมของผูว้ิจยักบัสถาปนิกและ

ภูมิสถาปนิก ไดแ้ก่ 
1. คุณชาญวิทย ์สิริสุนทรานนท ์สถาปนิกระดบัช านาญการพิเศษ กรมโยธาธิการ 
2. คุณนันทวัน  ศิริทรัพย  ์ต าแหน่งสถาปนิกและภูมิสถาปนิก  (Architect and 

Landscape) บริษทั ภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั          
3. คุณจิตราพร ต่ิงเคลือบ ต าแหน่งพฤกษาภูมิสถาปนิก (Horticulture Landscape)

บริษทั ภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั          
4. Kinathi Kusumawanti ต าแหน่ง Junior Architect บริษัท GSA Architects (Bali, 

Indonesia) ขณะน้ีก  าลังศึกษาต่อท่ีประเทศออสเตรเลีย Uniersity Of Sydney Major Facilities 
Management 

บุคคลท่ีไดก้ล่าวถึงขา้งต้นได้มีการทดลองใชโ้ปรแกรมเสริม ซ่ึงได้มีค  าแนะน า
และแสดงความคิดเห็นต่อโปรแกรมเสิมพอท่ีจะสรุปไดด้งัน้ี 

1. การคน้หาขอ้มูลตน้ไมน่้าสนใจ มีตวัเลือกใหซ่ึ้งสามารถท่ีจะเลือกคุณสมบติัของ
ตน้ไมท่ี้ตอ้งการตามลกัษณะกายภาพ และสามารถคน้หาขอ้มูลไดต้ามค าคน้ (Keyword) 

2. ความสามารถเก็บปริมาณตน้ไมแ้ละแยกชนิดของตน้ไม ้ซ่ึงในการท างานจริง
บนโปรแกรมเขียนแบบ 2 มิตินั้ นจะต้องใช้บุคคลเขียนแบบนับด้วยมือและท าการบันทึกเป็น
เอกสารต่อไปซ่ึงเป็นการลดขั้นตอนในการท างานของพนกังานเขียนแบบหรือผูท่ี้จะตอ้งท าการเก็บ
ขอ้มูลและน าไปบนัทึกต่อไป 

3. ความสามารถในการค านวณราคาของตน้ไมท่ี้แสดงผลออกมาในรูป MS Excel 
ซ่ึงในการท างานบนโปรแกรมเขียนแบบ 2 มิตินั้นบุคคลท่ีเขียนแบบหรือผูรั้บผิดชอบนับจ านวน
ตน้ไมต้อ้งท าการนบัดว้ยมือท าการค านวณรายการตน้ไมแ้ละท าการบนัทึกเป็นเอกสาร 
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4. สามารถน าภาพต้นไมท่ี้ไดจ้ากการค้นหา เช่น ทรงพุ่ม ใบ ดอก น ามาใช้เป็น
รายการประกอบแบบต่อไป 

5. สามารถน าขอ้มูลคุณสมบัติของต้นไมใ้ช้ประกอบรายการประกอบแบบเพื่อ
น าเสนองานต่อไป 

6. ลดเวลาในการนบัจ านวนตน้ไมแ้ละค านวณพ้ืนท่ีชนิดไมค้ลุมดิน 
1.4 ข้อแนะน าจากภูมสิถาปนิกบริษัทภูมสิถาปนิกกรุงเทพ และสถาปนิก 

1. สามารถส่งออกเป็นขอ้มูลตน้ไมใ้นรูปแบบรายงาน เช่นมีรายละเอียดของตน้ไม ้
และมีรูปภาพประกอบ ซ่ึงภูมิสถาปนิกไม่ตอ้งพิมพเ์อกสารอีกคร้ัง 

2. สามารถแสดงเป็นแบบ 3มิติ 
3. สามารถแสดงรูปดา้นของตน้ไม ้
4. ควรจะมีรายการเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งสวน 

1.5 ข้อเปรียบเทียบการท างานโปรแกรมเขียนแบบ 2 มติทิั่วไป กบัโปรแกรมเสริม  
ในการทดสอบโปรแกรมเสริมคร้ังน้ี      ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลวิธีการท างานของ

สถาปนิก ภูมิสถาปนิก และนักออกแบบสวน ท่ีพอจะสรุปขั้นตอนการท างาน เวลาท่ีใชก้ารเตรียม
งานออกแบบ งานประมาณราคา และรวมถึงการตรวจสอบราคาตน้ไมท่ี้ไดเ้ลือกใชส้ าหรับโครงการ 

ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลโครงการท่ีไดถู้กออกแบบ          ซ่ึงไดรั้บขอ้มูลรายละเอียดของ
โครงการจากบริษทั ภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั และอาจารยป์ารณ ชาตกุล อาจารยป์ระจ าภาคภูมิ
สถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

โครงการออกแบบจากบริษัทภูมสิถาปนกิกรุงเทพ จ ากดั 
1.โครงการสวนหลวง ร.9 พ้ืนท่ี 7 ไร่ ระยะเวลาออกแบบประมาณ 5-6 เดือน 
2. โครงการ SCG Office บางซ่ือ ระยะเวลาออกแบบประมาณ 3-4 วนั (งานด่วน) 
โครงการออกแบบจากอาจารย์ปารณ ชาตกุล 
1. โครงการสวนบา้นริมน ้ าท่าจีน พ้ืนท่ี 7 ไร่ ระยะเวลาออกแบบประมาณ 3 เดือน 
2. โครงการบา้น 100 ตารางวา ระยะเวลาออกแบบ 2 เดือน 
จากการขอ้มูลท่ีไดรั้บจากภูมิสถาปนิก ไดแ้สดงความคิดเห็นและแจกแจงขั้นตอน

การท าแบบในแต่ละโครงการนั้นพอท่ีจะแยกออกมาเป็น 4 ขั้นตอน คือ  
1. ขั้นตอนคน้หาขอ้มูลตน้ไม ้
2. ขั้นตอนออกแบบ 
3. ขั้นตอนประมาณราคา 
4. ขั้นตอนการก่อสร้าง 
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ผูว้ิจยัจะขอกล่าวถึงเพียง 3 ขั้นตอนการท างานของนกัออกแบบ    ซ่ึงจะเป็นส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชโ้ปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ และโปรแกรมเสริม ขั้นตอนของงานแต่ละโครงการ
อาจจะข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขและวตัถุประสงค ์ อาจจะท าใหร้ะยะเวลาการท างานออกแบบนั้นมีช่วงเวลา
ท่ียาวหรือสั้น และเป็นส่วนหน่ึงท่ีอาจจะส่งผลในขั้นตอนงานออกแบบมีระยะเวลาในการท างานท่ี
แตกต่างกนัไป ผูว้ิจยัจะขอเปรียบเทียบขั้นตอนการท างานของโปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติกบั
โปรแกรมเสริมเพื่อแสดงว่าโปรแกรมเสริมสามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนการท างานสั้นลง และ
อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชโ้ปรแกรมเสริม ดงัแสดงในตารางเปรียบเทียบการใชโ้ปรแกรมเขียน
แบบ 2 มิติกบัโปรแกรมเสริม 
 
ตารางท่ี 14 ตารางเปรียบเทียบระหว่างโปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติกบัโปรแกรมเสริม TreeDB 
 
 
โครงการ 

ระยะเวลาการท างาน 
โปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ โปรแกรมเสริม TreeDB 

คน้หา
ขอ้มูล 

งาน
ออกแบบ 

ประมาณ
ราคา 

คน้หา
ขอ้มูล 

งาน
ออกแบบ 

ประมาณ
ราคา 

สวนหลวง 
ร.9 

6-14 วนั 4-5 เดือน 5-7 วนั 7 วนั 2.5 เดือน 4 วนั 

*SCG 
Office 

2วนั 2 วนั 1 วนั 1 วนั 1 วนั 0 วนั 

บา้นสวน
ริมน ้ า 

6-7 วนั 2-3 เดือน 2 วนั 3 วนั 1.5 เดือน 1 วนั 

บา้น 100 
ตรว. 

2-3 วนั 2 เดือน 1 วนั 1 วนั 1 เดือน 0 วนั 

หมายเหตุ * หมายถึงงานเร่งด่วน 
0 วนั หมายถึงการประมาณราคาสามารถเสร็จไดห้ลงัจากงานออกแบบเสร็จ เน่ือง    
         จากโปรแกรมเสริมสามารถส่งค่าออกเป็นตาราง Excel    ในรูปแบบจ านวน   
         ตน้ไม ้พ้ืนท่ีและราคาตน้ไม ้
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การแสดงขอ้มูลในตารางเปรียบเทียบระยะเวลาขั้นตอนของงานออกแบบ        ระหว่าง 
โปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติกบัโปรแกรมเสริม    จะเห็นได้ว่าระยะเวลาจะถูกตัดทอนเหลือเป็น
คร่ึงหน่ึงในส่วนของโปรแกรมเสริม   สามารถท่ีจะอธิบายได้ว่าในโปรแกรมเสริมมีระบบ
ฐานขอ้มูลตน้ไมท่ี้ไดถู้กจดัเก็บ เช่น คุณสมบติัของตน้ไม ้ลกัษณะทางกายภาพของตน้ไม ้รูปภาพ
ตน้ไม ้และราคาตน้ไม ้ซ่ึงองคป์ระกอบขอ้มูลเหล่าน้ีท าใหน้ักออกแบไม่ตอ้งเสียเวลาในการคน้หา
ขอ้มูลดว้ยการออกไปค้นหาข้อมูลนอกสถานท่ีทุกข้อมูลของตน้ไม ้หรืออาจจะไปคน้หาขอ้มูล
เฉพาะบางชนิดเท่านั้น และการประมาณราคาโปรแกรมเสริมสามารถท าการเก็บขอ้มูลท่ีได้ถูก
ออกแบบ    ซ่ึงโปรแกรมจะท าการประมวลผลและส่งค่าของข้อมูลตน้ไมเ้หล่านั้นออกมาในรูป
ตารางรายงาน (Excel) ซ่ึงท าใหผู้อ้อกแบบประหยดัเวลาลงไปไดม้าก 

จากตารางดงักล่าวผูว้ิจยัพอท่ีจะสรุปไดว้่าการท างานบนโปแกรมเสริมสามารถลดเวลา 
ในแต่ละขั้นตอนของงานไดอ้ยา่งไร สืบเน่ืองมาจากผูว้ิจยัไดรั้บขอ้มูลการท างานแต่ละขั้นตอนของ
งานออกแบบท่ีใดรั้บขอ้มูลดิบเป็นวนั และเดือน (ท่ีแสดงในตารางเปรียบเทียบสองโปรแกรม) ใน
แต่ละขั้นตอนของงานออกแบบ จากบริษทัภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จ ากดั และอาจารยป์ารณ ชาตกุล 
พอท่ีจะสรุปไดด้งัน้ี 

1. การคน้หาขอ้มูลตน้ไมแ้ต่ละโครงการนกัออกแบบจะตอ้งไปดูตน้ไมด้ว้ยตวัเอง และ 
สอบถามราคา และเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะตอ้งใชเ้วลาในการคน้หาตน้ไมท่ี้ตอ้งใชใ้นงานออกแบบ 

2. การคน้หาขอ้มูลตน้ไมจ้าก Internet โดยการคน้หาจาก Website ตน้ไม ้     เมื่อคน้พบ 
ตน้ไมท่ี้ตอ้งการนักออกแบบจะใชว้ิธีการติดต่อทางโทรศพัท์ และทางเจา้ของตน้ไมถ่้ายรูปตน้ไม้
จริงและเสนอราคามายงัผูอ้อกแบบ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาการตดัสินใจของผูอ้อกแบบอาจจะตอ้งใชเ้วลา
พอสมควรในการติดต่อและการตดัสินใจราคา 

3. ผูอ้อกแบบจะตอ้งน าขอ้มูลตน้ไมท่ี้ไดม้าจากการออกไปส ารวจ หรือจาก Website ท่ี 
ไดม้านั้นมากลัน่กรองขอ้มูลอีกคร้ัง 

4. ขั้นตอนงานเขียนแบบจะตอ้งเสียเวลาการเลือก  Block ตน้ไมท่ี้เหมาะสมกบัตน้ไมท่ี้ 
เลือกใชก้ับงานออกแบบนั้นๆ กรณีเลือกต้นไมช้นิดท่ีใชเ้ป็นประจ าก็อาจจะไม่ตอ้งเขียน Block 
ตน้ไมข้ึ้นมาใหม ่

5. ขั้นตอนการท าประมาณราคา      นกัออกแบบจะส่งงานดงักล่าวใหก้บัพนกังานเขียน 
แบบเป็นผูเ้ก็บขอ้มูลจ านวนตน้ไมย้นืตน้ ไมพุ่้ม และพ้ืนท่ีตน้ไมท่ี้เป็นไมค้ลุมดิน 
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สรุปการด าเนินการแต่ละขั้นตอนงานของภูมิสถาปนิก          จะเห็นไดว้่านกัออกแบบ 
จะตอ้งเสียเวลาออกนอกพ้ืนท่ีในการคน้หาขอ้มูลตน้ไม ้และปัจจยัอ่ืนดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้นั้น ซ่ึงจะ
เกิดขอ้เปรียบเทียบท่ีจะเห็นไดช้ดัเจนในการมีเคร่ืองมือเสริมส าหรับโปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ 
สามารถท่ีจะช่วยลดเวลาการท างานในบางขั้นตอนของนกัออกแบบดงัท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีคือ 

1. ลดเวลาในการคน้หาขอ้มูลตน้ไม ้   เน่ืองจากว่าในโปรแกรมเสริมมีระบบฐานขอ้มูล 
ตน้ไม ้และนกัออกแบบสารถคน้หาขอ้มูลตน้ไมไ้ดจ้ากโปรแกรมเสริม 

2. ลดเวลาในการคน้หาภาพรูปทรงตน้ไม ้  เพราะในระบบฐานขอ้มูลตน้ไมไ้ดม้ีการจดั 
เก็บภาพของตน้ไมแ้ต่ละชนิด 

3. ลดเวลาในการสร้าง Block ตน้ไมข้ึ้นมาใหม่     กรณีมีการเลือกใชต้น้ไมใ้หม่ท่ีไม่ได ้
สร้าง Block ต้นไม้ใหม่เก็บไว้ ซ่ึงในโปรแกรมเสริมจะมี Block ต้นไม้ให้เลือกใช้ตามท่ีผู ้ใช้
โปรแกรมเลือกใชต้น้ไมน้ั้นๆ 

4. ลดเวลาพนกังานเขียนแบบท่ีจะตอ้งท าการ Filter Block  ตน้ไมเ้พื่อเก็บจ านวนตน้ไม ้
ท่ีเป็นจ าพวกไมย้ืนตน้ ไมพุ่้ม และตอ้งหาพ้ืนท่ีท่ีเป็นไมค้ลุมดิน ซ่ึงในโปรแกรมเสริมจะท าการนับ
จ านวนตน้ไมท่ี้เป็นไมย้นืตน้ ไมพุ่้ม และค านวณพ้ืนท่ีท่ีเป็นไมค้ลุมดิน และพนักงานเขียนแบบไม่
ตอ้งกลบัมาท างานซ ้ าอีกคร้ัง โปรแกรมจะท าการเก็บขอ้มูลเหล่านั้นในขณะท่ีท าการวาดแบบตน้ไม้
ในแต่ละคร้ัง  

5. ลดเวลาในการค านวนปริมาณราคาของตน้ไมแ้ต่ละชนิดท่ีไดถู้กออกแบบ        ซ่ึงใน 
โปรแกรมเสริมสามารถท่ีจะส่งค่าปริมาณตน้ไม ้พ้ืนท่ีตน้ไมท่ี้เป็นไมค้ลุมดิน และท าการค านวณ
ราคาตน้ไมโ้ดยการแสดงผลในรูปตาราง Excel  

ผูว้ิจยัคาดว่างานออกแบบโปรแกรมเสริมในคร้ังน้ีอาจจะเป็นประโยชน์       ส าหรับนกั 
ออกแบบทั้งสถาปนิก ภูมิสถาปนิก และนกัออกแบบสวน ซ่ึงผูว้ิจยัคิดว่าจะเป็นเคร่ืองมือเสริมชนิด
หน่ึงส าหรับโปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ ท่ีสามารถลดระยะเวลาการท างานในขั้นตอนคน้หาขอ้มูล
ตน้ไม ้ขั้นตอนงานออกแบบ และขั้นตอนการประมาณราคา 
 
2. ปัญหาและอุปสรรค 

2.1 หนังสือ เอกสาร บทความ 
ก่อนอ่ืนผูว้ิจยัตอ้งคดักรอง   หนงัสือตน้ไม ้    เอกสารหรือบทความท่ีเก่ียวขอ้งและ

เหมาะสมท่ีจะน ามาเก็บลงในระบบฐานขอ้มูล เน่ืองจากว่าหนังสือเก่ียวกบัตน้ไมใ้นปนะเทศไทยมี
ใหเ้ลือกใชม้ากมาย และขั้นตอนน้ีซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการท าการบนัทึกรายละเอียดของตน้ไม ้รูปภาพ
ตน้ไม ้รวมถึงคุณสมบติัทางกายภาพของตน้ไม ้ 
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2.2 ระบบฐานข้อมูลในการวจิยั 
จากการการศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีการเก็บฐานขอ้มูลของตน้ไมจ้ากต าราหลายๆเล่ม 

แต่ขอ้มูลเหล่านั้นท่ีผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็นแบบอย่างนั้น เช่น หนังสือพรรณไมใ้นงานภูมิสถาปัตยกรรม
ของ ร.ศ.เอ้ือมพร วีสมหมาย และหนังสืออ่ืนอีกหลายๆเล่ม ไม่สามารถท่ีจะบนัทึกเก็บในฐานระบบ
ได ้ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าแบบอยา่งในการจดัหวัขอ้การเก็บขอ้มูลตน้ไม ้เช่น ช่ือสามญั ช่ือวิทยาศาสตร์ ตน้
ก  าเนิดของตน้ไม ้ขนาดทรงพุ่ม คุณสมบติัทัว่ไปของตน้ไม ้และลกัษณะทางกายภาพ  เป็นตน้ ซ่ึง
ข้อมูลเหล่านั้นไม่สามารถท่ีจะน ามาเผยแผ่ได้ ดังนั้ นฐานข้อมูลท่ีใช้ในคร้ังน้ีส าหรับเป็นการ
ทดสอบโปรแกรมเท่านั้น 

2.3 โปรแกรม NanoCAD 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในระหว่างการพฒันาโปรแกรมเสริม โดยส่วนใหญ่

มักจะเกิดข้ึนเน่ืองจากการใช้งานโปรแกรม NanoCAD ยงัไม่ เป็นท่ีแพร่หลาย และยงัไม่ มี
นกัวิชาการหรือผูท่ี้สนใจโปรแกรม NanaCAD เขียนเป็นเอกสารหรือหนงัสือท่ีเป็นวิชาการออกมา
เผยแพร่ ผูว้ิจ ัยขณะท่ีการศึกษานั้นตอ้งใชว้ิธีการค้นหาผ่าน Internet ซ่ึงจะมีผูท่ี้สนใจเขียน Blog 
และเสนอแนะวิธีการเขียนแอฟพลิเคชัน่ (Application) มีตวัอย่างให้ ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็นแนวทาง
ในการแกปั้ญหาการท าวิจยัโปรแกรมเสริมในคร้ังน้ี 

ก่อนอ่ืนขอขอบคุณผูท่ี้ใหต้วัอยา่งการเขียนแอพพลีเคชัน่ (Application) หลายๆแบบ 
จาก Blog ของ Kean Walmsley1 เป็นนักพฒันาโปรแกรมของ Autodesk ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการคน้ควา้
การเขียนโปรแกรมจากบุคคลหลายๆท่านไดแ้สดงความคิดเห็น และแสดงตวัอย่างไวท่ี้ Blog ของ 
Autodesk Blogs 

2.4 โปรแกรมเสริม TreeDB 
จากผลงานการวิจยัโปรแกรมเสริมท่ีไดท้ าการทดสอบโปรแกรม   ซ่ึงผูว้ิจยัพอท่ีจะ 

สรุปปัญหาไดด้งัน้ี คือ 
1. การคน้หาขอ้มูลในโปรแกรมซ่ึงปัญหาท่ีมองเห็นไดช้ดัคือ       เมื่อผูใ้ชโ้ปรแกรม

เลือกการคน้หาขอ้มูลนั้น ผูใ้ชโ้ปรแกรมจะตอ้งเลือกท าการเพียงชนิดใดชนิดหน่ึงเท่านั้น เช่น ใช้
ค  าคน้ หรือเลือกใชแ้บบมีเง่ือนไข ซ่ึงโปรแกรมจะท างานไดส้มบูรณ์เมื่อผูใ้ชเ้ลือกใชไ้ดถู้กตอ้งตาม
เง่ือนไขของการใชโ้ปรแกรม 

                                                   
1 Kean Walmsley, Block Jig, accessed February 9, 2014, available from  

http://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2007/05/using_a_jig_fro_1.html 
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2. การคน้หาขอ้มูลในการใชแ้บบเง่ือนไข ซ่ึงในโปรแกรมมีเง่ือนไขให้เลือกมากถ้า
การเลือกท่ีไม่สามารถเป็นไดโ้ปรแกรมจะส่งผลออกมา “ไม่พบขอ้มูลตน้ไม”้ ซ่ึงในการเลือกแบบมี
เง่ือนไขอาจจะตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานความเป็นจริงและความเป็นไปได ้

3. โปรแกรมมีขอ้จ  ากดัในการพิมพข์อ้มูลในช่องค าคน้    เพื่อป้องกนัความผดิพลาด
ในการประมวลผลแต่ละคร้ัง 

จากการทดลองใชแ้ละทดสอบโปรแกรมเสริมนั้น    พบไดว้่าค  าคน้และเง่ือนไขใน
การคน้หาขอ้มูลนั้นมีความค าสญัมาก ท่ีเราจะไดผ้ลลพัธอ์อกมาตรงตามความตอ้งการหรือไม่ 
 
3. ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะท่ีน่าจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาต่อยอดเพ่ิมเติมมีดงัต่อไปน้ี 
1. เพ่ิมข้อมูลเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งสวนเช่น เก้าอ้ีสนาม โคมไฟสนาม   ร้ัว   รูปป้ัน    

ศาลา ซุ้ม สามารถเป็นทางเลือกส าหรับนักออกแบบ ซ่ึงอุปกรณ์เหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ีงในงาน
ออกแบบตกแต่งจดัสวนท่ีเป็นท่ีนิยมกนัในปัจจุบนั 

2. เพ่ิมการแสดงผลรูปด้านของต้นไม้ อาจจะเป็น Block ต้นไม้แสดงด้านข้าง 
(Elevation) ของตน้ไมแ้ละสามารถท่ีจะมองภาพความสูงต ่าของตน้ไม ้

3. ปรับปรุง Interface จากรายการท่ีเป็นตวัอกัษรเป็นรูปภาพ   ซ่ึงจะเป็นท่ีน่าสนใจและ
การมองเห็นภาพความเป็นจริงของต้นไม้ โดยการใช้รูปภาพเป็นเคร่ืองมือตัวหน่ึงในการใช้
โปรแกรมดงักล่าว 

4. เพ่ิมวสัดุตกแต่งทางเทา้ โดยการเก็บขอ้มูลเหมือนกบัขอ้มูลตน้ไม ้มีรูปภาพประกอบ  
และ Block ของวสัดุหรือเป็น Hatch ของวสัดุนั้นๆ 

5. สามารถคน้ดว้ยรูปภาพท่ีสถาปนิก ภูมิสถาปนิก   หรือ    นกัออกแบบสวน มีรูปภาพ 
แต่ไม่ทราบขอ้มูลตน้ไมด้งักล่าว 

6. สามารถส่งออกเป็นขอ้มูลตน้ไมใ้นรูปแบบรายงาน       เช่น มีรายละเอียดของตน้ไม ้ 
และมีรูปภาพประกอบ ซ่ึงภูมิสถาปนิกไม่ตอ้งพิมพเ์อกสารอีกคร้ัง 

7. สามารถแสดงเป็นแบบ 3มิติ สามารถน าไปเป็นแบบ Presentation ต่อไป 
8. สามารถแสดงรูปดา้นของตน้ไม ้ซ่ึงจะประหยดัเวลาในการเขียนแบบรูปดา้น 
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http://download.orbmu2k.de/files/sqliteadmin.zip
http://www.sqlite.org/download.html


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
คู่มือการตดิตั้งโปรแกรมและวธิีใช้การโปรแกรมเสริม 
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การตดิตั้งโปรแกรม 
โครงสร้างโฟลเดอร์ของโปรแกรมเสริมท่ีพฒันาข้ึน ประกอบดว้ยไฟลไ์ลบรารี ไฟล ์

ฐานขอ้มูลตน้และรูปภาพของตน้ไม ้ จดัเก็บอยูใ่นโฟลเดอร์ Tree DB for NanoCAD ผูใ้ชง้าน
สามารถติดตั้งโปรแกรมเสริมไดโ้ดยวิธีการคดัลอกไฟล ์ ทั้งหมดไปไวใ้นโฟลเดอร์ Plugins ของ
โปรแกรม NanoCAD (C:\Program Files\Nanosoft\NanoCAD Eng 3.5) ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถดาวน์
โหลดโปรแกรม NanoCAD Version 3.5 และติดตั้งใชง้านโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายไดจ้าก 
http://NanoCAD.com/ ซ่ึงจะมีวิธีการติดตั้งโปรแกรมได ้2 แบบ 
     
การตดิตั้งโปรแกรมแบบที่ 1 

1. ติดตั้งโปรแกรม NanoCAD โดยการดาวน์โหลดโปรแกรม    NanoCAD      เวอร์ชนั  
3.5 สามารถดาวน์โหลดไดท่ี้ http://nanocad.com/page/DownloadNanoCAD 

2. หลงัจากติดตั้งโปรแกรม NanoCAD    แลว้เราจะได ้   File Nanosoft อยูใ่น Program 
Files ดงัภาพท่ี 83 
 

 
 

 
ภาพท่ี 83 แสดง Program Files Nanosoft หลงัจากติดตั้งโปรแกรม NanoCAD 

(หนา้ต่างใน Program File) 
  

http://nanocad.com/%20ซึ่ง
http://nanocad.com/page/DownloadNanoCAD
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3. หลงัจากเปิด File Nanosoft แลว้เปิด File NanoCAD ดงัภาพท่ี 84 
 

 
 
 

ภาพท่ี 84 แสดง File NanoCAD ใน Program Files  
(หนา้ต่างใน Program File) 
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4. ท าการ Copy File  โฟลเดอร์ Pictures   โปรแกรมไฟล ์ PPCad.dll   ไฟล ์TreeDb.dll 
ไฟ ล ์tree4_0.sqlite ไฟล ์nmenu.cfg ไฟล ์Microsoft.Office.Intercop.Excel.dll  ไฟล ์hostdbmgd.dll
ไฟล ์Microsoft.Vbe.Interop.dll วางในโปรแกรม NanoCAD Eng 3.5 ดงัภาพท่ี 85 
 
 

 
 
ภาพท่ี 85 แสดงการน า File และ Folder ทั้งหมดลงใน NanoCAD 

(หนา้ต่างใน Program File) 
 

5.หลงัการวางไฟลท์ั้งหมดถือว่าส้ินสุดการติดตั้ง ผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถเร่ิมใชง้านได ้
ทนัท่ีวิธีการใชง้านโปรแกรม TreeDB ดูไดจ้ากคู่มือการใชโ้ปรแกรมหนา้ 156 
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การตดิตั้งโปรแกรมแบบที่ 2 
1. ติดตั้งโปรแกรม NanoCAD โดยการดาวน์โหลดโปรแกรม    NanoCAD เวอร์ชัน 

3.5 สามารถดาวน์โหลดไดท่ี้ http://nanocad.com/page/DownloadNanoCAD 
2. น าแผ่น CD การติดตั้งท่ีจดัเตรียมมาให้ เมื่อผูใ้ชง้านเปิดโปรแกรมข้ึนมาจะแสดง

หนา้ต่างส าหรับติดตั้งโปรแกรม ดงัภาพท่ี 86 จากนั้นคลิก Next 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 86 แสดงหนา้ต่างส าหรับติดตั้งโปรแกรม 
(การแสดงผลจากการติดตั้งโปรแกรมเสริม TreeDB) 

               
 
 
 
 

http://nanocad.com/page/DownloadNanoCAD
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3. หลงัจากเลือก Next จากภาพท่ี 86 เราจะไดห้นา้จอ ดงัภาพท่ี 87 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 87 แสดงการเลือกโฟลเดอร์ท่ีติดตั้งโปรแกรม NanoCAD 
(การแสดงผลจากการติดตั้งโปรแกรมเสริม TreeDB) 
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4. จากนั้นคลิกเลือกปุ่มเบราส์เพ่ือเลือกไปยงัโฟลเดอร์ท่ีติดตั้งโปรแกรม NanoCAD  
แลว้คลิกปุ่ม OK เพื่อเลือกโฟลเดอร์ปรากฏดงัภาพท่ี 88 

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 88 แสดงโฟลเดอร์ท่ีติดตั้งโปรแกรม NanoCAD 
(การแสดงผลจากการติดตั้งโปรแกรมเสริม TreeDB) 
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5. คลิกปุ่ม Next เพ่ือยนืยนัการติดตั้งดงัภาพท่ี 89 
 

 
 

ภาพท่ี 89 แสดงการยนืยนัการติดตั้ง 
(การแสดงผลจากการติดตั้งโปรแกรมเสริม TreeDB) 

 

 
 

ภาพท่ี 90 แสดงสถานะการติดตั้ง 
(การแสดงผลจากการติดตั้งโปรแกรมเสริม TreeDB) 
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6. เม่ือโปรแกรมติดตั้งเสร็จ จะปรากฏหนา้จอ Installation Complete คลิกปุ่ม Close  
เม่ือเสร็จส้ินการติดตั้ง ดงัภาพท่ี 91 

 

 
 

ภาพท่ี 91 แสดงโปรแกรมติดตั้งส าเร็จ 
(การแสดงผลจากการติดตั้งโปรแกรมเสริม TreeDB) 

 
7. หลงัการติดตั้ง ผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถเร่ิมใชง้านไดท้นัท่ีวิธีการใชง้านโปรแกรม  

TreeDB ดูไดจ้ากคู่มือการใชโ้ปรแกรมหนา้ 156 
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คู่มือวธิีการใช้โปรแกรม  TreeDB 
หลงัจากติดตั้งโปรแกรม   TreeDB    ตามขั้นตอนการติดตั้งแลว้นั้น ผูใ้ชโ้ปรแกรม 

TreeDB สามารถใชโ้ปรแกรมไดต้ามขั้นตอนดงัน้ี 
 
เร่ิมต้นการใช้งานโปรแกรมเสริม 

ผูใ้ชง้านเปิดโปรแกรม NanoCAD ซ่ึงโปรแกรม  NanoCAD เป็นโปรแกรม Free Ware  
ซ่ึงผูใ้ชโ้ปรแกรมจะตอ้งตอบค าถามโปรแกรมก่อนใชซ่ึ้งมีใหเ้ลือกคือ 

1. Register now 
2. Run in Demo mode 
3. Exit 
ผูใ้ชต้อ้งเลือก Run in Demo mode แลว้คลิก OK ทั้งสองหนา้ต่างดงัภาพท่ี 92 

 

 
 

 
 
ภาพท่ี 92 แสดงหนา้จอโปรแกรม NanoCAD เร่ิมตน้การใชง้าน 

(การแสดงผลจากโปรแกรม NanoCAD) 
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หลงัจากผูใ้ชโ้ปรแกรมตอบขอ้มูลแลว้โปรแกรมจะ Load หนา้จอโปรแกรม  
NanoCAD ดงัภาพท่ี 93 
 

 
 
ภาพท่ี 93 แสดงหนา้จอโปรแกรม NanoCAD  

(การแสดงผลจากโปรแกรม NanoCAD) 
 

โปรแกรม NanoCAD เป็นโปรแกรม Free Ware ซ่ึงการใชง้านโปรแกรม NanoCAD มี 
การใชง้านเหมือนกบัโปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติเช่นเดียวกบัโปแกรม AutoCAD ซ่ึงเคร่ืองมือและ
สัญลกัษณ์ของโปรแกรมมีความคลา้ยคลึงกับโปรแกม AutoCAD มาก และการใช้งานเหมาะ
ส าหรับผูใ้ชง้านท่ีมีพ้ืนฐานการเขียนแบบดว้ยโปรแกรม 2 มิติ อย่างเช่น โปรแกม AutoCAD และ
ผูว้ิจัยจะไม่กล่าวถึงเคร่ืองมือพ้ืนฐานของโปรแกรม NanoCAD ซ่ึงเคร่ืองมือเหล่านั้ นถือเป็น
เคร่ืองมือพ้ืนฐานส าหรับผูใ้ชโ้ปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ 

ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงวิธีการใช้โปรแกรมเสริม TreeDB หรือเคร่ืองมือเสริมส าหรับ
โปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติส าหรับสถาปนิก ภูมิสถาปนิก และบุคคลท่ีสนใจ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือเสริม
ในการค้นหาข้อมูลต้นไมแ้ละการวาดแบบต้นไมใ้นงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม หรืองาน
สถาปัตยกรรม ซ่ึงโปรแกรมดงักล่าวจะประหยดัเวลาในการค านวนจ านวน และพ้ืนท่ี ของตน้ไมท่ี้
ถูกเลือกใชง้านแต่ละคร้ังในการเขียนแบบ โปรแกรมสามารถส่งค่าเหล่านั้นออกมาในตารางของ
ขอ้มูลและราคาแก่ผูใ้ชโ้ปรแกรม  
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ผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถเร่ิมตน้โดยเปิดหนา้เอกสารใหม่โดยค าสัง่ New   หรือ  เปิดไฟล ์
งานแบบซ่ึงมีการเขียนมาก่อนแลว้โดยค าสัง่ Open 
1. การเปิดเอกสารใช้งาน 

1.1 การเปิดเอกสารใหม่ ท าไดโ้ดยเลือกท่ี Menu bar… เลือก File  เลือก New…    หรือ 
เลือก Open ดงัภาพท่ี 94 ซ่ึงข้ึนอยูก่บัผูเ้ขียนตอ้งการเขียนข้ึนมาใหม่หรือน าไฟลเ์ก่ามาใช ้

 

 
 
ภาพท่ี 94 แสดง Menu Bar 

(การแสดงผลจากโปรแกรม NanoCAD) 
1.2 กรณีผูใ้ชโ้ปรแกรมเลือกเปิดไฟลใ์หม่จะไดห้นา้ต่างของโปรแกรมดงัภาพท่ี 95 
 

 
 
ภาพท่ี 95 แสดงหนา้ต่างโปรแกรมเปิดไฟลใ์หม่ 

(การแสดงผลจากโปรแกรม NanoCAD) 
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1.3 กรณีผูใ้ชโ้ปรแกรมเลือกเปิดไฟลเ์ก่ามาใชง้านหลงัจากเลือก Open File จาก Menu  
Bar ซ่ึงโปรแกรมจะแสดงหนา้ต่างดงัภาพท่ี 96    

 

 
 
ภาพท่ี 96 แสดงหนา้ต่างการเลือกเปิดไฟลเ์ก่ามาใชง้าน 

(การแสดงผลจากโปรแกรม NanoCAD) 
 
2. การใช้เคร่ืองมือ TreeDB 

ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงวิธีการใชเ้คร่ืองมือของโปแกรมเสริม TreeDB     ซ่ึงเคร่ืองมือของ 
โปรแกรมเสริมท่ีไดถู้กออกแบบส าหรับการใชง้านทั้งหมด 4 ชนิดคือ 

1. DrawTree เป็นเคร่ืองมือคน้หาตน้ไมแ้ละวาดตน้ไมซ่ึ้งจะถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบ 
2. SearchTree เป็นเคร่ืองมือคน้หาตน้ไม ้
3. UpdateTree เป็นเคร่ืองมือแกไ้ขขอ้มูลตน้ไมห้รือเพ่ิมขอ้มูลตน้ไม ้
4. ListTree เป็นเคร่ืองมือแสดงตน้ไมท่ี้เลือกใช ้นับจ านวนตน้ไม ้และค านวณราคา

ตน้ไมท่ี้ถูกเลือกใชแ้ต่ละคร้ัง 
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เคร่ืองมือทั้ง 4 ชนิดนั้นซ่ีงประกอบดว้ย DrawTree SearchTree UpdateTree และ  
ListTree ดงัภาพท่ี 97 
 
                               
 

 
 

 
 
ภาพท่ี 97 แสดง Menu Bar TreeDB 

(การแสดงผลจากโปรแกรม NanoCAD) 
 
3. ขั้นตอนการใช้เคร่ืองมือ (Tool) 

3.1 DrawTree  
   เป็นเคร่ืองมือค้นหาต้นไม้และวาดต้นไม้ คร้ังแรกท่ีผูใ้ช้โปรแกรมคลิกเลือก 

DrawTree โปรแกรมจะ Load ตน้ไมต้วัแรกซ่ึงเป็น Default ของหนา้ต่าง DrawTree ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถ
เลือกตน้ไมต้น้แรกส าหรับการวาดแบบตน้ไมห้รือเลือกจากชุดขอ้มูลในหน้าต่างท่ีถูก Load มาใน
คร้ังแรกไดท้นัทีซ่ึงโปรแกรมจะ Load ขอ้มูลตน้ไมท้ั้งหมดท่ีไดถู้กจดัเก็บในฐานขอ้มูลตน้ไม ้ซ่ึง
ผูใ้ชส้ามารถท่ีจะเลือกตน้ไมใ้ชง้านไดท้นั แต่มีกรณียกเวน้ของตน้ไมค้ลุมดินจะไม่สามารถเลือก
ตน้ไมไ้ดท้นัที เน่ืองจากตน้ไมค้ลุมดินผูใ้ชจ้ะตอ้งก  าหนดพ้ืนท่ีท่ีตอ้งวาดตน้ไมค้ลุมดินก่อนท่ีจะ
เลือกตน้ไมค้ลุมดินดว้ยการเขียนพ้ืนท่ี ซ่ึงจะกล่าวในรายละเอียดการเขียนตน้ไมค้ลุมดิน 

   ภาพท่ี 98 จะแสดงหน้าต่างของ DrawTree เป็น Default คร้ังแรกท่ีโปรแกรมถูก 
Load ข้ึนมาจาก Menu Bar DrawTree ซ่ึงผูใ้ชโ้ปรแกรมจะตอ้งท าความเขา้ใจในการกล่าวถึงแต่ละ
คร้ังว่าส่วนไหนท่ีผูใ้ชโ้ปรแกรมตอ้งทราบ เพ่ือให้ผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถใชโ้ปรแกรมเสริมไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ และไม่เกิดความผดิพลาดในการใชง้านแต่ละคร้ัง 

A 

A Menu Bar 
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ภาพท่ี 98 แสดงหนา้ต่าง DrawTree 

(การแสดงผลจากโปรแกรม NanoCAD) 

A 

B 

A 

B 

ช่องส าหรับพิมพค์  าคน้ Search 

ชุดขอ้มูล Drop Down List 

C 

D 

D 

C หนา้ต่างขอ้มูลภาษาไทย 

หนา้ต่างขอ้มูลภาษาองักฤษ 
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จาก Menu DrawTree ท่ีไดก้ล่าวถึงนั้นขอ้มูลตน้ไมจ้ะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
ไมย้นืตน้ ไมพุ้่ม และไมค้ลุมดิน ใน Menu DrawTree ผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถคน้หาขอ้มูลตน้ไมแ้ละ
วาดแบบตน้ไมซ่ึ้งต่างกบัหนา้ต่าง SearchTree จะท างานแตกต่างกนัซ่ึงจะกล่าวถึงอีกคร้ัง 

รายการตน้ไมท้ั้ ง 3 ประเภทนั้นผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถเลือกไดจ้ากชุดขอ้มูล Drop 
Down List หรือจากการพิมพข์อ้มูลในช่อง Search  

ขอ้ส าคญัในการ Search ขอ้มูลตน้ไมแ้ต่ละคร้ังนั้นผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการลา้งขอ้มูลตน้ไม้
ท่ีถูก Load ในคร้ังแรกก่อนท่ีจะท าการ Search ถา้ไม่มีการลา้งขอ้มูลคร้ังแรกจะท าใหโ้ปรแกรมไม่
สามารถคน้พบขอ้ตน้ไมต้ามท่ีผูใ้ชพ้ิมพข์อ้มูล หรือเลือกจากชุดขอ้มูล Drop Down List ซ่ึงเป็นส่วน
ท่ีส าคญัมากในการคน้หาขอ้มูลแต่ละคร้ัง 

ผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถเลือกท าการคน้หาได ้2 แบบ และผูใ้ชโ้ปรแกรมตอ้งเลือกใช้
แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น คือ 

1. คน้หาจากค าคน้ในช่อง     
 

2. คน้หาจากชุดขอ้มูล (Drop Down List)     

                                                                         
 

 
การคน้หาขอ้มูลในโปรแกรม TreeDB น้ีผูใ้ชจ้ะตอ้งเลือกแบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 

คือการเลือกคน้หาแบบพิมพข์อ้มูล หรือคน้หาจากชุดขอ้มูล Drop Down List ดูไดจ้ากภาพท่ี 99 ซ่ึง
จะแสดงวิธีใช ้ซ่ึงมีทั้งหน้าต่างภาษาไทยและภาษาองักฤษ สามารถท าการคน้หาขอ้มูลไดท้ั้งสอง
หนา้ต่างข้ึนอยูก่บัว่าผูใ้ชต้อ้งการขอ้มูลท่ีเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 

การแสดงผลของหน้าต่างภาษาไทยและภาษาองักฤษ จะเป็นข้อมูลต้นไมช้นิด
เดียวกัน ผูใ้ช้โปรแกรมสามารถคลิกเลือกหน้าต่างใดหน้าต่างหน่ึง ทั้ งหน้าต่างภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษสามารถท่ีจะวาดแบบตน้ไมท่ี้ผูใ้ชเ้ลือก 
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ภาพท่ี 99 แสดงหนา้ต่างการคน้หาขอ้มูลตน้ไมแ้บบพิมพค์  าคน้ 
(การแสดงผลจากโปรแกรม NanoCAD) 

 

A 

B 

A 

B 

พิมพค์  าคน้ท่ีเป็นภาษาองักฤษกรณีคน้ในหนา้ต่างภาษาองักฤษ 
 

ลา้งขอ้มูลท่ีเป็น Default โดยเลือก “All” กรณีคน้ในหนา้ต่างภาษาองักฤษ 
 

พิมพค์  าคน้ท่ีเป็นภาษาไทยกรณีคน้ในหนา้ต่างภาษาไทย 
 

ลา้งขอ้มูลท่ีเป็น Default โดยเลือก “ทั้งหมด” กรณีคน้ในหนา้ต่างภาษาไทย 
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สรุปการคน้หาขอ้มูลตน้ไมใ้น  Menu DrawTree      นั้นจะแตกต่างกบัการคน้หาขอ้มูล     
จาก SearchTree ซ่ึงการคน้หาจาก DrawTree ผูใ้ชส้ามารถเลือกวางตน้ไมล้งในแบบไดท้นัที      ถา้
คน้หาดว้ย SearchTree จะไดเ้ป็นขอ้มูลเท่านั้นไม่สามารถท่ีจะน าไปเขียนแบบตน้ไมไ้ด ้  ภาพท่ี 99 
นอกจากการพิมพข์อ้มูลในช่องค าคน้แลว้ผูใ้ชจ้ะตอ้งลา้งขอ้มูลท่ีเป็น Default คร้ังแรกท่ีโปรแกรม
ไดถู้ก Load ข้ึนมาคร้ังแรกท่ีเราคลิกเลือก DrawTree (ดูภาพท่ี 98 ซ่ึงเป็นภาพ Default) ผูใ้ชส้ามารถ
ท าการคน้หาข้อมูลไดท้ั้ งในหน้าต่างภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในหน้าต่างภาษาองักฤษในชุด
ขอ้มูลผูใ้ชค้วรเลือกเป็น “All” และในหนา้ต่างภาษาไทยในชุดขอ้มูลผูใ้ชค้วรเลือกเป็น “ทั้งหมด” 

กรณีคน้หาจากชุดขอ้มูล   Drop Down List   ผูใ้ชโ้ปรแกรมเพียงแต่ลา้งขอ้มูลในชุดขอ้ 
มูลเท่านั้นทั้งในหนา้ต่างภาษาไทยและภาษาองักฤษผูใ้ชจ้ะตอ้งลา้งขอ้มูลท่ีเป็น Default คร้ังแรกท่ี
โปรแกรมไดถู้ก Load ข้ึนมาคร้ังแรกท่ีเราคลิกเลือก DrawTree  

3.1.1 วธิวีาดแบบไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม 
1. คลิกเลือก Menu Bar TreeDB และเลือก DrawTree   
2. ดับเบิลคลิกบน DrawTree โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง  FormTree ซ่ึงเป็น

หนา้ต่างท่ีสามารถคน้หาขอ้มูลและวาดตน้ไมด้งัภาพท่ี 100  
 

 
 
 
ภาพท่ี 100 แสดงหนา้ต่าง FormTree  

(การแสดงผลจากโปรแกรม NanoCAD) 
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3. ผูใ้ชส้ามารถคลิก Pick Point      เมื่อตอ้งการเลือกตน้ไมท่ี้
เป็นไมย้นืตน้ท่ีเราตอ้งการใช ้ในช่อง Type จะแสดงประเภทของตน้ไม ้ทั้งในหนา้ต่างภาษาองักฤษ
และหนา้ต่างภาษาไทยซ่ึงโปรแกรมจะวาดแบบ Block ตน้ไมท่ี้ถูกเลือก ดงัภาพท่ี 101 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 101 แสดงการวาง Block ไมย้นืตน้ท่ีเลือกใช ้

(การแสดงผลจากโปรแกรม NanoCAD) 
 
 
 
 
 
 
 

A 

A 

Type แสดงประเภทของไมย้นืตน้ในหนา้ต่างภาษาองักฤษ 
 

B 

B วาดแบบไมย้นืตน้จากการ Pick Point 
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4. ผูใ้ชส้ามารถท าการเลือกไมพุ้่มไดเ้ช่นเดียวกบัไมย้นืตน้โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการ
เลือกไมพุ้่ม ในช่อง Type จะแสดงประเภทของต้นไม ้ทั้งในหน้าต่างภาษาองักฤษและหน้าต่าง

ภาษาไทย หลงัจากนั้นคลิก Pick Point      เมื่อท าการเลือกตน้ไมโ้ปรแกรมจะ
วาดแบบ Block ตน้ไมท่ี้ถูกเลือก ดงัภาพท่ี 102 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 102 แสดงการวาง Block ไมพุ้่มท่ีเลือกใช ้

(การแสดงผลจากโปรแกรม NanoCAD) 
 
หลงัจากเสร็จการเขียนแบบตน้ไมผู้ใ้ชส้ามารถคลิกปุ่มปิด          เป็นการ 

ส้ินสุดการวาดแบบตน้ไมป้ระเภทไมย้นืตน้และไมพุ้่ม    การใชเ้คร่ืองมือในการคน้หาขอ้มูลตน้ไม้
เหมือนกนัทุกขั้นตอนดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ เพียงผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการคน้หาประเภทตน้ไมท่ี้ตอ้งการ
น ามาใชใ้หต้รงกบัวตัถุประสงคข์องงานออกแบบแต่ละคร้ัง 
 

A 

A 

Type แสดงประเภทของไมพุ้่มในหนา้ต่างภาษาองักฤษ 
 

B 

B วาดแบบไมพุ้่มจากการ Pick Point 
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3.1.2 วธิีการวาดแบบไม้คลุมดิน 
การวางแบบไมค้ลุมดินนั้นจะใชใ้นลกัษณะ Hatch โดยพ้ืนท่ีท่ีจะท าการ Hatch  

จะตอ้งก าหนดพ้ืนท่ีเป็นแบบ Polyline ไวก่้อน แลว้จึงเลือกไมค้ลุมดินข้ึนมา แลว้คลิกท่ีปุ่ม Select 
Polyline เพื่อเลือกเสน้ Polyline ท่ีตอ้งการ จากนั้นโปรแกรมจะน าเอา Hatch Pattern ของไมค้ลุมดิน
มาท าการ Hatch ใหก้บั Polyline ท่ีเลือกไว ้

1. ผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการเขียนพ้ืนท่ีออกแบบส าหรับวาดแบบไมค้ลุมดิน      ดว้ยเสน้  
Polyline ดงัภาพท่ี 103 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 103 แสดงการเขียนเสน้ Polyline ส าหรับวาดแบบไมค้ลุมดิน 

(การแสดงผลจากโปรแกรม NanoCAD) 
 
 
 
 
 

A 

A 

ขอบเขตพ้ืนท่ีส าหรับวาดแบบไมค้ลุมดินท่ีถูกเขียนดว้ยเสน้ Polyline 
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2. ดบัเบิลคลิกบน  DrawTree              โปรแกรมจะแสดงหนา้ต่าง 
Form Tree ซ่ึงเป็นหนา้ต่างท่ีสามารถคน้หาขอ้มูลและวาดตน้ไม ้ผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการคน้หาขอ้มูลไม้
คลุมดินดงัท่ีไดก้ล่าวในขอ้ 3.1 หลงัจากคน้หาขอ้มูลไมค้ลุมดินไดแ้ลว้ ดงัภาพท่ี 104 
 

  
 
 
 
 
ภาพท่ี 104 แสดงหนา้ต่าง FormTree ขอ้มูลไมค้ลุมดิน 

(การแสดงผลจากโปรแกรม NanoCAD) 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 

 

A 

A 

Type แสดงประเภทของไมค้ลุมดินในหนา้ต่างภาษาองักฤษ 
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3. คลิกบน  Select Polyline         หลงัจากคลิก Select Polyline 

หนา้จอจะแสดง Pointer รูปส่ีเหล่ียม    เพื่อใหค้ลิกบนเสน้ Polyline   

4. ลาก Pointer รูปส่ีเหล่ียม   แลว้คลิกบนเส้น Polyline ท่ีได้เขียนข้ึนมา
โปรแกรมจะท าการวาดเสน้ Hatch ลงในพ้ืนท่ีของเสน้ Polyline ดงัภาพท่ี 105 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 105 แสดงหนา้การวาดเสน้ Hatch ไมค้ลุมดินบนพ้ืนท่ี Polyline 

(การแสดงผลจากโปรแกรม NanoCAD) 
 
 
 
 
 
 

B A 

คลิกเลือก Select Polyline 
 
 
 
 

A 

B โปแกรมท าการวาดเสน้ Hatch ไมค้ลุมดินลงบนพ้ืนท่ีท่ีวาดไว ้
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3.2 SearchTree 
เป็นเคร่ืองมือค้นหาต้นไม้ ซ่ึงเมนู SearchTree     เป็นการค้นหา

ขอ้มูลตน้ไมผู้ใ้ชง้านสามารถเลือกใชไ้ด ้2 แบบคือ 
1. จาก Menu Bar DrawTree     ซ่ึงไดก้ล่าวถึงในขั้นตอนการวาดแบบ

ตน้ไมป้ระเภทไมย้นืตน้และไมพุ้่มในขอ้ 3.1 
2. จาก Menu Bar SearchTree   
การคน้หาขอ้มูลแบบแสดงขอ้มูลรูปแบบรายการ   ผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลโดย

เรียกใช้ค  าสั่ง SearchTree ผ่านทาง Command หรือเลือกเมนู TreeDB โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ
ส าหรับคน้หาขอ้มูลตน้ไม ้ผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถท่ีจะคน้หาขอ้มูลตน้ไมด้ว้ยค าคน้หรือเง่ือนไข
เช่นเดียวกบัหน้าต่างการคน้หาแบบ DrawTree หนา้ต่าง SearchTree แสดงขอ้มูลแบบรายการ ส่วน
หน้าต่าง DrawTree แสดงขอ้มูลแบบหน้าเดียวและสามารถวาดรูป Block ของตน้ไมล้งในแบบได ้
ซ่ึงทั้งสองหนา้ต่างมีความแตกต่างคือ SearchTree คน้หาเพียงขอ้มูลแต่ DrawTree คน้หาขอ้มูลและ
วาดแบบตน้ไมใ้นรูปแบบ 2 มิติ 

1. คลิกเลือก Menu Bar TreeDB และเลือก SearchTree   
2. ดบัเบิลคลิกบน SearchTree  โปรแกรมจะท าการเปิดหนา้ต่าง  

เพื่อใหผู้ใ้ชโ้ปรแกรมสามารถพิมพข์อ้มูลท่ีตอ้งการคน้หาลงในช่องคน้หาดงัภาพท่ี 106 
 

 
 
ภาพท่ี 106 แสดง Menu ListTree 

(การแสดงผลจากโปรแกรม NanoCAD) 

เลือกเง่ือนไข พมิพ์ค าค้น 
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การคน้หาขอ้มูลแบบ SearchTree สามารถท าการคน้ขอ้มูลดว้ยการพิมพค์  าคน้ ในช่อง  

Search   ซ่ึงโปรแกรมจะท าการคน้ขอ้มูล
ท่ีผูใ้ช้พิมพ์ลงในช่องค าค้น การค้นแบบ SearchTree เป็นการค้นหาข้อมูลทั่วไปของต้นไมซ่ึ้ง
โปรแกรมจะแสดงเพียงรายละเอียดขอ้มูลต้นไม ้เช่น ช่ือสามญั ช่ือวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติของ
ตน้ไม ้ความสูงของตน้ ความกวา้งของพุ่ม  

หนา้ต่าง   SearchTree    จะมีความแตกต่างกบัหนา้ต่าง   DrawTree  ซ่ึง DrawTree   จะ 
แสดงข้อมูลต้นไม้เช่นเดียวกับ SearchTree แต่มีความแตกต่างคือมีการแสดงภาพต้นไม้ และ
สามารถวาด Block ตน้ไมล้งบนแบบ 2 มิติ ผูใ้ชท่ี้ตอ้งการขอ้มูลท่ีประกอบดว้ยรูปภาพของตน้ ใบ 
ดอก ควรจะเลือกคน้หาขอ้มูลดว้ย DrawTree  
 

3.3 UpdateTree 
UpdateTree เป็นการแกไ้ขขอ้มูลตน้ไม ้    หรือเพ่ิมขอ้มูลเม่ือท าการเสร็จสามารถ

ท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีไดถู้กท าการแกไ้ขและเพ่ิม 

1. คลิกเลือก Menu Bar TreeDB และเลือก UpdateTree   

 2. ดบัเบิลคลิกบน UpdateTree   โปรแกรมจะท าการเปิดนา้ต่าง    
SearchTree เพื่อใหผู้ใ้ชโ้ปรแกรมสามารถ Update ขอ้มูลท่ีตอ้งการไดด้งัภาพท่ี 107 
 

 
 
ภาพท่ี 107 แสดงหนา้ต่าง SearchTree  

(การแสดงผลจากโปรแกรม NanoCAD) 
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3. เมื่อหนา้ต่าง  SearchTree   เปิดข้ึนมาแลว้        ผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถเลือกตน้ไม ้
ท่ีแสดงในตารางหนา้ต่าง SearchTree ดว้ยการ Double Click บนขอ้มูลตน้ไมท่ี้ตอ้งการ Update ดงั
ภาพท่ี 108 เห็นไดจ้ากภาพว่าต าแหน่งตน้ไมท่ี้ถูกเลือกจะมีสีฟ้าบนขอ้มูลตน้ไม ้
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 108 แสดงหนา้ต่าง SearchTree และต าแหน่งตน้ไมท่ี้ตอ้งการ Update 

(การแสดงผลจากโปรแกรม NanoCAD) 
 
 

 
 
 
 

 

A 

ต าแหน่งตน้ไมท่ี้ถูกเลือกเพื่อจะ Update ขอ้มูลตน้ไม ้
 
 
 

A 
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4. หลงัจากเลือกตน้ไมใ้นหนา้ต่าง    SearchTree    จากภาพท่ี 108          ผูใ้ชจ้ะตอ้ง   
Double Click บนขอ้มูลตน้ไมท่ี้ตอ้งการ Update โปรแกรมจะท าการเปิดหน้าต่าง UpdateTree ซ่ึง

ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขขอ้มูลตน้ไม ้หลงัจากท าการแกไ้ขผูใ้ชต้อ้งท าการบนัทึก ขอ้มูล

ตน้ไมท่ี้ไดถู้กแกไ้ข ถา้ไม่ตอ้งการบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ขเพียงแต่กดยกเลิก      ดงัภาพ
ท่ี 109 
 

   
 
 

 
ภาพท่ี 109 แสดงหนา้ต่าง UpdateTree  

(การแสดงผลจากโปรแกรม NanoCAD) 
 

ในหนา้ต่าง UpdateTree โปรแกรมจะ  Load ขอ้มูลตน้ไมท่ี้ถูกบนัทึกในฐานขอ้มูลท่ีมา 
พร้อมกบัการติดตั้งโปรแกรมเร่ิมการใชง้าน การ Update ขอ้มูลตน้ไมใ้นแต่ละคร้ังควรจะมีฝ่ายท่ี
ไดรั้บเห็นชอบและมีความรู้เท่านั้นจะท าการเปล่ีนแปลงขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดท่ีแสดงบนหนา้ต่าง 
UpdateTree สามารถแกไ้ข ยกเวน้ชุดขอ้มูล Drop Down List ไม่สามารถแกไ้ขเน่ืองจากเป็น Default 
ของฐานขอ้มูล 
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จะเห็นไดว้่าในหนา้ต่าง UpdateTree จะแสดงขอ้มูลท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีไดถู้กจดัเก็บในฐานขอ้มูล ท่ีเป็นในรูปขอ้ความและในรูปภาพ ในส่วนการ Update
น้ีจะใหผู้ใ้ชส้ามารถแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมขอ้มูลไดเ้ฉพาะท่ีเป็นขอ้ความ หรือตวัเลขเท่านั้น เช่นการ 
Update ราคาตน้ไมท่ี้เป็นราคาจริงในปัจจุบนั 
  

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 110 แสดงหนา้ต่าง UpdateTree  

(การแสดงผลจากโปรแกรม NanoCAD) 

ขอ้มูลภาษาไทย ขอ้มูลภาษาองักฤษ ขอ้มูลทัว่ไปและรูปภาพ 

A 

A 

ช่องราคาสามารถ Update ขอ้มูลราคาในตรงกบัราคาปัจจุบนั 
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3.4 ListTree 
ListTree เป็นหนา้ต่างแสดงรายงานการเลือกใชไ้มย้นืตน้ ไมพุ้่ม และไมค้ลุมดินใน 

งานเขียนแบบ 2 มิติและหน้าต่างน้ีสามารถท่ีจะส่งค่าตน้ไมท่ี้ไดถู้กนบั หรือวดัพ้ืนท่ีของไมค้ลุมดิน
ไปยงัโปรแกรม Excel เป็นการสรุปรายการต้นไม ้โดยพิมพ์ค  าสั่ง ListTree ทาง Command หรือ
เลือกเมนู TreeDB  

1. คลิกเลือก Menu Bar TreeDB และเลือก ListTree   
2. ดบัเบิลคลิกบน ListTree โปรแกรมจะท าการเปิดนา้ต่าง   ListTree     ซ่ึงในหนา้ 

ต่างน้ีจะแสดงขอ้มูลตน้ไมท่ี้ถูกเลือกวาดบนแบบ 2 มิติ รายการตน้ไม ้ท่ีเลือกวางลงแบบนั้น เป็น
ขอ้มูลท่ีแสดงประกอบดว้ยช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาองักฤษ ช่ือวิทยาศาสตร์ จ  านวนตน้ไม ้(ไมย้ืนตน้
และไมพุ่้ม) จ  านวนพ้ืนท่ี (ไมค้ลุมดิน) และราคาตน้ไม ้ดงัภาพท่ี 111 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 111 แสดงหนา้ต่าง ListTree  

(การแสดงผลจากโปรแกรม NanoCAD) 

 
 
 
 

ขอ้มูลรายการตน้ไม ้

A 

B 

B 

A ปุ่ม Export to Excel 
 
 
 

ขอ้มูลรายการตน้ไมท่ี้ถูกเลือกวาดบนแบบ 2 มิติ 
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3. ดบัเบิลคลิกบนปุ่ม Export to Excel ดงัภาพท่ี 111 โปรแกรมจะท าการเปิดขอ้มูล
ไปยงัโปรแกรม Microsoft Excel ซ่ึงผูใ้ชโ้ปรแกรมจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Excel 
หลงัจากคลิกท่ีปุ่ม Export to Excel โปรแกรมจะสั่งเปิดโปรแกรม Microsoft Excel ข้ึนมา แลว้น า
ขอ้มูลรายการตน้ไมไ้ปแสดงในหนา้จอของโปรแกรม Microsoft Excel ซ่ึงในโปรแกรม Excel ผูใ้ช้
สามารถแกไ้ขขอ้มูล เช่น ราคาท่ีเป็นจริงตามปัจจุบนั ดงัแสดงในภาพท่ี 112 
 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 112 แสดงหนา้ต่าง Microsoft Office Excel  

(การแสดงผลจากโปรแกรม Microsoft Office Excel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายการช่ือตน้ไม ้ จ  านวน  ปริมาณพ้ืนท่ี และราคา 
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4. ท าการบันทึกแบบ 
ส าหรับแบบ 2 มิติท่ีไดว้าดแบบตน้ไมเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้สามารถท าการบนัทึกและ 

สามารถท าการจดัพิมพไ์ดเ้ช่นเดียวกบัแบบ AutoCAD ดงัภาพท่ี 113 
 

 
 
ภาพท่ี 113 แสดงการบนัทึกขอ้มูลในไฟลน์ามสกุล .dwg 

(การบนัทึกขอ้มูลในโปรแกรม NanoCAD) 
 

หลงัจากผูใ้ชโ้ปรแกรมท าการบนัทึกขอ้มูลแลว้นั้น        ถือว่าเป็นการส้ินสุดขบวนการ 
ท างานบนโปรแกรมเสริม จะเห็นไดว้่าการใชง้านโปรแกรมเสริม TreeDB มีเคร่ืองมือเสริมในการ
ใชง้านแต่ละขั้นตอนของงานเขียนแบบ 2 มิติท่ีสะดวก รวดเร็วและประหยดัเวลาในหลายขั้นตอน
ของการท างาน 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามทีใ่ช้ส าหรับการจดัท าวทิยานิพนธ์ 

 
 
 



179 

 

แบบสอบถามในการเลือกต้นไม้ของสถาปนิก  ภูมิสถาปนิก และนักออกแบบสวน 
หวัขอ้     การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการสืบคน้พรรณไมใ้นงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 

 
หลกัสูตรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบทางสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ขอ้มูลทัว่ไป 
ช่ือ-นามสกุล นาย /นาง/นางสาว/ไม่ระบ…ุ………………………………………………………………. 
เพศ  ชาย  หญิง อาย.ุ.........................................ปี 
สถานะ  นกัศึกษา  อาจารย ์  บุคลากร  ประชาชนทัว่ไป     

  โปรดระบุ.......................................................................................... .............................. 
สังกดัคณะ/ส านกั /สถาบนั /หน่วยงาน...................................................................................................... ............... 
 
 
ส่วนที่ 2  พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์ 

2.1ความถี่ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ 

  ใชง้านเป็นประจ า 5-7 วนั / สัปดาห์  ใชง้านเป็นคร้ังคราว 3-5 วนั / สัปดาห์ 
 ใชง้านนอ้ย 1-2 วนั / สัปดาห์  ไม่ใชง้าน 

2.2โปรแกรมที่ท่านใช้เป็นประจ า 
Documentary  MS Word  MS Excel  MS Outlook MS Power 

Point 
Graphic  AutoCAD  SketchUP  3DMAX  MAYA 
Multimedia  Photoshop  Flash  Dreamweaver  Premiere 
Internet  Google  Email  Facebook  Youtube 
Programming ………………………………………………………………………  ไม่ขอตอบ 
2.3เลือกโปรแกรมที่ท่านรู้จัก 
 LandWork  Power Land  Garden 

     Planner 
 Google 
     SketchUp 

Showoff home  
    Design 

LandARCH2007  GlobalCAD Realtime  
    Landscaping Plus 

DreamPlan 
Home  Design 

Vectorworks  
     Landmark 
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ส่วนที่ 3 วิธีการเลือกต้นไม้และการพิจารณาราคาต้นไม้ 
3.1 วิธีการเลือกตน้ไมใ้นงานจดัสวนโปรดแสดงความคิดเห็น 
 ..................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................  
3.2 การเลือกตน้ไม ้ เลือกจากคุณสมบติัของตน้ไม ้หรือมีกฏเกณฑใ์นการเลือกโปรดแสดงความคิดเห็น 
 ................................................................................................................................................................................ .. 
 ..................................................................................................................................................................................  
3.3 การเลือกตน้ไมร้าคาตน้ไมมี้ส่วนในการเลือกหรือไม่ 
มีส่วน   ไม่มีส่วน 
แสดงความคิดเห็น............................................................................................................  
3.4 การเลือกตน้ไมมี้การแยกประเภทของตน้ไมห้รือไม่ 
มี  ไม่มี 
แสดงความคิดเห็น............................................................................................................  
3.5 การเลือกตน้ไมดู้สภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีก่อสร้างหรือไม่ 
ดูสภาพแวดลอ้ม  ไม่ดูสภาพแวดลอ้ม 
แสดงความคิดเห็น............................................................................................................  
3.6 การเลือกตน้ไมรู้ปทรงตน้ไมมี้ส่วนในการพิจารณาหรือไม่ 
มี  ไม่มี 
แสดงความคิดเห็น............................................................................................................ 
3.7 การเลือกตน้ไมสี้ของใบหรือสีของดอกมีส่วนในการพิจารณาหรือไม่ 
มี  ไม่มี 
แสดงความคิดเห็น............................................................................. ............................... 
3.8 การเลือกตน้ไมข้นาดใบของตน้ไมมี้ส่วนในการตดัสินใจหรือไม่ 
มี  ไม่มี 
แสดงความคิดเห็น............................................................................................................  
3.9 การเลือกตน้ไมพ้ื้นท่ีใชส้อยของอาคารมีส่วนในการพิจารณาหรือไม่ 
มี  ไม่มี 
แสดงความคิดเห็น............................................................................................................  
3.10 ขนาดของตน้ไม ้(เช่น ตน้ใหญ่ ตน้เลก็)มีส่วนในการพิจารณาหรือไม่ 
มี  ไม่มี 
แสดงความคิดเห็น............................................................................................................  
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ส่วนที่ 4 ความคดิเห็นและทัศนคตกิบัโปรแกรมที่ก าลงัพฒันา 
    “การพฒันาโปแกรมเสริมใชชุ้ดพฒันาโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 และ

ภาษา C# ร่วมกบัโปรแกรม NanoCAD ซ่ึงเป็นโปรแกรมส าหรับใชใ้นการออกแบบและเขียนแบบ
ท่ีมีความสามารถใกลเ้คียงกบัโปรแกรม AutoCAD และเป็นโปรแกรมประเภท Freeware ซ่ึงไม่มี
ค่าใชจ่้ายในการน ามาใชง้าน ท าใหป้ระหยดัตน้ทุนในการใชง้าน      

    ผลท่ีไดจ้ากการพฒันาคือโปรแกรมเสริมท่ีสามารถคน้หาขอ้มูลตน้ไม ้ ตามแนวคิดของ
การออกแบบ และการจดัท าผงัการวางต าแหน่งตน้ไมใ้นโปแกรมเขียนแบบ 2 มิติ รวมไปถึงรายการ
ประมาณการตน้ไม ้ไมค้ลุมดิน” 
 

4.1 ท่านมคีวามคดิอย่างไรจากบทบรรยายของโปรแกรมทีก่ าลงัพฒันา 
 
โปรดแสดงความคิดเห็น 
สามารถคน้หาขอ้มูลตน้ไมไ้ดจ้ากโปรแกรม  ดี  ไม่ดี  ไม่ขอตอบ 

สามารถเพ่ิมขอ้มูลตน้ไมล้งในระบบฐานขอ้มูล  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่ขอตอบ 

สามารถเพ่ิมและแกไ้ขราคาตามเป็นจริง  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่ขอตอบ 

สามารถแสดงจ านวนตน้ไมแ้ละราคาในตาราง 
Excel 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ไม่ขอตอบ 

 
โปรดแสดงความคิดเห็นจากการพฒันาโปรแกรมเสริม 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
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ขอ้เสนอแนะท่ีควรจะมีในโปรแกรมเสริม 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
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