52059317: สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
คาสาคัญ: โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการสืบค้นพรรณไม้ในงานออกแบบภูมสิ ถาปัตยกรรม
มาเรี ยม ดอมะ: การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการสืบค้นพรรณไม้ใน
งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ฐิติพฒั น์ ประทานทรัพย์ และ
รศ.ดร.ชัยสิ ทธิ์ ด่านกิติกุล. 183 หน้า.
ในปั จจุบนั งานออกแบบจัดสวนซึ่งเป็ นที่นิยม และรู ้ จกั กันอย่างกว้างขวางสาหรับนักพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์และบุคคลทัว่ ไป อีกทั้งยังได้ให้ความสาคัญกับงานออกแบบจัดสวนมากขึ้น โดยมีการ
ออกแบบตกแต่งจัดสวนเพิ่มเติมประกอบเข้ากับงานออกแบบอาคาร เพื่อช่ วยส่ งเสริ มบรรยากาศบริ เวณ
โดยรอบของอาคารสถานที่ให้มีความร่ มรื่ นสวยงาม ซึ่ งสถาปนิกหรื อ ภูมิสถาปนิ ก ในเอกสารต่อไปนี้จะ
เรี ยกว่านักออกแบบสวนซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาแก่ เจ้าของอาคารว่าควรจะเลือกใช้ตน้ ไม้ประเภทใด หรื อ
ชนิ ดใดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของอาคารหรื องานสถาปั ตยกรรม จากการสัมภาษณ์ นกั ออกแบบ
เกี่ ยวกับกระบวนการทางานในขั้นตอนการคัดเลือกต้นไม้โดยการหาข้อมูลต้นไม้ที่เหมาะสมเพื่อนามา
ประกอบในงานออกแบบ ซึ่ งในขั้นตอนนี้ นกั ออกแบบสวนจะต้องใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลต้นไม้จาก
หนังสื อหรื อค้นหาจากระบบอินเทอร์ เน็ต ในส่ วนของการเขียนแบบจะใช้โปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ เป็ น
หลัก นอกจากนั้น ยัง ต้อ งจัดทารายการประมาณการณ์ ก ารใช้ไ ม้ต้น และไม้คลุ มดิ น เพื่ อ น าไปสู่ ก าร
ประมาณราคาในขั้นตอนต่อไป
การศึกษานี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริ ม (Plug-in) บนโปรแกรมเขียนแบบ 2
มิติ เพื่อประหยัดเวลาในการสื บค้นต้นไม้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวความคิดของนักออกแบบใน
การจัดทาแบบผังการจัดวางต้นไม้ และช่วยในการประมาณการณ์ตน้ ไม้ที่ใช้ในงานออกแบบดังกล่าว การ
พัฒ นาโปแกรมเสริ มใช้ ชุ ด พัฒ นาโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 และภาษา C# ร่ วมกั บ
โปรแกรม NanoCAD ซึ่ งเป็ นโปรแกรมสาหรั บใช้ในการออกแบบและเขียนแบบ เป็ นโปรแกรมประเภท
Freeware สามารถใช้ง านได้ในเชิ ง พานิ ช ย์แ ต่ ต้อ งอยู่ ภ ายใต้ก ารลงทะเบี ย นใช้ง านตามเงื่ อ นไขของ
Nanosoft Team และเป็ นการศึกษาเพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริ ม
ผลที่ได้รับจากการพัฒนาโปรแกรมเสริ มในการศึกษาครั้งนี้คือ
โปรแกรมสามารถช่วย
ในการออกแบบและค้นหาข้อมูลของพืชพรรณไม้ได้ตามแนวคิดของผูอ้ อกแบบ และการจัดทาผังการวาง
ตาแหน่งพืชพรรณไม้ในโปแกรมเขียนแบบ 2 มิติ รวมไปถึงรายการประมาณราคาต้นไม้และไม้คลุมดิน
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MARIAM DORMA: THE SOFTWARE DEVELOPMENT SEARCH ENGINE
OPTIMIZE FOR LANDSCAPE PLANTS. THESIS ADVISORS: ASSOC.PROF.THITIPAT
PRATHANSAP AND ASSOC.PROF.CHAIYASIT DANKITIKUL, Ph.D. 183 pp.
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.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

Department of Architectural Technology
Graduate School, SilpakornUniversity
Student’s signature..............................................
Academic Year 2013
Thesis Advisors’ signature 1. .………………..……………… 2. .…………..……………………
จ

กิตติกรรมประกาศ
เพราะได้รับความกรุ ณา
วิทยานิพนธ์หรื อการพัฒนาโปรแกรมในครั้งนี้ สาเร็ จได้
จากรศ. ฐิ ติ พ ัฒ น์ ประทานทรั พ ย์ และรศ. ดร.ชัย สิ ท ธิ์ ด่ า นกิ ติ กุ ล ซึ่ งเป็ นอาจารย์ที่ ป รึ กษา
วิทยานิพนธ์ที่คอยกรุ ณาให้คาแนะนาและคาปรึ กษาในแต่ละขั้นตอนการทางานของ
สถาปนิก
ภูมิสถาปนิกและนักออกแบบสวนจัดสวน และแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การใช้งานของสถาปนิกและนักออกแบบสวนจัดสวน รวมถึง อ.ธนะพันธ์ อินทร
เกสร ที่ ให้ท้ งั ความรู ้ พ้ืน ฐานโปรแกรม C# ให้ความช่วยเหลือและให้คาแนะน าทางด้านเทคนิ ค ที่
เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาโปรแกรม
ขอบคุณบริ ษทั ภูมิสถาปนิกกรุ งเทพ จากัด ที่ให้ขอ้ มูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอน
การออกแบบและการเลือกใช้ตน้ ไม้ที่เหมาะสมกับความต้องการ และขอขอบคุณอาจารย์ ปารณ
ชาตกุล อาจารย์ประจาภาคภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่
ให้ขอ้ มูลวิธีการสืบค้นข้อมูลต้นไม้และวิธีการเก็บข้อมูลต้นไม้
นอกจากนี้ขอขอบคุณรุ่ นพี่ รุ่ นน้อง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้ความร่ วมมือในการตอบ
แบบสอบถามวิธีการเลือกใช้ตน้ ไม้เบื้องต้นสาหรับงานออกแบบ อาทิเช่น
คุณชาญวิทย์ สิริสุนทรานนท์ สถาปนิกระดับชานาญการพิเศษ กรมโยธาธิการ
คุณเดชพล เหรี ยญจิโรจน์ สถาปนิกผูจ้ ดั การโครงการ บริ ษทั เมืองทองการก่อสร้าง
คุณมธุรส ประไทสงค์ สถาปนิกอาวุโส บริ ษทั เกเบิ้ล จากัด
ขอบขอบคุณ คุณแสงเดือน เกิดมี ผูต้ รวจทานภาษาอังกฤษ และคอยให้กาลังใจในการ
ทาวิทยานิ พนธ์ครั้งนี้
ขอขอบคุ ณผูท้ ี่ ให้ตวั อย่างการเขียนแอพพลีเคชัน่ (Application) หลายๆแบบจาก Blog
ของ Kean Walmsley เป็ นนัก พัฒ นาโปรแกรมของ Autodesk ซึ่งผูว้ ิจ ัยได้ทาการค้นคว้าการเขียน
โปรแกรมจากบุคคลหลายๆท่านได้แสดงความคิดเห็น และแสดงตัวอย่างไว้ที่ Blog ของ Autodesk
Blogs
ประโยชน์อนั เกิดจากวิทยานิพนธ์หรื อการพัฒนาโปรแกรม ผูว้ ิจยั ขอมอบแก่ผทู ้ ี่คอยให้
กาลังใจ และให้คาปรึ กษาในการทาวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้
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