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บทคดัย่อ 
โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยววฒันธรรมเชงิเกษตรสวนผลไม ้เขตจอมทอง เป็นสถานที่

จดุเริม่ตน้และใหข้อ้มลู บรกิารนกัท่องเทีย่วในดา้นต่างๆ เพื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมให้
เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งมากขึน้ นอกจากนี้ยงัส่งเสรมิและสนับสนุนชุมชนให้มี
การจดัวางและพฒันาตวัชุมชนใหเ้ขม้แขง็ขึน้ในแบบทีชุ่มชนตอ้งการ 

เนื่องจากในอดตีพืน้ทีเ่ขตจอมทองเป็นพืน้ทีท่ีน่ิยมท าการเกษตร และชุมชนบรเิวณนัน้นิยม
ใชเ้รือ่ในการสญัจรเป็นหลกั แต่เมื่อมถีนนใหญ่ตดัผ่านบรเิวณโดยรอบ ส่งผลท าใหเ้กดิโครงการของ
เอกชนต่างๆเกดิขึน้มากมาย ในระหว่างการก่อสรา้งโครงการต่างๆนัน้กไ็ดม้กีารถงึสิง่ปลูกสรา้งและ
ขยะต่างๆ รวมถงึระบบน ้าทิ้งในโครงการดว้ยส่งผลให ้คลองต่างๆในพืน้ทีต่ื้นเขนิ เรอืสญัจรไดย้าก 
น ้าในคลองเน่าเสยี จนชาวบ้านในพื้นที่ไม่สามารถใช้น ้าคลองในการท าการเกษตรได้อย่างเต็มที ่
รวมถงึปญัหาน ้าท่วมเมือ่ปี 2554 ดว้ย สวนผลไมส้ าคญัต่างๆลดลงเป็นจ านวนมากดว้ย ส่งผลท าให้
วถิชีวีติของชาวบา้นในพืน้ทีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไป สญัจรทางเรอืน้อยลง ท าการเกษตรน้อยลง จ าท าให้
เกดิการลุกล ่าของนายทุนเขา้มาในพื้นที่มากขึน้ จากแต่ก่อนที่มพีืน้ที่สเีขยีวมาก ก็ท าให้ลดลงเป็น
อยา่งมาก โครงการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ววฒันธรรมเชงิเกษตรสวนผลไม ้เขตจอมทอง จงึท าใหเ้กดิ
แนวคดิในการเสนอโครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยววฒันธรรมเชงิเกษตรสวนผลไม ้เขตจอมทองนี้
ขึน้เพื่อใหเ้ป็นจดุดงึดดูนกัท่องเทีย่วใหเ้ขา้มาในพืน้ที่มากขึน้ ท าใหช้าวบา้นในพืน้ทีท่ีแ่ต่ก่อนเคยท า
การเกษตรก็หนักลบัมาท าการเกษตรมากขึ้น มรีายได้มากขึ้น และรายได้ที่ได้จากโครงการนี้จะ
น าไปปรบัปรุง พัฒนาพื้นที่การเกษตรและคลอง เพื่อให้ชาวบ้านได้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น และรกัษา
ลกัษณะดัง่เดมิของชุมชนรมิคลองเอาไว ้

แนวคดิในการออกแบบโครงการใชแ้นวการออกแบบจากวสัดุในพืน้ที ่ทีเ่น้นในการประหยดั

พลงังาน โดยตวัเปลอืกอาคารส่วนใหญ่จะมผีนังโปร่งทีเ่ป็นระแนง สลบักบัผนังทบึ เพื่อใหอ้ากาศมี

การการถ่ายเท แสงและลมจากธรรมชาตสิามารถเขา้มาภายในตวัอากาศได ้ตวัอาคารจะมลีกัษณะ

ยกสงู เพื่อใหม้กีารแลกเปลีย่นอากาศและแรธ่าตุในดนิ ลกัษณะการว่างอาคารจะมากว่างสลบักบัร่อง

คคูลองเดมิ และหลบตน้ไมใ้หญ่ เพื่อเป็นการรกัษาตน้ไมเ้ก่าแก่ในพืน้ทีเ่อาไว ้ 
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บทท่ี 1 

1.1ความเป็นมาของโครงการ 

เนื่องจากพืน้ทีเ่ขตจอมทองเป็นพื้นที่ที่มคีลองสายสําคญัทางประวตัศิาสตรถ์งึ 5 สาย 

เป็นเขตพืน้ที่ทีม่วีดัที่สําคญัทางประวตัศิาสตรม์ากมาย และมสีวนผลไมท้ีม่อีายุกว่า 100 ปี แต่

บุคคลส่วนใหญ่ไม่ทราบ และมจีํานวนที่น้อยลงมากเมื่อเทียบกับแต่ก่อน  จงึมคีวามคดิที่จะ

พฒันาแหล่งเทีย่วเชงิเกษตร(สวนผลไมโ้บราณในพืน้ทีเ่ขตจอมทอง)นี้ขึน้ 

พื้นที่เขตจอมทองในปจัจุบนัได้รบักระทบต่างๆมากมาย  อาทเิช่น ปญัหาบุกรุกพื้นที่

ของนายทุน  ส่งผลทาํใหพ้ืน้ทีท่าํการเกษตรลงน้อยลง  ชุมชนรมิคลองดัง่เดมิทีแ่ต่ก่อนมจีาํนวน

มาก  ก็ลดน้อยลง  ปญัหาทีเ่ป็นผลเชื่อมโยงมาจากปญัหาบุกรุกพื้นที่ของนายทุน  ก็คอืปญัหา

น้ําในคลองตื้นเขนิ  และเน่าเสยี ใช่ในการทําการเกษตรไม่ได ้ อนัเนื่องมาจากการปล่อยน้ําเสยี

ของโครงการทางเอกชน  และการปลูกสรา้งโครงการต่างๆทางเอกชน  และทิง้สิง่สิง่ปลูกสรา้ง

ลงคลองทําใหค้ลองตื้นเขนิ ทําให้วถิชีวีติของชุมชนรมิคลองดัง่เดมิเปลีย่นแปลงไปด้วย  คนใช่

เรื่อในการสญัจรกน้็อยลงตามไป  และปญัหาสุดทา้ยคอืปญัหาน้ําท่วมเมื่อปี พ.ศ. 2554  ทําให้

สวนผลไมโ้บราณในพืน้ทีล่ม้ตายเป็นจาํนวนมาก  

ปญัหาการบุกรกุพืน้ทีข่อง

ปญัหาน้ําในคลองตืน้เขนิ 

ปญัหาน้ําในคลองเน่าเสยี วถิชีวีติของชุมชนรมิคลองดัง่เดมิ

สวนผลไมโ้บราณมจีาํนวนลด

ปญัหาน้ําท่วมปี 2554 
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1.2กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้โครงการ 

1. ชาวบา้นในชุมชนพืน้ทีเ่ขตจอมทอง 

2. กลุ่มนกัท่องเทีย่วทีม่าเยีย่มชม 

3. บุคคลภายนอกทีเ่ขา้มาประกอบธุรกจิในพืน้ทีเ่ขตจอมทอง 

1.3ความสนใจของนักศึกษาในการศึกษาออกแบบโครงการท่ีน าเสนอ 

1. ลกัษณะภูมปิญัญาชาวบ้านที่ใช้ในการปลูกสวนผลไม้ ซึ่งสามารถนํามาเป็นส่วนหนึ่ง

ของงานสถาปตัยกรรมได ้เพื่อเป็นจดุสนใจแก่ผูม้าเยีย่มชม 

2. พืน้ที่เขตจอมทองเป็นพื้นที่ที่มวีดั และคลองสายสําคญัทางประวตัศิาสตรท์ี่น่าอนุรักษ์ 

และน่าสนใจอยูภ่ายในพืน้ที ่

3. บรบิทรอบๆบรเิวณพื้นที่เขตจอมทองมโีครงการต่างๆเกดิขึ้นมากมาย ที่ช่วยส่งเสรมิ

เศรษฐกจิของพืน้ทีเ่ขตจอมทอง เช่น รถไฟฟ้า บทีเีอส, คอนโด, รถไฟ วงเวยีนใหญ่- 

มหาชยั เป็นตน้ 

4. เป็นพืน้ทีท่ีม่สีวนผลไมอ้ายมุากกว่า 100 ปี 
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1.4วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

1. เพื่ออนุรกัษ์พนัธุผ์ลไมด้ัง้เดมิในเขตพืน้ทีเ่อาไว ้เช่น สวนสม้บางมดทีม่คีวามหวานทีสุ่ด 

เมื่อเทยีบกบัที่อื่นๆ ที่ปลูกสายพนัธุ์เดยีวกนั สวนลิ้นจี่ที่เมื่อก่อนมจีํานวนมาก แต่

ปจัจบุนัมจีาํนวนน้อยลง เพราะดว้ยการปลูกทีผ่ดิวธิ ีและราคาลิน้จีม้คี่าน้อยลงดว้ย เมื่อ

เทยีบกบัแต่ก่อนทีล่ ิน้จีม่รีาคาดมีาก 

2. เพื่อเป็นฟ้ืนฟูแหล่งท่องเทีย่วพืน้ทีเ่ขตจอมทองใหม้เีศรษฐกจิทีด่ขี ึน้ 

3. ทาํใหเ้กดิการอนุรกัษ์แหล่งทีส่าํคญัทางประวตัศิาสตรม์ากขึน้ 

4. เพื่อเป็นการทําให้บุคคลภายนอกรูจ้กั วดัที่อยู่เขตพื้นที่จอมทองมากขึน้ และรูจ้กัสวน

ผลไมท้ีม่อียูใ่นพืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่บุคคลส่วนใหญ่ไมค่่อยรูจ้กั 

5. นํารายไดบ้างส่วนมาปรบัปรุงสภาพคลองที่เน่าเสยีจากที่เป็นอยู่ในปจัจุบนั  เพื่อนําน้ํา

คลองมาใชใ้นการเพาะปลกูไดม้ากขึน้ 

1.5ส่ิงท่ีคาดว่าจะได้รบัของการศึกษาโครงการ 

1. ทาํใหส้วนผลไมโ้บราณมแีนวโน้มขยายตวัเพิม่มากขึน้ 

2. สามารถทาํใหพ้ืน้ทีเ่ขตจอมทองทีเ่สื่อมโทรม มแีนวโน้มทางเศรษฐกจิทีด่ขี ึน้  

3. ทําใหบุ้คคลในพืน้ทีเ่ขตจอมทองมชีวีติความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ และสามารถดํารงอยู่ไดด้ว้ย

ตวัเองมากขึน้ 

4. ทําให้พื้นที่เขตจอมทองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่ง ทําให้ประเทศไทยมี

เศรษฐกจิทีด่ขี ึน้ มเีงนิไหลเขา้ประเทศมากขึน้ 

1.6ขอบเขตการศึกษาโครงการ 

1.6.1.การศึกษาข้อมลูพื้นฐาน 

 ประเภท จาํนวน และพฤตกิรรมของผูใ้ชโ้ครงการ 

 การจดัอตัราบุคลากรในโครงการ 

 การจดัองคป์ระกอบการบรหิารโครงการ 
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1.6.2.การค้นคว้าข้อมูลทางสถาปัตยกรรม 

 ศกึษาองคป์ระกอบ และหน้าทีต่่างๆ ขององคป์ระกอบนัน้ๆ 

 ศกึษาความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบต่างๆ ภายในโครงการ 

 ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการ 

 ศกึษาโครงการตวัอยา่งทัง้ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

1.6.3.การวิเคราะหข้์อมลูทางสถาปัตยกรรม 

 การวเิคราะหห์าพืน้ทีใ่ชส้อยของโครงการ 

 การกําหนดพืน้ทีใ่ชส้อยของโครงการ 

 การพจิารณาเลอืกตําแหน่งทีต่ ัง้ของโครงการ 

1.6.4.การศึกษาหาข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 

 เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปลกูผลไมโ้บราณในพื้นทีเ่ขตจอมทอง กบัชุมชนรมิ

คลองดัง้เดมิ 

 สภาพแวดลอ้มทีม่อีทิธพิลต่อการออกแบบ 

 งานระบบต่างๆทีม่อีทิธพิลต่อการออกแบบ 

1.6.5.ข้อมลูท่ีได้ผ่านการวิเคราะห์จะน ามาสรปุเพ่ือน ามาท าการออกแบบทาง

สถาปัตยกรรม 

 แนวคดิทางการออกแบบ 

 ผลงานการออกแบบ 
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บทท่ี 2 

หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1แนวทางวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

         เนื่ องจากพื้นที่เขตจอมทอง มีเขตพื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย 

โดยเฉพาะ วดัในสมยัรชักาลที่3 ทีม่ลีกัษณะของสถาปตัยกรรมแบบจนี ซึง่ในสมยันัน้ ประเทศ

ไทยไดม้กีารตดิต่อทาํการคา้กบัประเทศจนีดว้ย จงึไดเ้กดิงานสถาปตัยกรรมแบบจนีเกดิขึน้ เช่น

วดัราชโอรส เป็นวดัที่มสีถาปตัยกรรมแบบจีนที่โดดเด่นที่สุดในพื้นที่ และยงัเป็นวดัประจํา

รชักาลที3่ อกีดว้ย นอกจากนัน้กย็งัม ีวดันางนองวรวหิาร วดับางขุนเทยีนนอก วดับางขุนเทยีน

กลาง วดัขนุเทยีนใน และวดัต่างอกีมากมาย และนอกจากนัน้ยงัจะมวีดัในสมยักรุงรตันโกสนิทร์

ดว้ย เช่น วดัไทร วดับางประทุน เป็นตน้ 

         รปูภาพ 2.1 แผนทีแ่สดงวดัต่างๆ ในเขตพืน้ทีจ่อมทอง 
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2.2.สถานท่ีส าคญัต่างๆท่ีมีอยู่ในเขตพื้นท่ีจอมทอง 

วดัหนังราชวรมหาวิหาร 

 สรา้งมาสมยักรงุศรอียธุยาตอนปลาย หรอือยา่งตํ่ากส็มยัในรชักาล พระสมเดจ็พระสรร

เพช็ญท์ี9่  

(พระเจา้ทายสระ) 

 ประวตัใินการสรา้ง จากขอ้มลูเลขพุทธศกัราชจารกึทีร่ะฆงัเป็นสําคญั 

 เดนิเป็นวดัราษฎร ์แต่ไดส้ถาปนาเป็นพระอารามหลวงในสมยัรชักาลที่3 แห่งกรงุ

รตันโกสนิทร ์

 มคีลองด่าน เป็นคลองสายสําคญัของวดั เป็นคลองตน้มหาชยั เชื่อมทางคมนาคมจาก

จงัหวดัต่างๆในลุ่มน้ําท่าจนีและในลุ่มน้ําแมก่ลองกบัจงัหวดัในลุ่มแม่น้ําเจา้พระยาทีป่าก

คลองนี้ 

 เดนิคลองน้ีกวา้งกว่าในปจัจุบนั เรอืใหญ่ผ่านได ้

 เดมิวดันี้รา้งมากว่า200ปี จงึไมป่รากฏสถาปตัยกรรมแบบจนี ในสมยัรชักาลที3่ 

 

 

 

 

 

รปูภาพ 2.2 รปูศาลาท่าน้ําหน้าวดั ถ่ายเมื่อราว พ.ศ. 2513 

  

 

รปูภาพ 2.3 แสดงรปูภาพวดัหนงัราชวรมหาวหิาร 
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วดันางนองวรวิหาร 

 เป็นพระอารามหลวงชัน้ตร ีชนิดวรวหิาร ตัง้อยูเ่ลขที่ 76 เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 

 เป็นวดัเก่าแก่วดัหนึ่งในเขตบางขนุเทยีน จะเหน็ไดจ้ากทีต่ ัง้วดั วสัดุการก่อสรา้งวดั  

ปชูนียวตัถุ ลว้นแต่มกีารก่อสรา้งอยา่งประณตีบรรจง  

 เดมิอยู่รมิคลองด่าน การสญัจรไปมาใชเ้ส้นทางคลองด่านเป็นหลกั  หน้าวดัจงึได้หนัสู่

คลอง ซึ่งอยู่ทางทศิตะวนัตกมไิด้หนัไปทางทศิตะวนัออก แต่ต่อมาเมื่อมกีารตดัถนน 

การสญัจรทางน้ําลดความสําคญัลง สภาพของก็เปลี่ยนไป ทางเขา้วดัได้เปลี่ยนมาเป็น

ทางดา้นถนนวุฒากาศ 

 การก่อสรา้งวดันี้ ไม่มหีลกัฐานแน่ชดัว่าเริม่สรา้งในสมยัใด สนันิษฐานจากรปูแบบของ

ศิลปะที่พบในวัด ควรจะสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานี  และได้

บูรณปฏสิงัขรณ์ครัง้ใหญ่ในสมยัรชักาลที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2375 ได้โปรดเกล้าฯ ให้รือ้ของ

เก่าแลว้ปฏสิงัขรณ์ใหมท่ัว่ทัง้พระอาราม 

 

  

รปูภาพ 2.4 แสดงรปูภาพวดันางนองวรวหิาร 
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วดัราชโอรสาราม 

 เป็นวดัโบราณ มมีาแต่สมยักรงุศรอียธุยา เป็นราชธานี แต่เดมิเป็นวดัเลก็ ๆ ของราษฎร 

เรยีกว่า "วดัจอมทอง" เป็นวดัทีค่วามสําคญัทางประวตัศิาสตร ์โบราณคด ีและ

ศลิปกรรม  

 เป็นวดัประจาํรชักาลที ่๓ แห่งพระบรมราชจกัรวีงศ ์เพราะพระองคท์รงสถาปนาขึน้ใหม่

ทัง้พระอาราม 

  การสถาปนาวดัราชโอรสครัง้แรกนัน้ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั คงจะทรง

เหน็เป็นการส่วนพระองค ์มไิด้เกี่ยวขอ้งกบัทางราชการแต่อย่างใด จงึทรงพระราชดําริ

เปลี่ยนแปลงแบบอย่างศลิปกรรมสรา้งขึน้ตาม ความพอพระราชหฤทยั เพราะขณะนัน้

ได้ทรงกํากบัการกรมท่า ทําการค้าตดิต่อกบัประเทศจนี และทรงนิยม ศลิปกรรมแบบ

จีนมาก วัตถุสถานต่าง ๆ ที่พระองค์โปรด ฯ ให้สร้างขึ้นในวัดนี้  จึงตกแต่งด้วย

ศลิปกรรมแบบจนีทัง้สิน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพ 2.5 แสดงรปูภาพวดัราชโอรสาราม 
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วดับางขนุเทียนนอก  

 เป็นวดัทีส่รา้งมาแต่โบราณ ประมาณพ.ศ. 2246 ชื่อเดมิว่า “วดัยมโลก” โดยมผีูศ้รทัธา 

2 คน ไดร้่วมกนัสรา้งวดันี้ ต่อมาผูร้่วมสรา้งวดัคนหนึ่งไดด้ําเนินการสรา้งวดัขึน้มาใหม่

อกีวดัหนึ่งคอื “ วดับางขุนเทยีนกลาง “ เกี่ยวกบัชื่อวดัไดเ้ปลีย่นใหม่หลงัสงครามโลก

ครัง้ที ่2 สมยัทีพ่ระอธกิารสําเนียงเป็นเจา้อาวาส เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัชื่ออําเภอบางขุน

เทียนของทางราชการ วัดบางขุนเทียนนอกได้ร ับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ

ประมาณ พ.ศ. 2250 เขตวสิุงคามสมีา กวา้ง 16 เมตร ยาว 21 เมตร 

 พระอุโบสถวดับางขุนเทยีนนอกนัน้ กว้าง 16 เมตร ยาว 21 เมตร เป็นแบบเก๋งจนี 

สร้างสมยัราชการที่ 3 หน้าบนัมลีวดลายประดบัด้วยถ้วยชามเบญจรงค์ รูปต้นไม้

ดอกไม ้ภายในมภีาพจติรกรรมฝาผนงัอนัทรงคุณค่ามาก  

 พระประธานในอุโบสถปางสมาธ ิศิลปะสมยัสุโขทยัล้อมรอบด้วยพระพุทธรูป อีก 15 

องค ์พระสารบีุตร และพระโมคคลัลาน์ 

 

 

 

 

 

 รปูภาพ 2.6 แสดงรปูภาพวดับางขุนเทยีนนอก  
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วดับางขนุเทียนกลาง  

ไดก้ลายเป็นวดัรา้งอยูห่ลายปี จนถงึ พ.ศ. 2407 พระอธกิารวนัไดม้าบูรณปฏสิงัขรณ์ขึน้

ใหม่ ทําให้วดับางขุนเทยีนกลางได้เจรญิรุ่งเรอืงขึ้นมาตามลําดบั วดับางขุนเทยีนกลางได้รบั

พระราชทานวสิุงคามสมีาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2307 เขตวสิุงคามสมีากว้าง 82.37 เมตร ยาว 

44.58 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดับางขนุเทียนใน 

เดมิชื่อ วดัขนุน สรา้งขึน้เมื่อประมาณพ.ศ. 2300 ในสมยัอยธุยา ตัง้อยูร่มิคลองบางขนุ

เทยีน  ไดร้บัพระราชทานวสิุงคามสมีาไดร้บัเมือ่ประมาณ พ.ศ. 2378  

 

 

 

 

 

รปูภาพ 2.7 แสดงรปูภาพวดับางขุนเทยีนกลาง  

รปูภาพ 2.8 แสดงรปูภาพวดับางขุนเทยีนใน 
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วดัไทร 

 สนันิษฐานว่า เป็นวดัเก่าแก่สรา้งขึน้สมยักรุงศรอียุธยา   ประมาณอายุได ้300 กว่าปี 

เป็นวดัในชุมชนใหญ่ มปีระชาชนอาศยัอยู่หนาแน่น  กบัทัง้คลองสนามชยัเป็นคลองที่

เชื่อมต่อกับคลองต่าง ๆ หลายคลอง   เช่น   คลองดาวคะนอง    คลองบางขุน

เทยีน          คลองลดัเชด็หน้า   คลองบางมด   และคลองด่าน   ซึ่งออกสู่แม่น้ํา

เจา้พระยาได้   และหลงัวดัไทร มสีถานีรถไฟมหาชยั-วงเวยีนใหญ่ผ่าน การคมนาคม

สะดวก 

 จุดที่น่าสนใจวดัไทร ชมตําหนักทอง ศลิปกรรมไทยอนังามวจิติร ลงรกัปิดทองทัง้ด้าน

นอกและด้านใน ซึ่งพระเจ้าเสอืทรงผ่านพระตําหนักนี้จากพระบรมมหาราชวงัมาสรา้ง

ขึน้ เพื่อเป็นอนุสรณ์ เมือ่ครัง้เสดจ็ทางชลมารคผ่านคลองสนามชยั คลองเก่าสมยักรุงศรี

อยุธยา  หอระฆงัโบราณ และโบสถ์ 2 สมยั คลองสนามชยั และสมัผสัวถิชีวีติชาวบา้น

ในทอ้งถิน่สองฝ ัง่คลอง 

 วดัที่สร้างสมยัอยุธยา ประดิษฐานพระพุทธรูปสลกัหินทรายสีแดงปางต่าง ๆ และม ี

“ตําหนักทอง” ซึง่พระเจา้เสอืทรงพระราชอุทศิใหเ้ป็นกุฏสิงฆ ์เพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครัง้

เสดจ็ทางชลมารคผ่านคลองสนามชยัอยู่ดว้ย นอกจากนัน้ยงัม ี หอกลองเก่า  หอระฆงั

โบราณ โบสถ ์2 สมยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพ 2.9 แสดงรปูภาพวดัไทร 



12 
 

วดับางประทุนนอก 

 วดับางประทุนนอก ตัง้อยู่เลขที ่104 ซอยเอกชยั 9 ถนนเอกชยั หมู่ที ่2 แขวงบางขุน

เทยีน เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 

 วดับางประทุนนอก เป็นวดัทีส่รา้งในสมยัรตันโกสนิทรป์ระมาณ พ.ศ.2394 ที่ได้นาม

ว่า วดับางประทุนนอก ก็เพราะว่าวดัตัง้อยู่ในตําบลบางประทุน (ชื่อตําบลเดมิ) และอยู่

ปากคลองบางประทุน ส่วนคําว่า"นอก"ที่ต่อท้ายนัน้เนื่องจากช่วงตอนในคลองบาง

ประทุนมวีดัอยูอ่กีวดัหนึ่งว่า "วดับางประทุนใน"  ปจัจบุนัคอื "วดัแกว้ไพฑรูย"์ 

 วัดบางประทุนนอก เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รบัพระราชทาน

วสิุงคามสมีาครัง้สุดทา้ยเมือ่วนัที ่15 มถุินายน พ.ศ.2521 เขตวสิุงคามสมีา กวา้ง 20 ม.

ยาว 35.ม 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

รปูภาพ 2.10 แสดงรปูภาพวดับางประทุนนอก 
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รปูภาพ 2.11 ผงัแสดงวดัต่างๆ ในเขตพืน้ทีจ่อมทอง 

1. วดัมะเกลอื  6.  วดัใหม่ยายนุ้ย 

2. วดับางขนุเทยีนใน  7.  วดัหนงั 

3. วดับางขนุเทยีนกลาง 8.  วดัราชโอรส 

4. วดับางขนุเทยีนนอก 9.  วดัไทร 

5. วดันางนอง  10. วดับางประทุนนอก 
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ตลาดน ้าวดัไทร  

คลองสนามชยั นอกจากจะเป็นเสน้ทางเสดจ็พระราชดําเนินของพระพุทธเจา้เสอื และ
เป็นเสน้ทางทีส่มเดจ็กรมพระราชวงับวรมหาเสนานุรกัษ์ ทรงยกกองทพัไปปราบพม่าทีเ่มอืง
ถลางและเมอืงชุมพรแลว้ ยงัมคีวามสําคญัทางดา้นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วอกีดว้ย โดยเฉพาะ
ชาวต่าวประเทศมกันิยมนัง่เรอืจากโรงแรมผ่านเขา้มาทางคลองดาวคนอง ไปตามลาํคลองสนาม
ชยัไปจนถงึวดัไทร ซึง่แต่เดมิมตีลาดน้ําเรยีกว่า ตลาดน ้าวดัไทร ประชาชนชาวสวนนิยมนํา
ผลไมข้องสวน ของพืน้บา้น ใส่เรอืพายนําออกมาขายกนัเตม็ลาํคลองจนรํ่าลอืไปทัว่สารทศิว่า 
ตลาดน้ําวดัไทรเป็นตลาดน้ําทีส่วยงามทีสุ่ด  
ประเพณคี่อยสญูหายไป เพราะแม่น้ําลาํคลองทนต่อการสญัจรไปมาของเรอืหางยาวหรอืเรอืลาก
จงู ซึง่มาจากมหาชยัไมไ่ด ้ทาํใหส้นิคา้ ทรพัยส์นิเสยีหาย จงึค่อยเลกิรากนัไป ถงึแมท้างราชการ
และองคก์ารส่งเสรมิการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ไดค้ดิคน้วธิกีารส่งเสรมิอยา่งไรกไ็รผ้ล เลย
ทาํใหต้ลาดน้ําวดัไทรค่อยๆ หมดไป (ปจัจุบนัตลาดน้ําวดัไทร ไดย้า้ยไปอยู่ทีค่ลองดาํเนินสะดวก 
จงัหวดัราชบุร)ี ถงึกระนัน้ ชาวต่างประเทศกย็งันิยมนําเรอืเขา้มาชมสภาพทอ้งที ่และชนบทของ
เขตบางขุนเทยีน ตามรมิฝ ัง่คลองสนามชยัอยูต่ลอดเวลา  
 
นอกจากเป็นพืน้ทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งในประวตัศิาสตรแ์ลว้ บางขนุเทยีนยงัไดถู้กกล่าวขานในบทกวี
นิพนธไ์วม้ากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ ซึง่เป็นสมยัทีม่กีวเีอกหลาย
ท่าน เมือ่แต่ละท่านไดม้โีอกาศผ่านยา่นบางขนุเทยีน กไ็ดเ้ขยีนบทกวกีล่าวถงึสถานทีต่่างๆ ที่
ผ่านไวอ้ยา่งไพเราะเพราะพริง้  
นายนรนิทรธ์เิบศร ์ไดเ้ขยีนไวใ้นโคลงนิราศนรนิทรว์่า 

บางขุนเทยีนถิน่บา้น นามม ี 
เทยีนว่าเทยีนแสงส ีสว่างเหยา้  

เยน็ยามพระสุรยิะล ีลาโลก ลงแม่  
เทยีนแมจุ่ดจกัเขา้ สู่หอ้งหาใคร 

จากโคลงบทน้ี ทําใหช้ื่อบางขนุเทยีนไดป้รากฏในเอกสารเป็นครัง้แรกในสมยัแผ่นดนิ
พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั รชักาลที ่2  
 
ตลาดน้ําวดัไทร...เป็นตลาดน้ําในคลองสนามชยับรเิวณหน้าวดัไทร แขวงบางขนุเทยีน เขต
จอมทอง ซึง่วดัไทรนัน้สนันิษฐานว่า เป็นวดัเก่าแก่สรา้งขึน้สมยักรงุศรอียธุยาประมาณอายไุด ้
300 กว่าปี เป็นวดัในชุมชนใหญ่ มปีระชาชนอาศยัอยูห่นาแน่น กบัทัง้คลองสนามชยัเป็นคลองที่
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เชื่อมต่อกบัคลองต่างๆ หลายคลอง เช่น คลองดาวคนอง คลองบางขนุเทยีน คลองลดัเชด็หน้า 
คลองบางมด และคลองด่าน ซึง่ออกสู่แมน้ํ่าเจา้พระยาได ้และหลงัวดัไทรมสีถานีรถไฟมหาชยั-
วงเวยีนใหญ่ผ่าน การคมนาคมสะดวก  
 
ท่าน้ําหน้าวดัไทรจงึเป็นจดุรวมของผูค้นในการซือ้ขายผลไม ้และพชืสวน ซึง่ใส่เรอืมาถ่ายขึน้บก
เพื่อจาํหน่ายและขนส่งต่อไปทางรถไฟ จดุนี้จงึถูกเรยีกว่า "ตลาดน้ําวดัไทร"สภาพเดมิมหีอ้งแถว
ประมาณ 80 หอ้ง บรเิวณสองฝ ัง่คลองสนามชยัหน้าวดัไทร ดา้นหน้ารมิน้ํามสีะพานไมท้อดยาว
ตลอด เพือ่เป็นท่าเรอืขนส่งสนิคา้จากสวน ซึง่ในทุกเชา้แต่ละวนัจะมเีรอืประมาณ 100-150 ลาํ 
นําสนิคา้เขา้มาจาํหน่าย เพื่อซือ้สนิคา้  
 
และดว้ยความแปลกและเป็นแหล่งทีม่ทีศันียภาพวถิไีทยอนัสวยงาม ทาํใหน้กัท่องเทีย่วชาว
ต่างประเทศมาเยีย่มชมเป็นจาํนวนมาก และกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยมของ
นกัท่องเทีย่วทัง้ในและต่างประเทศยาวนานเกอืบ 40 ปี แต่ต่อมาไดเ้สื่อมค่านิยมและซบเซาลง
ดว้ยเหตุปจัจยัมถีนนหลายสายเกดิขึน้ในพืน้ทีเ่ขตจอมทอง  
 
ตลาดน ้าวดัไทร...หลงัจากถูกทิง้รา้งใหซ้บเซา ขาดความสนใจมากกว่า 30 ปีกลบัคนืความ
สดใสมทีศันียภาพ เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ทีส่วยงาม ร่มรื่น น่าสมัผสั น่าชื่นชมอกีครัง้
หนึ่ง เมือ่กรงุเทพมหานครไดด้าํเนินการปรบัปรงุ ฟ้ืนฟูใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วรว่มสมยั ทีม่กีาร
คมนาคมสะดวกซึง่นกัท่องเทีย่วสามารถเลอืกเดนิทางท่องเทีย่ว ไดท้ัง้ในบรรยากาศทางบกและ
ทางน้ําเสน้ทางสายประวตัศิาสตร ์ 
 
ต่อมาปีพ.ศ.2545 สาํนกังานเขตจอมทองไดด้าํเนินการจดัทําโครงการฟ้ืนฟูตลาดน้ําวดัไทรและ
แหล่งท่องเทีย่วในพืน้ทีเ่ขตจอมทองขึน้ เมือ่วนัที ่29 มถุินายน 2545 ภายในงานมกีารแสดง
ต่างๆ เช่น การแสดงโขนจิว๋ และการแสดงของเดก็นกัเรยีนในสงักดัสํานกังานเขตจอมทอง การ
แสดงเล่นเรอืของศลิปินแห่งชาต ินอกจากนี้ ไดจ้ดัใหม้กีารจาํหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร
มากมายบรเิวณหน้าตลาดน้ําวดัไทร และการจดัล่องเรอืชมวถิชีวึติสองฝ ัง่คลอง ชมโบราณสถาน
และสถาปตัยกรรมลํ้าค่าของวดัต่างๆ ในพืน้ที ่เช่น วดัราชโอรสารามฯ วดันางนองวดัหนงั วดั
บางประทุนนอก ชมการแสดงสวนง ู 
 
จากการดําเนินการจดัการท่องเทีย่วในพืน้ทีเ่ขตจอมทองและตลาดน้ําวดัไทรอย่างต่อเนื่อง มี
จาํนวนนกัท่องเทีย่วเดนิทางมาเทีย่วในพืน้ทีเ่ขตจอมทองเป็นจาํนวนมาก โดยการล่องเรอืชม
ทศันียภาพและสภาพชวีติของชุมชนตามแนวลาํคลอง โดยการเช่าเหมาเรอื  
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ช่วงเวลาทีน่กัท่องเทีย่วทางเรอืมกัเป็นช่วงเชา้ ซึง่เดนิทางมาถงึคลองด่านหลงั 8 นาฬกิาเป็นตน้
ไป และกลบัออกไปก่อนเทีย่งวนั โดยทุกกลุ่มมกัมเีป้าหมายในการท่องเทีย่วทีว่ดัไทร ซึง่
สาํนกังานเขตจอมทองกําลงัฟ้ืนฟูตลาดน้ําวดัไทร ในช่วงเชา้ของวนัหยดุสุดสปัดาห ์
นกัท่องเทีย่วสนใจในการถ่ายรปู และซือ้สนิคา้และผลไม ้รวมทัง้การรบัประทานอาหาร เช่น 
ก๋วยเตีย๋วเรอื การซือ้ของทีร่ะลกึในรา้นคา้  
 
สาํหรบัจดุทีน่่าสนใจวดัไทร ชมตําหนกัทอง ศลิปกรรมไทยอนังามวจิติร ลงรกัปิดทองทัง้ดา้น
นอกและดา้นใน ซึง่พระเจา้เสอืทรงผ่านพระตําหนกันี้จากพระบรมมหาราชวงัมาสร้างขึน้ เพื่อ
เป็นอนุสรณ์ เมือ่ครัง้เสดจ็ทางชลมารคผ่านคลองสนามชยั คลองเก่าสมยักรงุศรอียุธยา หอระฆงั
โบราณ และโบสถ ์2 สมยั คลองสนามชยั และสมัผสัวถิชีวีติชาวบา้นในทอ้งถิน่สองฝ ัง่คลอง 

วดัไทร วดัทีส่รา้งสมยัอยธุยา ประดษิฐานพระพุทธรปูสลกัหนิทรายสแีดงปางต่าง ๆ และม ี
“ตําหนกัทอง” ซึง่พระเจา้เสอืทรงพระราชอุทศิใหเ้ป็นกุฏสิงฆ ์เพื่อเป็นอนุสรณ์เมือ่ครัง้เสดจ็ทาง
ชลมารคผ่านคลองสนามชยัอยูด่ว้ย นอกจากนัน้ยงัมหีอกลองเก่า หอระฆงัโบราณ โบสถ ์2 
สมยั  
 
วดับางประทุนนอก...ชมความงามของพระอุโบสถบรเิวณวดัทีส่วยงามรมิฝ ัง่คลองสนามชยั 
ถนนเอกชยั แขวงบางขุนเทยีน เขตจอมทอง 

วดัราชโอรสารามราชวรวิหาร...วดัประจาํรชักาลที ่3 ชมศลิปะสถาปตัยกรรมไทย-จนีทีง่ดงาม 
เก๋งจนีราชโอรสทีป่ระทบัรชักาลที ่3 ตุ๊กจนีลํ้าค่า ตํารายาโบราณและสมัผสัความร่มรืน่บรเิวณ
วดัรมิฝ ัง่คลองสนามชยั ถนนจอมทอง แขวงบางขนุเทยีน เขตจอมทอง 

วดันางนองวรวิหาร...นมสัการพระพุทธรปูทรงเครือ่ง พระประธานทรงเครือ่งจกัรพรรดิ ์ชม
ความงามภาพเขยีนพุทธประวตัแิละเรือ่งสามก๊กทีง่ดงามตระการตาและศลิปกรรมไทยรมิฝ ัง่
คลองสนามชยั ถนนวุฒากาศ แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง  
 
วดัหนังราชวรวิหาร...วดัในราชนิิกูลรชักาลที ่3 โบราณสถานสวยงาม นมสัการหลวงปูเ่ฒา่รมิ
ฝ ัง่คลองสนามชยั ถนนวุฒากาศ แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง  
 
สวนงู….ชมการแสดงสาธติการจบัง ูดสูตัวต่์างๆ ซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ผา้ไหมและของทีร่ะลกึ รมิ
ฝ ัง่คลองด่าน แขวงบางคอ้  
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รปูภาพ 2.12 ตลาดน้ําวดัไทร 
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2.3.  ปัญหาและผลกระทบต่างๆท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี                                                                                                                                 

ในพื้นที่เขตจอมทองในอดตีได้มกีารปลูกสวนไม้กนัเป็นจํานวนมาก โดยเริม่จากการ

ทดลองปลูกพชืชนิดต่างๆหลายชนิด เพื่อหาพนัธุพ์ชืทีถู่กกบัสภาพดนิ และสิง่แวดลอ้มบรเิวณ

นัน้ ซึ่งในสมยัก่อนพื้นดนิในบรเิวณเขตพืน้ที่จอมทองเคยเป็นทะเลมาก่อน และพนัธุพ์ชืทีป่ลูก

ไดผ้ลดคีอื สม้ ลิน้จี ่มะพรา้ว และสมุนไพรบางชนิด โดยเฉพาะ สวนสม้(พนัธุบ์างมด) สวนลิน้จี ่

และมะพรา้ว เพราะเนื่องจากสภาพของดนิไดอ้ยู่ห่างจากระดบัน้ําทะเลในปรมิาณทีเ่หมาะสม จงึ

ทําใหพ้ชืทัง้ 3 ชนิดนี้มคีวามหวานทีเ่หมาะ โดยเฉพาะสม้ จะมคีวามหวานมากกว่าทีอ่ื่นๆ เมื่อ

เทยีบกบัพนัธุเ์ดยีวกนัทีป่ลกู 

 แต่เน่ืองจากในปจัจบุนั พืน้ทีด่นิในเขตจอมทอง ไดพ้บกบัปญัหาต่างๆมากมาย เช่นการ

บุกรุกของพืน้ทีน่ายทุน เพื่อทําโครงการของเอกชน การปล่อยน้ําเสยีลงคลองทําใหไ้ม่สามารถ

ใช่น้ําในการทาํการเกษตรไดอ้ย่างเตม็ที ่การสิง่ขยะและสิง่ปลูกสรา้งลงคลองทําใหค้ลองตื้นเขนิ 

ส่งผลใหช้าวบา้นไมส่ามารถใช่เรือ่สญัจรไดเ้หมอืนเดมิ ทาํใหว้ถิชีวีติชาวบา้นนัน้เปลีย่นแปลงไป 

และมคีวามลาํบากมากยิง่ขึน้ 

 

 

       

 

 

 

ส 

  

คอนโดมเินียม สรา้งใหมบ่รเิวณสถานีรถไฟฟ้า bts 

วุฒากาศแต่เดมิพืน้ทีน่ี้เป็นสวนงู 

 

สถานีรถไฟฟ้า bts วุฒากาศ 
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แสดงบรเิวณทีค่ลองดาวคะนอง มสีน้ํีาคลํ่า และสง่กลิน่เหมน็ 

แสดงลกัษณะของสะพานเกลือ และ โรงเก็บเกลือ ริมคลองดาวคะนอง 

แสดงบริเวณใต้สะพานข้าม
คลองดาวคะนอง ถนนสุข
สวสัดิท์ี่เคยเป็นชุมชนแออัด 
และบรเิวณทีเ่คยเป็นท่าเรอื 

 

รปูภาพ 2.13 แสดงภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่
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2.4.ข้อมลูพื้นฐานของสภาพบริบท 

สถานท่ีตัง้ : เขตจอมทอง ครอบคลุมพืน้ทีร่มิสองฝ ัง่คลอง ๕ สาย ประกอบดว้ยคลองด่าน 

คลองสนามชยั คลองบางขุนเทยีน คลองลดัเชด็หน้า และ คลองบางมด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพ 2.14 แสดงเขตจอมทองและคลองสายต่างๆ 
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รปูภาพ 2.15 แสดงเขตต่างๆ 
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รปูภาพ 2.16 แสดงสผีงัเมอืงรวม เขตจอมทอง 
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2.5.ลกัษณะของพื้นท่ีเขตจอมทอง  

1. พืน้ทีเ่ขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร มคีลองทัง้สิน้ 58 สาย และมคีลองทีส่าํคญัทาง

ประวตัศิาสตร ์5 สาย 

2. มสีวนผลไมโ้บราณ อายมุากกว่า 100 ปีกระจายตวัอยูใ่นเขตและพืน้ทีร่มิคลอง 

3.  สภาพแวดลอ้มและสภาพชุมชนรมิสองฝ ัง่คลองเหล่าน้ีเสื่อมโทรม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพ 2.17 แสดงคลอง ถนน สวนผลไมท้ีม่อียู่ในโครงการ 
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2.6.ลกัษณะภมิูประเทศ 

ทิศเหนือ   ตดิต่อกบั   เขตภาษเีจรญิ และเขตธนบุร ี

   คลองบางประทุนนอก คลองตาฉ่ํา คลองรางบวั คลองสวนหลวงใต้ 

                  คลองบางหวา้ คลองวดัโคนอน คลองด่าน คลองวดัใหมย่ายนุ๊ย 

ทิศตะวนัออก   ตดิต่อกบั   เขตธนบุร ีเขตราษฏรบ์ูรณะ  

 คลองสะแก คลองดาวคะนอง และถนนสุขสวสัดิ ์

ทิศใต้    ตดิต่อกบั   เขตราษฎรบ์ูรณะ เขตทุ่งคร ุและเขตบางขุนเทยีน 

 คลองบางประแกว้ คลองยายจาํปี คลองกอกไผ่ขวด 

ทิศตะวนัตก   ตดิต่อกบั   เขตบางขุนเทยีน  เขตบางบอน  เขตภาษเีจรญิ 

 คลองวดักก คลองสนามชยั คลองวดัสงิห ์คลองบางระแนะ 

คลองท่ีส าคญั:  คลองบางขนุเทยีน  คลองดาวคะนอง คลองบางมด  คลองลดัเชด็หน้า  คลอง

ด่าน  คลองสนามชยั   

คลองบางบวั  คลองบางประแกว้ คลองบางระแนะ 

ถนนท่ีส าคญั:   ถนนพระราม2   พระราม2 ซ.28   ถนนจอมทอง  จอมทอง ซ.17    

ถนนวุฒากาศ  ถนนเทดิไท  ถนนสุขสวสัดิ ์ ถนนกลัปพฤกษ ์

รถไฟ  :   มหาชยั-วงเวยีนใหญ่ 
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รปูภาพ 2.18 แสดงเสน้ทางรถไฟ คลอง และถนน 
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2.7.สวนผลไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รปูภาพ 2.19 แสดงสวนลิน้จีใ่นบรเิวณคลองบางขนุเทยีน 
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2.8.คลองดาวคะนอง  

รปูภาพ 2.20แสดงคลองดาวคะนอง 
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รปูภาพ 2.21 ภาพถ่ายแสดงบรรยากาศแถวคลองดาวคะนอง 
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2.9.คลองส่วนท่ีจะออกแม่น ้าเจ้าพระยา

รปูภาพ 2.22 ภาพถ่ายแสดงบรรยากาศแถวคลองทีอ่อกแม่น้ําเจา้พระยา 
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2.10.บ้านพ่ีเลก็  

รปูภาพ 2.23 ภาพถ่ายแสดงเสน้ทางไปบา้นพีเ่ลก็ ทีท่าํสวนผลไม1้ 
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รปูภาพ 2.24 ภาพถ่ายแสดงเสน้ทางไปบา้นพีเ่ลก็ ทีท่าํสวนผลไม2้ 
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2.11.คลองกง  

  

รปูภาพ 2.25ภาพถ่ายแสดงเสน้ทางไปบา้นพีเ่ลก็ ทีท่าํสวนผลไม ้
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รปูภาพ 2.26 แสดง Detail พะอง และตะขาบ 
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รปูภาพ 2.27ภาพถ่ายแสดงบา้นพีเ่ลก็ ทีท่าํสวนผลไม ้

ควนัจากการเผาถ่านไล่แมลง 
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รปูภาพ 2.28 ถ่ายแสดงบา้นพีเ่ลก็ ทีท่าํสวนผลไม ้
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2.12.วดัไทร คลองสนามชยั   

รปูภาพ 2.29 ภาพถ่ายแสดงคลองสนามชยั 
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รปูภาพ 2.30 ภาพถ่ายแสดงคลองสนามชยั  และสถานทีส่าํคญั 
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2.13.คลองด่าน 

 ถอืเป็นคลองสายประวตัิศาสตร์ที่สําคญัอกีแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ชื่อของคลอง
ด่านมทีี่มาจาก ในสมยัโบราณที่ปากคลองด่านดา้นวดัหม ู(วดัอปัสรสวรรค์ในปจัจุบนั) เคยเป็น
ด่านขนอนมาก่อน ด่านขนอนคอืด่านทีเ่ป็นกระโจมหลงัคา มยีอดสําหรบัดูเรอืในระยะไกล เพื่อ
ตรวจสิง่ของต้องห้าม และเก็บภาษีจากเรอืสนิค้าต่างชาตทิัง้ฝรัง่ และจีน ที่ขึน้ล่องผ่านด่านมา
ติดต่อค้าขายในอาณาจักร ซึ่ง ณ ที่นี้จะสามารถเก็บภาษีทัง้จากเรือที่ผ่านมาทาง แม่น้ํา
เจ้าพระยา และทางแม่น้ําท่าจนีได้ คลองด่านยงัใช้เป็นเส้นทางไปออกแม่น้ําท่าจนีที่จงัหวดั
สมุทรสาครได้ด้วย ดงัปรากฏว่าเป็นเส้นทางเดินทพัไปด่านเจดีย์สามองค์ในสมยัรชักาลที ่
2   และปรากฏเป็นเสน้ทางสาํคญัทีใ่ชส้ญัจร ทัง้ใน นิราศถลางของเสมยีนม ี(หมื่นพรหมสมพตัร
สร) นิราศนรนิทร์ จดหมายเหตุลาลูแบร์ โคลงนิราศพระยาตรงั และโคลงนิราศทวายของพระ
พพิธิสาล ี

ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั คลองด่านเกดิตื้นเขนิ จงึโปรดเกลา้ฯ ให้
พระยาโชฎกึราชเศรษฐ ี(ทองจนี) เป็นแม่กองขุดลอกในพ.ศ. 2374 คลองด่านเป็นเสน้แบ่งเขต
ภาษีเจรญิและเขตธนบุร ีก่อนที่จะไหลเข้าเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ปากคลองแยกจาก
คลองบางกอกใหญ่ที่วดัปากน้ําภาษเีจรญิ ไปออกคลองบางขุนเทยีน และคลองสนามชยั ความ
ยาวประมาณ 3 กโิลเมตร 

ปจัจุบนั คลองด่านใชเ้ป็นคลองเพื่อการระบายน้ําการสญัจร และการท่องเทีย่ว วดัสําคญั
บรเิวณรมิฝ ัง่คลองไดแ้ก่ วดัปากน้ําภาษเีจรญิ วดัอปัสรสวรรค ์วดันางช ีวดัหนงั วดัขุนจนัทร ์วดั
ใหม่ยายนุ้ยวดันางนองวรวหิาร และวดัราชโอรสารามโดยทัว่ไปแลว้ ไม่ไดเ้จาะจงว่าบรเิวณใด
เป็นจดุสิน้สุดของคลองด่าน แต่จะถอืกนัว่าคลองสนามชยัและคลองด่านเป็นคลองเดยีวกนั ทัง้นี้
จงึเรยีกคลองนี้ทัง้คลองสนามชยั และคลองด่าน 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2374
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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คลองด่าน  

 

รปูภาพ 2.31 ภาพถ่ายแสดงคลองด่าน 
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รปูภาพ 2.32 ภาพถ่ายแสดงคลองด่าน 
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2.14.คลองบางขนุเทียน  

 

  

รปูภาพ 2.33 ภาพถ่ายแสดงคลองบางขนุเทยีน 
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รปูภาพ 2.34 ภาพถ่ายแสดงเสน้ทางเขา้สวนสม้บางมด 
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รปูภาพ 2.35 ถ่ายแสดงบรรยากาศภายในสวนสม้บางมด รปูภาพ 2.35 ถ่ายแสดงบรรยากาศภายในสวนสม้บางมด 
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รปูภาพ 2.36 ภาพแสดงเสน้ทางของแม่น้ําเจา้พระยา 

 

 

 

รปูภาพ 2.37 ภาพแสดงเสน้ทางของแม่น้ําเจา้พระยา 
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รปูภาพ 2.38 แผนทีแ่สดงเขตจอมทอง 
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2.15. ตวัอย่างงานท่ีศึกษา 

ตลาดน ้าอมัพวา 

อําเภอ อมัพวา มคีวามสําคญัและเกี่ยวขอ้งกบัประวตัศิาสตรไ์ทย สมยักรุงศรอียุธยาถงึ

ต้นกรุง รตันโกสนิทร์ สมยัก่อนเรยีกว่า "แขวงบางช้าง" เป็นชุมชนเลก็ๆที่มคีวามเจรญิทัง้ใน

ด้าน การเกษตรและการพาณิชย์ มหีลกัฐานเชื่อได้ว่า ในสมยัสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนัน้ 

แขวงบางชา้งมตีลาดคา้ขายเรยีกว่า "ตลาดบางชา้ง" นายตลาดเป็นหญงิชื่อ น้อย มบีรรดาศกัดิ ์

เป็นทา้วแกว้ผลกึ นายตลาดผูน้ี้อยู่ในตระกูลเศรษฐบีางชา้ง ซึง่ต่อมาเป็นราชนิกุล "ณ บางชา้ง" 

 

ปีพ.ศ. 2303 ในสมยักรงุศรอียธุยาตอนปลาย รชัสมยัสมเดจ็พระเจา้เอกทศัน์ไดโ้ปรดให้

นายทองด้วง (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)เป็นหลวงยกกระบตัรเมอืง

ราชบุร ีซึง่เป็นเมอืงจตัวาขึน้ตรงต่อกรุงศรอียุธยา ภายหลงัหลวงยกกระบตัรไดแ้ต่งงานกบัคุณ

นาค(สมเดจ็พระอมรนิทรามาตรย)์ บุตรเีศรษฐบีางชา้ง และยา้ยบา้นไปอยูห่ลงัวดัจุฬามณี ต่อมา

เมื่อไฟไหมบ้า้นจงึไดย้า้ยไปอยู่ ทีห่ลงัวดัอมัพวนัเจตยิารามอกี 3 ปี ปีพ.ศ.2310 พม่าตกีรุงศรี

อยุธยาแตก หลวงยกกระบตัรจงึตดัสนิใจอพยพครอบครวัเขา้ไปอยู่ในป่าลกึ ในระหว่างน้ี ท่าน

แก้ว (สมเดจ็กรมพระศรสีุดารกัษ์) พี่สาวของหลวงยกกระบตัร ไดค้ลอดบุตรหญงิคนหนึ่งชื่อว่า 

"บุญรอด" (ต่อมาไดเ้ป็นสมเดจ็พระศรสีุรเิยนทรามาตย ์พระบรมราชนิีในรชักาลที ่2) 

 

 

 

  

รปูภาพ 2.39 ภาพถ่ายบา้นเก่าอมัพวา 
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ในช่วงสมยักรุงธนบุร ีพระยาวชริปราการ ได้รวบรวมกําลงัขบัไล่พม่าออกไปหมด และ

สถาปนาตนขึ้นเป็นสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช หลวงยกกระบตัรได้อพยพครอบครวักลบั

ภูมิลําเนาเดิม ในช่วงนี้ เอง คุณนาค ภรรยา ก็ได้คลอดบุตรคนที่ 4 เป็นชายชื่อ "ฉิม" 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยั) หลงัจากนัน้ หลวงยกกระบตัร ก็ได้กลับเข้ารบั

ราชการอยูก่บัสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช ไดร้บัพระราชทานบรรดาศกัดิเ์ป็นพระราชวรนิทร ์

เจา้กรมพระตํารวจนอกขวา และไดด้ํารงตําแหน่งจนเป็น สมเดจ็เจา้พระยามหากษตัรยิศ์กึ และ

ปราบดาภิเษกขึ้นเป็น "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช"ต้นราชวงศ์จกัร ี

จากนัน้จงึเริม่เข้าสู่สมยักรุงรตันโกสนิทร์ คุณนาค ได้รบัสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระอมรนิท

รามาตย ์คุณสัน้ มารดาคุณนาค ไดร้บัการสถาปนาขึน้เป็นสมเดจ็พระรปูศริโิสภาคมหานาคนารี 

 

แต่เนื่องจากสมเด็จพระอมรนิทรามาตย์ ทรงเป็นคนพื้นบ้านบางช้างมาก่อน จงึมพีระประยูร

ญาตต่ิางๆประกอบอาชพีทาํสวนอยูท่ีบ่างชา้ง เมือ่ไดร้บัสถาปนาเป็นสมเดจ็พระอมรนิทรามาตย ์

จงึนับเป็นราชนิิกุล "บางชา้ง"พระประยรูญาตจิงึเกี่ยวดองเป็นวงศ์บางชา้งด้วย และสมเดจ็พระ

อมรินทรามาตย์มกัเสด็จมาเยี่ยมพระประยูรญาติเสมอ จึงมีคํากล่าวเรียกว่า "สวนนอก" 

หมายถงึ สวนบา้นนอก ทีเ่ป็นของวงศร์าชนิิกุลบางชา้ง ส่วนบางกอก ซึง่เป็นส่วนของเจา้นายใน

ราชวงศ ์กเ็รยีกว่า "สวนใน" มคีาํกล่าวว่า "บางชา้งสวนนอก บางกอกสวนใน" จนถงึสมยัรชักาล

ที ่4 จงึยกเลกิไป อําเภออมัพวาจงึเป็นเมอืงทีม่คีวามสําคญั เกี่ยวขอ้งกบัประวตัศิาสตรไ์ทยมา 

ยาวนาน 

รปูภาพ 2.40 ภาพถ่ายบา้นเก่าอมัพวา 
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ประวติัความเป็นมา : 

บรเิวณพืน้ทีต่ําบล อมัพวา เดมิเรยีกว่า แขวงบางชา้ง ไมป่รากฏหลกัฐานแน่ชดัว่าจดัตัง้ขึน้

เมือ่ใด บรเิวณแขวงบางชา้งนี้ถูกเรยีกว่า “สวนนอก” มลีกัษณะเป็นชุมชนเลก็ ๆ แต่มคีวาม

เจรญิทัง้ในการเกษตรกรรมและการพาณชิยกรรม เพราะในสมยัพระเจา้ปราสาททอง แห่งกรงุ

ศรอียธุยา แขวงบางชา้งมตีลาดแห่งหนึ่งเรยีกว่า “ ตลาดบางชา้ง” มนีายตลาด บางชา้ง เป็นผู้

เกบ็ภาษอีากรขนาดตลาด นายตลาดผูน้ี้เป็นผูห้ญงิชื่อน้อย มบีรรดาศกัดิเ์ป็นทา้วแกว้ผลกึ เป็น

คนในตระกูลเศรษฐใีนแขวงบางชา้ง ซึง่ต่อมาเป็นตน้วงศร์าชนิกูลบางชา้ง ในสมยั

พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั รชักาลที ่2 แห่กรงุรตันโกสนิทร ์ในปี พ.ศ.2481 ได้

รวมทอ้งทีต่ําบลอมัพวาและตําบลบางกะพอ้มเขา้ดว้ยกนัเป็นตําบลอมัพวา  คลองวดันาง วงั 

คลองวดับางกะพอ้ม คลองบางจาก ไดร้บัอทิธพิลจากน้ําทะเลหนุน น้ําไหลขึน้ลงตลอดปี พืน้ที่

ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม ้ไดแ้ก่ สวนลิน้จี ่สวนสม้โอ สวนมะพรา้ว สวนมะมว่ง ฯลฯ 

 

ลกัษณะภมูอิากาศโดยทัว่ไป จะมฝีนตกชุกประมาณเดอืน พฤษภาคม – ตุลาคม เนื่องจากไดร้บั

อทิธพิลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้  

 

อาณาเขตตําบล : 

ทศิเหนือ จรดกบัตําบลบางชา้ง อําเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม 

ทศิใต ้จรดกบัแม่น้ําแมก่ลาง อําเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

ทศิตะวนัออก จรดกบัตําบลบา้นปรก อําเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสงคราม 

ทศิตะวนัตก จรดกบัแมน้ํ่าแมก่ลอง อําเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม 

 

จาํนวนประชากรของตําบล : 

จาํนวนประชากรทัง้สิน้ 6,369 คน เป็นชาย 3,012 คน เป็นหญงิ 3,357คน 

 

ขอ้มลูอาชพีของตําบล : 

อาชพีหลกั คา้ขาย/ทําสวนผลไม ้
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ตลาดน้ําอมัพวาเป็นตลาดทีน้ํ่าทีเ่มือ่ก่อน เสน้ทางน้ําดัง่กล่าวเน่าเสยี จงึไดม้แีนวคดิที่

จะปรบัปรงุพืน้ทีน่ี้ใหม้คีวามเจรญิ สวยงามขึน้ และยงัทําใหบุ้คคลบรเิวณนัน้มรีายไดเ้พิม่มากขึน้

ดว้ย โดยการออกแบบจะเน้นไปทางดา้นอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูสถานทีด่ว้ย 

จดุประสงค ์

 ฟ้ืนฟูสถานที ่และแหล่งน้ํา 

 ใหช้าวบา้นแถวนัน้มคีวามเป็นอยูท่ีด่มีากขึน้ 

 อนุรกัษ์ลกัษณะของชุมชนรมิน้ํา 

 ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิใหด้ขีึน้ 

 

 

 

รปูภาพ 2.41 แผนทีต่ลาดน้ําอมัพวา 

รปูภาพ 2.42 ตลาดน้ําอมัพวา 
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ตลาดน ้าอโยธยา  

ตลาดน ้าอโยธยา ตัง้อยู่บนเนื้อที่ 60 ไร่ ซึ่งตัง้อยู่ที่เดยีวกบัปางช้างอโยธยา ขา้งวดัม
เหยงคณ์ เรยีกได้ว่า เป็นตลาดน้ํา ที่ใหญ่ที่สุดในจงัหวดัอยุธยาก็ว่าได้ เป็นตลาดยอ้นยุคแบบ
โบราณ แวดล้อมไป ด้วยธรรมชาติ แบบไทยพื้นบ้านและสายน้ํา ในตลาดน้ํา ได้จดัแบ่งพื้นที่
ออกเป็นหลายโซน มรีา้นคา้มากถงึ 249 รา้น ประกอบ ดว้ยเรอืสนิคา้ ขายอาหาร 50 ลํา ตลาด
นดัชุมชนวถิไีทกว่าอกี 40 รา้น และรา้นคา้ต่างๆ อกี 159 รา้น มสีะพานเดนิรมิแม่น้ํา เพื่อเลอืก
ซือ้สนิคา้จากกลุ่มชาวบา้นต่างอําเภอ หรอืสนิคา้ OTOP มากมายหลากหลายชนิด 

ซึง่ในโซนพื้นทีข่อง ตลาดน ้าอโยธยา ได้นําชื่อเรยีกของอําเภอในจงัหวดัอยุธยาทัง้หมด 
มาตัง้เป็นชื่อสถานที ่เพื่อใหผู้้ทีม่าเยอืนไดรู้จ้กัสนิคา้ของแต่ละอําเภอ และสามารถจาํชื่ออําเภอ
ต่างๆของจงัหวดัอยธุยาไดเ้ป็นอยา่งด ีเช่น 

-  ตลาดบางซา้ย จาํหน่าย เครือ่งจกัรสาน 
-  ตลาดบางบาล จาํหน่าย ขนมของฝาก 
-  ตลาดบางปะหนั จาํหน่าย โรต,ี ขนม และ ของฝาก 
-  ตลาดเสนา จาํหน่าย กุง้สด, ปลาเผา รวมทัง้มลีานการแสดง กรงุศรอียธุยา 

  

รปูภาพ 2.43 ตลาดน้ําอโยธยา 
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 ตลาดน้ําอโยธยาเป็นตลาดน้ําทีท่เีอกลกัษณ์ของความเป็นไทยมาก  จะเน้นไปทาง

บา้นเรอืนไทย  ในสมยัอยธุยา  ตลาดน้ําอโยธยาเป็นตลาดน้ําทีส่รา้งขึน้มาเอง เพื่อใหเ้ป็นแล่ง

ท่องเทีย่วทีส่าํคญัของจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

จดุประสงค ์

 เพื่อใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่าํคญั 

 ใหช้าวบา้นแถวนัน้มคีวามเป็นอยูท่ีด่มีากขึน้ 

 อนุรกัษ์ลกัษณะของบา้นเรอืนไทย 

 ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิใหด้ขีึน้ 

 

 

 

 

 

รปูภาพ 2.44 แผนทีต่ลาดน้ําอโยธยา 
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บทท่ี 3 

การวิเคราะหโ์ครงการ 

3.1. เกณฑใ์นการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีของชุมชนริมคลองดัง่เดิม เพ่ือหาพื้นท่ีๆ

เหมาะสมท่ีสดุในการตัง้โครงการ 

 หลกัเกณฑใ์นการกําหนดของเขตจะมอียู ่2 แบบ คอื 

1. หลกัเกณฑท์างกายภาพ  คอื ชุมชนรมิคลองดัง่เดมิจะมลีกัษณะของอาคารบ้านเรื่อนที่

หนัหน้าเข้าหาคลอง  ทางเดินที่มาจากถนนจะเข้าถึงได้ยาก รถยนต์ขนาดใหญ่ไม่

สามารถเขา้ถงึได้ ส่วนชุมชนใหม่จะมลีกัษณะของการหนัหน้าให้กบัถนน ซึ่งจะมกีาร

เขา้ถงึไดง้า่ย รถใหญ่สามารถเขา้ถงึได ้

2. หลกัเกณฑท์างวถิชีวีติ คอื ถ้าเป็นชุมชนรมิคลองดัง่เดมิ จะมกีารใช้เรอืสญัจรเป็นหลกั 

เพราะการเข้าถึงของรถขนาดใหญ่เข้าถึงได้ยาก แต่ถ้าเป็นชุมชนใหม่ก็จะใช่รถยนต์

สญัจรไปมา และที่สําคญัคอืชุมชนรมิคลองดัง่เดมิส่วนใหญ่จะทําไร่ทําสวนเป็นหลกั

มากกว่า ชุมชนใหม ่
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จากหลกัการดงักล่าว จงึมกีารกําหนดกฎเกณฑ์ในการจําแนกชุมชนรมิคลองดัง่เดิม

ออกมาดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในการศกึษาเขยีนจาํแนกการเขา้ถงึออกเป็น 3 ลกัษณะ ประกอบดว้ย (A1) การเขา้ถงึ

ยาก (A2) การเขา้ถงึปานกลาง (A3) การเขา้ถงึงา่ย 

 A1 การเขา้ถงึยาก หมายถงึ จากถนนใหญ่ ไปจนชุมชนรมิคลองดงัเดมิ มตีอก

ซอกซอยเยอะมาก ต้องใช้การเขา้ถงึโดยการเดนิ จกัรยาน จกัรยานยนต์ เป็น

หลกั และชุมชนรมิคลองดัง่เดมิจะมกีารใช้เรอื หรอืหนัหน้าเขา้ทางคลองเป็น

ส่วนใหญ่ 

 A2 การเขา้ถงึปานกลาง หมายถงึ จากถนนใหญ่ ไปจนถงึชุมชนรมิคลองดัง่เดมิ 

จะมกีารเขา้ถงึทีไ่มม่ตีอกซอกซอยเยอะ รถยนตส์ามารถเขา้ถงึไดบ้า้ง ชุมชนรมิ

คลองบางหลงั อาจจะไม่ได้ตดิรมิคลองโดยตรง แต่ก็ยงัมลีกัษณะการหนัหน้า

เขา้คลอง และใชเ้รอื 

 A3 การเขา้ถงึง่าย หมายถงึ ตงับา้นหรอืชุมชนใกลถ้นนใหญ่มาก ชุมชนมกีาร

หนัหน้าเขา้ถนนใหญ่ ไมใ่ชเ้รอื แต่ใชถ้นนเป็นหลกั 

 A หลกัเกณฑข์องการเข้าถึงของท่ีอยู่อาศยั 

เข้าถึงยาก 

เข้าถึงปานกลาง 

เข้าถึงง่าย 
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B หลกัเกณฑ์ของรูปแบบลกัษณ์ของพืน้ที่ 

รูปแบบของคู ที่น ำน ำ้เข้ำพืน้ที่ 

รูปแบบพืน้ทีสี่เขียวปกติ 

รูปแบบของพืน้ทีท่ีม่ีส่ิงปลูกสร้ำง  
หรือโครงกำรเอกชนต่ำงๆ 

ในการศึกษาเขียนจําแนกลกัษณะรูปแบบของพื้นที่ร ิมคลองออกได้เป็น 3 ลักษณะ 

ประกอบด้วย (B1) รูปแบบของคู ที่นําน้ําเขา้พื้นที ่(B2) รูปแบบพื้นทีส่เีขยีวปกต ิ(B3) รูปแบบ

ของพืน้ทีท่ีม่สี ิง่ปลกูสรา้งหรอืโครงการเอกชนต่างๆ 

 B1 รูปแบบของคู ที่นําน้ําเข้าพื้นที่ หมายถึง พื้นที่นี้ เป็นพื้นที่ที่มีการทํา

การเกษตรอยู่ และต้องใชน้ํ้าจากคลองนําน้ําเขา้พื้นทีเ่พื่อทําการเกษตร จงึทํา

ใหม้แีนวโน้มเป็นชุมชนรมิคลองสงูมากๆ 

 B2 รูปแบบพืน้ที่สเีขยีว หมายถงึ พืน้ที่ที่เป็นป่ารกรา้ง อาจจะมรี่องรอยของคู

คลองเดมิทีต่ื่นเขนิไปแลว้ หรอืไมม่กีไ็ด้ 

 B3 รปูแบบของพืน้ทีท่ีม่สี ิง่ปลูกสรา้งหรอืโครงการเอกชนต่างๆ หมายถงึ พืน้ที่

ทีเ่ป็นตกึหรอืบา้นทีม่ลีกัษณะรปูแบบทีไ่มใ่ชค้ลองเป็นหลกั  
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จากหลักการดังข้างต้น จึงสามารถใช้สรุปเพื่อหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมการตัง้

โครงการไดด้งันี้ 

 

 

A1 การเข้าถึงยาก กบั B1 รปูแบบของค ูท่ีน าน ้าเข้าพื้นท่ี  

 รปูแบบน้ีจะมคีวามเป็นชุมชนรมิคลองดัง่เดมิสูงมากๆ  เพราะมแีนวโน้มในการ

ใชป้ระโยชน์จากคลองเป็นหลกั ทัง้ใชค้ลองในการเกษตรและสญัจร 

A1 การเข้าถึงยาก กบั B2 รปูแบบพื้นท่ีสีเขียว 

 รปูแบบนี้จะมยีงัคงมคีวามความเป็นชุมชนรมิคลองดัง่เดมิอยู่ เพราะมแีนวโน้ม

ใชค้ลองเป็นทางสญัจร แต่อาจจะไมไ่ดท้าํการเกษตร 

A2 การเข้าถึงปานกลาง กบั B1 รปูแบบของค ูท่ีน าน ้าเข้าพื้นท่ี 

 รปูแบบนี้ชุมชนอาจจะไม่ไดต้ดิคลองโดยตรง แต่มกีารใชค้ลองเพื่อการเกษตร 

จงึมแีนวโน้มเป็นชุมชนดัง่เดมิ แต่อาจจะไมไ่ดใ้ชค้ลองเป็นทางสญัจรหลกัตลอด 

A B ISO PLAN 
A1 B1   

A1 B2   

A2 B1   

A2 B2   

ตารางที1่ แสดงเกณฑใ์นการกาํหนดขอบเขตพืน้ทีข่องชมุชนรมิคลองดัง่เดมิ  
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A2 การเข้าถึงปานกลาง กบั B2 รปูแบบพ้ืนท่ีสีเขียว 

 รปูแบบน้ีชุมชนไมไ่ดต้ดิรมิคลองโดยตรง และกไ็มไ่ดใ้ชค้ลองทําการเกษตรดว้ย 

แต่กม็แีนวโน้นเป็นชุมชนรมิคลองดัง่เดมิ เพราะบา้นบางหลงัยงัมเีรอืเพื่อใชใ้นทางสญัจร และยงั

หนัหน้าใหค้ลองอยู่ 

ถ้าพืน้ทีน่ัน้อยู่ในเกณฑต์ามตารางขา้งบนนี้ คอื “ชุมชนรมิคลองดัง่เดมิ” แต่ถ้าพื้นทีน่ัน้

ไม่ตรงตามในตารางขา้งบนนี้ คอื “ชุมชนใหม่” จงึสรุปหาพื้นที่ทีต่รงตามหลกัการดงักล่าวได้

ออกมาเป็น 5 พืน้ทีห่ลกัๆดงันี้ 

  

1 

2 

3 

4 

5 

รูปภาพ 3.1แสดงขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขตพ้ืนท่ี
จอมทอง 
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3.1.1. พืน้ทีท่ีต่รงหลกัการจุดที1่ 

เป็นพื้นที่ที่มคีวามเป็นชุมชนรมิคลองดัง่เดิมอยู่ แต่ยงัมกีารเข้าถึงชุมชนใน

ระดบัปานกลาง และพื้นที่นี้มคีวามโดดเด่นในด้านการเกษตรและด้านการสญัจรทาง

คลองค่อนขา้งน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นปา่รกรา้ง มโีครงการเอกชนต่างๆเขา้อยู่บรเิวณรอบ

ขา้งเยอะมากๆ  

  
ชุมชนดัง้เดิม 

ชุมชนใหม่ 

พื้นท่ีสีเขียว 

คลอง 

วดั 

ถนน 

1 

รูปภาพ 3.2   แสดงขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจุดท่ี 1 
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3.1.2. พืน้ทีท่ีต่รงหลกัการจดุที่2 

เป็นพื้นที่ที่มคีวามเป็นชุมชนรมิคลองดัง่เดมิแบบเดยีวกบัจุดที่1 เป็นพื้นที่

ชุมชนทีเ่ขา้ถงึได้ระดบัปานกลาง มกีารทําการเกษตรในพื้นที่น้อยมาก แต่มคีวามโดด

เด่นในดา้นการเขา้ถงึพื้นทีท่ี่นอกจากจะ ทางเรอื การเดนิ จกัรยาน จกัรยนต์ และยงัมี

ทางรถไฟไดอ้กีทาง และเป็นพืน้ทีท่ีม่วีดัสาํคญัๆใกลพ้ืน้ทีถ่งึ 3 สถานที ่

 

  

2 

ชุมชนดัง้เดิม 

ชุมชนใหม่ 

พื้นท่ีสีเขียว 

คลอง 

วดั 

ถนน 

ทางรถไฟ 

รูปภาพ 3.3   แสดงขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจุดท่ี 2 
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3.1.3. พืน้ทีท่ีต่รงหลกัการจดุที่3 

เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นของชุมชนริมคลองดัง่เดิม และทางการเกษตร  

ค่อนขา้งมาก  เพราะมกีารเขา้ถงึทีค่่อนขา้งยาก  มกีารใชค้ลองในการเกษตรและสญัจร

เป็นหลกั แต่ความกวา้งคลองมขีนาดทีแ่คบมากและตื้นเขนิมาก เนื่องจากโครงการของ

เอกชนต่างๆ 

3.1.4.   

3 

ชุมชนดัง้เดิม 

ชุมชนใหม่ 

พื้นท่ีสีเขียว 

คลอง 

วดั 

ถนน 

รูปภาพ 3.4  แสดงขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจุดท่ี 3 
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3.1.4.พืน้ทีท่ีต่รงหลกัการจุดที4่      

เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามเป็นชุมชนรมิคลองดัง่เดมิทีค่่อนขา้งหลากหลาย มทีัง้ทีต่ดิรมิ

คลองและไม่ติดรมิคลอง มทีัง้พื้นที่ที่ทําการเกษตรและเป็นป่ารกร้าง มกีารเข้าที่ได้

หลากหลาย ทัง้รถยนต์ เดนิ จกัรยาน และจกัรยานยนต์ มวีดัสําคญัต่างๆโดยรอบ และ

มตีลาดน้ําวดัไทรเก่าแก่ดว้ย 

  

4 

ชุมชนดัง้เดิม 

ชุมชนใหม่ 

พื้นท่ีสีเขียว 

คลอง 

วดั 

ถนน 

รูปภาพ 3.5   แสดงขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจุดท่ี 4 
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3.1.5. พืน้ทีท่ีต่รงหลกัการจดุที่5 

เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นของชุมชนริมคลองดัง่เดิม และทางการเกษตร  

ค่อนขา้งมากเช่นเดยีวกบัจุดที่3  เพราะมกีารเขา้ถงึที่ค่อนข้างยาก  มกีารใช้คลองใน

การเกษตรและสญัจรเป็นหลกั แต่ความกว้างคลองมขีนาดที่แคบมากและตื้นเขนิมาก 

เนื่องจากโครงการของเอกชนต่างๆเช่นกนั  

  

5 

ชุมชนดัง้เดิม 

ชุมชนใหม่ 

พื้นท่ีสีเขียว 

คลอง 

วดั 

ถนน 

รูปภาพ 3.6  แสดงขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจุดท่ี 5 
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3.2.การวิเคราะหเ์พ่ือเลือก site 

 จากหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาเลอืกพืน้ทีใ่นการหาทีต่ ัง้ของโครงการ ม ีSite ที่

เหมาะสมอยูท่ ัง้หมด 3 Site 

 

 

Siteท่ี 1 

 Site นี้มลีกัษณะของความเป็นชุมชนรมิคลองดัง่เดมิสงูมาก จะสงัเกตไดจ้ากสน้ํีาตาลจะ

อยูใ่กลก้บัคลองมาก  และมกีารเขา้ถงึไดย้าก เพราะมตีอกซอกซอยค่อนขา้งเยอะ และพืน้ทีน่ี้มี

การทําเกษตรทีห่นาแน่นมาก รวมถงึพืน้ทีป่า่รกรา้งดว้ย สงัเกตไดจ้ากพืน้ทีส่เีขยีว แต่กม็ี

ลกัษณะของคลองทีแ่คบมาก และตืน้เขนิมาก  สงัเกตไดจ้ากสฟ้ีา และมกีารบุกรกุพืน้ทีข่อง

นายทุนมากดว้ย สงัเกตไดจ้ากสเีทา 

รปูภาพ 3.7 แสดง Site ที ่1  
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Site ท่ี 2 

 Site นี้กม็ลีกัษณะของชุมชนดัง่เดมิสงูเช่นกนั เมือ่เทยีบกบั Site ที ่1 และมคีลองทีแ่คบ 

และมกีารบุกรกุพืน้ทีข่องนายทุนทีเ่ป็นโครงการขนาดใหญ่ เช่น หมูบ่า้นจดัสรร ศูนยร์ถยนต ์

หา้งสรรพสนิคา้ เป็นตน้   

รปูภาพ 3.8 แสดง Site ที ่2  
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Site ท่ี 3 

 Site นี้มลีกัษณะของชุมชนรมิคลองดัง่เดมิปานกลางถงึมาก เมือ่เทยีบกบั 2 Site ทีผ่่าน

มา มสีวนผลไมโ้บราณ และยงัมตีลาดน้ําวดัไทร  ซึง่ในปจัจบุนัไดม้กีารซบเซาไปมาก และที่

สาํคญัยงัมกีารเขา้ถงึทางเรอืไดง้า่ยเพราะคลองมขีนาดกวา้ง  และไมต่ืน้เขนิมาก เป็นทีท่ีม่กีาร

บอกเล่าเรือ่งราวของพืน้ทีไ่ดห้ลากหลาย จงึเหมาะแก่การตัง้โครงการมากทีสุ่ด  

รปูภาพ 3.9 แสดง Site ที ่3  
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รปูภาพ 3.10 แสดงขนาดพืน้ทีข่องSite 

รปูภาพ 3.11 แสดงสถานทีต่่างๆของSite 
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3.3.แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
งบประมาณศูนยก์ารเรยีนรูว้ฒันธรรมเชงิเกษตรม ี2 ประเภท 

1. งบลงทุน (Capital fund) ไดแ้ก่  งบประมาณทีใ่ชใ้นการดําเนินการในช่วงแรก  เพื่อให้
โครงการสามารถเปิดบรกิารได ้ เช่น  ค่าอาคารสถานที ่ค่าจา้ง เป็นตน้ 

2. งบดําเนินการ (Operation fund) เป็นค่าจา้งในการดําเนินงานแขนงต่างๆ เพื่อบรหิาร
ใหบ้รรลุเป้าหมายทีค่าดการณ์ไว ้เช่น เงนิเดอืนเจา้หน้าที ่ค่าจดัซือ้ต่างๆ เป็นตน้ 

 
แหล่งทีม่าของเงนิทุนทัง้ 2 ประเภท  ไดแ้ก่ 

1. งบประมาณจากองคก์รของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรง  ไดแ้ก่ 
 สาํนกังานเขตจอมทอง 

2. งบประมาณจากองคก์รอื่นๆของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 กรมส่งเสรมิการเกษตร 
 กรมส่งเสรมิคุณภาพและสิง่แวดลอ้ม 
 การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
 สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน(องคก์ารมหาชน) 

 สาํนกันโยบายและแผนสิง่แวดลอ้ม 
3. เงนิช่วยเหลอืพเิศษ  เป็นเงนิที่ได้รบัจากต่างประเทศสําหรบัการลงทุน เบือ้งต้น  ส่วน

กองทุนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษาและงานพิพิธภณัฑ์  เช่น  
กองทุนสิง่แวดลอ้ม 

4. เงนิบรจิาคของเอกชน  ไดจ้ากเอกชนทีเ่หน็ความสําคญัของพพิธิภณัฑ์  และไดใ้หเ้งนิ
อุทศิช่วยเหลอืในการจดัทาํกจิกรรมต่างๆ 
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3.4. การวิเคราะห์ผูใ้ช้สอยโครงการ  

 การศึกษาจํานวนนักท่องเที่ยวทัง้ภายในประเทศ และภายนอกประเทศ  เพื่อนํามา

พจิารณาวเิคราะหพ์ืน้ทีใ่ชส้อยในโครงการ  เพื่อนํามาคาดการณ์จาํนวนผูส้นใจ เขา้ชมโครงการ  

พฒันาแหล่งท่องเทีย่ววฒันธรรมเชงิเกษตร (สวนผลไมโ้บราณในเขตจอมทอง)   

  ตารางที2่ แสดงจาํนวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตปีิ 2553 - 2557  
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แผนภูมทิี1่ จาํนวนนกัท่องเทีย่วปี 2557 

 

เดอืนธนัวาคม 2557 ทาํสถติใิหมด่ว้ยจาํนวนนกัท่องเทีย่วประมาณ 2.84 ลา้นคนเพิม่ขึน้ 

11.76% 

(เทยีบกบัเดอืนธนัวาคม 2556) แต่จาํนวนนกัท่องเทีย่วทัง้ปีลดลง 6.66% เทยีบกบัปี 2556 

ในปี พ.ศ. 2557 มจีาํนวนผูม้าท่องเทีย่ว 2,841,333 คน 

จาํนวนผูท้ีม่าใช่โครงการในปี พ.ศ. 2557 มจีาํนวน 2,841,333 คน 

คดิเป็นอตัราเฉลีย่ / วนั  7,784 คน / วนั 

เทยีบกบัเดอืนธนัวาคม 2556  เพิม่ขึน้ 11.76%   = 298,983 คน 

เทยีบกบัเดอืนธนัวาคม 2556  ลดลงทัง้ปี  6.66% = 189,232 คน 

โอกาสทีน่กัท่องเทีย่วต่างชาตจิะมาเทีย่วโครงการคดิเป็น 5% จากนกัท่องเทีย่วต่างชาตทิัง้หมด

ในปี2557 (พ.ศ. 2557 มจีาํนวนผูม้าท่องเทีย่ว 2,841,333 คน) 
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มจีาํนวนผูม้าท่องเทีย่ว 2,841,333*0.05 = 142,066 คนคดิเป็นอตัราเฉลีย่ / วนั  389 คน / วนั

 

 

 

โอกาสทีน่กัท่องเทีย่วชาวไทยจะมาเทีย่วโครงการคดิเป็น 30% จากนกัท่องเทีย่วทัง้หมดในปี 

2552  

(พ.ศ. 2552 มจีาํนวนผูม้าท่องเทีย่ว 249,829 คน) 

 มจีาํนวนผูม้าท่องเทีย่ว 249,829*0.3 = 73,948 คน 

 คดิเป็นอตัราเฉลีย่ / วนั  205 คน / วนั 

รวมนกัท่องเทีย่วทัง้หมด  =  594 คน / วนั 

 

  

ตารางที3่ แสดงขอ้มลูผูม้าเยีย่มเยอืนตัง้แต่ปี 2549 - 2552  
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3.5.องคป์ระกอบหลกัของโครงการ 
แบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดงันี้ 
ส่วนบริหารโครงการและธรุการ  เป็นส่วนทีท่ําหน้าทีค่วบคุม และการบรหิารต่างๆ ใหด้าํเนิน

ไปไดด้ว้ยด ี

• หอ้งผูจ้ดัการ 

• หอ้งรองผูจ้ดัการ 

• หอ้งประชุมขนาด 10 ทีน่ัง่ 

• หอ้งประชุมขนาด 20 ทีน่ัง่ 

• หอ้งการเงนิ 

• หอ้งเกบ็ของ 

• หอ้งน้ํา  

 

 

 

 

ส่วนบริการสาธารณะ  ใหค้วามสะดวกแก่ผูท้ีม่าใชโ้ครงการ ประกอบดว้ย 

• ส่วนขายสนิคา้ 

• ส่วนขายอาหาร 

• หอ้งเกบ็ของ 

• นิทรรศการชัว่คราว 

โถง 

การเงนิ 

เกบ็ของ 

รองผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการ 

หอ้งประชุม 

หอ้งน้ํา 

โถง 

ส่วนขายสินคา้ 
นิทรรศการ
ชัว่คราว 

ขายอาหาร เก็บของ 

หอ้งน้ํา 

ส่วนบรหิาร 

ส่วนนิทรรศการ 

หอ้งประชุม 
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ส่วนนิทรรศการ  เป็นส่วนทีใ่หค้วามรูค้วามเป็นมาเกีย่วกบัพืน้ที ่ และแปลงสาธติการทํา

เกษตร  การดแูลรกัษาพนัธุส์วนสม้บางมด สวนลิน้จีโ่บราณ ประกอบดว้ย 

• ส่วนแสดงผลกระทบต่างๆทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที่ 

• ส่วนแสดงประวตัคิวามเป็นมา วธิกีารทาํสวนผลไมโ้บราณ 

• ส่วนแสดงประวตัคิวามเป็นมา และลกัษณะของชุมชนดัง่เดมิ 

• ส่วนแสดงประวตัคิวามเป็นมา และความสาํคญัของคลอง 

• ส่วนแสดงประวตัคิวามเป็นมาของวดัในเขตพืน้ที่ 

 

 
 
  

ผลกระทบและ
ปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

คลอง 

ชุมชนดัง่เดมิ สวนผลไมโ้บราณ 

วดั 

โถง 
นิทรรศการ
ชัว่คราว 
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ส่วนศูนย์การเรียนรู้นอกโครงการ ให้ความรู้และเป็นส่วนที่เพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้าน
ประกอบดว้ย 

• ส่วนชุมชนดัง่เดมิ+ศูนยก์ารเรยีนรู ้
• ส่วนสวนผลไมโ้บราณ +ศูนยก์ารเรยีนรู ้
• ตลาดน้ําวดัไทร +ศูนยก์ารเรยีนรู ้
• ท่าเรอื 

  

ตลาดน้ําวดัไทร 

วดัไทร 

ชุมชนดัง่เดมิ 

ชุมชนดัง่เดมิ 

สวนผลไมโ้บราณ 

เอกชยั23 

BTS 

ศูนย ์

ศูนย ์ศูนย ์

โถง 
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3.6.การด าเนินการและหน้าท่ีรบัผิดชอบของบคุคล 

 โครงสรา้งการบรหิารงานมรีปูแบบการบรหิารงาน ซึง่มรีายละเอยีดการบรหิารจดัการ 
และมบีุคลากรปฏบิตัหิน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
ส่วนบริหาร 

 ผูจ้ดัการโครงการ  1อตัรา      ควบคุมดแูลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายและ แผนงาน 

 ผูช้่วยผูจ้ดัการ    1อตัรา      เป็นรองผูจ้ดัการรบัผดิชอบการดําเนิน
และเป็นผูช้่วยผูอ้ํานวยการเป็นประมาณงานและจดัเกบ็เอกสารขอ้มลูต่างๆ 

รวม 2   อตัรา 
 
ส่วนด าเนินการ 

 เจา้หน้าทีก่ารเงนิ   1อตัรา        จดัทาํภาษ ี นําเงนิส่งคลงั  และ
เบกิจา่ยค่าใช่จา่ยต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบังบประมาณเงนิทุน 

 กรรมการ(วสิาหกจิชุมชน) 7อตัรา        กําหนดนโยบาย การวางแผนดําเนินงาน
ประสานงานกบัชาวบา้นในชุมชนในแต่ละหมูบ่า้น 

 
รวม 8  อตัรา 

บคุลากรทัง้หมดร่วม 10 คน 
***ผูใ้หค้วามรูแ้ละบุคคลนําเทีย่วจะเป็นชาวบา้นในพืน้ที ่ โดยจะไดร้ายไดช้ดเชยจาก

อาชพีหลกัทีท่ําในแต่ละวนัแทน โดยปรบัเปลีย่นกนัไป*** 
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 สาํนกังานเขตจอมทอง 

ศนูยก์ารเรยีนรูว้ฒันธรรมเชงิ

เกษตร 

คณะกรรมการ(วสิาหกจิ

ชุมชน) 

ผูจ้ดัการ 

รองผูจ้ดัการ การเงนิ 

ศนูยก์ารเรยีนรูต้ลาดน้ําวดัไทร 

ศนูยก์ารเรยีนรูส้วนผลไมโ้บราณ 

ศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชนรมิคลองดัง่

เดมิ 

กลุ่มชาวบา้น 

ท่าเรอื 

 จดัแสดงความ

เป็นมาของตลาดน้ํา

วดัไทร 

 ขายสนิคา้ อาหาร

ต่างๆ 

 เกบ็เงนิค่าเช่าทีข่าย

ของ 

 จดัแสดงประวตัคิวาม

เป็นมาของพืน้ที ่

 งานควบคมุคุณภาพ

ดนิและน้ํา 

 งานจดัแสดงแปลง

สาธติการเกษตร 

 เกบ็ค่ารบัประทาน

ผลไมไ้มจ่าํกดั  เมื่อ

ถงึหน้าเกบ็เกีย่ว 

 จดัแสดงประวตัิ

ความเป็นมา

ของชมุชนดัง่

เดมิ 

 เช่าจกัรยานป ัน่

รอบโครงการ 

  

 เหมาเรอืเขา้-

ออก และชม

โครงการ

โดยรอบ  

ผงัโครงสร้างการบริหาร

แผนภูมทิี2่  ผงัโครงสรา้งการบรหิาร 
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3.7.การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผู้ใช้อาคาร 

ประเภทของผูใ้ช้อาคาร 
1. เจา้หน้าทีศู่นยก์ารเรยีนรูห้รอืผูใ้หบ้รกิาร 

 เจา้หน้าทีป่ระจาํศูนยก์ารเรยีนรู ้
 นกัวชิาการหรอืนกัวจิยัรวมทัง้วทิยากรต่างๆ (ชาวบา้นในพืน้ที)่ 

2. ผูเ้ขา้ชมหรอืผูบ้รกิารคอื 
 นกัเรยีน  นกัศกึษา 
 นกัท่องเทีย่ว (ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ) 
 นกัวชิาการ  นกัวจิยัจากภายนอก 
 ผูม้าตดิต่อ 
 ประชนทัว่ไป 

กิจกรรมและช่วงเวลาการใช้งาน 
1. ส่วนการจดัแสดงนิทรรศการ 

 ส่วนการจดัแสดงถาวร  เปิดให้บรกิารตัง้แต่เวลา 9:00-20:00 น.  เปิดในวนั
ศุกร์ถึงวนัอาทิตย์  หยุดทําการทุกวนัจนัทร์ถึงวนัพฤหสับดี  รูปแบบการจดั
แสดงภายในจะมเีทคนิคการจดัแสดงประเภทต่างๆมาประกอบกนั เพื่อใหเ้กดิ
ความน่าสนใจในการเขา้ชม 

 ส่วนการจดัแสดงชัว่คราว  เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 9:00-20:00 น.  เปิดในวนั
ศุกร์ถึงวนัอาทิตย์  หยุดทําการทุกวนัจนัทร์ถึงวนัพฤหสับด ี รูปแบบการจดั
แสดงภายในจะมลีกัษณะทีส่ามารถเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการ  ขึน้อยู่
กบัเรือ่งราวและความสาํคญัในการแสดง 

 ถ้ามกีารจองเป็นกลุ่มนักท่องเทีย่วเฉพาะ เช่น กลุ่มทีม่าทศันะศกึษา  เปิดให้บรกิาร
ตัง้แต่เวลา  
9:00-20:00 น.  เปิดการจองทุกวนัจนัทรถ์งึวนัพฤหสับด ี
2. ส่วนตลาดน้ําวดัไทร2  เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 9:00-20:00 น.  เปิดในวนัจนัทรถ์งึ
วนัอาทติย ์ หยดุทาํการทุกวนัจนัทร ์
3. ส่วนบรหิารและธุรการ   เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 8:00-18:00 น.  เปิดในวนัศุกรถ์งึ
วนัอาทติย ์ หยดุทาํการทุกวนัจนัทรถ์งึวนัพฤหสับด ี  
4. ส่วนบรกิารสาธารณะ   เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 9:00-20:00 น.  เปิดในวนัศุกรถ์งึ
วันอาทิตย์  หยุดทําการทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี  ซึ่งประกอบไปด้วย  งาน
ประชาสมัพนัธ ์ รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ 
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ตารางที4่ แสดงเวลาทาํการในวนัทีม่จีอง 

ตารางที5่ แสดงเวลาทาํการในวนัศุกร ์เสาร ์ 

อาทติย ์
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3.8.พฤติกรรมผูใ้ช้อาคาร  

การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูใ้ชส้อยอาคารจะแตกต่างกนัไปตามประเภทของผูใ้ชโ้ครงการ
ดงันี้ 

 
 
เจ้าหน้าท่ี 
 
  

 

 

 
พฤตกิรรมของเจา้หน้าทีแ่บ่งออกตามลกัษณะของการทํางานตามลกัษณะของการ

ทาํงานตามหน้าทีข่องแต่ละคน  ทางเขา้และออกของเจา้หน้าทีจ่ะแยกออกจากทางเขา้หลกัเพื่อ

ความสะดวก 

 
 
นักวิชาการ 
 
 

 

 

 

พฤตกิรรมของนกัวชิาการ  จะเน้นในส่วนของการศกึษา  โดยเฉพาะหอ้งบรรยาย  

สมัมนาซึง่ทําหน้าทีเ่ป็นวทิยากร เพื่อใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ขา้ฟงั 

 

ลงเวลา 

อาหาร 

หอ้งน้ํา 

ปฏบิตังิาน 

รายงาน

ตวั 

อาหาร 

ห้องน ำ้ 

บรรยายสมัมนำ 

ท่าเรอื 

ท่าเรอื 
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ผูม้าติดต่อ 

 

  

 

  

 พฤตกิรรมของผูม้าตดิต่อ  มจีดุประสงคม์าเพื่อตดิต่อกบัเจา้หน้าที ่ โดยเฉพาะ

เจา้หน้าทีใ่นส่วนบรหิารและธุรการ  หรอืเป็นแขกของผูอ้ํานวยการศูนยฯ์โดยตรง 

 

 

ผูช้มทัว่ไป  นักท่องเท่ียว 

 

 

 

 

 

 พฤตกิรรมของผูช้มทัว่ไป  นกัท่องเทีย่วจะเป็นในส่วนของการเขา้ชมนิทรรศการ  

และการแสดงต่างๆ  โดยจะใชท้างเขา้หลกัของโครงการในการเขา้-ออก  และกระจายไปยงัส่วน

อื่นๆ 

  

       ตดิต่อ

ประชาสมัพนัธ ์

   พบเจา้หน้าที ่

ของทีร่ะลกึ หอ้งน้ํา 

               โถง 

    อาหาร    บรรยาย 

   ตัว๋ 

ฝากของ 

   เชค็ จดัแสดง 

           นิทรรศการ 

ท่าเรอื 

ท่าเรอื 
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ผูช้มเพ่ือการศึกษา (นักเรียน,นักศึกษา) 

 

 

 

 

 

 

 พฤติกรรมของผู้ชมเพื่อการศึกษา  จะมาใช้ส่วนการศึกษา  และการเข้าชม

นิทรรศการและการแสดงต่างๆ  เพื่อการศกึษาหาความรู ้ โดยจะใชท้างเขา้หลกัของโครงการใน

การเขา้-ออก 

 
  

ของทีร่ะลกึ ห้องน ำ้ 

               โถง 

    อาหาร    บรรยาย 

   ตัว๋ 

ฝำกของ 

เชค็ จดัแสดง 

           นิทรรศการ 

ท่าเรอื 
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3.9.การวิเคราะหข์นาดพื้นท่ีใช่สอยโครงการ 

1. แสดงพืน้ทีส่่วนโถงทางเขา้ 

2. แสดงพืน้ทีส่่วนบรหิารโครงการ 

3. แสดงพืน้ทีส่่วนบรกิารสาธารณะ 

4. แสดงพืน้ทีส่่วนจดัแสดงนิทรรศการถาวร 

5. แสดงพืน้ทีส่่วนจดัแสดงนิทรรศการชัว่คราว 

6. แสดงพืน้ทีส่่วนคลงันิทรรศการ 

7. แสดงพืน้ทีส่่วนตลาดน้ําวดัไทร (Renovate) 

8. แสดงพืน้ทีส่่วนนิทรรศการนอกโครงการ(สวนผลไมโ้บราณ) 

9. แสดงพืน้ทีส่่วนนิทรรศการนอกโครงการ(ชุมชนรมิคลองดัง่เดมิ) 

10. แสดงพืน้ทีส่่วนท่าเรอื 
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1. แสดงพื้นท่ีส่วนโถงทางเข้า 

คดิจากจาํนวนนกัท่องเทีย่วมากทีสุ่ด/วนั = 594 คน 

ระยะเวลาทีใ่ชโ้ถงตอ้นรบันาน/กลุ่ม = 30   นาท ี

ช่วงเวลา 30 นาท ี มคีนมาใช ้  = 30   คน 

เผื่อสาํหรบั  กลุ่มคณะทวัร ์  = 40   คน 

โถงตอ้นรบั  รบันกัท่องเทีย่วได ้  = 70   คน 

คดิพืน้ที ่1.5 ตารางเมตร/คน( 70*1.5 ) = 105 ตารางเมตร 

ห้องน ้าบริเวณโถง 

หอ้งน้ําจากอตัราส่วนสุขภณัฑ/์ผูใ้ชบ้รกิารในอาคารสาธารณะ 100 คน 

 ชาย : สว้ม 3 ที/่โถปสัสาวะ 4 ที/่อ่างลา้งหน้า 4 ที ่

 หญงิ: สว้ม 5 ที/่ อ่างลา้งหน้า 5 ที ่

ขนาดหอ้งน้ําชาย   = ( 3*1.5)+ (4*0.56)+ (4*1.26)+ พืน้ทีส่ญัจร 30% 

         =  15.31 ตารางเมตร 

ขนาดหอ้งน้ําหญงิ = ( 5*1.5)+ (5*1.26)+ พืน้ทีส่ญัจร 30% 

         =  17.9 ตารางเมตร 

รวมพ้ืนท่ีโถงและห้องน ้า 138.21 ตารางเมตร 
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2. แสดงพื้นท่ีส่วนบริหารโครงการ 

 หอ้งทาํงานผูจ้ดัการ 

 พืน้ที/่หอ้ง  = 16 ตารางเมตร 

( มาตรฐานอาคารประเภททีท่าํการของทางราชการ) 

 หอ้งทาํงานรองผูจ้ดัการ 

 พืน้ที/่หอ้ง  = 12 ตารางเมตร 

( มาตรฐานอาคารประเภททีท่าํการของทางราชการ) 

 หอ้งคณะกรรมการ 

พืน้ที/่คน   = 6 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 7 คน  = 42 ตารางเมตร 

( มาตรฐานอาคารประเภททีท่าํการของทางราชการ) 

 หอ้งประชุม ขนาด 10 ทีน่ัง่ 

พืน้ที/่คน  =1.6 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 10 คน =16 ตารางเมตร 

(Architect  data) 

 หอ้งประชุม ขนาด 20 ทีน่ัง่ 

พืน้ที/่คน  =1.6 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 20 คน =32 ตารางเมตร 

(Architect  data) 

 หอ้งการเงนิ ส่วนเรขานุการ 

 พืน้ที/่หอ้ง  = 6 ตารางเมตร 

( มาตรฐานอาคารประเภททีท่าํการของทางราชการ) 

 หอ้งน้ําเจา้หน้าที่ 

      หอ้งน้ําเจา้หน้าทีค่ดิในอตัราส่วน 2:1 (ชาย:หญงิ) โดย ชาย 5 คน และ หญงิ 2 คน 

 ชาย 5 คน= 5*5.12=25.6 ตารางเมตร  

หญงิ2 คน= 2*5.50=11     ตารางเมตร( Architect  data) 

 หอ้งเกบ็ของ 

        คดิจาก 10% ของพืน้ทีส่่วนทาํงาน 
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 พืน้ที/่หอ้ง 76*10/100= 7.6 ตารางเมตร 

( มาตรฐานอาคารประเภททีท่าํการของทางราชการ) 

 ส่วนพกัผ่อนสาํหรบั 7 คน(พืน้ที ่2.25ตร.ม./คน)  

 พืน้ที ่  = 15.75 ตารางเมตร( Architect  data) 

รวมพ้ืนท่ีทัง้หมด = 183.95 ตารางเมตร  

พืน้ทีท่างสญัจร 30 % = 74.4 ตารางเมตร 

รวมพ้ืนท่ีทัง้หมด = 258.4 ตารางเมตร  

3.แสดงพื้นท่ีส่วนบริการสาธารณะ 

 ส่วนจาํหน่ายของทีร่ะลกึ 

รา้นจาํหน่ายของทีร่ะลกึ  1 รา้น  ใช่พืน้ที ่60 ตารางเมตร/รา้น  = 60 ตารางเมตร 

ส่วนเกบ็ของ 9 ตารางเมตร/รา้น              =   9 ตารางเมตร 

 ส่วนรบัประทานอาหาร 

คดิจากช่วงเวลาทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารมากทีสุ่ด   คอื เวลา 12:00-13:00 น. 

จาํนวนผูใ้ชบ้รกิารส่วนรบัประทานอาหารช่วงเวลา 12:00-13:00 น. ไดแ้ก่ 

เจา้หน้าที ่     8        คน 

ผูเ้ขา้ชมเป็นหมูข่ณะสงูสุด   100  คน 

ผูเ้ขา้ชมทัว่ไป 594-100 คน  จะได ้ 494 คน  แบ่งเป็น 2 ช่วง = 247 คน รวม 

8+100+247  = 427 คน  

ใช่เวลาเฉลีย่คนละ  20 นาท ี ดงันัน้ 1 ชัว่โมง  427/3 = 142 คน/ช่วง 

พืน้ทีร่บัประทานอาหาร/คน   1.5 ตารางเมตร 

พืน้ทีส่่วนรบัประทานอาหาร  142*1.5 = 213.5 ตารางเมตร 

 ส่วนรา้นขายอาหาร 
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คดิเป็น 25 % ของส่วนรบัประทานอาหาร 

 พืน้ทีส่่วนรา้นขายอาหาร  213.5*0.25 = 53.375 ตารางเมตร 

 ม ี7 รา้น รา้นละ 8 ตารางเมตร         = 56 ตารางเมตร 

 ส่วนขายสนิคา้ของชาวบา้น 

ส่วนขายสนิคา้ของชาวบา้น    =6 ตารางเมตร 

ส่วนขายสนิคา้มทีัง้หมด     =50 แผง 

ดงันัน้ พืน้ทีส่่วนขายสนิคา้  ( 6*30 )  =300 ตารางเมตร 

ทางสญัจร30%     =90  ตารางเมตร 

รวมพืน้ทีส่่วนขายของทัง้หมด+ทางสญัจร30% =390 ตารางเมตร 

 หอ้งน้ํา 

 หอ้งน้ําจากอตัราส่วนสุขภณัฑ/์ผูใ้ชบ้รกิารในอาคารสาธารณะ 100 คน 

 ชาย : สว้ม 3 ที/่โถปสัสาวะ 4 ที/่อ่างลา้งหน้า 4 ที ่

 หญงิ: สว้ม 5 ที/่ อ่างลา้งหน้า 5 ที ่

ขนาดหอ้งน้ําชาย   = ( 3*1.5)+ (4*0.56)+ (4*1.26)+ พืน้ทีส่ญัจร 30% 

         =  15.31 ตารางเมตร 

ขนาดหอ้งน้ําหญงิ = ( 5*1.5)+ (5*1.26)+ พืน้ทีส่ญัจร 30% 

         =  17.9 ตารางเมตร 

บอรด์ขา่วสาร 5 ตารางเมตร/หน่วย จาํนวน 2  = 10 ตารางเมตร 

รวมพ้ืนท่ีทัง้หมด  = 772 ตารางเมตร 
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4.แสดงพื้นท่ีส่วนจดัแสดงนิทรรศการถาวร 
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ส่วนท่ี 1 ปัญหาและผลกระทบ 

 ผงัรวมพืน้ที ่

 พืน้ที ่Object D =11.00*11.00 =121.00 ตารางเมตร 

 พืน้ที ่VDO Projector  3.00*3.60 =10.80 ตารางเมตร 

 น้ําท่วม 

พืน้ที ่Board B = 2.40*2.00 = 4.80 ตารางเมตร 

, มทีัง้หมด 3 Board       = 14.4 ตารางเมตร 

พืน้ที ่VDO Projector  3.00*3.60 =10.80 ตารางเมตร 

 น้ําเน่าเสยี 

พืน้ที ่Board B = 2.40*2.00 = 4.80 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 3 Board       = 14.4 ตารางเมตร 

พืน้ที ่Electronic Board C   = 2.40*(2.00+0.75) =6.60 ตารางเมตร 

 การรกุลํ้าของนายทุน 

พืน้ที ่Board B = 2.40*2.00 = 4.80 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 3 Board       = 14.4 ตารางเมตร 

 การต่อสูเ้พื่อรกัษาพืน้ที่ 

พืน้ที ่Board B = 2.40*2.00 = 4.80 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 3 Board       = 14.4 ตารางเมตร 

พืน้ทีส่ญัจร 30 %     = 61.8 ตารางเมตร 

รวมพ้ืนท่ีทัง้หมด     = 268.6 ตารางเมตร 
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ส่วนท่ี2 คลอง 

 คลองสายต่างๆในพืน้ที่ 

พืน้ที ่Electronic Board C   = 2.40*(2.00+0.75) =6.60 ตารางเมตร 

พืน้ที ่Object C = 4.40*4.40 = 19.36 ตารางเมตร 

 คลองด่าน 

พืน้ที ่Board B = 2.40*2.00 = 4.80 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 3 Board       = 14.4 ตารางเมตร 

พืน้ที ่VDO Display = 1.80*2.60 = 4.68 ตารางเมตร 

 คลองสนามชยั 

พืน้ที ่Board B = 2.40*2.00 = 4.80 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 3 Board       = 14.4 ตารางเมตร 

พืน้ที ่VDO Display = 1.80*2.60 = 4.68 ตารางเมตร 

 คลองบางขนุเทยีน 

พืน้ที ่Board B = 2.40*2.00 = 4.80 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 3 Board       = 14.4 ตารางเมตร 

พืน้ที ่VDO Display = 1.80*2.60 = 4.68 ตารางเมตร 

 ความสาํคญัของคลอง 

พืน้ที ่Board B = 2.40*2.00 = 4.80 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 5 Board       = 24 ตารางเมตร 

พืน้ที ่Object C = 4.40*4.40 = 19.36 ตารางเมตร 
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พืน้ทีส่ญัจร 30 %     = 46.7 ตารางเมตร 

รวมพ้ืนท่ีทัง้หมด     =  202.42 ตารางเมตร 

ส่วนท่ี 3 ชุมชนริมคลองดัง่เดิม 

 ประวตัคิวามเป็นมาของชุมชน 

พืน้ที ่Board B = 2.40*2.00 = 4.80 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 3 Board       = 14.4 ตารางเมตร 

พืน้ที ่VDO Projector  3.00*3.60 =10.80 ตารางเมตร 

 ลกัษณะของชุมชนรมิคลองดัง่เดมิ 

พืน้ที ่Board B = 2.40*2.00 = 4.80 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 3 Board       = 14.4 ตารางเมตร 

พืน้ที ่Object B = 2.40*2.40 = 5.76 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 3 Object B        = 17.28 ตารางเมตร 

พืน้ที ่Object C = 4.40*4.40 = 19.36 ตารางเมตร 

พืน้ทีส่ญัจร 30 %     = 22.9 ตารางเมตร 

รวมพ้ืนท่ีทัง้หมด     =  99.14 ตารางเมตร 

ส่วนท่ี 4 สวนผลไม้โบราณ 

 ประวตัสิวนสม้บางมด 

พืน้ที ่Board B = 2.40*2.00 = 4.80 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 3 Board       = 14.4 ตารางเมตร 
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 วธิกีารปลกูสวนสม้บางมด 

พืน้ที ่Object C = 4.40*4.40 = 19.36 ตารางเมตร 

พืน้ที ่VDO Projector  3.00*3.60 =10.80 ตารางเมตร 

 ประวตัสิวนลิน้จี ่

พืน้ที ่Board B = 2.40*2.00 = 4.80 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 3 Board       = 14.4 ตารางเมตร 

 วธิกีารปลกูสวนลิน้จี ่

พืน้ที ่Object C = 4.40*4.40 = 19.36 ตารางเมตร 

พืน้ที ่VDO Projector  3.00*3.60 =10.80 ตารางเมตร 

 สวนสมนุไพรต่างๆในพืน้ที่ 

พืน้ที ่Board B = 2.40*2.00 = 4.80 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 3 Board       = 14.4 ตารางเมตร 

พืน้ทีส่ญัจร 30 %     = 31.1 ตารางเมตร 

รวมพ้ืนท่ีทัง้หมด     =  134.6 ตารางเมตร 

ส่วนท่ี 5 วดัส าคญัต่างๆ 

 วดัใหมย่ายนุ้ย 

พืน้ที ่Board B = 2.40*2.00 = 4.80 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 3 Board       = 14.4 ตารางเมตร 

พืน้ที ่Object B = 2.40*2.40 = 5.76 ตารางเมตร 

พืน้ที ่VDO Display = 1.80*2.60 = 4.68 ตารางเมตร 
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 วดัหนงั 

พืน้ที ่Board B = 2.40*2.00 = 4.80 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 3 Board       = 14.4 ตารางเมตร 

พืน้ที ่Object B = 2.40*2.40 = 5.76 ตารางเมตร 

พืน้ที ่VDO Display = 1.80*2.60 = 4.68 ตารางเมตร 

 วดัราชโอรส 

พืน้ที ่Board B = 2.40*2.00 = 4.80 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 3 Board       = 14.4 ตารางเมตร 

พืน้ที ่Object B = 2.40*2.40 = 5.76 ตารางเมตร 

พืน้ที ่VDO Display = 1.80*2.60 = 4.68 ตารางเมตร 

 วดันางนอง 

พืน้ที ่Board B = 2.40*2.00 = 4.80 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 3 Board       = 14.4 ตารางเมตร 

พืน้ที ่Object B = 2.40*2.40 = 5.76 ตารางเมตร 

พืน้ที ่VDO Display = 1.80*2.60 = 4.68 ตารางเมตร 

 วดับางขุนเทยีนนอก 

พืน้ที ่Board B = 2.40*2.00 = 4.80 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 3 Board       = 14.4 ตารางเมตร 

พืน้ที ่Object B = 2.40*2.40 = 5.76 ตารางเมตร 

พืน้ที ่VDO Display = 1.80*2.60 = 4.68 ตารางเมตร 
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 วดับางขุนเทยีนกลาง 

พืน้ที ่Board B = 2.40*2.00 = 4.80 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 3 Board       = 14.4 ตารางเมตร 

พืน้ที ่Object B = 2.40*2.40 = 5.76 ตารางเมตร 

พืน้ที ่VDO Display = 1.80*2.60 = 4.68 ตารางเมตร 

 วดับางขุนเทยีนใน 

พืน้ที ่Board B = 2.40*2.00 = 4.80 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 3 Board       = 14.4 ตารางเมตร 

พืน้ที ่Object B = 2.40*2.40 = 5.76 ตารางเมตร 

พืน้ที ่VDO Display = 1.80*2.60 = 4.68 ตารางเมตร 

พืน้ทีส่ญัจร 30 %     = 67 ตารางเมตร 

รวมพ้ืนท่ีทัง้หมด     =  290.56 ตารางเมตร 

สวนสมุนไพรสร้างเอง     = 200 ตารางเมตร 

รวมพื้นท่ีทัง้หมดของนิทรรศการถาวร  = 1,195.32 ตารางเมตร 

5. แสดงพื้นท่ีส่วนจดัแสดงนิทรรศการชัว่คราว 

คดิเป็น 5 % ของนิทรรศการถาวร 

นิทรรศการถาวร  = 1,195.32 ตารางเมตร 

นิทรรศการชัว่คราว       = 59 ตารางเมตร 

พืน้ทีส่ญัจร 30 %     = 18 ตารางเมตร 

รวมพ้ืนท่ีทัง้หมด     =  77.8 ตารางเมตร 
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6. แสดงพื้นท่ีส่วนคลงันิทรรศการ 

คดิเป็น 30 % ของนิทรรศการถาวร 

นิทรรศการถาวร  = 1,195.32 ตารางเมตร 

คลงันิทรรศการ  = 358.6 ตารางเมตร 

พืน้ทีใ่นส่วนคลงันิทรรศการ  จะแบ่งเป็นพืน้ทีส่่วนเกบ็วตัถุชัว่คราว  15% 

   = 53.8 ตารางเมตร 

พืน้ทีท่ีเ่หลอื  = 304.8 ตารางเมตร 

พืน้ทีเ่ตรยีมจดัแสดง 5% ของนิทรรศการถาวร 

   = 59.8 ตารางเมตร 

7. แสดงพื้นท่ีส่วนตลาดน ้าวดัไทร (Renovate) 

ส่วนขายสนิคา้ของชาวบา้น 10 ตารางเมตร 

ส่วนขายสนิคา้มทีัง้หมด  50 แผง 

ดงันัน้ พืน้ทีส่่วนขายสนิคา้ 500 ตารางเมตร 

ทางสญัจร 30%   150 ตารางเมตร 

รวมพืน้ทีท่ ัง้หมด   650 ตารางเมตร 

ส่วนศนูยก์ารเรียนรู้ตลาดน ้าวดัไทร 

ประวตัติลาดน้ําวดัไทร 

พืน้ที ่Board B = 2.40*2.00 = 4.80 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 6 Board       = 28.8 ตารางเมตร 

พืน้ที ่Object C = 4.40*4.40 = 19.36 ตารางเมตร 
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มทีัง้หมด 2 Object C   = 67.52 ตารางเมตร 

ทางสญัจร 30%   = 20.3 ตารางเมตร 

รวมพ้ืนท่ีทัง้หมด  = 737.8 ตารางเมตร 

8. แสดงพื้นท่ีส่วนนิทรรศการนอกโครงการ(สวนผลไม้โบราณ) 

 ประวตัขิองสวนผลไมโ้บราณ 

พืน้ที ่Board B = 2.40*2.00 = 4.80 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 4 Board       = 19.2 ตารางเมตร 

พืน้ที ่Object A = 1.80*1.80 = 3.24 ตารางเมตร 

 วธิกีารปลกู 

พืน้ที ่Board B = 2.40*2.00 = 4.80 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 4 Board       = 19.2 ตารางเมตร 

พืน้ที ่Object B = 2.40*2.40 = 5.76 ตารางเมตร 

ทางสญัจร 30%   = 14.2 ตารางเมตร 

รวมพ้ืนท่ีทัง้หมด  = 61.6 ตารางเมตร 

9. แสดงพื้นท่ีส่วนนิทรรศการนอกโครงการ(ชุมชนริมคลองดัง่เดิม) 

 ประวตัขิองชุมชนดัง่เดมิ 

พืน้ที ่Board B = 2.40*2.00 = 4.80 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 3 Board       = 14.4 ตารางเมตร 

พืน้ที ่Object B = 2.40*2.40 = 5.76 ตารางเมตร 
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 ลกัษณะของชุมชนรมิคลองดัง่เดมิ 

พืน้ที ่Board B = 2.40*2.00 = 4.80 ตารางเมตร 

มทีัง้หมด 3 Board       = 14.4 ตารางเมตร 

พืน้ที ่Object B = 2.40*2.40 = 5.76 ตารางเมตร 

ทางสญัจร 30%   = 12 ตารางเมตร 

รวมพ้ืนท่ีทัง้หมด  = 52.32 ตารางเมตร 

10. แสดงพื้นท่ีส่วนท่าเรือ 

ท่าเรอืวดัไทร   40 ตารางเมตร 

ท่าเรอืหน้าโครงการ 40 ตารางเมตร 

(เทยีบกบัท่าเรอืโดยสารรมิแมน้ํ่าเจา้พระยา) 
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สรปุพ้ืนท่ีใช้สอยของโครงการ 

1.แสดงพื้นท่ีส่วนโถงทางเข้า 

ตารางที6่ แสดงพืน้ทีส่ว่นโถงทางเขา้ 

1. แสดงพื้นท่ีส่วนบริหารโครงการ 
ตารางที6่ แสดงพืน้ทีส่ว่นโถงทางเขา้ 

ตารางที7่ แสดงพืน้ทีส่ว่นบรหิารโครงการ 
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3.แสดงพื้นท่ีส่วนบริการสาธารณะ 

ตารางที8่ แสดงพืน้ทีส่ว่นบรกิารสาธารณะ 

4.แสดงพื้นท่ีส่วนจดัแสดงนิทรรศการถาวร 
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สรปุพื้นท่ีส่วนจดัแสดงนิทรรศการถาวร 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที9่ แสดงพืน้ทีส่ว่นจดัแสดงนิทรรศการถาวร 

 

5.แสดงพื้นท่ีส่วนจดัแสดงนิทรรศการชัว่คราว 

 

ตารางที1่0 แสดงพืน้ทีส่ว่นจดัแสดงนิทรรศการชัว่คราว 
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6.แสดงพื้นท่ีส่วนคลงันิทรรศการ 

ตารางที1่1 แสดงพืน้ทีส่ว่นคลงันิทรรศการ 

7.แสดงพื้นท่ีส่วนตลาดน ้าวดัไทร (Renovate) 

แสดงพื้นท่ีส่วนศนูยก์ารเรียนรู้ตลาดน ้าวดัไทร  

ตารางที1่2 แสดงพืน้ทีส่ว่นตลาดน้ําวดัไทร 
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8.แสดงพื้นท่ีส่วนนิทรรศการนอกโครงการ(สวนผลไม้โบราณ) 

ตารางที1่3 แสดงพืน้ทีส่ว่นนิทรรศการนอกโครงการสวนผลไมโ้บราณ 

 

9.แสดงพื้นท่ีส่วนนิทรรศการนอกโครงการ(ชุมชนริมคลองดัง่เดิม) 

ตารางที1่4 แสดงพืน้ทีส่ว่นนิทรรศการนอกโครงการชมุชนรมิคลองดัง่เดมิ 
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10.ส่วนท่าเรือ 

 

 

 

 

ตารางที1่5 แสดงท่าเรอื 

สรปุพ้ืนท่ีทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที1่6 สรุปพืน้ทีท่ ัง้หมด 
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บทท่ี 4 

การศึกษางานระบบท่ีใช่ในโครงการ 

4.1.แนวคิดในเลือกใช้โครงสร้าง 

 การเลอืกใชร้ะบบโครงสรา้งอาคาร  ต้องคํานึงถงึความต้องการขององคป์ระกอบอาคาร

ในแต่ละส่วน  ซึ่งมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน  ดังนัน้ต้องศึกษาสภาพโครงสร้างที่

เหมาะสมกบัองคป์ระกอบในแต่ละส่วน  โดยไมข่ดักบัสภาพทัว่ไป  และคุณสมบตัิของโครงสรา้ง

อาคารแต่ละชนิดดว้ย ซึง่สรปุไดด้งันี้ 

     4.1.1.อาคารช่วงยาว 

 ระบบวศิวกรรมโครงสรา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบั โครงการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ววฒันธรรมเชงิ

เกษตร(สวนผลไมโ้บราณในเขตจอมทอง) ออกเป็นหลกัๆ 2 ส่วน 

1. ส่วนจดัแสดงนิทรรศการถาวร 

2. ส่วนขายสนิคา้ ตลาดน้ํา  

เหลก็กล่อง (Steel Tube) หรอืนิยมเรยีกอกีอยา่งหน่ึงว่า เหลก็แป๊บ เป็นเหลก็ในกลุ่มเหลก็

โครงสร้าง มคีุณสมบตัิพเิศษคอื สามารถรบัแรงต้านขณะใช้งานได้ดี นิยมใช้ทําโครงหลงัคา

เหลก็ หรอืคานเหลก็ เป็นตน้ 

 

 

    

รูปภาพ 4.1  ภาพเหลก็กล่อง 
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เหลก็กล่อง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื เหลก็กล่องสี่เหลี่ยมจตุัรสั (เหลก็แป๊บ
เหลีย่ม) และ เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มผนืผา้ (เหลก็แป๊บแบน) 

เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มจตุัรสั (เหลก็แป๊บเหลีย่ม) คอืเหลก็กล่องทีม่ลีกัษณะสีเ่หลีย่มจตุัรสั ยาว
มาตรฐานเสน้ละ 6 เมตร หรอื 6,000 มลิลเิมตร การวดัความยาวนิยมวดัเป็นหน่วยมลิลเิมตร 
วดัแล้วต้องมคี่า +/- ได้ไม่เกิน 2% (ยาวไม่เกิน 6,120 มลิลิเมตร และไม่สัน้กว่า 5,880 
มลิลเิมตร) ทุกเสน้ตอ้งยาวเท่ากนั เหลก็กล่อง ประเภทนี้ นิยมนํามาใชก้บัโครงสรา้งทีไ่ม่ต้องรบั
น้ําหนกัมากนกั เช่น เสา นัง่รา้น สามารถนําไปใชแ้ทนไมห้รอืคอนกรตีไดโ้ดยการนําไปประยุกต ์
เพราะมน้ํีาหนกัเบา และแขง็แรง ทนทาน สามารถตรวจสอบราคาไดท้ีน่ี่  ราคาเหลก็กล่อง 

ตารางขนาด ความหนา น ้าหนัก และพื้นท่ีหน้าตดัของ เหลก็กล่อง (Steel Tube List) 

ลาํดบั 
ขนาด(ดxด)  

(มม.) 
หนา(มม.) 

น้ําหนกั  

(กก./ม.) 

น้ําหนกั  

(กก./6 ม.) 

พืน้ทีห่น้าตดั  

(ตร.ซม.) 

1 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มจตุัรสั 25x25 2.3 1.53 9.18 1.950 

2 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มจตุัรสั 25x25 3.2 1.93 11.88 2.526 

3 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มจตุัรสั 32x32 2.3 2.04 12.24 2.595 

4 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มจตุัรสั 32x32 3.2 2.69 16.14 3.422 

5 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มจตุัรสั 38x38 2.3 2.47 14.82 3.147 

6 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มจตุัรสั 38x38 3.2 3.29 19.74 4.190 

7 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มจตุัรสั 50x50 2.3 3.34 20.04 4.521 

8 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มจตุัรสั 50x50 3.2 4.50 27.00 5.726 

9 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มจตุัรสั 60x60 2.3 4.06 24.36 5.171 

http://www.steellead.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
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10 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มจตุัรสั 60x60 3.2 5.50 33.00 7.006 

11 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มจตุัรสั 75x75 2.3 5.14 30.84 6.551 

12 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มจตุัรสั 75x75 3.2 7.01 42.06 8.926 

13 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มจตุัรสั 75x75 4.5 9.55 57.30 12.160 

14 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มจตุัรสั 90x90 3.2 8.51 51.06 10.840 

15 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มจตุัรสั 90x90 4.5 11.67 70.02 14.860 

16 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มจตุัรสั 100x100 2.3 6.95 41.70 8.851 

17 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มจตุัรสั 100x100 3.2 9.52 57.12 12.130 

18 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มจตุัรสั 100x100 4.5 13.09 78.54 16.660 

19 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มจตุัรสั 150x150 3.2 14.54 87.24 18.520 

20 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มจตุัรสั 150x150 4.5 20.15 120.90 25.660 

21 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มจตุัรสั 150x150 6.0 26.40 158.40 33.630 
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เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มผนืผา้ (เหลก็แป๊บแบน) คอืเหลก็กล่องทีม่ลีกัษณะสีเ่หลีย่มผนืผา้ 
ยาวมาตรฐานเท่ากนักบัเหลก็แป๊บเหลีย่ม ทุกเสน้ยาวเท่ากนั เหลก็กล่อง ประเภทน้ีใชท้าํ เสา 
นัง่รา้น และนําไปใชแ้ทนไมห้รอืคอนกรตีไดเ้ช่นเดยีวกนักบัเหลก็กล่องสีเ่หลีย่มจตุัรสั 
 

ลาํดบั 
ขนาด(ดxด)  

(มม.) 
หนา(มม.) 

น้ําหนกั  

(กก./ม.) 

น้ําหนกั  

(กก./6 ม.) 

พืน้ทีห่น้าตดั  

(ตร.ซม.) 

1 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มผนืผา้ 50x25 2.3 2.44 14.64 3.101 

2 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มผนืผา้ 50x25 3.2 3.24 19.44 4.126 

3 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มผนืผา้ 60x30 2.3 2.98 17.88 3.791 

4 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มผนืผา้ 60x30 3.2 3.99 23.94 5.086 

5 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มผนืผา้ 75x38 2.3 3.81 22.86 4.850 

6 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มผนืผา้ 75x38 3.2 5.15 30.90 6.558 

7 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มผนืผา้ 75x45 2.3 4.06 24.36 5.171 

8 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มผนืผา้ 75x45 3.2 5.50 33.00 7.006 

9 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มผนืผา้ 100x50 2.3 5.14 30.84 6.551 

10 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มผนืผา้ 100x50  3.2 7.01 42.06 8.926 

11 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มผนืผา้ 100x50 4.5 9.55 57.30 12.160 

12 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มผนืผา้ 125x75 2.3 6.95 41.70 8.851 
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13 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มผนืผา้ 125x75 3.2 9.52 57.12 12.120 

14 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มผนืผา้ 125x75 4.5 13.09 78.54 16.660 

15 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มผนืผา้ 150x75  2.3 7.85 47.10 10.000 

16 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มผนืผา้ 150x75 3.2 10.78 64.68 13.720 

17 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มผนืผา้ 150x75 4.5 14.85 89.10 18.910 

18 เหลก็กล่องสีเ่หลีย่มผนืผา้ 150x100 3.2 12.03 72.18 15.320 

 

 4.1.2.อาคารช่วงสัน้ 

เหมาะสมกบัการใชส้อยทัว่ไปของอาคาร  ชึง่มคีวามสงูประมาณ 2-3 ชัน้  สามารถ

เลอืกใชร้ะบบโครงสรา้งพาดสัน้ได ้ซึง่ระบบทีนํ่ามาใชค้อืระบบเสาและคาน  โดยมรีะยะ

เหมาะสมของเสาอยูป่ระมาณ 6-9 เมตร  และเหมาะสมกบัสภาพภูมอิากาศในเขตรอ้นชืน้

ของประเทศไทยดว้ย  เพราะจะทาํใหอ้าคารเปิดโล่ง  
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4.2. แนวคิดในการออกแบบภายใน  

ตัวอาคารหรือทางเดินจะมีลักษณะโปร่งไม่ทึบ ทุกส่วนจะมีลม แสงสว่างเข้าถึง  

โครงสรา้งทีใ่ชจ้ะเป็นปนูเปลอืยขดัมนั ผสมกบัไมไ้ผ่  โดยไมไ้ผ่จะนํามาใชต้กแต่งภายนอกให้มี

ลกัษณะของ พะอง ที่ชาวสวนผลไม้มไีว้สําหรบัปืนเก็บผลไม้ เป็นส่วนที่ใช้ในการเรยีนรู้ของ

โครงการดว้ย  

รปูภาพ 4.2. แนวคดิในการออกแบบ 
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ลกัษณะภายในจะมลีกัษณะทีผ่นงัเปิดบางส่วน แต่จะปิดเฉพาะส่วนทีไ่ม่ต้องการรบัแสง

จากธรรมชาตเิท่านัน้ เช่น ส่วนที่จดัแสดงนิทรรศการที่ไม่ใช่ทางเดนิ เพื่อไม่ให้วตัถุที่จดัแสดง

เกดิความเสยีหาย จากลกัษณะการทําผนังดงักล่าว เพื่อใหล้มและแสงสว่างเขา้มาภายในได ้ทํา

ให้โครงการประหยดัพลงังาน และไม่ทําลายสภาพแวดล้อมบริเวณรอบข้างด้วย เพราะใน

ปจัจุบนัพื้นที่บรเิวณที่ตัง้ของโครงการนัน้เป็นสวน และต้นไมเ้ป็นจํานวนมาก จงึทําให้อากาศ

บรเิวณนัน้มอุีณหภูมไิม่สูงเท่าบรเิวณดา้นนอกโครงการ  มลพษิทางรถยนต์เขา้ไม่ถงึเพราะห่าง

จากถนนมาก  และเขา้ถงึไดเ้ฉพาะทางเรอืหรอืเดนิเท่านัน้ 

          พื้นจะไม่ปูทบัหน้าดนิหมด เพราะมแีนวคดิที่จะทําลายหน้าดนิให้น้อยที่สุด และจะใช้

หน้าดินที่เปิดมาเป็นส่วนการเรยีนรู้ของโครงการ และใช่ความเย็นจากดินมาช่วยประหยดั

พลงังานดว้ย  

รปูภาพ 4.3. แนวคดิในการออกแบบภายใน 
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4.3.แนวคิดในการเลือกงานระบบต่างๆท่ีน ามาใช้ในโครงการ 

 การเลอืกใชง้านระบบ ตอ้งคาํนึงถงึความตอ้งการขององคป์ระกอบอาคารในแต่ละส่วน  
และสภาพแวดลอ้มบรเิวณรอบขา้งดว้ย ซึง่กจ็ะมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไป 

4.3.1. ระบบเครื่องปรบัอากาศ 

 

 

 

 

เครือ่งปรบัอากาศจะใชร้ะบบ split type แต่จะใชเ้ฉพาะส่วนทีเ่ป็นส่วนบรหิารจดัการ

เท่านัน้  เพราะตอ้งการใหผู้ม้าเยีย่มชมโครงการไดร้บัรูถ้งึสภาพแวดลอ้มของสวนในพืน้ทีจ่รงิๆ

และไมท่ําลายสิง่แวดลอ้มบรเิวณรอบๆดว้ย 

รปูภาพ 4.4. เครือ่งปรบัอากาศระบบ split type 
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4.3.2. ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือ่งบาํบดัน้ําเสยีแบบขัน้บนัได เป็นเครือ่งบาํบดัน้ําเสยีทีใ่ชก้รองตะกอนขนาดใหญ่ใน

ชัน้แรก และไปจนถงึขัน้สุดท้าย เพื่อให้น้ํามคีวามใสมากขึน้  โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยว

วฒันธรรมเชงิเกษตร(สวนผลไมโ้บราณในเขตจอมทอง)  จงึมแีนวคดิทีจ่ะนําเครื่องบําบดัน้ําเสยี

แบบขัน้บนัไดมาใช้ในการบําบดัน้ําคลองทีจ่ะนํามาใช้ในการเกษตร และเป็นต้นแบบ ในการให้

ชาวบา้นนําไปใช้ดว้ย  เพราะเน่ืองจากปญัหาในปจัจุบนัน้ําคลองมคีวามเน่าเสยีมาก ใช่ในการ

ทาํการเกษตรไดน้้อย 

  

รปูภาพ 4.5. ทีบ่าํบดัน้ําเสยีแบบขนับนัได 
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บทท่ี 5 
การสรปุผลและบทสรปุของโครงการ 

 

ในการศกึษาโครงการอาคารสาํนกังานเทศบาลเมอืงอ่างศลิาไดศ้กึษาแนวทางและ

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 

5.1. สรปุพืน้ทีท่ีใ่ชส้อยในโครงการ 

(1) ส่วนบรกิารและส่วนสาธารณะ 

(2) ส่วนสาํนกังาน 

(3) ส่วนนิทรรศการถาวร 

(4) ส่วนนิทรรศการชัว่คราว 

(5) ส่วนตลาดน้ําวดัไทร 

5.2. ผลงานการออกแบบ 

(1) แบบผงัแปลน 

(2) แบบรปูตดั 

(3) แบบรปูดา้น 

(4) แบบแสดงเลเอาท ์

(5) แบบแสดงทศันียภาพ 

(6) แบบแสดงตลาดน้ําวดัไทร 

5.3 สรปุผลการออกแบบ 
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5.1 สรปุพ้ืนท่ีท่ีใช้สอยในโครงการ 

ในการออกแบบพืน้ทีโ่ครงการสรุปได ้4 ส่วน ดงันี้ 

5.1.1ส่วนโถงและส่วนบรกิารสาธารณะ 

รวมพืน้ทีใ่ชส้อยทัง้หมด 990.5 ตร.ม. 

รวมพืน้ทีส่ญัจรทัง้หมด 90 ตร.ม. 

รวมทัง้หมด 1,080.5 ตร.ม. 

5.1.2ส่วนสาํนกังาน 

รวมพืน้ทีใ่ชส้อยทัง้หมด 183.95ตร.ม. 

รวมพืน้ทีส่ญัจรทัง้หมด 74.4 ตร.ม. 

รวมทัง้หมด 258.4 ตร.ม. 

5.1.3ส่วนนิทรรศการชัว่คราวและส่วนนิทรรศการถาวร 

รวมพืน้ทีใ่ชส้อยทัง้หมด 1,184.24 ตร.ม. 

รวมพืน้ทีส่ญัจรทัง้หมด 247.5 ตร.ม. 

รวมทัง้หมด 1,431.74 ตร.ม. 

 5.1.4ส่วนตลาดน้ําวดัไทร 

  รวมพืน้ทีใ่ชส้อย 67.5 ตร.ม. 

  รวมพืน้ทีส่ญัจรทัง้หมด 20.3 ตร.ม. 

  รวมทัง้หมด 87.8 ตร.ม. 

สรปุพืน้ทีท่ีใ่ชส้อยในโครงการ 2,858.44 ตร.ม. 
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รูปภาพ 5.9 ทศันียภาพภายนอกโครงการบรเิวณด้านในสวน

สมุนไพร 

รปูภาพ 5.10 ทศันียภาพภายนอกโครงการบรเิวณทางเขา้หลกั 
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5.3สรปุผลการออกแบบ 

เน่ืองดว้ยปจัจบุนัสภาพบรเิวณทีด่นิและบรเิวณรอบๆพืน้ทีเ่ป็นป่ารกรา้งส่วน

ใหญ่ จงึไดม้กีารดแูนวของร่องคคูลองเดมิ และขดุรอ่งใหเ้กดิขึน้ใหม ่โดยดจูากแนว

ของตน้ไมเ้ดมิในพืน้ที ่ 

 

 

 

 

 

แนวรอ่งคคูลองเดมิ ส่งผลใหล้กัษณะการวางของกรดิเสาอาคารตอ้งมลีกัษณะที่

เป็นรปูแบบทีต่ายตวั คอื 2*8*2 ม. ดงันัน้การออกแบบจงึเป็นลกัษณะเป็นลกัษณะ

เรอืน สลบัไปมาตามแนวของรอ่งคคูลอง และเพื่อเป็นการรกัษาพืน้ทีด่นิเดมิไวม้าก

ทีสุ่ด ตวัเรอืนกจ็ะมกีารสลบัไปมาเพื่อหลบตน้ไมเ้ดมิในพืน้ทีด่้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพ 5.12 แสดงกระบวนการของการออกแบบ 

รปูภาพ 5.13 แสดงลกัษณะของกรดิเสาอาคาร 
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 และลกัษณะของตวัเรอืนกจ็ะมกีารยกพืน้สงูแบบบา้นทรงไทย เพื่อเป็นการ

ทาํลายหน้าดนิใหน้้อย แกป้ญัหาเวลาน้ําขึน้สงู และยงัช่วยใหใ้นการแลกเปลีย่นระบบนิเวศใน

พืน้ทีด่ว้ย 

ลกัษณะของอาคารจะเป็นลกัษณะทีไ่ม่ปิดทบึหมด จะมกีารใชล้มและแสงจากธรรมชาต ิ

เขา้มาช่วย ทําใหป้ระหยดัพลงังานมากขึน้ ทีส่าํคญับรเิวณของทีด่นิ รถใหญ่ไมส่ามารถเขา้ถงึได ้

การเขา้ถงึไดแ้ค่รถจกัยาน มอเตอรไ์ซค ์เดนิ และทางเรอืเท่านัน้ จงึส่งผลใหล้กัษณะโครงสรา้ง

ตอ้งเป็นแบบเลก็ๆ ทีส่ามารถขนส่งไดส้ะดวกดว้ย  รวมถงึตลาดน้ําวดัไทร กไ็ดม้กีารปรบัปรงุให้

สอดคลอ้งกบัโครงการหลกัดว้ย 

รปูภาพ 5.14 แสดงลกัษณะการยกพืน้สงูของอาคาร 

รปูภาพ 5.15 แสดงลกัษณะภายนอกของอาคาร 
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