
การปรับปรุงผังบริเวณตลาดริมน้ํา 3 อําเภอฝงอัมพวา เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว 
จันธิมา ตาละลักษณ1, กันยพัชร ธนกุลวุฒิโรจน2 

1สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 

 

 ตลาดริมน้ํา 3 อําเภอฝงอัมพวาเปนการรวมมือกันโดยมีนายอําเภออัมพวา นายอําเภอบางคนที     
และนายอําเภอวัดเพลง เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ใหเกิดรายไดในชุมชน
อยางทั่วถึง โดยชุมชนมีสวนรวมในการนําสินคาตาง ๆ มาขายและสรางรายไดทําใหตลาดริมน้ํา 3 อําเภอ        
ฝงอัมพวาเปนสถานที่ทองเท่ียวอีกหนึ่งที่ที่ใหนักทองเท่ียวไดชมธรรมชาติริมน้ําและไดมาสักการะหลวงปูหยอด
ที่วัดแกวเจริญ  
 วัตถุประสงคการศึกษา 1.เพ่ือปรับปรุงผังบริเวณตลาดริมน้ํา 3 อําเภอฝงอัมพวา 2.เพ่ือวิเคราะหและ
ออกแบบโดยใชเอกลักษณของตลาดน้ํา 3 อําเภอฝงอัมพวานํามาประยุกตใชกับรานคาใหเขากับยุคสมัยใน
ปจจุบัน  
 วิธีการศึกษามีการเก็บขอมูลโดยวิธี ดังนี้ 1.การสัมภาษณ โดยสัมภาษณผูที่มีสวนไดสวนเสียจํานวน      
3 คน สัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของโครงการ ปญหาภายในพ้ืนที่และสิ่งที่อยากใหปรับปรุงแกไข             
2.แบบสอบถาม เก็บขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 50 ชุด โดยเก็บขอมูลทั่วไปและการออกแบบผิวพ้ืน
ทางเดิน การปรับปรุงพื้นที่ภายในโครงการรวมถึงการปรับปรุงรานคา 3.การสํารวจปญหาพื้นที่ภายในโครงการ 
 ผลลัพธการศึกษาจากการเก็บขอมูลโดยการสํารวจที่จอดรถ ที่ทิ้งขยะ การสัญจรของรถเล็ก -รถใหญ  
ที่นั่งพักคอย พื้นที่ภายในโครงการขาดคนดูแลการจัดการในดานตาง ๆ สวนใหญจะเปนชาวบานที่ชวยกันดูแล
อยางเดียวไมมีหนวยงานลงใหความชวยเหลือในการสนับสนุนตลาดใหเปนที่รูจักกับนักทองเที่ยว ทําใหการเก็บ
ขอมูลทั้งหมดนําไปสูการออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่ภายในโครงการ 

 

คําสําคัญ : ผังบริเวณ, ตลาดริมน้ํา, พาณิชยกรรม, นวัตวิถี
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บทนํา 
ตลาดริมนํ้า 3 อําเภอ เปนการรวมกันของ

ตลาดทั้งสามตลาดโดยมี ตลาดถนนเพลินเพลง 
ตําบล    วัดเพลง อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 
ตลาดริมน้ํา      3 อําเภอฝงอัมพวา ตําบลวัดประดู 
อําเภออัมพวาและตําบลปราโมท อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยถนนคนเดินเพลินเพลงจะ
เริ่มตนที่ที่วาการอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรีแลว
ยาวไปตามเสนทางเดินริมนํ้าไปจนถึงวัดแกวเจริญ 
ตําบลวัดประดู อําเภออัมพวา โดยฝงตรงขามนั้นจะ
เปนตําบลปราโมท อําเภอบางคนที ซึ่งจะมีสะพาน
เล็ก ๆ ที่สามารถเดินขามไปยังฝงโรงเจยิ่นเต็กตั๊วและ
ศาลเจางวนซวยเลาเอ้ีย ซึ่งจะมีซุมขายของอยู
ดานขางโรงเจ บริเวณดานหนาโรงเจเปนพ้ืนที่กวางมี
เวทีสําหรับทํากิจกรรมในตอนเย็นของเหลาคนใน
พ้ืนที่ชุมชน เดิมบริเวณน้ีเปนชุมชนริมแมน้ําเกาแก
บานเรือนสองฟากฝงยังคงเปนไม มีสถาปตยกรรม
แบบไทยพ้ืนบานชาวบานอยูรวมกันอยางเงียบสงบ 
ตอมาเมื่อการคมนาคมทางบกเกิดข้ึนผูคนจึงไมนิยม
สัญจรทางเรือจึงไมคอยมีผูคนเขามาเที่ยวชมบริเวณ
ตลาดริมน้ํา3อําเภอฝงอัมพวา ทําใหตลาดน้ําแหงนี้
จึงหายไปจนปจจุบันเปนเวลากวา 50 ป เหลือท้ิงไว
เพียงตนยางนา 3 ตนอายุกวา 100 ปตั้งแตกอนสมัย
รัชกาลที่ 5 หลงเหลือเปนสัญลักษณของตลาด    
เพ่ือเปนการสนองตามนโยบายตลาดประชารัฐของ
รัฐบาลและสงเสริมอนุรักษสืบทอดประเพณีทองถิ่น
ชาติพันธุของอําเภอวัดเพลงและชุมชนใกลเคียง 
   ดวยเหตุนี้ ทางตลาดริมน้ํา 3 อําเภอฝงอัมพ
วาจึงมีนโยบาย OTOP นวัตวิถีโดยการจําหนาย
สินคาที่อยูในชุมชนจากการทองเที่ยวและมีการใช
เสนหที่มีจากภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ความคิดสร างสรรค  แปลงเปนรายได เ พ่ือ ให
นักทองเท่ียวเขามาเยี่ยมเยือนและใชจายเงินในทุก

กิจกรรมของชุมชน สงผลใหเกิดการกระจายรายได
อยูกับคนในชุมชนโดยรอบ เปนการสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนและเปนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากอยางแทจริง 
   เมื่อไดทําการปรับปรุงรานคาใหมีเอกลักษณและ
ใชงานไดอยางสะดวกโดยการนําวัสดุจากธรรมชาติ
คือไมไผผสมกับวัสดุที่หาซื้อไดงายอยางหลังคาซิง
เกิ้ลและไมเทียมไฟเบอรซีเมนตและตัวรานคามีการ
เพ่ิมลอเลื่อนใหสามารถทําการเคล่ือนยายไดอยาง
เหมาะสม ในสวนของการปรับปรุงผังบริเวณมีการ
ปรับปรุงดานทางเดินริมน้ําใหมีที่นั่งพักคอยและท่ีนั่ง
สําหรับรับประทานอาหารไดอยางสะดวก มีการนํา
แนวคิดตัดทอนจากคล่ืนน้ํามาทําเปนลูกเลนลายพ้ืน
นําอิฐบล็อกตัวหนอนสลับกับพ้ืนหญาจริงใหมีความ
โคงและล่ืนไหลเหมือนกับคลื่นน้ํา มีการแบงโซนขาย
สินคาออกเปน 3 โซน  คือ โซนขายอาหารคาว       
โซนขายอาหารหวานและโซนขายของท่ีระลึกและยัง
มีเครื่องออกกําลังกายสําหรับบุคคลทั่วไปและผูพิการ  

เมื่อไดทําการปรับปรุงผังบริ เวณตลาดริมน้ํา 3 
อําเภอฝงอัมพวาและรานคาจะทําใหพ้ืนท่ีในตลาด   
มีความเปนระเบียบในการขายสินคามากขึ้น และมี
การนําสินคาในทองถิ่นมาขายเพ่ิมขึ้นสงเสริมใหคน
ในชุมชนมีรายไดและนักทองเท่ียวไดซื้อสินคา ไดเขา
มาเที่ยวชมตลาดริมน้ํา 3 อําเภอฝงอัมพวาแหงนี้ 
และยังสามารถเขามาสักการะวิหารหลวงปูหยอด  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือปรับปรุงผังบริเวณตลาดริมน้ํา 3 อําเภอ        
ฝงอัมพวา 
2. เพ่ือวิเคราะหและออกแบบโดยใชเอกลักษณของ
ตลาดน้ํา 3 อําเภอฝงอัมพวานํามาประยุกตใชกับ
รานคาใหเขากับยุคสมัยในปจจุบัน 

 
ระเบียบวิจัย 
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ตําแหนงพ้ืนที่ตลาดริมน้ํา 3 อําเภอฝงอัมพวา ตั้งอยู
ที่ตําบลวัดประดู อําเภออัมพวา สมุทรสงคราม     

ทําการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือ
ศึกษากายภาพของพ้ืนที่ตลาดริมน้ํา 3 อําเภอฝง
อั ม พ ว า ท้ั ง ห ม ด  จ า ก นั้ น จ ะ เ ก็ บ ข อ มู ล จ า ก
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ เพ่ือนํามาสรุปผล 
สําหรับการสํารวจลักษณะทางกายภาพตลาดริมน้ํา 
3 อําเภอ   ฝงอัมพวา 
 

 
รูปที ่1 แผนที่ตลาดริมน้ํา 3 อําเภอฝงอัมพวา 
 

ทิศเหนือ จรดคลองแควออม 

ทิศใต  จรดหองสมุดประชาชน 

ทิศตะวันออก จรดกุฎิเจาอาวาส วัดแกวเจริญ 

ทิศตะวันตก จรดโรงเรียนวัดแกวเจริญเฟอบํารุง 
สําหรับการเก็บขอมูลจากแบบสัมภาษณ                
คําถามสําหรับการสัมภาษณประกอบไปดวย 

          1.ประวัติความเปนมา 
      1.1 การกอตั้งตลาดริมน้ํา 3 อําเภอ         
ฝงอัมพวา   

2. ดานการกายภาพ 

        2.1 การใชงานเดิมของพ้ืนที่ 
              2.2 สภาพปญหาของพ้ืนที่ 
              2.3 ขนาดพ้ืนที่ 

3. หลักการและขอจํากัดในการออกแบบ
ปรับปรุ งผั งบ ริ เวณของตลาดริม นํ้า  3 อํา เภอ         
ฝงอัมพวา  

4. ความเหมาะสมของการใชพ้ืนท่ีในการ
รองรับนักทองเที่ยวของตลาดริมน้ํา  3 อําเภอ           
ฝงอัมพวา 

5. ความคิดเห็นตอโครงการปรับปรุงผัง
บริเวณตลาดริมน้ํา 3 อําเภอฝงอัมพวา 

6. มีการบริหารจัดการพ้ืนที่บริเวณตลาด
ริมน้ํา 3 อําเภอฝงอัมพวา 

7.  พ้ืนที่บริ เวณตลาดริมน้ํ า  3 อํา เภอ        
ฝงอัมพวาจะมีการปรับปรุงในอนาคต 

สอบถาม (Questionnaire) กําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางใชสูตร ทาโร ยามาเน(Yamane, 

1970) ซึ่งกําหนดระดับความเชื่อมั่นเทากับ 95% 

และใหมีระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5% 

ผูวิจัยไดทําการประมาณคาจํานวนกลุมตัวอยาง 
 

 

 
 

 

n = ขนาดตัวอยางทีค่ํานวณได 

N = จํานวนประชากรที่ทราบคา (ในที่นี้= 200คน) 

e = คาความคลาดเคล่ือนที่จะยอมรับได 

ถากําหนดระดับความคลาดเคลื่อนเทากับ 5% จะใช
คา 0.05 

 

 
n = 133 คิดเปน 133 คน 
การศึกษาคร้ังนี้จึงใชกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 133 
คน เทากับ ตัวแทนของการศึกษา คือ ผูอาศัย หรือผู
เชา ในบริเวณพ้ืนที่นั้น 

n =  
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ผลการวิจัย 

จากการสํารวจขอมูลทางดานการปรับปรุงผังบริเวณ
ตลาดริมน้ํา 3 อําเภอฝงอัมพวา สามารถสรุปเปน
ประเด็นๆ ไดดังนี้ 

1. รานคาภายในตลาดริมนํ้า 3 อําเภอฝง
อัมพวา ขาดเอกลัษณประจําของตลาดและรานคา
สภาพท่ีคอนขางไมแข็งแรงและไมสามารถทนสภาพ
เวลาฝนตกได ทําใหรานคายังตองมีการปรับปรุง
พัฒนาใหเขากับสภาพพ้ืนที่โดยรอบ 

      1.1 ตลาดริมน้ํา 3 อําเภอฝงอัมพวาขาดการ
จัดระเบียบพื้นที่ลานจอดรถสําหรับนักทองเที่ยว 
     1.2 เสนทางเขา-ออกของรถยังไมเปน
ระเบียบชัดเจน ขาดการระบุเสนทางการเขา-ออก
ของตลาดน้ํา3อําเภอฝงอัมพวา 
     1.3 ตลาดริมนํ้า 3 อําเภอฝงอัมพวา มี
จุดที่ทิ้งขยะท้ังหมด3จุด 

   จุดที่1 อยูทางดานตรงขามศาลางานฌาปนกิจศพ 

   จุดที่2 อยูทางดานตรงขามหองสมุดประชาชน 

   จุดที่3 อยูทางดานใกลทางเขาใตตนไมภายใน
ตลาดริมน้ํา 3 อําเภอฝงอัมพวา 
และนอกเนื่องจากจุดทิ้งขยะทั้ง3จุดแลว ยังมีที่ทิ้ง
ขยะที่วางอยูตามรานคาและใตตนไมอ่ืนๆจึงควรมี
การจัดระเบียบจุดที่ทิ้งขยะเพ่ิมเติม เพ่ือใหเปน
ระเบียบเรียบรอยและรองรับกับนักทองเท่ียวที่เขา
มายังตลาดริมน้ํา 3 อําเภอฝงอัมพวา 
     1.4 เนื่องจากรานคาตลาดริมน้ํา 3 อําเภอ           
ฝงอัมพวา ตั้งขายของอยูบนทางเดินเทาจึงทําใหตอง
มีการจัดระเบียบทางเดินเทาเพ่ือใหนักทองเท่ียวและ
บุคลธรรมดาสามารถเดินบนทางเดินเทาไดอยาง
ปลอดภัยเพ่ือปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุบนเสนเขา-
ออกของรถได 
 

 
ภาพที่2 ปญหาจุดทิ้งขยะมีจํานวนนอย 

 

 
ภาพที่ 3 ปญหารานคาไมแข็งแรงคงทนและขาด
เอกลักษณประจําตลาด 
 

 
ภาพที่ 4 รานคาในตลาดริมน้ํา 3 อําเภอฝงอัมพวา 
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ภาพที่ 5 ปญหารานคาตั้งขายของอยูบนทางเทา 

 
ภาพที่ 6 ปญหาขาดการจัดระเบียบพื้นที่ลานจอด
รถ 

 

 
ภาพที่ 7 ปญหาเสนทางเขา-ออก ขาดการจัด
ระเบียบท่ีชัดเจน 

 
 

 
ภาพที่ 8 ศาลาสําหรับนั่งชมริมน้ํา 
 

 
ภาพที่ 9 ศาลาสําหรับนั่งชมริมน้ํา 
 

สําหรับผลการวิเคราะหจากแบบสอบถามทั้งหมด 
จํานวน 133 ชุด มีการตอบกลับ50%โดยมี
รายละเอียดหัวขอท่ีสอบถามดังนี้ 

ตอนท่ี1 เพศ อายุ 
ตอนท่ี2 การเขาถึงตลาดริมน้ํา 3 อําเภอฝง

อัมพวา 
2.1 ความสะดวกในการเขาถึงตลาดริมน้ํา  

3 อําเภอฝงอัมพวา 
2.2 แบงเสนทางการเขา-ออกชัดเจนหรือไม 
2.3 ตําแหนงปายแสดงเสนทางเขา-ออก

ชัดเจนหรือไม 
ตอนท่ี3 ที่จอดรถ  
3.1 ที่จอดรถเพียงพอในการรองรับ

นักทองเที่ยว 
3.2 การจัดพ้ืนที่ใหจอดรถใหกับ           

นักทองเที่ยวเหมาะสม 
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ตอนท่ี4 ทางเดินเทา 
4.1 มีทางเดินเทาสําหรับคนเดินภายใน

ตลาดริมน้ํา 3 อําเภอฝงอัมพวาเหมาะสมหรือไม 
4.2 วัสดุที่ปูพื้นทางเดินเทาสามารถเดินได

อยางสะดวกหรือไม 
4.3 สภาพพ้ืนผิวทางเดินแบบไหนที่สามารถ

เดินไดอยางสะดวก 

ตอนท่ี5 จุดท่ีทิ้งขยะ 
5.1 มีจํานวนที่เพียงพอในการท้ิงขยะหรือไม 
5.2 มีการแยกการท้ิงขยะแตละชนิดหรือไม 
5.3 ตําแหนงในการวางจุดทิ้งขยะสามารถ

มองเห็นชัดเจนหรือไม 
ตอนท่ี6 สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน

ตลาดริมน้ํา 3อําเภอฝงอัมพวา 
6.1 หองน้ําเพียงพอในการใชงานหรือไม 
6.2 มีอาหารท่ีนํามาขายเพียงพอในการซ้ือ

หรือไม 
6.3 มีพ้ืนที่สําหรับนั่งพักผอนและนั่งพักทาน

อาหาร 
6.4 มีจุดนั่งพักผอนสําหรับนักทองเที่ยวและ

ประชาชนทั่วไป 

6.5 มีแสงสวางเขาถึงตลาดริมนํ้า3อําเภอฝง
อัมพวา 

6.6 มีรองระบายนํ้าหรือทอระบายน้ําที่เปน
อุปสรรคในการเดินเที่ยวภายในตลาดริมน้ํา 3 อําเภอ
ฝงอัมพวาหรือไม 

ตอนท่ี 7 ขอเสนอแนะ 
สิ่งที่อยากใหปรับปรุง ประชาสัมพันธตลาดริมน้ํา 3
อําเภอฝงอัมพวาใหเปนที่รูจักเพ่ือใหนักทองเท่ียวได
เขามาเท่ียวชมและซื้อสินคาภายในตลาดและอยาก
ใหมีหนวยงานลงมาชวยสนับสนุนในดานของการ
ปรับปรุงตลาดใหมีสภาพท่ีสวยงาม 

       จากการวิจัยรวบรวมขอมูลสามารถทํา
ผลงานแบ งออกเปน  คือ  แผ นนํ า เสนอ  และ 
หุนจําลองผังบริเวณ หุนจําลองแบบขยายรานคา 

1. แผนนําเสนอ มีทั้งหมด 3 แผน 
แนวความคิดในการออกแบบแผนนําเสนอ วงกลมวง
ใหญ  เปรียบเหมือนจั งหวัดราชบุ รีกับจั งหวัด
สมุทรสงคราม       วงกลงวงเล็ก 3 วง เปรียบ
เหมือน ตลาดน้ําทั้ง 3 ตลาด ที่อยูในบริเวณใกลเคียง
กันในพ้ืนของจังหวัดราชบุรีกับจังหวัดสมุทรสงคราม 
จึงเลือกฟอรมวงกลมมาแทนความถึงความกลม
เกลียว ความรวมมือ แลวนํามาตัดทอนใหเหลือเพียง
แค เ ส น โค งและ เมื่ อนํ า เส น โค งมาต อกันก็ จะ
เหมือนกับสายน้ําที่เชื่อมทั้ง 3 ตลาดเขาดวยกัน 

 

 
ภาพที่10 แสดงแนวคิดในการนํามาใช 
 

 
ภาพที่11 แสดงโทนสีที่นํามาใช 

 

 
ภาพที่12 แผนนําเสนอที่1 
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ภาพที่13 แผนนําเสนอที่2 

 

 
ภาพที่14 แผนนําเสนอที่3 

 

2.หุนจําลองผังบริเวณ 

 
ภาพที่15 หุนจําลองผังบริเวณ 

 

 
ภาพที่16 หุนจําลองผังบริเวณ 

 

3. หุนจําลองแบบขยายรานคา โดยรานคา
แบงตามประเภทของรูปแบบราน  
     3.1 รานคาแบบชั่วคราว มีขนาดความ
กวาง 2.40ม. ความยาว 2.00ม. ความสูง 3.50ม. 
     3.2 รานคาแบบกึ่งถาวร มีขนาดความกวาง
2.40ม. ความยาว 2.60.ม. ความสูง 3.50ม. 
สวนประกอบของวัสดุที่ใชในการสรางโดยแยกเปน
สวนตาง ๆ ดังนี้ 1.หลังชิงเกิ้ล ทํามาจากไสกลางเปน
แผนไฟเบอรแข็งแรงเหนียวไมขาดงายเคลือบผิวดาน
นอกดวยยางมะตอยทั้งสองดาน ดานบนที่โชวจะอัด
ทับดวยกรวดละเอียดเปนเม็ดสีตาง ๆ มีสีใหเลือก
หลากสี(ใชในสวนของหลังคา) 2.ไมเทียมไฟเบอร
ซีเมนต เปนวัสดุสังเคราะหที่ผลิตขึ้นเพ่ือทดแทนไม
จริงวัสดุชนิดนี้สามารถนํามาทดแทนการใชไมจริง 
(ใชในสวนของผนังชั้นวางของและพ้ืนของรานคา)  
3.ไมไผตง ไผพื้นเมืองของไทย ลําใหญ ขอบวมนูนชัด 
โครงสราง นิยมนํามาทําเปนเสารับน้ําหนัก 

(ใชในสวนของเคานเตอรรานคา) 4.ไมไผสาน ไมไผ
ลามิเนต (ใชในสวนของฝาเพดานรานคาปองกันฝน
ไมใหน้ํารั่วไหลลงมาได) 5.ลอเลื่อน มีความน่ิม 
ยืดหยุน ทําใหไมเกิดเสียงดังรบกวนเวลาเข็น ไมทํา
ให พ้ืน เปนรอย  เหมาะกับการใช ง านที่ มี ก าร
เคลื่อนยายบอย ๆ (ใชในสวนของการติดต้ังลอเลื่อน
ใหสามารถเคล่ือนยายไดสะดวก) 6.เหล็กกลอง
สี่เหลี่ยม แบบโปรงเหมาะสําหรับงานโครงสรางทั่วไป
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ที่ไมรับน้ําหนักมากเชน เสา,นั่งราน เปนตน สามารถ
นําไปประยุกตใชในงานทั่วไปทดแทนการใชไม 
คอนกรีต และเหล็กรูปพรรณชนิดอ่ืนๆ น้ําหนักเบา 
และมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน (ใชในสวนของ
โครงสรางเสา) 
 

 
ภาพที่ 17 หุนจําลองแบบขยายรานคา 
 

สรุปและอภิปรายผล 

1. แผนนําเสนอ เปนการนํารูปภาพสถานที่
จริงมายอใหอยูในรูปที่เหมาะสมและเขาใจไดงาย มี
การจําลองภาพ 3D ผังบริเวณที่ไดทําการปรับปรุง
แลวใหมองเห็นถึงการเปล่ียนแปลงและทัศนียภาพ
โดยรอบของตลาดริมนํ้า3อําเภอฝงอัมพวา มีการนํา
โทนสีมาใชเปนสีเอกรงคเลือกสีฟามาใชในงานโดยมี
การไลโทนสีจากสีเขมไปจนถึงสีฟาออนใหเขากับ
แนวความคิด 

2. หุนจําลองผังบริเวณ จําลองภาพใหเห็น
ถึงแนวคิดในการปรับปรุงผังบริเวณและทัศนียภาพ
โดยรอบของตลาดริมนํ้า 3 อําเภอฝงอัมพวา มีที่ทํา
การปรับปรุงคือ ทางเขา-ออกของท่ีจอดรถ แยก
ประเภทของท่ีจอดรถ สนามเด็กเลน ที่ออกกําลังกาย        
โซนขายอาหาร ที่นั่งพักคอย จุดที่ทิ้งขยะ 
 

 
ภาพที่18 แสดงท่ีจอดรถจักรยาน 

 

 
ภาพที่19 แสดงท่ีจอดรถยนต 
 

 
ภาพที่20 แสดงโซนขายอาหารและท่ีนั่งพักคอย 

 

3.หุนจําลองแบบขยายรานคา จากการ
สํารวจและสรางเอกลักษณ สามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการสรางเอกลักษณ โดยแบงประเภท
รานคาดังนี้         1.รานคาชั่วคราว จะขายสินคา
ประเภทของแหง เชน ผลไม ขนม เสื้อผา พวงมาลัย
ดอกไม ธูป เทียน       ที่เชาพระ ฯลฯ พ้ืนที่รานคา
จะมีขนาดเล็กกวารานคากึ่งชั่วคราว เนื่องจากวาขาย
สินคาจําพวกของแหงไมไดมีพ้ืนที่ในการปรุงอาหาร 
จึงมีขนาดที่พอเหมาะในการขายสินคา 2.รานกึ่ง
ชั่วคราว มีการขายสินคาประเภทของสด อาหารคาว 
อาหารจานเดียว รานคาจึงมีขนาดความยาวกวาราน
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ชั่วคราว เนื่องจากตองมีพ้ืนที่ในการปรุงอาหาร ทํา
ความสะอาดจานชามและอุปกรณทําอาหาร เปนการ
ปรับปรุงเพ่ือสรางเอกลักษณเพ่ิมความนาสนใจจาก
ตัวรานคา       พาณิชยกรรม โดยการนําวัสดุ
ธรรมชาติคือไมไผมาประยุกตกับวัสดุที่หาไดงายคือ 
ไมไผสานลามิเนต ไมเทียมไฟเบอรซีเมนต หลังคาซิง
เกิ้ล เหล็กกลองและลอเลื่อน ใหไดถึงกลิ่นอายของ
ธรรมชาติและวิถีชีวิต เพ่ือยกระดับการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมใน      ตลาดริมนํ้า 3 อําเภอฝงอัมพวา
และสงเสริมใหมีนักทองเท่ียวเขามาเที่ยวชมและ
จับจายซื้อสินคาภายในตลาดริมน้ํา 3 อําเภอฝงอัมพ
วา และเม่ือมีนักทองเที่ยวเขามาเพ่ิมขึ้นจะทําให
ตลาดริมน้ํา 3 อําเภอฝงอัมพวาเปนที่รูจักมากข้ึน คน
ในชุมชนเกิดรายไดจากการนําสินคามาขาย เกิด
กิจกรรมตาง ๆ ภายในตลาดริมนํ้า 3 อําเภอฝงอัมพ
วา 
 

 
ภาพที่21 แสดงโซนรานคาขายอาหารคาว 

 

 
ภาพที่22 แสดงโซนรานคาขายของท่ีระลึก 

 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย แผนนําเสนอ

และหุนจําลองผังบริเวณ หุนจําลองแบบขยายรานคา 
สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้  

1.แผนนําเสนอ สวนใหญเปนการนําเอา
รูปภาพจากสถานที่จริงมายอใหอยูในรูปแบบท่ีมี
ขนาดเหมาะสมสามารถมองเห็นถึงปญหาจริงภายใน
พ้ืนที่และการจําลอง 3D          ผังบริเวณตลาด
ริมน้ํา 3 อําเภอฝงอัมพวาท่ีไดทําการปรับปรุงแลว
สามารถเปนประโยชนตอหนวยงานในทองถิ่นและ
สามารถนําแนวทางนี้ ไปประยุกตใชสําหรับพ้ืนที่
ตลาดริมน้ํา 3 อําเภอฝงอัมพวา 

2.หุนจําลองผังบริเวณ จําลองใหเห็นถึง
แนวคิดในการปรับปรุงและทัศนียภาพโดยรอบ 

3.หุนจําลองแบบขยายรานคา ขอมูลที่ได
สามารถนําไปประยุกตใชในสวนอ่ืนๆในบริเวณพ้ืนท่ี     
พาณิ ชยกรรม มิ ใช เ พีย งแต ร า นค าอาจนํ า ไป
ประยุกตใชในสวนอ่ืน เชน ทางเดินบริเวณรอบๆ  
ของพ้ืนท่ีและสวนอ่ืนๆเพ่ือที่จะกระตุนเปนแหลง
ทองเท่ียว และสรางเอกลักษณพ้ืนที่ตลาดริมน้ํา      
3 อําเภอฝงอัมพวาและเปนประโยชนตอหนวยงาน
ในทองถิ่น สามารถนําแนวทางนี้ ไปประยุกตใช
สําหรับพ้ืนที่พาณิชยกรรมทั้งหมดของตลาดริมน้ํา    
3 อําเภอฝงอัมพวา เพ่ือเปนประโยชนตอดานการ
ทองเที่ยวของชุมชนเอง 
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