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บทคัดย่อ 

 
บริเวณชุมชนตลาดริมน ้าบางนกแขวกมีอาคาร 3 ประเภท คือ ตึกแถว คสล. 2 ชั น จ้านวน 14 คูหา ตั งอยู่ช่วง

ปากคลองบางนกแขวก และเรือนแถวไม้โบราณ 1 ชั น ซึ่งมีลักษณะเป็นแถวยาวมีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาจ้านวน 5 6 
คูหา ซึ งได้มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนของลักษณะพื นที่ใช้สอยภายในบ้านให้มีความเหมาะสมตามลักษณะครอบครัว ซึ่งการ
แก้ไขปรับเปลี่ยนเหล่านั นจะส่งผลให้รูปแบบสถาปัตยกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จึงเป็นเหตุประจ้าเป็นต้อง
ศึกษาพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยของเรือนแถวไม้โบราณที่จะส่งผลต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมพื นถิ่นในชุมชนริมน ้าบางนก
แขวก 
 เพ่ือส้ารวจพื นที่ใช้สอยและพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยในเรือนแถวไม้โบราณ และวิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรม
เรือนแถวไม้โบราณเพ่ือเผยแพร่ให้แก่นักท่องเที่ยว นักศึกษา บุคคลที่สนใจ 
 การศึกษาเก็บข้อมูลการวิจัยนั นใช้วิธีการศึกษาเก็บข้อมูลจากการส้ารวจทางกายภาพภายในเรือนแถว ไม้
โบราณบางนกแขวก ศึกษาพฤติกรรมผู้อยู่อาศัย และการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัย โดยมีรายละเอียดการ
สัมภาษณ์ดังนี  1) ประวัติของชุมชน 2) ข้องมูลของผู้อยู่อาศัยภายในชุมชน 3) ข้อมูลลักษณะพื นที่ใช้สอย  
 ผลของการวิจัยที่สรุปจะสามารถน้าไปใช้ศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรมของเรือนแถวไม้โบราณ และประวัติ
ความเป็นมาของของชุมชนตลาดเก่าบางนกแขวก ข้อมูลทั งหมดล้วนเรียบเรียงน้าเสนอออกมาในรูปแบบ แผ่นน้าเสนอ 
แผ่นพับ และหนังสือจุลสาร  
 
ค้าส้าคัญ : เรือนแถวไม้โบราณ , การเปลี่ยนแปลง , บางนกแขวก 
 
 

บทน้า 
เรือนแถวไม้โบราณบางนกแขวกอายุ 150 ปี 

นั นได้สร้างขึ นเพื่อท้ากิจการค้าขายรวมทั งพักอาศัย ท้า
ให้เรือนแถวไม้โบราณได้มีความแตกต่างจากเรือนพัก
อาศัยทั่วไป ทั งลักษณะทางกายภาพและลักษณะพื นที่
ใช้สอยภายใน ซึ่งลักษณะพื นที่ใช้สอยภายในนั นก็จะ
แตกต่างกันไปตามแต่พฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยในแต่ละ
หลัง และจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั นลักษณะของเรือน
แถวไม้โบราณนั นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อย
เ พี ย ง ใ ด โ คร งก าร วิ จั ยนี จึ ง เ ป็ น ก ารศึ กษา กา ร

เปลี่ยนแปลงลักษณะพื นที่ใช้สอยภายในเรือนแถวไม้
โบราณบางนกแขวกตั งแต่ผู้อยู่อาศัยนั นได้เริ่มเข้ามา
อาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยน แก้ ไข 
ซ่อมแซม ตามแต่พฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยในแต่ละหลัง 
โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัย และจาก
การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัยในแต่ละหลัง 
ดังนั นผู้ท้าวิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญและได้จัดท้า
โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเรือนแถวไม้โบราณของ
ตลาดริมน ้าบางนกแขวก เป็นการศึกษาข้อมูลลักษณะ
เรือนแถวไม้โบราณบางนกแขวกเพ่ือที่จะน้าข้อมูลมา

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๓ 

The Third FIT SSRU Conference 2020

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 21 -



 
 

ท้าการเผยแพร่ความรู้ ให้ประชาชนในพื นที่หรือบุคคล
ที่มีความสนใจได้ทราบถึงลักษณะของเรือนแถวไม้
โบราณในชุมชนตลาดริมน ้าบางนกแขวก 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือส้ารวจพื นที่ใช้สอยและพฤติกรรมของผู้

อยู่อาศัยในเรือนแถวไม้โบราณชุมชนตลาดริมน ้าบาง
นกแขวก 

2. วิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารเรือน
แถวไม้โบราณชุมชนริมน ้าบางนกแขวก 

3. เ พ่ือเผยแพร่รูปแบบการเปลี่ยนแปลง
สถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้โบราณของชุมชนตลาด
ริมน ้าบางนกนกแขวก 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 แนวทางในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเรือน
แถวไม้โบราณของตลาดริมน ้าบางนกแขวกจะใช้วิธีการ
วิจัยจากการส้ารวจและการสัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัย 
จากนั นจะเก็บข้อมูลเพื่อน้ามาสรุป 
 จากการส้ารวจลักษณะทางกายภาพของ
บ้านพักอาศัยนั นมีลักษณะเหมือนห้องแถวติดกันมี
ทางเดินติดต่อกัน โดยวิธีการส้ารวจใช้วิธีการเดินเท้าใน
การส้ารวจ มีกล้องถ่ายภาพและสมุดจดบันทึกเพ่ือใช้ใน
การเก็บข้อมูล 
 ส้าหรับการเก็บข้อมูล ใช้การสัมภาษณ์เป็น
ลักษณะแบบเปิด (Open-Ended Question) โดย
ก้าหนดหัวข้อที่ท้าการสอบถามดังนี  
1) ประวัติของชุมชน  
2) ข้องมูลของผู้อยู่อาศัยภายในชุมชน       

2.1) จ้านวนผู้อยู่อาศัย 
 2.2) อาศัยอยู่มาแล้วกี่ปี  
 2.3) อาชีพ , กิจการการค้า  
3) ข้อมูลลักษณะพื นที่ใช้สอย 
 3.1) การปรับปรุง ซ่อมแซม พื นที่ภายใน  
 

ผลการวิจัย 
 จากการส้ารวจข้อมูลทางด้านกายภาพเรือน
แถวไม้โบราณริมน ้าบางนกแขวกสามารถสรุปได้ดังนี  

 
ภาพที่ 1 แปลนแผนผัง 
 

เรือนแถวไม้โบราณชุมชนริมน ้าบางนกแขวกมี
เป็นเรือนที่สร้างขึ นมาเพ่ือกิจกรรมค้าขายรามที่งพัก
อาศัยดังนั นพื นที่ใช้สอยของเรือนแถวไม้โบราณจึง
แตกต่างจากเรือนพักอาศัยทั่วไป โดยเรือนแถวไม้
โบราณเป็นเรือนผนังไม้ซ้อนเกล็ดส่วนใหญ่มีจ้านวน 1 
ชั น มีเพียงบ้านเลขที่ 13-14 , 46-47 , 54-58 ที่ได้มี
การต่อ เติ มชั นที่  2  ขึ น  มี จ้ านวน  56  คูหา  21 
ครอบครัว ซ่ึงแต่ละคูหามีความสูงประมาณ 3.00 เมตร 
หน้ากว้างประมาณ 3.50 เมตร และความยาวประมาณ 
10.00 เมตร ไม่รวมที่มีการต่อเติมเพ่ิม ลักษณะของ
หลังคามี 2 แบบ โดยแบบที่ 1 แบบหลังคาปั้นหยา 
และแบบที่ 2 แบบทรงจั่วซึ่งหันแนวจั่วไปตามทิศทาง
ต่าง ๆ มีชายคาเชื่อมต่อกันเพ่ือกันแดดฝน 

 

 
ภาพที่ 2 ลักษณะเรือนแถวไม้โบราณ 
 

 
ภาพที่ 3 ลักษณะเรือนแถวไม้โบราณ 
 

ด้านหน้าเรือนอีกชั นหนึ่ง หน้าเรือนแถวไม้
โบราณริมน ้าบางนกแขวกนั นจะหันหน้าไปทางแม่น ้า
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แม่กลอง ปักเสาไม้ลงไปในแม่น ้า ยกพื นเรือนให้นน ้า 
สร้างทางเดินสะพานส้าหรับเดิมติดต่อกันมา ภายใน
เรือนแถวไม้โบราณจะแบ่งเป็น 2 ส่วน นั นคือส่วนหน้า
จะเปิดเป็นร้านค้ามีพื นที่ส้าหรับการค้าขาย และวาง
สินค้าพื นที่ส่วนหลังเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งประกอบด้วย 
ห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้า เรือนครัวและที่รับประทาน
อาหาร ส่วนสะพานทางเดินนั นมีความกว้างประมาณ 
2.50 – 3.00 เมตร  

 
ภาพที่ 3 ลักษณะส่วนสะพานทางเดิน 
 ถัดจากสะพานทางเดินออกไปจะมีท่าน ้าเพ่ือ
เป็นท่าเทียบเรือส้าหรับการขนถ่ายสินค้า ขึ น -ลง 
บริเวณด้านข้างของเรือนร้านค้าริมน ้าจะมีลักษณะจะ
เหมือนเรือนไทยพักอาศัยทั่วไป ยกเว้นแต่ช่วงหน้า
เรือนร้านค้าริมจะท้าเป็นประตูบานพับไม้ และประตู
บานกระทุ้งท่ีท้าด้วยสังกะสี 

 
ภาพที่ 4 ลักษณะประตูบานกระทุ้งที่ท้าด้วยสังกะสี 
 

 
ภาพที่ 5 ลักษณะประตูบานพับไม้ 

 ส้าหรับผลการสัมภาษณ์จากทั งหมด 21 หลัง 
ได้รับการกลับ 15 หลัง ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดดังนี   
1) ประวัติของชุมชน 
 คลองบางนกแขวกเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับ
คลองด้าเนินสะดวกขุดขึ นพร้อมกับคลองภาษีเจริญ ใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4 
เพ่ือขยายเส้นทางคมนาคมขนส่งจากพระนครเพ่ือไปสู่
เมืองทางภาคตะวันตก ซึ่งแต่เดิมนั นเคยมีตลาดน ้าที่
เรียกว่า  “นัดบางนกแขวก” เป็นศูนย์กลางการค้าขาย
แลกเปลี่ยนสินค้า โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรต่าง 
ๆ เมื่อก่อนมักจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาจอดเรือตั งแต่ฟ้ายังไม่
สางและผู้คนก็เริ่มทยอยออกมาเพ่ือจับจ่ายซื อสินค้าทั ง 
ของคาว ของหวาน ของสด ของแห้ง จนกระทั่งเมื่อเริ่ม
มีการสร้างถนนตัดผ่านความคึกคักเหล่านั นก็เริ่มเลือน
หายไป 
 

 
ภาพที่ 6 รูปปากคลองบางนกแขวก 
 
 ตลาดน ้าบางนกแขวก เคยเป็นแหล่งการค้าใน
ที่คึกคักในอดีต ริมฝั่งแม่น ้าแม่กลองมีเรือนแถวไม้
โบราณที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ปลูกติดต่อกันนับเป็น
ตลาดริมน ้าที่ยาวที่สุดของสมุทรสงคราม ร่องรอยของ
อดีตสามารถที่จะชมได้ที่  ร้านขายยาจีนตงซัวฮึ ง 
ปั๊มน ้ามันเก่าแก่ริมแม่น ้า บ้านนายกังวาน หรือ เจ้าพ่อ
บางนกแขวกบ้านอภิเดช ศิษย์หิรัญ นักมวยไทยที่ได้
ฉายาว่า “จอมเตะแห่งบางนกแขวก” มีตรอกเล็กๆ
ทางเข้าตลาดที่เดิมเป็นทางเดินไปโรงสูบฝิ่น 
 นอกจากนี ยังมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับช่วง
สมัยของสงครามโลกครั งที่ 2 เป็นจุดแวะพักของทหาร
ญี่ปุ่นที่ใช้เป็นเส้นทางล้าเลียงเสบียงและยุทโธปกรณ์ที่
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ใช้ในทางการทหารระหว่างกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี และ
ได้ มี ก า รทิ ง ระ เบิ ด โ ดยระ เบิ ดนั น เป็ นของฝ่ า ย
สัมพันธมิตร บริเวณหน้าวัดเจริญสุขาวรวิหาร หนึ่งใน
ระเบิดนั นเป็นระเบิดด้าน ชาวบ้านจึงได้มีความเชื่อใน
เรื่องของความศักดิ์ของหลวงพ่อโต วัดเจริญฯ ที่ท้าให้
ระเบิดด้าน และได้มีการเก็บรักษาไว้เพ่ือเป็นอนุสรณ์
สถานบริเวณท่ีประตูน ้าบางนกแขวก 
 

 
ภาพที่ 7 ภาพทิ งระเบิดบริเวณหน้าวัดเจริญสุขา
วรวิหาร 
 

 
ภาพที่ 8 อนุสรณ์สถาน ระเบิดด้านบริเวณประตูน ้า
บางนกแขวก 
 
2) ข้องมูลของผู้อยู่อาศัยภายในชุมชน   
2.1) จ้านวนผู้อยู่อาศัย  
 2.2) อาศัยอยู่มาแล้วกี่ปี 
  2.3) อาชีพ , กิจการการค้า  
3) ข้อมูลลักษณะพื นที่ใช้สอย  
 3.1) การปรับปรุง ซ่อมแซม พื นที่ภายใน  
 

 
ภาพที่ 9 แปลนแผนผัง 
ข้อมูล Group A บ้านเลขที่ 16 – 17 
 

 
ภาพที่ 10 แสดงลักษณพื นที่ใช้สอย บ้านเลขที่ 16 – 
17 
 
ข้อมูลของผู้อยู่อาศัย 

ผู้อยู่อาศัย คือคุณสุวรรณา ปัจจุบันได้อาศัยอยู่
กับน้องชายคือคุณสมชาย 2 คน คุณสุวรรณาและคุณ
สมชายอาศัยอยู่ที่ตลาดเก่าตั งแต่จ้าความได้ มากกว่า 
70 ปี โดยบ้านของคุณสุวรรณาและคุณสมชายนั นได้
เปิดกิจการค้าขาย โดยขายของโชห่วยเปิดกิจการทุกวัน 
ข้อมูลลักษณะพื นที่ใช้สอย 

พื นที่ภายในนั น บริเวณหลังบ้านมีห้องครัว
แบบเปิด และห้องน ้าไม่มีประตทางด้านหลังไปที่ถนน 
ภายในบ้านมีห้องที่กันขึ นเพ่ือเก็บสินค้าที่จะไว้ส้าหรับ
ค้าขาย ส่วนพื นที่บริเวณด้านหน้านั นมีไว้ส้าหรับค้าขาย
ในตอนกลางวันและใช้พักอาศัยหลับนอนในเวลา
กลางคืน 
 พื นที่สอยใช้มีลักษณะแบบนี ตั งแต่คุณสุวรรณา
จ้าความได้ ไม่ได้มีการต่อเติมใดๆทั งสิ น มีเพียงแต่ติด
ประตูเหล็กยืดเพ่ือความปลอดภัยที่มากขึ น ในช่วงปี 
2535 ต่อมาในช่วงปี 2556 หลังคาได้เกิดความเสียหาย 
จึงได้เปลี่ยนสังกะสีใหม่ 
 
 

ห้องน ้า 
ห้องครัว 

ห้องเก็บของ 
ห้องเก็บของ 

พื นที่อเนกประสงค์ 

บ้านเลขที่ 16-17 

Group A Group B Group C 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๓ 

The Third FIT SSRU Conference 2020

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 24 -



 
 

ข้อมูล Group A บ้านเลขที่ 21 – 22  
 

 
ภาพที่ 11 บุคคลการที่เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ 
 

 
ภาพที่ 12 แสดงลักษณพื นที่ใช้สอย บ้านเลขที่ 21 - 
22 
 
ข้อมูลของผู้อยู่อาศัย 

ผู้อยู่อาศัย คุณพูนศักดิ์ ตันติเดชามงคล อาศัย
อยู่ก่อนปี พ.ศ 2520 อาศัยอยู่อยู่กับลูกของตนเอง 
ลูกสะใภ้ และหลาน โดยคุณพูนศักดิ์นั นได้เปิดกิจการ 
ส่งน ้าแข็ง เครื่องดื่ม ตามร้านอาหารและร้านโชห่วย
ทั่วไป ในบางครั งก็รับซ่อมแซมบ้าน 
ข้อมูลลักษณะพื นที่ใช้สอย 

โดยพื นที่ภายในนั น บริเวณส่วนหน้าบ้านใช้
ส้าหรับเป็นพื นที่พักผ่อนของบ้าน มีการกั นห้องเพ่ือใช้
เป็นห้องนอน ถัดจากห้องนอนไปจะเป็นห้องเล็ก ๆ 
สองห้องเป็นผนังคอนกรีตและพื นคอนกรีตไว้ส้าหรับ
เก็บของและห้องน ้า ด้านหน้าของห้องเก็บของกับ
ห้องน ้าเป็นพื นที่ของครัวและวางสินค้าที่จะน้าไปส่ง
ให้แก่ลูกค้า โดยจะออกทางประตูด้านหลังที่เป็นประตู
เหล็กยืด 

 
 

ข้อมูล Group A บ้านเลขที่ 23 – 24  

 
ภาพที่ 13 สัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัย 
 

 
ภาพที่ 14 แสดงลักษณพื นที่ใช้สอย บ้านเลขที่ 23 – 
24 
 

ข้อมูลของผู้อยู่อาศัย 
ผู้อยู่อาศัย คุณแดง ตันติเดชามงคล อาศัยอยู่

ตั งแต่จ้าความได้ มากกว่า 40 ปี อาศัยอยู่คนเดียว ใน
อดีตบ้านของคุณแดงได้เปิดกิจการ ปั๊มน ้ามันเรือ และ
ขายของโชห่วยทั่วไป  ปัจจุบันได้เลิกกิจการไปแล้วและ
ไม่ได้ท้ากิจการค้าขายใด ๆ อีกเลย 
ข้อมูลลักษณะพื นที่ใช้สอย 

ในช่วงปี พ.ศ 2550 ได้มีต่อเติมพื นที่ภายใน
โดยท้าการกันห้อง ท้าเป็นห้องแต่งตัวและห้องน ้า และ
ในช่วงปี พ.ศ 2556 ได้มีการเปลี่ยนหลังคาสังกะสีใหม่ 
เนื่องจากสังกะเดิมเกิดความช้ารุดเสียหายไม่สามารถใช้
งานได้อีก 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องครัว 
ห้องเก็บของ 

ห้องน ้า 

พื นที่อเนกประสงค์ 

ห้องนอน 

ห้องนอน 

ห้องน ้า 
ห้องแต่งตัว 

พื นที่อเนกประสงค์ 
ห้องนอน 

ห้องครัว 

พื นที่อเนกประสงค์ 

พื นที่อเนกประสงค์ 

ห้องนอน แปลนบ้านกอ่นเปลี่ยนแปลง แปลนบ้านหลังเปลี่ยนแปลง 

แปลนบ้านกอ่นเปลี่ยนแปลง แปลนบ้านหลังเปลี่ยนแปลง 
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ข้อมูล Group A บ้านเลขที่ 27 
 

 
ภาพที่ 15 แสดงลักษณพื นที่ใช้สอย บ้านเลขที่ 27 
 
ข้อมูลของผู้อยู่อาศัย 

ผู้อยู่อาศัย คุณมะลิ พุทธชาดภิญโญ อยู่กัน 3 
คน อาศัยอยู่ประมาณ 30 ปี ไม่มีกิจการค้าขาย 
ข้อมูลลักษณะพื นที่ใช้สอย 

ในปี พ.ศ 2556 ได้มีการเปลี่ยนหลังคาสังกะสี
ใหม่ เนื่องจากสังกะเดิมเกิดความช้ารุดเสียหายไม่
สามารถใช้งานได้ 

ในปี พ.ศ 2561 ได้มีการต่อเติมกั นห้องซึ่งเป็น
ห้องนอน 1 ในส่วนห้องนอน 2 นั น มีมาตั งแต่คุณมะลิ
ได้ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่แล้ว 
 
ข้อมูล Group A บ้านเลขที่ 28 – 29 
 

 
ภาพที่ 16 สัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัย 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 17 แสดงลักษณพื นที่ใช้สอย บ้านเลขที่ 28 – 
29 
 
ข้อมูลของผู้อยู่อาศัย 

ผู้อยู่อาศัย คุณพงษ์ศักดิ์ อาศัยอยู่ตั งแต่จ้า
ความได้ มากกว่า 70 ปี ปัจจุบันอาศัยอยู่คนเดียว ใน
อดีตเคยรับจ้างรากเรือ รับ-ส่ง คนทางเรือ ปัจจุบันมี
กิจการขายยาหม่อง 
ข้อมูลลักษณะพื นที่ใช้สอย 

โดยพื นที่ภายในนั นบริเวณส่วนหน้าบ้านจะใช้
ส้าหรับเป็นพื นที่ท้ากิจการค้าขายและเป็นพื นที่พักผ่อน
ในปี พ.ศ. 2561 ได้มีการต่อเติมท้าห้องน ้าใหม่เป็นวัสดุ
คอนกรีตและมีการซ่อมแซมพื นบางส่วนที่เกิดความ
เสียหาย รวมถึงหลังคาด้วย มีประตูทางออกด้านหลัง
อยู่ในห้องนอน 

 
ข้อมูล Group A บ้านเลขที่ 30 – 31 
 

 
ภาพที่ 18 แสดงลักษณพื นที่ใช้สอย บ้านเลขที่ 30 – 
31 
 

ห้องน ้า 

ห้องนอน ห้องนอน 

ห้องครัว 

บ้านเลขที่ 28-29 

ห้องนอน 

ห้องน ้า 

พื นที่อเนกประสงค์ 

ห้องน ้า 

ห้องครัว 

ห้องนอน 

ห้องน ้า 

ห้องนอน 

บ้านเลขที่ 28-29 

พื นที่อเนกประสงค์ 

ห้องนอน 

พื นที่อเนก 

ประสงค์ 

พื นที่อเนก 

ประสงค์ 

ห้องน ้า ห้องน ้า 

บ้านเลขที่ 28 บ้านเลขที่ 29 

พื นที่อเนก 

ประสงค์ 

พื นที่อเนก 
ประสงค์ 

แปลนบ้านกอ่นเปลี่ยนแปลง แปลนบ้านหลังเปลี่ยนแปลง แปลนบ้านกอ่นเปลี่ยนแปลง แปลนบ้านหลังเปลี่ยนแปลง 

แปลนบ้านกอ่นเปลี่ยนแปลง แปลนบ้านหลังเปลี่ยนแปลง 
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ข้อมูลของผู้อยู่อาศัย 
ผู้อยู่อาศัย คุณพิมพ์พา พาณะเวสันติ อาศัยอยู่

มากกว่า 60 ปี ปัจจุบันอาศัยอยู่คนเดียว มีกิจการขาย
ขนมจีบ ซาลาเป้าวันเสาร์-อาทิตย์ ในวันธรรมดาไม่ได้มี
กิจการการค้าใด ๆ 
ข้อมูลลักษณะพื นที่ใช้สอย 

ในช่วงแรกคุณพิมพ์พาได้เช่าอาศัยเพียงห้อง
เดียว คือห้องที่ 31 ต่อมา ในปี พ.ศ 2540 ห้องเลขที่ 
30 ได้ขายต่อให้คุณพิมพ์พา 

ในปี พ.ศ 2557  ได้มีการเปลี่ยนหลังคาสังกะสี
ใหม่ เนื่องจากสังกะเดิมเกิดความช้ารุดเสียหายไม่
สามารถใช้งานได้  
 

 
ภาพที่ 19 แปลนแผนผัง 
 
ข้อมูล Group B ข้อมูลบ้านเลขที่ 34 
 

 
ภาพที่ 20 แสดงลักษณพื นที่ใช้สอย บ้านเลขที่ 34 
ข้อมูลของผู้อยู่อาศัย 

ผู้อยู่อาศัยไม่ประสงค์ออกนามและไม่ ให้
ถ่ายรูป ให้ข้อมูลเพียงว่า อาศัยอยู่กัน 3 คน อาศัยอยู่
ประมาณ 10 ปี เปิดกิจการค้าขายกิจการค้าขาย 
ข้อมูลลักษณะพื นที่ใช้สอย 

โดยพื นที่ภายในนั นบริเวณส่วนหน้าบ้านที่ใช้
ส้าหรับพื นที่พักผ่อน และจะกั นด้วยผนังไม้เป็นห้อง
ส้าหรับพักอาศัยในส่วนของห้องน ้านั นจะอยู่ด้านหลัง 

เจ้าของบ้านไม่ได้ท้าการเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมใด ๆ 
ตั งแต่เข้ามาอาศัยอยู่ 
 
ข้อมูล Group B บ้านเลขที่ 36 – 37 
 

 
ภาพที่ 21 สัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัย 
 

 
ภาพที่ 22 แสดงลักษณพื นที่ใช้สอย บ้านเลขที่ 36 – 
37 
 
ข้อมูลของผู้อยู่อาศัย 

ผู้อยู่อาศัย คุณชูศรี บรรชาวีมนตร์ มีผู้อาศัย
ด้วย 2 คน อาศัยอยู่นานมากกว่า 20 ปี คุณชูศรี มี
กิจการค้าขายผัดไทกุ้งสด เปิดร้านทุกวัน 
ข้อมูลลักษณะพื นที่ใช้สอย 

โดยพื นที่ภายในนั นบริเวณส่วนหน้าบ้านใช้
ส้าหรับเป็นพื นพักผ่อน มีการกั นพื นที่ท้าเป็นห้องนอน
ห้องน ้าอยู่บริเวณด้านหลังบ้านไม่มีประตูทางออกหลัง
บ้าน เจ้าของบ้านไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมใด 
ๆ มีเพียงแต่ซ่อมแซมเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปเรื่อย ๆในบาง
จุดที่เกิดความเสียหายในปี พ.ศ. 2559 หลังคาได้เกิด
ความเสียหายไม่สามารถใช้งานได้อีก  
จึงได้ท้าการเปลี่ยนใหม่ 

ห้องนอน 

ห้องน ้า 

พื นที่พักผ่อน 

Group A Group B Group C 

โถงทางเดิน 

โถงทางเดิน 

ห้องน ้า 

พื นที่อเนกประสงค์ 

พื นที่พักอาศัย 
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ข้อมูล Group B บ้านเลขที่ 41 
 

 
ภาพที่ 23 แสดงลักษณพื นที่ใช้สอย บ้านเลขที่ 41 
 
 
ข้อมูลของผู้อยู่อาศัย 

ผู้อยู่อาศัยไม่ประสงค์ออกนามและไม่ ให้
ถ่ายรูป ให้ข้อมูลเพียงว่า อาศัยอยู่เพียงคนเดียว อาศัย
อยู่ประมาณ 60 ปี ปัจจุบันไม่ได้เปิดกิจการใด ๆ 
ข้อมูลลักษณะพื นที่ใช้สอย 

ในอดีตบ้านเลขที่ 42 นั นได้มีลักษณะเหมือน
บ้านหลังอ่ืน ๆ มีผนังกั นระหว่างด้านหน้ากับด้านหลัง
จนประมาณปี พ.ศ. 2540 ได้ท้าการรื อออกและท้าการ
เปลี่ยนเป็นผนังสมาร์ทบอร์ดและกั นห้องใหม่โดยพื น
ส่วนหน้าไว้ส้าหรับพักผ่อนพูดคุยกับเพ่ือนบ้านและ
ห้องนอนจะอยู่บริเวณกลางบ้าน ห้องน ้าที่อยู่บริเวณ
ด้านหลังบ้าน ส่วนครัวเป็นครัวแบบเปิด อยู่บริเวณ
หน้าห้องน ้า ทั งยังเปลี่ยนเพดานใหม่ ประตูใหม่จาก
ประตูบานเฟ้ียมไม้ที่สามารถถอดออกได้เป็นประตู
เหล็กยืด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูล Group B ข้อมูลบ้านเลขที่ 42 
  
  

 
ภาพที่ 24 สัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัย 
 
 

 
ภาพที่ 25 แสดงลักษณพื นที่ใช้สอย บ้านเลขที่ 42 
 
ข้อมูลของผู้อยู่อาศัย 

ผู้อยู่อาศัย คุณสมเกียรติ อาศัยอยู่คนเดียว 
อาศัยอยู่ตั งแต่จ้าความได้ มากว่า 60 ปี คุณสมเกียรติ
เปิดกิจการร้านขายข้าวแห้งในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ 
ส่ ว น วั น ธ ร ร ม ด า นั น จ ะ เ ข้ า ม า ค้ า ข า ย อ ยู่ ใ น
กรุงเทพมหานครฯ โดยท้ากิจการนานกว่า 10 ปีแล้ว 
ข้อมูลลักษณะพื นที่ใช้สอย 

ในปี 2550 ได้ท้าการเปลี่ยนผนังไม้ทั งหมดใน
บ้าน เป็นผนังสมาร์ทบอร์ด รวมถึงเปลี่ยนเพดานใหม่ 
รื อผนังกั นห้องออก และเอาตู้ โชว์มากั นเพ่ือไม่ให้
มองเห็นพื นที่ส่วนตัวแทน 
 
 
 
 

พื นที่อเนก 

ประสงค์ 

ห้องนอน 

ห้องน ้า 

ห้องครัว 

ห้องนอน 

ห้องน ้า 

พื นที่อเนก 

ประสงค์ 

พื นที่พักอาศัย 

พื นที่อเนก 
ประสงค์ 

ห้องน ้า 

พื นที่อเนก 

ประสงค์ 

พื นที่พักอาศัย 

ห้องน ้า 

ห้องครัว 

แปลนบ้านกอ่นเปลี่ยนแปลง แปลนบ้านหลังเปลี่ยนแปลง 

แปลนบ้านกอ่นเปลี่ยนแปลง แปลนบ้านหลังเปลี่ยนแปลง 
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ข้อมูล Group B บ้านเลขที่ 43 

  
ภาพที่ 26 แสดงลักษณพื นที่ใช้สอย บ้านเลขที่ 43 
  
ข้อมูลของผู้อยู่อาศัย 
 ผู้อยู่อาศัยไม่ประสงค์ออกนามและไม่ ให้
ถ่ายรูป ให้ข้อมูลเพียงว่า อาศัยอยู่เพียงคนเดียว อาศัย
อยู่มากกว่า 10 ปี ปัจจุบันเปิดกิจการร้านกาแฟโบราณ 
ข้อมูลลักษณะพื นที่ใช้สอย 

ประตูหน้าบ้านเป็นประตูเหล็กยืดพื นที่ภายใน
นั นบริเวณส่วนหน้าบ้านที่ใช้ส้าหรับท้ากิจการค้าขาย
และจะใช้เป็นส่วนของครัวด้วยถัดจากพื นที่ท้ากิจการ
ไปจะถูกกั นด้วยผนั งไม้ เป็นพื นที่ พักผ่อน และมี
ห้องนอนอยู่ด้านหลังของบ้าน ส่วนห้องน ้ามีสองห้องจะ
อยู่บริเวณด้านหน้าของห้องนอนที่สอง 
 
ข้อมูล Group B บ้านเลขที่ 44-45 
 

 
ภาพที่ 27 แสดงลักษณพื นที่ใช้สอย บ้านเลขที่ 44-
45 
 
 
 
 

ข้อมูลของผู้อยู่อาศัย 
 ผู้อยู่อาศัยไม่ประสงค์ออกนามและไม่ ให้
ถ่ายรูป ให้ข้อมูลเพียงว่า อาศัยอยู่กัน 3 คน อาศัยอยู่
มากกว่า 50 ปี ปัจจุบันเปิดกิจการร้านขนมลูกชุบ 
ข้อมูลลักษณะพื นที่ใช้สอย 
 ประตูหน้าบ้านเป็นประตูเหล็กยืดพื นที่ภายใน
พื นที่ส่วนหน้าจะถูกแบ่งครึ่งด้วยผนังสมาร์ทบอร์โดย
ครึ่งซ้ายส้าหรับท้ากิจการค้าขาย ครึ่งขวาไว้ส้าหรับ
พื นที่อเนกประสงค์ซึ่งห้องครัวจะอยู่ในพื นที่นี  ถัดไปจะ
เป็นส่วนของห้องนอนติดกับห้องนอนจะเป็นห้องเก็บ
ของ ส่วนด้านหลังจะเป็นห้องน ้าสองห้องซึ่งจะอยู่
ติดกันและห้องนอนอีกห้อง และมีประตูหลังบ้าน 
 

 
ภาพที่ 28 แปลนแผนผัง 
 
ข้อมูล Group C บ้านเลขที่ 46 – 47 
. 

 
ภาพที่ 29 สัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัย 
 

 
ภาพที่ 30 แสดงลักษณพื นที่ใช้สอย บ้านเลขที่ 46-
47 
 
 

พื นที่พักผ่อน 

ห้องน ้า 

ห้องนอน 

พื นที่กิจการ 

ค้าขาย 

พื นที่อเนก 

ประสงค์ 

ห้องนอน 
ห้องเก็บของ 

ห้องน ้า ห้องนอน 

ห้องครัว 

ห้องนอน 

ห้องน ้า 

พื นที่กิจการ 

ค้าขาย 

ห้องน ้า 

พื นที่อเนกประสงค์ 

ห้องนอน ห้องน ้า 

ห้องครัว 

ห้องนอน 

ห้องน ้า 

พื นที่กิจการ 

ค้าขาย 

ห้องนอน 

Group A Group B Group C 

แปลนบ้านกอ่นเปลี่ยนแปลง แปลนบ้านหลังเปลี่ยนแปลง 

แปลนบ้านกอ่นเปลี่ยนแปลง แปลนบ้านหลังเปลี่ยนแปลง 

แปลนบ้านกอ่นเปลี่ยนแปลง แปลนบ้านหลังเปลี่ยนแปลง 

พื นที่กิจการค้าขาย 

พื นที่อเนก 

ประสงค์ 
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ข้อมูลของผู้อยู่อาศัย 
 ผู้อยู่อาศัย คุณนัน อดีตผู้ใหญ่บ้าน อาศัยอยู่
ภรรยา 2 คน อาศัยอยู่ตั งแต่จ้าความได้นานกว่า 63 ปี 
คุณนันมีกิจการค้าขายน ้าตาลปี๊บ ขายทุกวัน 
ข้อมูลลักษณะพื นที่ใช้สอย 

โดยพื นที่ภายในนั นบริเวณส่วนหน้าบ้านใช้
ส้าหรับเป็นพื นพักผ่อน มีการกั นพื นที่ด้วยแผ่นสมาร์ท
บอร์ดท้าเป็นห้องครัวและกั นห้องอีกห้องเพ่ือท้าเป็น
ห้องนอนด้วยวัสดุคอนกรีต และภายในห้องนอนได้มี
การกั นห้องเล็ก ๆ ด้วยวัสดุคอนกรีตเพ่ือท้าเป็นห้องน ้า 
ไม่มีประตูทางออกด้านหลังในอดีตบ้านหลังนี ได้มีการ
ต่อเติมชั นสองโดยมีบันไดขึ นชั นสองอยู่บริเวณพื นที่
พักผ่อน ก่อนจะท้าการรื อบันไดออกในปี พ.ศ. 2540  
 
ข้อมูล Group C บ้านเลขที่ 62 
 

 
ภาพที่ 31 แสดงลักษณพื นที่ใช้สอย บ้านเลขที่ 62 
 
ข้อมูลของผู้อยู่อาศัย 
 ผู้อยู่อาศัยไม่ประสงค์ออกนามและไม่ ให้
ถ่ายรูป ให้ข้อมูลเพียงว่า อาศัยอยู่กัน 2 คน อาศัยอยู่
ตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบันเปิดกิจการผ้าขาวม้า 
  
ข้อมูลลักษณะพื นที่ใช้สอย 
 ประตูหน้าบ้านเป็นประตูฝาบานกระทุ้ง หรือ 
ฝาหน้าถัง บริเวณส่วนหน้าบ้านที่ใช้ส้าหรับท้ากิจการ
ค้าขายผ้ าขาวม้าและใช้ผ้ าม่ านกั น เ พ่ือปิดไม่ ให้
บุคคลภายนอกมองเห็นพื นที่ส่วนตัวที่ใช้เป็นพื นที่พัก
อาศัย ถัดจากพื นที่ที่ใช้เป็นพื นที่อาศัยจะกั นห้องเพ่ือใช้
เป็นห้องครัว ส่วนของห้องน ้านั นจะอยู่นอกตัวบ้าน

เจ้าของบ้านไม่ได้ท้าการเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมใด ๆ 
ตั งแต่เข้ามาอาศัยอยู่ 
 
ข้อมูล Group C ข้อมูลบ้านเลขที่     66 – 67 
    

 
ภาพที่ 32 สัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัย 
 

 
ภาพที่ 33 แสดงลักษณพื นที่ใช้สอย บ้านเลขที่ 66-
67 
 
ข้อมูลของผู้อยู่อาศัย 
 ผู้อยู่อาศัย คุณอาพร อาศัยอยู่กัน 3 คน โดน
อาศัยอยู่ตั งแต่ พ.ศ 2515 ปัจจุบันไม่มีการเปิดกิจการ
ใด ๆ 
 
ข้อมูลลักษณะพื นที่ใช้สอย 
 ในปี พ.ศ.2550 โดยพื นที่ภายในนั น บริเวณ
ส่วนหน้าบ้านที่ใช้ส้าหรับเป็นพื นพักผ่อน ท้าการกั น
พื นที่ครึ่งหนึ่งด้วยผนังสมาร์ทบอร์ด ท้าการต่อเติม
กั นห้องนอนใหม่ด้วยผนังสมาร์ทบอร์ด และท้าการ
ติดตั งประตูเหล็กยืดเพ่ิมเพ่ือความปลอดภัยมากขึ น 
พื นที่ของครัวเป็นครัวแบบเปิดส่วนของห้องน ้ามีสองห้อ
งอยู่บริเวณด้านหลังของบ้าน มีประตูทาง 
ออกหลังบ้าน 

 
 

พื นที่อเนก 

ประสงค์ 

ห้องครัว 

ห้องน ้า 
พื นที่อเนกประสงค์ 

ห้องนอน 

ห้องครัว 

ห้องน ้า ห้องน ้า ห้องน ้า ห้องน ้า 

พื นที่อเนก 

ประสงค์ 

พื นที่อเนก 

ประสงค์ 

พื นที่พักผ่อน 

 

พื นที่พักผ่อน 

 

บ้านเลขที่ 66 บ้านเลขที่ 67 

แปลนบ้านกอ่นเปลี่ยนแปลง แปลนบ้านหลังเปลี่ยนแปลง 
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สรุปสาเหตุการเปลี่ยนแปลง 
 สาเหตุการเปลี่ยนแปลงนั นจะมาสาเหตุและ
เหตุการณ์ที่คล้ายกัน เช่น คนในครอบครัวมีมากขึ นจึง
ท้าให้ต้องต่อเติมเพ่ิม หรือ การแก้ไขในจุดที่เกิดความ
เสียหาย เป็นต้น ซึ่งสาเหตุเหล่านี จึงสามารถระบุ
ออกมาเป็นเปอร์เซ็นดังนี  
1. ไม่ได้ท้าการต่อเติมใด ๆ 11% 
2. การซ่อมแซม 28% 
3. การต่อเติม 44% 
4. การรื อออกและท้าใหม่ 17% 
 

 
ภาพที่ 34 แสดงแผนภูมิสาเหตุการเปลี่ยนแปลง 
 
 ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมมานั นจะท้าการน้าเสนอ
ผ่าน แผ่นน้าเสนอ หนังสือจุลสารและแผ่นพับ โดยใช้
แนวความคิด “หนังสือพิมพ์เก่า” ในการออกแบบสื่อ
น้าเสนอเพ่ือให้เข้ากับบรรยากาศในพื นที่ 
รูปแบบในการจัดวางเค้าโครงหน้ากระดาษแบบโมดู
ลาร์กริด และ ไฮราซิคัลกริด   
 
1) แผ่นน้าเสนอ 
 ออกแบบแผ่นน้าเสนอให้มีลักษณะเหมือน
หนังสือพิมพ์เก่า โดยจะเน้นโทนสีเทาและสีน ้าตาลอ่อน
เป็นหลัก ภายในมีเนื อหาเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา
ของตลาดเก่าริมน ้าบางนกแขวก ลักษณะทางกายภาพ
เรือนแถวไม้โบราณ แปลนเรือนแถวไม้โบราณ และ
ลักษณะพื นที่ใช้สอยภายในเรือนแถวไม้โบราณ 
 

 
 

 
ภาพที่ 35 แสดงแผ่นน้าเสนอ 
 
  

 
ภาพที่ 36 แสดงการออแบบหัวเรื่อง 
 
 เลือกใช้ฟอนต์ JS Chanok Normal และ
กราฟิกให้ดูมีความเก่าเพ่ือให้เข้ากับชิ นงานที่ เป็น
สถานที่ 
1) การก้าหนดวัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือน้าเสนอประวัติความเป็นมาของตลาด
เก่าริมน ้าบางนกแขวก 
 2. เพ่ือน้าเสนอข้อมูลลักษณะทางกายภาพ
ของเรือนแถวไม้โบราณ 
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 3. เพ่ือน้าเสนอแปลนเรือนแถวไม้โบราณ 
 4. เพ่ือน้าเสนอลักษณะพื นที่ใช้สอยภายใน
เรือนแถวไม้โบราณ 
2) ก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
 (1) นักศึกษา นักวิขาการด้านสถาปัตยกรรม 
 (2) ประขาขนทั่วไป  
3) กระบวนการผลิต 
 (1) ขนาด A1 (59.4 x 84.1 เซนติเมตร) 
 (2) การพิมพ์แบบออฟเช็ท 
 (3) เนื อหาใช้กระดาษโฟโต้ 90 แกรม 
 (4) โปรแกรมท่ีใช้ Adobe Illustrator 
 (5) ไฟล์ .JPG, .PNG 
 (6) ระบบสีที่ใช้ CMYK 
2) แผ่นพับ 

 ออกแบ บแผ่ น พั บ ให้ มี ลั กษณะ เหมื อ น
หนังสือพิมพ์เก่า โดยจะเน้นโทนสีเทาและสีน ้าตาลอ่อน
เป็นหลัก โดยด้านหน้าจะแสดงเนื อหาของ ประวัติ
ความเป็นมาของตลาดเก่าริมน ้า ลักษณะทางกายของ
เรือนแถวโบราณ และแปลนเรือนแถวไม้โบราณ ใน
ส่วนของเนื อหาด้านหลังจะแสดงเนื อหาลักษณะพื นที่
ใช้สอยเรือนแถวไม้โบราณ 
 

 
 

 
ภาพที่ 37 แสดงแผ่นพับด้านหลัง 
 
1) การก้าหนดวัตถุประสงค์ 
 (1) เพ่ือน้าเสนอประวัติความเป็นมาของตลาด
เก่าริมน ้าบางนกแขวก 

 (2) เพ่ือน้าเสนอข้อมูลลักษณะทางกายภาพ
ของเรือนแถวไม้โบราณ 

 (3) เพ่ือน้าเสนอแปลนเรือนแถวไม้โบราณ 

 (4) เพ่ือน้าเสนอลักษณะพื นที่ใช้สอยภายใน
เรือนแถวไม้โบราณ 

2) ก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

 (1) นักศึกษา นักวิขาการด้านสถาปัตยกรรม 
 (2) ประขาขนทั่วไป  
3) กระบวนการผลิต 
 (1) ขนาดกระดาษ A3 (29.7 x 42.0 
เซนติเมตร) 
 (2) การพิมพ์แบบออฟเซ็ท 
 (3) เนื อหาใช้กระดาษอาร์มัน 90 แกรม 
 (4)โปรแกรมที่ใช้ Adobe Illustrator 
 (5)ไฟล์ .JPG, .PNG, .PDF 
 (6)ระบบสีที่ใช้ CMYK 
 (7)ลักษณะการพับแบบ พับครึ่งและพับครึ่ง 
3) หนังสือจุลสาร 
 ออกแบบแผ่นน้าเสนอให้มีลักษณะเหมือน
หนังสือพิมพ์เก่า โดยจะเน้นโทนสีเทาและสีน ้าตาลอ่อน
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เป็นหลัก ภายในมีเนื อหาเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา
ของตลาดเก่าริมน ้าบางนกแขวก ลักษณะทางกายภาพ
เรือนแถวไม้โบราณ แปลนเรือนแถวไม้โบราณ และ
ลักษณะพื นที่ใช้สอยภายในเรือนแถวไม้โบราณ 
 

 
ภาพที่ 38 แสดงการออกแบบหนังสือ 
 
1) วัตถุประสงค์ 
 (1) เพ่ือน้าเสนอประวัติความเป็นมาของตลาด
เก่าริมน ้าบางนกแขวก 
 (2) เพ่ือน้าเสนอข้อมูลลักษณะทางกายภาพ
ของเรือนแถวไม้โบราณ 
 (3) เพ่ือน้าเสนอแปลนเรือนแถวไม้โบราณ 
 (4) เพ่ือน้าเสนอลักษณะพื นที่ใช้สอยภายใน
เรือนแถวไม้โบราณ 
2) ก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
 (1) นักศึกษา นักวิขาการด้านสถาปัตยกรรม 
 (2) ประขาขนทั่วไป 
3) กระบวนการผลิต 
 (1) ขนาด A5 (14.8 x 21.0 เซนติเมตร) 
 (2) การพิมพ์แบบออฟเซ็ท 
 (3) เนื อหาใช้กระดาอาร์ตมัน  90 แกรม 
 (4) หน้าปกใช้กระดาษอาร์มัน 120 แกรม 
 (5) โปรแกรมที่ใช้ Adobe Illustrator , 
Adobe Photoshop Lightroom  
 (6) ไฟล์ .JPG, .PNG 
 (7) ระบบสีที่ใช้ CMYK 
 (8) การเข้าสันหนังสือแบบมุมหลังคา 

4) การก้าหนดเนื อหา 
 (1) ส่วนปก 
 - ปก 
 - สันหนังสือ 
5) ส่วนประกอบตอนต้น 
 - หน้าสารบัญ 
6) ส่วนเนื อเรื่อง 
 - ประวัติความเป็นมาตลาดเก่าบางนกแขวก 
 - ลักษณะทางกายภาพของเรือนแถวไม้โบราณ 
 - ลักษณะพื นที่ใช้สอยภายในเรือนแถวไม้
โบราณ 
 - ภาพจ้าลอง 3 มิติ เรือนแถวไม้โบราณ และ
ภาพลายเส้น 
7) ส่วนประกอบตอนท้าย 
 - ที่มาของข้อมูล 
 
 
 
รูปแบบตัวอักษรที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ 

 
ภาพที่ 39 แสดงรูปแบบตัวอักษรแบบ JS Chanok 
Normal 

 

 
ภาพที่ 40 แสดงรูปแบบตัวอักษรแบบ JS Chulee 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ในการต่อยอดงานวิจัยนี ข้อมูลที่ได้ เป็นการ
วิจัยเชิงส้ารวจการเปลี่ยนแปลงเรือนแถวไม้โบราณของ
ตลาดริมน ้าบางนกแขวก จากอดีตสู่ปัจจุบัน ซึ่งผู้ที่
สนใจสามารถน้าของข้อมูลไปใช้เป็นพื นฐานในการ
ออกแบบในวันข้างหน้าหรือจะพัฒนาพื นที่บริเวณ
ตลาดต่อไปในอนาคต 
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