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  This research aims to study the wisdom fisheries for making Sung or artificial 
reef coral to convey folk wisdom of the ancient mariner. Which are important guidelines 
on occupational of the population and fishery. They are also an important part to develop 
the good quality of population life. And also boost the economy within the community. 
The researchers have taken the approach of this wisdom to research into the design 
process bazaar within the community. Market is also considered a major economic center 
and a source of community.  
 The Operations of Research have studied the patterns and process to create 
Sung. Researching the important process, how to build and learn more about how to used 
sang make an inspiration for design Thai gulf coast market.  Researcher will present the 
process of research by book report and use electronic media to present the study process 
of the wisdom by self-education, by taking into consider performance Can actually study 
and reference. By doing the interview and survey at fisherman village community for 
sample of 20 households, or about 80 people within a group of 20 people and groups Sub 
district administrative organization Sa-Phli for 15 people. By an Independent variable is 
sung or artificial reef and Dependent variable is Thai gulf coast market. By sample group 
comment satisfaction and cons of setting up the project.  
 The results show that the local fishermen Tourists and Group sub district 
support to establish this research project. Since the establishment of the project and that 
the project is also likely to attract tourists. Into the area to visit the project. Area of the 
proposed project is appropriate to establish the geographical factors of the community. 
We also impact on occupational and community approach to tourism development. 
Which can boost the economic development for this area as well. 
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โครงการตลาดรักษอาวไทย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร สําเร็จลุลวงไดเปนอยางดีดวยความกรุณาและ
อนุเคราะหชวยเหลือจาก ผูชวยศาสตราจารย เทิดศักด์ิ เหล็กดี ผูใหความกรุณาเปนที่ปรึกษาหัวขอ
วิจัย และคณะกรรมการอาจารยผูตรวจโครงงานวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน ที่คอยให
คําปรึกษา แนะแนวทาง แสดงขอคิดเห็น รวมไปถึงการใหความชวยเหลือในดานขอมูลงานวิจัยและ
การออกแบบโครงการวิจัย แนะนําแนวทางที่ถูกตองตามระเบียบวิธี จึงทําใหงานวิจัยเรื่องน้ีเสร็จ
สมบูรณไปไดดวยดี ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่น้ี 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.ฤทธิรงค จุฑาพฤติกร ผูทรงคุณวุฒิที่ใหความ
ชวยเหลือตรวจโครงงานวิจัยช้ินน้ี แนะนํากระบวนการตาง ๆ  ใหแกผูวิจัยทําใหโครงการวิจัยมีแนวทาง
ถูกตองตามกระบวนการ จนงานวิจัยไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 นอกจากน้ีผูวิจัยขอขอบพระคุณ คณะเจาหนาที่องคการบริหารเทศบาล ตําบลสะพลี 
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร หนวยงานที่ใหขอมูลแกผูวิจัยสําหรับใชในโครงการ รวมไปถึงกลุม
ชาวประมงพื้นบาน ตําบลสะพลี ที่ชวยกรอกแบบสอบถาม และสละเวลาใหผูวิจัยสัมภาษณใหไดถึง
ขอมูลของการทําซั้ง ในรูปแบบตางๆของชุมชนประมงพื้นบาน ตําบลสะพลี จนทําใหผูวิจัยไดแนวทาง
ในการออกแบบโครงการวิจัย 
 สุดทายน้ี ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และครอบครัวของผูวิจัยทุกทาน ที่คอย
ชวยเหลือและใหกําลังใจ ตลอดจนเพื่อน ๆ พี่นองทุกคนที่คอยแนะนําและเปนกําลังใจเสมอมาจนการ
ศึกษาวิจัยครั้งน้ีลุลวงไปไดดวยดี 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
1. ท่ีมาและความสาํคัญ 
 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดข้ึนในปจจุบันน้ีเปนแนวทางที่ประชาชนชาวไทยทกุ
ภาคฝายน้ันควรใหการตอบรับและรวมมือชวยกันปกปองรักษาทรัพยากรเหลาน้ันใหเปนสมบัติของ
ประเทศไทยซึ่งเปนสิ่งที่ธรรมชาติไดจัดสรรใหประชาชนชาวไทยทุกคนไดใชสิ่งเหลาน้ันดํารงชีวิตมา
ต้ังแตสมัยอดีตกาล อีกทั้งในยุคสมัยใหมที่เปนอยูเชนทุกวันน้ี ระบบเทคโนโลยีพัฒนาความกาวหนาไป
เปนอยางมาก ทั้งโรงไฟฟาพลังงาน, แทนขุดเจาะนํ้ามันทางทะเล, การสรางเข่ือนไปจนถึงดาวเทียม
คมนาคม การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เชน การแผวถางปา, การสรางตึกรามบานชอง, การบุกรุก
พื้นที่ปาสงวนและอีกมากมายในเรื่องของความเจริญดานเทคโนโลยีไดเขามามีสวนรวมในวิถีชีวิตของ
ประชาชนชาวไทยทีละนอย การพัฒนาในดานตาง ๆ ดังเชนที่ไดกลาวมาขางตนน้ัน ทําให
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีมาในอดีตกาลของเราไดถูกทําลายลงไปทีละนอยอยางไมรูตัว จนกระทั่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ พันธุพืช, พันธุสัตวบางชนิดไดสูญพันธุไปจากประเทศของเราเปนเวลานานแลว 
 ในประเทศไทยของเราน้ันมีพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยวและทํามาหากินเปนจํานวนมาก 
และที่ติดอันดับสวยงามจนเปนที่รูจักและขนานนามไปทั่วโลก ก็คือชายฝงทะเลทางภาคใต ซึ่งใน
ระยะเวลาหน่ึง เคยอุดมสมบูรณเปนอยางมาก อาหารทะเลชนิดตาง ๆ ในประเทศก็ไดมาจากทาง
ภาคใตเปนหลัก อีกทั้งดานของการทองเที่ยวทะเลภาคใตน้ันเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ
จวบจนกระทั่งปจจุบันน้ี จากความอุดมสมบูรณและความสวยงาม ทรัพยากรตาง ๆ เหลาน้ันเริ่มที่จะ
เสื่อมโทรมและสูญหายไปโดยความรูเทาไมถึงการณของผูคนที่เขาไปใช ทําใหบางสิ่งบางอยางเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมากในแงของการประกอบอาชีพก็คือ การลากอวน, การจับปลาฤดูวางไข, 
การระเบิดปลา ในแงของการทองเที่ยวก็คือการทิ้งสิ่งปฎิกูลลงไปในทะเล, การทิ้งขยะริมชายฝง สิ่ง
เหลาน้ีลวนทําใหสภาพที่เคยเปนทะเลอันสวยงามของภาคใตที่เต็มไปดวยทรัพยากรอันสมบูรณน้ัน
คอย ๆ หมดไปทีละนอย การจัดต้ังโครงการน้ีเล็งเห็นถึงความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชนชาวประมง
ทองถ่ิน สูการพัฒนารายไดของชุมชนชาวประมงในระยะยาวเพื่อสรางฐานครัวเรือนใหแกชุมชน
ชาวประมงทองถ่ินอยางย่ังยืนสืบตอไป 
 วิถีในการดํารงชีวิตมีความสัมพันธกันกับเรื่องเศรษฐกิจถือไดวาเปนปจจัยสําคัญอยางย่ิง
กับวิถีชีวิตของผูคนที่ใชชีวิตในชุมชนตางๆและแหลงเศรษฐกิจที่สําคัญในแตละชุมชนสถานที่ที่ซึ่ง  มี
การแลกเปลี่ยนอีกทั้งยังเปนแหลงเศษฐกิจที่สําคัญของชุมชนน้ัน ๆ ก็คือตลาด ตลาดถือไดวาเปน
แหลงเศรษฐกิจที่สําคัญของแตละชุมชนและเปนแหลงที่ซึ่งรวบรวมสิ่งของตาง ๆ ที่จําเปนตองใชใน
ชีวิตประจําวันโดยหลักแลวก็คือเรื่องของการอุปโภคบริโภคผูคนที่อาศัยอยูในชุมชนน้ัน ๆ จําเปนที่
จะตองมาจับจายซื้อของในตลาด 
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 ในการมาจับจายซื้อของในตลาดน้ันจะมีผูคนมากหนาหลายตาเขามาใชงานในตัวตลาด
เมื่อเขามาใชงานมากเขา รวมทั้งการขยายตัวของชุมชน, เศรษฐกิจ และตัวตลาด ทําใหมีผูที่เขามา
ขายสินคามากย่ิงข้ึนสิ่งตาง ๆ หลาน้ีเปนตนเหตุที่มาของการเกิดเช้ือโรค, เช้ือแบททีเรียสะสม ทั้งขยะ, 
กลิ่นเหม็นอับ เน่ืองจากไมมีการระบายอากาศหรือระบบถายเทของเสียที่ดี ก็จะทําใหสะสมและเกิด
เปนแหลงอาศัยของสัตวที่ไมพึงประสงค อีกทั้งเมื่อตกกลางคืน ตลาดบางแหงซึ่งไมมีการปดตลาดหรือ
รักษาความปลอดภัยที่ดีน้ันก็จะเปนแหลงอาชญากรรมหรือแหลงซื้อขายสิ่งผิดกฎหมายไดงายอีกดวย 
  จึงเห็นสมควรวาการพัฒนาตลาดใหมุงไปสูมาตรฐานของตลาดที่สะอาดและถูก
สุขลักษณะน้ันเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิงที่ชุมชนในแตละชุมชนพึงมี เพื่อคงคุณภาพชีวิตและคงเศรษฐกิจ
ของชุมชนในตลาดแหงน้ันไมใหตายจากไปตามกาลเวลาหรือความรูเทาไมถึงกาลจนละเลยการชวยกนั
พัฒนาคุณภาพของตลาดชุมชน 
 ภูมิปญญาที่มีมาต้ังแตสมัยโบราณน้ันมีวิธีการชวยสงเสริมใหลูกหลานของชาวประมง
พื้นบานไดรูจักวิธีการปกปองอนุรักษพันธุสัตวนํ้าเอาไวเพื่อสงวนพันธุสัตวไมใหสูญไปน่ันก็คือภูมิ
ปญญาการสราง ซั้ง1 วางลงในทะเลซึ่งเปนภูมิปญญาของชาวประมงในสมัยโบราณ เปนสิ่งที่ทําใหสตัว
นํ้าไดมาอาศัยและขยายพันธุ มีการพัฒนาข้ึนมาเรื่อย ๆ จนปจจุบันเรียกวา ปะการังเทียม สิ่งที่เปน
ภูมิปญญาที่สรางข้ึนน้ีจะคอยปกปองและเปนที่อาศัยของพืชพันธุและสัตวนํ้าตาง ๆ ทางทะเลใหคง
ความอุดมสมบูรณ และทําใหชาวประมงทองถ่ินซึ่งประกอบอาชีพประมงมีรายไดระยะยาวจากการ
ประกอบอาชีพ และยังชวยสงเสริมการทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวไดดํานํ้าชมทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเลที่อุดมสมบูรณ โดยการอนุรักษดวยฝมือของชาวประมงทองถ่ินน้ัน ๆ อีกดวย 
 จึงเสนอแนวทางการจัดต้ังโครงการ ตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร ตลาดปลาสด
ราคาชุมชนชาวประมงจากแหลงทะเลธรรมชาติชายฝงทะเลไทย โดยนําวิถีภูมิปญญาการสราง ซั้ง 
หรือ ประการังเทียมพื้นบาน ใหเปนหลักแนวทางการรวมกันอนุรักษทรัพยากรทางชายฝงทะเลไทยให 
กลับมาคงความอุดมสมบูรณเหมือนดังเชนอดีตกาลที่ผานมา อีกทั้งยังชวยใหคงความย่ังยืนในดานการ
ประกอบอาชีพและสงเสริมการสรางรายไดระยะยาวและเพิ่มความเขมแข็งในเรื่องเศรษฐกิจการ
ทองเที่ยวใหแกประเทศไทยอยางย่ังยืนตลอดไป 
 
2. วัตถุประสงคของการศึกษาโครงการ 

 2.1 ศึกษาภูมิปญญาและคุณคาของแนวความคิดและองคความรูในการสรางซั้ง 
 2.2 ศึกษารูปแบบกฎเกณฑมาตรฐานดานการจัดรูปแบบสุขาภิบาล สิ่งแวดลอมภายใน

ตัวตลาดสดแตละประเภท ใหถูกตองตามมาตรฐานกฎเกณฑที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อศึกษาแนวทางการ
ออกแบบโครงการ 

                                                
 

1ซั้ง น. ที่ลอปลาใหเขาไปอยู ใชไมปกตามชายฝงลําแมน้ํา เปนรูปกลมบางรีบาง ภายใน
สุมดวยกิ่งไมเพื่อลอปลาใหเขาอาศัย เมื่อเวลาจะจับก็เอาเฝอกหรืออวนลอมแลวเอาไมที่สุมน้ันออก 
กรํ่า หรือ กลํ่า, ดูรายละเอียดจาก คณะกรรมการชําระพจนานุกรม, พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย 
ราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคสพับลิเคช่ัน, 2546). 
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 2.3 นําองคความรูที่ไดจากการศึกษาวัตถุประสงคในขอ 1 และ ขอ 2 มาใชในการ
พัฒนาการออกแบบโครงการตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร ตลาดปลาสดราคาชุมชน
ชาวประมงจากแหลงทะเลธรรมชาติชายฝงทะเลไทย 
 
3. สมมติฐาน 

 3.1 ถาศึกษาภูมิปญญาการสรางซั้งของชาวประมงพื้นบานกับแนวทางและคุณประโยชน
ของตัวซั้งเองแลวน้ัน จะทําใหการจัดต้ังโครงการตลาดรักษอาวไทย สามารถชวยชาวประมงทองถ่ินให
ไดรับความรูความเขาใจในการประกอบอาชีพประมงพื้นบานที่ถูกตองและสงเสริมรายไดใหแก
ครอบครัวหรือตัวชุมชนเองอยางย่ังยืน 

 3.2 ตลาดสดสงเสริมการอนุรักษทะเลอาวไทยแหงน้ีมีโอกาสเปนตนแบบในการจัดต้ัง
โครงการชนิดเดียวกันในจังหวัดอื่นๆ ทั่วทั้งภาคใต 

 
4. ขอบเขตของการศึกษาโครงการ 
 เพื่อใหการศึกษาครั้งน้ีบรรลุตามวัตถุประสงคจึงไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไวดังน้ี 

 4.1 ศึกษาลักษณะการจัดสราง ซั้ง แบบภูมิปญญาพื้นบานของชาวประมงทองถ่ิน 
 4.2 ศึกษาลักษณะรูปแบบการจัดวางและวิธีการวางซั้งในทะเลเพื่อเปนที่อยูอาศัยของ

ทรัพยากรสัตวนํ้า 
   4.3 ศึกษาลักษณะระบบการวางแผงผังและระบบถายเทของเสียในตลาดแตละประเภท
เพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงมาตรฐานใหดีย่ิงข้ึน 

 4.4 ตัวแปรที่ศึกษา 
       4.4.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก ศึกษารูปแบบของ ซั้ง ภูมิปญญาพื้นบานของชาวประมง
พื้นบาน 
 4.4.2 ตัวแปรตาม  ไดแก ตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
 
5. ขั้นตอนการศึกษา 
  5.1 การเก็บรวบรวมขอมูล (ปฐมภูมิ) 
 5.1.1 จากเอกสารที่เกี่ยวของโดยรวมขอมูลจากเอกสารประกอบนิทรรศการหนังสือ 
หรือตําราวิชาการ งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บทความจากนิตยาสาร เอกสารสัมมนาวิชาการ และ
เอกสารอื่น ๆ ที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับภูมิปญญาการสราง ซั้ง ของชาวประมงไทย 
       5.1.2 จากการสัมภาษณผูที่ทําการสราง ซั้ง หรือชาวประมงทองถ่ิน ดังน้ี 
 5.1.2.1 รูปแบบการสัมภาษณ แบบ วีดีโอเพื่อเรียนรูถึงปญหาของทรัพยากร
ทองถ่ินที่มีอยูในชุมชนชาวประมง จาก หัวหนาชุมชนหรือองคกรที่เกี่ยวของ 
 5.1.2.2 สัมภาษณเจาะลึกถึงปญหาที่เกิดเกี่ยวกับการทําการประมงในทองถ่ิน 
และปญหาการรูเทาไมถึงการณในการทําประมง 
 5.1.2.3 ศึกษาจากสถานที่จริงลงพื้นที่สํารวจจากสถานที่จริงเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงเหลืออยูในชุมชนชาวประมงทองถ่ินน้ัน 
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 5.2 ดําเนินการศึกษา 
 5.2.1 รวบรวมขอมูลจากการศึกษาภูมิปญญาการสรางซั้งและรูปแบบของตลาดสด 
หรือตลาดที่ถูกสุขลักษณะในสถานที่ตาง ๆ ในประเทศไทย 
 5.2.2 พิจารณาเลือกสถานที่ต้ังโครงการใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชนและสภาพ
ทองถ่ิน 
 5.3 การวิเคราะหขอมูลและผลของการวิเคราะห 
  วิเคราะหขอมูลและสรุปผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล โดยนําองคความรูที่ไดไปใช
ในกระบวนการการออกแบบ ตลาดรักษอาวไทย เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงค รูปแบบและ
แนวความคิด 

 5.4 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
      5.4.1 สรุปผลที่ไดจากกระบวนการแปรรูปเพื่อทําการออกแบบตลาดรักษอาวไทย 
      5.4.2 นําเสนอดวยเอกสาร ภาพประกอบและแบบจําลอง 
      5.4.3 ขอเสนอแนะ 

 
6. ขอจํากัดทางการศึกษา 
          ดวยการศึกษาภูมิปญญาการสรางซั้งของชาวประมงทองถ่ินน้ันมีขอจํากัดบางประการตอ
การศึกษาดังตอไปน้ี 
 6.1 ดวยภูมิปญญาการสรางซั้งเพื่ออนุรักษพันธุสัตวและเปนแหลงอนุบาลสัตวนํ้าในวัย
ออนของชาวประมงพื้นบานน้ัน ไดเกิดข้ึนมาเปนระยะเวลาที่ยาวนานมาแลว ซึ่งไมสามารถกําหนด
ระยะเวลาที่แนนอนได ขอมูลและวิธีการบางประการจึงมีอยูในเอกสารหรืองานวิจัยในรูปแบบที่ไม
สมบูรณ ที่ผานมาน้ันรูปแบบและวิธีการไดถายทอดผานรุนสูรุน การเก็บรวบรวมขอมูลที่ละเอียดคือ
การลงพื้นที่สัมภาษณชุมชนชาวประมงทองถ่ินน้ัน ๆ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและเปนรูปแบบการสืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษอยางชัดเจน 
 6.2 วิธีการสรางซั้งในปจจุบันไดมีการประยุกตตามสมัย ปรับเปลี่ยนรูปแบบตาม
ระยะเวลาจนปจจุบันไดกลายมาเปนปะการังเทียม ซึ่งทุกวันน้ีไดมีการนําวัสดุ อุปกรณตาง ๆ จากการ
สรางสรรคเองหรือจากวัสดุเหลือใชมาสราง เชน ปูนหลอ, ทอปูน, รถไฟเกา, รถถังเกา, เรือเกา ซึ่งมี
อีกหลายรูปแบบที่ใช สิ่งที่ไดกลาวมาข้ันตนน้ัน จะนํามาใชในงานเพียงแคแนวทางการวางในชายฝง
ทะเลเทาน้ัน ไมรวมไปถึงการนําอุปกรณช้ินใหญ เชนรถยนต, รถไฟเกา มาเกี่ยวของกับตัวโครงการ
โดยตัวโครงการจะวิเคราะหจากภูมิปญญาการสรางซั้งอยางแทจริง 

 
7. เวลาท่ีใชทําการวิจัย 12  เดือน 
 เริ่มงานวิจัยต้ังแตเดือน มกราคม พ.ศ. 2556 และเสนอภายในเดือน มกราคม พ.ศ. 
2557 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 
 

  

8. ตารางระยะเวลาท่ีใชในการทํางานวิจัย 
ตารางที่ 1 ตารางระยะเวลาที่ใชในการทํางานวิจัย 
 

แผนงาน 
ชวงระยะข้ันตอนเวลา / เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
เก็บรวบรวมขอมูล             
ดําเนินการศึกษา             
วิเคราะหขอมูลและผลของการวิเคราะห             
สรปุ อภิปรายผลและขอเสนอแนะ             

 
9. วิธีการศึกษา 
 9.1 ศึกษาจากขอมูลเอกสาร, ตํารา, บทความทางวิชาการ, เอกสารงานวิจัย, สื่อ
สารสนเทศตางๆ ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับภูมิปญญาการสรางซั้ง 

 9.2 ลงพื้นที่ศึกษาวิธีการสรางซั้งของชาวประมงทองถ่ิน 
 9.3 วิเคราะหพื้นที่ สภาพแวดลอมโดยรอบตัวพื้นที่ที่จะจัดต้ังตัวโครงการ 
 9.4 เรียบเรียงขอมูล จัดหมวดหมู และแบงระบบตามความสําคัญของเน้ือหาที่จะ
ทําการศึกษาเพื่อความชัดเจนในการวิเคราะหขอมูล 
 9.5 วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อที่จะสามารถนําประเด็นที่เปนสาระสําคัญมา
พัฒนาสู แนวความคิดในการออกแบบ 
 9.6 เสนอผลงานการออกแบบ ตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
 
10. แหลงขอมูล 
 10.1 หองสมุด 
 10.2 สื่ออิเลคทรอนิกส 
 10.3 พื้นที่จริง 

 
11. อุปกรณท่ีใชในการคนควา 
 11.1 คอมพิวเตอร 
 10.2 กลองถายถาพ กลองถายวีดีโอ 
 10.3 อุปกรณเครื่องเขียนตาง ๆ 

 
12. คาใชจายท้ังหมดในการวิจัย 
 12.1 คาเดินทางลงพื้นที่ศึกษา 30,000         บาท 
 12.2 อุปกรณในการศึกษาขอมูล 30,000         บาท 
 12.3 ผลงานและเอกสารงานวิจัย 40,000         บาท 
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13. การนําเสนอผลงาน 
 13.1 นําเสนอผลงานดวยสื่ออิเลคทรอนิกส 
 13.2 ภาคผลงานการออกแบบ 
 13.2.1 แบบผังของ ตลาดรักษอาวไทย 
 13.2.2 แบบรูปดาน รูปตัด และ Detail ตาง ๆ ของตัวโครงการ 
 13.2.3 รูปทัศนียภาพของตัวโครงการ 
 13.2.4 แบบจําลอง 
 13.2.5 เอกสารประกอบการศึกษาวิจัย 
 
14. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 การศึกษาครั้งน้ีคาดหวังเปนอยางย่ิงวาจะสามารถนําภูมิปญญาการสรางซั้งของ
ชาวประมงพื้นบานในประเทศไทยมาใชประโยชนไดดังตอไปน้ี 
 14.1 สามารถนําเอารูปแบบภูมิปญญาการสรางซั้งมาใชใหเกิดประโยชนในการออกแบบ
ตัวโครงการ วิเคราะหรูปแบบ วิธีการ เพื่อตอบสนองการใชงานของตัวโครงการไดอยางถูกตอง ซึ่ง
ทั้งหมดน้ันยังคงเอกลักษณภูมิปญญาทองถ่ินเอาไว 
 14.2 เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองในการประกอบอาชีพหลักของทองถ่ิน
ใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง จากการออกแบบโดยใชภูมิปญญาของตนเอง 
 14.3 เปนสวนหน่ึงในการเสริมสรางเศรษฐกิจการทองเที่ยวและอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ เพื่อสรางรายไดอยางย่ังยืนใหกบัชุมชนชาวประมงทองถ่ินในประเทศไทย 
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บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 
1. ซั้งหรือปะการังเทียมพ้ืนบาน 
 ซั้ง หรือปะการังเทียมพื้นบาน เปนภูมิปญญาชาวบานที่มีมาแตอดีต เปนเครื่องมือดึงดูด
สัตวนํ้าใหมาอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เพื่อความสะดวกในการทําการประมง โดยการนําซั้ง หรือทุน
ปะการังเทียมไปทิ้งไวในทะเลอาวไทยเพื่อใช เปนแหลงอาศัยและแหลงอนุบาลสัตวนํ้าขนาดเล็ก โดย
ชาวบานสรางข้ึนจากวัสดุเหลือใชในทองถ่ินที่สามารถยอยสลายในนํ้าได กลาวคือ นําไมไผมาตัดเปน
ทอน แลวใชเถาวัลยผูกติดกับใบหรือทางมะพราวทําเปนซั้ง นอกจากน้ีประโยชนทางออมของซั้งคือ 
ปองกันเรือประมงขนาดใหญ เชน เรืออวนลาก มาทําการประมงในเขตนานนํ้าหวงหามไดอีกทางหน่ึง
ดวย  
 1.1 ความหมายของซั้ง  
 ซั้ง หมายถึง อุปกรณที่ทําใหปลามา อยูรวมกัน ซึ่งมีที่มาจากสิ่งของลอยนํ้า ตาง ๆ 
โดยมีปลาเล็กปลานอยอาศัยรมเงาอยู และจะมีปลาขนาดใหญกวาติดตามหาอาหารไปดวย การวางซัง้
ก็จะเลียนแบบสิ่งของลอยนํ้า โดยใชวัสดุตาง ๆ มาผูกมัดรวมกัน เชน เศษอวน, เชือกเกา, ไมไผ และ
ทางมะพราว เหลาน้ีเปนตน เพียงแตซั้งจะถวงดวยกอนหิน หรือผูกติดกับโขดหินใตนํ้า ไมใหลอย
ออกไปจากจุดที่ตองการ1  
 1.2 วิธีการการจัดทําซั้ง  
 การจัดทําซั้งจะเลือกใชวัสดุที่มีราคาถูกสามารถจัดหา ซื้อไดในทองถ่ิน เชน ลําไมไผ 
ใบมะพราว เชือก กระสอบ กิ่งไม เปนตน มาประกอบกันเปนซั้งแลวนําไปวางบริเวณชายฝงทะเลที่
เปนแหลงทําการประมงหรือบริเวณแหลงอาศัยของสัตวทะเล โดยรูปแบบของการทําซัง้จะแตกตางกนั
ตามภูมิปญญาของแตละชุมชน สวนประกอบของซั้งประกอบดวย ลําไมไผ 1 ลํา ยาว 7-10 เมตร ซึ่ง
สั้นกวาลําไมไผที่ใชในที่อื่น ๆ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.5-4 น้ิว ใชใบมะพราว เพียง 4 ใบ ขนาดยาว 
1.5-2.5 เมตร กิ่งเสม็ดจํานวน 3-4 กิ่ง แทนใบมะพราวบริเวณตอนลางของเชือกซึ่งอยูใกลกับ 
กระสอบทราย ใชเชือกขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร และกระสอบ 1 ถุงตอซั้ง 1 ชุด แหลงจัด
วางซั้งอยูในเขต 3 กิโลเมตรจากฝง 
 การจัดทํา ซั้ง ปะการังเทียมแบบพื้นบาน เปนอีกวิถีชีวิตหน่ึง ที่มีความสําคัญตอพี่
นองชาวประมงพื้นบานในแถบชายฝงทะเลภาคใต เน่ืองจากดวยขอจํากัดของเรือประมงที่มีขนาดเล็ก 
เครื่องมือทําการประมงมีศักยภาพทําการประมงไดแคเพียงในเขตแนวชายฝง หรือไกลจากฝงไมมาก

                                                
 1สมาคมประมงพื้นบานแหงประเทศไทย, ซั้ง ปะการังเทียมพ้ืนบาน, เขาถึงเมื่อ 22 
กุมภาพันธ 2555, เขาถึงไดจากhttp://www.saveoursea.net/forums/showthread.php?t=182. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นัก จึงทําใหการเขาถึงแหลงทรัพยากรสัตวนํ้าของชาวประมงพื้นบาน ตามแนวปะการังเทียมที่อยูไกล
จากฝงออกไป ไมสามารถทําไดอยางเต็มที่นัก การจัดทํา ซั้ง จึงเปนอีกวิธีการหน่ึงที่เปนการรื้อฟนภูมิ 
ปญญาด้ังเดิมของชุมชนประมง พื้นบาน ข้ึนมาปรับใชในการสรางแหลงอนุบาลสัตวนํ้าวัยออน สราง
ฐานทรัพยากรสัตวนํ้าใกลฝงใหแกตนเอง ลักษณะของซั้งในปจจุบันจะใชไมไผมาผูกดวยเชือกแลวรอย
ดวยทางมะพราว พรอมทั้งใชกระสอบทรายถวงไมไผไมใหลอย หายไป ซึ่งทางมะพราว จะมี
คุณลักษณะที่มีกลิ่นหอมสามารถดึงดูดสัตวนํ้าใหเขามาอาสัยในซั้งได วัสดุโดยทั่วไปที่นํามาประกอบ
เปนซั้ง สวนใหญจะเปนวัสดุธรรมชาติที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศนทางทะเล กลาวคือ 
หากซั้งเกิดการเสียหาย ไมไผจะลอยนํ้าเขาสูฝงได ทางมะพราวจะยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ ใน
สวนของกระสอบบรรจุทรายน้ัน เมื่อกระสอบขาด ทรายก็จะจมลงสูทะเล สวนกระสอบก็จะลอยกลับ
สูฝงไดเชนกัน การจัดทําซั้ง นอกจากจะเปนแหลงอนุบาลสัตวนํ้าวัยออน หรือเปนเครื่อง ลอใหสัตวนํ้า
เขามารวมตัวเพื่อทําการประมงแลว ยังเปนกิจกรรมที่สื่อใหสมาชิกในชุมชนไดรวมแรงรวมใจกันใน
การจัดสราง และมีจิตสํานึกรวมกันในการดูแลรักษา อันจะนําไปสูการรวมจิตรวมใจเพื่อรวมกันรักษา
ทองทะเลหนาบานของชุมชนให อุดมสมบูรณใชประโยชนไดอยางย่ังยืนในระยะยาวตอไป 
 

 
 

ภาพที่ 1 วิธีการวางปะการังเทียมพื้นบานหรือซั้งในทะเล 
 
 1.3 คุณคาของการจัดสรางปะการังเทียมพ้ืนบานหรือซั้ง  
  การจัดสรางซั้งเปนสิ่งที่ชวยเหลืออาชีพการประมงพื้นบานริมชายฝงทะเลไทยเปน
อยางมาก นอกเหนือไปจากการสรางรายไดระยะยาวใหแกชุมชนชาวประมงพื้นบานแลว จะเห็นไดวา
การจัดสรางซั้งหรือปะการังเทียมพื้นบาน จะเปนแนวทางซึ่งนําไปสูการอนุรักษทรัพยากรสัตวนํ้าไปใน
ตัวอีกดวย นอกจากซั้งจะเปนแหลงอนุบาลสัตวนํ้าวัยออนใหเขามาอาศัยใชเปนแหลงที่อยูแลว บริเวณ
สถานที่ต้ังซั้งเอาไวยังสามารถใชเปนพื้นที่เปดใหลงไปดํานํ้าเพื่อดูสัตวนํ้าใตทะเลของนักทองเที่ยวที่
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อยากจะชมธรรมชาติใตทองทะเลไดอีกเพราะบริเวณที่จัดต้ังซั้งจะอุดมสมบูรณไปดวยสัตวนํ้าตาง ๆ 
นานาชนิด และยังสงเสริมอาชีพยามวางของชาวประมงใหเปนแหลงที่สามารถนํานักทองเที่ยวเขาไป
ตกปลาบริเวณสถานที่ต้ังซั้งเปนกิจกรรมอีกอยางหน่ึง 
 1.4 รูปแบบของซั้ง  
 รูปแบบของปะการังเทียมพื้นบานน้ันจะมีแนวทางการสรางหลากหลายรูปแบบ โดย
แตละแบบตางจะข้ึนอยูกับวัสดุอุปกรณที่สามารถหาไดงายตามทองถ่ินของชุมชนชาวประมงน้ัน 
 

 
 
ภาพที่ 2 วิธีการจัดสรางซั้งตามวิถีพื้นบาน 
ที่มา: ชมรมนักทองเที่ยวและตกปลา, การวางซั้งตามแนวชายฝงทะเล, เขาถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ 
2555, เขาถึงไดจาก http://www.phuketsportfishingclub.com/index.php?lay. 
 

 
 
ภาพที่ 3 ปะการังเทียมพื้นบานหรือซั้งเสร็จสมบรูณและนําไปวางในทะเล 
ที่มา: ชมรมนักทองเที่ยวและตกปลา, การวางซั้งตามแนวชายฝงทะเล, เขาถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ 
2555, เขาถึงไดจาก http://www.phuketsportfishingclub.com/index.php?lay. 
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 1.5 องคประกอบในการทําซั้ง 
 องคประกอบในการจัดทําซั้งน้ันมีความสําคัญเปนอยางมากในเรื่องของวัสดุที่
นํามาใชในการจัดทํา ซึ่งวัสดุเหลาน้ันจะตองเปนสิ่งที่สามารถหาไดงายภายในทองถ่ินและพื้นที่ของ
ชาวประมงพื้นบานเอง โดยวัสดุเหลาน้ันประกอบไปดวย 4 สวนหลักก็คือ 
 1.5.1 ไมไผ 
 1.5.2 ทางมะพราว 
 1.5.3 เชือก 
 1.5.4 ทุนลอย, ทุนถว 
 ในองคประกอบเหลาน้ีผูวิจัยไดมีหลักเกณฑในการเลือกนํามาใชเพื่อใหความรูสึกถึง
รูปแบบของซั้งภายใตวัสดุและโครงสรางของตัวโครงการ วัสดุเหลาน้ีเปนสวนที่สําคัญที่สื่อถึงผูเขาใช
งานตัวโครงการใหรูสึกถึงอารมณของตัวแปรตามในงานวิจัยที่ผูวิจัยไดทําการศึกษามาเพื่อทําการ
ออกแบบตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย 
 1.6 ปญหาการจัดวางซั้งในทะเลของชาวประมงพ้ืนบาน 
 ลักษณะของ “ซั้ง” น้ัน มีหลายประเภท แตประเภทที่เปนปญหาตามขอหารือเปน 
“ซั้ง” ที่ทําจากไมไผ โดยในการทําซั้งประเภทน้ีจะใชไมไผยาวตลอดทั้งลํามัดรวมกันเปนกอประมาณ 
30-50 ลํา ผูกกับเชือกหรือลวดสลิงมัดติดกับเครื่องถวงนํ้าหนักทําเปนลูกปูนโดยใชถังพลาสติกขนาด 
200 ลิตรหรือตะกราใสปลาเปนแบบแมพิมพ โดยขนาดและจํานวนข้ึนอยูกับความสามารถในการ
ลงทุนของชาวประมงแตละราย บริเวณที่มีการวางซั้งจะทําในบริเวณทะเลที่มีความลึกประมาณ 50 
เมตร วางเปนกลุม ๆ ละประมาณ 7-20 กอ การวางซั้งจะมีบางสวนที่โผลพนนํ้าประมาณ 1-2 เมตร 
และมีบางสวนอยูใตนํ้า โดยสวนที่เปนไมไผและทางมะพราวจะโผลข้ึนมาบนผิวนํ้าสวนหน่ึง และอีก
สวนหน่ึงจะจมอยูใตนํ้า (ถาไมไผยาว 15 เมตร จะโผลพนผิวนํ้าประมาณ 1-2 เมตร สวนที่จมนํ้า
ประมาณ 12 – 13 เมตร) โดยมัดกับเชือกหรือลวดสลิงซึ่งผูกติดกับเครื่องถวงนํ้าหนัก และไมไดยึดติด
กับพื้นดินใตทะเลแตอยางใดแตวางระนาบกับพื้นดินใตทะเล สามารถเคลื่อนที่ไปมาตามกระแสนํ้าได 
แตเคลื่อนที่ไดชาไปตามหนาดินเน่ืองจากมีเครื่องถวงนํ้าหนักอยู ลักษณะการวางซั้งจะวางเปนแนวต้ัง
มีธงสัญลักษณบอกตําแหนงใหชาวเรือไดรูแนวเขตอยางชัดเจน และในชวงกลางคืนจะมีเรือปนไฟลอ
ใหปลาเขามารวมกัน เมื่อปลาเขามาอยูในบริเวณที่วางซั้งเปนจํานวนมากพอก็จะใชอวนลอมทําการ
จับปลา โดยเมื่อลอมอวนแลว จะตัดเชือกหรือลวดสลิงที่ผูกกับเครื่องถวงนํ้าหนักออกและจะลากซั้ง
ออกไปอยูนอกวงลอม โดย “ซั้ง” มีอายุการใชงานประมาณ 3-4 เดือน สวนที่เปนไมไผและ
ทางมะพราวจะยอยสลายไป สวนที่เปนลูกปูนก็จมอยูใตทะเล ไมมีลักษณะถาวร และเน่ืองจาก “ซั้ง” 
เปนเครื่องมือนอกพิกัด ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 กรมประมงจึงไมไดควบคุมการ 
วางซั้งแตควบคุมเฉพาะอวนที่ใชลอมซั้ง ซึ่งเปนเครื่องมือในพิกัดเทาน้ัน ดังน้ัน การวางซั้งในปจจุบัน
จึงไมตองมาขออนุญาตจากกรมประมง2 

                                                
 2เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, เร่ืองการวาง “ซั้ง” เปนการปลูกสรางสิ่งลวงล้ํา
ลํานํ้าหรือไม (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2550). 
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ภาพที่ 4 การวางซั้งของชาวประมงพื้นบาน 
ที่มา: ศูนยขอมูลสิ่งแวดลอมภาคใตตอนบน, ซั้ง ปะการังเทียมภูมิปญญาพ้ืนบาน, เขาถึงเมื่อ 23 
กุมภาพันธ 2556, เขาถึงไดจาก http://eic.wu.ac.th/Data_Download/Other.pdf. 
 

 
 
ภาพที่ 5 การวางซั้งของชาวประมงพื้นบาน 
ที่มา: ศูนยขอมูลสิ่งแวดลอมภาคใตตอนบน, ซั้ง ปะการังเทียมภูมิปญญาพ้ืนบาน, เขาถึงเมื่อ 23 
กุมภาพันธ 2556, เขาถึงไดจาก http://eic.wu.ac.th/Data_Download/Other.pdf. 
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ภาพที่ 6 การวางซั้งของชาวประมงพื้นบาน 
ที่มา: ศูนยขอมูลสิ่งแวดลอมภาคใตตอนบน, ซั้ง ปะการังเทียมภูมิปญญาพ้ืนบาน, เขาถึงเมื่อ 23 
กุมภาพันธ 2556, เขาถึงไดจาก http://eic.wu.ac.th/Data_Download/Other.pdf. 
 
2. พัฒนาการจากซั้ง (ปะการังเทียมพ้ืนบาน) สูปะการังเทียมยุคปจจุบัน 
 จากภูมิปญญาสมัยโบราณที่มีการคิดคนวิธีการจัดทําแหลงอนุรักษพันธุสัตวนํ้าของ
ชาวประมงพื้นบานในอดีตกาลที่ผานมาน้ัน ในปจจุบันไดมีการพัฒนาวิธีการจัดทําปะการังเทียมใน
รูปแบบที่นําเอาวัสดุที่คงทนมาใชในการจัดทําปะการังเทียมสมัยปจจุบัน เปนการพัฒนาที่ใหผลตอบ
รับที่ดีตอชุมชนชาวประมงและเศรษฐกิจการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนอยางมาก โดยจะกลาวแนะนํา
ความหมายของปะการังเทียมในยุคปจจุบันดังน้ี 
 2.1 ปะการังเทียม 
 ปะการังเทียม (อังกฤษ: Artificial reef) เปนสิ่งที่มนุษยสรางข้ึนในรูปแบบตาง ๆ 
อยางมีแบบแผน เพื่อดัดแปลงสภาพของพื้นทองทะเลใหอุดมสมบูรณใหเหมือนสมัยกอน โดยปะการัง
ตามธรรมชาติมีการถูกทําลายและเหลือจํานวนนอยลง โดยการจัดทําสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยหรือ
เรียกงาย ๆ วา บานปลา เลียนแบบบริเวณที่มีกองหินใตนํ้า ซากเรืออัปปาง หรือแนวปะการัง
ธรรมชาติ โดยการใชวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน มีนํ้าหนัก สามารถตานทานกระแสนํ้าได ราคาไมแพง มี
รูปแบบที่มีชองเงาใหสัตวนํ้ากําบังหรือหลบซอนตัวได และนําไปวางรวมกลุมกันในบริเวณตาง ๆ ตาม
แนวชายฝงที่เหมาะสม  
 วัสดุที่ใชกอสรางน้ันเปนคอนกรีตลวน เรียกวา มาลีนไทด ซึ่งเปนคอนกรีตที่ไมถูกกัด
เซาะจากนํ้าเค็ม โดยดําเนินการในหลายพื้นที่ อาทิ จังหวัดเพชรบุรี, ชุมพร, พังงา, ปตตานี, นราธิวาส, 
ตราด, สุราษฎรธานี และเมื่อป 2549 ไดมีการดําเนินการจัดสรางปะการังเทียมในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธและ ชลบุรี แตในบางทองถ่ินไมไดมีสิ่งของดังกลาวเสมอไป จึงตองหาวัสดุอื่นมา
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ทดแทน เชน ยางรถยนตที่ไมใชแลว เน่ืองจากมีปริมาณเหลือใชคอนขางมาก จึงมีการนํามามัดรวมกัน
เปนชุด ๆ ชาวประมงทองถ่ินสามารถทําไดเองในราคาที่คอนขางถูก3   
 2.2 ประโยชนของการจัดสรางปะการังเทียม 
 2.2.1 ชวยตอบสนองการขยายตัวทางธุรกิจดํานํ้าและมีประโยชนดานการทองเที่ยว 
 2.2.2 ปองกันการกัดเซาะและพังทลายของชายฝง และยังปองกันการทําการประมง
ที่ผิดกฎหมายดวย 
 2.2.3 การแกปญหาดานทรัพยากรทางทะเล สรางสมดุลในธรรมชาติ ซึ่งสามารถใช
ปะการังเทียมมาเปนมาตรการจัดการประมงชายฝง ปองกันเรืออวนลากอวนรุนเขามาแยงพื้นที่ของ
ชาวประมง 
 2.2.4 เพื่อดึงดูดสัตวนํ้าใหเขามาอยูอาศัย ชวยใหสัตวนํ้ามีแหลงอาหาร-แหลง
อนุบาลสัตวนํ้า ใชเปนที่อยูอาศัยของสัตวนํ้าทะเล 
 2.2.5 ปะการังเทียมเปนการอนุรักษพันธุสัตวนํ้าโดยรวม มีสัตวนํ้านานาชนิดอาศัย
อยูรวมกัน ทั้งกุง, หอย, ปู และปลาหลายชนิดที่เปนปลาประจําถ่ิน เชน กลุมปลากะพงหลายชนิด, 
ปลาเกา และปลาในแนวปะการังทั่วไป 
 2.2.6 ปะการังเทียมจะใหประโยชนกับชาวประมงพื้นบานในแนวนํ้าต้ืนคอนขางมาก
ใน ดานที่ชวยเพิ่มปริมาณสัตวนํ้า ในบริเวณที่มีปลาอาศัยอยูนอย หรือไมเคยมีปลามากอน 
 

 
 
ภาพที่ 7 แบบปะการงัเทียม 
ที่มา: ชมรมนักตกปลาภูเก็ต, ปะการังเทียมคอนกรีต, เขาถึงเมื่อ 23 กุมภาพันธ 2555, เขาถึงไดจาก 
www.phuketsportfishingclub.com 
 
 2.3 ผลจากการจัดต้ังโครงการปะการังเทียม 
 จากผลการจัดสรางปะการังเทียมที่ผานมาต้ังแตป 2528 จนถึงป 2552 มีการสราง
ปะการังเทียมทั้งหมด 362 แหง ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตารางกิโลเมตร ทั้งในอาวไทยและทะเลอัน
                                                
 3Wikipedia, Artificial ปะการังเทียม, เขาถึงเมื่อ 23 กุมภาพันธ 2556, เขาถึงไดจาก 
http://th.wikipedia.org/wiki/. 
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ดามัน ยังผลใหบริเวณที่ไปจัดสรางปะการังเทียม มีจํานวนทรัพยากรอุดมสมบูรณข้ึน สัตวนํ้าบางชนิด
ที่หายากก็กลับมีการพบเพิ่มมากข้ึน เชน ปลาหมอทะเลขนาดใหญ ปลาชอนทะเล ปลาผีเสื้อเทวรูป 
ปลาจะละเม็ดเทา ปลาดุกทะเล และปลาตะลุมพุก4  
 2.4 ปะการังเทียมฟนฟูทะเลไทย สรางรายไดประมงพ้ืนบาน 
 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงหวงใยทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
ทรงมีพระราชเสาวนียในหลายโอกาสใหสรางแนวปะการังเทียมเพื่อเปนที่อยูอาศัยของสัตวนํ้า 
เน่ืองจากในหลายพื้นที่ที่สรางแนวปะการังเทียม พบวามีปริมาณสัตวนํ้าเพิ่มข้ึน ระบบนิเวศในทอง
ทะเลดีข้ึน ชาวประมงก็มีรายไดเพิ่มข้ึน เมื่อวันที่ 11 ส.ค. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงมีพระราชดํารัสเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา โดยทรงยํ้าในเรื่องน้ีอีกครั้งวา 
"ปะการังเทียมน้ันใชไดผลจริงๆควรสรางปะการังเทียมเพิ่ม"ขอมูลจากโตะขาวภาคใตสถาบันอิศรา
รายงานวากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดสนองพระราชเสาวนียของพระองคทาน 
โดยสั่งการใหกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจัดทําโครง การฟนฟูทรัพยากรชาย ฝงทะเลไทย 
และวางแนวปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 
พรรษา5  

 

 
 
ภาพที่ 8 การจัดวางปะการังเทียมยุคปจจุบัน  
ที่มา: โครงการวางปะการังเทียมตามแนวชายฝง, การวางปะการังเทียม, เขาถึงเมื่อ 24 กุมภาพันธ 
2555, เขาถึงไดจากhttp://www.saveoursea.net/forums/showthread.php?t=182. 
 
 2.5 โครงสรางปะการังเทียมเห็นผลสําเร็จชวยฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
 โครงการสรางปะการังเทียมประสบผลสําเร็จหลัง ดําเนินการ ตอเน่ืองมา 24 ป 
ปจจุบันสามารถฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลใหกลับมาอุดมสมบูรณไดในระดับหน่ึง กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กองทัพเรือ กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี และกรมประมง 

                                                
 4เรื่องเดียวกัน 
 5โครงการวางปะการังเทียมตามแนวชายฝง, การวางปะการังเทียม, เขาถึงเมื่อ, 24 
กุมภาพันธ 2555, เขาถึงไดจาก http://www.saveoursea.net/forums/showthread 
.php?t=182. 
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รวมกันแถลงขาวถึงความสําเร็จในระดับหน่ึงของโครงการ “รวมสรางบานปลาดวยปะการังเทียม” 
โดยทั้ง 4 หนวยงานหลักไดเขามามีบทบาทเกี่ยวของจับมือรวมกันสรางปะการังเทียม เพื่อใหเปน
แหลงที่อยูอาศัยของสัตวนํ้าและฟนฟูความสมบูรณของทองทะเล โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน อธิบดี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กลาววาหลังจากที่ไดมีการจัดวางปะการังเทียมในทะเล แตละ
พื้นที่ไปแลว ประมาณ 2-3 ป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดไปประเมินทุกครั้ง พบวาสามารถ
เพิ่มปริมาณสัตวนํ้าไดจริง เพราะเปนแหลงอนุบาลของสัตวทะเลนานาชนิดที่สําคัญชวยปองกันการกดั
เซาะชายฝง ทั้งยังสงผลใหชาวประมงมีแหลงประมงเพิ่มข้ึนดวย ลาสุดไดมีการจัดวางปะการังเทียมที่
จังหวัดปตตานีซึ่งก็ประสบความสําเร็จ เปนอยางดี อยางไรก็ตามโครงการน้ีจะทําอยางตอเน่ืองโดย
ไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพื้นที่อนุรักษทางทะเล 
 ดร.สมหญิง เปยมสมบูรณ อธิบดีกรมประมง กลาววาโครงการดังกลาวดําเนินการ
ตอเน่ืองมา 24 ปแลว โดยวางปะการังเทียมแลว 364 แหงทั่วประเทศ ซึ่งการจัดวางในแตละพื้นที่ทุก
ครั้งทําถูกตองตามหลักวิชาการอยางเปนระบบ เพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเล โดยมีการสํารวจพื้นที่ที่เหมาะสม เลือกใชวัสดุที่ไมกอใหเกิดมลพิษหรือมีสิ่งเจือปน ที่ผานมาไดมี
การเลือกใชวัสดุคือแทงคอนกรีตและตูรถไฟ ซึ่งมีหนวยงานเปนผูมอบให สวนงบประมาณที่
ดําเนินการไปแลวประมาณกวา  3,100 ลานบาท อยางไรก็ตาม มีแผนเตรียมสรางประการังเทียมอีก 
23 แหง คาดจะดําเนินการประมาณกลางปหนาในชวงที่มีสภาพอากาศ ที่เหมาะสม  
  จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดเห็นไดวาความสําคัญของซั้ง (ปะการังเทียมพื้นบาน) หรือ
ปะการังเทียมปจจุบันน้ัน มีความสําคัญเปนอยางมากตอผูที่ใชชีวิตและอาศัยอยูริมชายฝงทะเล 
โดยเฉพาะกลุมชาวประมงพื้นบานที่มีชุมชนและอาชีพหลักคือการทําประมง ซึ่งการประกอบอาชีพ
ของบุคคลเหลาน้ีจะสงผลถึงความเปนอยูของชุมชนชาวประมงพื้นบานแถบน้ันรวมไปถึงการดํารงชีวิต
ของผูคนในจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจและอาหารการกิน  ซึ่งถาพัฒนาใหถูกตองและสมบูรณ
แลวน้ันก็จะสงผลดีไปถึงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ซึ่งเปนการพัฒนาชุมชนและเปนการกระตุน
เศรษฐกิจอีกทั้งยังเพิ่มรายไดใหกับชุมชนชาวประมงพื้นบานไดเปนอยางดีเลยทีเดียว 
 
3. ชุมชนชาวประมงพ้ืนบาน 
 ชาวประมงพื้นบานหรือชาวประมงขนาดเล็ก เปนชุมชนที่อาศัยอยูตามริมชายฝงทะเล
หรือตามริมคลอง แมนํ้าตาง ๆ มีทั้งที่ใชเรือและไมใชเรือเปนพาหนะ หากินอยูตามแนวชายฝงทะเล 
หากใชเรือก็จะเปนเรือหางยาว หรือเรือกอและ เรือทายตัด ต้ังแตไมมีเครื่องยนตจนถึงมีเครื่องยนต
ขนาด 1-7 แรงมา และใชเครื่องมือประมงแบบพื้นบานที่มีลักษณะเรียบงาย สามารถเลือกจับสัตวนํ้า
ไดเฉพาะชนิด เชน อวนลอยปลา อวนลอยกุง อวนจมปู แห เบ็ด ลอบ ไซ เปนตน จากการสํารวจสํา
มะโนประมงทะเลของ สํานักงานสถิติแหงชาติและกรมประมง เมื่อป 2538 มีครัวเรือนที่ทําการ
ประมงขนาดเล็กรอยละ 89.7 ของครัวเรือนประมงทั้งหมด หรือประมาณ 480,000 คน จากจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนประมงทั้งประเทศที่มีอยู 535,210 คน การทําประมงพื้นบานน้ัน ใชแรงงานใน
ครอบครัวเปนหลักและเปนการประมงเพื่อยังชีพ ซึ่งจะแตกตางจากการประมงพาณิชยที่ทําการ
ประมง เพื่อแสวงหากําไร แตชาวประมงพื้นบาน ซึ่งมีประมาณรอยละ 80 ของประชากรประมงทะเล
ทั้งหมดของประเทศไทย เปนผูที่ตองมีชีวิตอยางยากไร ขาดแคลนสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิต ปญหา
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ใหญก็เน่ืองมาจาก ความอุดมสมบูรณทรัพยากรทางทะเลลดลงไป เพราะถูกกระทําจากหนวยงานของ
รัฐและ เรือประมงพาณิชยที่เขามากอบโกยทรัพยากรไป   
 3.1 องคกรชาวประมงพ้ืนบานกับการจัดการทรัพยากร 
 องคกรชาวประมงพื้นบานเปนองคกรที่จัดต้ังข้ึนมาโดยมีเปาหมายสูงสุดเพื่อการ
รักษาทรัพยากรชายฝง และ ใหมีการใชทรัพยากรประมงรวมกันอยางย่ังยืน มิไดมีเปาหมายเพื่อ
ครอบครองสิทธิเหนือทะเลในการทําการประมงแตอยางใด ในความเปนจริงแลวชาวประมงพื้นบาน 
ทํามาหากินโดยใชเรือขนาดเล็กและใชเครื่องมือแบบ เรียบงายเลือกจับสัตว นํ้าเฉพาะอยาง 
ชาวประมงพื้นบานตองอาศัยทรัพยากรเพื่อการอยูรอด ระบบทํา การประมงพื้นบานจึงชวยสราง
ความมั่นคงแกผูใชทรัพยากร และมีการควบคุมการใชประโยชน รวมถึงมีการแบงสรรปนสวน
ประโยชนที่ไดภายในชุมชน โดยอาศัยภูมิปญญาที่เปนไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี ของชุมชน ซึ่ง
กลายเปนกฎกติกาในการจัดการและอนุรักษทรัพยากรของชุมชน องคกรของชาวประมงพื้นบาน
หลายแหง ไดเขามามีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรชายฝง โดยการสํานึกถึงระบบคุณคาของ
ทรัพยากรประมงที่หลอเลี้ยงคนในชุมชน หากไมมีการดูแลรักษาไว ทุนสํารองช้ินสุดทาย ที่ชุมชนมีอยู
ก็จะไมเหลือ และนําไปสูความลมสลายของชุมชนในอนาคต การจัดการดานการประมงน้ันเปนการ
จัดการที่เกี่ยวของกับคนดวยไมใชปลา อยางเดียว การใชเฉพาะความรูทางดานชีววิทยาจึงไมเพียงพอ 
จะตองใหความสําคัญกับมิติทางดานเศรษฐกิจและสังคมดวย ชาวประมงพื้นบานน้ันจะมีความรู
เกี่ยวกับทรัพยากรสัตวนํ้า ซึ่งเปนความรูที่มีพื้นฐานมาจากประสบการณ การสังเกต การถายทอดภูมิ
ปญญาจากบรรพบุรุษ ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตวนํ้าและความลมเหลวในการจัดการ
ทรัพยากร สัตวนํ้าของรัฐที่เกิดข้ึน มักจะถูกกลาวอางตลอดเวลาวาเปนปญหาการแยงชิงทรัพยากร
ระหวางเรือประมง พื้นบานและเรือประมง ขนาดใหญ ซึ่งแทที่จริงก็คือการที่ทรัพยากรของสวนรวม
ถูกนําไปใชเพื่อประโยชนของคน สวนนอย (คนรวย) โดยอางเหตุผลของการพัฒนา (ประเทศ) ในขณะ
ที่ชาวบานและประชาชนสวนใหญกลับถูกปดกั้นสิทธิที่จะเขาถึงทรัพยากรสวนรวมมากข้ึน6   

 
ภาพที่ 9 ชุมชนประมงพื้นบาน 
 
 3.2 ชาวประมงพ้ืนบาน และแนวทางการฟนฟูทรัพยากรชายฝงภาคใต 

                                                
 6สมาคมชาวประมงพื้นบานแหงประเทศไทย, องคกรประมงพ้ืนบาน, เขาถึงเมื่อ 22 
กุมภาพันธ 2555, เขาถึงไดจากwww.wetlandthai.org/data/problem.html. 
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 3.2.1 ขอมูลพื้นฐานชาวประมงพื้นบาน ประเทศไทยมีชายฝงทะเลยาว 2,600 กม. 
ประมาณ 1,700 (รอยละ 65) อยูในพื้นที่ภาคใต สํามะโนประมงป 2553 ระบุวามีชุมชนชาวประมง
ทั่วประเทศ 3,797 ชุมชน มีครัวเรือนที่ทําประมง อยางเดียว 56,859 ครัวเรือน (ประมาณ 280,000 
คน) มีเรือประมง 58,001 ลํา 
 3.2.2 การจําแนกชาวประมงจําแนกดวยเครื่องมือที่ถือครอง ชาวประมงพื้นบานใน
ที่น้ี หมายถึง ชาวประมงที่ไมมีเรือประมงและชาวประมงที่เรือประมง ใชเครื่องยนตนอกเรือ (เรือหาง
ยาว) นอกเหนือจากน้ีถือเปนชาวประมงพาณิชย ชาวประมงพาณิชยหรือชาวประมงขนาดใหญมี
ประมาณรอยละ 10 ของชาวประมงทั้งหมด ที่เหลือเปนชาวประมงขนาดเล็กหรือ ชาวประมงพื้นบาน 
 3.3 ปญหาชาวประมงพ้ืนบาน 
     ชาวประมงพื้นบานมีปญหาที่เกิดจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง คือ กุง
ปลาในทะเล ลดนอยลงอยางรวดเร็ว สงผลกระทบถึงรายไดและการดํารงชีพทางดานตาง ๆ ความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงเกิดจากสาเหตุตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
 3.3.1 สาเหตุสําคัญที่สุดคือ การใชเครื่องมือทําลายลางนานาชนิด เชน อวนรุน อวน
ลาก เรือไฟปนปลากะตัก และการระเบิดปลา 
 3.3.2 การปลอยนํ้าเสียจากโรงงาน ชุมชน และนากุงลงทะเล 
 3.3.3 การทําลายปาชายเลน ปะการัง หญาทะเล ซึ่งเปนแหลงเพาะฟกสัตวนํ้าตาม
ธรรมชาติ เมื่อสัตวนํ้าลดลงชาวประมงจับสัตวนํ้าไดนอยลง รายไดลด 
 3.3.4 ตองกูหน้ียืมสินจากพอคาสัตวนํ้าในหมูบาน (แพปลา) แลวเอาสัตวนํ้ามาขาย 
ชดใชหน้ี ทําใหขายไดราคาตํ่า บางคนเปนหน้ียาวนานหลายสิบป ไถถอน ไมหมดเพราะจับสัตวนํ้าไม
พอใชหน้ี 
 3.3.5 เกิดการอพยพแรงงานเขาไปทํางานในเมือง เกิดเปนชุมชนแออัดข้ึนในเมือง 
บางจังหวัดชายแดนอพยพไปทํางานตางประเทศ (มาเลเซีย) หรือลักลอบไปทําประมงในเขตประเทศ
พมา 
 3.3.6 ชาวประมงขาดแคลนอาหารเพื่อการบริโภค 
 3.4 สมาพันธชาวประมงพ้ืนบานภาคใต  
 เปนองคกรเครือขายของชาวประมงพื้นบานในภาคใต จัดต้ังข้ึนมาในป 2536 
สมาชิกของ สมาพันธฯ คือ กลุมชมรมชาวประมงในพื้นที่ตาง ๆ ของ 13 จังหวัดภาคใต (ยกเวนยะลา
ซึ่งไมมีพื้นที่ติดทะเล) ปจจุบันมีองคกรสมาชิกไมนอยกวา 15 กลุม/ชมรม เชน สมาพันธชาวประมง
ทะเลสาบสงขลา ชมรม-ชาวประมงพื้นบานเกาะยาวนอย ชมรมชาวประมงพื้นบานปตตานี เปนตน 
คณะกรรมการของสมาพันธฯจะมาจากผูแทนแตละจังหวัด ซึ่งจะประชุมปรึกษาหารือถึงกิจการตาง ๆ  
ของสมาพันธฯ อยางสม่ําเสมอ สาเหตุที่การแกปญหาชาวประมงยังไมบรรลุผล แมวาเครือขาย
ชาวประมงภาคใตจะผลักดันใหมีการ แกปญหาของชาวประมงมากวาหน่ึงทศวรรษ แตหลายพื้นที่
ปญหาก็ไมไดทุเลาเบาบางลงหรือกลับทวีความรุนแรงข้ึนกวาเดิม เพราะวา 
 3.4.1 เครื่องมือทําลายลาง ชนิดตาง ๆ ยังไมมีการยกเลิก ใหทําไดนอกเขต 3,000
เมตร แต เจาหนาที่ไมสามารถติดตามควบคุมไดเพราะพื้นที่กวางขวางมาก (2,600 กม. x 3 กม. 
เทากับ 7,800 ตารางกิโลเมตรหรือ 4.8 ลานไร) 
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 3.4.2 เจาหนาที่ในกระบวนยุติธรรมบางคนทุจริต รับเงินจากเรือประมงที่ทําผิด
กฎหมาย ไมจับกุมผูกระทําผิด ถาจับก็เสนอลงโทษนอยที่สุด ทําใหมีการละเมิดกฎหมายอยูทั่วไป
 3.4.3 กฎหมายไมเอื้อกับการที่ชาวประมงจะจัดการทรัพยากร เชน ไมมีกฎหมายปา
ชุมชนที่ใหอํานาจชาวบานจัดการอนุรักษปาชายเลน กฎหมายประมงรวมศูนยการตัดสินใจอยูที่ 
สวนกลางไมใหอํานาจเจาหนาที่ทองถ่ิน และประชาชนในการจัดการทรัพยากร 
 3.4.4 เครื่องมือทําลายลางเปลี่ยนแปลงไปเปนชนิดตาง ๆ ไดงาย กฎระเบียบที่มีอยู 
(และสวนกลางเปนคนกําหนด) ตามไมทันพัฒนาการเหลาน้ัน แกปญหาไมได 
 3.4.5 สังคมยังไมตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล ซึ่งเปนแหลง
อาหารราคาถูกของประเทศ ไมเขาใจและไมสนับสนุนชาวประมงพื้นบานในการรณรงคเพื่อการ 
จัดการทรัพยากรทะเลที่ย่ังยืน 
 3.4.6 รัฐไมมีนโยบายลดเครื่องมือประมงพาณิชยขนาดใหญ ซึ่งเปนตัวทําลาย
ทรัพยากรทางทะเลและไมกลาจัดการปญหาที่กระทบกระเทือนกับ ประมงพาณิชย เพราะเปนฐาน
เสียงและ ฐานเงินของพรรคการเมืองตาง ๆ 
 3.4.7 รัฐจัดทําโครงการพัฒนาขนาดใหญที่สงผลกระทบกับทรัพยากรทางทะเล
ข้ึนมาเรื่อย ๆ เชนโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่ปลอยนํ้าเสียลงทะเล การใชพื้นที่ปาชายเลน การสราง
เข่ือน กั้นทะเลสาบ เปนตน 
 
4. ตลาด 
 4.1 ความหมายของตลาดสด 
 ตลาด หมายถึง สถานที่ที่เปนชุมชนหรือเปนที่ชุมนุมเพื่อซื้อและขายสินคา ทั้งในรูป
ของวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปเปนประจํา เปนครั้งคราว หรือตามวันที่กําหนด โดยที่ต้ังของตลาดอาจ
มีเพียงที่เดียว หรือหลายที่ที่ต้ังอยูใกลกันในบริเวณที่มีทําเลเหมาะสม เชน เปนศูนยกลางของชุมชน 
และเหมาะจะเปนที่นัดพบ หรือเปนแหลงแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตาง ๆ ของคนในชุมชนน้ัน ๆ ดวย
เหตุน้ีเมื่อมีชุมชนอยู ณ ที่ใด ก็มักจะมีตลาดอยู ณ ที่น้ัน ตลาดจึงมีมาแตครั้งโบราณในทุกสังคม7 
 ตลาด หมายถึง สถานที่ที่จัดไวใหผูคาเปนที่ชุมนุม จําหนายสินคาประเภท เน้ือสัตว 
ผัก และผลไม หรืออาหารอันมีสภาพของสด ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย ทั้งน้ีไมวาจะมี
การจําหนายสินคาประเภทอื่นดวนหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณที่ซึ่งจัดไวสําหรับให
ผูคาชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวประจําหรือเปนครั้งเปนคราวหรือตามวันเวลาที่กําหนด
และใหความหมายถึงตลาดนัดที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาราชการกรุงเทพมหานคร8

                                                
 7คณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน, ตลาด, เขาถึงเมื่อ 16 มกราคม 
2556, เขาถึงไดจาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=28& 
chap=3&page=t28-3-infodetail01.html. 
 8สํานักงานกฎหมาย มงคลธรรม, ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ตลาด พ.ศ. 2546, 
เขาถึงเมื่อ 16 มกราคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.kodmhai.com/m6/m6-
3/New2/N2.html#t3. 
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 ตลาด หมายถึง สถานที่แหงใดแหงหน่ึง หรือหลายสถานที่ที่ต้ังอยูใกลกัน ในบริเวณ
ใดบริเวณหน่ึงมีทําเลเหมาะสมเปนองคประกอบของพื้นที่ชุมชนในดานเปนยานศูนยกลางมีหนาที่ใช
สอยและมีการแลกเปลี่ยนสินคาและการใหบริการเปนประจํา เปนเรื่องทางเศรษฐกิจและการทาํมาหา
กินจับจายใชสอยของประชาชนในพื้นที่ชุมชนหน่ึง ตลาดยังมรฐานะเปนสวนหน่ึงของสังคม เปนแหลง
แลกเปลี่ยนขาวสาร ขอมูลคามรูความคิดตางๆ เน่ืองจากเปนสถานที่แหงเดียวที่ประชาชนแทบทุกช้ัน
มีสวนรวมในการใชสอย9  

 ตลาดสด เปนศูนยกลางการคาขายของชุมชน ตามแบบวิถีไทยที่นับวันกําลังจะแปร
สภาพ และอาจสูญหายไปจากสังคมไทยในอนาคต  ตลาดสด เปนศูนยรวมสินคานานาชนิด จาก
หลากหลายแหลงผลิต ซึ่งอาจมีสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 ตลาดสด เปนแหลงจําหนายสินคาที่เปนวัตถุดิบ ประกอบอาหารในชีวิตประจําวัน 
ใหผูบริโภคโดยตรงหรือใหรานอาหาร ภัตราคาร โรงแรมและองคกรตางๆ ทําใหประชาชนผูนิยม
บริโภคอาหารนอกบาน มีโอกาสเสี่ยงภัยมากย่ิงข้ึน เพื่อใหผูบริโภคไดมีทางออก ในการเลือกซื้อ
อาหารและสินคา ในตลาดสดที่มีการควบคุมดูแล ดานความสะอาดและความปลอดภัย ของอาหาร 
การพัฒนาตลาดสดทั่วไทยใหนาซื้อ จึงตองรวมมือกันต้ังแตวันน้ี เพื่อพัฒนาตลาดสดทั่วไทยใหสะอาด 
และจําหนายอาหารที่ปลอดภัย ใสใจผูบริโภค10  
 ตลาดสดนาซื้อ หมายถึง สถานที่สะดวก สะอาด บรรยากาศดี โครงสรางอาคารมี
สภาพแข็งแรง มีการจัดแบงเปนสัดสวนนาดู และมีสาธารณูปโภคครบครัน ผูขายมีสุขภาพอนามัยดี 
แตงกายสะอาดถูกสุขลักษณะ อาหารสะอาด สด ใหม ปลอดภัย ปลอดสารพิษ สินคาที่นํามาจําหนาย
มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสมไมแพง สินคาสําเร็จรูปจะตองระบุฉลากชัดเจน เนนมาตรฐาน ผานการ
รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และที่สําคัญจะตองถูกใจผูบริโภค 
 4.2 ทําไมตองมีการพัฒนาตลาดสด ใหเปนตลาดสดนาซื้อ 
 ปจจุบันบานเมืองของเรามีตลาดเกิดข้ึนมากมาย โดยเฉพาะแหลงชุมชนที่มี
ประชากรอาศัยอยูหนาแนน ตลาดสวนใหญเกิดข้ึนตามความตองการของประชาชนที่อาศัยอยูรอบ ๆ 
ชุมชนน้ัน ตลาดที่พบเห็นเปนตลาดที่ประชากรในละแวกชุมชนเปนผูจัดต้ังข้ึนเอง โดยมีการนําอาหาร
ที่ใชบริโภคในชีวิตประจําวันของคนเรามาวางจัดจําหนายในตลาดของตนเอง ตลาดที่เราเห็นสวนใหญ
เปนตลาดที่มีอาหารหลากหลาย และปะปนกันอยู ไมมีการแยกแยะวาเปนอาหารสด อาหารแหง 
อาหารสําเร็จรูป ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูจัดจําหนายไมมีการวางแผน หรือมีระบบในการบริหารจัดการ
ตลาดอยางถูกตอง ดังน้ัน ถาหากผูบริโภคตองการที่จะซื้ออาหารมีคุณภาพ อาหารสด สะอาด และ
ปลอดภัยจากสารพิษ ควรที่จะเลือกซื้ออาหารจาก ตลาดสดนาซื้อ เพราะผูบริโภคจะไดรับอาหารที่มี 
คุณภาพสูงตามความตองการ และถูกหลักอนามัย11 

                                                
 9เกียรติ จิวะกุล ,ตลาดในกรุงเทพมหานคร: การขยายตัวและพัฒนาการ (กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525). 
 10กลุมงานคุมครองผูบริโภค, โครงการตลาดสดหนาซื้อ, เขาถึงเมื่อ 16 มกราคม 
2556, เขาถึงไดจาก http://203.157.168.7/consumer/htmls/market00.htm. 
 11เรื่องเดียวกัน 
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 โดยสรุปแลวตลาดมีหลากหลายประเภทและหลากหลายความหมาย จึงตองศึกษา
ขอมูลเกี่ยวกับความหมายของตลาดในดานตาง ๆ ใหเกิดการเขาใจในหนาที่ของตลาดในแตละ
ประเภทไดชัดเจนย่ิงข้ึน 
 4.3 ขนาดของตลาดตามมาตรฐาน                                                                                            
      การแบงขนาดตลาดอาจแบงเปน 2 ลักษณะ คือ แบงตามจํานวนแผง และแบงตาม
ขนาดพื้นที่อาคารตลาด ซึ่งพอจะกลาวไดโดยสรปุดังน้ี 
 4.3.1 แบงตามจํานวนแผง กรมการคาภายในกระทรวงพาณิชย ไดกําหนดขนาด
ตลาดสดตามจํานวนแผงจําหนายสินคาในตลาดโดยแบงเปน 3 ขนาด คือ 
 4.3.1.1 ตลาดขนาดเล็ก มีแผงจําหนายสินคาในตลาด นอยกวา 50 แผง 
 4.3.1.2 ตลาดขนาดกลาง มีแผงจําหนายสินคาในตลาด 50 - 199 แผง 
 4.3.1.3 ตลาดขนาดใหญ มีแผงจําหนายสินคาในตลาด 200 แผงข้ึนไป 
 4.3.2 แบงตามขนาดพื้นที่อาคาร กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตาม
ความในพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดขนาดของตลาดสดดังน้ี 
  4.3.2.1 ตลาดสดเขาขายอาคารประเภท ก  ขนาด 2,500 ตร.ม.ข้ึนไป 
  4.3.2.2 ตลาดสดเขาขายอาคารประเภท ข ขนาด 1,500 - 2,500 ตร.ม. 
 4.3.2.3 ตลาดสดเขาขายอาคารประเภท ค ขนาด 1,000 -1,500 ตร.ม. 
 4.3.2.4 ตลาดสดเขาขายอาคารประเภท ง ขนาด 500 - 1,000 ตร.ม. 
 การกําหนดเชนน้ี เพื่อจะไดเปนแนวทางการปฏิบัติในเรื่องระบบควบคุมการ
ระบายนํ้าทิง้ของตลาดแตละประเภท ใหเปนไปตามคามาตรฐานน่ันเอง 
 4.4 แนวความคิดการจัดแบงโซนในตลาดสด 
 ปจจุบันการจัดแบงโซนสินคาในตลาดสดยังไมอาจทําไดทุกตลาด โดยเฉพาะตลาด
สดเทศบาล ทั่วทุกภาคของประเทศที่พอคาแมคาสวนใหญเลือกวางขายสินคากันตามความพอใจของ
ตนเอง จนเกิดเปนความเคยชินและกลายเปนการติดยึด ใครจะมาแตะตองเคลื่อนยายแผงของตน
ไมได ซึ่งตางจากตลาดเอกชน จะเห็นไดวาหลังจากที่พัฒนาตลาดตามโครงการตลาดสดนาซื้อไมนาน 
พอคาแมคาตางใหความรวมมือกันดี มีการจัดแบงโซนชัดเจน ชวยใหตลาดมีความเปนระเบียบ 
สะอาด สะดวกตอการเลือกซื้ออาหาร  
 การจัดแบงโซนสามารถจัดไดหลายรูปแบบข้ึนอยูกับความเหมาะสมของแตละตลาด 
ซึ่งมีแนวคิดหลักในการจัดแบงดังน้ี 
 4.4.1 คํานึงถึงประเภทของอาหาร เชน อาหารสด อาหารแหง อาหารแปรรปู 
อาหารปรงุสําเรจ็ และ เครือ่งใชเพื่อแยกโซนแหง โซนเปยกไดอยางชัดเจน 
 4.4.2 คํานึงถึงความเปนระเบียบ และความสวยงาม เชน การจัดแผงผลไมไว
ดานหนาเพื่อเรียกความสนใจจากลูกคา รวมถึงการเขาถึงไดสะดวก  
 4.4.3 คํานึงถึงงานดานวิศวกรรม เชน การใชนํ้า และการระบายนํ้า ซึ่งบริเวณ
อาหารสดจําเปนตองใชนํ้ามากจงึควรอยูใกลกัน เปนตน  
 4.4.4 คํานึงถึงการทําความสะอาด การบํารุงรักษา และการซอมแซมเมื่อเกิดการ
ชํารุดเสียหาย 
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 4.4.5 คํานึงถึงการระบายอากาศภายในตลาดไมใหเกิดจุดอบั และบงัทิศทางลม 
เชน ราขายเสื้อผา รานขายของชํา 
 4.4.6 การทําประชาพิจารณ เพื่อตกลงกันเองในระหวางกลุมผูคาดวยกัน ใหไดขอ
ยุติที่ดีและไดประโยชนรวมกัน เปนตน  
 การจัดแบงโซนสินคา โดยจําแนกตามประเภทกลุมรานคาเปนหมวดหมูตามแนวคิด
ดังกลาวนอกจากจะชวยใหผูซื้อสามารถเลือกซื้อหาสินคาไดสะดวกรวดเร็วแล อาจชวยแกปญหาเรื่อง
ตลาดเฉอะแฉะ ซึ่งเปนปญหาทีเ่จาของตลาดหลายแหงยังแกไมตกไดดวย12 
 4.5 แนวทางบริหารจัดการตลาดสดเทศบาล 
       การบริหารจัดการเปนขอพิจารณาสําคัญที่ควรคํานึงถึงลวงหนากอนที่จะทําการ
ออกแบบตลาดสด เพื่อใหไดแบบที่ตรงวิสัยทัศน วัตถุประสงค ความตองการ และกําลังงบประมาณ 
และจะตองจัดทําแผนตลอดจนเตรียมการดานบริหารจัดการไวใหพรอม เพื่อใหสามารถดําเนินงาน
ตลาดสดไดทันทีที่การกอสรางตลาดแลวเสร็จ การบริหารจัดการแตละรูปแบบจะมีขอดีขอเสียตาง ๆ 
กัน แตในทางปฏิบัติก็จะตองหลีกเลี่ยงขอเสียสําคัญ และเลือกขอดีที่เปนหลักไว สวนขอปลีกยอยตาง 
ๆ อาจจะพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระหวางดําเนินการตามความเหมาะสมกับสภาพการณ
ขณะน้ัน จึงไดเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการตลาดสดไว เปนสามแนวทางหลัก คือ เทศบาล
บริหารจัดการเองทั้งหมด, เทศบาลจางเอกชนบริหารจัดการทั้งหมด และเทศบาลจางเอกชนบริหาร
จัดการเปนบางสวน 
 แนวคิดเหลาน้ีไดแสดงในแผนภูมิที ่1, 2 และ 3 อยางไรก็ดี แนวคิดที่ 3 ที่เทศบาล
จะจางเอกชนบรหิารจัดการเปนบางสวน เปนแนวคิดที่ยืดหยุน และสามารถปฏิบัติไดดี ในระบบการ
ทํางานปจจบุันซึ่งเทศบาลยังมีขอจํากัดดานกําลงับุคลากร และงบประมาณ จึงควรใชแนวทางน้ีเปน
หลัก จนกวาเทศบาลหรือเอกชนจะมีความพรอมทกุ ๆ ดาน13 
 แนวทางบรหิารจัดการจะมีผลตอการออกแบบไมเฉพาะพื้นที่ในตัวอาคารตลาด เชน 
พื้นที่สํานักงานตลาด พื้นที่ปรบัอากาศที่อาจมีในอนาคต และรวมถึงงานภายนอกอาคารในการกําจัด
ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ตลอดจนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกดานการจราจรดวย 

                                                
 12สํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค, คูมือการออกแบบตลาดสด, เขาถึงเมื่อ 3 
มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.rudf.or.th/marketmaster.php. 
 13ศูนยเพื่อการจัดการเมอืงที่ย่ังยืน สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย, คูมือการ
ออกแบบตลาดสด, เขาถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจากhttp://202.43.34.12:81/modules 
/document/index.php?mode=detail1&id=18. 
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แผนภูมิที่ 1 รูปแบบตลาดทีเ่ทศบาลบรหิารจัดการเองทั้งหมด 

 

แผนภูมิที่ 2 รูปแบบตลาดทีเ่ทศบาลจางเอกชนบริหารจัดการทั้งหมด 

 

แผนภูมิที่ 3 รูปแบบตลาดทีเ่ทศบาลจางเอกชนบริหารจัดการเปนบางสวน 
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ตารางที่ 2 แสดงรูปแบบแนวทางตลาดที่เทศบาลบรหิารจัดการเองทัง้หมด 
 

เร่ือง รายการที่ตองปฏบิตั ิ ผูปฏบิัต ิ ขอด ี ขอเสีย 
1. การจัดโซนพ้ืนที่ตลาดสด 1. จัดประชุมผูคา

เปาหมายและ       
ผูเก่ียวของ 

ผูจัดการตลาด 
(แตงตั้งโดย
เทศบาล) 

ไดผลรวดเร็วสามารถ
ตัดสินใจไดทันท ี

อาจมีกลุมที่ไมเห็นดวย 

2. การใหเชาแผงคาและเก็บ
คาเชา 

1. กําหนดคาเชาแตละ
โซนและชนิดแผงคา 
2. รับสมัคร/ทํา
ทะเบียน 
3. เก็บคาเชา 

พนักงาน
ธุรการ 

เทศบาลควบคุมได ตองจางพนักงานเพ่ิม 

3. การจัดระบบ
สาธารณูปโภค(น้ํา ไฟฟา 
โทรศัพท) 

1. จัดจาง 
2. เก็บคาบริการราย
เดือนตามการใช 

พนักงาน
เทศบาล 

ตรวจสอบและ
ควบคุมได 

เทศบาลตองลงทุนให 
กอนเปนภาระงบประมาณ 

4. การควบคุมดานสุขอนามัย 1. ออกกฎระเบียบ 
2. ตรวจตรา 
3. ตักเตือน / ลงโทษ 

ผูจัดการตลาด 
และพนักงาน
ธุรการ 

ติดตามและควบคุมได ตองมีพนักงานเพียงพอ 

5. การดูแลทําความสะอาด 1. แผงคา 
2. ตัวอาคารตลาด 
3. บริเวณ 
4. หองน้ําสวม 
5. จัดเก็บขยะ 

ผูคา 
พนักงาน
เทศบาล 

ติดตามและดําเนิน 
การไดตาม
กําหนดเวลา 

ตองมีพนักงานเพ่ิมขึ้นมาก 

6. การจัดการดานการจราจร 1. ปาย 
2. ทางเขาออก 
3. การจอดรถ 

พนักงาน
เทศบาล 

ลดอุบัติเหตุเพ่ิมความ
ปลอดภัย 

ตองจางพนักงานเพ่ิม 

7. การประชาสัมพันธและ
รณรงคดานตาง ๆ 
  

1. วางแผนจัดทาํ 
กําหนดการ 
2. จัดอุปกรณ/เอกสาร 
3. จัดการเผยแพรและ
จัดประชุม 

ผูจัดการตลาด 
และพนักงาน
ธุรการ 

กํากับดูแลไดตาม
นโยบาย 

ตองจางพนักงาน 
และตั้งงบประมาณเพ่ิม 

 
ตารางที่ 3 แสดงรูปแบบแนวทางตลาดที่เทศบาลจางเอกชนบรหิารจัดการทั้งหมด 

 
เร่ือง รายการที่ตองปฏบิตั ิ ผูปฏบิัต ิ ขอด ี ขอเสีย 

1. การจัดโซนพ้ืนที่ตลาดสด 1. จัดประชุมผูคา
เปาหมายและ
ผูเก่ียวของ 

ผูจัดการตลาด 
(เอกชนผูรับ
จาง) 

ใกลเหตุการณระดม
ความคดิเห็นได
สะดวก 

อาจไมไดรับความรวมมือ
เต็มที่จากผูเก่ียวขอและภาค
ราชการอ่ืน ๆ 

2. การใหเชาแผงคาและเก็บ
คาเชา 

1. กําหนดคาเชาแตละ 
โซนและชนิดแผงคา 
2. รับสมัคร/ทํา
ทะเบียน 
3. เก็บคาเชา 

พนักงานของผู
รับจางเอกชน 

สะดวก,รวดเร็วไมมี
พิธีการมาก 

อาจมีชองทางทุจริตเทศบาล
ไมอาจควบคุมได 

3. การจัดระบบ
สาธารณูปโภค 
(น้ํา ไฟฟา โทรศัพท) 

1. จัดจาง 
2. เก็บคาบริการ 
รายเดือนตามการใช 

ผูรับจางเอกชน บริษัทตองลงทุน 
ใหกอน ลดภาระ 
งบประมาณของ 
เทศบาล 

คาบริการสูงเพราะตองบวก
กําไร 
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ตารางที่ 3 แสดงรูปแบบแนวทางตลาดที่เทศบาลจางเอกชนบรหิารจัดการทั้งหมด (ตอ) 
 

เร่ือง รายการที่ตองปฏบิตั ิ ผูปฏบิัต ิ ขอด ี ขอเสีย 
4. การควบคุมดานสุขอนามัย 1. ออกกฎระเบียบ 

2. ตรวจตรา 
3. ตักเตือน / ลงโทษ 

ผูจัดการตลาด 
และพนักงาน
ธุรการ 

ติดตามและควบคุม
ไดใกลชิด 

ความเปนธรรมใหกับผูคาตาง 
ๆ อาจไมเทาเทียมกัน 

5. การดูแลทําความสะอาด 1. แผงคา 
2. ตัวอาคารตลาด 
3. บริเวณ 
4. หองน้ําสวม 
5. จัดเก็บขยะ 

พนักงานฯ ตองทําอยาง 
สม่ําเสมอตาม 
ขอสัญญากับ 
เทศบาล 

นานไปเทศบาลอาจละเลย
การกํากับดูแล 

6. การจัดการดานการจราจร 1. ปาย 
2. ทางเขาออก 
3. การจอดรถ 

พนักงานฯ ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

อาจมีการเรียกเก็บคาบริการ
เพ่ิมจากที่รายงาน 

7. การประชาสัมพันธและ
รณรงคดานตาง ๆ 

1. วางแผนจัดทาํ
กําหนดการ 
2. จัดอุปกรณ/เอกสาร 
3. จัดการเผยแพรและ
จัดประชุม 

ผูจัดการตลาด 
และพนักงาน
ธุรการ 

ตองทําใหไดด ี
เพ่ือผลงานและตอ 
สัญญาคร้ังตอไป 

อาจมีปญหาหากไมประสาน
แนวคิดกับ 
เทศบาลใหดีกอน 

 
ตารางที่ 4 แสดงรูปแบบแนวทางตลาดที่เทศบาลจางเอกชนบรหิารจัดการเปนบางสวน 
 

เร่ือง รายการที่ตองปฏบิตั ิ ผูปฏบิัต ิ ขอด ี ขอเสีย 
1. การจัดโซนพ้ืนที่ตลาดสด 1. จัดประชุมผูคา

เปาหมายและ
ผูเก่ียวของ 

ผูจัดการตลาด 
(เทศบาล) และ 
ตัวแทนผูรับ
จาง 

มีการชวยเหลือ 
ติดตามเร่ืองและ
จัดทํารายละเอียด 

 

2. การใหเชาแผงคาและเก็บ
คาเชา 

1. กําหนดคาเชาแตละ
โซนและชนิดแผงคา 
2. รับสมัคร/ทํา
ทะเบียน 
3. เก็บคาเชา 

เทศบาลและ
พนักงาน
เทศบาล 

เทศบาลควบคุมได ตองจางพนักงานเพ่ิม 

3. การจัดระบบ
สาธารณูปโภค 
(น้ํา ไฟฟา โทรศัพท) 

1. จัดจาง 
2. เก็บคาบริการราย
เดือนตามการใช 

เทศบาลจาง
เอกชน 

ลดงานประจํา เงินเขาชา 
ตองรอรวบรวมสง 

4. การควบคุมดานสุขอนามัย 1. ออกกฎระเบียบ 
2. ตรวจตรา 
3. ตักเตือน /ลงโทษ 

เทศบาล ควบคุมไดสามารถ
แบงงานประจําใน
การตรวจตราให 
เอกชนตรวจและ
รายงาน 
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ตารางที่ 4 แสดงรูปแบบแนวทางตลาดที่เทศบาลจางเอกชนบรหิารจัดการเปนบางสวน (ตอ) 
 

เร่ือง รายการที่ตองปฏบิตั ิ ผูปฏบิัต ิ ขอด ี ขอเสีย 
5. การดูแลทําความสะอาด 1. แผงคา 

2. ตัวอาคารตลาด 
3. บริเวณ 
4. หองน้ําสวม 
5. จัดเก็บขยะ 

ผูรับจางเอกชน มีสัญญาควบคุม หากไมกํากับดูแล และสัญญา
ไมรัดกุม 

6. การจัดการดานการจราจร 1. ปาย 
2. ทางเขาออก 
3. การจอดรถ 

ผูรับจางเอกชน เพ่ิมความพรอม 
และทั่วถึง 

 

7. การประชาสัมพันธและ
รณรงคดานตาง ๆ 

1. วางแผนจัดทาํ
กําหนดการ 
2. จัดอุปกรณ/เอกสาร 
3. จัดการเผยแพรและ
จัดประชุม 

ผูจัดการตลาด 
และพนักงาน
ธุรการ 

กํากับดูแลไดตาม
นโยบาย 

ตองจางพนักงานและตั้ง
งบประมาณเพ่ิม 

 
  โดยสรุปจะเห็นวาในรูปแบบที่ 1 เทศบาลสามารถดําเนินการดานบริการจัดการเอง
ไดทั้งหมด หากต้ังผูจัดการตลาดที่มีความรูความเขาใจและมีความสามารถ และมีพนักงานเพิ่มอีก
จํานวนมาก รวมทั้งการต้ังงบประมาณไวดําเนินการ ตลอดจนการฝกอบรมพนักงานตาง ๆ อยาง
สม่ําเสมอและตอเน่ือง แตการทํางานจะเปนไปในลักษณะการควบคุมทั้งหมด ซึ่งอาจจะไมไดรับความ
รวมมือ รวมรับผิดชอบจากผูคาและผูเกี่ยวของอยางจริงใจ และทิ้งเรื่องตาง ๆ ที่ควรจะใหความสําคัญ
และดูแลจัดการกันเองโดยถือวาเปนเรื่องของเทศบาลทั้งหมด 
 ในขณะเดียวกันหากทําสัญญาใหเอกชนดําเนินการบริหารจัดการทั้งหมดตาม
รูปแบบที่ 2 เอกชนก็จะตองกําหนดคาตอบแทนและรายรับไวสูง เพื่อสงคืนตนเงินลงทุนตาม
ระยะเวลาโครงการที่กําหนด หรืออาจหาเอกชนที่มีความพรอมทุกดานมาลงทุนและจัดการใหไมได 
แมจะมีก็จะสงผลถึงคาเชาแผงคาที่จะตองสูงข้ึนและการเก็บเงินคาบริการสูงข้ึน ความไมแนนอนก็จะ
เกิดข้ึนวาจะมีผูคาที่สนใจเพียงใด ตองกําหนดราคาสินคาเพิ่มข้ึนเพียงใด จึงไมสามารถรับประกัน
ความนาซื้อ และความย่ังยืนของตลาดสดได 
 การบริหารจัดการในปจจุบันหรืออนาคตอันใกลที่ระบบราชการ และภาคเอกชนยัง
ไมมีการพัฒนาไปไดมาก จึงควรดําเนินการโดยผสมผสานดานบริหารจัดการตลาดสดในรูปแบบที่ 3 
โดยบทบาทของเทศบาลและภาคเอกชนรวมกัน ซึ่งเทศบาลควรจะลงทุนช้ันตน ต้ังวิสัยทัศนกํากับ
ดูแลตามนโยบายและกฎระเบียบตาง ๆ และพรอมที่จะศึกษาหาขอดีขอเสียระหวางการดําเนินการ 
และออกขอกําหนดกฎเกณฑเพื่อแกไขปรับปรุงใหการดําเนินงานดานตลาดสด เปนไปอยางย่ังยืน 
และมีการพัฒนาย่ิงข้ึน แตละเทศบาลควรจะพิจารณาขีดความสามารถของตนเอง และทําหนาที่
ควบคุมกํากับดูแลเอกชนผูรับจางทํางานในสวนการบริหารจัดการที่เห็นวาเกินขีดความสามารถ เชน 
การใหบริการดูแลความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยดานตาง ๆ ผลดีก็จะเกิดข้ึนทุกฝาย 
โดยเทศบาลก็จะไมเพิ่มทั้งคาจางบุคลากรและคาใชจายจากงบประมาณมาก ภาคเอกชนก็ 
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จะมีงานทํา มีการจางงานเกิดข้ึน อีกประการหน่ึงภาคเอกชนเองกจ็ะมีความคลองตัวมากกวาราชการ
ในการบริหารจัดการในเรื่องปกติ (Routine) และไมผูกพันกบักฎระเบียบข้ันตอนเล็ก ๆ นอย ๆ และ
งานหนังสือมากเกินไป ซึ่งผูคาจะใหความนิยมและรวมมือมากข้ึน ปจจบุันเทศบาลตาง ๆ มีการ
ดําเนินงานในลักษณะน้ีอยูแลวในระดับมากนอยตาง ๆ กัน จึงควรจะมีการศึกษาเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการทํางานของเทศบาลรวมทั้งระดับความพึงพอใจของผูคา และผูซื้อใหมากข้ึนเพื่อการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของตลาดสดน้ัน 
 4.6 การบํารุงรักษาตลาดสดเทศบาล  
 ตลาดสดเทศบาลมีลักษณะเปนอาคารประเภทหน่ึง เปนสถานที่ใหบริการตอ
สาธารณชน และเปนแหลงที่มีผูใชบริการมากแตละวัน โดยเฉพาะชวงเวลาเชา (6:00 – 9:00 น.)  
และเวลาเย็น (16:00 – 19:00 น.) ประเภทตาง ๆ ของผูใชบริการจะประกอบดวย 
       4.6.1 ผูคา สวนใหญจะเปนผูคาปลีก และขายสงเปนบางราย ลักษณะการขนสง
สินคาจะมีเปนประจําทุกวัน โดยยานพาหนะสวนบุคคล หรือยานพาหนะรับจางเขาออกบริเวณตลาด 
       4.6.2 ผูซื้อ จะมีผูซื้อทุกฐานะทางการเงิน ซึ่งซื้อคราวละมาก ๆ หรือเล็ก ๆ นอย ๆ 
แลวแตกรณียานพาหนะที่ใชจะมีทั้งรถยนตสวนบุคคล รถรับจาง และเดินเทาจากบริเวณใกลเคียง หรื
อาจจะมีนักทองเที่ยวเปนบางเวลา 
      4.6.3 ผูใหบริการสาธารณะ เชน ผูใหบริการรถรับจาง และขนสง (โดยปคอัพเปน
สวนใหญและรถบรรทุก 6 ลอ เปนบางสวน) จักรยานยนต สามลอและสองลอ (มอเตอรไซค) 
นอกจากน้ีตลาดบางแหงยังมีผูใหบริการรถเข็นสินคา ผูดูแลหองนํ้า-สวม และผูดูแลสถานที่ เปนตน 
      4.6.4 พนักงาน ซึ่งรวมถึงพนักงานของเทศบาล และพนักงานของเอกชนผูรับจาง
ของเทศบาล ซึ่งทําหนาที่ตรวจตราดูแลเก็บเงินคาบริการ ประชาสัมพันธ และอํานวยความสะดวก
นอกจากน้ี ตลาดสดยังเปนที่รวมของสัตวเลี้ยงจรจัดตาง ๆ เชน สุนัข, แมว เปนตน ซึ่งหาของกินใน
เวลากลางวันและอาศัยนอนเวลากลางคืน ตลอดจนสัตวที่อยูอาศัยของพาหะนําโรคตาง ๆ เชน หนู, 
แมลงสาบฯลฯ  สภาพของการเปนที่สาธารณะ ตลอดจนความหลากหลายของผูใหบริการและ
ผูใชบริการจึงมีมากความเขาใจและวินัยในการใชตลาดตลอดจนสํานึกตาง ๆ จะแตกตางกันไปและ
ยากตอการควบคุม ตลาดสดจะเสื่อมโทรมไดเร็วมากหากไมมีการบํารุงรักษาที่ดีและสม่ําเสมอทุก ๆ 
ดาน  
 การบํารุงรักษาตลาดสดจึงจะตองมีตลอดเวลาทั้งตัวอาคาร สถานที่ 
สาธารณูปโภค ความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอยและสภาพแวดลอมตาง ๆ ซึ่งจะแบงได เปน 
 4.6.4.1 การบํารงุรกัษาประจําวัน 
 4.6.4.2 การบํารงุรกัษาประจําสัปดาห 
 4.6.4.3 การบํารงุรกัษาประจําเดือน 
 4.6.4.4 การบํารงุรกัษาเพื่อปรบัปรุงสภาพตามโอกาส 
 นอกจากน้ี ควรจะมีการบํารุงรักษาทางดานนามธรรมในเรื่องซึ่งเสียงเกียรติ
คุณของตลาด เชน เรื่องกําหนดราคา ดูแลมารยาท อาหารปลอดภัย ฯลฯ เพื่อความย่ังยืนของตลาด
สดน้ัน การบํารุงรักษาตลาดควรจะเปนหนาที่ของทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของ และเปนหนาที่โดยตรงของ
ผูที่ไดรับมอบหมายในสวนตาง ๆ  การบํารุงรักษาตลาดที่เสนอแนะ ควรจะดําเนินการตามกําหนดเวลา
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ที่ประกาศใหรับทราบกันอยางทั่วถึง เพื่อความรวมมือของทุกฝายและใหผูมีหนาที่ไดตรวจตราทําใน
สวนที่ดําเนินการอยูใหดีข้ึน และเริ่มดําเนินการในสวนที่ยังไมไดดําเนินการ และบํารุงรักษาอยาง
ตอเน่ืองตอไป 
  ในปจจุบันการบํารุงรักษาตลาด จะตองดําเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 
4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในหมวดที่ 4 ซึ่งตลาดสด
เทศบาลเปนตลาดประเภทที่ 1 จะตองดําเนินการดังตอไปน้ี 
 4.6.5 บํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ ภายในตลาด ไดแก ตัวอาคาร อุปกรณตาง ๆ 
เชน สายไฟ หลอดไฟพัดลม ทอนํ้าประปา เปนตน ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา 
 4.6.6 จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยที่ไมรั่วซึม และมีฝาปดประจําทุกแผงจัดใหมีการเก็บ
กวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเปนประจํา และดูแลที่รวบรวมมูลฝอยรวมใหถูกสุขลักษณะเสมอ 
 4.6.7 จัดใหมีการดูแลความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน และลางตลาดตาม
หลักการสุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
 4.6.8 จัดใหมีการดูแลความสะอาดของหองนํ้า หองสวม ที่ถายปสสาวะ บอดักมูล
ฝอย บอดักไขมันและระบบบําบัดนํ้าเสียใหใชการไดดีตลอดเวลา ผูไดรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาดตองไม
ทําการและตองดูแลมิใหผูใดกระทําการอันอาจจะทําใหเกิดเหตุรําคาญหรือการระบาดของโรคติดตอ 
ดังตอไปน้ี 
 4.6.9 นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพื่อจําหนาย 
 4.6.10 สะสม หมักหมม สิ่งหน่ึงสิ่งใดในตลาด ทําใหสถานที่สกปรก รกรุงรังหรือเปน
ที่เพาะพันธุสัตวนําโรค 
 4.6.11 ถายเท ทิ้ง มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับ
มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
 4.6.12 ทําใหนํ้าใชในตลาดเกิดความสกปรกข้ึนจนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ 
 4.6.13 กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งนาจะเปนที่เดือดรอนหรือเกิดอันตรายแกผูอื่น 
 4.6.14 ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหลับนอน 
 4.6.15 กระทําการอื่นใดที่จะกอใหเกิดรําคาญแกผูอื่น 
 4.7 เกณฑการออกแบบตลาดสดเทศบาล 
 
ตารางที่ 5 เกณฑการออกแบบตลาดสดเทศบาล 
  

ลําดบั เกณฑการออกแบบตลาดสดเทศบาล 
1. 

 
เปนตลาดสด ประเภท 1 ตามกฎกระทรวงฉบับที ่4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 และระยะรนตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎกระทรวงที่เก่ียวของ 

2. 
 

ประกอบดวยแผงคา อาหารสด อาหารแปรรูป อาหารปรุงสําเร็จ และแผงคาเบ็ดเตล็ดอยางครบถวนและจัดเปนหมวดหมู
ไมปะปนกัน 

3. 
 

โครงสรางอาคารตลาดเปนคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสูงไมนอยกวา 5 เมตร โครงหลังคาเปนเหล็กหรืออาจเปนไม ใน
กรณีชวงกวาง (span) นอยกวา 6 เมตร หลังคาสรางดวยวัสดทุนไฟ โครงสรางหลังคาอาคารหลังเดยีวกันใหใชวัสดุชนิด 
เดียวกัน พ้ืนและฝาผนังตลาดทําดวยวัสดถุาวร แข็งแรงรียบ และทําความสะอาดงาย 
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ตารางที่ 5 เกณฑการออกแบบตลาดสดเทศบาล (ตอ) 
 

ลําดบั เกณฑการออกแบบตลาดสดเทศบาล 
4. เปนอาคารโปรง ภายในตัวอาคารมีการระบายอากาศอยางเพียงพอ 

5. 
 

ทางเดินภายในอาคารตลาดมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร รอบอาคารมีทางเดินกวางไมนอยกวา 2เมตร และมีทางลาด
สําหรับรถเข็นสินคา 

6. 
 

แผงขายสินคาเปนแบบปดทึบ ทําดวยวัสดุถาวร เรียบและทําความสะอาดงาย สูงจากพ้ืนทางเดินไมนอยกวา 60 
เซนติเมตร มีที่ติดปายชื่อแผง มีชองเก็บสินคาใตแผงคา ชองจัดเก็บมีประตูทําดวยวัสดุถาวรปดสนิทกันสัตวที่เปนพาหะ
นําโรค ความกวางประตูไมนอยกวา 1 เมตร มีทอระบายน้ําพีวีซีขนาดไมเล็กกวา 2.50 เซนติเมตร ระบายน้ําจากแผงลง
รางระบายน้ําขางทางเดินในตลาดอยางนอย1 ดาน แผงจะตองยื่นออกมาไมนอยกวาความกวางของรางระบายน้ําขางแผง 

7. 
 

มีรางระบายน้ําขางทางเดินภายในตลาดทัง้สองดาน ความกวางรางไมนอยกวา 15 เซนติเมตร ลึกไมนอยกวา 10 
เซนติเมตร เปนชนิดรางเปดและมีตะแกรงเหล็กปด และมีระบบรวบรวมน้ําที่ด ีไมใหน้ําขัง 

8. 
 

มีที่ดักขยะมูลฝอยและบอดักไขมัน กอนระบายน้ําเขาสูถังบําบัดน้ําเสียรวม 
มีระบบบําบัดน้ําเสียมาตรฐาน ที่เพียงพอตอปริมาณน้ําเสียของตลาดที่เกิดขึ้น อยางนอย 2 วัน หรือมีระบบบําบัดน้ําเสีย
เบ้ืองตนที่บําบัดน้ําเสียไดตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ กอนสงไปบําบัดในระบบน้ําเสียรวมของทองถิ่น 

9. 
 
 

มีสาธารณูปโภค จุดเชื่อม และจุดใหบริการที่เพียงพอตอการใชงาน และการบริการของตลาด ไดแก น้ําประปา สําหรับ
การใชงานตลาดทั้งหมด และดับเพลิงกรณีเกิดไฟไหม ตูโทรศัพทสาธารณะ หรือเคร่ืองโทรศัพทสาธารณะ ในบริเวณตลาด 
โดยเทียบสวนอยางนอย50 แผงคา ตอ 1 ตู มีน้ําดื่มและน้ําสะอาดตามจุดตาง ๆ ไวบริการอยางเพียงพอ และใชงานได
ตลอดเวลา 

10. 
 

มีอาคารหรือบริเวณรวบรวมและแยกขยะมูลฝอย และถังรับขยะสด ขยะแหง และขยะรีไซเคิล เชน(แกว, โลหะ) รอบ
อาคารหรือบริเวณรับขยะมีร้ัวที่แข็งแรงกันสัตวเขาไปคุยเขี่ย และจัดใหมีที่รองรับขยะประจําแผงที่ไมขวางทางเดินภายใน
ตลาด 

11. 
 

มีหองสวมหญิง และหองสวมชาย แยกกันภายในอาคารเดียวกัน หรือเปนอาคารแยก อาคารหองน้ํา-สวมแยกจากตัว
อาคารตลาดและอยูในตําแหนงที่เหมาะสม ตามหลักสถาปตยกรรมที่ด ีและการระบายอากาศภายในหองสวมและภายใน
อาคารที่ด ีภายในหองน้ํา-สวมมีอุปกรณสุขาภิบาลอยางเพียงพอและใชงานไดดี 

12. 
 

ใชระบบบอเกรอะ บอซึม สําหรับอาคารหองน้ํา-สวม หรือถังสําเร็จตามมาตรฐานของผูผลิตที่รับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

13. 
 

มีถนนและที่จอดรถภายในบริเวณตลาดอยางเพียงพอ สําหรับรถยนตและจักรยานยนต และมีที่หยุดรับสงสินคาอยางนอย 
2 ดานของตวัอาคารตลาด มีทางลาดสําหรับรถเข็นสินคาและคนพิการ 

14. 
 

มีทางเขาและทางออกของตลาดแยกกัน ความกวางไมนอยกวา 5 เมตร กรณีทางเขาออกรวมตองไมนอยกวา 8 เมตร มี
ปายจราจรและเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนถนนอยางครบถวนตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนหลัก หรือ
ตามการออกแบบเพ่ือความสะดวกโดยเฉพาะ มีเคร่ืองก้ันทางเขาออกแบบยกขึ้นลงได (Lift Barrier) ที่มั่นคงแข็งแรง 
สําหรับปดก้ันเวลาไมใชตลาด และปอม(Booth) สําหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยขนาดไมเล็กกวา 2 x 2 เมตร ยก
เคล่ือนที่ได 

15. 
 

มีหัวรับน้ําดับเพลิง (Fire Hydrant) มาตรฐานบนขอบถนนภายในบริเวณ ตั้งสลับกันโดยระยะสายถึงกันไมมากกวาจุดละ 
30 เมตร 

16. มีพ้ืนที่โดยเฉพาะจัดไวสําหรับกิจกรรมที่ใชรวมของตลาด ไดแก 
 พ้ืนที่ทําครัวปรุงอาหารรวม 
 พ้ืนที่ลางชามรวม 
 พ้ืนที่ตรวจสอบน้ําหนัก และสารปนเปอน 
 พ้ืนที่แนะนําการบริการ และการประชาสัมพันธ 

17. มีหองเย็นสําหรับแชเนื้อสัตว หรือเตรียมพ้ืนที่ไว เพ่ือการพัฒนาในอนาคต ตามความเหมาะสมและขนาดของตลาด 
18. มีร้ัวถาวร หรือก่ึงถาวร (ร้ัวลวดหนาม) ตามขนาดตลาด และความเจริญของพ้ืนที่โดยรอบ 
19. มีไฟฟาแสงสวางอยางเพียงพอในบริเวณตลาด 
20. จัดภูมิสถาปตยภายในบริเวณตลาดอยางเรียบรอยสวยงาม รมร่ืนตามความเหมาะสม 
21. มีปายชื่อตลาด หรือสัญลักษณของตลาดอยางชัดเจน และไมมีที่บดบังในระยะอยางนอย 200เมตร 
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หมายเหตุ: เปนเกณฑที่ศึกษา รวบรวมและเสนอแนะกับการออกแบบเทาน้ัน 
 4.8 เกณฑการเลือกท่ีต้ังโครงการ14 
 ที่ต้ังโครงการสําหรับตลาดสดของเทศบาล ควรจะอยูในตําแหนงพื้นที่ และมีขนาดที่
เหมาะสมสามารถจัดหาพื้นที่ไดในเขตเทศบาล ในกรณีน้ีจะพิจารณาถึงการเลือกพื้นที่ใหม ตามเกณฑ
การออกแบบตลาดสด 
 การวิเคราะหเพื่อเลือกพื้นที่มีวิธีพิจารณาเปนลําดับข้ันตอน ดังน้ี 
 4.8.1 การสํารวจที่ต้ังโครงการ (Site Survey) 
 4.8.2 การกําหนดรายละเอียดที่ต้ังโครงการ (Site Specification) 
 4.8.3 การวิเคราะหที่ต้ังโครงการ (Site Analysis) 
 4.8.4 การวิเคราะหวางผงัเปรียบเทียบระหวางที่ต้ังโครงการกับองคประกอบหลกั
ของโครงการ 
 4.8.5 การวางตําแหนงองคประกอบทั้งหมดลงบนโครงการ เพื่อหาขนาดพื้นที่ที่
เหมาะสม 
 อยางไรก็ดี ในหลักของการวิเคราะหทั่วไป และเปนสวนสําคัญสําหรับตลาดสด ก็คือ
ความพรอมของสาธารณูปโภค ระยะทาง และผลกระทบตอบริเวณใกลเคียง และโดยรวมเปนหลัก 
 4.9 การบริหารจัดการ และการบํารุงรักษาตลาดสดเทศบาล  
 การบริหารจัดการเปนหัวขอสําคัญ ที่จะทําใหตลาดสดเทศบาลสามารถดําเนินการ
ไดอยางมีคุณภาพ ตอเน่ืองและย่ังยืน การบริหารจัดการสามารถทําไดหลายรูปแบบ กลาวคือ 
เทศบาลบริหารจัดการเองทั้งหมดหรือจางเอกชนบริหารจัดการทั้งหมด หรือจางเอกชนบริหารจัดการ
เปนบางสวน การบริหารจัดการน้ีจะมีผลตอการบํารุงรักษาตลาดใหเปนตลาดที่สุขอนามัย มีความเปน
ระเบียบเรียบรอยเปนตลาดสดนาซื้อ และดํารงอยูไดอยางย่ังยืน เปนฐานใหเกิดการพัฒนาปรับปรุง
ตอไป ผลการศึกษาไดแสดงไวในขอที่ 5  
 4.10 องคประกอบตาง ๆ ของตลาดสด15 
 ตลาดสดเทศบาลจัดเปนตลาดประเภท 1 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งจะตองประกอบดวยตัวอาคารถาวร
และบริเวณที่สามารถใหบริการตอประชาชนไดอยางเพียงพอ สะดวก ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย 
ตลาดจะตองมีองคประกอบที่ครบถวน โดยมีองคประกอบหลัก ดังน้ี 
 4.10.1 องคประกอบอาคาร 
 4.10.2 องคประกอบสาธารณูปโภคตาง ๆ ไดแก ไฟฟา, ประปา, โทรศัพท 
 4.10.3 องคประกอบทางดานปองกันและรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก ระบบบําบัดนํ้า
เสีย ระบบกําจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู 

                                                
 14บริษัท คอนซัลแทน ออฟเทคโนโลยี จํากัด, คูมือการออกแบบตลาดสด ฉบับปรับปรุง
, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน, 2551). 
 15เรื่องเดียวกัน 
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 4.10.4 องคประกอบของงานภายนอก ไดแก ถนน ที่จอดรถ ระบบระบายนํ้า และ
การจราจร และสวนประกอบอื่น ๆ เชน รั้วบริเวณและปายช่ือตลาด เปนตน 
แตละองคประกอบจะมีมาตรฐานการออกแบบโดยเฉพาะและอาจจะมีทางเลือกรูปแบบไดหลายอยาง 
ซึ่งสามารถนํามาประกอบกัน ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายงานโดยรวมของตลาดสดตามเกณฑ
ที่กําหนด 
 การออกแบบองคประกอบจะยืนอยูในแนวคิดที่วาผูออกแบบรายละเอียด จะตอง
ทราบรายการองคประกอบทั้งหมดของตลาดสด และเลือกรูปแบบองคประกอบตาง ๆ ไปจัดวางเปน
ผังตลาดสดได ตามขนาดและทิศทางที่ตองการซึ่งผูออกแบบจะตองทําความเขาใจและพิจารณา
ประกอบกับแนวคิดการออกแบบ และสามารถกาวสูการออกแบบรายละเอียดตามหลักเกณฑ
มาตรฐานและรายละเอียดที่ไดใหไวตอไปรายละเอียดองคประกอบตาง ๆ ของตลาดสด มีดังตอไปน้ี 
 4.10.5 องคประกอบดานสถาปตยกรรม การกําหนดองคประกอบทางดาน
สถาปตยกรรมไดพจิารณาถึงเกณฑการออกแบบ หลักเกณฑมาตรฐาน และแนวคิดตาง ๆ ในการ
ออกแบบเปนแนวทางในการจัดรปูแบบมาตรฐาน เพื่อใหสามารถเลือกใชหรือใชรวมกันได สําหรบั
ตลาดสดขนาดตาง ๆจะประกอบดวยองคประกอบของอาคารเปนหลักซึง่องคประกอบของอาคาร
ประกอบดวย 5 สวนหลกัคือ 
  4.10.5.1 สวนตลาด 
  4.10.5.2 สวนรานคา 
  4.10.5.3 สวนพื้นที่จอดรถ 
  4.10.5.4 สวนบริหาร 
  4.10.5.5 สวนบริการ 
 4.11 องคประกอบของอาคาร 
 
ตารางที่ 6 แสดงองคประกอบของอาคาร 
 

ลําดบั รายละเอียด พ้ืนที่
(ตรม.) 

จํานวน
ผูใช 

วัสด ุ

พ้ืน ผนัง ฝาเพดาน หลังคา 

1. สวนตลาด 
1.1 บริเวณตลาดสด 
1.2 บริเวณอาหารแหง 
1.3 เบ็ดเตล็ด 

ตาม
แบบ 

 พ้ืนลาดเอียง
เล็กนอย ผิวไม
ล่ืนทําความ
สะอาดงาย 

ผิวเรียบไมดูด
ความชื้น 
แข็งแรงทนทาน 

 แข็งแรง
ทนทาน 
ชนิดกันน้ํา
สามารถกัน
แดดกันฝน
ได 

2. สวนรานคา 
2.1 บริเวณรานคา 
2.2 บริเวณที่นั่ง 
2.3 บริเวณลางจาน
รวม 

ตาม
แบบ 

 พ้ืนผิวเรียบ ทํา
ความสะอาด
งายเชน พ้ืน 
คสล.ผิวขัดมัน
,พ้ืนคสล.ปู
กระเบ้ืองเซรา
มิ 

ผิวเรียบไมดูด
ความชื้นแข็งแรง
ทนทาน 

ผิวเรียบไมดูด
ความชื้น
แข็งแรง
ทนทาน 

แข็งแรง
ทนทาน 
ชนิดกันน้ํา
สามารถกัน
แดดกันฝน
ได 
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ตารางที่ 6 แสดงองคประกอบของอาคาร (ตอ) 
 

ลําดบั รายละเอียด พ้ืนที่
(ตรม.) 

จํานวน
ผูใช 

วัสด ุ

พ้ืน ผนัง ฝาเพดาน หลังคา 

3. สวนบริการ 
3.1 สํานักงาน 
3.2 โถงพักคอย 
3.3 หองน้ํา 
3.4 หอง
ประชาสัมพันธ 
3.5 หองตรวจสอบ
ความปลอดภัย 

 
20 
20 
4 
12 
 

12 

 
3 

5-10 
3 
1 
 

1-2 

พ้ืนผิวเรียบ ทํา
ความสะอาด
งายเชน พ้ืนค
สล.ขัดมัน,พ้ืนค
สล.ปูกระเบ้ือง
เซรามิก 

ผิวเรียบไมดูด
ความชื้นแข็งแรง
ทนทาน 

ผิวเรียบไมดูด
ความชื้น
แข็งแรง
ทนทาน 

แข็งแรง
ทนทาน 
ชนิดกันน้ํา
สามารถกัน
แดดกันฝน
ได 

4. 
 
 

สวนบริการ 
4.1 หองน้ําชาย- หญิง 
4.2 เก็บขยะยอย 
4.3 ระบบบําบัดน้ํา
เสีย 

  พ้ืนผิวเรียบ ทํา
ความสะอาด
งายเชน พ้ืนค
สล.ขัดมัน,พ้ืนค
สล.ปูกระเบ้ือง
เซรามิก 

ผิวเรียบไมดูด
ความชื้นทาํ
ความสะอาดงาย
เชนผนังกออิฐ
ฉาบปูนกรุ
กระเบ้ืองเซรา
มิก 

ผิวเรียบไมดูด
ความชื้น
แข็งแรง
ทนทาน 

แข็งแรง
ทนทาน 
ชนิดกันน้ํา
สามารถกัน
แดดกันฝน
ได 

5. 
 
 
 
 
 

สวนที่จอดรถ ขึ้นอยู
กับ
จํานวน
ที่จอด
รถ 

 พ้ืนผิวเรียบ ไม
ล่ืนทําความ
สะอาดงายเชน 
พ้ืน คสล.ผิว
ปาดเรียบ 

ผิวเรียบไมดูด
ความชื้นแข็งแรง
ทนทาน 

 แข็งแรง
ทนทาน 
ชนิดกันน้ํา
สามารถกัน
แดดกันฝน
ได 

 
 4.12 สัดสวนพ้ืนท่ีแตละองคประกอบ 
 4.12.1 สวนตลาด  

 
ภาพที่ 10 ขนาดแผงในองคประกอบของตลาดสด 
  
 4.12.2 วิธีจัดแผงสินคา  
 4.12.2.1 วิธีจัดแผงสินคา แบงชุดละ 16 แผง 
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ภาพที่ 11 วิธีจัดแผงสินคา แบงชุดละ 16 แผง 
 
  4.12.2.2 วิธีจัดแผงสินคา แบงชุดละ 20 แผง 

 
ภาพที่ 12 วิธีจัดแผงสินคา แบงชุดละ 20 แผง 
 
 4.12.2.3 วิธีจัดแผงสินคา แบงชุดละ 4 แผง 
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ภาพที่ 13 วิธีจัดแผงสินคา แบงชุดละ 4 แผง 
 
 4.12.2.4 วิธีจัดแผงสินคา แบบระยะหางจํานวนแผงกบัทางเดิน แบบทุก 
8 แผง 

 
ภาพที่ 14 แบบระยะหางจํานวนแผงกบัทางเดิน แบบทุก 8 แผง 
         
 4.12.2.5 วิธีจัดแผงสินคา แบบทกุ 10 แผง 
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ภาพที่ 15 แบบระยะหางจํานวนแผงกบัทางเดิน แบบทุก 10 แผง  
  
 4.12.3 สวนรานคา 
 4.12.3.1 ขนาดบริเวณรานคา                                 

 
ภาพที่ 16 ขนาดบริเวณรานคา  
 
 4.12.3.2 บริเวณรานคา วิธีจัดเรียงเปนแถวยาว 

 
ภาพที่ 17 บริเวณรานคา วิธีจัดเรียงเปนแถวยาว 
 
 4.12.3.3 บริเวณรานคา วิธีจัดเรียงเปนคู 
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ภาพที่ 18 บริเวณรานคา วิธีจัดเรียงเปนแถวคู 
   
 4.12.4 บริเวณที่น่ัง 
 4.12.4.1 ขนาดโตะ 

 
ภาพที่ 19  ขนาดโตะ บริเวณที่น่ัง 
 
 4.12.4.2 วิธีการจัดโตะ แบบการจัดโตะยาว 
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ภาพที่ 20 วิธีการจัดโตะ แบบการจัดโตะยาว 
    
 4.12.4.3 วิธีการจัดโตะ แบบการจัดโตะเล็ก 

 
ภาพที่ 21 วิธีการจัดโตะ แบบการจัดโตะเลก็ 
 
 4.12.5 บริเวณลานจานรวม 

 
ภาพที่ 22 ขนาดพื้นที่บริเวณลางจานรวม 
 
 4.12.6 วิธีการจัดทีจ่อดรถ 
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          รถยนต     รถจักรยานยนต 
ภาพที่ 23  ขนาดพื้นที่จอดรถ 
 

 
ภาพที่ 24 วิธีการจัดที่จอดรถแบบมาตรฐาน 
 

 
ภาพที่ 25  วิธีการจัดที่จอดรถแบบทํามุม 30 องศา 
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5. กรณีศึกษาโครงการเปรียบเทียบ 
 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาหาแนวทางการนําภูมิปญญาการทําซั้ง ภูมิปญญา
ชาวประมงพื้นบานแปรรูปสูงานออกแบบสภาพแวดลอมของตัวโครงการ ตลาดรักษอาวไทย ดังน้ันจะ
ศึกษาและทบทวนเกี่ยวกับแนวทางการนํา คติ, แนวคิด ลักษณะทางเชิงนามธรรมและลักษณะเชิง
รูปธรรมของซั้งที่ผูวิจัยไดทําการศึกษามาแลว มาใชเปนแนวคิดหลักในการออกแบบตัวโครงการ จึก
จําเปนที่จะตองศึกษาเกี่ยวกับโครงการที่มีลักษณะใกลเคียงทั้งทางดานกิจกรรมและลักษณะการใช
งานของผูใชโครงการ เพื่อที่จะไดรูถึงปญญาในการจัดต้ังโครงการและสามารถนํารูปแบบที่ดีที่มีอยูใน
ตัวโครงการที่ตจะทําการศึกษาน้ีมาปรับใชกับตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย  ใหตัวโครงการที่ผูวิจัยได
คิดข้ึนมาไมเกิดอุปสรรคในกระบวนการจัดสรางโครงการและเพื่อเปนแนวทางการออกแบบตัว
โครงการ 
 5.1 ตลาดทะเลไทย 
  สถานที่ต้ัง: ตลาดทะเลไทย 1/2 หมู 1 ถ.พระราม2 ต. ทาจนี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  
  จํานวนแผงคา: 232 แผง 
  ปริมาณพื้นที:่ 150 ไร 
  เสนทางการเขาถึง:  ติด ถ.พระราม2 จ.สมุทรสาคร ก.ม.30 ใกลสะพานทาจีน ฝงขา
เขากรุงเทพฯ ใชเวลาในการเดินทางจากกรงุเทพประมาณ 45 นาท ีการคมนาคมสะดวก มีที่จอดรถ
กวางขวางมากมาย 
  เวลาการซื้อ-ขาย: กุง  เวลา 24.00 - 06.00 น. 
 ปลา  เวลา 04.00 น 
 ปลาฉลาม เวลา 06.00 น 
 ปลาหมึก  เวลา 07.00 น. 
  บรหิารงานโดย: นายปรีชา ศิริแสงอารําพ ีโทร 034-414191-5  
 ตลาดทะเลไท ศุนยกลางอาหารทะเลที่ใหญที่สุดในประเทศไทย” น่ีคือคําขวัญประ
ทําตลาดทะเลไท ในชวงหลายปที่ผานมาอุตสาหกรรมสงออกอาหารทะเลไทยตองเผชิญกับแรงกดดัน
อยางหนักจากปญหาสารเคมีตกคางและจากการปนเปอนของเช้ือโรค อาทิ เช้ือซัลโมนัยลา เช้ืออหิวา 
เปนตน สาเหตุของการเกิดปญหาดังกลาวมาจากกระบวนการและจัดการวัตถุดิบไมได คุณภาพและ
มาตรฐาน ต้ังแตเกษตรกรผูเลี้ยงจนถึงแพปลา และเมื่อหนวยงานดานสุขอนามัยของประเทศผูนําเขา
ผลิตภัณฑอาหารทะเลสงเจา หนาที่เขามาตรวจสอบอยางเขมงวดและบอยครั้งข้ึน ผูประกอบการ
ประมงจึงตัดสินใจรวมกันกอต้ังศูนยกลางการคาสัตวนํ้าและ ผลิตภัณฑแปรรูปอาหารทะเลครบวงจร
ข้ึนในนาม ตลาดทะเลไทย  
  ตลาดทะเลไทย ตลาดแหงน้ีเกิดจากการรวมตัวของผูประกอบการในธุรกิจที่
เกี่ยวเน่ืองกับ ประมงในจังหวัดสมุทรสาคร หรือที่รูจักกันดีวา มหาชัย จํานวนกวา 232 ราย กอต้ัง
ศูนยกลางการคาสัตวนํ้าและผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูปครบวงจรที่ใหญ ที่สุดในประเทศไทย บน
เน้ือที่ 150 ไร ที่ถนนพระราม 2 กิโลเมตรที่ 30 ใกลกับสะพานทาจีนโดยจะแบงออกเปน 3 สวน 
ไดแก  
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 สวนที่ 1 มีพื้นที่กวา 70 ไร จะเปนการรวมแพกุง และแพปลาที่ใหญที่สุดไวในที่
เดียวกัน โดยอาคารตลาดกุงมีเน้ือที่ 6.5 ไร มีแพขนาด 60 ตารางเมตร จํานวน 136 แพ มีความกวาง 
29 เมตร อาคารตลาดปลา มีเน้ือที่ 5.8 ไรมีแพขนาด 60 ตารางเมตร จํานวน 120 แพ มีความกวาง 
29 เมตร ยาว 320 เมตร ทั้งสองแพสามารถรองรับสินคาไดถึงวันละ 10,000 ตัน ซึ่งมีความสะอาด มี
ระบบระบายนํ้าที่ดี รวมไปถึงความสะดวกในการขนสง มีการต้ังหองปฎิบัติการตรวจสารตกคางกอน
จําหนายใหลูกคา นับวาเปนตลาดที่สามารถยกระดับมาตรฐานสินคาอาหารทะเลไทยใหไดตาม 
มาตรฐานสากล เพื่อโอกาสในการสงออกสินคาไปตางประเทศ โดยจะเริ่มเปดขายเวลา 24.00 น. ของ
ทุกวัน 
  สวนที่ 2 มีพื้นที่กวา 40 ไร จะเปดเปนศูนยกลางการคาสงกึ่งคาปลีกจากผูคาอาหาร
ทะเลแปรรูปที่ครบ วงจรไดแก ทั้งการแปรรูปเบื้องตน การแปรรูปผลิตภัณฑอาหารแหง และการแปร
รูปผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป นอกจากน้ีไดมีการกันพื้นที่ไวอีก 10,000 เมตรสําหรับจัดสรรใหแผง
จําหนายสินคาสด และสินคาแหงจํานวน 480 แผง พรอมดวยอาคารพาณิชยสําหรับผูตองการใชพื้นที่
ขายสินคาและสํานักงานพรอม ที่จอดรถ 800 คัน 
 สวนที่ 3 มีเน้ือที่ประมาณ 40 ไร อยูบริเวณดานหนาโครงการติดถนนใหญจะทําเปน
ตลาดสด และเปนศูนยรวมภัตตาคารอาหารทะเล เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวอีกแหงในจังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่งนักทองเที่ยวสมารถน่ังทานอาหารทะเลสด ๆ ได และบริเวณน้ีมีที่จอดรถกวางขวาง
จอดรถไดประมาณ 700 คัน 
 ตลาดทะเลไทยถือวาเปนศูนยกลางอาหารทะเลที่ใหญที่สุดในประเทศ ที่สําคัญยัง
ไดรับรางวัลตลาดสดนาซื้อจากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อป 2546 และรางวัลตลาดดีมีมาตรฐานตาม
โครงการประกวดตลาดสดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป 2548 รองชนะเลิศอันดับ 1 จาก
กระทรวงมหาดไทย ถือไดวาเปนนอกจากเปนแหลงรวมอาหารทะเลนานาชนิดแลวยังสะอาดและได
มาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภค  
 

 
 
ภาพที่ 26 บรรยากาศ โครงการตลาดทะเลไทย  
ที่มา: shishi, ทัวรพุงกาง พาเที่ยวตลาดทะเลไทย, เขาถึงเมื่อ18 กันยายน 2555, เขาถึงไดจาก 
http://9leang.com/?p=1935. 
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ภาพที่ 27 บรรยากาศภายในโครงการตลาดทะเลไทย  
ที่มา: shishi, ทัวรพุงกาง พาเที่ยวตลาดทะเลไทย, เขาถึงเมื่อ18 กันยายน 2555, เขาถึงไดจาก 
http://9leang.com/?p=1935. 
 

 
ภาพที่ 28 บรรยากาศภายในโครงการตลาดทะเลไทย 
ที่มา: shishi, ทัวรพุงกาง พาเที่ยวตลาดทะเลไทย, เขาถึงเมื่อ18 กันยายน 2555, เขาถึงไดจาก 
http://9leang.com/?p=1935. 
 

 
ภาพที่ 29 บรรยากาศภายในโครงการตลาดทะเลไทย 
ที่มา: shishi, ทัวรพุงกาง พาเที่ยวตลาดทะเลไทย, เขาถึงเมื่อ18 กันยายน 2555, เขาถึงไดจาก 
http://9leang.com/?p=1935. 
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ภาพที่ 30 บรรยากาศภายในโครงการตลาดทะเลไทย 
ที่มา: shishi, ทัวรพุงกาง พาเที่ยวตลาดทะเลไทย, เขาถึงเมื่อ18 กันยายน 2555, เขาถึงไดจาก 
http://9leang.com/?p=1935. 

 

 
ภาพที่ 31 บรรยากาศภายในโครงการตลาดทะเลไทย 
ที่มา: shishi, ทัวรพุงกาง พาเที่ยวตลาดทะเลไทย, เขาถึงเมื่อ18 กันยายน 2555, เขาถึงไดจาก 
http://9leang.com/?p=1935. 
 

 
ภาพที่ 32 บรรยากาศภายในโครงการตลาดทะเลไทย 
ที่มา: shishi, ทัวรพุงกาง พาเที่ยวตลาดทะเลไทย, เขาถึงเมื่อ18 กันยายน 2555, เขาถึงไดจาก 
http://9leang.com/?p=1935. 
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 5.2 วิเคราะห ขอดี-ขอเสีย โครงการตลาดทะเลไทย 
 จากการเรียนรูและศึกษาขอมูลในดานตาง ๆ ของตัวโครงการตลาดทะเลไทย ตัว
โครงการเองถือวามีประสิทธิภาพในเรื่องของเศรษฐกิจของตัวจังหวัด สมุทรสาครเปนอยางมากเพราะ
เปนตลาดสดอาหารทะเลที่เปดใหบริการเกือบตลอด 24 ช่ัวโมง สินคาอาหารทะเลมีความสดและ
สะอาดเพราะมาจากแพปลาโดยตรงและสินคาเขาใหมทุกวัน  โดยมีฐานลูกคาที่สําคัญซึ่งเปนเจาของ
รานอาหารหรือผูประกอบการคาอาหารทะเลตามตลาดสดตาง ๆ ทั่วกรุงเทพมาใชบริการ 
อยางเนืองแนนทุกวัน ผูวิจัยจึงไดทําการสังเกตและวิเคราะหการใชงานตัวโครงการไดดังน้ี 
 5.2.1 วิเคราะหขอดีของตัวโครงการตลาดทะเลไทย 
 5.2.1.1 มีพื้นที่ใชงานกวางขวาง 
 5.2.1.2 พื้นที่จอดรถสะดวกและเพียงพอตอความตองการของผูใชงาน 
 5.2.1.3 จัดสรรโซนพื้นที่ขายของในตัวโครงการเปนสัดสวน, ชัดเจน 
 5.2.1.4 ภายในตัวโครงการมีความสะอาด และมีการทําความสะอาดตาม
ชวงเวลา 
 5.2.1.5 แบงแผงคาแตละแผงไดอยางชัดเจน งายตอการเลือกซื้อ 
 5.2.1.6 การเขาถึงโครงการสะดวกเน่ืองจากพื้นที่ติดถนนพระราม 2 
 5.2.1.7 มีฐานผูซื้อและผูขายชัดเจน เน่ืองดวยดครงการต้ังอยูในจังหวัดที่มี
ทาเรือทําประมงอาหารทะเลอยูแลว และตัวจังหวัดเองอยูใกลเมืองหลวง 
 5.2.2 วิเคราะหขอเสียของตัวโครงการตลาดทะเลไทย 
 5.2.2.1 ตองเขาใชงานตัวโครงการคอนขางดึกมาก เน่ืองจากสินคามาสง
ในชวงน้ัน 
 5.2.2.2 ชวงกลางคืนในเวลาที่สินคาเขาจะมีผูใชงานเยอะมาก ผูคนจึงแออัด
มาก 
 5.2.2.3 พื้นที่เสนทางในตัวโครงการการขับรถเขาใชงานจากถนนใหญเขาตัว
โครงการคอนขางซับซอน เน่ืองจากมีพื้นที่เปนจํานวนมาก 
 5.2.2.4 ชวงเวลาสินคาเขาจะมีผูคนแออัด ตองควรระวังมิจฉาชีพ 
 5.2.2.3 หองนํ้าสาธารณะของตัวโครงการมีจํานวนนอยเกินความตองการ 
 5.2.2.4 เน่ืองจากโครงการเปนตลาดที่จําหนายอาหารทะเลเปนหลักจึงทําให
ตัวโครงการ มีกลิ่นที่ไมพึงประสงคอยูทั่วบริเวณโครงการ 
  5.2.3 สรุปความสําคัญเชิงกายภาพของโครงการ 
 จากการวิเคราะหขอมูลในดานตาง ๆ เห็นไดวาตัวโครงการมีประสิทธิภาพใน
หลายดานถือเปนตลาดอาหารทะเลที่สําคัญที่สุดในประทศไทย จึงสรุปความสําคัญในเชิงกายภาพของ
ตัวโครงการไดดังน้ี 
 5.2.3.1 เปนแหลงกระจายสินคาอาหารทะเลที่ใหญทีสุ่ดในประเทศ 
 5.2.3.2 เน่ืองดวยมีพื้นที่ของจงัหวัดเปนอุตสาหกรรมการประมงอยูแลวจึงทํา
ใหตัวโครงการเจรญิเติบโตไดอยางรวดเร็ว 
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 5.2.3.3 ประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลสามารถใชงานโครงการไดอยาง
สะดวกเพราะตัวดครงการต้ังอยูไมไกลจนเกินไป 
 5.2.3.4 เน่ืองดวยเปนจุดรบัสินคาอาหารทะเลทีส่ําคัญทําใหมีสินคาอาหาร
ทะเลจากทั่วประเทศมาสงถึงตัวโครงการสดใหมทุกวัน 
 สรุปแลวตัวโครงการตลาดทะเลไทยเปนโครงการขายอาหารทะเลที่ใหญและ
มีพื้นที่เปนจํานวนมาก จึงเหมาะกับการเปนแหลงรวมอาหารทะเลจากผูผลิตทั่วประเทศกระจายสู
ผูบริ โภคทั่วประเทศเชนกัน โครงการน้ีจึงเปนโครงการจําหนายอาหารทะเลขนาดใหยที่มี
ประสิทธิภาพและมีความสําคัญเปนอยางมากเลยทีเดียว 
 5.3 ตลาดประมง ทาเรือพล ี
 สถานที่ต้ัง: ถนนทาเรือพล-ีศรีนิคม ตําบลมะขามหยง อําเภอเมือง จังหวัดชลบรุี  
 เวลาทําการ: ทุกวันเสาร เวลา 16.00-22.00 น. 
 สินคา: อาหารทะเลสด ๆ ที่ชาวประมงนํามาขายมีแบบสด ๆ หรือนํามาปรุงสุกแลว
สามารถเลือกซื้อไดตามใจชอบ 
 การเขาถึงโครงการ: จากกรงุเทพฯ ใชเสนทางถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) 
หรือบางนา-ตราด แลวตรงเขาตัวเมืองชลบุรีมุงหนาสูบางทราย ผานหนาคายทหารนวมินทราชินี ให
ชิดขวาเมื่อมาถึงสามแยกบางทรายใหเลี้ยวขวาเขาสูถนนพิพธิ ตรงมาจนสุดถนนจะเปนสามแยก เลี้ยว
ขวาสังเกตซอยบางทราย 37 ทางดานซายมือ ตรงหัวมุมจะมีโรงพยาบาลตําบลบางทรายอยู เลี้ยวซาย
ไปตามซอยบางทราย 37 จะเปนถนนเลียบทะเล ประมาณ 2 กิโลเมตรจะเห็นตลาดประมงทาเรือพลี
อยูทางดานซายมอื 
  ตลาดประมงทาเรือพลีเดิมคือ ทาเรือพลี ในอดีตเปนทาเทียบเรือที่สําคัญของจังหวัด
ชลบุรี มีชาวประมง รวมทั้งเรือสินคา เรือสําเภาขนสงขนาดใหญมาจอดเทียบทา เพื่อขนถายสินคา 
แตปจจุบันไดเปลี่ยนมาเปนทาเรือประมง โดยมีชาวประมงจับกุง หอย ปู ปลามาข้ึนที่ทาเรือดังกลาว 
อีกทั้งเทศบาลเมืองชลบุรีไดฟนฟู ตลาดประมงทาเรือพลี เพื่อสงเสริมการคาอาหารทะเล กระตุน
เศรษฐกิจชุมชน สรางรายไดใหกับประชาชนในชุมชนชาวเลใหเพิ่มมากข้ึน และพัฒนาตลาดประมงให
กลับมาเปนตลาดอาหารทะเล ที่นิยมเหมือนในอดีตอีกครั้ง จึงจัดใหมีตลาดคาอาหารทะเลสด อาหาร
ทะเลแหง รวมถึงการออกรานขายอาหารทุกวันเสาร เวลา 16.00 น. ถึง 22.00 น. ณ บริเวณทาเทียบ
เรือปลายซอยทาเรือพลี โดยมีอาหารทะเลสด ๆ ใหม ๆ มาวางขายเปนจํานวนมาก ราคาสินคาไมแพง
จนเกินไปเพราะเปนสินคาที่มาจากชุมชนชาวประมงของพื้นที่เปนสวนใหญ 
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ภาพที่ 33 ผังบรเิวณตลาดประมงทาเรือพล ี
ที่มา : chenyuye, ตลาดประมงทา เ รือพลี ,  เขาถึงเมื่ อ 18 กันยายน 2555,  เขาถึงไดจาก 
http://chenyuye.blocggang.com/th/review/id/5444. 
      
 ขอสําคัญในการใชงานตลาดประมงทาเรือพล ี
  5.3.1 ตลาดประมงทาเรือพลี เปดบริการเฉพาะวันเสาร ต้ังแตเวลา 16.00-22.00 
เทาน้ัน 
  5.3.2 ตัวโครงการมีอาหารทะเลสด ๆ และแบบปรุงสําเร็จใหเลือกอยางมากมาย 
พรอมทั้งมีโตะสําหรับรับประทานไวคอยบริการ 
  5.3.3 แผงรานคาในตลาดประมงทาเรือพลีน้ัน มีใหเลือกมากมายหลายราน อาหาร
สวนใหญก็จะมีรูปแบบที่คลายคลึงกันทั้งอาหารสดและอาหารแหง ผูขายจะขายตามขนาด และ
นํ้าหนักเปนสวนใหญ 
  5.3.4 ราคาอาหารทะเลในตลาดทาเรือพลีน้ันตองตรวจสอบราคาใหชัดเจน เพราะ
ราคาไมไดถูกมากเน่ืองจากมีบริการการปรุงดวย จึงควรสอบถามและตอรองใหดี 
 

 
ภาพที่ 34 รูปภาพบรรยากาศตลาดประมงทาเรอืพลี  
ที่มา : chenyuye, ตลาดประมงทา เ รือพลี ,  เขาถึงเมื่ อ 18 กันยายน 2555,  เขาถึงไดจาก 
http://chenyuye.blocggang.com/th/review/id/5444. 
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 ทางดานหลังของโครงการตลาดประมง ทาเรือพลี เปนพื้นที่สะพานปลาหรือทา
เทียบเรือเล็กของชาวประมงประจําทองถ่ินหรือกลุมชาวประมงพื้นบาน ซึ่งในการนําสินคาเขาขาย
ภายในตัวโครงการน้ันก็ไดนํามาจากดานหลังของตัวโครงการเอง อาหารทะเลจึงมีความสดใหม 
 

 
ภาพที่ 35 บรรยากาศตลาดประมงทาเรือพลี  
ที่มา : chenyuye, ตลาดประมงทา เ รือพลี ,  เขาถึงเมื่ อ 18 กันยายน 2555,  เขาถึงไดจาก 
http://chenyuye.blocggang.com/th/review/id/5444. 
 

 
ภาพที่ 36 บรรยากาศตลาดประมงทาเรือพลี  
ที่มา : chenyuye, ตลาดประมงทา เ รือพลี ,  เขาถึงเมื่ อ 18 กันยายน 2555,  เขาถึงไดจาก 
http://chenyuye.blocggang.com/th/review/id/5444. 
 

 
ภาพที่ 37 บรรยากาศตลาดประมงทาเรือพลี  
ที่มา: chenyuye, ตลาดประมงทาเรือพลี, เขาถึงเมื่อ 18 กันยายน 2555, เขาถึงไดจาก 
http://chenyuye.blocggang.com/th/review/id/5444  
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 5.4 วิเคราะห ขอดี-ขอเสีย ตลาดประมง ทาพล ี
 5.4.1 วิเคราะหขอดีของตลาดประมง ทาพล ี
 5.4.1.1 สถานที่ต้ังอยูใกลกรงุเทพ และสถานที่ทองเที่ยวในจงัหวัด ชลบุร ี
 5.4.1.2 มีอาหารทะเลสด ๆ มากมายใหเลือกบริโภค 
 5.4.1.3 การเดินเลือกซื้อสินคาภายในตลาด ดูงายและสะดวก 
 5.4.1.4 มีบริการรบัปรุงทันทีทีผู่บริโภคเลือกซือ้ 
 5.4.1.5 มีโตะบรกิารใหน่ังรบัประทานไดทันทีทีป่รงุเสรจ็ 
 5.4.1.6 มีทาเรอืชุมชนชาวประมงอยูขางหลัง ทําใหผูบริโภคไดรูถึงที่มาที่ไป
ของสินคาตอรองราคาไดงาย เพราะเปนการขายสินคาโดยชาวประมงเอง 
 5.4.2 วิเคราะหขอเสียของตลาดประมง ทาพล ี
 5.4.2.1 มีการจํากัดเวลาในการเปด โดยเปดเฉพาะวันเสารเทาน้ัน 
 5.4.2.2 การจราจรบริเวณโครงการคอนขางติดขัดมาก 
 5.4.2.3 สถานที่จอดรถของตัวโครงการไมเพียงพอตอความตองการของ
ผูใชงาน 
 5.4.2.4 จํานวนผูใชงานโครงการคอนขางมาก จึงทําใหโตะสาํหรับน่ัง
รับประทานอาหารมีไมเพียงพอ  
 5.4.2.5 สินคามีการต้ังราคาไวสูงเกินไปสักนิด ตองอาศัยวิธีการตอรอง 
 5.4.2.6 การควบคุมความสะอาดไมดีเทาที่ควร บริเวณทีท่ิ้งขยะดูสกปรก 
 5.4.2.7  ไมมีการจัดแผงรานคาใหเปนระเบียบเรียบรอย 
 5.4.3 สรุปความสําคัญเชิงกายภาพของโครงการ 
 สําหรับตลาดประมงทาเรือพลี เปนแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจอีกแหงหน่ึงของ
จังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะคนที่ช่ืนชอบอาหารทะเล เพราะที่น่ีไดรวบรวมอาหารทะเลไวมากมายเกิน
กวาจะกินไดครบในครั้งเดียว แถมที่ต้ังก็ไมไดไกลจากกรุงเทพมากนัก การเดินทางก็สะดวกสบาย 
สําหรับชวงเย็นวันเสาร ถาอยากกินอาหารทะเลในบรรยากาศงาย ๆ รับลมทะเลเย็น ๆ ที่น่ีก็เปน
ตลาดอาหารทะเลอีกหน่ึงทางเลือกในการบริโภค 
 5.5 ตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญ่ีปุน 
 สถานที่ต้ัง: ต้ังอยูในอําเภอสกึิจ ิในเขตชูโอ, โตเกียว ประเทศญี่ปุน 
 เวลาทําการ: ทุกวันต้ังแตเวลา 05.00 นาฬิกา 
  สินคา: เปนตลาดคาสงปลาและของทะเลที่ใหญทีสุ่ดในโลก  
  ประวัติ: ตลาดปลาแหงแรกในโตเกียวถูกจัดต้ังข้ึนโดย โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ ปฐมโช
กุนแหงเอะโดะ เพื่อสะดวกตอการจัดหาวัตถุดิบเพื่อบริโภคในปราสาทเอะโดะ อิเอะยะซุไดเชิญชวน
ชาวประมงจากสึกุดะในโอซะกะ มาขายปลาที่นครเอะโดะ (โตเกียวในปจจุบัน) แตทั้งน้ี ปลาตาง ๆ 
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ไมไดถูกนําไปขายตรงถึงปราสาท แตไปขายในบริเวณใกล ๆ กับ สะพานนิฮง ซึ่งที่น่ันถูกเรียกวา อุโอะ
งะชิ (ทาปลา) ซึ่งเปนหน่ึงในตลาดสําคัญของเอะโดะ16 
 

 
ภาพที่ 38 บรรยากาศ ภายนอกตลาดปลาซึกจิ ิ
ที่มา: Siam naliga, พาเท่ียวตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญ่ีปุน, เขาถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน 
2556, เขาถึงไดจาก http://siamnaliga.com/index.php?/topic/223278-รีวิวตลาด-tsukiji-ซึคิจิ 
 

 
ภาพที่ 39 ผังรวมตลาดปลาซกึิจ ิ
ที่มา: Siam naliga, พาเท่ียวตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญ่ีปุน, เขาถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน 
2556, เขาถึงไดจาก http://siamnaliga.com/index.php?/topic/223278-รีวิวตลาด-tsukiji-ซึคิจิ 
 
 ตลาดปลาที่ใหญที่สุดในโตเกียวแหงน้ีสามารถเดินทางไปไดโดยทางรถไฟฟาใตดิน
ของประเทศญี่ปุน การเดินทางไปสะดวกมากโดยซื้อต๋ัวโดยสารไปลงที่สถานี Tsukiji Shijo ไดเลยและ
เมื่อข้ึนมาจากรถไฟฟาใตดินแลวน้ันตลาดปลาซึกิจิก็จะอยูฝงเดียวกับสถานี Tsukiji Shijo เริ่มต้ังแต 5 
โมงเย็นเรื่อยไปจนถึงดึก เพื่อรับอาหารสดและผลิตภัณฑอื่น ๆ จากทั่วทุกมุมโลกที่ขนสงมาทั้งทางรถ, 
เรือ และเครื่องบิน โดยรวมจากการศึกษาขอมูลตลาดปลาแหงน้ีจะแบงออกเปน 3 สวนก็คือ 

                                                
 16 Siam naliga, พาเท่ียวตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญ่ีปุน, เขาถึงเมื่อ 18 
พฤศจิกายน 2556, เขาถึงไดจาก http://siamnaliga.com/index.php?/topic/223278-รีวิวตลาด-
tsukiji-ซึคิจิ 
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 5.5.1 สวนขายสง ในสวนน้ีจะเปดราวตี 3 ผูคาจะเตรียมสินคาสําหรับการประมูล 
โดยจะมีพอคาขายสงทําการตรวจคุณภาพและประเมินราคาสินคากอนตี5ครึ่ง ก็จะเริ่มเปดประมูล
สินคา ซึ่งผูประมูลสามารถรอรับสินคาไดภายในวันเดียวกันเลย 
 

 
ภาพที่ 40 สวนขายสง ภายนอกตลาดปลาซึกิจ ิ
ที่มา: Siam naliga, พาเท่ียวตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญ่ีปุน, เขาถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน 
2556, เขาถึงไดจาก http://siamnaliga.com/index.php?/topic/223278-รีวิวตลาด-tsukiji-ซึคิจิ 
     
 5.5.2 สวนขายปลีก ในสวนน้ีจะเปดต้ังแตประมาณ 9 โมงเชาจนถึง 6 โมงเย็น เปน
สวนที่มีสินคาขายเปนจํานวนมากซี่งเปนสวนที่มีผูใชงานมากที่สุดเน่ืองจากความหลากหลายของ
สินคา การจัดรานจะแบงออกเปนสัดสวน การเดินเลือกซื้อสินคาในสวนน้ีจะมีความสะดวกสบายมาก
สินคาที่มีมากมายหลากหลายใหผูเขาใชงานเลือกซื้อทําใหผูใชรูสึกเพลิดเพลินในการจับจายสินคา 
ความสะอาดและตัวตลาดที่ถูกสุขลักษณะของตัวตลาดแหงน้ีจึงเปนจุดที่สําคัญอยางย่ิง  รานคาแตละ
รานจะจัดสินคาเปนสัดสวนใหผูซื้อไดเห็นอยางชัดเจน มีทั้งสินคาที่ยังสดใหมและแบบที่ชําแหละแลว
แบงขายใหผูซื้อไดตัดสินใจเลือกสินคาได ราคาของสินคาในสวนน้ีอาจจะสูงสักนิดแตถาเทียบกับความ
สดแลวก็ถือวาคุมคาทีเดียว การเลือกซื้อสินคาในสวนน้ียังสามารถใหมทางรานคาที่มีบริการปรุงสด 
บริการปรุงอาหารใหรับประทานทันที  

 
ภาพที่ 41 สวนขายปลีก ตลาดปลาซึกจิ ิ
ที่มา: Siam naliga, พาเท่ียวตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญ่ีปุน, เขาถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน 
2556, เขาถึงไดจาก http://siamnaliga.com/index.php?/topic/223278-รีวิวตลาด-tsukiji-ซึคิจิ 
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ภาพที่ 42 สวนขายปลีก ตลาดปลาซึกจิ ิ
ที่มา: Siam naliga, พาเท่ียวตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญ่ีปุน, เขาถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน 
2556, เขาถึงไดจาก http://siamnaliga.com/index.php?/topic/223278-รีวิวตลาด-tsukiji-ซึคิจิ 
 

 
ภาพที่ 43 ภาพสวนขายปลีก ตลาดปลาซึกจิ ิ
ที่มา: Siam naliga, พาเท่ียวตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญ่ีปุน, เขาถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน 
2556, เขาถึงไดจาก http://siamnaliga.com/index.php?/topic/223278-รีวิวตลาด-tsukiji-ซึคิจิ 

 

 
ภาพที่ 44 ภาพสวนขายปลีก ตลาดปลาซึกจิ ิ
ที่มา: Siam naliga, พาเท่ียวตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญ่ีปุน, เขาถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน 
2556, เขาถึงไดจาก http://siamnaliga.com/index.php?/topic/223278-รีวิวตลาด-tsukiji-ซึคิจิ 
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ภาพที่ 45 ภาพสวนขายปลีก ตลาดปลาซึกจิ ิ
ที่มา: Siam naliga, พาเท่ียวตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญ่ีปุน, เขาถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน 
2556, เขาถึงไดจาก http://siamnaliga.com/index.php?/topic/223278-รีวิวตลาด-tsukiji-ซึคิจิ 

 

 
ภาพที่ 46 ภาพสวนขายปลีก ตลาดปลาซึกจิ ิ
ที่มา: Siam naliga, พาเท่ียวตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญ่ีปุน, เขาถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน 
2556, เขาถึงไดจาก http://siamnaliga.com/index.php?/topic/223278-รีวิวตลาด-tsukiji-ซึคิจิ 
  
 5.5.3 สวนรานอาหารตาง ๆ (รอบนอกตัวโครงการ)  
 รอบนอกของตัวโครงการตลาดปลาซึกิจิน้ันโดนลอมไปดวยรานอาหารตาง ๆ 
เปนจํานวนมากการจัดต้ังรานเปนรานติดกันหมดทั้งโซน ผูเขาใชงานสามารถเดินเลือกรานอาหารที่
สนใจไดเองโดยสวนใหญ ในโซนรานอาหารจะเปนรานซูชิประมาณ 90 เปอรเซนต จุดขายของ
รานอาหารตาง ๆ ในสวนน้ีคือความสดใหมของปลาดิบที่ไดจากตลาดปลาซึกิจิ  
 จากการศึกษาพบวาโซนน้ีจะมีผูคนคับค่ังมากย่ิงกวาดานในตัวโครงการ 
เน่ืองจากวามีผูเขาใชงานเดินทางมารับประทานอาหารจากรานอาหารโดยเฉพาะ การเลือกรานอาหาร
ในโซนน้ีน้ันตองเลือกดูรานที่มีคนตอคิวยาวเพราะวารานที่มีคนตอคิวยาวน้ันเปนรานอาหารที่
ทําอาหารไดรสชาติดีกวารานอาหารที่ไมมีคนตอคิวหนาราน แตอาจทําใหผูเขาใชบริการอาจตองรอคิว
เขาใชงานรานอาหารเปนเวลานาน การตอคิวเขาใชบริการในรานตางๆน้ันตัวโครงการตลาดปลาซึกิจิ
ไดวางแนวทางใหทางรานอาหาร น่ันก็คือทําแนวตอคิวหนารานเปนสัดสวนอยางชัดเจนโดยใชอุปกรณ
กันเสนทางหนารานใหผูคนตอกันอยางเปนสัดสวน และดวยความมีวินัยของผูเขาใชงานรานอาหาร
การตอคิวจะไมมีการบังหนารานอื่น โดยผูเขาใชงานจะเวนพื้นที่หนารานใหเห็นหนารานโดยไมบัง
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เมนูอาหารและปายรานซึ่งถือเปนมารยาทใหแกรานอาหารและผูเขาใชบริการสามารถเลือกรานและ
เขาดูเมนูอาหารไดเปนอยางดี 

 
ภาพที่ 47 ภาพรานอาหารในตลาดปลาซกึิจ ิ
ที่มา: Siam naliga, พาเท่ียวตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญ่ีปุน, เขาถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน 
2556, เขาถึงไดจาก http://siamnaliga.com/index.php?/topic/223278-รีวิวตลาด-tsukiji-ซึคิจิ 
 

 
ภาพที่ 48 ภาพรานอาหารในตลาดปลาซกึิจ ิ
ที่มา: Siam naliga, พาเท่ียวตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญ่ีปุน, เขาถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน 
2556, เขาถึงไดจาก http://siamnaliga.com/index.php?/topic/223278-รีวิวตลาด-tsukiji-ซึคิจิ 
 

 
ภาพที่ 49 ภาพรานอาหารในตลาดปลาซกึิจ ิ
ที่มา: Siam naliga, พาเท่ียวตลาดปลาซึกิจิ (tsukiji) ประเทศญ่ีปุน, เขาถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน 
2556, เขาถึงไดจาก http://siamnaliga.com/index.php?/topic/223278-รีวิวตลาด-tsukiji-ซึคิจิ 
 
 5.6 วิเคราะห ขอดี-ขอเสียตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji) 
  5.6.1 วิเคราะหขอดีของตลาดปลาซึกจิิ (Tsukiji) 
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 5.6.1.1 การเดินทางเขาถึงสะดวกเน่ืองจากมีสถานีรถไฟฟาใตดินเขาถึงได 
 5.6.1.2 มีการแบงชวงเวลาเขาใชงานใหแก User ไดอยางชัดเจนในแตละสวน 
 5.6.1.3 แบงโซนตางๆ ไดอยางชัดเจนทําใหสะดวกแกการใชงาน 
 5.6.1.4 ตัวโครงการมีความสะอาดเปนอยางมาก 
 5.6.1.5 สินคามีใหเลือกหลากหลายรปูแบบ 
 5.6.1.6 มีสถานที่พักสําหรับนักทองเที่ยวในละแวกใหเลือกอยางมากมาย 
 5.6.1.7 ตัวโครงการมรีะบบการจัดการทีเ่หมาะสมใหแกผูคาและผูใชบริการ
ตัวโครงการ 
 5.6.2 วิเคราะหขอเสียของตลาดปลาซึกจิิ (Tsukiji) 
 5.6.2.1 การประมลูปลาจะตองมีใบอนุญาตเทาน้ันจงึสามารถประมลูได 
 5.6.2.2 ตองต่ืนแตเชามากหากตองการเขาดูการประมลูปลา 
 5.6.2.3 ตลาดมีขนาดกวางมากเน่ืองจากเปนตลาดอุตสาหกรรมขนาดใหญ 
 5.6.2.4 ตลาดขนาดใหญจงึทําใหบางสวนของตัวตลาดมผีูใชงานพียงเล็กนอย 
 5.6.2.5 ตัวโครงการมรีถว่ิงรบัสงเปนจํานวนมาก จึงตองควรระมัดระวัง 
 5.6.3 สรุปความสําคัญเชิงกายภาพของโครงการ 
 ตลาดปลาซึกิจิน้ันมีความสําคัญเปนอยางย่ิงในทุก ๆ ดานของประเทศญี่ปุน 
เน่ืองจากการวางระบบการจัดการตัวโครงการที่ดี มีวิธีการดําเนินการที่มีข้ันตอนที่มีลักษณะเฉพาะตัว 
การอํานวยความสะดวกแกผูเขาใชงานและระบบการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของตัว
โครงการน้ันทําใหตลาดปลาซึกิจิแหงน้ีเปนตลาดที่ติดอันดับโลกและเปนที่เลื่องช่ือใหแกประเทศญี่ปุน
ไดเปนอยางดีเลยทีเดียว 
 จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาการจัดสัดสวนตาง ๆ ในตลาดปลาซึกิจิน้ัน พบวา
ตลาดปลาแหงน้ีมีความสําคัญเปนอยางย่ิงตอเศรษฐกิจของชาวญี่ปุน อีกทั้งเปนแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญของประเทศเน่ืองจากในแตละวันน้ันมีผูเขาใชบริการตัวตลาดเปนจํานวนมากทําใหเศรษฐกิจ
เจริญเติบโตควบคูกันไปไดเปนอยางดี สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีถือเปนประโยชนตอชาวประมงและ
นักทองเที่ยวย่ิงนัก ขณะที่ตัวตลาดปลาซึกิจิมีนักทองเที่ยวและผูเขาใชงานเพิ่มจํานวนข้ึนทุกวันแตตัว
โครงการเองยังรักษาความสะอาดของโครงการตลาดไดเปนอยางดี จะเห็นไดจากถนนซึ่งไมมีขยะและ
นํ้าขังเลยทําใหเกิดความรูสึกที่ดีใหแกผูเขาใชงานโครงการเปนอยางมาก 
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บทท่ี 3 
 

วิธีการศึกษาและวิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยน้ีเปนการศึกษาองคประกอบของภูมิปญญาและวิธีการสรางซั้งหรือปะการัง
เทียมพื้นบานที่มีมาต้ังแตอดีตกาล ผูวิจัยเสนอแนวความคิดที่จะจัดต้ังโครงการเพื่อที่จะนําภูมปิญญาน้ี
มาแปรรูปใหกับชาวประมงพื้นบานไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและรายไดในชุมชนใหเปนไปอยางย่ังยืน 
อีกทั้งยังเปนสถานที่เรียนรูวิธีการอนุรักษที่ถูกตอง ไมเฉพาะแตชาวประมงพื้นบานแถบน้ันแตยังรวม
ไปถึงบุคคลภายนอกผูที่สนใจจะเขามาศึกษาเรียนรูวิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติริมชายฝงทะเล
อาวไทย  การดําเนินงานวิจัยดังกลาวน้ีอยูบนพื้นฐานและความรูจากการทบทวนวรรณกรรม โดย
แบงเปน 2 สวนใหญคือ ภาคกระบวนการศึกษาวิจัยขอมูล และภาคงานออกแบบ 
 
1. แนวทางและวิธีการวิจัย 
 โครงการตลาดรักษอาวไทย มีแนวทางดําเนินงานและวิธีการวิจัยแบงออกเปน 3 สวน
ดังตอไปน้ี 
 1.1 ศึกษาภูมิปญญาการสรางซั้ง ซึ่งเปนประเด็นหลักในการจัดสรางโครงการ เรียนรู
วิธีการนํากระบวนการสรางซั้งหรือวัสดุอุปกรณตาง ๆ  ไปจนถึงผลสําเร็จที่ไดจากการสรางซั้ง รวบรวม
ขอมูลและความสําคัญของสิ่งตางๆเหลาน้ีมาใชในการแปรรูปเปนแนวความคิดในการออกแบบตัว
โครงการตลาดรักษอาวไทย  
 1.2 ศึกษาระบบนิเวศบริเวณทองถ่ิน เปนแนวทางการศึกษาระบบนิเวศในภาพรวมของ
ทองถ่ินซึ่งจะใชเปนสถานที่ต้ังของตัวโครงการ รวมไปถึงการศึกษาปญหาของระบบนิเวศบริเวณน้ัน
เพื่อที่จะไดเรียนรูถึงปญหาที่เกิดข้ึนกับทรัพยากรธรรมชาติ เปนการชวยใหแนวทางการจัดต้ังตัว
โครงการดําเนินการไปไดตรงตามเปาหมายและถูกวิธี 
 1.3 ศึกษาการมีสวนรวมของประชากรในพื้นที่ เพื่อทราบถึงความตองการและการ
ตอบสนองตอตัวโครงการของประชากรในพื้นที่ที่จะจัดต้ังตัวโครงการ ใหทราบถึงปญหาของประชากร
ในพื้นที่น้ัน ๆ นําไปสูกระบวนการฟนฟูเศรษฐกิจและรายไดของประชากรในพื้นที่อยางถาวรสืบตอไป 
 
2. ขอบเขตการศึกษาตัวแปรอิสระ 
 จากการที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงองคความรูในกระบวนการสรางซั้งน้ัน ทําใหผูวิจัยได
คนพบประเด็นที่มีความนาสนใจที่สามารถจะนําไปใชแสดงถึงความสําคัญในการจัดต้ังตัวโครงการ 
ผูวิจัยไดทําการแยกกลุมขอมูลออกเปนเชิงรูปธรรมและนามธรรมเพื่อแสดงถึงแนวทางแผนที่ความคิด
(Mind Map) ดังน้ี 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงแนวความคิด (Mind map) 
 
3. ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัย 
 3.1 การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เก็บรวบรวมขอมูลและองคความรู
ในดานการทําซั้งของชาวประมงพื้นบานที่ไดรับความเช่ือเกี่ยวกับภูมิปญญาน้ีในดานตาง ๆ 
 3.2 แนวทางในการออกแบบ และการแปรรูปแนวความคิด ไดจากการเก็บรวบรวมของ
มูลขางตนมาทําการแปรรูปแนวความคิดสูกระบวนการออกแบบโครงการ 
 3.3 การศึกษาภาพรวมของพื้นที่ศึกษา ศึกษาลักษณะองคประกอบรวมของพื้นที่ต้ัง
โครงการเพื่อหาถึงความสําคัญของพื้นที่เชิงกายภาพ 
 3.4 การกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย  
 3.5 การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.7 การวิเคราะหขอมูล 
 3.8 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 
4. ประชากรเปาหมาย 
 หลักการวิเคราะหและการเลือกประชากรเปาหมายของการวิจัยในครั้งน้ี ใชวิธีเกณฑการ
เลือกกลุมประชากรเปาหมายหลักเปนผูที่สามารถที่จะเขามาใชตัวโครงการหรือเขาถึงตัวโครงการได
งายและเปนกลุมที่มีความรูเกี่ยวกับการสรางซั้งหรือปะการังเทียมพื้นบานเปนอยางดี โดยเปนกลุมที่
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ตรงตามเน้ือหากับวัตถุประสงคของตัวโครงการเอง ซึ่งสามารถนําขอมูลที่ไดทั้งหมดน้ันมาสรุปผล 
วิเคราะหและสังเคราะหใหสอดคลองกับทฤษฏีที่เกี่ยวของเพื่อใหไดประโยชนสูงสุดตอกลุมเปามาย 
ไดแก กลุมประชากรชาวบาน ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประกอบดวย ผูประกอบอาชีพ
ประมงริมชายฝงทะเลอาวไทย  กลุมแมบานแปรรูปอาหารทะเล นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ และ
นักทองเที่ยว 
 
5. การสุมตัวอยาง 
 การสุมตัวอยางกลุมเปาหมายในครั้งน้ีเปนการเลือกกลุมตัวอยางการสุมแบบแบงกลุม 
(Cluster (Area) Random Sampling) เปนวิธีที่ผูวิจัยใชในการแบงประชากรออกเปนกลุมตามเขต
พื้นที่ (area) ซึ่งในแตละเขตพื้นที่จะมีประชากรที่มีคุณลักษณะที่ตองการกระจายกันอยู อยางเทา
เทียมกัน แลวสุมกลุมมาจํานวนหน่ึงดวยวิธีการสุมที่เหมาะสมโดยเลือกตามลักษณะวิถีชีวิต, การ
ประกอบอาชีพ และการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หรือเรียกอีกช่ือวา 
Judgment Sampling เปนวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยวิเคราะหจากการตัดสินใจของผูวิจัยเอง 
ลักษณะของกลุมที่เลือกเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  
 ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดแบงออกเปน 4 กลุมหลักดวยกัน
โดยแตละกลุมจะมรีูปแบบแตกตางกันดังตอไปน้ี 
 5.1 ประชากรกลุมที่ 1 ชาวบานผูประกอบอาชีพการประมงพื้นบานในตําบลสะพลี และ
ตําบลใกลเคียงในรัศมี 10 กิโลเมตร 
 5.2 ประชากรกลุมที่ 2 กลุม อบต.ทองถ่ินผูสนับสนุนและใหความรูเรื่องการทําประมง 
 5.3 ประชากรกลุมที่ 3 หนวยงาน ครู นักเรียน นักศึกษา ผูที่สนใจในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติริมชายฝงทะเลอาวไทย 
 5.4 ประชากรกลุมที่ 4 นักทองเที่ยวทีม่าเย่ียมชมธรรมชาติ และจบัจายซื้อสินคาของ
หมูบานชาวประมง 
 
6. เคร่ืองมือท่ีใชในการทํางานวิจัย 
 การเกบ็รวบรวมขอมูลประกอบดวย 2 สวน คือ ขอมูลข้ันปฐมภูมิและขอมูลข้ันทุติยภูม ิ
 6.1 การเก็บรวบรวมขอมูลข้ันทุติยภูมิ ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตําราและรายงานการ
วิจัยโดยทําการคัดกรองแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและนํามาวิเคราะหเน้ือหาเรื่อง
ของกระบวนการทําซั้ง ของชาวประมงพื้นบาน และแนวทางการออกแบบตลาดสด เพื่อสรางกรอบ
และประเด็นในการศึกษา การเลือกพื้นที่ตัวอยางในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล 
 6.2 การเก็บขอมูลข้ันปฐมภูมิ การเก็บขอมูลภาคสนาม ลงพื้นที่สํารวจขอคิดเห็นจาก
ชาวประมงพื้นบานและบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลในแงมุมที่หลากหลายและเปนปจจุบัน ไดมา
ซึ่งขอมูลในองครวม หรือคนพบใหมในประเด็นที่นาสนใจเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ การสนทนา 
การสังเกต จดบันทึก และถายภาพ 
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 จากการเก็บขอมูลในข้ันตอนที่กลาวมาน้ันนําไปสูการดําเนินการออกแบบ เพื่อใหได
รูปแบบของการจัดต้ังตัวโครงการ ตลาดรักษอาวไทยที่ถูกตองตรงตามข้ันตอนและตอบรับกับตัวผูใช
โครงการมากที่สุด โดยรวบรวมจากเครื่องมือในการวิจัยดังตอไปน้ี 
 6.2.1 โปรแกรม Computer 
 6.2.1.1 แบบฟอรมกอนการออกแบบ  
 6.2.1.2 โปรแกรม Auto Cad สําหรับการเขียนแบบงานโครงสราง 
 6.2.1.3 โปรแกรม 3D max สําหรบังานทัศนียภาพ  
 6.2.1.4 โปรแกรม Photoshop 
 6.2.1.5 โปรแกรม Illustrator 
 6.2.1.6 โปรแกรม Microsoft Office 
 6.2.2 แบบสอบถาม 
 6.2.2.1 แบบสอบถามกลุมประชากรตัวอยางในพื้นที ่
 6.2.2.2 แบบสอบถามจากผูเช่ียวชาญชํานาญการดานการอนุรักษและการ
ประมงพื้นบาน 
 
7. การวิเคราะหขอมูล 
 จากที่ไดศึกษาถึงประเด็นตาง ๆ ตามข้ันตอนของการศึกษาที่ผูวิจัยไดทําการศึกษา 
สามารถที่จะนําขอมูลตาง ๆ ที่ไดเหลาน้ันมาทําการวิเคราะหและสรุปผลได โดยนําขอมูลที่ไดและองค
ความรูไปใชในกระบวนการแปรรูปและการออกแบบตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย เพื่อใหกรอบ
แนวความคิดสนับสนุนในการออกแบบโครงการดังตอไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 5 แสดงการวิเคราะหความสําคัญของซั้งหรอืปะการังเทียมพื้นบาน 
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 จากการวิเคราะหหาความสําคัญของซั้ง จะเห็นถึงประโยชนและความสําคัญใน
แนวความคิดหรือภูมิปญญาที่มีมาต้ังแตสมัยโบราณซึ่งมีนัยยะสําคัญน่ันก็คือ 
 7.1 ชวยเหลือ เกื้อกูล แนวความคิดและวิธีการสรางซั้งในสมัยโบราณ มีแนวความคิด
หลักที่สําคัญก็คือการชวยเหลือพันธุสัตวนํ้าวัยออนที่พึ่งเกิดในฤดูวางไข และเปนแหลงที่พักพิงอาศัย
ใหเจริญเติบโตตอไป สิ่งน้ีถือเปนแนวความคิดหลักและมีความสําคัญเปนอยางมากเพราะเปน
แนวความคิดที่ไมเอาเปรียบทรัพยากรธรรมชาติหรือเขาไปทําลายเพียงอยางเดียว ตองรูจักชวยเหลือ
และสรางเสริมสิ่งเหลาน้ันข้ึนมาใหมเพื่อบุคคลรุนตอไป 
 7.2 สงเสริมเศรษฐกิจของชุมชน เมื่อไดการชวยเหลือเกื้อกูลแลวปจจัยที่ตามมาน่ันก็คือ 
เปนการสงเสริมเศรษฐกิจของชุมชนหมูบานชาวประมงอีกดวย เพราะเมื่อเรียนรูวิธีการอนุรักษที่
ถูกตองแลวน้ันก็จะทําใหทรัพยากรในธรรมชาติไมหมดไป ถึงแมวาจะมีการนําออกมาใช แตเปนการใช
อยางถูกวิธีก็จะทําใหเศรษฐกิจในชุมชนสามารถที่จะพัฒนาและมีทรัพยากรใชไปอยางไมสงผลกระทบ
ตอชาวประมงเอง และสิ่งน้ีถือเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอยางถาวร 
 
8. กรอบแนวความคิดในการกําหนดตัวแปรตาม 
 โครงการออกแบบตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร ไดกําหนดตัวแปรที่ใชใน
การศึกษาดังตอไปน้ี 
 8.1 ตัวแปรอิสระ คือ องคความรูเรื่องซั้ง 
 8.2 ตัวแปรควบคุม คือ กลุมผูใชงานโครงการและวิถีชีวิตของประชาการชุมชน
ชาวประมงพื้นบาน 
 8.3 ตัวแปรตาม คือ โครงการตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
 จากตัวแปรทั้ง 3 ขางตน สามารถแสดงความสัมพันธใหเห็นดังแผนภูมิดังตอไปน้ี 

 
แผนภูมิที่ 6 แสดงกรอบแนวความคิดในการกําหนดตัวแปรตาม 
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 จากการวิเคราะห สรุปไดวาหลักภูมิปญญาการสรางซั้งหรือปะการังเทียมพื้นบานที่มีมา
ต้ังแตสมัยโบราณแสดงใหเห็นถึงความมีคุณคาของซั้ง ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญ จะตองเริ่มจากการรวมมือ
รวมใจในการชวยกันสรางซั้ง ถือเปนคุณคาของความรวมมือและความสามัคคีของชาวประมงใน
หมูบานและเมื่อนําไปใชในทะเลก็จะเพิ่มคุณคาใหแกทรัพยากรธรรมชาติ ใหเปนแหลงที่สัตวนํ้า
สามารถเจริญเติบโตได อีกทั้งยังจัดวามีคุณคาในการเปนแหลงอาหารของสัตวนํ้า สวนผลที่ตามมาอีก
ประการน่ันก็คือการมีคุณคาในแงของเศรษฐกิจภายในชุมชน ทั้งหมดน้ีถือเปนคุณคาที่สําคัญเปนอยาง
มากและสามารถนํามาประยุกตเปนแนวความคิดของการจัดสรางโครงการตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทวิ 
จ.ชุมพร เพื่อเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของชุมชนชาวประมงพื้นบาน และแนะแนวทางเรียนรูการ
ประมงที่ถูกวิธี รวมมือกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติบริเวณริมชายฝงทะเลอาวไทยสืบตอไป 
 
9. วิเคราะหกรณีศึกษานําแนวความคิดไปใชกับตัวโครงการ 
 การวิเคราะหกรณีศึกษาเปนการศึกษาและทบทวนองคความรูและวิธีการจัดต้ังตลาดสด
หรือตลาดในรูปแบบตางๆที่มีรูปแบบการดําเนินงานคลายคลึงกับตัวโครงการ เพื่อนํามาเปนแนวทาง
ในการแปรรูปสูงานออกแบบตลาดรักษอาวไทย โดยกําหนดแนวทางการวิเคราะหกรณีศึกษาไว
ดังตอไปน้ี 
 9.1 แนวความคิดในการวางผังโครงการและสรางสภาพแวดลอมใหกับตัวโครงการ จาก
การศึกษาพบวาแนวความคิดวิธีการวางผังโครงการตลาดในปจจุบัน ไดคอย ๆ พัฒนารูปแบบเปนไป
ตามข้ันตอนอยางชา ๆ และบางแหงอาจไมตอบรับกับเทคโนโลยียุคปจจุบันเทาที่ควร จึงวาง
แนวความคิดที่จะพัฒนารูปแบบตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย ใหตอบรับกับภูมิปญญาและ
แนวความคิดสมัยโบราณผสมผสานกับเทคโนโลยีในสมัยใหมไดอยางลงตัว 
 9.2 นําแนวความคิดของการวางแปลนในรูปแบบตางๆมาผสมผสานจัดวางแบบแปลนให
ตอบรับกับผูใชงานซึ่งสามารถเขาถึงและใชงานโครงการไดสะดวกมากย่ิงข้ึน รูปแบบบางสวนของตัว
โครงการมีพื้นที่ที่สามารถเช่ือมตอกับสภาพแวดลอมภายนอกได เพื่อเพิ่มความกลมกลืนกับธรรมชาติ
และทัศนวิสัยใหม ๆ ใหเกิดข้ึนกับผูที่เขามาใชโครงการ 
 9.3 การออกแบบอาคารใหเช่ือมโยงกับบริบทภายนอกเปนปจจัยสําคัญอยางย่ิงในการ
ออกแบบตัวโครงการเอง รูปทรงของตัวอาคารไมวาจะถูกออกแบบมาเปนเชนไร เน้ือหา มุมมอง และ
รูปแบบ จะตองถูกถายทอดออกมาใหเขากับบริบทสภาพแวดลอมภายนอกของตัวโครงการ เพื่อที่จะ
ทําใหตัวโครงการที่จะจัดสรางน้ันกลมกลืนไปกับสภาพแวดลอมและเปนเอกลักษณซึ่งสิ่งตาง ๆ 
เหลาน้ีถือเปนการเพิ่มคุณคาความสวยงามใหกับสภาพแวดลอมของสถานที่ที่จะจัดต้ังตัวโครงการ 
 
10. วิเคราะหความสําคัญของการจัดต้ัง ตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
 จากความสําคัญและที่มาของปญหาและการทบทวนวรรณกรรม แสดงใหเห็นถึงการ
สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติไปเปนอยางมากในแตละป การคิดคนภูมิปญญาการชวยเหลือและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติในอดีตก็คอย ๆ สูญหายไปทีละนอยเชนกัน การจัดต้ังตลาดรักษอาวไทยจึงถือ
เปนการจัดสรางโครงการที่สําคัญอีกโครงการหน่ึง เน่ืองจากตลาดเปนสถานที่ที่พัฒนาเศรษฐกิจของ
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ชุมชน ยังแฝงไวซึ่งความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพควบคูไปกับการอนุรักษ ซึ่งถือเปนการนําไปสู
การพัฒนาในดานตาง ๆ ทั้งดานสถานที่ ชุมชน เศรษฐกิจ และรายไดของประชากรภายในชุมชน 
พัฒนาการเหลาน้ีถือเปนสิ่งที่เปนประโยชนตอทุกภาคสวนทั้งในปจจุบันและอนาคต ดังน้ันตัว
โครงการจะเปนแหลงใหความรูและการสงเสริมอาชีพจึงควรมีรูปแบบที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ในทุกๆดาน ทั้งในดานสาธารณสุขบริเวณรอบ ๆ และภายในตัวโครงการใหมีความสะอาดและถูก
สุขลักษณะอยูเสมอ เพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยว นักอนุรักษ และประชาชนผูใชโครงการใหเขามาใช
บริการในปริมาณที่มากข้ึน เพื่อพัฒนาเปนตลาดตนแบบในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติริม
ชายฝงทะเลอาวไทย รวมไปถึงการใหความรูความเขาใจในการประกอบอาชีพประมงทองถ่ินควบคูไป
กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหแกประชาชนอยางแทจริง 
 
11. การนําเสนอขอมูลและสรุปผล 

 ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลและสรุปผลการศึกษาจากการศึกษาเอกสารและทําการสํารวจ 
สัมภาษณ ดังน้ี 
 11.1 การอภิปรายสิ่งที่คนพบไดจากการศึกษาภูมิปญญาการสรางซั้งหรือปะการังเทียม
พื้นบาน 
 11.2 สังเคราะหขอมูลและ สรุปผลที่ไดจากการศึกษาที่มีผลตอแนวความคิดในการ
ออกแบบตลาดรักษอาวไทย  
 11.3 นําเสนอขอมูลดวยเอกสาร ภาพประกอบ และแบบจําลอง 
 11.4 ขอเสนอแนะแบงเปน 2 ประเด็นดังตอไปน้ี 
 11.4.1 ประเด็นการนําผลการศึกษาไปใชในการออกแบบภายใน 
 11.4.2 ประเด็นการนําผลของการศึกษาไปทําการศึกษาตอเน่ืองในอนาคต 
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บทท่ี 4 
 

วิเคราะหองคความรูของซั้ง 
 
 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาหาแนวทางการนําภูมิปญญาการทําซั้ง ภูมิปญญา
ชาวประมงพื้นบานแปรรูปสูงานออกแบบสภาพแวดลอมของตัวโครงการ ตลาดรักษอาวไทย ดังน้ันจะ
ศึกษาและทบทวนเกี่ยวกับแนวทางการนํา คติ, แนวคิด ลักษณะทางเชิงนามธรรมและลักษณะเชิง
รูปธรรมของซั้งที่ผูวิจัยไดทําการศึกษามาแลว กอนที่จะนํามาประยุกตใชเปนแนวคิดหลักในการ
ออกแบบตัวโครงการ ผูวิจัยไดแยกกระบวนการความคิดหาคําสําคัญไดดังตอไปน้ี 
 1. วิเคราะหอัตลักษณของซั้ง 
 2. สังเคราะหขอคนพบจากการวิเคราะหเพื่อหาคําสําคัญ (Key Word) สรางแนวความ 
คิดในการออกแบบ 
 3. นําคําสําคัญ (Key Word) ที่วิเคราะหไดพัฒนาสูแนวความคิดในการออกแบบ
โครงการ 
 4. กระบวนการเช่ือมแนวความคิดหลัก (Concept Design) สูเกณฑการเลือกโครงการ
ศึกษา 
 
1. วิเคราะหอัตลักษณของซั้ง 
  “ซั้ง” หรือปะการังเทียมพื้นบาน เปนภูมิปญญาชาวบานที่มีมาแตอดีต เปนเครื่องมือ
ดึงดูดสัตวนํ้าใหมาอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เพื่อความสะดวกในการทําการประมง โดยการนําซั้ง 
หรือทุนปะการังเทียมไปทิ้งไวในทะเลอาวไทยเพื่อใชเปนแหลงอาศัยและ แหลงอนุบาลสัตวนํ้าขนาด
เล็ก โดยชาวบานสรางข้ึนจากวัสดุเหลือใชในทองถ่ินที่สามารถยอยสลายในนํ้าได กลาวคือ นําไมไผมา
ตัดเปนทอน แลวใชเถาวัลยผูกติดกับใบ หรือทางมะพราวทําเปนซั้ง  
 ซั้ง หมายถึง อุปกรณที่ทําใหปลามาอยูรวมกัน ซึ่งมีที่มาจากสิ่งของลอยนํ้าตางๆ โดยมี
ปลาเล็กปลานอยอาศัยรมเงาอยู และจะมีปลาขนาดใหญกวาติดตามหาอาหารไปดวย การวางซั้งก็จะ
เลียนแบบสิ่งของลอยนํ้า โดยใชวัสดุตางๆ มาผูกมัดรวมกัน เชน เศษอวน, เชือกเกา, ไมไผ และ
ทางมะพราว เหลาน้ีเปนตน เพียงแตซั้งจะถวงดวยกอนหิน หรือผูกติดกับโขดหินใตนํ้า ไมใหลอย
ออกไปจากจุดที่ตองการ1 

                                                
 1แนวหนา, ทช.สงขลาหนุนชาวประมงทํา ซั้ง ปะการังเทียมภูมิปญญาชาวบาน, 
เขาถึงเมื่อ 18 กันยายน 2555,  เขาถึงไดจาก http://wbns.oas.psu.ac.th/shownews.php  
?news_id=120985 
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 การจัดทําซั้งจะเลือกใชวัสดุที่มีราคาถูกสามารถจัดหาซื้อไดในทองถ่ิน เชนลําไมไผ ใบ
มะพราว เชือก กระสอบ กิ่งไม เปนตนมาประกอบกันเปนซั้งแลวนําไปวางบริเวณชายฝงทะเลที่เปน
แหลงทําการ ประมงหรือบริเวณแหลงอาศัยของสัตวทะเลโดยรูปแบบของการทําซั้งจะแตกตางกัน 
ตามภูมิปญญาของแตละชุมชน สวนประกอบของซั้งประกอบดวย ลําไมไผ 1 ลํา ยาว 7-10 เมตร ซึ่ง
สั้นกวาลําไมไผที่ใชในที่อื่นๆ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.5-4 น้ิว ใชใบมะพราว เพียง4 ใบ ขนาดยาว 
1.5-2.5 เมตร กิ่งเสม็ดจํานวน 3-4 กิ่ง แทนใบมะพราวบริเวณตอนลางของเชือกซึ่งอยูใกลกับกระสอบ
ทราย ใชเชือกขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร และกระสอบ1ถุงตอซั้ง 1 ชุด เปนตน 
 1.1 ลักษณะเฉพาะของซั้ง  
 ซั้ง หรือปะการังเทียมพื้นบาน เปนภูมิปญญาชาวบานที่มีมาแตอดีต เปนเครื่องมือ
ดึงดูดสัตวนํ้าใหมาอาศัยอยูรวมกัน จํานวนมาก เพื่อความสะดวกตอการทําการประมงของชาวประมง
พื้นบานชายฝง โดยสรางข้ึนดวยวัสดุธรรมชาติ ที่สามารถยอยสลายในนํ้าได  

 รูปแบบของการทําซั้ง จะแตกตางกันตามภูมปิญญาแตละชุมชน สวนประกอบของ
ซั้ง ประกอบดวย  
  1.1.1 ไมไผ จํานวน 9 ทอนยาวทอนละ 1 เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.5-4 น้ิว 
  1.1.2 เถาวัลย หรือเชือก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 มิลลเิมตร 
  1.1.3 ทางมะพราว หรือ กิ่งเสม็ด ขนาดยาว 1.5-2.5 เมตร จํานวน 3-4 กิ่ง  
 วิธีการทําซั้ง คือนําไมไผมาตัดเปนทอนแลวผูกดวยเถาวัลย หรือเชือก ผูกติดกับ
ทางมะพราวทําเปนซัง้  
 

 
ภาพที่ 50 ซั้งที่ทําสําเรจ็แลวของชุมชนชาวประมงพื้นบ
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ภาพที่ 51 ซั้งที่ทําสําเรจ็แลวของชุมชนชาวประมงพื้นบาน 
 
 1.2 คุณประโยชนของซั้ง 
 จากการที่ผูวิจัยไดทําการสังเกตุลักษณะเฉพาะของซั้งในแตละพื้นที่ของชุมชน
ชาวประมงพื้นบานซึ่งมีวิถีชีวิตที่คลายกันในดานการประกอบอาชีพประมง จึงไดคนพบคุณคาและ
ประโยชนทั้งทางตรงและทางออมกระบวนการการทําซั้งในแตละชุมชน ผูวิจัยไดแบงออกเปน 2 สวน
ดังตอไปน้ี 
 1.2.1 ดานกายภาพ ประโยชนของซั้งในดานกายภาพน้ันชาวประมงพื้นบานถือวาซั้ง 
มีประโยชนที่สําคัญในดานการปองกันเรือประมงขนาดใหญ เชน เรืออวนลาก มาทําการประมงในเขต
นานนํ้าหวงหามได และมีความเช่ือวาการวางซั้งยังมีประโยชนทางออมในการปองกันคลื้นซัดเขาชาย
ฝงได โดยมีซั้งเปนตัวตานและลดแรงกระทบของคลื่นไดบางสวน 
 1.2.2 ดานคุณคา ซั้ง มีความหมายสําคัญเปนอยางมากในดานคุณคาเชิงอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเล ซั้งเปนอีกแนวทางหน่ึง ที่จะชวยฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อใหสัตว
นํ้าไดเขามาอยูอาศัย เพาะพันธุ วางไข กอนที่จะเจริญเติบโต ตอไปซั้งในลักษณะภูมิปญญาชาวบานน้ี 
ไมสรางมลภาวะใหแกทะเล เพราะสามารถยอยสลายไดเองที่ผานมาซั้งไดรับการยอมรับจากชาวบาน
แถบชายทะเลเปนอยางดี เพราะทําใหปริมาณสัตวนํ้าเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัดชาวบานไมตองออกไปทํา 
อาชีพประมงในพื้นที่ไกลๆ 
 1.3 รูปแบบลักษณะการจัดวางซั้งในทะเลของชาวประมงพ้ืนบาน 
 วิธีการวางซั้งน้ันจากการสอบถามชาวประมงพื้นบานภายในทองถ่ินจึงไดคนพบ
ขอมูลวา ชาวประมงพื้นบานน้ันมีวิธีการจัดวางซั้งโดยใชรูปแบบคลายคลึงกันกับการวางปะการังเทียม 
(ซึ่งชาวประมงพื้นบานเช่ือกันวาวิธีการวางประการังเทียมไดนําเอารูปแบบของการวางซั้งไปใช) โดยมี
วิธีการคือ 
  1.3.1 การสํารวจพื้นที่เสนทางการดํานํ้าทางทะเล การสํารวจพืนที่เสนทางดํานํ้าท
ทางทะเลน้ันชาวประมงพื้นบานจะกําหนดเสนทางโดยใหหางจากชายฝงประมาณ 3 กิโลเมตรโดยวาง
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เสนทางการดํานํ้าเปนรูปวงกลม ใชวิธีการกําหนดจุดศูนยกลางของพื้นที่ที่จะทําการวางซั้งเปนจุดหลัก
แลวทําการดํานํ้าสํารวจเปนรูปวงกลมจากจุด A ไปจุด B เมื่อสํารวจไดรอบระยะทางประมาณ 54 
เมตรจึงถือเปนจุดการวางซั้ง 1 กลุม และการวางซั้งจะมีกี่กลุมน้ันก็ข้ึนอยูกับพื้นที่ที่ไดจากการทําการ
สํารวจ 

 
ภาพที่ 52 การวางแผนการสํารวจเสนทางดํานํ้าสําหรับการวางซั้ง 
 
  1.3.2 ความสําคัญในการวางแผนการสํารวจเสนทางการดํานํ้าเพื่อวางซัง้ 
 1.3.2.1 เปนการสํารวจความหนาแนนของประชากรสัตวนํ้าในแตละพื้นที ่
 1.3.2.2 ดูความเหมาะสมของพื้นที่ทีจ่ะทําการวางซัง้ 
 1.3.2.3 กําหนดจุดในการวางซั้งไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ทั้ง 3 ขอที่กลาวมาคือ ความสําคัญในการวางแผนการสํารวจน้ันถือไดวาเปน
การสํารวจจํานวนประชาการสัตว นํ้าที่อาศัยอยูในแตละพื้นที่ดวย เพื่อดูถึงความหนาแนนของ
ประชากรสัตวนํ้าในแตละพื้นที่ซึ่งการดํานํ้าสํารวจน้ีจะทําใหทราบไดถึงความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะ
ทําการจัดวางซั้งเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดวางซั้งในแตละครั้ง 
 1.3.3 วิเคราะหแนวเสนทางของสัตวนํ้าที่เขาใชงานซั้ง ภายหลังจากการดํานํ้าสํารวจ
พื้นที่การวางซั้งไดแลวชาวประมงพื้นบานจึงนําซั้งที่ทําเสร็จแลวลงเรือมาวางตามกลุมที่กําหนด โดย
คํานวณจากเสนวงกลมเดิมและหาแนวเสนทางนํ้าข้ึน-นํ้าลง แลวนําซั้งไปวางเปนกลุม ๆ รอบจุด
ศูนยกลางที่กําหนดไว เมื่อถึงเวลาฤดูที่สัตวนํ้าวางไขสัตวเหลาน้ันก็วายจะเขาตามกลุมซั้งแตละกลุม
เพื่ออาศัยสืบพันธุตอไป  
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ภาพที่ 53 วิเคราะหแนวเสนทางของสัตวนํ้าที่เขาใชงานซั้ง 
  
 จากภาพจะเห็นไดวาสัตวนํ้าที่เขาใชงานซั้งน้ันมีแนวเสนทางการเขาใชงาน
สลับคดเค้ียวตามแนวของจุดที่กําหนด จากการวิเคราะหขอมูลทําใหผูวิจัยไดแนวเสนทางการเขาใช
งานของประชากรสัตวนํ้าลักษณะน้ีแลวจึงนําผลการวิเคราะหที่เกิดข้ึนจากแนวเสนทางการวายของ
สัตวนํ้าเหลาน้ีนํามามาแปรรูปเปนแนวทางการออกแบบตัวโครงการตลาดอนุรักษอาวไทยตอไป 
 1.3.4 วิเคราะหหาลักษณะการดํารงชีวิตอยูในซั้งของประชากรสัตวนํ้า การวิเคราะห
หาระดับที่อยูอาศัยการเขาใชงานซั้งของประชากรสัตวนํ้าน้ัน ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลที่ไดรับมา
จากชาวประมงทองถ่ินในพื้นที่พบวาการเขาอาศัยของสัตวนํ้าที่เขามาใชงานซั้งน้ันไดมีการแบงพื้นที่
เปนระดับความลึกตามที่ชาวประมงทองถ่ืนไดพบเห็นซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับไดดังตอไปน้ี  
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ภาพที่ 54 แสดงลักษณะการเขาใชงานซั้งของประชากรสัตวนํ้า 
 
 1.3.4.1 ระดับความลึกดานบนผิวนํ้า ระดับน้ีเปนระดับที่อยูปลายซั้งดานบน
จะมองเห็นทุนลอยและลําไมไผโผลข้ึนเหนือผิวนํ้า ในระดับน้ีจะมีแสงธรรมชาติจากดวงอาทิตยสาด
เขามาถึงได สวนดานบนของทางมะพราวจึงเปนสถานที่เกาะของไขสัตวนํ้าบางชนิดที่จะวางไขติดกับ
ทางมะพราวรอการฟกและเจริญเติบโตตอไป 
 1.3.4.2 ระดับความลึกกลางนํ้า ระดับน้ีเปนระดับที่มีประชากรสัตวนํ้าอาศัย
อยูหนาแนนมากที่สุดโดยเฉพาะประชากรสัตวนํ้าขนาดเล็กและขนาดใหญ ประชากรสัตวนํ้าขนาดเล็ก
จะใชทางมะพราวเพื่ออาศัยดํารงชีวิตเปนสถานที่หลบภัยและแหลงอาหารเพื่อเจริญเติบโต เมื่อ
ประชากรสัตวเล็กมีจํานวนมากก็จะมีสัตวนํ้าขนาดใหญเขามาหาอาหารในระดับน้ีเปนจํานวนมาก
เชนกัน จึกทําใหระดับน้ีเปนระดับที่นักตกปลาและนักดํานํ้าชอบมาก 
 1.3.4.3 ระดับความลึกตํ่าสุดของซั้ง  ระดับน้ีจะเปนสวนโคนไมไผและ
ทางมะพราวเปนแหลงอาศัยของประชากรสัตวนํ้าจะพวกหอย, กุงและปูชนิดตางๆ สัตวนํ้าเหลาน้ีจะ
มาอาศัยซั้งโดยใชวิธีเกาะติดหาอาหารใตผิวนํ้าซึ่งในระดับความลึกน้ีจะมีแสงสวางสองถึงไดนอยที่สุด 
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ภาพที่ 55 แสดงลักษณะของซั้งกอนนําไปวางในทะเล  
ที่มา: ASTVผูจัดการออนไลน, อนุรักษวิถีพุทธหน่ึงเดียวในโลก“บวชทะเล” บานทองตมใหญ, 
เขาถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www2.manager.co.th/travel/ 
ViewNews.aspx?NewsID=9550000061837. 
  
 จากการวิเคราะหหาขอมูลของการเขาใชงานซั้งของประชากรสัตวนํ้าชนิด
ตางๆ แลวน้ันจะเห็นไดวาการเขาใชงานจะแบงออกเปน 3 สวนที่ชัดเจน ผูวิจัยจึงไดทําการใชขอสรุป
ที่คนพบน้ีนํามาเปนแนวทางการแบง Zoning ภายในโครงการสําหรับใชออกแบบตัวโครงการตลาด
รักษอาวไทย ตอไป 
 1.3.5 สรุปขอคนพบในการศึกษาซั้งสูกระบวนการหาคําสําคัญ จากการศึกษามา
ทั้งหมดน้ันผูวิจัยไดทําการสรุปไดวา ซั้ง เปนปะการังเทียมแบบพื้นบาน ทําจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยูใน
ชุมชน เชน ทางมะพราว ไมไผ เชือกและกระสอบทราย ซึ่งมีหนาที่ชวยในการฟนฟูทรัพยากรสัตวนํ้า
วัยออน ทําหนาที่เปนเครื่องลอเพื่อใหสัตวนํ้ามาอาศัยอยูรวมกัน  
 ในดานของขอคนพบในการทําซั้งผูวิจัยจึงวิเคราะหวา การจัดทําซั้งปะการัง
เทียมแบบพื้นบานเปนรูปแบบหน่ึงที่สะทอนใหเห็นถึง ระบบการจัดการทรัพยากรของชุมชน ที่
กําหนดใหผูใชทะเลมีสวนในการทําใหทะเลมีความอุดมสมบูรณดวย ไมใชเปนแตเพียงผูใชทะเลแต
เพียงอยางเดียวนอกจากน้ีการทําซั้งยังไดสะทอนใหเห็นถึงระบบการจัดการความขัดแยงในการทาํการ
ประมงของชุมชน ทั้งน้ีเพราะทรัพยากรประมงมีอยูอยางจํากัด การเขาถึงทรัพยากรประมงเหลาน้ี
ยอมจะนําไปสูการเกิดความขัดแยงกันได โดยผูวิจัยไดแบงเปนขอสาระสําคัญของความหมายทางวิถี
ของธรรมชาติและวิถีของการดํารงชีวิตไดดังตอไปน้ี 
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แผนภูมิที่ 7 ขอสรปุความสําคัญของซั้ง 
   
  จากคําสําคัญ ความหมายสําคัญ และความหมายแฝงตางๆที่ไดแสดงใหเห็น
ในขางตนน้ัน ผูวิจัยไดคนพบกระบวนการตางๆหลากหลายรูปแบบ ผูวิจัยจึงทําการคัดกรองขอมูลและ
แยกออกเปนความหมายองครวมของวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบานซึ่งผูวิจัยสรุปความหมายของซั้งใน
เรื่องของการดํารงชีวิตและเรื่องของวิถีธรรมชาติไดดังน้ีคือ “การพัฒนาดานการรักษาความสมดุลใน
ทรัพยากรธรรมชาติ + การพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในชุมชนชาวประมงพื้นบานริมชายฝงทะเลอาว
ไทย” 
 
2. สังเคราะหขอคนพบจากการวิเคราะหเพ่ือหาคําสําคัญ (Key Word) สรางแนวความคิดในการ
ออกแบบ 
 จากการวิเคราะหนําไปสูการพัฒนาแนวความคิดสูการออกแบบ ทุกข้ันตอนการ
ดําเนินงานวิจัยตามแบบข้ันตอนที่ไดศึกษามาน้ัน เปนข้ันตอนที่นํากระบวนการที่ไดศึกษามาแปรรูปสู
การออกแบบหาคําสําคัญ (Key Word) โดยนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหอัตลักษณของซั้ง ผูวิจัยได
คัดเลือกประเด็นสําคัญที่มีความนาสนใจจากการวิเคราะหซั้ง โดยผูวิจัยไดแบงประเด็นสําคัญน้ัน
ออกเปน 2 สวน ในเชิงนามธรรม และเชิงรูปธรรม สังเคราะหขอมูลใน 2 สวนน้ี ทั้งดานสาระสําคัญ 
ภูมิปญญา และความหมายแฝงในองคความรูของซั้งเพื่อทําการหาคําสําคัญ(Key Word) ในการ
ออกแบบดังน้ี 
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แผนภูมิที ่8 การวิเคราะหความสําคัญ ในนามธรรมและรปูธรรม 
 
 การวิเคราะหในนามธรรมและรูปธรรมน้ัน ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหหาความหมายสําคัญ
จากคําที่คนพบในตารางแสดงการวิเคราะห จนสรุปไดใจความและความสําคัญคือ ภูมิปญญาการทํา
ซั้งของชาวประมงพื้นบานน้ัน “เปนวิถีชีวิตที่กําลังพัฒนารูปแบบการอยูรวมกัน พัฒนาการไปสู
คุณภาพชีวิตครอบครัว, คุณภาพของสวนรวมในชุมชนและการประกอบอาชีพหลักของชุมชน โดย
ทั้งหมดที่กลาวมาน้ันไดพัฒนาควบคูไปกับการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติริมชายฝงทะเลอาว
ไทยซึ่งกระบวนการตางๆน้ันผูวิจัยไดแยกใหเห็นเปน diagram แสดงความเช่ือมโยงของความสําคัญ
ซั้งกับชาวประมงพื้นบานดังตอไปน้ี 

 
แผนภูมิที่ 9 การเช่ือมโยงความสําคัญของซัง้กับชาวประมงพื้นบาน 
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 จาก Diagram แสดงความเช่ือมโยงความสําคัญของซั้งกับชาวประมงพื้นบาน ผูวิจัยจึงได
คําสําคัญ (Key Word) จากกระบวนการดังกลาวคือ ซั้งมีประโยชนตอชาวประมงพื้นบานคือ  

“สามัคคี, ชวยเหลือ, พัฒนา, อนุรักษ” 
 เมื่อผูวิจัยไดคําสําคัญเหลาน้ีแลวจึงเขาสูกระบวนการนําคําสําคัญ (Key Word) ที่
วิเคราะหไดพัฒนาสูแนวความคิดในการออกแบบโครงการตลาดรักษอาวไทย 
 
3. นําคําสําคัญ(Key Word) ท่ีวิเคราะหไดพัฒนาสูแนวความคิดในการออกแบบโครงการ 
 การนําคําสําคัญที่ผู วิจัยไดทําการวิเคราะหไดมาแลวพัฒนาสูแนวความคิดในการ
ออกแบบ (Concept Design) ตัวโครงการ ผูวิจัยจึงคนหาความหมายของคําสําคัญ (Key Word) ที่
ไดมาดังกลาวซึ่งมีความหมายดังน้ีคือ 
 สามัคคี แปลวา ความพรอมเพรยีงกัน, ความปรองดอง 
 ชวยเหลือ แปลวา ชวยกิจการของเขาเพื่อใหพรอมมลูข้ึน 
 พัฒนา แปลวา ทําใหเจริญ 
 อนุรักษ แปลวา รักษา, สงวน 
 ในการบวนการของชาวประมงพื้นบานในการทําซั้งน้ัน ผูวิจัยจึงไดนําคําสําคัญที่คนพบใน
การจัดทําซั้งปะการังเทียมแบบพื้นบานมาปรับใชเพื่อสรางแหลงเศรษฐกิจของชุมชนชาวประมง
พื้นบานควบคูไปกับการอนุรักษ เพื่อเพิ่มปริมาณพันธุสัตวนํ้าในทองทะเล แนวทางการจัดต้ังโครงการ
และภูมิปญญาในการทําซั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยปองกันความขัดแยงที่อาจจะเกิดข้ึนในชุมชน อีกทั้ง
ยังเปนสถานที่ในการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญของการเขาใจซึ่ง
กันและกันไดเปนอยางดี จึงนําคําสําคัญ (Key Word) เหลาน้ีมาวิเคราะหรวมกับขอสรุปที่ไดคนพบ
จากแนวทางการหาความหมายองครวมและความสําคัญของซั้ง เพื่อวิเคราะหหาแนวความคิดหลักใน
การออกแบบตัวโครงการโดยแบงเปน 2 สวนดังตอไปน้ี 
 1. ดานการรักษาความสมดุลในธรรมชาติ 
 2. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวประมงพื้นบาน 
 

 
แผนภูมิที่ 10 การหาแนวความคิดหลัก (Concept Design) ในการออกแบบ 
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แผนภูมิที่ 11 วิเคราะหขอมลูการหาแนวความคิดหลกั (Concept Design) ในการออกแบบ 
  
 จากแผนภูมิที่ 11 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห, สังเคราะหขอมูลในรูปแบบตางๆ ที่ผูวิจัยได
ทําการศึกษามาทั้งหมดเพื่อเขาสูกระบวนการหาแนวความคิดหลักในการออกแบบตัวโครงการ ซึ่งตรง
กับคํากลาวของชาวประมงพื้นบานอาวุโสรายหน่ึงที่ไดกลาวเอาไววา “ซั้งเปนทั้งเครื่องลอปลา และ
เครื่องลอคนใหมารวมกัน” ซึ่งจะเห็นไดวาวิธีคิดในการกาวพนความขัดแยงในการใชทรัพยากรประมง
เหลาน้ีก็คือ การสรางเสริมจิตสาธารณะในกลุมชาวประมงพื้นบานดวยกันเอง โดยคํานึงถึงเปาหมาย
สูงสุดที่ชาวประมงพื้นบานทุกชุมชนและทุกเช้ือชาติศาสนา ตองการใหทรัพยากรประมงมีการฟนตัว 
มีความอุดมสมบูรณข้ึนเปนแหลงทํามาหากินของชุมชนชาวประมงพื้นบานอยางย่ังยืนจากรุนสูรุน
ตอไป 
 การนําแนวความคิดหลักมาเปนตัวเช่ือมในการออกแบบตัวโครงการที่ผู วิจัยได
ทําการศึกษาโดยศึกษาจากที่มาและความสําคัญของปญหาและองคความรูตางๆ ซึ่งสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางดานทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจของชุมชน อีกทั้งการออกแบบตัวโครงการมี
เปาหมายเพื่อปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ, สงเสริม, สืบสานเศรษฐกิจของชุมชนและภูมิปญญา
ชาวประมงพื้นบานทําใหผูวิจัยไดทําการคิดหารูปแบบความสําคัญของภูมิปญญาจากการวิเคราะหหา
แนวความคิดหลักในการออกแบบตัวโครงการ จึงใชคําวา เอื้อเฟอ2, เกื้อกูล3 เปน Concept Design 
ของตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

                                                
 2อุดหนุน เจือจาน แสดงน้ําใจดีตอผูอื่น บางทีใชเขาคูกับคําอื่น เชน เอื้อเฟอเผื่อแผ 
เอื้อเฟอเกื้อกูล เอื้อเฟอเกื้อหนุน ดูรายละเอียดจาก คณะกรรมการชําระพจนานุกรม, พจนานุกรม
แปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคสพับลิเคช่ัน, 2546). 
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4. กระบวนการเชื่อมแนวความคิดหลัก (Concept Design) สูเกณฑการเลือกโครงการศึกษา 
 ความสําคัญของซั้ง และแนวความคิดหลักในการออกแบบตัวโครงการ ผูวิจัยไดนํามาใช
เปนเกณฑในการเลือกโครงการศึกษาใหมีความสอดคลองกับกระบวนการที่ผูวิจัยไดทําการศึกษามา
ทั้งหมดโดยกําหนดเกณฑในการเลือกศึกษาดังน้ี 
 1. ตัวโครงการ 
 2. สถานที่ต้ังของโครงการ 
 3. ประโยชนของโครงการ 
 4. กลุมผูใชโครงการ 
 โดยเกณฑในการเลือกดังกลาวน้ันจะตองสอดคลองกบัคําสําคัญ (Key Word) และ
แนวความคิดในการออกแบบโครงการ (Concept Design) ดังตอไปน้ี 
 4.1 ตัวโครงการ (Organization) 
 หนวยงานที่ดูแลโครงการจะตองเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาโครงการและตอง
ใสใจคุณภาพชีวิตของชุมชน รวมทั้งใสใจในเรื่องของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 4.2 สถานที่ต้ังของตัวโครงการ (Location) 
 สถานที่ตังของตัวโครงการจะตองเปนจุดศูนยกลางของชุมชน เปนพื้นที่ที่สามารถ
เขาถึงไดสะดวก 
 4.3 ประโยชนของโครงการ (Project Benefit) 
 ตัวโครงการจะตองเปนโครงการที่เกิดประโยชนแกชุมชนเหมาะสําหรับเปนพื้นที่ที่
สามารถจะพัฒนาชุมชนใหเจริญกาวหนาไปได 
 4.4 กลุมผูใชโครงการ (User) 
 กลุมผูใชโครงการเปนกลุมผูคนทุกเพศทุกวัยผูซึ่งสนใจที่จะศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนที่
เปนสถานที่ต้ังของตัวโครงการ รวมไปถึงกลุมชาวประมงพื้นบานบริเวณรอบ ๆ โครงการ 
 ผูวิจัยจึงนําสิ่งตาง ๆ มาแบงกระบวนการที่ไดศึกษาขางตนไวดังตอไปน้ี 

                                                                                                                                       
 3เกื้อหนุน,ชวยเหลือ,เกื้อกลู,ชวยเหลือเกื้อกลู ดูรายละเอียดจากเรื่องเดียวกัน 
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แผนภูมิที่ 12 กระบวนการเช่ือมแนวความคิดหลักและคําสําคัญในการเลือกโครงการศึกษา 
 
 เมื่อพิจารณาเกณฑการเลือกโครงการแลว ตัวแปรสําคัญคือปญหาที่เกิดข้ึนกับวิถีชีวิต
ของชุมชนชาวประมงพื้นบานและปญหาที่เกิดข้ึนกับทรัพยากรธรรมชาติจึงเปนอีกปจจัยหน่ึงที่ผูวิจัย
ไดนํามาพิจรณาในการเลือโครงการ โดยใชวิธีการออกแบบสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในเปน
แนวทางหลักใหตัวโครงการสามารถแกปญหาที่คนพบดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืนสืบไป 
 
5. รูปแบบการเชื่อมโยงขอคนพบสูกระบวนการเลือกโครงการศึกษา 
 การเช่ือมโยงขอคนพบตางๆที่ผู วิจัยไดคนพบจากการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะห ขอมูลที่ผู วิจัยไดทําการศึกษาซั้งมาเปนอยางดีแลวน้ัน ผู วิจัยจึงสามารถแยกเปน
กระบวนการเช่ือมโยงใหเห็นรูปแบบ การเช่ือมขอสรุป คําสําคัญ (Key Word) และ แนวความคิดใน
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การออกแบบ (Concept Design) เปนกระบวนการตาง ๆ สูการออกแบบโครงการตลาดอนุรักษอาว
ไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร ไดดังตอไปน้ี 

 
แผนภูมิที่ 13 กระบวนการเช่ือมแนวความคิดหลักและคําสําคัญในการเลือกโครงการศึกษา 
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บทท่ี 5  
 

การศึกษารายละเอียดของโครงการสูการออกแบบ 
  
 ทางโครงการไดเลือกสถานที่ต้ังโครงการซึ่งเลือกจาก การศึกษาขอมูลจาก บทที่ 2 การ
เลือกพื้นที่ต้ังโครงการ รวมไปถึงนโยบายยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรบริหารสวน
ตําบลที่มีความสอดคลองกับแนวทางและวัตถุประสงคในการจัดต้ังโครงการ โดยมีวิธีการทํางานรวม
ไปกับวิถีการดํารงชีวิตของชุมชนชาวประมงพื้นบานที่จัดไดวากําลังมีการพัฒนาไปในทางที่ดีเปน
ชุมชนที่ไมใหญจนเกินไป มีการซื้อขายอาหารทะเลสดริมทาเทียบเรือและตามบานของครอบครัว
ชาวประมง ซึ่งพรอมที่จะใหความรวมมือกับตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย จึงเลือกสถานที่ต้ัง
ดังตอไปน้ี 
 
1. วิเคราะหพ้ืนท่ีต้ังโครงการ (Site Surrounding) 
 1.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่ต้ังโครงการ1 
 1.1.1 ประวัติ 
 อบต.สะพลี เดิมเปนสภาตําบล จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาและองคการ
บริการววนตําบล พ.ศ.2537 ไดรับการประกาศจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบลตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ.2539 
 1.1.2 ที่ต้ังและอาณาเขต 
 อบต.สะพลี ต้ังอยูในเขตททองที่ของอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อยูทางทิศใต
ของอําเภอปะทิว มีระยะหางจากที่วาการอําเภอประมาณ 15 กิโลเมตร แลละหางจากจังหวัดชุมพร
ไปทางทิศเหนือประมาณ 18 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับตําบลใกลเคียงดังน้ี 
 ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลบางสน อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 ทิศใต               ติดตอกับ ตําบลนาชะองั อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร   
 ทิศตะวันออก      ติดตอกับ อาวไทย 
 ทิศตะวันออก      ติดตอกับ ตําบลนากระตาม อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 
               ตําบลสะพลี มีพื้นทีป่ระมาณ 82 ตารางกโิลเมตร หรปืระมาณ 51,250 ไร 
แบงเปน พื้นที่อยูอาศัย ประมาณ   2.17 ตารางกิโลเมตร พื้นทําการเกษตร ประมาณ 54.17 ตาราง
กิโลเมตร

                                                
 1สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอปะทิว, รายงานการพัฒนาตําบล ตําบลสะพลี อําเภอปะ
ทิว จังหวัดชุมพร, เขาถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ 2555, เขาถึงไดจากhttp://203.114.112.233/TDR/ 
PDF/860303.pdf 
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 1.1.3 ภูมิประเทศ 
 ตําบลสะพลีพื้นที่สวนใหญใหเปนที่ราบลุมและที่ราบเชิงเขาไมสูงชันนัก 
ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเชน ทําสวนยางพารา ปาลมนํ้ามัน ทางทิศตะวันออกติด
ชายฝงทะเลอาวไทยยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ประชาชนที่อาศัยตามชายฝงมีอาชีพประมงชายฝง และ
ชายหาดเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียง คือ หาดทุงวัวแลน 
 1.1.4 เขตการปกครอง 
 จํานวนหมูบานในเขต อบต.เต็ม จํานวน 7 ไดแก หมูที่ 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 
 จํานวนหมูบานในเขต อบต.บางสวน จํานวน 3 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1, 4, 9 
ประชากรในเขต อบต.สะพลี จํานวน 5,626 คน 2,076 ครัวเรือน แบงเปน ชาย 2,723 คน และหญิง 
2,903 คน 

 
ภาพที่ 56 เสนทางเขาสูตัวตําบลสะพลี จากถนนเพชรเกษม 
 
 1.2 สภาพทางเศรษฐกิจของตําบล 
       1.2.1 การประกอบอาชีพ2 
 อาชีพเกษตรกรรม เชน ทําสวน อาชีพประมง อาชีพคาขาย หรือธุรกิจสวนตัว
อาชีพรับจาง หรืออื่น ๆ 

                                                
 2เรื่องเดียวกัน 
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ตารางที่ 7 แสดงจํานวนหนวยธุรกิจภายใน ตําบลสะพล ี
 

หนวยธุรกิจในเขต อบต. จํานวน หนวย 

1.รานคาปลกี / สะดวกด่ืม 
2.รานอาหาร / เครื่องด่ืม 
3.โรงแรม / รีสอรท 
4.รานเสรมิสวย / ตัดผม 
5.โรงงานอุตสาหกรรม 
6.จําหนายโทรศัพทมือถือ 
7.จําหนายนํ้าด่ืม 
8.อื่นๆ 

32 
21 
10 
  5 
  3 
  2 
  2 
21 

ราน 
แหง 
ราน 
ราน 
แหง 
แหง 
แหง 
แหง 

 
 1.3 สภาพสังคมของตําบล 
       การศึกษา โรงเรียนทีส่อนระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส จํานวน  4 แหง 
 
ตารางที ่8 แสดงจํานวนโรงเรียนภายใน ตําบลสะพล ี
 

ท่ี โรงเรียน / ท่ีต้ัง 
1 โรงเรียนวัดปากดาน หมูที่ 2 
2 โรงเรียนอนุบาลบานเนินสําลี หมูที่ 4 
3 โรงเรียนบานสะพลี หมูที่ 7 
4 โรงเรียนบานทุงวัวแลน หมูที่ 8 

 
ตารางที่ 9 แสดงจํานวนศูนยพัฒนาเด็กเลก็กอนวัยเรียนภายใน ตําบลสะพล ี
 

ท่ี ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก / ท่ีต้ัง 
1 ศูนยพัฒนาเด็กเลก็วัดปายาง หมูที่ 4  
2 ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานเขาลูกลาง หมูที่ 10 

 

 ศูนยการตามอัธยาศัยตําบลสะพลี (กศน.) จํานวน 1 แหง และศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล จํานวน 1 แหง
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 1.4 ศาสนา 
      วัด จํานวน 6 แหง และสํานักสงฆ จํานวน 3 แหง 
 
ตารางที่ 10 แสดงจํานวนวัดภายใน ตําบลสะพล ี

 

ท่ี ชื่อ วัด / สํานักสงฆ 
1 สํานักสงฆพรเทพประสทิธ์ิ หมูที่ 1  
2 วัดปากดาน                   หมูที่ 2 
3 วัดปายาง                      หมูที่ 4 
4 วัดพรุใหญ                    หมูที่ 6 
5 สํานักสงฆเขาสามเจยดี    หมูที่ 7 
6 วัดทุงไทรทอง                หมูที่ 8 
7 วัดถํ้าเขาปุก                  หมูที่ 10 
8 สํานักสงฆเขาลกูกลาง     หมูที่ 10 
9 วัดราษฎรคงคาราม         หมูที่ 11 

  

 1.5 หนวยบริการสารธารณสุข 

 

ตารางที่ 11 แสดงจํานวนหนวยบรกิารสาธารณสุขภายใน ตําบลสะพล ี

 

ท่ี โรงพยาบาล / ท่ีต้ัง 
1 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ตําบลสะพล ี หมูที่ 5 (เขตเทศบาล) 
2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานพรุใหญ หมูที่ 6 (เขต อบต.) 

  

 1.6 ทรัพยากรธรรมชาติ ทรพัยากรนํ้า แหลงนํ้าธรรมชาติทีส่ําคัญ ไดแก หวยและลํา

คลอง 17 แหง แหลงนํ้าทีส่รางข้ึน ไดแก 

 สระนํ้า/จํานวน  15 แหง   

 ฝาย/จํานวน  6 แหง 

       บอนํ้าต้ืน/จํานวน   26 แหง       

  บอโยก/จํานวน  30  แหง 

       ทํานบกั้นนํ้า/จํานวน  5 แหง    

  เหมอืง/จํานวน   2 แหง 
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 อางเกบ็นํ้า/ จํานวน  1 แหง 

 ทรัพยากรทางทะเลสถานที่ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงของตําบลพะพลี และจังหวัดชุมพร 

ดังน้ี 

 1.6.1 หาดทุงวัวแลน เปนหาดทรายที่สวยงามและมีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร 

มีโรงแรม รีสอรท บานพัก บังกะโลใหเชา และรานอาหารไวบริการนักทองเที่ยว ซึ่งแตละปจะมี

นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก 

 1.6.2 เกาะจระเข เปนรปูรางคลายจระเข ใชเวลาเดินทางจากชายฝงประมาณ 45 

นาที รอบ ๆ เกาะมีปะการงันํ้าต้ืนทีส่วยงามมาก ปากทะเล และดอกไมทะเลหลายชนิด และเหมาะที่

จะเปนแหลงดํานํ้าสําหรับผูที่ช่ืนชอบดํานํ้าชมปะการงัใตทะเล 

 1.7 การเมืองการบรหิาร 

      การปกครอง เขตการปกครองของ อบต.สะพลี จํานวน 10 หมูบาน ดังน้ี 

 

ตารางที่ 12 แสดงการบริหารการปกครองภายใน ตําบลสะพล ี

 

ท่ี ชื่อหมูบาน / ชุมชน ผูปกครอง ตําแหนง 

1 บานหนองปลาไหล นายอดิสรณ ศรสีงคราม ผูใหญบาน หมูที่ 1 

2 บานปากดาน นายธงชัย พฤษการ ผูใหญบาน หมูที่ 2 

3 บานดอนคา นายวัชระ แกวสุวรรณ ผูใหญบาน หมูที่ 3 

4 บานควน (เนินสําล)ี นายวิรัตน นุมนอย ผูใหญบาน หมูที่ 4 

5  บานพรุใหญ นายนฤทธ์ิ รัตนพงธุ ผูใหญบานหมูที่ 6 

6 บานคลองใหญ นายจารึก ผลจันทร กํานันตําบลสะพล ี

7 บานทุงวัวแลน นายอนุพันธ ล.ตระกลู ผูใหญบาน หมูที่ 8 

8 บานหวยตาออน นายฉัตรชัย โลพิศ ผูใหญบาน หมูที่ 9 

9 บานฝายเขา (เขาลูกลาง) นายมงคล สุดรอด ผูใหญบาน หมูที่ 10 

10 บานพรปุรงิ นายสมพงษ ธนสาร ผูใหญบาน หมูที่ 11 
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แผนภูมิที่ 14 แสดงหนวยบริหารงาน อบต.สะพล ี
ที่มา: สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดชุมพร, บุคลากรทองถ่ิน , เขาถึงเมื่อ 22 
กุมภาพันธ 2555, เขาถึงไดจาก http://www.cpnlocal.go.th/center/website/management 
/website_dragdrop/index.php?site=580&page_id=580 
 

 

แผนภูมิที่ 15 แสดงหนวยบริหารงาน อบต. สะพล ี

ที่มา: สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดชุมพร, บุคลากรทองถ่ิน , เขาถึงเมื่อ 22 
กุมภาพันธ 2555, เขาถึงไดจาก http://www.cpnlocal.go.th/center/website/management 
/website_dragdrop/index.php?site=580&page_id=580 
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 1.8 พันธกิจในการพฒันา3 
 1.8.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานเพียงพอตอความตองการ 
 1.8.2 พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดี 
 1.8.3 สงเสริมการรวมกลุมอาชีพและพัฒนารายไดของประชาชน 
 1.8.4 สงเสริมใหประชาชนประกอบอาชีพสุจริตมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินและมีความรูความเขาใจในการปกครองในระบบประชาธิปไตย 
 1.8.5 รณรงค สงเสริม สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดลอม 
 1.8.6 สงเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ 
 1.8.7 ปรับปรุงและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวและสงเสริมการเลนกีฬา ออก
กําลังกาย 
 1.8.8 พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ก า ร ใ ห ป ร ะ ช า ช น ไ ด รั บ ค ว า ม ส ะด ว ก ร ว ด เ ร็ ว 
 
2. วิเคราะหศักยภาพของพ้ืนท่ีโดยรอบ ตําบลสะพลี  
 จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของพื้นที่ต้ังของตัวโครงการ ไดพบวา ตัว 
ตําบล สะพลี น้ัน เปนจุดที่มีนโยบายเรงพัฒนาในองคกรหลายสวน และนโยบายการพัฒนาของ 
องคการบริหารสวนตําบลเองน้ัน มีความสอดคลองกับจุดประสงคแนวทางการจัดต้ังโครงการในหลาย
ภาคสวน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของนโยบายเหลาน้ี จึงเลือกพื้นที่ต้ังของโครงการตลาดรักษ
อาวไทย เปนโครงการที่จัดต้ังอยูใน ตําบล สะพลี โดยวิเคราะหจากองคประกอบหลักที่ไดศึกษาสภาพ
ทั่วไปของพื้นที่ตัว ตําบลสะพลี ที่มีองคประกอบเหมาะสมครบถวนเหมาะสําหรับเปนพื้นที่ที่มีโอกาส
พัฒนาตอไป  
 ผูวิจัยจึงเช่ือมโยงแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสะพลี ที่มีแนวทาง
สอดคลองกับตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย เพื่อแสดงถึงแนวทางสอดคลองกันดังน้ี 

                                                
 3เทศบาลตําบลปะทิว,  แผนพัฒนาทองถ่ิน, เขาถึงเมื่อ 18 กนัยายน 2555, เขาถึงได
จากhttp://www.pathiocity.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539144087 
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แผนภูมิที่ 16 วิเคราะหเช่ือมโยงนโยบายขององคการบรหิารสวนตําบลสูโครงการตลาดรกัษอาวไทย 
 
 2.1 วิเคราะหบริบทพื้นที่โดยรอบโครงการ (Site Analysis) 
 ตัวโครงการตลาดรักษอาวไทยน้ัน ผูวิจัยไดทําการเลือกพื้นที่ต้ังโครงการจากขอมูลที่
ไดทําการวิเคราะหมา โดยตัวโครงการตองต้ังอยูในบริบทพื้นที่ที่ใกลเคียงชุมชน งายตอการเขาถึงตัว
โครงการและอยูบริเวณของกลุมเปาหมาย (User) และสถานที่ทองเที่ยว ทาเทียบเรือประมง ซึ่งพื้นที่
ดังกลาวจะตองมีศักยภาพในการดึงดูดประชาชนที่สัญจรไปสะดวกตอการเขาถึงตัวโครงการ 
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ภาพที่ 57 บริบทพื้นที่ต้ังโครงการ และพื้นทีบ่รเิวณรอบที่ต้ังโครงการ 
 
 จากภาพบริบทพื้นที่ต้ังโครงการ ผูวิจัยไดทําการเลือกพื้นที่ต้ังโครงการอยูบนพื้นที่ที่
มีการทําประมงและบริบทโดยรอบเปนบริเวณชุมชนของ ตําบล สะพลี เปนพื้นที่ที่สามารถเขาถึงและ
สามารถมองเห็นไดงายเพราะต้ังอยูริมถนนหลักของตําบล โดยรอบพื้นที่จะมีจุดสําคัญเชน ตลาดเกา 
สะพลี ทาเทียบเรือพานิชญ ทาเทียบเรือประมง ของประชาชนที่ประกอบอาชีพการทําประมงใน
บริเวณน้ัน มีสะพานปลาเกา และสะพานปลาที่สรางข้ึนใหมเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกชาวประมง 
ในบริเวณพื้นที่น่ันๆ ริมถนนตลอดเสนทางจะรานขายอาหารและรานขายสินคาประมงพื้นบานทั้งสด
และแปรรูปแลวอยูตลอดเสนทาง  
 2.2 วิเคราะหการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย (Access Analysis) 
 การเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมายน้ัน สามารถเขาถึงเสนทางไดดวยรถยนตสวน
บุคคล รถจักรยานยนต เรือ หรือรถโดยสารที่มาเปนหมูคณะ โดยผูวิจัยไดแยกเสนทางหลักออกเปน 7 
เสนทางที่สามารถเขาถึงตัวโครงการไดสะดวกก็คือ  
 เสนทางที่ 1 ทางหลวงชนบท 3201   จาก สี่แยกตนมะขาม ตําบลสะพลี – อําเภอ
ปะทิว ระยะทาง 13 กิโลเมตร 
 เสนทางที่ 2 ทางหลวงชนบท 2097  สายสะพลี – ทุงวัวแลน 4.750 กิโลเมตร 
 เสนทางที่ 3 ทางหลวงแผนดิน3180 จากชุมพร – สี่แยก อ.ทาแชะ ระยะทาง 25 
กิโลเมตร 
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 เสนทางที่ 4 ทางหลวงชนบท ชพ. 5035 จากดอนใหญ – เนินศิริ ระยะทาง 10 
กิโลเมตร 
 เสนทางที่ 5 ทางหลวงทองถ่ิน สายฝายเขา – ควนทราย ระยะทาง 8 กิโลเมตร 
 เสนทางที่ 6 ทางรถไฟมีเสนทางตัดรถไฟหมูที่ 6,7,10 โดยมสีถานีรถไฟต้ังอยูที่ หมูที่ 
10 ลงสถานีรถไฟ สะพล ี
 เสนทางที่ 7 ทางเรือลงทาเทียบเรือประจําตําบล สะพล ี
 จากการเฝาสงัเกตและวิเคราะหการเขาใชงานของกลุมเปาหมายบรเิวณตลาดเกา
ของตําบลสะพลี ภายใน 1 สัปดาหในชวงเวลา 07.00 – 19.00 ในวันจันทรถึงวันศุกร และวันเสารวัน
อาทิตย  
 วันจันทร-วันศุกร  
  ชวงเชา: กลุมเปาหมายเปนกลุมชาวประมงพื้นบานที่เขาใชงานตัวตลาดเกา มาขาย
สินคาและกลุมประชาชนในพื้นทีม่าจับจายซือ้สินคาอยางหนาแนน โดยมีนักทองเที่ยวที่ตองการสินคา
อาหารทะเลสด ๆ ปะปนเล็กนอย 
  ชวงบาย: กลุมเปาหมายสวนใหญเปนกลุมประชาชนภายในพื้นที่มาจบัจายซื้อสินคา
คอนขางบางตา 
  ชวงเย็น: กลุมเปาหมายสวนใหญเปนกลุมประชาชนทุกเพศทุกวัยเขาใชงาน เปนชวง
ที่หนาแนนทีสุ่ด 
  วันเสาร-วันอาทิตย 
  ชวงเชา: กลุมเปาหมายเปนกลุมชาวประมงพื้นบานที่เขาใชงานตัวตลาดเกา มาขาย
สินคาและกลุมประชาชนในพื้นทีม่าจับจายซือ้สินคาอยางหนาแนน โดยมีนักทองเที่ยวที่ตองการสินคา
อาหารทะเลสดๆปะปนเล็กนอย 
  ชวงบาย: กลุมเปาหมายสวนใหญเปนกลุมประชาชนทุกเพศทุกวัยเขาใชงาน  
  ชวงเย็น: กลุมเปาหมายสวนใหญเปนกลุมประชาชนทุกเพศทุกวัยเขาใชงาน  
 2.3 วิเคราะหที่ต้ังโครงการ (Site Analysis) 
 สถานที่ต้ังของตัวโครงการ ตลาดรักษอาวไทย ตังอยูริมถนนหลักใน ตําบล สะพลี 
น้ันไดเลือกสถานที่ที่กําลังมีการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวและอยูใกลกับชุมชนและหมูบานและเปน
แหลงเศรษฐกิจหลัก โดยเลือกจากพื้นฐานขอมูลทําเลที่ต้ังที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา สามารถ
เช่ือมตอจากจุดสําคัญของบริเวณ ตําบล สะพลี ดังตอไปน้ี 
 ทิศเหนือ ติดกับ กลุมรานคา หมูบาน ประจําตําบล 
 ทิศใต  ติดกับ  หมูบาน ประจําตําบล 
 ทิศตะวันออก ติดกับ เสนทางสญัจรหลักประจําตําบล 
 ทิศตะวันตก ติดกับ คลองสะพล ี
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ภาพที่ 58 แหลงเศรษฐกิจหลัก บรเิวณรอบที่ต้ังโครงการ 
 

 
ภาพที่ 59 บรรยากาศพื้นที่ต้ังตัวโครงการ 
 
 2.4 วิเคราะหความหนาแนนของประชาชนทีเ่ขาสูพื้นทีบ่รเิวณจุดสําคัญรอบโครงการ 
การวิเคราะหความหนาแนนของประชากรที่เขาใชงานพื้นที่บริเวณรอบโครงการ เพื่อนํามาใชปรับปรุง
เสนทางสัญจรภายใน (Circulation) ตัวโครงการ 
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ภาพที่ 60 ความหนาแนนของประชาชนที่เขาสูพื้นทีบ่รเิวณรอบโครงการ (ชวงเชา) 
 

    
ภาพที่ 61 ความหนาแนนของประชาชนที่เขาสูพื้นที่บริเวณรอบโครงการ (ชวงบาย) 
 

    
ภาพที่ 62 ความหนาแนนของประชาชนที่เขาสูพื้นที่บริเวณรอบโครงการ (ชวงเย็น) 
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 จากการเฝาสังเกต จะเห็นไดวามีประชาชนในตําบล เปนจํานวนมากเขาใชงานพื้นที่
บริเวณรอบๆโครงการตางกันออกไปตามชวงเวลาโดย เวลาที่มีผูเขาใชงานบริเวณพื้นที่มากที่สุดคือ
ชวงเวลาเย็น ซึ่งเปนการมาจับจายใชสอย ทองเที่ยว หลังจากเลิกจากการปฎิบัติหนาที่ของแตละ
บุคคล 
                        

 
ภาพที่ 63 ตลาดสดสะพลี ในชวงเชา 
 

 
ภาพที่ 64 ดานหนาตลาดสดสะพลี ในชวงเชา 
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ภาพที่ 65 บรเิวณดานหนาตลาดสดสะพลี ในชวงเย็น 
 

 
ภาพที่ 66 บริเวณดานหนาตลาดสดสะพลี ในชวงเย็น 
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ภาพที่ 67 บริเวณสะพานปลาสะพลี ในชวงเชา  
 

 
ภาพที่ 68 บริเวณสะพานปลาสะพลี ในชวงเชา  
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ภาพที่ 69 บริเวณทางเขาสะพานปลาสะพลี ในชวงเย็น 
 

 
ภาพที่ 70 บริเวณทางเขาสะพานปลาสะพลี ในชวงเย็น 
 
 จากการเฝาสงัเกตจํานวนประชากรทีเ่ขาใชงานพื้นที่บริเวณรอบโครงการเห็นวามีผูเขาใช
งานพื้นที่บริเวณรอบ ๆ จํานวนมาก โดยเฉพาะชวงเวลาเย็นจะมผีูเขาใชงานมากที่สุดอยางเห็นไดชัด 
 
3. วิเคราะหสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีต้ังโครงการ 
 การวิเคราะหปจจัยที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมบริเวณรอบตัวโครงการน้ัน ผูวิจัย
พบวาแนวทิศทางลมและแสงธรรมชาติ มีสวนสําคัญและเปนปจจัยหลักที่มีผลกระทบตอตัวโครงการ 
เน่ืองดวยโครงการต้ังอยูใกลบริเวณชายฝงทะเล ปจจัยตางๆเหลาน้ีจึงสงผลกับโดยตรง 
 3.1 วิเคราะหทิศทางลมและแสงธรรมชาติบริเวณสถานที่ต้ังของตัวโครงการ 
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  ในหลักการวิเคราะหทิศทางลมน้ัน ชาวประมงพื้นบานมีหลักวิเคราะหทิศทางลมริม
ชายฝงจําแนกอยูทั้งหมด 2 แบบ คือ ลมบกและลมทะเล4 ซึ่งมีความหมายสําคัญดังตอไปน้ี ลมบก
และลมทะเล เกิดจากความรอนซึ่งแตกตางกันระหวางบริเวณทะเลและพื้นดิน ตามชายฝงในตอนเชา
และตอนบาย เวลากลางวันผืนแผนดินตามชายฝงไดรับรังสี จากดวงอาทิตย ทําใหมีอุณหภูมิสูงกวา
บริเวณทะเล ดังน้ันอากาศในบริเวณแผนดิน จึงมีความแนนนอยกวา และความกดก็ลดลงดวยจึง
ลอยตัวข้ึน ดังน้ันอากาศเย็น ตาม บริเวณทะเลจะพัดเขามาแทนที่ ลมซึ่งพัดจากทะเลน้ีเรียกวา "ลม
ทะเล" (sea breeze) ซึ่งเกิดข้ึนในตอน บายและเย็น นอกจากตามชายฝงทะเลแลว ลักษณะคลายลม
ทะเลน้ีอาจจะเกิดข้ึนตามทะเลสาบใหญๆก็ได สวนมากลมบก (land breeze) น้ันเกิดข้ึนในทิศ
ตรงกันขามกับทะเล และมีกําลังแรงนอยกวาเกา คือในตอนกลางคืนพื้นนํ้ามีอุณหภูมิสูงกวาผืน
แผนดิน ดังน้ันอากาศในบริเวณทะเลซึ่งมีความแนนนอยกวาจะลอยตัวข้ึน อากาศเย็น ในบริเวณ
แผนดินจะพัดออกไปแทนที่จากความรูเรื่องลมบกลมทะเลน้ีชาวประมงได อาศัยกําลังของ ลม 
ดังกลาวเปนเครื่องชวยในการแลนเรือเขาหรือออกจากฝงไดดีในการดําเนินอาชีพหาปลาของเขา 
สรุป  ลมบกและลมทะเลคือ ลมบกเกิดในเวลากลางคืนและลมทะเลเกิดในเวลากลางวัน 
 3.1.1 ลมทะเล ในเวลากลางวันพื้นดินรับความรอนไดเร็วกวาพื้นนํ้า ทําใหอากาศ
เหนือพื้นดินมีอุณหภูมิสูงกวาอากาศเหนือพื้นนํ้า อากาศเหนือพื้นนํ้าหรืออากาศเหนือพื้นนํ้ามีความกด
อากาศสูงกวาอากาศเหนือพื้นดิน เปนผลใหอากาศเหนือพื้นนํ้ามีความกดอากาศสูงกวาเคลื่อนที่เขา
เขาหาบริเวณพื้นดินที่มีความกดอากาศตํ่ากวาหรือเกิดลมพัดจากทะเลเขาหาฝงในเวลากลางวัน 

 
ภาพที่ 71 การเกิดลมทะเล  
ที่มา: โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน, ปรากฏการณลมฟาอากาศ, เขาถึงเมื่อ 13 เมษายน 2556, เขาถึง
ไดจากhttp://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/science03/16/ 
contents/p02.html 

                                                
 4โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน, ปรากฏการณลมฟาอากาศ, เขาถึงเมื่อ 13 เมษายน 
2556, เขาถึงไดจากhttp://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1 
/science03/16/contents/p02.html 
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       3.1.2 ลมบก ในเวลากลางคืนพื้นดินคลายไดเร็วกวาพื้นนํ้า ทําใหอากาศเหนือพื้นดิน
มีอุณหภูมิตํ่ากวาอากาศเหนือพื้นนํ้า หรืออากาศเหนือพื้นดินมีความกดอากาศสูงกวาอากาศเหนือพื้น
นํ้า เปนผลใหอากาศเหนือพื้นดินที่มีความกดอากาศสูงกวาเคลื่อนที่เขาหาพื้นนํ้าที่มีความกดอากาศตํ่า
กวาหรือเกิดลมพัดจากบกออกสูฝงทะเลในเวลากลางคืน 

 
ภาพที่ 72 การเกิดลมบก  
ที่มา: โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน, ปรากฏการณลมฟาอากาศ, เขาถึงเมื่อ 13 เมษายน 2556, เขาถึง
ไดจากhttp://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/science03/16/ 
contents/p02.html 
 
 ประโยชนของลมบกและลมทะเล เรือประมงขนาดเล็กจะออกสูทองทะเลเพือ่
หาปลาในเวลากลางคืนโดยอาศัย ลมบก ที่พัดจากฝงออกสูทะเล ในตอนกลางคืนพอรุงสางเรือเหลาน้ี
ก็จะอาศัย ลมทะเล ที่พัดจากทะเลเขาฝงในเวลากลางวันแลนกลับเขาสูฝงอีกครั้งน้ันเอง 

 
ภาพที่ 73 แสดงการหมุนเวียนของลมบกและลมทะเล ในชวงเวลากลางวันและกลางคืน 
ที่มา: โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน, ปรากฏการณลมฟาอากาศ, เขาถึงเมื่อ 13 เมษายน 2556, เขาถึง
ไดจากhttp://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/science03/16/ 
contents/p02.html 
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      3.1.3 วิเคราะหหาแนวทางการวางตัวอาคารใหตอบรับกับแสงและลมในธรรมชาติ 
 แนวทางการวางตัวอาคารน้ันผูวิจัยไดวิเคาะหหาทิศทางการวางตัวอาคารของ
โครงการใหมีพื้นที่รับแสงสวางจากธรรมชาติไดอยางเต็มที่เพื่อเปนการประหยัดพลังงานและให
ความรูสึกปรอดโปรงแกตัวอาคาร เน่ืองจากสถานที่ต้ังของตัวโครงการน้ันมีแสงสวางและลมจาก
ธรรมชาติเขาถึงไดตลอดวัน จึงไดออกแบบแนวทางการจัดวางแนวทิศทางรับแสงหลักของตัวอาคาร
ใหหันหนาไปทางทิศเหนือ โดยใชการวางแนวอาคารอาคารหันไปทางทิศเหนือและมีพื้นที่ตอเน่ืองไป
ทางทิศใต  
          ทิศเหนือเปนทิศที่มีแสงสวางตามธรรมชาติโดยไมมีแสงแดดเขา มาตลอดทั้ง
วัน ทําใหเวลากลางวันมีแสงสวางโดยไมตองเปดไฟ และการเปดรับแสงธรรมชาติ สามารถลดแนวโนม
ภาวะการสะสมของเช้ือโรคในตัวโครงการไดอีกดวย  นอกจากน้ันการออกแบบพื้นที่เช่ือมตอไปทาง
ทิศ ใต เ พื่ อ ให ได รั บลมประจํ าจากทั้ ง  2 ทิ ศทาง ( ช ว งฤ ดูหนาวมี ลมประจํ าทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชวงฤดูรอนมีลมประจําทางทิศตะวันตกเฉียงใต) และกลางวันและกลางคืนตัว
โครงการก็จะไดรับลมอีก 2 ทิศทางจากลมบกและลมทะเลที่กลาวมาขางตน 
          สถานที่ต้ังตัวโครงการจะไดรับแสงสวางจากธรรมชาติไดอยางเต็มที่ ตัว
ดานหนาโครงการน้ันไดกําหนดใหหันหนาไปทางทิศตะวันออกจึงทําใหพื้นที่ดานขางตัวโครงการจาก
ทิศตะวันออกไปสูทิศเหนือที่มีแสงสวางตลอดทั้งวัน อีกทั้งยังทําใหดานหนาของตัวโครงการมีความ
สวยงามแสดงใหแกผูที่เขาใชงานโครงการไดเห็นความสวยงามของตัวอาคารไดอยางครบถวน  
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ภาพที่ 74 ทิศทางวิเคราะหการสาดขาวของแสงธรรมชาติสูตัวโครงการ 
 
 การวิเคราะหทิศทางลมที่พัดเขาสูตัวโครงการน้ัน ตัวโครงการจะไดรับลม
ทะเลพัดเปนในชวงกลางวันเปนหลักและในชวงเวลากลางคืนก็จะมีลมบกพัดออกสูทะเล ลักษณะการ
วางรูปแบบตัวโครงการในแนวที่กลาวมาน้ีทําใหตัวโครงการซึ่งเปนตลาดสดที่อาจเกิดกลิ่นอับจาก
สินคาที่ขายในตัวโครงการไดมีการระบายกลิ่นไดตลอดวัน ทําใหตัวโครงการไมเกิดการสะสมของกลิ่น
และเช้ือโรคเหมือนตลาดสดทั่วไป อากาศที่ปลอดโปรงน้ันเปนสิ่งที่สําคัญมากซึ่งเปนปจจัยหลักในการ
ทําใหผูที่มีความสนใจที่จะเขาใชงานตัวโครงการน้ันมีความรูสึกที่ดีกับการเขาใชงานตัวโครงการ อีกทัง้
ในชวงฤดูแตละฤดูก็จะมีลมประจําฤดูเขาตามทิศ ทําใหตัวโครงการมีความปลอดโปรงมากข้ึนอีกดวย 
โดยแบงทิศทางลมที่เขาสูบริเวณรอบตัวโครงการได 2 แบบคือ ลมบก ลมทะเล และลมประจําฤดู 
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ภาพที่ 75 ทิศทางวิเคราะหการพัดของทิศทางลมสูตัวโครงการ 
 
4. แนวทางการวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออน ของตัวโครงการ (Swot Analysis) 
 จากหลักการวิเคราะหขางตน เปนการนําขอมูลในดานตางๆในบริบทของพื้นที่ตัว
โครงการที่ไดสํารวจแลวนํามาหาขอมูลเพื่อแสดงถึงความสําคัญ ในเรื่องของจุดเดนและจุดดอยของตัว
โครงการหลักการวิเคราะหน้ีจะสามารถทําใหคนพบขอมูลในสวนตางๆ ที่สามารถอางอิงในการจัดต้ัง
ตัวโครงการเพื่อเปนประโยชนตอสาธารณะ จึงวิเคราะหขอมูลไดดังตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 13 แสดงการวิเคราะหหา SWOT Analysis  
 

หัวขอ รายละเอียด 
S 

Strangths 
(จุดแข็ง) 

1. ตัวโครงการต้ังอยูใจกลางจุดสําคัญของตําบล สะพลี  
2. มีทาเทียบเรือที่สําคัญอยูบริเวณใกลเคียงโครงการ 
3. อยูติดกับบริเวณชุมชนหมูบานชาวประมง 
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ตารางที่ 16 ตารางแสดงการวิเคราะหหา SWOT Analysis (ตอ) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
 4. ตัวโครงการต้ังอยูใกลเคียงกับสะพานปลา ซึ่งถือเปนทาข้ึน

ปลาหลักประจําตําบล 
5. บริเวณรอบตัวโครงการจะมีผูคนเขาใชงานพื้นที่คอนขาง
หนาแนนตามชวงเวลา 
6. โครงการต้ังอยูใกลเคียงกับสถานที่ทองเที่ยวประจําจังหวัด 

W 
Weaknesses 

(จุดออน) 

1. การขยายตัวโครงการในอนาคตอาจทําไดยากเน่ืองจากมี
ชุมชนเล็กๆขนาบขางทั้ง 2 ดานของโครงการ 
2. ตัวโครงการอยูใกลเคียงกับทะเล ซึ่งอาจเกิดภัยภิบัติทาง
ธรรมชาติไดตลอดเวลา 

O 
Opportunities 

(โอกาส) 

1. โอกาสพัฒนาของตัวโครงการ มีโอกาสพัฒนาเปนตลาด
อาหารทะเลชุมชนประมงพื้นบานขนาดกลาง ที่สามารถมี
ผูสนใจเขาใชงานไดเปนอยางมาก 
2. เ น่ืองดวยตัวโครงการอยู ใกล เ คียงกับบริ เวณสถานที่
ทองเที่ยวที่สําคัญ จึงมีโอกาสพัฒนาใหตัวโครงการเปนแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดไดในอนาคต 
3. ถาโครงการสามารถพัฒนาเปนตลาดสดอาหารทะเลชุมชน
ประมงพื้นบานขนาดกลางได โครงการตลาดรักษอาวไทย อาจ
ขยายสาขาไปจัดต้ังโครงการในจังหวัดอื่นๆ ที่มีพื้นที่ชุมชน
ประมงพื้นบานริมชายฝงทะเลอาวไทย ตอไป 

T 
Threats 
(อุปสรรค) 

1. สถานที่ต้ังของตัวโครงการอยูไกลจากถนนหลัก (ถนน เพชร
เกษม)เสนทางลงสูภาคใต 
2. การเขาถึงตัวโครงการไมมีรถประจําทางเขาถึงเลย  
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บทท่ี 6 
 

บทสรุปและผลงานการออกแบบ 
 
 จากข้ันตอนการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม องคความรู ภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับซั้ง
หรือปะการังเทียมพื้นบาน ผูวิจัยไดมาถึงผลของการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการ
เหลาน้ันตามประเด็นและกระบวนการศึกษา สูการนําสาระสําคัญตาง ๆ ที่ผูวิจัยไดพบ นําองคความรู
เหลาน้ันมาพัฒนาสูกระบวนการออกแบบ โครงการตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยสรุป
ความสําคัญและแนวความคิดในการออกแบบ 
 
1. แนวความคิดในการออกแบบ 
 จากการรวบรวมขอมูลที่ผานมาทั้งหมดในสวนของวิธีการศึกษาและดําเนินการวิจัยน้ัน 
ไดแนวความคิดหลักในการออกแบบตลาดรักษอาวไทย เกิดข้ึนมาจากการศึกษาและรวบรวมขอมูล
จากภูมิปญญาการจัดทําซั้งของชาวประมงพื้นบานและในสวนของการศึกษามาตรฐานการออกแบบ
ตลาดสด ซึ่งทั้งสองสวนถือวาเปนประเด็นหลักที่มีความสําคัญในการแปรรูปสูการออกแบบ ผูวิจัยได
วางแนวทางการออกแบบจากการศึกษาภูมิปญญาดังกลาวไวดัง Bubble Diagram ที่แสดงตอไปน้ี 
 

 
แผนภูมิที่ 17 Bubble Diagram การวางแนวทางการออกแบบโครงการ 
 
 1.1 คติ, ความเช่ือ  
 ชาวประมงพื้นบานใชภูมิปญญาการสรางซั้งข้ึนมาโดยมีความเช่ือที่วา เปนเครื่องมือ
ที่สามารถใชลอสัตวนํ้าใหมาอยูรวมกัน โดยจริง ๆ แลวน้ันผูวิจัยพบวาการวางซั้งในทะเเปรียบเสมือน 
กับการสรางบานใหประชากรสัตวนํ้า เมื่อประชากรสัตวนํ้าเห็นการต้ังของซั้งก็จะเขาไปหลบ, อาศัย 
และแพรพันธุทําใหทรัพยากรรรมชาติมีความสมบูรณ โดยการเขาใชอาศัยของประชากรสัตวนํ้าน้ันได
แบงออกเปน 3 ระดับดวยกัน แนวทางที่คนพบน้ีผูวิจัยจึงไดนํามาเปนองคประกอบในการจัดวาง 
Programming และ Zonning ของตัวโครงการ 
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  1.2 รูปทรง, วัสดุ, สสีัน 
 รูปทรงของซั้งน้ันอาจมีหลากหลายรูปแบบ แตจากการศึกษาจะเห็นไดวาโดยหลัก
แลวน้ันซั่งจะถูกนําไปวางหรือทิ้งตัวในแนวด่ิงเปนสวนใหญ โดยโครงสรางจะออกไปในรูปทรง
สามเหลี่ยม และองคประกอบในการจัดทําซั้งน้ันมีความสําคัญเปนอยางมากในเรื่องของวัสดุที่นํามาใช
ในการจัดทํา ซึ่งวัสดุเหลาน้ันจะตองเปนสิ่งที่สามารถหาไดงายภายในทองถ่ินและพื้นที่ของชาวประมง
พื้นบานเอง ซึ่งสามารถพบเห็นไดตามทองถ่ินทั่วไป เปนวัสดุที่เรียบงายแตมีสีสันและเอกลักษณเฉพาะ
เปนของตัวเองอีกทั้งยังนิยมนํามาใชงาน องคความรูเหลาน้ีจึงนํามาใชในการ Design ตัวโครงการ 
 ในดานของการกําหนดแนวความคิดในการออกแบบตัวตลาดสดน้ัน ผูวิจัยไดศึกษา
แนวความคิดในการออกแบบตลาดสดในกระบวนการทบทวนวรรณกรรม และไดนําคําสําคัญ(Key 
Word) และ Concept Design มาวิเคราะหหาแนวทางในการวางแผนการออกแบบใหกับตัวโครงการ
ดังตอไปน้ี  
 

 
แผนภูมิที่ 18 Bubble Diagram แนวทางการวางแผนออกแบบตัวโครงการ 
 
 และจากการศึกษาขอมูลในบทที่ 2 ในเรื่องของการออกแบบตลาดสด ไดกําหนด
แนวคิดตาง ๆ ทุกดานทั้งดานสถาปตยกรรม, ภูมิสถาปตย, และระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ไวและ
หยิบยกแนวคิดแตละดานมาปรับใชได แนวคิดเหลาน้ีจะประกอบดวย 
 1.3 แนวคิดของอาคารและองคประกอบยอยของอาคารเชน ทิศทางของอาคาร, รูปแบบ
อาคารรวมทั้งแนวคิดองคประกอบของอาคาร 
 1.4 แนวคิดของการบริหารจัดการ และการบํารุงรักษา ซึ่งจะมีผลตอการออกแบบพื้นที่ 
และการใชสอยทั้งหมดภายในและภายนอกอาคาร  

 1.5 แนวคิดดานระบบสาธารณูปโภค เชน พลังงาน ไฟฟาแสงสวาง การระบายอากาศ 
ระบบนํ้าประปา ระบบบําบัดนํ้าเสีย และระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
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 รายละเอียดของแนวคิดตาง ๆ ผูวิจัยจะนํามาใชในการออกแบบ ทั้งองคประกอบและ
แบบแนวคิดการออกแบบ ตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
 
2. แบบแนวคิดการออกแบบองคประกอบตลาดสด 
 แบบแนวคิดองคประกอบตลาดสดถือวาเปนหัวใจสําคัญในการนําผลการศึกษาวิเคราะห
และความรูความเขาใจทั้งหมดมาแปลงเปนรูปแบบที่เหมาะสม และครบถวนสมบูรณตามหนาทีใ่ชงาน 
 2.1 วิสัยทัศน ที่จะใหตลาดสดเทศบาล เปนตลาดสดที่ทันสมัย ถูกสุขลักษณะ และ
พัฒนาไดอยางย่ังยืน สามารถยืนหยัดและแขงขันกับตลาดสดของภาคเอกชนที่จะมีในอนาคตไดทั้ง
ดานอาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก การบริหาร และราคาสินคา 
 2.2 ความตองการของเทศบาลตาง ๆ กําลังงบประมาณ และการบริหารจัดการ 
 2.3 ทําเลที่ต้ัง และรูปพื้นที่ที่เหมาะสม 
 2.4 รูปลักษณและเอกลักษณของอาคาร และเอกลักษณความเปนระเบียบเรียบรอย 
 2.5 การเช่ือมโยงหนาที่การใชงานของพื้นที่ตาง ๆ ในอาคาร และนอกอาคาร 
 2.6 ความถูกตองตามกฎระเบียบ, หลักวิชา และแนวทางปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนด 
 2.7 ความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึง และความคลองตัวของการจราจรในบริเวณ 
 2.8 เหมาะสมกับประเภทสินคาทองถ่ิน รวมถึงจํานวนแผงคา และขนาดแผงคาแตละ
ประเภท 
 2.9 มีตําแหนงการรับสงสินคา และการพักสินคาที่เพียงพอและเหมาะสม 
 2.10 มีสาธารณูปโภคที่พอเพียง สามารถใชงานไดตลอดและจัดวางอยางเหมาะสม 
 2.11 เลือกใชและจัดวางระบบบําบัดนํ้าเสีย และระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลในตําแหนงที่
เหมาะสม 
 2.12 มีการปองกันสัตว และพาหนะนําโรคตาง ๆ 
 2.13 มีสวนบริการ ประชาสัมพันธ ไวเพื่อชวยเหลือ บอกกลาว และแจงขาวตาง ๆ 
 2.14 มีแนวทางสําหรับการขยาย และการพัฒนาในโอกาสตอไป โดยเฉพาะจุดตอเช่ือม
สาธารณูปโภค1 
 
3. การกําหนดองคประกอบของตัวโครงการ 
 จากขอมูลที่ไดทําการศึกษามาน้ัน ผูวิจัยเลือกพิจารณาถึงเกณฑการวางองคประกอบที่
เหมาะสมเพื่อใหถูกตองตามมาตรฐานและแนวความคิดที่ไดทําการคนความา แบงออกเปนสัดสวนซึ่ง
แบงองคประกอบของตัวโครงการซึ่งประกอบดวย 4 สวนหลักที่สําคัญคือ สวนตลาด, สวนปรุงอาหาร
สวนพื้นที่บริการ, สวนพื้นที่จอดรถ 

                                                
 1 บริษัท คอนซัลแทน ออฟเทคโนโลยี จํากัด, คูมือการออกแบบตลาดสด ฉบับปรับปรุง
, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน, 2551). 
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แผนภูมิที่ 19 แสดงการแบงสัดสวนและกําหนดองคประกอบตางๆ ภายในตัวโครงการ 
 
 3.1 สวนตลาด กําหนดเปนพื้นที่หลักของตัวโครงการ สําหรับแผงขายสินคาอาหารสด
ของชุมชนชาวประมงพื้นบานชนิดตางๆ ซึ่งมีความแตกตางกันในลักษณะรูปแบบของสินคาแตละชนิด
ที่ผูคานํามาวางขายในตัวโครงการ วิธีการจัดจึงจัดแบงเปนกลุมและมีทางเดินที่สะดวกตอผูซื้อ 
ลักษณะแผงจะเปนแผงที่ดูสะอาดมีการระบายนํ้าที่ดีและมีขนาดที่เหมาะสมเพื่อความสะดวกในการ
ซื้อขายสินคา 
 3.2 สวนปรุงอาหาร เปนพื้นที่น่ังรับประทานอาหาร หรือFood Court กําหนดใหมีพื้นที่
น่ังรับประทานอาหารที่ผูซื้อไดนํามาจากการซื้อสินคาในสวนตลาดสดแลวนํามาใหรานที่ผูซื้อตองการ
ปรุงใหรับประทานได โดยทางรานอาหารไมตองเก็บสินคาสดไวเลย ผูซื้อจะซื้อในสวนตลาดมาเอง ถือ
เปนการเอื้อเฟอ, เกื้อกูล กันเองจากแนวความคิด (Concept Design) ตามแบบที่โครงการไดวางไว 
 3.3 สวนพื้นที่บริการ เปนสวนบริการผูเขามาใชงานตลาด มีหองนํ้าซึ่งแบงใหเพียงพอตอ
ความตองการของผูซื้อและผูขาย นอกจากน้ียังรวมไปถึงบริเวณที่พักขยะและสวนสาธารณูปโภค เชน 
นํ้าใชและนํ้าทิ้งหรือบอบําบัดนํ้าเสีย และงานระบบของตัวโครงการ อีกทั้งยังเพิ่มพื้นที่เอนกประสงค
ใหแกผูเขาใชงานโครงการ ในชวงฤดูวางไขของสัตวนํ้าทางโครงการอาจกิจกรรมเรียนรูใหแกผูเขาใช
งาน หรือเปนพื้นที่ที่ทาง เทศบาล อบต. หรือหนวยงานราชการ สามารจัดการประชุมใหกับกลุม
ชาวประมงพื้นบานซึ่งมีการจัดประชุมวางแผนแนวทางกันทุก ๆ เดือน   
 3.4 สวนพื้นที่จอดรถ พื้นที่จอดรถเปนสวนสําคัญของตัวโครงการตลาด แมตามกฎหมาย
ควบคุมอาคารอาจตองการพื้นที่จอดรถเปนจํานวนไมมากนัก แตปจจุบันผูใชบริการมีพฤติกรรมการใช
รถมาจับจายซื้อสินคามากข้ึน อีกทั้งตัวโครงการเองก็ถูกกําหนดใหกึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยว จึง
จําเปนตองมีที่จอดรถยนตและรถจักรยานยนตเพียงพอ รวมไปถึงพื้นที่ Load สินคาและจุดจอดรถ
รับ-สงสินคา รวมไปถึงรถเทศบาลที่เขามาเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฎิกูลภายในตัวโครงการ 
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 3.5 แนวทางการกําหนดรูปแบบงานระบบถายเทของเสียตางๆภายในตัวโครงการ การ
นํารูปแบบของการออกแบบงานระบบภายในตัวโครงการ ผูวิจัยไดทําการกําหนดแนวทางการวางงาน
ระบบใหตอบรับกับนัยยะสําคัญในการวางซั้ง  ก็คือซั้งไมเปนมลพิษตอธรรมชาติ  เพราะสามารถยอย
สลายไดเองเมื่อหมดอายุการใชงาน ประเด็นน้ีมีความสําคัญซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรภายในชุมชน อีกทั้งการออกแบบตัวโครงการมีเปาหมายเพื่อปลูก
จิตสํานึกในการอนุรักษ, สงเสริม, เศรษฐกิจของชุมชนและภูมิปญญาชาวประมงพื้นบานทําใหผูวิจัยได
ทําการคิดหารูปแบบความสําคัญของภูมิปญญา เพื่อนํานัยยะความหมายที่แฝงอยูในภูมิปญญาน้ีมาทํา
การเช่ือมกับการออกแบบงานระบบของตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย 

 
ภาพที่ 76 แสดงแนวทางการวิเคราะหหานัยยะสําคัญ เพื่อวางแนวทางงานระบบ 
 
 จากการวิเคราะหวางแนวทางการออกแบบงานระบบของตัวโครงการน้ันผูวิจัยไดทําการ
คิดวางแนวทางการออกแบบใหมีความสมบูรณและครบถวนในดานตางๆ ของตัวโครงการ จึงมี
แนวความคิดที่จะวางงานระบบของตัวโครงการใหตอบรับกับกระบวนการนํากลับมาใชใหม 
(Recycle) การนําพลังงานตางๆกลับมาแปรรูปแลวนํากลับมาใชใหมยังถือเปนการ เปนการ
ปรับเปลี่ยนตัวเองแลวนํากลับมาใชใหม รูปแบบงานระบบจึงไดแนวคิดน้ีมาจากซั้ง ซึ่งปรับเปลี่ยน
ตนเองใหเกิดประโยชนตามชวงเวลา 

 
ภาพที่ 77 แสดงแนวความคิดการวางงานระบบภายในตัวโครงการ 
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 หลักการทําใหงานระบบตาง ๆ ภายในตัวโครงการมีการ “หมุนเวียน” หรือเปนการ 
รีไซเคิล (นํากลับมาใชใหม) ในงานระบบตาง ๆ จะทําใหตัวโครงการเองเปนโครงการที่ชวยประหยัด
พลังงานและรักษาทรัพยากรธรรมชาติไดเปนอยางดี แนวทางการวางแผนงานระบบตางๆของตัว
โครงการน้ี จะชวยพัฒนาตัวโครงการใหตอบรับกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไดอยางสมบูรณ ซึง่
เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหโครงการตลาดรักษอาวไทย มีมาตรฐานถูกตองตามหลักสาธารณสุข รวมไป
จนถึงการวางแผนพัฒนาในอนาคต อีกทั้งแนวทางอนุรักษน้ีจะชวยใหวิถีชีวิตความเปนอยูภายใน
ชุมชนชาวประมงมีการพัฒนาอยางย่ังยืน 

 
ภาพที่ 78 แสดงแนวความคิดการวางงานระบบภายในตัวโครงการ 
 
 3.6 ระบบบําบัดนํ้าเสียของตัวโครงการ 
  ในกรณีที่พื้นที่ต้ังโครงการไมมีระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลาง ดังน้ันทางโครงการ
จําเปนตองกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียข้ึนมาเอง ซึ่งการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียแตละแหงจะมี
ความแตกตางกันไปตามระบบที่จะเลือกไว ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบตางๆ ซึ่งนิยมใชกันอยูในปจจุบัน
และคาดวาจะมีความเหมาะสมกับพื้นที่ศึกษาไดแก ระบบบอผึ่งหรือบอปรับเสถียร (Oxidation or 
Stabilization Pond)2 
 ระบบบอผึ่ง เปนระบบที่อาศัยการอยูรวมกันระหวางสาหรายและแบคทีเรียชนิดใช
ออกซิเจนในสภาพอิสระ ลักษณะจะเปนบอดินลึก 1.0-1.5 เมตร มีพื้นที่ผิวนํ้ามากแสงแดดจะสองลง
ไปใตผิวนํ้าไดไมเกิน 0.5-0.6 เมตร ในชวงที่แสงแดดสองถึงน้ีสาหรายจะเกิดและเจริญเติบโตอยางมาก 
นํ้าจะเปนสีเขียว สาหรายจะสังเคราะหแสงผลิตออกซิเจนข้ึนมาขณะเดียวกันแบคทีเรียใชออกซเิจนใน

                                                
 2วีระ ชานวิทิตกุล, ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond), 
เขาถึงเมื่อ17 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.tumcivil.com/engfanatic/article_gen 
.php?article_id=34&hit=1 
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สภาพอิสระ (Aerobic Bacteria) จะใชออกซิเจนเหลาน้ีในการยอยสลายสารอินทรียในนํ้าเสีย 
ปฏิกิริยาการยอยสลายจะเกิดคารบอนไดออกไซด (ซึ่งสาหรายตองการใชในการสังเคราะหแสง) นํ้า 
พลังงาน และ End Products อื่นๆ ที่อยูตัว  
 สําหรับบริเวณกนบอที่แสงแดดสองไมถึง จะไมมีออกซิเจนอยู แบคทีเรียชนิดไมใช
ออกซิเจนก็จะยอยสลายสารอินทรียหรือเกิดการเนากนบอ แตแกสหรือผลผลิตจากการเนาตาง ๆ จะ
ถูกปรับสภาพเมื่อผานช้ันนํ้าดานบนที่มีออกซิเจน ระบบน้ีจึงไมมีกลิ่นเหม็น Inert Materials ที่เหลือ
จากการเนาหรือเซลแบคทีเรียและเซลสาหรายจะตกตะกอนทับถมอยูกนบอ เมื่อใชงานไปนาน ๆ  
10-20 ป ก็ตองขุดลอกกากตะกอนเหลาน้ีออกทิ้งระบบบอผึ่งน้ีจะใชพื้นที่คอนขางมาก แตควบคุมการ
ทํางานงายจึงเหมาะกับพื้นที่ที่มีที่ดินราคาถูก 
 ระบบบอผึ่งน้ีจะมุงในการบําบัดสารอินทรีย ขณะเดียวกันกลุมเช้ือโรคที่แพรทางนํ้า 
ตาง ๆ อาทิ โรคทองรวง อหิวาตกโรค บิด ไขไทฟอยด เปนตน ที่อาจมีปะปนอยูในนํ้าเสียก็จะตายไป
ดวย แตไมสมบูรณ จะตองมีบอตอทายอีกกลุมหน่ึง เรียก บอฆาเช้ือ (Maturation Pond) เปนบอลึก 
1.0-1.5เมตร นํ้าเสียที่เขามาจะมีสารอินทรียอยูนอย สภาพในบอหมักจะมีออกซิเจนทั่วทั้งบอ เวลา
เก็บกักที่นานมากข้ึนและปฏิกิริยาจากแสงแดดจะฆาเช้ือโรคจนอยูในระดับที่ระบายนํ้าทิ้งไปไดโดยไม
เกิดปญหาโรคระบาดอีก 
 สรุปแลวผูวิจัยเลือกระบบน้ีเน่ืองจากในกรณีที่มีที่ดินราคาถูกหรือมีที่สาธารณะอยูมาก 
การพิจารณาการใชระบบบอผึ่ง (Facultative Pond) จะเหมาะสมที่สุด เพราะควบคุมการทํางานงาย
และมีคาใชจายในการเดินระบบตํ่า 

 
ภาพที่ 79 กลไกในการทางานของบอปรับเสถียร  
ที่มา: วีระ ชานวิทิตกุล, ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond), เขาถึงเมื่อ
17 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.tumcivil.com/engfanatic/article_gen 
.php?article_id=34&hit=1 
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ภาพที่ 80 องคประกอบของระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบอผึ่ง  
ที่มา: วีระ ชานวิทิตกุล, ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond), เขาถึงเมื่อ
17 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.tumcivil.com/engfanatic/article_gen 
.php?article_id=34&hit=1 
 
 ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบอผึ่งน้ี หลังจากที่ไดบําบัดเรียบรอยแลวนํ้าเสียที่บําบัดไดจะ
กลายเปนนํ้าทิ้งตามมาตรฐานของสาธารณะ แตทางโครงการตองการนํานํ้าทิ้งเหลาน้ีกลับมาใชใหม
ภายในโครงการในสวนของการใชทําความสะอาดพื้นโครงการ หรือลางสิ่งปฎิกูลภายในโครงการที่ไม
เกี่ยวของกับนํ้าที่ใชเพื่อการบริโภค ผูวิจัยจึงวางระบบบําบัดนํ้าอีกหน่ึงระบบ เพื่อใหนํ้าทิ้งเหลาน้ี
สามารถนํากลับมาใชใหมไดอยางปลอดภัยและถูกตองตามมารตฐาน ไดแก 
 3.7 ถังบําบัดนํ้าเสีย SAN-PAC แบบเติมอากาศ (Aeration Tank)3 
 ถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปแบบเติมอากาศ มีโครงสรางที่แข็งแรงคงทน ผลิตจากโพลิ
เอทธีลีนลวน โดยออกแบบใหมีความหนาเปนพิเศษ ฝาปดทําดวยเอบีเอส (ABS COVER) ล็อกได
ปลอดภัย หรือเหล็กหลอ (CAST IRON) ใหเลือก จึงมีอายุการ ใชงานยาวนาน วัสดุและโครงสรางถัง
รุน SAT และ AT ตัวถังทําดวยพลาสติกชนิดพิเศษ LLDPE มอก.816 - 2538 ฝาปดตัวถังทําดวย
เหล็กหลอ (CAST IRON) หรือ ABS เครื่องเติมอากาศ: SAN-AIR BOLWER 
 เปนถังบําบัดนํ้าเสียแบบรวมข้ันตอนการเกรอะ (Septic) และเติมอากาศ 
(Aeration) บําบัดนํ้าเสียไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและไรกลิ่นเหม็นรบกวน 
 
 

                                                
 3แซน โพรดักส, ถังบําบัดนํ้าเสีย SAN-PAC แบบเติมอากาศ (Aeration Tank), 
เขาถึงเมื่อ 17 มกราคม 2557, เขาถึงไดจากhttp://www.sanproducts.co.th/ viewdetail. 
php?products=4  
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ภาพที่ 81 ถังบําบัดนํ้าเสีย SAN-PAC แบบเติมอากาศ (Aeration Tank)  
ที่มา: แซน โพรดักส, ถังบําบัดนํ้าเสีย SAN-PAC แบบเติมอากาศ (Aeration Tank), เขาถึงเมือ่17 
มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.sanproducts.co.th/viewdetail.php?products=4 
 
4. รูปแบบการวางผังโครงการตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
 โดยปกติแลว อาคารรูปทรงกลมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะประหยัดเน้ือที่ผนังกวาอาคาร
รูปทรงอื่น ๆ ทําใหประหยัดวัสดุกอสรางและทําใหมีเน้ือที่ของผนังและหนาตางที่รับแดดนอย แต
เน่ืองจากมีปจจัยอื่นมาเกี่ยวของ เชน ทางโคจรของดวงอาทิตยและทิศทางลมประจําทองถ่ิน แตจาก
การที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาน้ันตัวโครงการตลาดสดสวนใหญจะจัดวางรูปแบบอาคารรูปสี่เหลี่ยมผนืผา
จะทําใหโครงการประหยัดพลังงานมากกวา และบวกกับการออกแบบใหโครงการมีหลังคาทรงสูง ชวย
ในการระบายอากาศไดดี รวมถึงการมีชายคายาวรอบอาคารชวยในการกรองความรอนกอนเขาอาคาร 
 ทางผูวิจัยจึงออกแบบใหตัวอาคารของโครงการตลาดรักษอาวไทย เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
ใหตอบรับกับแนวความคิด องคความรูและกระบวนการที่ไดทําการศึกษามา 

 
ภาพที่ 82 แนวทางการระบายอากาศของโครงการตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
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 4.1 ทิศทางของอาคาร (Orientation) 
 การวางอาคารใหถูกทิศทาง มีความสําคัญกับการเพิ่มหรือลดความรอนภายใน
อาคาร โดยทั่วไปในประเทศไทย แบบอาคารที่เหมาะสมคือรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ผูวิจัยกําหนดการวางตัว
อาคารโดยหันดานยาวของอาคารไปทางตะวันออกและทิศตะวันตก เพื่อรับแสงธรรมชาติไดอยาง
เต็มที่และสามารถทําใหตัวโครงการปราศจากสิ่งสกปรกสะสม ปราศจากกลิ่นอับ และหันดานแคบไป
ทางทิศเหนือและทิศใต เพื่อลมประจําฤดูและมีความสวางตลอดวัน มีแนวทางการวางตัวอาคารดังน้ี 
 

 
ภาพที่ 83 แนวการวางตัวอาคารของโครงการ ตลาดรกัษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
 
 4.2 Zoning การวาง Zoning ภายในตัวโครงการน้ันไดแบงออกเปน 4 สวนหลัก แบง
พื้นที่เปนสัดสวนตางๆ ดังตอไปน้ี 
 4.2.1 สวนบริเวณพื้นที่ตลาดสด พื้นที่ประมาณ 1,832 ตร.ม. เทากบั 38% 
 4.2.2 สวนรานอาหาร พื้นที่ประมาณ   803  ตร.ม. เทากับ 16% 
 4.2.3 สวนบริกา รพื้นที่ประมาณ    640 ตร.ม. เทากับ 13% 
 4.2.4 สวนจอดรถของตัวโครงการ พื้นที่ประมาณ  1,624 ตร.ม. เทากับ 33% 
 รวมพื้นที่ 3 สวนหลัก ภายในตัวโครงการประมาณ   4,899  ตร.ม.  
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ภาพที่ 84 แนวการวาง Zoning ของโครงการ ตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
 
 สวนจอดรถ: จัดใหพื้นที่เพียงพอตอความตองการของผูเขามาใชงานโครงการตาม
เกณฑตลาดสดมาตรฐาน 
  สวนตลาดสด: สวนน้ีถือเปนจุดหลักของตัวโครงการเพราะมีการใชงานมากที่สุดใน
โครงการ เปนการนําสินคาของชาวประมงพื้นบานที่จับไดมาขายในสวนน้ี 
 สวนรานอาหาร: ในสวนน้ีเปนสวนที่นักทองเที่ยวสามารถน่ังรับประทานอาหารได 
โดยทางโครงการจะจัดใหมีรานคาหรือรานอาหารเปนสัดสวน รานคาเหลาน้ีจัดสําหรับกลุมแมบาน
ชาวประมงพื้นบานที่มีความตองการจะเปดเปนรานอาหารถาวร 
 สวนบริการ: เปนสวนของงานระบบตาง ๆ ภายในตัวโครงการ รวมไปถึงพื้นที่จัด
กิจกรรมของโครงการ  
 4.3 Planning   
 การออกแบบ Planning ของตัวโครงการน้ัน ผูวิจัยนําองคความรูจากการศึกษาซั้ง 
และศึกษาเรื่องการออกแบบตลาดสดมาใชในการออแบบ Planing ของตัวโครงการ โดยตองการใหมี
พื้นที่เช่ือมตอของจุดสําคัญตางๆของโครงการอยางเปนระเบียบตามกระบวนการและองคความรูที่ได
ทําการศึกษา มี Bubble Diagram แสดงการเช่ือมตอของพื้นที่ดังตอไปน้ี 
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แผนภูมิที่ 20 Bubble Diagram แสดงการเช่ือมตอของพื้นที่ภายในตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย 
 
  การเช่ือมตอของพื้นที่ภายในตัวโครงการตามตารางที่ 6.4 น้ันแสดงใหเห็นถึงการ
เช่ือมตอของพื้นที่ตัวโครงการแตละพื้นที่ โดยแบงเปนพื้นที่ Public Area, Semi-Public Area และ 
Private Area ของแตละพื้นที่ในตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
 
5. แบบ Planning ตัวโครงการ 
 หลักการออกแบบ Planing ของตัวโครงการน้ันผูวิจัยไดกระบวนการนําองคความรูที่ได
ทําการศึกษาวิจัยมาใชในการออกแบบตัวโครงการ โดยยึดแนวทางหลักการศึกษาการออกแบบตลาด
สดมาใชในการออกแบบ บวกกับนําองคความรูจากการศึกษาเรื่องซั้งมาใชในการ Design และ 
Decoration ตัวโครงการ 
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ภาพที่ 85 Master Plan ของโครงการ ตลาดรกัษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
 
 จากรปูภาพที่ 85 ตัวอาคารของโครงการตลาดรักษอาวไทยน้ัน จะแบงออกเปน 3 สวน
หลักดังตอไปน้ี 
  5.1 อาคาร Building1 (B1) 
 อาคารหลักของโครงการในสวนตลาดสด เปนจุดขายสินคาอาหารทะเลของกลุม
ชาวประมงพื้นบาน ตัวอาคารน้ีจะเปนอาคารที่ขายของสดชนิดตาง ๆ ดานหนาทางเขาจะมีจุด
ประชาสัมพันธอีกทั้งยังเปนสวน พื้นที่ของเจาหนาที่ผูควบคุมโครงการ 
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ภาพที่ 86 Planing B1 ของโครงการ ตลาดรกัษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
 
 ภายในอาคาร B1 น้ีจะแบงออกเปน 4 สวน สําหรับขายสินคาหลัก ซึ่งกําหนดแบง
ออกเปนหมวดหมูใหผูเขาใชงานโครงการสามารถเลือกจับจายสินคาไดสะดวกมากข้ึน มี Office 
สํานักงานและประชาสัมพันธอยูในสวนดานหนาสําหรับใหบริการผูเขาใชงาน ดานขางเปนทางเช่ือม
สําหรับเดินไปในสวนตัวอาคาร B2  
 ภายในอาคาร B1 แบงสัดสวนการวางสินคาดังน้ี 
 5.1.1 บริเวณขายอาหาร ประเภทปลาชนิดตางๆ 
 5.1.2 จุดตาช่ังกลางของตัวตลาด และวางขายผลไมพื้นบาน 
 5.1.3 บริเวณขายอาหาร ประเภทกุง ปู และหอย 
 5.1.4 บริเวณขายอาหารทะเลแปรรูป 
 5.2 อาคาร Building2 (B2) 
       อาคารสําหรับน่ังรับประทานอาหาร อาคารน้ีจะเปนอาคารตอเน่ืองจากอาคาร B1 
เมื่อผูเขาใชงานโครงการซื้อสินคาเสร็จแลว นําสินคามาในสวนของอาคารน้ีจะมีรานคาคอยใหบริการ
ปรุงอาหารที่ซื้อมาแบบสด ๆ  ตัวอาคารจัดพื้นที่ใหผูเขาใชงานสามารถน่ังรอปรุงสินคาและรัปประทาน
ไดทันที เปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูเขาใชงานโครงการ ตลาดรักษอาวไทย 
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ภาพที่ 87 Planing B2 ของโครงการ ตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
 
  ภายในอาคาร B2 น้ีจะแบงสวนหลักออกเปน 2 สวน ดานนอกของตัวอาคารจะติด
กับหองนํ้าของโครงการ ซึ่งตัวอาคาร B2 น้ีสามารถเดินเช่ือมไปถึงสวนของศาลาเอนกประสงคที่เปน
สวนจัดกิจกรรมตางๆของตัวโครงการ ดานนอกของตัวอาคาร B2 จัดเปน Open Space สําหรับเปน
พักผอนและถายรูปใหแกผูเขาใชงานโครงการ ภายในอาคาร B2 แบงออกเปน 2 สวนดังน้ี 
       5.2.1 สวนบริเวณรบัประทานอาหาร 
       5.2.2 สวนครัวปรุงอาหาร 
  ดานขางของตัวอาคาร B2 เปนสวนของหองนํ้าตัวโครงการ ซึ่งในดานหลังของจุดน้ี
จะเปนงานระบบตางๆและจุดเก็บขยะสิ่งปฎิกูลของตัวโครงการ มีรายการดังตอไปน้ี 
 5.3 สวนงานระบบของตัวโครงการ 
       จากที่ผู วิจัยไดกลาวไว ในเรื่องของงานระบบตางๆของตัวโครงการ และได
ทําการศึกษากระบวนการตางๆ ผูวิจัยจึงไดกําหนดแนวทางการวางงานระบบของตัวโครงการที่
สอดคลองกับกระบวนการที่ไดทําการศึกษามามีดังตอไปน้ี 
  5.3.1 หอง Main Electric Room สําหรับควบคุมไฟฟาของตัวโครงการ 
  5.3.2 บริเวณบําบัดนํ้าเสียของตัวโครงการ ประกอบดวย ถังบําบัดนํ้าเสีย 2 ถัง 
  5.3.3 บริเวณแนวบอบําบัดนํ้าเสียของตัวโครงการ 
  5.3.4 บริเวณรองรบัขยะสิง่ปฎิกลู และบรเิวณที่จอดรถเกบ็ขยะ 
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  5.3.5 หองเครื่องสูบนํ้า 1 และ 2 ของตัวโครงการ 
  5.3.6 บริเวณถังเก็บนํ้า จายนํ้า สําหรบัใชในโครงการ  

 

 
ภาพที่ 88 พื้นที่งานระบบของโครงการ ตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
 
6. แนวทางการกําหนดรูปลักษณ ของโครงการ (Sketch Design) 
 หลังจากไดทําการออกแบบ Planing ของตัวโครงการแลวน้ัน ผูวิจัยจึงทําการกําหนด
รูปลักษณของตัวโครงการใหตอบรับกับของมูลตางๆที่ไดทําการคนควาศึกษา การออกแบบผูวิจัยได
คํานึงถึงแนวทางการทําซั้งของชาวประมงพื้นบานที่มีแนวทางการเลือกใชวัสดุที่หางายภายในทองถ่ิน 
การกําหนดรูปลักษณ (Sketch Design) ของตัวโครงการจึงไดกําหนดแนวทางการออกแบบจาก
ภายนอกสูภายในตัวโครงการ เลือกนํารูปแบบอัตลักษณและขอคนพบของซั้งมาใชและเลือกวัสดุที่หา
งายและคงทนนํามาเปนสวนในการ Design ใหกับตัวโครงการ มีแนวทางดังรูปภาพที่ 89 และ 90 
 6.1 Sketch Design รูปลกัษณของตัวโครงการ (อาคาร B1 และ B2) 
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ภาพที่ 89 Sketch Design รูปลักษณของตัวโครงการ (อาคาร B1 และ B2) 
 

 
ภาพที่ 90 Sketch Design รูปลักษณของตัวโครงการ (อาคาร B1 และ B2) 
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 6.2 Sketch Design รูปลกัษณของตัวโครงการ (ศาลาเอนกประสงค) 

 
 
ภาพที่ 91 Sketch Design รูปลักษณของตัวโครงการ (ศาลาเอนกประสงค) 
 

 
ภาพที่ 92 Sketch Design รูปลักษณของตัวโครงการ (ศาลาเอนกประสงค) 
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 6.3 Isometric การเช่ือมโยงสวนตาง ๆ ของตัวโครงการ จากการที่ไดทําการ Sketch 
Design รูปแบบอาคารในสวนตาง ๆ ของตัวโครงการแลวน้ัน ผูวิจัยจึงไดทําการกําหนดรูปแบบ 
Isometric แสดงสวนตาง ๆ ของตัวโครงการใหชัดเจนย่ิงข้ึนมีรูปแบบดังตอไปน้ี 
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7. รูปดานของตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย (Elevation) 
 การกําหนดรูปแบบการออกแบบรูปดานของตัวโครงการน้ัน ผูวิจัยไดศึกษาแนวทางการ
ใชวัสดุที่คลายคลึงกับรูปแบบวัสดุของชาวประมงพื้นบานที่ไดมาจากการทําซั้ง รูปแบบที่จะนํามาใช
ตองตองคํานึงถึงความสอดคลองกับกระบวนการแนวความคิดที่ไดวางไวในขางตน โดยไดทําการ
ออกแบบจากรูปทรงแนวต้ังซึ่งเปนรูปทรงที่คลายคลึงกับซั้งซึ่งมีรูปทรงในลักษณะน้ี รวมไปถึงการใช
วัสดุและสีสันที่สื่อถึงรูปแบบของซั้งไดชัดเจน  
 การออกแบบมองจากรูปดานของตัวโครงการ จะคํานึงถึงการระบายอากาศและการรับ
แสงธรรมชาติภายในโครงการเปนหลักสําคัญ ความชัดเจนในการเลือกใชโทนสีและวัสดุที่แสดงถึง
รูปแบบของซั้งจะเห็นวาผูวิจัยตองการสื่อถึงเสนสาย รูปทรง สีสัน และวัสดุ สามารถมองจากรูปดาน
ของตัวโครงการ 
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8. แบบ Furniture Detail 
 จากการศึกษาคนควาขอมูล การออกแบบแผงสินคาไปถึงแนวความคิดลักษณะ, วัสดุที่ใช
ในการทําแผงสินคาภายในโครงการสามารถสรุปแนวทางการออกแบบ รวมทั้งวัสดุที่ใชและอุปกรณที่
เกี่ยวของไดดังตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 14 แสดงลักษณะ, วัสดุและรปูแบบแผงสินคาภายในโครงการ 

ลักษณะแผง วัสดุท่ีใช  อุปกรณท่ีเก่ียวของ 
1. มีผูน่ังขายดานบน 
2. มีพื้นที่สําหรบัเกบ็ของดานลาง และ
ดานขาง 
3. เปนพื้นที่คอนขางที่จะเปยกอยูตลอด
จึงเลือกใชวัสดุที่ ทนนํ้าและทนสนิม 

ปูนเปลือย และอลมูิเนียม 
เน่ืองจากสามารถทําความ
สะอาดไดงายและคงทน 

1. ถังนํ้า 
2. เบาะรองน่ัง 
3. เขียง, มีด 
4. ถังแชสินคา 
5. อื่นๆ 

  
 ตัวแผงขายสินคาน้ัน มีโครงสรางดานบนสําหรับติดปายช่ือของรานคาแตละราน ซึ่ง
กําหนดใหมีแนวทางที่เหมือนกันคือ ใช LED Light Box ดานในของกลองดานบนนอกจากจะเปน
พื้นที่ติดปายรานคาแลว ยังเปนที่ซอนของงานระบบไฟของแตละแผงไปในตัว 
 โครงสรางดานบนเช่ือมติดกับโครงหลังคาของตัวโครงการ ลักษณะการวางแผงแบงเปน
ชุดตามแบบแปลนของตัวโครงการ มีทั้งหมด 3 แบบ คือ set 10 แผง, set 6 แผง และ set 5 แผง  
 

 
ภาพที่ 100 ลักษณะการวางแผงสินคาภายในตัวโครงการ set 10 แผง 
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ภาพที่ 101 ลักษณะแผงสินคาและรปูตัดของแผงสินคาภายในตัวโครงการ 
 



123 
 

 
ภาพที่ 102 ลักษณะแบบ furniture ที่ใชในสวนรับประทานอาหารของตัวโครงการ 
 
9. ภาพทัศนียภาพของตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
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ภาพที่ 106 Perspective สวนทางเขาดานหนาภายในโครงการ ในสวนตลาดสด 
 

 
ภาพที่ 107 Perspective สวนทางเขาดานขางภายในโครงการ ในสวนตลาดสด 
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ภาพที่ 108 Perspective สวนทางเช่ือมของตัวโครงการ 
 

 
ภาพที่ 109 Perspective สวนทางเช่ือมของตัวโครงการ 
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ภาพที่ 110 Perspective อาคาร B2 สวนรับประทานอาหาร 
 

 
ภาพที่ 111 Perspective อาคาร B2 สวนรับประทานอาหาร 
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ภาพที่ 112 Perspective อาคารศาลาเอนกประสงค 
 
 จากภาพ Perspective ของตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร น้ัน การ
ออกแบบไดคํานึงถึงกระบวนการการศึกษาที่ไดคนควาวิจัย ทําใหการออกแบบตัวโครงการมีความ
กลมกลืนกับบริบทของพื้นที่ต้ังของตัวโครงการและสื่อถึงภูมิปญญาประมงพื้นบาน อีกทั้งยังคํานึงถึง
การเขาของแสงและลมจากธรรมชาติ ควบคูไปกับงานระบบประหยัดพลังงานซึ่งสามารถทําใหตัว
โครงการตลาดรักษอาวไทย อ.ปะทิว จ.ชุมพร เปนโครงการที่ประหยัดพลังงานตอบรับกับการอนุรักษ
โลกของเราในทุกวันน้ีอีกดวย  
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บทท่ี 7 
 

สรุปผลของการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 
1. สรุปผลของการศึกษา 
 ในการดํารงชีวิตของประชาชนภายในชุมชนตางๆ น้ัน ข้ึนอยูกับสิ่งสําคัญอยางหน่ึงซึ่งถือ
เปนปจจัยและตัวแปรที่สงผลตอความเปนอยูภายในชุมชนน่ันก็คือ เศรษฐกิจ 
 เศรษฐกิจ ถือเปนกระบวนการที่มีผลเปนอยางมากในการประกอบอาชีพ การใชชีวิตของ
ประชากรภายในชุมชน ชุมชนที่มีเศรษฐกิจที่ดีก็จะเปนชุมชนที่มีประชากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเชนกัน  
 ทางภาคใตของประเทศไทยน้ันนอกจากอาชีพเกษตรกรรมแลว ประชากรในถองถ่ิน
ตางๆ ยังนิยมที่จะประกอบอาชีพประมง เน่ืองจากภาคใตเปนภาคที่มีแนวอาณาเขตติดกับทะเลเปน
สวนใหญ หมูบานที่ต้ังอยูตามแนวริมชายฝงจึงเปนหมูบานที่มีการทําการประมงพื้นบานเปนอาชีพ
หลัก แตทรัพยากรในทุกวันน้ีทําใหอาชีพประมงพื้นบานมีรายไดที่ตํ่า สืบเน่ืองจากพืชพันธุสัตวนํ้าที่
เปนสวนสําคัญในการประกอบอาชีพประมงไดลดจํานวนลงไปเปนอยางมาก จนบางชนิดถึงกับเกือบ
สูญพันธุเพราะฝมือการทําลายของมนุษย จึงทําใหผูประกอบอาชีพประมงพื้นบานไมมีอาชีพที่จะทํา
กิน สงผลไปถึงการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจภายในชุมชนทําใหหยุดชะงักและชะลอการเติบโตไม
สามารถพัฒนาตอไปในอนาคต 
 ซั้ง หรือปะการังเทียมพื้นบาน ถือเปนภูมิปญญาที่มีมาต้ังแตสมัยโบราณ เพื่อจะอนุรักษ
พันธุสัตวนํ้าในฤดูวางไขใหโอกาสไดเจริญเติบโตตอไปในอนาคต ซึ่งภูมิปญญาน้ีถือเปนสวนสําคัญใน
การประกอบอาชีพประมงมาเปนระยะเวลาที่ยาวนานทําใหชาวประมงพื้นบานประกอบอาชีพการทํา
ประมงไดอยางย่ังยืน อีกทั้งยังแฝงไวดวยการแสดงออกถึงความรวมมือ และความสามัคคีในหมูชุมชน
ขณะที่รวมกันสรางซั้งข้ึนมาอีกดวย 
 แหลงเศรษฐกิจที่สําคัญของชุมชนแตละชุมชนน่ันก็คือ ตลาด เพราะเปนแหลงรวมผูคน
ทุกเพศทุกวัย ทําใหผูคนภายในชุมชนออกมาจับจายซื้อของเรียกไดวาเปนจุดศูนยกลางของชุมชนแต
ละชุมชน เศรษฐกิจของชุมชนจะสามารถพัฒนาไดดีจําเปนตองมีแหลงเศรษฐกิจที่ดีเปนจุดศูนยกลาง
ในการประกอบอาชีพและประกอบกิจกรรมตางๆ ของประชากรภายในชุมชน 
 การออกแบบตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย โดยใชภูมิปญญาประมงพื้นบานสมัยโบราณ
จึงเปนโครงการที่เสนอแนวทางการสงเสริมการและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนประมง
พื้นบาน โดยใชภูมิปญญาการสรางซั้งมาเปนสื่อถึงการแสดงความรวมมือ ชวยเหลือ อนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งตางๆเหลาน้ีจะสงผลไปถึงการประกอบอาชีพ เมื่อชุมชนมีการประกอบอาชีพที่
มั่นคงอยางย่ังยืนแลว เศรษฐกิจของชุมชนก็จะสามารถเจริญเติบโตและกาวหนาตอไปในทางที่ดีใน
อนาคตตอไป 
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ภาพที่ 113 ตลาดแสดงถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 
 
2. ขอคนพบ 
 2.1 ในการศึกษาภูมิปญญาและแนวความคิดในการทําซั้งน้ัน ในปจจุบันการใชภูมิปญญา
พื้นบานในการจัดทําไดมีชาวประมงพื้นบานใชภูมิปญญาน้ีนอยมาก เหลือแคเฉพาะกลุมเทาน้ัน 
เน่ืองจากมีกระบวนการที่วุนวายและวิธีการหลายข้ันตอน ทุกวันน้ีจึงมีการทําประการังเทียมจากวัสดุ
อื่นๆ แลวนําไปวางทิ้งในทะเลเปนจํานวนมาก เมื่อเวลาลวงเลยไปวัสดุเหลาน้ันก็จะกลายไปเปนขยะ
ทะเลอูในทะเลยายนานไปเปนสิบป การกระทําเชนน้ีในความเช่ือของชาวประมงบางกลุม ถือเปนการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติทางออม แตกตางจากภูมิปญญาประมงพื้นบานที่มีมาแตโบราณ ซั้งน้ันทํา
ข้ึนมาจากวัสดุในธรรมชาติ สามารถยอยสลายไดไปตามอายุการใชงาน เมื่อหมดอายุแลวก็จะยอย
สลายไปไดเองตามวิถีธรรมชาติ ไมเปนมลพิษและมลภาวะตอสิ่งแวดลอม ตอบรับกับนโยบายอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี  
 2.2 ซั้ง นอกจากจะเปนเครื่องมือดึงดูดสัตวนํ้าแลว ผูวิจัยไดคนพบวายังเปนอุปกรณ
ดึงดูดมนุษย ซั้งยังสามารถทําใหชาวประมงพื้นบานหรือผูที่สนใจศึกษาเรียนรูวิธีการใหมารวมกัน รวม
แรงรวมใจ สมานสามัคคี ชวยกันจัดสรางข้ึนมาต้ังแตเริ่มจนจบ กลาวไดวา ซั้งนอกจากจะเปน
เครื่องมือดึงดูดสัตวนํ้าแลวยังเปนเครื่องมือดึงดูดคนอีกดวย 
 2.3 จากการศึกษางานออกแบบตลาดสด ผูวิจัยไดนําประเด็นหัวขอสําคัญในการ
ออกแบบตลาดสดบวกกับ ซั้งภูมิปญญาประมงพื้นบาน มาออกแบบตัวโครงการตลาดรักษอาวไทย 
สามารถทําใหพื้นที่ตางๆ เช่ือมโยงถึงกันไดและทําใหออกแบบไดตรงกับ Concept Design โซนแตละ
โซนมีความเช่ือมโยงถึงกันอยางตอเน่ืองในแตละพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถนําแนวทางการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติเขามาชวยในตัวโครงการดวยแลว ทําใหตัวโครงการตลาดรักษอาวไทยสมบูรณ
ตรงกับมาตรฐานของตลาดสดที่ไดกําหนดไวเปนอยางดี 
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3. ขอเสนอแนะ  
 3.1 จากการสัมภาษณในกลุมองคกรณบริหารสวนตําบล ถึงเรื่องแนวทางการจัดต้ัง
โครงการ เน่ืองดวยตัวโครงการเปนตลาดสดเกี่ยวกับอาหารทะเลเพียงอยางเดียว สินคาอาหารบริโภค
ประเภทอื่นจึงไมมีพื้นที่แผงสินคาภายในตลาด เน่ืองจากจํานวนแผงที่ตัวโครงการจัดข้ึนมาน้ัน อางอิง
จากจํานวนกลุมประมงพื้นบานในพื้นที่ที่ไดทําการสํารวจ กลุมองคการบริหารสวนตําบลจึงเสนอพื้นที่
บริเวณโครงการใหมีพื้นที่เปนตลาดสดครบวงจรณในอนาคต หากมีความตองการแผงสินคาของกลุม
ผูคามากเพียงพอ 
 3.2 พื้นที่ตลาดเกาซึ่งอยูใกลเคียงกันควรที่จะทําการ Renovation ใหกลับมามีความ
คลายคลึงกับตัวโครงการ หากสามารถทําไดจะเปนแนวทางที่ดีมากเน่ืองจากจะทําใหตัวโครงการแบง
หมวดหมูสินคาไดอยางชัดเจนของแตละโครงการ 
 3.3 กลุมชาวประมงพื้นบานเสนอแนวความตองการพื้นที่แนวชายฝงทะเลเพื่อการวางซั้ง
เพิ่มข้ึน เน่ืองจากบริเวณซั้งน้ันจะมีประชากรสัตว นํ้าเขามาอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ซั้งทําให
ทรัพยากรสัตวนํ้าเพิ่มข้ึนไดอยางชัดเจนในระบะเวลาอันสั้น จึงอยากเสนอแนวทางเพิ่มพื้นที่การวางซัง้
ริมชายฝงทะเล  
 

 
ภาพที่ 114 การจัดวางซั้งของชาวประมงพื้นบาน  
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 เขาถึงไดจากhttp://www.saveoursea.net/forums/showthread.php?t=182. 
โครงการศึกษาหมูบานประมงตนแบบนํารอง. วางซั้งในทะเล. เขาถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ 2555. 
 เขาถึงไดจาก http://www.pramongtanee.com/image/tid/35?page=1 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. การสุมตัวอยาง แนวทางการเลือกกลุมตัวอยางในงานวิจัย. เขาถึงเมื่อ 2 
 มีนาคม 2555. เขาถึงไดจากhttp://pioneer.netserv.chula.ac.th/~jaimorn 
 /re6.html 
ชมรมนักทองเที่ยวและตกปลา. การวางซั้งตามแนวชายฝงทะเล. เขาถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ 2555.
 เขาถึงไดจาก http://www.phuketsportfishingclub.com/index.php?lay. 
ชมรมนักตกปลาจังหวัดภูเก็ต. แนวทางการจัดวางซั้งของชาวประมงพ้ืนบาน. เขาถึงเมื่อ 22 
 กุมภาพันธ 2555. เขาถึงไดจากhttp://www.phuketsportfishingclub.com/index. 
 php?lay=boardshow&acphuketsportfishingclubcom&thispage=2&No=12628
 57 
_________. ปะกา รังเ ทียมคอนกรีต .  เ ข า ถึง เมื่ อ  23 กุมภาพันธ  2555 .  เข า ถึง ไดจาก 
 www.phuketsportfishingclub.com 
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 เขาถึงไดจากhttp://www.9leang.com/?p=1935/ตลาดทะเลไทย.php 
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บริษัท คอนซัลแทน ออฟเทคโนโลยี จํากัด. คูมือการออกแบบตลาดสด ฉบับปรับปรุง. พิมพครั้งที่ 
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สมาคมชาวประมงพื้นบานแหงประเทศไทย. องคกรประมงพ้ืนบาน. เขาถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ 2555.
 เขาถึงไดจากwww.wetlandthai.org/data/problem.html. 
สวนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. การจัดสรางปะการังเทียมในประเทศไทย.  
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กฎระเบียบ หลักเกณฑและมาตรฐานท่ีใชในการออกแบบตลาดสด1 
 
1. กฎระเบียบและหลักเกณฑตาง ๆ 
 ในการศึกษา ออกแบบและจัดทําคูมือการออกแบบตลาดสด ที่ปรึกษาจะไดพิจารณา
ความตองการตาง ๆ ตามเกณฑที่แนะนําตามสัญญาอยางครบถวน และศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ 
มาตรฐาน ของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งแนวคิดตลาดสดนาซื้อ และปอาหารปลอดภัย เปนหลัก 
กฎหมายที่เกี่ยวของและหลักเกณฑตามประกาศของหนวยงานที่ใหแนวทาง และแนวคิดที่เกี่ยวของ 
กับตลาดสด มีดังตอไปน้ี 
 1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
 (1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร (ดูมาตรา 8(11)) 
 (2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดการรับนํ้าหนักความตานทาน ความคงทน ลักษณะและ
คุณสมบัติของวัสดุที่ใชในการกอสรางดัดแปลง หรือซอมแซมอาคาร และการรับนํ้าหนักความ
ตานทาน และความคงทนของอาคาร หรือ พื้นดินที่รองรับอาคาร (ดูมาตรา 8(2) และ (3)) (มีการ
แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540)) 
 (3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 วาดวยการกําหนดลักษณะและขนาดของที่จอดรถ และประเภทของอาคารที่ตองมี
ที่จอดรถ (ดูมาตรา 79) (มีการแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2479) 
 (4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต 
การตอใบอนุญาต การออกใบรับรอง การขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง และการออก
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (ดูมาตรา 8(12) และมาตรา 39 วรรค 2) (มีการแกไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 29(พ.ศ.2538) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2538)) 
 (5) กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดโครงสราง และอุปกรณอันเปนสวนประกอบของอาคารสูง และ
อาคารขนาดใหญพิเศษ (ดูมาตรา 8(1) (4) (6) (7) และ (8)) (มีการแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)) 
 (6) กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดแบบ และวิธีการ เกี่ยวกับการติดต้ังระบบการปองกันอัคคีภัย 

                                                             
 

1บริษัท คอนซัลแทน ออฟเทคโนโลยี จํากัด. คูมือการออกแบบตลาดสด ฉบับปรับปรุง. 
พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน, 2551. 
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แบบและจํานวนหองนํ้าและหองสวม ระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ และระบบจาย
พลังงานไฟฟาสํารอง สําหรับกรณีฉุกเฉิน (ดูมาตรา 8(4) (5) และ(6)) 
 (7) กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดลักษณะ และขนาดของที่จอดรถ รวมทั้งการกําหนดลักษณะ
ของอาคารจอดรถ รวมทั้งการกําหนดลักษณะของอาคารจอดรถ ซึ่งติดต้ังระบบยกรถข้ึนลงระหวาง
ช้ันของอาคารดวยลิฟตหรือระบบเคลื่อนยายรถดวยเครื่องจักรกล (ดูมาตรา 8(1) และ (9)) 
 (8) กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดระบบการระบายนํ้า การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ดู
มาตรา 8(6)) (มีการแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 51(พ.ศ. 2541)) 
 (9) กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 วาดวยการแกไขเพิ่มเติมความในวรรคสี่ของขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2528) (ดูมาตรา 8(12)) 
 (10) กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหเจาพนักงานทองถ่ินมี
อํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารปรับปรุง หรือแกไขระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับ อัคคีภัย
ของอาคาร (ดูมาตรา 46 วรรคหน่ึง) 
 (11) กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 วาดวยการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) กําหนดลักษณะและ
คุณสมบัติของวัสดุที่ใชเปนโครงสรางของอาคารและกระจกที่ใชในการกอสราง (ดูมาตรา 8(2) และ
(3)) 
 (12) กฎกระทรวง ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดการรับนํ้าหนักความตานทาน และความคงทนของอาคารหรือ
พื้นดินที่รองรับอาคารสําหรับการกอสรางอาคารในเขตที่อาจไดรับแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว (ดู
มาตรา 8(3)) 
 (13) กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 วาดวยการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2538) กําหนดประเภทและ
ลักษณะอาคารที่ตองจัดใหมีระบบการระบายนํ้า และระบบบําบัดนํ้าเสีย รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพนํ้า
ทิ้ง (ดูมาตรา 8(6)) 
 (14) กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน เน้ือที่ ที่ต้ังของอาคาร ระดับเน้ือ
ที่ของที่วางภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร และระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขต
ที่ดินของผูอื่นหรือระหวางอาคารกับถนน ทางเทา หรือที่สาธารณะ 
 2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  
  (1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่อง สุขลักษณะตลาด 
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 3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 
2535 
 4) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 
 5) พระราชบัญญัติการสงเสริมและอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 
 6) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 
 7) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
 (1) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 (2) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
ประเภทของอาคารเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้าเสียลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ 
หรือออกสูสิ่งแวดลอม 
 8) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ 
 (1) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การคิดคํานวณพื้นที่ใชสอย จํานวน อาคาร
และจํานวนหองของอาคารหรือกลุมอาคาร วิธีการเก็บตัวอยางนํ้า ความถ่ีและระยะเวลาในการเก็บ 
ตัวอยางนํ้า 
 9) เกณฑการพัฒนาและยกระดับตลาดสด ในการประเมินตลาดสด นาซื้อ (ดาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม) ดังแสดงในตารางที่ 3.1-1 โดยพิจารณาผลการประเมินดังน้ี ระดับดีจะตอง 
ผานเกณฑขอ 1-17 ระดับดีมากจะตองผานเกณฑขอ 18-40 อีกอยางนอย 18 ขอ 
 10) แผนยุทธศาสตรความปลอดภัยดานอาหาร โครงการความปลอดภัยดานอาหาร
(Food safety)กระทรวงสาธารณสุขจากขอมูลที่ไดทําการศึกษาทั้งหมดที่ปรึกษาไดเสนอเปน
หลักเกณฑในการออกแบบตลาดสด ที่รวบรวมไวในคูมือการออกแบบ ดังแสดงในตารางที่ 3.1-2 
 
ตารางที่ 3.1-1 เกณฑการพัฒนาและยกระดับตลาดสด ในการประเมินตลาดสด นาซื้อ 
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ตารางที่ 3.1-1 เกณฑการพัฒนาและยกระดับตลาดสด ในการประเมินตลาดสด นาซื้อ (ตอ) 

 

 
 
ตารางที่ 3.1-2 เกณฑการออกแบบตลาดสดเทศบาล 
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ตารางที่ 3.1-2 เกณฑการออกแบบตลาดสดเทศบาล (ตอ) 

 

 
 
2. แนวความคิดการกําหนดขนาดของตลาดสด 
 2.1 ตลาดสดเขาขาย อาคารประเภท ก. (2,500 ตารางเมตรขึ้นไป) 
 ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ลงราชกิจจานุเบกษา เลม 
111 ตอนพิเศษ 9ง วันที่ 4กุมภาพันธ 2537) กลาวคือ ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกช้ันของอาคาร
หรือกลุมของอาคารต้ังแต 2,500 ตารางเมตรข้ึนไป จัดเปนอาคารประเภท ก. มาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ้าทิ้งตองมีคาดังตอไปน้ี 
 - ความเปนกรด-ดางตองมีคาระหวาง 5-9 
 - บีโอดีตองมีคาไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 
 - สารแขวนลอยตองมีคาไมเกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร 
 - ซัลไฟดตองมีคาไมเกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร 
 - สารที่ละลายไดทั้งหมดตองมีคาเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในนํ้าใชตามปกติไม
เกิน 500มิลลิกรัม/ลิตร 
 - ตะกอนหนักตองมีคาไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 
 - นํ้ามันและไขมันตองมีคาไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 
 - ทีเคเอ็น ตองมีคาไมเกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร 
 จากการสํารวจขอมูลภาคสนามสวนใหญจะเปนตลาดสดของเทศบาลนครทั้งหมด
โดยเทศบาลนครดังกลาวมีจํานวนประชากรคอนขางมากมีประชากรต้ังแต 50,000 คนข้ึนไปหรือมี
ความหนาแนน 3,000 คน ตอ 1ตารางกิโลเมตร สภาพเศรษฐกิจมีการแขงขันสูงและเปนสถานที่
ทองเที่ยวสําคัญของประเทศ จะมีตลาดกระจายอยูหลายจุดในเทศบาล ทั้งของเอกชนและเทศบาล 
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เพื่ออํานวยความสะดวกและการเขาถึงตลาดไดงาย โดยทั่วไปจะมีจํานวนแผงประมาณ 350-400 แผง 
พื้นที่ประมาณ 2,500-4,000 ตารางเมตร 

 2.2 ตลาดสดเขาขายอาคารประเภท ข. (ระหวาง 1,500 – 2,500 ตารางเมตร) 
 ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ลงราชกิจจานุเบกษา เลม 
111 ตอนพิเศษ 9ง วันที่ 4 กุมภาพันธ 2537) กลาวคือ ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกช้ันของอาคาร
หรือกลุมของอาคารต้ังแต 1,500 ตารางเมตร แตไมถึง 2,500 ตารางเมตร จัดเปนอาคารประเภท ข. 
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งตองมีคาดังตอไปน้ี 
 - บีโอดีตองมีคาไมเกิน 30 มิลลิกรัม /ลิตร 
 - สารแขวนลอยตองมีคาไมเกิน 40 มิลลิกรัม / ลิตร 
 จากการสํารวจขอมูลภาคสนามสวนใหญ จะเปนตลาดสดของเทศบาลเมืองเปนสวน
ใหญ มีประชากรไมเกิน 10,000 คน ความหนาแนน 3,000 คน/ ตารางกิโลเมตร จะมีตลาดกระจาย

อยูตามแหลงชุมชนที่หนาแนนของเทศบาล โดยจะมีจํานวนแผงอยูประมาณ 200 – 250 แผง 

 2.3 ตลาดสดเขาขายอาคารประเภท ค. (ระหวาง 1,000 – 1,500 ตารางเมตร) 
 ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ลงราชกิจจานุเบกษา เลม 
111 ตอนพิเศษ 9ง วันที่ 4 กุมภาพันธ 2537) กลาวคือ ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกช้ันของอาคาร
หรือกลุมของอาคารต้ังแต 1,000 ตารางเมตร แตไมถึง 1,500 ตารางเมตร จัดเปนอาคารประเภท ค. 
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งตองมีคาดังตอไปน้ี 
 - บีโอดีตองมีคาไมเกิน 40 มิลลิกรัม /ลิตร 
 - สารแขวนลอยตองมีคาไมเกิน 50 มิลลิกรัม / ลิตร 
 - ซัลไฟดตองมีคาไมเกิน 3 มิลลิกรัม / ลิตร 
 - ทีเคเอ็น ตองมีคาไมเกิน 40 มิลลิกรัม / ลิตร 
 จากการสํารวจขอมูลภาคสนามสวนใหญ จะเปนตลาดสดของเทศบาลเมืองและ

เทศบาลตําบลบางแหง มีประชากรไมเกิน 10,000 คน โดยจะมีจํานวนแผงอยูประมาณ 100 – 200 
แผง 

 2.4 ตลาดสดเขาขายอาคารประเภท ง. (ระหวาง 500 – 1,000 ตารางเมตร) 
 ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ลงราชกิจจานุเบกษา เลม 
111 ตอนพิเศษ 9ง วันที่ 4 กุมภาพันธ 2537) กลาวคือ ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกช้ันของอาคาร
หรือกลุมของอาคารต้ังแต 500 ตารางเมตร แตไมถึง 1,000 ตารางเมตร จัดเปนอาคารประเภท ง. 
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งตองมีคาดังตอไปน้ี 
 - บีโอดีตองมีคาไมเกิน 50 มิลลิกรัม /ลิตร 
 - สารแขวนลอยตองมีคาไมเกิน 50 มิลลิกรัม / ลิตร 
 - ซัลไฟดตองมีคาไมเกิน 4 มิลลิกรัม / ลิตร 
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 - ทีเคเอ็น ตองมีคาไมเกิน 40 มิลลิกรัม / ลิตร 
 จากการสํารวจขอมูลภาคสนามสวนใหญ จะเปนตลาดสดระดับเทศบาลตําบลเกือบ

ทั้งหมด โดยจะมีจํานวนแผงอยูประมาณ 50 – 100 แผง 
 
3. แนวความคิดการออกแบบดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
 มาตรการการจัดการสิ่งแวดลอมและสุขวิทยาสวนบุคคลของตลาดสด สามารถอางอิง
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
สําหรับตลาดสดประเภทที่ 1 โดยครอบคลุมทั้งตลาดประเภท ก ข ค และ ง กลาวคือ 
 (1) จะตองจัดใหมีที่รวบรวมมูลฝอยขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแตละวัน 
มีการปกปดสามารถปองกันสัตวเขาไปคุยเข่ียได ต้ังอยูนอกตัวอาคารตลาด และอยูในพื้นที่ที่รถเขา
ออกไดสะดวก ทั้งน้ีโดยกําหนดใหหนวยงานทองถ่ินที่รับผิดชอบในการเก็บขนมูลฝอยนําไปกําจัด
ดําเนินการเปนประจําทุกวันไมใหเหลือตกคางหลังจากน้ันใหลางทําความสะอาดทันที และระบายนํ้า
เสียที่เกิดข้ึนลงสูระบบทอรวบรวมนํ้าเสีย 
 (2) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยที่ไมรั่วซึมและมีฝาปดประจําทุกแผง 
 (3) จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเปนประจํา และดูแลที่รวบรวมมูลฝอยรวม
ใหถูกสุขลักษณะเสมอ 
 (4) จัดใหมีการทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน และลางตลาดตามหลักการ
สุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
 (5) จัดใหมีการดูแลความสะอาดของหองนํ้า หองสวม ที่ถายปสสาวะ บอดักมูลฝอย บอ
ดักไขมันและระบบบําบัดนํ้าเสีย ใหใชการไดดีตลอดเวลา 
 (6) หามกระทําการอันอาจจะทําใหเกิดเหตุรําคาญ หรือการระบาดของโรคติดตอ 
ดังตอไปน้ี 
 1) นําสัตวทุกชนิดเขาไปในตลาด เวนแตสัตวที่นําไปขังไวในที่ขังสัตวเพื่อจําหนาย 
 2) สะสม หมักหมม สิ่งหน่ึงสิ่งใดในตลาด ทําใหสถานที่สกปรก รกรุงรังหรือเปนที่
เพาะพันธุสัตวนําโรค 
 3) ถายเท ทิ้ง มูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจากที่ซึ่งจัดไวสําหรับรองรับมูล
ฝอย หรือสิ่งปฏิกูล 
 4) ทําใหนํ้าใชในตลาดเกิดสกปรกข้ึน จนเปนสาเหตุใหเสื่อม หรืออาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพ 
 5) กอหรือจุดไฟไวในลักษณะซึ่งนาจะเปนที่เดือดรอน หรือเกิดอันตรายแกผูอื่น 
 6) ใชตลาดเปนที่พักอาศัยหลับนอน 
 7) กระทําการอื่นใดที่จะกอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น 
 (7) จัดระเบียบและกฎเกณฑในการรักษาความสะอาดของตลาดในเรื่อง การจัดหมวดหมู
สินคาการดูแลความสะอาดแผงขายสินคา การรวบรวมมูลฝอย การลางตลาด และการอื่นๆ เชน การ
ฝกอบรมผูขายของและผูชวยขายของ 
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 (8) กําหนดใหผูขายของและผูชวยขายของในตลาด ตองมีสุขลักษณะสวนบุคคล
ดังตอไปน้ี 
4. แนวความคิดการออกแบบดานระบบสาธารณูปโภค 
 4.1 ระบบไฟฟากําลัง และระบบสื่อสาร 
 มาตรฐานและขอกําหนด 
 1) มาตรฐานที่ใชในการออกแบบและติดต้ังใหปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานและ
กฎดังตอไปน้ี 
 - มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยของ “วสท.” 
 - การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 
 - การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
 - กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟา 
 - กฎขอบังคับขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารวาดวย
สุขลักษณะทั่วไป(GMP) 
 - International Electro-Technical Commission (IEC) 
 - National Electric Code (NEC) 
 - National Fire Protection Association (NFPA) 
 - Illumination Engineering Society of North America (IES) 
 - Committee of Illumination Engineers (CIE) 
 - American National Standard Institute (ANSI) 
 2) มาตรฐานของผลิตภัณฑที่นํามาใชติดต้ังในโครงการตองไดรับการรับรองจาก
มาตรฐานดังตอไปน้ี 
 - มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
 - International Electro-Technical Commission (IEC) 
 - Underwriters Laboratories Inc. (UL) 
 - National Electric Code (NEC) 
 - Deutsche Industrienorm (DIN) 
 - American Society of Testing Material (ASTM) 
 - Japanese Industrial Standard (JIS) 
 - National Electrical Manufaciturers’ Association (NEMA) 
 4.2 ระบบสุขาภิบาล 
 4.2.1 ระบบทอประปา 
 ระบบทอประปาภายในอาคาร ไมเพียงตองใหไดนํ้าประปาที่อยูในระบบทอมี
ขนาดความดันพอเหมาะ และมีปริมาณนํ้าประปาที่เพียงพอตลอดเวลา ยังตองการนํ้าประปาที่สะอาด 
ปราศจากกลิ่นและรสที่ไมพึงปรารถนา สําหรับเครื่องสุขภัณฑตางๆ ที่มีใชอยูในหองนํ้าจําเปนตองมี
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อัตราไหลและความดันของนํ้าที่เหมาะสมกับเครื่องสุขภัณฑน้ัน ๆ เพื่อสามารถใชเครื่องสุขภัณฑได
อยางมีประสิทธิภาพ และไมทําใหเกิดเสียงดังข้ึน 
 หลักเกณฑในการออกแบบระบบทอประปา 
 มาตรฐานท่ีใชในการออกแบบ 
 1) มาตรฐานการเดินทอภายในอาคาร ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ (E.I.T. STANDARD) หมายเลข 1004-16 
 2) มาตรฐานของการประปานครหลวง 
 3) มาตรฐานการประปาสวนภูมิภาค 
 4) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) 
 5) ASTM (AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIAL) 
 6) NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION AND ASSOCIATION) 
 7) UL (UNDERWRITERS DLABORATORIES INC) 
 8) FM (FACTORY MUTUAL RESEARCH CORPORATION) 
 9) DIN (NORMANN DUTCHER NORM) 
 10) JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD) 
 11) ANSI (AMERICANATIONAL STANDARD INSTITUTE) 
 แนวคิดในการออกแบบ 
 1) ตลาดสดควรมีนํ้าใชที่สะอาด และแรงดันอยางเพียงพอ 
 2) นํ้าประปารับมาจากการประปาภูมิภาค 
 3) ในกรณีแรงดันนํ้าไมเพียงพอใชระบบจายนํ้าประปาจากหอถังสูง ซึ่งมี
ปริมาตรไมนอยกวาความตองการนํ้าภายใน 1 วัน ความสูงของถังไมตํ่ากวา 20 เมตร 
 4) แรงดันนํ้าทุกจุดในตลาดสด ตองไมนอยกวา 1.5 บาร 
 5) อัตราการจายนํ้าเขาระบบนํ้าประปาสูงสุด จะตองไมนอยกวาคาความ
ตองการใชนํ้าตอช่ัวโมงสูงสุด (2.5 เทาของคาเฉลี่ยความตองการนํ้าใชตอวันหารดวย 8 ช่ัวโมง) 
 6) ความเร็วนํ้าในเสนทอจายนํ้า ไมเกิน 1.8 เมตรตอวินาที 
 7) ทอที่ใชเปนทอเหล็กอาบสังกะสี หรือ PVC Class 13.5 
 4.2.2 ระบบสุขาภิบาล 
 ระบบสุขาภิบาลประกอบดวย ระบบทอนํ้าทิ้ง ทอนํ้าฝนและทออากาศ นํ้าที่
ปลอยใหไหลทิ้งออกจากอาคาร โดยมากจะไหลลงสูทอระบายนํ้าสาธารณะ หรือลงสูระบบบําบัดนํ้า 
เสีย กอนที่จะไหลทิ้งลงสูทอระบายนํ้าสาธารณะ 
 หลักเกณฑในการออกแบบระบบสุขาภิบาล 
 มาตรฐานท่ีใชในการออกแบบ 
 1) มาตรฐานการเดินทอภายในอาคารของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ (E.I.T STANDARD) หมายเลข 1004-16 
 2) มาตรฐานของการประปาสวนภูมิภาค 
 3) มาตรฐานการประปานครหลวง 
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 4) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) 
 5) ASTM (AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIAL) 
 แนวคิดในการออกแบบ 
 1) ออกแบบทอนํ้าเสียแยกจากทอนํ้าฝน 
 2) นํ้าเสียจากตลาดจะถูกรวบรวมไปยังระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 
 3) ออกแบบใหเปนลักษณะ Gravity Flow มากที่สุด 
 4) นํ้าเสียจากหองนํ้าระบายลงสูระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 5) ทอที่ใชเปน PVC Class 8.5 
 4.2.3 ระบบปองกันอัคคีภัย 
 ระบบปองกันอัคคีภัยภายในอาคารมีอยูหลายแบบข้ึนอยูกับลักษณะการใช
สอยของอาคาร และวัสดุที่เปนเช้ือเพลิง ซึ่งอาศัยองคประกอบ 3 ประการ ที่ทําใหเกิดการลุกไหมข้ึน 
คือ เช้ือเพลิง ความรอน และออกซิเจน ดังน้ันในการดับไฟควรทําการกําจัดองคประกอบดังกลาว 
ทั้งหมดหรืออยางใดอยางหน่ึง 
 หลักเกณฑในการออกแบบระบบปองกันอัคคีภัย 
 มาตรฐานท่ีใชในการออกแบบ 
 1) มาตรฐานการปองกันอัคคีภัย ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
 2) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) 
 3) ASTM (AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIAL) 
 4) NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION AND ASSOCIATION) 
 5) UL (UNDER WRITERS LABORATORIES INC.) 
 6) FM (FACTORY MUTUAL RESEARCH CORPORATION) 
 แนวคิดในการออกแบบระบบปองกันอัคคีภัย 
 1) ระบบดับเพลิงที่ใชจะเปนระบบชนิดทอแหง 
 2) มีหัวรับนํ้าดับเพลิงอยูในบริเวณที่เขาถึงไดงาย 
 3) ตูฉีดนํ้าดับเพลิงอยูหางกันไมเกิน 64 เมตร 
 4) ถังดับเพลิงแบบมือถือขนาดบรรจุ 4.5 กิโลกรัม 
 4.3 ระบบการจัดการดานมลภาวะ 
 4.3.1 ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 (1) กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 
 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดแบงประเภทของตลาดออกเปน 3 ประเภท คือ 
 a. ตลาดประเภทที่ 1 ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการ
เปนการประจําหรืออยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง และมีลักษณะตามที่กําหนด 
 b. ตลาดประเภทที่ 2 ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนิน
กิจการเปนการประจําหรืออยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง และมีลักษณะตามที่กําหนด 
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 c. ตลาดประเภทที่ 3 ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนิน
กิจการเปนช่ัวคราวหรือเปนครั้งคราว หรือตามวันที่กําหนดและมีลักษณะตามที่กําหนดในคูมือน้ีจะ
พิจารณาเฉพาะตลาดประเภทที่ 1 เทาน้ัน โดยในประเด็น เกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าเสียของตลาดใน
กฎกระทรวงน้ีไดระบุในขอ 5(12) ใหตลาดตองมีทางระบายนํ้าทําดวยวัสดุถาวร เรียบ ทางระบายนํ้า
ภายในตลาดตองเปนแบบเปด สวนทางระบายนํ้ารอบตลาดตองเปนแบบรูปตัวยู และมีตะแกรงปดที่
สามารถเปดทําความสะอาดไดงาย มีความลาดเอียง ระบายนํ้าไดสะดวก มีบอดักมูลฝอย บอดักไขมัน
และระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยนํ้าทิ้งจะตองไดมาตรฐานนํ้าทิ้งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
เวนแตจะไดจัดสงนํ้าเสียไปบําบัดในระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของราชการสวนทองถ่ินโดยไดเสีย
คาบริการตามอัตราของราชการทองถ่ินน้ัน จึงกลาวไดวาในการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียสามารถ
ทําไดทั้ง 2 กรณี คือ 
 1) ในกรณีที่หากเทศบาลใดมีระบบบําบัดนํ้าเสียของสวนกลางที่สามารถ
รองรับนํ้าทิ้งจากกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ กิจการตลาดสดสามารถสงนํ้าเสียที่เกิดข้ึนไปยัง
ระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลได โดยไมจําเปนตองมีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของกิจการตลาดเอง แต
นํ้าเสียที่สงเขาบําบัดตองไมเกินคาการออกแบบของระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลที่จะรองรับได ซึ่งจะมี
ผลใหตลาดสดมีองคประกอบของหนวยการบําบัดนํ้าเสียนอยลง กลาวคือ ทางตลาดสดจะตองทําการ
บําบัดนํ้าเสียเบื้องตน ซึ่งประกอบดวย ตะแกรงดักมูลฝอย บอดักไขมันและบอพักนํ้าเสียรวม กอน
ปลอยลงสูระบบรวบรวมนํ้าเสียของเทศบาลเพื่อนําไปบําบัดตอไป และ 
 2) ในกรณีที่เทศบาลยังไมมีระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลาง กิจการตลาดสด
มีความจําเปนตองมีระบบบําบัดนํ้าเสียเต็มรูปแบบเพื่อบําบัดนํ้าเสียจนมีคุณภาพเปนไปตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม1/ เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ลงราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนพิเศษ 9ง วันที่ 4 
กุมภาพันธ 2537)และกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 โดยกฎหมายทั้ง 2 ฉบับอางอิงตามขนาดพื้นที่ใชสอย (ดังแสดงใน ตารางที่ 
5.4.3.1-1) 
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ตารางที่ 5.4.3.1-1 คามาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 

 
 หมายเหตุ: วิธีการตรวจสอบลักษณะน้ําท้ิงจากอาคารเปนไปตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหน้ําและน้ําเสียใน Standard Methods for 
 Examination of Water and Wastewater ซ่ึง APHA : American Public Health Association, AWWA : American Water Works Association 
 และ WPCF : Water Pollution Control Federation รวมกันกําหนดไว 
 *=เปนคาท่ีเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ําตามปกติ 
 ท่ีมา : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภท และ 
 บางขนาด ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เลม 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2537 
 

 (2) แนวคิดในการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 1) ปริมาณนํ้าเสีย 
 จากการสํารวจขอมูลภาคสนามพบวาปริมาณนํ้าใชของแผงจําหนาย
สินคา แตละประเภทมีความแตกตางของขอมูลคอนขางมากในแตละภูมิภาค ซึ่งมีความเปนไปไดวา 
พฤติกรรมการบริโภคในแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน รวมทั้งปจจัยทางดานรายได ความนิยมในการ
เขามาใชบริการ ประเภทและคุณภาพของสินคา มาตรฐานการบริหารจัดการของเทศบาลแตละแหง 
อยางไรก็ตามในคูมือเลมน้ีไดเสนอปริมาณนํ้าใชเปนคาเฉลี่ยและคิดปริมาณนํ้าเสียที่รอยละ 80 ของ
ปริมาณนํ้าใชดังตารางที่ 5.4.3.1-2 เพื่อใชเปนแนวทางประกอบการออกแบบ แตใหขอสังเกตวาใน
การออกแบบรายละเอียดจะตองศึกษารายละเอียดใหสอดคลองกับแตละเมืองอีกครั้งหน่ึง ซึ่งนํ้าเสีย
จากตลาดสดจะแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก ๆ คือ นํ้าเสียจากหองสวมและนํ้าเสียจากกิจกรรมใน
ตลาด ไดแก นํ้าเสียจากการทําความสะอาดแผง การทําความสะอาดอาคารพักขยะ การประกอบ
อาหาร การซักลาง ฯลฯ ในการออกแบบไดทําการแยกนํ้าเสียจากหองสวมออกจากระบบบําบัดนํ้า
เสียสวนกลาง เพื่อเปนการลดขนาดของระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลางและทําใหประหยัดคาใชจาย
ดําเนินการ เน่ืองจากนํ้าเสียจากหองสวมมีปริมาณนํ้าเสียมากและจะมีสิ่งปฏิกูลที่เปนของแข็งปนอยู 
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ทําใหระบบที่จะรองรับนํ้าเสียในสวนน้ีมีขนาดใหญ จึงตองแยกนํ้าเสียจากสวนน้ีเขาระบบบอเกรอะ-
บอซึม สวนนํ้าเสียจากกิจกรรมในตลาดจะถูกรวบรวมจากรางระบายนํ้าเสียแบบเปดเขาบอพักนํ้าเสีย
เพื่อทําการบําบัดตอไป 
 
ตารางที่ 5.4.3.1-2 ขอมูลปริมาณใชและอัตราการเกิดนํ้าเสียของโครงการ 

 
 2) ลักษณะสมบัตินํ้าเสีย 
 (ก) ลักษณะนํ้าเสียท่ีเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 จะพิจารณาใชขอมูลที่ไดจากการสํารวจขอมูลภาคสนามจาก
ตลาดสดและอางอิงจากเอกสารทางวิชาการของธงชัย พรรณสวัสด์ิ และคณะ ซึ่งเปนขอมูลที่รวมคา
ความปลอดภัย (Safety factor) ไวแลว ดังแสดงในตารางที่ 5.4.3.1-3 
 
ตารางที่ 5.4.3.1-3 ลักษณะสมบัติของนํ้าเสียจากตลาดสดกอนการบําบัด 
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