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 “Eco-Tourism on Mae Klong Waterfront” 
  

 8.30-9.00Register 
 9.00-9.15 Opening speech by Assistant Prof. Wichan Lertvipatrakul, Director of  

UniNet 
 9.15-10.00    “Waterfront Conservation and Eco-tourism in Yanagawa City, Japan” 

by    Professor Dr. Yoshiyuki Osakaya (Muroran Institute of Technology, Japan) 
 10.00-10.45    แนะน าโครงการสารสนเทศสถาปัตยกรรมริมน ้าแม่กลอง โดย รศ.สภุาวดี รตันมาศ 
 การเข้าถึงสารสนเทศริมแมก่ลองบนเวบไซต ์http://www.waterfront.uni.net.th โดย 

คณุปัทมา บุนนาค (UniNet) 
 10.45-11.00  Break  
 11.00-11.45  “Cultural heritage on Waterfront Community of Mae Klong 

River” by Mr.   Parinya Chukaew  (KMITL) 
 11.45-12.30 Panel Dicussion: Eco-tourism on Maeklong Riverfront  by 

Assoc. Prof. Nitichan Pluemarom, Dr. Wandee Pinijworasin 
Representative from Designated Areas for Sustainable Tourism 
Administration(Public Organization), Assoc. Prof. Suphawadee 
Ratanamart 

 Closed  
 



แม่น ำ้แม่กลอง .....สำยน ำ้ส ำคญัทิศตะวนัตกของไทย 
 ทอ่งเทีย่ว + อนุรกัษ์ 

 Ecotourism การทอ่งเทีย่ว
เกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศยั หมายความถงึ การ
ทอ่งเทีย่วทีเ่น้นในดา้น สิง่แวดลอ้มอนั
เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของสิง่มชีวีติต่างๆ ทัง้
พชื สตัว ์และมนุษย ์ 
 



River Systems of 
Thailand 
 Major River System 

 Chao Phraya River 
System (Ping, Wang, 
Yom, Nan are 
tributaries) 

 Mekong River System  
 Lesser Gulf River System 

 Pa Sak  

 Bang Pa Kong  
  Phetchaburi  
  Mae Klong  
  Pran Buri  
 Khlong Kui  

 Salawin River System 
  Thai Tributaries  
 Other Andaman Sea Rivers  

Physical Environment 
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River Settlements and 
the Capital city 

 The Chao Phraya River is a major 
river of Thailand, with its low 
alluvial river plain, Thai people 
have their home and occupation 
along the river. 

 The metropolitan and capital city 
in Thailand normally stood on 
the river plain from the past till 
present.  

 Sukothai (capital city 1238-1583 
A.D.) 

 Ayutthaya (capital city 1350-1767 
A.D.) 

 Thonburi (capital city 1767-1782 
A.D.) 

 Bangkok capital city since 1782 
till present 
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 ทฤษฎ ีสมมุตฐิานและกรอบแนวคดิ 
 สถาปตัยกรรมรมิน ้า เป็นมรดกทาง

ศลิปวฒันธรรมของชาตไิทย เนื่องจากเป็น
เครือ่งแสดงอารยธรรมไทยทีผ่กูพนักบัสายน ้า
มาตัง้แต่เริม่ตัง้ชุมชน 

 เป็นแหล่งทีใ่หค้วามรูแ้ละภมูปิญัญาไทย 
 แสดงวถิชีวีติไทยตัง้แต่โบราณกาล 
 การไมไ่ดร้บัขอ้มลูสารสนเทศการทอ่งเทีย่ว

เชงินิเวศอยา่งเหมาะสมยอ่มท าใหข้าดความ
เขา้ใจในคุณคา่ของงานสถาปตัยกรรมและ
ระบบนิเวศในพืน้ที ่การพฒันาการทอ่งเทีย่วที่
เป็นอุตสาหกรรมอาจจะเป็นการเรง่ท าลาย
คุณคา่ของธรรมชาต ิวฒันธรรม และงาน
สถาปตัยกรรมใหถ้ดถอยลงอยา่งรวดเรว็ 



การพฒันาสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมริมน า้และสิ่งแวดล้อม  
แม่น า้แม่กลอง 

  วตัถปุระสงคข์องโครงการวิจยั  
 เพือ่พฒันาระบบการจดัเกบ็สารสนเทศงาน

สถาปตัยกรรมรมิน ้าและสิง่แวดลอ้ม  แมน่ ้าแม่
กลองทางดา้นกายภาพ และวฒันธรรม ใน
รปูแบบสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

 เพือ่น าเสนอรปูแบบสถาปตัยกรรมรมิน ้าและ
สิง่แวดลอ้ม รมิแมน่ ้าแมก่ลองและคลองย่อยซึง่
แสดงวถิไีทยรมิน ้าและบรรยากาศ เพือ่การ
ทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ ในรปูแบบสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

 เพือ่น าเสนอสารสนเทศในรปูแบบCDและบน
อนิเตอรเ์น็ต 

 เพือ่เพิม่ชอ่งทางในการเผยแพร ่สบืคน้ และ
ถ่ายทอดวฒันธรรม อารยธรรม สิง่แวดลอ้ม
ทางธรรมชาต ิและสถาปตัยกรรมรมิน ้าอนัเป็น
มรดกทางวฒันธรรม  ทีส่ าคญัของชาต ิ
 



แม่น า้แม่กลองความยาว 
132 กิโลเมตร 
•กาญจนบรีุ แควใหญ่และแควน้อย 
ไหลมารวมกนัทีต่ าบลปากแพรก 
อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุร ี 

•แหลง่วฒันธรรมทีร่วบรวมไว ้6 แหลง่ 

•ราชบุรี แหลง่วฒันธรรมทีร่วบรวมไว ้
11 แหลง่ 

•สมุทรสงครามแหลง่วฒันธรรมที่
รวบรวมไว ้13แหลง่ 

•แต่ละแหง่ประกอบดว้ยสถานที่
ทอ่งเทีย่วซึง่เป็นงานสถาปตัยกรรมที่
สรา้งมาในอดตีคูก่บัความเจรญิของ
ชุมชนกวา่๑๐๐ปี เชน่ วดั ตลาด และ 
บา้นเรอืน เป็นตน้  
 



ภมูิอากาศ กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม 

31.1 

33.2 

34.5 

34.9 

33.4 

32.9 

32 
32.2 

32 

30.7 

30.2 30.2 

ค่าอณุหภมิูเฉล่ียรายเดือน 

ม.ค.Jan ก.พ.Feb ม.ีค.Mar เม.ย.Apr พ.ค.May ม.ิย.Jun 

ก.ค.Jul ส.ค.Aug ก.ย.Sep ต.ค.Oct พ.ย.Nov ธ.ค.Dec 



แหล่งวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี 
 



แผนท่ีไปแหลง่วฒันธรรม 



ปำกแพรก กำญจนบรีุ 
 



แหล่งวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี 







แหล่งวัฒนธรรม จังหวัด
สมุทรสงคราม 





ลักษณะงานสถาปัตยกรรม เรือนแถวริมน า้ 



บ้านเดี่ยวริมแม่กลอง สมุทรสงคราม 



  เรอืนแถวรมิคลองอมัพวา 
สมทุรสงคราม 



วีดิทศัน์ แหลง่วฒันธรรม ควำมยำวประมำณ 3นำที 
 วดับางกุง้ 



 
แนวทางการน าผลการด าเนินโครงการไปใช้ประโยชน์ 
http://www.waterfront.uni.net.th 

• ผูท่ี้สนใจสามารถสืบค้นข้อมลู และ
ท าการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ผา่นเวบ
ไซต ์และแผน่CD-Rom เพ่ือพฒันา
และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและ
อนุรกัษ์งานสถาปัตยกรรมริมน ้าและ
ส่ิงแวดล้อมแม่น ้าแม่กลอง 

•   เผยแพร่และสร้างความเข้าใจด้าน
วฒันธรรม วิถีไทยและประเพณีท่ี
พฒันามาแต่โบราณแก่ชาวไทยและ
ต่างประเทศอนัเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมของชาติท่ีสมควรรกัษาสืบ
ทอดไว้ให้อนุชนรุ่นหลงัได้เรียนรู้ตราบ
ชัว่กาลนาน   
 


