
   
 

ชื่อเรือ่ง         ต้นแบบเส้นทางท่องเทีย่วแนวใหม่ 
บทคดัย่อ 

       การจัดท าโครงงานคณิ ตศาสตร์เรื่อง ต้นแบบเส้นทางท่องเที ่ยวแนวใหม่                
มจีุดประสงค์เพื่อสรา้งเส้นทางต้นแบบการเดนิทางท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญัของ
จงัหวดัอ่างทอง และเพื่อให้ผู้ที่สนใจและนักเรยีนได้เหน็คุณค่าของวชิาคณิตศาสตรใ์นการน า
ความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจ าวนัโดยใหเ้หมาะสมกบัสภาวะทางสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศ 

 การด าเนินงานเริม่จากการส ารวจขอ้มูลเกี่ยวกบัสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญัของจงัหวดั
อ่างทองและเส้นทางที่ใช้ในการเดนิทางระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง จากนัน้น าขอ้มูลที่
ได้มาเขยีนแบบจ าลองทางคณิตศาสตรโ์ดยใชค้วามรูเ้กี่ยวกบัทฤษฎกีราฟเบือ้งต้น ในเรื่องของ
กราฟและแนวเดนิ และค านวณหาระยะทางที่ใชใ้นการเดนิทางท่องเทีย่วในสถานที่ท่องเที่ยวที่
ส าคญัของจงัหวดัอ่างทองตามเงื่อนไขที่ก าหนด ด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 
ท าใหไ้ดเ้สน้ทางการท่องเทีย่วทีม่ผีลรวมของระยะทางน้อยทีสุ่ด 

ผลจากการด าเนินการ พบว่า เส้นทางการเดนิทางท่องเที่ยวในจงัหวดัอ่างทองโดยเริม่
เดินทางจากศาลหลักเมืองมีแนวเดินดังนี้  คือ เดินทางจากศาลหลกัเมือง ไปอ าเภอป่าโมก       
ไปศูนยตุ๊์กตาชาววงับางเสดจ็ ไปวดัป่าโมกวรวหิาร ไปหมู่บา้นท ากลอง กลบัมาทีอ่ าเภอป่าโมก 
ไปอ าเภอเมอืงอ่างทอง ไปวดัม่วง ไปอ าเภอโพธิท์อง ไปวดัขุนอนิทประมูล ไปวดัไชโยวรวหิาร    
ไปบา้นบางเจา้ฉ่า ไปอ าเภอโพธิท์อง ไปวดัจนัทาราม ไปพระต าหนักค าหยาด กลบัมาทีว่ดัจนัทา
ราม กลบัมาที่อ าเภอโพธิท์อง ไปอ าเภอแสวงหา และไปโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต.สีบวัทอง   
รวมระยะทางในการเดินทางจะมีค่าไม่เกิน 139 กิโลเมตร เป็นผลรวมของระยะทางสัน้ที่สุด      
ซึ่งผลจากโครงงานนี้ท าให้สามารถน าแนวคิดนี้ไปใช้ในการที่ก าหนดเส้นทางการเดินทาง
ท่องเที่ยวที่ช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดนิทางท่องเที่ยวได้ นอกจากนัน้แนวคิดนี้สามารถ
น าไปขยายผลโดยการท าแนวเดินในการท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆ หรือการท่องเที่ยว
ภายในประเทศต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

ผลการด าเนินการ 
 
ผลการด าเนินการ 
1. ผลการส ารวจข้อมลูเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดัอ่างทอง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รปูภาพท่ี 1 แผนท่ีจงัหวดัอ่างทอง 

สถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดัอ่างทอง 
 จงัหวดัอ่างทองเป็นจงัหวดัเลก็ๆ ตัง้อยู่บรเิวณภาคกลางตอนล่าง มเีนื้อที่ 968 ตาราง
กโิลเมตร ลกัษณะภูมปิระเทศเป็นที่ราบลุ่ม มแีม่น ้าสายส าคญัไหลผ่านสองสาย คอื แม่น ้าน้อย 
และแม่น ้ าเจ้าพระยา จงัหวดัอ่างทองแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง
อ่างทอง อ าเภอวิเศษชยัชาญ อ าเภอแสวงหา อ าเภอป่าโมก อ าเภอโพธิท์อง อ าเภอไชโย        
และอ าเภอสามโก ้โดยแต่ละอ าเภอมสีถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญั ดงันี้ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง 
 ศาลหลกัเมือง ของจงัหวดัอ่างทองอยูต่รงขา้มกบัศาลากลางจงัหวดั เป็นอาคารจตุรมุข 
ตวัศาลสงูจากพืน้ประมาณ 1.5 เมตร เป็นสถานทีศ่กัสทิธิส์วยงามสมกบัเป็นหลกัชยั และหลกัใจ
ของประชาชนชาวอ่างทองอย่างยิง่ ผู้ที่มโีอกาสไปเยอืนจงัหวดันี้  ไม่ควรพลาดการไปเคารพ
สกัการะศาลหลกัเมอืงแห่งนี้ 
อ าเภอป่าโมก 
 วดัป่าโมกวรวิหาร อยู่ในเขตเทศบาลต าบลป่าโมก ภายในวดันี้มพีระพุทธไสยาสน์ที่
งดงามมากองค์หนึ่งของเมอืงไทย องค์พระก่ออิฐถือปูนปิดทอง มคีวามยาวจากพระเมาลถีึง
ปลายพระบาท 22.58 เมตร  
 ศนูยต์ุ๊กตาชาววงับ้านบางเสดจ็ ตัง้อยู่ที่ต าบลบา้นบางเสดจ็ โครงการตุ๊กตาชาววงัที่
บ้านบางเสด็จ เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมพีระราชด าริ ให้จดั
ตัง้ขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2519 เพื่อให้เป็นอาชพีเสรมิเพิม่พูนรายได้ให้แก่ราษฎร ภายในหมู่บ้านบาง



   
 

เสดจ็นี้ นอกจากจะไดช้มทศันียภาพอนัร่มรื่นและสวยงามรมิฝ ัง่แม่น ้าเจา้พระยาแลว้ ยงัสามารถ
ชมการป ัน้ตุ๊กตาชาววงั เช่น การป ัน้เป็นรูปการละเล่นของเด็กไทย วงมโหรป่ีีพาทย์ หรอืรูป
ผลไม้ไทยหลากหลายชนิด ซึ่งล้วนมีความสวยงามน่ารกั และเหมาะที่จะซื้อเป็นของฝาก     
หรอืของทีร่ะลกึเป็นอยา่งยิง่ 
 หมู่บ้านท ากลอง ตัง้อยู่ที ่ต าบลเอกราช กลองทีท่ ามตีัง้แต่ขนาดเลก็จนถงึกลองขนาด
ใหญ่ เช่น กลองทดั ซึง่เราจะไดเ้หน็ถงึฝีมอืการท าทีม่คีุณภาพ ประณีต สวยงามและยงัสามารถ
ซือ้ไปเป็นของทีร่ะลกึกลบับา้นได ้
อ าเภอไชโย 
 วดัไชโยวรวิหาร เป็นวดัพระอารามหลวงชัน้โท เดมิเป็นวดัราษฏรส์รา้งมาแต่ครัง้ใดไม่
ปรากฏ มีความส าคัญขึ้นมาในสมยัรชักาลที่  4 เมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรงัสี)      
ของแห่งวดัระฆงัโฆสติาราม ธนบุร ีไดส้รา้งพระพุทธรปูปางสมาธอิงคใ์หญ่หรอืหลวงพ่อโต องค์
เป็นปนูขาวไม่ปิดทองไว้กลางแจง้ ณ วดัแห่งนี้ ต่อมาในสมยัรชักาลที ่5 ได้เสดจ็ฯ มานมสัการ
และโปรดเกลา้ฯ ใหป้ฏสิงัขรณ์วดัไชโยขึน้ในปี พ.ศ.2430 แต่แรงสัน่สะเทอืนระหว่างการลงราก
พระวหิารท าให้องค์หลวงพ่อโตพงัลงมาจงึโปรดเกล้าฯ  ให้สร้างหลวงพ่อโตขึ้นใหม่ตามแบบ
หลวงพ่อโต วดักลัยาณมติร มขีนาดหน้าตกักวา้ง 16.10 เมตร สงู 22.65 เมตร และพระราชทาน
นามว่า “พระมหาพุทธพมิพ”์  
อ าเภอโพธ์ิทอง 

วดัขุนอินทประมูล อยู่ในเขตต าบลอินทประมูล เป็นวดัโบราณสร้างขึ้นในสมยักรุง
สุโขทยั พจิารณาจากซากอฐิแนวเขตเดมิคะเนว่าเป็นวดัขนาดใหญ่  เป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธ
ไสยาสน์ที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทย มชีื่อว่า พระศรเีมอืงทอง มคีวามยาววดัจากปลาย
พระเมาลถีงึปลายพระบาทได ้50 เมตร (25 วา)  
 

 
รปูภาพท่ี 2 พระพทุธไสยาสน์ วดัขนุอินทประมลู 

 วดัจนัทาราม 
วดัจนัทารามเป็นวดัเก่าแก่ ตัง้อยู่ทีบ่้านชา้ง หมู่ที ่5 ต าบลโคกพุทรา ในบรเิวณวดัแห่ง

นี้มตี้นไม้ขึน้หนาแน่นจงึเป็นที่อยู่อาศยัและแพร่พนัธุ์ค้างคาวแม่ไก่และนกนานาชนิดมาหลาย      
ชัว่อายุคนแล้ว คา้งคาวแม่ไก่เหล่านี้จะออกหากนิในเวลากลางคนื ส่วนเวลากลางวนัจะห้อยหวั
อยูต่ามกิง่ไมเ้ป็นสดี าพรดืมองเหน็แต่ไกลซึง่ผูส้นใจสามารถไปชมไดใ้นทุกฤดกูาล 
 



   
 

 

รปูภาพท่ี 3 ค้างคาวแม่ไก่ วดัจนัทาราม 
พระต าหนักค าหยาด 
อยู่ในท้องที่ต าบลค าหยาด ตวัอาคารตัง้โดดเด่นอยู่กลางทุ่งนา ก่อด้วยอฐิถอืปูนขนาด

กวา้ง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ยงัคงเหน็เค้าความสวยงามทางด้านศลิปกรรม ภายในทาดนิแดง 
ปูพื้นกระดาน ปจัจุบันน้ีกรมศิลปากรได้บูรณะ และขึ้นทะเบียนพระต าหนักค าหยาดเป็น
โบราณสถานไวแ้ลว้ 
 

 
 
 
 

 

รปูภาพท่ี 4 พระต าหนักค าหยาด 
บ้านบางเจ้าฉ่า 
ตัง้อยู่ในเขตอ าเภอโพธิท์อง เป็นแหล่งผลติหตัถกรรมจกัสานไมไ้ผ่และหวายที่เลื่องชื่อ

ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของภาคกลาง ภาชนะจกัสานส่วนใหญ่เป็นสิง่ของเครื่องใชใ้นชวีติประจ าวนั ได้แก่ 
กระบุงใส่ผา้ กระจาด กระเป๋าถอื เป็นตน้ รวมทัง้มบีรกิารโฮมสเตยไ์วร้บัรองนกัท่องเทีย่วดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูภาพท่ี 5 ผลิตหตัถกรรมจกัสาน    
ไม้ไผ่บ้านบางเจ้าฉ่า 

 
 

 



   
 

อ าเภอแสวงหา 
 โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตัง้อยู่ต าบลสีบัวทอง อ าเภอแสวงหา จงัหวัดอ่างทอง       
เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวเชงิประวตัศิาสตรข์องจงัหวดัอ่างทอง 
รวมทัง้ด าเนินการสร้าง “อนุสาวรยี์วรีชนคนแสวงหา” เพื่อเป็นเครื่องช่วยน้อมน าให้ระลกึถึง
วรีกรรม คุณความดีของวรีชน ที่เป็นผู้เสยีสละประกอบกิจเป็นคุณประโยชน์ที่ยิง่ใหญ่ให้แก่
แผ่นดนิไทย 
อ าเภอวิเศษชยัชาญ 

วดัม่วง ตัง้อยู่หมู่ที่ 6 ต าบลหวัตะพาน ในวดั มพีระอุโบสถลอ้มรอบดว้ยกลบีบวัที่ใหญ่
ที่สุดในโลก ภายในมรีูปป ัน้เกจอิาจารย์ชื่อดงัทัว่ประเทศ มแีดนเทพเจ้าไทย แดนนรก แดน
สวรรค์ และแดนเทพเจ้าจนี ซึ่งมรีูปป ัน้เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ มรีูปป ัน้แสดงเหตุการณ์ใน
ประวตัศิาสตรเ์กี่ยวกบัสงครามไทย-พม่าทีเ่มอืงวเิศษชยัชาญ และสามารถหาซือ้ผลติภณัฑข์อง
ดเีมอืงอ่างทองได ้

2. สรปุข้อมลูเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดัอ่างทอง 
 2.1 สรปุสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดัอ่างทอง ที่เป็นที่นิยมและเป็นที่รูจ้กั
ของประชาชนทัว่ไปมดีว้ยกนั 11 สถานที ่คอื 

1. ศาลหลกัเมอืง อ.เมอืงอ่าทอง 
2. วดัปา่โมกวรวหิาร อ.ปา่โมก 
3. หมูบ่า้นท ากลอง  อ.ปา่โมก 
4. ศูนยตุ๊์กตาชาววงับา้นบางเสดจ็ อ.ปา่โมก 
5. วดัขนุอนิทประมลู อ.โพธิท์อง 
6. บา้นบางเจา้ฉ่า อ.โพธิท์อง 
7. พระต าหนกัค าหยาด อ.โพธิท์อง 
8. วดัจนัทาราม อ.โพธิท์อง 
9. วดัไชโยวรวหิาร อ.ไชโย 
10. โครงการฟารม์ตวัอยา่ง ต.สบีวัทอง อ.แสวงหา 
11. วดัมว่ง อ.วเิศษชยัชาญ 

 2.2  สรปุเส้นทางท่ีใช้ในการเดินทางระหว่างสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละแห่ง ที่เป็น
เสน้ทางทีเ่ดนิทางสะดวกและเป็นถนนลาดยางมดีงันี้ 

1. อ าเภอเมอืง – อ าเภอไชโย  เป็นระยะทาง 15  กโิลเมตร 
2. อ าเภอเมอืง – อ าเภอโพธิท์อง  เป็นระยะทาง 11  กโิลเมตร 
3. อ าเภอเมอืง – วดัขนุอนิทประมลู เป็นระยะทาง 10  กโิลเมตร 
4. อ าเภอเมอืง – วดัไชโยวรวหิาร  เป็นระยะทาง 18  กโิลเมตร 
5. อ าเภอเมอืง – วดัมว่ง   เป็นระยะทาง 8  กโิลเมตร 
6. อ าเภอเมอืง – อ าเภอปา่โมก  เป็นระยะทาง 12  กโิลเมตร 



   
 

7. อ าเภอไชโย – วดัไชโยวรวหิาร  เป็นระยะทาง 6  กโิลเมตร 
8. อ าเภอโพธิท์อง – บา้นบางเจา้ฉ่า เป็นระยะทาง 4  กโิลเมตร 
9. อ าเภอโพธิท์อง – วดัขนุอนิทประมลู เป็นระยะทาง 5  กโิลเมตร 
10. อ าเภอโพธิท์อง – วดัจนัทาราม เป็นระยะทาง 4  กโิลเมตร 
11. อ าเภอโพธิท์อง – อ าเภอวเิศษชยัชาญ เป็นระยะทาง 11  กโิลเมตร 
12. อ าเภอโพธิท์อง – วดัมว่ง  เป็นระยะทาง 10  กโิลเมตร 
13. อ าเภอโพธิท์อง – อ าเภอแสวงหา เป็นระยะทาง 13  กโิลเมตร 
14. วดัไชโยวรวหิาร – วดัขนุอนิทประมลู เป็นระยะทาง 12  กโิลเมตร 
15. วดัไชโยวรวหิาร – บา้นบางเจา้ฉ่า เป็นระยะทาง 10  กโิลเมตร 
16. วดัไชโยวรวหิาร – อ าเภอแสวงหา เป็นระยะทาง 12  กโิลเมตร 
17. อ าเภอแสวงหา – โครงการฟารม์ตวัอยา่ง เป็นระยะทาง 10 กโิลเมตร 
18. วดัจนัทาราม – พระต าหนกัค าหยาด  เป็นระยะทาง  8  กโิลเมตร 
19. อ าเภอวเิศษชยัชาญ – วดัมว่ง  เป็นระยะทาง  6  กโิลเมตร 
20. อ าเภอวเิศษชยัชาญ – หมูบ่า้นท ากลอง เป็นระยะทาง  25  กโิลเมตร 
21. อ าเภอวเิศษชยัชาญ – อ าเภอสามโก้ เป็นระยะทาง  11  กโิลเมตร 
22. อ าเภอสามโก ้– พระต าหนักค าหยาด เป็นระยะทาง  7  กโิลเมตร 
23. อ าเภอปา่โมก – ศูนยตุ๊์กตาชาววงั เป็นระยะทาง  4  กโิลเมตร 
24. อ าเภอปา่โมก – หมูบ่า้นท ากลอง เป็นระยะทาง  5  กโิลเมตร 
25. หมูบ่า้นท ากลอง – วดัปา่โมกวรวหิาร เป็นระยะทาง  7  กโิลเมตร 
26. วดัปา่โมกวรวหิาร – ศูนยตุ๊์กตาชาววงับางเสดจ็เป็นระยะทาง 3 กโิลเมตร 

3. การน าข้อมูลจากการส ารวจเส้นทางท่ีใช้ในการเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัอ่างทอง
มาเขียนรปูแบบจ าลองและค านวณหาผลรวมของระยะทางในการเดินทางท่องเท่ียวท่ี
น้อยท่ีสดุด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 

 3.1 การเขียนรปูแบบจ าลองสถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดัอ่างทอง 
 ก าหนดใหก้ราฟ G แทน แผนทีก่ารเดนิทางท่องเทีย่วในจงัหวดัอ่างทอง โดยจุดยอดแต่
ละจุดในกราฟ G แทนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งในจงัหวดัอ่างทอง เส้นเชื่อมแต่ละเส้นแทน
ถนนส าหรบัการเดนิทาง ตวัเลขทีก่ ากบับนเสน้แทนจ านวนระยะทาง (กโิลเมตร) 

โดยมเีงื่อนไขในการเดนิทางท่องเที่ยวต้องเริม่จากศาลหลกัเมอืง อ าเภอเมอืงอ่างทอง 
และเดนิทางท่องเทีย่วครบทุกสถานทีท่่องเทีย่ว โดยมผีลรวมของระยะทางน้อยทีสุ่ด เพื่อทีจ่ะได้
ประหยดัน ้ามนัและเวลาทีใ่ชใ้นการเดนิทาง  

ก าหนด จดุยอด A   แทน  อ าเภอเมืองอ่างทอง 
จดุยอด B   แทน  วดัขนุอินทประมลู 
จดุยอด C   แทน  อ าเภอไชโย 
จดุยอด D  แทน  อ าเภอโพธ์ิทอง 



   
 

จดุยอด E  แทน  บ้านบางเจ้าฉ่า 
จดุยอด F   แทน  วดัไชโยวรวิหาร 
จดุยอด G   แทน  อ าเภอแสวงหา 

 จดุยอด H  แทน  โครงการฟารม์ตวัอย่าง ต.สีบวัทอง 
จดุยอด I   แทน  วดัจนัทาราม 
จดุยอด J   แทน  พระต าหนักค าหยาด 
จดุยอด K  แทน  อ าเภอสามโก้ 
จดุยอด L   แทน  อ าเภอวิเศษชยัชาญ 
จดุยอด M   แทน  วดัม่วง 
จดุยอด N   แทน  หมู่บ้านท ากลอง 
จดุยอด O   แทน  วดัป่าโมกวรวิหาร 
จดุยอด P  แทน  ศนูยต์ุก๊ตาชาววงับางเสดจ็ 
จดุยอด Q  แทน  อ าเภอป่าโมก 

รปูแบบจ าลองแผนท่ีการท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดัอ่างทองดงักราฟ G 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
รปูท่ี 5 ผลิตหตัถกรรมจกัสานไม้ไผ่บ้านบางเจ้าฉ่า 

 

กราฟ G 

รปูภาพท่ี 6 รปูแบบจ าลองแผนท่ีการท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดัอ่างทอง 
 



   
 

   3.2  การค านวณหาระยะทางท่ีใช้ในการเดินทางท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ส าคัญของจังหวดัอ่างทองตามเง่ือนไขท่ีก าหนด โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad ในการค านวณเพ่ือหาแนวเดินท่ีผลรวมของระยะทางน้อยท่ีสดุ  

แนวคิด  เนื่องจากแนวเดินที่ส ัน้ที่สุด  คือ  ความยาวของระยะทางในการเดินทาง
ท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเทีย่วในจงัหวดัอ่างทองจนครบโดยเริม่ต้นจากศาลหลกัเมอืงเพื่อเป็น
สริมิงคลแก่นกัท่องเทีย่ว ซึง่เราพบว่าสามารถหาไดห้ลายแบบ   ดงัตวัอยา่ง 

แบบท่ี 1 แนวเดนิ  A,Q,P,O,N,Q,A,M,D,B,F,E,D,I,J,I,D,G,H ได้ผลรวมของระยะทางเท่ากับ 
139 กโิลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รปูภาพท่ี 7 ตวัอย่างแนวเดินแบบท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

แบบท่ี 2 แนวเดิน A,B,D,E,F,G,H,G,D,I,J,I,D,M,A,Q,P,O,N ได้ผลรวมของระยะทางเท่ากับ 
142 กโิลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รปูภาพท่ี 8 ตวัอย่างแนวเดินแบบท่ี 2 

แบบที่ 3 แนวเดิน A,M,D,I,J,I,D,E,F,G,H,G,D,B,A,Q,P,O,N ได้ผลรวมของระยะทางเท่ากับ 
142 กโิลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

รปูภาพท่ี 9 ตวัอย่างแนวเดินแบบท่ี 3 

 

 



   
 

แบบท่ี 4 แนวเดิน A,Q,P,O,N,L,M,D,B,F,E,D,I,J,I,D,G,H ได้ผลรวมของระยะทางเท่ากับ     
145 กโิลเมตร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูภาพท่ี 10 ตวัอย่างแนวเดินแบบท่ี 4 

แบบท่ี 5 แนวเดนิ A,Q,P,O,N,Q,A,M,A,B,F,E,D,G,H,G,D,I,J ได้ผลรวมของระยะทางเท่ากับ     
153 กโิลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

รปูภาพท่ี 11 ตวัอย่างแนวเดินแบบท่ี 5 

 

 



   
 

แบบที่ 6 แนวเดิน A,Q,P,O,N,L,M,D,B,F,G,H,G,D,E,D,I,J  ได้ผลรวมของระยะทางเท่ากับ 
149 กโิลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูภาพท่ี 12 ตวัอย่างแนวเดินแบบท่ี 6 

จากการหาแนวทางเดนิในการเดินทางท่องเที่ยวตามเงื่อนไขดงักล่าวข้างต้น พบว่า  
แนวเดนิตามเงื่อนไขที่ก าหนดคอืเริม่เดนิทางจากศาลหลกัเมอืงตัง้อยู่ในอ าเภอเมอืงอ่างทอง 
และเดนิทางท่องเที่ยวครบทุกสถานที่ท่องเที่ยวในจงัหวดัอ่างทองตามที่ก าหนด ซึ่งได้ผลรวม
ของระยะทางการเดินทางน้อยที่สุด คือ แนวเดิน  A,Q,P,O,N,Q,A,M,D,B,F,E,D,I,J,I,D,G,H  
ไดผ้ลรวมของระยะทางเท่ากบั 139 กโิลเมตร 

 นัน่คอืเดนิทางจากศาลหลกัเมอืง ไปอ าเภอปา่โมก ไปศูนยตุ๊์กตาชาววงับางเสดจ็ ไปวดั
ป่าโมกวรวหิาร ไปหมู่บ้านท ากลอง กลบัมาที่อ าเภอป่าโมก ไปอ าเภอเมอืงอ่างทอง ไปวดัม่วง 
ไปอ าเภอโพธิท์อง ไปวดัขุนอนิทประมูล ไปวดัไชโยวรวหิาร ไปบ้านบางเจา้ฉ่า ไปอ าเภอโพธิ ์
ทอง ไปวดัจนัทาราม ไปพระต าหนักค าหยาด กลบัมาที่วดัจนัทาราม กลบัมาที่อ าเภอโพธิท์อง       
ไปอ าเภอแสวงหา และไปโครงการฟารม์ตวัอย่าง ต.สบีวัทอง รวมระยะทางในการเดนิทางจะมี
ค่าไมเ่กนิ 139 กโิลเมตร 
 

 


