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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบางขวัญ 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท   

ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางขวัญ  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๗๑   
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลบางขวัญ  โดยได้รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขวัญ  และโดยอนุมัติ
ของนายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางขวัญ  เร่ือง  กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน   
ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางขวัญ  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่   
ตามข้อ  ๓   

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัติบริเวณน้ี 
“บริเวณที่  ๑” หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
ด้านเหนือ   จดแนวเส้นตรงที่เร่ิมต้นจากบริเวณคลองส่งน้ําชลประทาน  ฝั่งตะวันออก   

ที่จุดซึ่งห่างจากคลองส่งน้ําชลประทานตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ตามคลองส่งน้ําชลประทาน  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๒๐๐  ที่จุดซึ่งห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๐  ตัดกับคลองส่งน้ําชลประทาน 
ไปทางทิศใต้  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๐  ระยะประมาณ  ๓๕๐  เมตร  เป็นเส้นต่อตรงไปทาง
ทิศตะวันออก  จนบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๐  
ด้านตะวันออก  จดแนวเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๐   

ด้านใต้    จดเขตตําบลบ้านใหม่ด้านเหนือ  และเขตเทศบาลเมืองด้านเหนือ   
ด้านตะวันตก   จดคลองบ้านใหม่ฝั่งตะวันออก   
“บริเวณที่  ๒” หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
ด้านเหนือ   จดคลองส่งน้ําชลประทานฝั่งใต้   
ด้านตะวันออก จดคลองนาฝั่งตะวันตก   
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ด้านใต้    จดเขตตําบลบ้านใหม่  ด้านเหนือ  เส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๐  เส้นต่อตรงที่ เ ร่ิมต้นจากบริเวณคลองส่งน้ําชลประทาน   
ฝั่งตะวันออก  ที่จุดซึ่งห่างจากคลองส่งน้ําชลประทานตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๐  ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามคลองส่งน้ําชลประทาน  ระยะประมาณ  ๔๕๐  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก   
จนบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๐  ที่จุดซึ่งห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๐   
ตัดกับคลองส่งน้ําชลประทานไปทางทิศใต้ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๐  ระยะประมาณ  
๓๕๐  เมตร  เป็นเส้นต่อตรงไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับแนวเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร   
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๐  ด้านตะวันออก  จดแนวเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๐๐   

ทั้งนี้  พื้นที่บริเวณที่  ๑  และบริเวณที่  ๒  ปรากฏตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตามกฎหมาย  ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ   

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  บ้านแถวหรือตึกแถว  ตั้งแต่  ๒  ชั้นขึ้นไป 
(๕) อาคารพักอาศัยรวมตั้งแต่  ๒  ชั้นขึ้นไปและอาคารพักอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๖) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดหรือหอพัก  ตามกฎหมาย

ว่าด้วยหอพัก 
(๗) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
(๘) อาคารประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ   
(๙) โรงฆ่าสัตว์ 

(๑๐) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
(๑๑) โรงกําจัดขยะมูลฝอย 
(๑๒) โรงซื้อขายเศษวัสดุ 
ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานตามประเภทชนิด   

และจําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   
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(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  สําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ    

(๓) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อจําหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่
เป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) อาคารพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว  บ้านแถวหรือตึกแถวและอาคารพาณิชยกรรม

ประเภทอาคารขนาดใหญ่ที่ไม่หมายความรวมอาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง   
(๖) อาคารอยู่อาศัยประเภทห้องแถว  บ้านแถวหรือตึกแถว  และอาคารพักอาศัยประเภท

อาคารขนาดใหญ่ 
(๗) อาคารอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดหรือหอพัก  ตามกฎหมาย

ว่าด้วยหอพัก 
ข้อ ๖ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้

อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิด  หรือประเภทท่ีมีลกัษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  และ  ข้อ  ๕   
ข้อ ๗ อาคารท่ีมีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว 
ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๔  และข้อ  ๕   

ข้อ ๘ อาคารที่ได้รับใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลง
การใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  ก่อนวันที่
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ  
ตามข้อบัญญัตินี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ 

ข้อ ๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางขวัญ  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
รัชพล  ย้ิมเจริญ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางขวัญ   



เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนท่ีบางส่วน

โรงงานจําพวกท่ี
๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจกรรมเก่ียวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่างใด

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี

(๑)  การต้ม  นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้

(๒)  การกะเทาะเมล็ด  หรือเปลือกเมล็ดพืช ได้

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถ่ัวงอก ได้ ได้

(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล

     เกษตรกรรม ได้ ได้

(๑๑) การฟักไข่ โดยใช้ตู้อบ ได้

๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์ ซ่ึงมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใด

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๒) การถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง

     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง ได้ ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์  มันสัตว์ 

     หรือหนังสัตว์ ได้

(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือ
     ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ ได้
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่ เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น
     ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น ได้ ได้

๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี
(๒) การถนอมสัตว์น้ํา  โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง
     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง ได้ ได้
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือ
     ไขมัน  สัตว์น้ํา ได้
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา ได้

บริเวณที่  ๒

  บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางขวัญ

    ในท้องท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบางขวัญ  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับท่ี
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๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผัก  พืช หรือผลไม้อย่างใด

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และ

     บรรจุในภาชนะที่ผนึก และอากาศเข้าไม่ได้ ได้ ได้

(๒) การถนอมผัก  พืช  หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง

     หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง ได้ ได้

๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืช อย่างใด

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การสี  ฝัด หรือขัดข้าว ได้ ได้ ได้

(๓) การป่นหรือบด เมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ ได้ ได้

(๖) การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ได้ ได้ ได้

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารจากแป้งอย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การทําขนมปัง หรือขนมเค้ก ได้

(๒) การทําขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง ได้

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้น เม็ดหรือชิ้น ได้

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล ซึ่งทําจากอ้อย  บีช

หญ้าหวาน หรือพืชอ่ืนที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด

     หรือพืชอ่ืน ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย ได้

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ ชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต

หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด ได้

(๗) การเชื่อมหรือแช่อ่ิมผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบ

     ผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล ได้ ได้

(๑๐) การทําลูกกวาด หรือทอฟฟ่ี ได้

(๑๑) การทําไอศกรีม ได้
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๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองปรุงหรือเคร่ืองประกอบ

อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได้ ได้

(๗) การบดหรือป่นเคร่ืองเทศ ได้ ได้

(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเคร่ืองแกง ได้ ได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือ ตัด ซอย บด 

หรือย่อยน้ําแข็ง ได้

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เคร่ืองดื่มที่ไม่มี

แอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ

หลายอย่าง  ดังต่อไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได้ ได้ ได้

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ ซึ่งมิใช่

เคร่ืองนุ่งห่ม  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ เป็นเคร่ืองใช้ในบ้าน ได้ ได้

(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได้ ได้

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เชือก  ตาข่าย  แห  หรืออวน

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๒) การผลิต ประกอบ หรือ ซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน 

     และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองแต่งกาย ซึ่งมิใช่รองเท้า

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ 

     เนคไท หูกระต่าย  ปลอกแขน  ถุงมือ  ถุงเท้าจากผ้าหนังสัตว์

     ขนสัตว์ หรือวัสดุอ่ืน ได้

(๒) การทําหมวก ได้

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเคร่ืองใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง

อ้อ  กก  หรือผักตบชวา ได้ ได้

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือไม้ก๊อก

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

 รวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

(๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้
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๘๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ เครื่องเล่น  เครื่องมือ หรือเครื่องใช้

ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี

(๔) การทําร่ม  ไม้ถือ ขนนก  ดอกไม้เทียม ซีป กระดุม ไม้กวาด  

     แปรง  ตะเกียง  โป๊ะตะเกียง  หรือไฟฟ้า  กล้องยาสูบ หรือ

     กล้องบุหรี่ หรือไฟแช็ก ได้

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตอย่างใดอยา่งหน่ึง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๑) การบรรจุสินค้าท่ัวไป ได้ ได้ ได้

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง 

จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใด

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี

(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้
หมายเหตุ    ลําดับท่ี            หมายถึง ลําดับท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

   ได้                  หมายถึง  สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

   โรงงานจําพวกท่ี  หมายถึง  จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน




