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54057204: สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
ค าส าคัญ: พัฒนาการ / เรือนพื้นถิ่น / สภาพแวดล้อมชุมชน / ทะเลสาบสงขลา 
 รัชกานต์  ฉิมประเสริฐ: พัฒนาการของเรือนพื้นถิ่นซึ่งสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมชุมชน  
ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา  ต าบลท่าหิน  อ าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: 
รศ.ชินศักดิ์  ตัณฑิกุล.  192 หน้า. 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์  เพื่อท าให้เข้าใจถึงพัฒนาการที่ เกี่ยวข้องกับเรือนพื้น
ถิ่นในแต่ละช่วงเวลา  ซึ่งสัมพันธ์กับวิถีการด ารงชีพที่สามารถอยู่ร่วมภายใต้สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่ส่งผลต่อชุมชน  ซึ่งท าให้เกิดการเรียนรู้ในการปรับตัวที่สอดคล้องและเหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด  โดยองค์ความรู้ได้ถูกมองผ่านทางรูปแบบของเรือนพื้นถิ่น  และความสมเหตุสมผลใน
แต่ละช่วงเวลาที่พัฒนาเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภายใต้ความสัมพันธ์กับการด ารงชีพของคนในชุมชน  
จากการศึกษาพัฒนาการของเรือนรูปแบบการใช้สอย  วัสดุและเทคโนโลยีในการก่อสร้าง  ท าให้
ทราบถึงภูมิปัญญาในการด ารงชีพและการปรับตัวให้เหมาะสมกับลักษณะทางภูมิศาสตร์  และ
สันฐานของพื้นที่ชุมชน  ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละช่วงเวลาต่าง ๆ  โดยกรอบการศึกษาของ
พื้นที่บ้านมิไร  ต าบลท่าหิน  อ าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  
  ผลการศึกษาพบว่า  ชุมชนบ้านมิไรมีการตั้งถิ่นฐานริมทะเลสาบสงขลาเป็นหลัก  ซึ่ง
เป็นสภาพพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์  เหมาะกับการท าเกษตรกรรม  และประมงพื้นบ้าน  ภายใต้
ผลกระทบจากฤดูมรสุมและข้อจ ากัดทางธรรมชาติ  โดยภูมิปัญญาในการแก้ปัญหายังคงสอดคล้อง
ด้วยการปรับตัวเข้ากับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของพื้นที่  โดยเห็นถึงองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นผ่าน
ทางพัฒนาการของเรือนพื้นถิ่น  จากการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุค   ตลอดจนเทคโนโลยี  วิธีคิดที่
พัฒนาขึ้นตามล าดับในแต่ละช่วงเวลาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน    
 ด้านสถาปัตยกรรมพบว่า  พัฒนาการของเรือนมีการปรับตัวภายใต้ปัจจัยทางด้าน
สภาพแวดล้อม  วัสดุและเทคโนโลยีในการก่อสร้าง  ตลอดจนจ านวนสมาชิกในครัวเรือน  แต่
ลักษณะเรือนยังคงไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมากนักตั้งแต่เรือนยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบัน  ซึ่งเห็นถึง
การส่งต่อทางภูมิปัญญาและคตินิยมของคนในชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีการด ารงชีพ  แบบสังคม
เกษตรที่เรียบง่ายและพออยู่พอกินภายใต้สภาพแวดล้อมชุมชนได้อย่างเหมาะสม  
 
ภาควิชาสถาปัตยกรรม                                                             บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร               
ลายมือชื่อนักศึกษา…………………………………                                               ปีการศึกษา  2556 
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์…………………………………     
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54057204: MAJOR:  VERNACULAR  ARCHITECTURE 
KEYWORD:  DEVELOPMENT  / LOCAL  HOUSING  / SURROUND / SONGKHLA  LAKE 
 RACHKARN  CHIMPRASERT:  DEVELOPMENT  OF  LOCAL  HOUSING  
RELATIONSHIP  WITH  THE  COMMUNITY  RIVER  BASIN  SONGKHLA  LAKE  
DISTRICT  THAHIN  SATHINGPHRA  SONGKHLA  PROVINCE.  THESIS  ADVISOR:  
ASSOC  PROF.  CHINASAK  TONDIKUL .  192 pp.      
 The  purposes  of  this  research  study  is  to  understand  the  development  of  local  
housing  relationship  in  different  era  that  concerns  with  living  way  of  people  in  their  natural  
surroundings  directly  affecting  the  community.  The  causes  knowledge  and  the adaptation  of  
inhabitants  significantly.  The  knowledge  is  considered  via  vernacular  architecture  of  local  
housing  and  reasonableness  of  developed  knowledge  in  different  era  under  the  condition  
people  lives  and  related  to  each  other.  In  the  study  of  development  of  building  materials  
and  technology,  it  is  known  that  the  intelligence  how  to  live  and  adapt  themselves  
appropriately  to  configuration  within  community  area.  Additionally  factors  that  involve  in  
different  era.  The  study  area  is  Ban  Mirai  Thahin  district  Sathingphra  Songkhla  province. 
 The  study  result  found  that  the  village  are  located  entirely  along Songkhla  Lake,  
highly  productive  area,  suitable  for  farming  and  fishery.  The  area  is  under  the  influencs  of  
monsoon  and  its  natural  limitation.  Their  intelligence  to  solve  problems  is  still  related  with  
the  adaptation  to  nature  and  environment  of  the  area.  The  intelligence  derives  through  the  
development  of  local  housing,  the  change  of  technology  and  way  of  thinking  that  has  
particular  appearance  in  different  era  until  now. 
 Architectural  design  is  found  that  constructing  development  reveals  adjustment  to  
factors  of  circumstances,  material,  building  technology  even  family  members.  However,  
architecture  has  only  minorchange  in  style  so  for.  It  reveals  proper  transference  of  
knowledge,  teaching  and  principles  from  generation  to  generation  under  the  commune  
condition  related  appropriately  to  living  style  of  simple  argricultural  being  and  sufficient  
economy.                  
Department  of  Architecture                                              Graduate  School,  Silpakorn  University        
Student’s  signature …………………………………                                     Academic  Year  2013    
Thesis  Advisor’s  signature…………………………………      
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 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ได้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์  เนื่องด้วยการอนุเคราะห์และ
สนับสนุนช่วยเหลือ  จากบุคคล  สถาบัน  แลองค์กรต่าง ๆ จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ  นางอ าไพ  ฉิมประเสริฐ  มารดาซึ่งที่ให้ความช่วยด้านค่าใช้จ่าย
และคอยเป็นก าลังใจมาโดยตลอด  ท่านรองศาสตราจารย์  ชินศักดิ์  ตัณฑิกุล  อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  ที่คอยให้ค าปรึกษาแนะน าในการท าวิจัย  ตลอดจนผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อภิรดี  
เกษมศุข  และศาสตราจารย์  ดร.วีระ  อินพันทัง   ที่กรุณาเป็นประธานและกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์  และคณาจารย์ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ให้การศึกษาและ
แนะน าเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมพื้นที่  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ได้ให้
ค าแนะน าในการสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย   
 ขอกราบขอบพระคุณ  ท่านพระครูวินัยธรผ่อง  ถิรสัทโธ  เจ้าอาวาสวัดท่าหิน  ที่คอย
อนุเคราะห์ให้ที่พักพิงขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม  และยายห้อง  คงดี ,  ยายเคลื้อม  ผุดผ่อง 
อายุ ,  ตาช่วง  จันทวงศ์  กับยายปัจจัย  จันทวงศ์, ตาเปลื้อง กับยายเสริม  ศรีสุวรรณ , นางถนอม
ทรัพย์  เต๊ะตะหมัน , ลุงพราก  พรหมจินดา  กับยายเสี้ยม  พรหมจินดา , นางสุภา  ปิ่นชูทอง , นายไข่  
ไมกรีจร , นายประลอง  ขวัญทองอ่อน , นายไพริน  กับนางปราณี  สังฆภัณฑ์  ซึ่งเป็นกลุ่มของ
เจ้าของเรือนที่ใช้เป็นกรณีศึกษา  และให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรือนในงานศึกษาวิจัย  ขอขอบคุณนางพูน
ทรพัย์   ศรีช ู และชาวบ้านในพื้นที่ที่ให้ข้อมูล  และให้ความอนุเคราะห์เอ้ือเฟื้อคอยดูแลและให้ความ
ร่วมมือในการลงพื้นที่ส ารวจเป็นอย่างดี  ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน  ที่ให้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องของพื้นที่ศึกษา  สุดท้ายต้องขออภัยที่อาจจะไม่สามารถกล่าวนามบุคคลที่มีส่วนร่วม  และ
ให้ความช่วยเหลือได้ทั้งหมด  ที่ท าให้วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี          
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