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 อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เปนชุมชนโบราณแหงหนึ่งในภาคใต ปรากฏหลักฐานการตั้ง

ถิ่นฐานของมนุษยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร สืบเนื่องมาจวบจนสมัยปจจุบัน มีทรัพยากรวัฒนธรรม

ทองถิ่นประเภทสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ที่สะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตรของทองถิ่นตั้งกระจายอยู

ทั่วไป การวิจัยครั้งนี้จึงมีจุดมุงหมายศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดการสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย เพื่อ

นําผลจากการศึกษาวิจัยมาใชกําหนดแนวทางการบริหารจัดการสถาปตยกรรมดังกลาว โดยใชวิธีการวิจัย ไดแก 

การศึกษาจากเอกสารอางอิง และการสัมภาษณแบบเจาะลึกกลุมตัวอยาง และใชแนวคิดสถาปตยกรรมพื้นถิ่น 

แนวคิดการอนุรักษยานประวัติศาสตร หมูบานประวัติศาสตร และแนวคิดการทําแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม 

ประกอบในการศึกษา 

 ผลจากการศึกษาพบวา เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี มีสถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่ยังคงแสดงถึง

เอกลักษณดั้งเดิมอยางชัดเจนทั้งส้ิน ๗๒ รายการ แบงเปนสถาปตยกรรมพื้นถิ่นประเภทเรือนเดี่ยว จํานวน ๕๔ 

รายการ สถาปตยกรรมพื้นถิ่นประเภทเรือนแถวในยานชุมชนการคา จํานวน ๑๘ รายการ ซึ่งทรัพยากรวัฒนธรรม

ทองถิ่นประเภทสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเหลานั้น  ตางมีความสัมพันธกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร 

สภาพแวดลอม ความเชื่อและวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น โดยคนในทองถิ่นบางสวนสนใจอยากอนุรักษและธํารง

รักษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่มีในทองถิ่น เพราะตระหนักถึงคุณคาในฐานะประจักษพยานอันแสดงถึงพัฒนาการ

ที่สืบเนื่องยาวนานของชุมชนทองถิ่นและสามารถจัดการใหเกิดประโยชนดานการทองเที่ยวรวมทั้งการปลุก

จิตสํานึกเพื่อสรางพลังชุมชนอยางยั่งยืน 

 การศึกษาครั้งนี้ไดขอสรุปที่สามารถนําไปตอยอดใชกําหนดแนวทางในการจัดการสถาปตยกรรม

พื้นถิ่น ในทองที่อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี อยางเต็มรูปได ดังนี้   

 ๑.การนําไปใชในฐานะทรัพยากรหรือตนทุนดานการทองเที่ยว เพื่อสรางโอกาสใหมในการพัฒนา

ชุมชนใหกับทองถิ่นไดในหลายประเด็น รวมทั้งนําไปใชในฐานะทรัพยากรหรือตนทุนดานการทองเที่ยว 

 ๒.การใหการสนับสนุนเพื่อดําเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น 

 ๓.การกาํหนดนโยบายที่เปนประโยชนตอการอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุยโดยหนวยงาน

หรือองคกรปกครองทองถิ่น ดวยการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน ครอบคลุมและเปนประโยชนตอการอนุรักษ

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย      

 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม                บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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 Ko Samui, located in Surat Thani Province, is a traditional commune in the South of 

Thailand and contains historical remnants ranging from prehistoric periods to today. Cultural 

resources and vernacular architecture can be found throughout the island, reflecting the evolution of 

local history.  This research aims to study the course of vernacular architectural management in Ko 

Samui for use as a guideline for further management. The research revises reference documents, in-

depth interviews with sample groups, vernacular architecture concepts, historical town preservation 

concepts and concepts of mapping cultural heritage.  

  The results of the study revealed that Ko Samui possesses 72 sites of vernacular 

architecture. Of these 72 sites, 54 are detached buildings and 18 are shop houses in trading 

communities. These cultural resources are related to historical progression, surroundings, beliefs 

and lifestyles of the local population. Almost local people are interested in the preservation of its 

history, recognizing its value as a testimony to the development of local communities, and are able to 

gain benefit by using it as a tourist attraction while also raising awareness for community sustainment 

and empowerment.  

  This research leads to three summarized topics that can be used in further applications 

for maintaining vernacular architecture in Ko Samui: 
 1.Use as a resource, material or tourist resource.  

 2.Support for the establishment of a local cultural museum. 
 3.Establishment of policies to benefit historical preservation.  
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๕๕   ลายฉลุชองลมเรือนนางเนอืม สุขแกว .........................................................๘๑ 

๕๖   เรือนนางเนือม สุขแกว...............................................................................๘๑ 

๕๗   ลายฉลุชองลม เรือนนางเนอืม สุขแกว.........................................................๘๑ 

๕๘   ลายฉลุชองลม เรือนนายปลอง นางวาด วิชัยดิษฐ........................................๘๓  

๕๙   เรือนนายปลอง นางวาด วิชัยดิษฐ .............................................................๘๓ 

๖๐   ลายฉลุชองลม เรือนนายปลอง นางวาด วิชัยดิษฐ........................................๘๓ 

๖๑   เรือนนางกลัดทองด.ี...................................................................................๘๑ 

๖๒  เรือนนางกลัดทองด.ี..................................................................................๘๕ 

๖๓   เรือนนางกลัดทองด.ี..................................................................................๘๕ 

๖๔  เรือนนายเจือ นางถม บุญสนิ.....................................................................๘๗ 

๖๕   เรือนนายเจือ นางถม บุญสนิ......................................................................๘๗ 

๖๖   จั่วพระธาตุเปลงรัศมี เรือนนายเจือ นางถม บุญสิน.......................................๘๘ 

๖๗   ลายฉลุชองลม เรือนนายเจอื นางถม บุญสิน................................................๘๘ 

 
ฎ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



รูปที่                                       หนา                         

๖๘   ทายาทเปดบานเปนหอวฒันธรรม...............................................................๙๐ 

๖๙  เรือนหมืน่วจิารณพยาธถิูก (เที่ยง พูลสวัสด์ิ).................................................๙๑ 

๗๐   เรือนหมืน่วจิารณพยาธถิูก (เที่ยง พูลสวัสด์ิ).................................................๙๑ 

๗๑  เรือนนางอั้ว อาสนเพชร..............................................................................๙๓ 

๗๒   เรือนนางอั้ว อาสนเพชร..............................................................................๙๓ 

๗๓   ตีนเสา......................................................................................................๙๕ 

๗๔   เรือนนางบุตร ขวัญละไม............................................................................๙๕ 

๗๕   ลายฉลุชองลม.........................................................................................๙๕ 

๗๖   เรือนนางทิพย ฮั่นเจริญ..............................................................................๙๗ 

๗๗   เรือนนางลัดดา จนัทรเจริญ........................................................................๙๙ 

๗๘   เรือนนางลัดดา จนัทรเจริญ........................................................................๙๙ 

๗๙   เรือนนายสมพงศ หุยน้าํ...........................................................................๑๐๑ 

๘๐   เรือนนายสมพงศ หุยน้าํ...........................................................................๑๐๑ 

๘๑   แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว 

          ตาํบลตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธาน.ี.........................๑๐๒ 

๘๒   แผนที่แสดงทีต่ั้งตําบลหนาเมือง...............................................................๑๐๓ 

๘๓   เรือนนายประพันธ เกตุแกว......................................................................๑๐๔ 

๘๔   เรือนนายพิจักษ บุญเจริญ........................................................................๑๐๖ 

๘๕   เรือนนางเนี่ยว แซภู.................................................................................๑๐๗ 

๘๖   เรือนนางมณี เจริญสุข.............................................................................๑๐๙ 

๘๗   เรือนนางมณี เจริญสุข มีเรือนครัวทางดานขาง..........................................๑๐๙ 

๘๘   เรือนนายชิต เรืองทอง..............................................................................๑๑๑ 

๘๙   เรือนนายชิต เรืองทอง..............................................................................๑๑๑ 

๙๐   เรือนนายชิต เรืองทอง..............................................................................๑๑๑ 

 

ฏ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



รูปที่                                       หนา   

๙๑   เรือนนายสี้ นางแมน ฮั่นเจริญ..................................................................๑๑๓        

๙๒  เรือนนายสี้ นางแมน ฮั่นเจริญ..................................................................๑๑๓                         

๙๓   เรือนนายสี้ นางแมน ฮั่นเจริญ..................................................................๑๑๓                         

๙๔   ลายชองลม กระบวนจีน...........................................................................๑๑๔ 

๙๕   ลายกระบวนจีน ประดับกรอบฝาถัง..........................................................๑๑๔ 

๙๖  ลายมงคลจีน ประดับหัวเสา.....................................................................๑๑๕ 

๙๗   ลายมงคลจีน ประดับหัวเสา.....................................................................๑๑๕ 

๙๘   เรือนนางอิ่ม เรืองศรี................................................................................๑๑๖ 

๙๙   เรือนนายชิต จันทรทอง............................................................................๑๑๘ 

๑๐๐   เรือนนางเลื่อม มีชัย................................................................................๑๑๙ 

๑๐๑   เรือนนางผึ้ง เพชรทอง..............................................................................๑๒๑ 

๑๐๒   เรือนนางอบ เพชรทอง.............................................................................๑๒๒ 

๑๐๓  เรือนนายวนัชยั และนางสาวสังวาลย มานะสาคร......................................๑๒๔ 

๑๐๔   เรือนนายวนัชยั และนางสาวสังวาลย มานะสาคร......................................๑๒๕ 

๑๐๕  รายละเอียดลวดลายตกแตง เรือนนายวนัชัย และนางสาวสงัวาลย  

          มานะสาคร.....................................................................................๑๒๕ 

๑๐๖   รายละเอียดลวดลายตกแตง เรือนนายวนัชัย และนางสาวสงัวาลย  

          มานะสาคร.....................................................................................๑๒๖ 

๑๐๗   รายละเอียดลวดลายตกแตง เรือนนายวนัชัย และนางสาวสงัวาลย  

          มานะสาคร.....................................................................................๑๒๖ 

๑๐๘   แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภท 

           เรือนเดี่ยวแบบจีน ตําบลหนาเมือง อําเภอเกาะสมุย  

           จงัหวัดสุราษฎรธาน.ี......................................................................๑๒๗ 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



รูปที่                                       หนา   

๑๐๙   แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภท 

           เรือนเดี่ยว ตาํบลหนาเมือง อําเภอเกาะสมยุ จงัหวัดสุราษฎรธาน.ี......๑๒๘  

๑๑๐   แผนที่แสดงทีต่ั้งตําบลมะเรต็...................................................................๑๒๙ 

๑๑๑   เรือนนายพา นางยุทธ สมวงศ..................................................................๑๓๐                         

๑๑๒   ดานหนาเรือนนางจินดา วงศศิริ...............................................................๑๓๒ 

๑๑๓   เรือนครัวพวงตอดานหลังเรือนประธาน.....................................................๑๓๒ 

๑๑๔   รายละเอียดการตกแตงภายในเรือนนางจนิดา วงศศิริ................................๑๓๓ 

๑๑๕   ลายฉลุชองลม และศักราชบันทึกการสราง................................................๑๓๓ 

๑๑๖   เรือนนายอนันต ใจสม.............................................................................๑๓๔ 

๑๑๗  เรือนนางสุกิจจา(ศรีฟา) เจริญสุข.............................................................๑๓๖ 

๑๑๘   เรือนนางสุกิจจา(ศรีฟา) เจริญสุข.............................................................๑๓๖ 

๑๑๙   เรือนนางซอน ใจกวาง.............................................................................๑๓๘ 

๑๒๐   เรือนนางหวล เรืองศรี..............................................................................๑๓๙ 

๑๒๑   ลายฉลุชองลม และหนาจั่วเขียนสี............................................................๑๔๐ 

๑๒๒   บอกศักราชการสราง...............................................................................๑๔๒ 

๑๒๓   เรือนนายวิก มีเดช ..................................................................................๑๔๒ 

๑๒๔   เรือนนายวิก มีเดช ..................................................................................๑๔๔ 

๑๒๕   ดานหนาเรือนนายพนม นายธวัช เมืองพรหม.............................................๑๔๔ 

๑๒๖   ดานหลังเรือนนายพนม นายธวัช เมืองพรหม.............................................๑๓๖ 

๑๒๗   เรือนนายอุดม ทวยเจริญ ........................................................................๑๔๖   

๑๒๘   เรือนนายอุดม ทวยเจริญ.........................................................................๑๔๖ 

๑๒๙   เรือนนางวันทนี โอชารส...........................................................................๑๔๘ 

๑๓๐   เรือนนางวันทนี โอชารส...........................................................................๑๔๙ 

๑๓๑   ลายฉลุชองลม และเชิงชายฉลุลาย...........................................................๑๔๙ 

 

ฑ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



รูปที่                                                 หนา   

๑๓๒   ลายฉลุชองลม และเชิงชายฉลุลาย...........................................................๑๕๐ 

๑๓๓   เรือนนายกลั่น จันทรัมพร.........................................................................๑๕๑ 

๑๓๔   เรือนนายกลั่น จันทรัมพร.........................................................................๑๕๒ 

๑๓๕   เรือนนายกลั่น จันทรัมพร.........................................................................๑๕๒                         

๑๓๖   เรือนนางวาสนา บุญจันทร.....................................................................๑๕๔ 

๑๓๗   เรือนนางวาสนา บุญจันทร.....................................................................๑๕๔ 

๑๓๘   ลายฉลุชองลม ศักราชการสราง และลายสลักลูกฟก..................................๑๕๕ 

๑๓๙   ลายฉลุชองลม ศักราชการสราง และลายสลักลูกฟก..................................๑๕๕ 

๑๔๐   ลายฉลุชองลม ศักราชการสราง และลายสลักลูกฟก..................................๑๕๕ 

๑๔๑   เรือนนางวิไล อินทจนิดา..........................................................................๑๕๗ 

๑๔๒   เรือนนางศรี จนัทรมณ.ี............................................................................๑๕๘ 

๑๔๓   แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว 

           ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมยุ จงัหวัดสุราษฎรธาน.ี..........................๑๕๙ 

๑๔๔   แผนที่แสดงทีต่ั้งตําบลบอผุด....................................................................๑๖๐ 

๑๔๕   แผนที่แสดงทีต่ั้งตําบลแมน้าํ....................................................................๑๖๐ 

๑๔๖   เรือนนางหน ูเรืองจันทร...........................................................................๑๖๒ 

๑๔๗   เรือนนางหน ูเรืองจันทร...........................................................................๑๖๒ 

๑๔๘   เรือนนางเมือง บุญทนั.............................................................................๑๖๔ 

๑๔๙   เรือนนางเมือง บุญทนั.............................................................................๑๖๔ 

๑๕๐   เรือนนางเมือง บุญทนั.............................................................................๑๖๔ 

๑๕๑   เรือนนางเกตุ หวัง่ประดิษฐ.......................................................................๑๖๖ 

๑๕๒   เรือนนางเกตุ หวัง่ประดิษฐ.......................................................................๑๕๖ 

๑๕๓   เรือนนายธีรพนัธุ จนัทรเจริญ....................................................................๑๖๖ 

 

 

ฒ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



รูปที่                                                 หนา 

๑๕๔   เรือนนายธีรพนัธุ จนัทรเจริญ....................................................................๑๖๘ 

๑๕๕   เรือนนายธีรพนัธุ จนัทรเจริญ....................................................................๑๖๘ 

๑๕๖   แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว 

           ตําบลแมน้ํา อําเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎรธาน.ี...........................๑๖๙ 

๑๕๗   แผนที่ชุมชนบานหัวถนน..........................................................................๑๙๒ 

๑๕๘   เรือนแถวทายาทนายเสง นางเล็ก บรมธนรัตน...........................................๑๙๓                          

๑๕๙   ลายฉลุชองลม เรือนแถวทายาทนายเสง นางเล็ก บรมธนรัตน.....................๑๙๔ 

๑๖๐   ลายฉลุชองลม เรือนแถวทายาทนายเสง นางเล็ก บรมธนรัตน.....................๑๙๔ 

๑๖๑   ลายฉลุชองลม รานวัฒนาพร.................................................................๑๙๖                        

๑๖๒   ค้ํายันกันสาดดานหนารานวัฒนาพร........................................................๑๙๖ 

๑๖๓   รานวัฒนาพร.......................................................................................๑๙๖ 

๑๖๔   ภูริพันธุพานิช......................................................................................๑๙๘ 

๑๖๕   ลายฉลุเชิงชายและชองลม....................................................................๑๙๘ 

๑๖๖   ลายฉลุชองลม.....................................................................................๑๙๘ 

๑๖๗   รานงามพรรณ......................................................................................๒๐๐ 

๑๖๘   ลายฉลุชองลม รานงามพรรณ................................................................๒๐๐ 

๑๖๙   โรงแรมบูรพา.......................................................................................๒๐๒ 

๑๗๐   โรงแรมบูรพา.......................................................................................๒๐๒ 

๑๗๑   เรือนแถวนายดํา นางแข ใจกวาง............................................................๒๐๔ 

๑๗๒   เรือนแถวนายดํา นางแข ใจกวาง............................................................๒๐๔ 

๑๗๓   แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนแถว 

           ชุมชนบานหัวถนน หมูที่ ๑ ตาํบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมยุ  

                      จังหวัดสุราษฎรธาน.ี......................................................................๒๐๕ 

 

 

ณ 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



รูปที่                                                  หนา   

๑๗๔   แผนที่ชุมชนบานหนาทอน.......................................................................๒๐๖ 

๑๗๕   บานนันทพาณิชย...................................................................................๒๐๘ 

๑๗๖   บานเดิมนางเทียบ นายเพิ่ม เจริญชอบ ทายาทพระยาเจริญราชภักดี  

             (สิงห สุวรรณรักษ) ...................................................................๒๑๐ 

๑๗๗   บานเดิมนางเทียบ นายเพิ่ม เจริญชอบ ทายาทพระยาเจริญราชภักดี  

             (สิงห สุวรรณรักษ) ...................................................................๒๑๐ 

๑๗๘   รานแมเนี่ยม........................................................................................๒๑๒ 

๑๗๙   รานแมเนี่ยม........................................................................................๒๑๒ 

๑๘๐   รานกิ๊ดเสง...........................................................................................๒๑๔ 

๑๘๑   รานกิ๊ดเสง...........................................................................................๒๑๔ 

๑๘๒   บานสายกลาง......................................................................................๒๑๖                           

๑๘๓   รานสินอุดม............................................................................................๒๑๗ 

๑๘๔   รานเชียงหลี............................................................................................๒๑๙ 

๑๘๕   รานเชียงหลี............................................................................................๒๒๐ 

๑๘๖   บานภูศิริ................................................................................................๒๒๑ 

๑๘๗   บานภูศิริ................................................................................................๒๒๒ 

๑๘๘   บานภูวณิชย...........................................................................................๒๒๓ 

๑๘๙   ลายฉลุชองลม........................................................................................๒๒๔ 

๑๙๐   ลายฉลุเชงิชาย.......................................................................................๒๒๕ 

๑๙๑   ลายฉลุชองลม........................................................................................๒๒๕ 

๑๙๒   เรือนแถวกลุมทายาทนายหงเซง และนางบกบ แซภู...................................๒๒๖ 

๑๙๓   เรือนแถวกลุมทายาทนายหงเซง และนางบกบ แซภู...................................๒๒๖ 

๑๙๔   เรือนแถวนายแส นางละมอม ล้ิมสุวรรณ...................................................๒๒๘ 

 

 

ด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



รูปที่                                                 หนา      

๑๙๕   ลายฉลุชองลม และลายประดับชายคา.....................................................๒๒๘ 

๑๙๖   ลายประดับชองลูกฟก บานเฟยมประต.ู....................................................๒๒๘ 

๑๙๗   เรือนแถวนายหยวนงี แซขวย....................................................................๒๓๐ 

๑๙๘   ลายฉลุชองลม เรือนแถวนายหยวนง ีแซขวย.............................................๒๓๐ 

๑๙๙   ลายฉลุชองลม เรือนแถวนายหยวนง ีแซขวย.............................................๒๓๐ 

๒๐๐   แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนแถว 

           ชุมชนบานหนาทอน หมูที ่๓ ตาํบลอางทอง อําเภอเกาะสมยุ  
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๑ 
 

                 
                    บทที ่๑ 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ในปจจุบัน อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดรับการสนับสนุน และสงเสริมใหมีการ

พัฒนายิ่งขึ้น ภายใตหลักการตลาดการคาเสรี ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ปาเขา แหลงตนน้ําลํา

ธาร หาดทราย ทองทะเล แนวปะการัง ฯลฯ รวมทั้งทรัพยากรวัฒนธรรม อาทิ ประเพณี เทศกาล 

การละเลนพื้นเมือง ฯลฯ ถูกนําออกสนองความตองการของตลาดการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง 

ตามแนวคิดสนับสนุนการทองเที่ยว ดวยเห็นวาอุตสาหกรรมทองเที่ยวนั้น เปนธุรกิจที่กอใหเกิด

ประโยชนตอสังคมและวัฒนธรรมหลายประการ และนํารายไดสูชุมชนและประเทศชาติอยาง

มหาศาล 

นับเปนการพัฒนาการทองเที่ยวโดยไมมีหลักเกณฑ ขาดการพิจารณา หรือคํานึงถึง

แนวคิดองครวม หรือแนวคิดระบบ ซึ่งมีสาระอยูที่วาทุกสิ่งทุกอยางที่ประกอบกันขึ้นมาเปนระบบ

เดียวกันนั้น ตางมีความสัมพันธเชิงพึ่งพา ในขณะเดียวกันนั้นการทองเที่ยวเปนเพียงกิจกรรมหนึ่ง

ในกิจกรรมหลากหลายที่มีอยูในชุมชนแหลงทองเที่ยว ฉะนั้นหากจะนําทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น

หรือชุมชน ไปจัดการเพื่อการทองเที่ยว จักตองคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไดอยางเปนลูกโซ 

การศึกษาความสัมพันธของส่ิงตางๆ ในแหลงทองเที่ยว เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งกอนจะนําการ

ทองเที่ยวเขาไปสูแหลงทองเที่ยวนั้น มิฉะนั้นในที่สุดจะกอใหเกิดความเสียหายอยางมหาศาล     

ตอสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม ของผูอยูอาศัยในทองถิ่นแหลงทองเที่ยว 

บัดนี้ ผลพวงของการพัฒนาการทองเที่ยวโดยไมมีหลักเกณฑ มุงสงเสริมใหมีการ

พัฒนาภายใตหลักการตลาดการคาเสรีมากจนเกินไป เ ร่ิมปรากฏและสงผลกระทบตอ

สภาพแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งหากไมหาแนวทางหรือกําหนดนโยบายในการแกไขที่

เหมาะสมเพื่อการดําเนินการตอไป ก็อาจจะสายเกินไป และในที่สุดอาจจะนําไปสูความลมสลาย 

ทั้งในดานสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม ของแหลงทองเที่ยว 

ดังตัวอยางจากกรณีพื้นที่ที่ผูศึกษาสนใจศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ อําเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎรธานี 
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เกาะสมุยเปนเกาะที่มีขนาดใหญเปนอันดับ ๓ ของประเทศ รองมาจากเกาะภูเก็ต 

และเกาะชาง  ตั้ งอยู ในบริ เวณอาวไทย  หางจากอํา เภอเมืองสุราษฎรธานี ไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ  ๘๔ กิโลเมตร และหางจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ 

๗๕๐ กิโลเมตร ปจจุบันมีฐานะเปนอําเภอหนึ่งในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี มีเนื้อที่ ๒๕๒ ตาราง

กิโลเมตร หรือ ๑๕๗,๒๗๓ ไร พื้นที่ ๑ ใน ๓ เปนที่ราบลอมสวนที่เปนภูเขาตรงกลางเกาะ มี

จํานวนประชากร ๕๑,๒๗๑ คน แบงเขตการปกครองตาม พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองทองที่ 

พุทธศักราช ๒๕๔๗ ประกอบดวย ๗ ตําบล ๓๙ หมูบาน 

ทิศเหนือ  ติดตอกับทะเล เขตอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี 

ทิศใต  ติดตอกับทะเล  เขตอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับทะเลอาวไทย 

ทิศตะวันตก  ติดตอกับทะเล เขตอําเภอดอนสัก อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอ

ไชยา อําเภอทาฉาง และอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม นับถือพุทธศาสนาเปนศาสนาหลัก 

ในทองที่ มีวัด จํานวน ๒๒ แหง ที่พักสงฆ จํานวน ๘ แหง มัสยิด จํานวน ๑ แหง ศาลเจา จํานวน 

๒ แหง โบสถคาทอลิก จํานวน ๑ แหง โบสถโปรแตสแตนท จํานวน ๒ แหง    

เกาะสมุยเปนชุมชนโบราณแหงหนึ่งในภาคใต ปรากฏหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของ

มนุษยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร สืบเนื่องมาจวบจนสมัยปจจุบัน  

นับต้ังแตอดีต ราษฎรในทองที่พบรองรอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษยในอดีตโดย

บังเอิญ อยางตอเนื่อง เชน การพบขวานหินที่เรียกกันในทองถิ่นวาขวานฟา เมื่อพุทธศักราช 

๒๕๒๐ ไดขุดพบกลองมโหระทึก จํานวน ๑ ใบ ณ วัดคีรีวงการาม ตําบลตลิ่งงาม ซึ่งตั้งอยูใน

บริเวณฝงตะวันตกของเกาะ ตอมาไดขุดพบโครงกระดูกมนุษย พรอมเครื่องประดับและเครื่องใช 

ที่บานพังกา ตําบลตลิ่งงาม ขณะราษฎรในทองที่ปรับพื้นที่เพื่อปลูกสรางอาคาร ในพุทธศักราช 

๒๕๔๓ ขุดพบกลองมโหระทึกเพิ่ม จํานวน ๑ ใบ บริเวณปากคลองบานละไม ตําบลมะเร็ต และ

บริเวณทองทะเลรอบเกาะสมุย พบแหลงเรือจมซึ่งเปนเรือสําเภาสมัยอยุธยากระจายอยูทั่วไป 

งานศิลปกรรมในวัดหลายแหง ทั้งประติมากรรม และสถาปตยกรรม เปนสิ่งสะทอน

ใหเห็นถึงการตั้งชุมชน วาเปนชุมชนเกาแก มีการสรางวัดเหลานั้นขึ้นในชุมชนเพื่อใชปฏิบัติ

ศาสนกิจมาต้ังแตคร้ังกรุงศรีอยุธยาหรือกรุงธนบุรีเปนอยางนอย จวบจนกระทั่งตนกรุง

รัตนโกสินทร ปรากฏหลักฐานในเอกสารของทางราชการวา เกาะสมุยมีฐานะเปนเมือง อยูภายใต

การปกครองและกํากับดูแลของเมืองนครศรีธรรมราช มีราษฎรชาวไทยตั้งบานเรือนอาศัยปะปน
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อยูกับจีนชาติไหหลํา และมลายู บางฤดูกาลมีจํานวนประชากรประมาณ ๒,๐๐๐ คน บางฤดูกาล

มีราษฎรมากถึง ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ คน คนไทยประกอบอาชีพทํานาทําไร ปลูกขาว แตง ฝาย 

มะพราว เลี้ยงสุกร เปด ไก กระบือ และทําน้ํามันยาง ทําไต สินคาสงออกขายนอกเกาะที่สําคัญ 

ไดแก มะพราวลูก น้ํามันมะพราว และสุกร มีเรือจีนชาติไหหลําใหญเล็กมารับสินคาที่เกาะสมุย 

อยูเสมอทุกๆ เดือน เดือนหนึ่งไมนอยกวา ๔-๕ ลํา    

คร้ันถึงพุทธศักราช ๒๔๔๐ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ได

ยุบรวมเกาะสมุยกับเกาะพะงันเปนอําเภอเกาะสมุย และเปลี่ยนใหมาอยูภายใตการปกครองของ

เมืองไชยา 

เกาะสมุยเริ่มเปนที่รูจัก และกลาวขวัญถึงในหมูผูนิยมธรรมชาติและความเงียบสงบ        

เมื่อราวๆ ๔๐ ป มานี้เอง มีนักทองเที่ยวจํานวนไมมากนักแวะเขามาเยี่ยมเยือนบางในบางโอกาส 

เพื่อสัมผัสกับความงดงามตามธรรมชาติ ของหาดทราย ทองทะเล และวิถีชีวิตที่เรียบงาย มีเสนห 

อบอุน และอบอวลไปดวยไมตรีจิตของผูคนในทองถิ่น จนกระทั่งในที่สุดหาดทรายและทองทะเล

อันงดงามบริสุทธิ์ของเกาะสมุยไดรับเลือกใหเปนฉากถายทําภาพยนตรเร่ือง“เกาะสวาท          

หาดสวรรค” ทําใหความงดงามของธรรมชาติในเกาะสมุยเปนที่รูจักกวางขวางขึ้น  

แตเนื่องจากในอดีตการคมนาคมติดตอระหวางเกาะสมุยและชุมชนอื่น กระทําไดแต

เพียงทางเรือเทานั้น เปนเรือไมขนาดบรรทุกผูโดยสารไดประมาณ ๕๐-๖๐ คน ออกเดินทางใน

เวลาค่ําจากตัวเมืองสุราษฎรธานี ถึงเกาะสมุยในเวลาเชา และออกเดินทางจากเกาะสมุย ถึงตัว

เมืองสุราษฎรธานีในเวลาเชา เพียงคืนละ ๑-๒ ลําเทานั้น ประกอบกับในพื้นที่เกาะสมุยยังคงขาด

แคลนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ อาทิ โรงแรม ที่พัก การคมนาคมภายในเกาะ ไฟฟา น้ําประปา 

ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางไปทองเที่ยวที่เกาะสมุยในระยะเวลานั้น หรือเมื่อ ๓๐-๔๐ ปที่

แลว ยังคงมีไมมากนัก และลวนแตเปนนักทองเที่ยวประเภทที่ตองการเติมเต็มประสบการณชีวิต

ดวยธรรมชาติอันงดงาม และตองการสัมผัสกับความสงบอยางแทจริง 

เกาะสมุยเริ่มเปดรับนักทองเที่ยวมากขึ้นหลังจากนั้นราว ๑๐ ป เนื่องจากมีการ

เดินเรือเพิ่มข้ึนในเวลากลางวัน เปนเรือดวนเดินทางระหวางตัวเมืองสุราษฎรธานีกับเกาะสมุย วัน

ละ ๒ เที่ยว    ในเวลาเชาและเวลาบาย และมีผูริเริ่มลงทุนในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ดวยการสราง

ที่พักนักทองเที่ยวประเภทบังกะโล หรือกระทอมไมไผหลังคามุงจาก เพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่

เดินทางไปทองเที่ยวที่เกาะสมุยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการคมนาคมที่สะดวกขึ้นกวาแตกอน  

ตอมาเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๔ มีการเดินเรือขามฟากชนิดที่สามารถนํารถยนต หรือ

รถโดยสารประเภทอื่น อาทิ รถบัส หรือรถทัวร ขามไปยังเกาะสมุยไดโดยสะดวก ดวยบริการของ
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๔ 
 

บริษัท สมุยเฟอรร่ี จํากัด ประกอบกับการไฟฟาสวนภูมิภาคมีโครงการติดตั้งสายเคเบิลใตน้ํา    

เพื่อใหบริการจายกระแสไฟฟาจากแผนดินใหญไปยังเกาะสมุย ในราวพุทธศักราช ๒๕๓๐ ลวน

เปนปจจัยสําคัญในการขยายตัวและเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในเกาะสมุย 

ในปจจุบัน เกาะสมุยและหมูเกาะบริวาร ไดรับการสงเสริมและพัฒนาเปนแหลง

ทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย นักทองเที่ยวสามารถเดินทางไปยังเกาะสมุยไดอยาง

สะดวกสบายทั้งทางรถ ทางเรือ และทางอากาศ ชื่อเสียงของทิวทัศน ธรรมชาติ หาดทราย และ

ทองทะเลอันงดงาม เปนที่เลื่องลือไปทั่วโลก นักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ตางหลั่งไหลเขามา

ทองเที่ยวปละนับลานคน แตหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ มิไดดําเนินนโยบายบนพื้นฐาน

ความพอเพียง ดวยการปลุกจิตสํานึกใหสมาชิกในชุมชนคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวน

ตน รวมทั้งควรชะลอมิใหเกิดการพัฒนาภายใตหลักการตลาดการคาเสรีภายใตระบบทุนนิยม 

และอุตสาหกรรมนิยมมากจนเกินไป มิควรคํานึงถึงจํานวนรายไดจากการใชทรัพยากรทั้งทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรม เพื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยวมากเกินควร ดวยการสนับสนุนใหธุรกิจ

ทองเที่ยวเจริญเติบโตจนยากที่จะควบคุม และเกินขีดความสามารถของทองที่ ตองรณรงคให

ผูคนในชุมชนตองตระหนักวาเงินทองมิใชทุกสิ่งทุกอยางในชีวิต คุณภาพชีวิตที่ดี สังคมที่ผาสุก

ตางหากที่เปนเปาหมายสูงสุดแหงชีวิต การเติบโตของธุรกิจการทองเที่ยวในอัตราที่พอเหมาะ 

และจํานวนนักทองเที่ยวที่พอดี เปนสิ่งสําคัญที่จะธํารงรักษาใหชุมชนมีความยั่งยืน    

รวมทั้งควรสนับสนุนสิทธิชุมชนดั้งเดิม เปดโอกาสหรือมอบสิทธิใหสมาชิกในชุมชนมี

สวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน เพื่อปองกันมิใหอํานาจการตัดสินใจเกิดจาก

ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนแตเพียงฝายเดียว และสรางใหบังเกิดความยุติธรรมทางสังคมและ

ระบบนิเวศ ดวยการเปนผูอนุ รักษมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ และดํารงไวซึ่งความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม พรอมกับสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู ตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากร

วัฒนธรรมทั้งประเภทที่จับตองได อาทิ สถาปตยกรรมหรืองานศิลปกรรมในวัด อาคารบานเรือน ที่

อยูอาศัย และทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทนามธรรมที่จับตองไมได อาทิ ขนบประเพณี 

การละเลน วรรณกรรม ดนตรี และนาฏกรรม เปนตน เพื่อใหโอกาสพวกเขาไดทําความรูจัก ทํา

ความเขาใจกับรากของชุมชนตัวเอง เพื่อจิตสํานึกที่ดีตอทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งสิ่งดีงามอีกหลาย

ประการ   

ผูประกอบการในภาคธุรกิจการทองเที่ยว ควรตระหนักถึงคุณคาและใหเกียรติมนุษย

ทุกคนอยางเทาเทียมกัน ควรเคารพตอชุมชนที่ตนเขาไปประกอบธุรกิจ ไมควรเห็นคน และ

ทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเปนสินคาที่เอื้ออํานวยผลกําไรใหแกธุรกิจของตน แต
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ควรประกอบธุรกิจที่เอ้ืออํานวยตอการดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมของทองถิ่น และเหนือส่ิงอ่ืนใดไมควร

แสดงการกระทําที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงคานิยมของชุมชน หรือเปนผูนําสิ่งแปลกปลอมสูชุมชน 

กอใหเกิดการทําลายศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ทองถิ่นแหงนี้ก็จะยังคงดํารงอยูไดอยางมั่นคง 

สามารถใชเปนแหลงทํามาหากินไดอยางยั่งยืน 

ในแงมุมของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม เมื่อพิจารณาศึกษาลึกลงไป พบวาใน

ทองที่อําเภอเกาะสมุย มิไดมีแตธรรมชาติที่งดงาม และชาวเกาะสมุยมิไดบังเอิญโชคดีเพียงแค

เกิดมาทามกลางธรรมชาติที่งดงามเทานั้น วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่นดานตางๆ ทั้งประเภท

รูปธรรมสามารถจับตองได และประเภทนามธรรม ลวนเปนทรัพยากรหรือมรดกทางวัฒนธรรมที่

ทรงคุณคา บงบอกถึงความเปนตัวตนของชาวเกาะสมุย ซึ่งประกอบดวยผูคนหลายเชื้อชาติ อาทิ 

ไทย จีน และมลายู แตสามารถหลอมรวมวัฒนธรรมเขาดวยกัน และอยูรวมกันมาอยางสันติสุข 

กลมกลืนกับระบบนิเวศและธรรมชาติรอบตัว 

ในบรรดาทรัพยากรวัฒนธรรมทั้งหลายของเกาะสมุย ส่ิงที่มีความโดดเดน มี

ลักษณะเปนเอกลักษณ เปรียบเสมือนอาภรณอันงดงามประดับเกาะสมุย และเปนสิ่งแรกที่มักจะ

ปรากฏสูสายตาแขกผูมาเยือนนั้น ไดแกสถาปตยกรรมประเภทตางๆ อาทิ ศาสนสถาน ซึ่ง

ประกอบดวย เจดีย อุโบสถ และเสนาสนะทั้งปวง รวมทั้งศาลเจาและมัสยิด เรือนแถวสรางดวยไม 

ประดับประดาตกแตงดวยลวดลายไมฉลุ ของชุมชนชาวจีนในยานการคา และเรือนเดี่ยว อันเปน

ที่อยูอาศัยของคนไทย ซึ่งมีลักษณะเปนเรือนไมแบบภาคใตทั่วไป แตไดปรับเปล่ียนรูปทรงและ

จัดสรรพื้นที่ใชสอยใหเหมาะสมสอดคลองกับวิถีชีวิต และสภาพนิเวศที่เปนเกาะตั้งอยูกลางทะเล   

ทรัพยากรวัฒนธรรมดังกลาว สามารถบริหารจัดการใหเกิดประโยชน และเกิดความ

ยั่งยืนได ดวยการศึกษาใหเกิดความเขาใจอยางถองแท และกําหนดแนวทางหรือนโยบาย ในการ

บริหารจัดการที่เหมาะสม  

ดวยเหตุดังกลาว ผูศึกษาจึงเลือกศึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดการสถาปตยกรรม

พื้นถิ่นในเชิงอนุรักษ เพื่อใหดํารงอยูคูทองถิ่นเกาะสมุย กอนที่ทรัพยากรวัฒนธรรมดังกลาวจะถูก

ทําลายใหเลือนหายไปกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ตามหลักกระแสทุนนิยมและตลาดการคา

เสรี 
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คําถามในการศึกษาวจิัย 
 

๑.ทรัพยากรวัฒนธรรมทองถิ่นประเภทสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในทองที่เกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎรธานี ยังคงเหลืออยูมากนอยเพียงใด มีคุณคาตอชุมชน และทองถิ่น อยางไร 

๒.การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ประเภทสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ในทองที่เกาะสมุย 

ในเชิงอนุรักษ ควรใชกิจกรรม วิธีการ หรือการดําเนินการอยางไรบาง 
 

วัตถุประสงคของการศึกษาวิจยั 
 

๑.เพื่อสํารวจศึกษา จัดทําบัญชีรายการ ประเมินคุณคาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ใน

ทองที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

๒.เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ในทองที่เกาะสมุย จังหวัดสุ

ราษฎรธานี  
 

ขอบเขตของการศึกษาวิจยั 
 

๑.ขอบเขตดานพื้นที่ 
 ผูศึกษาเก็บขอมูลครอบคลุมพื้นที่การปกครองทั้งหมด ของอําเภอเกาะสมุย จังหวัด

สุราษฎร-ธานี ประกอบดวย  ๓๙ หมูบาน ๗ ตําบล 
 
๒.ขอบเขตดานเนื้อหา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษามีความประสงคที่จะหาแนวทางในการจัดการ

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุยประเภทที่อยูอาศัย ในเชิงอนุรักษ เพื่อใหทรัพยากรวัฒนธรรม

ดังกลาวยังคงดํารงอยูคูกับชุมชนเกาะสมุย โดยพิจารณาจัดหมวดหมูจากทําเลที่ตั้งและหนาที่ใช

สอย จึงไดมีแนวทางจัดแบงประเภทสถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่ตองการศึกษา ดังนี้ 

๒.๑ เรือนแถว รองรอยของยานการคาในชุมชนชาวจีน เลือกศึกษาเฉพาะบริเวณที่

ยังคงเห็นภาพรวมและบรรยากาศของชุมชนดั้งเดิมในลักษณะของยานประวัติศาสตรไดอยาง

ชัดเจน ไดแก ยานการคาบานหนาทอน ตําบลอางทอง และยานการคาบานหัวถนน ตําบลมะเร็ต 

๒.๒ เรือนเดี่ยว สวนใหญเปนที่อยูอาศัยซึ่งตั้งกระจายอยูในทองที่ตางๆ ทั่วเกาะส

มุย เพื่อความสะดวกและชัดเจนในการศึกษาใหเห็นภาพของการหลอมรวมทางวัฒนธรรม ของ
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ผูคนตางวัฒนธรรมที่อยูอาศัยรวมกัน จึงไดมีแนวทางในการศึกษาโดยจัดแบงประเภทเรือนเดี่ยว 

ดังนี้ 

  ๒.๒.๑ เรือนเดี่ยวแบบไทย 

  ๒.๒.๓ เรือนเดี่ยวแบบจีน 

  
ประโยชนของการศึกษาวจิัย 

 

๑.สามารถนําผลจากการศึกษาวิจัย มาใชกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย เพื่อการอนุรักษ ธํารงรักษา และใชประโยชนดานการทองเที่ยว 

รวมทั้งการปลุกจิตสํานึกเพื่อสรางพลังของชุมชน อยางถูกตองและยั่งยืน  

 
นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการศึกษาวิจยั 

 

สถาปตยกรรมพื้นถิ่น หมายถึง สถาปตยกรรมแบบประเพณีที่ดํารงอยูในชุมชน

พื้นถิ่นสวนใหญประกอบดวยงานสถาปตยกรรมที่ใชประกอบอาชีพทางกสิกรรม เชน กระตอบเฝา

ทุง ยุงขาว โรงตมเกลือ ฯลฯ เรือนพักอาศัยแบบตางๆ รวมถึงศาสนสถานที่ชาวบานไดออกแบบ

กอสรางตามความจําเปน ตามความหมายที่ตนเขาใจ โดยมิใชแบบแผนของสถาปตยกรรมไทย

โดยตรง  

เรือนแถว หมายถึง สถาปตยกรรมพื้นถิ่นประเภทที่อยูอาศัยและรานคาในยาน

ชุมชนมีลักษณะการปลูกสรางเรียงชิดตอกันเปนแถว 

เรือนเดี่ยว หมายถึง สถาปตยกรรมพื้นถิ่นประเภทที่อยูอาศัย มีลักษณะการปลูก

สรางเปนหลังเดียวโดดๆ 

เรือนเดี่ยวแบบไทย หมายถึง สถาปตยกรรมพื้นถิ่นประเภทที่อยูอาศัย มีลักษณะ

การปลูกสรางเปนหลังเดียวโดดๆ มีรูปแบบศิลปกรรมบงบอกถึงความเปนไทยอยางชัดเจน  

เรือนเดี่ยวแบบจีน หมายถึง สถาปตยกรรมพื้นถิ่นประเภทที่อยูอาศัย มีลักษณะ

การปลูกสรางเปนหลังเดียวโดดๆ มีรูปแบบศิลปกรรมบงบอกถึงอิทธิพลศิลปะจีนอยางชัดเจน 

การจัดการในเชิงอนุรักษ หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหคงคุณคาไว ดวยการ

ดูแล รักษา รวมถึงการปองกัน การสงวนรักษา การปฏิสังขรณ และการบูรณะ 
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๘ 
 

การสงวนรักษา หมายถึง การดูแล รักษาไวตามสภาพของเดิมเทาที่เปนอยู และ

ปองกันมิใหเสียหายตอไป 

การปฏิสังขรณ หมายถึง การทําใหกลับคืนสูสภาพอยางที่เคยเปนมา 

การบูรณะ หมายถึง การซอมแซม และปรับปรุงใหมีรูปทรงลักษณะกลมกลืน

เหมือนของเดิมมากที่สุดเทาที่จะมากได แตตองแสดงความแตกตางของสิ่งที่มีอยูเดิม และส่ิงที่ทํา

ข้ึนใหม 
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๙ 
 

 

 

บทที่ ๒ 
แนวคิดทฤษฎ ีและผลงานวิจัยที่เกีย่วของ 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดการสถาปตยกรรม

พื้นถิ่นเกาะสมุย” ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้   

๑.แนวคิดสถาปตยกรรมพื้นถิ่น 

๒.แนวคิดการอนุรักษ ยานประวัติศาสตร หมูบานประวัติศาสตร 

๓.แนวคิดแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเพื่อหาแนวทางหรือกระบวนการที่เหมาะสม ใน

การจัดการเชิงอนุรักษ กับสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในทองที่อําเภอเกาะสมุย ซึ่งเปนทรัพยากร

วัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อใหทรัพยากรวัฒนธรรมดังกลาว ยังคงดํารง

อยูคูกับชุมชนเกาะสมุย  

ผูศึกษามีแนวคิดวาการจัดการทรัพยากรดังกลาว ควรเกิดจากการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวน เปดโอกาสหรือมอบสิทธิใหสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมของชุมชน ดวยการใชความรู ภูมิปญญา และทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชน ผาน

การเรียนรูรวมกัน จนนําไปสูการนําทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชนแก

ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองและพึ่งพาสังคมภายนอก

อยางเหมาะสม พรอมกับสรรคสรางใหบังเกิดความยุติธรรมทางสังคมและระบบนิเวศ 

แนวคิดหลักที่นํามาเปนกรอบในการศึกษาวิเคราะหสําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

คือ แนวคิดสถาปตยกรรมพื้นถิ่น แนวคิดการอนุรักษ ยานประวัติศาสตร หมูบานประวัติศาสตร 

แนวคิดแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อนําไปสูความเขาใจ และเปนพื้นฐานในการคิด

หาแนวทางหรือกระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ดังกลาว เพื่อใหเกิดการอนุรักษใน

แนวทางที่เหมาะสม  

สุดทาย ผูศึกษาไดศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมทองถิ่น โดยใชสมาชิกในชุมชนเปนแกนหลักในการดําเนินการจัดการ ซึ่งวรรณกรรม

เหลานั้นไดสะทอนใหเห็นถึงประเด็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทองถิ่นในรูปแบบ

ตางๆ ใหยังคง 
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ดํารงอยูคูกับชุมชน และสามารถตอบสนองการใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูศึกษา

สามารถนํามาใชประกอบการศึกษาและเชื่อมโยงในการศึกษาไดเปนอยางดี 

 
แนวคิดสถาปตยกรรมพืน้ถิ่น 

 
ความหมายของสถาปตยกรรมพื้นถิ่น 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตเจา
คุณทหารลาดกระบัง (๒๕๒๕: ๑๘) สถาปตยกรรมพื้นถิ่น หมายถึง สิ่งกอสรางตางๆ ตลอดจน

สภาพแวดลอมทางกายภาพที่มนุษยสรางขึ้นในแตละทองถิ่นที่มีลักษณะแตกตางกันไปตาม

สภาพแวดลอม เพื่อสนองความตองการของชุมชนนั้นๆ  

วีระ  อินพันทัง  (๒๕๔๔ -๒๕๔๕ : ๑๗ )  สถาปตยกรรมพื้ นถิ่ น  หมายถึ ง 

สถาปตยกรรมเฉพาะแหลง สรางสรรคโดยคนในทองที่ ซึ่งไดรับความรูในการปลูกสรางสืบทอด

มาจากบรรพบุรุษ มีลักษณะเฉพาะแตกตางจากสถาปตยกรรมแหลงอื่น 

อุปถัมภ รัตนสุภา (๒๕๔๔: ๒๓๙) สถาปตยกรรมพื้นถิ่น หมายถึง สถาปตยกรรม

แบบประเพณีที่ดํารงอยูในชุมชนพื้นถิ่นสวนใหญ ประกอบดวยงานสถาปตยกรรมที่ใชประกอบ

อาชีพทางกสิกรรม เชน กระตอบเฝาทุง ยุงขาว โรงตมเกลือ ฯลฯ เรือนพักอาศัยแบบตางๆ รวมถึง    

ศาสนสถานที่ชาวบานไดออกแบบกอสรางตามความจําเปน ตามความหมายที่ตนเขาใจ โดยมิใช

แบบแผนของสถาปตยกรรมไทยโดยตรง   

วิโรฒ ศรีสุโร (๒๕๔๓: ๔๔) สถาปตยกรรมพื้นถิ่น หมายความถึง สถาปตยกรรมที่

ถือกําเนิดขึ้นมาจากภูมิปญญาของชุมชนที่มิไดอยูในเมืองหลวง สวนใหญจะอยูตามภูมิภาค

ตางๆ อันเปนชนบทหางไกลจากความเจริญทางวัตถุธรรม ดังเชน สถาปตยกรรมพื้นถิ่นของภาค

อีสานอันกวางใหญ สถาปตยกรรมพื้นถิ่นของภาคใต และสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของทางภาคเหนือ      

เปนตน อิทธิพลตางๆ ที่หลอมใหชางหรือสถาปนิกพื้นบานแตละภูมิภาคเหลานั้นไดสรางสรรค

ผลงานออกมา ยอมมีขอแผกแตกตางกันออกไปตามสภาพแวดลอมของแตละทองถิ่น ซึ่งพอ

จําแนกถึงอิทธิพลเหลานั้นออกไดดังนี้ คือ อิทธิพลทางสภาพภูมิประเทศ อิทธิพลทางเผาชน 

อิทธิพลทางความเชื่อและศาสนา อิทธิพลทางสภาพเศรษฐกิจ อิทธิพลทางวัสดุและอุปกรณ      

การกอสราง และเมื่อไดวิเคราะหลงไปสูปฐมเหตุผลของผลงานสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของแตละ

ภูมิภาคเหลานั้นแลว จะเห็นความสําคัญที่เปนจุดเดนอยูรวมกันประการหนึ่ง ก็คือ การสราง        

ที่มุงเนนใหมีประโยชนใชสอยมากวาความงาม ซึ่งเปนอุดมคติโดยทั่วไปของงานศิลปะพื้นบาน   
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ทุกแขนง อาทิ งานปน ทอ หลอ ถัก จักสานตางๆ เปนตน ในทางสถาปตยกรรมก็เฉกเชนเดียวกัน 

การมุงเนนเอาประโยชนใชสอย (function) มาเปนหลักสําคัญกอนความงามนั้น จึงกอใหเกิด

รูปแบบสถาปตยกรรมที่คลายคลึงกัน ถึงแมวาภูมิประเทศจะอยูหางไกลกันก็ตาม 

อรศิริ ปาณินท (๒๕๔๓: ๒) สถาปตยกรรมพื้นถิ่น หมายถึง สถาปตยกรรมที่

อาจจะเปน เรือนรานคา วัดและศาสนสถาน รวมทั้งอาคารสาธารณะ อาจแบงแยกไดประเภท

ใหญๆ สองประเภท ตามฝมือชาง คือ ชางหลวง และชางชาวบาน สถาปตยกรรมที่อยูในกลุมชาง

หลวงมีระเบียบระบบของการออกแบบและการกอสราง รวมทั้งมีฝมือเชิงชางที่ปรากฏใหเห็นได

ชัดเจนในศิลปสถาปตยกรรม ลักษณะดังกลาวหากพิจารณาลงเฉพาะในกลุมของเรือนพื้นถิ่นจะ

เปรียบไดกับ เรือนคหบดีภาคกลาง และเรือนกาแลของภาคเหนือ ซึ้งเปนเรือนที่แสดงระบบการ

ออกแบบและเทคนิควิทยาในการกอสรางที่จัดอยูในกลุมชางชั้นสูง เรือนดังกลาวสามารถประเมิน

คุณคาในตัวเรือนพื้นถิ่นเองได แตในเรือนอีกกลุมหนึ่งซึ่งเปนเรือนแบบชาวบาน ที่ชาวบานสราง

เองตามภูมิปญญาที่ถายทอดมาจากบรรพบุรุษ ระบบ ระเบียบ การกอสรางเปนตามความ

ตองการของการอยูอาศัย เรือนกลุมนี้อาจมีทั้งประเภทที่มีคุณคาทางศิลปสถาปตยกรรมในตัวเอง 

หรืออาจจะไมสามารถประเมินคุณคาของสถาปตยกรรมได แตมีคุณคาตอการดํารงชีวิต หรือมี

คุณคาเมื่อรวมกันเปนกลุมเปนหมูบานที่สามารถสะทอนใหเห็นคุณคาของชีวิต สังคม และ

วัฒนธรรมทองถิ่นได 

วิวัฒน เตมียพันธ (๒๕๔๑: ๕๔) สถาปตยกรรมพื้นถิ่น หมายถึง แบบของอาคาร             

ที่ชาวบานสรางขึ้นในแตละทองถิ่น และเนนเฉพาะอาคารประเภทพักอาศัยคือตัวเรือนนั่นเอง 

จากนิยามความหมายของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นตามแนวคิดของนักวิชาการ ดังได

ยกตัวอยางมาขางตน  พอจะแบงออกได  ๒  แนวคิด  แนวคิดแรก  ประกอบดวยคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตเจาคุณทหารลาดกระบัง, วีระ 

อินพันทัง, อุปถัมภ รัตนสุภา, วิโรฒ ศรีสุโร และอรศิริ ปาณินท มีแนวคิดวางานสถาปตยกรรมพื้น

ถิ่น คือ งานสถาปตยกรรมทุกประเภทที่เกิดขึ้นในชุมชนหนึ่ง โดยการสรางสรรคของผูคนในชุมชน

นั้น เพื่อตอบสนองการใชสอยของผูคนในสังคมตนเองยอมเขาขายเปนงานสถาปตยกรรมพื้นถิ่น

ทั้งสิ้น แนวคิดที่ ๒ เปนแนวคิดของวิวัฒน เตมียพันธ สถาปตยกรรมพื้นถิ่นในมุมมองนี้มีขอบเขต

ของความหมายจํากัดอยูเฉพาะเรือนอันเปนที่อยูอาศัยเทานั้น ไมนับรวมสถาปตยกรรมประเภท

อ่ืน และเรือนนั้นตองสรางขึ้นโดยชาวบานจึงครอบคลุม  

ในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษายึดถือตามแนวคิดของนักวิชาการกลุมแรก ที่มีแนวคิดวา 

งานสถาปตยกรรมพื้นถิ่น คือ งานสถาปตยกรรมทุกประเภทที่เกิดขึ้นในชุมชนหนึ่ง โดยการ
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สรางสรรคของผูคนในชุมชนนั้น เพื่อตอบสนองการใชสอยของผูคนในสังคมตนเองยอมเขาขาย

เปนงานสถาปตยกรรมพื้นถิ่นทั้งสิ้น ดวยเห็นวามีความหมาย เนื้อหาสาระ ที่ครอบคลุมและมี

ความสมบูรณ มากกวาแนวคิดของวิวัฒน เตมียพันธ ที่มองวาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นมีขอบเขตของ

ความหมายจํากัดอยูเฉพาะเรือนอันเปนที่อยูอาศัยเทานั้น ไมนับรวมสถาปตยกรรมประเภทอื่น 

ดังนั้นในความเห็นของผูศึกษา คิดวาแนวคิดของนักวิชาการกลุมแรก นาจะ

เหมาะสมและเปนประโยชนมากกวา ในการศึกษาหาแนวทางจัดการกับสถาปตยกรรมพื้นถิ่น

เกาะสมุย ในเชิงอนุรักษ  

 
ความเปนมาของการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น 

วิวัฒน เตมียพันธ (๒๕๓๕: ๑-๒) กลาวถึงความเปนมาของการศึกษา

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นไววา เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน คริสตศักราช ๑๙๖๕ ที่พิพิธภัณฑศิลป

สมัยใหม (Museum of Modern Art) ในกรุงนิวยอรก ไดจัดนิทรรศการภาพถายสถาปตยกรรม

ของชาวบานขึ้นมา ภาพถายทั้งหมดเปนผลงานของ Bernard Rudofsky โดยใหชื่องาน

นิทรรศการภาพถายครั้งนี้วา “architecture without architects” และทางพิพิธภัณฑไดจัดพิมพ

หนังสือนิทรรศการครั้งนี้ข้ึนเผยแพร บทนําเขียนโดย Bernard Rudofsky ผูเปนเจาของภาพถาย 

ผลของการแสดงพรอมกับพิมพหนังสือเผยแพรนั้น ทําใหวงการการศึกษาสถาปตยกรรมเกิดการ

เคลื่อนไหวตัว หันมาสนใจสถาปตยกรรมทองถิ่นกันมากขึ้น ซึ่งกอนหนานี้ Sibyl Moholy Nagy 

ไดหยั่งเห็นความสําคัญของรูปแบบงานสถาปตยกรรมของขาวบาน โดยไดศึกษาคนควางาน

สถาปตยกรรมชาวพื้นเมืองในอเมริกาเหนือ และเขียนหนังสือข้ึนเลมหนึ่งใหชื่อวา “Native 

Genius in Anonymous Architecture” พิมพเผยแพรข้ึนเมื่อคริสตศักราช ๑๙๕๗ 

การแสดงนิทรรศการของ Bernard Rudofsky ที่พิพิธภัณฑศิลปะสมัยใหมที่กรุง

นิวยอรกนั้น หนังสือ Arts & Architecture ไดตีพิมพบทความออกเผยแพร โดยไดนําขอความบาง

ตอนจากหนังสือ “architecture without architects” มาพิมพเสนอไว นับเปนการชวยเผยแพร

ผลงานและเนนถึงความสําคัญของงานสถาปตยกรรมประเภทนี้ใหชัดเจนขึ้นอีก 

การศึกษาสถาปตยกรรมทองถิ่นนั้น กลาวไดวาไดเร่ิมข้ึนอยางคอยเปนคอยไป และ

เปนการศึกษาเปนอยางอิสระเปนสวนใหญ โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษไดกอรางกันเปน

ศูนยกลางการศึกษาอยางเปนจริงเปนจัง เร่ิมข้ึนโดยการจัดกลุมของสถาปนิก นักโบราณคดี                     

นักประวัติศาสตร และภัณฑารักษในพิพิธภัณฑ กลุมผูศึกษาสถาปตยกรรมทองถิ่นกลุมนี้ ไดให

ความสนใจงานสถาปตยกรรมระดับนี้อยางกวางขวาง โดยมุงศึกษาถึงอาคารพื้นบานที่ยังคง
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๑๓ 
 

หลงเหลืออยูในชนบทที่เร่ิมแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงไปตามลําดับ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

เศรษฐกิจในชนบท 

ความสนใจและการใหความสําคัญแกสถาปตยกรรมของชาวบาน ไดเพิ่มความ

เขมขนข้ึนเปนลําดับ มีสถาปนิกใหความสนใจอยางจริงจังกนเกือบทั่วโลก มีหนังสือและบทความ

ตีพิมพเผยแพรข้ึนมาอยางกวางความ จนกระทั่งคริสตศักราช ๑๙๗๕ ไดมีการประชุมเร่ือง

สถาปตยกรรมทองถิ่นขึ้นที่ประเทศ Bulgaria โดยใหความเห็นวา งานสถาปตยกรรมทองถิ่นนั้น 

เปนงานที่แสดงถึงเอกลักษณของชาติอันเปนผลงานที่แสดงถึงอัจฉริยะภาพของบรรพบุรุษ และ

ควรที่ประชาชนทุกคนจะเห็นคุณคาและรวมกันอนุรักษงานในอดีตที่หลงเหลืออยูใหดํารงคงอยู

ตอไป เพื่อผลในทางรวมมือกันที่จะพัฒนาวัฒนธรรม สถาปนาสันติภาพ และความเขาใจอันดี 

ระหวางประชาชาติ อันเปนสิ่งสรางสรรคทางวัฒนธรรมทางวัตถุที่แทจริง 
 
แนวทางการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น  

วิวัฒน เตมียพันธ (๒๕๓๕: ๕-๖) กลาววาสําหรับแนวทางการศึกษา

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นนั้นพอสรุปเปนขอใหญที่ควรศึกษาไดดังตอไปนี้ 

๑.ขอสําคัญที่สุดในการศึกษา ควรศึกษาการจําแนกหนาที่ใชงานตางๆ จากอาคาร

พักอาศัย ในเชิงพฤติกรรมทางวัฒนธรรมของแตละสังคม เพราะเนื้อที่ใชสอยตางๆ เหลานั้น ยอม

มีขนาด และปริมาตร ที่สอดคลองกับวัฒนธรรม ตามระดับของผูพักอาศัย ศึกษาการเชื่อมตอของ

เนื้อที่ตางๆ เหลานั้น โดยศึกษาจากรูปแบบของอาคารทองถิ่นที่มีอยูเดิม เพราะอาคารยอมเปน

แมแบบที่สะทอนถึงพฤติกรรมไดเปนอยางดี การศึกษานี้ยอมทราบถึงหนาที่ใชสอยที่ดิ่งลึกไปกวา

หนาที่ใชสอยพื้นฐานตามที่นักออกแบบเขาใจกัน และขอมูลที่ไดจะเปนเกณฑที่ใชพิจารณาใน

การออกแบบเพื่อชุมชน ทําใหงานออกแบบบรรลุเปาหมายสอดคลองกับวัฒนธรรมเชิงพฤติกรรม

ไดอยางถูกตอง 

๒.ความชํานาญและฝมือชางระดับทองถิ่นนั้น จําเปนอยางมากที่นักออกแบบใน

ปจจุบันตองศึกษาอยางลึกซึ้ง เพราะระดับฝมือและความชํานาญของชางจะเปนปจจัยสําคัญที่

กําหนดวิธีการและรูปแบบของอาคาร หากออกแบบใหขัดกับวิธีการของชางแลว งานยอมไมบรรลุ

เปาหมายที่คาดไว วิธีกอสรางของชางในทองถิ่นตางๆ นั้น ทางสังคมวิทยาใหความสําคัญถึงกับ

นับถือวา เปนระบบปทัฏฐานที่สําคัญอยางหนึ่งของสังคมทีเดียว 

๓.นอกจากนั้น นักออกแบบยังควรศึกษารูปแบบและระเบียบวิธีตลอดจนขอจํากัด

ของวัสดุกอสรางในแตละทองถิ่น ซึ่งมีระเบียบวิธีเฉพาะอยางในวัสดุแตละประเภท และมีรูปทรง
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๑๔ 
 

เฉพาะตัวตามธรรมชาติละวิธีการของวัสดุนั้น การจะศึกษาใหเขาใจอยางแจมแจงนั้น ตองศึกษา

รวบรวมรูปแบบและวิธีการของวัสดุกอสรางนั้นจากรูปแบบของอาคารที่สําเร็จแลว เพราะรูปแบบ

จากอาคารเหลานั้นยอมถือไดวา เปนกระบวนการปรับปรุงแกไขมาเรียบรอยแลว การสะสมขอมูล

เหลานี้ไดมากพอและวิเคราะหอยางลึกซึ้ง ยอมทําใหผูออกแบบมีขอมูลและวัตถุดิบที่สามารถ

หยิบฉวยมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะระเบียบวิธีของวัสดุกอสรางในชุมชนระดับทองถิ่น

นั้น มีมาตรฐานเฉพาะ ซึ่งตางกับมาตรฐานของวัสดุกอสรางในชุมชนเมือง โดยเฉพาะเมืองหลวง

เปนอยางมาก สวนใหญนักออกแบบมักมีขอมูลในระดับมาตรฐานของเมืองเหลวงเปนสวนใหญ 

แนวทางการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของวิวัฒน เตมียพันธ ดังเนื้อหาสาระที่ยก

มาเปนตัวอยางขางตนนั้น ผูศึกษาเห็นวาเปนแนวทางที่สามารถนําไปใชไดดีทั้งในแงมุมของนัก

ออกแบบ และนักจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม เพราะเปนการศึกษาลึกลงไปถึงแนวคิดหรือปรัชญา

ที่อยูเบื้องหลังการสรางสรรคสถาปตยกรรมพื้นถิ่น อีกทั้งเปนการศึกษาคนหาวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนผานสถาปตยกรรมพื้นถิ่น  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูศึกษามีความเห็นวาหากนําแนวทางดังกลาวมาขางตนมา

ประยุกตใช นาจะเปนประโยชนอยางยิ่ง ในการศึกษาหาแนวทางจัดการสถาปตยกรรมพื้นถิ่น

เกาะสมุย ในเชิงอนุรักษ  
 
ความสําคัญของการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น  

วิวัฒน เตมียพันธ (๒๕๓๕: ๓) เรือนพักอาศัยของแตละภูมิภาคในแตละสังคมนั้น 

ยอมมีลักษณะเฉพาะตัว เพราะเปนผลจากกระบวนการวิวัฒนาการทางสังคมและวิถีชีวิต ในดาน

การกินอยูหลับนอนที่ตางวัฒนธรรมกัน การศึกษาเรือนพักอาศัยนั้นยอมหยั่งทราบถึงกิจกรรม

ตางๆ ของมนุษยผูอาศัย และถือวาเรือนพักอาศัยนั้นเปนศูนยรวมของชีวิตในสังคมทุกๆ สังคม ซึ่ง              

นักมานุษยวิทยาและนักสังคมวิทยา ถือวาเปนแหลงศูนยกลางที่สะทอนถึงสภาพวัฒนธรรมของ

แตละสังคมไดเปนอยางดี รูปแบบของเรือนพักอาศัยของขาวบานนั้น สวนใหญเปนงานที่มีรูปราง 

ขนาด วัสดุ และระเบียบวิธีการกอสรางเหมือนกันในแตละทองถิ่น เพราะไมไดเปนงาน

สถาปตยกรรมที่ออกแบบเฉพาะตัวของสถาปนิก แตเปนงานออกแบบที่มีลักษณะรวมของสังคม   

ที่เรียกวา “Communal   Architecture”  ซึ่ง Pietro-Bellusch  ไดใหคําจํากัดความสถาปตยกรรม

ลักษณะนี้วา เปนงานศิลปะที่ไมใชผลผลิตของคนฉลาดหรือผูชํานาญเพียงสองสามคน แตหากวา

เปนงานคิดคนสรางสรรค โดยเปนไปตามธรรมชาติ และกิจกรรมที่ตอเนื่องของประชาชนทั้งหมด

ในสังคมแตละสังคม  ดวยวาประสบการณและความชํานาญของกลุมชนในการสราง
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๑๕ 
 

สถาปตยกรรมขึ้นมานั้น เปนมรดกทางสังคมที่ถายทอดกันตอๆ มา อันแสดงถึงกําลังของ

ปรากฏการณทางวัฒนธรรมและสุนทรียของสังคมนั่นเอง 

อรศิริ ปาณินท (๒๕๓๙: ๙) สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเปนเรื่องราวที่นาสนใจ เมื่อได

ศึกษาแลวจะพบวาเรื่องราวของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นทําใหตองคนเรื่องราวเกี่ยวเนื่องอีกมากมาย

เพื่อคนหาที่มาของรูปแบบการใชสอย การจัดที่วางและมวลทางสถาปตยกรรมของพื้นถิ่นแตละ

แหลง พรอมทั้งตองศึกษาถึงกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อ ประเพณี ศาสนา ซึ่งสงผลตอการ

วางผัง  กลุมบาน  หมูบาน  ตองศึกษาระบบนิเวศวิทยาทองถิ่นซึ่ งแฝงไวดวยความเชื่อ

นานาประการ แตเมื่อวิเคราะหตามหลักเหตุและผลแลวจะพบวา ไดแอบแฝงการอนุรักษระบบ

นิเวศวิทยาของชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับการตั้งถิ่นฐาน การดํารงชีวิต และการใหความอุดมสมบูรณ

ตอการดํารงชีวิตตามวิถีทางเกษตรกรรมไดอยางแยบยล 

เสาวลักษณ พงษธา โปษยะนันท (๒๕๔๓: ๑๙๘) สถาปตยกรรมพื้นถิ่น ซึ่ง

สะทอนวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของผูอาศัย รวมทั้งภูมิประเทศและภูมิอากาศของที่ตั้ง

นั้น ไดกําเนิดขึ้นและมีพัฒนาการที่แตกตางกันไป สถาปตยกรรมพื้นถิ่นของชนบทบางหมูบาน

บางเหลาพัฒนาไปจนบรรลุถึงความประณีตทางศิลปสถาปตยกรรม ขณะเดียวกัน บางหมูเหลาก็

ยังคงอยูอาศัยและใชสอยสถาปตยกรรมที่เปนรูปแบบดั้งเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก 

จากความสําคัญของการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ดังกลาวมาขางตน ผูศึกษา

สามารถสรุปเปนประเด็นรวบยอด ซึ่งทําใหสามารถมองเห็นถึงความสําคัญและประโยชน ของ

การศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ไดดังนี้ คือ การศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น กอใหเกิดความเขาใจ

ในวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของผูอาศัย รวมทั้งภูมิประเทศและภูมิอากาศของที่ตั้งนั้น 

ดังนั้น แนวคิดสถาปตยกรรมพื้นถิ่น จากนิยามความหมายของสถาปตยกรรมพื้นถิ่น 

ความเปนมาของการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น แนวทางในการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น และ

ความสําคัญของการศึกษาสถาปตยกรรมทองถิ่น ดังที่กลาวมาขางตน นับเปนแนวทางที่ดีสําหรับ  

ผูศึกษา จักไดนําไปทบทวนและคิดสรางสรรคแนวทางหรือกระบวนการจัดการที่เหมาะสม           

ในการจัดการเชิงอนุรักษกับสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในทองที่อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
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๑๖ 
 

แนวคิดการอนุรักษ ยานประวัติศาสตร หมูบานประวัติศาสตร 
 
ความหมายของการอนุรักษ ยานประวัติศาสตร หมูบานประวัติศาสตร 

กองโบราณคดี (๒๕๓๒: ๙๘) การอนุรักษ (conservation) ตามระเบียบกรม

ศิลปากรวาดวยการอนุรักษโบราณสถาน พ.ศ.๒๕๒๘ หมายความวา การดูแล รักษา เพื่อใหคง

คุณคาไว และใหหมายรวมถึงการปองกัน การรักษา การสงวนรักษา การปฏิสังขรณ และการ

บูรณะดวย 

การสงวนรักษา (preservation) หมายความถึง การดูแล รักษาไวตามสภาพของเดิม

เทาที่เปนอยู และปองกันมิใหเสียหายตอไป 

การปฏิสังขรณ (renovation) หมายความถึง การทําใหกลับคืนสูสภาพอยางที่เคย

เปนมา 

การบูรณะ (restoration) หมายความถึง การซอมแซม และปรับปรุงใหมีรูปทรง

ลักษณะกลมกลืนเหมือนของเดิมมากที่สุดเทาที่จะมากได แตตองแสดงความแตกตางของสิ่งที่มี

อยูเดิม และส่ิงที่ทําข้ึนใหม 

นิยามความหมายของการอนุรักษ ตามแนวทางของกรมศิลปากร ดังกลาวมาขางตน 

ผูศึกษามีความเห็นวาเปนแนวทางที่ดีแนวทางหนึ่งสําหรับใชในการอนุรักษทรัพยากรวัฒนธรรม

ประเภทสถาปตยกรรม เนื่องจากสามารถปฏิบัติการไดทั้งในเชิงกายภาพ เชน การสงวนรักษา 

การปฏิสังขรณ และการบูรณะ ประกอบกับการปฏิบัติการในเชิงนามธรรม เชน การปลุกจิตสํานึก

ใหตระหนักถึงคุณคา เพื่อจะไดชวยกันดูแลรักษาใหคงคุณคาไว  

ดังนั้นผูศึกษาจึงยึดถือนิยามความหมายดังกลาวมา เปนแนวทางสําหรับคิด

สรางสรรคกระบวนการจัดการสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ในทองที่อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร

ธานี  

กองโบราณคดี (๒๕๓๒: ๑๖๕) ยานประวัติศาสตร หมูบานประวัติศาสตร 

หมายถึง สถานที่กอสราง ซึ่งไดใชประโยชนใชสอยมาในอดีตและมีเอกสิทธิ์เปนพิเศษเฉพาะถิ่น มี

กายภาพที่ชัดเจน แมส่ิงกอสรางนั้นไมไดใหญโตอลังการเชนสถาปตยกรรมพิเศษทางศาสนา แต

สถานที่นั้นมีบทบาททางประวัติศาสตรมาแลวในอดีต เชน เยาวราช ตลาดน้ําวัดไทร บางลําพู 

ตลาดบก ตลาดเชา ตลาดเย็น เปนตน ยานประวัติศาสตรหรือหมูบานประวัติศาสตร เปนอนุสรณ

สถานประเภทหนึ่ง ซึ่งมีความสําคัญตอเอกลักษณของเมืองและวิถีชีวิตของชุมชนนั้น โดยเฉพาะ

ในแงของการคงไวซึ่งคุณคาทางเศรษฐกิจของเมืองนั้นๆ  
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๑๗ 
 

เมื่ อพิจารณาจากนิยามความหมายขางตน  ทําให ผู ศึกษามองเห็นภาพ

สถาปตยกรรมพื้นถิ่น และกลุมสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ในทองที่อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร

ธานี ในรูปลักษณะของยานประวัติศาสตรหรือหมูบานประวัติศาสตร และเกิดแนวความคิดวา 

การนําเสนอแนวทางอนุรักษในลักษณะของยานประวัติศาสตร หรือหมูบานประวัติศาสตร นาจะ

เปนแนวทางที่เปนประโยชนและมีประสิทธิภาพมากกวาการเสนอแนวทางกาอนุรักษเฉพาะตัว

อาคาร  
 
ความเปนมาของการอนุรักษ ยานประวัติศาสตร หมูบานประวัติศาสตร 

กองโบราณคดี (๒๕๓๒: ๘๗-๙๐) ไดกลาววาความเปนมาของการอนุรักษ

สถาปตยกรรมตามการปฏิบัติการเชิงกายภาพ ไดถูกเรียกรวมวาเปนการบูรณะ (restoration) 

เพราะเปนการปฏิบัติโดยสวนใหญ และตามแนวคิดในปจจุบันการบูรณะซึ่งหมายถึง การทําให

สถาปตยกรรมคืนสภาพสูลักษณะที่เคยปรากฏในอดีต และสามารถทําใหเปนสวนที่เขากันไดกับ

โลกปจจุบัน ไดมีการประกาศนิยามขึ้นเปนหลักการเปนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๓๓๗ ในการประชุม

แหงชาติที่ฝร่ังเศส และตอจากนั้นวิธีการอนุรักษสถาปตยกรรมตามแนวคิดตางๆ ไดเกิดขึ้นอยาง

ตอเนื่องกันมา อาทิ 

ในชวงพ.ศ.๒๓๕๓-๒๓๗๓ เกิดแนวคิดการอนุรักษสถาปตยกรรมโดยถือหลักการ

ประกอบขึ้นใหมจากของเดิม และทําเลียนแบบสวนที่ขาดหายไป 

ในชวงพ.ศ.๒๓๗๓-๒๔๑๓ มีแนวคิดใหมเกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศส เปนแนวคิดที่ถือ

หลักการบูรณะสถาปตยกรรมใหเปนรูปแบบเดียวกัน จึงกอใหเกิดการกอสรางเพื่อดัดแปลงและ

ตอเติมขนานใหญ ทําใหโบราณสถานตางๆ เปลี่ยนไปในรูปแบบเดียวกัน 

พ.ศ.๒๓๙๓ ในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสยึดแนวทางการบูรณะสถาปตยกรรมใหเปน

รูปแบบเดียวกัน ในประเทศอังกฤษกลับเห็นวาควรจะเคารพโบราณสถานในรูปแบบที่เปนอยู 

หามจับตองหรือปองกันจากการพังทลายลงมา ถือวาการอนุรักษเปนสิ่งผิด 

ในชวงพ.ศ.๒๔๒๓-๒๔๓๓ เกิดแนวความคิดขึ้นในเวลาไลเลี่ยกัน แนวคิดแรกเปน

การดําเนินการอนุรักษสถาปตยกรรมในรูปแบบของการคาดเดาวาอาคารนั้นๆ ควรเปนเชนใดใน

อดีต อีกแนวความคิดหนึ่ง ถือวาผูดําเนินการอนุรักษควรเปน “นักประวัติศาสตร-นักขอมูลจาก

หนังสือโบราณ” ในการอนุรักษโบราณสถานจึงควรหาหลักฐานอางอิงโดยเฉพาะสําหรับอาคารแต

ละหลัง 
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๑๘ 
 

พ.ศ.๒๔๒๖ Camillo Boito ไดประกาศหลักการอนุรักษสถาปตยกรรม อันเปน

แนวความคิดที่ไดยึดถือในปจจุบัน ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้ 

๑.โบราณสถานนั้น นอกจากจะมีคุณคาสําหรับการศึกษาดานสถาปตยกรรมแลว 

ยังเปนหลักฐานที่ใชแสดงประวัติศาสตรของประชาชนและของประเทศชาติ จึงสมควรไดรับความ

เคารพ มันยอมเปนการหลอกลวงและการกระทําที่ผิด ถาจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นบน

โบราณสถาน  

๒.โบราณสถานควรไดรับการเสริมสรางความแข็งแรงมากกวาการซอมแซม และการ

ซอมแซมมากกวาการปฏิสังขรณ การเพิ่มเติมสวนประกอบ โดยเฉพาะการทําใหเปนของใหม     

ควรหลีกเลี่ยง 

๓.ถาการตอเติมมีความจําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งนี้เพื่อความแข็งแรงของ

อาคาร หรือเพื่อความจําเปนอื่นใดเปนที่สุด การกระทํานั้นใหตั้งอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่

เพียงพอ ลักษณะและวัสดุที่ใชเปนสวนตอเติมนั้นควรแตกตางจากของเดิม แตรูปลักษณของ

อาคารดั้งเดิมก็ยังสามารถดํารงไวได 

๔.สวนตอเติมที่เกิดขึ้นตามเวลาที่ผานมาในหลายสมัย ถือเปนสวนโบราณสถานนั้น

ที่พึงรักษาไว ยกเวนจะเปนการปกปดหรือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของอาคารนั้น     

พ.ศ.๒๔๗๔ ในการประชุมนานาชาติดานการปฏิสังขรณ ณ กรุงเอเธนส กฎบัตรที่

ออกในการประชุมนั้น นอกเหนือจากการยอมรับหลักการทั้งหมดของ Boito แลว ยังไดมีการ

เสนอแนะวาสมควรใหมีการบํารุงรักษาโบราณสถานเปนประจํา และควรใชเทคนิคและระบบงาน

กอสรางที่ทันสมัยที่สุดในการปฏิสังขรณดวย 

พ.ศ.๒๔๗๕ ในปถัดมา G.Giovannoni ไดขยายหลักการดังกลาว และตั้งทฤษฎีการ

ปฏิสังขรณเชิงวิทยาศาสตรข้ึน เปนการมองโบราณสถานในรูปแบบของหลักฐานการศึกษาเชิง

วิชาการ โดยถือวาทุกองคประกอบในโบราณสถานจะตองถูกอนุรักษไว ไมวาจะเปนสวนปดบัง

หรือบิดเบือนรูปลักษณอันแทจริงของโบราณสถานหรือไมก็ตาม ไมคํานึงวาจะเหมาะสมหรือลด

คุณคาความงามของอาคารลง ทุกอยางตองเก็บไวเปนหลักฐานหมด หลักการนี้พิสูจนไดวาไม

เหมาะสม เนื่องจากในปลายสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมืองจํานวนมากไดถูกทําลายลง การเก็บ

หลักฐานของอาคารไวเชนที่มันคงอยู เฉกเชนที่ถูกทําลาย โดยปฏิเสธใหมีการปฏิสังขรณให

กลับคืนสภาพเดิมแหงความงามสมบูรณ จึงไมอาจยอมรับได 

ประมาณ พ.ศ.๒๔๘๘ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ แนวที่ถือวาสถาปตยกรรมเปน

งานศิลปะ คุณคาดานศิลปะจึงเปนคุณคาที่อยูเหนือคุณคาอื่นใด ในการปฏิสังขรณอันดับแรก        
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๑๙ 
 

ตองสามารถเขาใจถึงคุณคาของโบราณสถาน สามารถตัดสินถึงความมีอยูหรือขาดหายไปของ

คุณคาดานศิลปะ ของอาคารนั้นใหได และอันดับถัดมาการปฏิสังขรณตองสามารถบูรณะและ

ปลดปลอยคุณคาแหงงานศิลปะออกมาใหปรากฏ 

ในพ.ศ.๒๕๐๗ ในการประชุมนานาชาติสําหรับสถาปนิก และนักเทคนิคเพื่อการ

อนุรักษโบราณสถาน ที่เวนิส ประเทศอิตาลี หลักในการอนุรักษสถาปตยกรรมไดถูกตราขึ้นจาก

หลักการพื้นฐานตามกฎบัตรแหงกรุงเอเธนส โดยมีหลักวาการปฏิสังขรณใหหยุดกระทํา ณ จุดที่มี

การคาดเดาเกิดขึ้น แตถามีความจําเปนจริงๆ อันไมอาจหลีกเลี่ยงไดก็ควรจะใหเห็นความ

แตกตางระหวางสิ่งที่คาดเดากับของเดิม  

จากแนวคิดในการอนุรักษสถาปตยกรรมขางตน ดูประหนึ่งเปนการกลาวถึงการ

อนุรักษอาคารเดี่ยวเฉพาะหลัง แตแทที่จริงการอนุรักษสถาปตยกรรมไดขยายวงกวางขึ้นตั้งแต

ปลายคริสตศตวรรษที่ ๑๙ เปนตนมา โดยเริ่มมีการมองอาคารควบคูไปกับส่ิงแวดลอม มีการมอง

อาคารเปนกลุม เปนชุมชน และขยายออกเปนเมืองทั้งเมือง อาคารตางๆ ในเขตพื้นที่ที่มองนั้น

อาจมีรูปแบบเรียบงาย แตเมื่อต้ังอยูรวมกันสามารถมีคุณคาในแงของการเปนตัวแทนของอดีต 

ดังนั้น การอนุรักษอาคารในรูปแบบของชุมชนหรือเขตพื้นที่จึงเกิดขึ้น     

ชูวิทย สุจฉายา (๒๕๕๒: ๑-๒) กลาววาการอนุรักษที่ไมจํากัดเฉพาะตัวอาคาร 

ส่ิงกอสราง แตเปนการคุมครองดูแลรักษาทั้งบริเวณนั้น สามารถตอบสนองประโยชนใชสอยไดดี 

ถือเปนการอนุรักษที่ไดผลดีวิธีหนึ่ง 

การอนุรักษเมืองใหยังสามารถใชการไดดี นอกจากจะคงประโยชนในทางเศรษฐกิจ

ไวไดแลว ยังกอใหเกิดผลดีตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยเฉพาะการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 

สิงคโปร ถือเปนกลุมประเทศเกิดใหมที่ใชแนวความคิดรวมการอนุรักษเขาไวกับการพัฒนาเมือง 

จัดเปนเครื่องมือที่โดดเดนชิ้นหนึ่งทางดานการอนุรักษ ที่สามารถกระตุนเศรษฐกิจของประเทศได

เปนอยางดี 

สําหรับการอนุรักษเมืองในประเทศไทยนั้น ก็เปนไปในทํานองเดียวกับหลายๆ 

ประเทศ กลาวคือ ในชวงตนความสนใจการอนุรักษเปนไปเฉพาะในกลุมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ

ศิลปกรรมและประวัติศาสตร และจํากัดอยูเฉพาะตัวอาคารเทานั้น โดยเฉพาะกายภาพที่สามารถ

สะทอนหรือแสดงออกถึงเอกลักษณหรือความเปนชาติ อันเปนผลพวงจากแนวคิดชาตินิยม 

เพราะฉะนั้นหลังทศวรรษที่ ๗๐ หรือหลังพ.ศ.๒๕๑๓ ขอเสนอการอนุรักษในลักษณะครอบคลุม

ทั้งยานหรือบริเวณ อยางเชน โครงการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร จึงไดปรากฏขึ้น และเปนรูปธรรม

อยางคอนขางชัดเจนในพ.ศ.๒๕๒๕ เมื่อคราวฉลองกรุงเทพฯ ครบ ๒๐๐ ป  

   ส
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๒๐ 
 

อยางไรก็ตามการอนุรักษเมืองในประเทศไทย ยังคอนขางจํากัดอยูในสวนที่เปน

โบราณสถานและอาคารสําคัญ รวมทั้งมุงประเด็นไปยังการควบคุมจํากัดการเติบเทานั้น มิไดกาว

ควบคูไปในดานการวางแผนทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมของประชาชน 
 
ขั้นตอนการดําเนินการอนุรักษ ยานประวัติศาสตร หมูบานประวัติศาสตร ในประเทศ
ไทย 

กองโบราณคดี (๒๕๓๒: ๑๖๖-๑๖๘) กระบวนการวางแผนในการอนุรักษ ตาม

แนวทางของกองโบราณคดี กรมศิลปากร ประกอบดวย 

๑.ทําการสํารวจของเขตของพื้นที่ที่เห็นสมควรดําเนินการขึ้นทะเบียนไวเปนสมบัติ

สวนรวมของชาติ 

๒ .จัดการประกาศขึ้นทะเบียนโดยปฏิบัติตามขั้นตอนในการขึ้นทะเบียน

โบราณสถานแหงชาติ 

๓.เมื่อประกาศขึ้นทะเบียนแลวจะตองทําแผนปฏิบัติการและจัดทําโครงการอนุรักษ

สาขาตางๆ 

๔.การดําเนินการอนุรักษใชมาตรฐานฟนฟูและบูรณะอาคารประวัติศาสตร 

๕ .ตั้งคณะกรรมการหาทุนและแนวทางการจัดการยานประวัติศาสตร  ซึ่ ง

ประกอบดวยเจาหนาที่ฝายอนุรักษฯ ตัวแทนของสํานักผังเมือง เทศบาล และแหลงทุนตางๆ เชน 

การเคหะแหงชาติ ธนาคารอาคารสงเคราะห ฯลฯ 

๖.ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว   

ตามความเห็นของผูศึกษา เห็นวาแนวทางการอนุรักษยานประวัติศาสตร หมูบาน

ประวัติศาสตร ตามแนวทางของกองโบราณคดี กรมศิลปากร ยังคงลักษณะของการรวบอํานาจ

การตัดสินใจในการบริหารจัดการมาไวเปนอํานาจของรัฐ มากกวาใหอํานาจในการบริหารจัดการ 

หรือการมีสวนรวมแกประชาชนเจาของทรัพยากรวัฒนธรรม ตามหลักการอนุรักษและพัฒนา

รูปแบบใหม และพุงประเด็นไปยังอาคารสําคัญ หรือโบราณสถาน มากกวาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น 

ซึ่งอาจจะมีขอดีในแงที่มีกฎหมายที่เขมงวดรองรับ แตก็ขาดความคลองตัวในการใชสอย

ประโยชนจากอาคารเหลานั้น และอาจจะสรางความรูสึกในแงของการสูญเสียความเปน

ทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชน 

ดังนั้น ผูศึกษามีความเห็นวาแนวทางการอนุรักษตามหลักการดังกลาว สามารถ

นํามาประยุกตใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแตเพียงบางอยางเทานั้น  
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๒๑ 
 

ชูวิทย สุจฉายา (๒๕๕๒: ๙-๑๒) กระบวนการวางแผนในการอนุรักษ ตามแนวทาง

ของชูวิทย สุจฉายา ประกอบดวย 

๑.การศึกษาความเปนมาของพื้นที่ 

 ๑.๑ ประวัติศาสตรโบราณคดี 

 ๑.๒ ศิลปกรรม 

 ๑.๓ สังคมเศรษฐกิจ 

๒.การวิเคราะหความสําคัญและศักยภาพ 

          ๒.๑ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

          ๒.๒ กายภาพ 

 ๒.๓ การประเมินคุณคา 

๓.กําหนดแนวทางการอนุรักษ 

๔.การนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

เมื่อพิจารณากระบวนการวางแผนในการอนุรักษ ตามแนวทางของชูวิทย สุจฉายา ผู

ศึกษามีความเห็นวานาจะเปนแนวทางที่เหมาะสมในการสรางสรรคกระบวนการอนุรักษ

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย เนื่องจากมีความยืดหยุน และใหโอกาสทุกภาคสวนสามารถเขา

มามีสวนรวมในการดําเนินการในแตละขั้นตอน 

 
แนวคิดแผนที่มรดกทางวฒันธรรมของชุมชน 

 
ความหมายของแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน  

สํ านั กผั ง เมื อ ง  กรุ ง เทพมหานคร ,  สํ านั ก ง านนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (๒๕๔๗: ๗๐) แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน 

หมายถึง จุดอางอิงรวมของทุกภาคสวน ในการระบุทรัพยากรทางวัฒนธรรมอันเปนทุนทางสังคม

ที่สําคัญของชุมชน โดยมีพื้นฐานมาจากแนวคิดเรื่องการอนุรักษแหลงมรดกทางวัฒนธรรมที่มี

ชีวิต (Living heritage) เนนการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน ผานกระบวนการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมอันมีประชาชนเปนศูนยกลาง นับเปนหนึ่งในขั้นตอนเริ่มตนของกระบวนการอนุรักษ

และพัฒนา เปนขั้นตอนอันสําคัญที่ชวยทําให “กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน” ไดมีผลเปน

รูปธรรม มีความชัดเจนในการดําเนินงาน นับแตการระบุแหลงมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural 

Heritage Identification) ซึ่งจะมีผลสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการวางแผนและการบริหารจัดการ

อ่ืนๆ ตอไปในอนาคต 

   ส
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๒๒ 
 

สําหรับการดําเนินการจัดทําแผนที่ชุมชนนั้นจะมีการศึกษา รวบรวม เรียบเรียงขอมูล

ทุติยภูมิของชุมชนเมืองเกาตางๆ ในประเด็นเกี่ยวกับประวัติศาสตรและการพัฒนาเมือง ลักษณะ

เดนดานประวัติศาสตร สถาปตยกรรมชุมชน สภาพเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของเมืองเกา 

ตลอดจนขอมูลรายละเอียดโบราณสถาน อาคาร แหลงศิลปกรรมสําคัญ นอกจากนี้ยังมีการ

สํารวจภาคสนามสิ่งแวดลอมศิลปกรรมโดยใชแบบสํารวจเก็บขอมูลเพิ่มเติม จากนั้นจะมีการนํา

ขอมูลทั้งหมดมาแปลงเปนแผนภาพ กําหนดแนวทาง แผนงาน และปรับปรุง กอนนําไปรับฟง

ความคิดเห็นชุมชน ซึ่งอาจจะมีการปรับปรุงแกไขตามผลการรับฟงความคิดเห็น แลวจึงจัดทํา

เอกสารและจัดพิมพแผนที่ชุมชน เพื่อขยายผลงานสูสาธารณะ  
 
ความเปนมาแนวคิดแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน 

สํ านั ก ผั ง เ มื อ ง  กรุ ง เ ทพมหานคร ,สํ า นั ก ง านน โยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (๒๕๔๗: เกริ่นนํา) ในระหวางพ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๘ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งไดรับมอบหมายจาก

คณะรัฐมนตรีทําหนาที่เปนหนวยงานหลักในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมศิลปกรรมของประเทศ 

ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลเดนมารกเพื่อดําเนินโครงการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรม 

(Thailand Cultural Environment Project: TCEP) ซึ่งไดนําเทคนิควิธีการอนุรักษส่ิงแวดลอม

ศิลปกรรมในประเทศเดนมารกมาประยุกตใชกับประเทศไทย เรียกวา ระบบเพื่อการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมศิลปกรรม (Cultural Environment Conservation System: CECS) โดยมีแนวคิด

หลัก คือ การปกปอง ดูแลรักษาคุณคาของพื้นที่แหลงมรดกทางวัฒนธรรมอยางองครวมและรอบ

ดาน 

หนึ่งในมาตรการและเครื่องมือสําคัญ ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมที่ชวยให

ทองถิ่นไดตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของแหลงสิ่งแวดลอมศิลปกรรม คือ การจัดทําแผนที่

มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน 

ในประเทศไทย พื้นที่แรกที่นําหลักการการจัดทําแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนมาใช คือ กรุงรัตนโกสินทร  

จากนั้นสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะได

วางเปาหมายที่จะรวมกับองคปกครองสวนทองถิ่น เพื่อขยายโครงการสูเมืองเกาในจังหวัดอื่นๆ 

อาทิ นาน ลพบุรี ลําปาง พิษณุโลก และตรัง เปนตน  
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๒๓ 
 

ประโยชนของแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน 
สํ านั ก ผั ง เ มื อ ง  กรุ ง เ ทพมหานคร ,สํ า นั ก ง านน โยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (๒๕๔๗: ๗๐) ไดกลาวถึงประโยชนของแผนที่มรดกทาง

วัฒนธรรมของชุมชนไวดังนี้  

๑.เปนระบบฐานขอมูลแหลงมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความถูกตอง สามารถ

แลกเปลี่ยนใชงานกันไดและเปนขอมูลอางอิงรวมระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อประยุกตใช

ในกระบวนการวางแผนอนุรักษและพัฒนาในระดับทองถิ่น 

๒.เปนกลไกและเครื่องมือในการตรวจสอบเฝาระวังการพัฒนาเมืองใหมที่ไม

เหมาะสม และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่จะทําลายคุณคาความสําคัญของพื้นที่ 

๓.เปนเครื่องมือสงเสริมการมีสวนรวมของชุมน ในกระบวนการวางแผนทองถิ่นและ

การบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมทองถิ่น 

๔.เปนเครื่องมือในการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณคาความสําคัญของพื้นที่ 

เพื่อสรางการรับรูสาธารณะ อันจะนําไปสูการสรางพันธมิตรและพันธกิจรวมของทุกภาคสวนใน

การอนุรักษและพัฒนาพื้นที่ตอไปในอนาคต 

 
งานวจิัยที่เกีย่วของกับการศึกษาวจิัย 

 

ยงธนิศร พิมลเสถียร (๒๕๔๖) ไดเขียนบทความ เพื่อช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของ

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่มีตอการทองเที่ยว ซึ่งสถาปตยกรรมพื้นถิ่นอาจเปนตนทุนในการพัฒนา  

การทองเที่ยวใหเกิดประโยชนแกทองถิ่น สามารถสรางโอกาสใหมทางเศรษฐกิจใหกับชุมชน 

รวมทั้งโอกาสในการอนุรักษรูปลักษณของอาคารพื้นถิ่นใหดํารงอยูตอไป หากมีการวางแผนที่

รอบคอบ และมีการกําหนดแนวทางหรือนโยบายเพื่อการพัฒนาชุมชนที่มีสถาปตยกรรมพื้นถิ่น

เปนทรัพยากรหรือตนทุนทางการทองเที่ยว โดยคํานึงถึงสิ่งสําคัญ ๒ ประการ คือ ตองมีความ

เขาใจวาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นกับชุมชนดั้งเดิม มีความสัมพันธกันอยางซับซอน ไมสามารถแยก

ออกจากกันได และในการพัฒนาพื้นที่จะตองใหความสําคัญกับการดํารงอยูของชุมชน มากกวา

การตอบสนองความตองการอันไรขีดจํากัดของนักทองเที่ยว โดยมีการพัฒนาและการอนุรักษ

เมืองเกาภูเก็ต เปนกรณีศึกษา 

ศิริลักษณ พยัคฆนันทน (๒๕๒๘) ไดศึกษาขอมูลพื้นฐานดานตางๆ ของเกาะสมุย 

เปนการศึกษาแผนหลักการพัฒนาการทองเที่ยวเกาะสมุย/สุราษฎรธานี ซึ่งจัดทําโดยการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๔ 
 

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

การศึกษาหลักการและทฤษฎีในการพัฒนาชุมชน นําเอาผลสรุปของการศึกษาหลักการและ

ทฤษฎีในการพัฒนาชุมชน มาวิเคราะห และนําเสนอแนวทางเพื่อนําไปประยุกตใช ใหเหมาะสม

กับลักษณะขอมูลของชุมชนเกาะสมุย เพื่อเปนแนวทางสําหรับการออกแบบชุมชนเกาะสมุยใน

อนาคต และทําใหสามารถรักษาสภาพแวดลอมอันสวยงามของเกาะสมุยไวได 

อุปถัมภ  รัตนสุภา  (๒๕๔๔) ไดศึกษาเกี่ยวกับเรือนพื้นบานเกาะสมุย  เนน

ความสําคัญของเรือนพักอาศัย และเรือนคาขายในยานชุมชน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการ

พัฒนารูปแบบและเนื้อหาทางสถาปตยกรรมบนรอยตอแหงวัฒนธรรม ประกอบดวยเนื้อหาสาระ

ทั้งในประเด็นที่เกี่ยวของกับจุดกําเนิดของเรือนพื้นบานเกาะสมุย สภาพทางกายภาพของเรือน

พื้นบานเกาะสมุย พัฒนาการของเรือนพื้นบานเกาะสมุย แนวทางการออกแบบเรือนพื้นบาน

เกาะสมุยเพื่อตอบสนองการใชสอยในปจจุบัน และแนวทางการอนุรักษเพื่อความยั่งยืน โดย

คํานึงถึงปจจัยดานตางๆ อาทิ วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป วัฒนธรรมใหม กระแสทุนนิยม ปญหาที่เกิด

จากความทรุดโทรมของเรือนพื้นบานเกาะสมุย ฯลฯ สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐาน รวมทั้งใชเปน

แนวทางศึกษาเทียบเคียงในการทําความเขาใจ กําหนดอายุ ระบุคุณคา และกําหนดแนวทางหรือ

กิจกรรมเพื่อการอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุยอยางยั่งยืน ไดเปนอยางดี 

 
แนวทางในการศกึษาวิจัย 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดการสถาปตยกรรม

พื้นถิ่นเกาะสมุย” มีวัตถุประสงคในการศึกษา ดังนี้  

๑.เพื่อสํารวจศึกษา จัดทําบัญชีรายการ ประเมินคุณคาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ใน

ทองที่อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  

๒.เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ในทองที่อําเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎรธานี  

จากการทบทวนวรรณกรรม ทั้งแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของในการศึกษา

คร้ังนี้ คือแนวคิดสถาปตยกรรมพื้นถิ่น แนวคิดการอนุรักษ ยานประวัติศาสตร หมูบาน

ประวัติศาสตร แนวคิดแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน และงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับ

สถาปตยกรรมพื้นถิ่น ทําใหผูศึกษาไดกรอบแนวทางในการศึกษา ดังนี้  

๑.การศึกษาความเปนมาของพื้นที่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๕ 
 

 ๑.๑ ประวัติศาสตรโบราณคดี 

 ๑.๒ ศิลปกรรม 

 ๑.๓ สังคมเศรษฐกิจ 

๒.สํารวจ จัดทําบัญชีรายการ สถาปตยกรรมพื้นถิ่น ในทองที่อําเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

๓.การประเมินคุณคา 

          ๓.๑ คุณคาดานวิชาการ 

 ๓.๒ คุณคาดานประวัติศาสตรและโบราณคดี 

 ๓.๓ คุณคาดานสังคมและวัฒนธรรม 

  ๓.๔ คุณคาดานเศรษฐกิจสังคมรวมสมยั 

  ๓.๕ คุณคาดานสนุทรียภาพ 

๔.การวิเคราะหความสําคัญและศักยภาพ 

  ๔.๑ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

  ๔.๒ กายภาพ 

๕.จัดทําแผนที่ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเภทสถาปตยกรรมพื้นถิ่น 

๖.กําหนดแนวทางการอนุรักษ 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๖ 
 

 

แผนภูมิที่ ๑ แนวทางในการศึกษาวิจัย  

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๗ 
 

 

 
บทที่ ๓ 

ระเบียบวธิวีจิัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดการสถาปตยกรรมพื้น

ถิ่นเกาะ สมุย” โดยมีจุดประสงคเพื่อสํารวจศึกษา จัดทําบัญชีรายการ ประเมินคุณคา รวมทั้ง

กําหนดแนวทางการจัดสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ในทองที่อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ใน

เชิงอนุรักษ มีระเบียบวิธีในการศึกษาวิจัย ดังนี้   
 

การเลือกพื้นที่และกลุมประชากรที่ใชสําหรบัการศกึษา 
 
การเลือกพื้นที่ในการศึกษา 

เนื่องจากทรัพยากรวัฒนธรรมที่เปนกลุมเปาหมายของการศึกษาวิจัย ตั้งกระจายตัว

อยูโดยทั่วไปในทองที่อําเภอเกาะสมุย ผูศึกษาจึงวางขอบเขตการเก็บขอมูลครอบคลุมพื้นที่การ

ปกครองทั้งหมด ของอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย  ๓๙ หมูบาน ๗ ตําบล 
 
กลุมประชากรที่ใชสําหรับการศึกษา 

กลุมประชากรที่ใชสําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จึงประกอบดวย 

๑.สถาปตยกรรมพื้นถิ่น ประเภทที่อยูอาศัย ประกอบดวย เรือนเดี่ยว และเรือนแถ 

๒.กลุมผูถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรวัฒนธรรมที่เปนกลุมเปาหมายของการ

ศึกษาวิจัย 

๓.กลุมผูนําชุมชน เชน เจาอาวาส กํานัน ผูใหญบาน ครู ฯลฯ 

๔.กลุมผูรูหรือปราชญชาวบาน เชน พระสงฆ ผูเฒาผูแก ชางไมพื้นบาน ทายาทผูนํา

ทองถิ่นในอดีต สมาชิกในตระกูลเจาเมือง ฯลฯ 

๕.กลุมหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานเทศบาล องคการบริหารสวน

ตําบล การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเกาะสมุย ที่วาการอําเภอเกาะสมุย สมาคมศาล

เจาบานหนาคาย ฯลฯ 

 

         

๒๗ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๘ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมลูและขั้นตอนการศึกษาวจิัย 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาดําเนินการศึกษาคนควาตามลําดับ ดังนี้ 

๑.กําหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาวิจัย ผูศึกษาไดสํารวจและ

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อเปนความรูพื้นฐานและใชกําหนดแนวทางในการเขียนเคาโครง                

ในการศึกษา รวมทั้งนําความรูมาใชในการศึกษาวิจัยในประเด็นตางๆ 
๒.ศึกษารวบรวมขอมูลทางประวัติศาสตรของชุมชนและตัวสถาปตยกรรม

พื้นถิ่น ผูศึกษาใชกระบวนการและวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

๒.๑ ศึกษาจากเอกสารอางอิง 

๒.๒ ศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่ ดวยวิธีการสัมภาษณกลุมบุคคล 

ดังตอไปนี้   

                    ๒.๒.๑ กลุมผูถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรวัฒนธรรมที่เปนกลุมเปาหมายของ

การศึกษาวิจัย 

        ๒.๒.๒ กลุมผูนําชุมชน เชน เจาอาวาส กํานัน ผูใหญบาน ครู ฯลฯ 

 ๒.๒.๓ กลุมผูรูหรือปราชญชาวบาน เชน พระสงฆ ผูเฒาผูแก ชางไมพื้นบาน

ทายาทผูนําทองถิ่นในอดีต สมาชิกในตระกูลเจาเมือง ฯลฯ 

         ๒.๒.๔ กลุมหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานเทศบาล องคการ

บริหารสวนตําบล การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเกาะสมุย ที่วาการอําเภอเกาะสมุย 

สมาคมศาลเจาบานหนาคาย ฯลฯ 

๓.ประเมินคุณคาของทรัพยากรวัฒนธรรมที่เปนเปาหมายของการศึกษา เปน

การประเมินคุณคาของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

๓.๑ คุณคาดานวิชาการ 

๓.๒ คุณคาดานประวัติศาสตรและโบราณคดี 

๓.๓ คุณคาดานสังคมและวัฒนธรรม 

๓.๔ คุณคาดานเศรษฐกิจสังคมรวมสมัย 

๓.๕ คุณคาดานสุนทรียภาพ 

๔.ศึกษารวบรวมขอมูลดานความพรอมหรือศักยภาพของชุมชน ผูศึกษาใช

กระบวนการและวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

๔.๑ ศึกษาจากเอกสารอางอิง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๙ 
 

๔.๒ ศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่ ดวยวิธีการสัมภาษณกลุมบุคคล 

ดังตอไปนี้ 

  ๔.๒.๑ กลุมผูถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรวัฒนธรรมที่เปนกลุมเปาหมายของ

การศึกษาวิจัย 

  ๔.๒.๒ กลุมผูนําชุมชน เชน เจาอาวาส กํานัน ผูใหญบาน ครู ฯลฯ 

  ๔.๒.๓  กลุมผูรูหรือปราชญชาวบาน เชน พระสงฆ ผูเฒาผูแก ชางไมพื้นบาน 

ทายาทผูนําทองถิ่นในอดีต สมาชิกในตระกูลเจาเมือง ฯลฯ 

  ๔.๒.๔ กลุมหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานเทศบาล องคการ

บริหารสวนตําบล การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเกาะสมุย ที่วาการอําเภอเกาะสมุย    

สมาคมศาลเจาบานหนาคาย ฯลฯ 

๕.ศึกษารวบรวมขอมูลทางกายภาพของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ผู

ศึกษาใชกระบวนการและวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

๕.๑ ศึกษาจากเอกสารอางอิง 

๕.๒ ศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่ ดวยวิธีการ ดังนี้ 

       ๕.๒.๑ การถายภาพ 

๖.จัดทําแผนที่ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเภทสถาปตยกรรมพื้นถิ่น โดยจัด

ตามแบงประเภทหรือหมวดหมู 
๗.ศึกษาหาแนวทางในการจัดการสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ในเชิง

อนุรักษ เปนขั้นตอนการกําหนดแนวทางการอนุรักษ อันเปนผลมาจากการวิเคราะหในดานตางๆ 

 
เครื่องมือที่ใชในการศกึษา 

 
การสัมภาษณกลุมบุคคลเปาหมาย  

ผูศึกษาใชแนวคําถามประกอบการสัมภาษณแบบเจาะลึกในแตละประเด็น เพื่อให

ไดขอมูลครอบคลุมเพียงพอสําหรับการศึกษาวิจัย ซึ่งตองใชทั้งวิธีการบันทึกเสียงและใหกลุม

บุคคลเปาหมายตอบแบบสอบถาม  
 
การถายภาพ 

ใชกลองถายภาพดิจิตอล สําหรับบันทึกภาพนิ่ง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๐ 
 

การประมวลขอมูล วิเคราะห สังเคราะห และการนาํเสนอผลการศึกษา 
 
การวิเคราะหขอมูล 

๑.นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของ มาจัดเก็บเปนหมวดหมู

ตามประเด็นที่กําหนดไวในขอบเขตเนื้อหา 

๒.นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ สังเกต ซึ่งไดจากการจดบันทึกไว มาสรุป

สาระสําคัญตามประเด็นที่กําหนดไวในขอบเขตเนื้อหา  

๓.นําขอมูลภาพถาย ภาพลายเสน แผนผัง มาศึกษาและสรุปสาระสําคัญตาม

ประเด็นที่กําหนดไวในขอบเขตเนื้อหา  

๔.นําขอมูลที่จัดเก็บไวเปนหมวดหมูเรียบรอยแลวทั้งหมด มาตรวจสอบความ

ถูกตองและความสมบูรณ แลวศึกษาวิเคราะหแปลความตามประเด็นที่กําหนดไวในขอบเขต

เนื้อหา  

๕.พิจารณาภาพถาย ภาพลายเสน แผนผัง ที่เหมาะสมกับเนื้อหา เพื่อใชประกอบใน

งานศึกษาวิจัยเรื่องนี้ 
 
การนําเสนอผลการศึกษา  

จากการรวบรวมขอมูลตามกระบวนการที่กลาวมาขางตน เพื่อใหสามารถตอบกรอบ

การศึกษาที่ตั้งไว โดยวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาความ (Descriptive Analysis) เพื่ออธิบายสิ่งที่

ไดศึกษาประกอบเขาดวยกัน ใหเห็นความเชื่อโยงระหวางแนวคิดกับกระบวนการจัดการ

ทรัพยากรวัฒนธรรมกลุมเปาหมาย  พรอมกันนั้นยังไดนําขอมูลที่ไดมาจําแนกและแปล

ความหมาย แยกแยะปจจัยที่เกี่ยวของกับแนวทางการจัดการทรัพยากรกลุมเปาหมายโดยอาศัย

แนวคิดและทฤษฎีเขารวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๑ 
 

 
 

บทที่ ๔ 
ขอมูลพืน้ฐานและความเปนมาของพืน้ที่ 

 
 สภาพภูมศิาสตรเกาะสมยุ  

 
ที่ต้ังทางภูมิศาสตร 

เกาะสมุยเปนเกาะที่มีขนาดใหญเปนอันดับ ๓ ของประเทศ รองมาจากเกาะภูเก็ต 

และเกาะชาง ตั้งอยูในบริเวณตอนกลางอาวไทย ระหวางเสนรุงที่ ๙ องศา ๓๐ ลิปดาเหนือ และ

เสนแวงที่ ๑๐๐ องศาตะวันออก หางจากอําเภอเมืองสุราษฎรธานีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ประมาณ ๘๔ กิโลเมตร และหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๗๕๐ กิโลเมตร ปจจุบันเกาะส

มุยและหมูเกาะโดยรอบมีฐานะเปนอําเภอหนึ่งในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี มีเนื้อที่โดยรวม ๒๕๒ 

ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๕๗,๒๗๓ ไร มีอาณาเขตติดตอกับทะเลในเขตอําเภอใกลเคียง ดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดตอกับทะเล เขตอําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎรธานี 

ทิศใต  ติดตอกับทะเล  เขตอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับทะเลอาวไทย 

ทิศตะวันตก  ติ ดต อกั บทะ เล   เ ขตอํ า เ ภอดอนสั ก   อํ า เ ภอกาญจน

ดิษฐ   อําเภอไชยา อําเภอทาฉาง และอําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี 

(แผนยุทธศาสตรพัฒนาเกาะสมุยแบบบูรณาการ, ๒๕๕๒ : ๙) 

 
       
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑ แผนทีเ่ขตการปกครองจังหวัดสุราษฎรธาน ี
 

 

๓๑ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๒ 
 

สภาพภูมิประเทศ         
หมู เกาะสมุยเปนเกาะที่ตั้งอยูบนไหลทวีป มีเกาะทั้งหมดจํานวน  ๕๓ เกาะ 

ประกอบดวยเกาะสมุยและเกาะบริวาร ๕๒ เกาะ สําหรับเกาะสมุยซึ่งเปนเกาะใหญที่สุดมี

โครงสรางตอเนื่องจากเทือกเขานครศรีธรรมราช สภาพพื้นที่บริเวณตอนกลางทางดานตะวันตก

เฉียงใต และตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเปนภูเขาหินแกรนิตและภูเขาหินทราย วางตัวขวาง

จากพื้นที่ดานตะวันตกเฉียงเหนือผานกลางตัวเกาะและบริเวณดานตะวันตกเฉียงใต ภูเขา

ตอนกลางเรียกวา “ภูเขาใหญ” สวนภูเขาลูกอื่น ๆ มีขนาดยอมลงมา บางลูกมีแนวติดตอกับภูเขา

ใหญ เชน เขาขวาง เขาเล เขาไมงาม เขาตอ เขาแหลมหอย เขาไมแกน  เขานอย เขาหินเหล็ก เขา

ปอม เขาทายควาย เขาไมแดง เปนตน มีความสูงอยูระหวาง ๑๐๐-๖๓๕ เมตร  จุดสูงสุด ไดแก 

เขาทายควาย มีความสูงประมาณ ๖๓๕ เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง คิดเปนเนื้อที่

ประมาณรอยละ ๕๓.๗๗ และความลาดชันโดยเฉลี่ยประมาณ ๒๕-๓๐% พื้นที่ภูเขาเหลานี้ปก

คลุมดวยปาไม ซึ่งเปนปาเบญจพรรณ และสวนมะพราว เปนแหลงตนน้ําของลําน้ําสําคัญหลาย

สาย เชน คลองลิปะใหญ  คลองลิปะนอย คลองตะเกียน คลองแมน้ํา คลองหนาเมือง คลองสระ

เกศ เปนตน  

นอกจากพื้นที่ภูเขาดังกลาวแลว พื้นที่ทั่วไปเปนที่ลุม หาดทราย และสันทราย มี

ชายฝงทะเลเปนแหลม อาว และชายหาด อยูรอบ คิดเปนเนื้อที่ประมาณรอยละ ๔๖.๒๓ ของ

พื้นที่เกาะ ความสูงของพื้นที่บริเวณนี้ประมาณ ๑๐ เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง พื้นที่

เหลานี้เปนที่ตั้งของชุมชน แหลงทองเที่ยว และแหลงบริการเพื่อการทองเที่ยว (แผนยุทธศาสตร

พัฒนาเกาะสมุยแบบบูรณาการ, ๒๕๕๒: ๙) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒ แผนที่ภูมิประเทศเกาะสมุย 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๓ 
 

สภาพภูมิอากาศ 
ฤดูกาล สภาพภูมิอากาศของเกาะสมุย แบงออกเปน ๒ ฤดู คือ ฤดูรอน และฤดูฝน 

“ฤดูรอน” เร่ิมต้ังแตเดือนกุมภาพันธ-เดือนเมษายน เปนชวงปลายมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

อากาศจะคลายความชุมช้ืน ประกอบกับมีกระแสน้ําอุนพัดจากทะเลจีนใต ทําใหฝนตกนอย และ

อุณหภูมิสูงขึ้น แตมีคลื่นลมสงบ น้ําทะเลใส ชวงนี้เปนชวงที่เหมาะสมตอการทองเที่ยว “ฤดูฝน” 

เร่ิมต้ังแตเดือนพฤษภาคม-เดือนมกราคม ซึ่งเปนชวงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดมาจากทะเล

อันดามัน ในชวงเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม และในชวงเดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคมเปน

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาจากทะเลจีน ทําใหฝนตกมาก คลื่นลมแรง    

ลม ลักษณะของลมที่พัดผานเกาะสมุย แบงออกเปน ๒ ทิศทาง คือ ระหวางเดือน

พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เปนลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันตก ดวยความเร็วเฉลี่ยระหวาง 

๓.๗-๖.๐ น็อต และเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน เปนลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันออก 

ดวยความเร็วเฉลี่ยระหวาง ๔.๓-๗.๐ น็อต (อุปถัมภ รัตนสุภา, ๒๕๔๔: ๑๓-๑๔) 
 

การเมืองการปกครองเกาะสมุย 
 

เกาะสมุย เปนที่ตั้งของอําเภอเกาะสมุย ซึ่งเปนอําเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎรธานี          

โดยแบงการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่ พ.ศ.๒๕๔๗ ออกเปน         

๗ ตําบล ๓๙ หมูบาน ดังนี้ 

๑.ตําบลอางทอง อยูทางทิศตะวันตกของเกาะ พื้นที่ ๒๘.๑๐ ตารางกิโลเมตรเปน

ศูนยกลางของเกาะ เพราะเปนที่ตั้งของที่วาการอําเภอ สถานีตํารวจ สถานีอนามัย ธนาคาร ทา

เทียบเรือ ประกอบดวย ๖ หมูบาน คือ บานแหลมดิน บานหินลาด บานหนาทอน (ตลาดหนา

ทอน) บานตะเกียน บานบางมะขาม และบานเกาะพลวย 

๒.ตําบลลิปะนอย อยูทางทิศตะวันตกกึ่งกลางของเกาะ พื้นที่ ๒๑.๑๓ ตาราง

กิโลเมตร มี ๕ หมูบาน คือ บานกรอกพันรา บานทุง บานแหลมดิน บานในบาน และบานสระเก 

๓.ตําบลตลิ่งงาม อยูทางทิศใตของเกาะ พื้นที่ ๒๗.๔๗ ตารางกิโลเมตร มี ๕ 

หมูบาน คือ บานสระเกศ บานเกาะแตน บานตลิ่งงาม บานทองโตนด และบานทองกรูด 

๔.ตําบลหนาเมือง อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะ พื้นที่ ๔๑.๖๓ ตาราง

กิโลเมตร มี ๕ หมูบาน คือ บานหัวเวียง บานสวนทุเรียน บานทะเล บานแหลมสอ และบานตะพอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๔ 
 

๕.ตําบลมะเร็ต อยูทางทิศตะวันออกของเกาะ พื้นที่ ๒๑.๗๖ ตารางกิโลเมตร มี ๖ 

หมูบาน คือ บานหัวถนน บานหาญ บานทุง บานละไม บานมะเร็ต และบานตีนทา 

๖.ตําบลบอผุด อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ พื้นที่ ๕๙.๗๙ ตาราง

กิโลเมตร มี ๖ หมูบาน คือ บานบอผุด บานเฉวงนอย บานบางรักษ บานปลายแหลม และบาน  

เฉวงใหญ 

๗. ตําบลแมน้ํา อยูทางทิศเหนือของเกาะ พื้นที่ ๓๑.๔๘ ตารางกิโลเมตร มี ๖ 

หมูบาน คือ บานแมน้ํา บานเขาแพง บานทุง บานดอนทราย บานใต และบานบางปอ 

 

รูปที่ ๓ แผนทีแ่สดงเขตการปกครองอําเภอเกาะสมยุ 
 

 



๓๕ 
 

สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจเกาะสมยุ 

 
การศึกษาดานสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบดวยการศึกษาในดาน ๑.ประชากร                

๒.เศรษฐกิจ ๓.การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ๔.การสาธารณสุขและความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน ดังนี้ 
 
ประชากร 

จากขอมูลทะเบียนราษฎร เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ อําเภอเกาะสมุย มี

ประชากร จํานวน ๕๓,๗๖๙ คน แบงเปนประชากรชาย ๒๖,๒๑๕ คน ประชากรหญิง ๒๗,๕๕๔ 

คน มีจํานวน ๓๖,๔๕๓ ครัวเรือน มีความหนาแนนตอพื้นที่เฉลี่ยประมาณ ๒๓๖.๘๙ คน/ตาราง

กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีประชากรแฝงซึ่งมีประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน และนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวตางชาติประมาณ ๓,๐๐๐ คน/วัน 

   

ตารางที่ ๑ ประชากรอําเภอเกาะสมุย  แยกเปนรายตําบล 

 

ที่ ตําบล ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
๑. อางทอง ๕,๐๒๗ ๕,๑๑๓ ๑๐,๑๔๐ 

๒. ลิปะนอย ๒,๑๙๓ ๒,๒๙๙ ๔,๔๙๒ 

๓. ตลิ่งงาม ๒,๕๙๙ ๒,๗๒๑ ๕,๓๒๐ 

๔. หนาเมือง ๒,๑๘๗ ๒,๓๒๗ ๔,๕๑๔ 

๕. มะเร็ต ๓,๖๙๒ ๔,๐๘๕ ๗,๗๗๗ 

๖. บอผุด ๗,๐๒๘ ๗,๒๔๖ ๑๔,๒๗๔ 

๗. แมน้ํา ๓,๔๘๙ ๓,๗๖๓ ๗,๒๕๒ 

 

ที่มา : ขอมูลทะเบยีนราษฎรจากสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองเกาะสมยุ  

           ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

 

เชื้อชาติ ประชากรสวนใหญมีเชื้อสายไทย แตมีเชื้อชาติอ่ืนปะปนอยูบาง เชน จีน 

มลายู โดยชาวจีนสวนใหญตั้งถิ่นฐานอยูในเขตชุมชนยึดอาชีพคาขายเปนหลัก สวนชาวมุสลิม



๓๖ 
 

เชื้อสายมลายูจะตั้งบานเรือนริมฝงทะเล มีอาชีพประมง และปจจุบันชาวตะวันตกเขามาอยูอาศัย

และประกอบอาชีพดานธุรกิจการทองเที่ยวมากขึ้น 

 
สภาพเศรษฐกิจ 

ปจจุบันโครงสรางทางเศรษฐกิจในเกาะสมุยประกอบดวย สาขาเกษตรกรรมเปน

สาขาหลักรองลงมา คือ สาขาการทองเที่ยว สาขาการคาและบริการและสาขาอุตสาหกรรม ยังมี

รายละเอียดพอสังเขปดังนี้  
เกษตรกรรม  
กสิกรรม อําเภอเกาะสมุยมีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น ๑๐๒,๗๔๕ ไร มีการประกอบ

อาชีพกสิกรรมเปนหลัก โดยมะพราวเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญ ทั้งในดานพื้นที่เพาะปลูก ปริมาณ

ผลผลิต และมูลคาผลผลิต ซึ่งการผลิตพืชเศรษฐกิจในเกาะสมุย เปนการผลิตทําเพื่อการบริโภค

และการสงออก พืชที่สงออกมากที่สุดคือ มะพราว และผลไมบางชนิด นอกนั้นยังผลิตไดไม

เพียงพอตอการบริโภคของประชาชนและนักทองเที่ยว ซึ่งมีปริมาณเพิ่มข้ึน ปจจุบันมีการนําเขา 

พืช ผัก ผลไม จากอําเภอเมืองสุราษฎรธานี และอําเภอใกลเคียงเพื่อมาบริโภคภายในเกาะ 

 

ตารางที่ ๒ สภาพการผลิตพืชที่สําคัญของอําเภอเกาะสมุย 

 

ที่ พืชเศรษฐกิจ พื้นที่เพาะปลูก 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร/ป) 

จํานวน 
ครัวเรือนที่ปลูก 

๑. 

๒. 

๓. 

๔ . 

๕. 

มะพราว 

ทุเรียน 

ลางสาด 

มังคุด 

ยางพารา 

๘๔,๓๑๐ 

๑๑,๐๓๗ 

๕,๗๒๕ 

๔๘๘ 

๑,๑๘๕ 

๙๐๐ 

๑,๑๗๓ 

๑,๐๐๐ 

๖๕๕ 

๒๑๗ 

๕,๗๕๖ 

๘๔๙ 

๘๕๐ 

๑๔๕ 

๘๑ 

 

ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะสมุย (ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒) 
 

ประมง สวนการประมงในเกาะสมุยเกือบทั้งหมด เปนประมงชายฝงขนาดเล็ก โดย      

สวนใหญจะประกอบอาชีพประมงน้ําเค็มบริเวณชายฝงของหมูบานตาง ๆ และมีสวนนอย           

ที่ประกอบอาชีพประมงน้ําจืด ไดแก การเลี้ยงปลา ผลผลิตที่ไดสวนใหญใชบริโภคในครอบครัว   



๓๗ 
 

รอยละ ๓๐ ที่เหลือรอยละ ๗๐ นําไปจําหนายในตลาดและรานอาหารภายในเกาะ อยางไรก็ตาม 

ผลผลิตที่ไดยังไมเพียงพอกับความตองการของประชาชนและนักทองเที่ยวที่ เพิ่มมากขึ้น      

ประกอบกับการทําประมงทะเลซึ่งเปนผลผลิตสวนใหญมีขีดจํากัดในเรื่องการผลิต เนื่องจากใน

หนึ่งปสามารถทําประมงได ๔-๕ เดือน ซึ่งเปนชวงที่ไมมีมรสุม และปญหาการขาดความอุดม

สมบูรณของปะการัง เนื่องจากมีการระบายของเสียลงสูทะเล ทําใหปริมาณผลผลิตสัตวน้ําเค็ม

ลดลงทุกป จึงตองมีการนําสัตวน้ําเขามาจากที่อ่ืนๆ 

ปศุสัตว นอกจากนี้ในเกาะสมุยยังมีการผลิตปศุสัตว ไดแก ไก เปด สุกร กระบือ 

และโค แตมีจํานวนนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับอําเภออื่นๆ ในจังหวัด สวนใหญผลิตเพื่อใช

แรงงานในครอบครัวมีจํานวนนอยที่ทําการผลิตเพื่อการคา ซึ่งเปนการทําเพื่อหารายไดเสริมใหกับ

ครอบครัวมากกวาประกอบเปนอาชีพหลัก และสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ทําใหปริมาณ

สัตวไดยังไมเพียงพอกับความตองการของประชากรและนักทองเที่ยวและตองการนําเขามาจากที่

อ่ืน 

การทองเที่ยว การพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเกิดขึ้นอยางจริงจังใน พ.ศ.๒๕๒๙ 

โดยการกําหนดเปนแผนการพัฒนาการทองเที่ยวในอําเภอเกาะสมุย ไดสงผลใหการทองเที่ยวใน

เกาะสมุย ขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ทั้งในดานจํานวนนักทองเที่ยว จํานวนโรงแรม ที่พัก และ

จํานวนเงินตราตางประเทศที่หมุนเวียนในเกาะสมุย 

 

ตารางที่ ๓ จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว ณ เกาะสมุย (๕ ปยอนหลัง) 

 

ป พ.ศ. นักทองเที่ยวไทย 
นักทองเที่ยว 
ตางชาติ 

รวม (คน) 
รายไดจากการ
ทองเที่ยว (ลานบาท) 

๒๕๔๗ ๑๖๑,๙๙๘ ๗๗๕,๗๖๕ ๙๓๗,๗๖๓ ๑๑,๓๑๔.๕๙ 

๒๕๔๘ ๑๖๒,๓๓๕ ๘๕๒,๕๗๔ ๑,๐๑๔,๙๐๙ ๑๒,๗๕๘.๐๐ 

๒๕๔๙ ๑๕๘,๓๑๒ ๘๗๒,๓๑๑ ๑,๐๓๐,๖๒๓ ๑๔,๐๑๖.๒๙ 

๒๕๕๐ ๑๖๐,๘๘๗ ๘๙๘,๗๖๕ ๑,๐๕๙,๖๔๒ ๑๔,๐๖๙.๑๖ 

๒๕๕๑ NA NA NA NA 

 

ที่มา : ศูนยประสานงานการทองเที่ยวเกาะสมุย (ขอมูล ณ เดือนเมษายน ๒๕๕๑) 

 



๓๘ 
 

ตารางที่ ๔ จํานวนโรงแรม/หองพักในปจจุบัน 

 

จํานวนโรงแรม  
ที่พัก 

จํานวนหองพัก อัตราการเขาพัก 

  ๑๑,๖๗๒ หอง - จํานวนการเขาพักของนักทองเที่ยว ๘๕๔,๔๗๕   

  คน/ป 

- อัตราการเขาพักเฉลี่ย ๖๔.๒๓% 

- ระยะพํานักเฉลี่ย ๗.๔๒% ตอวัน 

 

ที่มา : ที่ทําการปกครองอําเภอเกาะสมุย และศูนยประสารงานการทองเที่ยวเกาะสมุย  

          (ขอมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๒) 

 

การคาและบริการ รานคาและสถานประกอบการตางๆ ในเกาะสมุยสวนใหญ

กระจุกตัวอยูในบริเวณที่เปนศูนยรวมชุมชนและแหลงทองเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณตลาดหนาทอน 

ตําบลอางทอง ตําบลมะเร็ต ตําบลบอผุด และตําบลแมน้ํา ซึ่งสวนใหญเปนรานอาหาร โรงแรม 

และบังกะโล สวนรานคาและสถานประกอบการที่ไมไดจดทะเบียนการคาเพื่อเสียภาษีการคา 

คาดวามีจํานวนไมต่ํากวาครึ่งหนึ่งของรานคาและสถานประกอบการที่จดทะเบียนฯ 

สวนธุรกิจใหบริการทางการเงินในพื้นที่เกาะสมุยไดขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 

โดยเฉพาะบริเวณตลาดหนาทอน ตําบลอางทอง และตําบลบอผุด ปจจุบันมีสถาบันการเงินใน

เกาะสมุยรวม ๓๒ แหง ประกอบดวยสถาบันการเงินที่เปนธนาคารพาณิชย ๒๘ แหง และเปน

สถาบันการเงินที่ไมใชเปนธนาคารพาณิชย ๔ แหง ซึ่งสวนใหญตั้งอยูในบริเวณตลาดหนาทอน 

ตําบลบอผุด ตําบลแมน้ํา และตําบลมะเร็ต ซึ่งเปนสถานที่ที่มีธุรกิจที่พักและนักทองเที่ยวจํานวน

มาก นอกจากนี้เกาะสมุยยังมีสหกรณ จํานวน ๓ แหง โดยแบงออกเปนสหกรณการเกษตรอําเภอ

เกาะสมุย ๑ แหง สหกรณรานคาอําเภอเกาะสมุย ๑ แหง และสหกรณบริการ ๑ แหง คือ สหกรณ

เดินรถอําเภอเกาะสมุย 

อุตสาหกรรม อุตสากรรมของเอกชนในเกาะสมุยตั้งกระจายอยูในตําบลของเกาะส

มุย ซึ่งสวนใหญเปนการทําเฟอรนิเจอรจากไมมะพราว ผลิตน้ําแข็ง น้ําดื่ม ซอมเครื่องเย็น ผลิตอิฐ

บล็อก  และอุตสาหกรรมเกษตร ไดแก การหีบน้ํามันมะพราว มะพราวแหง ซึ่งอุตสาหกรรมทํา

น้ําแข็ง น้ําดื่ม และทําคอนกรีตบล็อก เปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการจางงานสูง 



๓๙ 
 

 
โครงสรางทางเศรษฐกจิเกาะสมยุ 

 
โครงสรางทางเศรษฐกิจของอําเภอเกาะสมุยขึ้นอยูกับการทองเที่ยวและการผลิต

สาขาเกษตรกรรมเปนหลัก การพาณิชยกรรมและบริการประเภทกิจการคาสวนใหญเปนประเภท

ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ไดแก การบริการที่พักรานอาหาร ธุรกิจนําเที่ยว การขายของที่ระลึก   

การรับจางแรงงานในธุรกิจดังกลาว 

พื้นที่การเกษตรแบงเปนสวนผลไมประมาณ ๑๗,๒๕๐ ไร และสวนมะพราว

ประมาณ ๘๔,๓๑๐ ไร ซึ่งผลไมที่นิยมปลูกและมีชื่อเสียง ไดแก ลางสาด ทุเรียน เงาะ มังคุด 

ตามลําดับ 

การอุตสาหกรรม สวนใหญเปนโรงงานขนาดเล็ก ใชแรงงานในครอบครัว เชน 

โรงงานผลิตน้ําแข็ง โรงงานผลิตน้ําดื่ม โรงงานผลิตวัสดุกอสราง และกิจการประเภทซอม

เครื่องยนต 

สภาพดานอาชีพของประชากรไดกอเกิดรายไดแกประชาชนในระดับตางๆ  กัน

ข้ึนอยูกับลักษณะอาชีพและความพรอมของทรัพยากร  
 

ประวัติศาสตรและความเปนมาเกาะสมุย 
 

ที่มาของชื่อ “สมุย” บางก็มีผูสันนิษฐานวา มาจากภาษาจีนวา “เซาบวย” แปลวา 

ดานแรก บางวามาจากภาษาโจฬะวา “สมอย” แปลวา คลื่นลม บางก็วามาจากภาษาเขมรวา 

“ถมอ” หรือ “สมอ” คูกับ “ถนัน” หมายถึง เกาะหิน เกาะทราย คือ เกาะสมุยกับเกาะพะงันนั่นเอง 

(อรามรัศมิ์ ดวงชนะ, ๒๕๔๒: ๑) บางก็วามาจากชื่อตนไม คือ ตนหมุย บางก็วาสมุยเปนคํามลายู 

(อุปถัมภ รัตนสุภา, ๒๕๔๔: ๓๔)      

เกาะสมุยเปนชุมชนโบราณแหงหนึ่งในภาคใต ปรากฏหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของ

มนุษยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายเชื่อมตอกับยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร อายุราว 

๒,๕๐๐-๒,๐๐๐ ปมาแลว สืบเนื่องมาจวบจนสมัยปจจุบัน  

นับต้ังแตอดีต ราษฎรในทองที่พบรองรอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษยในอดีตโดย

บังเอิญอยางตอเนื่อง เชน การพบขวานหินขัดที่เรียกกันในทองถิ่นวา “ขวานฟา” ซึ่งเปนเครื่องมือ

เครื่องใชที่นิยมสืบทอดกันลงมาถึงสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย (นงคราญ สุขสม, ๒๕๔๕: 

๒๐) เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๐ ไดขุดพบกลองมโหระทึก จํานวน ๑ ใบ ณ วัดคีรีวงการาม หมูที่ ๓ 



๔๐ 
 

ตําบลตลิ่งงาม ซึ่งตั้งอยูในบริเวณฝงตะวันตกของเกาะ ในพุทธศักราช ๒๕๔๓ ขุดพบกลอง

มโหระทึกเพิ่ม จํานวน ๑ ใบ บริเวณปากคลองบานละไม ตําบลมะเร็ต กลองมโหระทึกสําริด

เหลานี้ เปนหลักฐานสําคัญที่แสดงถึงการเขามาของพอคา นักเดินเรือ จากจีนตอนใตหรือ

เวียดนามตอนเหนือ ในยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร ราวพุทธศตวรรษที่ ๕-๑๐ อันเปนชวงเวลาที่

ชุมชนบนคาบสมุทรมลายูติดตอกับเวียดนามตอนเหนือ และจีนตอนใต มีทาเรือสําเภาที่แควน

กวางตุง ซึ่งเปนแหลงผลิตกลองมโหระทึกแหลงหนึ่ง (นงคราญ สุขสม, ๒๕๔๕: ๓๑)  

      

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๔ กลองมโหระทึก พบบริเวณวัดคีรีวงการาม หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕ กลองมโหระทึก พบบริเวณวัดคีรีวงการาม หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม 



๔๑ 
 

 

            

 
 

 

 

รูปที่ ๖ กลองมโหระทึก พบบริเวณปากคลองบานละไม ตําบลมะเร็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๗ กลองมโหระทึก พบบริเวณปากคลองบานละไม ตําบลมะเร็ต 

 

ตอมาไดขุดพบโครงกระดูกมนุษย พรอมเครื่องประดับและภาชนะดินเผา ที่บาน

พังกา หมูที่ ๔ ตําบลตลิ่งงาม ขณะราษฎรในทองที่ปรับพื้นที่เพื่อปลูกสรางอาคาร (วงจร พูล

สวัสดิ์, ๒๕๕๓) บริเวณเชิงเขาดานทิศตะวันออกของหมูบานละไม ตําบลมะเร็ต มีผูพบศิวลึงค

พรอมดวยจารึกอักษรอินเดียโบราณ จํานวน ๗ บรรทัด ซึ่งกําหนดอายุจากรูปแบบตัวอักษรในราว 

๑,๓๐๐-๑,๕๐๐ ป ถือเปนหลักฐานชิ้นสําคัญแสดงถึงการเขามาของชาวอินเดียในชวงสมัย

ประวัติศาสตร (อรามรัศมิ์ ดวงชนะ, ๒๕๔๒: ๑) และบริเวณทองทะเลรอบเกาะสมุยมีการคนพบ

แหลงเรือจม ทั้งที่เปนการคนพบโดยชาวประมงทองถิ่น และการทํางานโบราณคดีใตน้ําของกรม

ศิลปากร ซึ่งเปนเรือสําเภาสมัยอยุธยากระจายอยูทั่วไป  

 

 

 



๔๒ 
 

            

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที ่๘ ภาชนะดินเผาสีดําขัดมัน พบที่บานพังกา     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๙ ไหสีหู่สมัยอยุธยา จากแหลงเรือจมรอบเกาะสมุย 

 

งานศิลปกรรมในวัดหลายแหง ทั้งประติมากรม และสถาปตยกรรม เปนสิ่งสะทอน

ใหเห็นถึงการตั้งชุมชน วาเปนชุมชนเกาแก มีการสรางวัดเหลานั้นขึ้นในชุมชนเพื่อใชปฏิบัติ

ศาสนกิจมาต้ังแตคร้ังกรุงศรีอยุธยาหรือกรุงธนบุรีเปนอยางนอย จวบจนกระทั่งตนกรุง

รัตนโกสินทรปรากฏหลักฐานในเอกสารของทางราชการวาเกาะสมุยมีฐานะเปนเมือง อยูภายใต

การปกครองและกํากับดูแลของเมืองนครศรีธรรมราช มีราษฎรชาวไทยตั้งบานเรือนอาศัยปะปน



๔๓ 
 

อยูกับจีนชาติไหหลํา และมลายู ตามริมชายทะเลมีสวนมะพราวและหมูบานเรียงรายไปเกือบจะ

รอบเกาะ มีโรงจีนตั้งถือสวนอยูทั่วไป หมูบานไทยมักเขาอยูขางๆ ใน บานจีนเปนโรงอยูกับพื้น 

บานไทยเปนเรือนยกพื้นสูงจากดิน บางฤดูกาลมีจํานวนประชากรประมาณ ๒,๐๐๐ คน บาง

ฤดูกาลมีราษฎรมากถึง ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ คน คนไทยนั้นไดเสียสวยเปน ๒ อยาง ข้ึนแกเมืองนคร 

คือ สวยดีบุก และสวยรังนก  สําหรับการทํามาหากิน คนไทยประกอบอาชีพทํานาทําไร ปลูกขาว 

แตง ฝาย ทําสวนมะพราวใหจีนถือ และทําน้ํามันยาง ทําไต พวกจีนถือสวนมะพราวของไทย 

จําหนายมะพราวแกออกจากเกาะ ทําน้ํามันมะพราวขายออกจากเกาะ เลี้ยงสุกรไหหลําขายใน

เกาะและสงออกนอกเกาะ มีโรงจีนตั้งเปนโรงสินคามีส่ิงของตางๆ เปนตนวาเครื่องใช เครื่อง

บริโภค แตไมใครไดจําหนายเปนการซื้อขาย ส่ิงของเหลานั้นสําหรับไดแลกสินคา มีมะพราว 

กระบือ เปนตน สินคาสงออกขายนอกเกาะที่สําคัญ ไดแก มะพราวลูก น้ํามันมะพราว สุกร ไม 

เสาไมเหลาชะโอน และสินคาเล็กนอยตางๆ มีเรือจีนไหหลําใหญเล็ก มารับสินคาที่เกาะสมุยอยู

เสมอทุกๆ เดือน เดือนหนึ่งไมนอยกวา ๔-๕ ลํา จะเวนอยูแตในฤดูลมวาว ๒-๓ เดือน (สมเด็จพระ

เจาบรมวงศเธอ เจาฟาภาณุรังสีสวางวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช,๒๔๗๑: ๓๑-๔๒)                               

คร้ันพุทธศักราช ๒๔๔๐ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดมี

การจัดระบบการปกครองทองถิ่นขึ้นใหม โดยยุบรวมหัวเมืองตาง ๆเปนมณฑล เมือง และอําเภอ      

คร้ังนั้นไดรวมเมืองกาญจนดิษฐ เมืองคีรีรัฐนิคม เมืองไชยา เขาเปนเมืองเดียวกัน เรียกวา       

“เมืองไชยา” มีที่วาการอยูที่บานดอน ข้ึนตอมณฑลชุมพร เกาะสมุย ซึ่งเดิมข้ึนกับเมือง

นครศรีธรรมราช และเกาะพะงัน ซึ่งขึ้นกับเมืองไชยาอยูกอนแลว ก็ไดรวมกันยกฐานเปนอําเภอ  

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๐ เรียกวา “อําเภอเกาะ” อยูภายใตการปกครองของเมืองไชยา    

มีหลวงพิพิธอักษร (สิงห สุวรณรักษ) เปนนายอําเภอคนแรก (ตอมาไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์ 

เปนพระยาเจริญราชภักดี) เมื่อพ.ศ. ๒๔๔๙ ไดยายที่ตั้งเมืองจากเดิมต้ังอยูที่บานดอนแตง มาตั้ง

ที่บานหนาทอน ซึ่งใชเปนสถานที่ทําการจวบจนกระทั่งปจจุบัน ตอมาเมื่อเมืองไชยาไดเปล่ียนเปน

เมืองสุราษฎรธานี และมณฑลสุราษฎรธานี ตามลําดับ  

จนกระทั่งในที่สุดไดเปลี่ยนเปนจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๘ “อําเภอเกาะ” 

ก็เปล่ียนมาเปน “อําเภอเกาะสมุย” ตั้งแตคร้ังนั้น (อรามรัศมิ์ ดวงชนะ, ๒๕๔๒: ๑) 

 
 

 

 



๔๔ 
 

 

 
บทที่ ๕ 

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย 

 
รายงานผลการสาํรวจสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย 

 
เนื่องจากทรัพยากรวัฒนธรรมที่ เปนกลุมเปาหมายของการศึกษาวิจัย  คือ 

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ตั้งกระจายตัวอยูโดยทั่วไปในทองที่อําเภอเกาะสมุย ผูศึกษาจึง

วางขอบเขตการเก็บขอมูลครอบคลุมพื้นที่การปกครองทั้งหมด ของอําเภอเกาะสมุย ประกอบดวย 

๓๙ หมูบาน ๗ ตําบล และจัดทําบัญชีพรอมดวยรายละเอียดแยกตามลักษณะทางกายภาพของ

ทรัพยากรวัฒนธรรม โดยแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้ 
 
ประเภทเรือนเดี่ยว 

แบงตามพื้นที่การปกครอง ๗ ตําบล 

๑.ตําบลอางทอง ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเกาะ พื้นที่ ๒๘.๑๐ ตารางกิโลเมตร 

เปนศูนยกลางของเกาะ เพราะเปนที่ตั้งของที่วาการอําเภอ สถานีตํารวจ สถานีอนามัย ธนาคาร 

ทาเทียบเรือ ประกอบดวย ๖ หมูบาน คือ บานแหลมดิน บานหินลาด บานหนาทอน (ตลาดหนา

ทอน) บานตะเกียน บานบางมะขาม และบานเกาะพลวย 

 

 

 
            
 

 

 

 

รูปที่ ๑๐ แผนที่แสดงที่ตั้งตําบลอางทอง 

สํารวจพบสถาปตยกรรมพื้นถิ่นประเภทเรือนเดี่ยวที่ยังคงแสดงถึงเอกลักษณดั้งเดิม

อยางชัดเจน จํานวน ๔ รายการ คือ 

 
 

๔๔ 



๔๕ 
 

หมายเลข ๑   
 

ที่อยู บานเลขที่ ๕๓ หมูที่ ๔ ตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายอนุวัฒน คงเพชร   

 

ประวัติ นายอนุวัฒน คงเพชร เจาของบาน  ประกอบอาชีพทนายความ  ให

สัมภาษณวา บานหลังนี้สรางเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๐ โดยนายพนม เจริญเวช เปนนายชางผูควบคุมการ

ปลูกสราง ในอดีตเปนที่พักอาศัยของพันจันทร (จันทร คงเพชร) และนางกลิ่น คงเพชร (สกุลเดิม 

นาคเพชรพูล) อดีตกํานันตําบลหนาทอน (อางทอง) ผูเคยไดรับรางวัลกํานันดีเดน ชั้นที่ ๑ 

ประจําปพุทธศักราช ๒๔๗๙ ตนไดรับมรดกบานหลังนี้จากบิดา คือ นายนอบ คงเพชร บุตรคน

เล็กของพันจันทร และนางกลิ่น   

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนสูงประมาณ ๑๘๐ 

เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต มีลักษณะเปนเรือนหมูหลังคาทรงจั่ว 

จํานวน ๓ หลัง เรือนประธานวางแนวตามตะวัน เรือนอีก ๒ หลัง ปลูกดานหนาเชื่อมตอกับชาน

เรือนประธาน โดยวางแนวขวางตะวัน มีชานโลงตรงกลางไมมีหลังคาคลุมเชื่อมตอระหวางเรือน

ทั้ง ๒ หลัง สวนเรือนครัวปลูกเชื่อมดานหลังเรือนประธาน หลังคามุงดวยกระเบื้องวาว พื้นของ

หองโถงเรือนทุกหลังมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” พื้นเรือนประธานปูดวยไม

กระดาน สวนพื้นครัวบางสวนและพื้นชานกลางปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้น

ฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวนชองเพื่อการถายเทอากาศ ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน 

ยกเวนผนังดานหนาเรือนประธานมีลักษณะเปนฝาลูกฟกกระดานดุนประดับลวดลายไมฉลุ ชวง

กลางทําเปนลูกกรง ประตูเรือนประธานมีลักษณะเปนบานผลัก ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนขึ้น

ชานกลาง ประตูข้ึนชานกลางมีลักษณะเปนบานผลัก ดานในมีบันไดขึ้นลงจากชานเรือนประธาน

และเรือนครัว 

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย   

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย   



๔๖ 
 

รูปที่ ๑๑ เรือนพันจันทร (จันทร คงเพชร) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๒ เรือนพันจนัทร (จันทร คงเพชร) 



๔๗ 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๓ นายอนุวัฒน คงเพชร  

 

  
      
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๔ รายละเอียดภายในเรือนพันจนัทร (จันทร คงเพชร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๕ รายละเอียดภายในเรือนพันจนัทร (จันทร คงเพชร) 



๔๘ 
 

หมายเลข ๒   
 

ที่อยู บานเลขที่ ๑๐๗ หมูที ่๕ ตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธาน ี

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางผิน รุจิระยรรยง  

 

ประวัติ นางผิน รุจิระยรรยง เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหสัมภาษณ

วา อายุบานประมาณ ๖๐-๗๐ ป  
 
ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานบานสูง

ประมาณ ๑ เมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและความชื้น 

เรือนประธานหลังคาทรงจั่ว ตัวเรือนวางแนวขนานกับถนน โดยหันหนาเรือนออกสูถนน เชื่อมตอ

ดวยเรือนครัวซึ่งหันจั่วขวางถนน หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการซอมแซม

เปลี่ยนแปลงมุงดวยกระเบื้องลอน พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้น

เรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนประธานปูดวยไมกระดาน 

สวนพื้นครัวบางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนง ปูเวน

ชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย ชอง

ลมประดับลวดลายไมแกะสลักฉลุโปรง ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนขึ้น ๒ ทาง คือ บันไดที่ใชข้ึน

โถง และบันไดขึ้นครัว ดานหลังมีบันไดขึ้นลงจากเรือนครัว ประตูเรือนทั้งประธานและเรือนครัวมี

ลักษณะเปนบานเฟยม    
 
ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย  

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย 

 

 

 

 

  



๔๙ 
 

 
  
 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๖ ชองลมฉลุลาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๗ เรือนนางผิน รุจิระยรรยง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ ๑๘ เรือนนางผิน รุจิระยรรยง 



๕๐ 
 

หมายเลข ๓   
 

ที่อยู บานเลขที่ ๓๒ หมูที ่๕ ตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสรุาษฎรธาน ี

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายไว เจริญผล  

 

ประวัติ นายไว เจริญผล เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหสัมภาษณวา 

อายุบานประมาณ ๖๐-๗๐ ป พรอมกับใหขอมูลเพิ่มเติมวา ตนตระกูลฝายหนึ่งของตนสืบสาย

โลหิตมาจากตระกูลที่มีสายสัมพันธใกลชิดกับ พันมี (มี ทวยเจริญ) อดีตกํานัน หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่ง

งาม และ   นางแจ พูลสวัสดิ์ ภรรยาหมื่นวิจารณพยาธิถูก (เที่ยง พูลสวัสด์ิ) อดีตกํานัน หมูที่ ๔ 

ตําบลตลิ่งงาม เนื่องจากมีบรรพสตรี คือ ทานแกน เปนพี่สาวทานหนู ภรรยาหมื่นเทพ (พริก ทวย

เจริญ) มารดานายเพชร หมื่นนรา หมื่นเทพ (เพชรทอง) นางอีด ขุนชํานาญภูผา (ผอม ทวยเจริญ) 

และนางศีล 
 
ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานบานสูง

ประมาณ ๑๖๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและ

ความชื้น มีลักษณะเปนเรือนแฝดหลังคาทรงจั่ว ฟากหนึ่งเปนเรือนนอนฟากหนึ่งเปนครัว เชื่อมตอ

ดวยเรือนประธานซึ่งประกอบดวยโถงและชานนอก หลังคาทรงจั่ว ตัวเรือนวางแนวขนานกับถนน 

โดยหันหนาเรือนออกสูถนน หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการซอมแซม

เปลี่ยนแปลงบางสวนมุงดวยกระเบื้องลอน พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ ระดับที่

ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนประธานปูดวยไม

กระดาน สวนพื้นครัวบางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไม

ระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชอง

หนาตางนอย ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนขึ้นใชข้ึนโถง มีบันไดขึ้นครัวดานขางเรือนครัว ประตู

เรือนประธานมีลักษณะเปนบานเฟยม ประตูเรือนครัวเปนบานผลัก 

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย  

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย  



๕๑ 
 

รูปที่ ๑๙ เรือนนายไว เจริญผล 
 

 
รูปที่ ๒๐ เรือนนายไว เจริญผล 



๕๒ 
 

หมายเลข ๔   
 
ที่อยู บานเลขที่ ๒๖ หมูที่ ๕ ตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสรุาษฎรธาน ี
 
ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายปทม เจริญผล  
 
ประวัติ นายปทม เจริญผล เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหสัมภาษณ

วา อายุบานประมาณ ๗๐ ปเศษ พรอมกับใหขอมูลเพิ่มเติมวา ตนตระกูลฝายหนึ่งของตนสืบสาย

โลหิตมาจากตระกูลที่มีสายสัมพันธใกลชิดกับ พันมี (มี ทวยเจริญ) อดีตกํานัน หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่ง

งาม และนางแจ พูลสวัสดิ์ ภรรยาหมื่นวิจารณพยาธิถูก (เที่ยง พูลสวัสด์ิ) อดีตกํานัน หมูที่ ๔ 

ตําบลตลิ่งงาม เนื่องจากมีบรรพสตรี คือ ทานแกน เปนพี่สาวทานหนู ภรรยาหมื่นเทพ (พริก ทวย

เจริญ) มารดานายเพชร หมื่นนรา หมื่นเทพ (เพชรทอง) นางอีด ขุนชํานาญภูผา (ผอม ทวยเจริญ) 

และนางศีล  
 
ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานบานสูง

ประมาณ ๑๖๐เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและ

ความชื้น มีลักษณะเปนเรือนแฝดหลังคาทรงจั่ว ฟากหนึ่งเปนเรือนนอนฟากหนึ่งเปนครัว เชื่อมตอ

ดวยเรือนประธานซึ่งประกอบดวยโถงหรือชานใน หลังคาทรงปนหยา ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน 

หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการซอมแซมเปลี่ยนแปลงบางสวนมุงดวย

กระเบื้องลอน พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับ

ใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนประธานปูดวยไมกระดาน สวนพื้นครัวบางสวนปู

พื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเท

อากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย ดานหนามีบันไดกอ

อิฐถือปูนขึ้น ๒ ทาง บริเวณปลายปลายโถงทั้ง  ๒ ขาง ประตูเรือนประธานมีลักษณะเปนบาน

เฟยม  

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    
 
ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย  

 



๕๓ 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๑ เรือนนายปทม เจรญิผล 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๒ เรือนนายปทม เจริญผล 
 
 



๕๔ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๓ แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว ตําบล   

             อางทอง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี แสดงที่ตั้งเรือนเดี่ยว จํานวน ๔ หลัง  
(ที่มา: แผนผังแสดงโครงการคมนาคม สํานักโยธาธิการและผังเมือง) 
 

                
 

 
         
 



๕๕ 
 

๒.ตําบลลิปะนอย ตั้งอยูทางทิศตะวนัตกกึ่งกลางของเกาะ พืน้ที่ ๒๑.๑๓ ตาราง

กิโลเมตร ม ี๕ หมูบาน คือ บานกรอกพนัรา บานทุง บานแหลมดนิ บานในบาน และบานสระเกศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๔ แผนที่แสดงที่ตัง้ตําบลลิปะนอย 

 

สํารวจพบสถาปตยกรรมพืน้ถิน่ประเภทเรือนเดี่ยวที่ยงัคงแสดงถึงเอกลักษณดั้งเดมิ

อยางชัดเจน จาํนวน ๒ รายการ คือ 

 
หมายเลข ๑   
 

ที่อยู บานเลขที่ ๖๘ หมูที่ ๓ ตําบลลิปะนอย อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสรุาษฎรธาน ี
 
ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายอมรินทร นางสุข สืบสังข   

 

ประวัติ นางสุข สืบสังข ใหสัมภาษณวา บานหลังนี้มีอายุประมาณ ๙๐ ปเศษ แต

เดิมเปนที่พักอาศัยของคุณตา คือ นายแสง ทวยเจริญ อดีตปลัดอําเภอเกาะสมุย เปนมรดกตก

ทอดมาสูมารดา คือ นางเสงี่ยม (สมรสกับนายเพิ่ม เจริญผล) ปจจุบันเปนกรรมสิทธิ์ของตน จาก

หนังสือ นางเนียม เพิ่มเทพสุวรรณ พิมพเนื่องในโอกาสอายุครบรอบ ๘๐ ป ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๔๙ กลาวไววา นายแสง ทวยเจริญ มีศักดิ์เปนลูกพี่ลูกนองกับพันมี (มี ทวยเจริญ) อดีต

กํานัน หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม และนายสุข ทวยเจริญ อดีตผูใหญบานนาลาง หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่ง



๕๖ 
 

งาม รวมทั้งนางแจ พูลสวัสด์ิ ภรรยาหมื่นวิจารณพยาธิถูก (เที่ยง พูลสวัสด์ิ) อดีตกํานันบานพังกา 

หมูที่ ๔ ตําบลตลิ่งงาม เนื่องจากตางก็เปนหลานของหมื่นเทพ (พริก ทวยเจริญ) และทานหนู โดย

นายแสง เปนบุตรหม่ืนเทพเพ็ชรทอง นายสุขเปนบุตรนายเพชร พันมีเปนบุตรขุนชํานาญภูผา 

(ผอม ทวยเจริญ) นางแจเปนธิดานางอีด ตระกูลนี้สืบเชื้อสายมาจากเจาพระยานคร (นอย)

ปกครองบานเมืองแถบขนอม ดอนสัก กะเบียก และเกาะสมุย 
 
ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานบานสูง

ประมาณ ๑๗๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนตอมอซึ่งเรียกดวยภาษาทองถิ่นวา 

“ตีนเสา” เพื่อปองกันปลวกและความชื้น มีลักษณะเปนเรือนหมูหลังคาทรงจั่ว จํานวน ๓ หลัง 

เรือนประธานวางแนวตามตะวัน เรือนอีก ๒ หลัง ปลูกดานหนาเชื่อมตอกับชานเรือนประธาน โดย

วางแนวขวางตะวัน ตรงกลางเปนชานเชื่อมตอระหวางเรือนทั้ง ๓ หลัง สวนเรือนครัวปลูกเชื่อม

ดานหลังเรือนประธาน หลังคามุงดวยกระเบื้องดินเผา พื้นของหองโถงเรือนทุกหลังมีการแบง

ระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนประธาน

ปูดวยไมกระดาน สวนพื้นครัวบางสวนและพื้นชานกลางปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่น

วา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตี

ตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย ประตูเรือนประธานมีลักษณะเปนบานเฟยมลูกฟกกระดานดุน 

ตรงปลาชานหนาเรือนประธานทําเปนกรอบเช็ดหนาตกแตงลวดลายแบบจีน ดานหนามีบันไดกอ

อิฐถือปูนขึ้นชานกลาง ประตูข้ึนชานกลางมีลักษณะเปนบานเฟยม ดานในมีบันไดขึ้นลงจากชาน

เรือนประธานและเรือนครัว ปจจุบันตอเติมดานขางเปนระเบียง  

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย    
 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๕ รายละเอียดภายในเรือนปลัดแสง ทวยเจริญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๖ รายละเอียดภายในเรือนปลัดแสง ทวยเจริญ 



๕๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๗ เรือนปลัดแสง ทวยเจริญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๘ เรือนปลัดแสง ทวยเจริญ 

 

 



๕๙ 
 

หมายเลข ๒   
 

ที่อยู บานเลขที่ ๒๖ หมูที่ ๑ ตําบลลิปะนอย อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสรุาษฎรธาน ี

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายเผียน นาคเพชรพูล  

 

ประวัติ นายเผียน นาคเพชรพูล เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให

สัมภาษณวา อายุบานประมาณ ๗๐ ปเศษ  

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานบานสูง

ประมาณ ๑๖๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและ

ความชื้น มีลักษณะเปนเรือนแฝดหลังคาทรงจั่วฟากหนึ่งทรงปนหยาฟากหนึ่ง ฟากหนึ่งเปนเรือน

นอนฟากหนึ่งเปนครัว เชื่อมตอดวยเรือนประธานซึ่งประกอบดวยโถงหรือชานใน หลังคาทรง

ปนหยา ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการซอมแซม

เปลี่ยนแปลงบางสวนมุงดวยกระเบื้องลอน พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ ระดับที่

ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนประธานปูดวยไม

กระดาน สวนพื้นครัวบางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไม

ระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชอง

หนาตางนอย ชองลมประดับแผนไมฉลุลาย ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนขึ้น ๒ ทาง บริเวณปลาย

ปลายโถงทั้ง ๒ ขาง ประตูเรือนประธานมีลักษณะเปนบานเฟยม   

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย  

 

 



๖๐ 
 

 
 

รูปที่ ๒๙ เรือนนายเผยีน นาคเพชรพูล 

 

 
 

รูปที่ ๓๐ รายละเอียดลายฉลุชองลม เรือนนายเผยีน นาคเพชรพูล 



๖๑ 
 

 
รูปที่ ๓๑ แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว ตําบล 

             ลิปะนอย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี แสดงที่ตั้งเรือนเดี่ยว จํานวน ๒ หลัง 

(ที่มา: แผนผังแสดงโครงการคมนาคม สํานักโยธาธิการและผังเมือง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

๓.ตําบลตลิ่งงาม ตั้งอยูทางทิศใตของเกาะ พื้นที่ ๒๗.๔๗ ตารางกิโลเมตร มี ๕ 

หมูบาน คือ บานสระเกศ บานเกาะแตน บานตลิ่งงาม บานทองโตนด และบานทองกรูด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ ๓๒ แผนที่แสดงที่ตัง้ตําบลตลิ่งงาม 

 

สํารวจพบสถาปตยกรรมพืน้ถิน่ประเภทเรือนเดี่ยวที่ยงัคงแสดงถึงเอกลักษณดั้งเดมิ

อยางชัดเจน จาํนวน ๑๘ รายการ คือ 

 
หมายเลข ๑   
 
ที่อยู บานเลขที่ ๓๖ หมูที่ ๑ ตําบลตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสรุาษฎรธาน ี
 
ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายสุน เพ็งจันทร  

 

ประวัติ นายสุน เพ็งจันทร เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหสัมภาษณวา 

ตนไดรับมรดกบานหลังนี้จากบิดามารดา อายุบานประมาณ ๖๐-๗๐ ป ชางสลักลวดลายชองลม 

และลวดลายประดับสวนตางๆ ของบาน คือ นายสอง เรืองทอง ชางทองถิ่นผูชํานาญการแกะสลัก

ลวดลายไทย และแทงหยวก ตั้งบานอยูที่บานทองกรูด บริเวณหนาวัดสันติวราราม (วัดทองกรูด) 

บานเลขที่ ๘๐ หมูที่ ๕ ตําบลตลิ่งงาม 



๖๓ 
 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานบานสูง

ประมาณ ๑๕๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและ

ความชื้น เรือนประธานหลังคาทรงปนหยา ตัวเรือนวางแนวขนานกับถนน โดยหันหนาเรือนออกสู

ถนน เชื่อมตอดวยเรือนครัวซึ่งหันจั่วขวางถนน ลักษณะเปนจั่วแสงอาทิตย หลังคาแตเดิมมุงดวย

กระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการซอมแซมเปลี่ยนแปลงมุงดวยกระเบื้องลอน พื้นของหองโถงเรือน

ประธานมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง 

พื้นเรือนประธานปูดวยไมกระดาน สวนพื้นครัวบางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่น

วา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตี

ตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย ชองลมประดับลวดลายไมแกะสลักฉลุโปรง ดานหนามีบันได

กออิฐถือปูนขึ้น ๒ ทาง คือ บันไดที่ใชข้ึนโถง และบันไดขึ้นครัว ดานหลังมีบันไดขึ้นลงจากเรือน

ครัว ประตูเรือนประธาน มีลักษณะเปนบานเฟยม ประตูเรือนครัวเปนบานผลัก   

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๓๓ เรือนนายสุน เพ็งจันทร 



๖๔ 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๓๔ เรือนนายสุน เพ็งจันทร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๓๕ จั่วแสงอาทิตย 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๓๖ ลายฉลุชองลม            
 



๖๕ 
 

หมายเลข ๒   
 

ที่อยู บานเลขที่ ๑๑๙ หมูที่ ๑ ตําบลตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายลับ บุญสุข   

 

ประวัติ นายลับ บุญสุข เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหสัมภาษณวา 

บานหลังนี้อายุประมาณ ๖๐-๗๐ ป  

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานบานสูง

ประมาณ ๑๖๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและ

ความชื้น เรือนประธานหลังคาทรงปนหยา ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน เชื่อมตอดวยเรือนนอนซึ่ง

หันจั่วขวางเรือนประธาน สวนเรือนครัวไดรับการรื้อถอนออกไป หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้อง

วาว ปจจุบันไดรับการซอมแซมเปลี่ยนแปลงบางสวนมุงดวยกระเบื้องลอน พื้นของหองโถงเรือน

ประธานมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง 

พื้นเรือนประธานปูดวยไมกระดาน ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย 

ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนใชข้ึนโถง ประตูเรือนประธานมีลักษณะเปนบานเฟยม    

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย 

 
                    

 

 

 

 

 

รูปที่ ๓๗ เรือนนายลับ บุญสุข 



๖๖ 
 

หมายเลข ๓ 
 

ที่อยู บานเลขที ่๓๔ หมูที ่๑ ตําบลตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสรุาษฎรธาน ี

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายสําเริง มีเดช   

 

ประวัติ นางสารภี บัวชืน่ ผูเชา ใหสัมภาษณวา ไดขอมูลจากเจาของบานวาตัวบาน

นาจะมีอายุราว ๗๐ ปเศษ   

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานบานสูง

ประมาณ ๑๖๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและ

ความชื้น เรือนประธานหลังคาทรงปนหยา ตัวเรือนวางแนวขนานกับถนน โดยหันหนาเรือนออกสู

ถนน ดานหนาออกมุขซึ่งหันจั่วขวางถนน ลักษณะเปนจั่วแสงอาทิตย ตกแตงดวยลวดลายพระ

มหาธาตุ หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการซอมแซมเปลี่ยนแปลงมุงดวย

กระเบื้องลอน พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับ

ใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนประธานปูดวยไมกระดาน ผนังทั้งหมดเปนไม

กระดานตีตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนใชข้ึนโถง ประตูเรือน

ประธานมีลักษณะเปนบานเฟยมลูกฟกกระดานดุน ไมพบพื้นที่สวนที่ใชเปนครัวในเรือนประธาน  

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน นางสารภี บัวชื่น เชาดําเนินกิจการ ชื่อ “สมุยอารต

เฮาส” จําหนายเครื่องเรือน ของตกแตงบาน และงานศิลปะประดิษฐจากรากไม    

 

 

 

 

 

 



๖๗ 
 

  
    

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๓๘ รายละเอียดภายใน เรือนนายสาํเริง มีเดช 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รูปที่ ๓๙ เรือนนายสาํเริง มเีดช 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ ๔๐ เรือนนายสาํเริง มีเดช 



๖๘ 
 

หมายเลข ๔  
  
ที่อยู บานเลขที ่๑๓๕ หมูที่ ๕ ตําบลตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธาน ี
 
ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายสําราญ ยนืนาน   
 
ประวัติ นางเยี่ยม (ใจรักษ) ยืนนาน มารดานายสําราญ ยืนนาน ใหสัมภาษณวา 

ตนและสามีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปจจุบันบุตรชายประกอบอาชีพเกษตรกรรมเชนเดียวกัน 

พรอมกับดํารงตําแหนงผูใหญบาน บานหลังนี้ตนและสามีไดรับเปนมรดกตกทอดมาจากบิดา

มารดาของสามี อายุบานประมาณ ๗๐ ป  
 
ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานบานสูง

ประมาณ ๑๖๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและ

ความชื้น เรือนประธานหลังคาทรงปนหยา ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน เชื่อมตอดวยเรือนนอนซึ่ง

หันจั่วขวางเรือนประธาน หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการซอมแซม

เปล่ียนแปลงบางสวนมุงดวยกระเบื้องลอน  พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ ระดับที่

ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนประธานปูดวยไม

กระดาน ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย ดานหนามีบันไดกออิฐ

ถือปูนใชข้ึนโถง ประตูเรือนประธานมีลักษณะเปนบานเฟยมลูกฟกกระดานดุน    
 
ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    
 
ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๔๑ เรือนนายสาํราญ  ยืนนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๔๒ เรือนนายสาํราญ  ยืนนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๔๓ เรือนนายสาํราญ  ยืนนาน 



๗๐ 
 

หมายเลข ๕  
 

ที่อยู บานเลขที ่๑๗๘ หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธาน ี

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางเปม ศรีแสง  

 

ประวัติ นางเปม ศรีแสง เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหสัมภาษณวา 

ตนและสามีปลูกเรือนหลังนี้เมื่อราว ๖๐ กวาปที่แลว 

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานบานสูง

ประมาณ ๑๖๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและ

ความชื้น มีลักษณะเปนเรือนแฝดหลังคาทรงจั่ว ฟากหนึ่งเปนเรือนนอนฟากหนึ่งเปนครัว เชื่อมตอ

ดวยโถงหรือชานในของเรือน ซึ่งมีหลังคาเปนลักษณะทรงปนหยาเชื่อมระหวางหลังคาทรงจั่วของ

เรือนแฝด ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการ

ซอมแซมเปลี่ยนแปลงบางสวนมุงดวยกระเบื้องลอน พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ 

ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนประธานปูดวย

ไมกระดาน สวนพื้นครัวบางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไม

ระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชอง

หนาตางนอย ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนขึ้น ๒ ทาง คือ บันไดที่ใชข้ึนโถง และบันไดขึ้นครัว 

ดานหลังมีบันไดขึ้นลงจากเรือนครัว ประตูเรือนประธานมีลักษณะเปนบานเฟยม ประตูเรือนครัว

เปนบานผลัก 
 
ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย     

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย   



๗๑ 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๔๔ เรือนนางเปม ศรีแสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๔๕ เรือนนางเปม ศรีแสง 
 



๗๒ 
 

หมายเลข ๖   
 

ที่อยู บานเลขที่ ๑๙๕ หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายสัญลักษณ ชูจันทร   

 

ประวัติ นางลัดดา จันทรเจริญ ใหสัมภาษณวา บานหลังนี้สรางราว ๖๐ ปเศษ แต

เดิมเปนที่พักอาศัยของนายเขียน และนางเย็น ชูจันทร โดยนางเย็นนั้นเปนธิดาคนโตของนายสุข 

นางพัฒ ทวยเจริญ อดีตผูใหญบานนาลาง หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม เปนมรดกตกทอดมาสู

บุตรชาย คือ นายไพบูลย ชูจันทร ปจจุบันเปนกรรมสิทธิ์ของนายสัญลักษณ ชูจันทร บุตรนาย

ไพบูลย ชูจันทร  

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานบานสูง

ประมาณ ๑๘๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและ

ความชื้น มีลักษณะเปนเรือนแฝดหลังคาทรงจั่ว ใชเปนเรือนนอนทั้ง ๒ ฟาก เชื่อมตอดวยโถงหรือ

ชานในของเรือน ซึ่งมีหลังคาเปนลักษณะทรงปนหยาเชื่อมระหวางหลังคาทรงจั่วของเรือนแฝด 

ดานหนาโถงหรือชานในมีลักษณะเปนระเบียงกั้นดวยลูกกรง ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน สวน

เรือนครัวปลูกเชื่อมวางแนวขวางดานหลังเรือนนอนฟากหนึ่ง หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว 

ปจจุบันสวนเรือนครัวไดรับการซอมแซมเปล่ียนแปลงมุงดวยกระเบื้องลอน พื้นของหองโถงเรือน

ประธานมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง 

พื้นเรือนประธานปูดวยไมกระดาน สวนพื้นครัวบางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่น

วา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตี

ตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนขึ้น ๒ ทางตรงปลายระเบียงทั้ง ๒ 

ขาง ดานหลังมีบันไดขึ้นลงจากเรือนครัว ประตูเรือนมีลักษณะเปนบานเฟยม   

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย (ประกาศขายหรือใหเชา) 
                     



๗๓ 
 

 
 
รูปที่ ๔๖ เรือนนายสัญลกัษณ ชูจันทร 
 

หมายเลข ๗   
 

ที่อยู บานเลขที่ ๒๐๐ หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางอาภรณ ศรีแสง   

 

ประวัติ นางอาภรณ ศรีแสง เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหสัมภาษณ

วา แตเดิมเรือนหลังนี้เปนที่พักอาศัยของนายสุข นางพัฒ ทวยเจริญ อดีตผูใหญบานนาลาง หมูที่ 

๓ ตําบลตลิ่งงาม ตนไดรับเรือนหลังนี้เปนมรดกตกทอดมาจากมารดา คือ นางหนูพิน ซึ่งเปนธิดา

คนเล็กของนายสุข นางพัฒ ทวยเจริญ จากหนังสือ นางเนียม เพิ่มเทพสุวรรณ พิมพเนื่องใน

โอกาสอายุครบรอบ ๘๐ ป ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กลาวไววาในชวงประมาณรัชกาล

ที่ ๕-๗ ตําบลตลิ่งงาม แบงการปกครอง ออกเปน ๕ หมูบาน  

หมูที่ ๑ บานสระเกศ หมื่นศรีสวัสด์ิราษฎร (หนวย ศรีขวัญ) เปนกํานัน 



๗๔ 
 

หมูที่ ๒ บานเกาะแตน นายแสง ทองหยอด เปนกํานัน 

หมูที่ ๓ พันมี (มี ทวยเจริญ) เปนกํานัน มีผูใหญบาน ๓ คน คือ 

  ๑.นายนาก ใจรักษ บานนาบน 

  ๒.นายสุข ทวยเจริญ บานนาลาง 

  ๓.นายไข บุญเกษม บานนากลาง 

หมูที่ ๔ บานพังกา หมื่นวิจารณพยาธิถูก (เที่ยง พูลสวัสด์ิ) เปนกํานัน 

หมูที่ ๕ บานทองกรูด หมื่นสุวรรณฯ (เพ็ชรแกว หิมทอง) เปนกํานัน   

ขอมูลจากหนังสือเลมเดียวกัน กลาวไววา ทั้งพันมี และนายสุข ทวยเจริญ ตางเปน

หลานปูหลานยาของหมื่นเทพ (พริก ทวยเจริญ) และนางหนู โดยนายสุขเปนบุตรนายเพชร พันมี

เปนบุตรขุนชํานาญภูผา (ผอม ทวยเจริญ) ตระกูลนี้สืบเชื้อสายมาจากเจาพระยานคร (นอย)

ปกครองบานเมืองแถบขนอม ดอนสัก กะเบียก และเกาะสมุย 

สวนนางพัฒ ภรรยานายสุข นางลัดดา จันทรเจริญ ใหสัมภาษณวา มีศักดิ์เปน

หลานของนายไข บุญเกษม อดีตผูใหญบานนากลาง หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม เนื่องจากนางนุย 

มารดา เปนลูกพี่ลูกนองกับนายไข 

เนื่องจากเจาของบานเปนผูมีสถานภาพทางสังคมดังกลาวมาขางตน การสรางบาน

จึงมีขนาดใหญโต เพื่อใหมีพื้นที่สัมพันธกับหนาที่ใชสอยในฐานะที่พักอาศัยและที่ทําการของผูนํา

ชุมชน และประกอบดวยรายละเอียดการตกแตงที่วิจิตรงดงามแตกตางจากบานเกษตรกรทั่วไป 

อายุบานประมาณ ๘๐-๙๐ ป ชางสลักลวดลายชองลม และลวดลายประดับสวนตาง ๆ ของบาน 

คือ นายสอง เรืองทอง ชางทองถิ่นผูชํานาญการแกะสลักลวดลายไทย และแทงหยวก ตั้งบานอยู

ที่บานทองกรูด บริเวณหนาวัดสันติวราราม (วัดทองกรูด) บานเลขที่ ๘๐ หมูที่ ๕ ตําบลตลิ่งงาม 

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานบานสูง

ประมาณ ๑๘๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและ

ความชื้น มีลักษณะเปนเรือนแฝดหลังคาทรงจั่ว ใชเปนเรือนนอนทั้ง ๒ ฟาก เชื่อมตอดวยโถงหรือ

ชานในของเรือน ซึ่งมีหลังคาเปนลักษณะทรงปนหยา เชื่อมระหวางหลังคาทรงจั่วของเรือนแฝด 

ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน สวนเรือนครัวปลูกเชื่อมวางแนวขวางดานหลังเรือนนอนฟากหนึ่ง 

หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการซอมแซมเปลี่ยนแปลงมุงดวยกระเบื้องลอน 

พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบ

พิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนประธานปูดวยไมกระดาน สวนพื้นครัวบางสวนปูพื้นในลักษณะ



๗๕ 
 

ที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนัง

ทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย ชองลมประดับลวดลายไมแกะสลักฉลุ

โปรง ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนขึ้น ๒ ทาง บริเวณปลายปลายโถงทั้ง ๒ ขาง ดานหลังมีบันได

ข้ึนลงจากเรือนครัว ประตูเรือนมีลักษณะเปนบานผลัก ดานลางเปนลูกฟกกระดานดุนชวงบนเปน

บานเกล็ด   

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย  

 

 

รูปที่ ๔๗ ดานขางและดานหนา เรือนผูใหญสุข ทวยเจรญิ 

 

 

 

 



๗๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๔๘ ดานขางและดานหลัง เรือนผูใหญสุข ทวยเจรญิ 

 

 

รูปที่ ๔๙ ดานหนา เรือนผูใหญสุข ทวยเจรญิ 



๗๗ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕๐ ดานหนา เรือนผูใหญสุข ทวยเจริญ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕๑ ลายฉลุชองลม เรือนผูใหญสุข ทวยเจริญ 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ ๕๒ ลายฉลุชองลม เรือนผูใหญสุข ทวยเจริญ 



๗๘ 
 

หมายเลข ๘  
 

ที่อยู บานเลขที่ ๑๙๘ หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธาน ี

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางผัน ทองดี   

 

ประวัติ นางผัน ทองดี เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหสัมภาษณวา ตน

ไดรับบานหลังนี้เปนมรดกตกทอดจากบิดามารดา คือ นายแดง และนางวัฒน ทองดี โดยนายแดง 

เปนพี่ชายของนางพัฒ ภรรยาผูใหญสุข ทวยเจริญ อดีตผูใหญบานนาลาง หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม 

และมีศักดิ์เปนหลานของนายไข บุญเกษม อดีตผูใหญบานนากลาง หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม  

อายุบานประมาณ ๗๐-๘๐ ป นายเหลือ นายชวง และนายสิงห กลุมชางทองถิ่น 

เปนชางผูปรุงเรือน และแกะสลักลวดลายชองลม ลวดลายประดับ 

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานบานสูง

ประมาณ ๑๕๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและ

ความชื้น เรือนประธานหลังคาทรงจั่ว ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน เชื่อมตอดวยเรือนครัวซึ่งหันจั่ว

ขวางเรือนประธาน หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการซอมแซมเปลี่ยนแปลงมุง

ดวยกระเบื้องลอน พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” 

สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนประธานปูดวยไมกระดาน สวนพื้นครัว

บางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวนชองเพื่อให

ถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย ชองลมประดับ

ลวดลายไมแกะสลักฉลุโปรง ดานหนามีบันไดไมข้ึน ๒ ทาง คือ บันไดที่ใชข้ึนโถง และบันไดขึ้น

ครัว ดานหลังมีบันไดขึ้นลงจากเรือนครัว ประตูเรือนประธานมีลักษณะเปนบานเฟยม ประตูเรือน

ครัวเปนบานผลัก ดานลางเปนลูกฟกกระดานดุนชวงบนเปนบานเกล็ด    

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย    

 



๗๙ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕๓ เรือนนางผนั ทองดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ ๕๔ ลายฉลุชองลม เรือนนางผนั ทองดี 

 

 



๘๐ 
 

หมายเลข ๙ 
 

ที่อยู บานเลขที่ ๒๐๔ หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางเนือม สุขแกว   

 

ประวัติ นางเนือม สุขแกว เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหสัมภาษณวา 

บานหลังนี้อายุประมาณ ๗๐-๘๐ ป ตนไดรับเปนมรดกตกทอดจากบิดามารดา 

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานบานสูง

ประมาณ ๑๖๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและ

ความชื้น มีลักษณะเปนเรือนแฝดหลังคาทรงจั่ว ใชเปนเรือนนอนทั้ง ๒ ฟาก เชื่อมตอดวยโถงหรือ

ชานในของเรือน ซึ่งมีหลังคาเปนลักษณะทรงปนหยาเชื่อมระหวางหลังคาทรงจั่วของเรือนแฝด 

ดานหนาโถงหรือชานในมีลักษณะเปนระเบียงกั้นดวยลูกกรง ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน สวน

เรือนครัวปลูกเชื่อมวางแนวขวางดานหลังเรือนนอนฟากหนึ่ง หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว 

ปจจุบันไดรับการซอมแซมเปล่ียนแปลงมุงดวยกระเบื้องลอน พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการ

แบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนปู

ดวยไมกระดาน บางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปู

เวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย 

ชองลมประดับลวดลายไมแกะสลักฉลุโปรง ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนขึ้นตรงปลายระเบียง 

ดานหลังมีบันไดขึ้นลงจากเรือนครัว ประตูเรือนมีลักษณะเปนบานเฟยม 

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย 

 

 

 
 



๘๑ 
 

 
     

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕๕ ลายฉลุชองลมเรือนนางเนือม สุขแกว  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕๖ เรือนนางเนือม สุขแกว 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕๗ ลายฉลุชองลม เรือนนางเนือม สุขแกว 



๘๒ 
 

หมายเลข ๑๐    
 
ที่อยู บานเลขที่ ๒๐๖ หมูที ่๓ ตําบลตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธาน ี

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายปลอง นางวาด วิชัยดิษฐ   
 
ประวัติ นางวาด วิชัยดิษฐ เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหสัมภาษณวา 

บานหลังนี้อายุประมาณ ๗๐-๘๐ ป ตนไดรับเปนมรดกตกทอดจากบิดามารดา 
 
ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานบานสูง

ประมาณ ๑๖๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและ

ความชื้น เรือนประธานหลังคาทรงปนหยา ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน เชื่อมตอดวยเรือนนอนซึ่ง

หันจั่วขวางเรือนประธาน หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการซอมแซมบางสวน

เปลี่ยนแปลงมุงดวยสังกะสี พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา 

“เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนปูดวยไมกระดาน บางสวนปูพื้นใน

ลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี 

ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย ชองลมประดับลวดลายไม

แกะสลักฉลุโปรง ดานหนามีบันไดไมข้ึน ๒ ทาง คือ บันไดที่ใชข้ึนโถง และบันไดขึ้นครัว ดานหลัง

มีบันไดขึ้นลงจากเรือนครัว ประตูมีลักษณะเปนบานเฟยม  
 
ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    
 
ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย 

 

 

 

 

 

 

 



๘๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ ๕๘ ลายฉลุชองลม เรือนนายปลอง นางวาด วิชัยดษิฐ 
 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕๙ เรือนนายปลอง นางวาด วิชัยดษิฐ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๖๐ ลายฉลุชองลม เรือนนายปลอง นางวาด วิชัยดษิฐ 
 



๘๔ 
 

หมายเลข ๑๑  
 

ที่อยู บานเลขที่ ๑๙๙ หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางกลัด ทองดี    

 

ประวัติ นางกลัด ทองดี เจาของบาน ใหสัมภาษณวา ตนเปนภรรยานายสวง ทองดี 

ซึ่งเปนบุตรของนายแดง และนางวัฒน ทองดี โดยนายแดง เปนพี่ชายของนางพัฒ ภรรยาผูใหญ

สุข ทวยเจริญ อดีตผูใหญบานนาลาง หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม และมีศักดิ์เปนหลานของนายไข 

บุญเกษม อดีตผูใหญบานนากลาง หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม อายุบาน ๕๔ ป ตนและสามีปลูกเรือน

หลังนี้เมื่อตอนคลอดลูกสาวคนโต   

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานบานสูง

ประมาณ ๑๖๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและ

ความชื้น เรือนประธานหลังคาทรงจั่ว ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน เชื่อมตอดวยเรือนครัวซึ่งหันจั่ว

ขวางเรือนประธาน จั่วเรือนครัวมีลักษณะเปนจั่วแสงอาทิตย หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว 

ปจจุบันไดรับการซอมแซมเปล่ียนแปลงมุงดวยกระเบื้องลอน พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการ

แบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนปู

ดวยไมกระดาน บางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปู

เวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย 

ดานหนามีบันไดไม  ข้ึน ๒ ทาง คือ บันไดที่ใชข้ึนโถง และบันไดขึ้นครัว ประตูเรือนมีลักษณะเปน

บานเฟยม  

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย 
 

 



๘๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที ่๖๑ เรือนนางกลัดทองดี         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๖๒ เรือนนางกลัดทองดี 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
รูปที่ ๖๓ เรือนนางกลัดทองดี 



๘๖ 
 

หมายเลข ๑๒  
 

ที่อยู บานเลขที่ ๑๐๑ หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายเจือ นางถม บุญสิน   

 

ประวัติ นางถม บุญสิน เจาของบาน ใหสัมภาษณวา ตนไดรับบานหลังนี้เปนมรดก

ตกทอดจากบิดามารดา คือ นายถิน และนางเอื้อม บุญสิน พรอมกับใหขอมูลเพิ่มเติมวานางเอื้อม 

มารดา สืบสายโลหิตมาจากตระกูลที่มีสายสัมพันธใกลชิดกับพันมี (มี ทวยเจริญ) อดีตกํานัน หมู

ที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม และนางแจ พูลสวัสด์ิ ภรรยาหมื่นวิจารณพยาธิถูก (เที่ยง พูลสวัสด์ิ) อดีต

กํานัน หมูที่ ๔ ตําบลตลิ่งงาม เนื่องจากมีบรรพสตรี คือ ทานแกน เปนพี่สาวทานหนู ภรรยาหมื่น

เทพ (พริก ทวยเจริญ) มารดานายเพชร หมื่นนรา หมื่นเทพ (เพชรทอง) นางอีด ขุนชํานาญภูผา 

(ผอม ทวยเจริญ) และนางศีล อายุบาน ๖๐ ป นายเหลือ นายชวง กลุมชางทองถิ่น เปนชางผูปรุง

เรือน และแกะสลักลวดลายชองลม ลวดลายประดับ ใชเวลาในการสรางประมาณ ๒ ป 

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานบานสูง

ประมาณ ๑๕๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เรือนประธานหลังคาทรง

จั่ว ลักษณะเปนจั่วแสงอาทิตยประกอบลายพระมหาธาตุ ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน เชื่อมตอ

ดวยเรือนครัวซึ่งหันจั่วขวางเรือนประธาน หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการ

ซอมแซมเปลี่ยนแปลงมุงดวยกระเบื้องลอน พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ ระดับที่

ยกขึ้นเรียกวา “เกย” พื้นเรือนประธานปูดวยไมกระดาน สวนพื้นครัวบางสวนปูพื้นในลักษณะที่

เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังเปน

ไมกระดานตีตามแนวนอน ชองลมประดับลวดลายไมแกะสลักฉลุโปรง ผนังดานหนาของเรือน

ประธานมีลักษณะเปนฝาถัง ชวงบนเปนชองหนาตางบานเฟยม ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนขึ้น 

๒ ทาง คือ บันไดที่ใชข้ึนโถง และบันไดขึ้นครัว ประตูเรือนมีลักษณะเปนบานเฟยม  

 

ประโยชนใชสอยในอดีตใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย 



๘๗ 
 

 

 
 
รูปที่ ๖๔ เรือนนายเจือ นางถม บุญสิน 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๖๕ เรือนนายเจือ นางถม บุญสิน 



๘๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๖๖ จั่วพระธาตุเปลงรัศมี เรือนนายเจือ นางถม บญุสิน 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๖๗ ลายฉลุชองลม เรือนนายเจือ นางถม บุญสิน 
 



๘๙ 
 

หมายเลข ๑๓  
 

ที่อยู บานเลขที่ ๒ หมูที่ ๔ ตําบลตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางจิบ ใจกวาง   

 

ประวัติ นางจิบ ใจกวาง เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหสัมภาษณวา 

บานหลังนี้เปนมรดกตกทอดของสามี คือ นายสําเริง พูลสวัสดิ์ เดิมเปนบานของบิดารมารดาสามี 

คือ หมื่นวิจารณพยาธิถูก (เที่ยง พูลสวัสด์ิ) และนางแจ พูลสวัสด์ิ สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ โดยกลุม

ชางจีนไหหลํา จากหนังสือ นางเนียม เพิ่มเทพสุวรรณ พิมพเนื่องในโอกาสอายุครบรอบ ๘๐ ป ใน

วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กลาวไววาในชวงประมาณรัชกาลที่ ๕-๗ ตําบลตลิ่งงาม แบงการ

ปกครองออกเปน ๕ หมูบาน  

หมูที่ ๑ บานสระเกศ หมื่นศรีสวัสด์ิราษฎร (หนวย ศรีขวัญ) เปนกํานัน 

หมูที่ ๒ บานเกาะแตน นายแสง ทองหยอด เปนกํานัน  

หมูที่ ๓ พันมี (มี ทวยเจริญ) เปนกํานัน มีผูใหญบาน ๓ คน คือ 

  ๑.นายนาก ใจรักษ บานนาบน 

  ๒.นายสุข ทวยเจริญ บานนาลาง 

  ๓.นายไข บุญเกษม บานนากลาง 

หมูที่ ๔ บานพังกา หมื่นวิจารณพยาธิถูก (เที่ยง พูลสวัสด์ิ) เปนกํานัน 

หมูที่ ๕ บานทองกรูด หมื่นสุวรรณฯ (เพ็ชรแกว หิมทอง) เปนกํานัน 

ขอมูลจากหนังสือเลมเดียวกัน กลาวไววา นางแจ พูลสวัสด์ิ เปนธิดานางอีด จึงเปน

หลานตาหลานยายของหมื่นเทพ (พริก ทวยเจริญ) และทานหนู และเปนลูกพี่ลูกนองกับพันมี (มี        

ทวยเจริญ) อดีตกํานัน  หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม และนายสุข ทวยเจริญ อดีตผูใหญบานนาลาง หมู

ที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม เนื่องจากนางอีด มารดา เปนนองสาวนายเพชร บิดานายสุข และเปนพี่สาว

ขุนชํานาญภูผา (ผอม ทวยเจริญ) บิดาของพันมี นางแจจึงกําเนิดมาในตระกูลที่สืบเชื้อสายมา

จากเจาพระยานคร (นอย)บรรพบุรุษเคยเปนผูปกครองบานเมืองแถบขนอม ดอนสัก กะเบียก 

และเกาะสมุย สวนหมื่นวิจารณพยาธิถูก (เที่ยง พูลสวัสดิ์) จากหนังสือที่ระลึกงานศพนางขอม          

มานะสาคร ๒๘ เมษายน ๒๕๕๐ กลาวไววาเปนวงศญาติคุณหญิงเจริญราชภักดี (วัฒน       



๙๐ 
 

สุวรรณรักษ) ภรรยาอํามาตยตรี พระยาเจริญราชภักดี (สิงห สุวรณรักษ) นายอําเภอเกาะสมุย    

คนแรก บิดา คือ หมื่นนเรนทรเสนา (มี พูลสวัสด์ิ) บุตรหลวงภักดีภิรมย (จอมดํา)   

เนื่องจากเจาของบานเปนผูมีสถานภาพทางสังคมดังกลาวมาขางตน การสรางบาน

จึงมีขนาดใหญโต เพื่อใหมีพื้นที่สัมพันธกับหนาที่ใชสอยในฐานะที่พักอาศัยและที่ทําการของผูนํา

ชุมชน และประกอบดวยรายละเอียดการตกแตงที่วิจิตรงดงามแตกตางจากบานเกษตรกรทั่วไป 

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานบานสูง

ประมาณ ๑๘๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและ

ความชื้น มีลักษณะเปนเรือนแฝดหลังคาทรงจั่ว ใชเปนเรือนนอนทั้ง ๒ ฟาก เชื่อมตอดวยโถงหรือ

ชานในของเรือน ซึ่งมีหลังคาทรงจั่วซอนชั้น ๒ ชั้น เชื่อมระหวางหลังคาทรงจั่วของเรือนแฝด 

ลักษณะคลายเรือนหลังคาทรงจั่วแฝด ๓ หลัง เรือนนอนฟากหนึ่งเชื่อมตอดวยเรือนขวางหลังคา

ทรงจั่ว หมูเรือนวางแนวตามตะวัน สวนเรือนครัวปลูกเชื่อมวางแนวขวางดานหลังเรือนนอนฟาก

หนึ่ง หลังคามุงดวยกระเบื้องวาว พื้นเรือนมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใช

ประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนปูดวยไมกระดาน บางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวย

ภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไม

กระดานตีตามแนวนอน ยกเวนผนังดานหนาชานเชื่อมมีลักษณะเปนฝาถัง ชวงบนเปนชอง

หนาตางบานเฟยม ชองลมประดับลวดลายไมแกะสลักฉลุโปรง ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนขึ้น

ตรงกลาง ดานหลังมีบันไดขึ้นลงจากเรือนครัว ประตูเรือนมีลักษณะเปนบานผลัก  

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย และเทศบาลเมืองเกาะสมุย ให

การสนับสนุนเปนหอวัฒนธรรม บานทองโตนด หมูที่ ๔ ตําบลตลิ่งงาม 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๖๘ ทายาทเปดบานเปนหอวัฒนธรรม  



๙๑ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๖๙ เรือนหมื่นวิจารณพยาธถิูก (เที่ยง พูลสวัสด์ิ) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ ๗๐ เรือนหมื่นวิจารณพยาธถิูก (เที่ยง พูลสวัสด์ิ) 
 
 



๙๒ 
 

หมายเลข ๑๔   
 
ที่อยู บานเลขที่ ๔๙ หมูที่ ๔ ตําบลตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางอั้ว อาสนเพชร    
 
ประวัติ นางอั้ว อาสนเพชร เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหสัมภาษณ

วา ตนไดรับมรดกบานหลังนี้จากบิดา คือ นายเอี่ยม หวังสวาทดิ์ บิดาของตนเปนนายชางปลูก

เรือนหลังนี้ข้ึนเอง โดยมีเพื่อนบานเปนลูกมือ เร่ิมปลูกในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไมกี่ป 

ดังนั้นอายุของบานหลังนี้นาจะอยูในราว ๖๐ ปเศษ    
 
ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานบานสูง

ประมาณ ๑๗๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและ

ความชื้น มีลักษณะเปนเรือนแฝดหลังคาทรงจั่ว ฟากหนึ่งเปนเรือนนอนฟากหนึ่งเปนครัว เชื่อมตอ

ดวยโถงหรือชานในของเรือน ซึ่งมีหลังคาเปนลักษณะทรงปนหยาเชื่อมระหวางหลังคาทรงจั่วของ

เรือนแฝด ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการ

ซอมแซมเปลี่ยนแปลงบางสวนมุงดวยกระเบื้องลอน พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ 

ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนประธานปูดวย

ไมกระดาน สวนพื้นครัวบางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไม

ระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชอง

หนาตางนอย ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนขึ้น ๒ ทาง คือ บันไดที่ใชข้ึนโถง และบันไดขึ้นครัว 

ประตูเรือนประธานมีลักษณะเปนบานเฟยม ประตูเรือนครัวเปนบานผลัก 
 
ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    
 
ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย 



๙๓ 
 

 
รูปที่ ๗๑ เรือนนางอั้ว อาสนเพชร 

 

 
 

รูปที่ ๗๒ เรือนนางอัว้ อาสนเพชร 



๙๔ 
 

หมายเลข ๑๕  
 

ที่อยู บานเลขที่ ๕๑ หมูที่ ๔ ตําบลตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสรุาษฎรธาน ี

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางบุตร ขวัญละไม   

 

ประวัติ นางบุตร ขวัญละไม เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหสัมภาษณ

วา ตนไดรับมรดกบานหลังนี้จากบิดามารดา คือ นายเชย และนางผาด พูลผล อายุบานราว ๘๕ 

ป ปลูกสรางโดยนายหยก ชางจีนไหหลําซึ่งตั้งบานเรือนอยูบริเวณตลาดหัวถนน เปนชางจีนที่มี

ฝมือดี ไดฝากฝมือในการสรางบานปลูกเรือนในทองถิ่นเกาะสมุยไวหลายหลังทีเดียว ราคาบาน

รวมคาแรงและวัสดุราวๆ ๓๕๐ บาท 

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานบานสูง

ประมาณ ๑๖๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนตอมอซ่ึงเรียกดวยภาษาทองถิ่นวา 

“ตีนเสา” เพื่อปองกันปลวกและความชื้น เรือนประธานหลังคาทรงปนหยา ตัวเรือนวางแนวตาม

ตะวัน เชื่อมตอดวยเรือนนอนซึ่งหันจั่วขวางเรือนประธาน ลักษณะเปนจั่วแสงอาทิตย หลังคาแต

เดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการซอมแซมเปลี่ยนแปลงมุงดวยกระเบื้องลอน พื้นของ

หองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรม

และใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนประธานปูดวยไมกระดาน บางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษา

ทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไม

กระดานตีตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย ชองลมประดับลวดลายไมแกะสลักฉลุโปรง ดานหนา

มีบันไดกออิฐถือปูนขึ้น ใชข้ึนโถง ประตูเรือนประธานมีลักษณะเปนบานเฟยมลูกฟกกระดานดุน 
 
ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    
 
ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย 

 

 

 



๙๕ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๗๓ ตีนเสา    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๗๔ เรือนนางบุตร ขวญัละไม 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๗๕ ลายฉลุชองลม 



๙๖ 
 

หมายเลข ๑๖  
 
ที่อยู บานเลขที่ ๑๙/๑ หมูที่ ๕ ตําบลตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร-

ธานี 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางทิพย ฮั่นเจริญ 
 
ประวัติ นางทิพย ฮั่นเจริญ เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหสัมภาษณ

วา เรือนหลังนี้ปลูกมาต้ังแตรุนตา คือ นายเหลือ เรืองศรี ตกทอดมายังบิดามารดา คือ นายทุย 

และนางออง คงสวัสด์ิ ปจจุบันเปนกรรมสิทธิ์ของตน อายุเรือนประมาณ ๘๐ ปเศษ 
 
ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานบานสูง

ประมาณ ๑ เมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและความชื้น 

เรือนประธานหลังคาทรงจั่ว ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน เชื่อมตอดวยเรือนครัวซึ่งหันจั่วขวางเรือน

ประธาน ดานหนาเรือนประธานมีลักษณะเปนระเบียงกั้นลูกกรง หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้อง

วาว ปจจุบันไดรับการซอมแซมเปลี่ยนแปลงมุงดวยกระเบื้องลอน พื้นของหองโถงเรือนประธานมี

การแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือน

ประธานปูดวยไมกระดาน สวนพื้นครัวบางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้น

ฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตาม

แนวนอน มีชองหนาตางนอย ดานหนามีบันไดไม ข้ึน ๒ ทาง คือ บันไดที่ใชข้ึนโถง และบันไดขึ้น

ครัว ประตูเรือนประธานมีลักษณะเปนบานเฟยม  
 
ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย  

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๗๖ เรือนนางทพิย ฮั่นเจริญ      

 
หมายเลข ๑๗ 
 

ที่อยู บานเลขที่ ๒๑ หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสรุาษฎรธาน ี

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางลัดดา จันทรเจริญ  

 

ประวัติ นางลัดดา จันทรเจริญ เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให

สัมภาษณวา เรือนหลังนี้บิดามารดา คือ นายปาน และนางริน จันทรเจริญ ปลูกขึ้นเมื่อ พ.ศ.

๒๔๘๐ เทากับอายุนองสาวคนเล็ก คือ นางสมศรี มณีวัต (สมรสกับนายโอฬาร มณีวัต บุตรขุน

มณีวัตศึกษากร (วัลลภ มณีวัต) ธรรมการเมืองไชยา และนางอารีย มณีวัต) ตอมาเปนมรดกตก

ทอดมาสูนายบัญชา จันทรเจริญ บุตรคนสุดทองของครอบครัว ปจจุบันนายบัญชาโอนใหเปน

กรรมสิทธิ์ของตน  

นายปาน จันทรเจริญ สืบสายโลหิตมาจากตระกูลที่มีความเกี่ยวดองเปนวงศญาติ

เจาพระยานคร (นอย) และมีสายสัมพันธใกลชิดกับ พันมี (มี ทวยเจริญ) อดีตกํานัน หมูที่ ๓ 

ตําบลตลิ่งงาม และนางแจ พูลสวัสดิ์ ภรรยาหมื่นวิจารณพยาธิถูก (เที่ยง พูลสวัสดิ์) อดีตกํานัน 



๙๘ 
 

หมูที่ ๔ ตําบลตลิ่งงาม เนื่องจากมีบรรพสตรี คือ ทานแกน เปนพี่สาวทานหนู ภรรยาหมื่นเทพ 

(พริก ทวยเจริญ) มารดานายเพชร หมื่นนรา หมื่นเทพ (เพชรทอง) นางอีด ขุนชํานาญภูผา (ผอม 

ทวยเจริญ) และนางศีล ขอมูลจากหนังสือ ๑ ศตวรรษ คุณแมริน จันทรเจริญ พิมพเนื่องในงานศพ

นางริน จันทรเจริญ พฤษภาคม ๒๕๕๑ กลาวไววา ทานแกน ตนตระกูลของนายปาน จันทรเจริญ 

เปนผูมีฐานะปกแผนมั่นคงจัดอยูในระดับคหปตานีของทองถิ่น เปนผูบริจาคที่ดินสําหรับสราง                 

วัดคีรีวงการาม ศูนยกลางของชุมชนบานตลิ่งงาม หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม  

นางริน จันทรเจริญ เปนธิดานางทองคํา สอนสง พี่สาวคนโตของนายไข บุญเกษม 

อดีตผูใหญบานนากลาง หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม และมีศักดิ์เปนลูกเรียงพี่เรียงนองชั้นที่ ๒ กับนาง

พัฒ ภรรยานายสุข ทวยเจริญ อดีตผูใหญบานนาลาง หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม เนื่องจากนางนุย 

มารดาของนางพัฒ เปนลูกพี่ลูกนองกับนางทองคํา 

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานบานสูง

ประมาณ ๑ เมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและความชื้น 

เรือนประธานหลังคาทรงจั่ว ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน เชื่อมตอดวยเรือนครัวซึ่งหันจั่วขวางเรือน

ประธาน หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการซอมแซมเปลี่ยนแปลงมุงดวย

กระเบื้องลอน และปรับเปลี่ยนรูปทรงหลังคาเปนเรือนจั่วเดียว พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการ

แบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือน

ประธานปูดวยไมกระดาน สวนพื้นครัวบางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้น

ฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตาม

แนวนอน มีชองหนาตางนอย ดานหนามีบันไดไมข้ึน ๒ ทาง คือ บันไดที่ใชข้ึนโถง และบันไดขึ้น

ครัว ประตูเรือนประธานมีลักษณะเปนบานเฟยม  

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย 



๙๙ 
 

 

รูปที่ ๗๗ เรือนนางลัดดา จนัทรเจริญ 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รูปที่ ๗๘ เรือนนางลัดดา จนัทรเจริญ 

 



๑๐๐ 
 

หมายเลข ๑๘  
 

ที่อยู บานเลขที่ ๑๙ หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสรุาษฎรธาน ี

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายสมพงศ หุยน้าํ  

 

ประวัติ นางลัดดา จันทรเจริญ ใหสัมภาษณวา เรือนหลังนี้สรางกอน พ.ศ.๒๔๘๐ 

เดิมเปนที่พักอาศัยของนายเงิน และนางลี่ หุยน้ํา ปจจุบันเปนกรรมสิทธิ์ของนายสมพงศ หุยน้ํา 

บุตรชายคนเล็กของครอบครัว นายเงิน หุยน้ํา เปนบุตรนายหลุย แซขวย เครือญาตินางบกบ 

ภรรยานายหงเซง แซภู พอคาชาวจีนไหหลําผูบุกเบิกการคาเนื้อมะพราวแหงระหวางเกาะสมุยกับ

เกาะสิงคโปร นางลี่ หุยน้ํา มีศักดิ์เปนลูกพี่ลูกนองกับนางพัฒ ภรรยานายสุข ทวยเจริญ อดีต

ผูใหญบานนาลาง หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม เนื่องจากนางนุย มารดาของนางพัฒ เปนนองสาวนาย

แกว บิดาของนางลี่ และมีศักดิ์เปนหลานของนายไข บุญเกษม อดีตผูใหญบานนากลาง หมูที่ ๓ 

ตําบลตลิ่งงาม เนื่องจากนายแกวบิดาของนางลี่ เปนลูกพี่ลูกนองกับนายไข 

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม โดยโครงสรางไมทั้งหมด

วางบนตอมอซีเมนตซึ่งเรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “ตีนเสา” เพื่อปองกันปลวกและความชื้น มี

ลักษณะเปนเรือน ๒ ชั้น สองหลังแฝด หลังคาทรงจั่ว ลักษณะทรง ใชเปนเรือนนอนทั้ง ๒ ฟาก 

เชื่อมตอดวยโถงหรือชานในของเรือน ซึ่งมีหลังคาเปนลักษณะทรงปนหยาเชื่อมระหวางหลังคา

ทรงจ่ัวของเรือนแฝด ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน สวนเรือนครัวปลูกเชื่อมกับเรือนนอนฟากหนึ่ง 

หลังคามุงดวยกระเบื้องวาว พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา 

“เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนปูดวยไมกระดาน บางสวนปูพื้นใน

ลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี 

ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย ชองลมประดับลวดลายไมฉลุโปรง 

ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนขึ้นโถง ประตูเรือนมีลักษณะเปนบานเฟยมลูกฟก 

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน เปนที่พักอาศัย 



๑๐๑ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๗๙ เรือนนายสมพงศ หุยน้ํา 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๘๐ เรือนนายสมพงศ หุยน้ํา 
 

 

 

 
 



๑๐๒ 
 

 
 
 
รูปที่ ๘๑ แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว ตําบล 

             ตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี แสดงที่ตั้งเรือนเดี่ยว จํานวน ๑๘ หลัง 

(ที่มา: แผนผังแสดงโครงการคมนาคม สํานักโยธาธิการและผังเมือง) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๐๓ 
 

๔.ตําบลหนาเมือง อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะ พื้นที่ ๔๑.๖๓ ตาราง

กิโลเมตร มี ๕ หมูบาน คือ บานหัวเวียง บานสวนทุเรียน บานทะเล บานแหลมสอ และบานตะพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ ๘๒ แผนที่แสดงที่ตั้งตําบลหนาเมอืง 

 

สํารวจพบสถาปตยกรรมพืน้ถิน่ประเภทเรือนเดี่ยวที่ยงัคงแสดงถึงเอกลักษณดั้งเดมิ

อยางชัดเจน จาํนวน ๑๒ รายการ คือ 

 
หมายเลข ๑   
 

ที่อยู บานเลขที่ ๑๑๔ หมูที่ ๔ ตําบลหนาเมือง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร-

ธานี 

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายประพันธ เกตุแกว 

 

ประวัติ เรือนหลังนี้ทายาทนายหีต นางชู ทองสุข ขายใหแกนายประพันธ เกตุแกว 

ปจจุบันนายวิรัช แสงทรัพย เชาเปนที่พักอาศัย และประกอบกิจการทรายลาง หินลาง อายุบาน

ประมาณ ๘๐ ปเศษ 

 
 
 
 



๑๐๔ 
 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานสูงประมาณ 

๑๗๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและความชื้น มี

ลักษณะเปนเรือนแฝดหลังคาทรงจั่ว ใชเปนเรือนนอนทั้ง ๒ ฟาก เชื่อมตอดวยโถงหรือชานในของ

เรือน ซึ่งมีหลังคาเปนลักษณะทรงปนหยาเชื่อมระหวางหลังคาทรงจั่วของเรือนแฝด ตัวเรือนวาง

แนวตามตะวัน สวนเรือนครัวปจจุบันปลูกแยกตางหาก หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว 

ปจจุบันไดรับการซอมแซมเปล่ียนแปลงมุงดวยกระเบื้องลอน พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการ

แบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนปู

ดวยไมกระดาน บางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปู

เวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย 

ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนขึ้น ๒ ทาง บริเวณปลายปลายโถงทั้ง ๒ ขาง ประตูเรือนมีลักษณะ

เปนบานผลักลูกฟกกระดานดุน   

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย   

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใหเชาเปนที่พักอาศัย และประกอบกิจการทรายลาง 

หินลาง 

 

 
รูปที่ ๘๓ เรือนนายประพันธ เกตุแกว 



๑๐๕ 
 

หมายเลข ๒    
 

ที่อยู บานเลขที่ ๘๘ หมูที่ ๓ ตําบลหนาเมือง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์  นายพิจักษ บุญเจริญ   

 

ประวัติ นายพิจักษ บุญเจริญ เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ให

สัมภาษณวา บานหลังนี้เปนมรดกตกทอดจากบิดามารดา คือ นายเอี่ยม นางยุพา บุญเจริญ ซึ่ง

ปลูกบานในปเดียวกับที่ตนเกิด คือ พ.ศ. ๒๕๐๔     

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานสูงประมาณ 

๑๖๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและความชื้น เรือน

ประธานหลังคาทรงปนหยา ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน เชื่อมตอดวยเรือนนอนซ่ึงหันจั่วขวางเรือน

ประธาน หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการซอมแซมเปลี่ยนแปลงบางสวนมุง

ดวยกระเบื้องลอน พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” 

สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนประธานปูดวยไมกระดาน ผนังทั้งหมดเปน

ไมกระดานตีตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนใชข้ึนโถง ประตูเรือน

ประธาน มีลักษณะเปนบานเฟยมลูกฟกกระดานดุน    

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย 

 

 

 

 



๑๐๖ 
 

รูปที่ ๘๔ เรือนนายพิจักษ บุญเจริญ   

 
หมายเลข ๓   
 

ที่อยู บานเลขที่ ๑๐๙ หมูที ่๔ ตําบลหนาเมือง อําเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร-

ธาน ี

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายจํานง ศรีฟา   

 

ประวัติ นายจํานง ศรีฟา เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหสัมภาษณวา 

บานหลังนี้ปลูกสรางอยูในที่ดินของนายเชือบ ทวยเจริญ ตนซื้อมาจากนางเนี่ยว แซภู อายุบาน

ราวๆ ๙๐-๑๐๐ ป 

 

ลักษณะทางกายภาพ เปนเรือนเดี่ยวที่มีลักษณะแสดงถึงอิทธิพลสถาปตยกรรมจีน

อยางเดนชัด ลักษณะคลายเรือนแถวขนาด ๒ คูหา โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบาน

สูงประมาณ ๔๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนตอมอซึ่งเรียกดวยภาษาพื้นเมืองวา 



๑๐๗ 
 

“ตีนเสา” ตัวเรือนหันจั่ว วางแนวขนานกับถนน โดยหันหนาออกสูถนน ผนังเปนไมกระดานตีตาม

แนวนอน มีชองหนาตางนอย พื้นเรือนปูดวยไมกระดาน ประตูเรือนมีลักษณะเปนบานเฟยม 

 

ประโยชนใชสอยในอดีต  ใชเปนที่พักอาศัย 

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย 

   

 
 

รูปที่ ๘๕ เรือนนางเนี่ยว แซภู  
 

 

 

 

 

 
 
 



๑๐๘ 
 

หมายเลข ๔    
 

ที่อยู บานเลขที่ ๑๕ หมูที่ ๓ ตําบลหนาเมือง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางมณี  เจริญสุข   

 

ประวัติ นางมณี เจริญสุข เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหสัมภาษณวา 

บานหลังนี้สามี คือ นายมนัส เจริญสุข ไดรับเปนมรดกตกทอดจาก มารดา คือ นางผึ้ง เจริญสุข 

อายุบานประมาณ ๘๐ ป    

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานสูงประมาณ 

๑๗๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและความชื้น มี

ลักษณะเปนเรือนแฝดหลังคาทรงจั่ว ใชเปนเรือนนอนทั้ง ๒ ฟาก เชื่อมตอดวยโถงหรือชานในของ

เรือน ซึ่งมีหลังคาเปนลักษณะทรงปนหยาเชื่อมระหวางหลังคาทรงจั่วของเรือนแฝด ตัวเรือนวาง

แนวตามตะวัน สวนเรือนครัวปลูกเชื่อมดานหลังเรือนนอนฟากหนึ่ง หลังคาแตเดิมมุงดวย

กระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการซอมแซมเปลี่ยนแปลงมุงดวยกระเบื้องลอน พื้นของหองโถงเรือน

ประธานมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง 

พื้นเรือนประธานปูดวยไมกระดาน สวนพื้นครัวบางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่น

วา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตี

ตามแนวนอนยกเวนผนังดานหนาเปนกระดานเขาล้ินตามแนวตั้ง มีชองหนาตางนอย ชองลม

กั้นหองภายในเรือนประดับลวดลายไมแกะสลักฉลุโปรง ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนขึ้นโถง และ

มีบันไดขึ้นลงจากเรือนครัว ประตูเรือนมีลักษณะเปนบานเฟยมลูกฟกกระดานดุน   

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย  

 

                           
 



๑๐๙ 
 

 
 
   รูปที่ ๘๖ เรือนนางมณี เจริญสุข 
  

 
 
     รูปที่ ๘๗ เรือนนางมณี เจริญสุข มีเรือนครัวทางดานขาง  



๑๑๐ 
 

หมายเลข ๕    
 
ที่อยู บานเลขที่ ๑๑ หมูที่ ๓ ตําบลหนาเมือง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายชิต เรืองทอง   
 
ประวัติ นายชิต เรืองทอง เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อายุบาน

ประมาณ ๗๐ ปเศษ 
 
ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานสูงประมาณ 

๑๔๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและความชื้น มี

ลักษณะเปนเรือนจั่วเดียว ใชเปนเรือนนอนฟากหนึ่ง อีกฟากหนึ่งเปนครัว เชื่อมตอดวยโถงหรือ

ชานในของเรือน ตวัเรือน วางแนวตามตะวัน หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการ

ซอมแซมเปลี่ยนแปลงมุงดวยกระเบื้องลอน พื้นเรือนมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” 

สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนปูดวยไมกระดาน บางสวนปูพื้นในลักษณะที่

เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนัง

ทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนขึ้นโถง 

ประตูเรือนมีลักษณะเปนบานเฟยม   
 
ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    
 
ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย  

 

 
  

 

 

 

 

 



๑๑๑ 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๘๘ เรือนนายชิต เรืองทอง 

 
รูปที่ ๘๙ เรือนนายชิต เรืองทอง 

 
รูปที่ ๙๐ เรือนนายชิต เรืองทอง 
 



๑๑๒ 
 

หมายเลข ๖    
 

ที่อยู บานเลขที่ ๗ หมูที ่๓ ตําบลหนาเมอืง อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธาน ี

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางแมน ฮัน่เจริญ    

 

ประวัติ นางแมน ฮั่นเจริญ เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหสัมภาษณวา 

บานหลังนี้สามี คือ นายสี้ ฮั่นเจริญ ไดรับเปนมรดกตกทอดจากบิดามารดา อายุบานประมาณ 

๑๕๐ ป   

 

ลักษณะทางกายภาพ เปนเรือนเดี่ยวที่มีลักษณะแสดงถึงอิทธิพลสถาปตยกรรม

จีนอยางเดนชัด โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานสูงประมาณ ๓๐ เซนติเมตร โดย

โครงสรางไมทั้งหมดวางบนตอมอซึ่งเรียกดวยภาษาพื้นเมืองวา “ตีนเสา” มีลักษณะเปนเรือนจั่ว

เดียว ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน ตอชายทางดานสกัดเปนเรือนครัว หลังคามุงดวยกระเบื้องวาว 

ดานหนาเรือนมีชานกั้นดวยลูกกรง พื้นเรือนมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับ

ใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง ผนังเปนไมกระดานตีตามแนวนอน ยกเวนผังดานหนาสอง

ขางประตูเรือนมีลักษณะเปนฝาถัง  ชวงบนเปนหนาตางบานเฟยม กรอบหนาตางสลักลวดลาย

นูนต่ํากระบวนจีน ตกแตงดวยการระบายสี พื้นเรือนปูดวยไมกระดาน ประตูเรือนมีลักษณะเปน

บานเฟยมลูกฟกกระดานดุน ชองลมเหนือประตูเปนไมฉลุลวดลายกระบวนจีน สวนชองลมเหนือ

หนาตางมีลักษณะเปนลูกกรงมะหวด บริเวณปลายเสาค้ําชายคาและเครื่องบนรองรับหลังคาสวน

ชานเรือน แกะสลักลวดลายกระบวนจีน และตกแตงดวยงานไมแกะสลักลวดลายมงคลจีน ผนัง

เรือนดานสกัดและดานหลังมีหนาตางนอยและขนาดเล็ก แตมีชองระบายอากาศอยูบาง มีชั้นเก็บ

ของใตหลังคาเนื่องจากจั่วมีขนาดคอนขางใหญ  

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย  

 

         



๑๑๓ 
 

 

 
 
 
    
 
 
 
 
รูปที่ ๙๑นายสี้ นางแมน ฮั่นเจริญ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๙๒ เรือนนายสี ้นางแมน ฮัน่เจริญ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๙๓ เรือนนายสี้ นางแมน ฮั่นเจริญ 
 



๑๑๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๙๔ ลายชองลม กระบวนจีน 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๙๕ ลายกระบวนจีน ประดับกรอบฝาถัง 
 
       
 



๑๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ ๙๖ ลายมงคลจีน ประดับหัวเสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ ๙๗ ลายมงคลจีน ประดับหัวเสา 
 

หมายเลข ๗    
 
ที่อยู บานเลขที่ ๗๐ หมูที่ ๓ ตําบลหนาเมือง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางอิ่ม เรืองศรี    



๑๑๖ 
 

ประวัติ นางอิ่ม เรืองศรี เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อายุบานประมาณ 

๖๐ ป   
 
ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานสูงประมาณ 

๑๖๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและความชื้น เรือน

ประธานหลังคาทรงปนหยา ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน แตเดิมคงจะเชื่อมตอดวยเรือนครัวซึ่งหัน

จั่วขวางเรือนประธาน ปจจุบันซอมแซมดัดแปลงเปนทับกออิฐถือปูน หลังคาแตเดิมมุงดวย

กระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการซอมแซมเปลี่ยนแปลงมุงดวยกระเบื้องลอน พื้นของหองโถงเรือน

ประธานมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรยีกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง 

พื้นเรือนประธานปูดวยไมกระดาน ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย 

ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนใชข้ึนโถง ประตูเรือนประธานมีลักษณะเปนบานเฟยม 
 
ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    
 
ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย  

 
 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๙๘ เรือนนางอิ่ม เรืองศรี 



๑๑๗ 
 

หมายเลข ๘ 
 
ที่อยู บานเลขที่ หมูที่ ๑ ตําบลหนาเมือง อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธาน ี

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายชิต จันทรทอง    

 

ประวัติ นายชิต จันทรทอง เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อายุบาน

ประมาณ ๖๐ ป  

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานสูงประมาณ 

๖๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและความชื้น เรือน

ประธานหลังคาทรงปนหยา ตัวเรือนวางแนวขนานกับถนน โดยหันหนาออกสูถนน เชื่อมตอดวย

เรือนนอนซึ่งหันจั่วขวางเรือนประธาน ลักษณะคลายหนามุข หลังคามุงดวยกระเบื้องวาว พื้นของ

หองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรม

และใหผูใหญนั่ง ดานหนาโถงมีชานลดยื่นออกเสมอหนามุขเรือนนอนกั้นดวยลูกกรง พื้นเรือน

ประธานปูดวยไมกระดาน ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย 

ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนใชข้ึนชานหนาโถง ประตูเรือนประธานมีลักษณะเปนบานเฟยม   

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๘ 
 

รูปที่ ๙๙ เรือนนายชิต จันทรทอง  
 

หมายเลข ๙   
 

ที่อยู บานเลขที่ ๑๔๑ หมูที่ ๑ ตําบลหนาเมือง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร-

ธานี 

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางเลื่อม มีชัย    

 

ประวัติ นางเลื่อม มีชัย เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหสัมภาษณวา 

บานหลังนี้สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนมรดกตกทอดจากบิดามารดา    

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานสูงประมาณ 

๑ เมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและความชื้น เรือนประธาน

หลังคาทรงจั่ว ตัวเรือนวางแนวขนานกับถนน โดยหันหนาออกสูถนน เชื่อมตอดวยเรือนนอนซึ่งหัน



๑๑๙ 
 

จั่วขวางเรือนประธาน หลังคามุงดวยกระเบื้องวาว พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ 

ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนประธานปูดวย

ไมกระดาน ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย ชองลมประดับดวย

แผนไมฉลุลาย ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนใชข้ึนโถง ประตูเรือนประธานมีลักษณะเปนบาน

เฟยมลูกฟกกระดานดุน    

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย   
 

 

รูปที่ ๑๐๐ เรือนนางเลื่อม มีชัย 

 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

หมายเลข ๑๐   
 

ที่อยู บานเลขที่ ๒๖ หมูที่ ๑ ตําบลหนาเมือง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางผึ้ง เพชรทอง    

 

ประวัติ นางผึ้ง เพชรทอง เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อายุบาน

ประมาณ ๘๐ ป  
 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานสูงประมาณ 

๑ เมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและความชื้น เรือนประธาน

หลังคาทรงปนหยา หลังคามุงดวยกระเบื้องวาว ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน เดิมคงจะเชื่อมตอ

ดวยเรือนนอนซึ่งหันจั่วขวางเรือนประธาน ปจจุบันไดรับการซอมแซมดัดแปลงเปนทับกออิฐถือปูน 

พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบ

พิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนประธานปูดวยไมกระดาน ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตาม

แนวนอน มีชองหนาตางนอย ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนใชข้ึนโถง ประตูเรือนประธานมี

ลักษณะเปนบานเฟยม    

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    
 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย   



๑๒๑ 
 

 
               

รูปที่ ๑๐๑ เรือนนางผึ้ง เพชรทอง 

 

หมายเลข ๑๑    

 

ที่อยู บานเลขที่ ๗๗ หมูที่ ๕ ตําบลหนาเมือง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางอบ เพชรทอง    

 

ประวัติ นางอบ เพชรทอง เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อายุบาน

ประมาณ ๘๐ ป  
 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานสูงประมาณ 

๑๖๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและความชื้น มี

ลักษณะเปนเรือนแฝดหลังคาทรงจั่ว ใชเปนเรือนนอนฟากหนึ่ง อีกฟากหนึ่งเปนเรือนครัว เชื่อมตอ

ดวยโถงหรือชานในของเรือน ซึ่งมีหลังคาเปนลักษณะทรงปนหยาเชื่อมระหวางหลังคาทรงจั่วของ

เรือนแฝด ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการ

ซอมแซมเปลี่ยนแปลงมุงดวยกระเบื้องลอน พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ ระดับที่



๑๒๒ 
 

ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนปูดวยไมกระดาน 

บางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวนชองเพื่อให

ถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย ดานหนามี

บันไดกออิฐถือปูนขึ้นโถง และมีบันไดขึ้นลงจากเรือนครัว ประตูเรือนมีลักษณะเปนบานเฟยม 

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    
 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย 

   

รูปที่ ๑๐๒ เรือนนางอบ เพชรทอง 
 

 

 
 
 



๑๒๓ 
 

หมายเลข ๑๒    
 

ที่อยู บานเลขที่ ๗๔ หมูที่ ๕ ตําบลหนาเมือง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายวันชัย มานะสาคร และนางสาวสังวาลย มานะสาคร  

 

ประวัติ นางเสงี่ยม จันทรเจริญ อายุ ๘๓ ป พี่สาวเจาของบาน ใหสัมภาษณวา บิดา

มารดา คือ นายพิศ และนางขอม มานะสาคร ปลูกเรือนหลังนี้เมื่อราวๆ ๘๐ ปที่แลว ตอนนั้นตน

อายุไดประมาณ ๓ ปเศษ  

จากหนังสือที่ระลึกงานศพนางขอม มานะสาคร ๒๘ เมษายน ๒๕๕๐ กลาวไววา

นางขอมเปนวงศญาติคุณหญิงเจริญราชภักดี (วัฒน สุวรรณรักษ) ภรรยาอํามาตยตรี พระยา

เจริญราชภักดี (สิงห สุวรณรักษ) นายอําเภอเกาะสมุยคนแรก บิดา คือ นายพุม โอชารส (ณ นคร) 

มารดา คือ นางหีต ธิดาหมื่นนเรนทรเสนา (มี พูลสวัสด์ิ) เหตุดวยนางหีตนั้นมีศักดิ์เปนหลานปู

หลวงภักดีภิรมย (จอมดํา) เชนเดียวกับคุณหญิงเจริญราชภักดี (วัฒน สุวรรณรักษ) เนื่องจากทั้ง

นายจุยบิดาคุณหญิงเจริญราชภักดี (วัฒน สุวรรณรักษ) และหมื่นเนรทรเสนา (มี พูลสวัสดิ์) ตาง

เปนบุตรหลวงภักดีภิรมย (จอมดํา) โดยนายจุยเปนพี่ หมื่นเนรทรเสนา (มี พูลสวัสด์ิ) เปนนอง  

สวนนายพิศ มานะสาคร เปนบุตรนายหยกมัน มานะสาคร(แซขวย) นองชายของ

นางบกบ ภรรยานายหงเซง แซภู พอคาชาวจีนไหหลําผูบุกเบิกการคาเนื้อมะพราวแหงระหวาง

เกาะสมุยกับเกาะสิงคโปร  

เนื่องจากเจาของบานเปนผูมีสถานภาพทางสังคมดังกลาวมาขางตน การสรางบาน

จึงมีขนาดใหญโต และประกอบดวยรายละเอียดการตกแตงที่วิจิตรงดงามแตกตางจากบาน

เกษตรกรทั่วไป เพื่อใหมีพื้นที่และรูปลักษณะสัมพันธกับหนาที่ใชสอยในฐานะที่พักอาศัยของ

ครอบครัวผูสืบเชื้อสายมาจากผูนําชุมชนและมีความสัมพันธใกลชิดกับตระกูลคหบดี   

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานสูงประมาณ 

๑๗๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและความชื้น มี

ลักษณะเปนเรือนแฝดหลังคาทรงจั่ว ลักษณะทรงจั่วแสงอาทิตย ใชเปนเรือนนอนฟากหนึ่ง 

เชื่อมตอดวยโถงหรือชานในของเรือน ซึ่งมีหลังคาเปนลักษณะทรงปนหยาเชื่อมระหวางหลังคา

ทรงจั่วของเรือนแฝด ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับ



๑๒๔ 
 

การซอมแซมเปลี่ยนแปลงบางสวนมุงดวยกระเบื้องลอน พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการแบง

ระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนปูดวยไม

กระดาน บางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวน

ชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย ชอง

ลมประดับลวดลายไมฉลุโปรง ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนขึ้นโถง และมีบันไดขึ้นลงจากเรือน

ครัวทางดานขาง ประตูเรือนมีลักษณะเปนบานเฟยมลูกฟก 

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย   

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย   

 

 

 

รูปที่ ๑๐๓ เรือนนายวันชัย และนางสาวสังวาลย มานะสาคร 



๑๒๕ 
 

รูปที่ ๑๐๔ เรือนนายวันชัย และนางสาวสังวาลย มานะสาคร 

รูปที่ ๑๐๕ รายละเอียดลวดลายตกแตง เรือนนายวันชัย และนางสาวสังวาลย มานะสาคร 



๑๒๖ 
 

รูปที่ ๑๐๖ รายละเอียดลวดลายตกแตง เรือนนายวันชัย และนางสาวสังวาลย มานะสาคร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๐๗ รายละเอียดลวดลายตกแตง เรือนนายวันชยั และนางสาวสงัวาลย มานะสาคร 



๑๒๗ 
 

 
 

รูปที่ ๑๐๘  แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยวแบบจีน 

                 ตาํบลหนาเมือง อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธานี แสดงที่ตั้งเรือนเดีย่วแบบจีน  

                 จาํนวน ๒ หลงั 
                                                                            

 
 
 
 

 

 

 

 



๑๒๘ 
 

 
 

รูปที่ ๑๐๙ แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว ตําบล 

                หนาเมือง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี แสดงที่ตั้งเรือนเดี่ยว จํานวน ๑๒ หลัง 

(ที่มา: แผนผังแสดงโครงการคมนาคม สํานักโยธาธิการและผังเมือง) 
 
                                                                                                       

 

 

 
 
 
 



๑๒๙ 
 

๕.ตําบลมะเร็ต อยูทางทิศตะวันออกของเกาะ พื้นที่ ๒๑.๗๖ ตารางกิโลเมตร มี ๖ 

หมูบาน คือ บานหัวถนน บานหาญ บานทุง บานละไม บานมะเร็ต และบานตีนทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๑๐ แผนที่แสดงที่ตั้งตําบลมะเร็ต 

 

สํารวจพบสถาปตยกรรมพื้นถิ่นประเภทเรือนเดี่ยวที่ยังคงแสดงถึงเอกลักษณดั้งเดิม

อยางชัดเจน จํานวน ๑๔ รายการ คือ 

 
หมายเลข ๑   
 

ที่อยู บานเลขที่ ๕๘ หมูที่ ๒ ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายพา นางยุทธ สมวงศ  

 

ประวัติ นายพา สมวงศ เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหสัมภาษณวา 

บานหลังนี้อายุประมาณ ๖๐ ป    

 
 
 
 



๑๓๐ 
 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานสูงประมาณ 

๑๖๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและความชื้น เรือน

ประธานหลังคาทรงจั่ว ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน เชื่อมตอดวยเรือนครัวซึ่งหันจั่วขวางเรือน

ประธาน หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการซอมแซมเปลี่ยนแปลงมุงดวย

กระเบื้องลอน พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้น เรียกวา “เกย” สําหรับ

ใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนประธานปูดวยไมกระดาน สวนพื้นครัวบางสวนปู

พื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเท

อากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย ดานหนามีบันไดกอ

อิฐถือปูนขึ้นใชข้ึนโถง ดานหลังมีบันไดขึ้นลงจากเรือนครัว ประตูเรือนมีลักษณะเปนบานเฟยม 

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย   

 

 
 
รูปที่ ๑๑๑ เรือนนายพา นางยุทธ สมวงศ 



๑๓๑ 
 

หมายเลข ๒   
 

ที่อยู บานเลขที่ ๕๔ หมูที่ ๒ ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางจินดา วงศศิริ  

 

ประวัติ นางจินดา วงศศิริ เจาของบาน ใหสัมภาษณวา บานหลังนี้สรางเมื่อ พ.ศ. 

๒๔๘๐ เปนมรดกตกทอดจากบิดามารดา คือนายนวม และนางบุญนํา เจริญสุข บิดาเปนอดีต

ผูใหญบานหมูที่ ๒ ตําบลมะเร็ต ชางผูปลูกเรือน และฉลุลวดลายชองลม ลวดลายประดับ ไดแก 

กลุมของ  นายหยกและนายหยวน ชางจีนไหหลํา ซึ่งตั้งบานเรือนอยูบริเวณตลาดหัวถนน เปน

ชางจีนที่มีฝมือดี ไดฝากฝมือในการสรางบานปลูกเรือนในทองถิ่นเกาะสมุยไวหลายหลัง  

เนื่องจากเจาของบานเปนผูมีสถานภาพทางสังคมเปนผูนําชุมชน การสรางบานจึงมี

ขนาดใหญโต และประกอบดวยรายละเอียดการตกแตงที่วิจิตรงดงามแตกตางจากบานเกษตรกร

ทั่วไป เพื่อใหมีพื้นที่และรูปลักษณะสัมพันธกับหนาที่ใชสอย 

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานสูงประมาณ 

๑๖๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและความชื้น มี

ลักษณะเปนเรือนแฝดหลังคาทรงปนหยา ใชเปนเรือนนอนทั้ง ๒ ฟาก เชื่อมตอดวยโถงหรือชานใน

ของเรือน ซึ่งมีหลังคาเปนลักษณะทรงปนหยาเชื่อมระหวางหลังคาทรงจั่วของเรือนแฝด ซึ่งมี

ลักษณะเปนจั่วแสงอาทิตย ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน สวนเรือนครัวปลูกเชื่อมวางแนวขวาง

ดานหลังเรือนนอนฟากหนึ่ง หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการซอมแซม

เปลี่ยนแปลงบางสวนมุงดวยกระเบื้องลอน พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ ระดับที่

ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนประธานปูดวยไม

กระดาน สวนพื้นครัวบางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไม

ระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชอง

หนาตางนอย ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนใชข้ึนโถง ดานหลังมีบันไดขึ้นลงจากเรือนครัว ประตู

เรือนชั้นนอกมีลักษณะเปนบานเฟยม ชองลมเหนือบานประตูใชไมระแนงตีเปนตารางสี่เหลี่ยม 

สวนประตูชานในของเรือนเปนลูกฟกกระดานดุน ชองลมเหนือบานประตูประดับลวดลายไม

แกะสลักฉลุโปรง  



๑๓๒ 
 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย  

 

 
 

รูปที่ ๑๑๒ ดานหนาเรือนนางจินดา วงศศริิ 

 

 
 

รูปที่ ๑๑๓ เรือนครัวพวงตอดานหลังเรือนประธาน 



๑๓๓ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๑๔ รายละเอียดการตกแตงภายใน เรือนนางจินดา วงศศิริ 
                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๑๕ ลายฉลุชองลม และศักราชบันทึกการสราง 
 
 



๑๓๔ 
 

หมายเลข ๓   
 
ที่อยู บานเลขที่ ๑๐๕ หมูที่ ๑ ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายอนันต ใจสม  
 
ประวัติ นายอนันต ใจสม เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหสัมภาษณวา 

บานหลังนี้อายุประมาณ ๕๐ ปเศษ    
 
ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานสูงประมาณ 

๒ เมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมด วางบนเสาซีเมนต เรือนประธานหลังคาทรงปนหยา ตัวเรือนวาง

แนวตามตะวัน เชื่อมตอดวยเรือนนอนซึ่งหันจั่วขวางเรือนประธาน ลักษณะคลายหนามุข หลังคา

มุงดวยกระเบื้องวาว พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” 

ดานหนาโถงมีชานลดยื่นออกเสมอหนามุขเรือนนอนกั้นดวยลูกกรง พื้นเรือนประธานปูดวยไม

กระดาน ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย ดานหนามีบันไดใชข้ึน

ชานหนาโถง ประตูเรือนประธานมีลักษณะเปนบานเฟยม   
 
ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย   

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย 

                                     

 
รูปที่ ๑๑๖ เรือนนายอนันต ใจสม 



๑๓๕ 
 

หมายเลข ๔  
 

ที่อยู บานเลขที่ ๙๘ หมูที ่๑ ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธาน ี

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางสุกิจจา (ศรีฟา) เจริญสุข  

 

ประวัติ นางสุกิจจา (ศรีฟา) เจริญสุข เจาของบาน ใหสัมภาษณวา เรือนหลังนี้เปน

มรดกตกทอดคุณปูคุณยา คือ นายหุย และนางปอม ศรีฟา ยกใหบิดามารดา คือ นายอรุณ และ

นางสมบูรณ (โอชารส) ศรีฟา ตนไดรับสืบทอดจากบิดามารดาอีกทอดหนึ่ง และไดใหขอมูล

เพิ่มเติมวา เรือนหลังนี้สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ คุณปูเปนผูออกแบบเรือนหลังนี้โดยสราง

แบบจําลองดวยทางไมระกํา ชางปลูกเรือนเปนกลุมชางจีนไหหลํา มีนายอั๋น เปนหัวหนา 

คุณปูคุณยาเจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คุณพอรับราชการครู คุณแม

เปนแมบาน     

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานสูงประมาณ 

๑๘๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและความชื้น มี

ลักษณะเปนเรือนแฝดหลังคาทรงจั่ว ฟากหนึ่งใชเปนเรือนนอน อีกฟากหนึ่งเปนเรือนครัว เชื่อมตอ

ดวยโถงหรือชานในของเรือน ซึ่งมีหลังคาเปนลักษณะทรงปนหยาเชื่อมระหวางหลังคาทรงจั่วของ

เรือนแฝด ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการ

ซอมแซมเปลี่ยนแปลงมุงดวยกระเบื้องลอน พื้นของหองโถงเรือนประธาน มีการแบงระดับ ระดับที่

ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนประธานปูดวยไม

กระดาน สวนพื้นครัวบางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไม

ระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชอง

หนาตางนอย ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนขึ้นโถง ประตูเรือนมีลักษณะเปนบานเฟยม 

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย   
 

 



๑๓๖ 
 

 
 
รูปที่ ๑๑๗ เรือนนางสกุิจจา(ศรีฟา) เจริญสุข 
 

 
 
รูปที่ ๑๑๘ เรือนนางสกุิจจา(ศรีฟา) เจริญสุข 



๑๓๗ 
 

หมายเลข ๕   
 
ที่อยู บานเลขที ่๙๓ หมูที ่๑ ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธาน ี
 
ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางซอน ใจกวาง  
 
ประวัติ นางซอน ใจกวาง เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหสัมภาษณวา 

เรือนหลังนี้สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙   
 
ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานสูงประมาณ 

๑๖๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและความชื้น มี

ลักษณะเปนเรือนเดี่ยวหลังคาทรงปนหยา ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน ฟากหนึ่งใชเปนเรือนนอน 

อีกฟากหนึ่งเปนเรือนครัว เชื่อมตอดวยโถงหรือชานในของเรือน หลังคามุงดวยกระเบื้องวาว พื้น

เรือนมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง ปู

พื้นเรือนดวยไมกระดาน บางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไม

ระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชอง

หนาตางนอย ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนขึ้น ๒ ทาง คือ บันไดที่ใชข้ึนโถง และบันไดขึ้นครัว 

ประตูเรือนประธานมีลักษณะเปนบานเฟยม ประตูเรือนครัวเปนบานผลัก 
 
ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    
 
ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย                  



๑๓๘ 
 

 
 

รูปที่ ๑๑๙ เรือนนางซอน ใจกวาง 

 
หมายเลข ๖   
 

ที่อยู บานเลขที่ ๘๙ หมูที ่๕ ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธาน ี

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางหวล เรืองศรี  

 

ประวัติ นางหวล เรืองศรี เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหสัมภาษณวา 

บานหลังนี้เปนมรดกตกทอดจากบิดามารดา คือ นายตา นางปรอย ศิริพันธุ อายุบานประมาณ 

๖๐ ป ชางแกะสลัก ฉลุลวดลาย คือ นายสอง เรืองทอง และนายเหลือ ราคาคาแรงปลูกเรือนและ

แกะสลักลวดลายประดับตกแตง ประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ราคาเรือนทั้งหลังรวมทั้งคาวัสดุ คาปลูก

สรางและคาแกะสลักลวดลาย ประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท     

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานสูงประมาณ 

๑๗๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและความชื้น มี

ลักษณะเปนเรือนแฝดหลังคาทรงจั่ว หนาจั่วตกแตงดวยลายเขียนสีรูปเทพนมเคลากระหนก ใช



๑๓๙ 
 

เปนเรือนนอนทั้ง ๒ ฟาก เชื่อมตอดวยโถงหรือชานในของเรือน ซึ่งมีหลังคาเปนลักษณะทรง

ปนหยาเชื่อมระหวางหลังคาทรงจั่วของเรือนแฝด ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน สวนเรือนครัวปลูก

เชื่อมวางแนวขวางดานหลังเรือนนอนฟากหนึ่ง หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับ

การซอมแซมเปลี่ยนแปลงมุงดวยกระเบื้องลอน พื้นของหองโถงเรือนประธาน มีการแบงระดับ 

ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนประธาน  ปูดวย

ไมกระดาน สวนพื้นครัวบางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไม

ระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชอง

หนาตางนอย ชองลมประดับลวดลายไมแกะสลักฉลุโปรง ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนขึ้น ๒ ทาง 

บริเวณปลายปลายโถงทั้ง ๒ ขาง ดานหลังมีบันไดขึ้นลงจากเรือนครัว ประตูเรือนมีลักษณะเปน

บานเฟยม ดานลางเปนลูกฟกกระดานดุนชวงบนเปนบานเกล็ด ผนังระหวางประตูมีลักษณะเปน

ฝาถัง ชวงบนเปนชองหนาตาง  

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย   

 

 
 

     รูปที่ ๑๒๐ เรือนนางหวล เรืองศรี 



๑๔๐ 
 

 
 
      รูปที่ ๑๒๑ ลายฉลุชองลม และหนาจั่วเขียนสี 

  
หมายเลข ๗   
 

ที่อยู บานเลขที่ ๗๐ หมูที่ ๑ ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ ทายาทนายวิก นางขอย มีเดช  

 

ประวัติ นางวันทนี โอชารส ใหสัมภาษณวา เรือนหลังนี้ปลูกสรางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ 

เหตุที่มีที่ดินติดตอกันและปลูกเรือนใกลชิดกับครอบครัวของตน ก็เนื่องจากนายวิก เปนญาติทาง

ฝายคุณยาย คือ นางหีต ทองเผือก สกุลเดิม มีเดช ที่ดินจึงเปนมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ

เดียวกัน ทายาทมาแบงกันภายหลัง ปจจุบันทายาทไดปลอยทิ้งราง ขาดการซอมแซมดูแล    
 
ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานสูงประมาณ 

๑๕๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนตอมอซ่ึงเรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “ตีนเสา” เพื่อ

ปองกันปลวกและความชื้น มีลักษณะเปนเรือนเดี่ยวหลังคาทรงจั่ว ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน 



๑๔๑ 
 

ฟากหนึ่งใชเปนเรือนนอน อีกฟากหนึ่งเปนเรือนครัว เชื่อมตอดวยโถงหรือชานในของเรือน หลังคา

มุงดวยกระเบื้องวาว พื้นเรือนมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบ

พิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง ปูพื้นเรือนดวยไมกระดาน บางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษา

ทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังบางสวนเปนไม

กระดานตีตามแนวนอน บางสวนเปนไมกระดานเขาลิ้นเรียงตามแนวตั้ง มีชองหนาตางนอย มี

บันไดขึ้นทางดานสกัด ๒ ทาง คือ ดานหนาเปนบันไดที่ใชข้ึนโถง และดานหลังเปนบันไดขึ้นครัว 

ประตูเรือนมีลักษณะเปนบานผลัก ชองลมมีลักษณะเปนลูกมะหวด   

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย (ถูกปลอยทิ้งราง)   

 

รูปที่ ๑๒๒ บอกศักราชการสราง  

 

   



๑๔๒ 
 

 
 
รูปที่ ๑๒๓ เรือนนายวิก มีเดช  

 

 
 

รูปที่ ๑๒๔ เรือนนายวิก มีเดช  



๑๔๓ 
 

หมายเลข ๘   
 

ที่อยู บานเลขที่ ๗๒ หมูที ่๑ ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธาน ี

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายพนม นายธวัช เมืองพรหม  

 

ประวัติ นางวนัทนี โอชารส ใหสัมภาษณวา เรือนหลงันี้อายุประมาณ ๘๐ ป เดิมที

เปนบานของนายนุน และนางนุย ศรีฟา เหตุที่มีที่ดนิติดตอกันและปลูกเรือนใกลชิดกบัครอบครัว

ของตน เนื่องจากนางนุยมีศกัดิ์เปนลูกพี่ลูกนองกับคุณยาย ที่ดินเปนมรดกตกทอดมาจากบรรพ

บุรุษเดียวกนั ทายาทมาแบงกนัภายหลัง ตอมานางนุยไดมอบเรือนหลังนี้ใหแกลูกสาว คือ นาง

เนื่อม  ซึ่งสมรสกับนายนับ เมืองพรหม ปจจุบันเปนกรรมสิทธิ์ของทายาทนางเนื่อม และนายนับ 

คือ นายพนม นายธวัช เมืองพรหม 

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานสูงประมาณ 

๑๗๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนตอมอซ่ึงเรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “ตีนเสา” เพื่อ

ปองกันปลวกและความชื้น เรือนประธานหลังคาทรงจั่ว ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน เชื่อมตอดวย

เรือนครัวหลังคากึ่งทรงจั่วกึ่งทรงปนหยา โดยดานหนามีลักษณะเปนทรงจั่วแสงอาทิตย ดานหลัง

ทรงปนหยา หลังคามุงดวยกระเบื้องวาว พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ ระดับที่

ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนประธานปูดวยไม

กระดาน สวนพื้นครัวบางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไม

ระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชอง

หนาตางนอย ชองลมประดับลวดลายไมแกะสลักฉลุโปรง ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนใชขึ้นชาน

เชื่อมเรือนประธานและเรือนครัว ดานหลังมีบันไดขึ้นลงจากเรือนครัว ประตูเรือนดานหนามี

ลักษณะเปนบานผลัก ชวงลางเปนลูกฟกกระดานดุนชวงบนเปนบานเกล็ด ประตูเรือนครัวเปน

บานเฟยม  

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย   



๑๔๔ 
 

 
 

รูปที่ ๑๒๕ ดานหนาเรือนนายพนม นายธวัช เมืองพรหม 

 
 

รูปที่ ๑๒๖ ดานหลังเรือนนายพนม นายธวัช เมืองพรหม 



๑๔๕ 
 

หมายเลข ๙   
 
ที่อยู บานเลขที่ ๖๙ หมูที่ ๕ ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายอุดม ทวยเจริญ  
 
ประวัติ นายอุดม ทวยเจริญ เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหสัมภาษณ

วา บานหลังนี้อายุราว ๘๐ ป เปนมรดกตกทอดจากบิดามารดา คือ นายแดง และนางเขม ทวย

เจริญ ทายาทสืบสายตระกูลมาจากหมื่นเทพ (พริก ทวยเจริญ) และทานหนู   
 
ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานสูงประมาณ 

๑๗๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนตอมอ ซึ่งเรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “ตีนเสา” 

เพื่อปองกันปลวกและความชื้น มีลักษณะเปนเรือนเดี่ยวหลังคาทรงจั่ว ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน 

ฟากหนึ่งใชเปน   เรือนนอน อีกฟากหนึ่งเปนเรือนครัว เชื่อมตอดวยโถงหรือชานในของเรือน 

หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการซอมแซมเปลี่ยนแปลงมุงดวยกระเบื้องลอน 

พื้นเรือนมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง 

ปูพื้นเรือนดวยไมกระดาน บางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใช

ไมระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชอง

หนาตางนอย ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนใชข้ึนโถง ดานหลังมีบันไดขึ้นลงจากเรือนครัว ประตู

เรือนประธานมีลักษณะเปนบานผลัก 
 
ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    
 
ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 
 

   

รูปที่ ๑๒๗ เรือนนายอุดม ทวยเจริญ    

     

 
 
รูปที่ ๑๒๘ เรือนนายอุดม ทวยเจริญ 



๑๔๗ 
 

หมายเลข ๑๐   
 
ที่อยู บานเลขที่ ๗๓ หมูที่ ๕ ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางวันทนี โอชารส  
 
ประวัติ นางวันทนี โอชารส เจาของบาน ประกอบอาชีพขาราชการครู ใหสัมภาษณ

วา เรือนหลังนี้อายุประมาณ ๙๐-๑๐๐ ป บิดามารดา คือ นายเปลื้อง นางเศียร โอชารส ปลูกตอ

เติมจากบานเดิมของคุณตาคุณยาย คือ นายนุย นางหีต (มีเดช) ทองเผือก ที่ดินปลูกเรือนใน

บริเวณนี้นาจะเปนมรดกตกทอดมาทางสายสกุลคุณยาย 

จากหนังสือที่ระลึกงานศพนางขอม มานะสาคร ๒๘ เมษายน ๒๕๕๐ กลาวไววา        

นายเปลื้อง  โอชารส  (พี่ชายคนโตของนางขอม ) เปนวงศญาติคุณหญิงเจริญราชภักดี              

(วัฒน สุวรรณรักษ) ภรรยาอํามาตยตรี พระยาเจริญราชภักดี (สิงห สุวรณรักษ) นายอําเภอ    

เกาะสมุยคนแรก บิดา คือ นายพุม โอชารส (ณ นคร) มารดา คือ นางหีต ธิดาหมื่นนเรนทรเสนา   

(มี พูลสวัสด์ิ) เหตุดวยนางหีตนั้นมีศักดิ์เปนหลานปูหลวงภักดีภิรมย (จอมดํา) เชนเดียวกับ

คุณหญิงเจริญราชภักดี (วัฒน สุวรรณรักษ) เนื่องจากทั้งนายจุย บิดาคุณหญิงเจริญราชภักดี 

(วัฒน สุวรรณรักษ) และหมื่นเนรทรเสนา (มี พูลสวัสดิ์) ตางเปนบุตรหลวงภักดีภิรมย (จอมดํา) 

โดยนายจุยเปนพี่ สวนหมื่นเนรทรเสนา (มี พูลสวัสด์ิ) เปนนอง  

เนื่องจากเจาของบานเปนผูมีสถานภาพทางสังคมดังกลาวมาขางตน การสรางบาน

จึงมีขนาดใหญโต และประกอบดวยรายละเอียดการตกแตงที่วิจิตรงดงามแตกตางจากบาน

เกษตรกรทั่วไป เพื่อใหมีพื้นที่และรูปลักษณะสัมพันธกับหนาที่ใชสอยในฐานะที่พักอาศัยของ

ครอบครัวผูสืบเชื้อสายมาจากผูนําชุมชนและมีความสัมพันธใกลชิดกับตระกูลคหบดี 
 
ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานสูงประมาณ 

๑๗๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดของเรือนประธานวางบนเสาซีเมนต สวนโครงสรางของ

เรือนครัววางบนตอมอซ่ึงเรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “ตีนเสา” เพื่อปองกันปลวกและความชื้น เรือน

ประธานหลังคาทรงปนหยา ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน เชื่อมตอดวยเรือนครัวหลังคาทรงจั่ว 

หลังคามุงดวยกระเบื้องวาว บริเวณชายคาเรือนประธานประดับดวยแผนไมฉลุลาย พื้นของหอง

โถงเรือนประธานมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและให

ผูใหญนั่ง พื้นเรือนประธานปูดวยไมกระดาน สวนพื้นครัวบางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวย



๑๔๘ 
 

ภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไม

กระดานตีตามแนวนอน ยกเวนผนังดานหนาทั้งสวนของเรือนประธานและเรือนครัวเปนไม

กระดานเขาลิ้นเรียงตามแนวตั้ง มีชองหนาตางนอย ชองลมประดับลวดลายไมแกะสลักฉลุโปรง 

ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนใชข้ึน ๒ ทาง คือ บันไดใชข้ึนโถง และบันไดใชข้ึนชานเชื่อมเรือน

ประธานและเรือนครัว ประตูเรือนประธานมีลักษณะเปนบานผลักชวงลางเปนลูกฟกกระดานดุน

ชวงบนเปนบานเกล็ด ประตูเรือนครัวเปนบานผลักลูกฟกกระดานดุน  
 
ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    
 
ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย  

 

 รูปที่ ๑๒๙ เรือนนางวันทนี โอชารส 



๑๔๙ 
 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๓๐ เรือนนางวันทนี โอชารส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๓๑ ลายฉลุชองลม และเชิงชายฉลุลาย 



๑๕๐ 
 

 
 

รูปที่ ๑๓๒ ลายฉลุชองลม และเชิงชายฉลุลาย 

 
หมายเลข ๑๑   
 

ที่อยู บานเลขที่ ๗๖ หมูที่ ๕ ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ ทายาทนายกลั่น จันทรัมพร  

 

ประวัติ นางวันทนี โอชารส ใหสัมภาษณวา เรือนหลังนี้มีอายุประมาณ ๗๐ ปเศษ 

ปจจุบันทายาทไดปลอยทิ้งราง ขาดการซอมแซมดูแล     

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานสูงประมาณ 

๑๕๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนตอมอซ่ึงเรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “ตีนเสา” เพื่อ

ปองกันปลวกและความชื้น เรือนประธานหลังคาทรงปนหยา ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน เชื่อมตอ

ดวยเรือนนอนซ่ึงหันจั่วขวางเรือนประธาน ลักษณะเปนจั่วแสงอาทิตย หลังคาแตเดิมมุงดวย

กระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการซอมแซมเปลี่ยนแปลงบางสวนมุงดวยสังกะสี พื้นของหองโถงเรือน



๑๕๑ 
 

ประธานมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง 

พื้นเรือนประธานปูดวยไมกระดาน สวนพื้นครัวบางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่น

วา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตี

ตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนขึ้น ๒ ทาง คือ บันไดที่ใชข้ึนโถง 

และบันไดขึ้นครัว ประตูเรือนประธานมีลักษณะเปนบานเฟยม ประตูเรือนครัวเปนบานผลัก 

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย 

  

 

รูปที่ ๑๓๓ เรือนนายกลั่น จันทรัมพร 



๑๕๒ 
 

 
 

รูปที่ ๑๓๔ เรือนนายกลัน่ จนัทรัมพร 
 

 
 

รูปที่ ๑๓๕ เรือนนายกลัน่ จนัทรัมพร 



๑๕๓ 
 

หมายเลข ๑๒    
 
ที่อยู บานเลขที่ ๖๕ หมูที่ ๓ ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธาน ี
 
ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางวาสนา บุญจนัทร  
 
ประวัติ นางวาสนา  บุญจันทร เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให

สัมภาษณวา เรือนหลังนี้ปลูกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ตนไดรับเปนมรดกตกทอดจากบิดามารดา คือ 

นายเอื้อน และนางแมง บุญจันทร 
 
ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานสูงประมาณ 

๑๖๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนตอมอ ซึ่งเรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “ตีนเสา” 

เพื่อปองกันปลวกและความชื้น มีลักษณะเปนเรือนหลังคาทรงจั่วสามหลังแฝด ใชเปนเรือนนอน 

๒ หลัง อีกหลังหนึ่งเปนครัว เชื่อมตอดวยโถงหรือชานในของเรือน ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน 

หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการซอมแซมเปลี่ยนแปลงมุงดวยกระเบื้องลอน 

พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบ

พิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนประธานปูดวยไมกระดาน สวนพื้นครัวบางสวนปูพื้นในลักษณะ

ที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนัง

เรือนนอนเปนไมกระดานตีตามแนวนอน ผนังเรือนครัวชวงลางเปนไมกระดานตีตามแนวนอน 

ชวงบนดานหนาเปนลูกฟกกระดานดุน ดานขางและดานหลังมีลักษณะเปนฝาสายบัว มีชอง

หนาตางนอย ชองลมประดับลวดลายไมแกะสลักฉลุโปรง ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนขึ้น ๒ ทาง 

คือ บันไดที่ใชข้ึนโถง และบันไดขึ้นครัว ประตูเรือนประธานมีลักษณะเปนบานเฟยม ประตูเรือน

ครัวเปนบานผลัก   
 
ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย     
 
ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย    



๑๕๔ 
 

รูปที่ ๑๓๖ เรือนนางวาสนา บุญจันทร 

 
รูปที่ ๑๓๗ เรือนนางวาสนา บุญจันทร 
 
 



๑๕๕ 
 

 
  
 
 
 

 

 

 

รูปที่ ๑๓๘ ลายฉลุชองลม  
 
 
 
 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๓๙ ศักราชการสราง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ ๑๔๐ ลายสลักลูกฟก 



๑๕๖ 
 

หมายเลข ๑๓    
 
ที่อยู บานเลขที่ ๖๗ หมูที่ ๓ ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธาน ี
 
ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางวไิล อินทจนิดา   
 
ประวัติ นางวิไล อินทจินดา เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหสัมภาษณ

วาบานหลังนี้สรางเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓  
 
ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานสูงประมาณ 

๑๖๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนตอมอซ่ึงเรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “ตีนเสา” เพื่อ

ปองกันปลวกและความชื้น มีลักษณะเปนเรือนเดี่ยวหลังคาทรงจั่ว ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน 

ฟากหนึ่งใชเปนเรือนนอน อีกฟากหนึ่งเปนเรือนครัว เชื่อมตอดวยโถงหรือชานในของเรือน หลังคา

แตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการซอมแซมเปลี่ยนแปลงมุงดวยกระเบื้องลอน พื้น

เรือนมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง ปู

พื้นเรือนดวยไมกระดาน บางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไม

ระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชอง

หนาตางนอย ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนขึ้น ๒ ทาง คือ บันไดที่ใชข้ึนโถง และบันไดขึ้นครัว 

ประตูเรือนประธานมีลักษณะเปนบานเฟยม ประตูเรือนครัวเปนบานผลัก 
 
ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย     
 
ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๔๑ เรือนนางวิไล อินทจนิดา 

 
หมายเลข ๑๔    
 

ที่อยู บานเลขที่ ๑๑๔ หมูที ่๓ ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสรุาษฎรธาน ี

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางศรี จันทรมณ ี   

 

ประวัติ นางเอก  ศรีแสง พี่สาวเจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให

สัมภาษณวา บานหลังนี้สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ นองสาวของตน คือ นางศรี จันทรมณี ไดรับเปน

มรดกตกทอดจากบิดามารดา คือ นายทุย และนางเฉิม แซขวย 

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานสูงประมาณ 

๑๖๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนตอมอ ซึ่งเรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “ตีนเสา” 

เพื่อปองกันปลวกและความชื้น มีลักษณะเปนเรือนเดี่ยวหลังคาทรงจั่ว ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน 

ฟากหนึ่งใชเปนเรือนนอน อีกฟากหนึ่งเปนเรือนครัว เชื่อมตอดวยโถงหรือชานในของเรือน หลังคา

แตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการซอมแซมเปลี่ยนแปลงมุงดวยกระเบื้องลอน พื้น

เรือนมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง ปู



๑๕๘ 
 

พื้นเรือนดวยไมกระดาน บางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไม

ระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชอง

หนาตางนอย ดานหนามีบันไดกออิฐถือปูนใชข้ึนโถง ประตูเรือนมีลักษณะเปนบานเฟยม  
 
ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย  

   

รูปที่ ๑๔๒ เรือนนางศรี จันทรมณี 
 



๑๕๙ 
 

 
รูปที่ ๑๔๓ แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว ตําบล  

                มะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานีแสดงที่ตั้งเรือนเดี่ยว จํานวน ๑๔ หลัง 

(ที่มา: แผนผังแสดงโครงการคมนาคม สํานักโยธาธิการและผังเมือง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                          



๑๖๐ 
 

๖.ตําบลบอผุด อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ พื้นที่ ๕๙.๗๙ ตาราง

กิโลเมตร มี ๖ หมูบาน คือ บานบอผุด บานเฉวงใหญ บานเฉวงนอย บานบางรักษ และบาน

ปลายแหลม 

 
 

รูปที่ ๑๔๔ แผนที่แสดงที่ตั้งตําบลบอผุด 

 

สํารวจไมพบสถาปตยกรรมพื้นถิ่นประเภทเรือนเดี่ยวที่ยังคงแสดงถึงเอกลักษณ

ดัง้เดิมอยางชัดเจน ในพื้นที่ตําบลบอผุด 

 

๗.ตําบลแมน้ํา อยูทางทิศเหนือของเกาะ พื้นที่ ๓๑.๔๘ ตารางกิโลเมตร มี ๖ 

หมูบาน คือ บานแมน้ํา บานเขาแพง บานทุง บานดอนทราย บานใต และบานบางปอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๔๕ แผนที่แสดงที่ตั้งตําบลแมน้ํา 

 



๑๖๑ 
 

สํารวจพบสถาปตยกรรมพื้นถิ่นประเภทเรือนเดี่ยวที่ยังคงแสดงถึงเอกลักษณดั้งเดิม     

อยางชัดเจน จํานวน ๔ รายการ คือ 

 
หมายเลข ๑   
 

ที่อยู บานเลขที่ ๑๔ หมูที่ ๒ ตําบลแมน้ํา อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางหนู เรืองจันทร  

 

ประวัติ นางหนู เรืองจันทร เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหสัมภาษณ

วา บานหลังนี้อายุบานประมาณ ๗๐ ปเศษ  

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานบานสูง

ประมาณ ๑๖๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและ

ความชื้น เรือนประธานหลังคาทรงปนหยา ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน เชื่อมตอดวยเรือนนอน 

หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการซอมแซมเปลี่ยนแปลงมุงดวยกระเบื้องลอน 

พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบ

พิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนบางสวนปูดวยไมกระดาน บางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวย

ภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไม

กระดานตีตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย ดานหนามีบันไดที่ใชข้ึนโถง ประตูเรือนมีลักษณะเปน

บานเฟยม    

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย  



๑๖๒ 
 

 
 

รูปที่ ๑๔๖ เรือนนางหน ูเรืองจันทร 
 

 
 

รูปที่ ๑๔๗ เรือนนางหน ูเรืองจันทร 
 



๑๖๓ 
 

หมายเลข ๒    
 

ที่อยู บานเลขที่ ๑๓ หมูที่ ๒ ตําบลแมน้ํา อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางเมือง บุญทัน    

 

ประวัติ นางเมือง บุญทัน เจาของบาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหสัมภาษณวา 

บานหลังนี้อายุบานประมาณ ๘๐ ปเศษ   

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานสูงประมาณ 

๑๖๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและความชื้น มี

ลักษณะเปนเรือนแฝดหลังคาทรงจั่ว ฟากหนึ่งเปนเรือนนอนฟากหนึ่งเปนครัว โดยเรือนนอนยื่น

ออกมาเล็กนอยมีลักษณะคลายหนามุข เชื่อมตอดวยเรือนประธานซึ่งประกอบดวยโถงหรือชาน

ใน หลังคาทรงปนหยาตัวเรือนวางแนวตามตะวัน หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบัน

ไดรับการซอมแซมเปลี่ยนแปลงบางสวนมุงดวยกระเบื้องลอน พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการ

แบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง ดานหนาโถง

มีชานลดยื่นออกเสมอหนามุขเรือนนอนกั้นดวยลูกกรง พื้นเรือนประธานปูดวยไมกระดาน ผนัง

ทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย ดานหนามีบันไดใชข้ึนชานหนาโถง 

ประตูเรือนประธานมีลักษณะเปนบานเฟยม  

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย 

 

 

 

 

 

 



๑๖๔ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๔๘ เรือนนางเมือง บุญทัน   

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๔๙  เรือนนางเมือง บุญทัน 

 
รูปที่ ๑๕๐ เรือนนางเมือง บุญทัน 
 
 
 



๑๖๕ 
 

หมายเลข ๓   
 

ที่อยู บานเลขที่ ๕๑ หมูที่ ๒ ตําบลแมน้ํา อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางเกตุ หวั่งประดิษฐ  

 

ประวัติ นางเกตุ หวั่งประดิษฐ ภรรยานายโชติ หวั่งประดิษฐ (ถึงแกกรรม) เจาของ

บาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหสัมภาษณวา บานหลังนี้อายุบานประมาณ ๖๐ ปเศษ  

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานบานสูง

ประมาณ ๑๖๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต เพื่อปองกันปลวกและ

ความชื้น มีลักษณะเปนเรือนแฝดหลังคาทรงจั่ว ฟากหนึ่งเปนเรือนนอนฟากหนึ่งเปนครัว เชื่อมตอ

ดวยเรือนประธานซึ่งประกอบดวยโถงหรือชานใน หลังคาทรงปนหยา ตัวเรือนวางแนวตามตะวัน 

หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการซอมแซมเปลี่ยนแปลงบางสวนมุงดวย

กระเบื้องลอน พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับ

ใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนประธานปูดวยไมกระดาน สวนพื้นครัวบางสวนปู

พื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเท

อากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย ดานหนามีบันไดกอ

อิฐถือปูนขึ้น ๒ ทาง บริเวณปลายปลายโถงทั้ง  ๒ ขาง ประตูเรือนประธานมีลักษณะเปนบาน

เฟยม    

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย  

 

 

 



๑๖๖ 
 

รูปที่ ๑๕๑ เรือนนางเกตุ หวั่งประดิษฐ  

รูปที่ ๑๕๒ เรือนนางเกตุ หวั่งประดิษฐ 
 
 



๑๖๗ 
 

หมายเลข ๔   
 

ที่อยู บานเลขที่ ๗๗ หมูที่ ๓ ตําบลแมน้ํา อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายธีรพันธุ จันทรเจริญ 

 

ประวัติ บานหลังนี้แตเดิมเปนที่พักอาศัยของ นายเตง และนางเจี้ยว หวั่งประดิษฐ 

ปลูกสรางเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๔ โดยนายเตง (หวั่งไตเตง) ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในเชิงชางเปนผู

ควบคุมการปลูกสราง ตอมาเปนมรดกตกทอดสูนายเตี่ยง หวั่งประดิษฐ 

นายเตง เปนบุตรนายวายดิก แซอุย (หวั่งเวยเตอ) มารดา คือ นางกู วงศญาติ

คุณหญิงเจริญราชภักดี (วัฒน สุวรรณรักษ) นางเจี้ยว หรือนางถุน เปนธิดานายฉง ล้ิมสุวรรณ 

มารดา คือ นางเหลียบ วงศญาติขุนคงคาบริสุทธิ์ (จุย มีเพียร)อดีตกํานันตําบลแมน้ํา ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ปจจุบันเปนกรรมสิทธิ์ของนายธีรพันธุ จันทรเจริญ บุตร 

 

ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานบานสูง

ประมาณ ๑๖๐ เซนติเมตร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนตอมอปะการังสมองซึ่งเรียกดวยภาษา

ทองถิ่นวา “ตีนเสา" เพื่อปองกันปลวกและความชื้น เรือนประธานหลังคาทรงจั่ว ตัวเรือนวางแนว

ตามตะวัน เชื่อมตอดวยเรือนครัวหลังคาทรงจั่ววางแนวขวางเรือนประธาน หลังคามุงดวย

กระเบื้องวาว พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใช

ประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง พื้นเรือนบางสวนปูดวยไมกระดาน บางสวนปูพื้นในลักษณะที่

เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนัง

ทั้งหมดเปนไมกระดานตีตามแนวนอน มีชองหนาตางนอย ดานหนามีบันไดที่ใชข้ึนโถง ประตู

เรือนมีลักษณะเปนบานเฟยม ดานหลังมีบันไดขึ้นลงจากครัว    

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย    

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย  



๑๖๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๕๓ เรือนนายธีรพันธุ จันทรเจริญ 

 
รูปที่ ๑๕๔ เรือนนายธีรพันธุ จันทรเจริญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๕๕ เรือนนายธีรพันธุ จันทรเจริญ 
 



๑๖๙ 
 

 

รูปที่ ๑๕๖ แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม สถาปตยกรรมพืน้ถิน่เกาะสมยุ ประเภทเรือนเดี่ยว ตาํบล 

                แมน้ํา อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธาน ีแสดงที่ตั้งเรือนเดี่ยว จํานวน ๔ หลงั 

(ที่มา: แผนผังแสดงโครงการคมนาคม สํานักโยธาธิการและผังเมือง) 
                                                            
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 
 

ตารางที่ ๕ สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว 

 
ตําบล หมาย 

เลข 
ที่อยู ผูถือครอง

กรรมสิทธ์ิ 
ภาพ 

อางทอง ๑. บานเลขที่  ๕๓  หมูที่  ๔ 

ตําบลอางทอง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นายอนุวัฒน คงเพชร 

 
 ๒. บานเลขที่ ๑๐๗  

หมูที่  ๕  ตําบลอางทอง 

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นางผิน รุจิระยรรยง 

 
 ๓. บานเลขที่  ๓๒  หมูที่  ๕ 

ตําบลอางทอง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นายไว เจริญผล 

 
 ๔. บานเลขที่  ๒๖  หมูที่  ๕ 

ตําบลอางทอง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นายปทม เจริญผล 

ลิปะ
นอย 

๑. บานเลขที่ ๖๘ หมูที่ ๓  

ตําบลลิปะนอย  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นายอมรินทร นางสุข 

สืบสังข 

 ๒. บานเลขที่  ๒๖  หมูที่  ๑ 

ตําบลลิปะนอย  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นายเผียน นาคเพชร

พูล 

ตลิ่งงาม  ๑. บานเลขที่ ๓๖ หมูที่ ๑ 

ตําบลตลิ่งงาม  

อําเภอเกาะสมุย จังหวัด 

สุราษฎรธานี 

นายสุน เพ็งจันทร 

 
 



๑๗๑ 
 

ตารางที่ ๕ สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว (ตอ) 

 
ตําบล หมาย  

เลข 
ที่อยู ผูถือครอง

กรรมสิทธ์ิ 
ภาพ 

ตล่ิงงาม ๒. บานเลขที่ ๑๑๙  
หมูที่ ๑ ตําบลตลิ่งงาม  
อําเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎรธานี 

นายลับ บุญสุข   

 ๓. บานเลขที่ ๓๔ หมูที่ ๑ 

ตําบลตลิ่งงาม  
อําเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎรธานี 

นายสําเริง มีเดช 

 ๔. บานเลขที่ ๑๓๕ 
หมูที่ ๕ ตําบลตลิ่งงาม 

อําเภอเกาะสมุย จังหวัด 

สุราษฎรธานี 

นายสําราญ ยืนนาน 

  

 ๕. บานเลขที่ ๑๗๘  
หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม 

อําเภอเกาะสมุย จังหวัด 

สุราษฎรธานี 

นางเปม ศรีแสง 

 ๖. บานเลขที่ ๑๙๕  
หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม 

อําเภอเกาะสมุย จังหวัด 

สุราษฎรธานี 

นายสัญลักษณ ชู

จันทร 

 ๗. บานเลขที่ ๒๐๐  
หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม 

อําเภอเกาะสมุย จังหวัด 

สุราษฎรธานี 

นางอาภรณ ศรีแสง 

 ๘. บานเลขที่ ๑๙๘  
หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม 

อําเภอเกาะสมุย จังหวัด 

สุราษฎรธานี 

นางผัน ทองดี 
 
 
 

 



๑๗๒ 
 

ตารางที่ ๕ สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว (ตอ) 

 
ตําบล หมาย 

เลข 
ที่อยู ผูถือครอง

กรรมสิทธ์ิ 
ภาพ 

ตลิ่งงาม ๙. บานเลขที่ ๒๐๔  

หมูที่  ๓ ตําบลตล่ิงงาม 

อําเภอเกาะสมุย จังหวัด 

สุราษฎรธานี 

นางเนือม สุขแกว 

 ๑๐. บานเลขที่ ๒๐๖  

หมูที่  ๓ ตําบลตล่ิงงาม 

อําเภอเกาะสมุย จังหวัด 

สุราษฎรธานี 

นายปลอง นางวาด      

วิชัยดิษฐ 

 ๑๑. บานเลขที่ ๑๙๙  

หมูที่  ๓ ตําบลตล่ิงงาม 

อําเภอเกาะสมุย จังหวัด  

สุราษฎรธานี 

นางกลัด ทองดี 
 

 ๑๒. บานเลขที่ ๑๐๑  

หมูที่  ๓ ตําบลตล่ิงงาม 

อําเภอเกาะสมุย จังหวัด 

สุราษฎรธานี 

นายเจือ นางถม บุญ

สิน 

 
 ๑๓. บ าน เลขที่  ๒  หมู ที่  ๔ 

ตําบลตลิ่งงาม  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นางจิบ ใจกวาง   

 
 ๑๔. บานเลขที่  ๔๙  หมูที่  ๔ 

ตําบลตลิ่งงาม  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นางอั้ว อาสนเพชร   

 

 ๑๕. บานเลขที่  ๕๑  หมูที่  ๔ 

ตําบลตลิ่งงาม  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นางบุตร ขวัญละไม 

 



๑๗๓ 
 

ตารางที่ ๕ สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว (ตอ) 

 
ตําบล หมาย  

เลข 
ที่อยู ผูถือครอง

กรรมสิทธ์ิ 
ภาพ 

ตลิ่งงาม ๑๖. บานเลขที่ ๑๙/๑  

หมูที่  ๕ ตําบลตล่ิงงาม 

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นางทิพย ฮั่นเจริญ 

 
 ๑๗. บานเลขที่  ๒๑  หมูที่  ๓ 

ตําบลตลิ่งงาม  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นางลัดดา จันทร

เจริญ  

 ๑๘. บานเลขที่  ๑๙  หมูที่  ๓ 

ตําบลตลิ่งงาม  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นายสมพงศ หุยน้ํา 

หนา
เมือง 

๑. บานเลขที่ ๑๑๔  

หมูที่ ๔ ตําบลหนาเมือง 

อําเภอเกาะสมุย จังหวัด 

สุราษฎรธานี 

นายประพันธ เกตุ

แกว  

 ๒. บานเลขที่  ๘๘  หมูที่  ๓ 

ตําบลหนาเมือง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นายพิจักษ บุญเจริญ 

 ๓. บานเลขที่ ๑๐๙  

หมูที่ ๔ ตําบลหนาเมือง 

อําเภอเกาะสมุย จังหวัด 

สุราษฎรธานี 

นายจํานง ศรีฟา  

 ๔. บานเลขที่  ๑๕  หมูที่  ๓ 

ตําบลหนาเมือง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี   

นางมณี เจริญสุข 



๑๗๔ 
 

ตารางที่ ๕ สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว (ตอ) 

 
ตําบล หมาย 

เลข 
ที่อยู ผูถือครอง

กรรมสิทธ์ิ 
ภาพ 

หนา
เมือง 

๕. บานเลขที่  ๑๑  หมูที่  ๓ 

ตําบลหนาเมือง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นายชิต เรืองทอง 

 
 ๖. บ าน เลขที่  ๗  หมู ที่  ๓ 

ตําบลหนาเมือง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นางแมน ฮั่นเจริญ 

 
 ๗. บานเลขที่  ๗๐  หมูที่  ๓ 

ตําบลหนาเมือง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นางอิ่ม เรืองศรี  

 ๘. บานเลขที่ หมูที่ ๑ ตําบล

หนาเมือง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นายชิต จันทรทอง 

 ๙. บานเลขที่ ๑๔๑  

หมูที่ ๑ ตําบลหนา 

เมือง  อําเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นางเลื่อม มีชัย  

 
 ๑๐. บานเลขที่  ๒๖  หมูที่  ๑ 

ตําบลหนาเมือง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นางผึ้ง เพชรทอง  

 ๑๑. บานเลขที่  ๗๗  หมูที่  ๕ 

ตําบลหนาเมือง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นางอบ เพชรทอง 
 
 
 



๑๗๕ 
 

ตารางที่ ๕ สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว (ตอ) 

 
ตําบล หมาย 

เลข 
ที่อยู ผูถือครอง

กรรมสิทธ์ิ 
ภาพ 

หนา
เมือง 

๑๒. บานเลขที่  ๗๔  หมูที่  ๕ 

ตําบลหนาเมือง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นายวันชัย มานะ

สาคร และนางสาว

สังวาลย  มานะสาคร  
  

มะเร็ต ๑. บานเลขที่ ๕๘ หมูที่ ๒ 

ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นายพา นางยุทธ  

สมวงศ  
 

 
 ๒. บานเลขที่  ๕๔  หมูที่  ๒ 

ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นางจินดา วงศศิริ 
 

 ๓. บานเลขที่ ๑๐๕  

หมูที่ ๑ ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นายอนันต ใจสม 
 

 
 ๔. บานเลขที่  ๙๘  หมูที่  ๑ 

ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นางสุกิจจา (ศรีฟา)    

เจริญสุข 

 
 ๕. บานเลขที่ ๙๓ หมูที่ ๑ 

ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นางซอน ใจกวาง 
 

 ๖. บานเลขที่  ๘๙  หมูที่  ๕ 

ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นางหวล เรืองศรี 

 



๑๗๖ 
 

ตารางที่ ๕ สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว (ตอ) 

 
ตําบล หมาย 

เลข 
ที่อยู ผูถือครอง

กรรมสิทธ์ิ 
ภาพ 

มะเร็ต ๗. บานเลขที่ ๗๐ หมูที่ ๑ 

ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

ทายาทนายวิก นาง

ขอย    มีเดช 

 
 ๘. บานเลขที่  ๗๒  หมูที่  ๑ 

ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นายพนม นายธวัช      

เมืองพรหม 

 ๙. บานเลขที่ ๖๙ หมูที่ ๕ 

ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นายอุดม ทวยเจริญ 

 ๑๐. บานเลขที่  ๗๓  หมูที่  ๕ 

ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นางวันทนี โอชารส 

 
 ๑๑. บานเลขที่ ๗๖ หมูที่ ๕ 

ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

ทายาทนายกลั่น 

จันทรัมพร 

 
 ๑๒. บานเลขที่  ๖๕  หมูที่  ๓ 

ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นางวาสนา บุญจันทร 

 ๑๓. บานเลขที่  ๖๗  หมูที่  ๓ 

ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นางวิไล อินทจินดา 

 
 



๑๗๗ 
 

ตารางที่ ๕ สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว (ตอ) 

 

 
ตําบล 

 
หมาย 
เลข 

 
ที่อยู 

 
ผูถือครองกรรมสิทธ์ิ 

 
ภาพ 

 

มะเร็ต ๑๔. บานเลขที่ ๑๑๔  

หมูที่ ๓ ตําบลมะเร็ต 

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นางศรี จันทรมณี

 

บอผุด 
 

- - - - 

แมน้ํา ๑. บานเลขที่  ๑๔  หมูที่  ๒ 

ตําบลแมน้ํา  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นางหนู เรืองจันทร 

 
 ๒. บานเลขที่  ๑๓  หมูที่  ๒ 

ตําบลแมน้ํา  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นางเมือง บุญทัน 

 ๓. บานเลขที่  ๕๑  หมูที่  ๒ 

ตําบลแมน้ํา  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นางเกตุ หวั่งประดิษฐ 

 
 ๔. บานเลขที่  ๗๗  หมูที่  ๓ 

ตําบลแมน้ํา  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

นายธีรพันธุ จันทรเจริญ 

 
 

 ขอมูลจากตารางที่ ๕ ซึ่งแสดงรายการสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภท

เรือนเดี่ยว ที่สํารวจพบจากการศึกษาวิจัย จํานวน ๕๔ หลัง  โดยแบงตามเขตการปกครอง

ครอบคลุมพื้นที่  ทั้ง ๗ ตําบลของอําเภอเกาะสมุย สามารถนํามาจัดเรียงลําดับตามจํานวน

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นประเภทเรือนเดี่ยว ที่สํารวจพบได ดังนี้  



๑๗๘ 
 

๑.ตําบลบอผุด สํารวจไมพบสถาปตยกรรมพื้นถิ่นประเภทเรือนเดี่ยว  

๒.ตําบลลิปะนอย จํานวน ๒ หลัง  

๓.ตําบลแมน้ํา จํานวน ๔ หลัง  

๔.ตําบลอางทอง จํานวน ๔ หลัง  

๕.ตําบลหนาเมือง จํานวน ๑๒ หลัง  

๖.ตําบลมะเร็ต จํานวน ๑๔ หลัง  

๗.ตําบลตลิ่งงาม จํานวน ๑๘ หลัง   

ทําใหสามารถวิเคราะหและตั้งขอสังเกตไดวา การดํารงอยูของสถาปตยกรรมพื้นถิ่น 

นาจะมีความสัมพันธกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ในลักษณะที่เรียกไดวา 

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุยลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว เพราะการขยายตัวเติบโตของ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย และเปนเครื่องสะทอนใหเห็นคอนขางชัดเจนวา

ลักษณะของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุยในชวงระยะเวลา ๓-๔ ทศวรรษที่ผานมา 

ไมไดพึ่งพาหรือใชประโยชนจากสถาปตยกรรมพื้นถิ่น พื้นที่ใดเปนที่ตั้งของแหลงทองเที่ยวที่

สําคัญ และเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว มีการสรางสถานบริการประเภทตางๆ อาทิ โรงแรม 

รานอาหาร รานคา สถานบันเทิง ฯลฯ เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม การ

ทองเที่ยวขึ้นอยางหนาแนน จํานวนสถาปตยกรรมพื้นถิ่นยิ่งลดนอยลงตามลําดับ ดังเชน ทองที่

ตําบลบอผุด อันเปนที่ตั้งของหาดเฉวง หาดทรายที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะสมุย สงผลใหที่ดินใน

บริเวณดังกลาวเปนที่ตองการสําหรับการลงทุนเพื่อสรางธุรกิจบริการรองรับอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยว สถาปตยกรรมพื้นถิ่นในทองที่ดังกลาวจึงถูกร้ือถอนไปหมดสิ้น เพื่อนําที่ดินไปใช

ประโยชนสรางธุรกิจบริการรองรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  

เมื่อธุรกิจบริการประเภทตางๆ เพื่อรองรับการทองเที่ยวบริเวณหาดเฉวง ในทองที่

ตําบลบอผุด มีความหนาแนนมากขึ้น จึงไดขยายตัวไปยังพื้นที่ใกลเคียงทางดานตะวันตกเฉียง

เหนือ คือ ตําบลแมน้ํา ซึ่งสงผลกระทบตอการดํารงอยูของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเชนเดียวกัน ใน

ทองที่ตําบลแมน้ําแมจะยังคงมีสถาปตยกรรมทองถิ่น ประเภทเรือนเดี่ยว อยูบางแตก็จํานวนนอย 

จากการศึกษาวิจัยสํารวจ พบเพียง จํานวน ๔ หลัง  

ถัดจากตําบลแมน้ํา ไปทางทิศตะวันตก คือ ตําบลอางทอง และตําบลลิปะนอย เปน

พื้นที่ที่มีสถาปตยกรรมพื้นถิ่นอยูในปริมาณนอยเชนเดียวกัน แมวาพื้นที่ของทั้ง ๒ ตําบล ไมใช

แหลงที่ตั้งของสถานที่ทองเที่ยวสําคัญดังเชนหาดเฉวง แตเนื่องจากเปนศูนยกลางของธุรกิจ

การคา การเงินการธนาคาร และเปนที่ตั้งของถานที่ราชการสําคัญของอําเภอ การขยายตัวและ



๑๗๙ 
 

การเปลี่ยนแปลงสูสภาวะของสังคมเมือง เกิดขึ้นอยางกวางขวาง ความทันสมัยจึงเขามาแทนที่วิถี

ชีวิตและความเปนอยูแบบด้ังเดิม ในตําบลอางทองจึงสํารวจพบสถาปตยกรรมทองถิ่น ประเภท

เรือนเดี่ยว เหลืออยูเพียง จํานวน ๗ หลัง สวนตําบลลิปะนอยสํารวจพบ จํานวน  ๒ หลัง เทานั้น   

พื้นที่ที่ยังคงพบสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในปริมาณมาก คือ ตําบลตลิ่งงาม สํารวจพบ   

มากที่สุด คือ ๑๘ หลัง ตําบลหนาเมือง จํานวน ๑๒ หลัง และตําบลมะเร็ต จํานวน        ๑๔ หลัง 

จากสภาวะการณในปจจุบัน ตําบลตลิ่งงามและตําบลหนาเมือง อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมิได

เขาไปมีอิทธิพลมากนัก มีเพียงธุรกิจที่พักประเภทบังกะโลขนาดเล็ก รานอาหารขนาดเล็กริม

ชายหาด และจุดชมพระอาทิตยตกที่สวยงาม ธุรกิจสถานบันเทิงและโรงแรมขนาดใหญยังรุกคืบ

เขาไปไมถึง ราษฎรในทองที่ยังคงดํารงวิถีชีวิต และประกอบอาชีพสืบเนื่องมาจาก      บรรพบุรุษ 

ซึ่งมีทั้งการเกษตร อันไดแก การทําสวนมะพราว การทําสวนผลไม การทํานา ฯลฯ และการประมง 

การเปลี่ยนแปลงสภาพที่อยูอาศัยจากเรือนพื้นถิ่นไปสูสถาปตยกรรม  รวมสมัยจึงเกิดขึ้นอยาง

คอยเปนคอยไป สวนใหญเกิดจากเหตุผลของสภาพทางกายภาพของตัวอาคารที่เกาแกชํารุดทรุด

โทรมไปตามกาลเวลาเปนปจจัยหลัก  

สําหรับตําบลมะเร็ต แมวาจะเปนที่ตั้งของหาดละไม และหินตาหินยาย ซึ่งเปนแหลง

ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงโดงดังเปนที่รูจักไปทั่วโลก แตสถานบริการเพื่อการทองเที่ยวก็กระจุกตัวอยู

แตในบริเวณดังกลาว ในพื้นที่สวนอื่นของตําบลมะเร็ต การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของ

ราษฎรในทองที่ ยังคงยึดแนวทางตามบรรพบุรุษ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่อยูอาศัย ก็มี

เหตุและปจจัยของการเปลี่ยนแปลงในทํานองเดียวกับทองที่ตําบลตลิ่งงามและตําบลหนาเมือง  
 
ตารางที่ ๖ ชวงอายุสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว  

 

อายุ(ป) หมายเลข ที่อยู ภาพ 
๕๐-๖๐ ๑. บานเลขที่ ๑๘๙ หมูที่ ๓  

ตําบลตลิ่งงาม  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 

 



๑๘๐ 
 

ตารางที่ ๖ ชวงอายุสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว (ตอ)  

 

อายุ(ป) หมายเลข ที่อยู ภาพ 
๕๐-๖๐ 

 
๒. บานเลขที่ ๘๘ หมูที่ ๓  

ตําบลหนาเมอืง  
อําเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 ๓. บานเลขที่ ๑๐๕ หมูที่ ๑  
ตําบลมะเร็ต  
อําเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 
 

๔. บานเลขที่ ๑๐๑ หมูที ่๓  
ตําบลตลิ่งงาม  
อําเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 ๕. บานเลขที่ ๗๐ หมูที่ ๓  
ตําบลหนาเมอืง  
อําเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎรธาน ี
 

 
 

๖. บานเลขที่ ๑๔๑ หมูที ่๑ 
ตําบลหนาเมอืง  
อําเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

 

 



๑๘๑ 
 

ตารางที่ ๖ ชวงอายุสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว (ตอ) 

 

อายุ(ป) หมายเลข ที่อยู ภาพ 
๕๐-๖๐ ๗. บานเลขที่ หมูที่ ๑  

ตําบลหนาเมอืง  
อําเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 
 

 

 

๘. บานเลขที่ ๙๘ หมูที่ ๑  

ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

 

 

 
๙. บานเลขที่ ๙๓ หมูที่๑  

ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

 
 

 

 

 

 

๑๐. 
 

 

 

 

บานเลขที่ ๘๙ หมูที่๕  

ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
 ๑๑. บานเลขที่ ๕๘ หมูที่ ๒ 

ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

  
 

 

 

 



๑๘๒ 
 

ตารางที่ ๖ ชวงอายุสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว (ตอ) 

 

อายุ(ป) หมายเลข ที่อยู ภาพ 
๖๐-๗๐ ๑. บานเลขที่ ๑๐๗ หมูที่ ๕ 

ตําบลอางทอง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ๒. บ า น เ ล ขที่  ๓๒  ห มู ที่  ๕ 

ตําบลอางทอง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
 ๓. บานเลขที่ ๓๖ หมูที่ ๑ 

ตําบลตลิ่งงาม 

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ๔. 
 

 

 

 

 

บานเลขที่ ๑๑๙ หมูที่ ๑  

ตําบลตลิ่งงาม  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 
๕. บานเลขที่ ๑๓๕ หมูที่ ๕  

ตําบลตลิ่งงาม  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 

 



๑๘๓ 
 

ตารางที่ ๖ ชวงอายุสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว (ตอ) 

 

อายุ(ป) หมายเลข ที่อยู ภาพ 
๖๐-๗๐ ๖. บานเลขที่ ๑๗๘ หมูที่ ๓  

ตําบลตลิ่งงาม  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 
๗. บานเลขที่ ๑๙๕ หมูที่ ๓  

ตําบลตลิ่งงาม  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
 ๘. บานเลขที่ ๔๙ หมูที่ ๔  

ตําบลตลิ่งงาม  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ๙. บานเลขที่ ๕๑ หมูที่ ๒  

ตําบลแมน้ํา  

อําเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

๗๐-๘๐ ๑. บานเลขที่ ๒๖ หมูที่ ๕ 

ตําบลอางทอง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

  
 

 

 

 

 



๑๘๔ 
 

ตารางที่ ๖ ชวงอายุสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว (ตอ) 

 

อายุ(ป) หมายเลข ที่อยู ภาพ 
๗๐-๘๐ ๒. บานเลขที่ ๒๖ หมูที่ ๑   

ตําบลลิปะนอย  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ๓. บานเลขที่ ๓๔ หมูที่ ๑ 

ตําบลตลิ่งงาม  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

  
 

 
๔. บานเลขที่ ๑๙๘ หมูที่ ๓  

ตําบลตลิ่งงาม  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ๕. บานเลขที่ ๒๐๔ หมูที่ ๓  

ตําบลตลิ่งงาม  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ๖. บานเลขที่ ๒๐๖ หมูที่ ๓  

ตําบลตลิ่งงาม  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 

 

 



๑๘๕ 
 

ตารางที่ ๖ ชวงอายุสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว (ตอ) 

 

อายุ(ป) หมายเลข ที่อยู ภาพ 
๗๐-๘๐ ๗. บานเลขที่ ๒ หมูที่ ๔  

ตําบลตลิ่งงาม  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

  
 

 
๘. บานเลขที่ ๒๑ หมูที่ ๓ 

ตําบลตลิ่งงาม  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ๙. บานเลขที่ ๑๑ หมูที่ ๓  

ตําบลหนาเมือง  

อําเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 
๑๐. บานเลขที่ ๗๗ หมูที่ ๕  

ตําบลหนาเมือง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
 ๑๑. บานเลขที่ ๕๔ หมูที่ ๒  

ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
 

 

 



๑๘๖ 
 

ตารางที่ ๖ ชวงอายุสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว (ตอ) 

 

อายุ(ป) หมายเลข ที่อยู ภาพ 
๗๐-๘๐ ๑๒. บานเลขที่ ๗๖ หมูที่ ๕  

ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ๑๓. บานเลขที่ ๖๕ หมูที่๓  

ตําบลมะเร็ต 

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
 

 
๑๔. บานเลขที่ ๑๑๔  

หมูที่ ๓ ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
 ๑๕. บานเลขที่ ๑๔ หมูที่ ๒  

ตําบลแมน้ํา  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 
๑๖. บานเลขที่ ๗๗ หมูที่๓  

ตําบลแมน้ํา  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 

 

 

 



๑๘๗ 
 

ตารางที่ ๖ ชวงอายุสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว (ตอ) 

 

อายุ(ป) หมายเลข ที่อยู ภาพ 
๘๐-๙๐ ๑. บานเลขที่ ๖๗ หมูที่๓  

ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ๒. บานเลขที่ ๑๓ หมูที่ ๒  

ตําบลแมน้ํา  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ๓. บานเลขที่ ๒๖ หมูที่ ๑ 

ตําบลหนาเมือง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ๔. บานเลขที่ ๗๔ หมูที่ ๕ 

ตําบลหนาเมือง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
 

 
๕. บานเลขที่ ๗๒ หมูที่ ๑  

ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

 ๖. บานเลขที่ ๖๙ หมูที่ ๕  

ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

 

 



๑๘๘ 
 

ตารางที่ ๖ ชวงอายุสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว (ตอ) 

 

อายุ(ป) หมายเลข ที่อยู ภาพ 
๘๐-๙๐ 

 

๗. บานเลขที่ ๕๑ หมูที่ ๔  

ตําบลตลิ่งงาม  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
 ๘. บานเลขที่ ๑๙/๑ หมูที่ ๕  

ตําบลตลิ่งงาม  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
 ๙. บานเลขที่ ๑๑๔ หมูที่ ๔  

ตําบลหนาเมือง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
 ๑๐. บานเลขที่ ๑๕ หมูที่ ๓ 

ตําบลหนาเมือง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ๑๑. บานเลขที่ ๒๐๐ หมูที่ ๓ 

ตําบลตลิ่งงาม  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 

 

 

 



๑๘๙ 
 

ตารางที่ ๖ ชวงอายุสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว (ตอ) 

 

อายุ(ป) หมายเลข ที่อยู ภาพ 
๘๐-๙๐ ๑๒. บานเลขที่ ๑๙ หมูที่ ๓  

ตําบลตลิ่งงาม  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

๙๐-๑๐๐ ๑. บานเลขที่ ๗๐ หมูที่ ๑ 

ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
 ๒. บานเลขที่ ๗๓ หมูที่ ๕ 

ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

 ๓. บานเลขที่ ๕๓ หมูที่ ๔ 

ตําบลอางทอง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

 ๔. บานเลขที่ ๖๘ หมูที่ ๓ 

ตําบลลิปะนอย  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี  
 

 
๕. บานเลขที่ ๑๐๙ หมูที่ ๔ 

ตําบลหนาเมือง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

 

 



๑๙๐ 
 

ตารางที่ ๖ ชวงอายุสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยว (ตอ) 

 

อายุ(ป) หมายเลข ที่อยู ภาพ 
๑๐๐-
๑๕๐ 

๑. บานเลขที่ ๗ หมูที่ ๓ 

ตําบลหนาเมือง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 ขอมูลจากตารางที่ ๖ แสดงใหเห็นชวงอายุของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย 

ประเภทเรือนเดี่ยว พบวาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นประเภทเรือนเดี่ยวที่สํารวจพบในทองที่อําเภอ

เกาะสมุย สวนใหญมีอายุอยูในชวง ๕๐-๙๐ ป (จํานวน  ๔๘ หลัง) เรือนเดี่ยวที่มีอายุ

มากกวา ๙๐ ป คงเหลือในจํานวนที่นอยมาก (จํานวน ๖ หลัง) สะทอนใหเห็นถึงคานิยมที่

เปลี่ยนไป ในชวงระยะเวลาประมาณ ๕๐ ป ที่ผานมา ไมมีครอบครัวใดสรางบานเรือนที่อยู

อาศัยแบบดั้งเดิมอีกตอไป เรือนพื้นถิ่นที่เหลืออยูในยุคปจจุบันลวนเปนมรดกตกทอดจากคน

รุนกอนทั้งสิ้น  

เมื่อพิจารณารูปลักษณของเรือนเหลานั้น จะเห็นไดวากลุมเรือนเดี่ยวแบบไทยที่มี

อายุมากกวา ๙๐ ป ยังคงสะทอนภาพลักษณของเรือนพื้นถิ่นภาคใตแบบดั้งเดิมคอนขางชัดเจน 

โดยเฉพาะรูปทรงหลังคาทรงจั่วแบบภาคใต อาทิ เรือนปลัดแสง ทวงเจริญ (หมายเลข๑ ตําบลลิ

ปะนอย, ภาพที่ ๒๕-๒๘) เรือนพันจัน คงเพชร (หมายเลข ๑ ตําบลอางทอง, ภาพที่  ๑๑-๑๕) 

และเรือนนายวิก มีเดช (หมายเลข ๗ ตําบลมะเร็ต, ภาพที่ ๑๒๑-๑๒๓) เปนตน ในขณะเดียวกัน

เรือนเดี่ยวแบบไทยที่มีอายุต่ํากวา ๙๐ ป ก็สะทอนถึงความนิยมแหงยุคสมัยที่เกิดขึ้นเนื่องจาก

สยามเปดประเทศรับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้นกวาแตกอน นับต้ังแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนตนมา แมวาการปลูกสรางเรือนในชวงระยะเวลาดังกลาวจะยังคงไวซึ่ง

บริบทตางๆ ตามแบบแผนที่สืบเนื่องมาแตโบราณ เพื่อตอบสนองการดํารงชีพและวิถีชีวิตที่

สอดคลองกับสภาพแวดลอม ซึ่งมีฝนตกชุกและลมแรง ตัวเรือนตองสามารถกันไดทั้งลมและฝน มี

ชองเปดนอย ชองหนาตางมีขนาดเล็ก แตไดปรับเปลี่ยนรูปทรงหลังคาไปตามยุคสมัย หลังคาทรง

ปนหยาอันเปนที่นิยมแพรหลายในกลุมประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก ซึ่งเขามาแพรหลาย

ในสยามประเทศเปนที่นิยมของคนในทองที่เกาะสมุยในยุคสมัยนั้นเชนเดียวกัน อาทิ เรือนนาย

พิศ มานะสาคร (หมายเลข ๑๒ ตําบลหนาเมือง, ภาพ ๑๐๒-๑๐๖) เรือนนายสุข ทวยเจริญ 



๑๙๑ 
 

(หมายเลข ๗ ตําบลตลิ่งงาม) และเรือนนายเงิน หุยน้ํา (หมายเลข ๑๘ ตําบลตลิ่งงาม, ภาพที่ 

๗๘-๗๙) เปนตน   

สวนเรือนเดี่ยวแบบจีนนั้น สํารวจพบเพียง ๒ หลังเทานั้น เปนเรือนจีนเกาแกอายุ 

๙๐ ปเศษ และ ๑๕๐ ป คือ เรือนนายสี้ ฮั่นเจริญ (หมายเลข ๖ ตําบลหนาเมือง, ภาพที่ ๙๐-๙๖) 

และเรือนนางเนี่ยว  แซภู (หมายเลข  ๓ ตําบลหนาเมือง, ภาพที่ ๘๔) เรือนทั้ง ๒ หลังนี้               

เปนประจักษพยานที่สําคัญ ซึ่งแสดงถึงรองรอยของการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่อยูอาศัยของชาวจีน

อพยพ ใหสอดคลองกับสภาพภูมิอากาศและวัฒนธรรมทองถิ่น แตก็ยังคงรูปลักษณและหนาที่     

ใชสอยตามแบบแผนวัฒนธรรมจีนไหหลําอยูคอนขางชัดเจน  

 
ประเภทเรือนแถว 

 จาการสํารวจพบเรือนแถวในยานชุมชนการคา การคมนาคม ซึ่งยังคงไวซึ่ง

เอกลักษณของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย และแสดงออกถึงความเปนยานประวัติศาสตร 

จํานวน ๒ พื้นที่ คือ 

๑.ยานชุมชนบานหัวถนน หมูที่ ๑ ตําบลมะเร็ต ยานบานหัวถนนเปนชุมชนชาว

จีนที่เกาแกของเกาะสมุย เปนยานคาขาย และยานคมนาคมที่สําคัญ แตเดิมมีทาเรือสําหรับจอด

เรือสินคาและขนสงสินคา โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาระหวางประเทศ นับเปนทาเรือ

สินคาแหงแรกของเกาะสมุย แตปจจุบันทาเรือนี้ถูกร้ือถอนออกไปแลว ยังคงเหลือแตเพียงเรือน

แถวไมสองขางทางของถนนรอบเกาะ และศาลเจา แสดงถึงการเปนชุมชนชาวจีนโบราณ 

(อุปถัมภ รัตนสุภา, ๒๕๔๔: ๖๔) 

ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเจริญเติบโตของยานบานหัวถนน จนกระทั่งกลายเปน

ยานการคา และยานการคมนาคมที่สําคัญของเกาะสมุยในระยะแรก นาจะเปนทําเลที่ตั้ง ซึ่งเปน

บริเวณที่ราบชายฝงทะเลที่ตั้งอยูไมไกลกับที่ทําการของทางราชการในขณะนั้น คือ บานดอนแตง 

สํารวจพบสถาปตยกรรมพื้นถิ่นประเภทเรือนแถวที่ยังคงแสดงถึงเอกลักษณดั้งเดิม

อยางชัดเจน จํานวน ๖ รายการ คือ 

                                                                                                    



๑๙๒ 
 

 
                                                                                        

รูปที่ ๑๕๗ แผนที่ชมุชนบานหัวถนน (ที่มา: แผนผังอาคาร สํานกัโยธาธกิารและผังเมอืง) 
 

หมายเลข  ๑ 
 

ที่อยู บานเลขที่ ๒๒๐ หมูที่ ๑ ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์  ทายาทนายเสง นางเล็ก บรมธนรัตน 

 

ประวัติ นางสาวพิมลวรรณ พงศพนรัตน ใหสัมภาษณวา บานหลังนี้อายุราว ๗๐-

๘๐ ป สรางขึ้นในระยะเดียวกับบานของตน ในรุนของนายเสง และนางเล็ก บรมธนรัตน ปจจุบัน

ตกทอดสูทายาทรุนลูก  

 

ลักษณะทางกายภาพ มีลักษณะเปนเรือนแถวโครงสรางไม ๒ ชั้น ขนาด ๒ คูหา 

ตัวเรือนวางแนวขนานกับถนนโดยหันหนาสูถนน หลังคาทรงปนหยามุงกระเบื้องวาว ผนังเปนไม

กระดานตีตามแนวนอน ชั้นบนสวนดานหนายื่นออกมาจากตัวอาคารมีเสารองรับ ทํานองเดียวกับ

ระเบียงแตมีลักษณะปดทึบ มีชองหนาตางดานขาง ผนังดานหนาใชกระดานเรียงตอดวยวิธีเขา

ล้ินในแนวตั้ง มีชองประตูคูหาละ ๑ ชอง ดานขางประตูขนาบดวยหนาตาง เหนือบานประตูและ

บานหนาตางติดชองลมฉลุลาย จากลักษณะของผนังดานหนาซึ่งมีลักษณะดังกลาว อาจจะเกิด



๑๙๓ 
 

จากการซอมแซมดัดแปลงสวนที่เคยเปนระเบียง ดวยการกั้นดานขางและขยับผนังอาคาร

ดานหนาสวนที่เคยเปดออกสูระเบียงมาขางหนา เพื่อปดลอมพื้นที่ระเบียงเปนพื้นที่ใชสอยภายใน 

ประตูบานเปนบานเฟยม เหนือบานประตูติดชองลมฉลุลาย ดานหนามีชายคาคลุมทางเดินบาท

วิถี    

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัยกึ่งรานคา 

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัยกึ่งรานคา  

 

  

รูปที่ ๑๕๘ เรือนแถวทายาทนายเสง นางเล็ก บรมธนรัตน 

 

 

 

 



๑๙๔ 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๕๙ ลายฉลุชองลม เรือนแถวทายาทนายเสง นางเล็ก บรมธนรัตน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๖๐ ลายฉลุชองลม เรือนแถวทายาทนายเสง นางเล็ก บรมธนรัตน 
 



๑๙๕ 
 

หมายเลข  ๒  
 

ชื่อ วัฒนาพร   

 

ที่อยู บานเลขที่ ๒๒๗, ๒๓๑, ๒๓๐, ๒๓๓ หมูที่ ๑ ตาํบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมยุ  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายเกง นางประนอม พงศพนรัตน และทายาทนายขีโลง 

(อาง, เลี้ยง) และนางกิมหวย ภูวณิชย   

 

ประวัติ นางสาวพิมลวรรณ พงศพนรัตน ใหสัมภาษณวา เรือนแถวทั้ง ๕ คูหานี้ 

อายุประมาณ ๗๐-๘๐ ป เปนมรดกตกทอดสูทายาทของนางกิ้มหวย (แซโยว) ภูวณิชย จํานวน ๒ 

คูหาทางดานขวาสวนที่ดําเนินกิจการคาในชื่อยี่หอ วัฒนาพร เปนกรรมสิทธิ์ของบิดา คือ นายเกง 

พงศพนรัตน บุตรนางกิ้มหวย เกิดจากสามีเกา สวนจํานวน ๓ คูหา ทางดานซายเปนกรรมสิทธิ์

ของคุณอา ๓ ทาน ทายาทนางกิ้มหวย เกิดจาก นายขีโลง (อาง, เลี้ยง) ภูวณิชย คือ นายมงคล (จี้

บาว) นางสาวสมบูรณ (กิ้มกี้) และนายเดชา (จี้ผง)   

นางสาวพิมลวรรณ พงศพนรัตน ใหขอมูลเพิ่มเติมวา นายเกง พงศพนรัตน ดําเนิน

กิจการคาขายหลายประเภท อาทิ จําหนายเครื่องอุปโภคบริโภค ตั้งโรงผลิตน้ํามะเน็ด และผลิต

กระแสไฟฟาจําหนายในชุมชนบานหัวถนน  

 

ลักษณะทางกายภาพ มีลักษณะเปนเรือนแถวโครงสรางไม ๒ ชั้น ขนาด ๕ คูหา 

ตัวเรือนวางแนวขนานกับถนนโดยหันหนาสูถนน หลังคาทรงปนหยามุงกระเบื้องวาว ปจจุบัน

ไดรับการซอมแซมเปลี่ยนเปนกระเบื้องลอน ผนังเปนไมกระดานตีตามแนวนอน ชั้นบนสวน

ดานหนายื่นออกมาจากตัวอาคารมีเสารองรับ ทํานองเดียวกับระเบียงแตมีลักษณะปดทึบ ผนัง

ดานหนามีชองประตูคูหาละ ๑ ชอง ผนังดานหนาปจจุบันไดรับการซอมแซมเปลี่ยนแปลง

แตกตางจากลักษณะเดิม ซึ่งอาจจะเกิดจากการซอมแซมดัดแปลงสวนที่เคยเปนระเบียง ดวยการ

กั้นดานขางและขยับผนังอาคารดานหนา  สวนที่เคยเปดออกสูระเบียงมาขางหนา เพื่อปดลอม

พื้นที่ระเบียงเปนพื้นที่ใชสอยภายใน ประตูบานเปนบานเฟยม สองคูหาทางดานขวามือ ซึ่งเปน

บานเลขที่ ๒๒๗ และ ๒๓๑ บริเวณเหนือบานประตูติดชองลมฉลุลาย ตรงกลางปดทึบไวติดตั้ง



๑๙๖ 
 

ปายชื่อรานคา สวนอีกสามคูหาทางดานซายติดชองลมไมลักษณะคลายลูกกรง ดานหนามี

ชายคาคลุมทางเดินบาทวิถี 

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัยกึ่งรานคา 

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัยกึ่งรานคา   

 

        
 
 

 

 

 

รูปที่ ๑๖๑ ลายฉลุชองลม รานวัฒนาพร                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  ๑๖๒ ค้ํายันกันสาดดานหนารานวัฒนาพร 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๖๓ รานวัฒนาพร 



๑๙๗ 
 

หมายเลข  ๓ 
 

ชื่อ ภูริพันธุพานิช  

 

ที่อยู บานเลขที่ ๒๘๘ หมูที ่๑ ตําบลมะเรต็ อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสรุาษฎรธาน ี

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายแพทยทวีศกัดิ์ ภูริพันธุ  

 

ประวัติ นางสุนีย ศรีฟา ใหสัมภาษณวา อาคารหลังนี้มีอายุรวม ๙๐ ป สรางขึ้น

ภายหลังบานของตน โดยใชชางชุดเดียวกัน เปนชางฝมือที่คุณลุง คือ นายขิด (แซดาน) ตนสกุล 

เชิญมาจากกรุงเทพฯ ถือเปนอาคารรุนแรกในเกาะสมุย ที่ประดับตกแตงดวยลวดลายไมฉลุตาม

แบบอยางบานเรือนในกรุงเทพฯ  

ในอดีตเปนที่ดําเนินกิจการคาภายใตยี่หอ ภูริพันธุพานิช ของนายขีเกียว (ลักษณ) 

ภูริพันธุ ทายาทคนสุดทองของนายหงเซง และนางบกบ แซภู พอคาชาวจีนไหหลําผูบุกเบิกการคา          

เนื้อมะพราวแหงระหวางเกาะสมุยกับเกาะสิงคโปร โดยใชชื่อยี่หอ เซง ฮง หลี 

ปจจุบันเปนมรดกตกทอดสูบุตรชาย คือ นายแพทยทวีศักดิ์ ภูริพันธุ 

 

ลักษณะทางกายภาพ มีลักษณะเปนเรือนแถวโครงสรางไม ๒ ชั้น ขนาด ๒ คูหา 

ตัวเรือนวางแนวขนานกับถนนโดยหันหนาสูถนน หลังคาทรงปนหยามุงกระเบื้องวาว ปจจุบัน

ไดรับการซอมแซมเปลี่ยนเปนกระเบื้องลอน บริเวณชายคาประดับแผนไมฉลุลาย ผนังเปนไม

กระดานตีตามแนวนอน ผนังตอนบนตอกับสวนหลังคาติดชองลมฉลุลายทั้ง ๔ ดาน ชั้นบน

ดานหนามีระเบียง ผนังดานหนาใชกระดานเรียงตอดวยวิธีเขาลิ้นในแนวตั้ง มีชองประตูเปดออกสู

ระเบียงคูหาละ ๑ ชอง ดานขางประตูขนาบดวยหนาตาง พื้นชั้นลางปูกระเบื้องซีเมนต ประตูบาน

ชั้นลางเปนบานเฟยม เหนือบานประตูติดชองลมฉลุลาย มีชายคาคลุมทางเดินบาทวิถี   
 
ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัยกึ่งรานคา 

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย  



๑๙๘ 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๖๔ ภูริพันธุพานิช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ ๑๖๕ ลายฉลุเชิงชายและชองลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๑๖๖ ลายฉลุชองลม 



๑๙๙ 
 

หมายเลข  ๔ 
 
ชื่อ งามพรรณ 
 
ที่อยู บานเลขที่ ๒๗๗ หมูที ่๑ ตําบลมะเรต็ อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสรุาษฎรธาน ี
 
ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางสุนีย ศรีฟา     
 
ประวัติ นางสุนีย ศรีฟา ใหสัมภาษณวา อาคารหลังนี้มีอายุรวม ๙๐ ป สรางขึ้นใน

รุนคุณตาคุณยาย คือ นายเอียด และนางอร แซดาน โดยกลุมชางฝมือที่คุณลุง คือ นายขิด (แซ

ดาน) ตนสกุล เชิญมาจากกรุงเทพฯ นาจะเปนอาคารหลังแรกในเกาะสมุย ที่ประดับตกแตงดวย

ลวดลายไมฉลุตามแบบอยางบานเรือนในกรุงเทพฯ และเปนอาคารตนแบบที่ใหอิทธิพลในดาน

รูปแบบการตกแตงอาคารดวยลวดลายไมฉลุแกอาคารอื่นๆ ในพื้นที่เกาะสมุย  

ตอมาเปนมรดกตกทอดมาสูมารดา คือ นางแจง (สมรสกับนายฉั้งงอ แซส่ัว) ซึ่งเปน

ธิดาคนเล็กของครอบครัว ปจจุบันตกทอดเปนกรรมสิทธิ์ของตน  
 
ลักษณะทางกายภาพ มีลักษณะเปนเรือนแถวโครงสรางไม ๒ ชั้น ขนาด ๓ คูหา 

ตัวเรือนวางแนวขนานกับถนนโดยหันหนาสูถนน หลังคาทรงปนหยาเดิมมุงกระเบื้องวาว ปจจุบัน

ไดรับการซอมแซมเปลี่ยนเปนสังกะสี ผนังชั้นลางเปนไมกระดานตีตามแนวนอน ผนังชั้นบนใช

กระดานเรียงตอดวยวิธีเขาลิ้นในแนวตั้ง ตอนบนติดชองลมฉลุลายทั้ง ๔ ดาน ผนังชั้นบน

ดานหนามีลักษณะเปนชองประตูสลับกับหนาตาง ประกอบดวยประตู ๔ บาน หนาตาง ๓ บาน 

จากลักษณะของผนังดานหนาซึ่งมีลักษณะดังกลาว เจาของบานใหขอมูลวาเกิดจากการซอมแซม

ดัดแปลงสวนที่เคยเปนระเบียงรอบตัวอาคาร ดวยการรื้อถอนสวนที่เปนระเบียงออก พื้นชั้นลางปู

กระเบื้องซีเมนต ประตูบานเปนบานเฟยม เหนือบานประตูติดชองลมฉลุลาย ดานหนามีชายคา

คลุมทางเดินบาทวิถี  

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัยกึ่งรานคา 

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย และดําเนินกิจการตัดเย็บเส้ือผา 

 

   



๒๐๐ 
 

 
 

รูปที่ ๑๖๗ รานงามพรรณ 
 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๖๘ ลายฉลุชองลม รานงามพรรณ 
 
 



๒๐๑ 
 

หมายเลข  ๕ 
 
ชื่อ โรงแรมบูรพา 
 
ที่อยู บานเลขที่ ๒๗๓ หมูที่ ๑ ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายทวีโชค ภูริพันธุ     
 
ประวัติ นางสุนีย ศรีฟา ใหสัมภาษณวา อาคารหลังนี้มีอายุประมาณ ๕๐ ปเศษ ใน

อดีตนายลักษณ (ขีเกียว) ภูริพันธุ ทายาทคนสุดทองของนายหงเซง และนางบกบ แซภู พอคาชาว

จีนไหหลําผูบุกเบิกการคาเนื้อมะพราวแหงระหวางเกาะสมุยกับเกาะสิงคโปร โดยใชชื่อยี่หอ            

เซง ฮง หลี เปดดําเนินกิจการในลักษณะของโรงแรม ใชชื่อวา “โรงแรมบูรพา” โดยพื้นที่ชั้นบนใช

เปนที่พักแรม พื้นที่ชั้นลางใชเปนที่เก็บสินคา และดําเนินกิจการซื้อขายเนื้อมะพราวแหง นับเปน

โรงแรมแหงแรกของเกาะสมุย เปดดําเนินกิจการอยูระยะหนึ่งก็ซบเซา นายลักษณ (ขีเกียว)         

ภูริพันธุ จึงหันไปเปดกิจการโรงแรมขึ้นอีกแหงหนึ่งที่ชุมชนหนาทอนใชชื่อวา “โรงแรมชายทะเล”  
 
ลักษณะทางกายภาพ มีลักษณะเปนเรือนแถวโครงสรางไม ๒ ชั้น ขนาด ๒ คูหา 

ตัวเรือนหันจั่วขนานกับถนนโดยหันหนาสูถนน หลังคาเดิมมุงกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการ

ซอมแซมเปลี่ยนเปนกระเบื้องลอน ผนังเปนไมกระดานตีตามแนวนอน ผนังชั้นบนดานหนามีชอง

หนาตางคูหาละ ๒ บาน ลักษณะเปนบานเปด เหนือบานหนาตางมีชองลม พื้นชั้นลางปูกระเบื้อง

ซีเมนต ประตูบานเปนบานเฟยม เหนือบานประตูติดชองลม ดานหนามีชายคาคลุมทางเดินบาท

วิถี    
 
ประโยชนใชสอยในอดีต ชั้นบนใชเปนที่พักแรมในลักษณะของโรงแรม พื้นที่ชั้น

ลางใชเปนที่เก็บสินคา และดําเนินกิจการซื้อขายเนื้อมะพราวแหง 
 
ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ถูกปลอยทิ้งราง  

  

 

 



๒๐๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๖๙ โรงแรมบูรพา 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๗๐ โรงแรมบูรพา 
 
 
 



๒๐๓ 
 

หมายเลข  ๖ 
 
ที่อยู บานเลขที่ ๒๖๖ หมูที่ ๑ ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
ผูถือครองกรรมสิทธิ์ ทายาทนายดํา นางแข ใจกวาง    
 
ประวัติ นางสุนีย ศรีฟา ใหสัมภาษณวา อาคารหลังนี้มีอายุประมาณ ๘๐ ปเศษ 

ปลูกสรางในรุนของนายดํา และนางแข ใจกวาง ซึ่งธิดาคนหนึ่งของครอบครัวนี้ คือ นางกลัด ได

สมรสกับนายลักษณ (ขีเกียว) ภูริพันธุ ทายาทคนสุดทองของนายหงเซง และนางบกบ แซภู 

พอคาชาวจีนไหหลําผูบุกเบิกการคาเนื้อมะพราวแหงระหวางเกาะสมุยกับเกาะสิงคโปร โดยใชชื่อ

ยี่หอ เซง ฮง หลี มีทายาท คือ  

๑.นางสมจิตร จุฬารัตน (สมรสกับ ดร. อัคราธร จุฬารัตน) 

๒.นายแพทยทวีศักดิ์ ภูริพันธุ 

๓.นายทวีโชค ภูริพันธุ  
 
ลักษณะทางกายภาพ มีลักษณะเปนเรือนแถวโครงสรางไม ๒ ชั้น ขนาด ๒ คูหา 

ตัวเรือนหันจั่วขนานกับถนนโดยหันหนาสูถนน หลังคาเดิมมุงกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการ

ซอมแซมเปลี่ยนเปนกระเบื้องลอน ผนังเปนไมกระดานตีตามแนวนอน ชั้นบนสวนดานหนายื่น

ออกมาจากตัวอาคารมีเสารองรับ ทํานองเดียวกับระเบียงแตมีลักษณะปดทึบ มีชองหนาตาง

ดานขาง ผนังดานหนาตอนลางเปนลูกฟกตอนบนเปนบานเกล็ด มีชองประตูคูหาละ ๑ ชอง เหนือ

บานประตูติดชองลมฉลุลายจากลักษณะของผนังดานหนาซึ่งมีลักษณะดังกลาว อาจจะเกิดจาก

การซอมแซมดัดแปลงสวนที่เคยเปนระเบียง ดวยการกั้นดานขางและขยับผนังอาคารดานหนา

สวนที่เคยเปดออกสูระเบียงมาขางหนา เพื่อปดลอมพื้นที่ระเบียงเปนพื้นที่ใชสอยภายใน ประตู

บานเปนบานเฟยม เหนือบานประตูตดิชองลมฉลุลาย ดานหนามีชายคาคลุมทางเดินบาทวิถี   
 
ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัยกึ่งรานคา 
 
ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย  

 

  



๒๐๔ 
 

 
 

รูปที่ ๑๗๑ เรือนแถวนายดํา นางแข ใจกวาง 

 

 
 

รูปที่ ๑๗๒ เรือนแถวนายดํา นางแข ใจกวาง 



๒๐๕ 
 

 

รูปที่ ๑๗๓ แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม สถาปตยกรรมพืน้ถิน่เกาะสมยุ ประเภทเรือนแถว 

          ชมุชนบานหัวถนน หมูที ่๑ ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธาน ี

        แสดงที่ตัง้เรือนแถว จาํนวน ๖ หลัง 

(ที่มา: แผนผังอาคาร สํานักโยธาธกิารและผังเมือง) 
 

๒.ยานชุมชนบานหนาทอน หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง ยานชุมชนบานหนาทอน

เปนชุมชนทางการคาที่สําคัญของเกาะสมุย การกอตัวของชุมชนจนกระทั่งพัฒนาเปนชุมชน

การคา การคมนาคมที่สําคัญขึ้นแทนที่ชุมชนบานหัวถนนในเวลาตอมา สันนิษฐานวานาจะมี

ความสัมพันธกับการยายที่ทําการของทางราชการจากบานดอนแตง ซึ่งอยูใกลเคียงกับบานหัว

ถนน มายังบริเวณบานหนาทอนใน พ.ศ. ๒๔๔๙  

ในเวลาตอมา ตระกูลพอคาที่สําคัญตางยายสถานที่ประกอบการจากยานบานหัว

ถนนมาตั้งหางรานแหงใหมในยานชุมชนใหมแหงนี้ อาทิ ตระกูลนายหงเซง แซภู ที่ไดมีการขึ้น

ปายแผนใหญประกาศชื่อยี่หอ “เซง ฮง หลี” และตระกูลนายหงกี่ แซล้ิม ที่ไดมีการขึ้นปายแผน

ใหญประกาศชื่อยี่หอ “มง เชียง” ซึ่งทั้งสองยี่หอนี้ไดทําการติดตอคาขายเนื้อมะพราวแหงไปยัง

เกาะสิงคโปร หรือที่เรียกดวยภาษาจีนไหหลําวา “เตี้ยนจิ้วโพ” (สัมภาษณนายสุรกิจ ภูวณิชย, ๑๙ 

มีนาคม ๒๕๕๓)  



๒๐๖ 
 

แมวายานชุมชนบานหนาทอน ซึ่งดํารงสถานภาพชุมชนยานการคา การคมนาคม           

ที่สําคัญของเกาะสมุยมาจวบจนกระทั่งปจจุบัน สงผลใหไดรับอิทธิพลของวัฒนธรรมปจจุบัน และ

มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งวิถีชีวิตความเปนอยู ตลอดจนรูปแบบเรือนพักอาศัยคอนขางรวดเร็วและมี

ปริมาณการเปลี่ยนแปลงมาก แตก็ยังคงเหลือเรือนแถวไมสองขางถนนบริเวณถนนสายกลาง       

ที่แสดงถึงการเปนชุมชนการคา การคมนาคม ที่มีพัฒนาการมายาวนาน  

 

 
               

รูปที่ ๑๗๔ แผนที่ชมุชนบานหนาทอน (ที่มา: แผนผังอาคาร สํานักโยธาธิการและผังเมือง) 
 



๒๐๗ 
 

สํารวจพบสถาปตยกรรมพื้นถิ่นประเภทเรือนเดี่ยวที่ยังคงแสดงถึงเอกลักษณดั้งเดิม     

อยางชัดเจน จํานวน ๑๒ รายการ คือ 

 
หมายเลข  ๑ 
 

ชื่อ บานนันทพาณิชย 

 

ที่อยู บานเลขที่ ๗๒ หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายแพทยสุวิทย นันทพานิช 

 

ประวัติ สรางประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๔๙๖ นายชํานาญ นันทพานิช (โกตา)เปน

เจาของบาน นายตู เกตุมุนินทร เปนนายชาง และสาเหตุที่ชื่อ “บานนันทพาณิชย” สะกดไม

เหมือนกับนามสกุล “นันทพานิช” ของผูเปนเจาของ นายแพทยสุวิทย นันทพานิช บุตรนาย

ชํานาญกลาววาตนเปนผูไปติดตอทําปายชื่อบานจากรานคายานสะพานดํา กรุงเทพฯ ดวยตนเอง 

แตคาดวานาจะเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทําปาย  

 

ลักษณะทางกายภาพ เปนที่พักอาศัยกึ่งรานคาแบบอาณานิคมรุนแรกในเกาะสมุย 

หากไดปรับประยุกตวิธีการกอสรางและวัสดุตามสภาพแวดลอม โครงสรางชั้นลางประกอบดวย

เสาชวงกลางบาน และกําแพงรอบบานเปนสวนรับน้ําหนัก กําแพงเปนคอนกรีตหลอเสริมดวย

เหล็กรางรถไฟ เปนคอนกรีตเปลือยไมฉาบผิว ประตูหนาบานเปนบานเฟยม พื้นปูกระเบื้องหินขัด

ตามสมัยนิยม สลับสีเขียวแดง ซึ่งสั่งมาจากรานคาบริเวณสะพานเฉลิมโลก กรุงเทพฯ ชั้นบนเปน

โครงสรางไม เสาทําจากไมเคี่ยม พื้น ผนัง และฝาเพดาน ทําจากไมหลุมพอ ซึ่งเปนไมคุณภาพดี

ของเกาะสมุย สวนประตูและหนาตางทําจากไมสัก ส่ังซื้อจากจากรุงเทพฯ ลักษณะหนาตางเปน

บานเปดและมีบานเกร็ดกระทุงในบานเปด ตามลักษณะหนาตางอาคารแบบอาณานิคม ซึ่ง

เหมาะสมกับภูมิอากาศแบบรอนชื้น หลังคาแตเดิมมุงดวยกระเบื้องวาว ปจจุบันเปลี่ยนเปน

กระเบื้องลูกฟูก  

 
 



๒๐๘ 
 

ประโยชนใชสอยในอดีต เมื่อแรกสรางเสร็จ ชั้นบนใชเปนที่พักอาศัยของสมาชิก

ในครอบครัวตลอดจนญาติและ  มิตรสหาย พื้นที่ชั้นลางดานหลังใชเปนที่เก็บสินคา ครัว และ

พื้นที่พักผอน ดานหนาใชเปนที่ตั้ง หางหุนสวน นําไทย จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจหลายอยาง อาทิ 

เปนตัวแทนจัดหามะพราวแหงใหบริษัท ลีเวอรบราเธอร กิจการเดินเรือระหวางบานดอนและ

เกาะสมุย กิจการคามะพราว ตัวแทนจัดหาสินคาใหกับเรือตาง ๆ (เอเยนตเรือ) ตัวแทนจําหนาย

สุราและสินคาอื่น ๆ ประมาณปลายป ๒๕๐๓ นายแพทยสุวิทย นันทพานิช บุตรชายคนที่ ๒ 

สําเร็จปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต กลับมาเปดคลินิกรักษาพยาบาลผูปวย ทั้งคนไขนอกและ

คนไขใน ในทํานองเดียวกับโรงพยาบาลขนาดยอมเนื่องจากในขณะนั้นที่เกาะสมุยยังไมมี

โรงพยาบาล จึงอาจถือไดวาในระยะดังกลาวบทบาทของ “บานนันทพาณิชย” ไดปรับเปลี่ยนจาก

ศนูยกลางธุรกิจมาเปนศูนยกลางทางการแพทยของชุมชน   

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย และเปดดําเนินการเปนคลินิก

รักษาพยาบาลผูปวย  

 

 
 

รูปที่ ๑๗๕ บานนนัทพาณิชย 
 



๒๐๙ 
 

หมายเลข  ๒  
 

ที่อยู บานเลขที่ ๖๙, ๗๑ หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร-

ธานี 

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางยกเจี้ยน แซเดี่ยว 

 

ประวัติ  นางลัดดา จันทรเจริญ ใหสัมภาษณวา นางเทียบ เจริญชอบ (สมรสกับ

นายเพิ่ม เจริญชอบ) ไดรับมรดกบานหลังนี้จากบิดามารดา คือ พระยาเจริญราชภักดี (สิงห 

สุวรรณรักษ) นายอําเภอคนแรกของเกาะสมุย และคุณหญิงเจริญราชภักดี (วัฒน สุวรรณรักษ) 

ตอมาตกทอดสูทายาท คือ นายสุมล เจริญชอบ แตนางอําภา สุทธิกลม (ภรรยานายดิลก สุทธิ

กลม นายอําเภอเกาะสมุยคนที่ ๑๗  ดํารงตําแหนงระหวาง พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๓) ในฐานะธิดา

คนเดียวของนายเพิ่ม และนางเทียบ เจริญชอบ ไดใชเปนที่พักอาศัยตอมาจากบิดามารดา  

ปจจุบันทายาทขายใหนางยกเจี้ยน แซเดี่ยว 

 

ลักษณะทางกายภาพ มีลักษณะเปนเรือนแถวโครงสรางไม ๒ ชั้น ขนาด ๔ คูหา 

ตัวเรือนวางแนวขนานกับถนนโดยหันหนาสูถนน หลังคาทรงปนหยาเดิมมุงกระเบื้องวาว ปจจุบัน

ไดรับการซอมแซมเปลี่ยนเปนกระเบื้องลอน ผนังเปนไมกระดานตีตามแนวนอน ชั้นบนสวน

ดานหนายื่นออกมาจากตัวอาคารมีเสารองรับ ทํานองเดียวกับระเบียงแตมีลักษณะปดทึบ 

ของเดิมมีชองหนาตางคูหาละ ๒ บาน ลักษณะเปนบานเปด เหนือบานหนาตางมีชองกรุกระจกใช

เปนชองแสง ปจจุบันไดรับการซอมแซมเปลี่ยนแปลงแตกตางจากลักษณะเดิมไปบาง พื้นชั้นลาง

ปูดวยไมกระดาน ประตูบานเปนบานเฟยม ชวงลางเปนลูกฟกกระดานดุนชวงบนเปนบานเกล็ด 

เหนือบานประตูติดชองลมฉลุลาย ดานหนามีชายคาคลุมทางเดินบาทวิถี    

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัย  

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน บางสวนใชเปนที่เก็บของ บางสวนดัดแปลงเปน

รานคา   



๒๑๐ 
 

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๗๖ บานเดิมนางเทยีบ นายเพิ่ม เจริญชอบ  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ ๑๗๗ บานเดิมนางเทยีบ นายเพิ่ม เจริญชอบ  

 
 



๒๑๑ 
 

หมายเลข ๓    
 

ชื่อ แมเนี่ยม 

 

ที่อยู บานเลขที่ ๘๗ หมูที ่๓ ตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสรุาษฎรธาน ี

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางสาวสมสุข อารยางกูร    

 

ประวัติ นางเสาวนีย อารยางกูร นองสาวเจาของบาน ใหสัมภาษณวา บานหลังนี้

อายุประมาณ ๙๐ ป สรางรวมกันชุดเดียวกับรานกิ๊ดเสง ตั้งแตสมัยคุณตาคุณยาย คือ นายตกคี้ 

สกุลเดิมแซบาง ตอมาเปลี่ยนเปนอารยางกูร และนางนวล นับเปนรานคารุนแรกๆ ในชุมชนตลาด

หนาทอน ควบคูกับรานแมเกตุ ดําเนินกิจการจําหนายเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งสั่งเขามาจากพระ

นครและตัวเมืองบานดอน (ปจจุบัน คือ อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี) ตอมาไดกั้นแบงเปน 

๒ คูหา สวนคูหานี้ตกทอดมาสูบิดาและมารดา คือ นายแดง และนางเนี่ยม อารยางกูร ปจจุบัน

เปนกรรมสิทธิ์ของน.ส.สมสุข อารยางกูร พี่สาว   

 

ลักษณะทางกายภาพ มีลักษณะเปนเรือนแถวโครงสรางไม ๒ ชั้น สรางรวมกันชุด

เดียวกับรานกิ๊ดเสง เปนเรือนแถวขนาด ๒ คูหา กั้นตรงกลางแบงเปน ๒ หอง ตัวเรือนวาง

แนวขนานกับถนนโดยหันหนาสูถนน หลังคาทรงปนหยามุงกระเบื้องวาว ผนังเปนไมกระดานตี

ตามแนวนอน ชั้นบนสวนดานหนายื่นออกมาจากตัวอาคารมีเสารองรับ ทํานองเดียวกับระเบียง

แตมีลักษณะปดทึบ ผนังดานหนาของเดิมมีลักษณะคลายฝาถังชวงบนเปนชองหนาตาง ปจจุบัน

ไดรับการซอมแซมเปลี่ยนแปลงแตกตางจากลักษณะเดิมไปบาง พื้นชั้นลางปูดวยไมกระดาน 

ประตูบานเปนบานเฟยม เหนือบานประตูติดชองลมฉลุลาย ชวงกลางปดทึบใชสําหรับติดตั้งปาย

ชื่อรานคา ดานหนามีชายคาคลุมทางเดินบาทวิถี 

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัยกึ่งรานคา 

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัยกึ่งรานคา 



๒๑๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๗๘  รานแมเนีย่ม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ ๑๗๙ รานแมเนีย่ม 



๒๑๓ 
 

หมายเลข  ๔  
 

ชื่อ กิ๊ดเสง  

 

ที่อยู บานเลขที่ ๘๘ หมูที ่๓ ตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสรุาษฎรธาน ี

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นางอุบล จารุปกรณ    

 

ประวัติ นางเสาวนีย อารยางกูร ญาติเจาของบาน ใหสัมภาษณวา บานหลังนี้อายุ

ประมาณ ๙๐ ป สรางรวมกันชุดเดียวกับรานแมเนี่ยม ตั้งแตสมัยคุณตาคุณยาย คือ นายตกคี้ 

สกุลเดิมแซบาง ตอมาเปลี่ยนเปนอารยางกูร และนางนวล นับเปนรานคารุนแรกๆ ในชุมชนตลาด

หนาทอน ควบคูกับรานแมเกตุ ดําเนินกิจการจําหนายเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งสั่งเขามาจากพระ

นครและตัวเมืองบานดอน (ปจจุบัน คือ อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี) ตอมาไดกั้นแบงเปน 

๒ คูหา สวนคูหานี้ตกทอดมาสูคุณปา คือ นางโพง จารุปกรณ ปจจุบันเปนกรรมสิทธิ์ของธิดานาง

โพง คือ นางอุบล จารุปกรณ 

 

ลักษณะทางกายภาพ มีลักษณะเปนเรือนแถวโครงสรางไม ๒ ชั้น สรางรวมกันชุด

เดียวกับรานแมเนี่ยม เปนเรือนแถวขนาด ๒ คูหา กั้นตรงกลางแบงเปน ๒ หอง ตัวเรือนวาง

แนวขนานกับถนนโดยหันหนาสูถนน หลังคาทรงปนหยามุงกระเบื้องวาว ผนังเปนไมกระดานตี

ตามแนวนอน ชั้นบนสวนดานหนายื่นออกมาจากตัวอาคาร มีเสารองรับ ทํานองเดียวกับระเบียง

แตมีลักษณะปดทึบ ผนังดานหนาของเดิมมีลักษณะคลายฝาถังชวงบนเปนชองหนาตาง ปจจุบัน

ไดรับการซอมแซมเปลี่ยนแปลงแตกตางจากลักษณะเดิมไปบาง พื้นชั้นลางปูดวยไมกระดาน 

ประตูบานเปนบานเฟยม เหนือบานประตูติดชองลมฉลุลาย ชวงกลางปดทึบใชสําหรับติดตั้งปาย

ชื่อรานคา ดานหนามีชายคาคลุมทางเดินบาทวิถี 

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัยกึ่งรานคา 

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัยกึ่งรานคา  

 



๒๑๔ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๘๐ รานกิ๊ดเสง 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๘๑ รานกิ๊ดเสง 



๒๑๕ 
 

หมายเลข  ๕ 
 

ชื่อ บานสายกลาง 

 

ที่อยู บานเลขที่ ๑๑๘ หมูที ่๓ ตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธาน ี

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ ร.ต.ขนบ นางระเบยีบ วิริยานนท  

 

ประวัติ นางระเบียบ วิริยานนท เจาของบาน อาชีพคาขาย ใหสัมภาษณวา อายุ

บานประมาณ ๖๐-๗๐ ป ร.ต.ขนบ วิริยานนท บิดา คือ หมื่นประคองธุระราษฎร (ประคอง วิริยา

นนท หรือ หาญกวั้ง แซฮั่น) มารดา คือ นางกลํา สกุลเดิมมีแสง ร.ต.ขนบเปนผูมีความคิดริเร่ิม

บุกเบิกธุรกิจหลายอยางในเกาะสมุย อาทิ กิจการโรงไฟฟาเอกชน กอนที่การไฟฟาสวนภูมิภาค

เขามาดําเนินการ กิจการเรือโดยสารประจําทาง เกาะสมุย-บานดอน โรงยอยหิน เอเยนตคา

มะพราว โรงงานน้ํามันมะพราว เปนตน นางระเบียบ วิริยานนท กําเนิดในวงศญาติหมื่นเทพ 

(พริก ทวยเจริญ) และทานหนู มารดา คือ นางเขียน สืบสายโลหิตมาจากนางคง ธิดาขุนชํานาญภู

ผา (ผอม ทวยเจริญ) อดีตกํานันตําบลตลิ่งงาม ในชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว บิดา คือ นายชุม พูนผล อดีตผูใหญบานหมู ๒ เกาะแตน ตําบลตลิ่งงาม 

 

ลักษณะทางกายภาพ มีลักษณะเปนเรือนแถวโครงสรางไม ๒ ชั้น ขนาด ๒ คูหา 

ตัวเรือนหันจั่วขนานกับถนนโดยหันหนาสูถนน หลังคาเดิมมุงกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการ

ซอมแซมเปลี่ยนเปนกระเบื้องลอน ผนังเปนไมกระดานตีตามแนวนอน ชั้นบนของเดิมมีชอง

หนาตางคูหาละ ๒ บาน ลักษณะเปนบานเปด เหนือบานหนาตางมีชองกรุกระจกใชเปนชองแสง 

ปจจุบันไดรับการซอมแซมเปลี่ยนแปลงแตกตางจากลักษณะเดิมไปบาง ประตูบานเปนบานเฟยม

ชวงลางมีลักษณะเปนลูกฟกกระดานดุนชวงบนเปนบานเกล็ด เหนือบานประตู ติดชองลม 

ดานหนามีชายคาคลุมทางเดินบาทวิถี   

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัยกึ่งรานคา 

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัยกึ่งรานคา  



๒๑๖ 
 

                                

 
 

รูปที่ ๑๘๒ บานสายกลาง 

 
หมายเลข  ๖ 
 

ชื่อ สินอุดม 

 

ที่อยู บานเลขที่ ๑๒๘ หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธาน ี

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายแซร วัชรสินธุ    

 

ประวัติ นายแซร วัชรสินธุ เจาของบาน อาชีพคาขาย ใหสัมภาษณวา อายุบานหลัง

นี้ประมาณ ๖๐-๗๐ป 

 
 
 



๒๑๗ 
 

ลักษณะทางกายภาพ มีลักษณะเปนเรือนแถวโครงสรางไม ๒ ชั้น ขนาด ๒ คูหา 

ตัวเรือนหันจั่วขนานกับถนนโดยหันหนาสูถนน หลังคามุงกระเบื้องวาว ผนังเปนไมกระดานตีตาม

แนวนอน ชั้นบนของเดิมมีชองหนาตางคูหาละ ๒ บาน ลักษณะเปนบานเปดติดบานเกล็ดกระทุง

ในบานเปด เหนือบานหนาตาง มีชองกรุกระจกใชเปนชองแสง ประตูบานเปนบานเฟยมชวงลาง

ลักษณะเปนลูกฟกกระดานดุน เหนือบานประตูติดชองลม ดานหนา  มีชายคามุงกระเบื้องลอน

คลุมทางเดินบาทวิถี   

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัยกึ่งรานคา 

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัยกึ่งรานคา 

 

   

 
 

รูปที่ ๑๘๓ รานสินอุดม 

 

 



๒๑๘ 
 

หมายเลข  ๗   
 

ชื่อ เชียงหลี  

 

ที่อยู บานเลขที่ ๑๒๔, ๑๒๗ หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ-

ราษฎรธานี 

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์  นางสาวพวงพรรณ เบญจกุล  

 

ประวัติ นางสาวพวงพรรณ เบญจกุล เจาของบาน ใหสัมภาษณวา บานหลังนี้ตก

ทอดมาถึงรุน ของตน นับเปนรุนที่ ๓ อายุบานนาจะมากกวา ๘๐ ป ผูสรางบานเปนคุณตาและ

คุณยาย คือ นายจี้เตี้ยน และนางแดง แซภู ซึ่งเปนญาติรุนหลานของนายหงเซง แซภู เจาของ

กิจการคายี่หอ  เซง ฮง หลี พอคาชาวจีนไหหลําผูบุกเบิกการคาเนื้อมะพราวแหงระหวางเกาะสมุย

กับเกาะสิงคโปร ตกทอดมาสูมารดา คือ นางแปลก สมรสกับนายหยกเขี้ยม (ถัด) ตัมพวิบูลย (แซ

เดี่ยว) ทายาท นายติ้วโลน และนางหีดนุย แซเดี่ยว (ตัมพวิบูลย)  

ตามบันทึกสวนตัวของนายสุรกิจ (จี้กิ๊ด) ภูวณิชย บุตรนางกิ้มลั่น (ตัมพวิบูย) ภู

วณิชย และนายขีโลง (อาง, เลี้ยง) ภูวณิชย กลาวไววา นายติ้วโลน แซเดี่ยว เดินทางจากประเทศ

จีนเขามาสูประเทศไทยเฉกเชนคนจีนทั่วไป ไดสมรสกับนางหีดนุย ชาวบานหนาคาย ตําบล

มะเร็ต เกาะสมุย ตอมาไดยายไปตั้งถิ่นฐานที่อาววกตุม เกาะพะงัน เนื่องจากนายติ้วโลนเปนผูมี

วิสัยทัศนทางการคาและไดอาศัยความชํานาญจากการเปนกะลาสีเรือสําเภามากอน เร่ิมตนจาก

การจัดซื้อขายมะพราว ตอมาขยับขยายกิจการขึ้นมาโดยซื้อเรือสําเภาจากเมืองจีนมาเปนของ

ตัวเอง สําหรับบรรทุกมะพราวแหงและมะพราวลูกสงขายโดยตรงกับพอคาที่กรุงเทพฯ และ

บรรทุกสินคาเครื่องอุปโภคบริโภคจากรุงเทพฯ มาจําหนายที่ปากพนัง (ปจจุบันอําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช) เมืองสงขลา (ปจจุบันอําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา) เกาะสมุย และ

เกาะพะงัน (ปจจุบันอําเภอเกาะสมุย และอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี) นับไดวาในชวง

พ.ศ. ๒๔๕๐-๒๔๗๘ กิจการคาของนายติ้วโลนเจริญรุงเรืองมาก ฐานะความเปนอยูจัดอยูในขั้น

เศรษฐีอันดับตนของเกาะพะงัน  

นายติ้วโลน และนางหีดนุย แซเดี่ยว มีทายาท ดังนี้ 

๑.นางกิ้มล่ัน แซเดี่ยว (ภูวณิชย) 



๒๑๙ 
 

๒.นายหยกเซง แซเดี่ยว (รมร่ืน) 

๓.นางทรัพย (แซเดี่ยว) ตัมพวิบูลย 

๔.นายหยกเขี้ยม (แซเดี่ยว) ตัมพวิบูลย   

 

ลักษณะทางกายภาพ มีลักษณะเปนเรือนแถวโครงสรางไม ๒ ชั้น ขนาด ๒ คูหา 

ตัวเรือนหันจั่วขนานกับถนนโดยหันหนาสูถนน หลังคาเดิมมุงกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการ

ซอมแซมเปลี่ยนเปนกระเบื้องลอน ผนังเปนไมกระดานตีตามแนวนอน ชั้นบนมีระเบียงดานหนา 

มีชองประตูเปดออกสูระเบียงคูหาละ ๑ ชอง ดานขางประตูขนาบดวยหนาตาง ประตูบานชั้นลาง

แบงเปน ๓  ตอน ดานขางทั้งดานซายและดานขวามีลักษณะเปนฝาถังเปดเปนชองหนาตาง ถัด

เขามาทั้ง ๒ ดาน เปนประตูบานผลัก ตรงชวงกลางเปนบานเฟยมมีลักษณะเปนลูกฟกกระดาน

ดุน เหนือบานประตูติดชองลม ชวงกลางปดทึบใชสําหรับติดตั้งปายชื่อรานคา ดานหนามีระเบียง

และชายคาคลุมทางเดินบาทวิถี    

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัยกึ่งรานคา 

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัยกึ่งรานคา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๘๔ รานเชียงหลี 



๒๒๐ 
 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๘๕ รานเชียงหลี 
 

หมายเลข  ๘ 
 
ชื่อ บานภูศิริ  
 
ที่อยู บานเลขที่ ๑๗๐, ๑๗๒, ๑๗๔ หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ กลุมทายาทนายขีเลี้ยน (เอา, เลื่อน) ภูศิริ  

 

ประวัติ นายขีเล้ียน ภูศิริ เปนบุตรคนที่ ๒ (บุตรชายคนโต) ของนายหงเซง และนาง

บกบ แซภู พอคาชาวจีนไหหลําผูบุกเบิกการคาเนื้อมะพราวแหงระหวางเกาะสมุยกับเกาะสิงคโปร 

ตอมานายขีเลี้ยนไดสรางฐานะขึ้นมาเปนเจาของกิจการเรือสําเภาใบ ชื่อวา “กิ๊ดอั้น” บรรทุกสินคา

จําพวกมะพราวจากเกาะสมุยข้ึนไปกรุงเทพฯ และนําสินคาตางๆ เชน ถวยชาม เครื่องเรือน 

เครื่องใช ฯลฯ จากกรุงเทพฯ ลงมาจําหนายในแถบภาคใต เชน เกาะสมุย ปากพนัง และสงขลา 

จนกระทั่งมีฐานะเปนปกแผนมั่นคงจัดอยูในระดับคหบดีชั้นนําของเกาะสมุย ตัวอาคารสรางขึ้น  

ราว พ.ศ.๒๔๖๘ เพื่อใชเปนรานคา ที่เก็บสินคา และที่พักอาศัย  



๒๒๑ 
 

ลักษณะทางกายภาพ มีลักษณะเปนเรือนแถวโครงสรางไม ๒ ชั้น ขนาด ๓ คูหา 

ตัวเรือนหันจั่วขนานกับถนนโดยหันหนาสูถนน หลังคาเดิมมุงกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการ

ซอมแซมเปลี่ยนเปนกระเบื้องลอน บริเวณชายคาประดับแผนไมฉลุลาย ผนังเปนไมกระดานตี

ตามแนวนอน ชั้นบนมีระเบียง ผนังดานหนามีชองประตูเปดออกสูระเบียงคูหาละ ๑ ชอง ดานขาง

ประตูขนาบดวยหนาตาง พื้นชั้นลางปูดวยไมกระดาน ประตูบานชั้นลางเปนบานเฟยม เหนือบาน

ประตูติดชองลมฉลุลาย มีชายคาคลุมทางเดินบาทวิถี    
 
ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัยกึ่งรานคา 
 
ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย   

 

 

รูปที่ ๑๘๖ บานภูศิริ 
 
 
 



๒๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ ๑๘๗ บานภูศิริ 
 

หมายเลข  ๙ 
 
ชื่อ บานภูวณิชย 
 
ที่อยู บานเลขที่ ๑๗๖ หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายสุรกิจ ภูวณิชย    
 
ประวัติ อาคารสรางราว พ.ศ. ๒๔๖๘ ในรุนบิดาของนายสุรกิจ (จี้กิ๊ด) ภูวณิชย คือ 

นายขีโลง  (อาง, เลี้ยง) ภูวณิชย บุตรคนที่ ๓ (บุตรชายคนรอง) ของนายหงเซง และนางบกบ แซภู 

พอคาชาวจีนไหหลําผูบุกเบิกการคาเนื้อมะพราวแหงระหวางเกาะสมุยกับเกาะสิงคโปร ตาม

ประวัติบันทึกโดยนายสุรกิจ กลาวไววาเมื่ออายุได ๑๘ ป นายขีโลง ถูกสงไปเรียนหนังสือที่เมือง

จีน เพื่อเรียนรูภาษาจีนตามธรรมเนียมนิยมของคหบดีจีนในยุคนั้น แตไปอยูไดเพียง ๑ ป ก็

กลับมาเมืองไทยเนื่องจากไมคุนเคยกับบรรยากาศของความเปนคนจีน ภายหลังจากที่กลับจาก



๒๒๓ 
 

เมืองจีนแลวก็ไดเปนตัวจักรอันสําคัญของครอบครัว ชวยกันสรางฐานะของตระกูล และเปนคน

เกาะสมุยคนแรกของยุคนั้น ที่เดินทางไปติดตอคาขายเนื้อมะพราวแหง จากเกาะสมุยไปยังเกาะ

สิงคโปร และเปนบุคคลแรกของเกาะสมุยที่นํารถยนตเขามาบรรทุกมะพราวแหง อีกทั้งเปนผูริเร่ิม

วางแผนผังเมืองของตลาดหนาทอน ตอมาไดเปนตัวแทนของบริษัท อีสตเอเชียติก จํากัด  

เมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๒ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระนาง

เจารําไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเดินขึ้นเกาะสมุย และไดเสด็จพระราชดําเนินเยือน

รานคาแหงนี้ ในครั้งนั้นนายสุรกิจ อายุราว ๔ ขวบ ไดมีโอกาสเฝาทูลละอองธุลีพระบาทดวย   
 
ลักษณะทางกายภาพ มีลักษณะเปนเรือนแถวโครงสรางไม ๒ ชั้น ขนาด ๓ คูหา 

ตัวเรือนหันจั่วขนานกับถนนโดยหันหนาสูถนน หลังคาเดิมมุงกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการ

ซอมแซมเปลี่ยนเปนกระเบื้องลอน บริเวณชายคาประดับแผนไมฉลุลาย ผนังเปนไมกระดานตี

ตามแนวนอน ชั้นบนแตเดิมคงจะมีลักษณะเปนระเบียง ผนังดานหนามีชองประตูเปดออกสู

ระเบียงคูหาละ ๑ ชอง ดานขางประตูขนาบดวยหนาตาง ปจจุบันไดรับการดัดแปลงตอเติมโดย

กั้นผนังปดลอมเปนพื้นที่ใชสอยภายใน พื้นชั้นลางปูดวยไมกระดาน ประตูบาน ชั้นลางเปนบาน

เฟยม เหนือบานประตูติดชองลมฉลุลาย มีชายคาคลุมทางเดินบาทวิถี     

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัยกึ่งรานคา   
 
ประโยชนใชสอยในปจจุบัน  ใชเปนที่พักอาศัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๘๘ ลายฉลุชองลมบานภูวณิชย 



๒๒๔ 
 

 

รูปที่ ๑๘๙ บานภูวณิชย 
 

หมายเลข  ๑๐  
 
ที่อยู บานเลขที่ ๑๘๐ หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
ผูถือครองกรรมสิทธิ์ ทายาทนายหงเซง และนางบกบ แซภู สายนางแข เคาอุทัย 

และนายขีเกียว (ลักษณ) ภูริพันธ   
 
ประวัติ อาคารหลังนี้สรางขึ้นในคราวเดียวกับบานของนายขีเล้ียน (เอา, เลื่อน) 

ภูศิริ และนายขีโลง (อาง, เลี้ยง) ภูวณิชย ราวพ.ศ. ๒๔๖๘  
 
ลักษณะทางกายภาพ มีลักษณะเปนเรือนแถวโครงสรางไม ๒ ชั้น ขนาด ๓ คูหา 

ตัวเรือนหันจั่วขนานกับถนนโดยหันหนาสูถนน หลังคาเดิมมุงกระเบื้องวาว ปจจุบันไดรับการ

ซอมแซมเปลี่ยนเปนกระเบื้องลอน บริเวณชายคาประดับแผนไมฉลุลาย ผนังเปนไมกระดานตี



๒๒๕ 
 

ตามแนวนอน ชั้นบนมีระเบียงดานหนา มีชองประตูเปดออกสูระเบียงคูหาละ ๑ ชอง พื้นชั้นลางปู

ดวยไมกระดาน ประตูบานชั้นลางเปนบานเฟยมมีลักษณะเปนกระดานดุนลูกฟก เหนือบานประตู

ติดชองลมฉลุลาย ดานหนามีระเบียงและชายคาคลุมทางเดินบาทวิถี    
 
ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัยกึ่งรานคา 
 
ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย  

   

 

          

 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๙๐ ลายฉลุเชิงชาย       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๙๑ ลายฉลุชองลม 

 



๒๒๖ 
 

 
 

รูปที่ ๑๙๒ เรือนแถวกลุมทายาทนายหงเซง และนางบกบ แซภู 
 

 
 

รูปที่ ๑๙๓ เรือนแถวกลุมทายาทนายหงเซง และนางบกบ แซภู 



๒๒๗ 
 

หมายเลข ๑๑    
 
ที่อยู บานเลขที่ ๑๘๒ หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธาน ี

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ นายพิพิธ ล้ิมสุวรรณ  
 
ประวัติ เดิมเปนบานนายแส นางละมอม ล้ิมสุวรรณ ปจจุบันตกทอดเปนของ

ทายาท คือ นายพิพิธ ล้ิมสุวรรณ บานหลังนี้สรางขึ้นในระยะเวลาไลเลี่ยกับกลุมบานของ

ครอบครัวนายหงเซง แซภู ซึ่งตางเปนตระกูลพอคาที่สําคัญที่ไดยายสถานที่ประกอบการจากยาน

บานหัวถนน มาตั้งหางรานแหงใหมในยานชุมชนหนาทอน ภายหลังจากการยายที่ทําการของทาง

ราชการจากบานดอนแตง ซึ่งอยูใกลเคียงกับบานหัวถนน มายังบริเวณบานหนาทอน 

นายแส ล้ิมสุวรรณ เปนทายาทนายหงกี่ แซล้ิม เจาของกิจการยี่หอ “มง เชียง” ซึ่งได

ทําการติดตอคาขายเนื้อมะพราวแหงไปยังเกาะสิงคโปร หรือที่เรียกดวยภาษาจีนไหหลําวา “เตี้ยน

จิ้วโพ” 

สวนนางละมอม ล้ิมสุวรรณ เปนธิดาพระยาเจริญราชภักดี (สิงห สุวรรณรักษ) และ

คุณหญิงเจริญราชภักดี (วัฒน สุวรรณรักษ) 
 
ลักษณะทางกายภาพ มีลักษณะเปนเรือนแถวโครงสรางไม ๒ ชั้น ขนาด ๓ คูหา 

ตัวเรือนวางแนวขนานกับถนนโดยหันหนาสูถนน หลังคาทรงปนหยา เดิมมุงกระเบื้องวาว ปจจุบัน

ไดรับการซอมแซมเปลี่ยนเปนกระเบื้องลอน ผนังเปนไมกระดานตีตามแนวนอน ชั้นบนสวน

ดานหนายื่นออกมาจากตัวอาคารมีเสารองรับ ทํานองเดียวกับระเบียงแตมีลักษณะปดทึบ ผนัง

ดานหนาของเดิมมีลักษณะคลาย ฝาถังชวงบนดานขางเปนบานเกล็ดบริเวณตรงกลางเปนชอง

หนาตาง เหนือบานหนาตางมีชองกรุกระจกใชเปนชองแสง พื้นชั้นลางปูดวยไมกระดาน ประตู

บานชั้นลางเปนบานเฟยมลูกฟกกระดานดุน ในชองลูกฟกจําหลักลายมงคลจีน เหนือบานประตู

ติดชองลมฉลุลาย มีชายคาคลุมทางเดินบาทวิถี ดานลางเทาแขนประดับแผนไมฉลุลายแบบจีน 
 
ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัยกึ่งรานคา 
 
ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัย   

 



๒๒๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๙๔ เรือนแถวนายแส นางละมอม ล้ิมสุวรรณ 
 
   
 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๙๕ ลายฉลุชองลม และลายประดบัชายคา 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๙๖ ลายประดับชองลูกฟก บานเฟยมประต ู      



๒๒๙ 
 

หมายเลข  ๑๒  
 

ที่อยู บานเลขที่ ๑๙๔ หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธาน ี

 

ผูถือครองกรรมสิทธิ์ ทายาทนายหยวนงี แซขวย  

 

ประวัติ นายสุรกิจ ภูวณิชย ใหสัมภาษณวา บานหลังนี้สรางขึ้นประมาณ พ.ศ.

๒๔๗๖ ภายหลังการสรางบานของกลุมธุรกิจนายหงเซง แซภู ประมาณ ๘ ป  

 

ลักษณะทางกายภาพ มีลักษณะเปนเรือนแถวโครงสรางไม ๒ ชั้น ขนาด ๓ คูหา 

ตัวเรือนวางแนวขนานกับถนนโดยหันหนาสูถนน หลังคาทรงปนหยา เดิมมุงกระเบื้องวาว ปจจุบัน

ไดรับการซอมแซมเปลี่ยนเปนกระเบื้องลอน ผนังเปนไมกระดานตีตามแนวนอน ชั้นบนสวน

ดานหนายื่นออกมาจากตัวอาคาร มีเสารองรับ ทํานองเดียวกับระเบียงแตมีลักษณะปดทึบ ผนัง

ดานหนามีลักษณะคลายฝาถังบริเวณตรงกลางเปนชองหนาตางคูหาละ ๑ บาน พื้นชั้นลางปูดวย

ไมกระดาน ประตูบานชั้นลางเปนบานเฟยม เหนือบานประตูติดชองลมฉลุลาย ชวงกลางปดทึบ

สําหรับติดตั้งปายชื่อรานคา มีชายคาคลุมทางเดินบาทวิถี  

 

ประโยชนใชสอยในอดีต ใชเปนที่พักอาศัยกึ่งรานคา 

 

ประโยชนใชสอยในปจจุบัน ใชเปนที่พักอาศัยกึ่งรานคา  

 

 

 



๒๓๐ 
 

 
 

รูปที่ ๑๙๗ เรือนแถวนายหยวนงี แซขวย 
 

 
 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๙๘ ลายฉลุชองลม เรือนแถวนายหยวนงี แซขวย 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๙๙ ลายฉลุชองลม เรือนแถวนายหยวนงี แซขวย 



๒๓๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๐๐    แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนแถว 

                   ชุมชนบานหนาทอน หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสรุาษฎรธาน ี

        แสดงที่ตัง้เรือนแถว จาํนวน ๑๒ หลัง 

(ที่มา: แผนผังอาคาร สํานักโยธาธกิารและผังเมือง) 

 

 

 

 
 



๒๓๒ 
 

ตารางที่ ๗ สถาปตยกรรมพืน้ถิน่เกาะสมยุ ประเภทเรือนแถว ชุมชนบานหวัถนน  

 

หมาย 
เลข 

ที่อยู ชื่อ ผูถือครอง
กรรมสิทธิ ์

ภาพ 

๑. บานเลขที่ ๒๒๐  

หมูที่ ๑ ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

- ทายาทนายเสง  

นางเล็ก บรมธน 

รัตน 
 

๒. บานเลขที่ ๒๒๗, ๒๓๑, 

๒๓๐ ,  ๒๓๓  หมูที่  ๑ 

ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

วัฒนาพร นายเกงนาง 

ประนอม  พงศพน

รัตน  

 

๓. บานเลขที่ ๒๘๘  

หมูที่ ๑ ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

ภูริพันธุ

พานิช 

นายแพทย 

ทวีศักดิ์ ภูริพันธุ 

๔. บานเลขที่ ๒๗๗  

หมูที่ ๑ ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

งามพรรณ นางสุนีย ศรีฟา 

๕. บานเลขที่ ๒๗๓  

หมูที่ ๑ ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

โรงแรม

บูรพา 

นายทวีโชค ภูริ 

พันธุ 

๖. บานเลขที่ ๒๖๖  

หมูที่ ๑ ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ทายาทนายดํา  

นางแข ใจกวาง 

 

 

 



๒๓๓ 
 

ตารางที่ ๘  สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนแถว ชุมชนบานหนาทอน 

 

หมาย 
เลข 

ที่อยู ชื่อ ผูถือครอง
กรรมสิทธิ ์

ภาพ 

๑. บานเลขที่ ๗๒ 

หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง 

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

บานนันท

พาณิชย 

นายแพทยสุวิทย 

นันทพานิช 

๒. บานเลขที่ ๖๙, ๗๑  

หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง 

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 นางยกเจี้ยน แซ

เดี่ยว 

๓. บานเลขที่ ๘๗ หมูที่ ๓ 

ตําบลอางทอง  

อําเภอเกาะสมุย จังหวัด

สุราษฎรธานี 

แมเนี่ยม นางสาวสมสุข  

อารยางกูร 

๔. บานเลขที่ ๘๘ หมูที่ ๓ 

ตําบลอางทอง  

อําเภอเกาะสมุย จังหวัด

สุราษฎรธานี 

กิ๊ดเสง นางอุบล จารุปกรณ 

๕. บานเลขที่ ๑๑๘  

หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง 

อําเภอเกาะสมุย จังหวัด

สุราษฎรธานี 

บานสาย

กลาง 

นายขนบ  

นางระเบียบ  

วิริยานนท  

๖. บานเลขที่ ๑๒๘  

หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง 

อําเภอเกาะสมุย จังหวัด

สุราษฎรธานี 

สินอุดม นายแซร วัชรสินธุ 

 

 
 

 

 



๒๓๔ 
 

ตารางที่ ๘  สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนแถว ชุมชนบานหนาทอน (ตอ) 

 

หมาย 
เลข 

ที่อยู ชื่อ ผูถือครอง
กรรมสิทธิ ์

ภาพ 

๗. บานเลขที่ ๑๒๔, ๑๒๗ 

หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง 

อําเภอเกาะสมุย จังหวัด

สุราษฎรธานี 

เชียงหลี  นางสาวพวงพรรณ 

เบญจกุล 

๘. บานเลขที่ ๑๗๐,๑๗๒, 

๑๗๔ หมูที่ ๓  

ตําบลอางทอง  

อําเภอเกาะสมุย จังหวัด

สุราษฎรธานี 

บานภูศิริ ทายาทนายขีเล้ียน

(เอา, เล่ือน) ภูศิริ 

๙. บานเลขที่ ๑๗๖  

หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง  

อําเภอเกาะสมุย จังหวัด

สุราษฎรธานี 

บานภู

วณิชย 

นายสุรกิจ  

ภูวณิชย 

๑๐. บานเลขที่ ๑๘๐  

หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง 

อําเภอเกาะสมุย จังหวัด

สุราษฎรธานี 

 ทายานางแข  เคา

อุทัย และนายขี

เกียว (ลักษณ) ภูริ

พันธ 

๑๑. บานเลขที่ ๑๘๒  

หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง  

อําเภอเกาะสมุย จังหวัด

สุราษฎรธานี 

 นายพิพิธ  

ล้ิมสุวรรณ 
 

๑๒. บานเลขที่ ๑๙๔  

หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง 

อําเภอเกาะสมุย จังหวัด

สุราษฎรธานี 

 ทายาท 

นายหยวนงี  

แซขวย 

 



๒๓๕ 
 

ตารางที่ ๙ ชวงอายุสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนแถว ชุมชนบานหัวถนน 

 

อายุ(ป) หมายเลข ที่อยู ภาพ 

๕๐-๖๐ ๑. บานเลขที่ ๒๗๓ หมูที่ ๑  

ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

๖๐-๗๐ - - - 
๗๐-๘๐ ๑. บ าน เลขที่  ๒๒๐  หมู ที่  ๑ 

ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

 ๒. บ าน เ ลขที่  ๒๒๗ ,  ๒๓๑ , 

๒๓๐, ๒๓๓ หมูที่ ๑  

ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี  

๘๐-๙๐ ๑. บานเลขที่ ๒๖๖  

หมูที่ ๑ ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 
-  

๙๐-๑๐๐ ๑. บานเลขที่ ๒๘๘  

หมูที่ ๑ ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

 ๒. บานเลขที่ ๒๗๗  

หมูที่ ๑ ตําบลมะเร็ต  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

 

 



๒๓๖ 
 

ตารางที่ ๑๐ ชวงอายุสถาปตยกรรมพืน้ถิน่เกาะสมยุ ประเภทเรือนแถว ชุมชนบานหนาทอน 

 

อายุ(ป) หมายเลข ที่อยู ภาพ 

๕๐-๖๐ ๑. บานเลขที่ ๗๒ 

หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง 

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

๖๐-๗๐ ๑. บานเลขที่ ๑๑๘  

หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

 ๒. บานเลขที่ ๑๒๘  

หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

๗๐-๘๐ ๑. บานเลขที่ ๖๙, ๗๑  

หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
๘๐-๙๐ ๑. บานเลขที่ ๘๗ หมูที่ ๓  

ตําบลอางทอง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ๒. บานเลขที่ ๘๘ หมูที่ ๓  

ตําบลอางทอง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

 
 

 



๒๓๗ 
 

ตารางที่ ๑๐ ชวงอายุสถาปตยกรรมพืน้ถิน่เกาะสมยุ ประเภทเรือนแถว ชุมชนบานหนาทอน (ตอ)  
 
อายุ(ป) หมายเลข ที่อยู ภาพ 

๘๐-๙๐ ๓. บานเลขที่ ๑๒๔, ๑๒๗  

หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ๔. บานเลขที่ ๑๗๐,๑๗๒, ๑๗๔ 

หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
 ๕. บานเลขที่ ๑๗๖  

หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง  

อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ

ราษฎรธานี 
 

 ๖. บานเลขที่ ๑๘๐  

หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

 ๗. บานเลขที่ ๑๘๒ หมูที่ ๓  

ตําบลอางทอง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

 ๘. บานเลขที่ ๑๙๔  

หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง  

อําเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

 



๒๓๘ 
 

ขอมูลจากตารางที่ ๗ และ ๘ เปนสิ่งที่เนนย้ําและแสดงใหเห็นบทบาทของชาวจีน

ไหหลํา ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเกาะสมุยในชวงระยะเวลาหนึ่งไดเปนอยางดี เนื่องจาก

รายชื่อผูถือครองกรรมสิทธิ์เรือนแถวเหลานั้นทั้งหมด ทั้งในพื้นที่ชุมชนบานหัวถนนและพื้นที่

ชุมชนบานหนาทอน ลวนเปนทายาทที่สืบสายโลหิตมาจากกลุมชาวจีนไหหลําที่เขามาตั้งรกราก

ในทองที่เกาะสมุยและไดประกอบอาชีพคาขายเปนอาชีพหลัก โดยใชเรือนแถวดังกลาวเปนสถาน

ประกอบการคากึ่งที่พักอาศัยของครอบครัว ไมมีครอบครัวคนไทยพื้นถิ่นแทๆ แมแตเพียง

ครอบครัวเดียวที่เปนผูถือครองกรรมสิทธิ์เรือนแถวดังกลาว อยางมากก็เปนเพียงลูกผสมไทยจีน ที่

เกิดจากการแตงงานระหวางสมาชิกในครอบครัวชาวจีนไหหลํากับคนไทยพื้นถิ่น  

สวนพัฒนาการของชุมชนการคาทั้ง ๒ ชุมชน คือ บานหัวถนนและบานหนาทอน 

สามารถศึกษาไดจากตารางที่ ๙ และ ๑๐ ซึ่งแสดงชวงอายุของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย 

ประเภทเรือนแถว  

จากตารางที่ ๙ พบเรือนแถวที่มีอายุสูงสุดในพื้นที่ชุมชนบานหัวถนน จํานวน ๒ หลัง    

มีอายุในชวง ๙๐-๑๐๐ ป ในขณะเดียวกันตารางที่ ๑๐ แสดงใหเห็นวาเรือนแถวที่มีอายุสูงสุดใน

ชุมชนบานหนาทอนมีอายุอยูในชวง ๘๐-๙๐ ป จึงเปนสิ่งที่ชวยเนนย้ําใหเห็นวาพัฒนาการของ

ชุมชนการคาไดเร่ิมขึ้นที่ชุมชนบานหัวถนนกอน จึงคอยเคลื่อนยายขยับขยายมายังชุมชนบาน

หนาทอน ซึ่งเปนสิ่งที่สอดรับกับประวัติศาสตรของทองถิ่น ในประเด็นของการเคลื่อนยายที่ทําการ

ของทางราชการจากบานดอนแตง มายังบานหนาทอน     
 

การประเมินคุณคาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย 
 

คุณคา (value) ของทรัพยากรวัฒนธรรม เปนสิ่งที่มนุษยกําหนดขึ้น เปนสิ่งที่มนุษย

ใหคาแกส่ิงที่มนุษยสรางขึ้นมา ฉะนั้น คุณคาจึงอาจแตกตางกันไปตามพื้นฐานทางสังคม 

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และสติปญญาของแตละคนและแตละสังคม นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับ

บริบทอื่นๆ หรือเงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจดวย (สวาง เลิศฤทธิ์, ๒๕๔๗: ๕) สําหรับการ

ประเมินคุณคาของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุยนั้น สามารถกระทําไดหลายดานดังเหตุผลที่

กลาวมาขางตน สําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูศึกษาไดประเมินคุณคาในดานตางๆ ของ

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ดังนี้  
 
 
 



๒๓๙ 
 

ดานวิชาการ 
รูปลักษณ เนื้อหา รวมทั้งบริบททางวัฒนธรรมที่จับตองไมได ของสถาปตยกรรมพื้น

ถิ่นเกาะสมุย อาทิ รูปทรงสถาปตยกรรม ขนาดพื้นที่ใชสอย ลักษณะการจัดสรรพื้นที่ใชสอย            

ทิศทางการวางตัวของสถาปตยกรรม ลวดลายประดับตกแตง วัสดุที่เลือกใช ความเชื่อมโยง

ระหวางตัวสถาปตยกรรมกับสภาพแวดลอม เทคโนโลยีในการสรางสรรค เปนตน คือ หลักฐาน

ของความทรงจําทางวัฒนธรรม และเปนแหลงขอมูลที่สําคัญประการหนึ่ง สําหรับการศึกษาหา

ความรู ผานการวิจัยอยางเปนระบบ ผานกระบวนการและวิธีการศึกษาที่เหมาะสมและนาเชื่อถือ 

เพื่อทําความเขาใจและหยั่งทราบความสัมพันธระหวางคนกับคนในชุมชนทองถิ่น ระหวางคนกับ

ธรรมชาติ และระหวางคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ 

กอใหเกิดองคความรู ในหลายดาน ซึ่งสามารถนําไปสูการใชประโยชนเพื่อการ

พัฒนาชุมชนทองถิ่น  
 
ดานประวัติศาสตรและโบราณคด ี

รูปลักษณ เนื้อหา รวมทั้งบริบททางวัฒนธรรมที่จับตองไมได ของสถาปตยกรรมพื้น

ถิ่นเกาะสมุย เปนประจักษพยานที่สําคัญ สามารถใชเปนเครื่องมือในการบอกเลาเรื่องราว

ประวัติศาสตรทองถิ่น และเปนสิ่งสะทอนสื่อใหเห็นถึงพัฒนาการทางสังคม และโครงสรางทาง

เศรษฐกิจของชุมชน ดังเชน 

เรือนบางหลังมีเนื้อหาเชื่อโยงกับการเมืองและการปกครองทองถิ่น เนื่องจากเปนที่

พักอาศัยกึ่งที่ทําการของผูนําชุมชน เชน เรือนของนางจิบ ใจกวาง มรดกตกทอดจากหมื่นวิจารณ

พยาธิถูก อดีตกํานันหมูที่ ๔ บานพังกา ตําบลตลิ่งงาม วงศญาติคุณหญิงเจริญราชภักดี         

(วัฒน สุวรรณรักษ) ซึ่งนอกเหนือจากรูปลักษณ และขนาดที่มีความพิเศษแตกตางจากเรือน

เกษตรกรโดยทั่วไปแลว การจัดสรรพื้นที่ใชสอยภายในเรือน ส่ิงของเครื่องใช และภาพถายเกาแก 

เปนสิ่งที่ชวยเสริมสรางและเชื่อมโยงเรื่องราวประวัติศาสตรทองถิ่นไดเปนอยางดี นับเปนเรือนพัก

อาศัยที่มีคุณคาโดดเดนทางดานประวัติศาสตรหลังหนึ่งของทองถิ่น 

 

 

 

 

 



๒๔๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๐๑ ส่ิงของเครื่องใช และภาพถายเกาแก ภายในเรือนหมืน่วิจารณพยาธิถูก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๐๒ ส่ิงของเครื่องใช และภาพถายเกาแก ภายในเรือนหมืน่วิจารณพยาธิถูก 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๐๓ ส่ิงของเครื่องใช ภายในเรือนหมื่นวิจารณพยาธิถูก 



๒๔๑ 
 

 

ในขณะเดียวกัน เรือแถวไม ที่พักอาศัยกึ่งรานคาของครอบครัวคนจีนไหหลํา ในยาน

ชุมชนการคา เชน ชุมชนหัวถนน ตําบลมะเร็ต และชุมชนหนาทอน ตําบลอางทอง กลับกระทํา

หนาที่ในฐานยานประวัติศาสตรหรือหมูบานประวัติศาสตร เปนเครื่องสะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการ

ของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ เชน แตเดิมชุมชนชาวจีนที่ประกอบอาชีพดานการคา นิยมตั้งถิ่น

ฐานและสถานประกอบการอยูที่ชุมชนบานหัวถนนอยางหนาแนน เนื่องจากเปนบริเวณชายฝงที่

สามารถจอดพักเรือสําเภาและขนถายสินคาในอาวไดโดยสะดวก และเปนบริเวณที่มีทําเลที่ตั้งไม

ไกลจากที่ทําการของทางราชการในขณะนั้น คือ บานดอนแตง ตําบลหนาเมือง ประกอบกับ

ขณะนั้นเกาะสมุยอยูภายใตการปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช การตั้งที่ทําการของทาง

ราชการและชุมชนการคา ชุมทางการคมนาคม ในบริเวณอาวทางทิศตะวันออกของเกาะ จึงมี

ความสะดวกในการติดตอกับเมืองนครศรีธรรมราช  

ตอมาเมื่อที่ทําการของทางราชการไดโยกยายไปตั้งที่บานหนาทอน ตําบลอางทอง 

เมื่อพ.ศ.๒๔๔๙ ซึ่งตั้งอยูในอาวทางทิศตะวันตกของเกาะ เพื่อใหเกิดความสะดวกในการติดตอ

กับเมืองไชยา ซึ่งในขณะนั้นเกาะสมุยไดโอนยายมาอยูในการกํากับดูแลของเมืองไชยาตั้งแต พ.ศ.

๒๔๔๐ ตระกูลพอคาที่สําคัญตางยายสถานที่ประกอบการจากยานบานหัวถนน มาตั้งหางราน

แหงใหมในยานชุมชนใหมแหงนี้ อาทิ ตระกูลนายหงเซง แซภู ที่ไดมีการขึ้นปายแผนใหญประกาศ

ชื่อยี่หอ “เซง ฮง หลี” และตระกูลนายหงกี่ แซล้ิม ที่ไดมีการขึ้นปายแผนใหญประกาศชื่อยี่หอ “มง 

เชียง” ซึ่งทั้งสองยี่หอนี้ไดทําการติดตอคาขายเนื้อมะพราวแหงไปยังเกาะสิงคโปร จนกระทั่งใน

ที่สุดชุมชนบานหนาทอนก็ไดเจริญเติบโตขึ้นมาเปนชุมชนการคา และศูนยกลางการคมนาคม 

แทนที่ชุมชนบานหัวถนน ดังนั้น ส่ิงที่เปนประจักษพยานอันสําคัญ สามารถทําใหคนรุนหลัง

สามารถสืบสาวราวเรื่อง สรางความเชื่อมโยงเพื่อทําความเขาใจพัฒนาการทางสังคมของทองถิ่น 

และโครงสรางเศรษฐกิจชุมชนในอดีตไดเปนอยางดี ก็คือตัวอาคารที่เคยทําหนาที่ทั้งที่พักอาศัย

และสถานประกอบการของกลุมคนจีนเหลานั้น 

 

 

 

 

 

 



๒๔๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที่ ๒๐๔ ชุมชนบานหัวถนน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๐๕ เรือนแถวไม ทีพ่กัอาศัยกึง่รานคาในยานชมุชนการคาบานหวัถนน  

 

 
 

รูปที่ ๒๐๖ เรือนแถวไม ทีพ่กัอาศัยกึง่รานคาในยานชมุชนการคาบานหวัถนน     



๒๔๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๐๗ เรือนแถวไม ทีพ่กัอาศัยกึง่รานคาในยานชมุชนการคาบานหนาทอน  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๐๘  เรือนแถวไม ทีพ่กัอาศัยกึง่รานคาในยานชมุชนการคาบานหนาทอน  



๒๔๔ 
 

ในดานการศึกษาววิัฒนาการของรูปทรงอาคาร และลวดลายประดับตกแตง รวมทัง้

กระแสการรับเอาอิทธพิลของศิลปะจากทองถิ่นอืน่มาประยุกตใชจนกระทั่งกอใหเกดิเอกลักษณ

ของทองถิ่น ก็เปนอีกประเดน็หนึง่ที่สามารถนําเอาเนื้อหาสาระที่ไดจากการศึกษามาอธิบาย

ประวัติศาสตรชุมชนในดานตางๆ 

 
ดานสังคมและวัฒนธรรม 

รูปลักษณ เนื้อหา รวมทั้งบริบททางวัฒนธรรมที่จับตองไมได ของสถาปตยกรรมพื้น

ถิ่นเกาะสมุยเปนสิ่งสะทอนสถานภาพทางสังคมของเจาของ สามารถใชเปนเครื่องมืออธิบาย

ความสัมพันธระหวางคนกับคน และคนกับธรรมชาติ ไดเปนอยางดี ดังเชน  

ชาวจีนไหหลําที่เขามาตั้งถิ่นฐานในเกาะสมุย โดยเฉพาะกลุมที่ประกอบอาชีพ

คาขาย จําเปนตองมีที่พักอาศัยหรือสถานประกอบการบนเกาะสมุยเพื่องายตอการดําเนินกิจการ

คา จึงไดปลูกสรางบานเรือนในรูปแบบของสถาปตยกรรมจีน ซึ่งเดิมก็เปนเรือนจีนประเพณี

เครงครัด คือ มีทั้งรูปแบบและเนื้อหาของสถาปตยกรรมจีนอยางชัดเจน แตภายหลังไดมีการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบไปตามสภาพความเปนอยู ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศของเกาะสมุย

มากขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๐๙ เรือนเดี่ยวแบบจีน 



๒๔๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๑๐ เรือนเดี่ยวแบบจีน 

 

อีกทั้งการเลือกทําเลที่ตั้งจําเปนตองเอื้ออํานวยตอการคาขาย ดังนั้นชุมชนจีนจึงมัก

ตั้งขึ้นในที่การคมนาคมสะดวก ทั้งการคมนาคมทางน้ําและทางบก จึงมักจะพบเห็นชุมชนชาวจีน

ตั้งบานเรือนในลักษณะเรือนแถวเรียงรายสองฟากถนน ในทําเลที่ไมไกลจากชายฝงอันเปนที่ตั้ง

ของทาเรือขนถานสินคา เชน ชุมชนหัวถนน ตําบลมะเร็ต และชุมชนหนาทอน ตําบลอางทอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๑๑ ชุมชนบานหัวถนน 



๒๔๖ 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๑๒ ชุมชนบานหนาทอน 
 

ในขณะที่บานเรือนของคนไทยนอกจากจะมีรูปลักษณแสดงออกถึงความเปนไทย 

ดวยการปลูกสรางเปนเรือนใตถุนสูงแลว การเลือกทําเลที่ตั้งก็ตองใหเหมาะสมกับการประกอบ

อาชีพ คือ เกษตรกรรม ดังนั้นบานเรือนของคนไทยจึงมักจะตั้งกระจายตัวอยูในบริเวณตอนใน

ของเกาะ ซึ่งเปนพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ เหมาะแกการทํานา และทําสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๑๓ เรือนพืน้ถิน่เกาะสมุย ทามกลางความอุดมสมบูรณ (ปจจุบันถูกร้ือถอน) 



๒๔๗ 
 

จากการศึกษาพบวากลุมเรือนที่มีลักษณะพิเศษ ทั้งในดานรูปลักษณ และขนาด

พื้นที่ใชสอย สวนใหญเปนทีพ่ักอาศยัของผูที่มีสถานภาพทางสงัคมสงู อาทิ ผูนาํชมุชน คหบดี 

หรือผูที่สืบสายโลหิตสัมพันธใกลชิดกับผูนําชุมชนและคหบดี ดังเชน เรือนของนางจิบ ใจกวาง 

มรดกตกทอดจากหมื่นวิจารณพยาธิถูก อดีตกํานนัหมูที ่๔ บานพังกา ตําบลตลิ่งงาม วงศญาติ

คุณหญิงเจรญิราชภักดี (วฒัน สุวรรณรักษ) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๑๔ เรือนหมืน่วิจารณพยาธิถูก (เที่ยง พูลสวัสด์ิ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๑๕ เรือนหมืน่วิจารณพยาธิถูก (เที่ยง พูลสวัสด์ิ) 



๒๔๘ 
 

 
 

      รูปที่ ๒๑๖ เรือนของนางอาภรณ ศรีแสง มรดกตกทอดจากนายสขุ นางพฒั ทวยเจริญ  

                   อดีตผูใหญบานนาลาง หมูที่ ๓ ตําบลตลิ่งงาม สืบสายตระกูลมาจากวงศญาติ 

                   เจาพระยานคร (นอย) 

 

 
 

รูปที่ ๒๑๗ เรือนนางวันทนี โอชารส มรดกตกทอดจากนายเปลื้อง นางเศียร โอชารส วงศญาต ิ

                คณุหญิงเจริญราชภักดี (วัฒน สุวรรณรักษ) และเปนผูสืบสายตระกูล ณ นคร 



๒๔๙ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๑๘ เรือน นายพิศ นางขอม มานะสาคร วงศญาติคุณหญิงเจริญราชภักดี (วัฒน สุวรรณ- 

                รักษ) และเปนผูสืบสายตระกูล ณ นคร รวมทั้งมีสายสัมพันธเครือญาติใกลชิดกับ 

                นางบกบ ภรรยานายหงเซง แซภู พอคาชาวจีนไหหลําผูบุกเบิกการคาเนื้อมะพราวแหง 

                ระหวางเกาะสมุยกับเกาะสิงคโปร 

 

การวางแผนผัง และลักษณะพื้นที่ใชสอยภายในอาคาร บงบอกถึงวิถีชีวิตที่มี

ความสัมพันธสอดคลองกับวัฒนธรรม ความเชื่อ และแสดงถึงภูมิปญญาที่ส่ังสมมายาวนาน 

ดังเชน การแบงระดับของพื้นหองโถงเรือนประธานหรือชานใน ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” 

สําหรับใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง การปูพื้นบางสวนของอาคารในลักษณะที่เรียกดวย

ภาษาทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี การวางโครงสราง

ไมทั้งหมดบนเสาซีเมนตหรือตอมอที่เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “ตีนเสา” เพื่อปองกันปลวกและ

ความชื้น การวางแนวตัวเรือนประธานตามตะวัน โดยหันหนาจั่วขวางตะวัน ซึ่งเรียกดวยภาษาพื้น

ถิ่นวา “จั่วลอยหวัน” ดวยเหตุผลของการรับความรอนจากแสงแดด ทําใหตัวเรือนไมถูกแสงแดด

สองทั่วเรือนทั้งวันเหมือนกับการวางแนวตัวเรือนขวางตะวัน และในที่สุดไดพัฒนาจนกระทั่งกลาย

มาเปนความเชื่อ วาหากผูใดปลูกเรือนขวางตะวันหรือ “ขวางหวัน” ไดชื่อวาเปนคนขวางโลก 

ครอบครัวที่อาศัยเรือนหลังนั้นจะไมอยูเย็นเปนสุข ในขณะเดียวกันการวางตัวเรือนนอนหรือเรือน



๒๕๐ 
 

ครัวซึ่งปลูกเชื่อมตอกับเรือนประธานในแนวขวางตะวัน กลับเปนที่นิยมเนื่องจากชวยบังแสงแดด

ใหรมเงาแกเรือนประธานและโถงใน และอีกสิ่งหนึ่งที่สะทอนภูมิปญญา สังคม และวัฒนธรรม 

ของชาวสมุยในอดีตไดเปนอยางดี ก็คือ การตั้งเรือนบนลานดิน หรือลานทรายโปรงโลง ซึ่ง

สามารถดูดซับน้ําไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากเกาะสมุยอยูในพื้นที่ฝนตกชุก อีกทั้งยังเอื้ออํานวยให

งายตอการสังเกตสัตวราย และการที่ไมนิยมกั้นรั้วบานก็เนื่องจากตั้งบานเรือนอยูทามกลางหมู

ญาติพี่นอง   

 

                   

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๑๙ โครงสรางไมบนเสาซีเมนต                                    
 

 

 

 



๒๕๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒๒๐ พืน้ฟากในพืน้ทีส่วนเรือนครัว 

 

รูปที่ ๒๒๑ พืน้ตางระดับ หรือเกย 



๒๕๒ 
 

ดานเศรษฐกจิและสงัคมรวมสมยั 

รูปลักษณ เนื้อหา รวมทั้งบริบททางวัฒนธรรมที่จับตองไมได ของสถาปตยกรรมพื้น

ถิ่นเกาะสมุย สามารถนํามาใชเปนตนทุนหรือทรัพยากรวัฒนธรรม เพื่อสรางโอกาสใหมในการ

พัฒนาชุมชนใหกับทองถิ่น ไดในหลายประเด็น อาทิ นําไปใชในฐานะทรัพยากรหรือตนทุน

ทางดานการทองเที่ยว นําไปใชเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนเพื่อนําไปสูการ

พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน เปนตน 

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ทั้งกลุมเรือนเดี่ยว และเรือนแถว ตางมีเอกลักษณ

ของตนเองที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับทองถิ่นดั้งเดิม อยางมิอาจจะแยกจากกันได สามารถ

สรางความเพลิดเพลินใหแกผูที่ไดพบเห็นหรือแขกผูมาเยือน และสามารถทําหนาที่ของพิพิธภัณฑ

มีชีวิต และแหลงเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ไดอยางมีประสิทธิภาพ นักทองเที่ยวสามารถ

สัมผัส เรียนรู และทําความเขาใจไดถึงความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคน

กับส่ิงเหนือธรรมชาติ ที่แฝงอยูในรูปลักษณ เนื้อหา รวมทั้งบริบททางวัฒนธรรมที่จับตองไมได          

ของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย 

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย เปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่สามารถนํามาเปนกลไก        

เชิงกระบวนการที่ชวยใหคนเราบรรลุถึงความสุข ชุมชนมีความเขมแข็ง ในรูปแบบของการจัดตั้ง

พิพิธภัณฑชุมชนทองถิ่น ดวยกระบวนการที่ใหความสําคัญตอการแสดงบทบาทและตัวตนหรือ   

อัตลักษณของทั้ง “คนทองถิ่น” และ “สถาปตยกรรมพื้นถิ่น” ไปพรอมๆ กัน เปนกระบวนการ

คนหาและเชื่อมโยงความรูในตัวของ “คน” และความรูที่แฝงฝงอยูใน “วัตถุส่ิงของ” โดยเฉพาะ            

การเชื่อมโยงภูมิปญญาความรูที่มีอยูในตัวของ “คนเกาๆ” และภูมิปญญาความรูที่มีอยูใน       

“ของเกาๆ” เขาดวยกัน แลวนํามาวิเคราะหประเมินคา เลือกสรรเพื่อใชประโยชนในทางการ

พัฒนาทองถิ่นของคนปจจุบัน ซึ่งเปนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่สามารถกระทําตอเนื่องได

ตลอดเวลา (สายันต ไพรชาญจิตร, การบริหารจัดการภูมิปญญาทองถิ่นและพิพิธภัณฑชุมชน

ทองถิ่น: ๖-๗)  

นอกจากนี้ยังมีธุรกิจที่เนนการโหยหาอดีต หรือ nostalgia ซึ่งมาแรงมากในชวง

ทศวรรษ ๑๙๘๐ ดังนั้นการปรับปรุงสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ใหเปนโรงแรมที่พัก โฮมสเตย 

สถานที่จําหนายหรือจัดแสดงงานศิลปะ นาจะเปนสิ่งดึงดูดใจลูกคาประเภทนี้ใหเขามาใชบริการ  
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ดานสุนทรียภาพ 
คุณลักษณะบางอยางของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย อาทิ รูปทรงที่เรียบงาย

และตรงไปตรงมา อันเกิดจากสามารถประยุกตสถาปตยกรรมจากสังคมภายนอกมาคลี่คลายและ

สรางเปนเอกลักษณของตัวเอง สัดสวนที่ลงตัวและมีความเชื่อมโยงระหวางสถาปตยกรรมกับ

สภาพแวดลอม รวมทั้งสภาพสังคม และรายละเอียดการตกแตงที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความ

จําเปนตอการใชสอย จึงไมมีการประดับประดาจนเกินงาม เปนตน มีคุณคาเชิงความงาม หรือ

ศิลปะ หรือจิตใจ ซึ่งกอใหเกิดแรงบันดาลใจ หรือแรงกระตุน ใหมกีารสรางสรรคส่ิงที่เปนประโยชน

ตอสังคมตอไป 

 
ความพรอมหรือศักยภาพของชุมชน 

 
กอนกําหนดแนวทางในการจัดการสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ผูศึกษาวิจัยได

สํารวจความพรอมหรือศักยภาพของชุมชน เพื่อนํามาศึกษาวิเคราะห ดวยการศึกษาจากเอกสาร

และการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียในเชิงลึก ซึ่งประกอบดวย กลุมผูถือครองกรรมสิทธิ์ กลุม

ผูนําชุมชน และหนวยงานหรือองคกรปกครองทองถิ่น มีรายละเอียด ดังนี้   
 
กลุมผูถือครองกรรมสิทธิ์ 

๑.กลุมผูถือครองกรรมสิทธิ์เรือนเดี่ยว จากการสัมภาษณกลุมผูถือครอง

กรรมสิทธิ์เรือนเดี่ยว จํานวน ๕๔  ราย ประกอบดวย  

ตําบลอางทอง  จํานวน ๔ ราย  

ตําบลลิปะนอย  จํานวน ๒ ราย  

ตําบลตลิ่งงาม  จํานวน ๑๘ ราย  

ตําบลหนาเมือง  จํานวน ๑๒ ราย  

ตําบลมะเร็ต  จํานวน ๑๔ ราย  

ตําบลแมน้ํา  จํานวน ๔ ราย  

พบวาสวนใหญยังคงมีความรูสึกผูกพันกับตัวสถาปตยกรรม เนื่องจากใชเปนที่อยู

อาศัย และไดรับเปนมรดกตกทอดมาหลายชั่วอายุคน ไมมีความประสงคจะร้ือถอนทําลาย จึง

พยายามรักษา ซอมแซม และแกไขดัดแปลงเพื่อใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปตามกาล

สมัย ผูถือครองกรรมสิทธิ์บางราย อาทิ นางวันทนี โอชารส บานเลขที่ ๗๓ หมูที่ ๕ ตําบลมะเร็ต 

และนางจิบ ใจกวาง บานเลขที่ ๒ หมูที่ ๔ ตําบลตลิ่งงาม มีความยินดีเปดบานใหเขาเยี่ยมชมและ
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ใหความรวมมืออยางเต็มที่ หากทางราชการ หรือองคการปกครองทองถิ่น มีความประสงคจะ

จัดตั้งเปนพิพิธภัณฑชุมชน หรือศูนยวัฒนธรรมชุมชน มีเพียง ๒ รายเทานั้น ที่แสดงความจํานงวา

ไมขัดของหากทายาทจะรื้อถอนในระยะเวลาอันใกล คือ นางผัน ทองดี บานเลขที่ ๑๙๘ หมูที่ ๓ 

ตําบลตลิ่งงาม และนางเกตุ หวั่งประดิษฐ บานเลขที่ ๕๑ หมูที่ ๒ ตําบลแมน้ํา   

๒.กลุมผูถือครองกรรมสิทธิ์เรือนแถว จากการสัมภาษณกลุมผูถือครอง

กรรมสิทธิ์เรือนแถว จํานวน ๑๘  ราย ประกอบดวย 

ชุมชนบานหัวถนน หมูที่ ๑ ตําบลมะเร็ต  จํานวน ๖ ราย 

ชุมชนบานหนาทอน หมูที่ ๓ ตําบลอางทอง จํานวน ๑๒ ราย 

พบวาสวนใหญยังคงมีความรูสึกผูกพันกับตัวสถาปตยกรรม เนื่องจากใชเปนที่อยู

อาศัย และไดรับเปนมรดกตกทอดมาหลายชั่วอายุคน ไมมีความประสงคจะร้ือถอนทําลาย จึง

พยายามรักษา ซอมแซม และแกไขดัดแปลงเพื่อใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปตามกาล

สมัย แตดวยเหตุที่ผูถือครองกรรมสิทธิ์สวนใหญเปนผูสืบสายโลหิตมาจากกลุมครอบครัวคหบดี มี

ฐานะทางเศรษฐกิจดี จึงไมมีความประสงคที่จะขายหรือใหเชาอาคารเหลานั้นเพื่อนําไปใชใน

กิจการอื่น ประกอบกับบางรายถือครองกรรมสิทธิ์อาคารประเภทเรือนแถวหลายหลัง อาคารบาง

หลังจึงถูกปลอยทิ้งรางไมมีการนําไปใชประโยชน ในปจจุบันนอกเหนือจากอาคารที่ยังคงเปดเพื่อ

ใชสอยเปนสถานประกอบการรานคากึ่งที่พักอาศัย อาคารที่พักอาศัยหลังอ่ืนสามารถเขาถึงหรือ

สัมผัสไดแตเพียงภายนอกเทานั้น ผูถือครองกรรมสิทธิ์ไมพรอมที่จะเปดรับบุคคลภายนอก แตมี

ความยินดีใหความรวมมือหากมีการจัดกิจกรรมภายในชุมชนโดยใชพื้นที่ภายนอกตัวอาคาร มี

อาคารที่พักอาศัยเพียงหลังเดียว คือ บานของคุณพิพิธ ล้ิมสุวรรณ ทายาทนายแส และนาง

ละมอม ล้ิมสุวรรณ ที่พรอมเปดรับใหเขาเยี่ยมชมโดยการติดตอขออนุญาตลวงหนา 

 
กลุมผูนําชุมชน 

นายปานเทพ วิริยานนท กรรมการชุมชนบานหนาทอน ตําบลอางทอง ใหสัมภาษณ

วาคณะกรรมการชุมชน ตระหนักถึงคุณคาของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในพื้นที่ชุมชนบานหนาทอน      

ในระยะเวลาที่ผานมา คณะกรรมการ ฯ พยายามสรรหาแนวทางในการอนุรักษ และบริหาร

จัดการใหเกิดความยั่งยืน เร่ิมตนจากการเจรจาพูดคุย ทําความเขาใจ และกระตุนเตือนผูคนใน

ชุมชนใหเล็งเห็นคุณคาของทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชนของตน ในปจจุบันไดจัดกิจกรรมถนนคน

เดินขึ้นในพื้นที่ดังกลาวทุกเย็น-ค่ําวันเสาร ภายใตชื่อโครงการ “หนาทอนคึกคัก” เพื่อเปนการ

กระตุนเศรษฐกิจของชุมชน และเปดเปนพื้นที่กิจกรรมที่ทุกภาคสวนของชุมชนสามารถเขามามี
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สวนรวม แสดงออก และรวมกันบริหารจัดการ เร่ิมต้ังแตวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ เปนตนมา ซึ่ง

ไดรับความรวมมือจากสมาชิกในชุมชนเปนอยางดี และไดรับการตอบรับที่ดีจากประชาชนใน

ทองถิ่น รวมทั้งนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ คณะกรรมการฯ จึงไดติดตอขอเชา

อาคารหลังหนึ่งในพื้นที่เพื่อพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูและศูนยขอมูล    
 
หนวยงานหรือองคกรปกครองทองถิ่น 

จากการศึกษาแผนยุทธศาสตรพัฒนาเกาะสมุยแบบบูรณาการ ดําเนินการรางโดย

อําเภอเกาะสมุย เพื่อเปนแผนแมบทใหหนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคกรปกครอง         

สวนทองถิ่น ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชน ไดใชเปนแนวทางดําเนินการพัฒนาเกาะสมุย 

โดยแผนดังกลาวเปนแผนที่ประชาชนชาวสมุยทุกภาคสวน ทั้งที่อาศัยอยูในพื้นที่เกาะสมุยและ    

ทุกภูมิภาคของประเทศ ตลอดจนประชาชนที่มาเยี่ยมเยือนเกาะสมุยไดมีสวนรวมดําเนินการใน  

ทุกขั้นตอน ประกาศใช ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒  

พบวาแผนงานดานวัฒนธรรม ไดรับการบรรจุเขาไวในประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔             

การอนุรักษวัฒนธรรมและความมั่นคงทางสังคม ในสวนของกลยุทธที่ ๑ การคงอยูของวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตที่เปนอัตลักษณ ประกอบดวย 

๑.แผนงานสงเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเปนอัตลักษณของเกาะสมุย จํานวน            

๖ โครงการ 

๑.๑ โครงการกอสรางพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว รับผิดชอบโดยปกครองอําเภอเกาะสมุย ดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔ วงเงิน

งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๒ โครงการสงเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเปนอัตลักษณของเกาะสมุย 

(จัดพิมพหนังสือตนแบบภาษาทองถิ่นสมุย/อบรมคนรุนใหมใหมีความรูเกี่ยวกับประเพณีของส

มุย/ตอยอดศูนยการเรียนรูชุมชน) รับผิดชอบโดยสภาวัฒนธรรมเกาะสมุย ดําเนินการ พ.ศ.

๒๕๕๓-๒๕๕๖ วงเงินงบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๓ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลทองถิ่น รับผิดชอบโดยเทศบาล

เมืองเกาะสมุย ดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖ วงเงินงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๔ โครงการพระปรมาภิไธย บริเวณน้ําตกหนาเมือง รับผิดชอบโดยเทศบาลเมือง

เกาะสมุย ดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖ วงเงินงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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๒๕๖ 
 

๑.๕ โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรมอําเภอเกาะสมุย (กอสรางสํานักงาน

สภาวัฒนธรรมอําเภอเกาะสมุย และสํานักงานสภาวัฒนธรรมตําบล และการพัฒนาศักยภาพ

สมาชิกสภาวัฒนธรรมตําบล) รับผิดชอบโดยสภาวัฒนธรรมอําเภอเกาะสมุย ดําเนินการ พ.ศ.

๒๕๕๓-๒๕๕๖ วงเงินงบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๖ โครงการพัฒนาตลาดสดและศูนยอาหารพื้นบานเกาะสมุย รับผิดชอบโดย

เทศบาลเมืองเกาะสมุย ดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

๒.แผนงานฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น จํานวน ๓ โครงการ 

๒.๑ โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปะพื้นบานเพื่ออบรมศิลปะพื้นบานแกผูสนใจ 

รับผิดชอบโดยเทศบาลเมืองเกาะสมุย และกศน. อําเภอเกาะสมุย ดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๓-

๒๕๕๖ วงเงินงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.๒ โครงการพัฒนาระบบซอฟทแวรประวัติศาสตรเกาะสมุย รับผิดชอบโดย

เทศบาลเมืองเกาะสมุย ดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๔๖ วงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.๓ โครงการพัฒนา/อนุรักษชุมชนสามวัฒนธรรมบานหัวถนน รับผิดชอบโดย

ปกครองอําเภอเกาะสมุย และเทศบาลเมืองเกาะสมุย ดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๔ วงเงิน

งบประมาณ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๓.แผนงานนําเสนอวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนทองถิ่นเกาะสมุย จํานวน ๒ 

โครงการ 

๓.๑ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ ศูนยวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนเกาะสมุย ณ บาน

หนาทอน รับผิดชอบโดยเทศบาลเมืองเกาะสมุย ดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕ วงเงิน

งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๓.๒ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑและศูนยประวัติศาสตรชาวจีนไหหลํา อําเภอเกาะ 

สมุย ณ บานหัวถนน รับผิดชอบโดยเทศบาลเมืองเกาะสมุย และสมาคมชาวจีนไหหลํา 

ดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ วงเงินงบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
วิเคราะหสรปุ 

๑.กลุมผูถือครองกรรมสิทธิ์เรือนเดี่ยว สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตั้ง

ถิ่นฐานกระจายตัวอยูในเขตพื้นที่ที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และกิจกรรมบริการเพื่อการ

ทองเที่ยว ยังไมสามารถรุกล้ําเขาไปไดมากนัก ยังคงดําเนินวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยางสงบสุขและ

พอเพียง มีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสของสังคมนอย สวนมากยังคงมีความรูสึกผูกพันกับ
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๒๕๗ 
 

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่ตนคุนเคย ไมมีความประสงคจะร้ือถอนทําลาย จึงพยายามรักษา 

ซอมแซม และแกไขดัดแปลงเพื่อใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปตามกาลสมัย และพรอม

จะเปดรับใหบุคคลภายนอกเขาไปเยี่ยมเยือน 

ดังนั้น กลุมนี้จึงถือวาเปนกลุมที่มีศักยภาพและความพรอมสูง ในการเขารวม

กระบวนการบริหารจัดการ    

๒.กลุมผูถือครองกรรมสิทธิ์เรือนแถว สวนใหญเปนผูสืบสายโลหิตมาจากกลุม

ครอบครัวคหบดี มีฐานะทางเศรษฐกิจดี และยังคงมีความรูสึกผูกพันกับตัวสถาปตยกรรม 

เนื่องจากใชเปนที่อยูอาศัย และไดรับเปนมรดกตกทอดมาหลายชั่วอายุคน ไมมีความประสงคจะ

ร้ือถอนทําลาย จึงพยายามรักษา ซอมแซม และแกไขดัดแปลงเพื่อใหเหมาะสมกับวิถีชีวิต            

ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย ในปจจุบันนอกเหนือจากอาคารที่ยังคงเปดเพื่อใชสอยเปนสถาน

ประกอบการรานคากึ่งที่พักอาศัย อาคารที่พักอาศัยหลังอื่นสามารถเขาถึงหรือสัมผัสไดแตเพียง

ภายนอกเทานั้น ผูถือครองกรรมสิทธิ์ไมพรอมที่จะเปดรับบุคคลภายนอก แตมีความยินดีใหความ

รวมมือหากมีการจัดกิจกรรมภายในชุมชนโดยใชพื้นที่ภายนอกตัวอาคาร  

ดังนั้น กลุมนี้จึงถือวาเปนกลุมที่มีศักยภาพและความพรอมสูง แตยังคงตองอาศัย

การทําความเขาใจเพิ่มเติมเพื่อใหยินยอมเปดรับในการเขารวมกระบวนการบริหารจัดการ    

๓.กลุมผูนําชุมชน เร่ิมตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชนทองถิ่น

ของตน จึงเริ่มดําเนินกิจกรรมและกระบวนการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนแกทรัพยากร

วัฒนธรรมในชุมชน 

๔.หนวยงานหรือองคกรปกครองทองถิ่น ในปจจุบันแมจะมีการกําหนดนโยบาย

ทางดานวัฒนธรรมไวในแผนพัฒนาทองถิ่น และมีงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการสูง แต

ในสวนของกระบวนการการจัดการสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ยังคงกําหนดวางแนวนโยบายไมชัดเจน 

ไมทั่วถึง และไมครอบคลุมเปาหมาย   
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บทที่ ๖ 
แนวทางในการจัดการสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย 

 
ผลจากการศึกษาความเปนมาของพื้นที่  สํารวจและจัดทําบัญชีรายการ

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นกลุมเปาหมาย การจัดทําแผนที่ทรัพยากรวัฒนธรรม การประเมินคุณคา 

รวมทั้งการวิเคราะหความพรอมหรือศักยภาพของชุมชนทองถิ่น สามารถนํามาประมวล ศึกษา

วิเคราะห จนกระทั่งในที่สุดสามารถกําหนดแนวทางในการจัดการสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในบริบท

ของนักจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ไดดังนี้ 
 
นําไปใชในฐานะทรัพยากรหรือตนทุนทางดานการทองเที่ยว 

รูปลักษณ เนื้อหา และบริบททางวัฒนธรรมที่จับตองไมได รวมทั้งความเชื่อมโยง

ระหวางสถาปตยกรรมกับชุมชนดั้งเดิมและสภาพแวดลอมของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย 

ประกอบกับความพรอมหรือศักยภาพที่มีอยูของชุมชนทองถิ่น สามารถนํามาใชเปนตนทุนหรือ

ทรัพยากรวัฒนธรรม เพื่อสรางโอกาสใหมในการพัฒนาชุมชนใหกับทองถิ่น ไดในหลายประเด็น 

รวมทั้งนําไปใชในฐานะทรัพยากรหรือตนทุนทางดานการทองเที่ยว โดยมีกระบวนการบริหาร

จัดการภายใตหลักการของการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

ซึ่งปรัชญาหลักการของการทองเที่ยวอยางยั่งยืนนั้น คือ การทองเที่ยวประเทือง

ปญญา และเพิ่มสีสันใหกับชีวิตดวยการเรียนรูธรรมชาติแวดลอม และซึมซับแบบแผนความ

เปนอยูของตนและของคนกลุมอ่ืน การเรียนรูอาจผานทางสื่อ การสังเกตการณ หรือการมีสวนรวม

ทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต ความสุขสันตที่แทจริงเกิดจากความเขาใจธรรมชาติและ

สังคมวัฒนธรรม  

การทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบในแหลงธรรมชาติ และแหลงวัฒนธรรม ที่

เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอม และการทองเที่ยว โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของ

ผูเกี่ยวของภายใตการจัดการอยางมีสวนรวมของทองถิ่น เพื่อมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษา

ระบบนิเวศอยางยั่งยืน 
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ปจจุบันไดมีความพยายามที่จะนําเสนอกิจกรรมตางๆ ที่เขาขายของการทองเที่ยว     

อยางยั่งยืน ดังตัวอยางตอไปนี้ 

๑.การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural based tourism) เปนการทองเที่ยวชื่นชม

และศึกษาวัฒนธรรมประเพณี ที่มีเอกลักษณทองถิ่น โดยชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมตอการจัดการ

ทองเที่ยวนั้น บนพื้นฐานของการมีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมทองถิ่น 

เชน การเที่ยวชมประเพณีในราชสํานัก หรือประเพณีพื้นบาน และการทองเที่ยวชมวิถีชีวิตใน

หมูบาน  

๒.การทองเที่ยงเชิงเกษตร (Agro tourism) เปนการทองเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรม 

เชน สวนผลไม วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟารมปศุสัตว เปนตน โดยสถานที่เหลานี้จัดเตรียมพื้นที่

บางสวนเพื่อเปดใหนักทองเที่ยวเขาชมและมีโอกาสหาประสบการณใหม จากกิจกรรมปกติของ

พื้นที่เหลานั้น เชน การเก็บผลไมจากตน การเกี่ยวขาว การเก็บผัก เปนตน มีการจัดวิทยากรเพื่อ

บรรยายหรืออธิบายวีการทํางานของสวนเกษตรหรือฟารมนั้น 

๓.การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health tourism) เปนรูปแบบการทองเที่ยวแบบ

ผสมผสาน ในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ หรือแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ โดยมีกิจกรรมเพื่อรักษา

สุขภาพ เปนกิจกรรมสําคัญในการทองเที่ยวนั้น เชน การพักแรมในรีสอรทที่มีการบริการรักษา

สุขภาพ การทองเที่ยวที่มีโปรแกรมการรับประทานอาหารชีวจิต การฝกสมาธิ และการนวดแผน

โบราณ  เปนตน (ชนัญ วงษวิภาค และคณะ, ๒๕๔๗: ๑๒๖-๑๒๗) 
 
ใหการสนับสนุนเพื่อดําเนนิการจัดต้ังพพิิธภณัฑชุมชนทองถิ่น 

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ซึ่งประกอบดวย รูปลักษณ เนื้อหา และบริบททาง

วัฒนธรรมที่จับตองไมได รวมทั้งความเชื่อมโยงระหวางสถาปตยกรรมกับชุมชนดั้งเดิมและ

สภาพแวดลอม เปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่สามารถนํามาเปนกลไกเชิงกระบวนการที่ชวยใหคนเรา

บรรลุถึงความสุข ชุมชนมีความเขมแข็ง ในรูปแบบของการจัดตั้งพิพิธภัณฑชุมชนทองถิ่น ดวย

กระบวนการที่ใหความสําคัญตอการแสดงบทบาทและตัวตนหรืออัตลักษณของทั้ง “คนทองถิ่น” 

และ “สถาปตยกรรมพื้นถิ่น” ไปพรอมๆ กัน เปนกระบวนการคนหาและเชื่อมโยงความรูในตัวของ 

“คน” และความรูที่แฝงฝงอยูใน “วัตถุส่ิงของ” โดยเฉพาะการเชื่อมโยงภูมิปญญาความรูที่มีอยูใน

ตัวของ “คนเกาๆ” และภูมิปญญาความรูที่มีอยูใน “ของเกาๆ” เขาดวยกัน แลวนํามาวิเคราะห

ประเมินคา เลือกสรรเพื่อใชประโยชนในทางการพัฒนาทองถิ่นของคนปจจุบัน ซึ่งเปนกิจกรรม

การพัฒนาชุมชนที่สามารถกระทําตอเนื่องไดตลอดเวลา  
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สมุดกลาง



๒๖๐ 
 

ประโยชน (functions) ของพิพิธภัณฑชุมชนในฐานะที่เปนทั้งเครื่องมือและวิธีการ 

(means) ในกระบวนการพัฒนาชุมชน ก็คือ เปนกิจกรรมที่เสริมสรางศักยภาพและฟนฟูพลังของ

ชุมชนทองถิ่น ใหสามารถจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชนของตนเอง สงเสริมใหสมาชิกของ

ชุมชนเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการจัดการ ตั้งแตการศึกษาวิจัย การสํารวจ จัดทําแผนที่ และ

ทะเบียนทรัพยากรวัฒนธรรม การประเมินคุณคาและศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรม           

การวางแผนการจัดการ การอนุรักษ การสงวนรักษาและการบูรณปฏิสังขรณ การจัดแสดง

นิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ การเผยแพร การฟนฟู และการจัดการเชิงธุรกิจ กอใหเกิดกระบวนการ

แลกเปลี่ยนความรูระหวางคนในชุมชน กับนักวิชาการและนักพัฒนาจากภายนอก และระหวาง

สมาชิกในชุมชนที่มีความรูและประสบการณเร่ืองทรัพยากรวัฒนธรรมแตกตางกัน ความเสียสละ 

ความเอื้อเฟอเกื้อกูลแกกันและกันในหมูสมาชิกในชุมชน กอใหเกิดความรูสึกเปนเจาของรวมกัน 

ทําใหชาวบานมีความภาคภูมิใจในชุมชน รักถิ่นฐานบานเกิด เปนพื้นที่แสดงความเปนตัวตนของ

ชุมชนใหคนภายนอกไดเห็นและยอมรับ ทําใหคนในชุมชนมีศักดิ์ศรี และประการสําคัญที่สุด ก็คือ 

พิพิธภัณฑชุมชน เปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความรูและฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น ที่นําไปสู

การพัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางแทจริง (สายันต ไพรชาญจิตร, ๒๕๔๗: ๗๓-๗๕) 
 
การกาํหนดนโยบายที่เปนประโยชนตอการอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย  
โดยหนวยงานหรือองคกรปกครองทองถิ่น 

องคกรปกครองทองถิ่นเกาะสมุยในที่นี้ มีความหมายครอบคลุม ทั้งหนวยงาน

ราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชน 

ในพื้นที่อําเภอเกาะสมุย ควรกําหนดใหมีนโยบายปฏิบัติที่ชัดเจน ครอบคลุม และเปนประโยชน

ตอการอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย อาทิ  

๑.ใหการสนับสนุนในการซอมแซมและสงวนรักษา ทั้งดานงบประมาณและบุคลากร

ผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ 

๒.จัดโครงการรณรงคกระตุนจิตสํานึกผูถือครองกรรมสิทธิ์ ใหตระหนักถึงคุณคาของ

สถาปตยกรรมทองถิ่นในครอบครอง เชน จัดโครงการรางวัลอนุรักษอาคารดีเดน เปนตน   

 

 
 
 
 

  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๖๑ 
 

บทที่ ๗ 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
ภาพรวมทางกายภาพของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย 

 
ผลจากการสํารวจและศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย สามารถแบงประเภท

ตามลักษณะทางกายภาพได ๓ ประเภท คือ ๑.เรือนเดี่ยวแบบไทย ๒.เรือนเดี่ยวแบบจีน ๓.เรือน

แถว ซึ่งสามารถสรุปเปนภาพรวมทางกายภาพ ไดดังนี้  
 
ประเภทเรือนเดี่ยวแบบไทย 

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยวแบบไทย เปนสถาปตยกรรมที่มี

ความยืดหยุนในการใชสอยรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสะทอนใหเห็นเอกลักษณ อันเกิดจากความรูสึกนึกคิด 

และคตินิยมศิลปะการปลูกสรางแบบไทย สามารถสรุปภาพรวมทางกายภาพ ไดดังนี้  

๑.โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม  

๒.ปลูกยกพื้นใตถุนสูงพอสมควร โดยโครงสรางไมทั้งหมดวางบนเสาซีเมนต หรือ

ตอมอ ซึ่งเรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “ตีนเสา” เพื่อปองกันปลวกและความชื้น  

๓.ตัวเรือนประธานมักจะปลูกวางแนวตามตะวัน มีทั้งหลังคาทรงจั่วตามแบบเรือน

พื้นถิ่นดั้งเดิม และหลังคาทรงปนหยาตามอิทธิพลบานเรือนในเขตอาณานิคมของชาติตะวันตก  

๔.แบงพื้นที่ใชสอยออกเปน ๒ สวน หรือ ๓ สวน มีสวนใชสอยหลัก คือ หองนอน 

หองครัว และสวนที่ใชพักผอนอาศัย หองครัวนิยมตอระเบียงทางดานทิศเหนือหรืออาจตอดาน

หลังคาปกนกทางทิศตะวันตก (หลังบาน) ถาเปนเรือนขนาดใหญ เรือนครัวจะปลูกสรางเปนเรือน

พวงแบบหลังคาจั่ว ตัวเรือนวางแนวขวางตะวัน หรือ “ขวางหวัน” โดยมีชานเชื่อมตอกับเรือน

ประธาน พื้นชานและครัวนิยมลดระดับ   

๕.พื้นของหองโถงเรือนประธานมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับ

ใชประกอบพิธีกรรมและใหผูใหญนั่ง  

๖.พื้นเรือนสวนใหญปูดวยไมกระดาน บางสวนปูพื้นในลักษณะที่เรียกดวยภาษา

ทองถิ่นวา “พื้นฟาก” โดยใชไมระแนงปูเวนชองเพื่อใหถายเทอากาศไดดี ผนังทั้งหมดเปนไม

กระดานตีตามแนวนอน  

 

 

๒๖๑ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๖๒ 
 

๗.มีชองหนาตางนอย บางบานชองลมประดับลวดลายไมแกะสลักฉลุโปรง  

๘.นิยมทําเสาดวยไมแกนเนื้อแข็งซึ่งหาไดงายในทองถิ่น เชน ไมตําเสาหรือกันเกรา 

ไมแค ไมเคี่ยม ไมหลุมพอ ไมมะหาด  

๙.เครื่องบนนิยมใชไมเนื้อกลางหรือเนื้อแข็ง เชน ไมสยา ไมเคี่ยม ไมหลุมพอ ไม

ตําเสาหรือกันเกรา ไมตะเคียน ไมยาง  

๑๐.ไมที่นิยมทํากระดานสําหรับกั้นฝาและปูพื้น คือ ไมยาง ไมสยา  

๑๑.หลังคามุงดวย กระเบื้องดินเผา กระเบื้องวาว กระเบื้องลอน เรียกดวยภาษา

ทองถิ่นวา “กระเบื้องกระดาษ” หรือ “เบื้องดาษ” และสังกะสี ซึ่งเรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “เหล็ก

ขาว”    
 
ประเภทเรือนเดี่ยวแบบจีน 

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนเดี่ยวแบบจีน พบวาในชวงกึ่งศตวรรษ

ที่ผานมาไดลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว ในปจจุบันพบเห็นไดนอยมาก เปนสถาปตยกรรมที่ยังคงมี

เนื้อหาสวนใหญตามแบบแผนสถาปตยกรรมจีน แตไดรับการปรับเปลี่ยนลักษณะบางประการ              

ใหเหมาะสมกับสภาพสังคมและสภาพแวดลอมของเกาะสมุย สามารถสรุปภาพรวมทางกายภาพ    

ไดดังนี้ 

๑.ลักษณะคลายเรือนแถวขนาด ๒-๓ คูหา  

๒.โครงสรางหลัก คือ โครงสรางไม ยกใตถุนบานสูงประมาณ ๓๐-๔๐ เซนติเมตร 

โดยโครงสรางไม ทั้งหมดวางบนตอมอ ซึ่งเรียกดวยภาษาพื้นเมืองวา “ตีนเสา”  

๓.ตัวเรือนหันจั่ววางแนวตามตะวัน หรือขนานกับถนน โดยหันหนาออกสูถนน   

๔.ดานหนาเรือนมีชานปลอยโลงหรืออาจจะกั้นดวยลูกกรง  

๕.พื้นเรือนมีการแบงระดับ ระดับที่ยกขึ้นเรียกวา “เกย” สําหรับใชประกอบพิธีกรรม

และใหผูใหญนั่ง  

๖.ผนังเปนไมกระดานตีตามแนวนอน  

๗.มีชองหนาตางนอย  

๘.พื้นเรือนปูดวยไมกระดาน  

๙.ประตูเรือนมีลักษณะเปนบานเฟยม 

๑๐.นิยมทําเสาดวยไมแกนเนื้อแข็งซึ่งหาไดงายในทองถิ่น เชน ไมตําเสา ไมแค ไม

เคี่ยม ไมหลุมพอ ไมมะหาด  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๖๓ 
 

๑๑.เครื่องบนนิยมใชไมเนื้อกลางหรือเนื้อแข็ง เชน ไมสยา ไมเคี่ยม ไมหลุมพอ ไม

ตําเสา ไมตะเคียน ไมยาง  

๑๒.ไมที่นิยมทํากระดานสําหรับกั้นฝาและปูพื้น คือ ไมยาง ไมสยา  

๑๓.หลังคามุงดวยกระเบื้องวาว  กระเบื้องลอน  (เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา 

“กระเบื้องกระดาษ” หรือ “เบื้องดาษ”) และสังกะสี (เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “เหล็กขาว”)  

๑๔.บางหลังยังคงตกแตงดวยงานไมแกะสลักลวดลายกระบวนจีน  
 
ประเภทเรือนแถว 

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนแถว เปนเรือนพักอาศัยกึ่งสถาน

ประกอบการรานคา มักจะปลูกเรียงรายอยู ๒ ฟากถนน ในยานชุมชุมชนการคาของชาวจีน เชน 

บานหัวถนน ตําบลมะเร็ต บานหนาทอน ตําบลอางทอง เปนตน สามารถสรุปภาพรวมทาง

กายภาพ ไดดังนี้ 

๑.มีลักษณะเปนเรือนแถวโครงสรางไม ๒ ชั้น ขนาด ๒-๔ คูหา  

๒.ตัวเรือนหันจั่ววางแนวขนานกับถนน โดยหันหนาบานสูถนน มีทั้งหลังคาทรงจั่ว       

ตามแบบสถาปตยกรรมจีน และหลังคาทรงปนหยาตามอิทธิพลบานเรือนในเขตอาณานิคมของ

ชาติตะวันตก 

๓.จัดสรรพื้นที่ใชสอยภายในอาคารโดยกําหนดใหชั้นบนใชเปนที่พักอาศัยของ

สมาชิกในครอบครัว พื้นที่ชั้นลางดานหลังใชเปนที่เก็บสินคา ครัว และพื้นที่พักผอน ดานหนาใช

เปนพื้นที่จําหนายสินคาหรือพื้นที่ตอนรับแขก 

๔.ชั้นบนดานหนามีลักษณะเปนระเบียง ผนังดานหนามีชองประตูเปดออกสูระเบียง    

คูหาละ ๑ ชอง ดานขางประตูขนาบดวยหนาตาง ในปจจุบันบางหลังไดรับการดัดแปลงตอเติม   

โดยกั้นผนังปดลอมเปนพื้นที่ใชสอยภายใน  

๕.ผนังเปนไมกระดานตีตามแนวนอน  

๖.พื้นชั้นลางปูดวยไมกระดาน หรือแผนซีเมนต  

๗.ประตูบานชั้นลางเปนบานเฟยม  

๘.เหนือบานประตูติดชองลมฉลุลาย  

๙.มีชายคาคลุมทางเดินบาทวิถี 

๑๐ .หลังคามุงดวยกระเบื้องวาว  กระเบื้องลอน  (เ รียกดวยภาษาทองถิ่นวา 

“กระเบื้องกระดาษ” หรือ “เบื้องดาษ”) และสังกะสี (เรียกดวยภาษาทองถิ่นวา “เหล็กขาว”)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๖๔ 
 

๑๑.อาคารบางหลังไดรับการตกแตงเปนพิเศษ เชน มีระเบียงแลนรอบบาน บาน

เฟยมประตูมีลักษณะเปนลูกฟกกระดานดุน หรือในชองลูกฟกจําหลักลายมงคลจีน เทาแขน

ชายคา กันสาดดานหนาประดับแผนไมฉลุลายแบบจีน บริเวณชายคาประดับแผนไมฉลุลาย หรือ

มีชองลมประดับแผนไมฉลุลายรอบตัวอาคาร  
 

คุณคาของสถาปตยกรรมพื้นถิ้นเกาะสมุย 
 

สําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูศึกษาไดประเมินคุณคาในดานตางๆ ของ

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ดังนี้  

 
ดานวิชาการ 

รูปลักษณ เนื้อหา รวมทั้งบริบททางวัฒนธรรมที่จับตองไมได ของสถาปตยกรรมพื้น

ถิ่นเกาะสมุย คือ หลักฐานของความทรงจําทางวัฒนธรรม และเปนแหลงขอมูลที่สําคัญประการ

หนึ่ง สําหรับการศึกษาหาความรู  

 
ดานประวัติศาสตรและโบราณคดี 

รูปลักษณ เนื้อหา รวมทั้งบริบททางวัฒนธรรมที่จับตองไมได ของสถาปตยกรรมพื้น

ถิ่นเกาะสมุย เปนประจักษพยานที่สําคัญ สามารถใชเปนเครื่องมือในการบอกเลาเรื่องราว

ประวัติศาสตรทองถิ่น และเปนสิ่งสะทอนสื่อใหเห็นถึงพัฒนาการทางสังคม และโครงสรางทาง

เศรษฐกิจของชุมชน  

 
ดานสังคมและวัฒนธรรม 

รูปลักษณ เนื้อหา รวมทั้งบริบททางวัฒนธรรมที่จับตองไมได ของสถาปตยกรรมพื้น

ถิ่นเกาะสมุยเปนสิ่งสะทอนสถานภาพทางสังคมของเจาของ สามารถใชเปนเครื่องมืออธิบาย

ความสัมพันธระหวางคนกับคน และคนกับธรรมชาติ ไดเปนอยางดี  

 
ดานเศรษฐกิจและสังคมรวมสมัย 

รูปลักษณ เนื้อหา รวมทั้งบริบททางวัฒนธรรมที่จับตองไมได ของสถาปตยกรรมพื้น

ถิ่นเกาะสมุย สามารถนํามาใชเปนตนทุนหรือทรัพยากรวัฒนธรรม เพื่อสรางโอกาสใหมในการ

พัฒนาชุมชนใหกับทองถิ่น ไดในหลายประเด็น อาทิ นําไปใชในฐานะทรัพยากรหรือตนทุน
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ทางดานการทองเที่ยว นําไปใชเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนเพื่อนําไปสูการ

พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน  

 
ดานสุนทรียภาพ 

คุณลักษณะบางอยางของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย อาทิ รูปทรงที่เรียบงาย

และตรงไปตรงมา อันเกิดจากสามารถประยุกตสถาปตยกรรมจากสังคมภายนอกมาคลี่คลายและ

สรางเปนเอกลักษณของตัวเอง สัดสวนที่ลงตัวและมีความเชื่อมโยงระหวางสถาปตยกรรมกับ

สภาพแวดลอม รวมทั้งสภาพสังคม และรายละเอียดการตกแตงที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความ

จําเปนตอการใชสอย จึงไมมีการประดับประดาจนเกินงาม เปนตน มีคุณคาเชิงความงาม หรือ

ศิลปะ หรือจิตใจ ซึ่งกอใหเกิดแรงบันดาลใจ หรือแรงกระตุน ใหมีการสรางสรรคส่ิงที่เปนประโยชน

ตอสังคมตอไป 

 
ความพรอมหรือศักยภาพของชุมชน 

 
ผูศึกษาวิจัยไดสํารวจความพรอมหรือศักยภาพของชุมชน เพื่อนํามาศึกษาวิเคราะห     

ดวยการศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียในเชิงลึก ซึ่งประกอบดวย        

กลุมผูถือครองกรรมสิทธิ์ กลุมผูนําชุมชน  และหนวยงานหรือองคกรปกครองทองถิ่น  มี

รายละเอียด ดังนี้ 

 
กลุมผูถือครองกรรมสิทธิ์  

จากการสัมภาษณกลุมผูถือครองกรรมสิทธิ์เรือนเดี่ยว จํานวน ๕๔ ราย พบวาสวน

ใหญยังคงมีความรูสึกผูกพันกับตัวสถาปตยกรรม เนื่องจากใชเปนที่อยูอาศัย และไดรับเปนมรดก       

ตกทอดมาหลายชั่วอายุคน ไมมีความประสงคจะร้ือถอนทําลาย จึงพยายามรักษา ซอมแซม และ

แกไขดัดแปลงเพื่อใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย และเต็มใจเปดรับให

บุคคลภายนอกเขาไปสัมผัสวิถีชีวิตของตน ดังนั้น กลุมนี้จึงถือวาเปนกลุมที่มีศักยภาพและ      

ความพรอมสูง ในการเขารวมกระบวนการบริหารจัดการ    

 จากการสัมภาษณกลุมผูถือครองกรรมสิทธิ์เรือนแถว จํานวน ๑๘ ราย พบวาสวนใหญ

ยังคงมีความรูสึกผูกพันกับตัวสถาปตยกรรม เนื่องจากใชเปนที่อยูอาศัย และไดรับเปนมรดก       

ตกทอดมาหลายชั่วอายุคน ไมมีความประสงคจะร้ือถอนทําลาย จึงพยายามรักษา ซอมแซม และ

แกไขดัดแปลงเพื่อใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย แตยังไมพรอมที่จะ
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เปดรับบุคคลภายนอก ดังนั้น กลุมนี้จึงถือวาเปนกลุมที่มีศักยภาพและความพรอมสูง แตยังคง

ตองอาศัยการทําความเขาใจเพิ่มเติมเพื่อใหยินยอมเปดรับในการเขารวมกระบวนการบริหาร

จัดการ    
 
กลุมผูนําชุมชน 

เร่ิมตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชนทองถิ่นของตน จึงเริ่ม

ดําเนินกิจกรรมและกระบวนการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนแกทรัพยากรวัฒนธรรมใน

ชุมชน 

 
หนวยงานหรือองคกรปกครองทองถิ่น  

ในปจจุบันแมจะมีการกําหนดนโยบายทางดานวัฒนธรรมไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 

และมีงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการสูง แตในสวนของกระบวนการการจัดการ

สถาปตยกรรมพื้นถิ่น ยังคงกําหนดวางแนวนโยบายไมชัดเจน ไมทั่วถึง และไมครอบคลุม

เปาหมาย  

 
แนวทางในการจัดการสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย 

 
ผลจากการศึกษาความเปนมาของพื้นที่  สํารวจและจัดทําบัญชีรายการ

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นกลุมเปาหมาย การจัดทําแผนที่ทรัพยากรวัฒนธรรม การประเมินคุณคา 

รวมทั้งการวิเคราะหความพรอมหรือศักยภาพของชุมชนทองถิ่น สามารถนํามาประมวล ศึกษา

วิเคราะห จนกระทั่งในที่สุดสามารถกําหนดแนวทางในการจัดการสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในบริบท

ของนักจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ไดดังนี้ 

 
นําไปใชในฐานะทรัพยากรหรือตนทุนทางดานการทองเที่ยว 

รูปลักษณ เนื้อหา และบริบททางวัฒนธรรมที่จับตองไมได รวมทั้งความเชื่อมโยง

ระหวางสถาปตยกรรมกับชุมชนด้ังเดิมและสภาพแวดลอม ของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย 

ประกอบกับความพรอมหรือศักยภาพที่มีอยูของชุมชนทองถิ่น สามารถนํามาใชเปนตนทุนหรือ

ทรัพยากรวัฒนธรรม เพื่อสรางโอกาสใหมในการพัฒนาชุมชนใหกับทองถิ่น ไดในหลายประเด็น 

รวมทั้งนําไปใชในฐานะทรัพยากรหรือตนทุนทางดานการทองเที่ยว โดยมีกระบวนการบริหาร

จัดการภายใตหลักการของการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
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ใหการสนับสนุนเพื่อดําเนินการจัดต้ังพิพิธภัณฑชุมชนทองถิ่น 
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ซึ่งประกอบดวย รูปลักษณ เนื้อหา และบริบททาง

วัฒนธรรมที่จับตองไมได รวมทั้งความเชื่อมโยงระหวางสถาปตยกรรมกับชุมชนดั้งเดิมและ

สภาพแวดลอม เปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่สามารถนํามาเปนกลไกเชิงกระบวนการที่ชวยใหคนเรา

บรรลุถึงความสุข ชุมชนมีความเขมแข็ง ในรูปแบบของการจัดตั้งพิพิธภัณฑชุมชนทองถิ่น  
  
การกําหนดนโยบายที่เปนประโยชนตอการอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย โดย
หนวยงานหรือองคกรปกครองทองถิ่น 

องคกรปกครองทองถิ่นเกาะสมุยในที่นี้ มีความหมายครอบคลุม ทั้งหนวยงาน

ราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชน 

ในพื้นที่อําเภอเกาะสมุย ควรกําหนดใหมีนโยบายปฏิบัติที่ชัดเจน ครอบคลุม และเปนประโยชน

ตอการอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย  

 
ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป 

 
รูปลักษณ เนื้อหา และบริบททางวัฒนธรรมที่จับตองไมได รวมทั้งความเชื่อมโยง

ระหวางสถาปตยกรรมกับชุมชนด้ังเดิมและสภาพแวดลอม ของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย

ประเภท ที่พักอาศัยและสถานประกอบการ เปนขอมูลทางวิชาการที่นาสนใจศึกษาตอไปใน

ประเด็นตางๆ อาทิ วิวัฒนาการของรูปแบบสถาปตยกรรม วิวัฒนาการลวดลายประดับ

สถาปตยกรรม เทคโนโลยีการปลูกสรางสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ภูมิปญญาของชางพื้นถิ่น ธุรกิจการ

ปลูกสรางสถาปตยกรรมพื้นถิ่น  เปนตน  
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วีระ อินพันทัง.เหยาเรือนพื้นบานยานตะวันตก.กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคกร 

มหาชน), (๒๕๔๔-๒๕๔๕). 

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร.พิพิธภัณฑไทยในศตวรรษใหม. กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร.  

 (๒๕๔๕). 

ศิริลักษณ พยัคฆนันทน.“การศึกษาเพื่อการออกแบบชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี”. 

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ภาควิชาการ 

ออกแบบและวางผังชุมชนเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.(๒๕๒๘). 

ศรีศักร วัลลิโภดม.ทัศนะนอกรีต: สังคม-วัฒนธรรม ในวิถีการอนุรักษ. กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการ 

พิมพ (สํานักพิมพเมืองโบราณ), (๒๕๔๓). 

___________.เรือนไทย บานไทย.กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ (สํานักพิมพเมืองโบราณ), 

(๒๕๔๓). 

สมมตอมรพันธุ, กรมพระ.จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จ 

ประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ. ๑๐๗ แล ๑๐๘.พระนคร : โรงพิมพโสภณพิ

พรรฒนากร.(๒๔๖๗). 

        ______.จดหมายเหตุระยะทาง เสด็จประพาศในรัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาศหัวเมืองในแหลม   

มลายูรัตนโกสินทรศก ๑๑๗, ๑๑๘, ๑๑๙ รวม ๓ คราว.กรุงเทพฯ : โรงพิมพโสภณพิ 

พรรฒนากร.(๒๔๖๒). 

สายันต ไพรชาญจิตร, รองศาสตราจารย.การฟนฟูพลังชุมชนในการจัดการทรัพยากรทาง 

 โบราณคดีและพิพิธภัณฑ : แนวคิด วิธีการ และประสบการณจากจังหวัดนาน.

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.(๒๕๔๗). 

        ______.กระบวนการโบราณคดีชุมชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบมีสวนรวมเพื่อ

เสริมสรางความสามารถของชุมชนทองถิ่น ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมใน

จังหวัดนาน.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.(๒๕๔๘). 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.แผนที่ชุมชนกรุงรัตนโกสินทร. 

กรุงเทพฯ : กองอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม.(๒๕๔๗). 
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๒๗๐ 
 

        ______.แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม ชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพฯ : กอง  

อนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม.(๒๕๔๘). 

        ______.แหลงสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมริมคลองออมนนท. กรุงเทพฯ : กองอนุรักษ 

ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม.(๒๕๔๘). 

สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.คูมือพิพิธภัณฑทองถิ่น. 

กรุงเทพฯ : กราฟคฟอรแมท (ไทยแลนด),(๒๕๔๗). 

หนึ่งศตวรรษคุณแมริน จันทรเจริญ. ที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ นางริน จันทรเจริญ  

๙  พฤษภาคม ๒๕๕๑.  

อรศิริ ปาณินท.ปญญาสรางสรรคในเรือนพื้นถิ่นอุษาคเนย. กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถาปตยกรรม  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร.(๒๕๔๓). 

___________. บานและหมูบานพื้นถิ่น. กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ.

(๒๕๓๙). 

อรามรัศมิ์ ดวงชนะ, บรรณาธิการ.แหลงศิลปกรรมอําเภอเกาะสมุย-เกาะพะงัน. สุราษฎรธานี :  

หนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรม จังหวัดสุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ

ราษฎรธานี.(๒๕๔๒). 

อุปถัมภ รัตนสุภา.“ สถาปตยกรรมพื้นบานเกาะสมุย : จุดกําเนิด, พัฒนาการ และแนวทางการ 

ออกแบบ”.วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ภาควิชา 

สถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.(๒๕๔๔). 

Aronsson, Lars. The Development of Sustainable Tourism.London: Bath Press, 2000.  

McKercher, Bob and Du Cros Hilary.Cultural Tourism The Partnership Between Tourism  

and Cultural Heritage Management. New York: The Haworth Hospitality  

Press, 2002. 

Orbasli, Aylin.Tourists in Historic Towns Urban Conservation and Heritage 

Management.  London: E & FN Spon, 2000. 

SEAMEO-SPAFA. Tourism and Cultural Heritage in Southeast Asia. Bangkok: Amarin  

Printing and Publishing Co., Ltd., 2004. 
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๒๗๑ 
 

ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ – สกุล   

ที่อยู 

 

ที่ทํางาน  

 

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. ๒๕๓๖ 

     พ.ศ. ๒๕๕๐                    

 

ประวัติการทํางาน 

     พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๓ 

     พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๒ 

     พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปจจุบัน 

      

      

 

 

นายธีรพันธุ จันทรเจริญ 

๑๐๑/๔๘ หมูบานรินทอง ซอย ๑ ถนนศรีวิชัย ซอย ๒๖ ตําบลมะขามเตี้ย  

อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๐๐๐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ๒๗๒ หมู ๙ ตําบลขุนทะเล อําเภอเมอืง 

จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐  

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต(โบราณคดี) หมาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

ศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

สํานักฝร่ังเศสแหงปลายบุรพทิศ 

มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ สวนจิตรลดา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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