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 วิทยานิพนธฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อใหเขาใจถึงมูลเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดสถาปตยกรรมตึกแถว และ
พัฒนาการของรูปแบบในแตละยานการคาเกาของชุมชนในเมืองทาชายฝงทะเลตะวันออก โดยกําหนดขอบเขต
การศึกษาดานพื้นที่บริเวณถนนอาเนาะรูและถนนปตตานีภิรมย จังหวัดปตตานี   บริเวณถนนนครในและถนน
นครนอก  จังหวัดสงขลาและบริเวณถนนราชดําเนิน จังหวัดนครศรีธรรมราช   ในการศึกษาไดใชระเบียบวิธีวิจัย
ทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรมเปนหลัก โดยนําขอมูลทั้งหมดมาประเมินและวิเคราะหลักษณะสถาปตยกรรม
ประกอบกับการใชขอมูลทางประวัติศาสตรเปนตัวสนับสนุน  

 จากการศึกษาพบวาการกอรูปสถาปตยกรรมตึกแถวในแตละยานการคา ลวนเกิดขึ้นภายใตปจจัย
สําคัญจากลักษณะเดนทางภูมิศาสตร ซึ่งเอื้อตอการเปนเมืองทาทําใหเกิดการปฏิสัมพันธทางการคากับตางชาติ 
รวมถึงการอพยพเขามาของชาวจีน     ปจจัยทั้ง ๒ ประการนําพาใหเกิดการแลกเปลี่ยนผสมผสานของกลุมชนตาง
วัฒนธรรมทั้งไทย จีนและตะวันตก โดยมีเงื่อนไขทางการคาเปนตัวแปรหลักและมีกลุมชาวจีนอพยพเปนแรงขับ 
เคลื่อนสําคัญ วัฒนธรรมพาณิชยกรรมตามแบบแผนของชาวจีนจึงปรากฏชัดในทุกพื้นที่ เกิดเปนรูปแบบ
สถาปตยกรรมเพื่อสนองรับกิจกรรมและประโยชนใชสอยทางการคาโดยเฉพาะ ซึ่งแผนผังของอาคารแบงออก 
เปน  ๓  สวน คือ เรือนสวนหนา สําหรับคาขายและเก็บสินคา   สวนพื้นที่เปดโลง (Courtyard ) และสวนเรือนพัก
อาศัยโดยรูปแบบของอาคารในยุคแรกเปนแบบจีนดั้งเดิม แบบจีนผสมพื้นถิ่นภาคใตและแบบจีนผสมตะวันตก   
จากพัฒนาการดังกลาวเห็นชัดวาตัวสถาปตยกรรมเองไมสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบไดแตวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของผูคนแตละยุคสมัยที่เปนตัวเรงใหสถาปตยกรรมสนองตอบตอกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป     ทั้งนี้ความแตกตาง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและระบบการคามีผลใหอาคารในแตละยานการคาเกิดลักษณะที่ตางกันทั้งแผนผัง ขนาด 
รูปแบบและโครงสรางอาคาร แมจะมีพ้ืนฐานตามคติแบบจีนและมีพัฒนาการของรูปแบบเปนไปในทิศทางเดียว 
กันก็ตาม  

 ตึกแถวจึงมิไดเปนเพียงสัญลักษณที่แสดงถึงความเจริญในอดีตเทานั้นแตสามารถสะทอนใหเห็นถึง
สภาพของสังคมและวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธกับชีวิตของผูคนในแตละยุคสมัยไดเปนอยางดี  ดวยคุณคาและ
ความสําคัญดังกลาว จึงควรรวมกันหาแนวทางและกําหนดกรอบในการอนุรักษและพัฒนาใหเปนอาคารเกาที่มี
ประวัติศาสตรและมีชีวิตคงอยูไปพรอมกับผูคนและชุมชน  และสิ่งสําคัญเพื่อใหอาคารเปนเสมือนตัวแทนหรือ
รองรอยทางประวัติศาสตรใหชนรุนตอไปไดศึกษาและสามารถคนหารากเงาที่มาของประวัติศาสตรได   
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 This  thesis  purposed  to  study  the  architectural  background  and  development  of  shop  
houses  in  the  old  commercial  districts  of  eastern  seaports.  The  scope  of  the  study  focuses  on :  
Anoarou  and  Pattanipirom  road  in  Pattani  Province, Nakornnai  and  Nakornnok  road  in  SongKhla  
Province,  Rajadumnern  road  in  Nakorn Si Thammarat  Province. The  process  of  the  research, mainly 
through  history of  architectural  methodology, the  obtained  documentary  information  and  site  
surveying data, together with  historical  data, were  assessed and analyzed  their architectural  characteristic. 
 According  to  the  research, essential  factors  of  architectural  forms  of  shop houses  in  
these  areas  had  derived  from  unique  geographical  locations  appropriated  as  trading  ports  with  
foreigners   and   also  the  transmigration  of   the  chinese  population. These  factors  led  to  tranformation  
and  blending  of  various  cultures  among  the  Thai,  Chinese  and  Europian.  With  these commercial  
conditions  and  chinese  immigrant  as  significant  variableness,  Traditional  culture  of  Chinese  order  
are  apparent  all  the ports.  Forming  of  shop houses,  specifically  designed  for  trading. According  to  
the  study  the  plans  of  shop houses  can  be  categorized  into  3  parts  as  follow : The  frontage  for  
trading  and  storage, courtyard  as  a  open  space  in  the  middle  and  the  backside  for  living. Building  
style  ranges  from  the  old  traditional  chinese  style,  chinese – thai  vernacular  style  and  chinese – 
europian  style.  These  style  development  were  based  on  changing  of  human  lifestyle  and culture  of  
each  period.  Although, difference  of  economy, social  and  traditional  order  were  essential  factors  of  
the  architectural  characteristic  such  as  plan, size, style and  stucture,  eventhough  they  were  based  on  
the  same  background  of  the  chinese  culture. 
 These  shop  houses  not  only   reflected  history  of   civilization  of  the  seaports  but  also  
the  social  and  cultural  relationship  with  the  people  of  each  period.  With  their  value  and  
importance,  there  should  be  guideline  and  scope  of  conservation  and   development  of  the  area   to 
exist  with  the  present  population. To  keep  these  buildings  as  representative  of   their   historic  identity  
to  be   studied   and   finding  out  the  roots  for  future  generation. 
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กราบขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง  
 ผูชวยศาสตราจารยสาทิศ ชูแสง  ที่กรุณารับเปนอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  ช้ีแนะ
แนวทาง ใหคําปรึกษาและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการศึกษาอยางยิ่ง รองศาสตราจารยสมใจ  
นิ่มเล็ก    ศาตราจารยอรศิริ   ปาณินท  และรองศาตราจารยชูวิทย    สุจฉายา   คณะกรรมการและ
ผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาสละเวลาในการตรวจวิทยานิพนธ 
 ผูชวยศาสตราจารยสมชาติ    จึงสิริอารักษ   และคณาจารยในภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม
ทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทความรูและใหคําปรึกษาตลอดระยะเวลา  ๕  ป 
 วิทยานิพนธฉบับนี้ไมสามารถเสร็จสมบูรณไดหากไมไดรับความอนุเคราะหดานขอมูล
และคําแนะนําจากนักวิชาการ   ผูทรงคุณวุฒิ    เจาหนาที่ในหนวยงานตางๆ   และเจาของอาคารทุก
หลังที่เอื้อเฟอขอมูลและใหความรวมมือดวยมิตรไมตรีที่ดียิ่ง    
 คณะวิชาพืชศาสตร   เกษตรศาสตรบางพระ   และคณาจารยในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน
ทุกทานที่ใหโอกาสรวมปฏิบัติงาน 
     
ขอขอบพระคุณ 
 บัณฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร    สําหรับทุนอุดหนุนในการทําวทิยานิพนธ 
 คุณอัญชลี   ทิตลักษณ    ธนาภรณ   แสงสุขเอี่ยม  และทุกคนในครอบครัวแสงสุขเอี่ยม
สําหรับความรัก  ความชวยเหลือและกําลังใจที่แสนดีตลอดมา    
 และขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่ไดศึกษารวมกันมาทั้งวิทยาเขตภาคใต สงขลา พระจอม
เกลาลาดกระบังและศิลปากร    สําหรับความชวยเหลือและคําปรึกษาดีๆ  รวมทั้งลูกศิษยที่บางพระ
ทกุคนที่คอยเปนกําลังใจใหเสมอมา 
 
 สุดทายนี้ขอขอบคุณ นรารักษ  สมบัติทอง ที่ใหความอนุเคราะหและอํานวยความสะดวก
ในทุกๆดานทั้งการสํารวจภาคสนาม     ใหคําปรึกษาและกําลังใจที่ชวยกระตุนใหวิทยานิพนธฉบับนี้
ไดขับเคลื่อนจนบรรลุเปาหมาย    จึงใครขอขอบคุณอยางสุดซึ้ง  
 เหนือส่ิงอื่นใดพระคุณจากบิดามารดา และพี่ๆ ในครอบครัวถาวโรจนทุกคน สําหรับ
ความรัก   ความหวงใยและกําลังใจที่มีคาที่สุด   แรงสนับสนุนและความชวยเหลืออยางสุดกําลังใน
ทุกๆ ดาน  ขอระลึกพระคุณไวตลอดไป 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




