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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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