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 การศึกษาท าวทิยานิพนธค์ร้ังน้ี เป็นการทดลองท าการศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมดว้ย
กระบวนการตั้งตน้ที่อาศยัขอ้มูลงานวจิยัดา้น ประวตัิศาสตร์ มนุษยศ์าสตร์ และสงัคมศาสตร์ ใน
การศึกษากิจกรรมทางวฒันธรรม เช่น การละเล่นโนรา และการละเล่นโนราโรงครู มุ่งศึกษาในประเด็น
เร่ืองกิจกรรมการใชพ้ื้นที่เฉพาะของวฒันธรรมโนราที่มี ความเช่ือเร่ืองตายายโนรา ประเพณีโนราโรง
ครู อนัเป็นกิจกรรมสาธารณะของคนลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลา ส่งผลต่อเน่ืองใหเ้กิดการศึกษาลกัษณะทาง
สถาปัตยกรรมที่เป็นอาคารสาธารณะของพื้นที่ลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลา กรณีศึกษา โรงโนรา, โรงครู, 
อุโบสถ, โรงธรรม และศาลา มุ่งศึกษาในประเด็นเร่ืองลกัษณะทางสถาปัตยกรรม ที่ไดอิ้ทธิพลตา่งๆ ใน
พื้นที่ที่มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบัวฒันธรรมโนรา ซ่ึงเกิดจากกลุ่มคนที่อยูใ่นพื้นที่ดัง่เดิม จากนั้นจึงน า
ขอ้สรุปดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการวเิคราะห์สรุปโปรแกรมเพือ่การออกแบบสถาปัตยกรรมในขั้นถดัไป 
 ผลการศึกษาและการออกแบบ แสดงถึงที่วา่งทางสถาปัตยกรรมในลกัษณะที่สมัพนัธไ์ปกบั
สภาพแวดลอ้มธรรมชาติ โดยอาศยัการใชท้ี่วา่งที่เป็นสาธารณะของทอ้งถ่ินเดิมในอดีตมาออกแบบ 
ตั้งแต่หน่วยเล็กที่สุดของที่วา่งไปจนถึงหน่วยใหญ่ระดบัผงัโครงการ มีรูปแบบที่เรียบง่าย สวยงาม การ
ดูแลของคนในพื้นที่ง่าย ลดการใชพ้ลงังานในอาคาร และประยกุตใ์หเ้ขา้กบัสภาวะของวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินในปัจจุบนั โดยยงัคงแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ของงานสถาปัตยกรรมทอ้งถิ่นไวไ้ด ้การออกแบบ
คร้ังน้ีเป็นการทอลองออกแบบจากแนวทางเลือกหน่ึง โดยยงัมีอีกหลายทางเลือกที่สามารถน ามาใช้
ออกแบบเพือ่ใหง้านสถาปัตยกรรมสามารถช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจทางดา้นวฒันธรรมทอ้งถิ่นต่อไป  
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 This dissertation is a pilot architectural study that design project based on document 
research of history, human science, and social science covering the study of cultural activities such as 
Nora performance and Nora Rong Kru performance. It emphasized in the specific activities’ utility 
area of Nora culture consisting of respect ritual toward their ancestor worship (Ta-Yai Nora or 
Grandfather and Grandmother Nora) and Nora Rong Kru Ritual which are the public activities’ area 
of people around Songkla Lake Basin. These caused the architectural study of public buildings at 
Songkla Lake Basin. The case study is made up of the architectural structure of Nora Hall, Kru Hall, 
Ubosot, Sermon Pavilion and Pavilion affected and related to Nora culture which was came from 
local people. The conclusion, then, was analyzed for the architectural design process.    
 The result of the study and design showed that the architectural space relates to the natural 
environment. The space of old vernacular architecture was used for the smallest space design to the 
biggest one such as project plan. The design pattern was simple, beautiful, easy to take care, reducing 
use of indoor energy and applying to suit for recent local culture. It, however, shows the identity of 
vernacular architecture. This design is one of several options using for other architectural designs 
which help to promote the future cultural understanding. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การศกึษาจดัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง ศนูย์สง่เสริมวฒันธรรมโนรา ฉบบันีส้ามารถส าเสร็จ
ลลุว่งไปได้ด้วยความช่วยเหลอือยา่งดียิ่งจาก อาจารย์วนิดา พึง่สนุทร และอาจารย์พีรยา บุญ
ประสงค์   อาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ทัง้สองทา่นท่ีได้ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าอันเป็น
ประโยชน์ตอ่งานมาโดยตลอด ขอขอบพระคณุ ผศ.ดร.โชติมา จตรุวงศ์ ท่ีได้กรุณาเป็นประธาน
กรรมการในการตรวจวิทยานิพนธ์นี ้รวมถึงขอขอบพระคณุรองศาสตราจารย์ ดร.วีระ อินพนัทงั ท่ี
กรุณาสละเวลามาเป็นกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ ซึง่ได้ชีแ้นะมมุมองและข้อคิดเห็นอนัเป็น
ประโยชน์ ในปรับปรุงกระบวนการท างานและการออกแบบงานสถาปัตยกรรมของวิทยานิพนธ์ครัง้
นี ้และใคร่ขอขอบคณุบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีได้พิจารณามอบทนุอุดหนนุการท า
วิทยานิพนธ์จ านวนหนึง่หม่ืนบาทจึงขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี ้ 
 ขอขอบคณุ คณุพอ่ และน้องป๋อม ในการส ารวจรังวดัสถาปัตยกรรมลุม่น า้ทะเลสาบ
สงขลา และเก็บข้อมลูภาคสนามการละเลน่โนราโรงครูวดัทา่แค รวมถึงพืน้ท่ี อ.ป่าพะยอม จ.
พทัลงุ, ขอบคณุ น้องคิวท่ีชว่ยเขียนแบบท่ีเก็บรังวดัมา, ขอบคณุ พี่หนุม่ท่ีช่วยลงสแีบบอาคารแต่
ละหลงัให้, ขอบคณุ เพื่อนเบิร์ดท่ีช่วยลงสแีปลนให้, ขอบคณุ น้องแม็ก น้องท็อปส าหรับโมเดล
ต้นไม้ และขอบคณุพี่ป ูน้องตามใจ ส าหรับโมเดลเซอร์ราวด่ิง  
 ท้ายนีใ้คร่ขอกราบขอบพระคณุ พอ่และแม่ ท่ีคอยสนบัสนนุมาโดยตลอด 
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