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  ประธาน  ยานกูลวงศ์ : การด ารงอยู่ของการใช้พืน้ท่ีภายใต้การเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพของบ้านแบบปัจจุบนั กรณีศึกษา บ้านไท -พวน หาดเสีย้ว อ าเภอศรีสัชนาลยั จงัหวัด
สโุขทยั.  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผศ.ดร.อภิรดี  เกษมศขุ. 202 หน้า. 
 
 การวิจัยมีวตัถุประสงค์เพ่ือค้นหารูปแบบการจัดเรียงพืน้ท่ีใช้สอยในเรือนสมยัเก่าไป
จนถึงเรือนสมัยใหม่ท่ีมีพัฒนาการในการเปล่ียนแปลงมาเป็นล าดบั  และการจัดเรียงนีเ้ป็นการ
แสดงออกทางพืน้ท่ีอยู่อาศยัด้วยแนวคิดสร้างสรรค์โดยชุมชนเอง ท าให้ทราบถึงการปรับตวัและ
ความต้องการในการคงการด ารงชีวิตท่ีดีงามในอดีตสืบทอดมาจนถึงปัจจบุนั 
 วิธีวิจัยประกอบด้วย 4 ส่วนได้แก่ 1.ศึกษาจากเอกสารชัน้ต้น 2.การลงส ารวจสภาพ
พืน้ท่ี และการสมัภาษณ์ 3. ก าหนดและจ าแนกกรณีศกึษาตามรูปแบบทางกายภาพเรือน ทิศทางสู่
ถนน และชาตพินัธุ์ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 4.ใช้เคร่ืองมือ 
Space Syntax ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบพืน้ท่ีใช้งานท่ีด ารงอยูห่รือเปล่ียนแปลงไป 
 ผลการวิจัยพบว่าบ้านแบบปัจจุบันทัง้หมดมีการจัดเรียงรูปแบบวัฒนธรรมพืน้ท่ี 
(Spatio-Cultural) ในสว่นหลงับ้าน ท่ีสอดคล้องระหวา่งบ้านสมยัโบราณและบ้านสมยัใหม่เร่ิมจาก 
ส่วนโถงกลาง (H) > ส่วนชานหลงั (S) > ส่วนครัว (K) ตามล าดบั ซึ่งส่วนชานหลงั (S) จะอยู่ตรง
กลางระหว่างโถงกลาง (H) และครัว (K) แสดงการรักษาโครงสร้างหรือระเบียบ (Syntactic) ท่ี
เป็นอตัลกัษณ์ทางพืน้ท่ีใช้สอยเอาไว้ 
 ในภาพรวมบ้านของชาวพวนบ้านหาดเสีย้วเปล่ียนไปเพ่ือการพกัผ่อนเพียงอย่างเดียว 
โดยมีพืน้ท่ีต้อนรับและจดังานพิธีขนาดย่อมลงตามระบบสงัคม ระบบเศรษฐกิจ และการผสมกลืน
ทางวฒันธรรมท่ีเข้ามา แตก็่ยงัคงยดึกรอบประเพณีปลกูสร้างแบบโบราณผสมผสานอย่างตอ่เน่ือง 
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาการใช้สอยพืน้ท่ีท่ีดีงาม ผลจากการศึกษานีน้่าจะน าประเด็นดงักล่าวไปศึกษา
บ้านของชาวพวนในแหลง่ท่ีตัง้อ่ืนตอ่ไป 
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 This study aims to find the arrangement of usable area patterns of the old house from the 
contemporary house developments. These area patterns are expressed by the creativity of the 
community itself, which illustrated the adaptation and the need to preserve the cultural inheritance of 
living. 
 The methodology consists of four studies that are; 1) Use the primary documents and the 
secondary documents; 2) Survey the area and interview the Villagers; 3) Selecting a case study that 
represents the past to the present and compare the survival, changes and the future trends. and 4) 
Using Space Syntax try to understand the nature of the area network of the house plan. 
 The results indicated that all the current houses have some sorts of Spatio-Cultural at the 
back of the house area. Consistency between ancient and modern houses started from the main hall 
(H)> the storage (S)> the kitchen (K), respectively. The storage (S) is located in the midway between 
the main hall (H) and the kitchen (K). These syntactic structures are maintained through the ordering 
of the usable area. 
 As a whole, the houses of Tai-phuan people have changed toward resident type rather than 
the forming type, with the small social areas for reception and cultural ceremony according to the 
current economy, the social life and the transforming of cultural combination that comes. However 
they remained firmly building their houses within a traditional culture combined with a continuous 
current, as the good living wisdom. Finally the results of this study should be lead to the study of the 
Tai-phuan's houses in another location. 
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 ขอขอบคุณคณาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านที่กรุณาอนุเคราะห์ความรู้ ประสบการณ์ 
และแรงบันดาลใจ ท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จสมบูรณ์ ดังต่อไปนี ้
 คณะกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เกษมศุข อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการ  
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ อินพันทัง ประธานกรรมการ และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี ภักด์ิสุขเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 รศ.วิวัฒน์ เตมียพันธ์ ผู้เป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมาโดย
ตลอด รศ.ชนัญ วงษ์วิภาค ที่กรุณาเอ้ือเฟื้อข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนหาดเสี้ยว อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ 
ที่กรุณาให้ค าปรึกษา คุณพีรียา บุญชัยพฤกษ ์ที่กรุณาชี้แนะการใช้เครื่องมือ Space Syntax  
 ครอบครัวยานกูลวงศ์ ครอบครัวทานศรีชาติ และครอบครัวรุมรัตนะ ที่ให้ความ
ช่วยเหลือมาโดยตลอด คุณศิริลักษณ์ ยานกูลวงศ์ ที่ช่วยติดต่อและสัมภาษณ์ชาวบ้าน              
ทิดชนะ เข็มมุกด์ ที่กรุณาสละเวลาน าส ารวจและแนะน าให้รู้จักกับยายจันทร์ฉาย เกตุแก้ว         
ตาทศ แควน้อย ตาจ ารูญ ขอเจริญ พี่ เกษมศรี ก ามะหยี่  และชาวบ้านหาดเสี้ยวทุกท่าน            
คุณชิโนรส พันทวี และคุณตุลชัย บ่อทรัพย์ ที่ช่วยเก็บข้อมูลภาคสนาม และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


