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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      
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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.  
 
 
 
 
 
 
Program of Cultural Resource Management                     Graduate School, Silpakorn University 

Student’s signature......................................................                                                 Academic Year 2012 

Thesis Advisor’s signature.................................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



• • • 

• • 

., 
ij 'Vl tl1ij:r~'Wf'ilu'Uil~'H1"'1 ~ fI'l\l1.~Lij'Wtl!h\l~ ~'lW11'l1tJtl'ltL~ ~1~tfoirtllJ ~ ;i1LL'W~'Il1 

., 
U.fl:;fil'l1tJ ~'ltJ!ltl"'l1m.J~ ~ ~ LL~~'\.n.btl\l1'W'VI~1tl ~1tl ~\I!fitli.t.Jil 

~ '" ~ 1. ... ... ~.d. 1<11
"lI tl n ~1 'U"lJ tl 'Ufi~:; P'.l rufl1 ~ ~ ~1'"11 ~tl ~ 1tl'W~ fi~"D 1 '1J "'I ~ ~ tl 1'"1 1 ~tl'VllJ ~mt1 

".l'rltl 1 Ufi 'Wf~ L~ tl ~ ~ ~L'l ~1t ~;i1mm~1 LL~ ~ ~1 LL'W~'Il1 ~'l tl fil 'l 1tJi.i 'l \I 'ttl LLn Wj4'tl L~ tJ tltJ 1 
" 

'~'II~'Ufi~~~ ru~tl\l fl1~ ~~1"'11~rJ~~fi~ 'W1bl~Vi'WD U~:;D1'Wn~~tJn1~~~'l"'l~tl'Uij'Vltl1Ufi'Wf LL~:; 

fil1t1i ~~1"'11 ~rJVi LfI'M'Via~ L"'I1'1J 'l\l ~ n~~tJ n1~L91~'l"'l ~tl'Uij'Vlmufi'Wf~~~~L'l~1 ~~'l'"lij'Vl mUfi'Wf 

U.S:;'t~~1 LL'W~'Il1mn'M'1 ~'1\11 ~:;'VI~'1\1 n1 ~~n'M'1 

"lJtl"lltl'Ufi~~~ru~ru~\I~~n'"l .Il fHU"DrJ ~ruU'1'WL'Vlfi ~tl'1'W'Wlf ~ru~m~tJn1~"DtJ"D'W 
q q qq llJ q !II ., , , 

'" .4 tV .."'1' 4 ~ I q~ i.t 1.;;1 .PI 
~'W1'Vltl'W ~'ltJCl\l L"'I'1"l1tl\l~ Cl'llJ L91tl n ~~tJfi'WCl'WLn1~~tJtJ'Vl n'Vl'1'W'Vl ~'VI ~'l'1tJ LtJ ~ L91'1 ~tltl"D'ltJ L'VI~tl LlJ'W 

., ., 
ri'1~\I't'"l LL~ ~L~tl L~tloirtllJ~tltl1\1 ~ L91~tl i?I n'1~~ n'M''1 L91~tl i?I"'I'W1J ~~ '1 m 't'W'VI U'lm'1 'W!fi '1\11 1.~LLn 

~'1'unLtlD'1fin1nL~~rr\l L!ltl\l~n'M'DfD'1il fi'1L.1ltl Ln'1~~~tJ LL~:;L'Vl fI'U'1~'W~~Ln'1~~~tl 
i-t Q." Q.<' tr ~ • cv ... tr.c::. .... 411 

"lItlnn'U"lItl'Ufi~~P'.lruP'.lru'W'1'U'1J"D'l "'I'W'Vln"'l~'1J LL~~P'.lruLLtJ~i?li?I'l '"I'W'Vln'"l~'1J ~:w 

'Yi~:;~ ru~\I~ i?I't'W~ L9l LL~~Ltl'W~fn~\I un~~,jtl\l LL~~iJ~~~'VI'ltl'vmvl 'l'W~tJtl'U ~'l'1 :wfn LL~ ~ri'1i\l't'"l 
q '\I !II Of !II 

lI'ltl~L~tJtl:W '1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง




