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 เรือนแถวแสดงออกถึงมรดกทางพหุวัฒนธรรมของการคาขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตรวมกับอาณานิคมตะวันตก อยางไรก็ตาม เรือนแถวในคาบสมุทรมลายู ดังเชนสิงคโปรมีการ
นิยามเรือนแถววา “Palladian shophouse หรือ Raffles Shophouse” ตามแหลงที่มา Sir 
Stamford Raffle สราง Jackson Plan เปนรูปแบบผังเมืองในสิงคโปร หรือ Penang heritage 
trust นิยามเรือนแถว “The Eclectic style” หมายถึงรูปแบบศิลปะผสมผสานที่ไดรับอิทธิพลหลัก
จากกลุมวัฒนธรรมลูกผสมหรือเพอรานากัน ในขณะที่เรือนแถวในคาบสมุทรภาคใตของประเทศไทย
ถูกนิยามวา “ชิโน-โปรตุกีส” มามากกวา 20 ป วาทกรรมของเรือนแถวเริ่มตนที่จังหวัดภูเก็ตโดย
สถาปนิกรุนใหมในสมัยน้ัน ซึ่งระบุวาเปนการผสมผสานทางสถาปตยกรรมระหวางจีนและตะวันตก
โดยเฉพาะโปรตุเกส ทั้งที่การศึกษาพบวามีกลุมคนจีนยายถิ่นฐานรวมถึงนํารูปแบบเรือนแถวมาจาก
เมืองอาณานิคมชองแคบ ปนังและสิงคโปรในชวงยุคอาณานิคมอังกฤษ แตทําไมเรือนแถวใน
คาบสมุทรภาคใตของประเทศไทยถูกเรียกวา “ชิโน-โปรตุกีส” จนถึงปจจุบัน  
 การตอบคําถามงานวิจัย ทบทวนการรับรู อัตลักษณภายใตคําวา “ชิโน-โปรตุกีส” 
เปรียบเทียบยานเมืองเกาภูเก็ตและสงขลา ดวยการเก็บขอมูลรูปแบบทางสถาปตยกรรมและการ
สัมภาษณเชิงลึกจากมุมมองของคนในพ้ืนที่ จากการสํารวจพบวาเรือนแถวในยานเมืองเกาภูเก็ต
ภายใตคําวาชิโน-โปรตุกีส ไดรับอิทธิพลหลักมาจากเมืองปนัง ความคิดเห็นสวนใหญ กลาววามีอัต
ลักษณทางสถาปตยกรรมระหวางจีนและตะวันตก มีองคประกอบที่สําคัญคือ ทางเดินหนาอาคาร ซุม
หนาตางทรงสูงและผนังประตูทางเขาแบบจีน ไมพบการระบุองคประกอบของโปรตุเกส แตคนในพ้ืนที่
ยอมรับการใชนิยามชิโน-โปรตุกีส เพราะแสดงถึงอัตลักษณของตนเองไดชัดเจนและแบงตัวเองจาก
พ้ืนที่อ่ืนได รวมถึงยังสามารถสรางอัตลักษณในดานตางๆเชน อัตลักษณทางการตลาด อัตลักษณดาน
การทองเที่ยว เปนตน  สวนในยานเมืองเกาสงขลาภายใตคําวาชิโน-โปรตุกีส ไดรับรูปแบบเรือนแถว
จากปนังและภูเก็ตถือเปนรูปแบบใหมในพ้ืนที่ ความคิดเห็นสวนใหญพยายามจะแยกอัตลักษณเรือน
แถวแบบจีนและที่ไดรับอิทธิพลตะวันตก เพราะอัตลักษณที่เดนชัดของสงขลาคือเรือนแถวรูปแบบจีน 
กลาวคือ เรือนแถวในพ้ืนที่อาจไมใชชิโน-โปรตุกีส เพราะไมมีองคประกอบหลักของทางเดินหนา
อาคาร ดังน้ันถาจะนิยามเรือนแถวกลุมน้ีใหเหมาะสมมีขอแนะนําใหเรียกวา “ชิโน-ยูโรเปยน” เพราะ
สามารถอธิบายถึงอัตลักษณไดชัดเจนและครอบคลุมกวา    
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 The shophouses in the Malayan peninsula, such as in Singapore, are known as 
“Palladian” or “Raffles” shophouses. Both names refer to the original influence of Sir 
Stamford Raffle, who implemented the Jackson plan for the development of the 
urban pattern in Singapore. The Penang heritage trust categorized one type of 
shophouse as “The Eclectic Style”, meaning a multi-art variety developed from a 
hybrid culture or Peranakan. In the Southern Thai peninsula, “Sino-Portuguese” has 
existed as a shophouse definition for over 20 years. The reasoning, according to young 
architects in that time, is that the architecture is a combination of Chinese and Western 
styles, and Portuguese in particular. The study found that Chinese immigrants adopted this 
style of shophouse from Penang and Singapore during the British occupation period. But 
why has this shophouse style been known as “Sino-Portuguese” to the present day? 
 To address this question, we must review the perception identities of “Sino-
Portuguese” comparative case study of Phuket and Songkhla provinces with data 
collection of architectural style and in-depth interviews regarding local perspectives. Local 
surveys found that shophouses known as “Sino-Portuguese” in the old district of Phuket 
are believed to have been influenced by Penang. The general perception of identities is of 
Chinese and Western. The main characteristics are a five-foot way, long windows and 
Chinese entrance wall. The result does not find any elements specific to Portuguese. 
However, the local community has accepted “Sino-Portuguese” as a unique style identity 
and expression, distinct from others. This identification is convenient also in regard to 
marketing and tourism. In the old district of Songkhla “Sino-Portuguese” is also known to 
have been influenced by Penang and is a relatively new style in an area of traditional 
Chinese shophouses. Most opinions attempt to emphasize a distinction between Chinese 
and Western identities. The distinctive identity in Songkhla is the Chinese shophouse. Sino-
Portuguese may be unknown in this area due to the absence of the five-foot way at the 
front of shophouse. Thus, it has been suggested that a more appropriate description is 
“Sino-European”, which provides a far clearer and comprehensive definition of the style.   
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วิทยานิพนธในคร้ังน้ีจะสําเร็จลุลวงไมไดเลย หากปราศจากการสนับสนุนทั้งจากบุคคล 
และหนวยงาน ตางๆ ทําใหวิทยานิพนธเลมน้ี ดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปไดดวยดี   

ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยสุพิชชา โตวิวิชญ อาจารยที่ปรึกษา ใหความ
กรุณามอบคําแนะนําทางวิชาการ แนวทางการทํางาน มุมมองตางรวมถึงคอยหวงใยตลอดระยะเวลา
การดําเนินการวิทยานิพนธ ในขณะเดียวกันขาพเจาตองกราบขออภัยอาจารยที่ปรึกษาสําหรับความ
ลาชาและทิ้งชวงการทํางานมายาวนานทําใหทานอาจารยตองมีความกังวลอยูเสมอ 

ขอขอบพระคุณศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท ใหเกียรติมาเปนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ทานใหคําแนะนําแนวทางใหงานมีความสมบูรณมากขึ้น รวมถึงคําอวยพรอันเปนกําลังใจ
ในการทํางานวิชาการตอไป ทานอาจารย ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ ผูสรางแรงบันดาลใจใหเขามาเรียน
หลักสูตรพ้ืนถิ่น ทานปฏิบัติตัวเปนตัวอยางที่ดีทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต เปนที่รักของลูกศิษย
และบุคคลรอบขางเสมอมา 

ขอขอบพระคุณ  ศาสตราจารย ดร.วีระ อินพันทัง อาจารยอุปถัมภ รัตนสุภา ที่ใหเกียรติ
รวมฟงการนําเสนอผลงานสอบจบและใหขอแนะนําในการปรับปรุงวิทยานิพนธ รวมถึงคณะ
สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหโอกาสและอํานวยความสะดวกตางๆ อันเปนประโยชนใน
การทําวิทยานิพนธในครั้งน้ี  

เน่ืองจากลักษณะของการทํางานในวิทยานิพนธครั้งน้ี ตองมีทํางานในหลายขั้นตอน จึง 
ขอขอบคุณผูเปนกําลังสําคัญ ไดแก คุณวสุธีร กิติปรียาพร  สําหรับกําลังใจตลอดจนแรงผลักดันในการ
ทํางาน คุณพิมอร แกวแดง คอยสนับสนุนใหคําปรึกษา เพ่ือนๆรวมรุนสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน 54 ที่ไม
เคยทิ้งกัน คอยชวยเหลือกันอยูเสมอ รวมนักศึกษาสาขาครุศาสตรสถาปตยกรรม ที่รวมลงภาคสนาม
และผลิตผลงานเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธ คุณจักรภพ เอ่ียมดะนุช ชวยจัดรูปเลมจนคืนสุดทาย
กอนการเขาเลม  และที่สําคัญที่สุด คุณแมณัฐปภา จันเสน และนองสาวอรอินทุ จันเสน ที่คอยเปน
กําลังใจ หวงใยตลอดชีวิตของขาพเจา  

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง องคกรทองถิ่นทั้งสองจังหวัด ไดแกภาคีคนรักเมืองสงขลา
สมาคม นําโดยคุณรังสี รัตนปราการ ประธานภาคี อาจารยสืบสกุล ศรีสุข อาจารยจเร สุวรรณชาติ 
อาจารยวุฒิชัย เพชรสุวรรณ และคุณสุนทร พัฒนพงศ  รวมถึงกลุมชุมชนยานเมืองเกาภูเก็ต โดยคุณ
ดอน ลิ้มนันทพิสิทฐ ประธานชุมชน คุสมยศ ปาทาน คุณพีรสิษฐ  จันทิรา คุณเผด็จ วุฒิชานและ
อาจารยศิวพงศ ทองเจือ ที่ใหขอมูลสําคัญตอการทํางานและคอยชวยเหลือ อํานวยความสะดวกตางๆ
ขณะปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

และทายที่สุด ขาพเจาจะนําความรู และประสบการณที่ไดจากเรียนรูในครั้งน้ีไปใช
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งในดานวิชาการและกระบวนการทํางานตอไปอนาคต และหากเกิด
ขอผิดพลาดใดขาพเจาขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว  
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1 

บทที่ 1 
บทนํา 

ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา 

งานวิจัยที่มีการศึกษาเกี่ยวกับเรือนแถวคาขายในคาบสมุทรภาคใตของประเทศไทยมี
จํานวนมาก มีการเร่ิมศึกษาอยางจริงจังต้ังแต พ.ศ. 2520 หรือประมาณ 30 ปที่ผานมา สวนใหญเปน
การสํารวจรังวัดตัวอาคารใหไดขอสรุปรูปแบบเรือนแถวเฉพาะพ้ืนที่น้ัน ๆ ไมมีการเช่ือมโยงกันหรือ
เปรียบเทียบในภาพรวม อีกทั้งงานวิจัยในอดีตอางถึงรูปแบบเรือนแถวในนิยาม “ชิโน-โปรตุกีส” แต
ไมอธิบายถึงที่มาของการนิยามไดอยางชัดเจน จึงเปนชองวางของการศึกษาเชิงสังเคราะห โดยใช
ขอมูลแบบทุติยภูมิอธิบายความแตกตางทางสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของคนจีนและชาติ
อาณานิคมตะวันตกที่ปรากฏในเรือนแถว อันเปนที่มาของคํานิยาม “ชิโน-โปรตุกีส” ซึ่งกลายเปน 
อัตลักษณที่เกิดเปนการเรียกเรือนแถวภาคใตจากอดีตจนถึงปจจุบันที่ใชอยางแพรหลาย สําหรับการ
เรียกเรือนแถวคาขายที่มีรูปแบบคลาย ๆ กันไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และการศึกษาน้ี ยัง
สอดคลองกับแนวทางของกฎบัตรประเทศไทย วาดวยแหลงมรดกทางวัฒนธรรม “ที่มุงใหความสําคัญ
ของมรดกวัฒนธรรมในประเทศไทย ที่สรางสรรคข้ึนมาบนพ้ืนฐานความเช่ือทางศาสนา และกลุมชาติ
พันธที่มีความหลากหลายและแตกตาง อยูรวมกันอยางผสมสาน และกลมกลืน เปนหลักพ้ืนฐานใน
การอนุรักษ โดยมุงศึกษาในอดีต และปจจุบัน” รวมถึงยังสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัย  
(พ.ศ. 2555 - 2559) ภาคใต: กลุมวิจัยที่ควรมุงเนนขอ 3 “การจัดการศึกษาและรูปแบบการศึกษาที่
เช่ือมโยงกับการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN) ตลอดจนการเช่ือมโยงกับภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ทองถิ่นในภูมิภาค” 

ดังน้ันการศึกษาวิจัย ทบทวนการรับรูอัตลักษณภายใตคําวา "ชิโน-โปรตุกีส" ใน
มุมมองของคนทองถ่ิน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดภูเก็ตและสงขลา มุงเนนที่จะอธิบาย
ปรากฏการณกอรูปทางสถาปตยกรรมโดยอาศัยกรอบแนวคิดจากอิทธิพลที่เกิดขึ้นจาก “ชิโน” (ชาว
จีน) และ “โปรตุกีส” (ชาวตะวันตก) และการศึกษาพยายามที่จะอธิบายอัตลักษณจากสิ่งที่ปรากฏใน
เรือนแถวภาคใต ทั้งคาบสมุทรฝงตะวันออกและคาบสมุทรฝงตะวันตกโดยใชกระบวนการวิเคราะห
เปรียบเทียบจากงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวของ นําไปสูบทสังเคราะหใหไดขอสรุปตอบคําถามเกี่ยวกับ
นิยาม “ชิโน-โปรตุกีส” ซึ่งเปนประเด็นหลักของการศึกษาวิจัย 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความเปนมา อิทธิพลและ ลักษณะทางสถาปตยกรรมของเรือนแถว
คาบสมุทรภาคใต 

2. เพ่ือทบทวนคํานิยาม “ชิโน-โปรตุกีส” ที่ใชอธิบายอัตลักษณทางสถาปตยกรรมของ
เรือนแถวคาบสมุทรภาคใต 
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3. เพ่ือเปรียบเทียบการตีความอัตลักษณของเรือนแถวคาบสมุทรภาคใต ในบริบทของ
พ้ืนที่ศึกษา 

ขอบเขตการศกึษา 

ในอดีตดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนพ้ืนที่ทรัพยากรสําคัญของการลาอาณานิคม
จากชาติตะวันตก เน่ืองจากมีความอุดมสมบูรณดานเครื่องเทศ ปาไมและแรธาตุ โปรตุเกสเปนชาติ
แรกที่เดินทางเขาสูเอเชียที่เมืองกัวประเทศอินเดีย และเดินทางสูคาบสมุทรมลายูที่เมืองมะละกา
ประเทศมาเลเซีย ต้ังแตตนศตวรรษที่ 16 ตามมาดวยดัตช (ฮอลแลนด) ในศตวรรษที่ 17 มีศูนยกลาง
การคาขายที่เมืองปตตาเวีย ประเทศอินโดนีเซีย และอังกฤษ ในศตวรรษที่ 18 ไดรวมเมืองทาสําคัญ 
มะละกา ปนัง และสิงคโปร โดยใชช่ือวา “สเตรตส เซตเทิลเมนต” (Straits Settlements) หรือ 
“อาณานิคมชองแคบ” 

จากการศึกษาพบวาชาวจีนแผนดินใหญอพยพสูคาบสมุทรมลายูต้ังแตชวงอยุธยาและ
รัตนโกสินทรตอนตน ชาวจีนสวนใหญอพยพมาจากตอนใตของมณฑลกวางตุง ฟูเจียนซึ่งเปนดินแดน
ชายทะเล ชํานาญการเดินเรือ เกษตรกรรมและเหมืองแร โดยไดนํารูปแบบเรือนแถวเพ่ือตอบสนอง
กิจกรรมประโยชนใชสอยอยางตรงไปตรงมา ดําเนินกิจกรรมทางการคา เปนหลัก “วัฒนธรรม 
พาณิชยกรรม” (ดุษณี แกวมวง และคณะ, 2542) ตอมากลุมพอคาชาวจีน (โดยเฉพาะชาวฮกเกี้ยน) 
ไดแตงงานกับชนพ้ืนเมือง (มลายู) สรางสรรควัฒนธรรมของจีนกลุมใหมเรียกวา “จีนชองแคบ” หรือ 
“จีนบาบา” การต้ังถิ่นฐานปกหลักคาขายกับชาติตะวันตก ทั้งในเมือง และการเดินทางระหวางเมือง
คาบสมุทรมลายูของเมืองอาณานิคมชองแคบ (Straits Settlement) ไดแก ปนัง มะละกา และ
สิงคโปร รวมถึงเมืองทาการคาชายฝงทะเลตอนใตของประเทศไทย ไดแก สงขลา ปตตานี ภูเก็ต และ
ตะกั่วปา (สุดารา ดุจฉายา, 2543) ปรากฏรูปแบบของเรือนแถวคาขายในแตละยุคสมัย โดยทั่วไปใน
เมืองตาง ๆ จะเรียกตามรูปแบบอาคารหรือเรียกตามกลุมคน เชน “เพอรานากัน” (Peranakan) เชน 
มาเลเซีย และสิงคโปร แสดงถึงสถาปตยกรรมแบบลูกผสม (Hybrid) (ยงธนิศน พิมลเสถียร, 2540) 
แตประเทศไทยกลับเรียกอาคารรูปแบบน้ีวา “ชิโน-โปรตุกีส” (Sino-Portuguese) ทําใหเกิด 
ความเขาใจถึงการผสมผสานลักษณะสถาปตยกรรมของจีน และโปรตุเกส 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา เพ่ือกําหนดกรอบในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
1.1 เอกลักษณ อัตลักษณ แนวคิดวาดวยเรื่องอัตลักษณและเอกลักษณในหลายมิติ 

เชน อัตลักษณเชิงมานุษยวิทยา และอัตลักษณการกอตัวทางสถาปตยกรรม เปนตน 
1.2 การใชคํานิยาม “ชิโน-โปรตุกีส” ในการสื่อสารจากอดีตถึงปจจุบัน การสืบคนสื่อ

ดานตาง ๆ ที่อางถึงสถาปตยกรรมเรือนแถวแบบ “ชิโน-โปรตุกีส” เชน จากนิตยสาร การใหขอมูลจาก
ศูนยบริการนักทองเที่ยว รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1.3 ชาวจีน โปรตุเกสและชาติอาณานิคมตะวันตก ศึกษา ประวัติความเปนมาของ
ชาวจีนแผนดินใหญ การต้ังถิ่นฐานเขาสูพ้ืนที่ภาคใตและคาบสมุทรมลายู รวมถึง อิทธิพลของ 
ชาติอาณานิคมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรมลายู สงผลตอการสงผานอิทธิพลกระแสหลักเขาสู
คาบสมุทรภาคใตของประเทศไทย 
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1.4 ความหลากหลายของอัตลักษณที่ปรากฏในเรือนแถว ศึกษาขอมูลดาน 
ทุติยภูมิเพ่ือคนหาลักษณะทางสถาปตยกรรมและศิลปกรรมที่ปรากฏของเรือนแถวในคาบสมุทร
ภาคใตทั้งฝงตะวันออกและตะวันตก จําแนกโดยอายุของเรือน ลักษณะของผังพ้ืนเรือนแถว ลักษณะ
การใชสอย รูปแบบของสถาปตยกรรม รูปแบบศิลปะ รายละเอียดของสถาปตยกรรม เชน หนาตาง 
ประตู วัสดุ เปนตน 

ภาพที่ 1  วิธีการการจําแนกรายละเอียดของเรือนแถวภาคใต 

2. ขอบเขตดานพื้นที่ จากงานวิจัย จีนทักษิณ: วิถี และพลัง โดย สุธิวงศ พงศไพบูลย 
ดิลก วุฒิพาณิชย และประสิทธ์ิ ชิณการณ (2544) กลาวถึงการเดินทางของชาวจีนแผนดินใหญเขาสู
ภาคใต ซึ่งอยูในเสนทางการคาทางเรือต้ังแตพุทธศตวรรษที่ 5 อยูระหวางอารยธรรมจีนและอินเดีย โดย
สามารถจําแนกกลุมคนจีนที่อพยพมาสูภาคใตไดเปน 2 กลุมหลัก ๆ ไดแก 

กลุมที่ 1 ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพเขามาต้ังถิ่นฐานในภาคใตฝงตะวันออก ที่เมือง
ปตตานีในสมัยกรุงศรีอยุธยามากที่สุด และอพยพเขามายังเมืองสงขลาชวงปลายสมัยอยุธยาตอเน่ือง
ตอนตนรัตนโกสินทร คนจีนกลุมน้ีเขามาประกอบอาชีพโดยสุจริต รักสงบ และปรับตัวเขากับ
วัฒนธรรมทองถิ่น (สุธิวงศ พงศไพบูลย, 2544) 

 

 ผังพ้ืน 
และการใชสอย 

รูปแบบทาง 
สถาปตยกรรม 
(Mass Form) 

ลักษณะ 
องคประกอบทาง 
สถาปตยกรรม 

รายละเอียด 
ของศิลปกรรม 
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กลุมที่ 2 คนจีนชองแคบที่อาศัยบริเวณคาบสมุทรมลายู ไดแก ปนัง และสิงคโปร 
สวนใหญเปนชาวจีนที่แตงงานกับชนพ้ืนเมือง (เพอรานากัน) และเคยอยูในอํานาจของตะวันตกในชวง
ตนพุทธศตวรรษที่ 20 อพยพเขามาต้ังถ่ินฐานในภาคใตฝงตะวันตก ไดแก เมืองภูเก็ต พังงา ตะกั่วปา 
เพ่ือทําเหมืองแร คนจีนกลุมน้ีมีนิสัยทะเยอทะยาน และรับการผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกมากกวา
จีนกลุมตาง ๆ (สุธิวงศ พงศไพบูลย, 2544) 

ภาพที ่2  การต้ังถิ่นฐานของชาวจีนในภาคใตของประเทศไทย 

คาบสมุทรภาคใตฝงตะวันออก คาบสมุทรภาคใตฝงตะวันตก 
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เมืองทาคาขายชายฝงทะเลภาคใตของประเทศไทย ไดแก 
1. เมืองทาชายฝงทะเลตะวันออก ชาวจีนฮกเกี้ยนมาต้ังถิ่นฐานเพ่ือคาขายกับ 

ชาติตะวันตก ต้ังแตสมัยอยุธยา ประกอบดวย ปตตานี สงขลา (ธนรัตน ถาวโรจน, 2547) 

 

1.  
2.  

 
 

ภาพที ่3 การจําแนกรูปแบบเรือนแถวของจังหวัดสงขลา (ภาคีคนรักเมืองสงขลา, 2553) 
ที่มา: ภาคีคนรักเมืองสงขลา, การสํารวจชุมชนที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร ยานเมืองเกา
สงขลา (สงขลา: ภาคีคนรักเมืองสงขลา, 2553). 

2. เมืองทาชายฝงทะเลตะวันตก เมืองทาที่รุงเรืองจากยุคสมัยการทําเหมืองแร 
ปลายรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 ซึ่งเปนกลุมคนจีนชองแคบ (จากปนัง สิงคโปร) ที่ผสมกับคนในพ้ืนที่
เรียกวา “บาบา” ประกอบดวย ภูเก็ต ตะกั่วปา และระนอง สวน ตรัง เปนเมืองทาคาขายและเปน
เมืองที่เช่ือมตอระหวางเมืองทาทั้งสองกลุมในอดีต (ยงธนิศร พิมลเสถียร, 2540) 

ภาพที ่4 เรือนแถวคาขายภูเก็ตที่ไดรับอิทธิพลอาณานิคมชองแคบ 
ที่มา: Cultural Heritage Action Team, Introduction to Shophouse, accessed 
December 25, 2014, available from http://penangshophouse.blogspot.com/ 
2010/03/introduction-to-shophouse.html 

 

http://penangshophouse.blogspot.com/2010/03/introduction-to-shophouse.html
http://penangshophouse.blogspot.com/2010/03/introduction-to-shophouse.html
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถเขาใจที่มาที่ไปของนิยาม “ชิโน-โปรตุกีส” ใหเหตุผลที่สอดคลองหรือ 
ยอนแยง นําไปสูการพัฒนาองคความรู และสงเสริมการทองเที่ยวแหลงมรดกทางวัฒนธรรม เรือนแถว
ในคาบสมุทรภาคใต 

2. สามารถเขาใจประวัติการต้ังถิ่นฐานของชาวจีน โดยกลาวถึง ลักษณะความเช่ือ 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ในภาพรวมของพ้ืนที่เมืองทาชายฝงทะเลภาคใต 

3. สามารถเปรียบเทียบความเขาใจอัตลักษณทางสถาปตยกรรมเรือนแถวในคาบสมุทร
ภาคใตฝงตะวันตกและฝงตะวันออก 

ระเบยีบวิจัย 

เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (Comparative 
study) จากชุดขอมูลทุติยภูมิ ของเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือจําแนกรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่
ปรากฏ นํามาซึ่งอัตลักษณของเรือนแถวคาบสมุทรภาคใต ทั้งฝงตะวันออก และฝงตะวันตก รวมถึง
การวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) จากบุคคลที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ เกี่ยวกับความคิดเห็น 
คํานิยาม “ชิโน-โปรตุกีส” เช่ือมโยงกับความเขาใจในอัตลักษณที่ปรากฏในเรือนแถว โดยมีขั้นตอน
การทํางาน ดังน้ี 

1. Literature review: การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของเพ่ือกําหนดกรอบการวิจัย หา
ระเบียบวิธีวิจัย 

2. Cross-referencing: การอางอิงขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
เรือนแถวแบบ “ชิโน-โปรตุกีส” ในคาบสมุทรภาคใต 

3. Site Investigation: การลงสํารวจพ้ืนที่ศึกษาตามที่ไดระบุไวในเอกสาร และ
งานวิจัยเบ้ืองตน ทําการตรวจสอบเก็บขอมูลสภาพปจจุบันของอาคารเรือนแถว 

4. Comparative analysis: การเปรียบเทียบขอมูลการสํารวจสภาพปจจุบันของ
อาคารกับเอกสารงานวิจัยอางอิง รวมถึงการเปรียบเทียบอาคารเรือนแถวตอคํานิยาม “ชิโน-โปรตุกีส” 

5. Content Analysis: การวิเคราะหเน้ือหาที่เกี่ยวกับความคิดเห็นตอคํานิยาม  
“ชิโน-โปรตุกีส” จากกลุมตัวอยางในพ้ืนที่ เชน ผูอยูอาศัย ผูนําชุมชนและนักวิชาการ เพ่ือเช่ือมโยง
ความเขาใจในอัตลักษณที่ปรากฏในเรือนแถวคาบสมุทรภาคใต 

6. Synthesis and Conclusion: สังเคราะหชุดขอมูลดานสถาปตยกรรมและ 
ความคิดเห็นที่มีตอนิยาม “ชิโน-โปรตุกีส” สรุปความเปนอ่ืนที่ปรากฏในอัตลักษณเรือนแถว
คาบสมุทรภาคใตฝงตะวันออก และตะวันตก 
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กรอบแนวคิดและวิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที ่1  กรอบแนวคิดและวิธีดําเนินการวิจัย 

ชิโน – โปรตกีุส 

แนวคิดและทฤษฏี 
1. อัตลักษณ 
2. ปรากฏการณ 

3. การวิเคราะหเนื้อหา 

ประวัติศาสตรของพื้นที ่
1. การตั้งถิ่นฐานของคนจีนใน

คาบสมุทรภาคใต 

2. อิทธิพลชาติตะวันตกใน

คาบสมุทรมลายู 

เอกสารและงานวิจัย 

1. นิตยสารดานการทองเท่ียว 

2. การใหขอมูล 

“ชิโน-โปรตุกีส” 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

Comparative Study 

การเปรียบเทียบรูปแบบเรือนแถวภาคใต จําแนกโดย 

1. อายุเรือน 

2. ลักษณะของผังพ้ืนเรือนแถว 

3. ลักษณะการใชสอย 

4. รูปแบบของสถาปตยกรรม 

5. รูปแบบศิลปะ 

6. วัสด ุ

Content analysis 
การวิเคราะหเนื้อหา อัตลักษณของ            

“ชิโน-โปรตุกีส” ในมุมมองของ 

1. คนในพ้ืนท่ี 

2. องคกรทองถิ่น 

3. นักวิชาการ 

ทบทวนอัตลกัษณเรือนแถวคาบสมุทรภาคใต 

ขอสงสัยในการวิจัย 

การทบทวนวรรณกรรม 

การวิเคราะหขอมูล 

การสังเคราะหและสรุปผล 
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นิยามศพัท 
1. ชิโน-โปรตุกีส งานวิจัยใชคําจํากัดความตามการนิยามของสมาคมสถาปนิกสยาม 

(2544) คือ “ชิโน-โปรตุกีส” ในช่ือเรียกอาจรูสึกวาไดรับอิทธิพลจากจีน และโปรตุเกสโดยตรง แตเมื่อ
พิจารณารายละเอียดของสถาปตยกรรมแลว มีทั้งที่ไดรับอิทธิพลจากจีน และยุโรปหลายยุคดวยกัน 
รวมถึงจากอินเดียดวย ไมจําเพาะเจาะจงวาเฉพาะโปรตุเกสเทาน้ัน 

2. อัตลักษณ การนิยามความเปนอ่ืน จากหนังสืออัตลักษณไทย: จากไทยสูไทย ๆ เรื่อง
ไทย ๆ คือความเปนอ่ืน โดย ประชา สุวีรานนท (2554) กลาววา โดยทั่วไป อัตลักษณคือการใหคํา
จํากัดความแกกลุมชนหน่ึง ๆ และกระทําผานภาพเสนอ (representation) อันไดแก ภาษา วัตถุ 
รูปภาพ หรือถอยคํา มี 2 แบบ คือ 

2.1 อัตลักษณดานตรง (Positive identification) คือรูจักตัวเองจากสิ่งที่เหมือนกับ
ตัวเอง อาจเหมือนกันโดยยึดสัญลักษณบางอยาง 

2.2 อัตลักษณดานกลับ (Negative identification) คือรูจักตัวเองจากสิ่งที่ไมใช
ตัวเอง หรือนิยามที่ตนเองใหกับคนอ่ืน 

ทั้งน้ี การทบทวนการรับรูอัตลักษณของงานวิจัย จะกลาวถึง “อัตลักษณดานตรง” ใน
มุมมองของคนทองถิ่นในพ้ืนที่ศึกษา โดยมีประเด็นชิโน-โปรตุกีส “มีความเปนตัวตนอยางไร” และ 
“แบงตนเองออกจากผูอ่ืนอยางไร” 

3. คาบสมุทรภาคใต ในที่น้ีจากการทบทวนวรรณกรรม ขอบเขตดานพ้ืนที่ กําหนดให
คาบสมุทรฝงตะวันตก ศึกษาเรือนแถวในจังหวัดภูเก็ตเปนหลัก สวนคาบสมุทรฝงตะวันออก ศึกษา
เรือนแถวในจังหวัดสงขลาเปนหลัก 

เงื่อนไขการวิจัย 

งานวิจัยใชคําวา “เรือนแถวภายใตชิโน-โปรตุกีส” หมายความถึง เรือนแถวในกลุมที่ถูก
ระบุวาเปนชิโน-โปรตุกีส จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงการนิยามตัวเอง การรับรู การ
ตีความของคนในทองถิ่น ซึ่งผูวิจัยไมไดยอมรับวาเปนเรือนแถวรูปแบบชิโน-โปรตุกีสที่แทจริง แต
ตองการตรวจสอบการรับรูอัตลักษณของคนในพ้ืนที่ศึกษา เรือนแถวภายใตชิโน-โปรตุกีสที่กลาวถึงใน
ที่น้ีจะตรงกับเรือนแถวในเมืองปนัง ชวง ค.ศ. 1840 – ค.ศ. 1940 รูปแบบ “Eclectic Style” หรือ
รูปแบบผสมผสาน ที่ระบุไวโดย Penang Heritage Trust เปนหลัก 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฏีที่เก่ียวของ 

การทบทวนเอกสารงานวิจัยเรือนแถวภาคใต 

มีการศึกษาเกี่ยวกับเรือนแถวภาคใตในลักษณะของโครงการวิจัย โครงการอนุรักษและ
วิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับลักษณะทางสถาปตยกรรมของเรือนแถวในคาบสมุทรภาคใตของประเทศ
ไทย ที่กลาวถึงนิยาม “ชิโน-โปรตุกีส” (โปรตุเกส หรือปอรตุกีส ในงานวิจัยจะใช “โปรตุกีส”) เพ่ือให
เปนไปตามขอบเขตการวิจัย ใชการทบทวนเอกสารงานวิจัยจําแนกตามพ้ืนที่คาบสมุทรภาคใต ทั้งฝง
ตะวันตก และฝงตะวันออก เอกสารที่มีการศึกษาในชวงแรก (ประมาณ พ.ศ. 2520) เริ่มจากฝง
ตะวันตกที่จังหวัดภูเก็ต เปนหลัก ตอมามีการศึกษาในฝงตะวันออกที่จังหวัดสงขลา ปตตานี มากขึ้น 

ทั้งน้ี เพ่ือความเขาใจ ผูวิจัยจะแบงระดับเอกสารที่เกี่ยวของกับการใชนิยาม “ชิโน- 
โปรตุกีส” เปน 3 ระดับ ไดแก 

ระดับที่ 1: เอกสารงานวิจัยที่อางถึงอาคารตึกแถวชิโน-โปรตุกีส แตไมไดใหความหมาย
หรืออธิบายเพ่ิมเติม 

ระดับที่ 2: เอกสารงานวิจัยที่อธิบายความหมายและความเปนมาของตึกแถวแบบชิโน-
โปรตุกีส แตไมไดอธิบายถึงรูปแบบทางสถาปตยกรรม 

ระดับที่ 3: เอกสารงานวิจัยที่อธิบายความหมาย และจําแนกรูปแบบทางสถาปตยกรรม
ของตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีส 

1. เอกสารงานวิจัยเรือนแถวภาคใตบรเิวณคาบสมุทรตะวันตก 
1.1 เอกสารงานวิจัยที่อางถึงอาคารตึกแถวแบบ “ชิโน-โปรตุกีส” 
การอางถึงนิยาม “ชิโน-โปรตุกีส” เกิดขึ้นจากการจัดต้ังศูนยวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

ในวิทยาลัยครู (สถาบันราชภัฏ) ภูเก็ต ของประสิทธ์ิ ชินการณ (2523) กลาววา “บานตึกแถวสวน
ใหญในภูเก็ตเปนเรือนแบบจีน แตเรือนแบบ ชิโน-โปรตุเกสเปนคําเรียกของสถาปนิกรุนใหม” 

แตในเอกสารไมไดระบุวาสถาปนิกรุนใหมเปนใคร หรือเปนการเรียกจากบุคคลหรือ
กลุมสถาปนิก หลังจากน้ันจึงมีการเรียกอาคารตึกแถวในภูเก็ตวา “ชิโน-โปรตุกีส” อยางแพรหลายใน
เวลาตอมา งานศึกษาจึงมีการอางถึงในการเรียกอาคารตึกแถวมากข้ึน คัมมันเยอร และพรใจ ศิริรัตน 
(2527) จําแนกอิทธิพลทางสถาปตยกรรมของตึกแถวในภูเก็ตวามี 2 อิทธิพลที่ชัดเจน คืออิทธิพล
สถาปตยกรรมจีน และอิทธิพลสถาปตยกรรมตะวันตก สวนรายงานสํารวจเมืองภูเก็ต โดยผังงาน
รูปแบบฯ ฝายอนุรักษโบราณสถาน กองโบราณคดี กรมศิลปากร (2530) ไดทําการสํารวจ
โบราณสถานในจังหวัดภูเก็ตซึ่งรวมถึง “อาคารแบบชิโน-โปรตุเกส” แตในรายงานวิจัยไมไดให
ความหมายหรืออธิบายรูปแบบอาคาร โดยสรุปเนนถึงการสํารวจอาคารโดยรวม และจําแนกระดับ
ของลักษณะอาคารไดเปน 4 ระดับ ไดแก อาคารเกา อาคารปรับปรุงบาง อาคารที่เปลี่ยนแปลงมาก 
และอาคารใหม 
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ในเวลาตอมา หลังจากไดมีการสํารวจเก็บขอมูลอาคารเรือนแถวในจังหวัดภูเก็ต
อยางตอเน่ือง สมาคมสถาปนิกสยามในบรมราชูปถัมภ (2530) ไดขอพระราชทานเกียรติบัตรจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพ่ือมอบใหแกผูที่ครอบครองอาคารในเขตยาน
การคาเกา โดยในรายงานมีใจความสําคัญกลาวถึงการอนุรักษอาคารในรูปแบบ “ชิโน-โปรตุกีส” ใน
เหตุการณครั้งน้ันเทศบาลเมืองภูเก็ต ไดทําประชาสัมพันธเกี่ยวกับการทองเที่ยวเมืองภูเก็ต มีขอความ
ที่อางถึงวา 

ความเจริญรุงเรืองของเมืองภูเก็ตเกิดจากการติดตอคาขายกับเมืองตาง ๆ ใน
แหลมมลายู ซึ่งมีทั้งชาวตะวันตกและชาวเอเชียที่มาคาขาย และทําเหมืองแรดีบุกเปน
จํานวนมาก เชน เมืองปนัง สิงคโปร มะละกา ไทปง จึงทําใหวิถีชีวิต ความเปนอยูเกิดเปน
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะถิน่ที่ไมเหมือนใคร ซึ่งจะเห็นไดจากสถาปตยกรรมมากมาย
ในเมืองอันเปนรูปแบบที่รูจักกันในชื่อ ชิโน-โปรตุกีส (ยงธนิศร พิมลเสถียร, 2540) 

จากเอกสารงานวิจัยขางตน พอสรุปตัวช้ีวัดที่อางถึงอาคารตึกแถวแบบ “ชิโน- 
โปรตุกีส” ไดดังน้ี 

1. ชิโน-โปรตุกีส ถูกใชเรียกจากสถาปนิกรุนใหมในสมัยน้ัน 
2. เรือนแถวชิโน-โปรตุกีส มีรูปแบบเหมือนกับเมืองทาคาขายตาง ๆ ในแหลม

มลายู เชน ปนัง มะละกา ไทปง ภูเก็ต เปนตน 
1.2 เอกสารงานวิจัยที่อธิบายความหมายและความเปนมาของตึกแถวแบบชิโน- 

โปรตุกีส นักวิชาการทองถิ่น ไดจําแนกบานเรือนในจังหวัดภูเก็ตไว 2 รูปแบบคือบานเรือนพักแบบจีน
และเรือนแถวแบบ “ชิโน-โปรตุกีส” โดยกลาวถึงที่มาเช่ือมโยงเกี่ยวกับโปรตุเกสวา 

เน่ืองจากในพุทธศตวรรษที่ 23 โปรตุเกสไดเขามาเชาเมืองเกาลูนจากจีนและเริ่ม
เผยแพรอารยธรรมดานสถาปตยกรรม เขาสูฮองกงผานมาทางสิงคโปรและปนัง สวนภูเก็ต
ก็รับเอาวัฒนธรรมดังกลาวผานมาทางสิงคโปรและปนังอีกทอดหนึ่ง (ประสิทธิ์ ชินการณ, 
2544) 

ทําให ยงธนิศน พิมลเสถียร (2540) ไดนําคํานิยามดังกลาวในการอธิบายลักษณะ
เรือนแถวของจังหวัดภูเก็ตวา ในถนนถลาง จะพบเห็นตึกแถวในรูปแบบชิโนโปรตุกีสเปนสวนใหญ
ผสมผสานกับรูปแบบสมัยใหมแบบจีน สวนสถาปตยกรรมไทยภาคใตจะไมพบเน่ืองจากถนนถลางเปน
พ้ืนที่ที่พัฒนาขึ้นมาภายหลังซึ่งบางครั้งเรียกวาเมืองภูเก็ตใหมน่ันเอง ในหนังสือ เย่ียมเรือน เยือนอดีต 
โดยเพ็ญสุภา สุขคตะ (2543) อธิบายคําจํากัดความของความหมายไวชัดเจน ถึงบานเรือนในแถบปนัง 
และภูเก็ต เปนการผสมผสานระหวาง จีนและฝรั่ง โดยกลาววา ชิโน-โปรตุกีส ใชเรียกขานถึงรูปแบบ
ของสถาปตยกรรมที่ยังอยูในสมัยลาอาณานิคม ที่พยายามเลียนแบบตะวันตก ที่ถูกกอสรางโดยชาว
จีน”  

สอดคลองกับ เจริญสุข จิระศักด์ิวิทยา และปยเดช อัครโพธิวงศ (2543) โดย
ใจความแลวผูเขียนกลาวถึงอิทธิพลทางศิลปกรรมตามชวงสมัยที่ไดรับอิทธิพลจากชาติตะวันตกมีผล
ตอรูปแบบตึกแถว “ชิโน-โปรตุกีส” จากการเรียกอาคารตึกแถวรานคา มีลักษณะโครงสรางและ
รูปทรงเปนตึกยุโรปแตการกอสรางโดยชาวจีน จึงเกิดผสมผสานรูปแบบศิลปะระหวางทองถิ่นกับยุโรป 
และในเอกสารอางถึงสถาปตยกรรมเรือนแถวในสิงคโปรวา เรือนแถวในสิงคโปรมีรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมไดรับอิทธิพลจากทาน Sir Stamford Raffle เคยอาศัยอยูที่อินเดียกอนเดินทางมา
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สิงคโปร และชวน Gorge Drumgoole Coleman สถาปนิกที่ปรึกษาจากบริษัท อีสต-อินเดีย มารวม
วางระบบสาธารณูปโภคและออกแบบอาคารตาง ๆ ในสิงคโปร  โคลแมน ซึ่งมีพ้ืนฐานสถาปตยกรรม
ในแบบตะวันตก จึงออกแบบตกแตงเรือนแถวที่มีรูปแบบผสมผสานกับศิลปกรรมตะวันตกรวมถึง
สอดแทรกลวดลายศิลปะอินเดียลงไปบนดานหนาอาคารดวย  

ทั้งน้ี ยงธนิศน พิมลเสถียร (2540) แสดงขอความซึ่งเปนใจความสําคัญวา “ชิโน- 
โปรตุกีส” นาจะเปนที่ใชในประเทศไทยที่เรียกสถาปตยกรรมที่มีลักษณะดังกลาว แตประเทศในแถบ
เอเชียอาคเนยอ่ืน ๆ โดยเฉพาะสิงคโปร จะใชเรียกเรือนแถววา Shophouse Rafflesia ซึ่ง Sir 
Stamford Raffle ไดตราเปนกฎหมายวาใหมีชองทางเดิน (Five Foot way) ที่หนาตึกแถวทุกหอง 
อีกคําหน่ึงที่ใชกันในสิงคโปร และมาเลเซียคือ Peranakan Shophouse ซึ่งเปนการแสดงออกถึง
ลักษณะวัฒนธรรมลูกผสม ระหวางจีนกับมาเลย รวมกับลักษณะสถาปตยกรรมแบบอาณานิคม
อังกฤษ โดยทั่วไปคําวา “เพอรานากัน” เปนคําที่ใชเรียกลูกผสม (Hybrid) ระหวางชาวพ้ืน เมืองกับ
ชาติตะวันตกดวย  

จากเอกสารงานวิจัยขางตน พอสรุปตัวช้ีวัดที่อธิบายความหมายของอาคารตึกแถว
แบบ “ชิโน-โปรตุกีส” ในคาบสมุทรตะวันตกได ดังน้ี  

1. อาคารชิโน-โปรตุกีส ในคาบสมุทรภาคใตของประเทศไทย ไดรับอิทธิพลมา
จากเรือนแถวของสิงคโปรและปนัง 

2. ชิโน-โปรตุกีส เปนสวนผสมของจีนและฝรั่ง (ในที่น้ีหมายถึงชาติในยุโรป) มี
เอกสารบางช้ินระบุวาเปนชาติ “โปรตุเกส” 

3. อาคารชิโน-โปรตุกีส กอสรางโดยชางชาวจีนที่ยายมาจากปนัง 
4. องคประกอบของอาคารเปนรูปแบบสถาปตยกรรมอาณานิคมอังกฤษ เชน

ชองหนาตาง ประตู หัวเสา เปนตน 
5. ลวดลายประดับบางสวนไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย 

1.3 เอกสารงานวิจัยที่อธิบายความหมายและจําแนกรูปแบบทางสถาปตยกรรมของ
ตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีส 

การศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (2527) กลาวถึงการวางแผนนโยบาย
เสนอแนะแนวทาง และมาตรการในการอนุรักษอาคารเกา บริเวณยานใจกลางเมืองภูเก็ต โดยทํา 
การเก็บขอมูลประวัติอาคารและชุมชนเมืองพอสังเขป สามารถอธิบายถึงสถาปตยกรรมแบงตาม
อิทธิพลทางสถาปตยกรรมเปน 2 อิทธิพลหลัก คืออิทธิพลสถาปตยกรรมจีน (ค.ศ. 1880-1900) และ
อิทธิพลสถาปตยกรรมตะวันตก ซึ่งผูวิจัยอางถึงการเรียกของคนทั่วไปวา “ชิโน-โปรตุกีส” (อางโดย 
พรพรรณ ถาวโรจน, 2544) และยังจําแนกรูปแบบทางสถาปตยกรรมของตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีส ไว 
3 ประเภท คือ รูปแบบนีโอ-คลาสสิค (ค.ศ. 1890-1920) รูปแบบนีโอ-คลาสสิค (ค.ศ. 1910-1930) 
และรูปแบบอารท-เดคโค (ค.ศ. 1925-1940) 

ลักษณะอาคารแบบ ชิโน-โปรตุกีสเปนอาคารที่มีรูปดานหนา (Façade) ไดรับ
การตกแตงอยางสวยงาม ความกวางอยูที่ 4-5.5 เมตร หรือบางคูหาจะกวางกวา 7 เมตร 
มีความยาวตั้งแต 25-60 เมตร หรือมากกวา ดานหนาชั้นลางมีทิวเสาหรืออาเขต 
(Arcade) หลังคาเปนกระเบื้องดินเผาคลายกาบกลวยวางสลับคว่ําหงาย ภายในมีชองแสง 
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(interior open court หรือบางทานเรียกวา open well) จํานวนชองแสงจะมากนอย
ขึ้นอยูกับความยาวของอาคาร นอกจากนั้นยังมีบอน้ําอยูภายในบริเวณที่เปดชองแสงลง
มาดวย (ยงธนิศร พิมลเสถียร, 2540) 

ในปจจุบัน นอกจากน้ียังมีนิตยสารดานการทองเที่ยวกลาวถึงอาคารเรือนแถวใน
จังหวัดภูเก็ตในดานเอกลักษณ เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว เริ่มต้ังแต นิตยสารวิมาน (อัมพร สโมสร, 
2531) กลาวถึงอาคารในลักษณะผสมผสานตึกแบบยุโรปกับแบบจีน หรือใหชัดเจนลงไปวา 
สถาปตยกรรม “ชิโน-โปรตุเกส” ทั้งน้ีเพราะนักเดินเรือโปรตุเกสเปนฝรั่งชาติแรกที่เขามามีอิทธิพล
อยางแทจริงตอดินแดนแถบน้ี และในสมัยกรุงศรีอยุธยาขณะน้ันยังใหพอคาชาวโปรตุเกสเปนทางผาน
ไปยังเมืองทาทางตอนใตของประเทศไทย อนุสาร อ.ส.ท. (2542) กลาวถึงอาคารตึกแถวที่นิยมในเมือง
ทาชายฝงทะเลตะวันออกเมืองเหมืองแร ไดแก ภูเก็ต ตะกั่วปา และระนอง ที่ไดรับอิทธิพลทาง
สถาปตยกรรมมาจากปนัง เน่ืองจากตองซื้อวัสดุสวนใหญมาจากปนัง เชน ปูน กระเบ้ือง หรือหลังคา 
เปนตน ในเอกสารมีการกลาวถึงเรือนแถวในตลาดเกาอําเภอตะกั่วปา และใชเรียกรูปแบบอาคารใน
พ้ืนที่วาเรือนแถวสไตลชิโน-โปรตุกีส ดวยเชนกัน  

คูมือนําเที่ยวภูเก็ต โดยกุศล เอ่ียมอรุณ (มิถุนายน, 2543) พยายามใหเห็นถึง
รองรอยอารยธรรม ประวัติศาสตร และศิลปะหลายวัฒนธรรมบนสายสัมพันธระหวางภูเก็ต และปนัง 
ซึ่งภูเก็ตเรียกลักษณะเรือนแถววา “ชิโน-โปรตุกีส” เปนเอกลักษณที่สําคัญ และมีคุณคาของเมือง 
สอดคลองกับเอกสารสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว (สัมมนาทางวิชาการสถาปนิกทักษิณ, 2546) ซึ่ง
กลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนในเขตเมืองเกาภูเก็ต ใหนิยามลักษณะที่เดนเปนเอกลักษณดวย
รูปแบบจีนผสมยุโรปวารูปแบบ “ชิโน-โปรตุกีส” เปนตัวแทนของเอกลักษณดานการทองเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ต แตมีขอคิดเห็นแตกตางในเชิงวิชาการจาก วารสารอาษา (ยงธนิศน พิมลเสถียร สมาคม
สถาปนิกสยาม, 2544) ใหความคิดเห็นวา “รูปแบบของสถาปตยกรรมที่สรางในสมัยน้ัน (รัชกาลที่ 5) 
เปนที่รูจักกันในช่ือของรูปแบบชิโนโปรตุกีส ซึ่งในความหมายอาจรูสึกวาไดรับอิทธิพลจากจีน และ
โปรตุเกสโดยตรง แตเมื่อพิจารณารายละเอียดของสถาปตยกรรมแลว มีทั้งที่ไดรับอิทธิพลจากจีน และ
ยุโรปหลายยุคดวยกัน รวมถึงจากอินเดียดวย ไมจําเพาะเจาะจงวาเฉพาะโปรตุเกสเทาน้ัน” แสดงให
เห็นวามีผูต้ังขอสังเกตกับคํานิยาม ชิโน-โปรตุกีส ถึงที่มา และความหมายของคํานิยามอาจทําใหเกิด
ความเขาใจผิดในรูปแบบอาคารเชนกัน แตในดานสื่อการทองเที่ยวในปจจุบันดังที่พบใน อนุสาร อ.
ส.ท. (2553, 2555) ก็ยังใชคํา “ชิโน-โปรตุกีส” เปนตัวแทนนิยามถึงเอกลักษณตึกแถวในเมืองทา
ภาคใต 

จากเอกสารงานวิจัยขางตน พอสรุปตัวช้ีวัดที่อธิบายความหมายของอาคารตึกแถว
แบบ “ชิโน-โปรตุกีส” ไดดังน้ี 

1. “ชิโน-โปรตุกีส” แบงไดเปน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบจีน รูปแบบนีโอ 
คลาสสิค และรูปแบบอารต เดคโค (ดังภาพ) 
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ภาพที่ 5 รูปแบบเรือนแถวภายใตคํานิยามชิโน-โปรตุกีส 
ที่มา: คัมมันเยอร, และพรใจ ศริิรัตน, โครงการอนุรักษสถาปตยกรรมและพัฒนาเมืองภูเก็ต 
(ปทุมธานี: สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย, 2527). 

2. เรือนแถวชิโน-โปรตุกีสมีความกวาง 4-5 เมตร มีทางเดินหนาอาคารเรียกวา 
ทางเดิน 5 ฟุต (“หงอคาขี่”) 

3. อาคารกออิฐฉาบปูน ผนังรับนํ้าหนัก กระเบ้ืองหลังคาเซรามิคคลายกาบ
กลวยควํ่าหงาย 

4. ชิโน-โปรตุกีส ใชเปนตัวแทนเอกลักษณของเรือนแถวในคาบสมุทรภาคใต 
5. เรือนแถวชิโน-โปรตุกีส ปรากฏในชวงป พ.ศ. 2411- พ.ศ. 2493 

ดังน้ัน จะเห็นไดวา เอกสารงานวิจัยเรือนแถวคาบสมุทรภาคใตฝงตะวันตกพอที่จะ
สรุปไดวา มีการเรียกใช “ชิโน-โปรตุกีส” มาต้ังแตกวา 30 ปที่แลว (พ.ศ.2523) ในเอกสารยังระบุวา 
“เปนคําเรียกจากสถาปนิกรุนใหม” ทําใหเกิดประเด็นการศึกษาตอไปวา การนิยามอาคารดังกลาว ถูก
กําหนดโดยรูปแบบการผสมผสานกันระหวางชิโน และโปรตุเกส หรือแคเปนคํานิยามจากความคิดเห็น
สวนตัวของผูนิยามเทาน้ัน แตในเอกสารในชวงแรกที่อางถึง “ชิโน-โปรตุกีส” ก็จะอธิบายไปในทิศทาง
เดียวกันถึง “รูปแบบตึกแถวแบบจีน สรางโดยชางชาวจีนในยุคน้ัน แตนํารูปแบบศิลปกรรมแบบ
ตะวันตกเขามาผสมผสาน ทางดานหนาของอาคาร (Façade) แมเอกสารในชวงหลังจะพบขอความ 
“ไมเฉพาะแตศิลปะสถาปตยกรรมโปรตุเกสเทาน้ัน แตรวมถึงชาติตะวันตกอ่ืน ๆ ดวย” (ยงธนิศน 
พิมลเสถียร, 2544) ทําใหทราบวามีการต้ังขอสงสัยคํานิยามมากข้ึน แตทั้งน้ี ในสวนของภาพรวมดาน
สื่อประชาสัมพันธก็ยังใช “ชิโน-โปรตุกีส” เปนตัวแทนดานเอกลักษณสถาปตยกรรมของตึกแถวเพ่ือ
สงเสริมการทองเที่ยวต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน 
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ตารางที่ 1  สรปุการศึกษาทบทวนวรรณกรรมของเรือนแถวคาขายในคาบสมุทรตะวันตก 

 ลักษณะ
วรรณกรรม 

การอางอิงถึง “ชิโน-โปรตุกีส” 

อางถึง อธิบาย ชวง 
เวลา 

ระบุ 
ท่ีต้ัง 

ประสิทธิ์ ชินการณ (2523) ความคิดเห็น     
ฮันส เดทเลฟ คัมมันเยอร และ พรใจ ศิริรัตน 
(2527) 

รายงานวิจัย     

กองโบราณคดี กรมศิลปากร (2530) รายงานสํารวจ     
ยงธนิศน พิมลเสถียร (2540) รายงานวิจัย     
ปยะนาถ ลิ่มสกุล (2542) ปริญญานิพนธ     
เพ็ญสุภา สุขคตะ (2543) หนังสือ     
เจริญสุข จิระศักด์ิวิทยา และ  
ปยเดช อัครโพธิวงศ (2543) 

บทความ     

พรพรรณ ถาวโรจน (2544) บทความ     
อัมพร สโมสร (2531) นิตยสาร     
อ.ส.ท. (2542, 2553, 2555) อนุสาร     
กุศล เอ่ียมอรุณ (2543)      
“สถาปตยกรรมกับการทองเท่ียว” (2546) บทความ     
อาษา , สมาคมสถาปนิกสยาม, (2544) วารสาร     
ยงธนิศร พิมลเสถียร (2554) เสวนา     

2. เอกสารงานวิจัยเรือนแถวภาคใตบริเวณคาบสมุทรตะวันออก 
2.1 เอกสารงานวิจัยที่อางถึงอาคารตึกแถวแบบ “ชิโน-โปรตุกีส” 
การศึกษาของ นิพนธ เมธินาพิทักษ (2518) กลาวถึง “ลักษณะทางกายภาพบริเวณ

ถนนนครนอก-นครใน จังหวัดสงขลาที่ไมสามารถขยายตัวของเมืองไดเน่ืองจาก ลักษณะทางกายภาพ
ของเมืองถูกขนาบดวยทะเลทั้ง 2 ดาน หากแตพ้ืนที่ดังกลาวกลับมีความหนาแนนของอาคารที่มีความ
หลากหลายของรูปแบบสถาปตยกรรมรวมถึงรูปแบบเรือนแถวแบบจีนผสมยุโรป” งานวิจัย
ทําการศึกษาองคประกอบทางกายภาพของเมืองเปนหลัก แตไมไดศึกษาวิเคราะหรายละเอียดของ
รูปแบบเรือนแถว “ชิโน-โปรตุกีส” รวมถึงการศึกษาของ อุดม หนูทอง และ มโน พิสุทธิรัตนานนท 
(2529) ทําการศึกษาเชิงประวัติศาสตรของอาคารตึกแถวยานการคาด้ังเดิมในเขตเมือง
นครศรีธรรมราช โดยทําการยกตัวอยางในการวิเคราะหเพียงหลังเดียว แตที่นาสนใจคือใชช่ือเรียก
อาคารตึกแถวแบบจีน – โปรตุเกส เชนเดียวกับการเรียกเรือนแถวเมืองทาอ่ืน ๆ ภาคใต 

จากเอกสารงานวิจัยขางตน พอสรุปตัวช้ีวัดที่อางถึงอาคารตึกแถวแบบ “ชิโน-โปร
ตุกีส” ในคาบสมุทรตะวันออกได ดังน้ี 

1. กอน พ.ศ. 2520 เอกสารไมปรากฏการเรียกสถาปตยกรรมแบบชิโน-โปร
ตุกีส แตเรียกเรือนแถวในบริเวณน้ีวา “เรือนแถวแบบจีนผสมยุโรป” 

2. มีการอางถึงวาพบเรือนแถวแบบจีน-โปรตุกีสที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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2.2 เอกสารงานวิจัยที่อธิบายความหมายและความเปนมาของตึกแถวแบบ “ชิโน-
โปรตุกีส” 

การศึกษาของ สกรรจ จันทรัตน และ สงบ สงเมือง, 2532 กลาวถึง “จากปจจัยทาง
ประวัติศาสตร ที่เมืองสงขลามีวิวัฒนาการการต้ังเมือง และการผสมผสานความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ชาติพันธุ ศาสนา ภาษา วิถีชีวิต ระหวางชาวไทยพุทธ ชาวจีน และชาวไทยมุสลิมมาอยาง
ตอเน่ือง และปจจัยทางการคาที่มีการติดตอคาขายกับจีน สิงคโปร ปนัง มาเลเซีย ทําใหเมืองสงขลา
บอยางบริเวณถนนนครนอก ถนนนครใน ถนนนางงาม ปรากฏผลผลิตการหลอหลอมทางวัฒนธรรม
ในรูปแบบสถาปตยกรรมแบบไทย สถาปตยกรรมแบบจีน สถาปตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสและ
สถาปตยกรรมรวมสมัย สงผลใหพ้ืนที่ดังกลาวมีคุณคาและความสําคัญดานประวัติ ศาสตรรวมกับ
คุณคาความเปนเอกลักษณทางสถาปตยกรรม” สอดคลองกับการอธิบายถึงที่มาของสถาปตยกรรม
แบบ “ชิโน-โปรตุกีส” จากหนังสือ “สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต เลมที่ 16” โดยมูลนิธิสารานุ
กรรมวัฒนธรรมไทย (2542) ในหัวเรื่อง “สถาปตยกรรมจีน: เมืองสงขลา และสถาปตยกรรมพ้ืนบาน 
ภาคใต” กลาวถึง “สถาปตยกรรมพ้ืนบานภาคใตอันเปนผลจากความสัมพันธทั้งกับสภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ ทรัพยากร คติความเช่ือตลอดจนคติทางศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน และไดอธิบายถึง
ลักษณะสถาปตยกรรมแบบยุโรปผสมจีนที่เปนเอกลักษณซึ่งสืบเน่ืองมาจากปนังที่เรียกวา ชิโน- 
โปรตุกีส สไตล” 

นอกจากน้ี การศึกษาของ สุภาวดี เช้ือพราหมณ (2546) และนิลเกศ ดับโศก 
(2552) ใหนิยามศัพทในงานวิจัยที่คลายคลึงกันวา “ชิโน-โปรตุกีส เปนสถาปตยกรรมตึกแถว ที่มี
ความเปนจีน และตะวันตกเขาดวยกัน และมีความเปนโปรตุเกสมากสุด พบมากในประเทศอาณานิคม 
เชน มะละกา ปนัง สิงคโปร อันเปนประเทศขางเคียง” ทั้งน้ีการใหนิยาม “มีความเปนโปรตุเกสมาก
สุด” โดย สุภาวดี เช้ือพราหมณ (2546) มีการอธิบายรายละเอียดทางสถาปตยกรรมตึกแถวแบบ “ชิ
โน-โปรตุเกส” เชนรูปทรงหลังคา รูปทรงหนาตาง ลายละเอียดตกแตงตาง ๆ แตกลาวโดยรวมวา เปน
อิทธิพลศิลปะแบบตะวันตกซึ่งไมไดเจาะจงถึงรูปแบบของความเปนโปรตุเกสมากที่สุดแตอยางใด 

จากเอกสารงานวิจัยขางตน พอสรุปตัวช้ีวัดที่อธิบายความหมายของอาคารตึกแถว
แบบ “ชิโน-โปรตุกีส”ในคาบสมุทรตะวันออกไดดังน้ี 

1. อาคารชิโน-โปรตุกีส ในคาบสมุทรตะวันออก ไดรับอิทธิพลมาจากเรือนแถว
ในประเทศอาณานิคม เชน สิงคโปร มะละกาและปนัง 

2. ชิโน-โปรตุกีส เปนสวนผสมของจีนและสถาปตยกรรมตะวันตก มีเอกสารบาง
ช้ินระบุวาเปนชาติ “โปรตุเกส” มากที่สุด 

3. อาคารชิโน-โปรตุกีส เปนหน่ึงในรูปแบบอาคารที่พบในพ้ืนที่รวมกับ อาคาร
แบบไทย อาคารแบบจีน และอาคารรวมสมัย 

4. องคประกอบของอาคารเปนรูปแบบศิลปกรรตะวันตก เชน รูปทรงหลังคา
ชองหนาตาง ประตูและลวดลายประดับตกแตง เปนตน 

2.3 เอกสารงานวิจัยที่อธิบายความหมาย และจําแนกรูปแบบทางสถาปตยกรรมของ
ตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีส 
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การศึกษาเพ่ือการจัดทําแผนการจัดการอนุรักษ และปรับปรุงสภาพแวดลอมเมือง
เกาสงขลา โดย สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (2536) มีรายละเอียดในขอที่ 4 วา “เมือง
ประวัติศาสตรสงขลา มีลักษณะรูปแบบสถาปตยกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะแบงออกเปน 4 กลุม 
ประกอบดวย ลักษณะเรือนแถวแบบไทย ลักษณะเรือนแถวแบบจีน ลักษณะเรือนแถวแบบ ชิโน-โปร
ตุกีส และลักษณะเรือนแถวแบบทันสมัยหรือแบบรวมสมยั” ทั้งน้ีมีการศึกษาสถาปตยกรรมจีนในเมือง
ปตตานีของ วสันต ชีวะสาธน (2529) กลาวถึง “การอพยพของชาวจีนฮกเกี้ยน เขามาต้ังถิ่นฐานใน
ปตตานี ดวยอดีตเปนเมืองทาสําคัญบนคาบสมุทรมลายู ซึ่งมีชาวตางชาติโดยเฉพาะฮอลันดาเขามา
ติดตอคาขาย การวิเคราะห รูปแบบบานพักอาศัยของชาวจีนในเมืองปตตานียังคงเปนรูปแบบ
ประเพณีด้ังเดิมจากเมืองจีน เปนตัวตึกทึบตัน ผนังรับนํ้าหนักอาคารแตละหลังสรางขนาด 3 หองสูง 2 
ช้ัน รูปทรงหลังคาแบบทรงจั่ว สันหลังคากออิฐถือปูน ตกแตงผิวดวยปูนฉาบกระเบ้ืองปรุ เคลือบและ
ลายปูนปน” ถึงแมการศึกษาของ วสันต ชีวะสานธน ไมไดกลาวถึงลักษณะของตึกแถวแบบชิโน-โปร
ตุกีส แตการศึกษาทําใหเห็นลักษณะทางสถาปตยกรรมของเรือนแถวแบบจีนประเพณีไดมากขึ้น 

นอกจากน้ี การศึกษาของ สุภาวดี เช้ือพราหมณ (2546) และนิลเกศ ดับโศก 
(2552) ใหความเห็นตรงกันวา “เรือนแถวในภาคใตฝงตะวันออกโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาและ
ปตตานี มีลักษณะที่เดนชัดแบบจีนประเพณีเปนหลัก และมีบางสวนเปนรูปแบบจีนอาณานิคมชอง
แคบ หรืออิทธิพลตะวันตกที่เรียกวา รูปแบบชิโน-โปรตุกีส” ทั้งน้ีในเน้ือหาวิจัยไดอธิบายลักษณะของ
ตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีสวา “เปนสถาปตยกรรมแบบจีนผสมฝรั่ง การวางผังโครง สรางและวัสดุ
อาคารแบบจีน แตการออกแบบชองเปดรายละเอียดการตกแตงเปนแบบฝร่ัง พิจารณา จาก
องคประกอบอาคารแบงเปน 3 สวน คือ พ้ืน ผนัง หลังคา สวนแรก พ้ืน เปนอาคารวางบนดิน ยกจาก
ทางสาธารณะเล็กนอย ลดละดับในสวนของพ้ืนที่คอรด กลาง (Court) สวนที่สอง ผนัง จะเปนผนัง
หนาแบบจีนเพ่ือรับนํ้าหนัก ดานขางชองเปดนอยและเล็ก แตดานหนาจะเปดชองเปดกวาง ใหญ โคง
ตามแบบฝรั่ง หนาตางยาวถึงพ้ืนและชองระบายอากาศ มีระเบียงกันตก” และการศึกษาของ นิลเกศ 
ดับโศก (2552) กลาวถึงองคประกอบภายในของตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีส รวมถึงกลุมตึกแถวที่ใชพัก
อาศัยและการพาณิชย “มีโครงสรางการสอยหลัก 3 สวน คือ พ้ืนที่สวนตัว (Private) เชนหองนอน 
พ้ืนที่ใชสอยรวมกัน เชน ลานโลงเอนกประสงค (Courtyard) บอนํ้า ซักลาง ครัว และพ้ืนที่สาธารณะ 
(Public) คือ พ้ืนที่คาขาย” 

ดังน้ัน จะเห็นไดวาเอกสารงานวิจัยเรือนแถวคาขายคาบสมุทรภาคใตฝงตะวันออก 
ถึงแมวางานวิจัยสวนใหญสรุปวาเรือนแถวคาขายในฝงตะวันออกโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาและ
ปตตานีจะมีรูปแบบสถาปตยกรรมเรือนแถวแบบจีนประเพณีที่ไดรับอิทธิพลจากกลุมคนจีนฮกเกี้ยนที่
อพยพมาจากจีนแผนดินใหญโดยตรง มีความแตกตางทั้งกลุมคน และรูปแบบสถาปตยกรรมเรือนแถว
ฝงตะวันตก แตการศึกษาเรือนแถวคาขายฝงตะวันออกมีการแยกรูปแบบสถาปตยกรรมที่ชัดเจน
ระหวางเรือนแถวคาขายแบบจีนประเพณีและเรือนแถวที่ไดรับอิทธิพลจากตะวันตกที่ยังเรียกรูปแบบ
วา “ชิโน-โปรตุกสี” ทําใหเกิดขอสงสัยเพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบเรือนแถวในชวงเวลาดังกลาวของทั้งฝง
ทะเลตะวันตกและตะวันออก รวมถึงทบทวนนิยาม “ชิโน-โปรตุกีส” ในพ้ืนที่ศึกษาดังกลาวเชนกัน 

จากเอกสารงานวิจัยขางตน พอสรุปตัวช้ีวัดที่อธิบายความหมายของอาคารตึกแถว
แบบ “ชิโน-โปรตุกีส” ในคาบสมุทรตะวันออกไดดังน้ี 
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1. เรือนแถวแบบชิโน-โปรตุกีส ในพ้ืนที่ ถูกแยกรูปแบบสถาปตยกรรมออกจาก
ประเภทเรือนแถวแบบจีนประเพณี 

2. ผังพ้ืนอาคารมีสามสวนหลักคือ สวนพาณิชย ลานเอนกประสงค และสวนพัก
อาศัย ไมระบุวามีทางเดิน 5 ฟุต (“หงอคาขี่”) ดานหนาอาคาร 

3. อาคารกอกิฐฉาบปูน ผนังหนารับนํ้าหนักตามแบบจีน กระเบ้ืองหลังคา
เซรามิค (กาบู) 

4. ชิโน-โปรตุกีสมีลักษณะเดนที่ซุมหนาตางโคงดานหนาอาคารช้ันสองและช้ัน
สาม มีกันสาดยื่นดานหนาอาคาร 

5. เรือนแถวชิโน-โปรตุกีส ปรากฏในชวงป พ.ศ. 2439- พ.ศ. 2480 
 
ตารางที่ 2  สรปุการศึกษาทบทวนวรรณกรรมของเรือนแถวคาขายในคาบสมุทรตะวันออก 

 ลักษณะ
วรรณกรรม 

การอางอิงถึง “ชิโน-โปรตุกีส” 

อางถึง อธิบาย ชวง 
เวลา 

ระบุ 
ท่ีต้ัง 

นิพนธ เมธีนาพิทักษ (2518) งานวิจัย     
อุดม หนูทอง และ มโน พิสุทธิรัตนานนท 
(2529) 

งานวิจัย     

วสันต ชีวะสาธน (2529) งานวิจัย     
สกรรจ จันทรัตน และ สงบ สงเมือง (2532) งานวิจัย     
มูลนิธิสารานุกรรมวัฒนธรรมไทย (2542) สารานุกรม     
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา
ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2536) 

รายงานวิจัย     

สุภาวด ีเชื้อพราหมณ (2546) วิทยานิพนธ     
ธนรัตน ถาวโรจน (2547) วิทยานิพนธ     
นิลเกศ ดับโศก (2552) วิทยานิพนธ     
ภาคีคนรักสงขลา (2553) ชุดขอมูล     
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคุณลักษณะตัวช้ีวัด “ชิโน-โปรตุกีส” ระหวางคาบสมุทรตะวันตกและ
ตะวันออก 

 ชิโน-โปรตุกีส 
ในคาบสมุทรตะวันตก (ภูเก็ต) 

ชิโน-โปรตุกีส 
ในคาบสมุทรตะวันออก (สงขลา) 

1. แหลงท่ีมาของคํานิยาม จากสถาปนิกรุนใหมในสมัยนั้น 
(เอกสารท่ีกลาวถึง ปพ.ศ. 2520) 

เรียกสถาปตยกรรมในพ้ืนท่ีวา “จีน-
โปรตุเกส” (เอกสารท่ีกลาวถึงป 
พ.ศ. 2518) 

2. การรับอิทธิพลทาง
สถาปตยกรรม 

จากเมืองอาณานคิมอังกฤษ สิงคโปร 
มะละกาและปนัง 

จากเมืองอาณานคิมอังกฤษ สิงคโปร 
มะละกาและปนัง 

3. การผสมผสานรูปแบบ
สถาปตยกรรม 

จีนและยุโรป (มีระบุวาโปรตุเกส) จีนและตะวันตก (มีระบุวาโปรตุเกส) 

4. การจําแนกรูปแบบ 1. แบบจีน 
2. นีโอ คลาสิค 
3. อารต เดโค 

1. หลังคาปนหยา 
2. หลังคาจั่วตอเนื่อง 
3. หลังคาแบน 

5. องคประกอบเดน 1. กวาง 4-5 เมตร 
2. ทางเดิน 5 ฟุตหนาอาคาร 
3. ผนังหนารับน้ําหนัก 
4. หนาตางไมแบบตะวันตก 
5. หลังคากระเบื้องเซรามิค 

1. แบงพ้ืนท่ีสวนพาณิชย ลาน
เอนกประสงคและพักอาศัย 

2. ไมมีทางเดินหนาอาคาร 
3. ผนังหนารับน้ําหนัก 
4. ซุมหนาตางโคงชัน้ 2 และชั้น 3 

6. ศิลปะลวดลายประดับ มีสวนผสมระหวางศิลปะตะวันตก
และอินเดีย 

สวนใหญเปนลวดลายตกแตงแบบ
ตะวันตก 

7. ชวงปท่ีปรากฏ ป พ.ศ. 2411 - 2493 ป พ.ศ. 2439 - 2480 
8. ความสําคัญของอาคาร ถือเปนเอกลักษณโดดเดนของ

สถาปตยกรรมในพ้ืนท่ี 
เปนสวนหนึ่งในสี่ของรูปแบบ
สถาปตยกรรมในพ้ืนท่ี 

จากตารางการสรุปการช้ีวัดความเปน “ชิโน-โปรตุกีส” พบวาเอกสารและงาน วิจัยที่
เกี่ยวของในอดีตของคาบสมุดภาคใตฝงตะวันตกและตะวันออก มีการระบุความเปนชิโน-โปรตุกีส ทั้ง
สอดคลองกัน เชน การระบุอิทธิพลทางสถาปตยกรรมที่มาจากชาติอาณานิคมอังกฤษ สิงคโปร  
มะละกา และปนัง การผสมผสานรูปแบบสถาปตยกรรมของจีนและยุโรปหรือตะวันตก กอสรางโดย
ชางชาวจีน แตในพ้ืนที่ภูเก็ตมีระบุถึงศิลปะ ลวดลายที่ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดียดวย ในตัวช้ีวัดบาง
ตัวมีความตางกันอยางนาสนใจ เชน รูปแบบสถาปตยกรรม ในพ้ืนที่ภูเก็ตระบุไวอยางชัดเจนถึง
ทางเดิน 5 ฟุตดานหนาอาคารแตในพ้ืนที่สงขลากลับไมระบุวาเปนองคประกอบที่เดนชัด รวมถึง
เอกสารในยุคแรก (ประมาณ 30 ป) เอกสารฝงตะวันตกระบุแหลงที่มาของคํานิยามวา“ชิโน- 
โปรตุกีส” เกิดจากการเรียกของสถาปนิกรุนใหมในสมัยน้ัน แตฝงตะวันออกไมพบแหลงที่มาดังกลาว
แตกลับพบวาเรือนแถวในพ้ืนที่ถูกเรียกวา “จีน-โปรตุกีส” ดวยเชนกัน ทําใหเกิดขอสังเกต 
ความเช่ือมโยงของแหลงที่มาดังกลาวมีความสัมพันธกันหรือไม 

ทั้งน้ี ผูวิจัยสามารถกําหนดตัวช้ีวัดในการสืบคนความเปน “ชิโน-โปรตุกีส” จาก 
การลงพ้ืนที่และสัมภาษณกลุมตัวอยางในพ้ืนที่ศึกษา ในดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
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1. ดานที่มาของคํานิยาม: ชิโน-โปรตุกีส ถูกเรียกโดย “บุคคล” หรือ “ลักษณะ
ทางสถาปตยกรรม” 

2. ดานอิทธิพลที่ไดรับ: ควรระบุที่มาของอิทธิพลจากเมืองอาณานิคมที่ไดรับมา
อยางชัดเจน ระหวาง สิงคโปร มะละกา หรือปนัง 

3. ดานการผสมผสานรูปแบบทางสถาปตยกรรม: เปนวัตถุประสงคหลักของ
การวิจัย การผสมผสานระหวางจีนและชาติตะวันตก หรือเจาะจงเฉพาะโปรตุเกสอยางเดียวหรือไม 

4. ดานการจําแนกประเภทของชิโน-โปรตุกีส: ภายใตเรือนแถวแบบชิโน- 
โปรตุกีส สามารถจําแนกไดกี่ประเภท แตกตางกันอยางไร 

5. ดานองคประกอบที่โดดเดน: สามารถช้ีชัดไดวาถาเปนเรือนแถวชิโน- 
โปรตุกีส มีองคทางสถาปตยกรรมอะไรที่โดดเดน (ทางเดิน หลังคา หนาตาง) 

6. ดานศิลปะและลวดลายประดับ: มีผลตอการเปนเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส 
หรือไม (ระหวางอาคารที่มีลวดลายและไมมีลวดลาย) 

7. ดานชวงปที่ปรากฏ: ระบุไวอยูในชวงป พ.ศ.2411-2493 (อายุประมาณ 60-
150 ป) 

8. ดานความสําคัญของอาคาร: เรือนแถวชิโน-โปรตุกีส มีความสําคัญในพ้ืนที่
อยางไร มีปจจัยดานอ่ืนที่สงผลตอการใชคํานิยาม เชน ปจจัยดานการทองเที่ยว ปจจัยดานเอกลักษณ
ทางสถาปตยกรรม เปนตน 

กรณีศึกษาเรือนแถวเมืองอาณานิคมชองแคบ (Straits Settlement) 

มะละกา ปนัง และสิงคโปร ถือเปนเมืองการปกครองแบบอาณานิคมชองแคบของ
อังกฤษ โดยเฉพาะมะละกาเปนเมืองที่สําคัญในการลาอาณานิคมชาติตะวันตก เริ่มต้ังแตโปรตุเกส 
ดัตช (ฮอลแลนด) และอังกฤษ ตามลําดับ จากศึกษาพบกลุมชาวจีนโพนทะเลเขามาต้ังถิ่นฐานในพ้ืนที่
ประมาณชวงสมัยอาณานิคมดัตช ซึ่งตรงกับสมัยอยุธยาตอเน่ืองถึงยุครัตนโกสินทรตอนตน ตอมาได
แตงงานกับชนพ้ืนถิ่นมลายูจึงเรียกตัวเองวาเช้ือสาย “เพอรานากัน” (Peranakan) บุตรชายที่เกิดมา
จะเรียก “บาบา” (Baba) บุตรสาวเรียก “ยาหยา” (Nyonya) ถึงแมวาเปนกลุมชาวจีนที่มีเช้ือสาย
มาเลย แตยังรักษาประเพณีตามแบบฉบับของมณฑลฟูเจียน (Fujian) อยางเครงครัด 
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ในชวงแรกกอนป ค.ศ. 1800 (พ.ศ. 2343) และไดนํารูปแบบการสรางเรือนแถวคาขาย
อิทธิพลจีนประเพณีแบบช้ันเดียวเพ่ือการพักอาศัยขนานแมนํ้ามะละกามีพ้ืนที่คาขายดานหนาติดถนน 
ตอมาจึงมีการสรางเรือนแถวสองช้ันเพ่ิมมากข้ึนและขยายชุมชนออกทางลึก สรางถนนต้ังฉากกับ
แมนํ้ามะละกาตามลักษณะการวางผังเมืองของดัตช (รูปที่ 5) แตถึงแมอยูในยุคอาณานิคมแตยังไมพบ
การใชศิลปะของชาติตะวันตกใน ชวงแรก หลังจากชาวจีนโพนทะเลแตงงานกับชนพ้ืนเมือง รูปแบบ
เรือนแถวคาขายเกิดการผสมประสานของศิลปะสถาปตยกรรมทองถิ่น เรียกวารูปแบบปารานากัน 
ตามลักษณะของกลุมเช้ือชาติ และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่ชัดเจนหลังจากการรวมอาณานิคมชอง
แคบใน ค.ศ. 1824 (พ.ศ. 2367) รวมถึงกฎทางเดินหาฟุต (Five-Foot way) ของรัฟเฟล จึงมีการ
ผสมผสานอิทธิพลตะวันตกเชน ซุมหนาตางโคง หรือลวดลายหัวเสาตามรูปแบบศิลปะแบบ 
นีโอคลาสิคหรือโคโลเนียน เปนตน 

ภาพที ่6 เรือนแถวคาขายในยุคตอมาทีม่ีการผสมระหวางชาวจีนและชนทองถิ่นเรียกวา  
“เพอรานากัน”  

ที่มา: Li, Tze Ling, “A Study of Ethnic Influence on the Facades of Colonial 
Shophouses in Singapore: A Case Study of Telok Ayer in Chinatown,” Journal of 
Asian Architecture and Building Engineering 6, 1 (2007): 41-48.  

กัปตัน Francis Light เชาเกาะปนังและสรางเมืองจอรจทาวน (Georgetown) ใน
ลักษณะผังแบบเสนตรง เรือนแถวคาขายถูกวางขนานตามถนน ซึ่งในยุคแรกชวง ค.ศ. 1800 (พ.ศ. 
2343) เปนเรือนจีนประเพณีนิยมคลายกับมะละกา แตกอนที่อังกฤษจะรวมปนังเขาเปนอาณานิคม
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ชองแคบ ปนังถือเปนจุดศูนยกลางการคาขาย และเปนสถานีการคาแหงแรกของอังกฤษที่มีความ
รุงเรืองอยางมากจึงมีผูคนหลาก หลายเช้ือชาติศาสนา เชน จีน เปอรเซีย อินเดียและตะวันตกทําให
รูปแบบอาคารมีความหลากหลายและมีชวงสมัยนิยมทางสถาปตยกรรมมากกวาเรือนแถวคาขายใน 
เมืองมะละกา 

ตามที่ Penang Heritage Trust จําแนกรูปแบบอาคารได 6 ชวงสมัย ต้ังแตชวงตน
รูปแบบจีนประเพณีนิยม (ค.ศ. 1800) จนกระทั่งรูปแบบอิทธิพลตะวันตกสมัยใหม (ค.ศ. 1950)  
ความนาสนใจของเรือนแถวคาขายของปนังในชวง ค.ศ. 1840 – ค.ศ. 1940 ไดนิยามรูปแบบ 
“Eclectic” คตินิยมผสมผสาน หรือตามสํานวนไทยวา “จับแพะชนแกะ” กลาวคือ พบการ
ผสมผสานรูปแบบศิลปะสถาปตยกรรมที่หลากหลายดังปรากฏตามผนังดานหนาอาคาร (Façade) 
เชน การใชซุมหนาตางโคงตามอิทธิพลตะวันตก การใชลวดลายประดับแบบมาเลยหรืออินเดีย รวมถึง
การเวนทางเดิน 5 ฟุต หนาอาคาร ซึ่งเปนชวงเวลาใกลเคียงกับรูปแบบปารานากัน ของเมืองมะละกา
และสิงคโปร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7 การแบงรูปแบบเรือนแถวคาขายปนังตามยุคสมัยและองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่
สําคัญ (Cultural Heritage Team, 2010) 

ที่มา: Cultural Heritage Action Team, Introduction to Shophouse, accessed 
December 25, 2014, available from http://penangshophouse.blogspot.com/ 
2010/03/introduction-to-shophouse.html 

http://penangshophouse.blogspot.com/2010/03/introduction-to-shophouse.html
http://penangshophouse.blogspot.com/2010/03/introduction-to-shophouse.html
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หลังจากที่รวมการปกครองแบบอาณาจักรชองแคบในป ค.ศ. 1842 อังกฤษยาย
ศูนยกลางการคาเขาสูสิงคโปร ซึ่งเปนชวงเวลาที่ Sir Stamford Raffle สรางเมือง Jackson Town 
plan 1822 และออกกฎใหใชทางเดิน 5 ฟุต (Five-Foot way) ซึ่งปรากฏในเรือนแถวยุคแรกของ
สิงคโปรในชวงแรกต้ังแตป ค.ศ. 1840 หลังจากน้ันรูปแบบเรือนแถวแบบปารานากันจึงแพรหลายจาก
สิงคโปรไปสูเมืองตาง ๆ รวมถึงภูเก็ตและตะกั่วปาของประเทศไทย ในปจจุบันสิงคโปรใชเรียกรูปแบบ
เรือนแถวคาขาย “เพอรานากัน” (Peranakan) ซึ่งแปลวา “เกิดที่น่ี” (Born here) จึงเปน 
การใหความหมายที่ตรง กลาวคือ ไมวาจะมีการสรางเรือนแถวคาขายในเมืองใด ก็ถือเปนรูปแบบที่
เกิดขึ้นที่เมืองน้ัน 

 

ภาพที ่8 เรือนแถวคาขายในยุคแรกของสิงคโปร ปรากฏทางเดิน 5 ฟุตหนาอาคารตามกฎหมายผัง
เมืองของ Sir Stamford Raffle (Urban Redevelopment Authority, 2001) 

ที่มา: Woo Pul Len, “Jalan Besar: The building of shophouse Skyline (Jul/August 
2011): 12-15.  
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ตารางที่ 4 การศึกษาเรือนแถวเมืองอาณานิคมชองแคบ สามารถระบุตัวช้ีวัดที่เทียบเคียงกับเรือน
แถว “ชิโน-โปรตุกีส” ดังตอไปน้ี 

 เรือนแถวชิโน-โปรตุกีส เรือนแถวเมืองอาณานิคมชองแคบ 

1. แหลงท่ีมาของคํานิยาม ระบุโดยบุคคลหรือลักษณะทาง
สถาปตยกรรม 

มีการนิยามเรือนแถวตามชวงปท่ี
ปรากฏการรับอิทธิพล 

2. การรับอิทธิพลทาง  
 สถาปตยกรรม 

จากเมืองอาณานคิมอังกฤษ สิงคโปร 
มะละกาและปนัง 

จากประเทศอาณานิคม ไดแก 
โปรตุเกส ฮอลแลนดหรืออังกฤษ 

3. การผสมผสานรูปแบบ
สถาปตยกรรม 

จีนและยุโรป (มีระบุวาโปรตุเกส) จีนและตะวันตก อินเดียและ
เปอรเซีย 

4. การจําแนกรูปแบบ จําแนกโดยรูปแบบ จําแนกโดยชวงป  
5. องคประกอบเดน - กวาง 4-5 เมตร 

- ทางเดิน 5 ฟุตหนาอาคาร 
- ผนังหนารับน้ําหนัก 
- หนาตางไมแบบตะวันตก 
- หลังคากระเบื้องเซรามิค 

- อาคารมีสวนแคบและยาว 
(อิทธิพลดัตช) 

- ทางเดิน 5 ฟุตหนาอาคาร 
(อิทธิพลอังกฤษ) 

- หนาตาอาคารเปลี่ยนไปตามยุค
สมัยของการรับอิทธิพล 

6. ศิลปะลวดลายประดับ -  มีสวนผสมระหวางศิลปะ
ตะวันตกและอินเดีย 

- สวนใหญเปนลวดลายทองถิ่นและ
แบบตะวันตก 

3. ชวงปท่ีปรากฏ   ป พ.ศ. 2411 - 2493  ป พ.ศ. 2333 - 2510 
4. ความสําคัญของอาคาร ถือเปนเอกลักษณโดดเดนของ

สถาปตยกรรมในพ้ืนท่ี 
ไดรับการรับรองเปนมรดกโลกดาน
การผสมผสานทางวัฒนธรรม 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

1. อัตลักษณ (Identity): แนวคิดวาดวยเร่ืองอัตลักษณและเอกลักษณ ในหลายมิติ 
เชน อัตลักษณเชิงมานุษยวิทยา และ อัตลักษณการกอตัวทางสถาปตยกรรม เปนตน 

อัตลักษณ ภาษาอังกฤษใชคําวา Identity ซึ่งหมายถึงเอกลักษณหรืออัตลักษณ ใน
งานวิจัยมุงเนนความเปนอัตลักษณ ซึ่งหมายถึง คุณลักษณะที่แสดงตัวตนทําใหเกิดการจดจํา หรือ 
ความซ้ํากันของสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่สามารถใชเปนตัวแทนได ในที่น้ี กลาวถึงอัตลักษณทางสถาปตยกรรมที่
ปรากฏในเรือนแถวคาบสมุทรภาคใต ไดแก 

อัตลักษณดานตรง Positive identification คือรูจักตัวเองจากสิ่งที่ เหมือนกับตัวเอง 
อาจเหมือนกันโดยยึดสัญลักษณบางอยาง กลาวคือ “ชิโน-โปรตุกีส” ถูกใชเปนสัญลักษณหรือตัวแทน
ดานอัตลักษณดวยคนในพ้ืนที่ตัวเอง โดยอาศัยการยอมรับและตัดสินใจรวมกัน และ การที่แบงตนเอง
ออกจากผูอ่ืน โดยบอกวาตนเองตางจากผูอ่ืนอยางไร 

อัตลักษณและความหมายของชุมชนไมไดเกิดขึ้นมาอยางอัตโนมัติ หากถูกสรางขึ้นจาก
ความหมาย และการปฏิบัติการในแตละชวงเวลา ในลักษณะของการปะทะประสานการตอรองและ
ขัดขืนเชิงอํานาจเพ่ือสรางอัตลักษณ ระหวางรัฐและสังคม และชุมชนซึ่งในกระบวนการสราง
ภาพลักษณและอัตลักษณของรัฐและสังคม จะมีความแตกตางไปในแตละยุคสมัยเพ่ือผลประโยชน
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และความชอบธรรมในการใช จัดการชุมชนในรูปแบบตาง ๆ และทําใหสิ่งที่สรางข้ึนกลายเปนที่
ยอมรับในสังคมวงกวาง 

1. แนวคิดวาดวยอัตลักษณดวยการทบทวนความหมาย ความเชื่อมโยงและ
รากฐานของการสรางอัตลักษณจากการสรางอํานาจ และการเคลื่อนไหวทางสังคม 

อัตลักษณ (Identity) มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินคําวา “Identities” เดิมใชคําวา 
“Idem” ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน คําวา “อัตลักษณ” เปนคําที่ใชโดยทั่วไปในศตวรรษที่ 20 เปน
ตนมา โดยมีจุดเริ่มตนและพัฒนาขึ้นมาในสํานักปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ (Symbolic Interactive) 

George Herbert Mead (1863-1931) ที่กลาวถึง ตัวตน (The Self) วาเปน
สมรรถนะอันเปนมนุษยโดยเฉพาะในการที่จะคิดคํานึงถึงธรรมชาติและสังคมรอบตัวผานการสื่อสาร
และภาษาโดยตัวตนน้ันเกิดจากการไดรับอิทธิพลมาจากสองแนว คืออิทธิพลจากสังคมโดยตรง และ
อิทธิพลของตัวเอง ผานกระบวนการที่มีข้ันตอน 2 ดานที่ปฏิสัมพันธกันอยูตลอดเวลา ดานหน่ึงคือ 
“Me” อันเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนในสังคม ขณะที่ “I” เปนพฤติกรรมและ
ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล “I” และ “ Me” ที่หลากหลายใหเขาดวยกัน (popenoe,1993) ตัวตน
จึงสามารถยืดขยายไดตามขอบเขตของความสัมพันธตัวเราตอสิ่งอ่ืน ซึ่งขอบเขตความสัมพันธที่วาน้ีก็
อาจจะลื่นไหลไปมาไดขึ้นอยูกับตัวแปรตาง ๆ เชน เพศ อายุ เช้ือชาติ ความคาดหวังทางสังคม  
(อภิญญา เฟองฟูสกุล, 2543) 

อัตลักษณมีไดทั้งในระดับปจเจกบุคคล (Individual Identity) และอัตลักษณรวม
ของกลุม (Collective Identity) ในระดับปจเจกบุคคล บุคคลหน่ึงอาจมีหลายอัตลักษณอยูในตัวเอง 
เชน เพศ ชาติ อาชีพ เปนตน สวนอัตลักษณรวมของกลุมน้ันถูกสรางข้ึนบนพ้ืนฐานของความ
เหมือนกันของสมาชิกในกลุม ซึ่งบนพ้ืนฐานของความเหมือนกันของกลุม ยอมมีความแตกตางกับกลุม
อ่ืนมาเปนตัวกําหนดอัตลักษณรวมของสมาชิกในชุมชน ที่ผานกระบวนการยอมรับซึ่งกันและกัน 
(Mutual Recognition) การยอมรับความเหมือนกันภายใน ซึ่งจะสงผลตอความสมานฉันทภายใน
กลุม ความพยายาม ความตองการ หรือประสบการณในการแกปญหารวมกัน (ธีรยุทธ บุญม,ี 2547) 

การสรางอัตลักษณจึงมีรากฐานที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวทางสังคม และอํานาจ
ในหลากหลายรูปแบบเพ่ือเปนการแสดง สะทอนตัวตน และอัตลักษณบนพ้ืนที่ทางสังคม และ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงการเคลื่อนไหวของชุมชนที่ถูกปกปด กดทับดวยวาทกรรม และรหัส 
(Code) ที่ไมอาจสะทอนตัวตนที่แทจริงของตนออกมาได กลายไปสูการเปนขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมแนวใหม ที่หลากมิติ การสรางการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม (New Social Movement) 
เพ่ือแสดงตัวตน และอัตลักษณน้ันจะเคลื่อนไหวในลักษณะที่ทัดทาน และสรางขีดจํากัดใหกับอํานาจ
รัฐ เปนฐานการเคลื่อนไหวและปฏิบัติการสื่อสารในประชาสังคม โดยมีจุดมุงหมายสําคัญอยูที่การ
เปลี่ยน แปลงคานิยม และพัฒนาทางเลือกสําหรับวิถีชีวิตเพ่ือสรางนวัตกรรม และสรางสรรควิถีแบบ
ใหม (Creation Life Style) สําหรับเปนทางเลือกในการดํารงชีวิต หรือสรางสิ่งที่เรียกวา “วาทกรรม
และความหมายใหม” (Foucault, 1984 อางโดย อภิญญา เฟองฟูสกุล, 2543) 

2. แนวคิดและขอถกเถียง การสรางความหมายเชิงพื้นที่ โดย อภิญญา เฟองฟู
สกุล (2543) 
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แนวคิดเรื่องพ้ืนที่ (Space) ไดรับความสนใจจากนักวิชาการดานสังคมศาสตรมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง นักวิชาการดานนิเวศเมือง สังคมวิทยาเมือง สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา เปนตน เดิมแนวคิดเรื่องพ้ืนที่จะถูกมองในความเปนจริงเชิงเรขาคณิต ที่ประกอบขึ้น
และวัดไดดวยมิติความกวาง ความยาวและความลึก สามารถศึกษาไดในเชิงกายภาพในฐานะความ
เปนจริงเชิงประจักษ ดังน้ันพ้ืนที่จึงเปนความเปนจริงชนิดหน่ึงที่มีเง่ือนไขของการกําหนดมาใหมี
ลักษณะที่วางเปลา ปลอดพนจากการใหคุณคามีความเปนกลางและอิสระจากอํานาจการเมือง 

ในขณะที่แนวคิดสายสกุลความคิดหลังสมัยใหม (Postmodernism) มองพ้ืนที่ใน
ฐานะที่เปนพ้ืนที่เกิดจากสิ่งประดิษฐทางวัฒนธรรมที่เต็มไปดวยรหัส (Code Space) (อภิญญา เฟอง
ฟูสกุล,2543) อันเกิดจากการเขามาปฏิบัติการทางสังคมของกลุมตาง ๆ ในสังคม เปนเรื่องการเมือง
ของพ้ืนที่ (The Politics of Space) และพ้ืนที่ของการเมือง (The Space of Politics) ที่สังคมแตละ
แบบแตละยุคสมัยสรางขึ้นมาผานการปฏิบัติการวาดวยพ้ืนที่ เมื่อเปนเชนน้ีพ้ืนที่จึงกลายเปนผลผลิต
ทางสังคมซึ่งเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของผูคนในสังคม ในการตอสูชวงชิงนิยามและความหมายกับ
สถานที่รอบตัว 

3. ปรากฏการณวิทยา สันต สุวัจฉราภินันท และอภิญญา เฟองฟูสกุล (2555) 
เขียนบทความในหัวขอเรื่อง “ทบทวนการใชรากเหงาและอัตลักษณ ในวาทกรรมของสถาปตยกรรม
ไทยรวมสมัย” โดยกลาวถึงความพยายามในการสรางการรับรู และไดรับความหมายใหเกิดข้ึนกับผูใช
อาคาร เปน “ปรากฏการณ” ที่สถาปนิก หลาย ๆ คนใหความสําคัญ และพยายามสรางใหเกิดขึ้น 
ทวาในมุมหน่ึงหลายคนเช่ือวา “ปรากฏการณ” ดังกลาวไมสามารถแยกแยะออกมาในเชิง
กระบวนการ เพราะการแยกแยะหมายถึงการทําลาย “ปรากฏการณ” สวนในอีกมุมหน่ึง เช่ือวา
กระบวนการในการแยกแยะพิจารณา “ปรากฏการณ” น้ันทําได และสามารถใชเปนกรอบกําหนด
กระบวนวิธีวิจัย บทความช้ินน้ีมีวัตถุประสงค 3 ขอ คือ  

3.1 เพ่ือตรวจสอบอิทธิพลของแนวคิดทาง “ปรากฏการณวิทยา” ที่มีตอ
สถาปตยกรรมศาสตรอยางเปนรูปธรรมทั้งในระดับทฤษฎี (วิธีวิทยาในงานวิจัย) และระดับปฏิบัติการ 
(หลักในงาน ออกแบบ) 

3.2 เพ่ือวิพากษ วิเคราะห และสังเคราะหงานวิจัยสายสถาปตยกรรมในประเทศ
ไทย ที่ใชแนวทฤษฎีปรากฏการณวิทยาเพ่ือพิจารณาถึงความเช่ือมโยงทางความรูของศาสตรทั้งสอง 

3.3 เพ่ือสรางใหเกิดความชัดเจนในหลักเกณฑ วิธีวิจัย เครื่องมือในการเก็บ
ขอมูลตามแนวคิดทางปรากฏการณวิทยา เพ่ือนําไปใชในการวิจัยไดอยางมี ประสิทธิภาพ 

จากขอสรุปของบทความพบวามีปญหา หรือเง่ือนไขที่สําคัญหลัก 3 ประการที่ควร
พิจารณา 

1. ปญหาของความคลาดเคลื่อนในความเขาใจที่วาดวย “รากเหงา และอัต
ลักษณ” ซึ่งถือวาเปนปญหาหรือเง่ือนไขที่สําคัญในการ “ทําความเขาใจตนเอง” 

2. ปญหาความไมชัดเจนในความเขาใจและการกําหนด “หนวยวิจัย” เพ่ือการ 
“วัดผล และการ คลี่คลาย” ปรากฏการณ 
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3. ปญหาในการทําความเขาใจ กระบวนการคิด “การตีความ” ที่จะไดมาซึ่ง
ความหมาย ซึ่งปญหาหรือเ ง่ือนไขในการพิจารณาทั้งสาม สามารถที่จะนําไปสูการทบทวน
กระบวนการคิด และการออกแบบงานสถาปตยกรรม 

จากเง่ือนไขทั้ง 3 สามารถนํามาเช่ือมโดยกับการหาปรากฏการณการใชคํานิยาม  
“ชิโน-โปรตุกีส” ของงานวิจัย ไดดังน้ี 

1. “รากเหงาและอัตลักษณ” การทําความเขาใจตัวเองของชิโน-โปรตุกีสจาก
การวิพากษ วิเคราะห และสังเคราะห เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตัวช้ีวัดของรากเหงาและอัตลักษณ
คือ อัตลักษณดานตรง (กําหนดโดยตนเอง) หรืออัตลักษณดานกลับ (กําหนดโดยผูอ่ืน) 

2. “หนวยวิจัย” หมายถึงตัวช้ีวัดความเปนชิโน-โปรตุกีสจากการระบุในเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือใชวัดผลและคลี่คลายปรากฏการณ (ดูสรุปตัวช้ีวัดในขอ 2.1) 

3. “การตีความ” นําไปสูการอธิบายปรากฏการณที่จะไดมาซึ่งความหมายของ 
ชิโน-โปรตุกีสในพ้ืนที่ศึกษา 

2. แนวคิดทฤษฎี การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Content Analysis) 
การศึกษาเชิงคุณภาพ หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลขาวสาร รวมทั้งการวิเคราะห 

และแปลความหมายของปรากฏการณทางสังคม หรือพฤติกรรมของมนุษย โดยนําเอาแนวคิด เทคนิค 
และวิธีการในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพมาประยุกตใช โดยมีความมุงหมายที่จะอธิบายวา ทําไมมนุษย
เราจึงมีพฤติกรรมอยางน้ัน อยางน้ี และ/หรือ ปรากฏการณทางสังคมที่พบน้ันมีความสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมอยางไร 

สุภางค จันทวนิช (2537: 27-28) กลาวถึงวา นักวิจัยที่ตองการคําตอบจะตองตระหนัก
วาศาสตรแตละศาสตรตองการวิธีวิจัยตางกันตามเน้ือหาของความรูศาสตรน้ัน ๆ และวัตถุประสงค
ของการวิจัยยังเปนตัวกําหนดวิธีการอีกดวย เมื่อนักวิจัยมีความกระจางในสองประเด็นน้ีแลว เราจึงจะ
พิจารณาตอไปไดวาวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมีไวใชเมื่อไหรซึ่งมีขอเสนอแนะวานักวิจัยควรใชวิธีการเชิง
คุณภาพในสภาพการตอไปน้ี (อางอิงจาก 3 ใน 7 ขอที่เกี่ยวของ) 

1. เมื่อตองการสรางสมมติฐานหรือทฤษฎีใหม ๆ ตลอดจนขอเท็จจริงใหมจากที่เคยรู
กันมาแตเดิม และเมื่อตองการสรางทฤษฎีหรือกฎเกณฑของศาสตรสําหรับสภาพที่ยังขาดทฤษฎีของ
ตนเอง เพราะทฤษฎีทางสังคมศาสตรขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม (context) เปนสําคัญ แตละสังคมซึ่งมี
สภาพแตกตางกัน  

2. เมื่อตองการศึกษากระบวนการของปรากฏการณสังคมวาไดเกิดการเปลี่ยนแปลง
อะไรจากระยะเวลาหน่ึงไปยังอีกระยะเวลาหน่ึง โดยมีเง่ือนไขอะไรเกิดขึ้นในกระบวนการน้ัน 

3. เมื่อตองการทําความเขาใจปรากฏการณในระดับลึกซึ้งถึงความหมายของ
ปรากฏการณน้ัน ๆ สําหรับสมาชิกสังคมหรือกลุมสังคม 

เมื่อเรามีความเขาใจแลววา นักวิจัยจะใชวิธีการเชิงคุณภาพในสภาพการใด จากน้ันหาก
นักวิจัยไดกําหนดวิธีการวิจัยแลววาจะใชวิธีการเชิงคุณภาพ และไดไปเก็บรวบรวมขอมูลจนเสร็จสิ้น
สมบูรณแลวคําถามตอไปคือ แลวเราจะวิเคราะหขอมูลที่มีอยูในมือของนักวิจัยอยางไรจึงจะไดคําตอบ
ที่ตองการ 
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บทที่ 3 
ระเบยีบวิธวิีจัย 

การออกแบบงานวิจัย “ชิโน-โปรตุกีส”: ทบทวนอัตลักษณเรือนแถวที่ปรากฏใน
คาบสมุทรภาคใต ซึ่งเปนผลมาจากการทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ การศึกษาทฤษฎี
แนวคิด รวมทั้งกรณีศึกษาตาง ๆ เพ่ือนํามาเปนกรอบแนวคิด และขอกําหนดในการดําเนินงานวิจัย 
โดยกําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย 

1. ลักษณะงานวิจัย และวิธีการศึกษา 
2. การเช่ือมโยงตัวแปรจากทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
3. กรอบแนวคิด 
4. การเลือกพ้ืนที่ศึกษา 
5. กลุมตัวอยาง เครื่องมือการวิจัย 
6. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
7. การวิเคราะหขอมูล 
8. ขั้นตอนการวิจัย 

ลักษณะงานวิจัยและวิธีการศึกษา 
งานวิจัยช้ินน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแบงเน้ือหาการวิจัย

เปน 4 สวน ประกอบดวย 
1. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับความเปนมาและพลวัตของเรือนแถวคาขายใน

คาบสมุทรภาคใตฝงตะวันตก และตะวันออก การนิยาม การใหความหมายของ “ชิโน-โปรตุกีส” ที่ใช
ในเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การระบุลักษณะของเรือนแถวแบบชิโน-โปรตุกีส รวมถึงระบุที่ต้ัง
บริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

2. การวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) ประกอบดวยการศึกษาอัตลักษณดานตรง
และดานกลับของเรือนแถวในคาบสมุทรภาคใต 

3. การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) ใชตัวช้ีวัดของปรากฏการณที่มีตอคํา
นิยาม “ชิโน-โปรตุกีส” 

4. การศึกษาเปรียบเทียบ (Comparative study) การอธิบายความหมายของการใช
นิยาม “ชิโน-โปรตุกีส” เรือนแถวคาขายในคาบสมุทรภาคใตฝงตะวันตกและตะวันออก 
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การเชื่อมโยงตัวแปรจากทฤษฏีที่เก่ียวของ 

 

แผนภูมิที ่2  การเช่ือมโยงเน้ือหาและลําดับการวิจัย

ความเปนมาของเรือนแถวคาขายภาคใต 

การใหนิยามความหมาย “ชิโน-โปรตุกีส” 

ระบุคุณลักษณะของเรือนแถวแบบชิโน-โปรตุกีส 

ระบุที่ต้ังของเรือนแถวตามเอกสารอางอิง 

อัตลักษณแสดงความเปนตนเอง 

ตัวช้ีวัดความเปนชิโน-โปรตุกีส 

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นภายใตคํานิยาม “ชิโน-โปรตุกีส” 

เปรียบเทียบเรือนแถวคาบสมทุรตะวันตกและตะวันออก 

สวนที่ 1 
ท่ีมาของ “ชิโน-โปรตุกีส” 
ระบุคุณลักษณะและ ท่ีต้ัง 
(วัตถุประสงคขอท่ี1) 
(อภิปรายในบทท่ี 4) 

สวนที่ 3 
In-depth Interview 
(วัตถุประสงคขอท่ี 3) 
(อภิปรายในบทท่ี 6) 

สวนที่ 4 
Comparative analysis 
ตอบคําถามงานวิจัย 
(วัตถุประสงคขอท่ี 4) 
(อภิปรายในบทท่ี 6) 

อัตลักษณที่แบงตนออกจากผูอ่ืน 

สวนที่ 2 
Content Analysis 
“อัตลักษณ” ของเรือนแถว 
(วัตถุประสงคขอท่ี 2) 
(อภิปรายในบทท่ี 5) 

อธิบายความหมาย “ชิโน-โปรตุกีส” 
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แผนภูมิที ่3  การเช่ือมโยงตัวแปรจากทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

อัตลักษณ 

“ชิโน-โปรตุกีส” 

1. การอางถึง 

2. การใหความหมาย 

3. การระบุชวงเวลา 

4. การระบุท่ีตั้ง 

1. อัตลักษณแสดงความเปนตนเอง 
2. อัตลักษณที่แบงตนออกจากผูอ่ืน 

การอธิบายความหมาย “ชิโน-
โปรตุกีส” ในพ้ืนที่ศึกษา 

กลุมตัวแปรดานกลุมสาระ (Themes) กลุมตัวแปรการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) 

การวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) 

หนวยวิจัย 

การตีความ 

In-depth interview 
Focus group 
Site investigation 

Literature 

การทบทวนวรรณกรรม (Literature review) 

เอกสารที่เกี่ยวของ กลุมตัวแปรเกณฑการเลือกเอกสาร 

เปรียบเทียบปรากฏการณของเรือนแถวชิโน-โปรตุกีสคาบสมุทรภาคใตฝงตะวันตกและตะวันออก 

1 อิทธิพลท่ีไดรับ 

2 การผสมทางสถาปตยกรรม 

3 รูปแบบทางสถาปตยกรรม 

4 ชวงอายุของอาคาร 

5 ศิลปกรรมและลวดลาย 

    

Conclusion 
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กรอบแนวคิด 

1. กรอบแนวคิดดานอัตลักษณ ผูวิจัยใชหาความความเปนชิโน-โปรตุกีสจากแบบ
สัมภาษณคําถามปลายเปด โดยมีตัวช้ีวัด 2 ขอใหญคือ “ชิโน-โปรตุกีสในการเปนอัตลักษณดานตรง” 
กลาวคือ ถูกนิยามโดยคนในพ้ืนที่ ถือเปนอัตลักษณในตัวสถาปตยกรรม และ “ชิโน-โปรตุกีสในการ
เปนอัตลักษณดานกลับ” กลาวคือถูกนิยามโดยคนอ่ืนแตไดรับการยอมรับรวมถึงการแบงตนเองออก
จากผูอ่ืน ซึ่งบุคลากรที่ใชเปนตัวแปรในการสัมภาษณคร้ังน้ีแบงเปน 3 สวน ไดแก  นักวิชาการ (ที่
เกี่ยวของกับการศึกษาเรือนแถวภาคใต) ผูนําชุมชน และเจาของอาคารเรือนแถว ทั้งน้ีจะสอดคลอง
กับกรอบแนวคิดการทบทวน “รากเหงา และอัตลักษณ” ดวย 

2. กรอบแนวคิดดานปรากฏการณ ของ สันต สุวัจฉราภินันท และอภิญญา เฟองฟูสกุล 
(2555) ซึ่งผูวิจัยใชเปนแบบสัมภาษณคําถามปลายเปดดาน “หนวยวิจัย” ที่จะช้ีวัดปรากฏการณ
ความเปนชิโน-โปรตุกีส ซึ่งบุคลากรที่ใชเปนตัวแปรในการสัมภาษณครั้งน้ี ไดแก ประชาชนในพ้ืนที่ 
หนวยงานภาครัฐ และนักทองเที่ยว ทั้ง น้ีคําตอบของแบบสัมภาษณจะนํามาสูการอธิบาย 
ความหมายความเปนชิโน-โปรตุกีสของพ้ืนที่ศึกษาดวย 

3. กรอบแนวคิดของเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส อางจากศูนยขอมูลการทองเที่ยวของ
เทศบาลภูเก็ต กลาวถึงเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส มีลักษณะดังน้ี 

1. มีทางเดินดานหนาที่เรียกวา “หงอคากี่ หรือ อาเขต” 
2. หลังคาทรงสูงมุงดวยกระเบ้ืองดินเผา ซึ่งมีรองมุมแหลมรูปตัววี (V) เรียกรองมุม

แบบอินเดีย (Indian Profile) ตางจาก Chinese Profile ที่เปนรองโคงคลายกระบอกไมไผผาครึ่ง 
หรือมีลักษณะคลายกาบกลวย 

3. ประตูหนาตางช้ันลางตกแตงลวดลายแบบจีน ช้ันบนเปนหนาตางบานเกล็ดหรือ 
บานกระทุง เปนเกล็ดขนาดใหญมี 2 หรือ 3 ชองยาวถึงพ้ืน (French Window)  

4. ลวดลายประดับที่ปรากฏดานหนาอาคาร ในช้ินสวนตาง ๆ เชนลวดลายประดับ
บริเวณโครงสรางคาน เสา ซุมประตูหนาตาง ราวระเบียงและปลายหนาจั่ว เปนตน 

การเลือกพื้นทีศ่ึกษา 

การเลือกพ้ืนที่ศึกษาวิจัยอางอิงจากการทบทวนวรรณกรรม สามารถแบงระดับของพ้ืนที่
ศึกษาเปนไปตามลักษณะของขอมูลพ้ืนที่ศึกษาเรือนแถวในคาบสมุทรภาคใต แบงตามการต้ังถ่ินฐาน
ของกลุมคนจีนที่เขามายังเมืองทาชายฝงทะเล ไดแก 

1. จังหวัดภูเก็ต เปนตัวแทนพ้ืนที่ชายฝงทะเลตะวันตก เน่ืองจากมีเอกสารงานวิจัย
เก่ียวกับเรือนแถวคาขายบริเวณยานเมืองเกาภูเก็ตบริเวณถนนถลาง ถนนดีบุก และซอยรมณียอยู
จํานวนมาก อีกทั้งการศึกษายังพบวาเรือนแถวของจังหวัดภูเก็ตถือเปนที่มาของเรือนแถวแบบชิโน-
โปรตุกีสกอนที่ถูกนําไปใชอยางแพรหลาย 
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ภาพที ่9 แผนผังอาคารที่มีคุณคาในเขตเมืองเกาเทศบาลนครภูเก็ต (ยงธนิศร พิมลเสถียร, 2540) 
ที่มา: ยงธนิศร พิมลเสถียร, โครงการศึกษาความเปนไปไดในการปรบัปรุงยานเมืองเกา ในถนน
บางสายใหมีสภาพแวดลอมสวยงาม คือ ถนนถลาง (กรงุเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง, 2540). 

2. จังหวัดสงขลา เปนตัวแทนพ้ืนที่ชายฝงทะเลตะวันออก เน่ืองจากมีเอกสารงานวิจัย
เกี่ยวกับเรือนแถวคาขายบริเวณยานเมืองเกาถนนนครนอก-นครในอยูจํานวนมาก รวมถึงงานวิจัยสวน
ใหญมีการระบุเรือนแถวแบบชิโน-โปรตุกีสในพ้ืนที่ 

ภาพที่ 10 แผนผังระบุรูปแบบเรือนแถวในจังหวัดสงขลา 
ที่มา: ภาคีคนรักเมืองสงขลา, การสํารวจชุมชนที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร ยานเมืองเกา
สงขลา (สงขลา: ภาคีคนรักเมืองสงขลา, 2553). 
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เครื่องมือและกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย 

การวิจัย การทบทวนอัตลักษณภายใตคําวา “ชิโน-โปรตุกีส” ในมุมมองของคนทองถ่ิน : 
กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ตและสงขลา เปนวิจัยเชิงคุณภาพจึงเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัยโดยใชการสุม
แบบเจาะจง (Purposive sampling) กับปจเจกบุคคลและกลุมบุคคลหรือองคกรในชุมชน ในพ้ืนที่
ศึกษาบริเวณเมืองทาฝงตะวันตกที่จังหวัดภูเก็ตและเมืองทาฝงตะวันออกที่จังหวัดสงขลา ดังน้ี 

1. เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
1.1 การสัมภาษณ จากกรอบแนวคิดขางตน สามารถสรางเครื่องมือแบบสัมภาษณ

กึ่งโครงสราง (semi-structure interview) 
1.2 การสังเกตการณ (Observation) ประกอบดวยการสังเกตทางตรง (Direct 

Observation) และสังเกตการณทางออม (Indirect Observation) 
1.3 การบันทึกขอมูลสถาปตยกรรม ไดแกการสํารวจและบันทึกภาพทาง

สถาปตยกรรมเรือนแถวแบบชิโน-โปรตุกีสที่ไดถูกระบุไว 
2. กลุมตัวอยางของพื้นทีศ่กึษาจังหวัดภูเก็ตและสงขลา ไดแก  

2.1 กลุมตัวอยางนักวิชาการ ไดแก บุคลากรหรือนักวิจัยที่เคยทําการศึกษาเรือน
แถวชิโน-โปรตุกีสในพ้ืนที่ โดยเลือกแบบเจาะจงพ้ืนที่ศึกษา 2 ทาน 

2.2 กลุมตัวอยางปจเจกบุคคล ไดแก เจาของเรือนแถวคาขาย ผูอาศัยในเรือนแถว 
คนในชุมชน ถือเปนกลุมตัวอยางหลักของงานวิจัย โดยเลือกแบบเจาะจงพ้ืนที่ศึกษา 30 ทาน 

2.3 กลุมตัวอยางของกลุมบุคคลหรือองคกร ไดแก นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง 
ประธานชุมชน ผูอํานวยการทองเที่ยวจังหวัด โดยเลือกแบบเจาะจงพ้ืนที่ศึกษา 5 ทาน 



33 

ตารางที่ 5  แบบสัมภาษณกลุมตัวอยางนักวิชาการ 

ตัวแปรหลัก ตัวแปรยอย คําถามที่ใชสัมภาษณ 
ตอนที่ 1 
ขอมูลทั่วไปของผูถูก
สัมภาษณ 

ช่ือ ทานช่ือ? 
อายุ อายุ? 
ตําแหนง ตําแหนงทางวิชาการ? 
สถานที่ทํางาน สถาบัน? หนวยงาน? 
เอกสารที่เกี่ยวของ งานวิจัยเรื่อง? รายละเอียดของ

งานวิจัย? 
ตอนที่ 2 
“อัตลักษณ”  
ชิโน-โปรตุกีส 

ที่มาของคํานิยาม นิยาม “ชิโน-โปรตุกีส” มทีี่มาอยางไร? 
อัตลักษณของตนเองและ
การแบงตนเองออกจาก
ผูอ่ืน 

ชิโน-โปรตุกีส นิยามโดยคนในพ้ืนที่ 
หรือบุคคลภายนอก? 

ตอนที่ 3 
“ปรากฏการณ  
“ชิโน-โปรตุกีส” 

อิทธิพลที่ไดรับ เรือนแถวชิโน-โปรตุกีส อธิบายการ
ไดรับอิทธิพลไดอยางไร? 

การผสมผสานรูปแบบ
สถาปตยกรรม 

ลักษณะการผสมผสานรูปแบบ
สถาปตยกรรมอะไรบาง? (จีน โปรตุเกส 
ตะวันตก อินเดีย ฯลฯ) 

การจําแนกรูปแบบของ
เรือนแถวชิโน-โปรตุกีส 

สามารถจําแนกรูปแบบไดอยางไร? 
(ตามลักษณะทางศิลปกรรม ชวงปที่
สรางหรืออ่ืน ๆ) 

องคประกอบที่โดดเดน องคประกอบทางสถาปตยกรรมที่มี
ความโดดเดนมีอะไรบาง? (ทางเดิน 
หลังคาทรงสูง และประตูหนาตาง) 

ศิลปะและลวดลายประดับ การแสดงออกทางศิลปะและลวดลาย
ประดับอยางไร? 

ชวงป อายุของเรือนแถว กําหนดชวงปของเรือนแถว 
ตอนที่ 4 
“การตีความ” ชิโน- 
โปรตุกีส 

การตีความเปน  
“ชิโน-โปรตุกีส” 

ความคิดเห็นของความเปน “ชิโน- 
โปรตุกีส” 
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ตารางที่ 6 แบบสัมภาษณบุคคลและกลุมบุคคล (คนและองคกรในพ้ืนที่) 

ตัวแปรหลัก ตัวแปรยอย ตัวชี้วัด คําถามท่ีใชสัมภาษณ 
ขอมูลท่ัวไปของผูถูก
สัมภาษณ 

ชื่อ  ทานชื่อ ? 
อายุ  อายุ ? 
ตําแหนง  ตําแหนงหนาท่ี ? (ถามี) 
ท่ีอยู  ท่ีอยู ? 
ท่ีทํางาน  หนวยงาน ? 

ตอนท่ี 2  
“อัตลักษณ” ชิโน-โปรตุกีส 

อัตลักษณตนเอง 
ความเปน 
ชิโน-โปรตุกีส  

(1) ดานตรง 
(2) ดานกลับ 

อธิบายตัวตนของ  
“ชิโน-โปรตุกีส” จากแหลงท่ีมา 

อธิบายตัวตนของ  
“ชิโน-โปรตุกีส” จาก
ความสัมพันธของเชื้อชาติ 

อธิบายตัวตนของ  
“ชิโน-โปรตุกีส” จากอัตลักษณ
ท่ีแบงตนเองจากผูอ่ืน 

ตอนท่ี 3 
“ปรากฏการณ  
“ชิโน-โปรตุกีส” 

อิทธิพลท่ีไดรับ (1) จีนและ
โปรตุเกส 

(2) ปนัง 
(3) อ่ืน ๆ  

- เรือนแถวชิโน-โปรตุกีส ไดรับ
อิทธิพลจากท่ีใด 
- เรือนแถวชิโน-โปรตุกีส ไดรับ
การผสมผสานสถาปตยกรรม
ใดบาง 

การผสมผสานรูปแบบ
สถาปตยกรรม 

การจําแนกรูปแบบของ
เรือนแถวชิโน-โปรตุกีส 

รูปแบบใด - เรือนแถวชิโน-โปรตุกีสจําแนก
ไดกี่รูปแบบ อะไรบาง 

องคประกอบท่ีโดดเดน (1) ไมมี 
(2) นอย 
(3) มาก 
(4) มากท่ีสุด 

- ทางเดิน 
- หลังคาทรงสูง 
- หนาตางทรงสูง 

ศิลปะและลวดลาย
ประดับ 

- อาคารท่ีมีลวดลายประดับ 
- อาคารท่ีไมมีลวดลายประดับ 
- อธิบายลวดลายท่ีแสดงถึง
ความเปนชิโน-โปรตุกีส 

ชวงปอายุของเรือนแถว (1) 30-60 
(2) 61-90 
(3) 91-120 

ชวงอายุของเรือนแถวชิโน-โปร
ตุกีส อยูในชวงอายุประมาณกี่ป 

ตอนท่ี 4 การตีความเปน  
“ชิโน-โปรตุกีส” 

 ความคิดเห็น 
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การรวบรวมขอมูล 

การรวมรวมขอมูลภาคสนามของพ้ืนที่ศึกษา ดวยวิธีการสํารวจและบันทึกขอมูล 
เรือนแถวคาขายที่ถูกระบุไวในเอกสารที่ผานเกณฑการคัดเลือก โดยใชการสังเกตการณ และจดบันทึก
ลักษณะทางสถาปตยกรรมเรือนแถวคาขายในรูปแบบชิโน-โปรตุกีส รวมกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ประเภทกลองถายภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหว ที่สามารถนํากลับมาตรวจสอบขอมูลกายภาพโดย
ละเอียดไดภายหลัง 

นําชุดขอมูลเอกสาร และภาพถายมาจัดหมวดหมูเพ่ือสรางเคร่ืองมือการวิจัย ทํา 
การสัมภาษณกลุมตัวอยางในพ้ืนที่ศึกษา ไดแก นักวิชาการ บุคคลและกลุมบุคคล นําผลที่ไดมา
วิเคราะห สรุปและอภิปรายผลตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ม ี2 สวน คือ 
1. การวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุปในการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งสวนใหญขอมูลที่

นํามาวิเคราะหจะเปนขอมูลแบบบรรยาย (Descriptive) ที่ไดจากการสังเกต สัมภาษณ แลวจดบันทึก 
2. การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) นําขอมูลมาแปรเปนจํานวนที่นับได โดย

กําหนดความเหมือนกันที่มากกวา 70% เปนขอสรุปของการวิจัย 
3. สรุปผลการวิจัย ที่วิเคราะหไดจากชุดขอมูลแลวนําไปอภิปรายผลตามวัตถุประสงค

การวิจัยในแตละขอโดยเนนถึง “อัตลักษณของเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส” รวมถึงขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การใชคํานิยามเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส ในพ้ืนที่ศึกษา 
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ขั้นตอนการวิจัย 

แผนภูมิที ่4  แสดงการเช่ือมโยงลําดับขั้นการวิจัย 

เสนอโครงการวิจัย 

1. รวมรวมเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ทบทวนวรรณกรรมเรือนแถวคาขายใน
คาบสมุทรภาคใต 

เกณฑการเลือกใชเอกสาร 
1. การอางถึง 
2. การใหความหมาย 
3. การระบุชวงเวลา 
4. การระบุที่ต้ัง 

เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง  
(Deep interview) 

 

กลุมบุคคลและ
องคกร 

ศึกษาทฤษฎีกรอบแนวคิดดานอัตลักษณ 

2. ออกแบบงานวิจัย 

Content analysis 

การกําหนดกลุมสาระงานวิจัย 
(Themes) 
1. กลุมสาระที ่1 อัตลักษณ 
2. กลุมสาระที ่2 หนวยวิจัย  
3. กลุมสาระที ่3 การตีความ 

3. รวบรวมขอมูล 

ลงพ้ืนที่ศึกษา (Site investigation) 

ปจเจกบุคคล จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา 

Comparative analysis 

4. การวิเคราะหขอมูลและสรปุผล 
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บทที่ 4 
การบันทึกขอมูลภาคสนาม ยานเมืองเกาภูเก็ต 

ประวัติความเปนมาของจังหวัดภูเก็ตและยานการคา 

“ภูเก็จ” (สะกดดวย จ.) ในอดีตเปนเมืองสําคัญทางชายฝงตะวันตกเปนเมืองที่เหมาะ
สําหรับแวะพักจอดเรือและเปนแหลงการคาตามเสนทางการคาทางเรือในสมัยโบราณ โดยเฉพาะแร
ดีบุกไดมีการจัดต้ังสถานีการคากับชาวตะวันตกมาต้ังแตสมัยอยุธยา โดยมีเมืองถลางเปนศูนยกลาง
การคาขายต้ังอยูบริเวณอําเภอถลางในปจจุบัน ในขณะน้ันเมืองภูเก็จยังคงเปนเพียงเมืองบริวารที่
ขึ้นกับเมืองถลาง มีตําบลทุงคาซึ่งเปนศูนยกลางการคาดีบุกเปนศูนยกลางของเมืองภูเก็จ เมื่อ 
การคาขายแรดีบุกเจริญรุงเรืองมากข้ึนตําบลทุงคา กลายเปนชุมชนขนาดใหญและมีการหลั่งไหลเขา
มาของชาวจีนโพนทะเลเพ่ือทําธุรกิจ เมื่อเมืองภูเก็จมีความเจริญมากขึ้นผูปกครองทองถิ่นจึงม ี
ความขัดแยงกับผูปกครองที่เมืองถลาง จนเกิดเปนสงครามกลางเมือง ตอมาจึงมีการจัดต้ังมณฑลภูเก็จ
โดยรวมกับหัวเมืองทางชายฝงตะวันตกทังหมด 7 เมือง ไดแก ภูเก็จ พังงา กระบ่ี ตะกั่วปา ระนอง 
ตรัง และสตูล เมืองภูเก็จเจริญรุงเรืองที่สุดในสมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ สมุหเทศาภิบาลคนที่ 2 
ของมณฑลภูเก็จ 

ในยุคดังกลาว ภายในเมืองภูเก็จกลายเปนศูนยกลางการคาขายสินคา สวนใหญเปน 
ชาวจีนที่เขามาทําเหมืองและขยับขยายมาเปดรานคาในเมือง ใจกลางเมืองมีคลองบางใหญเช่ือมตอ
กับอาวทุงคาซึ่งมีเรือสินคาเขามาจอดเพ่ือขนลําเลียงสินคาตามโกดังตาง ๆ ที่ต้ังอยูสองฝงคลอง โดย 
ชาวจีนที่อาศัยอยูบริเวณน้ียังดําเนินชีวิตตามวิถีเดิม นําพาวัฒนธรรม ประเพณีและความเช่ือตาง ๆ 
เขามา เชนวัฒนธรรมการตางการ ภาษา อาหารการกิน ประเพณีกินผัก การสรางศาลเจาประจํา
ตระกูล รวมถึงศิลปะและสถาปตยกรรมตาง ๆ 
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ภาพที ่11 แสดงการต้ังถิ่นฐานบนเกาะภูเก็ตจากระวางแผนที่ PUKET HARBOUR 1934 (แผนที่
ไฟลดิจิตอลจากคุณเผด็จ วุฒชิาน) 

2 

1 
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ตารางที่ 7  แสดงเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรเมืองภูเก็ต 

ป พ.ศ. เหตุการณสาํคญั 
2060 ปรากฏช่ือเมืองภูเก็ต สมัยรามาธิบดีที 2 ซึ่งเปนคนละเมือง กับถลาง 
2126 โปรตุเกสต้ังหางรับซื้อแรดีบุก ที่เมืองภูเก็ต 
2148 เมืองถลางเปนหัวเมืองช้ันตรี ขึ้นตรงตออยุธยา 
2169 ชาวฮอลันดา ไดสิทธ์ิในการซือ้ขายแรดีบุก แทนชาวโปรตุเกส 
2228 ชาวฝรั่งเศส ไดสิทธ์ิในการซือ้ขายแรดีบุก แทนฮอลันดา 
2310 เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ไมมีการคาแรดีบุก 
2328 รบครั้งแรก ถลางชนะศึกพมา 
2333 คนจีนอพยพเขามาเมืองถลาง 
2352 รบครั้งที่ 2 ถลางแพศึกพมา 
2362 พมาตกเปนเมืองขึ้นอังกฤษ 
2368 ภูเก็ตกลายเปนเมืองคาดีบุกอีกครั้ง หลังจากไมมีสงครามกับพมา 

*มีชาวจีนโพนทะเล เขามาทาํเหมือง และ สรางบานเรือนแบบจีน 
2394-2411 หลวงพิทักษชินประชายายเมืองจากตําบลเก็ตโฮ มาที่ตําบลทุงคา 
2435 ต้ังมณฑลฝายทะเลตะวันตก ไดแก ภูเก็ต ระนอง ตะกั่วปา ตะกั่วทุง พังงา 

ตรัง กระบ่ี 
2437 มณฑลฝายทะเลตะวันตก เปลี่ยนเปนมณฑลภูเก็ต 
2442 มีการแยกอําเภอทุงคา(อําเภอเมืองในปจจุบัน) และ อําเภอกระทู 
2444-2456 พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบ้ี ณ ระนอง) เปนสมุหนายก

มณฑลภูเก็ต 
2459 มีการเปลี่ยนช่ือเมืองภูเก็จ เปน จังหวัดภูเก็ต 
2475 เปลี่ยนแปลงการปกครอง  
2481 ปจจุบัน: ปฎิรูปการปกครองใหม มณฑลภูเก็ต กลายเปน จังหวัดภูเก็ต 

บุคคลสําคัญทีมี่บทบาทกับเกาะภูเก็ตในอดีต (อางจาก ดุษฎี ทายตะคุ, 2522: 72-77) 

พ.ศ. 2314 กัปตัน ฟรานซิส ไลท (Francis Light) ซึ่งเปนนักเดินเรือชาวภูเก็ต เดินทาง
ระหวางดินเดียกับคาบสมุทรมลายู เสนอในบริษัทอีสตอินดิส ของอังกฤษยึดเกาะหมาก (ปนัง) และ
เกาะถลางไวเปนสถานีการคาของอังกฤษ กัปตันไลทไดเดินทางมาอยูที่ถลางราว 9 ป และไดต้ัง 
ถิ่นฐานต้ังแตป พ.ศ. 2315 โดยแตงงานกับ มารตินา โรเซลล ลูกครึ่งไทย (ถลาง) – โปรตุเกส กัปตัน 
ไลทเปนสหายสนิทของพระยาถลางและคุณหญิงจัน และเปนผูที่ชาวเกาะถลางใหความนับถือ โดย
การคาขายขาวเปนสําคัญและจะชําระเงินดวยดีบุก และกัปตันไลทยังเปนธุระชวยติดตอซื้ออาวุธปน
ใหแกชาวไทยในสมัยพระเจากรุงธนบุรีดวย ตอมา กัปตันไลทไดทะเลาะกับพระยาถลาง ผูสําเร็จ
ราชการจากกรุงเทพฯ จึงไดออกจากเกาะถลางไปเมื่อ พ.ศ. 2323 
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9 กรกฎาคม 2329 กัปตันไลทประสบความสําเร็จอยางดีเย่ียมในการเจรจาขอเชา 
เกาะปนังจากไทรบุรี ดวยอังกฤษตองการที่พักเรือรบและเรือคาขายทางทะเลสําหรับคาแขงขันกับ
ฮอลันดาซึ่งไดมะละการเปนที่มั่น กัปตันไลทต้ังเกาะปนังเปนอาณานิคมถาวรของอังกฤษและได
เปลี่ยนช่ือเปน เกาะปริ้น ออฟ เวลล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2329 ถือเปนวันกอต้ังอาณานิคม 

ในขณะที่อาศัยอยูบนเกาะปนัง กัปตันไลท ไดนําเอาอารยธรรมอังกฤษมาเผยแพรและ
วางรากฐาน โดยเฉพาะดานผังเมือง และการสถาปตยกรรม มีความเปนไปไดอยางยิ่งวา จาก 
การติดตอคาขายและชวยเหลือกันระหวางปนังกับถลาง (ซึ่งคือตําบลตะเคียน) กอใหเกิดการถายทอด
อารยธรรมและวัฒนธรรมในรูปแบบสถาปตยกรรมอาณานิคม (Colonial Style) ในสมัย 
พระยาราชกบิตัน ซึ่งตรงกับประเทศไทยในสมัยพระเจากรุงธนบุรี 

ในป พ.ศ. 2310 พระภูเก็ตทัตไดยายศูนยกลางของเมืองหลักจากถลางมาต้ังในเมือง
ภูเก็ต คือตําบลทุงคา เพราะเปนเมืองที่มีแรดีบุกอุดมสมบูรณ  ปลายรัชการที่ 3 พมาแพสงครามใหแก
ชาวอังกฤษทําใหฟนฟูการคาขายขึ้นมาใหมทําใหชาติตะวันตกเดินทางมายังจังหวัดมากขึ้น ชุมชน
เมืองถลางถูกถอดฐานะเปนเมืองขึ้นของเมืองภูเก็ตต้ังแตป พ.ศ. 2405 เพราะความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรแรดีบุก 

พ.ศ. 2433 รัชกาลที่ 5 เสด็จประภาสแหลมมลายูตามหัวเมืองตาง ๆ และไดเสด็จถึง
ภูเก็ตเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2433 ทรงบันทึกในขณะขึ้นรถพระที่น่ังไปประภาสตลาด 

รถพระที่น่ังไปตามทางที่ดาษประดับผาขาว แลวเล้ียวขางเรือนเจาทาไปประมาณ 
30 เสนเศศ ถึงคอเวอนเมนตออฟฟศ ถัดคอเวอนเมนตออฟฟศเขาไปเปนถนนตลาดมีตึก 
2 ชั้น ติดตอกันทั้ง 2 ฟาก ตลอดไปประมาณ 30 เสน ผูคนแนนหนา ครึกครื้นขายของใช
ของกินตาง ๆ มาก ตามหนาตึกเหลานั้นก็ปกตนไมผูกผาแดงรับเสด็จตลอดไป ตึกที่นี่มีเกา
บางใหมบางไมสูทรุดโทรมนัก แตถนนอยูขางทรุดโทรมมาก เสด็จไปทางประมาณ 80 
เสน ถึงถนนจะแยกไปกระทู ในแถวตลาดมีจํานวนตึก 318 หลัง เรือน 367 หลัง รวม 
678 หลัง คน 2,767 คน (ดุษฎี ทายตะคุ, 2522) 

จากบันทึกดังกลาว พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จจากศาลาวาการ
จังหวัดภูเก็ต 30 เสนเศษ  ผานยานตลาดซึ่งสันนิษฐานวาเปนถนนถนนถลางในปจจบัุน และยาน
ตลาดหางจากไปยังทางแยกไปอําเภอกระทูประมาณ 80 เสน และปรากฏหลักฐานสนับสนุนในแผนที่
ระวางที่ดินซึ่งจัดทําในป พ.ศ. 2452 
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ภาพที ่12 แสดงผังการใชที่ดินเมืองภูเก็ต พ.ศ. 2452 สันนิษฐานวาจัดทําขึ้นในสมัยพระยา 
รัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี 

ที่มา: ดุษฏี ทายตะคุ, “การศึกษาในดานอนุรักษสถาปตยกรรมโดยการผังเมือง” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชาผังเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522), 81. 

พ.ศ. 2444 พระบาทสมเด็จจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงแตงต้ังพระยารัษฎานุประดิษฐ
มหิศรภักดี เปนขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ทําใหมีการวางระบบผังเมืองบริเวณยานเมืองเกา
ภูเก็ตอยางมีแบบแผน เมื่อเมืองภูเก็ตมีความเจริญอยางสูงสุดทั้งในดานการปกครองและเศรษฐกิจ 
เหลาน้ีเปนผลใหเมืองถลางถูกยุบรวมเขาเปนหน่ึงอําเภอของเมืองภูเก็ต ตอมาป พ.ศ. 2456 มี 
การเปลี่ยนแปลงตําแหนงขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตเปนสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต จนถึงชวง
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองป พ.ศ. 2475 คณะรัฐบาลไดมีคําสั่งออกโดยกระทรวงมหาดไทย
ในหารเปลี่ยนแปลงตําแหนงสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตเปนตําแหนงผูวาราชการจังหวัดพัทลุงจนถึง
ปจจุบัน (ปรีชยานัน สายสาคเรศ, 2547 หนา 42) 

พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี หรือคอซิมบ้ี ณ ระนอง เปนบุตรชายคนที่ 6 ซึ่งเปน
คนสุดทองของพระยารัตนเศรษฐี ผู เปนชาวจีนฮกเกี้ยนที่ ต้ังถิ่นฐานอยูที่ เกาะปนัง มีความรู
ความสามารถจนกระทั่งไดรับพระราชทานตําแหนงขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตเปนเวลา 12 ป 
ทานนําความเจริญรุงเรืองมาสูเกาะภูเก็ตเปนอยางมาก เปนผูวางรากฐานระบบผังเมืองยานเศรษฐกิจ
เมืองภูเก็ต โดยนํารูปแบบและระบบผังเมืองมาจากเมืองจอรจทาวน เกาะปนัง เน่ืองจากทานมี 
ความสนิทสนมกับนักธุรกิจและขาราชการบนเกาะปนังรวมถึงชาวจีนที่อยูในประเทศสิงคโปร  
พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดีถึงแกอนิจกรรมในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2456  ขณะรักษาตัวที่
ปนัง หลังจากการถูกลอบยิงสังหารในขณะปฏิบัติราชการที่จังหวัดตรัง 
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ภาพที ่13 พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบ้ี ณ ระนอง) ผูทีม่ีบทบาทดานการผังเมืองใน
ยานการคาจังหวัดภูเก็ต (ถนนถลาง) 

ที่มา: เทศบาลเมืองภูเก็ต, โครงการศึกษาการเสริมสรางกิจกรรมการทองเทีย่วพื้นที่
ศิลปวัฒนธรรม ชิโน-โปรตุกีส จังหวัดภูเก็ต (เอกสารรายงาน เทศบาลนครภูเก็ต, 2553). 

 

ภาพที่ 14 แสดงผังเมือง George Town เมืองปนัง ป ค.ศ. 1792 โดยกัปตัน Francis Light  
ที่มา: Cultural Heritage Action Team, Introduction to Shophouse, accessed 
December 25, 2014, available from http://penangshophouse.blogspot.com/ 
2010/03/introduction-to-shophouse.html 

http://penangshophouse.blogspot.com/2010/03/introduction-to-shophouse.html
http://penangshophouse.blogspot.com/2010/03/introduction-to-shophouse.html
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ภาพที ่15 แสดงผังเมืองยานการคาภูเก็ต ที่จัดสรางในสมัยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี 
สันนิษฐานวาตนแบบมาจากเมืองจอรจทาวน ปนัง 

ที่มา: ดุษฏี ทายตะคุ, “การศึกษาในดานอนุรักษสถาปตยกรรมโดยการผังเมือง” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชาผังเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522), 81. 

ลักษณะยานการคาในเมืองภูเก็ต 

จากการสันนิษฐานการสรางเมืองยานการคาของพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี 
วิเคราะหโดยการสัมภาษณของบุคคลที่อาศัยอยูในบริเวณดังกลาว อธิบายวา 

ถนนสายที่ 1 บริเวณยานเมืองเกาภูเก็ต คือ ถนนถลาง  เปนถนนที่เกิดจากการคา
ขาย ในอดีตคลองบางใหญแตกแขนงออกเปนสองสาย สายแรกเปนคลองขนาดใหญที่เรือ
สําเภาสามารถเขามาเทียบทาในเมืองได ขนยายสินคาออกสูทะเลบริเวณตะพานหิน 
(สะพานหิน) คลองอีกสายเปนลําน้ําขนาดเล็กกวาใชสําหรับการสัญจรขนสงคนโดยเฉพาะ
แรงงานชาวจีน ซึ่งใกลกับแหลงแรดีบุกบริเวณบานเกต็โฮ (กระทู) ถนนถลางเปนถนนแกน
หลักเชื่อมระหวางทาเรือคลองบางใหญทั้งสองทา อีกทั้งยังสามารถตรงไปสูแหลงแรที่
สําคัญบริเวณบานเก็ตโฮ (กระทู) ไดโดยตรง บริเวณถนนถลางในอดีต ถูกเรียกวา “ตั่ว
โพ” ซึ่งแปลวา ตลาดใหญ (พีรสิษฐ จันทิรา 2559) 
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ภาพที ่16  แสดงการสันนิษฐาน แนวคิดในกางวางถนนสายหลักและยานการคาในเขตเมืองภูเก็ต 

เมื่อการคาขายเจริญขึ้น มีรานคาเกิดขึ้นมากกวาพ้ืนที่ถนนตลาดใหญจะรองรับได
เพียงพอ จึงมีการสรางถนนใหมขึ้นอีกสาย ไดแก ถนนกระบ่ีตอเน่ืองไปทางปลายสุดของถนนถลาง 
สองขางของถนนกระบ่ียังเปนกิจกรรมคาขายที่กระจายมากจากถนนถลาง แตตองการใหมี 
การเรียกช่ือเพ่ือระบุตําแหนงตลาดที่แตกตางกันจึงไมใชช่ือถนนเดียวกัน อีกทั้งกายภาพของถนน
กระบ่ีอยูคอนไปทางทายของถนนถลาง คนจีนในพ้ืนที่จึงเรียกวา “เสี่ยโบย” ซึ่งเปนภาษาฮกเกี้ยนมี
ความหมายวา สุดทายหรือสุดถนน ตามตําแหนงที่ต้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17  แสดงการขยายถนนจากสายหลกัไปยังสายอ่ืน ๆ ในยานการคาดวยเชนกัน 

ถนนสายตอมาเปนสายที่ 3 ไดแก ถนนพังงา มีความสําคัญคือ เปนถนนสายเศรษฐกิจ
ของสํานักงานการเงินตาง ๆ หัวถนนเปนที่ต้ังของธนาคารแสตนดารดชารเตอร ซึ่งเปนธนาคารแหง

ถนนกระบี่ หรือ เสี่ยโบย 

ถนนถลาง หรือ ตั๋วโพ้ 
ทาเรือ 

บางใหญ 

ถนนดีบุก หรือ ซินหลอ 

ธนาคาร 

แสตนดารด 

ชารเตอร 

ถนนพังงา หรือ หงินหั่นหลอ 

ถนนถลาง และยานการคา (ต่ัวโพ) 

เชื่อมระหวางทาเรือคลองบางใหญท้ัง 2 ทา 

ทาเรือคลองบางใหญจุดท่ี 2 

(ศาลเจาจุยตุย) 
ทาเรือคลองบางใหญจุดท่ี 1 

ปากน้ํา ตะพานหิน 
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แรกของจังหวัดภูเก็ต มีตําแหนงใกลกับทาเรือบางใหญ ถือเปนจุดหมายตาใหมของเมือง คนในพ้ืนที่
เรียกถนนสายน้ีวา “หงินห่ันหลอ” ซึ่งหมายถึงการเงินการธนาคาร  ถนนสายสําคัญอีกหน่ึงสายถัดมา
ไดแก ถนนดีบุก ถูกสรางขึ้นในยุคที่อุตสาหกรรม เหมืองแรมีความรุงเรืองสูงสุดเกิดเศรษฐีใหมขึ้น
มากมาย พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี จึงสรางยานพักอาศัยของผูมีรายไดสูง ดวยสถาปตยกรรม
ที่มีความสวยงามมากที่สุด อาคารประกอบลวดลายประดับมากมายและวิจิตร ยานพักอาศัยบนถนน
ดีบุกถือเปนถนนสายสุดทายที่ตัดขึ้นในสมัยของพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี กอนทานจะ
เสียชีวิต นอกเหนือจากถนนสายหลักแลวยังมีการจัดผังเมืองเปนยานสถานบันเทิง ไดแกตรอกรมณีย 
เปนถนนเล็ก ๆ เช่ือมตอระหวางถนนถลางและถนนดีบุก 

สถาปตยกรรมเรือนแถวในยานเมืองเกาภูเก็ต 

จากการทบทวนเอกสารและลงสํารวจพ้ืนที่จริงบริเวณยานเมืองเกาภูเก็ต อาคารเรือน
แถวบนถนนถลาง ถนนกระบ่ีและถนนดีบุก เพ่ือเทียบเคียงสภาพปจจุบันกับลักษณะทางกายภาพที่ถูก
บันทึกไวในเอกสาร โดยดุษฎี ทายตะคุ (2522 : 82) ไดกลาวถึงเรือนแถวบริเวณเมืองเกาภูเก็ตโดย
จําแนกตามอายุและลักษณะเรือนได 5 กลุม ผูวิจัยจะกลาวถึงเฉพาะอาคารเรือนแถว (สํารวจ ณ ป 
2521 ผูวิจัยบวกอายุ 38 ป ถึงปจจุบันป พ.ศ. 2559) ดังน้ี 

กลุมที่ 1 อาคารที่มีอายุมากที่สุด ถูกสรางชวงป พ.ศ. 2425-2445 ประมาณ 113-133 
ป ไดแก อาคารเรือนแถวแบบจีนบริเวณถนนถลาง อาคารเรือนแถวริมคลองบางใหญ 

กลุมที่ 2 อาคารที่ถูกสรางชวงป พ.ศ. 2446-2460 ประมาณ 99-112 ป ไดแก หองแถว
แบบปนัง (ผูเขียนระบุวาหองแถวแบบปนัง) หองแถวช้ันเดียวบริเวณถนนดีบุก 

กลุมที่ 3 อาคารที่ถูกสรางป พ.ศ. 2461-2470 ประมาณ 89-98 ป ไดตึกแถวแบบเรียบ
สมัยตนรัชกาลที่ 7 

กลุมที่ 4 อาคารที่ถูกสรางป พ.ศ. 2471-2490 ประมาณ 69-87 ป 
กลุมที่ 5 อาคารที่ถูกสรางหลังป พ.ศ. 2490 อายุไมเกิน 69 ป 
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ภาพที ่18 การแบงชวงอายุอาคารในยานเมืองเกาภูเก็ต 
ที่มา: ดุษฏี ทายตะคุ, “การศึกษาในดานอนุรักษสถาปตยกรรมโดยการผังเมือง” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชาผังเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522), 86. 

จากชุดขอมูลการบันทึกชวงอายุอาคารดังกลาว สอดคลองกับการสํารวจสภาพจริงใน
ปจจุบัน รวมถึงการสัมภาษณผูรูในพ้ืนที่ใหขอสังเกตอยางนาสนใจวา  

อาคารเรือนแถวชุดแรกในยานเมืองเกานาจะถูกสรางบริเวณทาเรือและริมคลอง 
บางใหญ แลวจึงขยายมายังตนถนนถลางซึ่งแตกอนยังเปนแคทางเกวียน กอนการจัดสรร
ที่ดินนาจะมีชุมชนชาวจีนสรางเรือนพักอาศัยดวยไมกระจัดกระจายอยูทั่วบริเวณเมื่อมี
ฐานะขึ้นจึงคอย ๆ สรางเรือนแถวที่กอสรางดวยดินและกออิฐภายหลัง (ดอน  
ล้ิมนันทพิสิฐ, สัมภาษณเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559) 

ทั้งน้ี จากการระบุอายุอาคารของดุษฎี ทายตะคุ (2522: 84) พบวามีอาคารเรือนแถว
บางหลังในยานเมืองเกาสรางชวงป พ.ศ. 2425 – 2446 ซึ่งเปนชวงกอนการจัดสรรที่ดิน ซึ่งผูวิจัยระบุ
วาเปนเรือนแถวแบบจีน ดังน้ันนาจะกลาวไดวามีเรือนแถวอิทธิพลจีนแผนดินใหญเขามาในพ้ืนที่อยู
กอนแลวตอมาภายหลังจากป พ.ศ. 2444 อาคารเรือนแถวอิทธิพลปนังจึงเขามาแพรหลายเต็มพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 19  ขอสันนิษฐานอาคารเรือนแถวชุดแรกในยานเมอืงเกาภูเก็ต 

ภาพที่ 20  อาคารเรือนแถวรูปแบบจีน บริเวณริมคลองบางใหญและตนถนนถลาง 

การจําแนกรูปแบบเรือนแถวภายใตรูปแบบ “ชิโน-โปรตุกีส” 

รายงานวิจัย “โครงการอนุรักษสถาปตยกรรมและพัฒนาเมืองภูเก็ต” โดยแผนก 
การวางแผนและพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย พ.ศ. 2527 กลาวถึง การ
วางแผนนโยบายเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการอนุรักษอาคารเกา บริเวณยานใจกลางเมือง
ภูเก็ต โดยทําการเก็บขอมูลประวัติอาคารและชุมชนเมือง รายงานวิจัยยังอธิบายสถาปตยกรรมใน
รูปแบบ “ชิโน-โปรตุกีส” ตามรูปแบบการตกแตงดานหนาอาคาร (Façade) แบงเปน 3 ยุคที่ ซึ่ง
นํามาใชในการอางอิงจําแนกรูปแบบสถาปตยกรรมเรือนแถวในจังหวัดภูเก็ตจนถึงปจจุบัน (เทศบาล
นครภูเก็ต) ไดแก 

ยุคแรกรูปแบบจีน (พ.ศ. 2411 – 2443 หรือ ค.ศ. 1868-1900) เปนชวงที่มีการกอต้ัง
เมืองภูเก็ตปจจุบัน ซึ่งเดิมเรียกวา ทุงคา เปนพ้ืนที่ที่มีแหลงดีบุกมาก จึงทีการต้ังถิ่นฐานกันมากขึ้น
อาคารในยุคน้ีมักเปนอาคารแบบตึกแถวช้ันเดียวหรือสองช้ันโครงสรางเปนปูนดินสอพองโครงหลังคา
และประตูหนาตางเปนไม ไมมีการตกแตงอาคารมากนัก รูปแบบอาคารมักเปนไปตามวัฒนธรรมของผู
อยูอาศัยซึ่งไดแกชาวจีนเปนหลัก และที่สําคัญคือมีการเวนที่วางดานหนาเปนชองทางเดินที่มีหลังคา

ขอสันนิษฐานเรือนแถวชุดแรก 

เรือนแถวชุดแรกบนถนนถลาง 
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คลุม หรือที่เรียกวาอาเขต หรือในภาษาถิ่นเรียกวา “หงอคาข่ี” (Koh kaki แปลวา ทางเดิน 5 ฟุตจีน) 
อาคารยุคน้ีปจจุบันเหลืออยูนอยมากแลวในภูเก็ต 

ภาพที่ 21 ลักษณะสถาปตยกรรมเรือนแถวรูปแบบจนี 
ที่มา: เทศบาลเมืองภูเก็ต, โครงการพัฒนาและอนุรักษยานการคาเมืองเกาภูเก็ต เทศบาลเมอืง
ภูเก็ต ( เอกสารเผยแพรทางวิชาการ งานยอนอดีตเมืองภูเก็ตครั้งที่ 5, 2545). 

ยุคที่ 2 รูปแบบนีโอ-คลาสสิค (Neo-Classic) (พ.ศ. 2443 – 2473 หรือ ค.ศ. 1900 – 
1930) เปนชวงที่การคาขายแรดีบุกเฟองฟู ในขณะเดียวกันก็มีการติดตอคาขายกับเมืองปนังมากขึ้น 
ซึ่งอังกฤษไดเขามาปกครองปนังและสิงคโปร ไดนํารูปแบบสถาปตยกรรมที่เปนที่นิยมในยุโรปชวงน้ัน 
คือ นีโอคลาสสิค (Neo-classic) มาใชกับการสรางสรรคอาคารราชการ ซึ่งในเวลาตอมาไดสงผลถึง
อาคารของเอกชนและเรือนแถวคาขายของภูเก็ตก็ไดรับอิทธิพลเชนเดียวกัน ลักษณะคือ อาคารกออิฐ
ถือปูนใชผนังหนารับนํ้าหนัก รูปแบบการตกแตงแบบนีโอคลาสสิค จะพบในช้ันบนของตึกแถวและ
คฤหาสนแบบฝรั่งที่เรียกวา “อังมอ หลาว” โดยมีการตกแตงดวยเสาอิงแบบคลาสสิคหนาตางแบบ
ฝรั่งเศสยาวถึงพ้ืน มีบานเกล็ดไมแบบปรับได มักทําเปนสามชวง ชองแสงเหนือหนาตางเปนรูปโคง มี
การตกแตงประตูหนาตางแบบจีนแกะสลักไมดวยลวดลายของจีนเปนรูปสัตวหรือดอกไม เครื่อง
ตกแตงที่เปนมงคล ในอาคารตึกแถวยังยึดถือการมีทางเดินหรือหงอคาขี่ไวเพ่ือกันแดดกันฝนแกคน
เดินเหมือนในยุคแรก 
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ภาพที่ 22 ลักษณะสถาปตยกรรมเรือนแถวรูปแบบนีโอคลาสสิคและเรอเนอรซองส 
ที่มา: เทศบาลเมืองภูเก็ต, โครงการพัฒนาและอนุรักษยานการคาเมืองเกาภูเก็ต เทศบาลเมอืง
ภูเก็ต ( เอกสารเผยแพรทางวิชาการ งานยอนอดีตเมืองภูเก็ตครั้งที่ 5, 2545). 

ยุคที่ 3 รูปแบบอารท-เดคโค (Art Deco) (พ.ศ. 2473 – 2493 หรือ ค.ศ. 1930-1950) 
เปนชวงหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เกิดขึ้นพรอมกับการเขามาของสถาปตยกรรมแบบ
สมัยใหมหรือโมเดิรน รวมทั้งการกอสรางแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารในยุคน้ีไดเปลี่ยนรูปแบบ
หนาตางเปนทรงเลขาคณิตทั้งวงกลมและสี่เหลี่ยม มีการใชกระจกสีประดับตกแตง ในชวงแรกมี 
การผสมผสานระหวางรูปแบบของอารต เดคโคกับนีโอคลาสสิค คือใชหนาตางดวยลวดลายกรีกหรือ
โรมันคลาสสิกในชวงหลังมีการทําระเบียงย่ืนจากช้ันบนตกแตงดวยลายเลขาคณิตเปนหลัก 
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ภาพที่ 23 ลักษณะสถาปตยกรรมเรือนแถวรูปแบบอารต เดคโค 
ที่มา: เทศบาลเมืองภูเก็ต, โครงการพัฒนาและอนุรักษยานการคาเมืองเกาภูเก็ต เทศบาลเมอืง
ภูเก็ต ( เอกสารเผยแพรทางวิชาการ งานยอนอดีตเมืองภูเก็ตครั้งที่ 5, 2545). 

การสํารวจภาคสนามบริเวณสองริมฝงถนนถลาง 

ผูวิจัยไดลงสํารวจภาคสนามในยานเมืองเกาจังหวัดภูเก็ตต้ังแตป พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 
2559 โดยอาศัยขอมูลอางอิงในเรื่องระบุรูปแบบอาคาร (เทศบาลเมืองภูเก็ต อางอิงจาก ยงธนิศร 
พิมลเสถียร, 2540) และลักษณะการใชงานอาคารเรือนแถวสองฝงริมถนนถลาง ของโครงการ
เสริมสรางกิจกรรมการทองเที่ยว พ้ืนที่ศิลปะ วัฒนธรรมชิโนโปรตุกีส จังหวัดภูเก็ต (2553) แลวทํา
การบันทึกเทียบกับการสํารวจภาคสนามในปจจุบัน ดังแสดงในแผนผังสีจําแนกลักษณะการใชสอย 
ภาพถายอาคารเรือนแถวสองฝงถนนถลาง (เทศบาลเมืองภูเก็ต, 2553) และภาพถายอาคารเรือน
แถวบางหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน (ภาพที่ 24 - 27) 



51 

 

 

 

 

ภา
พท

ี่ 2
4 

 ก
าร

สํา
รว

จก
าย

ภา
พบ

ริเ
วณ

ถน
นถ

ลา
งฝ

งใ
ต 

ป 
พ.

ศ.
 2

55
9 



52 

 

 

 

 

ภา
พท

ี่ 2
5 

 ก
าร

สํา
รว

จก
าย

ภา
พบ

ริเ
วณ

ถน
นถ

ลา
งฝ

งใ
ต 

ป 
พ.

ศ.
 2

55
9 

(ต
อ)

 



53 

 

 

 

 

ภา
พท

ี่ 2
6 

 ก
าร

สํา
รว

จก
าย

ภา
พบ

ริเ
วณ

ถน
นถ

ลา
งฝ

งเ
หนื

อ 
ป 

พ.
ศ.

 2
55

9 



54 

 

 

 

 

ภา
พท

ี่ 2
7 

 ก
าร

สํา
รว

จก
าย

ภา
พบ

ริเ
วณ

ถน
นถ

ลา
งฝ

งเ
หนื

อ 
ป 

พ.
ศ.

 2
55

9 
(ต

อ)
 



55 

1. การระบุรูปแบบอาคาร 
รายงานวิจัย “โครงการศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงยานเมืองเกาในถนนบางสาย

ใหมีสภาพแวดลอมที่ความสวยงามคือ ถนนถลาง” โดยภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะ 
สถาปตยกรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2540 ซึ่งอยูใน
ความควบคุมดูแลของ ดร.ยงธนิศร พิมลเสถียร ไดทําการเก็บขอมูลและติดตามผลมาอยางตอเน่ือง
จนถึงปจจุบัน โดยการจําแนกรูปแบบอาคารเรือนแถวเปนไปตาม “โครงการอนุรักษสถาปตยกรรม
และพัฒนาเมืองภูเก็ต” (2527) แตไดกําหนดขอบเขตอนุรักษศิลปกรรมของเมืองและการระบุคุณคา
อาคารในเขตเมืองเกา นําไปสูการออกประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง
กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,2553) วาดวยเรื่อง “เขตอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมหรือยาน
อาคารเกา” และปรากฏขอความที่ระบุถึงสถาปตยกรรมแบบ “ชิโน-โปรตุกีส” “พ้ืนที่บริเวณที่ ๔ (๑) 
ถาเปนอาคารที่จัดใหมีชองทางเดินดานหนาอาคารทะลุถึงอาคารขางเคียงตามลักษณะสถาปตยกรรม
ชิโนโปรตุเกส (จีนผสมโปรตุเกส) ใหมีพ้ืนที่วางไมนอยกวารอยละ ๑๖ ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต
กอสรางอาคารแตถาเปนอาคารอ่ืนที่มิไดมีลักษณะตามรูปแบบดังกลาว ใหมีพ้ืนที่วางไมนอยกวารอย
ละ ๓๐ ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร” ทั้งน้ีกฎกระทรวงดังกลาวไดประกาศใชต้ังแต
วันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ลงนามโดยนายสุวิทธ คุณกิตติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงฯในสมัยน้ัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่28  แผนผังอาคารที่มีคุณคาในเขตเมืองเกาเทศบาลนครภูเก็ต 

ที่มา: ยงธนิศร พิมลเสถียร, โครงการศึกษาความเปนไปไดในการปรบัปรุงยานเมืองเกา ใน

ถนนบางสายใหมีสภาพแวดลอมสวยงาม คือ ถนนถลาง (กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2540), 46. 



56 

ตารางที่ 8  แสดงจํานวนคูหาของเรือนแถวในรูปแบบตาง ๆ บนถนนถลาง 

รูปแบบอาคาร จากการสํารวจป พ.ศ. 2553 จากการสํารวจป พ.ศ. 2559 

จํานวนคูหา รอยละ จํานวนคูหา รอยละ 

เรือนแถวชิโน-โปรตุกีส 
- แบบจีน 
- แบบนีโอ คลาสสิค 
- แบบอารตเคคโค 

 
5 
37 
10 

 
3.5 
25.9 
7.0 

 
11 
34 
13 

 
7.8 
24 
9.2 

แบบสมัยใหมและอ่ืน ๆ 91 63.6 83 59 

รวม 143 100 141 100 

จากตารางเปรียบเทียบการสํารวจรูปแบบอาคารปพ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2559 พบวา
จํานวนอาคารเดิม 143 คูหา ปจจุบันบันทึกได 141 คูหา อาคารเลขที่ 148 และ 150 ถูกรื้อ
เปลี่ยนเปนอาคารสมัยใหม 3 ช้ันแคคงรูปแบบใกลเคียงของเดิม สวนอาคารที่จําแนกไว 3 รูปแบบ ม ี
การเปลี่ยนแปลงนอยมาก ดังน้ี 

รูปแบบเรือนแถวหนาตางแบบจีน การสํารวจป พ.ศ. 2540 พบอาคารเรือนแถวรูปแบบ
จีนด้ังเดิม 5 คูหา ในปจจุบันบันทึกได 11 คูหา เน่ืองจากอาคารบางคูหาไดเปลี่ยนรูปแบบหนาตาง
กลับมาเปนแบบเดิม และในความคิดเห็นของผูวิจัยบันทึกลักษณะหนาตางที่มีความคลายคลึงรูปแบบ
ของจีนดวย 

 

 

 

 

ภาพที ่29  รูปแบบเรือนแถวหนาตางแบบจีน และลกัษณะที่คลายคลึงแบบจีน 

 

รูปแบบเรือนแถวหนาตางแบบนีโอ-คลาสสิค จากการสํารวจคอนขางใกลเคียงขอมูลพ.ศ. 
2540 พบจํานวน 37 คูหา ในปจจุบัน พ.ศ. 2559 บันทึกได 34 คูหา มีการเปลี่ยนรูปแบบอาคารมา
เปนรูปแบบนีโอ-คลาสสิค และนีโอ-คลาสสิคไปเปนแบบอ่ืน ๆ 
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ภาพที ่30 รูปแบบเรือนแถวหนาตางนีโอ-คลาสสคิเดิม และการเปลีย่นรูปแบบอาคารเปนแบบนีโอ-
คลาสสิค 

ที่มา: เทศบาลเมืองภูเก็ต, โครงการศึกษาการเสริมสรางกิจกรรมการทองเทีย่วพื้นที่
ศิลปวัฒนธรรม ชิโน-โปรตุกีส จังหวัดภูเก็ต (เอกสารรายงาน เทศบาลนครภูเก็ต, 2553). 

รูปแบบเรือนแถวหนาตางแบบอารทเดคโค จากการสํารวจคอนขางใกลเคียงขอมูล พ.ศ. 
2540 พบจํานวน 10 คูหา ในปจจุบันพ.ศ. 2559 บันทึกได 13 คูหา เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบหนาตางและรูปแบบจากสมัยเปนรปูแบบอารทเดคโค 

ภาพที่ 31 รูปแบบเรือนแถวหนาตางแบบอารทเดคโค ซึ่งพบจํานวนใกลเคียงกับการสํารวจป พ.ศ. 
2540 

นอกเหนือจากเรือนแถวหนาทั้ง 3 รูปแบบแลว เรือนแถวกลุมน้ีถูกจําแนกใหเปน
หนาตางรูปแบบสมัยใหม จากการสํารวจภาคสนามและสัมภาษณเจาของเรือนแถวในกลุมน้ีพบวา 
รูปแบบหนาตางแบบสมัยใหมสวนใหญเปลี่ยนมาจากหนาตางรูปแบบจีนด้ังเดิมเน่ืองจาก วัสดุ
หนาตางเปนบานเกล็ดไมที่ชํารุดเสียหาย จึงเปลี่ยนเปนผนังกออิฐหนาตางไมบานเปดกระจกหรือบาน
เกล็ดกระจก ซึ่งดูแลรักษาไดงายกวาโดยไมไดยึดถือตามรูปแบบเรือนแถวทั้ง 3 ประเภท 

ภาพที่ 32  รูปแบบเรือนแถวหนาตางสมัยใหมตางซึ่งเปลี่ยนจากหนาตางทั้ง 3 รูปแบบ 
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2. ลักษณะการใชสอยอาคารเรือนแถว 
ลักษณะอาคารเรือนแถวทั้งสองฝงถนนถลาง สวนใหญเปนอาคาร 2 ช้ัน ตอเน่ืองกัน 

จากรายงานการสํารวจการใชสอยอาคารของโครงการเสริมสรางกิจกรรมการทองเที่ยว พ้ืนที่ศิลปะ 
วัฒนธรรมชิโนโปรตุกีส จังหวัดภูเก็ต (2553) สามารถแบงเปน รานคา (ขายของใชและของที่ระลึก) 
รานอาหาร รานกาแฟ โรงแรมขนาดเล็ก (Boutique hotels) และที่พักอาศัย การจําแนกดวยแผนผัง 
โดยผูวิจัยทําการสํารวจการเปลี่ยนแปลงการใชสอยอาคารในป พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบกับขอมูลเดิม 

 

ภาพที่ 33 แผนผังการใชสอยและลักษณะอาคารเรือนแถวบริเวณถนนถลาง 
ที่มา: เทศบาลเมืองภูเก็ต, โครงการศึกษาการเสริมสรางกิจกรรมการทองเทีย่วพื้นที่
ศิลปวัฒนธรรม ชิโน-โปรตุกีส จังหวัดภูเก็ต (เอกสารรายงาน เทศบาลนครภูเก็ต, 2553). 

เรอืนแถว
 

เรอืนแถวพัก
 

เรอืนแถวคาขาย เรอืนแถวเกส
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ตารางที่ 9  ลกัษณะการใชสอยอาคาร 

ประเภทการใชสอยอาคาร จากการสํารวจป พ.ศ. 2553 จากการสํารวจป พ.ศ. 2559 

จํานวนคูหา รอยละ จํานวนคูหา รอยละ 

- รานคา 
- รานอาหารเครื่องด่ืม 
- บานพักอาศัย 
- โรงแรม 
- สถานที่แสดงศิลปะ 
- ศาสนสถาน 

106 
10 
21 
2 
1 
3 

74 
7 

14.8 
1.5 
0.7 
2 

101 
13 
18 
4 
2 
3 

71.6 
9.2 
12.8 
2.8 
1.4 
2.2 

รวม 143 100 141 100 

จากตารางจําแนกลักษณะการใชอาคาร ผูวิจัยอางจากการสํารวจขอมูลของเทศบาล
เมืองภูเก็ต (2553) พบวาอาคารเรือนแถวสวนใหญบนสองฝงถนนถลางยังคงใชสอยอาคารแบบเดิม
คือการคาขาย มีเพียงสวนนอยปรับจากการใชสอยเดิมไปสูรานกาแฟ ไดแก บานเลขที่ 4, 10, 46, 
108 และ 110 เรือนแถวพักอาศัยที่ปรับเปลี่ยนเปนเกสเฮาส ไดแกบานเลขที่ 124 และ 99 สวนเรือน
แถวเลขที่ 63 ถูกปรับการใชงานเปนศูนยขอมูลการทองเที่ยวของเทศบาลเมืองภูเก็ตรวมถึงเปลี่ยน
ลักษณะอาคารใหเปนรูปแบบนีโอ-คลาสสิคดวย 

ตัวอยางเรือนแถวเลขที่ 63 ถูกฟนฟูการใชสอยอาคารและรูปแบบที่ถูกระบุวาเปน เรือน
แถวชิโน-โปรตุกีส (เทศบาลนครภูเก็ต, 2553) 

ภาพที่ 34  การฟนฟูเรือนแถวหมายเลข 63 เพ่ือเปนศูนยขอมูลการทองเที่ยวเทศบาลเมืองภูเก็ต 

อาคารเลขที่ 63 ถ.ถลางเปนอาคารของเทศบาลเมืองภูเก็ต โดยไดจัดใหช้ันลางเปน
อาคารรับรองของเทศบาลภูเก็ตและช้ันบนเปนสวนจัดแสดง ซึ่งสามารถใชจัดแสดงวิถีชีวิตใน
บานเรือนของจริงของชาวถลางในสมัยกอน เน่ืองจากอาคารอ่ืนเปนกรรมสิทธ์ิของเอกชนซึ่ง
นักทองเที่ยวไมสามารถเขาไปชมได 
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ภาพที่ 35 การจัดแสดงพ้ืนที่ใชสอยภายในศูนยขอมูลการทองเที่ยวเทศบาลเมืองภูเก็ต 
ที่มา: เทศบาลเมืองภูเก็ต, โครงการศึกษาการเสริมสรางกิจกรรมการทองเทีย่วพื้นที่
ศิลปวัฒนธรรม ชิโน-โปรตุกีส จังหวัดภูเก็ต (เอกสารรายงาน เทศบาลนครภูเก็ต, 2553), 78. 

ทั้งน้ีจากการสํารวจในปจจุบันป พ.ศ. 2559 ผูวิจัยต้ังขอสังเกตถึงความตางระหวาง
อาคารเรือนแถวพักอาศัยและเรือนแถวคาขาย จากการสัมภาษณคนในพ้ืนที่กลาวถึงเรือนแถวบนถนน
ถลางในอดีตเปนเรือนแถวคาขายเปนสวนใหญ แตปรากฏเรือนแถวพักอาศัยของนายเหมืองแร และ
สํานักงานตาง ๆ มีแทรกตัวอยูดวยเชนกัน ความแตกตางของเรือนแถวคาขายและเรือนแถวพักอาศัย
คือรูปแบบประตูทางเขาที่เปนประตูบานเปดคู หรือประตูบานเฟยมสําหรับการคาขาย ผูวิจัยไดทําการ
สํารวจเพ่ิมเติมไปยังเรือนแถวบริเวณถนนกระบ่ี ถนนดีบุก และซอยรมณีย ซึ่งเห็นไดชัดเจนวาเปน
พ้ืนที่สําหรับการพักอาศัยมากกวาการคาขายสอดคลองกับขอมูลการตัดถนนและบริเวณยานตาง ๆ 
ของเมืองเกาภูเก็ต 
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ภาพที่ 36  เรอืนแถวพักอาศัยบริเวณถนนดีบุกและกระบ่ีแสดงลักษณะประตูบานเปดและหนาตาง 

 

 

 

 

ภาพที ่37 ผนังทางเขาช้ัน 1 ประกอบดวยประตูบานเปด หนาตางและชองลมเหนือหนาตาง  
ที่มา: เทศบาลเมืองภูเก็ต, โครงการศึกษาการเสริมสรางกิจกรรมการทองเทีย่วพื้นที่
ศิลปวัฒนธรรม ชิโน-โปรตุกีส จังหวัดภูเก็ต (เอกสารรายงาน เทศบาลนครภูเก็ต, 2553), 83. 

ลักษณะของหนาบานแบบจีนที่มีประตูเขาตรงกลางและมีหนาตางสองดาน ที่ระบุเปน
ลักษณะรวมอีกประการหน่ึงของตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีส ที่ดานบนประตูจะมีการแขวนปายตระกูล 
เมื่อเปดประตูจะพบกับหองรับแขกซึ่งเปนพ้ืนที่ต้ังของแทนบูชาบรรพบุรุษ ซึ่งจะตองอยูตรงกลางของ
ทางเขาบาน และเห็นไดทันที่เมื่อเปดประตู หนาตางทั้งสองขาง เปนลูกฟกแบบเรียบ และมีชองเปด
ดานบน เหนือหนาตางทั้งสองดานน้ีโดยนิยมทําเปนรูปคางคาว ซึ่งมีความหมายแสดงถึง “ความ
ร่ํารวย” (เทศบาลเมืองภูเก็ต, 2553) 

ลักษณะรวมทางสถาปตยกรรมของเรือนแถว 

1. ผังพืน้เรือนแถวภายใตรูปแบบชิโน-โปรตุกีส 
ลักษณะทางสถาปตยกรรมโดยทั่วไปของเรือนแถวในยานเมืองเกาภูเก็ต คือมีหนากวาง

เฉลี่ยประมาณ 4-6 เมตร แตยาวต้ังแต 30-80 เมตร การมีผังพ้ืนรูปแบบดังกลาวสันนิษฐานไดวามา
จากเมืองในอิทธิพลชองแคบ ในยุคอาณานิคมดัตชจะเก็บภาษีตามความกวางของหนาอาคาร ถึงแมวา 
การปกครองของภูเก็ตจะไมไดมีการเก็บภาษีแบบดังกลาว แตก็นําผังพ้ืนแบบหนาแคบแตลึกมาใชใน
ยานการคาดวยเชนกัน อีกประการสันนิษฐานวาลักษณะของผังพ้ืนแบบชาวจีนฮกเกี้ยนที่สรางในจีน
แผนดินใหญ มีขอสังเกตจากการเปดชองแสงกลางอาคารเปนลักษณะเฉพาะของชาวจีนฮกเกี้ยน
เทาน้ัน (ปรีชยานัน สายสาคเรศ , 2547 หนา 92) 
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ภาพที ่38  ผังพ้ืนทั่วไปของเรือนแถวภายใตรูปแบบชิโน-โปรตุกีส 

ภาพที ่39 รูปตัดแสดงพ้ืนที่ใชสอยภายในและการไหลเวียนอากาศภายในเรือนแถว 
ที่มา: ยงธนิศร พิมลเสถียร, โครงการศึกษาความเปนไปไดในการปรบัปรุงยานเมืองเกา ใน

ถนนบางสายใหมีสภาพแวดลอมสวยงาม คือ ถนนถลาง (กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2540). เขียนภาพจําลองโดยผูวิจัย 

แทน่บชูาบรรพบรุุษ พืน้ท่ีเปิดโลง่ ลานหลงั
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หองรับแขก ภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกวา “หุยเขอซื่อ” เปนพ้ืนที่สวนแรกของบาน 
ประกอบไปดวยแทนบูชาเทพเจาและบูชาบรรพบุรุษที่ภาษาฮกเกี้ยนเรียกวา “เที้ยอา” ตําแหนง
จะตองอยูกลางบานหางจากประตูทางเขาไมเกิน 3 เมตร พ้ืนที่น้ีเปรียบเสมือนพ้ืนที่กันชน (Buffer 
zone) ของบาน ผนังสองขางจะวางเกาอ้ีสําหรับรับแขกทั่วไปที่ไมสนิทมากนัก และอีกหน่ึงนัยยะคือ 
แทนพระจะชวยปองกันสิ่งไมดีที่จะเขามาทางประตูกอนเขาไปสูตัวบานช้ันใน ในกรณีที่เปนเรือนแถว
คาขาย แทนพระและบูชาบรรพบุรุษจะขยับไปในสวนกลางบานหรือขยับไปไวช้ันสอง 

ภาพที ่40  หองรับแขกและแทนบูชาบรรพบุรุษสวนแรกของบาน 

หองนั่งเลน ภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกวา “ปอฉี่ง” ตําแหนงจะอยูหลังผนังของแทนบูชา 
บรรพบุรุษ จะวางเกาอ้ีสําหรับน่ังเลนของคนในบานหรือแขกสนิท ในปจจุบันเรือนบางหลังอาจวาง
พ้ืนที่น่ังเลนไวรอบคอรทและจัดสวนสวยงามเน่ืองจากยกเลิกการใชบอนํ้าหรือพ้ืนที่ซักลาง ในอดีตจะ
เปนสวนนอกสุดที่ลูกสาวสามารถออกมาไดเพราะธรรมเนียมของชาวจีนลูกสาวจะทําหนาที่ดูแลบาน
ทําอาหาร ดังน้ันผนังหลังแทนบูชาบรรพบุรุษจะออกแบบเปนฉากไมฉลุเปนชองที่สามารถใหลูกสาว
มองออกมาเห็นแขกภายนอกที่มาเยือนบานไดบาง อีกนัยยะหน่ึง การใชผนังแบบกึ่งโปรงจะทําใหเกิด 
การไหลเวียนของลมดีภายในบานตามหลักฮวงจุยอีกดวย 



64 

ภาพที่ 41  แสดงพ้ืนที่น่ังเลนของเรือนแถว 

คอรทกลางบาน  ภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกวา “ฉิ่มแจ” ถือเปนองคประกอบที่สําคัญของ
เรือนแถว เน่ืองจากชาวฮกเกี้ยนเช่ือวาเปนใจบานทําใหเกิดการไหลเวียนของลมดี แสงและกักเก็บ
นํ้าฝน ซึ่งถือเปนนํ้าใชหลักของบานในอดีต เรือนแถวมาตรฐานทั่วไป 30-40 เมตรจะมีคอรทแค 1 จุด 
แตถายาวมาขึ้น ก็จะมีคอรท 2-3 จุดข้ึนอยูกับความยาวของบานโดยเฉลี่ยไมเกิด 30 ฟุต ในกรณีที่ม ี
คอรทกลางเพียง 1 จุดจะทําหนาที่เปนสวนเปยกของบาน เชน ซักผา ลางจาน โดยมีบอนํ้าและโอง
สําหรับกักเก็บนํ้าฝน ถาเรือนแถวที่มีคอรทกลางหลายจุด พ้ืนที่ซักลางจะไปใชคอรทชวงกลางหรือ
หลังบาน ในสวนแรกจะทําหนาที่วางโองเก็บนํ้าและจัดสวนสวนงามในพ้ืนที่น่ังเลน หรือบางหลังจะมี
บอเลี้ยงปลาทองเพราะชาวจีนเช่ือวาปลาทองคือสิ่งของนําโชค พ้ืนบริเวณคอรทจะปูกระเบ้ืองดินเผา
และลดระดับจากพ้ืนทั่วไปประมาณ 1 ฟุต เพ่ือปองกันนํ้าและจะมีคูระบายนํ้าโดยรอบ 

 

ภาพที่ 42  คอรทใจกลางบาน หรือ “ฉิ่มแจ” ถือเปนหัวใจของเรือนแถว 
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ครัวและรับประทานอาหาร ภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกวา “ฉานซื่อลูฝาน” ตําแหนงจะอยู
ถัดจากคอรทกลางบานไปทางดานหลัง โดยทั่วไปครัวกับรับประทานอาหารจะเปนพ้ืนที่เดียวกัน โดย
มีเตาดินหรือเตาอิฐวางตรงกลางพ้ืนที่เรียกวา “หัวโพ”หรือ “จาวเตง” จํานวนเตาไฟอาจมี 2-4 ชุดอยู
กับสมาชิกในครอบครัว โตะทานอาหารจะวางไวดานขางขนานกับเตาไฟ ความยาวของโตะข้ึนอยูกับ
สมาชิกในครอบครัวดวยเชนกัน 

ภาพที ่43  เตากออิฐฉาบปูนในสวนของหองครัวและรับประทานอาหาร 

พื้นที่วางหลังบาน เปนพ้ืนที่เอนกประสงค ใชสําหรับเก็บของเก็บฟน ซักผา ตากผา คอร
ทกลางหลังบานถือเปนสวนสําคัญที่ไมควรมองขามเพราะจะเปนลานขนาดใหญที่เปดใหลมเขาสู
ภายในบานได บางหลังจะวางหองนํ้าไวในสวนน้ีและมีสวนพ้ืนดินเพ่ือปลูกผักสวนครัว และจะมีผนัง
สูงลอมรอบแยกขาดจากเรือนหลังอ่ืน ๆ แตอาจจะมีประตูออกสูหลังบานหรือเช่ือมกับบานเครือญาติ
ได 

 

ภาพที่ 44  พ้ืนที่บานหลังบาน ประกอบไปดวยประตูทางออกและหองนํ้า 
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7.2 องคประกอบภายนอกเรอืนแถวภายใตรูปแบบชิโน-โปรตุกีส 
องคประกอบภายนอกเปนสวนที่สังเกตไดงาย และสามารถบงช้ีถึงความเปนเรือนแถวชิ

โน-โปรตุกีส เน่ืองจากสามารถสรางความเขาใจและรับรูไดดวยการมองเห็นจากภายนอกอาคาร ซึ่ง
เทศบาลเมืองภูเก็ตระบุองคประกอบที่เดนชัดของเรือนแถวในยานเมืองเกา ดังน้ี 

ภาพที ่45  องคประกอบภายนอกอาคารที่ระบุเปนเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส 

ทางเดิน 5 ฟุตหนาอาคาร ภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกวา “หงอคากี่” แปลตามความหมาย
วา”ทางเดินเทากวาง 5 ฟุต” เปนทางเดินเทาหนาตึกแถว  มีซุมโคงยาวตอเน่ืองตลอดทั้งชุดของ
ตึกแถว ซึ่งแสดงถึงความชาญฉลาดในการออกแบบใหเหมาะสมกับภูมิอากาศรอนช้ืนซึ่งมีฝนตกชุก
และแดดจัด ทางเดิน 5 ฟุตปรากฏครั้งแรกในยุคอาณานิคมชองแคบ Sir Stamford Raffles บังคับ
เปนกฎหมายใชในการออกแบบผังเมืองสิงคโปร Jackson plan town ในป 1822 (พ.ศ. 2365) และ
ถูกใชกันอยางแพรหลายในเมืองอาณานิคมชองแคบประกอบดวย มะละกา ปนังและสิงคโปร ทั้งน้ี
จากเอกสารมีขอสันนิษฐานถึงที่มาของทางเดิน 5 ฟุต ดังน้ี 

1. Sir Stamford Raffles เคยอาศัยที่อินเดียกอนยายมาที่สิงคโปร และไดนําสถาปนิก
นักผังเมืองชาวอังกฤษที่เคยอาศัยอยูที่อินเดียมาออกแบบผังที่สิงคโปรดวย ดังน้ันอาจเปนไปไดวา ได
นํารูปแบบทางเดินหนาอาคารมาจากอินเดียเพราะมีฝนตกชุกคลาย ๆ กัน จึงนํามาประยุกตใชกับ
อาคารเรือนแถวในอาณานิคมชองแคบ 

ลวดลายประดับหนาอาคาร 

หนาตางทรงสูง 

ทางเดินหนาอาคาร 

(หงอคากี่) 

หลังคาทรงสูง 
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2. ในขณะที่สรางผังเมืองสิงคโปร ปรากฏเรือนแถวชาวจีนอยูในพ้ืนที่อยูแลว โดย
เฉพาะที่ปนังปรากฏเรือนแถวแบบจีนด้ังเดิม (Tradition Chinese) ต้ังแตป ค.ศ. 1790 (พ.ศ. 2333) 
ดังน้ัน Sir Stamford Raffles อาจเห็นวาเหมาะสมกับภูมิอากาศในพ้ืนที่ จึงนํารูปแบบดังกลาวมา
บังคับใชออกกฎหมายบังคับใชในผังเมืองสิงคโปรในป ค.ศ. 1822 

ภาพที ่46 เรือนแถวปนังยุคแรกของชาวจีนปรากฏทางเดินหนาอาคาร กอน Sir Stamford Raffles  

หนาตางทรงสูง หนาตางบานช้ันบนของอาคารเรือนแถวของภูเก็ต ระบุวาไดรับอิทธิพล
จากสถาปตยกรรมตะวันตก ลักษณะเดนของชองหนาตางช้ันบนของอาคารไดแก การกออิฐเปนซุม 
พรอมลวดลายปูนปน ซึ่งเปนองคประกอบที่สามารถจําแนกยุคสมัยไดตามความนิยมทางศิลปะ
ตะวันตก บานหนาตางสวนใหญเปนลูกฟกบานเกล็ดไมยังยึดตามคติความเช่ือของชาวจีนเพ่ือใหเกิด
การไหลเวียนของอากาศดีเขาสูภายในอาคาร จึงไมนิยมทําเปนหนาตางบานทึบทั้งบาน 

ภาพที ่47  แสดงลักษณะของซุมหนาตางและบานหนาตางบานเกล็ดไมทรงสูง 

หลังคาทรงสูง อาคารเรือนแถวภูเก็ตหลังคาคอนขางสูงชันขึ้นอยูกับสองปจจัย ไดแก ฝน
ตกชุกและแรงจึงตองการการระบายนํ้าฝนที่รวดเร็ว กันนํ้ายอนเขาสูภายใน และวัสดุกระเบ้ืองดินเผา
ที่เรียกวา Indian Profile คือมีรองมุมแหลมรูปตัววี นําเขามาจากปนังซึ่งตองการความชันในการ

1790 1840 
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ซอนทับ เรือนแถวแบบจีนในยุคแรกจะมีรูปทรงหลังคาเปนจั่วยอดโคง เพ่ือเนนความหนาของสวน
ยอดหลังคา เรือนแถวยุคถัดมาเปลี่ยนเปนจั่วยอดตรงเน่ืองจากเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาซึ่งสามารถทําให
สันหลังคาเล็กลงได 

ภาพที ่48  รูปทรงสันหลังคายอดโคงในเรือนแถวแบบจีนยุคแรก และสนัหลังคายอดตรงในยุคถัดมา 

ลวดลายประดับ จะพบไดทั่วไปในอาคารยุคที่ไดรับอิทธิพลตะวันตกในรูปแบบศิลปะ
แบบโคโลเนียล และอารท เดคโค แตจะไมพบในเรือนแถวแบบจีนยุคแรก ลวดลายประดับถามอง
อยางผิวเผินจะคลายกับการนําศิลปะตะวันตกเหมือนอาคารทั่วไปทางยุโรป แตพิจารณาอยางละเอียด 
จะพบวาเปนลวดลายที่แฝงความเช่ือตามคตินิยมแบบจีนอยางแยบยล จากการสัมภาษณคนในพ้ืนที่ 
ลวดลายประดับอาคารมีนัยยะการแสดงออก 3 ประการ ดังน้ี 

1. แสดงสถานะทางสังคม ดังปรากฏบนเรือนแถวของนายเหมืองผูซึ่งร่ํารวยจากการทํา
แรดีบุก ตองการแสดงออกตอสังคมใหไดรับรูถึงความมั่งคั่งของตนเองใหตางจากเรือนแถวทั่วไป จึง
แทรกลวดลายที่แฝงดวยคติจีนบนผนังหนาอาคาร เรือนแถวกลุมน้ีสวนใหญใสลวดลายพรอมกันต้ังแต
เริ่มสรางอาคารจนปรากฏใหเห็นถึงปจจุบัน สวนอีกกลุมหน่ึงเมื่อเริ่มมีฐานะจึงเปลี่ยนผนังดานหนา
และแทรกลวดลายภายหลัง 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 49 กลุมเรือนแถวพักอาศัยของนายเหมืองในอดีต ประดับลวดลายดานหนาอาคารที่แสดง
ฐานะทางสังคม 
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2. ตองการแสดงออกทางชาติพันธุ เน่ืองดวยเจาของเรือนแถวของภูเก็ตเดิมคอนขาง
หลากหลาย บางสวนเปนคนจีนทั้งครอบครัว บางสวนเปนกลุมชาติพันธุพารานากัน ที่เรียกวา 
“บาบา” หมายถึงพอคนจีนกับแมคนพ้ืนเมืองหรือพอจากชาติตะวันตก อินเดียกับแมคนพ้ืนเมือง 
เจาของเรือนแถวตองการจะแสดงออกถึงการความเปนชาติพันธุด้ังเดิมหรือผสมผสานดวยการแทรก
ลวดลายประดับไปบนดานหนาของเรือน ขอสังเกตของลวดลายประเภทน้ีคือ ไมมีนัยยะแฝง
ความหมายทางคติจีน แตตองการแสดงลวดลายที่มีสวนคลายลวดลายที่บานเกิด เชนลวดลายแบบ
อินเดีย ลวดลายมุสลิม เปนตน 

ภาพที่ 50  เรือนแถวที่แสดงลวดลายทางชาติพันธุของเจาของบาน 

3. ตองการแทรกพลังอํานาจใหแกอาคาร ลวดลายของเรือนกลุมน้ี จะดูคลายลวดลาย
แบบตะวันตก ชางจีนในอดีตแฝงคติความเช่ือเพ่ือเพ่ิมพลังใหแกอาคารและสงเสริมใหผูอยูอาศัย
ร่ํารวย ชีวิตยาวนานและสุขภาพแข็งแรงมากขึ้น สวนใหญลวดลายประยุกตมาจากพืชพันธพฤกษาอัน
เปนมงคลและสัตวที่มีพลังในความเช่ือของจีน 

ภาพที่ 51  แสดงคติความเช่ือของจีนที่แฝงกับกับลวดลายของอาคาร 
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ภาพที่ 52 ตําแหนงประตูหนาตางทางเขาบานแฝงดวยสัญญะทางพลังอํานาจของมังกร 
ที่มา: ปญญา เทพสิงห และวุฒิ วัฒนสิน, ลวดลายตกแตงหนาอาคารชิโน-โปรตุกิสในจังหวัด

ภูเก็ต (สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2545). 

การทบทวนการรับรูอัตลักษณของเรือนแถวชิโน-โปรตุกีสยานเมืองเกาภูเก็ต 

จากระเบียบวิธีวิจัย การทบทวนอัตลักษณของเรือนแถวชิโน-โปรตุกีสยานเมืองเกาภูเก็ต 
โดยใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Contents Analysis) จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางนักวิชาการที่มี
สวนรวมกับเมืองเกาจํานวน 2 ทาน ไดแก 

1. อาจารยปริญญา ชูแกว อาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ผูชวยวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุง
ยานเมืองเกาในถนนบางสายใหมีสภาพแวดลอมที่ความสวยงามคือ ถนนถลาง” ป พ.ศ. 2540 

2. อาจารยศิวพงศ ทองเจือ อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

กลุมตัวอยางจากองคกรทองถิ่นเทศบาลนครภูเก็ต จํานวน 2 ทาน ไดแก 
3. นายแพทยโกศล แตงอุทัย รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครภูเก็ต 
4. คุณสมิตรา สวางเอียด เจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลเทศบาลนครภูเก็ต 
กลุมตัวอยางที่มีสวนรวมกับองคกรเมืองเกาจํานวน 4 ทาน ไดแก 
5. คุณดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานชุมชนยานเมืองเกาภูเก็ต 
6. คุณสมยศ ปาทาน รองประธานยานเมืองเกาภูเก็ต 
7. คุณพีรสิษฐ จันทิรา กรรมการยานเมืองเกาภูเก็ต 
8. คุณเผด็จ วุฒิชาน กรรมการยานเมืองเกาภูเก็ต 
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางแบบเจาะจงทั้งสามกลุม สามารถสรุปความคิดเกี่ยวกับ

การทบทวนอัตลักษณชิโน-โปรตุกีส แยกเปน 3 ตอนไดดังน้ี (ดูแบบสัมภาษณในภาคผนวก ข.) 
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูถูกสัมภาษณ 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูถูกสัมภาษณ ทั้งหมด 8 ทาน แบงเปนผูชาย 7 ทาน ผูหญิง 1 

ทาน อายุเฉลี่ย 41-60 ป นอกเหนือจากนักวิชาการและองคกรทองถ่ิน ผูที่มีสวนรวมกับองคกรเมือง
เกาทั้ง 4 ทานมีธุรกิจสวนตัวในเรือนแถวบนถนนถลางและอาศัยอยูในเขตเมืองเกาต้ังแตเกิด 

ตารางที่ 10  ตารางสรุปขอมูลทั่วไปของผูถูกสัมภาษณ 

 กลุมตัวอยาง สถานะ เพศ อายุ ท่ีอยู รูจัก 
ชิโน-โปรตุกีส 

แหลงท่ีมา 

1 ปริญญา ชูแกว อาจารย ชาย 21-40 นอกเขต รูจัก เอกสาร 
2 ศิวพงศ ทองเจือ อาจารย ชาย 41-60 นอกเขต รูจัก เอกสาร 
3 โกศล แตงอุทัย เทศบาล ชาย 41-60 นอกเขต รูจัก บุคคล 
4 สมิตรา สวางเอียด เทศบาล หญิง 41-60 นอกเขต รูจัก บุคคล 
5 ดอน ลิ้มนันทพิสิฐ เมืองเกา ชาย 41-60 เมืองเกา รูจัก บุคคล 
6 สมยศ ปาทาน เมืองเกา ชาย 41-60 เมืองเกา รูจัก บุคคล 
7 พีรสิษฐ จันทิรา เมืองเกา ชาย 41-60 เมืองเกา รูจัก บุคคล 
8 เผด็จ วุฒิชาน เมืองเกา ชาย 41-60 เมืองเกา รูจัก บุคคล 

กลุมตัวอยางทั้งหมดรูจักเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส สวนใหญรูจักจากบุคคลที่เรียกตอกันมา 
และจากเอกสารทางวิชาการ โดยระบุวา “ชิโน-โปรตุกีส” มาจากการเรียกของสถาปนิกในสมัยน้ัน
ประมาณ 30 ปมาแลว แตไมสามารถระบุไดวาสถาปนิกทานน้ันคือใคร 

ตอนที่ 2 อัตลกัษณของชิโน-โปรตุกีส 
อัตลักษณที่บงบอกความเปนตัวเองของเรือนแถวจังหวัดภูเก็ต  นักวิชาการทั้งสองทาน

ใหความเห็นสอดคลองวา เปนสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล คือไดรับอิทธิพลจากอาณานิคมตะวันตก 
และไมไดเจาะจงวาคือโปรตุเกสเพียงชาติเดียว โดย ศิวพงษ ทองเจือ (10 เมษายน พ.ศ.2559) ให
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมวา “ชิโน-โปรตุกีส ก็เปนคําที่ใชเรียกสถาปตยกรรมเรือนแถวเหมอืนกัน แตจะใช
เรียกในแถบเมอืงเกาของภูเก็ตเทาน้ัน เพราะตองการช้ีใหเห็นเอกลักษณแบบเจาะจง ซึ่งจะแตกตาง
จากในประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย” 
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ตารางที่ 11  สรุปความคิดเห็นอัตลักษณความเปนตนเอง 

 กลุมตัวอยาง ท่ีมาของ 
เรือนแถว 

อิทธิพล 
ท่ีไดรับ 

ลักษณะท่ีโดดเดนของเรือนแถว 
ทาง 
เดิน 

หนา 
ตาง 

หลัง 
คา 

ลวด 
ลาย 

อ่ืน ๆ 

1 ปริญญา ชูแกว ปนัง สิงคโปร โคโลเนียล      

2 ศิวพงศ ทองเจือ มะละกา ปนัง โคโลเนียล     ผังเมือง 

3 โกศล แตงอุทัย ปนัง  จีน ตะวันตก     ลวดลาย 

4 สมิตรา สวางเอียด มะละกา ปนัง จีน ตะวันตก      

5 ดอน ลิ้มนันทพิสิฐ มะละกา ปนัง โคโลเนียน     ประตู 

6 สมยศ ปาทาน ปนัง สิงคโปร 
จีน ตะวันตก 
โปรตุเกส 

     

7 พีรสิษฐ จันทิรา ปนัง สิงคโปร จีน ตะวันตก      

8 เผด็จ วุฒิชาน ปนัง สิงคโปร จีน ตะวันตก     ประตู 

กลุมตัวอยางจากองคกรทองถิ่นและองคกรเมืองเกาภูเก็ตใหความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันวา ชิโน-โปรตุกีสเปนสถาปตยกรรมที่ผสมผสานระหวางจีนกับตะวันตก แตไมเฉพาะโปรตุเกส 
มีเพียงสมยศ ปาทาน (25 มกราคม พ.ศ.2559)  กลาววาโปรตุเกสอาจมีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณใน
ประวัติศาสตรเมืองทุงคาเพราะมีการขุดพบเหรียญเงินของชาวโปรตุเกสในพ้ืนที่ แตไมสามารถ
เช่ือมโยงกับเร่ืองสถาปตยกรรมได สวนที่มาของเรือนแถวมีความคิดเห็นสอดคลองกันวามีตนแบบมา
จากปนัง มะละกาและสิงคโปร 

สถาปตยกรรมเรือนแถวยานเมืองเกาภูเก็ตไมไดมีอัตลักษณเฉพาะที่น่ีเทาน้ัน แตมี
รูปแบบที่เหมือนกับเมืองมะละกา ปนัง รวมถึงสิงคโปรดวย และเรือนแถวสวนใหญของภูเก็ตไดรับ
อิทธิพลโดยตรงจากปนังดวยเชนกัน  โดยใหความเห็นสอดคลองกันวา ชาวจีนฮกเกี้ยนยุคแรกของ
ภูเก็ตสวนใหญอพยพยายถิ่นฐานมาจากปนังและสิงคโปร มีเพียงสวนนอยที่อพยพตรงมาจากเมืองจีน
แผนดินใหญ รวมถึงชางกอสราง วัสดุในยุคน้ันก็มาจากปนัง จึงมีรูปแบบคลายคลึงกับสถาปตยกรรมที่
น่ันเปนหลัก ไมมีกลุมตัวอยางทานใดคิดวาไดรับอิทธิพลโดยตรงมาจากชาติตะวันตกและโปรตุเกส 

ลักษณะที่โดดเดนที่แสดงออกถึงอัตลักษณของเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส ในความคิดเห็น 
สวนใหญของกลุมตัวอยางจะกลาวถึง ทางเดินหนาอาคาร รูปแบบหนาตางช้ันสอง ผนังประตูทางเขา
ช้ัน 1 และลวดลายประดับอาคาร แตกลุมตัวอยางทั้งหมดไมไดใหความเห็นถึงลักษณะเฉพาะที่เปน 
อัตลักษณะของชิโน-โปรตุกีสภูเก็ตอยางชัดเจน เพราะเปนรูปแบบที่เช่ือมโยงกับเรือนแถวใน
คาบสมุทรมลายู เชนปนัง มะละกาและสิงคโปร มีเพียงหน่ึงความคิดเห็นที่กลาวถึง ลวดลายประดับ
อาคารอาจจะมีความแตกตางจากเรือนแถวที่อ่ืน ๆ 
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ภาพที่ 53  ลักษณะโดดเดนของเรือนแถวในยานเมืองเกาตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 

ทั้งน้ี จากความคิดเห็นดังกลาวมีความแตกตางจากองคประกอบหลักของเรือนแถวชิโน-
โปรตุกีสที่กลาวไวโดยเทศบาลเมืองภูเก็ต ไมมีกลุมตัวอยางกลาวถึงหลังคาทรงสูงซึ่งเปนหน่ึงใน
องคประกอบหลัก แตกลุมตัวอยางหลายทานใหความเห็นวา ผนังประตูทางเขาเปนลักษณะที่โดดเดน
ของเรือนแถวในยานเกาภูเก็ต ดอน ลิ้มนันทพิสิฐ และ เผด็จ วุฒิชาน (2559) เนนใหเห็นวา
องคประกอบที่แสดงความเปนเรือนแถวในยานเกาภูเก็ต ประกอบดวย ทางเดินหนาอาคาร ผนังประตู
ทางเขาช้ันหน่ึงและชองหนาตางช้ันสอง แตไมไดใหความเห็นวาองคประกอบดังกลาวเปนของเรือน
แถวเฉพาะชิโน-โปรตุกีส 

ภาพที ่54  องคประกอบที่แสดงความเปนเรือนแถวในยานเกาภูเก็ต 

อาจารยศิวพงษ ทองเจือ (10 เมษายน พ.ศ.2559) ใหความเห็นแตกตางจากกลุม
ตัวอยางอ่ืน ๆ โดยกลาวถึงลักษณะของผังเมืองที่เปนองคประกอบรวมของเมืองทาในแถบคาบสมุทร
ธมลายู จากเมืองมะละกา สูปนัง และสิงคโปร แลวแตกขยายมาสูเกาะภูเก็ต และเมืองตะกั่วปา 

ทางเดินหนาอาคาร ผนังประตูทางเขาชั้นหนึ่ง ชองหนาตางและลวดลาย

ชองหนาตางชั้นสอง 

ผนังทางเขาชั้นหนึ่ง 

ทางเดินหนาอาคาร 
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เหลาน้ีคือเสนทางการมาเยือนและปรากฏกายของเมืองชิโน-โปรตุกีสที่ มีองคประกอบของความเปน
เมืองที่คลายกัน  

ตารางที่ 12  สรุปความคิดเห็นอัตลักษณที่แบงตนเองจากผูอ่ืน  

 ตัวอยาง แตกตางจากสงขลา ความคิดเห็น ชิโน-โปรตุกีส 

แตกตาง ไมแตกตาง  ใช ไมใช 
1 ปริญญา ชูแกว   อิทธิพลท่ีไดรับ   
2 ศิวพงศ ทองเจือ   ลักษณะของท่ีต้ัง   
3 โกศล แตงอุทัย   -   
4 สมิตรา สวางเอียด   ภูเก็ตมีเรือนแถวมากกวา   
5 ดอน ลิ้มนันทพิสิฐ   ภูเก็ตมีการผสมผสานมากกวา   
6 สมยศ ปาทาน   สงขลามีเรือนแถวท่ีหลากหลาย   
7 พีรสิษฐ จันทิรา   ภูเก็ตมีความเปนกลุมกอน   
8 เผด็จ วุฒิชาน   รูปราง รูปทรงอาคาร   

จากตารางสรุปความคิดเห็นอัตลักษณที่แบงตัวเองออกจากผูอ่ืน กลุมตัวอยางสวนใหญ
ใหความเห็นวา เรือนแถวในยานเมืองเกาภูเก็ตแตกตางจากเมืองเกาสงขลา นักวิชาการทั้งสองทาน
มองในมิติทางอิทธิพลที่ไดรับและลักษณะของที่ต้ังเมืองมีความตางกัน กลุมตัวอยางองคกรทองถิ่น
และองคกรทองถิ่นมองในมิติของปริมาณเรือนแถว มีความเปนกลุมกอนและ มีความเปนเอกภาพของ
เรือนแถวในยานเมืองเกาภูเก็ตมีมากกวาเรือนแถวสงขลา  

ทั้งน้ี อัตลักษณที่แบงตัวเองออกจากผูอ่ืนโดยใชความเปนเรือนแถวแบบชิโน-โปรตุกีส 
กลุมตัวอยางสวนใหญคิดวา “ใช” ดวยเหตุผลที่สามารถสรางอัตลักษณเฉพาะที่ทําใหเกิดความ
แตกตางจากผูอ่ืน แตไมไดหมายถึงการผสมผสานทางสถาปตยกรรมที่แทจริง มีเพียงสองทานมี
ความคิดเห็นวา “ไมใช” เน่ืองจากจะทําใหเขาใจผิดวาเปนรูปแบบของการผสมผสานระหวางจีนกับ
โปรตุเกส ซึ่งความจริงแลวไมตางจากเรือนแถวของปนัง ควรสรางความเขาใจวาเปนเรือนแถวรูปแบบ
เดียวกัน 

ดังน้ัน จึงสรุปตามกรอบแนวคิดดานอัตลักษณที่มีความเปนตนเองของเรือนแถวยาน 
เมืองเกาภูเก็ต มีที่มาและอิทธิพลมาจากเมืองปนัง มะละกาและสิงคโปรเปนหลัก มีองคประกอบที่โดด
เดนคือ ทางเดินหนาอาคาร ผนังประตูทางเขาช้ันหน่ึง ชองหนาตางช้ันสองและลวดลายประดับอาคาร 
สวนอัตลักษณที่แบงตัวเองออกจากผูอ่ืน การใชเรือนแถวชิโน-โปรตุกีสสามารถแยกเรือนแถวของยาน
เมืองเกาภูเก็ตไดจากเมืองอ่ืน ๆ อยางชัดเจน ทั้งที่ไมไดมีการผสมผสานทางสถาปตยกรรมจีนและ
โปรตุเกสอยางแทจริง 
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ตอนที่ 3 การตีความ “ชิโน-โปรตุกีส” 

ตารางที่ 13  สรุปความคิดเห็นการตีความการผสมผสานของเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส 

 ตัวอยาง จีน 
(สังเกตจาก) 

โปรตุเกส 
(สังเกตจาก) 

ความเปนอ่ืน 

ระบุ สังเกตจาก 
1 ปริญญา ชูแกว ผังพ้ืน - ตะวันตก ศิลปะตะวันตก 
2 ศิวพงศ ทองเจือ ผังพ้ืน - ตะวันตก ศิลปะตะวันตก 
3 โกศล แตงอุทัย ชองประตู ลวดลาย - ปนัง ทางเดิน 
4 สมิตรา สวางเอียด ชั้นลาง ชองประตู - ปนัง ทางเดิน 
5 ดอน ลิม้นันทพิสิฐ ผังพ้ืน ชองประต ู - อังกฤษ ซุมหนาตาง หัวเสา 
6 สมยศ ปาทาน ผังพ้ืน ชองประต ู ลวดลาย ตะวันตก หัวเสาแบบตะวันตก 
7 พีรสิษฐ จันทิรา ผังพ้ืน - ตะวันตก ซุมหนาตาง หัวเสา 
8 เผด็จ วุฒิชาน ผังพ้ืน ชองประต ู - อังกฤษ ซุมหนาตางชั้นสอง 

จากตาราง การตีความลักษณะการผสมผสานทางสถาปตยกรรมเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส 
กลุมตัวอยางทั้งหมดสามารถระบุลักษณะความความเปน “จีน” โดยกลาวถึงลักษณะของผังพ้ืน ชอง
ประตูทางเขาช้ันลางเปนหลัก สวนความเปน “โปรตุกีส” มีเพียงสมยศ ปาทาน ระบุวาอาจเปน
ลวดลายที่ประดับอยูบนหัวเสา แตกลุมตัวอยางใหความเห็นถึงความเปนอ่ืนที่ปรากฏอยูบนเรือนแถว 
สวนใหญระบุมาจาก “ตะวันตก” โดยสังเกตจากซุมหนาตาง ลักษณะหัวเสาและศิลปะตะวันตก มี
สองทานระบุเจาะจงวามาจากอังกฤษ เพราะเปนชาติอาณานิคมที่มีบทบาทในยุคความรุงเรืองของ
เรือนแถว และกลุมตัวอยางองคกรทองถิ่นกลาวถึงความเปนอ่ืนของ “ชองทางเดิน” ที่มาจาก “ปนัง” 

ดอน ลิ้มนันทพิสิฐ (16 พฤษภาคม พ.ศ.2559) กลาวถึง กลุมชุมชนยานเมืองเกาภูเก็ต 
ไดมีโอกาสตอนรับเจาหนาที่จากกระทรวงวัฒนธรรมโปรตุเกสที่เดินทางมาเย่ียมชมยานเมืองเกาภูเก็ต 
โดยต้ังคําถามวา “อะไรคือองคประกอบของโปรตุเกส?” ตัวแทนเจาหนาที่ตอบวา “ไมมีสวนไหนของ
เรือนแถวที่บงบอกถึงความเปนโปรตุเกส” และยังมีขอสงสัยวาทําไมถึงเรียกวา “ชิโน-โปรตุกีส” 
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ตารางที่ 14  สรุปการทบทวนการเรียกเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส ในยานเมืองเกาภูเก็ต 

 ตัวอยาง ใช 
เปนการ

ผสมผสาน
ระหวางจีนกับ

โปรตุเกส 

ไมแนใจ 
แตถูกเรียกมา
อยางยาวนาน 

ไมใช 
แตสงเสริม

ดานการตลาด
และการ
ทองเท่ียว 

ความคิดเห็น 
 

1 ปริญญา ชูแกว -   ชิโน-โคโลเนียล 
2 ศิวพงศ ทองเจือ -   ชิโน-โคโลเนียล 
3 โกศล แตงอุทัย -   ชิโน-ยูโรเปยน 
4 สมิตรา สวางเอียด -   จีน-ฝรั่ง 
5 ดอน ลิ้มนันทพิสิฐ -   ชิโน-โคโลเนียล 
6 สมยศ ปาทาน -   ชิโน-ยูโรเปยน 
7 พีรสิษฐ จันทิรา -   เรียกตามปนัง 
8 เผด็จ วุฒิชาน -   อาเซียน-ยูโรเปยน 

จากตารางการทบทวนการเรียกเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส ในยานเมืองเกาภูเก็ต กลุม
ตัวอยางสวนใหญใหความคิดเห็นตอการเรียกเรือนแถวยานเมืองเกาภูเก็ตวา “ไมแนใจ” แตถูกเรียก
มาอยางยาวนาน มีสองทานใหความคิดเห็นวา “ไมใช” เรือนแถวที่มีการผสมผสานระหวางจีนและ
โปรตุเกส แตการเรียกชิโน-โปรตุกีสเปนการสงเสริมการตลาดและการทองเที่ยว ซึ่งประสบ
ความสําเร็จมากในปจจุบัน  

ทั้งน้ี ความคิดเห็นถาไมเรียกเรือนแถว “ชิโน-โปรตุกีส” ควรเรียกอยางไร กลุมตัวอยาง 
3 ทานใหความเห็นควรเรียกวา “ชิโน-ยูโรเปยน” ดวยเหตุผลที่ครอบคลุมถึงชาติตะวันตก อีกสองทาน
ควรเรียกวา “ชิโน-โคโลเนียล” เพราะมิติทางดานรูปแบบศิลปกรรม โกศล แตงอุทัย (16 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 ) ใหความคิดเห็นตางถึงขอขัดแยงของมิติทางการปกครอง โดยกลาวถึงคําวา “โค
โลเนียล” หมายถึงชาติอาณานิคมที่เขามาปกครองหรือการเปนเมืองข้ึน ซึ่งประเทศไทยไมเคยเปนตก
อยูภายใตชาติอาณานิคมใด ๆ จึงไมควรเรียกโคโลเนียล พีรสิษฐ จันทิรา (16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 
ควรเรียกตามรูปแบบเรือนแถวตามเมืองปนังเพราะเรือนแถวในยานเมืองเกาภูเก็ตไดรับอิทธิพลมา
จากปนังจึงควรจําแนกรูปแบบไปในทิศทางเดียวกัน สวน เผด็จ วุฒิชาน (16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ) 
ใหความเห็นควรเรียกวา “อาเซียน-ยูโรเปยน” เพราะใหความรูสึกถึงอัตลักษณของเรือนแถวใน
ภูมิภาคอาเซียน 

 
1. การทบทวนอัตลักษณเรือนแถวชิโน-โปรตุกีสจากกลุมบุคคล 
การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) จากการทําแบบสอบถามบุคคลทั่วไปโดยเนน

ที่ผูอยูอาศัยในเขตบริเวณยานเมืองเกาภูเก็ต ทําการบันทึกขอมูลในระหวางวันที่ 11-14 เมษายน พ.ศ. 
2559 จากแบบสอบถามทั้งหมด 40 ฉบับ แตถูกนํามาใชงาน 35 ฉบับ เน่ืองจากเปนชุดขอมูลที่
สมบูรณและทั้ง 35 ฉบับถูกระบุวาอยูภายใตเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส ดังตอไปน้ี 
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปทั่วไปของผูที่ถูกสัมภาษณ 

 

 

แผนภูมิที่ 5  แสดงเพศของกลุมตัวอยาง 

 

แผนภูมิที่ 6  แสดงอายุของกลุมตัวอยาง 
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แผนภูมิที ่7  แสดงลักษณะการอยูอาศัยของกลุมตัวอยาง 

แผนภูมิที่ 8  แสดงสถานภาพการอยูอาศัยของกลุมตัวอยาง 
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แผนภูมิที ่9  แสดงระยะเวลาอยูอาศัยของกลุมตัวอยาง 

แผนภูมิที ่10  แสดงแหลงที่รบัรูขอมูลเรือนแถวแบบชิโน-โปรตุกีส 
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จากแผนภูมิ 5-10 แสดงขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางทั้งหมด 35 ทาน เปนเปนเพศหญิง 
19 คน เพศชาย 16 คน อายุเฉลี่ยมากที่สุด 41-60 ป 16 คน รองลงมาคือ 21-40 ป 9 คน สวนใหญ
ระบุวาพักอยูในเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส 21 คน เปนเจาของบาน 22 คน รองลงมาคือผูเชาอาศัย 8 คน 
ดําเนินกิจการในเรือนแถว โดยพักอาศัยมากที่สุด 21-40 ป รองลงมาคือ 41-60 ป 

กลุมตัวอยางสวนใหญรูจักเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส สูงสุดจากบุคคล 20 คน เอกสาร
วิชาการ 8 คน และจากสื่อตาง ๆ 7 คน ที่เหลือไมระบุแหลงที่มา โดยกลุมตัวอยางรูจักเรือนแถวชิโน-
โปรตุกีสมามากกวา 20 ป โดยระบุวามีสถาปนิกในอดีตใหคํานิยามไว 

 
ตอนที่ 2 การเขาใจเรื่องอัตลักษณ 
1. อัตลักษณของตนเอง 

แผนภูมิที ่11  แสดงความเขาใจอัตลักษณเรอืนแถวชิโน-โปรตุกีส 

จากแผนภูมิที่ 11 กลุมตัวอยางเขาใจอัตลักษณของเรือนแถวชิโน-โปรตุกีสยานเมืองเกา
ภูเก็ต คิดวาเปนเรือนแถวที่เกิดจากการผสมผสานทางสถาปตยกรรมมากที่สุด 24 คน คิดเปน 
68.57% รองลงมาคิดวาเปนเรือนแถวที่แสดงออกถึงการผสมผสานทางเช้ือชาติ 6 คน คิดเปน 
17.14% โดยสวนใหญใหความคิดเห็นวา สามารถรับรูไดจากการมองเห็นรูปแบบภายนอกของอาคาร 
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แผนภูมิที ่12  แสดงความเขาใจเรื่องการผสมผสานรูปแบบทางสถาปตยกรรม 

จากแผนภูมิที่ 12 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาอัตลักษณของเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส
เปนการผสมผสานสถาปตยกรรมระหวางจีนและยุโรป 18 คน คิดเปน 51.42% รองลงมาคิดวาเปน 
การผสมผสานสถาปตยกรรมระหวางจีนและโปรตุกีส 12 คน คิดเปน 42.85% ทําใหเห็นวา กลุม
ตัวอยางของเมืองเกาภูเก็ตคิดวามีองคประกอบสถาปตยกรรมบางสวนที่ไดรับอิทธิพลมาจากโปรตุเกส
โดยตรง 

แผนภูมิที ่13  แสดงความเขาใจเรื่องอิทธิพลของเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส 
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จากแผนภูมิที่ 13 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญคิดวาอัตลักษณของเรือนแถวชิโน-โปร
ตุกีส ไดรับอิทธิพลมาจากประเทศใกลเคียง 25 คน คิดเปน 71.43% โดยระบุวามาจาก เมืองปนังและ
สิงคโปร รองลงมาคิดวาไดรับอิทธิพลมาจากจีนและโปรตุเกสใกลเคียงกัน 6 และ 4 คน คิดเปน 
17.14% และ 11.43% ตามลําดับ และกลุมตัวอยางไมคิดวาจะไดรับอิทธิพลมาจากจังหวัดใกลเคียง 
จากความคิดเห็นขอน้ี ทําใหทราบวาคนสวนใหญในพ้ืนที่ศึกษาทราบถึงแหลงที่มาเปนอิทธิพลหลัก
ของเรือนแถวมาจากเมืองปนัง มากกวาคิดวามาจากจีนและโปรตุเกส 

 
2. อัตลักษณที่แบงตนเองออกจากผูอ่ืน 

แผนภูมิที ่14  แสดงแตกตางระหวางชิโน-โปรตุกีสระหวางภูเก็ตและสงขลา 
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แผนภูมิที ่15  แสดงความคิดเห็นความเปนเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส 

จากแผนภูมิที่ 14-15 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญคิดวาอัตลักษณของเรือนแถว ระบุ
รูปแบบชิโน-โปรตุกีสยานเมืองเกาสงขลาแตกตางจากภูเก็ต 29 คน คิดเปน 82.86% โดยสวนใหญที่
คิดวามีความตางกันที่รูปแบบของอาคารเปนหลัก สวนความคิดเห็นวาเรือนแถวในยานเมืองเกาภูเก็ต
เปนแบบชิโน-โปรตุกีส กลาวคือ คิดวาเปนชิโน-โปรตุกีส 24 คน คิดเปน 68.57% สวนคิดวาไมใช 11 
คน คิดเปน 31.42% ดังน้ัน จากความคิดเห็นเรื่องอัตลักษณที่แบงตนเองจากผูอ่ืน กลุมตัวอยางคิดวา 
เรือนแถวในภูเก็ตมีความเปนชิโน-โปรตุกีส มากกวาเรือนแถวในยานเมืองเกาสงขลา 

3. การระบุองคประกอบเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส 

แผนภูมิที ่16  การระบุรูปแบบเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส 
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โดยใหกลุมตัวอยางเลือกแผนภาพเรือนแถวแบบตาง ๆ ที่อยูในพ้ืนที่ยานเมืองเกาภูเก็ต
และสงขลา อางอิงจากเรือนแถวรูปแบบตาง ๆ จากการที่ศึกษาไวขางตน เชน รูปแบบจีนด้ังเดิม จีน
สมัยใหม และเรือนแถวระบุรูปแบบชิโน-โปรตุกีสที่ตางกัน เชนรูปแบบหนาตาง ประตู ทางเดินหนา
อาคารและประเภทหลังคา เปนตน (ภาพที่ 55) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 55  ตัวช้ีวัดการระบุเรือนแถวรูปแบบตาง ๆ จากกลุมตัวอยาง 
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จากแผนภูมิที่ 16 พบวา กลุมตัวอยางเลือกเรือนแถวรูปแบบที่ 5 มากที่สุด 23 คะแนน 
คิดเปน 65.71% รองลงมารูปแบบที่ 6 จํานวน 21 คะแนน คิดเปน 60% ซึ่งเปนเรือนแถวที่อยูในยาน 
เมืองเกาภูเก็ต ถัดมาเปนเรือนแถวรูปแบบ 3 และ 8 จํานวน 17 และ 14 คิดเปน 48.57% และ 40% 
ตามลําดับ ซึ่งเปนเรือนแถวที่สงขลาทั้งสองหลัง จากการวิเคราะหการเลือกรูปแบบเรือนแถวชิโน- 
โปรตุกีสของกลุมตัวอยาง มีองคประกอบรวมของซุมหนาตางทรงสูงแบบตะวันตก และชองทางเดิน 
หนาอาคาร  

ทั้งน้ี รูปแบบเรือนแถวที่ถูกเลือกนอย ไดแกรูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 ซึ่งเปนเรือนแถว
แบบจีนด้ังเดิม จํานวน 2 และ 3 คะแนน คิดเปน 8.57% ตามลําดับ แสดงวากลุมตัวอยางสามารถ
จําแนกเรือนแถวที่มีรูปแบบแตกตางกันได และคิดวาเรือนแถวแบบจีนด้ังเดิมไมใชรูปแบบชิโน- 
โปรตุกีส 

แผนภูมิที่ 17  แสดงการระบุองคประกอบเรือนแถวแบบชิโน-โปรตุกีส 

การระบุองคประกอบของเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส โดยใชตัวช้ีวัดตามกรอบการวิจัย 
ประกอบดวย 

1. ทางเดินหนาอาคาร 
2. รูปทรงหลังคา 3 ประเภท ไดแก 

2.1 หลังคาทรงเกงจีน 
2.2 หลังคาทรงปนหยา 
2.3 หลังคาแบน 

3. รูปทรงหนาตาง 
3.1 หนาตางทั่วไป 
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3.2 หนาตางบานเก็ดแบบจีน 
3.3 หนาตางโคงแบบนีโอคลาสสิค 
3.4 หนาตางเหลี่ยมจั่วแบบอารทเดคโค 

4. ลวดลายประดับอาคาร 
5. อ่ืน ๆ (ระบุ) 
โดยผูวิจัย ใชแบบสอบถาบดวยภาพประกอบพรอมตารางระดับความคิดเห็นเปน 4 

ระดับ ไดแก 
นอยที่สุด = 1 คะแนน 
นอย = 2 คะแนน 
มาก  = 3 คะแนน 
มากที่สุด = 4 คะแนน 
แปลงผลเปนคะแนนเต็ม 140 คะแนน คิดเปน 100% โดยสรุปผล ดังน้ี 
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ตารางที่ 15  ระดับคาคะแนนและรอยละ องคประกอบของเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส 

องคประกอบ คาคะแนนขององคประกอบชิโน-โปรตุกีส 

เต็ม 140 คะแนน 100% 
1.ทางเดินดานหนาอาคาร 
(อาเขต หงอ คา กี่) 
 
 
 
 
 

112 80 

2.หลังคา    

         หลังคาสูงทรงเกงจีน 
 
 
 
 
 

106 75.71 

          หลังคาทรงปนหยา 

 

52 37.14 

             หลงัคาแบน 
 
 
 
 
 

54 38.57 
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ตารางที่ 15  ระดับคาคะแนนและรอยละ องคประกอบของเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส (ตอ) 

องคประกอบ คาคะแนนขององคประกอบชิโน-โปรตุกีส 

เต็ม 132 คะแนน 100% 
3 ซุมและหนาตางทรงสูง    

หนาตางทั่วไป (ไมจํากัดรูปแบบ) 83 59.28 

       หนาตางบานเกล็ดแบบจีน 
 
 
 
 
 

104 74.28 

        หนาตางฝรั่งเศส 

110 78.57 

       หนาตางสมัยใหม 
 
 
 
 
 

 

95 67.85 

4 ลวดลายประดับหนาอาคาร 
 
 
 
 

98 70 
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จากตารางที่ 15 แสดงคาคะแนนและรอยละขององคประกอบเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส 
จากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางยานเมืองเกาภูเก็ต พบวาองคประกอบที่บงบอกความเปนชิโน- 
โปรตุกีส มากที่สุดไดแก (ดูแผนภูมิ 15) 

 
1. ทางเดินหนาอาคาร   112 คะแนน คิดเปน 80% 
2. หลังคาสูงทรงเกงจีน  106 คะแนน คิดเปน 75.71% 
3. ซุมหนาตางโคงแบบนีโอคลาสสิค  110 คะแนน คิดเปน 78.57% 
4. ลวดลายประดับ    55 คะแนน คิดเปน 70% 

แผนภูมิที ่18  สรุปรอยละขององคประกอบเรือนแถวแบบชิโน-โปรตุกีส 

จากความคิดเห็นเร่ืององคประกอบของเรือนแถวแบบชิโน-โปรตุกีส วิเคราะหไดวา กลุม
ตัวอยางมีความเห็นสอดคลองกับองคประกอบอาคารตามกรอบการศึกษา โดยระบุทางเดินหนา
อาคารเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด 80% รองลงมาคือซุมหนาตางโคงแบบนีโอคลาสสิค 78.57% 
ตอมาคือรูปแบบหลังคาสูงทรงเกงจีน 75.71% และลวดลายประดับ 70% วิเคราะหไดวา คนทั่วไปใน
พ้ืนที่มีการรับรูและประสบการณการเห็นอาคารในยานเมืองเกาภูเก็ตสูง โดยเขาใจวาองคประกอบที่
เดนชัดของอาคารเรือนแถวในพ้ืนที่เปนลักษณะเดนของชิโน-โปรตุกีส 
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4. การตีความเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส 

แผนภูมิที ่19  การตีความการเรียกแถวแบบชิโน-โปรตุกีส 

แผนภูมิที ่20  การยอมรับการเรียกแถวแบบชิโน-โปรตุกีส 

จากแผนภูมิ 19-20 เร่ืองการตีความเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส ในยานเมืองเกาภูเก็ต พบวา
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นใกลเคียงกันระหวาง คิดวาเปนรูปแบบสถาปตยกรรมที่แทจริง 15 คน คิด
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เปน 42.86% และ ไมแนใจ แตเปนคําที่ใชเรียกมาอยางยาวนาน 14 คนหรือ 40%  17 คน สวนที่คิด
วา ไมใชการผสมผสานรูปแบบที่แทจริง 6 คน คิดเปน 17.14% จากความคิดเห็นขอน้ี ทําใหทราบวา 
คนสวนใหญในพ้ืนที่ยังคิดวาชิโน-โปรตุกีสเปนอัตลักษณของเรือนแถวในยานเมืองเกาภูเก็ต 

การยอมรับการเรียกรูปแบบเรือนแถวแบบชิโน-โปรตุกีส พบวากลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นใกลเคียงกัน กลาวคือ ยอมรับและไมยอมรับแตควรเรียกใชตอไป 14 และ 12 คน คิดเปน 
40% และ 34.28% สวนความคิดเห็นที่ไมยอมรับและควรเปลี่ยนคํานิยามมากที่สุด 9 คน คิดเปน 
25.71% โดยใหความเห็นเพ่ิมเติมควรเรียกเรือนแถวรูปแบบน้ีวา “ชิโน-ยูโรเปยน” “ชิโน-โคโรเนียล” 
และ “ตึกแถวเพอรานากัน” เปนตน 

จากการตีความเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส จากมุมมองคนในทองถ่ินจังหวัดภูเก็ต ทําให
วิเคราะหไดวา ถึงแมเรือนแถวภายใตคําวาชิโน-โปรตุเกส ไมเปนอัตลักษณทางสถาปตยกรรมที่แทจริง
แตคนในพ้ืนที่คอนขางยอมรับที่ใชนิยามชิโน-โปรตุกีส เพราะกลายเปนลักษณะเดนสรางความ
แตกตางจากพ้ืนที่ เมืองเกาอ่ืน ๆ ซึ่งมีความกลาววา “นึกถึงชิโน-โปรตุกีสนึกถึงภูเก็ต”  เมื่อ
เปรียบเทียบกับความคิดเห็นองคกรทองถิ่น ถึงแมทราบวาชิโน-โปรตุกีสไมเปนอัตลักษณที่แทจริง
เชนเดียวกัน แตก็ยินดีที่จะใชตอไปเพราะคิดวาคนทั่วไปมองวาคืออัตลักษณของพ้ืนที่ และสามารถ
สรางกิจกรรมการตาง ๆ ได เชน แผนที่เสนทางอาคารชิโน-โปรตุกีสในยานเมืองเกา เปนตน ซึ่ง
ขอสรุปเน้ือหาสําคัญของอัตลักษณเรือนแถวยานเมืองเกาภูเก็ต จะนําไปเปรียบเทียบกับยานเมืองเกา
สงขลาตอไป 
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บทที่ 5 
การบันทึกขอมูลภาคสนาม ยานเมืองเกาสงขลา 

ภูมิหลังของจังหวัดสงขลาและยานการคา 

เมืองสงขลาเดิมมีที่ต้ังในบริเวณ “หัวเขาแดง” และมีชาวมุสลิมเปนผูปกครอง ทั้งยังเปน
ศูนยกลางการคาในระดับนานาชาติอันนํามาสูความเจริญรุงเรืองของเมืองในระดับที่สามารถผลิต 
สกุลเงิน “ซิงกอรา” ของตนเองได ตอมาภายหลังอยุธยาไดสงกองทัพมาเพ่ือปราบปรามเมืองสงขลา
ซึ่งขณะน้ันถือเปนรัฐอิสระจนกระทั่งเมืองสงขลาแตก แตน้ันมาเมืองสงขลาหัวเขาแดงจึงหมดบทบาท
ทางการปกครอง ภายหลังชาวสงขลาไดยายถ่ินฐานอีกคร้ังหน่ึง พรอมทั้งเปลี่ยนแปลงผูปกครองเปน
ชาวจีน และเน่ืองจากความหลากหลายทางชาติพันธุของชาวสงขลาทําใหลักษณะทางสถาปตยกรรม
ในเมืองสงขลามีความหลากหลาย โดยเปนการผสมผสานระหวาง 3 วัฒนธรรม ประกอบดวย 
สถาปตยกรรมแบบไทย จีน และอิสลาม (จเร สุวรรณชาต, 2552) 

การกลาวถึงสงขลาปรากฏเปนครั้งแรกในบันทึกของพอคาและนักเดินเรือชาวอาหรับ-
เปอรเซีย ระหวางป พ.ศ. 1993-2093 ในนามของซิงกูร หรือ ซิงกอรา (สกรรจ จันทรรัตน และ สงบ 
สงเมือง, 2532) แตการสันนิษฐานคําวา “สงขลา” เพ้ียนมาจาก “สิงหลา” (สิง-หะ-ลา) หรือ “สิงขร” 
แปลวาเมืองสิงห เหตุผลที่สงขลามีช่ือวา สิงหลา สืบเน่ืองมาจากพอคาชาวเปอรเซีย อินเดีย แลนเรือ
มาคาขาย เห็นเกาะ 2 เกาะหนาเมืองสงขลา (เกาะหนู เกาะแมวในปจจุบัน) ดูคลายสิงหสองตัวหมอบ
เฝาปากทางเขาเมือง จึงเรียกเมืองวา “สิงหลา” หรือเมืองสิงห แตเพ้ียนเปน ซิงกูร หรือ ซิงกอรา 
(Singora) อีกเหตุผลกลาววา สงขลาเพ้ียนมาจากภาษาสันสกฤต วา สิงขระ หรือ สิงขรา คําไทยวา 
“สิงขร” แปลวาภูเขา เพราะชาวอินเดียแลนเรือออมแหลมมลายูมาสูฝงตะวันออก เมื่อมองจากทะเล
เขาสูฝงเมืองสงขลา เห็นภูเขาอยูเบ้ืองหนาจึงเรียกเมืองสิงขร ทําใหชาวยุโรปเรียกตามภาษาของ 
ชาวอินเดียวา “ซิงโกรา” หรือ “ซิงกอรา” ซึ่งสอดคลองกับนามเจาเมืองสงขลาต้ังแตสมัย 
กรุงศรีอยุธยามาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร มักลงทายวาคีรีซึ่งแปลวาภูเขา เชน พิชัยคีรี สุวรรณคีรี 
วิเชียรคีรี และเพชรคีรี เปนตน (สํานักงานจังหวัดสงขลา, 2546) 
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ยานเมืองเกาของจังหวัดสงขลา เปนที่รูจักกันในนาม “สงขลาบอยาง” เปนเมืองที่มี
สภาพทางภูมิศาสตรอันโดดเดนเน่ืองจากมีทะเลขนาบเมืองถึง 2 ดาน ประกอบดวยทะเลสาบสงขลา
ทางทิศตะวันตก และทะเลอาวไทยทางทิศตะวันออกของเมือง และเมื่อประกอบกับกายภาพเมืองที่มี
แนวเขาลอมรอบอยูทําใหเมืองสงขลามีลักษณะที่ต้ังที่โดดเดนกวาเมืองอ่ืน นอกจากน้ีเมืองสงขลายัง
เคยเปนเมืองทานานาชาติที่สําคัญ ตลอดจนเปนแหลงแลกเปลี่ยนสินคาในพ้ืนที่ภาคใตของ 
ประเทศไทย ซึ่งจากสาเหตุสําคัญดังกลาวทําใหพอคาจากนานาประเทศใหความสนใจเขามาคาขาย 
และต้ังถิ่นฐาน ณ เมืองสงขลาบอยางแตน้ันมา กอนที่เสนทางการเดินทางทางบกจะกลายเปนเสนทาง
หลักสําหรับการคมนาคมขนสงในเวลาตอมา 

 

ภาพที่ 56 แผนทีส่ยามสมัยพระนารายณมหาราชปรากฏช่ือเมือง สิงกอรา พิมพเมื่อ ค.ศ. 1688  
ที่มา: เอนก นาวิกมูล, สมุดภาพสงขลา มหาวชริาวุธ (กรุงเทพฯ: อมรนิทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิช
ช่ิง, 2536), 1-2. 
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ตารางที่ 17  แสดงเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรเมืองสงขลา 
ป พ.ศ. เหตุการณสําคัญ 
1893 เมืองสงขลาหัวเขาแดง 

สงขลาไดปรากฏนามครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในฐานะเมืองประเทศราช 
1993 พอคาชาวอาหรับ-เปอรเซียกลาวถึงเมืองสงขลาในจดหมายเหตุโดยเรียกเมือง

สงขลาวาเมืองสิงกูร หรือซิงกอรา 
2136 กรุงศรีอยุธยาไดสงกองทัพมาเพ่ือปราบปรามเมืองสงขลา เมืองสงขลาจึง

กลายเปนสวนหน่ึงของกรุศรีอยุธยาในที่สุด 
2160 นายจอหน จอรเดน (ดัตช) )ไดเขียนบันทึกถึงบริษัทอินเดียตะวันออกในเมือง

กัลกัตตา ประเทศอินเดีย วาควรสรางโกดังขนาดใหญในเมืองสงขลา บริษัท 
อินเดียตะวันออกกลาววาเจาเมืองสงขลาคนแรก คือ ดาโตะ โมกอล 

2185 สุลตานโมกุลมีความพยายามที่จะต้ังเมืองสงขลาหัวเขาแดงเปนรัฐอิสระจาก
สยาม กรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองจึงสงกองกําลังมา
ปราบปรามแตไมเปนผลสําเร็จ 

2223 สมเด็จพระนารายณกษัตริยแหงสยามไดยกกองทัพเรือ และกองทัพเขาลอม
เมืองสงขลา และไดสงไสศึกเขาเมืองสงขลา เมืองสงขลาจึงแตกในที่สุด 

 คนในเมืองสงขลาหัวเขาแดงไดแตกออกเปน 3 กลุมดวยกัน กลุมหน่ึงได
เดินทางไปยังกรุงศรีอยุธยา อีกกลุมอพยพไปยังเมืองไชยา และกลุมสุดทายได
ต้ังถิ่นฐานอยูใกลเคียงบริเวณเมืองสงขลาหัวเขาแดง และต้ังช่ือเมืองสงขลา
ใหมวาเมืองสงขลาแหลมสน 

2317 เมืองสงขลาแหลมสน  
มีประชากรหลายพันคนและครึ่งหน่ึงของจํานวนประชากรทั้งหมดเปนชาวจีน 

 นายเหยียง แซเฮา พอคารังนกชาวจีนไดรับการแตงต้ังเปนเจาเมืองสงขลา 
และสายตระกูลของนายเหยียงตออีก 8 รุนไดเปนเจาเมืองสงขลาตามมา 

2386 เมืองสงขลาบอยาง  
ไดถือกําเนิดและมีการต้ังศาลหลักเมือง (บริเวณถนนนางงาม) 

2408 นายเหยียง แซเฮา ถึงแกกรรมลง ตําแหนงเจาเมืองสงขลาคนถัดมาคือนาย
เถียนเสง แซเฮา ซึ่งเปนบุตรชายคนโตของนายเหยียง ทั้งยังไดเปลี่ยนจาก
นามเดิมเปน พระยาวิเชียรคีรี 

2475 เมืองสงขลาเปนจังหวัดหน่ึงของประเทศไทยจวบจนปจจุบัน 
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ภาพที่ 56 ตําแหนงการยายเมืองสงขลาต้ังแตในอดีตถึงปจจุบัน 
ที่มา: Nattanekorn Noisangiam, Management Plan of Historic Towns in Asia 

(Prince of Songkhla University, Songkhla, Thailand, 2011). 

ภาพที่ 57  แสดงตําแหนงเมืองเกาสงขลาในปจจุบัน 
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บุคคลสําคัญที่มีบทบาทกับเมืองสงขลาในอดีต  

พ.ศ. 2318 พระเจากรุงธนบุรีแตงต้ังหัวหนาจีนฮกเกี้ยน เหยียง แซเฮา นายอากรรังนก 
เปน หลวงสุวรรณคีรีสมบัติ เปนผูสําเร็จราชการเมืองสงขลา(แหลมสน)และมีสายสืบทอดตระกูล  
ณ สงขลา เปนเจาเมืองตอเน่ืองกันมาถึง 8 คน (ถึง พ.ศ. 2444) เปนเหตุใหชาวจีนเขามาผสมผสานอยู
ในเมืองน้ีคอนขางชัดเจน โดยการใหชาวจีนอพยพที่มีความชํานาญทางการคาเปนผูนําในการพัฒนา
เมือง ทําใหสงขลากลายเปนเมืองที่มีการคาและอุตสาหกรรมติดตอกับเมืองตาง ๆ ทั้งภายในและ
ตางประเทศจํานวนมากโดยเฉพาะกับจีน สิงคโปรและปนัง โดยสินคาหลักจะเปนพวกเคร่ืองเทศและ
วัสดุเครื่องใชตาง ๆ จนถูกเรียกวาเปนรากฐานของ “ทุนนิยมจีน”  

พ.ศ. 2379 พระบาทสมเด็จพระนังเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร
โปรดเกลาฯแตงต้ัง เถี้ยนเสง เปนพระยาวิเชียรคีรี  ยายเมืองสงขลาจากแหลมสนมาสราง 
สงขลาบอยาง และพระราชทานศาลหลักเมืองมาใหประดิษฐานบริเวณกลางเมือง (ศาลหลักเมือง 
ถนนนางงามในปจจุบัน) บริเวณน้ีจึงเปนเหมือนศูนยกลางของชุมชนชาวจีนที่อาศัยอยูอยางหนาแนน 

หลักฐานที่สําคัญของเมืองสงขลาบอยางที่หลงเหลืออยูถึงปจจุบัน คือกําแพงเมือง ที่ถูก
สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2379 สรางแลวเสร็จป พ.ศ. 2385 (ระหวาง พ.ศ. 2381 หัวเมืองมลายูกบฏ ยก
ทัพมาเผาเมืองจะนะ แลวเลยเขาตีเมืองสงขลา ทําใหกอสรางกําแพงเมืองลาชา) โดยกําแพงเมืองเวลา
น้ันอยูหางจากนํ้าประมาณ 40 เมตร กําแพงจากดานทิศตะวันออกถึงทิศตะวัน ตกยาวประมาณ 
1,200 เมตร ดานทิศเหนือถึงทิศใตยาว 1,00 เมตร มีปอม 8 ปอม อยูมุมเมือง 4 ปอม ดานตะวันออก
และตกอีกดานละ 2 ปอม ตัวปอมกวางและยาว 10 เมตร มีประตูเมืองเปนซุมใหญโดยรอบ 10 ประตู 
แตละประตูกวาง 3 เมตร สูง 6 เมตร ซุมเปนหลังคาจีน บนกําแพงประกอบดวยใบเสมาสี่เหลี่ยม
ขนาดกวาง 1.5 เมตร และมีประตูชองกุดอีก 10 ประตู แตละประตูกวาง 2 เมตร สูง 2.50 เมตร  
(ศรีสมร ศรีเบญจพลสงกูร, 2544) 

ช่ือประตูเมืองสงขลาที่ปรากฏหลักฐานในเอกสารโบราณ ไดแก 1. ประตูพุทธรักษา 2. 
ประตูสุรามฤทธ์ิ 3. ประตูศักด์ิสิทธ์ิพิทักษ 4. ประตูอัศนีวุธ 5. ประตูชัยยุทธชํานะ 6. ประตูบูรภาภิ
บาล 7. ประตูสนานสงคราม 8. ประตูพยัคฆนามเรืองฤทธ์ิ 9. ประตูจัณทิพิทักษ 10. ประตูมรคา
พิทักษ (ศรีสมร ศรีเบญจพลสงกูร, 2544) 
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ภาพที่ 58 แสดงผังเมืองสงขลา กําแพงเมือง ประตูและปอม 
ที่มา: ศรีสมร ศรีเบญจพลางกูร,  ประวัติศาสตรเมืองสงขลา, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: หาง
หุนสวนจํากัดภาพพิมพ, 2544). 

ภาพที่ 59 ภาพถายประตูเมือง ปอม และกําแพงเมืองสงขลาในอดีต 
ที่มา: เทศบาลเมืองสงขลา,  โครงการจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัย และแกไขชุมชนแออัดใน
เมืองสงขลา ปงบประมาณ 2552 (สงขลา: เทศบาลเมืองสงขลา, 2552), 5. 

กําแพงเมืองสงขลามีการซอมแซมมาโดยตลอด เมื่อครั้งพระยายมราช (ปน สุขุม) เปน
พระวิจิตรวรสาสน ขาหลวงพิเศษตรวจราชการเมืองสงขลา และเปนพระยาสุ ขุมนัยวินิต 
สมุหเทศาภิบาล มณฑลนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2437 – 2448) ไดรื้อกําแพงเมืองสงขลาสวนใหญเพ่ือ
ขยายถนนและปรับปรุงตัวเมืองใหกวางขึ้น โดยใชหินจากการรื้อกําแพงสวนใหญมาถมถนน ซึ่งคือ
ถนนนครนอกในปจจุบัน (ศรีสมร ศรีเบญจพลสงกูร, 2544) 
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ลักษณะยานเมืองเกาสงขลา  

หลังจากสรางกําแพงเมืองสงขลา ทําใหมีขอบเขตของเมืองยานการคาอยางชัดเจน ทําให
ชาวจีนฮกเกี้ยนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่เรงพัฒนาการใชที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่พักอาศัย 
โดยเฉพาะบริเวณศาลหลักเมืองถือเปนจุดศูนยกลางของยานคาขายในยุคน้ัน สังเกตลักษณะของ
ชุมชนเดิมและระบบถนนถูกสรางคอนไปทางใกลทะเลสาบสงขลา โดยมีประตูเมืองออกสูทานํ้าถึง 5 
ประตู ซึ่งหมายถึงการติดตอสัมพันธกับฝงทะเลสาบมีบทบาทสําคัญมากกวาฝงถนนหลัก (ถนนไทร
บุรี) ตําแหนงของประตูเมืองตอกับถนนสายเล็กเช่ือมมายังสถานที่สําคัญ ไดแกประตูศักด์ิพิทักษ เช่ือม
ผานถนนหนองจิกตรงมาสูศาลหลักเมือง ประตูอัคนีวุธ เช่ือมผานถนนยะลามาสูวัดมัชฌิมาวาส สวน
อีก 3 ประตูถูกสรางติดกัน ไดแกประตูจันพิทักษ พุทธรักษาและพิทักษมรคา สันนิษฐานนาจะเปน
ทางเขาหลักสูเมือง เช่ือมตอกับทานํ้าขนาดใหญและตลาดการคา (ปจจุบันเปนพ้ืนที่ทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย ชาวสงขลาเรียกวา ตลาดทรัพยสิน) 

ภาพที่ 60 การวิเคราะหระบบผังเมืองเกาสงขลา 
ที่มา: เทศบาลเมืองสงขลา,  โครงการจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัย และแกไขชุมชนแออัดใน
เมืองสงขลา ปงบประมาณ 2552 (สงขลา: เทศบาลเมืองสงขลา, 2552), 5. 

ถนนนครใน (ในอดีตช่ือถนนนาจะเปนภาษาจีนฮกเกี้ยน) ถือเปนถนนสายหลัก 
สายแรก ๆ ของการสรางชุมชนเมืองเกา เน่ืองจากมีความหนาแนนของอาคารทั้งสองฝงถนน 
ประกอบไปดวยรานคาและที่พักอาศัย จากบันทึกของพระสฤษด์ิจนกรณ กลาววามีหองแถว และ
อาคารพาณิชยตลอดสองขางทางบริเวณยานเมืองเกาซึ่งมีการคาขายเสื้อผา และสินคาตาง ๆ อยาง
หลากหลาย จนกระทั่งกําแพงเมืองเกาสงขลาไดถูกทลายลงเพ่ือขยายพ้ืนผิวถนนนครนอกในปจจุบัน 
อาคารดานริมฝงทะเลสาบสวนใหญจะเปนอาคารโกดังโลง ดานหลังเปนทาเทียบเรือ อาคารบางหลัง
รถบรรทุกสามารถเขาสูภายในอาคารเพ่ือทะลุไปยังทาเรือเพ่ือขนสงวัตถุดิบทางทะเลไดโดยตรง 

ทา่เรือ 

ตลาด 
ศาลหลักเมือง

 วัดกลาง 
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ภาพที ่61 แสดงตําแหนงถนนนครใน นครนอก และลกัษณะของชุมชนบริเวณยานเมืองเกา  
ที่มา: เทศบาลเมืองสงขลา,  โครงการจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัย และแกไขชุมชนแออัดใน
เมืองสงขลา ปงบประมาณ 2552 (สงขลา: เทศบาลเมืองสงขลา, 2552), 1-2. 

ถนนนครนอก เดิมหมายถึงถนนที่อยูเขตนอกเมือง ขนานแนวกําแพง ลักษณะของ 
เรือนแถวเดิมหันหนาเขาสูถนนนครใน ฝงดานถนนนครนอกจริงเปรียบเหมือนหลังบานชิดกําแพง 
ภายหลังการทุบกําแพงเมืองทําใหเรือนแถวบางหลังสรางอาคารใหมออกหันเขาถนนดวยเชนกัน 
ลักษณะของเรือนแถวบางหลังจึงมีทั้งหนาบานออกสูถนนทั้งสองดาน หรือมีการแบงกรรมสิทธ์ิซื้อขาย
ใหแกเจาของบานที่อยูริมถนนนครนอก  

หลังจากทุบกําแพงเมืองสงขลาลงเพราะตั้งใจจะขยายถนนนครนอกใหกวางขึ้น แต
การสันนิษฐานคาดวาถนนมีความกวางเทาเดิมหรือกวางขึ้นนิดหนอย แตเจาของบาน
สรางอาคารทับแนวกําแพงเมืองเดิมกวางประมาณ 3 เมตรตลอดแนว เพราะในปจจุบัน
เจาของบานริมถนนนครนอกจะตองจายคาเชารายปใหแกภาครัฐเนื่องจากไมใชที่ดินของ
ตนเอง และถาขุดลงใตอาคารดังกลาวจะพบแถวฐานกําแพงเมืองเดิม (รังสี รัตนปราการ, 

สัมภาษณเมื่อ 8 เมษายน 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประตูพิทักษมรคา 

แนวกําแพงเมืองเดิม 
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แนวหลังบานของอาคารเรือนแถวเดิม 

อาคารท่ีสรางใหมบนแนวกําแพงเมืองเดิม 

 

ภาพที ่62 เหตุการณการทุบกําแพงเมืองเดิม สังเกตลักษณะอาคารสวนหลังชิดแนวกําแพง และแนว
ถนนนครนอกเดิม 

ที่มา: Jaray Suwannachart, “Cultural landscape managent plan for tourism, case 
study of the Songkhla old town and its associations” (Ph.D. dissertation, Program of 
Architectural Management and Tourism, Graduate school Silapakorn university, 2009) 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 63  แสดงหลังอาคารเรือนแถวเดิม และอาคารที่สรางใหมบนแนวกําแพงเมือง 

แนวกําแพงเมืองเดิม 

ดานหลังของอาคารเรือนแถว 

อาคารริมถนนนครนอกฝง
 



102 

ถนนนางงาม ที่เปนที่รูจักกันเปนอยางดีน้ัน มีช่ือเดิมวา ถนนเกาหองโดยมีที่มาจาก
อาคารชุดเกาหลังแรกบนถนนสายน้ี และบนถนนสายเดียวกันยังมีสถานที่ประวัติศาสตรสําคัญของ
เมืองเกาสงขลาต้ังอยู คือ ศาลหลักเมือง และศาลเจาพอกวนอูที่ชาวสงขลาใหความเคารพนับถือ 
ตอมาถนนเกาหองไดเปลี่ยนช่ือเปนถนนนางงาม เน่ืองจากเปนการใหเกียรติแก คุณนงเยาว โพธ์ิสาสน 
(บุญญาศิวา) ซึ่งเปนผูชนะเลิศการประกวดนางสาวสงขลาทานแรก สืบเน่ืองจากบานของเธอต้ังอยูบน
ถนนสายน้ี ดังน้ันชาวเมืองสงขลาจึงเรียกถนนเกาหองวา ถนนนางงามนับแตน้ันมา 

ถนนนางงามต้ังอยูทางทิศตะวันออกของยานเมืองเกาสงขลา มีความยาวจากดานเหนือ
ถึงดานใตประมาณ 2 กิโลเมตร ถนนนางงามเปนถนนที่มีอาคารเรือนแถวไมและกออิฐยาวตลอดแนว 
นอกจากน้ีตลอดสองขางทางของถนนสายน้ียังประกอบดวยรานคาตาง ๆ มากมายเชน รานคา และ
รานอาหารช่ือดัง ทั้งอาหารไทย อาหารจีน และอาหารมุสลิม ดังน้ันจึงสามารถถือไดวาถนนสาย
ดังกลาวเปนถนนสายอาหารแหงเมืองสงขลาบอยางในปจจุบัน (โครงการจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัย
และแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชนแออัดสงขลา, 2556) 

ภาพที่ 64 ตําแหนงถนนนางงามในยานเมืองเกา และลักษณะอาคารสองฝงถนน 
ที่มา: การเคหะแหงชาติ, โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาเมืองในบริบทการอนุรักษและฟนฟู
ชุมชนที่มีคุณคา เขตเมืองเกาสงขลา (กรงุเทพฯ: การเคหะแหงชาติ, 2559) 

อาคารเรือนแถวกออิฐ ศาลหลักเมือง อาคารเกาหอง (หลัง
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เรือนแถวท่ีสันนิษฐานวาเปน 

กลุมแรกในยานเมืองเกาสงขลา 

สถาปตยกรรมเรือนแถวในยานเมืองเกาสงขลา 

จากการศึกษาเร่ืองกรรมสิทธ์ิที่ดินในยานเมืองเกาสงขลา พบเอกสารอางถึงการสราง
เมืองหลังจากการสรางกําแพงเมือง พ.ศ. 2379 ตรงกับชวงรัชการที่ 3 แตไมปรากฏหลักฐาน 
การจัดสรรกรรมสิทธ์ิที่ดินเหมือนกับเมืองเกาภูเก็ต ผูวิจัยอางถึงการศึกษาของสุภาวดี เช้ือพราหมณ 
(2546) ไดสํารวจอายุอาคารบริเวณถนนนครใน นครนครนอก พบวามีอาคารอายุ 100 ปขึ้นไปใน
รูปแบบ เรือนแถวจีนด้ังเดิมบริเวณทิศเหนือตนถนนนครใน แตในพ้ืนที่ศึกษา เรือนแถวสวนใหญมีอายุ 
30 – 60 ป และพบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคารเรือนแถวอายุประมาณ 30 ป แทรกตัวอยูในพ้ืนที่  

ภาพที่ 65 แสดงอายุเรือนแถวบริเวณถนนนครใน นครนอก 
ที่มา: สุภาวดี เช้ือพรามหณ, “ตึกแถว ผลผลิตทางกายภาพและวัฒนธรรม ในชุมชนเมืองเกา 
จังหวัดสงขลา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2546), 57. 

ทั้งน้ี มีการกลาวถึงประเด็นที่มาของเรือนแถวในเมืองเกาสงขลา วา 
แตกอนชาวสงขลาเรียกอาคารเรือนแถวบริเวณเมืองเกาถนนนครในวา “บานจีน” 

เพราะที่ตั้งอยูบริเวณชุมชนชาวจีนฮกเกี้ยน และลักษณะอาคารมีรูปแบบแตกตางไปจาก
บานทรงไทยแตไมไดมีจํานวนอาคารตอเนื่องกันมากนัก คนสงขลาเริ่มเรียกอาคารตึกแถว
หลังแรกคือ “เกาหอง” หมายถึงมีการสรางอาคารยาวตอเนื่องกันถึง 9 คูหาบริเวณริม
ถนนนางงาม เดิมใชเรียกเปนชื่อถนนเกาหอง ซึ่งถือเปนรูปแบบใหมของอาคารเรือนแถว
ในยุคนั้น (วุฒิชัย เพชรสุวรรณ, สัมภาษณเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559) 

สอดคลองกับการกลาวถึงลักษณะของบานจีนในพ้ืนที่เมืองเกาสงขลา วา 
บานจีนในสงขลาเดิมมีจํานวนคูหาประมาณ 3-5 คูหา (โดยทั่วไปไมเกิน 3 คูหา) จึง

เรียกวา”บานจีน” หรือ “ตึกจีน” ตามที่ตั้งชุมชนจีนในสมัยนั้น และการสรางเรือนแถวใน
อดีต คนสงขลาจะไมสรางอาคารที่มีผนังติดกัน โดยจะเวนในที่ดินตัวเองอยางนอย 50 
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ซม.ทําใหใหเกิดชองวางในแตละอาคาร (สุนทร พัฒนพงศ, สัมภาษณเมื่อวันที่ 8 เมษายน 
2559) 

ภาพที ่66  ลักษณะอาคารเรือนแถวในเขตเมืองเกาสงขลา 

ดังน้ัน พอที่สรุปไดวาลักษณะของยานเมืองเกาสงขลากอรางสรางตัวจากกลุมวัฒนธรรม
จีนฮกเกี้ยนเปนหลัก โดยวางตัวอาคารเปนลักษณะคูหายาวสองฝงถนน โดยเร่ิมจากถนนนครใน เมื่อ
เริ่มหนาแนนขึ้นจึงขยายตัวออกสูถนนนครนอกและนางงามตามลําดับ โดยมากแลวประชากรใน 
ยานเมืองเกาสงขลามาจากครอบครัวที่มีฐานะรํ่ารวย เน่ืองจากในอดีตกลุมคนรุนแรก ๆ ที่เขามา
ประกอบอาชีพคาขายกับชาวตางชาติลวนเปนชาวจีนที่อพยพมาจากแผนดินใหญ ทั้งน้ีคนจีนยังมี
ความสนิทสนมกับพอคาชาวจีนจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ มากกวาคนไทยซึ่งเปนคนพ้ืนถ่ิน เชน ชาวจีนจาก 
จีนแผนดินใหญ สิงคโปร เมืองมะละกา และเมืองปนัง ซึ่งผลจากการคาขายกับชาวตางชาติน่ีเองที่ได
สงอิทธิพลถึงรูปแบบความเช่ือ รูปแบบการดํารงชีวิต และรูปแบบสถาปตยกรรมในยานเมืองเกา
สงขลา 

การจําแนกรูปแบบเรือนแถวในยานเมืองเกาสงขลา 

จากการทบทวนเอกสารและลงสํารวจพ้ืนที่จริงบริเวณยานเมืองเกาสงขลา โดยอาศัย 
การระบุรูปแบบอาคารเรือนแถวภาคีคนรักสงขลา (2553) ไดจําแนกเรือนแถวคาขายไว 4 รูปแบบ 
ไดแก 

รูปแบบที่ 1 แบบจีนด้ังเดิม (พ.ศ. 2379 หรือ ค.ศ. 1836) มักสรางเปนอาคารกลุมใหญ 
ติดถนนมีสวนคาขายอยูสวนหนา เน่ืองจากอาคารมีความยาวจึงมีคอรดกลาง เปนพ้ืนที่เปดโลง มี 
บอนํ้า ซักลาง หองนํ้าหองสวม อาคารดานหลังเปนสวนพักอาศัย (Mansion) ลักษณะโครงสรางหลัก
เปนกําแพงรับนํ้าหนัก รูปทรงหลังคาแบบจีน กระเบ้ืองหลังคาดินเผาโคงแบบจีน (กระเบ้ืองกาบู)  
ชองเปดเล็ก มีลายปูนปนประดับเล็กนอย บางหลังมีการย่ืนหลังคากันสาดออกจากตัวอาคาร 

ลักษณะ “บานจีน” ตอเนื่อง 3 คหูา ลักษณะการเรือนโดยเวนผนังจากแนวเขต
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ภาพที่ 67  แสดงรูปแบบเรือนแถวแบบจีนด้ังเดิม 

รูปแบบที่ 2 แบบจีนประยุกต (พ.ศ. 2420 หรือ ค.ศ. 1877) เปนอาคารที่ไดรับอิทธิพล
ตะวันตกมากขึ้น เปนลักษณะอาคารเพ่ือการคาขายเปนหลัก อาคารสวนหนาดานลางจะใชคาขาย แต
สวนบนช้ันสองเปนพ้ืนที่เก็บของ บางหลังจะมีเจาะพ้ืนเปนชองสําหรับชักรอกสินคา แตยังคงเวน
คอรดกลาง เปนสวนเอกประสงคแยกจากสวนพักอาศัยเหมือนกับรูปแบบแรก โครงสรางพัฒนาเปน
แบบเสาคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ันสองเปนโครงสราง คาน ตง และพ้ืนไม รูปทรงหลังคามีทั้งแบบจั่ว
และปนหยา มุงดวยกระเบ้ืองวาวดินเผาหรือกระเบ้ืองกาบกลวยแบบจีน  ชองเปดหนาตางกวางและ
สูงถึงพ้ืนดานบนมีซุมโคงประดับดวยลวดลายแบบตะวันตก บางหลังมีระเบียงดานหนาช้ันสอง 

ภาพที่ 68  แสดงรูปแบบเรือนแถวแบบจีนประยุกต หรือจีนพาณิชย 

รูปแบบที่ 3 แบบจีนรวมสมัย (พ.ศ. 2470 หรือ ค.ศ. 1927) เปนอาคารทรงตึก 2-4 ช้ัน 
สําหรับคาขาย คือมีพ้ืนที่คาขายตลอดทั้งช้ัน 1 ของอาคาร ช้ัน 2 ข้ึนไป เปนสวนพักอาศัย โครงสราง
หลักเปนคอนกรีตเสริมเหล็กกออิฐฉาบปูน หลังคาสวนใหญเปนหลังคาแบนใชเปนดาดฟา ดานหนา
เปนชองเปดสี่เหลี่ยมบานหนาตางกระจก มีลวดลายปูนปนหรือหัวเสาแบบตะวันตก บางหลังมีสวน
ระเบียงสวนดานหนาช้ัน 2 – 4 (สวนพักอาศัย) 
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ภาพที่ 69  แสดงรูปแบบเรือนแถวแบบจีนสมัยใหม 

รูปแบบที่ 4 แบบชิโน-โปรตุกีส (พ.ศ. 2439 หรือ ค.ศ. 1896) สถาปตยกรรมจีน
ประยุกตกับอิทธิพลตะวันตก มีลักษณะคลายกับอาคารที่พบในสิงคโปรและมาเลเซีย โดยเฉพาะที ่
มะละกาและปนัง แตลักษณะของทางเดินหนาอาคาร (หงอคาขี่) น้ันไมเดนชัดนักเมื่อเทียบกับรูปแบบ
ชิโน-โปรตุกีสของจังหวัดภูเก็ต 

ภาพที่ 70  แสดงรูปแบบเรือนแถวแบบชิโน-โปรตุกีส 

การสํารวจภาคสนามบริเวณยานเมืองเกาสงขลา 

จากการจําแนกและระบุรูปแบบเรือนแถวบริเวณยานเมืองเกาสงขลา โดยภาคี 
คนรักเมืองสงขลา (2553) อาคารเรือนแถวในพ้ืนที่ทั้งหมด 645 หลัง  พบอาคารแบบจีนด้ังเดิม 92 
หลัง จีนประยุกต 89 หลัง จีนสมัยใหม 63 หลัง และชิโน-โปรตุกีส 43 หลัง ทั้งน้ีผูวิจัยไดทําการลง
สํารวจพ้ืนที่ยานเมืองเกาสงขลา (มกราคม 2559) ตามที่ถูกระบุรูปแบบชิโน-โปรตุกีส (ดังภาพ 71 – 
73) 
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1. การระบุรูปแบบอาคาร 
ชิโน-โปรตุกีส ของจังหวัดสงขลาไดรับทั้งอิทธิพลจีนและตะวันตก ลักษณะอาคารจึงเปน

แบบปนังและสิงคโปร อาคารจะสรางชิดถนนบางครั้งมีทางเดินดานหนาอาคาร ชองกลางอาคารม ี
ชองโลงสําหรับบอนํ้าและสวมและมีอาคารดานหลังอีกอาคารหน่ึง อาคารมีสองช้ันในสมัยแรกและมี
สามช้ันในสมัยหลัง ใชอิฐกอสรางแบบจีน โครงสรางเปนกําแพงรับนํ้าหนักในสมัยแรก ในสมัยหลังเปน
โครงสรางเสา-คานคอนกรีตเสริมเหล็ก วัสดุมุงหลังคาเปนกระเบ้ืองดินเผา เชนกระเบ้ืองกาบกลวย
แบบจีน ตอมาย่ืนกันสาดและอาคารมุมจะเปนทรงปนหยา ในชวงหลังมีการเพ่ิมระเบียงกันสาดและ
แผงบังหลังคา (Parapet) เนนลวดลายประดับในสวนชองเปดซึ่งมักเปนสวนโคง หนาตางมักเปน 
บานเกล็ดไมเปดยาวถึงพ้ืน ในสมัยหลังมีการประดับลายปูนปนในสวนชองเจาะ หัวเสา ระเบียงและ
ค้ํายัน เปนลวดลายแบบตะวันตก  

สุภาวดี เช้ือพราหมณ (2546) แบงประเภทของเรือนแถวชิโน-โปรตุกีสตามรูปทรง
หลังคาพบไดทั่วไปสลับกับตึกแถวแบบตาง ๆ ในยานเมืองเกาคือ  

1. ตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีส 2-3 ช้ันหลังคาปนหยา สํารวจพบบนถนนนครในแบบ 3 
ช้ัน 1 หลัง 1 คูหา บนถนนนครนอกแบบ 2 ช้ัน 1 หลัง 1 คูหา และถนนยะลาแบบ 3 ช้ัน 1 หลัง 4 
คูหาตอเน่ือง เปนรูปแบบเฉพาะพบไดที่จังหวัดสงขลา นักวิชาการในพ้ืนที่เคยระบุวาเปน เรือนแถว
แบบ “สงขลาสไตล” 

ภาพที่ 74  แสดงเรือนแถวที่ระบุรูปแบบชิโน-โปรตุกีส ประเภทหลังคาปนหยา 

 
 
2. ตึกแถวชิโน-โปรตุกีส 2-3 ช้ันหลังคาจั่วยาวตอเน่ือง เปนรูปแบบที่พบไดมากที่สุดใน

ยานเมืองเกาบนถนนทั้งสามสาย สวนใหญจะเปนอาคารเรือนแถวยาว 1-3 คูหาตอเน่ือง มีทั้ง 2 และ 
3 ช้ัน แตอาคาร 3 ช้ัน อาคารบางหลังมีระเบียงดานหนาช้ัน 2 และช้ัน 3 ลักษณะของหลังคาเปนจ่ัว
ทรงยอดแหลม วัสดุหลังคาเปนสังกะสีหรือกระเบ้ืองลอนสมัยใหม 
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ภาพที ่75  แสดงเรือนแถวที่ระบุรูปแบบชิโน-โปรตุกีส ประเภทหลังจั่วตอเน่ือง 

3. ตึกแถวชิโน-โปรตุกีส 2-3 ช้ันช้ันหลังคาแบน สวนใหญพบบริเวณถนนนครนอก 
เน่ืองจากเปนอาคารที่สรางใหม ลักษณะเปนอาคาร 1-2 คูหา 2-3 ช้ัน มีทั้งที่เปนหลังคาแบนธรรมดา
และเปนดาดฟาที่ขึ้นไปใชประโยชนได ขอสังเกตอาคารเรือนแถวประเภทน้ีจะเนนขอบกันตกช้ันบน
ประดับลวดลายหรือระบุปที่กอสรางบนขอบดานหนาอาคาร 

ภาพที ่76  แสดงเรือนแถวที่ระบุรูปแบบชิโน-โปรตุกีสประเภทหลังคาแบน 

ลักษณะรวมทางสถาปตยกรรมของเรือนแถว 

1. ผังพื้นเรือนแถวแบบจีนด้ังเดิม ทั้งน้ีขอกลาวถึงเรือนแถวแบบจีนด้ังเดิมใน 
ยานเมืองเกาสงขลาเน่ืองจากสามารถอางอิงเปนตนแบบจีนฮกเกี้ยน เพ่ือเปรียบเทียบผังพ้ืนกับ 
เรือนแถวรูปแบบชิโน-โปรตุกีส ของจังหวัดสงขลาและภูเก็ต อาคารเรือนแถวจีนสรางขึ้นในชวงป พ.ศ. 
2379 เปนตนมา มักเปนอาคารกลุมใหญสรางติดถนน มีสวนคาขายอยูดานหนา เน่ืองจากที่ดินแปลง
ยาว จึงเปดคอรดตรงกลางเปนบอนํ้า ซักลางและสวม สวนดานหลังเปนที่พักอาศัย อาคารมีทั้ง 
ช้ันเดียวและสองช้ัน ผนังกออิฐฉาบปูนเปนกําแพงรับนํ้าหนัก โครงสรางหลังคาเปนไมมุงดวยกระเบ้ือง
ดินเผาโคงแบบจีน กระเบ้ืองกาบกลวยควํ่าและหงาย ชองหนาตางเปนชองเปดทําดวยไมขนาดเล็ก
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และแคบ ไมนิยมทํากันสาด มีลวดลายประดับบางตามสันหลังคา เชิงชายและชองเปด ในลักษณะ 
ปูนปนเขียนสี พบมาชวงตอนตนดานทิศเหนือไปถึงชวงกลางของถนนนครใน 

 

ภาพที่ 77 เรือนแถวจีนด้ังเดิมเลขที่ 98 ถนนนครในของนางปราณี สาครินทร 
ที่มา: การเคหะแหงชาติ, โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาเมืองในบริบทการอนุรักษและฟนฟู

ชุมชนที่มีคุณคา เขตเมืองเกาสงขลา (กรุงเทพฯ: การเคหะแหงชาติ, 2559) 

พ้ืนท่ีคาขายในอดีต คอรทกลางบาน (บอน้ํา ซักลาง) 
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ภาพที่ 78  ลักษณะทางสถาปตยกรรมจีนด้ังเดิม (จีนฮกเกี้ยน) 
ที่มา: การเคหะแหงชาติ, โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาเมืองในบริบทการอนุรักษและฟนฟู
ชุมชนที่มีคุณคา เขตเมืองเกาสงขลา (กรุงเทพฯ: การเคหะแหงชาติ, 2559) 
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2. ผังพื้นเรือนแถวภายใตรูปแบบชิโน-โปรตุกีส โดยทั่วไปของเรือนแถวในยานเมืองเกา
สงขลา มีลักษณะผังพ้ืนแบบหนาแคบแตยาว ความกวางของอาคารมีความตางกันต้ังแต 3.5 – 6 
เมตร โดยจะยกพ้ืนขึ้นจากถนนประมาณ 30-50 ซม. กระจัดกระจายอยูในพ้ืนที่ สวนใหญเปนอาคาร 
2-3 คูหาตอเน่ือง ผังพ้ืนภายในยังยึดระบบความเช่ือทางคติจีนโดยแบงโครงสรางการสอยหลัก 3 สวน 
คือ พ้ืนที่สวนตัว (Private) เชนหองนอน พ้ืนที่ใชสอยรวมกัน เชน ลานโลงเอนกประสงค 
(Courtyard) บอนํ้า ซักลาง ครัว และพ้ืนที่สาธารณะ (Public) คือ พ้ืนที่คาขายตําแหนงดานหนาช้ัน
ลางของอาคาร โดยมีการกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคารในยานเมืองเกาสงขลาวา 

อาคารเรือนแถวแบบจีนด้ังเดิมเปนภูมิปญญาที่ติดตัวชาวจีนฮกเกี้ยนและชางกอสรางใน
ยุคที่อพยพมาจากแผนดินใหญ ไดนํารูปแบบ วิธีการกอสรางและวัสดุกอสรางมาจากแผนดินแม 
สังเกตไดจาก อาคารมีผนังหนา หนาตางนอย ชายคาสั้น กระเบ้ืองหลังคาแผนใหญแผนใหญและหนัก 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศที่ประเทศจีนเปนเมืองหนาว ลักษณะของอาคารจึงตองทําใหอบอุน แต
สงขลาเปนเมืองที่มีฝนตกหนักและความช้ืนสูงทําใหอยูอาศัยไมสบาย เมื่อมีการสรางอาคารหรือ
เปลี่ยนจากอาคารเดิม จึงสรางใหอาคารโปรงข้ึน มีหนาตางเพ่ิมมากข้ึน หลังคาสูงชันและชายคา 
ยาวขึ้น และรูปแบบของผังพ้ืนภายในไมเปลี่ยนจากเดิมมากนัก เพราะชาวจีนยังคงยึดหลักฮวงจุย
อยางเครงครัด (รังสี รัตนปราการ, 2559) 

จากการสํารวจผังพ้ืนเรือนแถวที่ระบุรูปแบบชิโน-โปรตุกีส สวนใหญเปนอาคารพาณิชย
เพ่ือการคาขายสิ่งของดานหนาอาคาร พ้ืนที่สวนหนาจึงเปนสวนโลงไมมีผนังกั้นแตละคูหา สวนกลาง
เปนพ้ืนที่วางของคอรทกลางบาน ซึ่งบางหลังมีขนาดชองเปดคอรทที่เล็กลงและไมปรากฏบอนํ้าและ
พ้ืนที่ซักลางกลางบาน แตก็เปดเปนชองตามความเช่ือในคติจีน พ้ืนที่สวนหลังของบานเปนพ้ืนที่ครัว
และรับประทานอาคาร และพ้ืนที่พักอาศัย สวนหองนอนจะอยูบนพ้ืนช้ันสองและช้ันสาม 
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กรณีศึกษาเรือนแถวในรูปแบบชิโน-โปรตีกีส ประเภทหลังคาปนหยา 

บานเลขที่ 185 ถนนนครนอก อายุประมาณ 80 ป 

ภาพที ่79 การวิเคราหผังพ้ืนและพ้ืนที่ภายในของเรือนแถวเลขที ่185 
ที่มา: สุภาวดี เช้ือพรามหณ, “ตึกแถว ผลผลิตทางกายภาพและวัฒนธรรม ในชุมชนเมือง
เกา จังหวัดสงขลา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2546), 129-131. 
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ภาพที่ 80  องคประกอบภายนอกของเรือนแถวเลขที่ 185 
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กรณีศึกษาเรือนแถวในรูปแบบชิโน-โปรตุกีส ประเภทหลังคาจ่ัวตอเนื่อง 2คูหา  
บานเลขที่ 95 และ 97 ถนนนครนอก อายุประมาณ 80 ป 
ลักษณะพิเศษ มีระเบียงดานหนาช้ันสอง 

 
าพที ่81 การวิเคราหผังพ้ืนและพ้ืนที่ภายในของเรือนแถวเลขที่ 95 และ 97 
ที่มา: สุภาวดี เช้ือพรามหณ, “ตึกแถว ผลผลิตทางกายภาพและวัฒนธรรม ในชุมชนเมืองเกา 
จังหวัดสงขลา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2546), 124-126. 
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ภาพที่ 82  องคประกอบภายนอกของเรือนแถวเลขที ่95 และ 98 
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กรณีศึกษาเรือนแถวในรูปแบบชิโน-โปรตุกีส ประเภทหลังคาแบน 
บานเลขที่ 10/9 ถนนนครนอก อายุประมาณ 60 ป  
ลักษณะพิเศษ ตอเติมเปนอาคาร 3 ช้ัน จากเรือนแถวแบบจีนด้ังเดิมเลขที่ 127  

ถนนนครใน 

ภาพที่ 83 การวิเคราะหผังพ้ืนและพ้ืนที่ภายในของเรือนแถวเลขที ่10/9 
ที่มา: สุภาวดี เช้ือพรามหณ, “ตึกแถว ผลผลิตทางกายภาพและวัฒนธรรม ในชุมชนเมืองเกา 

จังหวัดสงขลา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2546), 57. สํารวจภาคสนามโดยผูวิจัย 
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ภาพที่ 84  องคประกอบภายนอกของเรือนแถวเลขที ่10/9 

คอร์ทกลางบ้าน 

สว่นเช่ือมตอ่อาคาร 

อาคารเดิม นอน 

นอน 

ครัว                      

รับประทานอาหาร 
พืน้ท่ีพกั

 

คอร์ทกลางบ้าน 
ดาดฟ้า 

หลงัคาแบน (ดาดฟ้า) 

กนัสาดด้านหน้า

อาคาร 

เสากลมประดบั  

ซุ้มหน้าตา่งโค้ง  
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2. องคประกอบภายนอกเรือนแถวภายใตรูปแบบชิโน-โปรตุกีส 
ลักษณะภายนอกของเรือนแถวที่ระบุรูปแบบชิโน-โปรตุกีส ในยานเมืองเกาสงขลา มี

ความแตกตางจากองคประกอบหลักที่ระบุไวไดแก มีชองทางเดินหนาอาคาร ซุมหนาตางแบบ
ตะวันตกและหลังคาทรงสูง จากการสํารวจพบองคประกอบภายนอก ดังน้ี 

2.1 ชองทางเดินหนาอาคาร พบวา จากอาคารเรือนแถวที่ระบุรูปแบบชิโน-โปร
ตุกีสทั้งหมด 43 หลัง ปรากฏทางเดินหนาอาคารเพียงแค 5 หลัง เปนอาคารเรือนแถว 3 คูหาตอเน่ือง
บนถนนนครในและนางงาม ลักษณะทางเดินดังกลาวไมตอเน่ืองกับอาคารขางเคียง โดยอาคารเรือน
แถวที่มีทางเดินดานหนา ถูกสรางในยุคหลังประมาณ 30-60 ป เน่ืองจากเจาของบานไดสงลูกหลาน
ไปเรียนตอที่ปนัง เมื่อกลับมาจึงนํารูปแบบอาคารที่ปนังมาสรางในพ้ืนที่ บางหลังรื้ออาคารเดิมแบบจีน
ออกแลวสรางใหม บางหลังรื้อแคอาคารคาขายสวนหนา แลวสรางอาคารสองช้ันโดยดันผนังทางเขา
ช้ันที่ 1 เขาไปประมาณ 1.50 เมตร จึงเกิดเปนทางเดินหนา ซึ่งไมสามารถตอเน่ืองกับอาคารขางเคียง
ได เพราะเรือนแถวของสงขลาไมไดสรางเผื่อทางเดินไวต้ังแตแรก และถนนดานหนาคอนขางแคบ จึง
นิยมสรางอาคารติดถนน (สุนทร พัฒนพงศ, 2559) 

ภาพที่ 85  ทางเดินหนาอาคารของเรือนแถวระบุรูปแบบชิโน-โปรตุกีสในยานเมืองเกาสงขลา 

2.2 ซุมหนาตางแบบตะวันตก ดานหนาอาคาร การสํารวจเรือนแถวระบุรูปแบบ 
ชิโน-โปรตุกีสในยานเมืองเกาสงขลา พบวาไมไดจําแนกเปน 3 รูปแบบเหมือนเรือนแถวของจังหวัด
ภูเก็ต แตสวนใหญเปนหนาตางแบบบานเปดคูทรงสูง ซุมหนาตางโคง ไมมีคียโสตนตรงกลางของซุม 
เวนระยะระหวางหนาตางประมาณ 60 ซม.จึงนิยมประดับเสากลมหรือเหลี่ยมระหวางชองหนาตางซึ่ง
เปนลักษณะที่แตกตางจากเรือนแถวของภูเก็ต และการเจาะชองเปดในแตละชวงอาคารไมไดเปน 3 
ชองเสมอไป แตจํานวนชองหนาตางจะขึ้นอยูกับความกวางของอาคาร 
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ภาพที ่86  ลักษณะหนาตางและซุมประดับหัวเสาดานหนาอาคารช้ัน 2 และ ช้ัน 3 

2.3 หลังคาทรงสูง จากการจําแนกเรือนแถวระบุรูปแบบชิโน-โปรตุกีสดวยประเภท
ของหลังคา 3 แบบ เรือนแถวสวนใหญในพ้ืนที่เมืองเกาสงขลาเปนหลังคาจั่วทรงสูงปลายตรงใชกับ
เรือนแถวที่มี 2-3 คูหาตอเน่ือง แตไมไดเปนหลังคาแบบเดียวกันตอเน่ืองตลอดแนวถนนเหมือนกับ
เรือนแถวของยานเกาภูเก็ต หลังคาจั่วทรงสูงสํารวจพบมากที่สุดบริเวณถนนนครในและถนนนางงาม 
เรือนแถวบนถนนนครนอกสวนใหญใชหลังคาแบน 

ภาพที่ 87 ความหลากหลายของหลังคาเรือนแถวบนถนนนครใน 
ที่มา: การเคหะแหงชาติ, โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาเมืองในบริบทการอนุรักษและฟนฟู
ชุมชนที่มีคุณคา เขตเมืองเกาสงขลา (กรุงเทพฯ: การเคหะแหงชาติ, 2559). 

2.4 ผนังประตูทางเขาชั้น 1 อาคารเรือนแถวระบุรูปแบบชิโน-โปรตุกีส สวนใหญ
ของยานเมืองเกาสงขลาเปนอาคารสําหรับการคาขาย จึงใชรูปแบบผนังประตูทางเขาช้ัน 1 เปนประตู
บานเฟยมไมหรือประตูเหล็กยืดเปนหลัก พบเรือนแถวแค 2 หลังที่ถนนนครในและนครนอก ที่มี
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รูปแบบผนังประตูทางเขาคลายกับแตไมไดยึดตามสัดสวนตามเรือนแถวภูเก็ต ทั้งน้ีผนังที่มีชองประตู
ทางเขาใหญตรงกลางและหนาตางสองขาง พบในเรือนแถวพักอาศัยแบบจีนด้ังเดิม 

 

ภาพที ่88 รูปแบบชองผนังประตูทางเขา สวนใหญเปนบานเฟยมไมและประตูเหล็กยืด พบแค 2 
หลังที่มีผนังชองประตูทางเขาคลายเรือนแถวภูเก็ต 

 

ภาพที่ 89 รูปแบบชองผนังประตูทางเขาแบบประตูบานเปดตรงกลางและหนาตางสองขาง พบใน
เรือนแถวพักอาศัยแบบจีนด้ังเดิมเพียงหลังเดียว 

2.5 ลวดลายประดับอาคาร ที่ปรากฏบนเรือนแถวระบุรูปแบบชิโน-โปรตุกีส มีไม
มากนักเมื่อเทียบกับเรือนแถวในยานเกาภูเก็ต ตําแหนงของลวดลายประดับบนเรือนแถวที่สํารวจพบ 
ดังน้ี 

2.5.1 ลวดลายประดับเหนือซุมหนาตางช้ันสองและช้ันสาม สวนใหญเปนลาย
พรรณพฤกษามงคลตามคติจีน เชนดอกโบต๋ัน ดอกสับปะรด แทรกอยูระหวางที่วางระหวางซุม
หนาตาง เปนลวดลายปูนปนแบบนูนตํ่า 
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ภาพที่ 90  แสดงลวดลายประดับเหนือซุมหนาตางช้ันสองและสาม 

2.5.2 ลวดลายเสาประดับ เรือนแถวระบุรูปแบบชิโน-โปรตุกีสของยานเกา
สงขลามีลักษณะพิเศษคือนิยมประดับดวยเสาโรมันรัหวางชองหนาตาง มีทั้งเสากลมเรียบหรือเสา
เหลี่ยมลายตรง วางบนฐานเสาที่นิยมใสลายดอกไม และจะวางบนขอบกันสาดย่ืนประมาณ 60 ซม. 
สวนหนาอาคาร ช้ันที่ 2 และ 3 โดยจะทําซ้ําตลอดขึ้นอยูกับชวงความกวางของอาคาร 

ภาพที่ 91  การประดับดวยเสาทรงโรมันระหวางชองหนาตาง 

2.5.3 ลวดลายประดับขอบกันสาดช้ันบนสุด สวนใหญเปนอาคารเรือนแถว
ประเภทหลังคาแบนที่เปนขอบกันตกดาดฟา แตนิยมกอสรางเปนขอบอาคารประดับดวยหัวเสาหรือ
แผนปายตราสัญลักษณ บอกปพ.ศ.ที่สรางหรือสัตวตามราศรีของเจาของบาน เพ่ิมความวิจิตรใหแก
ดานหนาของอาคารมากขึ้น 

 
 



125 

ภาพที่ 92  การประดับลวดลายในสวนขอบกันตกดาดฟา 
 

2.6 องคประกอบอ่ืน ๆ ที่แตกตางจากเรือนแถวในยานเกาภูเก็ต สํารวจพบเฉพาะ
เรือนแถวระบุรูปแบบชิโน-โปรตุกีสของยานเมืองเกาสงขลา และแตกตางจากองคประกอบที่ระบุไว
ทั่วไปอยางชัดเจน ไดแก การย่ืนระเบียงช้ันสองและช้ันสาม การย่ืนกันสาดหนาอาคารและค้ํายัน
ประดับปูนปน 

 
 

ภาพที ่93  องคประกอบเฉพาะเรือนแถวระบุรูปแบบชิโน-โปรตุกีสยานเมืองเกาสงขลา 
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การทบทวนอัตลักษณของเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส ยานเมืองเกาสงขลา 

1. การทบทวนอัตลักษณเรือนแถวชิโน-โปรตุกีสจากกลุมองคกรทองถ่ิน 
จากระเบียบวิธีวิจัย การทบทวนอัตลักษณของเรือนแถวชิโน-โปรตุกีสยานเมืองเกา

สงขลา โดยใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Contents Analysis)จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง
นักวิชาการที่มีสวนรวมกับเมืองเกาจํานวน 2 ทาน ไดแก 

1. อาจารย ดร.จเร สุวรรณชาติ อาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงลา และที่ปรึกษาภาคีคนรักเมืองสงขลา 

2. อาจารย ดร.สุภาวดี เช้ือพราหมณ อาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วิทยานิพนธเรื่อง “ตึกแถว ผลผลิตทางกายภาพและวัฒนธรรมในชุมชน 
เมืองเกา จังหวัดสงขลา” มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546 

กลุมตัวอยางจากองคกรทองถิ่นเทศบาลนครสงขลาจํานวน 2 ทาน ไดแก 
3. คุณสมศักด์ิ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรี เทศบาลนครสงขลา 
4. คุณวุฒิชัย เพชรสุวรรณ ศึกษานิเทศกชํานาญการ องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา 

และนักประวัติศาสตรทองถิ่น 
กลุมตัวอยางที่มีสวนรวมกับองคกรเมืองเกาจํานวน 4 ทานไดแก 
5. คุณรังสี รัตนปราการ ประธานภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม 
6. คุณสืบสกุล ศรีสุข ผูอํานวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม 
7. คุณศิริพร ศรีสุข เลขานุการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม 
8. คุณสุนทร พัฒนพงศ มัคคุเทศกทองถิ่นเมืองเกาสงขลา  
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางแบบเจาะจงทั้งสามกลุม สามารถสรุปความคิดเกี่ยวกับ

การทบทวนอัตลักษณชิโน-โปรตุกีส แยกเปน 3 ตอนไดดังน้ี (ดูแบบสัมภาษณในภาคผนวก ข.) 
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูถูกสัมภาษณ  

ตารางที่ 18  ตารางสรุปขอมูลทั่วไปของผูถูกสัมภาษณ 

 กลุมตัวอยาง สถานะ เพศ อายุ ท่ีอยู รูจัก 
ชิโน- โปร

ตุกีส 

แหลงท่ีมา 

1 จเร สุวรรณชาต ิ อาจารย ชาย 41-60 นอกเขต รูจัก เอกสาร 
2 สุภาวด ีเชื้อพราหมณ อาจารย หญิง 21-40 นอกเขต รูจัก เอกสาร 
3 สมศักดิ์ ตันติเศรณ ี เทศบาล ชาย 41-60 นอกเขต รูจัก เอกสาร 
4 วุฒิชัย เพชรสุวรรณ เทศบาล ชาย 41-60 นอกเขต รูจัก บุคคล 
5 รังสี รัตนปราการ เมืองเกา ชาย 80 เมืองเกา รูจัก บุคคล 
6 สืบสกุล ศรีสุข เมืองเกา ชาย 60-80 เมืองเกา รูจัก เอกสาร 
7 ศิริพร ศรีสุข เมืองเกา หญิง 41-60 เมืองเกา รูจัก บุคคล 
8 สุนทร พัฒนพงศ เมืองเกา ชาย 41-60 เมืองเกา รูจัก เอกสาร 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูถูกสัมภาษณ ทั้งหมด 8 ทาน แบงเปนผูชาย 6 ทาน ผูหญิง 2 
ทาน อายุเฉลี่ย 41-60 ป กลุมตัวอยางทั้งหมดพักนอกเขตเมืองเกา แตมีสถานะที่เกี่ยวของกับองคกร
เมืองเกา เชนภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม 

กลุมตัวอยางทั้งหมดรูจักเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส สวนใหญรูจักจากเอกสารวิชาการ และ
การเรียกตอ ๆ กันมา โดยระบุวาชิโน-โปรตุกีส มาจากการเรียกเรือนแถวจีนผสมตะวันตกที่เร่ิมเรียก
มาจากภูเก็ต สวนหน่ึงกลาววาเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส ปรากฏอยูในสารารุกรมไทยภาคใต เร่ือง 
“ลักษณะทางสถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณ” 

วุฒิชัย เพชรสุวรรณ (สัมภาษณวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559) กลาวถึง การเรียกชิโน- 
โปรตุกีส ในสวนของชิโนชัดเจนวาคือจีน แตโปรตุกีสน้ัน นาจะมีความเกี่ยวของกับการที่ชาติโปรตุเกส
เปนชาติแรกที่เขามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเคยมีสวนเกี่ยวของกับดินแดนภาคใตของ
ประเทศไทยที่ ปตตานี สงขลาและภูเก็ต จึงใชคําเรียก “โปรตุกีส” ที่มีความรุงเรืองในอดีต เปน
ตัวแทนของชาติตะวันตกทั้งหมด เหมือนกับที่เรียกคนตางชาติวา “ฝรั่ง” แตไมไดจําเพาะเจาะจงวา
เปนชาติใด 
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ตอนที่ 2 อัตลักษณของชิโน-โปรตุกีส 

ตารางที่ 19  สรุปความคิดเห็นอัตลักษณความเปนตนเอง 

 กลุมตัวอยาง ท่ีมาของ
เรือนแถว 

อิทธิพลท่ี
ไดรับ 

ลักษณะท่ีโดดเดนของเรอืนแถว 

ทาง 
เดนิ 

หนา 
ตาง 

หลัง 
คา 

ลวด 
ลาย 

อ่ืน ๆ 

1 จเร สุวรรณชาติ ปนัง  จีน ตะวันตก      
2 สุภาวด ีเชื้อพราหมณ มะละกา ปนัง จีน ตะวันตก      
3 สมศักดิ์ ตันติเศรณ ี ปนัง  จีน ตะวันตก     เสา 
4 วุฒิชัย เพชรสุวรรณ ปนัง ภูเก็ต ภูเก็ต     เสา 
5 รังสี รัตนปราการ ปนัง ภูเก็ต ภูเก็ต     ระเบียง 
6 สืบสกุล ศรีสุข มะละกา ปนัง จีน ตะวันตก      เสา 
7 ศิริพร ศรีสุข  ภูเก็ต      
8 สุนทร พัฒนพงศ ปนัง จีน ตะวันตก     ระเบียง 

จากตาราง 19 อัตลักษณที่บงบอกความเปนตัวเองของเรือนแถวจังหวัดสงขลา กลุม
ตัวอยางสวนใหญใหความเห็นวาเรือนแถวยานเมืองเกาสงขลาเปนรูปแบบจีน แตมีอาคารที่เปลี่ยน
รูปแบบเปนจีนผสมตะวันตกหรือยุโรปแทรกอยูในพ้ืนที่ มีที่มาจากปนังในสมัยที่เจาของเรือนแถวสง
ลูกหลานไปเรียนตอที่ปนัง และกลุมตัวอยางบางสวนใหความเห็นวาเรือนแถวที่ระบุรูปแบบชิโน-โปร
ตุกีส มีที่มาจากภูเก็ตในยุคที่เหมืองแรรุงเรือง คนจีนในสงขลาเปนคนคาขายเมื่อร่ํารวยขึ้นจึงไดนํา
รูปแบบอาคารจากภูเก็ตที่คิดวาทันสมัยมาสรางในพ้ืนที่ โดยสวนใหญใหความเห็นวาเรือนแถวไดรับ
อิทธิพลจากจีนและตะวันตก แตอาจไดรับมาจากปนังหรือภูเก็ตอีกตอมา 

กลุมตัวอยางทั้งหมดใหความเห็นวาอัตลักษณที่แสดงความเปนชิโน-โปรตุกีสของสงขลา 
ไดแกซุมโคงหนาตางทรงสูง เสาและลวดลายประดับ ระเบียงดานหนา รองลงมาคือรูปแบบหลังคา
ทรงสูงแตรวมถึงหลังคาแบนดวยเชนกัน ในสวนองคประกอบของทางเดินหนาอาคาร กลุมตัวอยาง
ไมไดเห็นวาเปนอัตลักษณที่โดดเดนของเรือนแถวยานเมืองเกาสงขลา 
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ภาพที่ 94  แสดงองคประกอบที่เปนอัตลักษณของเรือนแถวระบุรูปแบบชิโน-โปรตุกีสสงขลา 

ตารางที่ 20  สรุปความคิดเห็นอัตลักษณที่แบงตนเองจากผูอ่ืน  

 กลุมตัวอยาง แตกตางจากภูเกต็ ความคิดเห็น ชิโน-โปรตุกีส 

แตกตาง ไมแตกตาง  ใช ไมใช 
1 จเร สุวรรณชาต ิ   ไมมีทางเดิน ลวดลายนอยกวา   
2 สุภาวด ีเชื้อพราหมณ   แตกตางท่ีรูปทรงหลังคา   
3 สมศักดิ์ ตันติเศรณี    ไมมีทางเดิน    
4 วุฒิชัย เพชรสุวรรณ   ไมมีทางเดิน เสา    
5 รังสี รัตนปราการ   ไมมีทางเดิน มีระเบียง   
6 สืบสกุล ศรีสุข   ไมมีทางเดิน มีระเบียง   
7 ศิริพร ศรีสุข   ไมมีทางเดิน มีนอยกวา   
8 สุนทร พัฒนพงศ   ไมมีทางเดิน  3 ชั้น มีระเบียง   

จากตารางสรุปความคิดเห็นอัตลักษณที่แบงตัวเองออกจากผูอ่ืน กลุมตัวอยางสวนใหญ
ใหความเห็นวา เรือนแถวในยานเมืองเกาสงขลาแตกตางจากเมืองเกาภูเก็ต นักวิชาการทั้งสองทาน
มองเร่ืองมิติองคประกอบทางสถาปตยกรรม ของทางเดิน ลวดลายและรูปทรงหลังคา กลุมตัวอยาง
องคกรทองถิ่นและองคกรทองถิ่นมีความคิดเห็นที่กระจัดกระจาย ทั้งในมิติของปริมาณเรือนแถว และ
องคประกอบทางสถาปตยกรรมในสวนไมมีทางเดินหนาอาคาร มีระเบียง บางหลังมีความสูง 3 ช้ัน ซึ่ง
แตกตางจากเรือนแถวยานเมืองเกาภูเก็ต  

ทั้งน้ี อัตลักษณที่แบงตัวเองออกจากผูอ่ืนโดยใชความเปนเรือนแถวแบบชิโน-โปรตุกีส 
กลุมตัวอยางทั้งหมดคิดวา “ไมใช” ดวยเหตุผลเรือนแถวชิโน-โปรตุกีสที่สงขลาไมสามารถสราง 
อัตลักษณเฉพาะที่ทําใหเกิดความแตกตางจากผูอ่ืนได เพราะรูปแบบการผสมผสานไมชัดเจน โดย 
บางทานกลาวโดยสรุปวา “ถาจะดูเรือนแถวชิโน- โปรตุกีส ควรไปดูที่ภูเก็ต” ทั้งน้ีจาก กลุมตัวอยาง
ยกเวนนักวิชาการ ยังเช่ือวามีเรือนแถวชิโน-โปรตุกีสอยูจริง แตไมใชที่สงขลา  
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ดังน้ัน จึงสรุปตามกรอบแนวคิดดานอัตลักษณที่มีความเปนตนเองของเรือนแถวชิโน- 
โปรตุกีสยานเมืองเกาสงขลา มีที่มาและอิทธิพลมาจากเมืองปนังและภูเก็ตเปนหลัก มีองคประกอบที่
โดดเดนคือ ซุมหนาตางช้ันสอง เสาและลวดลายประดับอาคาร แตเรือนแถวในกลุมน้ีถือวาไมใช 
อัตลักษณที่แทจริงของยานเมืองเกาสงขลา เพราะนาจะใหความสําคัญของเรือนแถวจีนด้ังเดิมที่มี
ความเปนอัตลักษณของความเปนตนเองมากกวา สวนอัตลักษณที่แบงตัวเองออกจากผูอ่ืน การระบุ
เรือนแถวชิโน-โปรตุกีสสามารถสรางความเขาใจในรูปแบบที่แตกตางจากรูปแบบตาง ๆ ในพ้ืนที่ได แต
เขาใจวาเรือนแถวกลุมน้ีของสงขลาไมใชชิโน-โปรตุกีสที่แทจริง เพราะไมมีทางเดินหนาอาคาร ซึ่ง
แตกตางจากเรือนแถวชิโน-โปรตุกีสที่ภูเก็ตอยางชัดเจน 

 

ภาพที่ 95 เรือนแถวแบบจีนด้ังเดิมในยานเมืองเกาสงขลาแสดงความเปนอัตลักษณของตนเอง
มากกวาเรือนแถวระบุรูปแบบชิโน-โปรตุกีส 

 
 
ตอนที่ 3 การตีความ “ชิโน-โปรตุกีส” 

ตารางที่ 21  สรุปความคิดเห็นการตีความการผสมผสานของเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส 

 ตัวอยาง จีน 
(สังเกตจาก) 

โปรตุเกส 
(สังเกตจาก) 

ความเปนอ่ืน 

ระบุ สังเกตจาก 
1 จเร สุวรรณชาติ ผังพ้ืน - ตะวันตก ชองหนาตาง ลวดลาย 
2 สุภาวดี เชื้อพราหมณ ผังพ้ืน - ตะวันตก ชองหนาตาง 
3 สมศักดิ์ ตันติเศรณ ี - - ตะวันตก ชองหนาตาง เสา 
4 วุฒิชัย เพชรสุวรรณ - - ปนัง รูปแบบอาคาร 
5 รงัสี รัตนปราการ ผังพ้ืน  - ภูเก็ต รูปแบบอาคาร 
6 สืบสกุล ศรีสุข - - ตะวันตก หัวเสา 
7 ศิริพร ศรีสุข - - ตะวันตก ซุมหนาตาง หัวเสา 
8 สุนทร พัฒนพงศ - - ปนัง รูปแบบอาคาร 
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จากตารางที่ 21 การตีความลักษณะการผสมผสานทางสถาปตยกรรมเรือนแถวระบุ
รูปแบบชิโน-โปรตุกีส กลุมตัวอยาง 3 ทานสามารถระบุลักษณะความความเปน “จีน” โดยกลาวถึง
ลักษณะของผังพ้ืน กลุมตัวอยางที่เหลือใหความเห็นวาไมแสดงออกถึงความเปนจีนในดานหนาของ
อาคารและทั้งหมดใหความเห็นวาไมมีความเปน “โปรตุกีส” แตกลุมตัวอยางใหความเห็นถึงความอ่ืน
ที่ผสมผสานอยูบนเรือนแถว สวนใหญระบุมาจาก “ตะวันตก” โดยสังเกตจากซุมหนาตาง ลักษณะหัว
เสาและลวดลาย มี 3 ทานระบุเจาะจงวามาจากปนังและภูเก็ต เพราะมีอิทธิพลกับชวงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคาร 

จเร สุวรรณชาติ (นักวิชาการทองถ่ิน,วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559) กลาววา “การที่จะ
สังเกตเรือนแถวกลุมน้ี ก็ไมปรากฏลักษณะความเปนจีนที่ดานหนาอาคาร มีแตผังพ้ืนอาคารซึ่งบุคคล
ทั่วไปไมสามารถรับรูได สวนที่ปรากฏเดนชัดคือซุมโคงหนาตางทรงสูงสวนช้ันบนของอาคารแสดงถึง
ความเปนตะวันตก ดังน้ันถาจะระบุกลุมเรือนแถวของจังหวัดสงขลา ควรแยกเรือนแบบจีนกับเรือน
แบบตะวันตกใหชัดเจน” 

ตารางที่ 22  สรุปการทบทวนการเรียกเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส ในยานเมืองเกาสงขลา 

 ตัวอยาง ใช 
เปนการ

ผสมผสาน
ระหวางจีนกับ

โปรตุเกส 

ไมแนใจ 
แตถูกเรียกมา
อยางยาวนาน 

ไมใช 
แตสงเสริมดาน
การตลาดและ
การทองเท่ียว 

 
ความคิดเห็น 

 

1 จเร สุวรรณชาติ -   ชิโน ยูโรเปยน 
2 สุภาวด ีเชื้อพราหมณ -   ชิโน ยูโรเปยน 
3 สมศักดิ์ ตันติเศรณ ี -   ชิโน ยูโรเปยน 
4 วุฒิชัย เพชรสุวรรณ -   ชิโน ยูโรเปยน 
5 รังสี รัตนปราการ -   ชิโน ยูโรเปยน 
6 สืบสกุล ศรีสุข -   ชิโน ยูโรเปยน 
7 ศิริพร ศรีสุข -   จีน ฝรั่ง 
8 สุนทร พัฒนพงศ -   ชิโน ยูโรเปยน 

จากตารางการทบทวนการเรียกเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส ในยานเมืองเกาสงขลา กลุม
ตัวอยางสวนใหญใหความคิดเห็นตอการเรียกเรือนแถวยานเมืองเกาภูเก็ตวา “ไมแนใจ” แตถูกเรียก
มาอยางยาวนาน มีเพียงหน่ึงทานใหความคิดเห็นวา “ไมใช” เรือนแถวที่มีการผสมผสานระหวางจีน
และโปรตุเกส แตการเรียกชิโน-โปรตุกีส เปนการสงเสริมการตลาดและการทองเที่ยว สืบสกุล ศรีสุข 
(ผูจัดการภาคคนรักเมืองสงขลา, 8 เมษายน พ.ศ. 2559) กลาววา “การเรียกเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส 
สรางความเขาใจใหรับรูถึงรูปแบบที่เฉพาะของเรือนแถวของคนทั่วไปมายาวนาน อีกทั้งสามารถ
สงเสริมเอกลักษณการทองเที่ยวไดอีกทางหน่ึงดวย” 

ทั้งน้ี ความคิดเห็นถาไมเรียกเรือนแถว “ชิโน-โปรตุกีส” ควรเรียกอยางไร กลุมตัวอยาง
สวนใหญใหความเห็นสอดคลองกันควรเรียกวา “ชิโน-ยูโรเปยน” ดวยเหตุผลที่ครอบคลุมถึงชาติ
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ตะวันตกมากกวาจะเจาะจงเฉพาะโปรตุเกส รวมถึงยังสอดคลองกับการนิยามของนักวิชาการทองถิ่น
ถึงการเรียกเรือนแถวกลุมน้ี 

วุฒิชัย เพชรสุวรรณ (นักประวัติศาสตรทองถ่ิน, 8 เมษายน พ.ศ.2559) กลาววา “ควร
เรียกเรือนแถวกลุมน้ีวา ชิโน-ยูโรเปยน ตามคํานิยามของศาสตราจารยสุธิวงศ พงศไพบูลย ที่เคย
อธิบายการใชคํายูโรเปยนจะหมายถึงศิลปะสถาปตยกรรมของชาวยุโรปที่เขามามีอิทธิพลตอเรือนแถว
ยานเมืองเกาสงขลา และสามารถทําใหเกิดความเชาใจที่แตกตางจากกลุมอ่ืนไดอยางชัดเจน” 

1. การทบทวนอัตลักษณเรือนแถวชิโน-โปรตุกีสจากบุคคลทั่วไป 
การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) จากการทําแบบสอบถามบุคคลทั่วไปโดยเนน

ที่ผูอยูอาศัยในเขตบริเวณยานเมืองเกา และเกี่ยวของกับเรือนแถวที่ระบุรูปแบบชิโน-โปรตุกีส ทําการ
บันทึกขอมูลในระหวางวันที่ 7-10 เมษายน พ.ศ. 2559  จากแบบสอบถามทั้งหมด 40 ฉบับ แตถูก
นํามาใชงาน 33 ฉบับ เน่ืองจากเปนชุดขอมูลที่สมบูรณ ดังตอไปน้ี 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปทั่วไปของผูที่ถูกสัมภาษณ 

แผนภูมิที่ 21  แสดงเพศของกลุมตัวอยาง 
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ต่ํากวา่หรือเทียบเทา่ 21 ปี 

21-40 ปี 

41-60 ปี 

61 ปีขึน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 22  แสดงอายุของกลุมตัวอยาง 

แผนภูมิที่ 23  แสดงลักษณะการอยูอาศัยของกลุมตัวอยาง 
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แผนภูมิที่ 24  แสดงสถานภาพการอยูอาศัยของกลุมตัวอยาง 

แผนภูมิที่ 25  แสดงระยะเวลาอยูอาศัยของกลุมตัวอยาง 
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แผนภูมิที่ 26  แสดงแหลงที่รับรูขอมูลเรือนแถวแบบชิโน-โปรตุกีส 

จากแผนภูมิ 21-26 แสดงขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางทั้งหมด 33 ทาน เปนเปนเพศ
หญิง 21 คน เพศชาย 12 คน อายุเฉลี่ยมากที่สุด 41-60 ป รองลงมาคือ 21-40 ป สวนใหญพักอยูใน
เขตเมืองเกา 20 คน และระบุวาพักอยูในเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส 4 คน เปนเจาของบาน 16 คน 
รองลงมาคือผูอยูอาศัย 12 คน โดยพักอาศัยมากที่สุด 21-40 ป รองลงมาคือ 41-60 ป  

กลุมตัวอยางสวนใหญรูจักเรือนแถวชิโน-โปรตุกีสจาก 3 แหลงใกลเคียงกัน กลาวคือ 
จากเอกสารวิชาการ 14 คน จากบุคคล 13 คน และจากสื่อตาง ๆ 10 คน ที่เหลือไมระบุแหลงที่มา 
โดยกลุมตัวอยางรูจักเรือนแถวชิโน-โปรตุกีสมามากกวา 20 ป 

 
ตอนที่ 2 การเขาใจเรื่องอัตลักษณ 
1. อัตลักษณของตนเอง 

10 

14 
13 

0

5

10

15

สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารวิชาการ บคุคล 



136 

12 

20 

1 
0
5

10
15
20
25

การผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรม 

เฉพาะจีนและโปตเุกส จีน ยโุรป จีน อ่ืน ๆ 

แผนภูมิที่ 27  แสดงความเขาใจอัตลักษณเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส 

จากแผนภูมิที่ 27 กลุมตัวอยางเขาใจอัตลักษณของเรือนแถวชิโน-โปรตุกีสยานเมืองเกา
สงขลา คิดวาเปนเรือนแถวที่เกิดจากการผสมผสานทางสถาปตยกรรมมากที่สุด 22 คน คิดเปน 
66.66% รองลงมา คิดวาเปนเรือนแถวที่แสดงออกถึงการผสมผสานทางเช้ือชาติ 8 คน คิดเปน 
24.24% โดยสวนใหญใหความคิดเห็นวา สามารถรับรูไดจากการมองเห็นรูปแบบภายนอกของอาคาร 

แผนภูมิที่ 28  แสดงความเขาใจเรื่องการผสมผสานรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
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เรือนแถวท่ีเกิดจากการผสมผสานทางสถาปัตยกรรม 

เรือนแถวท่ีแสดงออกถงึการผสมผสานของเชือ้ชาติ 

เรือนแถวท่ีมีลกัษณะท่ีเดน่ 
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จากแผนภูมิที่ 28 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญคิดวาอัตลักษณของเรือนแถวชิโน- 
โปรตุกีส เปนการผสมผสานสถาปตยกรรมระหวางจีนและยุโรป 20 คน คิดเปน 60.60% รองลงมาคิด
วาเปนการผสมผสานสถาปตยกรรมระหวางจีนและโปรตุกีส 12 คน คิดเปน 36.36% ดังน้ัน จาก
ความคิดเห็นเร่ืองการผสมผสานรูปแบบทางสถาปตยกรรม ถึงแมวาเรียกเรือนแถวกลุมน้ีวาชิโน- 
โปรตุกีส แตก็เขาใจวาเปนการผสมผสานระหวางจีนและยุโรปมากกวาจีนและโปรตุเกสโดยตรง 

แผนภูมิที่ 29  แสดงความเขาใจเรื่องอิทธิพลของเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส 

จากแผนภูมิที่ 29 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญคิดวาอัตลักษณของเรือนแถวชิโน- 
โปรตุกีส ไดรับอิทธิพลมาจากประเทศใกลเคียง 19 คน คิดเปน 57.57% โดยระบุวามาจาก เมืองปนัง
และมะละกา รองลงมาคิดวาไดรับอิทธิพลมาจากจังหวัดใกลเคียง 12.12% โดยระบุวามาจากจังหวัด
ภูเก็ตเปนหลัก จากความคิดเห็นขอน้ี โปรตุเกส มีเพียงกลุมตัวอยางประมาณ 10% ที่มีความคิดวา
เรือนแถวชิโน-โปรตุกีส จากประเทศอิทธิพลหลักคือจีนและโปรตุเกส  

 

2. อัตลักษณที่แบงตนเองออกจากผูอ่ืน 

7 
3 

19 

4 

0

5

10

15

20

อิทธิพลของเรือนแถวชิโนโปตกีุส 

จีน โปตเุกส ประเทศข้างเคียง (อาเซียน) จงัหวดัใกล้เคียง 



138 

แผนภูมิที่ 30  แสดงแตกตางระหวางชิโน-โปรตุกีสระหวางสงขลาและภูเก็ต 

แผนภูมิที่ 31  แสดงความคิดเห็นความเปนเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส 

จากแผนภูมิที่ 30-31 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญคิดวาอัตลักษณของเรือนแถวระบุ
รูปแบบชิโน-โปรตุกีสยานเมืองเกาสงขลาแตกตางจากภูเก็ต 23 คน คิดเปน 69.69% โดยสวนใหญที่
คิดวามีความตางกันที่องคประกอบสวนทางเดินหนาอาคารเปนหลัก สวนความคิดเห็นวาเรือนแถวใน
ยานเมืองเกาเปนแบบชิโน-โปรตุกีสไมแตกตางกันมาก กลาวคือ คิดวาเปนชิโน-โปรตุกีส 14 คน คิด
เปน 42.42% สวนคิดวาไมใช 19 คน คิดเปน 57.58% ดังน้ีจากความคิดเห็นเรื่องอัตลักษณที่แบง
ตนเองจากผูอ่ืน ถึงแมวากลุมตัวอยางคิดวาเรือนแถวรูปแบบชิโน-โปรตุกีสจะตางกับภูเก็ต แตก็ยัง
ยอมรับวามีเรือนแถวกลุมน้ีอยูในเมืองเกาสงขลาดวย 
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3. การระบุองคประกอบเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส 

แผนภูมิที่ 32  การระบุรูปแบบเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส 

โดยใหกลุมตัวอยางเลือกแผนภาพเรือนแถวแบบตาง ๆ ที่อยูในพ้ืนที่ยานเมืองเกาสงขลา
และภูเก็ต อางอิงจากเรือนแถวรูปแบบตาง ๆ จากการที่ศึกษาไวขางตน เชน รูปแบบจีนด้ังเดิม  
จีนสมัยใหม และเรือนแถวระบุรูปแบบชิโน-โปรตุกีสที่ตางกัน เชนรูปแบบหนาตาง ประตู ทางเดิน
หนาอาคารและประเภทหลังคา เปนตน (ภาพที่ 96) 
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ภาพที่ 96  ตัวช้ีวัดเรือนแถวรูปแบบตาง ๆ เพ่ือระบุจากกลุมตัวอยาง 
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จากแผนภูมิที่ 32 พบวา กลุมตัวอยางเลือกเรือนแถวรูปแบบที่ 8 มากที่สุด 24 คะแนน 
คิดเปน 72.72% รองลงมารูปแบบที่ 3 จํานวน 18 คะแนน คิดเปน 54.54% ซึ่งเปนเรือนแถวที่อยูใน
ยานเมืองเกาสงขลา อันดับ 3 เปนเรือนแถวรูปแบบ 6 และ 5 จํานวน 17และ 16 ตามลําดับ คิดเปน
ประมาณ 51.5% ซึ่งเปนเรือนแถวที่ภูเก็ต จากการวิเคราะหการเลือกรูปแบบเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส
ของกลุมตัวอยาง มีองคประกอบรวมของ ซุมหนาตางทรงสูงแบบตะวันตก  แตเปนที่นาสังเกตเรือน
แถวรูปแบบที่ 8 ที่ถูกเลือกมากที่สุด ไมมีชองทางเดินปรากฏหนาอาคาร อาจเปนความคุนเคยที่เห็น
จากเรือนแถวในยานเมืองเกาสงขลา 

ทั้งน้ี รูปแบบเรือนแถวที่ถูกเลือกนอย ไดแกรูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 ซึ่งเปนเรือนแถว
แบบจีนด้ังเดิม จํานวน 8 คะแนน คิดเปน 24.25% แสดงวายังมีกลุมตัวอยางไมสามารถจําแนก 
เรือนแถวที่มีรูปแบบแตกตางกันไดและยังคิดวาเรือนแถวทุกหลังในยานเมืองเกาเปนแบบชิโน-โปร
ตุกีส สวนเรือนแถวรูปแบบที่ 7 ของยานเมืองเกาภูเก็ตไดรับเลือกนอยคือ 6 คะแนน คิดเปน 18.18% 
ถึงแมวาจะเปนเรือนแถวที่มีทางเดินหนาอาคารแตไมปรากฏรูปแบบซุมหนาตางทรงสูง 

แผนภูมิที่ 33  แสดงการระบุองคประกอบเรือนแถวแบบชิโน-โปรตุกีส 
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การระบุองคประกอบของเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส โดยใชตัวช้ีวัดตามกรอบการวิจัย 
ประกอบดวย 

1. ทางเดินหนาอาคาร 
2. รูปทรงหลังคา 3 ประเภท ไดแก 

2.1 หลังคาทรงเกงจีน 
2.2 หลังคาทรงปนหยา 
2.3 หลังคาแบน 

3. รูปทรงหนาตาง 
3.1 หนาตางทั่วไป 
3.2 หนาตางบานเก็ดแบบจีน 
3.3 หนาตางโคงแบบนีโอคลาสสิค 
3.4 หนาตางเหลี่ยมจั่วแบบอารทเดคโค 

4. ลวดลายประดับอาคาร 
5. อ่ืน ๆ (ระบุ) 
โดยผูวิจัย ใชแบบสอบถาบดวยภาพประกอบพรอมตารางระดับความคิดเห็นเปน 4 

ระดับ ไดแก 
นอยที่สุด = 1 คะแนน 
นอย = 2 คะแนน 
มาก  = 3 คะแนน 
มากที่สุด = 4 คะแนน 
แปลงผลเปนคะแนนเต็ม 132 คะแนน คิดเปน 100% โดยสรุปผล ดังน้ี 
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ตารางที่ 23  ระดับคาคะแนนและรอยละ องคประกอบของเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส 

องคประกอบ คาคะแนนขององคประกอบชิโน-โปรตุกีส 

เต็ม 132 คะแนน 100% 
1.ทางเดินดานหนาอาคาร 
(อาเขต หงอ คา กี่) 
 
 
 
 

95 71.9 

2.หลังคา    

         หลังคาสูงทรงเกงจีน 
 
 

57 43.2 

          หลังคาทรงปนหยา 

 

27 20.5 

           หลังคาแบน 
 
 
 
 
 

44 33.3 
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ตารางที่ 23  ระดับคาคะแนนและรอยละ องคประกอบของเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส (ตอ) 

องคประกอบ คาคะแนนขององคประกอบชิโน-โปรตุกีส 

เต็ม 132 คะแนน 100% 
3 ซุมและหนาตางทรงสูง    

       หนาตางทั่วไป  
      (ไมจํากัดรูปแบบ) 44 33.3 

       หนาตางบานเกล็ดแบบจีน 
 
 
 
 
 

47 35.6 

        หนาตางฝรั่งเศส 

64 48.5 

       หนาตางสมัยใหม 

33 25 

4 ลวดลายประดับหนาอาคาร 
 
 
 
 
 

55 41.7 
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จากตารางที่ 23 แสดงคาคะแนนและรอยละขององคประกอบเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส 
จากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางยานเมืองเกาสงขลา พบวาองคประกอบที่บงบอกความเปนชิโน- 
โปรตุกีส มากที่สุดไดแก (ดูแผนภูมิที่ 34) 

 
1. ทางเดินหนาอาคาร   95 คะแนน คิดเปน 71.9%  
2. หลังคาสูงทรงเกงจีน  57 คะแนน คิดเปน 43.2%  
3. ซุมหนาตางโคงแบบนีโอคลาสสิค  64 คะแนน คิดเปน 48.5% 
4. ลวดลายประดับ    55 คะแนน คิดเปน 41.7% 

แผนภูมิที่ 34  สรุปรอยละขององคประกอบเรือนแถวแบบชิโน-โปรตุกีส 

จากความคิดเห็นเร่ืององคประกอบของเรือนแถวแบบชิโน-โปรตุกีส วิเคราะหไดวา กลุม
ตัวอยางระบุทางเดินหนาอาคารและซุมหนาตางโคงแบบนีโอคลาสสิค เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด 
แตเรือนแถวระบุรูปแบบ ชิโน-โปรตุกีสของยานเกาเมืองสงขลาปรากฏชองทางเดินนอยมาก สวน
รูปแบบของหลังคาสูงทรงเกงจีนไมปรากฏในเรือนกลุมน้ี แตเปนหลังคาเรือนแถวแบบจีนที่พบเห็นได
ทั่วไปในยานเมืองเกา ซึ่งขึ้นอยูกับประสบการณของกลุมตัวอยางในพ้ืน 
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4. การตีความเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส 

แผนภูมิที่ 35  การตีความการเรียกเรือนแถวแบบชิโน-โปรตุกีส 

แผนภูมิที่ 36  การยอมรับการเรียกเรือนแถวแบบชิโน-โปรตุกีส 
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ความเห็นเร่ืองการเรียกเรือนแถวชิโนโปตกีุส 

ใช่ เป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ 

ไมแ่น่ใจ แตถ่กูเรียกมาอยา่งยาวนาน 

ไมใ่ช่ รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
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การยอมรับความเป็นชิโนโปรตกีุส 

ยอมรับ ไมย่อมรับ แตค่วรใช้ตอ่ไป ไมย่อมรับ ควรเปลี่ยน 
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จากแผนภูมิ 35-36 เรื่องการตีความเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส ในยานเมืองเกาสงขลา 
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมแนใจในเรือนแถวรูปแบบชิโน-โปรตุกีส แตเปนคําที่ใชเรียกมา 
อยางยาวนาน 17 คน คิดเปน 51.51% รองลงมาคิดวาไมใชการผสมผสานรูปแบบที่แทจริง 10 คน 
คิดเปน 30.30% มีแค 5 คนหรือ 15.15% คิดวาเปนรูปแบบสถาปตยกรรมที่แทจริง 

การยอมรับการเรียกรูปแบบเรือนแถวแบบชิโน-โปรตุกีส พบวากลุมตัวอยางมี 
ความคิดเห็นใกลเคียงกัน กลาวคือ ไมยอมรับและควรเปลี่ยนคํานิยามมากที่สุด 14 คน คิดเปน 
42.42% โดยใหความเห็นเพ่ิมเติมควรเรียกเรือนแถวรูปแบบน้ีวา “ชิโน-ยูโรเปยน” “ตึกแถวจีนผสม
ฝรั่ง” และ “เรือนแถวตะวันตก” เปนตน สวนความคิดเห็นรองลงมา ไมยอมรับแตควรเรียกใชตอไป 
จํานวน 10 คน คิดเปน 30.30% โดยใหเหตุผลวา “ก็ใชเรียกอยูแลว ก็ควรเรียกตอไป” และ “ไมรู
ควรจะเรียกวาอะไร” ในสวนความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

จากการตีความเรือนแถวชิโน-โปรตุกีสดังกลาว ทําใหวิเคราะหไดวา ถึงรูปแบบ 
การผสมผสานสถาปตยกรรมชิโน-โปรตุเกส ยังมีขอสงสัย คนในพ้ีนที่ยอมรับและไมยอมรับ แตก็ยอม
ที่ใชนิยามชิโน-โปรตุกีสตอไป เมื่อเปรียบเทียบกับความคิดเห็นนักวิชาการและองคกรทองถิ่น 
ที่พยายามจะจําแนกเรือนแถวกลุมน้ีออกจากเรือนแถวอิทธิพลหลัก และสรางคํานิยามใหมที่ถูกตอง
และเหมาะสม เน่ืองจากเมื่อศึกษาเชิงลึกพบไมปรากฏการผสมผสานรูปแบบสถาปตยกรรมที่แทจริง 
ดังน้ันจึงเปนหนาที่ที่จะสรางความเขาใจในอัตลักษณของเรือนแถวใหกับคนในพ้ืนที่และนักทองเที่ยว
ตอไป 
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บทที่ 6 
บทสรปุ และขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัย 

1. สาระสาํคญัของการวิจยั 
การศึกษาวิจัย ทบทวนการรับรูอัตลักษณภายใตคําวา "ชิโน-โปรตุกีส" ในมุมมองของ

คนทองถ่ิน มุงเนนที่จะอธิบายปรากฏการณกอรูปทางสถาปตยกรรมโดยอาศัยกรอบแนวคิดจาก
อิทธิพลที่เกิดขึ้นจาก “ชิโน” (ชาวจีน) และ “โปรตุกีส” (ชาวตะวันตก) และการศึกษาพยายามที่จะ
อธิบายอัตลักษณจากสิ่งที่ปรากฏในเรือนแถวภาคใต ทั้งคาบสมุทรฝงตะวันออกและคาบสมุทรฝง
ตะวันตกโดยใชกระบวนการวิเคราะหเปรียบเทียบจากงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวของ การเก็บขอมูล
ภาคสนาม และขอมูลความคิดเห็นของบุคคลในพ้ืนที่ นําไปสูบทสังเคราะหเน้ือหาใหไดขอสรุปตอบ
คําถามเกี่ยวกับรูปแบบ “ชิโน-โปรตุกีส” ซึ่งเปนประเด็นหลักของการศึกษาวิจัย 

2. สาระสาํคญัของวัตถุประสงคการศึกษา 
2.1 เพ่ือศึกษาความเปนมา อิทธิพลและ ลักษณะทางสถาปตยกรรมของเรือนแถว

คาบสมุทรภาคใต 
2.2 เพ่ือทบทวนคํานิยาม “ชิโน-โปรตุกีส” ที่ใชอธิบายอัตลักษณทางสถาปตยกรรม

ของเรือนแถวคาบสมุทรภาคใต  
2.3 เพ่ือเปรียบเทียบการตีความอัตลักษณของเรือนแถวคาบสมุทรภาคใต ในบริบท

ของพ้ืนที่ศึกษา 

แนวทางในการดําเนินการวิจัย 

เปนการวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) และเปนการลงสํารวจพ้ืนที่การศึกษาขอมูลจากเอกสารเปนการศึกษาขอมูล
เบ้ืองตน ประกอบดวย ภูมิหลังของพ้ืนที่ศึกษา สังคม รูปแบบสถาปตยกรรมในพ้ืนที่ศึกษา ติดตอขอ
ขอมูลสวนราชการ องคกรในทองถิ่น คนในพ้ืนที่ สวนการสํารวจภาคสนามเริ่มต้ังแตการสํารวจ
เบ้ืองตนที่กําหนดขอบเขตพ้ืนที่และเน้ือหาในการศึกษาอางจากงานวิจัยในอดีต บันทึกภาพถาย 
สัมภาษณความติดเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของ ไดแก นักวิชาการ องคกรทองถิ่นและบุคคลในพ้ืนที่ 
โดยมีประเด็นการศึกษาสอดคลองกับวัตถุประสงค ดังน้ี 

1. การศึกษาภูมิหลังของพ้ืนที่ศึกษา วิเคราะหขอมูลผังกายภาพยานเมืองเกาภูเก็ตและ
สงขลา 

2. การวิเคราะหรูปแบบสถาปตยกรรม (Character analysis) โดยนําลักษณะเดนทาง
สถาปตยกรรมเรือนแถวในพ้ืนศึกษา ดังน้ี 

2.1 ผังพ้ืนเรือนแถว 
2.2 รูปแบบสถาปตยกรรม 
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2.3 องคประกอบภายในและภายนอก 
3. การวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) ประกอบดวยการศึกษาอัตลักษณความ

เปนตนเองและการแบงตนเองออกจากผูอ่ืนของเรือนแถวในคาบสมุทรภาคใต 
4. การศึกษาเปรียบเทียบ (Comparative study) การอธิบายความหมายของการใช

นิยาม “ชิโน-โปรตุกีส” เรือนแถวคาขายในคาบสมุทรภาคใตฝงตะวันตกและตะวันออก 

สรุปการวิจัย 

ดําเนินการวิจัยดวยการวิเคราะห สังเคราะหและสรุปขอมลูที่ไดจากการศึกษา เพ่ือจะได
ขอมูลที่จะตอบวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังน้ี 

1. สรุปความเปนมา อิทธิพลและลักษณะทางสถาปตยกรรมของเรือนแถวคาบสมุทร
ภาคใต 

อิทธิพลจากจีนแผนดินใหญ 
การเดินทางของชาวจีนแผนดินใหญเขาสูภาคใต ซึ่งอยูในเสนทางการคาทางเรือต้ังแต 

พุทธศตวรรษที่ 5 อยูระหวางอารยธรรมจีนและอินเดีย  โดยสามารถจําแนกกลุมคนจีนที่อพยพมาสูภาคใต
ไดเปน 2 กลุมหลัก ๆ  ไดแก 

กลุมที่ 1 ชาวจีนฮกเกี้ยนจากมณฑลกวางตุงและฟูเจียนอพยพเขามาต้ังถ่ินฐานในภาคใต
ฝงตะวันออก ที่เมืองปตตานีในสมัยกรุงศรีอยุธยามากที่สุด และอพยพเขามายังเมืองสงขลาชวงปลาย
สมัยอยุธยาตอเน่ืองตอนตนรัตนโกสินทร คนจีนกลุมน้ีเขามาประกอบอาชีพโดยสุจริต รักสงบ และ
ปรับตัวเขากับวัฒนธรรมทองถิ่น  เรือนแถวคาของเมืองทาชายฝงทะเลตะวันออกทั้งปตตานีและ
สงขลาในยุคแรก สวนใหญเปนรูปแบบจีนประเพณี ช้ันเดียวและสองช้ัน  

กลุมที่ 2 คนจีนชองแคบที่อาศัยบริเวณคาบสมุทรมลายู ไดแกปนังและสิงคโปร สวน
ใหญเปนชาวจีนที่แตงงานกับชนพ้ืนเมือง (เพอรานากัน) และเคยอยูในอํานาจของตะวันตกในชวงตน
พุทธศตวรรษที่ 20 อพยพเขามาต้ังถิ่นฐานในภาคใตฝงตะวันตก ไดแก เมืองภูเก็ต พังงา ตะกั่วปา 
เพ่ือทําเหมืองแร คนจีนกลุมน้ีมีนิสัยทะเยอทะยานและรับการผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกมากกวา
จีนกลุมตาง ๆ 



150 

ภาพที่ 97  การเดินทางของชาวจีนจากมณฑลกวางตุงและฟูเจียนเขาสูคาบสมุทรภาคใต 

อิทธิพลจากเมืองอาณานิคม 
เรือนแถวในเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมถึงประเทศไทยสวนใหญไดรับอิทธิพลมาจากจีน

โพนทะเล แตความตางของเรือนแถวในจีนแผนดินใหญกับเรือนแถวในคาบสมุทรมลายู เกิดขึ้นจาก
ชาติอาณานิคมที่มีอํานาจในการกําหนดรูปแบบเรือนแถว เริ่มจากยุคอาณานิคมของดัตช (Dutch) จะ
เก็บภาษีคาขายขึ้นอยูกับความกวางของอาคาร ทําใหรูปรางผังพ้ืนเรือนแถวมีลักษณะแคบและยาว 
(ไมจํากัดความยาว) จึงกลายเปนขอกําหนดของรูปรางผังพ้ืนเรือนแถวในยุคตอ ๆ มาโดยปริยาย แต
ลักษณะอันโดดเดนของเรือนแถวอาณานิคมชองแคบคือ “ทางเดินอาเขตหรือทางเดิน 5 ฟุต (Five-
Foot way)” ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสถาปตยกรรมเรือนแถวที่สําคัญที่สุด เกิดขึ้นในป 
ค.ศ. 1819 รัฐบาลอังกฤษไดสง Sir Stamford Raffles มาเชาเกาะสิงคโปร ตอมาสรางเมือง 
Jackson town plan 1822 และมองวาในดินแดนภูมิภาคน้ีมีแดดจัดและฝนตกชุก จึงออกกฎหมาย
ทางเดินอาเขตเพ่ือหลบแดดหลบฝนดานหนาอาคารเรือนแถวในสิงคโปร รวมถึงถูกนําไปใชกับเรือน
แถวทั่วไปในอาณานิคมชองแคบ (Straits Settlement) ทั้งปนังและมะละกาของมาเลเซีย ปรากฏ

ชาวจีนกลุมท่ี 1 จากจีนแผนดินใหญ 

ชาวจีนกลุมท่ี 2 จากเมืองอาณานคิมชองแคบ 
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รูปแบบสถาปตยกรรมแบบผสมผสาน โดยผูอยูอาศัยสวนใหญเปนกลุมคนจีนชองแคบหรือเพอรานา
กันดวยเชนกัน 

2. สรุปขอสันนิษฐานอิทธิพลที่มีผลตอเรือนแถวคาบสมุทรมลาย ู
2.1 ดัตชหรือฮอลแลนด นําลักษณะการวางผังพ้ืนแบบหนาแคบแตลึก เพราะระบบ

การจัดเก็บภาษีตามความกวางของหนาอาคาร 
2.2 อังกฤษ บังคับใหมีทางเดิน (กวางประมาณ 2 เมตร) ดานหนาอาคาร ในการจัด

ผังเมืองใหมที่สิงคโปร ต้ังแต ค.ศ. 1822 หรือ พ.ศ. 2365 
3. สรุปภาพรวมของเรือนแถวมลายูและคาบสมุทรภาคใตประเทศไทย 
 3.1 ค.ศ. 1730 หรือ พ.ศ. 2273 ชาวจีนแผนดินใหญอพยพเขาสูเมืองคาบสมุทรมลายู

เพ่ือคาขายกับฮอลลันดา หน่ึงในเมืองทาสําคัญคือสงขลา 
 3.2 ค.ศ. 1771 หรือ พ.ศ. 2314 กับตัน Francis Light ชาวอังกฤษ สรางเมือง จอรจ 

ทาวน ที่เกาะปนัง มีชาวจีนต้ังถิ่นฐานอยูในพ้ืนที่ 
 3.3 ค.ศ. 1882 หรือ พ.ศ. 2365 สง Sir Stamford Raffles สรางผังเมือง แจ็คสัน 

ทาวน ที่สิงคโปร เริ่มสรางเมืองและเรือนแถวคาขายในพ้ืนที่ 
 3.4 ค.ศ. 1901 หรือ พ.ศ. 2444 พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดีสมุหเทศาภิบาล

มณฑลภูเก็ต สรางเมืองทุงคาเปนศูนยกลางการคาขายของจังหวัดภูเก็ต 
 3.5 ค.ศ. 1905 หรือ พ.ศ. 2448 พระยายมราช (ปน สุขุม) ทุบกําแพงเมืองสงขลา ทํา

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาปตยกรรมเรือนแถว 
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ภาพที่ 98  แสดงภาพรวมของการกําเนิดเรือนแถวในคาบสมุทรมลายูและในภาคใตของประเทศไทย 



153 

จากการศึกษาแถวคาขายบริเวณคาบสมุทรมลายู สรางความเขาใจเรื่องอิทธิพลที่มีตอ
เรือนแถวในภาพรวม ไดดังน้ี 

อิทธิพลจีนแผนดินใหญ กอนป ค.ศ. 1820 (พ.ศ. 2363) เรือนแถวคาขายแบบจีน
ประเพณี เมืองทาที่มีความโดดเดนทางสถาปตยกรรม ไดแก สงขลา ปตตานี และมะละกา ไดรับ
อิทธิพลรูปแบบศิลปะสถาปตยกรรมมาจากกลุม ชาวจีนโพนทะเล ที่อพยพมณฑลกวางตุงและฟูเจียน 
ประมาณชวงสมัยรัชกาลที่ 3 ของกรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ. 2367 – พ.ศ. 2393) ลักษณะอาคารที่
ปรากฏเปนเรือนแถวช้ันเดียว รูปทรงเรียบงาย หลังคาทรงเกงจีนปูดวยกระเบ้ืองดินเผากาบู สวนใหญ
ยังไมปรากฏทางเดิน 5 ฟุต หนาอาคาร 

อิทธิพลผสมผสาน ชวงป ค.ศ. 1820 - 1920 (พ.ศ. 2363 - 2463) เรือนแถวคาขาย
แบบผสมผสาน (Eclectic) เมืองทาที่มีความโดดเดนทางสถาปตยกรรม ไดแก มะละกา ปนัง 
สิงคโปร ภูเก็ตและตะกั่วปา ไดรับอิทธิพลจากกลุมชาวจีนเร่ิมต้ังถ่ินฐานบริเวณชองแคบมะละกา
แตงงานกันชนพ้ืนเมือง มีการผสมผสานศิลปะสถาปตยกรรมเรียกวา “เพอรานากัน” (Peranakan) มี
การยายถิ่นฐานในกันคาบสมุทรมลายู จึงนํารูปแบบน้ีไปใชอยางแพรหลาย รวมถึง ภูเก็ตและตะกั่วปา 
นํารูปแบบเรือนแถวเพอรานากันและอาณานิคมชองแคบ เขามาในพ้ืนที่และพัฒนาศิลปะ
สถาปตยกรรมอยางวิจิตรสวยงามในยุคการทําเหมืองแรและมีความรุงเรืองทางเศรษฐกิจ ลักษณะ
อาคารที่ปรากฏเปนเรือนแถว 2 ช้ัน มีการแบงพ้ืนที่คาขายและพักอาศัยอยางชัดเจน หลังคาทรงจีน
ผสมมลายู มีทางเดิน 5 ฟุตตอเน่ืองกัน และประดับดวยศิลปะ จีน มลายู อินเดีย ดานหนาอาคาร 
(Façade) 

อิทธิพลตะวันตก หลังป ค.ศ.1920 (พ.ศ.2463) เรือนแถวคาขายแบบอิทธิพลตะวันตก 
เมืองทาที่มีความโดดเดนทางสถาปตยกรรม ไดแก ปนัง สิงคโปร ภูเก็ตและตะกั่วปา ไดรับอิทธิพล
รูปแบบศิลปะสถาปตยกรรมหลังจากการรวมอาณานิคมชองแคบของอังกฤษ ในขณะน้ันสิงคโปรเปน
จุดศูนยกลางของอาณานิคมชองแคบ พอคาชาวจีนจากสิงคโปรเดินทางเขามาขุดแรที่ภูเก็ตตะกั่วปา
เปนจํานวนมาก จึงนํารูปแบบปารารากันพัฒนาผสมผสานกับศิลปะสถาปตยกรรมตะวันตก ลักษณะ
อาคารที่ปรากฏเปนเรือนแถว 2-3  ช้ัน มีทางเดิน 5 ฟุตตอเน่ืองกันแบบเดิม แตมีองคประกอบ
บางอยางเปลี่ยนแปลงไปเชน ชองหนาตางโคง ชองทางเดินเปนซุมโคง 
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ภาพที่ 99  แสดงอิทธิพลที่มีตอเรือนแถวบริเวณคาบสมุทรมลายูและคาบสมุทรภาคใต 

4. สรุปเหตุการณสําคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาปตยกรรมเรือนแถว
บริเวณคาบสมุทรภาคใตของประเทศไทย 

4.1 ยานเมืองเกาภูเก็ต เริ่มสรางเรือนแถวรูปแบบใหมในชวงปลายรัชกาลที่ 4 ตอ
เนืองสูรัชกาลที่ 5 ประมาณป พ.ศ. 2444 ถึง พ.ศ. 2456 ภาพรวมของสังคมไทยอยูภายใต 
การเปลี่ยนแปลงเปนสังคมแบบศิ วิไลซ ในเวลาน้ันเองพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี
สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตซึ่งเปนคนจีนที่มีความนิยมในสถาปตยกรรมของเมืองปนังอยางมาก จึงได
สั่งใหสรางสถาปตยกรรมผสมตะวันตก เน่ืองจากการเดินทางจากภูเก็ตไปปนังน้ันสะดวกและใกลกวา
ไปกรุงเทพฯ และคนจีนที่อพยพมาอยูที่ภูเก็ตมีญาติที่อพยพมาจากเมืองปนังเปนจํานวนมาก จึงเกิด
การติดตออยางใกลชิดกับปนังและเปนผลใหรับวัฒนธรรมมาผสมผสานมาในพ้ืนที่ 

4.2 ยานเมืองเกาสงขลา เหตุการณที่สําคัญที่สงผลตอรูปแบบสถาปตยกรรม 
เรือนแถวในชุมชนจีน คือการทําลายกําแพงเมือง ปอมและประตูเมือง ชวงป พ.ศ. 2437 ถึง  
พ.ศ. 2448 เสมือนกับการเปดเมือง ชวงเวลาน้ีพอคาชาวจีนนิยมสงลูกหลานไปเรียนที่ปนัง และติดตอ
กับภูเก็ตมากขึ้น จึงนํารูปแบบเรือนแถวปนังและภูเก็ตเขามาสรางในพ้ืนที่ 

อิทธิพลจีนแผนดินใหญ อิทธิพลผสมผสาน อิทธิพล
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5. สรุปลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาปตยกรรมเรือนแถว 

5.1 ยานเมืองเกาภูเก็ต หลังจากการสรางเรือนแถวเปนที่นิยมแพรหลาย เมื่อฐานะของ
เจาของบานเริ่มดีขึ้นประกอบกับการติดตอคาขายกับเมืองทาปนังและสิงคโปร ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบสถาปตยกรรมเรือนแถวบริเวณยานเมืองเกาภูเก็ตนิยมเปลี่ยนผนังดานหนาช้ัน 2 ของอาคารโดย
เก็บโครงสรางหลักของอาคารไว หรือเปลี่ยนรูปแบบของชองหนาตางดวยเหตุผลของวัสดุที่เสื่อมสลายและ
ตองการรูปแบบที่สมัยใหมมากขึ้น เหมาะสมกับฐานะทางสังคมของเจาของบาน 

ภาพที่ 100  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาปตยกรรมบริเวณดานหนาอาคารตามยุคสมัย 

5.2 ยานเมืองเกาสงขลา หลังจากทําลายกําแพงเมือง และติดตอคาขายกับเพ่ือนบาน
มากขึ้น เน่ืองจากการอยูอาศัยในเรือนแถวจีนด้ังเดิมในลักษณะเรือนแถวเด่ียวและเรือนแถวชุดหรือ 
เรือนกงสี รวมถึงลักษณะการสรางเรือนไมไดเปนเรือนแถวยาวตอเน่ือง ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางสถาปตยกรรมจึงทําได 2 วิธี คือการรื้ออาคารเดิมออกทั้งหมดและสรางอาคารใหมบนที่ดินเดิม หรือ
การรื้ออาคารสวนหนาออกแลวสรางอาคารใหมแทนที่ ซึ่งนิยมสรางดวยอาคารสมัยใหม 

รูปแบบจีนดั้งเดิม รูปแบบนีโอคลาสลิค 
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ภาพที่ 101  ลักษณะการตอเติมอาคารของเรือนแถวยานเมืองเกาสงขลา 

ทั้งน้ี การศึกษาพบขอขัดแยงเรื่องอายุอาคารรูปแบบสมัยใหมหรือเรือนแถวอิทธิพล
ตะวันตก มีงานวิจัยในอดีตระบุวากลุมอาคารอิทธิพลตะวันตกถูกสรางข้ึนในป พ.ศ. 2394 ซึ่งใกลเคียงกับ
อายุของเรือนแถวแบบจีนด้ังเดิม แตจากการลงพ้ืนที่สํารวจและไดสัมภาษณเจาของอาคารพบวา มี 
การสรางอาคารรูปแบบใหมทับลงบนอาคารรูปแบบเดิมที่มีอายุประมาณ 165 ป อาคารที่สรางใหมใหมมี
อายุประมาณ 80 – 100 ป ซึ่งสอดคลองกับชวงเวลาสําคัญในของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาปตยกรรม
ของยานเมืองเกาสงขลา ที่ไดรับอิทธิพลมากจากเมืองปนังและภูเก็ต 
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ภาพที่ 102  แสดงรูปแบบและอายุเรือนแถวของยานเมืองเกาภูเก็ตและสงขลา 

6. สรุปการจําแนกเรือนแถวภายใตชิโน-โปรตุกีสของพื้นที่ศึกษา 
การศึกษาเรือนแถวแถวภายใตชิโน-โปรตุกีส จากงานวิจัยในอดีตมีการจําแนกรูปแบบ

ทางสถาปตยกรรมแตกตางกัน โดยจังหวัดภูเก็ตจําแนกโดยอายุอาคารแสดงออกถึงลักษณะ 
ชองหนาตางแตละยุคคือ รูปแบบจีนด้ังเดิม (1868-1900) รูปแบบนีโอคลาสสิค (1900-1930) 
รูปแบบอารทเดคโค (1930-1950) ทั้งน้ี จากการลงพ้ืนที่สํารวจตามที่ระบุไวดังกลาวพบวา อาคาร
เรือนแถวบางหลังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชองหนาตาง ดังน้ันทําใหการระบุรูปแบบกับชวงอายุ
อาคารอาจมีความคลาดเคลื่อน เพราะรูปแบบอาคารในปจจุบันไมไดเปนขอสรุปชวงอายุอาคารที่
ถูกตองได 

สวนเรือนแถวภายใตชิโน-โปรตุกีสจังหวัดสงขลา จําแนกรูปแบบตามลักษณะของหลังคา 
ไดแก หลังคาจั่ว หลังคาปนหยา และหลังคาแบนมีดาดฟา ทั้งน้ี การจําแนกรูปแบบดังกลาวไมไดระบุ
ความสัมพันธกับชวงเวลาแตอยางใด เปนไปตามการสํารวจภาคสนาม พบวาอาคารเรือนแถวภายใต
รูปแบบชิโน-โปรตุกีสจังหวัดสงขลาสวนใหญสรางหลังป พ.ศ. 2444 มีการใชลักษณะของหลังคาที่
แตกตางกัน 

สร้างทบัเรือนเดิม 

สร้างใหม ่รับอิทธิพลจากภเูก็ตและปีนงั 
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ตารางที่ 25  สรุปการจําแนกเรือนแถวภายใตชิโน-โปรตุกีสของพ้ืนที่ศึกษา 

จังหวัดภูเก็ต 
จําแนกโดยรูปแบบชองหนาตาง 

จังหวัดสงขลา 
จําแนกโดยรูปทรงหลังคา 

 

 
 

จีนด้ังเดิม 

 

 

หลังคาจั่ว 

 

 
 

นีโอ-
คลาสสิค 

 
 

 

หลังคา
ปนหยา 

 

 
 

อารท 
เดคโค 

 
 

 

หลังคาแบน 
(ดาดฟา) 
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จากตารางขางตน งานวิจัยสรุปการจําแนกรูปแบบเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส ของพ้ืนที่
ศึกษาจังหวัดภูเก็ตและสงขลา ทั้งน้ีงานวิจัยไมแสดงชวงอายุการจําแนกรูปแบบอาคารในพ้ืนที่จังหวัด
ภูเก็ตเน่ืองดวยพบความยอนแยงของรูปแบบและชวงเวลา ผูวิจัยเสนอแนะใหดูการจําแนกชวงเวลา
และรูปแบบเรือนแถวของ Penang Heritage Trust ที่ใชอางอิงสําหรับเรือนแถวในคาบสมุทรมลายู 

ภาพที ่103 การจําแนกชวงเวลาและรูปแบบเรือนแถวเมืองปนังโดย Penang Heritage Trust 
ที่มา: ปทม วงศประดิษฐ, “การศึกษาพัฒนาการรูปแบบของตึกแถวจังหวัดตรัง” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน ภาควิชาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 131. 

7. สรุปลักษณะทางสถาปตยกรรมเรือนแถว 
7.1 ลักษณะผังพ้ืนเรือนแถว จากการลงสํารวจพ้ืนที่ศึกษายานเมืองเกาภูเก็ตและ

สงขลา โดยเทียบเคียงผังพ้ืนเรือนแถวจีนด้ังเดิมและเรือนแถวภายใตรูปแบบชิโน-โปรตุกีส พบวา 
การใชพ้ืนที่ภายในเรือนแถวยึดตามหลัก “ฮวงจุย” อยางเครงครัด กลาวคือ “ลมและนํ้า” ที่มีผลตอ
การดํารงชีวิตใหเกิดความสมดุลกับธรรมชาติ  การวางตําแหนงพ้ืนที่ใชสอยใหเกิดการไหลเวียนอากาศ
โดยการเปดคอรทชองแสงหรือ ฉิมแจ ภายในอาคารถือเปนพ้ืนที่สําคัญ นอกจากเปนพ้ืนที่
เอนกประสงคกลางอาคารแลว ยังเปนพ้ืนที่ใหเกิดการระบายอากาศเปรียบเสมือนเปนลมหายใจใหแก
อาคาร รวมถึงยังเปนตําแหนงของบอนํ้าใชหลักของอาคารดวยเชนกัน  

หลักการจัดผังพ้ืนภายในเรือนแถวอีกประการหน่ึงคือ การยึดตามลําดับศักด์ิและ
ตําแหนงพ้ืนที่ที่เปนมงคล กลาวคือการแบงพ้ืนที่และตําแหนงการใชสอยสอดคลองกับความเช่ือเชิง
พ้ืนที่ เชน พ้ืนที่สวนแรกตําแหนงของเทพเจา บรรพบุรุษ สวนใหญวางไวในพ้ืนที่คาขายหรือพ้ืนที่
รับแขก ตีความไดวาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิจะชวยคุมครองเกื้อหนุนใหคาขายดีข้ึน และปองกันสิ่งช่ัวรายตาง ๆ 
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รวมถึงลูกหลานจะตองระลึกถึงบรรพบุรุษอยูเสมอ สวนพ้ืนที่ภายในบานจะแบงลําดับความสัมพันธ
สอดคลองกับการเขาถึง แขกผูมาเยือนบางทานสามารถเขาถึงแคพ้ืนที่รับแขกหรือน่ังเลน ตางกับเครือ
ญาติสนิทที่สามารถเขาถึงพ้ืนที่ภายในและช้ันสองของอาคารได การศึกษายังพบประเด็นพ้ืนที่ลูกสาว
ของเรือนแถวในยานเมืองเกาภูเก็ต มีหนาที่ดูแลพ้ืนที่ตาง ๆ ภายในของบานและยังปองกันการปะทะ
กับคนแปลกหนาภายนอกอาคาร 

ภาพที่ 104 การผังพ้ืนเรือนแถวจีนด้ังเดิมและภายใตรูปแบบชิโน-โปรตุกีส ของจังหวัดสงขลาและ
ภูเก็ต 

จากภาพ สรุปลักษณะของผังพ้ืนเรือนแถวในยานเมืองเกาสงขลา รูปแบบจีนด้ังเดิม 
และภายใตรูปแบบชิโน-โปรตุกีส ของจังหวัดสงขลาและภูเก็ต การใชพ้ืนที่และตําแหนงภายในมี
ลักษณะใกลเคียงกัน คือ พ้ืนที่ช้ันลาง ลําดับจากพ้ืนที่คาขายหรือรับแขก (เรือนแถวภายใตรูปแบบ 
ชิโน-โปรตุกีสในจังหวัดภูเก็ต) ถัดไปเปนพ้ืนที่น่ังเลน และคอรทชองแสงกลางบาน พ้ืนที่ภายในสวน
หลังคือพ้ืนที่ครัวและรับประทานอาหาร หลังสุดเปนลานเอนกประสงคหลังบาน  ทั้งน้ีจากการสํารวจ
พบความตางขนาดคอรทชองแสงกลางบาน เรือนแถวแบบจีนด้ังเดิมวางพ้ืนที่คาขายแยกจากพ้ืนที่พัก

ผังพ้ืนเรือแถวภายใตรูปแบบชิโน-โปรตุกีส 

ผังพ้ืนเรือนแถวแบบจีนดัง้เดิม 

เรือนแถวสงขลา เรือนแถวภูเก็ต 
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อาศัย จึงทําใหเกิดที่วางเปนคอรทขนาดใหญ เรือนแถวภายใตรูปแบบชิโน-โปรตุกีสของจังหวัดสงขลา
ไมมีรูปแบบที่แนนอน แตกตางกันในแตละอาคาร ที่สํารวจพบการเปดพ้ืนที่คอรทคอนขางเล็ก เสมือน
การเจาะชองแสงภายในอาคาร สวนเรือนแถวภายใตรูปแบบชิโน-โปรตุกีสของจังหวัดภูเก็ต มีระเบียบ
แบบแผนที่ชัดเจน เรือนแถวสวนใหญจะเปดคอรทชองแสงเปนแนวยาวประมาณ 2 x 4 เมตร ขนาน
กับบันไดขึ้นช้ันบน โดยคอรทชองแสงจะแปรผันไปตามความยาวของเรือน ถาเรือนแถวยาวมากจะมี
คอรทชองแสงเพ่ิมขึ้น เชน 2 และ 3 คอรท ในเรือนแถวที่ยาว 40 และ 60 เมตร ตามลําดับ 

 
 

 

ภาพที่ 105  ภาพตัดเรือนแถวจีนด้ังเดิมและภายใตรูปแบบชิโน-โปรตุกีส ของจังหวัดสงขลาและภูเก็ต 

7.2 ลักษณะองคประกอบภายนอกเรือนแถวภายใตรูปแบบชิโน-โปรตุกีส 
ทางเดิน 5 ฟุตหนาอาคาร หรือ “หงอคากี่” พบไดทั่วบริเวณยานเมืองเกาภูเก็ต 

จากการศึกษาพบวา ไดรับอิทธิพลของทางเดินหนาอาคารมาจากเมืองปนัง ในชวงสมัยพระยา 
รัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดีสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต เพ่ือเปนทางเดินปองกันแดดฝน ทั้งน้ีพ้ืนที่
ทางเดินอยูภายใตกรรมสิทธ์ิที่ดินเจาของเรือนแถว ซึ่งตางจากเมืองปนังและสิงคโปร ทางเดินหนา
อาคารถือเปนพ้ืนที่สาธารณะ ในปจจุบันเรือนแถวยานเมืองเกาภูเก็ตมีการปดชองทางเดินตอเน่ืองไป
ยังเรือนแถวขางเคียง รวมถึงการวางแผงคาขายบริเวณพ้ืนที่ตนเอง จึงทําใหไมสามารถใชเปนทางเดิน
ที่ตอเน่ืองได ทางเทศบาลนครภูเก็ตพยายามรณรงคใหเปดทางเดิน 5 ฟุตดังกลาว เพราะถือวาเปน
องคประกอบที่สําคัญของเรือนแถวภายใตรูปแบบชิโน-โปรตุกีสของจังหวัดภูเก็ต 

จังหวัดสงขลา เรือนแถวภายใตรูปแบบชิโน-โปรตุกีส 
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แตกตางจากเรือนแถวในยานเมืองเกาสงขลาที่ไมไดสรางแบบแผนของอาคารที่มี 
ทางเดินหนาอาคาร เร่ิมจากเรือนแถวแบบจีนด้ังเดิมที่มีอาคารคาขายติดถนนหลัก เมื่อมีการเปลี่ยน
เรือนแถวภายใตรูปแบบชิโน-โปรตุกีส จึงตัดพ้ืนที่ทางเดินออกเปนพ้ืนที่คาขายติดถนนและใช
ประโยชนพ้ืนที่ภายในอาคารเพราะมีชวงอาคารไมยาวมากเหมือนกับเรือนแถวของภูเก็ต ทั้งน้ี 
การสํารวจเรือนแถวภายใตรูปแบบชิโน-โปรตุกีสในยานเมืองเกาสงขลา ทั้งหมด 43 คูหา พบอาคาร
เรือนแถวที่มีทางเดินหนาอาคารเพียง 5 หลัง หลังละไมเกิน 3 คูหา 

ภาพที่ 106  ทางเดินหนาเรือนแถวในยานเมืองเกาจังหวัดภูเก็ตและสงขลา 

ประตูทางเขาชั้นลาง การสํารวจภาคสนามในพ้ืนที่ศึกษา ทําใหพบรูปแบบทางเขา
ช้ันลางตามประเภทการใชอาคารอยางชัดเจน โดยเฉพาะเรือนแถวภายใตรูปแบบชิโน-โปรตุกีสใน 
ยานเมืองเกาภูเก็ตจะแบงผนังของประตูทางเขาเปน 2 รูปแบบคือ ประตูบานเฟยมสําหรับพ้ืนที่
คาขาย ซึ่งจะตรงกับอาคารเรือนแถวประเภทคาขาย หรือ Shophouse และประตูบานเปดวางกลาง 
หนาตางสองขางแบบหนามังกร เปดเขาสูพ้ืนที่รับแขก ซึ่งเปนลักษณะที่โดดเดนตามคติจีนรวมถึงมี
ความหมายในเชิงสัญลักษณ (อธิบายไวในบทที่ 4 ) ซึ่งจะตรงกับอาคารเรือนแถวประเภทพักอาศัย 
หรือ Row house หรือ Townhouse 

ทั้ ง น้ี  เ รือนแถวภายใตรูปแบบชิโน -โปรตุกีสในยานเมืองเกาสงขลา ไมมี
ลักษณะเฉพาะเน่ืองจากเปนอาคารที่สรางใหมข้ึนอยูกับความกวางของชวงอาคาร ไมสามารถจําแนก
รูปแบบประตูทางเขาไดชัดเจน เรือนแถวบางหลังใชประตูบานเฟยมสําหลับการคาขายแตบางหลังใช
กับพ้ืนที่พักอาศัยดวยเชนเดียวกัน สวนทางเขาแบบหนามังกร พบเพียงสวนนอยในพ้ืนที่ แตไมมีขนาด
และสัดสวนตามรูปแบบที่พบในจังหวัดภูเก็ต 

 
 
 

ทางเดินหนาเรือนแถวจังหวัดภูเก็ต ทางเดินหนาเรือนแถวจังหวัดสงขลา 
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ผนังประตูทางเขาเรือนแถวจังหวัดภูเก็ต 
(1 คูหา) 

ผนังประตูทางเขาเรือนแถวจังหวัดสงขลา 
(3 คูหา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 107  ผนังทางเขาช้ันลางของเรือนแถวในยานเมืองเกาจังหวัดภูเก็ตและสงขลา 

หนาตาง ลักษณะชองหนาตางถือเปนหน่ึงในองคประกอบหลักที่ระบุไวภายใต
รูปแบบชิโน-โปรตุกีส โดยเฉพาะเรือนแถวของจังหวัดภูเก็ตจําแนกรูปแบบชิโน-โปรตุกีสดวยลักษณะ
ของชองหนาตางแบบจีนด้ังเดิมบานเกล็ดไม พบในเรือนแถวยุคแรก ชองหนาตางแบบนีโอ-คลาสสิค 
คือหนาตางทรงสูงชองแสงดานบนเปนซุมโคง พบในเรือนแถวยุคที่สอง และหนาตางแบบอารตเดคโค 
คือหนาตางเหลี่ยมทรงสูง ดานบนเปนปูนปนรูปจั่วแหลม พบในเรือนแถวยุคที่สาม ทั้งน้ีงานวิจัยพบวา
ลักษณะของชองหนาตางไมไดขึ้นอยูกับชวงยุครูปแบบเรือนแถวเสมอไป เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของชองหนาตางตามสมัยนิยม หรือการชํารุดของวัสดุ จึงไมสามารถสรุปไดวา รูปแบบ 
ชองหนาตางจะเปนตัวจําแนกอายุตามยุคสมัยของเรือนแถวไดอยางแทจริง  

ในขณะที่ลักษณะชองหนาตางเรือนแถวภายใตรูปแบบชิโน-โปรตุกีสของจังหวัด
สงขลา สวนใหญ (มากกวา 90%) พบรูปแบบหนาตางทรงสูงดานบนชองแสงเปนซุมโคง ถาดู
โดยทั่วไปจะมีลักษณะคลายกับชองหนาตางนีโอ-คลาสสิคของจังหวัดภูเก็ต งานวิจัยพบขอแตกตางกัน
อยางชัดเจนคือ ชองหนาตางแบบโคงของเรือนแถวสงขลาจะไมมีหลักหินบนยอดโคงหนาตาง 
(Keystone) และมีระยะหางชวงผนังระหวางชองหนาตางประมาณ 60 ซม.ประดับดวยหัวเสา 
ทรงกลม ทั้งน้ี จํานวนชองหนาตางของเรือนแถวภูเก็ตสวนใหญมี 3 ชอง ตามความกวางอาคาร
ประมาณ 4-5 เมตร แตชองหนาตางเรือนแถวสงขลามีต้ังแต 2-6 ชอง ขึ้นอยูกับความกวางหนา
อาคารที่มีขนาดไมแนนอน 

ภาพที่ 108  หนาตางทรงสูงและซุมชองแสงโคงของเรือนแถวจังหวัดสงขลา 



164 

ภาพที่ 109  หนาตางทรงสูงและซุมชองแสงแบบตาง ๆ ที่ใชจําแนกรูปแบบเรือนแถวจังหวัดภูเก็ต 

หลังคา รูปทรงหลังคาเรือนแถวภายใตรูปแบบชิโน-โปรตุกีส จังหวัดภูเก็ตสวนใหญ
เปนจั่วสูงตอเน่ืองกันทุกอาคาร อาจมีความลดหลั่นกันบางเล็กนอย การสํารวจพบรองรอยยอดจั่ว
หลังคาตามความเช่ือของของธาตุตามคติจีน เชนรูปทรงภูเขาธาตุดิน รูปทรงแฉกแหลมธาตุไฟ เปนตน 
ลักษณะยอดหลังคาดังกลาวพบไดกับเรือนแถวแบบจีนด้ังเดิมที่มีความเช่ือแสดงสัญลักษณของธาตุ
ตามผูเปนเจาของเรือน รวมถึงยังพบสัญลักษณของยอดหลังคาไดทั่วไปตามเรือนแถวของเมืองปนัง ซึ่ง
ถือเปนอิทธิพลหลักของเรือนแถวจังหวัดภูเก็ต แตภายหลังเมื่อวัสดุกระเบ้ืองหลังคาชํารุดเสียหาย 
เจาของเรือนจึงเปลี่ยนเปนจั่วทรงสูงทั่วไป 

ทั้งน้ี เรือนแถวภายใตรูปแบบชิโน-โปรตุกีสของจังหวัดสงขลาคอนขางมีลักษณะ
ภายนอกและชองหนาตางใกลเคียงกัน นักวิชาการจึงจําแนกรูปแบบโดยรูปทรงของหลังคา กลาวคือ
นอกจากหลังคาแบบจั่วสูงตอเน่ืองทั่วไปแลว ยังมีหลังคาปนหยาและหลังคาทรงแบนที่แตกตางจาก
เรือนแถวของภูเก็ต เน่ืองดวยเรือนแถวภายใตชิโน-โปรตุกีสสงขลา สวนใหญถูกสรางข้ึนมาใหมแทนที่
เรือนแถวแบบเดิม หลังคาจึงไมตอเน่ืองจากเรือนแถวขางเคียง บางหลังสรางขึ้นเปนอาคาร 3 ช้ันและ
ใชประโยชนพ้ืนที่หลังคาแบนอีกดวย อีกทั้งงานวิจัยพบวา ถึงแมเปนเรือนแถวที่สรางแทนรูปแบบ 
จีนด้ังเดิม แตไมมีการใชสัญลักษณธาตุบนยอดจั่ว นิยมสรางเปนหลังคาปลายแหลมโดยทั่วไป 
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สอดคลองกับอายุอาคารคอนขางเปนยุคหลัง ที่อาจไดรับอิทธิพลจากภูเก็ตและปนังมาอีกทอดหน่ึงจึง
ตัดทอนรายละเอียดอาคารหลาย ๆ สวน รวมถึงสัญลักษณยอดจั่วหลังคาออกดวยเชนกัน 

ภาพที่ 110  หลังคารูปแบบตาง ๆ ของเรือนแถวจังหวัดสงขลา 

ภาพที่ 111  หลังคาจั่วสูงและสัญลักษณธาตุบนยอดสันจั่วของเรือนแถวจังหวัดภูเก็ต 

ลวดลายประดับอาคาร เรือนแถวภายใตชิโน-โปรตุกีสจังหวัดภูเก็ตสวนใหญมี
ลวดลายประดับหนาอาคารบริเวณเหนือซุมหนาตางช้ันสอง ลวดลายประดับหัวเสา ลวดลายประดับ
โครงสราง (คาน ขอบชายคา) เปนลวดลายจากปูนปนนูนตํ่าเพ่ือเพ่ิมความสวยงามใหแกอาคารและยัง
แฝงคติจีนดวยสัญลักษณมงคลตาง ๆ เชน สัตวมงคล พืชพรรณหรือดอกไมมงคล เปนตน สวนเรือน
แถวภายใตชิโน-โปรตุกีสจังหวัดสงขลาใชเสาแบบโรมันติดผนังระหวางซุมหนาตาง และมีลายปูนปน
ประดับเหนือหนาตางเล็กนอย งานวิจัยพบวาเรือนแถวภายใตชิโน-โปรตุกีสของจังหวัดภูเก็ตม ี
การแสดงออกในเชิงสัญลักษณมากกวาของจังหวัดสงขลาเพ่ือเพ่ิมความสวยงามใหแกอาคาร 

ภาพที่ 112  ลวดลายปูนปนของเรือนแถวจังหวัดภูเก็ต และการประดับเสาโรมันของเรือนแถวสงขลา 
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สวนประกอบอ่ืน ๆ เรือนแถวภายใตชิโน-โปรตุกีสจังหวัดภูเก็ต งานวิจัยพบวาสวน
ใหญมีองคประกอบตามที่ระบุไว ไดแก ทางเดินหนาอาคาร ซุมหนาตางทรงสูง หลังคาสูงและลวดลาย 
จากการสํารวจพบองคประกอบของประตูทางเขาแบบจีนนอกเหนือจากที่ระบุไว สวนเรือนแถวภายใต
ชิโน-โปรตุกีสจังหวัดสงขลา สวนใหญพบเพียงซุมหนาตางทรงสูง (ชองแสงแบบโคง) สวน
องคประกอบอ่ืน ๆ พบไดกระจัดกระจายไมสามารถสรุปเปนรูปแบบที่ชัดเจนได อีกทั้งยังพบ
สวนประกอบอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเชน กันสาดเหนือทางเขา ระเบียงช้ัน 2-3 และขอบผนังช้ันดาดฟา 
(Parapet) ซึ่งไมปรากฏพบในเรือนแถวภายใต-ชิโนโปรตุกีสจังหวัดภูเก็ต (อธิบายไวในบทที่ 5 หนา 
130) 

ดังน้ัน การสรุปองคประกอบของเรือนแถวภายใตชิโน-โปรตุกีส ของจังหวัดภูเก็ต
และสงขลา ทั้งน้ีจากงานวิจัยที่ผานมากลาวถึงเรือนที่ไดรับอิทธิพลหลักของจีนและตะวันตก มี
องคประกอบตาง ๆ คลายคลึงกัน แตจากการสํารวจพบลักษณะทางสถาปตยกรรมมีความแตกตางกัน
ไดอยางชัดเจน มีเพียงลักษณะผังพ้ืนประกอบดวย การแบงพ้ืนที่ใชสอย การเปดชองวางภายในอาคาร 
ที่ยังยึดตามคติความเช่ือแบบจีนอยางเครงครัด  สวนรูปแบบภายนอกพบวามีองคประกอบของซุม
หนาตางทรงสูง (ชองแสงแบบโคง ที่มีสวนคลายกันของ 2 พ้ืนที่ แตไมพบองคประกอบอ่ืน ๆ รวมกัน
ตามที่ระบุลักษณะของเรือนแถวภายใตชิโน-โปรตุกีส ดังตารางที่ 25 
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ตารางที่ 26  สรุปองคประกอบรวมเรือนแถวภายชิโน-โปรตุกีส ของจังหวัดภูเก็ตและสงขลา 

องคประกอบ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา สรุปความแตกตาง 
ผังพืน้ ขนาด หนากวาง 4-5 เมตร 

ความยาว 30 - 60 เมตร 
ชั้นลาง คาขาย รับแขก
คอรท (ขึ้นกับความยาว) 
ครัว รับประทานอาหาร 
พ้ืนที่หลังบาน 
ชั้นบน สวนพักอาศัย 
หองนอน 

ขนาด หนากวาง 4- 12 
เมตร (อาจรวม 1-3 คูหา
เปนอาคารเดียวกัน) ยาว 
20-50 เมตร  
ชั้นลาง คาขาย รับแขก
คอรท ครัว รับประทาน
อาหาร พ้ืนที่หลังบาน 
ชั้นบน สวนพักอาศัย 
หองนอน 

 ขนาด ภูเก็ตจะมี
ขนาดหนากวางเรือน
แถวใกลเคียงกนั
มากกวาสงขลาที่มี
หนากวางไมแนนอน  
  ลักษณะของผังพ้ืน
เปนไปตามหลักฮวง
จุย มีองคประกอบ
และตําแหนงผงัพ้ืน
ใกลเคียงกัน 

ทางเดินหนา
อาคาร 

มีทางเดิน 5 ฟุตจีน
ประมาณ 1.50 เมตร 
ตอเน่ืองหนาอาคารเรือน
แถว เปนกรรม สิทธ์ิของ
อาคารแตละหลัง 

พบอาคารที่มีทางเดิน
นอยมาก และอาคาร
เรือนแถวที่มีทางเดินไม
สามารถตอเน่ืองจากหลัง
อ่ืน ๆ ได 

ภาพรวม 
ภูเก็ตมีทางเดิน 
สงขลาไมมีทางเดิน 

ผนังประตู
ทางเขา 

เรือนแถวคาขาย ใชทางเขา
เปนประตูบานเฟยม 
เรือนแถวพักอาศัย ใช
ทางเขาแบบประตูหนา
มังกร 

ทั้งเรือนแถวคาขายและ
พักอาศัย สวนใหญใช
ทางเขาประตูบานเฟยม
ไมหรือเหล็ก ทางเขาแบบ
บานเปดพบไดนอยมี
ขนาดและสัดสวนไม
ชัดเจน 

ภูเก็ตมีรูปแบบประ
ทางเขาจําแนกได
อยางชัดเจนสัมพันธ
กับการใชสอยภายใน 
ตางจากสงขลาไมมี
รูปแบบที่แนนอน   

หนาตาง เปนองคประกอบสําคัญใน
การจําแนกรูปแบบเรือน
แถว ประกอบดวย แบบจีน
ด้ังเดิม แบบนีโอ คลาสสคิ
และแบบอารท เดคโค 

หนาตางทรงสูง มีซุมโคง
เหนือหนาตาง  

หนาอาคารใช
หนาตางทรงสูง
เหมือนกันทั้ง 2 พ้ืนที่ 
แตสงขลามซีุมเหนือ
หนาตางทรงโคงเพียง
รูปแบบเดียว 
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ตารางที่ 25  สรุปองคประกอบรวมเรือนแถวภายชิโน-โปรตุกีส ของจังหวัดภูเก็ตและสงขลา (ตอ) 

องคประกอบ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา สรุปความแตกตาง 
หลังคา   ใชการจําแนกรปูแบบ

เรือนแถวดวยทรงหลังคา 
จั่ว ปนหยา และหลังคา
แบน 

ภูเก็ต มีลักษณะ
อาคารเปนเรือนแถว
แบบตอเน่ือง  
สงขลา สวนใหญเปน
อาคารสรางใหม
หลังคาไมตอเน่ืองกับ
หลังอ่ืน จึงมีรปูแบบ
ที่แตกตางกัน  

ลวดลาย
ประดับ  

ลักษณะลวดลายปูนปนนูน
ตํ่า ประดับบริเวณเหนือซุม
หนาตาง โครงสราง เสา 
คาน ลวดลายสวนใหญมี
ความ หมายตามความเช่ือ
คติจีน ประกอบดวยสัตว
และพรรณพืชมงคลตาง ๆ 

ใชการติดต้ังดวยเสาโรมัน 
ประดับผนังระหวางชอง
หนาตาง (ประมาณ60 
ซม.) มีลวดลายปูนปนนูน
ตํ่าอยูเหนือหนาตางเปน
ลวดลายพรรณพืช  

ภูเก็ตใชลวดลาย
ประดับดวยปูนปน
นูนตํ่าแฝง
ความหมายมงคล 
สงขลาใชการตกแตง
ดวยเสาโรมันระหวาง
หนาตาง  

อ่ืน ๆ  
 

-  

มีระเบียงช้ันสอง กันสาด 
ค้ํายัน ขอบผนังช้ัน
ดาดฟา  
 

เรือนแถวภูเก็ต มี
องคประกอบทั่วไป
ตามที่ระบุไว  
สงขลา มีองคประ 
กอบเพ่ิมเติมจากที่
ระบุไว 

ขอสรุปงานวิจัย จากการวิเคราะหรูปแบบทางสถาปตยกรรมเรือนแถวภายใตชิโน-
โปรตุกีส กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ตและสงขลา ถามองทั่วไปอาจมีอาจมีลักษณะองคประกอบที่
คลายคลึงกัน แตพิจารณาอยางละเอียดแลวพบวามีองคประกอบที่คลายคลึงกันนอยมาก มีเพียง 
ซุมหนาตางทรงสูงชองแสงโคงดังที่อธิบายไวขางตน จากการอางถึงลักษณะทางสถาปตยกรรมของ
เรือนแถวอาณานิคมชองแคบที่มีตอเรือนแถวในพ้ืนที่ศึกษา พบวาเรือนแถวเมืองเกาภูเก็ตไดรับ
อิทธิพลจากเมืองปนังโดยตรง มีลักษณะทางสถาปตยกรรมที่คลายคลึงกันอยางชัดเจน สวนเรือนแถว
เมืองเกาสงขลา พบวาได รับอิทธิพลจากเมืองปนังและภูเก็ตมาอีกลําดับหน่ึง เปนผลผลิต
สถาปตยกรรมแบบลูกผสม สังเกตจากการตัดทอนรายละเอียดทางสถาปตยกรรมเมืองอิทธิพลหลัก
เพ่ือใหเหมาะสมผสานกับการสรางสรรครูปแบบโดยชางกอสรางในพ้ืนที่ งานวิจัยเสนอขอสรุปพลวัต
ของรูปแบบทางสถาปตยกรรมในพพ้ืนที่ศึกษาดังภาพที่ 113 
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ภาพที่ 113  รูปแบบทางสถาปตยกรรมเรือนแถวสงขลา ผลผลิตจากเรือนแถวเมืองปนังและภูเก็ต 

8. สรุปการทบทวนการรับรูอัตลักษณภายใตคําวาชิโน-โปรตุกีส ในมุมมองของคน
ทองถ่ิน กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ตและสงขลา 

8.1 สรุปการเปรียบเทียบการรับรูอัตลักษณจากกลุมองคกรทองถิ่น ไดแก กลุม
นักวิชาการที่เกี่ยวของกับพ้ืนที่เรือนแถว กลุมองคกรเทศบาลเมือง และองคกรเมืองเกา งานวิจัยทํา
การสังเคราะหความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางในพ้ืนที่ศึกษาทั้งสองแหง แยกเปนประเด็นหลักเพ่ือตอบ
คําถามงานวิจัย ดังน้ี 

8.1.1 การรับรูอัตลักษณเรือนแถวภายใตชิโน-โปรตุกีส กลุมตัวอยางจังหวัด
ภูเก็ตกลาวถึงองคประกอบหลักที่บงบอกความเปนตัวเองไดแก ทางเดินหนาอาคาร และชองหนาตาง 
สวนสงขลากลาวถึง ชองหนาตาง สอดคลองกับการสํารวจภาคสนาม มีเพียงชองหนาตางทรงสูง ชอง
แสงซุมโคงที่เปนองคประกอบรวมของทั้งสองแหง 

อัตลักษณที่แบงตนเองออกจากผูอ่ืน กลุมตัวอยางภูเก็ตและสงขลาใหความคิดเห็น
วาเรือนแถวของแตละที่มีความตางซึ่งกันและกัน โดยจังหวัดภูเก็ตกลาวถึงความสมบูรณของ
องคประกอบเรือนแถวภายใตชิโน-โปรตุกีส (ทางเดิน ชองหนาตาง ประตูทางเขา หลังคา) อีกทั้งยัง
แสดงออกการถึงการรับอิทธิพลจากเมืองปนังอยางชัดเจน สวนสงขลากลาวถึงความตางจากภูเก็ตใน
องคประกอบหลักชองทางเดินหนาอาคาร และรูปทรงหลังคามีความหลากหลาย ทําใหเช่ือวาไมใชเปน
เรือนแถวแบบชิโน-โปรตุกีสที่แทจริง 
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8.1.2 การตีความเรือนแถวภายใตชิโน-โปรตุกีส ในประเด็นอัตลักษณความ
เปนจีน และโปรตุเกส กลุมตัวอยางทั้งสองแหงใหความเห็นที่เหมือนกันคือ ลักษณะผังพ้ืนเรือนแถว
เปนอัตลักษณของจีนในมิติทางความเช่ือ สวนลักษณทางสถาปตยกรรมภายนอก ไมมีความคิดเห็น
ของทั้งสองแหงกลาวถึงอัตลักษณของโปรตุกีส แตกลับกลาวโดยรวมวาเปนอัตลักษณของตะวันตก
สังเกตจากชองหนาตาง สวนอัตลักษณของความเปนจีนภายนอก จังหวัดภูเก็ตกลาวถึงลวดลายที่แฝง
คติความเช่ือจีนรวมถึงชองประตูทางเขาแบบหนามังกร ถือเปนอัตลักษณที่สําคัญ ที่นาสนใจคือ
จังหวัดสงขลาไมไดกลาวถึงอัตลักษณจีนที่ปรากฏใหเห็นบนเรือนแถวกลุมน้ี มีเพียงชองหนาตางที่เปน
ตะวันตกเทาน้ัน ดังน้ันเรือนแถวในจังหวัดสงขลาถูกแบงเปนสองกลุมหลักคือ เรือนแถวอิทธิพลจีน 
และเรือนแถวอิทธิพลอ่ืน ๆ ทั้งน้ีกลุมตัวอยางทั้งสองพ้ืนที่เสนอแนะใหนิยามเรือนแถวกลุมน้ีเปน “ชิ
โน-ยูโรเปยน” หรือ “ชิโน-ตะวันตก” จะสื่อความหมายไดครอบคลุมกวา 

8.1.3 การทบทวนรับรูอัตลักษณเรือนแถวภายใตชิโน-โปรตุกีส กลาวถึงการ
ยอมรับการเรียกเรือนแถวแบบชิโน-โปรตุกีส กลุมตัวอยางของทั้งสองแหงใหความเห็นตรงกันวา “ไม
แนใจ” วาเปนการผสมผสานรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่แทจริงของจีนและโปรตุเกส แตถูกเรียกแบบ
น้ีมาอยางยาวนาน มีความคิดเห็นจากบางกลุมตัวอยางจังหวัดภูเก็ตคิดวา “ไมใช” แตชิโน-โปรตุกีส 
ชวยสงเสริมการทองเที่ยวและการตลาดในพ้ืนที่ ทําใหสงผลตอการยอมรับความเปนอัตลักษณชิโน-
โปรตุกีสในปจจุบัน 

8.2 สรุปการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลที่อยูในพ้ืนที่เมืองเกาทั้งสองแหง
และกลุมตัวอยางสวนใหญระบุวา อาศัยอยูในเรือนแถวแบบชิโน-โปรตุกีส ทั้งน้ีกลุมตัวอยางกลุมน้ีมี
ผลตอการรับรูและความเขาใจอัตลักษณภายใตคําวาชิโน-โปรตุกีสของแตละพ้ืนที่ โดยแยกเปน
ประเด็นหลัก ดังน้ี 

8.2.1 การรับรูและตีความอัตลักษณเรือนแถวภายใตชิโน-โปรตุกีส โดย
แบงเปนสองประเด็นหลักคือ รับรูรูปแบบของชิโน-โปรตุกีส (ภาพ 114) จากการเลือกรูปเรือนแถวทั้ง
สองพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 114  การรับรูรูปแบบเรือนแถวชิโน-โปรตุกีสของคนภูเก็ตและสงขลา 

จากภาพสรุปการรับรูรูปแบบเรือนแถวชิโน-โปรตุกีสของคนภูเก็ตเลือก
หมายเลข 5 และ 6 ตามลําดับ สวนคนสงขลาเลือกหมายเลข 8 และ 5 ตามลําดับ ทั้งน้ีกลาวโดยสรุป
กลุมตัวอยางคนทั้งสองแหงเลือกอาคารในพ้ืนที่ของตนเอง ซึ่งตรงกับการคาดการณของผูวิจัย 
ประเด็นหลักผูวิจัยตองการทราบการจําแนกรูปแบบเรือนแถวของคนในทองที่ ผลที่ไดกลุมคนภูเก็ต
คอนขางใหนํ้าหนักไปอาคารที่มีองคประกอบภายใตชิโน-โปรตุกีส เชนทางเดิน ชองหนาตาง อยาง
ชัดเจน (ดูบทที่ 4 หนา 88-90) ตางจากคนสงขลาที่มีคาคะแนนกระจัดกระจาย รวมถึงยังมีบางคน

การรับรูรูปแบบเรือนแถวชิโน-โปรตุกีสของคนภูเก็ต 
การรับรูรูปแบบเรือนแถวชิโน-โปรตุกีสของคนสงขลา 
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เขาใจวาเรือนแถวแบบจีน (หมายเลข 1 และ 2) เปนเรือนแถวภายใตชิโน-โปรตุกีสดวยเชนกัน (ดูบท
ที่ 4 หนา 144-146) 

การรับรูองคประกอบของความเปนชิโน-โปรตุกีส ของคนภูเก็ตและสงขลา โดย
ใหคาคะแนนแตละองคประกอบตามที่ระบุไว สงผลตอความเขาใจความเปนชิโน-โปรตุกีส ของคนแต
ละพ้ืนที่ 

ตารางที่ 27  สรุปการรับรูองคประกอบของความเปนชิโน-โปรตุกีส ของคนภูเก็ตและสงขลา 

องคประกอบ การรับรูองคประกอบของความเปนชิโน-โปรตุกีส 
(ระดับคาคะแนนเปนรอยละ) 

ภูเก็ต สงขลา 
1. ทางเดินหนาอาคาร 80 71.9 
2. หลังคาจั่วทรงสูง* 75.71 43.2 
3. ชองหนาตางสูงซุมหนาตางโคง* 78.57 48.5 
4. ลวดลายประดับ 70 41.7 

*หมายเหตุ องคประกอบหลังคาและหนาตาง เปนรูปแบบที่มีคาคะแนนสูงสุด 

จากตาราง สรุปไดวาคนภูเก็ตรับรูวาองคประกอบทางเดิน หลังคาทรงสูง 
หนาตางทรงสูง และลวดลายประดับ มีคาคะแนนมากกวา 70% จึงถือวาเปนอัตลักษณของเรือนแถว
ภายใตชิโน-โปรตุกีสในพ้ืนที่ สวนคนสงขลารับรูเพียงองคประกอบทางเดิน มีคาคะแนนมากกวา 70% 
ทั้งที่เรือนแถวของจังหวัดสงขลาพบวามีทางเดินนอยมาก อาจเกิดจากการใหขอมูลขององคกรทองถิ่น
หรือประสบการณการรับรูขอมูลของคนในพ้ืนที่เอง นอกเหนือจากเรือนแถวที่สงขลาไมมีทางเดินแลว
น้ัน พบวาคาคะแนนองคประกอบตาง ๆ คอนขางกระจัดกระจาย ทําใหสรุปไดวากลุมคนสงขลา 
มีการรับรูคลาดเคลื่อนในอัตลักษณเรือนแถวชิโน-โปรตุกีสในพ้ืนที่ 

8.2.2 การทบทวนรับรูอัตลักษณเรือนแถวภายใตชิโน-โปรตุกีส กลุมคนภูเก็ต
สวนใหญเช่ือวาเรือนแถวภายใตชิโน-โปรตุกีส “ใช” การผสมผสานสถาปตยกรรมจีนและโปรตุเกส 
ตางจากกลุมคนสงขลาเช่ือวา “ไมแนใจ” วาเปนการผสมผสานรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่แทจริง
ของจีนและโปรตุเกส แตถูกเรียกแบบน้ีมาอยางยาวนาน ทั้งน้ีมีกลุมคนบางสวนของทั้งสองพ้ืนที่เช่ือวา 
วา “ไมใช” แตชิโน-โปรตุกีส ชวยสงเสริมการทองเที่ยวและการตลาด ซึ่งความเห็นเร่ืองการทบทวน
การรับรูอัตลักษณเรือนแถวของคนในพ้ืนที่ สงผลถึงการยอมรับภายใตคําวาชิโน-โปรตุกีส โดยกลุมคน
ภูเก็ตใหนํ้าหนักไปที่ “การยอมรับ” และ “ไมยอมรับ” แตควรใชตอไป เพราะมีความคิดเห็นวาถูกใช
มานานจนอาจกลายเปนอัตลักษณที่โดดเดนของเรือนแถวในภูเก็ตไปแลว สวนคนสงขลาใหนํ้าหนักไป
ที่ “ไมยอมรับ” ควรเปลี่ยน เพราะสวนใหญจะความสําคัญไปที่เรือนแถวรูปแบบจีนด้ังเดิมในเมืองเกา
สงขลามากกวา โดยใหความเห็นเพ่ิมเติมวาเรือนแถวในกลุมน้ีควรอยูภายใตกลุมเรือนแถวอิทธิพล 
อ่ืน ๆ 
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8.3 ปรากฏการณการใชอัตลักษณชิโน-โปรตุกีสในพ้ืนที่ศึกษา แสดงความเช่ือมโยง
ระหวางกลุมองคกรซึ่งเปนผูกําหนดนโยบายและสื่อสารกับคนทองถิ่น เปรียบเทียบระหวางจังหวัด
ภูเก็ตและสงขลา ดังน้ี 

จังหวัดภูเก็ต ถือเปนพ้ืนที่แรกที่เรียกเรือนแถวภายใตชิโน-โปรตุกีสในยานเมืองเกา
ภูเก็ต กอนที่ถูกใชเรียกมามากกวา 30 ป หลังจากน้ันนักวิชาการและองคกรทองถิ่นพยายามให
ความสําคัญกับการอนุรักษสถาปตยกรรมเรือนแถว มีการรณรงคกับคนในพ้ืนที่อยางตอเน่ือง เชน  
การขอพ้ืนที่ทางเดิน 5 ฟุตเปนทางเดินสาธารณะใหเช่ือมตอกัน (มีการทุบผนังที่ปดชองทางเดินออก) 
การขอใหรื้อปายโฆษณาที่ปดดานหนาอาคาร การขอใหเปลี่ยนรูปแบบหนาตางสมัยใหมกลับมาเปน
รูปแบบเดิมเปนตน ลักษณะการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มุงเนนการสงวนรักษาเรือนแถวภายใตชิโน-
โปรตุกีส ดังเชน โครงการศึกษาการเสริมสรางกิจกรรมการทองเที่ยวพ้ืนที่ศิลปวัฒนธรรมชิโน-โปรตุกีส 
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 กลาวถึง 

ขอเสนอแนวทางการปรับปรุงซอมแซมตึกแถวในเขตเมืองเกาจังหวัดภูเก็ต 
กรณีศึกษาถนนถลาง เนื่องจากการพัฒนายานเมืองเกาภูเก็ตก็ยังปรากฎในรูปแบบที่ไมได
สงเสริมสภาพแวดลอมในพื้นที่ที่มีคุณคาสูงทางประวัติศาสตร สถาปตยกรรมและ
วัฒนธรรม การพัฒนาดังกลาวไดแกขาดการบํารุงรักษาอาคาร การกอสรางอาคารที่มี
รูปแบบแปลกแยกจากอาคารขางเคียง การติดตั้งปายโฆษณา ปายชื่อรานขนาดใหญ  
การทาสีอาคารฉูดฉาดเพื่อการโฆษณาสินคา รวมทั้งการปดชองทางเดินอันเปนเอกลักษณ
ของอาคารชิโนโปรตุเกส ในป พ.ศ. 2540 เทศบาลนครภูเก็ตและสํานักนโยบายและ 
แผนส่ิงแวดลอมไดมีความรวมมือทางวิชาการกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดดําเนินโครงการโดยการสํารวจสภาพ
ครัวเรือน สํารวจความคิดเห็นตอการอนุรักษ และทําการรังวัดอาคารเพื่อบันทึกขอมูล
ทางการสถาปตยกรรมบนถนนถลาง เพื่อใชเปนพื้นฐานในการจัดทําแนวทางการพัฒนา
อาคารและเปนหลักฐานอางอิงในการบูรณะ ซอมแซมอาคารที่มีคุณคาในอนาคต ผลจาก
ศึกษาครั้งนั้นทําใหถนนถลางไดรับการคัดเลือกใหเปนถนนนํารองในโครงการการปรับปรุง
ซอมแซมตึกแถวในเขตเมืองเกาของโครงการศึกษาการเสริมสรางกิจกรรมการทองเที่ยว
พื้นที่ศิลปวัฒนธรรมชิโน-โปรตุกีสเขตเมืองเกาจังหวัดภูเก็ตนี้ (เทศบาลนครภูเก็ต, 2553: 
130) 

ทั้งน้ี ในระดับนโยบายและแผนพัฒนาเมืองภูเก็ต ไดบรรจุเรื่องราวของเรือนแถว 
ชิโน-โปรตุกีส เปนสวนหน่ึงในการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว ไปยังสื่อตาง ๆ สอดคลองกับคํา
ขวัญที่วา “นึกถึงชิโน-โปรตุกีส นึกถึงภูเก็ต” 
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ภาพที่ 115 แผนการอนุรักษเรือนแถวภายใตชิโน-โปรตุกีส จังหวัดภูเก็ต 
ที่มา: เทศบาลนครภูเก็ต, โครงการศึกษาการเสรมิสรางกิจกรรมการทองเที่ยวพ้ืนที่

ศิลปวัฒนธรรม ชิโน-โปรตุกีส จังหวัดภูเก็ต (เอกสารรายงาน เทศบาลนครภูเก็ต, 2553), 
103. 

นอกเหนือจากกิจกรรมการอนุรักษตาง ๆ เทศบาลนครภูเก็ตพยายามสรางเรื่องราว
ใหเกี่ยวของกับเรือนแถวภายใตชิโน-โปรตุกีส ในพ้ืนที่เมืองเกา เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว เชน  
การปรับปรุงบานเลขที่ 63 ถนนถลางเปนอาคารตอนรับของเทศบาลนครภูเก็ต (ศูนยขอมูล 
การทองเที่ยว) ภายในพ้ืนที่จัดแสดงมีการนําเสนอชุดขอมูลเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส และเสนทาง 
การทองเที่ยวชมสถาปตยกรรมในเขตพ้ืนที่เมืองเกา ในเรื่องราว “เดินชมเมืองเกาภูเก็ต เสนหแหงชิโน
โปรตุกีส” 
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ภาพที่ 116  ปายสื่อความหมายสงเสริมการทองเที่ยวเมืองเกาภูเก็ต 

ในระดับคนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะเขตเมืองเกาภูเก็ต มีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ที่
องคกรทองถิ่นดําเนินการ นอกเหนือจากกิจกรรมดานอนุรักษเน่ืองจากยานเมืองเกามีลักษณะเปน
ชุมชนการคาเดิมอยูแลว เมื่อมีนโยบายสงเสริมอนุรักษอาคารเรือนแถวชิโน-โปรตุกีส มีการปรับปรุง
อาคารใหสวยงาม ปรับเปลี่ยนเปนรานกาแฟ รานอาหารและเกสเฮาส รวมถึงมองวาความเปน 
อัตลักษณที่โดดเดน จึงนํามาสรางเร่ืองราวใหมนอกเหนือจากสถาปตยกรรม เชน อัตลักษณทาง
วัฒนธรรม อัตลักษณทางการทองเที่ยวและการตลาด อัตลักษณสินคาของที่ระลึก เปนตน จึงทําให
ยอมรับความเปนชิโน-โปรตุกีสไปโดยปริยาย ถึงแมวาไมไดเปนอัตลักษณทางสถาปตยกรรมที่แทจริง 
แตก็เกิดปรากฏการณสรางวาทกรรมใหมภายใตคําวาชิโน-โปรตุกีส ในหลาย ๆ มิติตอไปในอนาคต 

 

 

ภาพที่ 117 กลองขนมรูปแบบ “ชิโน-โปรตุกีส” ที่พัฒนามาจากรูปแบบสถาปตยกรรม 
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จังหวัดสงขลา เปนอีกหน่ึงเมืองที่ถูกระบุวามีเรือนแถวภายใตชิโน-โปรตุกีส ทั้งที่ใน
เขตเมืองเกาสงขลามีความหลากหลายของเรือนแถวต้ังแตจีนด้ังเดิมไปถึงเรือนแถวสมัยใหม ในอดีตที่
ผานมาองคกรทองถิ่นมีความเขาใจคลาดเคลื่อนถึงรูปแบบของเรือนแถว จึงเรียกรวม ๆ ทั้งหมดวา 
ชิโน-โปรตุกีสดวยเชนกัน แตเมืองสงขลามีนักวิชาการในพ้ืนที่ในหลาย ๆ ดาน เชนนักวิชาการทาง
สถาปตยกรรม นักวิชาการทางประวัติศาสตร รวมถึงการจัดต้ังองคกรทองถิ่นดานเมืองเกา คือภาคี 
คนรักเมืองสงขลาสมาคม ทําใหชวงเวลา 10 ปที่ผานมามีการเคลื่อนไหวในหลาย ๆ มิติ เชน 
การอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชน การประเมินคุณคาทางวัฒนธรรมที่หลากหลายในพ้ืนที่ ทําให
เกิดองคความรูที่เกี่ยวของกับอาคารเรือนแถวมากข้ึน เมื่อคร้ังชวงแรกของภาคีคนรักเมืองสงขลา ได
จําแนกรูปแบบเรือนแถวในยานเมืองเกาไวเมื่อป 2553  ยังระบุรูปแบบชิโน-โปรตุกีส เปนหน่ึงใน 
เรือนแถว 4 ประเภท แตหลังจากน้ันมีการทบทวนลักษณะทางสถาปตยกรรมรวมถึงมีขอมูลทาง
วิชาการมากขึ้น จึงใหความสําคัญไปที่เรือนแถวแบบจีนด้ังเดิมเปนเอกลักษณที่โดดเดนของเมืองเกา
สงขลา โดยเปลี่ยนคํานิยามเรือนแถวภายใตชิโน-โปรตุกีส ไปเปน “ชิโน-ยูโรเปยน” ในป พ.ศ. 2558 

 

 

ภาพที่ 118  การจําแนกรูปแบบสถาปตยกรรมเรือนแถวโดยภาคีคนรักเมืองสงขลาเมื่อ พ.ศ. 2553 
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ภาพที่ 119 ปายสื่อความหมายรูปแบบเรือนแถวยานเมืองเกาสงขลาระบุรูปแบบ “ชิโน-ยูโรเปยน” 

ทั้งน้ี ในภาคองคกรทองถิ่น โดยเฉพาะภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ต้ังเปาหมาย
สูงสุดคือ “สงขลาสูมรดกเมืองโลก” โดยผนวกเรื่องสถาปตยกรรมเรือนแถวเปนสวนหน่ึงของมรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับตองได (Tangible Heritage) ต้ังแตป พ.ศ. 2554 มีการจัดทําแผนพัฒนายาน
เมืองเกาใหเปนไปตามเกณฑของยูเนสโก ทั้งน้ี จเร สุวรรณชาติ (สัมภาษณเมื่อ 9 เมษายน พ.ศ. 
2559) กลาววา “ถึงแมสงขลาจะไมไดเปนเมืองมรดกโลก แตในกระบวนการตาง ๆ ก็มีสวนในการ
ขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาและเกิดการมีสวนรวมของหลาย ๆ ฝายในพ้ืนที่ ทําใหเมืองสงขลาจะ
สามารถยกระดับเปนเมืองตนแบบในระดับภูมิภาค ซึ่งจะสงผลดีตอเมืองในอนาคต” 

ภาพที่ 120  ปาย “สงขลาสูเมืองมรดกโลก” ติดต้ังไวที่ทําการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม 

 

กระบวนการหน่ึงของสงขลาคือการสรางเครือขายระดับภูมิภาคอาเซียนบริเวณ
คาบสมุทรมลายูภายใตโครงการความรวมมือเขตกิจสามฝาย IMT-GT (Indonesia-Malaysia-
Thailand Growth Triangle ) ไดจัดการประชุมครั้งแรกที่จังหวัดสงขลาเมื่อป พ.ศ. 2558 ผูวิจัยได
มีโอกาสนําเสนอบทความการทบทวนนิยามชิโน-โปรตุกีส ไดรับขอแนะนําจากผูนําองคกรเมืองเกา
ปนัง และผูมีสวนรวมจากอินโดนิเชีย โดยใจความสําคัญคือ “ควรจําแนกลักษณะทางสถาปตยกรรม
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เรือนแถวในระดับภูมิภาคอาเซียนใหมีความเปนเอกภาพ โดยอาจจะแบงตามชวงเวลาหรือแบงตาม
รูปแบบที่ใกลเคียงกัน จะสามารถทําใหเขาใจอัตลักษณโดยภาพรวมของเรือนแถวในภูมิภาค และ 
อัตลักษณที่เปนของตัวเองตางจากที่ อ่ืน ๆ อยางไร” (Clement Liang ความคิดเห็น วันที่ 28 
พฤษภาคม 2558) 

 

ภาพที่ 121 พิธีลงนามขอตกลงรวมวาดวยการอนุรักษเมืองเกาของตัวแทน IMT-GT 

ในสวนมุมมองของคนในพ้ืนที่ เน่ืองดวยยานเมืองเกาสงขลาเปนยานคาขาย
โดยเฉพาะเปนแหลงอาหารด้ังเดิมของชุมชนชาวจีน ลักษณะกิจกรรมที่เกิดข้ึนรองรับคนในพ้ืนที่
มากกวานักทองเที่ยว ตางจากของภูเก็ต ถาวัดปริมาณรานกาแฟ เกสเฮาส สงขลามีจํานวนนอยกวา
อยางเห็นไดชัด จินตภาพยานเมืองเกาสงขลาเปนดานมรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมได (Intangible 
Heritage) มากกวาความสําคัญดานอัตลักษณทางสถาปตยกรรม ประกอบกับสงขลามีความ
หลากหลายของรูปแบบเรือนแถวต้ังแตจีนดังเดิมไปถึงสมัยใหม มุมมองคนทองที่คอนขางกระจัด
กระจาย แตใหความสําคัญไปที่เรือนแถวจีนด้ังเดิมเพราะการใหขอมูลขององคกรทองถิ่นที่เกี่ยวของ 
ดังน้ัน ถาคาดการณจากมุมมองของคนสงขลาที่มีฐานขอมูลเกี่ยวกับเรือนแถวในพ้ืนที่ปรับปรุงอยู
เสมอ จึงเริ่มไดรับความคิดเห็นที่วา “เรือนแถวที่ น่ีแตกอนเรียกชิโน-โปรตุกีส แตตอนน้ีเรียก  
ชิโน-ยูโรเปยน” ในปจจุบันและตอเน่ืองไปสูอนาคต อาจไดยินการเรียกเรือนแถวชิโน-โปรตุกีสนอยลง
ตามลําดับ 

ดังน้ัน ขอสรุปปรากฏการณของการรับรูอัตลักษณภายใตชิโน-โปรตุกีสของทั้งสอง
พ้ืนที่มีความแตกตางกัน โดยสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

1) ลักษณะทางสถาปตยกรรมของสองพ้ืนที่มีความแตกตางกัน มุมมองรับรู 
อัตลักษณภายใตคําวาชิโน-โปรตุกีสจึงตางกัน ขึ้นอยูกับประสบการณของคนในพ้ืนที่ดวยเชนกัน 

2) องคกรทองถิ่นมีสวนในการกําหนดมุมมองของคนในพ้ืนที่ เพราะเปนผูให
นโยบายการใชชิโน-โปรตุกีสในมิติตาง ๆ เชน การทองเที่ยว การสรางอัตลักษณในพ้ืนที่ รวมถึงการให
ขอมูลตอคนในพ้ืนที่ 
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3) การมีสวนไดสวนเสียกับการใชคําชิโน-โปรตุกีส กลาวคือนอกเหนือจาก 
อัตลักษณทางสถาปตยกรรมแลว อาจไดประโยชนจากการพัฒนาไปสูอัตลักษณดานตาง ๆ มีผลตอ
สภาพเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 

ขอเสนอแนะ 

ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท (ความคิดเห็น 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559) ไดให 
ความคิดเห็นถึงที่มาชิโน-โปรตุกีส ไมไดมองมิติของการผสมผสานทางสถาปตยกรรมอยางเดียว แตมี
มิติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เชน มิติทางประวัติศาสตร การเขามาของชาติตะวันตก มิติดานการปกครอง 
เปนตน สอดคลองกับการใหความคิดเห็นของวุฒิชัย เพชรสุวรรณ (สัมภาษณวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.
2559) กลาวถึง “การเรียกชิโน-โปรตุกีสนาจะมีความเกี่ยวของกับการที่ชาติโปรตุเกสเปนชาติแรกที่
เขามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเคยมีสวนเกี่ยวของกับดินแดนภาคใตของประเทศไทยที่ 
ปตตานี สงขลาและภูเก็ต จึงใชคําเรียก “โปรตุกีส” ที่มีความรุงเรืองในอดีต เปนตัวแทนของชาติ
ตะวันตกทั้งหมด” 

ในมุมมองของผูเขียนหนังสือ Chinese Houses of Southeast Asia: The Eclectic 
Architecture of Sojourners and Settlers. โดย Ronald G. Knapp (2010) เขียนความคิดเห็นไว
ในหนังสือวา 

Aptly described in fact that is misnomer about architectural combined 
with Chinese and Portuguese, which the form dose not evoke specific 
Portuguese characteristics. Although, the Portuguese were among first 
Western trader have a presence in Phuket in the seventeenth century, it is 
stretch to see any specific Portuguese influence in these twentieth-century 
shophouses. The descriptors “Sino-Western” or Sino-Colonial” perhaps is 
better terms, though those shophouses to underscore their European 
patrimony but, the owners mostly were Peranakan (Strait Chinese). 

 
จากขอความดังกลาว ถือเปนความคิดเห็นระดับสากลในมุมมองของคนตางชาติที่มีตอ 

ชิโน-โปรตุกีส ในประเทศไทย (โดยเฉพาะภูเก็ต) รวมถึงขอเสนอแนะการนิยามเรือนแถวในกลุมน้ี 
เปนเหตุผลที่ควรนํามาพิจารณาใชในลําดับตอไป 

ในมุมมองของผูทําวิจัยเอง หลังจากไดเก็บขอมูล วิเคราะห และสังเคราะหผลแลว เห็น
ความแตกตางของสองพ้ืนที่อยางชัดเจน ทั้งดานรูปแบบสถาปตยกรรม การรับรูอัตลักษณภายใตคํา
วาชิโน-โปรตุกีส การตีความ และการยอมรับที่จะใชคําน้ีตอไป จังหวัดภูเก็ตถือเปนแหลงกําเนิดของ 
ชิโน-โปรตุกีส กอนจะใชแพรหลายในเรือนแถวที่มีลักษณะคลายกันในประเทศไทย ปรากฏการณที่
เกิดขึ้นคือพัฒนาการจากอัตลักษณทางสถาปตยกรรม ไปสูอัตลักษณเชิงพ้ืนที่ และสามารถใช
ประโยชนกับอัตลักษณตนเองในมิติตาง ๆ ไดอยางแยบยล ดังน้ันคนในทองที่จึงไมมีเหตุผลเพียง
พอที่จะเปลี่ยนวาทกรรมนําไปสูการหาอัตลักษณใหมใหกับตนเอง 

สวนจังหวัดสงขลา เริ่มตนใหความสําคัญของเรือนแถวหลังจากภูเก็ต แตดวยความ
รวมมือของหลายภาคสวนทั้งในประเทศและตางประเทศ มีการทบทวนองคความรูดานเรือนแถวอยู
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เสมอ อีกทั้งเรือนแถวภายใตชิโน-โปรตุกีส ไมไดเปนอัตลักษณหลักของพ้ืนที่ ประกอบกับวิถีชีวิตของ
คนในพ้ืนที่เปนเร่ืองของการใชชีวิตประจําวันมากกวาการทองเที่ยว จึงไมไดใหความสําคัญนําไปการ
กําหนดสูอัตลักษณตนเองมากนัก 

ในปจจุบัน จากชุดขอมูลในโครงการศึกษาและพัฒนาเมืองในบริบทการอนุรักษและ
ฟนฟูเมืองที่มีคุณคาโดยการเคหะแหงชาติ (พ.ศ.2559) ไดทําการจําแนกรูปแบบเรือนแถวในพ้ืนที่
เพ่ิมมากกวา 4 รูปแบบเดิม เชน เรือนแถวไทยแท เรือนแถวแบบยุโรป-อิสลาม เรือนแถว 
Docomomo เปนตน ทั้งน้ีความคิดเห็นของผูวิจัยควรมีการศึกษาและทบทวนองคประกอบการ
ผสมผสานทางสถาปตยกรรมดังกลาวอยางละเอียด เพ่ือหาคําอธิบายที่ถูกตองกอนจะเผยแพรสู
สาธารณะใหนําไปใชตอไปในอนาคต 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ช่ือ-สกุล ...................................................................... (ถ้าระบไุด้) 

2. ร้านค้า.......................................................................... (ถ้าระบไุด้) 

3. เพศ 

ชาย    หญิง  

4. อาย ุ

ต่ํากวา่หรือเทา่กบั 20 ปี 

21-40 ปี 

41-60 ปี 

61 ปี ขึน้ไป 

5. นกัวชิาการด้าน .............................................................................     

6. สถานะท่ีเก่ียวข้องกบัเมืองเก่า .................................................................(ถ้ามี) 

7. ลกัษณะท่ีพกัอาศยั  

ท่ีพกัอาศยัในเรือนแถวชิโน-โปรตกีุส 

ท่ีพกัอาศยัในเขตเมืองเก่าสงขลา 

ท่ีพกัอาศยันอกเขตเมืองเก่าสงขลา 

8. ท่านรู้จกัเรือนแถวชิโน-โปรตกีุส จากท่ีใด 

จากบคุคค      ส่ือสิง่พิมพ์  เอกสารวิชาการ 

 อ่ืนๆ........................................................................................ 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

..................................................................................... (ระบ)ุ 

 

 

ภาคผนวก ก.  

แบบสมัภาษณ์ชดุท่ี 1 : นกัวิชาการ, องค์กร 

พืน้ท่ีศกึษา : เขตเมืองเก่าสงขลา  เขตเมืองเก่าภเูก็ต   

เพ่ือสอบถามความคดิเห็นเก่ียวกบัรูปแบบเรือนแถว “ชิโน-โปรตกีุส” ในเขตเมืองเก่า  

ประกอบการทําวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท สถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน มหาวทิยาลยัศลิปากร 
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ตอนที่ 2 อัตลักษณ์ของ “ชิโน-โปรตุกีส”  

2.1 ท่ีมาของเรือนแถว “ชิโน-โปรตกีุส”  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

2.2 เรือนแถว “ชิโน-โปรตกีุส”   ได้รับอิทธิพลมาจากท่ีใด 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

2.3 ท่านคดิว่า เรือนแถวชิโน-โปรตกีุส มีต้นแบบมาจากไหน 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

2.4  ท่านคดิว่า ชิโน-โปรตกีุส  ของ สงขลา แตกตา่งจาก ภูเก็ต หรือไม ่

ไมแ่ตกตา่ง  

แตกตา่ง อยา่งไร........................................................................... 

....................................................................................................... 

.............................................................................................. (ระบ)ุ 

2.5  ท่านคดิว่า เรือนแถวสว่นใหญ่ในเมืองเก่าสงขลาเป็น “ชิโน-โปรตกีุส”  

  ไมใ่ช่ 

  ถ้าใช่อะไรคือ เอกลกัษณ์ท่ีชดัเจนของ “ชิโน-โปรตกีุส”  จงัหวดัสงขลา

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

............................................................................................... (ระบ)ุ 

2.6 ท่านคดิว่า เรือนแถวแบบใดบ้างในเขตเมืองเก่าเป็นเรือนแถว ชิโน-โปรตกีุส  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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3.1 ท่านคดิว่า สว่นประกอบใดแสดงออกถึงความเป็น “ชิโน-โปรตกีุส” 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

ตอนที่ 4 การตคีวาม “ชิโน-โปรตุกีส” 

4.1 ท่านคดิว่า เรือนแถวชิโน-โปรตกีุส มีเอกลกัษณ์ของการผสมผสานอยา่งไร 

 เอกลกัษณ์ “ชิโน” (จีน) สงัเกตจาก................................................................... 

.................................................................................................................................. 

 เอกลกัษณ์ “โปรตกีุส” (โปรตเุกส) สงัเกตจาก ................................................... 

.................................................................................................................................. 

 เอกลกัษณ์ “อ่ืนๆ” (ถ้ามี) สงัเกตจาก ................................................................ 

.................................................................................................................................. 

 

4.2 ท่านสามารถ แนะนําให้ไปดเูรือนแถวชิโน-โปรตกีุส หลงัไหน ในเขตเมืองเก่า 

........................................................................................ (ขอคําแนะนํา ระบสุถานท่ี) 

 

4.4 ท่านมีความคดิเหน็ การเรียกเรือนแถววา่ “ชิโน-โปรตกีุส” หรือไม ่ 

 ใช่  เป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมจีนและโปรตเุกส 

 ไม่แน่ใจ ยงัมีข้อสงสยัเร่ืองรูปแบบสถาปัตยกรรม แตถ่กูเรียกมาอยา่งยาวนาน 

 ไม่ใช่ รูปแบบทางสถาปัตยกรรม แตส่ามารถสง่เสริมการตลาดและการท่องเท่ียว 

 

4.4 ในกรณีท่ีไมเ่รียกเรือนแถววา่ “ชิโน-โปรตกีุส” ควรเรียกวา่อะไร (ขอความคดิเห็น) 

............................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

4.5 ความคดิเหน็ต่างๆ 

............................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

............................................................................................................................... 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ช่ือ-สกุล ...................................................................... (ถ้าระบไุด้) 

2. ร้านค้า.......................................................................... (ถ้าระบไุด้) 

3. เพศ 

ชาย    หญิง  

4. อาย ุ

ต่ํากวา่หรือเทา่กบั 20 ปี 

21-40 ปี 

41-60 ปี 

61 ปี ขึน้ไป 

5. อาชีพ.............................................................    เป็นนกัท่องเท่ียว 

6. สถานะท่ีเก่ียวข้องกบัเมืองเก่า .................................................................(ถ้ามี) 

7. ลกัษณะท่ีพกัอาศยั  

ท่ีพกัอาศยัในเรือนแถวชิโน-โปรตกีุส 

ท่ีพกัอาศยัในเขตเมืองเก่าสงขลา 

ท่ีพกัอาศยันอกเขตเมืองเก่าสงขลา 

8. สถานะภาพอาศยั 

เจ้าของบ้าน 

ผู้อาศยั 

เช่าอาศยั 

9. ระยะเวลาการอาศยั 

ต่ํากวา่หรือเทา่กบั 20 ปี 

21-40 ปี 

41-60 ปี 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามชดุท่ี 2 : คนในชมุชน 

พืน้ท่ีศกึษา : เขตเมืองเก่าสงขลา  เขตเมืองเก่าภเูก็ต   

เพ่ือสอบถามความคดิเห็นเก่ียวกบัรูปแบบเรือนแถว “ชิโน-โปรตกีุส” ในเขตเมืองเก่า  

ประกอบการทําวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท สถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน มหาวทิยาลยัศลิปากร 

ของนายณธทยั จนัเสน 
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61 ปี ขึน้ไป 

10. ท่านรู้จกัเรือนแถวชิโน-โปรตกีุส จากท่ีใด 

จากบคุคค      ส่ือสิง่พิมพ์  เอกสารวิชาการ 

 อ่ืนๆ................................................................... (ระบ)ุ 

ตอนที่ 2 อัตลักษณ์ของ “ชิโน-โปรตุกีส”  

2.1 ท่านคดิว่า ลกัษณะเรือนแถว “ชิโน-โปรตกีุส” เป็นแบบใด 

เรือนแถวท่ีเกิดจากการผสมผสานของจีน และโปรตเุกส 

เรือนแถวท่ีแสดงออกถึงการผสมผสานของเชือ้ชาต ิ 

เรือนแถวท่ีมีลกัษณะเฉพาะโดดเดน่ (ไมเ่ก่ียวกบัการผสมผสานและเชือ้ชาต)ิ 

 

2.2 ท่านคดิว่า “ชิโน-โปรตกีุส”   ได้รับอิทธิพลมาจากท่ีใด 

จีน และโปรตเุกส 

จีน และชาตติะวนัตก ............................................................... (ระบ)ุ 

อ่ืนๆ ....................................................................................... (ระบ)ุ 

 

2.3 ท่านคดิว่า เรือนแถวชิโน-โปรตกีุส มีต้นแบบมาจากไหน 

มาจากจีน 

มาจากโปรตเุกส  

มาจากประเทศข้างเคียงในอาเซียน ( เช่น ปีนงั มะละกา  สงิคโปร์ มาเก๊า) 

....................................................................................  (ระบ)ุ 

มาจากจงัหวดัใกล้เคียงในประเทศไทย (เชน่ ภเูก็ต สงขลา ตรัง ) 

....................................................................................... (ระบ)ุ 

 

2.4  ท่านคดิว่า ชิโน-โปรตกีุส  ของ สงขลา แตกตา่งจาก ภูเก็ต หรือไม ่

ไมแ่ตกตา่ง  

แตกตา่ง อยา่งไร........................................................................... 

....................................................................................................... 

.............................................................................................. (ระบ)ุ 

2.5  ท่านคดิว่า เรือนแถวสว่นใหญ่ในเมืองเก่าสงขลาเป็น “ชิโน-โปรตกีุส”  

  ไมใ่ช่ 
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  ถ้าใช่อะไรคือ เอกลกัษณ์ท่ีชดัเจนของ “ชิโน-โปรตกีุส”  จงัหวดัสงขลา

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

............................................................................................... (ระบ)ุ  
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2.6 ท่านคดิว่า เรือนแถวแบบใดบ้าง(ในรูป)เป็นเรือนแถว ชิโน-โปรตกีุส (เลือกได้

มากกวา่ 1 ข้อ) 
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2.7 ท่านคดิว่า สว่นประกอบใดแสดงออกถึงความเป็น “ชิโน-โปรตกีุส”  

องค์ประกอบ ระดบัความชัดเจนของชิโน-โปรตุกีส 

ไม่มี น้อย มาก มากที่สุด 

1.ทางเดนิด้านหน้าอาคาร 

(อาเขต หงอ คา ก่ี) 

 

 

 

 

    

2.หลังคา      

         หลงัคาทรงสงูทรงเก๋งจีน 

 

 

    

          

หลงัคาทรงสงูทัว่ไป 

    

           หลงัคาแบน 
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องค์ประกอบ ระดบัความชัดเจนของชิโน-โปรตุกีส 

ไม่มี น้อย มาก มากที่สุด 

3 ซุ้มและหน้าต่างทรงสูง      

        ซุ้มและหน้าตา่งทรงสงูทัว่ไป 

        (ไมจํ่ากดัรูปแบบ) 

    

       หน้าตา่งบานเกลด็แบบจีน 

 

 

 

 

 

    

        หน้าตา่งฝร่ังเศส     

       หน้าตา่งสมยัใหม ่

 

 

 

 

 

    

4 ลวดลายประดบัหน้าอาคาร 
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ตอนที่ 4 การตคีวาม “ชิโน-โปรตุกีส” 

4.1 ท่านคดิว่า เรือนแถวชิโน-โปรตกีุส มีเอกลกัษณ์ของการผสมผสานอยา่งไร 

 เอกลกัษณ์ “ชิโน” (จีน) สงัเกตจาก................................................................... 

.................................................................................................................................. 

 เอกลกัษณ์ “โปรตกีุส” (โปรตเุกส) สงัเกตจาก ................................................... 

.................................................................................................................................. 

 เอกลกัษณ์ “อ่ืนๆ” (ถ้ามี) สงัเกตจาก ................................................................ 

.................................................................................................................................. 

 

4.2 ท่านสามารถ ระบเุรือนแถว“ชิโน-โปรตกีุส” ในเขตเมืองเก่าได้อยา่งไร  

 ระบุจากรูปแบบ   เข้าใจเร่ืองรูปแบบเรือนแถว ในเขตเมืองเก่า  

 ระบุจากที่ตัง้       เรือนแถวท่ีอยูใ่นเขตเมืองเก่าสว่นใหญ่เป็น “ชิโน-โปรตกีุส” 

 ไม่แน่ใจ เพราะ  ........................................................................................ 

 

4.3 ท่านสามารถ แนะนําให้ไปดเูรือนแถวชิโน-โปรตกีุส หลงัไหน ในเขตเมืองเก่า 

............................................................................................................................... 

........................................................................................ (ขอคําแนะนํา ระบสุถานท่ี) 

 

4.4 ท่านมีความคดิเหน็ การเรียกเรือนแถววา่ “ชิโน-โปรตกีุส” หรือไม ่ 

 ใช่  เป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมจีนและโปรตเุกส 

 ไม่แน่ใจ ยงัมีข้อสงสยัเร่ืองรูปแบบสถาปัตยกรรม แตถ่กูเรียกมาอยา่งยาวนาน 

 ไม่ใช่ รูปแบบทางสถาปัตยกรรม แตส่ามารถสง่เสริมการตลาดและการท่องเท่ียว 

 

4.4 ในกรณีท่ีไมเ่รียกเรือนแถววา่ “ชิโน-โปรตกีุส” ควรเรียกวา่อะไร (ขอความคดิเห็น) 

............................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

4.5 ความคดิเหน็ต่างๆ 

............................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ – สกุล   
ที่อยู 
 
ที่ทํางาน  
 
ประวัติการศึกษา 
     พ.ศ. 2542 
 
      
     พ.ศ. 2553                        
 
     พ.ศ. 2554 
 
ประวัติการทํางาน 
     พ.ศ. 2543 – 2544 
      
     พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน 
      
      
 
 

นายณธทัย  จนัเสน 
1215/8 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
10520 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาครุศาสตรสถาปตยกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
 
ปริญญาครศุาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาครุศาสตรสถาปตยกรรม 
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