เรือนไทยภาคใต้
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของภาคใต้ มีลกั ษณะเป็ นคาบสมุทร มีทงมรสุ
ั ้ มตะวันตกและตะวันออกพัดผ่านจึงมี
ฝนตกชุกมีพายุและลมแรงเกือบตลอดปี แม้ อากาศค่อนข้ างร้ อนจัดเพราะใกล้ เส้ นศูนย์สตู ร แต่ก็มีความชื ้นสูง สภาพ
เหล่านี ้มีอิทธิพลต่อสถาปั ตยกรรมพื ้นบ้ านของภาคใต้ หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับรูปแบบของเรื อนไทย
ภาคใต้
เอกลักษณ์พิเศษอย่างหนึง่ ของเรื อนไทยภาคใต้ อนั เนื่องจากมีฝนตกชุกและความชื ้นสูง คือ การไม่ฝังเสาลงใน
ดิน แต่จะวางทุกเสาลงบน "ตีนเสา" โดยใช้ ทอ่ นไม้ เนื ้อแข็ง หรื อก้ อนหิน หรื อหล่อเป็ นแท่งซีเมนต์รองรับไว้ แล้ วใช้ วิธีบาก
ประกบ ใช้ ขื่อแปและคานบังคับเสาให้ ตงเข้
ั ้ ารูปแล้ วจึงขึ ้นตังวางจั
้
นทันแป และเครื่ องประกอบอื่นๆ ได้ แก่ ตง รอด ระแนง
มุงหลังคาปูพื ้นและกันฝา
้ เครื่ องเหล่านี ้จะช่วยยึดโยงกันเองสามารถทรงตัวเรื อนไว้ ทงหมดอย่
ั้
างมัน่ คง เหตุที่ไม่ฝังเสาลงใน
ดิน เพราะเมื่อฝนตกชุกสภาพดินยืดหยุน่ มาก โอกาสเสาจะทรุดมีได้ มาก นอกจากนันพื
้ ้นดินที่ช่มุ ชื ้นด้ วยน ้าฝนจะเป็ นที่อยู่
ของปลวกและเชื ้อราต่างๆ สิง่ เหล่านี ้จะกัดกรอนทาให้ เสาผุพงั เร็ วขึ ้น นอกจากนันการใช้
้
ดินเสารองรับยังช่วยให้ เป็ นผลดี
ต่อการเคลือ่ นย้ ายบ้ านอีกด้ วย
การที่ภาคใต้ มีลมแรง และฝนชุกตลอดปี บังคับให้ ชาวภาคใต้ ปลูกเรื อนมีความสูงไม่มากนัก มีหลังคาลาดชัน
และให้ ปลายเสาเอนเข้ าในเล็กน้ อย และถ้ ากันฝากระดานนิ
้
ยมวางกระดานตามแนวนอนให้ ริมล่างของแผ่นบนทับริ มบน
ของแผ่นล่างตามลาดับ เหตุที่ทาให้ ตวั เรื อนเตี ้ยก็เพื่อไม่ให้ ต้านลมมากเกินไปละที่ทาให้ หลังคาลาดชัน ก็เพื่อไม่ให้ ลม
ปะทะปลายจากหรื อหางกระเบื ้อง และทาให้ น ้าฝนที่ตกต้ องหลังคาไหลเร็ วและเสด็จน ้าเร็ วน ้าฝนไม่ขงั และแฉะชื ้นอยูน่ าน
ช่วยให้ หลังคาคงทนและไม่รั่วซึม ที่ตงปลายเสาให้
ั้
เอนเข้ าหากันเล็กน้ อยนันเรี
้ ยกตามภาษาถิ่นว่า "ทรงช้ างเยี่ยว" ช่วยให้
ฝาที่กนมี
ั ้ ลกั ษณะส่วนล่างค่อยๆ ผายออกเล็กน้ อยคุณลักษณะเช่นนี ้ ช่วยผ่อนการต้ านลมได้ ดียิ่งขึ ้น ทังช่
้ วยบังคับให้ ลม
บางส่วนลอดผ่านช่องลมเหนือฝาเข้ าไปในตัวบ้ าน ทาให้ อากาศถ่ายเทดีขึ ้น นอกจากนี ้ยังช่วยกันไม่ให้ ฝนสาดเข้ าใต้ ถนุ
๑

บ้ าน เพราะโดยปกติใต้ ถนุ บ้ าน
จะใช้ ประโยชน์หลายลักษณะ
โดยเฉพาะท้ องถิ่นที่อยูใ่ กล้ ทะเล
เช่น ชาวเกาะภูเก็ต เกาะสมุย
สภาพที่พายุจดั และฝนตกชุก
เป็ นเงื่อนไขบังคับให้ การปลูก
เรื อนสมัยก่อนนิยมปลูกเป็ น
เรื อนโดดเดี่ยวไม่นิยมทาระเบียง
ออกมาทางด้ านข้ าง หรื อด้ าน
สกัด เพราะลมมรสุมมักพัดพา
น ้าฝนสาดเข้ าระเบียงทาให้ เรื อน
ผุเร็ ว ที่ถ่ายทอดแบบเรื อนจาก
ถิ่นอื่นมาทาเป็ นระเบียง หรื อมี
ชานแล่นระหว่างเรื อน ๒ หลัง
หรื อทาระเบียงข้ างเพียงหลังเดียว ก็ต้องทาฝากันหรื
้ อปิ ดกันสาดจนมิดชิด เพื่อป้องกันฝนสาด
ชานเรื อนภาคใต้ นิยมปูด้วยไม่เคี่ยมหนาประมาณ ๒ นิ ้ว กว้ างประมาณ ๑๒ นิ ้ว ให้ มีความยาวตลอดห้องไม่นิยม
ต่อกลาง การปูนิยมเว้ นช่องห่างกันประมาณ ๑ นิ ้ว และไม่ต้องตอกตะปู ทังนี
้ ้เพราะไม้ เคี่ยนทนแดดทนฝนดีกว่าไม้ อื่นๆ
น ้าฝนจะได้ ไม้ ขงั ในร่องไม้
การวางตัวอาคารของเรื อนภาคใต้ นิยม "ปลูกลอยหวัง" คือปลูกให้ ด้านยาวพุง่ ไปทิศตะวันตกและทิศตะวันออก
จนเกิดเป็ นคติความเชื่อว่า "ห้ ามปลูกเรื อนขวางหวัน" คือห้ ามปลูกด้ านยาวพุง่ ไปทิศเหนือและทิศใต้ เหตุผลที่แท้ จริ งคือ
การปลูกขวางตะวันนอกจากหน้ าบ้ านต้ องหันไปทิศตะวันตกหรื อทิศตะวันออกอันทาให้ แสงแดดส่องร้ อนจัดตลอดครึ่งวัน
แล้ ว ยังเป็ นการต้ านทางลมทางฝน ฝนจะสาดเข้ าบ้ านและอาจจะถูกพายุพดั พังได้ ง่ายเว้ นแต่เรื อนข้ าว ซึง่ มักปลูกอย่าง
มัน่ คงเป็ นพิเศษและมีข้าวบรรจุอยูเ่ ต็มยากที่จะถูกพายุพดั พังได้ และเรื อนข้ าวนันยั
้ งต้ องการให้ แดดส่องอยูต่ ลอดวัน เพื่อ
ข้ าวเลียงจะได้ ไม่อบชื ้นเสียเร็ ว เรื อนข้ าวจึงนิยมปลูกขวางตะวัน
หน้ าต่างบ้ านภาคใต้ มกั เจาะเป็ นช่องเล็กๆ ถ้ าทาให้ เปิ ดปิ ดได้ มัก
เปิ ดเข้ าข้ างในหรื อถ้ าเปิ ดออกข้ างนอกจะใช้ วิธีแขวนห้ อยแล้ วใช้ ไม่ค ้ายันให้
ส่วนล่างเปิ ดอ้ าออก โดยวิธีนี ้ไม่ต้องใช้ ขอสับ กันลมพัดได้ ดีและสะดวกใน
การปิ ดเปิ ด

๒

หน้ าจัว่ ซึง่ ชาวภาคใต้ เรี ยกว่า "หุ้มกลอง" นิยมปิ ดทึบ ถ้ าเป็ นบ้ านแบบหลังคามุงด้วยกระเบื ้อง หลังคาส่วนที่ยื่น
เลยหน้ าจัว่ ออกมาจะตีไม้ กระดาน ใต้ ระแนงเพื่อกันไม่ให้ ลมพัดพากระเบื ้องปลิวเรี ยกส่วนนี ้ว่า "หน้ าผ้ า" และตรงเชิงของ
หน้ าจัว่ จะทาเป็ นหลังคาขวางเอียงลาดลงมาเพื่อกันฝนสาดเรี ยกหลังคาส่วนนี ้ว่า "ปี กนก" จะเห็นได้ วา่ ธรรมชาติมีอิทธิพล
ต่อวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างมากไม่วา่ จะทาการสิง่ ใดธรรมชาติก็เข้ ามาเกี่ยวข้ องทังสิ
้ ้น

แหล่ งที่มา
ประพัฒน์ กุสมุ านนท์ ชีวิตไทย ชุด ฮีตฮอยเฮา กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว ๒๕๓๗
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