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บทคัดย่อ

กระแสวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่เข้ามาพร้อมสภาพสังคมเศรษฐกิจทุนนิยมสมัยใหม่ ส่งผลให้วิถีการอยู่อาศัยของผู้คน
บนเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานไีด้เปลีย่นแปลงไป และเป็นปัจจยัส�าคัญให้เรอืนชาวสวนมะพร้าวในเกาะพะงนัถกูรือ้ 
ดัดแปลงและปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม การวิจัยน้ีจึงมีเป้าหมายเพื่อจะบันทึกและน�าเสนอรูปแบบสถาปัตยกรรม
ของเรือนพื้นถิ่นชาวสวนมะพร้าวแบบดั้งเดิมท่ีเริ่มจะเลือนหายไปจากความเป็นปัจจุบันสมัยของเกาะพะงัน  การวิจัย
ใช้กรอบแนวคดิของการศึกษาสถาปัตยกรรมในบรบิทของสถานที ่โดยใช้ข้อมลูภาคเอกสารร่วมกับข้อมลูภาคสนามจาก
เรือนแบบดั้งเดิมที่ได้คัดเลือกจ�านวน 5 หลัง  เพื่อน�ามาวิเคราะห์และสรุปลักษณะทางสถาปัตยกรรม  
 
การวจิยัพบว่า รูปแบบของเรือนพืน้ถ่ินชาวสวนมะพร้าวในเกาะพะงนั เป็นผลจากการคดัสรรความต้องการทางกายภาพ
และวฒันธรรมของคนอยูอ่าศยั  ผสานเข้ากบัสภาพแวดล้อมธรรมชาต ิ แสดงออกมาในการเลือกท�าเลตัง้บ้านปลกูเรอืน
เป็นกลุ่มบ้านเพื่อการพึ่งพาอาศัยเก้ือกูล การก�าหนดผังบริเวณและวางทิศทางเรือนในแนวทิศตะวันออกทิศตะวันตก
เพือ่ให้เรอืนได้รับลมเยน็ทีไ่ม่แรง ได้แสงแดดทีไ่ม่ร้อน มกีารแยกเรอืนครวัออกจากเรอืนอยูอ่าศัย รปูแบบเรอืนเป็นเรอืน
ไม้ยกพืน้วางบนตนีเสา ผนงัโดยรอบสีด้่านใช้ฝาไม้กระดานตซ้ีอนเกลด็ตามแนวนอนด้วยตะปทูบั หลงัคามคีวามลาดชดั
น้อยเพื่อลดการต้านทางลมทางฝน และการปลูกสร้างเรือนจะใช้ไม้พื้นถิ่นที่หาได้ในเกาะ ลักษณะดังกล่าวถือเป็นแบบ-
อย่างของเรอืนชาวสวนมะพร้าวตามวถีิแบบดัง้เดมิและเป็นภมูปัิญญาในการสร้างบ้านปลกูเรอืนทีส่�าคญัยิง่ของผูค้นบน
เกาะพะงัน      
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Abstract

Modern tourism that comes with capitalist society and economy led to changes in the way of life of 
the people in Ko Pha Ngan, Surat Thani Province.  As a result, vernacular houses of the coconut 
orchard areas on the island were dismantled or modified from the original condition. This research 
is an attempt to record the essential features of these coconut orchard vernacular houses, using the 
framework of vernacular architecture research methodology. The study was based upon five vernacular 
houses selected as case study, then evaluated and summarized. 
 
The study reveals that the coconut orchard vernacular houses in Ko Pha Ngan were defined by 
functional consideration based upon social and cultural requirements, together with site-specific 
environmental conditions.  The houses were located nearby each other to provide supportive 
relationship in communities, while the layout and orientation of the houses in the north-south axis 
was climatically defined to enhance natural ventilation and protection from direct sunlight. These 
houses were lifted above ground and place on columns, enclosed on all sides with wooden partitions.  
The roof slope is less apparent resistance to the wind and the rain. The building was made of local 
wood that can be found in the island. The characteristics of the houses represent valuable local 
wisdom in architecture and construction of Pha Ngan people. 

Keyword:  Architectural Style,  Vernacular Architecture,  Coconut Orchard Houses,  Southern House,    
Ko Pha-ngan,  Surat Thani
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บทน�า  
 
ที่มาและความส�าคัญของการวิจัย
  
เกาะพะงันเป็นหนึ่งในหมู่เกาะบริเวณช่องอ่างทองของ
อ่าวไทย อยู่ในพื้นท่ีการปกครองของอ�าเภอเกาะพะงัน    
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้คนบนเกาะพะงันประกอบอาชีพ
ท�าสวนมะพร้าว  ด้วยกายภาพพื้นท่ีท่ีเป็นเกาะจึงเอื้อ   
ต่อการหลอมรวมแบบแผนทางวัฒนธรรมของผู้คนและ
ลักษณะเรือนอยู่อาศัยเข้าไว้ในทางเดียวกัน จนถือกลาย
เป็นลักษณะเฉพาะตามแบบอย่างวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม  
แต่ด้วยกระแสวัฒนธรรมท่องเที่ยวที่เข้ามาพร้อมกับ
สภาพสงัคมและเศรษฐกจิทนุนยิมสมยัใหม่ ส่งผลให้โลก-
ทศัน์ของผูค้นได้เริม่เปลีย่นไป วถีิชีวติและวฒันธรรมแบบ

ดั้งเดิมถูกถ่ายโอนด้วยวัฒนธรรมใหม่ที่หลั่งไหลเข้ามา  
กายภาพของเกาะพะงันจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
ปัจจัยเหล่านี้มีผลให้เรือนอยู่อาศัยแบบดั้งเดิมได้มีการ
เปล่ียนแปลงไปหลายประการตั้งแต่การต่อเติมเพื่อเพิ่ม
พื้นที่ใช้สอย การเปล่ียนรูปแบบการใช้งาน และท้ายสุด
คือการรื้อเรือนทิ้งและปลูกสร้างข้ึนเป็นเรือนแบบสมัย-
ใหม่ เรือนพื้นถิ่นแบบดั้งเดิมซ่ึงถือเป็นหลักฐานทาง
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอยู่อาศัยของท้องถิ่นจึงมีแนว-
โน้มจะเลอืนหายไปจากเกาะพะงนั จงึได้ท�าการศกึษาวจัิย
เรือนพื้นถิ่นชาวสวนมะพร้าวแบบดั้งเดิมในเกาะพะงัน  
เพื่อให้ทราบรูปแบบ ลักษณะและองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม และเพื่อเก็บบันทึกหลักฐานการสร้าง-
สรรค์งานสถาปัตยกรรมของเรือนเหล่านี้ไว้ก่อนจะถูก
เปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนไปในอนาคต  

ภาพที่ 1 สภำพดั้งเดิมของเรือนในเกำะพะงัน 
(บันทึกภำพเมื่อ พ.ศ. 2545)  

ภาพที่ 2 กำรรื้อเปลี่ยนแปลงเรือนหลังเดียวกัน 
(บันทึกภำพเมื่อ พ.ศ. 2555)

ภาพที่ 3 สภำพดั้งเดิมของเรือนบ้ำนเลขที่ 45 
บ้ำนมะเดื่อหวำน  (บันทึกภำพเมื่อ พ.ศ. 2545)  

ภาพที่ 4 สภำพเรือนหลังเดียวกันซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลง
รูปแบบไปจำกเดิม  (บันทึกภำพเมื่อ พ.ศ. 2556)
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วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. ศกึษาปัจจยัด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม สงัคมและ
วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อรูปลักษณ์สถาปัตยกรรมของ
เรือนชาวสวนมะพร้าวในเกาะพะงัน 

2.  ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ ลักษณะและองค์ประกอบ
สถาปัตยกรรมของเรอืนชาวสวนมะพร้าวแบบดัง้เดมิ
ในเกาะพะงัน และบันทึกข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม
ก่อนจะถูกเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอน เพื่อประโยชน์
ต่อพัฒนาการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นใน
พื้นที่ภาคใต้ 

กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีการวิจัย
  
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาสถาปัตยกรรมในบริบทของ 
สถานที่ โดยมีแนวคิดเรื่องงานสถาปัตยกรรมเป็นผล   
จากการผสานความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวด- 
ล้อมธรรมชาติ น�าไปสู่การสร้างสรรค์รูปทรง ที่ว่างที่มี
เอกลักษณ์ สะท้อนค่านิยมของชุมชนพื้นถ่ินน้ันๆ โดย    
ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย ประกอบด้วย  

1.  กำรศึกษำข้อมูลภำคเอกสำร  เป็นการศึกษาข้อมูล
ด้านประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ วิถีวัฒนธรรม
ของชุมชนบนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม
ถึงข้อมูลงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอื่นในบริบทใกล้-
เคียงกัน เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานที่ส่งผลต่อการ
ออกแบบและปลูกสร้างเรือน รวมถึงทราบกรอบ-
แนวทางการศึกษาวิจัยสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นท่ีมี
บริบทใกล้เคียงกัน 

2.  กำรศึกษำข้อมูลภำคสนำม  เป็นการศึกษาข้อมูล
สถาปัตยกรรมของเรือนพื้นถิ่นชาวสวนมะพร้าว   
บนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้ด�าเนิน
การส�ารวจและคัดเลือกตัวอย่างเรือนส�าหรับใช้เป็น

กรณีศึกษา โดยพิจารณาจากรูปแบบเรือนแบบ
ดั้งเดิมที่ยังคงมีเรือนครัวแยกออกจากเรือนอยู ่  
อาศัย ซ่ึงประกอบด้วยเรือนจ�านวน 2 หลัง ได้แก่  
(1) เรือนบ้านเลขที่ 45 หมู่ 3 บ้านมะเดื่อหวาน     
(2) เรือนบ้านเลขที่ 50 หมู่ 7 บ้านโฉลกหล�า และ
พิจารณาจากรูปแบบเรือนที่เริ่มมีการเปล่ียนแปลง
ส่วนเรือนครัว การต่อเติมบางส่วนของหลังคาและ
พื้นที่ใช้สอย ประกอบด้วยเรือนจ�านวน 3 หลัง 
ได้แก่ (3) เรอืนบ้านเลขที ่55 หมู ่3 บ้านมะเดือ่หวาน     
(4) เรือนบ้านเลขที่ 61 หมู่ 3 บ้านมะเดื่อหวาน     
(5) เรือนบ้านเลขที่ 25 หมู่ 7 บ้านโฉลกหล�า ทั้งนี้ 
ยังได้พิจารณาเลือกรูปแบบเรือนที่มีรายละเอียด
หลังคาที่แตกต่างกัน นอกจากน้ีการศึกษาข้อมูล
ภาคสนามได้รวมถงึการสมัภาษณ์เจ้าของเรอืน ผูรู้แ้ละ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของ  
ท้องถิ่นที่มีผลต่อการออกแบบและก่อสร้างเรือน

3.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์รูปแบบและ
ลักษณะสถาปัตยกรรมของเรือน โดยเน้นประเด็น
การตั้งถิ่นฐาน  ผังบริเวณ กลุ่มเรือน  แผนผัง  พ้ืนที่
ใช้สอย รูปแบบ โครงสร้างและวัสดุก่อสร้าง เพื่อ
น�าไปสู่การเสนอผลสรุปการวิจัยโดยมีแผนภาพ 
แผนผังที่แสดงเน้ือหาสถาปัตยกรรมประกอบ 

กายภาพ สังคมและวัฒนธรรมของ
เกาะพะงัน
  
เกาะพะงันอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด
สุราษฎร์ธานี โดยเป็นส่วนเหนือสุดของแนวเทือกเขา
หลวงทีโ่ผล่พ้นจากผนืทะเลอ่าวไทย ภมูปิระเทศส่วนใหญ่
เป็นภเูขาสลับซับซ้อน  มภีเูขาใหญ่อยูก่ึง่กลางทอดตวัจาก
ทิศเหนือไปทิศใต้ มีที่ราบขนาดเล็กอยู่ทางทิศตะวันตก
และทิศใต้ซ่ึงเป็นที่ราบระหว่างภูเขาและท่ีราบชายฝั่ง
ทะเล   มข้ีอสันนษิฐานว่าเกาะพะงนัมกีารตัง้ถิน่ฐานบ้าน-
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ภาพที่ 5  แผนที่แสดงต�ำแหน่งที่ตั้งเรือนที่ได้ส�ำรวจ 5 หลัง

เรอืนตัง้แต่ก่อนยคุทีเ่มอืงไชยามีความเจรญิรุง่เรอืง 1 กลุม่
คนพวกแรกทีเ่ข้ามาน่าจะเป็นกลุม่มสุลมิมลายทูีอ่พยพมา
จากนครศรีธรรมราชหรือปัตตานี  โดยมาอาศัยประกอบ
อาชีพประมง 2 

สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณพุนัธ-ุ 
วงศ์วรเดช ได้ทรงอธบิายสภาพเกาะพะงนัในสมยัรชักาล
ที่ 5 ไว้ในคราวเสด็จตรวจราชการที่หัวเมืองปักษ์ใต้ พ.ศ. 
2427 ว่า ราษฎรบนเกาะประกอบด้วยคนไทยและคนจนี 

 1 สภาวฒันธรรมอ�าเภอเกาะพะงนัและส�านกังานศกึษาธกิารอ�าเภอเกาะพะงนั, รายงานการศกึษาข้อมลูชุมชนวฒันธรรมเกาะพะงนั ((ม.ป.ท.), 
2539), 8.
 2 พิมล มีเพียร, “มารู้จักเกาะพะงัน,” ใน เอกสารที่ระลึกในโอกาสงานเปิดป้ายที่ว่าการอ�าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธาน,ี ((ม.ป.ท.), 
2521), 1. 
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อยู่กันอย่างสงบสุข ไม่มีความคดี บนเกาะไม่มีโจรขโมย 
จะมีก็เพียงแต่ผู้ร้ายจรมาจากฝั่งเป็นคราวๆ ผู้คนต่างท�า-
มาหากนิ กลุม่คนไทยนยิมท�าสวนมะพร้าว ท�าไร่ข้าวและ
ไร่แตง บางกลุ่มถูกเกณฑ์ไปท�ารังนกที่เกาะวัวตาหลับใน
หมู่เกาะอ่างทอง ส่วนคนจีนที่มาอยู่เป็นจีนไหหล�า มี
อาชีพขายมะพร้าวห้าวและท�าน�้ามันมะพร้าวขาย โดยมี
เรือส�าเภาไหหล�ามาบรรทุกมะพร้าวและน�้ามันมะพร้าว
อยู่เนืองๆ 3    
 
การท�าสวนมะพร้าวถือเป็นอาชีพส�าคัญมาตั้งแต่อดีต  
เห็นได้จากการแบ่งที่ดินมรดก ลูกคนโปรดมักได้ที่สวน
มะพร้าวใจกลางเกาะซึ่งเป็นท่ีดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์  
ขณะที่ลูกคนอื่นมักได้ที่ดินติดชายทะเลซึ่งสภาพดินอุดม
สมบรูณ์น้อยกว่า  การท�าสวนมะพร้าวบนเกาะพะงนันยิม
ปลกูและปล่อยไว้ตามธรรมชาต ิ หากผลผลติดจีงึเกบ็ขาย  
แต่ถ้าไม่ดีจะปล่อยไว้ตามธรรมชาติ  การขายมะพร้าวใน
อดีตจะมีเรือมารับซือ้และน�าไปขายทีก่รงุเทพ ฯ ปจัจบุัน
มพ่ีอค้ามารบัซือ้ถงึในสวน มะพร้าวทีข่ายมทีัง้มะพร้าวสด
และมะพร้าวแห้ง มะพร้าวเกาะพะงันเป็นมะพร้าวพันธุ์
ใหญ่และถือเป็นพืชเศรษฐกิจเอกลักษณ์และมีชื่อในเรื่อง
ความมันและเน้ือหนา 4 ถึงแม้อาชีพท�าสวนมะพร้าวจะ
เป็นอาชีพหลักของคนพะงัน  แต่หากบ้านไหนติดทะเลก็
มกัประกอบอาชพีประมงชายฝ่ังไปด้วย เช่น บ้านโฉลกหล�า 
บ้านใต้และบ้านค่าย โดยมากจะเป็นการจับปลาหมึกซึ่ง
จะน�าไปแปรรปูเป็นปลาหมกึตากแห้ง ส่วนการท�านามอียู่
แถบบ้านวกตุ่ม แต่ปัจจุบันมีเหลืออยู่เพียงน้อยเท่าน้ัน 
ขณะที่อาชีพค้าขายมีให้เห็นอยู่ที่บ้านท้องศาลา 

สังคมดั้งเดิมของเกาะพะงันเป็นสังคมขนาดเล็ก มีความ
ผูกพันเชิงเครือญาติท่ีสามารถนับเน่ืองถึงกันได้ 5 ควบคู่

กบัความสัมพนัธ์เชิงแลกเปล่ียนทีเ่กดิจากการพึง่พาอาศัย
กันทั้งการผลิตและการใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชน โดยเป็น
ลักษณะทั่วไปของสังคมภาคใต้  มีลักษณะเด่นทางสังคม
ในการอยูร่่วมกนัแบบแบ่งปัน รกัพวกพ้องเครอืญาต ิเป็น
อยู่เรียบง่าย ผูกพันถิ่นก�าเนิด เคร่งครัดในจริยธรรมค�า-
สอนทางศาสนา 6 เหน็ได้ชัดจากการมวีฒันธรรมประเพณี
ที่โดดเด่น เช่น บุญเดือนสิบ ชักพระหรือลากพระ ซึ่งเป็น
ไปเพื่อศาสนาและส่งเสริมแสดงความสัมพันธ์ทางเครือ-
ญาติของคนในสังคม นอกจากน้ียังนิยมการผูกไมตรีมี
น�้าใจมิตร เอื้อเฟื้อต่อผู้มาเยือนและพัฒนาความร่วมมือ
ร่วมใจ ดังจะเห็นการแสดงออกในการช่วยเหลือเกื้อกูล
พึ่งพากันหลากหลายวิธี 7 เช่น การกินงาน กินวาน ข้าว
หม้อแกงหม้อ เล้ียงน�า้ชาและการซองาน  ซึง่ในเกาะพะงนั
เรียกว่า ซอแรง ขอแรงหรือตามแรง ส�าหรับการมีคนมา
ช่วยท�างานในไร่นาสวนหรือที่บ้าน โดยจะผลัดเวียนช่วย
กันเช่นนี้ไปเรื่อยๆ เป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 8  

ผลการวิจัย  
 
การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน
  
การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนบนเกาะพะงันมักต้ังอยู่บริเวณ
ทีร่าบเชงิเขาตอนกลางค่อนมาทางทศิตะวนัตกและทศิใต้  
ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของดินเหมาะแก่การเพาะปลูก
และอยูใ่กล้ทะเลซึง่สามารถเดนิเรอืไปยงัเกาะสมยุหรือฝ่ัง
แผ่นดินได้โดยง่าย โดยจะตั้งบ้านปลูกเรือนเป็นกลุ่มใน
ละแวกเดียวกัน ประกอบขึ้นเป็นกลุ่มบ้านขนาดเล็กโดย
มวีดัหรอืมสัยดิเป็นศูนย์กลาง การตัง้บ้านเรอืนในลักษณะ
นี้เป็นการรวมตัวเพื่อเกื้อกูลกัน ช่วยเหลือป้องกันโจร

 3 ภาณุพันธุวงศ์วรเดช, สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยา, ชีวิวัฒน์ (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2471), 30-31.
 4 สุวิทย์ ผ่องศรี, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน, 17 ตุลาคม 2556.
 5 สภาวัฒนธรรมอ�าเภอเกาะพะงันและส�านักงานศึกษาธิการอ�าเภอเกาะพะงัน, 18.
 6 สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, พิสิฐ เจริญวงศ์และปรีชา นุ่นสุข, “ภาคใต้,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ (ฉบับเพิ่มเติม) เล่ม 3 (กรุงเทพฯ: 
มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2555), 1060. 

   7 เอกวิทย์ ณ ถลาง, ภูมิปัญญาทักษิณ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2544), 51-53, 61-65.

   8 สภาวัฒนธรรมอ�าเภอเกาะพะงันและส�านักงานศึกษาธิการอ�าเภอเกาะพะงัน, 24.
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ผู้ร้าย เอื้อเฟื้อแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ อาหารหรือบ่อน�้า
บาดาล กลุม่บ้านทีส่�าคญับริเวณทีร่าบเชงิเขาด้านตะวนั-
ตก ได้แก่ บ้านมะเดื่อหวานและบ้านในสวนซึ่งส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท�าสวนมะพร้าว ขณะท่ีการตั้งถ่ินฐาน
บริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล มีกลุ่มบ้านส�าคัญ ได้แก่ บ้าน
โฉลกหล�าทางด้านทศิเหนอื บ้านท้องศาลา บ้านค่ายและ
บ้านใต้ทางด้านทศิใต้  โดยประกอบอาชพีท�าสวนมะพร้าว
ควบคูก่บัการท�าประมง  ข้อจ�ากดัด้านทีต่ัง้อาจท�าให้บาง-
เรือนห่างไกลจากล�าคลอง แต่ได้แก้ปัญหาโดยมีภาชนะ
ส�าหรับใช้เก็บน�้าฝนไว้บริโภค อุปโภค และหากบริเวณ
ของเรอืนใดมพ้ืีนทีต่าน�า้ก็จะขุดบ่อบาดาลเพือ่น�าน�า้มาใช้   
โดยจะถือเป็นแหล่งน�้าสาธารณะที่ทุกเรือนสามารถมา
ใช้ได้หากขาดแคลนน�้าฝน    

 
ผังบริเวณ  

ผังบริเวณของเรือนแบบดั้งเดิม ประกอบด้วย เรือนหลัก
ส�าหรับอยูอ่าศยัและเรอืนครัวโดยปลกูแยกจากกนั มลีาน
ทรายหรือลานดินโล่งกว้างล้อมเรือนไว้โดยรอบ ท�าให้
บริเวณเรือนดูสวยงามสะอาดตาและช่วยให้มองเห็นคน
ที่มาเหย้าเข้าเรือนได้โดยถนัด รอบเรือนนิยมปลูกไม้

ยนืต้นเพือ่ให้ร่มเงาและให้ผลทีเ่กบ็กนิได้ตามฤดกูาลหรอื
ตลอดปี  ไม้ทีน่ยิมปลูกได้แก่  หมาก กล้วย มะพร้าว เงาะ 
มะม่วง  มะปราง  กระท้อน ขนนุ  ลองกอง ลางสาด ละมดุ 
ฝรัง่ นอกจากน้ีมกีารปลูกพชืสวน ไม้ดอก ไม้สมนุไพร ผงั-
บริเวณของเรือนบางหลังมีการจัดเป็นพื้นที่ย่างหรือเผา
มะพร้าว พืน้ทีเ่ลีย้งสตัว์ เช่น หมแูละไก่ บางเรือนในอดตี
มกีารปลกูฝ้าย ป่ันฝ้าย ทอผ้า มกีารเลีย้งผ้ึงเพือ่เอาน�า้ผึง้
มาท�ายา รวมถึงมีการท�าน�้าตาลจากงวงมะพร้าว ท�าให้  
ผู้อยู่อาศัยพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องออกไปซื้อหาจาก
ภายนอก  ส่วนสิ่งปลูกสร้างอื่นในผังบริเวณ ได้แก่  ศาลา
ไม้ ห้องส้วม และบ่อน�้าหรือท่ีว่างโอ่งน�้าฝน ศาลาไม้จะ
ปลูกไว้บริเวณลานด้านหน้าเป็นศาลาขนาดเล็กยกพื้นมี
หลงัคา  ใช้เป็นทีน่ัง่พกัผ่อน พดูคยุกบัเพือ่นบ้านหรอืแขก
ที่มาเยือน มักใช้งานในช่วงเช้า บ่ายคล้อยและย�่าเย็น
เพราะโล่งเย็นสบายกว่าบนเรือน ห้องส้วมจะปลูกไว้ทาง
ด้านหลัง ลักษณะเป็นเพิงไม้หรือเพิงสังกะสีขนาดเล็กมี
หลงัคา ส่วนบ่อน�า้บาดาลหรอืพืน้ทีว่างโอ่งน�า้ฝนซึง่ใช้เป็น
ทีอ่าบน�า้หรอืซักเสือ้ผ้า จะปลกูต้นไม้ไว้เพือ่ให้ร่มเงาและ
บงัสายตา แต่เนือ่งจากห้องส้วมและพืน้ทีอ่าบน�า้แบบเดมิ
น้ีไม่สอดคล้องกับลักษณะการอยู่อาศัยในปัจจุบัน เรือน
ส่วนมากจงึได้ต่อเตมิห้องน�า้สร้างตดิไว้กบัเรอืน ห้องส้วม
เดิมจึงปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งาน (ภาพที่ 6-8)

ภาพที่ 6  ภำพลำยเส้นผังบริเวณเรือนหลังที่ 1



รูปแบบเรือนพื้นถิ่นชาวสวนมะพร้าวในเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

34  

ภาพที่ 8  ห้องส้วมสังกะสีด้ำนหลังที่ไม่ได้ใช้งำน

กลุ่มเรือน  
 
เรือนดั้งเดิมในเกาะพะงันเป็นเรือนครอบครัวเดี่ยว ปลูก
ขึ้นในลักษณะกลุ่มเรือน ประกอบด้วยเรือนหลักและ 
เรือนครัวปลูกแยกจากกัน คล้ายเรือนไทยมุสลิมที่แยก
ส่วนอยู่อาศัยออกจากเรือนครัว เรือนครัวปลูกเยื้องมา
ทางด้านหน้าและหันหน้าไปทางเรือนหลัก เชื่อมต่อกัน
ด้วยชานไม่มีหลังคา การมีเรือนอยู่อาศัยและเรือนครัว
ปลูกแยกจากกันดูจะไม่เหมาะสมกับการอยู ่อาศัยใน
ปัจจบุนั หลายครอบครวัจงึได้รือ้เรอืนครวัเดมิและต่อเตมิ
พื้นที่ครัวใหม่พร้อมด้วยส่วนซักล้างและห้องน�้าไว้กับ 
เรือนหลัก ลักษณะเด่นของกลุ่มเรือนท่ีมีเรือนหลักและ
เรือนครัวปลูกแยกกันจึงเริ่มเลือนหายไป  

 

ทิศทางเรือน
  
เรือนหลักนิยมวางแกนยาวตามแนวทิศตะวันออก-   
ตะวันตก เนื่องจากในท้องถิ่นภาคใต้ไม่นิยมปลูกเรือน 
“ขวางหวัน” หรือให้แนวยาวของเรือนขวางแนวดวง
อาทติย์ เพราะท�าให้ด้านยาวหรอืพืน้ทีส่่วนใหญ่ของเรือน
หนัรบัแสงแดดตลอดวนัและยงัต้านทางลมทางฝน  น�า้ฝน
อาจสาดเข้าสู่เรือนหรือผืนหลังคาอาจถูกลมพายุพัดปลิว
หลุดลอยได้  การวางเรอืนเช่นนีแ้สดงภมูคิวามรูแ้ละความ
เข้าใจในสภาพลมฟ้าอากาศของผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี   
ในส่วนของเรอืนครัวจะวางแกนยาวตามแนวทศิเหนอื-ใต้  
หันหน้าไปทางเรือนหลักซึ่งอาจเป็นทิศตะวันออกหรือ
ตะวันตก โดยมากเรือนครัวจะอยู่ทางด้านทิศเหนือของ
เรอืนหลกั ซึง่การวางเรอืนในลักษณะนีท้�าให้เรอืนครวัตัง้
อยูต่ามทางลม จงึมกีารไหลเวยีนถ่ายเทของอากาศภายใน
เรือน และท�าให้เรือนหลักไม่ได้อยู่ใต้ทางลม ควันไฟและ
กล่ินไม่พงึประสงค์ต่างๆ จากเรอืนครวัจึงไม่พดัไปเข้าสู่ตวั
เรือนหลัก  
 
คุณประพาศ มะเดื่อหวาน เจ้าของเรือนเลขที่ 45 บ้าน
มะเดือ่หวาน ให้ความเหน็ในประเดน็การหนัด้านหน้าของ
เรอืนไว้ว่า เรอืนจะหนัด้านหน้าไปในทศิใดกไ็ด้ ยกเว้นทศิ
ตะวันตกเพราะถือว่าไม่เป็นมงคล หากเรือนหันหน้าไป
ทางทิศใต้จะได้รับลมเย็นจากลมสลาตันและลมพรัดยา  
แต่หากหนัหน้าไปทางตะวนัออกอาจท�าให้โดนลมฝนมาก  
ในส่วนทศิหวันอนนัน้นยิมหนัหวันอนไปทางทิศใต้โดยเชือ่
ว่าทิศใต้เป็นทิศของบิดามารดา ทิศตะวันออกเป็นทิศ
ครูบาอาจารย์  ทศิเหนอืเป็นทศิญาตพิีน้่อง และจะไม่หนั
หวันอนไปทางทศิตะวนัตกเนือ่งจากเป็นทศิของคนตาย 9 

จากการส�ารวจเรอืนจ�านวน 5 หลัง  พบว่า มเีรอืนหนัหน้า
ไปทางทิศเหนือ 3 หลัง หันหน้าไปทางทิศใต้ 1 หลัง และ
หันไปทางทิศตะวันออก 1 หลัง

 9 ประพาศ มะเดื่อหวาน, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน, 9 มีนาคม 2556.

ภาพที่ 7  ศำลำนั่งเล่นปลูกยกพื้น หลังคำสังกะสี
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ตำรำงที่ 1  เปรียบเทียบทิศทางการหันด้านหน้าเรือนและลักษณะกลุ่มเรือนของเรือน
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รูปแบบเรือนและพื้นใช้สอย  
 
เรือนหลัก ลักษณะเป็นเรือนไม้ยกพื้นตั้งบนตีนเสา มี
โครงสร้างผังเรือนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมากมีขนาด 
3 x 3 ห้อง กว้างประมาณ 5 - 7 เมตร ยาวประมาณ 7 
- 9 เมตร ด้านหน้ามีบันไดทางขึ้นและระเบียง ประตูทาง
เข้านิยมท�าเป็นบานเปิดเฟี้ยมมีบานเปิดจ�านวน 6 บาน
หรือ 8 บาน ตัวเรือนกั้นฝาโดยรอบสี่ด้าน ฝาเรือนเป็นไม้
กระดานตีซ้อนเกล็ดตามแนวนอน ผนังด้านข้างและด้าน
หลังมีหน้าต่างขนาดเล็ก โดยมากเป็นหน้าต่างบานเปิดคู่
ชนิดมีลูกกรงเหล็กด้านในเพื่อป้องกันขโมย ส่วนบนสุด
ของผนังมีช่องลมระบายอากาศท�าเป็นลูกกรงไม้  ในบาง
เรือนมีการฉลุลายช่องลมอย่างสวยงาม เรือนส่วนใหญ่
นิยมท�าเซิงไว้ตรงฝ้าเพดานเพื่อใช้เก็บของ ต�าแหน่งของ
เซิงมักอยู่เหนือประตูทางเข้าห้องนอนและห้องเก็บของ  
รูปแบบหลังคาท่ีพบมีทั้งหลังคาจั่วและหลังคาปั้นหยา 
โดยมีหลังคากันสาดคลุมพื้นที่ระเบียงด้านหน้า ทั้งนี้
หลังคาจั่วและหลังคากันสาดจะมีความลาดชันน้อยเพื่อ
ลดการต้านลมและฝน

ภายในเรือนมีลักษณะเป็นพื้นท่ีใช้สอยเปิดโล่ง กั้นฝา
เฉพาะส่วนห้องนอนและห้องเก็บของ (ภาพที่ 9) ซึ่งหาก
พิจารณาการแบ่งระดับพื้นและลักษณะการใช้สอย  
สามารถจ�าแนกพ้ืนทีภ่ายในเรอืนได้ 3 ส่วน ประกอบด้วย
  
1) ระเบยีงด้านหน้า เป็นพืน้ทีเ่ปิดโล่งภายนอกเรอืน  มี
ระดบัพืน้ต�า่สดุของเรอืน  เป็นพืน้ทีท่างเข้า ใช้นัง่เล่นและ
พักผอ่น พื้นระเบียงเป็นไม้ตเีวน้ร่องส�าหรับใชเ้คาะทราย
หรือดินที่ติดเท้าลงสู่พื้นใต้ถุนก่อนเข้าไปในเรือน 

2) โถงส่วนหน้าและพื้นที่อเนกประสงค์ เป็นพื้นที่ส่วน
แรกภายในเรือน มีระดับพื้นยกสูงจากระเบียงด้านหน้า
ประมาณ 0.25 - 0.30 เมตร พื้นตรงกลางของโถงส่วน
หน้าเป็นพื้นไม้ตีเว้นร่อง เพื่อง่ายต่อการกวาดเศษทราย
และสิ่งสกปรกลงสู่พื้นใต้ถุน และช่วยให้เกิดการถ่ายเท
อากาศภายในเรือน เพราะจะมีลมเย็นพัดย้อนขึ้นมาจาก
ใต้ถุนและระบายอากาศออกไปทางช่องลมตรงส่วนบน
ของผนัง โถงส่วนหน้าใช้เป็นโถงทางเข้าและที่น่ังเล่น     
ในเรือน ส่วนพื้นที่อเนกประสงค์ใช้เป็นที่เก็บสิ่งของ 
เครื่องใช้ ตู้เส้ือผ้า เป็นส่วนแต่งตัวหรือใช้เป็นพื้นที่นอน
ของเจ้าของเรือน
   
3) โถงส่วนใน ห้องนอนและห้องเกบ็ของ เป็นพืน้ทีส่่วน
ในและมีระดับพื้นสูงสุดของเรือน โถงส่วนในใช้เป็นที่ไว้
สิง่ส�าคญั เช่น พระพทุธรปู พระบรมฉายาลกัษณ์พระบาท- 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรม-
ราชนินีาถ ภาพบรรพบรุษุ นอกจากนีย้งัใช้เป็นทีน่อนของ
พ่อแก่แม่เฒ่า  เป็นทีต้่อนรบัแขกส�าคญัทีม่าเยอืน  เป็นที่
นัง่ของพระสงฆ์เมือ่มกีารท�าบญุทีบ้่าน อาจกล่าวได้ว่าโถง
ส่วนในถือเป็นพื้นที่ประธานของเรือน ด้วยเหตุนี้จึงมัก
ห้ามไม่ให้เดก็เล็กขึน้ไปวิง่เล่น ผนงัสองข้างของโถงท�าเป็น
ฝาลกูฟักประณตีสวยงาม ผนงัด้านหลงัมหีน้าต่างบานเปิด
คู่จ�านวน 2 บาน  ห้องนอนหรือห้องเก็บของจะอยู่ขนาบ
สองข้างของโถงส่วนใน  ในห้องนอนมีหน้าต่างขนาดเล็ก
เป็นบานเปิดคู่จ�านวน 1 - 2 บาน  หากเป็นห้องเก็บของ
จะไม่มหีน้าต่างโดยเรยีกห้องนีว่้า ห้องมดื จากการส�ารวจ
พบว่า เจ้าของเรือนมักย้ายมานอนบริเวณโถงส่วนหน้า
หรอืพืน้ทีอ่เนกประสงค์เนือ่งจากเยน็สบายกว่า ห้องนอน
เดิมจึงเปลี่ยนไปใช้ส�าหรับเก็บของ  
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ตำรำงที่ 2  เปรียบเทียบแผนผัง จ�านวนห้องเสาและขนาดของเรือน
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เรอืนครวั  ลกัษณะเป็นเรอืนไม้ขนาด 1 x 2 - 3 ห้อง กว้าง 
ประมาณ 2.50 - 2.70 เมตร ยาวประมาณ 3 - 4 เมตร 
ส�าหรับเรือนขนาด 2 ห้อง และยาวประมาณ 6 - 7 เมตร 
ส�าหรับเรือนขนาด 3 ห้อง เรือนครัวปลูกยกพื้นตั้งบนตีน
เสา หนัหน้าไปทางเรอืนหลกั มรีะดบัพืน้ต�า่กว่าเรอืนหลกั  
ภายในเรือนกัน้ฝาตามแนวกว้างเพือ่แบ่งพืน้ทีใ่ช้สอยเป็น 
2 ส่วน ได้แก่ ห้องครัวและห้องเก็บของ พื้นห้องครัวเป็น
พืน้ไม้กระดานตชีดิแนว โดยบริเวณพืน้ทีป่ระกอบอาหาร
เป็นพืน้ไม้ตเีว้นร่อง ผนงัด้านหลงัท�าเป็นผราไม้ยืน่ออกไป

จากแนวผนังประมาณ 0.60 - 0.70 เมตร เพื่อใช้วางถ้วย
จานชาม ผนงัโดยรอบส่ีด้านเป็นฝาไม้กระดานตซ้ีอนเกลด็
หรือตีชนตามแนวนอน ลักษณะไม่ประณีตเท่ากับเรือน
หลัก อาจใช้ฝาสังกะสีส�าหรับส่วนห้องเก็บของ ผนังด้าน
หน้ามปีระตทูางเข้าห้องครวัและห้องเกบ็ของ และมหีน้า
ต่างลูกกรงไม้เพื่อระบายอากาศ ส่วนผนังด้านหลังและ
ด้านข้างสองด้านไม่นยิมเปิดช่องหน้าต่าง  หลังคาเป็นทรง
จั่วมุงด้วยสังกะสี

ภาพที่ 9  แผนภำพแสดงผังพื้น กำรแบ่งระดับพื้นและกำรจัดพื้นที่ใช้สอยภำยในเรือน

 
ภาพที่ 10  ระเบียงด้ำนหน้ำของเรือนหลังที่ 1 
ใช้ส�ำหรับนั่งเล่นพูดคุยกับคนในบ้ำนและผู้มำเยี่ยมเยือน

ภาพที่ 11  เรือนครัวของเรือนหลังที่ 5
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ภาพที่ 12 ภำพลำยเส้นเรือน

เรือนหลังที่ 1  บ้ำนเลขที่ 45 หมู่ 3 บ้ำนมะเดื่อหวำน

เรือนหลังที่ 2  บ้ำนเลขที่ 55 หมู่ 3 บ้ำนมะเดื่อหวำน

เรือนหลังที่ 3  บ้ำนเลขที่ 61 หมู่ 3 บ้ำนมะเดื่อหวำน

เรือนหลังที่ 4  บ้ำนเลขที่ 25 หมู่ 7 บ้ำนโฉลกหล�ำ

เรือนหลังที่ 5  บ้ำนเลขที่ 50 หมู่ 7 บ้ำนโฉลกหล�ำ
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โครงสร้างเรือน 
 
โครงสร้างของเรือนสามารถจ�าแนกได้เป็น 3 ส่วน 
ประกอบด้วย โครงสร้างพืน้ โครงสร้างผนงัและโครงสร้าง
หลังคา
 
โครงสร้ำงพื้น  พื้นเรือนมี 2 ลักษณะคือ  พื้นไม้กระดาน
ขนาดใหญ่ตชีดิแนวและพืน้ไม้กระดานขนาดเล็กตเีว้นร่อง
ระยะประมาณ 1 - 2 เซนติเมตร พื้นเรือนใช้ไม้กระดาน
หนา 1 นิ้ว ขนาดหน้าไม้กว้างตั้งแต่ 7 นิ้ว - 12 นิ้ว วาง
บนตงไม้ขนาด 2½ นิ้ว - 3 นิ้ว x 3 นิ้ว ตงวางบนรอดโดย
วางห่างกันประมาณ 0.45 - 0.55 เมตร รอดใช้ไม้ขนาด 
1½ นิ้ว - 2 นิ้ว x 6 นิ้ว วางเสียบทะลุกลางเสาเรือนยึด
ไว้ด้วยสลักไม้หรือลูกสักไม้กลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ ½ นิ้ว และมีไม้ปิดหัวตงและไม้ปิดหัวไม้
กระดานพื้นขนาด 1½ นิ้ว - 2 นิ้ว x 6 นิ้ว ท�าหน้าที่รับ
แผงฝาและยึดเสาเรือนส่วนล่างไว้ให้อยู่ในรูปผังสี่เหล่ียม
ทีต้่องการ ไม้ปิดหวัตงและไม้ปิดหวัไม้กระดานพืน้จงึเป็น
ตวัก�าหนดขอบเขตของเรอืนทัง้หมด ไม้ปิดหวัไม้กระดาน
พื้นวางอยู่บนรอดและยึดไว้กับไม้ปิดหัวตงด้วยการเข้า
เดือยไม้ เสาเรือนทุกต้นเป็นเสาไม้ซ่ึงโดยมากเป็นเสา
เหลี่ยมขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว หรือ 6 นิ้ว x 6 นิ้ว ตั้งอยู่บน
ตีนเสาซีเมนต์หรือคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยม  มีความสูงตั้งแต่ 
0.45 - 1.00 เมตร    
 
โครงสร้ำงผนัง    ฝาเรือนเป็นไม้กระดานขนาด ¼ นิ้ว x 
5 นิว้ - 6 นิว้ ตซ้ีอนเกลด็ตามแนวนอน ยดึไว้กบัคร่าวผนงั
หรือแม่ฝาด้วยตะปูทับ หรือตะปูร่ม หรือตะปูหัวร่ม ซึ่งมี
ลกัษณะคล้ายตะปตูอกสงักะสี ตวัร่มของตะปชู่วยป้องกนั
ไม่ให้น�้าฝนซึมย้อนเข้าไปในผิวตะปูซึ่งอาจท�าให้ไม้ฝาผุ
กร่อนและหลดุออกจากตะปไูด้ คร่าวผนงันยิมใช้ไม้ขนาด 
1½ นิ้ว x 2 นิ้ว ปลายคร่าวด้านบนยึดไว้กับอะเสหรือขื่อ 
ปลายด้านล่างยดึไว้กบัตงหรอืไม้ปิดหวัไม้กระดานพืน้ ฝา
ไม้กระดานลูกฟักของโถงส่วนในเป็นฝาไม้ส�าเร็จรูป

ประกอบเสร็จจากด้านนอกแล้วจึงยกมาประกอบเข้ากับ
ตัวเรือน    
 
โครงสร้ำงหลังคำ  ใช้ระบบการถ่ายน�้าหนักด้วยจันทัน 
องค์ประกอบโครงสร้างประกอบด้วย อะเสไม้ขนาด 1½ 
นิ้ว x 5 - 6 นิ้ว วางบนปลายเสาด้านนอกโดยรอบเพื่อท�า
หน้าทีย่ดึส่วนปลายเสาเรอืนไว้ให้อยูใ่นรปูผังส่ีเหล่ียม  ขือ่
ใช้ไม้ขนาด1½ นิ้ว x 5 นิ้ว วางอยู่บนอะเสหรือวางใน
ระดับเดยีวกบัอะเส เสาดัง้วางบนข่ือเพือ่ตัง้ขึน้ไปรับอกไก่  
ในบางเรอืนพบว่า เสาดัง้ตัง้อยูบ่นไม้ทีว่างด้านบนของขือ่
อีกต่อหนึ่ง อกไก่ใช้ไม้ขนาด 1½ นิ้ว x 5 - 6 นิ้ว พบได้
ทั้งอกไก่คู่และอกไก่เดี่ยว จันทันใช้ไม้ขนาด1½ นิ้ว x 3 
นิว้ - 4 นิว้ วางโดยมรีะยะห่างประมาณ 0.55 - 0.60 เมตร 
ปลายจันทันยื่นออกจากแนวเสาประมาณ 0.45 - 0.50 
เมตร ปิดปลายจันทันด้วยเชิงชายไม้ขนาด 1½” x 5” 
ระแนงใช้ไม้ขนาด 1 นิ้ว x 1½ นิ้ว วางบนจันทันโดยมี
ระยะห่างประมาณ 0.15 เมตร ท�าหน้าทีร่บัวสัดมุงุหลังคา  
ส่วนโครงสร้างหลังคากันสาด ใช้จันทันไม้ขนาด 1½ นิ้ว 
x 4 นิ้ว พาดปลายด้านบนบนอะเสซึ่งบากไว้กับเสาเรือน 
ระดับอะเสนี้อยู่ต�่ากว่าอะเสรับจันทันของหลังคาจั่วหรือ
หลังคาปั้นหยาประมาณ 0.20 เมตร ทั้งน้ีองค์ประกอบ
โครงสร้างหลังคากันสาดในการรับวัสดุมุงหลังคามี
ลักษณะเดียวกับโครงสร้างหลังคาหลัก    

วัสดุ
  
วัสดุในการปลูกสร้างเรือนโดยมากเป็นไม้จากภูเขาบน
เกาะ ไม้เน้ือแข็งท่ีนิยมใช้กันมากโดยเฉพาะบ้านมะเดื่อ
หวาน คือ ไม้จิก 10 โดยน�ามาใช้เป็นส่วนของโครงสร้างใน
การรับน�้าหนักอย่างเสา รอด ตง อะเส ขื่อ ด้ัง อกไก่ 
จนัทนั เนือ่งจากเป็นไม้ทีห่าได้ง่ายและปลวกหรอืแมลงไม่
กินไม้ 11  ส่วนไม้ชนิดอื่น ได้แก่  ไม้กันเกรา  ไม้ต�าเสา ไม้
หาด ไม้เคี่ยม ไม้แจะ ไม้ขนุนป่าหรือขนุนปาน  ส่วนไม้ที่

 10 ประพาส มะเดื่อหวาน, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน, 17 ตุลาคม 2556.

   11 ประพาศ มะเดื่อหวานและมนัส พรหมเจริญ, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน, 9 มีนาคม 2556.
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น�ามาท�าฝาเรือน ได้แก่ ไม้จิก ไม้กันเกรา ไม้ยางเขา ซึ่ง
นอกจากปลวกแมลงไม่กินไม้แล้วยังมีคุณสมบัติท่ีตีตะปู
แล้วแผ่นไม้ไม่แตก ไม้ที่น�ามาใช้ท�าพื้นกระดานของเรือน 
ได้แก่  ไม้แจะ ไม้ขนุนป่า ไม้ชะโอน ไม้ยางเขา ไม้ที่น�ามา
ใช้ท�าพืน้ไม้ฟาก ได้แก่ ไม้ตาล  ตนีเสาเรอืนใช้วธิกีารหล่อ
ซีเมนต์หรือคอนกรีตขึ้นเอง  
 
วัสดุมุงหลังคาที่นิยมคือ กระเบ้ืองว่าว ซ่ึงต้องน�าขึ้นเรือ
มาจากเมือง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า เอาขึ้นมาจากบก  
กระเบื้องว่าวซีเมนต์ที่พบโดยมากมีขนาด 11” x 13” 
หนา ½” ปลายบนของกระเบ้ืองมีขอส�าหรับเก่ียวกับ
ระแนง หากเป็นเรือนครัวมักมุงหลังคาด้วยสังกะสี 
ปัจจุบันพบว่าหลายเรือนเปลี่ยนมาใช้วัสดุมุงหลังคาสมัย
ใหม่อย่างกระเบือ้งลอนคู ่กระเบือ้งลอนเลก็และกระเบือ้ง
โมเนีย  การเปลี่ยนวัสดุหลังคาท�าให้ต้องปรับเปลี่ยนองค์
ประกอบโครงสร้างหลังคาจากระแนงไม้รับกระเบื้องว่าว
แบบเดิมไปเป็นแปรับกระเบื้องสมัยใหม่เหล่านี้  

 
บทสรุป
  
การก่อรปูทรงและทีว่่างทางสถาปัตยกรรมของเรอืนพืน้-
ถิน่ชาวสวนมะพร้าวบนเกาะพะงนั  เป็นผลจากการผสาน
ความต้องการพื้นท่ีใช้งานภายใต้วัฒนธรรมของคนอยู่-
อาศัยและกายภาพของที่ตั้งทั้งภูมิประเทศสภาพลมฟ้า
อากาศเข้าด้วยกนั  เหน็ได้จากการเลอืกท�าเลทีต่ัง้ถิน่ฐาน
บ้านเรือนในที่ราบเชิงเขาหรือท่ีราบชายฝั่งทะเลท่ีดินมี
ความอุดมสมบูรณ์และมีอาณาบริเวณกว้าง  การตั้งบ้าน
ปลูกเรือนในลักษณะของกลุ่มบ้านในละแวกใกล้เคียงกัน  
แต่ละเรือนไม่มีรั้วกั้นเขตอย่างชัดเจน อาศัยทิวไม้ปลูกไว้
เป็นแนวเขตเรือนให้พอรู้กัน จากเรือนถึงเรือนมีเส้นทาง
ขนาดเลก็ส�าหรบัใช้ในการไปมาหาสูก่นั ความนยิมในการ
ไปมาหาสู่กันเห็นได้จากการมีศาลาหรือเพิงไม้หน้าเรือน 
ปลูกไว้ส�าหรับเป็นท่ีพบปะพูดคุยระหว่างเพื่อนบ้านต่าง
เรือน ระหว่างคนในเรือนและใช้เป็นที่นั่งเล่นหรือท�างาน
ตามแต่กิจกรรมในแต่ละวัน ซึ่งสะท้อนสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีความผูกพันเชิงเครือญาติ เน้นการพึ่งพา
อาศัยและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
 

ความรู้ความเข้าใจในทศิทางแดดและสภาพลมฟ้าอากาศ  
แสดงออกมาในการวางทศิทางเรอืนในแนวทศิตะวนัออก-
ตะวนัตก  ผนงัส่วนใหญ่จงึไม่ได้รบัความร้อนจากแสงแดด
และเป็นการหันด้านยาวเพื่อรับลมประจ�าถิ่นที่พัดเย็น
สบายซ่ึงมักพัดมาจากทางทิศใต้ อาณาบริเวณของเรือน
ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้ร่มเงา กรองแสงแดดและต้านทาน
ลมแรงในหน้าฤดมูรสมุทีจ่ะหอบฝนเข้าปะทะตัวเรอืน  มี
แนวลานทรายหรือลานดินโล่งกว้างโดยรอบเรือนซ่ึงนัย
หนึ่งถือเป็นการเว้นระยะแนวปลูกต้นไม้ให้ออกห่างจาก
ตัวเรือนเพื่อป้องกันไม่ให้ล�าต้นหรือกิ่งไม้หักโค่นลงสู่     
ตัวบ้าน พรรณไม้ที่ปลูกประกอบด้วยไม้ผล พืชสมุนไพร 
พืชสวนครัวที่สามารถบริโภคในครัวเรือนได้ตลอดทั้งป ี
 
รปูลกัษณ์ของเรอืนเป็นเรอืนไม้ยกพืน้วางบนตนีเสา ใต้ถนุ
สูงประมาณ 1.00 - 1.30 เมตร เรอืนกัน้ฝาโดยรอบส่ีด้าน
ด้วยฝาไม้กระดานซ้อนเกล็ดตามแนวนอน ตียึดไว้กับเสา
หรอืคร่าวผนงัด้วยตะปทูบั เพือ่ป้องกนัไม่ให้น�า้ฝนซมึย้อน
เข้าไปในผวิตะปแูละท�าให้ฝาไม้ผกุร่อนได้ และป้องกนัไม่
ให้ลมแรงพดัให้ฝาไม้หลดุออก รปูแบบหลงัคาเป็นหลงัคา
จัว่หรอืป้ันหยาโดยมหีลังคากนัสาดอกีหนึง่ผืนอยู่ทางด้าน
หน้า หลังคามีความลาดชันน้อยเพื่อลดการต้านทางลม
ฝน หากเป็นหลังคาปั้นหยาพบว่าจะมีความลาดชันน้อย
กว่า 35 องศา ภายในเรอืนเป็นพืน้ทีใ่ช้สอยเปิดโล่ง มกีาร
กัน้ห้องเฉพาะห้องนอนและห้องเก็บของ บางส่วนของพืน้-
เรือนท�าเป็นพื้นไม้ตีเว้นร่อง ท�าให้ง่ายในการกวาดทราย
หรอืดนิทีต่ดิเท้าลงสูใ่ต้ถนุและการระบายอากาศในเรอืน  
ด้วยตัง้อยูบ่นเกาะทีไ่กลจากฝ่ัง ไม้ทีน่�ามาใช้ปลกูเรอืนจงึ
เป็นไม้ที่หาได้ง่ายบนภูเขา ลักษณะดังกล่าวถือเป็นรูป-
ลักษณ์เฉพาะของเรือนชาวสวนมะพร้าวบนเกาะพะงัน
ตามวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิมที่
ส�าคัญยิ่งของผู้คนบนเกาะพะงัน แต่ด้วยวัฒนธรรมการ
อยูอ่าศัยทีไ่ด้เปล่ียนแปลงไปในปัจจบุนั พืน้ทีใ่ช้สอยบาง-
ส่วนของเรอืนไม่อาจสามารถตอบสนองการใช้งานในชวีติ
ประจ�าวันได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมเหมือนเช่น
อดีต จึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลให้เกิดการดัดแปลง ต่อ-
เตมิกายภาพของเรอืน  เรอืนพ้ืนถิน่เหล่านีจ้งึเริม่สูญหาย
ไปจากพะงัน    
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อเนื่อง
  
ด้วยขอบเขตการวิจัยที่มุ ่งศึกษาเฉพาะเรือนชาวสวน
มะพร้าวในเกาะพะงนั  จึงมข้ีอจ�ากดัการศกึษาในเชงิกว้าง
ครอบคลมุรปูแบบเรอืนพืน้ถิน่แห่งอืน่ทีม่บีรบิทใกล้เคยีง
กับพะงัน เช่น เกาะสมุย ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากพะงันและมี
ลกัษณะกายภาพและสงัคมวฒันธรรมแบบเดยีวกัน  การ
ศึกษาขั้นต่อไปอาจเป็นการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบรูป-
ลักษณ์เรือนพื้นถิ่นในเกาะพะงัน เกาะสมุย รวมถึงเรือน
พื้นถิ่นบนฝั่งแผ่นดินที่มีบริบทเดียวกัน ว่ามีลักษณะร่วม
กันหรือต่างกันในประเด็นใดบ้าง ซ่ึงจะเป็นผลให้การ
ศกึษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินบริเวณฝ่ังทะเลอ่าวไทยมฐีาน
ความรู้ทางวิชาการกว้างขวางยิ่งขึ้น   
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