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บทคัดย่ อ
บ้านดินอยูใ่ นฐานะของสถาปั ตยกรรมที่ยงั่ ยืน เนื่ องจากมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง ด้วยการเป็ น
สถาปั ตยกรรมที่พ่ ึงตนเอง ปั จจุบนั ความสนใจในการศึกษาบ้านดิ นส่ วนใหญ่จะเน้นในเรื่ องของวัสดุ และเทคโนโลยีการก่ อสร้ าง
เป็ นสาคัญ โดยยังพบว่าการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านดิ นนั้นยังไม่สอดคล้องและตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้สอยของผู ้
อยูอ่ าศัยได้เท่าที่ควร จุดมุ่งหมายของงานวิจยั ฉบับนี้ จึงมุ่งในการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพของบ้าน กรณี ศึกษา บ้านดิ น
ในจังหวัดยโสธร ชัยภูมิและอุบลราชธานี ซึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษาประกอบไปด้วย การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
พฤติกรรมการใช้สอยภายในบ้านดิน รวมทั้งแนวทางในการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในบ้านดินวิธีดาเนิ นการศึกษา
โดยการสารวจภาคสนามผนวกกับการศึกษาเอกสารที่เกี่ ยวข้อง โดยทาการสารวจทั้งหมด 20 กรณี ศึกษาในจังหวัดยโสธร ชัยภูมิ
และอุบลราชธานี ในการรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการวัดขนาด การวาดภาพและการถ่ายภาพ ประกอบการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์
และการสอบถาม เพื่อนามาวิเคราะห์ในการหาแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในบ้านดิน
จากการศึ กษาพบว่า รู ปแบบผังพื้นของบ้านดิ นประกอบไปด้วยพื้นที่ สาคัญ 5 ส่ วน คือ ส่ วนโถงซึ่ งใช้เป็ นพื้นที่
เอนกประสงค์ภายในบ้าน ส่วนนอน ส่วนครัว ส่ วนชานหน้าบ้าน และส่ วนห้องน้ า ตามกิจกรรมและพฤติกรรมของผูใ้ ช้สอย
การใช้พ้ื นที่ ต่างๆ ภายในบ้านดิ นพบว่าพื้น ที่ ส่วนโถง และพื้ นที่ ส่ วนชานหน้าบ้านเป็ นพื้น ที่ ท บั ซ้อนในการท า
กิจกรรม ขนาดพื้นที่ข้ ึนอยูก่ บั จานวนสมาชิ กในครอบครัว พื้นที่ส่วนนอนและพื้นที่ส่วนห้องน้ าเป็ นพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้อย่าง
คล่องตัว ส่วนพื้นที่ส่วนครัวเป็ นพื้นที่ควรมีพ้นื ที่ไม่ต่ากว่า 10 ตารางเมตร เพื่อสะดวกในการใช้สอย
จากการวิเคราะห์แนวทางในการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในบ้านดิ น ควรคานึ งถึ งลัก ษณะและ
พฤติกรรมการใช้สอย ให้มีความเหมาะสมกับจานวนของสมาชิ กในครอบครัว พื้นที่การใช้สอย ประโยชน์การใช้สอย ความพึง
พอใจของแต่ละบุคคลและกาลังความสามารถในการก่ อสร้ างเป็ นสาคัญ โดยต้องคานึ งถึ งความต่อเนื่ องและคุณสมบัติของวัสดุ
อุปกรณ์ที่นามาใช้ให้มีความเหมาะสมมากที่สุด
คาสาคัญ: บ้านดิน ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พฤติกรรมการใช้สอย

Abstract
The earth house, as the status of a sustainable architecture because of its potentiality in accordance with the
self-dependent way of life, is the self-dependent architecture; nowadays the concern in earth house study is increasing in terms of
the construction materials and technology the most by being found that the design for usable area of the house does have the
concordance and response to the behavior of the residents as supposing to.
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Therefore, the purpose of this research was to focus at the design of the physical environment of the house,
case study: earth house in Yasothon, Chaiyabhoom and Ubonratchathani province, with the main objective of this study which
consisted of the study of physical environment and utilization behavior of the internal earth house including the guideline for
designing of the physical environment for the internal earth house. The method of studying was conducted by field survey
together with studying the related documents; for the survey, 20 studying cases were conducted for data collection by applying
the dimension measurement, picture taking, observation, interviewing and field inquiry to be analyzes in order to have the
guideline for designing of the physical environment for the internal earth house.
Referring to the study, layout of the house floor consisted of 5 major sections: the main hall as multi-purpose area
in the house, bedding section, kitchen, porch and rest room depending on the activities and behavior of the residents.
The utilization of each section in the earth house was found that the main hall and the porch were duplicated area for having
activities; the dimension of the area depended on how many members in the family; bedding section and rest room were the area
where the resident could dexterously access and use: the kitchen section should have the area more than 100 square meter for
comfortable utilization.
In conclusion of the analysis, the guideline for designing of the physical environment for the internal earth house
should consider the utilization behavior and usage in appropriate with number of members in the family, with usable area, with
benefits from utilization, with personal satisfactory of the residents and with ability in construction as major points.
The continuity and property of the construction materials to be used must be taken into account in order for the best
appropriation.

1. บทนา
บ้านดินเกิ ดขึ้นในฐานะตัวแทนทางสถาปั ตยกรรมตามแนวความคิดแบบพอเพียง รู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมของ
บ้านดิ น มุ่งเน้นที่จะตอบสนองการใช้สอยแบบตรงไปตรงมาซึ่ งแสดงให้เห็ นถึ งความเหมาะสมในการใช้งาน ปั จจัยแวดล้อม
ที่เด่นชัดของบ้านดิ นในการเป็ นสถาปั ตยกรรมที่ ยงั ยืน คือ ความสอดคล้องกับแนวความคิ ดในการพึงพาตนเองและพึ่งกันเอง
ของชุมชน ความยัง่ ยืนของอายุการใช้งานของบ้านดินและธรรมชาติ ความประหยัดซึ่ งก่อให้เกิด ภาพลักษณ์ของสถาปั ตยกรรมที่มา
จากความเรี ยบง่าย สัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมที่ทาให้บา้ นดิ นเกิ ดภาวะความสบายในการอาศัย บ้านดิ นจึงมี ความสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตที่พ่ งึ พาและพออยูพ่ อกินของชาวบ้าน รวมถึงความสอดคล้องในองค์รวมของงานสถาปั ตยกรรมที่ยงั่ ยืน บ้านดิ นอยูใ่ นฐานะ
ของสถาปัตยกรรมที่ยงั่ ยืน เนื่ องจากสามารถมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง ด้วยการเป็ นสถาปั ตยกรรมที่พ่ ึงตนเอง
อย่างไรก็ตามบ้านดิ นยังมีประเด็นที่ควรได้รับการศึกษาเพิ่มเติมให้ครอบคลุม ถึงศักยภาพของดินในการออกแบบสถาปั ตยกรรม
และการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพวัฒนธรรมและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อเป็ นการขยายความรู ้ให้กว้างขวางขึ้น ซึ่ งจะ
ทาให้บา้ นดินเป็ นสถาปั ตยกรรมที่ยงั่ ยืนที่แท้จริ ง (ราชบดินทร์ , 2545)
อีก ทั้งบ้านดิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของสถาปั ตยกรรมธรรมชาติ คื อ การน าวัส ดุ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แ ละหาได้ท วั่ ไป
ในท้องถิ่ นมาใช้ในการก่อสร้ าง ในปั จจุบนั บ้านดิ นเข้ามามี บทบาทและมี ความสาคัญในการศึ กษาเกี่ ยวกับการอนุ รักษ์พลังงาน
เนื่ องจากมีการกระจุกตัวของสังคมเมือง มีการก่อสร้ างอาคารสู งโดยใช้วสั ดุ ที่เป็ นคอนกรี ต เหล็ก ซึ่ งมี ความทนทานเป็ นพิเศษ
วัสดุเหล่านี้ ได้จากการผลิ ตจากธรรมชาติโดยการใช้พลังงานเข้ามาช่ วยในการให้ผลผลิ ต และยังไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้
ซึ่ งมีความแตกต่างจากบ้านดิ นที่ สามารถนาวัสดุ น้ นั กลับมาใช้ใหม่ได้และดิ นสามารถเป็ นฉนวนกันความร้ อนและความหนาว
สามารถปรับอุณหภูมิได้ ต้นทุนการก่อสร้างค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับบ้านพักอาศัยในปั จจุบนั
บ้านดินในภาคอีสาน สันนิ ษฐานกันว่า ชาวจีนที่คุน้ ชิ นกับอาคารพักอาศัยที่ทาด้วยดิ นดิ บ เข้ามาตั้งรกรากในไทย
ในราวปลายสมัยรัชกาลที่ ๔ ต่อต้นรัชกาลที่ ๕ ชาวจีนไปเริ่ มลักษณะของพาณิ ชย์ กรรมขึ้นในบริ เวณนั้น อาคารพักอาศัยยังคงเป็ น
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บ้านดิ นตามความเคยชิ น อาจเป็ นเพราะอีสานค่อนข้างแล้งจึงทาให้บา้ นดิ นของชาวจี นในภาคอี สานจึ งคงทนเช่ นที่อุบลราชธานี
ศรี ษะเกษ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด
ลักษณะจุดเด่นโดยทัว่ ไปของบ้านดินในด้านกายภาพจะพบว่า บ้านที่ถูกสร้างจากวัสดุหลักเป็ นดิ นเดิ มเคยมีการพบ
ในประเทศไทย โดยงานศึกษาของ อรศิริ ( 2540 ) เรื่ อง การศึ กษาบ้าน หมู่บา้ น และเทคโนโลยีการก่ อสร้ างของหมู่บา้ นจีนฮ่ อ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีการพบลักษณะทางกายภาพของอาคารมีลกั ษณะ พื้นเป็ นดินอัดแน่นหลังคามุงหญ้าคามีความเอียงประมาณ
22-35 องศา ผนังร้อยละ 90 เป็ นดินผสมหญ้า ที่เหลื อเป็ นผนังฝากไม้ไผ่หญ้าคา และอื่นๆ ซึ่ งผนังทั้ง 3 ประเภทให้ผลดี กบั สภาพ
ภูมิอากาศ โดยเฉพาะผนังดินดิบผสมหญ้าคาที่เป็ นเสมือนผนังกันความร้อน ซึ่ งสามารถสรุ ปผลดีได้ดงั นี้
1. เป็ นการนาวัสดุก่อสร้ างที่ ไม่ทาลายสภาพแวดล้อมและส่ งเสริ มให้ใช้วสั ดุ หมุนเวียนในท้องถิ่ นซึ่ งเป็ นปั จจัย
ที่จะนาไปสู่การพัฒนาสภาพแวดล้อมแบบยัง่ ยืน (sustainable building materials)
2. ผนังมีผลต่อสภาวะความสบายในอาคาร (comfort zone) ซึ่งทาให้การอยูภ่ ายในมีอุณหภูมิที่สบายต่อร่ างกาย
แต่ในปั จจุบนั ความสนใจในการศึ กษาบ้านดิ นส่ วนใหญ่จะเน้นในเรื่ องของวัสดุ และเทคโนโลยีการก่อสร้ างเป็ น
สาคัญ โดยยังพบว่าการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านดิ นนั้นยังไม่สอดคล้องและตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้สอยของผูอ้ ยู่
อาศัยได้เท่าที่ควร ดังนั้น จึงเห็นว่าควรมีการศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรมการใช้สอย และความพึงพอใจของผูใ้ ช้อาคาร
เพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิตและความเป็ นอยูไ่ ด้อย่างแท้จริ ง โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั
1. ศึกษาปั ญหาของบ้านดินในแง่ของพฤติกรรมการใช้สอย
2. ศึกษาพฤติกรรมการใช้สอยภายในบ้านดิน
3. ศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพของบ้านดิน
4. เสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในบ้านดิน
ขอบเขตของงานวิ จ ัย เป็ นการพื้ น ที่ เ ฉพาะในการส ารวจเก็ บ ข้อ มู ล ทางกายภาพด้ ว ยการส ารวจทางกายภาพ
ด้วยการถ่ายภาพ (visual survey) บ้านดินในพื้นที่จงั หวัดยโสธร จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยครอบคลุมรายละเอียด
ดังนี้ พฤติกรรมการใช้สอยตามความต้องการของผูอ้ ยูอ่ าศัย ลักษณะทางกายภาพภายในบ้านดิน ได้แก่ ผังพื้น พื้นที่การใช้สอย
ช่องแสงและการระบายอากาศ

2.วิธีการศึกษา
เป็ นการวิจยั โดยการสารวจภาคสนามผนวกกับการศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์
1. ขั้นตอนและวิธีการในการเก็บข้อมูล
2. เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพจากการสารวจสภาพแวดล้อมที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ด้วยการถ่ายภาพและการสารวจทางกายภาพ
ปัจจุบนั ของอาคาร โดยข้อมูลจะประกอบด้วย
2.1 ข้อมูลเอกสารทุติยภูมิ
2.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์
2.1.2 ข้อมูลจากการสารวจทางกายภาพโดยมีส่วนรวม เก็บข้อมูลจากการถ่ายภาพ (Visual Survey)
2.2 ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.2.1วิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพของบ้านดิน
2.2.2 วิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพของบ้านดินจากการสารวจในด้านพฤติกรรมการใช้พ้นื ที่ของผูอ้ ยูอ่ าศัย ลักษณะ
ผังพื้นของบ้านดินในแต่ละหลัง
2.2.3วิเคราะห์ลกั ษณะเด่นที่เหมาะสมที่พบในบ้านดินปั จจุบนั โดยยึดถือลักษณะพฤติกรรมการใช้สอยที่สอดคล้อง
กับความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชน
2.3 สรุ ปผลการวิเคราะห์เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในบ้านดิน

- 115 -

วารสารวิจยั ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554

http://ird.rmutto.ac.th

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ลักษณะพืน้ ที่ใช้ สอยและรูปแบบบ้ านดินแบบต่ างๆ
จากการศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกบ้านดิ นจากกรณี ศึกษาต่างๆ ของบ้านในดินในจังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี พฤติกรรมและพื้นที่การใช้สอยภายในบ้านดิ นโดยภาพรวมจะมีความคล้ายคลึ งกัน
คือ พื้นที่ใช้สอยเฉพาะส่ วนนอน นัง่ เล่น ครัว และห้องน้ า ผนังมีการเจาะช่ องเปิ ด เป็ นหน้าต่างและช่องแสงเพื่อช่วยในการระบาย
อากาศ พื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน ถ้าเป็ นบ้านขนาดเล็กจะมีการใช้สอยทุกประเภทร่ วมอยูใ่ นอาคารนั้น โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็ น
4 ส่ วน คือ ส่ วนทางเข้าหลักซึ่ งใช้เป็ นทั้งโถงเอนกประสงค์ภายในบ้าน ส่ วนนอนซึ่ งบางหลังจะมีการยกระดับพื้นขึ้นมา เพื่อแบ่ง
พื้น ที่ ใ ช้สอย ส่ ว นครั ว จะอยู่ห ลังบ้า นแยกออกจากส่ ว นอื่ น ไปอย่า งชัด เจน และส่ ว นครั ว ซึ่ ง จะอยู่ติด กับ ส่ ว นของห้ อ งครั ว
บางหลังแยกห้องห้องน้ า ส้วม ออกจากตัวบ้าน
บ้ านศรีฐาน บ้ านดินจังหวัดยโสธร

ภาพที่ 1 แสดงผังอาคารและทัศนียภาพภายนอกของบ้ านคุณโจน จันได
บ้ านดินจังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์พฒั นาและท่องเที่ยว เกษตรอินทรี ย ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 2 แสดงผังอาคารและทัศนียภาพภายนอกของบ้ านดินศูนย์ พฒ
ั นาและท่ องเที่ยว เกษตร
อินทรีย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
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บ้ านดินจังหวัดหนองบัวลาภู

ภาพที่ 3 แสดงผังอาคารและทัศนียภาพภายนอกของบ้ านดิน
บ้ านดินอาเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

ภาพที่ 4 แสดงผังอาคารและทัศนียภาพภายนอกของบ้ านหนูนิด
บ้ านดินชุ มชนหินผาฟ้านา้ จ.ชัยภูมิ

ภาพที่ 5 แสดงผังอาคารและทัศนียภาพภายนอกของบ้ านพักอาจารย์
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บ้ านดินบ้ านสายรุ้ง อาเภอท่ ามะไฟหวาน จ.ชัยภูมิ

ภาพที่ 6 แสดงผังอาคารและทัศนียภาพภายนอกของบ้ านเอกประสงค์
บ้ านดินหมู่บ้านมั่นยืน จ.ชัยภูมิ

ภาพที่ 6 แสดงผังอาคารและทัศนียภาพภายนอกของบ้ านคุณมืด
พืน้ ที่ใช้ สอยภายในบ้ านดิน
จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านที่เกิดจากพฤติกรรมและกิจกรรม ซึ่งสามารถแบ่งพื้นที่ใช้สอยต่างๆ
ตามลาดับ
1. พื้นที่ส่วนโถง เอนกประสงค์
2. พื้นที่ส่วนนอน
3. พื้นที่ส่วนครัว
4. พื้นที่ส่วนรับประทานอาหาร
5. พื้นที่ส่วนห้องน้ า
6. พื้นที่ส่วนชานระบียงหน้าบ้าน
พืน้ ที่ส่วนโถง
พื้นที่ส่วนโถงทางเข้าบ้าน โดยปกติจะเป็ นโถงที่ใช้งานเอนกประสงค์ กิจกรรมหลักในการใช้สอยพื้นที่ส่วนนี้ คือ
ใช้เป็ นส่วนทางาน ส่วนรับประทานอาหาร ส่ วนนัง่ เล่น และอาจใช้เป็ นส่ วนนอนด้วยในบางครั้ง
พืน้ ที่ส่วนนอน
พื้นที่ส่วนนอนจากการสารวจกรณี ศึกษานั้น ตาแหน่งของส่ วนนอนจะอยูท่ างปี กซ้ายและปี กขวาของตัวบ้านและอยู่
ด้านหลังส่ วนโถง พื้นที่ส่วนนอนอาจมีการนอนรวมกันหลายคนโดยมีแคร่ ไม้ยกพื้นและกางมุง้ บางบ้านปั้ นดิ นขึ้นมาเป็ นเตียงและ
ปูเสื่ อทับ ในบางบ้านที่มีพ้นื ที่กว้างขวางสามารถแยกออกเป็ นห้องนอน ซึ่ งส่ วนนอนภายในบ้านดิ นจะเชื่ อมต่อไปเป็ นส่ วนครัวไฟ
พื้นที่ส่วนครัวใช้เป็ นพื้นที่เก็บของทางการเกษตรไปในตัวด้วย
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พืน้ ที่ส่วนครัว
พื้นที่ส่วนครัวที่พบจากกรณี ศึกษามี 2 ประเภท คือ ครัวไฟที่แยกออกจากตัวบ้าน ประเภทที่สอง ครัวไฟที่อยูป่ ี กหลังสุด
ภายในตัวบ้าน ซึ่งการจัดพื้นที่ภายในครัวสามารถแยกลักษณะเป็ น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ใช้เตาอั้งโล่วางบนพื้นดิน
กลุ่มที่ 2 ก่อฐานดินดิบทาเป็ นชั้นเก็บของและที่วางอั้งโล่
กลุ่มที่ 3 ใช้เตาแก๊สในการปรุ งอาหาร
พืน้ ที่ส่วนห้ องนา้
พื้ น ที่ ห้ อ งน้ าที่ พ บจากกรณี ศึ ก ษามี 2
ประเภทที่ 2 ห้องน้ าจะแยกออกจากตัวบ้าน

ประเภท คื อ ห้ อ งน้ าที่ อ ยู่ ปี กหลัง สุ ด ภายในบ้า นซึ่ งติ ด กับ ส่ ว นครั ว

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบพืน้ ทีใ่ ช้ สอยรวม จานวนคน และพืน้ ทีใ่ ช้ สอยต่ อหนึ่งคนภายใน
บ้ านดิน
จานวนสมาชิกในบ้าน
พื้นที่ใช้สอย (ตรม.)
พื้นที่ใช้สอย/คน (ตรม.)

2
77.5
38.7

5
110
22

3
54
18

2
32.5
16

2
59.5
29

1
16
16

5
48
9.6

2
130
65

3
57.5
19

3
57.5
19

4
80
20

2
45
22.5

4
110
27.5

3
84
28

3
58.5
29

15
192
12.5

ตารางที่ 1 (ต่ อ)
จานวนสมาชิกในบ้าน
พื้นที่ใช้สอย (ตรม.)
พื้นที่ใช้สอย/คน (ตรม.)

15
192
12.5

1
40
40

1
40
40

4
67.5
16.8

4
136
34

พืน้ ที่ใช้ สอยรวม
ในการเปรี ยบเทียบพื้นที่ใช้สอยรวมของทั้ง 20 กรณี ศึกษาซึ่ งเปรี ยบเทียบกับจานวนสมาชิ กภายในบ้านพบว่าพื้นที่ใช้
สอยต่าสุด 9.6 ตารางเมตร/คน และพื้นที่ใช้สอยสู งสุ ด 40 ตารงเมตร/คน ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลมายังพื้นที่ต่อคน หมายความถึงความ
คล่องตัวในการอยูอ่ าศัยมากที่สุดคือจานวนสมาชิ กในบ้าน

4. สรุป
ลักษณะอาคารรวม
ลัก ษณะอาคารรวม ควรมี ก ารออกแบบจัด วางพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยภายในอาคารแบบต่ อ เนื่ อ ง โดยใช้ ส่ ว นของผนั ง
การเล่นยกระดับ และการการจัดวางเฟอร์ นิเจอร์ในการแบ่งพื้นที่ใช้สอยในแต่ละส่ วนได้อย่างชัดเจน
ลักษณะแยกอาคาร
ลักษณะอาคารที่แยกออกจากกัน ควรมีการออกแบบจัดวางพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารโดยมีเฉพาะ ส่ วนทางเข้า ส่ วนโถง
ภายในบ้าน ส่ วนนอน โดยส่ วนของห้องน้ าและห้องครั วที่ แยกอาคารออกไป ส่ วนใหญ่จะพบว่ามีความเหมาะสมกับการระบาย
อากาศที่ไม่มีผลกระทบไปยังส่ วนอื่นๆ เนื่ องจากพฤติกรรมและความเป็ นอยูข่ องคนไทย
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ส่ วนต่ างๆ ภายในบ้ านประกอบด้วย
ส่ วนทางเข้า หรื อระเบียงหน้าบ้าน สาหรั บเป็ นที่ ทากิ จกรรมในเวลาตั้งแต่เช้าจรดเวลากลางคืน เฟอร์ นิเจอร์ ที่ใช้
ประกอบด้วย เก้าอี้ โต๊ะ แคร่ สาหรับนัง่ เล่นและทางาน ซึ่ งสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
ส่ วนโถงภายในบ้าน เป็ นส่ วนที่ถ ัดจากส่ วนทางเข้า บางที่ อาจเป็ นห้องขนาดใหญ่เ พื่อสาหรั บเป็ นส่ วนพัก ผ่อน
รับประทานอาหาร ทางานและนอนในพื้นที่เดี ยวกัน แต่สาหรั บบ้านดิ นที่มีความเป็ นสัดส่ วนมากขึ้นนั้น ส่ วนโถงจะเป็ นส่ วนพัก
หรื อเป็ นจุดศูนย์รวมใจกลางบ้าน สาหรั บทากิ จกรรมร่ วมกันภายในครอบครั ว หรื อเป็ นส่ วนแยกก่ อนเข้าสู่ ห้อง และส่ วนต่างๆ
ภายในบ้าน เฟอร์ นิเจอร์ ที่ใช้ประกอบด้วย โต๊ะเก้าอี้ โต๊ะกลาง ชุ ดรับแขก ตูท้ ีวี ตูเ้ ก็บของ ตูโ้ ชว์ ซึ่ งสามารถทาจากดิ นโดยให้เป็ น
ส่วนหนึ่งกับตัวบ้าน หรื อเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ ลอยตัว
ส่ วนนอน เป็ นส่ วนที่ ต่อเนื่ องจากส่ วนโถง โดยจานวนและขนาดขึ้ นอยู่กบั จานวนสมาชิ กของแต่ละครอบครั ว
สาหรับบ้านที่มีเนื้ อที่น้อยมักจะใช้รวมกับพื้นที่ภายในห้องโถงโดยใช้เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ที่สามารถเคลื่ อนย้ายและจัดเก็บได้
ง่าย สาหรั บที่ เ ป็ นห้ องการออกแบบจะขึ้ นอยู่ก ับลัก ษณะของผูอ้ ยู่อาศัยโดยพื้น ฐานจะประกอบด้วย เตี ยงนอน อาจออกแบบ
โดยใช้การยกระดับของพื้น ตูเ้ สื้ อผ้าและชั้นวาง สามารถใช้ดินในการขึ้นรู ปจัดทา
ส่ วนห้องน้ า จะออกแบบจัดวางให้มี ต่อเนื่ องกับ ส่ วนโถง และอาจอยู่เ ป็ นส่ วนตัวภายในห้ องนอนแต่ล ะห้ อง
เฟอร์ นิเจอร์ ตอ้ งเน้นที่มีความคงทนต่อการใช้สอย โดยปกติห้องน้ าจะเป็ นห้องที่อยูก่ บั น้ า ซึ่ งเป็ นผลให้เกิ ดกลิ่ น และความอับชื้ น
โดยเฉพาะบ้านดิ น การดู แลเรื่ องน้ าซึ่ งเป็ นปั ญหาใหญ่ที่ดินไม่อาจทนต่อการถูกกัดกร่ อนของน้ าได้ โดยทางออก ควรใช้วสั ดุอื่น
เสริ มได้แก่ ปูนซี เมนต์ในการป้ องกัน และจัดช่ องเปิ ดระบายอากาศและทิศทางของตัวอาคารที่โดนแดดได้เป็ นอย่างดี เกื อบทั้งวัน
เพื่อลดปัญหาดังกล่าว
ส่ วนรับ ประทานอาหาร เป็ นส่ วนที่อยู่ในส่ วนโถง หรื อแยกส่ วนไปเป็ นห้อง หรื ออยู่ใ นส่ วนต่อเนื่ อ งกับ ครั ว
โดยประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหาร ตูแ้ ละชั้นวางของ
ส่ วนครั ว โดยบริ บทและพฤติ ก รรมในการทาอาหารที่ มีเ ครื่ องเทศ รสจัด ใช้ไฟแรง การปิ้ งย่างที่ จะเกิ ดควันไฟ
จึงจะต้องใช้พ้นื ที่ที่โปร่ งโล่งสามารถระบายอากาศได้ดี เฟอร์ นิเจอร์ ประกอบด้วยเคาน์เตอร์ ทาอาหารโดยแยกเป็ น ส่ วนทาอาหาร
(เตา) ส่วนเก็บของ และส่วนล้าง โดยส่วนล้างต้องแยกส่ วนมาจากส่ วนเคาน์เตอร์ เนื่ องจากอาจทาให้เกิ ดการกัดกร่ อนของดิ นที่เกิ ด
จากน้ า
ดังนั้น ในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในบ้านดิ น ควรคานึ งถึ งลักษณะและพฤติ กรรมการใช้สอย ให้มีความ
เหมาะสมกับจานวนของสมาชิ กในครอบครัว พื้นที่ การใช้สอย ประโยชน์การใช้สอย ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลและกาลัง
ความสามารถในการก่ อสร้ างเป็ นสาคัญ โดยจะต้องคานึ งถึ งความต่อเนื่ องและคุ ณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ ที่นามาใช้ให้มีความ
เหมาะสมมากที่สุด

5. เอกสารอ้างอิง
ราชบดินทร์ บุญไชโย. 2545. บ้ านดิน: แนะนาการสร้ างบ้ านดินเบือ้ งต้ น. อาศรมวงศ์สนิทและสานักพิมพ์สวนเงินมีมา กรุ งเทพฯ
อรศิริ ปานิณท์. 2540. การศึกษาหมู่บ้านและเทคโนโลยีการก่ อสร้ างของหมู่บ้านจีนฮ่ อ จังหวัดแม่ ฮ่องสอน. สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม.
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