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                 จากการปลูกสรางอยางตอเนือ่งของบานดินในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จนกลายเปนกระแส บานดิน ขึ้นมา 
คือ จุดมุงหมายของวิทยานิพนธ บานดิน สถาปตยกรรมทางเลือก โดยศึกษาถึงปจจัยแวดลอมตางๆ ในการเลือกปลูก
สราง บานดิน โดยกําหนดกรอบการศึกษา บานดิน ในชุมชนบานศรีฐาน อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งถือวาเปน
จุดเริ่มตนของการปลูกสรางบานดินในประเทศไทย วัตถุประสงคของการศึกษาประกอบดวย ภูมิปญญาการใชดินในสิ่ง
ปลูกสรางตั้งแตอดีตมา การตั้งถิ่นฐานและวิถชีีวิตชุมชน รูปแบบทางสถาปตยกรรมของบานดิน และปจจัยแวดลอมของ
บานดิน ในฐานะสถาปตยกรรมทางเลือก 
                 วิธีการดําเนินกาศึกษา โดยการเก็บขอมูลปฐมภูมิของบานดินจากหลายพื้นที่ กอนมาทําการเก็บขอมูลที่ชุมชน
กรณีศึกษา บานดินกรณีศึกษาจํานวน 7 หลัง ไดรับการกําหนดเลอืกมา นบัวาเปนบานดินเกือบทั้งหมดที่มีอยูในชุมชน
เวลานี้ เพื่อเกบ็ขอมูลดวยวิธีรังวดัขนาด วาดภาพและถายภาพบนัทึกภาพลักษณทางสถาปตยกรรม ประกอบกับการ
สังเกตการณ และการสัมภาษณ แลวนํามาใชวิเคราะหดวยวิธีเชิงคุณภาพและปริมาณตามหลักพ้ืนฐานทางสถาปตยกรรม 
                 จากการศึกษาพบวา สถาปตยกรรมบานดินจัดวาเปนอารยธรรมสิ่งปลูกสรางที่อยูคูกับมนษุยมายาวนานนับ
พันป บานดินในประเทศเองก็มีมาตั้งแตชวงตนรัตนโกสินทร จากคนจีนที่เขามาตั้งหลกัปกฐาน แตเมื่อโลกเจริญกาวหนา
ขึ้นบานดินจึงเสือ่มความนิยมลง จนเม่ือประมาณ 10 ปทีผ่านมา บานดินกลับมาเปนที่นิยมของทั่วโลกอีกครั้ง เนือ่งจาก
ผูคนเริ่มตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมจากกระแสบริโภคนิยม กระแสบานดินในประเทศไทยปจจุบนั กลาวไดวามี
จุดเริ่มตนที่บานศรีฐาน ซึ่งเปนชุนชนเกาแกในภาคอีสาน ชาวบานสวนใหญเปนชาวนาที่ประสบปญหาจากสิ่งแวดลอม 
เศรษฐกิจและสังคม นํามาสูการรวมตัวกันของชาวบานที่มีแนวคิดเรื่องของการพึ่งตนเองเหมอืนกัน ในนามของกลุม
อนุรักษธรรมชาติบานศรีฐาน รูปแบบทางสถาปตยกรรมของบานดินเกิดจากภูมิปญญาชาวบาน ทีมุ่งตอบสนองการใช
สอยอยางตรงไปตรงมา ปจจัยแวดลอมที่เดนชัด ในการเลือกปลูกสรางบานดินของชาวบานมาจาก ความสอดคลองกบั
การพึ่งตนเองและการพึ่งกันเองของชุมน ความยั่งยืนของอายุการใชงานจากบานดิน และธรรมชาต ิ ความประหยัด 
กอใหเกิดภาพลักษณทางสถาปตยกรรมที่มาจากความเรียบงาย สมัพันธกับสภาพแวดลอมที่ทําใหบานดินเอื้ออํานวยให
เกิดสภาวะสบายในการอยูอาศัย บานดินจึงสอดคลองกบัวิถีชีวิตทีพ่ึ่งพาธรรมชาติแบบพออยูพอกินของชาวบาน 
                 สรุปไดวา บานดินอยูในฐานะของสถาปตยกรรมทางเลือก เนือ่งจากสามารถตอบสนองตอวิถชีีวิตแบบ
พ่ึงตนเอง ไดอยางสอดคลองดวยการเปนสถาปตยกรรมพึ่งตนเอง อยางไรก็ตามยังคงมีประเด็นทีค่วรไดรับการศึกษา
เพิ่มเติมใหครอบคลุมถึง ศักยภาพของดินในการออกแบบสถาปตยกรรม และการปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติของประเทศไทย เพือ่เปนการขยายความรูใหกวางขึ้น ซึ่งจะทําใหบานดินเปนสถาปตยกรรมทางเลือกอยาง
ไดแทจริง  
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Earth houses have been built in many recent years in Thailand and become popular 
nowadays. This thesis has the main direction to explore this kind of architecture- Earth house: an 
alternative architecture. The areas of the study include : intellectual history of using earth as construction 
design, and community settlement and life style. 

The case study of a group of the earth houses is at Baan Srithan, Aumphor Pateaw, 
Yasothon Province, Thailand. 

The procedure of the thesis is :  
1. To review several information of earth houses from many regions in Thailand. 
2. To collect data of seven earth houses from the case study. The methodology includes :; 

measurement, drawing, photograph, observation, and interview.  
3. To analyze the data by using both qualitative and quantitative Techniques. 
From the study it is found that earth house architecture has been used as a shelter since  

Early human civilization for more than thoundsand of years. However, it was not popularly built, 
disappeared and replaced by new technology of construction. Until approximately a decade ago, when 
people around the world faced many problems of environment, economic and social concerns, earth 
house was re-considered as one of dwelling solution. In Thailand, earth house was introduced by 
Chinese immigrants at the Rattanakosin Period, and the recent earth houses were revived by the Natural 
Conservation Group at Bann Srithan community, Aumphor Pateaw, Yasothorn province, Thailand. The 
members of group are peasants who lives with minimal concept : self-reliance and self- sufficiency. They 
also believe in harmony thing with natural environment. Therefore the affordable, comfortable and long 
lasting factors of the earth house are the reasons for them to their alternative sustainable architecture. 
                    In conclusion, the study has emphasized on the role of the earth house in community life-
style. Further reading on other interesting issues are suggested, such as potential of earth as 
construction material are and adaptation of earth house in any other environments in Thailand. 
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วิทยานิพนธฉบับนี้สามารถสําเร็จลุลวงได เนื่องจากความกรุณาจากบุคคลหลายทาน ที่
ขาพเจาขอแสดงความขอบพระคุณอยางสูงมาในทีน่ี ้ นับแต รองศาสตราจารย ดร.กิจชัย จิตขจรวานชิ 
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ซึ่งไดใหการชี้แนะที่เปนประโยชนตอการศึกษาใหเดนิไปในทิศทางทีถู่กที่
ควร ศาสตราจารย อรศิริ ปาณนิท และรองศาสตราจารย วีระ อินพนัทงั อาจารยประจําภาควิชา
สถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับความกรุณาสละเวลามาใน
การสอบวทิยานิพนธในครั้งนี้  

เจาหนาที่ของอาศรมวงศสนทิหลายทานทีช่วยกรุณาใหขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณธนา 
อุทัยภัตรากูร ผูเอื้อเฟอขอมูลบานดนิและเรื่องราวตางๆที่เกี่ยวของ อันเปนประโยชนอยางมากสําหรับ
วิทยานิพนธ มาตั้งแตเร่ิมตน  

นอกเหนือจากที่กลาวมาแลวงานชิ้นนี้คงไมสําเร็จลุลวงไดเลย ถาปราศจากความเอื้อเฟอและ
ไมตรีจิตของชาวบานศรีฐานทุกทาน ที่ขาพเจาอยากแสดงความขอบคุณอยางสงู โดยเฉพาะสมาชิก
ครอบครัวจันใด ไดแก แมลี คุณโจน คุณบุญเชิญ และคุณขนิษฐา โดยเฉพาะคุณโจน ที่สละเวลาในการ
ใหขอมูลอยางดีเสมอมา รวมถึงไดสรางบานดินใหลองอยูอาศัย กราบขออภัยพระครูแพง แหงสาํนักสงฆ
ดงฟาหวน ที่ขาพเจาไปรบกวนวัตรปฏิบตัรของทาน คุณลิขิต ปองกนั คุณปราณ ีสีสิงห สาํหรับขอมูลที่
ใหมาอยางละเอียด คุณวรรธนะ เขียวคราม สําหรับความชวยเหลือในหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การเก็บขอมูลทางโทรศพัท และคุณอนชุิต นําศรี ในการอยูเปนเพื่อนคุยและคอยเลาเร่ืองราวเกี่ยวกับ
บานศรีฐานตลอดระยะเวลาที่เก็บขอมูล รวมถงึชาวบานศรีฐานทุกทาน ทีย่ิ้มแยมใหความเปนมิตร
ตลอดเวลา 

ผลลัพธคงไมเกิดขึ้นหากปราศจากจุดเริ่มตนที่ด ี ทีท่ําใหขาพเจาเริ่มศึกษาในประเด็นนีจ้น
สําเร็จลุลวง มาจากแรงบันดาลใจและแรงสนับสนุนของบุคคลหนึง่คอื คุณประสาท นิรันดรประเสริฐ 
เปนกัลยาณมติรของขาพเจาตลอดมา รวมถงึแม พี่สาว นองสาวและนองชาย สําหรับกาํลงัใจ ซึ่ง
ขาพเจาอยากขอบพระคุณ รวมถึงผองเพือ่นในชัน้ป โดยเฉพาะ คณุรัตนพนัธ นนัทวิจารณ และ 
คุณพีรพันธ หอมสุวรรณ สําหรับความชวยเหลือใหงานสําเร็จลุลวงมาไปได 

ขอขอบพระคุณ บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลยัศิลปากรที่ใหทุนอุดหนนุในการทาํวิทยานิพนธ   
จึงใครขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี ้
                สุดทาย สิง่ที่ขาพเจาอยากจะแสดงความขอบคุณมากที่สดุคือ ผืนดินและธรรมชาติ ที่บันดาล
ใหทกุสิง่อยางมาอยูรวมกันที่นี ้
 




