บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
บานดินเปนหนึ่งในวัฒนธรรมการสรางบานแบบพื้นถิ่นประเภทหนึ่ง การสรางบานดิน
มีมาเปนเวลานานนับพัน ๆ ป เราพบบานดินจํานวนมากที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ซึ่งคาดว านา จะไดรับ อิทธิ พลจากชาวจีนที่อพยพเขามา และได นําภูมิปญญาการสรางที่อยูอาศั ย
ดวยดินติดตัวมา จึงเปนจุดเริ่มตนของการสรางบานดิน (ดนัย นิลสกุล, 2546)
ในปจจุบัน ระบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการก อสรางพัฒนามากขึ้น ทําใหชุมชน
ทองถิ่นไดถูกทําลายกลายเปนชุมชนเมือง พัฒนาตามรูปแบบวิถีชีวิตตามระบบทุนนิยมหรือระบบ
อุตสาหกรรม ซึ่งทําลายชีวิตที่เรียบงาย สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ (จงรัก นุนชู และ ณัฐพงศ
รังสิมันตุชาติ, 2547) อันเปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดสภาวะโลกรอนในปจจุบัน คือ การที่อุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากภาวะเรือนกระจก (green house effect) ซึ่งปญหาโลกรอนทําใหเกิดการ
ตระหนักถึงคุณคาความสําคัญตอภูมิปญญาดั้งเดิม บานดินถือเปนสถาปตยกรรมธรรมชาติ เพราะ
วัส ดุที่นํามาใชในการกอสรางลวนแล วแตเปนวัส ดุที่ไดมาจากธรรมชาติ หรือ นําวัส ดุมาใชใหเ กิด
การหมุนเวียนอยางคุ มคา ซึ่งถือเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังมีสภาวะนาสบายเกิดขึ้นใน
บานดิ นในขณะที่อุณหภู มิภายนอกสูง และมีความอุนสบายเมื่อ อุณหภู มิภายนอกต่ํา จึงเปน การ
ชวยลดการใชพลังงานจากการใชเครื่องปรับอากาศ (air conditioning) ในเมืองรอน หรือเครื่องทํา
ความรอ น (heater) ในเมืองหนาว บานดินจึงเปนหนึ่งในเทคนิควิธีที่ถูกนํ ามาใชเ พื่อหวนกลับไป
คํานึ งถึงสิ่ง แวดลอ มทรัพยากรธรรมชาติ และเนื่อ งดวยปจ จุบั นเกิ ดป ญหาสังคมตา ง ๆ ทั้งภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําตลอดจนปญหาสิ่งแวดลอม ทําใหบานดินไดกลายมาเปนตัวเลือกที่นาสนใจสําหรับผู
ที่ตองการสรางที่อยูอาศัยตามวิถีทางการพึ่งพาตนเอง (จงรัก นุนชู และ ณัฐพงศ รังสิมันตุชาติ, 2547)
สําหรับการกอสรางบานดินในประเทศไทย วิธีการกอสรางที่นิยมมากที่สุด คือ การใช
กอนอิฐดินดิบ (adobe brick) โดยปกติอิฐดินดิบมีคุณสมบัติในการรับ แรงอัดไดดีแตรับแรงดัดได
นอยมาก การผสมทรายเปนการชวยลดการแตกราวแตในขณะเดียวกันก็ลดกํา ลังอัดของอิฐดินดิบ
ลงดวย วัสดุเสนใยชว ยลดการหดตัวและชวยในการยึดเกาะของดินเหนียว ทําใหแข็งแรงมากขึ้น
(กลุมนักสรางบานดิน อาศรมวงศสนิท, 2551) วิธีการบดอัดดินทําให ดินแนนขึ้น เพราะเป นการไล
อากาศออกจากดิน ทําใหดินแข็งและรับแรงไดมากขึ้น
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ประเทศไทยตั้ง อยูในพื้ นที่เ ขตร อนชื้ น มีอุณหภูมิและความชื้นสั มพั ทธใ นอากาศสู ง
โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 30 - 35◦C และความชื้นสัมพัทธรอยละ 70 - 80 ซึ่งอิทธิพลของความชื้นที่สูงนี้
เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอสภาวะนาสบายของผูใชอาคาร รวมทั้งยังสรางปญหาตาง ๆ กับโครงสราง
อาคารอีกดวย สํ าหรับปญหาบ านดินในเรื่องความชื้นจากสภาพอากาศ เชน น้ําฝน ยังไมไดรับการ
แกปญหา แตเนื่องจากกําแพงอิฐดินดิบมีความหนามาก ดังนั้นน้ําฝนที่ถูกดูดซึมจะผานเขากําแพง
ไดประมาณ 1 ใน 10 ของความหนา และความชื้นนี้จะถูกกําจัดออกไปโดยความรอนจากแสงแดด
แต ในชวงฤดูฝนที่ มีฝนตกมากอาจทําใหกํ าแพงอิ ฐดิ นดิ บแห งช า และมี ความชื้ นมากตลอดเวลา
โดยเฉพาะกํ าแพงบริเ วณที่อ ยูใ ตเ งาหลั งคาที่ ไมโดนแดด การออกแบบช องเปด ให มีล มไหลผา น
สะดวก และทิ ศทางการวางผังบ านดินให ไดรั บ แสงแดด เป นวิธี ที่จะชวยลดปริมาณความชื้น ที่
เกิดขึ้ น แตวิธีการอบก อนอิฐ ไมเปนการชวยลดความสามารถในการดูดความชื้นของกอนอิฐดินดิบ
ส ว นความชื้ น ซึ่ ง เกิ ด จากการดู ด ซึ ม น้ํ า ของอิ ฐ ดิ น ดิ บ จากพื้ น ดิ น ได รั บ การแกป ญ หาดว ย
หลากหลายวิธี ไดแ ก การทํา ฐานรากดวยซีเมนต การทําฐานรากใหสูงเหนือพื้นดิน การหุมดวย
พลาสติก การผสมดินกับ ปูนซีเ มนต ในตางประเทศมีการเทกรวด ทราย และคอนกรีตหยาบก อน
วางฐานรากเพื่อปองกันความชื้นจากดิน ทั้งหมดนี้นอกจากเปนวิธีที่ชวยปองกันความชื้นแลวยังชวย
แกไขปญหาปลวกขึ้น ไดดวย หากตองการเรงใหผนังแหงเร็วขึ้นอาจทํา ไดโดยการเพิ่มสารเรงซึ่ง มี
หลากหลายชนิด บางครั้งมีการผสมผงฝุน (fly ash) ซึ่งเปนวั สดุเหลือใชจากโรงไฟฟาถานหิน ซึ่ ง
เปนสว นผสมที่มีคุณสมบัติดีมาก แตคอนขางอันตราย เนื่ องจากมีสว นผสมของโลหะหนั กที่เปน
สารพิษ ซึ่งผงฝุนมีผลกับผูอยูอาศัย จึงไมแนะนําใหใช (กลุมนักสรางบานดิน อาศรมวงศสนิท, 2551)
การทํากอนอิฐดินดิบ (adobe brick) ซึ่งใชวัสดุทางการเกษตรในการทํากอนอิฐดินดิบ
ไดแก ดินเหนียว ทราย และเสนใยทางการเกษตร เชน แกลบ เปนตน แตในปจจุบัน แกลบมีราคา
สูงขึ้นมากจากราคาตันละ 400 บาท เพิ่มขึ้นเปนตันละ 800 - 1,000 บาท อีกทั้งแกลบมีสารประกอบ
หลักคือ ซิ ลิกา (SiO2) อยูมากถึงรอยละ 95 ซึ่งมีคุณ สมบั ติในการดูดความชื้น (สรินทร ลิ่มปนาท,
2552) และมีลักษณะทางกายภาพเปนโพรงตรงกลาง ซึ่งทํ าใหเกิดความพรุ นมากในเนื้อวัสดุ อัน
เปนสาเหตุใหกอนอิฐดินเหนียวดิบมีคาความชื้นมาก
จากการสํารวจของผูวิจัย พบวา บานดินที่โดนน้ําฝนกระทํา และมีโครงสรางดินเปนสวน
สัมผัสกับพื้นดินจะมีการดูดความชื้นจากดินขึ้นมายังสวนกําแพงดานบนของบานดิน ซึ่งมีทิศทางการ
กระจายความชื้นเขาสูทั้งภายนอกและภายใน ทําใหมีผลตอปริมาณความชื้นในเนื้อวัสดุ ความชื้น
ของอากาศภายในอาคาร และสภาวะความนาสบายของคนในบาน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกําแพง
ดินที่ตั้งอยูบนฐานคอนกรีตแลว ไมพบการดูดซึมน้ําของกําแพงจากใตดิน ดังภาพที่ 1.1
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ภาพที่ 1.1
ความชื้นบริเวณกําแพงที่สรางติดพื้นดินและกําแพงที่สรางบนพื้นคอนกรีต

(ก) ความชื้นบริเวณกําแพงที่สรางติดพื้นดิน
หมายเหตุ: ถายภาพ ณ วันที่ 11 กันยายน 2552

(ข) กําแพงที่สรางบนพื้นคอนกรีต

ดังนั้นงานวิ จั ยนี้ จึงมี แนวคิดในการนํา เสนใยจากวัส ดุทางการเกษตรชนิดอื่ น ได แ ก
กากออย ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพเปนขุยผสมกับเสนใย กากออยมีลักษณะเสนใยยาวกวาแกลบ
ไม มีสารประกอบของซิ ลิก า (SiO2) และไมมีลักษณะเปนโพรง ซึ่ งสามารถช วยเพิ่มกําลังในการรับ
แรงอัดไดมากขึ้น ในปจจุบันกากออยมีราคาตันละ 400 บาท ซึ่งถูกกวาแกลบที่มีราคาตันละ 800 1,000 บาท จึงเปนการชวยลดตนทุนในการกอสรางบานดินภายในชุมชนทองถิ่น และในเชิงธุรกิจที่
เกี่ยวของกับงานสถาปตยกรรมดวย เชน โรงแรม และที่พักตากอากาศ เปนตน การนํากากออยมา
เปนสว นผสมกับ ดินเหนียวซึ่งเปนสวนประกอบหลัก โดยใชดิ นเหนียวชนิดเดียวซึ่ งไดมาจากดินใน
จังหวัดสมุทรปราการในการทําการทดสอบ เพื่อหาอัตราสวนที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพทั้ง
ในดานกําลังรับน้ําหนัก การหดตัว คุณสมบัติการนําความรอน และศึกษาถึงแนวโนมในดานการดูด
ซับความชื้นของกําแพงอิฐดินที่มีผลตอการเกิดความชื้นภายในบานดิน อันเกิดจากการกระทําของ
น้ําฝน โดยการทําการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้นภายในกลองทดลองของกําแพง
ที่ไดจากกอนอิฐดินดิบที่ใชแกลบ และกากออยเปนวัสดุผสม ทั้งนี้เพื่อเปนการสนับสนุนใหการสราง
บานดินเปนสถาปตยกรรมทางเลือกสําหรับที่พักอาศัย
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัติในดานกําลังรับน้ําหนัก การหดตัว และการนําความ
รอนของกอนอิฐดินดิบที่มีสวนผสมของวัสดุทางการเกษตร คือ แกลบและกากออย
2. ศึก ษาปริมาณและสัดสวนในการทํา กอนอิ ฐดินดิ บเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในดาน
กําลังรับน้ําหนัก การหดตัว และการนําความรอนของกอนอิฐดินดิบ
3. ศึกษาและเปรีย บเทีย บปริมาณความชื้ นของอากาศที่ผานกําแพงอิฐดิ นดิบที่ผสม
แกลบ และกากออยเขาสูภายในกลองทดลอง
4. เสนอแนวทางในการเลือกใชวัส ดุทํา กอนอิฐดินดิบ สําหรับการกอสรางกําแพงบ าน
ดินเพื่อชวยเพิ่มความแข็งแรง และลดปริมาณการดูดซับความชื้น
1.3 ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ศึกษาคนควาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
(1) ศึกษาองคประกอบและคุณสมบัติของดินเหนียว
(2) ศึกษาวิธีการทํากอนอิฐดิน
(3) ศึกษาปริมาณผลผลิตและลักษณะทั่วไปของแกลบและกากออย
(4) ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับความชื้น
(5) ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอกําลังรับแรงอัด
(6) ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความรอน และความพรุน
2. ศึกษาเชิงปฏิบัติการ
(1) คัดเลือกดินที่จะนํามาใชในการทดลอง
(2) นําดินที่เลือกไปทดสอบคุณสมบัติมวลดิน
(3) คัดเลือกวัสดุทางการเกษตรที่จะนํามาใชเปนสวนผสมในการทดลอง ไดแก แกลบ
และกากออย ซึ่งมีคุณสมบัติในการเพิ่มความแข็งแรงใหกับกอนอิฐดินดิบ
(4) กําหนดอัตราสวนผสมกอนอิฐดินดิบ คือ ปริมาณดินเหนียว ทราย และวัสดุทาง
การเกษตร
(5) ทําการทดสอบทางกายภายในดานกําลังรับน้ําหนัก การหดตัว และการนําความ
รอนของกอนอิฐดินดิบ ที่ผานการอบแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมง
(6) คัดเลือกกอนอิฐดินดิบที่มีประสิทธิภาพในการรับน้ําหนักดีที่สุด
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(7) ทําการกอกําแพงอิฐดินดิบผสมแกลบและกากออย โดยใชสัดสวนผสมจากกอน
อิฐดินดิบที่คัดเลือก
(8) ทําการทดสอบปริมาณความชื้นที่เกิดขึ้นภายในกลองทดลอง ในกรณีสภาพการณ
จริง และกรณีจําลองความชื้นภายนอกใกลเคียงรอยละ 100
3. สรุปและวิเคราะหผล
(1) วิเคราะหกํ าลังรับ น้ําหนัก การหดตั ว และการนําความรอ นของกอนอิฐ ดินดิบที่
ผสมแกลบและกากออย เปรียบเทียบกับอิฐดินดิบที่ไมมีวัสดุทางการเกษตรผสม
(2) วิเคราะหเปรียบเทียบกําลังรับน้ําหนัก การหดตัว และการนําความรอนของกอน
อิฐดินดิบที่ผสมแกลบและกากออย ในอัตราสวนที่แตกตางกันตามที่กําหนด
(3) วิเคราะหเปรียบเทียบปริมาณความชื้นที่สามารถซึมผานกําแพงที่ทําจากอิฐดินดิบ
ที่มีประสิทธิภาพในการรับน้ําหนักดีที่สุดที่ผสมแกลบและกากออย และเปรียบเทียบกับวัสดุกอสราง
ทั่วไป ไดแก อิฐมวลเบาที่ไมมีวัสดุฉาบผิว
(4) วิ เคราะห ผลจากการทดสอบคุ ณ สมบั ติ มวลดิ นเพื่ อเที ยบกั บ คุ ณ สมบั ติ ท าง
กายภาพของกอนอิฐดินดิบ
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาเฉพาะสวนที่เปนกอนอิฐดินดิบและกําแพงอิฐดินดิบเทานั้น
2. ดินเหนียวที่นํามาทดลองมาจากแหลงเดียวกัน เปนดินในจังหวัดสมุทรปราการ ที่อยู
ลึกลงไปอยางนอย 20 เซนติเมตร จากหนาดินเทานั้น
3. ศึกษาประสิทธิภาพเฉพาะในดานกําลังรับน้ําหนัก การหดตัว และการนําความรอน
ของกอนอิฐดินดิบที่มีผลมาจากสัดสวนของวัสดุทางการเกษตรที่ผสมอยูในกอนอิฐดินดิบ
4. วัสดุทางการเกษตรและสวนผสมตาง ๆ ที่นํามาทํากอนอิฐดินเหนียว ตองมีราคาถูก
มีปริมาณมากพอตอความตองการ และไมสงผลกระทบในแงลบตอสภาพแวดลอมและสุขภาพของ
ผูใชงาน ไดแก แกลบและกากออย
5. ศึกษาและเปรียบเทียบการดูดซับความชื้นเมื่อเทียบกับระยะเวลา ของกําแพงอิฐดิน
ดิบ ผสมแกลบและกากอ อย เทีย บกั บวัสดุกอสร างทั่วไป ไดแก อิ ฐมวลเบาที่ ไมมีวัส ดุฉ าบผิว ใน
กรณีไมมีการระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติเทานั้น
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1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในดานกําลังรับน้ําหนัก การหดตัว และการนําความรอนของ
กอนอิฐดินดิบที่ใชกอสรางบานดิน
2. แนวทางในการเลือกใชวัสดุทางการเกษตรและสัดสวนที่เหมาะสมในการทํากอนอิฐ
ดินดิบที่ใชกอสรางบานดิน
3. แนวทางการเลือกใชวัสดุทางการเกษตรในการกอสรางบานดิน เพื่อลดอัตราการดูด
ซับความชื้นเขาสูภายในบาน
4. การลดตนทุนในการกอสรางบานดิน
5. การสงเสริมใหบานดินเปนสถาปตยกรรมทางเลือกของผูมีรายไดนอ ย รวมถึงภาค
ธุรกิจที่เกี่ยวของ
1.6 สมมติฐานของการวิจัย
1. การใชวัสดุทางการเกษตร คือ กากออย เมื่อนํามาผสมแทนแกลบในการทํา กอนอิฐ
ดินดิบ ทําใหคุณสมบัติการรับแรงอัดของกอนอิฐดินดิบเพิ่มขึ้น
2. การใชวัสดุทางการเกษตรในอัตราสวนที่ตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในดานกําลังรับ
น้ําหนัก การหดตัว และการนําความรอนของกอนอิฐดินเหนียวดิบที่ใชกอสรางบานดิน
3. กําแพงที่ทําจากกอนอิฐดินผสมกากออย สามารถชวยลดปริมาณการดูดซับความชื้น
ที่สงผลเขามาภายในตัวบานดินไดดีกวากําแพงที่ทําจากกอนอิฐดินผสมแกลบ
1.7 นิยามศัพท
1. กอนอิฐดินดิบ หมายถึง กอนอิฐที่ไดจากการผสมของดินเหนียว แกลบ หรือกากออย
ทราย และน้ํา ขึ้นรูปโดยวิธีไมอัดแรง ขนาด 10 x 10 x 10 เซนติเมตร ผานการอบเปนเวลา 24 ชั่วโมง
เพื่อใชสรางเปนผนังรับน้ําหนักของบานดิน
2. วัสดุทางการเกษตร หมายถึง วัสดุที่ไดจากธรรมชาติไมทําลายสิ่งแวดลอม หางาย
ราคาถูก และมีปริมาณมาก มีคุณสมบัติในการยึดเกาะดินเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ไดแก แกลบและ
กากออย
3. ดินเหนียว หมายถึง ดินเหนียวที่นํา มาจาก จังหวัดสมุทรปราการ ที่ขุดลึกลงไปจาก
หนาดินอยางนอย 20 เซนติเมตร
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4. คุณสมบัติทางกายภาพ หมายถึง ความสามารถในดานกําลังรับน้ําหนัก การหดตัว
และการนําความรอน
5. ปริมาณความชื้น หมายถึง ความชื้นภายในบานดินที่เกิดจากการกระทําของน้ําฝนที่
ซึมผานกําแพงของบานดิน
ภาพที่ 1.2
กรอบระเบียบการวิจัย
ดินเหนียว

ทดสอบคุณสมบัติมวลดิน

การแทนที่ดวยทราย

หาปริมาณ ทราย ทรายแปง

รอยละ 10 โดยน้ําหนัก

และดินเหนียว

การแทนที่วัสดุทางการเกษตร

หาคา Atterberg’s Limit

ไดแก แกลบ และ กากออย
รอยละ 0 1 2 3 และ 6 โดยน้ําหนัก
อบแหงเปนเวลา 24 ชั่วโมง
ทดสอบกําลังอัด
หาคาการหดตัว

คัดเลือกกอนอิฐดินดิบที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
กําแพงอิฐดินดิบ
ผสมแกลบ

ผสมกากออย

ทดสอบคุณสมบัติ
ดานความรอน

ทดสอบปริมาณความชื้น
เปรียบเทียบ วิเคราะห และสรุปผล

