บทที่ 3
วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยในเชิงปริมาณที่ไดศึกษาเชิงทดลองและเปรียบเทียบ โดยมีการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติที่ชวยเพิ่มกําลังรับแรงอัดของกอนอิฐดินดิบที่ผสมวัสดุทางการเกษตร ชว ย
ลดการหดตัว และการนําความรอนของกอนอิฐดินดิบ และเปรียบเทีย บอัตราการดู ดซึมความชื้น
ผานกําแพงอิฐดินดิบผสมแกลบและกากออย เขาสูภายในบานดิน โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1) ศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัติในดานกําลังรับน้ําหนัก การหดตัว และการนําความ
รอนของกอนอิฐดินดิบที่มีสวนผสมของวัสดุทางการเกษตร คือ แกลบและกากออย
2) ศึกษาถึงปริมาณและสั ดสว นที่เหมาะสม ในการทํากอนอิฐดินดิบ เพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพในดานกําลังรับน้ําหนัก การหดตัว และการนําความรอนของกอนอิฐดินดิบ
3) ศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณความชื้นของอากาศภายในของกําแพงอิฐดินดิบผสม
แกลบและกากออย เทียบกับวัสดุกอสรางทั่วไป ไดแก อิฐมวลเบาที่ไมมีวัสดุฉาบผิว
4) เพื่อเปนแนวทางการการเลือกวัสดุผสม และสัดสวนการทํากอนอิฐดินดิบ เพื่อการ
กอสรางกําแพงบานดินใหแข็งแรง และชวยลดอัตราการดูดซึมความชื้นเขาสูภายในบานดิน
3.1 แผนการทดสอบ
3.1.1 การทดสอบองคประกอบของดิน
1) การทดสอบแยกองคประกอบของดินเหนียว โดยการสงตัวอยางของดินเหนียวเพื่อ
ตรวจสอบปริมาณอนุภาคตา ง ๆ ที่ อยู ภ ายในดินเหนียว เพื่อนํามาวิเคราะหถึ งป จจัยที่มีผ ลตอ
คุณสมบัติเชิ งกล องคประกอบที่ไดจากการตรวจสอบ ไดแก รอยละของอนุ ภาคดินเหนียว ทราย
และทรายแปง
2) การทดสอบคุณสมบัติเชิงวิศวกรรม โดยการสงตัวอยางทดสอบหาคา Atterberg’s
Limit ของมวลดิน ตามมาตรฐาน ASTM D 4318-84 โดยมีผลการตรวจสอบ ไดแก คาขีดจํากัดเหลว
ขีดจํากัดพลาสติก และดัชนีพลาสติก เพื่อนํามาวิเคราะหเพื่อบอกคุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ของมวลดิน และคุณสมบัติดานกําลังรับแรงอัด
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3.1.2 การเตรียมวัสดุ
1) ดินเหนียว
(1) นําดินเหนียวเขาตูอบความรอนใหแหง เปนเวลา 24 ชั่วโมง
(2) นําดินที่ผานการอบไปบดดวยเครื่องบดหยาบ (crusher machine)
(3) นํามารอนผานตะแกรงเบอร 4
2) ทราย
(1) นําทรายมารอนผานตะแกรงเบอร 10 เพื่อทําการแยกหินกรวด และสิ่งแปลกปลอม
ออกจากเม็ดทราย
3.1.3 การทดสอบกอนอิฐดินดิบในดานตางๆ
1) การทดสอบกําลังอัด
(1)กํา หนดสั ดส วนผสมของกอ นอิ ฐดิน ดิบ โดยมีอั ตราสวนแทนที่ข องแกลบ และ
กากออย รอยละ 0 1 2 3 และ 6 โดยน้ําหนัก โดยมีสัดสวนการผสม ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1
สัดสวนผสมที่ใชในการทํากอนอิฐดินดิบ
วัสดุทางการเกษตร สัญลักษณ ดินเหนียว (%) ทราย (%) ปริมาณวัสดุทางการเกษตร (%)

แกลบ

กากออย

No Fiber

90

0

R1

89

1

R2

88

R3

87

3

R6

84

6

B1

89

1

B2

88

B3

87

B6

84

10

10

หมายเหตุ: จัดทําโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2552.
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(2)ผสมสวนผสมโดยเทใสในโมผสม ตามมาตรฐาน ASTM C109 การเทดินที่ผสม
แล วใสบ ล็อ กในการทํากอนอิ ฐ จะแบ งเท 3 ครั้ง แตละครั้งจะตองเคาะหรือตํา ดวยน้ําหนักตาม
มาตรฐาน 9 ครั้ง แลวปาดดานบนใหเรียบ โดยมีจํานวนตัว อยางสัดสวนละ 5 กอน เพื่อหาคาเฉลี่ย
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 102-2517 ของอิฐกลวงรับน้ําหนัก
(3)ทํา การตากกอนอิฐดินดิบ เป นเวลา 24 ชั่ วโมง จึ งถอดแบบออกและเขาตูอบ
ความรอนเปนเวลา 24 ชั่วโมง
(4)นํา ตั วอยางทดสอบมาชั่ งน้ํา หนักและวัด ขนาด โดยมี หนวยเป นกิโลกรั มและ
เซนติเมตร
(5) นํา ไปทดสอบแรงกดดวยเครื่ องทดสอบวัส ดุเอนกประสงค (Universal testing
machine)
(6)ทําการทดสอบตามขอ 2 ถึงขอ 5 จนครบ 45 ตัวอยาง
การคํานวณผลการทดสอบ มีสมการดังนี้
กําลังรับแรงกดสูงสุด
Pmax =
A =

= Pmax / A

กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร

กําลังอัดสูงสุดที่กระทําบนหนาตัดอิฐดินดิบ , กิโลกรัม
พื้นที่หนาตัดอิฐดินดิบ , ตารางเซนติเมตร

2) การทดสอบการหดตัว
(1) วัดขนาดของแบบที่ใชในการขึ้นรูปกอนอิฐดินดิบ กวาง × ยาว × สูง คือ 10 × 10
× 10 เซนติเมตร จะไดปริมาตรขณะที่มีความเหนียว (V1)
(2) วัดปริมาตรหลังทําการตากแดดแลวเปนเวลา 14 วัน ซึ่งจะไดคาปริมาตรขณะที่
แหง (V2)
(3) นํามาหาคารอยละการหดตัวเชิงปริมาตร
การคํานวณการหดตัว
% การหดตัวเชิงปริมาตร
V1
V2

=
=

= (V1 – V2) / (V1 × 100)

ปริมาตรกอนอิฐดินเหนียวดิบขณะที่มีความเหนียว, ลูกบาศกเซนติเมตร
ปริมาตรกอนอิฐดินเหนียวดิบขณะที่แหง, ลูกบาศกเซนติเมตร

30
3) การทดสอบการสงผานความรอน
(1) เตรียมตัวอยางทดสอบขนาด 20 × 20 × 5 เซนติเมตร 1 ชิ้นตอ 1 อัตราสวนผสม
ของกอนอิฐดินเหนียวดิบ
(2)ตากแดดเปนเวลา 14 วัน
(3)นําเขาเครื่อง Quick Thermal Conductivity นําตัววัดมาทาบที่ผิวของกอนอิฐ
ดินเหนียวดิบ ทิ้งไวประมาณ 1 นาที แลวอานผล
(4)ทําซ้ําขั้นตอนที่ 3 จํานวน 3 ครั้ง เพื่อหาคาเฉลี่ยการนําความรอน
3.1.4 การทดสอบปริมาณความชื้นในกลองทดลอง
1) การเตรียมกลองทดลอง
(1)เลือกอัตราสว นผสมของกอนอิฐดินดิบที่ให คากําลั งอัดดีที่สุดของอิฐดินดิบผสม
แกลบหรือกากออย จากการทดสอบกําลังอัดทั้งที่มีแกลบและกากออยเปนวัสดุผสม
(2)ทํา การผสมและอัด ลงในแบบพิมพ เพื่อทํา กอ นอิฐ ดินดิบ ไวใ ชในการกอ สรา ง
กําแพง
(3)ทําการตากแดดใหแหงประมาณ 14 วัน
(4)นํากอนอิฐดินดิบ ที่ผสมแกลบ และกากออย มากอกําแพงขนาด กวาง x ยาว x
สูง คือ 20 x 60 x 60 เซนติเมตร
(5)สรางกําแพงจากอิฐมวลเบาขนาด กวาง x ยาว x สูง คือ 7 x 60 x 60 เซนติเมตร
(6) ติดตั้งกําแพงแตละประเภท ทั้งหมด 3 ตัวอยาง เขากับกลองจําลองที่มีฉนวนโฟม
Polystyrene เกรดเอ ความหนาแนน 1.5 ปอนด /ตารางฟุ ต หนา 4 นิ้ว ฉาบดวยวัสดุ ฉาบผิว
(cement base coating) และทาสีกันความชื้นทั้ง 5 ดาน โดยวางบนฐานคอนกรีต หรือวางสูงเพื่อ
หลีกเลี่ยงความชื้นจากดิน
(7)วางภาชนะที่บรรจุสารดูดความชื้น คือ ซิลิกาเจล ไวภายในกลองทดลองแตละ
กลอง ทําการตออุปกรณควบคุมการเปดและปดภาชนะจากภายนอกกลองทดลอง
2) การติดตั้งอุปกรณวัดความชื้น
(1) ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธหัววัด EE 20-FT6A21 ภายในกลอง
ทดลองทั้ ง 3 กล อง ตํา แหน ง ติ ด กํา แพงด า นในไมใ ห โดนผิ ววั สดุ และตํา แหน งดา นนอกกลอ ง
ทดลองบริเวณใกลเคียง ทั้งหมด 4 เครื่อง
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(2) ตอหัววัด EE 20-FT6A21 เขากับเครื่องบันทึกขอมูล (Data Logger) ยี่หอ Opus
โดยใชเครื่องบันทึกขอมูล 1 เครื่องตอเครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ 1 เครื่อง รวมทั้งหมด
จํานวน 4 เครื่อง
(3)ตอ data logger เขากับเครื่องคอมพิวเตอร pc เพื่อทําการเก็บขอมูล
(4)ทําการสรางขอบเขตลอมรอบกําแพงทั้ง 3 ตัวอยาง เพื่ อติดตั้งรางพนละอองน้ํา
โดยพนละอองน้ําที่ระดับสูงกวากําแพง
(5) คลุมพลาสติกบนกําแพงทั้ง 3 ชนิดเพื่อปองกันความชื้นจากภายนอกเขาสูภายใน
กลองทดลอง
(6)ทําการเปดภาชนะที่บรรจุสารดูดความชื้น จนภายในกลองทดลองมีคาความชื้น
คงที่ที่นอยที่สุด และทําการปดฝาภาชนะนั้น
(7)ทําการเปดเครื่องพนละอองน้ํา และทําการวัดความชื้นบริเวณขอบเขตที่สรางขึ้น
ใหมีคาความชื้นสัมพัทธเกือบรอยละ 100 หรือมีคาคงที่ที่มากที่สุด
(8)นําพลาสติกที่คลุมกําแพงทั้ง 3 ชนิดออก และบันทึกผลคาความชื้นภายในกลอง
ทดลองทั้ง 3 ตัวอยาง จนมีคาความชื้นภายในกลองเพิ่มขึ้นและอยูคงที่
(9)วิเคราะห เพื่อเปรียบเทียบ และสรุปผล
3.2 ตัวแปรในการวิจัย
1) ตัวแปรตน ไดแก
(1) วัสดุเสนใยทางการเกษตร ไดแก แกลบและกากออย
(2) ปริมาณสัดสวนวัสดุทางการเกษตร ไดแก รอยละ 0 1 2 3 และ 6 โดยน้ําหนัก
2) ตัวแปรตาม ไดแก
(1) กําลังรับน้ําหนัก การหดตัว และการนําความรอนของกอนอิฐดินดิบ
(2) ปริมาณความชื้นภายในบานดิน ที่มีผลมาจากการกระทําของน้ําฝน
3) ตัวแปรควบคุม ไดแก
(1) ชนิดและแหลงที่มาของดินเหนียวที่นํามาทํากอนอิฐดินเหนียวดิบ
(2) ปริมาณทรายที่ใชเปนสวนผสมในการทํากอนอิฐดินดิบ มีปริมาณรอยละ 10
ของดินเหนียวโดยน้ําหนัก
(3) หลักการขึ้นรูปกอนอิฐดินดิบแบบไมอัดแรง
(4) ขนาดของกอนอิฐดินดิบที่นํามาทดสอบ และใชในการกอกําแพงอิฐดินดิบ
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(5) ระยะเวลาในการอบใหแหง เปนเวลา 24 ชั่วโมง
(6) ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอกใกลเคียงรอยละ 100 และความชื้นสัมพัทธ
ของอากาศภายในแตละกลองทดลองมีคาเริ่มตนเทากัน
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1) เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค (Universal Testing Machine)
2) ตูอบความรอน
3) โมผสมคอนกรีต
4) เครื่องบดดิน
5) เครื่องชั่งน้ําหนัก
6) เครื่องทดสอบการนําความรอน (Quick Thermal Conductivity)
7) ตะแกรงรอนเบอร 4 และ 10
8) เครื่องมือวัด Vernier Caliper
9) บล็อกเหล็กขนาด 10 x 10 x 10 เซนติเมตร
10) เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธหัววัด EE 20-FT6A21
11) เครื่องบันทึกขอมูล Data Logger ยี่หอ Opus
12) เครื่องคอมพิวเตอร pc
13) เครื่องพนละอองน้ํา
3.4 สถานที่ทดลอง
1) หองปฏิ บั ติ การและทดสอบภาควิชาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิ ทยาลั ย
ธรรมศาสตร
2) ห อ งปฏิ บั ติ ก ารและทดสอบภาควิ ช าปฐพี วิ ท ยา คณะเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร
3) หอ งปฏิบั ติ การวิเคราะหสมบั ติท างความรอนของวั ส ดุ ศู นย เทคโนโลยี และวัส ดุ
แหงชาติ (MTEC)
4) หองปฏิบัติ การและการทดสอบ ภาควิชาธรณี วิทยา สถาบัน เทคโนโลยีแหงเอเชีย
(AIT)

