บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาวิจัยและขอเสนอแนะ
การสรุปผลการศึกษาวิจัยและขอเสนอแนะในงานวิจัย เรื่องคุณสมบัติทางกายภาพและ
ความรอนของกอนอิฐดินเหนียวผสมกากออยเพื่อการกอสรางบานดิน โดยใชแกลบและกากออย
เปนสว นผสมในการทดสอบหากําลังรับแรงอัด การหดตัว ลัก ษณะทางกายภาย ความหนาแนน
และการนําความร อนในสวนของก อนอิฐดิน ดิบ จากนั้น พิจารณาเลือกสั ดส วนผสมที่เ หมาะสม
นํามาสรางเปนกําแพงอิฐดินดิบ เพื่ อใชในการทดสอบหาคาการดูดซับความชื้ นจากความชื้นของ
อากาศภายนอกเขาสู ภายใน ทั้งกรณีทดสอบในสภาพการณจริงและควบคุมความชื้นสัมพัทธ ซึ่ง
สามารถสรุปผลที่ไดจากการทดสอบและศึกษาดังนี้ คือ
5.1 ขอสรุปผลจากการศึกษาวิจัย
5.1.1 ผลกระทบดานคุณสมบัติของวัสดุทางการเกษตร
จากการศึกษาคุณสมบัติ ลักษณะทางกายภาพของวัส ดุทางการเกษตร 2 ชนิด ไดแ ก
แกลบและกากออย ที่มีผลกระทบตอคุณสมบัติเชิงกลของกอนอิฐดินดิบ สามารถสรุปได ดังนี้
1. ความยาวเสนใยของวัสดุทางการเกษตร มีผลตอกําลังรั บแรงอัดของกอนอิฐดินดิ บ
จากการผลการศึกษาของ Kumar et al. (2006) พบวา เสนใยที่มีความยาว 12 มิลลิเมตร สามารถ
เพิ่มกําลังแรงอัดของกอนอิฐดินดิบไดมากที่สุด รองลงมา คือ เสนใยที่มีลักษณะเปนขุย เสนใยยาว
6 และ 3 มิลลิเมตร ตามลําดับ จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของวัสดุทางการเกษตร พบวา
แกลบมีความยาวเสนใยประมาณ 3 - 6 มิลลิเมตร และกากออยมีเสนใยเปนลักษณะขุยและเสนใย
ยาว สามารถสรุปไดวา กากออยสามารถเพิ่มกําลังรับแรงอัดของกอนอิฐดินดิบไดดีกวาแกลบ
2. ความเปราะของวัสดุท างการเกษตร มีผลตอการคงรูปของกอนอิฐดินดิบ จากการ
สํารวจ พบวา แกลบเปนเสนใยที่มีความเปราะมาก เมื่อนําไปทํากอนอิฐดินดิบจะทําใหกอนอิฐดินดิบ
สามารถหลุดรอนและแตกหักงาย สวนกากออยมีลักษณะเสนใยที่มีความเหนียวจึงสามารถยึดเกาะ
เนื้อดินเหนียวไมใหห ลุดรอนแตกออกงาย สามารถสรุปไดวา เมื่อนํากากออยมาทํากอนอิฐดินดิ บ
จะชวยใหกอนอิฐดินดิบสามารถคงรูปไดดีกวากอนอิฐดินดิบผสมแกลบ
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5.1.2 ผลกระทบดานคุณสมบัติของดินเหนียวที่นํามาทํากอนอิฐดินดิบ
จากการศึ กษานี้ ผลกระทบที่มี ผลตอคุ ณสมบัติเ ชิง กลของก อนอิฐ ดินดิ บที่มี ผลจาก
คุณสมบัติดินเหนียว คือ
1. ปริมาณแรดินเหนียว ทราย และทรายแปง ที่มีอยูในเนื้อดินมีผลตอการหดตั วและ
กําลังรับแรงอัดของกอนอิฐดินดิบ เนื่องจากคุณสมบัติของอนุภาคดินเหนียวมีผลตอการหดตัวของ
กอนอิ ฐดินดิ บ อนุ ภาคทรายและทรายแป งทํ าใหเ นื้อดินรวนไม เกาะกัน หากมีป ริมาณทรายและ
ทรายแปงมากจะทําใหกอนอิฐดินดิบมีความแข็งแรงนอย ซึ่งจากผลการทดสอบคุณสมบัติมวลดิน
ของดินเหนียวในจังหวัดสมุทรปราการในงานวิจัยนี้ พบว า มีปริมาณดิน เหนียวรอยละ 60 ทราย
รอยละ 20 และทรายแปงรอยละ 20 ซึ่งสรุปไดวา ดินเหนียวที่นํามาใชมีการเปลี่ยนแปลงปริมาตร
คอนขางนอยและยึดเกาะกันไดดี
2. คาดัช นีพ ลาสติก มีผ ลต อการเปลี่ยนแปลงสภาพของก อนอิฐดิน ดิบ เนื่อ งจากคา
ดัชนีพลาสติกแสดงถึงความไวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพมวลดิน หากมีคาดัชนีพลาสติกสูง แสดงวา
ดินมีความไวตัวต่ํา ตองใชปริมาณน้ํามากจึงจะทําใหดินเปลี่ยนแปลงสภาพ จากการทดสอบหาคา
ดัชนีพลาสติก พบวา ดินเหนียวที่ นํามาใชมีคาดัชนีพลาสติก คือ 88.64 ซึ่งสามารถสรุปไดวา ดิน
เหนียวชนิดนี้มีความไวตัวต่ํา ดังนั้นเมื่อนํามาทํากอนอิฐดินดิบจะทําใหกอนอิฐดินดิบเปลี่ยนแปลง
สภาพไดยากเมื่อโดนน้ํา
5.1.3 ผลกระทบดานกําลังรับแรงอัดของกอนอิฐดินดิบ
จากการทดสอบกํ าลังรับ แรงอั ดของก อนอิฐ ดินดิ บ ที่ผ สมวัสดุ ทางการเกษตร ไดแ ก
แกลบและกากอ อ ย ในอั ต ราส ว นร อ ยละที่ ต า งกั น ส ง ผลให กํ า ลั ง รั บ แรงอั ด เปลี่ ย นไปเมื่ อ
เปรียบเทียบกับกอนอิฐดินดิบที่ไมมีวัสดุอื่นผสม สามารถสรุปผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยดังนี้
1. การเพิ่มปริมาณแกลบในการแทนที่ดินเหนียว สามารถชวยเพิ่มกําลังรับแรงอัดของ
กอนอิฐดินดิบได เมื่อเทียบกับกอนอิฐดินดิบที่ไมมีวัสดุอื่นผสม จากการทดสอบ สามารถสรุปไดวา
เมื่ออัตราสวนผสมของแกลบแทนที่ดินเหนียวในปริมาณมากขึ้น ทําใหกอนอิฐดินดิบมีความสามารถ
ในการรับแรงอัดไดดี ขึ้น แตหากมีป ริมาณแกลบแทนที่ดินเหนียวเกินกวารอยละ 3 จะทําใหกํา ลัง
รับแรงอัดลดลง ซึ่งตรงกับผลการทดลองของ จตุพร ตั้งศิริสกุล (2550) เรื่องการประยุกตใชวัตถุดิบ
ทางธรรมชาติในการเพิ่มประสิทธิภาพของกอนอิฐดินดิบเพื่อใชในการกอสรางบานดิน
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2. การเพิ่มปริมาณกากออยในการแทนที่ดินเหนียว สามารถชวยเพิ่มกําลังรับแรงอัดของ
กอนอิฐดินดิบได เมื่อเทียบกับกอนอิฐดินดิบที่ไมมีวัสดุอื่นผสม จากการทดสอบ สามารถสรุปไดวา
เมื่อมีอัตราสวนผสมของกากออยแทนที่ดินเหนียวในปริมาณที่ มากขึ้น ทําให กอนอิฐดินดิ บมีความ
สามารถในการรับแรงอัดไดดีขึ้น ซึ่งในงานวิจัยนี้อัตราสวนในการผสมกากออยมากที่สุด คือ รอยละ 6
ซึ่งเปนคากําลังรับแรงอัดสูงสุดของกอนอิฐดินดิบผสมกากออย
3. เมื่อเปรียบเที ยบความสามารถในการรับแรงอัดของก อนอิฐ ดินดิบ ผสมแกลบและ
กากออย สรุปไดวา กอนอิฐดินดิบผสมกากออยมีความสามารถในการรับแรงอัดไดดีกวากอนอิฐดินดิบ
ผสมแกลบในทุกอัตราสวนการแทนที่วัสดุทางการเกษตร เมื่อเทียบในสัดสวนผสมเดียวกัน
5.1.4 ผลสรุปสัดสวนที่เหมาะสมในการทํากอนอิฐดินดิบ
จากผลการทดสอบคากําลังรับแรงอัดของกอนอิฐดินดิบผสมวัสดุทางการเกษตร ไดแก
แกลบและกากออย ในอัต ราสว นตาง ๆ ในงานวิจัยนี้ สามารถสรุป สัดสวนที่เหมาะสมในการทํา
กอนอิฐดินดิบ ไดดังนี้
1. สําหรับกอนอิฐดินดิบผสมแกลบ ควรมีสัดสวนผสมดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1
สัดสวนของกอนอิฐดินดิบผสมแกลบ
ดินเหนียว (%)

ทราย (%)

แกลบ (%)

87

10

3

2. สําหรับกอนอิฐดินดิบผสมกากออย ควรมีสัดสวนผสมดังตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2
สัดสวนของกอนอิฐดินดิบผสมกากออย
ดินเหนียว (%)

ทราย (%)

กากออย (%)

84

10

6

หมายเหตุ : เนื่องจากในงานวิจัยนี้ทดสอบสัดสวนของกอนอิฐดินดิบผสมกากออยสูงสุด คือ รอยละ
6 โดยน้ําหนัก
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5.1.5 ผลกระทบดานลักษณะกายภาพของกอนอิฐดินดิบ
จากการพิ จารณาลั กษณะทางกายภาพของก อนอิฐดินดิบ ที่ผสมแกลบและกากออย
เมื่อผานการอบใหแหง สรุปไดวา กอนอิฐดินดิบผสมแกลบมีผิวเรียบกวากอนอิฐดินดิบผสมกากออย
เมื่อนํามากอกําแพงทําใหกําแพงมีความเรียบมากกวากําแพงที่กอดวยอิฐดินดิบผสมกากออย และ
ลักษณะทางกายภาพของกอนอิฐ ดินดิบมีผลตอความแข็งแรงในการนํามากอเปนกําแพง สรุปได
คือ กําแพงที่สรางจากอิฐดินดิบผสมกากออยมีความแข็งแรงมากกวากําแพงที่ สรางจากอิฐดินดิบ
ผสมแกลบ เนื่องจากการมีผิวที่ขรุขระ และมีเสนใยของกากออยชวยยึดกอนอิฐดินดิบแตละกอนให
สามารถเกาะกันแนนขึ้น
5.1.6 ผลกระทบดานการหดตัวเชิงปริมาตรของกอนอิฐดินดิบ
จากการทดสอบดานการหดตัวเชิงปริมาตรของกอนอิฐดินดิบที่ผสมแกลบและกากออย
พบวา ปจจัยที่มีผลตอการหดตัวของกอนอิฐดินดิบ มีดังนี้
1. ชนิ ดและปริม าณของวัส ดุทางการเกษตรที่ผ สมในดิน เหนียว จากผลการทดสอบ
รอ ยละการหดตัวที่ วัดได พบวา กอ นอิ ฐดิน ดิบ ผสมกากออ ยมีการหดตัวน อยกวาก อนอิ ฐดิน ดิบ
ผสมแกลบ และเมื่อเพิ่มปริมาณวัสดุทางการเกษตรแทนที่ดินเหนียวมากขึ้น ทําใหกอนอิฐดินดิบมี
รอยละการหดตัวนอยลงเรื่อย ๆ
2. ชนิดของดินเหนียวมีผลตอการหดตัวของกอนอิฐดินดิบ หากดินเหนียวที่นํามาทดลอง
มีปริมาณแรดินเหนียวมากยิ่งทําใหกอนอิฐดินดิบเกิดการหดตัวมากเมื่อแหง เนื่องจากแรดินเหนียว
จะมีก ารขยายตัวเมื่อได รับ น้ํา และเกิดการหดตัวเมื่อสู ญ เสียน้ํา ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจั ยของ
Bouhicha et al. (2548) และ จตุพร ตั้งศิริสกุล (2550)
เมื่อกอนอิฐดินดิ บมีการหดตัวและขยายตัวนอย เปนผลดีต อความแข็งแรงของบานดิน
เพราะเนื่องจากกําแพงของบานดินเปนกําแพงประเภทรับน้ําหนัก หากกําแพงบริเวณใดบริเวณหนึ่ง
สัมผัสน้ําแล วเกิดการขยายตัวมากกวาสวนอื่น ยอมส งผลกระทบตอโครงสรางของกําแพงโดยรวม
ซึ่งทําใหเกิดการสูญเสียความแข็งแรง แตหากกอนอิฐดินดิบมีการหดตัว และขยายตัวนอยยอมเปน
การลดผลกระทบตอความแข็งแรงของโครงสรางของบานดิน

67
5.1.7 ผลกระทบดานความหนาแนนของกอนอิฐดินดิบ
จากผลการทดสอบหาคาความหนาแนน ของกอ นอิ ฐดิน ดิบ ผสมวัสดุท างการเกษตร
พบวา ปจจัยที่มีผลกระทบดานความหนาแนนของกอนอิฐดินดิบ คือ ชนิดของวัสดุทางการเกษตร
และปริมาณที่ใชแทนที่ดินเหนียว ซึ่งกอนอิฐดินดิบผสมกากออยมีความหนาแนนนอยกวากอนอิฐ
ดินดิบผสมแกลบ คือ ก อนอิฐดินดิบผสมกากออยมีน้ําหนักเบากวากอนอิฐดินดิบผสมแกลบ และ
เมื่อเพิ่มปริมาณของวัสดุทางการเกษตรมากขึ้ นจะทํา ใหค วามหนาแนนของก อนอิฐ ดิน ดิบ ลดลง
ทั้งนี้ตองพิจารณาดานความสามารถในการรับแรงอัดของกอนอิฐดินดิบเปนสําคัญ หากกอนอิฐดินดิบ
มีความสามารถในการรับแรงอัด ไดมาก และมีน้ําหนักเบา ยอมทําใหโครงสรางกําแพงอิฐดินดิบ
รับภาระการรับน้ําหนักของตัวเองลดนอยลง ซึ่งสงผลตอขนาดของฐานรากที่เล็ก ลง ชวยประหยั ด
คาใชจายในการสรางบานดินในเชิงธุรกิจตอไป
5.1.8 ผลกระทบดานความรอนของกอนอิฐดินดิบ
ผลกระทบดานความร อนของกอนอิ ฐดิ นดิ บ คื อ คาการนํา ความร อน และคาความจุ
ความรอนจําเพาะของกอนอิฐดินดิบที่ผสมวัสดุทางการเกษตร ซึ่งปจจัยที่สงผลใหผลดานความรอน
ของกอนอิฐดินดิบเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับกอนอิฐที่ไมมีสวนผสมของวัสดุทางการเกษตร ไดแก ชนิด
ของวัสดุทางการเกษตรและปริมาณ สามารถสรุปผลที่ไดจากการศึกษา ดังนี้
1. กอนอิฐดินดิบที่มีสวนผสมของวัสดุทางการเกษตร มีคาการนําความรอนต่ํากวากอน
อิฐดินดิบที่ไมมีสวนผสมของวัสดุทางการเกษตร เนื่องจากทั้งแกลบและกากออย เมื่อผสมในดินเหนียว
ทําใหดินเหนียวมีความพรุนมากขึ้น จึงทําใหกอนอิฐ ดินดิ บที่ผสมวัสดุทางการเกษตรมีคุณสมบั ติ
การเปนฉนวนดีกวากอนอิฐดินดิบที่ไมผสมวัสดุทางการเกษตร
2. กอนอิฐ ดินดิบผสมกากอ อยมีคาการนําความรอนต่ํากวากอนอิ ฐดินดิบผสมแกลบ
ในทุกอัตราสวน ที่มีวัสดุทางการเกษตรเกินกวารอยละ 2 โดยน้ําหนัก เนื่องจากอิฐดินดิบผสมกากออย
มีคาความหนาแนนนอยกวากอนอิฐดินดิบผสมแกลบ จึงมีความพรุนมากกวา และมีคุณสมบัติการ
เปนฉนวนดีกวากอนอิฐดินดิบผสมแกลบ
3. กอนอิฐดินดิบที่ มีสวนผสมของวัส ดุทางการเกษตร มีคาความจุความรอนจํ าเพาะ
มากกวา กอนอิฐดิน ดิบ ที่ไมมี สวนผสมของวัสดุ ทางการเกษตร ทั้ง นี้เนื่องจากกอนอิ ฐดิน ดิบ ที่ มี
สว นผสมของวัส ดุทางการเกษตรมีความพรุนมากกวากอนอิฐ ดินดิบที่ไม มีส วนผสมของวัส ดุทาง

68
การเกษตร ดังนั้นจึ งทํา ใหกอนอิฐดินดิบ ที่ผสมวัส ดุทางการเกษตรมีความสามารถในการกักเก็ บ
ความรอนไวในโพรงอากาศภายในไดมากกวากอนอิฐที่มีความหนาแนนมาก
4. กอนอิ ฐดิ นดิบผสมกากออยมีคา ความจุ ความรอนจําเพาะมากกวากอนอิฐดินดิ บ
ผสมแกลบ เนื่องจากกอนอิฐดินดิบผสมกากออยมีความหนาแนนนอยกวากอนอิฐดินดิบผสมแกลบ
ในทุกอัตราสวนผสม ซึ่งสอดคลองกับคาการนําความรอนของกอนอิฐดินดิบ
5. ปริมาณวัสดุทางการเกษตรที่นํามาแทนที่ดินเหนียวมีผลตอคาการนําความรอน และ
คาความจุความรอนจําเพาะ สรุปไดคือ หากมีปริมาณวัสดุทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ทําใหค าการ
นําความรอนของกอนอิฐดินดิบลดลง และคาความจุความรอนจําเพาะของกอนอิฐดินดิบเพิ่มมาก
ขึ้น คือ มีความสามารถในการเปนฉนวนปองกันความรอนไดดีขึ้น
ทั้งนี้การเลือกใชกอนอิฐดินดิบผสมวัสดุทางการเกษตร ควรตองคํานึงถึงความเหมาะสม
ในการใชงานของอาคารประเภทตาง ๆ เชน ในประเทศที่มีอากาศรอนจัดและอาคารที่มีการใชงาน
ในเวลากลางวัน ควรเลือกกําแพงที่มีคาการนําความรอนต่ําและมีคาความจุความรอนจําเพาะสู ง
เพื่อใหเ กิดการหนว งความรอนไปปลอ ยสู บรรยากาศหรืออากาศภายในอาคารในเวลากลางคืน
เปนตน อยางไรก็ตามควรคํานึงถึงความแข็งแรงของอาคารเปนสําคัญ
5.1.9 ผลกระทบดานการดูดซับความชื้นของกําแพงอิฐดินดิบ
จากผลการศึกษาวิ จัยการดู ดซับความชื้นของกําแพงอิฐดินดิบผสมแกลบและกากออย
เมื่อเปรียบเทียบกับการดูดซับความชื้นของอาคารอิฐมวลเบาที่ไมมีวัสดุฉ าบผิว ในสภาพอากาศที่
มีความชื้นสัมพัทธตามสภาพการณจริงทั้งวันที่มีฝนตก วันที่ฝนไมตก และควบคุมความชื้นสัมพัทธ
ของอากาศภายนอก สรุปไดดังนี้
1. กําแพงอิฐมวลเบาสามารถดูดความชื้นเขาสูอากาศภายในหองไดเรื่อย ๆ จนทําให
อากาศภายในหอ งมีความชื้น สัม พัทธ สูง กว าอากาศภายในห องของกํา แพงอิฐดิ นดิ บผสมแกลบ
และกากออย เมื่อความชื้นสัมพัทธของอากาศภายนอกสูง ในขณะที่กํา แพงอิฐดินดิบผสมแกลบ
และกากออยดูดซับความชื้นเขาสูอากาศภายในหองจนถึงความชื้นระดับหนึ่งและความชื้นสัมพัทธ
จะคงที่ หรือเพิ่มขึ้นเล็กนอย ทั้งนี้เ นื่องจากกําแพงอิฐมวลเบามีความพรุนสู งกวากําแพงอิฐดินดิบ
ผสมแกลบและกากออย ทํา ใหความชื้ นสามารถผานเขาออกกําแพงอิฐมวลเบาไดงายกวากําแพง
อิฐดินที่มีเนื้อคอนขางแนน สําหรับอิฐมวลเบาที่ฉาบผิวดวยวัสดุอื่น ๆ จะมีคาการดูดซับความชื้นที่
เปลี่ยนไป เนื่องจากวัสดุฉาบมีผลในการปองกันการดูดซับความชื้นของกําแพงอิฐมวลเบา
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2. เมื่อพิจารณาผลการทดสอบอุณหภูมิภายในกลองกําแพงอิฐมวลเบา กําแพงอิฐดินดิบ
ผสมแกลบ และกากออยแลว สรุปไดวา กําแพงอิฐดินดิบมีคุณสมบัติในการปองกันความรอนจาก
อากาศภายนอกไดดีกว ากําแพงอิฐ มวลเบา เมื่ออากาศภายนอกมีอุณ หภูมิสูง ซึ่ งหากพิจ ารณา
จากคาความหนาแนนแลว ผลจากการทดสอบมี ความขัดแยงกับ ทฤษฏี ทั้งนี้เ นื่องจากความชื้นที่
สะสมอยูภายในกํ าแพงกําแพงอิฐดิน ชว ยทําใหอุณหภูมิอากาศภายในของกําแพงอิฐดินมี ความ
เย็นเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Binici et al. (2007)
3. จากผลการทดสอบการถายเทความชื้นจากภายในกลองทดลองออกสูสภาพอากาศ
ภายนอกของกําแพงทั้ง 3 ชนิด ในกรณีความชื้นสัมพัทธของอากาศภายในกลองทดลองสูง และ
ความชื้นของอากาศภายนอกต่ํา สรุปไดวา กําแพงอิฐมวลเบาสามารถคายความชื้นออกสูอากาศ
ภายนอกไดเรื่อย ๆ ทําใหความชื้นสัมพัทธของอากาศภายในหองลดลงเรื่อย ๆ สวนกําแพงอิฐดินดิบ
ผสมแกลบและกากออย มีค วามสามารถในการดูดความชื้นออกสูภายนอกได นอยมาก จึงทําให
ความชื้นของอากาศภายในหองมีความชื้นสูงตลอดเวลา
จากข อ สรุ ป ของการทดสอบด า นการดู ด ซั บ ความชื้ น ของกํ า แพงอิฐ ดิ น ดิ บ พบว า
กําแพงอิฐดินดิบมีความสามารถปองกันความรอนไดดีกวากําแพงอิฐมวลเบา เนื่องจากมีความชื้น
สะสมกําแพงอิฐ ดินมาก แตเนื่องจากกํ าแพงอิฐดินดิบ มีความชื้นสะสมในกําแพงมาก และทําให
อากาศภายในหองมีความชื้นสัมพัทธคอนขางมากตลอดเวลา เมื่อนํามากอสรางบานดินอาจทําให
บานดิน เกิด ป ญ หาต าง ๆ เชน ป ญ หาเชื้อราภายในบ าน และกํ าแพง เนื่องจากเชื้อราสามารถ
เจริญเติบโตไดในอากาศที่มีอุณหภูมิประมาณ 24-32 องศาเซลเซียส และที่ความชื้นสัมพัทธตั้งแต
รอยละ 75 และเชื้อรากอใหเกิดโรคตาง ๆ ที่สงผลกระทบดานสุขภาพของผูอยูอาศัย ดังนั้นผูอาศัย
บานดินควรตระหนักถึ งปญหาดานความชื้น ซึ่งกําจั ดความชื้นไดโดยการออกแบบใหมีการถายเท
อากาศโดยวิธี ธรรมชาติ และตั้งบ านดินใหอยูในทิศทางที่มีแสงแดดส องถึง เพื่อกําจั ดความชื้ นใน
เนื้อวัสดุ
สําหรับบานดินควรใชระบบระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติมากกวาใชเครื่องทําความเย็น
(air conditioning) เนื่องจากอากาศภายในบานดินมีความชื้นสัมพัทธสูงตลอดเวลา ดังนั้นการใช
เครื่อ งทํ าความเย็นจึ งไมเ หมาะสมกั บบานดิน เพราะเครื่อ งทํ าความเย็นจะมีภ าระในการกํ าจัด
ความชื้นภายในหองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทําใหสิ้นเปลืองพลังงานในการทําความเย็นมากกวาปกติ
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5.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
1. ควรทําการศึกษากําลัง รับ แรงอัดของกอนอิฐดินดิ บผสมกากออยเพิ่มในอัตราสว น
เกินกวารอยละ 6 โดยน้ําหนัก
2. หากตองการเพิ่มความสามารถในการรับแรงอัดของกอนอิฐ ดินดิบ ควรขึ้นรูปก อน
อิฐดินดิบดวยวิธีการอัดแรง
3. ควรมี การทดสอบคุณสมบัติแ ละองคป ระกอบของดิ นเหนีย วที่จ ะนํา มาใชในการ
กอสรา งบานดินกอนทําการเลือ กอัตราสวนผสมในการกอสรา งจริง หากมี ดิน เหนีย วที่นํา มาใชมี
คุณสมบัติแตกตางจากดินเหนียวในงานวิจัยนี้มาก คาการรับ แรงอัดและคาการทดสอบดานตาง ๆ
จะมีคาตางจากงานวิจัยนี้ ซึ่งอาจเปนอันตรายในการกอสรางบานดิน
4. ควรทํา การศึกษาการดู ดซับ ความชื้นของกําแพงอิฐดิน ดิบผสมวัสดุทางการเกษตร
ในอัตราสวนตาง ๆ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของชนิดและปริมาณของวัสดุทางการเกษตรที่มีผลตอ
การดูดซับความชื้นเขาสูภายในบานดิน
5. การทํากอนอิฐดินดิบเพื่อใชในการกอสรางบานดิน ควรใชวัสดุที่มีลักษณะเปนเสน
ใยผสมกับดินเหนียวเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแทนการใชแกลบ เนื่องจากแกลบมีผลในการเพิ่มความ
แข็งแรงของกอนอิฐดินดิบนอย

