
ASSIGNMENT : วสัดุพ้ืนถ่ินในจงัหวดัพิษณุโลก

วตัถุประสงค์ในการศึกษา

1.ศึกษาขอ้มูลของวสัดุพื้นถ่ินท่ีมีอยูใ่นจงัหวดัพิษณุโลก

2.ศึกษาถึงความเป็นไปไดใ้นการสร้างบา้นดว้ยอิฐดิน

3.ศึกษาคุณสมบติัของอิฐดิน

หวัขอ้ในการศึกษา : การใชอิ้ฐดินในการสร้างบา้น



ในปัจจุบนัภาวะโลกร้อนเป็นส่ิงท่ีผูค้นส่วนใหญ่ตระหนกัถึงปัญหาของความรุนแรงน้ี การรณรงคท่ี์จะแก้

ปัญหาเหล่าน้ีไดมี้ข้ึนมากมาย ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะแกไ้ดย้าก การเรียนรู้ท่ีจะอยูก่บัปัญหาเหล่าน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีจะทาํ

ไดง่้ายกวา่

โดยแนวคิดGREEN ARCHITECTUREเป็นอีกตวัอยา่งท่ีเป็นการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์

ของโลกในปัจจุบนั เช่นเดียวกบัการสร้างบา้นในปัจจุบนั ท่ีคนส่วนใหญ่เลือกท่ีจะสร้างบา้นใหเ้ป็นมิตรกบั

ธรรมชาติและนาํธรรมชาติเขา้มาใชใ้นบา้นใหเ้กิดประโยชน ์เพื่อเป็นการประหยดัพลงังาน การสร้างบา้นดว้ยดิน

หรืออิฐดินจึงเป็นตวัเลือกใหม่สาํหรับผูท่ี้จะสร้างบา้นในยคุปัจจุบนั



วสัดุพื้นถ่ินในจงัหวดัพิษณุโลก : ดิน

วสัดุพื้นถ่ินคือวสัดุท่ีสามารถ

หามาใชไ้ดใ้นพ้ืนท่ีนั้นๆ ซ่ึงในแต่ละท่ี

อาจจะมีวสัดุ พ้ืนถ่ินท่ีแตกต่างกนัไป 

ตามลกัษณะภมิูประเทศและภมิูอากาศ 

แต่มีทรัพยากรธรรมชาติอยูอ่ยา่ง

หน่ึงท่ีทุกๆท่ีในโลกมีเหมือนกนัคือ

ดิน ถือเป็นพ้ืนท่ี 1 ใน 3 ของโลก และ

เป็นพ้ืนท่ีท่ีมนุษย ์ใชต้ั้งถ่ินฐาน

ท่ีอยูอ่าศยัและทาํมาหากิน



อิฐดิน

อิฐดิน ทาํมาจากดิน จึงถือเป็นวสัดุพ้ืนถ่ินอยา่งหน่ึง เพราะมีอยูทุ่กท่ีในโลก แต่คุณภาพของดินแต่ละท่ีจะไม่

เท่ากนั ซ่ึงจากการหาขอ้มูลพบวา่ดินท่ีเหมาะกบัการทาํอิฐดินมากท่ีสุดคือ ดินร่วนปนทราย และสภาพดินในจงัหวดั

พิษณุโลก สามารถท่ีจะนาํมาทาํเป็นอิฐดินได้

อิฐดินเกิดจากการนาํดินเหนียวมาผสมกบัแกลบและทราย บางท่ีจะผสมเศษฟางเขา้ไปดว้ย เพ่ือเป็นการช่วย

ยดึกนัระหวา่งเน้ือดิน ทาํใหอิ้ฐดินมีความแขง็แรง



ขั้นตอนในการทาํอิฐดิน

 1.ทาํการเตรียมดินท่ีจะใชท้าํ ส่วนใหญ่กจ็ะ

เป็นบริเวณSITEท่ีเราจะสร้างบา้น จากนั้น

กใ็ส่นํ้ าและส่วนผสมทั้งแกลบ ทราย แลว้ทาํ

การย ํา่ดิน ซ่ึงกวา่จะย ํา่ใหไ้ดใ้นคุณภาพท่ี

ตอ้งการ ใชเ้วลาประมาณ3-6ชัว่โมง ข้ึนอยูก่บั

สภาพของดิน

2.เม่ือย ํา่ดินจนส่วนผสมเขา้ท่ีกนัแลว้ นาํดินท่ี
ไดไ้ปใส่ลงในบลอ็กไม ้



      3.หลงัจากนั้นจึงนาํออกจากบลอ็กแม่พิมพ ์แลว้

นาํมาตากแดดไวจ้นกวา่อิฐจะแหง้ ซ่ึงอาจใชเ้วลา

ประมาณ 5-7วนั เม่ือตากอิฐไปได2้-3วนั ใหพ้ลิกข้ึน

ทางตั้งแนวนอน

     4.หลงัจากอิฐแหง้แลว้ ทาํการขนยา้ยมาไวต้รง

บริเวณท่ีจะสร้างบา้น ซ่ึงควรจะทาํการขนยา้ยแค่คร้ัง

เดียวจากบริเวณท่ีตากอิฐ



เทคนิคในการดูดินท่ีเหมาะสมสาํหรับการทาํอิฐดิน

1      ใช้จอบขดุดนิ  ดนิที่ดต้ีองขุดง่าย ไม่ต้องออกแรงมาก 

2 เทนํา้ใส่ดนิ  ดนิทีด่ต้ีอง ละลายนํา้ได้เร็ว ภายใน 1-2 นาท ี

3 ป้ันดูว่าเป็นก้อนไหม หากป้ันเป็นก้อนได้แสดงว่าใช้ได้ 

4 ตากแดด   หากตากแดดแล้วแห้งแขง็  ไม่เปราะหักง่าย แสดงว่าใช้ได้ด ี 



วธีิการสร้างบา้นดว้ยอิฐดิน

  1.เร่ิมจากส่วนของคานคอดินสามารถทาํได2้วิธี คือ 

  -ขดุหลุมลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร ตามแนวของอาคาร แลว้เทปูน
ลงไปตามร่องคานคอดิน

  -อีกวิธีคือเทพ้ืนตามแนวอาคารเลย โดยไม่มีคานคอดิน แต่ตอ้งข้ึนอยู่
กบัสภาพของดินบริเวณนั้นดว้ย วา่จะไม่มีการทรุดตวั

< จากภาพ สามารถเทปูน

ตรงส่วนคานคอดิน ใหสู้ง

ข้ึนมาจากพ้ืนได ้เพ่ือเป็นการ

ป้องกนัความช้ืนเขา้สูบ้า้น



2. ทาํการวางแนวท่อระบบสุขาภิบาล

3.ปรับระดบัพ้ืนภายในตวับา้น หลงัจาก

นั้นจึงทาํการเทพ้ืนบา้น จะใชค้อนกรีตแลว้

ปูกระเบ้ืองหรือใชอิ้ฐดินทาํเป็นพ้ืนกไ็ด้

   4. ทาํการก่อผนงั โดยใชด้นิก่อเป็นตวัยดึ

กนัระหวา่งอิฐแต่ละกอ้น ก่อแบบสบัหวา่ง 

และถา้จะมีการใชว้งกบประตู-หนา้ต่างให้

ตั้งโครงไวเ้ลย

 ดนิก่อ คอื ดนิเหนียวผสม

กบัแกลบ ในอตัราส่วน 1:1



-หลงัคาหญา้ซ่ึงมีราคาถูกท่ีสุดหลงัคาสงักะสี

-หลงัคากระเบ้ือง

-หลงัคาดิน(ใชดิ้นป้ันเป็นหลงัคาแลว้ใชปู้นฉาบบางๆกนันํ้ าเขา้)     

 5. เม่ือก่อผนงัจนเสร็จ กจ็ะเป็นการวางโครงสร้างหลงัคา ซ่ึงโครงสร้างหลงัคามีอยู ่3แบบ คือ 

   

ในการก่อผนงันั้นส่วนใหญ่จะเป็นโครงสร้าง

แบบผนงัรับนํ้ าหนกั ในบา้นชั้นเดียว ถา้เป็นบา้น

สองชั้นกจ็ะเป็นโครงสร้างเสา-คานตามปกติ แต่

ผนงัชั้นล่างตอ้งมีความหนาอยา่งนอ้ย 35เซนติเมตร



การทาํเสาจากอฐิดนิ

  ถา้เราตอ้งการใชเ้สาในบา้นดิน เราสามารถทาํเสาจากดินไดเ้องโดย

ไม่ตอ้งซ้ือเสาปูน ซ่ึงวิธีการทาํกคื็อ นาํอิฐดินมาก่อเป็นชั้นๆสลบักนัไปชั้น
ละ2กอ้น ส่วนความสูงกแ็ลว้แต่เราตอ้งการ แต่ถา้ก่อได5้-6ชั้นแลว้ ตอ้งมี
การพกัดิน เพ่ือใหดิ้นชั้นขา้งล่างแขง็ตวั แลว้ค่อยก่อชั้นต่อไป

การทาํห้องนํา้ในบ้านดนิ

  การทาํหอ้งนํ้ าในบา้นดินสามารถทาํ

ไดโ้ดยก่อผนงัดว้ยอิฐดินตามปกติ แลว้ตีตะ

แกงลวดติดกบัผนงั จากนั้นจึงฉาบดว้ยปูน 

หรือจะไม่ฉาบปูนกไ็ด ้แต่ตอ้งมีการเคลือบ

สารท่ีกนันํ้ าเช่นข้ีผึ้ง พาราฟิน หรือนํ้ ามนัผสม

ชนัยาเรือ



การทาํอิฐดินในฤดูฝน

 เราสามารถทาํอิฐดินในฤดูฝนไดโ้ดยการใชวิ้ธี “อุโมงคอ์บอิฐดิน” ซ่ึงสามารถทาํไดโ้ดยการใชไ้มม้าปักเป็นเสาหลกั สูง

จากพ้ืนข้ึนมาประมาณ 70-80เซนติเมตร ห่างกนัประมาณ2-3เมตร นาํไมไ้ผม่าพาดระหวา่งหวัเสาเป็นเสน้ตรงยาว  แลว้จึง

นาํไมม้าวางพาดเฉียงกบัราวไม ้แลว้จึงนาํผา้มาคลุมเวลาฝนตก

สงัเกตทิศทางลมดว้ยโดยใหว้างตามทิศทางลม เพ่ือใหล้มเป็นตวัช่วยใหก้อ้นดินแหง้เร็วข้ึน 



ขอ้ดีของการสร้างบา้นดว้ยอิฐดิน

1. อิฐดินจะทาํใหอุ้ณหภูมิภายในบา้นอยูท่ี่ประมาณ 24-26 องศาเซลเซียส ทั้งในฤดูหนาวและฤดูร้อน ถา้ติด

เคร่ืองปรับอากาศส่วนใหญ่กจ็ะตั้งอุณหภูมิไวป้ระมาณน้ี

2.  ผนงัอิฐดินสามารถดูดความช้ืนและปรับความช้ืนภายในตวับา้นได้

3. ประหยดัเวลาในเร่ืองของการขนส่งและประหยดัเงิน เพราะสามารถใชดิ้นท่ีSITEไดเ้ลย บางทีอาจจะไม่เสียเงิน

ในการซ้ืออิฐเลยกไ็ด ้ถึงเสียกจ็ะมีราคาถูก 

4. อิฐดินไม่ส่งผลเสียต่อธรรมชาติ เช่นถา้เราตอ้งการร้ือบา้นท่ีใชอิ้ฐดินท้ิงเพ่ือสร้างใหม่ อิฐดินเหล่านั้นกจ็ะสลาย

ไปเป็นดินตามเดิม สามารถใชป้ระโยชน์จากดินนั้นไดต้ามเดิม เพราะดินไม่ไดผ้า่นการแปรรูปท่ีใชส้ารเคมีเลย 

5. อิฐดินมีอายกุารใชง้านท่ีค่อนขา้งนานเกือบ 100 ปี ต่างกบัคอนกรีตท่ีอายกุารใชง้านประมาณ 30-50ปี

6. สามารถทาํอิฐดินรอไวไ้ดเ้ร่ือยๆระหวา่งการก่อสร้าง ไม่ตอ้งเสียเวลาในการสัง่ของและไม่ทาํใหก้ารก่อสร้าง

ล่าชา้

7. ลดค่าใชจ่้ายในการสร้างบา้น เช่น ปกติถา้เราสร้างบา้นในราคา 400,000 บาท บา้นท่ีสร้างจากอิฐดินจะใชเ้งิน

ประมาณ 100,000 บาท และใชเ้วลาก่อสร้างไม่นาน

8. อิฐดินยงัเป็นตวัดูดเสียงคลา้ยๆกบัตวัดูดซบัเสียงตามร้านคาราโอเกะและหอ้งซอ้มดนตรี



ขอ้จาํกดัในการสร้างบา้นดว้ยอิฐดิน

 - จาํเป็นตอ้งสร้างในท่ีท่ีนํ้ าไม่สามารถท่วมถึง เพราะถา้อิฐดินโดนนํ้ านานๆ จะทาํใหอ่้อนตวัและเสียความแขง็แรง

- ควรทาํการก่อสร้างหรือทาํอิฐดินในช่วงฤดูร้อนหรือฤดูหนาว เพราะอากาศจะแหง้และไม่มีฝน ทาํใหส้ะดวกใน               

การทาํงาน

- ยงัไม่เป็นท่ีรับรองในดา้นกฎหมาย 

- ตอ้งเลือกดินท่ีจะนาํมาทาํอิฐดินดีๆ เพราะถา้คุณภาพของดินไม่ดี อิฐดินอาจจะไม่แขง็แรงพอ

- ในการผสมส่วนผสมของดิน อาจจะตอ้งใชผู้ท่ี้ชาํนาญและรู้ถึงประสิทธิภาพของดินวา่ดีพอหรือยงั

- มีขอ้จาํกดัในเร่ืองโครงสร้าง ในการสร้างบา้น2ชั้น อาจจะตอ้งใชผู้ท่ี้ชาํนาญในเร่ืองโครงสร้างเขา้มาช่วยคาํนวณ 



CASE STUDY : บา้นดินวงัไทร ต.วงัตะคร้อ อ.บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั  

เป็นบา้นท่ีสร้างโดยอิฐดิน เจา้ของบา้นและญาติๆช่วยกนัทาํ ดว้ยวิธีทาํแบบทาํไปเรียนรู้

ไป ทั้งในเร่ืองของส่วนผสมในการทาํอิฐดิน การสร้างบา้น การตกแต่ง เป็นตน้

เร่ิมจากการทาํอิฐดิน จากการสอบถามคุณ

ยายบอกวา่ใชแ้รงงานจากญาติๆ วิธีการ

ทาํกเ็หมือนกบัท่ีอ่ืนๆ แตกต่างกนัท่ี

ส่วนผสมระหวา่งดิน:ทราย:แกลบ จะไม่มี

สูตรตายตวั จะผสมไปตามความรู้สึกและ

ความรู้ของคนท่ีย ํา่ดิน วา่ตอ้งเติมอะไรอีก

เท่าไหร่หรือแค่ไหนท่ีจะพอดี ซ่ึงการผสม

ในแต่ละคร้ังสดัส่วนของส่วนผสมก็

อาจจะไม่เท่ากนั แต่เม่ือผสมออกมาเป็น

อิฐดินแลว้ กส็ามารถนาํไปใชง้านได้

ตามปกติ

อิฐดินท่ีผสมตามความรู้แบบชาวบา้น มีการลองถูกลองผดิไปเร่ือยๆ เพราะไม่ตอ้งรีบ

ร้อนในการสร้างมาก เม่ือตากแดดจนแหง้ดีแลว้ กเ็กบ็ไวร้อสร้างหลงัต่อไป



ขนาดของบลอ็กแม่พิมพใ์นการทาํอิฐดิน คุณนา้ท่ีให้

ขอ้มูลบอกวา่ แลว้แต่วา่เราตอ้งการอิฐขนาดเท่าไหร่ 

กส็ร้างบลอ็กมาตามนั้น ท่ีน่ีไม่ไดท้าํตามมาตรฐานของ

อิฐดินทัว่ไป

ซ่ึงขนาดของอิฐดินท่ีน่ีมีขนาด ประมาณ 37x18.5x8เซนติเมตร เวลาย ํา่ดินเพ่ือทาํ

เตรียมทาํอิฐในแต่ละคร้ังจะทาํไดป้ระมาณ 200-300 กอ้น แต่กข้ึ็นอยูก่บัคนทาํ

ดว้ยวา่มีความชาํนาญมากแค่ไหน ซ่ึงท่ีน่ีถา้ใชค้นท่ีชาํนาญแลว้จะทาํไดป้ระมาณ 

200 กอ้น โดยใชเ้วลาย ํา่ดินประมาณ 3 ชัว่โมง

ส่วนการเทคอนกรีตเพ่ือทาํพ้ืนบา้นหรือคานคอดิน จะใช้

ไมไ้ผแ่ทนเหลก็เสน้



ในการก่อผนงัคุณนา้บอกวา่ ถา้ก่อไปไดซ้กั2-3ชั้น จะนาํเหลก็เสน้หรือลวด

ท่ีเสน้ใหญ่ๆหน่อยมาประมาณ3-4เสน้ มายดึระหวา่งดา้น-ดา้น หรือใชย้ดึ

วงกบประต-ูหนา้ต่าง

ในการฉาบผนงั จะใชมื้อในการฉาบผนงั ซ่ึงจะฉาบถึง3

ชั้น เพ่ือเป็นการป้องกนัการหลุดร่อนของผนงัเวลาโดนนํ้ าใน

ฤดูฝน แต่จะหลุดร่อนไม่มาก ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณ

ดา้นล่างท่ีนํ้ ากระเดน็มาโดน และในฤดูฝนยงัเป็นช่วงท่ี

ซ่อมแซมบา้นคร้ังใหญ่ประจาํปีดว้ย 

นอกจากน้ีการฉาบดว้ยมือยงัทาํใหเ้กิดลวดลายท่ีเป็น

ธรรมชาติ หรือ จะคิดลายข้ึนมาเองเหมือนในรูปกท็าํได้

บริเวณช่องแสง กจ็ะมีทั้งแบบท่ีเป็นหนา้ต่างธรรมดากบัการ

นาํขวดแกว้ท่ีเหลือใชม้าทาํเป็นช่องแสง กจ็ะทาํใหมี้สีสนัแตกต่าง

กนัไป



   โครงสร้างหลงัคาเป็นไมย้คูาเพราะคุณนา้บอกวา่ ถา้ใชไ้มย้คูากไ็ม่

ตอ้งมีฝ้าเพดาน ต่างกบัใชไ้มไ้ผเ่ป็นโครงสร้างหลงัคาตอ้งมีฝ้าเพดาน 

เพราะไมไ้ผเ่วลาผจุะมีเศษผงร่วงลงมา ทาํใหต้อ้งมีฝ้าเพดาน

 และไมไ้ผจ่ะผงุ่ายกวา่ไมย้คูา

ส่วนวสัดุมุงหลงัคาท่ีน่ีจะใชเ้ป็นหลงัคาจากหญา้ เจา้ของบอกวา่ส่วน

ใหญ่พวกวสัดุท่ีใชใ้นงานส่วนใหญ่ กจ็ะมาจากในท่ีของเจา้ของเอง 

และตอ้งการใหเ้ป็นธรรมชาติจึงเลือกใชห้ลงัคาจากหญา้แทนหลงัคา

กระเบ้ือง



   คุณยายและคุณนา้บอกวา่ตน้ทุนของอิฐแต่ละกอ้น รวมค่าแรงงานดว้ยแลว้จะอยูท่ี่กอ้นละไม่เกิน 5 บาท เวลา

ย ํา่ดิน1คร้ังจะเสียค่าจา้งประมาณ 2,000 บาท

   ราคาของบา้นทั้งสองแบบน้ีประมาณ 30,000 บาท เน่ืองจากส่วนใหญ่ใชข้องท่ีมีอยูใ่นท่ีดินของตวัเอง จะมีซ้ือบา้งเป็น

บางอยา่ง จึงทาํใหร้าคาไม่แพงมากนกั คุณยายบอกวา่ราคาของบา้นท่ีทาํน่ีเป็นแบบธรรมดา ถา้อยากจะทาํใหส้วยกวา่น้ี กจ็ะ

ทาํใหมี้ราคาแพงข้ึนไปตามความตอ้งการของเจา้ของบา้น แต่กจ็ะมีราคาถูกกวา่บา้นคอนกรีตทัว่ไปประมาณ 40%



สรุป
คนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าบ้านที่ใช้อฐิดนิไม่เหมาะกบัวถิชีีวติหรือสภาพแวดล้อมในเมือง แต่

ในทางกลบักนัส่ิงเหล่านีอ้าจจะดแีละเหมาะกบัสภาพแวดล้อมของเมอืงในปัจจุบันมากกว่าเดมิกเ็ป็นได้ เพราะใน

เมืองส่ิงก่อสร้างส่วนใหญ่กเ็ป็นคอนกรีต ซ่ึงจะทําให้อากาศร้อน ทําให้ผู้คนต่างกเ็รียกหาแต่เคร่ืองปรับอากาศ แต่

กลายเป็นว่าทําให้อากาศภายนอกร้อนกว่าเดมิ ยกตวัอย่างง่ายๆในจงัหวดัพษิณุโลก ทีอ่ากาศค่อนข้างร้อนซะ

เป็นส่วนใหญ่ การใช้อฐิดนิเป็นวสัดุหลกัในการสร้างบ้าน น่าจะเหมาะสมกบัสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี ้จะได้ไม่

ต้องไปตดิเคร่ืองปรับอากาศให้เสียเงนิเพิม่ขึน้และไม่ทําลายธรรมชาตด้ิวย นอกจากนีอ้ฐิดนิก็ยงัสามารถใช้ได้กบั

แบบบ้านสมัยใหม่ได้

การใช้อฐิดนิในการสร้างบ้านนอกจากจะมีข้อดใีนเร่ืองของการประหยดัพลงังานภายในบ้าน เป็นมิตรกบั

ธรรมชาต ิและราคาไม่แพง แต่ในปัจจุบันกย็งัไม่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย เน่ืองด้วยข้อจาํกดัทั้งในด้าน

กฎหมายและความเช่ือมั่นในเร่ืองของความแขง็แรง แต่ถ้าในอนาคตต่อไปมีการปรับปรุงในเร่ืองคุณภาพของอฐิ

ดนิและทําให้ผู้คนมีความเช่ือมั่นมากขึน้ กจ็ะเป็นผลดทีั้งผู้ที่ใช้อฐิดนิและธรรมชาตเิองกจ็ะถูกทําลายน้อยลง



แหล่งขอ้มลูอา้งอิง

- บา้นดินวงัไทร ตาํบลวงัตะคร้อ อาํเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั

- ธนา อุทยัภตัรากรู , บทความจากเพื่อนบา้น/บทความทัว่ไป www.baandin.org

- จงรัก นุ่นชู, ณฐัพงศ ์รังสิมนัตุชาติ,การศึกษาคุณสมบติัของอิฐดินดิบเพื่อการก่อสร้างบา้นดิน,

   วทิยานิพนธ์ , www.baandin.org

- บทความบา้นดิน www.baandinthai.com

- องคค์วามรู้เร่ืองบา้นดิน,ท่ีมา http://www.budpage.com/ba24.shtmlwww.oknation.net

- www.chomthailand.com 

- www.bloggang.com  , Bloggang.com :พนัพรรณ : Adobe อิฐดินดิบ

- www.siambaandin.com

- www.idin-klinmai.com/images/1193...7797.JPG 
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