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บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ืองการศึกษาคุณสมบติัของยางบงในพ้ืนท่ีชุมชนบา้นนาออ้ ตาํบลนาออ้ อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย  

เพ่ือนาํไปใชท้ดแทนวสัดุคอนกรีต มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาภูมิปัญญาชาวบา้น องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมบา้นไท

เลย และประเพณีความเช่ือของชุมชนบา้นนาออ้ ตาํบลนาออ้ อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย และเพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปต่อยอด

ทางสถาปัตยกรรม โดยประเด็นหลกัท่ีสนใจคือ เทคนิคการก่อสร้าง ทางคณะผูว้จิยัจึงนาํมาศึกษาและทดลองต่อไป 

คณะผูว้ิจยัไดเ้ลือกตวัแปรในการวิจยัเพ่ือใชต้อบสนองต่อประเด็นดงักล่าว จาํนวน 5 ตวัแปร ซ่ึงตวัแปรเป็น

ส่วนผสมท่ีมีผลต่อความแข็งแรงของปูน ไดแ้ก่ ปูนซีเมนต์ขาว ผลิตตามมาตรฐาน ยี่ห้อ A-HI มีหน้าท่ีให้กอ้นปูนมี

ความแข็งแกร่งดว้ยแรงยึดของแคลเซียม, ทรายละเอียด มีหนา้ท่ีทาํใหแ้น่นแขง็และทรงตวั, ฟางขา้ว มีหนา้ท่ีเหน่ียวร้ัง

ประสานภายในกอ้นปูนและช่วยยึดกลุ่มปูนไวด้ว้ยกนั, ยางบงและขา้วเหนียว มีหนา้ท่ียึดระหวา่งอณูเล็กๆให้เขา้เป็น

เน้ือเดียวกนั โดยทั้งสองส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีหาไดง่้ายในภาคอีสาน หลงัจากเตรียมอุปกรณ์มีวิธีการสร้างแม่แบบของบล็อก

ตวัอย่างด้วยขนาดความกวา้ง 15 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร เพ่ือให้ได้ขนาดตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรม นาํส่วนผสมปูนซีเมนตข์าว ทรายละเอียด ฟางขา้ว ยางบง ขา้วเหนียวและนํ้ าสะอาด ผสมเขา้ดว้ยกนัให้

ละเอียดและเทลงไปในแม่แบบ และจะทาํการแกะแบบหลงัจากวสัดุแข็งตวัภายใน 2-3 วนั นาํปูนท่ีแข็งตวัมาทดสอบ
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คุณสมบัติของตวัอย่างส่วนผสม จะทาํการทดสอบความสามารถในการทนไฟ ความสามารถในการกันนํ้ า และ

ความสามารถในการรับแรงอดั  

ในการวิจยัเร่ืองการศึกษาคุณสมบติัของยางบงในพ้ืนท่ีชุมชนบา้นนาออ้ ตาํบลนาออ้ อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย 

เพ่ือนาํไปใชท้ดแทนวสัดุคอนกรีต คร้ังน้ีพบว่า ยางบงเป็นส่วนผสมท่ีมีคุณสมบติัเพียงพอท่ีจะเป็นปูนฉาบ แต่ไม่

สามารถนาํมาเป็นส่วนผสมของอิฐบล็อก ขา้วเหนียวเป็นส่วนผสมท่ีมีคุณสมบติัท่ีทาํให้ปูนซีเมนตข์าวสามารถรับ

แรงอดัได ้และยางบงมีส่วนช่วยให้ปูนซีเมนตมี์คุณสมบติัทนไฟและทนนํ้ า แต่ไม่เทียบเท่าขา้วเหนียว ทางคณะผูว้ิจยั

คาดวา่สามารถเทียบเท่ามาตรฐานคอนกรีตได ้ 

ผลจากการทดลองเบ้ืองตน้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีคาดการณ์ไว ้ปูนซีเมนตข์าวท่ีผสมกบัยางบงหรือขา้ว

เหนียวไม่สามารถรับกาํลงัแรงอดัเทียบเท่ากบัคอนกรีตได ้สรุปไดว้า่ปูนซีเมนตข์าวท่ีผสมกบัยางบงหรือขา้วเหนียว 

สามารถเป็นเพียงปูนฉาบเท่านั้น แต่ไม่สามารถเป็นอิฐบลอ็กท่ีรับนํ้ าหนกัได ้

 

คาํสําคญั: ยางบง, ปูนซีเมนต์ 

 

Abstract 

The objective of this research article is to study the local wisdom, architectural elements, Baan Tai Loei and 

Baan Nao-O community, faith traditions, Baan Na-O, Oh, Loei, province and to formulate architecture. The major 

issues which is considered the main interest is the construction technique which board of research and education will 

be for the next experiment.  

The research team selected five research variables to respond to such issues. The variable is an ingredient 

that affects the strength of mortar including white cement produced according to the standard A-HI brand, responsible 

for the lump to be strong with the strength of calcium, fine sand responsible for tightening, stiffness and stability, rice 

straw with a duty to interlock the cement mortar and help to hold the cement group together, rubber Bong and sticky 

rice with a duty to hold between the small molecule into the same texture. Both of which are easy to find in the 

northeast. After preparing the equipment, there is a way to create a sample block template with a width of 15 cm, 

length 15 cm, height 15 cm, to achieve the size according to industry standards. The next process is to bring white 

cement mixture, fine sand, rice straw, rubber bong, sticky rice and clean water, then to mix together thoroughly, and 

to pour into the template. The model will be processed after the material is hardened within two or three days. The fire 

resistance, waterproof ability, and ability to receive compressive strength will be later tested. 

The results revealed that Yang Bong is an ingredient which has enough properties to be plastered, but it 

cannot be used as a mixture of brick blocks. Glutinous rice is an ingredient which has properties making white cement 

able to receive compressive strength and Yang Bong is to help cement with fire-resistant and water-resistant properties. 

However, it is not equivalent to sticky rice. The research team expects that it can be equivalent to concrete standards. 
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The results of preliminary experiments did not meet the predicted assumptions. White cement mixed with 

rubber bong or sticky rice cannot accept the compressive strength equivalent to concrete. In conclusion, white cement 

mixed with rubber or glutinous rice can only be plastered, but it cannot be a block-weighted brick. 

 

Keywords:  Persea kurzii, cement 

 

1. บทนํา 

มนุษยเ์ป็นผูส้ร้างสรรคส์ถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมเป็นส่ิงตอบสนองการดาํรงชีวิตของผูค้นในส่ิงแวดลอ้ม

นั้น ขณะเดียวกนัก็สะทอ้นให้เห็นถึงพฤติกรรมของการดาํรงชีวิต และในพฤติกรรมการดาํรงชีวิตของผูค้น ในอารย

ธรรมนั้นได ้สถาปัตยกรรมแต่ละอารยธรรมจะมีรูปแบบการก่อสร้างท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเป็นเด่นชดั ซ่ึงกาํเนิด

ข้ึนมาไดจ้ากปัจจยัสาํคญั คือ ปัจจยัทางภูมิอากาศ และภูมิประเทศ  

ในวิทยานิพนธ์ “สถาปัตยกรรมบา้นไทเลย : ศึกษากรณีบา้นนาออ้” กล่าวไวว้า่ ปัจจยัในการดาํรงชีวิตของ

มนุษย ์ไดแ้ก่ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค หรือปัจจยั 4 น้ีเป็นส่ิงจาํเป็นต่อชีวติมนุษยแ์ละท่ีอยูห่รือ

ท่ีอาศัย เป็นปัจจัยสําคญัในอันท่ีจะก่อให้เกิดสถาปัตยกรรมงานสถาปัตยกรรมเป็นผลผลิตของมนุษยท่ี์ต้องการ

ดดัแปลงสภาพแวด ลอ้ม เพ่ือรับใชใ้นการดาํรงชีพ ทั้งร่างกายและจิตใจ และยงัแสดงออกถึงความเช่ือ วฒันธรรม 

ประเพณีของแต่ละสังคม มนุษยด์ว้ยถา้จะกล่าวถึงบริบทของศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมนั้นมิไดห้มายความวา่เป็นเพียง

ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความงามทางส่ิงก่อสร้างหรือศิลปะเพียงอย่างเดียว แต่สถาปัตยกรรมยงัขยายขอบเขตเขา้ไป

เก่ียวขอ้งกบัศาสตร์แขนงอ่ืนๆ เพราะลกัษณะทางสถาปัตยกรรมท่ีแสดงออกนั้น คือ ภาพสะทอ้นผลรวมของสงัคมใน

อีกมิติหน่ึง (เช่ียวชาญ  ชิตชม, 2546) 

บา้นนาออ้ ตาํบลนาออ้ อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย เป็นชุมชนเก่าอีกชุมชนหน่ึงของจงัหวดัเลยท่ีมีอายปุระมาณ 

300 ปีเศษ ตาํบลนาออ้เดิมเรียกว่า "หนองนาออ้"เพราะพ้ืนท่ีเต็มไปด้วยตน้ออ้ ชาวบ้านอพยพมาจากสาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาตั้งรกรากอยูท่ี่บา้นนาออ้แห่งน้ี ตาํบลนาออ้ ตั้งอยูใ่นเขต การปกครองของ อาํเภอเมือง 

จาํนวนประชากรทั้งส้ิน 6,056 คน 1,733 ครัวเรือน เป็นชาย 2,974 คน เป็นหญิง 3,082 คน มีเขตการปกครองจาํนวน  

9 ชุมชน มีหมู่บา้นทั้งส้ิน 9 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นนาออ้ หมู่ 2 บา้นนาออ้ หมู่ 3 บา้นนาออ้ หมู่ 4 บา้น ท่ามะนาว  

หมู่ 5 บา้นนาออ้ หมู่ 6 บา้นโพน หมู่ 7 บา้นนาออ้ หมู่ 8 บา้นหนอง มะผาง หมู่ 9 บา้นนาออ้ สภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็น

ท่ีราบและมีภูเขาลอ้มรอบ อาชีพหลกั เกษตรกรรม เช่น การทาํนาขา้ว การปลูกพืชไร่ การทาํสวน การปลูกพืชผกั สวน

ครัว โดยมีพืชทางเศรษฐกิจ คือ ขา้ว มะขามหวาน ยางพารา ขา้วโพด มนัสาํปะหลงั และถัว่เหลือง อาชีพเสริม จกัสาน 

ทอผ้า ไม้กวาด เทศบาลบ้านนาอ้อได้มีแผนพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้ งด้านการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานและ

สาธารณูปโภค, ดา้นสวสัดิการทางสังคม, ดา้นการพฒันาเกษตรกรรมอย่างย ัง่ยืน และดา้นการท่องเท่ียว โดยเฉพาะ 

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 

สถาปัตยกรรมของบา้นนาออ้เป็นส่ิงท่ีทางคณะผูว้จิยัสนใจและเลือกหมู่บา้นน้ีในการลงพ้ืนท่ีศึกษา ถา้พดูถึง

นาอ้อท่ีเด่นชัดท่ีสุดก็คือเ ร่ืองของบ้านท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงชุมชนนาอ้อจะมีเอกลักษณ์ของตนเอง เป็นชุมชน ท่ีมี

สถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “บา้นไทเลย นาออ้” เน่ืองจากเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรม 
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เก่ียวกบั “ท่ีอยูอ่าศยั” ท่ีมีรูปแบบและความแตกต่างจากท่ีอยูอ่าศยัของไทเลยโดยทัว่ไป กล่าวคือ “บา้นไทเลยนาออ้” 

นบัเป็นสถาปัตยกรรมอาคารท่ีพกัอาศยัท่ีเก่าแก่สืบทอดกนัมาเป็นระยะเวลานบั 100 ปี ซ่ึงมีลกัษณะการสร้างงาน ดา้น

สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และแฝงด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านท่ีนํามาใช้ในการสร้างงาน 

สถาปัตยกรรมบา้น ตั้งแต่เทคนิควิธีการก่อสร้าง การเลือกวสัดุ วิธีการผลิตวสัดุท่ีนาํมาใชใ้นการก่อสร้างนบัเป็น ภูมิ

ปัญญาของชาวบา้นท่ีไดรั้บการสืบทอดกนัมาจากบรรบุรุษอยา่งแทจ้ริง ตลอดจนการนาํคติความเช่ือมาประกอบใช ้ใน

การสร้างบา้นสิริมงคลแก่ผูอ้ยูอ่าศยัใหเ้ป็นไปตามวถีิชีวติใหเ้ป็นไปตามวถีิชีวติของชุมชน  

ก่อนหนา้น้ีหากยอ้นหลงั ไปซกั 5-6 ปี บา้นโบราณนาออ้มีเกือบๆ 100 หลงั แต่ปัจจุบนัน้ีน่าจะเหลืออยูเ่พียง

ไม่เกิน 40 หลงั สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะบา้นแต่ละหลงัมีอายกุารใชง้านก่อสร้างมายาวนาน บางหลงัเร่ิมผพุงั ประกอบ

กบัการเป็นครอบครัวเร่ิมเล็กลง คนนิยมปลูกบา้นท่ีมีรูปทรงสมยัใหม่ ท่ีมีขนาดเล็ก เพราะค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่การปลูก

บา้นสมยัก่อน และในปัจจุบนัน้ีไมเ้ร่ิมหายาก และแพงเพราะป่าไมเ้หลือนอ้ย การก่อสร้างสถาปัตยกรรมบา้นไทเลย ใน

สมยัก่อนจะมีลกัษณะเหมือนกบับา้นชาวไทล้ือ ท่ีอยูใ่นมณฑลยนูาน ตอนใตข้องประเทศจีน ไม่วา่เป็นลกัษณะพ้ืนท่ีใช้

สอยส่วนต่างๆ ของบา้น ตลอดจนวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง แมแ้ต่ความเช่ือ การก่อสร้างบา้นเพ่ือใชอ้ยูอ่าศยัจึงทาํใหเ้กิด

สถาปัตยกรรมบา้นไทเลย ซ่ึงไม่เพียงแต่สนองความ ตอ้งการ การใชส้อยของมนุษยเ์ท่านั้น แต่ตอ้งสร้างใหส้อดคลอ้ง

ใหเ้ขา้กบัธรรมชาติ รสนิยม และการแสดงออก ทางฝีมือทางช่าง  

ในรายงานการวิจัย “คุณค่าของสถาปัตยกรรมบ้านไทเลยโบราณ บ้านนาออ้” กล่าวเก่ียวกับบา้นไทเลย

โบราณ บา้นนาออ้ไวว้่า สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมในแนวพ้ืนบ้าน ซ่ึงยงัสภาพท่ีไม่เปล่ียนแปลง

เท่าใดนัก ยงัจาํกัดอยู่ท่ีการรับใช้ชีวิตท่ีเป็นชาวบา้นและยงัสะทอ้นให้เห็นถึงชีวิตและมาตรฐานความเป็นอยู่ของ

ประชาชนส่วนใหญ่ รูปแบบลกัษณะอาจแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้ม ตลอดทั้งคติความเช่ือ และวสัดุท่ีนาํมา

ก่อสร้าง ลกัษณะ ทัว่ไปของบา้นไทเลยท่ีบา้นนาออ้ ตาํบลนาออ้ อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย เป็นเรือนหลงัใหญ่ยกพ้ืนสูง มี

ระเบียงหรือ ชานยืน่ออกไปดา้นหนา้เรือน และมีครัว ซ่ึงส่วนใหญ่จะสร้างเป็นเรือนครัวแยกออกไปต่างหาก โดยมีชาน

เช่ือม ติดต่อกนั หลงัคามุงดว้ยกระเบ้ืองดินจ่ี บางหลงัท่ีมีอายเุก่าแก่มากจะมุงดว้ยไมแ้ป้นเกลด็ ฝาเรือหรือผนงัและพ้ืน

เรือน ทาํดว้ยไมแ้ผ่นเรียกวา่ ไมแ้ป้น ส่วนเสานิยมใชไ้มท้าํเสาเรือน โดยวางเสาบนตอม่อท่ีก่อดว้ยอิฐ มีบนัไดพาดข้ึน

บา้น ท่ีตรงชานบา้น สาํหรับเรือนครัว ฝาและพ้ืนนิยมทาํดว้ย ฟาก ไมไ้ผ่ตีให้แตก ใชมี้ดสับตามยาวลาํไมแ้ยกให้เป็น

แผน่ (ทีมวจิยัเครือข่ายประชาสงัคมจงัหวดัเลย, 2550) 

ชุมชนบา้นนาออ้มีพรรณไมท่ี้น่าสนใจ คือตน้บง ช่ือพ้ืนเมืองคือ บงปง มง หมี ยางบง ช่ือวทิยาศาสตร์ Persea 

kurzii Kosterm. และช่ือวงศคื์อ LAURACEAE ยางบงเป็นไมท่ี้ข้ึนอยูใ่นป่าดิบแลง้ ป่าเตง็รัง เป็นไมท่ี้ไม่ผลดัใบ มีมาก

ในบางจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในป่าดงดิบสามารถพบไดโ้ดยเฉพาะในแถบท่ีมีฝนตกชุกมาก ๆ เป็นไมย้นื

ตน้ขนาดกลาง อยูใ่นวงศ์ LAURACEAC สูงเต็มท่ีไม่เกิน 15 เมตร ลาํตน้ตรง เปลือกตน้เรียบสีเทาแก่ ทรงตน้เป็นพุม่ 

แตกก่ิงกา้นมาก ไมบ้งเป็นไมท่ี้มีเรือนยอดเป็นพุ่มกวา้งเปลือกค่อนขา้งหนาสีเทาแก่ เปลือกในมีสีขาวและสีแดง ใบ 

เป็นใบเด่ียว ข้ึนเวียนสลบัตามก่ิง ทรงรี โคนสอบ ปลายใบแหลม มีเส้นแขนงใบ 7-11 คู่ บางเส้นมีเส้นแยกออกดว้ย 

ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ และปลายก่ิง ดอกจะมีขนาดเลก็สีเหลือง ผล ทรงกลมขนาดเลก็ คลา้ยผลหวา้ เม่ือสุกจะสี

ดาํ มีเยือ่หุม้ ดา้นในมีเมลด็เด่ียว กลมเลก็คลา้ยผลหวา้ มีเยือ่หุม้ผล เมลด็มีเมลด็เด่ียว สามารถผลิตกลา้ไมไ้ดก้ลา้เดียวต่อ
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หน่ึงผล เส้นผ่าศูนยก์ลางของเมล็ดประมาณ 0.4 - 0.7 ซม. เปลือกเมล็ดเม่ือแก่ล่อนไดผ้ิวในมีนํ้ ามนัเล็กนอ้ย สามารถ

ขยายพนัธ์ุไดโ้ดยเพาะเมล็ด ตอนก่ิง ปักชาํก่ิง ข้ึนไดดี้ในทุกสภาพดิน ชอบความช้ืนและแสงแดดปานกลาง ประโยชน์

ของตน้บงคือ เน้ือไมนิ้ยมใชไ้มบ้งทาํเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เปลือก บดให้ละเอียดผสมข้ีเล่ือยและการใชท้าํธูป และผสม

กาํมะถนัใชท้าํยากนัยงุไดดี้ ปกติจะใชเ้ปลือกไดเ้ม่ืออาย ุ6-7 ปี ยางไมบ้งมีนํ้ ายางเมือกใสขาวเหมือนนมสด ใชอุ้ดรอย

ร่ัวต่าง ๆ ไดดี้ ใชเ้ป็นส่วนผสมในการทาํฟิลม์ภาพยนตร์ ในสมยัก่อน ใชย้างบงโอบรอบโคนเสาไมซ่ึ้งสามารถป้องกนั

ปลวก มอด มด เจาะกินเน้ือไม ้และยงัใชไ้มย้างบนเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างก่อสร้าง เช่นเดียวกบัการใชปู้นซีเมนต์

ในปัจจุบนั การแปรรูป ปกติจะใชเ้ปลือกไดเ้ม่ืออาย ุ6-7 ปี  

ความรู้ท่ีอยู่บนฐานของชีวิตอยู่ในบุคคลหรือชุมชนท้องถ่ินท่ีผ่านการสั่งสมมาจากประสบการณ์ และ

กระบวนการของชุมชนอย่างยาวนาน ท่ีเราเรียกว่า “ภูมิปัญญาท้องถ่ิน” บ้านนาออ้มีภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีน่าศึกษา

มากมาย ดงัเช่นคณะผูว้ิจยัไดศึ้กษาเร่ืองเทคนิคการก่อสร้าง ผลงานทางหัตถกรรมและรูปแบบของสถาปัตยกรรม 

หลงัจากลงพ้ืนท่ีศึกษา ทางคณะผูว้ิจยัเกิดประเด็นท่ีสนใจคือเทคนิคการก่อสร้างและนํามาทดลอง เพ่ือดาํเนินงาน

ทดลองต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาความเช่ือ ภูมิปัญญาชาวบา้น องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมบา้นไทยเลย ชุมชนบา้นนาออ้

ตาํบลนาออ้ อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย  

2. เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปต่อยอดทางสถาปัตยกรรม  

3. ศึกษาวสัดุพ้ืนถ่ินเพ่ือนาํไปต่อยอดงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

 

3. วธีิดาํเนินการวจิยั 

3.1 ระเบียบวธีิวจิยั  

สาํหรับการศึกษาทางคณะผูว้ิจยัศึกษาและไดก้าํหนดประเด็นท่ีสนใจ เร่ืองการศึกษาคุณสมบติัของยางบงใน

พ้ืนท่ีชุมชนบา้นนาออ้ ตาํบลนาออ้ อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย เพ่ือนาํไปใชท้ดแทนวสัดุคอนกรีต การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการ

วิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการทดลอง โดยมีการควบคุม (ตวัแปร) และสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนและ

วเิคราะห์ขอ้มูลจากผลการทดลอง 

3.2 อุปกรณ์ และวธีิการดาํเนินงาน 

3.2.1 อุปกรณ์ (ดงัแสดงในรูปท่ี 1) 

3.2.1.1 ปูนซีเมนตข์าวผลิตตามมาตรฐาน ยีห่อ้ A-HI 

3.2.1.2 ทรายละเอียด ลา้งใหส้ะอาด ปราศจากส่ิงปนเป้ือน  

3.2.1.3 ฟางข้าว สามารถนําเศษฟางข้าวจากทุ่งนาในฤดูเก็บเก่ียวข้าว เป็นการส่งเสริมการ  

ใชป้ระโยชน์จากฟางขา้วใหม้ากข้ึน การนาํมาปรับใชน้ั้นนาํมาตดัใหไ้ดข้นาดความยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร 
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3.2.1.4 ยางบง ยางบงเป็นตน้ไมพ้ื้นบ้าน พบทั่วไปในป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์แถบภาคอีสาน 

สามารถปลูกไดแ้บบสวนป่าในเน้ือท่ี 1 ไร่ ปลูกไดจ้าํนวน 100 ตน้ พอลาํตน้มีอาย ุ6-7 ปี สามารถขูดลอกเปลือกไดทุ้ก

ตน้ การขดูลอกเปลือกตน้ยางบงจะทาํเพียง 1 ใน 4 ตลอดความยาวของลาํตน้เป็นรอบหมุนเวยีนในทุกปีในปริมาณปีละ 

2000-3000 กิโลกรัม/ไร่ เปลือกท่ีขูดลอกออกมาสามารถขายได้ในราคา กิโลกรัมละ 10 บาท และผงยางบงแห้ง 

กิโลกรัมละ 20 บาท ยางบงนาํไปใชท้าํธูปหอม เคร่ืองหอมต่างๆ ในสมยัก่อนชุมชนบา้นนาออ้มีตน้บงจาํนวนมากจึงนาํ

ยางบงมาเป็นส่วนผสมปูนก่อ ปูนฉาบ การนาํมาปรับใชน้ั้นไดน้าํเปลือกทีขดูลอกจากลาํตน้มาตากใหแ้หง้ และบด เพ่ือ

ใชเ้ป็นส่วนผสม 

3.2.1.5 ขา้วเหนียว ขา้วเหนียวเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัของชุมชน เป็นการส่งเสริมการใชป้ระโยชน์

จากส่ิงท่ีมีในชุมชน นาํมาลา้งใหส้ะอาดและนาํมาตม้ ก่อนนาํไปผสม  

 

 
รูปที่ 1 แสดงอุปกรณ์ท่ีใช ้

 

3.2.2 วธีิการดาํเนินงาน  

1. เตรียมอุปกรณ์ท่ีกาํหนดไว ้ 

2. เตรียมแม่แบบ  

3. ผสมวสัดุเขา้ดว้ยกนัตามอตัราส่วน  

4. นาํปูนท่ีผสมไวล้งไปในแม่แบบ  

5. รอระยะเวลาท่ีปูนแขง็ตวั  

6. นาํปูนท่ีแขง็ตวัไปทดสอบการนาํไฟ, การรับแรงอดั, การกนันํ้ า 

3.2.2.1 อตัราส่วนของยางบง ดงัแสดงตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 แสดงอตัราส่วนผสมของยางบงต่อนํ้ า 

ตัวอย่างส่วนผสม ประเภทของยางบง สัดส่วนยางบง สัดส่วนนํา้ ระยะเวลา 

1 เปลือกยางบง 1 3 2 วนั 

2 เปลือกยางบงสบัหยาบ 1 3 2 วนั 

3 เปลือกยางบงบดละเอียด - - - 

4 เปลือกยางบงตม้ 1 3 20 นาที 

5 ขา้วเหนียวตม้ 1 6 40 นาที 
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3.2.2.2 การออกแบบและผลิตบลอ็กตวัอยา่ง 

สร้างแม่แบบของบล็อกตวัอย่างดว้ยขนาดความกวา้ง 15 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร 

เพ่ือให้ได้ขนาดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม นําส่วนผสม ปูนซีเมนต์ขาว ทราย ฟางขา้ว ยางบง ขา้วเหนียว และ  

นํ้ าสะอาด ผสมเขา้ดว้ยกนัใหล้ะเอียดและเทลงไปในแม่แบบ ใชไ้มก้ระจายปูนในบลอ็กใหส้มํ่าเสมอไม่ใหเ้กิดช่องโหว ่

ปาดผิวดา้นบนใหเ้รียบ จากนั้นจดัวางให้ห่างจากความช้ืน และจะทาํการแกะแบบหลงัจากวสัดุแข็งตวัภายใน 2-3 วนั  

(ดงัแสดงในรูปท่ี 2 และตารางท่ี 2) 
 

    
รูปที่ 2 การผลิตกอ้นตวัอยา่งสาํหรับทดสอบ 

 

 โดยอตัราส่วนผสมท่ีนาํมาใชเ้กิดจากส่วนผสมของปูนตาํท่ีนาํมาฉาบและป้ัน โดยปูนตาํมีลกัษณะเป็นปูนท่ี

ผสมวตัถุอ่ืน โดยมีปูนขาว (CaO) เป็นหลกั ปูนตาํในภาคต่างๆ ไม่ว่าภาคใดจะมีส่วนผสมสําคญั 4 อย่าง คือ ปูนขาว 

ทราย เส้นใย และกาว สําหรับปูนขาวตอ้งบริสุทธ์ิ ทรายตอ้งเป็นทรายสะอาด สองส่ิงน้ีเป็นหลกัสาํคญัท่ีทุกภาคใช้

เหมือนกนั แต่สองส่ิงหลงั กล่าวคือ เสน้ใย และกาวนั้น มีความแตกต่างกนัในแต่ละทอ้งท่ี ในการทดลองน้ีไดเ้ลือกฟาง 

เพ่ือเป็นเสน้ใย ส่วนขา้วเหนียวและยางบงเป็นกาว เพราะเป็นวสัดุจากทอ้งถ่ินชุมชนบา้นนาออ้ 

 อตัราส่วนผสมท่ี 1 อตัราส่วนผสมเทียบเท่ากบัปูนตาํ เปล่ียนประเภทของยางบงเป็นนํ้ ายางจากเปลือกยางบง 

 อตัราส่วนผสมท่ี 2 อตัราส่วนผสมเทียบเท่ากบัปูนตาํ เปล่ียนประเภทของยางบงเป็นนํ้ ายางจากเปลือกยางบง

สบัหยาบ 

 อตัราส่วนผสมท่ี 3 เปล่ียนอตัราส่วนผสมใหป้ริมาณนํ้ ามากกวา่เดิมกบัประเภทของยางบงเป็นเปลือกยางบง

บดละเอียด 

 อตัราส่วนผสมท่ี 4 อตัราส่วนผสมเทียบเท่ากบัปูนตาํ เปล่ียนประเภทของยางบงเป็นนํ้ ายางจากเปลือกยางบงตม้ 

 อตัราส่วนผสมท่ี 5 เปล่ียนอตัราส่วนผสมใหป้ริมาณนํ้ ามากกวา่เดิม และเปล่ียนส่วนยางบงเป็นขา้วเหนียว 

 
 

ตารางที่ 2 แสดงอตัราส่วนผสม 

ตัวอย่างส่วนผสม ปูนซีเมนต์ขาว 

(กรัม) 

ทราย 

(กรัม) 

นํา้ 

(กรัม) 

ฟางข้าว 

(กรัม) 

ยางบง 

(กรัม) 

ข้าวเหนียว 

(กรัม) 

1 2500 1000 1000 200 1000 - 

2 2500 1000 1000 200 1000 - 

3 2500 1000 3500 200 1000 - 

4 2500 1000 1000 200 1000 - 

5 2500 1000 3000 200 - 1000 
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3.2.2.3 การทดสอบหาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมเพ่ือนาํไปผลิตบลอ็กตน้แบบ 

การทดสอบคุณสมบติัของตวัอยา่งส่วนผสม จะทาํการทดสอบความสามารถในการทนไฟ ความสามารถใน

การกนันํ้ า และความสามารถในการรับแรงอดั (ดงัแสดงรูปท่ี 3 และตารางท่ี 3-4) 
 

 
รูปที่ 3 แสดงการทดสอบคุณสมบติัแรงอดั 

 

3.3 ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

3.3.1 วางแผนก่อนการดาํเนินงาน 

3.3.2 ศึกษาขอ้มูลพ้ืนท่ีบา้นนาออ้ก่อนลงพ้ืนท่ี 

3.3.3 ลงพ้ืนท่ีศึกษาขอ้มูลชุมชนบา้นนาออ้ ตาํบลนาออ้ อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย 

3.3.4 เก็บขอ้มูลชุมชนบา้นนาออ้ ตาํบลนาออ้ อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย 

3.3.5 สรุปขอ้มูลชุมชน 

3.3.6 นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์และสงัเคราะห์ 

3.3.7 นาํขอ้มูลท่ีไดม้าต่อยอดไปสู่งานทางสถาปัตยกรรม 
 

4. ผลการวจิยั 

ตารางที่ 3 แสดงคุณสมบติัการทนไฟและการกนันํ้าของตวัอยา่งส่วนผสม 

ตัวอย่างส่วนผสม ความสามารถในการทนไฟ ความสามารถในการกนันํ้า 

คุณสมบติั คุณลกัษณะ คุณสมบติั คุณลกัษณะ 

1 ทน มีความสามารถในการกนัไฟ ทน มีความสามารถในการกนันํ้า 

2 ทน มีความสามารถในการกนัไฟ ทน มีความสามารถในการกนันํ้า 

3 ไม่ทน เน่ืองจากมีส่วนผสมคลา้ยข้ีเล่ือยจึงทาํให้ลาม

ไฟไดง่้าย 

ทน มีความสามารถในการกนันํ้า 

4 ทน มีความสามารถในการกนัไฟ ทน มีความสามารถในการกนันํ้า 

5 ทน มีความสามารถในการกนัไฟ ทน มีความสามารถในการกนันํ้า 

 

ตารางที่ 4 แสดงคุณสมบติัการรับแรงอดั 

ตัวอย่างส่วนผสม นํา้หนัก 

(กรัม) 

การรับกาํลงัแรงอดั 3 วนั 

(กโิลกรัม/ตารางเซนติเมตร) 

การรับกาํลงัแรงอดั 3 วนั 

(กโิลกรัม/ตารางเซนติเมตร) 

1 4650.5 2.14 6.26 

4 4525.5 0.88 5 

5 6176.5 56.32 5.09 
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4.1 ผลการทดสอบจากอตัราส่วนแบบท่ี 1  

จากตารางท่ี 3 และ ตารางท่ี 4 แสดงใหเ้ห็นวา่ อตัราส่วนแบบท่ี 1 มีความสามารถในการทนไฟและทนนํ้ า แต่

มีการรับกาํลงัรับแรงอดัตํ่ากวา่มาตราฐานอุตสาหกรรม  

4.2 ผลการทดสอบจากอตัราส่วนแบบท่ี 2 

จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นวา่ อตัราส่วนแบบท่ี 2 มีความสามารถเทียบเท่ากบัผลการทดสอบจากอตัราส่วน

แบบท่ี 1 

4.3 ผลการทดสอบจากอตัราส่วนแบบท่ี 3 

จากตารางท่ี 3 แสดงใหเ้ห็นวา่ อตัราส่วนแบบท่ี 3 ไม่มีความสามารถในการทนไฟแต่มีความสามารถในการ

ทนนํ้ า  

4.4 ผลการทดสอบจากอตัราส่วนแบบท่ี 4 

จากตารางท่ี 3 และ ตารางท่ี 4 แสดงใหเ้ห็นวา่ อตัราส่วนแบบท่ี 4 มีความสามารถในการทนไฟและทนนํ้ า แต่

มีการรับกาํลงัรับแรงอดัตํ่ากวา่มาตราฐานอุตสาหกรรม 

4.5 ผลการทดสอบจากอตัราส่วนแบบท่ี 5 

จากตารางท่ี 3 และ ตารางท่ี 4 แสดงใหเ้ห็นวา่ อตัราส่วนแบบท่ี 5 มีความสามารถในการทนไฟ ทนนํ้ า และมี

การรับกาํลงัรับแรงอดัใกลเ้คียงมาตราฐานอุตสาหกรรม  

 

5. การอภิปรายผล 

5.1 ยางบงเป็นส่วนผสมท่ีมีคุณสมบติัเพียงพอท่ีจะเป็นปูนฉาบ แตไ่ม่สามารถนาํมาเป็นส่วนผสมของอิฐ

บลอ็กได ้เพราะไม่สามารถรับแรงอดัตามมาตรฐานของอิฐบลอ็กได ้

5.2 ขา้วเหนียวเป็นส่วนผสมท่ีมีคุณสมบติั ท่ีทาํใหปู้นซีเมนตข์าวสามารถรับแรงอดัได ้

5.3 ยางบงมีส่วนช่วยใหปู้นซีเมนตมี์คุณสมบติัทนไฟและทนนํ้ า แต่ไม่เทียบเท่าขา้วเหนียว 

5.4 เน้ือของยางบงกบันํ้ า เม่ือผสมกบัปูนซีเมนต ์จะไม่สามารถผสานเน้ือซีเมนตก์บัฟาง 

ไดดี้เท่ากบันํ้ ายางโดยตรง 

 5.5 ระยะเวลาทาํใหข้า้วเหนียวเกาะไดดี้ ในระยะเวลาท่ีผสมขา้วเหนียวกบัตวัแปรอ่ืน ปริมาณของนํ้าจะทาํ

ปฏิกริยากบัขา้วเหนียว ทาํใหมี้การยดึเกาะไดดี้ในระยะเวลาท่ียงัไม่ระเหย 

 

6. บทสรุป 

6.1 ปูนซีเมนตข์าวท่ีมีความสามารถในการรับกาํลงัแรงอดัเทียบเท่ากบัคอนกรีต ซ่ึงสามารถนาํไปต่อยอดตาม

การใชง้านท่ีเหมาะสม 

6.2 ขา้วเหนียวเป็นตวัแปรท่ีไม่คงท่ี ระยะเวลาส่งผลใหป้ริมาณของนํ้ าในขา้วเหนียวลดลง ทาํใหต้วัแปรน้ีไม่

สามารถผสานวสัดุใหเ้ขา้กนัไดดี้ 

6.3 งานวิจัยน้ีบรรลุวตัถุประสงค์ แต่อาจเกิดการคาดเคล่ือน เน่ืองมาจากระยะเวลาท่ีทดลองน้อยกว่า

ระยะเวลาท่ีปูนจะแขง็ตวัเตม็ท่ีตามาตราฐานการบ่มคอนกรีตเป็นระยะเวลา 28 วนั 
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6.4 ขอ้มูลท่ีศึกษาเบ้ืองตน้ก่อนไปลงพ้ืนท่ีไม่ตรงกบัขอ้มูลท่ีลงไปสาํรวจในปัจจุบนั 

6.5 งานล่าชา้เน่ืองมาจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการรอใหปู้นแขง็ตวัเตม็ท่ี ก่อนนาํไปทดลองต่อไป 

 

7. กติตกิรรมประกาศ 

คณะผูจ้ดัทาํรายงานการศึกษาคุณสมบติัของยางบง ในพ้ืนท่ีชุมชนบา้นนาออ้ อ.เมือง จ.เลย เพ่ือนาํไปใช้

ทดแทนวสัดุคอนกรีต ขอแสดงความขอบคุณต่อคณะผูใ้หข้อ้มูล ระดบัครัวเรือน ระดบัชุมชน และระดบัจงัหวดั อยา่ง

ยิ่งจากท่านผูช่้วย อาจารยศ์ศิธร บริสุทธ์ินฤดม และ อาจารยศุ์ภรดา ประดิษฐ์ไวทยากร  และอาจารย ์ท่ีให้คาํปรึกษา 

และแนะนาํขอ้คิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัและการตรวจสอบวจิยัคร้ังน้ีท่ีสาํคญัท่ีสุดคือการใหก้าํลงัใจต่อ

ผูว้ิจยัดว้ยดีเสมอมาตั้งแต่ตน้การวิจยัจนประสบความสาํเร็จผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่านทั้งสองดว้ยความเคารพอยา่งยิง่ 

และท่ีปรึกษา และทีมวิจยั ทุก ๆ ท่านตลอดถึงการอาํนวยความสะดวกสนบัสนุนเอกสารท่ีสาํคญั ให้ขอ้คิดเห็นต่างๆ 

เพ่ือใชป้ระกอบในการทาํรายงานฉบบัน้ี  นอกจากน้ีคณะผูว้ิจยั ขอขอบคุณชาวบา้นในหมู่บา้นเราทุกท่าน ท่ีอนุญาต

เอ้ือเฟ้ือสถานท่ี เสียสละเวลา ให้ขอ้มูล และ รายละเอียดของสถาปัตยกรรมบา้นไทเลย ท่ีไดอ้าํนวยความสะดวก และ

เป็นแบบอย่างในความพยายามอนุรักษ์สถาปัตยกรรมบา้นไทยโบราณไวใ้ห้ลูกหลานศึกษารวมทั้ง ขอขอบพระคุณ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่ง มหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีไดส้นบัสนุนงบประมาณ ในการดาํเนินการคร้ังน้ีดว้ย อน่ึงในการ

จดั ทาํรายงานคร้ังน้ีไดรั้บการอนุเคราะห์จากคณะบุคคลและหน่วยงานหลายฝ่ายทั้งท่ีระบุช่ือขา้งตน้และไม่ไดร้ะบุใน

ท่ีน้ีคณะผูจ้ดัทาํรายงานคร้ังน้ีจึงขอขอบคุณทุกๆท่านไว ้ณ ท่ีน้ีอีกคร้ัง 

รายงานการศึกษาวจิยัท่ีเกิดข้ึนคร้ังน้ี คงจะเป็นประโยชน์ส่วนหน่ึงต่อการพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป 
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