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บ้านดิน วิถีชีวิตเก่าร่วมสมัย
The Earth Home: Contemporary Life Style
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บทคัดย่อ

	 บ้านดินคือบ้านธรรมชาติที่สามารถหาวัสดุจากรอบข้างน�ามาสร้างได้โดยใช้เงินทุนเพียงเล็กน้อย	 อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหา 
สิง่แวดล้อม	ลดปัญหามลภาวะเป็นพษิ	ลดปัญหาโลกร้อน	ฯลฯ	และยงัเป็นเครือ่งมอืช่วยส่งเสรมิความเข้มแขง็ในชมุชน	บ้านดนิจงึจดัเป็น
นวัตกรรมการสร้างที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องและเกื้อกูลกับธรรมชาติซึ่งก�าลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ	ในปัจจุบัน	

Abstract 

 An earth home is a natural home built from materials available in the Nature with small cost for construction. 
The earth home can solve several problems regarding environment, such as pollution reduction and global warming 
alleviation. This home can be a tool for boosting up the strength of a community, which can be considered an innovation 
of environmental-friendly home building. The issue is popular at present time. 

 ถ้าพดูถงึวสัดกุ่อสร้างโดยทัว่ไป	คนทัว่ไปมกัจะนกึถงึ	ไม้	คอนกรตี	หรอืเหลก็	น้อยคนนกัทีจ่ะนกึถงึดนิว่าเป็นหนึง่ในวสัดกุ่อสร้าง	
แม้ว่าจะเคยได้ยินค�าว่า	“บ้านดิน”	อยู่บ้าง	แต่ก็อาจดูเหมือนเป็นการทดลองหรือเป็นเรื่องใหม่ในช่วงไม่ถึง	10	ปีที่ผ่านมา	ส�าหรับบางคน
ที่ได้มีโอกาสไปต่างประเทศ	อาจจะเห็นว่าเป็นบ้านของคนจนหรือเป็นวัสดุที่พ้นสมัยไปแล้ว
	 เมืองไทยในอดีตก็เคยมีอาคารที่สร้างด้วยดินเช่นกัน	 ทั้งที่เป็นอาคารขนาดเล็ก	 เช่น	 การท�ายุ้งข้าวด้วยไม้ไผ่แล้วฉาบด้วยดิน
ผสมมูลวัว	การสร้างบ้านด้วยดินของชนกลุ่มน้อยต่าง	แต่อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ค่อยๆ	เลือนหายไปจากการรับรู้ของคนทั่วไป	โดยอาจถูก
มองว่าไม่ใช่วัฒนธรรมของไทยจึงไม่ได้รับการศึกษาหรือพัฒนาเพิ่มเติม
	 ในระดบัโลกแล้ว	อาคารทีส่ร้างด้วยดนิส่วนใหญ่จะมลีกัษณะอาคารดนิแบบดัง้เดมิทีย่งัได้รบัการสบืทอดวฒันธรรมการก่อสร้าง
แบบดั้งเดิม	 ในขณะเดียวกันก็เริ่มเกิดกระแสการสร้างบ้านเล็กๆ	 ด้วยตนเองที่มีลักษณะคล้ายงานศิลปะและถูกน�าเสนอว่าเป็นหนึ่งใน
ทางออกของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม	 อาคารสาธารณะในชุมชนโดยคนในชุมชนร่วมกันสร้างโดยถือเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้ม
แขง็ในชมุชน		ไปจนถงึบ้านดนิทีไ่ด้รบัการพฒันาจนทนัสมยัทีบ้่านของผูม้รีายได้สงู		ดนิจงึกลายเป็นวสัดกุ่อสร้างทีท่ัง้หรหูราทนัสมยัและ
โบราณในเวลาเดียวกันและมีอยู่แทบจะทุกแห่งทั่วโลก	อาคารที่ก่อสร้างด้วยดินมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน	และถือเป็นวัสดุก่อสร้าง
อาคารทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุทีย่งัคงหลงเหลอืซากให้เหน็ในปัจจบุนั	ซึง่ทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุนัน้มอีายกุว่า	9,000	ปี	เป็นซากผนงัของอาคาร	ในเมอืงโบราณ
ที่ชื่อ	เจริโค	(Ruins	of	Jericho)	ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศปาเลสไตน์
	 บ้านดินต้องใช้แรงงานในการสร้างมากแม้จะใช้ต้นทุนในการสร้างต�่า	 บ้านดินจึงเหมาะส�าหรับการลงแรงช่วยกันสร้าง	 อาจใช้
เวลาว่างในช่วงวันหยุด	 การสร้างบ้านดินหนึ่งหลังมีคุณค่ามากกว่าบ้านเพียงหนึ่งหลังเพราะอาจจะหมายถึง	 มิตรภาพ	 สุขภาพ	 ความ
ภูมิใจ	การปลดปล่อยการเป็นทาสจากของเงินตรา	บ้านดินใช้ทุนน้อยแต่มีคุณค่ามากมายจนไม่สามารถประเมินค่าได้	
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	 บ้านดนินบัเป็นนวตักรรมการสร้างทีอ่ยูอ่าศยัทีส่อดคล้อง
และเกื้อกูลกับธรรมชาติซึ่งก�าลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ	
ในปัจจุบัน	 โจน	 จันได	 ผู้เชี่ยวชาญการสร้างบ้านดินคนหนึ่งของ
เมืองไทย	กล่าวว่า	“ประชากรหนึ่งในสามของโลก	ยังอาศัยอยู่ใน
บ้านดิน	ดินไม่มีราคาผูกขาดเหมือนกับไม้หรือปูน	 ฉะนั้นผมเห็น
ว่าการอยู่บ้านดินนอกจากความสะดวกสบายแล้ว	 ยังเป็นการพึ่ง
ตนเอง	 มันยังมีค่าต่อจิตใจเราอย่างมหาศาล	 ตอนนี้คนส่วนมาก
เกิดมาในสังคมที่ท�าลายศักยภาพของตัวเองลดลงเรื่อยๆ	 การท�า
บ้านดินท�าให้เราค้นพบว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีศักยภาพที่จะ
ท�าอะไรก็ได้	ขนาดบ้านยังท�าได้”
	 เมื่อโครงการบ้านดินอาศรมวงศ์สนิทหนึ่งในเครือข่าย
บ้านดนิของประเทศไทยจดัอบรมเรือ่งการสร้างบ้านดนิ	วนัที	่11-20	
มกราคม	2545	หลายคนให้ความสนใจเพราะเป็นเรื่องแปลกใหม่
น่าตื่นเต้นที่จะเอาดินมาปั้นเป็นบ้าน	 ด้วยความคิดที่จุดประกาย
มาด้วยเรื่องการสร้างบ้านด้วยวัสดุธรรมชาติไม่ผ่านการปรุงแต่ง
หรือแปรรูปมากนักในขบวนการของเทคโนโลยี	 รวมไปถึงแนวคิด
เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ	ไม่ต้องใช้ไม้	ซึ่งเหลือน้อยลงทุกที	ไม่
ต้องใช้ปนูซเีมนต์ทีข่ดุเจาะมาจากภเูขาและไม่ต้องใช้เครือ่งจกัรมา
ท�างานแทนคน	 จึงได้มีการอบรมการสร้างบ้านดินเกิดขึ้นเรื่อยๆ	
ตามภูมิภาคต่างๆ	 และเกิดการรวมพลสร้างหมู่บ้านดินแห่งแรก
ของเมอืงไทยทีช่มุชนมัน่ยนื	บ้านเทพพนา	อ�าเภอเทพสถติ	จงัหวดั
ชัยภูมิ	ในเดือนพฤศจิกายน	2545	และหมู่บ้านดินแห่งที่สองที่บ้าน
โคกอโิด่ย	จงัหวดัสระแก้ว	ในเดอืนกมุภาพนัธ์	2547	และในปัจจบุนั
กม็รีสีอร์ทหรอืทีพ่กัอาศยัตามสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ	ในเมอืงไทย
ที่สร้างเป็นบ้านดินให้พบเห็นอยู่มากมาย	
	 บ้านดนิแผ่ขยายไปอย่างรวดเรว็ด้วยความรูส้กึแปลกใหม่
ของผู้คนมากมายในหลายชุมชน	 และแน่นอนว่าหลายชุมชนที่มี
การสร้างบ้านดนิเองกย็งัมข้ีอถกเถยีงในความเหน็ทีแ่ตกออกเป็น	2	
ฝ่ายหลกั	ฝ่ายหนึง่ไม่เชือ่ว่าจะทนทานเหมอืนบ้านสมยัใหม่	อกีฝ่าย
เกดิความเชือ่มัน่อย่างแรงกล้าเพราะมองว่าดนิเป็นวสัดธุรรมชาตทิี่
ไม่มีอายุขัยเหมือนปูน
	 เสน่ห์ของบ้านดินอย่างหนึ่งคือความหลากหลายและ
อิสระของรูปทรงที่แตกต่างไม่ตายตัว	 บ้านดินมีทั้งที่เป็นวงกลม	
วงรี	แปดเหลี่ยม	สี่เหลี่ยม	รูปเม็ดถั่วโค้งๆ	งอๆ	หักศอก	หักมุม	
สดุแต่ใครจะสร้างสรรค์ตราบเท่าทีจ่ะสามารถท�าหลงัคาตามไปได้
สีสันของดินโดยธรรมชาติก็ยิ่งสร้างความประหลาดใจไม่น้อยแก่
ผู้พบเห็น	สีของบ้านดินบางแห่งก็ท�ามาจากดินท้องถิ่น	บางแห่งก็
น�าดนิมาท�าส	ีซึง่มคีวามงามตามธรรมชาตต่ิางจากสิง่ปรงุแต่งทาง
เทคโนโลยีที่มักมีข้อจ�ากัดในมิติความงามอยู่เสมอ	เช่น	บ้านดินสี
แดงที่จังหวัดขอนแก่น	บ้านดินสีน�้าตาลเข้มที่จังหวัดอุบลราชธานี	

บ้านดินสีม่วงอ่อน	 สีชมพูอ่อน	 ที่จังหวัดชัยภูมิ	 บ้านดินสีเหลือง
แก่นขนุนที่จังหวัดกระบี่	 หรือแม้แต่สีดินเทาๆ	 มอๆ	 ที่จังหวัด
สุรินทร์	บุรีรัมย์	เป็นต้น
	 คุณสมบัติอีกอย่างของบ้านดินคือความสามารถในการ
เก็บเสียง	 และรวมถึงการตกแต่งเสียงได้อย่างดีอีกด้วยเหมาะแก่
การร้องเพลง	บรรเลงดนตรี	หรือแม้แต่สวดมนต์	ส่วนส�าคัญที่สุด
ประการหนึง่ของบ้านดนิคอืดนิเป็นทัง้ฉนวนกนัความร้อนและความ
หนาวสามารถปรับอุณหภูมิภายในบ้านได้เป็นอย่างดี	

รูปแบบและประเภทของบ้านดิน

 บ้านดนิทีพ่บเหน็มวีธิกีารสร้างหลากหลายเทคนคิ	ได้แก่
 การสร้างแบบปั้น (Cob)
	 เป็นเทคนิคปั้นบ้านขึ้นเป็นหลังโดยใช้ดินเหนียวผสม
กับทรายและฟางข้าว	 บ้านที่สร้างด้วยเทคนิคนี้	 สามารถก่อฝา
ผนังได้สูงประมาณครั้งละ	1	ฟุต	ต้องรอให้ดินแห้งสนิท	ถึงจะปั้น
ก่อชั้นต่อไปได	้ ไม่เหมาะกับการสร้างอาคารขนาดใหญ	่ แต่บ้าน
ดินที่สร้างด้วยเทคนิคนี้จะมีความแข็งแรงมากกว่าเทคนิคอื่นๆ	 
 การสร้างแบบอิฐดินดิบ (Adobe Brick)
	 เทคนิคนี้จะใช้วิธีน�าดินมาผสมกับเส้นใย	 เช่น	 แกลบ	 
เศษหญ้า	 หรืออาจจะใช้ฟางข้าวน�ามาผสมกับโคลน	 และปั้นเป็น 
อิฐดิน	และน�ามาก่อเป็นฝาผนังบ้าน	โดยใช้โคลนเป็นตัวประสาน	
วิธีการสร้างบ้านด้วยเทคนิคนี้ง่าย	 สามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว	 
มีความแข็งแรง	 เทคนิคนี้เป็นที่นิยมในเมืองไทย	 แต่อาจต้องใช้
แรงงานมาก	 และใช้ท�าผนังที่มีความโค้งมากๆ	 ไม่ได้	 ตัวอย่าง
บ้านดินที่สร้างแบบอิฐดิบแสดงดังภาพที่	1

ภาพที่ 1:	ตัวอย่างบ้านดินสร้างแบบอิฐดินดิบ
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การสร้างแบบโครงไม้ (Wattle daub)
	 เริม่ต้นท�าโครงสร้างเป็นไม้สานกนัเป็นตาราง	และน�าฟาง
ชบุด้วยโคลนพอกเป็นฝาผนงั	การสร้างบ้านด้วยเทคนคินี้	สามารถ
สร้างได้ง่าย	ใช้แรงน้อย	น�า้หนกัเบา	ถ้าท�าฝาผนงัให้หนา	มคีวามแขง็
แรง	ไม่แพ้การก่อด้วยอฐิดบิ	ข้อจ�ากดัในเรือ่งของการฉาบ	8nv	อาจ
จะต้องฉาบหลายครั้งถ้าต้องการให้ฝาผนังเรียบ	แห้งช้าหากอยู่ใน
ร่ม	และต้องใช้การผสมผสานกบัวธิอีืน่หรอืวสัดอุืน่เพือ่ท�าโครงสร้าง 
 การสร้างแบบใช้ดินอัด	(Rammed earth)
	 เป็นการก่อสร้างฝาผนังโดยท�าแบบพิมพ์	 แล้วน�าดิน
เหนียวอัด	เป็นฝาผนัง	 เทคนิคนี้ไม่ค่อยพบในเมืองไทย	ให้งานที่
ออกมาดูประณีตเรียบร้อย	 เหมาะกับบ้านที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยม
มมุ	แต่จะสิน้เปลอืงค่าใช้จ่ายในส่วนของไม้แบบแสดงภาพตวัอย่าง
บ้านดินที่สร้างแบบดินอัด

ภาพที่ 2:	บ้านดินสร้างแบบใช้ดินอัด
 
 การสร้างแบบใช้ท่อนไม้หรอืหนิ (Cord wood or stones)
	 เป็นการก่อสร้างฝาผนงั	โดยการน�าเศษไม้หรอืหนิมาก่อ
เป็นฝาผนังบ้าน	 โดยใช้ดินเป็นตัวประสานและฉาบด้วยดินอีกชั้น
หนึ่ง	วิธีนี้จะให้ความสวยงามดูเป็นธรรมชาติ		
 การสร้างแบบกระสอบทราย	(Sand bag)
	 เป็นการก่อสร้างบ้านโดยใช้กระสอบใส่ทรายให้เต็มและ
น�ามาวางเรียง	อาจจะใช้ลวดหนาม	เป็นตัวช่วยยึดให้กระสอบไม่
เลื่อนไหล	 และฉาบด้วยดินอีกครั้ง	 เทคนิคนี้มีการใช้มากในพื้นที่
ที่เกิดสงครามหรือมีการอพยพในพื้นที่ไม่สามารถเข้าไปถึงได้โดย
ง่าย	อาจมกีารส่งกระสอบทรายโดยทางเครือ่งบนิและส่งเจ้าหน้าที่
ไปช่วยแนะน�าวิธี	เพียง	1	-	2	คน	ก็สามารถสร้างบ้านได้ในระยะ
เวลาที่รวดเร็วหลังจากที่ทิ้งกระสอบทรายลงไป	ใช้เป็นเพียง	2	-	3	
วัน	ก็จะมีบ้านเกิดขึ้นจ�านวนมาก	แต่จะฉาบผนังได้ยาก
 การสร้างแบบใช้ฟางก่อฉาบด้วยดิน (Strawbale)

	 เป็นการใช้ฟางที่อัดเป็นก้อนมาก่อลักษณะเดียวกับการ
ก่ออิฐ	ท�าให้ผนังหนามาก	ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนได้ดี	ป้องกัน
ทัง้เสยีงและความร้อน	ถ้าบ้านมส่ีวนโค้งมากจะเปลอืงดบิฉาบ	และ
ถ้ามีความชื้นเข้าไปที่ฟางจะก่อให้เกิดความเสียหายที่โครงสร้าง	 
จึงมักถูกก�าหนดให้มีโครงสร้างอื่นช่วยเพิ่มความแข็งแรง

ขั้นตอนด�าเนินการก่อสร้าง

	 ขั้นตอนในการก่อสร้างบ้านดินจะแตกต่างจากการ
ก่อสร้างบ้านทั่วไป	 เนื่องจากบ้านดินไม่มีระบบโครงสร้าง	 แต่ใช้
ก�าแพงรับน�้าหนัก	 เพื่อให้การด�าเนินการก่อสร้างกระชับ	 ท�าได้
รวดเร็ว	การด�าเนินการก่อสร้างบ้านดินมีขั้นตอนดังนี้
 1. การเตรียมพื้นที่ส�าหรับปลูกบ้าน 
พื้นที่ส�าหรับท�าบ้านดิน	ควรเป็นพื้นที่ที่น�้าท่วมไม่ถึง	ไม่ใช่ทางน�้า
ไหลบ่า	หากเป็นพื้นที่ถมดินใหม่ควรถมทิ้งไว้ประมาณ	1	ปี	หรือ
ผ่านช่วงฤดูฝนสัก	1	ครั้ง	
 2 การท�าอิฐดิน ส�าหรับผู้ที่ออกแรงเป็นประจ�าจะท�าอิฐ
ดินได้วันละ	70	-	100	ก้อน	การตากอิฐดินใช้เวลาประมาณ	5-7	
วัน	เมื่อตากอิฐได้ประมาณ	2-3	วันให้พลิกอิฐขึ้นตั้งทางด้านแนว
นอน	และท�าการแต่งก้อนอฐิ	ในช่วงเวลานีจ้ะมฝีุน่กระจายออกมา
น้อย	 เมื่ออิฐแห้งสนิทดีแล้วควรน�าอิฐมากองรวมกันไว้กลางบ้าน	
เพื่อสะดวกและก่อก�าแพงได้รวดเร็ว	การขนย้ายควร	ท�าเพียงครั้ง
เดียวจากบริเวณตากอิฐมาที่กลางบ้าน	
 3. การท�ารากฐานบ้าน การท�ารากฐานบ้านดิน	ควรท�า
รากฐานให้เสรจ็และถมดนิให้เรยีบร้อยก่อนขนย้ายอฐิดนิขึน้มากอง
ไว้กลางบ้าน
 4. การก่อก�าแพงบ้าน หลังจากที่น�าอิฐดินมากองไว้ 
กลางบ้านเรียบร้อยแล้ว	 ช่วงแรกของการก่อก�าแพงบ้านจะเร็ว	 
หากก่อขึ้นสูง	 การท�างานอาจจะช้าลงเพราะต้องส่งอิฐดินขึ้นสูง	
ช่วงนี้อาจติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างได้	 หรืออาจจะเว้นช่องเอาไว้
ติดตั้งในช่วงฉาบ	 แรงงาน	3	 คนสามารถก่ออิฐดินได้วันละ	300	
-	500	ก้อน	
 5. การขดุบ่อส้วม	ในระหว่างทีด่�าเนนิการก่อก�าแพงบ้าน	
หากช่วงเย็น	วัสดุที่เตรียมไว้ส�าหรับก่อหมดอาจใช้ช่วงเวลานั้นขุด
บ่อส้วมได้	หรืออาจจะขุดหลังจากที่ก่อก�าแพงเสร็จ
 6. การเดินระบบไฟฟ้า ท่อน�้าดี ท่อน�้าเสีย	 ก่อนฉาบ
บ้าน	ควรเดินท่อน�้าดี	น�้าเสียและท่อส้วมให้เรียบร้อยก่อน	เพราะ
จะท�าให้ไม่ต้องเสียเวลา	เจาะก�าแพงหลังจากที่ฉาบเสร็จ	
 7. ฉาบก�าแพงบ้าน	การฉาบก�าแพงบ้าน	ควรฉาบก่อน
ที่จะขึ้นโครงสร้างหลังคา	เพราะหลังจากที่ฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
จะท�าให้ก�าแพงบ้านมคีวามแขง็แรงมากขึน้	และยงัช่วยให้แดดส่อง
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ก�าแพงบ้านได้เต็มที่	ช่วยให้ดินที่ฉาบแห้งเร็ว	
 8. ท�าโครงสร้างหลงัคา	โครงสร้างหลงัคาจะมส่ีวนทีเ่ชือ่ม
โยงกบัก�าแพงบ้าน	อาจจะท�าโครงสร้างหลงัคาไปพร้อมกบังานฉาบ
ได้	หลังจากที่วางอะเสของโครงสร้างหลังคาเสร็จแล้ว	อาจใช้ดิน
ผสมฟางฉาบปิดอะเสเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
 9. มงุหลงัคา	การมงุหลงัคาบ้าน	ควรมงุหลงัจากก�าแพง
บ้านแห้งสนิทดีแล้ว	จะช่วยให้การด�าเนินการเร็วขึ้น	
 10. ท�าเพดานบ้าน หลังจากมุงหลังคาบ้านเสร็จสิ้น	
ด�าเนินการท�าโครงสร้างเพดานและติดตั้งเพดานให้เสร็จสิ้น	 รวม
ทั้งทาสีเรียบให้เรียบร้อย	จะช่วยให้ไม่ต้องย้ายนั่งร้านหลายครั้ง
 11. ฉาบสี	หลังจากท�าเพดานบ้านเสร็จสิ้น	เริ่มต้นทาสี
ก�าแพงบ้าน	 ควรเริ่มด้านในบ้านก่อน	 เพราะภายในบ้านจะได้
รับแสงแดดน้อย	 และอากาศถ่ายเทได้ไม่ดีเท่าบริเวณนอกบ้าน	 
จะท�าให้สีแห้งช้า	เมื่อฉาบสีด้านในบ้านเสร็จเรียบร้อย	อาจจะเก็บ
รายละเอียดบริเวณขอบประตูหน้าต่าอีกครั้งแล้วท�าการฉาบสีพื้น
บ้านหรือปูกระเบื้องหากต้องการ	
 12. เทพื้น	การเทพื้น	หากเป็นพื้นดิน	อาจจะเทพื้นทิ้งไว้
หลงัจากฉาบก�าแพงบ้านเรยีบร้อยแล้ว	เพราะพืน้ดนิจะใช้เวลานาน
กว่าที่จะแห้งสนิท	อาจใช้เวลาอย่างน้อย	1	อาทิตย์	หากยังไม่ได้
มุงหลังคาจะช่วยให้พื้นแห้งไวขึ้น	 หากเป็นพื้นปูนสามารถเทหลัง
จากที่ทาสีบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 จะท�าให้ไม่ต้องจัดการกับสีที่
ฉาบและร่วงลงมามากนัก
 13. ติดตั้งบานประตู หน้าต่าง	หลังจากฉาบสีและเทพื้น
เสรจ็สิน้แล้ว	ท�าการตดิประตหูน้าต่างและทาส	ีควรหากระดาษหรอื
ผ้ายางรองพื้นกันสีตกลงพื้น
 14. ติดตั้งหลอดไฟ ติดตั้งสุขภัณฑ์	 ขั้นตอนสุดท้าย
เป็นการ	ติดตั้งระบบไฟฟ้า	ก๊อกน�้า	ชักโครก	ฯลฯ

ระยะเวลาและงบประมาณการสร้าง

 ถงึแม้บ้านดนิจะเป็นบ้านธรรมชาตทิีส่ามารถหาวสัดทุีอ่ยู่
รอบข้างน�ามาสร้างเป็นบ้านได้	แต่อย่างไรก็ตาม	วัสดุต่างๆ	ที่น�า
มาใช้ในการก่อสร้างบ้านดิน	เช่น	ฟางข้าว	แกลบ	ดิน	ฯลฯ	ก็จะ
มรีาคาทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละพืน้ที่	โดยบางพืน้ทีส่ามารถหาวสัดไุด้
ง่าย	วสัดบุางอย่างแทบจะได้มาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย	ดนิอาจจะขดุ
มาจากข้างบ้าน	หรืออาจจะไปน�าแกลบมาจากโรงสีภายในชุมชน	
บ้านดินในชนบทจึงใช้งบประมาณในการก่อสร้างน้อยมาก	 ส่วน
วัสดุส�าหรับก่อสร้างบ้านดินเป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการ
แปรรูป	 ดังนั้นการท�าอิฐดินหนึ่งก้อนต้องผ่านกระบวนการผสม
ผสานวตัถดุบิต่างๆ	เข้าด้วยกนั	และใช้แรงงานเหยยีบย�า่เพือ่ให้ได้
ก้อนอิฐตามจ�านวนที่ต้องการ	ซึ่งแตกต่างจากบ้านปกติ	วัสดุส่วน

ใหญ่ทีใ่ช้จะเป็นแบบกึง่ส�าเรจ็รปู	เช่นอฐิบลอ็ก	ดงันัน้บ้านดนิจงึใช้
แรงงานในการก่อสร้างมาก	แรงงาน	1	คน	อาจจะสามารถท�าอิฐ
ดินจนเสร็จสิ้น	70	ก้อนต่อวัน	การสร้างบ้านดินจึงต้องจ่ายค่าแรง
ในการก่อสร้างจะมากกว่าบ้านปกติ
	 การสร้างบ้านดิน	 หากไม่เน้นความประณีต	 สวยงาม	
เพยีงเป็นทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่รยีบง่าย	งบประมาณจะใช้น้อย	หากต้องการ
บ้านดนิทีม่คีณุภาพสงู	มคีวามประณตี	สวยงาม	จ�าเป็นต้องใช้ช่าง
ที่มีความช�านาญสูง	 และอาจต้องใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการ
ก่อสร้างที่นานขึ้น	 การฉาบสีบ้านแบบง่ายๆ	 ใช้เวลาเพียงครึ่งวัน
ส�าหรับบ้านหลังเล็ก	แต่ถ้าหากต้องการผิวที่ละเอียด	มีความแข็ง
แรงทนทาน	 จะต้องรีดให้ผิวเรียบและต้องฉาบหลายๆ	 ครั้ง	 ขั้น
ตอนเหล่านี้ท�าให้ต้นทุนในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นได้	
	 การรับจ้างสร้างบ้านดินในราคาถูกกว่าความเป็นจริง	
จะต้องด�าเนินการอย่างรีบร้อนเพื่อไม่ให้ขาดทุน	 ผลงานที่ออกมา
จึงไม่ดีเท่าที่ควร	และอาจเกิดปัญหาได้ในภายหลัง	การสร้างบ้าน
ดนิคณุภาพสงูขึน้อยูก่บัการเลอืกใช้วสัดทุีม่คีณุภาพและมรีาคาแพง	
ราคาของบ้านดนิอาจจะเท่ากบับ้านปกตหิรอืบางครัง้อาจจะมรีาคา
สูงกว่าบ้านปกติก็ได้	
	 ราคาของบ้านดนิขึน้อยูก่บัพืน้ทีท่ีจ่ะสร้าง	หากเป็นพืน้ที่
ในเมืองราคาของบ้านดินจะสูง	 เพราะต้องซื้อวัสดุทุกอย่าง	 เช่น
ในกรุงเทพ	 ต้องตอกเสาเข็ม	 บ้านดินในเมืองจึงมีราคาสูงกว่าใน
ชนบท	โดยปกตแิล้ว	การสร้างบ้านดนิจะไม่มค่ีาใช้จ่ายในส่วนของ
โครงสร้างและผนัง	ส�าหรับงบประมาณในการก่อสร้างบ้านดิน	จะ
ประมาณร้อยละ	60	-	70	ของราคาบ้านปกติ
	 บ้านดินขนาด	2	ห้องนอน	1	ห้องน�้า	มุงด้วยกระเบื้อง
ลอนสีขาว	 โครงหลังคาเหล็ก	มีห้องนั่งเล่น	 สามารถสร้างได้โดย
ใช้งบประมาณ	3.5	แสนบาท	หากสร้างในกรุงเทพฯ	งบประมาณ
อาจจะสูงขึ้นถึง	5.5	แสนบาท	เป็นต้น
	 หรือบ้านหลังเล็ก	ขนาด	3	x	3	เมตร	จ�านวนสองหลังคู่	
สร้างโดยใช้วัสดุที่หาได้ที่ชุมชนมั่นยืน	อ.เทพสถิต	จ.ชัยภูมิ	สร้าง
เองคนเดยีวโดยทีค่นสร้างมคีวามรูเ้รือ่งช่างอยูบ้่าง	ใช้งบประมาณ
การก่อสร้างทั้งหมด	ไม่ถึง	2,000	บาท	เป็นต้น

ปัญหาของบ้านดิน

	 ปัญหาของบ้านดินที่พบมากที่สุดคงไม่พ้นเรื่องน�้า	 โดย
เฉพาะฝนที่สาดใส่ผนังดิน	 เมื่อดินถูกน�้าก็ท�าให้เปื่อยหลุดลุ่ยทีละ
เลก็	ละน้อย	และในถิน่ทีม่ฝีนตกชกุกอ็าจปัญหาเรือ่งรา	ปัญหาอกี
ข้อทีพ่บตามบ้านเรอืนทัว่ไปคอืเรือ่งปลวก	ปลวกอาศยัดนิเปียกเพือ่
ใช้เป็นวัสดุส�าหรับท�าอุโมงค์ทางเดิน	 บ้านดินบางหลังจึงเป็นทาง
ผ่านให้ปลวกขึ้นไปสู่หลังคาได้โดยง่าย
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	 ในขณะที่เทคโนโลยีด้านการผลิตและอุตสาหกรรมได้
รับการพัฒนาอย่างเต็มที่	กระบวนการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม
ก็ได้เริ่มต้นอย่างช้าๆ	 เริ่มจากการอนุรักษ์ป่า	 ต่อต้านการใช้ยา
ฆ่าแมลง	 ต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์	 ต่อต้านโรงงานที่ท�าให้เกิดฝน
กรด	การสญูเสยีชัน้โอโซนและป่าไม้จนถงึภาวะโลกร้อนในปัจจบุนั
กระบวนการสร้างอาคารทีส่ร้างด้วยดนิและวสัดธุรรมชาตจิงึกลาย
เป็นหนึง่ในกระบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมและสิง่แวดล้อม	โดย
ไม่ได้มองเพยีงว่าน�าดนิมาท�าให้เป็นผนงัหรอือาคารเท่านัน้	แต่พดู
ถงึกระบวนการสร้างบ้านทีจ่ะไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อโลก	ซึง่รวม
ไปถึงความเชื่อและวิถีที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมและ
ความสามารถของมนุษย์ในการพึ่งพาตนเอง
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