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1.   บทนํา 

     ปัจจุบนัปฏิเสธไมไ่ดว้า่ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนทาํให้เกิดการตื"นตวัอยา่งมากในการประดิษฐ์คิดคน้
ผลิตภณัฑที์"เป็นมิตรกบัสิ"งแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิ"งในอุตสาหกรรมก่อสร้างที"มีความพยายามทดแทนวสัดุที"
ส่งผลกระทบกบัสิ"งแวดลอ้มสูงอยา่งปูนซิเมนตแ์ละคอนกรีตดว้ยวสัดุทดแทนอื"นๆรวมไปถึงการกลบัมาใชว้สัดุ
จากธรรมชาติที"มีการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกตํ"าตั7งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการเสื"อมสภาพ ดงันั7นทั"วโลก
จึงใหค้วามสาํคญัในเรื"องการลดปริมาณกา๊ซคาร์บอนไดออกไซดที์"เกิดจากกิจกรรมต่างๆที"เกิดขึ7นบนโลก มีการ
นาํหลกัการต่างๆมาใช ้ตวัอยา่งเช่น การประเมิน Life Cycle Assessment (LCA) ซึ" งเป็นวธีิการประเมินปัญหาและ
ผลกระทบต่อสิ"งแวดลอ้มในเชิงปริมาณ เพื"อนาํผลไปใชใ้นการกาํหนดนโยบายการออกแบบผลิตภณัฑ ์  การปรับ
กระบวนการผลิต  หรือเพิ"มทางเลือกในการผลิตเพื"อลดผลกระทบต่อสิ"งแวดลอ้มใหมี้การใชท้รัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ สาํหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างไดมี้การออกขอ้กาํหนดและมาตรฐานของการออกแบบโดยกร
คาํนึงถึงการอนุรักษพ์ลงังานและเป็นมิตรกบัสิ"งแวดลอ้มอาทิเช่น มาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) ที"พฒันาโดย U.S. Green Building Council [1,2] สาํหรับงานวจิยัเพื"อหาวสัดุทดแทน
ซีเมนตห์รือคอนกรีตกไ็ดรั้บความสนใจจากนกัวจิยัทั"วโลก เช่นไดมี้การพฒันาคอนกรีตสีเขียว (Green Concrete) 
และคอนกรีตที"ไมใ่ชปู้นซีเมนตห์รือจีโอพอลีเมอร์(Geopolymer) คอนกรีตเป็นตน้ [3]  
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รูปที" 1 แสดงองคป์ระกอบหลกัของผลิตภณัฑจ์ากวสัดุที"เป็นมิตรกบัสิ"งแวดลอ้ม 

 อีกแนวทางหนึ" งที"สําคญัสําหรับการพฒันาวสัดุก่อสร้างที"เป็นมิตรกบัสิ" งแวดล้อมคือการปฏิเสธการใช้
ซีเมนต์และวสัดุสังเคราะห์อยา่งสิ7นเชิง หรือการใชว้สัดุที"เป็นมิตรกบัสิ"งแวดลอ้ม (Eco-Friendly Materials) ที"มี
ความเป็นมิตรกบัสิ"งแวดลอ้มในทุกขั7นตอน โดยองค์ประกอบของการพฒันาวสัดุดงักล่าวแสดงในรูปที" 1 การ
กลบัไปใชว้สัดุจากธรรมชาติ ที"ไม่ไดผ้า่นการสังเคราะห์ ที"มีผลกระทบต่อสิ"งแวดลอ้มตํ"าตั7งแต่วตัถุดิบ การผลิต 
การใช้งานตลอดจนการย่อยสลายก็กําลังได้รับความนิยมในหลายภูมิภาคทั"วโลก อาทิเช่นบ้านดินที" เป็น
สิ"งก่อสร้างจากวสัดุธรรมชาติ ประกอบดว้ย ดินเหนียวและวสัดุปรับสภาพดิน (Stabilizer) เช่น ทราย เส้นใย และ
นํ7 า ที"มีประวติัการก่อสร้างมานานนบัพนัปี  หลายแห่งยงัคงสภาพและมีการใช้งานมาจนถึงปัจจุบนั  โดยดิน
เหนียวจะทาํหนา้ที"ในการยึดประสาน ส่วนวสัดุปรับสภาพมกัใชเ้ส้นใยเพื"อลดการหดตวัแตกร้าวของดินเมื"อแห้ง
ตวั สาํหรับเส้นใยที"ใชม้กันาํมาจากวสัดุเหลือใชจ้ากธรรมชาติในทอ้งถิ"น อาทิเช่น ฟางขา้ว แกลบ และใยมะพร้าว
เป็นตน้[4]  
 เป็นที"ยอมรับกนัทั"วโลกวา่การประยุกตใ์ชร้ะบบหญา้แฝกในการอนุรักษดิ์นและนํ7 าถือเป็นระบบธรรมชาติ
ที"มีประสิทธิภาพมากที"สุดดงัจะเห็นไดจ้ากงานวิจยัที"เกี"ยวขอ้งต่างๆทั"วโลก อาทิเช่นการประยุกต์ใชระบบหญา้
แฝกในการป้องกนัการพงัทลายของดินที"ประเทศมาดากสัการ์[5] หรือแมก้ระทั"งในการประยุกตใ์ชก้ารปลูกแบบ
ใยแมมุมเพื"อป้องกนัการกดัเซาะของนํ7าบริเวณคอสะพานที"ประเทศอินเดีย[6] ดงัแสดงในรูปที" 2 และ3 ตามลาํดบั  
 
  
 
 
 
 
 
 รูปที" 2 การใช้ระบบหญา้แฝกเพื"อป้องกนัการพงัทลายของดินของภูเขาที"มีความลาดชนัสูงที"ประเทศ มาร์
ดากสัการ์ [5] 



  
 
 
 
  
 
 
                               
 รูปที" 6 การใชร้ะบบหญา้แฝกแบบใยแมงมุมในการป้องกนัการชะลา้งของนํ7 าบริเวณคอสะพาน ที"ประเทศ
อินเดีย [6] 
 
 สาํหรับประเทศไทยไดมี้การรณรงคก์ารปลูกหญา้แฝกเพื"อการอนุรักษดิ์นและนํ7 าของหน่วยงานที"เกี"ยวขอ้ง
หลายหน่วยงาน ทาํให้ปัจจุบนัมีการปลูกหญ้าแฝกเพื"อวตัถุประสงค์ดงักล่าวทั"วประเทศอย่างไรก็ตามการให้
เกษตรกรปลูกเพื"อวตัถุประสงค์ในการอนุรักษ์ดินและนํ7 าเป็นหลักนั7นก็ยงัไม่น่าที"จะเพียงพอในการจูงใจให้
เกษตรกรมากนกั ทั7งนี7 การปลูกหญา้แฝกจาํเป็นตอ้งมีการดูแลรักษาดว้ยการตดัใบออกดว้ยเหตุผลต่างๆกนั เช่น
เพื"อใหก้ระชุ่มกระชวย เพิ"มการแตกกอและลดปัญหาอคัคีภยัในหนา้แลง้เป็นตน้ การใชป้ระโยชน์จากใบหญา้แฝก
ถึงแมจ้ะมีการนาํไปประยุกตใ์ชใ้นรูปแบบต่างๆอาทิเช่น การนาํไปทาํวสัดุคลุมดิน มุงหลงัคา งานหตัถกรรมและ
อาหารสัตวก์็ยงัไม่เพียงพอต่อปริมาณใบหญา้แฝกที"เกิดขึ7นทาํให้ตอ้งมีการเผาทาํลายเป็นจาํนวนมากซึ" งในที"สุดก็
จะส่งผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนเพิ"มขึ7น อย่างไรก็ตามได้มีงานวิจยัที"นาํใบหญา้แฝกมาใช้ในการเป็นวสัดุ
สาํหรับปรับสภาพในรูปแบบต่างร่วมกบัดินเหนียว เพื"อใชใ้นงานทางวศิวกรรมโยธาอยา่งประสบผลสําเร็จ [7-10] 
ดงันั7นบทความนี7 จึงมีวตัถุประสงคเ์พื"อรวบรวมงานวิจยัที"เกี"ยวขอ้งกบั การใชป้ระโยชน์จากใบหญา้แฝกในการใช้
เป็นวสัดุก่อสร้างตน้ทุนตํ"าในรูปแบบต่างๆไดแ้ก่ การพฒันาอิฐดินดิบผสมเส้นใยหญา้แฝก การพฒันายุง้ฉางดิน
เหนียวหญา้แฝก การพฒันาแทง่ดินเหนียวหญา้แฝกแบบหล่อสําเร็จ และการพฒันาเสานาํทางตน้ทุนตํ"าจากการใช้
ดินเหนียวเสริมเส้นใยหญา้แฝก เพื"อที"จะเป็นประโยชน์ต่อผูที้"สนใจสามารถนาํไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

2.  คุณสมบัติสําคัญของใบหญ้าแฝกและดินเหนียวกบัการใช้ประโยชน์ทางวศิวกรรมโยธา 

2.1 หญ้าแฝก (Vetiver Grass)  

 การปลูกหญา้แฝกไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคใ์ดควรจะทาํการตดัใขออกเมื"อถึงระยะเวลาที"เหมาะสมทั7งนี7 เพื"อ
วตัถุประสงคต่์างๆกนัไปเช่น เพื"อทาํให้กระชุ่มกระชวย (Rejuvenetion) เพื"อให้แตกหน่อ เพื"อป้องกนัไม่ให้ออก
ดอก และเพื"อป้องกนัไฟไหมเ้ป็นตน้ ทั7งนี7 ใบหญา้แฝกที"ถูกตดัสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลายอาทิเช่น 
วสัดุคลุมดิน ปุ๋ยหมกั งานหตัถกรรม วสัดุมุงหลงัคาและเชื7อเพลิงเขียว โดยการตดัใบหญา้แฝกจะตอ้งตดัให้เหลือ 



กอหญา้สูงขึ7นจากระดบัพื7นดินประมาณ 
ไม่เพียงพอต่อปริมาณวตัถุดิบหรือใบหญ้าแฝกที"เกิ
ทางออ้ม เนื"องจากการใชป้ระโยชน์จากหญา้แฝกยงัมีนอ้ยเกินไปทาํให้ยงัไม่สามารถจูงใจเกษตรกร
เทา่ที"ควร อยา่งไรกต็าม จากงานวจิยัของ พิชยัและธรรมนูญ และ รัฐภูมิและคณะ
หญ้าแฝกในการนํามาใช้เป็นเส้นใยเพื"อเสริมความแข็งแรงกบัวสัดุเช่นดินเหนียวและทราย และจากผลการ
ทดสอบพบวา่ใบหญา้แฝกมีความแขง็แรง สามารถเสริมคุณสมบติัของดินเหนียวและวสัดุธรรมชาติไดเ้ป็นอยา่งดี
สามารถลดการหดตวัและแตกร้าวได้ โดยกาํลังรับ
เหมาะสมจะอยูที่"ประมาณ 10-14% หรือใชเ้วลาในการตาก
พบวา่ค่ากาํลงัรับแรงดึงเฉลี"ยสําหรับใบหญา้แฝกที" โคนใบ กลางใบและปลายใบมีค่า
ตารางเซนติเมตรดงัแสดงในรูปที" 4
ส่งผลใหค้วามสามารถในการรับแรงดึงลดลง
 
 
 
 
 
 
 

รูปที" 4 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งกาํลงัรับแรงดึงเฉลี"ยของใบหญา้แฝกและระยะเวลาในการตากหญา้แฝก 

2.2 ดินเหนียว (Ball Clay) 
 ดินเหนียวเป็นดินที"เหมาะสมสําหรับการใช้เป็นวสัดุเชื"อมประสานในการพฒันาวสัดุก่อสร้างเนื"องจาก
อนุภาคของดินเหนียวมีลกัษณะเป็นแผน่ของสารประกอบที"เรียงซ้อนกนัเป็นชั7น
เหมาะสมจะสามารถยึดเกาะสารอื"นไดดี้
พื7นที"ผิวจาํเพาะสูง และเมื"อแห้งจะเกาะยึดหรือมีความเชื"อมแน่นไดดี้
เม็ดทราย ดินเหนียวไม่ปรากฏตวัเป็นอนุภาคเดี"ยว
พองตวั (Swelling behavior) เมื"อไดรั้บนํ7า
ดินจะเกิดช่องระหวา่งอนุภาคที"มีขนาดเล็ก
อุม้นํ7าไดม้าก แต่มีความสามารถตํ"าในกา
มีคุณสมบติัแตกต่างกนัไป ดงันั7นในการนาํดินเหนียวมาใช้งานจาํเป็นอยา่งยิ"งที"จะตอ้งมีกระบวนการปรับสภาพ
(Stabilize) โดยการตากแดดเพื"อไล่นํ7าที"คา้งอยูใ่นช่องวา่งระหวา่งอนุภาคของเม็ดดินออกให้มากที"
การหมกัดว้ยปริมาณนํ7 าที"เหมาะสม และ

กอหญา้สูงขึ7นจากระดบัพื7นดินประมาณ 20-30 เซนติเมตร [7] อยา่งไรกต็ามปริมาณของผลิตภณัฑ์จากหญา้แฝกยงั
อปริมาณวตัถุดิบหรือใบหญ้าแฝกที"เกิดขึ7น และผลิตผลจากหญ้าแฝกยงัเป็นประโยชนแต่เพียง

จากหญา้แฝกยงัมีนอ้ยเกินไปทาํให้ยงัไม่สามารถจูงใจเกษตรกร
เทา่ที"ควร อยา่งไรกต็าม จากงานวจิยัของ พิชยัและธรรมนูญ และ รัฐภูมิและคณะฯ [8-11

เป็นเส้นใยเพื"อเสริมความแข็งแรงกบัวสัดุเช่นดินเหนียวและทราย และจากผลการ
ทดสอบพบวา่ใบหญา้แฝกมีความแขง็แรง สามารถเสริมคุณสมบติัของดินเหนียวและวสัดุธรรมชาติไดเ้ป็นอยา่งดี
สามารถลดการหดตวัและแตกร้าวได้ โดยกาํลังรับแรงดึงของใบหญ้าแฝกที"ทาํการตาก

หรือใชเ้วลาในการตากแดดไม่เกิน 14 วนั และจากการทดสอบกาํลงัรับแรงดึง
สําหรับใบหญา้แฝกที" โคนใบ กลางใบและปลายใบมีค่าประมาณ 

4 จากผลการทดสอบยงัพบอีกวา่การตากหญา้แฝกให้มีความแห้งเกินไปจะ
ส่งผลใหค้วามสามารถในการรับแรงดึงลดลง 

แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งกาํลงัรับแรงดึงเฉลี"ยของใบหญา้แฝกและระยะเวลาในการตากหญา้แฝก 
 

ดินเหนียวเป็นดินที"เหมาะสมสําหรับการใช้เป็นวสัดุเชื"อมประสานในการพฒันาวสัดุก่อสร้างเนื"องจาก
อนุภาคของดินเหนียวมีลกัษณะเป็นแผน่ของสารประกอบที"เรียงซ้อนกนัเป็นชั7น ๆ เมื"อเปียกนํ7 าหรือมีความชื7น
เหมาะสมจะสามารถยึดเกาะสารอื"นไดดี้ โดยมีลกัษณะเหนียวและลื"นสามารถปั7 นเป็นรูปต่าง

และเมื"อแห้งจะเกาะยึดหรือมีความเชื"อมแน่นไดดี้ โดยมีลกัษณะเป็นกอ้นแข็ง
ดินเหนียวไม่ปรากฏตวัเป็นอนุภาคเดี"ยว แต่จะเกาะกนัเป็นกลุ่มกอ้น และดินเหนียวบางชนิ

เมื"อไดรั้บนํ7า และหดตวัเมื"อสูญเสียนํ7า ทั7งนี7  อนุภาคดินเหนียวเมื"อเรียงตวักนัเป็นกอ้น
ดินจะเกิดช่องระหวา่งอนุภาคที"มีขนาดเล็ก และมีปริมาตรรวมของช่องวา่งเป็นปริมาณมากจึง

แต่มีความสามารถตํ"าในการระบายนํ7าและอากาศ [8] ทั7งนี7 คุณสมบติัของดินเหนียวในแต่ละทอ้งที"จ
ในการนาํดินเหนียวมาใช้งานจาํเป็นอยา่งยิ"งที"จะตอ้งมีกระบวนการปรับสภาพ

โดยการตากแดดเพื"อไล่นํ7าที"คา้งอยูใ่นช่องวา่งระหวา่งอนุภาคของเม็ดดินออกให้มากที"
การหมกัดว้ยปริมาณนํ7 าที"เหมาะสม และเติมวสัดุปรับสภาพ(Stabilizer) เช่นทรายหรือเส้นใย เพื"อให้ภายหลงัจาก

อยา่งไรกต็ามปริมาณของผลิตภณัฑ์จากหญา้แฝกยงั
ผลิตผลจากหญ้าแฝกยงัเป็นประโยชนแต่เพียง

จากหญา้แฝกยงัมีนอ้ยเกินไปทาํให้ยงัไม่สามารถจูงใจเกษตรกรในการปลูกได้
1] ไดท้าํการประยุกตใ์ชใ้บ

เป็นเส้นใยเพื"อเสริมความแข็งแรงกบัวสัดุเช่นดินเหนียวและทราย และจากผลการ
ทดสอบพบวา่ใบหญา้แฝกมีความแขง็แรง สามารถเสริมคุณสมบติัของดินเหนียวและวสัดุธรรมชาติไดเ้ป็นอยา่งดี 

แรงดึงของใบหญ้าแฝกที"ทาํการตากแดดให้มีความชื7นที"
วนั และจากการทดสอบกาํลงัรับแรงดึง

ประมาณ 80 กิโลกรัมต่อ
จากผลการทดสอบยงัพบอีกวา่การตากหญา้แฝกให้มีความแห้งเกินไปจะ

แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งกาํลงัรับแรงดึงเฉลี"ยของใบหญา้แฝกและระยะเวลาในการตากหญา้แฝก [11] 

ดินเหนียวเป็นดินที"เหมาะสมสําหรับการใช้เป็นวสัดุเชื"อมประสานในการพฒันาวสัดุก่อสร้างเนื"องจาก
เมื"อเปียกนํ7 าหรือมีความชื7น

โดยมีลกัษณะเหนียวและลื"นสามารถปั7 นเป็นรูปต่าง ๆ ได ้ เนื"องจากมี
โดยมีลกัษณะเป็นกอ้นแข็ง สากมือ คลา้ย

และดินเหนียวบางชนิดสามารถ
อนุภาคดินเหนียวเมื"อเรียงตวักนัเป็นกอ้น

และมีปริมาตรรวมของช่องวา่งเป็นปริมาณมากจึง มีความพรุนสูง และ
ทั7งนี7 คุณสมบติัของดินเหนียวในแต่ละทอ้งที"จะ

ในการนาํดินเหนียวมาใช้งานจาํเป็นอยา่งยิ"งที"จะตอ้งมีกระบวนการปรับสภาพ 
โดยการตากแดดเพื"อไล่นํ7าที"คา้งอยูใ่นช่องวา่งระหวา่งอนุภาคของเม็ดดินออกให้มากที"สุด ก่อนที"จะทาํ

เช่นทรายหรือเส้นใย เพื"อให้ภายหลงัจาก



การแหง้ตวัมีการหดตวันอ้ยลง ลดการแตกร้าว ผิดรูป และเพิ"มความแข็งแรง ทั7งนี7สัดส่วนที"เหมาะสมจะขึ7นอยูก่บั
คุณสมบติัของวสัดุในทอ้งถิ"นจึงควรมีการทดสอบเพื"อหาสัดส่วนที"เหมาะสม(Optimum proportions) ก่อน
นาํมาใชง้าน รูปที" 5-6 แสดงขั7นตอนสาํคญัในการปรับสภาพดินก่อนการขึ7นรูป  
 

 
รูปที" 5 แสดงขั7นตอนการตากดินเหนียวเพื"อไล่ความชื7นระหวา่งอนุภาคเมด็ดิน [8] 

 

 

 

                                                  

 
 

รูปที" 6 แสดงขั7นตอนการนวดดินและการปรับสภาพดว้ยเส้นใยหญา้แฝก [8] 
 

3. การประยุกต์ใช้ใบหญ้าแฝกเพื อเป็นวสัดุก่อสร้างต้นทุนตํ า 
 สาํหรับแนวทางในการนาํใบหญา้แฝกมาประยุกตใ์ชเ้พื"อเป็นวสัดุก่อสร้างนั7นสามารถทาํไดห้ลากหลายใน
ที"นี7 จะเน้นการใช้เส้นใยจากใบหญา้แฝกร่วมกบัดินเหนียวเพื"อเป็นวสัดุก่อสร้างต่างๆคือ อิฐดินดิบเสริมเส้นใย
หญา้แฝก [8] ยุง้ฉางหญา้แฝกดินเหนียว [9] แท่งดินเหนียวหญา้แฝกแบบหล่อสําเร็จ [10] และหลกันาํทางหญา้
แฝกดินเหนียว [11] รวมถึงการป้องกนันํ7 าและเพิ"มความคงทน โดยหลกัการพฒันาและคุณสมบติัสําคญั ตลอดจน
ประโยชน์จากการใชง้านวสัดุดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี7  
 

3.1 อฐิดินดิบเสริมเส้นใยหญ้าแฝกเพื อการก่อสร้างบ้านดิน 
  ปัญหาหลกัของการทาํอิฐดินดิบในการสร้างบา้นดินคือการแตกร้าวไดง่้าย และไม่สามารถทาํการขนส่งได้
เพราะจะเกิดการแตกร้าวเสียหาย ถึงแมจ้ะมีการปรับสภาพดว้ยแกลบแลว้ก็ตาม เมื"อไม่นานมานี7  รัฐภูมิและคณะฯ 
[8] ไดท้าํการพฒันาคุณสมบติัของอิฐดินดิบโดยนาํมาเสริมความแข็งแรงและปรับสภาพดว้ยเส้นใยหญา้แฝกตาก
แหง้ขนาด 3-5 เซ็นติเมตรและทราย เพื"อลดปัญหาการแตกร้าวและการหดตวั จากผลการทดสอบพบวา่ส่วนผสมที"



เหมาะสมในการขึ7นรูปอิฐดินดิบที"ทาํให้ไดคุ้ณสมบติัที"เหมาะสมที"สุดคือ ดินเหนียว : ทราย : นํ7 า : หญา้แฝก มีค่า
เท่ากบั 1: 0.15 : 1 : 0.5 โดยปริมาตร จากผลการทดสอบคุณสมบติัที"ไดพ้บวา่การเพิ"มปริมาณเส้นใยจะทาํให้ลด
ความหนาแน่นและกาํลงัรับแรงอดัอยา่งมีนยัสําคญั แต่การเพิ"มเส้นใยหญา้แฝกไม่เกิน 60% โดยปริมาตรสามารถ
เพิ"มความสามารถในการรับแรงดดั (Flexural strength) ไดเ้ล็กน้อย ยิ"งไปกวา่นั7นจากผลการทดสอบความเป็น
ฉนวนของอิฐดินดิบผสมหญา้แฝกพบวา่มีประสิทธิภาพดีกวา่อิฐดินดิบลว้น อิฐมวลเบาและผนงัก่ออิฐมอญ รูปที" 
7และ8 แสดงการทดสอบกาํลงัรับแรงอดัของกาํแพงอิฐดินดิบเสริมเส้นใยหญา้แฝก และแบบจาํลองแสดงการ
ทดสอบความเป็นฉนวนของกาํแพงอิฐดินดิบหญา้แฝกเทียบกบักาํแพงชนิดต่างๆ ตามลาํดบั 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที" 7 แสดงการทดสอบวดัแรงแบกทานกาํแพงอิฐดินดิบผสมหญา้แฝก ณ สถาบนัเทคโนยแีห่งเอเชีย [8] 
 

 
รูปที" 8 แสดงแบบจาํลองการทดสอบความเป็นฉนวนของผนงัอิฐดินดิบผสมหญา้แฝกเทียบกบักาํแพงแบบต่างๆ 
[8] 
 

3.2 ยุ้งฉางหญ้าแฝกดินเหนียว 

 ธรรมนูญและพิชยั [9] ไดท้าํการวิจยัและพฒันายุง้ฉางหญา้แฝกดินเหนียวขึ7น โดยการสร้างแท่งหญา้แฝก
ดินเหนียวรูปทรงกระบอกขึ7น เพื"อเป็นโครงสร้างกาํแพงรับนํ7 าหนกัและมีการใชร้ะบบฐานรองรับแบบคอนกรีต
เสริมเหล็กร่วมกบัโครงหลงัคาไมมุ้งดว้ยแฝก แทง่หญา้แฝกดินเหนียวทาํขึ7นจากหญา้แฝกตากแห้งขนาดความยาว



ประมาณ 0.8-1.0 เมตร ซึ" งเป็นความยางของใบหญา้แฝกที"ตอ้งทาํการตดัในรอบหกถึงแปดเดือนดว้ยวตัถุประสงค์
ดงัไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ จากนั7นจะนาํเส้นหญา้แฝกมาชุบนํ7 าดินเหนียว(Clay slurry) แลว้บีบรูดให้รวมกนัเป็นกาํ
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ 4-6 เซนติเมตร นาํไปดดัให้มีรูปร่างตามลกัษณะของโครงสร้างกาํแพงรับ
นํ7 าหนกัที"ออกแบบไวด้งัแสดงในรูปที" 9และ10 จากผลการทดสอบพบวา่แท่งหญา้แฝกดินเหนียวที"พฒันาขึ7นมี
ความแขง็แรงมากโดยมีคา่กาํลงัรับแรงอดัตามแนวแกนถึง 28 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรซึ" งมีค่าใกลเ้คียงกบัอิฐ
บล็อคก่อสร้างตามมาตรฐาน มอก. และมีค่ากาํลงัรับแรงดดัประมาณ 23 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ" งถือเป็น
คา่ที"สูงมากสาํหรับวสัดุที"พฒันาขึ7นมาจากดินเหนียวและเส้นใยจากธรรมชาติ ยิ"งไปกวา่นั7นจากผลการทดสอบการ
เปลี"ยนแปลงอุณหภูมิภายในยุง้ฉางที"พฒันาขึ7นพบวา่ในช่วงเวลา24 ชั"วโมง มีการเปลี"ยนแปลงอุณหภูมิภายในนอ้ย
มากเพียง 2-3 องศาเซลเซียสเมื"อเทียบกบัอุณหภูมิที"ผิวภายนอกที"มีการเปลี"ยนแปลงระหวา่งวนัมากกวา่ 12-15 
องศาเซลเซียส และโครงการวิจยัดงักล่าวไดท้าํการจดสิทธิบตัรและตน้แบบของงานวิจยันี7 ไดน้าํไปติดตั7งเพื"อใช้
เป็นตวัอยา่งแก่เกษตรกรในชนบทในการเก็บขา้วเปลือก ณ โครงการส่วนพระองค์ พระตาํหนกัจิตรลดา โดยมี
ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง3 เมตร สูงประมาณ 5 เมตรและสามารถเก็บขา้วไดป้ระมาณ 10 เกวียน ดงัแสดงในรูปที" 
11 

 
 

รูปที" 9 แสดงวธีิการขึ7นรูปแท่งหญา้แฝกดินเหนียว [9] 
 

 
รูปที" 10 การสร้างกาํแพงรับนํ7าหนกัดว้ยแทง่หญา้แฝกดินเหนียว [9] 



 
 

รูปที" 11 ยุง้ฉางหญา้แฝกดินเหนียวตน้แบบ [11] 
 

3.3 ชิYนส่วนโครงสร้างดินเหนียวหญ้าแฝกแบบหล่อสําเร็จ (Prefabricated vetiver clay composite structural 

members) 
 ธรรมนูญและพิชยั [10] ไดท้าํการพฒันาเครื"องขึ7นรูปชิ7นส่วนของโครงสร้างจากดินเหนียวและหญา้แฝกขึ7น 
เพื"อใชใ้นการก่อสร้างบา้นตน้ทุนตํ"า วสัดุหลกัในการใชง้านยงัคงเป็นหญา้แฝกยาวประมาณ 0.8-1.2 เมตร ร่วมกบั
นํ7 าดินเหนียวเขม้ขน้ จากนั7นนาํมาอดัขึ7นรูปดว้ยเครื"องอดัชิ7นส่วนโครงสร้างที"ไดป้ระดิษฐ์ขึ7นดงัแสดงในรูปที" 12 
มีการออกแบบชิ7นส่วนต่างๆเพื"อเป็นกาํแพงรับนํ7 าหนกั (Load bearing wall) อยา่งเหมาะสมพร้อมทั7งรอยต่อ
โครงสร้างสามารถเสริมกาํลงัดว้ยไมไ้ผเ่พื"อเพิ"มความแข็งแรง ทั7งนี7 น่าจะสามารถนาํมาเป็นเครื"องตน้แบบสําหรับ
อุตสาหกรรมการก่อสร้างบา้นดินไดห้ากไดรั้บการต่อยอดงานวจิยัต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที" 12 แสดงเครื"องตน้แบบสาํหรับการผลิตชิ7นส่วนโครงสร้างแบบหล่อสาํเร็จจากหญา้แฝกดินเหนียว [10] 

 
 
 



3.4 หลกันําทางหญ้าแฝกดินเหนียว 

 จากงานวจิยัที"ผา่นมาจะเห็นไดว้า่ดินเหนียวที"เสริมดว้ยเส้นใยหญา้แฝกถือเป็นวสัดุธรรมชาติ ที"มีคุณสมบติั
ทั7งทางกลและกายภาพที"เหมาะสม สามารถนาํมาเป็นวสัดุก่อสร้างตน้ทุนตํ"าที"มีความเป็นมิตรกบัสิ"งแวดลอ้ม เมื"อ
ไมน่านมานี7  รัฐภูมิและคณะฯ [11] ไดท้าํการพฒันาเสานาํทางจากหญา้แฝกดินเหนียวขึ7นเพื"อใชเ้พิ"มความปลอดภยั
สาํหรับถนนในชนบท               เสานาํทาง (Guide post) หมายถึง หลกัไม ้คอนกรีต โลหะ หรืออโลหะอื"นๆ และมี
การติดตั7งแถบสะทอ้นแสง หรือเป้าสะทอ้นแสงซึ" งมีคุณสมบติัสะทอ้นแสง ให้มองเห็นไดอ้ยา่งชัดเจนในเวลา
กลางคืน รูปที" 13 แสดงหลกันาํทางคอนกรีตเสริมเหล็กตามมาตรฐานกรมทางหลวง ในปัจจุบนัมีถนนที"อยูภ่ายใต้
การดูแลของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ"นอีกจาํนวนมากที"ยงัไม่สามารถ
ติดตั7งเสานาํทางไดอ้ย่างทั"วถึง ทั7งนี7 เนื"องจากเสานาํทางที"ทาํจากคอนกรีตเสริมเหล็กมีตน้ทุนในการผลิตต่อชิ7น
คอ่นขา้งสูง อีกทั7งหลกันาํทางจากคอนกรีตและโลหะอาจก่อใหเ้กดอนัตรายจากการชนของผูข้บัขี" และทาํดว้ยวสัดุ
ที"ไม่เป็นมิตรกบัสิ"งแวดลอ้มทางคณะผูว้ิจยัจึงทาํการพฒันาหลกันาํทางที"เป็นมิตรกบัสิ"งแวดลอ้มจากดินเหนียว
ผสมเส้นใยหญา้แฝกขึ7น โดยทาํการออกแบบส่วนผสมและทดสอบเพื"อให้ไดห้ลกันาํทางที"เหมาะสมสําหรับการ
ใชง้านที"สุดทั7งในดา้นคุณสมบติัทางกายภาพ ทางกลและความทนทาน  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที" 13 แสดงหลกันาํทางคอนกรีตเสริมเหล็กตามมาตรฐานกรมทางหลวง 
จากผลการทดสอบพบวา่ ส่วนผสมในการขึ7นรูปที"เหมาะสมที"สุดประกอบดว้ย ดินเหนียว : ทราย : นํ7 า : 

หญา้แฝกแปรรูปขนาด 3-5 ซ.ม. มีคา่เทา่กบั 1:0.3:0.5:0.6 โดยปริมาตร และ เสริมดว้ยแทง่หญา้แฝกเส้นยาวกบัดิน
เหนียว (Vetiver clay bundles) จาํนวนสองชั7นมีความเหมาะสมในการนาํไปใชง้านที"สุด สามารถขึ7นรูปไดแ้ท่งเสา
นาํทางที"ไม่มีการแอ่นตวั,ไม่แตกร้าว และ ไม่เปลี"ยนรูปร่างเมื"อแข็งตวั มีความสามารถในการรับแรงดดัที" 0.92 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรและผลการทดสอบความทนทานต่อการผุกร่อนตามมาตรฐาน American Wood 
Protection Association (AWPA) E7-09 [12] พบวา่ เสานาํทางดินเหนียวหญา้แฝก สามารถทนทานต่อการผุกร่อน 
แทบไมพ่บร่องรอยการกดักินของปลวก และจากผลการทดสอบสามารถนาํไปคาดคะเนอายุการใชง้านไดเ้ท่ากบั 
46 สัปดาห์ หรือประมาณ 1 ปี รูปที" 14 แสดงการทดสอบความทนทานตามมาตรฐาน AWPA E7-09 ราคาตน้ทุน



การผลิตเสานาํทางหญ้าแฝกดินเหนียวมีค่าประมาณ 9 บาทต่อตน้ ในขณะที"เสานาํทางที"ทาํจากคอนกรีตมี
ค่าประมาณ109 บาทต่อตน้ เมื"อวิเคราะห์ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยมีการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิที"
ระยะเวลา 10 ปี โดยพิจารณาจากอายกุารใชง้านดว้ย พบวา่เสานาํทางดินเหนียวผสมเส้นใยหญา้แฝกมีความคุม้ค่า
กวา่เสานาํทางมาตรฐานกรมทางหลวง ปัจจุบนัมีการติดตั7งเสานาํทางหญา้แฝกดินเหนียว บนทางหลวงหมายเลข 
104 ช่วงวงัเจา้-ตาก และในทางหลวงสาย ตาก-แม่สอด ในจุดโคง้ที"ไม่มีไฟและแผงกั7นนาํทาง รวมเป็นระยะทาง
กวา่ 1 กิโลเมตร ดงัแสดงในรูปที" 15 สามารถเพิ"มประสิทธิภาพในการขบัขี"ยานพาหนะของผูส้ัญจรไดเ้ป็นอยา่งดี  
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 

รูปที" 14 แสดงการทดสอบความทนทานตามมาตรฐาน AWPA E7-09 [12] 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที" 14 แสดงการติดตั7งเพื"อการใชง้านบนทางหลวงหมายเลข 304 ช่วง วงัเจา้-ตาก จ.ตาก และทางหลวงสายตาก-
แมส่อด  
 
3.5 การป้องกนันํYาและเพิ มความคงทน 

 ขอ้ดอ้ยประการหนึ" งสําหรับการใช้วสัดุเชื"อมประสานจากดินเหนียวคือ ความคงทนและการตา้นทานต่อ
การชะลา้ง อยา่งไรก็ตามไดมี้งานวิจยัที"เกี"ยวขอ้งไดท้าํการศึกษาและพฒันาวสัดุปรับสภาพ(Stabilizer) เพื"อใชใ้น
การผสมหรือเคลือบผวิวสัดุ ทาํใหว้สัดุจากดินเหนียวมีความสามารถในการทนต่อการชะลา้งขึ7น โดยแบ่งเป็นวสัดุ



จากธรรมชาติอาทิเช่น มูลววั (Cow dung) กากนํ7 าตาล (Molasses) แป้งเปียก ยางพารา และใบบวัตากแห้งบดเป็น
ตน้ ซึ" งวสัดุเหล่านี7หากมีการใส่ในอตัราส่วนผสมที"พอเหมาะลงไปในอิฐดินดิบหรือส่วนผสมสําหรับการเคลือบ
ผิววสัดุจากดินเหนียวจะมีผลทาํให้ลดช่องว่างในอนุภาคเม็ดดินหรือเคลือบผิวผนังดิน ทาํให้สามารถลด
ความสามารถในการดูดซึมนํ7 าได ้[8-11, 13-15]  และในปัจจุบนัมีการนาํเทคโนยีดา้นวสัดุสมยัใหม่เขา้มาใช้
ร่วมกับว ัสดุธรรมชาติโดยการปรับปรุงคุณสมบัติจากว ัสดุธรรมชาติให้มีความคงทนแข็งแรงหรือให้มี
คุณสมบติัเฉพาะอยา่งขึ7นเช่น การทนต่อการชะลา้งและเพิ"มคุณสมบติัทางกลเป็นตน้ สําหรับการเพิ"มคุณสมบติั
ดา้นความทนทานต่อการชะลา้งนั7น J.P.Pinon et.al. [15] ไดท้าํการศึกษาการใช้สารเคมิคอลเซอแฟคแทนต ์
(Chemical surfactant) ไปจบับริเวณผิวของอนุภาคดินเหนียว ซึ" งจะช่วยลดการดูดซึมนํ7 าและเพิ"มกาํลงัอดัได ้ทั7งนี7
โดยธรรมชาติอนุภาคดินเหนียวจะจบักลุ่มกนั มีลกัษณะเป็นชั7นโครงสร้างของอะลูมิโนซิลิเกต (Aluminosilicates) 
มีประจุรวมเป็นลบ จึงชอบนํ7 า (Hydrophilic) โดยความเข้มข้นของประจุจะขึ7 นกบัโครงสร้างอะตอมและ
องคป์ระกอบทางเคมีของดินเหนียว  ซึ" งหากใส่อนุภาคประจุบวก (Cationic elements) หรือวตัถุอินทรียป์ระจุบวก 
(Organic compound) ที"มีส่วนเชื"อมเกาะแน่น (Strong electric linkages) กบัอนุภาคดินเหนียว จึงเกิดความไม่มีขั7ว
และเกลียดนํ7า (Hydrophobic) สามารถลดการดูดซึมนํ7าของดินเหนียว และเพิ"มคุณสมบติัทางกลได ้จากงานวิจยัยงั
พบอีกวา่การใชเ้อมีนประจุบวก (Cationic amine) และอิมลัสิฟายด์แอสฟัลด์ เป็นวสัดุปรับปรุงในดินเหนียวอิล
ไลต ์(Illite clay) จะลดการดูดซึมนํ7าและช่วยเพิ"มกาํลงัอดัของอิฐดินดิบได ้ อยา่งไรก็ตามการเลือกใชว้สัดุเพื"อปรับ
สภาพดา้นความทนทานให้เหมาะสมกบัการใช้งานแต่ละประเภทนั7นขึ7นอยูก่บัหลายปัจจยั เช่นงบประมาณและ
สภาวะการใชง้านจริง ดงันั7นจึงควรศึกษาขอ้มูลใหร้อบดา้นก่อนที"จะเลือกประเภทวสัดุใหเ้หมาะสมต่อไป 
 
4. บทสรุป 

� วสัดุก่อสร้างที"พฒันาขึ7นจากดินเหนียวและหญา้แฝกมีคุณสมบติัดา้นต่าง ๆ เป็นที"น่าพอใจ มีตน้ทุนตํ"า ใช้
เทคโนโลยีการผลิตไม่ซับซ้อน และมีความเป็นมิตรกบัสิ"งแวดลอ้ม สามารถสร้างมูลค่าให้กบัเส้นใยหญา้
แฝก กระบวนการผลิตตลอดจนการนาํไปใช้งานทาํให้เกิดการมีส่วนร่วมและการบูรณาการของชุมชนกบั
หน่วยงานที"เกี"ยวขอ้ง สามารถสร้างรายไดอ้ยา่งย ั"งยืนและขยายโอกาสของชาวชนบทในการมีที"อยูอ่าศยั การ
มียุง้ฉางสําหรับเก็บผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรเป็นของตนเอง รวมถึงการขยายโอกาสดา้นความปลอดภยับน
ทอ้งถนนในชนบท 

� การใชว้สัดุก่อสร้างที"พฒันาขึ7นจากดินเหนียวและหญา้แฝกแทนที"วสัดุก่อสร้างทั"วไป เช่นเหล็กและคอนกรีต 
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเขา้สู่บรรยากาศไดท้ั7งทางตรงและทางออ้ม เนื"องจากวสัดุที"พฒันาขึ7น
เป็นวสัดุที"มีผลกระทบต่อสิ"งแวดลอ้มตํ"า เมื"อประเมินจากวฎัจกัรชีวิต (Life cycle assessment) เพราะแทบไม่
มีผลกระทบต่อสิ"งแวดลอ้มเลยตั7งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการยอ่ยสลาย อีกทั7งยงัเป็นแนวทางการสร้าง
ความร่วมมือที"มีประสิทธิภาพสําหรับโครงการเพื"อความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility, CSR) ของหน่วยงานทั7งภาครัฐหรือเอกชนกบัเกษตรกรหรือชุมชนที"ปลูกหญา้แฝกไดต่้อไป 
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1. บทน า 

 เถ้าชีวมวลเป็นเถ้าท่ีเหลือจากวสัดุทางการเกษตรท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าและตอ้งน าไปก าจดัท้ิงเพราะมีปริมาณมาก ซ่ึงอาจเป็นการท้ิงเพื่อถมท่ีหรือท้ิงใน
บ่อท้ิงท่ีเตรียมไว ้นอกจากการน าไปท้ิงแลว้ เถา้ชีวมวลบางชนิดสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานคอนกรีต    เถา้ชีวมวลท่ีมีศกัยภาพท่ีจะน าไปใชใ้นงานคอนกรีตได ้
ตอ้งมีลกัษณะดังน้ีคือ เป็นเถา้ท่ีมีออกไซด์ของซิลิกา หรือซิลิกาและอลูมินาออกไซด์สูงซ่ึง
โดยทัว่ไปควรมากกว่าร้อยละ 50 ของทั้งหมด มีความละเอียดสูงหรือสามารถท าให้มีความ
ละเอียดสูงได ้และไม่เป็นผลึกคือสามารถท าปฏิกิริยากบัด่าง (แคลเซียมไฮดรอกไซด)์ ได ้ ซ่ึง
เถา้ชีวมวลท่ีเขา้ข่ายในลกัษณะขา้งตน้ไดแ้ก่ เถา้จากการเผากากปาลม์น ้ ามนั (palm oil fuel ash)  
เถา้จากการเผาแกลบ (rice husk ash) หรือเถา้จากการเผาแกลบร่วมกบัเปลือกไม ้(rice husk-
bark ash) และเถา้จากการเผาชานออ้ย (bagasse ash)  

 
 
 
 



 

 

 
                            2. ปัญหาของเถ้าชีวมวลจากโรงงานอตุสาหกรรม 

 เถา้ชีวมวลเป็นเถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดท่ีเกิดจากการใช้วตัถุดิบท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงภายหลงัจากการเผาและน าความร้อนไปใชแ้ลว้ส่วนท่ีเหลือจากการ
เผาคือเถา้ ปัญหาส่วนใหญ่ของเถา้เหล่าน้ี คือมกัไดรั้บการรังเกียจวา่เป็นของสกปรก มีสีเทา เทา 
ด าหรือสีด า เป็นฝุ่ นฟุ้งกระจายได้ง่าย สร้างความสกปรกด้านมลภาวะให้กับโรงงาน และ
เกิดข้ึนในปริมาณมาก จึงตอ้งก าจดัเถา้ทั้งหลายท้ิงโดยเร็ว 
 

เถา้ชีวมวลท่ีจะกล่าวถึงในท่ีน้ีเป็นเถา้ท่ีเกิดจากการเผาวสัดุท่ีเหลือจากการเกษตร 
เช่น แกลบ ชานออ้ย กากปาลม์น ้ ามนั เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือเป็น
เช้ือเพลิงใหค้วามร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม  ซ่ึงพบว่ามีปริมาณสูงข้ึนอยา่งมากในช่วงหลาย
ปีท่ีผา่นมาและมีศกัยภาพในการพฒันาเพื่อน ามาใชใ้นงานคอนกรีตได ้  เถา้ชีวมวลจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเหล่าน้ีพบว่ามีปริมาณท่ีเกิดข้ึนรวมกนัปีละประมาณ 1.5 ลา้นตนั และเถา้ส่วน
ใหญ่หรือเกือบทั้งหมดไม่ไดใ้ชป้ระโยชนแ์ต่อยา่งไร ตอ้งน าไปท้ิงทั้งหมดหรือกล่าวใหดู้ดีกคื็อ
การน าไปถมท่ีนัน่เอง 

 
เถ้าแกลบ  เป็นเถา้ท่ีชาวไทยคุน้เคยท่ีสุดเพราะประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการปลูก

ขา้วและมีแกลบจ านวนมากทุกๆ ปี   ในแต่ละปีจะมีแกลบท่ีเหลือจากการสีขา้วสารประมาณปี
ละ 5 ลา้นตนัและหากเผาแกลบทั้งหมดจะไดเ้ถา้แกลบประมาณ 1 ลา้นตนัต่อปี  รูปท่ี 1 แสดง
บ่อท้ิงเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ของโรงงานแห่งหน่ึงท่ีใช้แกลบและเปลือกไม้ยูคาลิบตัสเป็น
เช้ือเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า 

 
เถา้แกลบมีการวิจยัจ  านวนมากทั้งภายในประเทศไทยและจากต่างประเทศ และ

พบว่าเถา้แกลบท่ีบดใหมี้ความละเอียดสูงเป็นวสัดุปอซโซลานท่ีดี  มีซิลิกอนไดออกไซด์เป็น
องคป์ระกอบหลกัประมาณร้อยละ 90 หรือมากกวา่  

 



 

 

 

                                                   
 
                                       รูปท่ี 1 บ่อท้ิงเถา้แกลบ-เปลือกไม ้            รูปท่ี 2 กองเถา้ชานออ้ยก่อนท้ิง 
 

เถ้าชานอ้อย ไดจ้ากการน าชานออ้ยไปเผาเป็นเช้ือเพลิงเพื่อใหค้วามร้อนในการผลิต
กระแสไฟฟ้า  ในปี พ.ศ. 2550-51 พบว่าประเทศไทยผลิตออ้ยทั้งหมดประมาณ 73.31 ลา้นตนั 
[1] และหลงัจากกระบวนการผลิตน ้ าตาลมีชานออ้ยเหลือประมาณร้อยละ 26 ของน ้ าหนกัออ้ย
หรือมีชานออ้ยประมาณ 19 ลา้นตนั และภายหลงัจากการเผาชานออ้ยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจะ
เหลือเป็นเถา้ชานออ้ยร้อยละ 0.62 ของน ้ าหนกัออ้ย [2] หรือประมาณ 4.5 แสนตนัต่อปี ซ่ึงเถา้
ชานออ้ยเหล่าน้ีส่วนใหญ่ตอ้งน าไปท้ิง (ดูรูปท่ี 2) และอาจมีบางส่วนท่ีเกษตรกรน าเถา้ชานออ้ย
ไปท าปุ๋ย หรือปรับสภาพดินท่ีเป็นกรด 

เถา้ชานออ้ยจดัวา่เป็นเถา้ชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมอีกชนิดหน่ึงท่ีมีศกัยภาพ
ในการน ามาใช้ประโยชน์ในงานคอนกรีต เน่ืองจากเถา้ชานอ้อยท่ีมีส่วนประกอบหลกัคือ 
ซิลิกอนไดออกไซด์ ในปริมาณสูงและส่วนใหญ่ไม่เป็นผลึก จึงสามารถน ามาใชเ้ป็นวสัดุปอซ
โซลานได ้งานวิจยัเก่ียวกบัเถา้ชานออ้ยส่วนใหญ่มาจากทวีปอเมริกาใต ้เน่ืองจากประเทศใน
แถบนั้นมีการปลูกออ้ยจ านวนมาก   ดงันั้นจึงเป็นปัญหาของประเทศเหล่านั้นโดยตรงท่ีจะ
แกปั้ญหาของเถา้ชานออ้ย ส าหรับประเทศไทย  เถา้ชานออ้ยก็เป็นปัญหาดว้ยเช่นกนั เพราะ
ประเทศไทยไดช่ื้อว่าเป็นประเทศอนัดบัตน้ๆ ของโลกท่ีมีการปลูกออ้ยจ านวนมาก โดยอยู่ท่ี
อนัดบั 3 รองจากประเทศบราซิล และ อินเดีย 

 



 

 

 
เถ้าปาล์มน ้ามัน เป็นเถา้ท่ีไดจ้ากการเผากากของผลปาล์มน ้ ามนั ไดแ้ก่ เศษกะลา 

เส้นใย และทลายปาลม์เปล่าของผลปาลม์ (ดงัแสดงในรูปท่ี 3) เพื่อเป็นเช้ือเพลิงให้กบัหมอ้
ก าเนิดไอน ้ าในการผลิตกระแสไฟฟ้า  มีอุณหภูมิท่ีใชใ้นการเผาไหมป้ระมาณ 800-900 องศา
เซลเซียส  ปี พ.ศ. 2544 ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกปาลม์ประมาณ 1,457,000 ไร่ และมีผลผลิต
เป็นอนัดบั 4 ของโลกประมาณ 4,089,000 ตนัต่อปี [3] ท าให้มีกากของผลปาลม์ประมาณ 
2,147,000 ตนัต่อปี และหลงัจากการเผาเป็นเช้ือเพลิง พบว่ามีเถา้ปาลม์น ้ ามนัเกิดข้ึน 107,000 
ตนัต่อปี   เถา้ปาลม์น ้ ามนัมีลกัษณะเป็นผงฝุ่ นน ้ าหนกัเบาสามารถฟุ้งกระจายไดง่้าย (ดงัแสดง
ในรูปท่ี 3) เถา้ปาล์มน ้ ามนัท่ีเกิดข้ึนมีการน ามาใช้ประโยชน์น้อยมากเม่ือเทียบกบัปริมาณท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละปี ส่วนใหญ่ตอ้งน าไปท้ิง ท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองการก าจดัท้ิงตามมา เช่น 
ปัญหาทางดา้นสภาวะแวดลอ้ม เป็นตน้ นอกจากน้ีนโยบายของรัฐบาลไทยในการน าน ้ ามนั
ปาลม์มาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนในรถยนต ์เช่น เป็นไบโอดีเซล ซ่ึงท าให้ตอ้งมีการขยายพื้นท่ี
ปลูกปาลม์น ้ ามนัเพิ่มข้ึน เพราะหากน าน ้ ามนัปาลม์ไปใชเ้ป็นไบโอดีเซลจ านวนมาก จะท าให้
ขาดน ้ ามนัปาลม์ซ่ึงเป็นน ้ ามนัท่ีใชใ้นการประกอบอาหาร ซ่ึงในปัจจุบนัพบว่าราคาของน ้ ามนั
ปาลม์สูงข้ึนกวา่เดิมค่อนขา้งมาก และมีการคาดการว่าอาจตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการปลูกปาลม์น ้ ามนั
ถึง 10 ลา้นไร่ จึงจะเพียงพอต่อการน ามาใชใ้นไบโอดีเซลได ้ซ่ึงหากโครงการดงักล่าวเป็นไป
ตามแผนงานท่ีตั้งไวจ้ะส่งผลให้เกิดเถา้ปาลม์น ้ ามนัจ านวนมากข้ึนกว่าปัจจุบนัถึง 6 เท่าต่อปี 
และยอ่มสร้างปัญหาในเร่ืองการก าจดัท้ิงมากยิง่ข้ึน 

 

                                                 



 

 

 
                                   รูปท่ี 3 กากปาลม์ก่อนการเผา (กองท่ีอยูด่า้นหนา้) และเถา้ปาลม์น ้ามนัหลงัจากการเผา  
                                               (กองท่ีอยูด่า้นหลงั)  

 
3. ข้อจ ากดัของการใช้เถ้าชีวมวลจากโรงงานอตุสาหกรรม 

 ขอ้จ ากัดของการใช้เถา้ชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมมีหลายประการ ทั้ งท่ี
เก่ียวกบัทางเทคนิคและไม่เก่ียวกบัทางเทคนิค แต่ท่ีส าคญัคือดา้นราคาและดา้นคุณภาพของ
คอนกรีตท่ีผสมเถา้ชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรม   หากการใช้เถา้ชนิดใดชนิดหน่ึงจาก
โรงงานอุตสาหกรรมท าใหร้าคาของคอนกรีตต ่าลงโดยไม่ท าใหคุ้ณภาพของคอนกรีตลดลงจะ
เป็นการส่งเสริมการใช้เถ้าชนิดดังกล่าวได้เป็นอย่างดี  แต่ถ้าหากการใช้เถ้าในส่วนผสม
คอนกรีตแลว้ท าใหร้าคาคอนกรีตสูงข้ึนหรือต ่าลงไม่มากเม่ือเทียบกบัการไม่ใชเ้ถา้ โอกาสการ
ใช้เถา้ดังกล่าวในปริมาณมากแทบเป็นไปไม่ได้ ยกเวน้ว่าการใช้เถ้าดังกล่าวจะส่งผลดีต่อ
คุณภาพของคอนกรีตอย่างมาก    เพื่อให้เห็นขอ้จ ากดัในการใช้เถา้ชีวมวลจากโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีชดัเจนข้ึน จึงขอใหร้ายละเอียดดงัน้ี 

 
 คุณภาพของเถ้า : คุณภาพของเถา้ชีวมวลแต่ละชนิดมกัข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบทาง

เคมีและความไม่เป็นผลึกของเถา้นั้นๆ  เถา้ท่ีเหมาะในการน ามาใชใ้นส่วนผสมคอนกรีตตอ้ง
เป็นเถา้ท่ีมีออกไซดข์องซิลิกา อลูมินา และเหลก็รวมกนัอยา่งนอ้ยร้อยละ 50 และไม่เป็นผลึก 
ซ่ึงเถา้ดงักล่าวสามารถท าปฏิกิริยาปอซโซลานร่วมกบัด่างท่ีมาจากปูนซีเมนตไ์ดดี้ และท าให้
คอนกรีตท่ีผสมเถ้าเหล่าน้ีในปริมาณท่ีเหมาะสม (คือไม่มากจนเกินไป) มีคุณภาพท่ีดีกว่า
คอนกรีตท่ีไม่ผสมเถา้  นอกจากน้ีเถา้ท่ีน ามาใชต้อ้งมีออกไซด์ของซัลเฟอร์ ออกไซด์ของอลั
คาไล (พวกโซเดียม โปตสัเซียม และแมกนีเซียม) ปูนขาวอิสระและ LOI ต ่าๆ เพราะสารเหล่าน้ี
มกัท าให้คุณภาพของคอนกรีตต ่าลง และท าให้ความทนทานของคอนกรีตท่ีผสมเถา้เหล่าน้ี
ลดลงดว้ย 

คุณภาพของเถา้ยงัข้ึนกบัปัจจยัท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงคือ ความละเอยีดของเถ้า หาก
เถา้มีความละเอียดมากเท่าใดจะมีความสามารถในการท าปฏิกิริยาปอซโซลานได้ดีเท่านั้น 
เพราะเม่ือมีความละเอียดมากย่อมมีพื้นท่ีผิวในการท าปฏิกิริยามากและส่งผลให้คอนกรีตมี
ก าลงั และคุณภาพสูงข้ึนกว่าการใชเ้ถา้ท่ีมีความละเอียดท่ีต ่ากว่า   นอกจากน้ี รูปร่างของเถา้
ส่งผลต่อความสามารถในการล่ืนไหลและคุณภาพของคอนกรีตเช่นกนั เถา้จากชีวมวลทั้งหมด
เผาท่ีอุณหภูมิไม่เกิน 1000 องศาเซลเซียส  ซ่ึงอุณหภูมิดงักล่าวยงัไม่สูงพอท่ีจะท าใหเ้ถา้หลอม 



 

 

 
ละลาย  ดงันั้นรูปร่างของเถา้ชีวมวลจึงไม่แน่นอน มีรูพรุนสูง  และบางคร้ังอาจมี LOI ท่ีสูง 
ส่งผลให้ตอ้งใชป้ริมาณน ้ าในส่วนผสมคอนกรีตเพิ่มข้ึนและความสามารถในการเทคอนกรีต
ลดลง 

 
 ความรู้และความเข้าใจในการใช้เถ้า : แมว้่าเถา้ชีวมวลหลายชนิดสามารถใชแ้ทนท่ี

ปูนซีเมนตบ์างส่วนและท าใหคุ้ณภาพของคอนกรีตดีข้ึนกว่าคอนกรีตท่ีไม่มีส่วนผสมของเถา้ 
แต่คนจ านวนมากรวมถึงวิศวกรโยธาดว้ย ยงัไม่กลา้ใชเ้ถา้ชีวมวล  เพราะขาดความรู้และขาด
ความเขา้ใจในการใช้เถ้าดงักล่าว   ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งเพราะผูท่ี้ไม่รู้และไม่
เขา้ใจเร่ืองเก่ียวกบัเถา้ดงักล่าวไม่ควรใชเ้ถา้นั้นในคอนกรีตเพราะจะท าให้เกิดความเสียหาย
มากกว่าก่อให้เกิดผลดี ดังนั้ นหากต้องการใช้เถ้าชนิดใดชนิดหน่ึงในส่วนผสมคอนกรีต 
ผูรั้บผิดชอบงานคอนกรีตตอ้งศึกษาให้รู้แน่เสียก่อนท่ีจะน าเถ้าดังกล่าวไปใช้ในส่วนผสม
คอนกรีต     

 การใหค้วามรู้และความเขา้ใจในเร่ืองของเถา้ชีวมวลเพื่อใชใ้นงานคอนกรีตจึงเป็น
ขอ้จ ากดัท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงนอกเหนือจากดา้นเทคนิค เพราะผูท่ี้ไม่รู้ ไม่เขา้ใจ ยอ่มไม่ยอม
เส่ียงท่ีจะใช้เถา้ในงานคอนกรีต เพราะการเลือกใช้เถา้ท่ีมีคุณภาพไม่ดี แทนท่ีปูนซีเมนต์ใน
ปริมาณท่ีมากเกินไปและน าไปใชไ้ม่เหมาะกบังาน จะส่งผลเสียต่อคอนกรีตมากกว่าผลดีและ
ท าให้งานก่อสร้างเสียหายได้มาก เช่น เลือกเถา้ท่ีมีขนาดอนุภาคใหญ่แทนท่ีปูนซีเมนต์ใน
ปริมาณมากและใชก้บังานคอนกรีตท่ีตอ้งการก าลงัท่ีอายุตน้ๆ สูง (เช่นงานคอนกรีตอดัแรง) 
ยอ่มก่อใหเ้กิดความเสียหายต่องานอยา่งมาก เพราะคอนกรีตท่ีผสมเถา้ชีวมวลมีก าลงัต ่ามากทั้ง
ท่ีอายตุน้และอายปุลาย  

 
 การส่งเสริมการใช้เถ้าชีวมวลในงานคอนกรีต : เป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปว่าการใชเ้ถา้

ชีวมวลยิ่งมากเท่าใด ยิ่งมีผลดีต่อสภาพแวดลอ้มและเป็นการประหยดัพลงังานมากเท่านั้น 
เพราะเถ้าชีวมวลท่ีไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ต้องน าไปก าจัดท้ิง การก าจัดท้ิงเสีย
ค่าใชจ่้ายในการก าจดัท้ิง (รถขน ค่าน ้ ามนั ค่าคนงาน ค่ากลบฝัง หรือค่าสายพานล าเลียงไปท้ิง 
เป็นตน้) พื้นท่ีท่ีท้ิงเถา้ยอ่มน ามาใชป้ระโยชนไ์ม่ได ้และหากพื้นท่ีท้ิงเถา้อยูใ่กลก้บัแหล่งชุมชน
มากเกินไปอาจมีปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่ นท่ีเกิดจากเถา้เหล่าน้ีได ้

 การใช้เถา้ชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรม แทนท่ีปูนซีเมนตบ์างส่วนย่อมท าให้
การใชปู้นซีเมนตล์ดลง แต่ยงัคงไดว้สัดุประสานส าหรับผสมคอนกรีตเท่าเดิม ท าใหก้ารผลิต 



 

 

 
ปูนซีเมนตล์ดลงเท่าๆ กบัปริมาณของเถา้ท่ีใชใ้นการแทนท่ีปูนซีเมนต ์ มีการประมาณว่าในปี 
พ.ศ. 2545 เป็นตน้มามีการใชเ้ถา้ถ่านหินจากแม่เมาะในการแทนท่ีปูนซีเมนตจ์  านวน 1.5 ลา้น
ตนัต่อปีเพื่อท าเป็นคอนกรีตและท าใหส้ามารถลดการใชปู้นซีเมนตใ์นประเทศลงประมาณ 1.5 
ลา้นตนั คิดเป็นมูลค่าในการประหยดัพลงังานท่ีตอ้งใชถ่้านหินในการเผาปูนซีเมนตป์ระมาณ 
160 ลา้นบาท และท่ีส าคญัคือลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจกท่ี
ปล่อยสู่บรรยากาศเน่ืองจากการเผาเมด็ปูนซีเมนตไ์ดป้ระมาณ 1.5 ลา้นตนั 

 จากเหตุผลขา้งตน้ ภาครัฐฯ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งควรค านึงถึงประโยชน์ท่ีได้
เป็นองคร์วมจากการใชเ้ถา้ชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมแทนท่ีจะพิจารณาเฉพาะความคุม้ค่า
ทางเศรษฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว ในกลุ่มผูผ้ลิตคอนกรีตควรพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีได้ทั้ ง
ทางดา้นราคาและสภาพแวดลอ้มรวมกนัไป แทนท่ีจะมองวา่ถา้การใชเ้ถา้ในส่วนผสมคอนกรีต
ไม่ท าใหค้อนกรีตมีราคาต ่าลงแลว้ไม่ควรใชเ้ถา้ดงักล่าว อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนัผูผ้ลิตและผู ้
ซ้ือคอนกรีตลว้นใชร้าคาของคอนกรีตเป็นหลกัในการตดัสินใจ ซ่ึงท าใหก้ารน าเถา้ชีวมวลจาก
โรงงานอุตสาหกรรมไปใชใ้นงานคอนกรีตเป็นไปไดย้าก ยกเวน้เถา้จากถ่านหินท่ีมีการใชม้าก
เพราะท าใหร้าคาคอนกรีตลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั ขณะท่ีเถา้ชีวมวล เช่น เถา้แกลบ เถา้ชานออ้ย 
หรือเถา้ปาลม์น ้ ามนั ตอ้งมีกระบวนการบดหรือเพิ่มความละเอียดใหแ้ก่เถา้ ตลอดจนอาจตอ้งมี
การใชน้ ้ายาเคมีช่วยในการเพิ่มความสามารถในการเทมากข้ึน (เน่ืองจากเถา้แกลบ เถา้ชานออ้ย 
และเถา้ปาลม์น ้ามนั มีขนาดใหญ่ รูปร่างไม่แน่นอน และมีรูพรุนสูง) ท าใหมี้ค่าใชจ่้ายสูงข้ึนจึง
ดึงดูดการใชง้านนอ้ยลง 

 การส่งเสริมการใชป้ระโยชนจ์ากการใชเ้ถา้ชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมอาจอยู่
ในรูปของการสร้างแรงจูงใจหรือการอุดหนุนให้ผูผ้ลิตและผูใ้ช้คอนกรีตใช้เถา้ ชีวมวลจาก
โรงงานอุตสาหกรรมในส่วนผสม  หรือใชม้าตรการในเร่ืองภาษีในการก าจดัท้ิงของเถา้ต่างๆ 
แลว้น าเงินภาษีดงักล่าวไปอุดหนุนใหเ้กิดการวิจยั พฒันาและใชเ้ถา้ใหม้ากข้ึน จนกระทัง่ไม่มี
การท้ิงเถา้อีกต่อไปหรือมีการท้ิงเถา้เป็นจ านวนนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะนอ้ยได ้

 
 มาตรฐานควบคุมคุณภาพของเถ้า : การก าหนดมาตรฐานของเถา้ชีวมวลจาก

โรงงานอุตสาหกรรมพบว่ามีเฉพาะเถา้ถ่านหินเท่านั้น เน่ืองจากเถา้ถ่านหินเป็นปัญหาของ
ประเทศท่ีพฒันาแลว้เม่ือเกือบ 100 ปีก่อน ดงันั้นประเทศเหล่าน้ีจึงไดมี้การลงทุนท าการศึกษา
วิจยัเร่ืองเก่ียวกบัเถา้ถ่านหินเป็นจ านวนมากจนสามารถสร้างมาตรฐานข้ึนมาเพื่อก าหนดแนว
ทางการใชง้าน เช่น มาตรฐาน ASTM ของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน BS ของประเทศส
หราชอาณาจกัร เป็นตน้   ส่วนประเทศไทยเพิ่งมีการก าหนดเป็น มอก. 2135 เพื่อใชป้ระโยชน ์



 

 

 
ของเถา้จากถ่านหินเม่ือ พ.ศ. 2545 (ดูรูปท่ี 4) แต่มาตรฐานส าหรับเถา้แกลบ เถา้แกลบ-เปลือก
ไม ้เถา้ปาลม์น ้ ามนั หรือเถา้ชานออ้ย ไม่พบว่ามีการก าหนดเป็นมาตรฐานใน ASTM หรือ BS 
เน่ืองจากเป็นวสัดุท่ีไม่มีหรือมีนอ้ยมากในประเทศเหล่าน้ี จึงไม่มีความจ าเป็นตอ้งศึกษาวิจยัเพื่อ
น าขอ้มูลมาสร้างเป็นมาตรฐาน ดงันั้นมาตรฐานของเถา้แกลบ เถา้แกลบ-เปลือกไม ้เถา้ปาลม์
น ้ ามนั และเถา้ชานออ้ย จึงเป็นหน้าท่ีของนักวิจยัไทยหรือนักวิจยัชาวต่างประเทศท่ีประสบ
ปัญหาของเถา้ต่างๆ เหล่าน้ีจะเป็นผูด้  าเนินการ หากประเทศไทยมีมาตรฐานท่ีก าหนดคุณสมบติั
ท่ีเหมาะสมของเถา้ชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ เช่ือว่าจะท าใหก้ารใชเ้ถา้ชีวมวลจาก
โรงงานอุตสาหกรรมมีความชัดเจน ถูกตอ้ง และเหมาะสมมากยิ่งข้ึน เพราะเถา้ชีวมวลจาก
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพจะไดรั้บการตรวจสอบและยนืยนัว่าเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้น
งานคอนกรีต และท่ีส าคัญคือผู ้ใช้สามารถใช้เถ้าดังกล่าวแทนท่ีปูนซีเมนต์ในปริมาณท่ี
เหมาะสม และท าใหก้ารใชเ้ถา้ชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมในส่วนผสมคอนกรีตเป็นเร่ือง
ธรรมดาสามญัท่ีไม่จ าเป็นตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต  

 

                                                                     
                                      รูปท่ี 4 มอก. 2135-2545 เถา้ลอยจากถ่านหินใชเ้ป็นวสัดุผสมคอนกรีต [4] 
 

4. การน าเถ้าชีวมวลจากโรงงานอตุสาหกรรมไปใช้งาน  
 เถา้ชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีกล่าวมาขา้งตน้พบว่าเป็นวสัดุปอซโซลาน 

(Pozzolan) ท่ีดีเม่ือมีความละเอียดสูง   ส่วนใหญ่เป็นวสัดุพลอยไดท่ี้เกิดจากกระบวนการผลิต 



 

 

 
ในโรงงานอุตสาหกรรม และมีศกัยภาพท่ีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในงานคอนกรีตได ้เช่น 
เถา้แกลบ  เถา้แกลบ-เปลือกไม ้เถา้ปาลม์น ้ามนั  เถา้ชานออ้ย เป็นตน้      
 เหตุผลหลกัท่ีนิยมใช้เถา้ชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมในงานคอนกรีตมากกว่าจะ
น าไปใชใ้นงานประเภทอ่ืนเน่ืองจาก   
 1. การใชเ้ถา้ชีวมวลเพื่อแทนท่ีปูนซีเมนตบ์างส่วนในส่วนผสมคอนกรีตท าให้สามารถใช้
เถา้ชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรมไดเ้ป็นจ านวนมาก เพราะในแต่ละปีมีการใชปู้นซีเมนตใ์น
ประเทศจ านวนมากคือประมาณ 30 ลา้นตนั  ซ่ึงหากใชเ้ถา้ ชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรม
แทนท่ีปูนซีเมนตเ์พียงร้อยละ 5 จะสามารถใชเ้ถา้ไดถึ้ง 1.5 ลา้นตนัหรือทั้งหมดของปริมาณท่ี
ผลิตได ้ และสามารถลดปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเถา้ออกไปไดเ้กือบทั้งหมด 
 2. เทคโนโลยีเก่ียวกบัการผลิตคอนกรีตเป็นเทคโนโลยีท่ีไม่ซับซ้อนมากและสามารถ
เรียนรู้ไดง่้าย โดยใชบุ้คคลากรท่ีด าเนินงานในดา้นท่ีเก่ียวกบัคอนกรีตอยูแ่ลว้มาอบรมเพิ่มเติม  
กส็ามารถเขา้ใจและน าเถา้ชีวมวลไปใชไ้ดโ้ดยถูกตอ้งและเหมาะสม 
 3. ปูนซีเมนตเ์ป็นวสัดุประสานท่ีมีประสิทธิภาพสูงมากในการยดึวสัดุอนัตรายต่างๆ ท่ีอาจ
มีในเถา้ใหอ้ยูใ่นเน้ือคอนกรีตและไม่แพร่กระจายหรือแพร่กระจายออกมาจากคอนกรีตไดน้อ้ย
มาก  ดงันั้นจึงมีความปลอดภยัสูงมากกวา่การปล่อยใหน้ าเถา้ชีวมวลไปท้ิงในพื้นท่ีเปิดโล่งหรือ
ท้ิงโดยวธีิฝังกลบ 
  
 4. จากขอ้มูลการศึกษาและงานวิจยัทั้ งจากภายในและต่างประเทศลว้นให้ผลตรงกนัว่า    
การใชเ้ถา้ชีวมวลท่ีมีองคป์ระกอบเคมีท่ีเหมาะสม มีการแทนท่ีปูนซีเมนตท่ี์ไม่มากจนเกินไป 
และเป็นเถา้ท่ีมีความละเอียดสูง พบว่าสามารถท าให้คอนกรีตมีคุณภาพและคุณสมบติัท่ีดีกว่า
คอนกรีตท่ีไม่ผสมเถา้ ทั้งดา้นก าลงัและดา้นความทนทานต่อสภาพแวดลอ้มท่ีมีการกดักร่อนสูง   

 
5. สรุป  

จากขอ้มูลและเหตุผลขา้งตน้ เห็นไดว้่าการใชเ้ถา้ชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรม
ในงานคอนกรีตเป็นวิธีการใชป้ระโยชน์จากเถา้ท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด อยา่งไรกต็ามอาจมีการ
ใชเ้ถา้ชีวมวลในงานประเภทอ่ืน เช่น น าไปท าปุ๋ย น าไปลดความเป็นกรดของดินเปร้ียว (เถา้
ส่วนใหญ่มกัมีสภาพเป็นด่าง) แต่การใชป้ระโยชนย์งัมีปริมาณนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัจ านวน 1.5  
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Precast Concrete Load Bearing Walls 
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4. !�'�	��	�'����	$
+!%$�!�� 
 $%&'()*+,-./ 3 $01'23)4%&%5)6175%0'89:;6&55<&%55(=3>?%'3(&*,@A6>3B4)3C3(@5(=3>?%'3(&
7,3&5.;B?%152$5DEB%<%5FG=4@,,&HI+1EJ3 3 *(>3;,37K, *L0F,IG== *L0M&*3M+%MGN0;6I;(>@ GN0*L0
5(=3>?%'3(&=55-O&$56@ PIMQ3G;4N0*(>3;,3$0<.N(&RL09:;6&55<&%55(=3>?%'3(&-./G;&;4%@&(3HE 
4.1 ��������� !"#$%&& 

 *(>3;,33.>Q3&5L.-./G=='N4,H<4B%<%5F'<O3;(>@*S>3HI+ C3(@7,3&5.;$0FD&M&;(>@*S>3Q3G3)I6/@19K/,
1;5.M<*3M+%M I(@3(>3 C3(@$05(=1T9%03>?%'3(&=55-O&;()1,@ PIM<.N(&RL07N+%M7%3&)+%@ <.$OI5,@5(=-./
EN%MI+%3'3S/@1EJ3$OI'<O3GN0,.&I+%3'3S/@1EJ3$OIM& I(@;(),M4%@-./GBI@Q35DE-./ 6 9:;6&55<&%55(=
3>?%'3(&*,@C3(@Q3*(>3;,33.>$05(=G5@I(I13K/,@$%&3>?%'3(&;()1,@1EJ3'N(& <.*+,96$%5L%I+%3&%5,,&G==
-./;+,@7?%3S@FS@-(>@I+%3'34)MG5@GN0*+,&?%'3II+%3&?%N(@HI+G&4 '34)MG5@IS@ &?%N(@5(=P<1<3;8I(IGN0&?%N(@
5(=G5@1TK,3 PIM&%5;5)$B,='34)MG5@IS@BD@BOI ( tσ ) -./1&6I$%&&%5I(I;%<B<&%5-./ (1) $0-?%Q'+
B%<%5F'%74%&?%N(@,(IE50N(M*,@7,3&5.; ( cf ′ ) -./;+,@&%5*L0F,IG==-./EU,@&(3&%5G;&5+%)Q3C3(@ 

rt f≤σ                            (1) 
PIM-./ rf  7K,74%P<IDN(B&%5G;&5+%)'5K,&?%N(@5(=G5@IS@*,@7,3&5.;<.74%1-4%&(= cf ′0.2  &&./X<.2 
B?%'5(=&%5;5)$B,=I+%3&?%N(@ ;+,@;5)$B,=&?%N(@5(=P<1<3;8I(IGN0&?%N(@5(=G5@1TK,3-./1&6IQ3*L0&%5
F,IG==19K/,EU,@&(3&%5G;&'(&*,@C3(@;%<B<&%5-./ (2) GN0B<&%5-./ (3)  

un MM ≥φ                          (2) 
PIM-./ φ =0.9 nM  7K,&?%N(@5(=P<1<3;8I(I50=O GN0 uM  7K,P<1<3;8I(IE50N(M-./1&6I$%&3>?%'3(&C3(@XS/@
7DL;()7DLG5@GN+) 

uc VV ≥φ                            (3) 
PIM-./ φ =0.85 cV  7K,&?%N(@5(=G5@1TK,3*,@7,3&5.;<.74%1-4%&(= bdfc′53.0  &&. GN0 uV  7K,G5@1TK,3
E50N(M-./1&6I$%&3>?%'3(&C3(@XS/@7DL;()7DLG5@GN+) 
 

 
������ 6 �	
��������	�������	������	����������������� 

 
4.2 ��������� !'��(')*' 

 *L0M&*3M+%M C3(@$05(=1T9%03>?%'3(&;()1,@Q3G3)I6/@ PIM<.$OI5,@5(=-./;?%G'34@$OIM&1-4%3(>3 
(I(@;(),M4%@-./GBI@Q35DE-./ 7) Q3&5L.3.>19K/,EU,@&(3&%5G;&5+%) $0;+,@;5)$B,='34)MG5@IS@-./1&6I*S>3 
( tσ ) PIM;+,@<.74%H<41&63&)4%&?%N(@5(=G5@IS@\%MQ;+G5@IS@;5@*,@7,3&5.; (Direct tensile strength) ;%<

3>?%'3(&C3(@ 

 

$OIM& 
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B<&%5-./ (4) GN0;+,@;5)$B,=&?%N(@*,@1'N2&1B56<Q'+B%<%5F5(=G5@IS@-./1&6I*S>3HI+Q3&5L.'3+%;(I1&6I
5,M5+%) ;%<B<&%5-./ (5) PIMQA+74%&?%N(@,(IE50N(M*,@7,3&5.;-./HI+$%&'()*+, 4.1 <%QA+Q3&%596$%5L% 

tt f≤σ                             (4) 
PIM-./ tf  7K,&?%N(@5(=G5@IS@;5@*,@7,3&5.; <.74%1-4%&(= cf ′6.1  '5K, cf ′1.0  &&./X<.2 

un PP ≥φ                            (5) 
PIM-./ φ =0.9 nP  7K,&?%N(@5(=G5@IS@50=O*,@1'N2&1B56< <.74%1-4%&(= ys fA  GN0 uP  7K,G5@IS@E50N(M-./
1&6I$%&3>?%'3(&C3(@XS/@7DL;()7DLG5@GN+) 

 
������ 7 �	
��������	�������	������	�������������������� 

 
4.3 ���������*��+&(,-*.(+�/��0 

 *L05(=3>?%'3(&$56@ C3(@7,3&5.;$05(=3>?%'3(&=55-O&;4%@^ 3,&1'3K,$%&3>?%'3(&;()1,@HI+G&4 
3>?%'3(&$%&'N(@7% 3>?%'3(&$%&9K>3 3>?%'3(&$%&C3(@A(>3=3 GN03>?%'3(&=(3HI 1EJ3;+3 I(@;(),M4%@-./GBI@
Q35DE-./ 8 PIM,%$;+,@96$%5L%CN*,@G5@N<GN0Q39K>3-./-./<.7)%<1B./M@*,@GC43I63H') &2$?%1EJ3;+,@
96$%5L%G5@GC43I63H')54)<I+)M 9:;6&55<&%55(=3>?%'3(&Q3*(>33.>7K,9:;6&55<-./1&6I$%&&%5QA+,%7%5
'N(@&%5&4,B5+%@1B52$B<=D5L8 PIMC3(@7,3&5.;B?%152$5DE$05(=G5@,(I;%<G&31EJ3'N(& G;4,%$<.'34)MG5@
IS@1&6I*S>3$%&&%55(=3>?%'3(&=55-O&;4%@ ^ $%&9K>3 PIM;+,@96$%5L%FS@CN$%&3>?%'3(&1MK>,@_D3M8-./1&6I*S>3
Q3A6>3B4)3C3(@7,3&5.;I+)M 
 

 
������ 8 �	
��������	�������	������	�����	�������	��� � 

3>?%'3(&=55-O& 

9:;6&55<
7N+%M7%3 

 

5(=G5@,(I1EJ3'N(& 

$OIM& 

3>?%'3(&C3(@ 
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 I(@3(>3Q3*(>3;,3&%55(=3>?%'3(&$56@$0<.*+,96$%5L%Q3&%5,,&G==19K/,Q'+B%<%5F5(=3>?%'3(&
=55-O&-./<%&50-?%HI+,M4%@EN,I\(MPIMQA+&%5;5)$B,='34)MG5@E50&,=&(=&%5,,&G==I+%3&?%N(@HE
95+,<&(3HI+G&4 &%5;5)$B,=&?%N(@5(=G5@,(I*,@'3+%;(IC3(@7,3&5.; &%5;5)$B,='34)MG5@,(IGN0&%5
;5)$B,='34)MG5@IS@*,@7,3&5.; XS/@&%5;5)$B,=&?%N(@5(=G5@,(I*,@'3+%;(IC3(@7,3&5.;;%<
<%;5`%3 )B-.  '5K, <%;5`%3 ACI  -?%HI+PIMQA+B<&%5-./ (5) 1<K/, φ =0.7 nP  7K,&?%N(@5(=G5@,(I*,@
C3(@7,3&5.;'%HI+$%&B<&%5-./ (6) GN0 uP  7K,G5@,(IE50N(M-./1&6I$%&3>?%'3(&=55-O&-(>@'<IXS/@7DL;()
7DLG5@GN+) 
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gcn              (6) 

PIM-./ gA  7K,*3%I'3+%;(I*,@C3(@7,3&5.; cl  7K,7)%<BD@*,@C3(@ h  7K,7)%<'3%*,@C3(@ GN0 k  
7K,;()7DL7)%<M%)E50B6-c6CN <.74%1-4%&(= 0.8 Q3&5L.<.&%5MSI5(>@;+%3&%5'<O3-./EN%M*+%@QI*+%@'3S/@ 
'5K,1-4%&(= 1.0 Q3&5L.H<4<.&%5MSI5(>@;+%3&%5'<O3-./EN%MQI^  
 B?%'5(=&%5;5)$B,='34)MG5@,(IB%<%5F&50-?%HI+PIM;5)$B,='34)MG5@,(IBD@BOI ( cσ ) -./1&6I
$%&3>?%'3(&=55-O&-(>@'<I-./H<47DL;()7DLG5@ PIMQA+B<&%5-./ (7) 

        cc f≤σ                                  (7) 

PIM-./ cf  7K,'34)MG5@,(I-./M,<Q'+*,@7,3&5.;<.74%1-4%&(= '
45.0 cf  &&./X<.2 $%&3(>3QA+B<&%5-./ (1) Q3

&%5;5)$B,='34)MG5@IS@Q3&5L.-./<.'34)MG5@IS@13K/,@$%&3>?%'3(&=55-O&1MK>,@_D3M81&6I*S>3 Q3&5L.-./<.
A4,@1EdI*3%IQ'e4 1A43A4,@1EdIB?%'5(=;6I;(>@'3+%;4%@'5K,E50;D $0;+,@96$%5L%1'N2&1B56<961_R19K/,;+%3
G5@IS@Q3=561)L-./<.9:;6&55<7N+%M7%3 (ID5DE-./ 8) PIM1B56<1'N2&*3%I 16 <<. $?%3)3 2 1B+3;%<-./
&?%'3IQ3<%;5`%3&%5,,&G== '5K,QA+&%5)6175%0'8P75@B5+%@19K/,,,&G=='%E56<%L1'N2&1B56<-./
1'<%0B<;4,HE 
 *+,&?%'3I,K/3 ^ -./B?%7(eQ3&%5,,&G==Q3*(>3;,3&%55(=3>?%'3(&=55-O&$56@;%<<%;5`%3&%5
,,&G==PIM)6c.&?%N(@ HI+G&4 7)%<'3%*,@C3(@7,3&5.; ( h ) ;+,@H<43+,M&)4% 25/cl GN0H<43+,M&)4% 10 
X<. E56<%L1'N2&1B56<Q3G3)I6/@GN0G3)5%=&5L.QA+1'N2&A(>37OL\%9 SD40 *S>3HE;+,@H<4;/?%&)4% 
0.0012 gA  GN0 0.0020 gA ;%<N?%I(= '5K,;+,@1B56<,M4%@3+,M 0.0020 gA  GN0 0.0025 gA  ;%<N?%I(=Q3
&5L.QA+1'N2&A(>37OL\%9 SD30 '5K,;/?%&)4% PIM<.50M015.M@H<41&63 3 h  GN0H<41&63 45 X<. 
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