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บทคดัยอ่ : พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท 
เร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง” แก่พสกนิกรชาวไทยมาเป็นเวลานาน และทรงมีพระราชด าริว่า การ
พฒันาใดๆ ท่ีไม่ซับซ้อน ใช้วิธีการท่ีเรียบง่าย ประหยดั และเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ินจะ
ก่อใหเ้กิด “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” ดงันั้นเพื่อสนองพระบรมราโชวาทและพระราชด าริ งานวิจยั
ฉบบัน้ีจึงมีจุดประสงคท่ี์จะพฒันาและผลิต “กอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูป” เพื่อใชส้ าหรับ
การก่อสร้างบ้านต้นทุนต ่า โดยกระบวนการผลิตจะไม่ซับซ้อน เน้นภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน สามารถน าทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินมาประยุกตใ์ช ้อนุรักษ์
และรักษาสภาพแวดลอ้ม ประหยดัพลงังาน ตน้ทุนการผลิตและการลงทุน จากการศึกษาและ
ประเมินประสิทธิภาพวสัดุหญา้แฝกดินเหนียวพบว่า วสัดุดงักล่าวมีคุณสมบติัทางกายภาพท่ีดี
เหมาะแก่การก่อสร้างยุง้ฉาง ดังนั้น จึงได้ท าการพฒันาต่อเน่ืองจากวสัดุหญา้หญา้แฝกดิน
เหนียว เป็น “กอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูป” เพื่อประยกุตใ์ชง้านในรูปแบบต่างๆไดม้ากข้ึน 
ในงานวิจยัฉบบัน้ี ไดท้  าการศึกษาและออกแบบ ขนาดและรูปทรงท่ีเหมาะสมแก่การใช ้การ
สร้างเคร่ืองมืออดักอ้นส าเร็จรูปอย่างง่ายโดยใชแ้รงงานคนแทนการพึ่งพิง วิทยาการสมยัใหม่ 
การ ศึกษาเ ร่ือง เทคนิคการผลิตและการ เ ร่งการแห้งตัว เพื่ อย่นระยะ เวลาการผลิต 
จาก การศึกษา พบว่า “กอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูป” มีลกัษณะคลา้ยคลึงอิฐดินเผา แต่
ขนาดจะใหญ่กว่า และน ้ าหนกัเบากว่าอิฐดินเผา  นอกจากนั้น ยงัมีความคงทนและสามารถยดึ
เกาะกนัไดอ้ยา่งดีเน่ืองจากการออกแบบรูปทรงโดยให ้มีครีบกนัเล่ือนทั้งแนวด่ิงและแนวนอน 
“กอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูป” สามารถใชเ้ป็นผนงัรับน ้ าหนกัส าหรับการก่อสร้างบา้น
และยุง้ฉาง อีกทั้งยงัน ามาประยกุตใ์ชง้านอ่ืนๆไดง่้าย เป็นวสัดุท่ีกนัเสียง และไร้สารพิษ น ามา
ประกอบเป็นผนังไดเ้ร็วในระยะเวลาอนัสั้ น ในการผลิต จะน าเอาหญา้แฝกจุ่มลงในน ้ าดิน
เหนียว แลว้วางลงในแม่พิมพ ์จากนั้นออกแรงอดัโดยใชเ้คร่ืองอดักอ้นส าเร็จรูป ซ่ึงจะระบาย
ดินเหนียวส่วนเกินและอากาศออกมา และได้ “ก้อนหญ้าแฝกดินเหนียวส าเร็จรูป”ตามท่ี
ตอ้งการ ในระหว่างการผลิต หากอากาศช้ืน จะน าเอา “ตู ้เป่าลมร้อนแบบเคล่ือนท่ี” มา
ประยกุตใ์ชเ้พื่อยน่ระยะเวลาการแหง้ตวั และควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน อยา่งไรกต็าม หาก
เร่งการแห้งตวัโดยการเพิ่มอุณหภูมิ จะก่อให้เกิดรอยแตกท่ีพื้นผิวกอ้นหญา้แฝกดินเหนียว
ส าเร็จรูปเน่ืองจากจากหด ตวัอยา่งรวดเร็ว ส่วนเคร่ืองมืออดักอ้นส าเร็จรูปอยา่งง่ายสามารถผลิต 



 

 

 

กอ้นหญ้าแฝกดินเหนียว ส าเร็จรูปได้หลายรูปแบบโดยมีช่องใส่แท่งไม้ไผ่ส าหรับการรับ
น ้ าหนกั ส่ิงปลูกสร้างโดย “กอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูป” จะมีตน้ทุนก่อสร้างต ่า ไดส่ิ้ง
ปลูกสร้างท่ีเยน็สบาย ประหยดัพลงังาน และถือไดว้่าเป็นเทคโนโลยีท่ีใชแ้รงงานคนเป็นหลกั
ซ่ึงเหมาะแก่ชุมชน และถือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการพฒันาชุมชนซ่ึงใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร ธรรมชาติทอ้งถ่ินผสานกบัภูมิปัญญาชาวบา้น 

ABSTRACT : His Majesty the King Bhumibhol Adulyadej has long remarked on the 
“Sufficient Economy” to his people and expressed his idea that any development should be 
simplified, economical, and appropriate to the local condition which will generate 
“Sustainability Development”. To respond his remark, this research aims to develop and 
product the prefabricated vetiver grass-clay composite blocks for low-cost housing 
construction by using appropriate and uncomplicated technology to be best suit local 
condition, utilizing local indigenous resources, conserving surrounding environment, saving 
energy and reducing high capital investment. From the study on performance evaluation of 
the vetiver grass-clay composite, the material has proved to have good physical 
characteristics to construct a paddy storage silo. Thus, development of vetiver grass-clay 
composite to a prefabricated block for more applications and practicality was conducted. This 
study included geometric block design for practical use, design and creation of simple press 
equipment by using human force instead of adopting the advanced technology, and 
production techniques. An accelerated drying technique to minimize the production time was 
studied.  
The study showed that the blocks are similar to burnt clay bricks but larger in size, and 
lighter in weight. They are strong and hold together firmly because of the block’s design that 
has a shear key and interlock in the horizontal and vertical joints. The blocks could be used as 
a load-bearing wall for a house or storage silo. They are also easily workable, noise resistant,  



 

 

 

non-toxic and can be assembled to form walls within a short period of time. In the production 
process, vetiver grass was immersed it in clay slurry, laid it in a mold, and pressed by using 
simple press equipment. Excessive clay and air void was removed and the block formed. The 
blocks could be produced regardless of the weather conditions. If it is a wet climate, a 
portable blower heater could be adapted to dry the blocks; and it took only three days under 
the control temperature and relative humidity. However, accelerating drying time by using a 
higher temperature would cause flaking on the surface due to rapid shrinkage. Simple press 
equipment can also produce many block shapes with a hole to insert bamboo as a vertical tie 
for enforcement of the wall. The construction using these composite blocks is inexpensive, 
comfortablity, save energy, and is considered as labor-based appropriate technology (LBAT) 
for the community.  It is an alternative development for the people where they can gain the 
fruitfulness from their surrounding resouces with the native intellect. 

KEY WORDS : Vetiver Grass-Clay Composite Block, Prefabricated Block, Accelerated 
Drying Technique 

  
REMARK : This research is a part of Dissertation on “Utilization of Vetiver Grass in 
Construction Materials” May, 2006 

 

 

 

 



 

 

 

บทน า 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท 
เร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง” แก่พสกนิกรชาวไทยมาเป็นเวลานาน ดงันั้นเพื่อสนองพระบรม
ราโชวาทและพระราชด าริ งานวิจยัฉบบัน้ีจึงมีจุดประสงค์ท่ีจะพฒันาและผลิตวสัดุก่อสร้าง 
“กอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูป” ดว้ยวิธีการท่ีเรียบง่าย ไม่ซ ้ าซ้อน และสามารถถ่ายทอด
ความรู้น้ีไปยงัพื้นท่ีในชนบท จากการศึกษา ดว้ยวิธีการผลิตและการก่อสร้าง จะสามารถลด
ตน้ทุนและการน าเขา้วสัดุก่อสร้าง อนุรักษแ์ละรักษาสภาพแวดลอ้ม และช่วยให้ประชาชนมี
ความเป็นอยูแ่ละเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน 

 
จากการศึกษา พบว่า วสัดุหญ้าแฝกดินเหนียวมีคุณสมบัติท่ีเหมาะแก่การสร้างยุง้ฉางและ
สามารถใช้ แทนอิฐเพื่อการก่อสร้างบา้น อีกทั้งวสัดุดงักล่าว มีความเป็นฉนวนซ่ึงจะท าให้
ส่ิงก่อสร้างนั้นเยน็สบายและประหยดัพลงังาน นอกจากนั้น วสัดุหญา้แฝกดินเหนียวยงัผลิตจาก
วสัดุธรรมชาติในทอ้งถ่ิน ท าให้การก่อสร้างมีตน้ทุนต ่า การผลิตใชเ้ทคโนโลยแีรงงานคนเป็น
หลกัซ่ึงเหมาะแก่ชุมชน กระบวนการผลิตท่ีเรียบง่าย ไม่ซ ้ าซอ้น และพฒันากว่าวิธีการดั้งเดิม
ซ่ึ ง จ ะ เ ห ม า ะ แ ก่ ส ภ า พ ท้ อ ง ถ่ิ น  โ ด ย ไ ม่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ต้ น ทุ น ก า ร ล ง ทุ น ท่ี สู ง 
ขั้นตอนงานวิจยั ไดเ้นน้ท่ีการพฒันาวสัดุหญา้แฝกดินเหนียว ไปเป็นกอ้นหญา้แฝกดินเหนียว
ส าเร็จรูปเพื่อการก่อสร้างบ้านต้นทุนต ่า ซ่ึงได้เน้นเร่ืองการออกแบบรูปทรงเรขาคณิตท่ี
เหมาะสมและน าไปใช้ได้ง่าย การสร้างเคร่ืองมือกดอย่างง่ายและกระบวนการผลิตโดยใช้
แรงงานคนเป็นหลัก เทคนิคการเร่งการแห้งตัวโดยใช้แสงอาทิตย์และตู้เป่าลมร้อนแบบ
เคล่ือนท่ีใน วนัท่ีอากาศช้ืน 

 

 



 

 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

แผนผงัแสดงขั้นตอนและล าดบัของงานวจิยั ดงัแสดงในภาพท่ี 1 เร่ิมจากการเตรียม
วตัถุดิบไปจนถึงการก่อสร้างหอ้งตวัอยา่ง ไดแ้บ่งขั้นตอนออกเป็น 4 หวัขอ้ โดยงานวิจยัฉบบัน้ี 
ไดเ้นน้เน้ือหาในขั้นตอนท่ี 1 และ 2 (การออกแบบรูปร่างเรขาคณิต การสร้างเคร่ืองมืออดักอ้น
อยา่งง่าย และการผลิต) ดงัน้ี 

1.  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ : เพื่อท าการศึกษา ส ารวจ-ตรวจสอบ และพิจารณาหาแหล่งวตัถุดิบ
ในประเทศไทย เพื่อใชใ้นงานวิจยั ศึกษาคุณสมบติัหญา้แฝกและดินเหนียวเพื่อคดัเลือกหญา้
แฝกและดินเหนียวท่ี เหมาะสม รวมถึงศึกษาการออกแบบรูปทรงเรขาคณิตท่ีเหมาะสมและ
น าไปใชไ้ดง่้าย การสร้างเคร่ืองมืออดักอ้นอยา่งง่ายและกระบวนการผลิตโดยใชแ้รงงานคนเป็น
หลกั ในการศึกษาจะก าหนดบรรทดัฐานใหไ้ดก้อ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูปท่ีมีขนาด ใหญ่
เท่าท่ีจะเป็นไปได ้มีความแข็งแรงและยึดเกาะกนัไดดี้ ผลิตไดง่้าย แหง้เร็ว ควบคุมคุณภาพได ้
ใชร้ะยะเวลาก่อสร้างนอ้ย และสามารถน าไปปฏิบติัหรือใชง้านไดส้ะดวก 

2.   กระบวนการผลิต : เร่ิมจากการน าหญา้แฝกท่ีคดัเลือกแลว้มาตดัให้ไดค้วามยาวเท่ากบั
แม่พิมพ ์ จุ่มลงในน ้ าดินเหนียว วางลงในแม่พิมพ ์แลว้ใชเ้คร่ืองมืออดักอ้น กดลงในแม่พิมพ์
เพื่อให้น ้ า ดินเหนียวส่วนเกินและอากาศในแม่พิมพ์ออกจนก้อน ส า เ ร็จรูปคงรูป ใน
กระบวนการผลิตสามารถท าไดทุ้กสภาพอากาศ (ไม่จ าเป็นตอ้งมีแดด) แต่หากสภาพอากาศช้ืน
หรือไม่มีแดด สามารถน าตูเ้ป่าลมร้อนแบบเคล่ือนท่ีมาใชเ้พื่อเร่งการแหง้ของกอ้นหญา้แฝกดิน 
เหนียวส าเร็จรูปได ้โดยปกติในการท าใหแ้หง้จะใชเ้วลาประมาณ 5 วนั โดยใชพ้ลงังานความ
ร้อนจากแสงอาทิตย ์แต่หากใชตู้เ้ป่าลมร้อนแบบเคล่ือนท่ีไดจ้ะใชเ้วลาเพียง 3 วนั ซ่ึงก่อนน าเขา้
ตูเ้ป่าลมร้อนแบบเคล่ือนท่ีจะตอ้งผึ่งใหผ้ิวท่ีกอ้นแหง้หมาดๆ ก่อน ส่วนเคร่ืองมืออดักอ้นอยา่ง
ง่าย สามารถผลิตกอ้นส าเร็จรูปไดห้ลายรูปแบบ เพื่อการก่อสร้างในหลายลกัษณะรูปแบบของ
อาคาร 

 



 

 

 

3.  การทดสอบในหอ้งปฏิบติั : เพื่อศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพและทางกลของหญา้แฝก ดิน
เหนียว และกอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูป ศึกษาระยะเวลาการแห้งตวั ความหนาแน่น 
ความสามารถการน ้ าหนักแบกทาน การรับแรงดัด และการทดสอบความสามารถการรับ
น ้าหนกัแบกทานของผนงั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ASTM 

4. การก่อสร้างหอ้งตวัอยา่ง : มีจุดประสงคเ์พื่อน ากอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูป มาท าการ
ก่อสร้างหอ้งตวัอยา่ง เพื่อเป็นตน้แบบแสดงวธีิการและเทคนิคการก่อสร้าง ท าการวเิคราะห์ดา้น
ต้นทุนและประสิทธิภาพระหว่างผนังอิฐและผนังก้อนหญ้าแฝก ดินเหนียวส าเ ร็จรูป 
นอกจากนั้น ยงัไดท้  าการศึกษาวสัดุเคลือบผิวท่ีเหมาะสมจากวสัดุเคลือบผิวทั้ง 4 ชนิด และการ
เตรียมผิวผนงั 2 รูปแบบ เพื่อหาวสัดุท่ีเหมาะสมในการใชง้านพฒันาการดา้นรูปแบบในการ
ออกแบบก้อนหญ้าแฝกดินเหนียวส าเร็จรูปและการผลิต จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ 
ต่อไปน้ี 

 
(1) วตัถุดิบทั้งหญา้แฝกและดินเหนียวเป็นวสัดุธรรมชาติ ดงันั้น ในขั้นการเตรียมการจะไดรั้บ
ผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มไดง่้าย 

 
(2) ในกระบวนการผลิตควรใช้ประโยชน์จากพลังงานจากธรรมชาติให้มากท่ีสุด เช่น 
กระบวนการตากแหง้โดยพลงังานจากแสงอาทิตย ์

 
(3) ใน งานวิจยั มีจุดประสงคเ์พื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการใชป้ระโยชน์จากหญา้แฝกอีกทาง
หน่ึง เพื่อเป็นพืชรายได้ นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ทางด้านอนุรักษ์ดินและน ้ า โดยจะ
พิจารณาวตัถุดิบจากธรรมชาติอ่ืนๆ ร่วมในการผลิต ซ่ึงกระบวนการผลิตควรจะตอ้งเหมาะสม
กับสภาพท้องถ่ิน แต่แตกต่างจากวิธีการดั้ งเดิมโดยปราศจากการลงทุนต้นทุนสูงหรือ
เทคโนโลยซีบั ซอ้น 



 

 

 
(4) การผลิตควรท าไดทุ้กฤดูกาล ลดระยะเวลาการก่อสร้าง และผลิตไดจ้  านวนมากเพียงพอแก่
ชุมชน 

 
(5) ผลิตภณัฑ์ ตอ้งมีความแข็งแรง คงทน โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัแรงงานในชุมชน 
(Labor-Based Appropriate Technology) และภูมิปัญญาชาวบา้นพฒันาการดา้นการผลิตและ
สร้างเคร่ืองมืออยา่งง่าย 

 
การออกแบบในเร่ิมแรก เป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ ขนาด 20 x 100 x 10 เซนติเมตร กอ้นหญา้
แฝกดินเหนียวท่ีไดห้ลงัการอดัข้ึนรูปจึงไม่แน่น หากตอ้งออกแรงมากอาจจ าเป็นตอ้งออกแบบ
เคร่ืองใหมี้ขนาดใหญ่กว่าเดิม ความหนาท่ีมากจะมีผลต่อการท าใหแ้หง้ ยิง่แหง้ชา้จะก่อใหเ้กิด
ปัญหาเช้ือราและสูญเสียความแข็งแรง และดว้ยลกัษณะกอ้นท่ีเรียบ การเช่ือมต่อแต่ละกอ้น
จ าเป็นตอ้งใชว้สัดุท่ีมีก าลงัยดึเกาะท่ีดี 

 
จากนั้น จึงพฒันามาเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ ขนาด 20 x 100 x 7.5 เซนติเมตร พร้อมกบัมี
ครีบทั้งดา้นบนและดา้นล่างเพื่อเพิ่มการยึดเกาะในแนวนอน และเดือยดา้นหนา้และหลงัเพื่อ
เพิ่มการยดึเกาะในแนวด่ิง ดงัภาพท่ี 2  

 
ต่อ มา ไดท้  าการปรับแกค้รีบจากรูปซิกแซกเป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมูทั้งดา้นบนและล่าง และ
เดือยดา้นหน้าและหลงัเป็นส่ีเหล่ียมคางหมูและส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามล าดับ ท าให้การยึดเกาะ
ระหว่างกอ้นไดดี้และแน่นข้ึน ดงัภาพท่ี 3 อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตยงัคงท าได้ช้า 
โดยเฉพาะขั้นตอนการน าออกจากแม่พิมพ ์ 

 



 

 

 
ดงันั้นจึงไดจ้ดัท าแม่พิมพใ์หม่ โดยเพิ่มรูระบายอากาศดา้นบนและดา้นล่าง เพื่อระบายอากาศ
และน ้ าดินเหนียวส่วนเกิน และเพิ่มรางเล่ือนเพื่อช่วยการเคล่ือนยา้ยแม่พิมพเ์ขา้-ออกจากแท่น
เคร่ืองกด แต่จากการทดลอง พบว่า การท่ีน ้ าดินเหนียวส่วนเกินและอากาศยงัออกไม่หมด ท า
ใหน้ ากอ้นหญา้แฝกดินเหนียวออกจากแม่พิมพไ์ดย้าก ดงัภาพท่ี 4 

 
การทดลอง คร้ังท่ี 5 ไดเ้พิ่มแผ่นรองกอ้นหญา้แฝกดินเหนียว เพื่อท าให้ดันกอ้นออกจาก
แม่พิมพไ์ดง่้าย อยา่งไรกต็าม ยงัคงพบว่า น ้ าดินเหนียวส่วนเกินและอากาศท่ีมีอยูใ่นกอ้นหญา้
แฝกดินเหนียวจะท าให้กอ้น ส าเร็จรูปไม่คงรูปหนาแน่นและถอดออกจากแม่พิมพไ์ดย้าก ดงั
ภาพท่ี 5 

 
การ ทดลองสุดทา้ย ไดป้ระกอบตวัยดึดา้นขา้งแม่พิมพเ์พื่อไม่ใหเ้คล่ือนท่ีตามขณะดนัแผ่นรอง 
ข้ึน-ลง รวมทั้งเพิ่มจ านวนช่องระบายอากาศและขนาดท่ีใหญ่ข้ึน จึงไดก้อ้นหญา้แฝกดินเหนียว
ส าเร็จรูปตามท่ีตอ้งการ ดงัภาพท่ี 6 

 

                             
 



 

 

 

                               
              
ภาพท่ี 2 ไดอ้อกแบบครีบทั้งดา้นบนและดา้นล่างเพื่อเพิ่มการยึดเกาะในแนวนอน และเดือย
ดา้นหนา้และหลงัเพื่อเพิ่มการยดึเกาะในแนวด่ิง 

 
 

                                             
 
ภาพ ท่ี 3 ไดท้ าการปรับแกค้รีบจากรูปซิกแซกเป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมูทั้งดา้นบนและล่าง และ
เดือยดา้นหน้าและหลงัเป็นส่ีเหล่ียมคางหมูและส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามล าดับ ท าให้การยึดเกาะ
ระหวา่งกอ้นไดดี้และแน่นข้ึน 

  
 



 

 

 

                           
 
ภาพท่ี 4  ไดจ้ดัท าแม่พิมพใ์หม่ โดยเพิ่มรูระบายอากาศดา้นบนและดา้นล่าง เพื่อระบายอากาศ
และน ้าดินเหนียวส่วนเกิน 

 
 

                           
 
ภาพท่ี 4  (ต่อ) รวมทั้งไดเ้พิ่มรางเล่ือนเพื่อช่วยการเคล่ือนยา้ยแม่พิมพเ์ขา้-ออกจากแท่นเคร่ือง
กดไดง่้ายข้ึน 

 
 

 



 

 

 

                             
  
ภาพท่ี 5 ไดเ้พิ่มแผ่นรองกอ้นหญา้แฝกดินเหนียว เพื่อช่วยใหด้นักอ้นออกจากแม่พิมพไ์ดง่้าย   
 

                             
 
ภาพ ท่ี 5 (ต่อ) น ้าดินเหนียวส่วนเกินและอากาศท่ีมีอยูใ่นกอ้นหญา้แฝกดินเหนียวจะท าใหก้อ้น 
ส าเร็จรูปไม่คงรูปหนาแน่นและถอดออกจากแม่พิมพไ์ดย้าก 

 
 

 



 

 

 

                          
 
ภาพ ท่ี 6 ไดป้ระกอบตวัยึดดา้นขา้งแม่พิมพเ์พื่อไม่ให้เคล่ือนท่ีตามขณะดนัแผ่นรอง ข้ึน-ลง 
รวมทั้ งเพิ่มจ านวนช่องระบายอากาศและขนาดท่ีใหญ่ข้ึน จึงได้ก้อนหญ้าแฝกดินเหนียว
ส าเร็จรูปตามท่ีตอ้งการ 

  
 

                           
 
ภาพท่ี 6 (ต่อ)  ภาพร่างเคร่ืองมือกดอยา่งง่าย ส าหรับกอ้นส าเร็จรูปแบบเตม็กอ้น  

 



 

 

 
 

                           
 
ภาพท่ี 6 (ต่อ)  ภาพร่างเคร่ืองมือกดอยา่งง่าย ส าหรับกอ้นส าเร็จรูปแบบกอ้นตวัเช่ือม 

  
 

                             
 
                                 ภาพท่ี 7  แม่พิมพก์อ้นส าเร็จรูปแบบกอ้นตวัเช่ือม  



 

 

 
กระบวนการผลิตโดยการน าเอาก าหญา้แฝกประมาณ 120-130 ใบ ความยาวเท่ากบัแม่พิมพจุ่์ม
ลงในน ้ าดินเหนียวแลว้รูดน ้ าดินเหนียวส่วน เกินออกพอประมาณ จะได้แท่งหญ้าแฝกดิน
เหนียวขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 4-5 เซนติเมตร (ภาพท่ี 8) น าแท่งหญา้แฝกดินเหนียวท่ีเปียก
เท่านั้นใส่ลงในแม่พิมพจ์นเตม็ โดยมีดินเหนียวเป็นตวัยดึเกาะ น าแม่พิมพเ์ขา้เคร่ืองกด ค่อยๆ 
ออกแรงกดทีละเลก็นอ้ยเพื่อให้น ้ าดินเหนียวส่วนเกินและอากาศออก เม่ือไดก้อ้นหญา้แฝกดิน
เหนียวท่ีแน่นคงรูปตามแม่พิมพ ์จึงน าออกจากเคร่ืองกดวางแม่พิมพล์งบนแผ่นรองรับเพื่อดนั
เอากอ้นส าเร็จรูปออก จากแม่พิมพ ์แลว้น าไปตากแดดจดัแลว้ตบแต่งผิวดว้ยเกรียงไม ้อยา่งไรก็
ตาม ในช่วงท่ีอากาศช้ืนหรือมีฝนตก อาจปรับใชตู้อ้บร้อนแบบเคล่ือนท่ีได ้เพื่อท าใหก้อ้นหญา้
แฝกดินเหนียวส าเร็จรูปแหง้สมบูรณ์ อุณหภูมิความร้อนจากเคร่ืองเป่าลมร้อนสามารถควบคุม
ได ้ท าใหก้อ้นส าเร็จรูปสามารถแหง้ไดภ้ายใน 3 วนั ซ่ึงจะใชร้ะยะเวลานอ้ยกวา่การตากแดด ซ่ึง
ตอ้งใชเ้วลา 5 วนั ซ่ึงเป็นการป้องกนัการเกิดเช้ือราไดด้ว้ย 

 
 
                     ภาพท่ี 8  กระบวนการผลิตกอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูป 

 
 

                         
 
                                การเตรียมหญา้แฝกแหง้และน ้าดินเหนียว 

 



 

 

 
 

                           
 
น าเอาก าหญา้แฝก จุ่มลงในน ้าดินเหนียวแลว้รูดน ้าดินเหนียวส่วนเกินออกพอประมาณ 

 
 

                            
 
น าแท่งหญา้แฝกดินเหนียวท่ีเปียกเท่านั้นใส่ลงในแม่พิมพจ์นเต็ม โดยมีดินเหนียวเป็นตวัยึด
เกาะ 

 
ภาพท่ี 8 (ต่อ) กระบวนการผลิตกอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูป 

 
 

                            



 

 

 
น าแม่พิมพเ์ขา้เคร่ืองกด ค่อยๆ ออกแรงกดทีละเลก็นอ้ยเพื่อใหน้ ้าดินเหนียวส่วนเกินและอากาศ
ออก 

 
 

                           
 
เม่ือ ไดก้อ้นหญา้แฝกดินเหนียวท่ีแน่นคงรูปตามแม่พิมพ ์จึงน าออกจากเคร่ืองกดวางแม่พิมพล์ง
บนแผน่รองรับเพื่อดนัเอากอ้นส าเร็จรูปออก จากแม่พิมพ ์

 
 

                             
 
น ากอ้นหญา้แฝกดินเหนียวไปตากแดดจดั แลว้ตบแต่งผวิดว้ยเกรียงไม ้

 
 
ตูเ้ป่าลมร้อนแบบเคล่ือนท่ี (ภาพท่ี 9) ประกอบดว้ย 



 

 

 
(ก) เคร่ืองเป่าลมร้อนและท่อส่งความร้อน 

 
ดว้ย อุปกรณ์น้ี จะสามารถเป่าลมร้อนไดใ้นระดบั 100-150 องศาเซลเซียสแโดยมีเคร่ืองควบคุม
อุณหภูมิและตัวตดัไฟ ตวัมอเตอร์จะผลิตลมร้อนท่ีมีก าลงัท าให้ความช้ืนระเหย อุปกรณ์น้ี
สามารถเคล่ือนยา้ยไดง่้าย ในการทดลองไดใ้ชข้นาด ½ HP กระแสไฟฟ้า 220 โวลต ์5000 วตัต ์
ขดลวดน าความร้อนบรรจุในท่อสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 3 น้ิว น ้ าหนกัโดยรวม
ทั้งหมด 12 กิโลกรัม 

 
(ข) ตูโ้ครงเหลก็และผา้คลุม 

 
ตู ้โครงเหลก็มีขนาด 1.80 X 1.80 X 1.80 เมตรคลุมดว้ยผา้ดิบเพื่อป้องกนัความร้อนระบายออก 
ตูเ้ป่าลมร้อนแบบเคล่ือนท่ีน้ีสามารถเคล่ือนยา้ยไดง่้าย และมีน ้าหนกัเบา 

 
 
ภาพท่ี 9: ตูเ้ป่าลมร้อนแบบเคล่ือนท่ี  

 
 

                              
 
                       เคร่ืองเป่าลมร้อนและท่อส่งความร้อน  ตูโ้ครงเหลก็และผา้คลุม 



 

 

 
ผลการวจิยัและการวเิคราะห์ดา้นรูปแบบกอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูป 

จากการศึกษาพบว่า กอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูปมีลกัษณะคลา้ยอิฐเผา แต่มี
ขนาดใหญ่กวา่และเบากวา่ ดว้ยรูปทรงทางเรขาคณิตของกอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูปท่ีท า
การทดสอบพบวา่ มีความแขง็แรง เน้ือแน่น และมีการยดึเกาะกนัไดดี้ แหง้ตวัไดเ้ร็ว ผลิตไดง่้าย
ด้วยแรงงานคน และสามารถควบคุมคุณภาพได้ ในการก่อสร้าง กอ้นหญา้แฝกดินเหนียว
ส าเร็จรูปสามารถเช่ือมต่อระหว่างกอ้นไดดี้และมัน่คง เน่ืองจากไดอ้อกแบบครีบและเดือย
เพื่อใหส้ามารถยดึเกาะกนัไดแ้ขง็แรงทั้งใน แนวนอนและแนวด่ิง ตามล าดบั การออกแบบช่อง
ระบายอากาศและน ้ าดินเหนียวส่วนเกิน ท าใหล้ดการยบุตวัในกอ้นส าเร็จรูป กอ้นหญา้แฝกดิน
เหนียวส าเร็จรูป สามารถใชเ้ป็นผนังรับน ้ าหนกัส าหรับการก่อสร้างบา้นและยุง้ฉาง อีกทั้งยงั
น ามาใช้งานไดง่้าย ป้องกนัเสียง ไร้สารพิษ และก่อเป็นผนังไดใ้นระยะเวลาอนัสั้ น ดา้นการ
ผลิตกอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูป  ผลจากการทดลอง พบว่าเช้ือราอาจเจริญเติบโตได ้ถา้
การตากกอ้นหญา้แฝกดินเหนียวไม่แห้งสมบูรณ์ น ้ าท่ีมากเกินในดินเหนียวส่งผลใหห้ญา้แฝก
เน่าเป่ือย ในขณะท่ีน ้านอ้ยเกินไปจะท าใหน้ ้ าดินเหนียวขน้จนเกินไปท าใหน้ ้ าดินเหนียวไม่ ซึม
ผา่นก าหญา้แฝกอยา่งทัว่ถึง นอกจากนั้น ดินเหนียวท่ีมีความช้ืนสูงหรือดินเหนียวเปียกจะท าให้
กอ้นส าเร็จรูปแหง้ไม่ ทัว่ถึงโดยเฉพาะดา้นในสุด ดงันั้นเช้ือราจึงเจริญเติบโตไดง่้าย และท าให้
หญา้แฝกดินเหนียวผุกร่อนได ้อยากการศึกษา สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการใชตู้เ้ป่าลมร้อนแบบ
เคล่ือนท่ีภายใตอุ้ณหภูมิท่ีควบคุม หรือเติมสารป้องกนัการเกิดเช้ือรา 

บทสรุป 

1. กอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูปถือเป็นการพฒันาวสัดุก่อสร้างประเภท ใหม่ในประเทศ
ไทย ดว้ยเทคนิคการผลิต ท่ีเรียบง่าย เหมาะสม “ไม่ซับซ้อน” สามารถถ่ายทอดสู่ชุมชน
พื้นท่ีห่างไกล การน าเทคโนโลยีท่ีกา้วหนา้น ามาซ่ึงประสิทธิผลแต่กก่็อใหเ้กิดตน้ทุน และ
การลงทุนสูง ลดการใชแ้รงงานคนและเกิดปัญหาการว่างงานซ่ึงอาจไม่เหมาะแก่ประเทศ
ไทยซ่ึง เป็นประเทศเกษตรกรรมและมีแรงงานคนเป็นจ านวนมาก 



 

 

 
2. กอ้นหญา้แฝกดินเหนียว ส าเร็จรูปเป็นวสัดุท่ีมีความเป็นฉนวน ไม่เป็นตวัน าความร้อน 
บา้นท่ีสร้างดว้ยวสัดุก่อสร้างประเภทน้ีจึงเยน็สบายและประหยดัพลงังาน ซ่ึงจะช่วยเหลือ
ประเทศท่ีก าลงัเผชิญหนา้กบัภาวะวกิฤตพลงังาน 

 
3. ขนาดของ กอ้นหญา้แฝกดินเหนียวส าเร็จรูปท่ีเหมาะสม คือ 20 x 100 x 7.5 เซนติเมตร 
(กวา้ง x ยาว x ความหนา) ดว้ยขนาดท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี ท าใหก้อ้นหญา้แฝกแหง้ไดท้ัว่ถึง
และไม่เกิดการทรุดตวั อีกทั้งการมีครีบและเดือย ช่วยใหก้อ้นส าเร็จรูปยดึเกาะกนัไดม้ัน่คง
ทั้งในแนวราบและแนวด่ิง 

 
4. การ ตากแห้งโดยใช้ตู ้เป่าลมร้อนจะช่วยเร่งการแห้งและป้องกันการเกิดเ ช้ือรา 
กระบวนการผลิตท่ีไม่ซบัซอ้นและประหยดัน้ี สามารถน ามาปรับใชไ้ดง่้าย 
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ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ ม.ร.ว. แซมแจ่มจรัส รัชนี มูลนิธิโครงการหลวง ท่ีได้
เอ้ือเฟ้ือ สนบัสนุน ให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อยา่งมากในการจดัท าโครงการ คณะท างาน
โครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีหญา้แฝก คุณด ารงศกัด์ิ เหล่าแสงธรรม กรมวิทยาศาสตร์
บริการ คุณภาวนา อศัวะประภา กรมส่งเสริมการเกษตร  คุณวินัย สุพฒันกุล สถาบนัวิจยั
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย ท่ีไดอ้นุเคราะห์ขอ้มูลวตัถุดิบหญา้แฝกและขอ้มูล
ท่ีเป็นประโยชนใ์นการท า โครงการ   

ขอขอบพระคุณ คุณวนัชยั วงษา กรมพฒันาท่ีดิน คุณประยรู คุณมาศ ศูนยฝึ์กอบรม
วิจัยและพัฒนาท่ีดินปากช่อง คุณปรีชา โพธ์ิปาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ ท่ีให้ความร่วมมือและเอ้ือเฟ้ือหญ้าแฝกเพื่อใช้ในโครงการ    
ขอขอบพระคุณ คณะท างานสิทธิบตัรดา้นหญา้แฝก คุณสันติ รัตนสุวรรณ คุณสุรเดช อศัวนิท 



 

 

 

รางกูล คุณเสกสันต์ บุญสุวรรณ คุณประสิทธ์ิ ศิริชีพชัยยนัต์ กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีให้
ความอนุเคราะห์และอ านวยความสะดวกในการจดสิทธิบตัร   

    ขอขอบพระ คุณ ศ.ดร.วรศกัด์ิ กนกนุกูลชยั ท่ีไดเ้อ้ือเฟ้ือ ให้การสนบัสนุนและ
เป็นท่ีปรึกษาในการท าโครงการ ดร. สรรค ์สยามิภกัด์ิ  และเจา้หนา้ท่ีห้องปฏิบติัการทดสอบ
วศิวกรรมโครงสร้าง ภาควชิาวศิวกรรมโครงสร้าง ส านกัวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลย ีสถาบนั
เทคโนโลยแีห่งเอเซีย ท่ีไดร่้วมในการด าเนินการ ประสานงานใหง้านส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี  และ
ขอขอบคุณ คุณวีระยตุ ขุย้ศร ท่ีไดช่้วยเหลือในการเขียนภาพลายเส้นประกอบเอกสารบรรยาย
และแผน่ภาพน าเสนอ 
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