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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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