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บลใอกประสานประชารัฐ : ทางลือก฿หมพืไอเทยนยิมยัไงยืน 

 
1. ความส าคัญของการวิจัยละนวัตกรรม 

฿นปัจจุบันลกเดຌกຌาวสูสังคมฐานความรูຌอยางชัดจน องค์ความรูຌตางโ ทีไผานการศึกษาวิจัยเดຌ
ชวย฿หຌสินคຌาละบริการมีมูลคาพิไมขึๅน ขงขันเดຌดีขึๅน การวิจัยจึงป็นพลังทีไส าคัญ฿นการเดຌมาซึไงขຌอมูลความรูຌ
อันสามารถน าเปกຌปัญหาละพัฒนาประทศเดຌอยางถูกตຌอง ละการพัฒนาทีไยัไงยืนทัๅง฿นดຌานศรษฐกิจทีไ
น าเปตอยอดสรຌางนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินคຌา ละบริการทีไ฿หຌประยชน์ชิงพาณิชย์ จ าหนายขงขันเดຌ
หรือ฿นดຌานสังคม ทีไจะชวย฿หຌประชาชนละชุมชนมีความป็นอยูทีไดีขึๅน ฿นดຌานสิไงวดลຌอม จะชวย฿หຌมีการ
ติบตอยางป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม พรຌอมรับการปลีไยนปลงของสภาพภูมิอากาศของภูมิภาคละของลก 
  จากขຌอทใจจริง฿นปัจจุบัน รัฐบาลเทย฿หຌงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยประมาณหนึไงสน
หนึไงหมืไนลຌานบาทตอป ซึไงถือวานຌอย฿นการลงทุนพืไอการศึกษาละพัฒนาประทศ มຌวางานวิจัยตางโ อาจจะ
เดຌรับงินสนับสนุนจากหลงทุนอืไนโ ตการน าผลงานวิจัยตางโ เป฿ชຌจริงนัๅนนຌอยมาก เมถึง 1% 

ของผลงานวิจัยทัๅงหมด ทัๅงนีๅ ปัญหาอุปสรรคส าคัญทีไสงผล฿หຌการพัฒนาการวิจัยวิทยาศาสตร์ ทคนลยี  
ละนวัตกรรม ของประทศเมป็นเปตามปງาหมายทีไวางเวຌ นืไองจากงบลงทุน฿นดຌานการวิจัย การลงทุนวิจัย
ละพัฒนา รวมทัๅงประทศมีพียงรຌอยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาย฿นประทศ (GDP) ต฿นชวง 3 ปทีไผานมา 
การลงทุนดຌานการวิจัยละพัฒนาของประทศเทยติบตอยางรวดรใวหในเดຌจาก฿นป 2559 มีมูลคาการลงทุน 
1.14 สนลຌานบาท คิดป็นรຌอยละ 0.78 ของผลผลิตมวลรวมของประทศ (GDP) 
  - ป 2560 สถิติการลงทุนดຌานการวิจัยละพัฒนาของประทศตอผลผลิตมวลรวม฿นประทศ 
คาดการณ์วา รຌอยละ 0.91 ของ GDP (อยูระหวางการส ารวจจะลຌวสรใจ ดือนธันวาคม 2561 ขຌอมูลจาก 
ส านักงานคณะกรรมการนยบายวิทยาศาสตร์ ทคนลยีละนวัตกรรมหงชาติ (สวทน.) ) 
  - ป 2561 ปງาหมายสิๅนป รຌอยละ 1 ของ GDP  
  - พืไอมุงสูปງาหมาย Thailand 4.0 รัฐบาลเดຌตัๅงปງาหมายพิไมคา฿ชຌจายดຌานวิจัยละพัฒนา
ตอ GDP ฿หຌป็นรຌอยละ 1.5 ภาย฿นป 2564 ละป็นรຌอยละ 2 ภาย฿นป 2579 ละพิไมจ านวนบุคลากรดຌาน
การวิจัยละพัฒนาป็น 25 คน ตอประชากร 10,000 คน ภาย฿นป  2564 ละพิไ มป็น 60  คน 

ตอประชากร 10,000 คน ภาย฿นป 2579 การขยายตัวอยางกຌาวกระดดป็นผลมาจากนยบายละมาตรการ
สงสริมละสนับสนุน฿นการวิจัยละพัฒนา ชวงระยะวลา 3 ปทีไผานมา  
 
2. ความป็นมาของทคนลยีบลใอกประสาน 

  ทีไอยูอาศัย ป็นหนึไง฿นปัจจัย 4 ทีไมีความส าคัญ ละจ าป็นตอการด ารงชีพพืๅนฐานของมนุษย์
ป็นทีไ ฿ชຌส าหรับการกินอยู  หลับนอน  ป็นทีไ ส าหรับคุຌมครองปกปງองรางกายมนุษย์ ฿หຌ รอดพຌนจาก
อันตราย พืไอ฿หຌการด ารงชีวิตอยูเดຌตามปกติสุข นอกจากนีๅ ทีไอยูอาศัย ยังป็นครืไองสดงสถานภาพทางสังคม 
บงชีๅถึงความป็นผูຌมีหลักหลง สามารถสรຌางความยอมรับ ความชืไอมัไนกับผูຌคน฿นสังคม ป็นครืไองบงบอกถึง
ฐานะละระดับ฿นสังคมนืไองจากมนุษย์ป็นสัตว์สังคม ดิมทีมนุษย์สรຌางทีไอยูอาศัยดย฿ชຌเมຌทีไหาเดຌ฿นธรรมชาติ 
มืไอความตຌองการทีไจะ฿ชຌเมຌมีปริมาณพิไมขึๅน จากการพิไมจ านวนประชากรละความจริญติบตทางศรษฐกิจ 
ความตຌองการผลิตภัณฑ์เมຌยอมพิไมจ านวนมากขึๅนอยางตอนืไอง ฿นขณะดียวกันเมຌจากธรรมชาตินัๅนมีอยูอยาง
จ ากัดละลดลงอยางรวดรใว เมຌจากปຆากใติบตเมทันกับความตຌองการ฿ชຌ การหาวัสดุกอสรຌางอืไนทดทนการ฿ชຌ
เมຌธรรมชาติจึงป็นรืไองจ าป็น พืไอชวยลดปัญหาการขาดคลนทรัพยากรปຆาเมຌทีไมีจ านวนลดลง 
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บลใอกประสาน วว. คือ วัสดุกอสรຌางประภทหนึไงทีไเดຌพัฒนารูปบบของกຌอนบลใอก฿หຌมี 
รูหยอดนๅ าปูน รองละดือยบนตัวบลใอก พืไอ฿หຌสะดวก฿นการกอสรຌาง ดยนຌนการ฿ชຌวัตถุดิบ฿นพืๅนทีไ เดຌก  
ดินลูกรัง หินฝุຆน ทราย หรือวัสดุหลือทิๅงตางโ ทีไมีความหมาะสมน ามาผสมกับปูนซีมนต์ละนๅ า฿นสัดสวน  

ทีไหมาะสม อัดป็นกຌอนดຌวยครืไองอัด ลຌวน ามาบม฿หຌบลใอกขใงตัวประมาณ 14 วัน จะเดຌบลใอกประสาน วว.  
ทีไมีความขใงกรงสูง มีลักษณะพิศษทีไสามารถ฿ชຌ฿นการกอสรຌางอาคารตางโ เดຌสวยงามงามตามธรรมชาติ  
อยูสบายเมรຌอนอบอຌาว ละยังสามารถกอสรຌางป็นรัๅว อาคารรงรือนพืไอการประกอบอาชีพ ถังกใบนๅ า  
ละ฿ชຌประยชน์฿นการตกตงอาคารสถานทีไ เดຌอยางรวดรใว สวยงาม ละราคาประหยัดกวางานกอสรຌาง
ทัไวเป สอดคลຌองกับนวคิดศรษฐกิจพอพียง฿นสังคมเทย 

บลใอกประสาน ป็นผลงานทีไสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงประทศเทย (วว.)  
เดຌพัฒนามาตัๅงตป พ.ศ. 2510 ดยนายสุทธิศักดิ์ ส ารใจประสงค์ ซึไงป็นวิศวกรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีหงประทศเทย (วว.) เดຌท าการศึกษา คຌนควຌาวัสดุทีไจะทดทนเมຌ฿นการกอสรຌางบຌานรือน ละ
พบวาสามารถน าดินลูกรังมาผสมกับปูนซีมนต์ละนๅ า฿นสัดสวนทีไหมาะสม อัดป็นทงดຌวยรงคนบบดิมทีไ
รียกวา ครืไองซินวารม (cinva-ram) หลังจากผึไง฿นอากาศป็นวลา 14 วันกใสามารถน ามา฿ชຌกอสรຌางอาคาร
ละบຌานพักเดຌ บลใอกทีไผลิตออกมารุนรกรียกวา บลใอกดินซีมนต์ ละเดຌน าบลใอกดินซีมนต์เปทดลอง
กอสรຌางอาคารหลังรกทีไสถานีกสิกรรม อ าภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มืไอป พ.ศ. 2511 อาคาร 2 ชัๅน ทีไ
อ าภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา มืไอป พ.ศ. 2520 ละหมูบຌานทัพเทย อ าภอตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรี 
มืไอป พ.ศ. 2522 

ตอมา฿นป พ.ศ. 2525 นายฉัตรศิริ ธรรมารมณ์ นักวิชาการ วว. เดຌทุนเปศึกษาปริญญาท 

ทีไสถาบันทคนลยีหงอชีย (AIT) ละ Dr. Bruce Etherington ซึไงป็นอาจารย์ของ AIT เดຌรวมกันพัฒนา
บลใอกรุน฿หมขึๅน฿หຌมีลักษณะรอง ละดือยลใอกบบตัวผูຌตัวมีย พืไอการลใอกกัน ดย฿ชຌนๅ าปูนหยอดทน  

การกอตามปกติ ท า฿หຌมีนๅ าหนักลดลง รียกบลใอกบบ฿หมนีๅวา บลใอกดินซีมนต์บบพัฒนา ละเดຌทดลอง
กอสรຌางอาคารหลังรกทีไ สถานีวิจัยสิไ งวดลຌอมสะกราช อ าภอวังนๅ าขียว จังหวัดนครราชสีมา  
ป็นบຌานกษตรกร 2 ชัๅน มืไอป พ.ศ.2527 ฿นปัจจุบันผานมากวา 30 ป อาคารหลังนีๅยังอยู฿นสภาพดี หลังจาก
นัๅนเดຌมีการอบรมถายทอดความรูຌผยพร฿นทีไตางโ กือบทุกภาคของประทศเทย ละเดຌมีการน าบลใอกดิน
ซีมนต์บบพัฒนา เปกอสรຌางอาคารป็นจ านวนมาก  

ตอมา฿นสมัย ดร.กชา ลาวัลยะวัฒน์ ขຌามาป็นผูຌวาการสถาบันวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
หงประทศเทย เดຌลใงหในความส าคัญของ บลใอกประสาน ซึไงยังมีชืไอรียกตกตางกัน ดังนัๅนจึงเดຌมีการรียก
ประชุมคณะท างานพืไอสรุปหาชืไอทีไหมาะสม ฿นทีไสุดตกลง฿ชຌชืไอ บลใอกประสาน วท. ตนืไองจากปัจจุบันชืไอ
ยอของสถาบันวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงประทศเทย เดຌปลีไยนจาก วท. ป็น วว. ดังนัๅน จึงปลีไยนป็น 
บลใอกประสาน วว. นอกจากนีๅ ยังมีการจัดสรรงบประมาณมา฿ชຌ฿นการวิจัยพัฒนาบลใอกประสานพิไมขึๅน 
รวมทัๅงระดมนักวิชาการสาขาตางโ ขຌารวมกันท าวิจัยพัฒนาป็นจ านวนมาก ทัๅง฿นดຌานครืไองจักรส าหรับผลิต
บลใอก บบบຌาน การอบรมถายทอดผยพรประชาสัมพันธ์ รวมทัๅงการสนับสนุนการกอสรຌางอาคารตางโ  
ของ วว. ดຌวยบลใอกประสาน ซึไงท า฿หຌมีอาคารทีไกอสรຌางดຌวยบลใอกประสานกิดขึๅนมากมาย฿นยุคนีๅ ทัๅงทีไสถานี
วิจัยล าตะคอง สถานีวิจัยสิไงวดลຌอมสะกราช ละ฿นกรุงทพมหานคร 

฿นหຌวงป 2546 พืไอสงสริม฿หຌบลใอกประสานมีมาตรฐานดียวกันกับมาตรฐานอุตสาหกรรมซึไง
จะป็นการยกระดับดຌานคุณภาพ ละสงสริมดຌานการตลาดของบลใอกประสาน฿หຌป็นทีไยอมรับอยางพรหลาย 
รวมทัๅ งสรຌางความมัไน ฿จ฿หຌ กับผูຌ บริ ภค  จึ งเดຌมีการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน (มผช.)  
จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ดยบลใอกประสาน ป็นผลิตภัณฑ์ทีไเดຌรับการรับรอง 
ละสดงครืไองหมายการรับรองมาตรฐานของ มผช. 602/2547  
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ยุคตอมาการด านินการกีไยวกับบลใอกประสานจะนຌนหนักรืไองการอบรมผยพรทคนลยี 
สูชนบทมากกวาการวิจัย พราะการน าบลใอกประสานเปผลิต ละกอสรຌางหากเมเดຌรับการอบรม฿หຌมีความรูຌ
ความสามารถทีไถูกตຌองอาจกิดความสียหายกับอาคารทีไกอสรຌางเดຌ จึ งมีการจัดท าหลักสูตรฝຄกอบรม 

บบขຌมขຌน฿หຌกับผูຌขຌารับการอบรมทีไมีความตัๅง฿จทีไจะน าความรูຌเป฿ชຌประยชน์อยางทຌจริง ทัๅงนีๅ  บลใอก
ประสาน วว. ป็นทีไ รูຌจักของคนทัไวเปมากขึๅน มีประชาชนผูຌสน฿จทัไ วทุกภูมิภาคของประทศ ละมี
ผูຌประกอบการผลิตละกอสรຌางอาคารดຌวยบลใอกประสานป็นจ านวนมาก ดยปัจจุบันมีผูຌประกอบธุรกิจ 

บลใอกประสานทัไวประทศกวา 800 ราย ละมีอาคารทีไกอสรຌางดຌวยบลใอกประสานพิไมขึๅนกือบทัไวทุกภาคของ
ประทศเทย 

 
3. บลใอกประสานดีกวาวัสดุอืไนอยางเร 
  บลใอกประสาน คือ วัสดุกอรับนๅ าหนักทีไเดຌท าการพัฒนารูปบบ฿หຌมีรู ละดือยบนตัวบลใอก 
พืไอ฿หຌสะดวก฿นการกอสรຌาง ดยนຌนการ฿ชຌวัตถุดิบ฿นพืๅนทีไ เดຌก ดินลูกรัง หินฝุຆน ทราย หรือวัสดุหลือทิๅง
ตางโ ทีไมีความหมาะสม น ามาผสมกับปูนซีมนต์ ละนๅ า฿นสัดสวนทีไหมาะสม อัดป็นกຌอนดຌวยครืไองอัดลຌว
น ามาบม ฿หຌบลใอกขใงตัวประมาณ 14 วัน จะเดຌคอนกรีตบลใอกทีไมีความขใงกรง มีรูปลักษณะพิศษ  
ทีไสามารถ฿ชຌ฿นการกอสรຌางอาคารตาง โ หรือกอป็นถังกใบนๅ าเดຌอยางรวดรใว สวยงาม ละประหยัดกวางาน
กอสรຌางทัไวเป  

ดຌวยขัๅนตอนการผลิตทีไงายละเมตຌองผาหมือนอิฐมอญ จึงท า฿หຌเมตຌอง฿ชຌชืๅอพลิง฿น
กระบวนการผลิต ท า฿หຌชวยประหยัดพลังงานเดຌป็นอยางมาก สวน฿นรืไองของราคาคากอสรຌาง หาก฿ชຌบลใอก
ประสานป็นวัตถุดิบ จะชวยลดคากอสรຌางเดຌถึงรຌอยละ 30 ละชวยลดระยะวลา฿นการกอสรຌางเดຌถึงรຌอยละ 
30 ชนดียวกัน มืไอทียบกับอาคารขนาดดียวกัน มืไอทียบกับการสรຌางดຌวยครงสรຌางคอนกรีตสริมหลใก 

ละผนังกออิฐฉาบปูน ดยวัสดุบลใอกประสานมีความงามจากสีธรรมชาติทีไปรากฏ จึงเมจ าป็นตຌองฉาบปูน 
หรือทาสีทับตอยาง฿ด ดังนัๅน จึงสามารถสรุปประยชน์ของอาคารทีไกอสรຌางดຌวยบลใอกประสานเดຌ ดังนีๅ  
  (1) ฿ชຌวัสดุทีไหาเดຌ฿นทຌองถิไน มีความขใงรง ทนทาน  
  (2) กอสรຌางงาย รวดรใว ดยเมตຌอง฿ชຌทัๅงสา เมຌบบ ละการฉาบปูน    

 (3) ประหยัดราคา฿นการกอสรຌางพราะลดวลาละคารงงาน฿นการกอสรຌาง รวมทัๅงสามารถลดการ
พึไงพารงงานมีฝมือซึไงมีคา฿ชຌจายสูง  
  (4) มีความสวยงามตามธรรมชาติดยเมตຌองทาสี  
  (5) ชวยอนุรักษ์ธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอมดยชวยลดการตัดเมຌท าลายปຆา พืไอน ามา฿ชຌ฿นการ
กอสรຌาง  

ทคนลยีบลใอกประสาน ป็นผลงานวิจัยทีไประสบความส ารใจมาอยางยาวนานละถายทอด
ทคนลยีเปลຌวทัไวประทศ ละคาดวาจะมีความตຌองการ฿ชຌบลใอกประสานพิไมขึๅนอีกนืไองจากความตຌองการ
฿ชຌบลใอกประสานพิไมมากขึๅน ประกอบกับวัตถุดิบทีไ฿ชຌท าบลใอกประสานป็นกรวดหินดินทรายทีไหาเดຌเมยาก  

฿นทຌองถิไนตางโ กระบวนการผลิตกใเมยุงยาก ทคนลยีบลใอกประสานป็นการพัฒนากระบวนการผลิต  

ดยเมตຌอง฿ชຌครืไองจักรราคาพงจากตางประทศ ละเมตຌอง฿ชຌพลังงาน฿นการผา จึงป็นนวัตกรรมทีไ 
ตอบจทย์การลดการพึไงพาจากตางประทศละป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม พืไอการพัฒนาอยางยัไงยืน 
(Sustainable Development Goals) ตามปງาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป 
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4. ปัญหาของทคนลยีบลใอกประสานทีไยังเมเปสูการ฿ชຌงานอยางพรหลายละยัไงยืน 
  มຌวาผลิตภัณฑ์บลใอกประสาน จะมีการ฿ชຌงานมานานลຌว ตยังเมป็นทีไพรหลายนืไองจาก
ขาดการประชาสัมพันธ์฿หຌป็นทีไรูຌจักของบุคคลทัไวเป จากการลงพืๅนทีไพืไอศึกษาสภาพปัญหาของคณะผูຌศึกษา
พบวาผูຌออกบบ วิศวกร ละฟร์มน สวนนຌอยมากทีไรูຌจักละคยหในบลใอกประสาน อีกทัๅง ประชาชน฿นบาง
พืๅนทีไ ยังเมมีการ฿ชຌละเมคยหในผลิตภัณฑ์นีๅมากอน  รวมถึงรຌานคຌาวัสดุกอสรຌางตางโ กใยังเมทราบวามี
ผลิตภัณฑ์นีๅ฿นตลาดมากอน ฿นงทัศนคติดຌานคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์จากผูຌคย฿ชຌงานบางสวน  ยอมรับ฿น
คุณสมบัติดนของผลิตภัณฑ์ ตบางสวนยังเมมัไน฿จ฿นดຌานความสมไ าสมอของตัวผลิตภัณฑ์ นืไองมาจากการ
ขาดการควบคุมคุณภาพทีไดี รวมถึงความสวยงามละคงทน นอกจากนีๅ ผูຌออกบบ วิศวกร ฟร์มนละบุคคล
ทัไวเป ภายหลังจากทราบคุณสมบัติตางโ ของบลใอกประสานตางมีความสน฿จละอยาก฿ชຌ ดยมีปัจจัย฿นการ
พิจารณาลือกผลิตภัณฑ์ส าหรับงานกอสรຌางคือ  ความขใงรง ราคา ละความรวดรใวป็นปัจจัยส าคัญ 

การ฿ชຌงานของบลใอกประสานมีรูปบบทีไจะ฿ชຌงานนอกจาก฿ชຌทนเมຌ฿นตางจังหวัดลຌว  ยังสามารถ฿ชຌทน 

การกอสรຌางบบกออิฐฉาบปูนบบดิม อีกทัๅง ยังพัฒนาเป฿ชຌงานรูปบบอืไน โ ชน รัๅวบຌานทีไสวยงาม รงรือน 

พืไอการกษตรกรรม ถังกใบนๅ าฝน ป็นตຌน จะหในเดຌวาบลใอกประสานป็นผลิตภัณฑ์ทีไมีศักยภาพทีไจะติบต 

฿นดຌานศรษฐกิจระดับภูมิภาคเดຌ ดยจ าป็นตຌองมีการจัดการดຌานธุรกิจทีไถูกตຌอง ละตรงตามความสน฿จ 

ของลูกคຌา 
 
5. อกาส฿นการพัฒนา 

จากความตຌองการหาวัสดุทดทนเมຌซึไงหาเดຌยาก มีราคาพง ละป็นการท าลายธรรมชาติ 
ดยมุงหาวัสดุราคาประหยัดพืไอ฿ชຌ฿นงานกอสรຌาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงประทศเทย 

จึงเดຌพัฒนาบลใอกประสานขึๅน ละทดลอง฿ชຌ฿นการกอสรຌางอาคาร฿นชนบท ซึไงสามารถ฿ชຌงานเดຌป็นอย างดี 
นอกจากนีๅ บลใอกประสานทีไเดຌพัฒนาขึๅนป็นระบบทีไลใอกกัน฿นตัวองท า฿หຌงายตอการติดตัๅง เมตຌองการรงงาน
มีฝมือมากนัก จึงป็นจุดดน คือ สามารถน าเป฿ชຌทดทนระบบกอสรຌางบบมีสา  ละคานทีไ฿ชຌอิฐมอญ  
ละคอนกรีตบลใอกป็นผนังเดຌป็นอยางดี นืไองจาก฿นสภาพปัจจุบัน การกอสรຌาง฿นระบบสาละคานทีไมีผนัง
กอดຌวยอิฐมอญ ละคอนกรีตบลใอกป็นระบบการกอสรຌางทีไ฿ชຌระยะวลานาน ป็นงานทีไตຌองการชางทีไมีฝมือ฿น
การกออิฐมอญ ละฉาบปูนรียบ ซึไงป็นปัญหาขาดคลนอยู฿นปัจจุบัน ดังจะหในเดຌจากการกอสรຌางครงการ
ตางโ ชวงวลาทีไ฿ชຌ฿นการกอสรຌางผนังฉาบปูนนีๅ จะ฿ชຌวลาการกอสรຌางนาน ละมีคา฿ชຌจาย฿นการควบคุมงาน
สูง ละการจຌางรงงานฝมือทีไมีราคาพง รวมทัๅงขบวนการผลิตอิฐมอญตຌองผานการผาพืไอ฿หຌอิฐมีความกรง  
ซึไงสงผลกระทบตอการท าลายสภาพวดลຌอมธรรมชาติ ทัๅงการตัดเมຌท าลายปຆา ละสรຌางมลพิษทางอากาศ 

ปัจจัยดังกลาวนับป็นอกาสอันดีของธุรกิจบลใอกประสาน  พราะบลใอกประสานกิดจาก
กระบวนการผลิตทีไเมกอ฿หຌกิดการท าลายสภาวะวดลຌอมละ฿ชຌวัตถุดิบภาย฿นประทศทัๅงหมด  เมตຌองตัดเมຌ
ท าลายปຆา ละระบบการกอสรຌางดຌวยบลใอกประสานป็นระบบการกอสรຌางบบผนั งรับนๅ า หนัก  
(Load Bearing Wall) ท า฿หຌการกอสรຌางป็นเปดຌวยความรวดรใวป็นเปตามผนทีไก าหนดเวຌ เมตຌอง฿ชຌรงงาน
ทีไมีฝมือมากนัก฿นการกอบลใอกประสาน ท า฿หຌมีมาตรฐานการกอสรຌางทีไสูง นอกจากนีๅ ระบบการกอสรຌางผนัง
รับรงดຌวยบลใอกประสาน มีตຌนทุนของบຌานทัๅงหลังตไ ากวาระบบสา ละคานทีไ฿ชຌอิฐมอญป็นผนัง จึงท า฿หຌชืไอ
เดຌวาบลใอกประสานจะประสบความส ารใจ฿นการขงขันกับอิฐบลใอกประภทตางโ  

อยางเรกใดี มຌบลใอกประสานจะมีการ฿ชຌงานเดຌดี ตเมป็นทีไพรหลายมากนัก คือ จะมีการ
฿ชຌงานฉพาะ฿นชนบททีไหางเกล ฿นองค์กรของรัฐ฿นชนบท หรือสหกรณ์ทຌองถิไนบางหง ละท าป็นกลุมชุมชน
ลใกโ ทานัๅน ยังเมมีการพัฒนาป็นชิงพาณิชย์อยางจริงจัง ดังนัๅน พืไอป็นการสงสริมการ฿ชຌงาน การพัฒนา
ละถายทอดทคนลยีบลใอกประสานจากผูຌวิจัยเปสูประชาชนทัไวเปเดຌอยางกวຌางขวางละรวดรใวยิไงขึๅน 
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงประทศเทย (วว.) จึงเดຌออกบบบຌานพักอาศัย อาคาร สิไงปลูก
สรຌาง ฿นขนาดละรูปบบตางโ กันพรຌอมรายละอียดประกอบบบ พืไอจกจาย฿หຌประชาชนละผูຌสน฿จ 
น าเป฿ชຌกอสรຌางเดຌทันทีตามความหมาะสม ละความตຌองการ฿ชຌงานดยเมตຌองสียคา฿ชຌจาย฿นการออกบบ 
ละค านวณราคา฿หมอีกดຌวย  

 
ตารางปรียบทียบคุณสมบัติของอิฐบลใอกประภทตางโ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหง
ประทศเทย 

 
6. ท าเมตຌองป็นบลใอกประสานประชารัฐ : ทางลือก฿หมพืไอเทยนิยมยัไงยืน 

ดຌวยนายกรัฐมนตรีเดຌมีขຌอสัไงการ ฿หຌทุกหนวยงานบูรณาการขับคลืไ อนการท างาน฿นระดับ
พืๅนทีไตามนวทางประชารัฐ ดย฿หຌสวนราชการละหนวยงานทีไมีหรือจะมีครงการกิจรรม ลงด านินการ  

฿นพืๅนทีไระดับต าบล หมูบຌาน ฿หຌทีมขับคลืไอนการพัฒนาประทศตามครงการเทยนิยม ยัไงยืน ระดับต าบล  

ป็นกนหลัก ละ฿หຌทุกสวนราชการ หนวยงาน สนับสนุนกลเกขับคลืไอน฿นพืๅนทีไทุกระดับตัๅงตระดับจังหวัด 
อ าภอ ต าบล ละหมูบຌาน ดังนัๅน การทีไคน฿นชาติสามารถด ารงชีวิตอยางมีความสุขเดຌดຌวยตนอง ละมีการ
ชวยหลือกืๅอกูลซึไงกันละกัน ท า฿หຌชุมชนทຌองถิไน สังคม ละประทศชาติ สามารถด ารงอยูเดຌอยางมัไนคงละ
ยัไงยืนถาวร ถຌาชุมชนละทຌองถิไนจนถึง฿นระดับชาติกใตาม ด านินงานตามการขับคลืไอนการพัฒนาประทศ  

ตามครงการเทยนิยมยัไงยืน จะท า฿หຌการขับคลืไอนด านินงานดังกลาวสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป 
(พ.ศ. 2560 – 2579) ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมทัๅง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพืๅนทีไ พืไอสริมสรຌางความมัไนคงของชาติ เปสูการปฏิบัติ฿หຌกิดประยชน์ตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน ละชุมชนอยางป็นรูปธรรม ดยรัฐบาลเดຌก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป พืไอป็นกรอบ
การด านินงานของทุกสวนราชการละหนวยงานตางโ พืไอขับคลืไอนยบายของรัฐบาลเปสูการปฏิบัติ ดยยึด
ประชาชนป็นศูนย์กลางควบคูกับการสรຌางสรรค์นวัตกรรมทีไมีคุณคา พืไอผลิตก าลังคน การสรຌางพลังทางสังคม 
ละลดการหลืไอมลๅ า ซึไงป็นการกระจายอกาสอยางทัไวถึงละป็นธรรม พืไอการพัฒนาเปสูประทศเทย 4.0 
ดยจะเมทิๅง฿ครเวຌขຌางหลังละกิดการพัฒนาอยางยัไงยืน ดยนຌนทีไการสริมสรຌางความรวมมือระหวาง ภาครัฐ 
ภาคอกชน ละภาคประชาชน ภาย฿ตຌนวคิดประชารัฐ ละการพัฒนาประทศเปสูความมัไนคง มัไงคัไง ละ
ยัไงยืนบนพืๅนฐานการติบตละกຌาวเปขຌางหนຌาดຌวยกันอยางป็นรูปธรรม 
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  ทีไผานมาทุกกระทรวงมีนยบายส าคัญลงเป฿นพืๅนทีไ ดยมีผนงานครงการละงบประมาณ
ลงเปขับคลืไอน ซึไงมีลักษณะตางคนตางท า ขาดการบูรณาการรวมกันกอ฿หຌกิดความซๅ าซຌอน ละกลายป็น
ภาระ฿หຌกับประชาชน จากปัญหาดังกลาว จึงจ าป็นตຌองมีการบริหารงาน฿นรูปบบเทยนิยมยัไงยืน  

พืไอบูรณาการงานของรัฐบาลละทุกกระทรวง ครงการเทยนิยมยัไงยืน มีกลเกส าคัญ 4 ระดับ ท าหนຌาทีไ 
บูรณาการขับคลืไอนละติดตามงานส าคัญลง฿นพืๅนทีไปງาหมาย 83,151 หมูบຌาน/ชุมชน ประกอบดຌวย 
ระดับชาติระดับจังหวัด ระดับอ าภอ ละระดับต าบล ซึไงทัๅงหมด คือ ทีมขับคลืไอนการพัฒนาประทศเทยตาม
ครงการ เทยนิยมยัไงยืน ซึไงระดับต าบล ถือป็นกนหลักทีไมีความส าคัญยิไง ท าหนຌาทีไทัๅงการสรຌางการรับรูຌ 
ความขຌา฿จทีไถูกตຌอง ละการสรຌางความรวมมือกับกลเกของหนวยงานตางโ พืไอกຌเขปัญหา฿นพืๅนทีไ ทัๅงมิติ
ดຌานความมัไนคง ศรษฐกิจ ละสังคม  
  ทัๅงนีๅ ครงการเทยนิยม ยัไงยืน มุงขับคลืไอนงานส าคัญ 10 รืไอง เดຌก 1) สัญญาประชาคม
ผูก฿จเทยป็นหนึไง ดຌวยการสรຌางความสามัคคี ปรองดอง จัด฿หຌมีการท าสัญญาประชาคม฿หຌป็นทีไยอมรับของ
ทุกฝຆาย พืไอรับรูຌละปฏิบัติตามรวมกัน 2) คนเทยเมทิๅงกัน ดຌวยการดูลผูຌมีรายเดຌนຌอย ดยฉพาะอยางยิไง  
ผูຌทีไลงทะบียนครงการลงทะบียนพืไอสวัสดิการหงรัฐ 3) ชุมชนอยูดีมีสุข ดຌวยการพัฒนาความป็นอยู  
อาชีพ ละรายเดຌ฿หຌกประชาชน ผานการปฏิรูปครงสรຌางการผลิตภาคการกษตร ละการทองทีไยวดย
ชุมชน 4) วิถีเทยวิถีพอพียง ดຌวยการสงสริม฿หຌน าหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงมา฿ชຌ฿นการด านินชีวิต 
รวมทัๅงสริมสรຌางวินัยการออม฿นทุกชวงอายุ 5) รูຌสิทธิ รูຌหนຌาทีไ รูຌกฎหมาย ดຌวยการ฿หຌความรูຌกประชาชน  
฿นรืไองสิทธิ หนຌาทีไ ละกฎหมาย พืไอการป็นพลมืองทีไดี 6) รูຌกลเกการบริหารราชการ ดຌวยการ฿หຌความรูຌก
ประชาชน ทัๅงรืไองกลเกการบริหารราชการผนดินตละระดับ ละการบริหารงบประมาณทีไมุงประยชน์ก
ประชาชน 7) รูຌรักประชาธิปเตยเทยนิยม ดຌวยการ฿หຌความรูຌกับประชาชนกีไยวกับการปกครอง฿นระบอบ
ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ป็นประมุข ละหลักธรรมาภิบาล 8) รูຌทาทันทคนลยี ดຌวยการ฿หຌ
ความรูຌกประชาชนกีไยวกับทคนลยี฿หຌความส าคัญตอการขຌาถึงขຌอมูลทีไถูกตຌองผานครงการส าคัญ ชน  
นใตประชารัฐ ป็นตຌน 9) รวมกຌเขปัญหายาสพติด ดຌวยการบูรณาการทุกภาคสวน฿นการปງองกันละกຌเข
ปัญหายาสพติดอยางครบวงจร 10) งานตามภารกิจของสวนราชการ/หนวยงาน (Function)  
  ทคนลยีบลใอกประสานสามารถตอบสนองกรอบนวทางการขับคลืไอนการพัฒนาประทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ดย฿หຌทุกองค์กรชืไอมยงดຌวยกลเกประชารัฐ ดยค านึงถึงผูຌมีรายเดຌนຌอยป็นล าดับรก 
พราะถึงมຌจะพัฒนาประทศหรือวางรากฐานดຌานทคนลยีตางโ ตคนเมพัฒนากใทากับเมกิดการพัฒนา 
รัฐบาลเดຌก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป พืไอป็นกรอบการด านินงานของทุกสวนราชการละหนวยงานตางโ  
พืไอขับคลืไอนยบายของรัฐบาลเปสูการปฏิบัติ ดยยึดประชาชนป็นศูนย์กลางควบคูกับการสรຌางสรรค์
นวัตกรรมทีไมีคุณคา พืไอผลิตก าลังคน การสรຌางพลังทางสังคม ละลดการหลืไอมลๅ า ซึไงป็นการกระจายอกาส
อยางทัไวถึงละป็นธรรม พืไอการพัฒนาเปสูประทศเทย 4.0 ดยจะเมทิๅง฿ครเวຌขຌางหลัง ฿หຌป็นสังคมทีไเม
ทอดทิๅงกันหรือ Inclusive Society ทีไเมมีความหลืไอมลๅ า ละคนทีไจะดูลกันเดຌ คือ คนทีไอยู฿กลຌกันทีไสุด   
คน฿นชุมชน฿นครอบครัว ทุกคนจะสามารถชวยหลือทัๅงตัวองละผูຌอืไน ท า฿หຌเมมี฿คร฿นสังคมป็นคนออนอ 
ชวยสรຌางพลัง฿หຌชุมชน ดังนัๅน จึงป็นรืไองทีไหมาะสมละสมควรท าการศึกษา พืไอรวมกันขยายผลการ
ถายทอดทคนลยีดังกลาวเปสูพีไนຌองประชาชน฿หຌกวຌางขวางยิไงขึๅน ละกิดการพัฒนาอยางยัไงยืน ดยนຌนทีไ
กลเกประชารัฐการสริมสรຌางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา 
ละภาคประชาชน ภาย฿ตຌนวคิดประชารัฐ ละการพัฒนาประทศเปสูความมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน  
บนพืๅนฐานการติบตละกຌาวเปขຌางหนຌาดຌวยกันอยางป็นรูปธรรม  ดยผานนยบายจากรัฐบาลสนับสนุน 

฿หຌประชาชนมีบຌานทีไมัไนคง ขใงรง คุຌมคา฿นราคาประหยัดดຌวยการ฿ชຌบลใอกประสานป็นวัสดุกอสรຌางหลัก 
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  จากทีไกลาวมาขຌางตຌน จึงป็นหตุผลส าคัญ฿นการผลักดันทคนลยีบลใอกประสานเปสู 
การป็นบลใอกประสานประชารัฐ ดยมีหตุผลสนับสนุนสอดคลຌองกับนวทางดังกลาว ดังนีๅ  
  1) ป็นทคนลยีรักษ์ลก   

บลใอกประสาน ป็นผลงานคิดคຌน วิจัย ละพัฒนาดยลือก฿ชຌทคนลยี฿นการผลิตทีไ฿ชຌ
พลังงานนຌอยทีไสุด ฿หຌกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดย฿ชຌดินลูกรัง ทราย ซึไงป็นวัสดุ฿นทຌองถิไนทีไหางาย ราคาถูก  
มาผสมกับปูนซีมนต์ละนๅ า ท าป็นอิฐดินประสาน ซึไงประชาชนสามารถท าเดຌดຌวยตนอง ละทีไส าคัญ
กระบวนการผลิตเมตຌอง฿ชຌชืๅอพลิง฿นการผา จึงเมกอ฿หຌกิดกຍาซคาร์บอนเดออกเซด์ (CO2) พิไมติม฿หຌกับ 

ชัๅนบรรยากาศ ตลอดจนกระบวนการหาวัตถุดิบ การผลิต การ฿ชຌงาน ละจนถึงการก าจัดมืไอกลายป็นของสีย
จะปลอยคาร์บอนเดออกเซด์ออกมานຌอยมากนืไองจากป็นวัสดุจากธรรมชาติป็นหลัก ตกตางกับกระบวนการ
ผลิตอิฐมอญ ทีไกระบวนการหลักตຌอง฿ชຌการผาป็นวลานานอยางนຌอย 7 วัน สิๅนปลืองทัๅงวัสดุชืๅอพลิง ละ
ป็นผลสียตอชัๅนบรรยากาศกอ฿หຌกิดสภาวะรือนกระจกพิไมมากขึๅน จึงป็นนวัตกรรมทีไตอบสนองรืไองของ
การพึไงพาตนองละป็นนวัตกรรมการลดผลกระทบจากภาวะรือนกระจก นับเดຌวาบลใอกประสานทันตอ
กระสทีไทัไวลกตางก าลังผชิญจากผลกระทบของภาวะลกรຌอน ประทศตางโ ฿หຌความส าคัญกับภาวะนีๅ  
฿นหลายโ นวทางของการกຌปัญหาภาวะลกรຌอน การลือกสรรวัสดุการกอสรຌางอาคาร บຌานรือน  
ทีไมีคุณสมบัติสอดคลຌองกับการอนุรักษ์พลังงาน ลดผลกระทบตอสิไงวดลຌอม ป็นนวนຌมทีไเดຌรับความนิยมละ
มีความหมาะสมกับสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน ซึไงป็นการสอดคลຌองกับนยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล
ทีไเดຌรณรงค์ละสนับสนุนการ฿ชຌพลังงาน฿นอาคารละทีไพักอาศัยอยางมีประสิทธิภาพ ลดภาวะลกรຌอนสง
ผลกระทบตอสิไงวดลຌอมนຌอยลง ละลดสัดสวนการพึไงพาพลังงานจากตางประทศ ดยการลือก฿ชຌวัสดุ
กอสรຌางทีไมีความหมาะสม นับป็นวิธีการหนึไงทีไสามารถสนองนยบายรัฐบาลละป็นสวนชวยอนุรักษ์พลังงาน
ของประทศ  

2) ตอบจทย์ครงการเทยนิยมยัไงยืน  
ทคนลยีบลใอกประสาน สามารถตอบสนองกรอบนวทางการขับคลืไอนการพัฒนาประทศ

ตามครงการเทยนิยม ยัไงยืน ซึไงนຌนการมีสวนรวม ละการบูรณาการการขับคลืไอนงานละครงการตางโ 
จากทุกภาคสวน ทัๅงภาครัฐ ภาคอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา ละภาคประชาชนทัไวเป   
ดยสอดคลຌองกับกรอบหลักถึง 4 รืไอง จากทัๅงหมด 10 รืไอง เดຌก  

- รูຌทาทันทคนลยี ซึไงเดຌรับการวิจัยละพัฒนามาอยางยาวนาน ดยนຌนการการ฿ชຌวัสดุทีไมี
฿นทຌองถิไน ผลิตเดຌงาย น าเป฿ชຌสะดวกละป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม ป็นการพัฒนาทคนลยีทีไปรับ฿ชຌเดຌ฿น
ทຌองถิไนเดຌจริง 

- วิถีเทยวิถีพอพียง ป็นการนຌอมน าปรัชญาศรษฐกิจพอพียงมา฿ชຌ฿นการด านินชีวิต  
ดยชุมชน หมูบຌานเดຌรับการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ ละอกชน฿นการน านยบายรัฐเปปฏิบัติ฿หຌกิดผล
อยางป็นรูปธรรมจะชวย฿หຌพัฒนา฿หຌชุมชนขຌมขใง พึไงพาอาศัยกันละพึไงพาตนองเดຌอยางยัไงยืน ละ 

- คนเทยเมทิๅงกัน ดຌวยการดูลผูຌมีรายเดຌนຌอย ฿หຌสามารถสรຌางทีไอยูอาศัยทีไป็นมิตรตอ
สิไงวดลຌอมดຌวยตຌนทุนตไ า พราะวาคนทีไจะเดຌรับประยชน์จากทคนลยีบลใอกประสานนีๅจริงโ กใคือ  
กลุมผูຌยากเรຌ นืไองจากวาการด านินการผลิตตຌนทุนทีไตไ า ลຌวท าเดຌดี เมตຌองพึไงพาชางฝมือ  

- ชุมชนอยูดีมีสุข ดຌวยการพัฒนาอาชีพ สริมรายเดຌ฿หຌประชาชน฿นชนบท  ดยสงสริม
กิจกรรมกลุม฿หຌกิดประยชน์ สรຌางรายเดຌกครอบครัว ละชุมชนของตนอง สรຌางหลงงินทุน฿นทຌองถิไน  
ท า฿หຌเมมีการอพยพรงงานเปท างานตางถิไน สรຌางความผูกพัน฿หຌกิดขึๅนกับคน฿นชุมชนอยางดี  
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 3) จะขຌมขใงติบตภาย฿ตຌกลเกของภาคอกชน ละภาคประชาสังคม  
ถึงมຌวา฿นปัจจุบันทคนลยีบลใอกประสานยังป็นทีไรับรูຌ฿นวงจ ากัด ตหากภาคอกชน ละ

ภาคประชาชน รวมมือกันสงสริมการผยพรทคนลยีบลใอกประสานดยอาศัยวัฒนธรรมชุมชน 
กระบวนการท างานรวมกับภาคีอืไนโ ฿นการผยพรทคนลยีดังกลาวผานผูຌประกอบการ฿นประทศ ซึไงป็น
ผูຌผลิตขายอยู฿นทຌองถิไนตางโ ฿หຌกลายป็นการสงสริมภาคอกชนเปผลิตละป็นผูຌจ าหนาย รวมถึงป็นผูຌพัฒนา
ทคนลยี฿หຌตอบสนองตอความตຌองการของผูຌบริภค ทีไมีความตຌองการทีไหลากหลายละเมมีขีดจ ากัด ชน 
การผลิตบลใอกประสานบบคຌง หรือบลใอกประสานบบมีลวดลาย฿นตัว พืไอ฿ชຌ฿นการตกตง บลใอกประสาน
ทีไสามารถ฿ชຌงาน฿นการกอสรຌางเดຌหลากหลายมากกวานีๅ ยอมจะสงผล฿หຌประชาชนเดຌรับรูຌถึงประยชน์ของ
ทคนลยีบลใอกประสานกวຌางขวางยิไงขึๅน ดังนัๅน การสนับสนุน฿หຌมีการรวมกลุมผูຌผลิตหรือผูຌประกอบการ 

พืไอรวมกันก าหนดทิศทางของการด านินธุรกิจรวมกัน การก าหนดรายเดຌจากการผลิตหรือการกอสรຌางดຌวย
บลใอกประสานทีไมีความนนอน ละมีความตอนืไอง รวมถึงการขอรับการสนับสนุนทางการงินพืไอการ
ชวยหลือกีไยวกับงินทุนหมุนวียนจากสถาบันการงินทีไกีไยวขຌอง ชน ธนาคารอาคารสงคราะห์ ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย ป็นตຌน นอกจากนีๅยังตຌองมีการประชาสัมพันธ์฿หຌดี 
฿หຌทัไวถึง พืไอ฿หຌประชาชนขຌา฿จประยชน์ของทคนลยีบลใอกประสาน ละสงสริม฿หຌ฿ชຌกันอยางพรหลาย  
มีการน าเป฿ชຌ฿นการกอสรຌางมากยิไงขึๅน 
  4) คาดหวังการบูรณาการสนับสนุนดยภาครัฐ ละสถาบันการศึกษา  

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงประทศเทย (วว.) เดຌวิจัยละพัฒนาทคนลยี
บลใอกประสานซึไงป็นนวัตกรรมกอสรຌางอนุรักษ์พลังงานละสิไงวดลຌอมมายาวนานกวา 40 ป ต การ฿ชຌงาน
บลใอกประสานยังเมป็นทีไนิยมละพรหลาย฿นวงกวຌาง ดังนัๅน หากเดຌรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ 
ละสถาบันการศึกษา พืไอขับคลืไอนบลใอกประสานประชารัฐ฿หຌป็นรูปธรรม ทัๅงดຌานการสนับสนุนงบประมาณ
การประชาสัมพันธ์ การผยพรทคนลยี หลักสูตรการฝຄกอบรม ตลอดจนการสรຌางรงจูง฿จละกลเกการมี
สวนรวมอันน าเปสูการพึไงพาตนองเดຌอยางยัไงยืน ดยมีหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ดังนีๅ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ทคนลยี ท าหนຌาทีไผยพรละสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การ
ถายทอดทคนลยี ละนวัตกรรมการผลิตบลใอกประสาน฿หຌป็นเป฿นทิศทางทีไสอดคลຌองกันทัๅง฿นดຌานการผลิต
ละการพัฒนาก าลังคน พืไอสรຌางความสามารถ฿นการผลิตบลใอกประสานบนฐานความรูຌทีไถูกตຌอง  
ป็นมาตรฐาน 

กระทรวงมหาดเทย ดยกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน ซึไงมีงบประมาณป็นของตนองละ
฿กลຌชิดกับประชาชนทีไสุด ควรป็นผูຌ฿หຌการดูลประชาชนผูຌยากเรຌ฿นพืๅนทีไของตน ดยจัดสรຌางทีไอยู ราคา
ประหยัด รวมทัๅงควรจัด฿หຌมีครงการน ารอง฿นการน าบลใอกประสานเป฿ชຌ฿นการกอสรຌางอาคารตางโของรัฐ  

กระทรวงรงงาน ท าหนຌาทีไสงสริม ละพัฒนาฝมือรงงาน ตลอดจนสริมสรຌางศักยภาพ 
องค์ความรูຌ ละความสามารถของประชาชนกีไยวกับการผลิตบลใอกประสาน ป็นการขยายอกาสละพิไม
ทางลือก฿นการประกอบอาชีพละมีงานท าของประชากร พืไอสรຌางรายเดຌ฿หຌกครอบครัว ละชุมชน 

 กระทรวงพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ ท าหนຌาทีไ สงสริมละพัฒนาคุณภาพ 

ละความมัไนคง฿นกลุมผูຌยากเรຌ ดຌวยการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม สรຌางครงขายความคุຌมครองทางสังคม 
ละสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมดยฉพาะการจัดหาทีไอยูอาศัย฿หຌกับผูຌยากเรຌ ละผูຌถือบัตรสวัสดิกดารหง
รัฐการมีสวนรวมของภาคสวนตางโ ทีไกีไยวขຌอง  
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กระทรวงศึกษาธิการ ท าหนຌาทีไสงสริมการผยพรทคนลยีบลใอกประสาน฿หຌกับประชาชน
อยางทัไวถึงละทาทียม ดยสรຌางความสมอภาคละอกาส฿นการขຌาถึงขຌอมูลดຌานตางโ ของบลใอกประสาน
ตลอดจนสงสริม฿หຌหนวยงานตางโ เดຌมีสวนรวมทางการศึกษา ฿นการสงสริม฿หຌการผลิตบลใอกประสานป็น
วิชาชีพอยางทຌจริง รวมถึงประสานความรวมมือ฿หຌอกชนมีสวนรวม฿นการด านินการอยางทຌจริง 

กระทรวงอุตสาหกรรม ท าหนຌาทีไสงสริมสนับสนุน฿หຌผูຌผลิตบลใอกประสานด านินการผลิต
ผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐานตามกณฑ์ รวมทัๅงสงสริม฿หຌผูຌผลิตด านินการขอรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
พืไอสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกลุมทีไจะลือก฿ชຌบลใอกประสาน฿นการกอสรຌาง ฿นรืไองคุณภาพละมาตรฐานของ
บลใอกประสาน  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยละนวัตกรรม ป็นกระทรวงหงอนาคตทีไรัฐบาลคาดหวัง฿หຌท า
หนຌาทีไยกระดับระบบอุดมศึกษาละระบบวิจัยของประทศ ดยสริมองค์ความรูຌ฿หม ละความสามารถ฿นการ
วิจัย พืไอน าทิศทางละรูปบบการขับคลืไอนระบบศรษฐกิจประทศดຌวยนวั ตกรรม ซึไ งป็นความ 

ทຌาทายทีไกระทรวงนีๅจะผลักดัน ดึงจุดดนละพัฒนาทคนลยีบลใอกประสาน฿หຌประสบผลส ารใจ฿นวงกวຌาง
ตอเป  

ตลอดจนสวงหาการสนับสนุนกับหนวยงานของรัฐทีไกีไยวขຌอง ชน ส านักงานสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ส านักงานคณะกรรมการสงสริมการลงทุน กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา 
กระทรวงพาณิชย์ ป็นตຌน พืไอสนับสนุนสินชืไอ฿หຌอกชนผูຌประกอบธุรกิจบลใอกประสาน หรือกลุมชุมชนทีไ
รวมตัวพืไอผลิตบลใอกประสาน฿นชิงธุรกิจ ป็นสรຌางความขຌมขใง฿หຌทຌองถิไน ผลักดันการผลิตบลใอกประสานทีไ
มีคุณภาพละมาตรฐานอยางยัไงยืนตอเป 

 
7. ขຌอสนอพืไอการขับคลืไอนประดในยุทธศาสตร์ประทศเทย 4.0  
  1) ครงการบຌานสวัสดิการหงรัฐ  

จากนยบายของรัฐบาล฿นการสงสริม฿หຌประชาชนผูຌมีรายเดຌนຌอย  สามารถมีทีไอยูอาศัยป็น
ของตนองเดຌ฿นราคาทีไหมาะสม ละลดความหลืไอมลๅ า฿นสังคม ดยจะเมทิๅง฿ครเวຌขຌางหลัง  ฿หຌป็นสังคมทีไ 
เมทอดทิๅงกัน พืไอ฿หຌสอดคลຌองนยบายดังกลาว จึงหในควรสงสริมนยบายบຌานสวัสดิการหงรัฐ  พืไอ฿หຌ
ประชาชนผูຌยากเรຌเดຌมีทีไอยูอาศัยป็นของตนอง ผานครงการลงทะบียนพืไอสวัสดิการหงรัฐ ซึไงปัจจุบันมี
ผูຌขຌารวมครงการ 11.4 ลຌานคน ดยรัฐบาลท าหนຌาทีไสนับสนุน฿หຌผูຌถือบัตรสวัสดิการหงรัฐ สามารถขอรับ
ความชวยหลือ฿นการกอสรຌางบຌานผานครงการบຌานสวัสดิการหงรัฐ ดยอาจจะก าหนดนวทาง  

การด านินการ฿หຌผูຌถือบัตรสวัสดิการหงรัฐ ขอสนับสนุนบลใอกประสาน จ านวน 4,000 กຌอนตอครัวรือน หรือ
ป็นงินประมาณ 40,000 บาท พืไอการกอสรຌางทีไอยูอาศัย ดยอาจจะซืๅอบลใอกประสานกับผูຌผลิต฿นพืๅนทีไ
฿กลຌคียง หรือผลิตอง฿นการกอสรຌางบຌาน ส าหรับวัสดุกอสรຌางอืไนโ ผูຌสดงความจ านงจะตຌองด านินการจัดหา
ดຌวยตนอง ซึไงป็นการชวยหลือบบพึไงพาละสรຌางสริมจิตส านึกการมีสวนรวมดຌวยกัน ดยกระทรวง 
การพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ ด านินการประชาสัมพันธ์ ละอ านวยความสะดวก฿หຌกับผูຌถือบัตร
สวัสดิการหงรัฐทีไสมัครขຌารวมครงการ กระทรวงมหาดเทย ด านินการตรวจสอบ ควบคุมละก ากับดูล 

การกอสรຌางบຌานดຌวยบลใอกประสานของผูຌขຌารวมครงการอยางป็นระบบ ละกระทรวงการคลัง ขอรับการ
สนับสนุนจากทัๅงสถาบันการงินของรัฐ ฿นการขอสินชืไอพืไอพัฒนาครงการทีไอยูอาศัย฿หຌกับผูຌถือบัตรสวัสดิการ
หงรัฐ ละสนับสนุนสินชืไอ฿หຌอกชนผูຌประกอบธุรกิจบลใอกประสานทีไขຌารวมครงการบຌานสวัสดิการหงรัฐ   
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  2) ครงการหนึไงต าบล หนึไงชุดครืไองมือ  
การสงสริมละสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทຌองถิไน สรຌางชุมชน฿หຌขຌมขใง พึไงตนองเดຌ    

฿หຌประชาชนมีสวนรวมดຌวยการน าทรัพยากร฿นทຌองถิไนมาพัฒนาบลใอกประสาน฿หຌป็นผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพ  
ละมาตรฐาน ดຌวยการสนับสนุน฿นการจัดหาชุดครืไองมือผลิตบลใอกประสาน ประกอบดຌวย ครืไองบดรอน 
ครืไองผสม ครืไองอัดบลใอกประสาน ฿นวงงิน 100,000 บาท ดย฿ชຌงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน ฿นการจัดหาชุดครืไองมือ฿หຌตละต าบล ดยริไมตຌนต าบลละ 1 ชุด หากต าบล฿ดมีความศักยภาพกใ
อาจจะพิไมป็นหลายชุดเดຌตามความหมาะสม พืไอ฿หຌประชาชนขຌาถึงทคนลยีเดຌงายขึๅน สามารถผลิตบลใอก
ประสาน฿ชຌองเดຌ ซึไงมีหลักการ คือคน฿นชุมชนมีทางลือกทีไจะซืๅออุปกรณ์พืไอผลิตบลใอกประสานขึๅน฿ชຌอง 
หรือคน฿นชุมชนจะรวมกลุมผลิตบลใอกประสานพืไอจ าหนาย หรือผลิตพืไอ฿ชຌ฿นชุมชน ดยรวมมือชวยกัน
บริหารจัดการ พืไอ฿หຌทุกคนรับรูຌดຌวยความรูຌสึกของการป็นจຌาของครืไองมือรวมกัน ซึไงจะกอ฿หຌกิดการรียนรูຌ
฿นชุมชนอยางป็นระบบ กิดการลกปลีไยน รียนรูຌ มีความสามัคคี กอ฿หຌกิดป็นพลังครือขายขับคลืไอน฿หຌ
ชุมชนขຌมขใง ละพึไงตนองเดຌอยางยัไงยืนตอเป   

3) ครงการทีมชางอัจฉริยะประจ าต าบล  
การ฿หຌชวยหลือ฿นดຌานความรูຌ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์บลใอกประสาน ฿หຌมีคุณภาพ มีจุดดน

ละมูลคาพิไม ป็นทีไตຌองการของตลาด ดຌวยการสนับสนุนการจัดฝຄกอบรม ถายทอดองค์ความรูຌ การพัฒนา
อาชีพ฿หຌชุมชน฿นรืไองทคนิคการผลิตบลใอกประสาน การสาธิตสรຌางอาคารศูนย์การรียนรูຌผลิตบลใอกประสาน 
ป็นรืไองทีไมีความส าคัญอยางมาก นืไองจากการน าบลใอกประสานเปผลิต ละกอสรຌางหากเมเดຌรับการอบรม
฿หຌมีความรูຌความสามารถทีไถูกตຌองอาจกิดความสียหายกับอาคารทีไกอสรຌางเดຌ ทัๅงนีๅการ฿หຌความรูຌจะด านินการ
ผานสถาบันวิจัยทคนลยีละวิทยาศาสตร์หงประทศเทย ศูนย์พัฒนาฝมือรงงานละวิทยาการอาชีพ฿น
พืๅนทีไตางโ พืไอสรຌางทีมชางอัจฉริยะประจ าต าบล ดยพัฒนาคน฿นชุมชนทีไมีความรูຌทางชาง กลุมละ 4-5 คนตอ
ต าบล ฿หຌมีความรูຌกีไยวกับทคนลยีบลใอกประสาน ละทคนิคตางโ ทีไถูกตຌอง มีทักษะสามารถน าความรูຌทีไ
เดຌรับเปปรับ฿ชຌกับการผลิตบลใอกประสานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ละสามารถน าความรูຌเปผยพรตอ฿นพืๅนทีไ
ชุมขนเดຌ อันป็นการสงสริมการมีสวนรวมของประชาชน ป็นการสรຌางความขຌมขใงกชุมชน ป็นพลังการ
พึไงตนองละชวยหลือกันของชุมชน  
  4) ครงการประชาสัมพันธ์ผานสืไอ ละ Application  

การประชาสัมพันธ์บลใอกประสานประชารัฐ พืไอสรຌางการตระหนักรูຌ ตอบสนองประชาชน 

ยุค฿หม฿หຌมากยิไงขึๅน การประชาสัมพันธ์ทีไดีจ าป็นตຌองรูຌจักลือกประดใน฿นการสืไอสารละครืไองมือสืไอสารทีไ
ถูกตຌอง หมาะสมละสามารถขຌาถึงกลุมปງาหมายเดຌอยางทຌจริง ฿นปัจจุบันการด านินงานประชาสัมพันธ์มี
การปรับตัวอยางมาก ซึไงก าลังอยู฿นยุคของทคนลยีละการสืไอสาร ( Information Technology and 
Communication) นืไองจากการพัฒนาอยางกຌาวกระดดของทคนลยี การจริญติบตของจ านวนผูຌ฿ชຌ 
อินตอร์นใตทัไวลก การจริญติบตของตลาดธุรกิจ Smartphone สงผล฿หຌผูຌบริภค฿นปัจจุบันกิดพฤติกรรม 
การสืไอสารผานสังคมออนเลน์ทีไมีการขยายตัวละสงผลตอกลเกการรับรูຌขຌอมูลขาวสาร การกระตุຌนพฤติกรรม  
ละการมีสวนรวม ดังนัๅนการด านินงานประชาสัมพันธ์จึงมีความปลีไยนปลงจาก฿นอดีตซึไงมักผยพรขຌอมูล
ขาวสารผานสืไอวิทยุ ทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ละนิตยสาร ป็นหลัก ตปัจจุบันการประชาสัมพันธ์จะปรับตัว
ดยลือก฿ชຌสังคมออนเลน์ป็นอีกหนึไงชองทาง฿นการน าสนอขຌอมูล  
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  การด านินการผานสืไอประชาสัมพันธ์  

การผยพรขาวประชาสัมพันธ์สูสาธารณชนดยตรงผานสืไอ฿นรูปบบตางโ ชน การ฿ชຌสืไอ
ทรทัศน์ สืไอวิทยุ ทรศัพท์ อินตอร์นใต สืไอสิไงพิมพ์ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ผนพับ ปสตอร์ การจัด
บอร์ดนิทรรศการทคนลยีบลใอกประสาน฿นชุมชน ป็นตຌน   พืไอ฿หຌกิดการยอมรับละสนับสนุนจาก
ประชาชน 

การด านินการผาน Application  
จากนยบายเทยลนด์ 4.0 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์อชา ทีไตຌองการปรับปลีไยน

ครงสรຌางศรษฐกิจเปสู  Value–Based Economy” หรือ ศรษฐกิจทีไขับ คลืไอนดຌวยนวัตกรรม  
พืไอผลักดันการปฏิรูปประทศดຌานตางโ ทัๅงการปฏิรูปครงสรຌางศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยละการพัฒนา 
ละการปฏิรูปการศึกษาเปพรຌอมโกัน ดยจะมีการปรับปลีไยนบบ 3 มิติ ดังนีๅ 

1. ปลีไยนการผลิตสินคຌาละการสงออกสินคຌาอุปภคละบริภค ภคภัณฑ์ ฿หຌป็นสินคຌา
ชิงนวัตกรรม 

2. ปลีไยนจากการขับคลืไอนประทศดຌวยอุตสาหกรรม เปป็นขับคลืไอนดຌวยทคนลยี 
ความคิดสรຌางสรรค์ ละนวัตกรรม 

3. ปลีไยนจากการนຌนภาคการผลิตสินคຌา เปป็นนຌนภาคการบริการ฿หຌมากขึๅน 
พืไอตอบรับนยบายดังกลาวขຌางตຌน การประชาสัมพันธ์บลใอกประสานประชารัฐ จึงมีความ

จ าป็นตຌองพัฒนารูปบบการน าสนอ฿หຌกຌาวทันชนดียวกัน ซึไง฿นปัจจุบันลกสังคมออนเลน์มีบทบาท 

อยางมากตอการหาขຌอมูล ดยฉพาะอยางยิไงบนอุปกรณ์มือถือทีไมีบทบาท฿นชีวิตประจ าวันมากขึๅน ทคนลยี
การสืไอสารเรຌสายผานครืไองมือสืไอสารบบพกพา (Wireless communication through portable devices) 
เดຌก Smartphone ละ Smart Tablet มีพัฒนาการอยางรวดรใว ละเดຌรับความนิยมมาก พราะป็นการ
สืไอสารบบจอสัมผัส (Touch-screen Media) ท า฿หຌพกพาสะดวก ฿ชຌงานงาย ผูຌ฿ชຌเม  ตຌองบกนๅ าหนัก 

ของครืไองมือสืไอสารหมือนดิม มืไอมีทคนลยีสืไอสารเรຌสายความรใวสูงรองรับกใยิไงท า฿หຌผูຌ฿ชຌสามารถสืไอสาร
เดຌทุกทีไทุกวลา ละ฿นหลายโ อกาสมากยิไงขึๅน  ทัๅงนีๅ  การขຌาถึง Internet ละ Social Media ตางโ  
ดย Application ฿นทรศัพท์เดຌมีพิไมขึๅนมากมายหลายรูปบบหลายอยาง ละ฿นปัจจุบันกือบทุกองค์กร
มี Application ป็นอีกชองทางหนึไง฿นการฆษณาประชาสัมพันธ์ของตัวอง พืไอความสะดวก รวดรใว฿นการ
บริการขององค์กร พืไอสรຌางความประทับ฿จ฿หຌกับผูຌรับบริการเดຌ ยิไงสะดวกมาก รวดรใวมากลดการดินทาง  

หรือการทรศัพท์ ยิไงสรຌางภาพลักษณ์ขององค์กรเดຌมาก ท า฿หຌผูຌรับบริการหันมา฿ชຌบริการองค์กรนัๅนโ  
มากขึๅนอีกดຌวย  

ดังนัๅนการสรຌาง Application บลใอกประสานประชารัฐ พืไอน าสนอรูปบบ นืๅอหาทีไมีความ
สะดวกละคลองตัว฿นการคຌนหาขຌอมูล มีการรวบรวมขຌอมูล฿นชิงลึก พืไอรวบรวมขຌอมูลขาวสารกีไยวกับ
ทคนลยีบลใอกประสานวามีประวัติความป็นมาอยางเร มีการพัฒนาวิธีการละรูปบบเหนมาบຌาง ละ
น าสนอ฿หຌป็นทีไรูຌจักวาป็นผลิตภัณฑ์ทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอมละปลอยกຍาซรือนกระจกนຌอย รวมทัๅงถายทอด
ละผยพรวิธีการกอสรຌาง บบกอสรຌาง รวมทัๅงตัวอยางงานบลใอกประสานทีไสรຌางละประสบผลส ารใจ 
ตลอดจนน าป็นการสรຌางรงบันดาล฿จ฿หຌกิดการพัฒนาอยางกวຌางขวาง นอกจากนีๅ Application บลใอก
ประสานประชารัฐ จะมีการกใบรวมรวมขຌอมูลรຌานคຌาทีไผลิตละจ าหนายบลใอกประสาน พืไอป็นฐานขຌอมูล฿น
การส ง สริม ฿หຌ ผูຌ สน ฿จสามารถคຌนหาละสามารถเปซืๅ อ พืไ อน ามาสรຌ างอาคารเดຌ อย างสะดวก 

ละรวดรใว ละมีการจัดท าปฏิทินกิจกรรมการอบรม สัมมนาพืไอ฿หຌประชาชนละจຌาของธุรกิจทีไสน฿จ 
สามารถติดตามละขຌารวมกิจกรรมอยางสมไ าสมอ พืไอการสรຌางความรูຌความขຌา฿จทีไดีกีไยวกับบลใอกประสาน 
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ประชารัฐ พืไอป็นการสรຌางอกาส฿หຌกับผูຌผลิต฿นทຌองถิไน สามารถ฿ชຌป็นครืไองมือทางการตลาดออนเลน์  
฿นการขายสินคຌาออนเลน์฿นตละชุมชน ละชืไอมยงขຌอมูลรຌานคຌา฿กลຌคียงตางโ ภาย฿นจังหวัดเดຌสะดวกละ
งายมากขึๅน  

นอกจากนีๅ Application บลใอกประสานประชารัฐ ตຌองมีความสะดวกตอการกใบรวบรวม
ขຌอมูลพืไอวัดผลความส ารใจ฿นการประชาสัมพันธ์ตางโ ทีไจัดขึๅน รวมถึงการกใบบบสอบถามออนเลน์รูปบบ
ตางโ พืไอ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ หาจุดขใง จุดออน อกาส ละวิกฤต สามารถป็นครืไองมือ฿หຌภาครัฐ เดຌวางผน
บริหารจัดการนยบายบลใอกประสานประชารัฐเดຌสะดวกขึๅน  

 
****************************************** 
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