
ภาพ 1.1 ตัวอยางบัวสําเร็จรูปท่ีผลิตจากซีเมนตมอนตาและการนําไปติดต้ังรอบวงกบหนาตาง 

 
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 บัวประดับอาคารสําเร็จรูป คือ สวนประกอบทางสถาปตยกรรมท่ีนํามาใชประดับตกแตงอาคาร 
ซ่ึงมีการผลิตหรือข้ึนรูปออกมาเปนรูปแบบสําเร็จรูปเพื่อใหนําไปติดต้ังกับอาคารไดทันที คลาย ๆ กับบัว
ปูนปนประดับอาคาร เพียงแตบัวปูนปนนั้นตองข้ึนรูปท่ีหนางานกอสราง ยากและเสียเวลามาก ขณะท่ี
บัวประดับอาคารสําเร็จรูปสามารถนํามาใชติดต้ังงาย สะดวกรวดเร็ว ดวยการยึดกับโครงสรางอาคาร
ดวยสกรู อีกท้ังลักษณะงานเปนระบบแหงไมเลอะเทอะ จึงทําใหบัวประดับอาคารสําเร็จรูปเปนท่ีนิยม
อยางแพรหลายในปจจุบัน ซ่ึงสามารถพบเห็นไดท่ัวไปตามอาคารตาง ๆ เชน บานพักอาศัย อาคาร
พาณิชย อาคารศูนยราชการ เปนตน บัวสําเร็จรูปสามารถนําไปใชตกแตงหรือประดับสวนตาง ๆ ของ
อาคารไดหลายสวน เชน หัวเสา ฐานเสา หนาคาน ผนังอาคาร ฐานอาคาร บริเวณรอบวงกบประตู
หนาตาง เปนตน  

บัวประดับอาคารสําเร็จรูปท่ีพบเห็นไดท่ัวไปจะมีอยู 2 ประเภท คือ บัวสําเร็จรูปท่ีผลิตจากโพลี
ยูริเทน กับบัวสําเร็จรูปท่ีผลิตจากซีเมนตมอนตา (ปูนซีเมนต+ทราย+น้ํา) โดยบัวสําเร็จรูปท่ีผลิตจากโพลี
ยูริเทนนั้นตองใชการกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมเคมีขนาดใหญ แตบัวสําเร็จรูปท่ีผลิตจาก
ซีเมนตมอนตานั้นสามารถผลิตไดต้ังแตอุตสาหกรรมในครัวเรือนจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญได
เนื่องจากวัสดุท่ีใชผลิตซ้ือหาไดงายมีขายท่ัวไปตามทองตลาด ซ่ึงวัสดุหลักท่ีใชก็คือ ปูนซีเมนตและ
ทราย ผสมกับน้ําและเสริมดวยลวดอัดแรงขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 มม. สงผลใหบัวซีเมนตมอนตา
นั้นมีราคาตนทุนท่ีตํ่ากวาบัวโพลียูริเทน อีกท้ังยังไมจําเปนตองใชเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมใด ๆ ท้ังส้ิน 
ใชเพียงภูมิปญญาชาวบานก็สามารถผลิตไดแลว     
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ภาพ 1.2 โรงงานท่ีผลิตบัวซีเมนตมอนตาสําเร็จรูปแหงหนึ่งในจงัหวัดเชียงใหม 
 

จากความนิยมในการใชบัวซีเมนตมอนตาสําเร็จรูปในการประดับอาคารทําใหมีการตั้ง
โรงงานผลิตบัวหลายแหงเพื่อรองรับลูกคาท่ัวไป ต้ังแตโรงงานเล็ก ๆ ไปจนถึงโรงงานขนาดใหญ ซ่ึง
วัตถุดิบหลักในการผลิตก็คือปูนซีเมนตซิลิกาหรือปูนท่ีใชสําหรับงานกอและงานฉาบนั่นเอง ถึงแมวาบัว
สําเร็จรูปท่ีผลิตจากซีเมนตมอนตาจะมีราคาตํ่ากวาบัวท่ีผลิตจากโพลียูริเทนแตวัตถุดิบหลักก็ยังคงเปน
ปูนซีเมนตซ่ึงทําใหเปนตนทุนในระดับหนึ่งและราคาปูนซีเมนตก็มีแตจะเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ อีกท้ังการใช
ปูนซีเมนตก็เปนการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวหมดไป ซ่ึงในอนาคตอาจจะตองมีการหาวัสดุอ่ืน
ข้ึนมาทดแทนเพ่ือใชในงานกอสราง     

จากการสํารวจขอมูลเบ้ืองตนจากโรงงานท่ีผลิตบัวซีเมนตมอนตาสําเร็จรูปท่ีต้ังอยูในเขต 
จังหวดัเชียงใหม 7 แหง ผลการสํารวจปริมาณการใชปูนซีเมนตตอวนั เปนดังตอไปน้ี 
 

โรงงานท่ี ท่ีต้ัง ปริมาณปูนซีเมนตท่ีใช
สูงสุดตอวัน (ถุง) 

1 ต.ทาวังตาล  อ.สารภี 50 
2 ต.ปาไผ  อ.สันทราย 20 
3 ต.ริมใต  อ.แมริม 15 
4 ต.สันผีเส้ือ  อ.เมือง 18 
5 ต.สันโปง  อ.แมริม 20 
6 ต.แมเหยีะ  อ.เมือง 5 
7 บานบวกครกนอย  อ.สารภ ี 6 
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จากผลการสํารวจปริมาณการใชปูนซีเมนตตอวันดังท่ีแสดงในตารางน้ันจะเห็นไดวามวลรวม
ปริมาณปูนซีเมนตท่ีใชตอเดือนหรือตอปแลวพบวาเปนจํานวนไมนอย ดังนั้นเพื่อเปนแนวทางในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ จึงนาจะมีวัสดุบางอยางท่ีสามารถนํามาใชทดแทนปูนซีเมนต หรือใชผสมกับ
ปูนซีเมนตเพื่อลดปริมาณของปูนซีเมนตลง และชวยลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงวัสดุนั้นจะตองมี
ราคาถูก เนื่องจากตองการลดตนทุนการผลิตโดยรวมลงดวยเชนกัน ซ่ึงมีงานวิจัยหลายงานท่ีมีการใช
วัสดุประเภทเถาซ่ึงเปนวัสดุเหลือใชมาทดแทนปูนซีเมนตเพื่อผลิตเปนวัสดุกอสราง ยกตัวอยางเชน การ
พัฒนาอิฐคอนกรีตน้ําหนักเบาผสมเถาปาลมน้ํามัน (พัชราวรรณ  เกอะเจริญ, 2549) บล็อคคอนกรีตพรุน
ผสมเถาลอย (G.B. Singh, 2006) การทําคอนกรีตบล็อคชนิดรับน้ําหนักจากเถากนเตาระบบฟลูอิดไดซ
เบด (ชรินทร เสนาวงษ และคณะ, 2552) คอนกรีตบล็อคจากเถาแกลบ (กรมวิทยาศาสตรบริการ) 
คอนกรีตบล็อคผสมเถาแกลบ (บุรฉัตร ฉัตรวีระ, 2548) ซ่ึงเถาเหลานี้มีคุณสมบัติสารปอซโซลานหรือ
เปนวัสดุประสานได และเนื่องจากวัสดุประเภทเถาลวนแลวแตเปนวัสดุเหลือใช การนํามาใชใหเกิด
ประโยชนโดยการทดแทนปูนซีเมนตจึงเปนแนวทางท่ีสามารถชวยลดการใชทรัพยากรธรรมชาติได
โดยตรง เม่ือสํารวจเถาชนิดตาง ๆ ในเขตจังหวัดเชียงใหมแลวจะพบวาเถานํามาใชผสมกับปูนซีเมนตได
และสามารถหาไดงายในทองถ่ินก็คือ “เถาแกลบ” ท่ีไดจากการเผาแกลบหรือเปลือกขาวท่ีเหลือท้ิงจาก
การเกษตรกรรม ในแตละปประเทศไทยท่ัวท้ังภูมิภาคนั้นมีการผลิตขาวเปนจํานวนมากจึงสงผลใหมี
ปริมาณแกลบท่ีเหลือท้ิงเปนปริมาณมากตามไปดวย     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1.3 แสดงเน้ือท่ีเพาะปลูกขาวนาปรังท่ัวประเทศไทยป 2547 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2547) 
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จากภาพ 1.3 พื้นท่ีเพาะปลูกรวมท้ังประเทศมีท้ังส้ิน 9,441,033 ไร และมีพื้นท่ีเก็บเกีย่วรวม 
9,315,324 ไร สามารถสรางผลผลิตได 681 กก./ไร คิดเปนผลผลิตขาวรวมทั้งประเทศเปนจํานวนท้ังส้ิน 
6,340,847 ตัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2547) 

การสีขาวเปลือกทุก ๆ 1,000 กก. จะเหลือแกลบไวประมาณ 200 กก. หรือประมาณ 20%   ซ่ึงจะ
ถูกนําไปใชเปนเช้ือเพลิงในการเผาอิฐมอญ ใชผสมดินปลูกตนไม ใชรองพื้นโรงเล้ียงลูกไก นําเถาแกลบ
มาเปนสวนผสมซีเมนตเพื่อทําคอนกรีตคุณภาพสูง เปนตน สวนท่ีเหลือก็จะเกิดปญหาเร่ืองสถานท่ีเก็บ
หรือถานําไปเผากําจัด ก็จะเกิดเปนมลภาวะสงผลเสียตอสภาพแวดลอม (บุญมาก  รุงเรือง, 2541)   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1.4 แกลบท่ีเหลือจากการสีขาว 

 
ในเบ้ืองตนไดทําการสํารวจขอมูลจากโรงสีขาวสหกรณการเกษตรสันปาตอง สาขาปาจี้อําเภอ

สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม (ภาพ 1.5) พบวาเปนโรงสีท่ีผลิตเถาแกลบที่ใหญท่ีสุดในภาคเหนือ เถา
แกลบท่ีไดนั้นเกิดจากกระบวนการนําไอความรอนไปอบขาวใหแหงซ่ึงแกลบสดประมาณ 3,000 กก. 
หรือประมาณ 1 ลํารถ 6 ลอ  จะอบขาวปริมาณ 6,000 กก. ใหมีความช้ืนประมาณ 14 % ใหเวลาอบได
นานประมาณ 1 วัน ถาขาวมีความชื้นมากก็จะอบขาวนานถึง 2 วัน และตองเติมแกลบสดเพ่ือใชอบขาว
มากข้ึน ปริมาณท่ีใชแกลบสดในการอบขาวในแตละวันคือ 6,000 กก. เม่ืออบเสร็จแลวจะเหลือเถาแกลบ
ประมาณ 2,000 กก. (เหลือเถา 1ใน 3 โดยนํ้าหนัก) โดยเถาท่ีไดจะถูกรอนผานตะแกรงออกมา โดยมี
ลักษณะเปนเถาสีดํา (ภาพ 1.6 และ 1.7) 
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ภาพ 1.5 โรงสีขาวของสหกรณการเกษตรสันปาตอง สาขาปาจี้     

ภาพ 1.7 เถาแกลบท่ีไดจากการนําแกลบสดไปอบขาว   

ภาพ 1.6 เถาแกลบท่ีผานตะแกรงออกมา   
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นอกจากโรงสีขาวสหกรณการเกษตรสันปาตอง สาขาปาจี้ อ.สันปาตอง จ.เชียงใหมแลวยัง
พบวามีโรงสีอีกหลายแหงในจังหวัดเชียงใหมท่ีใชวิธีการอบขาวโดยการเผาแกลบสด เชน หางหุนสวน
จํากัด โรงสีขาวรวงทอง ต้ังอยูท่ีอําเภอดอยสะเก็ด ซ่ึงสามารถผลิตเถาแกลบไดวันละประมาณ 2 ตัน จะ
เห็นไดวามีปริมาณเถาแกลบท่ีไดจากโรงสีในทองถ่ินมากพอจะนําไปใชใหเกิดประโยชนได  

การศึกษาเร่ืองการพัฒนาบัวสําเร็จรูปสําหรับประดับอาคารดวยซีเมนตมอนตาผสมเถาแกลบ
นั้น ยังเปนแนวทางท่ีสอดคลองกับการพัฒนาสถาปตยกรรมเพ่ือความยั่งยืน ซ่ึงมีแบบแผนดังนี ้

1. บริโภคทรัพยากรธรรมชาติใหนอยท่ีสุด (วสัดุและพลังงาน) 
2. เกิดมลภาวะท่ีสงผลเสียตอสภาพแวดลอมใหนอยท่ีสุด 
3. ชวยปกปองระบบนิเวศและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
4. สรางเสริมสุขภาพ พลานามัยท่ีดี สรางภาวะนาสบาย และไมเปนพื้นท่ีอันตราย 
5. มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีประโยชนใชสอยแบบยั่งยนื 
6. เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกจิ 

ท่ีมา: Public Technology, Inc., 1996 
สถาป ต ยกรรม เ พ่ื อคว ามยั่ ง ยื น มีคว าม เกี่ ย วข อ งกั บ ง านวิ จั ยนี้ ในแง ของก าร ใช

ทรัพยากรธรรมชาตินํามาผลิตเปนช้ินงานสําเร็จรูปสําหรับตกแตงอาคาร เปาหมายทางออม คือ การลด
การใชปูนซีเมนต การใชทรัพยากรอยางมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีประโยชนใชสอย รวมท้ังการชวย
ลดปญหามลภาวะขยะ/ของเสียจากเถาแกลบ  

นอกจากสถาปตยกรรมเพ่ือความยั่งยืนแลว ในงานเขียนของ อภิชัย พันธเสน (2546)  ไดระบุถึง 
ถึงประเด็นท่ีนาสนใจอีกประการหนึ่ง ก็คือ การประยุกตพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอม โดยสรุปหลักการที่จะนําไปประยุกตใชในการจัดการธุรกิจได 9 ประการ คือ  

1. ใชเทคโนโลยีท่ีถูกหลักวิชาการแตมีราคาถูก    
2. ใชทรัพยากรทุกชนิดอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด    
3. เนนการจางงานเปนหลัก โดยไมนําเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานยกเวนในกรณีท่ีกอให  
    เกิดความเสียหายแกผลิตภัณฑ    
4. มีขนาดการผลิตท่ีสอดคลองกับความสามารถในการบริหารจัดการ    
5. ไมโลภมากจนเกินไปและไมเนนกําไรในระยะส้ันเปนหลัก    
6. ซ่ือสัตยสุจริตในการประกอบการ ไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภคและไมเอารัดเอาเปรียบ 
    แรงงานหรือลูกคา ตลอดจนไมเอารัดเอาเปรียบผูจําหนายวัตถุดิบ    
7. เนนการกระจายความเส่ียงจากการมีผลิตภัณฑท่ีหลากหลายและ/หรือมีความสามารถใน 
    การปรับเปล่ียนผลิตภัณฑได   
8. เนนการบริหารความเส่ียงตํ่า โดยเฉพาะอยางยิ่งไมกอหนี้จนเกินความสามารถในการ 
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    บริหารจัดการ    
9. เนนการใชวัตถุดิบภายในทองถ่ินและตอบสนองตลาดในทองถ่ิน ภูมิภาค ตลาดใน 
    ประเทศและตลาดตางประเทศ ตามลําดับ เปนหลัก  
หากพิจารณาหลักการทั้งหมดแลว หลักการที่เกี่ยวของสัมพันธกับงานวิจัยช้ินนี้ก็คือ หลักการที่ 

1, 2, 3, 4 และ 9 ซ่ึงเทคโนโลยีสมัยใหมเปนส่ิงสําคัญท่ีจะชวยใหเราสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ออกมาได
เสมอ การใชงานใหถูกหลักก็จะชวยใหผลงานท่ีออกมามีสิทธิภาพ แตหากวาเทคโนโลยีท่ีใชนั้นมีราคา
ถูกก็จะตอบสนองหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน การผลิตบัวซีเมนตมอนตาสําเร็จรูป
สําหรับประดับอาคารนั้นใชเทคโนโลยีอยางงาย ๆ ระดับภูมิปญญาทองถ่ิน ใชแรงงานและชางฝมือใน
ทองถ่ินก็สามารถผลิตงานได ซ่ึงสามารถบริหารจัดการในรูปอุตสาหกรรมขนาดครอบครัวหรือขนาด
ยอมได สวนช้ินงานก็สามารถตอบสนองตลาดต้ังแตในระดับทองถ่ินไปจนถึงการสงออกไดซ่ึงข้ึนอยู
กับบริหารและการทําตลาดท่ีดี   

สําหรับการลดตนทุนการผลิตนั้นเปนเปาหมายหนึ่งของงานวิจัยช้ินนี้ Zenzaburo Katayama 
(2537) กลาวถึงการเพ่ิมประสิทธิผลในการสรางมูลคาเพิ่มโดยการ 

- เพิ่มปริมาณช้ินงาน  
- ลดอัตราช้ินงานท่ีไมไดมาตรฐาน  
- ลดจํานวนวัตถุดิบ  
- ลดราคาตอหนวยของวัตถุดิบ  
- ลดเวลาการทํางาน  
- ลดอัตราคาแรง  
- ลดคาใชจายทางออม  
- ปรับใหองคประกอบของตนทุนอยูในระดับท่ีเหมาะสม  
ส่ิงตาง ๆ เหลานี้จะชวยลดตนทุนการผลิตโดยรวมได ดังนั้นหากนําเถาแกลบมาทดแทน

ปูนซีเมนตในการผลิตบัวสําเร็จรูปนั้นก็จะเปนการลดการใชวัตถุดิบปูนซีเมนตซ่ึงมีราคาแพงและเพิ่ม
การใชเถาแกลบซ่ึงมีราคาถูกกวา ทําใหราคาตอหนวยของช้ินงานลดลงตามไปดวย อีกท้ังยังสามารถ
นําไปประกอบธุรกิจต้ังแตระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือนจนถึงการต้ังเปนโรงงานผลิตขนาดใหญได 
ข้ึนอยูกับตนทุนและความตองการของตลาดท่ีรองรับ 

ดังนั้นการศึกษาเร่ืองการพัฒนาบัวสําเร็จรูปสําหรับประดับอาคารดวยซีเมนตมอนตาผสมเถา
แกลบนั้นจึงมีความเปนไปไดที่จะใชเถาแกลบท่ีไดโรงสีขาวมาทดแทนการใชปูนซีเมนตเพื่อเปน
แนวทางในการลดปริมาณการใชทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณวัสดุเหลือใชซ่ึงก็คือเถาแกลบโดย
การนํามาใชใหเกิดประโยชน   
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ในงานวิจัยเร่ือง การพัฒนาบัวสําเร็จรูปสําหรับประดับอาคารดวยซีเมนตมอนตาผสมเถาแกลบ 
นี้จะประกอบดวยรายละเอียดเนื้อหาดังนี้ 
 บทท่ี 2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ 
 บทท่ี 3 การกําหนดวัตถุประสงคและการออกแบบกระบวนการวิจัย 
 บทท่ี 4 การทดลองหาอัตราสวนผสมท่ีเหมาะสม 
 บทท่ี 5 การทดลองข้ึนรูปและทดสอบการรับแรงดัด 
 บทท่ี 6 การวิเคราะหตนทุนการผลิต 
 บทท่ี 7 บทสรุปและขอเสนอแนะ 
  


