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บทคดัย่อ 

ผูว้ิจยัได้สืบหาหมู่บ้านท่ีมีแหล่งวสัดุท่ีใช้ในการผลิตบล็อกดินประสาน และมี
ความสนใจท่ีจะผลิตและน าไปใช้ในการก่อสร้างอาคาร ทางผูว้ิจยัจึงได้ไปเผยแพร่ความรู้
กระบวนการผลิต และการก่อสร้างอาคารโดยใช้บล็อกดินประสานให้กับคนในชุมชน           
บา้นสันตน้ผึ้ง ต าบลแม่ปืม จงัหวดัพะเยา เพื่อเผยแพร่กระบวนการผลิตและการก่อสร้างอาคาร
บล็อกดินประสาน  

ผู ้วิจ ัยได้ติดต่อกับผู ้น าชุมชนและชาวบ้านบางส่วนได้มีความสนใจและได้
สอบถามถึงเร่ืองของส่วนผสม วิธีการผลิต ขอ้ดีขอ้เสียรวมถึงตน้ทุนการผลิตบล็อกดินประสาน 
และทางผูว้ิจยัไดติ้ดต่อเอกสารรับรองให้ด าเนินโครงการจากหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
และน าดินในชุมชนมาทดสอบหาคุณสมบติัของดิน เพื่อหาค่าอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมจากการ
ทดลองเม่ือใช้ส่วนผสม ปูน : ดิน : ทราย 1 : 3 : 3 ได้ผลการทดสอบก าลังอดัท่ี 14 วนัเท่ากับ 
71.09 ksc.และเปอร์เซนต์การดูดซึมเท่ากับ 14.66 % ผ่านตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน     
(มผช. 602/2547)  

ผูว้ิจยัได้ด าเนินการติดต่อไปยงัหน่วยงาน ซ่ึงสามารถสนับสนุน ประสานงาน 
อ านวยความสะดวกในการด าเนินการก่อสร้างให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการ            
ไดป้ระสานงานกบัทางเทศบาลต าบลแม่ปืม จดัเตรียมงานในการอบรมเผยแพร่ความรู้ในการ
ผลิตบล็อกประสานและวธีิการน าบล็อกประสานไปก่อสร้างจริง ทางกลุ่มผูจ้ดัท าโครงการจึงได้
ท าการด าเนินการเผยแพร่วิธีการผลิตและก่อสร้างอาคารตน้แบบจนแล้วเสร็จ โดยเป็นบ้าน
ตน้แบบชั้นเดียวมีขนาด 15 ตารางเมตร หลงัคาทรงจัว่ ใชเ้วลาในการก่อสร้าง 15 วนั 

ค าส าคญั :  บล็อกประสาน  การก่อสร้างดว้ยบล็อกประสาน วธีิการผลิตบล็อกประสาน 
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