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 นายพัสกร สอนประสาร นิสิตปริญญาเอก 

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เจ้าของผลงานนวตักรรม 

“วัสดุเชิงประกอบซีเมนต์ที่มีพลังสะสมรวมในการ

ผลิตต�่าเป็นพิเศษส�าหรับสถาปัตยกรรมสีเขียว” 

(Innovative cement composite with ultra-low 

embodied energy for the green architecture) 

ได้คิดค้นนวัตกรรมการผลิตวัสดุเชิงประกอบซีเมนต์ 

ซึ่งเป็นความร่วมมือทางด้านงานวิจัยระหว่างสถาบัน

การศึกษา กับภาคอุตสาหกรรม คือ ภาควิชา

วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ และบริษัท เฌอร่า จ�ากัด (มหาชน) 

โดยมี ผศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม เป็นอาจารย ์

ที่ปรึกษา และทีมนักวิจัยประกอบด้วย รศ.ดร.สุรีรัตน์ 

ผลศลิป์ ภาควชิาวศิวกรรมวสัด ุคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.นนัทพร คงคะจนัทร์  

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

และ ดร.วิชิต ประกายพรรณ Excusive Advisor 

บริษัท เฌอร่า จ�ากัด (มหาชน)    

 นายพัสกร สอนประสาร กล่าวว่า สถาปัตยกรรม

สีเขียว (Green architecture) เป็นแนวความคิดใหม่

ในการออกแบบสถาปัตยกรรม กระแสความคิดของ

สถาปัตยกรรมสีเขียวเกิดขึ้นได้ เพราะการก่อสร้าง

ซึ่งเป็นกิจกรรมอันดับต้น ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อนอันเป็นผลจาก

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ฝนกรด 

(Acid Rain) รวมทั้งการแพร่กระจายของโรคติดต่อ

อนัเกดิจากสภาพอากาศของโลกทีเ่ปลีย่นไป (Climate 

Change) ดังนั้น การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม โดยการประยุกต์ใช้หลกั เศรษฐกจิหมนุเวยีน 

(Circular economy) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Sustainable development) จึงมีความส�าคัญ 

ในการช่วยลดผลกระทบต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะ

ในส่วนของผลิตภณัฑ์ทีใ่ช้เป็นงานโครงสร้างจะเน้นการ

ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 

 วสัดไุฟเบอร์ซเีมนต์ (Fiber- cement products)  

นายพัสกร สอนประสาร

 ผศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม

รศ.ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์

รศ.ดร.นันทพร คงคะจันทร์

ดร.วิชิต ประกายพรรณ 

นิสิต ป. เอก คณะวิศวฯ มก. น�ำเทคนิค Crystal engineering

สร้ำง “วัสดุเชิงประกอบซีเมนต์ ส�ำหรับสถำปัตยกรรมสีเขียว” 
        ได้รับรำงวัลชนะเลิศ กำรประกวดนวัตกรรม มก. ปี 63

       เป็นผลติภณัฑ์ท่ีใช้

                  ทดแทนไม้จริง หรือที่เรียกกัน

                                    ว่า “ไม้เทียม” ซ่ึงจะมีส่วนประกอบในการ 

                     ผลิต คือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และเส้นใยธรรมชาต ิ

ชนิดพิเศษ โดยปกติทั่วไปจะใช้กระบวนการผลิตและอบผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 

ด้วยออโต้เคลฟ (Autoclave) คือ เทคโนโลยีการใช้แรงดันไอน�้าท่ีอุณหภูมิและ 

ความดนัสงู (Steam curing) ทีอ่ณุหภมู ิ160 - 180 �C และความดนั 10 - 14 Bars  

ซึ่งต้องใช้ต้นทุน เครื่องจักร อุปกรณ์และพลังงานในการผลิตสูงมาก เพื่อให้ได้

คุณสมบัติตามต้องการ และจะใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล คือ ถ่านหิน หรือ น�้ามัน เป็น

หลัก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

 ทีมวิจัย ฯ จึงได้ร่วมคิดค้นการผลิตวัสดุเชิงประกอบซีเมนต์ (ไฟเบอร์ชีเมนต์) 

เพือ่ทดแทนวัสดกุ่อสร้างทีม่อียูเ่ดมิ โดยใช้ สารก่อผลกึ (Crystal initiator) ร่วมกบั 

เทคนิค Crystal engineering ในการปรับปรุงโครงสร้างผลึกของผลิตภัณฑ์

ไฟเบอร์ซีเมนต์ เพื่อให้เกิดความแข็งแรงทนทานด้วย การบ่มที่บรรยากาศปกติ 

(Ambient curing) แทนกระบวนการผลิตและอบผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ด้วย

ออโต้เคลฟ (Autoclave) มสีมบัตทิางกายภาพและเชงิกลผ่านตามมาตรฐานทีเ่ป็น

มติรต่อสิง่แวดล้อม ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอนัเป็นผลจากมาการใช้ทรพัยากร

ด้านพลังงาน โดยมีการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) ทั้งใน 

รูปแบบของพลังงานเหลือทิ้ง (Exhaust energy) จากกระบวนการผลิต และ/ 

หรือพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar energy) เพื่อเร่งสภาวะและการเกิดปฏิกิริยา

ต่าง ๆ ในขั้นตอนการบ่ม 

  ผลการวิจัย   พบว่า วัสดุเชิงประกอบซีเมนต์ชนิดใหม่นี้ มีพลังงานสะสมรวม 

(Embodied energy) ทีใ่ช้ในการผลติต�า่ มค่ีา Carbon footprint ลดลงประมาณ 

40 - 50% และมีความแข็งแรงไม่แตกต่าง เมื่อเทียบกับวัสดุที่มีอยู่เดิมและวัสดุใน

ประเภทเดียวกัน

 “การผลิตวัสดุเชิงประกอบซีเมนต์นี้ ใช้การบ่มแบบบรรยากาศปกติ แล้วให้

ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงเทียบเท่า หรือ เหนือกว่าการใช้แรงดันไอน�้า คือ ไม่ใช ้

แรงดันไอน�้า ซ่ึงเป็นการลดพลังงานในการผลิต (Energy saving) และการบ่ม 

(Curing) อีกทั้งเป็นการประยุกต์พลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ ในการผลิตมาใช้ใน

ขั้นตอนการบ่ม โดยใช้เทคนิคทางด้านวิศวกรรมวัสดุ เรียกว่า เทคนิค Crystal 

engineering จงึเป็นทีม่าของ วสัดเุชงิประกอบซเีมนต์มพีลงัสะสมรวมในการผลติ

ต�่าเป็นพิเศษส�าหรับสถาปัตยกรรมสีเขียว” ซึ่งผลงานช้ินนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จากการประกวด

นวตักรรม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจ�าปี 2563 นบัเป็นครัง้ที ่2 หลงัจากเคย 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงาน เรื่อง “การปรับปรุงแก้ปัญหาคราบขาว 

ด้านความสวยงามบนผิวหน้าของไฟเบอร์ซีเมนต์” ในสาขา

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ของภาควิชา

วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ มาแล้วครัง้แรก นายพัสกร กล่าวด้วย

ความภาคภูมิใจ 

หน่วยงาน 

หรือผู้ประกอบการที่สนใจ 

ผลงานวัสดุเชิงประกอบซีเมนต์ ฯ 

สามารถติดต่อได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขน โทรศัพท์  66 2797 0999 ต่อ 2102 – 4 

หรือ email: Passakorn.son@ku.th




