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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัการพฒันารูปแบบการท าอิฐผสมแกลบส าหรับสร้างบา้นราคาประหยดัในชุมชน

ชาวกะเหร่ียงชายแดนไทยและเมียนมาร์  มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาสถานการสภาพการณ์ในชุมชน

โดยมีการแกปั้ญหาการสร้างบา้นราคาแพงและปัญหาคนยากจนไม่มีบา้นท่ีปลอดภยัส าหรับการอยู่

อาศยั โดยการแสวงหารูปแบบการสร้างอิฐดินผสมแกลบส าหรับสร้างบา้นราคาประหยดัและ

ส่งเสริมการสร้างบา้นจากอิฐดินผสมแกลบในชุมชนชาวกะเหร่ียงชายแดนไทยและเมียนมาร์ ท าให้

ผูมี้รายไดน้อ้ยสามารถมีบา้นเป็นของตนเองท่ีมัน่คง ปลอดภยัโดยการเผยแพร่ความรูการสร้างอิฐ

ดินผสมแกลบไปสู่ชุมชน จึงท าให้มีคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศยัท่ีดีตลอดไป ก็จะเป็นการพฒันา

คุณภาพชีวติคนไทยแถบชายแดนชุมชนชาวกะเหร่ียง 

ผลการวิจยัการพฒันารูปแบบการท าอิฐผสมแกลบส าหรับสร้างบา้นราคาประหยดัใน

ชุมชนชาวกะเหร่ียงชายแดนไทยและเมียนมาร์  สามารถคน้พบรวบรวมทุนทางสังคมหลายรูปแบบ 

โดยมีผลการทดสอบอิฐดินผสมดงัแสดงแบบวิธีท่ี 1  อิฐดินผสมแกลบและฟาง  แบบวิธีท่ี 2 อิฐดิน

ผสมแกลบและใยมะพร้าว  แบบวธีิท่ี 3  อิฐดินผสมแกลบผสมฟางและใยมะพร้าว   แบบวิธีท่ี 4 อิฐ

ดินผสมแกลบและข้ีเล่ือย โดยในชุมชนชาวกะเหร่ียงสามารถเลือกรูปแบบการพฒันาเป็นวสัดุในวิธี

ท่ี 1 ในการสร้างบา้นจากดินเน่ืองจากแกลบและฟางหาไดง่้ายยงัสามารถข้ึนรูปร่างผสมผสานเขา้

กบัวสัดุอ่ืนไดง่้ายในการสร้างบา้นท่ีปลอดภยัจึงท าการพฒันาข้ึนเป็นวสัดุสร้างบา้น  โดยอ าเภอ

สวนผึ้งมีการรวบรวมส่งเสริมการสร้างบา้นจากอิฐดินผสมแกลบ  มีการสนบัสนุนถ่ายทอดลงสู่

ชุมชน  ขยายผลการปฏิบติัในระดบัหมู่บา้นไปสู่ต าบล จากต าบลไปสู่อ าเภอเป็นเครือข่ายการสร้าง
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บา้นและมีการวางแผนการสร้างท่ีอยูอ่าศยัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท าให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้ในการบริหารจดัการในชีวติประจ าวนัและแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัน าไปสู่การพฒันา

คุณภาพชีวติต่อไป 

การวิจยัการพฒันารูปแบบการท าอิฐผสมแกลบส าหรับสร้างบา้นราคาประหยดัในชุมชน

ชาวกะเหร่ียงชายแดนไทยและเมียนมาร์ เป็นกระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วม Participatory Action 

Research (PAR) โดยมีประเด็นการศึกษาพฒันารูปแบบการสร้างบา้นท่ีปลอดภยัในชุมชนชาว

กะเหร่ียงในเขตชายแดนไทยและพม่า  อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ท่ีมุ่งเนน้ศึกษาจดักิจกรรมดว้ย

การสร้างบ้านท่ีประหยดัพลังงาน ปลอดภยั โดยมีบุคคลจ านวนมากได้รับการฝึกฝนหลักการ

พึ่งตนเอง  การมีความเขม้แข็งทางจิตใจการเรียนรู้ท่ีจะใชแ้นวทางพอเพียง ในการสร้างท่ีอยูอ่าศยั 

การเรียนรู้ทกัษะการสร้างบา้น  การแสวงหาวสัดุท่ีเหมาะสมในการสร้างบา้น ลดการให้คุณค่าทาง

วตัถุมุ่งเนน้แนวทางท่ีย ัง่ยนื การอยูร่่วมกนัดว้ยความสามคัคีในชุมชนชาวกะเหร่ียง 
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ABSTRACT 

 

The research aimed to study a process of rice husk bricks making feature in Karen 

community to high prices of building materials issues solving and better qualities of living 

houses Moreover, providing the high cost in building houses solution to help poor issue with 

homeless people. Therefore they can have their own houses and have a better quality of life.  

To do that, the researcher had sought the development of making rice husk bricks for high 

prices of building materials issues solving. 

The results found that there were 4 patterns making rice husk bricks 1) bricks 

mixing with husk and straw, 2) bricks mixing with husk and coconut fiber 3) bricks mixing 

with hush, straw and coconut fiber and 4) bricks mixing with husk and sawdust. People in 

Keren community tended to select the first pattern as husk and straw are easy to find in 

that area.   

The research and development of making rice husk bricks for building low cost 

Houses in Karen Community, Thailand-Burma border is participatory action research 

(PAR). The research aims to develop the safety house building process of Karen 

Community at Thailand-Burma border, Suan Phueng District, Ratchaburi, Thailand. It 

was emphasized on construction of saving energy and safety houses with people who joined 
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and practiced by using self-sufficiency theory. The research results were as follows:  1) self-

sufficiency theory learning, 2) exploring the suitable materials to construct the houses, 3) 

having strong-minded and less of materialism and 4), the unity community.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


