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นปัจจุบันนี ้ถ้าจะพูดถึงเรื ่อง
บลอ็กดนิซเีมนต”์หรอื บล็อก
ประสาน วว.”หลายท่านอาจ

จะบอกว่ายังไม่เคยได้ย ินมาก่อน
บางท่านก็อาจจะบอกว่าเคยได้ยิน
มาบ้าง แต่ก็ยังไม่ทราบรายละเอียด
มากนักว่ามัน คือ บล็อกอะไรกันแน่

เอาละครับ ผมจะค่อยๆ เล่าตำนาน
หรือประวัติความเป็นมาของ บล็อก
ดินซเีมนต์ และ บลอ็กประสาน วว.
เท่าที่จำได้ให้ท่านฟัง

บล็อกซีเมนต์ และ บล็อก
ประสาน วว.” เป็นบล็อกที่สถาบัน
วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ใ

ตำนา
น
บลอ็กดนิซเีมนต ์และ บลอ็กประสาน วว.

จิรศักดิ ์ เพช็รวภิาต
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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โฉมหนา้นักวชิาการของ วว. ทีวิ่จัยพฒันาบลอ็กดนิซเีมนตแ์ละบลอ็กประสาน วว.

ประเทศไทย (วว.) ได้วิจัยและพฒันา
มาตั ้งแต่ปี พ.ศ.2510 โดย นาย
สุทธิศักดิ์ สำเร็จประสงค์ ซึ่งเป็น
วิศวกรของสาขาวจัิยอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีแห ่งประเทศไทย
ได้ทำการศึกษาค้นคว้าว ัสดุท ี ่จะ
สามารถนำมาใช้ทดแทนไม้ได้ และ
พบว่า สามารถนำดินล ูกร ังซ ึ ่ง

เป ็นด ินปนทรายชน ิดหนึ ่งและม ี
อยู ่ทั ่วไปในทุกภาคของประเทศมา
ผสมกับปูนซีเมนต์ และน้ำในสัดส่วน
ที่เหมาะสม อัดเป็นแท่งด้วยแรงคน
แบบเดมิท่ีเรยีกวา่ เครือ่ง ซินวาแรม
(cinva-ram) หลังจากผึ่งไว้ในอา-
กาศประมาณ 14 วัน ก็สามารถนำ
ไปใช้ในการก่อสร้างอาคารและบ้าน
พักได้ บล็อกที่ผลิตออกมาได้รุ่นแรก
น้ีจะเปน็บลอ็กส่ีเหลีย่มตนั กวา้ง 15
เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สูง 10
เซนติเมตร น้ำหนักต่อก้อนประมาณ
8 กิโลกรัม เรียกบล็อกที่อัดออกมา

ไดน้ี้ว่า บลอ็กดนิซเีมนต”์ และไดน้ำ
บล็อกดินซ ีเมนต์ไปทดลองสร ้าง
อาคารหลังแรกที ่สถานีกส ิกรรม
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
เม่ือป ีพ.ศ. 2511

นับต้ังแต่ปี  พ.ศ.  2511 เป็นต้น
มา นายสุทธิศักดิ ์ สำเร็จประสงค์
และนายนอ้ย พลายภู ่รวมทัง้ทีมงาน
ซึ ่งเป็นพนักงานของ วว.  ก็ได้นำ
บลอ็กดนิซเีมนตไ์ปถ่ายทอด และเผย
แพร่ในที่ต่างๆ รวมทั้งนำไปก่อสร้าง
อาคารไวห้ลายแหง่ เชน่  บา้น 2 ชัน้
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เจ้าของ
โครงการ สำนักงานสำนักงานปฏิรูป
ที่ดิน  บ้านชั้นเดียว  และสองชั้น
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นายนอ้ย พลายภู ่กำลงัสาธติการผลติบลอ็กดนิซเีมนต์

อาคารหลังแรกที่สร้างด้วยบล็อกดินซีเมนต์

1) บล็อกดินซ ีเมนต์ก ้อน
ใหญ่เกินไปและมีน้ำหนักมาก ทำให้
เวลาก่อต้องใช้ 2 มือยก และเมื่อย
แขน เมื่อต้องยกก่อในแถวสูงๆ

อ. ตาพระยา จ.สระแกว้ เจ้าของโครง
การสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ บ้าน
พักข้าราชการชั้นเดียว อ.พนมสาร-
คาม จ.ฉะเชงิเทรา   เจา้ของโครงการ
พ ัฒนาการจ ังหว ัดและว ิทยาล ัย
เกษตรกรรมเขาหินซ้อน

ถึงแม้ทางสถาบันวิจัยวิทยา-
ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (วว.) และต่อมาภายหลังทาง
กรมโยธาธิการกับกระทรวงมหาดไทย
จะได ้นำบล็อกดินซ ีเมนต์ไปถ่าย
ทอด และเผยแพร่ให้ประชาชนได้นำ
ไปใช้ในการก่อสร้างอาคารและบ้าน
พัก เพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่า แต่
ก็ไม่ประสบความสำเร็จ เนื ่องจาก
ประชาชนยังไม่นิยมผลิตบล็อกและนำ
บล็อกดินซีเมนต์ไปใช้ในการก่อสร้าง

จากการวิเคราะห์ของทาง วว.
และจากการสอบถามชาวบ ้านถึง
สาเหตุที่ไม่นิยมนำบล็อกดินซีเมนต์

ไปใช้ในการก่อสร้าง น่าจะมาจาก
สาเหตุหลัก  3  ประการ   คือ
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นายนอ้ย พลายภูก่ำลงัอธบิายขัน้ตอนการผลติบลอ็กประสานใหผู้้วา่การ ดร.เดชา ลาวลัยะวฒัน์
และเจา้หนา้ทีจ่ากหนว่ยงานราชการตา่งๆ

2) การก่อต้องใช ้ช ่างฝ ีม ือ
สูงในการก่อ คือ ใช้ปูนก่อต่อทีละก้อน
เหมือนการก่อแบบดั้งเดิมโดยทั่วไป

3) ไม่ม่ันใจในความแขง็แรง

และความคงทนของตัวบล็อก ดังนั้น
ในปี พ .ศ . 2525 นายฉัตรศิร ิ
ธรรมารมณ ์ ซ่ึงเป็นพนักงานของ วว.
และเป็นทีมงานที่ทำเรื่องบล็อกดิน

ซีเมนต์ ซึ ่งได้ร ับทุนไปศึกษาต่อ
ปริญญาโทที่ A.I.T. และได้ไปช่วย
ดร.บรูช เอ็ดเทอริงตัน (Dr.Bruce
Etherington) ซี่งเป็นอาจารย์สอน
อยู่ที ่ A.I.T. ทำการวิจัยและพัฒนา
“บล็อกดินซีเมนต์” ขึ้นมาใหม่ โดย
อาศยัสาเหตหุลกั 3 ประการ ตามที่
ได้กล่าวมาแลว้ คือ

1) บล็อกก้อนใหญ่และมีน้ำ-
หนักมาก จึงได้ลดขนาดให้เล็กลงจาก
ขนาด 15 x 30 ซม. มาเป็นขนาด
12.5 x 25 ซม. ส่วนความสูงยังคงเป็น
10 ซม.เท่าเดิม น้ำหนักลดจากก้อน
ละ 8 กก. เหลอืก้อนละ 5 กก.

 2) จากบล็อกก้อนตันต้องใช้
ปูนก่อ ก่อทีละก้อน ก็เปลี ่ยนเป็น
บล็อกที ่ม ีร ูปร ่างและเดือยบนตัว
บล็อกที่สามารถก่อประสานกันทั้ง
แนวนอนและแนวดิ่ง  มีรูตรงกลางดินซีเมนต์บล็อกแบบพัฒนา



⌫

บ้านหลงัแรกทีส่ร้างดว้ยดนิซเีมนตบ์ลอ็กแบบพฒันา เปน็บา้นเกษตรกร 2 ชัน้
สร้างทีส่ถานวีจัิยสิง่แวดลอ้มสะแกราช อ.วงันำ้เขยีว จ.นครราชสมีา

สำหรับหยอดน้ำปูนและเสริมเหล็ก
ทำให้ก่อได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ไม่
ต้องใช้ช่างฝีมือสูง นอกจากนี้ยังมี
ความแขง็แรง ทนทาน เพราะอดัดว้ย
เครื่องอัดที่มีกำลังสูงและเรียกบล็อก
แบบนี้ว่า “ดินซีเมนต์บล็อกแบบ
พัฒนา” บล็อกรุ่นแรกนี้จะมีขนาด
กว้าง 12.5 ซม. ยาว 25 ซม. สูง 10
ซม. มีร่องรอบตัวมีดอกกากบาทนูน
สูง 4 มิลลเิมตร ท่ีด้านบน 2 จุด มี
กากบาทเว้าลึก 8 มิลลิเมตร ที่ด้าน
ล่าง 2 จุด มีรูขนาด 2.5 x 2.5 ซม.
ตรงกลางสำหรับเสริมเหล็กและหยอด
น้ำปูนทราย

หลังจาก วว. ได้ทำการทดลอง
วิจัยอยูเ่กือบ 2 ปี ในป ีพ.ศ. 2527
นายฉัตรศิริ  ธรรมารมณ์ และ ทีมงาน
จึงได้นำไปทดลองใช้ก่อสร้างอาคาร

หลังแรกที ่สถานีว ิจ ัยสิ ่งแวดล้อม
สะแกราช อ.วังน้ำเข ียว จ.นคร-
ราชสีมา เป็นบ้านเกษตรกร 2 ชั้น
ในปจัจบัุน พ.ศ. 2548 ผ่านมา แลว้
20 ปี อาคารหลังน ี ้ย ังคงอย ู ่ใน
สภาพที่ดี

หล ังจากนั ้น  นายน้อย
พลายภู ่ และนายฉัตรศ ิร ิ
ธรรมารมณ์ รวมทั้งทีมงาน ของ
วว . ก็ได ้นำเอาบล็อกพัฒนา
หรืออิฐพัฒนานี้ไปถ่ายทอด
เผยแพร ่ ให ้ก ับประชาชน
ในที ่ต ่างๆ เก ือบทุกภาคของ
ประเทศไทย จนชื ่อเส ียงของ
นายนอ้ย  พลายภู่  หรือ  อาจารย์
น้อย เป็นที ่รู ้จ ักในหมู่ลูกศิษย์รุ ่น
แรกที่ได้เข้ารับการอบรม

ในช่วง
10 ปแีรก คอื ปี

พ.ศ. 2527–2537
เป็นช่วงที่ นายน้อย พลายภู่ ได้หิ้ว
กระเป๋าลุยเดี่ยวถ่ายทอดในที่ต่างๆ
เกือบทั่วทุกภาคของประเทศไทยมา
โดยตลอด เน่ืองจากในช่วงแรกๆ ทาง
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อาคารรา้นคา้ทดลองตลาดที ่วว. บางเขน กรุงเทพ ฯ

อาคารสมนุไพรเฉลมิพระเกยีรต ิทีส่ถานวีจัิยลำตะคอง อ. ปากชอ่ง จ. นครราชสมีา
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บ้านเกษตรกร

โบสถท์ีบ่า้นแมต่ำ๋  อ. เสรมิงาม  จ. ลำปาง
อาคารร้านคา้สหกรณ์

 ท่ีกองพลทหารราบที ่9
จ.กาญจนบรีุ

บ้านเกษตรกร 2 ชัน้
 ท่ีกองพลทหารราบที ่9

จ.กาญจนบรีุ

ศิษย์รุ่นแรกๆ ท่ีไดน้ำบลอ็กไป
ผลิตขาย และรับเหมาก่อสร้าง เป็น
ระยะเวลาเกอืบ 10 ปี เท่าท่ีจำไดก็้มี
นายบัญชา เจียมสวัสดิ์ นายสาโรจน์
ประกอบกิจ นายธีระ พรหมญาณ
นายจมุพล ไชยวงศ ์จากมลูนธิิจักราช
พัฒนาฯลฯ รวมทั้งไปช่วยอบรมและ
ก่อสร ้างให ้ก ับมูลนิธ ิแฮนไซเดล
หลายคร ั ้ง  ดังน ั ้น ในช ่วงน ี ้จ ึง
มีอาคารที ่ก ่อสร้างด้วยบล็อกดิน
ซ ี เมนต ์แบบพ ัฒนาเก ิดข ึ ้นเป ็น
จำนวนมาก เชน่ บา้น 2 ชัน้ โครงการ
ร่วมสร้าง (FIAM) อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี เจ้าของ โครงการ :
ชมรม อาสาพฒันา, ร้านคา้สหกรณ,์

ตลาดสด และบ้านเกษตรกร 2 ชั้น
ที่ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี เจ้าของ
โครงการ : กองพลทหารราบที่ 9,
โบสถ์ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เจ้าของ
โครงการ : กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, อาคาร
ฝ ึ ก อ บ ร ม แ ล ะ อ า ค า ร ร ้ า น ค ้ า
มหาว ิทยาลัยขอนแก่น เจ ้าของ
โครงการมหาว ิทยาล ัยขอนแก ่น
และมูลนิธิแฮนไซเดล ฯลฯ นอก-
จากนี ้นายน้อย พลายภู ่ ยังได ้
ออกแบบบล็อกโค้งเพื ่อใช้ก่อสร้าง
ถังน้ำด้วย เป็นบลอ็กขนาด กว้าง 15
ซม. ยาว 30 ซม. สูง 10 ซม. เปน็
ถังเก็บน้ำเส้นผ่านศูนย์ กลาง 3.00
ม. สามารถก่อถังน้ำ ได้สูงถึง 4.00 ม.
จุน้ำได้ประมาณ 28 ลูกบาศก์เมตร
และได้นำไปถ่ายทอด อบรมเผยแพร่
รวมทั้งก่อสร้างถังเก็บน้ำในที่ต่างๆ
หลายแห่ง เช ่น ที ่ตำหนักภูพาน
ราชนิเวศน์ จ.สกลนคร, สหกรณ์
โนนสูง จ.นครราชสีมา, สหกรณ์
บ้านลาด จ.เพชรบุรี

วว. ยังไม่เห็นความสำคัญของบล็อก
ดนิซเีมนตแ์บบพฒันามากนกั ดงันัน้
ในแต่ละปีจึงได้ร ับงบประมาณไม่
มากนกั เม่ือชาวบา้นในทีต่่างๆ ขอให้
ทาง วว. ไปอบรมและถา่ยทอดเทค-
โนโลยดิีนซเีมนต ์นาย น้อย  พลายภู่
ก็จะเดินทางไปอบรม ทั้งการผลิต
และการก่อสร้างให้ มีบ่อยครั ้งที ่
นายนอ้ย พลายภู ่ ต้องลงมอืก่อสรา้ง
อาคารด้วยตนเอง ทั้งก่อบล็อก ปีน
หลังคา ทำหลงัคา ด้วยตนเอง แม้ใน
บางครั้งทาง วว. ไม่ อนุมัติงบประ-
มาณและไม่อนุมัติการเดินทาง นาย
น้อย พลายภู่ ก็จะลาส่วนตัวไปช่วย
อบรมและถ่ายทอดให้
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พัฒนาการของบล็อก
ดินซีเมนต์และบล็อกประสาน

จากอดตีสูป่จัจุบนั

บล็อกแบบต่างๆ

รูปแบบและวิวัฒนาการของ
บลอ็กประสาน วว.ในปจัจุบนั

ดินซีเมนต์บล็อกแบบพัฒนา
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อาคารสำนกังานทีส่ถานวีจัิยลำตะคอง อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา

อาคารต่างๆ ของ วว. ด้วย “บล็อก
ประสาน” จึงทำให้มีอาคารที ่ก ่อ
สร้างด้วยบล็อกประสานเกิดขึ้นมาก
มาย เช ่น อาคารร ้านค้าทดลอง
ตลาดของ วว. ท่ีบางเขน กทม. ร้าน
ค้าประชาสัมพันธ์ และเรือนพักที ่
สถาน ีว ิจ ัยส ิ ่งแวดล ้อมสะแกราช
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา อาคาร
ปฏบิตักิาร  อาคารสำนกังาน อาคาร
สมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
เพาะเลี้ยงและอนุบาลต้นกล้า บ้าน
พัก ฯลฯ  ที ่สถานีว ิจ ัยลำตะคอง
อ.ปากชอ่ง  จ.นครราชสมีา อาจกลา่ว
ได้ว่าเปน็ ยุคท่ี “บลอ็กประสาน” ได้
มีการวิจัยพัฒนาอย่างจริงจัง และต่อ
เนื่อง ทำให้บล็อกประสานเริ่มแพร่
หลาย และเป็นที ่ร ู ้จ ักของคนทั ่ว
ไปมากขึ้น รูปแบบและลักษณะของ
บล็อกประสานก็ได้มีการพัฒนาจาก

นายประสิทธิ ์ ตาปนานนท์
นายจิรศกัดิ ์ เพช็รวภิาต  นายดำรงค์
คามศัีกด์ิ  นายวัลลภ วัฒนธรรม  นาย
สบง  ธ. เชียงทอง นายพิชิต  เจน-
บรรจง  นายวินัย  วงศ์วนวรวิทย์
นายวนัิย  กิจโมกข ์ฯลฯ นับวา่เปน็ยคุ
ที่บล็อกดินซีเมนต์ และบล็อกประ-
สานได้มีการวิจัยพัฒนามากที ่ส ุด
ทั้งในเรื่องเครื่องอัดบล็อก ทั้งแบบ
มือโยกและแบบไฮดรอลิก และแบบ
โรตารี ่ เครื ่องผสม เครื ่องบดร่อน
เครือ่งไสบลอ็ก ในดา้นเอกสาร ไดจ้ดั
ให้มีการทำแบบบ้าน โปสเตอร์ และ
VDO เกี่ยวกับดินซีเมนต์ และบล็อก
ประสานออกมาจำหน่าย รวมทั้งจัด
ให้มีการอบรม ถ่ายทอด เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทั้งทาง TV  วิทยุ สิ่ง
ตีพิมพ์ แผ่นพับ และสื่อต่างๆ นอก
จากนี้ยังสนับสนุนให้มีการก่อสร้าง

เนื่องจากวัสดุที ่นำมาใช้ผลิต
บล็อก สามารถเลือกใช้ได้หลายชนิด
ทั ้งดินลูกรัง ดินปนทราย หินฝุ ่น
ทรายขีเ้ป็ด หินชนวน หินผุ เศษจาก
หินอ่อน ฯลฯ จึงเปลี ่ยนชื ่อบล็อก
จาก “บล็อกดินซีเมนต์แบบพัฒนา”
มาเป็น “บล็อกประสาน”

ต่อมาในสมัยท่ี ดร. เกชา ลาวัล-
ยะวัฒน์ เข้ามาเป็นผู้ว่าการสถาบัน
วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญ
ของ “บล็อกประสาน” จ ึงได ้
จ ัดสรรงบประมาณมาใช ้ ในการ
วิจ ัยพัฒนาเพิ ่มขึ ้น รวมทั ้งระดม
นักวิชาการสาขาต่างๆ  ภายใน วว.
เ ข ้ ามาร ่ วมทำการว ิ จ ั ยพ ัฒนา
ในช่วงนี ้หลายท่าน เช่น    นาย
สมเกียรติ สุนทรไชย นายวิทยา
วฒุจิำนงค ์นางพรทพิย ์  บญุทรง
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นักศกึษาตกงานไดมี้งานทำ ทาง วว.
จึงได้ส่งนายน้อย พลายภู่ และทีม
งานไปอบรมถ่ายทอดให้นักศึกษา
เหล่านั้น ผลิตบล็อกและก่อสร้างถัง
เก็บน้ำจากบล็อกประสานเป็นจำ-
นวนมากทำให้ชื่อเสียงของ นายน้อย
พลายภู่ หรือ อาจารย์น้อย เป็นที่
รู ้จักของคนทั่วไป มากกว่าชื่อเสียง
ของสถาบันวิจ ัยว ิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศ ไทย ดร. เกชา
ลาวัลยะวัฒน์ ผู้ว่าการสถาบันวิจัย
ว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีแห่ง
ประเทศไทยในสัมยนั้น  จึงได้ให้ทำ
แผ่นป้ายชื่อของสถาบันวิจัยวิทยา-
ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ไปติดตามอาคารและถ ังน ้ำท ี ่ก ่อ
สร้างโดย วว. พร้อมทั้งให้เพิ่มคำว่า
วท. ลงทา้ยชือ่ บลอ็กประสาน ดงัน้ัน

ชื่อบล็อกประสานในภายหลัง จึงได้
เปลี่ยนจาก “บล็อกประสาน” เป็น
“บล็อกประสาน วท.” ตั้งแต่บัดนั้น
เป็นต้นมา ในปัจจุบันชื ่อย่อของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโน-
โลยีแห่งประเทศไทย ได้เปลี่ยนจาก
วท. มาเปน็ วว. ดังน้ันชือ่ของ “บลอ็ก
ประสาน วท.” จงึเปลีย่นเปน็ “บล็อก
ประสาน วท.” มาจนทกุวันนี้

หลังจากหมดยุคของ ผู้ว่าการ
ดร. เดชา ลาวัลยะวัฒน์ (ปี พ.ศ.
2540- 2543) ผู้ว่าการคนต่อมา คือ
ดร. พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ ได้เข้ามา
เปน็ผูว้า่การฯ ในยคุนีเ้กิดการเปลีย่น
แปลงภายใน วว.หลายเรื ่อง โดย
เฉพาะในฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู ่ชนบท ที ่ทำเรื ่องบล็อกประสาน
และม ีดร. โกวทิย์ ยันตรศาสตร ์เป็น

ดอกกากบาทมาเป็นดอกกลม จาก
ร่องรอบตวัมาเปน็เรยีบ 1 ด้าน เรียบ
2 ด้าน  จากรหูยอดนำ้ปูนตรงกลาง
1 รู ก็เปลี่ยนมาเป็น รูหยอด 3 รู
จากบล็อกเต็มก้อน ครึ ่งก้อน ก็มี
การพัฒนาบล็อกร่องยูเพิ ่มขึ ้น ทำ
ให้สามารถเสริมเหล็กแทนคาน และ
คานเอ็นได้ จากบล็อกตรงก็ได้มีการ
พัฒนาบล็อกโค้ง เพื ่อใช้ก่อสร้าง
ถังเก็บน้ำ สูตรและส่วนผสมของวัสดุ
ที ่จะนำมาใช้ในการผลิตบล็อกก็ได้
พัฒนาเทคนิคต่างๆ มากขึ้น ทำให้
บล็อกประสานสามารถรับน้ำหนัก
ได้ดีขึ ้น ในช่วงนั้นเป็นช่วงปี พ.ศ.
2541-2542 เป็นชว่งท่ีประเทศไทย
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจทางรัฐบาลจึง
ได้ให้เงินมิยาซาว่ามาสร้างงานเพื่อ
พัฒนาชนบท โดยมอบเง ินมาให้
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อาคารเรอืนพกัทีส่ถานวีจัิยสิง่แวดลอ้มสะแกราช อ.วงันำ้เขยีว จ.นครราชสมีา

อาคารรา้นคา้ประชาสมัพนัธท์ีส่ถานวีจัิยสิง่แวดลอ้มสะแกราช อ.วงันำ้เขยีว จ.นครราชสมีา
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ผู้อำนวยการ โดยในปี พ.ศ.2543
นายนอ้ย พลายภู ่ซึง่เปน็นกัวชิาการ
ท ี ่ทำเร ื ่องบล ็อกประสานมาโดย
ตลอดประมาณ 30 ปี ได้ลาออกจาก
วว. ส่วนทมีงานคนอืน่ๆ อีก 3 ท่าน
คือ นายสมเกียรติ สุนทรไชย นาย
ฉตัรศริ ิธรรมารมณ ์ และนางพรทิพย์
ธรรมรัตนพร ได้ขอย้ายไปสังกัดฝ่าย
บริการอุตสาหกรรมและที ่ปรึกษา
(ฝอป .) ดังนั ้นในช่วงนี ้งานว ิจ ัย
พัฒนาบล็อกประสานจึงทำได้น้อย
งาน ส่วนใหญ่จะเป็นงานถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู ่ชนบท โดยส่งทีมงาน
ออกไปอบรมเผยแพร่บล็อกประ-
สานในต่างจังหวัดเป็นส่วนมาก เป็น
อันปิดฉากของนายน้อย พลายภู่ ที่
ได้ทำเรื่อง “บล็อกดินซีเมนต์” และ

ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ออกไปถ่าย
ทอด อบรมเผยแพรใ่ห้กับชาวบา้นใน
ที่ต่างๆ เกือบทุกภาคของประเทศ
ไทย โดยจะเน้นการก่อสร้างอาคาร
หรือบ้านพักที่เรียบง่ายราคาถูกเป็น
หลักมากกว่าความหรูหราสวยงาม
ดังนั้นผลงานของนายน้อย พลายภู่
ท ี ่ปรากฏแก่สายตาจึงไม่โดนเด่น
และประทับใจของผู้พบเห็นมากนัก
ผิดกับในปัจจุบันที ่เน้นรูปลักษณ์
ของอาคารที่แลดูสวยงาม แข็งแรง
ทนทาน สนองประโยชน์ใช้สอยได้ดี
ถึงแม้จะมีราคาสูงก็ตาม ดังนั้นจึง
ไม่สมควรสำหรับคนรุ่นหลังๆ ที่ได้
นำเอาผลงานของคนรุ่นก่อนไปต่อยอด
แล้วมาตำหนิว่าของเก่าไม่ดี อันที่
จริงควรจะยกย่องชมเชยคนรุ่นก่อน

“บล็อกประสาน” มายาวนานกว่า
30 ป ีตัง้แตป่ ี พ.ศ.  2511- 2543

ในฐานะที่ผู้เขียนทำเรื่อง ดิน
ซีเมนต์และบล็อกประสานมาโดย
ตลอดเกือบ 30 ปี ตั ้งแต่ปี พ.ศ.
2520-2548 ในลักษณะเป็นสถา-
ปนิกช่วยเขียนแบบออกแบบอาคาร
จ ัดทำโปสเตอร ์ จ ัดทำ แผ่นพับ
จัดทำเอกสารเผยแพร่ และได้ทำงาน
ร่วมกับนายน้อย พลายภู ่ มาตั ้ง
แตต้่น ผมกล้ากลา่วไดเ้ต็มปากเลยวา่
“ถ้าไม่มีนายน้อย พลายภู ่บล็อกดิน
ซีเมนตห์รือบลอ็กประสาน วว. ก็คง
จะสูญไปจาก วว. หรือสูญไปจาก
ประเทศไทยนานแลว้”ท่ีสามารถอยู่
มายาวนานกว่า 30 ปี ก็เพราะนาย
น้อย พลายภู่ หรืออาจารย์น้อย ได้
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โบสถว์ดัขว่งกอม ต.แจ้ซอ้น อ.เมอืงปาน จ.ลำปาง

อาคารสำนกังานทีส่ถานวีจัิยลำตะคอง   อ. ปากชอ่ง   จ. นครราชสมีา
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ท่ีได้อดทนประดษิฐ์ คิดคน้..บากบัน่..
ต่อสู้..จนกระทั่ง สำเร็จเป็นรูปเป็น
ร่างขึ้นมามากกว่า

ก่อนจบตำนานบล็อกดินซีเมนต์
และบล็อกประสาน วว. ผมขอกล่าวนาม
สดุดีนักวิชาการของ วว. 3 ท่าน
ที่ได้เป็นผู้บุกเบิกทำให้เกิดตำนาน

วุฒจิำนงค ์ นายจริศกัดิ ์ เพช็รวภิาต
นายพชิิต  เจนบรรจง รวมทัง้ทีมงาน
ของ วว.  อีกหลายทา่น และ ดร.บรซู
เอ็ดเทอริงตัน (Dr.Bruce Ethering-
ton) จาก A.I.T. ที่เป็นผู้ริเริ ่มวิจัย
พัฒนาบล็อกประสาน

นี ้  1. นายสทุธิศกัดิ ์สำเรจ็ประสงค์
2. นายนอ้ย พลายภู ่  3. นายฉตัรศริิ
ธรรมารมณ์ นอกจากนี้ยังมีอีกหลาย
ท่านที ่ได้มีส ่วนร่วมผลักดัน และ
สนับสนุน โดยเฉพาะ ดร. เกชา
ลาวลัยะวฒัน ์ นายดเิรก รอดสวาสดิ์
นายสมเกยีรต ิ สุนทรไชย นายวทิยา


