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วัสดุจีโอโพลิเมอร์ได้มีการพัฒนามาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี เพ่ือทดแทนการใช้งานวัสดุประสาน
จากปูนซีเมนต์  และหันมาสนใจปัญหาทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากการผลิตปูนซีเมนต์ 1 ตัน ผลิตก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณ 1 ตัน เช่นกัน [1]  นอกจากนี้ วัสดุก่อสร้างจากปูนซีเมนต์หรือคอนกรีต
ในบางสภาวะมีอายุการใช้งานสั้นและเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงสูง  ปัญหาเรื่องความคงทนของวัสดุ
ก่อสร้างจากปูนซีเมนต์อาจเกิดจากการหล่อ หรือการบ่มที่ไม่เหมาะสม  แต่สาเหตุหลักเกิดจากสมบัติของวัสดุ 
เช่นการมีน้ าหรือองค์ประกอบที่มีผลเสียต่อวัสดุ (Aggressive elements) ในส่วนผสม  ท าให้เกิดคาร์บอเนชั่น
และปัญหาเรื่องการกัดกร่อน  นอกจากนี้การมีสารประกอบแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium hydroxide) ใน
ปริมาณสูงในคอนกรีตท าให้เกิดการกัดกร่อนในสภาวะกรดได้ง่าย  ดังนั้น จึงมีการพัฒนาวัสดุประสานใหม่เพ่ือ
ทดแทนการใช้งานปูนซีเมนต์ และเป็นวัสดุทางเลือกส าหรับงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นวัสดุประสานจากปฏิกิริยาอัล
คาไล (Alkali-activated binder)  

ในปี ค.ศ. 1972 Davidovits  วิศวกรเคมีชาวฝรั่งเศส ได้พัฒนาวัสดุโพลิเมอร์อนินทรีย์ ( Inorganic 
polymer)  โดยท าปฏิกิริยาระหว่างดินเกาลีนหรือดินขาว (สารประกอบอะลูมิโนซิลิเกต) กับสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่อุณหภูมิ 100  150 oC  และเกิดปฏิกิริยาโพลิคอนเดนเซชั่น 
(Polycondensation) ดังแสดงในรูปที่ 1   

 
รูปที่ 1  การเกิดปฏิกิริยาโพลิคอนเดนเซชั่นของดินเกาลีน Si2O5·Al(OH)4 ในสารอัลคาไล [2] 
 
ต่อมา Davidovits ได้พัฒนาวัสดุอะลูมิโนซิลิเกตโครงสร้าง 3 มิติ จากสารที่มีความเป็นอสัณฐานเป็น

สารกึ่งผลึก  ในปี ค.ศ. 1979 จึงได้นิยามชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า “Géopolymères” หรือภาษาอังกฤษว่า 
“Geopolymer”  อ่านว่ า “จี โอโพลิ เมอร์”  มีความหมายว่าโพลิ เมอร์ เชิ งแร่ที่ ได้จากวิธี เคมีธรณี 
(Geochemistry) หรือการสังเคราะห์ทางธรณีวิทยา (Geosynthesis)  เนื่องจากสังเคราะห์ครั้งแรกจากดินเกา
ลีน [2] 

การใช้งานจีโอโพลิเมอร์ครั้งแรกมีขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1973  1976 โดยใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง  เช่นแผ่น
ฉนวนทนไฟที่ใช้จีโอโพลิเมอร์เคลือบบนผิวแผ่นไม้ทั้ง 2 ด้าน  อย่างไรก็ตาม สมบัติของวัสดุยังไม่ดีเท่าที่ควร  
ต่อมาในปี ค.ศ. 1978  1980 ได้มีการพัฒนาวัสดุประสานจีโอโพลิเมอร์ชนิดของเหลวจากเมตาเกาลีน 



 

 

  
(Metakaolin) หรือดินขาวเผา  โดยใช้สารละลายอัลคาไลซิลิเกตเพ่ือผลิตเป็นวัสดุทนไฟทดแทนสารเรซิ่น
อินทรีย์ ซึ่งพบว่าจีโอโพลิเมอร์ทนไฟได้ดี   ในปี ค.ศ. 1984 ได้มีการพัฒนาวัสดุผสมระหว่างจีโอโพลิเมอร์และ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ได้ผลิตภัณฑ์ชื่อ Pyrament® ที่ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 80% และสารจี
โอโพลิเมอร์ 20% และให้ค่าก าลังอัดช่วงต้นที่สูงอย่างรวดเร็ว เหมาะส าหรับเป็นวัสดุส าหรับงานซ่อมแซมลาน
บินคอนกรีตที่พร้อมรองรับการขึ้นลงของเครื่องบินภายในเวลา 4  6 ชั่วโมง  ทางเดินในอุตสาหกรรมและ
ถนนทางหลวง  ซึ่งจีโอโพลิเมอร์ซีเมนต์สามารถให้ค่าก าลังอัด 20 เมกะปาสคาล ภายในเวลา 4 ชั่วโมง ในขณะ
ที่คอนกรีตธรรมดาใช้เวลาหลายวัน ดังแสดงในรูปที่ 2 

 

 
 

รูปที่ 2  การใช้งานจีโอโพลิเมอร์วัสดุท าหรับงานซ่อมแซมลานบินคอนกรีต [3] 
 
ในปี ค.ศ. 1987 ได้เริ่มมีการพัฒนาจีโอโพลิเมอร์ในงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยในประเทศอุตสาหกรรม

ได้ผสมของเสียมีพิษ  พวกโลหะหนักและกากกัมมันตรังสี (Radioactive waste) ลงในวัสดุจีโอโพลิเมอร์เพ่ือ
กักเก็บของเสียดังกล่าวไม่ให้ถูกชะลงในสิ่งแวดล้อม และสามารถลดค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีทาง
เทคโนโลยีคอนกรีตและวิธีผนึกให้เป็นแก้ว (Vitrification) ที่อุณหภูมิสูง  

จีโอโพลิเมอร์ได้รับความสนใจมากขึ้นเมื่อมีประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีสาเหตุจากปรากฎการณ์
เรือนกระจก และการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สู่สิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมต่างๆ โดย
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็นอุตสาหกรรมต้นๆ ที่ผลิตก๊าซดังกล่าว   จากการวิจัยของ Davidovits รายงานว่า
วัสดุประสานจีโอโพลิเมอร์จากดินเกาลีน 1 ตัน ท าให้เกิดก๊าซ CO2 0.180 ตัน (จากการเผาเชื้อเพลิง) ในขณะ
ที่การผลิตปูนซีเมนต์ 1 ตัน ท าให้ก๊าซ CO2 1 ตัน นั่นคือจีโอโพลิเมอร์จากดินเกาลีนปลดปล่อย CO2 น้อยกว่า
การผลิตปูนซีเมนต์ประมาณ 6 เท่า   ส่วนวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอย 1 ตัน ปลดปล่อยก๊าซ CO2 น้อยกว่า
การผลิตปูนซีเมนต์ประมาณ 9 เท่า [2]   

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เริ่มมีงานวิจัยเกี่ยวกับจีโอโพลิเมอร์มากขึ้น โดยการน าเถ้าทิ้งต่างๆ มาเป็นสารตั้ง
ต้นในการผลิตนอกเหนือจากเมตาเกาลีน [4]  เช่น แร่ธาตุพวกอะลูมิโนซิลิเกต เถ้าลอย ตะกรันเตาถลุงเหล็ก 
เถ้าแกลบ  โดยเถ้าลอยมีการน ามาศึกษาเป็นจ านวนมาก เนื่องจากมีสมบัติปอซโซลานที่มีซิลิกาและอะลูมิน่า
เป็นองค์ประกอบ  อีกทั้งมีส่วนที่เป็นผลึกและอสัณฐานในอนุภาค  ส่วนที่เป็นอสัณฐานเป็นส่วนท าปฏิกิริยา
เกิดเจลจีโอโพลิเมอร์เชื่อมส่วนที่เป็นผลึกท่ีให้ก าลังแก่วัสดุ ได้เป็นวัสดุกึ่งผลึก  โดยจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยให้
ก าลังอัดที่สูงในระยะเวลาอันสั้นและมีความคงทนต่อสภาวะแวดล้อม   



 

 

 
1.1  นิยาม 

จีโอโพลิเมอร์เป็นวัสดุประสานพวกอะลูมิโนซิลิเกตจากแร่ธาตุในธรรมชาติ สามารถสังเคราะห์ที่
อุณหภูมิต่ ากว่า 150 oC  เริ่มแรกสังเคราะห์ที่อุณหภุมิในช่วง 80 – 120 oC ด้วยเทคนิคเดียวกันกับที่ใช้
สังเคราะห์เรซิ่นอินทรีย์พวกเทอร์โมเซต (พลาสติกที่ไม่สามารถน ามาหลอมขึ้นรูปใหม่ได้)  วัสดุชนิดนี้สามารถ
ทนความร้อนได้สูงถึง 1,200 oC เป็นระยะเวลานาน  จึงเรียกว่าเป็นวัสดุเสมือนเซรามิกที่เตรียมที่อุณหภูมิต่ า 
[2] 

โครงสร้างของจีโอโพลิเมอร์เป็นสายโซ่โพลิไซอะเลต (Si-O-Al-O) ตามสูตร  
Mn [(OSiO)z(OAlO)]nwH2O 

เมื่อ  M  คือโลหะอัลคาไล   
n   คือจ านวนหน่วยโมเลกุลที่ต่อกันเป็นสายโซ่  
z   คือตัวเลข 1 2  หรือ 3   
w  คือจ านวนโมเลกุลของน้ า 

หาก z มีค่าเป็น 1  ได้สารโพลิไซอะเลต  z มีค่าเป็น 2  ได้สารโพลิไซอะเลตไซลอกโซ หรือ z มีค่า
เป็น 3  ได้สารโพลิไซอะเลต-ไดไซลอกโซ  โครงสร้างของจีโอโพลิเมอร์พวกสายโซโพลิไซอะเลต ดังแสดงในรูป
ที่ 3 

โดยอัตราส่วนของระหว่าง Si ต่อ Al ระบุถึงสมบัติและการใช้งานของจีโอโพลิเมอร์  ที่อัตราส่วนต่ า (1 
2 และ 3) ท าให้ได้โครงสร้างแข็ง 3 มิติ  เช่น ที่อัตราส่วน 1 :1 เหมาะส าหรับงานอิฐ   อัตราส่วน 2:1 เหมาะ
ส าหรับงานซีเมนต์และคอนกรีต  อัตราส่วน 3:1 เหมาะส าหรับผลิตสารประกอบไฟเบอร์กลาสและเครื่องมือที่
ทนอุณหภูมิในช่วง 200 – 1,000 oC  หากอัตราส่วนมากกว่า 15:1 ท าให้ได้วัสดุที่มีสมบัติไฟเบอร์คอมโพสิตที่
ทนไฟ [5]  

ปฏิกิริยาทางเคมีของจีโอโพลิเมอร์คล้ายกับการสังเคราะห์ซีโอไลต์ (Zeolite)  แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มี
องค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างที่แตกต่างกัน [5,6]  ตารางที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบระหว่างการ
สังเคราะห์ซีโอไลต์และจีโอโพลิเมอร์  การสังเคราะห์ซีโอไลต์จะใช้อุณหภูมิสูงกว่าจีโอโพลิเมอร์  ใช้ปริมาณ
สารละลายเบสมาก และให้โครงสร้างที่เป็นผลึก  อีกทั้งให้สมบัติเชิงกล เช่นก าลังอัดต่ ากว่า  

 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

รูปที่ 3  โครงสร้างของจีโอโพลิเมอร์พวกสายโซโพลิไซอะเลต [2] 
 



 

 

 
ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบการสังเคราะห์ซีโอไลต์และจีโอโพลิเมอร์ [5,6] 
 การสังเคราะหซ์ีโอไลต ์ ปฏิกิริยาจโีอโพลเิมอไรเซช่ัน 
สารตั้งต้น สารละลายเชิงซ้อน Al +  

สารละลายเชิงซ้อน Si 
วัสดุที่ม ีAl-Si เป็นส่วนประกอบ + 
สารละลายอัลคาไล + สารละลายซิลิเกต  

ปฏิกิริยาช่วงเริม่ต้น การเกิดนิวเคลียส (nucleation) ใน
สารละลาย 

การชะวัสดุทีม่ี Al2O3 และ SiO2 เป็น
ส่วนประกอบออกมาสู่เพสต ์

ปฏิกิริยาช่วงปลาย การโตขึ้นของผลึกในสารละลาย การแพร่และควบแน่นของสารเชิงซ้อนของ Al 
และ Si ที่ชะออกมาในเพสต ์

อุณหภูมิในการท าปฏิกริิยา 90 - 300 oC อุณหภูมิปกติ (Ambient)  
ช่วง pH 6 - 11 14 
ผลิตภณัฑ์ที่ได ้ ซีโอไลต์ที่เป็นผลึก ของผสมของเจลและวสัดุที่มีธาต ุAl และ Si 

เป็นส่วนประกอบ 
องค์ประกอบทางเคม ี มีสูตรปรมิาณสารสัมพันธ์ที่แน่นอน มีสูตรปรมิาณสารสัมพันธ์ที่ไม่แนน่อน 
โครงสร้าง ผลึกท่ีมเีอกลักษณเ์ฉพาะตัว (Unique 

crystal) 
ของผสมเจลแบบอสณัฐานจนถึงกึง่ผลึกและ
สารตั้งต้นผลึกของอะลูมิโนซิลเิกต  

ความแข็งแรงเชิงกล ต่ า สูง 
 
1.2  สมบัติของจีโอโพลิเมอร์ 

วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally friendly materials) : การผลิตปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ทุก 1  ตัน  จะปลอดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ  1 ตัน  หรือประมาณ  5  8% 
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโลก  ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) และเป็นสาเหตุในการเกิด
ปรากฏการณ์โลกร้อน (Global warming) จากการผลิตปูนซีเมนต์  จีโอโพลิเมอร์มีสมบัติคล้ายวัสดุประสาน
จากปูนซีเมนต์ แต่มีปฏิกิริยาและโครงสร้างทางเคมีต่างกัน   การผลิตจีโอโพลิเมอร์ไม่ต้องการความร้อนที่สูงใน
การเผาหินปูนเหมือนการผลิตปูนซีเมนต์   สารตั้งต้นมักเป็นของเสียอุตสาหกรรมที่มีซิลิกาและอะลูมิน่า 
อสัณฐานเป็นองค์ประกอบ  เช่น เถ้าจากการเผาถ่านหิน (ท้ังเถ้าลอยและเถ้าก้นเตา) เถ้าแกลบ และเถ้าชีวมวล 
เป็นต้น  เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากเถ้าทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตเป็นวัสดุประสานชนิดใหม่  
และลดการใช้พลังงานและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศได้เป็นอย่างดี [7]   

ค่าก าลังอัด (Compressive strength) : จีโอโพลิเมอร์เป็นวัสดุประสานพวกอะลูมิโนซิลิเกต ที่ให้
สมบัติทางด้านก าลังที่สูงในระยะเวลาอันสั้นหากใช้ความร้อนเร่งปฏิกิริยา  แม้ว่าจีโอโพลิเมอร์ต้องการความ
ร้อนในการเร่งปฏิกิริยาให้เกิดสมบูรณ์  แต่อุณหภูมิที่ใช้ไม่สูงมากนัก  คือที่ประมาณ  45 - 70 oC  จีโอโพลิ
เมอร์สามารถใช้การผลิตเช่นเดียวกับคอนกรีตหล่อส าเร็จ (Precast  concrete)  เช่น  เสา  คาน  ผนัง  และ
พ้ืนส าเร็จรูป  ซึ่งเหมาะสมกับงานที่ต้องการค่าก าลังอัดที่สูงในระยะเวลาอันสั้น  ในปัจจุบันคอนกรีตหล่อ
ส าเร็จเป็นที่ต้องการของตลาดมากเนื่องมาจากสะดวกและใช้เวลาอันรวดเร็วในการท างาน  ส่วนการบ่มที่
อุณหภูมิห้องท าให้จีโอโพลิเมอร์พัฒนาก าลังช้า  เมื่อเทียบกับการบ่มด้วยความร้อน  [8]  ส าหรับประเทศไทย
เป็นประเทศในเขตอากาศร้อน สามารถใช้ความร้อนช่วงเวลากลางวันบ่มจีโอโพลิเมอร์ได้  

 



 

 

 
ความคงทน (Durability) : จีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยที่มีสัณฐานวิทยาแบบกึ่งผลึก  และเป็น

สารประกอบอะลูมิโนซิลิเกต  ซึ่งมีความคงทนในสารละลายกรดและเกลือมากกว่าปูนซีเมนต์มอร์ต้าร์  
เนื่องจากปูนซีเมนต์มอร์ต้าร์มีปริมาณแคลเซียมในส่วนผสมมากและจึงไม่คงทนต่อสารละลายกรด [9,10]   
จีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยที่มีปริมาณแคลเซียมสูงมักประสบปัญหาการขยายตัวในสารละลายกรดซัลฟูริก 
(H2SO4) เนื่องจากการเกิดเอททริงไกต์ (Ettringite)  อย่างไรก็ตาม จีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยมีความคงทนใน
สารละลายกรดและเบสได้ดีกว่าปูนซีเมนต์มอร์ต้าร์ เนื่องจากเป็นสารประกอบที่มีโครงสร้างอะลูมิโนซิลิเกตที่
แข็งแรง 

การตรึงของเสียที่มีพิษ (Toxic waste solidification) : จีโอโพลิเมอร์มีความสามารถในการตรึง
ของเสียที่มีพิษ [11-13]   เนื่องจากโครงสร้างของจีโอโพลิเมอร์มีลักษณะที่คล้ายกับซีโอไลต์ (Zeolite) และ
เลขโคออร์ดิเนชั่นของอะลูมิเนียมมีความสามารถในการตรึงโลหะหนัก เช่น  Cu(II), Cd(II), Cr(III), Pb(II) ได้ดี 
[13]  นอกจากนี้โครงสร้างของจีโอโพลิเมอร์มีความแข็งแรง  สามารถกักเก็บของเสียทางเคมีพวกอิออนโลหะ
หนักและกากนิวเคลียร์ไม่ให้ถูกชะออกมาสู่สิ่ งแวดล้อมได้  โดยของเสียที่มีพิษถูกกักอย่างหนาแน่นภายใน
โครงสร้าง  3  มิติของจีโอโพลิเมอร์ 

การทนไฟ (Fire resistance) : จีโอโพลิเมอร์คือสารประกอบอะลูมิโนซิลิเกต จึงมีสมบัติในการ
ต้านทานเปลวไฟที่ดี [14]  โดยสมบัติดังกล่าวขึ้นกับสารตั้งต้นและสารละลายเบสที่ใช้  จี โอโพลิเมอร์ที่มี
อัตราส่วนอะตอม Si:Al สูงกว่า 1.5 หรือมีปริมาณ SiO2 ในส่วนผสมมากจะทนไฟได้ดี เมื่อทดสอบกับเปลวไฟ
อุณหภูมิประมาณ  800 – 1,000 oC   
 
1.3  การประยุกต์ใช้งานจีโอโพลิเมอร์ 

งานซ่อมแซม (Repair work) : งานซ่อมแซมเป็นงานที่ต้องการวัสดุซ่อมแซมที่ก่อตัวรวดเร็วและค่า
ก าลังอัดที่สูงในเวลาอันสั้น  ซึ่งเห็นได้ว่าจีโอโพลิเมอร์มีความเหมาะสมส าหรับเป็นวัสดุซ่อมแซม   ระยะเวลา
การก่อตัวมีความจ าเป็นขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งาน  เช่นบริเวณริมแม่น้ าหรือชายฝั่งทะเลที่ต้องการการก่อตัว
ที่เร็วของวัสดุ  โดยการใช้สารผสมเพ่ิมในส่วนผสมจีโอโพลิเมอร์สามารถหน่วง หรือเร่งการก่อตัวได้ [15]   
นอกจากนี้ จีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยสามารถเพ่ิมแรงยึดเกาะระหว่างแท่งเหล็กและคอนกรีตเจาะรูได้ดี และ
ถูกเสนอแนะส าหรับงานช่อมแซมคอนกรีต [16] 

อิฐจีโอโพลิเมอร์ (Geopolymer brick) : จีโอโพลิเมอร์สามารถเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีต้นทุนการผลิต
ต่ า ให้ก าลังที่สูงแม้ว่าไม่มีการบ่มร้อน  มีความเสถียรในน้ า สามารถใช้ในงานไม่ต้องการการรับแรงมากได้ เช่น
ผนัง หรือทางเดินเท้า และมีความต้านทานความเย็น (Freezing) ในประเทศเขตหนาวได้  [17] 

จีโอโพลิเมอร์คอนกรีต (Geopolymer concrete) :  ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่ศึกษา
วัสดุจีโอโพลิเมอร์ และเริ่มมีการประยุกต์ใช้งานจริง  โดยเมื่อเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2551  ได้มีการเทพ้ืน
ทางเดินจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตครั้งแรกขึ้นที่ Curtin University of Technology  โดยการผสมในรถผสมปูน
และเป็นการเทในที่ และมีการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพตลอดทั้งปี   ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 
2552 ทางเดินเท้าแห่งที่สองได้สร้างขึ้นที่เมือง Curtin โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น  โครงการนี้เป็นความร่วมมือ
ระหว่าง  Centre for Sustainable Resource Processing (CSRP), Commonwealth Scientific and 

 



 

 

  
Industrial Research Organisation (CSIRO) และ Curtin University of Technology ประเทศ
ออสเตรเลีย [18] ดังแสดงในรูปที่ 4 

นอกจากนี้ยังมีการสร้างท่อน้ าทิ้ง (Sewer pipe) ที่ทนกรดที่รุนแรงจากจีโอโพลิเมอร์ส าหรับใช้ใน
โครงการระบบโครงสร้างพื้นฐาน โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง CSIRO และภาคอุตสาหกรรมคือ บริษัท
ผลิตท่อน้ าทิ้ง Rocla ประเทศออสเตรเลีย [18]  

 

 
รูปที่ 4  การใช้งานจีโอโพลิเมอร์แบบต่างๆ [23-25] 

 
1.4  เครือข่ายจีโอโพลิเมอร์ไทย 

เครือข่ายจีโอโพลิเมอร์ไทย (Thai Geopolymer Network)  จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2548 ในงานประชุมวิชาการคอนกรีตและจีโอโพลิเมอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา 
จินดาประเสริฐ เป็นประธานเครือข่าย  ที่ตั้งของเครือข่ายคือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน 
(SIRDC) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สมาชิกประกอบด้วยนักวิจัย
จากมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัย
บูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายการวิจัยทางด้านจีโอโพลิเมอร์ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีความร่วมมือจากนักวิชาการและนักวิจัยต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น 
และฝรั่งเศส  และตกลงร่วมกันจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Pozzolan, 
Concrete and Geopolymer ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 [19]   

นอกจากนี้  ทางเครือข่ายจีโอโพลิเมอร์ไทยได้รับทุนวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และให้ทุน
วิจัยแก่สมาชิกของเครือข่ายฯ เพ่ือท าวิจัยระยะสั้น และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการจีโอโพลิเมอร์ของนักวิจัยใน 



 

 

 
ต่างประเทศ  โดยรายชื่อนักวิจัยชาวต่างประเทศที่สมาชิกเครือข่ายฯ ได้ร่วมท าวิจัยระยะสั้น และเยี่ยมชม
ห้องปฏิบัติการจีโอโพลิเมอร์  อาทิเช่น 

1. Prof. Dr. Joseph Davidovits (Geopolymer Institute, France) 
2. Prof. Dr. Ikeda Ko (Yamaguchi University, Japan) 
3. Professor Dr. B. Vijaya Rangan (Curtin University of Technology, Australia)  
4. Dr. Vute Sirivivatnanon (CSIRO Manufacturing and Infrastructure Technology, 

Australia)  
5. Dr. Kwesi Sagoe-Crentsi (CSIRO Manufacturing and Infrastructure Technology, 

Australia) 
6. Prof. Dr. Kenneth McKenzie (Victoria University of Wellington, New Zealand) 
ปัจจุบันจ านวนผลงานด้านจีโอโพลิเมอร์ของนักวิจัยไทยในฐานข้อมูล SCOPUS มีมากกว่า 80 

บทความ นับเป็นอันดับ 7 ของโลก [20] 
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คอนกรีตพรุน: คอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(Pervious concrete: Eco-efficient concrete) 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สะตะ 
ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ 

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน  

ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
คอนกรีตพรุน (pervious concrete, porous concrete หรือ no-fines concrete) คือคอนกรีต

มวลเบาชนิดหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคอนกรีตทั่วไป คือภายในเนื้อคอนกรีตมีรูพรุนและโพรงที่
ต่อเนื่องในปริมาณมากซึ่งยอมให้อากาศหรือน้้าไหลผ่านได้ จากที่มีโพรงในเนื้อคอนกรีตมากท้าให้คอนกรีต
พรุนมีน้้าหนักที่เบาและก้าลังต่้ากว่าคอนกรีตทั่วๆไป ในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ อเมริกา และญี่ปุ่น มีการน้า
คอนกรีตพรุนมาใช้งานก่อสร้างมากกว่า 40 ปี (ACI 522, 2010; Schaefer et al., 2006) ลักษณะทั่วไปของ
คอนกรีตพรุนคือคอนกรีตที่ไม่มีมวลรวมละเอียดหรือมีในปริมาณเล็กน้อยซึ่งจะอยู่ในส่วนผสมของเพสต์ โดย
เพสต์นี้จะท้าหน้าที่เชื่อมประสานมวลรวมหยาบเข้าไว้ด้วยกัน ดังนั้นคอนกรีตพรุนจึงประกอบด้วย 3 ส่วน (รูป
ที่ 1) โดยส่วนแรกคือมวลรวมหยาบที่มีขนาดไม่ต่อเนื่อง (open grade) หรือขนาดเดียว (single grade) ได้แก่ 
หิน กรวด มวลรวมรีไซเคิล หรือวัสดุอ่ืนๆ มีปริมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ส่วนที่สองคือส่วนที่เป็น
เพสต์ท้าหน้าที่เป็นวัสดุเชื่อมประสานมวลรวมหยาบเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วยปูนซีเมนต์และน้้าเป็นหลัก
แต่อาจมีส่วนผสมเพ่ิม เช่น สารลดน้้าพิเศษ สารผสมเพ่ิม (admixture) หรือวัสดุผสมเพ่ิม (additive) เข้าไป
เล็กน้อย คอนกรีตพรุนมีปริมาณเพสต์ 15-25 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร และส่วนสุดท้ายคือโพรงช่องว่าง 
คอนกรีตพรุนที่ยอมให้น้้าไหลผ่านได้ดีจะมีขนาดของโพรงช่องว่าง (pore size) อยู่ระหว่าง 2-8 มิลิเมตร มี
ปริมาณโพรง (void content) อยู่ระหว่าง 15-35 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร โดย ACI 522 (2010) กล่าวว่า
คอนกรีตพรุนโดยทั่วไปมีค่าอัตราการไหลผ่านของน้้า (drainage rate) อยู่ระหว่าง 0.14-1.22 เซนติเมตร/
วินาที และมีก้าลังอัดอยู่ระหว่าง 2.8-28.0 เมกะปาสกาล 

คอนกรีตพรุนสามารถน้าไปประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมได้อย่างหลากหลาย เช่น 
คอนกรีตทางเดินเท้า คอนกรีตลานจอดรถหรือถนนที่การจารจรไม่หนาแน่นมาก พ้ืนสนามเทนนิส พ้ืนเรือน
เพาะช้า ใช้ในงานตกแต่งภูมิทัศน์ งานดาดผิวคลองระบายน้้า คอนกรีตปูพ้ืนทางเท้าที่ไม่ต้องการให้น้้าขังหรือ
ปลูกหญ้าได้ เป็นต้น นอกจากนั้นความพรุนในเนื้อคอนกรีตยังช่วยเพ่ิมการดูดซับเสียง ค่าการน้าความร้อนต่้า
และระบายความร้อนได้ดี ดังนั้นจึงถือได้ว่าคอนกรีตพรุนเป็นคอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

รูปที่ 1 ลักษณะทั่วไปของคอนกรีตพรุน 
 

1. วัสดุที่ใช้ท ำคอนกรีตพรุน 
วัสดุที่ใช้ท้าคอนกรีตพรุนประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ น้้า มวลรวมหยาบ ส่วนมวลรวมละเอียดไม่มีหรือ

อาจใช้ในปริมาณเล็กน้อย นอกจากนั้นอาจใช้วัสดุอ่ืนๆเพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของคอนกรีต เช่น สารผสมเพ่ิม 
(admixture) และวัสดุผสมเพ่ิม (additive) เป็นต้น 

1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นวัสดุเชื่อมประสานหลักท่ีใช้ในงานคอนกรีตพรุน โดยทั่วไปใช้ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ใช้ในส่วนผสมคอนกรีตพรุนขึ้นอยู่กับการออกแบบปริมาณเพสต์
หรือปริมาณโพรงของคอนกรีตพรุน 

1.2 น้้าส้าหรับผสมคอนกรีตพรุนควรมีคุณสมบัติเหมือนน้้าส้าหรับงานคอนกรีตทั่วไป โดยปริมาณน้้าที่
ใช้ในการผสมคอนกรีตมีความส้าคัญต่อค่าการไหลหรือสภาพข้นเหลวของเพสต์ ซึ่งหากเพสต์มีค่าการไหลสูง
หรือเหลวเกินไปท้าให้เพสต์ลงไปด้านล่างเกิดการอุดตันในเนื้อคอนกรีต แต่ถ้าเพสต์มีค่าการไหลต่้าหรือหนืด
มากท้าให้มีความสามารถในการท้างานต่้าและเพสต์ห่อหุ้มมวลรวมได้ไม่ดี ACI 522 (2010) แนะน้าว่า
อัตราส่วนน้้าต่อปูนซีเมนต์ของคอนกรีตพรุนควรอยู่ระหว่าง 0.26 -0.40 อย่างไรก็ตามการใช้สารลดน้้าใน
ส่วนผสมอาจช่วยลดอัตราส่วนน้้าต่อปูนซีเมนต์ลงได้ โดย Chindaprasirt et al. (2008) พบว่าซีเมนต์เพสต์ที่มี
อัตราส่วนน้้าต่อปูนซีเมนต์อยู่ระหว่าง 0.20-0.25 ใส่สารลดน้้าพิเศษ 1 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักปูนซีเมนต์ และ
มีระยะเวลาผสมที่เหมาะสมท้าให้เพสต์มีค่าการไหลที่เหมาะสมในการท้าคอนกรีตพรุนคือ 150-230 มิลลิเมตร  

1.3 มวลรวมหยาบที่ใช้ในการท้าคอนกรีตพรุนต้องมีความแข็งแรงและสะอาด ไม่ควรมีลักษณะเป็น
เกล็ดหรือเรียวยาว ขนาดคละของมวลรวมหยาบที่ใช้มักมีขนาดเดียว (single-sized aggregates) หรือขนาด
ขาดช่วง (open-graded aggregates) ทั้งนี้เพ่ือให้มีปริมาณโพรงอยู่มากในเนื้อคอนกรีตพรุน ACI 552R-10 
(2010) แนะน้าว่าขนาดของมวลรวมอาจมีขนาดคละอยู่ระหว่าง 9.5-19 มิลลิเมตร ขนาดของมวลรวมมีผลต่อ
ก้าลังของคอนกรีตพรุนโดยการใช้มวลรวมที่มีขนาดเล็กลงจะท้าให้ก้าลังคอนกรีตพรุนสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมวล
รวมขนาดเล็กสามารถเพ่ิมพ้ืนที่ผิวสัมผัสระหว่างมวลรวมและซีเมนต์เพสต์ได้ แต่มวลรวมขนาดเล็กก็ต้องการ 



 

 

 
ปริมาณเพสต์เพื่อหุ้มมวลรวมมากกว่ามวลรวมขนาดใหญ่ โดย Yang and Jiang (2003) พบว่าคอนกรีตพรุนที่
ได้จากมวลรวมขนาด 5-10 มิลิเมตร ให้ค่าก้าลังรับแรงอัด 13.8 เมกะปาสกาล ขณะที่คอนกรีตพรุนที่ใช้มวล
รวมขนาด 10-20 และ 15-30 มม. ให้ค่าก้าลังรับแรงอัด 9.8 และ 7.1 เมกะปาสกาล ตามล้าดับ แต่อย่างไรก็
ตามส้าหรับคอนกรีตพรุนที่อัตราส่วนโพรงเท่ากัน คอนกรีตพรุนที่ใช้มวลรวมขนาดใหญ่จะให้ก้าลังรับแรงอัดสูง
กว่าการใช้มวลรวมขนาดเล็กส้าหรับการใช้ปริมาณเพสต์ที่เท่ากัน ทั้งนี้เนื่องจากมวลรวมขนาดใหญ่มีพ้ืนที่
ผิวสัมผัสน้อยกว่ามวลรวมขนาดเล็ก (Chindaprasirt et al., 2009) ดังนั้นคอนกรีตพรุนที่ใช้มวลรวมขนาด
ใหญ่จึงมีเพสต์ที่ห่อหุ้มมวลรวมที่หนาและแข็งแรงกว่าคอนกรีตพรุนที่ใช้มวลรวมขนาดเล็ก ซึ่งคล้ายคลึงกับ
ผลงานวิจัยของ Deo and Neithalath (2010) นอกจากนี้เมื่อปริมาณโพรงเพ่ิมข้ึนอัตราการลดลงของก้าลังรับ
แรงอัดของคอนกรีตพรุนที่ใช้มวลรวมขนาดเล็กมีแนวโน้มที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับคอนกรีตพรุนที่ใช้มวลรวม
ขนาดใหญ ่

1.4 มวลรวมละเอียด หรือทรายอาจไม่มีหรือมีในปริมาณจ้ากัดในส่วนผสมคอนกรีตพรุน การเติมมวล
รวมละเอียดในส่วนผสมสามารถช่วยให้ก้าลังของคอนกรีตพรุนสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของมวลรวม
ละเอียดช่วยเพ่ิมปริมาณเพสต์ ท้าให้ปริมาณโพรงของคอนกรีตพรุนลดลงและมวลรวมละเอียดยังช่วยลดการ
ไหลของเพสต์ท้าให้เพ่ิมการยึดเกาะของเพสต์ ลดการไหลของเพสต์ลงไปจมอยู่ด้านล่าง โดยปริมาณของทราย
ละเอียดที่ ACI 522 (2010) แนะน้าให้ใช้ไม่มากเกิน 20 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักมวลรวมหยาบ  

1.5 สารผสมเพ่ิม (admixture) สารผสมเพ่ิมส้าหรับคอนกรีตพรุนควรเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM 
C494/C494M (2015) โดยใช้สารลดน้้าในส่วนผสมกับอัตราส่วนน้้าต่อปูนซีเมนต์ต่้า และอาจใช้สารหน่วงการ
ก่อตัวเพ่ือหน่วงการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันในภูมิอากาศที่ร้อนหรือเพ่ือสะดวกในขนส่งและการก่อสร้าง และใน
ภูมิอากาศที่หนาวเย็นสามารถใช้สารเร่งการก่อตัวเพ่ือเร่งการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน โดยในภูมิอากาศที่หนาว
เย็นการใส่สารกักกระจายฟองอากาศและไฟเบอร์สามารถช่วยให้คอนกรีตมีความคงทนดีขึ้น การใช้สารลดน้้า
พิเศษในส่วนผสมของคอนกรีตพรุนที่มีอัตราส่วนน้้าต่อปูนซีเมนต์ต่้าสามารถปรับปรุงคุณสมบัติด้านก้าลังของ
คอนกรีตพรุนให้สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใช้สารผสมเพ่ิมประเภทโพลิเมอร์ในส่วนผสมคอนกรีตพรุนเพ่ือเพ่ิม
การยึดเกาะระหว่างมวลรวมและเพสต์ (Bhutta et al., 2012; Yang and Jiang, 2003) 

1.6 วัสดุผสมเพ่ิม (additive) อาจเรียกอีกอย่างว่าแร่ธาตุผสมเพ่ิม (mineral admixture, mineral 
additive) เป็นวัสดุที่ใช้เติมลงไปในส่วนผสมของคอนกรีตพรุนเพื่อปรับปรุงคุณคุณสมบัติต่างๆ ซึ่งอาจเป็นวัสดุ
ที่มีคุณสมบัติเป็นปอซโซลานสามารถท้าปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์เกิดเป็นสารเชื่อมประสานได้ เช่น 
เถ้าลอย ซิลิกาฟูม หรืออาจเป็นวัสดุเฉื่อยที่สามารถท้าหน้าที่เป็นอนุภาคเติม ( filler) ในโพรงช่องว่างของ
ซีเมนต์ช่วยให้เนื้อซีเมนต์เพสต์แน่นขึ้น วัสดุเฉื่อยได้แก่ ผงหินฝุ่น และทรายละเอียด  

 
2. คุณสมบัติของคอนกรีตพรุน 

คุณสมบัติทางกลและกายภาพของคอนกรีตขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของเนื้อคอนกรีต คอนกรีตพรุนมี
คุณสมบัติที่แตกต่างจากคอนกรีตทั่วไป เนื่องจากคอนกรีตพรุนมีปริมาณโพรงที่มากกว่าคอนกรีตทั่วไป ดังนั้น
คุณสมบัติของคอนกรีตพรุนจึงมักสัมพันธ์กับปริมาณโพรงอย่างเด่นชัด นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับอัตราส่วนน้้า
ต่อปูนซีเมนต์ การอัดแน่น ขนาดคละและความแข็งแรงของมวลรวม 

 



 

 

 
2.1 ก้าลังรับแรงอัด 
ก้าลังรับแรงอัดของคอนกรีตพรุนขึ้นอยู่กับสัดส่วนผสมและการอัดแน่นเป็นหลัก แต่โ ดยทั่วไป

คอนกรีตพรุนมีก้าลังรับแรงอัดที่ต่้ากว่าคอนกรีตทั่วไปทั้งนี้เนื่องมาจากปริมาณโพรงที่มีอยู่มาก ความสัมพันธ์
ระหว่างก้าลังอัดกับปริมาณโพรงของคอนกรีตพรุนสามารถอธิบายได้ด้วยสมการเอ็กซ์โปเนนเชียล (Meiniger, 
1988; Tho-in et al., 2012) แสดงดังรูปที่ 2 และสมการที่ (1) 

 
    bV

0e
 σσ      (1) 

 
โดยที่ σ  คือก้าลังรับแรงอัด (เมกะปาสกาล), 0σ  คือก้าลังรับแรงอัดที่ปริมาณโพรง 0 เปอร์เซ็นต์ (เมกะปาส
กาล), v คือร้อยละปริมาณโพรง (เปอร์เซ็นต์) และ b คือค่าคงที่ท่ีได้จากการทดลอง 

 

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างก้าลังรับแรงอัดและปริมาณโพรงของคอนกรีตพรุน 
(Meiniger, 1988) (1 pis = 0.006895 เมกะปาสกาล) 

 
โดยทั่วไปคอนกรีตพรุนจะมีก้าลังอัดไม่สูงมากโดยอยู่ระหว่าง 2.8-28 เมกะปาสกาล การเพ่ิมก้าลังรับ

แรงอัดของคอนกรีตพรุนด้วยการปรับปรุงส่วนผสมของคอนกรีตพรุนมีหลายแนวทางคือ การลดอัตราส่วนน้้า
ต่อปูนซีเมนต์ การอัดแน่นซึ่งท้าให้ปริมาณโพรงลดลงด้วย การเพ่ิมก้าลังของเพสต์หรือความหนาของเพสต์ 
การเพ่ิมพ้ืนที่ผิวสัมผัสโดยการลดขนาดของมวลรวมหรือการคละขนาดของมวลรวม เป็นต้น การปรับปรุงก้าลัง
ของเพสต์ด้วยซิลิกาฟูมและสารลดน้้าพิเศษและร่วมกับการใช้มวลรวมขนาดเล็กสามารถท้าให้คอนกรีตพรุนมี 
 



 

 

 
ก้าลังรับแรงอัดมากกว่า 50 เมกะปาสกาล (Yang and Jiang, 2003) นอกจากนั้นการใช้สารโพลิเมอร์ยังช่วย
ปรับปรุงก้าลังรับแรงดึงและเพ่ิมความเหนียวแก่คอนกรีตพรุน (Chen et al., 2012) 

2.2 ปริมาณโพรงและความหนาแน่น 
คอนกรีตพรุนทั่วไปจะมีปริมาณโพรงอยู่ระหว่าง 15-35 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลาย

ปัจจัย เช่น ขนาดคละของมวลรวม ปริมาณปูนซีเมนต์ อัตราส่วนน้้าต่อปูนซีเมนต์ และการอัดแน่น เป็นต้น 
โดยความพรุนในเนื้อคอนกรีตพรุนประกอบด้วยโพรง 3 ชนิด ได้แก่ โพรงในเนื้อเพสต์ (pores) โพรงในเนื้อ
มวลรวม (voids in aggregate) และโพรงช่องว่าง (voids) โดยโพรงในเพสต์ซึ่งเป็นโพรงขนาดเล็ก
ประกอบด้วยโพรงเจล (gel pores) และโพรงคาปิลารี (capillary pores) ซึ่งมีผลต่อก้าลังของเพสต์โดยโพรง
ส่วนนี้ขึ้นกับส่วนผสมของเพสต์ (ปริญญา จินดาประเสริฐ และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2553) โพรงในเนื้อวัสดุมวล
รวมหยาบคือโพรงอากาศที่อยู่ในเนื้อมวลรวมหยาบซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่น้ามาใช้ และสุดท้ายคือโพรง
ช่องว่างคือโพรงที่อยู่ระหว่างมวลรวมหยาบซึ่งเหลือจากการเข้าแทนที่ของเพสต์  ซึ่งในการหาปริมาณโพรง 
(void content) ในคอนกรีตพรุนคือการหาปริมาณโพรงช่องว่างในส่วนนี้และมีอิทธิพลมากต่อคุณสมบัติของ
คอนกรีตพรุน หากคอนกรีตพรุนที่ใช้เพสต์และมวลรวมชนิดเดียวแต่มีปริมาณโพรงช่องว่างที่แตกต่างกันก็ย่อม
ส่งผลต่อคุณสมบัติของคอนกรีตพรุนที่แตกต่างกัน ปริมาณโพรงช่องว่างนี้มีทั้งโพรงที่ต่อเนื่อง (connected 
voids) และโพรงไม่ต่อเนื่อง (unconnected voids) ปริมาณโพรงต่อเนื่องมีผลต่อความสามารถในการซึมผ่าน
น้้า ส่วนผสมคอนกรีตพรุนที่มีปริมาณเพสต์มากหรือที่ใช้มวลรวมหยาบที่มีขนาดเล็กลงจะมีผลท้าให้ความ
ต่อเนื่องของโพรงลดลง (Sumanasooriya and Neithalath, 2011) 

การอัดแน่นในคอนกรีตพรุนนอกจากส่งผลต่อปริมาณโพรงในเนื้อคอนกรีตแล้วยังมีผลต่อความ
หนาแน่นของคอนกรีตพรุนด้วย โดยคอนกรีตพรุนที่ได้รับการอัดแน่นต่างๆกันมีความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 
1,680 ถึง 1,920 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร (Meininger, 1988) อย่างไรก็ตามเมื่อมีการใช้มวลรวมเบาในการท้า
คอนกรีตพรุน เช่น ไดอะตอมไมต์ หินภูเขาไฟ หรือเศษคอนกรีตมวลเบา ท้าให้ความหนาแน่นของคอนกรีต
พรุนมีค่าต่้าลงถึง 558-775 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร (Zaetang et al., 2013) และปริมาณโพรงและความ
หนาแน่นของคอนกรีตพรุนมีความสัมพันธ์กันเป็นเชิงเส้นตรง ดังรูปที่ 3 

 

 



 

 

 
รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโพรงและความหนาแน่นของคอนกรีตพรุนจากมวลรวมเบา 

 (Zaetang et al., 2013) 

2.3 การซึมผ่านน้้า 
การซึมผ่านน้้าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของคอนกรีตพรุนที่ยอมให้น้้าหรืออากาศไหลผ่านเนื้อคอนกรีต

ได้ โดยการซึมผ่านน้้าของคอนกรีตพรุนมีความสัมพันธ์กับปริมาณโพรงและขนาดรูพรุนของคอนกรีต คอนกรีต
พรุนที่มีปริมาณโพรงมากจะให้ค่าการซึมผ่านน้้าที่มาก  อย่างไรก็ตามค่าการซึมผ่านน้้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณ
โพรงเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นกับขนาดของโพรงและความต่อเนื่องของโพรง ปริมาณเพสต์ที่มากขึ้นมีผลให้
ความต่อเนื่องของโพรงลดลง การให้มวลรวมขนาดเล็กลงก็มีผลให้ความต่อเนื่องของโพรงและการซึมผ่านน้้า
ลดลงเช่นกัน นอกจากนั้นพฤติกรรมของปริมาณโพรง ขนาดโพรง ความต่อเนื่องของโพรงส้าหรับคอนกรีตพรุน
เพ่ือท้านายค่าการซึมผ่านน้้ามีความสัมพันธ์ระหว่างค่าการซึมผ่านน้้าและปริมาณโพรงเป็นสมการแบบ    
เอ็กซโปเนนเชียล (Neithalath et al., 2010; Zaetang et al., 2013) ตัวอย่างดังแสดงในรูปที่ 4 เนื่องจาก
การซึมผ่านมีค่าเพ่ิมเมื่อปริมาณโพรงเพ่ิมขึ้นในขณะเดียวกันก้าลังรับแรงอัดจะมีค่าลดลง ดังนั้นในการ
ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตพรุนสิ่งที่ต้องพิจารณาคือปริมาณโพรงต้องท้าให้ค่าการซึมผ่านน้้าต้องไม่มากเกินไป
และต้องเหมาะสมกับค่าก้าลังอัดที่ต้องการ 
 การทดสอบการซึมผ่านน้้าของคอนกรีตพรุนทดสอบโดยอาศัยหลักการวัดค่าการซึมผ่านน้้าของดินที่มี
เม็ดขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการทดสอบหาค่าการซึมผ่านน้้าแบบแรงดันคงที่ (constant  head test) โดยท้าการ
จ้าลองการทดสอบได้ดังแสดงในรูปที่ 5 ในการทดสอบ เริ่มต้นจากการน้าตัวอย่างทรงกระบอกมาใส่ในแบบที่
สามารถป้องกันการไหลซึมด้านข้างได้ จากนั้นน้าตัวอย่างติดตั้งเข้ากับชุดทดสอบ ปล่อยน้้าเข้าสู่ชุดทดสอบโดย
น้้าจะไหลเข้ากระบอกด้านบนเหนือตัวอย่างและไหลผ่านตัวอย่างไปสู่กระบอกอีกด้าน ไล่ฟองอากาศที่อยู่ใน
ตัวอย่างออก ปรับปริมาณน้้าไหลเข้าให้ระดับน้้าที่ทางออกทั้งสองคงที่แล้ววัดปริมาณน้้าด้วยการชั่งน้้า หนัก
แล้วค้านวณหาปริมาตรน้้า (Q, ซม.3) โดยจับเวลา (t, วินาที) ค่าการซึมผ่านน้้า (k, ซม./วินาที) สามารถ
ค้านวณได้จากสมการที่ (2) เมื่อ A คือขนาดหน้าตัดตัวอย่าง (ซม.2), L คือความสูงของตัวอย่าง (ซม.) และ H 
คือระยะระหว่างระดับน้้าที่ทางออกทางสองทาง (ซม.) 

tHA

QL
k      (2) 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโพรงและการซึมผ่านน้้าของคอนกรีตพรุน (Zaetang et al., 2013) 

 

 
 

รูปที่ 5 แบบจ้าลองและชุดทสอบการซึมผ่านน้้าของคอนกรีตพรุน (ยุวดี แซ่ตั้ง, 2557) 
 

2.4 การน้าความร้อน (thermal conductivity) 
การน้าความร้อน (thermal conductivity) หรือสัมประสิทธิ์การน้าความร้อน คือค่าที่แสดงถึง

อัตราเร็วของการส่งผ่านพลังงานความร้อนภายในโมเลกุลของวัสดุจากโมเลกุลที่มีระดับพลังงานสูงกว่าไปยัง
ระดับท่ีต่้ากว่า โดยวัสดุก่อสร้างที่มีค่าสัมประสิทธิ์การน้าความร้อนต่้าจะมีคุณสมบัติเป็นฉนวนที่ดี คอนกรีตที่มี
ความหนาแน่นเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ค่าน้าความร้อนของคอนกรีตเพ่ิมขึ้นตาม โดยคอนกรีตทั่วไปจะมีค่าสัมประสิทธิ์
การน้าความร้อนอยู่ระหว่าง 1.0-2.0 วัตต์/ม.-เคลวิน (Demirboga, 2007; Wong et al., 2007) ขณะที ่



 

 

 

คอนกรีตมวลเบาซึ่งมีคุณสมบัติของฉนวนที่ดีจะมีค่าสัมประสิทธิ์การน้าความร้อนอยู่ระหว่าง 0.11-0.93 วัตต์/
ม.-เคลวิน (Khedari et al., 2001; Sengul et al., 2011; Unal et al., 2007) โดยคอนกรีตมวลเบาที่มี
ปริมาณโพรงอากาศมากหรือความหนาแน่นน้อยจะมีค่าการน้าความร้อนที่ต่้า ดังนั้นคอนกรีตพรุนเบาซึ่งมี
ปริมาณโพรงช่องว่างอยู่มากและมีความหนาแน่นน้อยกว่าคอนกรีตทั่วไปจะให้ค่าสัมประสิทธิ์การน้าความร้อน
ที่น้อยกว่าคอนกรีตทั่วไป คอนกรีตพรุนมีค่าสัมประสิทธิ์การน้าความร้อนอยู่ระหว่าง 0.78 -1.00 วัตต์/ม.-เคล
วิน (Wong et al., 2007)  ) แต่เมื่อใช้มวลรวมเบาในงานคอนกรีตพรุนพบว่าค่าสัมประสิทธิ์การน้าความร้อนมี
ค่าต่้าลง โดยมีค่าระหว่าง 0.16-0.25 วัตต์/ม.-เคลวิน (Zaetang et al., 2013) ค่าสัมประสิทธิ์การน้าความ
ร้อนของคอนกรีตพรุนจากมวลรวมเบาเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความหนาแน่นของคอนกรีตพรุนด้วย ดังแสดง
ตามรูปที่ 6 

 

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์การน้าความร้อนและความหนาแน่น 
ของคอนกรีตพรุน (Zaetang et al., 2013) 

 
3. กำรผสมและอัดแน่นคอนกรีตพรุน 

เนื่องจากคอนกรีตเป็นคอนกรีตที่ไม่มีมวลรวมละเอียดหรือมีในปริมาณที่น้อยมาก ดังนั้นขั้นตอนการ
ผสมคอนกรีตพรุนควรเริ่มจากการผสมส่วนผสมของเพสต์ก่อน ซึ่งเพสต์ที่ใช้ในคอนกรีตพรุนนั้นต้องมีค่าการ
ไหลที่เหมาะสมคือไม่เหลวหรือหนืดเกินไป ค่าการไหลที่เหมาะสมจะท้าให้เพสต์เคลือบผิวมวลรวมได้ดีโดยไม่
เกิดการไหลเยิ้มลงด้านล่าง การผสมคอนกรีตพรุนในห้องปฏิบัติการให้เริ่มจากการผสมเพสต์ก่อน 30 วินาที
ด้วยความเร็วรอบเครื่องผสม 50 รอบต่อนาที และผสมต่ออย่างน้อย 240 วินาทีด้วยความเร็วเครื่องผสม 200 
รอบ/นาที จะท้าให้เพสต์มีความสามารถท้างานได้ที่ดี (Chaindapasirt et al., 2008) โดยค่าการไหลของ
เพสต์ที่เหมาะสมส้าหรับการท้าคอนกรีตพรุนควรอยู่ระหว่าง 150-230 มิลิเมตร ตามมาตรฐาน JIS R5201 
(1997) จากนั้นจึงผสมมวลรวมหยาบเข้าไปในส่วนผสม ลักษณะส่วนผสมคอนกรีตพรุนที่ได้จะมีเพสต์เคลือบ 



 

 

 
ผิวมวลรวมดีและคอนกรีตที่ได้จะมีความหนืดคล้ายคอนกรีตที่มีความข้นมากๆที่เรียกว่าคอนกรีตค่ายุบตัวต่้า 
(zero slump) ส้าหรับการวัดความสามารถในการท้างานได้ของคอนกรีตพรุนนั้นได้น้าการทดสอบวีบี         
(V. Bahrner) มาใช้ซึ่งวิธีการทดสอบนี้จะเหมาะกับคอนกรีตที่มีความหนืดหรือมีความสามารถการท้างานได้ต่้า 
(Yang and Jiang, 2003) 

จากการที่คอนกรีตพรุนเป็นคอนกรีตที่มีความสามารถในการท้างานได้ต่้า  ดังนั้นหลังการผสมและเท
คอนกรีตแล้วควรได้รับการอัดแน่นที่เหมาะสม โดยการอัดแน่นคอนกรีตพรุนหรือการให้พลังงานในการอัดแน่น
ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อปริมาณโพรงท่ีแตกต่างกันท้าให้คอนกรีตพรุนที่ได้มีก้าลังต่างกัน เช่น ถ้าคอนกรีตพรุน
ได้รับการอัดแน่นไม่เพียงพอท้าให้คอนกรีตที่ได้มีปริมาณโพรงมากและก้าลังอัดต่้า ในทางตรงกันข้ามถ้ามีการ
อัดแน่นมากเกินไปถึงแม้คอนกรีตมีก้าลังอัดมากข้ึนแต่ปริมาณโพรงและการซึมผ่านของน้้าก็จะลดลง ดังรูปที่ 7 
ดังนั้นการอัดแน่นต้องใช้พลังงานให้เหมาะสม นอกจากนี้พลังงานที่ใช้ในการบดอัดที่เหมาะสมยังสัมพันธ์กับ
ปริมาณและค่าการไหลของซีเมตน์เพสต์ด้วย โดยเพสต์ที่มีค่าการไหลมากเมื่อมีการใช้พลังงานในการอัดแน่น
มากเกินไปท้าให้มีผลต่อการไหลเยิ้มของเพสต์ลงสู่ด้านล่างท้าให้คอนกรีตพรุนเกิดการอุดตันได้ดังรูปที่ 8 การ
อัดแน่นตัวอย่างคอนกรีตพรุนในห้องทดลองโดยใช้เหล็กกระทุ้งอย่างเดียวอาจมีพลังงานไม่เพียงพอและไม่ควร
เขย่าที่ผิวหน้าเพียงอย่างเดียวเพราะบริเวณผิวด้านบนใกล้เครื่องเขย่าจะมีการอัดแน่นดีกว่าผิวด้านล่าง ควร
เขย่าโดยการวางแบบหล่อบนโต๊ะเขย่าท้าการอัดแน่นควบคู่กับการกระทุ้งไปด้วยกัน ส่วนการอัดแน่นในสนาม
ต้องมีการอัดแน่นทั่วทั้งผิวคอนกรีตอย่างสม่้าเสมอ เช่น การอัดแน่นเครื่องเขย่าแบบลูกกลิ้ง หรือท้าการบดอัด
ด้วยพลังงานที่เหมาะสมด้วยเครื่องมือที่เหมือนกับการอัดแน่นในคอนกรีตบดอัด ( roller compacted 
concrete, RCC) เป็นต้น 

 
 

 

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโพรง การซึมผ่านน้้า และก้าลังอัดของคอนกรีตพรุนที่ได้รับการอัดแน่น
ปกติ (regular) และต่้า (low) (Schaefer et al., 2006) 

 



 

 

 

 
 

รูปที่ 8 การอัดแน่นด้วยเครื่องเขย่าในของคอนกรีตพรุน (Chindaprasirt et al., 2008) 

4. กำรออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตพรุนตำม ACI 522 (2010) 
การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตพรุนยังคงไม่มีข้อก้าหนดที่ชัดเจนเหมือนคอนกรีตทั่วไป ส่วนใหญ่

การออกแบบโดยใช้หลักการออกแบบเบื้องต้นในห้องปฎิบัติการเมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วลองท้าการทดสอบ
แล้วปรับแก้ก่อนน้าไปใช้งานจริง เนื่องจากปริมาตรทั้งหมดของคอนกรีตพรุนประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ปริมาตร
ของเนื้อมวลรวมหยาบ เนื้อเพสต์และส่วนที่เป็นโพรง ซึ่งในการออกแบบคอนกรีตพรุนที่มีปริมาตร 1 ลูกบาศก์
เมตร ให้ได้คอนกรีตพรุนมีที่ก้าลังสูงสุด มวลรวมหยาบควรจะอยู่ชิดกันที่สุดคือในสภาพกระทุ้งแน่น 
นอกจากนั้นส่วนผสมคอนกรีตพรุนที่ได้ควรให้ค่าปริมาณโพรงที่เหมาะสมด้วยเพ่ือให้การไหลของน้้าผ่านไปได้ 
โดย ACI 522 (2010) ได้เสนอวิธีการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตเบื้องต้นดังนี้ 

4.1 วัสดุที่ใช้ในส่วนผสม 
ส่วนผสมหลักของคอนกรีตพรุนประกอบด้วย วัสดุประสานซึ่งอาจเป็นปูนซีเมนต์อย่างเดียวหรือมีวัสดุ

ปอซโซลานด้วยก็ได้ มวลรวมหยาบ และน้้า แต่อาจมีส่วนผสมผสมอื่นๆ เช่น มวลรวมละเอียดหรือสารเคมีผสม
เพ่ิมต่างๆ ปูนซีเมนต์ที่ใช้โดยทั่วไปใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามมาตรฐาน ASTM C150 (2015) มวลรวม
หยาบที่ใช้ควรสอดคล้องตามมาตรฐาน ASTM C33 (2015) เช่น ขนาด 7 (4.75-12.5 มม.), ขนาด 8 (2.36-
9.5 มม.), ขนาด 67 (4.75-19.0 มม.) และ ขนาด 89 (1.18-9.15 มม.) เป็นต้น 

4.2 อัตราส่วนน้้าต่อวัสดุประสาน 
อัตราส่วนน้้าต่อวัสดุประสาน (w/cm) เป็นส่วนที่ส้าคัญที่มีผลต่อก้าลังและปริมาณโพรงของคอนกรีต

พรุน เพราะเมื่ออัตราส่วนน้้าต่อวัสดุประสานมากเกินไปท้าให้การยึดเกาะระหว่างมวลรวมไม่ดี มีการไหลของ
เพสต์ท้าให้เกิดการอุดตันส่วนล่างของคอนกรีตพรุน เมื่ออัตราส่วนน้้าต่อวัสดุประสานต่้ามากจะผสมเข้ากันได้
ยาก เกิดการเกาะกันเป็นก้อนกลม ท้าให้ได้คอนกรีตพรุนที่มีก้าลังและความทนทานต่้า ดังนั้นส้าหรับคอนกรีต
พรุนความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน้้าต่อวัสดุประสานกับก้าลังจึงไม่เหมือนกับคอนกรีตทั่วๆ ไป โดย 
 



 

 

 
อัตราส่วนน้้าต่อวัสดุประสานที่ท้าให้ปริมาณเพสต์ที่ไปเคลือบผิวของมวลรวมหยาบพอเหมาะส้าหรับคอนกรีต
พรุนควรอยู่ระหว่าง 0.24 ถึง 0.45 แต่ทั้งนี้ให้ค้านึงถึงสภาพความชื้นของมวลรวมหยาบในขณะผสมด้วย 

4.3 ปริมาณโพรงที่เหมาะสม 
เพ่ือให้น้้าหรืออากาศไหลผ่านคอนกรีตพรุนได้ดีปริมาณโพรงที่เหมาะสมควรมีค่ามากกว่าร้อยละ 15 

เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C138 (2015) ดังรูปที่ 9 ไม่ควรออกแบบคอนกรีตพรุนที่มีปริมาณโพรงที่
น้อยกว่าร้อยละ 15 เพราะอาจท้าให้โพรงที่ได้ไม่มีความต่อเนื่องได้ รูปที่ 10 แสดงให้เห็นว่าเมื่อคอนกรีตพรุนมี
ปริมาณโพรงมากขึ้นซึ่งอัตราการไหลผ่านของน้้ามากขึ้นด้วยท้าให้ก้าลังอัดของคอนกรีตพรุนลดลง จากรูปยัง
พบว่าก้าลังอัดมีค่ามากขึ้นเมื่อขนาดมวลรวมหยาบเล็กลง นอกจากนั้นก้าลังอัดของคอนกรีตพรุนยังขึ้นอยู่กับ 
ก้าลังของมวลรวม ก้าลังลังของเพสต์ และการยึดเกาะระหว่างเพสต์กับมวลรวม 

4.4 ปริมาณมวลรวมหยาบ 
หน่วยน้้าหนักแห้งแบบกระทุ้งแน่นของมวลรวมหยาบ (dry-rodded density) ที่ทดสอบตาม

มาตรฐาน ASTM C29 (2015) จะใช้เป็นตัวก้าหนดปริมาณมวลรวมหยาบในส่วนผสมของคอนกรีตพรุน 
(Meininger, 1988) โดยตารางที่ 1 แสดงค่าอัตราส่วน b/b0 เมื่อ 

b/b0 คือ ปริมาตรแบบกระทุ้งแน่นของมวลรวมหยาบในหนึ่งหน่วยปริมาตรของคอนกรีต 
b    คือ ปริมาตรเนื้อของมวลรวมหยาบในหนึ่งหน่วยปริมาตรของคอนกรีต 
b0   คือ ปริมาตรเนื้อมวลรวมหยาบในหนึ่งหน่วยปริมาตรของมวลรวมหยาบ 
ค่านี้ใช้ส้าหรับมวลรวมหยาบขนาด 8 (2.36-9.5 มม.) และขนาด 67 (4.75-9.0 มม.) และใช้ปริมาณ

มวลรวมละเอียดร้อยละ 0, 10, และ 20 โดยน้้าหนักของมวลรวมทั้งหมด 

 

 
 

รูปที่ 9 ปริมาณโพรงที่เหมาะในคอนกรีตพรุนที่อัตราการไหลต่างๆ (ACI 522, 2010) 

 



 

 

 

 
 

รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโพรงและก้าลังอัดที่อายุ 28 วัน ส้าหรับมวลรวมหยาบ ขนาด 67 (4.75-
1.9.0 มม.) และขนาด 8 (2.36-9.5 มม.) (ACI 522, 2010) 

 
ตารางที่ 1 ค่าแฟกเตอร์ b/b0 (ACI 522, 2010) 

ปริมาณมวลรวมละเอียด 
(%) 

อัตราส่วน b/b0 
ASTM C33/C33M 

Size No. 8 (2.36-9.5 mm) 
ASTM C33/C33M 

Size No. 67 (4.75-19.0 mm) 
0 0.99 0.99 
10 0.93 0.93 
20 0.85 0.86 

 
4.5 ปริมาณเพสต์ 
สัดส่วนผสมคอนกรีตพรุนต้องใช้ปริมาณเพสต์ให้น้อยที่สุดเมื่อใช้ยึดเกาะอนุภาคของมวลรวมหยาบ

เข้าด้วยกันพอดี แต่ทั้งนี้ต้องมีค่าการไหลของเพสต์ ได้ก้าลังและปริมาณโพรงของคอนกรีตพรุนเหมาะสม รูปที่ 
11 แสดงค่าประมาณปริมาตรของเพสต์ที่เหมาะสมส้าหรับมวลรวมหยาบปกติขนาด 8 (2.36-9.5 มม.) เมื่อได้
ปริมาณเพสต์และเลือกอัตราส่วนน้้าต่อวัสดุประสาน (w/cm) ปริมาณปูนซีเมนต์และน้้าหาได้จาก 

ปริมาตรเพสต์ (Vp)  = ปริมาตรปูนซีเมนต์ + ปริมาตรน้้า 
Vp = c/(3.15x1000 kg/m3) + w/1000 kg/m3 

แทนค่า w = (w/cm)c ได ้
Vp = c/(3.15x1000 kg/m3) + (w/cm)c/1000 kg/m3 

ดังนั้น ปริมาณปูนซีเมต์หาได้จาก 
 

c = [VP/(0.317 + w/cm)] x 1000 kg/m3 (3) 



 

 

 
ส่วนผสมที่มีการเติมมวลรวมละเอียดควรลดค่าเปอร์เซ็นต์ของอัตราส่วนโพรงลงดังนี้ ส้าหรับคอนกรีต

พรุนที่มีการบดอัดแบบอย่างสมบูรณ์ (well-compacted pervious concrete) ควรลดค่าอัตราส่วนโพรงลง
ร้อยละ 2 ต่อปริมาณมวลรวมละเอียดที่เพ่ิมขึ้นทุกร้อยละ 10 ของน้้าหนักมวลรวมทั้งหมด และส้าหรับ
คอนกรีตพรุนที่มีการบดอัดแบบหลวม (lightly-compacted pervious concrete) ควรลดค่าอัตราส่วนโพรง
ลงร้อยละ 1 ต่อปริมาณมวลรวมละเอียดที่เพ่ิมข้ึนทุกร้อยละ 10 ของน้้าหนักมวลรวมทั้งหมด 

 

 
รูปที่ 11 ปริมาณโพรงและปริมาณเพสต์ที่เหมาะสมส้าหรับมวลรวมหยาบขนาด 8 (2.36-9.5 มม.)  

(ACI 522, 2010) 

4.6 ขั้นตอนการออกแบบส่วนผสม 
การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตพรุนโดยใช้อัตราส่วน b/b0 สามารถแยกข้ันตอนได้ 8 ขั้นตอนดังนี้ 

1. ค้านวณหาน้้าหนักมวลรวมหยาบ 
2. ปรับน้้าหนักมวลรวมตามสภาพอ่ิมตัวผิวแห้ง (SSD) 
3. ค้านวณหาปริมาตรเพสต์ 
4. หาปริมาณปูนซีเมนต์ 
5. หาปริมาณน้้า 
6. หาปริมตรส่วนที่เป็นของแข็ง 
7. ตรวจสอบปริมาณโพรง 
8. สรุปส่วนผสมเพื่อน้าไปทดลองผสมและปรับส่วนผสม 

ตัวอย่ำง ต้องการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตพรุนที่มีการอัดแน่นอย่างสมบูรณ์ (well-compacted) ที่มี
ปริมาณโพรงอย่างน้อยร้อยละ 20 อัตราส่วนน้้าต่อปูนซีเมนต์เป็น 0.38 มวลรวมหยาบใช้เบอร์ 8 (2.36-9.5 
mm) ที่มีค่าหน่วยน้้าหนักแห้งแบบกระทุ้งแน่น 1740 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ความถ่วงจ้าเพาะ 2.75 และมี
ค่าการดูดซึมน้้าร้อยละ 1.2 ไม่ใช้ทรายในส่วนผสม 



 

 

 
ขั้นตอนที่ 1 ค้านวณหาน้้าหนักมวลรวมหยาบ 

ส้าหรับมวลรวมหยาบใช้ขนาด 8 (2.36-9.5 mm) ไม่มีทรายในส่วนผสม ตามตารางที่ 4.1 ได้สัดส่วน 
b/b0 = 0.99 จากหินค่าหน่วยน้้าหนักแห้งแบบกระทุ้งแน่น 1,740 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

ได ้ aW  = 1740 x 0.99 = 1723  กก. (dry) 

ขั้นตอนที่ 2 ปรับน้้าหนักมวลรวมตามสภาพอ่ิมตัวผิวแห้ง 
จากค่าการดูดซึมน้้าของมวลรวมหยาบเป็นร้อยละ 1.2 
ได ้ SSDW  = 1723 x 1.012 = 1744 กก. (SSD) 

ขั้นตอนที่ 3 ค้านวณหาปริมาตรเพสต์ 
จากรูปที่ 4.15 เมื่อต้องการส่วนผสมคอนกรีตพรุนที่มีการอัดแน่นอย่างสมบูรณ์ที่มีปริมาณโพรงอย่าง

น้อยร้อยละ 20 จะใช้ปริมาณเพสต์ที่ร้อยละ 15 ดังนั้นปริมาณเพสต์ที่ร้อยละ 15 ของคอนกรีต 1 ลบ.ม.  
  = 0.15 ลบ.ม. ( PV ) 

ขั้นตอนที่ 4 ค้านวณหาปริมาณซีเมนต์ 
จากสมการที่ 4.3  c   = [VP/(0.317 + w/cm)] x 1000 กก./ลบ.ม.   
ได ้   c   = [0.15/(0.317 + 0.38)] x 1000 กก./ลบ.ม.   

c   = 215 กก. 

ขั้นตอนที่ 5 ค้านวณหาปริมาณน้้า 
w  =  c(w/cm)  = 215(0.38)  

ได ้   w  =  82.0 กก. 

ขั้นตอนที่ 6 หาปริมาตรส่วนที่เป็นของแข็ง 
ปริมาตรของมวลรวม aV   =  1744/(2.75x1000) =  0.634 ลบ.ม. 
ปริมาตรของซีเมนต ์  cV   =  215/(3.15x1000) =  0.068 ลบ.ม. 
ปริมาตรของน้้า  wV    =  82.0/1000  =  0.082 ลบ.ม. 
ดังนั้น ปริมาตรรวม  sV    =  wca VVV   = 0.634+0.068+0.082 

= 0.784 ลบ.ม. 

ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบปริมาณโพรง 
ปริมาตรของโพรง   = 100 x )/VV-(V totstot  

=  (1.00-0.784) x 100    = 21.6 % 

ขั้นตอนที่ 8 สรุปส่วนผสมเพื่อน้าไปทดลองผสมและปรับแก้ 
ส่วนผสมคอนกรีตส้าหรับการผสมคอนกรีตพรุน 1 ลบ.ม. ประกอบด้วย 



 

 

 
ปูนซีเมนนต์   215 กก. 
น้้า    82.0 กก. 
มวลรวมหยาบ (No. 8)  1744.0 กก. (SSD) 
ได้น้้าหนักรวม   2041.0   กก. 
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ลดขยะ สร้างคุณค่าในผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผสมซีเมนต์ที่ไม่รับก าลัง 
 

โดย ธเนศ ทองเดชศรี  

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ในต่างประเทศการน าสิ่งที่เรียกว่าขยะหรือของเหลือทิ้งกลับมาท าให้เกิดประโยชน์เป็นแนวทางที่ใช้
กันอย่างแพร่หลาย โดยมุ่งความส าคัญไปยังเรื่องการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน ถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะเริ่ม  มี
แนวทางการน าของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ล้าหลังกว่าต่างประเทศอยู่นานหลายปีก็ตาม แต่ก็มิได้เป็นอุปสรรคใน
การด าเนินการตามแนวทางนั้นแต่อย่างใด ในทางกลับกันได้มีผู้พยายามศึกษาค้นคว้าอย่างมากมาย และหนึ่งใน
หลายๆความพยายามดังกล่าวที่ชัดเจน คือ การน าของเหลือทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
ซึ่งมีปริมาณมหาศาล ดังตัวอย่างในรูปที่ 1ก แสดงถึงกองเศษหินฝุ่นเหลือทิ้งที่เกิดจากอุตสาหกรรมโรงโม่หิน และ
รูปที่ 1ข แสดงถึงกองฝุ่นหินอ่อนเหลือทิ้งที่เกิดจากอุตสาหกรรมหินอ่อน หากวัสดุเหล่านี้มิได้ถูกน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ จะกลายเป็นขยะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงมีผู้คิดค้นและน ามาเป็นส่วนผสมของวัสดุก่ อสร้าง โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผสมซีเมนต์ที่ไม่รับก าลัง ได้แก่ คอนกรีตบล็อก       อิฐบล็อกประสาน อิฐทางเดิน เป็นต้น ซึ่ง
ล้วนเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้างที่มีความต้องการใช้งานเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังรายงานการส ารวจการ
ประกอบอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ซึ่งส ารวจเป็นประจ าทุก 5 ปี โดยส านักงานสถิติ
แห่งชาติ (2559) พบว่า มูลค่าการก่อสร้างหรือรายรับในการด าเนินกิจการของปี 2556 มีมูลค่าเพ่ิมส่วนใหญ่มาจาก
การก่อสร้างอาคารมากถึง 86,256.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.1 ของมูลค่าเพ่ิมจากการก่อสร้างทั้งหมด
ทั่วประเทศ ส่งผลให้ความต้องการใช้งานวัสดุก่อสร้างเป็นไปอย่างแพร่หลายและมีความส าคัญต่อแวดวงของ
อุตสาหกรรมการก่อสร้างอย่างมาก ปัจจุบันนักวิจัยและองค์กรธุรกิจได้เล็งเห็นประโยชน์ของน าของเสียมาใช้ใหม่ 
จงึพยายามศึกษาสมบัติของวัสดุเหลือทิ้งหรือของเสียจากอุตสาหกรรมที่กระจายตัวอยู่ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการผลิตวัสดุก่อสร้าง ให้มีสมบัติทั้งทางกายภาพและสมบัติทางวิศวกรรมที่เหมาะสม 
โดยสามารถแบ่งรูปแบบตามวัตถุประสงค์การใช้วัสดุ เช่น ใช้เป็นวัสดุประสาน หรือใช้เพ่ือเป็นวัสดุทดแทนมวลรวม 
เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่  2 

 อย่างไรก็ตาม ความส าคัญของการใช้วัสดุเหลือทิ้งในผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผสมซีเมนต์ คือ การลด
ปริมาณของเสีย จึงถือว่าเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วย ดังนั้น การเลือกและการศึกษาพฤติกรรมของวัสดุ แต่ละ
ชนิดอย่างเหมาะสม จะช่วยท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่เ พ่ือตอบสนองความต้องการใช้งานก่อสร้างอย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมการรักษ์โลกอย่างควบคู่กัน 
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                             รูปที่ 1 ก. กองเศษหินฝุ่นเหลือทิ้งท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมโรงโม่หินในจังหวัดพะเยา 
                             ข. กองฝุ่นหินอ่อนเหลือทิ้งท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมหินอ่อนในจังหวัดก าแพงเพชร 
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เพื่อเป็นวัสดุ 

ประสาน 

เพื่อเป็นวัสดุ 

ทดแทนมวล
รวม 

วัตถุประสงค์การเลือกวัสดุเหลือใช้ 
หรือเป็นของเสียจากอุตสาหกรรม 



 

 

 
                          รูปที่ 2 การเลือกวัสดุเหลือใช้หรือของเสียจากอุตสาหกรรมเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผสมซีเมนต์ 

                     วัสดุเหลือทิ้งสามารถจ าแนกตามประเภทการใช้งานได้ ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นวัสดุประสาน 
 จากการศึกษาในอดีตที่ผ่านมา พบว่า เถ้าลอยและเถ้าชีวมวลที่ได้จากโรงงานไฟฟ้าขนาดเล็กมี

สมบัติ ที่ดีเพียงพอที่จะใช้เป็นวัสดุปอซโซลานส าหรับงานคอนกรีต ทั้งยังสามารถประยุกต์มาใช้ในงานคอนกรีต
บล็อก และบล็อกประสาน ซึ่งเป็นการลดการใช้ซีเมนต์ในส่วนผสมโดยที่สมบัติเชิงกลยังคงเดิม นอกจากนั้นจะการ
น าวัสดุประสานบางชนิดซึ่งหาได้ง่ายและมีราคาถูกที่ได้จากปลายทางของอุตสาหกรรมในท้องถิ่น ดังแสดงรูปที่  3 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น  จรูญ (2557) ได้น าเถ้าปาล์มน้ ามันมาแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน และน า
กะลาปาล์มน้ ามันมาแทนที่ดินลูกรังบางส่วน เพ่ือผลิตเป็นอิฐบล็อกประสานผสมเถ้าและกะลาปาล์ม พบว่า
สามารถได้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 602/2547 ชนิดไม่รับน้ าหนัก แต่การเพ่ิมปริมาณของ
เถ้าปาล์มและกะลาปาล์มส่งผลให้อิฐบล็อกประสานมีอัตราการดูดกลืนน้ าเพ่ิมขึ้น และมีความสามารถในการรับ
แรงอัดลดลง 

 วัสดุประสานอีกชนิดที่มีความน่าสนใจ คือ กากแคลเซียมคาร์ไบด์ ซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือใช้จาก
กระบวนการผลิตก๊าซอเซทีลีน เมื่อน ามาผสมกับเถ้าลอย ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า 
จากการศึกษาของวรากร (2554)  พบว่า สามารถผลิตคอนกรีตบล็อกโดยที่ไม่ใช้ปูนซีเมนต์ การใช้กาก
แคลเซียมคาร์ไบด์ผสมกับเถ้าลอยในอัตราส่วนผสม 40:60 และมีอัตราส่วนผสมระหว่างน้ ากับวัสดุเชื่อมประสานที่ 
0.75 โดยน้ าหนัก ช่วยท าให้คอนกรีตบล็อกมีก าลังอัดเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม          มอก.58/2533 คือ 
มีก าลังอัดไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ต่อก้อน และไม่น้อยกว่า 25 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
เมื่อเฉลี่ยจากตัวอย่าง 5 ก้อน 

 นอกจากนี้ พงษ์ธร (2557) ได้น าฝุ่นหินอ่อนและเถ้าลอยมาใช้ทดแทนซีเมนต์เพ่ือผลิตคอนกรีต
บล็อก โดยฝุ่นหินอ่อนเป็นของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมหินอ่อนในแถบพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร มีแคลเซียม
ออกไซด์เป็นองค์ประกอบหลักเมื่อท าปฏิกิริยากับน้ าจะได้แคลเซียมไฮดรอกไซด์  และสารผลิตภัณฑ์นี้จะไปท า
ปฏิกิริยากับซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) และอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) ในเถ้าชานอ้อย เกิดเป็นสารผลิตภัณฑ์ใหม่    
ที่ช่วยในการรับก าลังของคอนกรีตบล็อกเพ่ิมสูงขึ้น อัตราส่วนที่สามารถรับก าลังอัดได้ดีที่สุด คือ ใช้ซีเมนต์ต่อฝุ่น
หินอ่อนต่อเถ้าลอยในอัตราส่วน 70:15:15 และปริมาณน้ าที่เหมาะสมเท่ากับร้อยละ 29.846 

                                       

 

 



 

 

 

                                          

                                                                        รูปที่ 3 วัสดุประสานชนิดต่างๆที่ถูกน ามาทดลองผสมในคอนกรีตบล็อก 

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นวัสดุทดแทนมวลรวม 
มีรายงานวิจัยที่แสดงถึงความพยายามน าวัสดุที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตจากพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังรูปที่ 

4 มาใช้เป็นส่วนผสมในการปรับปรุงสมบัติของวัสดุก่อสร้าง เช่น บล็อกปูพ้ืน บล็อกประสาน บล็อกคอนกรีต      
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัสดุในการก่อสร้างชนิดไม่รับน้ าหนักซึ่งมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ 

                                        

                                               รูปที่ 4 วัสดุทดแทนมวลรวมจากพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่ถูกน ามาทดลองผสมในคอนกรีตบล็อก 
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อรุณเดช (2554) ได้ศึกษาบล็อกปูพ้ืนที่ผลิตจากทรายกรองประปาที่ใช้แล้วจากระบบประปาชุมชน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหนุน จังหวัดแพร่ โดยใช้เป็นมวลรวมผสมกับซีเมนต์ พบว่า มีอัตราการพัฒนา
ก าลังเพ่ิมขึ้นตามอายุการบ่ม และการเพ่ิมค่าอัตราส่วนน้ าต่อซีเมนต์จะส่งผลให้ก าลังรับแรงอัดลดลง มากกว่า
ปัจจัยการเพ่ิมของทรายกรอง ทั้งนี้ ในการออกแบบส่วนผสมบล็อกคอนกรีตปูพ้ืนด้วยทรายกรองประปาที่ใช้แล้ว 
ควรต้องพิจารณาทั้งสมบัติทางด้านก าลังความสามารถในการขึ้นรูปควบคู่กันไป เช่นเดียวกับวชิระ (2555) ได้
เล็งเห็นประโยชน์ของเยื่อกระดาษเหลือทิ้ง ซึ่งเป็นวัสดุอีกชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นบล็อกประสาน
ที่มนี้ าหนักเบาไดเ้ช่นกัน และบล็อกประสานนี้มีสมบัติพิเศษอีกอย่าง คือ              มีความสามารถในการน าความ
ร้อนที่ต่ า จึงสามารถน าไปตกแต่งภายนอกอาคารได้ โดยผู้วิจัยได้ทดลองน าเยื่อกระดาษเหลือทิ้งจากโรงงานผลิต
กระดาษลูกฟูกผสมกับปูนซีเมนต์และดินลูกรัง พบว่า สามารถช่วยลดน้ าหนักและความหนาแน่นลงร้อยละ 22.5 
และสามารถลดการน าความร้อนลงถึงร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับบล็อกประสานทั่วไป 

นอกจากนี้ สุวัฒชัย (2555) ศักสิทธิ์ และคณะ (2550) และสมคเณ (2556) ได้น าวัสดุจากธรรมชาติ 
เช่น ผักตบชวา เส้นใยมะพร้าว และเศษใบไม้ ซ่ึงเป็นวัสดุประเภทอินทรียวัตถ ุแตก่็เป็นวัสดุที่มิได้ถูกมองข้าม จึงได้
มีความพยายามน ามาพัฒนาเป็นส่วนผสมของคอนกรีตบล็อกเช่นกัน โดยพบว่า สามารถขึ้นรูปและผ่านมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก.58/2533 ทั้งในด้านแรงอัดและปริมาณความชื้น ทั้งนี้  คอนกรีตบล็อกที่มีส่วนผสมของ
ผักตบชวาสามารถน าความร้อนลดลงประมาณร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับบล็อกคอนกรีตทั่วไป     ซึ่งท าให้มีค่า
สัมประสิทธิ์การน าความร้อน (k Value) ต่ าสุดอยู่ที่ 0.111 วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน แต่คอนกรีตบล็อกที่มีส่วนผสมของ
ใยมะพร้าวมีค่าน าความร้อนที่สูงกว่าคอนกรีตบล็อกทั่วไป อย่างไรก็ตาม มีข้อแนะน าไม่ให้ใช้เศษใบไม้มาเป็น
ส่วนผสมในคอนกรีตบล็อกเนื่องจากจะท าให้มีปริมาณการดูดซึมน้ าที่มากเกินมาตรฐาน 

นิวัฒน์และคณะ (2558) ทดลองน าหินฝุ่นที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมโรงโม่หินในจังหวัดพะเยาและ
เม็ดดินเผามวลเบาที่มีสมบัติความหนาแน่นต่ า ดังรูปที่ 5 มาใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตบล็อก โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการให้คอนกรีตบล็อกมีสมบัติที่เบาลง แต่ยังคงความสามารถในการรับก าลังและดูดซึมน้ าเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลการทดสอบพบว่า สามารถผลิตคอนกรีตบล็อกที่มีส่วนผสมของเม็ดดินมวล
เบา โดยใช้อัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ต่อหินฝุ่น 1:7 โดยน้ าหนัก และมีอัตราส่วนผสมระหว่างน้ ากับวัสดุ
เชื่อมประสานที่ 0.90 โดยน้ าหนัก สามารถผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ของคอนกรีตบล็อกแบบไม่รับน้ าหนัก และมีความหนาแน่นน้อยกว่าคอนกรีตบล็อกทั่วไปประมาณร้อยละ 25 โดย
มีความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 1,355 – 1,896 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นค่าความหนาแน่นที่ใกล้เคียงกับ
นิยามของคอนกรีตมวลเบาตามที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ 
(มอก.2061-2556) ที่ก าหนดไว้เท่ากับ 501 - 1,600 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยรูปที่ 6 แสดงถึงผลทดสอบสมบัติ
ของคอนกรีตบล็อกที่ผสมเม็ดดินเผามวลเบาขนาดต่าง ๆ ผลการทดสอบคอนกรีตบล็อกตามสัดส่วนของเม็ดดิน
มวลเบาขนาด M5% L5%และ M10% เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคอนกรีตบล็อกแบบไม่รับน้ าหนัก คือ มีก าลัง
รับแรงอัดมากกว่า 25 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีร้อยละของการดูดซึมน้ าต่ ากว่าร้อยละ 25 แต่คอนกรีต 



 

 

 

คอนกรีตบล็อกที่มีส่วนผสมของเม็ดดินเผามวลเบาที่มีศักยภาพสามารถใช้เป็นคอนกรีตบล็อกมวลเบา คือ 
คอนกรีตบล็อกที่มีส่วนผสมของเม็ดดินเผามวลเบาขนาด M15% S20% และ S25% ซึ่งมีความหนาแน่นต่ ากว่า 
1,600 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

     

             รูปที่ 5 คอนกรีตบล็อกผสมกับเม็ดดินเผามวลเบา:ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผสมซีเมนต์ที่ไม่รับก าลัง 
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                         รูปที่ 6 ผลการทดสอบสมบัติของคอนกรีตบล็อกกับอัตราการแทนที่ของเม็ดดินเผามวลเบาขนาดต่างๆ     

                       ได้แก่ ก. ก าลัง ข. การดูดซึมน้ า ค. ความหนาแน่นของคอนกรีตบล็อก 



 

 

 
นอกจากการศึกษาสมบัติของวัสดุผสมซีเมนต์ในทางวิศวกรรมแล้ว ยังมีการศึกษาสมบัติด้านการ

สะสมความร้อน และการประหยัดพลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการประหยัดพลังงานที่ก าลังเป็น
กระแสนิยมในปัจจุบัน โดยผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผสมซีเมนต์จะพัฒนาส่วนผสมตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน   ที่มี
ความแตกต่างกัน เช่น หากต้องการน าวัสดุไปเป็นผนังคอนกรีตบล็อกของโรงเก็บพืชผลทางการเกษตร       ซึ่ง
ต้องการสมบัติการสะสมความร้อนเพ่ือให้พืชผลมีความชื้นลดลง อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าทางด้าน
เกษตรกรรม จากการศึกษาของธรรมมา (2558) ได้ใช้หินแกรนิตสีด า พาราฟิน เกลือ และผงไฟเบอร์กลาสเป็น
ส่วนผสมของคอนกรีตบล็อก สามารถช่วยเพ่ิมสมบัติการสะสมความร้อนกว่าร้อยละ 25 ในทางกลับกันหาก
ต้องการผนังคอนกรตีบล็อกส าหรับอาคารประหยัดพลังงาน ปฎิพัทธ์และกอปร (2555) ได้น า   เถ้าแกลบ เถ้าลอย 
เม็ดโฟม และดินขาวเป็นส่วนผสมของคอนกรีตบล็อก พบว่า การผสมเม็ดโฟมเป็นส่วนผสมของคอนกรีตบล็อก
สามารถให้ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิทั้งสองด้านสูงสุดถึง 11.7 องศาเซลเซียส ดังรูปที่ 7 และการใช้เถ้าลอยใน
ส่วนผสมของอิฐมอญชนิดไม่มีรู สามารถลดอัตราการคายความร้องได้ต่ าสุดถึง         ร้อยละ 26.8 ดังรูปที่ 8 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าวัสดุที่เหลือใช้และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในปลายทางของบางอุตสาหกรรม อาจมีศักยภาพและ
ก่อเกิดประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผสมซีเมนต์ได้อย่างมหาศาลในหลากหลายรูปแบบตามแต่วัตถุประสงค์การ
ใช้งานที่ต้องการ 

 

 
 
         รูปที่ 7 สัมประสิทธิ์การน าความร้อนคอนกรีตบล็อกที่มีส่วนผสมของของวัสดุต่างๆ 
 



 

 

 

 
 
             รูปที่ 8 พฤติกรรมทางความร้อนของผนังที่มีส่วนผสมของของวัสดุต่างๆ 
 

การคัดเลือกวัสดุเหลือใช้หรือของเสียจากอุตสาหกรรมมาใช้ในผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผสมซีเมนต์ 
ปัจจุบันการใช้เถ้าปาล์มน้ ามัน เถ้าชานอ้อย เถ้าแกลบเปลือกไม้ เถ้าไม้ยางพารา เถ้าลอย ก าลังเป็นที่

นิยมส าหรับการผลิตวัสดุก่อสร้างผสมซีเมนต์มากขึ้น นอกจากนี้วัสดุประเภท เยื่อกระดาษ ตะกอนน้ าประปา 
เซรามิค เปลือกไม้ ตะกรันทองแดง ทรายกรองน้ าประปา ผักตบชวา เส้นใยมะพร้าว ฝุ่นหินอ่อน ฯลฯ ก็ยังเป็น
วัสดุที่เป็นของเสียจากอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่มีความพยายาม ในการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดของ
เสียหรือน าของที่ไร้ประโยชน์กลับมาท าให้เกิดคุณค่าเช่นกัน 

หากเกิดค าถามที่ว่า การเลือกใช้วัสดุเหลือทิ้ง ควรจะเลือกวัสดุใด หรือมีสมบัติอย่างไร ค าตอบ คือ 
ต้องย้อนกลับไปพิจารณาสมบัติเบื้องต้นของวัสดุว่ามีศักยภาพและความเป็นไปได้ที่จะน าไปเป็นวัสดุผสมประเภท
ใด เช่น ใช้เป็นวัสดุประสานเนื่องจากสามารถท าปฏิกิริยาทางเคมีได้ หรือใช้เป็นมวลรวมเนื่องจากไม่สามารถท า
ปฏิกิริยาทางเคมีได้ เป็นต้น จากนั้นจึงศึกษาและทดลองเพ่ือหาความเป็นไปได้และสัดส่วนที่เหมาะสมที่จะใช้ผลิต 
โดยพิจารณาสมบัติที่จ าเป็น ได้แก่ มิติ ก าลัง การดูดซึมน้ า การหดตัว น้ าหนัก       ความหนาแน่น และการน า
ความร้อน ฯลฯ ซ่ึงอาจต้องเทียบกับมาตรฐานต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการอ้างอิง รวมไปถึงความต้องการใช้งานของตลาด 
และปัจจัยที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องค านึง คือ ต้นทุนการผลิต ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ผลิตสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตราย
อ่ืนได ้นอกจากนี ้ภาครัฐและนักวิชาการมีความพยายามผลักดันข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้เถ้าชีวมวลในคอนกรีต  



 

 

 
เพ่ือเป็นมาตรฐานส าหรับอ้างอิงในการผลิตและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนผสมของเถ้าชีวมวล จึงถือเป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงถึงการให้ความส าคัญและความใส่ใจในการผลิตและการใช้
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผสมซีเมนต์ที่มีส่วนผสมของวัสดุที่เหลือใช้ให้มีมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม อันจะเป็นประโยชน์
กับทุกฝ่ายในอนาคต 

 
บทสรุป 

บทความวิชาการนี้จึงมีความมุ่งหวังว่า เมื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างมีความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างที่มี
ส่วนผสมของซีเมนต์เป็นจ านวนมาก ประกอบกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีนโยบายส่งเสริมการก าจัด
ขยะให้มีปริมาณน้อยที่สุด จนไม่มีขยะเหลือเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม (Zero Waste) โดยผลักดันไปสู่วาระหรือ
นโยบายเร่งด่วนระดับชาติ ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมขนาดย่อมในระดับท้องถิ่นเพ่ือยกระดับ
ความสามารถด้านการผลิตให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ท าให้เกิดโอกาสในการก าจัดของเสียที่มีปริมาณมหาศาล โดย
อาจน าไปเป็นส่วนผสมของดินถมส าหรับท าถนนหรือฐานรากของสิ่งก่อสร้าง แต่สิ่งที่เป็นการเพ่ิมมูลค่าและลด
ต้นทุนของงานก่อสร้างที่น่าสนใจอีกอย่าง คือ การน าวัสดุเหล่านี้ไปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผสมซีเมนต์
ที่ไม่รับก าลัง อันจะเป็นการลดปริมาณของเหลือใช้ให้แปรสภาพกลับมาในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
และอุตสาหกรรมการก่อสร้างเองทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันความท้าทายจากการพัฒนาเทคโนโลยีผลิต
วัสดุก่อสร้างมิใช่เพียงแค่มีความแข็งแรงและคงทนเท่านั้น การพัฒนาสมบัติอ่ืน เช่น น้ าหนักเบา การน าความร้อน
ต่ า และที่ส าคัญคือการลดต้นทุน ยังคงเป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้เกิดความพยายามในการพัฒนาวัสดุก่อสร้าง
ผสมของซีเมนตใ์ห้มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึนเพียงพอที่จะสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายใหญ่ได้ ทั้งนี้นโยบายการก้าวเข้า
สู่ Thailand 4.0 ถือเป็นโอกาสที่ดีส ารับนักคิด นักวิจัย และภาคอุตสาหกรรมการผลิต ที่จะอาศัยแรงสนับสนุน
จากนโยบายนี้ เพ่ือพัฒนาและต่อยอดการผลิตวัสดุการก่อสร้าง โดยอาศัยวัสดุเหลือใช้ที่กระจายอยู่ในแต่ละพ้ืน
ที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผ่านกระบวนการคิดและการพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ผสมซีเมนต์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น อันจะเป็นการลดปริมาณของเสียและลดต้นทุนของการผลิตไปพร้อม ๆ กัน 

 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณกองบรรณาธิการและผู้ผลิตแหล่งข้อมูลอ้างอิงทุกท่าน ที่ท าให้บทความนี้สมบูรณ์

นอกจากนี ้ขอขอบคุณเป็นพิเศษส าหรับคณาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ได้แก่ ผศ.ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ ผศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ และผศ.ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน ที่ช่วยให้
ค าแนะน าและอ านวยการจนบทความนี้ส าเร็จลุล่วง 

 
 

 



 

 

เอกสารอ้างอิง 
[1] ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559, การส ารวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2557, ส านักสถิติเศรษฐกิจและสังคม, 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ, กรุงเทพฯ, หน้า 8. 
[2] จรูญ เจริญเนตรกุล, 2557, อิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้าและกะลาปาล์มน้ ามัน, วารสารการพัฒนาชุมชน
และคุณภาพชีวิต 2(1), หน้า 103-112. 
[3] วรากร หมั่นสระเกษ, 2554, การพัฒนาก าลังอัดของบล็อกคอนกรีตที่ผลิตจากกากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้า
ลอย, โครงงานของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
สาขาวิศวกรรมโยธา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
[4] พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง, 2557, การพัฒนาวัสดุผสมฝุ่นหินอ่อน-เถ้าชานอ้อยเพ่ือเป็นวัสดุซีเมนต์ส าหรับ
อุตสาหกรรมการผลิตคอนกรีตบล็อก , โครงการวิจัย สาขาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
[5] อรุณเดช บุณสูง, 2554, ก าลังกลับแรงอัดของบล็อกที่ผลิตจากทรายกรองประปาใช้แล้ว, วิศวะสารลาดกระบัง, 
ปีที่ 28, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2554, หน้า 25-30. 
[6] วชิระ แสงรัศมี, 2555, การพัฒนาบล็อกประสานน้ าหนักเบาจากเยื่อกระดาษเหลือทิ้ง , ประชุมวิชาการ 
ประจ าปี 2555 (Built Environment Research Associates’ Conference; BERAC 3, 2012), 25 พฤษภาคม 
2555, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หน้า 12-20. 
[7] สุวัฒชัย ปลื้มฤทัย, 2555, การพัฒนาคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวา, วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
[8] ศักดิ์สิทธิ์ ศรีแสง, อุปวิทย์ สุวคันธกุล และสุดใจ เหง้าสีไพร, 2550, การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุ
ผสม ส าหรับคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับน้ าหนักที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายและเส้นใยมะพร้าว , 
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา, ปีที่ 1, ฉบบัที ่1, มกราคม-มิถุนายน 2550, หน้า 77-87 
[9] สมคเณ เกียรติก้อง, 2556, ความหนาแน่น ก าลังรับแรงอัด และการดูดซึมน้ าของบล็อกคอนกรีตที่ท าจาก
ปูนซีเมนต์ผสมกับดินเซรามิกและเศษใบไม้, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-
กันยายน 2556, หน้า 212-217. 
[10] นิวัฒน์ กันทะขู้, เกษม ยินดี, อมรเทพ ฟักทอง และศิริพร สติราษฎร์, 2558, การศึกษาคุณสมบัติทางด้าน
คุณภาพและด้านวิศวกรรมของคอนกรีตบล็อกผสมเม็ดดินเผามวลเบา , โครงงานทางวิศวกรรมโยธา ปริญญา
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. 
[11] ธรรมมา เจียรธราวานิช, 2558, การพัฒนาระบบสะสมความร้อนของคอนกรีตบล็อก, วารสารวิชาการพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2558, หน้า 1-10. 
[12] ปฎิพัทธ์ ตันมิ่ง และกอปร ศรีนาวิน, 2555, การพัฒนาอิฐมอญและคอนกรีตบล็อกเพ่ือการประหยัดพลังงาน, 
โปสเตอร์น าเสนอผลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 


