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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
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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. 
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