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บทคัดยอ : งานวิจัยนี้จดั ทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสวนผสมของคอนกรีตพรุนที่สามารถอัดขึ้นรูปเปนบล็อกปู
ถนนได โดยทําการศึกษาความสัมพันธดา นกําลังรับแรงอัด ความซึมน้ํา และความสามารถในการอัดขึ้นรูปบล็อกของ
บล็อกปูถนน สวนผสมของคอนกรีตพรุนใชหินกรวดทีร่ อนผานตะแกรงมาตรฐาน ASTM และเลือกใชหินกรวดที่คางบน
ตะแกรงเบอร 2 (3/8”) , เบอร4 และ เบอร8 มาผสมกัน โดยใชปริมาณปูนซีเมนต 18% , 20% และ22% โดยน้าํ หนักหิน
และอัตราสวนน้ําตอปูนซีเมนต (W/C)เทากับ 0.35 และ 0.40 จากการวิจัยพบวาสวนผสมคอนกรีตพรุนที่ใชสัดสวนคละ
ของหินกรวดที่คางบนตะแกรงเบอร 2 (3/8”) และเบอร 8 อยางละเทาๆกันโดยน้ําหนักหิน และสวนผสมคอนกรีตพรุนที่
ใชสัดสวนคละของหินกรวดที่คางบนตะแกรงเบอร 2 (3/8”), เบอร 4 และเบอร 8 อยางละเทาๆกันโดยน้ําหนักหิน และใช
ปริมาณปูนซีเมนต 20% หรือ 22% โดยน้าํ หนักหิน จะมีความสามารถในการอัดขึ้นรูปบล็อกปูถนนไดดี และสวนผสมที่มี
อัตราสวนน้ําตอปูนซีเมนต (W/C) 0.40 ซีเมนตเพสตจะเคลือบผิวมวลรวมไดดี
ABSTRACT : This research aimed to study the composition of pervious concrete used in moldable concrete block for
parking area. The study is focused on compressive strength, water permeability, and moldable. The mixing composes of
gravel stone that sieve retained on sieve sizes #2(3/8”), #4 and #8 and Portland cement of 18%, 20% and 22% by gravel
stone weight. The water cement ratio for these mixing is varied by 0.35 and 0.40 . The results indicated that the mixing
ratio of 50:50 gravel stone retained on #2 and #8 with 20-22% Portland cement yielded the most moldable concrete
block. The mixing of gravel stone retained on #2, #4 and #8 of same ratio by weight with 20-22% Portland cement
yielded the most moldable concrete block also. The mixing with water cement ratio of 0.4 provide sufficiently thick
layer of cement paste covering the gravel stone.
KEYWORDS : Pervious concrete, Porous concrete, Compressive strength, Gravel stone
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1. บทนํา
คอนกรีตพรุนเปนคอนกรีตที่ไมมีมวลรวมละเอียดใน
สวนผสมเพื่อตองการใหมีโพรงที่ตอเนื่องอยูภายใน ซึ่งน้ํา
หรือของเหลวสามารถซึมผานได ในตางประเทศมีการนํา
คอนกรีตพรุนไปใชงานมากมาย เชน ทางเดินเทา ผิวถนน
ลานจอดรถ
คอนกรีตพรุนเปนคอนกรีตที่รักษาสภาพ
สิ่งแวดลอม เพราะพืชและสัตวขนาดเล็กสามารถดํารงชีวิต
อยูได ระบายน้ําไดอยางรวดเร็ว ปองกันการลื่นลมไดเปน
อยางดี ลดความรอนที่สะทอนกลับออกมาสูบรรยากาศได
ดีกวาการใชคอนกรีตปกติ [1]
บล็อกปูถนนหรือทางเทาที่มีการนํามาใชปจจุบันสามารถ
แบงได 2 ประเภทคือ บล็อกปูถนนแบบกอนทึบไมมีชอง
เปด และบล็อกปูถนนแบบมีชองเปด(บล็อกปูหญา) ซึ่ง
บล็อกปูถนนแบบกอนทึบจะมีคุณสมบัติทึบน้ํา สวนบล็อกปู
ถนนแบบมีชองเปดแมวาจะสามารถระบายน้ําได แตจะมี
ความแตกตางของเนื้อวัสดุสองชนิดคือคอนกรีตและดินที่อยู
ในชองเปด ทําใหพื้นผิวไมเรียบเปนอุปสรรคตอการเดินเทา
การวิ่ง การวางสิ่งของ เพื่อใหเกิดทางเลือกใหมสําหรับการปู
ผิวทางเทา ลานจอดรถ หรือลานเอนกประสงค คณะผูวิจัยจึง
มีแนวคิดที่จะศึกษาการทําบล็อกปูผิวถนนคอนกรีตพรุน
โดยทํา การศึ ก ษาส ว นผสมของคอนกรี ต พรุ น ที่
เหมาะสมสําหรับอัดขึ้นรูปบล็อกปูถนนรูปตัวหนอน โดยใช
เครื่องอัดบล็อกปูถนนแบบมือโยก
มวลรวมหยาบที่ใน
สวนผสมคือหินกรวดซึ่งเปนวัสดุที่หางายในทองถิ่น และ
จากศึกษาพบวาการใชหินกรวดเปนมวลรวมในคอนกรีตพรุน
จะใหกําลังรับแรงอัดสูงกวาการใชหินเกล็ด(หินปูน)[2] โดย
งานวิจัยนี้จะใชมวลรวมที่มีขนาดคละขาดตอน และไมมี
สวนผสมของมวลรวมละเอียด เพื่อใหคอนกรีตเกิดความ
พรุนและยังยึดเกาะและจับตัวกันไดดี

2. วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาหาสวนผสมของคอนกรีตพรุนที่ทําจากหิน
กรวดที่สามารถนํามาอัดขึ้นรูปเปนบล็อกปูถนนรูปตัหนอน
ไดอยางเหมาะสม

3. ขอบขตการศึกษา
งานวิ จั ย นี้ ทํ า การศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ข องบล็ อ กปู ถ นน
คอนกรีตพรุน 3 คาคือ ความสามารถในการอัดขึ้นรูปเปน
บล็อกปูถนนรูปตัวหนอน(ขนาด 22.5 x 11.5 x 10.0 cm)
กําลังรับแรงอัด และความซึมน้ํา

ภาพที่ 2.1 ขนาดและรูปรางของบล็อกรูปตัวหนอน

โดยมวลรวมของคอนกรีตพรุนจะใชหินกรวดเบอร 2
(คื อ หิ น ที่ ร อ นผ า นตะแกรงขนาด 1/2 นิ้ ว และค า งบน
ตะแกรงขนาด 3/8 นิ้ว), หินกรวดเบอร 4 (คือหินที่รอนผาน
ตะแกรงขนาด 3/8 นิ้ว และคางบนตะแกรงเบอร 4) และหิน
กรวดเบอร 8 (คือหินที่รอนผานตะแเกรงเบอร4 และคางบน
ตะแกรงเบอร 8) ซึ่ ง ร อ นผ า นขนาดตะแกรงมาตรฐาน
ASTM[3] นําหินกรวดเบอรตางๆ มาผสมกันโดยใชหิน 2
เบอร และ 3 เบอรในปริมาณที่เทากันโดยน้ําหนัก เพื่อเพิ่ม
ผิวสัมผัสระหวางมวลรวมทําใหยึดเกาะตัวไดดีและสามารถ
อัดขึ้นรูปบล็อกปูถนนไดโดยยังคงมีความพรุน และปริมาณ
ปูนซีเมนตที่ใชคือ 18, 20 และ22 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักหิน
และอัตราสวนน้ําตอปูนซีเมนต (W/C)เทากับ 0.35 และ 0.40
4. การเตรียมตัวอยาง
4.1 การเตรียมวัสดุ
รอนหินกรวดเพื่อแยกขนาดหินกรวดเบอร2, 4 และ 8
และลางทําความสะอาดหิน หาเปอรเซ็นตการดูดซึมน้ําของ
หินกรวด[4]เพื่อใชปรับแกปริมาณน้ําที่ใชผสม และอบหิน
ในตูอบที่อุณหภูมิ 110 ± 5 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24
ชั่วโมง สวนผสมของคอนกรีตพรุน ที่ใชในการอัดขึ้นรูป
บล็อกปูถนนแสดงดังตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 แสดงสวนผสมของคอนกรีตพรุนที่ใชสําหรับอัดขึ้นรูป
เปนบล็อกปูถนนรูปตัวหนอนหนึ่งกอน
เปอรเซ็นต
ของ
สัดสวน ปริมาณ
ปริมาณ
ปูนซีเมนต คละ
หิน
ปูนซีเมนต
โดย
ของหิน กรวด
(kg)
น้ําหนัก
กรวด
(kg)
หิน

18

20

22

M24
M48
M28
M248
M24
M48
M28
M248
M24
M48
M28
M248

เพื่อใหคอนกรีตแข็งตัวเปนเวลา 24 ชั่วโมง และทําการบม
ดวยการแชในน้ําจนอายุครบ 28 วัน

ปริมาณน้าํ
(kg)
w/c
0.35

w/c
0.40

4.500

0.810

0.284 0.324

4.500

0.900

0.315 0.360

4.500

0.990

0.347 0.396

หมายเหตุ
(1) M24 คือ สัดสวนคละของหินกรวดเบอร 2 และเบอร 4
อยางละ 50% โดยน้ําหนักหิน
(2) M28 คือ สัดสวนคละของหินกรวดเบอร 2 และเบอร 8
อยางละ 50% โดยน้ําหนักหิน
(3) M48 คือ สัดสวนคละของหินกรวดเบอร 4 และเบอร 8
อยางละ 50% โดยน้ําหนักหิน
(4) M248 คือ สัดสวนคละของหินกรวดเบอร 2, เบอร 4 และ
เบอร 8 อยางละ 33.33% โดยน้ําหนักหิน
(5) จํานวนกอนบล็อกตัวอยาง 4 กอน ในแตละสวนผสม

4.2 การผสมตัวอยางและการอัดขึ้นรูปบล็อก
ผสมคอนกรีตดวยมือเปนเวลา 5 นาที โดยใหซีเมนต
เพสตเคลือบผิวมวลรวมใหสม่าํ เสมอ ดังภาพที่ 4.1 อัด
สวนผสมของคอนกรีตพรุนลงในแบบ โดยอาศัยเครื่องอัด
บล็อกปูถนนแบบมือโยกดังภาพที่ 4.2 โดยมีแผนไมอัดรอง
ดานลางของบล็ อ กเพื่ อ ใช สํา หรั บ ยกบล็ อ กออกจากแบบ
และวั ด ความสามารถในการอัดขึ้นรูปบล็อก จากนั้นนํากอน
บล็อกคอนกรีตพรุนขึ้นมาวางไวบริเวณที่จัดเตรียมไว

ภาพที่ 4.1 การผสมคอนกรีตพรุนดวยมือ

ภาพที่ 4.2 เครื่องอัดบล็อกปูถนนแบบมือโยก

5. วิธีการทดสอบตัวอยาง
5.1 ความสามารถในการอัดขึ้นรูปบล็อก
ความสามารถในการอัดขึ้นรูปบล็อกคือ ความสามารถ
ของกอนบล็อกที่อัดแลวสามารถดันขึ้นจากแบบและยกไป
วางไดโดยไมเสียรูป โดยมีเกณฑการวัดดวยระดับคะแนน
ดังนี้ คือ
3 คะแนน คือ สามารถเคลื่อนยายกอนตัวอยางไดทันที
2 คะแนน คือ สามารถเคลื่อนยายกอนตัวอยางหลังจาก
ทิ้งไวในเครื่องอัด 30 นาที
1 คะแนน คือ สามารถเคลื่อนยายกอนตัวอยางหลังจาก
ทิ้งไวในเครื่องอัด 1 ชั่วโมง

5.2 ความซึมน้าํ
ใชแบบพลาสติกที่มีขนาด 22.5 x 11.5x 35.0 cm ครอบ
กอนตัวอยาง แลวเทน้ําลงดานบนจนเต็มแบบ และจับเวลา
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เมื่อระดับน้ําลดลงจากขีดบนจนกระทั่งถึงขีดลาง ดังภาพที่
5.1 หาคาความซึมน้ําโดยปริมาตรน้ําหารดวยเวลา

ภาพที่ 6.1 ซีเมนตเพลตเคลือบผิวมวลรวม
ตารางที่ 6.1 แสดงคะแนนความสามารถในการอัดขึน้ รูปบล็อก
ภาพที่ 5.1 แบบจําลองวิธีการทดสอบหาคาความซึมน้าํ

5.3 กําลังรับแรงอัด
นํากอนตัวอยางที่มีอายุการบมครบ 28 วันมาทําการ
เคลือบผิวดวยกํามะถันทั้งดานบนและดานลางของกอน
ตัวอยาง เพื่อใหผิวหนาเรียบ จากนั้นนําไปทําการทดสอบ
กําลังอัด โดยมีอัตราการกด คือ 0.15-0.35 MPa/s [5]

6. ผลการทดลองและวิเคราะหผล
6.1 ความสามารถในการอัดขึ้นรูปบล็อก
ความสามารถในการอัดขึ้นรูปบล็อกปูถนนรูปตัวหนอน
แสดงดังตารางที่ 6.1 พบวาเมื่อเปอรเซ็นตปูนซีเมนตเพิ่มมาก
ขึ้นจะทําใหความสามารถในการอัดขึ้นรูปบล็อกเพิ่มขึ้นดวย
โดยส ว นผสมคอนกรี ต พรุ น ที่ มี อั ต ราส ว นปริ ม าณน้ํ า ต อ
ปูนซีเมนตเทากับ 0.35 จะมีความสามารถในการอัดขึ้นรูปได
ดีกวาสวนผสมที่อัตราสวนปริมาณน้ําตอปูนซีเมนตเทากับ
0.40 ทั้งนี้เนื่องจากซีเมนตเพสตหนืดมากกวาเพราะมี
ปริมาณน้ํานอยกวา แตลักษณะของการเคลือบผิวของมวล
รวมจะไมดี คือการกระจายของซีเมนตเพสตไมทั่ว เนื่องจาก
ซี เ มนต เ พสต ค อ นข า งแห ง สํ า หรั บส ว นผสมที่ อั ต ราส ว น
ปริมาณน้ําตอปูนซีเมนตเทากับ 0.40 จะมีลักษณะของการ
เคลื อ บผิ ว ของมวลรวมดี คื อ ซี เ มนต เ พสต จ ะกระจาย
สม่ําเสมอทั่วทั้งกอนมีลักษณะคลายคาราเมลเคลือบ

เปอรเซ็นตของ
ปูนซีเมนตโดย
น้ําหนักหิน
(%)

18

20

22

สัดสวนคละ
ของหินกรวด













M24
M48
M28
M248
M24
M48
M28
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หมายเหตุ
3 คะแนน คือ สามารถเคลื่อนยายกอนตัวอยางไดทันที
2 คะแนน คือ สามารถเคลื่อนยายกอนตัวอยางหลังจากทิ้งไวใน
เครื่องอัด 30 นาที
1 คะแนน คือ สามารถเคลื่อนยายกอนตัวอยางหลังจากทิ้งไวใน
เครื่องอัด 1 ชั่วโมง

เมื่อพิจารณาสัดสวนคละของหินกรวดพบวา M28 และ
M248 คือสวนผสมที่มีความสามารถในการอัดขึ้นรูปไดดี
โดยตองมีเปอรเซ็นตปูนซีเมนต 20% หรือ 22% ทั้งนี้
สัดสวนคละ M28 จะมีความสามารถในการอัดขึ้นรูปบล็อก

การประชุมวิชาการคอนกรีตประจําป ครั้งที่ 4

ไดดีที่สุด เนื่องจากหินกรวดขนาดเล็กสามารถแทรกอยูใน
ช อ งว า งของมวลรวมขนาดใหญ ไ ด อ ย า งเหมาะสมทํ า ให
ส ว นผสมคอนกรี ต ยึ ด เกาะและการอั ด ตั ว ได ดี สํ า หรั บ
สัดสวนคละ M248 จะมีหินขนาดเล็กอยูนอยกวาทําให
ความสามารถในการอัดขึ้นรูปไมดีเทาสัดสวนคละ M28
สําหรับสวนผสมที่ใชสัดสวนของหินกรวดเปน M24 และ
M48 จะให ค วามสามารถในการอั ด ขึ้ น รู ป ที่ ไ ม ดี แม ว า
เปอรเซ็นตปูนซีเมนตจะเพิ่มขึ้นก็ไมสามารถดันบล็อกออก
จากแบบไดทันที ทั้งนี้เนื่องจากสัดสวนคละ M24 และ M48
จะเปนสวนผสมที่มีขนาดคละชวงเดียว และขาดมวลรวม
ขนาดเล็ก ที่ส ามารถอยูในช อ งวางระหว างมวลรวมขนาด
ใหญ สงผลใหการยึดเกาะและการอัดตัวของคอนกรีตพรุน
ไมดี
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บล็อกที่ทําจากสวนผสมที่ใชอัตราสวนปริมาณน้ํา
ตอปูนเทากับ 0.35 จะใหคาความซึมน้ําที่สูงกวาสวนผสมที่
ใชอัตราสวนปริมาณน้ําตอปูนเทากับ 0.40 เนื่องจาก
สวนผสมมีปริมาณน้ํานอยทําใหซีเมนตเพสตหนืดกวาและ
เคลือบผิวมวลรวมไดไมดี ทําใหเกิความพรุนสูง

ภาพที่ 6.2 เปรียบเทียบคาความซึมน้ําของตัวอยางที่ใช w/c=0.35

ภาพที่ 6.6 บล็อกปูถนนคอนกรีตพรุนที่ใชเปอรเซ็นตปูนซีเมนต
20 % และอัตราสวนน้ําตอปูนซีเมนตเทากับ 0.40

6.2 ความซึมน้าํ
จากการผลการทดลองซึ่งแสดงดังภาพที่ 6.2 และ 6.3
พบวาบล็อกที่ทําจากสัดสวนคละ M24 ใหคาความซึมน้ํา
สูงสุด และรองลงมาคือ M48, M248 และ M28 ตามลําดับ
ซึ่งสัดสวนคละที่ใหความซึมน้ําสูงจะมีความพรุนมากกวาทํา
ใหสามารถระบายน้ําไดเร็วกวา
เมื่อเปอรเซ็นตปูนซีเมนตเพิ่มมากขึ้น จะทําใหคาความ
ซึมน้ําของกอนบล็อกลดลงทั้งนี้เนื่องจากสวนผสมมีปริมาณ
ซีเมนตเพสตเพิ่มมากขึ้นทําใหไปอุดโพรงชองวางระหวาง
มวลรวม

ภาพที่ 6.3 เปรียบเทียบคาความซึมน้ําของตัวอยางที่ใช w/c=0.40

6.3 กําลังรับแรงอัด
จากการผลการทดลองซึ่งแสดงดังภาพที่ 6.4 และ 6.5
พบวาสวนผสมคอนกรีตพรุนที่ใชสัดสวนคละ M28 จะให
คากําลังรับแรงอัดมากที่สุดรองลงมาคือ M248, M48 และ
M24 ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากสัดสวนคละที่สามารถอัดตัว
แนนหรือมีความพรุนนอยจะใหกําลังรับแรงอัดสูง
คากําลังอัดของกอนบล็อกจะเพิ่มตามปริมาณเปอรเซ็นต
ปูนซีเมนตที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณซีเมนตเพสตที่
เพิ่มขึ้นจะเขาไปอุดชองวางระหวางมวลรวม
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บล็อกที่ทําจากสวนผสมที่ใชอัตราสวนน้ําตอปูนซีเมนต
เทากับ 0.35 จะคากําลังอัดที่ต่ํากวาสวนผสมที่ใชอัตราสวน
น้ําตอปูนซีเมนตเทากับ 0.40 ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับคา
ความซึ ม น้ํ า คื อ ส ว นผสมที่ ใ ช อั ต ราส ว นน้ํ า ต อ ปู น ซี เ มนต
เทากับ 0.35 จะมีคาความซึมน้ําสูงแสดงวามีความพรุนสูง
กวาทําใหกําลังรับแรงอัดต่ํา ทั้งนี้เนื่องจากซีเมนตเพสตหนืด
และเคลือบผิวมวลรวมไดไมดี
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รับแรงอัดสูงแตความซึมน้ําต่ํา สวนบล็อกที่ใชสัดสวนคละ
ของหินกรวด M24 และ M48 จะมีความสามารถอัดขึ้นรูป
บล็อกไดไมดีไมสามารถดันออกจากแบบและยกขึ้นไดทันที
แตสัดสวนคละของหินกวด M24 จะใหความซึมน้ําสูง แสดง
วามีความพรุนสูง หากมีการเพิ่มปริมาณทรายละเอียดที่รอน
ผานตะแกรงเบอร 50 และเบอร 100 จะชวยใหการจับตัวของ
คอนกรี ตไดดียิ่ งขึ้ น[6] และทุ กสัด สว นคละเมื่อ ปริ มาณ
ปู น ซี เ มนต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จะทํ า ให กํ า ลั ง รั บ แรงอั ด ของบล็ อ ก
เพิ่ ม ขึ้ น แต จ ะทํ า ให ค วามซึ ม น้ํ า ลดลง สํ า หรั บ บล็ อ กที่ ใ ช
อัตราสวนน้ําตอปูนซีเมนต 0.35 จะทําใหซีเมนตเพสตแหง
เกินไปทําใหการเคลือบผิวมวลรวมไมสม่ําเสมอ และบล็อก
ที่ใชอัตราสวนน้ําตอปูนซีเมนต 0.40 ซีเมนตจะเคลือบผิว
มวลรวมไดดีมีลักษณะคลายคาราเมลเคลือบ

กิตติกรรมประกาศ
ภาพที่ 6.4 เปรียบเทียบคากําลังอัดของตัวอยางที่ใช w/c=0.35

คณะผูวิจัยขอขอบคุณสํานักงานโครงการ “โครงงาน
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี” (IRPUS) และ คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ไดใหการสนับสนุนทุนวิจัย

เอกสารอางอิง

ภาพที่ 6.5 เปรียบเทียบคากําลังอัดของตัวอยางที่ใช w/c=0.40

7. สรุปผลการทดลอง
บล็อกปูถนนรูปตัวหนอนที่มีความสามารถในการอัด
ขึ้ น รู ป ได ดี คื อ บล็ อ กที่ ใ ช สั ด ส ว นคละของหิ น กรวด M28
และ M248 โดยมีสวนผสมของปูนซีเมนต 20 % และ 22 %
ซึ่งสัดสวนคละ M28 จะมีความสามารถในการอัดขึ้นรูป
บล็อกไดดีที่สุด เนื่องจากหินกรวดขนาดเล็กสามารถแทรก
อยูในชองวางของมวลรวมขนาดใหญไดอยางเหมาะสมทํา
ใหสวนผสมคอนกรีตยึดเกาะและการอัดตัวไดดี และกําลัง
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