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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีศึกษาคุณสมบติัการรับแรงดดัและการก่อตวัของ

มอร์ตาร์ท่ี เปรียบเทียบกันระหว่างมอร์ตาร์ควบคุมกับมอร์ตาร์ท่ี มี

ส่วนผสมของเปลือกหอยแครง และเปลือกหอยแมลงภู่ เปลือกหอย

นางรม โดยใชอ้ตัราส่วนนํ้ าต่อซีเมนตท่ี์ 0.65 ค่า C:S ท่ี 1 : 2.75 ทาํการบ่ม

ช้ืนท่ีช่วงเวลา 3 วนั 14 วนั และ 28 วนั ซ่ึงจากผลการทดสอบพบว่า มอร์

ตาร์ผสมเปลือกหอยแครงซ่ึงได้แทนท่ีปูนซีเมนต์มีค่ากาํลงัรับแรงดัด

ใกลเ้คียงกบัมอร์ตาร์ควบคุมมากท่ีสุด และยงัดีกวา่มอร์ตาร์ท่ีมีส่วนผสม

ของเปลือกหอยแมลงภู่กบัมอร์ตาร์ท่ีมีส่วนผสมของเปลือกหอยนางรม 

นอกจากน้ีผลการทดสอบการก่อตวัยงัพบวา่ ระยะเวลาการก่อตวัของมอร์

ตาร์ผสมเปลือกหอยทุกชนิดมีค่าเท่ากนั 

 

คาํสําคัญ: เปลือกหอยแครง, เปลือกหอยแมลงภู่, เปลือกหอยนางรม, 

กาํลงัรับแรงดดั 

 

Abstract 

This research investigated the properties of mortar by 

flexural strength testing and setting time. Comparison between mortar 

control and mortar mix shells 3 types (cockle shells, Oyster shells and 

mussel shells). For mortar mix shells use C: S ratio 1: 2.75. It was 

moistened at 3 days, 14 days and 28 days. Test result show that flexural 

strength of mortar mix Oyster shell to approximate with mortar control. 

And Test result flexural strength of mortar mix Oyster shell more than 

Test result flexural strength of mortar mix cockle shells and mortar mix 

mussel shells. For setting time of mortar mix shells 3 types has same 

Time. 
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1. บทนํา 

ในงานก่อสร้างส่วนใหญ่ใช้คอนกรีตเป็นองค์ประกอบหลกั 

ทั้ งงานฐานราก โครงสร้างต่างๆ ตลอดจนงานฉาบ คอนกรีตต้องมี

ประสิทธิภาพมากพอเพื่อให้เป็นไปตามท่ีมีออกแบบไว ้คอนกรีตใน

ปัจจุบนัจึงมีการพฒันาเพื่อให้มีการพฒันามากข้ึน ทั้งการใชส้ารผสมเพิ่ม 

ปอซโซลาน ซิลิก้าฟูม ตะกรันเตาถลุงเหล็ก เถา้ถ่านหิน เถา้แกลบ เถ้า

ชานออ้ย เป็นตน้ [1] 

ปัจจุบันไม่ใช่แค่คอนกรีตท่ีต้องมีการพัฒนา มอร์ตาร์ก็

จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาเช่นกนั โดยในส่วนน้ีจะนาํเปลือกหอยท่ีมีปริมาณ

มากท่ีสามารถนาํกลบัมารีไซเคิลและไม่มีการนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 

จะนาํมาเป็นส่วนผสมเพื่อทดแทนปูนซีเมนตใ์นบางส่วนเพื่อเป็นการลด

ตน้ทุนลงและเป็นการนาํเปลือกหอยมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ซ่ึงในเปลือก

หอยประกอบไปดว้ยสารจาํพวกแคลเซียมคาร์บอนเนตเป็นส่วนใหญ่ มี

ความคลา้ยกบัปูนซีเมนต ์จึงนาํมาเป็นส่วนผสมเพื่อทดแทนปูนซีเมนต์

เม่ือมีประสิทธิภาพมากพอกจ็ะสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน ์

 

2. วธีิการศึกษา 

2.1 วสัดุทีใ่ช้ในการทดสอบ 

 สําหรับวสัดุท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย ปูนซีเมนต ์

ทราย นํ้า เปลือกหอยโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ปูนซีเมนต์ เป็นปูนซีเมนต์ประเภทท่ี 1 ปูนซีเมนต์ปอร์ต

แลนดธ์รรมดา 

2. ทราย ใชท้รายแม่นํ้านาํมารอนตะแกรงเบอร์ 70 

3. นํ้าสะอาด (นํ้าประปา) 

4. เปลือกหอยแครง นํามาจากหาดบางแสน จังหวดัชลบุรี 

นาํไปบดดว้ยเคร่ืองลอสแองเจลิส แลว้นาํไปรอนผา่นตะแกรงเบอร์ 200 

5. เปลือกหอยแมลงภู่  นํามาจากตลาดพรานนก จังหวัด

กรุงเทพมหานครฯ นาํไปบดดว้ยเคร่ืองลอสแองเจลิส แลว้นาํไปรอนผา่น

ตะแกรงเบอร์ 200 
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6. เปลือกหอยนางรม นํามาจากหาดบางแสน จงัหวดัชลบุรี

นาํไปบดดว้ยเคร่ืองลอสแองเจลิส แลว้นาํไปรอนผา่นตะแกรงเบอร์ 200 

ตารางท่ี 1  ส่วนผสมมอร์ตาร์ของตัวอย่างทดสอบ  ซ่ึงมีขนาดเท่ากับ 

10×10×40 ซม3. จาํนวน 9 โมล  

 

ชนิดมอร์ตาร์ 
สัดส่วนผสมโดยนํา้หนัก (kg) 

ปูน ทราย นํา้ เปลือกหอย 

ควบคุม 19.12 54.88 12.43 - 

ผสมเปลือก

หอยแครง 
13.38 54.88 12.43 6.69 

ผสมเปลือก

หอนแมลงภู่ 
13.38 54.88 12.43 6.69 

ผสมเปลือก

หอยนางรม 
13.38 54.88 12.43 6.69 

 

2.2 วธีิการทดสอบ 

2.2.1 การก่อตวั 

 ระยะเวลาการก่อตัว  (setting time) ของเพสต์  ซ่ึ งทําการ

ทดสอบหาระยะเวลาก่อตวัระยะตน้ (initial setting time) และระยะเวลา

ก่อตัวระยะปลาย (final setting time) ซ่ึงได้ดําเนินการทดสอบตาม

มาตรฐาน ASTM C 191-99 [3] ดว้ยเคร่ืองมือไวแคท [2] 

ขั้นตอนการทดลอง 

1. นาํตวัอยา่งการทดสอบอดัเขา้สู่บลอ็กกรวย แลว้นาํไปไวใ้ต้

เขม็ทดสอบไวแคทขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางขนาด 1 ม.ม. ดงัแสดงรูปท่ี 1 

2. จบัเวลาท่ีเขม็จมลงไปในทุก ๆ 30 นาที จะไดค่้าการก่อตวั 

 

 
 

รูปท่ี 1 การทดสอบการก่อตวัของมอร์ตาร์โดยการปลอยเขม็ไวแคทขนาด

เส้นผา่นศูนยก์ลาง 10 ม.ม. 

2.2.2 กาํลงัดดั 

 กาํลงัดดัประลยั (Flexural strength) ของมอร์ตาร์ประยุกต์ใช้

มาตรฐาน ASTM C 109 ท่ีอายุ 3 วนั 14 วนั และ 28 วนั โดยใช้ตวัอย่าง

ลูกบาศกข์นาด 10x10x40 ซม3. ท่ีอาย ุ3 วนั 14 วนั และ 28 วนั 

 ขั้นตอนในการทดสอบ  

1. ทาํการเตรียมตวัอย่างมอร์ตาร์และนาํตวัอยา่งไปทาํการบ่ม

ดว้ยความช้ืนในอ่างนํ้ าเป็นเวลา 3 วนั 14 วนั และ 28 วนั แลว้เม่ือครบ

กาํหนดใหน้าํออกจากการบ่มนํ้า พกัไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง 1 วนั 

2. นาํมอร์ตาร์มาทดสอบหากาํลงัรับแรงดดัดว้ยเคร่ืองเคร่ือง

ทดสอบแรงดึง แรงดดัและแรงอดัแบบไฮโดรลิค ดงัแสดงรูปท่ี 2 

 

 
 

รูปท่ี 2 การทดสอบกาํลงัดดัดว้ยเคร่ืองทดสอบแรงดึง แรงดดัและแรงอดั

แบบไฮโดรลิค 

 

3. ผลการทดสอบและอภิปรายผล 

3.1 ระยะเวลาการก่อตวัมอร์ตาร์ 

 เวลาก่อตวัระยะตน้และระยะปลายของมอร์ตาร์ควบคุม, มอร์

ตาร์ ท่ี แท น ท่ี ซี เมน ต์ด้วยเป ลือกห อยแครง , มอร์ตาร์ผส มเป ลือก

หอยแมลงภู่และมอร์ตาร์ผสมเปลือกหอยนางรมท่ีร้อยละ 30 พบว่าการ

ก่อตวัทั้งระยะตน้และระยะปลายของเพสตปู์นซีเมนตป์อร์ตแลนดแ์ทนท่ี

ดว้ยเปลือกหอยแครง, มอร์ตาร์ผสมเปลือกหอยแมลงภู่และมอร์ตาร์ผสม

เปลือกหอยนางรมท่ีร้อยละ 30 มีค่าการก่อตวัเป็น 4 มิลลิเมตร เท่ากนั ใน

เวลา 30 นาที และ 60 นาที ตามลาํดบั 
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3.2 กาํลงัรับแรงดดัมอร์ตาร์ 

 แสดงผลการศึกษากาํลงัรับแรงดดัประลยัของมอร์ตาร์ควบคุม

, มอร์ตาร์ท่ีแทนท่ีดว้ยเปลือกหอยแครง, เปลือกหอยแมลงภู่และเปลือก

หอยนางรมท่ีร้อยละ 30 ในอตัราส่วนนํ้ าต่อวสัดุประสานเท่ากับ 0.65 

มอร์ตาร์ท่ีศึกษาในคร้ังน้ี โดยศึกษากาํลงัดดัของตวัอยา่งมอร์ตาร์ (ขนาด 

10x10x40 ซม.3) อธิบายไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 2  กาํลงัดดัของตวัอยา่งมอร์ตาร์ปูนซีเมนตผ์สมเปลือกหอยแครง

, เปลือกหอยแมลงภู่และเปลือกหอยนางรมท่ีบ่มในนํ้ าเป็น

ระยะเวลา 3 วนั 14 วนั และ 28 วนั 

 

ชนิด 
กาํลงัรับแรงดดัตามระยะเวลาของการบ่ม (ksc) 

3 วนั 14 วนั 28 วนั 

มอร์ตา้ร์ควบคุม 

1.99 

2.45 

2.65 

3.03 

3.21 

3.31 

4.23 

4.43 

4.89 

มอร์ตา้ร์ผสม

เปลือกหอยแครง 

1.91 

2.24 

2.29 

2.78 

2.88 

3.03 

3.92 

4.31 

4.64 

มอร์ตา้ร์ผสม

เปลือกหอยแมลงภู่ 

1.83 

2.01 

2.17 

2.60 

2.78 

2.83 

3.87 

3.98 

4.46 

มอร์ตา้ร์ผสม

เปลือกหอยนางรม 

1.76 

1.66 

1.78 

2.50 

2.45 

2.22 

3.64 

3.72 

3.44 

 

 
 

รูปที่ 3 กาํลงัดดัของมอร์ตาร์ควบคุม มอร์ตาร์ผสมเปลือกหอยแครง, มอร์

ตาร์ผสมเปลือกหอยแมลงภู่และมอร์ตาร์ท่ีผสมเปลือก                              

หอยนางรม  

จากรูปท่ี 3 พบว่ากาํลงัดัดของมอร์ตาร์ท่ีแทนท่ีซีเมนต์ด้วย

เปลือกหอยแครง,เปลือกหอยแมลงภู่และเปลือกหอยนางรมท่ีร้อยละ 30 

ให้ค่าน้อยกว่ามอร์ตาร์ควบคุมโดยเฉพาะเม่ือแทนท่ีซีเมนต์ดว้ยเปลือก

หอยนางรม ซ่ึงจะใหค่้าค่อนขา้งตํ่าเพราะวา่เปลือกหอยนางรมรับกาํลงัดดั

ไดน้อ้ยกวา่เปลือกหอยอ่ืนๆ ทั้งน้ีเพราะการแทนท่ีปูนซีเมนตด์ว้ยเปลือก

หอยแครง,เปลือกหอยแมลงภู่และเปลือกหอยนางรมทําให้ ปริมาณ

ปูนซีเมนต์ลดลง การไฮเดรชัน่จึงเกิดน้อย แต่อย่างไรก็ตามเม่ืออายุมาก

ข้ึนการพัฒนากําลังดัดของมอร์ตาร์ผสมเปลือกหอยแครง,เปลือก

หอยแมลงภู่และเปลือกหอยนางรมจะมากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากปฏิกิริยาปอซ

โซลาน 

   อย่างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบระหว่างกาํลงัดดัของตวัอย่าง

มอร์ตาร์ผสมเปลือกหอยแครง,เปลือกหอยแมลงภู่และเปลือกหอยนางรม 

พบว่ากาํลงัดดัของมอร์ตาร์ควบคุม มีค่ามากกว่าของมอร์ตาร์ท่ีแทนท่ี

ซีเมนตด์ว้ยเปลือกหอย 

 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างกาํลงัดดักบัอายขุองตวัอยา่งมอร์

ตาร์ควบคุม และ มอร์ตาร์ท่ีแทนท่ีซีเมนต์ดว้ยเปลือกหอยแครง,เปลือก

หอยแมลงภู่,และเปลือกหอยนางรม พบว่ามอร์ตาร์ผสมร้อยละ 30 ของ

ทุกสดัส่วนท่ีศึกษาในคร้ังน้ี ใหค่้ากาํลงัดดัท่ีนอ้ยกวา่มอร์ตาร์ควบคุม 

 

4. สรุปผลการทดลอง 

การก่อตวั (ระยะต้นและระยะปลาย) ของเพส์ตปูนซีเมนต์

ปอร์ตแลนด์แทนท่ีด้วยมอร์ตาร์ผสมเปลือกหอยแครง,มอร์ตาร์ผสม

เปลือกหอยแมลงภู่และมอร์ตาร์ผสมเปลือกหอยนางรม มีค่าเท่ากนัคือ 4 

มิลลิเมตร 

การแทนท่ีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ด้วยเปลือกหอยแครง

,เปลือกหอยแมลงภู่,และเปลือกหอยนางรม มีผลทาํให้กาํลงัรับแรงดดั

ของมอร์ตาร์มีแนวโน้มท่ีตํ่ ากว่ามอร์ตาร์ควบคุม แต่เม่ือการแทนท่ี

ปูนซีเมนต์ด้วยเปลือกหอยแครง เปลือกหอยแมลงภู่ และเปลือกหอย

นางรม ท่ีอายุมากข้ึนกบัให้ค่าใกลเ้คียงมอร์ตาร์ควบคุม จากรูปท่ี 3 จะ

สังเกตุได้ว่ามอร์ตาร์ท่ีแทนท่ีปูนซีเมนต์ด้วยเปลือกหอยแครงมีค่า

ใกล้เคียงกบัมอร์ตาร์ควบคุมมากท่ีสุด และยงัมีค่ามากกว่ามอร์ตาร์ท่ีมี

ส่วนผสมของเปลือกหอยแมลงภู่กบัมอร์ตาร์ท่ีมีส่วนผสมของเปลือกหอย

นางรมตามลาํดบัอีกดว้ย 

 

5. กติติกรรมประกาศ 

งานวิจยัน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัมอร์ตาร์ควบคุมท่ีใชศึ้กษาเปรียบเทียบ

กบัมอร์ตาร์ท่ีมีเปลือกหอยแครง เปลือกหอยแมลงภู่ เปลือกหอยนางรม 

เป็นส่วนผสมเพิ่ม และลดปริมาณซีเมนตล์งเพื่อทดสอบคุณสมบติัการรับ

แรงดดั โดยใชอ้ตัราส่วนนํ้ าต่อซีเมนตเ์ท่ากนัท่ี 0.65 ใชค่้า C:S เท่ากบั 1 : 

2.75 โดยการทาํการบ่มช้ืนท่ีช่วงเวลา 3 วนั 14 วนั และ 28 วนั ซ่ึงจะไดรู้้



บทความวจิัย                                                                                         
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ว่ามอร์ตาร์ควบคุมกบัมอร์ตาร์ท่ีมีส่วนผสมของเปลือกหอยแต่ละชนิด 

ชนิดไหนมีคุณสมบติัท่ีดีกวา่กนั 

 งานวิจยัน้ีได้รับคาํแนะนําและความช่วยเหลือจาก ผศ. จกัร

พนัธ์ แสงสุวรรณ ซ่ึงท่านไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ทํางานวิจัย  ทั้ งย ังช่วยแก้ปัญ หาหาในด้านต่างๆท่ีอยู่ระหว่างการ

ดาํเนินงานอีกดว้ย นอกจากน้ีขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคนท่ีให้

ความช่วยเหลือในการทาํงานวจิยัน้ี 

 สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัขอขอบคุณครอบครัวท่ีไดใ้ห้โอกาสศึกษาเล่า

เรียนตลอดจนใหค้วามช่วยเหลือ และใหก้าํลงัใจจนสาํเร็จการศึกษา 
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