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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีศึกษาคุณสมบติัการรับแรงอดัของมอร์ตาร์และการ

ไหลแผ่ท่ี เปรียบเทียบกันระหว่างมอร์ตาร์ควบคุมกับมอร์ตาร์ท่ี มี

ส่วนผสมของเปลือกหอยแครง และเปลือกหอยแมลงภู่ เปลือกหอย

นางรม โดยใช้อตัราส่วนนํ้ าต่อซีเมนต์ท่ี 0.65 ค่า C:S ท่ี 1 : 2.75 ทาํการ

บ่มช้ืนท่ีช่วงเวลา 3 วนั 14 วนั และ 28 วนั ซ่ึงจากผลการทดสอบพบว่า 

มอร์ตาร์ผสมเปลือกหอยแครงซ่ึงไดแ้ทนท่ีปูนซีเมนตมี์ค่ากาํลงัรับแรงอดั

ใกลเ้คียงกบัมอร์ตาร์ควบคุมมากท่ีสุด และยงัดีกวา่มอร์ตาร์ท่ีมีส่วนผสม

ของเปลือกหอยแมลงภู่กบัมอร์ตาร์ท่ีมีส่วนผสมของเปลือกหอยนางรม 

นอกจากน้ีผลการทดสอบการไหลแผ่พบว่า มอร์ตาร์แทนท่ีดว้ยเปลือก

หอยใหค่้าการไหลแผน่อ้ยกวา่มอร์ตาร์ควบคุม 

 

คาํสาํคญั : เปลือกหอยแครง, เปลือกหอยแมลงภู่, เปลือกหอนนางรม,  

กาํลงัรับแรงอดั 

 

Abstract 

This research investigated the properties of mortar by 

compressive strength testing and flow testing. 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 

compressive strength of mortar mix Oyster shell to approximate with 

mortar control. And Test result compressive strength of mortar mix 

Oyster shell more than Test result compressive strength of mortar mix 

cockle shells and mortar mix mussel shells. For test result flow testing 

of mortar mix shells 3 types expand less than mortar control. 

 

Keywords:  Cockle shell, Oyster shell, mussel shells, compressive 

1. บทนํา 

ในงานก่อสร้างส่วนใหญ่ใช้คอนกรีตเป็นองค์ประกอบหลกั 

ทั้ งงานฐานราก โครงสร้างต่างๆ ตลอดจนงานฉาบ คอนกรีตต้องมี

ประสิทธิภาพมากพอเพื่อให้เป็นไปตามท่ีมีออกแบบไว ้คอนกรีตใน

ปัจจุบนัจึงมีการพฒันาเพื่อให้มีการพฒันามากข้ึน ทั้งการใชส้ารผสมเพิ่ม 

ปอซโซลาน ซิลิก้าฟูม ตะกรันเตาถลุงเหล็ก เถา้ถ่านหิน เถา้แกลบ เถ้า

ชานออ้ย [1] เป็นตน้ 

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. นํ้าสะอาดหรือนํ้าประปา 

4. เปลือกหอยแครง นํามาจากหาดบางแสน จังหวดัชลบุรี 

นาํไปบดดว้ยเคร่ืองลอสแองเจลิส แลว้นาํไปรอนผา่นตะแกรงเบอร์ 200 
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5. เปลือกหอยแมลงภู่  นํามาจากตลาดพรานนก จังหวัด

กรุงเทพมหานครฯ นาํไปบดดว้ยเคร่ืองลอสแองเจลิส แลว้นาํไปรอนผา่น

ตะแกรงเบอร์ 200 

6. เปลือกหอยนางรม นํามาจากหาดบางแสน จงัหวดัชลบุรี

นาํไปบดดว้ยเคร่ืองลอสแองเจลิส แลว้นาํไปรอนผา่นตะแกรงเบอร์ 200 

 

ตารางท่ี 1 อตัราส่วนผสมมอร์ตาร์ของตวัอย่างทดสอบซ่ึงขนาด 5×5×5 

ซม3. จาํนวน 9 โมล 

 

ชนิดมอร์ตาร์ 
สัดส่วนผสมโดยนํา้หนัก (kg) 

ปูน ทราย นํา้ เปลือกหอย 

ควบคุม 0.579 1.715 0.388 - 

ผสมเปลือก

หอยแครง 
0.405 1.715 0.388 0.174 

ผสมเปลือก

หอนแมลงภู่ 
0.405 1.715 0.388 0.174 

ผสมเปลือก

หอยนางรม 
0.405 1.715 0.388 0.174 

 

2.2 วธีิการทดสอบ 

2.2.1 การไหลแผ่ 

 การไหลแผ่ (flow value) ของมอร์ตาร์ ไดด้าํเนินการทดสอบ

ตามมาตรฐาน ASTM C 124 [4] ด้วยโต๊ะทดสอบการไหล (flow table) 

[2] 

 

ขั้นตอนการทดลอง 

 หลังจากทาํการผสมมิกซ์ท่ีจะทาํการทดสอบมอร์ตาร์ตาม

มาตรฐานแลว้ ทาํการทดสอบการไหลแผต่ามวธีิการดงัน้ี 

1. ใส่ตวัอย่างมอร์ตาร์ท่ีจะทาํการทดสอบลงในโมลด์ (Flow 

Mold) เป็น 2 ชั้น  

2. หมุนให้ท่อนของโต๊ะทดสอบการไหล (Flow table) ท่ีสูง 

(1.27 มม.) กระแทก 25 คร้ัง ใน 15 วินาที เสร็จแลว้ วดัเส้นผ่าศูนยก์ลาง

ของซีเมนตม์อร์ตาร์ท่ีไหลแผอ่ยูบ่นแท่นจาํนวน 4 ค่า ตามแนวเส้น นาํค่า

มารวมกนัจนกระทัง่ไดก้ารไหลแผ ่ 

 

 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 1 ทดสอบการไหลแผบ่นโต๊ะทดสอบการไหล (Flow Mold) 

 

2.2.2 กาํลงัรับแรงอดั 

 กําลังอัดป ระลัย  (Compressive strength) ของมอร์ตาร์ได้

ประยกุตใ์ชจ้ากมาตรฐาน ASTM C 109-99 [3]ท่ีอาย ุ3 วนั 14 วนั และ 28 

วนั โดยใชต้วัอยา่งลูกบาศกข์นาด 5x5x5 ซม.3 ท่ีอาย ุ3 วนั 14 วนั และ 28 

วนั  

ขั้นตอนในการทดสอบ  

1. ทาํการเตรียมตวัอย่างมอร์ตาร์และนาํตวัอยา่งไปทาํการบ่ม

นํ้ าเป็นเวลา 3 วนั 14 วนั และ 28 วนั แลว้เม่ือครบกาํหนดให้นาํออกจาก

การบ่มนํ้ าแล้วทาํการพกัไวท่ี้อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 วนัก่อนทาํการ

ทดสอบกาํลงัอดั 

2. นํามอร์ตาร์มาทดสอบหากําลังอัดอัดประลัยด้วยเคร่ือง

ทดสอบแรงดึง แรงดดัและแรงอดัแบบไฮโดรลิค ดงัแสดงรูปท่ี 2 

 

 
 

รูปท่ี 2 มอร์ตาร์ท่ีผา่นการทดสอบแรงอดั 
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3. ผลการทดสอบและอภิปรายผล 

3.1 การไหลแผ่ 

 ค่าการไหลแผ่ (Flow value) ของมอร์ตาร์ควบคุม มอร์ตาร์

ผสมเปลือกหอยแครง มอร์ตาร์ผสมเปลือกหอยแมลงภู่ มอร์ตาร์ผสม

เปลือกหอยนางรม เม่ือใช้ปริมาณนํ้ าในส่วนผสมของมอร์ตาร์ท่ีเท่ากนั 

คืออตัราส่วนนํ้ าต่อวสัดุประสานเท่ากบั 0.65 พบว่าการไหลแผ่ของมอร์

ตาร์แทนท่ีดว้ยเปลือกหอยให้ค่าการไหลแผ่น้อยกว่ามอร์ตาร์ควบคุม ซ่ึง

แสดงดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 ค่าการไหลแผ่ของมอร์ตาร์ควบคุมและมอร์ตาร์ผสมเปลือก

หอยแต่ละชนิด 

 

ลาํดบั ชนิด ค่าการไหลแผ่ 

1 มอร์ตาร์ควบคุม 113.33 % 

2 มอร์ตาร์ผสมเปลือกหอยแครง 101.17 % 

3 
มอร์ตาร์ผสมเปลือก

หอยแมลงภู่ 
103.93 % 

4 มอร์ตาร์ผสมเปลือกหอยนางรม 107.65 % 

 

3.2 กาํลงัรับแรงอดัของมอร์ตาร์ 

แสดงผลการศึกษากาํลงัอดัประลัยของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์

ปอร์ตแลนด์ควบคุม, มอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แทนท่ีดว้ยเปลือก

หอยแครง,เปลือกหอยแมลงภู่และเปลือกหอยนางรมร้อยละ 30 ท่ี

อตัราส่วนนํ้าต่อวสัดุประสานเท่ากบั 0.65 อธิบายไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 3  กาํลงัรับแรงอดัของมอร์ตาร์ควบคุมและมอร์ตา้ท่ีผสมเปลือก

หอยทั้ง 4 ชนิด ซ่ึงบ่มในนํ้าเป็นเวลา 3 วนั, 14 วนั และ 28 วนั 

 

ชนิด 
กาํลงัอดัตามอายุการบ่ม (ksc) 

3 วนั 14 วนั 28 วนั 

มอร์ตา้ร์ควบคุม 

163.91 

162.28 

170.03 

209.99 

209.17 

230.38 

299.29 

300.92 

300.92 

มอร์ตา้ร์ผสมเปลือก

หอยแครง 

153.72 

175.74 

137.0 

184.30 

194.90 

187.16 

244.65 

288.69 

268.30 

มอร์ตา้ร์ผสมเปลือก

หอยแมลงภู่ 

145.97 

143.93 

139.45 

162.28 

148.01 

150.87 

181.86 

192.46 

206.73 

มอร์ตา้ร์ผสมเปลือกหอย

นางรม 

141.90 

137.41 

132.52 

135.37 

138.63 

147.60 

165.14 

162.28 

176.15 

จากรูปท่ี 3 และรูปท่ี 4 พบว่ากาํลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์

ปูนซีเมนต์แทนท่ีดว้ยเปลือกหอยแครง,เปลือกหอยแมลงภู่และเปลือก

หอยนางรมท่ีร้อยละ 30 ให้ค่าน้อยกว่ามอร์ตาร์ควบคุมโดยเฉพาะเม่ือ

แทนท่ีดว้ยเปลือกหอยนางรม จะให้ค่าค่อนขา้งตํ่า เพราะว่าเปลือกหอย

นางรมรับกาํงลงัอดัไดน้้อยกว่าเปลือกหอยอ่ืนๆ ทั้งน้ีเพราะการแทนท่ี

ปูนซีเมนต์ด้วยเปลือกหอยแครง,เปลือกหอยแมลงภู่และเปลือกหอย

นางรมทําให้ปริมาณปูนซีเมนต์ลดลง การไฮเดรชั่นจึงเกิดน้อย แต่

อยา่งไรก็ตามเม่ืออายมุากข้ึนการพฒันากาํลงัอดัของมอร์ตาร์ผสมเปลือก

หอยแครง,เปลือกหอยแมลงภู่และเปลือกหอยนางรมจะมากข้ึน ทั้ งน้ี

เน่ืองจากปฏิกิริยาปอซโซลาน 

   อย่างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบระหว่างกาํลงัอดัของตวัอย่าง 

มอร์ตาร์ควบคุม,มอร์ตาร์เปลือกหอยแครง,เปลือกหอยแมลงภู่,และ

เปลือกหอยนางรม พบว่ากาํลงัอดัของมอร์ตาร์ควบคุม มีค่ามากกว่าของ

มอร์ตาร์ผสมเปลือกหอยแครง,มอร์ตาร์ผสมเปลือกหอยแมลงภู่,และมอร์

ตาร์ผสมเปลือกหอยนางรม 

 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกําลังอัดประลัยกับอายุของ

ตวัอยา่งมอร์ตาร์ควบคุม กบัมอร์ตาร์ท่ีแทนท่ีซีเมนตด์ว้ยเปลือกหอยแครง

,เปลือกหอยแมลงภู่และเปลือกหอยนางรม พบวา่มอร์ตาร์ผสมร้อยละ 30 

ทุกสดัส่วนท่ีศึกษาในคร้ังน้ี ใหค่้ากาํลงัอดัท่ีนอ้ยกวา่มอร์ตาร์ควบคุม 

 

 
 

รูปท่ี 3 กาํลงัรับแรงอดัของมอร์ตาร์ควบคุม มอร์ตาร์ผสมเปลือก

หอยแครง มอร์ตาร์ผสมเปลือกหอยแมลงภู่ และ                                          

มอร์ตาร์ผสมเปลือกหอยนางรม  
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รูปท่ี 4 กาํลงัรับแรงอดัของมอร์ตาร์ควบคุม มอร์ตาร์ผสมเปลือก

หอยแครง, มอร์ตาร์ผสมเปลือกหอยแมลงภู่และ                                            

มอร์ตาร์ผสมเปลือกหอยนางรม  

 

4. สรุปผลการทดลอง 

ค่าการไหลแผ่ของมอร์ตาร์แทนท่ีด้วยเปลือกหอยแครง

,เปลือกหอยแมลงภู่,และเปลือกหอยนางรม มีค่านอ้ยกวา่มอร์ตาร์ควบคุม  

การแทนท่ีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ด้วยเปลือกหอยแครง, 

เปลือกหอยแมลงภู่และเปลือกหอยนางรม มีผลทาํใหก้าํลงัรับแรงอดัของ

มอร์ตาร์มีแนวโนม้ท่ีตํ่ากวา่มอร์ตาร์ควบคุม แต่เม่ือการแทนท่ีปูนซีเมนต์

ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 ดว้ยเปลือกหอยแครง จะสังเกตุไดว้่ามอร์ตาร์ท่ี

แทนท่ีปูนซีเมนต์ดว้ยเปลือกหอยแครงมีค่าใกลเ้คียงกบัมอร์ตาร์ควบคุม

มากท่ีสุดและการแทนท่ีด้วยเปลือกหอยยงัพบว่ามีกําลังรับแรงอัด

มากกว่า มอร์ตาร์ท่ีแทนท่ีปูนซีเมนต์ดว้ยเปลือกหอยแมลงภู่และเปลือก

หอยนางรม 

 

5. กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัย น้ี มี เน้ื อหาเก่ียวกับมอร์ต้าร์ควบคุมท่ีใช้ศึกษา

เปรียบเทียบกบัมอร์ตา้ร์ท่ีมีเปลือกหอยแครง เปลือกหอยแมลงภู่ เปลือก

หอยนางรม เป็นส่วนผสมเพิ่ม และลดปริมาณซีเมนต์ลงเพื่อทดสอบ

คุณสมบติัการรับแรงอดั ความแขง็แรง การดูดซึมนํ้ า และการเป็นฉนวน

กันความร้อน โดยใช้อัตราส่วนนํ้ าต่อซีเมนต์เท่ากันท่ี 0.65 ใช้ค่า C:S 

เท่ากบั 1 : 2.75 โดยการทาํการบ่มช้ืนท่ีช่วงเวลา 3 วนั 14 วนั และ 28 วนั 

ซ่ึงจะไดรู้้ว่ามอร์ตา้ร์ปกติกบัมอร์ตา้ร์ท่ีมีส่วนผสมของเปลือกหอยแต่ละ

ชนิด 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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