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ผลิตภณัฑน้ี์เลือกศึกษาสารเคมี 3 ชนิด ไดแ้ก่ Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC) ท่ีร้อยละ 0.05, 
0.1 และ 0.2, Glue Powder หรือ Redispersible Polymer Powder (RPP) ท่ีร้อยละ 0.05, 0.1 และ 0.3 และ 
Air Entraining Agent (AEA) ท่ีร้อยละ 0.0125 จากการศึกษาพบว่า การใช้สาร HPMC เพียงชนิดเดียว
สามารถผา่นเกณฑก์ าหนดในมาตรฐานทุกรายการทดสอบ ไม่จ าเป็นตอ้งใชส้าร RPP เพื่อเพิ่มแรงยดึเกาะ แต่
การใช้สาร AEA มีผลลดความตา้นแรงอดัและแรงยึดเกาะ โดยในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์มอร์ตาร์
ส าหรับฉาบดว้ยมวลรวมละเอียดรีไซเคิล มีส่วนประกอบ 3 ส่วนและมีอตัราส่วนผสมดงัน้ี ปูนซีเมนต ์
: มวลรวมละเอียดรีไซเคิล : HPMC เท่ากบั 20 : 80 : 0.05 โดยน ้ าหนกั และใชอ้ตัราส่วนผสมน ้ าต่อ
มอร์ตาร์ท่ีร้อยละ 20 โดยน ้าหนกั 
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This study aimed to design and develop of plastering mortar products from wasted mortar 

in the laboratory. By crushing recycled fine aggregate used for replacing of rocks and sand from 
natural sources that conformed to the criteria of Thai Industrial Standards (TIS. 1776-2560) in 
compressive strength, water retention, time of setting, and bond strength. To improve the properties 
of this product 3 types of chemicals were tested: Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC) at 0.05, 0.1, 
and 0.2%, Glue powder or redispersible polymer powder (RPP) at 0.05, 0.1, and 0.3%, and Air 
entraining agent (AEA) at 0.0125%. The study found that only using HPMC could pass all the 
criteria of standard. Using RPP was not needed to increase bond strength but using AEA had 
negative effect on compressive strength and bond strength. The production of plastering mortar 
product with recycled fine aggregates consist of 3 components with the following mixing ratio: 
cement 20, recycled fine aggregate 80, and HPMC 0.05 by weight and with the mixing ratio of 
water : mortar equal to 20 : 100 percent by weight.   
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและแนวคิดในการศึกษา  
 เม่ือขยะก่อสร้างลน้เมืองซ่ึงเกิดจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ ดว้ยการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มากมาย เช่น โครงการทางรถไฟฟ้าบีทีเอส โครงการทางรถไฟฟ้า
ความเร็วสูง โครงการก่อสร้างในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) หรือการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานของชุมชนเมือง เช่น ระบบเส้นทางคมนาคม ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบสาธารณูปโภค 
อาคารสถานท่ีราชการ สถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ และการเติบโตของธุรกิ จ
อสังหาริมทรัพยข์องภาคเอกชนจากการเพิ่มจ านวนประชากรส่งผลให้เกิดการขยายเมืองอยา่งรวดเร็ว 
ท าใหมี้การก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั หา้งสรรพสินคา้ สถานท่ีประกอบการธุรกิจ และโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยทัว่ไปขยะก่อสร้างลว้นมีคอนกรีตและมอร์ตาร์เป็นองคป์ระกอบหลกัซ่ึงเป็นขยะท่ีก าจดัไดย้าก 
ส่วนใหญ่น าไปใช้ในการถมท่ีเพื่อปรับสภาพท่ีดิน มีผลท าให้ประโยชน์ในการใช้ท่ีดินลดลง เช่น 
ไม่สามารถใช้ท่ีดินท าเกษตรกรรมได ้ท าให้ลงเสาเข็มโครงสร้างอาคารไดย้าก อาจเกิดการทรุดตวั
ในภายหลงัเน่ืองจากขนาดของคอนกรีตและมอร์ตาร์ท่ีหลากหลายท าให้การอดัแน่นเป็นไปไดย้าก
เกิดโพรงในบริเวณท่ีถม อีกทั้ งในอนาคตต้องมีการก่อสร้างเพื่อซ่อมแซ่มและสร้างใหม่ท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและน ามาใช้ไม่มีท่ีส้ินสุดน าไปสู่การขาดแคลนวตัถุดิบท่ีใช้ในการ
ผลิตในอนาคตได ้  
  จะเป็นไปไดไ้หมท่ีจะน าขยะเศษคอนกรีตและเศษมอร์ตาร์เหล่าน้ีน ากลบัมาใช้เป็นมวล
รวมละเอียดรีไซเคิลในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์มอร์ตาร์ใหม่อีกคร้ังตามหลกัระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) และเป้าหมาย SDGs ข้อ 12 Responsible Consumption and Production 
แผนการบริโภคและการผลิตท่ีย ัง่ยืน โดยน าขยะมาแปรรูปเพื่อลดของเสียและลดการท าลายแหล่ง
หินและทรายธรรมชาติท่ีใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิต อีกทั้งยงัเป็นไปตามเป้าหมาย SDGs ขอ้ 13 
Climate Action เร่ืองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการระเบิดภูเขาหินและการบด
หินท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตผลิตภณัฑม์อร์ตาร์อีกดว้ย 
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 ในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑม์อร์ตาร์ส าหรับฉาบจากเศษมอร์ตาร์เหลือทิ้งน้ี ไดน้ า
หลกัการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเป้าหมาย SDGs ขอ้ 12 Responsible 
Consumption and Production มาประยุกตใ์ช ้โดยมีวตัถุดิบหลกั 2 องคป์ระกอบ ดงัน้ี องคป์ระกอบ
แรก คือ เศษมอร์ตาร์แข็งตวัเหลือทิ้งจากห้องปฏิบติัการน ามาบดใช้เป็นมวลรวมละเอียดรีไซเคิล 
(Recycled Fine Aggregate) ทดแทนหินและทรายบดจากธรรมชาติ และองค์ประกอบท่ีสอง คือ 
ปูนซีเมนต ์ไดแ้ก่ ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ ประเภท 1 ท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั และปูนซีเมนตไ์ฮดรอลิก
ท่ีภาครัฐสนบัสนุนใหน้ ามาใชท้ดแทนปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ ประเภท 1 เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
โดยผลิตภณัฑม์อร์ตาร์ส าหรับฉาบท่ีพฒันาไดต้อ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
มอก. 1776-2560 ในอนาคตสูตรผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีจะถูกน าไปเป็นตน้แบบใชก้บัเศษคอนกรีตท่ีเหลือ
ทิ้งจากห้องปฏิบติัซ่ึงเป็นคอนกรีตท่ีมีคุณภาพสูงส่ิงปะปนนอ้ย และเศษคอนกรีตท่ีเป็นขยะจากการ
ร้ือถอนส่ิงก่อสร้างต่อไปตามล าดบั อีกทั้งการศึกษาน้ีเป็นการน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ท าให้เกิดกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และลดการท าลาย
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื  

1.2 ค าถามในการศึกษา 
 เศษมอร์ตาร์เหลือทิ้งจากห้องปฏิบติัการสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ โดยใชเ้ป็นวตัถุดิบมวล
รวมละเอียดรีไซเคิล (หินและทราย) ทดแทนหินและทรายจากแหล่งธรรมชาติ  ในการผลิต
ผลิตภณัฑม์อร์ตาร์ส าหรับฉาบแลว้มีคุณสมบติัผา่นเกณฑม์าตรฐานไดห้รือไม่ 

1.3 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 เพื่อศึกษาการน าเศษมอร์ตาร์เหลือทิ้งจากห้องปฏิบติัการน ากลบัมาใชใ้หม่ ลดขยะท่ีท าให้
เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และเป็นการเพิ่มมูลค่าของเศษมอร์ตาร์เหลือทิ้ง จึงน าเศษมอร์ตาร์เหลือทิ้ง
จากห้องปฏิบติัการท่ีแข็งตวัแลว้มาใช้เป็นวตัถุดิบมวลรวมละเอียดรีไซเคิลน ามาบดเป็นมวลรวม
ละเอียดทดแทนหินและทรายท่ีน ามาจากแหล่งธรรมชาติ และศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบติัผลิตภณัฑม์อร์
ตาร์ท่ีใชปู้นซีเมนตป์อร์ตแลนด์ ประเภท 1 และปูนซีเมนตไ์ฮดรอลิก ชนิดใชง้านทัว่ไปเป็นวตัถุดิบ 
โดยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์มอร์ตาร์ส าหรับฉาบต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 1776-2560  

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
สามารถน าไปเป็นตน้แบบในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์มอร์ตาร์ส าหรับฉาบจาก

เศษคอนกรีตเหลือทิ้งในหอ้งปฏิบติัและจากการร้ือถอนส่ิงก่อสร้างได ้
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1.5 ขอบเขตในการศึกษา 
 ในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑม์อร์ตาร์ส าหรับฉาบคร้ังน้ี ใชม้วลรวมจากเศษมอร์ตาร์
เหลือทิ้งท่ีแข็งตวัแลว้ในห้องปฏิบติัการ ใชปู้นซีเมนตป์อร์ตแลนด์ ประเภท 1 และปูนซีเมนตไ์ฮดรอลิก 
ชนิดใชง้านทัว่ไปท่ีผลิตในประเทศไทยเป็นองคป์ระกอบในการศึกษา



 

 

 

บทที ่2 

แนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

2.1 องค์ประกอบของผลติภัณฑ์มอร์ตาร์  
มอร์ตาร์ (Mortar) หมายถึง วสัดุผงละเอียดมี ปูนซีเมนต ์มวลรวมละเอียด (หินหรือทราย

บดละเอียด) และสารผสมเพิ่มเป็นองคป์ระกอบ เม่ือผสมน ้ าแลว้ สามารถน าไปใชง้านก่อผนงั งาน
ฉาบผนงั งานเทพื้น หรืองานอ่ืน ๆ ไดท้นัที  

2.1.1 ปูนซีเมนต์ (Cement) 
 ปูนซีเมนต์ (Cement) เป็นค าท่ีมาจากภาษาละติน (Latin) หมายถึง สารท่ีสามารถยึดติด
ของแข็งซ่ึงในท่ีน้ีคือ หินและทรายให้แข็งติดเป็นช้ินเดียวกนั (เริงศกัด์ิ นนทิเมธากุล และอภิศกัด์ิ 
จุฑาศิริวงศ์, 2549: 2) เม่ือน าไปผสมกับน ้ าจะแข็งตัว เพราะเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่น (Hydration 
Reaction) นิยมใช้เป็นวสัดุในการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร โดยปูนซีเมนต์นิยมน าไปใช้ทั้งใน
รูปแบบของ ซีเมนตเ์พสต,์ มอร์ตาร์ และคอนกรีต 

ซีเมนต์เพสต์ (Cement Paste) คือ สารผสมของ ปูนซีเมนต ์และน ้า 
มอร์ตาร์ (Mortar) คือ สารผสมของ ซีเมนตเ์พสต ์หินหรือทรายละเอียด และสารผสมเพิ่ม  

 คอนกรีต (Concrete) คือ สารผสมของ ซีเมนตเ์พสต ์หินหรือทรายหยาบ และสารผสมเพิ่ม 
ซ่ึงปูนซีเมนตท่ี์น ามาใชใ้นการศึกษาน้ีมี 2 ชนิด คือ  

 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement) ในมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด ์มอก. 15-2562 ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ “ ผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะเป็นผง ไดจ้ากการบดปูนเม็ด
กบัแคลเซียมซัลเฟตรูปใดรูปหน่ึงหรือหลายรูป อาจเติมหินปูน วสัดุผสมเพิ่มอนินทรีย ์และวสัดุผสม
เพิ่มอินทรียไ์ด ้

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (Hydraulic Cement) ในมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
ไฮดรอลิก มอก. 2594-2556 ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า “ ปูนซีเมนตท่ี์ก่อตวัและแข็งตวัเน่ืองจากการท า
ปฏิกิริยากบัน ้า และมีความสามารถท านองเดียวกนัน้ีเม่ืออยูใ่นน ้า”  

ตามท่ีสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยระบุว่า ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และปูนซีเมนต์ 
ไฮดรอลิก มีปูนเมด็ (Clinker) เป็นองคป์ระกอบหลกัร้อยละ 93 และร้อยละ 83 ตามล าดบั หรืออาจกล่าว
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ใหเ้ขา้ใจง่ายก็คือ ปูนซีเมนตไ์ฮดรอลิก คือ ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ท่ีลดปริมาณปูนเมด็ลงร้อยละ 10 
และแทนท่ีดว้ยวสัดุทดแทนอ่ืน 

กระบวนการผลติปูนซีเมนต์ 
 สูตรการผลิตปูนซีเมนต ์คือ สูตรการผลิตปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์มีกรรมวิธีการผลิต 2 แบบ 
คือ การผลิตแบบแห้ง (Dry Process) และการผลิตแบบเปียก (Wet Process) โดยในปัจจุบนันิยมใช้ 
การผลิตแบบแห้งเน่ืองจากตน้ทุนการผลิตต ่ากว่าและควบคุมคุณภาพไดดี้กว่า  (เริงศกัด์ิ นนทิเมธา
กุล และอภิศกัด์ิ จุฑาศิริวงศ,์ 2549: 9-10) 
 จากการศึกษาเร่ืองกระบวนการผลิตกว่าจะเป็นปูนซีเมนตข์องปูนซีเมนตเ์อเซียจากเวบ็ไซต ์
https://www.asiacement.co.th/th/discovering-cement สรุปไดด้งัน้ี 
 ข้ันท่ี 1 บดวัตถุดิบ 
 1.1) น าวตัถุดิบท่ีมีความช้ืนปกติแต่ละชนิดมาบดยอ่ยสภาพแหง้ ไดแ้ก่ หินปูน (Limestone) 
คือ วตัถุดิบหลกั หินดินดาน (Shale) ดินเหนียว (Clay) และศิลาแลงหรือแร่เหลก็ (Laterite)  
 1.2) น าวตัถุดิบแต่ละชนิดมาผสมในสภาพแห้งตามอตัราส่วนท่ีตอ้งการ และน ามาบดผสม
ท่ีหมอ้บดวตัถุดิบ (Raw Mill) ได ้วตัถุดิบส าเร็จ (Raw Meal) มีลกัษณะเป็นผงคลา้ยแป้งเก็บในไซโล 
 ขั้นท่ี 2 เผาวัตถุดิบได้ปูนเม็ด 
 2.1) วตัถุดิบส าเร็จถูกท าใหร้้อนขึ้นจากลมร้อนของเตาเผา (Kiln) เม่ืออุณหภูมิสูงขึ้นถึง 850  
องศาเซลเซียส  หินปูน (CaCO3) จะเกิดการสลายตวัใหก้๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) เรียกปฏิกิริยา
น้ีวา่  Decarbonization 

CaCO3   +   Heat                 CaO   +   CO2 
 2.2) ล าเลียงเขา้เตาเผาเผาจนอุณหภูมิสูงถึง 1,450 องศาเซลเซียส จะเกิดสารประกอบท่ีส าคญั
คือ ไตรแคลเซียมซิลิเกต (C3S) ไดแคลเซียมซิลิเกต (C2S) ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต (C3A) และเททระ
แคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต ์(C4AF) ซ่ึงจะหลอมตวัเขา้ดว้ยกนัเกิดเป็นปูนเมด็  
 2.3) ลดอุณหภูมิปูนเมด็เหลือ 100 องศาเซลเซียส และเก็บในไซโล  
 ขั้นท่ี 3 ผลติปูนซีเมนต์ชนิดต่าง ๆ 

ล าเลียงปูนเมด็เขา้สู่หมอ้ผสมเพื่อบดกบัส่วนผสมอ่ืน ๆ เช่น ยปิซัม่ (Gypsum) เถา้ลอย (Fly 
Ash) หินปูน (Limestone) และสารผสมเพิ่มอ่ืน ๆ ตามอตัราส่วนท่ีออกแบบไวใ้นปูนซีเมนต์แต่ละ
ชนิด เก็บในไซโล  รอการบรรจุ และขนส่งต่อไป 
 
 
 



6 

 ปูนเม็ด (Clinker) 
ปูนเม็ด ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก. 15-2562 ได้ให้

ความหมายไวว้่า “ ผลึกท่ีเกิดจากการเผาส่วนผสมต่าง ๆ จนรวมตวักนัสุกพอดี มีส่วนประกอบเคมี
ท่ีส าคญัคือ ไฮดรอลิกแคลเซียมซิลิเกต (Hydraulic calcium silicate) ” 
 ปูนเม็ด มีลักษณะเป็นก้อนค่อนข้างกลมมีสีเทาเข้มขนาดไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร มี
สารประกอบท่ีส าคัญคือ ไตรแคลเซียมซิลิเกต (C3S) ไดแคลเซียมซิลิเกต (C2S) ไตรแคลเซียม
อะลูมิเนต (C3A) และเททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต ์(C4AF)  
 

ธาตุท่ีอยูใ่นวตัถุดิบการผลิตปูนเมด็ 
O2  Ca  Si  Al  Fe 

 
                   

เกิดสารประกอบออกไซด์ 
CaO  SiO2  Al2O3  Fe2O3 

 
                                                 

เกิดสารประกอบหลกั 4 ชนิดในปูนเมด็ 
3CaO.SiO2 2CaO.SiO2 3CaO.Al2O3 4CaO.Al2O3.Fe2O3 

  (C3S)             (C2S)   (C3A)      (C4AF) 
 

                          
ปูนซีเมนต ์เช่น ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ปูนซีเมนตไ์ฮดรอลิก เป็นตน้ 

 
          

 
CSH Gel  Ca(OH)2 

ภาพท่ี 2.1 แสดงผงัการเปลี่ยนแปลงขององคป์ระกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ 
แหล่งท่ีมา:  เริงศกัด์ิ นนทิเมธากุล และอภิศกัด์ิ จุฑาศิริวงศ,์ 2549: 25. 

Heat  
 
 

Heat 1,450 องศาเซลเซียส 
 
 

ใส่สารผสมเพิ่มอ่ืน ๆ 
 

Hydration 
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 องค์ประกอบทางเคมีของวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต ได้แก่ หินปูน (Limestone) ดินขาว 
(Marl) และดินสอพอง (Chalk) มี CaCO3 มากกว่าร้อยละ 80 หินดินดาน (Shale) และดินด าหรือดิน
เหนียว (Clay) มี SiO2, Al2O3, Fe2O3 ในส่วนของวตัถุดิบท่ีใช้รอง ได้แก่ ทราย (Sand) มี SiO2 ดิน
แดง (High Alumina Clay) มี Al2O3 แร่เหลก็ (Iron Ore) และ ดินลูกรัง (Laterite) มี Fe2O3 เป็นตน้ จึง
ประกอบดว้ยสารประกอบออกไซดห์ลกัและรอง ตามตารางท่ี 2.1 และมีคุณสมบติัของสารประกอบ
หลกัทั้ง 4 ชนิดของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ตามตารางท่ี 2.2 
ตารางท่ี 2.1 แสดงสารประกอบออกไซด์หลกัและรองของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ 

สารประกอบออกไซด์หลกั ร้อยละโดยน ้าหนัก 
CaO 
SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 

60 – 67 
17 – 25 
3 – 8 

0.5 – 6.0 
สารประกอบออกไซด์รอง ร้อยละโดยน ้าหนัก 

MgO 
Na2O + K2O 

TiO2 
P2O5 
SO3 

0.1 – 5.5 
0.5 – 1.3 
0.1 -0.4 
0.1 – 0.2 

1 - 3 
แหล่งท่ีมา:  เริงศกัด์ิ นนทิเมธากุล และอภิศกัด์ิ จุฑาศิริวงศ,์ 2549: 24. 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงคุณสมบติัของสารประกอบหลกัทั้ง 4 ชนิดของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ 

สารประกอบหลกั ช่ือย่อ องค์ประกอบทาง
เคม ี

ร้อยละ
โดย

น ้าหนัก 

อัตราเร็วการ
เกิดปฏิกิริยา  
ไฮเดรช่ัน 

การพฒันา
ก าลังอัด 

ก าลังอัด
ประลัย 

ความร้อนจาก
ปฏิกิริยาไฮเดรช่ัน 

(จูล/กรัม) 

หมายเหตุ 

ไตรแคลเซียมซิลิเกต หรือ Alite 
(Tricalcium silicate) 

C3S 3CaO.SiO2 50 – 70 เร็ว (ชัว่โมง) เร็ว 
 (วนั) 

สูง 500 มีคุณสมบติัเหมือน
ปูนซีเมนตป์อร์ต

แลนด ์
ไดแคลเซียมซิลิเกต หรือ Belite 
(Dicalcium silicate) 

C2S 2CaO.SiO2 15 – 30 ชา้ (วนั) 
 

ชา้ 
(สัปดาห)์ 

 

ค่อนขา้ง
สูง 

250 - 

ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต 
(Tricalcium aluminate) 

C3A 3CaO.Al2O3 5 – 10 ทนัทีทนัใด เร็วมาก 
(วนัเดียว) 

ต ่า 850 ไม่เสถียรในน ้า 
แพซ้ลัเฟต 

เททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต ์
หรือ Celite  
(Tetracalcium aluminoferrite) 

C4AF 4CaO.Al2O3.Fe2O3 5 - 15 เร็วมาก (นาที) เร็วมาก 
(วนัเดียว) 

ต ่า 420 ท าใหปู้นซีเมนต ์
มีสีเทา 

แหล่งท่ีมา:  เริงศกัด์ิ นนทิเมธากุล และอภิศกัด์ิ จุฑาศิริวงศ,์ 2549: 27-28. 
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 ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดจ์ะใส่ยิปซ่ัม (Gypsum หรือ Calcium sulphate 
dihydrate หรือ CaSO4.2H2O) เติมเพื่อไปท าปฏิกิริยากับ C3A เกิดเป็น Calcium trisulphoaluminate 
ส่งผลให้ยืดระยะเวลาการแข็งตวัของปูนซีเมนต์ ปรับปรุงเร่ืองการหดตวั ความตา้นแรงอดัของ
ปูนซีเมนต ์แต่ตอ้งเติมในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาจาก Na2O, K2O, C3A และความละเอียด
ของปูนซีเมนต ์
 ปฏิกริิยาไฮเดรช่ัน (เริงศกัด์ิ นนทิเมธากุล และอภิศกัด์ิ จุฑาศิริวงศ์, 2549: 30-32) 
สมการของ C3S 
2(3CaO.SiO2) + 6H2O  3CaO.2SiO2.3H2O + 3Ca(OH)2 
     ท าหนา้ท่ีเป็นตวัประสาน  เป็นด่าง pH 12.5 
     และเพิ่มความแขง็แรง  ช่วยป้องกนัเหลก็ 
สมการของ C2S 
2(2CaO.SiO2) + 4H2O  3CaO.2SiO2.3H2O +   Ca(OH)2 
     ท าหนา้ท่ีเป็นตวัประสาน  เป็นด่าง pH 12.5 
     และเพิ่มความแขง็แรง  ช่วยป้องกนัเหลก็ 
สมการของ C3A 
3CaO.Al2O3 + 6H2O  3CaO.Al2O3.6H2O + 3Ca(OH)2 
ในกระบวนการบดจะใส่ยปิซัม่เขา้ไปเพื่อท าปฏิกิริยากบั C3A ดงัสมการ 
3CaO.Al2O3 + CaSO4.2H2O  3CaO.Al2O3.3 CaSO4.31H2O  
        ยปิซัม่   Ettringite 
สมการของ C4AF 
4CaO.Al2O3.Fe2O3  +  CaSO4.2H2O  +  Ca(OH)2             3CaO(Al2O3, Fe2O3).3CaSO4 
   ยปิซัม่                Sulphoaluminate และ Sulphoferrite 

2.1.2 มวลรวม (Aggregate) 
 มวลรวม ในวงการปูนซีเมนตจ์ะใชก้ล่าวถึง หิน และทรายเป็นหลกัท่ีใชผ้สมกบัปูนซีเมนต ์
โดยคุณสมบติัท่ีส าคญัคือ เป็นวสัดุเฉ่ือยต่อการท าปฏิกิริยาเคมี เพื่อไม่ส่งผลต่อคุณสมบติัท่ีดีของ
ซีเมนตเ์พสต ์มอร์ตาร์ และคอนกรีตนัน่เอง 
 สามารถจ าแนกโดยใชข้นาดเป็นเกณฑ ์แบ่งได ้2 ชนิด คือ 
 1)  มวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate) คือ มวลรวมท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 4.75 มิลลิเมตร 
หรือคา้งบนแร่งเบอร์ 4  
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 2) มวลรวมละเอียด (Fine Aggregate) คือ มวลรวมท่ีมีขนาดอยู่ระหวา่ง 0.075 – 4.75 มิลลิเมตร 
หรือ ผา่นแร่งเบอร์ 4 แต่คา้งบนแร่งเบอร์ 200   
 หินท่ีนิยมน ามาผสมกบัมอร์ตาร์ และคอนกรีต คือ หินปูน (Limestone) เป็นหินตะกอนเกิด
จากการทบัถมของซากสัตวท์ะเล แหล่งผลิตส าคญัอยู่ท่ีสระบุรี ราชบุรี ชลบุรี ก าแพงเพชร ล าปาง 
เลย และนครศรีธรรมราช (เริงศกัด์ิ นนทิเมธากุล และอภิศกัด์ิ จุฑาศิริวงศ,์ 2549: 129) 
 กระบวนการผลติหิน  

1) ส ารวจและขอสัมปทาน 
2) ระเบิดหินจากภูเขา 
เร่ิมจากใช้เคร่ืองเจาะรูเขา้ไปในเน้ือหิน ฝังวตัถุระเบิด ไดแ้ก่ เช้ือปะทุ ดินระเบิดแรงสูง 

และปุ๋ ยแอมโมเนียมไนเตรท ปริมาณท่ีใช้ขึ้นกับปริมาณและขนาดของหินท่ีตอ้งการ โดยน าไป
ออกแบบขนาดของรู (1.5 – 2 น้ิว) จ านวนรู และระยะห่างในการฝังระเบิด 

3) ย่อยหินให้มีขนาดที่ต้องการ 
 3.1)  คดัเศษดินท่ีปะปนมาออก โดยใชต้ะแกรงคดัดิน (Grizzly Bar) ช่องกวา้ง 4 – 6 น้ิว 
 3.2)  ย่อยหินขั้นท่ี 1 (Primary Stage) ให้มีขนาดเล็กลงเหลือ 60 – 90 เซนติเมตร โดยนิยม
         ใชแ้บบ Jaw Crusher  
 3.3)  ยอ่ยหินขั้นท่ี 2 (Secondary Stage) ใหมี้ขนาดเลก็ลงเหลือ 5 เซนติเมตร ถึง เป็นฝุ่ นหิน 
         โดยนิยมใชแ้บบ Cone Crusher 
 3.4)  ย่อยหินขั้นท่ี 3 (Tertiary Stage) น าหินท่ีมีขนาดใหญ่กว่าท่ีตอ้งการย่อยซ ้ า โดยถา้ใช้
         แบบ Impact Crusher จะไดหิ้นท่ีมีรูปร่างเหล่ียมกลมกวา่เคร่ืองยอ่ยแบบอ่ืน 
 3.5)  คดัแยกหินดว้ยตะแกรงร่อนหิน (Vibrating Screen) ขนาด 1, 3/4, 1/2, 3/8 และ 3/16 น้ิว 
         โดยเรียงล าดบัตะแกรงตามน้ีจากบนถึงล่าง 
 3.6)  ผสมหิน (Blending) ใหไ้ดส้ัดส่วนตาม ASTM C33   
          (เริงศกัด์ิ นนทิเมธากุล และอภิศกัด์ิ จุฑาศิริวงศ,์ 2549: 132-133) 

จากการประมาณการเร่ืองปริมาณส ารองของหินปูนในประเทศไทยใน “รายงานการศึกษา 
การศึกษาแนวทางการจดัการเศษส่ิงก่อสร้างส าหรับประเทศไทย” โดยความร่วมมือของ 3 ฝ่าย คือ 
กรมควบคุมมลพิษ ส านักงานความร่วมมือทางวิชาการเยอรมนั (German Technical Cooperation) 
และมหาวิทยาลยัมหิดล พบว่า มีปริมาณหินปูนส ารองใชใ้นอุตสาหกรรมก่อสร้างในแต่ละภาคเทียบ
กบัปริมาณการใชใ้นแต่ละปีโดยใชฐ้านปี 2548 แสดงตามภาพท่ี 2.2  
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ภาพท่ี 2.2 แสดงปริมาณส ารองหินปูนส าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย โดยใชฐ้านปี 2548 
ในการค านวณ 

แหล่งท่ีมา:  กรมควบคุมมลพิษ, 2563: 1-6. 
โดยกระบวนการผลิตหินนั้นก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
1)  ฝุ่น มีแหล่งก าเนิดจากการระเบิดหิน การยอ่ยหิน และการขนส่ง โดยฝุ่ นส่วนใหญ่มีขนาดเลก็  
     กวา่ 10 มิลลิเมตร (PM 10) ส่งผลก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนร าคาญกบัชุมชนรอบขา้ง 
2)  เสียงและการส่ันสะเทือน เกิดจากการระเบิดหิน การยอ่ยหิน และการขนส่ง 
3)  มลพษิทางอากาศ อาจเกิดจากการระเบิดหินดว้ย ANFO ท าใหเ้กิดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์  
     (NO2) ก๊าซไนโตรเจนมอนอกไซด ์(NO) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO)   
4)  ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ท าใหเ้กิดการปนเป้ือนของน ้าผิวดิน พื้นท่ีแหล่งอาหารถูกท าลาย และ     
     ความหลากหลายทางชีวภาพถูกท าลาย 
5)  ผลกระทบต่อทัศนียภาพ ท าใหไ้ม่น่ามอง  
6)  ผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรม ท าใหแ้ผน่ดินทรุด และเกิดฝุ่ นด่างซ่ึงอาจท าลายส่ิงก่อสร้าง  
     ทางประวติัศาสตร์ได ้
7)  ลดปริมาณทรัพยากรธรรมชาติท่ีสะสมไว้ใช้ในอนาคต อาจส่งผลใหเ้กิดภาวะขาดแคลนและ      
     ส่งผลใหร้าคาสูงขึ้นในอนาคต 
 กระบวนการผลติทราย 
 ทรายเกิดจากกระบวนการสลายตัวของหิน โดยมีควอร์ตซ์ (Quartz) เป็นองค์ประกอบ
ส าคญัของทราย ในประเทศไทยทรายท่ีใชส่้วนใหญ่เป็น “ทรายบก” และ “ทรายแม่น ้า” หรือท่ีเรียก
รวมกนัวา่ “ทรายน ้าจืด” ซ่ึงท าใหมี้ปริมาณคลอไรดต์ ่า  
 ในปัจจุบันนิยมใช้ทรายบกเน่ืองจากต้นทุนการผลิตต ่า  โดยใช้กระบวนการผลิตด้วย
เคร่ืองจกัรเน่ืองจากสามารถควบคุมขนาดของทรายและทรายท่ีไดมี้ความสะอาดสูง ท าใหไ้ดท้รายท่ี
คุณภาพตามท่ีตอ้งการ โดยกระบวนการเร่ิมจากการส ารวจแหล่งทรายอาจใช้วิธีทางธรณีวิทยา 
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(Geological Survey) หรือ วิธีทางดาวเทียม (Satellite Survey) จากนั้ นขออนุญาตจากกรมท่ีดิน 
กระบวนการผลิตเร่ิมจากการเปิดหนา้ดินถึงชั้นทราย โดยชั้นทรายแรกท่ีพบจะใชเ้ป็นทรายถมท่ี ชั้น
ทรายต่อมาจะน าไปผลิตเป็นทรายหยาบและทรายละเอียด สร้างใหมี้สภาพเป็นแอ่งน ้าขนาดใหญ่น า
เรือดูดทรายขึ้นมาส่งเขา้เคร่ือง Feedbox เพื่อคดัเศษหิน เศษไม ้และเศษกรวยท่ีไม่ตอ้งการออกไป 
จากนั้นผ่านตะแกรงร่อน (Screen) คดัขนาดทรายท่ีใหญ่เกินไปออกและส่งทรายท่ีผ่านตะแกรงเข้า
เคร่ือง Classifying Tank เพื่อผสมขนาดคละของทรายให้ไดต้ามตอ้งการ ท าความสะอาดทรายและ
ดึงน ้าออกจากทราย (เริงศกัด์ิ นนทิเมธากุล และอภิศกัด์ิ จุฑาศิริวงศ,์ 2549: 134-139) 
 มวลรวมรีไซเคิล (Recycled Aggregate) 

เศษมอร์ตาร์และเศษคอนกรีตเหลือทิ้งท่ีมีแหล่งก าเนิดจากห้องปฏิบติัการนั้นเป็นเพียงส่วน
นอ้ย เม่ือเทียบกบัเศษคอนกรีตเหลือทิ้งจากการปลูกสร้าง การซ่อมแซ่ม และการร้ือถอนส่ิงก่อสร้าง
ซ่ึงมีปริมาณถึงร้อยละ 57 – 89 ของเศษวสัดุก่อสร้างเหลือทิ้งทั้งหมด (กรมควบคุมมลพิษ, 2563: 3 -
10 ถึง 3 - 11) ซ่ึงเกิดจาก คอนกรีตหัวเสาเข็ม คอนกรีตผสมเสร็จคา้งป๊ัม คอนกรีตเหลือเท และคอนกรีต
ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ เป็นตน้  (กรมควบคุมมลพิษ, 2563: 5-4) 

การน าเศษคอนกรีตเหล่าน้ีมาใชป้ระโยชน์เป็นมวลรวมรีไซเคิล ช่วยลดการท าลายแบบผิด
กฎหมาย ลดการใช้พื้นท่ีฝังกลบซ่ึงมีผลท าให้ประโยชน์ในการใช้ท่ีดินลดลง ลดค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งและก าจดัของเสียถา้สามารถใช้มวลรวมละเอียดในสถานท่ีก่อเศษส่ิงก่อสร้างได ้ลดการใช้
มวลรวมละเอียดจากธรรมชาติซ่ึงถูกน ามาใช้ในงานก่อสร้างถึงร้อยละ 80 ท าให้สามารถอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติไวใ้ชใ้นอนาคตได ้ลดการใช้พลงังานในกระบวนการผลิตมวลรวมจากแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบท่ีเกิดกบัประชาชนในพื้นท่ีทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม เช่น ฝุ่ น เสียง แรงสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ น ้ า และดิน ท าให้ประชาชน
ในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้ น อีกทั้ งท าให้เกิดการวิจัยและพัฒนาการน าของเสียกลับมาเข้า
กระบวนการผลิตใหม่ และสร้างงานใหม่ใหก้บับุคลากรในอุตสาหกรรมรีไซเคิล 
 แต่ก็ตอ้งยอมรับว่าการน าเศษคอนกรีตเหล่าน้ีมาใชผ้ลิตมวลรวมรีไซเคิลมีขอ้จ ากดั เน่ืองจาก 
มวลรวมรีไซเคิลจะมีความแปรปรวนของคุณสมบติัของวสัดุมากกว่ามวลรวมจากธรรมชาติ อาจ
ส่งผลให้คุณภาพผลิตภณัฑม์อร์ตาร์ท่ีใชม้วลรวมรีไซเคิลเป็นวตัถุดิบในการผลิตนั้น มีคุณภาพไม่
สม ่าเสมอและตน้ทุนจากเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบดย่อยเศษคอนกรีตในการผลิต พลงังานท่ีใชใ้นการ
บดย่อยอาจท าให้ตน้ทุนการผลิตสูงกว่าการใชม้วลรวมธรรมชาติเป็นวตัถุดิบเสียอีก อีกทั้งประเทศ
ไทยยงัมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้ในการผลิตส ารองอยู่มากจึงไม่เป็นการคุม้ค่าในการลงทุน ใน
สถานการณ์ปัจจุบนัน้ี 
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2.1.3 น ้า (Water) 
 น ้ า มีหน้าท่ีส าคญัคือ ท าให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ก่อให้เกิดการแข็งตวัตามความตอ้งการ 
ท าหนา้ท่ีหล่อล่ืนให้มอร์ตาร์มีคุณสมบติัตามตอ้งการ และเป็นตวัประสานปูนซีเมนตแ์ละมวลรวม
ละเอียดใหย้ดึเกาะกนัไดดี้ 

2.1.4 สารผสมเพิม่ (Admixture) 
 สารผสมเพิ่ม ในท่ีน้ีคือ สารอ่ืนใดท่ีไม่ใช่ ปูนซีเมนต ์มวลรวมละเอียด และน ้ า ใส่ลงไปใน
มอร์ตาร์เพื่อใหไ้ดคุ้ณสมบติัของมอร์ตาร์ท่ีตอ้งการ ในการศึกษาคร้ังน้ีมีสารท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 Cellulose Ethers (CEs) เป็นพอลิเมอร์ท่ีสามารถละลายน ้ าได้นิยมใช้ในการปรับปรุง
คุณสมบติัของมอร์ตาร์ เน่ืองจากคุณสมบติัเพิ่มความอุม้น ้า เป็นสารเพิ่มความขน้ (Jian Li , Ru Wang and 
Lei Li, 2021:1) และการยึดติดของมอร์ตาร์ โดย Hydroxypropyl methyl cellulose หรือ HPMC เป็น
สารพอลิเมอร์ท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย (Ning Chen, Peiming Wang, Liqun Zhao and Guofang Zhang, 
2020: 1)  HPMC เป็น Nonionic Polymer เม่ือสัมผสัน ้ าเกิดการพองตวัอย่างรวดเร็ว หนืด และเกิด
ฟิล์มใส จึงมีคุณสมบติัเป็นสารเพิ่มความหนืด (Viscosity-Enhancing Agent) และเป็นสารก่อฟิลม์ 
โดย HPMC มีทั้งหมู่แทนท่ี Methyl group และ Hydroxyalkyl group สามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจน
กับโมเลกุลของน ้ าได้ และท าให้มีสภาพการไหลแบบ Pseudoplastic Flow หรือ Plastic Flow 
(สถาพร น่ิมกุลรัตน์, 2548: 85-90) โดย HPMC จะก่อตวัเป็นฟิลม์ ยดึเกาะบนพื้นผิวของซีเมนต ์และ
ทราย (Ning Chen, Peiming Wang, Liqun Zhao and Guofang Zhang, 2020: 15) 

 

ภาพท่ี 2.3 แสดงโครงสร้างโมเลกุลของ HPMC 
แหล่งที่มา:  Xiaoling Qu and Xuguang ZhaoXia, 2017: 218. 
 Redispersible Polymer Powder (RPP) หรือ Glue Powder (กาวผง) มีท่ีมาจาก
การพัฒนาปูนกาวติดกระเบ้ืองเซรามิคซ่ึงเดิมจะใช้คุณสมบัติของปูน ทราย และน ้าในการ
ยึดติดซ่ึงมีข้อเสีย คือ แรงยึดเกาะน้อย ไม่อุ้มน ้า แข็งไม่ยืดหยุ่น และฉาบหนา แต่เม่ือเติม
สารผสมเพิ่มลงไปในมอร์ตาร์จะช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะ ลดการหดตัว และลดการดูดซึมน ้า 
(Mashrafi Bin Mobarak, Md. Sahadat Hossain, Monika Mahmud and Samina Ahmed, 
2021: 1) 
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Air Entraining Agent (AEA) หรือ สารกระจายกักฟองอากาศ  มีคุณสมบัติลดแรง
ดึงผิวของน ้ าลง ท าให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็กกระจายตัว คงตัว และสม ่าเสมอ (เริงศ ักด์ิ  
นนทิเมธากุล และอภิศักด์ิ จุฑาศิริวงศ์, 2549: 183) เม่ือผสมในมอร์ตาร์ช่วยให้ฉาบล่ืน ฉาบ
ง่ายสะดวกในการใช้งานจริง   

2.2 มาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มอร์ตาร์ 
2.2.1 มอร์ตาร์ส าหรับฉาบ มอก. 1776-2560 

 วสัดุท่ีถูกฉาบใน มอก. น้ี หมายถึง ฉาบผนังอิฐก่อสร้างสามญั ฉาบผนังคอนกรีตบล็อก 
ฉาบผิวโครงสร้างคอนกรีต หรืออ่ืน ๆ แต่ไม่รวมฉาบผนังคอนกรีตมวลเบา  
 มอก. ฉบับน้ีได้ในค านิยาม “มอร์ตาร์ส าหรับฉาบ” ไว้ดังน้ี  

“ของผสมท่ีได้จากการผสมปูนซีเมนต์หรือปูนซีเมนต์ผสมแร่ผสมเพิ่มและ
มวลรวมละเอียดเข้าด้วยกัน และอาจมีสารผสมเพิ่มหรือสีด้วยก็ได้ เม่ือจะใช้
งานต้องน าไปผสมน ้าให้ข้นเหลวตามท่ีต้องการ ใช้ส าหรับฉาบผนังก่อหรือ
ผิวคอนกรีตด้วยการฉาบชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้ เพื่อให้ได้ความหนา
ตามท่ีก าหนด” 
โดย มอก. 1776-2560 แนะน าขนาดมวลรวมละเอียด ตามตารางท่ี 2.3  

ตารางท่ี 2.3 แสดงขนาดมวลรวมละเอียดของมอร์ตาร์ส าหรับฉาบตาม มอก. 1776 - 2560 แนะน า 

ขนาดแร่ง ส่วนท่ีผ่านแร่ง ร้อยละโดยน ้าหนัก 

ทราย หินบดหรือทรายบด 
4.75 มิลลิเมตร 100 100 
2.36 มิลลิเมตร 95 – 100 95 – 100 
1.18 มิลลิเมตร 70 – 100 70 – 100 

600 ไมโครเมตร 40 – 75 40 – 75 
300 ไมโครเมตร 10 - 35 20 – 40 
150 ไมโครเมตร 2 – 15 10 – 25 
75 ไมโครเมตร 0 - 5 0 - 10 

แหล่งท่ีมา:  มอก. 1776-2560, 2560: 2. 
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การแบ่งประเภทมอร์ตาร์ตามพื้นผิวท่ีฉาบ เป็น 2 แบบ  คือ 
1) มอร์ตาร์ส าหรับฉาบแบบฉาบผนังก่อ ท่ีก่อดว้ยอิฐก่อสร้างสามญั หรือคอนกรีตบล็อก 

แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
1.1)  ชนิดทั่วไป สัญลกัษณ์ท่ีใชค้ือ MA-I ใชส้ าหรับงานฉาบผนงัก่อท่ีใหง้านผิวฉาบทัว่ไป 
1.2)  ชนิดละเอยีด สัญลกัษณ์ท่ีใชค้ือ MA-II ใชส้ าหรับงานฉาบผนงัก่อท่ีใหง้านผิวละเอียด 
2) มอร์ตาร์ส าหรับฉาบแบบฉาบผิวคอนกรีต สัญลกัษณ์ท่ีใชค้ือ CO ใชส้ าหรับงานตกแต่ง

พื้นผิวคอนกรีต 
มอก. 1776-2560 ระบุคุณสมบัติท่ีต้องการ ไวด้งัน้ี 

 1)  ลกัษณะท่ัวไป 
      ตอ้งเป็นผงและแหง้ ถา้จบัเป็นกอ้นตอ้งใชน้ิ้วมือบ้ีออกได ้
 2)  ความต้านแรงอดัเฉลี่ย (Compressive Strength) ท่ีอายุ 28 วัน  
      ของกอ้นลูกบาศกข์นาด 50 มิลลิเมตร ทดสอบตาม มอก. 2752 เล่ม 12โดยใชอ้ตัราส่วน
มอร์ตาร์ต่อน ้ าท่ีผูผ้ลิตแนะน า และค่าเฉล่ียของกอ้นลูกบาศกท์ั้ง 3 กอ้นตอ้งไม่นอ้ยกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด
ตามตารางท่ี 2.4 

ตารางท่ี 2.4 แสดงเกณฑก์ าหนดความตา้นแรงอดัเฉล่ียของมอร์ตาร์ส าหรับฉาบ มอก.1776-2560 

แบบ เกณฑ์ก าหนด (เมกะปาสคัล) 

ฉาบผนงัก่อ 2.5 
ฉาบผิวคอนกรีต 5.0 

แหล่งท่ีมา:  มอก. 1776-2560, 2560: 3. 
 3)  ความอุ้มน ้า (Water Retention) 
      ทดสอบตาม ASTM C1506 ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 
 4)  ระยะเวลาก่อตัว (Setting Time) 
      ทดสอบตาม ASTM C807 ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 60 นาที 
 5)  แรงยึดเกาะเฉลีย่ (Bond Strength) ท่ีอายุ 28 วัน 
      ทดสอบตาม ASTM C952 โดยวิธี Crossed Brick Test ขนาด 80 x 160 x 50 มิลลิเมตร 
จ านวน 3 ชุดตวัอยา่ง โดยใชอ้ตัราส่วนมอร์ตาร์ต่อน ้าท่ีผูผ้ลิตแนะน า และค่าแรงยดึเกาะเฉล่ียตอ้งไม่
นอ้ยกวา่เกณฑก์ าหนดตามตารางท่ี 2.5 
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ตารางท่ี 2.5 แสดงเกณฑก์ าหนดแรงยดึเกาะเฉล่ียของมอร์ตาร์ส าหรับฉาบ มอก. 1776-2560 

แบบ เกณฑ์ก าหนด (เมกะปาสคัล) 
ฉาบผนงัก่อ 0.15 

ฉาบผิวคอนกรีต 0.2 
แหล่งท่ีมา:  มอก. 1776-2560, 2560: 3. 

มาตรฐาน ASTM (ASTM standards) เป็นมาตรฐานวิธีการทดสอบคุณสมบติัของวสัดุ ท่ี
นิยมใช้และไดรั้บการยอมรับทัว่โลก จดัท าโดย ASTM International เดิมใช้ช่ือ American Society 
for Testing and Materials (ASTM) จดัตั้งเม่ือปี 2441 เป็นสมาคมวิชาชีพเฉพาะทางดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีโดยในมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมไทยนิยมใชเ้ป็นมาตรฐานดดัแปร 

2.2.2  มาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบปูนซีเมนต์มาตรฐานเลขท่ี มอก. 2752 
เล่ม 12 วิธีทดสอบความต้านแรงอดัของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลกิ 
มอก. 2752 เล่ม 12 ดดัแปรจาก ASTM C109 ซ่ึงเป็นมาตรฐานวิธีทดสอบหาความตา้น

แรงอดัของมอร์ตาร์ โดยหล่อกอ้นทดสอบลูกบาศกข์นาด 50 x 50 x 50 มิลลิเมตร ตวัอยา่งละ 3 กอ้น 
จากนั้นน าไปเขา้ตูบ้่มท่ีอุณหภูมิ 23  องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพนัธ์มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 95 
จนครบ 24 ชัว่โมงแกะออกจากแบบหล่อ น าไปแช่ในน ้าปูนใสอ่ิมตวัเก็บรักษาไวใ้นตูบ้่มท่ีอุณหภูมิ 23 
± 2 องศาเซลเซียส เม่ือครบอายุทดสอบน าไปทดสอบดว้ยเคร่ืองทดสอบความตา้นแรงอดัประเภท 
ไฮดรอลิกท่ีมีความถูกตอ้งของแรงกดท่ีร้อยละ ± 1.0 ผิวหน้าแป้นสัมผสักอ้นมีค่า Rockwell Hardness 
Number ไม่นอ้ยกวา่ 60 HRC ใชอ้ตัราการกดในช่วง 900 – 1,800 นิวตนัต่อวินาที 

2.2.3 ASTM C1506-17 : Standard Test Method for Water Retention of Hydraulic 
Cement-Based Mortars and Plasters 
ความอุม้น ้า คือ ความสามารถในการกกัเก็บน ้ าของมอร์ตาร์ โดยในมอก. 1776-2560 

ก าหนดเกณฑท่ี์ร้อยละ 75 เน่ืองจากถา้มีค่าต ่ากว่าน้ี เม่ือน าไปใชง้านจริงอาจเกิดการแตกร้าวขึ้น น ้ า
ท่ีผสมมอร์ตาร์นอกจากจะใชท้ าปฏิกิริยาไฮเดรชัน่เพื่อให้เกิดการแข็งตวัแลว้ก็จะมีบางส่วนถูกพื้นผิว
อิฐหรือพื้นผิวก าแพงดูดซับน ้ าไปอีกดว้ย ถา้น ้ าไม่เพียงพอในการท าปฏิกิริยาก็จะส่งผลกระทบต่อ
ความตา้นแรงอดั แรงยดึเกาะระหว่างมอร์ตาร์กบัพื้นผิวท่ีถูกฉาบลงไป และระยะเวลาการแขง็ตวัถา้
แขง็ตวัเร็วไปก็จะท าใหช่้างประสบปัญหาในการน าไปใชง้าน  

เป็นมาตรฐานวิธีทดสอบหาค่าความอุม้น ้ าท าไดโ้ดยผสมมอร์ตาร์และน ้ าดว้ยเคร่ืองผสม
ตาม ASTM C305 หล่อลงแบบหล่อบนจานกระแทก และยกแบบหล่อขึ้นเพื่อหาค่าการไหลแผ ่จ านวน 
25 คร้ังในเวลา 15 วินาที จากนั้นใช ้Flow Caliper วดั 4 ค่า โดยผลรวมของค่าการไหลแผเ่ร่ิมตน้ตอ้ง
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อยูใ่นช่วง 110 ± 5 ถา้ไม่อยูใ่นช่วงตอ้งปรับค่าน ้ าและเร่ิมกระบวนการใหม่ทั้งหมด เม่ือไดค้่าการไหลแผ่
เร่ิมตน้อยู่ในช่วง 110 ± 5 แลว้ น าไปผสมใหม่อีกคร้ังเป็นเวลา 15 วินาที จากนั้นน าไปเขา้เคร่ืองดูด
สุญญากาศเป็นเวลา 60 วินาที แลว้น ามาเขา้เคร่ืองหาค่าการไหลแผ่อีกคร้ังหลงัเขา้เคร่ืองสุญญากาศ
แลว้ วดัค่าการไหลแผ่หลงัเขา้เคร่ืองดูดสุญญากาศ จากนั้นน าค่าท่ีไดม้าค านวณหาค่าร้อยละความ
อุม้น ้า  

2.2.4 ASTM C952-12 : Standard Test Method for Bond Strength of Mortar to 
Masonry Units (Withdrawn 2018) 
เป็นมาตรฐานวิธีทดสอบหาแรงยดึเกาะระหวา่งมอร์ตาร์กบักอ้นคอนกรีตแบบ 

Crossed Brick Test น ามอร์ตาร์ผสมน ้าดว้ยเคร่ืองผสมตาม ASTM C305 โดยเทมอร์ตาร์บนแบบ
หล่อท่ีวางบนกอ้นคอนกรีตขนาด 80 x 160 x 50 มิลลิเมตร จากนั้นประกบกอ้นคอนกรีตท่ีขนาด
เท่ากนับนมอร์ตาร์ในลกัษณะรูปกากบาท เก็บไวจ้นครบอายทุดสอบแลว้ท าการกดตวัอยา่งท่ีอตัรา 
2.7 กิโลนิวตนั/นาที 

2.2.5 ASTM C807-20 : Standard Test Method for Time of Setting of Hydraulic 
Cement Mortar by Modified Vicat Needle 
เป็นมาตรฐานวิธีทดสอบหาระยะเวลาก่อตวัท าได ้โดยผสมมอร์ตาร์และน ้ าดว้ยเคร่ือง

ผสมตาม ASTM C305 น าไปเขา้เคร่ืองวดัการหยุบตวัของมอร์ตาร์โดยใช้เข็ม Modified Vicat ตอ้งมี
ค่าการหยุบตวัอยู่ท่ี 20 ± 4 มิลลิเมตร จากนั้นน าไปเขา้ตูบ้่มท่ีอุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส ความช้ืน
สัมพนัธ์มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 95 จากนั้นวดัทุก 30 นาที ดว้ยเขม็ Vicat ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 
2 มิลลิเมตร และเม่ือมอร์ตาร์เร่ิมเซตตวัก็วดัทุก 10 นาที ระยะเวลาก่อตวัคือระยะการหยุบตวัของเข็ม
ท่ี 10 มิลลิเมตร 

2.3 เศรษฐกจิหมุนเวียน (Circular Economy) 
 ในอดีตท่ีผา่นมา การขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจเนน้การน าทรัพยากรมาใชเ้พื่อการผลิต หรือ
เรียกกวา่ “เศรษฐกจิเส้นตรง (Linear Economy)” คือ Take-Make-Dispose ไม่ไดค้  านึงถึงการน าขยะ
กลบัมาเขา้กระบวนการผลิตอีกคร้ัง เพียงแต่ทิ้งเป็นของเสียหรือส่งเขา้กระบวนการก าจดัเท่านั้น จึง
ส่งผลให้ในอนาคตเกิดปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบและปัญหามลพิษ  หลายประเทศจึงกลบัมาให้ความ
สนใจ “เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” คือ Make-Use-Return มากขึ้น โดยเปล่ียนจาก
น าไปก าจดัเป็นน ากลบัมาใชใ้หม่รอบสองในกระบวนการผลิตแทน เปรียบเสมือนปิดวงจรของเสีย 
หรือ Zero Waste  นั่นเอง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, 2562: 11-12) 
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ภาพท่ี 2.4 แสดงเปรียบเทียบเศรษฐกิจเส้นตรงและเศรษฐกิจหมุนเวียน 
แหล่งท่ีมา:   กระทรวงอุตสาหกรรม, 2563: 3. 
 เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คือ ระบบเศรษฐกิจท่ีค านึงถึงการน าทรัพยากร
ท่ีถูกใชแ้ลว้ น ากลบัเขา้มาสู่กระบวนการผลิตอีกคร้ัง โดยมีเป้าหมายให้ขยะเป็นศูนย ์(Zero Waste) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการบรรลุเป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (SDGs) เป้าหมายท่ี 12 แผนการบริโภคและ
การผลิตท่ีย ัง่ยืน โดยส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลเพื่อลดขยะในภาคอุตสาหกรรม และเป้าหมายท่ี 13   
การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นสาเหตุของ
ภาวะโลกร้อน  
 หลักการส าคัญเศรษฐกิจหมุนเวียนมี 3 ประการ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, 2562: 15) คือ 
1)  การรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพทุนดา้นทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Capital) 
2)  การใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดดว้ยการหมุนเวียนวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์ 
3)  การรักษาประสิทธิภาพระบบและลดผลกระทบเชิงลบ (Negative Externalities) 

แนวคิดน้ีไม่ใช่เร่ืองใหม่ ประเทศท่ีพฒันาแลว้ไดมี้การน าแนวคิดน้ีไปก าหนดนโยบายและ
แผนด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองเร่ือยมา เช่น สหภาพยโุรป เยอรมนี จีน และญ่ีปุ่ น เป็นตน้ 
 ในปี 2558 สหภาพยุโรปเสนอแนวคิด “Industry 2020 in the Circular Economy” มี 4 ดา้น 
คือ ด้านการผลิต (Production) ด้านการบริโภค (Consumption) ด้านการจัดการของเสีย (Waste 
Management) และดา้นการใชว้ตัถุดิบทุติยภูมิ (Secondary Raw Material) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
ไดน้ าแนวคิดน้ีมาเป็นกรอบท่ีใช้ในการพฒันาภาคอุตสาหกรรมไทย ภายใตวิ้สัยทศัน์ “Maximize 
Economy Value + Minimize Social & Environment Impact” ดงัน้ี 
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 1)  ด้านการผลติ (Production) 
  - ใชว้ตัถุดิบท่ียอ่ยสลายได ้
  - ออกแบบสินคา้ใหใ้ชไ้ดน้าน เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และซ่อมแซ่มได ้
  - ใชว้ตัถุดิบท่ีน ามารีไซเคิลใหม่ได ้
 2)  ด้านการบริโภค (Consumption) 
  - ปลูกฝังแนวคิด Circular Economy ใหแ้ก่ ผูบ้ริโภค 
  - มีนโยบายจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 3)  ด้านการจัดการของเสีย (Waste Management) 
  - ใชร้ะบบจดัการกากอุตสาหกรรม 4.0 เช่น ใหผู้ผ้ลิตรับผิดชอบจดัการของเสียและ
     ซากผลิตภณัฑ ์
 4)  ด้านการใช้วัตถุดิบทุติยภูมิ (Secondary Raw Material) 
  - ส่งเสริมกระบวนผลิตท่ีน าวตัถุดิบใชแ้ลว้มาเขา้สู่กระบวนการผลิตอีกคร้ัง 
  - ก าหนดนโยบายเฉพาะส าหรับของเสียท่ีน ามาเป็นวตัถุดิบได ้เช่น พลาสติก เหลก็
     แกว้ และวสัดุก่อสร้าง เป็นตน้ 
  - พฒันามาตรฐานส าหรับวตัถุดิบทุติยภูมิ 

 

ภาพท่ี 2.5 แสดงแนวทางการด าเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศต่าง ๆ 
แหล่งท่ีมา:  คณะกรรมาธิการพาณิชยแ์ละการอุตสาหกรรม วุฒิสภา, 2563: 20. 
 โดยในปี 2561 สหภาพยุโรปประกาศใช ้“แผนการพฒันาเศรษฐกิจหมุนเวียน 2018 Circular 
Economy Action Package” โดยครอบคลุมเร่ือง การลดขยะพลาสติก (Plastic Waste) การลดการฝัง
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กลบขยะ (Landfill) และการเพิ่มปริมาณการรีไซเคิล (Recycle) (คณะกรรมาธิการพาณิชยแ์ละการ
อุตสาหกรรม วุฒิสภา, 2563: 19-22) 
 ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนช่วยท าให้การใชแ้หล่งวตัถุดิบจากธรรมชาติ (Primary Raw Materials) 
ลดลง เน่ืองจากการน าวตัถุดิบกลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) การน าวตัถุดิบมาใชซ้ ้ า (Reuse) การใชว้ตัถุดิบ
ในการผลิตนอ้ยลง การเลือกใชพ้ลงังานทดแทนแทนการใชพ้ลงังานฟอสซิส การเลือกใชว้ตัถุดิบท่ี
ประหยดัพลงังานและปลอดสารพิษ และท าใหผ้ลกระทบภายนอกเชิงลบ (Negative Externality) ลดลง 
เช่น ลดการปล่อยสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นตน้ 
 ประเทศไทย ไดเ้ร่ิมน าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชใ้นการพฒันาอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ตน้จนจบ เช่น การน า BIM (Building Information Modeling) มาใชใ้นการออกแบบ
ท าให้ผูอ้อกแบบ ผูรั้บเหมา และลูกคา้เห็นเป็นสามมิติท าให้ส่ือสารเขา้ใจตรงกนั ลดความผิดพลาด
ในการก่อสร้าง การสร้างระบบแบ่งปันเคร่ืองมือและอุปกรณ์ก่อสร้างผ่าน Sharing Platform และ
การก าจัดเศษหัวเสาเข็ม เศษคอนกรีตโดยน าไปบดท าเป็นหินส าหรับก่อสร้างอีกคร้ัง เป็นต้น 
(คณะกรรมาธิการพาณิชยแ์ละการอุตสาหกรรม วุฒิสภา, 2563: 62) 

2.4 มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตามข้อตกลงปารีส 
 ประเทศไทยใหส้ัตยาบนัร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซ่ึงอยูภ่ายใตก้รอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention 
on Climate Change: UNFCCC) เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2559 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชอ้ยา่งเป็นทางการเม่ือ
วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 มีผลผกูพนัใหป้ระเทศไทยตอ้งเร่งพฒันาศกัยภาพในการด าเนินการแกไ้ขปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2560: 1-2) 
 เป้าหมายหลกัของความตกลงปารีสมี 3 ประการ คือ 1) ควบคุมใหอุ้ณหภูมิเฉล่ียของโลกต ่า
กวา่ 2 องศาเซลเซียส และพยายามควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิด 1.5 องศาเซลเซียส เม่ือเทียบกบั
ยคุก่อนอุตสาหกรรม 2) เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตวัต่อผลกระทบทางลบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 3) สร้างให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในการพฒันาเร่ือง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต ่า  
(คณะท างานเจรจาส าหรับการประชุมภายใตก้รอบอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ, ม.ป.ป. : 3-4) โดยประเทศภาคีตอ้งจดัท าเป้าหมายการด าเนินงานเพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกตามบริบท ศกัยภาพและความเหมาะสมกบัประเทศตน หรือท่ีเรียกว่า  Nationally 
Determined Contributions: NDCs และรายงานความกา้วหนา้ของการด าเนินงานภายในประเทศเป็น
ระยะ ซ่ึงประเทศไทยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเส้นฐานคาดการณ์ (Baseline Scenario 
Target) หรือจากปริมาณการปล่อยในสภาวะปกติ (Business As Usual: BAU) ร้อยละ 20-25 ภายใน
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ปี 2573 ไวใ้น 3 สาขา ดงัน้ีคือ 1) สาขาพลงังานและขนส่ง 2) สาขาของเสีย และ 3) สาขากระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมและการใชผ้ลิตภณัฑ ์(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2560: 6) 
 โดยก๊าซเรือนกระจกท่ีกล่าวถึงในท่ีน้ี ไดแ้ก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) 
ไนตรัสออกไซด ์(N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) และซลัเฟอร์
เฮกซะฟลูออไรด ์(SF6)  
 สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภณัฑ์มีศกัยภาพในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกรวม 0.6 ลา้นตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Mt.CO2eq) จาก 2 มาตรการท่ีใช้
โดยหน่ึงในมาตรการนั้น (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2560: 6) คือ มาตรการ
ทดแทนปูนเม็ดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 0.3 ลา้นตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ณ ปี 
2573 
 ประเทศไทยผลิตปูนซีเมนต ์30.32 ลา้นตนัต่อปี (คิดเฉล่ียปี 2560-2562) น ามาใชใ้นประเทศ
ถึงร้อยละ 81.3 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดในประเทศ โดยผลิตมากเป็นอนัดบัสามของอาเซียนใน
ปี 2562 รองจากเวียดนาม (ประมาณ 95 ลา้นตนัต่อปี) และอินโดนีเซีย  (ประมาณ 74 ลา้นตนัต่อปี) 
(กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ. ส านกัการคา้สินคา้, 2563: 2) 
 ตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ก่อนหนา้น้ีถึงกระบวนการผลิตปูนเมด็ (Clinker) ท าใหเ้กิดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) ออกมา โดย Thailand Third Bienniel Update Report ระบุว่า ภาคการ
ผลิตปูนซีเมนต ์(Cement Production) ในปี 2559 ปล่อย CO2 17.8 ลา้นตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
คิดเป็นร้อยละ 5.03 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งประเทศโดยไม่รวมภาคป่าไมแ้ละการใชป้ระโยชน์
ท่ีดิน ดงันั้น หน่ึงในมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ของไทยในสาขากระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมและการใชผ้ลิตภณัฑ ์(Industrial Processes and Product Use: IPPU) คือ มาตรการ
ทดแทนปูนเม็ดโดยมีเป้าหมายในปี 2566 ประเทศไทยสามารถลดการปล่อย CO2 ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 
ลา้นตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ท าให้บรรลุเป้าหมาย Thailand NDC Roadmap ได้เร็วกว่า
ก าหนด และส่งเสริมใหใ้ชท้รัพยากรตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
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ภาพท่ี 2.6  แสดงการเปรียบเทียบผลการใชม้าตรการทดแทนปูนเมด็ระหวา่งเป้าหมายบูรณาการ
ความร่วมมือกบักรณีปกติตาม NDC Roadmap 

แหล่งท่ีมา:  http://thaicma.or.th/cms/ghg-reduction/thailand-ndc-roadmap/ คน้วนัท่ี 12 มิถุนายน 2565 
 จากการศึกษารายงานการด าเนินงาน ปี 2562 ของสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไ์ทย พบ
ขอ้เสนอ เร่ือง การผลกัดนัส่งเสริมใชปู้นซีเมนตไ์ฮดรอลิก (Go Green with Hydraulic Cement) เพื่อ
บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยตามขอ้ตกลงปารีส ในขอ้ท่ี 1 กล่าววา่ 

“เร่งรัดผลกัดนัให้หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ ท่ีมีบทบาทในการก ากบัดูแลการ
ก่อสร้างประเภทต่าง ๆ การจดัซ้ือจดัจา้ง การงบประมาณ และการตรวจสอบ เกิด
การรับรู้ผลิตภณัฑป์ูนซีเมนตไ์ฮดรอลิก (มอก. 2594-2556) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้ งก าหนดมาตรการ แผนปฏิบัติ และระยะเวลา
ด าเนินการท่ีชัดเจนของแต่ละหน่วยงานท่ีจะให้โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของ
ภาครัฐทั้งหมดสามารถใชปู้นซีเมนตไ์ฮดรอลิก (มอก. 2594-2556) ไดโ้ดยเร็วท่ีสุด 
เน่ืองจากปัจจุบันโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของภาครัฐทั้ งหมดก าหนดให้ใช้
ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ประเภท 1 เท่านั้น” 

 น าไปสู่พิธีลงนาม “บนัทึกความเขา้ใจวา่ดว้ยการบูรณาการความร่วมมือในการจดัการดา้น
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาขา
กระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใชผ้ลิตภณัฑ:์ มาตรการทดแทนปูนเม็ด” เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 
2563 โดยในบนัทึกระบุการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคการศึกษา ภายใตก้ารสนบัสนุนของ 5 กระทรวง มี 8 ขอ้ ดงัน้ี 

1) สร้างความรู้ ความเขา้ใจ และแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของแต่ละภาคส่วนท่ีจะมีส่วน
ร่วมขบัเคล่ือนการลดก๊าซเรือนกระจก สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภณัฑ์ 
มาตรการทดแทนปูนเมด็ใหบ้รรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

http://thaicma.or.th/cms/ghg-reduction/thailand-ndc-roadmap/%20ค้น
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2) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ภาคการผลิตใหค้วามส าคญัตลอดกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม และผลิตผลิตภณัฑท่ี์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

3) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการวิจยั พฒันา และการน านวตักรรมใหม่ ๆ มาใชใ้นการผลิต
ผลิตภณัฑเ์พื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยค านึงถึงการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่า เกิด
ประโยชน์สูงสุดตามหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

4) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการจดัท ามาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) ส าหรับ
ผลิตภณัฑ์ปูนซีเมนต์และผลิตภณัฑ์คอนกรีต ท่ีส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
ประชาสัมพนัธ์ใหน้ าไปใชง้านอยา่งแพร่หลาย 

5) ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ การใช้งาน และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์คอนกรีต ท่ีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แก่ภาครัฐ ภาควิชาชีพ 
ภาคเอกชน และผูใ้ชง้านท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงภาคการศึกษา 

6) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้โครงการของภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มการใชง้านผลิตภณัฑ์
ปูนซีเมนต ์และผลิตภณัฑค์อนกรีตท่ีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดว้ยการปรับปรุงกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง และเพิ่มเติมผลิตภณัฑด์งักล่าวในบญัชีจดัซ้ือจดัจา้งของภาครัฐ 

7) ร่วมกันจัดท าข้อมูลส าหรับการติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกของ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์เพื่อสนบัสนุนการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

8) ร่วมกันด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการขับเคล่ือนการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใชผ้ลิตภณัฑ ์ดว้ยมาตรการทดแทนปูนเม็ด ให้
บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

 โดยภาคีท่ีร่วมด าเนินการ ไดแ้ก่ ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 
กรมโยธาธิการและผงัเมือง, กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, กรมชลประทาน, กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม, ส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร, องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน), สถาบนัการก่อสร้างแห่งประเทศ
ไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร, สภาวิศวกร, วิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ,์ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, สมาคมอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนตไ์ทย, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
และ กรมทรัพยากรธรณี  
 ปูนซีเมนตท่ี์ใชใ้นงานก่อสร้างท่ีใชใ้นปัจจุบนัคือ ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์แต่จากมาตราการ
ส่งเสริมลดการใช้ปูนเม็ดซ่ึงเป็นส่วนประกอบหลกัลงประมาณร้อยละ 10 ท าให้ต้องหันไปใช้
ปูนซีเมนตไ์ฮดรอลิกทดแทน ตามภาพท่ี 2.7 
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ภาพท่ี 2.7 แสดงการเปรียบเทียบส่วนผสมของปูนซีเมนตไ์ฮดรอลิกและปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ 
แหล่งท่ีมา:  สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไ์ทย, 2564: 4. 
 ปูนซีเมนตไ์ฮดรอลิกมีวิธีการผลิตเหมือนกบัปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เพียงแต่ลดการใช้ปูน
เม็ดลงร้อยละ 10 ท าให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไดถึ้ง 39 กิโลคาร์บอนเทียบเท่าต่อ
การผลิตปูนซีเมนตจ์ านวนหน่ึงตนั แลว้ใส่วัสดุทดแทน ซ่ึงไดแ้ก่  
 1) พวกแร่ท่ีมีส่วนประกอบของแคลเซียม เช่น ผงหินปูน หรือฝุ่ นหินปูน ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีเฉ่ือย
ต่อการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ จึงไม่ไดช่้วยเพิ่มก าลงัอดั ไม่มีคุณสมบติัเป็นตวัเช่ือมประสาน แต่เพิ่ม
ความสามารถในการเท ซ่ึงผูผ้ลิตนิยมใชหิ้นปูนเน่ืองจากมีความพร้อมของวตัถุดิบ 
 2) สารปอซโซลาน (Pozzolan) เป็นวสัดุท่ีมีส่วนประกอบของซิลิกา หรือ ซิลิกาและอะลูมินา 
สามารถท าปฏิกิริยากบัแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (CaOH) จากปฏิกิยาไฮเดรชัน่ของปูนซีเมนตแ์ละน ้า 
กลายเป็น แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (Calcium silicate hydrate) เรียกปฏิกิริยาน้ีว่า “ปฏิกริิยาปอซโซลาน 
(Pozzolanic Reaction)” เช่น  
 - เถ้าลอย (Coal Fly Ash หรือ Pulverized Fuel Ash หรือ PFA) เป็นเถา้เหลือทิ้งจากการ
เผาถ่านหิน มีคุณสมบติัเด่น คือ เพิ่มความสามารถในการเท เพิ่มก าลงัอดัในระยะยาว เพิ่มความทึบน ้ า
และเพิ่มความทนสารเคมี 
 - ซิลิกาฟูม (Sillca Fume หรือ Microsilica) เป็นสารท่ีได้จากกระบวนการผลิต Silicon 
Alloy มีความละเอียดของผงมากกว่าปูนซีเมนต ์มีคุณสมบติัเด่น คือ เพิ่มก าลงัอดั เพิ่มความทึบน ้ า
เพิ่มความทนสารเคมี และการแยกตวั 
 - ปอซโซลานธรรมชาติ (Natural Pozzolan) คือ วสัดุท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติและสามารถ
เกิดปฏิกิริยาปอซโซลานได ้เช่น เถา้ภูเขาไฟ เป็นตน้ 
 3) กากถลุง เช่น กากถลุงจากเตาถลุงเหลก็ในเตาถลุงแบบพ่นลม เป็นวสัดุท่ีมีส่วนประกอบ
ของซิลิเกต และแคลเซียมอะลูมิโนซิลิเกต จึงสามารถเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานได ้
 ในส่วนของวัสดุผสมเพิม่ เช่น แคลเซียมซลัเฟต สารลดน ้า สารเร่งการก่อตวั สารหน่วงการก่อตวั 
สารลดน ้าและหน่วงการก่อตวั และสารกระจายกกัฟองอากาศ เป็นตน้ 



25 

ตารางท่ี 2.6 แสดงเปรียบเทียบชนิดของปูนซีเมนตไ์ฮดรอลิกและปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ 

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 

มอก. 2594 ASTM C1157 มอก. 15 ASTM C150 
- ชนิดใชง้านทัว่ไป  
   สัญลกัษณ์ GU 
 
- ชนิดใชง้านท่ีให้ 
   ค่าแรงอดัตน้สูง 
   สัญลกัษณ์ HE 
-  ชนิดใชง้านท่ีตอ้งการ 
   ความทนซลัเฟตปานกลาง     
   สัญลกัษณ์ MS 
- ชนิดใชง้านท่ีตอ้งการ 
   ความทนซลัเฟตสูง  
   สัญลกัษณ์ HS 
- ชนิดใชง้านท่ีตอ้งการ 
   ความร้อนปานกลาง 
   ขณะท าปฏิกิริยากบัน ้า 
   สัญลกัษณ์ MH 
- ชนิดใชง้านท่ีตอ้งการ 
   ความร้อนต ่าขณะท า 
   ปฏิกิริยากบัน ้ า       
   สัญลกัษณ์ LH 

- Type GU  (Hydraulic  
   Cement for General  
   Construction) 
- Type HE  
   (High Early Strength) 
 
- Type MS  
   (Moderate Sulfate   
    Resistance) 
- Type HS   
 (High Sulfate Resistance) 
 
- Type MH  
  (Moderate Heat of   
    Hydration) 
 
- Type LH  
   (Low Heat of   
    Hydration) 

- ประเภท 1 ปูนซีเมนต ์  
  ท่ีใชท้ัว่ไปไม่ตอ้งการ   
  สมบติัพิเศษ 
- ประเภท 2 ปูนซีเมนต ์  
   ท่ีใชเ้ม่ือตอ้งการความ       
   ทนซลัเฟตปานกลาง   
   หรือเกิดความร้อน   
   ปานกลางขณะท า  
   ปฏิกิริยากบัน ้ า 
- ประเภท 3 ปูนซีเมนต ์  
   ท่ีใชเ้ม่ือตอ้งการค่า   
   ความตา้นแรงอดัสูงได ้ 
   เร็ว 
- ประเภท 4 ปูนซีเมนต ์ 
   ท่ีใชเ้ม่ือตอ้งการความ  
   ร้อนต ่าขณะท า  
   ปฏิกิริยากบัน ้ า 
- ประเภท 5 ปูนซีเมนต ์   
   ท่ีใชเ้ม่ือตอ้งการความ  
   ทนซลัเฟตสูง 

- Type 1 Ordinary  
   Portland Cement 
 
- Type 2 Moderate  
   Sulfate Resistance/ 
   Heat of Hydration  
   Portland Cement 
 
 
- Type 3 Early Strength  
   Portland Cement 
 
 
- Type 4 Low Heat of  
  Hydration Portland  
  Cement 
 
- Type 5 Sulfate   
   Resistance Portland    
   Cement 

แหล่งท่ีมา:  สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไ์ทย, 2564: 4. 
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ตารางท่ี 2.7 แสดงเปรียบเทียบคุณสมบติัทางเคมีของปูนซีเมนตไ์ฮดรอลิกและปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ 

รายการทดสอบ ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 
ชนิดใช้งานทั่วไป 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
ประเภท 1 

ASTM 
C1157 

มอก. 
2594 

ASTM 
C150 

มอก.15 

ซิลิกอนไดออกไซด ์(Silicon dioxide, SiO2) ร้อยละ 

ไม่มีการทดสอบ
ทางเคมี 

- - 
อะลูมิเนียมออกไซด ์(Aluminium oxide, Al2O3) ร้อยละ - - 
ไอร์ออน (III) ออกไซด ์(Ferric oxide, Fe2O3) ร้อยละ - - 
แมกนีเซียมออกไซด ์(Magnesium oxide, MgO) ร้อยละ ไม่เกิน 6 ไม่เกิน 6 
ซลัเฟอร์ไตรออกไซด ์(Sulfur trioxide, SO3) ร้อยละ 
   - เม่ือไตรแคลเซียมอะลูมิเนต ≤ ร้อยละ 8 
    - เม่ือไตรแคลเซียมอะลูมิเนต > ร้อยละ 8   

 
ไม่เกิน 3 
ไม่เกิน 3.5 

 
ไม่เกิน 3 
ไม่เกิน 3.5 

น ้าหนกัท่ีสูญเสียเน่ืองจากการเผา (Loss on Ignition) ร้อยละ ไม่เกิน 3 ไม่เกิน 3 
กากท่ีไม่ละลายในกรดและด่าง (Insoluble Residue) ร้อยละ ไม่เกิน 

0.75 
ไม่เกิน 
0.75 

ไตรแคลเซียมซิลิเกต (Tricalcium silicate, 3CaO.SiO2) 
ร้อยละ 

- - 

ไดแคลเซียมซิลิเกต (Dicalcium silicate, 2CaO.SiO2) ร้อยละ - - 
ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต (Tricalcium aluminate, 
3CaO.Al2O3) ร้อยละ 

- - 

ด่าง (Na2O + 0.658K2O) ร้อยละ ไม่เกิน 
0.6* 

ไม่เกิน 
0.6* 

หมายเหตุ:   * คือ ไม่บงัคบั 
แหล่งท่ีมา:  สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไ์ทย, 2564: 10. 
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ตารางท่ี 2.8 แสดงเปรียบเทียบคุณสมบติัทางฟิสิกส์ของปูนซีเมนตไ์ฮดรอลิกและปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ 

รายการทดสอบ ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 
ชนิดใช้งานทั่วไป 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 

ASTM C1157 มอก. 2594 ASTM C150 มอก.15 
ความละเอียดพ้ืนผิวจ าเพาะ,  
(ตารางเมตรต่อกิโลกรัม, m2/kg) 
ดว้ยเบลนแอร์เพอร์มีอะบีลิตี 
(Blaine Air Permeability) 

 
- 

 
- 

 
ไม่ต ่ากว่า 280 

 
ไม่ต ่ากว่า 280 

การขยายตวัโดยวิธีออโตเคลฟ 
(Autoclave Expansion), ร้อยละ 

 
ไม่เกิน 0.8 

 
ไม่เกิน 0.8 

 
ไม่เกิน 0.8 

 
ไม่เกิน 0.8 

ระยะเวลาก่อตวั: การทดสอบแบบ
ไวเคต (Vicat Test) 
   - การก่อตวัระยะตน้, นาที 
   - การก่อตวัระยะปลาย, นาที 

 
 

ไม่ต ่ากว่า 45 
ไม่เกิน 420 

 
 

ไม่ต ่ากว่า 45 
ไม่เกิน 420 

 
 

ไม่ต ่ากว่า 45 
ไม่เกิน 375 

 
 

ไม่ต ่ากว่า 45 
ไม่เกิน 375 

ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์, ร้อยละ
โดยปริมาตร 

- - ไม่เกิน 12 ไม่เกิน 12 

การก่อตวัผิดปกติ (False Set), ร้อยละ ไม่ต ่ากว่า 50* ไม่ต ่ากว่า 50* ไม่ต ่ากว่า 50* ไม่ต ่ากว่า 50* 
ความตา้นแรงอดั, (เมกะปาสคลั, MPa) 
   - อาย ุ3 วนั 
   - อาย ุ7 วนั 
   - อาย ุ28 วนั 

 
ไม่ต ่ากว่า 10.0 
ไม่ต ่ากว่า 17.0 
ไม่ต ่ากว่า 28.0* 

 
ไม่ต ่ากว่า 13.0 
ไม่ต ่ากว่า 20.0 
ไม่ต ่ากว่า 28.0 

 
ไม่ต ่ากว่า 12.0 
ไม่ต ่ากว่า 19.0 
ไม่ต ่ากว่า 28.0* 

 
ไม่ต ่ากว่า 12.0 
ไม่ต ่ากว่า 19.0 
ไม่ต ่ากว่า 28.0* 

การขยายตวัของแทง่ทดสอบมอร์ตาร์ 
ท่ีอาย ุ14 วนั, ร้อยละ 

 
ไม่เกิน 0.02 

 
ไม่เกิน 0.02 

 
- 

 
- 

หมายเหตุ   * คือ ไม่บงัคบั 
แหล่งท่ีมา:  สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไ์ทย, 2564: 10. มอก. 2594-2556, 2556: 2. มอก. 15- 2562, 2562: 5. 

2.5 กฎหมายที่เกีย่วข้องกบัของเสียจากการก่อสร้างและการร้ือถอนในประเทศไทย 
 จากการศึกษาพบว่า ในประเทศไทยไม่มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัของเสียจากการก่อสร้าง
และการร้ือถอนโดยเฉพาะ ไม่พบมาตราการส่งเสริมการจดัการท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมท่ีท าให้เกิด
การน าวสัดุเหล่าน้ีมาใชใ้หม่ตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ซ่ึงจะช่วยอนุรักษท์รัพยากรทาง
ธรรมชาติท่ีใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตให้ย ัง่ยืน และไม่ท าให้เกิดมลพิษทางส่ิงแวดล้อมจาก
กระบวนการผลิตขึ้นอีกดว้ย  
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 ในปัจจุบนัพื้นท่ีฝังกลบของเสียจากการก่อสร้างและการร้ือถอนคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 
ของพื้นท่ีฝังกลบในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงในปัจจุบนัของเสียจากการก่อสร้างและการร้ือถอนถูกจดัเป็น
ส่วนหน่ึงของขยะชุมชนในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
เท่านั้น (โสภาพร คงเช้ือนาค, 2560: 13) ไม่ไดมุ้่งเนน้เร่ืองการจดัการขยะโดยตรง  (โสภาพร คงเช้ือนาค, 
2560: 77)  
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในปัจจุบนัใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแกไ้ข
ปัญหาขยะ ให้อ านาจราชการทอ้งถ่ินในการจดัการแต่ยงัไม่มีการบญัญติัเก่ียวกบัการจดัการของเสีย
จากการก่อสร้างและการร้ือถอน (โสภาพร คงเช้ือนาค, 2560: 79) 
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
เร่ืองการจดัการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยให้อ านาจรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเร่ือง การก าหนด
ค่าธรรมเนียมเท่านั้น ไม่ไดใ้ห้อ านาจเร่ือง การก าหนดวิธีทิ้ง เก็บ ขน ของเสียจากการก่อสร้างและ
การร้ือถอน เป็นการเฉพาะ (โสภาพร คงเช้ือนาค, 2560: 82) 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เร่ือง มาตรการการควบคุมการก่อสร้างและร้ือถอน 
โดยมุ่งเนน้เร่ืองความปลอดภยัแก่ผูด้  าเนินงาน ผูอ้ยู่อาศยั และบุคคล แต่ไม่มีการกล่าวถึงกระบวนการ
จดัการเร่ือง ของเสียจากการก่อสร้างและการร้ือถอน (โสภาพร คงเช้ือนาค, 2560: 83-84) 
 กฎหมายเกีย่วกบัการปกครองท้องถิ่น ยกตวัอยา่งกรณีศึกษากรุงเทพมหานคร โดยอาศยั
อ านาจจากพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ออกขอ้บญัญติั ขอ้บงัคบั 
และประกาศค าสั่ง ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 1)  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ค่าบริการ พ.ศ. 2543 ให้อ านาจกรุงเทพมหานครเก็บ
ค่าบริการได ้เช่น อตัราค่าบริการ ค่าตกัวสัดุก่อสร้าง ค่าขนส่ง และค่าก าจดัเศษวสัดุก่อสร้าง 
(โสภาพร คงเช้ือนาค, 2560: 88) 
 2)  ประกาศกรุงเทพมหานคร  เ ร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก่อสร้างอาคารและ
สาธารณูปโภค พ.ศ. 2539 มีเน้ือหาโดยสรุปเกี่ยวกบัการด าเนินการเศษวสัดุก่อสร้างเหลือใช้
ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอนหรือเคล่ือนยา้ยอาคาร เท่านั้น (โสภาพร คงเช้ือนาค
, 2560: 88) 
 ในปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไดห้ยิบยกการแกปั้ญหาขยะเป็นวาระ
แห่งชาติ โดยมีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลกัในการจดัท า แผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-
2564) และ (ร่าง) พระราชบญัญติัส่งเสริมการลดและน าของเสียมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. ... ซ่ึงทั้ง 2 
ฉบบัไม่มีการกล่าวถึงขยะท่ีเกิดจากการก่อสร้างและการร้ือถอนแต่อย่างใด 
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2.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับของเสียจากการก่อสร้างและการร้ือถอนในประเทศญี่ปุ่ น 
 ในปี 2543 ญ่ีปุ่ นใช้กลไกทางกฎหมายฉบบัส าคญั คือ “The Basic Act for Establishing 
a Sound Material - Cycle Society” และตรากฎหมายย่อย ๆ ภายใตก้ฎหมายฉบบัน้ี ซ่ึงให้ความส าคญั
เร่ืองรีไซเคิลเป็นหลกั และการวางโครงสร้างการจดัการของเสียอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ การแยะ
ขยะ การเก็บค่าจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ตั้งแต่ซ้ือสินคา้ และการบงัคบัให้ภาคเอกชนเป็นเจา้ของร่วม
ในโครงสร้างพื้นฐานเร่ืองการจดัการของเสีย (คณะกรรมาธิการพาณิชยแ์ละการอุตสาหกรรม 
วุฒิสภา, 2563: 23) 
 โดยมีกฎหมายเฉพาะส าหรับวสัดุก่อสร้าง คือ “กฎหมายการหมุนเวียนวสัดุก่อสร้างกลบัมา
ใช้ใหม่ 2000 (Construction Material Recycling Law, 2000)” (โสภาพร คงเช้ือนาค, 2560: 31) 
ซ่ึงคอนกรีตถูกจดัเป็น “ขยะอุตสาหกรรม” (โสภาพร คงเช้ือนาค, 2560: 38) อาจมีโลหะปะปน
อยู่บา้ง วิธีการน ากลบัไปใช้ใหม่คือ การน าไปบดเพื่อเทถมรองพื้นถนน หรือน าไปเป็นวตัถุดิบ
ในคอนกรีตใหม่ (โสภาพร คงเช้ือนาค, 2560: 55) 
 ดงันั้น กระบวนการคดัแยกจากสถานท่ีแหล่งก าเนิดของเสียเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในกรณีท่ี
ตอ้งการใช้วสัดุเขา้กระบวนการผลิตคร้ังท่ีสอง เน่ืองจากมีผลต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ์ที่ใช้วสัดุ
รีไซเคิลในกระบวนการผลิต โดยประเทศญี่ปุ่ นคน้พบว่าทางออกที่ดีที่สุดในการก าจดัขยะ คือ 
การใช้ทรัพยากรให้คุม้ค่ามากท่ีสุด 

 

ภาพท่ี 2.8 แสดงโครงสร้างกฎหมายท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจหมุนเวียนของญ่ีปุ่ น 
แหล่งท่ีมา:   คณะกรรมาธิการพาณิชยแ์ละการอุตสาหกรรม วุฒิสภา, 2563: 24. 



 
 

 
 

 

บทที ่3 
 

วธีิการศึกษาวจิัย 

3.1 วัสดุที่ใช้ในการศึกษา  
ในการศึกษาน้ี จะใชเ้ศษมอร์ตาร์ท่ีแข็งตวัแลว้เหลือทิ้งจากห้องปฏิบติัการเป็นมวลรวมละเอียด

รีไซเคิลทดแทนทรายและหินบดจากธรรมชาติ, ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ ประเภท 1, ปูนซีเมนตไ์ฮดรอลิก 
ชนิดใชง้านทัว่ไป และสารผสมเพิ่มในการพฒันาและออกแบบสูตรผลิตภณัฑม์อร์ตาร์ส าหรับฉาบให้
มีคุณสมบติัเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 1776-2560 ซ่ึงสูตรผลิตภณัฑ์เหล่าน้ี
จะถูกน าไปเป็นต้นแบบใช้กับเศษคอนกรีตท่ีเป็นขยะจากห้องปฏิบัติการและจากการร้ือถอน
ส่ิงก่อสร้างต่อไป  

รายช่ือของวัสดุท่ีใช้เป็นไปตามล าดับต่อไปนี ้
1) มวลรวมละเอียดรีไซเคิล (Recycled Fine Aggregate) คือ เศษมอร์ตาร์ท่ีเหลือทิ้งจากการ

ทดสอบความตา้นแรงอดัของมอร์ตาร์ตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 2752 เล่ม 12-2562 
และ ASTM C109/C109M ซ่ึงน ามาบดย่อยให้มีขนาดตามตารางท่ี 2.3 ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนผสม 3 
ส่วน คือ ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท 1, ทรายมาตรฐานชนิด Graded Sand ท่ีมีคุณสมบติัเป็นไป
ตาม ASTM C778 และน ้ า ในอตัราส่วนดงัน้ี ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภท 1 : ทราย : น ้ ากลัน่ = 
500 กรัม : 1,375 กรัม : 242 มิลลิลิตร 

 

ภาพท่ี 3.1 แสดงภาพเศษมอร์ตาร์เหลือทิ้งในหอ้งปฏิบติัการหลงัทดสอบรายการความตา้นแรงอดั 
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ภาพท่ี 3.2 แสดงภาพมวลรวมละเอียดรีไซเคิลจากเศษมอร์ตาร์เหลือทิ้งในหอ้งปฏิบติัการหลงับด 

 

ภาพท่ี 3.3 แสดงภาพทรายมาตรฐานชนิด Graded Sand ตาม ASTM C778 
2) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 มีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดในมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก. 15-2562 ประเภทหน่ึง และ ASTM C150/C150M 
TYPE I แบรนดท่ี์ใชใ้นการศึกษา คือ TPI สีแดง 

3) ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช้งานท่ัวไป มีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑก์ าหนดในมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก. 2594-2556 ชนิดใช้งานทัว่ไป และ ASTM C1157 
TYPE GU แบรนดท่ี์ใชใ้นการศึกษา คือ TPI รุ่น M299 

 

ภาพท่ี 3.4 แสดงภาพปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภท 1 (ดา้นซา้ย) และปูนซีเมนตไ์ฮดรอลิก ชนิดใช้
งานทัว่ไป (ดา้นขวา) 
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4) Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC) 

 

ภาพท่ี 3.5 แสดงภาพ Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC) 
5) Glue Powder หรือ Redispersible Polymer Powder (RPP) 

 

ภาพท่ี 3.6 แสดงภาพ Glue Powder หรือ Redispersible Polymer Powder (RPP) 
6) Air Entraining Agent (AEA) 

 

ภาพท่ี 3.7 แสดงภาพ Air Entraining Agent (AEA) 
7) น ้าประปา 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
รายช่ือของเคร่ืองมือที่ใช้เป็นไปตามล าดับต่อไปนี้ 
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1) เคร่ืองช่ัง 3 ต าแหน่ง แบรนด ์Sartorius รุ่น CP324S Serial no.16303711 ช่วงการใชง้าน 
0 – 320 กรัม ความละเอียด 0.001 กรัม 

 

ภาพท่ี 3.8 แสดงภาพเคร่ืองชัง่ 3 ต าแหน่ง Sartorius รุ่น CP3245 
2) เคร่ืองช่ัง 1 ต าแหน่ง แบรนด ์Sartorius รุ่น BSA8201 S/N SWB3138915096 ช่วงการใช้

งาน 10 - 8,000 กรัม ความละเอียด 0.1 กรัม  

 

ภาพท่ี 3.9 แสดงภาพเคร่ืองชัง่ 1 ต าแหน่ง แบรนด ์Sartorius รุ่น BSA8201 
3) เคร่ืองผสมมอร์ตาร์ อ่างผสม และใบพาย ตาม มอก. 15 เล่ม 12 แบรนด์ Hobart Corporation, 

Model N50CE, Serial No. 31-1440-089, Volts 230 และ Max Speed 1,425 RPM 

 

ภาพท่ี 3.10 แสดงภาพเคร่ืองผสมมอร์ตาร์ แบรนด์ Hobart Corporation 
 3.1) เคร่ืองผสม ตอ้งเป็นเคร่ืองผสมไฟฟ้าชนิดมีเฟืองเล็กหมุนรอบเฟืองใหญ่ ซ่ึงใบพาย
หมุนในแนวระนาบและหมุนรอบตวัเอง เคร่ืองผสมมีความเร็วอย่างนอ้ย 2 ความเร็ว ควบคุมทางกล 
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ความเร็วท่ี 1 ความเร็วชา้ตอ้งใหใ้บพายหมุนรอบตวัเองดว้ยอตัราเร็ว 140 ± 5 รอบต่อนาที และหมุน
แนวระนาบประมาณ 62 รอบต่อนาที ความเร็วท่ี 2 ใบพายหมุนรอบตวัเองดว้ยอตัราเร็ว 285 ± 10 
รอบต่อนาที และหมุนแนวระนาบประมาณ 125 รอบต่อนาที มอเตอร์ไฟฟ้าอย่างน้อยตอ้ง 124 วตัต์ 
(1/6 hp) เคร่ืองผสมประกอบดว้ยสลกัเกลียวซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองผสมใหมี้ช่องว่างระหว่างจุด
ต ่าสุดของใบพายและกน้หมอ้ผสมไม่มากกว่า 2.5 มิลลิเมตร แต่ไม่น้อยกว่า 0.8 มิลลิเมตร เม่ือหมอ้
ผสมอยูใ่นต าแหน่งผสม 
 3.2) ใบพาย ตอ้งพร้อมถอด ท าดว้ยสแตนเลสสติล ขนาดของใบพายนั้นเม่ืออยู่ในสภาพ
ผสม ขอบนอกของใบพายตอ้งเขา้กบัผิวดา้นในของอ่างผสมโดยมีช่องห่างระหว่างใบพายกบัขา้ง
อ่างผสมในต าแหน่งท่ีใกลท่ี้สุดประมาณ 4.0 มิลลิเมตร แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 0.8 มิลลิเมตร 
 3.3) หม้อผสม หมอ้ผสมถอดไดต้อ้งมีขนาด 4.73 ลิตร ตอ้งท าดว้ยสแตนเลสสติล หมอ้ผสม
ตอ้งประกอบยดึติดแน่นกบัเคร่ืองมือผสมขณะท่ีท าการผสม ตอ้งจดัหาฝาปิดท าดว้ยวสัดุท่ีไม่ดูดซึม 
และไม่ท าปฏิกิริยากบัมอร์ตาร์ 
 3.4) เคร่ืองขูด ประกอบดว้ยใบมีดท าดว้ยยางชนิดเซมิริจิด (Semirigid) ยึดติดกบัมือจบัประมาณ 
150 มิลลิเมตร ใบมีดยาวประมาณ 75 มิลลิเมตร กวา้ง 50 มิลลิเมตร และท าให้มุมบางหนาประมาณ 
2 มิลลิเมตร 

4) กระบอกตวงแก้ว มีความจุ 250 มิลลิลิตร ค่าความคลาดเคล่ือน ± 2 มิลลิลิตร ท่ี 20 องศาเซลเซียส 
ตามมาตรฐาน ASTM E438 และ ASTM E694 

5) เกรียงเหล็ก ตาม มอก. 15 เล่ม 12 ท าจากเหลก็กลา้ มีขอบคมตรง ยาว 100 – 150 มิลลิเมตร 
ขอบเม่ือวางบนพื้นฐานจะแตกต่างจากแนวตรงไดไ้ม่เกิน 1 มิลลิเมตร 

 

ภาพท่ี 3.11  แสดงภาพเกรียงเหลก็ตาม มอก. 15 เล่ม 12 
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6) ช้อน ท าดว้ยโลหะ มีส่วนท่ีเป็นอุง้ยาวประมาณ 100 มิลลิเมตร และมีความยาวรวมทั้ง
ดา้มไม่นอ้ยกวา่ 230 มิลลิเมตร 

7) แท่งกระทุ้ง ตาม มอก. 2752 เลม่ 12 ท าจากวสัดุไม่ดูดซึม ไมก่ร่อน ไม่เปราะ ในการศึกษาคร้ัง
น้ีใชส้ารประกอบยางท่ีมีค่า Shore A Durometer Hardness 80 ± 10 มีพื้นท่ีหนา้ตดั 13 มิลลิเมตร (± 1.6 
มิลลิเมตร) x 25 มิลลิเมตร (± 1.6 มิลลิเมตร) และมีความยาว 120 - 150 มิลลิเมตร ผิวหนา้ของแท่งกระทุง้
ตอ้งแบนราบและท ามุมฉากกบัความยาวของแท่งกระทุง้  

 

ภาพท่ี 3.12  แสดงภาพแท่งกระทุง้ตาม มอก. 2752 เล่ม 12 
8) นาฬิกาจับเวลา แบรนด ์Casio รุ่น HS-3 ช่วงใชง้าน 0 – 10 นาที 
9) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดสอบความอุ้มน ้า ตาม ASTM C1506 

 9.1)  ชุดทดสอบการไหลแผ่ (Flow Table , Motorized with Counter) ตามมาตรฐาน ASTM C230 
แบรนด ์Humboldt Mfg. Co., Model H-3624.5F ประกอบดว้ย 

 

ภาพท่ี 3.13   แสดงภาพชุดทดสอบการไหลแผ ่ตามมาตรฐาน ASTM C230 
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9.1.1)  โครงเหล็กแข็งหล่อและจานส าหรับทดลองการไหลทรงกลมแข็ง ตอ้งมีเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 255 ± 2.5 มิลลิเมตร พร้อมดว้ยแกนตั้งฉากติดกบัจานส าหรับทดลองการไหล ดว้ยเกลียว
สลกั จานส าหรับทดลองการไหลและแกนพร้อมไหล่สัมผสัตอ้งถูกติดตั้งบนโครงท่ีสามารถท าให้
ขึ้นและตกในแนวตั้งดว้ยการหมุนลูกเบ้ียวท่ีความสูง 12.7 ± 0.38 มิลลิเมตร ส าหรับโต๊ะท่ีใช้แลว้ 
จานส าหรับทดลองการไหลต้องถูกกลึงให้ได้ระนาบและเรียบ ไม่มีฟองอากาศ และผิวหน้าไม่
เสียหายดา้นบนของจานตอ้งถูกเขียนเป็นร่องเส้นตรงซ่ึงมีระยะห่างเท่ากนั 8 เส้นยาว 68 มิลลิเมตร 
ยาวจากดา้นนอกของเส้นรอบวงเขา้สู่ศูนยก์ลางของโต๊ะ ปลายแต่ละเส้นตอ้งขีดตั้งฉากเป็นเส้นโคง้
ยาว 6 มิลลิเมตร ซ่ึงจุดศูนยก์ลางคือจุดศูนยก์ลางของจานดว้ยรัศมี 59.5 มิลลิเมตร เส้นท่ีเขียนตอ้ง
ถูกท าดว้ยเคร่ือง 60 องศา เพื่อให้ลึก 0.25 มิลลิเมตร จานท าดว้ยทองเหลืองหรือสัมฤทธ์ิหล่อ ท่ีมีค่า 
Rockwell hardness number ไม่น้อยกว่า 25 HRB ดว้ยขอบหนา 7.5 มิลลิเมตร และตอ้งมีโครงแข็ง
เป็นรัศมี 6 แฉก จานดา้นบนและแกนตอ้งมีน ้าหนกั 4.08 ± 0.05 กิโลกรัม และน ้าหนกัตอ้งสมมาตร
รอบจุดศูนยก์ลางของแกน  

9.1.2)  ลูกเบีย้วและแกนแนวตั้ง ตอ้งเป็น Medium Carbon Machinery Steel ท าปลายแกนท่ี
สัมผสัลูกเบ้ียวและปลายลูกเบ้ียวท่ีสัมผสัแกนให้แข็ง แกนตอ้งตรงและระยะห่างระหวา่งเส้นผา่นศูนยก์ลาง
ของแกนและเส้นผ่านศูนยก์ลางของรูของโครงอยู่ในระหว่าง 0.05 – 0.25 มิลลิเมตร ส าหรับโต๊ะท่ีใช้แลว้ 
ปลายของแกนตอ้งไม่ร่วงจากลูกเบ้ียวท่ีปลายของการตกแต่ตอ้งสัมผสักบัลูกเบ้ียวไม่น้อยกว่า 120 
องศาจากจุดตก ผิวหนา้ของลูกเบ้ียวตอ้งโคง้เกลียวเรียบ รัศมีเพิ่มอย่างสม ่าเสมอจาก 13 ถึง 32 มิลลิเมตร
ใน 360 องศา และตอ้งไม่ปรากฏการสั่นสะเทือนท่ีแกนสัมผสักบัลูกเบ้ียว ลูกเบ้ียวตอ้งถูกติดตั้งและ
ผิวหนา้สัมผสัของลูกเบ้ียวและแกนตอ้งไม่ท าให้แท่นทดลองหมุนมากกวา่ 1 รอบในการตก 25 คร้ัง 
ผิวหนา้ของโครงและแท่นทดลองท่ีสัมผสัปลายของการตกควรรักษาให้เรียบ เป็นระนาบ เป็นแนว
ระดบัและขนานกบัผิวหนา้ดา้นบนของแท่นทดลองและตอ้งสัมผสัต่อเน่ืองตลอด 360 องศา 
 9.1.3) ฐานโครงของแท่นทดลองค่าการไหล ตอ้งเป็นเหล็กเกรดสูง หลอมเป็นเน้ือเดียวกนั 
การหลอมของโครงตอ้งมีกา้นเหลก็ท่ีแขง็ 3 กา้น ยดึเตม็ความสูงของโครงและท่ีต าแหน่ง 120 องศา 
ดา้นบนของโครงตอ้งถูกเจาะให้ลึกประมาณ 6 มิลลิเมตร และผิวหนา้ตอ้งเป็นส่ีเหล่ียมพื้นเรียบควา้น
เพื่อให้สัมผสัไหล่ของแกน 360 องศา ดา้นใตข้องฐานของโครงตอ้งเป็นพื้นเพื่อสัมผสัให้แน่นกบั
ขา้งในฐานเหลก็ 

9.1.4)  มอเตอร์ขับเคล่ือนแท่นทดสอบการไหลแผ่ ตอ้งถูกเช่ือมต่อกบัเพลาลูกเบ้ียวไปยงัตวั
บงัคบัความเร็วเฟืองลอ้มรอบและจานต่อเพลากลิ้งได ้ความเร็วของเพลาลูกเบ้ียวควรประมาณ 100 
รอบต่อนาที เคร่ืองขบัเคล่ือนมอเตอร์ตอ้งไม่ติดตั้งบนแผ่นฐานของแท่นหรือโครง กรอบแท่น
ทดลองการไหลตอ้งถูกน็อตยึดกบัแผ่นเหล็กกลา้หรือเหล็กหล่อหนาอย่างน้อย 25 มิลลิเมตร และเป็น
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ส่ีเหล่ียมดา้นเท่าขนาด 250 มิลลิเมตร ผิวดา้นบนของแผ่นน้ีตอ้งท าให้ผิวเป็นระนาบเรียบ แผ่นน้ี
ตอ้งถูกยดึกบัดา้นบนของฐานคอนกรีตดว้ยน็อต 4 ตวั ขนาด 13 มิลลิเมตร ท่ีเจาะทะลุแผน่เหลก็และ
จมในฐานคอนกรีตอย่างนอ้ย 150 มิลลิเมตร ฐานคอนกรีตตอ้งถูกยึดติดกบัแผ่นฐาน ต าแหน่งท่ีสัมผสั
ระหว่างฐานคอนกรีตและแผ่นฐานตอ้งสัมผสักนัในทุกจุด น็อตตอ้งไม่ถูกใชใ้นระหว่างแผ่นเหล็ก
และฐานคอนกรีต ระดบัของฐานคอนกรีตตอ้งถูกตอ้งให้เหมาะสม 

9.1.5)  ฐานคอนกรีต ตอ้งเป็นส่ีเหล่ียมจตัุรัส ดา้นบนมีขนาด 250 - 275 มิลลิเมตร ดา้นล่างมี
ขนาด 375 - 400 มิลลิเมตร และสูง 625 - 750 มิลลิเมตร ตอ้งเป็นเสาเดียว หล่อจากคอนกรีตหนกัอยา่ง
นอ้ย 2,240 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (kg/m3) มีประเก็นรองท่ีมัน่คงหนา 13 มิลลิเมตร และขนาดเดียวกบั
ดา้นล่างของฐานคอนกรีตหรือใชท่ี้รอง 4 ช้ิน หนา 13 มิลลิเมตร และขนาดประมาณ 100 มิลลิเมตร ตอ้งถูก
สอดใตฐ้านคอนกรีต 

9.1.6)  จานทดลองการไหล หลงัจากโครงถูกยึดติดกบัฐานคอนกรีต ตอ้งตรวจสอบระดบั
ตามเส้นผา่นศูนยก์ลางทั้ง 2 ท่ีมุมตั้งฉากกนั ทั้งท่ีต าแหน่งท่ียกขึ้นและปล่อยลง 

9.1.7)  แบบหล่อรูปกรวยส าหรับหล่อก้อนทดลองการไหล ตอ้งเป็นทองเหลืองหรือทอง
สัมฤทธ์ิหล่อ มีค่า Rockwell Hardness Number ของโลหะไม่น้อยกว่า 25 HRB แบบหล่อตอ้งสูง 
50.0 ± 0.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนยก์ลางปลายดา้นบนตอ้งเป็น 70.0 ± 1.3 มิลลิเมตร และ - 0.5 มิลลิเมตร 
เส้นผา่นศูนยก์ลางปลายดา้นล่างตอ้งเป็น 100.0 + 1.3 มิลลิเมตร และ - 0.5 มิลลิเมตร ส าหรับแบบหล่อท่ีใช้
แลว้ ผิวหนา้ของฐานและดา้นบนของฐานตอ้งขนานและท ามุมฉากกบัแนวตั้งของแบบหล่อ แบบ
หล่อต้องมีผนังหนาอย่างน้อย 5 มิลลิเมตร ดา้นนอกของมุมบนของแบบหล่อตอ้งถูกท าให้มีคอ
เพื่อสะดวกในการดึงแบบหล่อออก ผิวหนา้ทั้งหมดตอ้งถูกขดัให้เรียบทั้งหมด 

9.2)  Flow caliper แบรนด ์Humboldt Mfg. Co. รุ่น H-3621 ประกอบดว้ยปากท่ียดึอยู่กบัท่ี
และปากท่ีเคล่ือนท่ีไปตามความยาวของสเกล ท่ีถูกใชว้ดัเส้นผา่นศูนยก์ลางของมอร์ตาร์หลงัจากถูก
แผ่ดว้ยการท างานของแท่นทดลองการไหล สเกลตอ้งถูกแบ่งเป็น 40 ช่อง ช่องละ 4.0 มิลลิเมตร แบ่ง
ดว้ยเส้นหลกัทุก ๆ 5 ช่องและเพิ่มตวัเลขทุก ๆ 10 ช่อง โดย Flow Caliper ถูกแบ่งใหร้ะบุ 1 ใน 4 ของ
ร้อยละการไหลท่ีวดัได ้ดงันั้น การอ่านค่าท่ีวดัไดข้อง Flow caliper 4 คร้ัง เม่ือถูกน ามารวมกนัแลว้
จะให้เป็นค่าการไหล โดยไม่จ าเป็นตอ้งค านวณค่าเฉล่ียของการวดัทั้ง 4 คร้ังของค่าการไหลรวม 
โครงสร้างและความถูกตอ้งของ Flow Caliper ตอ้งมีระยะทางระหว่างปาก 2 ปาก เท่ากบั 100 ± 0.25 
มิลลิเมตร เม่ือถูกตั้งไวท่ี้จุด 0 

9.3)  ชุดทดสอบความอุ้มน ้า (Water Retention Apparatus) ตามมาตรฐาน ASTM C1506 แบรนด์ 
Humboldt Mfg. Co., Model H-3630A 
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ภาพท่ี 3.14   แสดงภาพชุดทดสอบความอุม้น ้าตาม ASTM C1506 
      9.3.1)  ชุดการกรอง (Filtration Assembly) มี Perforated dish บน Funnel ต่อกบั Three-Way 

Stopcock เขา้กบั Vacuum Flask และชุดควบคุมสุญญากาศ Perforated Dish ตอ้งท าดว้ยโลหะท่ีไม่
ท าปฏิกิริยากบัมอร์ตาร์ ไดแ้ก่ Stainless Steel, Brass, และ Bronze ตอ้งมีความหนาท่ีฐานประมาณ 
2.0 ± 0.3 มิลลิเมตร ในส่วนของตวั Stopcock Bore มีตอ้งเส้นผา่นศูนยก์ลาง 4.0 ± 0.5 มิลลิเมตร ซ่ึง
ต่อกบัหลอดแกว้ท่ีมีเส้นผ่านศูนยก์ลางภายในอย่างน้อย 4 มิลลิเมตร ความยาวของท่อท่ีอยู่ในขวด 
Vacuum Flask ขนาด 1 ลิตรตอ้งอยู่ในต าแหน่งท่ีต ่ากว่า The Center Line ท่ีเช่ือมต่อกับระบบดูด
สุญญากาศอยา่งนอ้ย 25 มิลลิเมตร 

บริเวณท่ีสัมผสัระหว่างกรวยกบัจานตอ้งไดร้ะนาบและแนบสนิทเสมือนเป็นเน้ือเดียวกนั ตอ้ง
มีการป้องกนัอากาศร่ัวบริเวณรอยต่อระหว่างการทดสอบ ดงัน้ี 1) ปะเก็นยางสังเคราะห์ (ทนต่อไขมนั) 
เป็นการผนึกแบบถาวรท่ีบริเวณส่วนบนของกรวย โดยการใชว้าสลีน (Vaseline)  หรือจาระบีในการ
ผนึกระหว่างปะเก็นกบัจาน 2) ส่วนบนของกรวยอาจมีการเคลือบบาง ๆ ดว้ยวาสลีนหรือจาระบีเพื่อให้
มัน่ใจว่ามีการผนึกระหว่างกรวยกบัปะเก็น ขณะท าการเคลือบให้ระวงัอย่าให้รูของจานอุดตนั กระดาษ
กรองจะตอ้งวางลงในจานใหส้นิมโดยปิดรูบนจานทั้งหมด 

9.3.2)  ระบบสุญญากาศ (Controlled Vacuum Source) 
เกจสุญญากาศ (Vacuum Gauge) สามารถอ่านค่าความดนัไดอ้ยา่งนอ้ย 9 กิโลปาสคลั (kPa) 

หรือ 68 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) มีความละเอียด 0.1 kPa (1 mmHg) ต่อกบัเคร่ืองดูดสุญญากาศท่ีมี
สามารถควบคุมแรงดนัสุญญากาศไดสู้งสุด 55 kPa (413 mmHg)  
 9.4)  บรรทัดเหลก็ ตาม มอก. 2752 เล่ม 13 
          ยาวไม่นอ้ยกวา่ 200 มิลลิเมตร หนาระหวา่ง 1.5 มิลลิเมตร ถึง 3.5 มิลลิเมตร 
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 9.5)  กระดาษกรอง ตอ้งเป็นชนิดไหลปานกลาง ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 150 มิลลิเมตร ตาม 
ASTM E832 Type 1, Class B 

10)  เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดสอบระยะเวลาก่อตัว ตาม ASTM C807 
 10.1)  เคร่ืองทดสอบแบบไวแคต (Vicat Apparatus), Set time & Consistency ตามมาตรฐาน 
ASTM C807 แบรนด ์SOITEST INC รุ่น CT-I VICAT ช่วงสเกล 0 – 50 มิลลิเมตร ประกอบดว้ย 

   

ภาพท่ี 3.15  แสดงภาพชุดทดสอบแบบไวแคตตามมาตรฐาน ASTM C807 โดยภาพดา้นซา้ยแสดง            
.เขม็แบบ Modified Vicat และภาพดา้นขวาแสดงเขม็ Vicat ขนาด 2 มิลลิเมตร 

 แท่งท่ีเคล่ือนท่ีได ้(Movable Rod) B น ้าหนกั 400 ± 0.5 กรัม ปลายขา้งหน่ึงมี Plunger End C มี
เส้นผา่นศูนยก์ลาง 17.5 ± 0.5 มิลลิเมตร และท่ีปลายอีกขา้งหน่ึงมีเขม็ท่ีถอดได ้D มีเส้นผ่านศูนยก์ลาง 2 
± 0.5 มิลลิเมตร ยาว 50 มิลลิเมตร แท่ง B สามารถจะพลิกกลบัไปมาได ้และจะตอ้งยดึใหอ้ยูก่บัท่ีได้
ดว้ย สกรู E และมีเคร่ืองช้ีบอกท่ีปรับได ้F ซ่ึงเคล่ือนท่ีบนสเกล ขีดแบ่งมีความละเอียดเป็นมิลลิเมตร ท่ี
ยดึติดกบัโครง A มอร์ตาร์จะถูกบรรจุอยูใ่นวงแหวน G และพกัไวบ้นแผน่เรียบส่ีเหล่ียมจตัุรัสท่ีไม่มี
การดูดซบั H แต่ละดา้นยาว 100 มิลลิเมตร แท่ง B ควรท ามาจากสแตนเลส ความแขง็ไม่นอ้ยกวา่ 35 
HCR และตอ้งตรงกบั Plunger End ซ่ึงท ามุมตั้งกบัแท่ง  
 10.2)  แบบวงแหวนทองเหลือง (Brass Ring Mold) ตามมาตรฐาน ASTM C807 แบรนด์ 
Humboldt Mfg. Co., Model H-3086 มีความสูง 40 ± 1 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนยก์ลาง 76 ± 0.5 มิลลิเมตร 
ดงัภาพท่ี 3.15 วงแหวน G 

E 

H 

B 

F 

C 

A 

G 

D 
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 10.3)  แผ่นฐานแบนไม่ดูดซึม เป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ ขนาด 100 ± 5 มิลลิเมตร ไดร้ะนาบ ไม่กดั
กร่อน ไม่ดูดซึม เช่น แกว้ ดงัภาพท่ี 3.15 แผน่เรียบส่ีเหล่ียมจตัุรัส H 

11)  เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดสอบแรงยึดเกาะ ตาม ASTM C952 
11.1)  ชุดแบบหล่ออดัขึน้รูปมอร์ตาร์บนผิวก้อนคอนกรีต ประกอบดว้ย 

คอ้นตกกระแทก (Drop Hammer) และแบบหล่อ (Mold) ขนาด 92 x 92 x 13 มิลลิเมตร   

 

ภาพท่ี 3.16  แสดงชุดแบบหล่ออดัขึ้นรูปมอร์ตาร์บนผิวกอ้นคอนกรีตตาม ASTM C952 
11.2)  ไม้บรรทัด ท าจากวสัดุโลหะตรงยาว 10 น้ิว 
11.3)  ชุดจับส าหรับทดสอบแรงยึดเกาะ 

 

ภาพท่ี 3.17  แสดงชุดจบัส าหรับทดสอบแรงยดึเกาะตาม ASTM C952 
11.4)  เคร่ืองทดสอบแรงยึดเกาะ แบรนด ์Toni Technik, Model Zwich / Roell Z 100 โดย Loadcell 

ท่ีใชง้านมีขนาด 1 กิโลนิวตนั ช่วงการใชง้าน 200 – 8,500 นิวตนั เคร่ืองมือควรมีระยะห่างพอท่ีจะใส่
เคร่ืองมือส าหรับทดสอบตวัอยา่งได ้โดยสามารถตั้งอตัราแรงกดท่ี 2.7 กิโลนิวตนั/นาที หรือใชอ้ตัรา
การทดสอบท่ีท าใหต้วัอยา่งทดสอบแยกออกจากกนัภายใน 1 – 2 นาที วางตวัอยา่งตรงกลางระหวา่ง
สามขาดา้นบนและสามขาดา้นล่าง โดยวางในเคร่ืองทดสอบแรงยึดเกาะ ดงัภาพท่ี 3.18 
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ภาพท่ี 3.18  แสดงการจดัวางต าแหน่งตวัอยา่งระหวา่งสามขาดา้นบนและสามขาดา้นล่างตาม ASTM C952 
 

 

ภาพท่ี 3.19  แสดงเคร่ืองทดสอบแรงยดึเกาะตาม ASTM C952 
12)  เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดสอบความต้านแรงอดั ตาม มอก. 2752 เล่ม 12 

 12.1)  แบบหล่อก้อนทดสอบลูกบาศก์ ขนาด 50 มิลลิเมตร 
แบบหล่อท่ีใชมี้ 3 ช่อง ท าจากโลหะแขง็ไม่ถูกกดักร่อนดว้ยมอร์ตาร์ ผิวดา้นในของแบบ

หล่อควรเป็นผิวราบ โดยความเรียบดา้นขา้ง ตอ้งนอ้ยกวา่ 0.05 มิลลิเมตร ระยะห่างระหวา่งดา้นตรง
ขา้ม 50 ± 0.50 มิลลิเมตร ความสูงของแต่ละช่อง อยูใ่นช่วง 49.62 – 50.25 มิลลิเมตร มุมระหวา่งดา้น
ท่ีติดกนั 90 ± 0.5 องศา 

 

ภาพท่ี 3.20  แสดงแบบหล่อกอ้นทดสอบลูกบาศก ์ขนาด 50 มิลลิเมตร ตาม มอก. 2752 เล่ม 12 
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 12.2) เคร่ืองทดสอบความต้านแรงอดั แบรนด ์Toni Technik รุ่น 1543-03 ช่วงการใชง้าน 
50 -250 กิโลนิวตนั 

 

ภาพท่ี 3.21  แสดงเคร่ืองทดสอบความตา้นแรงอดัตาม มอก. 2752 เล่ม 12 
เคร่ืองทดสอบความตา้นแรงอดั เป็นประเภทไฮดรอลิกหรือประเภทสกรู ค่าความถูกตอ้งของ

แรงร้อยละ ± 1.0 ทุกจุดตลอดช่วงใชง้าน สามารถปรับค่าศูนยไ์ด ้และสามารถแสดงค่าแรงกดสูงสุด
ของกอ้นทดสอบตลอดเวลาจนกระทัง่เร่ิมตั้งค่าใหม่ 

แป้นบนมีบ่าทรงกลมท าดว้ยโลหะชุบแข็งยึดติดแน่นตรงศูนยก์ลางของแท่นบน จุดศูนยก์ลาง
ของบ่าทรงกลมกบัจุดศูนยก์ลางผิวหนา้ของแป้นบนตอ้งตรงกนั โดยคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกินร้อยละ ± 5 ของ
รัศมีบ่าทรงกลม แป้นน้ีจะตอ้งยึดติดกบับ่าทรงกลมแต่สามารถเอียงไดทุ้กทิศทาง ส่วนแป้นโลหะแข็ง
จะถูกน ามาใชเ้ป็นแป้นล่างเพื่อลดการสึกหรอ เพื่อความสะดวกในการวางกอ้นทดสอบแป้นหน่ึงในสอง
จะตอ้งมีเส้นผา่นศูนยก์ลางหรือเส้นทแยงมุมระหว่าง  70.7 - 73.7 มิลลิเมตร  เม่ือแป้นบนไดต้ามขอ้ก าหนดน้ีแลว้
แป้นล่างตอ้งใหญ่กว่า 70.7 มิลลิเมตร เม่ือแป้นล่างไดต้ามขอ้ก าหนดน้ีแลว้เส้นผ่านศูนยก์ลางหรือ
เส้นทแยงมุมของแป้นบนตอ้งอยู่ระหว่าง 70.7 - 79.4 มิลลิเมตร เม่ือมีเพียงแป้นล่างท่ีมีเส้นผ่านศูนยก์ลาง
หรือเส้นทแยงมุมระหว่าง 70.7 - 73.7 มิลลิเมตรวางกอ้นทดสอบให้อยู่ก่ึงกลางของแป้นล่าง ในกรณีท่ีแป้น
ล่างเป็นศูนยก์ลางของแป้นบน และจดัให้อยู่ในต าแหน่ง โดยวิธีการท่ีเหมาะสม ผิวหนา้ของแป้นท่ีสัมผสั
กอ้นทดสอบมีค่า Rockwell Hardness Number ไม่นอ้ยกวา่ 60 HRC เม่ือเป็นแป้นเก่าคลาดเคล่ือนไม่เกิน 
0.025 มิลลิเมตร  
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ภาพท่ี 3.22  แสดงแป้นบนและแป้นล่างของเคร่ืองทดสอบความตา้นแรงอดัตาม ASTM C109 
13)  ตู้บ่ม แบรนด ์BINDER, Model KMF 720, S/N SWB20200000015942 บรรยากาศในตู้

บ่มตอ้งมีอุณหภูมิ 23.0 ± 2.0 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพทัธ์ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 95 

 

ภาพท่ี 3.23  แสดงภาพตูบ้่ม แบรนด ์BINDER Model KMF 720 
14)  ตู้บ่ม แบรนด ์Contherm Scientific Limited, Model POLAR 1000 INCUBATOR, Serial 

No. 10073, CAT. No. 1400CP, Load 1100 W และ Volts 230V-240V-50 Hz บรรยากาศในตู้บ่ม
ตอ้งมีอุณหภูมิ 23.0 ± 2.0 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพทัธ์ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 

15)  Digimatic Caliper แบรนด ์Mitutoyo รุ่น CD-8”ASX ช่วงการใชง้าน 0 - 200 มิลลิเมตร 
ค่าความละเอียด 0.01 มิลลิเมตร และค่าความคลาดเคล่ือนได ้± 0.1 มิลลิเมตร 
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3.3 ขั้นตอนและวิธีการศึกษา  
3.3.1 ท าการย่อยขนาดมวลรวมละเอยีดรีไซเคิล (Recycled Fine Aggregate) จากเศษมอร์ตาร์

เหลือทิง้ในห้องปฏิบัติการ 
สามารถท าไดโ้ดยใช้การต าหรือใช้เคร่ืองบดมอร์ตาร์เพื่อท าให้มวลรวมรีไซเคิลมี

ขนาดตามท่ีตอ้งการ การคดัแยกขนาดท าไดโ้ดยการเขย่าผ่านแร่ง U.S.A Standard Test Sieve โดย
มอร์ตาร์ส าหรับฉาบใชข้นาดมวลรวมละเอียดรีไซเคิลท่ีผ่านแร่งเบอร์ 8 หรือขนาด 2.36 มิลลิเมตร 
(mm) และคา้งบนแร่งเบอร์ 100 หรือขนาด 150 ไมโครเมตร (µm) 
ตารางท่ี 3.1 แสดงผลการคดัแยกขนาดมวลรวมละเอียดรีไซเคิลท่ีใชใ้นการผลิตมอร์ตาร์ส าหรับฉาบ 

Sieve no. No. 8 No. 16 No. 30 No. 50 No. 100 Pan 

Opening 2.36 mm 1.18 mm 600 µm 300 µm 150 µm - 
Sieve (g) 408.63 383.93 334.89 314.64 304.40 252.41 
Sieve + Sample (g) 410.93 389.03 460.43 442.21 326.34 286.50 
Retained sample (g) 2.3 5.1 125.5 127.6 21.9 34.1 
% Retained 0.73 1.61 39.66 40.30 6.93 10.77 
Cu% Retained 0.73 2.34 42.00 82.30 89.23 100.00 
%Finer 99.27 97.66 58.00 17.70 10.77 0.00 
หมายเหตุ:  น ้าหนกัตวัอยา่ง 316.64 กรัม และร้อยละท่ีหายไป 0.031 
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3.3.2 ออกแบบสูตร และอตัราส่วนผสมในการท ามอร์ตาร์ส าหรับฉาบ 
สรุปไดต้ามตารางท่ี 3.2 น้ี 

ตารางท่ี 3.2 แสดงสูตรและอตัราส่วนผสมในการท ามอร์ตาร์ส าหรับฉาบ 

ล าดับ สูตร ซีเมนต์,  
g (%w/t) 

มวลรวม
ละเอียดรีไซเคิล

, g (%w/t) 

HPMC, 
g (%w/t) 

Glue Powder, 
g (%w/t) 

AEA,  
g (%w/t) 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 
1. PC 

200  
(20%w/t) 

800 
(80%w/t) 

- - - 
2. PH0.5G0A0 0.5 (0.05%w/t) - - 
3. PH1G0A0 1.0 (0.1%w/t) - - 
4. PH2G0A0 2.0 (0.2%w/t) - - 
5. PH0.5G0.5A0 

0.5 
(0.05%w/t) 

0.5 (0.05%w/t) - 
6. PH0.5G1A0 1.0 (0.1%w/t) - 
7. PH0.5G3A0 3.0 (0.3%w/t) - 
8. PH0.5G0.5A0.125 0.5 (0.05%w/t) 0.125 

(0.0125%w/t) 
 

9. PH0.5G1A0.125 1.0 (0.1%w/t) 
10. PH0.5G3A0.125 3.0 (0.3%w/t) 
ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช้งานทั่วไป 

11. HC 

200 
(20%w/t) 

 
800 

(80%w/t) 
 

- - - 
12. HH0.5G0A0 0.5 (0.05%w/t) - - 
13. HH1G0A0 1.0 (0.1%w/t) - - 
14. HH2G0A0 2.0 (0.2%w/t) - - 
15. HH0.5G0.5A0 

0.5 
(0.05%w/t) 

 

0.5 (0.05%w/t) - 
16. HH0.5G1A0 1.0 (0.1%w/t) - 
17. HH0.5G3A0 3.0 (0.3%w/t) - 
18. HH0.5G0.5A0.125 0.5 (0.05%w/t) 0.125  

(0.0125%w/t) 19. HH0.5G1A0.125 1.0 (0.1%w/t) 
20. HH0.5G3A0.125 3.0 (0.3%w/t) 

หมายเหตุ:  %w/t คือ ร้อยละน ้าหนกัของสารต่อน ้าหนกัรวมของมวลรวมละเอียดรีไซเคลิและปูนซีเมนต ์
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โดยอกัษรยอ่สูตรมีความหมายดงัน้ี  
 
       

โดยหลกัท่ี 1 อกัษร P คือ Portland Cement Type I  และ H คือ Hydraulic Cement Type GU  
หลกัท่ี 2 อกัษร H คือ Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC) หรือ อกัษร C คือ     
Control ตวัควบคุม ซ่ึงมีองคป์ระกอบปูนซีเมนตแ์ละมวลรวมละเอียดรีไซเคิล เท่านั้น 

       หลกัท่ี 3 ตวัเลข 0.5, 1 และ 2 คือ น ้าหนกัสาร HPMC ท่ีใช ้0.5, 1 และ 2 กรัม ตามล าดบั 
       หลกัท่ี 4 อกัษร G คือ Glue Powder หรือ Redispersible Polymer Powder (RPP)  
       หลกัท่ี 5 ตวัเลข 0, 0.5, 1 และ 3 คือ น ้าหนกัสาร RPP ท่ีใช ้0, 0.5, 1 และ 3 กรัม ตามล าดบั 
       หลกัท่ี 6 อกัษร A คือ Air Entraining Agent (AEA) 
       หลกัท่ี 7 ตวัเลข 0, 0.125 คือ น ้าหนกัสาร AEA ท่ีใช ้0 และ 0.125 กรัม ตามล าดบั 
เช่น PH0.5G1A0.125 หมายถึง ชนิดปูนซีเมนต์ท่ีใช้ คือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 

น ้ าหนัก HPMC ท่ีใช้ เท่ากับ 0.5 กรัม, น ้ าหนัก Glue Powder หรือ RPP ท่ีใช้ เท่ากับ 1 กรัม และ
น ้ าหนัก AEA ท่ีใช้ เท่ากบั 0.125 กรัม (โดยใช้น ้ าหนักปูนซีเมนต์ เท่ากบั 200 กรัม และมวลรวม
ละเอียดรีไซเคิล เท่ากบั 800 กรัม) 

3.3.3 ศึกษาหาอตัราส่วนผสม HPMC ท่ีเหมาะสมโดยพจิารณาจากค่าความอุ้มน ้า โดยใช้
วิธี ASTM C1506  
โดยท าการศึกษาอตัราส่วนผสม HPMC ท่ีน ้ าหนัก 0 กรัม (0 %w/t), 0.5 กรัม (0.05 

%w/t), 1 กรัม (0.1 %w/t) และ 2 กรัม (0.2 %w/t) 
การหาค่าความอุม้น ้ าเป็นการเปรียบเทียบค่าการไหลแผ่โดยปล่อยแท่นทดสอบการ

ไหลแผต่กกระทบจ านวน 25 คร้ัง วดัค่าการไหลแผท่ั้ง 4 ดา้น โดยค่าการไหลแผก่่อนการดูดน ้ าตอ้ง
อยู่ในช่วง 110 ± 5 จากนั้นน าไปดูดน ้ าออกดว้ยเคร่ืองดูดน ้ าสุญญากาศเป็นระยะเวลา 60 วินาที วดั
ค่าการไหลแผท่ั้ง 4 ดา้น ค านวณผลการทดสอบออกมาในหน่วยร้อยละ 

มีวิธีการศึกษา ดังนี ้
3.3.3.1 อุณหภูมิและความช้ืน 

อุณหภูมิของอากาศในบริเวณใกลเ้คียงเคร่ืองผสม วสัดุผสม แบบหล่อ และหมอ้
ผสม ตอ้งรักษาไวร้ะหว่าง 23.0 ± 3.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของน ้ าผสมและน ้ าในอ่างเก็บตอ้งตั้ง
ไวท่ี้ 23.0 ± 2.0 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพนัธ์ของหอ้งปฏิบติัการตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 

3.3.3.2 การผสมมอร์ตาร์ 
วางอุปกรณ์ต่าง ๆ ในต าแหน่งขา้งเคร่ืองผสม แลว้ผสมตามน้ี 

1 2 3 4 5 6 7 
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1) ใส่น ้าผสมลงในหมอ้ผสม 
2) เติมมอร์ตาร์ลงในน ้ า เร่ิมเดินเคร่ืองท่ีความเร็วต ่า (140 ± 5 รอบต่อนาที) 

 เป็นเวลา 60 วินาที 
3) หยุดเคร่ืองผสมเปล่ียนเป็นความเร็วปานกลาง (285 ± 10 รอบต่อนาที)

 และผสมต่อเป็นเวลา 30 วินาที 
4) หยุดเคร่ืองผสมและปล่อยมอร์ตาร์ทิ้งไวเ้ป็นเวลา 90 วินาที ช่วงเวลา 15 

 วินาทีแรกให้ขูดมอร์ตาร์ท่ีเกาะข้างหม้อผสมลงในหม้อผสม แล้ว
 ช่วงเวลาท่ีเหลือใหปิ้ดหมอ้ผสม 

5) สุดทา้ยใหผ้สมดว้ยความเร็วปานกลาง (285 ± 10 รอบต่อนาที) เป็นเวลา  
   60 วินาที 

3.3.3.3 การหาค่าการไหล 
1) เช็ดแท่นทดสอบการไหลแผ่ให้สะอาดและแห้ง แลว้วางแบบหล่อรูป

 กรวยลงตรงกลางใส่มอร์ตาร์สูงประมาณ 25 มิลลิเมตร ในแบบหล่อและต า
 20 คร้ังดว้ยแท่งกระทุง้ ความแรงท่ีต าควรพอเพียงท่ีจะเติมแบบหล่อให้
 เป็นเน้ือเดียวกัน แลว้เติมมอร์ตาร์และต าเช่นเดียวกับชั้นแรก ปาดให้
 เสมอขอบบนของแบบหล่อโดยใช้ขอบเกรียงเคล่ือนท่ีแบบเล่ือยข้าม
 ดา้นบนของแบบหล่อ เช็ดเซตทดสอบการไหลแผใ่หส้ะอาดและแห้งอยา่ง  

     ระมดัระวงัเพื่อเอาน ้าออกจากรอบ ๆ มุมของแบบหล่อยกแบบออกจาก   
     มอร์ตาร์หลงัจากผสมเสร็จ 1 นาที แลว้ใหรี้บปล่อยโต๊ะใหก้ระแทก 25   
     คร้ังในเวลา 15 วินาที 
2) ใช ้Flow Caliper วดัเส้นผ่านศูนยก์ลางของมอร์ตาร์ตามเส้นท่ีขีดไว้ดา้น

 บนของโต๊ะ บนัทึกแต่ละค่าของเส้นผา่นศูนยก์ลางเป็นตวัเลข ให้ทดลอง 
     ผสมมอร์ตาร์ โดยการเปล่ียนร้อยละน ้าจนกระทัง่ไดค้่าการไหลแผ ่110 ± 5    
     การทดลองแต่ละคร้ังใหใ้ชม้อร์ตาร์ใหม่ 

3.3.3.4 การหาค่าการไหลแผ่หลงัเข้าเคร่ืองดูดสุญญากาศ 
1) ทนัทีท่ีทดสอบค่าการไหลเสร็จให้น ามอร์ตาร์จากแท่นหาค่าการไหล

 กลบัไปท่ีหมอ้ผสมขูดขา้งหมอ้ผสมอย่างรวดเร็วและรวมมอร์ตาร์ท่ีติด
 ดา้นขา้งหมอ้ผสมและผสมอีกคร้ังดว้ยความเร็วปานกลางเป็นเวลา 15 วินาที  

2) เม่ือผสมเสร็จเขย่าใบพายเพื่อเอามอร์ตาร์ส่วนท่ีเกินออกลงในหมอ้ผสม 
 และคนผสมให้เขา้กนัก่อนใส่ลง Perforated Dish ท่ีใส่กระดาษกรองท่ี
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 อ่ิมน ้าแต่ผิวหนา้แหง้แลว้ ใหมี้ปริมาณเหนือขอบเลก็นอ้ยและต า 15 คร้ัง
 ด้วยแท่งกระทุง้ โดยต า 10 คร้ัง ด้วยระยะห่างท่ีสม ่าเสมอท่ีอยู่ติดกับ
 ขอบ Perforated Dish ต าแนวตามยาวของแท่งกระทุง้ไปทางดา้นขวา 

      ของ Perforated Dish และต า 5 คร้ังท่ีศูนยก์ลางของ Perforated Dish ต า  
      กระจายแบบสุ่ม  
3) จากนั้นขูดมอร์ตาร์ส่วนเกินขอบดา้นบนของ Perforated Dish ออก ปาด

 มอร์ตาร์ให้เสมอขอบบนของ Perforated Dish โดยใชข้อบดา้นเรียบของ
 บรรทดัเหล็กเคล่ือนท่ีแบบเล่ือยขา้มด้านบนของ Perforated Dish โดย
 ปาดทีละคร่ึงของ Perforated Dish กระบวนการตั้งแต่บรรจุจนเสร็จ 

     กระบวนการ ตอ้งท าใหเ้สร็จภายใน 2 นาที 
4) น า Perforated Dish เขา้เคร่ืองดูดสุญญากาศเป็นเวลา 60 วินาที เช็ดน ้าท่ี  
    กน้ Perforated Dish ออก เทมอร์ตาร์ออกจาก Perforated Dish แลว้ผสม  
      ดว้ยมือคนเป็นเวลา 15 วินาที และท าตามขอ้ 3.3.3.3 ตอ้งท าใหเ้สร็จภายใน     
      2 นาที                           

3.3.3.5 บันทึกผลทดสอบ 
3.3.3.6 การค านวณและการรายงานผลการศึกษา 
การค านวณหาค่าความอุม้น ้า (Water Retention) 

สูตรค านวณ เป็นดงัน้ี 
Water Retention, % = (A/B) x 100 

เม่ือ 
Water Retention = ค่าความอุม้น ้า ในหน่วยร้อยละ หรือ % 
A    =   ค่าการไหลแผห่ลงัเขา้เคร่ืองดูดสุญญากาศ   
B    =   ค่าการไหลแผก่่อนเขา้เคร่ืองดูดสุญญากาศ  
รายงานท่ีความละเอียดร้อยละ 1  

3.3.4 ศึกษาค่าแรงยึดเกาะตาม ASTM C952  
โดยท าการศึกษาตามสูตรและอตัราส่วนผสมท่ีออกแบบไว้ทั้ง 20 สูตร ทุกสูตรใช้

ปริมาณน ้าในการผสมร้อยละ 20 ของน ้าหนกัรวมปูนซีเมนตแ์ละมวลรวมละเอียดรีไซเคิล (20%w/t)  
การหาค่าแรงยึดเกาะระหวา่งมอร์ตาร์และกอ้นคอนกรีต โดยน ามอร์ตาร์มาฉาบบนกอ้น

คอนกรีตขนาด 80 x 160 x 50 มิลลิเมตร จ านวน 1 ดา้นใหไ้ดค้วามหนาตามแบบหล่อ ถอดแบบหล่อแลว้
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ประกบดว้ยกอ้นคอนกรีตทั้งสองวางตวัในลกัษณะ Crossed Brick และใชค้อ้นตกกระทบกระแทกท่ีระยะ 
38 มิลลิเมตร  

มีวิธีการศึกษา ดังนี ้
3.3.4.1 อุณหภูมิและความช้ืน 

ท าตามขอ้ 3.3.3.1 
3.3.4.2 จ านวนชุดทดสอบ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาท่ีอายุทดสอบ 28 วนั ให้เตรียมตัวอย่าง
ทดสอบ 3 ชุดต่ออายกุารทดสอบจากมอร์ตาร์หมอ้เดียวกนั  

3.3.4.3 การผสมมอร์ตาร์ 
ท าตามขอ้ 3.3.3.2  

3.3.4.4 การหล่อและทดสอบชุดตัวอย่างทดสอบ 
1) วางแบบหล่อไวท่ี้ต าแหน่งตรงกลางของกอ้นคอนกรีตกอ้นท่ีอยูด่า้นล่าง 

 จากนั้นตกัมอร์ตาร์ใส่ลงไปท่ีความลึกประมาณคร่ึงหน่ึงของแบบหล่อ 
 และต าแรง  ๆ  ตรงมุมและบริ เวณตรงกลางแบบหล่อให้ เส ร็จ
 ภายใน 1 นาที และเติมมอร์ตาร์จนเต็มแบบหล่อและท าเหมือนชั้นแรก 
 จากนั้นท าหน้ามอร์ตาร์ให้เรียบ โดยใช้ไมบ้รรทดัปาดจากมุมดา้นหน่ึง
 ไปอีกดา้นหน่ึง และปาดกลบัในทิศทางตรงขา้มกนั ใหเ้สร็จภายใน 1 นาที 

2) น าแบบหล่อออก และน าก้อนคอนกรีตวางทับก้อนคอนกรีตด้านท่ีมี
 มอร์ตาร์อยู่ในลกัษณะเป็นเคร่ืองหมายบวก จากนั้นวางกรอบของคอ้น
 ตกกระทบบนกอ้นคอนกรีตกอ้นบนแนวขนานกนั และทิ้งคอ้นตกกระทบ 

      ลงในกรอบท่ีระยะห่าง 38 มิลลิเมตร 
3) ใชเ้กรียงปาดมอร์ตาร์ส่วนเกินออกทั้ง 4 มุม 
4) จดัเก็บชุดตวัอย่างทดสอบทนัทีท่ีเตรียมเสร็จ วางในตูบ้่ม เป็นเวลา 7 วนั 

 และหลงัจากนั้นน าไปเก็บในหอ้งบ่มจนครบอายทุดสอบท่ี 28 วนั 
5) ท าการวดัพื้นท่ีหนา้ตดัของชุดกอ้นทดสอบ ดว้ย Digimatic Caliper 
6) น าชุดตวัอยา่งทดสอบวางไวต้รงกลางระหวา่งสามขาตวับนกบัสามขาตวัล่าง  
7) ใช้อัตรากดแรงท่ีสัมพนัธ์กับการเคล่ือนท่ีของแป้นบนและแป้นล่าง

 เพื่อใหแ้รงลงบนกอ้นทดสอบ 2.7 กิโลนิวตนั/นาที 
3.3.4.5 บันทึกผลทดสอบ 
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3.3.4.6 การค านวณและการรายงานผลการทดสอบ 
การค านวณหาค่าแรงยดึเกาะ 

สูตรค านวณ เป็นดงัน้ี 
Bond Strength, MPa = F/A 

เม่ือ 
Bond Strength = ค่าแรงยดึเกาะ ในหน่วย เมกะปาสคลั (MPa) 
F    =   ค่าแรงกดสูงสุด ในหน่วย นิวตนั (N) 
A    =   พื้นท่ีผิวรับแรงยดึเกาะ ในหน่วย ตารางมิลลิเมตร (mm2) 
รายงานท่ีความละเอียดทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

3.3.5 ศึกษาค่าความต้านแรงอดัตาม มอก. 2752 เล่ม 12  
โดยท าการศึกษาตามสูตรและอตัราส่วนผสมท่ีออกแบบไว้ทั้ง 20 สูตร ทุกสูตรใช้

ปริมาณน ้าในการผสมร้อยละ 20 ของน ้าหนกัรวมปูนซีเมนตแ์ละมวลรวมละเอียดรีไซเคิล (20%w/t)  
การหาค่าความต้านแรงอัด ท าโดยเตรียมก้อนมอร์ตาร์เพื่อทดสอบเป็นลูกบาศก์

ขนาด 50 มิลลิเมตร ถูกท าใหแ้น่นโดยการต า 2 ชั้น กอ้นลูกบาศกถ์ูกบ่มในตูค้วบคุมความช้ืน 24 ชัว่โมง
แลว้ แกะออกจากแบบหล่อ และบ่มในน ้ าปูนใสอ่ิมตวั จนกระทัง่ถึงเวลาทดสอบท่ีอาย ุ7 วนั 14 วนั 
และ 28 วนั 

มีวิธีการศึกษา ดังนี ้
3.3.5.1 อุณหภูมิและความช้ืน 

ท าตามขอ้ 3.3.3.1 
3.3.5.2 จ านวนก้อนทดสอบ 

กอ้นทดสอบเตรียมทั้งหมด 9 กอ้นจากมอร์ตาร์หมอ้เดียวกนั เพื่อทดสอบท่ี
อาย ุ7 วนั 14 วนั และ 28 วนั โดยแต่ละอายกุารทดสอบใช ้3 กอ้น 

3.3.5.3 การเตรียมแบบหล่อ 
ใช้สารเคลือบ (Release Agent) เช่น Petrolatum เคลือบบาง ๆ ท่ีผิวดา้นใน

ของแบบหล่อและแผ่นฐาน ใชแ้ปรงชุบน ้ ามนัทาแบบหล่อและแผ่นฐาน ให้เช็ดน ้ ามนัส่วนเกินออก
เพื่อให้น ้ ามนัเคลือบท่ีผิวดา้นใน ปริมาณสารหล่อล่ืนท่ีเคลือบตอ้งเพียงพอท่ีจะท าให้เกิดรอยน้ิวมือ
เม่ือมีการสัมผสัเบา ๆ 

3.3.5.4 การผสมมอร์ตาร์ 
ท าตามขอ้ 3.3.3.2  
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3.3.5.5 การหล่อก้อนทดสอบโดยใช้มือกระทุ้ง 
1) เร่ิมตน้หล่อก้อนทดสอบในช่วงเวลาไม่เกิน 2 นาที 30 วินาที หลงัจาก

 ผสมมอร์ตาร์เสร็จ ใส่มอร์ตาร์เป็นชั้นประมาณ 25 มิลลิเมตร (ประมาณ
 คร่ึงหน่ึงของความสูงของแบบหล่อ) ในทุกช่อง กระทุง้มอร์ตาร์ในแต่
 ละช่อง 32 คร้ัง ประมาณ 10 วินาที ใน 4 รอบ แต่ละรอบท ามุมฉากซ่ึง
 กนัและกระทุง้ 8 คร้ัง ติดกนัเหนือผิวหนา้ของมอร์ตาร์ ตามภาพท่ี 3.24  

2) ความแรงของการกระทุง้เพียงพอท่ีจะท าให้มอร์ตาร์กระจายทั่วแบบ
 หล่อ การกระทุง้มอร์ตาร์ 4 รอบ (32 คร้ัง) ตอ้งกระทุง้ให้เสร็จใน 1 ช่อง
 ก่อนกระทุง้ช่องต่อไป  

3) เม่ือกระทุง้ชั้นแรกเสร็จครบทุกช่องแลว้ให้เติมแต่ละช่องดว้ยมอร์ตาร์ท่ี
 เหลือและกระทุง้เหมือนชั้นแรก ระหว่างการกระทุง้ชั้นท่ี 2 ให้น ามอร์
 ตาร์ท่ีลน้ออกจากดา้นบนของแบบหล่อหลงัการกระทุง้แต่ละรอบด้วย
 มือท่ีสวมถุงมือและกระทุง้จนเสร็จแต่ละรอบและก่อนเร่ิมการกระทุง้
 รอบต่อไป การกระทุง้ท่ีเสร็จสมบูรณ์ด้านบนของแต่ละก้อนทดสอบ
 ควรสูงกวา่ดา้นบนของแบบหล่อเลก็นอ้ย  

4) น ามอร์ตาร์ส่วนเกินออกจากดา้นบนของแบบหล่อดว้ยเกรียงและท าให้
 เรียบโดยใช้ดา้นขา้งของเกรียงปาด โดยเผยอเกรียงดา้นหน้าเล็กน้อย 1 คร้ัง
 ผ่านดา้นบนของกอ้นทดสอบท ามุมฉากกบัความยาวของแบบหล่อ เพื่อ
 ปรับระดับมอร์ตาร์และท าให้มอร์ตาร์ท่ีนูนออกมาเหนือแบบหล่อมี
 ความหนาสม ่าเสมอยิง่ขึ้นให้ปาดดว้ยดา้นขา้งของเกรียง โดยเผยอเกรียง
 ดา้นหน้าเล็กน้อยเบา ๆ 1 คร้ัง ตลอดความยาวของแบบหล่อ วางเกือบ
 ตั้งฉากกบัแบบหล่อ ขยบัเกรียงแบบเล่ือยตลอดความยาวของแบบหล่อ 

 
                                      รอบท่ี 1 และ 3                                รอบท่ี 2 และ 4 

ภาพท่ี 3.24  แสดงภาพล าดบัการกระทุง้ในการหล่อกอ้นทดสอบ 
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3.3.5.6 การเกบ็ก้อนทดสอบ  
1) ใหเ้ก็บทนัทีท่ีหล่อกอ้นทดสอบเสร็จ วางกอ้นทดสอบในตูค้วบคุมความช้ืน  

โดยเก็บกอ้นทดสอบทั้งหมดทนัทีหลงัจากหล่อกอ้นทดสอบเสร็จ กอ้น   
ทดสอบอยูใ่นแบบหล่อบนแผน่ฐานในตูค้วบคุมอุณหภูมิ 23 ± 2.0 องศา   
เซลเซียส และความช้ืนสัมพนัธ์ตอ้งไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 95 เป็นเวลา 20 - 72   
ชัว่โมง ใหผิ้วหนา้ดา้นบนสัมผสักบัความช้ืนในอากาศแต่ป้องกนัไม่ให้ 
น ้าหยดลงบนผิวกอ้นทดสอบ  

2) ถา้กอ้นทดสอบถูกแกะจากแบบหล่อก่อน 24 ชัว่โมง ใหเ้ก็บกอ้นทดสอบ 
      ไวท่ี้ชั้นของตูค้วบคุมความช้ืนจนกระทัง่อายคุรบ 24 ชัว่โมง  
3) หลงัจากนั้น น ากอ้นทดสอบแช่ในน ้ าปูนใสอ่ิมตวั ยกเวน้กอ้นทดสอบท่ี

 จะทดสอบเม่ืออายุครบ 24 ชัว่โมง น ้ าปูนใสอ่ิมตวัจะบรรจุอยู่ในอ่างท่ี
 ท าจากวสัดุทนการกดักร่อน รักษาน ้ าท่ีใชแ้ช่ให้สะอาดอยู่เสมอโดยการ
 เปล่ียนเม่ือตอ้งการ   

3.3.5.7 การหาค่าความต้านแรงอดั 
1) ทดสอบกอ้นทดสอบทนัทีหลงัจากน ากอ้นทดสอบออกจากตูบ้่มในกรณี

 ท่ีทดสอบอายุ 24 ชัว่โมง และจากถงัน ้ าในกรณีอ่ืน ๆ กอ้นทดสอบทั้งหมด
 ส าหรับทดสอบอายท่ีุก าหนดควรถูกท าใหแ้ตกในช่วงเวลาคลาดเคล่ือน 

     ท่ียอมใหด้งัน้ี 
ตารางท่ี 3.3 แสดงเกณฑก์ าหนดเวลาท่ียอมใหค้ลาดเคล่ือนไดท่ี้อายทุดสอบต่าง ๆ  

อายุทดสอบ เวลาคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ 

24 ชัว่โมง ± ½ ชัว่โมง 
3 วนั ± 1 ชัว่โมง 
7 วนั ± 3 ชัว่โมง 

28 วนั ± 12 ชัว่โมง 
 

2) ถา้มากกว่า 1 ก้อนทดสอบถูกน าออกจากตูบ้่มในเวลาเดียวกนัส าหรับ
 ทดสอบอายุ 24 ชัว่โมง ให้คลุมกอ้นทดสอบดว้ยผา้ชุบน ้ าจนกระทัง่ถึง
 เวลาทดสอบ ถา้มากกว่า 1 ก้อนทดสอบถูกน าออกจากอ่างแช่ให้เก็บ
 กอ้นทดสอบในน ้ าท่ีอุณหภูมิ 23 ± 2 องศาเซลเซียสและลึกพอท่ีจุ่มกอ้น
 ทดสอบแต่ละกอ้นจนถึงเวลาทดสอบ 
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3) เช็ดกอ้นทดสอบแต่ละกอ้นให้สภาพผิวหน้าแห้งและปัดเม็ดทรายหรือ
 เกล็ดท่ีหลุดออกจากผิวหน้าท่ีจะสัมผสักับแป้นของเคร่ืองทดสอบ ท า
 การวดัพื้นท่ีหนา้ตดัของกอ้นทดสอบในช่วงเวลาการตรวจเช็ค  

4) ใชแ้รงกดบนกอ้นทดสอบดา้นท่ีมีหนา้สัมผสัท่ีเรียบไดร้ะนาบจริง ๆ ใช้
 ความระมัดระวังในการวางก้อนทดสอบท่ีเค ร่ืองทดสอบให้ได้
 ศูนยก์ลางใตแ้ป้นบน ก่อนทดสอบแต่ละกอ้นตอ้งให้แน่ใจว่าบ่ารูปทรง
 กลมนั้นเอียงไดอ้ย่างอิสระ ห้ามใช้วตัถุกนักระแทกหรือหมอนรอง น า
 บ่ารูปทรงกลมสัมผสัให้เสมอกบัผิวหน้าของก้อนทดสอบ ใช้อตัรากด
 แรงท่ีสัมพนัธ์กบัการเคล่ือนท่ีของแป้นบนและแป้นล่างเพื่อให้แรงลง
 บนกอ้นทดสอบในช่วง 900 ถึง 1,800 นิวตนัต่อวินาที โดยใหอ้ตัราการ 

      เคล่ือนท่ีของแป้นระหว่างคร่ึงแรกของแรงกดสูงสุดท่ีคาดว่ากอ้นทดสอบ    
     จะรับได ้และหา้มปรับอตัราการเคล่ือนท่ีของแป้นในช่วงท่ี ผา่นคร่ึงหน่ึง  
     ของแรงกดโดยเฉพาะขณะท่ีกอ้นทดสอบก าลงัลา้ก่อนท่ีจะแตก 

3.3.5.8 บันทึกผลทดสอบ 
3.3.5.9 การค านวณและการรายงานผลการทดสอบ 
การค านวณหาค่าความตา้นแรงอดั 

สูตรค านวณ เป็นดงัน้ี 
Compression Strength, MPa = P/A 

เม่ือ 
Compression Strength = ค่าความตา้นแรงอดั ในหน่วย เมกะปาสคลั (MPa) 
 P    =   ค่าแรงอดัสูงสุด ในหน่วย นิวตนั (N) 

             A   =   พื้นท่ีผิวรับแรงอดั ในหน่วย ตารางมิลลิเมตร (mm2) 
รายงานท่ีความละเอียดทศนิยม 1 ต าแหน่ง 

 

3.3.6 ศึกษาระยะเวลาก่อตัวตาม ASTM C807  
จากผลการศึกษาตามสูตรและอตัราส่วนผสมท่ีออกแบบไว้ท าให้ทราบสูตรท่ีมีค่า

ความอุม้น ้า, ค่าความตา้นแรงอดั และค่าแรงยดึเกาะผา่นเกณฑม์าตรฐาน มอก. 1776-2560 ดงันั้นใน
การศึกษาระยะเวลาก่อตวัจะศึกษาเฉพาะสูตรท่ีผา่นเกณฑเ์ท่านั้น 

การหาค่าระยะเวลาก่อตวั เป็นการเตรียมมอร์ตาร์ท่ีมีความขน้เหลวของมอร์ตาร์ผสม
น ้าแลว้ ท าใหเ้ขม็ Modified Vicat จมในระยะ 20 ± 4 มิลลิเมตร จึงสามารถน าไปศึกษาค่าระยะเวลา
ก่อตวั โดยขึ้นกอ้นทดสอบในแบบหล่อวงแหวนรองรับดว้ยฐานไม่ดูดซึมน ้า จากนั้นเก็บไวใ้นตูบ้่ม 
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เฝ้าตรวจวดัระยะการแข็งตวั โดยเข็ม Vicat ขนาด 2 มิลลิเมตร ระยะเวลาก่อตวัคือช่วงเวลาระหว่าง
มอร์ตาร์และน ้าเร่ิมสัมผสักนัจนถึงเวลาท่ีวดัระยะการจมและค านวณระยะจมท่ี 10 มิลลิเมตร 

มีวิธีการศึกษา ดังนี ้
3.3.6.1 อุณหภูมิและความช้ืน 

ท าตามขอ้ 3.3.3.1 
3.3.6.2 การผสมมอร์ตาร์ 

ท าตามขอ้ 3.3.3.2  
3.3.6.3 การหล่อก้อนทดสอบลงแบบหล่อวงแหวน 

1) ทันทีท่ีผสมตัวอย่างเสร็จตามข้อ 3.3.3.2 ใส่มอร์ตาร์สูงประมาณ 20 
 มิลลิเมตร ในแบบวงแหวน และต าดว้ยแท่งกระทุง้โดยหันดา้นกวา้ง 25
 มิลลิเมตรของแท่งกระทุง้ขนานกบัแนวรัศมีของแบบหล่อวงแหวน ต า 

  รอบนอก 14 คร้ังดว้ยแท่งกระทุง้และต าเพิ่ม 4 คร้ังท่ีศูนยก์ลางของแบบ   
   หล่อวง แหวน และหมุนแท่งกระทุง้ไป 45 องศาทุกคร้ังท่ีต า  

2) เติมมอร์ตาร์และต าเช่นเดียวกบัชั้นแรก ปาดมอร์ตาร์ให้เสมอขอบบน
 แบบหล่อวงแหวน โดยปาดคร้ังแรกถือเกรียงท ามุม 20 องศา เหนือแบบวงแหวน  

10  มิลลิเมตร โดยเร่ิมจากมุมดา้นหน่ึงของแบบหล่อวงแหวน และปาดมอร์
ตาร์ส่วนเกินออกด้วยเกรียงขอบคมในทิศทางตรงขา้มอีก 1 คร้ัง โดย
ปาดเคล่ือนท่ีแบบเล่ือยขา้มดา้นบนของแบบวงแหวน 

3.3.6.4 การหาค่าความข้นเหลว 
1) วางกอ้นมอร์ตาร์ท่ีอยู่ในวงแหวนบนแผ่นฐานให้อยู่ตรงกลางใตแ้ท่น B 

 ตามภาพท่ี 3.15 น าปลาย Plunger C ลงมาสัมผสัผิวหน้ามอร์ตาร์ และ
 ขนัสกรู E ให้แน่น หลงัจากนั้นตั้งเคร่ืองช้ีบอก F ให้อยู่ต าแหน่งต ่าสุด  
 ท่ี 0 ของสเกลหรือจุดอ่านเร่ิมตน้  

2) จากนั้นปล่อยแท่งทนัที โดยตอ้งท าภายในเวลา 35 - 50 วินาที หลงัจาก
 ผสมเสร็จ เคร่ืองมือตอ้งปราศจากการสั่นสะเทือนทั้งหมดระหว่างการ
 ทดสอบ  

3) มอร์ตาร์ตอ้งมีความขน้เหลวอยูท่ี่ 20 ± 4 มิลลิเมตร ใตผิ้วหนา้เร่ิมตน้เม่ือ 
 เวลา 30 วินาที หลงัจากถูกปล่อย ในการศึกษาจะตอ้งเตรียมมอร์ตาร์ใหม่ทุก
 คร้ังโดยเปล่ียนร้อยละน ้าท่ีใชจ้นกระทัง่ไดค้่าความขน้เหลวอยูใ่นช่วง 
 20 ± 4 มิลลิเมตร 
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3.3.6.5 การหาระยะเวลาก่อตัว 
1) เม่ือไดค้่าความขน้เหลวแลว้ น ามอร์ตาร์ท่ีเหลืออยู่ในหมอ้ผสมผสมต่อ

 ดว้ยความเร็วปานกลาง (285 ± 10 รอบต่อนาที) เป็นเวลา 30 วินาที 
2)  หล่อตวัอย่างลงแบบหล่อวงแหวน หลงัจากหล่อตวัอย่างเสร็จให้เก็บไว้

 ในตูบ้่มทนัทีโดยไม่รบกวน เม่ือครบ 30 นาที  
3) ใหห้าระยะก่อตวัดว้ยเขม็ Vicat ขนาด 2 มิลลิเมตร และวดัทุก ๆ 30 นาที 

 จนกระทัง่เขม็ไม่จมลงไปท่ีกน้แบบหล่อวงแหวนแลว้  
4) จากนั้นวดัทุก 10 นาที จนกระทัง่ไดร้ะยะการจม 10 มิลลิเมตร หรือนอ้ย

 กว่าในการหาระยะจมให้ค่อย ๆ หย่อนเข็ม D ของแท่งกลม B ลงมาจด
 ผิวของมอร์ตาร์ ขนัสกรู E ใหแ้น่น ตั้งเขม็สเกล F ไวท่ี้ปลายดา้นบนของ
 สเกลหรืออ่านค่าแรกไวป้ล่อยแท่งกลม B โดยคลายสกรู E ทนัที ปล่อย
 ใหเ้ขม็จม 30 วินาที แลว้อ่านค่าหาระยะจมทนัที  

5) ถา้มอร์ตาร์ปรากฏให้เห็นว่าอ่อนมากในการอ่านตอนแรกอาจจะหน่วง
 การปล่อยแท่งกลมเพื่อป้องกนัเข็มงอ แต่การหาระยะก่อตวัท่ีแทจ้ริงการ
 ปล่อยแท่งกลมตอ้งมาจากการคลายสกรู E เท่านั้น  

6) ท าการทดสอบระยะจมห่างจากระยะจมก่อนอยา่งนอ้ย 5 มิลลิเมตร และ
 ห่างอยา่งนอ้ย 10 มิลลิเมตร จากดา้นในของแบบหล่อวงแหวน  

7) จดบันทึกผลของการทดสอบระยะจมทั้งหมดและหาเวลาท่ีระยะจม 10 
 มิลลิเมตร โดยวิธีอินเตอร์โปเลชัน่ (Interpolation) ช่วงเวลาระหว่างมอร์
 ตาร์และน ้ าเร่ิมสัมผัสกันจนถึงระยะการจม 10 มิลลิเมตร เรียกว่า 
 ระยะเวลาก่อตวั (Time of Setting หรือ Setting Time)  

3.3.6.6 บันทึกผลทดสอบ 
3.3.6.7 การค านวณและการรายงานผลการทดสอบ      
การค านวณค่าระยะเวลาก่อตวั 

สูตรค านวณ เป็นดงัน้ี 

Time of Setting, min = ((H−E)
(C−D)

× (C − 10)) + E 

เม่ือ 

Time of Setting = Setting Time = ค่าระยะเวลาก่อตวั ในหน่วยเป็น นาที (min) 
E    =   เวลาการจมสุดทา้ยหลงัระยะมากกวา่ 10 มิลลิเมตร ในหน่วยเป็น นาที  
H    =   เวลาการจมแรกก่อนระยะนอ้ยกวา่ 10 มิลลิเมตร ในหน่วยเป็น นาที 
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C    =   ระยะจมท่ีอ่านเวลา E ในหน่วยเป็น มิลลิเมตร 
D    =   ระยะจมท่ีอ่านเวลา H ในหน่วยเป็น มิลลิเมตร 
รายงานค่าระยะเวลาก่อตวัท่ีความละเอียด 1 นาที 

 



 
 

 
 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา และวจิารณ์ผลการศึกษา 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑม์อร์ตาร์ส าหรับฉาบท่ีมี
คุณสมบติัผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1776–2560 โดยน าเศษมอร์ตาร์
เหลือทิ้งจากห้องปฏิบติัการท่ีแข็งตวัแลว้มาใชเ้ป็นวตัถุดิบมวลรวมละเอียดรีไซเคิลโดยการบดเป็น
มวลรวมละเอียดทดแทนการใชหิ้นและทรายบดจากแหล่งธรรมชาติ ซ่ึงผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
การศึกษาสามารถสรุป ไดด้งัน้ี 

4.1 ผลการศึกษาอตัราส่วนผสมของ HPMC ท่ีเหมาะสมโดยพจิารณาจากค่าความอุ้มน ้า 
โดยใช้วิธี ASTM C1506 

จากการศึกษาไดผ้ลดงัน้ี 
ในการศึกษาหาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมของ HPMC เพื่อปรับปรุงคุณสมบติัค่าความอุม้น ้ าของ

ผลิตภณัฑม์อร์ตาร์ส าหรับฉาบ อยา่งท่ีเคยกล่าวไวใ้นบทก่อนหนา้น้ีวา่ค่าความอุม้น ้าแสดงถึงความ 
สามารถในการกกัเก็บน ้าของมอร์ตาร์ ถา้มอร์ตาร์ไม่กกัเก็บน ้าและระเหยตวัเร็วเกินไป จะท าใหป้ฏิกิริยา 
ไฮเดรชัน่เกิดไดไ้ม่สมบูรณ์ ส่งผลใหค้่าความตา้นแรงอดัและแรงยดึเกาะลดลง โดยในการศึกษาคร้ังน้ี 
ผสม HPMC ท่ี 0, 0.05, 0.1 และ 0.2%w/t ( t คือน ้าหนกัรวมของปูนซีเมนต ์200 กรัม และมวลรวม
ละเอียดรีไซเคิล 800 กรัม) จากตารางท่ี 4.1 และภาพท่ี 4.1 พบวา่ ชนิดของปูนซีเมนตไ์ม่มีผลต่อค่า
ความอุม้น ้าอยา่งมีนยัส าคญั โดยในกรณีท่ีไม่ผสม HPMC เลย ค่าความอุม้น ้าอยูใ่นช่วงร้อยละ 48 – 60 
ซ่ึงมีค่าต ่ากวา่ร้อยละ 75 ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดไว ้จากภาพท่ี 4.2 จะสังเกตเห็นไดช้ดัวา่หลงัจาก
น ามอร์ตาร์เขา้เคร่ืองดูดสุญญากาศเป็นระยะเวลา 1 นาที มอร์ตาร์ท่ีไดมี้สภาพแหง้ แข็ง มีน ้าเหลือใน
เน้ือมอร์ตาร์นอ้ยมาก เน่ืองจากปูนซีเมนตแ์ละมวลรวมละเอียดไม่มีคุณสมบติักกัเก็บน ้าไวใ้นเน้ือวสัดุ 
ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัภาพท่ี 4.3 ท่ีมีการผสม HPMC ลงไปดว้ย เน้ือมอร์ตาร์หลงัเขา้เคร่ืองดูดสุญญากาศยงัมี
น ้าเหลืออยูใ่นเน้ือมอร์ตาร์ใกลเ้คียงกบัก่อนเขา้เคร่ืองดูดสุญญากาศ ดงันั้น การผสม HPMC ในผลิตภณัฑ์
มอร์ตาร์ส าหรับฉาบเป็นส่ิงจ าเป็น จากภาพท่ี 4.1 พบวา่ผสม HPMC ท่ี 0.1%w/t และ 0.2%w/t ไดค้่า
ความอุม้น ้าใกลเ้คียงกนัอยูใ่นช่วงร้อยละ 97 - 99 ซ่ึงสูงกวา่การผสม HPMC ท่ี 0.05%w/t มีค่าความอุม้
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น ้าอยูใ่นช่วงร้อยละ 89 – 91 ซ่ึงผา่นเกณฑก์ าหนดในมาตรฐาน มอก. 1776-2560 ทกุสูตรยกเวน้ในกรณีท่ี
ไม่ใส่ HPMC เลย 

 

 

ภาพท่ี 4.1  แสดงการศึกษาผลของสารผสมเพิ่ม HPMC ต่อค่าความอุม้น ้า 
โดยในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้ าการเก็บขอ้มูลสูตรท่ีมีการใชส้ารผสมเพิ่ม Glue Powder และ AEA 

ดว้ย ตามตารางท่ี 4.2 พบวา่ มีค่าความอุม้น ้ าผา่นเกณฑก์ าหนดตามมาตรฐาน มอก. 1776-2560 ทุกสูตร
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ศึกษาผล HPMC ต่อ ค่าความอุ้มน า้ โดยใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลกิ 
ชนิดใช้งานทัว่ไป
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ตารางท่ี 4.1  แสดงผลค่าความอุ้มน ้า โดยใช้วิธี ASTM C1506 เพ่ือศึกษาหาอตัราส่วน HPMC ท่ีเหมาะสม 

ล าดับ สูตร 
HPMC 
(%w/t) 

ร้อยละ 
น ้าใช้ผสม 

ค่าการไหลแผ่ก่อนเข้าเคร่ืองดูดสุญญากาศ ค่าการไหลแผ่หลังเข้าเคร่ืองดูดสุญญากาศ ความอุ้มน ้า,  
ร้อยละ 1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 

1 PC 0 18.6 27.5 27 28 28.5 111 18 19 16.5 13.5 67 60 F* 
2 PH0.5G0A0 0.05 20.4 27 27 27 27 108 25 24.5 24 25 98.5    91 P** 
3 PH1G0A0 0.1 25.0 28 27.5 27.5 28 111 27 27 27 27 108 97 P 
4 PH2G0A0 0.2 31.0 27.5 27.5 27.5 27 109.5 27 27 27 27 108 99 P 
5 HC 0 19.0 28 28 27.5 27 110.5 10 16 14.5 12 52.5 48 F* 
6 HH0.5G0A0 0.05 20.4 28 28 27.5 27 110.5 25 24.5 24.5 24 98    89 P** 
7 HH1G0A0 0.1 25.4 28 28 28.5 28 112.5 27.5 27.5 27 27 109 97 P 
8 HH2G0A0 0.2 31.0 27 27 27.5 27.5 109 26.5 26.5 26.5 26.5 106 97 P 

หมายเหตุ:  * F คือ ไม่ผา่นเกณฑก์ าหนดของค่าความอุม้น ้ าของมอร์ตาร์ฉาบใน มอก.1776-2560 มีค่านอ้ยกวา่ 75%   
                 ** P คือ ผา่นเกณฑก์ าหนดของค่าความอุม้น ้าของมอร์ตาร์ฉาบใน มอก.1776-2560 มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 75 
 

 
 



60 
ตารางท่ี 4.2  แสดงผลการศึกษาความอุ้มน ้าตาม ASTM C1506 ของมอร์ตาร์ส าหรับฉาบตามสูตรและอตัราส่วนผสมต่าง ๆ ท่ีออกแบบไว้ 

ล าดับ สูตร 
ร้อยละ 

น ้าใช้ผสม 

ค่าการไหลแผ่ก่อนเข้าเคร่ืองดูดสุญญากาศ ค่าการไหลแผ่หลังเข้าเคร่ืองดูดสุญญากาศ ความอุ้มน ้า,  
ร้อยละ 1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 

1 PH0.5G0.5A0 20.6 27.5 28 27.5 27 110 23.5 24 25 24.5 97 88 P 
2 PH0.5G1A0 21.0 28 28 28 28 112 25.5 26 25.5 25 102 91 P 
3 PH0.5G3A0 21.4 29 28.5 28.5 29 115 26.5 26.5 27 26.5 106.5 93 P 
4 PH0.5G0.5A0.125 21.0 26.5 26 26.5 26.5 105.5 25 25.5 25 25 100.5 95 P 
5 PH0.5G1A0.125 22.0 27.5 28 28 27.5 111 27 26.5 27 26.5 107 96 P 
6 PH0.5G3A0.125 22.0 27.5 27.5 27 27 109 26 26.5 27 26 105.5 97 P 
7 HH0.5G0.5A0 21.0 28.5 28.5 29 29 115 26 26 25.5 26 103.5 90 P 
8 HH0.5G1A0 21.0 29 29 28.5 28 114.5 26 26 26 26.5 104.5 91 P 
9 HH0.5G3A0 21.0 28 28 29 29 114 27 27.5 27 26 107.5 94 P 
10 HH0.5G0.5A0.125 22.0 28 28 28 28 112 27 27 27 27 108 96 P 
11 HH0.5G1A0.125 22.0 27 27 27.5 28 109.5 26.5 26.5 27 26.5 106.5 97 P 
12 HH0.5G3A0.125 22.0 27 27 26.5 26.5 107 26.5 26 26 26.5 105 98 P 

หมายเหตุ:  * P คือ ผา่นเกณฑก์ าหนดของค่าความอุม้น ้าของมอร์ตาร์ฉาบใน มอก.1776-2560 มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 75 
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ภาพท่ี 4.2  แสดงการหาค่าความอุม้น ้าในสูตร PC (ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ประเภท 1 เท่ากบั 200 
กรัม และมวลรวมละเอียดรีไซเคิล เท่ากบั 800 กรัม) 

 

                                                 
 

                        

ภาพท่ี 4.3  แสดงการหาค่าความอุม้น ้าในสูตร PH0.5G0A0 (ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ประเภท 1 
เท่ากบั 200 กรัม มวลรวมละเอียดรีไซเคิล เท่ากบั 800 กรัม และ HPMC 0.5 กรัม) 

 
 
 
 
 
 

หาค่าการไหลแผ ่ 
(B) 

 

หาค่าการไหลแผ ่ 
(A) 

หาค่าการไหลแผ ่ 
(B) 

หาค่าการไหลแผ ่ 
(A) 
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4.2 ผลการศึกษาอตัราส่วนผสมของ HPMC, Glue Powder และ AEA ที่เหมาะสมโดย
พจิารณาจากค่าแรงยึดเกาะตาม ASTM C952  

จากการศึกษาไดผ้ลดงัน้ี 
ตารางท่ี 4.3  แสดงผลการศึกษาแรงยดึเกาะท่ีอาย ุ28 วนัตาม ASTM C952  

ล าดับ สูตร HPMC, 
%w/t 

Glue 
Powder, 

%w/t 

AEA,  
%w/t 

แรงยึดเกาะที่ 28 วัน,  
เมกะปาสคัล 

1 PC 0 

0 

0 

0.14 
2 PH0.5G0A0 0.05 0.32 
3 PH1G0A0 0.1 0.43 
4 PH2G0A0 0.2 0.42 
5 PH0.5G0.5A0 

0.05 

0.05 0.32 
6 PH0.5G1A0 0.1 0.42 
7 PH0.5G3A0 0.3 0.32 
8 PH0.5G0.5A0.125 0.05 

0.0125 
0.21 

9 PH0.5G1A0.125 0.1 0.18 
10 PH0.5G3A0.125 0.3 0.16 
11 HC 0 

0 

0 

0.13 
12 HH0.5G0A0 0.05 0.37 
13 HH1G0A0 0.1 0.45 
14 HH2G0A0 0.2 0.44 
15 HH0.5G0.5A0 

0.05 

0.05 0.35 
16 HH0.5G1A0 0.1 0.39 
17 HH0.5G3A0 0.3 0.20 
18 HH0.5G0.5A0.125 0.05 

0.0125 
0.10 

19 HH0.5G1A0.125 0.1 0.11 
20 HH0.5G3A0.125 0.3 0.13 
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ภาพท่ี 4.4  แสดงการศึกษาผลของสารผสมเพิ่ม HPMC ต่อค่าแรงยึดเกาะ 
จากผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.3 และภาพท่ี 4.4 พบว่า ชนิดของปูนซีเมนตไ์ม่มีผลต่อค่าแรง

ยดึเกาะอยา่งมีนยัส าคญั โดยสูตรท่ีไม่มีการผสมสารผสมเพิ่มลงไปในปูนซีเมนต ์และมวลรวมละเอียด
รีไซเคิล คือสูตร PC และ HC จะมีค่าแรงยึดเกาะต ่า เท่ากบั 0.14 และ 0.13 เมกะปาสคลั ตามล าดบั ซ่ึง
ไม่ผ่านเกณฑก์ าหนดตามมาตรฐาน มอก. 1776-2560 ก าหนดไวท่ี้ 0.15 เมกะปาสคลั ส าหรับชนิด
ผนงัก่อ และ 0.2 เมกะปาสคลั ส าหรับชนิดฉาบผิวคอนกรีต ท่ีอายุทดสอบ 28 วนั เน่ืองจาก ปูนซีเมนต์ 
มวลรวมละเอียด และน ้าเป็นองคป์ระกอบท่ีเม่ือรวมตวักนัแลว้ท าหนา้ท่ีเพิ่มก าลงัอดั แต่ไม่ไดเ้พิ่มแรง
ยึดเกาะมอร์ตาร์ท่ีหล่อไดจ้ะมีลกัษณะแข็ง ไม่ยืดหยุ่น และมีแรงยึดเกาะนอ้ย ตามภาพท่ี 4.5 ท าให้ตอ้ง
ฉาบหนา ส้ินเปลืองมอร์ตาร์ท่ีใชใ้นการฉาบผนงัโดยไม่จ าเป็น และเกิดการหลุดร่อนท่ีผิวหนา้ 
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ชนิดใช้งานทัว่ไป
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ภาพท่ี 4.5  แสดงตวัอยา่งส าหรับทดสอบค่าแรงยดึเกาะสูตร PC (ดา้นซา้ย) และ สูตร HC (ดา้นขวา) 
 

 

 

ภาพท่ี 4.6  แสดงตวัอยา่งส าหรับทดสอบค่าแรงยดึเกาะเพื่อศึกษาผล HPMC สูตร PH0.5G0A0,  
PH1G0A0, PH2G0A0, HH0.5G0A0,  HH1G0A0 และ HH2G0A0 

แต่จากผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.3 และภาพท่ี 4.4 พบวา่ การผสม HPMC ลงไปในมอร์ตาร์
ช่วยเพิ่มแรงยดึเกาะ ดงันั้น HPMC นอกจากช่วยปรับปรุงคุณสมบติัค่าความอุม้น ้าแลว้ ยงัใชใ้นการ
เพิ่มแรงยดึเกาะระหวา่งพื้นผิววสัดุท่ีถูกฉาบลงไปอีกดว้ยแต่ก็ตอ้งใชใ้นปริมาณท่ีเหมาะสม โดยใน
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การศึกษาคร้ังน้ี ผสม HPMC ท่ี 0.05, 0.1 และ 0.2%w/t จากตารางท่ี 4.3 ภาพที่ 4.4 และภาพท่ี 4.6 
พบวา่ ผสม HPMC ท่ี 0.1 และ 0.2%w/t  ไดค้่าแรงยดึเกาะใกลเ้คียงกนัอยูใ่นช่วง 0.42 – 0.45 เมกะ
ปาสคลั รองลงมาคือการผสม HPMC ท่ี 0.05%w/t มีค่าอยูใ่นช่วง 0.32 – 0.37 เมกะปาสคลัซ่ึงผา่น
เกณฑก์ าหนดในมาตรฐาน มอก. 1776-2560 ทุกสูตร จากผลการศึกษาพบวา่ การผสม HPMC ท่ี 0.1 
และ 0.2%w/t ใหผ้ลค่าความอุม้น ้าและค่าแรงยดึเกาะใกลเ้คียงกนั ดงันั้น การผสม HPMC ท่ี 0.1%w/t ก็
เพียงพอแลว้ เพื่อประหยดัตน้ทุนการผลิตและการเพิ่มปริมาณ HPMC ไม่มีผลท าใหค้่าความอุม้น ้า
และค่าแรงยดึเกาะเพิ่มขึ้นตาม แต่ถา้มองในแง่ของตน้ทุนการผลิต การใช ้HPMC เพียง 0.05%w/t ก็
ผา่นเกณฑก์ าหนดในมาตรฐาน มอก. 1776-2560 เช่นกนั ซ่ึงลดตน้ทุนจาก HPMC ในการผลิตไดถึ้ง
ร้อยละ 50 ดงันั้นในการศึกษาขั้นต่อไปจึงเลือกใช ้HPMC เพียง 0.05%w/t  

 

 

ภาพท่ี 4.7  แสดงการศึกษาผลของสารผสมเพิ่ม Glue Powder ต่อค่าแรงยดึเกาะ  
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ศึกษาผล Glue Powder ต่อ ค่าแรงยดึเกาะ โดยใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลกิ 
ชนิดใช้งานทัว่ไป
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ภาพท่ี 4.8  แสดงตวัอยา่งส าหรับทดสอบค่าแรงยดึเกาะเพื่อศึกษาผลของ Glue Powder สูตร PH0.5G0.5A0,  
PH0.5G1A0, PH0.5G3A0, HH0.5G0.5A0,  HH0.5G1A0 และ HH0.5G3A0 

ในการศึกษาคร้ังน้ีทดลองผสมสารผสมเพิ่มเขา้ไปอีกหน่ึงชนิด คือ กาวผง (Glue Powder) หรือ RPP 
ท่ี 0.05, 0.1 และ 0.3%w/t ตามภาพท่ี 4.7 และภาพท่ี 4.8 พบวา่ ผสม Glue Powder เพิ่มเขา้ไปท่ี 0.1%w/t 
ใหค้่าแรงยดึเกาะสูงท่ีสุดอยูใ่นช่วง 0.39 – 0.42 เมกะปาสคลั รองลงมา คือ Glue Powder ท่ี 0.05 และ 
0.3%w/t ตามล าดบั ซ่ึงค่าแรงยดึเกาะท่ีไดมี้ค่าใกลเ้คียงกบัการใช ้HPMC เป็นสารผสมเพิ่มเพียงชนิด
เดียว 

และสารผสมเพิ่มตวัสุดทา้ยท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี คือ AEA ซ่ึงท าใหช่้างฉาบมอร์ตาร์ไดล่ื้นมือยิง่ขึ้น 
รวมทั้งหมดเป็นสามชนิดลงไป โดยคงอตัราส่วนผสมของ HPMC และ AEA ท่ี 0.05 และ 0.0125%w/t 
ตามล าดบั แต่ผสม Glue Powder ท่ีอตัราส่วน 0.05, 0.1 และ 0.3%w/t แทน ตามภาพท่ี 4.9 และภาพท่ี 4.10 
พบวา่ สูตรท่ีมีส่วนผสมของ AEA มีค่าแรงยดึเกาะอยูใ่นช่วง 0.10 – 0.21 เมกะปาสคลั ซ่ึงลดลงถึงร้อย
ละ 34 – 71 เม่ือเปรียบเทียบกบัสูตรท่ีไม่ผสม AEA เน่ืองจาก AEA มีคุณสมบติัเป็นสารกระจายกกั
ฟองอากาศ ท าให้เกิดฟองอากาศขนาดเลก็กระจายตวัแทนท่ีเน้ือมอร์ตาร์ ดงันั้นเม่ือน าไปฉาบบนพื้นผิววสัดุ 
ปริมาณเน้ือมอร์ตาร์ท่ีไปยดึเกาะกบัพื้นผิววสัดุลดลง ความแขง็แรงของเน้ือมอร์ตาร์ก็ลดลงเพราะอากาศ
เขา้ไปแทรกตวัจึงเปราะหกัง่าย สามารถหกัและบีบแตกไดด้ว้ยน้ิวมือ ส่งผลใหค้่าแรงยดึเกาะท่ีทดสอบไดมี้
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ค่าลดลง ดงันั้นควรหลีกเล่ียงการใช ้AEA ในกระบวนการผลิตเน่ืองจากมีความสุ่มเส่ียงสูงท่ีจะไม่ผา่นเกณฑ์
ก าหนดในมาตรฐาน ท าใหย้ากในการควบคุมคุณภาพเม่ือขยายขนาดการผลิต 

 

 

ภาพท่ี 4.9  แสดงการศึกษาผลของสารผสมเพิ่ม AEA ต่อค่าแรงยดึเกาะ  
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ภาพท่ี 4.10  แสดงตวัอยา่งส าหรับทดสอบค่าแรงยดึเกาะเพื่อศึกษาผลของ Glue Powder  และ AEA สูตร 
PH0.5G0.5A0.125,  PH0.5G1A0.125, PH0.5G3A0.125, HH0.5G0.5A0.125,  HH0.5G1A0.125 
และ HH0.5G3A0.125 
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4.3 ผลการศึกษาผลค่าความต้านแรงอดัตาม มอก. 2752 เล่ม 12  
จากการศึกษาไดผ้ลดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.4 แสดงผลการศึกษาค่าความตา้นแรงอดัท่ีอาย ุ7 วนั 14 วนั และ 28 วนั ตาม มอก. 2752 เล่ม 12  

ล าดับ สูตร ความต้านแรงอัดท่ีอายุทดสอบ, เมกะปาสคัล 

7 วัน 14 วัน 28 วัน 
1 PC 18.5 22.9 25.0 
2 PH0.5G0A0 8.1 9.1 11.0 
3 PH1G0A0 6.4 7.5 8.7 
4 PH2G0A0 3.8 4.7 5.6 
5 PH0.5G0.5A0 7.5 9.4 10.2 
6 PH0.5G1A0 7.9 8.6 9.6 
7 PH0.5G3A0 7.0 8.4 9.4 
8 PH0.5G0.5A0.125 1.4 1.5 1.9 
9 PH0.5G1A0.125 1.4 1.7 2.1 
10 PH0.5G3A0.125 1.5 1.9 2.2 
11 HC 13.1 19.6 23.2 
12 HH0.5G0A0 7.2 7.3 9.1 
13 HH1G0A0 5.4 6.2 7.8 
14 HH2G0A0 3.7 4.3 4.4 
15 HH0.5G0.5A0 7.0 8.2 9.4 
16 HH0.5G1A0 6.1 7.0 8.9 
17 HH0.5G3A0 5.4 6.6 7.7 
18 HH0.5G0.5A0.125 1.0 1.1 1.3 
19 HH0.5G1A0.125 0.9 1.1 1.3 
20 HH0.5G3A0.125 1.1 1.3 1.7 

 
จากผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.4 พบว่า ชนิดของปูนซีเมนต์มีผลต่อค่าความตา้นแรงอดั

อย่างมีนยัส าคญั โดยสูตรมอร์ตาร์ท่ีใช้ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ ประเภท 1 จะมีค่าความตา้นแรงอดั
สูงกว่าสูตรมอร์ตาร์ท่ีใชปู้นซีเมนตไ์ฮดรอลิกในทุกสูตร เน่ืองจากปูนซีเมนตไ์ฮดรอลิกลดการใช้ปูน
เมด็ตวัท่ีเพิ่มก าลงัอดัลดร้อยละ 10  
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ภาพท่ี 4.11  แสดงการศึกษาผลของสารผสมเพิ่ม HPMC ต่อค่าความตา้นแรงอดั 
จากภาพท่ี 4.11 และภาพท่ี 4.12 พบวา่ ปริมาณ HPMC มีความสัมพนัธ์กบัคา่ความตา้นแรงอดั

แบบผกผนั โดยเม่ือพิจารณาจากสูตรมอร์ตาร์ใชปู้นซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ประเภท 1 และมวลรวมละเอียดรี
ไซเคลิในอตัราส่วนคงท่ี แต่ผสม HPMC ท่ี 0, 0.05, 0.1 และ 0.2%w/t ท่ีอายทุดสอบ 28 วนั พบวา่ มี
ค่าความตา้นแรงอดั เท่ากบั 25.0, 11.0, 8.7 และ 5.6 ลดลงตามล าดบั หรือใชปู้นซีเมนตไ์ฮดรอลิกแทน 
พบวา่ มีค่าความตา้นแรงอดั เท่ากบั 23.2, 9.1, 7.8 และ 4.4 ลดลงตามล าดบัเช่นกนั ซ่ึงการผสม HPMC 
ท่ี 0.2%w/t หรือมากกวา่น้ี มีความสุ่มเส่ียงสูงท่ีจะไม่ผ่านเกณฑก์ าหนดในมาตรฐานจึงควรหลีกเล่ียง
การน าไปใช ้โดยเกณฑก์ าหนดตามมาตรฐาน มอก. 1776-2560 ก าหนดไวท่ี้ 2.5 เมกะปาสคลั ส าหรับ
ชนิดผนงัก่อ และ 5.0 เมกะปาสคลั ส าหรับชนิดฉาบผิวคอนกรีต 
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ภาพท่ี 4.12  แสดงตวัอยา่งส าหรับทดสอบค่าความตา้นแรงอดัเพื่อศึกษาผล HPMC สูตร PC,   
PH0.5G0A0,  PH1G0A0, PH2G0A0, HC, HH0.5G0A0,  HH1G0A0 และ HH2G0A0 

 

 

ภาพท่ี 4.13  แสดงการศึกษาผลของสารผสมเพิ่ม AEA ต่อค่าความตา้นแรงอดั 
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ภาพท่ี 4.13(ต่อ)  แสดงการศึกษาผลของสารผสมเพิ่ม AEA ต่อค่าความตา้นแรงอดั  
จากภาพท่ี 4.13 พบว่า ทุกสูตรท่ีมีส่วนผสมของ AEA มีค่าความตา้นแรงอดัไม่ผ่านเกณฑ์

ก าหนดในมาตรฐาน เน่ืองจากการใส่ AEA ท าให้เน้ือมอร์ตาร์มีฟองอากาศจ านวนมากกระจายเขา้ไป
แทนท่ีเน้ือมอร์ตาร์ เม่ือบรรจุเน้ือมอร์ตาร์ลงแบบหล่อท าไดใ้นปริมาณท่ีน้อยลง ส่งผลท าให้ค่าความ
ตา้นแรงอดัท่ีไดมี้ค่าต ่ามากเม่ือเทียบกับสูตรท่ีไม่ไดใ้ส่ AEA มีผลท าให้สภาพตวัอย่างหลงัทดสอบ
แล้วถูกท าลายมากกว่าตัวอย่างท่ีไม่ได้ใส่ AEA ตามภาพท่ี 4.14 อีกทั้งยงัส่งผลให้ก้อนมอร์ตาร์ท่ี
แขง็ตวัแลว้เกิดการหดตวัเพิ่มขึ้นเม่ือเพิ่มปริมาณ Glue Powder เขา้ไปในส่วนผสมตามภาพท่ี 4.15 ดงันั้น 
AEA ไม่ควรน ามาใชเ้ป็นสารผสมเพิ่มในผลิตภณัฑม์อร์ตาร์ส าหรับฉาบเน่ืองจากท าใหค้่าแรงยึดเกาะ
ลดลง ค่าความตา้นแรงอดัลดลง และเกิดการหดตวั 

 

ภาพท่ี 4.14  แสดงตวัอยา่งส าหรับทดสอบค่าความตา้นแรงอดัท่ีอาย ุ28 วนั สูตร PH0.5G0.5A0 
และ PH0.5G0.5A0.125 

 
 

1.3 1.3
1.7

0.5

1.5

2.5

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

ค่ า
คว

าม
ตา้
นแ

รง
อดั

, M
Pa

ปริมาณ Glue Powder, %w/t

ศึกษาผล AEA ต่อ ค่าความต้านแรงอดั โดยใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลกิ 
ชนิดใช้งานทัว่ไป

HH0.5G0.5A0.125 HH0.5G1A0.125
HH0.5G3A0.125



73 

 

 

ภาพท่ี 4.15  แสดงตวัอยา่งส าหรับทดสอบค่าความตา้นแรงอดัสูตร PH0.5G0.5A0, PH0.5G0.5A0.125,       
,PH0.5G1A0, PH0.5G1A0.125, PH0.5G3A0, PH0.5G3A0.125, HH0.5G0.5A0, 
HH0.5G0.5A0.125, HH0.5G1A0, HH0.5G1A0.125, HH0.5G3A0 และ H0.5G3A0.125   

4.4 ผลการศึกษาระยะเวลาก่อตัวตาม ASTM C807  
จากผลการศึกษาค่าความอุม้น ้า ค่าแรงยึดเกาะ และค่าความตา้นแรงอดั พบวา่ สูตรท่ีผา่นเกณฑ์

ก าหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1776–2560 มีทั้งหมด 8 สูตร ดังน้ี PH0.5G0A0, 
PH1G0A0, PH0.5G0.5A0, PH0.5G1A0, HH0.5G0A0, HH1G0A0, HH0.5G0.5A0 และ HH0.5G1A0 
ตารางท่ี 4.5  แสดงผลการศึกษาระยะเวลาก่อตวัตาม ASTM C807  

ล าดับ สูตร HPMC, %w/t Glue Powder, %w/t ระยะเวลาก่อตัว, นาท ี

1 PH0.5G0A0 0.05 0 334 
2 PH1G0A0 0.1 0 300 
3 PH0.5G0.5A0 0.05 0.05 371 
4 PH0.5G1A0 0.05 0.1 344 
5 HH0.5G0A0 0.05 0 423 
6 HH1G0A0 0.1 0 379 
7 HH0.5G0.5A0 0.05 0.05 398 
8 HH0.5G1A0 0.05 0.1 357 

 
จากผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.5  พบว่า ทั้ ง 8 สูตร ผ่านเกณฑ์ก าหนดในมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 1776–2560 ก าหนดไวท่ี้ 60 นาที



 

 
 

 

บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษา การน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
สูตรท่ีมีคุณสมบติัผา่นเกณฑม์าตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 1776–2560 ทุกรายการ

ทดสอบ ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าความอุม้น ้ า ค่าแรงยึดเกาะ ค่าความตา้นแรงอดั และค่าระยะเวลาก่อตวั มีทั้งหมด 
8 สูตร สรุปไดด้งัตารางท่ี 5.1 
ตารางท่ี 5.1  แสดงสรุปสูตรท่ีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ มอก.1776–2560 ทุกรายการทดสอบ 

ล าดับ รหัส ค่าความอุ้มน ้า, 
ร้อยละ 

ค่าแรงยึดเกาะ, 
เมกะปาสคัล 

ค่าความต้าน
แรงอัด, เมกะ

ปาสคัล 

ค่าระยะเวลาก่อ
ตัว, นาท ี

1 PH0.5G0A0 91 0.32 11.0 334 
2 PH1G0A0 97 0.43 8.7 300 
3 PH0.5G0.5A0 88 0.32 10.2 371 
4 PH0.5G1A0 91 0.42 9.6 344 
5 HH0.5G0A0 89 0.37 9.1 423 
6 HH1G0A0 97 0.45 7.8 379 
7 HH0.5G0.5A0 90 0.35 9.4 398 
8 HH0.5G1A0 91 0.39 8.9 357 

 
จากผลการศึกษาในตารางท่ี 5.1 พบวา่ไม่จ าเป็นตอ้งใส่ Glue Powder ผสมเพิ่มคู่กบั HPMC

เน่ืองจากการใส่สารผสมเพิ่ม HPMC เพียงชนิดเดียวก็ผา่นเกณฑก์ าหนดในมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม
มอร์ตาร์ส าหรับฉาบ มอก. 1776–2560 ทุกรายการทดสอบแลว้ 

ดงันั้นในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑม์อร์ตาร์ส าหรับฉาบจากมวลรวมละเอียดรีไซเคิล มี
องคป์ระกอบรวมเพียง 3 ส่วน คือ 
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1) ปูนซีเมนต์ ซ่ึงสามารถใช้ไดท้ั้งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 และปูนซีเมนต์ 
ไฮดรอลิก ชนิดใชง้านทัว่ไป ในอตัราส่วนร้อยละ 20 จากน ้าหนกัมวลรวมของปูนซีเมนตแ์ละมวลรวม
ละเอียดรีไซเคิล (20 %w/t) เน่ืองจากไม่ไดใ้ชรั้บความตา้นแรงอดัสูง 

2) มวลรวมละเอียดรีไซเคลิ ในอตัราส่วนร้อยละ 80 จากน ้าหนกัมวลรวมของปูนซีเมนต์
และมวลรวมละเอียดรีไซเคิล (80 %w/t)  

3) สารผสมเพิ่ม HPMC ในอตัราส่วนร้อยละ 0.05 หรือ 0.1 จากน ้ าหนกัมวลรวมของปูนซีเมนต์
และมวลรวมละเอียดรีไซเคิล (0.05 %w/t) หรือ (0.1 %w/t) 

โดยอตัราส่วนน ้าต่อมอร์ตาร์ เท่ากบั 20 : 100 โดยน ้าหนกั 
เช่น ในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑม์อร์ตาร์ส าหรับฉาบ จ านวน 2,000 ถุง (50 กิโลกรัมต่อ 1 ถงุ) 

ดงันั้น ปริมาณมอร์ตาร์ท่ีผลิต เท่ากบั 100 ตนั วตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตประกอบดว้ย ปูนซีเมนต ์
20 ตนั มวลรวมละเอียดรีไซเคิล 80 ตนั และ HPMC 50 หรือ 100 กิโลกรัม  

จุดแขง็ของสูตรท่ีพฒันาขึ้น คือ ท าง่าย ลดขยะ และเพิ่มมูลค่าเศษมอร์ตาร์เหลือทิ้ง 

5.2 การน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 
ในการศึกษาคร้ังน้ีท าในระดับห้องปฏิบติัการ (Lab Scale) การบดและการคดัแยกขนาด

ผ่านแร่งของมวลรวมรีไซเคิลกระท าโดยใช้แรงงานมนุษย์ ซ่ึงในปีงบประมาณ 2566 ได้รับทุน
สนบัสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวตักรรม (สกสว.) ในการจดัซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองบดย่อยคอนกรีตและมอร์ตาร์ท่ีใชแ้ลว้ พร้อม
งบด าเนินงาน ท าให้สามารถขยายขนาดการผลิตไดโ้ดยน าสูตรและอตัราส่วนผสมตามท่ีออกแบบ
ไวป้รับใชก้บัเศษคอนกรีตเหลือทิ้งจากห้องปฏิบติัการ โดยวตัถุดิบหลกัท่ีใชไ้ม่วา่จะเป็นปูนซีเมนต ์
และกอ้นคอนกรีตไดจ้ากการทดสอบคุณสมบติัท่ีภาคเอกชนน าส่งตรวจ ของเหลือทิ้งเหล่าน้ีจะถูก
น ากลบัมาเขา้สู่กระบวนการผลิตใหม่อีกคร้ังเป็นผลิตภณัฑ์มอร์ตาร์ตามหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) ท าให้ผลิตภณัฑ์น้ีสามารถยื่นขอการรับรองเคร่ืองหมายคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของ
ผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (Carbon Footprint of Circular Economy Product :CE-CFP) จาก
องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)ได้ เคร่ืองหมายคาร์บอนฟุตพร้ินท์แสดง
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การกระจายสินคา้ การ
ใชง้าน และการจดัการของเสียหลงัหมดอายกุารใชง้าน (Life Cycle Assessment: LCA) ในการศึกษา
คร้ังน้ี ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราทีพีไอ บรรจุถุงกระดาษ Kraft ขนาด 50 กิโลกรัม และ
ปูนซีเมนตไ์ฮดรอลิก ชนิดใชง้านทัว่ไป (ปูนแดง 299) ตรา ทีพีไอ บรรจุถุงกระดาษ Kraft ขนาด 50 
กิโลกรัม มีปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท ์เท่ากบั 46.7 และ 44.4 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
(kg.CO2e) ตามล าดับ (เว็บไซต์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เร่ือง 
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บริษทัและผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรอง ค้นวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2565) ท าให้ผลิตภัณฑ์มอร์ตาร์
ส าหรับฉาบจากเศษมอร์ตาร์เหลือทิ้ง 1 ถุง น ้ าหนกั 50 กิโลกรัม สามารถประเมินปริมาณคาร์บอน
ฟุตพร้ินทจ์ากปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท 1 และปูนซีเมนตไ์ฮดรอลิก ชนิดใชง้านทัว่ไป ซ่ึงผสม
อยูป่ระมาณร้อยละ 20 ไดเ้ท่ากบั 9.34 และ 8.88 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามล าดบั  

ดงันั้น การเปล่ียนจากปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภท 1 เป็นปูนซีเมนตไ์ฮดรอลิก ชนิดใชง้าน
ทัว่ไป จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 0.46 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อถุง 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
1) ความบริสุทธ์ิของมวลรวมรีไซเคิลมีผลต่อคุณสมบัติทางฟิสิกส์และทางเคมีของ

ผลิตภณัฑ์มอร์ตาร์ ดงันั้นในกรณีท่ีไม่แน่ใจเร่ืองคุณภาพของมวลรวมรีไซเคิลท่ีใช้แนะน าให้ท า
ความสะอาด เช่น การใชแ้ร่งคดัแยกน าเศษดินหรืออ่ืน ๆ ออก และการใชน้ ้ าลา้งส่ิงสกปรกออก เป็นตน้ 
หรือทดสอบคุณสมบติัทางฟิสิกส์และเคมีตาม มอก.566-2562 ก่อนน าไปใช ้

2) ในการผลิตผลิตภณัฑม์อร์ตาร์ส าหรับฉาบสามารถใชปู้นซีเมนตไ์ฮดรอลิก ชนิดใชง้าน
ทัว่ไปทดแทนปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ประเภท 1 ได ้เน่ืองจากไม่ไดใ้ชรั้บความตา้นแรงอดัก าลงัสูง 
แต่ในกรณีใชง้านท่ีมีการรับแรงอดัก าลงัสูง เช่น งานสร้างเขื่อน, งานรากฐาน และงานโครงสร้าง เป็นตน้ 
ควรท าการศึกษาก่อนน าไปใช ้

3) ในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑม์อร์ตาร์และคอนกรีตโดยใชม้วลรวมรีไซเคิลสามารถตั้ง
หน่วยผลิต ณ สถานท่ีก่อสร้างได ้ช่วยลดตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าขนส่ง ค่าก าจดัขยะก่อสร้าง และลดพื้นท่ี
ฝังกลบ  

4) ในการก าหนดมาตรฐานท่ีมีมวลรวม (Aggregate) เป็นองคป์ระกอบควรบรรจุมวลรวม
รีไซเคิล (Recycled Aggregate) เขา้ไปในมาตรฐานดว้ย ในกรณีท่ีผูร่้างมาตรฐานพิจารณาเห็นสมควร
แลว้วา่ ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภณัฑน์ั้น 

ในปัจจุบนัน้ีประเทศไทยยงัอุดมสมบูรณ์ดว้ยแหล่งหินและทรายจากทรัพยากรธรรมชาติ
อยู่  ท าให้ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์มอร์ตาร์ย ังต ่ า  แต่ถ้า เ ม่ือใดท่ีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติค่อย ๆ ลดลงไป มีผลท าให้ตน้ทุนวตัถุดิบมีราคาสูง หรือเม่ือใดมีกฎหมาย
ก าหนดให้ตอ้งใชว้ตัถุดิบท่ีเป็นมวลรวมรีไซเคิล การศึกษาคร้ังน้ีคงก่อให้เกิดประโยชน์ไม่มากก็นอ้ย
ในอนาคตอยา่งแน่นอน  
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