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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ เปนการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของเถาเปลือกเมล็ดกาแฟ การหาคากําลังอัดและกําลัง

ดึงประลัยของซีเมนตมอรตารผสมเถาเปลือกเมล็ดกาแฟ โดยใชเถาเปลือกเมล็ดกาแฟมาเปนสารผสมเพิ่มแทนที่
ปริมาณปูนซีเมนตในอัตราสวนตางๆ กันตามที่กําหนดให สําหรับวิธีการทดสอบหาองคประกอบทางเคมีของเถา
เปลือกเมล็ดกาแฟไดจากเผาเปลือกเมล็ดกาแฟที่อุณหภูมิประมาณ 200 องศาเซนเซียสโดยมีคา LOI รอยละ 8 
และทําการวิเคราะหทางเคมีโดยใชเครื่องมือ X-ray fluorescence spectrometer (Uniquant 2 Software) จากการ
ทดสอบพบวา “เถาเปลือกเมล็ดกาแฟ มีองคประกอบหลักคือ สารประกอบซิลิคอนไดออกไซด (SiO2) ไดโปตัสเซียม
ออกไซด (K2O) และแคลเซียมออกไซด (CaO) ปริมาณรอยละ 36.50, 29.80 และ 15.20 ตามลําดับ สวน
องคประกอบรองคือ สารประกอบไดอลูมิเนียมไตรออกไซด (Al2O3) ไดเฟอรริกไตรออกไซด (Fe2O3) แมกนีเซียม
ออกไซด (MgO) ซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) และสารประกอบอื่นๆ ปริมาณรอยละ 6.10, 3.10, 3.01, 0.03 และ 
6.26 ตามลําดับ อยางไรก็ตามเถาเปลือกเมล็ดกาแฟไมจัดเปนวัสดุปอซโซลาน เนื่องจากมีองคประกอบหลักทาง
เคมี (SiO2+ Al2O3+ Fe2O3 = 45.70 %) ไมเขาเกณฑตามมาตรฐาน ASTM C618” คุณสมบัติทางกายภาพมีคา
ความถวงจําเพาะเทากับ 2.16 สําหรับวิธีการทดสอบหาคากําลังอัดประลัยของซีเมนตมอรตารผสมเถาเปลือกเมล็ด
กาแฟใชตามมาตรฐาน ASTM C109 โดยการหลอซีเมนตมอรตารผสมเถาเปลือกเมล็ดกาแฟตามอัตราสวนรอยละ 
0, 10, 20, 30, 40 และ 50 ตามลําดับโดยน้ําหนักของปูนซีเมนต ลงในแบบลูกบาศกขนาด 5 x 5 x 5 เซนติเมตร 
จํานวน 120 กอนและทําการบมตัวอยางในน้ําที่อายุ 3, 7, 14 และ 28 วันตามลําดับ จากการทดสอบพบวา “คา
กําลังอัดประลัยที่อายุการบม 28 วัน มีคาลดลงรอยละ 70.86, 74.42, 76.79, 80.95 และ 84.73 ตามลําดับโดย
เปรียบเทียบกับซีเมนตมอรตารมาตรฐาน” สําหรับวิธีการทดสอบหาคากําลังดึงประลัยของซีเมนตมอรตารผสมเถา
เปลือกเมล็ดกาแฟใชตามมาตรฐาน ASTM C307 ดวยการหลอซีเมนตมอรตารผสมเถาเปลือกเมล็ดกาแฟตาม
อัตราสวนรอยละ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 ตามลําดับโดยน้ําหนักของปูนซีเมนต ลงในแบบบริเคทจํานวน 120 
กอนและทําการบมตัวอยางในน้ําทีอ่ายุ 3, 7, 14 และ 28 วันตามลําดับ จากการทดสอบพบวา  “คากําลังดึงประลัย
ที่อายุการบม 28 วัน มีคาลดลงรอยละ 21.61, 39.15, 57.68, 76.39 และ 91.14 ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบกับ
ซีเมนตมอรตารมาตรฐาน” สรุปผลจากการทดสอบในภาพรวมพบวา “ซีเมนตมอรตารผสมเถาเปลือกเมล็ดกาแฟ 
จะมีคากําลังอัดและกําลังดึงประลัยโดยเฉลี่ย ลดลงทุกอายขุองการบมและทุกอัตราสวนที่ทําการทดสอบ” 

 
คําสําคัญ :  CBAs  เถาเปลือกเมล็ดกาแฟ  ซีเมนตมอรตารผสมเถาเปลือกเมล็ดกาแฟ  กําลังอัดและกําลังดึงประลัย 
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Abstract 
This research is to determine the chemical compositions, the ultimate compression and tensile 

strength of cement mortar mixed with Coffee Bark Ashes (CBAs) as an admixture for cement content by 
varying the content ratios of CBAs to cement. The CBAs was burned at 200°C temperatures and LOI at 
8 percentages. The chemical analysis was determined using the X-ray fluorescence spectrometer 
(Uniquant 2 Software). The results of the experiment silicon dioxide (SiO2), dipotassium oxide (K2O) and 
calcium oxide (CaO) were found as the major analysis that had the content of 36.50, 29.80 and 15.20 % 
respectively and the minor analysis for examples dialuminium trioxide (Al2O3), diferric trioxide (Fe2O3), 
magnesium oxide (MgO), sulfur trioxide (SO3) and others had the content of 6.10, 3.10, 3.01, 0.03 and 
6.26 % respectively. However, CBAs could not be classified as a pozzolanic materials because of the 
major chemical analysis (SiO2+ Al2O3+ Fe2O3 = 45.70 %) was not according to ASTM C618 standard. 
The physical analysis of CBAs was valued using 2.16 for specific gravity. The percentage ratios of 
CBAs to the weight of cement were set to 0, 10, 20, 30, 40 and 50 % respectively. The experiment was 
conducted using 120 samples of cube 5 x 5 x 5 centimeters. The measurement of ultimate compressive 
strength was followed the ASTM C109 standard. The ultimate compressive strengths of cement mortar 
mixed with CBAs was decreased every ratios. The samples were cured under water for 3, 7, 14 and 28 
days. The results of the experiment were compared to the standard cement mortars, revealed that 
cement mortar mixed with CBAs with curing period of 28 days at percentage ratios of 10, 20, 30, 40 and 
50 % respectively; the ultimate compressive strengths were decreased by 70.86, 74.42, 76.79, 80.95 
and 84.73 % respectively. The percentage ratios of CBAs to the weight of cement were set to 0, 10, 20, 
30, 40 and 50 % respectively. The experiment was conducted using 120 samples of briquette molds. 
The measurement of ultimate tensile strength was followed the ASTM C307 standard. The ultimate 
tensile strengths of cement mortar mixed with CBAs was decreased every ratios. The samples were 
cured under water for 3, 7, 14 and 28 days. The results of the experiment were compared to the 
standard cement mortars, revealed that cement mortar mixed with CBAs with curing period of 28 days 
at percentage ratios of 10, 20, 30, 40 and 50 % respectively; the ultimate tensile strengths were 
decreased by 21.61, 39.15, 57.68, 76.39 and 91.14 % respectively. The results of the experiments were 
found as CBAs. The average ultimate compression and tensile strength cement mortar mixed with 
Coffee Bark Ashes were decreased every curing ages and every ratios. 
 
Keywords : CBAs, Coffee Bark Ashes, Cement Mortar Mixed Coffee Bark  Ashes, Ultimate Compression and Tensile Strength 
E-mail : Terdsaka@hotmail.com; Terdsaka@gmail.com  
 

คํานํา  
ที่มาของปญหานี้มีเรื่องเลาวา “โรงสเีมล็ดกาแฟของชาวบานแถบจังหวัดชุมพร พบวามีปริมาณเปลือกเมล็ด

กาแฟมากขึ้นทุกๆ ป ไดสอบถามวานอกจากทําปุยและเปนสวนผสมดินเหนียวแลวยังทําประโยชนอะไรไดอีกบาง? 
จึงเกิดแนวคิดวาถาเราเอาเปลือกเมล็ดกาแฟมาเผาเปนเถาและนํามาผสมทรายแทนปูนซีเมนตจะไดไหม? ถาไมได
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จะลดปริมาณการใชปูนซีเมนตไดเทาไร? และจะชวยใหคอนกรีตรับกําลังอัด กําลังดึงและกําลังดัดไดเพิ่มขึ้น
หรือไม? ซึ่งเถาเปลือกเมล็ดกาแฟที่วานี้จะเหมือนกับเถาถานหินลิกไนซ (fly ashes) หรือไม? เนื่องจากยังไมเคยมี
ผูทําการศึกษาเรื่องนี้มากอน ก็ลองทําการวิจัยดูวาจะไดผลเปนเชนไร เพื่อสนองตัณหาความอยากรูอยากเห็นของ
ผูวิจัยเอง เผื่อวาจะชวยโลกไดบาง” ในการนี้เพื่อไมใหเสียคาใชจายมากจนเกินไปจึงตองทําเปนซีเมนตมอรตาร
เพียงอยางเดียวไมทําเปนคอนกรีต เพราะคอนกรีตใชตนทุนสูงกวา โดยมีขอบเขตของการวิจัยคือ การหาคุณสมบัติ
ทางเคมีและทางกายภาพของเถาเปลือกเมล็ดกาแฟจะไดรูวาเปนวัสดุปอซโซลานหรือไม การหาคากําลังอัดและ
กําลังดึงประลัยของซีเมนตมอรตารตามมาตรฐาน  ASTM C109 และ ASTM C307 ตามลําดับ การหาปริมาณน้ําที่
เหมาะสมตามมาตรฐาน ASTM C124 สําหรับตัวอยางการหาคากําลังอัดและกําลังดึงประลัยของซีเมนตมอรตารที่
ผสมดวยเถาเปลือกเมล็ดกาแฟตามอัตราสวนตางๆ เชน รอยละ 0, 10, 20, 30, 40, และ 50 ของน้ําหนักเถาเปลือก
เมล็ดกาแฟตอน้ําหนักซีเมนต ที่อายุการบมในน้ํา 3, 7, 14 และ 28 วันตามลําดับโดยใชทั้งหมด 240 ตัวอยาง 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับคือ ทําใหทราบคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของเถาเปลือกเมล็ดกาแฟ คากําลัง
อัดและกําลังดึงประลัยของซีเมนตมอรตารที่ผสมดวยเถาเปลือกเมล็ดกาแฟโดยเปรียบเทียบกับซีเมนตมอรตาร
มาตรฐาน นอกจากนี้ยังไดกราฟความสัมพันธระหวางกําลังอัดและกําลังดึงประลัยของซีเมนตมอรตารกับระยะเวลา
การบมตางๆ และในอัตราสวนผสมตางๆ อีกดวย 

 

   
 

ภาพที่ 1  ลักษณะของกิ่งจากตนกาแฟที่เปนพุม ผลดิบสีเขียวและผลสุกสีสมจนถึงสีแดง 
 
กาแฟ (Coffee) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Coffea spp. มีถิ่นกําเนิดในทวีปแอฟริกาแถบประเทศเอธิโอเปย มี

แหลงผลิตกระจายอยูในแถบรอนชื้นของทวีปอัฟริกา ทวีปอเมริกาใตและทวีปเอเชีย เชน บราซิล โคลัมเบีย และ
ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ไทย มาเลเซีย เปนตน สําหรับในประเทศไทย ภาคเหนือปลูกไดที่
ลําปาง เชียงราย เชียงใหม ภาคตะวันออกปลูกไดที่จันทบุรีและภาคใต ปลูกไดที่ชุมพร ระนอง สุราษฎรธานีและ
นครศรีธรรมราช ในปจจุบันทั่วโลกจะมีพันธุกาแฟมากกวา 50 พันธุ โดยจะอาศัยพื้นฐานมาจาก 3 สายพันธุหลักคือ 
(1) พันธุอาราบิกา (coffea arabica) เปนกาแฟทีด่ีที่สุดมีผลผลติประมาณ 90 % ของปริมาณกาแฟทั่วโลก (2) พันธุ
โรบัสตา (coffea canephora หรือ Coffea robusta) เปนพันธุกาแฟที่สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดีมาก 
โดยเฉพาะจะเจริญเติบโตไดดีในแถบที่มีฝนตกสม่ําเสมอ ปลูกไดทั้งที่ระดับน้ําใตดินเสมอกับระดับน้ําทะเล 
จนกระทั่งความสูง 4,300 ฟุต มีผลจะเล็กกวาพันธุอาราบิกา แตผลผลิตดีกวาพันธุอาราบิกาเมื่อเปรียบเทียบตนตอ
ตน แตมีขอเสียคือ คุณภาพของเมล็ดทั้งกลิ่นและรสชาติจะดอยกวาพันธุอาราบิกา (3) พันธุลิเบอริกา (coffea 
liberica) เปนกาแฟที่ไมคอยมีความสําคัญมากนักในแงของการผลิตเพื่อการคา เพราะมีคุณภาพต่ําทั้งกลิ่นและ
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รสชาติที่ดอยกวา 2 สายพันธุขางตน (โดยมีความสําคัญในแงการปรับปรุงพันธุเทานั้น) สําหรับการสีหรือการ
กระเทาะเปลือกกาแฟนั้น เมล็ดกาแฟจะตองแหงสนิทมีความชื้นไมเกิน 13% เมล็ดกาแฟที่แหงสนิทนั้น กะลาที่หุม
เมล็ดจะแตกงาย ถาไมแหงสนิทสีผิวของเมล็ดกาแฟจะผิดปกต ิ ซึ่งจะทําใหเมล็ดกาแฟมีจุดดางเปนดวงๆ บางครั้ง
พบวามีกลิ่นผิดปกติดวย (จะตองนํามาตากอีกครั้ง) ดังนั้นในการวิจัยนี้ จึงใชเปลือกเมล็ดกาแฟพันธุอาราบิกาที่ได
จากจังหวัดชุมพรเทานั้น  

 

   
 

 

ภาพที ่2  ผลแหงของเมล็ดกาแฟตากแหงเปลือกแข็งสีดํา เครื่องสีเมล็ดกาแฟและเมล็ดกาแฟทีก่ระเทาะเปลือกแลว  
 

อุปกรณและวิธีการ 
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดสอบ ไดแก (1) ชุดทดสอบการหาความถวงจําเพาะของซีเมนต (2) 

เตาเผาเปลือกเมล็ดกาแฟที่ทําขึ้นเอง เพื่อตองการเถาเปลือกเมล็ดกาแฟโดยรอนผานตะแกรงเบอร 100 (3) เตาอบ 
(4) ชุดทดสอบการวิเคราะหขนาดมวลรวมละเอียดดวยตะแกรงเบอรตางๆ เชน 16, 30, 50,100 และ 200 เพื่อ
วิเคราะหขนาดของเม็ดทราย (5) เครื่องชั่งน้ําหนัก (6) ถุงมือ (7) นาฬิกาจับเวลา (8) เครื่องผสมซีเมนตมอรตาร 
หมอผสม (mixing bowl) (9) กระบอกตวงน้ํา  (10) ชุดทดสอบการไหลแผ (11) แบบหลอมาตรฐานแบบลูกบาศก
ขนาด 5x5x5 เซนติเมตรตามมาตรฐาน ASTM C109 (12) แบบหลอมาตรฐานแบบบริเคทตามมาตรฐาน ASTM 
C307 (13) อางน้ําสําหรับบมซีเมนตมอรตาร (14) เครื่องทดสอบ universal testing machine (15) เครื่องมือวัด
ขนาดละเอียด เชน เวอรเนียร เปนตน 

      
 

ภาพที่ 3  เปลือกเมล็ดกาแฟที่เหลือจากการส ีเตาเผาที่ทําขึ้นเองและภายในเตาเผาเถาเปลอืกเมล็ดกาแฟ 

วิธีการเผาเปลือกเมล็ดกาแฟ โดยใชเตาเผาที่ทําขึ้นเองและทําการเผาที่อุณหภูมิประมาณ 200 องศาเซน
เซียส จากการเผาเปลือกเมล็ดกาแฟพบวา “เถาเปลือกเมล็ดกาแฟมีคาการสูญเสียน้ําหนักเนื่องจากการเผาไหม 
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(loss on ignition; LOI) รอยละ 8 ซึ่งไดตามเกณฑมาตรฐาน ASTM C618”  อนึ่งในการเผาอาจจะมีบางสวนเผา
ไหมไมสมบูรณทั้งหมด เนื่องจากใชกรรมวิธีการเผาแบบธรรมดาที่ทําขึ้นเอง รวมทั้งอุณหภูมิและสภาพแวดลอม
ขณะทําการเผาหลายๆ ครั้งอาจจะไมคงที่เหมือนกับการเผาเชิงอุตสาหกรรมของถานหินลิกไนตหรือกะลาปาลม
น้ํามัน เพราะในที่นี้ตองการใหไดเถาเปลือกเมล็ดกาแฟที่มีลักษณะเปนผงละเอียดและเหลือจากการเผาไหม โดยมี
ลักษณะเปนสีขาวหรือสีเทาขาวเทานั้น  

 

    
 

ภาพที่ 4 เถาเปลือกเมล็ดกาแฟ  เครื่องรอนทรายมาตรฐาน เครื่องทดสอบแรงอัดและเครื่องทดสอบแรงดึง 
 
วิธีการทดสอบหาองคประกอบทางเคมีของเถาเปลือกเมล็ดกาแฟ โดยใชเครื่องมือ X-ray fluorescence 

spectrometer (uniquant 2 software) สวนวิธีการผสมซีเมนตมอรตารนั้นมีสวนประกอบดังตอไปนี้คือ (1) 
ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่หนึ่ง โดยหาคาความถวงจําเพาะได 3.15 (2) ทรายแมน้ํา ทีน่ํามาจากจังหวัดราชบุรี
โดยการรอนผานตะแกรงเบอร 30 และคางบนตะแกรงเบอร 100 ซึ่งจะตองนํามาหาคุณสมบัติกอนทําการทดสอบ 
เชน คาโมดูลัสความละเอียดทราย 2.58 เปนตน (3) น้ําประปา และ (4) วัสดุผสมเพิ่มเปนเถาเปลือกเมล็ดกาแฟที่
เตรียมไว จากนั้นจึงนําไปผสมกับปูนซีเมนตตามอัตราสวน 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 ของน้ําหนักปูนซีเมนตและทํา
การบมซีเมนตมอรตารผสมเถาเปลือกเมล็ดกาแฟในน้ําที่อาย ุ3, 7, 14 และ 28 วันตามลําดับ 

วิธีการหาปริมาณน้ําที่เหมาะสม ตามมาตรฐาน ASTM C124 โดยทดสอบการไหลแผ (flow table test) ซึ่งมี
วิธีการพอสังเขปดังนี้คือ การใสซีเมนตมอรตารลงในแบบหลอรูปกรวยตัด ซึ่งวางคว่ําอยูตรงกลางแทนทดสอบของ
การไหลแผ จากนั้นก็ยกขึ้นและปลอยใหแทนตกกระทบที่ระยะความสูง 12.7 มม.จํานวน 15 ครั้งภายในเวลา 15 
วินาที คาการไหลแผจะคิดเปนรอยละของการกระจายตัวของซีเมนตมอรตาร (เพื่อใชเปนตัวกําหนดความขนเหลว
ของซีเมนตมอรตาร) เนื่องจากเถาเปลือกเมล็ดกาแฟมีความตองการปริมาณน้ํามากในตอนเริ่มแรกซึ่ง W/B จึงมี
อัตราสวนคอนขางสูง เชน 0.80 เปนตน  

วิธีการทดสอบกําลังอัดประลัยของซีเมนตมอรตารผสมเถาเปลือกเมล็ดกาแฟ โดยใชกอนตัวอยางลูกบาศก
ขนาด 5 x 5 x 5 เซนติเมตร ตามมาตรฐาน ASTM C109 จํานวนตัวอยางละ 5 กอนตอหนึ่งอายุของการบม 3, 7, 14 
และ 28 วัน ตามอัตราสวนน้ําหนักเถาเปลือกเมล็ดกาแฟตอน้ําหนักซีเมนตรอยละ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 
ตามลําดับ จํานวนทั้งหมด 120 กอน ซึ่งไดผลการทดสอบดังแสดงในตารางที ่1  

วิธีการทดสอบกําลังดึงประลัยของซีเมนตมอรตารผสมเถาเปลือกเมล็ดกาแฟ โดยใชตัวอยางแบบบริเคท 
ตามมาตรฐาน ASTM C307 จํานวนตัวอยางละ 3 กอนตอหนึ่งอายุของการบม 3, 7, 14 และ 28 วัน ตามอัตราสวน
น้ําหนักเถาเปลือกเมล็ดกาแฟตอน้ําหนักซีเมนตรอยละ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 ตามลําดับ จํานวนทั้งหมด 120 
กอน ซึ่งไดผลการทดสอบดังแสดงในตารางที ่2 
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ผลการทดสอบและวิจารณ 
ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเถาเปลือกเมล็ดกาแฟพันธุอาราบิกา มีความถวงจําเพาะ 2.16 

กลาวคือ กอนทําการบดเถาเปลือกเมล็ดกาแฟพบวา มีขนาดเถาคอนขางใหญไมสม่ําเสมอ ผิวขรุขระ มีความพรุน
สูง รูปรางเปนกอนคลายกับเถากะลาปาลมน้ํามัน แตเมื่อทําการบดแลวพบวา ลักษณะอนุภาคเปนกอนแบนยาว
เปนเหลี่ยม มีรูปรางหลวมๆ มีความพรุนลดลงเล็กนอย (ดังแสดงในภาพที่ 5) ซึ่งแสดงภาพถายขยายแบบ SEM 
โดยมีกําลังขยายที ่1,000  2,000 และ 6,000 เทา ตามลําดับ 

 

   
 

ภาพที่ 5  ภาพถายกําลังขยายแบบ SEM ขนาด 1,000  2,000  6,000 เทาของเถาเปลือกเมล็ดกาแฟ (หลังการบด)  
 
ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของเถาเปลือกเมล็ดกาแฟ มีองคประกอบหลักคือ สารประกอบ SiO2, 

K2O, และ CaO ปริมาณรอยละ 36.50, 29.80 และ 15.20 ตามลําดับ สวนองคประกอบรองคือ สารประกอบ Al2O3, 
Fe2O3, MgO, SO3 และสารประกอบอื่นๆ ปริมาณรอยละ 6.10, 3.10, 3.01, 0.03 และ 6.26 ตามลําดับรวมปริมาณ
ออกไซดทั้งหมดรอยละ 100.00 

ผลการทดสอบกําลังอัดและกําลังดึงประลัยของซีเมนตมอรตารผสมเถาเปลือกเมล็ดกาแฟ ตามอัตราสวน
ตางๆ โดยน้ําหนักเถาเปลือกเมล็ดกาแฟตอน้ําหนักซีเมนตรอยละ 10, 20, 30, 40, และ 50 ตามลําดับ เมื่อการบมมี
อายุ 3, 7, 14 และ 28 วันมีคากําลังรับแรงอัดและกําลังดึงประลัย ดังแสดงในตารางที ่1 และตารางที ่2 

 

ตารางที่ 1 คากําลังอัดประลัยเฉลี่ยของซีเมนตมอรตารผสมเถาเปลือกเมล็ดกาแฟ (ตารางซายมือ) คารอยละ
กําลังอัดประลัยเฉลี่ยของซีเมนตมอรตารผสมเถาเปลือกเมล็ดกาแฟเทียบกับซีเมนตมอรตาร
มาตรฐาน (ตารางขวามือ) 
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ตารางที่ 2 คากําลังดึงประลัยเฉลี่ยของซีเมนตมอรตารผสมเถาเปลือกเมล็ดกาแฟ (ตารางซายมือ) คารอยละ
กําลังดงึประลัยเฉลี่ยของซีเมนตมอรตารผสมเถาเปลือกเมล็ดกาแฟเทียบกับซีเมนตมอรตารมาตรฐาน 
(ตารางขวามือ) 

 

            
 

A/C  คือ อัตราสวนของซีเมนตมอรตารผสมเถาเปลือกเมล็ดกาแฟตอปูนซีเมนตโดยน้ําหนัก ซีเมนตมอรตาร
มาตรฐานหรือซีเมนตมอรตารธรรมดา A/C  = 0 % หมายถึง ซีเมนตมอรตารที่ไมมีเถาเปลือกเมล็ดกาแฟและถา 
A/C = 10 % หมายถึง อัตราสวนของซีเมนตมอรตารผสมเถาเปลือกเมล็ดกาแฟรอยละ 10 ของน้ําหนักปูนซีเมนต  
 

  
 

ภาพที่ 6 ภาพซายมือความสัมพันธระหวางกําลังอัดประลัยเฉลี่ยกับอายุการบมของซีเมนตมอรตารผสมเถา
เปลือกเมล็ดกาแฟ สวนภาพขวามือเปนความสัมพันธระหวางรอยละกําลังอัดประลัยเฉลี่ยกับอายุการ
บมของซีเมนตมอรตารผสมเถาเปลือกเมล็ดกาแฟเทียบกับซีเมนตมอรตารมาตรฐาน  

 

  
 

ภาพที ่7 ภาพซายมือความสัมพันธระหวางกําลังดึงประลัยเฉล่ียกับอายุการบมของซีเมนตมอรตารผสมเถาเปลือกเมล็ด
กาแฟ สวนภาพขวามือเปนความสัมพันธระหวางรอยละกําลังดึงประลัยเฉล่ียกับอายุการบมของซีเมนตมอรตาร
ผสมเถาเปลือกเมล็ดกาแฟเทียบกับซีเมนตมอรตารมาตรฐาน 
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สรุปผลและเสนอแนะ   
สรุปผลจากการวิจัยพบวา (1) องคประกอบหลักทางเคมีของเถาเปลือกเมล็ดกาแฟมีคา SiO2, K2O และ 

CaO ปริมาณรอยละ 36.50, 29.80 และ 15.20 ตามลําดับ (2) เถาเปลือกเมล็ดกาแฟไมจัดเปนวัสดุปอซโซลาน
เนื่องจากมีองคประกอบหลักทางเคมีไมเขาเกณฑตามมาตรฐาน ASTM C618 กลาวคือ สารประกอบ SiO2 + Al2O3 
+ Fe2O3 รวมกันแลวมีคาเพียงรอยละ 45.70 เทานั้น (ไมถึงเกณฑรอยละ 50 ตามมาตรฐาน ASTM C618) ถึงแมวา
คา LOI จะมีคารอยละ 8 ก็ตาม (3) สําหรับซีเมนตมอรตารผสมเถาเปลือกเมล็ดกาแฟตามอัตราสวนรอยละ 10, 20, 
30, 40 และ 50 ตามลําดับ เมื่อการบมอายุ 28 วันจะมีคากําลังอัดประลัยเทากับ 54.13, 47.52, 43.12, 35.38 และ 
28.37 กก/ซม2 หรือมีคาลดลงรอยละ 70.86, 74.42, 76.79, 80.95 และ 84.73 ตามลําดับ สวนกําลังดึงประลัยจะมี
คาเทากับ 16.8, 13.4, 9.07, 5.06 และ1.90 กก/ซม2 หรือมีคาลดลงรอยละ 21.61, 39.15, 57.68, 76.39 และ 
91.14 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับซีเมนตมอรตารมาตรฐาน จึงไมเหมาะสมที่จะนํามาใชในซีเมนตมอรตารหรือ
คอนกรีต โดยเฉพาะการรับน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (4) กลาวโดยสรุปวา “ซีเมนตมอรตารผสมเถาเปลือกเมล็ดกาแฟ จะมี
คากําลังอัดและกําลังดึงประลัยโดยเฉลี่ยลดลงทุกอายุของการบมและทุกอัตราสวนที่ทําการทดสอบ” 

เสนอแนะ (1) ถาหากมีการศึกษาตอไปในอนาคต อาจจะมีการทดสอบกําลังดัดตามมาตรฐาน ASTM 
C348 ซึ่งใชแทงทดสอบคานที่ทําจากซีเมนตมอรตารขนาด 40 x 40 x 160 มม. โดยมีแรงกระทําเปนจุด ณ จุด
กึ่งกลางของคาน (2) ใหคํานึงถึงอัตราสวนของน้ําตอวัสดุประสาน (W/B) ดวย เพราะจะมีผลโดยตรงตอกําลังอัด
และความคงทนของซีเมนตมอรตาร (3) การทดสอบกําลังดึงในปจจุบันไมเปนที่นิยมและมาตรฐานไดถูกยกเลิกไป
แลว ยังคงใชเฉพาะการทดสอบกําลังอัดและกําลังดัดเทานั้น  
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