
บทความจากฝ่ายขายและการตลาด PST Group                                   ท  าไมถงึตอ้งใชม้อรต์า้ยิงน าก่อนที่จะยิงคอนกรีต 

 

ท ำไมถงึต้องใช้มอรต้์ำยิงน ำก่อนทีจ่ะยงิคอนกรีต 
เราจะสงัเกตุเห็นไดว้่าทุกครัง้ที่มีการเทคอนกรีตโดยการใช้รถป๊ัมคอนกรีตเป็นตัวล  าเลียงคอนกรีต เจา้หนา้ที่ที่

ควบคุมป๊ัมคอนกรีต จะต้องยิงมอรต์้าก่อนที่จะยิงคอนกรีตทุกครั้ง หรือถ้าไม่ยิงมอรต์้าก็จะต้องมีสารหล่อลื่นอะไร
บางอย่างยิงน าก่อนทกุครัง้ไป วนันีเ้ราจะมาไขขอ้ขอ้งใจใหท้่านไดรู้ก้นัว่าท าไม เริ่มจากการใชป้นูมอรต์า้ก่อนนะครบั 

การใชป๊ั้มคอนกรีตนั้น ก่อนที่จะยิงคอนกรีตเราจ าเป็นตอ้งมีสารหล่อลื่นยิงน  าไปก่อน ก่อนที่จะท าการยิงคอนกรีต เพื่อ
เคลอืบผนงัภายในท่อส่งคอนกรตี และอดุรอยรั่วซึมตรงจดุต่อต่างๆ ของท่อสง่คอนกรตี เพื่อใหค้อนกรีตที่เราจะท าการยิง
ไปนัน้ไดไ้หลลื่น และไม่อดุตนัในท่อสง่คอนกรีต ดงันัน้เราจงึควรยิงของเหลวที่มีคุณสมบติัดังกล่าวไปก่อนเพื่อน  าทาง นั่น
คือมอรต์า้นั่นเอง ตวัมอรต์า้ที่ว่าก็คือ ปนูผง+ทราย+น า้ โดยสว่นผสมตอ้งเหมาะสมกนั โดยเฉลี่ยแลว้สว่นผสมของมอรต์้า

ที่เหมาะสมกับงานป๊ัมคอนกรีต เพื่อการยิงน าคอนกรีต ปูนผงจะตอ้งไม่ต  ่ากว่า 300 กก. จนถึง 450 กก. ที่ค่ายุบตัว 

5.5-10.0 ซม. 
การใชง้านมอรต์า้ เมื่อจะท าการเริ่มป๊ัมคอนกรตีจะตอ้งมีการเตรยีมความพรอ้ม คือ ตอ้งมีมอรต์า้ที่ผสมแลว้มา

เตรยีมรออยู่ที่ทา้ยรถป๊ัมคอนกรีต จะเป็นมอรต์า้ที่ผสมเอง หรอื มอรต์า้ที่ผสมเสรจ็มาจากโรงงานก็ได ้ (แต่ขอแนะน าให้เป็น

มอรต์า้ที่ผสมมาจากโรงงาน) และตอ้งมีรถคอนกรตี หรอื รถโม่ปนู ที่จะท าการเทลงแบบมาจอดรออย่างนอ้ย 2-3 คนั เพื่อ

ความต่อเนื่องในการเทคอนกรีต หลงัจากนั้นใหเ้ทมอรต์า้ลงไปในทา้ยฮอปเปอรข์องรถป๊ัมคอนกรีต ประมาณ 0.5 คิว 
แลว้เริ่มท าการยิงมอรต์า้ พอยิงมอรต์า้ใกลจ้ะหมดใหป้ล่อยคอนกรีตตามลงไปแลว้ยิงไปอย่าต่อเนื่องหา้มหยุดจนกว่าจะมี
น  า้ปนูมอรต์า้ และคอนกรตีไหลออกปลายท่อ แค่นีก็้เริ่มยิงคอนกรตีไปไดอ้ย่างต่อเนื่องแลว้ครบั 

 

ส่วนปริมำณของมอรต์้ำท่ีเหมำะสมกับกำรใช้งำนในแต่ละครัง้ มีดงันี ้
กรณีป๊ัมบูม 

– ถา้ไม่มีการต่อท่อปลายบมู ใหใ้ชป้นูถงุจ านวน 2 ถงุ ผสมน า้ตามอตัราสว่น ที่ระบไุวท้ี่ขา้งถงุแลว้แต่ปนูแต่ละย่ีหอ้ 

– ถา้มีการต่อท่อปลายบมู ใหใ้ชม้อรต์า้ที่ผสมมาจากโรงงานเท่านั้น ใชป้ระมาณ 0.5 คิว 
กรณีป๊ัมลำก 

– ถา้เป็นการต่อท่อแนวราบความยาวไม่เกิน 45 เมตร ใหใ้ชปู้นจ านวน 2 ถุง ผสมน า้ตามอัตราส่วนที่ระบุไวท้ี่ข ้างถุง
แลว้แต่ปนูแต่ละย่ีหอ้ 

– ถา้ต่อท่อมากกว่า 45 เมตร หรอื เป็นการยิงในแนวด่ิง ใหใ้ชม้อรต์า้ที่ผสมมาจาก 

โรงงานเท่านัน้ โดยเฉลี่ย 1 คิว ต่อท่อ 100 เมตร เป็นอย่างนอ้ย 

ก็คงท าใหห้ายสงสยักนัแลว้นะครบัว่าท าไมรถป๊ัมคอนกรีต ตอ้งใชม้อรต์า้ยิงน าก่อนทกุครัง้  

เราจะมาท าความรูจ้กัมอรต์า้อีกแบบกันนะครบันั่นก็คือ Slick Pack เป็นสารหลอ่ลื่นอีกตัวที่ออกแบบมาเพื่อ

เป็นมอรต์า้น  าคอนกรีตโดยเฉพาะ Slick Pack มีลกัษณะเป็นผงละเอียดเหมือนแป้ง ถา้ผสมกบัน า้พรอ้มใชง้านแลว้จะ
มีลกัษณะเหมือนกบัแป้งเปียก หรอืน  า้ราดหนา้ที่เราสั่งกินกันตามรา้นอาหารตามสั่งทั่วๆ ไปที่เขาเอาแป้งมันมาท านั่นเอง 

ก่อนที่จะพดูถงึ Slick Pack ผมขอเทา้ความเมื่อครัง้ที่แลว้สกันิดนะครบั 

สว่นปรมิาณของมอรต์า้ที่เหมาะสมกบัการใชง้านในแต่ละครัง้มีดงันี ้

           กรณีป๊ัมบูม 

                      – ถา้ไม่มีการต่อท่อปลายบูม ใหใ้ชป้นูถงุจ  านวน 2 ถงุ ผสมน า้ตามอัตราส่วนที่ระบไุวท้ี่ขา้งถุงแลว้แต่
ปนูแต่ละย่ีหอ้ 

                      – ถา้มีการต่อท่อปลายบมู ใหใ้ชม้อรต์า้ที่ผสมมาจากโรงงานเท่านัน้ ใชป้ระมาณ 0.5 คิว 
          

 

http://www.pstgroup.biz/products/cate/2/all
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  กรณีป๊ัมลำก 

                     – ถา้เป็นการต่อท่อแนวราบความยาวไม่เกิน 45 เมตร ใหใ้ชป้นูจ  านวน 2 ถงุ ผสมน า้ตามอัตราส่วนที่
ระบไุวท้ี่ขา้งถงุแลว้แต่ปนูแต่ละย่ีหอ้ 

                     – ถา้ต่อท่อมากกว่า 45 เมตร หรอื เป็นการยิงในแนวด่ิง ใหใ้ชม้อรต์า้ที่ผสมมาจากโรงงานเท่านัน้ โดย

เฉลี่ย 1 คิว ต่อท่อ 100 เมตร เป็นอย่างนอ้ย 

ซึ่งเป็นอัตราส่วนปริมาณการใชม้อรต์า้ที่เหมาะสมกับรถป๊ัมคอนกรีตที่กล่าวไวใ้นครัง้ที่แลว้นะครบั ทีนีเ้ราจะมารูจ้ักเจา้ 

Slick Pack กนั 

           Slick Pack นิยมใชก้นัอยู่ไม่มากนักเนื่องจากมนัเป็นตน้ทนุเพิ่มจากการใชป๊ั้มคอนกรีต แต่ถา้คิดเฉลี่ยแลว้จะ

มีตน้ทุนที่ต  ่ากว่าการใชปู้นผง หรือมอรต์า้แบบอื่นๆ อย่างแน่นอน จากการทดลองใชง้าน Slick Pack กับป๊ัมแต่ละ

ประเภทแลว้ Slick Pack เหมาะกบัป๊ัมบมูมากที่สดุ สว่นป๊ัมอื่นๆ ไม่แนะน าใหใ้ช ้เนื่องจากว่าจะสิน้เปลอืง และไม่ไดผ้ล

ตามที่ควร ดงันัน้จงึขอใหใ้ชก้บัป๊ัมบมูก็พอ และใชไ้ดก้บัป๊ัมบมูทกุขนาดตัง้แต่ 21 เมตร ถงึ 43 เมตร 

ขัน้ตอนการใช ้Slick Pack เมื่อเตรยีมความพรอ้มของป๊ัมเรยีบรอ้ยแลว้ใหท้  าตามขัน้ตอนตามล าดบัดังนี ้

           ขัน้ตอนท่ี 1. แกะถงุพลาสติกแลว้เทผง Slick Pack ลงในภาชนะ โดยใชอ้ตัราสว่น Slick Pack 1 ถงุ ต่อ 

น  า้เปลา่ประมาณ 20 ลติร 

 
           ขัน้ตอนท่ี 2. ใชไ้ม ้หรอื อปุกรณก์วนไปมาเพื่อใหผ้ง Slick Pack แตกละลาย กวนไป มา ประมาณ 3 – 5 

นาที 

 
           ขัน้ตอนท่ี 3. ท าการเปิดฝาดกับอล 

 
           ขัน้ตอนท่ี 4. เท Slick Pack ลงไปในท่อสง่คอนกรตี 
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           ขัน้ตอนท่ี 5. ท าการปิดฝาดกับอล 

 
           ขัน้ตอนท่ี 6. ปลอ่ยคอนกรตีลงไปในฮอปเปอร ์แลว้เริ่มยิงคอนกรตีจนคอนกรีตออกปลายท่อ 

 
แค่นีก็้สิน้สดุการการใช ้Slick Pack แลว้ครบั 

 


