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     “อิฐแดง” หรือที่เรียกอีกชื่อวา “อิฐมอญ” มีตนกำเนิดมาจากชาวมอญที่ยายถิ่นฐานเขามาอยูในประเทศไทย 

ซึ่งมีฝมือในการทำอิฐมอญมาอยูแลว เมื่อเขามาตั้งรกรากใหม จึงตองทำการสรางบานเรือน ชาวมอญจึงใชฝมือ

ที่มีตั้งแตเดิม ทำอิฐมอญสรางที่อยูอาศัยใหกับตนเอง ตอมาจึงยึดเปนอาชีพทำอิฐมอญขายในที่สุด

        จากการที่ชาวมอญมีฝมือในการทำเครื่องปนดินเผา และผูกขาดการทำอิฐมาแตตน ทำใหคนไทยเรียกลักษณะ

ของอิฐรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีสีสมสดชนิดนี้วา “อิฐมอญ” ซึ่งเปนวัสดุสำคัญในการกอสรางมาแตครั้งอดีต สังเกตไดจาก

โบราณสถานที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร และยังคงความสำคัญนับจากอดีตจวบจนกระทั่งปจจุบัน มีบทบาทเดน

ในการกอสรางอาคารบานเรือนตาง ๆ

ประวัติความเปนมาของ อิฐแดง อิฐมอญ



What is “อิฐ”? 
อิฐแดง อิฐมอญ คืออะไร?

Itdang2009

01

       แมคนมอญที่ประกอบอาชีพนี้จะลมหายตายจากไป แตชื่อ “อิฐมอญ” ก็ยังคงอยูตลอดไป อาชีพชาวไทยรามัญ

นิยมทำอิฐเผา ปนหมอ ตุม กระถาง ฯลฯ และทำไดอยางวิจิตรงดงาม มีคุณภาพ เจานายในวังผานไปมาเห็นคนมอญ

ทำอิฐเผาสรางวัด จึงไดสั่งเขาไปกอสรางในวัง ตอมาเห็นวามีความแข็งแรงทนทาน จึงนิยมนำไปใชในการกอสรางครั้ง

ตอ ๆ มา จนไดชื่อเปนที่กลาวขนานกันเปนสัญลักษณของผลิตภัณฑที่คนไทยทั้งประเทศรูจักวา “ อิฐมอญ” เรียกชื่อ

ตามคนที่ทำ หรือ เรียกชื่อตามสถานที่แหลงที่ผลิต เชน เรียกโองใสน้ำขนาดใหญวา ตุมสามโคกเพราะทำที่สามโคก 

เรียกหมอหุงขาว หรือ หมอตมยาดินเผาวา หมอบางตะนาวศรี เพราะทำที่บางตะนาวศรี ดั้งนั้น อิฐมอญ จึงเปน

สัญลักษณสินคาแหงคุณภาพจากการศึกษาสืบทอดทางวัฒนธรรมที่เปนไปอยางมั่งคงทำใหเครื่องปนดินเผาของไทย

รามัญปรากฏเปนหลักฐานการทำเครื่องปนดินเผาอยูกระทั่งทุกวันนี้

        ปจจุบัน “อิฐแดง” หรือ “อิฐมอญ” ถูกพัฒนาใหมีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทยการใชงานที่สะดวกสะบาย

มากขึ้น ทั้งอิฐแดง 4 รู อิฐแดง 2 รูใหญ อิฐแดงตันเครื่อง อิฐแดง 3 รู จนถึงอิฐแดง 8 รู และอิฐแดง มอก. ที่มีคุณภาพ 

มาตรฐานเปนไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกำหนด มีความแข็งแกรง ทนทาน สามารถใชงาน

ไดอยางมั่นใจ และปลอดภัย

ขอบคุณแหลงขอมูลอางอิงจาก ศูนยขอมูลกลางทางวัฒนธรรม

        ชุมชนชาวมอญในประเทศไทยที่ประกอบอาชีพการทำอิฐมอญมีหลายแหง มีแหลงอุตสาหกรรมการผลิตอิฐที่

สำคัญ ไดแก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค และอีกหลายอำเภอในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา แตเดิมดินที่นำมาทำอิฐมอญเปนดินจากแมน้ำ มีเนื้อละเอียดปนทราย ซึ่งเปนคุณลักษณะพิเศษคือ 

ไมเหนียวมากเกินไปปจจุบันดินแมน้ำตองเสียคาใชจายสูงมาก จึงหันมาใชดินจากพื้นที่ลุม มีคุณสมบัติเหมือนดินแมน้ำ 

กลาวคือเปนดินสองชั้น ชั้นบนเปนดิน เหนียวปนทรายมากสวนชั้นลางเปนดินเหนียวลวน ๆ เมื่อขุดมารวมกันก็จะได

ดินเหนียวปนทรายเนื้อดีนอกจากดินแลว ยังประกอบดวยแกลบ และขี้เถา เปนสวนประกอบสำคัญ กอนจะผสมให

เขากัน ตากแหง และเขาเตาเผา อิฐที่ดีจะมีสีสมสดทั่วทั้งกอน แกรง มีคุณภาพสามารถนำไปใชงานไดทันที อาชีพการ

ทำอิฐมอญและเครื่องปนดินเผา ถือเปนเอกลักษณของชาวมอญมาแตโบราณ และมีการสืบทอดมาสูลูกหลาน

กระทั่งปจจุบัน
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      “อิฐแดง” จากดินเหนียวกอนเล็ก ๆ เปนวัสดุหลักท่ีใชสรางรากฐานท่ีแข็งแกรงใหกับตึก อาคาร บานเรือน 

ต้ังแตสมัยอดีต รวมถึงใชเปนวัสดุเพ่ือตกแตงท่ีนิยมในปจจุบัน แตกวาจะไดอิฐแดงแตละกอนน้ัน ตองใชวัตถุดิบ 

และผานข้ันตอนการผลิตอะไรมาบาง ไปดูกันเลยครับ

1. ดินเหนียว

           ดินเหนียวเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตอิฐแดง จึงควรเลือกดินเหนียวท่ีคุณภาพดี เพราะอิฐแดงจะแข็งแกรง 

ทนทานหรือไม สวนหน่ึงข้ึนอยูกับคุณภาพของวัตถุดิบดวย ซ่ึงดินเหนียวท่ีดีตองไมเหนียวจนเกินไป และมีทรายปนอยู 

เพราะทรายจะชวยปองกันการหดตัวการแตกราว และเสริมความแข็งแกรงใหกับอิฐแดง แตตองผสมอยูในปริมาณท่ี

เหมาะสม หากมีมากจนเกินไปก็อาจทำใหกอนดินเผาแตกหักได

วัตถุดิบในการผลิตอิฐแดง



กระบวนการผลิตอิฐแดง 
ทุกกอนลวนผานการผลิตที่พิถีพิถัน

Itdang2009

02 
2. ข้ีเถาแกลบ    

          เถาของแกลบที่ไดจากการเผาอิฐแดงในครั้งกอน เปนสวนผสมที่ใชในขั้นตอนการเตรียมดิน และชวย

เพิ่มความหนาแนนใหกับดินเหนียว เพราะในดินเหนียวมีน้ำอยูมาก นอกจากนี้ยังเปนวัตถุดิบที่ทำใหเนื้ออิฐแดง

มีรูพรุน จึงมีคุณสมบัติดูดซับน้ำ และปูนไดดี งายตอการนำไปกอ ฉาบ

3. น้ำ

          น้ำอาจไมใชวัตถุดิบหลัก เพราะในดินเหนียวจะมีน้ำอยูแลว แตก็ถือวาเปนวัตถุดิบที่สำคัญ มีหนาที่เปน

สวนผสมเพื่อปรับสภาพของดินเหนียว ใหมีความเหนียวที่เหมาะสมกับการผลิตอิฐแดง เพราะหากดินเหนียวมี

ความเหนียวมากเกินไป จะทำใหเปนอุปสรรคตอการรีดอิฐ เมื่อนำเขาเครื่องรีดดินจะไปติดอยูที่ปากเครื่องรีด 

และออกมาไมสมบูรณ นอกจากนี้ความเหนียวจนเกินไปจะทำใหอิฐดิบหดตัวในขณะเผา และแตกหาก เสียรูปทรง
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4. ฟน และ แกลบ    

           เปนเชื้อเพลิงในการเผาอิฐแดง และจำแนกประเภทของอิฐแดงโบราณ นอกจากนี้แกลบยังเปนสวนผสม

ในอิฐแดงบางประเภท เชน อิฐแดงโบราณเผาแกลบ จะผสมแกลบลงไปในเนื้อดินเหนียวดวยผิวสัมผัสที่ไดจะขรุขระ 

ไมเรียบเนียน สำหรับคนชอบกลิ่นอายของความโบราณ และความดิบ เท ที่มักจะเห็นในการตกแตงแบบสไตลลอฟท

1. ข้ันตอนเตรียมดิน   

           กอนนำดินเหนียวไปขึ้นรูป จะตองนำมาหมักไวในบอหมัก ผสมกับวัตถุดิบอื่น ๆ เชน น้ำ แกลบ แลวแตชนิด

ของอิฐแดงที่ตองการผลิต โรยขี้เถาแกลบทับดานบนเพื่อเปนการรักษาความชื้นของดินเหนียวไว หมักทิ้งไว 1 – 2 วัน 

หรือจนกวาดินเหนียวจะมีคุณภาพเหมาะสมที่จะนำไปขึ้นรูปได

วัตถุดิบในการผลิตอิฐแดง
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2. ข้ันตอนข้ึนรูป    

             ในสมัยกอนจะใชแรงงานคนย่ำเทา คลุกเคลาดินเหนียวกับสวนผสมตาง ๆ ใหเขากันจนกวาดินเหนียวจะ

มีเนื้อเนียนดี แลวนำมาอัดลงในแมพิมพไม ไดครั้งละ 5 กอน ซึ่งใชเวลานานมาก ปจจุบันมีเทคโนโลยีมาชวยยนระยะ

เวลา ซึ่งทำใหการรีดอิฐมีความสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐานมากขึ้นเกือบ20 เทา แตในการผลิตอิฐแดงโบราณ 

หรืออิฐแดงตันมือ อาจใชการผลิตแบบเกาอยูบาง เพื่อใหคงความโบราณ และไดผิวสัมผัสแบบเฉพาะตัว 

3. ข้ันตอนตากดิน  

           ขั้นตอนนี้เปนการเตรียมกอนดินเหนียวกอนนำไปเผา เพื่อไลความชื้น และใหกอนอิฐดิบแข็งตัว โดยจะนำไป

ผึ่งลมในที่รม 2-3 วัน หลังจากทำการรีดขึ้นรูป หามนำไปตากแดดทันที เพราะอาจทำใหกอนอิฐดิบเกิดการแตกราว 

เมื่อเริ่มแข็งตัวจึงคอยนำไปตากแดดตออีกประมาณ 3-4 วัน หรือจนกวาอิฐดิบจะมีคุณภาพพรอมเผา ทั้งนี้มีหลาย

ปจจัยทำใหกอนอิฐดิบแหงชา เชน ฝนตก หรือมีแสงแดดไมเพียงพอ
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4. ข้ันตอนเผาอิฐแดง

          ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสุดทาย และถือวาเปนขั้นตอนที่สำคัญที่สุด ใชเวลานาน ใชความละเอียดออน

พิถีพิถัน และเสียคาใชจายมากที่สุด เพราะตองใชแกลบที่เปนเชื้อเพลิงในการเผาประมาณ 2 คัน รถสิบลอซึ่งปจจุบัน

แกลบนั้นมีราคาตันละเกือบ 2,000 บาท จากเดิมเมื่อ 20 ปกอน มีราคาเพียง ตันละ 100 – 200 บาท ผูผลิตจึงนิยม

เก็บอิฐดิบรอไวเพื่อที่จะเผาพรอมๆ กัน เพื่อเปนการลดตนทุน อิฐที่นำเขาเตาเผาแตละครั้ง จะอยูที่ประมาณ

70,000 – 100,000 กอน โดยวางเรียงซอนกันเอาไวในลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือผืนผา พรอมเผาไดทันที แลวนำ

แผนเหล็ก หรือแผนสังกะสีมาตั้งลอมรอบอิฐดิบที่เรียงกันไว จากนั้นตักแกลบใสจนคลุมอิฐดิบทั้งหมด แลวจึงจุดไฟ

เผา โดยมีฟนเปนเชื้อเพลิงรวม ใชเวลาประมาณ 7-15 วัน ที่อิฐดิบจะสุกกลายเปนอิฐแดง ที่พรอมใชงาน
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      มอก. ยอมาจาก “มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม” คือ ผลิตภัณฑที่ไดรับการตรวจสอบคุณภาพจาก

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แลวไดคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นอิฐแดงที่ไดรับ

อนุญาตเครื่องหมาย มอก. จึงเปนอิฐที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน แข็งแกรงทนทาน สามารถนำไปใชในงานกอสราง 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมั่นใจในคุณภาพ

1. มอก. 77-2545 หรือ อิฐกอสรางสามัญ เชน อิฐตันมอก.

2. มอก. 153-2540 หรือ อิฐกลวงกอแผงไมรับน้ำหนัก เชน อิฐแดง มอก. 4 ชอง , อิฐแดง มอก. 2 รู 

และ อิฐแดง มอก. 3 รู

ประเภทของอิฐ มอก. ที่ใชในการกอฉาบ แบงออกได 2 ประเภท

1. อิฐ มอก.77-2545 หรือ อิฐกอสรางสามัญ

          ลักษณะเปนกอนสี่เหลี่ยมตัน ใชในงานกอสราง เชน งานกอผนังหรือกำแพง และตองมีการฉาบปูน ลักษณะ

ภายนอกทั่วไปตองแข็งแรง ไมมีรอยแตกราว หรือสวนเสียหายอื่น ๆ ที่จะทำใหเกิดอุปสรรคตอการกอฉาบ ตองมี

ผิวรอง ผิวรอยหวี หรือผิวหยาบ ในดานที่กอฉาบ ขนาดของอิฐกอสรางสามัญแตละมิติ จะมีเกณฑความคลาดเคลื่อน

ไดไมเกินเกณฑที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกำหนด ตามตารางดานลาง ซึ่งการทดสอบตองทำโดย

การวัดดวยเครื่องมือที่วัดไดละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร
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รูปภาพ : อิฐ มอก. 77-2545 ที่มา : บริษัท อิฐแดง2009 จำกัด

เกณฑความคลาดเคลื่อนของขนาด อิฐ มอก. 77-2545

และตองมีการทดสอบคุณภาพของอิฐอยางสม่ำเสมอ หรืออยางนอย 1 ครั้งตอป ประกอบไปดวยการทดสอบการ

ตานแรงอัด และ การทดสอบการดูดกลืนน้ำ จากสถาบันทดสอบที่เชื่อถือได ซึ่งผลตองเปนไปตามเกณฑที่

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกำหนด
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2. อิฐ มอก.153-2540 หรือ อิฐกลวงกอแผงไมรับน้ำหนัก

          อิฐที่มีลักษณะเปนกอนวัสดุดินเผา ทำจากดินเหนียว ดินทนไฟ หรือสวนผสมของวัตถุเหลานี้ มีรู หรือโพรง 

ใชสำหรับกอผนัง กำแพง ที่ไมตองรับน้ำหนักใด ๆ นอกจากน้ำหนักตัวเอง โดยแบงประเภทความคงทนถาวรออกเปน 

3 ชั้น คุณภาพ คือ

1. ชั้นคุณภาพ ก เปนอิฐที่มีความทนทานสูงอยางสม่ำเสมอตอการผุกรอน เนื่องจากลม ฟา อากาศ

2. ชั้นคุณภาพ ข เปนอิฐที่มีความทนทานปานกลาง และไมคอยสม่ำเสมอตอการผุกรอนเนื่องจากลม  ฟา อากาศ

3. ชั้นคุณภาพ ค เปนอิฐสำหรับใชภายใน ไมเหมาะกับการเผยผึ่งตอลม ฟา อากาศ

ขนาดของอิฐกลวงกอแผงไมรับน้ำหนัก จะมีเกณฑความคลาดเคลื่อนไดไมเกินเกณฑที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรมกำหนด ตามตารางดานดาง ซึ่งการทดสอบตองทำโดยการวัดดวยเครื่องมือที่วัดไดละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร
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รูปภาพ : อิฐ มอก.153-2450 ประเภท 1 ที่มา : บริษัท อิฐแดง2009 จำกัด

รูปภาพ : อิฐ มอก. 153-2540 ประเภท 2 ที่มา : บริษัท อิฐแดง2009 จำกัด

เกณฑความคลาดเคลือนของขนาด อิฐ มอก. 153-2540

ประเภทที่ 1 คือ อิฐกลวงกอแผงไมรับน้ำหนักที่มีเกณฑความคลาดเคลื่อนของขนาดนอยที่สุด

 และ ประเภทที่ 2 คือ อิฐกลวงกอแผงไมรับน้ำหนักที่มีเกณฑความคลาดเคลื่อนของขนาดมากกวาประเภทที่ 1
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   สีของอิฐกลวงกอแผงไมรับน้ำหนักจะเปลี่ยนแปรไปตามชนิดของดิน และอุณหภูมิที่เผา สีจึงไมใชจุดบงชี้คุณภาพ

ที่แนนอนของอิฐกลวงกอแผงไมรับน้ำหนัก ซึ่งสามารถตรวจสอบคุณภาพไดจากการวัดคาการดูดกลืนน้ำ โดยตอง

เปนไปตามเกณฑที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกำหนด

       นอกจากนี้ อิฐจากมอก.ทั้ง 2 ประเภท จะตองมีเครื่องหมายฉลาก ที่บงบอกประเภท ชั้นคุณภาพ หรือ 

ชื่อโรงงาน เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน อยูดานขางทุกดานของตัวอิฐ อยางนอย 1 กอน จากในกอง ใหเห็นชัดเจน

คาตานแรงอัน และการดูดกลืนน้ำ อิฐ มอก.153-2540

อานขอมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ไดที่ : tisi.go.th
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       “อิฐแดง มอก.” นิยมใชในงานกอสรางผนังที่เนนความแข็งแกรงสูง ไดมาตรฐาน ผานการตรวจ

สอบคุณภาพจากจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แลวจะรูไดอยางไรวา อิฐแดง มอก.ที่

ตองการจะซื้อ ผานการตรวจสอบ และมีคุณภาพตามที่กำหนดจริง ๆ ? วันนี้พี่อิฐ จึงเอาวิธีตรวจสอบ

คุณภาพของอิฐแดง มอก. เบื้องตนงายๆ ดวยตัวคุณเองมาฝากครับ 

1.ขอดูเลขที่ใบอนุญาต มอก. จากผูจัดจำหนายสินคาที่คุณสนใจจะซื้อซึ่งใบอนุญาต จะแสดงเลขที่ ชื่อ ที่อยูโรงงาน 

ของผูที่ไดรับอนุญาตอยางชัดเจนเพื่อปองกันการสวมใบอนุญาตจากโรงงานอื่น ๆ นอกจากนี้ใบอนุญาตยังแสดงถึง

วันที่ที่ไดรับอนุญาต ประเภทของอิฐ ขนาด และ ชั้นคุณภาพของอิฐ

          หากอยากทราบวาใบอนุญาตที่ไดมาเปนของจริงหรือไม ก็สามารถนำเลขใบอนุญาต โทรสอบถามสำนักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มสอ.) ไดที่เบอร 0-2202-3300
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ตัวอยาง ใบอนุญาต มอก. 

คำแนะนำ :  ถาใบอนุญาตมีอายุ นานกวา 2 ป ควรขอใบทดสอบคุณภาพสินคาที่ไดรับการทดสอบจาก

สถาบันที่นาเชื่อถือ

2. ขอใบทดสอบคุณภาพ อิฐแดง มอก. จากโรงงานผูผลิต ใบทดสอบคุณภาพ อิฐแดง มอก. ควรประกอบไปดวย

ผลการทดสอบการตานแรงอัด และผลการทดสอบการดูดกลืนน้ำ ซึ่งควรไดผลตามมาตรฐานของ สมอ. กำหนด 

และผลการทดสอบตองมีการรับรองผลจากแหลงที่นาเชื่อถือได เชน ศูนยวิทยาศาสตแหงชาติ หรือ ศูนยบริการ

ทดสอบวัสดุ จากมหาวิทยาลัยตาง ๆ

คำแนะนำ : วันที่ทดสอบคุณภาพ อิฐแดงมอก. ควรมีอายุไมเกิน 1 ป
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3.ขอตัวอยางสินคา เพื่อวัดขนาด และ ดูลักษณะภายนอก 

        การขอตัวอยางสินคา ควรขออยางนอย 5 กอน เพื่อวัดขนาด และดูลักษณะภายนอก การวัดขนาด 

ของอิฐ มอก. ทั่วไปจะวัดทั้งหมด 3 ดาน คือ ดานหนา กวาง ยาว โดยใชเครื่องมือวัด เชน ตลับเมตร ไมบรรทัด

เวอรเนีย (Vernier Caliper) การวัดขนาดจะมีหลักเกณฑความคลาดเคลื่อนของขนาด อิฐ มอก. ตามตารางดานลาง

ความคลาดเคลื่อนขนาดของมาตรฐาน มอก.77-2545

ตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกำหนด

ที่มา : อิฐกอสรางสามัญ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม, 2546 สืบคนวันที่ : 27 กันยายน 2562
ความคลาดเคลื่อนขนาดของมาตรฐาน มอก.153-2540

ที่มา : อิฐกลวงกอแผงไมรับน้ำหนัก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม, 2543 
สืบคนวันที่ : 27 กันยายน 2562
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       การดูลักษณะภายนอก อิฐแดง มอก. ที่มีคุณภาพจะมีลักษณะตรง ไมบิดงอไมมีรอยแตกราวที่กอใหเกิด

ความเสียหายตอการกอฉาบ ตัวไมเปนเกล็ด มีตราประทับหมาย มอก. และทุกมุมควรเปนมุมฉาก

       ซึ่งถามีครบทั้ง 3 ขอ ที่บอกมาดานบนแลว รับรองวาคุณจะไดรับอิฐแดง มอก. ที่มีคุณภาพดี ไดมาตรฐาน

อยางแนนอน

       

       

        แตเราจะมั่นใจไดอยางไรวา อิฐมอญทั่วไปที่มีรูปลักษณภายนอก และขนาดที่เหมือนกัน จะมีคุณภาพภาย

ในที่ดี และไดมาตรฐานเหมือนกับอิฐแดงที่ไดรับเครื่องหมายมอก. เพราะฉะนั้นกอนที่จะตัดสินใจซื้อ ควรตรวจสอบ

และคิดใหดีกอนนะครับ

 

แลวอิฐแดงทัั่วไปที่ไมมี มอก. จะมีลักษณะเหมือนกับอิฐแดง มอก. ไดมั้ย?
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       ปจจุบันมีอิฐกอผนังใหเลือกใชงานมากมาย ทั้ง อิฐแดง อิฐบล็อก และอิฐมวลเบา ซึ่งเรามักจะเจอกับคำถาม

ที่วา อิฐชนิดไหนมีความแข็งแกรงมากกวา หรือควรเลือกใชอิฐชนิดไหนดี กันอยูบอย ๆ วันนี้พี่อิฐเลยอยากมาบอก

ถึงขอแตกตางระหวางอิฐแตละประเภท เพื่อใหทุกคนเลือกใชอิฐใหเหมาะสมกับงาน  ไดงายยิ่งขึ้นครับ

 อิฐแดง หรือ อิฐมอญ   อิฐกอสรางยอดฮิตตลอดกาล มีสวนประกอบหลักจากดินเหนียวปนทราย หรือขี้เถาแกลบ 

และน้ำมีความคุณสมบัติทนทาน แข็งแกรง และมีหลากหลายรูปแบบใหเลือกใชงาน ทั้งแบบอิฐแดงตัน หนาแนน 

เหมาะกับการกอผนังที่ตองการตอก เจาะ แขวนสิ่งของตาง ๆ เชน ผนังหองน้ำ ผนังหองครัว โดยไมตองกลัววาจะเกิด

การรั่วซึม หรืออิฐแดงชนิดมีรู มีทั้งอิฐแดง 2 รู อิฐแดง 4 รู 

เหมาะกับการกอผนังทุกประเภท มีรูชวยระบายอากาศ และ

รอยหวีที่ชวยยึดจับปูนไดดี แถมยังมีอิฐแดง มอก.77-2545 

และ อิฐแดง มอก.153-2540ซึ่งไดรับการตรวจสอบคุณภาพ

จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สามารถนำ

ไปใชงานไดอยางมั่นใจวัสดุในการกอฉาบก็หางายดวย

       นอกจากนี้ สีและรูปรางของอิฐแดงเปนอีกเสนหที่หลาย

คนชื่นชอบ แมจะกอแบบไมฉาบปูนทับผนังก็ยังสวย (เลือก

อิฐที่ใช ไดผนังที่ชอบ) ขอเสียคืออาจจะใชเวลากอมากกวา

การกอดวยอิฐชนิดอ่ืน ๆ แตผนังท่ีไดจะแข็งแรง ทนทาน คุมคา

กับเวลาที่เสียไปแนนอนครับ พี่อิฐคอนเฟรม
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อิฐบล็อก

          อิฐสีเทาจากสวนผสมระหวางปูนซีเมนตกับ

ทราย กอนใหญ ถูกผลิตมาเพื่อใชในงานลักษณะกอ

สรางโรงงานอุตสาหกรรมมากกวาการนำไปสรางที่อยู

อาศัย  แตที่เราเห็นวาชางกอสรางมักนิยมใชกัน เปน

เพราะอิฐบล็อกมีราคาถูก และขนาดใหญ ชวยยนระยะ

เวลาในการกอสราง และประหยัดแรงงาน ซึ่งไมควรใช

อิฐบล็อกในการกอผนังหองน้ำ เพราะมีโอกาสรั่วซึมสูง 

ดวยเนื้ออิฐบล็อกที่มีรูพรุนมาก มีการดูดซึมน้ำ และรับ

น้ำหนักไดนอยกวาอิฐชนิดอื่น ๆ อิฐบล็อกจึงเหมาะกับ

การกอสรางผนังโกดัง โรงงาน ที่ตองการประหยัดงบ

ประมาณ และตองการงานที่เสร็จไว

อิฐมวลเบา

          วัสดุก อสรางที ่ได ร ับความนิยมมากขึ ้นใน

ปจจุบัน อิฐมวลเบาผลิตจากปูนซีเมนตปอรตแลนด

คุณภาพสูง ผสมกับทรายบดละเอียด ปูนขาว ยิปซั่ม 

ผงอะลูมิเนียม และน้ำ มีค ุณสมบัติในการปองกัน

ความรอน และน้ำหนักเบา ทำใหโครงสรางไมตองรับ

น้ำหนักมาก เหมาะกับการกอผนังหองที่ตองการ

ความเย็น เชน ผนังหองนอน หองนั่งเลน อิฐมวลเบา

แบบธรรมดาทั่วไปมีความพรุนในเนื้อสูง จึงไมเหมาะ

กับการนำไปกอผนังหองน้ำ แตในปจจุบันมีการผลิต

อิฐมวลเบาแบบอบไอน้ำความดันสูง ทำใหความพรุน

ในเนื้ออิฐลดลงแตจะมีราคาที่คอนขางสูงกวาปกติขอ

เสีย คือ อุปกรณในการกอฉาบ เจาะหรือยึด จะตอง

เปนอุปกรณสำหรับอิฐมวลเบาโดยเฉพาะอาจเกิดความ

ไมสะดวกในการทำงาน และชางที่ทำการกอสรางตอง

มีประสบการณ มีฝมือที่ละเอียดในระดับหนึ่ง เพื่อให

ไดผนังอิฐมวลเบาที่มีคุณภาพ
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          ขนาดของตัวอิฐที่มีความแตกตางอยางเห็นได

ชัด สงผลตอความรวดเร็วในการกอสราง ซึ ่งอิฐแดง 

ขนาดความกวาง 5 – 6.5 ซม. x ความยาว 14 – 16 ซม. 

x ความสูง 2.5 – 6 ซม. ใช 120 – 135 กอน ตอตาราง

เมตร กอได 6 – 12 ตารางเมตรตอวัน อิฐบล็อก ขนาด

ความยาว 30 – 39 ซม. x ความสูง 19 ซม.ใช 12.5 กอน 

ตอตารางเมตร กอได 15 – 20 ตารางเมตร ตอวัน และ

อิฐมวลเบา ขนาดความยาว 60 ซม. x ความสูง 20 ซม. 

ใช 8.33 กอน ตอตารางเมตร กอได 15 – 25 

ตารางเมตร ตอวัน

         ผนังจะอมความรอนจากภายนอกหรือไม ขึ้น

อยูกับเนื้อในของวัสดุ ซึ่งอิฐแดงทำจากดินเผา มีความ

หนาแนน จึงคอนขางอมความรอนจากแสงอาทิตย ทำ

ใหผนัง และบรรยากาศในหองรอนกวาการใชอิฐชนิด

อื่น ๆ แตมีวิธีปองกันความรอนจากภายนอกไดมากมาย 

เชน การกอผนังอิฐ 2 ชั้น หรือการปลูกตนไมปองกัน

แสงแดด สวนอิฐบล็อก และอิฐมวลเบา เปนวัสดุท่ีมีฟอง

อากาศ และมีรูพรุน จึงไมอมความรอนจากภายนอกทำ

ใหผนัง และอากาศภายในหองมีความเย็น ไมรอนอบอาว

จำนวนการใชงานตอตารางเมตร และความ
รวดเร็วในการกอสราง

การสะสมความรอน
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          คุณสมบัตินี้ ขึ้นอยูกับเนื้อในของวัสดุเชนกัน ซึ่ง

อิฐแดงเปนวัสดุท่ีมีความหนาแนนสูง จึงคอนขางกันเสียง

จากภายนอก และภายในไดดี เหมือนกับอิฐมวลเบาที่มี

สารกระจายฟองอากาศ เปนฉนวนที่ชวยปองกันเสียง 

สวนอิฐบล็อกมีรูพรุนคอนขางมาก จึงปองกันเสียงจาก

ภายนอก และภายในไดนอยกวาอิฐชนิดอื่น ๆ

         สำหรับการเจาะ ตอก ยึด และความสามารถใน

การรับน้ำหนักน้ัน ไมคอยแตกตางกันมากนัก ซ่ึงเน้ือของ

วัสดุเปนหนึ่งปจจัยที่จะบงชี้คุณสมบัตินี้ อยางอิฐแดงที่

มีความหนาแนน จะรับน้ำหนักไดมากกวาอิฐบล็อกท่ีเน้ือ

ของวัสดุคอนขางพรุน แตปจจัยสำคัญอีกขอ คือการเลือก

ใชวัสดุในการเจาะ ตอก และยึดใหเหมาะสมกับวัสดุ เชน 

อิฐแดง และอิฐบล็อก สามารถใชพุกพลาสติกทั่วไปใน

การยึดได แตอิฐมวลเบาจำเปนตองใชพุกสำหรับอิฐมวล

เบาโดยเฉพาะ จึงอาจยุงยากในการหาซื้ออุปกรณ

การกันเสียง ในกรณีที่ความหนาของ
ผนังเทากัน

การเจาะ ตอก ยึด และความสามารถ
ในการรับน้ำหนังของผนัง
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          อัตราการดูดซึมน้ำ หมายถึงการที่วัสดุมีการดูด

ซึมน้ำจากภายนอก ซึ่งอิฐแดงมีอัตราการดูดซึมน้ำสูง 

เมื่อนำไปกอ อาจจะไปแยงน้ำจากปูนกอ ทำใหปูนแหง

ตัวเร็วเกินไป และหดตัว ผนังที่ไดจะไมแข็งแรง หรืออาจ

เกิดการแตกราวไดในอนาคต วิธีแกไขคือการนำอิฐแดง

ไปแชน้ำ หรือฉีดน้ำรดอิฐกอนนำข้ึนกอ เทาน้ีก็จะสามารถ

แกปญหาการดูดซึมน้ำของตัวอิฐไดแลวครับ

         ราคาของอิฐอาจแตกตางกันอยางชัดเจน แตเมื่อ

รวมกับคาแรงงานแลวแตพื้นที่ ถือวามีความใกลเคียงกัน

อยูมาก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจำนวน และความกวางของพื้นที่

ในการใชงานดวย ซึ่งอิฐบล็อก และ อิฐมวลเบา มีราคา

ตอกอนท่ีมากกวาอิฐแดง แตจำนวนการใชตอตารางเมตร

นอยกวา และใชแรงงานในการกอนอยกวา แตยังมีคา

อุปกรณเฉพาะของอิฐมวลเบา เชน เกรียงกอ เกรียง

ฟนปลา คอนยาง ปูนกอ ปูนฉาบ ซึ่งการกอผนังอิฐแดง

ไมจำเปนตองซ้ืออุปกรณใหม เพราะเปนส่ิงท่ีชางกอสราง

ทั่วไปมีอยูแลว

อัตราการดูดซึมน้ำของวัสดุ

คาใชจายรวมในการกอสรางโดยประมาณ
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     ดังนั้นการเลือกใชอิฐกอผนังแตละประเภทจึงขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน งบประมาณที่ตั้งไว กำหนดระยะเวลา

ในการกอสราง ประโยชนการใชสอย เชน ความแข็งแรง หรือความสวยงาม ฝมือและความชำนาญของชาง ความ

สะดวกในการเลือกซื้ออุปกรณตาง ๆ และความชอบสวนตัว ที่จะตอบโจทยความตองการของผูใชไดมากที่สุด

การเปรียบเทียบคุณสมบัติตาง ๆ ของอิฐแตละประเภท

ขอบคุณขอมูลอางอิงจาก
– ปฏิบัติการที่ 8 การทดสอบคุณสมบัติและกลสมบัติของอิฐ สาขาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

– คุณสมบัติของคอนกรีต โดย วรพงค วรสุนทโลสถ.

– NFPA 5000 Building Construction and Safety Code
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        เคยสงสัยกันมั้ยวา อิฐแดง ที่ใชในการกอฉาบแบบตัน กับ อิฐแดงแบบมีรู มีความแตกตางกันอยางไร ?  

แลวตองเลือกแบบไหนถึงจะเหมาะกับการใชงาน? วันนี้พี่อิฐมีคำตอบมาใหคุณแลวครับ

        อิฐแดงตันน้ันถูกผลิตข้ึนมาต้ังแตสมัยโบราณเพ่ือสรางวัด ราชวัง การผลิตน้ันทำดวยมือทีละกอน แตละกอนอาจ

มีขนาดแตกตางกันเล็กนอย ซ่ึงเรียกวา อิฐแดง หรือ อิฐมอญท่ีเราคุนหูกันดี แตดวยยุคท่ีเปล่ียนไป อิฐแดงมีการพัฒนา

หลายรูปแบบ เพ่ือใหผลิตไดเร็ว และตอบโจทยการใชงาน รวมถึงการผลิตอิฐแดงแบบมีรูกลวง อิฐแดงท่ีไมมีรูจึงถูก

เรียกวา “อิฐแดงตัน” ในเวลาตอมา

        ขอดีของอิฐแดงตัน คือความแข็งแกรง ทนทาน และดวยความท่ีมีลักษณะตัน จึงทำใหมีความหนาแนน รับแรง

อัดไดดี เวลาตอก หรือเจาะผนังก็ไมเปนปญหา เหมาะกับการนำไปกอผนังท่ีตองรับน้ำหนักมากเปนพิเศษ แตดวยระยะ

เวลาการผลิตท่ีนาน ไมเพียงพอตอความตองการของตลาด จึงไดมีการผลิต อิฐตันเคร่ือง หรือ อิฐตัน มอก.77-2545 ข้ึน

ซ่ึงมีความเร็วในการผลิตมากกวาอิฐแดงตันแบบด้ังเดิม เพราะผลิตดวยเคร่ืองจักร และผานการตรวจสอบจากสำนักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลววา มีคุณภาพดี ไดมาตรฐาน สามารถนำไปใชในงานกอสรางไดอยางม่ันใจ 

นอกจากน้ีท้ังอิฐแดงตันมือและอิฐแดงตันเคร่ือง ยังสามารถนำไปกอโชวแนวเหมือนกับ อิฐโบราณ หรือ อิฐโชว ไดอีกดวย

อิฐแดงตัน คือ ?
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        อิฐแดงรูพัฒนามาจากอิฐแดงแบบตัน แตทำดานในใหมีรูกลวง ผลิตดวยเคร่ืองจักร จึงผลิตไดรวดเร็ว อิฐแดงแบบ

มีรูท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายในวงการผูรับเหมาและชางกอสราง คือ อิฐแดง 2 รู แตปจจุบันพัฒนาใหมีรูมากข้ึน ต้ังแต 

อิฐแดง 4 รู ถึง อิฐแดง 8 รู หรือแบบชอง เพ่ือรองรับการใชงานท่ีหลากหลาย

          ขอดีของอิฐแดงท่ีมีรูกลวง คือน้ำหนักของตัวอิฐเบากวาอิฐแบบตัน ชวยลดการทรุดตัวของโครงสราง ไมตองรับ

น้ำหนักท่ีมากเกินไป และเพราะวามีรูกลวง จึงชวยในเร่ืองการระบายอากาศ ทำใหอากาศถายเท ไมอมความรอน เหมาะ

กับทุกงานกอสราง ย่ิงกอแบบ 2 ช้ัน ย่ิงทำใหบานเย็นข้ึน แตยังคงความแข็งแกรง ทนทาน เหมือนกับอิฐแดงตัน 

ปจจุบันอิฐแดงรู เปนท่ีนิยมใชมากกวา เพราะมีหลากหลายรูปแบบใหเลือกใช

อิฐแดงรู คือ?
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การเปรียบเทียบขอดี ระหวาง อิฐแดงตัน และ อิฐแดงรู ในท่ีน้ีขอยก 

อิฐแดงตันมือ กับ อิฐแดง 2 รู มาเปนตัวอยางใหไดเห็นภาพกันนะครับ
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          คำแนะนำ : ควรนำอิฐทั้งสองแบบแช หรือ พรมน้ำกอนนำไปใชงานทุกครั้ง เพื่อลดการดูดซึมน้ำจากปูน และ

อาจจะเกิดปญหารอยแตกราวได

      จากการเปรียบเทียบอิฐแดงตัน และอิฐแดงรู ท้ังสองแบบมีคุณสมบัติใกลเคียงกัน เพราะฉะน้ันคุณควรเลือกอิฐแบบ

ท่ีเหมาะสมกับจุดประสงคในการใชงานของคุณเปนหลัก คำนึงจากคุณสมบัติ และขอดี รวมถึงเวลาในการผลิต เพ่ือให

ไดอิฐท่ีตอบโจทยการใชงานของคุณมากท่ีสุดนะครับ



อิฐโบราณเผาแกลบ 
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        “อิฐโบราณ”หรือ “อิฐมอญโบราณ” วัสดุดั้งเดิมในการกอสรางตั้งแตสมัยอดีต แตในปจจุบันอิฐโบราณถูกนำมา

ใชกอตกแตงผนังหองใหมีสไตล ตามโรงแรม รานอาหาร รานคาเฟตาง ๆ ซึ่งอิฐโบราณไดถูกแบงออกตามลักษณะการ

เผา 2 ประเภท นั่นก็คือ อิฐโบราณเผาแกลบ และ อิฐโบราณเผาฟน นอกจากกระบวนการเผาที่แตกตางกันแลว ยังมี

อะไรที่แตกตางกันอีกบาง ? บทความนี้มีคำตอบครับ

วิธีการผลิต

         หมักสวนประกอบทั้งหมดเขาดวยกันไวเปนเวลา 12 ชั่วโมง – 1 วัน เมื่อหมักดินไดที่แลวจึงนำไปปนขึ้นรูปใน

แมพิมพ และตากแดดใหกอนดินเหนียวแหง ประมาณ 7 วัน จากนั้นก็นำอิฐไปเผาประมาณ 7-15 วัน นอยหรือมากกวา

นั้นขึ้นอยูกับจำนวนของอิฐ ในอุณหภูมิ 750 – 850 องศาเซลเซียส ซึ่งอิฐโบราณเผาแกลบ จะเผาในเตาแบบชั่วคราว 

ที่เผาแบบครั้งเดียวแลวรื้อออก โดยใชแกลบเปนเชื้อเพลิงหลัก อิฐโบราณเผาแกลบจะมีความหนาแนนนอยกวาอิฐโบราณ

เผาฟน เพราะมีสวนผสมนอกจากนี้แกลบที่เปนเชื้อเพลิงก็จะติดอยูตามหนาอิฐดวย จึงเปนที่มาของความหยาบกระดาง

สวนประกอบ

1. ดินเหนียวผสมดินรวน

2. แกลบ

3. น้ำ



อิฐโบราณฟน

อิฐโบราณเผาแกลบ
VS อิฐโบราณเผาฟน

Itdang2009

06 
ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของอิฐโบราณเผาแกลบ นิยมนำไปใชในงานกอโชวพื้นผิว และสี มากกวาการนำไปกอฉาบ 

ใหความรูสึกแบบดิบ เท กึ่งโบราณ เปนธรรมชาติ ดวยเทกเจอรที่ไมเรียบ และสีที่ไมสม่ำเสมอกันของแกลบ เมื่อนำไป

เผา แกลบในตัวอิฐจะละลาย

วิธีการผลิต
         วัตถุดิบหลักในการผลิตคือดินเหนียวแก หรือดินเหนียวปนทรายที่ไมมากเกินไปเพราะจะทำใหอิฐเปราะ ไม

แข็งแรง หลังจากนั้นนำดินเหนียวที่หมักไวมาอัดขึ้นรูปตามบล็อก หรืออัดในเครื่องพิมพ แลวนำอิฐไปตากแหงในรม ไม

เหมือนกับอิฐโบราณเผาแกลบที่ตองตากกลางแจง เพราะเนื้ออิฐจะแตก เมื่อกอนดินเหนียวแหงดีจึงนำไปเผาในเตาแบบ

ถาวร ประมาณ 10-15 วัน ในอุณหภูมิ 900-1000 องศาเซลเซียส ซึ่งใชฟนเปนเชื้อเพลิง และมีการเติมใหอุณหภูมิคงที่

อยางสม่ำเสมอ อิฐโบราณเผาฟนที่ไดจะมีสีสมเขม เนื้อเรียบ หนาแนน และแข็งแกรงกวาอิฐโบราณเผาแกลบ ซึ่งนิยมนำ

ไปกอโชวเชนกัน แตใหความรูสึกที่แตกตางกับอิฐโบราณเผาแกลบ เพราะพื้นผิวที่เรียบกวา และสีคอนขางสม่ำเสมอ

สวนประกอบ
1.ดินเหนียวแก หรือดินเหนียวปนทราย
2. น้ำ



อิฐโบราณเผาแกลบ
VS อิฐโบราณเผาฟน

Itdang2009
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       สรุปแลว ความแตกตางของอิฐโบราณทั้ง 2 ประเภท ที่เห็นไดอยางชัดเจน ก็คือผิวสัมผัส แตเรื่องความแข็ง

แกรงนั้น ถึงแมวาอิฐโบราณเผาฟนจะมีความแข็งแกรงมากกวาแตไมแตกตางกันมากนักการเลือกใชงานก็อยูที่ความ

ชอบ และความตองการของแตละคนเลยครับ จะผิวหยาบ หรือ ผิวเรียบ ก็มีความสวยที่เปนเอกลักษณของแตละ

ประเภทครับ

ตารางสรุปความแตกตางระหวางอิฐโบราณเผาแกลบ และ อิฐโบราณเผาฟน



ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast)
VS ผนังอิฐแดงฉาบปูน
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       เชื่อวาเมื่อพูดถึงการสรางบาน วัสดุกอผนังชนิดแรกที่หลายคนนึกถึงคงเปนอิฐแดง แตดวยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ไดมี

การนำเทคโนโลยีเขามาใชสรางผนังคอนกรีตสำเร็จรูป หรือที่เรียกอีกอยางวา Precast concrete ซึ่งเริ่มเปนที่นิยม

มากขึ้นเรื่อย ๆ ถาอยางนั้นเรามาดูกันดีกวาวาผนังรูปแบบใหม อยางผนังคอนกรีตสำเร็จรูป กับผนังแบบดั้งเดิมอยาง

ผนังอิฐแดงกอฉาบ มีความแตกตางกันอยางไร และควรเลือกใชผนังแบบใดดีที่จะตอบโจทยความตองการของเจาของ

บานมากที่สุด 

       ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
            ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป หรือ Precast Concrete คือผนังคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไดทำการหลอขึ้นรูปเปนผนังไว

รียบรอยแลว ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตที่สม่ำเสมอ การนำไปใชงานก็สะดวก 

เพียงแคนำชิ้นสวนตาง ๆ ไปประกอบกันที่หนางาน โดยใชเหล็กโดเวล ขนาดไมต่ำวา 16 มม. เปนตัวเชื่อมแผนผนังกับ

ตัวคานดิน และใชแผนเหล็กเชื่อมผนังกับผนัง และใชเพียงแคปูนทรายฉาบทับปดรอยตอของแผนเหล็กเพื่อเก็บความ

เรียบรอย ไมจำเปนตองมีเสา โครงสราง เพราะตัวผนังคอนกรีตสำเร็จรูปทำหนาที่เปนโครงสรางในตัวของมันเอง 

 



ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast)
VS ผนังอิฐแดงกอ 
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       ซึ่งนิยมใชในงานกอสรางเชิงอุตสาหกรรม เชน 

โครงการบานจัดสรร หรือคอนโด ที่ตองกอสรางพรอม

กันเปนจำนวนมาก ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปจึงตอบโจทย

ดานความรวดเร็วในการกอสราง และชวยประหยัดงบ

ประมาณคาแรงงาน

ผนังอิฐแดงฉาบปูน
     ผนังอิฐแดงแบบดั้งเดิมที่คงไมมีใครไมรูจัก กอดวย

วัสดุที่แข็งแกรง ทนทานอยางอิฐแดง โดยเกิดจากการ

นำดินเหนียวมาผสมกับแกลบ หรืออาจใชวัสดุอื่นแทน 

แลวนำไปเผาใหสุก ซึ่งนิยมใชในงานกอสรางกันมาอยาง

ยาวนาน ปจจุบันอิฐแดงมีหลากหลายประเภทใหเลือก

ใช ไมวาจะเปนอิฐแดงตัน อิฐแดง 2 รู อิฐแดง 4 รู อิฐไป

จนถึงอิฐแดง 8 รู อิฐแดงยังมีหลายขนาด จึงสามารถนำ

ไปใชงานไดหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีอิฐมอญโบราณ 

ที่นิมยมในการนำไปกอโชว หรือทำผนังอิฐแดงเปลือย 

เพราะมีสี และผิวสัมผัสเปนอกลักษณ ใหความรูสึกอบอุน

และคลาสสิก แบบที่ไมมีวัสดุใดเหมือน
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VS ผนังอิฐแดงกอ 

Itdang2009

07 

       ดานการกอสราง
 ดวยรูปแบบวัสดุทำผนังที่แตกตางกัน ทำใหผนัง

คอนกรีตสำเร็จรูปนั้นมีการกอสรางไดรวดเร็วกวาการใช

อิฐแดงกอผนัง ซึ่งการกอผนังอิฐแดง 1 วัน จะไดประมาณ 

10 ตารางเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของอิฐแดงที่เลือกใช 

และฝมือของชาง สวนการประกอบผนังคอนกรีตสำเร็จรูป 

1 วัน อาจไดเทากับบานชั้นเดียว 1 หลังเลยก็ไดครับ 

ดานคาใชจายในการกอสราง คาแรง + คาวัสด ุ

       ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปมีราคาผลิตที่สูงกวา แตใช

แรงงานนอย สวนผนังอิฐแดงนั้น ตัววัสดุอยางอิฐแดงมี

ราคาที่ถูกกวา แตจำเปนตองใชแรงงานมากกวา เมื่อนำ

มาเปรียบเทียบกันแลว คาใชจายในการกอสรางของผนัง

ทั้ง 2 ประเภท จึงดูจะไมแตกตางกันมากเทาไหรครับ 

เปรียบระหวางผนังคอนกรีตสำเร็จรูป กับ ผนังอิฐแดง ฉาบปูน



ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast)
VS ผนังอิฐแดงกอ 

Itdang2009

07 
ดานคุณภาพความแข็งแรง ทนทาน 

 เนื่องจากการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม ทำให

ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปมีมาตรฐานที่สม่ำเสมอเทากันทุกชิ้น 

จึงมีความแข็งแกรง ทนทาน คุณภาพดี กวาผนังอิฐแดง ที่

เรารูกันดีอยูแลววามีความแข็งแกรง ทนทานมาก หลักฐาน

จากสถาปตยกรรมโบราณท่ีอยูมานับ 1,000 ป เพราะฉะน้ัน 

เมื่อเทียบคุณภาพของผนังทั้ง 2 ประเภท จึงถือวามีความ

แข็งแกรง ทนทานที่พอๆ กันครับ

ดานการกันเสียง
        ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปจะกันเสียงไดมากกวาผนัง

อิฐแดงกอ ดวยลักษณะของผนังที่หนาแนน ทำใหผนัง

คอนกรีตสำเร็จรูปสามารถปองกันเสียงไดดี สวนผนังอิฐ

แดงกอซึ่งมีรูระบาย ทำใหกันเสียงไดในระดับพอ

ประมาณครับ



ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast)
VS ผนังอิฐแดงกอ 

Itdang2009

07 
ดานการอมความรอน
  แนนอนวาเมื่อผนังคอนกรีตสามารถกันเสียงจาก

ภายนอกไดดีแลว เพราะตัวผนังไมมีรูระบาย และภายในมี

เหล็กอยูเปนจำนวนมาก การอมความรอนจึงมีมากกวาผนัง

อิฐแดงกอที่มีรูระบาย ซึ่งหากตองการกอผนังใหบานเย็น 

พี่อิฐขอแนะนำการกอผนังอิฐแดง 2 ชั้น หรือการติดตั้ง

ฉนวนกันความรอนก็สามารถชวยไดครับ 

ดานการรั่วซึม
       การรั่วซึมของผนังทั้ง 2 ประเภท จะมีขอแตกตาง

กัน คือ การร่ัวซึมในผนังคอนกรีตสำเร็จรูป มักพบในกรณี

ท่ีน้ำจากภายนอกร่ัวซึมผานรอยตอระหวางผนัง เน่ืองมา

จากขอบอกพรองในการติดตั้ง สวนการรั่วซึมในผนังอิฐ

แดงกอฉาบปูน จะมาจากการที่ผนังเกิดรอยราว ซึ่งเกิด

จากหลายสาเหตุ เชน การฉาบปูนที่ไมไดคุณภาพ การ

กอสรางที่เร็วเกินไป เปนตน ซึ่งไมไดขึ้นอยูกับวัสดุที่ใช

กอสราง
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ดานการทุบ ตอก เจาะ และการตอเติม
        เน่ืองจากผนังคอนกรีตสำเร็จรูปใหตัวของผนังเองเปน

โครงสรางของบาน การจะทุบ ตอก เตาะ หรือตอเติมน้ันถือ

วาเปนเรื่องที่ทำไดยากมาก เพราะทุกสวนเชื่อมตอกัน ทุบ

แคจุดเดียว ก็เหมือนทุบทิ้งทั้งบาน ตองอาศัยชางมีฝมือและ

ชำนาญ หรือวิศวกร อีกทั้งในตัวผนังนั้นมีเหล็กเสริมอยูเปน

จำนวนมาก การตอก เจาะผนังจึงทำไดยากเชนกัน เพราะ

คุณจะไมมีทางรูเลยวา เมื่อเจาะลงไปนั้น จะไปเจอเขากับ

เหล็กหรือไม 

         สวนผนังอิฐแดงกอ มีเสา และคานเปนตัวเชื่อมการ

ทุบ ตอก เจาะ ผนัง หรือตอเติมจึงทำไดงาย ไมกระทบกับ

จุดอื่น ๆ เหมือนกับผนังคอนกรีตสำเร็จรูปครับ 

ดานความสวยงาม และการตกแตง
         แนนอนครับวาผนังคอนกรีตเสริมเหล็กนั้น ก็

จะมีสีเทา ๆ ขาว ๆ แบบคอนกรีต เพียงอยางเดียว การ

จะแตงเติมอะไรลงบนผนังคงทำไดแคทาสี หรือการติด

ทับดวยวอลเปเปอร แตสำหรับอิฐแดงแลว ดวยสีที่เปน

เอกลักษณเฉพาะตัว คุณสามารถทำใหผนังบานของคุณ 

เปนผนังอิฐกอโชวแนวคลาสสิก เท ๆ ไดหลากหลายสไตล 

และถาหากกลัวเร่ืองส่ิงสกปรก หรือความช้ืนท่ีจะมาเกาะ

บนผิวของอิฐแดง พี่อิฐแนะนำใหคุณทาผนังอิฐแดงกอ

ดวยน้ำยาเคลือบผนัง ฆาเชื้อรา กันตะไครน้ำ เทานี้ก็ไม

มีสิ่งสกปรกมากวนใจคุณแลวละครับ
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ขอขอบคุณที่มา : https://www.scgbuildingmaterials.com/ 

ชางประจำบาน EP.130

        เปนอยางไรกันบางครับขอมูลที่พี่อิฐนำมาฝากทุกคนในบทความนี้ พี่อิฐหวังวาจะพอชวยใหทุกคน

ตัดสินใจเลือกวัสดุที่จะนำมาสรางบานของคุณไดนะครับ และการกอสรางทุกครั้งควรออกแบบใหเปนไป

ตามหลักเกณฑของวิศกร เพราะบานเปนสถานที่ของครอบครัว ที่ตองอยูกับเราไปอีกนาน



สูตรคำนวณการใชอิฐแดงกอผนัง
ที่พี่ชางควรรู
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             งานกอผนัง ถือวาเปนงานท่ีสำคัญรองจากงานโครงสรางรับน้ำหนัก เพราะฉะน้ันจึงตองใชชางท่ีเช่ียวชาญ 

และมีฝมือ มีความรูเก่ียวกับการใชงานวัสดุน้ัน ๆ อยางเชน การกอผนังอิฐแดง ซ่ึงเปนอิฐขนาดเล็ก ชางตองมีความ

ละเอียด ย่ิงเร่ืองจำนวนท่ีใชดวยแลวย่ิงไมควรพลาด พ่ีอิฐเลยอยากจะแชรวิธีคำนวณการใชอิฐแดงใหเพียงพอตอพ้ืนท่ี

กอสราง เผ่ือจะเปนประโยชนกับพ่ี ๆ ชาง ใหทำงานงายข้ึนครับ

1. สูตรคำนวนหาพ้ืนท่ีท่ีตองการกอผนัง

2. สูตรหาพ้ืนท่ีผิวหนาสัมผัสของอิฐ

3. สูตรหาจำนวนอิฐท่ีใชกอ

1.หาพ้ืนท่ีท่ีตองการกอผนัง
สูตร = ( ความยาวของผนัง x ความสูงของผนัง ) – ( พ้ืนท่ีประตู+หนาตาง+ชองเปดตางๆ ) 

      = พ้ืนท่ีท่ีตองใชอิฐแดงกอผนัง

สูตรการหาจำนวนอิฐแดงกอผนัง

สูตรที่ใชคำนวนเบื้องตนในการหาจำนวนอิฐแดงกอผนัง มีดังนี้
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ผนังยาว 6 ตารางเมตร และมีความสูง 3 ตารางเมตร 

= 6 x 3 = 18 ตารางเมตร

มีพื้นที่ประตู 2 ตารางเมตร และพื้นที่หนาตาง 1.08 

ตารางเมตร

พื้นที่กอทั้งหมด = 18 – ( 2 + 1.08 ) = 14.92 

ตารางเมตร

ตัวอยาง

ใชอิฐแดง ขนาด (กวางxยาวxสูง) 5x10x20 ซม. โดยกอรูป

แบบหนายาวปกติ เทากับความสูง 5 ซม. x ความยาว 20 

ซม. แปลงเปนตารางเมตร โดยการนำไปหารกับ 100

= 0.05 x 0.20  = 0.01

พื้นที่ผิวหนาสัมผัสของอิฐทั้งหมด 

= 0.01 ตารางเมตร

ตัวอยาง

ผิวหนาสัมผัสของอิฐคืออะไร ? หลายคนอาจไมคุนกับคำน้ี

เทาไหร ซ่ึงผิวหนาสัมผัสของอิฐน้ัน ก็คือ ดานความยาว และ

ความสูงของอิฐ ที่เราสามารถมองเห็นได ขึ้นอยูกับรูปแบบ

ที่เลือกกอทั้งแบบหนายาว หรือแบบหนาสั้น สวนพื้นที่ผิว

หนาสัมผัสของอิฐ สามารถหาดวยการนำ

ความสูง x ความยาว ของอิฐ 1 กอน

2. หาพื้นที่ผิวหนาสัมผัสของอิฐ

สูตร = ( ความยาวของผนัง x ความสูงของผนัง ) – ( พ้ืนท่ี

ประตู+หนาตาง+ชองเปดตางๆ )= พ้ืนท่ีท่ีตองใชอิฐแดง

กอผนัง

1.หาพ้ืนท่ีท่ีตองการกอผนัง

2.00 m.
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ใชอิฐแดง ขนาด (กวางxยาวxสูง) 5x10x20 ซม. ชักรอง 

1 ซม. โดยกอรูปแบบหนายาวปกติ เทากับความสูง 5 ซม. 

+ ชักรอง 1 ซม. x ความยาว 20 ซม. + ชักรอง 1 ซม. 

เทากับ 6×21 แปลงเปนตารางเมตร โดยการนำไปหารกับ 

1000

= 0.06 x 0.21

= 0.02 ตารางเมตร

พื้นที่ผิวหนาสัมผัสของอิฐ + ชักรอง 

= 0.02 ตารางเมตร

ตัวอยาง

ในกรณีที่มีการชักรอง การหาพื้นที่ผิวหนาสัมผัสของอิฐ 

จำเปนที่จะตองเพิ่มความหนาของชักรองเขาไปดวย
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พื้นที่ในการกอ 14.92 ตารางเมตร

พื้นที่ผิวหนาสัมผัสแบบไมชักรอง 0.01 ตารางเมตร

สูตร

จำนวนอิฐที่ตองใช = 14.92 / 0.01 = 1,492

จำนวนอิฐที่ตองใชในการกอทั้งหมด = 1,492 กอน

ตัวอยาง

เม่ือไดท้ังพ้ืนท่ีในการกออิฐ และพ้ืนพ่ีผิวหนาสัมผัสของอิฐ

จากรูปแบบการกอแลว ก็ถึงเวลาท่ีจะมาหาจำนวนอิฐแดง

ที่ใชกัน ซึ่งหาไดดวยการนำพื้นที่ในการกอทั้งหมด หากับ

พื้นที่ผิวหนาสัมผัส

3. สูตรการหาจำนวนอิฐท่ีใชกอผนัง

     สรุปกอนท่ีจะรูวาตองใชอิฐแดงจำนวนก่ีกอน เราจำเปนท่ีตองรูพ้ืนท่ีท้ังหมดในการกอเสียกอน จากน้ันก็หาพ้ืนท่ี

ผิวหนาสัมผัสตามรูปแบบท่ีเราตองการกอ และขนาดของอิฐแดงท่ีเลือกใช นำท้ัง 2 คาน้ีมาหารกัน ก็จะไดจำนวนอิฐ

ท่ีตองใชท้ังหมดครับ น่ีเปนเพียงตัวอยางการคำนวณอิฐเบ้ืองตนเทาน้ัน หากมีขอสงสัยในการคำนวณอิฐแดง เรายังมี

ฝายขาย และสถาปนิกพรอมใหคำปรึกษา ทางชองทาง Line officeial account : @itdang2009 

หรือโทร 035 301 220



จำนวนอิฐแดง 
กับพื้นที่ 1 ตารางเมตร

Itdang2009

09 

               เหตุผลท่ีอิฐแดงเปนวัสดุท่ีนิยมใชในงานกอสราง และกอโชว แนนอนวาตองเปนเพราะความแข็งแกรง 

ทนทาน และความสวยงามของผิวสัมผัสท่ีเปนเอกลักษณ แตอีกหน่ึงปจจัยท่ีทำใหคนสวนมากเลือกใชอิฐแดง เปนเพราะ

วาอิฐแดงมีราคาถูก ซ่ึงอาจจะข้ึนอยูกับประเภทของอิฐแดง และจำนวนท่ีใชงานในบทความน้ีพ่ีอิฐเลยจะมาเปรียบ

เทียบจำนวนอิฐแดงในพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร ของอิฐแดงแตละชนิด เพ่ือใหคุณเลือกใชไดเหมาะสมกับงบประมาณ และ

คุมคาท่ีสุด

              อิฐแดงท่ีนำมาเปรียบเทียบในบทความน้ี เปนอิฐแดงประเภทกอฉาบ และกอใน รูปแบบการกออิฐแดงคร่ึง

แผนท่ัวไป โดยมีการชักรองไมเกิน 1.5 ซม. นะครับ

ขนาด 5.5×5.5×15 ซม.
จำนวนการใชงาน 95 กอน / ตรม.

ขนาด 6x5x15 ซม.
จำนวนการใชงาน 95 กอน / ตรม.

จำนวนการใชงานของอิฐแดงแตละประเภท

อิฐแดง 4 รู อิฐแดง 4 รู

ดานการกันเสียง
        ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปจะกันเสียงไดมากกวาผนัง

อิฐแดงกอ ดวยลักษณะของผนังที่หนาแนน ทำใหผนัง

คอนกรีตสำเร็จรูปสามารถปองกันเสียงไดดี สวนผนังอิฐ

แดงกอซึ่งมีรูระบาย ทำใหกันเสียงไดในระดับพอ

ประมาณครับ
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ขนาด 6x6x15 ซม.
จำนวนการใชงาน 80 กอน / ตรม.

ขนาด 3x6x14 ซม.
จำนวนการใชงาน 140 กอน / ตรม.

อิฐแดง 4 รูใหญ อิฐแดง 2 รู

ขนาด 5x6x15 ซม.
จำนวนการใชงาน 95 กอน / ตรม.

ขนาด 3x6x14 ซม.
จำนวนการใชงาน 140 กอน / ตรม.

อิฐแดง 2 รูใหญ อิฐแดงตันมือ

ขนาด 2.8x6x14 ซม.
จำนวนการใชงาน 150 กอน / ตรม.

ขนาด 4×6.5×16 ซม.
จำนวนการใชงาน 105 กอน / ตรม.

อิฐแดงตันเครื่อง อิฐแดง 2 รูพิเศษ

ดานการรั่วซึม
       การรั่วซึมของผนังทั้ง 2 ประเภท จะมีขอแตกตาง

กัน คือ การร่ัวซึมในผนังคอนกรีตสำเร็จรูป มักพบในกรณี

ท่ีน้ำจากภายนอกร่ัวซึมผานรอยตอระหวางผนัง เน่ืองมา

จากขอบอกพรองในการติดตั้ง สวนการรั่วซึมในผนังอิฐ

แดงกอฉาบปูน จะมาจากการที่ผนังเกิดรอยราว ซึ่งเกิด

จากหลายสาเหตุ เชน การฉาบปูนที่ไมไดคุณภาพ การ

กอสรางที่เร็วเกินไป เปนตน ซึ่งไมไดขึ้นอยูกับวัสดุที่ใช

กอสราง
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ขนาด 10x6x19 ซม.
จำนวนการใชงาน 41 กอน / ตรม.

ขนาด  10.5×6.5×21.5 ซม.
จำนวนการใชงาน 34 กอน / ตรม.

อิฐแดง 3 รู อิฐแดง 3 รู

ขนาด 11×6.5×25 ซม.
จำนวนการใชงาน 28 กอน / ตรม.

ขนาด 4×6.5×14 ซม.
จำนวนการใชงาน 120 กอน / ตรม.

อิฐแดง 3 รู ใหญ มอก. อิฐแดง มอก. 77-2545

ขนาด  4×6.5×16 ซม.
จำนวนการใชงาน 105 กอน / ตรม.

ขนาด 6.5x11x25 ซม.
จำนวนการใชงาน 105 กอน / ตรม.

อิฐแดง 2 รู มอก. อิฐแดง 4 ชอง มอก.
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ขนาด 6.5x11x25 ซม.
จำนวนการใชงาน 105 กอน / ตรม.

ขนาด  6×12.5×23 ซม.
จำนวนการใชงาน 30 กอน / ตรม.

อิฐแดง 4 ชอง อิฐแดง 8 รู

        ทั้งหมดนี้เปนเพียงจำนวนการใชตอพื้นที่ 1 ตารางเมตรเทานั้น หากตองการหาจำนวนการใชงานของพื้นที่

ทั้งหมด จำเปนที่จะตองใชสูตรการหาพื้นที่การกออิฐ ซึ่งพี่อิฐไดอธิบายไวในบทความ

สูตรคำนวณการใชอิฐแดงกอผนังที่พี่ชางควรรู ! 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการหักลบพื้นที่ติดตั้งประตู หนาตาง รวมถึงชองเปด 

และรูปแบบในการกอที่จะเปนตัวกำหนดจำนวนของอิฐแดงที่ใชดวยนะครับ 



สรางบานกอผนังอิฐแดง 
ตองเสียคาแรง และคาวัสดุเทาไหร?

        เช่ือวาปจจัยหลักสำคัญท่ีสุดในการจะสรางบาน หรือตอเติมบานแตละคร้ัง คงไมพนเร่ืองของงบประมาณ ท่ีเปน

เสมือนตัวกำหนดรูปแบบของบาน โดยเฉพาะการใช อิฐแดง วัสดุขนาดเล็กในการกอผนัง ท่ีหลายคนอาจจะกังวลเร่ือง

ของคาแรง ในบทความน้ีพ่ีอิฐเลยจะขอพูดถึง “ราคาวัสดุกอสรางและคาแรงงาน ป 2563” เพ่ือใหคุณไดคำนวณงบ

ประมาณท่ีมี ใหพอดีกับบานท่ีคุณตองการ 

 

        ราคาท้ังหมดเปนเพียงราคากลาง อิงขอมูลจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ท่ีจะสามารถชวยใหคุณคำนวณ

งบประมาณในการกอสรางเบ้ืองตน แตท้ังน้ีราคาวัสดุกอสราง และคาแรงงานอาจมีการปรับเปล่ียนได ข้ึนอยูกับแตละ

พ้ืนท่ีนะครับ
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ราคาวัสดุกอ ฉาบผนังอิฐแดง
ราคาคาแรงงานกอ ฉาบผนังอิฐแดง
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ขอมูลอางอิง บัญชีราคาคาวัสดุกอสราง และคาแรงงาน ป 2563 กรมบัญชีกลาง

ราคาวัสดุกอสราง
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ขอมูลอางอิง บัญชีราคาคาวัสดุกอสราง และคาแรงงาน ป 2563 กรมบัญชีกลาง
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ขอมูลอางอิงจาก SCG Experience 
และ หลักเกณฑและตารางคำนวณคาวัสดุมวลรวมตอหนวย ในงานกอสรางอาคาร กรมบัญชีกลาง

ตัวอยาง พี่อิฐอยากสรางบานที่มีพื้นที่ผนังอิฐแดง 100 ตารางเมตร โดยเลือกใชอิฐแดงกลวงเปนวัสดุในการกอ และ

ใชปูนกอ ฉาบทั่วไป ตองผสมทรายหยาบ และทรายละเอียด และกอแบบครึ่งแผน พี่อิฐตองใชงบประมาณทั้งหมด

โดยอิงจากขอมูลในตาราง ดังนี้

อิฐแดงกลวง

ตองใชอิฐแดงทั้งหมด                        = 130 x 100           

                                                 = 13,000 กอน

อิฐแดงราคากอนละ 1.27 บาท           = 13,000 x 1.48

ราคาของจำนวนอิฐแดงที่ตองใชทั้งหมด  = 19,240 บาท

ทรายหยาบ  

ตองใชทรายหยาบทั้งหมด  = 0.05 x 100

     = 5 ลบ.ม.

ราคาของทรายหยาบที่ตองใชทั้งหมด     = 460 x 5

     = 2,300 บาท
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ทรายละเอียด

ตองใชทรายละเอียดทั้งหมด       = 0.04 x 100

          = 4 ลบ.ม.

ราคาของทรายละเอียดที่ตองใชทั้งหมด           = 478 x 4 

          = 1,912 บาท

ปูนซีเมนตสำหรับกอ

ตองใชปูนซีเมนตในการกอทั้งหมด        = 16 x 100

                     = 1,600 กก.

                                                   = 1,600 / 50

                     = 32 ถุง

ราคาของปูนกอที่ตองใชทั้งหมด              = 152 x 32 

                     = 4,864 บาท

ปูนซีเมนตสำหรับฉาบ   

ตองใชปูนซีเมนตในการฉาบทั้งหมด = 12 x 100

     = 1,200 กก.

     = 1,200 / 50 

     = 24 ถุง

ราคาของปูนฉาบที่ตองใชทั้งหมด           = 152 x 24

     = 3,648 บาท

ราคาของปูนฉาบทั้ง 2 ดาน  = 3,648 x 2

     = 7,296 บาท

คาแรงกอผนัง

ราคาคาแรงกอผนังอิฐกลวงครึ่งแผน      = 84 x 100

                    = 8,400 บาท

คาแรงฉาบผนัง

ราคาคาแรงฉาบเรียบผนังภายใน          = 82 x 100

           = 8,200 บาท

ราคาคาแรงฉาบเรียบผนังภายนอก        = 90 x 100

           = 9,000 บาท

รวมคาใชจายทั้งหมด                      = 61,212 บาท

       อยางไรก็ตาม ราคาดังกลาวเปนเพียงราคาโดยประมาณเทานั้น ซึ่งใชราคาสูงสุด และราคาเฉลี่ย ยังไมไดหักลบ

พื้นที่ชองเปด และพื้นที่ติดตั้งประตู หนาตาง รวมถึงราคาของอิฐแดงแตละขนาด ซึ่งขึ้นอยูกับแตละพื้นที่ และการ

คำนวณจำนวนของอิฐแดงที่ตองใชอยางแมนยำ พี่อิฐหวังวา ขอมูลในบทความนี้จะเปนประโยชนเที่คุณจะสามารถลอง

นำไปประยุกตใชไดนะครับ

บทความที่เกี่ยวของ
ราคาอิฐแดง ป 2563 (เฉพาะภาคกลาง)

จำนวนอิฐแดง กับพื้นที่ 1 ตารางเมตร

สูตรคำนวณการใชอิฐแดงกอผนังที่พี่ชางควรรู



“แข็งแกรงด่ังอิฐ”

FAX035-301-220 (สำนักงานใหญ)

044-159-899 (สาขาสุรินทร)

044-918-242 (สาขานครราชสีมา)

info@itdang2009.com

035-750-365


