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     “อิฐแดง” หรือท่ีเรียกอีกช่ือวา “อิฐมอญ” มีตนกำเนิดมาจากชาวมอญท่ียายถ่ินฐานเขามาอยูในประเทศไทย 

ซึ่งมีฝมือในการทำอิฐมอญมาอยูแลว เมื่อเขามาตั้งรกรากใหม จึงตองทำการสรางบานเรือน ชาวมอญจึงใชฝมือ

ที่มีตั้งแตเดิม ทำอิฐมอญเพื่อสรางที่อยูอาศัยใหกับตนเอง ตอมาจึงยึดเปนอาชีพทำอิฐมอญขายในที่สุด

        จากการที่ชาวมอญมีฝมือในการทำเครื่องปนดินเผา และผูกขาดการทำอิฐมาแตตน ทำใหคนไทยเรียกลักษณะ

ของอิฐรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีสีสมสดชนิดนี้วา “อิฐมอญ” ซึ่งเปนวัสดุสำคัญในการกอสรางมาแตครั้งอดีต สังเกตไดจาก

โบราณสถานที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร และยังคงความสำคัญนับจากอดีตจวบจนกระทั่งปจจุบัน มีบทบาทเดน

ในการกอสรางอาคารบานเรือนตาง ๆ

ประวัติความเปนมาของ อิฐแดง อิฐมอญ
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       แมคนมอญท่ีประกอบอาชีพน้ีจะลมหายตายจากไป แตช่ือ “อิฐมอญ” ก็ยังคงอยูตลอดไป อาชีพชาวไทยรามัญ

นิยมทำอิฐเผา ปนหมอ ตุม กระถาง ฯลฯ และทำไดอยางวิจิตรงดงาม มีคุณภาพ เจานายในวังผานไปมาเห็นคนมอญ

ทำอิฐเผาสรางวัด จึงไดส่ังเขาไปกอสรางในวัง ตอมาเห็นวามีความแข็งแรงทนทาน จึงนิยมนำไปใชในการกอสรางคร้ัง

ตอ ๆ มา จนไดชื่อเปนที่กลาวขานกันเปนสัญลักษณของผลิตภัณฑที่คนไทยทั้งประเทศรูจักวา “อิฐมอญ” เรียกชื่อ

ตามคนที่ทำ หรือ เรียกชื่อตามสถานที่แหลงที่ผลิต เชน เรียกโองใสน้ำขนาดใหญวา ตุมสามโคกเพราะทำที่สามโคก 

เรียกหมอหุงขาว หรือ หมอตมยาดินเผาวา หมอบางตะนาวศรี เพราะทำที่บางตะนาวศรี ดั้งนั้น อิฐมอญ จึงเปน

สัญลักษณสินคาแหงคุณภาพจากการศึกษา สืบทอดทางวัฒนธรรมที่เปนไปอยางมั่นคง ทำใหเครื่องปนดินเผาของ

ไทยรามัญปรากฏเปนหลักฐานการทำเครื่องปนดินเผาอยูกระทั่งทุกวันนี้

        ปจจุบัน “อิฐแดง” หรือ “อิฐมอญ” ถูกพัฒนาใหมีหลากหลายรูปแบบเพ่ือตอบโจทยการใชงานท่ีสะดวกสบาย

มากข้ึน ท้ังอิฐแดง 4 รู อิฐแดง 2 รูใหญ อิฐแดงตันเคร่ือง อิฐแดง 3 รู จนถึงอิฐแดง 8 รู และอิฐแดง มอก. ท่ีมีคุณภาพ 

มาตรฐานเปนไปตามท่ีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกำหนด มีความแข็งแกรง ทนทาน สามารถใชงาน

ไดอยางมั่นใจ และปลอดภัย

ขอบคุณแหลงขอมูลอางอิงจาก ศูนยขอมูลกลางทางวัฒนธรรม

        ชุมชนชาวมอญในประเทศไทยที่ประกอบอาชีพการทำอิฐมอญมีหลายแหง มีแหลงอุตสาหกรรมการผลิตอิฐที่

สำคัญ ไดแก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค และอีกหลายอำเภอในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา แตเดิม ดินที่นำมาทำอิฐมอญเปนดินจากแมน้ำ มีเนื้อละเอียดปนทราย ซึ่งเปนคุณลักษณะพิเศษ

คือ ไมเหนียวมากเกินไป ปจจุบันดินแมน้ำมีคาใชจายสูงมาก จึงมีการหันมาใชดินจากพื้นที่ลุมแทน ซึ่งมีคุณสมบัติ

เหมือนดินแมน้ำ กลาวคือเปนดินสองชั้น ชั้นบนเปนดินเหนียวปนทรายมาก สวนชั้นลางเปนดินเหนียวลวน ๆ เมื่อ

ขุดมารวมกันก็จะไดดินเหนียวปนทรายเนื้อดี นอกจากดินแลว ยังประกอบดวยแกลบ และขี้เถา เปนสวนประกอบ

สำคัญ กอนจะผสมใหเขากัน ตากแหง และเขาเตาเผา อิฐที่ดีจะมีสีสมสดทั่วทั้งกอน แกรง มีคุณภาพสามารถนำไป

ใชงานไดทันที อาชีพการทำอิฐมอญและเคร่ืองปนดินเผา ถือเปนเอกลักษณของชาวมอญมาแตโบราณ และมีการสืบ

ทอดมาสูลูกหลานกระทั่งปจจุบัน
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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
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2. ข้ีเถาแกลบ    

          เถาของแกลบท่ีไดจากการเผาอิฐแดงในคร้ังกอน เปนสวนผสมท่ีใชในข้ันตอนการเตรียมดิน และชวยเพ่ิมความ

หนาแนนใหกับดินเหนียว เพราะในดินเหนียวมีน้ำอยูมาก นอกจากนี้ยังเปนวัตถุดิบที่ทำใหเนื้ออิฐแดงมีรูพรุน จึงมี

คุณสมบัติดูดซับน้ำ และปูนไดดี งายตอการนำไปกอ ฉาบ

3. น้ำ

          น้ำอาจไมใชวัตถุดิบหลัก เพราะในดินเหนียวจะมีน้ำอยูแลว แตก็ถือวาเปนวัตถุดิบท่ีสำคัญ มีหนาท่ีเปนสวนผสม

เพื่อปรับสภาพของดินเหนียว ใหมีความเหนียวที่เหมาะสมกับการผลิตอิฐแดง เพราะหากดินเหนียวมีความเหนียว

มากเกินไป จะทำใหเปนอุปสรรคตอการรีดอิฐ เม่ือนำเขาเคร่ืองรีด ดินจะไปติดอยูท่ีปากเคร่ืองรีด และออกมาไมสมบูรณ 

นอกจากน้ี ความเหนียวจนเกินไปจะทำใหอิฐดิบหดตัวในขณะเผา และแตกหัก เสียรูปทรง
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4. ฟน และ แกลบ    

           เปนเช้ือเพลิงในการเผาอิฐแดง และจำแนกประเภทของอิฐแดงโบราณ นอกจากน้ีแกลบยังเปนสวนผสมใน

อิฐแดงบางประเภท เชน อิฐแดงโบราณเผาแกลบ จะผสมแกลบลงไปในเนื้อดินเหนียวดวยผิวสัมผัสที่ไดจะขรุขระ 

ไมเรียบเนียน สำหรับคนชอบกล่ินอายของความโบราณ และความดิบ เท ท่ีมักจะเห็นในการตกแตงแบบสไตลลอฟท

1. ข้ันตอนเตรียมดิน   

           กอนนำดินเหนียวไปขึ้นรูป จะตองนำมาหมักไวในบอหมัก ผสมกับวัตถุดิบอื่น ๆ เชน น้ำ แกลบ แลวแตชนิด

ของอิฐแดงท่ีตองการผลิต โรยข้ีเถาแกลบทับดานบนเพ่ือเปนการรักษาความช้ืนของดินเหนียวไว หมักท้ิงไว 1 – 2 วัน 

หรือจนกวาดินเหนียวจะมีคุณภาพเหมาะสมที่จะนำไปขึ้นรูปได

วัตถุดิบในการผลิตอิฐแดง
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2. ข้ันตอนข้ึนรูป    

             ในสมัยกอนจะใชแรงงานคนย่ำเทา คลุกเคลาดินเหนียวกับสวนผสมตาง ๆ ใหเขากันจนกวาดินเหนียวจะ

มีเนื้อเนียนดี แลวนำมาอัดลงในแมพิมพไม ไดครั้งละ 5 กอน ซึ่งใชเวลานานมาก ปจจุบันมีเทคโนโลยีมาชวยยน

ระยะเวลา ซ่ึงทำใหการรีดอิฐมีความสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐานมากข้ึนเกือบ 20 เทา แตในการผลิตอิฐแดงโบราณ 

หรืออิฐแดงตันมือ อาจใชการผลิตแบบเกาอยูบาง เพื่อใหคงความโบราณ และไดผิวสัมผัสแบบเฉพาะตัว 

3. ข้ันตอนตากดิน  

           ข้ันตอนน้ีเปนการเตรียมกอนดินเหนียวกอนนำไปเผา เพ่ือไลความช้ืน และใหกอนอิฐดิบแข็งตัว โดยจะนำไป

ผ่ึงลมในท่ีรม 2-3  วัน หลังจากทำการรีดข้ึนรูป หามนำไปตากแดดทันที เพราะอาจทำใหกอนอิฐดิบเกิดการแตกราว 

เมื่อเริ่มแข็งตัวจึงคอยนำไปตากแดดตออีกประมาณ 3-4 วัน หรือจนกวาอิฐดิบจะมีคุณภาพพรอมเผา ทั้งนี้มีหลาย

ปจจัยทำใหกอนอิฐดิบแหงชา เชน ฝนตก หรือมีแสงแดดไมเพียงพอ
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4. ข้ันตอนเผาอิฐแดง

          ข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนสุดทาย และถือวาเปนข้ันตอนท่ีสำคัญท่ีสุด ใชเวลานาน ใชความละเอียดออนพิถีพิถัน 

และเสียคาใชจายมากที่สุด เพราะตองใชแกลบที่เปนเชื้อเพลิงในการเผาประมาณ 2 คันรถสิบลอ ซึ่งปจจุบันแกลบ

นั้นมีราคาตันละเกือบ 2,000 บาท จากเดิมเมื่อ 20 ปกอน มีราคาเพียง ตันละ 100 – 200 บาท ผูผลิตจึงนิยมเก็บ

อิฐดิบรอไวเพื่อที่จะเผาพรอม ๆ กัน เพื่อเปนการลดตนทุน 

          อิฐที่นำเขาเตาเผาแตละครั้ง จะอยูที่ประมาณ 70,000 – 100,000 กอน โดยวางเรียงซอนกันเอาไวใน

ลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือผืนผา พรอมเผาไดทันที แลวนำแผนเหล็ก หรือแผนสังกะสีมาตั้งลอมรอบอิฐดิบที่เรียง

กันไว จากน้ันตักแกลบใสจนคลุมอิฐดิบท้ังหมด แลวจึงจุดไฟเผา โดยมีฟนเปนเช้ือเพลิงรวม ใชเวลาประมาณ 7-15 วัน 

ที่อิฐดิบจะสุกกลายเปนอิฐแดง ที่พรอมใชงาน



อิฐแดง มอก. คืออะไร
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        มอก. ยอมาจาก “มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม” คือ ผลิตภัณฑที่ไดรับการตรวจสอบคุณภาพจาก

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แลวไดคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นอิฐแดงที่ไดรับ

อนุญาตเครื่องหมาย มอก. จึงเปนอิฐที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน แข็งแกรงทนทาน สามารถนำไปใชในงาน

กอสราง 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

          ลักษณะเปนกอนส่ีเหล่ียมตัน ใชในงานกอสราง เชน งานกอผนังหรือกำแพง และตองมีการฉาบปูน ลักษณะ

ภายนอกทั่วไปตองแข็งแรง ไมมีรอยแตกราว หรือสวนเสียหายอื่น ๆ ที่จะทำใหเกิดอุปสรรคตอการกอฉาบ ตองมี

ผิวรอง ผิวรอยหวี หรือผิวหยาบ ในดานท่ีกอฉาบ ขนาดของอิฐกอสรางสามัญแตละมิติ จะมีเกณฑความคลาดเคล่ือน

ไดไมเกินเกณฑที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกำหนด ตามตารางตอไปนี้ 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 คร้ังตอป 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 โดยแบงประเภทความคงทนถาวรออก

เปน 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 จะมีเกณฑความคลาดเคลื่อนไดไมเกินเกณฑที่สำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกำหนด ตามตารางตอไปนี้ ซึ่งการทดสอบตองทำโดยการวัดดวยเครื่องมือที่วัดไดละเอียด

ถึง 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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          สีของอิฐกลวงกอแผงไมรับน้ำหนักจะเปล่ียนแปลงไปตามชนิดของดิน และอุณหภูมิท่ีเผา สีจึงไมใชจุดบงช้ี

คุณภาพที่แนนอนของอิฐกลวงกอแผงไมรับน้ำหนัก ซึ่งสามารถตรวจสอบคุณภาพไดจากการวัดคาการดูดกลืนน้ำ 

โดยตองเปนไปตามเกณฑที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกำหนด

       นอกจากน้ี อิฐจากมอก.ท้ัง 2 ประเภท จะตองมีเคร่ืองหมายฉลาก ท่ีบงบอกประเภท ช้ันคุณภาพ หรือ ช่ือโรงงาน 

เคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน อยูดานขางทุกดานของตัวอิฐ อยางนอย 1 กอน จากในกอง ใหเห็นชัดเจน

คาตานแรงอัด 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. เบื้องตนงาย ๆ ดวยตัวคุณเองมาฝากครับ 

1. ขอดูเลขที่ใบอนุญาต มอก. จากผูจัดจำหนายสินคาที่คุณสนใจจะซื้อ ซึ่งใบอนุญาตจะแสดงเลขที่ ชื่อ ที่อยู

โรงงาน ของผูที่ไดรับอนุญาตอยางชัดเจนเพื่อปองกันการสวมใบอนุญาตจากโรงงานอื่น ๆ นอกจากนี้ใบอนุญาต

ยังแสดงถึงวันที่ที่ไดรับอนุญาต ประเภทของอิฐ ขนาด และ ชั้นคุณภาพของอิฐ

          หากตองการทราบวาใบอนุญาตที่ไดมาเปนของจริงหรือไม ก็สามารถนำเลขที่ใบอนุญาต โทรสอบถาม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ไดที่เบอร 0-2202-3300
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ตัวอยาง ใบอนุญาต มอก. 

คำแนะนำ :  หากใบอนุญาตมีอายุ 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 ของ

อิฐ มอก. ท่ัวไปจะวัดท้ังหมด 3 ดาน คือ ดานหนา กวาง ยาว โดยใชเคร่ืองมือวัด เชน ตลับเมตร ไมบรรทัดเวอรเนีย 

(Vernier Caliper) การวัดขนาดจะมีหลักเกณฑความคลาดเคล่ือนของขนาด 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 มีตราประทับเครื่องหมาย มอก. และทุกมุมควรเปนมุมฉาก

       ซึ่งถามีครบทั้ง 3 ขอ ที่บอกมาดานบนแลว รับรองวาคุณจะไดรับอิฐแดง มอก. ที่มีคุณภาพดี ไดมาตรฐาน

อยางแนนอน

       

       

        แตเราจะมั่นใจไดอยางไรวา อิฐมอญทั่วไปที่มีรูปลักษณภายนอก และขนาดที่เหมือนกัน จะมีคุณภาพภาย

ในท่ีดี และไดมาตรฐานเหมือนกับอิฐแดงท่ีไดรับเคร่ืองหมาย มอก. เพราะฉะน้ันกอนท่ีจะตัดสินใจซ้ือ ควรตรวจสอบ

และคิดใหดีกอนนะครับ

 

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

ที่วา อิฐชนิดไหนมีความแข็งแกรงมากกวา หรือควรเลือกใชอิฐชนิดไหนดี กันอยูบอย ๆ วันนี้พี่อิฐเลยอยากมาบอก

ถึงขอแตกตางระหวางอิฐแตละประเภท เพื่อใหทุกคนเลือกใชอิฐใหเหมาะสมกับงาน  ไดงายยิ่งขึ้นครับ

 อิฐแดง หรือ อิฐมอญ   อิฐกอสรางยอดฮิตตลอดกาล มีสวนประกอบหลักจากดินเหนียวปนทราย หรือข้ีเถาแกลบ 

และน้ำมีคุณสมบัติทนทาน แข็งแกรง และมีหลากหลายรูปแบบใหเลือกใชงาน ทั้งแบบอิฐแดงตัน หนาแนน เหมาะ

กับการกอผนังที่ตองการตอก 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.153-2540 ซึ่งไดรับการตรวจสอบคุณภาพ

จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สามารถนำ

ไปใชงานไดอยางมั่นใจ วัสดุในการกอฉาบก็หางายดวย

       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 เหมาะกับการกอผนังหองท่ีตองการความเย็น 

เชน ผนังหองนอน หองนั่งเลน อิฐมวลเบาแบบธรรมดา

ทั่วไปมีความพรุนในเนื้อสูง จึงไมเหมาะกับการนำไป

กอผนังหองน้ำ แตในปจจุบันมีการผลิตอิฐมวลเบาแบบ

อบไอน้ำความดันสูง ทำใหความพรุนในเนื้ออิฐลดลง

แตจะมีราคาที่คอนขางสูงกวาปกติ

          ขอเสีย คือ อุปกรณในการกอฉาบ เจาะ หรือยึด 

จะตองเปนอุปกรณสำหรับอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ อาจ

เกิดความไมสะดวกในการทำงาน และชางท่ีทำการกอสราง

ตองมีประสบการณ มีฝมือท่ีละเอียดในระดับหน่ึง เพ่ือให

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 ความสะดวก

ในการเลือกซื้ออุปกรณตาง 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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        เคยสงสัยกันไหมวา อิฐแดง ที่ใชในการกอฉาบแบบตัน กับ อิฐแดงแบบมีรู มีความแตกตางกันอยางไร ?  

แลวตองเลือกแบบไหนถึงจะเหมาะกับการใชงาน? วันนี้พี่อิฐมีคำตอบมาใหคุณแลวครับ

        อิฐแดงตันนั้นถูกผลิตขึ้นมาตั้งแตสมัยโบราณเพื่อสรางวัด ราชวัง การผลิตนั้นทำดวยมือทีละกอน แตละกอน

อาจมีขนาดแตกตางกันเล็กนอย ซ่ึงเรียกวา อิฐแดง หรือ อิฐมอญท่ีเราคุนหูกันดี แตดวยยุคท่ีเปล่ียนไป อิฐแดงมีการ

พัฒนาหลายรูปแบบ เพ่ือใหผลิตไดเร็ว และตอบโจทยการใชงาน รวมถึงการผลิตอิฐแดงแบบมีรูกลวง อิฐแดงท่ีไมมีรู

จึงถูกเรียกวา “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 สามารถนำไปใชในงานกอสรางไดอยางมั่นใจ 

นอกจากนี้ทั้งอิฐแดงตันมือและอิฐแดงตันเครื่อง ยังสามารถนำไปกอโชวแนวเหมือนกับ อิฐโบราณ หรือ อิฐโชว 

ไดอีกดวย

.

อิฐแดงตัน คือ ?
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        อิฐแดงรูพัฒนามาจากอิฐแดงแบบตัน แตทำดานในใหมีรูกลวง ผลิตดวยเครื่องจักร จึงผลิตไดรวดเร็ว อิฐแดง

แบบมีรูท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายในวงการผูรับเหมาและชางกอสราง คือ อิฐแดง 2 รู แตปจจุบันพัฒนาใหมีรูมากข้ึน 

ต้ังแต อิฐแดง 4 รู ถึง อิฐแดง 8 รู หรือแบบชอง เพ่ือรองรับการใชงานท่ีหลากหลาย

          ขอดีของอิฐแดงท่ีมีรูกลวง คือน้ำหนักของตัวอิฐเบากวาอิฐแบบตัน ชวยลดการทรุดตัวของโครงสราง ไมตองรับ

น้ำหนักที่มากเกินไป และเพราะวามีรูกลวง จึงชวยในเรื่องการระบายอากาศ ทำใหอากาศถายเท ไมอมความรอน 

เหมาะกับทุกงานกอสราง 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 

อิฐโบราณเผาแกลบ
VS อิฐโบราณเผาฟน
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        “อิฐโบราณ”หรือ “อิฐมอญโบราณ” วัสดุดั้งเดิมในการกอสรางตั้งแตสมัยอดีต แตในปจจุบันอิฐโบราณถูก

นำมาใชกอตกแตงผนังหองใหมีสไตล ตามโรงแรม รานอาหาร รานคาเฟตาง ๆ ซึ่งอิฐโบราณไดถูกแบงออกตาม

ลักษณะการเผา 2 ประเภท น่ันก็คือ อิฐโบราณเผาแกลบ และ อิฐโบราณเผาฟน นอกจากกระบวนการเผาท่ีแตกตาง

กันแลว ยังมีอะไรที่แตกตางกันอีกบาง ? บทความนี้มีคำตอบครับ

วิธีการผลิต

         หมักสวนประกอบทั้งหมดเขาดวยกันไวเปนเวลา 12 ชั่วโมง – 1 วัน เมื่อหมักดินไดที่แลวจึงนำไปปนขึ้นรูปใน

แมพิมพ และตากแดดใหกอนดินเหนียวแหง ประมาณ 7 วัน จากน้ันก็นำอิฐไปเผาประมาณ 7-15 วัน นอยหรือมากกวา

น้ันข้ึนอยูกับจำนวนของอิฐ ในอุณหภูมิ 750 – 850 องศาเซลเซียส ซ่ึงอิฐโบราณเผาแกลบ จะเผาในเตาแบบช่ัวคราว 

ที่เผาแบบครั้งเดียวแลวรื้อออก โดยใชแกลบเปนเชื้อเพลิงหลัก อิฐโบราณเผาแกลบจะมีความหนาแนนนอยกวา

อิฐโบราณเผาฟน นอกจากนี้แกลบที่เปนเชื้อเพลิงก็จะติดอยูตามหนาอิฐดวย จึงเปนที่มาของความหยาบกระดาง

สวนประกอบ

1. ดินเหนียวผสมดินรวน 

2. แกลบ

3. น้ำ
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ซ่ึงเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของอิฐโบราณเผาแกลบ นิยมนำไปใชในงานกอโชวพ้ืนผิว และสี มากกวาการนำไปกอฉาบ 

ใหความรูสึกแบบดิบ เท ก่ึงโบราณ เปนธรรมชาติ ดวยเทกเจอรท่ีไมเรียบ และสีท่ีไมสม่ำเสมอกันของแกลบ เม่ือนำไป

เผา แกลบในตัวอิฐจะละลาย

วิธีการผลิต
         วัตถุดิบหลักในการผลิตคือดินเหนียวแก หรือดินเหนียวปนทรายที่ไมมากเกินไปเพราะจะทำใหอิฐเปราะ ไม

แข็งแรง หลังจากนั้นนำดินเหนียวที่หมักไวมาอัดขึ้นรูปตามบล็อก หรืออัดในเครื่องพิมพ แลวนำอิฐไปตากแหงในรม 

ไมเหมือนกับอิฐโบราณเผาแกลบท่ีตองตากกลางแจง เพราะเน้ืออิฐจะแตก เม่ือกอนดินเหนียวแหงดีจึงนำไปเผาในเตา

แบบถาวร ประมาณ 10-15 วัน ในอุณหภูมิ 900-1000 องศาเซลเซียส ซ่ึงใชฟนเปนเช้ือเพลิง และมีการเติมใหอุณหภูมิ

คงที่อยางสม่ำเสมอ อิฐโบราณเผาฟนที่ไดจะมีสีสมเขม เนื้อเรียบ หนาแนน และแข็งแกรงกวาอิฐโบราณเผาแกลบ 

ซึ่งนิยมนำไปกอโชวเชนกัน แตใหความรู สึกที ่แตกตางกับอิฐโบราณเผาแกลบ เพราะพื้นผิวที ่เรียบกวา และ

สีคอนขางสม่ำเสมอ

สวนประกอบ
1. ดินเหนียวแก หรือดินเหนียวปนทราย
2. น้ำ
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       สรุปแลว ความแตกตางของอิฐโบราณท้ัง 2 ประเภท ท่ีเห็นไดอยางชัดเจน ก็คือผิวสัมผัส แตเร่ืองความแข็งแกรงน้ัน 

ถึงแมวาอิฐโบราณเผาฟนจะมีความแข็งแกรงมากกวาแตไมแตกตางกันมากนัก การเลือกใชงานก็อยูที่ความชอบ และ

ความตองการของแตละคนเลยครับ จะผิวหยาบ หรือ ผิวเรียบ ก็มีความสวยที่เปนเอกลักษณของแตละประเภทครับ

ตารางสรุปความแตกตางระหวางอิฐโบราณเผาแกลบ และ อิฐโบราณเผาฟน



ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast)
VS ผนังอิฐแดงฉาบปูน
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         เชื่อวาเมื่อพูดถึงการสรางบาน วัสดุกอผนังชนิดแรกที่หลายคนนึกถึงคงเปนอิฐแดง แตดวยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 

ไดมีการนำเทคโนโลยีเขามาใชสรางผนังคอนกรีตสำเร็จรูป หรือที่เรียกอีกอยางวา Precast concrete ซึ่งเริ่มเปนที่

นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ถาอยางนั้นเรามาดูกันดีกวาวาผนังรูปแบบใหม อยางผนังคอนกรีตสำเร็จรูป กับผนังแบบดั้งเดิม

อยางผนังอิฐแดงกอฉาบ มีความแตกตางกันอยางไร และควรเลือกใชผนังแบบใดดีที่จะตอบโจทยความตองการของ

เจาของบานมากที่สุด 

       ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
          ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป หรือ Precast Concrete คือผนังคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไดทำการหลอขึ้นรูปเปนผนังไว

เรียบรอยแลว ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตที่สม่ำเสมอ การนำไปใชงานก็สะดวก 

เพียงแคนำช้ินสวนตาง ๆ ไปประกอบกันท่ีหนางาน โดยใชเหล็กโดเวล ขนาดไมต่ำกวา 16 มม. เปนตัวเช่ือมแผนผนังกับ

ตัวคานดิน และใชแผนเหล็กเชื่อมผนังกับผนัง และใชเพียงแคปูนทรายฉาบทับปดรอยตอของแผนเหล็กเพื่อเก็บความ

เรียบรอย ไมจำเปนตองมีเสา โครงสราง เพราะตัวผนังคอนกรีตสำเร็จรูปทำหนาที่เปนโครงสรางในตัวของมันเอง 
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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 ขึ้นไป

จนถึงอิฐแดง 8 รู อิฐแดงยังมีหลายขนาด จึงสามารถนำ

ไปใชงานไดหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีอิฐมอญโบราณ 

ที่นิมยมในการนำไปกอโชว หรือทำผนังอิฐแดงเปลือย 

เพราะมีสี และผิวสัมผัสเปนเอกลักษณ ใหความรูสึกอบอุน

และคลาสสิก แบบที่ไมมีวัสดุใดเหมือน
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       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 

เปรียบเทียบระหวางผนังคอนกรีตสำเร็จรูป กับ ผนังอิฐแดง ฉาบปูน
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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
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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 และคานเปนตัวเช่ือม การทุบ 

ตอก เจาะ ผนัง หรือตอเติมจึงทำไดงาย ไมกระทบกับจุด

อื่น 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

        เปนอยางไรกันบางครับขอมูลที ่พี ่อิฐนำมาฝากทุกคนในบทความนี้ พี ่อิฐหวังวาจะพอชวยใหทุกคน

ตัดสินใจเลือกวัสดุที ่จะนำมาสรางบานของคุณไดนะครับ และการกอสรางทุกครั ้งควรออกแบบใหเปนไป

ตามหลักเกณฑของวิศวกร 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. โดย

กอรูปแบบหนายาวปกติ เทากับความสูง 5 ซม. x 

ความยาว 20 ซม. แปลงเปนตารางเมตร โดยการนำไป

หารกับ 1000

= 0.05 x 0.20  = 0.01

พื้นที่ผิวหนาสัมผัสของอิฐทั้งหมด 

= 0.01 ตารางเมตร

ตัวอยาง

ผิวหนาสัมผัสของอิฐคืออะไร ? หลายคนอาจไมคุนกับ

คำน้ีเทาไหร ซ่ึงผิวหนาสัมผัสของอิฐน้ัน ก็คือ ดานความยาว 

และความสูงของอิฐ ที่เราสามารถมองเห็นได ขึ้นอยู

กับรูปแบบที่เลือกกอทั้งแบบหนายาว หรือแบบหนาสั้น 

สวนพื้นที่ผิวหนาสัมผัสของอิฐ สามารถหาดวยการนำ

ความสูง x ความยาว ของอิฐ 1 กอน

2. หาพื้นที่ผิวหนาสัมผัสของอิฐ
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ใชอิฐแดง ขนาด (กวางxยาวxสูง) 5x10x20 ซม. ชัก

รอง 1 ซม. โดยกอรูปแบบหนายาวปกติ เทากับความ

สูง 5 ซม. + ชักรอง 1 ซม. x ความยาว 20 ซม. + ชัก

รอง 1 ซม. เทากับ 6×21 แปลงเปนตารางเมตร โดย

การนำไปหารกับ 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
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               เหตุผลท่ีอิฐแดงเปนวัสดุท่ีนิยมใชในงานกอสราง และกอโชว แนนอนวาตองเปนเพราะความแข็งแกรง 

ทนทาน และความสวยงามของผิวสัมผัสที่เปนเอกลักษณ แตอีกหนึ่งปจจัยที่ทำใหคนสวนมากเลือกใชอิฐแดง 

เปนเพราะวาอิฐแดงมีราคาถูก ซึ่งอาจจะขึ้นอยูกับประเภทของอิฐแดง และจำนวนที่ใชงานในบทความนี้พี่อิฐเลย

จะมาเปรียบเทียบจำนวนอิฐแดงในพื้นที่ 1 ตารางเมตร ของอิฐแดงแตละชนิด เพื่อใหคุณเลือกใชไดเหมาะสมกับ

งบประมาณ และคุมคาท่ีสุด

              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 ซึ่งพี่อิฐไดอธิบายไวกอนหนานี้แลว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการหักลบ

พื้นที่ติดตั้งประตู หนาตาง รวมถึงชองเปด และรูปแบบในการกอที่จะเปนตัวกำหนดจำนวนของอิฐแดงที่ใชดวย

นะครับ 



สรางบานกอผนังอิฐแดง 
ตองเสียคาแรง และคาวัสดุเทาไหร?

        เช่ือวาปจจัยหลักสำคัญท่ีสุดในการจะสรางบาน หรือตอเติมบานแตละคร้ัง คงไมพนเร่ืองของงบประมาณ ท่ีเปน

เสมือนตัวกำหนดรูปแบบของบาน โดยเฉพาะการใช อิฐแดง วัสดุขนาดเล็กในการกอผนัง ท่ีหลายคนอาจจะกังวลเร่ือง

ของคาแรง ในบทความน้ีพ่ีอิฐเลยจะขอพูดถึง “ราคาวัสดุกอสรางและคาแรงงาน ป 2563” เพ่ือใหคุณไดคำนวณ

งบประมาณท่ีมี ใหพอดีกับบานท่ีคุณตองการ 

 

        ราคาทั้งหมดเปนเพียงราคากลาง อิงขอมูลจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่จะสามารถชวยใหคุณ

คำนวณงบประมาณในการกอสรางเบื้องตน แตทั้งนี้ราคาวัสดุกอสราง และคาแรงงานอาจมีการปรับเปลี่ยนได 

ข้ึนอยูกับแตละพ้ืนท่ีนะครับ
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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 พ่ีอิฐอยากสรางบานท่ีมีพ้ืนท่ีผนังอิฐแดง 100 ตารางเมตร โดยเลือกใชอิฐแดงกลวงเปนวัสดุในการกอ และ

ใชปูนกอ ฉาบท่ัวไป ตองผสมทรายหยาบ และทรายละเอียด และกอแบบคร่ึงแผน พ่ีอิฐตองใชงบประมาณท้ังหมด

โดยอิงจากขอมูลในตาราง ดังนี้

อิฐแดงกลวง

ตองใชอิฐแดงทั้งหมด                        = 130 x 100           

                                                 = 13,000 กอน

อิฐแดงราคากอนละ 1.48 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

คำนวณจำนวนของอิฐแดงท่ีตองใชอยางแมนยำ พ่ีอิฐหวังวา ขอมูลในบทความน้ีจะเปนประโยชนท่ีคุณจะสามารถลอง

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


