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        อิฐแดงมีคราบสีขาว หลายคนคิดวาเกิดจากกระบวนการผลิต อยางการเผาท่ีไมสมบูรณ ทำใหสีของอิฐออกมา

ไมสม่ำเสมอกัน สงผลตอความแข็งแกรง ซึ่งอาจจะเปนสิ่งที่หลายคนยังเขาใจผิดอยู ถาอยางนั้นคราบสีขาวที่อยูบน

ตัวอิฐเกิดจากอะไร วันน้ีพ่ีอิฐมีขอมูลดี ๆ มาตอบขอสงสัยน้ีแลวครับ

        1. ดิน วัตถุดิบหลักท่ีใชในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะดินเหนียว ซ่ึงในดินมีสารประกอบ และแรธาตุตาง ๆ เชน 

แคลเซียมซัลเฟต แมกนีเซียมซัลเฟต หรือเรียกวาเกลือซัลเฟต พบมากในดินที่อยูในพื้นที่การเกษตร สารประกอบ

เหลาน้ี จะระเหยออกมาสะสมท่ีผิวของอิฐแดงหลังการเผา ทำใหอิฐมีคราบสีขาวอยางท่ีเห็น

ปจจัยที่ทำใหอิฐเกิดคราบสีขาว
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        จากภาพงานวิจัยการลดคราบขาวในผลิตภัณฑเซรามิกโดยการควบคุมสารละลายซัลเฟตพบวาการเผาอิฐแดงใน

อุณหภูมิท่ีสูงมีแนวโนมลดการเกิดคราบสีขาวได จากภาพจะเห็นไดวาดินเหนียวท่ีเผาในอุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส 

เริ่มจะไมเห็นคราบสีขาวแลวเมื่อเทียบกับการเผาในอุณหภูมิที่ต่ำกวา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปริมาณของสารประกอบที่อยูใน

ดินดวย โดยเกลือซัลเฟตจะสลายตัวท่ีอุณหภูมิ 1900 องศาเซลเซียส แตการผลิตอิฐแดงท่ัวไป จะใชอุณหภูมิในการเผา

อยูท่ี 900-1200 องศาเซลเซียส เทาน้ัน ซ่ึงถือวาเพียงพอแลวท่ีจะทำใหอิฐออกมาสุกดี มีความแข็งแกรงตามท่ีตองการ

        2. น้ำ อีกหนึ่งวัตถุดิบสำคัญที่ใชในการผลิตอิฐ ไมวาจะเปนขั้นตอนบมดิน การผสม และน้ำที่มาพรอมกับดิน 

อาจมาจากหลายแหลง เชน น้ำบาดาล แมน้ำ ทะเลสาบ ซ่ึงน้ำก็มีสารประกอบของเกลือซัลเฟต จึงสงผลใหเกิดคราบ

สีขาวบนผิวหนาอิฐไดเชนกัน

        หลังจากอานจบ ก็คงไมตองกังวลเร่ืองความแข็งแกรงหรือไมแลวนะครับ เพราะคราบสีขาวท่ีเราเห็นกันไมไดเกิด

จากกระบวนการผลิตที่ไมไดคุณภาพ แตเปนเพียงเพราะสารประกอบเกลือซัลเฟตที่อยูในดินและน้ำตามธรรมชาติ

เทานั้นเอง สวนเรื่องความสวยงาม ก็ตามความชอบของแตละคนเลยครับ เพราะนิยามของผนังอิฐเปลือย หรือ

ผนังอิฐโชวแนว คือ ความแตกตางแตลงตัว โดยเฉพาะ อิฐโบราณ ที่ยิ่งมีสีแตกตางกันก็ยิ่งสวย



อิฐแดงมีคราบขาว 
แลวจะแข็งแกรงไหม?

Itdang2009

01 
ผนังอิฐแดงมีคราบขาว

           คำแนะนำ : หากไมชอบ หรือตองการลบคราบสีขาวที่อยูบนตัวอิฐออก พี่อิฐแนะนำใหใชน้ำมันเคลือบหิน 

หรือน้ำยากันตะไครทาเคลือบลงไป จะทำใหอิฐมีสีเขมข้ึน และลดคราบสีขาวลง

ขอบคุณขอมูลดี ๆ จาก

– โครงการฝกอบรมถายทอดความรู เร่ือง การสำรวจสถานภาพและพัฒนาเทคโนโลยีผลิตอิฐกอสราง

โดย สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับเครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือวิจัย

– วิจัยการลดคราบขาวในผลิตภัณฑเซรามิกโดยการควบคุมสารละลายซัลเฟต 

– วิจัยเร่ืองผลกระทบของเกลือซัลเฟตตอผลิตภัณฑเซรามิก โดย ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก
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การกออิฐแดงแบบครึ่งแผน

       เปนศัพทเฉพาะของชางกอสราง ไมไดมีการตัด หรือ

หักกอนอิฐแดงออกแตอยางใด ซึ่งขนาดของอิฐแดงทั่วไป

จะมีความกวางประมาณ 6-6.5 ซม. ความยาว 14-16 ซม. 

และความสูงประมาณ 2.5-3 ซม. โดยการกออิฐแดงแบบ

ครึ่งแผนนั้นจะกอดานยาวตามความยาวของผนัง หรือก็

คือวิธีการกอแบบทั่วไปที่มักจะเห็นชางกอสรางนิยมใชกัน

นั่นแหละครับ ซึ่งจะไดผนังมีความหนาประมาณ 10 ซม. 

เมื่อรวมความหนาของปูนฉาบทั้งสองดานแลว นอกจากนี้

ความหนาท่ีไดจะเทากับความหนาของวงกบประตูหนาตาง

ที่ใชกันโดยทั่วไป และใชงบประมาณนอยกวาการกอในรูป

แบบอื่นอีกดวย

          หากพูดถึงส่ิงปลูกสราง ตึก อาคาร ท่ีพักอาศัย สวนมากมักใช “อิฐแดง” เปนวัสดุหลักในการกอสรางผนัง 

ซ่ึงการกอผนังอิฐแดงน้ัน มีหลากหลายรูปแบบใหเลือกกอ ถาอยางน้ันเรามาดูกันดีกวาวาการกอผนังอิฐแดงแบบไหน

ท่ีจะโดนใจ และตอบโจทยเงินในกระเปาเราท่ีสุด

กอผนังอิฐแดงแบบไหน โดนใจเจาของบาน?

คำแนะนำ : อิฐแดงท่ีนิยมใชในการกอผนัง คือ อิฐแดง 2 รู, 
อิฐแดง 4 รู, อิฐแดง 4 รู ใหญ และ อิฐแดง มอก.77-2545
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การกออิฐแดงแบบเต็มแผน

        เปนการกอโดยวางอิฐแนวขวางตามความยาวของ

ผนัง อาจจะวางแบบสลับแถว หรือสลับทุก ๆ 2 กอนเพื่อ

ใหเกิดความสวยงามจากการวาง ผนังที่ไดจะมีความหนา

ตามความยาวของกอนอิฐแดง บวกกับความหนาของปูน

ฉาบทั ้งสองดาน จะมีความหนาประมาณ 15-20 ซม. 

ขอดีคือ ชวยปองกันเสียง และความรอนไดดีกวาการกอ

แบบครึ่งแผน แตการกอในรูปแบบนี้จำเปนที่จะตองเผื่อ

โครงสรางในการรับน้ำหนักที่มากขึ้น และยังตองใชอิฐแดง

มากกวาการกอแบบครึ่งแผนเปนเทาตัว เทากับวา

งบประมาณในการกอสรางก็ตองเพิ่มขึ้นดวย 

การกออิฐแดงแบบ 2 ชั้น

      เปนการกอในรูปแบบครึ่งแผน 2 แถว มักกอใหมี

ความหนาเทากับหนาตัดเสา โดยเวนชองวางตรงกลางไว

ประมาณ 5 ซม. ความหนาท่ีไดจะเทากับความหนาของเสา

ที่เลือกใช การกอในรูปแบบนี้จะชวยปองกันเสียงรบกวน

จากภายนอก และความรอนจากแสงแดดไดเปนอยางดี 

นอกจากนี้ชองตรงกลางระหวางแถวอิฐยังสามารถติดตั้ง

แผนฉนวนกันความรอน และ แผนฉนวนกันเสียง เปนตัว

ชวยเพิ่มเติมได แนนอนวาการกออิฐแดงแบบ 2 ชั้น นั้น

ตองใชงบประมาณท่ีมากข้ึน แตหากใครพอไหว พ่ีอิฐอยาก

ก็อยากแนะนำใหกอรูปแบบนี้นะครับ รับรองวาคุม
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       บานพักอาศัย รวมถึงสถานท่ีปลูกสรางตาง ๆ สวนใหญมักใชอิฐแดงเปนวัสดุหลักในการกอสราง ซ่ึงหลายคร้ังท่ี

เจาของบานก็ทำการกอ ฉาบดวยตัวเอง ในบทความนี้พี่อิฐจึงรวบรวมเทคนิคการกอ ฉาบ ผนังอิฐแดง ที่คุณอาจจะ

ยังไมรู เพื่อชวยใหการทำงานของคุณงายขึ้น แลวออกมาดีเหมือนกับพี่ชางมาทำเอง 

1

          ขึ้นชื่อวาอิฐ ไมวาจะอิฐแดง อิฐบล็อก หรืออิฐ
มวลเบา วัสดุเหลานี้จะมีรูพรุน หรือฟองอากาศเล็ก ๆ 

กระจายตัวอยู และรูพวกนี้มักจะดูดซึมน้ำไดดี เราจึง

ตองนำอิฐแดงไปแชในน้ำ ใหอิฐแดงอิ่มน้ำกอนที่จะนำ

ไปกอ เพราะอิฐแดงอาจดูดซึมน้ำจากปูนกอ ทำใหปูน

แหงตัวเร็วจนเกินไป ผนังที่ไดก็จะไมแข็งแรง 

         นอกจากนี้การนำอิฐแดงไปแชน้ำกอนนั้น ก็เปน

การชวยชำระลางฝุน ผงตาง ๆ ที่อาจติดอยูบนผิวอิฐทำ
ใหอิฐแดงมีผิวที่สะอาด สามารถยึดเกาะกับปูนไดดี

นำอิฐแดงไปแชน้ำกอนนำไปกอ
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          เหตุผลที่ไมควรกอปูนหนาเกินกวา 1.5 ซม. 

เพราะจะสิ้นเปลืองปูนเกินความจำเปน แตปจจัยหลักก็

คือ ทำใหเกิดการทรุดตัวของชั้นปูนที่เริ่มแหง อาจทำให

ผนังโนมเอียงไมแข็งแรง และเกิดการแตกราวได เพราะ

ฉะนั้นควรกอปูนใหมีความหนา อยูที่ 0.5 - 1.5 ซม. จะ

เหมาะสมที่สุดครับ

2 กอปูนหนาไมเกิน 1.5 ซม. 

          จุดสำคัญที่ชางหลายคนยังหลงลืม คือเสาเอ็น 

และคานทับหลัง ที่เปรียบเสมือนกระดูก และเสนเอ็นที่

จะชวยยึดเกาะใหผนังอิฐกอมีความแข็งแกรง โดยตองติด

ตั ้งเสาเอ็น และคานทับหลังทุก ๆ ระยะความกวาง 

2.5 เมตร และความสูง 1.5 เมตร เนนบริเวณมุมกำแพง 

และวงกบประตู หนาตาง เพ่ือใหผนังทนตอแรงกระแทก

เวลาเปด-ปด และทนตอการกดทับ 

3 ตองมีเสาเอ็นและคานทับหลัง 
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          เมื ่อเวลาผานไปทองคาน หรือ แผนซีเมนต

สำเร็จรูปดานบนมักจะเกิดการแอนตัว การกอผนังอิฐจน

ชิดพ้ืนดานบนอาจสงผลใหเกิดแรงกด ท่ีจะทำใหเกิดการ

แตกราวของผนัง จึงควรเวนพื้นที่ระหวางผนังดานบนไว

ประมาณ 10 ซม. รอ 1-2 วันใหปูนเซ็ทตัวดี จึงทำวิธี 

“ยัดหัวปลาสรอย” คือการกออิฐแดงในแนวตั้ง เอียงตัว

ประมาณ 45 องศา เปนการลดปญหาแรงกดทับ และ

การแตกราวของผนังนั่นเอง 

4 อยากออิฐจนชิดพื้นดานบน

          ขั้นตอนนี้คลายกับการนำอิฐไปแชน้ำกอนนำไป

กอเลยครับ โดยรดน้ำผนังอิฐใหชุมกอนฉาบ 1 วัน และ

รดน้ำซ้ำอีกครั้งในเชาวันฉาบ เพื่อปองกันไมใหอิฐแดง

แยงน้ำจากปูนฉาบ เพราะอาจทำใหผนังเกิดการแตก

ราวได  

5 รดน้ำอิฐกอนการฉาบ
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          งานฉาบเปนงานที่ตองอาศัยความละเอียด และ

ความปราณีต ผนังที่จะออกมาเรียบเนียนหรือไม ขึ้นอยู

กับฝมือ และวัสดุดวย เพราะฉะนั้นปูนฉาบที่ยิ่งละเอียด 

เนื้อเนียน และเขากันดี จะฉาบผนังออกมาไดดี พี่อิฐจึง

อยากแนะนำใหผสมปูนฉาบดวยเครื่องผสมปูนดีกวา 

ปูนซีเมนตจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 

6 ใชเครื่องผสมปูนดีกวา

          การฉาบปูนหนาเกินไปจะทำใหปูนฉาบแหงชา 

เปลืองปูน แถมยังทำใหผนังอิฐแบกรับน้ำหนักที่มากเกิน

ความจำเปน เส่ียงตอการแตกราว นอกจากน้ีการตกแตง

แกไข อาจทำไดยาก เพราะอิฐที่ฉาบหนาเกินไปแลว 

หากฉาบปกปดเพิ่มอีก ก็เปนการเพิ่มน้ำหนักใหกับผนัง 

อาจถึงข้ันตองเซาะปูนออก ฉาบใหมกันเลยทีเดียว ซ่ึงโดย

ท่ัวไป ชางจะฉาบปูนท่ีมีความหนาประมาณ 1.5 - 2 ซม.

7 อยาฉาบปูนหนาเกินไป
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          หลังจากฉาบผนังแลว 24 ชม. ควรรดน้ำผนัง

ใหชุม อยางนอยวันละ 1 ครั้ง ประมาณ 3 - 7 วัน เปน

ตัวชวยใหปูนฉาบไมเสียน้ำ และหดตัวเร็วเกินไป และหาก

บริเวณท่ีฉาบเผชิญกับแสงแดด หรือลมโดยตรง ควรเพ่ิม

การรดน้ำผนังเปนวันละ 2 - 3 ครั้ง หรือขึงผาใบปด

เพื่อลดการสัมผัสกับอากาศ ผนังที่ไดจะแข็งแรงทนทาน 

ไมแตกราวงาย

      นี่เปนวิธีการกออิฐแดงแบบชางกอสราง ที่เราสามารถทำเองได แตหากเปนงานใหญ ทางที่ดีควร

หาคนชวยเพิ่ม หรือใชงานชางที่มีฝมือ เพื่อความปลอดภัยนะครับ

8 บมผนังใหมีความชื้นเพียงพอ

ที่มา baania.com และ SCG Cement-Building Materials
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        งานกอ ผนังอิฐแดง อาจไมไดถือวาเปนงานกอโครงสรางอาคาร เพราะไมไดมีหนาที่รับน้ำหนักโดยตรง 

และถึงจะมีความแข็งแกรงอยูแลว แตตัวผนังก็ยังมีหนาท่ีท่ีตองรับน้ำหนักของตัวผนังเอง และน้ำหนักการใชงาน

ตาง ๆ เชน น้ำหนักของการเจาะยึดสิ่งของกับผนัง หรือแรงกระแทกจากการปดประตูหนาตาง ฉะนั้นงานผนัง

จึงตองคำนึงถึงความแข็งแรง วันนี้พี่อิฐจึงอยากจะพาทุกคนใหมารูจักกับ เสาเอ็น และคานทับหลัง 2 ตัวชวย

สำคัญของงานกอผนังที่ชางกอสรางหลาย ๆ คน อาจหลงลืมไป

เสาเอ็น-คานทับหลังนั้น สำคัญไฉน?
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เสาเอ็นและคานทับหลังคืออะไร?
        ถาเสาคอนกรีตเปรียบเสมือนกระดูก เสาเอ็นก็เปรียบเสมือนเสนเอ็นที่ชวยยึดผนังในแนวดิ่งใหประสานกับ

วงกบประตูหรือหนาตาง ชวยใหสามารถรับน้ำหนักของวัสดุ และแรงกระแทกไดมากยิ่งขึ้น

       ลักษณะของเสาเอ็นจะทำดวยการใชเหล็กเสนขนาด 6-9 มิลลิเมตร 2 เสน และตองทำปลอกลักษณะเปนหวงรัด

ทุก ๆ ระยะ 15 – 20 ซม. ซึ่งมักจะใชรวมกับคานทับหลัง ที่เปนโครงสรางของผนัง ใชยึดผนังในแนวราบ โดยจะใส

เสาเอ็น และคานทับหลังในทุก ๆ พ้ืนท่ี 5 – 6 ตารางเมตร ของการกอผนังอิฐแดง ดวยเหตุน้ีเสาเอ็น และคานทับหลัง 

จึงเปนสิ่งจำเปนในการกอผนัง ไมวาวัสดุที่ใชกอผนังนั้น จะเปนอิฐแดง 2 รู 4 รู ตัน อิฐแดงมอก.77,153 (4ชอง) 

ก็ลวนจำเปนตองมีคานทับหลังทั้งสิ้น
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จุดที่ควรใสเสาเอ็น และคานทับหลัง
           เสาเอ็นควรใสในมุมทุกมุมของผนัง หรือสวนที่บานประตู หนาตางปดทับ เพื่อรองรับแรงกระแทกจาก

การเปด ปด และผนังที่มีความยาวมากกวา 3 เมตร ผนังที่ไมไดกอติดกับเสา เชน ผนังกั้นแยกพื้นที่ภายในบาน สวน

คานทับหลัง ควรใสในสวนของขอบของชองเปดอาคาร เพื่อใชสำหรับติดตั้งวงกบ รวมถึงรองรับน้ำหนักผนังที่อยูดาน

บนของวงกบดวย และใสในสวนที่กอผนังสูงมากกวา 3 เมตรขึ้นไป

มาตรฐานของเสาเอ็น และคานทับหลัง ตองมีลักษณะอยางไร?
          มาตรฐานงานเสาเอ็น และคานทับหลังตองมีขนาดไมเล็กกวา 10 ซม. และมีความกวางไมนอยกวาความกวาง

ของผนังอิฐแดง คอนกรีตที่จะหลอเสาเอ็น และคานทับหลังจะเปนคอนกรีตที่ใชหินขนาดเล็กเพื่อใหงายตอการเท

คอนกรีต ซึ่งใชอัตราสวนผสม ปูน 1 สวน ตอทราย 3 สวน ตอหิน 4 สวน (1:3:4)
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ถาไมใสเสาเอ็น และคานทับหลัง ผนังจะเปนอยางไร?
          ปญหาของการไมใสเสาเอ็น และคานทับหลังก็คือ ผนังอาจเกิดรอยราวในแนวเฉียง บริเวณมุมของวงกบประตู 

หนาตาง ซึ่งเปนสาเหตุที่ทำใหน้ำจากฝนรั่วซึมเขามาในตัวบาน และทำใหวงกบเกิดการบิดตัว ไมสามารถปดประตู 

หนาตางได นอกจากนี้แรงกระแทกจากการเปด ปดอาจสงผลตอความแข็งแรงตอผนังอีกดวย

          รูอยางน้ีแลว ถาหากมีชางกอสรางมาบอกวาเสาเอ็น และคานทับหลังไมสำคัญ เพราะผนังท่ีกอแข็งแรงอยูแลว 

ก็อยาเพิ่งเชื่อนะครับ ควรศึกษา และพูดคุยกันใหเขาใจตรงกันเสียกอน ทั้งนี้ก็เพื่อผนังบานที่แข็งแกรง ทนทาน และ

อยูกับเราไดไปนาน ๆ

ที่มา : คบเด็กสรางบาน ตอนเสาเอ็น-คานทับหลัง
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       บาน และที่พักอาศัยสวนใหญมักสรางดวย “อิฐแดง” วัสดุกอสรางที่นิยมใชกันมาอยางยาวนาน ซึ่งจำเปนตอง

ใชชางที่มีฝมือ และความชำนาญพอสมควร ยิ่งเปนเรื่องของผนังดวยแลว ยิ่งตองพิถีพิถันเพื่อใหไดผนังที่สวยงาม 

และแข็งแรง บทความน้ีพ่ีอิฐเลยจะพาทุกคนไปตรวจเช็คผนังกออิฐกอนคิดฉาบปูน เพราะถาฉาบไปแลวโดยไมเช็คใหดี 

การแกไขทีหลังอาจถึงขั้นตองทุบผนังทิ้งกันเลยละครับ

1. มีเสาเอ็น และคานทับหลังหรือไม?

     งานกอผนังอิฐแดง จำเปนที่จะตองมีเสาเอ็น และคาน

ทับหลัง ซ่ึงเปนตัวชวยในการยึดเกาะผนังใหมีความแข็งแรง 

และสามารถรับแรงกระแทกของประตู หนาตาง โดยเฉพาะ

ผนังท่ีมีความสูง และความยาวต้ังแต 3 เมตร ข้ึนไป ควรมี

เสาเอ็นทุก ๆ 2.5 เมตร และคานทับหลังทุก ๆ 1.5 เมตร 

หากไมใสเสาเอ็น คานทับหลัง อาจทำใหผนังเกิดการแตก

ราวไดงาย ซึ่งนำมาสูปญหาอื่น ๆ ตามมา เชน น้ำจาก

ภายนอกซึมเขามาในตัวบาน วงกบบิดตัว ไมสามารถปด

ประตูหรือหนาตางไดสนิท ที่รายแรงกวานั้นอาจถึงขั้นทำ

ใหผนังเอียง ลมได
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2. เช็คระดับของผนัง โดยใชลูกดิ่งวัดระดับ
     ตรวจเช็คระดับของผนัง ทั้งในแนวดิ่ง และแนวหนา

ฉาก โดยการขึงเอ็นแนวนอน และแนวด่ิงกอนเร่ิมการฉาบ

ปูน แลวใชลูกดิ่งวัดระดับความตั้งฉากกับพื้น ดูวาผนังมี

การเอียงหรือไม ข้ันตอนน้ีชางสวนมากจะทำกอนท่ีกอผนัง

อิฐอยูแลว แตกอนฉาบปูนก็ควรตรวจเช็คอีกครั้งเพื่อความ

แนใจ จะไดแกไขไดทัน ซึ่งพี่อิฐขอแนะนำใหรื้อสวนที่โนม

เอียงออกแลวทำการกอใหม เพราะหากใชวิธีฉาบปูนใหหนา

ขึ้นเพื่อใหระดับเทากัน จะทำใหสิ้นเปลืองปูนมาก และ

เสี่ยงที่ผนังจะเกิดรอยราว

3. ติดตั้งตะแกรงกรงไกหรือไม?

      ในการฉาบผนังอิฐจำเปนตองติดตั้งตะแกรงกรงไก

ในจุดท่ีเปนรอยตอของวัสดุสองส่ิง เชน ขอบประตู หนาตาง 

ชองเปด ผนังกออิฐกับเสาเอ็น คานทับหลัง และผนังที่

ตองการฉาบปูนหนามากกวา 5 ซม. เพ่ือเพ่ิมการยึดเกาะ

ของปูนฉาบกับผนังกออิฐ และชวยลดการแตกราวของผนัง
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     4. ตรวจเช็คการฝงอุปกรณในผนัง
           เช็คผนัง วาไดมีการวางตำแหนงของอุปกรณ

ตาง ๆ ไวหรือยัง เชน การฝงทอประปา สายไฟ วงจรไฟฟา 

เพราะขั้นตอนนี้จำเปนตองทำการกรีดผนัง เพื่อจะใหตัว

ผนังมีความลึกพอที่จะฝงอุปกรณตาง ๆ ลงไปได และควร

ที่จะทำกอนการฉาบผนัง เพราะหากทำการกรีดผนังภาย

หลัง จะทำใหผนังท่ีฉาบไวเกิดรอยตอจากการฉาบปกปดใหม 

ผนังจะไมสวยงาม แมจะทาสีทับก็ตาม

5. ตรวจเช็คความชื้นของผนัง

     อิฐแดงเปนวัสดุกอผนังที่คอนขางดูดซึมน้ำ หลังจากที่

กอผนังเสร็จจนปูนกอแหงดีแลว จึงควรทำการบมผนังให

มีความช้ืนเพียงพอ ดวยการรดน้ำสะอาดบนผิวของผนังอิฐ

กอ อยางนอยวันละ 1 ครั้ง บมอยางนี้ 3 – 7 วัน แลวจึง

ทำการฉาบปูนได ข้ันตอนน้ีจะชวยลดการแตกราวของผนัง 

เพราะอิฐกอกักเก็บน้ำจากการบม จึงไมดูดซึมน้ำในปูน

ฉาบที่จะสงผลใหปูนฉาบแหงเร็วจนเกินไป
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       นี่เปนเพียงสวนหนึ่งของวิธีเช็คผนังกออิฐกอนฉาบปูนเทานั้นนะครับ ซึ่งพี่อิฐอยากแนะนำใหหมั่นตรวจงานกับ

ชางบอย ๆ จะไดแกไขปญหาไดทัน หรือตรวจต้ังแตการเลือกใชวัสดุเลยก็ดีครับ โดยเฉพาะอิฐแดงท่ีมีคุณภาพดี เพราะ

การเลือกวัสดุท่ีจะนำมาใชน้ันก็เปนเร่ืองท่ีสำคัญเชนกัน

ตัวอยางความเสียหาย จากการไมตรวจเช็คผนัง
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      ถาพูดถึงไอเดียการตกแตงผนังดวยอิฐแดง หรือหลายคนมักจะเรียกวา “ผนังอิฐเปลือย ผนังอิฐโชวแนว” เช่ือวา

หลายคนคงนึกถึงอิฐโบราณ และการตกแตง สไตลลอฟท แตความจริงแลวการตกแตงผนังดวยอิฐแดงน้ัน มีรูปแบบท่ี

หลากหลาย ขึ้นอยูกับชนิดของอิฐแดงที่ใชในการตกแตง และการออกแบบ ซึ่งวันนี้พี่อิฐจะมาแชรไอเดียวาอิฐที่ใช

ตกแตงผนังมีชนิดไหนบาง และแตละชนิดกอแลวจะออกมาเปนสไตลไหน ใหคุณไดเห็นภาพกันชัด ๆ

.

ผนังโชวแนว จากอิฐแดงกอฉาบ

     อิฐแดงกอฉาบ เชน อิฐแดง 2 ร ู โดยปกติแลวจะมี

รอยหวี หรือรองปูนที่ทำไวเพื่อชวยยึดจับปูนอยู 3 ดาน 

คือดานบน ดานลาง และดานขางเพียงขางใดขางนึง หาก

กอโดยหันดานเรียบออก ก็จะไมแตกตางกับผนังอิฐเปลือย

ที่ใชอิฐมอญโบราณ เพียงแตจะมีขนาดที่เล็กกวา แตถา

ชอบความแปลกใหม พ่ีอิฐแนะนำใหกอเอาดานท่ีมีรอยหวี

ออกครับ หรือจะกอแบบแนวตั้งที่เห็นรอยหวีไดมากกวา 

แตการกอแบบน้ีก็มีขอควรระวังตรงท่ีผนังอาจจะบางเกินไป 

ควรกอแบบ 2 ช้ัน หรือถาจะใหดีแนะนำเปน อิฐแดง 4 รู 

จะชวยประหยัดเวลาไดมาก และสามารถตกแตงไดหลาก

หลายสไตล ตามความตองการไดเลยครับ
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ผนังโชวแนว จากอิฐแดงกอฉาบ

     ชื่อก็บอกอยูแลววา อิฐกอโชว เพราะฉะนั้นจึงทำมา

เพื่อการโชวพื้นผิวโดยเฉพาะโดยไมตองฉาบปูนทับ ซึ่งอิฐ

โชวก็มีหลายรูปแบบ ทั้ง อิฐโชวเรียบ อิฐหนาโชว และอิฐ

โชวลายตาง ๆ ซ่ึงอิฐโชวท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุดคืออิฐโชวเรียบ 

และอิฐหนาโชว เม่ือกอแลวจะไดผนังท่ีดูเรียบหรู คลาสสิค 

เพิ่มความเท เพิ่มโครงสรางสีดำมาตัดขอบ เพื่อชูสีของตัว

อิฐ หรือถาใครชอบผนังอิฐที่มีลวดลาย พี่อิฐขอแนะนำอิฐ

โชวลายเลยครับ มีลายใหเลือกมากมาย เชน ลายมะลิ ลาย

การบิน ลายเอส สวนมากเราจะเห็นกันตามรานอาหาร 

โรงแรม หรือรีสอรท ซึ่งเหมาะกับการกอตกแตงเพียงแค

มุมใดมุมหนึ่งมากกวากอเปนผนังทั้งหมด

ผนังโชวแนว จากอิฐโบราณ

      วัสดุยอดนิยมในการนำมากอตกแตงเปนผนังอิฐ

เปลือย ดวยผิวสัมผัสท่ีมีความหยาบ ไมเรียบจนเกินไป และ

สีที่ไมสม่ำเสมอกัน ถือวาเปนซิกเนเจอรของ อิฐโบราณ 

เลยก็วาได เมื่อนำมากอแลวจะไดผนังที่ดูดิบเท มีกลิ่นอาย

ของความเกา หรือใหความรูสึกคลาสสิก ท่ีเขากับธรรมชาติ

ไดเปนอยางดี ขึ้นอยูกับการนำเฟอรนิเจอร สี แมททีเรียล

และของตกแตงอื่น ๆ มาประกอบเขาดวยกัน ใหกลายเปน

สไตลที่หลากหลาย เชน สไตลลอฟท ที่เนนสีดำ เทา และ

การเปลือยผิวของวัตถุ หรือ สไตลคอนเทมโพรารี่ ที่เนน

สีขาว และเฟอรนิเจอรรวมสมัย แทรกดวยผนังอิฐเปลือย 

ก็มีเสนหไปอีกแบบ
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ไดสไตลผนังที่ชอบ
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ผนังโชวแนว จากกระเบื้องแปะผนัง

      จะเรียกวาผนังอิฐเลยนั้นคงไมได เพราะแทจริงแลว

สิ่งนี้คือกระเบื้องดินเผา แปะผนัง ที่มีสี และรูปทรงคลาย

กับอิฐแดง แตมีความหนา และน้ำหนักท่ีนอยกวามาก เน้ือ

ของ กระเบ้ืองดินเผา น้ันจะเรียบเนียน เปนตัวเลือกสำหรับ

การตกแตงเพ่ิมเติมหลังจากท่ีกอฉาบไปแลว ซ่ึงเม่ือแปะลง

ไปจะไดผนังท่ีคลายกับผนังท่ีใชอิฐโชวเรียบ หรืออิฐหนาโชว 

เนนความเรียบ แตก็ดูหรูหราในเวลาเดียวกัน

ผนังโชวแนว จากอิฐบล็อก

     เราจะรูจัก อิฐบล็อก หรือคอนกรีตบล็อกวาเปนอิฐที่

นิยมใชในงานกอสราง เน่ืองจากมีราคาถูก ขนาดใหญ ทำให

กอสรางไดอยารวดเร็ว แตนอยคนที่จะรูวาอิฐบล็อกก็

สามารถกอโชวแนวเพื่อตกแตงผนังไดเชนเดียวกับอิฐชนิด

อ่ืน ๆ ซ่ึงผนังท่ีไดจะมีความดิบเท เห็นถึงผิวสัมผัสท่ีมีรูพรุน

เล็ก ๆ แตก็ใหความรูสึกก่ึงโมเดิรน ดวยสีเทาอมขาว เสริม

ดวยการตกแตงเพิ่มเติม ก็จะไดผนังที่เกแบบไมซ้ำใคร

แนนอนครับ

        เลือกอิฐท่ีใช เพ่ือสรางผนังอิฐท่ีชอบไดแลว ก็อยาลืม

ดูคุณภาพของตัวอิฐดวยนะครับ เพื่อความสวยงามที่แข็ง

แรง และทนทาน จะไดมีผนังสวย ๆ ไปนาน ๆ ดวยความ

หวังดีจากพี่อิฐนะครับ
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Stretcher Bond

     การกอแบบท่ัวไป ท่ีเราเห็นกันอยูบอย ๆ เปนแพทเทิรน

เบสิคไมวาจะในการกอฉาบ หรือกอโชว โดยใชอิฐแดงขนาด

เทากันมาเรียงตอกัน เมื่อขึ้นแถวใหมจะกอแบบสลับแนว

กับชั้นลาง กอเรียงกันแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนเต็มแผง

       “อิฐแดง” วัสดุหนึ่งที่เปนไดมากกวาแคงานกอโครงสราง ดวยความแข็งแกรงแฝงดวยเสนหที่หลากหลาย 

อิฐแดงจึงเปนวัสดุที่นิยมนำมาตกแตงผนังเชนกัน ในบทความนี้ พี่อิฐจึงอยากจะแชรแพทเทิรนในการกอผนังอิฐ

แบบตาง ๆ เพ่ือเปนตัวเลือกใหม ๆ ใหกับคุณครับ
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Stack Bond

      การกอลักษณะนี้ เปนการกอผนังที่เรียบงาย และไม

ซับซอนที่สุด ซึ่งใชอิฐแดงขนาดเทากัน กอเรียงกันไปเรื่อย 

ๆ เม่ือข้ึนแถวใหมก็กอใหรองหรือแนวปูนอยูตรงกัน สามารถ

กอเหมือนกับชั้นแรกจนเต็มแผงไดเลย

Flemish Bond

      การวางอิฐในลักษณะนี้เปนลักษณะที่เกาแกที่สุด ซึ่ง

สถาปนิกมักนิยมนำมาใช เปนการวางสลับกันระหวางอิฐ

แดงแนวขวางหนายาว กับหนาตัด ในแถวเดียวกัน เหมาะ

กับการกอโชวภายใน

English Bond

      เปนการกอสลับแถวกันระหวางอิฐแนวนอน และแนว

ขวาง โดยสลับกันระหวางแถวบน และแถวลางซ้ำไปเร่ือย ๆ 

การวางอิฐลักษณะนี้จะชวยเพิ่มความแข็งแรงใหกับโครง

สราง ซึ่งเปนลักษณะการวางที่เปนที่นิยมสำหรับอาคารใน

อังกฤษ



Monk Bond
      ดูเผิน ๆ แลวอาจคลายคลึงกับการกอแบบ flemish 

bond แตการกอแบบ monk bond จะกอแบบเรียงอิฐ

แนวนอน 2 กอนตอกัน สลับกับอิฐแนวขวาง 1 กอน ไป

เรื่อย ๆ เมื่อขึ้นแถวใหมก็กอสลับชองไฟกับแถวดานลาง
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Common Header Bond

      เปนการกออิฐที่ผสมผสานระหวางการกออิฐแบบ 

stretcher bond 4 แถว สลับกับการกออิฐแนวขวาง 1 แถว 

การกอแบบนี้จะใหทั้งความสวยงาม และแรงยึดเหนี่ยวที่

แข็งแรงขึ้น นอกจากกอผนังแลว ยังเหมาะกับงานกอสราง

ที่มีความโคง เชน ระเบียงโคง หรือเตา

Basket Weave Bond

        การวางอิฐแบบสาน คลายการสานตะกรา สวนมาก

นิยมกอแบบแนวนอน 3 กอน สลับกับแนวตั้ง 3 กอน ให

แตละชองมีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัสตุรัสเทากัน สามารถเพิ่ม

ลูกเลนไดดวยการเลือกสีอิฐที่แตกตางกัน การกอลักษณะ

นี้ยังนิยมมากในการนำไปปูพื้นอีกดวย

นี่เปนเพียงแครูปแบบการกอผนังหลัก ๆ ที่นิยมใชกันทั่วโลกเทานั้น แต

ยังมีการกออีกหลายรูปแบบ และการกอที่คุณออกแบบไดเอง เพราะ

จินตนาการ และความสรางสรรคไมมีขีดจำกัด คุณก็สามารถมีแพทเทิรน

เปนของตัวเองได



เปลี่ยนผนังฉาบปูน
เปนผนังอิฐโชวแนวอยางไรดี?

        การใช “อิฐแดงแปะผนัง” อีกหน่ึงตัวเลือกสำหรับคนท่ีชอบผนังอิฐแดงเปลือย แตผนังท่ีบานเปนผนังคอนกรีต 

หรือผนังฉาบปูนไปแลว วันน้ีพ่ีอิฐจึงอยากนำไอเดียดี ๆ ท่ีจะทำใหผนังฉาบปูนกลายเปนผนังอิฐแดง โดยท่ีไมจำเปน

ตองทุบผนังกอใหมใหยุงยาก แคทำตาม วิธีตอไปนี้ จะเปนอยางไร ไปดูกันเลย

วัสดุ อุปกรณ์
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ขั้นตอนการทำ

1. ทำความสะอาดผนัง ขจัดฝุน ดวยน้ำสะอาด แลวใชผาสะอาดเช็ด หรือรอใหแหง

2. ผสมปูนซีเมนต ใหพอเหมาะกับพื้นที่ที่จะใชงาน
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3. แปะกอนอิฐแดงลงบนจุดริมสุดที่ตองการแปะ แลวใชดินสอวาดลอมกรอบตามรูป

ทรงอิฐ ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสำหรับคนที่ตองการโชวยาแนว แตถาหากไมมีก็ขามขั้นตอน

นี้ไดเลย แลวตีเสนสรางแนวแปะอิฐดวยตลับตีเสน

4. กวนเนื้อปูนที่ผสมกันไวใหเปนเนื้อเดียวกันอีกครั้ง

จากนั้นใชเกียงใบโพธิ์ปาดปูนบนกอนอิฐแดงใหทั่ว
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5. นำกระเบื้องไปแปะบนผนัง ตามแนวที่ตีเสนไว ใชคอนยางเคาะอิฐแดงใหติดแนน

6. ในกรณีที่มีการชักรอง ใหใชปูนทีเหลืออยูปาดลงไปตามรองที่เวนไว 

แลวเช็ดปูนบนผิวอิฐใหเรียบรอย
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7. รอปูนแหงสนิทแลวทำความสะอาดผนังอิฐแดงดวยน้ำสะอาด 

จากนั้นใชน้ำยาเคลือบผนัง เพื่อปองกันฝุน ความชื้น และเชื้อรา เทานี้ก็มีผนังอิฐแดงโชวสวย ๆ 

ไดโดยที่ไมตองทุบผนังทำใหมใหยุงยากแลวละครับ

ภาพจริงจากลูกคา หนางาน สุขุมวิท 69 กทม.ใชสินคา อิฐแดงตันมือ ขนาด 3x6x14 ซม.
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       การใชงาน อิฐแดง ในปจจุบัน ไมใชวัสดุที่ใชในการกอฉาบเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังเปนวัสดุในการ

กอโชวผนัง หรือเรียกอีกอยางวาผนังอิฐโชวแนว เนื่องจากอิฐแดงมีความสวยงามเฉพาะตัวจากผิวสัมผัส และสี 

ที่เปนเสนหเฉพาะ ทำใหหลายคนหลงใหล จนนำมากอเปนผนังอิฐโชวแนวตามสไตลที่ตัวเองชอบ แตผนังอิฐ ก็มี

ขอบกพรองที่เราไมควรมองขาม นั่นก็คือในตัวอิฐจะมีรูพรุนเล็ก ๆ กระจายตัวอยู เมื่อนานวันเขาเจารูพวกนี้ก็จะ

ดูดสิ่งสกปรกเขาไป ยิ่งตองเจอทั้งลม ทั้งฝุน และฝน ก็อาจทำใหเกิดเชื้อรา หรือตะไครได วันนี้พี่อิฐเลยอยากมา

แนะนำวิธี และอุปกรณทำความสะอาดผนังอิฐงาย ๆ ที่ควรมีติดบานไวครับ

วัสดุ อุปกรณ์
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1. ผสมเกลือ และน้ำยาลางจานหรือสบูเหลวเล็กนอยลงในน้ำอุน ใชแปรงขัดจุมน้ำที่ผสมไวเรียบรอยแลว 

นำไปขัดบนผนังอิฐแดง ไลจากดานบนลงมาดานลางแลวทิ้งไวประมาณ 10 นาที

2. ลางคราบออกดวยน้ำสะอาดใหหมดจด อาจใช

ฟองน้ำชวยเช็ดออก แลวปลอยใหผนังแหง
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3. ทาน้ำยาฆาเชื้อราลงบนผนังดวยแปรงลูกกลิ้ง เพื่อฆาเชื้อรา

ที่อาจยังหลงเหลืออยู ทิ้งไวประมาณ 2 ชั่วโมง

4. หลังจากผนังแหงก็ทาน้ำยาเคลือบผนัง กันเชื้อราและตะไครน้ำดวยแปรงลูกกลิ้ง ซึ่งมีหลายชนิดให

เลือกใช เทานี้ผนังอิฐโชวแนวของคุณก็จะกลับมาสวยปงแลวละครับ



ปกปองผนังอิฐ จากเชื้อรา และตะไครน้ำ 
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             กอนท่ีจะทาน้ำยาเคลือบผนังอิฐแดงน้ัน เราจำเปนท่ีจะตองทำความสะอาดผนัง เพ่ือขจัดคราบส่ิงสกปรก

รวมถึงฝุนท่ีเกาะอยู โดยใชแปรงขัดตรงจุดท่ีเกิดเช้ือรา หรือตะไครน้ำ ลางใหสะอาด แลวรอใหผนังแหงสนิท จากน้ัน

ทาผนังอิฐแดงดวยน้ำยาฆาเช้ือรา รอใหผนังแหงสนิทอีกคร้ัง แลวไปท่ีข้ันตอนการเคลือบผนังกันเลย

การเตรียมพ้ืนผิวผนัง

การเคลือบผนังมี 3 ประเภท ดังน้ี

การเคลือบผนังแบบผิวดาน
การเคลือบผนังแบบผิวก่ึงเงา
การเคลือบผนังแบบเงา
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             การเคลือบผนังแบบผิวดาน เหมาะกับผนัง อิฐแดงท้ังภายนอก และภายใน น้ำยาจะแทรกซึมเขาไปปกปด

รูพรุนในพ้ืนผิวอิฐ ชวยลดการดูดซึมน้ำ และดูดซับความช้ืน ปองกันการเกิดเช้ือรา ตะไครน้ำ และลดการสะสมคราบ

ส่ิงสกปรก โดยท่ีไมทำใหสีของอิฐแดงเปล่ียน

การเคลือบผนังแบบผิวดาน

อุปกรณ
1. น้ำยาเคลือบผนังแบบดาน

2. แปรงทาสี หรือ ฟองน้ำ

วิธีเคลือบผิวผนังอิฐแดงแบบดาน
1. ทาน้ำยาหมาด ๆ ลงบนผนังอิฐแดง โดยใชแปรง หรือฟองน้ำ

2. ควรทา 2 รอบ โดยทาในแนวต้ังฉากกับรอบแรก และทาหางกัน 10 นาที

3. หากตองการทดสอบการดูดซึมน้ำ ควรท้ิงผนังท่ีเคลือบผิวแลวไวประมาณ 24 ชม.
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10 
           การเคลือบผนังแบบผิวก่ึงเงา น้ำยาจะแทรกซึมเขาไปในรูพรุนของอิฐแดง ชวยปองกัน และปกปองพ้ืนผิว

จากรอยขีดขวน การซึมน้ำ เช้ือรา ตะไครน้ำ และส่ิงสกปรกตาง ๆ ซ่ึงเหมาะกับผนังอิฐแดงท้ังภายนอก และภายใน 

เพราะทนฝน ทนแดด ทนความช้ืน ไดดี

การเคลือบผนังแบบผิวกึ่งเงา

อุปกรณ
1. น้ำยาเคลือบผนังก่ึงเงา

2. ลูกกล้ิง

วิธีเคลือบผิวผนังอิฐแดงแบบก่ึงเงา
1. ทาน้ำยาใหท่ัวผนัง 2 รอบ โดยใชลูกกล้ิง และทาหางกัน 3 ช่ัวโมง

2. หากตองการลดความเงาลง สามารถผสมน้ำได 5 – 10%

3. น้ำยาเคลือบจะแหงสนิท ภายใน 7-10 วัน
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10 
             การเคลือบผนังแบบเงา เหมาะกับการทาเคลือบผนังอิฐภายในตัวอาคาร มากกวาผนังภายนอก ซึ่งแม

ผนังภายในจะไมไดเจอฝุน และฝนโดยตรง แตก็สามารถเกิดการสะสมฝุน และความชื้น ที่อยูในอากาศได น้ำยา

เคลือบผิวแบบเงา จะเพิ่มความเงา ความเขมของพื้นผิว และปกปองผิวใหมีความคงทนตอการเช็ดลาง ปองกันน้ำ 

ปองกันความช้ืน และส่ิงสกปรกตาง ๆ

การเคลือบผนังแบบเงา

อุปกรณ
1. น้ำยาเคลือบผิวแบบเงา

2. ลูกกล้ิง

วิธีเคลือบผิวผนังอิฐแดงแบบเงา
1. ทาน้ำยาบนพ้ืนผิวผนังใหท่ัวโดยใชลูกกล้ิง

2. ทาน้ำยาบนพ้ืนผนังซ้ำอีกรอบ โดยท้ิงใหตัวน้ำยาแหงตัว 20-30 นาที

3. ควรทาซ้ำ 2 – 3 รอบ เพ่ือประสิทธิภาพท่ีดี น้ำยาจะแหงสนิทภายใน 12 ชม.

ขอบคุณขอมูลอางอิงจาก 

https://www.baanlaesuan.com/

      ส่ิงสำคัญกอนการทาน้ำยาเคลือบผิวผนัง

ทุกประเภท และกอนทำความสะอาด น่ันก็คือ

ความปลอดภัยของตัวคุณนะครับ แมวาน้ำยา

พวกน้ีจะไมไดมีฤทธเปนกรด ท่ีสงผลเปน

อันตรายโดยตรง แตก็ควรกันไวดีกวาแกดวย

การสวมทุกมือยางปองกันทุกคร้ัง กอนจะ

ทำการเคลือบผิวผนัง ดวยความหวังดีจากพ่ี

อิฐนะครับ



“แข็งแกรงด่ังอิฐ”

FAX035-301-220(สำนักงานใหญ)

044-159-899 (สาขาสุรินทร)

044-918-242 (สาขานครราชสีมา)

info@itdang2009.com

035-750-365


