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อิฐบล็อก คืออะไร?01

       “อิฐ” ส่วนประกอบหลักในการสร้างบ้าน ตึก อาคาร หรือแม้แต่ร้ัวก้ันอาณาเขต ซ่ึงปัจจุบันมีอิฐให้เลือก

ใช้หลากหลายชนิด หน่ึงในน้ันคือ “อิฐบล็อก” วัสดุสุดเรียบง่ายท่ีเราคุ้นเคยกันอย่างดี แถมยังเป็นท่ีนิยมใน

วงการก่อสร้าง ซ่ึงจะเป็นเพราะอะไรน้ัน มาทําความรู้จักอิฐบล็อกกันให้มากกว่าน้ีดีกว่า กับ “ครบเคร่ืองเร่ือง

อิฐบล็อก” ท่ีจะรวมทุกเร่ืองราวของอิฐบล็อกเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นข้อดี ข้อเสีย การใช้เลือกใช้งานรวมถึงเทคนิค

การก่อสร้าง ครบ จบ ในเล่มเดียว

        อิฐบล็อก เป็นอิฐอีกหน่ึงชนิดท่ีนิยมใช้ในงานวงการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ผนังโรงงาน โกดัง 

อาคาร ร้ัว กําแพงต่าง ๆ มีท้ังอิฐบล็อกธรรมดา และอิฐบล็อก มอก. ด้วยขนาดท่ีใหญ่ และราคาค่อนข้างถูก 

เหมาะกับงานก่อสร้างท่ีมีงบจํากัด หรือต้องการลดต้นทุน และลดระยะเวลาในการก่อสร้าง อิฐบล็อกส่วนใหญ่

จะมีสีเทา เน่ืองจากผลิตจากปูนซีเมนต์ ถูกออกแบบให้มีช่องกลวงตรงกลาง และมีรูพรุนเล็ก ๆ กระจายท่ัว

พ้ืนผิวเพ่ือประโยชน์ในการถ่ายเทอากาศ

อิฐบล็อกคืออะไร ?

อิฐแดง2009
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อิฐบล็อก คืออะไร?01

       อิฐบล็อกไม่ได้ใช้ในงานก่อฉาบเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่ยังสามารถนําไปก่อตกแต่งได้ เน่ืองจาก

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาอิฐบล็อกให้เป็นอีกหน่ึงตัวเลือกในการนําไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย จึงมีการผลิต

อิฐบล็อกช่องลมข้ึนมา สําหรับรับลม และแสง เพ่ือระบายอากาศให้ถ่ายเทได้สะดวกย่ิงข้ึน  และมีการออกแบบ

ลวดลายต่าง ๆ เพ่ือเป็นตัวเลือกในการใช้งานมากข้ึน เช่น อิฐบล็อกช่องลมส่ีช่อง อิฐบล็อกช่องลมรูปไข่ 

อิฐบล็อกช่องลมลายดอกบัวลายหน้าเสือ ลายเกล็ดปลา รวมถึงอิฐบล็อกท่ีใช้ตกแต่งพ้ืน อย่างบล็อกตัวหนอน 

บล็อกปูหญ้า และขอบคันหิน

อิฐแดง2009
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การผลิต อิฐบล็อก

ข้ันตอนการผลิตอิฐบล็อก 

02

       อิฐบล็อกจะมีคุณภาพดีหรือไม่ ข้ึนอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก คือ วัสดุในการผลิต อย่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 

ต้องเป็นชนิดท่ี 1 และต้องเป็นปูนใหม่ หินฝุ่น หรือทรายหยาบ ขนาดไม่เกิน 3 มิลลิเมตร เพ่ือไม่ให้อิฐบล็อกมี

รูพรุนมากเกินไป และผสมกับน้ําสะอาด ท่ีไม่มีความเป็นกรด หรือด่าง หรือสารอ่ืน ๆ เจือปน กับกระบวนการ

ผลิตท่ีพิถีพิถัน ได้มาตรฐาน

อิฐแดง2009

     ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ กับหินฝุ่น หรือทรายหยาบใน      

เคร่ืองผสมคอนกรีต คลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากัน

     เติมน้ําสะอาดลงไปในปริมาณท่ีเหมาะสมตามการคํานวณ

ของผู้ผลิต แล้วให้เคร่ืองกวนส่วนผสมท้ังหมดให้เข้ากันดี

     ลําเลียงส่วนผสมท้ังหมด ผ่านสายพานลําเลียง เพ่ือเข้า

เคร่ืองอัด

     อัดข้ึนรูปในเคร่ืองจักรทันสมัย ด้วยแรงส่ันสะเทือนสูง 

ทําให้อิฐบล็อกมีความหนาแน่น

     นําอิฐบล็อกไปตากในท่ีร่ม หรือบ่มด้วยการรดน้ํา เพ่ือ

ไม่ให้อิฐบล็อกแห้งเร็วเกินไป ซ่ึงอาจส่งผลกับความแข็งแกร่ง

ของตัวอิฐ

     รอส่วนผสมแห้ง 2-3 วัน สามารถนําไปใช้งานได้ทันที
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ประเภท ของอิฐบล็อก03

อิฐแดง2009

อิฐบล็อกธรรมดา

อิฐบล็อก มอก.

       อิฐบล็อกท่ัวไป ปัจจุบันมีขนาดท้ังหมด 4 ขนาด คือขนาดความหนา 6.5 ซม. หรือ 7 ซม. ขนาดความหนา 

9 ซม. ขนาดความหนา 14 ซม. และ ขนาดความหนา 19 ซม. โดยมีความกว้าง 19 ซม. และความยาว 39 ซม. 

เท่า ๆ กัน แตกต่างกันท่ีขนาดของความหนา  เหมาะกับงานก่อสร้างท่ัวไปท่ีไม่ต้องการความแข็งแรงมาก เช่น 

ผนังท่ีพักอาศัย อาคารท่ัวไป ร้ัว หรือกําแพงท่ีก้ันอาณาเขต แต่ไม่เหมาะกับงานเดินท่อไฟ ท่อประปาในผนัง

       อิฐบล็อกท่ีมีคุณภาพตามท่ีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนด มีท้ังหมด 2 ประเภท คือ

อิฐบล็อก มอก. 57-2533 ประเภทคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก และ อิฐบล็อก มอก. 58-2533 ประเภทคอนกรีต

บล็อกไม่รับน้ําหนัก จะมีความหนาท่ีได้มาตรฐาน เน้ือคอนกรีตหนาแน่นสูง แข็งแกร่ง และดูดซึมน้ําน้อยกว่าอิฐ

บล็อกธรรมดา

       มีให้เลือกใช้ 4 ขนาด คืออิฐบล็อก มอก. หนา 7 ซม. อิฐบล็อก มอก. หนา 9 ซม. อิฐบล็อก มอก. หนา 

14 ซม. และ อิฐบล็อก มอก. หนา 19 ซม. โดยมีความกว้าง 19 ซม. และความยาว 39 ซม. เท่า ๆ กัน เหมาะ

กับงานก่อสร้างท่ีต้องการความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ นอกจากน้ียังมีคุณสมบัติทนต่อแรงกดทับ สามารถรับ

น้ําหนักได้ดี และทนต่อความเปล่ียนแปลงของอากาศภายนอกได้  นิยมใช้งาน ในอาคารหน่วยงานราชการ , 

โกดังเก็บสินค้าตามโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ตัวอาคารมีความแข็งแกร่ง และยืดอายุการใช้งานได้

ยาวนานกว่า อิฐบล็อกธรรมดาท่ัวไป

อิฐบล็อก
ธรรมดา

อิฐบล็อก
มอก.
มอก. 57-2533 
มอก. 58-2533

6.5 ซม.

39 ซม.

19 ซม.

9 ซม.

39 ซม.

19 ซม.

19 ซม.
39 ซม.

19 ซม.

14 ซม.
39 ซม.

19 ซม.

7 ซม.

39 ซม.

19 ซม.

9 ซม.
39 ซม.

19 ซม.

19 ซม.
39 ซม.

19 ซม.

14 ซม.
39 ซม.

19 ซม.

มาตรฐานอุตสาหกรรม มีใบรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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ประเภท ของอิฐบล็อก03

อิฐแดง2009

อิฐบล็อกช่องลม

       อิฐบล็อกท่ีมีคุณสมบัติเป็นช่องรับลม และรับแสง เดิมทีนิยมในการก่อตกแต่ง เป็นช่องระบายอากาศใน

ห้องน้ํา แต่ปัจจุบันสามารถนํามาประยุกต์ใช้ตกแต่งบ้านในสไตล์โมเดิร์น ทันสมัยได้ ด้วยรูปลักษณ์ส่ีเหล่ียม และ

สีโทนสว่าง จึงนิยมอย่างมากในการนําไปก่อเป็นกําแพงภายนอก หรือฉากก้ันเพ่ือความสวยงาม และช่วยสร้าง

มิติให้กับสถานท่ี

       อิฐบล็อกช่องลมมีท้ังรูปทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส และรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า ตรงกลางจะเป็นช่องกลวงรูปร่าง

ท่ีแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับการออกแบบ แต่มักเป็นรูปทรงเรขาคณิตเรียบง่าย เช่น ช่องส่ีเหล่ียม วงกลม หรือวงรี

บล็อกล้ินคู่ (ลับแล) 7 ซม.
ขนาด 7X19X39 ซม.

บล็อกล้ินคู่ (ลับแล) 9 ซม.
ขนาด 9X19X39 ซม.

บล็อกช่องลมโปร่ง
ขนาด 9x19x19 ซม.

บล็อกช่องลมโปร่งคู่
ขนาด 7X19X39 ซม.

บล็อกช่องลมรูปไข่ 7 ซม.
ขนาด 7X19X39 ซม.

บล็อกช่องลมปรือกลม 
ขนาด 7X19X39 ซม.

บล็อกช่องลมส่ีช่องเหล่ียม
ขนาด 7X19X39 ซม.
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ประเภท ของอิฐบล็อก03

อิฐแดง2009

อิฐบล็อกช่องลมลาย

       เป็นอิฐบล็อกท่ีมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอิฐบล็อกช่องลม คือรับลม และรับแสงจากภายนอก แต่อิฐบล็อก

ช่องลมลาย จะมีลวดลายท่ีวิจิตร สวยงาม ปราณีต และซับซ้อนกว่าอิฐบล็อกช่องลมธรรมดา เช่น อิฐบล็อกช่อง

ลมลายเกล็ดปลา ลายหน้าเสือ ลายข้าวหลามตัดคู่ ลายหูกระต่าย ลายดอกบัว และลายการบินไท เหมาะกับการ

นําไปใช้เป็นช่องลมของห้องน้ํา หรือผนัง กําแพงวัด ศาลเจ้า หรือสถานท่ีอ่ืน ๆ ตามความชอบ ช่วยทําให้สถานท่ี

เรียบ ๆ มีความโดดเด่นข้ึนมา 

บล็อกลายข้าวหลามตัดคู่ 
ขนาด 7x19x39 ซม.

บล็อกลายการบินไท
ขนาด 7x19x39 ซม.

บล็อกลายหน้าเสือ
ขนาด 7x19x39 ซม.

บล็อกลายโบว์ล่ิง
ขนาด 7x19x39 ซม.

บล็อกลายเกล็ดปลา
ขนาด 7x19x39 ซม.

บล็อกลายดอกบัว
ขนาด 7x19x39 ซม.

บล็อกลายหูกระต่าย
ขนาด 7x19x39 ซม.
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ประเภท ของอิฐบล็อก03

อิฐแดง2009

อิฐบล็อกปูพ้ืน และขอบคันหิน

      จัดอยู่ในหมวดของอิฐบล็อกอีกหน่ึงประเภท ใช้สําหรับการตกแต่ง  เช่น นํามาปูพ้ืนทางเดิน ลานอเนกประสงค์ 

มีท้ังแบบทึบ อย่างบล็อกตัวหนอน บล็อกปูพ้ืนหกเหล่ียม บล็อกปูพ้ืนส่ีเหล่ียม และแบบมีรูกลวง ท่ีนิยมนําไป

ปูแทรกกับต้นหญ้า หรือปูเพ่ือให้หญ้าข้ึนมาอย่างเป็นระเบียบ มองแล้วสบายตา สวยงาม ใช้ง่าย ปรับแต่ง

ลวดลายได้ตามใจชอบ และมีสีสันให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสีส้ม สีเทา สีแดง และสีอ่ืน ๆ 

ซ่ึงสามารถส่ังผลิตได้ 

      นอกจากน้ียังมีขอบคันหินท่ีสามารถนําไปใช้งานร่วมกัน เช่นการนําไปกันขอบทางเท้าให้เรียบร้อย 

กันช่องว่างใต้ตัวบ้านเน่ืองจากการทรุดตัวของดิน หรือล้อมเป็นแปลงสําหรับปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ก็สวย

ไปอีกแบบ 

บล็อกคอนกรีตปูทางเดิน
ขนาด 5X40X40 ซม.

ขอบคันหินใหญ่ ทรงมน
ขนาด 15X30X100 ซม.

บล็อกปูหญ้า
ขนาด 8X25X40 ซม.
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อิฐบล็อก มอก. คืออะไร ?04

อิฐแดง2009

ประเภทของอิฐบล็อก มอก.

1) อิฐบล็อก มอก. 57-2533

       รู้หรือไม่ อิฐบล็อก หรือคอนกรีตบล็อก ท่ีเราใช้กันอยู่ทุกวันน้ี ก็มี มอก. ด้วย ซ่ึงข้อดีของอิฐบล็อก มอก. 

คือแข็งแกร่ง ทนทานกว่าอิฐบล็อกท่ัวไป และมีมาตรฐานตามท่ีสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมกําหนด 

จึงสามารถนําไปใช้งานได้อย่างม่ันใจ เพราะผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาแล้ว ว่าแต่อิฐบล็อก มอก.น้ัน 

มีก่ีประเภทกัน แล้วแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร ในบทความน้ีพ่ีอิฐได้รวบรวมคําตอบไว้แล้ว 

ตามมาดูกันเลย

       มอก. ของอิฐบล็อก ตามท่ีสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมกําหนดน้ัน มีท้ังหมด 4 ประเภท ซ่ึงแยก

ตามคุณสมบัติดังน้ี อิฐบล็อก มอก. 57-2533 (คอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ําหนัก) และอิฐบล็อก มอก. 58-2533

(คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ําหนัก ) อิฐบล็อก มอก.59-2516 (อิฐคอนกรีต) และ อิฐบล็อก มอก. 60-2516

(คอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ําหนัก) แต่พ่ีอิฐจะขอแนะนําสําหรับอิฐบล็อก มอก. 57-2533 และ อิฐบล็อก มอก. 

58-2533 ท่ีมีรูปร่าง ลักษณะภายนอกเหมือนกัน แต่มีคุณสมบัติท่ีต่างกัน

       คือ คอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ําหนัก ลักษณะท่ัวไปต้องปราศจากรอยแตกร้าว หรือมีร่องรอยชํารุด

ท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการก่อ เป็นเหตุให้ส่ิงก่อสร้างเกิดการเสียหาย ไม่แข็งแรง และต้องมีผิวสัมผัสหยาบพอ

ท่ีจะสามารถยึดจับปูนก่อ ฉาบ และปูนแต่งได้อย่างดี นอกจากน้ีการท่ีอิฐบล็อก มอก.57-2533 สามารถมีรอย

บ่ินเล็กน้อยถือเป็นเร่ืองท่ียอมรับได้ แต่รอยบ่ินจะต้องมีความยาวไม่เกิน 25 มิลลิเมตร

คอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก แบ่งออกเป็น 3 ช้ันคุณภาพ ดังต่อไปน้ี

ช้ันคุณภาพ ค

ช้ันคุณภาพ ข

ช้ันคุณภาพ ก

ใช้สําหรับก่อกําแพงภายนอก โดยมีการฉาบ หรือทาสีเคลือบ ปกปิดผิว

ใช้สําหรับก่อกําแพงภายนอก โดยไม่มีการฉาบปกปิดผิวแต่อย่างใด ซ่ึง
ต้องไม่เกิดความเสียหาย แม้ต้องเผชิญกับความช้ืนจากใต้ดิน หรือน้ําฝน

ใช้สําหรับก่อกําแพงภายใน หรือภายนอก เหนือระดับดิน โดยท่ีมีการปกปิดผิว 
ป้องกันความเสียหายเน่ืองจากดินฝ้าอากาศ

08



อิฐบล็อก มอก. คืออะไร ?04

อิฐแดง2009

       ขนาดของอิฐบล็อก มอก. 57-2533 มีหลากหลายขนาด ตามตารางด้านล่าง และทุกขนาดสามารถ

คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน หรือน้อยกว่า 2 มิลลิเมตร วัดได้จากเคร่ืองมือวัดท่ีมีความละเอียดเป็นหน่วยมิลลิเมตร

     หมายเหตุ ขนาดคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนักท่ีกําหนด

เป็นขนาดที่ออกแบบเพ่ือให้เป็นไปตามระบบการประสาน

ทางพิกัดในงานก่อสร้างอาคาร

     ความหนาของเปลือก และผนังก้ันโพรงต้องเป็นไป

ตามท่ีกําหนด และมีความคลาดเคล่ือนไม่เกิน หรือน้อยกว่า 

2 มิลลิเมตร ซ่ึงสามารถดูได้ตามตารางด้านล่าง

ขนาดของอิฐบล็อก มอก.57-2533
หนา x สูง x ยาว (มิลลิเมตร)

90 x 190 x 190

140 x 190 x 190

190 x 190 x 190

90 x 190 x 290

90 x 190 x 390

140 x 190 x 290

140 x 190 x 390

190 x 190 x 290

190 x 190 x 390

เปลือก

ผนังก้ันโพรง

ผนังก้ันโพรงหนา

สูง

ยาว

เปลือก
มีความหนาไมต่ํากวา 19 มม.

เปลือกของอิฐบล็อก มอก.57-2533 ต้องมีความหนาไม่ตํ่าว่า 19 มม.

ความหนาของเปลือก และผนังกั้นโพรง อิฐบล็อก มอก. 57-2533

ความหนาระบุ

ของกอน

90 มม.

140 มม.

190 มม.

19 มม.

25 มม.

31 มม.

19 มม.

25 มม.

25 มม.

135 มม.

185 มม.

185 มม.

ความหนา

ของเปลือกต่ำสุด ผนังกั้นโพรงต่ำสุด

ความหนาของผนัง

กั้นโพรงเทียบเทาต่ำสุด

ตอความยาว 1 เมตร

ความหนาของผนังกั้นโพรง

09



คาความตานแรงอัด อิฐบล็อก มอก. 57-2533

ชั้น

คุณภาพ

ก

ข

ค

7

7

5

5.5

5.5

4

14

-

-

11

-

-

เฉลี่ยจากพื้นที่สุทธิเฉลี่ยจากพื้นที่รวม

เฉลี่ยจาก

คอนกรีตบล็อก 

(5 กอน)

คอนกรีตบล็อก

แตละกอน

เฉลี่ยจาก

คอนกรีตบล็อก 

(5 กอน)

คอนกรีตบล็อก

แตละกอน

คาการดูดกลืนน้ำ อิฐบล็อก มอก. 57-2533
(กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร)

1,680

และ

นอยกวา

1,681

และ

1,760

1,761

และ

1,840

1,841

และ

1,920

1,921

และ

2,000

มากกวา

2,000

240

288

-

224

272

-

208

256

-

192

240

-

176

224

-

160

208

-

น้ำหนักคอนกรีตเมื่ออบแหง กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร

ชั้น

คุณภาพ

ก

ข

ค

อิฐบล็อก มอก. คืออะไร ?04

อิฐแดง2009
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อิฐบล็อก มอก. คืออะไร ?04

อิฐแดง2009

       คือ คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ําหนัก ลักษณะท่ัวไปตามท่ีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กําหนดน้ัน มีความคล้ายคลึงกับลักษณะของคอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ําหนัก คือต้องปราศจากรอยแตกร้าว 

หรือมีร่องรอยชํารุดท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการก่อ เป็นเหตุให้ส่ิงก่อสร้างเกิดการเสียหาย ไม่แข็งแรง และต้องมี

ผิวสัมผัสหยาบพอท่ีจะสามารถยึดจับปูนก่อ ฉาบ และปูนแต่งได้อย่างดี ซ่ึงสามารถมีรอยบ่ินเล็กน้อยได้ แต่

ต้องเป็นรอยท่ีมีความยาวไม่เกิน 25 มิลลิเมตร ขนาดของอิฐบล็อก มอก. 58-2533 มีหลากหลายขนาด ตาม

ตารางด้านล่าง ทุกขนาดสามารถคลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน หรือน้อยกว่า 2 มิลลิเมตร และความหนาของเปลือก

ต้องไม่น้อยกว่า 12 มิลลิเมตร วัดได้จากเคร่ืองมือวัดท่ีมีความละเอียดเป็นหน่วยมิลลิเมตร

เปลือก

ผนังก้ันโพรง

ผนังก้ันโพรงหนา

สูง

ยาว

เปลือก
มีความหนาไมต่ํากวา 12 มม.

ความหนาของเปลือก และผนังก้ันโพรง 

อิฐบล็อก มอก.58-2533 ขนาดของอิฐบล็อก มอก. 58-2533
หนา x สูง x ยาว (มิลลิเมตร)

70 x 190 x 190

90 x 190 x 190

140 x 190 x 190

190 x 190 x 190

70 x 190 x 290

90 x 190 x 290

140 x 190 x 290

190 x 190 x 290

70 x 190 x 390

90 x 190 x 390

140 x 190 x 390

190 x 190 x 390
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การเลือกใชอิฐบล็อก แตละขนาด05

       อิฐบล็อกมีหลากหลายขนาด ซ่ึงแต่ละขนาดน้ันมีคุณสมบัติท่ีแตกต่างกันออกไป เพราะฉะน้ันคุณควร

เลือกอิฐบล็อกให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพ่ือให้งานของคุณออกมามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด

อิฐแดง2009

อิฐบล็อก หนา 7 ซม.

7 ซม.
39 ซม.

19 ซม.

อิฐบล็อก หนา 9 ซม.

9 ซม.
39 ซม.

19 ซม.

ท่ีสุด
นิยม

12

ท่ีไม่ต้องการความแข็งแรงมากไม่ต้องรับน้ําหนัก หรือกระทบ

กระเทือนจากปัจจัยภายนอก เช่น ผนังก้ันห้องภายในบ้าน 

อาคารต่าง ๆ

คุณสมบัติ

มีผนังก้ันโพรงท่ีหนาข้ึน ทําให้มีความแข็งแรงมาก 

สามารถรับน้ําหนักได้ และไม่จําเป็นต้องฉาบผนัง

คุณสมบัติ

ผนังก้ันห้อง
ภายในบ้านอาคาร 

ใช้ก่อ

ผนังโรงงานร้ัว กําแพง 

ใช้ก่อ



การเลือกใชอิฐบล็อก แตละขนาด05

อิฐแดง2009

       สําหรับงานก่อสร้างท่ีต้องการความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ แต่ก็ยังต้องการประหยัดงบประมาณ พ่ีอิฐก็

ขอแนะนําให้เลือกใช้อิฐบล็อก มอก. นะครับ ซ่ึงมีขนาดเท่ากับอิฐบล็อกท่ัวไปเลย แต่มีคุณภาพท่ีได้มาตรฐาน

และมีความแข็งแกร่งมากกว่า

       อิฐบล็อก มอก.57-2533 คอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ําหนัก ใช้สําหรับผนังภายนอก หรือภายในอาคาร 

มีความแข็งแกร่งมาก สามารถรับน้ําหนักได้มากกว่า 50 -100 ตัน ต่อ 1 ก้อน ข้ึนอยู่กับความหนาของอิฐบล็อก

ท่ีเลือกใช้ และมีคุณสมบัติทนความร้อนได้นานกว่าอิฐบล็อกท่ัวไป นิยมใช้ในงานราชการ ผนังโรงงาน

อุตสาหกรรม ผนังโกดังขนาดใหญ่

       อิฐบล็อก มอก.58-2533 คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ําหนัก เหมาะสําหรับก่อผนังภายในท่ีต้องการ

ผนังคุณภาพสูง ดูดซึมน้ําน้อย กันเสียงได้ดี และทนไฟได้ 4 ชม. เช่น ผนังบ้าน อาคาร หอประชุม อาคารจัด

แสดงงานต่าง ๆ 

อิฐบล็อก หนา 19 ซม.

19 ซม.
39 ซม.

19 ซม.

อิฐบล็อก หนา 14 ซม.

14 ซม.
39 ซม.

19 ซม.

13

เหมาะสําหรับอาคารท่ี ต้องการความแข็งแกร่ง และทนทานต่อ

แรงส่ันสะเทือนจากเคร่ืองจักรท่ีทํางานอยู่ตลอดเวลา นอกจากน้ี

ยังมีคุณสมบัติในการทนไฟมากข้ึน

คุณสมบัติ

เป็นอิฐบล็อกขนาดท่ี แข็งแกร่งท่ีสุด เหมาะกับก่อก่อสร้างท่ีต้อง

การความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ สามารถรับน้ําหนักได้ และทนทาน

ต่อแรงกระทบจากปัจจัยภายนอก

คุณสมบัติ

ใช้ก่อ

ใช้ก่อ

โรงงาน
อุตสาหกรรม โกดัง 

โรงงานอุตสาหกรรมอาคารพาณิชย์ 



ขอดี ขอเสีย ของอิฐบล็อก06

อิฐแดง2009

       หลังจากท่ีได้ทําความรู้จักกับอิฐบล็อกกันไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติ หรือการผลิต รวมถึงประเภท

ท่ีมีมากมายให้เลือกใช้ ตอนน้ีเรามาดูกันดีกว่าว่า อิฐบล็อกน้ันมีข้อดีอะไรท่ีทําให้หลายคนเลือกใช้ และมีข้อเสีย

อะไรบ้าง ท่ีควรระวัง 

   ช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง งานเสร็จเร็ว

เน่ืองจากอิฐบล็อกน้ันมีขนาดใหญ่

   ช่วยลดงบประมาณในการก่อสร้าง แน่นอนว่า

เพราะอิฐบล็อกมีขนาดท่ีใหญ่กว่าอิฐแดง อิฐมอญ 

จึงใช้จํานวนน้อย และเม่ือการก่อสร้างดําเนินไปอย่าง

รวดเร็ว ก็จะช่วยลดค่าแรงของช่างลงไปได้ด้วย

   พบปัญหาเร่ืองการก่อฉาบน้อย หาช่างได้ง่าย 

เพราะเป็นการก่ออิฐท่ีช่างท่ัวไปถนัด หาซ้ืออิฐบล็อก

ได้ง่าย เพราะใช้เคร่ืองจักรในการผลิตได้เป็น

จํานวนมาก

   ความแข็งแกร่ง และความสามารถในการรับแรง

กดอยู่ในระดับน้อย ถึงปานกลาง เม่ือเทียบกับอิฐ

ชนิดอ่ืน ๆ อย่างอิฐแดง

   กันเสียงรบกวนจากภายนอกได้น้อย เพราะรู

พรุนเล็ก ๆ ท่ีกระจายอยู่ท่ัวท้ังก้อน แต่ในกรณี

ท่ีไม่ได้นําไปก่อผนังท่ีพักอาศัย ท่ีต้องการ

การเป็นส่วนตัว ไม่มีเสียงรบกวน ข้อเสียตรงน้ี

ก็ไม่มีปัญหาครับ

   มีโอกาสร่ัวซึมได้สูง หากไม่มีการฉาบปูนท่ีได้

มาตรฐาน หรือการนําอิฐบล็อกไปก่อโดยไม่ทําการ

ฉาบปกปิดภายนอก

   ตอก เจาะ แขวนได้ยาก เพราะด้านในค่อนข้าง

เปราะบาง และไม่เหมาะกับงานเดินท่อสายไฟ ท่อ

ประปาในผนัง

ขอเสียของอิฐบล็อกขอดีของอิฐบล็อก

1 1

2

3

4

2

3
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ราคา อิฐบล็อก07

อิฐแดง2009

ราคาเฉลี่ยของอิฐบล็อก ขนาด 7x19x39 ซม. ป 2561 (บาท)

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

ชัยนาท

นครนายก

นครปฐม

พระนครศรีอยุธยา

เพชรบุรี

ลพบุรี

สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร

สระบุรี

สิงหบุรี

สุพรรณบุรี

อางทอง

ราชบุรี

กาญจนบุรี

6.50

4.99

5.92

4.11

4.21

5.38

4.93

5.75

5.14

4.67

6.31

7.59

9.43

4.67

15.89

6.50

4.99

5.92

4.11

4.21

5.38

4.93

5.75

5.14

4.67

6.08

7.71

9.00

4.21

15.89

6.50

4.99

5.92

4.11

4.21

5.38

4.93

5.75

5.14

4.67

6.08

7.59

9.00

4.67

15.89

เดือน พ.ย - ก.พ. เดือน มี.ค. – มิ.ย. เดือน ก.ค. – ต.ค.

       อย่างแรกเลย ในการเลือกซ้ืออิฐบล็อก ส่ิงท่ีหลาย ๆ คน คํานึงถึงน้ันคงเป็นเร่ืองของราคาท่ีจะเป็น

ตัวช่วยในการคํานวณงบประมาณ และการตัดสินใจท่ีจะซ้ือ ในบทความน้ีพ่ีอิฐเลยรวบรวมราคาอิฐบล็อกหนา

7 ซม. ย้อนหลัง 3 ปี ต้ังแต่ปี 2561 - 2563 มาให้ทุกคนได้ดูกันครับ ซ่ึงราคาน้ีเป็นราคากลางจากกรมการ

ค้าภายใน ท่ียังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และค่าขนส่ง รวมถึงเป็นเพียงราคาของอิฐบล็อกแค่ขนาดเดียว ท่ีผลิต 

และจําหน่ายจากโรงงานในพ้ืนท่ีภาคกลางเท่าน้ันนะครับ

หมายเหตุ ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และคาขนสง
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ราคา อิฐบล็อก07

อิฐแดง2009

ราคาเฉลี่ยของอิฐบล็อก ขนาด 7x19x39 ซม. ป 2562 (บาท)

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

ชัยนาท

นครนายก

นครปฐม

พระนครศรีอยุธยา

เพชรบุรี

ลพบุรี

สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร

สระบุรี

สิงหบุรี

สุพรรณบุรี

อางทอง

ราชบุรี

กาญจนบุรี

6.75

4.99

5.92

4.11

4.21

5.38

4.93

5.75

5.14

4.67

6.08

-

4.67

5.61

15.89

6.50

4.99

5.92

4.11

4.21

5.38

4.93

5.75

5.14

4.67

6.08

-

4.67

5.61

15.89

6.75

4.99

5.92

4.11

4.21

5.38

4.93

5.75

5.14

4.67

6.08

-

4.67

5.61

15.89

เดือน พ.ย - ก.พ. เดือน มี.ค. – มิ.ย. เดือน ก.ค. – ต.ค.

หมายเหตุ ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และคาขนสง
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ราคา อิฐบล็อก07

อิฐแดง2009

ราคาเฉลี่ยของอิฐบล็อก ขนาด 7x19x39 ซม. ป 2563 (บาท)

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

ชัยนาท

นครนายก

นครปฐม

พระนครศรีอยุธยา

เพชรบุรี

ลพบุรี

สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร

สระบุรี

สิงหบุรี

สุพรรณบุรี

อางทอง

ราชบุรี

กาญจนบุรี

7.00

4.99

5.92

4.11

4.21

5.26

4.93

5.75

5.14

4.67

6.31

9.35

4.67

5.61

15.89

7.00

4.99

5.92

4.11

4.21

5.38

4.93

5.75

5.14

4.67

6.08

9.35

4.67

5.61

15.89

7.00

4.99

5.92

4.11

4.21

5.14

4.93

5.75

5.14

4.67

6.08

9.35

4.67

5.61

15.89

เดือน พ.ย - ก.พ. เดือน มี.ค. – มิ.ย. เดือน ก.ค. – ต.ค.

ขอมูลอางอิงจาก กลุมมาตรฐานขอมูลและดัชนีเศรษฐกิจการคา กองดัชนีเศรษฐกิจการคา

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย  : สืบคนวันที่ 8 กุมภาพันธ 2564

       สําหรับอิฐบล็อก ขนาด 9 ซม. 14 ซม. และ 19 ซม. จะมีราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากขนาดท่ีเล็กกว่าประมาณ 

2-5 บาท หรือในบางพ้ืนท่ีอาจมีราคาท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นเท่าตัว ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะวัสดุ และกระบวนการผลิตท่ี

แตกต่างกัน รวมถึงสภาพอากาศท่ีอาจจะไม่เอ้ืออํานวยต่อการผลิต 
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E

D
CB

A
F

y= bx+a

x + y = 3

การใชอิฐบล็อก

สูตรคํานวณสูตรคํานวณ

สูตรคำนวณ การใชงานอิฐบล็อก08

อิฐแดง2009

       งานก่อผนัง เป็นงานท่ีสําคัญรองจากงานโครงสร้างรับน้ําหนัก เพราะฉะน้ันจึงต้องใช้ช่างท่ีเช่ียวชาญ

และมีฝีมือ มีความรู้เก่ียวกับการใช้งานวัสดุน้ัน ๆ ย่ิงเร่ืองจํานวนท่ีใช้ด้วยแล้วย่ิงไม่ควรพลาด พ่ีอิฐเลยอยาก

จะแชร์สูตรคํานวณการใช้อิฐบล็อกให้เพียงพอต่อพ้ืนท่ีก่อสร้าง เผ่ือจะเป็นประโยชน์กับพ่ี ๆ ช่างให้ทํางาน

ง่ายข้ึนครับ

       ข้อดีอีกหน่ึงข้อของอิฐบล็อก คือการมีขนาดความกว้าง และความยาวเท่ากัน แตกต่างกันเพียงความหนา

ทําให้การคํานวณเป็นเร่ืองท่ีง่ายข้ึน เพียงรู้ก่อนว่าอิฐบล็อก ต่อพ้ืนท่ี 1 ตรม.ต้องใช้จํานวนเท่าไหร่ ในกรณีท่ี

ก่อแบบสลับช่องธรรมดา และก่อปูนหนาไม่เกิน 2 ซม. ท้ังในแนวนอน และแนวต้ัง 

ขนาดอิฐบล็อก

7x19x39 ซม.

9x19x39 ซม.

14x19x39 ซม.

19x19x39 ซม.

13 กอน 12 กอน 12 กอน

ไมชักรอง ชักรอง 1 ซม. ชักรอง 1.5 ซม.

11 กอน

ชักรอง 2 ซม.

จํานวนอิฐบล็อกต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร

18



สูตรคำนวณ การใชงานอิฐบล็อก08

อิฐแดง2009

       หลังจากท่ีเลือกอิฐบล็อกท่ีต้องการจะใช้งานได้แล้ว ก็มาถึงข้ันตอนการหาจํานวนการใช้งานต่อพ้ืนท่ี ซ่ึง

สามารถคํานวณได้จากสูตรดังต่อไปน้ี แต่ก่อนท่ีจะคํานวณได้ว่าควรจะใช้อิฐบล็อกจํานวนเท่าไหร่ คุณต้องรู้ขนาด

พ้ืนท่ีของคุณก่อนนะครับ

ตัวอย่าง  

ผนังยาว 6 ตารางเมตร และมีความสูง 3 ตารางเมตร

6 x 3 = 18 ตารางเมตร

มีพ้ืนท่ีประตู 2 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีหน้าต่าง 1.08 ตารางเมตร

พ้ืนท่ีก่อท้ังหมด = 18 – ( 2 + 1.08 )

= 14.92 ตารางเมตร

สูตรคํานวณการใช้อิฐบล็อกก่อผนัง

สูตร

= ( ความยาวของผนัง x ความสูงของผนัง ) - ( พื้นที่ประตู+หนาตาง+ชองเปดตางๆ )

= พื้นที่ที่ตองใชอิฐบล็อกกอผนัง

3.00 m.3.00 m.

6.00 m.6.00 m.

1.00 m.1.00 m.1.20 m.1.20 m.

0.90 m.0.90 m.
ประตู
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สูตรคำนวณ การใชงานอิฐบล็อก08

อิฐแดง2009

ตัวอย่าง  จํานวนอิฐบล็อก 12 ก้อน ต่อ 1 ตารางเมตร x พ้ืนท่ีท้ังหมด 14.29 ตารางเมตร

12 x 14.29 = 171 

จํานวนอิฐบล็อกท่ีต้องใช้ท้ังหมด 171 ก้อน  

ค่าใช้จ่ายในการก่อผนังอิฐบล็อก ต่อ 1 ตารางเมตร

       ค่าวัสดุ และค่าแรงในการก่อสร้างผนังอิฐบล็อก ซ่ึงเป็นราคากลางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จากกรมการค้า

ภายใน ปี 2563 ตัวอย่างคร่าว ๆ ท่ีอาจช่วยให้คุณคํานวณค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นได้ง่ายข้ึน

สูตรการหาจํานวนอิฐบล็อกท่ีใช้ก่อผนัง

สูตร

= จำนวนอิฐบล็อกที่ตองการ ตอพื้นที่ 1 ตารางเมตร x พื้นที่ในการกอทั้งหมด

= จำนวนอิฐบล็อกที่ตองใชกอผนัง

3.00 m.3.00 m.

6.00 m.6.00 m.

1.00 m.1.00 m.1.20 m.1.20 m.

0.90 m.0.90 m.

ค่าแรงก่อผนังอิฐบล็อกหนา 9 ซม. 1 ตร.ม. = 86 บาท 

ค่าแรงฉาบผนังอิฐบล็อก 1 ตร.ม. ภายใน = 82 บาท

ค่าแรงฉาบผนังอิฐบล็อก 1 ตร.ม. ภายนอก = 95 บาท  

รวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างผนังอิฐบล็อก 1 ตร.ม. = 525 บาท

  

จํานวนอิฐบล็อกท่ีใช้ต่อพ้ืนท่ี 1 ตร.ม. = 12 ก้อน

ราคาอิฐบล็อกต่อก้อน = 7 บาท

ราคาอิฐบล็อก ต่อพ้ืนท่ี 1 ตร.ม. = 84 บาท 

ราคาปูนก่อสําเร็จรูป ต่อพ้ืนท่ี 1 ตร.ม. = 60 บาท

ราคาปูนฉาบสําเร็จรูป ต่อพ้ืนท่ี 1 ตร.ม. = 118 บาท
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       เตรียมอิฐบล็อก ทําความสะอาดพ้ืนผิวให้สะอาดเรียบร้อย ด้วยการปัดฝุ่น ส่ิงสกปรกท่ีเกาะอยู่บน

ผิวหน้า หรือบ่มอิฐด้วยการราดน้ําให้ชุ่มพอประมาณ จะช่วยให้ตัวอิฐบล็อกยึดจับปูนฉาบได้ดี และไม่ดูดน้ํา

ในปูนก่อ ฉาบ แต่ห้ามนําอิฐบล็อกไปแช่น้ําเด็ดขาด เพราะอิฐบล็อกจะอมน้ํา ทําให้มีน้ําหนักมาก และเม่ือนํา

ไปก่อ ก็จะคายน้ําออกมา ทําให้ปูนก่อ ฉาบ ไม่แห้ง หรือเกิดการเหลว ไม่ยึดเกาะ จนเกิดผนังล้มได้

       เตรียมพ้ืนท่ีในการก่อสร้าง หากจุดท่ีจะทําการก่อ ฉาบ ผนังอิฐบล็อกน้ันอยู่ในจุดท่ีมีแสงแดดส่อง

กระทบเป็นเวลานาน ควรหาผ้าใบมาขึงเพ่ือกันแสงแดดท่ีจะทําให้ปูนแห้งตัวเร็วเกินไป

เทคนิคการกอ อิฐบล็อก09

อิฐแดง2009

เทคนิคท่ี 1

เทคนิคท่ี 2
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เทคนิคการกอ อิฐบล็อก09

อิฐแดง2009

       ผสมปูนก่อ ในอัตราท่ีเหมาะสม โดยใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน : ทรายหยาบ 3 ส่วน และค่อย ๆ ใส่น้ําลง

ไปทีละนิด ป้องกันไม่ให้เน้ือปูนเหลวเกินไป ขณะใช้จอบคนผสมให้เข้ากันในกระบะผสมปูน หรือใช้เกรียง

ใบโพธ์ิตักคนผสมให้เข้ากันในถังปูน ซ่ึงภาชนะผสมปูนจะเล็ก หรือใหญ่ ข้ึนอยู่กับปริมาณปูนท่ีต้องการ

ใช้งาน ปูนท่ีได้ท่ีพร้อมใช้งานแล้ว เม่ือตักปูนข้ึนมาจะต้องติดเป็นก้อน ไม่เหลว หรือไหลออก หากเหลว

จะต้องทําการผสมใหม่ ซ่ึงดีกว่าการผสมปูนเติมลงไป 

       หลังจากทําความสะอาดอิฐบล็อก และเตรียมปูนเรียบร้อยแล้ว ก็เร่ิมก่อได้เลย โดยเลือกก่อจากมุม

ชิดติดเสาก่อน ซ่ึงเสาต้องมีการผูกเหล็กหนวดกุ้งเอาไว้ เพ่ือให้อิฐบล็อกยึดกับส่ิงท่ีม่ันคง และสามารถ

ขึงเส้นเอ็นจากมุมหน่ึงไปอีกมุมหน่ึง เพ่ือให้แนวของผนังได้แนวตรง และแนวด่ิง ป้องกันผนังคดเค้ียว 

ซ่ึงจะทําให้เกิดปัญหาในการฉาบตามมาภายหลัง

เทคนิคท่ี 3

เทคนิคท่ี 4

CEM
EN

T
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เทคนิคการกอ อิฐบล็อก09

อิฐแดง2009

       วิธีก่อช้ันแรก ใช้เกรียงใบโพธ์ิโปะปูนลงไปบนพ้ืนให้พอดีกับความยาวของอิฐบล็อก แล้วปาดให้เป็น

เส้นตรงต้ังสันเป็นรูปทรงสามเหล่ียม โดยมีความหนาอยู่ท่ี 1-2 ซม. ซ่ึงเป็นความหนาท่ีเหมาะสมกับการยึด

เกาะของอิฐบล็อก จากน้ันวางอิฐบล็อกในด้านทึบกดลงไปกับตัวปูนท่ีปาดรอไว้ ใช้ด้ามเกรียงเคาะให้แน่น และ

ได้ระดับ จากน้ันปาดปูนส่วนเกินให้เรียบร้อย และเร่ิมก่อต่อด้วยการปาดปูนลงไปด้านข้างของตัวอิฐบล็อก

ท่ีมีลักษณะเป็นร่อง ปาดให้เต็มและเกินออกมาให้เป็นสันรูปทรงสามเหล่ียม ด้านล่างก็ทําเหมือนกันกับก้อนแรก

แล้วกดอิฐบล็อกก้อนท่ีสองลงไป ปูนท่ีเกินออกมาจะเช่ือมประสานตัวอิฐได้อย่างพอดี

       เร่ิมก่อช้ันท่ี 2 และช้ันต่อ ๆ ไป ด้วยวิธีเดียวกัน ส่ิงสําคัญคือการตรวจเช็คว่าก้อนอิฐบล็อกใน

แต่ละแถวน้ันอยู่ในระดับเดียวกัน และควรก่อรูปแบบสลับฟนัปลา หรือท่ีเลือกว่า Stretcher bond คือ

การก่ออิฐแบบท่ัวไป ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กับตัวกําแพง ผนังมากย่ิงข้ึน

เทคนิคท่ี 5

เทคนิคท่ี 6

ขอเสนอแนะ: อยาหงายดานที่เปนชองขึ้นดานบน จะทำใหปูนไหลลงไปดานในชอง เกิดการสิ้นเปลืองปูน และเพิ่มน้ำหนักใหกับผนัง 

เนื่อจากมีปูนอัดแนนอยูดานใน
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เทคนิคการกอ อิฐบล็อก09

อิฐแดง2009

       การก่อผนังอิฐบล็อก ท่ีมีความยาว 3 - 4 เมตร และความสูง 3 เมตรข้ึนไป จะต้องมีการเสริม

เสาเอ็น และคานทับหลังในทุก ๆ พ้ืนท่ี 5 – 6 ตารางเมตร ของผนัง ซ่ึงมีหน้าท่ีช่วยยึดผนังให้ประสาน

กับวงกบประตูหรือหน้าต่าง ช่วยให้สามารถรับน้ําหนักของวัสดุ และทนทานต่อแรงกระแทกได้มากย่ิงข้ึน

       ในกรณีท่ีก่อผนังอิฐบล็อกในตัวบ้าน อาคารท่ีมีมากกว่า 1 ช้ัน เม่ือก่อไปจนเกือบถึงคานช้ันบน 

ควรหยุดก่อก่อน และเว้นช่องว่างระหว่างผนังกับคานไว้ประมาณ 10-20 ซม. หรือเท่ากับความสูงของ

อิฐบล็อก 1 ก้อน รอให้ปูนก่อยุบตัวคงท่ีประมาณ 3-5 วัน จึงใช้อิฐแดงก่อในรูปแบบเอียง 45 องศา หรือ

ท่ีเรียกว่าการยัดหัวปลาสร้อย เพ่ือป้องกันการแอ่นตัวของท้องคานลงมากดทับผนัง จนเกิดการแตกร้าว 

ซ่ึงการยัดหัวปลาสร้อยด้วยอิฐแดงน้ันแข็งแรงกว่าการใช้อิฐบล็อก

เทคนิคท่ี 7

เทคนิคท่ี 8

2.50 ม.

1.50 ม.

 คานทับหลังใส่ทุกๆ 1.5 เมตร 
ของพื้นที่ในผนัง

เสาเอ็น ใส่ทุกๆ 2.5 เมตร 
ของพื้นที่ในผนัง

เรียงอิฐ 45 องศา ให้ชนกับท้องคาน

คาน
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เทคนิคการกอ อิฐบล็อก09

อิฐแดง2009

       เม่ือก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว และรอให้ปูนแข็งตัวดี หลังจากน้ันประมาณ 3 วัน ควรบ่มผนัง

โดยรดน้ําบนผนังให้ชุ่มอย่างน้อยวันละ 1 คร้ัง ต่อเน่ืองจนครบ 1 สัปดาห์ หากผนังอยู่ในจุดท่ีมีแสงแดดจัด

กระทบตลอดท้ังวัน อาจเพ่ิมการรดน้ําผนังเป็นวันละ 2 คร้ัง เพ่ือให้ปูนไม่สูญเสียน้ําเร็วเกินไป 

ช่วยลดปัญหาการแตกร้าวบนผนัง 

       สําหรับผนังอิฐบล็อกก่อโชว์ ควรใช้แปรงทาสีจุ่มปูนก่อเล็กน้อย แล้วทาบาง ๆ ลงไปบนผิวอิฐ เพ่ือ

ป้องกันการผุกร่อน และร่ัวซึม หรือทาด้วยน้ํายาเคลือบผนัง กันซึม กันเช้ือรา และตะไคร่น้ํา ซ่ึงมีหลากหลาย

สูตรให้เลือกใช้ ก็สามารถช่วยผปกป้องผนังของคุณได้

เทคนิคท่ี 9

เทคนิคท่ี 10
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ITDANG2009 CO., LTD.

ติดต่อได้ท่ี

035-301-220 (สํานักงานใหญ่)

044-918-242  (สาขานครราชสีมา)

099-146-2009 (สาขาพระนครศรีอยุธยา)

044-159-899 (สาขาสุรินทร์)

info@itdang2009.com

Line: @ITDANG2009


