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       “กระเบื้อง” จัดเป็นอีกหนึ่งวัสดุสําคัญสําหรับงานก่อสร้าง และตกแต่ง ซึ่งมีหลากหลายประเภท
ให้เลือกใช้งานตามความชอบ และความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องเซรามิก กระเบื้องลายโบราณ 
กระเบือ้งพอรซ์เลน กระเบือ้งโมเสค กระเบือ้งแกว้ กระเบือ้งหนิอ่อน และกระเบือ้งดนิเผา ทีม่คีวามเป็นมา
อย่างยาวนานนับ 1,000 ปี โดยเฉพาะในแถบเอเชีย ที่มีการผลิตกระเบื้องดินเผากันอย่างแพร่หลาย 
นบัเป็นจดุกาํเนดิ และตน้แบบของการพัฒนาจนกลายมาเป็นกระเบือ้งชนิดต่าง ๆ ในปัจจบุนัเลยกว็า่ได้

กระเบือ้ง

มารู้จักกระเบื้องดินเผา 01

TILES
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TERRACOTA TILES
กระเบื้องดินเผา มีสีส้มอมนํ้าตาล เนื้อสัมผัส
คอ่นขา้งเรยีบเนยีน นยิมใชใ้นงานตกแตง่ผนัง 
และปูพ้ืน เดิมทีกระเบื้องดินเผามักมีรูปทรง
สีเ่หลีย่มผนืผา้ แตถู่กพัฒนาให้มรูีปทรงต่าง ๆ 
มากมาย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการทีเ่ปลีย่น
ไปตามยุคสมัย เช่น กระเบื้องดินเผาสี่เหลี่ยม
จัตุรัส กระเบื้องดินเผา 6 เหลี่ยม กระเบื้องดิน
เผา 4 แฉก และกระเบื้องดินเผารูปดาว 
ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีการพัฒนาให้มีผิวสัมผัส
ที่แตกต่างไปจากกระเบ้ืองดินเผาแบบดั้งเดิม 
และสีที่มีให้เลือกมากขึ้น เช่น สีกลีบบัว 
สพีวงแสด สีมนัปู สไีลทเ์รด สเีบอรก์นัดี สเีกรย ์
สีช็อกโกแลต สีคาปูชิโน่ นอกจากนี้ ในบาง
ผูผ้ลติ ยังผลิตกระเบื้องดินเผาที่มีนํ้ายาเคลือบ
กนัซมึในตวั เพ่ือความสะดวกสบายในการใชง้าน
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เลือกกระเบื้องดินเผาที่ใช่
ได้ผนังที่ชอบ ที่อิฐแดง2009

      กระเบื้องดินเผา นับเป็นอีกหนึ่งวัสดุที่ได้รับความนิยมนําไปใช้ในงานตกแต่งมาอย่างยาวนาน ซึ่ง
การตกแต่งด้วยกระเบ้ืองดินเผานั้น สามารถเข้ากันได้กับหลากหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสไตล์โมเดิร์น 
เรยีบงา่ย สไตลล์อฟท ์เท ่ๆ สไตลเ์นเชอรลั เขา้กบัธรรมชาต ิและดว้ยความทีม่สีคีล้ายคลงึกบัอิฐแดง 
หลายครั้งจึงถูกนําไปใช้ในลักษณะการแปะทับบนผนังเดิม เพ่ือทําเป็นผนังอิฐก่อโชว์แนว โดยไม่ต้อง
ทุบผนัง แล้วก่อใหม่ พ่ีอิฐเลยจะขอแนะนํากระเบื้องดินเผา 3 ชนิด พร้อมเปรียบเทียบสี ผิวสัมผัส และ
คุณสมบัติที่จะเป็นตัวช่วยในการเลือกกระเบื้องดินเผาที่ใช่ เพ่ือคุณให้ได้ผนังที่ชอบ ไปดูกันครับ 

กระเบื้องดินเผา สีธรรมชาติ ผิวเรียบ แต่มี
สสีนัทีไ่มส่มํา่เสมอเทา่กันทัง้แผน่ เหมาะสาํหรับ
สายชอบความเป็นธรรมชาติของตัววัสดุ ที่
มีความสวยงามในตัวเอง โดยไม่ผ่านการปรงุ
แต่ง ปรับเปลี่ยนใด ๆ  เป็นผิวแท้จริงที่เกิดจาก
สีของดินที่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิในการเผา

1. กระเบื้องดินเผา

สีธรรมชาติ
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กระเบือ้งดินเผา คดัพิเศษ ผวิเรยีบ สสีนัสดใส 
สมํา่เสมอกันทัว่ทัง้แผน่ เกิดจากการใชด้นิเหนียว
ล้วนเป็นสว่นผสม และเผาในเตาท่ีสามารถควบคมุ
อุณภูมิให้คงที่อยู่เสมอ ผ่านการคัดเลือกแผ่น
ตอ่แผน่ เพ่ือใหไ้ดก้ระเบือ้งดินเผาทีม่สีใีกลเ้คยีง
กันทั้งหมด ทนกรด ทนสารเคมี เหมาะกับการ
นาํไปตกแตง่ผนงั และพ้ืน ใหค้วามรูส้กึคลาสสกิ 
เรียบหรู แต่ดูเป็นธรรมชาติ

2. กระเบื้องดินเผา
คัดพิเศษ

กระเบ้ืองดนิเผานาํเขา้จากตา่งประเทศกระเบือ้ง
แผ่นหนา ผวิค่อนข้างเรยีบ มลีวดลายธรรมชาติ
เล็กน้อย ซึ่งแตกต่างจากกระเบื้องดินเผาอีก 
2 ชนดิ มสีทีีส่มํา่เสมอเทา่กันทกุแผ่น แข็งแกรง่
ทนทาน ไมแ่ตกหกังา่ย มาพรอ้มคณุสมบตักินันํา้ 
กันซึม โดยไม่ต้องทานํ้ายาเคลือบซํ้าสะดวก 
ใชง้านงา่ย ตอบโจทยท์กุการใช้งาน ไมว่า่จะนาํ
ไปตกแตง่ผนงั หรือปูพ้ืน ไดห้ลากหลายสไตล์
ตามความต้องการ

3. กระเบื้องดินเผา

นําเข้าจากต่างประเทศ
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สีธรรมชาติ คัดพิเศษ นําเข้า

ของกระเบื้องดินเผาทั้ง 3 ชนิดของกระเบื้องดินเผาทั้ง 3 ชนิด
เปรียบเทียบสี และผิว

ของกระเบื้องดินเผาทั้ง 3 ชนิดของกระเบื้องดินเผาทั้ง 3 ชนิด
เปรียบเทียบการดูดซึมนํ้า

สีธรรมชาติ คัดพิเศษ นําเข้า

ซึมไว ซึมช้ากว่าสีธรรมชาติ

VSVS

หลังหยดนํ้าทันที

หลังจากซับนํ้าออก

กันนํ้า ไม่ซึม
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สีธรรมชาติ คัดพิเศษ นําเข้า

ของกระเบื้องดินเผาทั้ง 3 ชนิดของกระเบื้องดินเผาทั้ง 3 ชนิด
เปรียบเทียบสี และผิว

“หลังทานํ้ายาเคลือบเงาทันที”“หลังทานํ้ายาเคลือบเงาทันที”

ทันทีทันที

นํา้ยาเคลือบเงาใสกันซึม รุ่น A100

สีธรรมชาติ คัดพิเศษ นําเข้า

ของกระเบื้องดินเผาทั้ง 3 ชนิดของกระเบื้องดินเผาทั้ง 3 ชนิด
เปรียบเทียบสี และผิว

นํา้ยาเคลือบเงาใสกันซึม รุ่น A100

“หลังทานํ้ายาเคลือบเงา 1 ชม.”“หลังทานํ้ายาเคลือบเงา 1 ชม.”

1H1H
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สีธรรมชาติ คัดพิเศษ นําเข้า

ของกระเบื้องดินเผาทั้ง 3 ชนิดของกระเบื้องดินเผาทั้ง 3 ชนิด
เปรียบเทียบสี และผิว

“หลังทานํ้ายาเคลือบเงารอบที่ 2 16 ชม.”“หลังทานํ้ายาเคลือบเงารอบที่ 2 16 ชม.”

16H16H

นํา้ยาเคลือบเงาใสกันซึม รุ่น A100

       โดยปกติแล้ว นํ้ายาเคลือบผนัง เคลือบเงา กันซึม กันความช้ืน จะแห้งสนิท หลังจากผ่านไป
ประมาณ 12 – 24 ชม. ขึ้นอยู่กับผิวของกระเบ้ือง หากมีการดูดซึมมาก อาจต้องทา 3 รอบขึ้นไป
เพ่ือให้ได้ผิวที่เงางาม หากไม่ชอบให้ผนังเงา สามารถเลือกซ้ือนํ้ายาสูตรด้านได้ครับ ทาแล้วผิวของ
กระเบื้องดินเผาจะมีสีสันที่เป็นธรรมชาติเหมือนเดิม
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       หลายคนคงคุ้นเคยกับ “ กระเบื้องดินเผา ” ที่มีสีส้ม สีแดงอิฐ หรือสีส้มอิฐแล้วแต่ใครจะเรียก 
ซึ่งเป็นสีเฉพาะตัวที่เกิดจากการนําดินเหนียวผสมนํ้าแล้วนําไปเผาตามกระบวนการจนได้ผลลัพธ์อันเป็น
เอกลกัษณ ์แตใ่ครจะรู้ว่าดินเผายงัมสีเีทาท่ีเกดิจากการเผาดนิเหนยีวในเตาเผาแบบโบราณโดยใชค้วามรอ้น
จากไม้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ของจีนมานานนับพันปี โดยถูกใช้ปูพ้ืนบนถนนเก่าแก่ในกรุงปักกิ่ง 
จนกระทั่งมีการทดลองสร้างสีของดินเผาที่แตกต่างออกไปด้วยการเติมเมทัลออกไซด์ และดินเหนียว
ประเภทอื่น ๆ ร่วมด้วย เพ่ือสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการใช้งาน และการออกแบบตกแต่ง
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สําหรับกระเบื้องดินเผา อีกประเภทที่คุ้นชิน 
คงนึกถึง กระเบื้องดินเผา สําหรับมุงหลังคา
วัดหรือโบสถ์ ที่มักมีสีสันสดใสอย่างสีแดง 
เหลือง นํ้าเงิน เขียว ฯลฯ และมาพร้อมความ
มนัวาวอันเกิดจากการเคลอืบส ีหากแต ่กระเบือ้ง
ดินเผาปูพ้ืน หรือ กระเบื้องดินเผาแปะผนัง ที่
เป็นผิวธรรมชาติเองก็ได้มีการพัฒนาให้มีสี
ทีห่ลากหลายมากกว่าแค่สสีม้ ด้วยการผสมสลีง
ไปในเนื้อดินจนเกิดเป็นเฉดสีที่หลากหลาย 
ดูแปลกตา เช่น สีช็อกโกแลต สีเบอร์กันดี 
สีไลท์เรด สีคาปูชิโน่ และสีเทา เพ่ือเพ่ิมทาง
เลอืกในการสรา้งสรรคไ์อเดยี และเพ่ิมความ
สนกุสนานในการออกแบบ

       เมื่อตัวเลือกมีเพ่ิมขึ้น การสร้างสรรค์
ให้เกิดแพทเทิร์นใหม่ ๆ ย่อมตามมา ไม่ว่าจะ
เป็นการปูแบบไลส่ ี(Gradiant) หรอื การสรา้ง
ลวดลาย (Pattern) หรือจะเป็นการมิกซ์สีที่
ต่างกันเข้าไว้ด้วยกัน (Random) รวมถึง
สร้างสรรค์การตกแต่งในมู้ดแอนด์โทนใหม่
ที่ยังคงให้ผิวสัมผัส และอารมณ์ของดินเผา
ทั้งในส่วนของพ้ืน และผนังเกิดเป็นสเปซที่ดู
มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ประกอบกับ 
กระเบื้องดินเผา ขนาด ท่ีมีให้เลือกใช้ตั้งแต่ 
8x8 นิ้ว, 12x12 นิ้ว, 4x8 นิ้ว ไปจนถึง
กระเบื้อง 6 เหลี่ยมคล้ายลายรังผึ้ง ช่วยให้คุณ
นําไปต่อยอดลวดลายในแบบของตัวเองได้
อย่างไม่จําเจ
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“เปลี่ยนพ้ืนครัวธรรมดาให้ดูมิติมากขึ้นด้วย
กระเบื้องดินเผาปูพ้ืน 6 เหลี่ยม ช่วยให้ห้อง
ครัวกลายเป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่แห่งความสุขของ
บ้านได้ง่าย ๆ”

ที่มา Thenordroom

“ใช้กระเบื้องดินเผาแปะผนัง สองสีมาตัดกัน
ทําให้ผนังดูไม่สูงจนเกินไป โดยเลือกสีที่ล้อกัน
กับการตกแต่งด้วยไม้ที่ช่วยเพ่ิมความอบอุ่น”

ที่มา Carmeladesigns



       “กระเบือ้งดนิเผาแปะผนัง” เป็นอกีทางเลือกหนึง่สาํหรับคนทีช่อบตกแตง่ หรอืรโีนเวทบา้น อาคาร 
สามารถเปลี่ยนผนังธรรมดา ๆ ให้น่าหลงใหล และเพ่ิมเสน่ห์ให้กับผนังของคุณได้ โดยไม่ต้องทุบผนัง
แล้วก่อใหม่ให้ยุ่งยาก แถมสิ้นเปลืองงบประมาณ วันนี้พ่ีอิฐเลยอยากจะชวนทุกคนมาดู “5 ข้อดีของ
การใชก้ระเบือ้งดนิเผาแปะผนงั” ทีจ่ะทาํใหค้ณุอยากใชก้ระเบือ้งดนิเผาแปะผนงัมากขึน้ ซึง่จะมีขอ้ดอีะไร
บ้างนั้นตามพ่ีอิฐมาดูในบทความนี้ได้เลยครับ
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กระเบื้องดินเผาแปะผนัง มีความหนา 1 ซม. 
นํ้าหนัก 0.20 – 0.40 กิโลกรัม/แผ่น จึง
เหมาะทีจ่ะนาํมาใช้ในการรโีนเวท หรอืตกแตง่ผนัง 
โดยไม่ต้องก่อผนังใหม่ สามารถเข้าได้กับทุก
สไตล์ตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ลอฟท์ สไตล์
โมเดิร์น หรือสไตล์อื่น ๆ ตามความต้องการ 
ยิ่งใช้คู่กับ กาวซีเมนต์ตราจระเข้ รุ่นสีทอง
(อัตราส่วนผสมตวงกาวซีเมนต์ จระเข้ทอง 
20 กก. (1 ถุง) ตอ่ นํา้ 5.60 ลติร / ตวงกาว
ซีเมนต์ จระเข้ทอง 2.7 ส่วน ต่อ นํ้า 1 ส่วน 
โดยปรมิาตร) ยิง่ชว่ยเพ่ิมความแขง็แรง เพราะ
รองรับการใช้งานด้านทานต่อแรงสั่นสะเทือน 
และมคีณุสมบตัยิดึเกาะสงูพิเศษ ผนงัสวย ๆ 
จะได้อยู่กับคุณไปนาน ๆ ผู้ผลิต ยังผลิต
กระเบื้องดินเผาที่มีนํ้ายาเคลือบกันซึมในตัว 
เพ่ือความสะดวกสบายในการใช้งาน

กระเบื้องดินเผาแปะผนัง นั้นเหมาะกับทุก
สภาพ อากาศ ทนแดด ทนฝน และลดความ
ร้อนจากภายนอกได้ค่อนข้างดี ทําให้อากาศ
ภายในห้องและตัวอาคารเย็นสบาย ไม่ร้อน
อบอ้าว และสามารถใช้ตกแต่งได้ทั้งภายใน
และภายนอกตวับา้นและตัวอาคาร การตกแตง่
ผนังภายในเช่น ผนังห้องนอน ห้องนั่ง
เล่น ห้องครัว การตกแต่งผนังภายนอก 
เช่น ผนังอาคารภายนอกของโรงแรม ร้าน
อาหาร 
Tip ควรทานํ้ายาเคลือบผนังด้วย จระเข้เอ็ม

-คิลสูตรนํ้า (อัตราการครอบคลุม พ้ืนทีป่ระมาณ 

35-40 ตารางเมต/แกลลอน/เท่ียว ขึน้อยูก่บั

ประเภทและสภาพของพ้ืนผวิ) จะช่วยป้องกันผนัง

ของคุณจากเชื้อรา และตะไคร่น้ํา เพ่ือความสวย

ที่ยาวนาน

2. สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

1. สามารถแปะทับผนังเดิมได้

ตัวอย่างการใช้งานภายนอก

ตัวอย่างการใช้งานภายใน

หนา 1 ซม.

ด้วยความหนา 1 เซนติเมตร
นํา้หนัก 0.20 - 0.40 กิโลกรัม/แผ่น

จึงสามารถแปะทับผนังเดิมได้
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กระเบื้องดินเผาปะผนังมีสีส้มอมนํ้าตาล 
เป็นธรรมชาติ ให้ความรู้สึกคลาสสิก อบอุ่น 
แต่ในขณะเดียวกันก็มีเรียบหรู ดูเท่ ขึ้นอยู่
กบัการนาํไปตกแตง่ ซึง่สามารถเขา้ไดก้นักบั
ทุกสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสไตล์โมเดิร์น คลีน ๆ 
สไตล์ลอท์ฟ ดิบ ๆ สไตล์ทรอปิคอล แบบ
ธรรมชาติเขตโซนร้อน หรือสไตล์ลักซูรี จึง
ไม่น่าแปลกใจที่บรรดารีสอร์ท หรือโรงแรม
มักจะนิยมนํากระเบ้ืองดินเผาแปะผนังไปใช้
ตกแต่งสถานที่เพ่ือให้ดูสวยงาม

เพ่ือให้ง่ายต่อการดูแลควรใช้นํ้ายาเคลือบผิว

กระเบือ้งตรา จระเข้ A100 เพราะมคีณุสมบตัิ

เพ่ิมความเงางาม ป้องกันนํ้า และสิ่งสกปรก

ซึมเข้าสู่พ้ืนผิว ช่วยให้พ้ืนผิวดูใหม่อยู่เสมอ 

เหมาะสมสําหรบัทัง้งานภายนอกและงานภายใน

จึงเป็นส่วนที่ทําให้การทําความสะอาดสะดวก

มากขึ้น หมดกังวลเรื่องการทําความสะอาด

จากคราบต่าง ๆ แถมยังทําให้อายุการใช้งาน

นั้นยาวนั้นขึ้นอีกด้วย

4. ดูแลรักษาง่าย

3. กระเบื้องดินเผาแปะผนัง เข้าได้กับ
ทุกสไตล์ตกแต่ง

สไตล์โมเดิร์น

สไตล์ทรอปิคอล สไตล์ลอท์ฟ

สไตล์ลักซูรี

ก่อนทา

หลังทา

ทานํ้ายาเคลือบผิว จระเข้A100
สูตรเคลือบเงา-กันนํ้าTip
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5. มีหลายขนาด และหลายรูปทรงให้เลือกใช้

กระเบื้องแปะผนัง 10x10 ซม. กระเบื้องดินเผาแปะผนัง 5x20 ซม. กระเบื้องดินเผาแปะผนัง 7x23 ซม.

กระเบื้องแปะผนัง 1x6x16 ซม. กระเบื้องดินเผาแปะผนัง 10x20 ซม. กระเบื้องแปะผนัง 1x5x15 ซม.

รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า และสี่เหลี่ยมจัตุรัส
เลือกใช้ได้มากกว่าหนึ่งขนาดเพ่ือให้เกิดแพทเทิร์นใหม่ ๆ ไม่ซํ้าใคร



      “กระเบื้องแปะผนัง” หรือ “กระเบื้องดินเผาแปะผนัง” อีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับคนที่ชอบผนังอิฐ
กอ่โชวแ์นว ด้วยส ีและรูปลกัษณท์ีค่ลา้ยกบัอฐิแดง แต่มผีวิสมัผสัทีเ่รยีบเนยีนกวา่ ทาํใหก้ระเบือ้งดนิเผา
เป็นทีน่มิยมนาํไปใชใ้นการตกแตง่ผนงัเชน่กนั ซึง่สามารถตกแตง่ไดห้ลากหลายสไตลต์ามความตอ้งการ 
ทัง้สไตลล์อฟท ์สไตลอ์งิลชิ สไตลโ์มเดริน์ และปูได้ทัง้ภายใน และภายนอก ช่วยเสรมิลกูเลน่ และความ
สวยงามให้กับผนัง พ่ีอิฐจึงอยากจะแชร์วิธีปูกระเบื้องด้วยตัวเอง พรอ้มวธิกีารตรวจรบังานปูกระเบือ้ง
จากช่าง ซึ่งจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนั้นตามไปดูกันเลย
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รอบรูเ้รือ่งวธิปูีกระเบือ้งดนิเผาแปะผนัง



      วิธีการปูกระเบื้องแบบเปียก หรือเรียกอีกอย่างว่า “ปูนขี้หนู” คือ การนําปูนซีเมนต์ ทราย นํ้า 
มาผสมกัน แล้วเทราดลงไปเพ่ือปรับระดับ โดยต้องขึงเชือกหาแนวดิ่ง และแนวฉากของกระเบื้องใน
แถวแรกกอ่นทีจ่ะปูกระเบือ้ง เพ่ือควบคมุแนวกระเบือ้งใหร้ะยะของแนวทีปู่สลบัเทา่กนัโดยตลอดทัง้ผนงั
หลังจากนั้นจึงกดแผ่นกระเบื้องลงไป ระวังไม่ให้เกิดโพรงอากาศ

      และระหว่างที่ทําการปูกระเบื้องอยู่นั้น จะต้องหมั่นซับทําความสะอาดนํ้าของปูน เพ่ือไม่ให้เกิด
คราบสกปรกบนกระเบื้อง ซึ่งวิธีการปูกระเบื้องแบบเปียกนี้นิยมกันอย่างมากในหมู่ช่างก่อสร้าง และ
มักใช้กับงานปูกระเบื้องพ้ืนมากกว่าผนัง เพราะสามารถทําได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

      ข้อเสียของการปูกระเบ้ืองแบบเปียก คือ กระเบื้องอาจเกิดการยุบตัว ไม่ได้ระดับ หรือหลุดร่อน 
เนือ่งจากการผสมปูนทีไ่มไ่ดอ้ตัราสว่นทีเ่หมาะสม เชน่ การผสมทรายมากเกนิไป หรอืผสมนํา้นอ้ยเกนิไป 
ทําให้ปูนแห้ง และหดตัวไว ไม่เกาะกับผิวกระเบื้อง

รอบรู้เรื่องวิธีปูกระเบื้องดินเผาแปะผนัง 16

วิธีการปูกระเบื้องแบบเปยกวิธีการปูกระเบื้องแบบเปยก1

ข้อดี : ปูได้สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก
ข้อเสีย : กระเบื้องอาจเกิดการยุบตัว ไม่ได้ระดับ หรือหลุดร่อน เนื่องจากการผสมปูนที่ไม่ได้
อัตราส่วนที่เหมาะสม



      วิธีปูกระเบื้องแบบซาลาเปา เริ่มจากการนํากระเบื้องไปแช่นํ้าให้อิ่มตัว นําขึ้นมาแล้วใช้ปูนกาว หรือ
ปูนทรายโปะไปที่หลังกระเบื้องคล้ายลูกซาลาเปา แล้วนําไปกดทับกับพ้ืน หรือผนัง ที่เป็นผิวปูนหยาบ 
ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถทําได้ง่าย สะดวก รวดเร็วที่สุด แต่เป็นวิธีแบบเก่าที่ไม่เหมาะสม และพ่ีอิฐไม่แนะนํา
ให้ทํานะครับ

      เพราะการปูกระเบื้องแปะผนังแบบซาลาเปานั้น มีข้อเสียอยู่มากพอสมควร เช่น การสะสมของ
ความชื้น เนื่องจากวิธีนี้จะทําให้ตัวปูนติดไม่สมํ่าเสมอทั่วทั้งแผ่น จึงเกิดช่องว่างรอบ ๆ ขอบกระเบื้อง 
สง่ผลให้กระเบือ้งเกดิความเสยีหาย หลดุรอ่นออกมาไดท้ัง้แผน่ หรอืทาํใหนํ้า้ซมึผา่นได ้และอาจทาํใหเ้กดิ
การแตกร้าว จากแรงกดทับ เนื่องจากใต้พ้ืนผิวกระเบื้องไม่มีปูนรองรับ

      ในกรณีที่ไม่ได้ปูกระเบื้องเอง คุณสามารถตรวจสอบว่าช่างใช้วิธีปูกระเบื้องแบบซาลาเปาหรือไม่ 
ไดโ้ดยการเคาะทดสอบเสยีง หากมเีสียงกลวง ๆ แสดงวา่บรเิวณใต้กระเบือ้งแผน่นัน้ไมม่ปูีนยดึติดอยู ่
ควรให้ช่างแก้ไขทันที เพราะภายหลังจากการปูกระเบื้อง 1 อาทิตย์ ปูนจะยังเซ็ตตัวได้ไม่แข็งมาก จึง
พอที่จะรื้อ และทําการปูใหม่ได้
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วิธีการปูกระเบื้องแบบซาลาเปาวิธีการปูกระเบื้องแบบซาลาเปา2

ข้อดี : ปูง่าย ขั้นตอนน้อย สะดวกรวดเร็ว
ข้อเสีย : ผนังไม่แข็งแรงจากปูนที่ใช้ปูไม่เต็มพื้นที่ ทำให้เกิดโพรงใต้แผ่นกระเบื้อง เป็นจุดเก็บ
ความชื้น และเชื้อรา และอาจทำให้กระเบื้องดินเผาหลุดร่วงออกทั้งแผ่น



      วิธีการปูกระเบ้ืองด้วยปูนกาว เป็นวิธีที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในยุคนี้ เพราะปูนกาว เป็นปูนซีเมนต์ที่
ผสมสารช่วยเพ่ิมการยึดเกาะชนิดใดชนิดหนึ่งสําเร็จมาจากโรงงาน ในอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุด
สําหรับงานแต่ละชนิด มีค่าการยึดเกาะสูง จึงไม่ค่อยพบปัญหาการแตกร้าว หรือหลุดร่อนหลังการปู
กระเบื้อง สามารถใช้ปูทับบนพ้ืนผิวต่าง ๆ ได้ เช่น ซีเมนต์ คอนกรีต พลาสติก PVC ไม้แท้ ไม้เทียม 
กระเบื้องเก่า โดยท่ียังคงคุณสมบัติการติดยึดที่หนาแน่นอยู่ ซึ่งเป็นวิธีปูกระเบื้องที่พ่ีอิฐจะมาแนะนํา
ในวันนี้นั่นเองครับ
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3.  วิธีปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ หรือปูนกาว

อุปกรณ์ที่ใช้ในการปูกระเบื้องผนัง

วิธีการปูกระเบื้อง
ดวยกาวซีเมนต หรือปูนกาว

วิธีการปูกระเบื้อง
ดวยกาวซีเมนต หรือปูนกาว3

ข้อดี : เป็นปูนซีเมนต์ที่ผสมสารที่มีค่าการยึดเกาะสูง มีขั้นตอนการปูที่เหมาะสม ทำให้
กระเบื้องยึดเกาะได้ดี ไม่มีโพรงใต้กระเบื้อง
ข้อเสีย : ขั้นตอนในการปูค่อยข้างเยอะ

กระเบื้องดินเผา

ปูนซีเมนต์กาว

เกรียงหวี ตลับตีเส้น กาวยาเเนว

ค้อนยาง ลูกหมูตัดกระเบื้อง ที่ปั่ นปูน



        ควรฉาบพ้ืนที่ผนังให้เรียบตรง ได้ดิ่ง ได้ฉาก ไม่โน้มเอียง เว้าเข้า หรือนูนออก เสร็จแล้วต้อง
ขีดผิวผนังให้เป็นรอย ทําผิวหน้าลายเพ่ือการยึดเกาะของกระเบื้อง เมื่อปล่อยให้ปูนเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้ว 
จึงทําความสะอาดผนังอีกครั้งก่อนทําการปูกระเบื้อง
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การเตรียมพ้ืนผิวผนังก่อนปูกระเบื้อง

ขั้นตอนการปูกระเบื้องผนังผนังด้วยปูนกาว

1. ทําความสะอาดผนัง ด้วยการใช้นํ้าสะอาดรดที่ผนัง 
หรือใช้ฟองนํ้าชุบนํ้าสะอาด เช็ดผนัง เพ่ือขจัดฝุ่น และ
สิ่งสกปรกต่าง ๆ ออก

2. ลองวางแผ่นกระเบื้องทาบลงบนผนัง เริ่มจาก
จุดที่ต้องการจะปู หรือจุดที่คุณถนัด แล้วใช้ดินสอ
วาดล้อมกรอบตามรูปทรงกระเบื้องดินเผา เลื่อน
กระเบื้องมาด้านข้าง กะระยะห่างของกระเบื้องตาม
ความต้องการ โดยต้องไม่ตํ่ากว่า 3 มม. แล้วใช้
ดินสอวาดล้อมรอบอีกครั้ง เป็นการกําหนดระยะ
ของการยาแนว

3. ตีเส้นสร้างแนวปูกระเบื้องผนังด้วยตลับตีเส้น 
เพ่ือให้การปูกระเบื้องเป็นตรงตามแนวที่กําหนดไว้

2

3

1
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MORTAR
ปูนทนไฟ

4
4. ผสมปูนกาว กับนํ้าตามสัดส่วนข้างบรรจุภัณฑ์ ใช้ที่
ป่ันปูนป่ันให้ส่วนผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียว พยายาม
คาํนวณการใชง้านให้พอดวีา่จะสามารถใชห้มดภายในหนึง่
ชั่วโมงได้หรือไม่ หากนานกว่านั้นปูนกาวจะแห้ง และไม่
ได้ประสิทธิภาพ

5. ใช้เกรียงหวีปาดปูนลงบนผนัง และหลังแผ่นกระเบ้ือง
ให้เป็นเส้นตรง ไม่ปาดไปมา จะช่วยไล่อากาศออกจาก
กระเบื้องได้ง่ายขึ้น และควรเลือกแนวปาดที่ระยะสั้น
ที่สุด โดยให้มีเนื้อปูนอยู่บนแผ่นกระเบื้องประมาณ 5 
มิลลิเมตร

6. แปะกระเบื้องตามระยะที่กําหนดไว้ แล้วใช้ค้อนยาง
เคาะเบา ๆ ให้กระเบื้องติดแน่นสนิท

5

ปาดเปนเสนตรง ปาดไปมา

6
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7. จัดปรับแนวให้ตรงก่อนที่ปูนกาวจะแห้ง และทิ้งไว้
ประมาณ 1 วัน เพ่ือให้ปูนกาวเซ็ตตัว และยึดเกาะ
กระเบื้องกับผนัง

8. ผสมปูนยาแนว ฉาบลงในร่องระยะห่างของ
กระเบื้องให้เต็ม ทิ้งไว้ใหพอหมาด เช็ดคราบ
ส่วนเกินออกด้วยฟองนํ้าชุบนํ้า จนร่องยาแนว
เรียบสนิท

7

8

ข้อแนะนํา : ทานํ้ายาเคลือบผนังกันเชื้อรา และตะไคร่นํ้าทับอีกครั้ง เพ่ือปกป้องผนังจากสิ่งสกปรก 
และความชื้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผนังสวยขึ้นได้ เพราะนํ้ายาเคลือบผนังนั้นมีหลายสูตร รวมถึง
สูตรเงา เมื่อทาเคลือบแล้วก็จะได้ผนังอิฐโชว์แนว จากกระเบื้องแปะผนังที่เงาสวย
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          ควรปูกระเบื้องผนัง หรือกระเบื้องยาวเป็นลายตรง หรือลายปูอิฐแบบ 1:3 หรือ 1:4 ให้ตัว
กระเบือ้งเยือ้งกนัเลก็นอ้ย โดยหลกีเลีย่งการปูกระเบ้ืองผนงัดว้ยลายปูอิฐแบบ 1:2 เพราะโดยธรรมชาติ
กระเบื้องแปะผนัง หรือกระเบื้องแผ่นยาวอาจจะมีความโค้งของกระเบื้องเล็กน้อย หากปูแบบ 1:2 จะ
ทําให้เกิดโอกาสที่พ้ืนผิวจะไม่เรียบเสมอกันได้

แพทเทิร์นในการปูกระเบื้องผนัง

1 2 3

1 2 3

1 2 3

ปูแนวตรง ลายปูกระเบื้องก่อผนัง 1:3 

1 2

1 2

1 2

ลายก่อผนังแบบ 1:2

การปูกระเบื้องขนาดยาว เช่น ขนาด 5x15, 6x16 หรือ 7x23
ควรปูแนวตรง หรือ ถ้าปูลายก่อผนัง ก็ควรปูแบบ 1:3 ไม่ควรปูแบบ 1:2 

สูตรการคํานวณหาพ้ืนที่การใช้กระเบื้องแปะผนัง    

= ( ความยาวของผนัง x ความสูงของผนัง ) – 
  ( พ้ืนที่ประตู+หน้าต่าง+ช่องเปิดต่างๆ )

= พ้ืนที่ที่ต้องใช้กระเบื้องก่อผนัง

ตัวอย่าง

ผนงัยาว 6 ตารางเมตร และมีความสูง 3 ตารางเมตร

= 6 x 3

= 18 ตารางเมตร

มีพ้ืนที่ประตู 2 ตารางเมตร และพ้ืนที่หน้าต่าง 1.08 
ตารางเมตร

พ้ืนที่ปูทั้งหมด = 18 – ( 2 + 1.08 )

พ้ืนที่ที่ต้องปูกระเบื้อง = 14.92 ตารางเมตร
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          โดยปกติแล้วกระเบื้องดินเผาจะจําหน่ายเป็นกล่อง และแต่ละรุ่นจะมีจํานวนการใช้ต่อ 1 
ตารางเมตรบอกไว้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่ามีพ้ืนที่เท่าไหร่ก็ง่ายแล้วครับ สามารถซื้อจํานวนกล่อง
ตามจํานวนพ้ืนที่ได้เลย แต่ควรซื้อเกินไว้สัก 1 – 2 กล่องนะครับ เผื่อการเสียหาย แตกหัก และการ
ซ่อมแซมเพ่ิมเติมในภายหลัง แต่ถ้าหากที่ข้างกล่องไม่ได้บอกจํานวนการใช้ต่อตางรางเมตรไว้ คุณ
สามารถคํานวณจํานวนการใช้งานได้จากสูตรต่อไปนี้ครับ

           จํานวนการใช้งานของกระเบ้ืองดินเผา ขนาด 1x6x16 ซม. ต่อ 1 ตารางเมตร จึงเท่ากับ 
99.56 แผ่น ซึ่งเป็นจํานวนโดยประมาณ ที่สามารถปัดขึ้น ปัดลงได้ ตามการพิจารณา

สูตรการหาจํานวนการใช้งานใน 1 ตารางเมตร

นําความสูงของกระเบื้องดินเผา+ชักร่อง x 
ความยาว+ชักร่อง / 10,000 

ตัวอย่าง

กระเบือ้งดนิเผา ขนาด (กว้างxยาวxสงู) 1x6x16 ซม. 
ชกัรอ่ง 2 มม.

          = 6.2×16.2

          = 100.44

          = 10,000 / 100.44

          = 99.56 

ตัวอย่างจํานวนในกล่องกระเบ้ือง

16 ซม.

6 
ซม.

1 
ซม. 



        ดไูอเดยีการก่อกระเบ้ืองดินเผาตกแตง่ผนงักนัมาเยอะแลว้ วนันีเ้ราลองมาดกูารนาํกระเบือ้งดนิเผา
ไปปูพ้ืนกนับา้งดีกวา่ กับ “6 แพทเทร์ินสดุฮติ ในการใชก้ระเบือ้งดนิเผาปูพ้ืน” บอกเลยวา่แตล่ะแพทเทริน์
นัน้สามารถทาํตามกนัไดง้า่ย ๆ แถมราคากระเบือ้งดนิเผาปูพ้ืนยงัแสนถกู มาพรอ้มกบัความสวยงามจาก
สี และผิวสัมผัส ที่จะช่วยเพ่ิมเสน่ห์ และลูกเล่นให้กับสถานที่นั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการนํากระเบื้องดินเผาไป
ปูพ้ืนในสวน หรือปูเป็นลานกว้าง ซึ่งแต่ละแพทเทิร์นจะมีรูปแบบอย่างไรบ้าง ตามพ่ีอิฐมาเลยครับ

6 แพทเทิร์นสุดฮิต ในการใช้กระเบื้องดินเผาปูพ้ืน 24

แพทเทิร์นสุดฮิต6 ในการใช้กระเบื้องดินเผาปูพ้ืน



6 แพทเทิร์นสุดฮิต ในการใช้กระเบื้องดินเผาปูพ้ืน 25

แพทเทิร์นยอดนิยมที่ใช้ในการปูพ้ืน ลักษณะคล้าย
ก้างปลา ทําได้โดยการปูกระเบื้องดินเผาปูพ้ืนในแนว
นอน ประกบชิดกับกระเบื้องดินเผาปูพ้ืนในแนวตั้ง 
เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก 90 องศา ปูแบบนี้สลับกันไป
เรื่อย ๆ ก็จะได้พ้ืนตามแบบในรูป

90 Degree
Herringbone
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แพทเทิร์นนี้อยู่ในตระกูล Herringbone เช่นกัน เป็น
แพทเทร์ินปพ้ืูนลายกา้งปลา แตกต่างกบั 90 Degree 
Herringbone ตรงทีก่ระเบือ้งดนิเผาปพ้ืูนทีป่ลูงไป 
จะไม่ได้ปูในลักษณะสามเหลี่ยมหน้าจั่ว แต่จะปูให้ลาด
เอียงลงเล็กน้อย แบบกางมุม 45 องศานั่นเอง

45 Degree
Herringbone
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การปูกระเบื้องดินเผาในแพทเทิร์นนี้ มีรูปแบบ
เหมือนกับการก่อผนังอิฐแดงทั่วไป ปูได้ง่าย ไม่มี
อะไรซับซ้อน เพียงวางกระเบื้องดินเผาเรียงต่อกัน
ไปเรื่อย ๆ เมื่อขึ้นแถวใหม่ก็ปูสลับแนวกับแถวด้าน
ลา่ง เทา่นีก้ไ็ดแ้พทเทริน์ปกูระเบือ้งดนิเผาสวย ๆ แลว้

Stretcher
Bond
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รูปแบบ และวิธีปูกระเบื้องดินเผา เหมือนกับ
แพทเทิร์น Stretcher Bond เลยครับ แตกต่างที่
แพทเทิร์นนี้จะปูโดยการวางกระเบื้องดินเผาในแนว
เฉียง ทํามุมประมาณ 45 องศา ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
แพทเทิร์นสําหรับคนที่ไม่อยากปูแบบธรรมดาเกินไป 
แต่ก็ไม่ชอบทําอะไรที่ซับซ้อน 45 Degree 
Stretcher Bond น่าจะตอบโจทย์มากที่สุด

45 Degree
Stretcher
Bond
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แพทเทริน์นีเ้ปน็การปพ้ืูนทีง่า่ยทีส่ดุ ไม่มอีะไรซบัซ้อน 
เพียงเลือกกระเบื้องดินเผาปูพ้ืนที่ชอบ แล้วปูเรียง
ตอ่กนัลงบนพ้ืนได้เลย โดยไมต่อ้งกังวลเรือ่งรปูแบบ
ว่าจะปูผิดหรือไม่ นอกจากนี้การปูพ้ืนรูปแบบ Stack 
Bond ยงัมีความแข็งแกรง่ ทนต่อแรงกดทบั หรือ
การสัญจรมากกว่าการปูพ้ืนในรูปแบบอื่น ๆ 
อีกดว้ย

Stack
Bond
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รูปแบบการปูพ้ืน คล้ายการสานตระกร้า เป็นที่มาของ
คาํวา่ Basket Weave อาจดซูบัซอ้น แตไ่มไ่ดซ้บัซอ้น
อยา่งทีค่ดิ เริม่จากการใชก้ระเบือ้งดนิเผาปูพ้ืน 2 
แผน่ ต่อกันในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ จากนั้นปู
กระเบื้องดินเผาปูพ้ืน 2 แผ่น ซ้อนกันในแนวที่ตรง
ข้ามกับกระเบื้องดินเผาปูพ้ืน 2 แผ่น เช่น หากเริ่ม
ปูในแนวนอนก่อน ถัดมาก็ต้องเป็นแนวตั้ง สลับกัน
ไปเรื่อย ๆ  ซึ่งการปูพ้ืนในลักษณะนี้มีข้อจํากัดในการ
เลือกใช้กระเบื้องดินเผาปูพ้ืน จะต้องเลือกกระเบื้อง
ดินเผาปูพ้ืนที่มีด้านกว้างเป็นครึ่งหนึ่งของด้านยาว 
เช่น กระเบื้องดินเผา ขนาด 1x10x20 ซม. เพราะ
เมือนํากระเบื้องดินเผาปูพ้ืน 2 แผ่น มาปูต่อกัน จะ
ได้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันทุกด้าน

Double
Basket Weave



12 แพทเทิร์น การปูกระเบื้องสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพ่ิมความแปลกใหม่ให้งานพ้ืนผนัง 31

12 แพทเทิร์น
การปูกระเบื้องส่ีเหลี่ยมจัตุรัส
เพ่ิมความแปลกใหม่ให้งานพ้ืนผนัง

12 แพทเทิร์น
การปูกระเบื้องส่ีเหลี่ยมจัตุรัส

      กอ่นหนา้นีพ่ี้อิฐเคยแนะนาํแพทเทร์ิน และการปูกระเบือ้งดนิเผาสีเ่หลีย่มผืนผา้ แต่ถ้าหากอยากปูดว้ย
กระเบื้องดินเผา ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะ จะปูรูปแบบใดได้บ้าง? ถึงจะออกมาสวยดูดีมีสไตล์ 
พ่ีอิฐจึงนํา “12 แพทเพิร์นปูกระเบ้ืองสี่เหลี่ยมจัตุรัส” มาฝากทุกคน เผ่ือมีใครที่กําลังคิดไม่ออก 
จะได้มีไอเดียดี ๆ นําไปทําตามกันได้นะครับ



Any Size

ตัวอย่างกระเบื้อง

10 cm.

10 cm.

20 cm.

20 cm.

30 cm.

30 cm.

One Size Pattern
แพทเทิร์นกระเบื้องขนาดเดียว

12 แพทเทิร์น การปูกระเบื้องสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพ่ิมความแปลกใหม่ให้งานพ้ืนผนัง 32

       เริ่มกันด้วยแพทเทิร์นง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน กับการเลือกใช้กระเบื้องดินเผาสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพียงแค่
ขนาดเดยีว จะเป็นขนาดใดกไ็ด ้ตามความชอบ เช่น ขนาด 10×10 ซม. 20×20 ซม. และ 30×30 ซม. เป็นตน้ 
ซึง่นํามาฝาก 3 รปูแบบดว้ยกัน ไมว่า่จะเป็นการปูเรยีงกนั โดยใหแ้นวของกระเบือ้งตรงกนัทัง้ในแนวนอน 
และแนวตั้ง สําหรับใครที่นําไปปูภายนอกอาคาร อาจเป็นทางเดิน ระเบียง ลานจอดรถ หากอยากเพ่ิม
ลูกเล่นก็สามารถเพ่ิมกรวดล้าง ทรายล้างเข้าไปในปูนสําหรับปูกระเบื้องได้ ก็จะทําให้พ้ืนดูโดดเด่นยิ่งขึ้น

1
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ตัวอย่างกระเบื้อง

10 cm.

10 cm.

20 cm.

20 cm.

30 cm.

30 cm.

One Size Pattern
แพทเทิร์นกระเบื้องขนาดเดียว

Any Size

หรือจะปูสลบัชอ่งฟนัปลาเหมอืนกบัการกอ่ผนงัอฐิแดงแบบทัว่ไป ทีเ่รยีกวา่ Strecher Bond Pattern 
และทีเ่กไ๋ปกวา่นัน้ คอืการปูแบบ 45° Stack Bond ปูโดยเวน้แนวใหต้รงกนั เหมอืนการปูในรปูแบบแรก 
แต่ทแยงมุมประมาณ 45 องศา ก็จะได้พ้ืน หรือผนังที่สวยไปอีกแบบ

ตัวอย่างกระเบื้อง

10 cm.

10 cm.

20 cm.

20 cm.

30 cm.

30 cm.

One Size Pattern
แพทเทิร์นกระเบื้องขนาดเดียว

Any Size

2

3
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ตัวอย่างกระเบื้อง

10 cm.

10 cm.

20 cm.

20 cm.

Two Size Pattern
แพทเทิร์นกระเบื้องสองขนาด

20x20

10x10

เพ่ิมลูกเล่นขึ้นมาอีกนิดด้วยการใช้กระเบื้องดินเผาสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดแตกต่างกัน 2 ขนาด มาปู
ด้วยกันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เลือกปูกระเบื้อง ขนาด 20×20 ซม. โดยมีกระเบ้ืองขนาด 10×10 ซม. ปู
ล้อมรอบ หรือปูกระเบื้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ สลับกับกระเบื้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเล็กเป็น
ครึ่งหนึ่งของขนาดใหญ่ ในรูปแบบทแยงมุม 45 องศา ก็จะได้แพทเทิร์นใหม่ ๆ ที่ไม่ซํ้าจําเจ

ตัวอย่างกระเบื้อง

10 cm.

10 cm.

20 cm.

20 cm.

Two Size Pattern
แพทเทิร์นกระเบื้องสองขนาด

20x20
10x10

4

5
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ตัวอย่างกระเบื้อง

10 cm.

10 cm.

30 cm.

30 cm.

Two Size Pattern
แพทเทิร์นกระเบื้องสองขนาด

30x30 10 10x

6
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ตัวอย่างกระเบื้อง

10 cm.

10 cm. 30 cm.

30 cm.

ตัวอย่างกระเบื้อง

10 cm.

10 cm. 30 cm.

30 cm.

       นอกจากการใชก้ระเบือ้งดนิเผาสีเ่หลีย่มจตุัรสั 2 ขนาด มาปูดว้ยกนัแลว้ กย็งัสามารถใชก้ระเบือ้ง
ดินเผาสี่เหลี่ยมผืนผ้าเข้ามาเพ่ิมความแตกต่างให้กับพ้ืน หรือผนังของคุณได้ เช่น ปูกระเบื้องสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ขนาด 20×20 ซม. 1 แผ่น สลับกับการปูกระเบื้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าท่ีมีความสูงเป็นครึ่งหนึ่ง และ
มคีวามยาวเทา่กนักบัความยาวของกระเบือ้งสีเ่หลีย่มจตัรุสั คอืขนาด 10×20 ซม. ปูซอ้นกนัในแนวนอน 
หรือแนวตั้ง 2 แผ่น สลับต่อกันไปเรื่อย ๆ ก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับ

ตัวอย่างกระเบื้อง

10 cm.

10 cm.

10 cm.

20 cm.

Two Size Pattern
แพทเทิร์นกระเบื้องสองขนาด

20x20

20x20

10x20

10x20

10x20

10x1010x2010x10

7

8 9
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ตัวอย่างกระเบื้อง

10 cm.

10 cm. 20 cm.

20 cm.
10 cm.

20 cm.

ตัวอย่างกระเบื้อง

10 cm.

10 cm. 20 cm.

20 cm.
10 cm.

20 cm.

ตัวอย่างกระเบื้อง

Three Size Pattern
แพทเทิร์นกระเบื้องสามขนาด

       สําหรับใครที่มีงบประมาณ พ่ีอิฐขอแนะนํา Three Size Pattern คือการใช้กระเบื้องดินเผามาก
กวา่ 2 ประเภท และมขีนาดทีแ่ตกตา่งกนัมากกว่า 2 ขนาด มาปูดว้ยกนัตามรปูแบบตา่ง ๆ ทาํใหส้ามารถ
เพ่ิมลวดลายทีห่ลากหลายไดม้ากขึน้
       นอกจากนีก้ารเลอืกใชก้ระเบือ้งดนิเผาท่ีมสีแีตกตา่งกนั กจ็ะชว่ยสรา้งมิติ และเสนห่ใ์หก้บัพ้ืน และ
ผนงัของคณุ เช่น การใชก้ระเบือ้งผวิพิเศษ อยา่งผวิพวงแสด ผวิมันปู หรอืผวิกลบีบัว เขา้มาปูสลบักบั
กระเบือ้งผวิธรรมชาติ ซึง่คุณสามารถออกแบบแพทเทิรน์ของตวัเองได ้และยงัมแีพทเทร์ินอกีมากมายรอ
ใหค้ณุหยบิมาใช้อยูน่ะครบั

20x20

10x20 10x10

20 cm.

20 cm.

10 cm.

10 cm.

10 cm.

20 cm.

20x20
10x20

10x10
20x20

10x20 10x10

10

11 12



ปูกระเบื้องใหม่ ทับกระเบื้องเก่า อย่างไรให้ถูกต้อง? 38

         “ปูกระเบือ้งใหม ่ทบักระเบือ้งเกา่ได้มัย้?” คําถามทีห่ลาย ๆ คนสงสยั อาจเพราะไมถ่กูใจกระเบือ้ง
ลายเดมิ หรือกระเบือ้งเดิมมคีราบฝังลกึ สกปรกจนขจดัไมอ่อก และเกา่เกนิไปไมส่วยงาม แตก่ไ็มอ่ยากเสยี
เวลารือ้กระเบือ้ง เพราะยุง่ยาก แถมอาจต้องใชง้บประมาณเพ่ิมเตมิ การปูกระเบือ้งใหมท่บักระเบือ้งเกา่จงึ
ตอบโจทยปั์ญหานีไ้ด้ดีทีส่ดุ ถ้าอยา่งนัน้เรามาดกูนัดีกวา่วา่วธิปูีกระเบือ้งใหมท่บักระเบือ้งเกา่ทีถ่กูตอ้งนัน้ 
ตอ้งทาํอย่างไรบา้ง

1. ตรวจสอบพ้ืนผิวกระเบื้องเดิม โดยกระเบื้องทุกแผ่นต้องเรียบเสมอกัน ไม่มีรอยแตกร้าว หรือฝุ่น 
คราบไขมัน
2. ในกรณทีีม่กีระเบือ้งชาํรดุ เสยีหาย ควรสกดัแผน่ทีช่าํรดุออก แลว้ปรบัระดบัพ้ืนใหเ้ท่ากบักระเบือ้งแผน่อืน่
3. ทําความสะอาดพ้ืนกระเบ้ืองเดิมให้ปราศจากฝุ่น และคราบไขมัน ที่อาจจะทําให้การปูกระเบื้องใหม่ไม่มี
ประสทิธิภาพและมีโอกาสหลดุรอ่น
4. ในกรณีทีเ่ป็นการปูกระเบือ้งพ้ืน ควรเชด็ช่องวา่งละหว่างประตแูละพ้ืน เพราะเมือ่ปูกระเบือ้งทบัแลว้พ้ืนจะ
มรีะดบัสงูขึน้ประมาณ 2-3 ซม. หากพ้ืนทีไ่มพ่อก็อาจจะตอ้งตดัความยาวของประตอูอกตามขนาดทีเ่หมาะสม
5. ตรวจเชค็ว่ากระเบือ้งเดิมมกีารปูด้วยวิธมีาตรฐานหรอืไม ่ตรวจสอบโดยการเคาะดคูวามแนน่ของซเีมนต์
ใตแ้ผน่กระเบือ้ง ถา้มีเสยีงโปรง่โดยเฉพาะบรเิวณขอบกระเบือ้ง ไมค่วรปูทบั เพราะอาจทาํใหเ้กดิปัญหารัว่ซมึ 
หรอืเกดิการแตกรา้วของกระเบ้ืองตามมาได้

ขั้นตอนการเตรียมพ้ืนผิวกระเบื้องเดิม

“ปูกระเบื้องใหม่ ทับกระเบื้องเก่า”“ปูกระเบื้องใหม่ ทับกระเบื้องเก่า”
อย่างไรให้ถูกต้อง?อย่างไรให้ถูกต้อง?



ปูกระเบื้องใหม่ ทับกระเบื้องเก่า อย่างไรให้ถูกต้อง? 39

    1. เช็ดทําความสะอาดพ้ืนผิวเดิมอีกครั้ง ให้แน่ใจว่าไม่มีฝุ่นผง คราบไขมัน และพ้ืนเดิมต้องแห้ง
ไม่เปียกชื้น

วัสดุอุปกรณ์สําหรับปูกระเบื้องใหม่

ขั้นตอนการปูกระเบื้องใหม่ ทับกระเบื้องเก่า

กระเบื้องใหม่ เกรียงหวี ค้อนยาง ปูนยาแนว

ฟองนํ้าเกรียงยาแนวปูนกาวสําหรับปูกระเบื้อง
ทับกระเบื้องเก่า

1



ปูกระเบื้องใหม่ ทับกระเบื้องเก่า อย่างไรให้ถูกต้อง? 40

     2. ผสมปูนกาวกับนํา้ในอัตราสว่นตามข้อมูลทีร่ะบไุวข้า้งบรรจภุณัฑ์ กวนใหเ้ขา้กนัเป็นเนือ้ครมีเหนยีว 
และพักปูนไว้ประมาณ 15 นาที ให้ปูนกับนํ้าเข้ากันเป็นเนื้อเดียว

     3. ใชเ้กรยีงหวปีาดปูนลงบนพ้ืนกระเบือ้งเดมิ เกลีย่ปูนใหเ้รยีบเป็นเสน้ตรง

2

3



ปูกระเบื้องใหม่ ทับกระเบื้องเก่า อย่างไรให้ถูกต้อง? 41

     4. ปาดปูนลงบนหลงัแผ่นกระเบือ้ง ใชเ้กรียงหวเีกลีย่ใหท้ัว่ เพ่ือเพ่ิมการยดึเกาะ

     5. คอ่ย ๆ ปูกระเบือ้งลงบนพ้ืนกระเบือ้งเดมิทลีะแผน่ และเว้นระยะหา่งระหวา่งกระเบือ้งประมาณ 
2-3 มม. เป็นรอ่งยาแนวกระเบ้ือง ซึง่ข้อดีของการมรีอ่งยาแนวนัน้จะชว่ยไมใ่หก้ระเบือ้งดนักนั ในกรณทีีม่ี
การหดหรอืขยายตวัของปูนกาว

เวนรองยาวแนว 2-3 มิลลิเมตร

2

3



ปูกระเบื้องใหม่ ทับกระเบื้องเก่า อย่างไรให้ถูกต้อง? 42

     6. ใช้ค้อนยางเคาะที่แผ่นกระเบื้องใหม่เบา ๆ เพ่ือเพ่ิมการยึดเกาะที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
ปล่อยให้ซีเมนต์กาวแห้งเป็นเวลา 12-24 ชั่วโมง

     7. ทาํการยาแนวกระเบือ้ง ด้วยกาวยาแนวตามปกติ

4

5



ปูกระเบื้องใหม่ ทับกระเบื้องเก่า อย่างไรให้ถูกต้อง? 43

     ข้อดี : ประหยัดค่าแรง ช่วยร่นระยะเวลาในการดําเนินการ เพราะไม่ต้องทําการรื้อกระเบื้องเก่าออก 
สะดวก สะบาย ไม่มีฝุ่นฟุง้กระจาย และเสียงรบกวน

     ข้อเสีย : อาจเกิดช่องหว่างระหว่างพ้ืนกระเบื้องเดิม และแผ่นกระเบื้องใหม่ ซึ่งหากเป็นกระเบื้องที่
ต้องสัมผัสกับนํ้าหรือความชื้นโดยตรง เช่น พ้ืนกระเบื้องในห้องนํ้า อาจทําให้เกิดนํ้าขังใต้กระเบื้องได้ 
เพราะฉะนั้นจะต้องละเอียดรอบคอบในการปูกระเบื้องใหม่ และเช็คดูไม่ให้มีช่องว่างใต้แผ่นกระเบื้อง

     นอกจากนี้การปูกระเบื้องใหม่ ทับกระเบื้องเก่าจะเป็นการเพ่ิมนํ้าหนักให้กับโครงสร้าง แม้จะไม่มาก 
แต่ก็ไม่ควรไว้วางใจ โดยเฉพาะบ้านเก่าที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ขึ้นไป หากต้องการปูกระเบื้องใหม่ทับ
กระเบื้องเก่า ควรปรึกษาวิศวกรเพ่ือคํานวณการรับนํ้าหนักของโครงสร้างก่อนทําการปูกระเบื้องครับ

     สิง่ทีพ่ี่อฐิอยากแนะนาํเพ่ิมเตมิ คอื ไมค่วรใชป้นูธรรมดาในการปกูระเบือ้งใหมท่บักระเบือ้งเก่าเดด็ขาด 
จะตอ้งใชก้าวซีเมนตส์าํหรบัปทัูบกระเบือ้งเกา่เทา่นัน้ หากใชปู้นซเีมนต ์หรอืปนูกาวธรรมดา การยดึเกาะ
กับผิวกระเบื้องเดิมจะไม่ดีเท่าปูนกาวที่ผลิตมาเพ่ืองานนี้โดยเฉพาะ

ข้อดี-ข้อเสีย ของการปูกระเบื้องใหม่ทับกระเบื้องเก่า 

BEFORE AFTER



ติดต่อได้ที่    info@itdang2009.com

035-301-220 (สํานักงานใหญ่)

035-341-047 (สาขาพระนครศรีอยุธยา2)

035-909-988 (สาขาอโยธยา)

099-146-2009 (สาขาพระนครศรีอยุธยา1)

044-159-899 (สาขาสุรินทร์)

044-918-242  (สาขานครราชสีมา)

LineOA: @ITDANG2009

LineOA : @ITDANG2009ITDANG2009.COM itdang2009

“ศูนย์รวมอิฐ 
มิตรงานก่อสร้าง”

ITDANG2009 CO.,LTD.


