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ผนังก่ออิฐ 

Brick Masonry 

1. ความต้องการทั่วไป 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบควบคมุ

คณุภาพ ในการก่อสร้างงานผนงัก่ออิฐ ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอย่างอิฐท่ีใช้ตามระบใุนแบบ ไมน้่อยกวา่ [2] ก้อน พร้อมรายละเอียดของอิฐ 

และปนูก่อ ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติั  

1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําแผงตวัอย่างผนงัก่ออิฐให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัวิธีการ และฝีมือการก่ออิฐ 

1.4 [ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอย่างอิฐไปทดสอบตามมาตรฐาน มอก. โดยมีผู้ควบคมุงานเป็นผู้ รับรองผลการ

ทดสอบ หรือพิจารณาจากผลทดสอบท่ีเช่ือถือได้ของผู้ผลิต ตามความเห็นชอบของผู้ควบคมุงาน] 

1.5 ผนงัก่ออิฐทัง้หมด หากไมร่ะบคุวามสงูไว้ในแบบ ให้ก่อชนท้องคาน หรือท้องพืน้ หรือชนใต้หลงัคา เพ่ือ

ป้องกนัเสียงผ่านระหวา่งห้อง และเสียงเหนือฝ้าเพดาน เช่น ห้องเคร่ือง ห้องนํา้ และช่องท่อตา่งๆ 

1.6 [ผนงักนัไฟ หากไมร่ะบรุายละเอียดไว้ในแบบ ให้ผู้ รับจ้างเสนอรายละเอียดท่ีเหมาะสมสําหรับระบบการ

ป้องกนัไฟบริเวณก่อชนท้องคาน หรือท้องพืน้ หรือชนใต้หลงัคา เพ่ือผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อน

ดําเนินการ] 

2. ผลิตภัณฑ์ 

2.1 อิฐท่ีใช้สําหรับงานผนงัก่ออิฐทัว่ไป หรือตามระบใุนแบบ ให้ใช้อิฐมอญขนาด [65x140x40 มม.] [ตาม

มาตรฐาน มอก. 77-2545 อิฐก่อสร้างสามญั] ของ [………………..] หรือ [………………..] หรือ 

[………………..] หรือเทียบเทา่ 

2.2 [คอนกรีตบลอ็กสําหรับงานผนงัก่อทัว่ไปภายในอาคาร หรือตามระบใุนแบบ ให้ใช้คอนกรีตบลอ็กขนาด 

[190x390x90 มม.] [ชนิดผิวเรียบ] [ตามมาตรฐาน มอก. 58-2533 คอนกรีตบลอ็กไมรั่บนํา้หนกั] ของ 

[………………..] หรือ [………………..] หรือ [………………..] หรือเทียบเท่า] 

2.3 [คอนกรีตบลอ็กสําหรับงานผนงัก่อทัว่ไปภายนอกอาคาร, [คอนกรีตบลอ็กโชว์แนวสําหรับผนงัรัว้] หรือ

ตามระบใุนแบบ ให้ใช้คอนกรีตบลอ็กขนาด [190x390x90 มม.] [ชนิดผิวเรียบ] [ตามมาตรฐาน มอก. 

57-2533 คอนกรีตบลอ็กรับนํา้หนกั] ของ [………………..] หรือ [………………..] หรือ 

[………………..] หรือเทียบเทา่] 

2.4 [คอนกรีตบลอ็กระบายอากาศตามระบใุนแบบ ให้ใช้ [บลอ็กแบบกนัฝน ลิน้คู]่ [ขนาด 190x390x90 

มม.] ของ [………………..] หรือ [………………..] หรือ [………………..] หรือเทียบเท่า] 
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2.5 [บลอ็กแก้ว (Glass Block) ตามระบใุนแบบ ให้ใช้ขนาด [190x190x80 มม.] [สีใส] [ลาย 

[………………..]] [ตามมาตรฐาน มอก. 1395-2554 บลอ็กแก้วกลวง] ของ [………………..] หรือ 

[………………..] หรือ [………………..] หรือเทียบเท่า] 

2.6 [คอนกรีตบลอ็กมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ (CLC) ขนาด [200x300 มม.], [200x600 มม.] หนา [70], 

[75], [……] มม. ของ [………………..] หรือ [………………..] หรือ [………………..] หรือเทียบเท่า] 

2.7 [วสัดยุาแนวประเภท [โพลียรีูเทน [สีขาว]] สําหรับอิฐแก้ว ของ [………………..] หรือ [………………..] 

หรือ [………………..] หรือเทียบเท่า] 

2.8 ปนูก่อ 

2.8.1 ปนูก่อให้ใช้ปนูก่อสําเร็จรูปมีสารเพิ่มความอุ้มนํา้และสารผสมเพิ่มแรงยดึเกาะของ     

เสือมอร์ต้าร์ ก่อทั่วไป หรือ [………………..] หรือ [………………..] หรือเทียบเท่า 

2.8.2 นํา้ จะต้องใช้นํา้สะอาดปราศจากนํา้มนั กรด ดา่ง เกลือ และพฤกษชาติตา่งๆ ในกรณีท่ีนํา้

บริเวณก่อสร้างมีคณุภาพไมดี่พอ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหานํา้จากท่ีอ่ืนมาใช้ 

2.8.3 สว่นผสมของปนูก่อ ให้ปฏิบติัตามคําแนะนําของผู้ผลิตปนูก่อ โดยได้รับอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน 

2.9 เสาเอน็ คานทบัหลงั เป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ สว่นผสมท่ีเป็นหินให้ใช้หินเกลด็ได้ 

3. การดาํเนินการ 

3.1 การก่ออฐิ 

3.1.1 ทําความสะอาดบริเวณท่ีจะก่ออิฐ ตีเส้นแนวก่อให้ถกูต้องตามแบบ ทําความสะอาดก้อนอิฐ 

[หรือคอนกรีตบลอ็ก] 

3.1.2 เร่ิมก่อโดยใช้ปนูก่อ ก่อไปตามแนวท่ีจะก่ออิฐ [หรือคอนกรีตบลอ็ก] แล้ววางอิฐ [หรือคอนกรีต

บลอ็ก] แถวแรกบนปนูก่อให้ได้แนวระดบั และแนวด่ิง และก่ออิฐ [หรือคอนกรีตบลอ็ก] แถว

ตอ่ไป 

3.1.3 ท่ีมมุผนงัก่ออิฐ หรือผนงัก่ออิฐท่ีหยดุลอยๆ โดยไมติ่ดเสา ค.ส.ล. ไมช่นท้องคาน หรือพืน้ หรือตรงท่ี

ผนงัก่ออิฐติดกบัวงกบประต-ูหน้าต่าง จะต้องมีเสาเอ็น และคานทบัหลงั เสาเอน็ และคานทบัหลงั

ต้องไม่เลก็กวา่ 150 มม. และมีความกว้างเท่ากบัแผ่นอิฐ เสริมด้วยเหล็ก 2 เส้น เส้นผ่านศนูย์กลาง 

6 มม. และมีเหลก็ปลอกลกูโซเ่ส้นผ่านศนูย์กลาง 6 มม. ทกุระยะ 200 มม. เหลก็เสริมเสาเอน็ และ

คานทบัหลงัจะต้องฝังลกึลงในพืน้ หรือคาน หรือเสา ค.ส.ล. ทัง้สองด้าน หรือต่อเช่ือมกบัเหลก็ท่ี

เสียบเตรียมเอาไว้ 

3.1.4 ผนงัก่ออิฐทกุความยาวไมเ่กิน 2.50 ม. จะต้องมีเสาเอน็ และทกุความสงูไมเ่กิน 2.00 ม. จะต้อง

มีคานทบัหลงั 

3.1.5 ผู้ รับจ้างจะต้องติดตัง้ Sleeve เตรียมไว้ในผนงัก่ออิฐ สําหรับงานเดินท่อของระบบตา่งๆ ตาม

ระบใุนแบบของงานระบบนัน้ เช่น งานระบบสขุาภิบาล, ไฟฟ้า, ปรับอากาศ เป็นต้น การติดตัง้
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ต้องทําด้วยความประณีต และมัน่คงแข็งแรง ไมมี่ช่องวา่งของผนงัอิฐโดยรอบ Sleeve ดงักลา่ว 

โดยอดุแตง่ด้วยปนูก่อให้เรียบร้อย 

3.1.6 ผู้ รับจ้างจะต้องเสียบเหลก็เส้นผ่านศนูย์กลาง 6 มม. ขณะเทคอนกรีตโครงสร้างสําหรับงานผนงั

ก่ออิฐ เช่น ข้างเสาท่ีจะก่ออิฐชนทกุระยะตามด่ิงไมเ่กิน 400 มม. ปลายเหลก็ในเสา ค.ส.ล.

จะต้องงอขอ สว่นของเหลก็ท่ีย่ืนนอกเสายาวไมน้่อยกวา่ 300 มม. หรือจะใช้วิธีติดตัง้ด้วย 

Expansion Bolts ในภายหลงั ซึง่จะต้องได้รับการอนมุติัจากผู้ควบคมุงานก่อน 

3.1.7 การก่ออิฐ จะต้องได้แนวระดบั และแนวด่ิง โดยการถ่ายระดบันํา้ขงึเอน็ และใช้ลกูด่ิงอย่างน้อย

ทกุความสงู 500 มม. การก่ออิฐแตล่ะครัง้จะต้องมีความสงูไมเ่กินกวา่ 1.00 ม. และจะต้องทิง้

ไว้อย่างน้อย 3 ชัว่โมง จงึก่อเสริมตอ่ไปได้อีก 1.00 ม. แล้วทําคานทบัหลงั 

3.1.8 ระยะของปนูก่อจะต้องหนาไมน้่อยกวา่ 10 มม. ปนูก่อจะต้องเตม็หน้าแผ่นอิฐ และแตง่แนวให้

เรียบ 

3.1.9 การก่ออิฐชนท้องคาน ค.ส.ล. จะต้องก่ออิฐเว้นไว้ไมน้่อยกวา่ 150 มม. ตลอดแนว ทิง้ไว้อย่าง

น้อย 24 ชัว่โมง จงึทําการก่อเสริมชนท้องคาน โดยการก่ออิฐตามเฉียงได้  

3.1.10 การก่ออิฐชนโครงสร้างอาคารซึง่อาจมีการแอน่ตวัมาก เช่น พืน้ Post-tension พืน้สําเร็จรูป หรือ

โครงสร้างเหลก็ จะต้องเว้นช่องวา่งด้านบนไว้ประมาณ [25] [50] มม. แล้วเสริมวสัดท่ีุมีความ

ยืดหยุ่นตวัได้ เช่น โฟม เป็นต้น ขนาดเตม็ความหนา กว้างเท่ากบัแผ่นอิฐ สอดไว้ด้านบนตลอด

แนวผนงั กรณีต้องฉาบชนท้องพืน้ ให้เซาะร่องไว้ตามแนวรอยตอ่ [และยาแนวด้วยวสัดยุาแนว

ประเภทโพลียรีูเทน] 

3.1.11 การฝังท่อสายไฟ หรือท่อนํา้ขนาดเลก็ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของความกว้างอิฐ ให้ฝังไว้ในผนงัอิฐได้ 

โดยใช้เคร่ืองตดัไฟฟ้า เป็นร่องลกึ 2 แนว แล้วสกดัอิฐสว่นท่ีจะฝังท่อออก อดุด้วยปนูก่อให้แน่น

เตม็ แล้วปิดทบัด้วยตะแกรงลวดกว้าง 200 มม. ตลอดแนวท่อ ก่อนทําการฉาบปนู 

3.1.12 กรณีท่ีทําการติดตัง้ท่อร้อยสายไฟ หรือท่อนํา้ หรือท่อนํา้ยาแอร์หุ้มฉนวนขนาดใหญ่ไมเ่กิน 2 ใน 

3 ของความกว้างอิฐ ให้ติดตัง้ท่อไว้ก่อน แล้วก่ออิฐห่างจากแนวท่อประมาณ 50 มม. เท

คอนกรีต หรือเสาเอน็ทบัตลอดแนวท่อโดยรอบให้ได้ความหนาเท่ากนั โดยท่ออยู่กลางเสาเอน็ 

แล้วปิดทบัด้วยตะแกรงลวด ขนาดกว้างไมน้่อยกวา่ 300 มม. ตอ่ท่อตลอดแนวท่อทัง้ 2 ข้าง 

ก่อนทําการฉาบปนู 

3.2 [การก่อคอนกรีตบล็อก] 

การก่อให้ยดึถือตามข้อ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.6 และ 3.1.7 โดยการก่อคอนกรีตบลอ็กโชว์แนวตรงกนัตาม

แนวด่ิง และแนวนอน ทกุๆ 5 ก้อนจะต้องเสียบเหลก็ 2 เส้น เส้นผ่านศนูย์กลาง 9 มม. ตลอดความสงูผนงั

ไมเ่กิน 2.00 ม. และยาวไม่เกิน 3.00 ม. หรือก่อคอนกรีตบลอ็กตามคําแนะนําของผู้ผลิต โดยได้รับการ

อนมุติัจากผู้ควบคมุงาน ช่องท่ีเสียบเหลก็จะต้องเทคอนกรีตให้เตม็ช่อง การตดัคอนกรีตบลอ็กจะต้อง
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กระทําด้วยความประณีต โดยการใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม แตง่แนวร่องปนูก่อให้สวยงาม โดยใช้ปนูฉาบ

ชนิดละเอียด 

3.3 [การก่ออฐิแก้ว] 

การก่อให้ยดึถือตามคําแนะนําของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด โดยได้รับการอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน การก่ออิฐ

แก้ว จะต้องได้ระดบัทัง้แนวนอน และแนวด่ิง ทัง้การก่อตรง และโค้งตามระบใุนแบบ การเว้นร่องแตล่ะ

ก้อนโดยรอบจะต้องไมน้่อยกวา่ 10 มม. โดยใช้ Spacer และเสริมเหลก็เส้นผ่านศนูย์กลาง 6 มม. 2 เส้น 

ตามแนวนอนทกุร่อง ตามแนวตัง้ทกุร่องเว้นร่อง จะต้องแตง่แนว และทําความสะอาดผนงัอิฐแก้วก่อนท่ี

ปนูก่อจะแข็งตวั แล้วยาแนวด้วยวสัดยุาแนวทัง้ 2 ด้าน [กรณีรอยตอ่วสัดโุดยรอบมีการขยายตวั หรือหด

ตวั หรือต้องออกแบบเพ่ือรองรับการเคลื่อนไหวให้ใช้วสัดยุาแนวประเภทโพลียรีูเทน] 

3.4 การทาํความสะอาด 

เศษปนู เศษอิฐ [หรือคอนกรีตบลอ็ก] [อิฐแก้ว] ทกุแห่งจะต้องเก็บ และทําความสะอาดให้เรียบร้อย 

ก่อนท่ีปนูก่อจะแห้งกรังจนทําความสะอาดยาก การตกแตง่ร่อง หรือยาแนวร่องผนงัก่ออิฐจะต้องประณีต 

และสวยงาม ผู้ รับจ้างจะต้องรักษาผนงัก่ออิฐ [หรือคอนกรีตบลอ็ก] [อิฐแก้ว] ให้สะอาด ปราศจากรอย

ขีดเขียน หรือสกปรกตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 

จบหมวด 04 21 13 
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	3.1.12 กรณีที่ทำการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ หรือท่อน้ำ หรือท่อน้ำยาแอร์หุ้มฉนวนขนาดใหญ่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของความกว้างอิฐ ให้ติดตั้งท่อไว้ก่อน แล้วก่ออิฐห่างจากแนวท่อประมาณ 50 มม. เทคอนกรีต หรือเสาเอ็นทับตลอดแนวท่อโดยรอบให้ได้ความหนาเท่ากัน โดยท่ออยู่กลางเสาเอ...
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	การก่อให้ยึดถือตามข้อ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.6 และ 3.1.7 โดยการก่อคอนกรีตบล็อกโชว์แนวตรงกันตามแนวดิ่ง และแนวนอน ทุกๆ 5 ก้อนจะต้องเสียบเหล็ก 2 เส้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ตลอดความสูงผนังไม่เกิน 2.00 ม. และยาวไม่เกิน 3.00 ม. หรือก่อคอนกรีตบล็อกตามคำแนะนำของ...
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	การก่อให้ยึดถือตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน การก่ออิฐแก้ว จะต้องได้ระดับทั้งแนวนอน และแนวดิ่ง ทั้งการก่อตรง และโค้งตามระบุในแบบ การเว้นร่องแต่ละก้อนโดยรอบจะต้องไม่น้อยกว่า 10 มม. โดยใช้ Spacer และเสริมเหล็กเส้น...
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	เศษปูน เศษอิฐ [หรือคอนกรีตบล็อก] [อิฐแก้ว] ทุกแห่งจะต้องเก็บ และทำความสะอาดให้เรียบร้อย ก่อนที่ปูนก่อจะแห้งกรังจนทำความสะอาดยาก การตกแต่งร่อง หรือยาแนวร่องผนังก่ออิฐจะต้องประณีต และสวยงาม ผู้รับจ้างจะต้องรักษาผนังก่ออิฐ [หรือคอนกรีตบล็อก] [อิฐแก้ว] ให...


