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หมวด 04 21 13
ผนังก่ ออิฐ
Brick Masonry
1. ความต้ องการทั่วไป
1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุม
คุณภาพ ในการก่อสร้ างงานผนังก่ออิฐ ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ
1.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งตัวอย่างอิฐที่ใช้ ตามระบุในแบบ ไม่น้อยกว่า [2] ก้ อน พร้ อมรายละเอียดของอิฐ
และปูนก่อ ให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิ
1.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทําแผงตัวอย่างผนังก่ออิฐให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิวิธีการ และฝี มือการก่ออิฐ
1.4 [ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งตัวอย่างอิฐไปทดสอบตามมาตรฐาน มอก. โดยมีผ้ คู วบคุมงานเป็ นผู้รับรองผลการ
ทดสอบ หรื อพิจารณาจากผลทดสอบที่เชื่อถือได้ ของผู้ผลิต ตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน]
1.5 ผนังก่ออิฐทังหมด
้
หากไม่ระบุความสูงไว้ ในแบบ ให้ ก่อชนท้ องคาน หรื อท้ องพื ้น หรื อชนใต้ หลังคา เพื่อ
ป้องกันเสียงผ่านระหว่างห้ อง และเสียงเหนือฝ้าเพดาน เช่น ห้ องเครื่ อง ห้ องนํ ้า และช่องท่อต่างๆ
1.6 [ผนังกันไฟ หากไม่ระบุรายละเอียดไว้ ในแบบ ให้ ผ้ รู ับจ้ างเสนอรายละเอียดที่เหมาะสมสําหรับระบบการ
ป้องกันไฟบริ เวณก่อชนท้ องคาน หรื อท้ องพื ้น หรื อชนใต้ หลังคา เพื่อผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อน
ดําเนินการ]
2. ผลิตภัณฑ์
2.1 อิฐที่ใช้ สําหรับงานผนังก่ออิฐทัว่ ไป หรื อตามระบุในแบบ ให้ ใช้ อิฐมอญขนาด [65x140x40 มม.] [ตาม
มาตรฐาน มอก. 77-2545 อิฐก่อสร้ างสามัญ] ของ [………………..] หรื อ [………………..] หรื อ
[………………..] หรื อเทียบเท่า
2.2 [คอนกรี ตบล็อกสําหรับงานผนังก่อทัว่ ไปภายในอาคาร หรื อตามระบุในแบบ ให้ ใช้ คอนกรี ตบล็อกขนาด
[190x390x90 มม.] [ชนิดผิวเรี ยบ] [ตามมาตรฐาน มอก. 58-2533 คอนกรี ตบล็อกไม่รับนํ ้าหนัก] ของ
[………………..] หรื อ [………………..] หรื อ [………………..] หรื อเทียบเท่า]
2.3 [คอนกรี ตบล็อกสําหรับงานผนังก่อทัว่ ไปภายนอกอาคาร, [คอนกรี ตบล็อกโชว์แนวสําหรับผนังรัว้ ] หรื อ
ตามระบุในแบบ ให้ ใช้ คอนกรี ตบล็อกขนาด [190x390x90 มม.] [ชนิดผิวเรี ยบ] [ตามมาตรฐาน มอก.
57-2533 คอนกรี ตบล็อกรับนํ ้าหนัก] ของ [………………..] หรื อ [………………..] หรื อ
[………………..] หรื อเทียบเท่า]
2.4 [คอนกรี ตบล็อกระบายอากาศตามระบุในแบบ ให้ ใช้ [บล็อกแบบกันฝน ลิ ้นคู]่ [ขนาด 190x390x90
มม.] ของ [………………..] หรื อ [………………..] หรื อ [………………..] หรื อเทียบเท่า]
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2.5 [บล็อกแก้ ว (Glass Block) ตามระบุในแบบ ให้ ใช้ ขนาด [190x190x80 มม.] [สีใส] [ลาย
[………………..]] [ตามมาตรฐาน มอก. 1395-2554 บล็อกแก้ วกลวง] ของ [………………..] หรื อ
[………………..] หรื อ [………………..] หรื อเทียบเท่า]
2.6 [คอนกรี ตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ (CLC) ขนาด [200x300 มม.], [200x600 มม.] หนา [70],
[75], [……] มม. ของ [………………..] หรื อ [………………..] หรื อ [………………..] หรื อเทียบเท่า]
2.7 [วัสดุยาแนวประเภท [โพลียรู ี เทน [สีขาว]] สําหรับอิฐแก้ ว ของ [………………..] หรื อ [………………..]
หรื อ [………………..] หรื อเทียบเท่า]
2.8 ปูนก่อ
2.8.1 ปูนก่อให้ ใช้ ปนู ก่อสําเร็ จรู ปมีสารเพิ่มความอุ้มนํา้ และสารผสมเพิ่มแรงยึดเกาะของ
เสือมอร์ ต้าร์ ก่ อทั่วไป หรื อ [………………..] หรื อ [………………..] หรื อเทียบเท่า
2.8.2 นํ ้า จะต้ องใช้ นํ ้าสะอาดปราศจากนํ ้ามัน กรด ด่าง เกลือ และพฤกษชาติตา่ งๆ ในกรณีที่นํ ้า
บริ เวณก่อสร้ างมีคณ
ุ ภาพไม่ดีพอ ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหานํ ้าจากที่อื่นมาใช้
2.8.3 ส่วนผสมของปูนก่อ ให้ ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของผู้ผลิตปูนก่อ โดยได้ รับอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงาน
2.9 เสาเอ็น คานทับหลัง เป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ส่วนผสมที่เป็ นหินให้ ใช้ หินเกล็ดได้
3. การดําเนินการ
3.1 การก่ ออิฐ
3.1.1 ทําความสะอาดบริ เวณที่จะก่ออิฐ ตีเส้ นแนวก่อให้ ถกู ต้ องตามแบบ ทําความสะอาดก้ อนอิฐ
[หรื อคอนกรี ตบล็อก]
3.1.2 เริ่ มก่อโดยใช้ ปนู ก่อ ก่อไปตามแนวที่จะก่ออิฐ [หรื อคอนกรี ตบล็อก] แล้ ววางอิฐ [หรื อคอนกรี ต
บล็อก] แถวแรกบนปูนก่อให้ ได้ แนวระดับ และแนวดิ่ง และก่ออิฐ [หรื อคอนกรี ตบล็อก] แถว
ต่อไป
3.1.3 ที่มมุ ผนังก่ออิฐ หรื อผนังก่ออิฐที่หยุดลอยๆ โดยไม่ติดเสา ค.ส.ล. ไม่ชนท้ องคาน หรื อพื ้น หรื อตรงที่
ผนังก่ออิฐติดกับวงกบประตู-หน้ าต่าง จะต้ องมีเสาเอ็น และคานทับหลัง เสาเอ็น และคานทับหลัง
ต้ องไม่เล็กกว่า 150 มม. และมีความกว้ างเท่ากับแผ่นอิฐ เสริ มด้ วยเหล็ก 2 เส้ น เส้ นผ่านศูนย์กลาง
6 มม. และมีเหล็กปลอกลูกโซ่เส้ นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ทุกระยะ 200 มม. เหล็กเสริ มเสาเอ็น และ
คานทับหลังจะต้ องฝั งลึกลงในพื ้น หรื อคาน หรื อเสา ค.ส.ล. ทังสองด้
้
าน หรื อต่อเชื่อมกับเหล็กที่
เสียบเตรี ยมเอาไว้
3.1.4 ผนังก่ออิฐทุกความยาวไม่เกิน 2.50 ม. จะต้ องมีเสาเอ็น และทุกความสูงไม่เกิน 2.00 ม. จะต้ อง
มีคานทับหลัง
3.1.5 ผู้รับจ้ างจะต้ องติดตัง้ Sleeve เตรี ยมไว้ ในผนังก่ออิฐ สําหรับงานเดินท่อของระบบต่างๆ ตาม
ระบุในแบบของงานระบบนัน้ เช่น งานระบบสุขาภิบาล, ไฟฟ้า, ปรับอากาศ เป็ นต้ น การติดตัง้

สมาคมสถาปนิ กสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

38

รายการประกอบแบบก่อสร้าง ฉบับปี พ.ศ. 2558

หมวด 04 21 13

หน้ าที่ 3 รวม 4 หน้ า

ต้ องทําด้ วยความประณีต และมัน่ คงแข็งแรง ไม่มีช่องว่างของผนังอิฐโดยรอบ Sleeve ดังกล่าว
โดยอุดแต่งด้ วยปูนก่อให้ เรี ยบร้ อย
3.1.6 ผู้รับจ้ างจะต้ องเสียบเหล็กเส้ นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ขณะเทคอนกรี ตโครงสร้ างสําหรับงานผนัง
ก่ออิฐ เช่น ข้ างเสาที่จะก่ออิฐชนทุกระยะตามดิ่งไม่เกิน 400 มม. ปลายเหล็กในเสา ค.ส.ล.
จะต้ องงอขอ ส่วนของเหล็กที่ยื่นนอกเสายาวไม่น้อยกว่า 300 มม. หรื อจะใช้ วิธีติดตังด้
้ วย
Expansion Bolts ในภายหลัง ซึง่ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงานก่อน
3.1.7 การก่ออิฐ จะต้ องได้ แนวระดับ และแนวดิ่ง โดยการถ่ายระดับนํ ้าขึงเอ็น และใช้ ลกู ดิ่งอย่างน้ อย
ทุกความสูง 500 มม. การก่ออิฐแต่ละครัง้ จะต้ องมีความสูงไม่เกินกว่า 1.00 ม. และจะต้ องทิ ้ง
ไว้ อย่างน้ อย 3 ชัว่ โมง จึงก่อเสริ มต่อไปได้ อีก 1.00 ม. แล้ วทําคานทับหลัง
3.1.8 ระยะของปูนก่อจะต้ องหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปูนก่อจะต้ องเต็มหน้ าแผ่นอิฐ และแต่งแนวให้
เรี ยบ
3.1.9 การก่ออิฐชนท้ องคาน ค.ส.ล. จะต้ องก่ออิฐเว้ นไว้ ไม่น้อยกว่า 150 มม. ตลอดแนว ทิ ้งไว้ อย่าง
น้ อย 24 ชัว่ โมง จึงทําการก่อเสริ มชนท้ องคาน โดยการก่ออิฐตามเฉียงได้
3.1.10 การก่ออิฐชนโครงสร้ างอาคารซึง่ อาจมีการแอ่นตัวมาก เช่น พื ้น Post-tension พื ้นสําเร็ จรู ป หรื อ
โครงสร้ างเหล็ก จะต้ องเว้ นช่องว่างด้ านบนไว้ ประมาณ [25] [50] มม. แล้ วเสริ มวัสดุที่มีความ
ยืดหยุ่นตัวได้ เช่น โฟม เป็ นต้ น ขนาดเต็มความหนา กว้ างเท่ากับแผ่นอิฐ สอดไว้ ด้านบนตลอด
แนวผนัง กรณีต้องฉาบชนท้ องพื ้น ให้ เซาะร่ องไว้ ตามแนวรอยต่อ [และยาแนวด้ วยวัสดุยาแนว
ประเภทโพลียรู ี เทน]
3.1.11 การฝั งท่อสายไฟ หรื อท่อนํ ้าขนาดเล็กไม่เกิน 1 ใน 3 ของความกว้ างอิฐ ให้ ฝังไว้ ในผนังอิฐได้
โดยใช้ เครื่ องตัดไฟฟ้า เป็ นร่ องลึก 2 แนว แล้ วสกัดอิฐส่วนที่จะฝั งท่อออก อุดด้ วยปูนก่อให้ แน่น
เต็ม แล้ วปิ ดทับด้ วยตะแกรงลวดกว้ าง 200 มม. ตลอดแนวท่อ ก่อนทําการฉาบปูน
3.1.12 กรณีที่ทําการติดตังท่
้ อร้ อยสายไฟ หรื อท่อนํ ้า หรื อท่อนํ ้ายาแอร์ ห้ มุ ฉนวนขนาดใหญ่ไม่เกิน 2 ใน
3 ของความกว้ างอิฐ ให้ ติดตังท่
้ อไว้ ก่อน แล้ วก่ออิฐห่างจากแนวท่อประมาณ 50 มม. เท
คอนกรี ต หรื อเสาเอ็นทับตลอดแนวท่อโดยรอบให้ ได้ ความหนาเท่ากัน โดยท่ออยู่กลางเสาเอ็น
แล้ วปิ ดทับด้ วยตะแกรงลวด ขนาดกว้ างไม่น้อยกว่า 300 มม. ต่อท่อตลอดแนวท่อทัง้ 2 ข้ าง
ก่อนทําการฉาบปูน
3.2 [การก่ อคอนกรี ตบล็อก]
การก่อให้ ยดึ ถือตามข้ อ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.6 และ 3.1.7 โดยการก่อคอนกรี ตบล็อกโชว์แนวตรงกันตาม
แนวดิ่ง และแนวนอน ทุกๆ 5 ก้ อนจะต้ องเสียบเหล็ก 2 เส้ น เส้ นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ตลอดความสูงผนัง
ไม่เกิน 2.00 ม. และยาวไม่เกิน 3.00 ม. หรื อก่อคอนกรี ตบล็อกตามคําแนะนําของผู้ผลิต โดยได้ รับการ
อนุมตั ิจากผู้ควบคุมงาน ช่องที่เสียบเหล็กจะต้ องเทคอนกรี ตให้ เต็มช่อง การตัดคอนกรี ตบล็อกจะต้ อง

รายการประกอบแบบก่อสร้าง ฉบับปี พ.ศ. 2558

39

สมาคมสถาปนิ กสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

หน้ าที่ 4 รวม 4 หน้ า

หมวด 04 21 13

กระทําด้ วยความประณีต โดยการใช้ เครื่ องมือที่เหมาะสม แต่งแนวร่ องปูนก่อให้ สวยงาม โดยใช้ ปนู ฉาบ
ชนิดละเอียด
3.3 [การก่ ออิฐแก้ ว]
การก่อให้ ยดึ ถือตามคําแนะนําของผู้ผลิตอย่างเคร่ งครัด โดยได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงาน การก่ออิฐ
แก้ ว จะต้ องได้ ระดับทังแนวนอน
้
และแนวดิ่ง ทังการก่
้
อตรง และโค้ งตามระบุในแบบ การเว้ นร่ องแต่ละ
ก้ อนโดยรอบจะต้ องไม่น้อยกว่า 10 มม. โดยใช้ Spacer และเสริ มเหล็กเส้ นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. 2 เส้ น
ตามแนวนอนทุกร่ อง ตามแนวตังทุ
้ กร่ องเว้ นร่ อง จะต้ องแต่งแนว และทําความสะอาดผนังอิฐแก้ วก่อนที่
ปูนก่อจะแข็งตัว แล้ วยาแนวด้ วยวัสดุยาแนวทัง้ 2 ด้ าน [กรณีรอยต่อวัสดุโดยรอบมีการขยายตัว หรื อหด
ตัว หรื อต้ องออกแบบเพื่อรองรับการเคลื่อนไหวให้ ใช้ วสั ดุยาแนวประเภทโพลียรู ี เทน]
3.4 การทําความสะอาด
เศษปูน เศษอิฐ [หรื อคอนกรี ตบล็อก] [อิฐแก้ ว] ทุกแห่งจะต้ องเก็บ และทําความสะอาดให้ เรี ยบร้ อย
ก่อนที่ปนู ก่อจะแห้ งกรังจนทําความสะอาดยาก การตกแต่งร่ อง หรื อยาแนวร่ องผนังก่ออิฐจะต้ องประณีต
และสวยงาม ผู้รับจ้ างจะต้ องรักษาผนังก่ออิฐ [หรื อคอนกรี ตบล็อก] [อิฐแก้ ว] ให้ สะอาด ปราศจากรอย
ขีดเขียน หรื อสกปรกตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง
จบหมวด 04 21 13
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