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วัสดุเชื่อมประสานอิฐ 

วัสดุเชื่อมประสานอิฐในสมัยอียิปต์โบราณ 

ในสมัยโบราณชาวอียิปต์ได้มีการสร้างสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง

พีระมิดและรวมไปถึงความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มากมายและแน่นอน

ว่าการสร้างพีระมิดที่สวยงามนั้นต้องใช้อิฐเป็นจ านวนมากและเนื่องจากอียิปต์มีแต่ทราย

ซึ่งไม่สามรถทีจ่ะใช้ผลิตอิฐได้จึงใช้หินในการสร้างเป็นพีระมิด หินแต่ละก้อนมีน้ าหนัก

มากอยากต่อการขนย้ายและมีขนาดใหญ่ชาวเมโสโปเตเมียจึงไม่ใช้วัสดุใดๆเลยในการ

ประสานหินแต่ละก้อนเลยแต่พวกเขาใช้น้ าหนักของหินแต่ละก้อนและความรู้ทางด้าน

วิศวะกรรมในการสร้างพีระมิดที่มีความสวยงามและแข็งแรงตัวอย่างเช่น พีระมิดกีซ่า. 

วัสดุเชื่อมประสานอิฐในทวีปเอเชียและไทย 

1) เปือกดิน, สอดิน (Mud Mortar) 

การใช้วัสดุเชื่อมประสานที่มดีินเป็นส่วนผสมหลัก มีชื่อเรียกในภาษาพื้นเมือง
ว่า “เปือกดิน” โดยพบในวิหารที่มีอาย ุ200 ปีขึ้นไป ได้แกก่ลุ่มโบราณสถานในเวียงกุม
กามและพบทีว่ัดต้นเกว๋น การใช้สอดินนี้มีดินเหนียวเป็นเนื้อวัสดุหลักในการเช่ือม
ประสาน โดยมีการน ามาผสมกับทรายน้ าอ้อยและน้ า ท าให้เข้ากันแล้วต าในครกให้เหลว
พอเป็นเลนจึงน ามาใช้ได.้ 

2) เปือกปูน, สอปูน (Gymsum Mortar) 

 การใช้วัสดุเชื่อมประสานที่มีปูนขาวเป็นส่วนผสมหลักหรือ “เปือกปูน” มีส่วนผสม
คือ ปูนขาวที่ผ่านการเตรียมและหมักแล้วหรอืที่เรียกในภาษาช่างว่าปูนสุกผสมกับ
ทราย และน้ าอ้อยกวนให้เข้ากันในอัตราส่วนปูนขาว 1 ส่วนทราย 2 ส่วน“. 
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วัสดุเชื่อมประสานอิฐในทวีปยุโรป 

ในทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีความรู้ความสามารถมากในหลายๆด้านเช่น การหาวัสดุ 
เทคโนโลยี จ านวนประชากร และเครื่องมือ จึงส่งผลให้ในทวีปยุโรปนั้นเป็นทวีปที่มีการ
สร้างอิฐและวัสดุที่ใช้เชื่อมประสานนั้นหลักๆจะเป็นปูนโดยส่วนใหญ่โดยหินปูน
ขาว (Limestone) มีชื่อทางเคมีว่าแคลเซียมคาร์บอร์เนต (CaCO3) 

 

รูปแบบการเรียงตัวของอิฐประสาน 

 

Stretcher bond : เป็นการ

เรียงอิฐแนวยาวตลอดทั้งแนวและ

ทั้งชั้น โดยที่ชั้นบนจะเป็นการวางให้

รอยต่ออยู่กึ่งกลางของชั้นล่าง มัก

น ามาสร้างผนัง 

English bond : เป็นการเรียง

อิฐโดยเรียงตามยาวสลับชั้นกับการ

เรียงอิฐตามตามขวาง รอยต่อของ

อิฐทางขวางอยู่ตรงกลางแผ่น อิฐ

ท า ง ย า ว มุ ม สุ ด ก า แ พ ง ใ ช้

อิ ฐ  1/2 แ ผ่ น อิ ฐ

เรียกว่า Closer การเรียงแบบนี้

แน่นหนามากเพราะอิฐทุกชั้นมีการ

ยึดเหนี่ยวกันดีก าแพงแบบนี้รับ

น้ าหนักได้ด ี           
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Herringbone Bond : ลักษณะ

ของการวางอิฐแบบก้างปลานี้พบเห็นได้

บ่อยครั้งมักใช้กับการวางอิฐในงาน

ตกแต่ ง โดยสามารถวาง เรี ย ง เป็น

ก้างปลาได้ทั้ง45 หรือ90 องศา 

 

 

 

Basket Weave Bond : หรือการ

วางอิฐแบบสานสามารถปรับแนวการ

วางได้หลากหลายรูปแบบ มักน ามาสร้าง

สร้างเป็นทางเดิน 

 

 

 

 

Stack bond  :  เป็นการเรียง

อิฐโดยเอาด้านยาวออกทั้ งหมดแต่

เรียงให้แนวเว้นร่องตรงกันทุกแถว

ทุกก้อน  
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Flemish bond : การวางอิฐใน

ลักษณะนี้เป็นลักษณะที่เก่าแก่ที่สุดและ

ถู ก น า ม าป รั บ ใ ช้ ใ น ปั จ จุ บั น อ ย่ า ง

กว้ างขวางการวางอิฐแบบFlemish 

Bond คือการวางสลับกันระหว่างอิฐ

แนวขวางและอิ ฐแนวหน้ า ในแถว

เดียวกันโดยแต่ละแถวสลับกันจากจุด

กึ่งกลางของอิฐแถวล่างวางซ้อนขึ้นไป

เรื่อยๆ 
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คุณสมบัติทางกายภาพ อิฐมวลเบาหนา 10 เซนติเมตรเมื่อรวม
น้ าหนักวัสดุรวมปูนฉาบจะหนัก  120กิโลกรัมในขณะที่อิฐมอญ
ก่อ 2 ชั้น (เว้นช่องว่างตรงกลาง) จะหนัก 180 กิโลกรัมซึ่งน้ าหนัก
ของการก่ออิฐมอญจะมากกว่าท าให้ต้องเตรียมโครงสร้างเผื่อกันรับ
น้ าหนักในส่วนน้ีด้วยท าให้ต้นทุนโครงสร้างเพ่ิมขึ้น 

การกันความร้อน   หากเป็นกรณีปกติ “อิฐมวลเบา”จะมีค่าการน า
ความร้อนที่ต่ ากว่าอิฐมอญประมาณ  8-11 เท่าแต่การก่อผนัง
ภายนอกอิฐจะต้องมีความหนา  10 เซนติเมตรและผนังภายใน
หนา 7 เซนติเมตรขึ้นไปจึงจะสามารถกันความร้อนได้ดีแต่ในกรณีใช้อิฐมอญก่อ 2 ชั้นตัว
ช่องว่างตรงกลางจะท าหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีและอิฐแถวด้านในไม่สัมผัส
ความร้อนโดยตรงจึงท าให้คุณสมบัติตรงนี้ของอิฐมอญจะมีความสามารถในการกันความ
ร้อนได้ดีกว่า 

การกันเสียง ปกติอิฐมวลเบาจะกันเสียงได้ดีกว่าอิฐมอญประมาณ 20% แต่ในกรณีใช้อิฐ
มอญก่อ 2 ชั้นช่องว่างตรงกลางจะท าหน้าเป็นฉนวนกันเสียงได้ดีกว่าเกือบ 2 เท่าแต่อิฐ
มวลเบาจะลดการสะท้อนของเสียงได้ดีกว่า 

การกันไฟ  อิฐมอญก่อ 2 ชั้นมีฉนวนตรงกลาง (ช่องว่างตรงกลาง) จะกันไฟได้ดีกว่าอิฐ
มวลเบาเล็กน้อย 

ความแข็งแรง การใช้งานทั่วไปไม่ต่างกันแต่ผนังอิฐมอญจะเหมาะส าหรับการใช้วัสดุกรุ
ผนังที่มีน้ าหนักมากเช่นหินแกรนิตหรือหินอ่อน 

การก่อสร้าง ความเรียบร้อยของการก่ออิฐมอญจะขึ้นอยู่กับฝีมือในการก่อให้ได้แนวดิ่ง

ของช่างก่อหากก่อไม่ได้แนวดิ่งและการฉาบความหนาของปูนไม่สม่ าเสมออาจจะท าให้

ปูนฉาบเกิดการแตกร้าวได้ใช้เวลาก่อนานกว่าเนื่องจากมีขนาดเล็กรวมถึงขั้นตอนการ

เตรียมและจัดเก็บวัสดุซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญเสียวัสดุจากการก่อสร้างไปมาก

พอสมควรในขณะที่อิฐมวลเบาการสูญเสียวัสดุจะน้อยกว่าเพราะขั้นตอนการท างานง่าย

กว่าและวัสดุมีขนาดใหญ่แต่ละก้อนได้มาตรฐานเดียวกันมีน้ าหนักเบาท าให้ก่อสร้างได้

รวดเร็วและเรียบร้อยกว่า 

รูป : ยางไม้ที่ช้เป็นตัวผสานโดยผสมดินหรือปูน 
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รูป : โคลอสเซียม    สร้างโดยใช้ปูนที่มีความ

แข็งแรงโดยใช้ ยางไม้ในการผสมกับปูน เพื่อเชิดชู

นักรบโรมัน 

 

การท าอิฐ 

การท าอิฐ. (อียิปต)์ 

ในการสร้างอิฐของอียิปต์นั้น ชาวอียิปต์จะน าโคลนจากแม่น้าไนล์ มาผึ่งด้วย
แดด เรียกว่า sun baked brick 

การท าอิฐ. (ล้านนา) 

   “จากหลักฐานทางโบราณคดี ในดินแดนล้านนาพบว่ามีการใช้อิฐในการก่อสร้าง
มาช้านานแล้วเช่นกันตั้งแต่ในสมัยรัฐหริภุญไชย ซึ่งเป็นรัฐที่เคยมีอ านาจในดินแดนแถบ
นี้มาก่อนก็มีการใช้อิฐในการก่อสร้างอาคาร โดยเฉพาะอาคารและสถาปัตยกรรมในพุทธ
ศาสนา” (ชาญณรงค์  ศรีสุวรรณ, 2549) 

โดยอิฐที่ใช้ในการก่อสร้างของล้านนานี้มีชื่อเรียกในภาษาพื้นเมืองว่า “ดินกี่”ซึ่ง
เป็นอิฐที่ท าด้วยมือจากการที่ผู้จัดท าได้ไปดูก าแพงเมืองเชียงใหม่และวัดอุโมงค์ท าให้
สังเกตเห็นว่า อิฐแต่ละก้อนมีความใหญ่ไม่เท่ากันและใหญ่กว่าอิฐปัจจุบันมาก สาเหตุที่
ท าให้อิฐไม่เท่ากันอาจเกิดมาจาก การที่อิฐทุกก้อนท ามือ ขนาดของแบบไม่เท่ากัน และ
อาจเป็นไปได้ว่าอิฐมีแรงอัดที่ไม่เท่ากันก็เป็นได ้
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ก าแพงเมืองเชียงใหม่           วัดอุโมงค์ 

 

การสร้างอิฐด้วยมอื 
ขั้นตอนในการผลิตนั้นมีดังนี ้
1. การเลือกดิน ดินที่ใช้อิฐนั้นจะต้องไม่มีทรายเจือปนมากเกินไปหรือเป็นดินเหนียว

ล้วนๆเพราะว่าถ้ามีทรายผสมเยอะจะท าให้อิฐร่วนแต่ถ้าเป็นดินเหนียวล้วนๆจะท า
ให้อิฐแตกหักง่าย 

2. การย่ าดินดินที่จะใช้ท าอิฐนั้นต้องผ่านการแช่น้ าจากน้ันน ามาเอาสิ่งเจือปน
ออก เช่นกรวดทรายที่ปนอยู่ออกให้หมดแล้วน ามาย่ าให้ละเอียดจนเข้ากันด ีโดย
อาจต้องเติมขี้เถ้าลงไปขณะนวดเพื่อไม่ให้อิฐติดแบบพิมพ์ไม้เมื่ออัดดินเข้าแบบ ใน
ขั้นตอนนี้ถ้าหากดินแห้งเกินไปให้เติมน้ าลงไปให้พอเหมาะและท างานได้
สะดวก โดยให้มีความเหลวพอที่จะสามารถเทลงไปในแบบไม้ได้สะดวก 

3. การท าให้เป็นรปูตามต้องการ  แบบที่ใช้หลอ่ดินนั้นต้องเป็นไม้ ด้านบนและ
ด้านล่างโล่ง ไม้ที่ท าเป็นแบบต้องมีคุณสมบัติไม่บิดงอเมื่อโดนน้ า 

4. การตากแห้งให้สนิท  เมื่อถอดแบบออกแล้วให้แดดใหแ้ห้งสนิท ระยะการตากแดด
นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 
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5. การถากแต่งอิฐที่จะเผาให้เรียบ  ดินที่ถูกอัดแล้วน ามาตากให้แห้ง จะมีลักษณะไม่

ค่อยเรียบ อาจเกิดจากการอัดดินเข้าแบบ ท าให้เมื่อเราตากดินแห้งแล้วจึงต้อง
น ามาถากให้เรียบก่อนน าไปเข้าเผา 

6. การเผาอิฐเมื่อแท่งดินตากแดดแห้งแล้งเรียงก้อนอิฐเป็นแถวที่มีความยาวเท่า
เตาเผา  โดยเว้นระยะเคียงระหว่างแถวไว้เท่าๆกันเพื่อใส่แกลบลงไปในระหว่าง
แถว  ส่วนบนของกองโรยแกลบให้ทั่วกองหนาประมาณ7-10 ซม.  แล้วเผาเมื่อ
แกลบไหม้และยุบลงให้เติมแกลบอยู่เรื่อยๆให้ท าดังน้ีประมาณ15 วันแล้วจึงปล่อย
ให้ไฟดับไปเองรอจนเย็นแล้วรื้อกองออกก็ได้อิฐตามต้องการ 
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บรรณานุกรม 

แหล่งอ้างอิง 

:http://www.hbaan.com /อิฐมวลเบาดีกว่าอิฐที่ท.html 

:http://www.baanlaesuan.com/ArticleDetail.aspx?Cid=8&Pid=1&Aid=2605 

:http://www.hbaan.com /อิฐมวลเบาดีกว่าอิฐที่ท.html 

:http://www.masonryedge.com/site/mac-archives-masonryedge-vol-1-no-

1/267-the-flexibility-of-brick- 

:หนังสืองานก่ออิฐฐและงานฉาบปูนภาคปฎิบัติ 

:หนังสือการสร้างบ้านด้วยอิฐประสาน.  

:หนังสือช่างปูนก่อสร้าง 
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