แผนการสอน
วิชา เทคนิคก่อสร้าง 2

หน่ วยที่ 6
สัปดาห์ ที่ 15

ชื่อหน่ วย เทคนิคการประกอบและติดตั้งห้องน้ าห้องส้วม,บ่อเกรอะบ่อซึม จานวน 2 คาบ
1. สาระสาคัญ
ห้องน้ า-ห้องส้วมในบ้านพักอาศัย ห้องน้ า-ส้วมเป็ นส่วนหนึ่งที่จาเป็ นยิง่ สาหรับบ้านพักอาศัยใน
ปัจจุบนั เพราะ ได้ประโยชน์ยิ่งในด้านใช้สอยอย่างสะดวก ในปั จจุบนั การออกแบบบ้านพักอาศัยในราคา
ปานกลางขึ้นไป มักจะมีหอ้ งน้ าอยูใ่ นตัวบ้านแทบทั้งสิ้น เพราะได้เห็นประโยชน์ของห้องน้ านี้เป็ นอย่างมาก
สาหรับบ้านพักอาศัยชั้นดีมกั จะให้มีท้งั ชั้นดีมกั จะให้มีท้งั ชั้นล่างและชั้นบน ซึ่งจาเป็ นสาหรับผูอ้ าศัยชั้นบน
ในเวลาค่าคื น จะไม่ต ้องลงบันไดมาใช้ห้องน้ า-ส้วมชั้นต่างๆให้ถูกต้องตามหลักวิชาต่างๆ ตลอดจนการ
ติดตั้งเครื่ องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องน้ า-ส้วม เพื่อความสะดวกสบายกับผูใ้ ช้
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ในเรื่ อง เทคนิคการประกอบและติดตั้งห้องน้ า-ห้องส้วม และรู้จกั
เลือกใช้วสั ดุสาหรับก่อสร้างห้องน้ า-ห้องส้วมรวมถึงการใช้วสั ดุไว้สาหรับการติดตั้งห้องน้ า – ห้องส้วม
รวมถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

สามารถอธิบายการติดตั้งห้องน้ า-ห้องส้วมได้
สามารถอธิบาย มาตรฐานการสร้างห้องน้ า-ห้องส้วมได้
บอกประโยชน์ของเลือกใช้สุขภัณฑ์ได้
สามารถบอก บอกวัสดุอุปกรณ์และสุขภัณฑ์ได้
อธิบายวิธีการติดตั้งสุขภัณฑ์ได้

3. วิเคราะห์ ตามหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
- รู้จกั เลือกใช้วสั ดุส่วนประกอบในการประกอบและติดตั้งห้องน้ า-ห้องส้วมที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพของงาน โดยวัสดุที่นามาใช้ไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อมที่มีอยู่ปัจจุบนั และเพียงพอกับต้นทุนทรัพย์ที่จะ
ลงทุน
หลักความมีเหตุผล
- เทคนิคการประกอบและติดตั้งห้องน้ า-ห้องส้วม จะทาให้ทราบว่าการทางานจะต้องใช้ทรัพยากร
มากน้อยเพียงใด รู้แนวทางประหยัด วัสดุและอุปกรณ์ โดยการคานวณและวิเคราะห์ถึงปริ มาณงานที่จะลง
มือกระทา รู้ว่าอะไรจาเป็ น หรื อ ไม่จาเป็ นต้องใช้
หลักภูมคิ ้มุ กัน
- ประเมินถึงปริ มาณวัสดุที่จะใช้ในการทางานเสมอ โดยที่จะไม่ใช้วสั ดุเกินความจาเป็ นต่อความ
ต้องการ หรื อมีการวางแผนก่อนที่จะลงมือ ในการประกอบและติดตั้งห้องน้ า-ห้องส้วมเพื่อที่จะได้ประหยัด
ในส่วนของเงินทุนที่จะต้องเสียไปในการทางาน
เงื่อนไขความรู้
- นักศึกษามีความเข้าใจในเทคนิคการประกอบและติดตั้งห้องน้ า-ห้องส้วม
- นักศึกษารู้วิธีการวิเคราะห์ถึงปริ มาณวัสดุที่จะใช้ในการประกอบและติดตั้งห้องน้ า-ห้องส้วม
เงื่อนไขคุณธรรม
- นักศึกษามีความร่ วมมือในการทางานกลุ่มด้วยกัน และรู้จกั ช่วยเหลืองานภายในกลุ่ม
- นักศึก ษามีแนวคิ ด ที่จ ะเลือกใช้ว สั ดุ ในเทคนิ ค การประกอบและติ ด ตั้งห้องน้ า -ห้องส้วมจาก
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยูอ่ ย่างประหยัด และ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทางาน
การเชื่อมโยง 4 มิติ
สังคม
- ช่วยเหลือ แบ่งปั นกัน ทั้งกาลังกาย ก าลังใจ และกาลังความรู้ ในงานเทคนิ คการประกอบและ
ติดตั้งห้องน้ า-ห้องส้วม ระหว่างผูท้ ี่ร่วมทางานกลุ่มหรื อให้ความรู้แก่คนทัว่ ไป เพื่อสร้างสมดุลทางสังคม
และความสามัคคี ในการทางานและเผยแพร่ ความรู้ที่มีสู่สาธารณชน

เศรษฐกิจ
- นักศึกษาเข้าใจในเทคนิคการประกอบและติดตั้งห้องน้ า-ห้องส้วม สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้
อย่างถูกต้อง ทาให้ลดความเสียหายในการทางานและประหยัดงบประมาณที่จะใช้
วัฒนธรรม
- เห็นคุณค่าของเทคนิ คการประกอบและติดตั้งห้องน้ า-ห้องส้วม ซึ่งมีความเป็ นเอกลักษณ์ และ
คุณค่าทางความรู้ของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสืบทอดกันมาเป็ นเวลาช้านาน
- รู้จกั ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาเทคนิ คการประกอบและติดตั้งห้องน้ า-ห้องส้วม ที่มีอยู่เดิมเข้า
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้มีความก้าวหน้าตามโลกาภิวฒั น์อย่างเหมาะสม
สิ่งแวดล้อม
- นักศึกษาเข้าใจถึงวัสดุที่ใช้ในเทคนิคการประกอบและติดตั้งห้องน้ า-ห้องส้วม รู้จกั นาวัสดุที่เหลือ
มาหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุ ด นอกจากนี้ การเลือกใช้วสั ดุควรเป็ นวัสดุที่ไม่ทาลาย
ธรรมชาติ เพื่อเห็นความจาเป็ นของการอยูร่ ่ วมกับระบบนิเวศน์และไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม

4. สมรรถนะรายหน่ วย
- เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ในเรื่ อง เทคนิคการประกอบและติดตั้งห้องน้ า-ห้องส้วม และรู้จกั
เลือกใช้วสั ดุสาหรับก่อสร้างห้องน้ า-ห้องส้วมรวมถึงการใช้วสั ดุไว้สาหรับการติดตั้งห้องน้ า – ห้องส้วม
รวมถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

5. สาระการเรียนรู้
1. ห้องน้ า – ห้องส้วมในบ้านพักอาศัย
2. มาตรฐานห้องน้ า – ห้องส้วม
3. สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องน้ า – ห้องส้วม

6. กิจกรรมการเรียนรู้
- ให้นักศึกษาทากิจ กรรมตามที่ได้รับมอบหมายเป็ นกลุ่ม วิเคราะห์เนื้ อหารายวิชา ถาม – ตอบ
พร้อมอภิปรายหน้าชั้นเรี ยน และทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
7. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
- power point เรื่ อง เทคนิคการประกอบและติดตั้งห้องน้ า-ห้องส้วม
- ใบความรู้ เรื่ อง เทคนิคการประกอบและติดตั้งห้องน้ า-ห้องส้วม
- แบบฝึ กหัด เรื่ อง เทคนิคการประกอบและติดตั้งห้องน้ า-ห้องส้วม
8. การวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัด
- แบบฝึ กหัด เรื่ อง เทคนิคการประกอบและติดตั้งห้องน้ า-ห้องส้วม
วิธีการวัด
- สังเกตจากคะแนนแบบฝึ กหัด
เกณฑ์การประเมิน
- นักศึกษาต้องได้คะแนนจากแบบฝึ กหัด ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 50
9.บันทึกผลหลังการสอน

ใบเนือ้ หา
วิชา เทคนิคก่อสร้าง 2
ชื่อหน่ วย เทคนิคการประกอบและติดตั้งห้องน้ า-ห้องส้วม
เรื่อง เทคนิคการประกอบและติดตั้งห้องน้ า-ห้องส้วม

สอนครั้งที่ 15
จานวนคาบ 2

1. ห้องน้ า-ห้องส้วมในบ้านพักอาศัย ห้องน้ า-ส้วมเป็ นส่วนหนึ่งที่จาเป็ นยิ่งสาหรับบ้านพักอาศัยใน
ปัจจุบนั เพราะ ได้ประโยชน์ยิ่งในด้านใช้สอยอย่างสะดวก ในปั จจุบนั การออกแบบบ้านพักอาศัยในราคา
ปานกลางขึ้นไป มักจะมีหอ้ งน้ าอยูใ่ นตัวบ้านแทบทั้งสิ้น เพราะได้เห็นประโยชน์ของห้องน้ านี้เป็ นอย่างมาก
สาหรับบ้านพักอาศัยชั้นดีมกั จะให้มีท้งั ชั้นดีมกั จะให้มีท้งั ชั้นล่างและชั้นบน ซึ่งจาเป็ นสาหรับผูอ้ าศัยชั้นบน
ในเวลาค่าคื น จะไม่ต ้องลงบันไดมาใช้ห้องน้ า-ส้วมชั้นต่างๆให้ถูกต้องตามหลักวิชาต่างๆ ตลอดจนการ
ติดตั้งเครื่ องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องน้ า-ส้วม เพื่อความสะดวกสบายกับผูใ้ ช้
2. มาตรฐานห้องน้ า-ส้วม สาหรับบ้านพักอาศัย
ก. บ้านพักอาศัยขนาดเล็ก ขนาดห้องน้ า-ส้วมต้องลดลงไปตามส่ วนของตัวบ้านควรมีขนาดตั้งแต่
1.50 x 2.00 ม. ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดวางรู ปและการติดตั้งเครื่ องสุ ขภัณฑ์ให้เหมาะสมตลอดจนใน
การปิ ดเปิ ดประตูอีกด้วย
ข. บ้านพักขนาดกลาง ควรมีขนาดตั้งแต่ 1.50 x 2.00 ม. ถึง 2.00 x 2.50 ม. ห้องน้ า-ส้วม
สาหรับบ้านพักขนาดนี้อาจกันผนังภายในห้องเป็ นส่วนโดยแบ่งเป็ นห้องอาบน้ าและห้องส้วม

การสร้างห้องน้ า-ส้วม บนพื้นไม้จะต้องคานึ งถึงระดับถึงระดับพื้นของห้องนี้ เป็ นอย่างมาก คือลด
ระดับพื้น ห้องให้ต่ ากว่าพื้นห้องอาศัย ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันการไหลซึมของน้ าในห้อง ซึ่งเมื่อเวลาใช้จ ะล้น
ออกมานอกห้อง การลดระดับพื้นของห้องน้ า-ส้วมต้องเริ่ มจากการวางตงคาน โดยอาศัยคานร่ วมของตัวบ้าน
ลดพื้นลงโดยตีตงประจุเข้ากับข้างคาน มีไม้คร่ าว ขนาด 1.5 x 3” เป็ นลูกแอบข้างคานรองรับหัวตงทั้งสอง
ข้าง ตรึ งเข้ากับคานด้วยตะปูหรื อสลักเกลียว

ซึ่ งเป็ นวิ ธีปฏิบัติ งานที่ ไ ด้ผลใช้ได้มาแล้ว ซึ่ ง เป็ นวีธี ลดระดับพื้น ห้องน้ า -ส้ว มให้ต่ ากว่าระดับ
พื้นบ้านได้ถึง 0.10 – 0.15 ม.

การสร้างห้องน้ า-ส้วมบนพื้นดินถม การสร้างห้องน้ า-ส้วมวิธีน้ ี ใช้กบั บ้านชั้นเดียวหรื อชั้นล่าง ซึ่ง
ความสูงของพื้นชั้นล่างสูงไม่มากนัก ประมาณไม่เกิน 0.6 - 0.7 ม. โดยถมดินให้สูงขึ้นมาเกือบถึงพื้นบ้าน
เพื่อให้เป็ นแท่นรองรับพื้นห้องน้ า-ส้วม วีธีน้ ีเหมาะที่จะสร้างในที่ดินน้ าขึ้นไปถึง
วิธีสร้าง ก่ออิฐเต็มแผ่นทั้งสี่ดา้ นจากระดับดินขึ้นมาถึงระดับพื้นที่ตอ้ งการแล้วนาดินมาถมให้เต็มใน
บริ เวณที่ตอ้ งการ ขณะถมต้องการกระทุง้ ดินให้แน่ น อย่าให้เป็ นโพรงได้ เจาะช่องดินที่ ถมหรื อจะฝังท่ อ
ระบายอุจจาระไว้ก่อนก็ได้สุดแล้วแต่ความสะดวกท่อระบายน้ าจะต้องเจาะช่องดินที่ออกไปนอกตัวบ้านลง
ไปยังบ่อเกรอะบ่อซึม เมื่อกระทุง้ ดินแน่ นได้ที่แล้วใส่ อิฐหักบนดินกระทุง้ ให้แน่ นอีกครั้ง แล้วเทปูนทราย
1:3 หรื อจะให้ดียงิ่ ขึ้นควรเทคอนกรี ตเสริ มเหล็กหนา 0.05 ม. งานขั้นต่อไปช่างประปาต่อท่อน้ าใช้ ท่อน้ า
ทิ้ง ท่อระบายน้ า ท่ออาบน้ า แล้วงานก่ออิฐผนังก็เริ่ มดาเนินการคือ อิฐ 1.5 แผ่นบนผนังอิฐเต็มแผ่น เสริ ม
ขึ้นเป็ นผนังห้องสูง 1.20 - 1.50 ม. แล้วทาการแบปูนผนัง งานขั้นต่อไปเป็ นงานของช่างเครื่ องสุ ขภัณฑ์
และอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องน้ า-ห้องส้วม

การก่ออิฐผนังห้องน้ า-ส้วม เมื่อได้ทาการเทพื้นปูนทรายหรื อหล่อพื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กบนพื้นไม้
และเสริ มขอบคอนกรี ต ตอนบนริ มฝาเสร็ จแล้ว ต่อจากนี้ เป็ นงานของช่างก่ออิฐรอบฝาทั้ง 4 ด้าน การก่อ
อิฐผนังตอนบนนี้ใช้ก่อ 1.5 แผ่น สูงขึ้นไปไม่นอ้ ยกว่า 1.20 ม. และสูงไม่เกินกว่า 1.50 ม. (จากระดับพื้น
ของห้องน้ า-ส้วม)

งานขั้นติดตั้งวงกบ คร่ าวนอนและตีฝาภายในห้องน้ า-ส้วม เสร็ จแล้ว งานขั้นต่อไปเป็ นงานก่ออิฐ
ผนังภายในอีกชั้นหนึ่ง บางบ้านก็ใช้ผนังก่ออิฐเป็ นผนังห้องน้ า-ส้วม และเป็ นฝาผนังในตัวเลยก็มี
การก่ออิฐผนังห้องต้องรักษาแนวของผนังอิฐให้เข้ากับฝาไม้รอบบ้าน แล้วทาการฉาบปูนทับอิฐก่อ
ส่วนที่เห็นให้เรี ยบร้อย ส่ วนผสมของปูนก่อและฉาบภายในงานสร้างห้องน้ า-ส้วม ไม่ควรใช้ปูนขาวเป็ น
ส่วนผสม ผนังในห้องน้ า-ส้วมเมื่อถูกน้ าบ่อยๆ จะเกิดเป็ นตะไคร่ น้ าขึ้นได้ ดังนั้นส่ วนผสมในงานนี้ ควรใช้
ส่วนผสม 1:3 หรื อ 1:4 ส่วนผสมที่ต่างกันเนื่องจากใช้ทรายหยาบหรื อละเอียด
การฉาบปูนพื้นและผนัง การฉาบปูนพื้นและผนังของห้องน้ า-ส้วม สาหรับงานธรรมดาและราคาถูก
จะใช้ซีเมนต์ขดั มันธรรมดา หรื อผิวชนิดขัดก็ได้สุดแต่ ความต้องการของผูใ้ ช้หรื อขึ้นกับวงเงินค่าก่อสร้าง
ก. ซีเมนต์ขดั มันธรรมดาหรื อซีเมนต์ขาวแบบทับหน้า การทาผิวผนังและพื้นห้องน้ า-ส้วม อย่าง
ง่ายดายและราคาถูก แบ่งการทาออกได้ 2 วิธี คือเหมาะสมสาหรับงานสร้างราคาถูก ส่ วนผสมสาหรับงาน
ฉาบพื้นและผิวผนังควรใช้ส่วนผสม 1:3 (ใช้ทรายละเอียด) หรื อต้องการจะใช้งานนั้นดีข้ ึนโดยเปลี่ยนจาก
ซีเมนต์สีเทามาเป็ นซีเมนต์ขาว ฉาบหน้าแล้วตีเส้นเพื่อให้ดู คล้ายกับการใช้กระเบื้องเคลือบขาว

ข. ผิวหินขัด ขั้นแรกถือปูนทับอิฐของผนังทั้ง 4 ด้าน พร้อมทั้งพื้นด้วยปูนแต่งผิวให้เรี ยบและทา
ระดับความลาดทางน้ าลงของพื้นให้ถกู ความประสงค์ ส่วนผสมของปูนแต่งใช้ 1:4 (ใช้ทรายหยาบ) แล้วทา
ผิวหนังให้ขรุ ขระหรื อใช้เกลียงเหล็กขีดให้เป็ นเส้นตัดกัน ทิ้งไว้ให้ปูนแต่งผิวหมาดตัวสักหนึ่งวัน ต่อจากนั้น
ฉาบปูนผสมหินเกล็ดขั้นสุดท้ายใช้ส่วนผสม 1:1:3 (ซีเมนต์ 1 ส่วน หินขุ่น 1 ส่วน หินเกล็ด 3 ส่วน )

หินเกล็ดที่ใช้เป็ นส่วนผสมของการฉาบพื้นและผนังห้องนิยมใช้หินเกล็ดเบอร์ 3 และเบอร์ 4 ซึ่งเป็ นหิ นที่
มีขนาดพอเหมาะและสะดวกต่อการขัด

เมื่อผสมส่ วนผสมของหิ นขัดแล้ว เริ่ มถือปูนส่ วนผสมนี้ บนผนังเป็ น 4 ด้าน ด้วยเกลียงเหล็กให้
เรี ย บร้ อย แล้วลาดส่ วนผสมนี้ อีก บนพื้น โดยถือระดับความลาดเอียงแต่ เดิ มที่ ทาไว้แล้ว ทิ้งให้หมาด 24
ชัว่ โมง แล้วจึงเริ่ มทาการขัดล้างหน้าผนังด้วยหินขัด เพื่อให้หินเกล็ดที่จมอยูภ่ ายในเนื้อปูนฉาบลอยตัวขึ้นให้
เสมอเป็ นระดับเดียว และเห็นเม็ดหินเกล็ดขึ้นเสมอ และทัว่ กันไปทั้งผืนผนังและพื้นห้อง การขัดนี้ตอ้ งอาศัย
น้ าเป็ นส่วนช่วยทาให้การขัดง่าย และเป็ นการลดความร้อนในการขัด
การสร้างผนังและพื้นหินขัดนี้ เป็ นการสร้างที่เสียแรงงานมากกว่าวิธีดงั กล่าวมาแล้วแต่ในด้านความ
แข็งแรง ความเรี ยบร้อย ตลอดจนการป้ องกันการซึมและรั่วไหลของน้ าได้ดีกว่าวิธีที่กล่าวมาแล้ว แต่ราคา
ค่าแรงงานแพงมาก
ท่อระบายอากาศ ท่อระบายอากาศเป็ นสิ่ งจาเป็ นและสาคัญมากในเรื่ องห้องน้ า-ส้วม ถ้าขาดท่ อ
ระบายอากาศหรื อท่อระบายอากาศเกิดตันไม่สามารถระบายอากาศได้ อุปสรรคต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างมากมาย
เช่น กลิ่นของแก๊สจะตันออกมาทางช่องถ่าย บางมีมากจนถึงราดน้ าไม่ลง ดังนั้นท่อระบายอากาศนี้ จึงเป็ น
ท่อระบายอากาศแก๊สที่เกิดข้นในบ่อเกรอะ มิให้มีแก๊สคัง่ ค้างอยูใ่ นนั้นมากเกินไป ท่อระบายอากาศโดยมาก
ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาดอย่างเล็กควร 6.34 นิ้ว โดยให้ปลายท่อสูงขึ้นพ้นแนวชายคาส่ วนล่างฝังลงบน
ฝาบ่อเกรอะ ระวังหรื อประมาณอย่าให้น้ าในบ่อเกรอะท่วมถึง แล้วให้ปุนทราย 1:3 พอกตรงท่อกับฝาบ่อ
เกรอะ อย่าให้กลิ่นระบายออกตรงที่เจาะได้ บนสุดของท่อควรติดด้วยข้อต่อ 3 ทางหรื อเรี ยกว่า “สามตา”

