แผนการสอน

หน่ วยที่ 2

วิชา เทคนิคก่อสร้าง 2

สัปดาห์ ที่ 5

ชื่อหน่ วย เทคนิคการประกอบและติดตั้งพื้น

จานวน 2 คาบ

1. สาระสาคัญ
คุณสมบัติของไม้พ้นื ไม้ตอ้ งมีคุณสมบัติดี ถ้าเป็ นบ้านพักอาศัย ต้องเป็ นไม้อบแห้งอย่างดี จึง
นามาใช้ปู หัวไม้มกั มีการแตกร้าว ต้องตัดทิ้งประมาณ 1" เสมอ
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ในเรื่ องเทคนิคการประกอบและติดตั้งพื้น และรู้จกั การเลือกใช้วสั ดุไว้
สาหรับก่อสร้างพื้นเป็ นอย่างดี เพื่อโครงสร้างที่แข็งแรงและรู้จกั วัสดุที่จะนามาทาเป็ นพื้นได้อย่างถูกต้อง
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.
2.
3.
4.

สามารถบอกชนิดของไม้พ้นื ได้
สามารถบอกลักษณะของไม้พ้นื ได้
สามารถเลือกพื้นไม้ให้เหมาะสมได้
สามารถบอกวิธีการปูพ้นื ได้

3. วิเคราะห์ ตามหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
- รู้จกั เลือกใช้วสั ดุส่วนประกอบในการประกอบและติดตั้งพื้นที่มีความเหมาะสมกับสภาพของงาน
โดยวัสดุที่นามาใช้ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมที่มีอยูป่ ัจจุบนั และเพียงพอกับต้นทุนทรัพย์ที่จะลงทุน
หลักความมีเหตุผล
- เทคนิ คการประกอบและติด ตั้งพื้น จะทาให้ทราบว่าการทางานจะต้องใช้ทรัพยากรมากน้อย
เพียงใด รู้แนวทางประหยัด วัสดุและอุปกรณ์ โดยการคานวณและวิเคราะห์ถึงปริ มาณงานที่จะลงมือกระทา
รู้ว่าอะไรจาเป็ น หรื อ ไม่จาเป็ นต้องใช้
หลักภูมคิ ้มุ กัน
- ประเมินถึงปริ มาณวัสดุที่จะใช้ในการทางานเสมอ โดยที่จะไม่ใช้วสั ดุเกินความจาเป็ นต่อความ
ต้องการ หรื อมีการวางแผนก่อนที่จะลงมือ ในการประกอบและติดตั้งพื้น เพื่อที่จะได้ประหยัดในส่ วนของ
เงินทุนที่จะต้องเสียไปในการทางาน
เงื่อนไขความรู้
- นักศึกษามีความเข้าใจในเทคนิคการประกอบและติดตั้งพื้น
- นักศึกษารู้วิธีการวิเคราะห์ถึงปริ มาณวัสดุที่จะใช้ในการประกอบและติดตั้งพื้น
เงื่อนไขคุณธรรม
- นักศึกษามีความร่ วมมือในการทางานกลุ่มด้วยกัน และรู้จกั ช่วยเหลืองานภายในกลุ่ม
- นักศึกษามีแนวคิดที่จะเลือกใช้วสั ดุในการประกอบและติดตั้งพื้นจากทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมที่
มีอยูอ่ ย่างประหยัด และ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทางาน
การเชื่อมโยง 4 มิติ
สังคม
- ช่วยเหลือ แบ่งปั นกัน ทั้งกาลังกาย ก าลังใจ และกาลังความรู้ ในงานเทคนิ คการประกอบและ
ติดตั้งพื้นระหว่างผูท้ ี่ร่วมทางานกลุ่มหรื อให้ความรู้แก่คนทัว่ ไป เพื่อสร้างสมดุลทางสังคม และความสามัคคี
ในการทางานและเผยแพร่ ความรู้ที่มีสู่สาธารณชน

เศรษฐกิจ
- นักศึกษาเข้าใจในเทคนิ คการประกอบและติดตั้งพื้น สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้อย่างถูกต้อง
ทาให้ลดความเสียหายในการทางานและประหยัดงบประมาณที่จะใช้
วัฒนธรรม
- เห็นคุณค่าของเทคนิคการประกอบและติดตั้งพื้น ซึ่งมีความเป็ นเอกลักษณ์ และคุณค่าทางความรู้
ของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสืบทอดกันมาเป็ นเวลาช้านาน
- รู้ จ ัก ผสมผสานระหว่างภูมิปัญ ญาเทคนิ ค การประกอบและติ ด ตั้งพื้น ที่ มีอยู่เดิ มเข้ากับความ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้มีความก้าวหน้าตามโลกาภิวฒั น์อย่างเหมาะสม
สิ่งแวดล้อม
- นักศึกษาเข้าใจถึงวัสดุที่ใช้ในการประกอบและติดตั้งพื้น รู้จกั นาวัสดุที่เหลือมาหมุนเวียนกลับมา
ใช้ใหม่ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุ ด นอกจากนี้ การเลือกใช้วสั ดุควรเป็ นวัสดุที่ไม่ทาลายธรรมชาติ เพื่อเห็ น
ความจาเป็ นของการอยูร่ ่ วมกับระบบนิเวศน์และไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม

4. สมรรถนะรายหน่ วย
- เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ในเรื่ องเทคนิคการประกอบและติดตั้งพื้น และรู้จกั การเลือกใช้วสั ดุไว้
สาหรับก่อสร้างพื้น
5. สาระการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

คุณสมบัติของไม้พ้นื
การคัดเลือกไม้ก่อนปูพ้นื
การปรับพื้น
ความกว้างของไม้พ้นื

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

ใบเนือ้ หา
วิชา เทคนิคก่อสร้าง 2
ชื่อหน่ วย เทคนิคการประกอบและติดตั้งพื้น
เรื่อง เทคนิคการประกอบและติดตั้งพื้น

สอนครั้งที่ 5
จานวนคาบ 2

5. คุณสมบัติของไม้พ้ืน ไม้ตอ้ งมีคุณสมบัติดี ถ้าเป็ นบ้านพักอาศัยต้องเป็ นไม้อบแห้งอย่างดี จึง
นามาใช้ปู หัวไม้มกั มีการแตกร้าว ต้องตัดทิ้งประมาณ 1" เสมอ
6. การคัดเลือกไม้ก่อนปูพ้นื ต้องเอาไม้มาปูเรี ยงบนตงให้รู้คร่ าว ๆ ว่าแผ่นใดจะปูที่ใดเสียก่อน จะ
ได้ทราบว่าควรหลีกหรื อทาอย่างไร เพื่อความประหยัดและลายที่สวยงาม
7. การปรับพื้น และแต่งตาหนิ แผลไม้พื้น โดยการปรับแต่งแผ่น สูงหรื อหนาลงไปเสี ย หรื อ
หมุนเพิ่มเติมแผ่นที่วางต่าให้สูง และอุดคร่ าวรู ตาหนิของไม้ก่อนการปู โดยอุดด้วยเศษไม้ โดยการตัดและ
เจาะให้พอดีแล้วทากาวตีอดั ไสกบให้ผวิ เสมอเรี ยบร้อย
8. ความกว้างของไม้พ้นื เหลือจากการไส
ก. ไม้พ้นื อัดกระทบแน่น ไส้ขา้ งตรงได้ฉาก
ขนาด 8" (.20 ม.) เมื่อไสแล้วเหลือส่วน กว้าง 19.60 ซม.
ขนาด 6" (.15 ม.) เมื่อไสแล้วเหลือส่วน กว้าง 14.60 ซม.
ขนาด 4" (.10 ม.) เมื่อไสแล้วเหลือส่วน กว้าง 9.60 ซม.
ข. ไม้พ้นื ชนิดบังใบ เซาะร่ องและเข้าลิน้ รางหรื อลิน้ ในตัว
ขนาด 8" (.20 ม.) เมื่อไสแล้วเหลือส่วน กว้าง 18.60 ซม.
ขนาด 6" (.15 ม.) เมื่อไสแล้วเหลือส่วน กว้าง 13.60 ซม.
ขนาด 4" (.10 ม.) เมื่อไสแล้วเหลือส่วน กว้าง 8.60 ซม.

ไม้กนั สั่นชนิ ดท่อนเดียว มักใช้ไม้ขนาด 1" คูณ 4" หรื อ 1" คูณ 5" ส่ วนไม้กนั สั่นชนิ ด
แกงแนงไขว้กนั มักใช้ 1" คูณ 3" หรื อ 1 ½ คูณ 3" ตีไขว้กนั
การติดไม้กนั สัน่ สาหรับพื้นโรงมหรศพ โรงแรม หรื ออาคารสาธารณะที่ตอ้ งการความมัน่ คงเป็ น
พิเศษ

การทาผิวพืน้
1. การฉาบผิวพื้นด้วยซีเมนต์และทราย
ควรฉาบ 2 ชั้น ความหนารวมประมาณ 4 ซม. ส่วนผสมของผิวชั้นแรกประกอบด้วยซีเมนต์ 1
ส่วน มวลรวม 1 ส่วน (ส่ วนละเอียด) และมวลรวมหยาบ 2 ส่ วน ผสมน้ าให้น้อยที่สุด การฉาบแต่ละ
ครั้งไม่ควรเกิน 15 ตร.ม. ทั้งไว้อย่างน้อย 7 วัน ให้มีความชื้นพอควร
2. การปูพ้นื ผิวด้วยกระเบื้อง
ควรปูกระเบื้องบนซีเมนต์ผสมทราย (ไม่เกิน 1 ต่อ 4) ซึ่งหนาประมาณ 2.5 ซม. ในขณะหมาด
ๆ ทาผิวเอียงลาด ก่อนปูแผ่นผิวกระเบื้องด้านล่างควรทาความสะอาดรอยต่อ แผ่นควรห่ างกันประมาณ
2.5-3 ม.ม. ยาแนวด้วยซีเมนต์ต่อทราย 1 ต่อ 3 และส่ วนบนยาแนวด้วยซีเมนต์ต่อทราย 1 ต่อ 1
หลังจากปูกระเบื้องแล้วทาความสะอาดผิวทันที
3. การทาผิวหินขัด
ส่วนผสมต้องมีหินเกล็ดที่คดั แล้วทั้งสีและขนาดตามระบุในแบบ ไม่มีฝนผงและสิ
ุ่
่งสกปรกผสมอยู่
ใช้ส่วนผสมของหินเกล็ดต่อซีเมนต์ขาวเท่ากับ 2½ ต่อ 1 ผสมน้ าเล็กน้อย
ผิวพื้นที่จะทาหิ นขัดควรทาความสะอาด แบ่งเนื้ อที่ไม่เกิน 2 ตร.ม. ด้วยเส้นทองเหลืองขนาด
ประมาณ 4 คูณ 25 ม.ม. ให้ส่วนบนสูงเสมอผิวหินขัด ราดผิวพื้นให้เปี ยกด้วยน้ าปูนแล้วเทส่ วนผสมลง
หนาประมาณ 25 ม.ม. ตบให้แน่ นแล้วแต่งผิวและระดับ จากนั้นคลุมด้วยผาเปี ยกจนกว่าจะได้เวลาขัด
ประมาณ 3 วัน วันที่ลาดผิวหินขัด ใช้เครื่ องขัดหยาบแล้วจึงขัดผิว

4. การปูผวิ กระเบื้องยาง
กระเบื้องยางที่ใช้ควรหนา 2 ม.ม. อย่างน้อยชนิดขนาดต้องได้มาตรฐานและดูตวั อย่างผ่านการ
รับรองจากผูอ้ อกแบบก่อน การปูให้กาหนดระยะและลายตามปรากฏในแบบระยะการตัดต้องได้แนวและ
เรี ยบ

รูปที่ 10 แสดงการประกอบเหล็กคานชั้นบนและรูปตัดกาหนดขนาดเหล็กเสริม
การประกอบเหล็กพืน้
ตามรู ปตัดขยายการเสริ มเหล็กในพื้นโดยกาหนดให้เหล็กตะแกรงขนาด 6 มม. @ 0.10 งอคอม้า
อันเว้นอัน และมีเหล็กเสริ มพิเศษ 6 มม. @ 0.10 เสริ มอันเว้นอันเช่นเดียวกัน เพื่อความกระจ่างจึงได้
แสดงไว้ในรู ปที่ เป็ นการเสริ มเหล็กพื้นห้องน้ าชั้นบน และรวมทั้งพื้นเฉลียงด้วย แม้ว่าการหล่อพื้นจะ
อยูต่ ่ากกว่าหลังคานเท่าใดก็ตาม ก็เพียงการสอดปลายเหล็กตะแกรงพื้นสอดเข้าไป และอยู่ใกล้เหล็ก แกน
ให้คล้องเหล็กแกนไว้ การงอปลายก็เช่นเดียวกันต้องพิจารณาให้เหมาะสมที่จ ะใช้ก ารงอลงหรื องอขึ้ น
แต่ในรู ปแสดงให้เห็นว่าเหล็กตะแกรงบนจะงอปลายลง เหล็กตะแกรงล่างจะหงายส่วนงอปลายขึ้น ควร
พิจารณาจากรู ปเป็ นลาดับดังนี้

1. เหล็กตะแกรงตรงและเหล็กคอม้า ตามแบบได้ระบุเหล็กตะแกรงห่ างกัน 0.10 เมตร แสดงว่า
ในช่วงกลางพื้นจะพบว่ามีเหล็กเสริ มเป็ นสองทางวิ่งตั้งฉากกัน มีตาที่เหล็กตัดกัน 0.10 เมตรด้วยเหล็กแต่
ละทางจะวิง่ ตรงไปสอดในคานทั้งสองปลายเหล็ก ที่ระยะห่ าง L/4 - L/5 (L = ระยะช่วงของคาน) ทั้ง
สองข้างของเหล็ก เฉพาะเส้นที่ไม่ได้วิ่งตรงไปก็หักคอม้าขึ้นและวิ่งออกไปสอดในคานเป็ นเหล็กบนของ
พื้น การงอปลายเหล็กจะคว่าลง ทาการเสริ มดังกล่าวทั้งสองข้าง
2. เหล็กเสริ มพิเศษ ระยะจากช่วงที่เหล็กคอมม้าหักงอขึ้นเป็ นเหล็กบนนั้น จะปรากฏว่าเหล็กบน
จะมีระยะห่างกัน 0.20 เมตร (เฉพาะงอคอม้าเส้นเว้นเส้น) ฉะนั้นจึงต้องใส่เหล็กเสริ มพิเศษ ในช่วง
ระหว่างเหล็กคอม้านั้นที่ระยะ 0.10 เมตร (ห่างจากเหล็กคอม้า) จึงกล่าวได้ว่า ระยะห่างของเหล็กเสริ ม
พิเศษควรเท่ากับช่วงละ 0.20 เมตร แต่เมื่อใส่เหล็กเสริ มแล้ว เหล็กตะแกรงบนในส่วนใกล้คานจะห่างกัน
0.10 เมตรด้วย และตาแหน่งเหล็กเสริ มพิเศษจะอยูใ่ นลักษณะเสริ มตอนบนของเหล็กเสริ มเส้นตรงที่วงิ่ จาก
เหล็กกลางพื้นไปสอดคานนัน่ เอง ความยาวจะต้องยืน่ เลยส่วนงอคอม้าสัก 0.10 เมตร
มีขอ้ สังเกตว่าเหล็กเสริ มพิเศษ จะเสริ มเพียงช่วงหัวคอม้าเท่านั้น ส่วนเหล็กตะแกรงบนตอนริ ม
คานที่ยะยะจากจุดหักคอม้าจึงสอดในคานจะเสริ มเหล็กตรงให้การตัดเป็ นตาสี่เหลี่ยมขนาด 0.10 คูณ 0.10
เมตร ส่วนเหล็กล่างในช่วงนี้ก็จะเป็ นตาตะแกรง 0.20 คูณ 0.20 เมตร เพราะไม่ได้ระบุให้ใส่เหล็กเสริ ม
พิเศษในเหล็กล่าง ทุกเปราะที่เหล็กตัดกันจะผูกแบบสาแหรกให้แน่น โดยเฉพาะส่วนปลายที่สอดเข้าไปใน
คาน ควรวิ่งเหล็กเส้นตามปลอกข้างคาน แล้วผูกติดเหล็กวิ่งตลอดคานนี้ให้ปลายยึดกับเหล็กปลอกด้วย

