แผนการสอน

หน่ วยที่ 2

วิชา เทคนิคก่อสร้าง 2

สัปดาห์ ที่ 7

ชื่อหน่ วย เทคนิคการประกอบและติดตั้งผนัง

จานวน 2 คาบ

1. สาระสาคัญ
กาแพงหรื อผนังที่เป็ นผิวฉาบเมื่อก่อแล้วทิ้งให้แห้งดีก่อนและอิฐได้ทรุ ดตัวจนคงที่ดีแล้ว และถ้า
เป็ นผิวคอนกรี ตต้องเป็ นรอยหยาบเพื่อให้ปูนเกาะ ไขมันหรื อน้ ามันต่าง ๆ ต้องล้างออกจากผิวที่ฉาบ ก่อน
ฉาบต้องลาดน้ าให้ผวิ เปี ยกพอเพื่อกันผนังดูดน้ าจากปูนฉาบ และทิ้งให้น้ าระเหยหมาด ๆ แล้วจึงฉาบ การ
ฉาบผิวควรฉาบหยาบหนึ่งครั้ง ฉาบละเอียดอีกหนึ่งครั้ง ระยะเวลาการฉาบห่างกัน 48 ซ.ม. และทิ้งไว้ให้
แห้งสนิท
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่ องเทคนิ คการประกอบและติ ดผนัง และรู้ จกั การเลือกใช้วสั ดุไว้
สาหรับก่อสร้างผนังเป็ นอย่างดีเพื่อโครงสร้างที่แข็งแรง
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สามารถอธิบายความหมายของการติดตั้งผนังได้
อธิบายลักษณะของการสร้างผนังได้
บอกหน้าที่ของผนังได้
บอกวัสดุทาผนังได้
สามารถบอกขนาดผนังที่ใช้ได้
สามารถบอกวิธีเตรี ยมพื้นผิวได้
บอกวิธีการฉาบปูนได้
บอกขนาดและระยะของผนังได้

3. วิเคราะห์ ตามหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
- รู้จกั เลือกใช้วสั ดุส่วนประกอบในการประกอบและติดตั้งผนัง ที่มีความเหมาะสมกับสภาพของงาน
โดยวัสดุที่นามาใช้ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมที่มีอยูป่ ัจจุบนั และเพียงพอกับต้นทุนทรัพย์ที่จะลงทุน
หลักความมีเหตุผล
- เทคนิ คการประกอบและติดตั้งผนัง จะทาให้ทราบว่าการทางานจะต้องใช้ทรัพยากรมากน้อย
เพียงใด รู้แนวทางประหยัด วัสดุและอุปกรณ์ โดยการคานวณและวิเคราะห์ถึงปริ มาณงานที่จะลงมือกระทา
รู้ว่าอะไรจาเป็ น หรื อ ไม่จาเป็ นต้องใช้
หลักภูมคิ ้มุ กัน
- ประเมินถึงปริ มาณวัสดุที่จะใช้ในการทางานเสมอ โดยที่จะไม่ใช้วสั ดุเกินความจาเป็ นต่อความ
ต้องการ หรื อมีการวางแผนก่อนที่จะลงมือ ในการประกอบและติดตั้งผนังเพื่อที่จะได้ประหยัดในส่ วนของ
เงินทุนที่จะต้องเสียไปในการทางาน
เงื่อนไขความรู้
- นักศึกษามีความเข้าใจในเทคนิคการประกอบและติดตั้งผนัง
- นักศึกษารู้วิธีการวิเคราะห์ถึงปริ มาณวัสดุที่จะใช้ในการประกอบและติดตั้งผนัง
เงื่อนไขคุณธรรม
- นักศึกษามีความร่ วมมือในการทางานกลุ่มด้วยกัน และรู้จกั ช่วยเหลืองานภายในกลุ่ม
- นักศึกษามีแนวคิดที่จะเลือกใช้วสั ดุในการประกอบและติดตั้งผนังจากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่
มีอยูอ่ ย่างประหยัด และ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทางาน
การเชื่อมโยง 4 มิติ
สังคม
- ช่วยเหลือ แบ่งปั นกัน ทั้งกาลังกาย ก าลังใจ และกาลังความรู้ ในงานเทคนิ คการประกอบและ
ติดตั้งผนังระหว่างผูท้ ี่ร่วมทางานกลุ่มหรื อให้ความรู้แก่คนทัว่ ไป เพื่อสร้างสมดุลทางสังคม และความสามัคคี
ในการทางานและเผยแพร่ ความรู้ที่มีสู่สาธารณชน

เศรษฐกิจ
- นักศึกษาเข้าใจในเทคนิคการประกอบและติดตั้งผนัง สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้อย่างถูกต้อง
ทาให้ลดความเสียหายในการทางานและประหยัดงบประมาณที่จะใช้
วัฒนธรรม
- เห็นคุณค่าของเทคนิคการประกอบและติดตั้งผนัง ซึ่งมีความเป็ นเอกลักษณ์ และคุณค่าทางความรู้
ของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสืบทอดกันมาเป็ นเวลาช้านาน
- รู้จ ักผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาเทคนิ คการประกอบและติด ตั้งผนัง ที่ มีอยู่เดิมเข้ากับความ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้มีความก้าวหน้าตามโลกาภิวฒั น์อย่างเหมาะสม
สิ่งแวดล้อม
- นักศึกษาเข้าใจถึงวัสดุที่ใช้ในการประกอบและติดตั้งผนังรู้จกั นาวัสดุที่เหลือมาหมุนเวียนกลับมา
ใช้ใหม่ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุ ด นอกจากนี้ การเลือกใช้วสั ดุควรเป็ นวัสดุที่ไม่ทาลายธรรมชาติ เพื่อเห็ น
ความจาเป็ นของการอยูร่ ่ วมกับระบบนิเวศน์และไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม

4. สมรรถนะรายหน่ วย
- เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ในเรื่ องเทคนิ คการประกอบและติดผนัง และรู้จกั การเลือกใช้วสั ดุไว้
สาหรับก่อสร้างผนังเป็ นอย่างดีเพื่อโครงสร้างที่แข็งแรง
5. สาระการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การเตรี ยมพื้นผิวที่จะฉาบปูน
การผสมปูนขาวและทราย
การฉาบปูนผิวภายนอก ภายใน
การจับเหลี่ยมเสา คาน
การฉาบผนังคอนกรี ต
การก่ออิฐสาหรับผนังทัว่ ไป
ผิวบุกระเบื้อง
ผิวคอนกรี ตไม่ฉาบปูน

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

ใบเนือ้ หา
วิชา เทคนิคก่อสร้าง 2
ชื่อหน่ วย เทคนิคการประกอบและติดตั้งผนัง
เรื่อง เทคนิคการประกอบและติดตั้งผนัง

สอนครั้งที่ 7
จานวนคาบ 2

1. การเตรียมพืน้ ผิวที่จะฉาบปูน
กำแพงหรื อผนังที่เป็ นผิวฉำบเมื่อก่อแล้วทิ้งให้แห้งดีก่อนและอิฐได้ทรุ ดตัวจนคงที่ดีแล้ว

และถ้ำ

เป็ นผิวคอนกรี ตต้องเป็ นรอยหยำบเพื่อให้ปูนเกำะ ไขมันหรื อน้ ำมันต่ำง ๆ ต้องล้ำงออกจำกผิวที่ฉำบ ก่อน
ฉำบต้องลำดน้ ำให้ผวิ เปี ยกพอเพื่อกันผนังดูดน้ ำจำกปูนฉำบ และทิ้งให้น้ ำระเหยหมำด ๆ แล้วจงงฉำบ กำร
ฉำบผิวควรฉำบหยำบหนง่งครั้ง ฉำบละเอียดอีกหนง่งครั้ง ระยะเวลำกำรห่ำงกัน 48 ซ.ม. และทิ้งไว้ให้แห้ง
สนิท ส่วนผสมของปูนให้กำหนดสัดส่วนดังนี้
1. ปูนทัว่ ไป
ซีเมนต์ : ปูนขำว : ทรำยหยำบ = 1 : 1 : 2 โดยปริ มำตร
2. ปูนผสมปูกระเบื้องเคลือบและปูกระเบื้องพื้น
ซีเมนต์ : ทรำยละเอียด = 1 : 2 โดยปริ มำตร
3. ปูนฉำบผิวหน้ำภำยใน
ซีเมนต์ : ปูนขำว : ทรำยละเอียด = 1 : 1½ : 2½
4. ปูนฉำบผิวหน้ำภำยใน
ซีเมนต์ : ปูนขำว : ทรำยหยำบปำนกลำง = 1 : 1 : 5, 1 : 2 : 6
5. ปูนฉำบกันน้ ำ
ซีเมนต์ : ทรำยละเอียด = 1 : 1
ผสมยำกันซงม 1 ถ้วย : ปูน ½ ถุง
2.การผสมปูนขาวและทราย
ให้ผสมเตรี ยมไว้สำหรับเฉพำะวันและเมื่อผสมกับซีเมนต์ไม่นำนเกิน 1 ซ.ม. และเมื่อเกิน
แล้วห้ำมนำมำใช้และเติมน้ ำซ้ ำในส่วนผสมที่ใช้งำน เมื่อฉำบเสร็ จให้ใช้ฟองน้ ำชุบน้ ำกวำดผิวที่ฉำบไว้

เพื่อให้ดูสวยงำม
3.การฉาบปูนผิวภายนอก ภายใน
หนำประมำณ 1.5 ซ.ม. ในระหว่ำงฉำบต้องทำระดับเป็ นจุดทัว่ ผนังเพื่อให้ฉำบง่ำยและรวดเร็ ว
4.การจับเหลีย่ มเสา คาน
ให้ใช้ปูนเค็มรองพื้นไว้ช้นั หนง่งก่อน (อัตรำส่วน 1 ต่อ 1 ต่อ 3 หรื อไม่ใช้ปูนขำวเลย) ฉำบรองพื้นทิ้ง
ไว้ 1 วัน แล้วฉำบปูนผิว
5.การฉาบผนังคอนกรีต
ควรปฏิบตั ิดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.

แปลงฝุ่ น ผง อกด้วยแปรงลวด
ทำผิวหน้ำให้ขรุ ขระ
รวดน้ ำให้เปี ยก แต่อย่ำชุ่มเกินไปและรอให้ผวิ หน้ำแห้งก่อน
เคำะ สลัดปูนทรำยหยำบเป็ นปูนยงดให้ทวั่ บริ เวณ
ทิ้งไว้ให้ปูนยงดแข็งตัว แล้วจงงรำดน้ ำฉำบปูนขั้นต่อไปและควรมีกำรบ่มไม่นอ้ ยกว่ำ

7 วัน
6. การก่ออิฐสาหรับผนังทั่วไป
จะต้องใส่เหล็กเอ็น ค.ส.ล. โดยให้เสริ มเหล็ก 2 0 6 ม.ม. เหล็กปลอก 0 6 ม.ม. ระยะห่ำง 20
ซ.ม. กำรใส่เอ็น ค.ส.ล. ให้ใส่ตรงตำแหน่งดังต่อไปนี้
1. ผนังก่ออิฐผืนใหญ่ตอ้ งมีท้งั แนวตั้งและแนวนอนต่อพื้นที่ไม่เกิน 6 ตำรำงเมตร
2. ทับหลังผนังก่ออิฐใต้วงกบหน้ำต่ำง
3. ด้ำนข้ำงวงกบประตู
4. ตรงมุมของห้องที่ก่ออิฐชนกัน
กำรใส่เอ็น ค.ส.ล. ทำงตั้งหรื อทำงนอนจะต้องเสียบเหล็กในคำนก่อนเทคอนกรี ต
7. ผิวบุกระเบือ้ ง
ใช้กำรติดกระเบื้องกับผนังอิฐซง่งฉำบปูนหยำบไว (1 ต่อ 3) ก่อนบุลำดน้ ำให้ผนังเปี ยก แต่ไม่
โชก กำรบุกระเบื้องผูร้ ับจ้ำงต้องปฏิบตั ิตำมคำแนะนำบริ ษทั ผูผ้ ลิตทุกประกำร

8. ผิวคอนกรีตไม่ฉาบปูน
ไม้แบบต้องเรี ยบ สะอำด ไม่บิดงอ กำรเทต้องไม่เกิดรูโพรง กำรทำน้ ำมันไม้แบบต้องไม่ให้มี
รอยต่อบนผิวคอนกรี ต
กำรก่ออิฐผนังครง่ งแผ่น (½ แผ่น)
ผนังครง่ งแผ่นหมำยถงงกำรก่อผนังหนำกับควำมกว้ำงของหัวแผ่นอิฐ นิยมใช้อิฐมอญ ปรกติจะมี
ขนำดประมำณ 6.5-7.0 ซม. กำรสัง่ ซื้อจำกเรื อมำส่ง หรื อจำกร้ำนส่งอิฐคิดรำคำกันเป็ นพันหรื อหมื่นแผ่น
แล้วแต่ตกลงกัน โดยผูส้ ่งขนมำและลำเลียงมำวำงเป็ นกอง กำรกองเป็ นวิธีที่ทำโดยตอกหลักไม้เคร่ ำกลำง
แล้วนำกองอิฐวำงซ้อนพิงหลักเป็ นตั้ง ๆ วำงพิงกันต่อ ๆ กว้ำงออกและซ้อนให้สูงขง้นประมำณ 1.20 เมตร
อิฐควรเลือกสถำนที่กองให้ใกล้กบั อำคำร และไม่ขวำงทำงรถขนวัสดุเข้ำ กองให้ตำกแดดตำกฝนได้ ไม่
ควรสัง่ มำไว้นำนจนทำให้ผวิ อิฐเป็ นตะไคร่ จบั ควรสัง่ อิฐก่อนเพื่อให้มำส่งทันกับกำรทำงำน อิฐหักจะถูก
นับร่ วมกับกองอิฐด้วย นำอิฐหักครง่ งแผ่นมำก่ อผนังอิฐเพื่อแก้ให้รอยต่อทำงตั้งของกำรก่ออิฐไม่ตรงกันได้

กำรเตรี ยมงำนปูนก่อ ส่วนผสมสำหรับปูนก่อจะใช้ตำมอัตรำส่วน 1:1:3 (โดยปริ มำตร) หมำยถงง
ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ปูนขำว 1 ส่วน และทรำยหยำบ 3 ส่วน
วิธีผสม
1. นำทรำยหยำบที่ตำกแห้งแล้วผสมกับปู นขำวตำมอัตรำส่ วน 1:3 (ปูนขำวต่อทรำยหยำบ) ใน
จำนวนที่มำกพอ แต่กำรทำงำนส่วนใหญ่จะเทปูนขำวบนกองทรำยแห้ง โดยประมำณเอำว่ำมีจำนวนตำม
อัตรำส่วนดังกล่ำว อำศัยควำมชำนำญที่จะทรำบได้ว่ำควรใส่ ปูนขำวลงไปบนทรำยเท่ำใด แล้วคลุกทรำย
หยำบและปูนขำวให้เข้ำกัน กองส่วนผสมใกล้ ๆ คอกกั้นด้วยไม้หรื อก่ออิฐเป็ นอ่ำงฉำบภำยในเพื่อหมักปูน
ก่อ อ่ำงนี้จะกว้ำงพอที่จะแบ่งครง่ ง ที่จะใช้หมักปูนก่อครง่ งหนง่งกับหมักปูนฉำบอีกครง่ งหนง่ง ใช้ตะแกรงร่ อน
ทรำยร่ อนส่วนผสมลงอ่ำงหมัก ให้มีจำนวนพอที่จะใช้ให้หมดภำยใน 1-2 วัน แม้ว่ำกำรก่ออิฐวันต่อไปยัง
ใช้ปูนก่อไม่หมดให้ใส่ น้ ำแช่ไว้อีกจะไม่ให้น้ ำแห้งเด็ดขำด ถ้ำน้ ำแห้งปูนขำวจะเปลี่ยนสภำพเป็ นหิ นปูน
และจะไม่กลับเป็ นปูนขำวอีกได้ ต้องทิ้ง แล้วร่ อนหมักใหม่ กำรร่ อนปูนขำวกับทรำยจะกระทำต่อเนื่องกัน

ไป ใส่น้ ำหมักไว้อย่ำงน้อย 12 ชม. จงงต้องเตรี ยมปูนก่อล่วงหน้ำ 1 วัน ก่อนลงมือก่ออิฐได้ทุกครั้ง ห้ำม
ใช้ปูนที่ไม่ได้หมักผสมปูนซีเมนต์ก่อเด็ดขำด
2. เมื่อนำปูนซีเมนต์เข้ำผสมโดยแบ่งส่วนผสมปูนขำวกับทรำยหยำบที่หมักน้ ำแล้วออกมำอีกส่วน
หนง่งของกระบะหมักปูน หรื อจะทำกระบะไม้อกี อันหนง่งนำปูนซีเมนต์เข้ำผสมคลุกจนรู้สงกว่ำข้นและใส่น้ ำ
เพิ่ม แล้วคลุกส่วนผสมต่อไปจนปูนก่อเหนียวดี จำนวนปูนซีเมนต์ที่ใส่ลงไปคงโดยประมำณอีก 1 ส่วน
ตำมอัตรำส่วนกำหนด
กำรผสมปูนก่อจะใช้คนงำนที่ชำนำญกำรผสม และรู้ว่ำควรจะให้ปูนก่อมีควำมเหลวเพียงใด ช่ำง
ก่ออิฐจะบอกว่ำควรเหลวเท่ำใดจงงจะเหมำะ และคนงำนผสมจะทำตำมสัง่ โดยคำดว่ำจะให้สม่ำเสมอทั้ง
ส่วนผสมของกำรเติมปูนซีเมนต์ และกำรคลุกให้ส่วนผสมเข้ำกันดี กำรใส่ปูนซีเมนต์เข้ำผสม จะมีจำนวน
พอที่จะใช้ก่อในช่วงเวลำ 1-1½ ชม. เท่ำนั้น ควรค่อย ๆ ทยอยผสมตำมจำนวนที่ใช้ ถ้ำทิ้งส่วนผสมไว้
นำยกว่ำเวลำดังกล่ำว ปูนซีเมนต์จะเริ่ มก่อตัว ทำให้ปูนซีเมนต์เสื่อมคุณภำพ จะไม่ก่อตัวอีก อีกประกำร
หนง่งถ้ำส่วนผสมที่เป็ นปูนก่อเหลือจำกกำรใช้แต่ละวัน ให้ตกั ออกทิ้ง ขูดกระบะให้สะอำดและล้ำงออก ถ้ำ
ทิ้งปูนให้จบั กระบะจะแข็งและขุดออกยำกภำยหลัง เป็ นต้น

