
1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์

   

เคร่ืองผสมปูนฉาบชนิดรับปูนผงจากไซโล เคร่ืองผสมปูนฉาบชนิดผสมปูนถุง

อ่างเปล ส าหรับรับปูนจากโม่ผสมปูนเพ่ือความคล่องตวัน าปูนท่ีผสมแลว้ไปใช้

ถงัปูนพลาสติก

ถงัปูนพลาสติกส าหรับล าเลียงปูนท่ีผสมแลว้ กะบะและเกรียงฉาบ
จากอ่างเปลไปยงัพ้ืนท่ีฉาบ
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เกรียงหวี แปรงสลดัน ้า
เกรียงหวีส าหรับฉาบปูนก่ออิฐมวลเบา บนผิวคอนกรีตเพ่ือเพ่ิมแรงยดึเกาะ

สามเหล่ียมปาดปูน อลูมิเนียมเส้น 2"x 4

ฉาก 0.30 ม. ฉาก 0.60 ม.

เคร่ืองฉีดน ้าแรงดนัสูง
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2 ขั้นตอนการเตรียมงาน

2.1 ตรวจสอบอายผุนงัโครงสร้างบริเวณท่ีจะท าการฉาบตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 14 วนั
2.2 ท าความสะอาดลา้งผนงัใหป้ราศจากฝุ่ นละออง โดยใชน้ ้าฉีดและแปรงขดั หรือใช ้

เคร่ืองฉีดน ้าแรงดนัสูง

2.3 เตรียมวสัดุปูนก่ออิฐมวลเบา และปูนฉาบอิฐมวลเบา ใหเ้พียงพอกบัพ้ืนท่ีท่ีจะท า
   ปูน  1 ถุง 50 กิโลกรัม ฉาบได ้10 ตร.ม./1ถุง

2.4  การใชปู้นฉาบมวลเบา ใหฉ้าบรีดดว้ยปูนก่ออิฐมวลเบาก่อน  ปูนฉาบมวลเบาฉาบบางๆประมาณ 3 มม.
      ปูน  1 ถุง 50 กิโลกรัม ฉาบได ้10 ตร.ม./1ถุง
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3 ขั้นตอนการท างาน

3.1   ปุ่ มระนาบผิวฉาบ แนวล่างจบัเซ้ียมแนวยาวท่ีระดบั Finish ผิวพ้ืนหรือกรณีติดปุ่ มแนวล่าง
ติดสูงกวา่ระดบัผิว Finish 0.10 ม. แนวบนติดปุ่ มท่ีระดบัฝ้าหรือจบัเซ้ียมท่ีระดบัฝ้า  ช่วงระดบักลาง
ติดปุ่ มระยะห่างไม่เกิน 1.50 ม.

3.2  ตรวจระนาบผนงัท่ีท าการติดปุ่ ม จบัเซ๊ียมไว ้ใหไ้ดร้ะนาบตามท่ีตอ้งการ โดยการตรวจสอบใหไ้ด้
ระยะ 0.20 ม. จาก Offset ทุกจุด

3.3 ตรวจสอบ ความกวา้งวงกบ หนา้ต่าง-ประตู  ช่องปิดต่างๆใหถู้กตอ้งตามแบบ

4.ขั้นตอนการฉาบปูนผนงั

4.1พรมน ้าท่ีผนงัเพ่ือเพ่ิมความช้ืนและลดการดูดซึมน ้า  จากปูนฉาบ
4.2 กรณีความหนาผิวฉาบไม่เกิน 15มม. สามารถฉาบ ชั้นเดียวไดเ้ลย แต่ในกรณีความหนาเกิน 15มม.จะ
     ตอ้งแบ่งการฉาบเป็น 2 ชั้น
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4.ขั้นตอนการฉาบปูนผนงั (ต่อ)
4.3 ท าความสะอาดพ้ืนตีนผนงัก่อนเร่ิมงานฉาบ
4.4 ปูผา้บลูชีทรองรับปูนฉาบท่ีตกจากผนงัเพ่ือน ากลบัมาใชใ้หม่และป้องกนัปูนฉาบกลบเส้น

Offset Finish
4.5 ข้ึนปูนฉาบ จากดา้นบนไล่ลงดา้นล่าง 
4.6 ตรวจอีกคร้ังช่วงปูนฉาบใกลเ้ตม็ระนาบใหช่้างปูนปาดสามเหล่ียมเช็คระนาบตดัสวนท่ีเกินออกก่อน

รอบแรกและน าปูนท่ีตดัออกกลบัไปใชใ้ส่เติมส่วนท่ียงัไม่เตม็

 

4.7 หลงัจากปาดปูนเท่ียวสุดทา้ยและเติมปูนเรียบร้อยตรวจสอบระนาบดว้ยอลูมิเนียม 2”x4” ท่ีมีความยาว
กวา่ความสูงเซ้ียมดา้นล่างถึงเซ้ียมดา้นบน 0.10 ม. เม่ือทาบเช็คแลว้ค่าท่ียอมใหส้ าหรับช่องวา่งระหวา่ง
ผิวปูน ไม่เกิน 1 ม.ม. ท่ีระยะ 2.00 ม. ทั้งแนวตั้งและแนวนอน และตรวจสอบเหล่ียมมุมดว้ยเหล็กฉาก 
ถา้นูนเกินใหต้ดัออก ถา้ขาดใหเ้ติมปูนใหไ้ด ้ในกรณีท่ีฝ้าสูง ไม่เกิน 2.50 ม. อลูมิเนียมท่ีใชต้รวจระนาบ
แนวนอนควรใชย้าวตั้งแต่ 3.00 ม.ข้ึนไป ข้ึนอยูก่บัความยาวผนงั ควรฉาบปูนใหสู้งหวา่ระดบัฝ้า 0.05ม.                                                                            

เหตุผล ท่ีไม่ใชอ้ลูมิเนียม 1”x3” เพราะเม่ือน าไปทาบกบัผิวท่ีนูนหรือยบุ และออกแรงกด อลูมิเนียมขนาด
น้ีจะโคง้งอตามพ้ืนผิว เกิดความความคลาดเคล่ือน
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4.ขั้นตอนการฉาบปูนผนงั (ต่อ)

4.8 เช็คแนวฉาบกบัเส้นOffset ผิว Finish วา่แนวฉาบไดร้ะยะ 0.20 ม.หรือไม่
4.9 เม่ือไดร้ะยะถูกตอ้งแลว้ตกแต่งผิวตีน ้าเรียบร้อยตรวจซ ้าอีกรอบ ทั้งระนาบแนวตั้งและแนวนอน 

ค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน1 ม.ม.ท่ีระยะ 2.00 ม.โดยแนวตั้งเร่ิมท่ีมุมผนงั ทาบทุกๆ 1.00 ม. จนถึง
มุมผนงัอีกดา้น แนวนอนเร่ิมท่ีระดบัตีนผนงั ถา้ผนงัยาวๆ ใหเ้ล่ือนอลูมิเนียมตามแนวนอนคร้ังละ
ไม่เกินคร่ึงของความยาวอลูมิเนียมจนกระทัง่สุดความยาวผนงัอีกดา้น จึงเล่ือนข้ึน ทุกๆ 1.00 ม. 
 4.6 กรณีฉาบชนกบัผนงัอีกดา้นเป็นมุมฉากกนั ตอ้งใชฉ้ากเหล็กท่ีมีความยาวดา้นละ 0.60 ม. รูดมุมผนงั
ตลอดความสูงเพ่ือบงัคบัมุมฉากและตรวจสอบมุมด่ิงของผนงัท่ีชนกนัตรวจเช็คแนวด่ิงดว้ยอลูมิเนียม 
2”x4” ไม่ใหแ้นวด่ิงของมุมท่ีชนกนัคดงอ

4.10 ปูนฉาบท่ีเหลือแต่ละแผงไม่ใหเ้กิน 3% ของปูนฉาบแผงนั้นๆ ตรวจเช็คไดจ้าก  
[3x(พ้ืนท่ีผิวฉาบ x ความหนาผิวฉาบ)]÷100
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4.11 ความสะอาดท่ีพ้ืนหลงัฉาบเสร็จตอ้งกวาดใหส้ะอาดไม่มีเศษปูนฉาบหลงเหลือ
4.12 วนัรุ่งข้ึนตรวจ Texture ผิวถา้แนวระนาบไม่เรียบเนียนใหช่้างฉาบขดัใหเ้รียบร้อยดว้ยกระดาษทราย 

หลงัจากนั้นเขียนช่ือ คนฉาบ ผูรั้บเหมา โฟร์แมนท่ีตรวจผิวบนผนงัท่ีฉาบบน Plan A3 ทุกๆแผง

4.13  ท าการบ่มผนงัปูนฉาบดว้ยน ้าอยา่งนอ้ย 2-3 วนั เพ่ือลดการแตกร้าวท่ีผิวหนา้
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