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เครื�องมือ วัสดุ และอุปกรณ
งานปูน และความปลอดภัย
ในการทํางาน

สาระการเรียนรู
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

เครื่องมือเฉพำะงำนปูน
เครื่องมืองำนปูนทั่วไป
วัสดุงำนปูน
วัสดุก่อ
ควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำง
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล

จุดประสงคทั่วไป เพื่อให้
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์งำนปูน และควำมปลอดภัยใน
กำรท�ำงำน

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

1. เลือกใช้เครื่องมือเฉพำะงำนปูนได้ถูกต้อง
2. เลือกใช้งำนปูนทั่วไปได้ถูกต้อง
3. เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลได้ถูกต้อง

สมรรถนะประจําบทเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บอกเครื่องมือเฉพำะงำนปูนได้ถูกต้อง
จ�ำแนกเครื่องมืองำนปูนทั่วไปได้ถูกต้อง
บอกวัสดุงำนปูนได้ถูกต้อง
จ�ำแนกวัสดุก่อได้ถูกต้อง
อธิบำยควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงได้ถูกต้อง
จ�ำแนกอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลได้ถูกต้อง
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แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 1
ค�ำสั่ง จงท�ำเครื่องหมำย 7 ลงในข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. เกรียงขัดมันนิยมน�ำวัสดุใดมำท�ำใบเกรียง
ก. สแตนเลส
ค. อะลูมิเนียม

ข. สังกะสี
ง. ไม้

2. สำยยำงระดับที่นิยมน�ำมำใช้ควรมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเท่ำใด
ก. 3 ซม.
ข. 2 ซม.
ค. 1 ซม.
ง. 4 ซม.
3. บรรทัดถือปูน มีควำมกว้ำงเท่ำไร
ก. 5 – 7 ซม.
ค. 1 – 2 ซม.

ข. 2 – 3 ซม.
ง. 4 – 5 ซม.

4. ข้อใดกล่ำวถึงหน้ำที่ของกระบะถือปูนได้ถูกต้องที่สุด
ก. ใช้ผสมปูน
ข. ใช้รองปูน
ค. ใช้แต่งหน้ำปูน
ง. ก่ออิฐ
5. อัตรำผสมปูนก่อ 1 : 3 หมำยถึง
ก. ปูนซีเมนต์ : ทรำย
ง. ทรำย : ปูนซีเมนต์

ข. ปูนซีเมนต์ : น�้ำ
ง. ปูนขำว : ทรำย

6. ท�ำไมจึงต้องน�ำอิฐมอญแช่น�้ำก่อนกำรน�ำไปใช้งำน
ก. เพื่อท�ำควำมสะอำด
ข. เพื่อให้ท�ำงำนง่ำย
ค. เพื่อป้องกันกำรดูดน�้ำจำกปูนก่อ
ง. เพื่อให้ดูดน�้ำจำกปูนก่อ

บทที่ 1 เครื่ิองมืิอ วัสดุอุปกรณ์งานปูนและความปลอดภัยในการท�างาน

7. อุปกรณ์ป้องกันกำรตกจำกที่สูงควรมีกำรตรวจสอบเมื่อใด
ก. 1 – 3 เดือน
ข. 3 – 5 เดือน
ค. 5 – 9 เดือน
ง. 1 ปี
8. อุปกรณ์ป้องกันเท้ำสำมำรถรับน�้ำหนักได้กี่ปอนด์
ก. 2,500 ปอนด์
ข. 1,500 ปอนด์
ค. 3,500 ปอนด์
ง. 3,000 ปอนด์
9. ถ้ำต้องกำรตัดอิฐมอญ ควรเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด
ก. เลื่อยตัดอิฐ
ข. สิ่วตัดอิฐ
ค. มีดตัดอิฐ
ง. ขวำนตัดอิฐ
10. หำกต้องกำรวัดระยะชิ้นงำน ควรใช้เครื่องวัดชนิดใดต่อไปนี้
ก. ฉำกเหล็ก
ข. เทปวัด
ค. ไม้เมตร
ง. ตลับเมตร
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เครื่องมือ หมำยถึงสิ่งของที่ใช้กับกำรงำน สิ่งที่ใช้ท�ำประโยชน์ เช่น เครื่องมือช่ำงไม้

ช่ำงปูน ตะปู บำนพับ เป็นต้น

วัสดุ หมำยถึงวัตถุที่น�ำมำใช้ ของใช้ที่มีอำยุกำรใช้งำนสั้น ๆ เช่น อิฐ หิน ปูน ทรำย และ

ไม้ เป็นต้น

อุปกรณ์ หมำยถึงเครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องประกอบที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องใช้

บำงอย่ำง เช่น อุปกรณ์ก่อสร้ำง บำนพับ และตะปู เป็นต้น

เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์งำนปูน และควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน สำมำรถแบ่งออก
ได้ดังนี้
1. เครื่องมือเฉพำะงำนปูน
2. เครื่องมืองำนปูนทั่วไป
3. วัสดุงำนปูน
4. วัสดุก่อ
5. ควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำง
6. อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล

1.1 เครื่องมือเฉพำะงำนปูน
เครื่องมือเฉพำะงำนปูน ได้แก่

1.1.1 เกรียงก่ออิฐ (Bricklayer’ Trowels)
เกรี ย งก่ อ อิ ฐ หรื อ เกรี ย งเหล็ ก เป็ น เครื่อ ง
มืองำนปูนส�ำหรับช่ำงปูนที่ ใช้งำนชนิดต่ำง ๆ เช่น
อิ ฐ มอญ อิ ฐ บล็ อ ก กระเบื้ อ งดิ น เผำ กระเบื้ อ ง
เคลื อ บ กระเบื้ อ งปู พื้ น และหิ น ใหญ่ เป็ น ต้ น
ดังแสดงในรูปที่ 1.1
รูปที่ 1.1 เกรียงก่ออิฐ

บทที่ 1 เครื่ิองมืิอ วัสดุอุปกรณ์งานปูนและความปลอดภัยในการท�างาน
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1. ประโยชน์ ใช้งำน ของเกรียงก่ออิฐหรือเรียกสั้น ๆ ว่ำเกรียง มีหลำยขนำดทั้งใหญ่

และเล็ก ท�ำขึ้นใช้งำนตำมควำมเหมำะสมและควำมจ�ำเป็นของงำน ช่ำงปูนจะต้องฝึกกำรใช้ ให้
ถนัดมือคือ จับด้ำมเกรียงให้ถูกต้อง จึงสำมำรถใช้ส่วนต่ำง ๆ ของเกรียงได้ครบถ้วนตำมควำม
ต้องกำรดังนี้
• ด้ำนหน้ำ ใช้ตกั ปูนก่อ และคลุกเคล้ำผสมปูนให้เข้ำกันตำมควำมต้องกำรก่อนน�ำไปใช้

• ด้ำนข้ำง ใช้ปำดหรือขูดปูนก่อให้เข้ำรูป และใช้เคำะหรือตัดอิฐให้ได้ขนำดตำม
ต้องกำร
• ด้ำนหลังหรือด้ำนล่ำงของเกรียง ใช้เกลี่ยหรือลูบปูนก่อให้เข้ำรูปก่อนวำงอิฐ
ในขณะที่ท�ำกำรก่อ ด้ำมของเกรียงใช้กระทุ้งอิฐมอญให้ได้ระดับตำมควำมต้องกำร

2. กำรเก็บและบ�ำรุงรักษำ เกรียงก่ออิฐท�ำด้วยแผ่นเหล็กบำงหรือสแตนเลส เพรำะมี

ควำมทนทำน หลังใช้งำนก่ออิฐจะต้องล้ำงท�ำควำมสะอำดเศษปูนก่อที่จับออกให้หมด และเช็ด
ให้แห้ง ชโลมน�้ำมันกันสนิมบำง ๆ หำกช�ำรุดต้องจัดกำรซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพดีที่พร้อมใช้งำน
ได้ตลอดเวลำ

1.1.2 เกรียงไม้ (Wood Trowels)
ลั ก ษณะเป็ น สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ ำ กว้ ำ ง
ประมำณ 10 – 12 ซม. ยำวประมำณ 30 ซม.
หนำ 1/2 นิ้ว มีด้ำมจับยึดส่วนบนค่อนมำทำง
ท้ำยเล็กน้อย ไม้ที่นิยมน�ำมำใช้ท�ำคือ ไม้สัก
เพรำะมีควำมยืดหยุ่น หดตัวน้อย น�้ำหนักเบำ
และเหนียว ไม่แตก เหมำะส�ำหรับแต่งหน้ำปูน
ดังแสดงในรูปที่ 1.2

รูปที่ 1.2 เกรียงไม้

1. ประโยชน์ ใช้งำน เกรียงไม้มีประโยชน์ ในงำนปูน ดังนี้
• ใช้ ในกำรถือปูนหรือฉำบปูน สำมำรถตักปูนฉำบจำกถังปูนและปั้นปูนฉำบบนกระบะ
ถือปูน แล้วป้ำยปูนฉำบบนผนังก่ออิฐได้อย่ำงรวดเร็ว และใช้เกรียงไม้ปำดปูนให้ติด
กับก�ำแพง แต่งผิวหน้ำให้เรียบร้อยเสมอกัน โดยใช้หน้ำเกรียงปำดปูนหรือลูบปูน
เพื่อปรับผิวหน้ำให้เรียบเสมอทั่วกัน
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• ใช้ ในกำรปรับผิวหน้ำคอนกรีตที่เทลงแบบหล่อให้เรียบ โดยใช้หน้ำเกรียงไม้ปำดแต่
ระดับและกระทุ้งด้วย หรือในกรณีเทคอนกรีตที่มีพื้นที่ขนำดกว้ำง ๆ ก็ใช้เกรียงไม้
ปรับระดับ ก่อนใช้บรรทัดสำมเหลี่ยมปรับระดับต่อไป

2. กำรเก็บและบ�ำรุงรักษำ เกรียงไม้ หลังจำกกำรใช้ทุกครั้งจะต้องล้ำงท�ำควำมสะอำด

ให้ปรำศจำกครำบปูนและเศษปูนเกำะติดทุกครั้งหลังหลังเลิกใช้งำน

1.1.3 เกรียงเหล็กขัดมัน (Steel Finishing Trowels or Steel Trowels)
เกรียงเหล็กขัดมันมีลักษณะทั่วไป เป็น
แผ่นเหล็กบำง หรือสแตนเลสมีควำมหนำ
ประมำณ 1.2 มม. มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ผืนผ้ำ ส่วนหน้ำแคบกว่ำส่วนท้ำยเล็กน้อย
มีขนำดกว้ำง 10 ซม. โดยประมำณ ด้ำนบน
มีแกนเหล็กหล่อยึดติดกับแผ่นเกรียง และ
มีด้ำมพีวีซีหรือไม้สวมติดกับแกนเหล็กหล่อ
ซึ่ ง อยู ่ ใ นลั ก ษณะมื อ จั บ ได้ ถ นั ด มื อ มี ก� ำ ลั ง
รูปที่ 1.3 เกรียงเหล็กขัดมัน
ในกำรใช้งำน ปำด ลูบได้ดี ด้ำมจะอยู่ ใน
ลักษณะขนำนไปกับใบเกรียงค่อนมำส่วนท้ำยพอประมำณ ส่วนของเกรียงขัดมันที่ใช้บ่อยและ
มำกที่สุดคือ ขอบสันเกรียงทั้ง 4 ด้ำน ดังแสดงในรูปที่ 1.3

1. ประโยชน์ ใช้งำน ของเกรียงเหล็กขัดมันส่วนใหญ่จะใช้ ในลักษณะลูบและปำดผิวปูน

ที่จะขัดมันให้ดูสวยงำมตำมลักษณะงำนที่ท�ำ เช่น เกรียงขัดมันเป็นเครื่องมือที่ใช้เฉพำะงำนคือ
ผิวพื้น ผนัง ขัดมันเท่ำนั้น โดยใช้ส่วนของขอบสันเกรียงเอียงท�ำมุมประมำณ 15 องศำ ปำดไป
มำในลักษณะครึ่งวงกลม

2. กำรเก็บและบ�ำรุงรักษำ ของเกรียงเหล็กขัดมัน หลังจำกกำรใช้ทุกครั้งจะต้องล้ำง

ท�ำควำมสะอำดให้ปรำศจำกครำบปูน เศษปูนเกำะติด และชโลมน�้ำมันทุกครั้งหลังหลังเลิกใช้
และระวังไม่ให้สันเกรียงหรือขอบเกรียงมีรอยต�ำหนิโดยเด็ดขำด

1.1.4 บรรทัดถือปูน หรือบรรทัดสำมเหลี่ยม (Leveling Rules)
บรรทัดถือปูนหรือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ บรรทัดสำมเลี่ยม ส่วนใหญ่ท�ำมำจำกไม้สักหรือ
โลหะอะลูมิเนียม ซึ่งมีควำมยืดหดตัวน้อยที่สุด มีหน้ำไม้หรือด้ำนหน้ำอะลูมิเนียมเรียบตรง มีที่

หนังสือ งานปูนตกแตงผิว รหัสวิชา 20106-2102 เลมนี้ เรียบเรียงขึ้นตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะ
รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางกอสราง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสําหรับ
นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป ซึ่งผูเขียนไดรวบรวมวิธีการทําผิวงานปูนโดยยึดหลักความถูกตองตามหลัก
วิชาชีพ มีเนื้อหาทั้งหมด 10 บท ประกอบดวย บทที่ 1 เครื1องมือ วัสดุ และอุปกรณงานปูน และความปลอดภัย
ในการทํางาน บทที่ 2 งานกออิฐประดับและเซาะรองโชวแนว บทที่ 3 งานกอโคง บทที่ 4 งานทําบัว บทที่ 5
งานสลัดเม็ดสลัดดอก บทที่ 6 งานแตะดึง บทที่ 7 งานหินลางและกรวดลาง บทที่ 8 งานหินขัด บทที่ 9
งานบุผนัง และบทที่ 10 งานปู โดยเนือ้ หามีการแสดงเครือ1 งมือ อุปกรณ และขัน้ ตอนวิธกี ารทํางานอยางละเอียด
เพื1อใหผูอานเขาใจงายขึ้น อีกทั้งมี ใบงานใหฝกปฏิบัติ เพื1อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีทักษะในการปฏิบัติงาน

ประวั ติผู้เขียน

คงกระพัน ไชยศิริ
การศึกษา
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
การทํางาน
• ครูชํานาญการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ
• ครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ
• หัวหนางานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ภายในวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ
• วิทยากรหลักสูตรการสรางงานดวยโปรแกรม 3D สถาบันคุรุพัฒนา
• นักพัฒนา Application ของ Google
• พัฒนา Application ประมาณราคากอสราง
• สราง Application สรางงานเฟอรนิเจอรไม
รางวัลที่ไดรับ
• รางวัลหนึ่งแสนครูดี
• รางวัลครูที่ปรึกษา การประกวดโครงการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ชนะเลิศระดับประเทศ
• รางวัลครูที่ปรึกษา โครงการ Innovation Award ครั้งที่ 4 รองชนะเลิศอันดับ 3
ระดับประเทศ
หนังสือ

1 สี จำนวน 436 หน้า
2 สี จำนวน
หน้า
4 สี จำนวน
หน้า
กระดาษ ปอนด์
ความหนา กระดาษปก 230 แกรม
กระดาษเนื�อใน 70 แกรม

พรอมจำหนายในรูปแบบ
e-book (PDF)
e-book (EPUB)
ปกออน

audiobooks
audio CD / MP3

LARGE PRINT (ตัวอักษรขนาดใหญ)

คูมือเรียน -สอบ/อาชีวศึกษาสาขาวิชาชางกอสราง

