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งานฉาบปูน 

Cement Plastering 

1. ความต้องการทั่วไป 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบควบคมุ

คณุภาพท่ีดี ในการก่อสร้างงานฉาบปนู ตามท่ีระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 งานฉาบปนู ให้หมายถงึสว่นของอาคารท่ีเป็นผนงัก่ออิฐ, เสา, คาน และเพดาน ค.ส.ล. หรือทกุสว่นของ 

ค.ส.ล. ท่ีมองเห็นด้วยตาจากภายนอก ให้ตกแตง่ด้วยปนูฉาบให้เรียบร้อยสวยงาม ยกเว้นท่ีระบเุป็นผนงั

ก่ออิฐโชว์แนว คอนกรีตเปลือย 

1.3 งานฉาบปนูผนงัก่ออิฐ และเสา ค.ส.ล. จะต้องฉาบให้สงูกวา่ระดบัฝ้าเพดานท่ีระบไุว้ในแบบไมน้่อยกวา่ 

[100] [200] มม. โดยได้แนวระดบัท่ีเรียบร้อยสวยงาม ผนงัก่ออิฐสว่นท่ีอยู่ในฝ้าเพดาน และไมไ่ด้ฉาบ 

จะต้องแตง่แนวปนูก่อให้เรียบร้อย 

1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่รายละเอียดวสัด ุสว่นผสม วิธีการ และขัน้ตอนของงานฉาบปนูตา่งๆ ให้ผู้ควบคมุงาน

พิจารณาอนมุติัก่อนการสัง่ซือ้ 

1.5 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําแผงตวัอย่าง (Mock up) เพ่ือเป็นตวัอย่างมาตรฐานของงานฉาบปนู ให้ผู้ควบคมุ

งานพิจารณาอนมุติัก่อนดําเนินการ 

2. ผลิตภัณฑ์ 

2.1 ปนูฉาบ 

2.1.1 ปนูฉาบผนงัก่ออิฐ ให้ใช้ปนูฉาบสําเร็จรูปชนิดละเอียด มีสารผสมเพิ่มความอุ้มนํา้ เพื่อช่วย

ลดรอยแตกร้าว และมีสารเพิ่มแรงยดึเกาะช่วยให้ผนังไม่หลุดร่อน (มาตราฐาน มอก.

1776-2542) ของ เสือมอร์ต้าร์ ฉาบทั่วไป หรือ [……………] หรือเทียบเท่า 

2.1.2 ปนูฉาบผิวคอนกรีต ให้ใช้ปนูฉาบสําเร็จรูปชนิดฉาบผิวคอนกรีต มีสารผสมเพิ่มความอุ้มนํา้ 

เพื่อช่วยลดรอยแตกร้าว และมีสารเพิ่มแรงยดึเกาะช่วยให้ผนังไม่หลุดร่อน 

(มาตราฐาน มอก.1776-2542)  ของ เสือมอร์ต้าร์ ฉาบผิวคอนกรีต หรือ [……………] 

หรือเทียบเท่า 

2.1.3 ปนูฉาบขาว หากระบใุนแบบให้เป็นผนงัปนูฉาบสีขาว ให้ใช้ปนูฉาบสําเร็จรูปชนิดละเอียดขาว 

มีสารผสมเพิ่มความอุ้มนํา้ เพื่อช่วยลดรอยแตกร้าว และมีสารเพิ่มแรงยดึเกาะช่วยให้

ผนังไม่หลุดร่อน ของ เสือเดคอร์ Fine White Plaster (ฉาบละเอียดขาว)หรือ 

[……………] หรือเทียบเท่า 
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2.1.4 ปนูฉาบแตง่ผิวบาง หากระบใุนแบบให้แตง่ผิวเรียบคอนกรีต เช่น ฝ้าเพดาน, เสา, คาน ให้ใช้ปนู

ฉาบสําเร็จรูปชนิดแตง่ผิวบาง หนา 1 - 3 มม. มีสารผสมเพิ่มความอุ้มนํา้ เพื่อช่วยลดรอย

แตกร้าว และมีสารเพิ่มแรงยดึเกาะช่วยให้ผนังไม่หลุดร่อน ของ เสือเดคอร์ Grey Skim 

Coat (ฉาบแต่งผิวเทา) หรือ [……………] หรือเทียบเท่า 

2.1.5 ปนูฉาบผนงัก่อคอนกรีตมวลเบา ให้ใช้ปนูฉาบสําหรับคอนกรีตมวลเบา ดรูายละเอียดในหมวด 

04 22 26 ผนงัก่อคอนกรีตมวลเบา 

2.2 นํา้ท่ีใช้ผสมปนูฉาบ ต้องเป็นนํา้สะอาด ปราศจากนํา้มนั กรด ดา่ง เกลือ และพฤกษชาติต่างๆ ในกรณีท่ี

นํา้บริเวณก่อสร้างมีคณุสมบติัไมดี่พอ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหานํา้จากท่ีอ่ืนมาใช้ การใช้นํา้ผสมปนูฉาบ 

ต้องปฏิบติัตามคําแนะนําของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด โดยได้รับการอนมุติัจากผู้ควบคมุงานก่อน 

2.3 หากระบใุนแบบเป็นปนูฉาบผสมนํา้ยากนัซมึ ให้ใช้นํา้ยากนัซมึ ของ [……………] หรือ [……………] 

หรือเทียบเท่า 

2.4 นํา้ยาประสานประเภทอะครีลกิ ผสมปนูทรายเพ่ือการประสานปนูฉาบเก่า และใหม ่ ใช้สําหรับการ

ซอ่มแซมผนงัปนูฉาบท่ีแตกลอ่น ให้ใช้ของ [……………] หรือ [……………] หรือเทียบเท่า 

2.5 วสัดยุาแนวเซาะร่องปนูฉาบ หรือซอ่มรอยร้าวของผนงัปนูฉาบท่ีไมแ่ตกลอ่น ให้ใช้ชนิดทาสีทบัได้ตามท่ี

ระบใุนหมวด 07 92 00 วสัดยุาแนว 

2.6 เซีย้ม หรือร่อง PVC สําเร็จรูป ให้ใช้ของ [……………] หรือ [……………] หรือเทียบเท่า 

2.7 ตะแกรงลวด ให้ใช้ตะแกรงลวดตาข่ายตาสี่เหลี่ยมจตัรัุส [ชบุกลัวาไนซ์] ขนาดช่อง ¾ นิว้ 

3. การดาํเนินการ 

3.1 การเตรียมผิว 

ผิวท่ีจะฉาบปนูต้องเสร็จแล้วไมน้่อยกวา่ 3 วนั และต้องสะอาด ปราศจากฝุ่ นละออง นํา้มนั เศษ ปนู หรือ

สิ่งใดๆ ท่ีจะทําให้แรงยดึเหน่ียวระหวา่งผิวท่ีจะฉาบปนูเสยีไป ผิวคอนกรีตบางสว่นซึง่เรียบเกินไป 

เน่ืองจากไม้แบบเรียบต้องทําให้ขรุขระด้วยการกะเทาะผิว หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้

ควบคมุงาน ก่อนฉาบปนูต้องตรวจดแูนวด่ิง และฉากของผิวท่ีจะฉาบปนูให้ได้แนว ก่อนจดัทําการจบั

เฟีย้ม และติดปุ่ มระดบัให้ทัว่ผนงั ห่างกนัไมเ่กิน 2.00 ม. แล้วทิง้ไว้ให้แห้ง หากผนงัผิดแนวเกิน 25 มม. 

ต้องเสริมด้วยตะแกรงลวดยดึติดกบัผิวท่ีจะฉาบปนูด้วยตะปคูอนกรีตขนาดเลก็ แล้วแตง่ให้ได้แนวด่ิง 

และฉากด้วยปนูฉาบ หากผิดแนวเกิน 40 มม. ผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขผนงันัน้ให้ได้แนวก่อนท่ีจะฉาบปนู 

ตามความเห็นชอบของผู้ควบคมุงาน 

3.2 การฉาบปูน 

3.2.1 การฉาบปนู ให้ฉาบ 2 ชัน้ ชัน้แรกหนาประมาณ 8 มม. ชัน้ท่ีสองหนาประมาณ 7 มม. การฉาบ

แตล่ะครัง้ห้ามเติมนํา้ซํา้ในสว่นผสมเดียวกนั และต้องฉาบให้หมดภายใน 45 นาที หลงัการผสม

ปนูฉาบ 

3.2.2 กรรมวิธีในการฉาบสองชัน้ให้ปฏิบติั ดงันี ้
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- ฉาบชัน้แรก (ฉาบรองพืน้) 

ก่อนการฉาบปนูต้องฉีดนํา้ให้ผิวท่ีจะฉาบปนูมีความชืน้สม่ําเสมอ เพ่ือผนงันัน้จะได้ไมแ่ย่ง

นํา้จากปนูฉาบ แล้วจงึฉาบปนูชัน้แรก การฉาบต้องกดให้แน่นเพ่ือให้เกิดแรงยดึเหน่ียว

ระหวา่งผิวท่ีฉาบปนูกบัปนูฉาบมากท่ีสดุ ทําผิวของปนูฉาบชัน้แรกทําให้หยาบ และขรุขระ 

โดยการใช้แปรงกวาดผิวตามแนวนอนในระหวา่งท่ีปนูฉาบยงัไมแ่ข็งตวั หลงัจากปนูฉาบเร่ิม

แข็งตวัให้บ่มโดยการฉีดนํา้ให้ชืน้อยู่ตลอดเวลา 3 วนั แล้วทิง้ไว้ให้แห้งไมน้่อยกวา่ 5 วนั 

ก่อนท่ีจะลงมือฉาบชัน้ท่ีสอง 

- ฉาบชัน้ท่ีสอง (ฉาบตกแตง่) 

ก่อนฉาบต้องทําความสะอาด และฉีดนํา้ให้ผิวของปนูฉาบชัน้แรกให้มีความชืน้สม่ําเสมอ 

แล้วจงึฉาบปนูชัน้ท่ีสองเหมือนชัน้แรก และเม่ือฉาบปนูชัน้ท่ี 2 เสร็จแล้ว ให้ใช้ฟองนํา้ชบุนํา้

กวาดผิวท่ีหมาดให้ผิวปนูฉาบเรียบ และสวยงาม หลงัจากปนูฉาบชัน้ท่ีสองเร่ิมแข็งตวั ให้บ่ม

ด้วยการฉีดนํา้เป็นฝอยเป็นระยะๆ วนัละประมาณ 4 - 5 ครัง้ เพ่ือรักษาความชืน้ของผนงัปนู

ฉาบไว้ตลอดเวลาไมน้่อยกวา่ 6 วนั และเพ่ือป้องกนัการแตกร้าว 

3.2.3 ขณะทําการฉาบปนู ผู้ รับจ้างจะต้องมีการป้องกนัแดด ลม ซึง่จะทําให้นํา้ท่ีผิวปนูฉาบระเหยเร็ว

เกินไป 

3.2.4 การฉาบปนูหนาเกิน 25 มม. จะต้องแบ่งการฉาบชัน้แรก หรือการฉาบรองพืน้เป็น 2 ครัง้ โดย

เสริมด้วยตะแกรงลวดในการฉาบรองพืน้ครัง้ท่ี 2 

3.2.5 การจบัเหลี่ยม เสา คาน จะต้องได้แนวด่ิง แนวฉาก และได้เหลี่ยมมมุท่ีสวยงาม หรือการเซาะ

ร่องผนงัปนูฉาบตามแบบ หรือเพ่ือป้องกนัการแตกร้าว กว้างไมน้่อยกวา่ 6 มม. ขนาดกว้างไม่

เกิน 4.00 x 4.00 ม. [ให้ใช้เซีย้ม หรือร่อง PVC. สําเร็จรูป โดยใช้ปนูเคม็รองพืน้ไว้ชัน้หนึง่ก่อน 

อตัราสว่นปนูทราย 1:2] 

3.2.6 การฉาบปนูบริเวณดงัตอ่ไปนี ้จะต้องติดตัง้ตะแกรงลวด กว้างไมน้่อยกวา่ 300 มม. เพ่ือช่วยใน

การยดึผิวปนูฉาบ และป้องกนัการแตกร้าว 

- แนวท่ีผนงัก่ออิฐชนกบัโครงสร้าง เช่น เสา คาน 

- ทกุมมุของวงกบประต ูและหน้าตา่ง 

- แนวท่อท่ีมีขนาดใหญ่ไมเ่กิน 2 ใน 3 ของความหนาผนงัก่ออิฐ (ไมร่วมปนูฉาบ) 

3.2.7 การฉาบปนูสําหรับผนงัก่ออิฐบกุระเบือ้ง หรือบหิุน ให้ทําการฉาบเพียงชัน้เดียวหนาไมต่ํ่ากวา่ 8 

มม. แล้วแตง่ผิวให้ได้ระดบั หรือตามคําแนะนําของผู้ ติดตัง้กระเบือ้ง หรือหิน โดยได้รับการ

อนมุติัจากผู้ควบคมุงานก่อน 

3.2.8 ผิวของปนูฉาบทัง้สองชัน้ เม่ือฉาบเสร็จแล้วจะต้องมีความหนาไมน้่อยกวา่ 15 มม. และต้องได้

ผิวท่ีเรียบสวยงาม หากผิวของปนูฉาบสว่นใดไมเ่รียบโดยสม่ําเสมอ หรือเป็นคลื่น หรือเป็นเมด็
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หยาบ ผู้ รับจ้างจะต้องสกดัออกแล้วฉาบใหม ่ ตามคําสัง่ของผู้ควบคมุงาน โดยเป็นคา่ใช้จ่าย

ของผู้ รับจ้าง 

3.2.9 การฉาบปนูทบัแนวร่องผนงัก่ออิฐท่ีสงูชนท้องพืน้ หรือคานเหลก็ทัง้ภายนอกและภายใน ให้ฉาบ

ทบัโฟม โดยเว้นร่องใต้พืน้ หรือคานเหลก็ประมาณ 10 มม. แตง่ร่องปนูฉาบให้สวยงาม อดุด้วย

วสัดยุาแนวชนิดทาสีทบัได้ 

3.3 การบาํรุงรักษา 

3.3.1 ภายหลงัจากการฉาบปนูแตล่ะชัน้ ผู้ รับจ้างจะต้องทําการบ่มผิวปนูฉาบให้มีความชืน้อยู่

ตลอดเวลา ด้วยการฉีดนํา้พ่นเป็นละอองให้ทัว่ทัง้ผนงั และต้องป้องกนัไมใ่ห้ผนงัปนูฉาบถกู

แสงแดด หรือมีลมพดัจดัถกูผนงัโดยตรง การบ่มผิวนีใ้ห้ผู้ รับจ้างถือเป็นสิ่งสําคญัท่ีจะต้องให้

การดแูลเป็นพิเศษ 

3.3.2 หลงัจากงานฉาบปนูเสร็จแล้ว ผู้ รับจ้างต้องทําความสะอาดทกุแห่งท่ีเก่ียวข้องให้สะอาด

เรียบร้อย ปราศจากคราบนํา้ปนู หรือรอยเปรอะเปือ้นตา่งๆ และจะต้องดแูลไมใ่ห้สกปรก หรือ

เสียหาย จนกวา่จะทําการตกแตง่ หรือทาสีผนงัในขัน้ตอ่ไป 

3.4 การซ่อมแซม 

3.4.1 ผิวปนูฉาบจะต้องติดแน่นตลอดผนงั ผิวสว่นใดท่ีเคาะแล้วมีเสียงผิดปกติ หรือดงัโปร่ง หรือมี

รอยแตกร้าว จะต้องทําการซ่อมแซม โดยสกดัออกทัง้บริเวณท่ีดงัโปร่งหรือแตกลอ่น ทําความ

สะอาดรดนํา้ให้ชุ่ม แล้วจงึฉาบซอ่มแซม โดยผสมนํา้ยาประสาน (Bonding Agent) ประเภท

อะครีลิก โดยเม่ือซอ่มแล้วผิวของปนูฉาบใหมก่บัปนูฉาบเก่าจะต้องเป็นเนือ้เดียวกนั 

3.4.2 ในกรณีท่ีเกิดรอยแตกร้าวท่ีผิวปนูฉาบแตไ่มแ่ตกลอ่น ให้ตดัร่องให้ลกึโดยใช้ไฟเบอร์ แล้วฉีดอดุ

ด้วยวสัดยุาแนวชนิดทาสีทบัได้ 

3.4.3 ในกรณีท่ีมีการซอ่มแซมงานคอนกรีตโครงสร้างท่ีเป็นรูพรุน หรือมีการแตกร้าว ผู้ รับจ้างจะต้อง

ทําการซอ่มแซมสว่นของโครงสร้างนัน้ด้วยวสัด ุ และวิธีการท่ีได้รับการอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน 

หรือวิศวกรผู้ออกแบบ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเสียคา่ใช้จ่ายในการซอ่มแซมทัง้หมด 

ก่อนท่ีจะทําการฉาบปนู หรือตกแตง่ผิวโครงสร้างสว่นนัน้ 
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