
พืน้หินขดั 

พืน้หินขดัหล่อกบัที่ (TERRAZZO FLOORING)   

1 ขอบข่าย 

บทน้ีกล่าวถึงงานพ้ืนหินขดั ตามระบุไวใ้นแบบก่อสร้างทั้งหมด   ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดั เตรียมทาํแบบ  SHOP 

DRAWING รายละเอียดต่าง ๆ, เคร่ืองมือ และแรงงาน ท่ีไดคุ้ณภาพ ในการติดตั้งตามแบบก่อสร้าง    และ

วตัถุประสงคข์องผูอ้อกแบบเพ่ือขออนุมติัและตรวจสอบตามความตอ้งการของผูอ้อกแบบ 

2 วสัดุ 

วสัดุท่ีนาํมาใชง้านตอ้งเป็นวสัดุใหม่ไดม้าตรฐานของผูผ้ลิต ปราศจากตาํหนิใด ๆ  ขนาด   ลวดลาย  สี  และ

ส่ิงเก่ียวขอ้งกบัแบบตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนดให ้

2.1 หินเกลด็ 

หินเกลด็สี ซ่ึงเป็นหินคดัท่ีมีขนาดสมํ่าเสมอและจะตอ้งลา้งหินใหป้ราศจากฝุ่ นและสารอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการ

ยึดเกาะกบัส่วนผสมอ่ืนๆ   หินเกลด็ท่ีใชโ้ดยทัว่ไป เบอร์1 (ขนาดใหญ่) – เบอร์ 5 (ขนาดเลก็)  หรือตามท่ี

ผูอ้อกแบบกาํหนด ชนิดและขนาดจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูอ้อกแบบก่อนนาํไปใช ้

2.2 ปูนซีเมนต ์

ใช ้เสือ เดคอร์ ปูนซิเมนตข์าวปอร์ตแลนดป์ระเภท 1 งานเทอร์ราซโซ ของบริษทัสยามปูนซิเมนตข์าว 

จาํกดั นํ้าหนกัสุทธิ 40 กก.  หรือคุณภาพเทียบเท่า ทั้งน้ีตอ้งไดม้าตรฐาน ม.อ.ก. 133-2518, ASTM C150-

70 TYPE I, BS 12:1971 ORDINARY 

2.3 นํ้า 

ปราศจากคราบนํ้ามนั  กรด  ด่าง  สารอินทรีย ์ หรือสารแขวนลอยอ่ืนๆ 

2.4 สีฝุ่ น เลือกใชสี้ของตรามงักร , ตรา  Posila , ตรา Bayer , ตรา Zar หรือเทียบเท่า  โดยสีฝุ่ นจะผสมไม่เกิน 

15% โดยนํ้าหนกั 

2.5 เสน้แบ่งแนวหินขดั  

ใหใ้ชเ้สน้ พี.วี.ซี. ขนาด 6 มม. สูง 15 มม. ของ ROMA, บริษทัยิ่งยงพลาสติคกลาส จาํกดั, บริษทัพิชญ์

พิศาล จาํกดั, บริษทัซนัพรีน จาํกดั หรือคุณภาพเทียบเท่า หรือตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนด 

2.6 ใช ้WAX เคลือบเงาของ STEINGLANZ หรือ REMBER หรือเทียบเท่า 

3 ตวัอย่างวัสดุ 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัเตรียมทาํตวัอยา่งขนาด 30 x 30 ซม. รวมถึงตวัอยา่งวสัดุประกอบอยา่งอ่ืนท่ีจาํเป็นตอ้งใช้

ดว้ย เช่น ขอบค้ิว หรือ มุมต่าง ๆ เป็นตน้  แต่ละชนิดไม่นอ้ยกวา่ 2 ตวัอยา่งเพ่ือขออนุมติัจากผูอ้อกแบบก่อน

จึงจะนาํไปใชง้านได ้

4 การตดิตั้ง 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาช่างฝีมือท่ีดี     มีความชาํนาญในงานหินขดั    หรือไดรั้บการแนะนาํจาก บริษทัสยาม

ปูนซิเมนตข์าว จาํกดั  เป็นหลกั หรือเทียบเท่า 

4.1 การเตรียมพ้ืนผิว 



จะตอ้งเทปูนคอนกรีตปรับระดบัที่มคีวามแข็งแรง หนาประมาณ  5 ซม.  ท่ีมีค่ากาํลงัรับแรงอดัท่ีมากกวา่ 

200 ksc. ณ วนัท่ีตอ้งการเท   บนผิวคอนกรีตระดบัเรียบท่ีมีผิวหยาบเหมาะสมต่อการยึดเกาะกบัผิวของปูน

คอนกรีตปรับระดบั     โดยในส่วนท่ีมีผิวเรียบเกินไปจะตอ้งสกดัผิวคอนกรีตใหห้ยาบข้ึน  ทั้งน้ี    พ้ืนผิว

จะตอ้งสะอาดปราศจากคราบไขมนั นํ้ามนั และสารอ่ืนๆ  ท่ีจะมีผลต่อการยึดเกาะของปูนทรายและหินขดั 

และควรทาํการหล่อนํ้าพ้ืนท่ีท่ีจะทาํหินขดัใหอ่ิ้มตวัเพ่ือป้องกนัพ้ืนดูดนํ้าจากส่วนผสมหินขดั  อนัเป็น

สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการแตกลายงา กะเทาะ หรือหลุดล่อนภายหลงั 

4.2 การทาํผิวหินขดั 

จะตอ้งวางเส้นแบ่งแนวดว้ยเส้น พี.วี.ซี. ทุก ๆ  พ้ืนท่ีไม่เกิน 4 ตารางเมตร หรือตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนด  

เพ่ือความสวยงามของลายเสน้และเพ่ือป้องกนัการแตกร้าวอนัเน่ืองมาจากการหดตวัและขยายตวัของพ้ืน  

เทหรือฉาบ  ส่วนผสมโดยนํ้าหนกั  เสือ เดคอร์ ปูนซิเมนตข์าวปอร์ตแลนดป์ระเภท 1 งานเทอร์ราซโซ   

1 ส่วน  ต่อหินเกลด็ 2 ส่วน  (สามารถผสมสีไดต้ามตอ้งการแต่ไม่เกิน 15% โดยนํ้าหนกั) หา้มผสมหินฝุ่ น

โดยเดด็ขาดและผสมนํ้าตามความเหมาะสมแต่งผิวหนา้ใหเ้รียบและแน่นปราศจากฟองอากาศ  โดยจะตอ้ง

ไดค้วามหนาก่อนขดัระหวา่ง 13 - 18 มม. (หนาเป็นสดัส่วนต่อขนาดของเมด็หิน)   การตกแต่งบดอดั

จะตอ้งบดอดัดว้ยลกูกลึงเหลก็ท่ีมีนํ้าหนกัเหมาะสม  และไม่ควรกระทาํเกินช่วงเวลา 2 1/2 - 3 ชม.    

เพราะอาจทาํใหก้าํลงัการยึดเกาะ และความแขง็แรงของพ้ืนหินเสียไป 

4.3 การขดัผิวหินขดั 

4.3.1 หลงัจากท่ีเทหรือฉาบหินขดัแลว้อยา่งนอ้ย 7 วนั ใหข้ดัลอกหนา้  "การขดัหยาบ” ดว้ยหินขดั

หยาบ (ABRASIVE BRICK หรือแผน่หินขดั Grinding Pad) แลว้ฉาบหนา้ดว้ยปูนชนิดเป็นสี

เดียวของหินขดัผสมนํ้าเพ่ืออุดรูผิวของพ้ืนหรือผนงั 

4.3.2 หลงัจากขดัลอกหนา้แลว้อยา่งนอ้ย 3 วนั ใหข้ดัคร้ังท่ี  2  ดว้ยหินขดัหยาบ  (ABRASIVE BRICK

หรือแผน่หินขดั Grinding Pad) อีก เพ่ือแต่งผิวหนา้ใหเ้รียบและฉาบหนา้ดว้ยปูนชนิดเป็นสีเดียว

ของหินขดัอีกคร้ัง 

4.3.3 ขดัคร้ังท่ี 3 เม่ืองานฝ้าและงานปูนอ่ืนๆแลว้เสร็จขดัดว้ยหินละเอียด หรือแผน่หินขดั Grinding 

Pad  "การขดัละเอียด" (COMMA  ABRASIVE  SEGMENT) และขดัเงาดว้ยหินเคมี (OXALIC 

ACID SEGMENT) เพ่ือลบรอยขีดข่วนเลก็ๆ จากนั้นทาํความสะอาดและจึงเคลือบเงาดว้ย WAX 

ของ “STEINGLANZ" หรือ "REMBER" หรือคุณภาพเทียบเท่า 

4.4 หลงัการติดตั้งใหป้้องกนัผิวของหินขดั โดยปราศจากคราบนํ้ามนั ยางไม ้หรือสารเคมีต่างๆ โดยการคลุม

ผิวของหินขดัดว้ยแผ่นพลาสติกโดยรอบคอบ 

5 การทําความสะอาด 

ผูรั้บจา้งตอ้งทาํความสะอาดดว้ยนํ้าท่ีสะอาด ถา้เกิดการเป็นคราบด่างใหท้าํความสะอาดดว้ยนํ้าผสม

ผงซกัฟอกและขดัดว้ยฝอยขดัพ้ืนดว้ยกรรมวิธีของผูติ้ดตั้งทุกแห่ง หลงัจากการติดตั้งผิวของหินขดัตอ้ง

ปราศจากรอยด่างเปรอะเป้ือน หลุดล่อน หรือมีตาํหนิ  หากเกิดความเสียหายดงักล่าวจะตอ้งแกไ้ขหรือ



เปล่ียนแปลงใหใ้หม่ โดยไม่คิดมลูค่าใด ๆ ทั้งส้ิน ก่อนขออนุมติัการตรวจสอบจากผูอ้อกแบบ และก่อนส่ง

มอบงาน 

 

 

กรวดล้าง และหินล้าง  Marble Render (MB)  

 

กรวดล้าง 

1 ขอบข่าย 

ภาคน้ีกล่าวถึงงานกรวดลา้งตามแบบก่อสร้าง   และวตัถุประสงคข์องผูอ้อกแบบ ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดั เตรียม

ทาํแบบ SHOP DRAWING ในการติดตั้งเพ่ือขออนุมติั และตรวจสอบตามความตอ้งการของผูอ้อกแบบ 

ก่อนการนาํไปใช ้

2 วสัดุ 

2.1. กรวด  เป็นกรวดทะเลสีธรรมชาติ ท่ีมีขนาดเมด็สมํ่าเสมอ และจะตอ้งลา้งจนสะอาดปราศจากฝุ่ น  

และสารอ่ืน ๆ  ท่ีมีผลต่อการยึดตวักบัส่วนผสม ใชก้รวดโดยทัว่ไป เบอร์1 (ขนาดใหญ่) – เบอร์ 5 

(ขนาดเลก็)  หรือตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนด  ชนิด  และขนาดจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก

ผูอ้อกแบบก่อนนาํไปใช ้

2.2. ปูนซีเมนต ์  ใชเ้สือ เดคอร์ ปูนซิเมนตข์าวปอร์ตแลนดป์ระเภท 1 งานเทอร์ราซโซ ของ บริษทั สยาม

ปูนซิเมนตข์าว จาํกดั  หรือคุณภาพเทียบเท่า  และไดม้าตรฐาน ม.อ.ก. 133-2518 หรือ ASTM C150-

70 TYPE I, หรือ BS12:1971 ORDINARY 

2.3. นํ้า   จะตอ้งปราศจาก คราบนํ้ามนั กรวด ด่าง สารอินทรีย ์หรือ สารแขวนลอยอ่ืนๆ 

2.4. สีฝุ่ น  เลือกใชสี้ของตรามงักร , ตรา  Posila , ตรา Bayer , ตรา Zar หรือเทียบเท่า  โดยสีฝุ่ นจะผสมไม่

เกิน 15% โดยนํ้าหนกั 
 

 

 

3 ตวัอย่างวัสดุ 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาตวัอยา่งวสัดุท่ีจะใชแ้ต่ละชนิดไม่นอ้ยกวา่ 2 ตวัอยา่ง และ ส่งใหผู้อ้อกแบบเห็นชอบ

ก่อนจึงจะนาํไปใชง้านได ้ ตวัอยา่งดงักล่าวใหร้วมถึงวสัดุประกอบอยา่งอ่ืนท่ีจาํเป็นตอ้งใชด้ว้ย   

ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัเตรียมทาํตวัอยา่ง  ขนาด 30 x 30 ซม. จาํนวน 2 ตวัอยา่ง  เพ่ือขออนุมติัจากผูอ้อกแบบ 

ก่อนการติดตั้ง 

4 การตดิตั้ง 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาช่างฝีมือท่ีดีมีความชาํนาญในงานกรวดลา้ง โดยใหใ้ชข้อง บริษทั ท่ีไดรั้บการแนะนาํ

จาก บริษทัสยามปูนซิเมนตข์าว จาํกดั เป็นหลกัหรือเทียบเท่า ทุกส่วนท่ีติดตั้งแลว้จะตอ้งได ้ระดบั

เสน้แนว หรือลวดลายตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนดและมีความประณีตเรียบร้อย 

     1. การเตรียมพ้ืนผิว  



จะตอ้งเทปูนทรายปรับระดบัที่มคีวามแข็งแรง หนาประมาณ  4-5 ซม.    บนผิวคอนกรีตระดบัเรียบท่ีมีผิว

หยาบเหมาะสมต่อการยึดเกาะกบัผิวของปูนทราย     โดยในส่วนท่ีมีผิวเรียบเกินไปจะตอ้งสกดัผิว

คอนกรีตใหห้ยาบข้ึน  ทั้งน้ี    พ้ืนผิวจะตอ้งสะอาดปราศจากคราบไขมนั นํ้ามนั และสารอ่ืนๆ  ท่ีจะมีผล

ต่อการยึดเกาะของปูนทรายและหินขดั และควรทาํการหล่อนํ้าพ้ืนท่ีท่ีจะทาํหินขดัใหอ่ิ้มตวัเพ่ือป้องกนัพ้ืน

ดูดนํ้าจากส่วนผสมหินขดั  อนัเป็นสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการแตกลายงา กะเทาะ หรือหลุดล่อนภายหลงั 

     2. การทาํผิวกรวดลา้ง 

ก่อนลงมือฉาบกรวดลา้งและหินลา้งตอ้งพรมนํ้าใหท้ัว่พ้ืนหรือผนงั เพ่ือป้องกนัการดูดนํ้าจากส่วนผสม

ของกรวดลา้ง  ส่วนผสมโดยนํ้าหนกั  เสือ เดคอร์ ปูนซิเมนตข์าวปอร์ตแลนดป์ระเภท 1 งานเทอร์ราซโซ 1  

ส่วนต่อ  กรวด  2  ส่วน และผสมนํ้าตามความเหมาะสม  (สามารถผสมสีไดต้ามตอ้งการแต่ไม่เกิน 15% 

โดยนํ้าหนกั) นาํส่วนผสมดงักล่าวเทหรือฉาบใหแ้น่นปราศจากฟองอากาศ  โดยจะตอ้งไดค้วามหนา

ระหวา่ง 12-15 มม.  หรือหนาเป็นสดัส่วนต่อขนาดของเมด็กรวด ท้ิงไวร้ะยะเวลาหน่ึง ก่อนท่ีผิวหนา้ของ

กรวดลา้งจะแขง็ตวัเตม็ท่ี   ใหล้า้งผิวดว้ยแปรงและนํ้าสะอาด   จนกระทัง่ผิวของเมด็กรวดโผล่ข้ึนมา

ประมาณ  1/5  ของขนาดเมด็กรวด ซ่ึงเรียกวา่กรวดลา้ง 

3. การแบ่งแนวกรวดลา้ง ใหใ้ชไ้มส้กัขนาดกวา้งและหนาประมาณ 1 x 1 ซม. หรือ 1 x 1.5 ซม. หรือตามท่ี

ผูอ้อกแบบกาํหนด แบ่งแนวกรวดลา้งทุก ๆ พ้ืนท่ีไม่เกิน 4 ตารางเมตรเพ่ือป้องกนัการแตกร้าวอนั

เน่ืองจากการยืดหด และขยายตวัของผนงัหรือพ้ืนอาคาร 

4. หลงัการติดตั้งใหป้้องกนัผิวของกรวดลา้ง โดยปราศจากคราบนํ้ามนั ยางไม ้หรือสารเคมีต่าง ๆ โดยการ

คลุมผิวของกรวดลา้งดว้ย แผน่พลาสติกป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน 

5 การทําความสะอาด 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดทุกแห่งหลงัจากการติดตั้ง ดว้ยนํ้าท่ีสะอาด ถา้เกิดการด่างใหใ้ชก้รดเกลือ

ลา้ง ตามวิธีกรรมของผูติ้ดตั้งผิวของกรวดลา้ง ตอ้งปราศจากรอยด่าง  เปรอะเป้ือนหลุดล่อน  หรือมีตาํหนิ  

หากเกิดความเสียหายดงักล่าวจะตอ้งแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงใหใ้หม่ โดยไม่คิดมลูค่าใดๆ ทั้งส้ินก่อนขอ

อนุมติัการตรวจสอบจากผูอ้อกแบบและก่อนส่งมอบงาน 

 

หินล้าง 

1 ขอบข่าย 

ภาคน้ีกล่าวถึง หินลา้งตามแบบก่อสร้าง  และวตัถุประสงคข์องผูอ้อกแบบ ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัเตรียมทาํ

แบบ   SHOP DRAWING  ในการติดตั้งเพ่ือขออนุมติั  และตรวจสอบตามความตอ้งการของผูอ้อกแบบ 

ก่อนการนาํไปใช ้

2 วสัดุ 

2.1. กรวด  เป็นกรวดทะเลสีธรรมชาติ ท่ีมีขนาดเมด็สมํ่าเสมอ และจะตอ้งลา้งจนสะอาดปราศจากฝุ่ น  

และสารอ่ืน ๆ  ท่ีมีผลต่อการยึดตวักบัส่วนผสม ใชก้รวดโดยทัว่ไป เบอร์1 (ขนาดใหญ่) – เบอร์ 5 

(ขนาดเลก็)  หรือตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนด  ชนิด  และขนาดจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก

ผูอ้อกแบบก่อนนาํไปใช ้



2.2. ปูนซีเมนต ์  ใชเ้สือ เดคอร์ ปูนซิเมนตข์าวปอร์ตแลนดป์ระเภท 1 งานเทอร์ราซโซ ของ บริษทั สยาม

ปูนซิเมนตข์าว จาํกดั  หรือคุณภาพเทียบเท่า  และไดม้าตรฐาน ม.อ.ก. 133-2518หรือ ASTM C150-70 

TYPE I, หรือ BS12:1971 ORDINARY 

2.3. นํ้า   จะตอ้งปราศจาก คราบนํ้ามนั กรวด ด่าง สารอินทรีย ์หรือ สารแขวนลอยอ่ืนๆ 

2.4. สีฝุ่ น  เลือกใชสี้ของตรามงักร , ตรา  Posila , ตรา Bayer , ตรา Zar หรือเทียบเท่า  โดยสีฝุ่ นจะผสมไม่

เกิน 15% โดยนํ้าหนกั 

 

3 ตวัอย่างวัสดุ 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาตวัอยา่งวสัดุท่ีจะใชแ้ต่ละชนิดไม่นอ้ยกวา่ 2 ตวัอยา่ง   และส่งใหผู้อ้อกแบบเห็นชอบ

ก่อนจึงจะนาํไปใชง้านไดต้วัอย่างดงักล่าวใหร้วมถึงวสัดุประกอบอยา่งอ่ืนท่ีจาํเป็นตอ้งใชด้ว้ย เช่น ขอบ

ค้ิวหรือมุมต่าง ๆ  เป็นตน้    ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัเตรียมทาํตวัอยา่ง  ขนาด 30 x 30 ซม.   จาํนวน 2 ตวัอยา่ง  

เพ่ือขออนุมติัจากผูอ้อกแบบก่อนการติดตั้ง 

 

4 การตดิตั้ง 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาช่างฝีมือท่ีดี มีความชาํนาญในงานหินลา้ง โดยใหใ้ชข้อง บริษทั ท่ีไดรั้บการรับรอง

จาก บริษทัสยามปูนซิเมนตข์าว จาํกดั เป็นหลกัหรือเทียบเท่า  ทุกส่วนท่ีติดตั้งแลว้จะตอ้งไดร้ะดบั

เสน้แนวหรือลวดลายตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนด  และมีความประณีตเรียบร้อย 

      4.1 การเตรียมพ้ืนผิว 

จะตอ้งเทปูนทรายปรับระดบั  หนาประมาณ  4 - 5  ซม.  บนผิวคอนกรีตท่ีมีผิวหยาบเหมาะสมต่อการยึด

เกาะกบัผิวของปูนทราย  โดยในส่วนท่ีมีผิวเรียบเกินไป  จะตอ้งสกดัผิวคอนกรีตใหห้ยาบข้ึน ทั้งน้ี เพ่ือผิว

จะตอ้งสะอาดปราศจากคราบไขมนันํ้ามนั และสารอ่ืน ๆ   ท่ีจะมีผลต่อการยึดเกาะของปูนทรายและกรวด

ลา้งหากเป็นงานผนงัจะตอ้งฉาบปูนทราย โดยใชท้รายหยาบ และขดัหยาบเอาไว ้

      4.2  การทาํผิวหินลา้ง 

ก่อนลงมือฉาบหินลา้ง   ตอ้งพรมนํ้าใหท้ัว่พ้ืนหรือผนงั    เพ่ือป้องกนัการดูดนํ้าจากส่วนผสมของหินลา้ง 

ส่วนผสมโดยนํ้าหนกั  เสือ เดคอร์ ปูนซิเมนตข์าวปอร์ตแลนดป์ระเภท 1 งานเทอร์ราซโซ 1  ส่วนต่อหิน  

และสีฝุ่ น  2  ส่วน   และผสมนํ้า  ตามความเหมาะสม  

นาํส่วนผสมดงักล่าวเท หรือฉาบใหแ้น่นปราศจากฟองอากาศโดยจะตอ้งไดค้วามหนา ระหว่าง 12-15 มม.   

หรือหนาเป็นสดัส่วนต่อขนาดของเมด็หิน ท้ิงไวร้ะยะเวลาหน่ึง   ก่อนท่ีผิวหนา้ของหินลา้งจะแขง็ตวัเตม็ท่ี  

ใหล้า้งผิวดว้ยแปรง และนํ้าสะอาด จนกระทัง่ผิวของเมด็หิน/หินโผล่ข้ึนมาประมาณ 1/5 ของขนาดเมด็หิน

ซ่ึงเรียกวา่ "หินลา้ง" 

  

   4.3 การแบ่งแนวหินลา้ง ใหใ้ชไ้มส้ัก ขนาดกวา้งและหนาประมาณ 1 x 1 ซม. หรือ 1 x1.5 ซม. หรือ

ตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนด แบ่งแนวหินลา้งทุก ๆ พ้ืนท่ีไม่เกิน 4 ตารางเมตร    เพ่ือป้องกนัการแตกร้าวอนัเน่ือง 

มาจากการยดื การหด และการขยายตวัของผนงัหรือพ้ืนอาคาร 



4.4 หลงัการติดตั้งใหป้้องกนัผิวของหินลา้ง โดยปราศจากคราบนํ้ามนั ต่าง ๆ โดยการคลุมผิวของหิน

ลา้งดว้ย แผน่พลาสติกป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน 

5 การทําความสะอาด 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดทุกแห่งหลงัจากการติดตั้งดว้ยนํ้าท่ีสะอาดถา้เกิดมีรอยด่างใหใ้ชก้รดเกลือ

ลา้งตามวิธีกรรมของผูติ้ดตั้งผิวของหินลา้งตอ้งปราศจากรอยด่าง  เปรอะเป้ือน  หลุดล่อน   หรือมีตาํหนิ 

หากเกิดความเสียหายดงักล่าวจะตอ้งแกไ้ข หรือเปล่ียนแปลงใหใ้หม่ โดยไม่คิดมลูค่าใด ๆ ทั้งส้ิน ก่อนขอ

อนุมติัการตรวจสอบจากผูอ้อกแบบและก่อนส่งมอบงาน 
 

 

ทั้งน้ีตอ้งไดม้าตรฐาน ม.อ.ก 133-2518, ASTM C150-70 TYPE I, BS 12:1971 ORDINARY 

 

ผนังซีเมนต์ฉาบขาว/ผสมสี (Plastering)  

1. ขอบข่าย 

ภาคน้ีกล่าวถึง ผิวซีเมนตฉ์าบขาวตามแบบก่อสร้าง  และวตัถุประสงคข์องผูอ้อกแบบ ผูรั้บจา้งจะตอ้ง

จดัเตรียมทาํแบบ  SHOP DRAWING   ในการติดตั้งเพ่ือขออนุมติั  และตรวจสอบตามความตอ้งการของ

ผูอ้อกแบบ ก่อนการนาํไปใช ้

2. วสัดุ 

      2.1 ปูนซีเมนต ์

เสือ เดคอร์ ซีเมนตข์าว ฉาบสูตรพิเศษ  ของ บริษทั สยามปูนซิเมนตข์าว จาํกดั  หรือคุณภาพเทียบเท่า  

ทั้งน้ีตอ้งไดม้าตรฐาน ม.อ.ก 133-2518, ASTM C150-70 TYPE I, BS 12:1971 ORDINARY 

2.2 ทราย หรือ วสัดุผสมปูนซีเมนต ์โดยเสือ เดคอร์ (แคลไซด ์สาํหรับงานฉาบ) 

2.3 นํ้าสะอาด 

 จะตอ้งปราศจากคราบนํ้ามนั กรวด ด่าง สารอินทรีย ์ หรือสารแขวนลอยอ่ืน ๆ 

      2.4 สีฝุ่ น 

เลือกใชสี้ของตรามงักร "DRAGON" ,ตรา  POSILA ,ตรา Bayer ,ตรา Zar หรือเทียบเท่า  โดยสีฝุ่ นจะผสม

ไม่เกิน 5% โดยนํ้าหนกั 

2.5 นํ้ายาเคลือบผิวซีเมนต ์ สูตรนํ้าหรือสูตรนํ้ามนั 

3. ตวัอย่างวัสดุ 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาตวัอยา่งวสัดุท่ีจะใชแ้ต่ละชนิดไม่นอ้ยกวา่ 2 ตวัอยา่ง   และส่งใหผู้อ้อกแบบเห็นชอบ

ก่อนจึงจะนาํไปใชง้านไดต้วัอย่างดงักล่าว   ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัเตรียมทาํตวัอยา่ง  ขนาด 30 x 30 ซม.   

จาํนวน 2 ตวัอยา่ง  เพ่ือขออนุมติัจากผูอ้อกแบบก่อนการติดตั้ง 

4. การตดิตั้ง 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาช่างฝีมือท่ีดี มีความชาํนาญในงานฉาบ ทุกส่วนท่ีติดตั้งแลว้จะตอ้งไดร้ะดบัเสน้แนว

หรือลวดลายตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนด  และมีความประณีตเรียบร้อย 

     4.1 รดนํ้าผนงัท่ีจะทาํการฉาบใหชุ่้ม เพ่ือป้องกนัการดูดนํ้าจากปูนฉาบ 



               4.2 นาํเสือ เดคอร์ ซีเมนตข์าว ฉาบสูตรพิเศษ  ผสมกบัทราย หรือวสัดุผสมปูนซีเมนต ์โดยเสือ - แคล

ไซด ์ตกแต่งผนงั ในอตัราส่วน 1:2:5 โดยนํ้าหนกั และสามารถเติมสีฝุ่ นได ้ถา้ตอ้งการฉาบสี 

จากนั้นเติมนํ้าตามความเหมาะสม 

     4.3      นาํส่วนผสมข้ึนฉาบบนผนงั ท้ิงไวใ้หปู้นหมาดตวั 

     4.4 ทาํการแต่งระดบัผิว ดว้ยบรรทดัสามเหล่ียมและเกรียงฉาบใหไ้ดร้ะดบัเรียบเสมอกนั 

      จะไดง้านฉาบขาว หรืองานฉาบสี (ถา้เติมสีฝุ่ น) ตามตอ้งการ 

     4.5      หลงัจากนั้นถา้ตอ้งการงานฉาบขดัมนั ใหน้าํเกรียงเหลก็มาลูบผิวหนา้ใหเ้รียบเนียน 

     4.6 จะไดง้านฉาบขดัมนั หรืองานฉาบผสมสีขดัมนั (ถา้เติมสีฝุ่ น) ตามตอ้งการ 

 

หมายเหตุ: 1.ในขั้นตอน 4.4 และ 4.5 หากผิวหนา้แหง้เกินไป ควรมีการสลดันํ้าแปรงสลดันํ้า 

      2. สามารถพิมพต์ามลวดลายลงบนผนงัได ้เช่น ใบไม ้เป็นตน้ 

3. หากตอ้งการใหโ้ชวผ์ิววสัดุผสม ใหใ้ชก้รดเกลือเจือจางมาลา้งผิวหนา้ หลงัจากฉาบท้ิง         

ไว ้  1 วนั 

4.7 หลงัจากไดผ้นงัซีเมนตฉ์าบขาว/ผสมสีตามความตอ้งการแลว้ ใหท้ิ้งไว ้7-14 วนั จากนั้นใหใ้ช้

นํ้ายาเคลือบผิว สูตรนํ้าหรือสูตรนํ้ามนั ทาํการพ่นเพ่ือป้องกนัผิววสัดุ 

 

5. ข้อแนะนําเพิม่เตมิ 

     5.1 ควรทาํความสะอาดอุปกรณ์ ในการฉาบทุกคร้ังก่อนใชง้าน 

5.2  ควรทาํความสะอาดผนงัท่ีจะทาํการฉาบ และรดนํ้าใหชุ่้มก่อนการฉาบเพ่ือป้องกนัการแตกร้าว 

จากสาเหตุท่ีดูดซึมนํ้าจากปูนฉาบ เพ่ือเป็นการลดปัญหาผนงัแตกร้าวจากวิธีการทาํงาน  

     5.3 หลงัจากฉาบควรพรมนํ้าท่ีผนงัปูนเพ่ือใหผ้นงัปูนแขง็แรงไม่แตกร้าว 

 

6. การทําความสะอาด 

     6.1 เช็ด/ลา้ง ดว้ยนํ้าสะอาดไดต้ามความตอ้งการ 

     6.2 ไม่ควรใชน้ํ้ายาทาํความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรด 

 

พืน้ซีเมนต์ขาวขดัมัน/ผสมสี  

1.  ขอบข่าย 

บทน้ีกล่าวถึงงานพ้ืนซีเมนตข์าวขดัมนั/ผสมสี ตามระบุไวใ้นแบบก่อสร้างทั้งหมด   ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดั  

เตรียม    ทาํแบบ  SHOP DRAWING รายละเอียดต่าง ๆ    ในการติดตั้งตามแบบก่อสร้าง    และ

วตัถุประสงคข์องผูอ้อกแบบเพ่ือขออนุมติัและตรวจสอบตามความตอ้งการของผูอ้อกแบบ 

2.  วสัดุ 

วสัดุท่ีนาํมาใชง้านตอ้งเป็นวสัดุใหม่ไดม้าตรฐานของผูผ้ลิต ปราศจากตาํหนิใด ๆ  ขนาด   ลวดลาย  สี  และ

ส่ิงเก่ียวขอ้งกบัแบบตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนดให ้

      2.1 ปูนซีเมนต ์



เสือ เดคอร์ ปูนซิเมนตข์าวปอร์ตแลนดป์ระเภท 1 งานเทอร์ราซโซ ของ บริษทั สยามปูนซิเมนต์

ขาว จาํกดั  หรือคุณภาพเทียบเท่า  ทั้งน้ีตอ้งไดม้าตรฐาน ม.อ.ก 133-2518, ASTM C150-70 

TYPE I, BS 12:1971 ORDINARY 

 

      2.2 ทรายหรือ วสัดุผสมปูนซีเมนต ์โดยเสือ - แคลไซด ์สาํหรับงานตกแต่งพ้ืน  

      2.3 นํ้าสะอาด 

  จะตอ้งปราศจากคราบนํ้ามนั กรวด ด่าง สารอินทรีย ์ หรือสารแขวนลอยอ่ืน ๆ 

      2.4 สีฝุ่ น 

 เลือกใชสี้ของตรามงักร "DRAGON" ,ตรา  POSILA ,ตรา Bayer ,ตรา Zar หรือเทียบเท่า  โดยสีฝุ่ นจะผสม

ไม่เกิน 5% โดยนํ้าหนกั 

5. ใช ้WAX เคลือบเงาของ "STEINGLANZ" หรือ REMBER หรือเทียบเท่า 

3. ตวัอย่างวัสดุ 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัเตรียมทาํตวัอยา่งขนาด 30 x 30 ซม. รวมถึงตวัอยา่งวสัดุประกอบอยา่งอ่ืนท่ีจาํเป็นตอ้งใช้

ดว้ย  

4. การตดิตั้งผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาช่างฝีมือท่ีดี     มีความชาํนาญในงานหินขดั    หรือไดรั้บการแนะนาํจาก 

บริษทัสยามปูนซิเมนตข์าว จาํกดั  เป็นหลกั หรือเทียบเท่า 

4.1   การเตรียมพ้ืนผิวจะตอ้งเทปูนทรายปรับระดบัหนาประมาณ  2-4 ซม.    บนผิวคอนกรีตระดบั    

เรียบท่ีมีผิวหยาบเหมาะสมต่อการยึดเกาะกบัผิวของปูนทราย     โดยในส่วนท่ีมีผิวเรียบเกินไป

จะตอ้งสกดัผิวคอนกรีตใหห้ยาบข้ึน  ทั้งน้ี    พ้ืนผิวจะตอ้งสะอาดปราศจากคราบไขมนั นํ้ามนั 

และสารอ่ืนๆ  ท่ีจะมีผลต่อการยึดเกาะของปูนทราย  

  4.2 รดนํ้าพ้ืนท่ีจะทาํการเทใหชุ่้ม เพ่ือป้องกนัการดูดนํ้าจากปูนฉาบ 

                4.3 นาํเสือ เดคอร์ ปูนซิเมนตข์าวปอร์ตแลนดป์ระเภท 1 งานเทอร์ราซโซ ผสมกบัทราย หรือวสัดุ

ผสมปูนซีเมนต ์โดยเสือ - แคลไซด ์สาํหรับงานตกแต่งพ้ืน ในอตัราส่วน 1:2โดยนํ้าหนกั และ

สามารถเติมสีฝุ่ นได ้ถา้ตอ้งการพ้ืนขดัมนัสี จากนั้นเติมนํ้าตามความเหมาะสม 

     4.4.      นาํส่วนผสมเทลงบนพ้ืน ทาํการแต่งระดบัผิว 

     4.5 ทาํการแต่งระดบัผิว ดว้ยบรรทดัสามเหล่ียมและเกรียงฉาบใหไ้ดร้ะดบัเรียบเสมอกนั 

               4.6      หลงัจากนั้นถา้ตอ้งการงานพ้ืนขดัมนั ใหน้าํเกรียงเหลก็มาลูบผิวหนา้ใหเ้รียบเนียน หรือใช้

เคร่ืองมือขดั จะไดง้านพ้ืนขดัมนั หรือพ้ืนขดัมนัผสมสี หรืองานฉาบผสมสีขดัมนั (ถา้เติมสีฝุ่ น) 

ตามตอ้งการ 

5. ข้อแนะนําเพิม่เตมิ 

     5.1 ควรทาํความสะอาดอุปกรณ์ ในการฉาบทุกคร้ังก่อนใชง้าน 

     5.2 ควรทาํความสะอาดผนงัท่ีจะทาํการฉาบ และรดนํ้าใหชุ่้มก่อนการฉาบเพ่ือป้องกนัการแตกร้าว 

จากสาเหตุท่ีดูดซึมนํ้าจากปูนฉาบ เพ่ือเป็นการลดปัญหาผนงัแตกร้าวจากวิธีการทาํงาน  

     5.3 หลงัจากฉาบควรพรมนํ้าท่ีผนงัปูนเพ่ือใหผ้นงัปูนแขง็แรงไม่แตกร้าว 

 



6. การทําความสะอาด 

     6.1 เช็ด/ลา้ง ดว้ยนํ้าสะอาดไดต้ามความตอ้งการ 

    6.2 ไม่ควรใชน้ํ้ายาทาํความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรด 
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