บทความจากฝ่ ายขายและการตลาด PST Group

เครื่องพ่นปูนฉาบ มีความจาเป็ นกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในปั จจุบนั

เครื่ องพ่นปูนฉาบ มีความจาเป็ นกับธุรกิจรับเหมาก่ อสร้ างในปัจจุบัน !!!
ในอดีตนั้นทุกท่านคงจะทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า การที่จะสิ่ งปลูกสร้างอะไรสักอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ น บ้าน อาคาร
พาณิ ชย์ หอพัก อพาร์ ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม โกดังสิ นค้า และโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าของโครงการหรื อผูว้ ่าจ้างจะต้องทา
การว่าจ้างผูร้ ับเหมาก่อสร้างให้มารับงานในกระบวนการก่อสร้างสาหรับสิ่ งปลูกสร้างเหล่านี้ และผูร้ ับเหมาก่อสร้างจาเป็ น
ที่จะต้องใช้ช่างที่มีฝีมือในการก่อสร้ างจานวนมากที่จะอยู่ในกระบวนการก่อสร้ าง ไม่ว่าจะเป็ น ขั้นตอนการตอกเสาเข็ม
ขั้นตอนวางฐานราก ขั้นตอนการเทปูเพื่อก่อสร้างเสา ขั้นตอนการเทปูนเพื่อก่อสร้างคาน ขั้นตอนการก่อสร้างผนัง ขั้นตอน
การก่ อ สร้ า งฝ้ า ขั้น ตอนก่ อ สร้ างเพดาน ขั้น ตอนการฉาปปู น หรื อ คอนกรี ต บนผิ วของผนัง ขั้น ตอนการฉาบปู นหรื อ
คอนกรี ตบนผิวของผนัง ฝ้า หรื อ เพดาน เป็ นต้น ซึ่ งในขั้นต้นที่เกี่ยวกับการก่อสร้างงานฉาบปูนหรื อคอนกรี ตบนผิว ของ
ผนัง ฝ้า หรื อเพดานนี้ ก็เป็ นขั้นตอนที่ใช้เวลาพอสมควรและใช้แรงงานช่างจานวนมากที่มีความชานาญ

แต่ในยุคปัจจุบนั นี้สามารถที่จะทางานในขั้นตอนการฉาบปูนหรื อคอนกรี ตลงบนผิวของผนัง ฝ้า หรื อ เพดาน ได้
เร็ วยิง่ ขึ้นได้ดว้ ยการใช้เครื่ องจักรหรื อเครื่ องมือก่อสร้างสมัยใหม่ชนิดหนึ่งที่เรี ยกว่า "เครื่ องพ่นปูนฉาบ" เข้ามาช่วยในการ
ปฏิบตั ิงานของช่างก่อสร้างได้ เครื่ องพ่นปูนฉาบนี้เองจะช่วยอานวยความสะดวกในการก่อสร้างได้ ทั้งช่วยให้สามารถลด
เวลาในการดาเนินการก่อสร้างของช่างก่อสร้างและผูร้ ับเหมา ช่วยลดทั้งต้นทุนด้านแรงงานคนแก่ผรู ้ ับเหมาก่อสร้างได้ ซึ่ ง
มี ค วามจ าเป็ นมากที่ จ ะช่ ว ยท าให้ ผู ้รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง สามารถที่ จ ะส่ ง งานได้ท ัน เวลาที่ เ จ้า ของโครงการก าหนด
ผูร้ ั บเหมาก่อสร้ างไม่ตอ้ งกลัวในเรื่ องของงานที่เร่ งด่วน ผูร้ ั บเหมาก่อสร้ างไม่ตอ้ งกลัวว่าจะส่ งงานไม่ทนั แล้วจะโดน
ค่าปรับจากการส่ งงานให้เจ้าของโครงการไม่ทนั

บทความจากฝ่ ายขายและการตลาด PST Group
เครื่องพ่นปูนฉาบ มีความจาเป็ นกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในปั จจุบนั
เครื่ องพ่นปูนฉาบ ในแต่ละรุ่ นนั้นมีความกลไกและความสามารถในการทางานที่คล้ายคลึงกัน ก็คือจะสามารถ
ท าการล าเลี ย งปู น หรื อ คอนกรี ตที่ ผ สมเสร็ จแล้ว ซึ่ งถู ก เก็บ อยู่ภ ายในที่ พ ัก ปู น ภายในตัวเครื่ อ งหรื อ ที่ เรี ย กว่า “ฮ็ อ ป
เปอร์ ” ไปตามท่อยาง แล้วทาการพ่นปูนหรื อคอนกรี ตโดยจะมีช่างเป็ นผูค้ วบคุมการพ่นไปยังพื้นผิวงานที่ตอ้ งการ ไม่ว่า
จะเป็ นพ่นปูนหรื อคอนกรี ตบนงานผนัง งานฝ้า หรื องานเพดาน
แต่เครื่ องพ่นปูนฉาบก็อาจจะสามารถทางานได้ในลักษณะงานที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น เครื่ องพ่นปูนฉาบ
บางรุ่ นมีความสามารถในการผสมปูนภายในเครื่ อง แล้วสามารถลาเลียงปูนจากพี่เก็บพักปูนภายในตัวเครื่ องไปตามท่อยาง
แล้วช่างเป็ นผูค้ วบคุมการพ่น โดยทาการพ่นปูนหรื อคอนกรี ตไปยังพื้นผิวที่ตอ้ งการต่อไป แต่กอ็ าจจะมีเครื่ องพ่นปูน ฉาบ
บางรุ่ นที่ไม่มีสามารถในการผสมปูนหรื อคอนกรี ตภายในตัวเครื่ องได้ จะต้องอาศัยการผสมปูนหรื อคอนกรี ตภายนอก
ตัวเครื่ องก่อน แล้วนามาเทใส่ ถงั พักปูนหรื อคอนกรี ตของเครื่ องพ่นปูนฉาบ ก่อนที่จะทาพ่นปูนหรื อคอนกรี ตต่อไป

กล่าวได้ว่าเครื่ องพ่นปูนฉาบได้เข้ามามีส่วนในงานก่อสร้างในปัจจุบนั มากขึ้น เนื่องจากช่วยอานวยความสะดวก
ให้กบั ช่างก่อสร้างสามารถปฏิบตั ิงานได้รวดเร็ วขึ้น และทาให้ผรู ้ ับเหมาก่อสร้างสามารถส่ งงานได้ทนั เวลาที่กาหนด ช่วย
ลดต้นทุนทางด้านการว่าจ้างแรงงานช่างก่อสร้างลง ช่วยทาให้เกิดผลกาไรมากขึ้น
ฉะนั้นแล้วผูร้ ั บเหมาก่อสร้ างสมัยใหม่ ในยุคปั จจุ บนั นี้ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะมีเครื่ องมือก่อสร้างที่เรี ยกว่า เครื่ อง
พ่นปูนฉาบ ไว้ใช้ในงานก่อสร้าง

