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สีสวยทันใจ งานดี มีประสิทธิภาพ ด้วยเคร่ืองพ่นสี 

 
งานก่อสรา้งบา้น อาคาร หรอืงานโครงสรา้งต่าง ๆ จ  าพวกเหลก็ ฝา้เพดาน หลงัคา ผนงับา้น งานไม ้หากตอ้งการ

ความสวยงาม และดเูหมาะกบัสิ่งก่อสรา้งประเภทนัน้ ๆ จ  าเป็นที่จะตอ้งลงสทีกุครัง้ หลงัก่อสรา้งงานเสร็จ ซึ่งนอกจากการ
ทาสโีดยช่างฝีมือแลว้ การพ่นส ีจงึเป็นอีกหนึ่งในวิธีการก่อสรา้ง ที่ช่วยใหง้านดี รวดเรว็และสมบรูณท์ี่สดุ 

การพ่นสใีนปัจจบุัน งานที่ตอ้งการความละเอียดจะใชเ้ครื่องพ่นส ี เป็นตวัช่วยหลกั เพื่อลดระยะเวลาการท างาน 
และสะดวกมากขึน้ การพ่นสมีีลกัษณะการพ่นที่หลากหลาย แบ่งตามประเภทความเหมาะสมของงานได ้ดงันี ้
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1.การพ่นสดีว้ยลม (Air Spray) ใชแ้รงลมเป็นหลกัการ ท  าใหส้แีตกตวัเป็นฝอย การพ่นสดีว้ยวิธีนี ้จงึจ  าเป็นตอ้งใชก้าร
ป๊ัมลมเป็นอุปกรณส์  าคัญ เนื่องจากใชแ้รงลมเยอะ ขอ้ดี คือ ใหคุ้ณภาพฟิลม์สีดีเย่ียม แต่ขอ้เสีย คือ สีฟุ้งมาก ย่ิงแรงดัน
มาก ละอองสย่ิีงฟุ้งมาก เหมาะกบังานพ่นสทีั่วไป พ่นสรีถยนต ์งานเฟอรน์ิเจอร ์หรอืงานโครงสรา้งขนาดไม่ใหญ่มาก 

 
2.การพ่นสี ดว้ยลมปริมาณมาก แรงดันต ่า (HVLP : High volume low pressure) ใชแ้รงลมเป็นหลกัการ 

ท  าใหส้แีตกตวัเป็นฝอย แลว้พ่นออกไปดว้ยแรงดนัต ่า แต่ใชล้มปรมิาณมาก แรงลมที่ใช ้ไม่เกิน 10 ปอนด ์ปรมิาณอากาศ

ที่ใช ้20 ลบ.ฟุตต่อนาที และ HVLP ช่วยลดการฟุ้งกระจายของสีลง ใหคุ้ณภาพฟิลม์สีดีเย่ียม และประหยัดมากกว่า 
การพ่นสปีระเภทนี ้ เหมาะกบังานทกุพืน้ผิว เช่น ปนู ไม ้อิฐ รถยนต ์ผนงัเพดาน ก าแพง รัว้เหลก็ เฟอรน์ิเจอร ์ งานตกแต่ง
ต่าง ๆ ทัง้ภายใน และภายนอก ฯลฯ 
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3.การพ่นส ีดว้ยแรงดนัสงู ไม่ใชล้ม (Airless spray) ใชแ้รงดนัสงู ดนัจากลกูสบู ดนัของเหลวผ่านช่องขนาดเล็กที่หัว

ทิป มากกว่า 2000 psi ใหส้แีตกตวัเป็นละอองขนาดเลก็ เรยีกว่า Airless spray atomization เป็นวิธีการพ่น

ของเหลวที่ เร็วที่สุด และได้ปริมาณสีมากที่สุด ประสิทธิภาพของสีติดบนชิ ้นงาน 70-80% ท าให้การพ่นด้วยวิธีนี ้

ประหยัดสีไดดี้กว่าประเภทอื่น เหมาะกับงานสีอุตสาหกรรม Protective coatings งานพ่นโครงสรา้งขนาดใหญ่
จ าพวก อาคารแนวราบ บา้นพักอาศัย อาคารสงู อพารท์เมน้ท ์โรงงาน งานก่อสรา้งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานไม ้งานเหลก็ 
หรอืงานเฟอรน์ิเจอร ์รวมไปถงึการซ่อมแซม ปรบัปรุงทัง้ภายในและภายนอก 

 
4.การพ่นสี ดว้ยแรงดันสงู และใชล้มช่วย (Air assist with Airless spray) หลกัการเหมือนการพ่นแรงดันสูง 

Airless แต่แรงดันต ่ากว่า ลดปัญหา tails ของรูปแบบการพ่นดว้ย Airless spray ใหคุ้ณภาพฟิลม์สีดีกว่าแบบ

แรงดันสงู ใหอ้ัตราการไหลสงู แรงดันของเหลวมากกว่า 800 psi ใชแ้รงดันลมช่วย 20 ปอนด ์และปริมาณสีติดบน

ชิน้งาน 50-70% ซึ่งงานพ่นประเภทนีเ้หมาะกบังานโครงสรา้งขนาดใหญ่ เช่นกนั ทัง้การพ่นสบีา้น ฝา้ สอีาคาร หลงัคา 

UV งานโครงสรา้งเหลก็ โลหะ และงานก่อสรา้งต่าง ๆ ที่ตอ้งการความละเอียด 
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5.การพ่นสี ดว้ยประจุไฟฟ้า (Electrostatic spray) ใชห้ลกัการท าละอองสี ใหก้ลายเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า 
ขณะผงถกูพ่นออกจากเครื่องพ่น มีผลใหล้ะอองสทีี่มีประจไุฟฟ้านั้น มีแรงดงึดดูกบัผิวชิน้งานและจะเกาะติดชิน้งานนั้นได้
ดี กรณีชิน้งานที่เป็นโลหะ หากมีการต่อกับแหล่งก าเนิดไฟฟ้าที่มีความต่างศักยส์งู ๆ จะท าใหช้ิน้งานมีประจุตรงขา้มกบั
ละอองสี ก็จะช่วยเพิ่มแรงดึงดูดท าใหล้ะอองสียึดเคลือบผิวชิน้งานดีย่ิงขึน้ อีกทั้งยังช่วยประหยัดสี เพราะละอองสีไม่ฟุ้ง
กระจายมาก สามารถพ่นไดก้บัทุกพืน้ผิวไม่ว่าจะเป็น ไม ้โลหะ พลาสติก และเหมาะกบัอตุสาหกรรมพ่นสทีุกประเภท เช่น 
เฟอรน์ิเจอรร์ถยนต ์รถจกัรยานยนต ์เรอื เครื่องบิน ฯลฯ 

 
ภาพสรุปการเปรยีบเทียบสทีี่ติดชิน้งาน 

 
ภาพประสทิธิภาพในการติดชิน้งานคิดเป็นอตัรา 
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จากการพ่นสใีนรูปแบบต่าง ๆ ดงักลา่ว เราจะเห็นประสทิธิภาพการทางานที่แตกต่างกนัไป อยู่ที่ว่าแบบไหนจะตอบโจทย์

เหมาะสมกบังานก่อสรา้งนัน้ ๆ โดยสว่นใหญ่เครื่องพ่นสจีะนิยมใชแ้บบไรอ้ากาศ (Airless spray) เพราะสติีดชิน้งาน

ไดดี้ ราคาไม่สงู ช่วยประหยัดสี ซึ่งเครื่องพ่นสีสามารถใชไ้ดก้ับทั้ง สีน  า้, สีน  า้มัน, สีรองพืน้ปูนเก่า, สีรอบพืน้ปูนใหม่, สี

เซรามิคสตูรน า้, UV สตูรนา้, PU, Epoxy, ปนูสกิมโค๊ททัง้เบสยิปซั่ม และเบสซิเมนต ์ส  าหรบัผูร้บัเหมา ช่างส ีหรอืผูท้ี่

สนใจ สามารถดรูายละเอียดเครื่องพ่นสตีามรุน่ไดท้ี่ >>> เครื่องพ่นส ี <<< 

 
อยากใหบ้า้น อาคาร โครงสรา้งต่าง ๆ มีสีสนัสวยงามทันใจ ควรเลือกเครื่องพ่นสีที่ไดคุ้ณภาพมาตรฐานรบัรอง 

และอย่าลืมค านึงถึงการใชง้าน งบประมาณ และกระบวนการที่ถูกตอ้งเป็นหลกั เพื่อใหง้านพ่นสีออกมาไดน้่าประทบัใจ 
ช่วยลดระยะเวลา สะดวกต่อการใชง้าน ที่ส  าคญัตอ้งมีความปลอดภัยจนกระทั่งงานส  าเร็จ 

 
 

ฝ่ายขายและการตลาด 

PST Group 

http://www.pstgroup.biz/services/rental/cate/123/142/
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