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บทที่ 1
นิยามศัพท
ฟลมสี
ความเงา
พื้นผิว
สีเชื่อมยึด

หมายถึง
”
”
”

การลับสี
โพลิเมอร

”
”

เรซิน
ไบนเดอร

”
”

ความหนืด
สีโปงพอง

”
”

สีผสมเสร็จ
สียอย ( SAGGING )

”
”

อายุของสี
นิรภัย
จุดวาบไฟ

”
”
”

PPM ( PART PER MILLION ) ”

ชั้นบาง ๆของสีที่ตัวทําละลายระเหยไป
ความสามารถในการสะทอนแสงของฟลมสี
ผิวหนาวัตถุที่ใชทาหรือเคลือบสีลงไป
สีชั้นกลางที่ใชเชื่อมระหวางสี 2 ชั้น ที่ทา
ทับกันไมได
การทําความสะอาดพืน้ ผิวของสีที่ทาไวแลว
สารโมเลกุลใหญที่เกิดจากปฏิกิรยิ าการรวมตัว
ของสารโมเลกุลเล็กหลาย ๆ โมเลกุล
โพลิเมอรชนิดหนึ่งซึง่ ใชเปนตัวผสมของสี
สวนประกอบของสีที่ทําหนาที่ยดึ ผงสีเขาดวยกัน
และทําใหเกิดการเกาะติดกับพื้นผิว
ความตานทานความไหลของของเหลว
ลักษณะของสีที่ไมยดึ เกาะกับชิ้นงานอันเกิด
จากการเตรียมพื้นผิวไมสะอาด หรือเกิดจาก
คุณภาพของฟลมสีไมดี
สีที่ใชงานไดโดยไมมสี วนผสมแยกสวนกัน
การที่สีไหลลงมาขณะเคลือบแลวเกิดการแข็งตัว
เปนผลใหผิวเคลือบไมสม่ําเสมอ มีขอบลางหนา
ตามปกติการยอยจะมีลักษณะเหมือนมานเกิดขึ้น
เฉพาะผิวในแนวยืน
ระยะเวลาที่สีเสื่อมสภาพ
ความปลอดภัยไมมีอนั ตราย
อุณหภูมิที่ไอของสารติดไฟวาบหนึง่ แลวดับโดย
เปลวไฟจากภายนอก
หนวยทีใ่ ชวดั ความเขมขนของสารหนึ่งหนวยใน
ลานหนวย
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บทที่ 3
ความรูทั่วไปเกีย่ วกับสี
ในอดีตการตอเรือจะตอดวยไม ซึ่งสามารถทนตอการสึกกรอนไดดี งายตอการบํารุงรักษา
ตอมามีการนําโลหะมาใชตอเรือ ซึ่งโลหะราคาถูก เชน เหล็กจะเกิดการผุกรอนไดงา ย จึงตองมีการ
ควบคุมการผุกรอนเปนอยางดี เพื่อรักษาใหเรือมีอายุการใชงานไดยาวนานที่สุด การผุกรอนของ
โลหะ เกิดไดหลายแบบคือ
1. การผุกรอนทางเคมี หมายถึง การผุกรอนที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาระหวางโลหะกับ
สารเคมีโดยตรง เชนการเปนสนิมของเหล็ก เกิดจากเหล็กทําปฏิกิรยิ ารวมตัวกับอ็อกซิเจนในอากาศ
การกัดกรอนของสารละลาย กรด – ดาง
2. การผุกรอนทางไฟฟา ซึ่งมักเกิดรวมกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
จึงเรียกวา
electro – chemical corrosion การผุกรอนแบบนี้จะมีลักษณะเหมือนการกรอนของแผนตะกัว่ ที่ขั้ว
ลบ ( anode ) ของแบตเตอรี่เมื่อมีการตอเสนลวดใหครบวงจร

ภาพขยายแสดงการผุกรอนทางไฟฟาของเหล็ก
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ในกรณีของเหล็กเมื่อสัมผัสกับสารละลายนําไฟฟา (electrolyte) เชน ละอองน้ําเกลือ
อิเล็กตรอนของเหล็กจะเคลื่อนที่จากจุดหนึง่ ไปยังอีกจุดหนึ่งไดงายขึ้น เพราะละอองน้ําเกลือชวยให
อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไดครบวงจร อะตอมของเหล็กที่เสียอิเล็กตรอนจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีไดงายกวา
ปกติ ดังนัน้ ถามีออกซิเจนละลายอยูใ นน้ําเกลือมันจะรวมตัวกับเหล็กที่เสียอิเล็กตรอนเกิดเปนสนิม
ไดทันที และสนิมจะเกิดลามไปเรื่อย ๆ เนื่องจากเนื้อสนิมพรุน น้ําเกลือสามารถแทรกตัวลงไปถึง
เนื้อเหล็กทีย่ ังดีอยู ทําใหเกิดการเคลื่อนทีข่ องอิเล็กตรอนไดอีก
3. การผุกรอนที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต
พืชและสัตวทงั้ น้ําจืดและน้ําทะเลหลายชนิดจะเจริญ
เติบโตโดยอาศัยเกาะกับวัตถุที่แชน้ําในระดับที่แสงสองไปถึง
ในที่นี้เพื่อความสะดวกเราจะรวม
เรียกวาเพรียง ดังนั้นทองเรือภายนอกถาไมมีการปองกันเพรียงก็จะมาเกาะในบริเวณที่แสงสองลงไป
ถึง ทําใหผิวเรือเกิดขรุขระจึงตานน้ําความเร็วเรือจึงลดลง และสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพื่อการขับเคลื่อน
มากขึ้น เพรียงบางชนิดสามารถขับสารที่จะทําอันตรายเหล็กออกมาได จึงชวยเรงการผุกรอนของ
เหล็ก
รูพรุนในสนิม

ภาพขยายแสดงองคประกอบของผิวเหล็กทีเ่ ปนสนิม
การปองกันการผุกรอน ก็ทําไดหลายวิธี คือ
1. การปรับสภาพผิวโลหะเพื่อใหผิวโลหะทนสภาพที่จะทําใหเกิดการผุกรอนไดดีขนึ้
เกิดเปน
เชน การชุบฟอสเฟต โดยใชกรดฟอสฟอริค กรดจะไปทําปฏิกิริยากับผิวเหล็ก
เกลือเหล็กฟอสเฟตเปนฟลมบาง ๆ ซึ่งไมละลายและไมพรุนแบบสนิม ฟลมของมันจึงชวยปองกัน
เนื้อเหล็กขางลางไมใหสัมผัสกับสภาพแวดลอม การผุกรอนจึงไมเกิดขึ้นตอไป
2. การใชโลหะที่เสียอิเล็กตรอนไดงา ยมาปะติดกับเนื้อเหล็ก โลหะตัวนั้นก็จะเปนตัวผุ
กรอนแทนเนือ้ เหล็กเนื่องจากผลทางไฟฟา โลหะที่นยิ มใชก็คือสังกะสีที่เราเรียกวาสังกะสีกัดกรอน
ดังนั้นขอควรระวังก็คือ ถามีโลหะที่เสียอิเล็กตรอนไดยากมาสัมผัสกับเหล็ก โลหะตัวนัน้ ก็จะ
กลายเปนตัวเรงใหเหล็กเกิดการผุกรอนเชน การใชหมุดทองแดงมายึดแผนเหล็ก ซึ่งถาจําเปน ตองทํา
ก็จะตองหาทางปองกันการผุกรอนที่จะเกิดขึ้นตามมาดวย
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3. การใชสีทาเคลือบเพื่อปองกัน มีลักษณะเปนฟลมบาง ๆ จึงชวยปองกันพืน้ ผิวไมให
สัมผัสกับสภาพแวดลอมที่จะทําอันตรายกับตัวมันได แตการใชสีจะตองทําใหถูกวิธีคือ จะตองมีการ
เตรียมพื้นผิวอยางดี กําจัดสนิมและคราบสิ่งสกปรกบนผิวเหล็กออกไปใหหมกกอน เพื่อใหฟล มสี
สามารถยึดเกาะกับผิวเหล็กอยางสม่ําเสมอทุกจุด เพราะถามีจุดบกพรองอยูเพียงเล็กนอย การผุกรอน
ก็จะเริ่มจากจุดนั้นแลวลามไปทั่วทุกพืน้ ผิวที่มีสีทาทับไวได
การเลือกใชใหเหมาะสมกับสภาพ
แวดลอมก็มีความสําคัญ เนื่องจากสีบางชนิดไมทนน้ําและความชืน้ จึงไมควรนํามาทาในบริเวณที่
ตองจุมน้ําอยูเปนประจํา เพราะสีจะเกิดการพองและหลุดลอนทําใหไมสามารถปองกันผิวโลหะได
ตอไป
ความมุงหมายของการใชสี
การใชสีมีลักษณะเปนการผสมผสานระหวางวิทยาศาสตร
และศิลปศาสตร ผูใชจะตองรูจักเลือกใชและปฏิบัติอยางถูกตอง จึงจะบรรลุความมุงหมายที่ตองการ
ซึ่งแบงไดกวาง ๆ 3 ประการ
1. เพื่ออนุรักษผิวของวัตถุหรือสิ่งของตาง ๆ ใหอยูในสภาพเดิมไดนานที่สุดหรือปองกัน
และควบคุมการผุกรอนที่อาจจะเกิดขึ้น
2. ชวยในการตบแตงและประดับประดา
เพื่อใหเกิดความสวยงามและปดบังความ
บกพรอง
3. ชวยลดอันตรายในวงการอุตสาหกรรมและในชีวิตประจําวัน
สี (paint) หมายถึง สารที่มีผงสี (pigment) เปนสวนผสม เมื่อใชในรูปของเหลวเคลือบ
ลงบนพื้นผิวแลวจะแหงเกิดเปนฟลมแข็งเกาะติดพื้นผิว
สีใชเปนคํากลาง ๆ ในความหมาย
รวมถึงสารเคลือบ (coating) หลายชนิดไดแก แลคเกอร (lacquer), วารนิช (varnish), ไพรเมอร
(primer), อีนาเมล (enamel) ฯ ลฯ
สีประกอบดวยองคประกอบสําคัญคือ ผงสี (pigment), สิ่งนําสี (vehicle), ตัวทําละลาย
(solvent) และตัวเติม (additive)
1. ผงสี (pigment) เปนของแข็งมีลักษณะเปนผงขนาดเล็กมาก และไมละลายในสิ่งนําสี
ซึ่งมีหนาที่ในสีคือ ใหสี (color), กําลังซอนแสง (hiding power) และมีหนาที่อนื่ ๆ ในการควบคุม
เกี่ยวกับความหนืด (viscosity), ชวยควบคุมความเงา (gloss) ของสี
ทําใหเกิดฟลมสี (film former)
2. สิ่งนําสี (vehicle) เปนสวนที่เปนของเหลวของสี
ประกอบดวย (binder)
ทําหนาที่ยึดผงสีเขาดวยกัน และทําใหเกิดการเกาะติดกับพื้นผิว
คุณสมบัติของสิ่งนําสีจึงมีผลโดนตรงตอคุณสมบัติของฟลมสี เชน ความหนาของฟลมสี (film
thickness), การยึดเกาะ (adhesion), ความทนทานตอการดัดโคง (flexibility), ความทนน้ํา (water
resistance) ดังนั้นจึงมีการแบงชนิด (type) ของสีตามชนิดของไบนเดอร ไบนเดอรที่ใชใน
อุตสาหกรรมสีไดแก acrylic, alkyd, bitumen , chlorinated rubber, coal tar , epoxy , inorganic –
silicate, linseed oil, nitrocellulose, phenolic, polyurethane, shellac, silicone, tung oil , vinyl
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การแหงของฟลมสีจะขึ้นกับสิ่งนําสี ซึ่งมีการแหงไดหลายแบบคือ แบบแรกแหง โดย
การละเหยของตัวทําละลายไดแก bitumen, chlorinated rubber, nitrocellulose, vinyl แบบที่สอง
แหงโดยการทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ ไดแก น้ํามันซักแหงตาง ๆ เชน linseed oil, tung
oil, aikyd ฯลฯ แบบที่สามแหงโดยการทําปฏิกิริยากับสารเคมีไดแก epoxy สีพวกนีจ้ ะเปนสี 2
กระปองนํามาผสมกันเพื่อใหเกิดการแข็งตัว นอกจากนีย้ ังมีการแหงแบบอื่น ๆ อีกซึ่งจะไมกลาวถึง
3. ตัวทําละลาย (solvent) เปนของเหลวระเหยงาย ทําหนาที่ละลายสิ่งนําสีใหมีความ
หนืดพอเหมาะกับการใช ตัวทําละลายจะระเหยออกจากฟลมจนหมดเมื่อสีแหง
4. ตัวเติม (additive) เปนสารที่เติมเขาไปเพื่อทําหนาที่บางอยางในสี ตัวเดิมมีหลายชนิด
เชน driver ทําหนาที่เรงการแหงของสี, wetting agent ชวยการกระจายของผงสี, defoamer ชวยลด
การเกิดฟองในขณะคนสี, antisettling agent ชวยลดการนอนกนของสีที่เก็บไวนาน
การผลิตสี (Paint Manufacture)
การผลิตสีในเชิงอุตสาหกรรม มีขั้นตอนดังนี้ คือ
การผสม (premixing) เปนการนําผงสีและสวนประกอบที่เปนของเหลว เชน สาร
ยึด ตัวทําละลายหรือตัวกลางบางสวน ผสมเขาดวยกัน
การบด (grinding) เปนการทําใหอนุภาคของผงสีมีขนาดเล็กลงตามตองการ ซึ่งจะ
เปนผลใหผงสีเกิดการเปยกและกระจายตัวไดดี
ในขั้นตอนนี้อาจมีการเติมสวนประกอบที่เปน
ของเหลวที่เหลือลงไปอีกหรือไมก็ได
การปรับความขนเหลว (adjustment of consistency) โดยการเติมสารยึด สารเติม
แตง และตัวทําละลายที่เหลือลงไป
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เทียบสีของผลิตภัณฑใหไดตรงตามสีมาตรฐาน การเทียบสีนี้ ในอังกฤษใชคําศัพท
วา tinting สวนในอเมริกา ใชคําศัพทวา shading
ควบคุมคุณภาพ (quality control) ใหมีสมบัติตาง ๆ ตรงตามมาตรฐานที่ไดระบุไว
บรรจุ (filling) ในภาชนะหรือกระปองที่มีขนาดตาง ๆ ตามตองการ
เครื่องผสม (Premixers)
เครื่องมือที่ใชในการผสมสีมีหลายชนิด ทั้งชนิดแนวนอนและชนิดแนงตั้ง สําหรับ
เครื่องผสมสีที่ใชกันทัว่ ไป มีดังนี้
1. Horizontal pugs
เครื่องผสมชนิดนี้ใชสําหรับผสมสารที่มีความขนสูงมาก เชน พัตตี (putty) และ
สตอปเปอร (stopper) เปนตน เครื่องมือประกอบดวยอางยาวทําดวยเหล็กรูปตัว U ( U - shape steel
trough) ภายในอางมีแกนพรอมใบพัดซึง่ หมุนในแนวนอน 2 แกน สําหรับกนอางมีการออกแบบ
พิเศษเพื่อใหการผสมสามารถทําไดทั่วถึง
2. Vertical Premixer
เครื่องผสมชนิดนี้ประกอบดวยเครื่องกวนพรอมใบพัดรูปตัว U ที่ปลายแกนและ
สามารถปรับระดับใหสูงหรือต่ําภายในภาชนะผสมได ดังนั้นภาชนะที่ใชจึงสามารถเลือกขนาดตาง ๆ
กันได เครื่องกวนชนิดนี้ กวนอยางชา ๆ จึงเหมาะสําหรับการผสมผลิตภัณฑที่มีความขนสูง
3. High - Speed Impellers
ในการใชเครื่องผสมชนิดนี้ใหมปี ระสิทธิภาพมากที่สุด ระดับของสีที่บรรจุใน
ภาชนะผสม ควรมีระยะเทากับความยาวของเสนผานศูนยกลางของภาชนะผสม ความยาวของเสน
ผานศูนยกลางของใบพัดควรเทากับ 1/3 – 1/2 ของความยาวของเสนผานศูนยกลางของภาชนะผสม
และระดับของใบพัดควรอยูส ูงขึ้นมาจากกนภาชนะผสมเปนระยะทางเทากับ 1/3 ของระดับสี (ดูรูป 1)
เครื่องผสมชนิดนี้จะใหดีกรีของการกระจายตัวของผงสีสูง

รูป 1 ขนาดของ high – speed impeller
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
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สําหรับใบพัดที่ใชกับ high – speed impeller ที่นิยมใชกนั มาก ทําจากแผนเหล็กกลม
และที่ขอบมีลักษณะเหมือนฟนปลา (steel disc with a scrated edge) (ดูรูป 2)

รูป 2 ใบพัดที่นิยมใชกับ high – speed impeller
เครื่องบด ( Dispersing mills )
เครื่องบด แบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
1. เครื่องบดที่จะตองทําการผสมผลิตภัณฑมากอนทําการบด (dispersing mills
requiring premixes )
2. เครื่องบดทีส่ ามารถนําวัตถุดิบทั้งหมดมาใสในภาชนะบดของเครื่อง แลวบดได
เลย (direct charge mills)

รูป 3 แสดงการจําแนกประเภทของเครื่องบดสีชนิดตาง ๆ
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1. Triple Roll Mill
เครื่องบดชนิดนี้ ประกอบดวยลูกกลิ้ง 3 ลูกขนาดเทากัน ซึ่งโดยปกติขนาดของลูกกลิ้งที่ใช
กันทั่วไปคือ เสนผานศูนยกลางยาว 25 - 40 เซนติเมตร (10 - 16 นิ้ว) และยาว 60 - 120 เซนติเมตร
(24 - 48 นิ้ว)

รูป 4 Triple Roll Mill
ลูกกลิ้ง 3 ลูกของเครื่องบดชนิดนี้ หมุนดวยอัตราความเร็วที่ตางกัน และหมุนในทิศทาง
ดังแสดงไวในรูป 4 กลาวคือลูกกลิ้งลูกหลัง (back roll) หมุนเร็วที่สุดโดยที่ลูกกลิ้งลูกหลังและลูก
กลาง (centre roll) จะหมุนเขาหากัน ในขณะที่ลูกกลิ้งลูกหนาและลูกกลางจะหมุนออกจากกัน โดย
ปกติอัตราการหมุนของลูกกลิ้ง 3 ลูกนี้จะเปนอัตราสวนเทากับ 1 : 3 : 9 และสําหรับชองวางระหวาง
ลูกกลิ้งลูกหลังและลูกกลาง จะมากกวาชองวางระหวางลูกกลิ้งลูกหนาและลูกกลาง
การบดจะเกิดขึ้นเมื่อนําผลิตภัณฑซึ่งทําการผสมมาแลว
ใสในถังบรรจุ ( hopper )
ผลิตภัณฑจะถูกบดผานชองวางระหวางลูกกลิ้งลูกหลังกับลูกกลางกอน แลวจึงจะถูกบดผานชองวาง
ระหวางลูกกลิง้ ลูกกลิ้งลูกกลางและลูกหนา ดังนั้นยิ่งชองวางเล็กลงเทาไร การบดก็จะยิ่งบดได
ละเอียดขึ้น ผลิตภัณฑที่ถูกบดแลวจะไหลผานลูกบดลูกหนาผาน scraper แลวไหลไปเก็บในถาดเก็บ
หรือภาชนะบรรจุที่รองรับอยูใต scraper
เนื่องจากการบดดวยเครื่อง triple roll mill
มีขอจํากัดหลายประการ เชน บดไดชา
การบํารุงรักษาและการทําความสะอาดมีขอ ยุงยาก นอกจากนีเ้ ครื่องบดชนิดนีย้ ังไมเหมาะกับการบด
ผลิตภัณฑซึ่งประกอบดวยตัวทําละลายทีร่ ะเหยงาย ดังนั้น ปจจุบันนี้จึงไมนยิ มใชเครื่อง triple roll
mill มีขอจํากัดหลายประการ เชน บดไดชา การบํารุงรักษาและการทําความสะอาดมีขอยุงยาก
นอกจากนี้เครือ่ งบดชนิดนีย้ งั ไมเหมาะกับการบดผลิตภัณฑซึ่งประกอบดวยตัวทําละลายที่ระเหยงาย
ดังนั้น ปจจุบนั นี้จึงไมนิยมใชเครื่อง triple roll mill ในอุตสาหกรรมสี แตยังมีการใชเครื่องบดชนิด
นี้กันบางในอุตสาหกรรมหมึกพิมพ และอุตสาหกรรมที่ผลิตสารที่มีความขนสูง
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2. Sand Mill
ประสิทธิภาพของเครื่องบดซึ่งทําใหผง
สีกระจายตัวจากการเคลื่อนที่ของลูกบดนัน้ วัด
ไดจากอัตราการกระจายตัวของผงสีซึ่งจะ
เพิ่มขึ้นเมื่อเสนผานศูนยกลางของลูกบดมีขนาด
เล็กลง โดยการใชลูกบดทรงกลมที่มีขนาดเล็ก
มาก ๆ และกวนในอัตราความเร็วสูงจะทําให
ไดผงสีที่มีการกระจายตัวในตัวกลางไดดีและ
รวดเร็ว

รูป 5 Sand Mill
เครื่อง sand mill ประกอบดวยภาชนะรูปทรงกระบอกในแนวตั้ง และมีน้ําหลอเลี้ยง
ภายนอก (vertical water – cooled cylindrical chamber) กลางภาชนะมีแกนพรอมแผนกลมหลาย
แผน (ดูรูป 5) ซึ่งหมุนดวยอัตราความเร็วสูง ภายในภาชนะบรรจุทรายซึ่งมีความละเอียด 20 - 40
mesh หรือลูกแกว (glass ballotini) ที่มีเสนผานศูนยกลาง 0.5 ถึง 1 มิลลิเมตร
เมื่อจะทําการบด ผงสีและตัวกลางซึ่งผานการผสมมาแลว จะถูกสูบเขาไปที่กนของ
ภาชนะ จากนั้นผลิตภัณฑผสมจะถูกสูบขึ้นไปที่ดานบนของภาชนะโดยอาศัยการหมุนของแกน โดย
วิธีนี้ผงสีจะถูกทําใหกระจาย เนื่องจากแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในระหวางที่ผลิตภัณฑผสมถูกสูบขึ้นไป
จนกระทั่งถึงดานบนสุดของภาชนะ สูบผลิตภัณฑออกไปเก็บในถังหรือภาชนะอืน่ ๆ โดยผาน
ตะแกรง เพื่อกรองไมใหลูกแกวหลุดปะปนออกมากับผลิตภัณฑดวย
การใชเครือ่ ง sand mill สามารถทําไดอยางตอเนือ่ ง นอกจากนี้ การทําความสะอาด
เครื่องก็ทําไดงา ย โดยการผานตัวทําละลายเขาไปจากกนของภาชนะ ดังนั้นจึงยังนิยมใชเครื่อง sand
mill ในการบดสีกันอยูจ นถึงปจจุบัน
3. Horizontal Bead Mill
เครื่องบดชนิดนี้มีหลักการเชนเดียวกับเครื่อง sand mill
แตแตกตางกันตรงที่ภาชนะ
รูปทรงกระบอกซึ่งใชในการบดและทําใหผงสีกระจายตัวตั้งอยูใ นแนวนอน
4. Ball Mill
เครื่องบดชนิดนี้
ประกอบดวยหมอบดรูปทรงกระบอก ทําดวยเหล็กหรือเซรามิกส
และหมุนในแนวนอน สําหรับหมอบดที่ทําดวยเหล็ก ลูกบดที่บรรจุภายในจะเปนลูกเหล็กและใชบด
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ไดเฉพาะผลิตภัณฑทมี่ ีสีเขมเทานั้น แตถาเปนหมอบดทีท่ ําดวยเซรามิกส ลูกบดทีบ่ รรจุภายในจะทํา
ดวยผลิตภัณฑเซรามิกส เชน สตีไทต (steatite) อะลูมินา หรือพอรซีเลน และสามารถใชบด
ผลิตภัณฑสีขาวและสีออนได แตดีกรีของการกระจายของผงสีจากการใชหมอบดเซรามิกสจะต่ํากวา
จากการใชหมอบดที่ทําดวยเหล็ก
ในการใชงาน นําวัตถุดิบทั้งหมดและลูกบดใสลงในหมอบด (ดูรูป 6) วางหมอบด
บนแกนของเครื่องโดยวางในแนวนอน เปดสวิทชทําใหแกนของเครื่องวางหมุน ซึ่งจะทําใหหมอบด
หมุนตามไปดวยระหวางการหมุนของหมอบด วัตถุดบิ และลูกบดจะเกิดการเหวีย่ งไปมา การบดจะ
เกิดขึ้นเนื่องจากการกระแทกกันระหวางวัตถุดิบและลูกบดที่กลิ้งไปตลอดเวลาพรอมกับเกิดการเสียด
สีระหวางลูกบดและผนังหมอบดดวย ดังนั้นถาใชหมอบดที่ทําดวยเหล็ก อาจมีเหล็กเขาไปเจือปนกับ
ผลิตภัณฑ ทําใหสีเขมขึ้น

รูป 6 Ball Mill
ประสิทธิภาพในการบดของ ball mill ขึ้นกับแฟกเตอรหลายประการดังนี้ คือ
- อัตราการหมุนของหมอบด
- ขนาด ปริมาณ และธรรมชาติของหมอบด
- ปริมาณ และความขนเหลวของวัสดุที่นํามาบด
สําหรับอัตราการหมุนที่เหมาะสมของหมอบดจะอยูในชวง 50 - 60 % ของอัตราเร็ววิกฤติ
(critical speed) ซึ่งสามารถคํานวณหาอัตราเร็ววิกฤติไดจากสูตร
อัตราเร็ววิกฤติ = 54.18/ r เมื่อ r คือ รัศมีภายใน (ฟุต) ของหมอบด
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อัตราเร็ววิกฤติ หมายถึง อัตราเร็วต่ําสุดที่ทําใหลูกบดเกิดการเหวีย่ งตัวไปมาได
โดยอาศัยแรงหนีศูนยกลาง (centrifugal force)
สําหรับลูกบดที่ใชจะมีขนาดเทาใดนั้น ขึ้นกับความหนาแนนลูกบด และขนาดของ
หมอบดโดยปกติ ลูกเหล็กทีใ่ ชโดยทัว่ ไปจะมีเสนผานศูนยกลาง 15 เซนติเมตร แตถาเปนลูกบดพอรซี
เลน จะมีเสนผานศูนยกลาง 2.5 – 3.5 เซนติเมตร สวนปริมาณของลูกบดที่ใชในการบด จะอยู
ในชวง 40 - 50 % ของปริมาตรของหมอบด ในกรณีทเี่ ปนลูกเหล็ก จะใชในปริมาณที่นอยกวา คือ
ประมาณ 35 - 40 %
ในการบดดวย ball mill อัตราสวนระหวางผงสีและสารยึดหรือตัวกลาง ขึ้นกับ
ธรรมชาติของทั้งผงสีและสารยึดหรือตัวกลาง การหาอัตราสวนดังกลาวนี้ สามารถหาไดโดยอาศัย
กรรมวิธีที่เรียกวา Daniel flow – point method ซึ่งมีวิธีการดังนี้คือ เตรียมสารละลายของสารยึดที่มี
ความเขมขนตาง ๆ กัน คือที่ 10 - 30 % จากนั้น นําผงสีหนัก 20 กรัม ใสในบีกเกอร 100
มิลลิลิตร ไตเตรตดวยสารละลายของสารยึดที่เตรียมไวแลวโดยเริ่มจากสารละลายที่มีความเขมขนต่ํา
ที่สุดกอน ระหวางการไตเตรต ใหใชแทงแกวคนของผสมในบีกเกอรตลอดเวลา ไตเตรตจนกระทั่ง
ของผสมที่หยดลงมาจากปลายแทงแกวที่ใชคนมีลักษณะเหมือนโคลนเหลว (slurry) ทดสอบแบบ
เดียวกันนี้ตอไปกับสารละลายที่เหลือ แลวนํามาพล็อตเสนโคงระหวางความเขมขนกับปริมาตรของ
สารละลายที่ใชในการไตเตรต
รูป 7 เปนการทดลองที่ไดจากการใชสารละลายของอัลคิดเรซิน
ชนิด long – oil ในไวทสปริต จุดต่ําสุดบนเสนโคง แสดงปริมาตรและความเขมขนของสารละลายที่
เหมาะสม ในการนํามาบดผสมกับผงสีหนัก 20 กรัม โดยใชเครื่อง ball mill

รูป 7 Daniel flow curve
เครื่อง ball mill เหมาะสําหรับการผลิตแบบ batch ในกรณีที่ตองการผลิตอยาง
ตอเนื่อง นิยมใชเครื่อง sand mill
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5. Attritor Mill
เครื่องบดชนิดนี้มีลักษณะเหมือน ball mill แตหมุนไดในแนวตั้ง (vertical ball
mill) กลาวคือ ประกอบดวยหมอบดรูปทรงกระบอก ซึ่งโดยปกติทําจากเหล็กกลาไรสนิมและ
ภายในบรรจุลกู บด ในการบดวัสดุที่ตองการบดจะถูกกวนพรอมลูกบด โดยการหมุนของแกนหมุน
ภายใน (ดูรูป 8) ลูกบดทีใ่ ชอาจเปนลูกเหล็กหรือลูกสตีไทต และมักมีขนาดเล็กกวาลูกบดที่ใชกับ
เครื่อง ball mill

รูป 8 Attritor Mill
การใชงานของเครื่อง attritor mill และเครือ่ ง ball mill คลายคลึงกันมาก เชน วัสดุที่
นํามาบดไมจําเปนจะตองผานการผสมมากอน นอกจากนี้ปริมาณของลูกบดและอัตราสวนระหวางผง
สีและสารยึดทีใ่ ชก็เทากัน ขอแตกตางที่เห็นไดชัดระหวางเครื่องบด 2 ชนิด คือ เครื่อง attritor
mill จะบดไดเร็วกวา ทําใหไดดีกรีของการกระจายของผงสีสูงในเวลาสั้น ๆ
6. High Speed Disperser
เครื่องบกชนิดนี้ ประกอบดวยแกนพรอมใบพัดทําจากแผนเหล็กกลม และมีลักษณะ
เหมือนฟนปลาที่ขอบ (ดูรูป 2) แกนตอกับมอเตอรซึ่งจะเปนอัตราการปรับอัตราการหมุนของแกน
ในการใชเครื่องบดชนิดนีน้ ําสารยึดบางสวนใสในภาชนะบด เปดสวิทชมอเตอรใหแกนหมุน จากนั้น
จึงใสผงสีทีละเล็กละนอยจนกระทั่งไดของผสมที่มีความขนสูงที่สุดเทาที่จะทําได เรียกของผสมที่ได
นี้วา มิลลเบส (mill base) คอย ๆ เจือจางมิลลเบสดวยสารยึดที่เหลือและทินเนอร ในระหวางการ
กวนจะมีความรอนเกิดขึ้น ดังนั้นภาชนะบรรจุจะตองหลอน้ํา
เนื่องจากการใชเครื่อง high speed disperser ทําไดงาย จึงนิยมใชกันมากสําหรับการ
ผลิตสีเคลือบเงา (gloss finishes) จากผงสีที่มีความละเอียดมาก ๆ นอกจากนี้ยังนิยมใชเครื่อง high
speed disperser สําหรับผสมวัสดุกอนนําไปบดดวยเครือ่ ง sand mill
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เครื่องผสมใหเหลว ( Thinning Mixers )
เครื่องผสมใหเหลวประกอบดวยภาชนะพรอมดวยเครื่องกวนในแนวตั้ง ใชสําหรับเจือ
จางมิลลเบสที่ไดจากเครื่องบดซึ่งประกอบดวยผงสีและบางสวนของสารยึดและทินเนอร โดยนําสาร
ยึดและทินเนอรสวนที่เหลือมาผสมกับมิลลเบสในเครื่องผสมใหเหลว นอกจากนี้องคประกอบอื่น ๆ
ที่เหลือทั้งหมด เชน สารเรงแหง สารกันการเกิดฝา ฯลฯ ก็นํามาผสมในเครื่องผสมใหเหลวพรอม
กันดวย จากนัน้ นําผลิตภัณฑมาเทียบสีใหตรงตามมาตรฐานแลวนํามาตรวจสอบสมบัติตาง ๆ ความ
หนืด ความถวงจําเพาะ ระยะเวลาการแหง ฯลฯ ใหไดมาตรฐานที่ระบุไว นํามากรอง แลวบรรจุลง
ในภาชนะตามตองการ
การกรอง (Straining)
สีที่ไดจากกระบวนการผลิตจะมีสารแปลกปลอมปนอยูบ างเล็กนอย ยิ่งถาเปนสีชนิดแหง
ไดในอากาศจะมีปริมาณของฝา (skin) เล็กนอย ดังนั้นจึงจําเปนตองนําสีไปกรองกอนที่จะบรรจุลงใน
ภาชนะตาง ๆ ซึ่งเครื่องกรองที่ใชมีหลายชนิด ไดแก ผามัสลิน ตะแกรง ไนลอน ตะแกรงโลหะ
ถุงกรองทําดวยไนลอนหรือโพลิโพรพิลีน เปนตน
การบรรจุ (Filling)
ถึงแมวาในการขายสีจะขายในรูปของปริมาตร แตการบรรจุในภาชนะตาง ๆ อาจจะ
บรรจุโดยปริมาตรหรือโดยน้าํ หนักก็ได ซึ่งในทางปฏิบัติพบวาการบรรจุในรูปของน้ําหนักโดยอาศัย
คาความถวงจําเพาะจะสะดวกกวา การบรรจุอาจทําโดยใชแรงงานคนหรือเครื่องจักรก็ได ขึน้ กับ
จํานวนและขนาดของภาชนะที่ตองการบรรจุ
หมายเหตุ ในการทําสีอิมัลชัน ในขั้นแรกใชเครื่อง high speed disperser บดใหอนุภาคของผงสี
ละเอียดตามตองการกอน ซึ่งระหวางการบดนี้บางครั้งจะเกิดความรอนสูง ดังนัน้ จึงยังไมใสสารยึด
ผสมไปดวยในขั้นแรกเพราะถาหากสารยึดไดรับความรอนสูง
ก็จะเกิดการรวมตัวจับกันเปนกอน
การใสสารยึดในสีอิมัลชันจะใสลงไปสําหรับบดผงสีไดละเอียดแลวคือ ใสพรอมกับองคประกอบ
อื่น ๆ ที่เหลือในเครื่องผสมใหเหลว
ขอดี
ขอเสีย
ชนิดสี
- ทนการดัดโคงไดดี
- แหงชา, สีเปนฝุนและซีดงาย
สี drying Oil
- เคลือบผิวไดงาย
- ไมทนการขัดสี ไมทนน้ํา สารเคมี
และตัวทําละลาย
สี alkyd

-

เกาะติดดีกับทุกพื้นผิว
คงความเงาไดนาน
ทนการดัดโคงไดดี
ราคาถูก

- ไมทนสารเคมีและตัวทําละลาย
- ไมทนความรอน
- ทนน้ําปานกลาง
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ชนิดสี
สี Phenolic

ขอดี
- ทนน้ําและสารเคมีไดดี
- ฟลมแข็ง

สี epoxy

-

สี acrylic

- แหงไว
- ไมทนตัวทําละลาย
- คงความเงาและสีไดนาน - ตองเตรียมพืน้ ผิวอยางดี
- ทนความรอนไดดี
- ราคาแพง

สี vinyl

- แหงไว
- ทนสารเคมีและน้ําไดดี
- คงความเงาไดนาน

- ไมทนตัวทําละลาย
- ไมทนความรอน
- ตองเตรียมพืน้ ผิวอยางดี

สี chlorinated

- แหงไว
- ทนน้าํ ทนสารเคมีไดดี
- คงความเงาไดนาน

- ไมทนตัวทําละลาย
- ไมทนความรอน
- ตองเตรียมพืน้ ผิวอยางดี

สี urethane

- ทนน้ําและสารเคมีดีมาก
- ทนการขูดขีดไดดี

- ใชยากเพราะเปนสี 2 สวนผสมกัน
เมื่อผสมแลวตองใชใหหมด
- ราคาแพงมาก

ทนน้ําและสารเคมีไดดี
การยึดเกาะดี
ทนการขูดขีดดี
ทนตัวทําละลายไดดี

ขอเสีย
- เปราะ
- ชวงเวลาทาทับไดสั้น
- สูญเสียความเงางาย, ฟลมเหลืองงาย
- เปนสีสองสวนผสมกันเมือ่ ผสมกัน
แลวจะตองนําไปใชใหหมดโดยเร็ว
- ฟลมและเปนฝุนงาย

ประเภทสี
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสี
มีขั้นตอนในการพิจารณากอนปฏิบัตงิ านโดยมีการเลือกใชสาร
เคลือบผิวใหเหมาะสมกับวัสดุที่ตองการเคลือบที่ขึ้นกับสมบัติทั้งทางเคมี และ ฟสิกสของวัสดุเปน
อยางยิ่ง ดังนั้นการรูถึงสมบัติทั่ว ๆ ไป ของวัสดุที่ตองการเคลือบจึงเปนสิ่งสําคัญมากซึ่งสมบัติ
ดังกลาวไดแก
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1. ความสะอาด (CLEANLINESS) ผิวหนาวัสดุกอ นทาสีจะตองสะอาดปราศจากฝุนและ
คราบไขมัน นอกจากนี้ ผงฝุนชอลกที่เกิดจากสีเติมที่ทาไวกอนก็มีผลเสียอยางยิ่งตอการทาครั้งใหม
เพราะผงฝุนชอลกเหลานี้ ทําใหฟลมที่ไดจากการทาครัง้ ใหมมีแรงยึดกับผิวหนาต่ํา
2. ปริมาณความชื้น (MOISTURE CONTENT) ผิวหนาวัสดุทตี่ องการทาดวยสีที่ไมมีน้ํา
(WATER FREE PAINTS) จะตองแหงสนิทจึงจะทําการเคลือบไดผลดี ถาผิวหนาวัสดุมีนา้ํ หลง
เหลืออยูจะทําใหฟลมที่ไดหลังจากทามีแรงยึดกับผิวหนาต่ํา เกิดการพอง (BLISTERING) และลอน
เปนเกล็ดได
ซึ่งในทางการคาสามารถวัดความชื้นของผิวหนาวัสดุไดโดยการใชเครื่องมือที่อาศัย
วิธีการวัดสภาพการนําไฟฟา สวนใน ทร. นิยมใชการวัดความชื้นในอากาศ
3. ความพรุน (POROSITY) วัสดุที่มีผวิ หนาเปนรูพรุนเนื่องจากการผุกรอนตามธรรมชาติ
หรือจากการเตรียมพื้นผิว รูพรุนจะดูดสารยึดเขาไปโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีที่ผวิ หนามีรูพรุนมาก
ๆ จะมีผลทําใหคา PVC (PIGMENT VOLUME CONCENTRATION) เปลี่ยนแปลงไดนอกจากนี้
การปฏิบัติยังพบอีกวา ผิวหนาเหลานี้จะมีรูพรุนที่บริเวณตาง ๆ ไมเทากันทําใหความเงาและสีของ
ฟลมหลังการเคลือบไมสม่ําเสมอ วิธีแกปญ
 หาดังกลาว ทําไดโดยการใชสีรองพื้นที่ทําจากสารยึด ที่มี
น้ําหนักโมเลกุลสูง เคลือบผิวหนาวัสดุกอน
ในการเคลือบผิวหนาวัสดุตาง ๆ สารเคลือบผิวหรือสีที่ใชเคลือบ จะมีหลายชั้นดังนี้คือ ชั้น
แรกสุดคือสีรองพื้นจากนั้นก็เปนสีชั้นกลาง และชั้นสุดทายจะเปนสีทบั หนา
1. สีรองพื้น (PRIMERS)
สีรองพื้นเปนสีที่ใชเคลือบเปนชั้นแรกบนพืน้ ผิวของวัสดุ
หนาที่ของสีรองพื้นมีดังนี้
1. ยึดเกาะกับพื้นผิว
2. เสริมการยึดเกาะระหวางสีชั้นถัดไปกับพืน้ ผิววัสดุ
3. ในกรณีที่ใชเคลือบไมจะชวยปองกันไมใหความชื้นซึมผานผิวไม
4. ในกรณีที่ใชเคลือบโลหะจะชวยปองกันไมใหโลหะเกิดการกัดกรอน
1.1 สีรองพืน้ สําหรับไม (PEIMERS FOR WOOD)
ไมเปนวัสดุที่มีรูพรุนและชอบน้ํา
ดังนั้นความชืน้ ของไมจะขึ้นกับความชื้นใน
บรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงจะทําใหไมเกิดการหดตัวหรือขยายตัวได ดังนั้น สีรองพื้นสําหรับเคลือบไม
โดยเฉพาะอยางยิ่งไมที่ตองใชงานภายนอกจะตองมีสมบัติดังนี้คือ
1. ยึดเกาะกับพืน้ ผิวไมไดอยางดี
2. สามารถยืดหยุน ไดตามความเปลี่ยนแปลงของขนาดไมที่ขยายตัว หรือหดตัว
3. ปองกันไมใหความชื้นซึมผานผิวไมได
สีรองพื้นสําหรับไมสมัยแรก ๆ เรียกกันวา “PINK PRIMER” ทําจากของผสมระหวาง
น้ํามันลินสีด ตะกัว่ แดง และตะกั่วขาว แตเนื่องจากมีความเปนพิษจากตะกัว่ สูงจึงทําใหมกี ารใช
นอยลง
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1.2 สีรองพื้นสําหรับเหล็กและเหล็กกลา ( PRIMERS FOR IRON AND STEEL)
โลหะทุกชนิดโดยเฉพาะอยางยิ่งเหล็กจะเกิดการกัดกรอนได
เมื่อสัมผัสกับน้ํา
ออกซิเจน เกลือ กรดหรือดาง ที่มีอยูในบรรยากาศ การกัดกรอนยังเกิดขึ้นไดกับโลหะที่ตองจุมหรือ
แชอยูในของเหลวเปนเวลานาน ๆ เมื่อโลหะเกิดการกัดกรอนจะเปนสนิม ทําใหใชงานตอไปไมได
ดังนั้นการปองกันไมใหโลหะเกิดการกัดกรอนหรือเปนสนิม สามารถทําไดโดยการหลีกเลี่ยงไมให
โลหะสัมผัสกับสิ่งตาง ๆ ดังกลาวขางตนซึ่งจะมีผลทําใหเกิดการกัดกรอนได ออกซิเจน ความชื้น
เปนตน ซึ่งก็ทําไดโดยการเคลือบพื้นผิวโลหะ
ในกรณีที่เปนเหล็ก การเคลือบผิวหนาดังสังกะสี ดีบุก และแคดเมียม จะใหผลดี
เนื่องจากความชื้น และออกซิเจนไมสามารถซึมผานเขาไปได ถาใชสีเคลือบ จะตองเคลือบใหมี
ความหนาเพียงพอที่จะไมยอมใหความชืน้ และออกซิเจนซึมผานพื้นผิวหนาได และสีที่ใชสวนใหญ
ทํามาจากยางคลอริเนเตด โพรียูริเทน ชนิด 2 สวน และอีพอกซี่เรซินชนิด 2 สวน ถานําสีที่ทํา
จากอัลคิดเรซินหรือน้ํามันวารนิชมาเคลือบ ความชืน้ และออกซิเจนยังสามารถซึมผานเขาไปไดแต
ปญหาการซึมผานนี้ สามารถแกไขไดโดยการใชผงสีที่อนุภาคมีรูปรางเปนแผนบาง ๆ เชน ผง
อะลูมิเนียม หรือการใชผงสีที่ยับยั้งการเกิดการกัดกรอน (corrosion inhibiting pigments) เชน ซิงก
โครเมต หรือ ตะกัว่ แดง (red lead,Pb3 O4) ผสมลงในสีรองพื้นดวย
ในการทาสีปองกันการกรอนของเหล็ก
การเตรียมพื้นผิวใหสะอาดกอนทาสีเปนสิ่ง
สําคัญ ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธีดังนี้คือ
(1) โดยวิธีลางดวยตัวทําลาย (solvent cleaning)
เปนการทําความสะอาดพืน้ ผิว
ขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ํามัน และไขมันโดยการใชตวั ทําละลาย เชน แอซีโตน แอลกอฮอล โทลูอีน
ไซลีน คารบอนเตตระคลอไรด และเมทิลนี คลอไรด เปฯตน
(2) โดยวิธีขูดหรือขัดดวยแปรงลวด (wire brushing)
(3) โดยใชเครือ่ งทุนแรง (POWER TOOL CLEUNING) ที่ทํางานดวยไฟฟาหรือ
แรงดันลม ไดแก เครื่องเจียรนัย เครื่องขัดกระดาษทราย
(4) โดยวิธีพนดวยน้ํา (water blasting)
เปนการใชน้ําที่มีแรงดันสูงพนสีเกาหลุด
ออกจากพืน้ ผิว หรือชะลางคราบไขมันและสิ่งสกปรกออกจากพืน้ ผิว โดยวิธีการนี้จะทําไดเร็วกวาวิธี
พนทราย และพื้นผิวที่ไดจะมีความขรุขระนอยกวา
(5) โดยวิธีการพนทราย (sand blasting) เปนการขจัดแผนสนิม คราบสนิมและสิ่ง
สกปรกตาง ๆ ทําใหไดพื้นผิวที่สะอาดและขรุขระ (rough) ทําใหสีเกาะติดแนนไดดี
สีรองพื้นสําหรับเหล็กมีหลายชนิดดังนี้คือ
1.2.1 สีวอชไพรเมอร (WASH PRIMER)
วอชไพรเมอรเปนสีรองพื้นชนิด 2 สวน หรือ ชนิด 1 สวนก็ได แตโดยทั่วไปแลว
นิยมใชวอชไพรเมอรชนิด 2 สวนผสมกัน สามารถเพิ่มสมบัติทนน้ําของวอชไพรเมอรไดโดยการ
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ใชอีพอกซีเรซิน แทน โพลีไวนิลบิวทิวรัลเรซิน ถาใชอีพอกซีเรซินชนิดกักแปร สีรองพื้นที่ไดจะ
นํามาใชเคลือบเหล็กที่พนทรายใหม ๆ แตถาใชอีพอกซีเรซินชนิอไมกัดแปร ก็จะใชเปนสีรองพื้น
สําหรับโลหะชนิดนอนเฟอรัส (NON – FERROUS) เชนสังกะสี และอลูมิเนียม
การใชสีวอชไพรเมอรบนพื้นผิวที่สะอาดที่เปนโลหะเจือหรือเหล็ก หรือมิใชเหล็กจะ
ทําใหมีความติดแนนดีมากเกิดเปนฟลมขัดขวางการกัดกรอน และเปนพื้นฐานทีด่ ีสําหรับการเคลือบสี
ชั้นตอไป แตฟลมที่ไดจากวอชไพรเมอรจะบางมาก ซึ่งอาจจะทําใหโลหะเกิดการกัดกรอนไดดงั นั้น
ในกรณีที่ตองการปองกันพืน้ ผิวมากที่สุดมักเคลือบทับดวยสีรองพืน้ ชนิดอื่น เชน ซิงกโครมไพร
เมอร (ZINC CHROME PRIMER) เพื่อใหฟลมหนาขึน้
1.2.2 ซิงกริชไพรเมอร (ZINC RICH PRIMERS)
ซิงกริชไพรเมอรเปนสีรองพื้นชนิด 2 สวน ผสมกัน ประกอบดวยผงสังกะสีและ
สารละลายของซิลิซิกเอสเตอร (SILISIC ESTER) ฟลมที่ไดจากสีรองพื้นชนิดนี้ ทนทานตอน้ํา
เคมีภํณฑ และตัวทําละลายไดดี
1.2.3 RED OXIDE – ZINC (HROME PRIMERS)
สีรองพื้นชนิดนี้นิยมใชกันมาก เรซินที่ใชเปนสารยึดอาจเปน อัลคิดเรซิน หรือ
ฟนอลิกเรซิน ถึงแมวาปริมาณของซิงกโครเมตในสีรองพื้นชนิดนี้จะต่าํ กวาปริมาณทีใ่ ชในซิงกโครม
ไพรเมอร แตสีรองพื้นทั้งสองชนิดนี้จะมีสมบัติคลายกันมาก
1.2.4 RED LEAD PRIMERS
สีรองพื้นชนิดนี้ใชเคลือบเหล็กมานานแลว
เนื่องจากสามารถปองกันไมใหเหล็กเกิด
การกัดกรอนไดดี สําหรับเรซินที่ใชเปนสารยึดไดแก อัลคิดเรซิน และน้ํามันลินสีด ซึ่งผลจากการ
ใชน้ํามันลินสีดนี้ จะทําใหฟลมสีที่ไดจากสีรองพื้นชนิดนี้แหงชาตองใชเวลานานหลายวัน ฟลมจึงจะ
แหงแข็งพอทีจ่ ะทาทับใหมได จึงไดมีการปรับปรุงโดยการใชสารยึดหรือเรซินชนิดอื่นแทน เชน
ยางคลอริเนเตดหรือไวนิลเรซิน
2. สีชนั้ กลาง (UNDERCOATS)
สีชั้นกลาง หมายถึง สีที่ใชเคลือบบนพื้นผิวหลังจากผานการรองพื้นหรือการอุดรูมาแลว
หรือใชเคลือบสําหรับการเตรียมพื้นผิวทีเ่ คลือบสีมากอนแลว และกอนการเคลือบชั้นสุดทายสีชั้นลาง
ควรมีความสามารถในการปดบังผิวหนาดี มีสีเดียวกับสีชั้นสุดทาย และเขากันไดกับสีอ่นื ตัวกลาง
หรือสารยึดที่ใชในสีชั้นกลางไดแก อัลคิดเรซิน ฟนอลิกเรซิน สําหรับปริมาณของผงสีปดบังในสีชั้น
กลางจะมากกวาในฟลเลอร ดังนั้นฟลม สีที่ไดจากสีชั้นกลางนอกจากจะละเอียดแลวปดบังผิวหนาดี
แลวยีงมีสีเรียบสม่ําเสมออีกดวย และโดยทั่วไปความเงาของสีชั้นกลางจะอยูระหวางดานถึงกึ่งดาน
3. สีทับหนา (TOPCOATS OR FINISHING COATS)
3.1 สีทับหนาจาก อัลคิดเรซิน (ALKYD FINISHES) ในทางปฏิบัติเปนสีทบั หนาสําหรับ
การตกแตงที่มคี วามเงาสูงทํามาจาก อัลคิดเรซิน ชนิด LONG OIL เปนสวนใหญน้ํามันที่นิยมใช
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ทําอัลคิดเรซินไดแก น้ํามันลินสีด สีอัลคิดประเภทนี้แหงโดยการเกิดปฏิกริยากับออกซิเจนในอากาศ
และแหงภายใน 4 - 8 ชั่วโมง ใหฟลมที่แข็ง เงา และทนทานตอการใชงานไดดี ขอเสียของสีอัลคิด
ประเภทนี้คือไมทนดาง ฟลม จะบวมและนิ่มเมื่อไดรับความชื้น จึงไมเหมาะทีจ่ ะนําไปเคลือบผิววัสดุ
ที่มีความเปนดางสูง หรือวัสดุที่ตองแชอยูใ นน้ํา
3.2 สีทับหนากึ่งเงา (SEMI – GLOSS FINSHES)
สีทับหนาชนิดนี้ ทําจาก อัลคิดเรซินชนิดที่มีปริมาณน้ํามันนอยกวา อัลคิดเรซินที่ใช
ทําสีทับหนาประเภทสีทาบานซึ่งความเงาของสีชนิดนี้สามารถควบคุมไดโดยการใชผงสี เอกซเทน
เกอร ที่มีการดูดกลืนน้ํามันสูง การใชงานสีทับหนาชนิดนี้สวนใหญใชสําหรับตกแตงภายใน
3.3 สีประเภทอีพอกซี่ (EPOXY PAINT)
สีอีพอกซี่ เปนชื่อสีประเภทหนึ่งทีม่ ีสวนประกอบของเรซินอีพอกซี่ ซึ่งเปนพวงเทอร
โมพลาสติค (Thermoplastic) และเรซินทีช่ วยทําปฏิกิรยิ าแข็งตัว (curing agent) เชน พวก อะมีน
(amine) โพลีอะมีน (polyamine) โพลีอไมด (polyamide) เปนตน ปฏิกิริยาทีเ่ กิดขึ้นจะเปลีย่ น
สภาพเรซิ่นอีพ็อกซี่ที่มีน้ําหนักโมเลกุลต่ํา โครงสรางแบบธรรมดาใหมีโครงสรางโมเลกุลใหญขึ้นทํา
ใหมีคุณสมบัตเิ ดนขึ้นหลายอยาง เชน ความแข็ง ทนทานตอสารเคมี กรด ดาง สารซักฟอกโซล
เวนทและน้ํา
เนื่องจาก เปนปฏิกริ ิยาที่เกิดขึน้ ภายในไมตองการออกซิเจนในการแหงตัว ดังนั้นจึง
สามารถทาสีตอครั้งจะไดความหนามากกวาสีธรรมดา
ตัวสีประกอบดวย 2 สวน สวนแรกเปน
เรซิ่นอีพอกซี่ สวนที่สองเปนตัวชวยใหแข็งตัว เมื่อนําสี 2 สวนผสมกันจะมีอายุการใชงานจํากัด
จะชาหรือเร็วขึ้นอยูกับชนิดของโซลเวนท (solvent) ขึ้นอยูกับชนิดของตัวชวยใหแข็งและอุณหภูมิ
ดังนั้นเวลาใชงานตองผสมสีใหปริมาณพอเหมาะทีจ่ ะใชใหหมดไดภายในชวงอายุการใชงาน
เรซิ่นที่ชวยใหปฏิกิริยาแข็งตัว ที่ใชกนั โดยทัว่ ไปคือ polyamines และ polyamides
ปกติปริมาณการใช polyamines นอย และ polyamines เองคอนขางจะเปนพิษคือ ถาถูกผิวหนังระยะ
ยาวอาจเกิดอาการแพไดและไวตอความชืน้ สูง สวนใหญจะใชในรูปของ amine adducts คือ สวนผสม
ของ amine จํานวนมากเกินพอกับเรซิ่นอีพอกซี่ amine addicts นีม้ ีขอดีคือจะทําใหอาการผิวสีเปน
หลุมเปนบอ (cratering) และเปนฝา (blushing) นอยลง ไมไวตอความชื้นและอุณหภูมิที่ต่ํามาก ๆ
ทนทานตอน้ําและสารเคมีไดดี
สําหรับ polyamides เปนที่นิยมใชทั่วไป เพราะทําหนาทีใ่ หทั้งความแข็งและความ
ยืดหยุนอีกทั้งไมเปนพิษตอผิวหนังเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติท่วั ๆ ไปแลว polyamines ใหคุณสมบัติ
เดนในดานการทนทานตอน้าํ และสารเคมีและความแข็งแรง polyamides ใหคุณสมบัติเดนในดานการ
งอตัว การยึดเกาะ ทนตอสภาวะอากาศ คงสภาพความเงาไดดีกวา ทนตอน้ํา แตไมคอยทนตอ
สารเคมีและ solvent
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ขอจํากัดในการใชงาน
สีประเภทอีพอ กซี่ไมสามารถทนตอแสงอุลตราไวโอเลตจากแสงแดดได
จะมีการเสื่อม
สภาพเปนฝุนผง (CHALKING) ดังนั้นจึงไมเหมาะสมที่จะใชกับงานภายนอก
4. สีกันเพรียง (ANTIFOULING PAINT)
สีกันเพรียง หมายถึง สีชั้นนอกที่ใชทาเรือระดับแนวน้ํา และ ใตแนวน้ํา เพื่อปองกันเพรียง
หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เกาะ สีนี้มีสารที่เปนพิษตอเพรียงหรือสิ่งมีชีวติ อื่น ๆ ในระยะแรกของการ
เจริญเติบโตผสมอยูซึ่งสารพิษที่ใชจะตองไมกอใหเกิดปญหามลภาวะดวย
องคประกอบของสีกันเพรียงก็เหมือนกับสีทั่ว ๆ ไป
กลาวคือ ประกอบดวยผงสีที่
กระจายอยูใ นสารยึดหรือเรซินและมีสารเติมแตงอื่น ๆ รวมทั้งสารที่เปนพิษตอเพรียงซึ่งทีใ่ ชกัน
ทั่วไปคือ คอปเปอร (1) ออกไซด สําหรับสารยึด โดยทั่วไปใช อะคริลิกเรซิน ไวนิลเรซิน และ
ยางคลอริเนเตด
สีกันเพรียงจะมีประสิทธิภาพในการกันเพรียงไดมากนอยแคไหน
ขึ้นอยูกับอัตราการชะ
ละลาย (LEACHING RATE) ของสี เมื่อสัมผัสกับน้ํา อัตราการชะละลายของสีจะคงที่ และตองไม
เร็วเกินไปเพราะจะทําใหอายุการใชงานของสีสั้นแตขณะเดียวกันก็ตองไมชาเกินไป เพราะจะทําให
หยุดยั้งเพรียง หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ได สีกนั เพรียงเมื่อชะละลายในน้ําก็จะปลดปลอยสารพิษที่สามารถ
ทําลายเพรียงไดออกมาทําใหเพรียงไมเกาะ เมื่อใดที่สารพิษที่อยูใ นสีถูกละลายหมดไป สีนั้นก็จะไม
สามารถกันเพรียงไดอีกตอไปตองเคลือบสีกันเพรียงใหมจึงสามารถกันเพรียงไดอกี
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ตารางแสดงการเขากันไดของสีชนิดตาง ๆ
ชนิดสีทาทับ
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ทานควรจะทาสีเมื่อไร คําแนะนํานี้จัดทําขึ้นเพื่อใหทราบวิธีที่จะใชเปนมาตรฐานสําหรับ
การพนทรายทําความสะอาดผิวพื้น การทําความสะอาดดวยเครื่องมือกล และการระวังรักษาเรือของ
ราชนาวี ใหมีการผุกรอนนอยที่สุด ยิ่งกวานั้นคําแนะนํานี้จะชวยใหเจาหนาที่ทางเรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการทาสีไดอยางถูกตอง สําหรับปญหาวาควรจะทาสีเมื่อไรนัน้ มีคําแนะนําดังนี้
1. ทาสีใหมโดยเร็วที่สุดเมื่อผิวพื้นของโลหะหรือไม เกิดการชํารุดเสียหายหรือมีการขูด
ลอกสีจนถึงเนือ้ วัตถุ เพื่อปองกันการผุกรอน
2. เมื่อทางการออกคําชี้แจงหรือคําสั่งเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติการทาสีใหม
ควรรอ
จังหวะที่เหมาะสม (เวนแตจะมีคําสั่งโดยตรงเปนอยางอื่น)
3. จะไมมกี ารทาสีใหมนอกจากจะพิจารณาเห็นวาจําเปน เพื่อคงสภาพเดิมเทานัน้
3.1 ถาสามารถทําไดควรใชวิธีลางทําความสะอาดผิวพื้นภายใน จะดีกวาการทาสีใหม
หมายเหตุ ถาจําเปนตองทาสีใหมควรทานอยชั้นที่สดุ (ถาไมมีคําแนะนําเปนอยาง
อื่น ทาชั้นเดียวพอ)
3.2 ควรใชวิธีแตงเติม (touch up) ดีกวาการทาใหมทั้งหมด ขอบโดยรอบบริเวณที่
จะแตงเติมตองทําใหลาดหรือบางลงดวยการใชกระดาษทรายละเอียด ขัดใหกลมกลืนกัน
3.3 เมื่อจําเปนตองทาสีผิวพื้นภายนอก จงพยายามใหการลับสีแทนการขูดสีเกาออก
โดยตองแนใจวาไมมีสนิมเกิดอยูใตฟลมสีเกา
3.4 ฝากั้นภายในควรไดรับการทาสีใหมนอยที่สุด ควรใชวิธีการลับสี และระวังอยา
ใหสีที่ทาหนา ซึ่งจะทําใหสารละลายสีสะสมอยู อันจะเกิดอันตรายรุนแรงมากเมื่อเกิดไฟไหมไมควร
ใหความหนาของสีมากกวา 0.005 นิ้ว หรือ 127 ไมครอน
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บทที่ 3
เครื่องมือชางสีและการบํารุงรักษา
เครื่องมือชางสี ประกอบดวย
1. เครื่องมือเตรียมพื้นผิว ไดแก
1.1 Hand Tool เชน กระดาษทราย คอนมือ เหล็กขูดสนิม ฯลฯ
1.2 Power Tool เชน เครือ่ งขัดไฟฟา จานขัดไฟฟา
1.3 Abrasive Blasting เชน เครื่องพนทราย เครื่องพนกริท
2. เครื่องมือทาสี ไดแก
2.1 แปรง ( Brushes )
2.2 ลูกกลิ้งและถาด ( Roller and Tray )
2.3 เครื่องพน ( Sprays )

แปรงลวด

เหล็กขูดสนิม

คอนเคาะ

Hand Tool

เครื่องขัดกระดาษทราย

เครื่องเจียรนัย

เครื่องขัด
Power Tool
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เครื่องพนทราย
การเลือกเครื่องมือชางสีจะขึ้นอยูกับ
สีที่ใชทา ดูตารางที่ 1
พื้นที่ที่จะทา ดูตารางที่ 2
ขีดความสามารถของผูทาสี ดูตารางที่ 3
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ตารางที่ 1
การเกิดฟลมสี
เครื่องมือ
(Film FER)
เตรียมพื้นผิว
1. สีน้ํามัน (Oil – Derived) Air Drying โดย O2 ในอากาศ Hand Tool
a) Straight Oil
จะทําปฏิกิริยากับตัว Double
Power Tool
b) Alkyd
bone เกิดโพลีเมอรเปนฟลมแข็ง Abrasive Blasting
c) Phenolic - tung
d) Epoxy - ester
e) Silicone - alkyd
2. สีน้ํามันดิน (Bitumen) Physically Drying ตัวทําละลาย Hand Tool
a) Asphalt
(Sovent) ระเหย เรซินจึงแข็งตัว Power Tool
b) Coal Tar
การแข็งตัวใชเวลา 8 ชม. และ Abrasive Blasting
แข็งไมเต็มที่ สีมีความหนืดสูง
สี

3. สี Thermoplastic
a) Vinyl
b) Chlorinated rubber

4. Thermosetting
a) Phonolic
b) Epoxy
c) Urethane

Physically Drying ตัวทําละลาย Power Tool
(Sovent) ระเหย เรซินจึงแข็งตัว Abrasive Blasting
การแข็งตัวใชเวลา ½ - 1 ชม. Hand Tool
เพราะการเกาะติด
ของสีจะไมดสี ีจะ
รอน
Chemical Drying ตัวทําปฏิกิริยา Hand Tool
กับเรซิน เรซินจึงแข็งตัว การ Power Tool
แข็งตัวใชเวลา 8 ชม. แข็งเต็มที่ Abrasive Blasting
ใชเวลา 1 สัปดาห

เครื่องมือทาสี
แปรง
ลูกกลิ้ง
เครื่องพน

แปรง
เครื่องพน
ลูกกลิ้งไมใช
เพราะความ
หนืดสูง
แปรง (กรณี
พื้นที่เล็ก ๆ
ปาดสีได
ครั้งเดียว)
เครื่องพน
แปรง
ลูกกลิ้ง
เครื่องพน
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ตารางที่ 2
พื้นที่ที่จะทา
บริเวณเล็ก ๆ
บริเวณกวางและเรียบสม่ําเสมอ

เครื่องมือเตรียมพื้นผิว
Hand Tool
Power Tool
Abrasive Blasting

เครื่องมือทาสี
แปรง
ลูกกลิ้ง
เครื่องพน

ตารางที่ 3
ขีดความสามารถผูทาสี
นอย (กลาสีเรือ)
มาก (ชางสีระดับโรงงาน)

เครื่องมือเตรียมพื้นผิว
Hand Tool
Power Tool
Hand Tool
Power Tool
Abrasive Blasting

เครื่องมือทาสี
แปรง
ลูกกลิ้ง
แปรง
ลูกกลิ้ง
เครื่องพน

แปรงทาสี เปนเครื่องมือทาสีทั่วไป แตเหมาะสําหรับงานทาสีที่พื้นทีไ่ มกวางนัก เชน งาน
ซอมทําสี (touch up) และบริเวณที่ทาสียาก เชน ตามขอบ มุม พื้นที่ไมเรียบ
แปรงทาสีประกอบดวยสวนตาง ๆ คือ
1. ขนแปรง (Bristling material) อาจเปนขนจากธรรมชาติ เชน ขนหมู ขนมา หรือ ขน
สังเคราะหก็ได
2. สารยึด (Setting compound) เปนสารที่ใชสําหรับยึดขนแปรงเขาดวยกัน สมันกอนใช
กาวยาง ปจจุบันใชกาวเรซิน
3. ตัดอัด (Btring or Filler) เปนลิ่มตอกเพื่ออัดขนแปรงใหแนน
4. ปลอกโลหะ (Ferrule) ใชสําหรับรัดขนแปรงกับดามจับ
5. ดามจับ (Handle) โดยทัว่ ไปเปนไม
คุณภาพของแปรง ขึ้นกับคุณสมบัติและปริมาณของขนแปรงที่เหมาะสม ขนแปรงที่ดีตองไมแข็ง
และออนเกินไป ถาขนแปรงแข็งไปจะซึมซาบหรือบรรจุสีไดไมดี เมือ่ ทามักจะเกิดรอยแปรง ถาขน
แปรงออนไปสีจะหยดงายเมื่อทาสีจะหนาเกินไป
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การใชและบํารุงรักษาแปรงทาสี ถาเปนแปรงใหมกอนใชงานตองตรวจสอบขนแปรง โดย
การดึงและแตงใหอยูใ นสภาพที่จะใชงานได
กอนใชควรทําความสะอาดโดยจุมลงในทินเนอร
เสียกอน เพื่อขจัดผงฝุนละอองตาง ๆ แลวสลัดทินเนอรออก
แปรงทาสีเมื่อใชเสร็จแลวใหรีบลางทําความสะอาดสีออกทันที
โดยใชทนิ เนอรที่เปน
สวนผสมของสีที่ทาลางหลาย ๆ ครั้งใหสะอาดหมดจด โดยใหจุมขนแปรงถูกับกนกระปองใหทิน
เนอรขึ้นมาถึงโคนแปรงใชนิ้วขยี้ขนแปรงแรง ๆ ตรวจดูจนแนใจวาไมมีสีติดคางอยูที่โคนแปรง เมื่อ
ลางสะอาดดีแลวทําใหแปรงแหงแตงขนแปรงใหเรียบรอยแลวหอดวยกระดาษ แตถาจะใชงานอีกใน
เวลาสั้น ๆ ใหเช็ดปากสีออกแลวแชไวในทินเนอรผสมสีที่ทาโดยการแขวนไมใหขนแปรงสัมผัสกน
กระปอง เพราะจะทําใหขนแปรงเสีนรูป กอนใชงานครัง้ ตอไปใหบีบทินเนอรออก
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การเก็บรักษาแปรงทาสีที่ถูกวิธี

ลูกกลิ้งทาสี เปนเครื่องมือชนิดหนึ่งของชางสีเหมาะสําหรับใชกลิ้งทาสีบริเวณทีม่ ีพื้นที่มาก
และเรียบ (ตองใหแนใจวาไดขจัดพืน้ ผิวที่จะทาใหสะอาดปราศจากฝุนละออง หรือน้ํามันตาง ๆ
อยางแทจริง การใชลูกกลิ้งจะเปนวิธีที่ดีทสี่ ุดเพราะประหยัดเวลา และสะดวกขณะทาโดยเวนที่ไวใช
แปรงตรงที่เปนสันหรือขอบเทานั้น)
ลูกกลิ้งทาสีประกอบดวยสวนตาง ๆ คือ 1. ตัวลูกกลิ้ง 2. แกน 3. ดามจับ
1. ตัวลูกกลิ้งมีเสนผานศูนยกลางตั้งแตขนาด 1 ½ นิ้ว ถึง 2 ¼ นิ้ว แตที่นิยมใชคอื ขนาด
1 ½ นิ้ว
ความยาวของลูกกลิ้งมีตั้งแต 1 - 18 นิ้ว แตที่นิยมใชคือขนาด 7 - 9 นิ้ว
ความยาวขนลูกกลิ้งแบงเปน 3 ขนาด คือ ขนาดสั้น เทากับ 3/8 นิว้ หรือนอยกวา ขนาด
กลาง เทากับ 3/8 นิ้ว ถึง 3/4 นิ้ว ขนาดยาว เทากับ 3/4 นิ้ว ถึง 1 ½ นิ้ว
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ถาดรอง

ลูกกลิ้งทาสี

ชนิดขนของลูกกลิ้ง
a

1. Dynel ( nylon reinforced )
2. Mohair ( ขนแพะชนิดละเอียด )
3. Dacron
4.
5.
6.
7.
8.

b

Lamb’s wool (pelt)
Rayon แพรเทียม
Carpet พรม
Frieze ผาสักกะหลาดมีขนขางเดียว
Miscellaneous (อื่น ๆ)
a

ใชกับสี Latex และสีที่ใช

hydrocarbon เปน

ทินเนอรไมเหมาะกับสีที่ใช Katone เปนทินเนอร
เปนพวกทนตอทินเนอรที่แรง แตขนสั้น
ใชกับพื้นผิวทีเ่ รียบ
ใชไดดกี ับสีทุกชนิด “ นิยมใช ”
ไมเหมาะกับสี Latex
ใชกับสีที่มีความหนืด (ขน ) สูง
ใชกับสี
Polyurethane Foam

Registered trademark , Union Carbide Corporation .

b

Registered trademark , E.I. du pont de Nemours $ Co .

2. แกน ทําดวย Plastic , Phenolic fiberboard , Plate steel wire
3. ดามจับ เปนแกนโลหะหุม ดวยพลาสติก หรือไม
การใชและบํารุงรักษาลูกกลิ้งทาสี หลังจากเลิกใชงานใหกลิ้งลูกกลิ้งลงบนกระดาษ เชน
กระดาษหนังสือพิมพ เพื่อเช็ดสีออกใหมากที่สุดเทาที่จะมากได แลวลางดวยทินเนอรที่เปนสวนผสม
ของสีที่ทานั้นหลาย ๆ ครั้งจนเห็นวาสะอาดดี ทําเหมือนการทําความสะอาดแปรงดวยมือ เมื่อ
สะอาดแลวทําใหแหงแลวเอาพลาสติกหอใสดามแขวนไว ถาวางลูกกลิ้งนอนไวจะทําใหลูกกลิ้งแบน
ไปก็ได
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ลูกกลิ้งทาสีชนิดตาง ๆ

การบํารุงรักษาลูกกลิ้งทาสี
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เครื่องพนสี
เครื่องพนสี เปนอุปกรณที่เหมาะจะใชกับพื้นผิวที่มพี ื้นที่มาก ตลอดจนพื้นผิวที่มีซอกเปน
มุมโคง เวา ยากตอการทาดวยแปรง การใชเครื่องพนสีจะตองมีความชํานาญพอสมควรจึงจะได
ผลงานที่ดี เครื่องพนสีมี 2 ชนิด คือ เครื่องพนสีระบบใชลมอัด และเครื่องพนสีระบบไรอากาศ
เครื่องพนสีระบบใชลมอัด (air spray) เปนเครื่องพนสีระบบที่ตองใชปมลม โดยปมลมให
ลมที่มีแรงดันประมาณ 40 - 60 ปอนดตอตารางนิ้ว ดันใหสีออกจากหัวพนเปนละอองขนาดเล็ก ซึ่ง
เราจะตองปรับตัวควบคุมทีห่ ัวพนใหประมาณสีที่ออกมาและรูปทรง ตลอดจนขนาดของละอองสี
พอเหมาะกับการพน นอกจากนี้ในขณะที่พน จะตองใหหวั พนอยูหางจากพื้นผิวประมาณ 6 - 8 นิ้ว

เครื่องพนสีระบบไรอากาศ (airless spray)
การพนสีระบบไรอากาศเปนระบบใหมซึ่ง
ใชปมลูกสูบดูดสีโดยตรงจากกระปอง แลวอัดดันสีใหผานหัวฉีดออกมาเปนละอองขนาดสม่ําเสมอ
โดยไมตองอาศัยลมดัน การพนจึงเหมือนกับการยิงละอองสีจากหัวพนไปยังพื้นผิวโดยไมมีการผสม
กับอากาศเหมือนกับใชลมอัด จึงไมมีปญหาในเรื่องความชื้นหรือสิ่งสกปรกของอากาศ
การพนสีโดยระบบไรอากาศใชลมกําลังดันต่ํา ประมาณ 30 - 40 ปอนดตอตารางนิ้ว
สําหรับขับดันลูกสูบที่มีอัตราสวนอัด 30 - 40 ตอ 1 ลูกสูบจะขับดันใหสีผานไปในสายจนถึงหัวพน
สี จะแตกตัวเปนฝอยโดยแรงอัดสูบนี้จึงไมตองมีสายลมมาตอที่หัวพนอีก
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AIRLESS SPRAY
การบํารุงรักษาเครื่องพน เมื่อใชงานเสร็จแลวใหพนลางหัวพน และลางอุปกรณประกอบ
ที่เปอนสีทันทีดวยทินเนอรทใี่ ชผสมสีนั้นจนสะอาด หามใชลวดหรือวัสดุที่มีความแข็งเขี่ยหรือแยง
เขาไปในรูของหัวพน
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ปนพนสี
ปนพนสี (SPRAY GUN) เปนอุปกรณที่ใชสําหรับพนสี ทํางานโดยอาศัยแรงดันลมหรือ
อากาศทําใหสแี ตกตัวเปนฝอยละอองเล็ก ๆ จากนั้นจึงนําละอองสีเขาสูพื้นผิวที่พน

รูปที่ 9 แสดงสวนประกอบปนพนสี
ปนพนสี ดังรูปที่ 9 มีสวนประกอบที่สําคัญ ดังนี้
หัวลม (air nozzle) เปนสวนประกอบที่สําคัญที่สุดของปนพนสี
ใชทําหนาที่บังคับ
ทิศทางและความเร็วของอากาศอัดที่ทําใหสีแตกตัวเปนฝอยละออง และนําฝอยละอองที่เกิดขึ้นเขาสู
พื้นผิวที่ทําการพน หัวลมที่ใชกันในปจจุบันยังจําแนกไดเปน 2 แบบ คือ หัวลมแบบผสมภายนอก
(external mix) และหัวลมแบบผสมภายใน ( intermal mix )
หัวจายสี (fluid nozzle) : เปนสวนประกอบที่สําคัญเปนอันดับที่ 2 รองลงมาจากหัวลม
ใชทําหนาที่ควบคุมอัตราการไหลของสี หัวจายสีจะมีลักษณะเปนเบาะรองรับเข็มปรับปริมาณสีและ
เปนชองทางใหสีไหลออกเมื่อไกปนถูกเหนี่ยวเขามา และจะปดชองทางการไหลของสีเมื่อไกปนถูก
ปลอยออกไป
เข็มปรับปริมาณสี (fluid needle) : เข็มนี้จะประกอบเขาหัวจายสีและจะทํางานรวมกันโดย
จะทําหนาที่เปนลิ้นปด – เปด ชองทางเดินของสีที่จะออกไปจากหัวจายสี ปกติเข็มตัวนี้จะปดชอง
ทางเดินของสีตลอดเวลาโดยแรงกดของสปริงและจะเปดเมื่อไกปนถูกเหนีย่ วเขามา
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ไกปน (trigger) : เปนตัวที่ทําใหปนพนสีทํางาน โดยจะทําหนาที่ควบคุมการทํางานของ
ลิ้นลม (air valve) และลิ้นสี (fluid valve) ที่อยูภายในตัวปน โดยเปดใหอากาศและสีไหลออกมา
จากตัวลิ้นเมื่อไกปนถูกปลอยออกไป
ตัวควบคุมปริมาณการจายสี (fluid control) : ตัวควบคุมนีจ้ ะมีลักษณะเปนลูกบิดที่ใช
สําหรับหมุนปรับความตึงของสปริงเข็มปรับปริมาณสี จึงสามารถปรับปริมาณการจายสีของเข็มได
ตัวควบคุมลิ้นลม (air valve control) : ตัวควบคุมนี้จะทําหนาที่ควบคุมการไหลของ
อากาศอัดที่จะเขาสูหัวลม ปกติจะทํางานรวมกับไกปน
ตัวควบคุมรูปแบบการพน (side port or fan control) : ตัวควบคุมนี้จะทําหนาที่ปรับ
ความกวางของรูปแบบของสีที่พน โดยการควบคุมอากาศอัดที่จายไปยังหัวลมในปนพนสีที่ใชหัวลม
แบบผสมภายนอก
ดามปนพนสี (body handle) : ดามปนโดยทั่วไปจะไดรับการออกแบบมาเพื่อใหสามารถ
จับถือไดอยางสะดวกสบาย มีความสมดุลยและสบายตอการถือในขณะพน
ชองลมเขา (air inlet) : เปนจุดตอสําหรับตอเขากับทอลม ปกติจะมีขนาดโต 3/4 นิ้ว
ชองสีเขา (fluid inlet) : เปนจุดตอสําหรับตอเขากับทอดูดสี ซึ่งอาจจะเปนทอโลหะทีย่ ื่น
ลงไปในกาพนสี หรือเปนทอสายยางในกรณีที่กาหรือกระปองสีแยกออกจากตัวปน
การดูแลรักษาอุปกรณพนสี
การดูแลรักษาปนพนสี
ปนพนสี เปนอุปกรณที่ไดรบั การออกแบบและสรางดวยความละเอียดและประณีต หลังการ
สรางไดมีการทดสอบและปรับแตงมาแลวเปนอยางดี เพื่อใหละอองสีที่พนออกมามีความละเอียด
เพียงพอ ประกอบกับคุณสมบัติของสีที่ใชพนยังมรแนวโนมที่อาจจะทําใหชองทางเดินของสีภายใน
ตัวปนเกิดการตีบตันได ดังนั้นในการใชปนพนสีจึงตองใชความระมัดระวังและมีการดูแลรักษาเปน
อยางดี
หลังการใชงานทุกครั้งจะตองลางทําความสะอาดอยางถูกตอง
และจะตองปฏิบัตติ าม
คําแนะนําของบริษัทผูผลิตอยางเครงครัด
การดูแลรักษาปนพนสีที่ถูกวิธี มีดังนี้
1. อยาจุมปนพนสีลงในทินเนอร หรือลงในสารละลายที่ใชในการชะลาง หากจําเปนใหจุม
แคหัวพนของปนพนสีเทานัน้ ทั้งนี้เนื่องจากทินเนอรหรือสารละลายดังกลาวไมเพียงแตจะทําลายสาร
หลอลื่นตาง ๆ จากตัวปนเพียงเทานั้น แตยังจะทําใหปะเก็นตาง ๆ แหงตัวซึ่งจะทําใหเกิดการรั่วไหล
ไดในภายหลัง นอกจากนั้นยังจะทําใหสิ่งสกปรกเกิดการรวมตัวอยูใ นชองทางเดินของอากาศ ดังนั้น
เมื่อนําปนไปใชงานสิ่งสกปรกตาง ๆ จะถูกพนออกมาทําใหผิวงานที่พน เกิดการเสียหายได
2. เช็ดทําความสะอาดปนพนสีทุกครั้งหลังใชงานดวยเศษผาชุบทินเนอรหรือชุบสารละลายที่
ใชในการชะลาง
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3. หลังทําความสะอาดทุกครั้ง ใหใชนา้ํ มันหลอลื่นชนิดใสหลอลื่นตามจุดตาง ๆ ตาม
คําแนะนําของบริษัทผูผลิต ก็จะชวยใหลดการสึกหรอของชิ้นสวนตาง ๆ ลงได จึงมีผลทําใหอายุการ
ใชงานของปนพนสียาวนานขึ้น
หามใชน้ํามันหลอลื่นที่มีสวนผสมของซิลิโคนทําการหลอลื่น
ตัวอยางจุดตาง ๆที่ตองการหลอลื่นไดถูกแสดงไวในรูปที่ 10

รูปที่ 10 แสดงจุดตาง ๆ ของปนพนสีที่ตองการหลอลื่น
การลางทําความสะอาดปนพนสี
สําหรับการลางทําความสะอาดปนพนสีแบบดูดที่กาพนติดตั้งอยูกับตัวปน หลังจากเทสีที่
เหลืออยูภายในกาออกแลวใหเททินเนอรลงในกาพอประมาณ จากนั้นใหปดฝาแลวเขยาเพื่อใหทิน
เนอรไดชะลางสีที่ตกคางอยูภ ายในกา แลวจึงจุมทอดูดสีของปนพนสีลงไปในกา จากนั้นเหนีย่ วไก
เพื่อใหปน พนสีทํางานพนทินเนอรออกไปเหมือนกับการพนสีตามปกติ เพื่อชะลางชองทางเดินของสี
ภายในตัวปน อาจทําซ้ําตามความจําเปนจนกวาปนพนสีจะสะอาด
สวนการลางทําความสะอาดปนพนสีแบบแรงดันที่ใชถังสีแบบแรงดัน ติดตั้งแยกออกจาก
ปนพนสีกอนอื่นใหเปดฝารูระบายที่ถังออกเสียกอนแลวคลายหัวลมทีต่ ัวปนออก 2 - 3 รอบ จากนั้น
ปดหัวลมดวยผาโดยที่มือยังกุมผาอยูแลวเหนี่ยวไกปน ลมก็จะดันสีที่ตกคางอยูภายในชองทางเดิน
ของสีภายในตัวปนและสีที่ตกคางอยูภายในทอกลับเขาสูถัง หลังจากเทสีออกจากถังหมดแลวใหเททิน
เนอรลงในถังพอประมาณแลวจึงทําการลางภายในถังทอ และชองทางเดินของสีภายในตัวปนเหมือน
กับการลางทําความสะอาดปนพนสีแบบดูด อาจทําซ้ําตามความจําเปน กอนเปดฝารูระบายที่ถังจะตอง
ระบายแรงดันภายในถังสีออกเสียกอน มิฉะนั้นอาจจะทําใหเกิดอันตรายได
กรณีที่หวั ลมเกิดการอุดตัน ใหถอดหัวลมออกแลวลางในทินเนอรที่สะอาด อาจใชแปรง
สําหรับทําความสะอาดรูของหัวลมโดยเฉพาะ หรืออาจใชไมจิ้มฟนแหลม ๆ แยงทําความสะอาดรู
ของหัวลมก็ได หามใชลวดแยงเพราะอาจทํารูไดรับความเสียหายได
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เครื่องอัดอากาศ
เครื่องอัดอากาศเปนเครื่องมือที่ใชในการสรางแรงดันใหกับปนพนสี มีหลายขนาด หลาย
แบบตั้งแตขนาดเล็กๆ ที่ติดตั้งอยูกับปนพนสี จนถึงขนาดใหญซึ่งมีทั้งชนิดที่ขับดวยมอเตอรไฟฟา
และชนิดที่ขับดวยเครื่องยนต ดังรูปที่ 11 สวนประกอบที่สําคัญของเครื่องอัดอากาศขนาดใหญ
ไดแก เครื่องตนกําลัง ชุดอัดอากาศและถังเก็บอากาศอัด

รูปที่ 11 เครื่องอัดอากาศ
เครื่องตนกําลัง
เครื่องตนกําลังที่นิยมใชกันโดยทั่วไปในปจจุบันไดแก มอเตอรไฟฟา (electric motor) หรือ
ในพื้นที่ทกี่ ระแสไฟฟาเขาไมถึง ก็อาจจะใชเครื่องยนตกาซโซลีนขนาดเล็กเปนเครื่องตนกําลังก็มี
เครื่องตนกําลังนี้จะทําหนาที่ขับชุดอัดอากาศใหทํางาน
ชุดอัดอากาศ
ชุดอัดอากาศจะทําหนาทีด่ ูดอากาศจากภายนอกเขามา แลวอัดใหมแี รงดันสูงขึ้นใหเหมาะกับ
การใชงาน ชุดอัดอากาศนี้อาจเปนแบบอัดครั้งเดียว (single stage) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีสูบเดียวแบบนี้
จะเหมาะกับงานที่ไมตองการแรงดันสูงมากนัก ปกติจะไมเกิน 100 ปอนดตอตารางนิ้ว แบบอัด 2
ครั้ง (two stage) โดยทั่วไปจะมีตั้งแต 2 สูบขึ้นไป แบบนี้จะประกอบดวยลูกสูบขนาดใหญ 1 ลูก
และลูกสูบขนาดเล็กอีก 1 ลูก การอัดอากาศจะทําการอัด 2 ครั้ง โดยลูกสูบขนาดใหญจะทําการอัด
อากาศครั้งแรกแลวสงใหกบั ลูกสูบขนาดเล็กโดยผานทางถังระบายความรอน ( intercooler) จากนั้น
ลูกสูบขนาดเล็กก็จะทําการอัดอากาศอัดนัน้ อีกครั้งหนึ่ง จึงทําใหชุดอัดอากาศแบบนี้มีแรงดันสูงกวา
แบบแรก ปกติจะมีแรงดันเกินกวา 100 ปอนดตอตารางนิ้ว
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ถังเก็บอากาศอัด
ถังเก็บอากาศอัด จะทําหนาที่เก็บอากาศอัดที่ไดรับจากชุดอัดอากาศเพื่อรอการใชงาน ถัง
เก็บอากาศอัดนี้มีหลายขนาดแตที่นยิ มใชกันโดยทัว่ ไปไดแก ขนาด 60 ถึง 80 แกลลอน โดยทั่วไปที่
ถังจะมีทั้งมาตรวัดแรงดันและสวิตซอัตโนมัติติดตั้งอยู มาตรวัดแรงดันจะทําหนาทีแ่ สดงแรงดันของ
อากาศอัดที่อยูภ ายในถัง สวนสวิตซอัตโนมัติก็จะทําหนาที่ตัด – ตอวงจรใหกับมอเติรไฟฟาของ
เครื่องอัดอากาศ โดยสวิตซจะตอวงจรไฟฟาทันทีที่แรงดันของอากาศภายในถังลดต่าํ ลงถึงจุดที่ตั้งไว
เพื่อใหเครื่องอัดอากาศทําการอัดอากาศชดเชย อากาศที่ถูกใชไป และเมื่อเครื่องอัดอากาศไดอัดอากาศ
จนมีแรงดันถึงจุดที่ตั้งไวแลว สวิตซก็จะตัดวงจรไฟฟา เครื่องอัดอากาศก็จะหยุดทํางานทันที จึง
สามารถปองกันอันตรายจากแรงดันที่สูงเกินพิกัดได
ทอลม
ทอลมที่นิยมใชกับงานพนสี มีทั้งทอแข็งและทอออน สําหรับงานขนาดกลางและขนาดใหญ
เชน ในโรงงานพนสีจะใชทั้งทอแข็งและทอออน แตกับงานขนาดเล็กใชทอออนอยางเดียวก็เปนการ
เพียงพอแลว สําหรับทอแข็งที่นิยมใชกนั จะเปนทอเหล็กอาบสังกะสี ใชตอระหวางเครื่องอัดอากาศ
กับจุดที่ตองการใชงาน สวนทอออนจะใชตอระหวางจุดที่นําไปใชงานกับปนพนสี ทอแบบนี้จะมีสี
แดงสมมีหลายขนาด แตไมควรใชขนาดเสนผาศูนยกลางที่ต่ํากวา 5/16 นิ้ว ทอออนนอกจากจะใช
เปนทอลมแลว ยังถูกนําไปใชเปนทอสีดว ยเชนกัน แตทอออนที่ใชเปนทอสีนั้นผิวดานในจะตองทน
ตอการกัดกรอนของสีและสารละลายตาง ๆ ไดดี ดังนั้นทอที่ใชกับงานประเภทนีจ้ ึงตองสรางใหมี
ลักษณะที่แตกตางกัน เพื่อจะเปนที่สังเกตุและสามารถเลือกใชไดอยางถูกตอง ปกติทอสีจะเปนสีดํามี
หลายขนาด เชนกัน ขนาดเสนผานศูนยกลางเล็กสุดโต 5/16 นิ้ว เนื่องจากทอทั้ง 2 แบบ มี
คุณสมบัติที่แตกตางกัน ดังนั้นในการเลือกใชจึงตองเลือกใหถูกตอง
การบํารุงรักษา
ในการบํารุงรักษาเครื่องอัดอากาศ เนื่องจากในขณะทํางานมีชนิ้ สวนที่เคลื่อนไหวอยูห ลายชิ้น
จึงตองการการหลอลื่นที่มีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปจะใชน้ํามันหลอลื่นที่มีความหนืดระหวาง SAE
20 - 30 ดังนัน้ นอกจากจะตองใชน้ํามันหลอลื่นที่มีความหนืดที่ถูกตองแลว ก็ยังควรมีการตรวจระดับ
น้ํามันหลอลื่นภายในเครื่องอัดอากาศอยางสม่ําเสมอ และเปลี่ยนตามระยะเวลาทีก่ ําหนดไวในหนังสือ
คูมือการใชเครื่อง การปลอยใหน้ํามันเครือ่ งอยูในระดับต่ํากวาปกติมาก ๆ หรือการใชน้ํามันเครื่องที่
หมกสภาพแลว จะทําใหระบบการหลอลื่นบกพรอง เพราะปริมาณน้ํามันมีไมเพียงพอหรือน้ํามันไมมี
คุณสมบัติในการหลอลื่นอีกตอไป กรณีที่ตองเปลี่ยนน้ํามันหลอลื่นก็จะตองใชน้ํามันที่มีความหนืด
เทาเดิม การใชน้ํามันที่มีความหนืดต่ํากวาก็จะทําใหเครือ่ งมีความสึกหรอสูงขึ้น และถาใชนํา้ มันที่มี
ความหนืดสูงกวาก็จะทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องอัดอากาศลดลงได นอกจากนั้นยัง
ควรมีการถายน้ําออกจากถังเก็บอากาศอัดทุกวันหลังเลิกใชงาน เพราะถาปลอยทิ้งไวอาจทําใหถังเกิด
สนิมและผุกรอนได
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บทที่ 4
การเตรียมพื้นผิววัสดุ
สิ่งสําคัญอันดับแรกที่ชางสีจะตองดําเนินการใหถูกตอง เพื่อใหไดผลงานที่ดี คือ การเตรียม
พื้นผิวของวัสดุที่จะทา ไมวา ชางสีจะเลือกใชสีที่มีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม แตถาการเตรียมพื้นผิววัสดุ
ไมดี คุณภาพของงานก็จะไมดีไปดวย ซึ่งเปนผลใหเสียเวลาในการทาสี และสิ้นเปลืองเงินทองไป
โดยเปลาประโยชน
วัตถุประสงคของการเตรียมพื้นผิว ที่สําคัญมี 2 ประการ คือ
1. เพื่อกําจัดความสกปรกของพื้นผิวซึ่งเกิด ผง ฦน คราบไขมัน น้าํ มัน เกลือ ตลอดจนสี
เกาที่หลุดรอน สนิมและความชื้นออก เพราะสิ่งเหลานี้นอกจากจะกันไมใหสีไดสัมผัสกับพื้นผิวทํา
ใหการยึดเกาะของฟลมสีไมดี ยังเปนสาเหตุใหเกิดการพอง หลุดรอนไดอยางรวดเร็ว
2. เพื่อปรับพื้นผิวใหมีความขรุขระที่เหมาะสม ซึง่ จะชวยใหการยึดเกาะของฟลมสีดีขึ้น
โดยเฉพาะผิวโลหะที่คอนขางเรียบสีจะยึดเกาะไดไมดี
จึงตองขัดหรือพนทรายใหผวิ ขรุขระขึ้น
สําหรับผิวไมซึ่งมีความพรุนมากไป ก็จะตองลดความพรุนลงเพื่อไมใหเปลืองสีที่ใชเนื่องจากถูกดูด
ซึมเขาไปในเนื้อไมมากไป
การเตรียมพื้นผิวเหล็ก ทําไดหลายวิธีไดแก
1. การทําความสะอาดโดยการเช็ดลางดวยตัวทําละลาย (solvent cleaning)
เพื่อกําจัด
ความชื้น คราบน้ํามันและไขมันออก วิธีนี้ไมสามารถกําจัดสนิม สะเกลตลอดจนสีเกาออกไดหมด
หลังจากเช็ดลางดวยตัวทําละลายแลว จึงตองทําความสะอาดดวยวิธีอนื่ อีกตามความเหมาะสม
คราบน้ํามันและไขมันสามารถเช็ดลางออกได
โดยใชผาสะอาดชุบทินเนอรมาเช็ด
หลาย ๆ ครั้งจนสะอาด แตถาไมมีทินเนอรอาจใชน้ําสบูแทน จากนัน้ ใชน้ําสะอาดลางจนหมดคราบ
สบูแลวเช็ดหรือใชลมเปาใหพื้นผิวแหงสนิท ในกรณีที่มคี วามจําเปนตองทาสีบริเวณที่ชื้นแฉะตองเช็ด
ผิวพื้นดวยทินเนอรหรือบิวทิล แอลกอฮอล (butyl alcohol) แลวรอจนแหงสนิทกอนทาสี
2. การทําความสะอาดดวยมือ (hand tool cleaning) โดยใชคอนเหล็กขูดสนิม ผาทรายหรือ
แปรงลวดเพื่อกําจัดสนิม สะเกล ตลอดจนสีเกา เปนวิธีที่ชาไมเหมาะสมกับพื้นที่ขนาดใหญ และ
เปนวิธีเลวที่สดุ สําหรับการเตรียมพื้นผิว เนื่องจากไมสามารถกําจัดสนิมที่กินลึกไดหมด แตอยางไรก็
ตามถาจําเปนตองใชวิธีนี้ เชน เรืออยูในทะเล ผูควบคุมงานจะตองตรวจดูจนแนใจวาไดใชเครื่องมือ
ทําความสะอาด เชน แปรง ผาทรายหรือเหล็กขูด ขูดขัดสีที่ลอนและสนิมออกไดหมด
จนผิวสะอาดจริง ๆ โดยเฉพาะบริเวณรอยตอ และรอยเชื่อมตาง ๆ การใชเครื่องมือเหลานี้จะตอง
ระวังไมใหเกิดความเสียหายกับพืน้ ผิวเนือ่ งจากใชแรงมากเกินไป
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3. การทําความสะอาดดวยเครื่องทุนแรง (power tool cleaning) ที่ทํางานดวยไฟฟาหรือ
แรงดันลม ไดแก
Chipping hammer ใชสําหรับขจัดสนิม สะเกลและสีเกาที่ติดแนน
Nire brushes
ใชกับสนิม สะเกลและสีเกาที่ไมติดแนน แตจะตองระวังไมขัดจน
ผิวเหล็กมันเกินไป เนื่องจากจะทําใหการเกาะติดของสีเลวลง
Crinder และ Sander ใชขัดใหผิวสม่ําเสมอขึ้น
โดยเฉพาะตรงรอยเชื่อมถาไมขัดให
เรียบลงเทาผิวพื้นขางเคียง จะเปนจุดที่เกิดสนิมไดงาย
Needle gun
ใชสําหรับขจัดสนิมและสีเกา เหมาะสําหรับพื้นผิวทีใ่ ชเครื่องมือ
อยางอื่นไมสะดวก เชน บริเวณตะเข็บหรือมุม การใชเครื่องทุนแรงถึงแมวาจะชวยใหทํางานไดเร็ว
ขึ้นแตกย็ ังไมใชวิธีเตรียมพืน้ ผิวที่ดีที่สุด และก็เหมาะสมกับงานซอมทําสีขนาดเล็กเทานั้น
4. การพนฉีดดวยน้ําแรงดันสูง (Water blasting) ใชกําจัดฝุน คราบเกลือ สนิมหรือสีเกาที่
ไมติดแนนไดอยางรวดเร็ว จึงเหมาะสําหรับทําความสะอาดกอนซอมทําสีทับหนาทีส่ ีชั้นลางยังอยูใ น
สภาพดี หรือบริเวณที่ผงฝุน ที่เกิดจากการขัดจะไปทําอันตรายเครื่องมือหรือวัสดุทอี่ ยูใกลเคียงได
5. การพนขัด (Abrasive blasting) เปนวิธีเตรียมพื้นผิวที่ดีที่สุดสําหรับผิวเหล็กเนื่องจาก
สามารถขจัดสนิม สะเกล สีเกาตลอดจนสิ่งสกปรกอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้ ังทํา
ใหผิวมีความขรุขระพอเหมาะ ชวยในการยึดเกาะของฟลมสีเปนอยางดี การพนขัดสามารถทําได
อยางรวดเร็วจึงใชกับการเตรียมพื้นผิวขนาดใหญ วัสดุที่นํามาใชเปนตัวขัดมีหลายชนิด เชน ผง
โลหะ ทราย อลูมิเนียม ออกไซด การพนขัดมือ 3 วิธี คือ การพนขัดแหง (Dry Blasting) การ
พนขัดเปยก (Wet Blasting) และการพนขัดสุญญากาศ (Vacuum Blasting) สําหรับผิวโลหะใหมที่
จะทาสีเปนครัง้ แรก ถาพนขัดจนผิวเหล็กเปนสีเงิน (White metal) และเลือกใชสที ี่มีคุณภาพดี จะ
ทําใหสามารถปองกันการผุกรอนของเนื้อเหล็กไดนานกวา 10 ป
สําหรับการพนทรายนั้นตองพยายามหลีกเลี่ยงการใชเม็ดทรายที่หยาบเกินไป
ควรใช
กรวดทรายที่ผานตาตะแกรงขนาด 18 - 40 เมช ( mesh ) จะทําใหไดลักษณะพื้นผิวที่มีความหยาบ
ระหวาง 2 - 2 ½ มิลล (50 - 63 ไมครอน) การพนทรายจะตองปฏิบัตติ ามลําดับตอไปนี้
ก. กอนทําการพนทรายใหกําจัดคราบ น้าํ มัน ไขมัน เกลือ ออกใหหมด
ข. ใหพนทรายจนไดเกรดใด เกรดหนึ่งทีต่ องการ
ค. หลังจากการพนทรายแลว
ใหขจัดทรายฝุน ละออง ออกใหหมดดวยเครือ่ งดูดฝุน
เครื่องเปาลม (สะอาดและแหง) หรือแปรงสะอาด
ง. ทาสีโดยเร็วที่สุดที่จะทําไดกอนที่ผวิ พืน้ ที่สะอาดจะมีวัตถุอื่นมาจับใหสกปรก หรือเริ่ม
เกิดสนิมใหม นอกจากการเตรียมพื้นผิวเหล็กทั้ง 4 วิธีนี้แลว ยังมีวธิ ีเตรียมพื้นผิวแบบอื่น ๆ อีก
ไดแก Flame Cleaning , Acid Pickling ซึ่งจะไมกลาวถึงในรายละเอียด เนื่องจากไมเหมาะที่จะใช
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กับเรือ การเตรียมพื้นผิวทัง้ หมดที่กลาวมาใหไดมาตรฐานไดมกี ารจัดทําเปนรูปถายมาตรฐานสําหรับ
ใชเปรียบเทียบ โดยหนวยงานตาง ๆ ดังตาราง
ตารางเปรียบเทียบการเตรียมพื้นผิวมาตรฐานตาง ๆ
คุณลักษณะเฉพาะ
(specification)
SSPC - SP1

SSPC - SP2
SSPC - SP3
SSPC - SP4
SSPC - SP5
SSPC - SP6
SSPC - SP7
SSPC - SP8
SSPC - SP9
SSPC - SP10

SSPC =
SP
=
NACE =

วิธี
อุปกรณและวัสดุในการเตรียมพื้นผิว
( Method )
Solvent Cleaning สารละลาย, (Solvent), สารทําความ
สะอาด (Cleaning agent), ไอน้ํา
( Stream )
Hand Tool Cleaning คอนมือ, เหล็กขูดสนิม, กระดาษทราย
Power Tool Cleaning เครื่องขัดไฟฟา, ปนขัดสนิม
(Needle gun)
Flame Cleaning
Oxyacetylene Flame
White Metal
ทราย, Grit, Shot
Blast Cleaning
Commercial
ทราย, Grit, Shot
Blast Cleaning
Brush - off
ทราย, Grit, Shot
Blast Cleaning
Pickling
กรด (Acid), เบส (Alkali )
Weathering Followed ทราย, Grit, Shot
By Blast Cleaning
Near – White
ทราย, Grit, Shot
Blast Cleaning

NACE
-

-

-

St 2
St 3

No.1
No.3

Sa 3
(ดีที่สุด)
Sa 2

No.4

Sa 1

-

-

No.2

Sa 2 ½
(นิยมที่สุด)

Steel Structures Painting Council
Surface Preparation
The National Association of Corrosion Engineers

การเตรียมพื้นผิวอลูมิเนียม
การเตรียมพื้นผิวอลูมิเนียมก็มีความสําคัญมาก ถึงแมอลูมิเนียมจะไมเปนสนิมแบบเหล็ก แต
เนื่องจากการยึดเกาะของสีบนผิวอลูมิเนียมเกิดไดไมดีเทากับเหล็ก ดังนั้นเมื่อทําความสะอาดกําจัดขี้
เกลือ คราบน้ํามัน ไขมัน และความสกปรกตาง ๆ ออกหมดแลว โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมตามที่ได
อธิบายมาแลวในการเตรียมพื้นผิวเหล็กจะตองใชสีรองพื้นเตรียมพืน้ ผิว (Wash Primer) พนลงบาง ๆ
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(ความหนาประมาณ 0.0005 นิว้ หรือ 13 ไมโครเมตร) ซึ่งสีชนิดนี้มีกรดฟอสฟอริค ( Phosphoric
Acid) เปนองคประกอบ มันจะไปกัดผิวอลูมิเนียมเกิดเปนฟลมบาง ๆ ของสารประกอบที่ชว ยใหสียึด
เกาะไดดีขึ้น การใชสีจึงตองระวังไมพนจนหนาไปเพราะกรดจะไปทําใหเกิดความเสียหารไดสําหรับ
ในการซอมทําสีถาไมมีสีรองพื้นเตรียมพื้นผิวหรือถาใชแลวจะไปทําอันตรายกับอุปกรณที่อยูใ กลเคียง
ก็อาจเตรียมพืน้ ผิวโดยขัดดวยผาทรายชนิดละเอียด เพื่อใหผิวอลูมิเนียมขรุขระจะชวยใหการยึดเกาะ
ของสีดีขึ้น
การเตรียมพื้นผิวไม
ผิวไมจะมีลักษณะเปนรูพรุนขนาดเล็กมาก ซึ่งสิ่งสกปรกตาง ๆ จะไปติดอยู ยากตอการกําจัด
ดังนั้นหลังจากทําความสะอาดเทาที่สามารถทําไดแลว โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมตามที่ไดอธิบายมาแลว
ในการเตรียมพื้นผิวเหล็กจะตองใชสารอุด (Sealer) พนหรือทาจนเต็มรูพรุน จากนัน้ ขัดสวนเกินออก
จนไดผวิ เรียบกอนลงสี สารอุดนอกจากจะชวยปดทับสิง่ สกปรกแลว ยังชวยลดการสิ้นเปลืองของสี
ไดเปนอยางดี สิ่งสําคัญที่ตองระวังในการทาสีไมคือ ความชื้นของไมถาไมมีความชื้นสูง (เกิน 10
เปอรเซ็นต) มันจะทําใหสีโปงพองไดในภายหลัง
ขอควรระวังในการเตรียมพืน้ ผิว
1. กอนเตรียมพื้นผิวจะตองสํารวจสภาพของผิวกอน เพื่อเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมโดย
จะตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานและอุปกรณที่อยูใกลเคียง ซึ่งอาจจะเกิดเสียหายขึ้นได
จากผงฝุนตลอดจนไอระเหยของสารเคมีที่เกิดจากการเตรียมพื้นผิว
2. น้ํายาลางทําความสะอาดตองใชตามวิธีที่ถูกตองหรือตามที่ผูมีความรูแนะนํามา หามใช
กรดหรือดางอยางแรง
3. บริเวณที่อาบหรือชุบ สังกะสี ทอง ทองเหลือง ทองแดง นิเกิล อลูมิเนียมและเหล็กกลา
ที่ไมเปนสนิม ( Corrosion Resisting Steel ) หามขัดดวยผาทรายหรือการพนขัด ยกเวนเมื่อไดรับ
คําแนะนําจากผูมีความรูใหทาํ
4. อยาพยายามลอกสีเกาออกจากเครื่องไฟฟา สายไฟฟา สวนประกอบของแผงควบคุมและ
แผงไฟฟา เพราะไมมวี ิธีใด ๆ ที่จะลอดสีออกจากสายไฟฟาโดยไมทําใหฉนวนสายไฟฟาชํารุด
เสียหาย
5. ขณะกําลังลอกสีเกาออกจากโครงสรางตัวเรือ ตองคลุมเครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องยนต
ไฟฟา และเครื่องควบคุมตาง ๆ และหลังจากทาสีใหมแลวตองขจัดฝุนออกใหหมด (ควรใช
เครื่องดูดฝุน)
6. การเตรียมผิวไมหรืออลูมิเนียมตองระวังไมกระทํารุนแรง เพราะผิวของมันไมแข็งมากอาจ
ทะลุหรือสีกรอนจนเสียหายไดงาย
7. พื้นผิวที่เตรียมไวแลวตองรีบลงสีใหเร็วที่สุด กอนทีจ่ ะเกิดสนิมหรือสิ่งสกปรกตาง ๆ เขา
มาเกาะ
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ภาพแสดงพื้นผิวที่เตรียมไวแลวระดับตาง ๆ

การเตรียมสี
กอนเปดกระปองสีจะตองอานฉลากที่ขางกระปองเสียกอนเพื่อใหแนใจวาเปนสีที่ตองการ
จะใชนอกจากนี้ฉลากยังบอกวิธีการใชตลอดจนขอควรระวังตาง ๆ
อันจะเปนประโยชนตอผูใช
จากนั้นจึงเช็ดปดฝุนผงตลอดจนสิ่งสกปรกตาง ๆ ออกจากฝากระปองใหหมด
1. สีที่ไมมีสวนผสมแยกจากกับสีที่ผสมเสร็จ (Read – Mixed Paint )
1.1 ถาเปนสีที่ผลิตมาใหม ๆ สีจะอยูในสภาพดี คนงาย ไมจบั ตัวเปนฝา หรือนอนกน
เมื่อเปดกระปองแลวใหใชใบพายที่สะอาดคนจนเปนเนือ้ เดียวกัน
จากนั้นถาจําเปนใหกรองผาน
ตะแกรงละเอียด หรือผากรองแลวจึงนําไปใช
1.2 สําหรับสีที่เก็บไวนานแลว สีอาจนอนกน จับตัวเปนกอนหรือเปนฝา เมื่อเปด
กระปองแลวใหคอย ๆ เลาะตัดสวนที่เปนฝาออกทิ้งใหหมด จากนัน้ ใชใบพายทีส่ ะอาดลองคนดู ถา
ไมนอนกนหรือจับตัวกันมากนักก็ใหคนตอจนเปนเนื้อเดียว
แตถานอนกนมากใหเทของเหลว
สวนบนออกใสภาชนะที่สะอาดแลวใชใบพายกวนบดสวนที่นอนกนใหแตกตัวออก โดยกวนบดไป
กับขางกระปองจนกระจายตัวออกหมด จึงเทสวนของเหลวคืน คนตอจนเปนเนื้อเดียว ถาสีมีความ
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หนืดสูงเกินไปใหผสมทินเนอรที่ใชผสมสีนั้นลงไปจนไดความหนืดพอเหมาะ
จากนัน้ กรองผาน
ตะแกรงละเอียดหรือผากรองกอนนําไปใช
2. สีที่มีสวนผสมแยกจากกัน
2.1 สีชนิดนี้มีสวนผสม 2 หรือ 3 สวนผสมกัน เชน สีอีพอกซี่ กอนอื่นจะตองกวน
สวน เอ (หรือสวนที่มีผงสีอยูดวย) ใหสีเขากันเสียกอน แลวจึงคอย ๆ ผสมสวน บี หรือ ซี ( สวน
ที่เปนของเหลวใสซึ่งเปนตัวทําใหสีแข็งตัว) ลงไปทีละนอย แลวกวนใหเขากันใหดีทงิ้ ไวประมาณ 1
ชม. กอนนําไปใชงาน
2.2 สีที่ผสมแลวตองนําไปใชภายในเวลาอายุการใชงาน (ยอดใช) เชน สีชนิดนี้มีอายุ
การใชงาน 8 ชม. หมายถึง ใหใชสีนใี้ หหมดภายใน 8 ชม.
2.3 การที่จะผสมสีนําไปใชงานนั้น
ตองประมาณสีกบั ชิน้ งานเสียกอนวาจะใชสี
ประมาณเทาใดก็ใหผสมสีไปใชใหพอดีกบั งาน เพราะสีชนิดนี้เมื่อผสมไปใชงานแลวไมหมด สีที่
เหลือจะเสีย
2.4 การผสมสีตองใชอัตราสวนที่แนนอน ตามที่ผูผลิตกําหนด
3. ลักษณะของสีผิดปกติ
เมื่อเปดกระปองสีแลวตรวจดูถามีลักษณะผิดปกติตอไปนี้เกิดขึ้นไมควรนํามาใช ไดแก
3.1 การขนแข็ง
3.2 การจับเปนกอนเปนปริมาณมากไมสามารถคนใหกระจายออกได
3.3 การเปนวุน
3.4 การเปนเม็ดปริมาณมาก
3.5 มีกลิ่นที่เกิดจากการบูดเนา
3.6 มีฟองกาซเกิดขึ้นมากผิดปกติ
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บทที่ 5
เทคนิคการพนและทาสี
สีเปนสวนประกอบที่สําคัญในการตกแตง โดยทําใหโลหะหรือชิ้นงานมีความสวยงาม
และทนทานสีที่ใชงานมีมากมายหลายชนิดแลวแตวัตถุประสงคและชนิดของงาน สีที่จะนํามาใชกับ
เรือของราชนาวีไทยนั้น จําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะตองเปนสีทาเรือที่มีคุณภาพสูง สามารถปองกันการผุ
กรอนของเรือ อันเนื่องมาจากการสัมผัสกับน้ําทะเลและมลภาวะทีจ่ ะทําใหเกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับ
พื้นผิวโลหะ ซึ่งจะเปนตนเหตุของความเสียหายที่เกิดขึน้ ดังนั้นเพื่อใหสีสามารถอนุรักษผิววัสดุใหคง
สภาพที่ดีและใชงานไปไดนาน จึงควรปฏิบัติใหถูกตองตามเทคนิคการพนและทาสี
การพนสี การที่จะพนสีงานไดสวยงามและประหยัดสีนั้น ขึ้นอยูกับหลักการหลาย
ประการ เชน การเลือกใชเครื่องพนและสวนประกอบของเครื่องพนที่ถูกตอง ไดแก ปนพน หัวพน
และองศาของหัวพนใหเหมาะสมกับชิ้นงาน และยังขึ้นกับความขนเหลวของสีที่จะพน หัวพนเพียง
หัวเดียวไมสามารถใชพนสีไดทุกชนิด ฉะนั้นควรเลือกหัวพนในขนาดตาง ๆ ไวใชใหเหมาะสมกับ
งานและสีที่ใช ตลอดจนจะตองศึกษาหลักการเคลื่อนปนพนสีไปในลักษณะที่ถูกตอง จึงทําใหการ
พนสีประสพผลสําเร็จไดดี
1. การจับปน การจับปนพนสีก็เปนสวนประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในการใชปนพนสี
คือจะตองจับใหปนพนสีตั้งฉากและขนานกับผิวงานทีจ่ ะพนตลอดเวลา
ในการพนสีถาจับปนไม
ถูกตองใหสีทพี่ นนั้นเกาะจับงานไมเทากัน
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2. การเหนีย่ วไก ไกปนเปนตัวคุมการทํางานของปนพนสี ซึ่งถูกควบคุมโดยผูพน ผู
พน ผูพนสีควรศึกษาวิธีเหนีย่ วไกกับการเคลื่อนปนแตละครั้ง ควรดําเนินการดังนี้
2.1 เคลื่อนปนพนสีกอ นแลวจึงเหนีย่ วไก
ยิ่งกลไกลึกเทาใดสียิ่งออกมากขึ้น
เทานั้น และตองปลอยไกปนพนสีกอนหยุดเคลื่อนปน มิฉะนั้นจะทําใหสีพน ออกมามากในชวงตน
และชวงสุดทาย
2.2 ไกปนพนสีระบบใชลมอัดจะมีชว งทํางานอยู 2 ระบบ ระยะแรกในการเหนี่ยว
ไกเขาจะเปนการเปดวาลวลม สวนระยะที่สอง ในการเหนีย่ วไกลงไปจะเปนการเปดวาลวสี ซึง่ จะมี
ทั้งสีและลมพนออกมา การเปดสีมากนอยเพียงใดยอมขึน้ อยูกับการปรับที่ตัวควบคุม และการเหนี่ยว
ไกทุกครั้งควรสุดระยะไกที่ตงั้ ไว

3. การทดสอบฝอยสีกอนทําการพน กระทําโดยทดลองพนแลวตรวจดูขนาดของฝอยสี
วาถูกตองหรือไม ถาฝอยสีหยาบสีหนาเกินไปใหเพิ่มความดันอากาศ ถาฝอยสีละเอียดหรือบาง
เกินไปใหลดความดันอากาศหรือปรับแตงตัวควบคุมการจายสีมากขึ้น
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4. การเคลื่อนปนพนสี การเคลื่อนปนที่จะพนสีใหตั้งฉากและขนานกับผิวงานที่จะพน
ระยะหางของปนพนสีจะตองสัมพันธกับความเร็วในการเคลื่อนปนพนสี ผูที่ทําการพนจะตองกําหนด
เองโดยมีหลักอยูวา ในการพนสีควรเคลื่อนปนดวยความเร็วที่สม่ําเสมอ เพื่อใหฟลมสีมีความหนา
พอเหมาะ ถาถือปนใกลกบั งานมากปริมาณของสีที่เกาะบนงานจะเพิม่ ขึ้นจะตองเคลื่อนปนใหเร็วขึ้น
เพื่อปองกันสียอ ย ถาถือปนหางจากงานมากละอองสีจะฟุงกระจาย ทําใหเกิดการสูญเสียสีไปโดยเปลา
ประโยชน ขณะเวลาเคลื่อนมือไปทั้งแขน อยาขยับแตเฉพาะ ตามรูป

ขอแนะนําในการพนสีทุกครั้งในการปฏิบัติใหถูกตอง อยาถือปนพนสีเปนวงโคง เพราะ
สวนโคงจะทําใหสีเกาะผิวไมสม่ําเสมอตามรูป
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4.1 การเคลื่อนปนพนสี ถาผูพนถนัดมือขวาใหผพู นสีเริม่ ตนจากซายไปขวา

4.2 ถาผูพนถนัดมือซาย ในการเคลื่อนปนพนสีจะตองเริม่ จากขวาไปซาย

4.3 การเคลื่อนปนพนสีควรเปนแนวตรง

และเคลื่อนที่ไปมาขนานกับชิ้นงาน
ตลอดเวลาไมควรสายหรือตวัดปนพนใหเปนสวนโคง เพราะจะทําใหสีเกาะงานไมเทากัน ซึ่งเกิดจาก
ความผิดพลาดในการเคลื่อนปนพนสี
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4.4 การเคลื่อนปนพนสีแตละครั้งควรใหรูปรางของสีทับกันครึ่งตอครึ่งทุกครั้งไป (50 %)

การพนงานแบบตาง ๆ
1. การพนงานที่ยาว สําหรับชิ้นงานที่ยาวอาจจะมีการพนตามแนวขวางก็ได แตผูพน สีนิยม
การพนแบบแนวยาว เพราะการพนสะดวกกวา ถางานพนยาวมมากควรแบงการพนออกเปนชวง ๆ
แตละชวงควรมีความยาวในการพนสีอยูระหวาง 18‘’ - 36 “ ระยะการพนทับกัน 50 % และควรพน
ชวงที่กําหนดไวใหเสร็จกอน จากนัน้ จึงพนชวงตอไป
ใหมกี ารพนทับแตละชวงมีความยาว
ประมาณ 4 “
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2. การพนงานตามขอบและมุม การพนงานตามขอบและมุม ควรจับปนพนสีใหเอียงเปนมุม
45 ° กับขอบงานที่จะพนโดยมีชวงจุดทีจ่ ะพนที่ขอบมุมเทานั้น และทําการพนเสร็จเรียบรอยฟลมสี
จะตองติดของมุมทั้ง 2 ดาน

3. การพนงานกลม ๆ การพนงานกลมหรืองานที่เปนทรงกระบอก ถาเปนงานขนาดเล็ก ๆ
ใหพนตามแนวดิ่ง 3 - 4 เที่ยวใหครอบคลุมงานใหทวั่ ถึงแตถาเปนงานทรางกลมขนาดใหญใหพน ตาม
แนวนอนโดยแบงการพนเปนชวง ๆ

การปรับปนพนสี
สีที่พนออกมาจากปนจะดีหรือไมจะขึ้นอยูก ับองคประกอบที่เปนหลัก 3 ประการ ไดแก
ปริมาณอากาศอัดที่ทําใหสีแตกตัวเปนฝอยละออง
และความกวางของรูปแบบของละอองสีที่พน
โดยทั่วไปปนพนสีจะมีที่ปรับอยู 3 ตําแหนง มีลักษณะเปนทั้งนอตและลูกบิดหมุนปรับอยูที่ไกปน
และทางดานทายของตัวปน ดังรูปที่ 12 โดยลูกบิด E จะทําหนาที่ในการปรับปริมาณการจายสี
นอต F จะทําหนาที่ในการปรับแรงดันของอากาศอัดทีไ่ หลเขาสูตัวปน สวนลูกบิด G จะทําหนาที่
ในการปรับความกวางของรูปแบบของละอองสีที่พน
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รูปที่ 12 แสดงสวนประกอบที่สําคัญของปนพนสี
อยางไรก็ตาม กอนการปรับแตงปนพนสี ตัวปนจะตองไดรับการทําความสะอาด
มาแลวเปนอยางดีจุดตอตาง ๆ จะตองไดรับการตรวจสอบวาไมมีรอยรั่วใด ๆ เกิดขึ้น สีที่ใชในการ
ทดสอบจะตองเปนชนิดเดียวกันกับสีที่จะใชพนจริง และจะตองผสมกับตัวทําละลายในสัดสวนที่
ถูกตองตามชนิดของสีที่จะพนดวยเชนกัน
ลําดับขั้นในการปรับแตงปนพนสี (ดูรูปที่ 12)
1. ปรับปริมาณการจายสีที่ ลูกบิด E โดยในขั้นแรกใหปด ลิ้นอากาศที่ นอต F กอน
จากนั้นถือเปนใหขนานกับพืน้ แลวหมุนลูกบิด E ใหเปดสุดแลวเหนี่ยวไกปน ขณะนีจ้ ะมีสีพุงเปน
ทางยาวออกมาจากหัวจายสี จากนั้นคอย ๆ หมุนลูกบิด E กลับจนกระทั่งลําลําสีเริ่มโคงตกลงสูพื้น
หางจากหัวพนประมาณ 3 ฟุต จึงหยุด แรงดันที่ใชในการขับสีออกจากหัวจายสีในขณะนี้สําหรับสี
ทั่ว ๆ ไปมีความหนืดตามปกติไมควรจะเกิน 18 ปอนด ตอ ตร.นิ้ว ถาเกินกวานี้กใ็ หเปลี่ยนไปใชหัว
จายสีที่มีรูโตขึ้น สิง่ สําคัญ : แรงดันทีใ่ ชในการขับสีที่เหมาะสมที่สุดควรจะเปนแรงดันที่ต่ําที่สุด ที่
ลําสีจะตกลงสูพื้นหางจากหัวพนประมาณ 3 ฟุตเทานั้น
2. ปรับแรงดันของอากาศทีน่ อต F ใหมแี รงดันต่ําที่สดุ ที่สามารถจะทําใหสีแตกตัวเปนฝอย
ละอองไดอยางถูกตอง สําหรับสีทั่ว ๆ ไปใหเริ่มทีแ่ รงดันประมาณ 25 ปอนด ตอ ตร.นิ้ว แลว
ปรับขึ้นครั้งละ 10 ปอนด จนกระทั่งไดละอองสีที่ถูกตองตามตองการ สําหรับสีแลคเกอร สียอม
และสีอื่น ๆ ที่มีความหนืดอยูในระดับเดียวกันใหเริ่มทีแ่ รงดันประมาณ 10 ปอนด ตอ ตร.นิ้ว
3. ปรับความกวางของรูปแบบของละอองสีที่พนที่ลูกบิด G ตามปกติรูปแบบของละอองสี
ที่ถูกตองจะมีลักษณะเปนรูปวงรี และละอองสีที่พนจะเปยกอยางสม่ําเสมอโดยตลอดทั้งรูป
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สาเหตุและวิธีแกไข รูปแบบของละอองสีที่บกพรอง
ปญหาสวนใหญที่พบเห็นกันมากที่สุดกับปนพนสี ไดแก การรั่วไหลของอากาศและสี
ที่ตัวปน โดยมีสาเหตุดังตอไปนี้
ลักษณะที่ปรากฏ
สีรั่วที่นอตอัดประเก็นเข็ม
ปรับปริมาณสี

สาเหตุ
เกิดจากการอัดประเก็นไมแนน
หรือปะเก็นแข็งตัว

วิธีแกไข
อัดปะเก็นใหมใหแนนหรือคลาย
นอตออกแลวใชน้ํามันหลอลื่น
แบบใสหยอดลงไปที่ปะเก็น
2 - 3 หยด แลวอัดใหมใหแนน
1. ทําความสะอาดกานหรือบาลิ้น
1. มีสิ่งแปลกปลอมอยูบนกานหรือ
ลมหรืออากาศรั่วออก
อากาศ
บนบาลิ้นอากาศ
จากปลาย
2. เปลี่ยนสปริงอากาศใหม
(หัวพนแบบลมผานไมตลอด) 2. สปริงลิ้นอากาศหัก
3. เปลี่ยนปะเก็นลิ้นอากาศใหม
3. อัดปะเก็นแนนมากเกินไป
แลวอัดใหแนน
4. กานลิ้นอากาศคด
5. สวนประกอบของลิ้นอากาศหลวม 4. เปลี่ยนลิ้นอากาศใหม
หรือปะเก็นชํารุด
5. เปลี่ยนสวนประกอบของ
ลิ้นอากาศใหมหรือเปลี่ยน
ปะเก็นใหม
สีรั่วที่ปลายหัวพน
1. เข็มปรับปริมาณสี หรือหัวจายสี 1. เปลี่ยนเข็มปรับปริมาณสีและ
หัวจายสีใหมทั้งชุด
สึก หรือชํารุด
2. ลางทําความสะอาดบารับเข็ม
2. มีสิ่งสกปรกอยูที่บารับเข็มปรับ
ปริมาณสี
ปรับปริมาณสี
3. อัดนอตเข็มปรับปริมาณสี
3. เปลี่ยนปะเก็นและอัดนอต
ปรับแนนมากเกินไป
เข็มปรับปริมาณสีใหมใหแนน
4. สปริงเข็มปรับปริมาณสีหัก
4. .เปลี่ยนสปริงเข็มปรับปริมาณสีใหม
5. เข็มปรับปริมาณสีผิดขนาด
5. เปลี่ยนเข็มปรับปริมาณสีและ
หัวจายสีใหมทั้งชุด
สีที่พนออกมาไมตอเนื่อง
1. มีอากาศรั่วเขาสูชองทางเดินของสี 1. หาจุดรั่วแลวทําการแกไข
2. เพิ่มปริมาณของสีที่จะพนใหมากขึ้น
(มีการสะดุดระหวางการพน ) 2. สีมีนอย
3. ทอดูดสีหลวมหรือแตกราว
3. กวดทอดูดสีใหแนนหรือเปลี่ยนใหม
4. หัวจายสีหลวม
4. กวดหัวจายสีใหแนน
5. นอตอัดปะเก็นหัวจายสีหลวม หรือ 5. กวดนอตอัดปะเก็นหัวจายสีใหแนน
ปะเก็นสึก
หรือเปลี่ยนปะเก็นใหม
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สําหรับความผิดปกติของรูปแบบของละอองสีที่พน ที่พบเห็นกันโดยทั่วไป มีดังนี้
ลักษณะที่ปรากฏ
ละอองสีเปนรูปพระจันทร
เสี้ยว

สาเหตุ
วิธีแกไข
มีละอองสีอุดตันที่รูหัวลม ( A ) ถอดหัวลมออกลางดวยทินเนอร
หามใชลวดแยงรูหัวลมเพราะ
อาจทําใหเกิดการชํารุดได

ละอองสีเปนรูปพระจันทรเสี้ยว
แตหนักทางดานใดดานหนึ่ง
(สวนใหญจะหนักทางดานบน
หรือทางดานลาง )

1. มีละอองสีแหงติดอยูก ับ
ปลายหัวจายสีดานนอกที่
ตําแหนง (B)
2. หัวลมหลวม
3. หัวจายสีหรือปลายเข็มปรับ
ปริมาณสีคด

1. ถอดหัวลมออกแลวใชเศษผา
ชุบทินเนอรเช็ดที่หัวจายสีให
สะอาด
2. กวดหัวลมใหแนน
3. เปลี่ยนหัวจายสีและเข็มปรับ
ปริมาณสีใหมทั้งชุด

ละอองสีคอดตรงกลาง
(หนักทางดานบนและ
ดานลาง)

1. แรงดันของอากาศที่ทําใหสี
แตกตัวสูงเกินไป
2. สีจางแตพยายามที่จะปรับ
รูปแบบของละอองสีที่พนให
กวางเกินไป
3. แรงดันของสีต่ําเกินไป

1. ลดแรงดันของอากาศลง
2. ปรับลูกบิดควบคุมการจายสี
ใหจายมากขึ้น (บิดมาทางซาย)
และปรับลูกบิดควบคุมความ
กวางของรูปแบบละอองสีให
แคบลง (บิดไปทางขวา)
3. เพิ่มแรงดันของสีใหสูงขึ้น
ตามความเหมาะสม
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ลักษณะที่ปรากฏ
ละอองสีแตกกระจาย

สาเหตุ
1. ปะเก็นเข็มปรับปริมาณสี
แหงตัวหรือชํารุดทําใหอากาศ
รั่วเขาสูชองทางเดินของสี

วิธีแกไข
1. คลายนอต (E) ออก แลวใช
น้ํามันหลอลื่นแบบใสหยอดที่
ปะเก็น 2 – 3 แลวหมุนนอต
ใหแนนดวยมือ กรณีปะเก็น
ชํารุดใหเปลี่ยนใหม
2. มีสิ่งสกปรกที่บารับเข็มปรับ 2. ถอดหัวจายสี (F) ออกทํา
ปริมาณสี
ความสะอาดแลวใสกลับที่เดิม
3. นอตที่ปลายทอดูดสี (E) หรือ 3. กวดนอตใหแนนหรือเปลี่ยน
ทอสีหลวมหรือชํารุด
นอตใหม

ละอองสีหนักตรงกลาง

1. แรงดันของอากาศที่ทําใหสี
แตกตัวต่ําเกินไป
2. สีที่จัดสงเขาสูตัวปนมาก
เกินไป

1. เพิ่มแรงดันของอากาศที่ทํา
ใหสีแตกตัวใหสูงขึ้น
2. ลดแรงดันทีข่ ับสีเขาสูตัวปน
ใหต่ําลง หรือใชหัวจายสีที่มรี ู
เล็กลง

การทาสี เพื่อใหสีที่ทาคงสภาพที่ดีใชงานไปไดนานป ควรปฏิบัติใหถูกตอง ตามหลักการ
ทาสีดังตอไปนี้
1. การเตรียมพื้นผิวที่ทา ไมวาจะเปนพืน้ ผิวปูน ไม หรือโลหะก็ตาม ตองเตรียมพื้นผิวให
แหงและสะอาด ปราศจากฝุน สนิมและไมมีคราบน้ํามัน ไขมัน ตกคางอยู
2. วิธีการทาสี ตองปฏิบัติตามวิธีการทาสี หรือตามคําแนะนําใหการใชสี ผนวก ค.
แปรงทาสี เปนเครื่องมือชนิดหนึ่งของชางสีสําหรับใชงาน ถาเปนแปรงใหมกอนจะใชงาน
จงแตงใหอยูใ นสภาพที่จะใชงานได กอนใชควรทําความสะอาดเสียกอนเพื่อขจัดผงฝุนละอองตาง ๆ
และเมื่อลางหรือแชน้ํามันแลว กอนใชงานครั้งตอไปใหบีบเอาน้ํามันออก

แปรงทาสีที่ใชทั่วไป มี ชนิดแบน และ ชนิดกลม
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วิธีจับแปรง เพื่อใหมกี ารบังคับแปรงไดดเี หมาะสมกับการทาสีตามลักษณะตาง ๆ ควรแบง
วิธีการจับแปรง เปน 2 วิธี
1. การจับใหใชปลายนิ้วจับเบา ๆ ตรงปลอกโลหะ ตามกึ่งกลางของดาม สวนของดามที่
เหลือใหอยูระหวางหัวแมมอื กับนิ้วชี้
2. การจับโดยการจับดามแปรงใหแนน หัวแมมืออยูที่โคนดามตอนโคง การจับแปรงตามวิธี
นี้เหมาะกับการทาสีตอนที่อยูสูงเหนือศีรษะ

วิธีจุมสีที่ถูกตอง การทาสีทุกครั้งโดยการใชแปรง การจุมแปรงลงในกระปองสีก็มีสวนสําคัญ
ควรปฏิบัติใหถูกตองดังนี้
1. อยาจุมแปรงลงในกระปองสีเกินกวาครึ่งของความยาวของขนแปรง
2. การจุมแปรงที่เหมาะสมควรจุมเพียง 1 ใน 3 ของขนแปรง
3. การจุมลึกเกินไปจะทําใหสีเกาะทีฐ่ านของแปรงทําใหจับเปนกอนไหลยอยได
4. การปาดแปรงทาสีที่ติดมากเกินไปใหปาดแปรงกับขางกระปองภายใน อยาปาดที่ขอบ
ปากกระปอง
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วิธีปาดแปรง ในการจุมแปรงทาสีลงในถังสี ระวังอยาปาดแปรงกับขอบถัง ควรปาดแปรง
กับขางถัง (ภายใน) เพื่อใหสวนที่โชกสีเกินไปไหลออกเสียบาง และควรจุมแปรงลงไปประมาณ 1
ใน 3 ของขนแปรง
สวนการปาดแปรงกับขางถังก็ควรปาดใหอยูในที่เดียวกัน อยายายทีห่ ลายแหงจะทําใหสีจับ
เปนคราบไปรอง ๆ กระปอง ทําใหเปอนมือ และเสียเวลาเช็ดหรือลางมือบอย ๆ

การทาสีที่ถูกตอง ถาทําไดใหทาตามทางยาว โดยจังหวะสม่ําเสมอแลวทากลับเพื่อใชขน
แปรงทั้ง 2 หนาไดอยางเต็มที่ จงจําไวอยากดแปรงใหหนักเพราะสีสวนมากไหลมาที่ปลายแปรง
ขณะที่งอตัว ตามธรรมดาแปรงที่จุมสีมาก จะทาไดงาย จุมติดเพียงเล็กนอยจะทาไดชาและเสียเวลา
ตองจุมสีบอย ๆ

การทาสีตามแนวนอน

56

การทาสีตามแนวตั้ง

ขอควรระวังในการทาสี
1. ไมควรทาสีกับพื้นที่ชื้นหรือมีละอองน้ําติดอยู
2. ไมควรทาสีครั้งตอไปในเมื่อสีที่ทาครั้งแรกยังไมแหง
3. ไมควรทาสีบนพื้นที่ที่มฝี ุนละออง
4. สีผสมหรือกรองแลวตองปดใหสนิทเพือ่ ปองกันฝุนละอองและผงตาง ๆ
5. สีที่ทา ถาใชไมหมดใหใชน้ํามันผสมหลอหนาไวใหทั่ว และปดฝาใหสนิทเพื่อกันหนาสีแหง
เปนฝา
6. กอนที่จะแบงสีเอาไปใชตองคนสีใหทวั่ ถึงกนกระปองทุกครั้ง
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บทที่ 6
ปจจัยที่มผี ลตอคุณภาพของสีในการใชงาน
โดยทั่วไปแลวปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของสี สามารถแบงออกพิจารณาไดดังนี้
1. สูตรของการผลิต
เริ่มตั้งแตการคิดคนสูตรที่จะใชสําหรับการผลิตสีก็จะตองระบุถึง
ความตองการ ในคุณภาพระดับหนึ่ง ซึ่งจะสามารถแปรเปลี่ยนไปไดตามปริมาณและคุณภาพของ
สวนผสมตาง ๆ
วัตถุดิบที่ใชจะตองมีคุณลักษณะและปริมาณตรงตามที่ไดกําหนดไวใน
2. วัตถุดิบที่ใช
ขั้นตอนการกําหนดสูตรของการผลิตสี ทั้งนี้เพื่อใหไดคณ
ุ ภาพตามเปาหมาย ตัวอยางของขอผิดพลาด
ไดแก วัตถุดบิ ที่ใชมีการเสือ่ มสภาพเกิดขึน้ หรือมีความบริสุทธิ์ไมเพียงพอตามที่ตองการ
3. วิธีการผลิต ในความเปนจริงแลว วิธีการผลิตสีซึ่งมีขั้นตอนตาง ๆ มากมายนัน้ นับเปน
ศิลปอยางหนึ่งในขบวนการอุตสาหกรรม ยกตัวอยางเชน ผูผลิตสี 2 ราย ที่มีสูตรของการผลิตและ
วัตถุดิบเหมือนกัน แตเมื่อใชขบวนการในการผลิตที่แตกตางกันก็อาจจะไดผลผลิตที่ไมเหมือนกัน
ดังนั้น วิธีการผลิตสีจึงนับเปนปจจัยอันหนึง่ ที่มีผลตอคุณภาพที่ตองการของสีได
4. การเก็บรักษา เนื่องจากสีเปนผลผลิตที่ไดจากการนําเอาสารเคมีหลาย ๆ ชนิดมาผสมกัน
ดังนั้นจึงมีโอกาสเปนไปไดที่สีนั้นจะมีการเสื่อมสภาพเนื่องจากตัวมันเอง ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี
ระหวางสารเคมีดวยกัน ทําใหคุณภาพทีต่ องการดอยลงไป หรือไมมีเหลืออยูเลยเมื่อเก็บไวนาน ๆ
นอกจากนั้นปจจัยอื่น ๆ ก็อาจมีผลตอสีได เชน ความรอน ฯลฯ อยางไรก็ตามการเก็บรักษาที่ถูกวิธี
นั้นสวนใหญจะถูกระบุไวแลวโดยผูผลิต
5. การเตรียมพื้นผิว เปนสิ่งสําคัญมากเพราะอายุการใชงานของสีจะนานหรือไมนนั้ ขึ้นอยู
กับพื้นผิววัสดุกอนทาสี สําหรับผิวเหล็ก โลหะ การเตรียมพื้นผิว มีตั้งแตขัดดวยกระดาษทราย
เครื่องขัด และพนทราย ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะของงานและระบบสีที่ใช สวนผิวคอนกรีตใหเตรียม
พื้นผิวโดยใชกรดเจือจางลาง เพื่อใหผวิ คอนกรีตเปนกลางเสียกอน จะทําใหการยึดเกาะของสีดมี าก
6. การเตรียมสีและการใชอุปกรณตาง ๆ จะตองเปนไปตามขอแนะนําที่ระบุไว โดย
บริษัทผูผลิตของทั้งสีและเครื่องมือเครื่องใชในการทาสี
7. ความหนาของฟลมสี ความหนาของฟลมสีเมื่อแหงมีความสําคัญตอการปองกันพื้นผิว ถา
อยูในสภาพแวดลอมปกติความหนาของฟลมสีควรอยูประมาณ 125 ไมครอน ถาอยูในสภาพมลภาวะ
ความหนาของฟลมสีอยางนอยประมาณ 250 ไมครอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะงานและชนิดของสี
ที่ใช
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8. สภาพสภาวะอากาศระหวางการใชสี สีจะตองทาบนพืน้ ผิวที่แหงสนิทในขณะอุณหภูมิ
ตามแตชนิดของสีที่กําหนด สีไมควรทาในขณะที่อากาศชื้น หรือหลังฝนตกใหม ๆ เพราะจะทําให
การยึดเกาะของสีไมดีและมีปญหาบนฟลม สีทีหลัง
9. เงื่อนไขสภาพแวดลอม อายุของสีขึ้นอยูก ับสภาพแวดลอมดวย เชน อยูในยาน
อุตสาหกรรม อยูใกลชายทะเล หรืออยูในสภาพแชน้ํา , เคมี , กรด , ดาง ฯลฯ
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บทที่ 7
การเสื่อมคุณภาพของฟลมสีในลักษณะตาง ๆ
ลักษณะความเสียหาย
1. สีหลุดลอน

สาเหตุ
1. ความชื้นใตฟลมสี

การปองกัน
1. แกไขมิใหความชื้น

การแกไข
- ขูดสีที่ลอนออกใหหมด

หลงเหลืออยูบนพื้นผิว

กอนลงรองพื้นและทาทับ
ใหม

2. การยืดหดตัวของพื้นผิว 2. ใชสีที่มีการขยายตัว
ใกลเคียงกับพื้นผิวที่จะทา
3. ทาสีบนพื้นผิวทีร่ วน
เปนฝุนผง

3. แกไขพื้นผิวใหหมด

4. ทาสีบนผิวที่มีคราบไข

สภาพเปนฝุนผงกอนทาสี
4. ลางผิวที่จะทาสีให

เกาะอยู

สะอาด

2. ผิวหนาหลุดเปนฝุน
(chalking)

1. นําสีที่ทาภายในมาใช
1. ใชสีใหถูกประเภท
ทาภายนอก
2. อายุของผิวสีนานเกินไป 2. ทาสีใหมตามระยะเวลา
ที่กําหนด
3. สภาพแวดลอมไม
3. ตรวจสอบสภาพแวดลอม
เหมาะสม
เพื่อหาระบบการทาสีที่
เหมาะสม

3. มีคราบคลายเกลือบน
ผิวที่ทาสี

- ความชื้นภายในซึมผาน
ผิวที่ทาสีออกมา

4. สีซีดหรือเปนรอยดาง

- ใชสีไมเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม
5. สีชั้นลางซึมขึ้นมาบนสี 1. ยางในเนื้อไม
ทับหนา

- ปองกันมิใหเกิดการซึม
ผานของความชื้น

- ปรึกษาเจาหนาที่ฝาย
เทคนิคกอนเลือกระบบสี
1. ปลอยใหพื้นผิวนั้นแหง
สนิทกอนทาสีทับหนาและ
ควรทาทับชั้นแรกดวยสีที่
ใชสําหรับปองกันสาเหตุนี้
เชน รองพื้นไมอลูมิเนียม

- เปนฝุนผงเล็กนอย ให
ลางดวยน้ําสะอาด หรือน้ํา
สบูเจือจาง จะชวยให
ผิวหนาของสีดูดีขึ้น
- ถาเปนฝุนมากถึงขนาด
ผิวหนาเริ่มลอกออกให
ขูดสีออกใหหมดและทา
สีใหม
- ขจัดคราบที่เกิดขึ้นออก
รอดูจนแนใจวาไมมีการ
ซึมออกมาอีก จึงทาสีทับ
ใหม
- ลอกฟลมสีเกาออก ทาสี
ใหมดวยระบบที่ถูกตอง
- ใหลอกสีทั้งหมดออก
และทาสีตามวิธีการที่
แนะนําไวในการปองกัน
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สาเหตุ
2. ทาสีบนผิวที่ทาไวดวย
สารประเภทยางมะตอย

การปองกัน
2. ไมควรทาสีทับบนสาร
ประเภทยางมะตอย แตถา
จําเปนใหลอกสารประเภท
ยางมะตอยออกใหหมด
ถาทําไมไดใหเคลือบทับ
ผิวหนาดวยสีรองพื้นให
สนิทกอนทาสีทับ

6. ฟลมสีหนาบางไมเทากัน

1. พื้นผิวสกปรก มีคราบ
ไขมันติดอยู

1. ลางผิวหนาใหสะอาด
- ปลอยใหฟลมสีแหงสนิท
ลางคราบไขมันที่ติดอยู
ขัดใหสม่ําเสมอ และทาสี
ออกใหหมด
ทับใหม
2. ขัดกระดาษทรายละเอียด
พอใหผิวมีรอยขยายขึ้น

2. ใชสีประเภทสีน้ําบน
พื้นที่เรียบเปนมัน
1. มีฝุนผงในบริเวณที่ทาสี

การแกไข

7. ฟลมสีมีลักษณะหยาบ
และขึ้นเม็ดเล็ก ๆ

1. ปองกันมิใหมีฝุนผงใน
บริเวณที่ทาสี
2. มีฝุนผงในแปรงที่ใช
2. ใชแปรงที่สะอาด
3. ผิวหนาของสีในกระปอง 3. ใหลอกฟลมแข็งที่ลอย
จับตัวเปนฝา (skinning)
หนาอยูออกทิ้งใหหมด
และกรองสีกอนใช

- ปลอยใหพื้นผิวทาสีแหง
สนิท ขัดจนเรียบ แลวทาสี
ใหมอีกครั้ง

8. ฟลมสีพอง (blistering)

1. ความชื้นหลงเหลืออยู
บนพื้นผิวระหวางทาสี

- ถาไมมากเกินไป ขูดสวน
ที่สีโปรงออกเตรียมพื้นผิว
ในจุดนั้น ๆ ใหม และทาสี
ใหมตามระบบเดิม
- ถาเสียหายมาก ขูดสี
ทั้งหมดออกเตรียมพื้นผิว
ใหม ทาสีใหมตามระบบ
ที่ถูกตอง

2. มีความชื้นจากภายใน
วัสดุที่ทาสีที่ไมสามารถ
ระเหยผานฟลมสีที่ทา
ทับไว
3. ทอนไมที่จะทาสีมี
ความชื้นเกิน 10 %

1. ตรวจสอบความชื้นบน
พื้นผิวกอนทาสี และขณะ
ทาสีตองแนใจวาความชื้น
ในบรรยากาศอยูในสภาพ
ปกติหรือคอนขางแหง
2. แกไขทางการออกแบบ
ใหสวนตางๆ ของอาการ
ไมมีการเกิดกรณีที่มีความ
ชื้นซึมผานจากดานหนึ่ง
ไปสูอีกดานหนึ่ง
3. ทาสีไมที่แหงสนิทจริง ๆ
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9. ฟลมสีไมแข็งตัวใน
เวลาที่กําหนด

สาเหตุ
1. ทาสีหนาไป

การปองกัน
1. ทาสีตามความหนาที่
กําหนด
2. มีคราบน้ํามันหรือไขมัน 2. กอนทาสีตองเตรียม
หลงเหลืออยูบนพื้นผิวที่ ผิวหนาใหสะอาด
ทาสี
3. ใชอัตราผสมของสีชนิด 3. ผสมสีชนิดสองสวน
สองสวนไมถูกตอง
ใหถูกตอง

การแกไข
- ปลอยใหฟลมสีแข็งตัว
มากที่สุด แลวขัดใหบางลง
ปลอยใหแหงจึงจะทาสี
ทับใหม

10. ฟลมสีแตกลายงา

1. สีหมดอายุ

1. ทาสีใหมเมื่อถึงเวลาอัน
สมควร
2. กอนทาสีทับใหแนใจวา
สีชั้นแรก ๆ แหงสนิท

- ลอกสีออกใหหมด ทาทับ
ดวยระบบที่เหมาะสม

1. จุมสีพอเหมาะแกการทา
แตละครั้ง
2. พนสีแตละชั้นตามความ
หนาที่กําหนด
3. ผสมสีใหไดความขน
หนืดตามกําหนด

- ปลอยใหฟลมสีแหงสนิท
ขัดใหเรียบและทาสีใหม

2. ทาสีทับบนผิวสีที่ยัง
ไมแหงสนิท
11.สีไหลเปนทางหรือยอย 1. จุมสีบนแปรงหรือ
(running or sagging)
ลูกกลิ้งชุมเกินไป
2. พนสีหนาเกินไป
3. ผสมสีเหลวเกินไป

12. ฟลมสียน
1. ทาหรือพนสีหนาเกินไป
(streaking or wrinkling )
2. ทาสีทับกอนที่สีชั้นลาง
จะแหงสนิท
3. ทาสีขณะที่อากาศรอน
เกินไป
4. ใชสีทับหนาไมเหมาะ
กับสีรองพื้น

1. ทาหรือพนสีตามความ
- ลอกสีออกใหหมด ทาสี
หนาที่กําหนด
ใหมดวยระบบที่ถูกตอง
2. รอใหสีชั้นลางแหงสนิท
กอนทาทับ
3. ไมทาสีขณะที่อากาศรอน
เกินไป
4. เลือกสีทับหนาที่เหมาะ
กับสีรองพื้น

62

บทที่ 8
มาตรฐานสีสําเร็จ
1. การผลิตสีและประเภทของสี
1.1 สีทาเรือ หมายถึง สีทุกประเภทที่ใชเคลือบพื้นผิวสวนตาง ๆ ของเรือ รวมทั้งอุปกรณ
และเครื่องจักรทุกชนิดที่ติดตั้งบนเรือ
1.2 สีแนวน้าํ หมายถึง สีที่ใชเคลือบแถบแนวน้ําของเรือ
1.3 สีใตแนวน้ํา หมายถึง สีที่ใชเคลือบสวนของตัวเรือทั้งหมดที่อยูใ ตแถบแนวน้าํ
1.4 สีเหนือแนวน้ํา หมายถึง สีที่ใชเคลือบพื้นผิวของตัวเรือที่อยูเหนือแนวน้ํา
1.5 สีทาภายนอก หมายถึง สีที่ใชเคลือบผิวทั้งหมดที่อยูภายนอกตัวเรือและเกงเรือ
1.6 สีทาภายใน หมายถึง สีที่ใชเคลือบพื้นผิวที่อยูใ นตัวเรือและเกงเรือ
1.7 สีกันเพรียง หมายถึง สีที่เคลือบสวนของตัวเรือทีอ่ ยูใตแถบแนวน้ํา เพื่อปองกันเพรียงที่
อยูในน้ําทะเลยึดเกาะใชเปนที่อยูอาศัย
2. ประเภทของสีทาเรือและการใชงาน
2.1 สีทาเรือสามารถแบงตามชนิดของเรซิ่นที่เปนสวนประกอบสําคัญอยูในสีได 4 ประเภท
ใหญ ๆ ดังนี้
2.1.1 สี EPOXY เปนสีที่มีเรซิ่นประเภท EPOXY ผสมอยู ไดแก
1) Coal Tar Epoxy
2) Epoxy Anticorrosive
3) Epoxy Lindercoat
4) Epoxy Top Coat
5) Epoxy Zinc Rich Primer
6) Epoxy Tank Top Coat
7) Epoxy Tank Primer
2.1.2 สี ALKYD เปนสีที่มีเรซิ่นประเภท ALKYD ผสมอยู ไดแก
1) Alkyd Red Lead
2) Alkyd Haze Gray (สีหมอกออน)
3) Alkyd Dark Gray (สีหมอกแก)
4) Phenolic Alkyd
5) Alkyd Zinc Chromate
6) Alkyd Enamel
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7) Alkyd Iron Oxide
2.1.3 สี VINYL เปนสีที่มีเรซิ่นประเภท Vinyl ผสมอยู ไดแก
1) Vinyl Tie Coat
2) Vinyl Antifouling
3) Polyvinyl Butyral
2.1.4 สีพิเศษ เปนสีที่นอกเหนือจากทีก่ ลาวในขอ 2.1.1 ถึง 2.1.3 ไดแก
1) Self – Polishing Copolymer
2) สี Silicone
2.2 สีทาเรือสามารถแบงประเภทตามลักษณะการใชงานได 4 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้คือ
2.2.1 สีรองพื้นเตรียมพื้นผิว
เปนสีที่ชวยใหสีกนั การกัดกรอนเกาะติดกับพืน้ ผิวที่จะ
ทาสีไดดี ไดแก
1) Wash Primer หรือ Etching Primer หรือ Polyvinyl Butyral
2) Epoxy Zinc Rich Primer
2.2.2 สีกันการกัดกรอน
เปนสีที่ชวยปองกันพืน้ ผิวจากสภาพแวดลอมที่จะมาทําลาย
ผิวหนาวัสดุ ไดแก
1) Coal Tar Epoxy
2) Epoxy Anticorrosive
3) Epoxy Tank Primer
4) Alkyd Red Load
5) Alkyd Iron Oxide
6) Alkyd Zinc Chromate
2.2.3 สีชั้นกลาง
เปนสีที่ชวยใหสีทาทับหนาเกาะติดบนสีกันการกัดกรอนไดดี
แบงเปน 2 แบบ
2.2.3.1 สี Undercoat ไดแก Epoxy Undercoat
2.2.3.2 สี Tie Coat ไดแก Vinyl Tie Coat
2.2.4 สีทาทับหนาเปนสีชั้นนอกสุดที่ใชงานตามวัตถุประสงคของผูทาสี ไดแก
1) Vinyl Antifouling
2) Self – Polishing Copolymer
3) Alkyd Haze Gray
4) Alkyd Dark Gray
5) Phenolic Alkyd Alkyd Black
6) Alkyd Enamel
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7) Silicone Alkyd
8) Heat Resistance
9) Epoxy Top Coat
10) Epoxy Tank Top Coat
2.3 การทาสีบริเวณตาง ๆ ของเรือนั้น
จะตองเลือกประเภทของสีใหเหมาะสมตอ
สภาพแวดลอมและประเภทของพื้นผิวของตัวเรือ รูปที่ 1 - 9 แสดงขั้นตอนการทาสีที่บริเวณตาง ๆ
สําหรับเรือที่สรางจากวัสดุทกุ ประเภทอยางโดยสรุป สวนรายละเอียดใหเปนไปตาม ผนวก ก.
3. คุณลักษณะที่ตองการ และการใชงาน
3.1 คุณลักษณะทางปริมาณของสี
สีทาเรือจะตองมีคุณลักษณะทางปริมาณของสีตามตารางที่ 1 - 3 คาความคลาดเคลื่อน
หรือเกณฑการเบี่ยงเบนทีย่ อมรับได เปนไปตามผนวก ข. การทดสอบใหเปนไปตามขอ 4.1
3.2 คุณลักษณะทางคุณภาพของสี
ในสีแตละประเภท
จะมีการกําหนดรายการคุณลักษณะทางคูณภาพของสีที่จะตอง
ตรวจสอบไมเทากัน ทั้งนี้ขนึ้ อยูกับประเภทและลักษณะการใชงานของสีนั้น ตารางที่ 4 – 6 แสดง
คุณลักษณะทางคุณภาพของสีแตละประเภท ที่จําเปนตองมีการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย
3.2.1 ภาวะในภาชนะบรรจุ
เมื่อเปดภาชนะออกใหม ๆ สีทาเรือทุกประเภทตองเปนเนื้อเดียวกัน คนใหเขา
กันไดงาย ไมรวมตัวกันเปนกอนหรือนอนกนแข็ง ไมมีสิ่งแปลกปลอม และไมมีฝาลอยที่ผิวหนา
การทดสอบใหเปนไปตามขอ 4.2.1
3.2.2 ความติดแนน
เมื่อทดสอบตามขอ 4.2.2 แลวสีทาเรือจะตองมีการติดแนน จํานวนชิน้ สีเคลือบ
ที่ติดแถบกาวขึ้นมาตองไมเกิน รอยละ 15 สําหรับสี Alkyd และไมเกินรอยละ 5 สําหรับสีอื่น ๆ
3.2.3 ความทนทานตอการตัดโคง
ฟลมสีตองทนตอการตัดโคง ไมมีรอยราว และยังคงติดแนนกับแผนทดสอบ ไมลอนเปนแผนจน
สังเกตเห็นได การทดสอบใหเปนไปตามขอ 4.2.3
3.2.4 ความทนน้ํา
เมื่อทดสอบตามขอ 4.2.4 แลว ฟลมของสีบนแผนทดสอบตองไมพอง แยก ยน
ลอน หลุด และตองติดแนนกับแผนทดสอบ ปราศจากขอบกพรองใด ๆ
3.2.5 ความทนน้ํามันเบนซิน
เมื่อทดสอบตามขอ 4.2.5 แลวฟลมของสีตองไมเปลี่ยนสภาพและไม พอง แยก
ยน ลอนหลุด และตองติดแนนกับแผนทดสอบ ปราศจากขอบกพรองใด ๆ
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3.2.6 ความทนกรดและดาง
ฟลมสีตองทนตอสารเคมีประเภทกรดและดาง ไมพอง ไมยน และตองติด
แนนกับแผนทดสอบ ปราศจากขอบกพรองใด ๆ การทดสอบใหเปนไปตามขอ 4.2.6
3.2.7 SHADE สี
ใหเปนไปตามที่ระบุไวที่ฉลากและเทียบไดกับสีมาตรฐานของ ทร.
และ
FED.STD. ตามหมายเลขที่กําหนด สําหรับสีหมอกออน เมื่อตรวจวัดตามขอ 4.2.7 แลว คา
Lightness Factor ( L*) มีความแตกตางไมเกิน ± 1.5 คา Chromaticity Co – ordinate ( a* , b * )
มีความแตกตางไมเกิน ± 0.5 ของสีมาตรฐาน
3.2.8 การเกิดฝาสี
ในภาชนะที่ปดสนิทบรรจุสีไวสามในสี่สวน สีตองไมรวมตัวเปนแผนลอยอยู
ที่ผิวหนาภายในเวลา 24 ชม. การทดสอบใหเปนไปตามขอ 4.2.8
3.2.9 ความทนละอองน้ําเกลือ
ฟลมสีตองไมพอง ไมยน ไมออนตัว ไมหลุดลอน และบริเวณที่เกิดสนิมตอง
ไมเกิน 1.5 มิลลิเมตร จากเสนที่ขีดไว การทดสอบใหเปนไปตามขอ 4.2.9
3.3 คุณลักษณะทางปริมาณของผงสี
สีทาเรือจะตองมีปริมาณของผงสี ตามตารางที่ 7 – 9 การตรวจสอบเปนไปตาม
ขอ 4.3 คาความคลาดเคลื่อนหรือเกณฑเบี่ยงเบนทีย่ อมรับไดใหเปนไปตามผนวก ข.
3.4 คุณลักษณะทางภาคสนาม
3.4.1 คุณลักษณธทางภาคสนามที่จะตองทําการประเมิน ตามกรรมวิธีการทดสอบ
ทางใชการในสนาม ในขอ 4.4 จะประกอบดวย
( 1 ) การเกิดสนิม (Rusting)
( 2 ) การเกิดรอยแตก (Cracking)
( 3 ) การเกิดรอยราน (Checking)
( 4 ) การลอน (Peeling)
( 5 ) การพอง (Blistering)
( 6 ) การเกิดเพรียง (Fouling)
( 7 ) การเกิดสาหราย (Algae)
( 8 ) การเปลี่ยนสี (Shade Chauge)
( 9 ) ความซีด (Fading)
( 10 ) การเปนฝุน (Chalking)
( 11 ) ความเงาลดลง (Gloss Loss)
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3.4.2 คุณลักษณะทางภาคสนามของสีทาเรือแตละประเภท เมื่อทําการทดสอบตาม
การทดสอบทางการใชในสนาม ขอ 4.4 แลว ใหทําการประเมินผลทุก ๆ 3 เดือน จนครบกําหนด
ตามชนิดของสี (12 เดือน, 24 เดือน) ดังนี้
( 1 ) คุณลักษณะขอยอย ( 1 ) ถึง ( 7 ) ของขอ 3.4.1 ใหทําการบันทึกผล
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นบนแผน
ทดสอบสี เปนรอยละของพืน้ ที่ประเมิน พื้นที่ประเมินอยูหางจากขอบ
ของแผนทดสอบทุกดานเขามาเปนระยะ 10 มม. อานคาระดับความ
เสียหายจากตารางที่ 10
( 2 ) คุณลักษณะขอยอยที่ 8 ใน 3.4.1 (การเปลี่ยนสี) ใหทําการประเมินผล
โดยใชเครื่อง Chromameter วัดการเปลี่ยนแปลงของ Shade สี
( 3 ) คุณลักษณะขอยอยที่ ( 9 ) ใน 3.4.1 (ความซีด)
ใหประเมินผลดวย
การตรวจพินิจเทียบกับแผนทดสอบเมื่อเริ่มทําการทดสอบ
( 4 ) คุณลักษณะขอยอยที่ ( 10 ) ใน 3.4.1 (การเปนฝุน) ใหประเมินผล โดย
ใชริบบิ่น
( 5 ) คุณลักษณะขอยอยที่ ( 11 ) ใน 3.4.1 (ความเงาลดลง) ใหประเมินผล
โดยทําการวัดความเงาของแผนทดสอบดวยเครื่องวัดความเงา (Gloss
Meter ) และเทียบกับความเงาของแผนทดสอบ
เมื่อเริ่มทําการ
ทดสอบ 3.4.3 คุณลักษณะทางภาคสนาม หรือความเสียหายที่เกิดขึน้
บนแผนทดสอบสี ที่ได 3.4.2 จะมีรายการพิจารณาตามประเภทของสีที่
ทําการทดสอบ แสดงไวในตารางที่ 11 และจะตองมีคุณลักษณะทาง
ภาคสนามเปนไปตามตารางที่ 12
4. การทดสอบ
4.1 การทดสอบคุณลักษณะทางปริมาณของสี
4.1.1 การหาปริมาตรบรรจุใชการคํานวณ
4.1.2 การหาปริมาณผงสี เปนรอยละ นน. ของสี ใหปฏิบัติตาม FED , TEST
METHOD STD NO. 141 B METHOD 402 หรือตาม มอก. 285 เลม 34 - 2527
4.1.3 การหาสารที่ระเหย (Volatile Content)ใหปฏิบัติตาม มอก.285 เลม 6-2524
4.1.4 การหาสิ่งนําสีสวนที่ไมระเหย ใหปฏิบัติตาม มอก.285 เลม 6 - 2524
4.1.5 การหาน้ําหนักตอแกลลอน (ปอนด) ใหปฏิบัติตาม ASTM METHOD
D1475
4.1.6 การหาจุดวาบไฟ ใหปฏิบัตติ าม มอก.285 เลม 29 - 2527 หรือASTM
METHOD D93
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4.1.7 การหาความหนืด ใหปฏิบัติตาม มอก.285 เลม 14 - 2524
4.1.8 การหาความละเอียดของสี ใหปฏิบัติตาม มอก.285 เลม 8 - 2524
4.1.9 การหาระยะเวลาเมื่อแหง ใหปฏิบตั ิตาม FED TEST METHOD STD.
NO.141 B METHOD 4061 หรือ ตามมาตรฐาน ASTM METHOD D1640
4.1.10 การหาความเงาวัดทีม่ ุม 60 องศา ใหปฏิบัติตาม มอก.285 เลม 16 - 2524
4.1.11 การหากําลังซอนแสง ใหปฏิบัติตาม มอก.285 เลม 16 - 2524
4.2 การทดสอบคุณลักษณะทางคุณภาพของสี
4.2.1 ภาวะในภาชนะบรรจุ ใหปฏิบัตติ าม มอก.285 เลม 10 - 2524
4.2.2 ความติดแนน ใหปฏิบัติตาม ASTM METHOD D 3359
4.2.3 ความทนทานตอการตัดโคง ใหปฏิบัติตาม มอก.285 เลม 19 – 2524
หรือตาม ASTM METHOD D 522
4.2.4 ความทนน้ํา ใหปฏิบัติตาม มอก.285 เลม 22 - 2525 หรือตาม ASTM
METHOD D 1647
4.2.5 ความทนน้ํามันเบนซิน ใหปฏิบัตติ าม มอก.691 - 2530 และ มอก.285
เลม 23 – 2526
4.2.6 ความทนกรด – ดาง ใหปฏิบัติตาม มอก.691 - 2530 และ มอก.285
เลม 23 - 2526
4.2.7 SHADE สี ทดสอบโดยใชเครือ่ ง Chromameter วัดคาในระบบ L* a* b*
ของ Commisson Internation de 1 Eclairage ( CIE ) นําไปเปรียบเทียบกับสีมาตรฐาน ทร. และ
FED STD ตามหมายเลขทีก่ ําหนด
4.2.8 การเกิดฝาสี ใหปฏิบัติตาม มอก.285 เลม 31 - 2527
4.2.9 ความทนละอองน้ําเกลือ ใหปฏิบตั ิตาม มอก.691 - 2530 และ มอก.285
เลม 42 - 2531
4.3 การทดสอบคุณลักษณะทางปริมาณของผงสี
4.3.1 การหาปริมาณ รอยละ Fe2 O3
STD. NO.141 B METHOD 7291

ใหปฏิบัติตาม FED. TEST METHOD

4.3.2 การหาปริมาณ รอยละของ Cu2O ใหปฏิบัติตาม ASTM METHOD D 283
4.3.3 การหาปริมาณ รอยละ Tio2 ใหปฏิบัติตาม ASTM METHOD D 1394
4.3.4 การหาปริมาณของ Sn และ ZnCro4
Absorption Spectrophotometer

ใหตรวจสอบดวยเครื่อง Atomic
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4.3.5 การหาปริมาณ รอยละ Pb3O4 ใหปฏิบัติตามวิธีตรวจสอบของ FRANK
J. WELCHER “Standard Method Method of Chemical Analysis” Vol.28 (6th ED) P.1701
4.4 การทดสอบคุณลักษณะทางภาคสนาม
4.4.1 การทดสอบการใชการในสนาม มีจุดประสงคเพื่อประเมินอายุการใชงาน
ของสี โดยทาสีตามแบบการทาสีของ ทร. บนแผนทดสอบ แลวนําไปไวในสถานที่ที่มีสิ่งแวดลอม
ตามการใชงานของสี เปนเวลา 1 ป หรือ 2 ป ตามชนิดของสี
4.4.2 แผนทดสอบจะตองมีขนาด 25 X 30 ซม.
4.4.3 การเตรียมพื้นผิวของแผนทดสอบ ใหปฏิบัติตาม มอก.607 - 2529 สวน
การเคลือบสีลงบนแผนทดสอบ ใหปฏิบัติตาม มอก.184 เลม 4 – 2521 โดยจัดทําแผนทดสอบ
เปน 2 ชุด ชุดละเทา ๆ กัน ชุดหนึ่งจะเก็บไวเปนแผนมาตรฐานเพือ่ อางอิงสภาพสี สวนอีกชุดหนึ่ง
จะนําไปทดสอบทางใชการในสนาม
4.4.4 สีกันเพรียงนําไปแชในน้ําทะเล โดยใหกรรมการวิเคราะหและทดสอบสี
ทาเรือเปนผูกําหนดตําบลที่
4.4.5 สีทาภายนอกนําไปไวกลางแจง โดยใหกรรมการวิเคราะหและทดลองสีทา
เรือเปนผูกําหนดตําบลที่
4.4.6 สีทาภายในนําไปไวในอาคารที่มีการปฏิบัติงาน
4.5 การวิเคราะหและทดสอบในการรับรองคุณภาพสี โดยคณะกรรมการวิเคราะหและ
ทดลองสีทาเรือใหมีการวิเคราะหและทดสอบตามขอ 4.1 – 4.4
4.6 การวิเคราะหและทดสอบในการตรวจรับสีที่กรมพลาธิการทหารเรือจัดหา ใหทํา
การวิเคราะหและทดสอบเฉพาะขอ 4.1 – 4.3 เทานั้น
5. การแบงสีประเภทตาง ๆ ออกตามระบบการทาสี ดังนี้
5.1 ระบบทาสีใตแนวน้ําและแนวน้ําชนิดสีกันเพรียง Vinyl ประกอบดวยสีตาง ๆ ใน
ระบบคือ
5.1.1 สีรองพื้นใตแนวน้ําชนิด Coal Tar Epoxy สีน้ําตาล
5.1.2 สีรองพื้นใตแนวน้ําชนิด Coal Tar Epoxy สีดํา
5.1.3 สีเชื่อมยึดชนิด Vinyl Tie Coat
5.1.4 สีกันเพรียงชนิด Vinyl สีแดง
5.1.5 สีกันเพรียงชนิด Vinyl สีดํา
5.2 ระบบทาสีใตแนวน้ําและแนวน้ําชนิดกันเพรียง Self Polishing Copolymer (SPC)
ประกอบดวยสีประเภทตาง ๆ ในระบบ คือ
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5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

สีรองพื้นใตแนวน้ําชนิด Coal Tar Epoxy สีน้ําตาล
สีรองพื้นใตแนวน้ําชนิด Coal Tar Epoxy lufe
สีกันเพรียงชนิด SPC สีแดง
สีกันเพรียงชนิด SPC สีดํา
สีกันเพรียงประเภทนี้จะดําเนินการประเมินผล
หลังจากที่ไดทําการ
ทดสอบภาคสนามมาเปนระยะเวลาครบ 2 ปแลว ดังนัน้ ผลการประเมินผลสีกันเพรียงประเภท SPC
จะกลาวในบทตอไป
5.3 ระบบทาสีเหนือแนวน้ําชนิดสีรองพื้น Alkyd Red Lead ประกอบดวย
5.3.1 สีรองพื้นกันสนิมชนิด Alkyd Red Lead
5.3.2 สีทาตัวเรือภายนอกชนิด Phenolic Alkyd สีดํา
5.3.3 สีทับหนาชนิด Phenolic Alkyd สีน้ําตาลอมแดง
5.3.4 สีเคลือบเงาชนิด Alkyd สีหมอกออน
5.3.5 สีเคลือบเงาชนิด Alkyd สีหมอกแก
5.4 ระบบทาสีเหนือแนวน้ําชนิดสีรองพื้น Epoxy ประกอบดวย
5.4.1 สีรองพื้นกันสนิมชนิด Epoxy สีเขียวออน
5.4.2 สีชั้นกลางชนิด Epoxy Under Coat สีน้ําตาล
5.4.3 สีทาตัวเรือภายนอกชนิด Phenolic Alkyd สีดํา
5.4.4 สีทับหนาชนิด Phenolic Alkyd สีน้ําตาลอมแดง
5.4.5 สีเคลือบเงาชนิด Alkyd สีหมอกออน
5.4.6 สีเคลือบเงาชนิด Alkyd สีหมอกแก
5.5 สีทนความรอน
5.5.1 สีทนความรอนชนิดสีอลูมิเนียม
5.5.2 สีทนความรอนชนิดสีหมอก
5.5.3 สีทนความรอนชนิดสีดํา
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บทที่ 9
มาตรฐานงานชางกรมอูทหารเรือ
การเตรียมพื้นผิว และการพนสีตัวเรือใตแนวน้ํา
1. กลาวโดยทัว่ ไป
สวนตัวเรือใตแนวน้ํานั้นมีความสําคัญตอเรืออยางมาก เพราะเปนสวนที่แชอยูใ นน้ําทะเล
ตลอดเวลา ซึ่งตองประสบปญหาตาง ๆ เชน การผุกรอนของโลหะที่เปนเหล็ก การซึมผานและการดูด
ซับน้ําของไฟเบอรกลาสและไม ปญหาที่เกิดขึ้นบอยอีกอยางคือ การยึดเกาะของเพรียง ซึ่งปญหา
เหลานี้เปนเหตุทําใหตองเสียเวลา และสิน้ เปลืองคาใชจายในการซอมแซมสวนที่สึกหรอไปโดยเปลา
ประโยชน สิง่ ที่จะชวยแกปญ
 หาหรือทําใหปญหานั้นเกิดขึ้นไดชาก็คือสีที่ใช ซึ่งสีนั้นจะคงทนหรือมี
อายุการใชงานไดนานเทาใดก็ขึ้นกับการเตรียมพื้นผิวกอนการทาสี
2. การตรวจสอบสภาพสีตัวเรือใตแนวน้าํ
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลของการใชสีแตละชนิดของเรือแตละลํา เพือ่ มาประเมินผลการใช
งานสี ดังนั้น เมื่อเรือมีการเขาอูแหง เพื่อซอมทําสีหรือในกรณีอื่น ๆ ใหทําการสํารวจสภาพสีของตัว
เรือใตแนวน้ํา และบันทึกลงในแบบบันทึก 02
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3. นิยามของระดับมาตรฐาน
การเก็บความสะอาดพื้นผิว ซึ่งแบงไดดังนี้
มาตรฐานพื้นผิว
SEWDISH STANDARD
Sa.1

Sa.2

Sa.2 1/2

Sa.3

St.2

St.3

หมายถึง
เลือกพนเฉพาะที่สกปรก หรือพนทั่วไปบาง ๆ
ผลลัพธ เมื่อมองดวยตาเปลา ผิวจะปราศจากคราบน้ํามัน ฝุนผง และ
มีขุมสนิม สนิม สี ติดลาง ๆ รวมทั้งคราบเกลือ/เศษหลงเหลือจาก
การเชื่อมติดอยู
พนตลอดทั่วถึง
ผลลัพธ เมื่อมองดวยตาเปลา ผิวจะปราศจากคราบไขมัน ฝุนผง สนิม
ผิวสนิม สี และคราบเกลือ / เศษหลงเหลือจากการเชื่อม แตยังมี
สิ่งเปรอะเปอน (Contamination) ติดอยู
พนละเอียดละออขึ้น และทั่วถึง
ผลลัพธ เมื่อมองดวยตาเปลาผิวจะปราศจากคราบไขมัน ฝุนผง สนิม
ผิวสนิม สี และคราบเกลือ เศษหลงเหลือจากการเชื่อม แตรอยสิ่ง
เปรอะเปอนยังมีบางใหเห็นเปนจุด หรือแถบ
พนจนเห็นเนือ้ โลหะสะอาด
ผลลัพธ เมื่อมองดวยตาเปลา ผิวจะปราศจากคราบไขมัน ฝุนผง และ
ไมมีผิวสนิม สนิม สี และคราบเกลือ เศษหลงเหลือจากการเชื่อม
จะเห็นสีของพืน้ ผิวเปนสีโลหะเหมือนกันหมด
ใชเครื่องขัดอยางทั่วถึง
ผลลัพธ เมื่อมองดวยตาเปลา ผิวจะปราศจากคราบไขมัน ฝุนผง และ
มีสนิมผิว สนิม สี ติดลาง ๆ รวมทั้งคราบเกลือ และเศษหลงเหลือ
จากการเชื่อมติดอยู
ใชเครื่องขัดอยางละเอียดละออ และทั่วถึง
ผลลัพธ เหมือนกับ St.2 แตจะเห็นเนื้อพืน้ ผิวกระจายทัว่ ไป
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4. การเตรียมพื้นผิว
4.1 จุดประสงค
4.1.1 เพื่อจํากัดความสกปรกของพื้นผิว เชน ฝุน คราบไขมัน น้าํ มัน เกลือ สเกล สนิม สีเกา
เปนตน ซึ่งเปนสาเหตุทําใหการยึดเกาะของฟลมสีกับพื้นผิวไมดี
4.1.2 เพื่อทําใหพนื้ ผิวมีความขรุขระ เพื่อชวยในการยึดเกาะของฟลมสีกับพื้นผิวดีขึ้น
4.2 การเตรียมพื้นผิวทั่วไป
4.2.1 DEGREASING เปนการกําจัดคราบไขมัน น้ํามันตาง ๆ ที่ติดบนพื้นผิว โดยใชสารละลาย
(SOLVENT) เชน ทินเนอร CHLORINATED SOLVENT DEGRASING COMPOUND โดยใชผา
สะอาดชุบสารละลายน้ํามาเช็ดหลาย ๆ ครั้งจนสะอาด และใชผาสะอาดเช็ดอีกครั้ง หรือจะใชสาร
พวก DETERGENTS เชน สบูแทน และใชน้ําสะอาดลางออกจนหมดอีกครั้ง แลวทําใหพื้นผิวแหง
โดยใชลมเปา
4.2.2 HAND TOOL CLEANING เปนการจํากัด สเกล สนิม สีเกาที่ไมติดแนน โดยการใช
อุปกรณ เชน แปรงลวด กระดาษทราย เหล็กขูด เปนตน
4.2.3 POWER TOOL CLEANING เปนการกําจัด สเกล สนิม สีเกาที่ไมติดแนน ซึ่งวิธีการนี้
ใชไดผลดีกวา 4.2.2 ซึ่งอุปกรณที่ใชเปนอุปกรณที่ทํางานดวยไฟฟา หรือแรงดันลม ไดแก เครื่องขัด
แปรงลวด เครือ่ งขัดผาทราย เปนตน
4.2.4 WATER BLASTING เปนการกําจัดฝุน คราบเกลือ สนิม สเกล สี่เกาที่ติดไมแนนได
อยางรวดเร็ว ซึ่งอุปกรณที่ใช ไดแก เครื่องฉีดน้ํา ซึ่งสามารถฉีดน้ําไดกําลังดัน 2000 - 10000 PSI
4.2.5 ABRASIVE BLASTING เปนวิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมพืน้ ผิว โดยเฉพาะผิวโลหะ ซึ่ง
สามารถกําจัดสนิม สเกล สีเกาที่ติดแนงไดเปนอยางดี และยังทําใหผิวมีคราบขรุขระพอเหมาะ
ซึ่งผลของการปฏิบัติขึ้นอยูกบั ผงขัด ซึ่งมีดวยกันหลายชนิด คือ
4.2.5.1 METALLIC ABRASIVE ซึ่งไดแก STEEL SHOT, STEEL GRIT CHILLED
IRON GRIT เปนตน
4.2.5.2 NON - METALLIC SILICA - RREE ไดแก ALUMINUM OXIDE, SILICON
CARBIDE, MINERAL SLAGS เปนตน
4.2.5.3 NON - METALIC CONTAINING SILICA ไดแก SAND
5. การเตรียมพื้นผิวเรือเหล็ก
5.1 เรือตอใหม
5.1.1 ทําการกําจัดคราบไขมัน น้ํามันตาง ๆ ออกโดยใชสารละลายตาง ๆ ตาม 8.2.1
5.1.2 ทําการพนทรายโดยใชทรายทีผ่ านตะแกรง 12 MESH ไมผาน 64 MESH และใชกําลัง
ดันลม 90 - 100 PSI ซึ่งการพนใหทําการพนในลักษณะ FULL BLAST คือ พนจนพื้นผิวสะอาด
โดยพนใหหางจากพื้นผิว ประมาณ 12 นิ้ว
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5.1.3 หลังจากพนทรายแลว ใหขจัดทราย ฝุนละอองบนพื้นผิว ออกใหหมดดวยเครื่องดูดฝุน
หรือเครื่องเปาลม และทําการพนสีทันที เพื่อปองกันการเกิดสนิมอีกครั้ง (RUST - BACK)
6. คุณลักษณะของพื้นผิวเหล็กที่ตองการ
6.1 ปราศจาก ฝุน สนิม สีเกา คราบไขมัน น้ํามัน
6.2 กรณีที่ทาํ การพนทราย พื้นผิวที่ไดตองไดมาตรฐาน Sa 2.5 ตามเอกสารอางอิง 1.3
6.3 กรณีที่ทาํ การขัดพื้นผิวที่ไดตองไดมาตรฐาน St 3 ตามเอกสารอางอิง 1.3
7. การตรวจสอบ
7.1 การตรวจสอบตาม 10.1 ใชกระบอกฉีดน้ํา ฉีดละอองน้ําฉีดพื้นผิว ถามีหยดน้าํ เกาะบนพื้นผิว
แสดงวามีคราบไขมัน น้ํามัน
7.2 การตรวจสอบตาม 10.2, 10.3 ใหใชพื้นผิวมาตรฐาน ตามเอกสารอางอิง 1.2
8. การเตรียมพื้นผิวเรืออลูมิเนียม
8.1 เรือตอใหม
8.1.1 ทําการกําจัดคราบไขมัน น้ํามันตาง ๆ ตาม 4.2.1
8.1.2 ทําการขัดพื้นผิวใหหยาบ โดยผงขัดที่ใชตองเปนพวก NON - METALLIC โดยใหทาํ
การพนทราย โดยใชทรายทีผ่ านตะแกรง 18 MESH ไมผาน 80 MESH และใชกําลังดันลม 70 - 80
PSI ซึ่งการพนใหทาํ การพนแบบ SWEEP BLAST คือการพนผาน ไมพนในจุดใดจุดหนึง่ เปน
เวลานาน ใหหวั พนหางจากชิน้ งาน 18 นิ้ว
8.1.3 หลังจากพนทรายแลว ทําการขจัดฝุน เศษผงบนพื้นผิวออกใหหมด ดวยเครื่องดูดฝุน
หรือเครื่องเปาลม และทําการพนสีทันที เพื่อปองกันการเกิดออกไชดบนพื้นผิวอลูมเิ นียม
8.2 เรือซอมทําสี
8.2.1 ถาเปนการซอมทําสีใหมทั้งหมด ใหทําตาม 8.1
8.2.2 ถาเปนการซอมทําสีที่ชํารุด ใหทําการ SPOT BLAST โดยใชเครื่องขัด โดยตัวขัด หรือ
ผงขัด ตองไมใชเหล็กหรือทองแดง โดยใช STAINLESS WIRE BRUSH และการขัดใหขัดเกินจาก
ขอบของพื้นที่ชํารุด ประมาณ 10 ซม. แลวทําการกําจัดฝุนออกใหหมด และทําการทาสีทันที เพื่อ
ปองกันการเกิดออกไชดบนพื้นผิวอลูมิเนียม
9. คุณลักษณะของพื้นผิวอลูมิเนียมที่ตองการ
9.1 ปราศจากฝุน สีเกา คราบไขมัน น้ํามัน
9.2 พื้นผิวทีไ่ ดตองไมเรียบมัน มีความหยาบเล็กนอย
9.3 กรณีการพนทรายพื้นผิว ตองไดมาตรฐาน Sa 2.5 ตามเอกสารอางอิง 1.3
9.4 กรณีการขัดพื้นผิว ตองไดมาตรฐาน St 3 ตามเอกสารอางอิง 1.3
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10. การตรวจสอบ
10.1 การตรวจสอบตาม 9.1 ใชกระบอกฉีดละอองน้ําฉีดบนพืน้ ผิว ถามีหยดน้ําเกาะบนพื้นผิว
แสดงวามีไขมัน น้ํามัน
10.2 การตรวจสอบตาม 9.3 - 9.4 ตรวจสอบตามขอ 7
11. การเตรียมพื้นผิวเรือไม
11.1 เรือตอใหม
11.1.1 ทําการกําจัดคราบไขมัน น้ํามัน ตาม 4.2.1 หลังจากนัน้ ปลอยใหแหง
11.1.2 ทําการขัดเตรียมผิวใหเรียบโดยใชกระดาษทรายเกรด 80 - 180
11.1.3 ทําการขจัดฝุน ออกใหหมด ดวยเครื่องดูดฝุนหรือเครื่องปาผม
11.1.4 กอนทําการทาสี ไมตองมีความชื้นไมเกิน 10%
11.2 เรือซอมทําสี
11.2.1 ถาเปนการซอมทําสีใหมทั้งหมด ใหทําการเตรียมผิวตาม 8.1 และใชกระดาษทราย
เกรด 80 - 180 ขัดใหผิวเรียบ
11.2.2 ถาเปนการซอมสีที่ชํารุด ใหทําการ SPOT BLAST โดยขัดดวยกระดาษทราบเกรด
80 - 180 โดยขัดใหเกิดจากขอบของพื้นที่ที่ชํารุด ประมาณ 10 ซม. แลว ทําการกําจัดฝุนออกใหหมด
12. คุณลักษณะของพื้นผิวไมที่ตองการ
12.1 ตองปราศจากคราบไขมัน น้ํามัน ฝุน สีเกา
12.2 ผิวที่ไดตองเรียบ
12.3 ความชื้นของไมตองไมเกิน 10%
13. การตรวจสอบ
13.1 การตรวจสอบตาม 12.1 ใชกระบอกฉีดละอองน้ําฉีดบนพืน้ ผิว ถามีหยดน้ําเกาะบนพื้นผิว
แสดงวามีไขมัน น้ํามัน
13.2 การตรวจสอบ 12.2 ใหสังเกตดูวาไมมีเศษไมชํารุดแตกออกหรือเปนหลุม
14. การเตรียมพื้นผิวเรือไฟเบอรกลาส
14.1 เรือตอใหม
14.1.1 ทําการกําจัดคราบ WAX หลังจากที่เรือถูกถอดออกจากแบบแลว ดวยDEGREASING
FLUID เฉพาะสําหรับไฟเบอรกลาสแลวลางดวยน้ําสะอาด ปลอยทิ้งไวใหแหง
14.1.2 ทําการขัดผิวใหหยาบโดยการขัดดวยกระดาษทรายเกรด 100 - 120
14.1.3 ทําการขจัดฝุน ออกใหหมดดวยเครื่องดูดฝุน เครื่องเปาผม
14.2 เรือซอมทําสี
14.2.1 ถาเปนการซอมทําสีใหมทงั้ หมด ใหทําการพนทรายแบบเปยก (WET BLASTING)
โดยใชเครื่อง HYDRO BLASTING ที่มีขอตอสําหรับทราย โดยใชทรายที่ผานตะแกรง 50 MESH
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โดยใชกาํ ลังดันลม 200 - 300 PSI ใหหวั พนหางจากชิ้นงาน 18 นิ้ว แลวทํา การลางพื้นผิวดวยน้ําอีก
ครั้งหนึ่ง และปลอยทิ้งไวใหแหง
14.2.2 ถาเปนการซอมทําสีที่ชํารุด ใหทําการ SPOT BLAST โดยขัดดวยกระดาษทรายเกรด
80 - 180 โดยขัดใหเกินจากขอบของพื้นที่ชํารุด ประมาณ 10 ซม. แลวทําการกําจัดฝุนออกใหหมด
15. คุณลักษณะของพื้นผิวไฟเบอรกลาสที่ตองการ
15.1 ตองปราศจาก คราบน้ํามัน WAX สีเกา
15.2 ผิวที่ไดตองมีความหยาบพอประมาณ
15.3 ผิวที่ไดตองแหงปราศจากความชืน้
16. การตรวจสอบ
16.1 การตรวจสอบตาม 15.1 ใชกระบอกฉีดละอองน้ําฉีดบนพืน้ ผิว ถามีหยดน้ําเกาะบนพื้นผิว
แสดงวามีไขมัน น้ํามัน
16.2 การตรวจสอบตาม 15.3 ใหใชแผนพลาสติกสะอาดขนาด 1 ตารางฟุต ปดบนพื้นผิวที่สะอาด
และใชเทปปดบริเวณขอบของแผนพลาสติกแลวปลอยทิ้งไว 24 ชม. หลังจากนัน้ ใหสังเกตดูวามีน้ํา
เกาะใตแผนพลาสติกหรือไม ถาไมมีแสดงวาพื้นผิวปราศจากความชืน้
17. การพนสีตวั เรือใตแนวน้ํา
17.1 การตรวจสอบสภาพอากาศกอนพนสี
17.1.1 ทําการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธของอากาศ ณ บริเวณทีจ่ ะทําการพนสี แลว
นํามาหาอุณหภูมิจุดน้ําคาง (ผนวก ก.)
17.1.2 วัดอุณหภูมขิ องพื้นผิวที่ตอ งการจะพนสี
17.1.3 ถาอุณหภูมิของพื้นผิวมีคามากกวาอุณหภูมิจุดน้ําคาง 3๐C หรือมากกวา ทําการพนสี
ได
17.1.4 ขอมูลที่ไดจาก 17.1.1 - 17.1.3 ใหบันทึกลงแบบบันทึก 03
17.2 การปฏิบัติในการพนสีตัวเรือใตแนวน้ํา
17.2.1 การพนสีใหปฏิบัติหลังจากไดมีการเตรียมพื้นผิว และไดทําการตรวจสอบสภาพ
อากาศตาม 16.1 แลว
17.2.2 ชนิดของสีและลําดับในการพนสี ใหเปนไปตามระเบียบแผนการพนสีเรือ ของคณะ
กรรมการสี ทร.
17.2.3 เทคนิคในการพนสีใหปฏิบตั ิตามเอกสารอางอิง
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แผนภูมิที่ 1 การทาสีเรือประเภทตัวเรือเหล็ก (สีทาภายนอก)

1.1 ทองเรือ
- Coal Tar Epoxy (Brown)
- Coal Tar Epoxy (Black)
- Viny L Tie Coat
- Viny L Antiouling
(Red)* 2 ชั้น หรือ
Selfpolishing**

1.4 เกงภายนอก
ทาสีเหมือนกับกราบเรือ
แตใช Alkyd Haze
Gray เปนสีทับหนา

1.2 แนวน้ํา
ทาสีเชนเดียวกับทองเรือ
แตใชสี Viny L
Antifouling* (Black)
2 ชั้น หรือ
Selfpolishing**

1.5 ดาดฟาเปด
ทาเหมือนกับกราบเรือ
แตใช Alkyd Dark
Gray เปนสีทับหนา

* ระบบที่ 1 ใชกับเรือทั่วไป
** ระบบที่ 2 ใชกับเรือที่มคี ุณคาทางยุทธการสูง
*** ถาหุมดวยไฟเบอรกลาสใหทาเฉพาะ Vinyl A/F Red

1.3 กราบเรือ
ระบบที่ 1*
- Allcyd Red Lead 21 ชั้น
- Allcyd Haze Gray 2 ชั้น หรือ
Phenolic Alkyd (Black)
ระบบที่ 2
- Epoxy anticcrrosive
- Epoxy Under coat
Phenolic Alkyd (Black)

1.6 พื้นทีอ่ ื่น ๆ
ปลองควัน
- สีดําทนความรอน
โซสมอ
- สี Bituminous
สมอ
- Alkyd Red Lead
- Alkyd Haze Gray
เสากระโดง
- Alkyd Zinc Chromate
- Alkyd Enamel
เพลาใบจักรภายนอกเรือ**
ดําเนินการเหมือนขอ 1.1
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แผนภูมิที่ 2 การทาสีเรือเหล็ก (สีทาภายใน)

2.1 เกงภายใน

2.2 หอง คจญ.
และหองเรือ

ระบบที่ 1*
- AlKyd Iron Oxide หรือ
Alkyd Zinc Chromate 2 ชั้น
- Alkyd Enamel 2 ชั้น
ระบบที่ 2*
- Epoxy AnticorroGive
- Epoxy Undercoat
- Alkyd Enamel

2.3 ถังน้ําทะเล
ถังน้ําจืด

ระบบที่ 1*
- Alkyd Red Lead 2 ชั้น
- Alkyd Phenolic 2 ชั้น
ระบบที่ 2*
- Epoxy Anticorrosive
- Epoxy Undercoat
- Epoxy Top Coat

2.4 ดาดฟาปด บันได
และชองทางเดิน
ระบบที่ 1*
- Alkyd Red Lead 2 ชั้น
- Alkyd Dark Gray 2 ชั้น
ระบบที่ 2*
- Epoxy Anticorrosive
- Epoxy Under Coat
- Alkyd Dark Gray

* ระบบที่ 1 ใชกับเรือทั่วไป
ระบบที่ 2 ใชกับเรือที่มีคุณคาทางยุทธการสูง

- Epoxy Zinc Rich Primer
- Epoxy Tand Primer
- Epoxy Tand Top Coat

2.5 พื้นที่อื่น ๆ
ผิวเครื่องจักรกล
- Silicone Al
ทอทางตาง ๆ
- Alkyd Zinc Chromate
- Alkyd Enamel
พื้นผิวที่คนเขาไมถึง
- Epoxy Anticoorosive
- Epoxy Under Coat
เพลาใบจักรในเรือ
- Polyvinyl Butyral
- Alkyd Red Lead
Alkyd Haze Gray
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แผนภูมิที่ 3 การทาสีเรือประเภทตัวเรือเหล็ก เกง อลูมิเนียมอัลลอยด
(สีทาภายนอก)

3.1 ทองเรือ

ใหดําเนินการเหมือน
ขอ 1.1

3.2 แนวน้ํา

ใหดําเนินการเหมือน
ขอ 1.2

3.3 กราบเรือ

ใหดําเนินการเหมือน
ขอ 1.3

3.4 เกงภายนอก

3.5 ดาดฟาเปด

3.6 พื้นที่อนื่ ๆ

- Poly Vinyl Butyral
- Alkyd Zinc Chromate
2 ชั้น
Alkyd Haze Gray

ใหดําเนินการเหมือน
ขอ 1.5

ใหดําเนินการเหมือน
ขอ 1.6
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แผนภูมิที่ 4 การทาสีเรือประเภทเรือเหล็ก เกง อลูมิเนียมอัลลอยด
(สีทาภายใน)

4.1 เกงภายใน

ระบบที่1
- Pokyvinyl Butyral
- Alkyd Zinc Chromate
2 ชั้น
- Alkyd Enamel 2 ชั้น
ระบบที่ 2
- Polyvinyl Butyral
- Epoxy Undercoat
2 ชั้น
Alkyd Enamel 2 ชั้น

4.2 หอง คจญ.
และทองเรือ

4.3 ถังน้ําทะเล นชพ.
และถังน้ําจืดสําหรับดื่ม

ตามขอ 2.2

ตามขอ 2.3

4.4 ดาดฟาปด บันได
ใหดําเนินการเหมือนขอ 2.4

4.5 พื้นที่อื่น ๆ
ใหดาํ เนินการเหมือนขอ 2.5
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แผนภูมิที่ 5 การทาสีเรือประเภทเรืออลูมิเนียม
(สีทาภายนอก)

5.1 ทองเรือ

5.2 แนวน้ํา

- Coal Tar Epoxy (Brown)
- Coal Tar Epoxy (Black)
- Self Polishing Red
3 ชั้น

5.3 กราบเรือ
และเกง

ใหดําเนินการเหมือนขอ 5.1
แตใชสี Self Polishing
Black

5.4 ดาดฟาเปด

ดําเนินการเหมือนขอ 5.3
แตใช Alkyd Dark Gray
เปนสีทับหนา

- พน Wash Primer หรือ
Etch Primer
- Alkyd Zinc Chromate
Alkyd Haze Gray
2 ชั้น

5.5 พื้นที่อื่น ๆ

ปลองควัน
- สีทนความรอน
โซสมอ
- สี Bituminous
สมอ
- Alkyd Red Lead
- Alkyd Haze Gray
เสากระโดง
- Alkyd Zinc Chromate
- Alkyd Haze Gray
เพลาใบจักรที่อยูนอกเรือ
ดําเนินการเหมือนขอ 1.6
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แผนภูมิที่ 6 การทาสีเรือประเภทเรืออลูมิเนียม
(สีทาภายใน)

6.1 เกงภายใน

ระบบที่ 1
- พน Wash Primer หรือ
Etch Primer
- Alkyd Zinc Chromate
2 ชั้น
- Alkyd Enamel 2 ชั้น
ระบบที่ 2
- พน Wash Primer หรือ
- Etch Primer
- Epoxy Undercoat
2 ชั้น
Alkyd Enamel 2 ชั้น

6.2 หอง คจญ.
และหองเรือ

6.3 ถังน้ําจืด

- พน Wash Primer หรือ
Etch Primer
- Alkyd Zinc Chromate
2 ชั้น
Alkyd Phenolic 2 ชั้น

- พน Wash Primer หรือ
Etch Primer
- สีรองพื้นทา
ถังน้ําดื่ม Epoxy
สีทับหนาทา
ถังน้ําดื่ม Epoxy

6.4 ดาดฟาปด บันได
และชองทางเดิน

6.5 พื้นที่อื่น ๆ

ดําเนินการเหมือนกับ 5.4

ดําเนินการเหมือนขอ 2.5
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แผนภูมิที่ 7 การทาสีเรือประเภทตัวเรือไม เกงไม
(สีทาภายนอก)

7.1 ทองเรือ

- Coal Tar Epoxy Black
- Vinyl Tie Coat
Vinyl Antifouling Red
2 ชั้น

7.4 เกงภายนอก

ดําเนินการเหมือนขอ 7.3

7.2 แนวน้ํา

ดําเนินการเหมือนขอ 7.1
แตใช Vinyl Antifouling
Black

7.5 ดาดฟาเปด

ไมทาสีตามระเบียบ กร.

7.3 กราบเรือ

Alkyd Haze Gray 2 ชั้น

7.6 พื้นที่อื่น ๆ

ดําเนินการเหมือนขอ 1.6
ยกเวนเสากระโดง ใหทาดวย
Alkyd Enamel
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แผนภูมิที่ 8 การทาสีเรือประเภทตัวเรือไม เกงไม
(สีทาภายใน)

8.1 เกงภายใน

8.2 หอง คจญ. และ
ทองเรือภายใน

8.3 ถังน้ําทะเล และ
ถังนําจืดสําหรับดื่ม

Alkyd Enamel 2 ชั้น - Polyvinyl Butyral
- Alkyd Zinc Chromate 2 ชั้น
- Alkyd Phenolic 2 ชั้น

ดําเนินการเชนเดียวกับ
ขอ 4.3

8.4 ดาดฟาปด

8.6 พื้นที่อื่น ๆ

ไมทาสี

8.5 บันได และ
ชองทางเดิน
Alkyd Enamel

ดําเนินการเชนเดียวกับ
ขอ 2.5
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แผนภูมิที่ 9 การทาสีเรือประเภทตัวเรือไฟเบอรกลาส

9.1 ทองเรือ*

9.2 แนวน้ํา

- Plyymeric Isocyanate
Resin (Glass Fiber
Primer)
- Coal Tar Epoxy
- Vinyl Modified Coal Tar
Epoxy (Vinyl Tie Coat)
Self Polishing Red

9.3 กราบเรือ***

ดําเนินการเชนเดียวกับ
ขอ 9.3 แตใช Self
Polishing Black

9.4 ดาดฟา
ดําเนินการเชนเดียวกับ
ขอ 9.3 แตใช Epoxy
Top Coat (หมอกแก)

- Polymeric Isocyanate
Resin (Glass Fiber
Primer)
- Epoxy Primer
- Epoxy Intermediate
Epoxy Top Coat
(หมอกออน)

9.5 เกงภายนอก
ภายใน
ดําเนินการเชนเดียวกับขอ 9.3
โดยเฉพาะเกงภายใน ใหใช
Shade สีตามระเบียบ กร.

* เรือใชการในแมน้ําไมตองใชสรี ะบบนี้ แตใหผสมสีดําลงใน Gel Coat
** เรือที่สรางใหมไมตองใชสีระบบนี้ แตใหผสมสีหมอกออนลงใน Gel Coat
*** เรือทีส่ รางใหมไมตองใชสีระบบนี้ แตใหผสมสีหมอกแกลงใน Gel Coat
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แผนการทาสีเรือประเภทเรือเหล็ก
บริเวณ การเตรียมพื้นผิว
1. ทองเรือ
พนทราย
(BOTTOM)
Sa.2.5

ขั้นที่
1

2

3

4

2. แนวน้ํา
(BOOT TOP
AREA)

พนทราย
Sa 2.5

1

2

3

4

สี
COAL TAR EROXY BROWN
8010-35-373-3861
8010-35-373-3862
COAL TAR EROXY BLACK
8010-35-373-3841
8010-35-373-3842
VINYL TIE COAT (VINYL TAR)
8010-35-373-3881
8010-35-373-3882
VINYL ANTIFOULING RED
8010-35-373-3821
8010-35-373-3822
(2 ชั้น) หรือ SELF-POLISHING
COPOLYMER
แดง 8010-35-373-3851
8010-35-373-3852
ดํา 8010-35-373-3843
8010-35-373-3853
COAL TAR EPOXY BROWN
8010-35-373-3861
8010-35-373-3862
COAL TAR EPOXY BLACK
8010-35-373-3841
8010-35-373-3842
VINYL TIE COAT (VINYL TAR)
8010-35-373-3881
8010-35-373-3882
VINYL ANTIFOULING RED
8010-35-373-3801
8010-35-373-3802
(2 ชั้น) หรือ SELF-POLISHING
COPOLYMER
ดํา 8010-35-373-3853
8010-35-373-3854

หมายเหตุ
1. VINYL A/F แดง
ใชกับเรือทั่ว ๆ ไป
2. SELF-POLISHING
COPOLYMER ใชกับ
เรือที่มีคุณคาทาง
ยุทธการสูง

1. VINYL A/L ดํา
ใชกับเรือทั่ว ๆ ไป
2. SELF-POLISHING
COPOLYMER ใชกับ
เรือที่มีคุณคาทาง
ยุทธการสูง
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บริเวณ การเตรียมพื้นผิว
3. กราบเรือ เครื่องขัด St 3
(TOP SIDE ผาทราย
AREA)
(ระบบเดิม)

ขั้นที่
1-2

3-4

พนทราย
Sa 2.5
(ระบบใหม)

1

2

3

4. ดาดฟาเปด เครื่องขัด St 3

พนทราย
St 2.5
(ระบบใหม)

1-2

1

2

3

สี
ALKYL RED RED (เสนแดง)
8010-35-373-2301
8010-35-373-2302
ALKYD HAZE GRAY (สีหมอกออน)
8010-35-373-2321
8010-35-373-2322
EPOXY ANTICORROSIVE
8010-35-373-2304
8010-35-373-2305
EPOXY UNDERCOAT
8010-35-373-2306
8010-35-373-2307
ALKYD HAZE ALKYD
8010-35-373-2021
8010-35-373-2022
PHENOLIC ALKYD BLACK
8010-35-372-2021
8010-35-372-2022
ALKYD RED LEAD
8010-35-373-2301
8010-35-373-2302
(ALKYD NON-SLIP)
EPOXY ANTICORROSIVE
8010-35-373-2304
8010-35-373-2305
EPOXY UNDERCOAT
8010-35-373-2306
8010-35-373-2307
ALKYD DARK GRAY
8010-35-373-2723
8010-35-373-2724

หมายเหตุ
1. ใหใชระบบเดิมยกเวน
เรือที่มีคุณคาทางยุทธ
การสูง ใหใชสีระบบ
EPOXY ตามที่ทาง
เรือรองขอ
2. เรือตามระเบียบ กร.
ขอ 5.1 ใชทาสี
PHENOLIC
ALKYD BLACK

ใชกับเรือทั่ว ๆ ไป

ใชกับเรือที่มีคุณคาทาง
ยุทธการสูง
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บริเวณ
5. เกงภายนอก
(SUPER
STRUCTURE
OUTSIDE)

การเตรียมพื้นผิว
เครื่องขัด St 3
ผาทราย
(ระบบเดิม)

ขั้นที่
1-2

3-4

พนทราย
St 2.5
(ระบบเดิม)

1

2

3

6. บริเวณภาย
เครื่องขัด St 3
ในประกอบ
ผาทราย
ดวยผนังและ
(ระบบเดิม)
เพดาน
(SUPERSTREUC
TURE INSIDE)

1-2

3-4

สี
ALKYL RED LRED
8010-35-373-2301
8010-35-373-2302
ALKYD ENAMEL
เขียวออน 8010-35-372-1940
8010-35-372-1941
หมอกออน 8010-35-372-2721
8010-35-372-2722
ขาว
8010-35-372-1841
8010-35-372-1842
EPXY ANTICORROSIVE
8010-35-373-2304
8010-35-373-2305
EPOXY UNDERCOAT
8010-35-373-2306
8010-35-373-2307
ALKYD HAZE GRAY
8010-35-373-2721
8010-35-373-2722
ALKYD IRON OXIDE
8010-35-372-2041
8010-35-372-2042
ALKYD ZINC CHROMATE
8010-35-373-3873
8010-35-373-3874
ALKYD ENAMEL
เขียวออน 8010-35-372-1940
8010-35-372-1941
หมอกออน 8010-35-372-2721
8010-35-372-2722
ขาว
8010-35-372-1841
8010-35-372-1842

หมายเหตุ
ใชกับเรือทั่ว ๆ ไป

ใชกับเรือที่คุณคาทาง
ยุทธการสูง

ใชกับเรือทั่ว ๆ ไป
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การเตรียมพื้นผิว
พนทราย
Sa 2.5
(ระบบใหม)

ขั้นที่
1

2

3

7. ดาดฟาปด
(INTERIOR
DECKS)

เครื่องขัด St 3
ผาทราย
(ระบบเดิม)

1-2

3-4

1

2

3

สี
EPOXY ANTICORROSIVE
8010-35-373-2304
8010-35-373-2305
EPOXY UNDERCOAT
8010-35-373-2306
8010-35-373-2307
ALKYD ENAMEL
เขียวออน 8010-35-372-1940
8010-35-372-1941
หมอกออน 8010-35-373-2721
8010-35-373-2722
ขาว
8010-35-373-1841
8010-35-373-1842
ALKYD RED LEAD
8010-35-373-2301
8010-35-373-2302
ALKYD DARK GRAY
8010-35-373-2723
8010-35-373-2724
(ALKYD NON – SLIP)
EPOXY UNDERCOAT
8010-35-373-2306
8010-35-373-2307
EPOXY UNDERCOAT
8010-35-373-2306
8010-35-373-2307
ALKYD DARK GRAY
8010-35-373-2723
8010-35-373-2724
(ALKYD NON – SLIP)

หมายเหตุ
1. ใชกับเรือที่มีคุณคา
ทางยุทธการสูง
2. SHADE สีของสี
ENAMEL ใหใชตาม
ระเบียบ กร. กําหนด

ใชกับเรือที่มีคุณคาทาง
ยุทธการสูง
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8. หองเครื่อง
จักร และ
ทองเรือ
(MACHINERY
ROOM
BILGE)

การเตรียมพื้นผิว
เครื่องขัด St 3
ผาทราย
(ระบบเดิม)

9. ถังน้ําทะเล เครื่องขัด St 3
ถังน้ําจืดสําหรับ ผาทราย
น้ํามันเชื้อเพลิง

10. ปลองควัน

เครื่องขัด St 3
ผาทราย

11. โซสมอ
พนทราย
ปากจับยึดโซ
สมอยุงโซสมอ

ขั้นที่
สี
1.2 ALKYD RED LEAD
8010-35-373-2301
8010-35-373-2302
3-4 ALKYD DARK GRAY
8010-35-373-2723
8010-35-373-2724
(ALKKYD NON – SLIP)
1 EPOXY ANTICORROSIVE
8010-35-373-2304
8010-35-373-2305
2 EPOXY UNDERCOAT
8010-35-373-2306
8010-35-373-2307
3 EPOXY TOP – COAT
หมอกแก 8010-35-373-2177
8010-35-373-2178
หมอกออน 8010-35-373-2179
8010-35-373-2180
1 EPOXY ZINC RICH PRIMER
8010-35-273-3871
8010-35-273-3872
2 EPOXY TANK PRIMER
8010-35-373-3891
8010-35-373-3862
3 EPOXY TANK TOP COAT
8010-35-373-3021
8010-35-373-3022
- สีดําทนความรอน
8010-35-373-2181
8010-35-373-2182
BITUMINUS
8010-35-373-2081
8010-35-373-2082

หมายเหตุ
ใชกับเรือทั่ว ๆ ไป

1. ใชกับเรือที่มีคุณคา
ทางยุทธการสูง
2. SHADE สีของสี
ENAMEL ใหใชตาม
ระเบียบ กร. กําหนด

ตอไปจะพัฒนาใชสี
ของสูตรสี 150, 151
และ 152
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12. สมอ

การเตรียมพื้นผิว
พนทราย

ขั้นที่
1

สี
ALKYL RED LRED
8010-35-373-2301
8010-35-373-2302
2
ALKYD HAZE GRAY
8010-35-373-2321
8010-35-373-2322
13. เพลาใบจักร ผาทราย
1
POLYVINYL BUTXRAL (117)
สวนที่อยูใน
8010-35-373-3831
ตัวเรือ
8010-35-373-3832
2
ALKYD RED LEAD (116)
8010-35-373-2301
8010-35-373-2302
3
ALKYD HAZE GRAY (111)
8010-35-373-2321
8010-35-373-2322
14. เพลาใบจักร ผาทราย
1
COAL TAR EPOXY BROWN
สวนที่อยูนอก
8010-35-373-3861
ตัวเรือ
8010-35-373-3862
COAL TAR EPOXY BLACK
8010-35-373-3841
8010-35-373-3842
3
VINYL TIE COAT (VINYL TAR)
8010-35-373-3881
8010-35-373-3882
4
VINYL A/F RED
8010-35-373-3821
8010-35-373-3822
15. โดมเรดาร
ใหเปนไปตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตเรดาร
16. โดมโซนาร
ใหเปนไปตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตโซนาร

หมายเหตุ

เพลาใบจักรที่ทําดวย
STAINLEESS STEEL
ไมตองทา

ถาหุมดวยไฟเบอรกลาส
ใหทาเฉพาะสีกันเพรียง
ในขั้นที่ 4, 5 และเปนสี
กันเพรียงที่ใชกับ
ไฟเบอรกลาสเทานั้น
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การเตรียมพื้นผิว
17. ทอลมที่เปน ผาทราย
เหล็ก

ขั้นที่
1

2

18. ใบจักร
19. หางเสือ
โยงโย

ผาทราย
พนทราย

1

2

3

4

20. อื่น ๆ
20.1 ผิวเครื่อง
จักรกลที่มี
ความรอน

เครื่องขัด
ผาทราย

1

สี
หมายเหตุ
ALKYL ZINC CHROMATE
SHADE สีตามสีของ
8010-35-373-3873
หองที่ทอลมผาน
8010-35-373-3874
ALKYD ENAMEL
หมอกออน 8010-35-373-2321
8010-35-373-2322
เขียวออน 8010-35-372-1940
8010-35-372-1941
ขาว
8010-35-372-1841
8010-35-372-1842
ไมทาสี
ใหทําความสะอาด
COAL TAR EPOXY BROWN
8010-35-373-3861
8010-35-373-3862
COAL TAR EPOXY BLACK
8010-35-373-3841
8010-35-373-3842
VINYL TIE COAT (VINYL TAR)
8010-35-373-3881
8010-35-373-3882
VINYL A/F RED
8010-35-373-3821
8010-35-373-3822
SILICONE ALUMINUM
8010-35-373-2027
8010-35-373-2028
สีทนความรอน SHADE สีตาม
ระเบียบ กร.
บรอนซเงิน 8010-35-373-2161
8010-35-373-2162
หมอก
8010-35-373-2171
8010-35-373-2172
ดํา
8010-35-373-2181
8010-35-373-2182
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20.2 ทอทาง

20.3 เสากระ
โดงพรวน

20.4 พื้นผิวที่
คนเขาไมถึง

20.5 บันได
ชองทางเดิน

การเตรียมพื้นผิว
ผาทราย

ขั้นที่
1

สี
ALKYL ZINC CHROMATE
8010-35-373-3873
8010-35-373-3874
2
ALKYD ENAMEL
เขียวออน 8010-35-372-1940
8010-35-372-1941
หมอกออน 8010-35-373-2721
8010-35-373-2722
ขาว
8010-35-372-1840
8010-35-372-1842
ผาทราย
1
ALKYD ZINC CHROMATE
8010-35-373-3873
8010-35-373-3834
2
ALKYD ENAMEL
หมอกออน 8010-35-373-2721
8010-35-373-2722
พนทราย
1
EPOXY ANTICORROSIVE
8010-35-373-2304
8010-35-373-2305
2
EPOXY UNDERCOAT
8010-35-373-2306
8010-35-373-2307
ใหดําเนินการเชนเดียวกับบริเวณ 7

หมายเหตุ

SHADE สีตามระเบียบ กร.

SHADE สีตามระเบียบ กร.
สําหรับเรือตอใหม
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แบบแผนการทาสีเรือประเภทตัวเรือเหล็ก เกงอลูมิเนียมอัลลอยด
บริเวณ
1. ทองเรือ
(BOTTOM)

2. แนวน้ํา
(BOOT TOP
AREA)
3. กราบเรือ
(TOP SIDE
AREA)

การเตรียมพื้นผิว
พนทราย
Sa.2.5

ขั้นที่
สี
หมายเหตุ
1 COAL TAR EPOXY BROWN
1. VINYL A/F แดง
8010-35-373-3861
ใชกับเรือทั่ว ๆไป
8010-35-373-3862
2. SELF-POLISHING
2 COAL TAR EPOXY BLACK
COPOLYMER ใชกับ
8010-35-373-3841
เรือที่มีคุณคาทาง
8010-35-373-3842
ยุทธการสูง
3 VINYL TIE COAT (VINYL TAR)
8010-35-373-3881
8010-35-373-3882
4 VINYL A/F RED (2 ชั้น)
8010-35-373-3821
8010-35-373-3822
SELF POLISHING COPOLYMER
แดง 8010-35-373-3851
8010-35-373-3852
ดํา 8010-35-373-3853
8010-35-373-3854
ใหดําเนินการเหมือนบริเวณที่ 1 แตใชสี VINYL A/F BLACK
8010-35-373-3801
8010-35-373-3802
เครื่องขัด St.3
1-2 ALKYD RED RED (เสนแดง)
1. ใหใชระบบเดิมยกเวน
ผาทราย
8010-35-373-2301
เรือที่มีคุณคาทาง
(ระบบเดิม)
8010-35-373-2302
ยุทธการสูง ใหใชสี
3-4 ALKYD HAZE GRAY (สีหมอกออน) ระบบ EPOXY
8010-35-373-2721
ตามที่ทางเรือรองขอ
8010-35-373-2722
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4. ดาดฟาเปด
(EXTERIOR
DECKS)

การเตรียมพื้นผิว
พนทราย
Sa.2.5
(ระบบใหม)

เครื่องขัด St.3
ผาทราย
(ระบบเดิม)

พนทราย
Sa.2.5
(ระบบใหม)

ขั้นที่
สี
1 EPOXY ANTICORROSIVE
8010-35-373-2304
8010-35-373-2305
2 EPOXY UNDERCOAT
สีน้ําตาล 8010-35-373-2304
8010-35-373-2305
3 ALKYD HAZE GRAY
8010-35-373-2321
8010-35-373-2322 หรือ
PHENOLIC ALKYD BLACK
8010-35-373-2021
8010-35-373-2022
1-2 ALKYD RED LEAD
8010-35-373-2301
8010-35-373-2302
3-4 ALDYD DARK GRAY
8010-35-373-2723
8010-35-373-2724
(ALKYD NON – SLIP)
1 EPOXY ANTICORROSIVE
8010-35-373-2304
8010-35-35-2305
2 EPOXY UNDERCOAT
8010-35-373-2306
8010-35-373-2307
3 ALKYD HAZE GRAY
8010-35-373-2723
8010-35-373-2724
(ALKYD NON – SLIP)

หมายเหตุ
2. เรือตามระเบียบ กร.
ขอ 5.1 ใชทาสี
PHENOLIC ALKYD
BLACK

ใชกับเรือทั่ว ๆ ไป

ใชกับเรือที่มีคุณคาทาง
ยุทธการสูง
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5. เกงภายนอก

การเตรียมพื้นผิว
เครื่องขัด
ผาทราย

6. เกงภายใน
ประกอบดวย
ผนังหอง และ
เพดานหอง
(SUPER
STRUCTURE
INSIDE)

เครื่องขัด
ผาทราย

ขั้นที่
สี
1 POLYVINYL BUTYRAL
8010-35-373-3831
8010-35-373-3832
2-3 ALKYD ZINC CHROMATE
8010-35-373-3873
8010-35-373-3874
4-5 ALKYD HAZE GRAY
8010-35-373-2721
8010-35-373-2722
1 POLYVINYL BUTYRAL
8010-35-373-3831
8010-35-373-3832
2-3 ALKYD ZINC CHROMATE
8010-35-373-3873
8010-35-373-3874
4-5 ALKYD ENAMELRAY
เขียวออน 8010-35-373-1940
8010-35-373-1941
ขาว
8010-35-373-1841
8010-35-373-1842
หมอกออน 8010-35-373-2721
8010-35-373-2722
1 POLYVINYL BUTYRAL
8010-35-373-3831
8010-35-373-3832
2-3 EPOXY UNDERCOAT
8010-35-373-2306
8010-35-373-2307
4-5 ALKYD ENAMEL
เขียวออน 8010-35-373-1940
8010-35-373-1941
ขาว
8010-35-372-1841
8010-35-372-1842
หมอกออน 8010-35-373-2321
8010-35-373-2322

หมายเหตุ

ใหใชระบบ ALKYD
ทั้งหมด ยกเวนเรือที่มี
คุณคาทางยุทธการสูง
ใชกับสีระบบ EPOXY
และ ALKYD
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7. ดาดฟาปด
(INTERIOR
DECKS)

การเตรียมพื้นผิว
เครื่องขัด
ผาทราย

8. หองเครื่อง เครื่องขัด
ทองเรือภายใน ผาทราย
(MACHINERY
ROOM
BILGE)

9. ถังน้ําทะเล เครื่องขัด
ถังน้ําจืดสําหรับ ผาทราย
ดื่ม ถังน้ํามัน
เชื้อเพลิง

10. ปลองควัน
(ดานนอก)

เครื่องขัด
ผาทราย

ขั้นที่
สี
1 POLYVINYL BUTYRAL
8010-35-373-3831
8010-35-373-3832
2-3 ALKYD ZINC CHROMATE
8010-35-373-3873
8010-35-373-3874
4-5 ALKYD DARK GRAY
8010-35-373-2723
8010-35-373-2724
(ALKYD NON – SLIP)
1 POLYVINYL BUTYRAL
8010-35-373-3831
8010-35-373-3832
2-3 ALKYD ZINC CHROMATE
8010-35-373-3873
8010-35-373-3834
4-5 ALKYD PHENOLIC
8010-35-373-3991
8010-35-373-3992
1 POLYVINYL BUTRAL
8010-35-373-3831
8010-35-373-3832
2 สีรองพื้นทาถังน้ําดื่ม EPOXY
8010-35-373-3891
8010-35-373-3892
3 สีทาทับถังน้ําดื่ม EPOXY
8010-35-373-3021
8010-35-373-3022
- สีดําทนความรอน
8010-35-373-2181
8010-35-373-2182

หมายเหตุ
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การเตรียมพื้นผิว
11. โซสมอปาก พนทราย
จับยึดโซสมอ
ยุงโซสมอ
12. สมอ
พนทราย

ขั้นที่
สี
หมายเหตุ
- BITUMINUS
8010-35-373-2081
8010-35-373-2082
1 ALDYD RED LEAD
8010-35-373-2301
8010-35-373-2302
2 ALKYD HAZE GRAY
8010-35-373-2721
8010-35-373-2722
13. เพลาใบจักร ผาทราย
1 POLYVINYL BUTYRAL (117)
เพลาใบจักรที่ทําดวย
สวนที่อยูใน
8010-35-373-3831
STAINLESS STEEL
ตัวเรือ
8010-35-373-3832
ไมตองทา
2 ALKYD RED LEAD (116)
8010-35-373-2301
8010-35-373-2302
3 ALKYD HAZE GRAY (111) ENAMEL
8010-35-373-2721
8010-35-373-2722
14. เพลาใบจักร
สําหรับวิธีการเตรียม
สวนที่อยูนอก
ใหดําเนินการเหมือนบริเวณที่ 1
พื้นผิวใหใชวิธีขัดดวย
ตัวเรือ
ผาทราย
15. โดมเรดาร
ใหเปนไปตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตเรดาร
16. โดมโซนาร
ใหเปนไปตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตโซนาร
17. ทอลม
ผาทราย
1 ALKYD ZINC CHROMATE
ชั้นที่ 2 SHADE สีตามสี
ที่เปนเหล็ก
8010-35-373-3873
ของหองที่ทอลมผาน
8010-35-373-3874
2 ALDYD ENAMEL
หมอกออน 8010-35-373-2721
8010-35-373-2722
เขียวออน 8010-35-372-1940
8010-35-372-1941
ขาว
8010-35-372-1841
8010-35-372-1842
18. ใบจักร
ผาทราย
ไมทาสี
ใหทําความสะอาด
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19. หางเสือ
โยงโย
20. อื่น ๆ
20.1 ผิวเครื่อง
จักรกลที่มี
ความรอน

การเตรียมพื้นผิว ขั้นที่
สี
ใหดําเนินการเหมือนบริเวณที่ 1
เครื่องขัด
ผาทราย

20.2 ทอทาง
ขอตอและลิ้น
ตาง ๆ

เครื่องขัด
ผาทราย

20.3 เสากระ
โดงพรวน

เครื่องขัด
ผาทราย

20.4 พื้นผิว
ที่คนเขาไมถึง

พนทราย

20.5 บันได
ชองทางเดิน

1

SILICONE ALUMINUM
8010-35-373-2027
8010-35-373-2028
สีทนความรอน
บรอนซเงิน 8010-35-373-2161
8010-35-373-2062
หมอก
8010-35-373-2171
8010-35-373-2172
ดํา
8010-35-373-2181
8010-35-373-2182
1 ALKYD ZINC CHROMATE
8010-35-373-3873
8010-35-373-3874
2 ALDYD ENAMEL
เขียวออน 8010-35-372-1940
8010-35-372-1941
หมอกออน 8010-35-372-2721
8010-35-372-2722
ขาว
8010-35-372-1841
8010-35-372-1842
1 ALKYD ZINC CHROMATE
8010-35-373-3873
8010-35-373-3874
2 ALKYD ENAMEL
หมอกออน 8010-35-372-2721
8010-35-372-2722
1 EPOXY ANTICORROSIVE
8010-35-373-2304
8010-35-373-2305
2 EPOXY UNDERCOAT
8010-35-373-2306
8010-35-373-2307
ใหดําเนินการเชนเดียวกับบริเวณ 7

หมายเหตุ

ชั้นที่ 2 SHADE สีตาม
ระเบียบ กร.

ชั้นที่ 2 SHADE สีตาม
ระเบียบ กร.

ชั้นที่ 2 SHADE สีตาม
ระเบียบ กร.

สําหรับเรือตอใหม
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แบบแผนการทาสีเรือประเภทเรืออลูมิเนียม
บริเวณ
1. ทองเรือ
(BOTTOM)

2. แนวน้ํา
(BOOT TOP
AREA)
3. กราบเรือ
(TOP SIDE
AREA)

การเตรียมพื้นผิว
พนทราย
Sa.2.5

ขั้นที่
สี
1 COAL TAR EPOXY BROWN
8010-35-373-3861
8010-35-373-3862
2 COAL TAR EPOXY BLACK
8010-35-373-3841
8010-35-373-3842
3-4 SELF POLISHING COPOLYMER RED
8010-35-373-3851
8010-35-373-3852

ใหดําเนินการเหมือนบริเวณที่ 1 แตสีชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 ใหใชสีเพรียงสีดํา
เครื่องขัด
ผาทราย

1

2-3

4-5

4. ดาดฟาเปด
(EXTERIOR
DECKS)

เครื่องขัด
ผาทราย

1

2-3

4-5

พน WASH PRIMER
8010-35-373-3831
8010-35-373-3832
ALKYD ZINC CHROMATE
8010-35-373-3873
8010-35-373-3874
ALKYD HAZE GRAY
8010-35-373-2721
8010-35-373-2722
พน WASH PRIMER
8010-35-373-3831
8010-35-373-3832 หรือ
ETCH PRIMER
ALKYD ZINC CHROMATE
8010-35-373-3873
8010-35-373-3874
ALKYD HAZE GRAY
8010-35-373-2323
8010-35-373-2324
(ALKYD NON – SLIP)

หมายเหตุ
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การเตรียมพื้นผิว
5. เกงภายนอก เครื่องขัด
(SUPERSTRUC ผาทราย
TURE
OUTSIDE)

6. เกงภายใน
เครื่องขัด
ประกอบดวย ผาทราย
ผนังหอง และ
เพดานหอง
(SUPERSTRUC
TURE
INSIDE)

ขั้นที่
สี
1 พน WASH PRIMER
8010-35-373-3831
8010-35-373-3832 หรือ
ETCH PRIMER
2-3 ALKYD ZINC CHROMATE
8010-35-373-3873
8010-35-373-3874
4-5 ALKYD HAZE GRAY
8010-35-373-2721
8010-35-373-2722
1 พน WASH PRIMER
8010-35-373-3831
8010-35-373-3832 หรือ
ETCH PRIMER
2-3 ALKYD ZINC CHROMATE
8010-35-373-3873
8010-35-373-3874
4-5 ALKYD ENAMEL
หมอกออน 8010-35-373-2721
8010-35-373-2722
เขียวออน 8010-35-372-1940
8010-35-372-1941
ขาว
8010-35-372-1841
8010-35-373-1842
1 พน WASH PRIMER
8010-35-373-2306
8010-35-373-2307
2-3 EPOXY UNDER COAT
8010-35-373-2306
8010-35-373-2307
4-5 ALKYD ENAMEL
หมอกออน 8010-35-373-2721
8010-35-373-2722
เขียวออน 8010-35-372-1940
8010-35-372-1941
ขาว
8010-35-372-1841
8010-35-372-1842

หมายเหตุ
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การเตรียมพื้นผิว ขั้นที่ สี
7. ดาดฟาปด
(INTERIOR
ใหดําเนินการเชนเดียวกับบริเวณที่ 4
DECKS)
8. หองเครื่อง เครื่องขัด
1 พน WASH PRIMER
จักร และทอง ผาทราย
8010-35-373-3831
เรือภายใน
8010-35-373-3832 หรือ
(MACHINERY
ETDCH PRIMER
ROOM
BILGE)
2-3 ALKYD ZINC CHROMATE
8010-35-373-3873
8010-35-373-3874
4-5 ALKYD PHENOLIC
(น้ําตาลอมแดง)
8010-35-373-3991
8010-35-373-3992
9. ถังน้ําจืด
เครื่องขัด
1 พน WASH PRIMER
ผาทราย
8010-35-373-3871
8010-35-373-3872 หรือ
ETCH PRIMER
2 สีรองพื้นทาถังน้ําดื่ม EPOXY
8010-35-373-3891
8010-35-373-3892
3 สีทับหนาทาถังน้ําดื่ม EPOXY
8010-35-373-3021
8010-35-373-3122
10. ปลองควัน เครื่องขัด
- สีดําทนความรอน
(ดานนอก)
ผาทราย
8010-35-373-2181
8010-35-373-2182
11. โซสมอ
พนทราย
- BITUMINUS
ปากจับยึด
8010-35-373-2081
โซสมอ
8010-35-373-2082
ยุงโซสมอ
12. สมอ
พนทราย
1 ALKYD RED LEAD
8010-35-373-2301
8010-35-373-2302

หมายเหตุ
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การเตรียมพื้นผิว

ขั้นที่
สี
2 ALKYD HAZE GRAY
8010-35-373-2721
8010-35-373-2722
13. เพลาใบจักร ผาทราย
1 POLYVINYL BUTYRAL (117)
สวนที่อยูใน
8010-35-373-2831
ตัวเรือ
8010-35-373-2382
2 ALKYD RED LEAD (116)
8010-35-373-2301
8010-35-373-2302
3 ALKYD HAZE GRAY (111) ENAMEL
8010-35-373-2721
8010-35-373-2722
14. เพลาใบจักร พนทราย
1 COAL TAR EPOXY BROWN
สวนที่อยูนอก
8010-35-373-3861
ตัวเรือ
8010-35-373-3862
2 COAL TAR EPOXY BLACK
8010-35-373-3841
8010-35-373-3842
3 VINYL A/F RED
8010-35-373-3821
8010-35-373-3822
15. โดมเรดาร
ใหเปนไปตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตเรดาร
16. โดมโซนาร
ใหเปนไปตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตโซนาร
17. ทอลมที่
ผาทราย
1 ALKYD ZINC CHROMATE
เปนเหล็ก
8010-35-373-3873
8010-35-373-3874
2 ALKYD ENAMEL
หมอกออน 8010-35-373-2721
8010-35-373-2722
เขียวออน 8010-35-372-1940
8010-35-372-1941
ขาว
8010-35-372-1841
8010-35-372-3842
18. ใบจักร
ผาทราย
ไมทาสี
19. หางเสือ
ใหดําเนินการเชนเดียวกับบริเวณที่ 1
โยงโย

หมายเหตุ

เพลาใบจักรที่ทําดวย
STAINLESS STEEL
ไมตองทา

ใชหุมดวยไฟเบอรกลาส
ใหทําเฉพาะสีกันเพรียง
ในชั้นที่ 4, 5 และเปนสี
กันเพรียงที่ใชกับ
ไฟเบอรกลาสเทานั้น

ชั้นที่ 2 SHADE สีตามสี
ของหองที่ทอลมผาน

ใหทําความสะอาด
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20. อื่น ๆ
20.1 ผิวเครื่อง
จักรกลที่มี
ความรอน

การเตรียมพื้นผิว

ขั้นที่

เครื่องขัด
ผาทราย

1

20.2 ทอทาง
ขอตอและลิ้น
ตาง ๆ

เครื่องขัด
ผาทราย

1

2

20.3 เสา
กระโดงพรวน

เครื่องขัด
ผาทราย

1

2

20.4 พื้นผิวที่
คนเขาไมถึง

พนทราย

1

2

20.5 บันได
ชองทางเดิน

สี
SILICONE ALUMINUM
8010-35-373-2027
8010-35-373-2028
สีทนความรอน
บรอนซเงิน 8010-35-373-2161
8010-35-373-2162
หมอก
8010-35-373-2171
8010-35-373-2172
ดํา
8010-35-373-2181
8010-35-373-21282
ALKYD ZINC CHROMATE
8010-35-373-3873
8010-35-373-3874
ALKYD ENAMEL
เขียวออน 8010-35-372-1940
8010-35-372-1941
หมอกออน 8010-35-372-2721
8010-35-372-2722
ขาว
8010-35-372-1841
8010-35-372-1842
ALKYD ZINC CHROMATE
8010-35-373-3873
8010-35-373-3874
ALKYD ENAMEL
หมอกออน 8010-35-372-2721
8010-35-372-2722
EPOXY ANTICORROXIVE
8010-35-373-2304
8010-35-373-2305
EPOXY UNDERCOAT
8010-35-373-2306
8010-35-373-2307

ใหดําเนินการเชนเดียวกับบริเวณ 4

หมายเหตุ
ชั้นที่ 2 SHADE สีตาม
ระเบียบ กร.

ชั้นที่ 2 SHADE สีตาม
ระเบียบ กร.

ชั้นที่ 2 SHADE สีตาม
ระเบียบ กร.

สําหรับเรือตอใหม
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แบบแผนการทาสีเรือประเภทตัวเรือไม เกงไม
(ยกเวนเรือกวาดทุนระเบิด และลาทําลายทุนระเบิด ที่มีคุณคาทางยุทธการสูง)
บริเวณ
1. ทองเรือ
(BOTTOM)

2. แนวน้ํา
(BOOT TOP
AREA)
3. กราบเรือ
(TOP SIDE
AREA)
4. ดาดฟาเปด
(EXTERIOR
DECKS)
5. เกงภายนอก
(SUPERSTRUC
TURE
OUTSIDE)

การเตรียมพื้นผิว
พนน้ํากําลังดัน
สูงใชเครื่องขัด
กระดาษทราย
แตงผิว

ขั้นที่
สี
1 COAL TAR EPOXY BLACK
8010-35-373-3841
8010-35-373-3842
2 VINYL TIE COAT
8010-35-372-3881
8010-35-372-3882
3-4 VINYL ANTIFOULING RED
8010-35-373-3821
8010-35-373-3821
ใหดําเนินการเหมือนบริเวณที่ 1 (ทองเรือ) แตใชสี
VINYL ANTIFOULING BLACK 8010-35-373-3801
8010-35-373-3802
ใชเครื่องขัด
1-2 ALKYD HAZE GRAY
กระดาษทราย
แตงผิว
-

หมายเหตุ
กอนพนสีชั้นแรกตองให
ตัวเรือแหงสนิทเสียกอน

ถาไมมีบริเวณแนวน้ํา
ไมตองทาสี
ใช SHADE สีอื่นตาม
ความจําเปนของภารกิจ
ไมทาสีตามระเบียบ กร.

ใหดําเนินการเหมือนบริเวณที่ 3 (กราบเรือ)

6. เกงภายใน
เครื่องขัด
ประกอบดวย กระดาษทราย
ผนังหองและ แตงผิว
เพดานหอง
(SUPERSTRUC
TRUE
INSIDE)
7. ดาดฟาปด
(INTERIOR
DECKS)

1-2

-

ALKYD ENAMEL
หมอกออน 8010-35-373-2321
8010-35-373-2322
เขียวออน 8010-35-372-1940
8010-35-372-1941
ขาว
8010-35-372-1841
8010-35-372-1842
-

SHADE สีของสี
ENAMEL ใหใชสีตาม
ระเบียบ กร. กําหนด

ไมทาสี
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บริเวณ การเตรียมพื้นผิว
8. หองเครื่อง เครื่องขัด St.3
และทองเรือ
ผาทราย
ภายใน
(MACHINERY
ROOM
BILGE)

9. ถังน้ําทะเล
ถังน้ําจืด
สําหรับดื่ม

เครื่องขัด St.3

10. ปลองควัน
(ดานนอก)

เครื่องขัด
ผาทราย

11. โซสมอ
ปากจับยึด
โซสมอ
ยุงโซสมอ
12. สมอ

พนทราย

พนทราย

ขั้นที่
สี
1 POLYVINYL BUTYRAL
8010-35-373-3831
8010-35-373-3832
2-3 ALKYD ZINC CHOMATE
8010-35-373-3873
8010-35-373-3874
4-5 ALKYD PHENOLIC
8010-35-373-3991
8010-35-373-3992
1 POLYVINYL BUTYRAL
8010-35-373-3831
8010-35-373-3832
2 สีรองพื้นทาถังน้ําดื่ม EPOXY
8010-35-373-3891
8010-35-373-3892
3 สีทับหนาทาถังน้ําดื่ม
8010-35-373-3021
8010-35-373-3022
- สีดําทนความรอน
8010-35-373-2181
8010-35-373-2182
- BITUMINUS
8010-35-373-2081
8010-35-373-2082
1

2

13. เพลาใบจักร ผาทราย
สวนที่อยูใน
ตัวเรือ

1

2

ALKYD RED LEAD
8010-35-373-2301
8010-35-373-2302
ALKYD HAZE GRAY
8010-35-373-2721
8010-35-373-2722
POLYVINYL BUTYRAL
8010-35-373-3831
8010-35-373-3832
ALKYD RED LEAD
8010-35-373-2301
8010-35-373-2302

หมายเหตุ
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14. เพลาใบจักร
สวนที่อยูนอก
ตัวเรือ

15. โดมโซนาร
16. โดมโซนาร
17. ทอลมที่
เปนเหล็ก

18. ใบจักร
19. หางเสือ
โยงโย

การเตรียมพื้นผิว

ขั้นที่
สี
3 ALKYD HAZE GRAY
8010-35-373-2721
8010-35-373-2722
ผาทราย
1 COAL TAR EPOXY BROWN
8010-35-373-3861
8010-35-373-3862
2 COAL TAR EPXY BLACK
8010-35-373-3841
8010-35-373-3842
3 VINYL TIE COAT
8010-35-373-3881
8010-35-373-3882
4 VINYL A/F RED
8010-35-373-3821
8010-35-373-3822
ใหเปนไปตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตเรดาร
ใหเปนไปตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตโซนาร
ผาทราย
1 ALKYD ZINC CHROMATE
8010-35-373-3873
8010-35-373-3874
2 ALKYD ENAMEL
หมอกออน 8010-35-373-2721
8010-35-373-2722
เขียวออน 8010-35-373-1940
8010-35-373-1941
ขาว
8010-35-372-1841
8010-35-372-1842
ผาทราย
ไมทาสี
เครื่องขัด St.3
1 COAL TAR EPOXY BROWN
ผาทราย
8010-35-373-3861
8010-35-373-3862
2 COAL TAR EPOXY BLACK
8010-35-373-3841
8010-35-373-3842

หมายเหตุ
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20. อื่น ๆ
20.1 ผิวเครื่อง
จักรกลที่มี
ความรอน

20.2 ทอทาง
ขอตอและลิ้น
ตาง ๆ

การเตรียมพื้นผิว

เครื่องขัด
ผาทราย

ผาทราย

ขั้นที่
สี
3 VINYL TIE COAT
8010-35-373-3881
8010-35-373-3882
4 VINYL A/F RED
8010-35-373-3821
8010-35-373-3822
1

1

2

20.3 เสา
กระโดงพรวน
20.4 พื้นผิว
ที่คนเขาไมถึง
20.5 บันได
ชองทางเดิน

เครื่องขัด
กระดาษทราย

2

เครื่องขัด

1-2

SILICONE ALUMINUM
8010-35-373-2027
8010-35-373-2028
สีทนความรอน SILICONE
8010-35-373-2025
8010-35-373-2026
ALKYD ZINC CHROMATE
8010-35-373-3873
8010-35-373-3874
ALKYD ENAMEL
เขียวออน 8010-35-372-1940
8010-35-372-1941
หมอกออน 8010-35-372-2721
8010-35-372-2722
ขาว
8010-35-372-1841
8010-35-372-1842
ALKYD ENAMEL
หมอกออน 8010-35-373-2721
8010-35-373-2722
ALKYD ENAMEL
หมอกออน 8010-35-373-2721
8010-35-373-2722
ดํา
8010-35-373-2121
8010-35-373-2122

หมายเหตุ

SHADE สีตามระเบียบ
กร.

ไมทาสี
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แบบแผนการทาสีเรือไฟเบอรกลาส
บริเวณ
1. ทองเรือ
(BOTTOM)

การเตรียมพื้นผิว
ลางคราบไขมัน
(DEGREASE)

ขั้นที่
1

2

3

4

2. แนวน้ํา
(BOOT TOP
AREA)
3. กราบเรือ
(TOP SIDE
AREA)

สี
POLYMERIC ISOCYANTE
RESIN (GLASS FIBER PRIMER)
8010-35-373-2033
8010-35-373-2034
EPOXY TAR (COAL TAR EPOXY)
ดําหรือ 8010-35-373-3841
8010-35-373-3842
น้ําตาล 8010-35-373-3861
8010-35-373-3862
VINYL MODIFIED COAT TAR
EPOXY (VINYL TIE COAT)
8010-35-373-3881
8010-35-373-3882
SELF POLISHING COPOLYMER
ANTIFOULING RED
8010-35-373-3851
8010-35-373-3852

หมายเหตุ
ยกเวนสําหรับหรือใชการ
ในแมน้ํา ไมตองใชระบบ
สีตามขอ 1 – 4 แตผสม
สีดําลงใน GEL COAT

ใหดําเนินการเหมือนบริเวณที่ 1 ยกเวน สี SELF POLISHING
ลางคราบไขมัน
(DEGREASE)

1

POLYMERIC ISOCYANATE
RESIN (GLASS FIBER PRIMER)
8010-35-373-2033
8010-35-373-2034

1. ในการสรางเรือผสม
สีหมอกออนลงใน
GELL COAT

2

EPOXY PRIMER
ดําหรือ 8010-35-373-2035
8010-35-373-2036
EPOXY INTERMEDIATE
8010-35-373-2037
8010-35-373-2038
EPOXY TOP COATT (หมอกออน)
8010-35-373-2179
8010-35-373-2180

2. การใชระบบสีตาม
ขอ 1-4 ใชในการ
ซอมทําสี
3. สี EPOXY
ตามขอ 2-4 ตองใช
AIRLELL SPRAY

3

4
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บริเวณ
4. ดาดฟา

5. ตัวเรือ
ภายนอก
6. ตัวเรือ
ภายใน

การเตรียมพื้นผิว
ขั้นที่
สี
ใหดําเนินการเหมือนบริเวณที่ 3 ยกเวน สี EPOXY TOP
COAT สีหมอกแก
8010-35-373-2177
8010-35-373-2178

ใชดําเนินการเหมือนบริเวณที่ 3
ใหดําเนินการเหมือนบริเวณที่ 3 แต SHADE สีตาม
ระเบียบ กร.

หมายเหตุ
1. ใชในการสรางเรือ
ผสมสีหมอกแกลงใน
GEL COAL พื้นหลอ
แบบ NON SLIP
2. การใชระบบสี
ตามขอ1-4 ใชในการ
ซอมทําสี
3. สี EPOXY
ตามขอ 2-4 ตองใช
AIRLESS SPRAY
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บทที่ 10
ระเบียบกองเรือยุทธการวาดวย การทาสีเรือ
พ.ศ.2530
------------------ดวยเห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกองเรือยุทธการ วาดวย การทาสีเรือ
พ.ศ.2530 ใหเหมาะสมยิ่งขึน้ จึงตราระเบียบไวดังตอไปนี้.ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองเรือยุทธการ วาดวย การทาสีเรือ พ.ศ.2530”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ประกาศเปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบกองเรือยุทธการ วาดวย การทาสีเรือ พ.ศ.2523
ขอ 4. การทาสีเรือแบงออกเปนหัวขอใหญ ๆ 3 ขอ คือ
4.1 ตัวเรือภายนอกและสวนประกอบ
4.2 ตัวเรือภายในและสวนประกอบ
4.3 อาวุธและสวนประกอบ
4.4 เครื่องจักรและสวนประกอบ
4.5 เรือเล็ก
4.6 เครื่องหมายตาง ๆ
4.7 สิ่งที่ไมตองทาสี
ขอ 5. ตัวเรือภายนอกและสวนประกอบ
5.1 ตัวเรือภายนอก เหนือแนวน้ําทาสีหมอกออนตัดแนวน้ําดวยสีดํา ตามที่
กรมอูทหารเรือกําหนด เวน เรือเร็วโจมตี เรือตรวจการณปน และเรือตรวจการณใกลฝง ชุดเรือ ต.91
ใหทาสีดําขางเรือทั้งสอบกราบตามที่กําหนด
5.2 ดาดฟาภายนอก
5.2.1 พื้นดาดฟาไม พืน้ ดาดฟายาง และพื้นดาดฟาเหล็กเคลือบ สังกะสี ไม
ตองทาสี
5.2.2 พื้นดาดฟาเหล็ก ทาสีหมอกแก
5.3 ชื่อและหมายเลขเรือ มีแบบและขนาดตามที่กรมอูทหารเรือกําหนด และมี
ลักษณะดังนี.้ 5.3.1 ชื่อเรือทําดวยโลหะทองเหลือ ติดที่ทายเรือบนพืน้ สีน้ําเงิน
5.3.2 หมายเลขเรือเขียนดวยเลขอารบิคสีขาวแลเงาดวยสีดํา
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5.3.3 ปายชือ่ เรือติดขางสะพานเดินเรือ แผนปายทําดวยไมทาแชลแล็ค
ตัวอักษรทําดวยโลหะทองเหลือ ความกวางของแผนปานไมเกิน 5 เทาตัวอักษร ความยาวตามความ
เหมาะสม
5.3.3.1 ตัวอักษรใหใชภาษาไทย อยูบรรทัดบน ภาษาอังกฤษอยู
บรรทัดลาง ไมตองเขียนคํานําหนาวา ร.ล. และ H.T.M.S นําหนาชื่อเรือ
5.3.3.2 ตัวอักษรขนาดใหญสูง 15 ซม. ใหกับเรือฟริเกต เรือคอรเวต
เรือกวาดทุน ระเบิดใกลฝง เรือสนับสนุนตอตานทุนระเบิด เรือยกพลขนาดใหญ และเรือยกพล
ขนาดกลาง
5.3.3.3 ตัวอักษรขนาดเล็กสูง 10 ซม. ใชกับเรือตรวจการณใกลฝง
และเรืออื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดในขอ 5.3.3.2 ซึ่งมีระวางขับน้ําตัง้ แต 100 ตัน ขึ้นไป
5.4 สงประกอบตัวเรือภายนอก ตัวเรือเหนือดาดฟาและสวนประกอบตัวเรือ
เฉพาะภายนอกสีหมอกออน สวนที่ติดกับดาดฟาทาดวยสีหมอกแก เปนแนวสูงจากพื้น 4 นิ้ว
สวนประกอบบางอยาง มีรายละเอียดการทาสีตามตารางที่ 1 ตอทายระเบียบนี้
ขอ 6. ตัวเรือภายในและสวนประกอบสีภายในเรือตามหองตาง ๆ และสวนประกอบ
ใหทาสีตามตารางที่ 2 ตอทายระเบียบนี.้ 6.1 ประตูหองตาง ๆ ทาสีเดียวกับฝาผนัง ถาผนังหองซึ่งอยูติดกันเปนคนละสี
ใหทาสีประตูสีเดียวกับผนังหองที่ประตูเปดออกไปทั้งสองดาน
6.2 สวนลางของผนังหองที่ติดตับพื้นดาดฟา ใหทาสีเดียวกับพื้นดาดฟาเปน
แนวสูงจากพืน้ ดาดฟา 4 นิ้ว ถาพื้นหองปูดว ยยาง ก็ใหทาสีตามสีของพื้นที่กําหนดใหทา ตามตาราง 2
ขอ 7. อาวุธประจําเรือและสวนประกอบซึ่งติดตั้งประจําที่ ใหทาสีหมอกออน (เวน
สวนที่หามทาสี) สําหรับเครื่องกวาดทุน ระเบิด ใหกองเรือทุนระเบิดเปนผูพิจารณากําหนด
ขอ 8. เครื่องจักรและสวนประกอบ ใหทาสีดังนี้.8.1 บริเวณหองเรือและแปบตาง ๆ ใตพื้นหองเครื่อง หองหมอน้ํา และใตพนื้
หองซึ่งอยูในความรับผิดขอบของแผนกชางกล ใหทาสีแดง ผนังและแปบบริเวณเหนือพืน้ หอง
ดังกลาวขึ้นมา 1 เมตร ทาสีหมอกแก ผนังนอกจากนี้ใหทาสีขาว เพดานทาสีขาว พื้นหองทาสีหมอก
แกหรือ ขัดมัน
8.2 เครื่องจักรตาง ๆ ใหทาสีดังนี.้ 8.2.1 เครื่องกลจักรตาง ๆ บนดาดฟาทาสีหมอกออน
8.2.2 มอเตอรใตดาดฟาและตามหองตาง ๆ ทาสีหมอกออน
8.2.3 ตัวกําเนิดไฟฟาทาสีหมอกออน
8.2.4 เครื่องจักรใหญไอน้าํ ทาสีหมอกออน
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8.2.5 เครื่องกังหันใหญและเกียรทาสีหมอกออน เวนสวนที่เปนโลหะเนื้อ
เรียบรมดํา
8.2.6 เครื่องจักรที่เปนเครื่องยนต ทาสีบรอนซเงิน
8.2.7 เครื่องจักรชวยทีเ่ ปนสูบไอน้ํา ทาสีบรอนซเงิน นอกจากสวนที่เปน
สูบน้ําหรือสูบน้ํามัน ใหทาสีหมอกออน
8.2.8 เครื่องยนตขับตัวกําเนิดไฟฟา ทาสีบรอนซเงิน
8.2.9 หมอดับไอ หมอดับความรอน สวนที่อยูใตพื้นหอง ทาสีแดง สวนที่
อยูบนพื้นหอง ทาสีหมอกออน
8.2.10 เครื่องกลั่นน้ําทาสีบรอนซเงิน
8.2.11 เครื่องทําไออุน ทาสีบรอนซเงิน
8.2.12 เครื่อง BLOWER ทาสีบรอนซเงิน
8.2.13 เครื่องปาอากาศ (AIR EJECTOR) ทาสีบรอนซเงิน
8.2.14 เครื่องหางเสือเวนตัวขับ ทาสีหมอกออน
8.3 ลิ้นผอน คันสงอาการ ดานตอตาง ๆ ทาสีดํา เวนสวนที่เปนเกลียวและนัต
8.4 เพลาใบจักรภายนอกเรือ ทาสีตามทองเรือ หรือสีพิเศษตามเทคนิค
8.5 แปบตาง ๆ หรือทอทาง สีเดียวกับฝาผนังหอง หรือเพดานหรือพื้นที่ทอ
ทางนั้นเดิม และใหทําเครื่องหมายตามตารางตอไปนี้.ชนิดของแปบ
เครื่องหมาย
อักษรบอกชนิด
สีคาดแปบ
และทอทาง เขียนวา สีและขนาด
ทิศทาง
สี
ขนาด
ไอดี
ไอดี
อักษรสีดํา
ดํา
คาดโดยรอบแปบ ลูกศรสีดําไมมี
ไอเสีย
ไอเสีย
ขนาดสูง 1 นิ้ว
แดง
หรือทอทาง ยาว หางยาว 3 นิ้ว
น้ํามันเชื้อเพลิง ชพ.
กวาง ¾ นิ้ว
แดง - ดํา 1 ฟุต ถาสีคาด กวาง ½ นิ้ว
น้ํามันหลอลื่น ลค.
ถาแปบเล็กกวา เหลือง เปนสองสี ให
ปลายลูกศรชี้
น้ําจืด
น้ําจืด
2 นิ้ว ใหใช
น้ําเงิน คาดสองแถบ
ไปตามทิศทาง
น้ําทะเล
น้ําทะเล ขนาดพองาม เขียวใบไม ยาวแถบละ 6 นิ้ว เดิน
อากาศ
อากาศ
ตะกัว่
ชิดกัน
การเขียนบอกเครื่องหมายชนิด ทิศทาง และการทาแถบสีคาด ใหจัดทําแสดงไวใน
บริเวณใกล ๆ กัน ตามความเหมาะสม และใหเขียนตรงตําบลที่ที่แปบหรือทาทางนั้น ๆ จะทะลุผาน
หอง เปลี่ยนทิศทาง แยกทางเขาออกเครื่องเขาออกลิ้น และตรงที่ชิดติดกับหนาแปลนของแปบ หรือ
ทอทางนั้น
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8.6 พวงมือใด เปนพวงมือชนิดโลหะเนื้อขัดมันใหทาสีที่ชื่อปายของพวงมือหรือ
แผนโลหะกลมบนพวงมือ สวนพวงมือชนิดที่ทําดวยโลหะเนื้อไมเรียบ ใหทาสีที่พวงมือเชนเดียวกับสี
ของแปบและทอทาง สําหรับพวงมือลิน้ น้ําตกใหใชสีเดียวกับไอเสีย และการทาสีพวงมือน้ํามัน
เชื้อเพลิงใหทาสีแดง – ดํา สลับกันเลี้ยวละสี
8.7 การทาสีขวดแกส ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือ
ขอ 9. เรือเล็กประจําเรือใหญ ใหทาสีและเขียนชื่อเรือดังนี.้ 9.1 เรือโบต ทาสีหมอกออนทั้งพายนอกและภายใน สวนที่ขัดหินทราย หรือทา
น้ํามันชักเงา ไมตองทาสี คอนหัวเรือภายในทั้งสองกราบ ใหเขียนบอกชนิดของเรือ และชื่อของเรือ
ใหญดว ยอักษรสีขาวบนแผนไมพื้นสีดํา กวาง 4 นิ้ว ยาวตามชื่อเรือ ตัวอักษร ขนาดสูง 2 นิ้ว เชน
“โองแมกลอง” เปนตน
9.2 เรือยนต ตัวเรือทาสีหมอกออนทั้งภายใน และภายนอก ทองเรือภายในบริเวณที่
วางเครื่องทาสีดํา สวนที่ขัดหินทรายหรือทาสีน้ํามันชักเงาไมตองทาสี ตอนหัวเรือภายนอกทั้งสอง
กราบเขียนชื่อเรือใหญดวยอักษรสีขาว ขนาดสูง 4 นิ้ว แลน “ประแส” เปนตน
ขอ 10. เครื่องหมายตาง ๆ
10.1 เครื่องหมายพิสูจนฝาย ใหทาสีเปนรูปธงชาติไวบนหลังคาสะพานเดินเรือ หรือ
สวนที่สูงซึ่งไมมีผูใดเหยียบย่ํา และใหเขียนเครื่องหมายพิสูนจฝายตามที่ทางการจะไดดําหนดไวในที่
ที่เห็นไดชัดจากทางอากาศ
10.2 เครื่องหมายทิศทาง ใหทําเครื่องมหายแสดงทิศทางไวตามฝาผนังของชอง
ทางเดินหรือทางสัญจรไปมาบนดาดฟาใหเห็นไดชดั เจนน สูงประมาณ ระดับสรตา ดังนี้
10.2.1 เครื่องหมายแสดงทิศทางเดินไปสูหองพยาบาลเขียนดวยสีแดง มีลักษณะ
และขนาดดังนี้

10.2.2 เครื่องหมายแสดงทิศทางไปสูหอง ป.ช.ด.(ปรมาณูเชื้อโรคเคมี)
สีเขียวแกเปนทางผาน มีลักษณะและขนาดตามรูปที่แสดงไว

เขียนดวย
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10.2.3 เครื่องหมายแสดงทางเดินภายในเรือ เขียนดวยสีแดง หรือแถบเรืองแสง
มีลักษณะและขนาดตามรูปที่แสดงไว

10.3 สีแนวระดับน้ําภายในเรือ ใหทาสีแนวระดับน้ําปกติของเรือที่ผนังเรือภายใน
กราบขวากราบซายทุกหอง ตรงตอนกลางของหองหรือในที่ซึ่งเปนไดชัดเจน ดวยแถบสีแดงขนาด
กวาง 2 นิ้ว ยาว 2 ฟุต
10.4 สีแนวหมายตําแหนงโซนาร และพาราเวน เพื่อประโยชนในการนําเรือเขาอู
และเพื่อประโยชนในการถอดประกอบ ใหทําแนวหมายตําแหนงโซนารโดม และพาราเวนที่ตวั เรือ
ภายนอก ดังนี.้ 10.4.1 แนวหมายตําแหนงโซนารโดม เปนแนวดิง่ จากหัว และทายของโซนาร
โดม สองแนวทั้งสองกราบ หมายดวยแถบสีขาว ขนาดกวาง 3 นิ้ว สูงจากแนวน้ํา 3 ฟุต และต่ํากวา
สีแนวน้ํา 2 ฟุต
10.4.2 รูรอยพาราเวนแนวตรงรูที่รอยพาราเวนทั้งสองกราบ หมายแนวในทาง
ดิ่งดวยแถบสีขาวขนาดกวาง 3 นิ้ว สูงจากสีแนวน้ํา 2 ฟุต และต่ํากวาสีแนวน้ํา 2 ฟุต
10.5 สีทางระบายอากาศ ทางระบายอากาศจากหองตาง ๆ ในเรือ กําหนดใหทาสี
ดังนี้
ทางระบายอากาศถังน้ํามัน ทางระบายอากาศ หองคลังดินระเบิด คลังกระสุน
ทางระบายอากาศหองเก็บน้าํ มัน ทางระบายอากาศหองแบตเตอรี่ ฯลฯ ชนิดงอโคง ทาสีแดงเปนแถบ
ขนาด 5 เซนติเมตร ตรงหัวทางระบาย หรือเฉพาะบริเวณทางรูออกที่อาจเปนอันตรายชนิดทีเ่ ปน
ตะแกรงครอบทางระบาย และชนิดที่มหี ัวเห็ดปดทางระบาย ใหทาสีแดง หัวตะแกรงและหัวเห็ดนัน้
10.6 อักษรและหมายเลขของเครื่องใช สิ่งของเครื่องใชที่ตองการใหเห็นเฉพาะ
บุคคลนั้น ในเขียนดวยตัวอักษรหรือเลขไทยสีดํา ตามสถานีเรือขนาด 1 นิ้ว เชน หมวกเหล็ก เสื้อ
ชูชีพ ฯลฯ
10.7 สีของสวนประกอบบางอยาง
ชิ้นสวนประกอบบางอยางที่จะตองทาสีนนั้
กําหนดใหทาสีดังนี้
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10.7.1 วงขอบที่รองรับฉนวนของสายวิทยุ หรือสายไฟที่มีอันตราย ใหทาขอบ
ดวยสีแดง ขนาดแถบกวาง 2 นิ้ว หรือกวางเทากับขอบที่มีอยู
10.7.2 ที่อัดฉีดน้ํามันตามอาวุธประจําเรือ แบบใชเปนอัดฉีดทุกแหง ใหทาสี
แดง ขนาดแถบกวาง 2 นิ้ว หรือกวางเทากับขอบที่มีอยู
10.7.3 ที่ใดซึ่งอาจเปนอันตรายหรือจัดไวเพื่อการฉุกเฉิน ใหทาสีแดงใหเห็น
เดนชัด เชน ที่เก็บระเบิดมือฝกปราบเรือดําน้ํา หรือหีบตอสายไฟฉุกเฉิน
ขอ 11. สิ่งของตาง ๆ ที่อยูใ นเรือบางอยางซึ่งไดทําการ ขัด ชุบ เคลือบ รมยา และชะโลม
น้ํามันไวแลว เพื่อความสวยงามเรียบรอย และความคงทนของวัตถุ กําหนดไมใชทาสีตอสิ่งเหลานั้นไว
เปนแนวดังนี้
11.1 สิ่งขัด ชุบขึ้นเงา เคลือบหรือรมดํา (ยกเวนการทาสีพรางในเวลาสงคราม)
11.2 แผนโลหะดําหุมเครื่องเทอรไบน สูบและสวนตาง ๆ ของเครื่องจักรตาง ๆ
11.3 ผิวพื้นโลหะซึ่งกลมหรือปาดเรียบ อันเปนสวนประกอบของสวนที่เคลื่อนไหว
เชน ขอเสือ สะพานเลื่อนของเครื่องจักรหรือลูกเลื่อน เปนตน
11.4 เกลียว สปริง เวนแตนตั สลัก ใหพิจารณาไดตามสมควร
11.5 สิ่งอัดกันรั่ว ที่เปนยางและหนังอัดตาง ๆ ที่เคลื่อนไหว
11.6 สายโซและลวดกับสายพานตาง ๆ ที่เคลื่อนไหว
11.7 ขอตอของกานสงอาการเคลื่อนไหว
11.8 แผนปายชื่อตาง ๆ นอกจากหามทาสีแลว การขัดถู จะตองระวังไมใหตวั อักษร
ลางเลือนดวย
11.9 สายอากาศวิทยุ
11.10 เหล็กปูพื้นที่อาบดวยสังกะสี ลูกกรง ราวลูกกรงของหองหมอ และหอง
เครื่องจักร
11.11 ฉนวนไฟฟาและฉนวนทุกชนิด
11.12 เครื่องกรองและตะแกรงกรองทุกชนิด
11.13 แผงสวิทช
11.14 หัวสุหรายน้ํา และหัวฉีดตาง ๆ
11.15 สังกะสีกันกรอน
11.16 ไมค้ํายัน
11.17 ผาใบบางชนิดที่ทําเปนพิเศษ
11.18 เครื่องเรดารโซนาร ไมควรทาสีธรรมดา ควรทาสีดว ยสีพิเศษตามเทคนิคของ
เจาหนาที่โดยเฉพาะ
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ขอ 12. ใหผูอํานวยการกองแผนการชาง กองบัญชาการกองเรือยุทธการ รักษาการตาม
ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2530
(ลงชื่อ) พลเรือเอก ชาติ ดิษฐบรรจง
(ชาติ ดิษฐบรรจง)
ผูบัญชาการกองเรือยุทธการ

หมายเหตุ

หลักการและเหตุผลในการประกาศใชระเบียบนี้ คือ
1. เพื่อกําหนดการทําปายชื่อเรือขางสะพานเดินเรือ ไดเปนระเบียบเดียวกัน
2. แกไขระบบการทาสีใหบงบอกเฉพาะโทนของสี ไมตองบอกประเภทของสี
3. แกไขรูปแบบของระเบียบใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526
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ตารางที่ 1
การทาสีสวนประกอบตัวเรือภายนอก
ลําดับที่
ชื่อสวนประกอบ
1
ของปลอง

2

เสากระโดง

3
4
5

สมอและโซสมอ
บูม
ราวลวดและลวดตาง ๆ

6

บันได

7

ราวบันได

8
9

เกลียวผอนแรง
พวงชูชีพ

การทาสี
ทาสีดําทนความรอนเปนแถบจากขอบบนลงมา ขนาดโต
ประมาณหนึ่งในสามของความกวางที่สุดของปลอง หรือ
ตามตะเข็บบนของปลอง
สวนที่ถูกควันรมทาดวยสีดํา โดยใหกองเรือ เปนผูพิจารณา
กําหนดตามความเหมาะสม และใหเหมือนกัน สําหรับเรือ
ประเภทเดียวกัน
สมอทาสีหมอกออน โซสมอทาสีดํากันสนิม
ทาสีหมอกออนสําหรับบูมเรือใหญ ดานบนทาสีหมอกแก
เมื่อพันเชือกหรือหุมผาใบ ทาสีขาว ถาไมไดพันเชือกหรือ
หุมผาใบทาสีดํากันสนิม
บันไดไม แมบนั ไดทาสีหมอกออน ขั้นบันไดไมตองทาสี
บันไดโลหะทีท่ อดเอนปกติ แมบันไดทาสีหมอกออน
ขั้นบันไดทาสีดํา บันไดโลหะที่เกาะติดขนานกับผนัง
แมบันไดทาสีหมอกออน ขัน้ บันไดทาสีดาํ ที่ผนังทาสีดํา
ขนาดกวางยาวเทากับชองแมบันได
ที่พันเชือกหรือหุมผาใบทาสีขาว ที่เปนเหล็กทาสีหมอกออน
ที่เปนทองเหลือง หรือชุบโครเมี่ยม ไมตองทาสี
นอกจากสวนที่หามทาสี ใหทาสีดํา
ทาสีแดงคาดขาวทางขาง 2 แถบ ตามแถบรัดพวงชูชีพ
ดานขางตอนบนเขียนชื่อเรือเปนภาษาไทยดวยสีขาว ขนาด
2.5 นิ้ว ตัวอยางเชน “ร.ล.ชาง” สําหรับเรือขนาดเล็กที่
กําหนดชื่อเรือดวยอักษรแสดงชนิดและหนาที่ของเรือ
ดวยหมายเลขนั้น ใหเขียนตามชื่อยอนั้น เชน ต.11 ตอนลาง
เขียนชื่อเปน ภาษาอังกฤษ ตัวอยางเชน “H.T.M.S.CHANG”
สําหรับเรือขนาดเล็กใหเขียนตัวอักษรยอ แสดงชนิดและ
หนาที่ของเรือตามดวยหมายเลข เชน P.G.M. 11, P.C.F. 21,
R.P.C. 32, M.L.R.S. 1 สวนเรือขนาดเล็กที่ไมมีชื่อยอเปน
ภาษาอังกฤษโดยตรง ใหเขียนตัวอักษรยอตามชนิดและ
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การทาสีสวนประกอบตัวเรือภายนอก (ตอ)
ลําดับที่

ชื่อสวนประกอบ

10

แพชูชีพ

11

ที่เก็บตาขายชวยชีวิต

12
13

เครื่องมือดับไฟ
หีบปฐมพยาบาล

14
15

เปลลําเลียงผูปวย
ทุนสมอ

16

ถังน้ํามันเบนซินซึ่งติด
กับที่กราบเรือ

การทาสี
หนาที่ของเรือนั้น โดย เรือ ต.91 ใหเขียนวา P.G.M.91
การเขียนชื่อเรือนี้ใหเขียนตามสวนโคง ขนาดตัวอักษร
สูงครึ่งหนึ่งของความกวางของพวงชูชีพ
ทาสีหมอกออน คาดสีขาว 2 แถบ ตามแถบผาที่รัดแพ
ดานขางตอนบนและตอนลางดานที่หนั ออกนอกเรือ
เขียนชื่อเรือดวยสีขาวเชนเดียวกับพวงชูชีพขนาด 2.5 นิ้ว
และเขียนหมายเลขของแพชูชีพดวยเลขไทยสีขาว ขนาด
2.5 นิ้ว ในพื้นที่วงกลมดํา เสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว
ไวที่ดานในเรือที่เห็นไดชัดเจน
ทาสีหมอกออน เขียนหมายเลขลักษณะและขนาดเชนเดียว
กับแพชูชีพ ตรงกึ่งกลางของที่เก็บดานในเรือ
ทาสีแดง ตามลักษณะเดิมของเครื่องมือที่ไดรับมา
ทาสีขาว เขียนเครื่องหมายกาชาดขนาดโต 3 นิ้ว กวาง
ของแถบกาชาด 1 นิ้ว ตรงกึ่งกลางดานขางที่หันออก
ทาสีขาว
ทุนสมอขวา ทาสีคาดเขียวสลับขาว เปนแถบตามนอน
กวาง 1.5 นิ้ว ตลอดทุนสมอซายทาสีคาดแดงสลับขาว
เปนแถบเหมือนทุนสมอขวา
ทาสีหมอกออน ทาสีแดงเปนแถบที่หวั ทาย ขนาดกวาง
ของแถบ 2 นิ้ว และเขียนดวยตัวอักษรสีแดงวา
“น้ํามันเบนซิน” ขนาดสูง 2 นิ้ว ไวตรงกลางถังตามนอน
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ตารางที่ 2
การทาสีตัวเรือภายในและสวนประกอบ
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

หอง
สะพานเดินเรือ, หองถือทาย
หองแผนที่
หองวิทยุ
หอควบคุมการยิง
หอง ซี.โอ.ซี.
หองศูนยกลางการติดตอภายใน
หองโซนาร
หองเรดาร
หองไยโร
หองวัตถุระเบิด
หองลําเลียงกระสุน
หองศูนยควบคุมความเสียหาย
หองหมอน้ํา, หองเครื่องจักร
หองเย็น
หองเครื่องจักรอื่น ๆ
หองซอมของ
หองแบตเตอรี่
หองเก็บกรดและเคมีภณ
ั ฑ
หองกระซับ
หองซักรีด
หองนายทหาร, พันจา
หองกลาสี, เมสทหาร
หองทํางาน, หองเรียน, หองฝก
หองโถงนายทหาร, พันจา
หองพยาบาล
หองครัว, หองอาหาร
หองทหารรับใช

สี
เพดาน
เขียวออน
ขาว
ขาว
หมอกแก
หมอกแก
ขาว

หมายเหตุ
ผนัง
พื้น
เขียวออน
หมอกแก
เขียวออน
หมอกแก
เขียวออน
หมอกแก
หมอกออน
หมอกแก
หมอกออน
หมอกแก
เขียวออน
หมอกแก
หมอกแก หมอกออน หมอกแก
หมอกออน หมอกออน หมอกแก
หมอกออน หมอกออน หมอกแก
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
หมอกแก
เขียวออน
ขาว
หมอกแก
ขาว
ขาว
หมอกแก ถาพื้นหอง
ขาว
ขาว
หมอกแก เปนเหล็ก
ขาว
ขาว
หมอกแก อาบสังกะสี
ขาว
ขาว
หมอกแก ไมเปนสนิม
ขาว
ขาว
หมอกแก จะขัดมัน
ขาว
ขาว
หมอกแก ก็ได กอน
ขาว
ขาว
หมอกแก ทาสีใหทา
ขาว
ขาว
หมอกแก สีกันกรด
เขียวออน
ขาว
เขียวแก กอน
ขาว
ขาว
หมอกแก
เขียวออน
ขาว
หมอกแก
เขียวออน
ขาว
หมอกแก
เขียวออน
ขาว
หมอกแก
ขาว
ขาว
หมอกแก
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การทาสีตัวเรือภายในและสวนประกอบ (ตอ)
ลําดับ
ที่
27
28
29
30
31
32
33
34

สี
หมายเหตุ
ผนัง
เพดาน
พื้น
หองสหโภชน
ขาว
ขาว
หมอกแก
หองสภาเรือ
ขาว
ขาว
หมอกแก
หองสวม
ขาว
ขาว
หมอกแก
หองน้ํา
ขาว
ขาว
หมอกแก
ชองทางเดิน
ขาว
ขาว
หมอกแก
พัดลมตามหองตาง ๆ ทาสีตามสีของผนังหอง หรือตามสีของพัดลม พัดลมระบายอากาศ
และทอทางลมทาสีตามสีของหอง
สายไฟและแผงประกับสายไฟ ทาสีตามสีของหอง
ตูโตะ เกาอีแ้ ละเตียง ทาสีตามสีของหอง เวนแตของเดิม ซึ่งเปนอลูมิเนียมและไมไดทาสี
หรือเปนไมทาน้ํามันชักเงา เปนตน ก็ใหอนุโลมตามของเดิม
หอง
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ชื่อสี สูตรสีตาง ๆ ของ พธ.ทร.
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ตารางที่ 3 (ของ พธ.ทร.)
1. ชื่อสี สูตรสีตาง ๆ และรายละเอียดคําแนะนําการใชสีทาเรือที่ พธ.ทร.จัดหาไวสนับสนุน สําหรับ.1.1 การทาตัวเรือภายนอกใตแนวน้ําและแนวน้ํา
หมายเลข
ทาขั้นที่
สูตรสี

รายการสีที่ใชทา

USN.
FORMULAR
NUMBER
USN.FNO.117

ขนาดบรรจุ

หมายเลขพัสดุ

ขอมูล
สงกําลัง

1 แกลลอน
5 แกลลอน

8010 – 35 – 373 - 3831
8010 – 35 – 373 - 3872

ส.1 ท.
ส.1 ง.

ชุด กปง.
ชุด ถัง

หนวยนับ

ความหนา
ที่ทา
(ไมครอน)
1-8

1100

1

สีวอชไพรเมอร
WASH PRIMER

1101

1

สีรองพื้นใตแนวน้ําสีน้ําตาล
COAL TAR BPOXY BASE PAINT BROWN

1 แกลลอน
5 แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 3861
8010 – 35 – 373 - 3862

ส.1 ง.
ส.1 ง.

ชุด กปง.
ชุด ถัง

1–1

1102

2

สีรองพื้นใตแนวน้ําสีดํา
COAL TAR EPOXY BASE PAINT BLACK

1 แกลลอน
5 แกลลอน

8010 – 35 - 373 -3841
8010 – 35 – 373 - 3842

ส.1 ง.
ส.1 ง.

ชุด กปง.
ชุด ถัง

1-1

1103

3

สีเชื่อมยึดกันสนิม

1 แกลลอน

8010 – 35 – 373 - 3881

ส.1 ง.

กปง.

1-2

VINYL TIE COAT

5 แกลลอน

8010 – 35 – 373 - 3882

ส.1 ง.

ถัง

USN.FNO.
1/3

1 แกลลอน
5 แกลลอน

8010 – 35 – 373 - 3821
8010 – 35 – 373 - 3822

ส.1 ง.
ส.1 ง.

กปง.
ถัง

USN.FNO.105

1 แกลลอน
5 แกลลอน

8010 – 35 – 373 - 3851
8010 – 35 – 373 - 3852

ส.1 ง.
ส.1 ง.

ชุด กปง.
ถัง

1104

4

สีกันเพรียงใตแนวน้ําไวนิลแดง
ANTIFOULING VINYL RED

1105

5

สีกันเพรียงเชลฟฟโปลิชชิ่งสีแดง
ANTIFOULING SERF POLLSHING RED

2-5
3 - 100
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หมายเลข
ทาขั้นที่
สูตรสี
1106
1107

1108

4

รายการสีที่ใชทา
สีกันเพรียง – แนวน้ําไวนิลดํา
ANTIFOULING VINYL – BLACK

ทับหนา สีดําแนวน้ํา
ตบแตง ALKYD BOOT TOPPING – BLACK
แนวน้ํา
4
สีกันเพรียงเชลฟโปลิชชิ่งสีดํา
ANTIFOULING SELF POLLSHING BLACK

USN.
FORMULAR
NUMBER
USN.FNO.129

ความหนา
ที่ทา
(ไมครอน)
2 – 50

ขนาดบรรจุ

หมายเลขพัสดุ

ขอมูล
สงกําลัง

1 แกลลอน
5 แกลลอน

8010 – 35 – 373 - 3801
8010 – 35 – 373 - 3802

ส.1 ท.
ส.1 ง.

กปง.
ถัง

USN.FNO.122
RO – 1.8

1 แกลลอน
5 แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 2021
8010 – 35 – 373 – 2022

ส.1 ง.
ส.1 ง.

กปง.
ถัง

2 – 80

USN.FNO.

1 แกลลอน
5 แกลลอน

8010 – 35 - 373 –3853
8010 – 35 – 373 - 3854

ส.1 ง.
ส.1 ง.

กปง.
ถัง

3 - 100

146/50

หนวยนับ
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1.2 ทาตัวเรือภายนอกเหนือแนวน้ํา ถาพื้นผิวที่ทาเปนผิวขัดมันหรืออาบโลหะผิวมันหรืออลูมิเนียม ใหใชสีวอชไพรเมอร 1100 ลงพื้นกอน
จากนั้นจึงใชสีตามลําดับขางลางนี้
หมายเลข
ทาขั้นที่
สูตรสี

รายการสีที่ใชทา

1201

1

สีรองพื้นกันสนิมตะกั่วแดง
ALKYD RED READ PRIMER

1202

2

สีหมอกออนทาภายนอก
ALKYD HAZE GRAY

1203

2

สีหมอกแกทาพื้นคาดฟาภายนอก
ALKYD DARK DECK GRAY

USN.
FORMULAR
NUMBER
USN.FNO.11 G

ความหนา
หนวยนับ
ที่ทา
(ไมครอน)
กปง.
2ถัง

ขนาดบรรจุ

หมายเลขพัสดุ

ขอมูล
สงกําลัง

1 แกลลอน
5 แกลลอน

8010 – 35 – 373 - 2301
8010 – 35 – 373 - 2302

ส.1 ท.
ส.1 ร.

USN”FNO.5 N

1 แกลลอน
5 แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 2321
8010 – 35 – 373 - 2322

ส.1 ร.
ส.1 ร.

กปง.
ถัง

2–

USN.FNO.20

1 แกลลอน
5 แกลลอน

8010 – 35 - 373 -2323
8010 – 35 – 373 - 3842

ส.1 ร.
ส.1 ร.

กปง.
ถัง

2-
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1.3 ทาตัวเรือภายในทอตาง ๆ ที่อยูใตดาดฟาของหองเครือ่ งจักร หองหมอน้ํา ยุงโซ และโซสมอ
หมายเลข
ทาขั้นที่
สูตรสี

รายการสีที่ใชทา

1301

1

สีกันสนิมบิทูมินัส
BITUMINOUS PAINT (ทาโซสมอและยุงโซ)

1302

2

สีรองพื้นกันสนิมซิงคโครเมท (เสนเหลือง)
ZINC CHROMATE ALKYD REST PRIMER

1303

2

สีน้ําตาลลอมแดง
PHENOLIC ALKYD – REDDISH BROWN

USN.
FORMULAR
NUMBER

USN.FNO.84

ความหนา
หนวยนับ
ที่ทา
(ไมครอน)
กปง. 1 – 100
ถัง

ขนาดบรรจุ

หมายเลขพัสดุ

ขอมูล
สงกําลัง

1 แกลลอน
5 แกลลอน

8010 – 35 – 373 - 2081
8010 – 35 – 373 - 2082

ส.1 ร.
ส.1 ร.

1 แกลลอน
5 แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 3872
8010 – 35 – 373 - 2323

ส.1 ร.
ส.1 ร.

กปง.
ถัง

2 – 40

1 แกลลอน
5 แกลลอน

8010 – 35 - 373 – 3991
8010 – 35 – 373 – 3992

ส.1 ร.
ส.1 ร.

กปง.
ถัง

2 - 35

หมายเหตุ 1. สี 1301 ใชทายุงโซและโซสมอ โดยไมตองทาสีรองพื้น
2. ตัวเรือภายในบริเวณใตดาดฟาหองเครื่องจักร, หองหมอน้ํา ทาสีรองพื้น 1302 แลวทับหนาดวย 1303
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1.4 ทาตัวเรือภายในและหองตาง ๆ ที่อยูเหนือดาดฟาหองเครื่องจักร หองหมอน้ํา และเขียน ทาเครื่องหมาย
หมายเลข
ทาขั้นที่
สูตรสี

รายการสีที่ใชทา

USN.
FORMULAR
NUMBER
USN.FNO.14 N

ความหนา
หนวยนับ
ที่ทา
(ไมครอน)
กปง.
2 – 40
ถัง

ขนาดบรรจุ

หมายเลขพัสดุ

ขอมูล
สงกําลัง

1 แกลลอน

8010 – 35 – 373 - 2041
8010 – 35 – 373 - 2042

ส.1 ท.
ส.1 ร.

1 แกลลอน
5 แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 1841
8010 – 35 – 373 - 1842

ส.1 ท.
ส.1 ร.

กปง.
ถัง

2 – 40

1 แกลลอน
5 แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 1861
8010 – 35 – 373 – 1862

ส.1 ท.
ส.1 ร.

กปง.
ถัง

2 – 40

1 แกลลอน
5 แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 1861
8010 – 35 – 372 – 1862

ส.1 ท.
ส.1 ร.

กปง.
ถัง

2 - 40

1401

1

สีเสนรองพื้นกันสนิม
ALKYD IRON OXIDE PRIMER

1402

2

สีน้ํามันสีขาวผสมเสร็จ
ALKYD WHITE TOP COAT

1403

2

สีน้ําน้ํามันสีเขียวออนผสมเสร็จ
ALKYD LIGHT CREEN TOP COAT

1404

2

สีน้ําน้ํามันสีเขียวแกผสมเสร็จ
ALKYD LIGHT CREEN TOP COAT

1405

2

สีน้ํามันสีแดงผสมเสร็จ
ALKYD RED TOP COAT

1 แกลลอน
5 แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 2101
8010 – 35 – 373 - 2102

มทจ.
มทจ.

กปง.
ถัง

2 – 40

1406

2

สีน้ําน้ํามันสีดําผสมเสร็จ
ALKYD BLACK TOP COAT

1 แกลลอน
5 แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 2121
8010 – 35 – 373 – 2122

มทจ.
มทจ.

กปง.
ถัง

2 – 40

1407

2

สีน้ําน้ํามันสีกากีแกมเขียวผสมเสร็จ
ALKYD NAVY BLUE TOP COAT

1 แกลลอน
5 แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 2522
8010 – 35 – 373 – 2523

มทจ.
มทจ.

กปง.
ถัง

2 - 40

USN.FNO.G

USN.FNO.19
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1.4 ทาตัวเรือภายในและหองตาง ๆ ที่อยูเหนือดาดฟาหองเครื่องจักร หองหมอน้ํา และเขียน ทาเครื่องหมาย (ตอ)
หมายเลข
ทาขั้นที่
สูตรสี

รายการสีที่ใชทา

USN.
FORMULAR
NUMBER

ขนาดบรรจุ

หมายเลขพัสดุ

ขอมูล
สงกําลัง

ความหนา
หนวยนับ
ที่ทา
(ไมครอน)
กปง.
2 – 40
ถัง

1408

2

สีน้ํามันสีน้ําเงินผสมเสร็จ
ALKYD NAVY BLUE TOP COAT

1 แกลลอน
5 แกลลอน

8010 – 35 – 373 - 3921
8010 – 35 – 373 - 3922

มทจ.
มทจ.

1409

2

สีน้ํามันสีน้ําตาลผสมเสร็จ
ALKYD BROWN TOP COAT

1 แกลลอน
5 แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 3941
8010 – 35 – 373 - 3942

มทจ.
มทจ.

กปง.
ถัง

2 – 40

1410

2

สีน้ําน้ํามันสีครีมผสมเสร็จ
ALKYD CREAM TOP COAT

1 แกลลอน
5 แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 3961
8010 – 35 – 373 – 3962

มทจ.
มทจ.

กปง.
ถัง

2 – 40

1411

2

สีน้ําน้ํามันสีเหลืองผสมเสร็จ
ALKYD YELLOW TOP COAT

1 แกลลอน
5 แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 3981
8010 – 35 – 373 – 3982

มทจ.
มทจ.

กปง.
ถัง

2 - 40

1412

2

สีน้ํามันกากีผสมเสร็จ
ALKYD KHAKI TOP COAT

1 แกลลอน
5 แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 3931
8010 – 35 – 373 - 3932

มทจ.
มทจ.

กปง.
ถัง

2 – 40

หมายเหตุ 1. กอนทาสีที่ระบุวาทาสีขั้นที่ 2 จะตองทาสีรองพื้นที่ระบุใหทาขั้นที่ 1 เสียกอน
2. ถาใชทาโลหะผิวมันเรียบ เชน อลูมิเนียม สังกะสี เหล็กขาว จะตองทาสี 1100 เสียกอน แลวจึงทา 1410 ทับ แลวทาทับหนาดวย
สีที่ตองการในขัน้ ตอไปตามที่ ทร.กําหนด
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ใชงานเบ็ดเตล็ด
หมายเลข
ทาขั้นที่
สูตรสี

รายการสีที่ใชทา

USN.
FORMULAR
NUMBER

ขนาดบรรจุ

หมายเลขพัสดุ

ขอมูล
สงกําลัง

หนวยนับ

ความหนา
ที่ทา
(ไมครอน)
2 – 40

1314

2

สีดานเหลือง
ALKYD MATT ENAMEL – YELLOW

1 แกลลอน

8010 – 35 – 373 - 2261

ส.1 ร.

กระปอง

1315

2

สีเขียวทากระดานดํา
ALKYD MATT ENAMEL - GREEN

¼ แกลลอน
1 แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 2441
8010 – 35 – 373 - 2442

ส.2 ท.
ส.2 ท.

กระปอง
กระปอง

2 – 40

1316

2

สีเคลือบเงาสีขาว
NITROCELLULOSE ENAMEL LACQUER-WHIET

¼ แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 2221

ส.2 ท.

กระปอง

2 หรือ 3-1

1317

2

สีเคลือบเงาสีแดง
NITROCELLULOSE ENAMEL LACQUER - RED

¼ แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 2222

ส.2 ท.

กระปอง

2 หรือ 3-1

1318

2

¼ แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 2223

ส.2 ท.

กระปอง

2 หรือ 3-1

1319

2

สีเคลือบเงาสีน้ําเงิน
NITROCELLULOSE ENAMEL LACQUER –
NAVY BLUE
สีเคลือบเงาสีเหลือง
NITROCELLULOSE ENAMEL LACQUER YELLOW

¼ แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 2224

ส.2 ท.

กระปอง

2 หรือ 3-1
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USN.
FORMULAR
NUMBER

1320

2

สีเคลือบเงาสีเขียว
NITROCELLULOSE ENAMEL LACQUER - GREEN

1 แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 2225

ส.2 ท.

กระปอง

ความหนา
ที่ทา
(ไมครอน)
2 หรือ 3-1

1321

2

สีเคลือบเงาสีดํา
NITROCELLULOSE ENAMEL LACQUER - BLACK

¼ แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 2226

ส.2 ท.

กระปอง

2 หรือ 3-1

1322

2

สีเคลือบเงาสีบรอนซเงิน
NITROCELLULOSE ENAMEL WICZUER - SIVER

¼ แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 2227

ส.2 ท.

กระปอง

2 หรือ 3-1

1323

2

สีเคลือบเงาบรอนซทอง
NITROCELLULOSE ENAMEL LACQUER - BRONZE

¼ แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 2228

ส.2 ท.

กระปอง

2 หรือ 3-1

1324

2

แลคเกอรเงา
GROSS CLEAR LACQUER

1 แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 1829

มทจ.

กระปอง

2 - 3 ครั้ง

1325

2

1 แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 1827

มทจ.

กระปอง

2 - 3 ครั้ง

1326

2

1 แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 1631

มทจ.

กระปอง

2 - 3 ครั้ง

1327

2

แลคเกอรดาน
CLEAR LACQUER
วานิชเงาภายใน
GROSS VARNISH INTERIOR
วานิชเงาภายนอก
ALKYD VARNISH EXTERIOR

1 แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 1631

มทจ.

กระปอง

2 - 3 ครั้ง

หมายเลข
ทาขั้นที่
สูตรสี

รายการสีที่ใชทา

ขนาดบรรจุ

หมายเลขพัสดุ

ขอมูล
สงกําลัง

หนวยนับ

130
หมายเลข
ทาขั้นที่
สูตรสี

รายการสีที่ใชทา

USN.
FORMULAR
NUMBER

ขนาดบรรจุ

หมายเลขพัสดุ

ขอมูล
สงกําลัง

หนวยนับ

ความหนา
ที่ทา
(ไมครอน)
2 – 3 ครั้ง

1328

2

วานิชดาน
FLAT CLEAR VARNISH

1 แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 1635

มทจ.

กระปอง

1329

1

วานิชน้ําตาลดํา
RETROLEUM CLOSS VARNISH

1 แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 1629

มทจ.

กระปอง

ใชวิธีทํา
และเช็ดถู

1330

2

วานิชเคลือบแข็งภายใน
URETHANE INTERIOR

1 แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 1637

มทจ.

กระปอง

2 - 3 ครั้ง

1331

2

วานิชเคลือบแข็งภายนอก
CLEAR EXTERIOR

1 แกลลอน

8010 – 35 – 373 – 1639

มทจ.

กระปอง

2 - 3 ครั้ง

3. รหัสขอมูลสงกําลัง
1. ขอมูลการสํารองคลัง
2. ขอมูลการเบิก
3. ขอมูลวิธีการเสนอความตองการ
ส.1 สํารองคลังไดถึงคลังยอย
ง. เบิกไดเฉพาะโรงงาน
จ. ตองรายงานของเบิกลวงหนา 30 วัน
ส.2 สํารองคลังไดถึงคลังสาขา
ร. เบิกไดเฉพาะเรือหรือโรงงาน ฉ. ตองรายงานของเบิกลวงหนา 60 วัน
ส.3 สํารองคลังไดเฉพาะคลังใหญ
ท. เบิกไดทั่วไป
ช. ตองรายงานขอเบิกลวงหนา 90 วัน
ม. ไมมีการสํารองคลัง
4. การอานความหนาที่ทา เลขตัวหนาหมายถึง จํานวนครั้งที่ทาและเลขหลังขีด คือ จํานวนความหนาเปนไมครอนในการทา
ครั้งหนึ่ง เชน 2 – 50 หมายความวา ทา 2 ครั้ง ความหนาครั้งละ 50 ไมครอน รวมแลวหนา 100 ไมครอน เปนตน
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บทที่ 11
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับสี
ก. การปองกันอันตรายจากอุบัติเหตุ
การใชและการตรวจสอบเครื่องมือ จะตองมีการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใชเสมอ
กอนนําไปใชงานเพื่อใหมั่นใจวาอยูใ นสภาพที่สมบูรณและพรอมใชงาน นอกจากนั้นเมื่อปฏิบัตงิ าน
แลวเสร็จจะตองตรวจสอบอีกครั้ง วาเครื่องมือเครื่องใชเหลานั้นไดรับการทําความสะอาดเรียบรอย
แลว และพรอมที่จะใชงานเมื่อมีความเรงดวนเกิดขึ้น
1. บันได
มีหลักปฏิบัติในการใชงานและเก็บรักษาดังตอไปนี้
1.1 ใชรองเทานิรภัยทุกครั้งกับบันไดทุกประเภท
1.2 เก็บรักษาบันไดในสถานที่ที่อากาศเปนปกติและแหง
1.3 สีหรือน้ํามันที่ใชทาปองกันบันไดไมควรเปนประเภทใส เพื่อใหมองเห็นสิ่งผิด
ปกติภายในได
1.4 ตรวจสอบบันไดทุกวันระหวางมีไวใชงาน และตองเก็บรักษาใหสะอาดปราศจาก
น้ํามันหรือจารบี
1.5 ไมควรใชบันไดทีย่ าวกวาที่คนสองคนจะยกหรือตั้งขึ้นได และการตั้งบันไดควร
ใชระยะหางจากผนังอยางนอยเทากัน 1/4 ของความสูงที่ใชงาน
1.6 ไมควรใชบันไดแบบมีสองขาและพับได (stepladder) ที่สูงเกินกวา 12 ฟุต ขณะ
ใชงานขาทั้งสองจะตองกางออกเต็มที่ และมีที่ยึดขาไมใหกางออกมากกวานี้ ไมควรยืนบันไดชัน้ สูง
ที่สุด นอกจากนั้นจะตองมีผูรวมงานอีกคนหนึ่งคอยจับยึดบันไดไว
ในขณะที่ผปู ฏิบัติงานอยูส ูง
เกินกวา 8 ฟุต จากพื้น
1.7 หลีกเลี่ยงการตั้งบันไดไวบริเวณหนาประตู
ยกเวนประตูนนั้ จะถูกยึดไวไมให
เปดได
1.8 ควรมีผปู ฏิบัติงานเพียงคนเดียวเทานัน้ ที่อยูบนบันได
1.9 ไมควรใชบันไดแบบพับไดประกอบเปนนั่งรานที่มลี ักษณะตั้งอยูใ นแนวราบ
1.10 ในกรณีที่ใชบันไดพาดไวเพื่อจะขึ้นไปที่สูง สวนปลายของบันไดควรจะอยูสูง
กวาจุดรับน้ําหนักเกินกวา 3 ฟุต
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2. เชือกและสายเคเบิล
2.1 ใชสายลวดที่มีเสนผาศูนยกลางขนาดไมนอยกวา 3/4 นิ้ว
สําหรับการตั้ง
platform และใชเชือกมะนิลาขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 5/8 นิ้ว
สําหรับกระดานชุลี
(besun chairs) และใชเปนเชือกชวยชีวิต
2.2 เก็บรักษาเชือกและสายเคเบิล ไวในบริเวณที่อากาศถายเทไดสะดวก, แหง,
ปราศจากไอ หรือละอองของสารเคมี, ไมมีความรอนสูง และไมมสี ัตวจําพวก หนู อาศัยอยู
2.3 ตรวจสอบเชือกและสายเคเบิลกอนใชงานทุกครั้ง เพื่อใหมนั่ ใจวาไมมีสิ่งผิดปกติ
เกิดขึ้น
2.4 ไมนําลวดที่เย็นจัดจนน้ําแข็งเกาะไปใชงาน
2.5 ไมใชลวดในลักษณะทีผ่ ูกปลายตอกันเปนปม ซึ่งจะทําใหลวดเสียหายได
2.6 ควรมีการทดสอบความทนทานของเชือกลวดที่ใชงานอยูเปนระยะ ๆ
ตามที่
กําหนด ทั้งนี้เพื่อปองกันการเสื่อมคุณภาพ ในลักษณะที่ไมสามารถพิสูจนไดดวยตาเปลา
3. เครื่องมือเครื่องใชที่มีความดันภายใน
3.1 หลีกเลี่ยงการหักโคงของสายสงที่จะทําใหลมไหลผานไมได
3.2 สายสงจะตองกองอยูหางจากผูปฏิบัติงานไมเกิน 10 ฟุต
3.3 จะตองไมหันหัวพนไปทางผูหนึ่งผูใด หรืออวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง และเมื่อกําลัง
ถือหัวพนอยูใหเอานิว้ ออกจากไกบังคับ และใหจับที่มือถือเทานั้น
3.4 เมื่อทําความสะอาดเครื่องพนชนิดไรอากาศ ใหปลอยความดันออกเสียกอนที่จะ
ถอดชิ้นสวนใด ๆ และจะตองถอดหัว sprey ออกทําความสะอาดทุกครั้ง
3.5 จะตองทํา hydrostetic test อยางนอยหนึ่งครั้งตอป และถาจะใหดีควรเปน 2 ครั้ง
ตอป ตรวจสอบลิ้นทุกตัวโดยเฉพาะอยางยิ่งลิ้นนิรภัยควรจะตรวจทุกวัน
3.6 เก็บรักษาสายสงในบริเวณทีแ่ หงและหลีกเลี่ยงการหักกลับ และบิดตัวของสายสง
ข. อันตรายจากไฟไหมและการระเบิด
1. สาเหตุ
โดยทั่วไปแลวสีและตัวทําละลายจะมีคณ
ุ สมบัติลุกไหมไดดี และมีอันตรายอยาง
มาก เมื่อตัวของมันเองหรือโดยเฉพาะอยางยิ่งไอของมันสัมผัสกับเปลวไฟโดยตรงหรืออุณหภูมิสูง ๆ
ถาไมมีการปองกันที่ดแี ลวอาจเกิดไฟไหมหรือการระเบิด
1.1 ตัวทําละลาย
ตัวทําละลายสวนมากสามารถระเหยเปนไอไดดี และจะลุกไหมไดถามีเปลวไฟ
หรือประกายไฟ ปกติแลวตัวทําละลายที่สามารถระเหยไดเร็วเทาไร จุดวาบไฟของตัวทําละลายนัน้ ก็
จะต่ํามากเทานั้น ในสีประเภททีใ่ ชแปรงหรือลูกกลิ้งทาซึ่งแหงคอนขางชานี้ จะประกอบดวยตัวทํา
ละลายที่มีจุดวาบไฟประมาณ 105๐F (41๐ C) หรืออาจจะสูงกวาเล็กนอย แตสีทใี่ หพนซึ่งตองการ
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การระเหยที่รวดเร็วจะประกอบดวยตัวทําละลายที่มีจุดวาบไฟประมาณ 30๐ F (-1๐ C) ดังนั้นการ
พนสีจะกอใหเกิดไอระเหยของตัวทําละลายขึ้นในอัตราสูง จึงทําใหเกิดอันตรายไดงา ย จึงจําเปนตอง
มีการตอสายดินจากหัวพนไวดว ย เพื่อปองกันการเกิดประกายไฟโดยอุบัติเหตุจากไฟฟาสถิตย
ไอของตัวทําละลายนั้นหนักกวาอากาศ
และมีแนวโนมที่จะไหลตามพื้นไป
รอบตัวไดไกลพอสมควร ดังนั้น ในขณะปฏิบัติงานพนสีจะตองไมมีเปลวไฟอยูในบริเวณใกลเคียง
เชน การปฏิบัติงานเชื่อมหรือตัดแผนโลหะ และถาการพนสีนั้นกระทําอยูในพื้นที่อันจะตองมีการ
ถายเทอากาศออก โดยพยายามถายเทอากาศที่อยูต่ําในระดับพื้นออกใหมากที่สุด นอกจากนัน้ ควรใช
หลอดไฟที่ปองกันการระเบิด (explosion proof light) และมอเตอรไฟฟาที่อยูใ นบริเวณปฏิบัตงิ าน
จะตองหยุดทํางานทั้งหมด
1.2 สี
สีประเภทที่มตี ัวทําละลายเปนสารอินทรียผสมอยูดวย ก็สามารถจะลุกไหมได
ดังนั้นขอควรระวังตาง ๆ ก็จะคลายกับของตัวทําละลายตามขอ 1.1
1.2.1 สีที่ตองใช 2 สวนผสมกัน (Two pack)
สีประเภทนีจ้ ะตองไมผสมทีละมาก ๆ โดยปกติแลวจะไมเกินครั้งละ 5
แกลลอน ในขณะที่ผสมสีสองสวนนั้น สวนประกอบของสีจะทําปฏิกิริยากันและจะกอใหเกิดความ
รอน ซึ่งถายิ่งมีปริมาณที่ผสมมากเทาไร ความรอนที่เกิดขึ้นก็จะมากเทานั้น ความรอนที่ไดอาจจะทํา
ใหอุณหภูมิสูงพอที่จะเกิดอันตรายได
1.2.2 สีน้ํามันและสีชนิดพิเศษ
อุปกรณที่ใชในการทาสีประเภทสีน้ํามัน เชน แปรงหรือลูกกลิ้ง ที่ยงั มี
สีเหลือคางอยูมาก ถาตากแดดอยูนาน ๆ อาจจะเกิดลุกไหมไดเองโดยธรรมชาติ และสีชนิดพิเศษ
เชนสี epoxy สามารถติดไฟไดดี จึงจําเปนตองระมัดระวังไมใหมกี ารกระเทือน หรือหกเลอะเทอะ
ในขณะผสม 2 สวนเขาดวยกัน
2. การปองกันไฟไหม
ขอระมัดระวังเหลานี้จะสามารถชวยลดโอกาสในการเกิดไฟไหมได
2.1 เก็บรักษาตัวทําละลายไวในภาชนะที่เหมาะสม
2.2 หามการสูบบุหรี่ในสถานที่ที่เกีย่ วของกับการปฏิบัติงานสี เชน สถานที่เก็บ
รักษา บริเวณที่ผสมสี และพื้นที่ปฏิบัติงาน
2.3 จัดใหมกี ารระบายอากาศที่เหมาะสมในสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อปองกันการสะสม
ของไอระเหยของตัวทําละลาย และวัดใหมีการตรวจสอบปริมาณไอระเหยของตัวทําละลายในบริเวณ
ที่อับลม เพื่อใหแนใจวามีปริมาณอยูในระดับต่ํากวาขีดอันตรายอยูเสมอ
2.4 จะตองไมใชบันไดโลหะใกลกับสายไฟฟาเปลือยที่มไี ฟฟาไหลอยูเกิน 10 ฟุต
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2.5 ใชเครื่องมือที่ไมกอใหเกิดประกายไฟเทานั้น ในการทําความสะอาดผิวหนาของ
โลหะในบริเวณที่มีโอกาสเกิดไฟไหมได
2.6 ดับเปลวไฟทุกประเภทในพื้นที่ปฏิบัตงิ านและปดลิน้ แกสทุกชนิด และถาเปน
ไปไดใหมีการใชกระแสไฟฟาในบริเวณนัน้ นอยที่สุด
2.7 ตองแนใจวามีการตอสายดินเขากับอุปกรณทั้งหมด รวมทั้งมอเตอรไฟฟาดวย
2.8 จัดใหมีเครื่องดับเพลิงอยูใกล ๆ
การปฏิบัติงานอยูเสมอ และตองใชใหถูก
ประเภทดวย ดังนี้
class A - กระดาษ, ไม, ขยะ ซึ่งสามารถใชน้ําดับได
class B - ของเหลวที่ลุกไหมได, ซึ่งตองการการปกคลุมอยางหนา และ
แข็งแรงจึงจะดับได
class C - อุปกรณทางไฟฟา, ซึ่งน้ํายาดับเพลิงที่ใชจะตองไมมีคุณสมบัติ
นําไฟฟาได
2.9 จะตองมีถังทรายอยูใกลเสมอ เพื่อใชดูดซึมของเหลวที่หกหลนหรือเลอะเทอะ
และตองไมใชภาชนะที่รั่ว
2.10 ทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใชทั้งกอน, หลังและขณะปฏิบัตงิ าน รวมทั้งสีที่
หกหลนทีพ่ ื้นดวย
ค. อันตรายตอสุขภาพ
1. สาเหตุ
สวนประกอบตาง ๆ ของสี เปนอันตรายตอรางกายมนุษยทั้งสิ้น บางคนสามารถ
ทนตอสารเหลานี้ไดชว งหนึ่ง แตบางคนมีอาการแพอยางรุนแรง อยางไรก็ตามทุกคนจะมีอาการ
ผิดปกติที่แสดงออกใหเห็นถาสัมผัสกับสารเหลานี้นาน ๆ
สารที่กอใหเกิดอันตรายตอรางกายนีแ้ บงเปน 2 กลุม คือ สารที่เปนพิษ และสารที่
ทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง
1.1 สารที่เปนพิษ
1.1.1 ตัวทําละลาย
ตัวทําละลายสวนใหญจะเปนพิษตอรางกายไมมากก็นอยซึ่ง ระดับของ
อันตรายถูกกําหนดโดยบอกเปน ppm ของตัวทําละลายกับอากาศ ซึ่งผูปฏิบัติงานจะตองสัมผัสอยู
ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง โดยไมเปนอันตราย ซึ่งอาจจะมีคาสูงตั้งแต 1000 ppm
สําหรับ ethyl alcohol จนถึง 50 ppm สําหรับ diacetone alcohol และ ethylene glycol
monobutyl ether ซึ่งถามีการตรวจพบวาสารตาง ๆ มีปริมาณสูงกวาที่กําหนดแลว จําเปนตองใช
เครื่องชวยหายใจในการปฏิบัติงานดวย
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1.1.2 ผงสี (pigment)
ผงสีบางประเภทเปนพิษ
โดยเฉพาะที่มีสวนประกอบเปนสารตะกั่ว
เชน red lead basic lead sillico chromate ฯลฯ
1.1.3 ตัวเชื่อมยึด
ตัวเชื่อมยึดบางตัวเปนพิษ ถาไดรับการสัมผัสที่นานและมีปริมาณเขมขน
เพียงพอ เชนพวก epoxy, amine hardeners, polyurethane และ polyester โดยเฉพาะสีประเภท
polyurethane จะมีสารประกอบประเภท isocyanate อยูดว ย ซึ่งสารประกอบนี้เปนพิษมาก
1.1.4 สารเติม
สารบางชนิดที่ใสเขาไปเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพ เชน สารประกอบพวก
organotim หรือ organomercurial จะเปนพิษเมื่อเขาสูร างกายไมวาจะโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม
1.2 สารที่กอความระคายเคืองตอผิวหนัง
ผิวหนังที่สัมผัสกับสารจําพวกนี้จะเกิดการระคายเคืองและจะลุกลามมากขึ้น ถา
ไมรีบรักษา
1.2.1 ตัวทําละลาย
ตัวทําละลายนั้นมีคุณสมบัติที่จะละลายและขจัดน้ํามันและไขมัน ที่มีอยู
บนผิวหนังตามธรรมชาติออก ซึ่งจะทําใหผิวหนังแหงและทําใหเชือ้ โรคเขาสูผิวหนังไดงาย สาร
จําพวก aliphatic hydrocarbon เชน mineral spirit จะไมทําอันตรายตอผิวหนังมากเทากับสาร
จําพวก aromatic hydrocarbon เชนพวก toluene
1.2.2 ตัวเชื่อมยึด
สารจําพวก epoxy, amine hardeners, polyurethane และ polyester ก็
สามารถจะทําใหผิวหนังเกิดอาการระคายเคืองได
1.2.3 สารเคมีอื่น ๆ
สารเคมีเหลานี้จะตองระมัดระวังในการเก็บรักษาและใชงานเปนพิเศษ
1.2.3.1 น้ํายาลอกสีและน้ํายาทําความสะอาดแปรงที่มสี ารจําพวก phenol
1.2.3.2 กรดและดางที่ใชสาํ หรับการเตรียมผิวหนาโลหะ
1.2.3.4 กรดหรือตัวเรงที่ใชสําหรับ “wash primers”
2. การปองกันอันตรายตอสุขภาพ
ขอปฏิบัติตอไปนี้จะสามารถลดอันตรายไดมาก
2.1 ตองมีปายชื่อและเก็บรักษาสารที่เปนอันตรายไวอยางเรียบรอย เมือ่ ไมไดอยูระหวาง
การใชงาน
2.2 จัดใหมีการระบายอากาศอยางเพียงพอ และถาจําเปนจะตองจัดใหมีเครื่องปองกัน
อยางเหมาะสม
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2.3 เมื่อจะมีการเตรียมผิวหนาโลหะโดยขจัดสีเกาออก ตองดําเนินการใหมีฝนุ ละออง
นอยที่สุด
2.4 จัดใหมกี ารทิ้งเศษสีที่หลุดลอนออกมากจากการเตรียมผิวหนา อยางเรียบรอยและ
ปลอดภัย
2.5 สวมหนากากนิรภัยและเครื่องชวยหายใจ เมื่อมีการพนทราย, พนสี หรือปฏิบัติงาน
ใด ๆ ที่ทําใหเกิดไอระเหย หรือฝุนที่มีปริมาณมากผิดปกติ
2.6 หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสกับสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย ในขณะที่ใชสารประเภท
ที่เปนอันตรายอยูและจะตองลางมือ, หนา และ แขน ใหสะอาดกอนทีจ่ ะรับประทานอาหาร พยายาม
อาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผาหลังจากปฏิบัติงานแลวเสร็จ
2.7 การใชนา้ํ ยาลอกสีทุกครั้งจะตองมีการระบายอากาศที่ดี หรือมีระบบชวยในการ
หายใจอยูเสมอ
ง. การปฐมพยาบาลเบื้องตน
จะตองมีอุปกรณในการปฐมพยาบาลเบื้องตนที่เปนของใหมไวใชอยูเสมอ และผูปฏิบัติ
งานทุกคนสามารถหยิบใชไดสะดวก เมื่อผูปฏิบัติงานคนใดมีอาการที่รุนแรงกวาการปฐมพยาบาล
เบื้องตนจะชวยได ตองรีบนําสงแพทยใหทําการตรวจรักษาโดยดวน
จ. ขอควรปฏิบัติทั่วไป
1. ควรมีการใชสัญญลักษณและเครื่องหมายที่แสดงถึงพืน้ ที่ที่ใชในการปฏิบัติงาน และ
หามการสูบบุหรี่ หรือการกระทําใด ๆ ทีก่ อใหเกิดเปลวไฟ
2. ปฏิบัติตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตอยางเครงครัด ในเรื่องเกีย่ วกับความปลอดภัย
ในการใชผลิตภัณฑนั้น ๆ
3. ตองดําเนินการใหมกี ารปฏิบัติตามขอบังคับ
หรือกฎระเบียบตาง ๆ ดานความ
ปลอดภัย ทั้งของหนวยงานและของประเทศนั้น ๆ อยางเครงครัด
ฉ. อุปกรณปอ งกันภัยสวนบุคคล
โดยทั่วไปแลวอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลมีมากมายหลายประเภท และแตละประเภท
ก็ประกอบไปดวยอุปกรณทมี่ ีลักษณะตาง ๆ กันออกไป แตในทีน่ จี้ ะอธิบายและยกตัวอยางเฉพาะ
อุปกรณปองกันภัยทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบัติงานทางดานสีเทานั้น คือ
1. อุปกรณปองกันดวงตา
1.1 แวนปองกัน (protective spectacles) เปนชนิดที่ไมมีกระบังดานขาง ใชกับงาน
ที่มีเศษวัสดุปลิวมาที่ดานหนาโดยตรง กรอบแวนจะตองกระชับกับใบหนา เพื่อที่จะยึดเลนซใหตรง
กับนัยนตาเสมอ ฐานรองจมูกควรจะปรับได การปรับกรอบควรทําโดยผูที่มีความชํานาญ
1.2 แวนครอบสําหรับปองกันสารเคมี (chemical goggles) มีกรอบทําดวยไวนิลออน
หรือกรอบยาง ใชปองกันดวงตาจากสารเคมีกัดกรอนทีจ่ ะกระเซ็นมา และยังปองกันฝุนละเอียด, ไอ
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ระเหย หรือหมอกควันตาง ๆ เลนซควรเปนแกวทีผ่ านการอบความรอน หรือเปนพลาสติกที่
ตานทานกรดกัดกรอน และจะตองไมมีการระบายอากาศบริเวณตัวแวน มิฉะนัน้ ไอหรือกาซจะรั่ว
เขาไปภายในได
1.3 แวนครอบกันฝุนชนิดหนากากหนัง (leather – mask dust goggles) ใชในงานที่
มีฝุนชนิดไมกดั กรอน ควรใชเลนซที่ผานการอบความรอนและมีการระบายอากาศโดยตาขายดานขาง
เพื่อใหอากาศภายในแวนครอบถายเทได
2. อุปกรณปองกันนิว้ ฝามือ และมือ
2.1 ถุงมือตาขายโลหะ ใชกับงานที่ตองใชมี หรืออุปกรณมีคมอื่น ๆ เพื่อปองกัน
อันตรายจากคมของเครื่องมือ
2.2 ถุงมือยาง นีโอพรีน และไวนิล
ใชเมื่อทํางานเกี่ยวกับสารเคมีและสารที่กัด
กรอน นอกจากนี้ถุงมือที่ทําดวยนีโอพรีน และไวนิล เหมาะสําหรับทํางานเกีย่ วกับผลิตภัณฑปโตเลียม
ดวย
หรือเมื่อทํางานในสถานที่ที่
3. อุปกรณชวยหายใจ เปนสิ่งที่ควรมีไวในกรณีฉุกเฉิน
อากาศไมบริสุทธิ์ สิ่งเจือปนในอากาศอาจเปนฝุนซึ่งมีอันตรายนอย ไอน้ํา หมอก เขมา และกาซ
ซึ่งมีอันตรายมากขึ้นตามลําดับ พนักงานที่ทํางานในบรรยากาศเหลานี้ ควรไดรับการฝกใหรูวิธีใช
และขอจํากัดของอุปกรณชวยหายใจตาง ๆ
3.1 อุปกรณชวยหายใจแบบที่ใชแผนกรองอากาศ (mechanical filter respirator) เปน
อุปกรณชวยหายใจ ทีใ่ ชเมือ่ ทํางานในอากาศที่จะทําใหปอดสกปรก (pneumoconioses) นั่นคือ ใน
บรรยากาศที่มฝี ุนผงของอลูมิเนียม เซลลูโลส ซีเมนต ถานหิน แปง ยิบซั่ม แรเหล็ก หินปูน
ขี้เลื่อย อุปกรณนี้มีหลายแบบเพื่อใหเลือกใชใหเหมาะกับงานฝุนผงที่เกิดขึ้นในการทํางานจะมี 2 ชนิด
คือ ชนิดเปนพิษในทันที เชน ตะกั่ว ใยหิน สารหนู แคคเมีย่ ม แมงกานิส เซเลเนียม และ
สารประกอบของธาตุพวกนี้ อีกชนิดหนึ่งจะสะสมในปอด และเปนอันตรายในภายหลัง อุปกรณ
ชวยหายใจบางชนิดมีไวใชชว ยหายใจในหมอกควันของ กรดโครมิค ไอสังกะสี และตะกั่ว เปนตน
แผนกรองที่ใชมักจะเปนกระดาษ หรือผาสักหลาด
ซึ่งจะตองทําความสะอาด
บอยครั้งเพื่อไมใหอุดตัน ขอควรระวังในการใชอุปกรณชนิดนี้ก็คือ ไมสามารถใชปองกันไอที่เปน
ตัวทําละลาย (solvents vapor) กาซที่ทําใหเกิดอาการเจ็บปวด และสภาพการขาดออกซิเจน
3.2 อุปกรณชวยหายใจชนิดที่ใชสารเคมีกรองอากาศ (chemical cartridge respirators)
ลักษณะสําคัญของอุปกรณคือ จะมีหนากากชนิดปกปดครึ่งใบหนา หรือเต็มใบหนา ติดกับทอซึ่ง
ตอไปยังกลองบรรจุสารเคมีที่เรียกวา “activated charcoal” หรือ “sodalime” (เปนของผสมระหวาง
calcium hydroxide กับ sodium หรือ potassium hydroxide เพื่อใชดูดซึมกาซ และไอที่มีความ
เขมขนต่ํา ความเขมขนของกาซและไอโดยประมาณที่จะใชอุปกรณชนิดนี้ไดคือ ไอของสารอินทรีย
ไมเกิน 0.10 % โดยปริมาตร ไอของกรดไมเกิน 0.05 % ไอของสารอินทรียและกรดปนกันไมเกิน
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0.05 % และไอของแอมโมเนียไมเกิน 0.07 % อายุการใชงานของสารเคมีจะสั้นมาก ตัวอยางเชน
ในกรณีใชกับไอของปรอท จะใชงานไดเพียง 8 ชั่วโมง เมื่อหมดอายุแลวไมควรใชอีกตอไป
ขอควรระวัง คือ ไมควรใชอุปกรณชนิดนี้ในสภาพที่เปนอันตรายตอชีวิตทันที
เชน ในสภาวะขาดออกซิเจน
3.3 หนากากกันกาซ (gas mask) ประกอบดวยแผนปดหนา หรือปดปากตอดวยทอ
ออนไปยังถังกรอง อากาศที่หายใจเขาไปจะผานถังกรองที่มีสารเคมีใชทําความสะอาด กอนที่อากาศ
จะเขาสูรางกาย สารเคมีในถังกรองจะแตกตางกันไปตามชนิดของกาซที่มีในอากาศ การเลือกถังกรอง
จะดูจากสีที่ทาไว เพื่อใชใหเหมาะสมกับกาซชนิดตาง ๆ
ขอควรระวังในการใชหนากากกรองกาซ คือ
1. ไมสามารถใชในบรรยากาศที่ขาดออกซิเจนได
2. อายุการใชงานสั้น เมื่อหมดอายุไมควรใชตอไป
3. ควรมีการทดสอบ และเปลี่ยนถังกรองเปนครั้งคราว แมจะไมไดใชงานก็ตาม
4. ควรเก็บใหหางความชื้น ความรอน และแสงอาทิตย
3.4 หนากากแบบมีสายปอนอากาศบริสุทธิ์ (hose mask) ประกอบดวยหนากากสาย
รัดศีรษะ ลิ้นปดเปดสําหรับหายใจเขาและออก ทอหายใจหนึ่งทอหรือมากกวานั้น ทอนี้จะตอกับสาย
ยาง ซึ่งมีสายรัดติดกับลําตัว สายยางนี้ตอกับทอปอนอากาศบริสุทธิ์
ในกรณีที่มีเครื่องสูบติดกับอุปกรณชนิดนี้ จะใชสายยางไดยาวถึง 300 ฟุต ถาไม
มีควรใชสายยางยาวไมเกิน 25 ฟุตเทานั้น ไมวาในกรณีใดก็ตามความดันตานทานของการหายใจเขา
ตองไมเกิน 4 นิ้วของน้ําและความดันตานทานการหายใจออกตองไมเกิน 1 นิ้วของน้ํา หนากาก
แบบนี้ใชไดในบรรยากาศซึง่ มีสารอันตรายอยูหรือในทีท่ ี่ไมมีอากาศเพียงพอสําหรับการหายใจ เชน
ในกรณีที่ตองเขาไปทํางานในถังหรือหองซึ่งมีฝุน หมอก ไอ หรือกาซพิษ หรือมีออ กซิเจนนอยกวา
16 เปอรเซ็นต กอนทีจ่ ะเขาไปควรทําการระบายอากาศในบริเวณนั้นกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณี
ที่มีสารไวไฟ หรือระเบิดงายอยู ถังหรือหองที่จะเขาไปควรมีการทดสอบและระบายอากาศเปนชวง
ๆ ตลอดเวลาที่พนักงานเขาไปทํางานอยู หนากากที่มีเครื่องสูบลม หรืออุปกรณหายใจในตัวควรใช
ในสถานที่ซึ่งถาอุปกรณชวยหายใจเสียการหนีออกจากสถานที่นั้น จะกระทําไดยากหรืออาจเกิดการ
บาดเจ็บไมวาจะใชหนากากชนิดใด พนักงานจะตองคาดเข็มขัดนิรภัย และมีเชือกตอกับพนักงานอีก
คนหนึ่งซึ่งติดอุปกรณแบบเดียวกัน เพื่อชวยเหลือกันในกรณีฉุกเฉิน
3.5 อุปกรณชวยหายใจแบบมีทออากาศ (air line respirator) อุปกรณชุดนี้มีทอบรรจุ
อากาศอัด ซึ่งมีที่กรองแยกเอาน้ํามัน สนิม หรือสิ่งเจือปนอื่น ๆ ออกจากอากาศที่ติดอยูบริเวณ
หนากาก ถาความดันในทอเกิน 25 ปอนดตอตารางนิ้วควรมีลิ้นควบคุมความดันติดอยู และมีลิ้น
ปลอยความดัน ซึ่งทํางานในกรณีลิ้นควบคุมความดันเสียติดอยูด วย อุปกรณชนิดนี้ใชในบรรยากาศที่
ไมเปนอันตรายตอชีวิตทันที โดยเฉพาะเมื่อสถานการณในการทํางานตองการใชเครื่องชวยหายใจ
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ติดตอกันนาน ๆ ควรเก็บอุปกรณเหลานี้ใหหางจากทอไอเสียของเครื่องยนตเพื่อใหไดอากาศบริสุทธิ์
ตัวเครื่องอัดอากาศควรมีตัวควบคุมอุณหภูมิ หรือที่ทออัดควรมีเครื่องสัญญาณเตือนเพื่อปองกันกาซ
คารบอนมอนอกไซดจากน้ํามันหลอลื่นที่ไดรับความรอนสูง หรือจากทอไอเสียเครือ่ งยนต ผูคุมงาน
ตองดูแลใหอปุ กรณเหลานี้ใชงานไดสะดวก โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ผูปฏิบัติงานตองเคลื่อนไหว
ไปมา ควรระวังไมใหเกิดความเสียหายกับสายยาง เชน ไมควรแชในน้ํามัน
หนากากทุกประเภทตามทีไ่ ดกลาวมาแลวนั้น จะตองทําความสะอาดทุกครั้งหลังจาก
การใชงานแลว สวนที่เปนยางใหเช็ดดวยน้ําสบู แลวลางน้ําใหสะอาดและเช็ดใหแหงกอนนําเขาเก็บ
4. เข็มขัดนิรภัยและสายรัดลําตัว (safety belts and harnesses)
4.1 เข็มขัดนิรภัยและสายรัดลําตัวมี 2 ชนิด คือ ชนิดธรรมดาและชนิดฉุกเฉิน ชนิด
ธรรมดาใชเมื่อพนักงานทํางานปกติ ซึ่งแรงที่เข็มขัดจะตองรับไมเกินน้ําหนักตัวของผูคาด ชนิด
ฉุกเฉินใชเมื่อพนักงานทํางานในลักษณะทีอ่ าจตกจากที่สูงได ซึ่งเข็มขัดจะตองรับแรงกระตุกเพื่อดึง
ตัวคนไว สภาพการทํางานที่ควรใชเข็มขัดนิรภัยและสายรัดลําตัว เชน การทํางานในที่สูงหรือในที่
ปดมิดชิด ซึง่ อากาศที่จะหายใจอาจไมเพียงพอหรือสภาพการทํางานที่อาจถูกฝง หรือบาดเจ็บในที่
จํากัด ในกรณีที่ลักษณะงานทําใหตองเอนหลังทํางาน เชน บนเสาไฟฟา เข็มขัดนิรภัยควรมีหวง
รูปตัว 2 ตัว ติดอยูดานขางซายและขวาของเข็มขัด เพื่อจะไดผกู ติดกับเชือกซึ่งปลายขางหนึ่งมัดโยง
ไวกับหลักที่ตดิ แนน
4.2 เข็มขัดนิรภัยแบบสายรัดลําตัวทุกสวน เข็มขัดแบบนี้มีขอดี คือ ชวยกระจายแรง
ดึงหรือแรงกระตุกไปทัว่ รางกายแทนที่จะรวมอยูที่จดุ ใดจุดหนึ่ง ในกรณีที่จะตองชวยพนักงานซึ่ง
หมดสติ ถูกฝง หรือชวยขึ้นจากโพรง เข็มขัดแบบนี้จะทําใหดงึ รางขึ้นมาในแนวนอน หรือหลัง
ตรงได ในสภาพการทํางานซึ่งพนักงานอาจตกลงมาจากที่สูงมากเข็มขัดควรเปนแบบที่กระจายการ
รับน้ําหนักตลอดทั้งทรวงอก ขา และเอวดวย รวมทั้งมีสิ่งชวยหนวงความเร็วในการตก เพื่อลดแรง
กระตุกทีจ่ ะเกิดแกรางกายและเข็มขัด อยางไรก็ตามควรปองกันมิใหพนักงานตกลงมาเปนระยะทาง
มาก ๆ ดวยการผูกเชือกกับเข็มขัดนิรภัย แลวโยงไวกับที่ยึดเหนือศีรษะโดยใหเชือกสั้นที่สุดเทาที่
พนักงานจะเคลื่อนไหวทํางานไดสะดวก
วัสดุที่ใชทาํ เข็มขัดนิรภัยและสายรัดตัว
มี 2 ชนิด คือ ชนิดเปนหนังและชนิดเปนผา ชนิดผาจะรับแรงไดมากกวาแบบหนัง
และมักใชหวั เข็มขัดแบบตะขอ ซึ่งจะรับแรงไดมากกวาหัวเข็มขัดแบบเจาะรู เข็มขัดนิรภัยแบบหนัง
ที่จําหนายกันทั่วไปจะทนแรงไดประมาณ 150 - 200 กก. สวนเข็มขัดแบบผาจะทนแรงไดประมาณ
6,000 กก. การเลือกเข็มขัดตองคํานึงวาเข็มขัดจะแทนไดเปนสัดสวนกับระยะทางที่ผูคาดตกลงมา
และน้ําหนักของผูคาด เชน เข็มขัดหนังขนาดกวาง 2 นิ้ว หนา 1/4 นิ้ว อาจดึงพนักงานที่ตกใน
ระยะ 6 ฟุตได แตอาจขาดที่ระยะ 7 ฟุต ดังนั้นถาระยะที่พนักงานอาจตกสูงกวา 6 ฟุต ก็ควรใช
เข็มขัดขนาดกวาง 3 นิ้ว หนา 1/4 นิ้ว เปนตน เข็มขัดแบบผามีหลายชนิดแบงตามลายที่ทอ เชน
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เปนลายสี่เหลีย่ มจตุรัส ลายตะกรา และลายกางปลา ซึ่งจะรับน้ําหนักหรือแรงไดเปน 2 เทา ของ
ลายตะกรา
การบํารุงรักษา
ไมควรใหเข็มขัดหนังสัมผัสกับสารเคมีเพราะอาจเสื่อมคุณภาพ ควรทําความสะอาดหลัง
การใชเปนครัง้ คราว เข็มขัดผาจะทนความรอนไดมากกวาเข็มขัดหนัง และเมื่อเปยกน้ําจะแหง
กลับคืนสูสภาพเดิมได นอกจากนีเ้ ข็มขัดผาที่เคลือบสารตาง ๆ จะมีความทนทานเพิ่มขึ้น เชน
เคลือบไข จะทนตอสีและเชื้อรา เคลือบนีโอพรีนจะทนกรดและน้าํ มัน เหมาะกับงานในโรงกลั่น
น้ํามัน และโรงงานทําสารเคมี
4.3 เชือกนิรภัย มี 2 ชนิด คือ เชือกมนิลา และเชือกไนลอน สําหรับเชือกมนิลาควร
ใชขนาด 3/4 นิว้ สวนเชือกไนลอนใชขนาด 1/2 นิ้ว เชือกไนลอนมีคุณสมบัติดีกวาอยูห ลาย
ประการคือ
4.3.1 มีความทนทานตอการขัดสีหรือสึกกรอน
4.3.2 รับแรงกระตุกไดดกี วา
4.3.3 ทนตอเชื้อรา จึงเก็บในที่ชื้นได
4.3.4 มีความทนทานตอแรงดึงสูงทั้งในสภาพเปยกและแหง เชน เชือกมนิลา
ขนาด 1/2 นิว้ จะขาดเมื่อรับแรงดึง 1,300 กก. แตเชือกไนลอนขนาดเดียวกันจะขาดเมื่อรับแรง
3,000 กก. (± 5 %) ถาใช safety actor = 5 สําหรับเชือกมนิลา และ 9 สําหรับเชือกไนลอน จะ
คํานวณน้ําหนักปลอดภัยที่จะรับไดของเชือกมนิลา คือประมาณ 260 กก. และไนลอน 356 กก.
สําหรับเชือกมนิลาขนาด 3/4 นิ้ว จะรับแรงดึงได 2,700 กก.
หรือน้ําหนัก
ปลอดภัย 520 กก. ถาเชือกนิรภัยนี้ใชกับเครื่องหนวงแรงกระตุก จะใชเชือกมนิลาขนาด 3/4 นิ้ว
หรือไนลอนขนาด 1/2 นิ้ว ก็พอ แตถาไมมีเครื่องหนวงก็ตองใชเชือกใหญกวานี้
ไมวาในกรณีใดก็ตาม ไมควรใชลวดเหล็กเปนเชือกนิรภัย
เพราะความเกร็งตัว
ของลวด จะทําใหแรงกระตุกเพิม่ มากขึน้
ลวดเหล็กใชไดเมื่อมีเครื่องหนวงแรงกระตุกเทานั้น
อยางไรก็ตามจะตองระวังอันตรายจากกระแสไฟฟาดวย
การตรวจสอบและดูแลรักษาเข็มขัดและเชือก
ควรมีการตรวจเข็มขัดและเชือกทุกครั้งกอนที่จะใชงาน
และตรวจโดยผูชํานาญอยาง
นอย 3 เดือนตอครั้ง การตรวจสอบทําไดดังนี้
1. เข็มขัดหนัง ควรมีการตรวจรอยฉีกขาด ถากินเขาไปลึกควรเปลี่ยนเข็มขัดใหม ไมวา
จะเปนรอยขาดตามขวางหรือตามยาวก็ตาม การทําความสะอาดควรใชแปรงปดฝุนและสิ่งสกปรก
ออก จากนั้นลางในน้ําสบูอุน ๆ แลวลางดวยน้ําอุนอีกครั้งหนึ่ง ทิ้งใหแหงในอุณหภูมิหอง กอนแหง
ควรทาน้ํามันละหุง น้ํามันถั่ว หรือน้ํามันซิลิโคนพิเศษ แตไมควรใชน้ํามันแร
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2. เข็มขัดผาควรตรวจรอยขาดและรอยยุย ของเสนใย ถาขาดหรือยุยมากควรเปลี่ยนใหม
การทําความสะอาดลางในน้าํ สบูอุน ๆ แลวลางในน้ําอุนอีกครั้งแลวอบใหแหง โดยใชความรอน
ปานกลาง
3. ชิ้นสวนและอุปกรณประกอบเข็มขัด ควรมีการตรวจสอบทุกสวน ในกรณีทใี่ ชริเวต
ย้ําควรตรวจรอยสึกกรอนบริเวณรูริเวตดวย
4. เชือก ควรตรวจผิวนอกของเชือกวามีการสึก หรือใยยุย หรือไม ถาสึกหรือยุยมากก็ไม
ควรใชตอไป ควรเลือกใชเชือกมนิลาเมื่อสึกจนมีขนาดเล็กลงหรือผิวเรียบ
หรือเมื่อเสนใยชัน้ ใน
ฉีกขาด สีซีดและสึก
5. ลวดเหล็ก ควรตรวจดูสนิม รอยกัดกรอน ซึ่งจะทําใหความแข็งแรงลดลง จะตอง
ดูแลใหลวดสะอาดแหงและปราศจากสนิมอยูเสมอ ทาน้ํามันหลอลื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนจะ
ใชในสภาพบรรยากาศที่เปนกรด หรือเมื่อจะใชแชในน้ําเคมี หลังจากการใชงานในลักษณะดังกลาว
ควรทําความสะอาดแลวทาน้าํ มันกอนเก็บ
5. การปองกันผิวหนัง
โดยทั่วไปผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสี จะตองสวมใสชุดปฏิบัติงานที่สามารถปกคลุมผิวหนังจาก
การสัมผัสกับสารละลายหรือไอระเหยจากสีได
แตในกรณีที่ไมสามารถทําไดก็ควรทาครีม
ปองกัน ซึ่งมีทั้งชนิดละลายน้ําใชทากันน้ํามันหลอลื่นในการตัดโลหะดวยเครื่องชนิดตาง ๆ หรือใช
ทากันสี แลคเกอร และน้ํามันชักเงา ครีมชนิดกันน้ําใชเมื่อน้ํามันหลอลื่นในการตัดโลหะมีน้ําปน
มากกวา 10 เปอรเซ็นต ครีมชนิดนี้ใชนา้ํ อุนและสบูลางออกได การทาครีมตองทาซ้ําหลาย ๆ ครั้ง
เพื่อใหมีประสิทธิภาพ ขอควรระวังคือ ครีมจะกันสารที่มีความกัดกรอนสูงไมได
ช. ขอแนะนําพิเศษ ผูผลิตสีบางรายที่ตระหนักถึงความปลอดภัยตอสุขภาพของผูใชสี จะมี
การแนะนําถึงวิธีการปองกันที่เหมาะสม โดยการระบุเปนโคต (code) ซึ่งประกอบไปดวย ตัวเลข 2
ตัว เชน (๓/๓) ซึ่งตัวเลขชุดนี้เราเรียกวา PPA numbers (pesonal protection advice) โดย
ตัวเลขตัวแรก จะระบุถงึ ระดับของอันตรายตอสุขภาพ อันอาจเกิดไดจากไอระเหย
ของสวนที่ระเหยไดในสีทบี่ รรจุอยูในกระปองนั้น ๆ โดยเรียงระดับ
จากอันตรายมากที่สุดที่ 3 ลงมาจนถึง 0
ตัวเลขที่สอง จะระบุถึงระดับของอันตรายตอสุขภาพอันอาจเกิดจากตัวผงสี และ
ตัวเรซิน (สวนที่ระเหยไมได) ที่บรรจุอยูในกระปองนัน้ ๆ โดยเรียง
ระดับจากอันตรายมากที่สดุ ที่ 6 ลงมาจนถึง 0
ในแตละชุดของตัวเลขจะมีขอแนะนําที่กําหนดไวแลว ตามตารางที่แนบทาย โดยมี
วิธีการอานดังนี้
ถาใชลูกกลิ้งหรือแปรงในการทาสีใหพิจารณาเครื่องหมาย “ ” ในตาราง
ถาใชการพน ใหพิจารณาตามเครื่องหมาย “ ” ในตาราง
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แสดงเครื่องแตงกายและอุปกรณที่ใชกับงานพนสี

แสดงเครื่องกรองอากาศบางแบบที่ใชกับงานพนสี
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บทที่ 12
คําแนะนําการใชสขี อง พธ.ทร.
คําแนะนําการใชสีเหนือแนวน้ํา
1. การเตรียมพื้นผิว สิ่งที่สําคัญที่สุดที่มีผลตอการทาสีทุกชนิด คือ การเตรียมพื้นผิวที่
ถูกตอง พื้นผิวที่ตองการทาสีตองปราศจากสนิม สีที่เสื่อม สิ่งสกปรก ไขมัน เกลือแร และความชื้น
โดยแทจริง
2. มาตรฐานของการขจัดสนิม ขั้นแรกของการเตรียมผิวพื้น คือ การทําความสะอาด โดย
การขัดดวยแปรงลวด หรือเครื่องขัด เพื่อขจัดคราบสนิมและสิ่งสกปรก จากนัน้ ใชลมเปาใหแหง
หรือเช็ดใหแหงจนพื้นผิวสะอาดเทียบเทามาตรฐานของพืน้ ผิว SIS St. 3.
3. การพนหรือทาสีรองพื้น สูตรสีหมายเลข 1201 (สีรองพื้นกันสนิมตะกัว่ แดง RED
LEAD PRIMER) โดย
3.1 ผสมทินเนอรซึ่งสัดสวนการผสมขึ้นอยูกับอุปกรณและเครื่องมือที่ใชพน หรือทา
3.2 พน หรือทาใหไดความหนาของฟลมสี วัดเมื่อแหงไดประมาณ 40 ไมครอน หรือ
1.5 มิล
3.3 หลังจากพนหรือทาสีรองพื้นชั้นหนึ่ง ๆ แลว ตองทิ้งใหแหงกอนพน หรือทาสีชั้น
ตอไปอยางนอย 8 ชั่วโมง
3.4 สีรองพื้นนี้ใหพน หรือทา 2 ชั้น
4. การพนหรือทาสีทับหนา สูตรสีหมายเลข 1202 (สีหมอกออนทาภายนอก HAZE GRAY)
หรือสูตรสีหมายเลข 1203 (สีหมอกแกทาพื้นดาดฟาภายนอก DARK DECK GRAY)โดย
4.1 ผสมทินเนอร ซึ่งสัดสวนการผสมขึ้นอยูกับอุปกรณและเครื่องมือที่ใชพน หรือทา
4.2 พน หรือทาใหไดความหนาของฟลมสี วัดเมือ่ แหงไดประมาณ 40 ไมครอน หรือ
1.5 มิล
4.3 หลังจากพนหรือทาสีทับหนาชั้นทีห่ นึ่งแลว ตองทิ้งใหแหงกอนพน หรือ ทาสีชั้น
ตอไปอยางนอย 8 ชั่วโมง
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คําแนะนําการใช (APPLICATION) สีในระบบสีใตแนวน้ําของ พธ.ทร.
1. เตรียมพื้นผิวโดยการพนทราย ความสะอาดของพื้นผิวเทียบเทา SIS Sa 2.5 และพนลม
ที่ผิวเพื่อกําจัดฝุน
2. กอนพนสีรองพื้นผิวตองปราศจากคราบไขมัน น้ํามันตาง ๆ
ถามีทําการเช็ดออกดวย
ทินเนอร
3. พนสีชั้นที่ 1 (สีรองพื้นใตแนวน้ําสีน้ําตาล) สูตรสีหมายเลข 1101 โดยผสมทินเนอร
สีรองพื้นใตแนวน้ํา 5 - 100 % โดยปริมาตร พนดวยเครื่องพนไรอากาศทีค่ วามดัน 4 - 6
กิโลกรัม / ตร.ซม. ใหไดความหนา 100 ไมครอน
4. หลังจากพนสีรองพื้นใตแนวน้ําสีน้ําตาลแลว
ตองทิ้งไวใหแหงกอนพนสีชั้นตอไป
อยางนอย 16 ชั่วโมง
5. พนสีชั้นที่ 2 (สีรองพื้นใตแนวน้ําสีดํา) สูตรสีหมายเลข 1102 วิธีทําเหมือนขอ 3 และ
ขอ 4 ใหไดความหนา 100 ไมครอน
6. พนสีชั้นที่ 3 (สีเชื่อมยึด) สูตรสีหมายเลข 1102 โดยผสมทินเนอร (ทินเนอรสีเชื่อมยึด)
ประมาณ 5 % โดยปริมาตร พนดวยเครื่องพนไรอากาศ ที่ความดัน 4 - 5 กก. / ตร.ซม. ใหได
ความหนา ๔๐ ไมครอน
7. เมื่อพนสีเชือ่ มยึดแลว ตองทิ้งระยะเวลาใหสีแหงอยางนอย 4 ชั่วโมง กอนพนสีกนั เพรียง
8. พนสีชั้นที่ 4 (สีกันเพรียงใตแนวน้ําสีแดง) สูตรสีหมายเลข 1104 โดยผสมทินเนอร
(ทินเนอรสีกันเพรียงใตแนวน้ํา) ประมาณ 5 % โดยปริมาตร ดวยเครื่องพนไรอากาศ ที่ความดัน
4 - 5 กก. / ตร.ซม. ใหไดความหนา 40 ไมครอน
9. หลังพนสีกนั เพรียงใตแนวน้ําสีแดง (ครั้งที่ 1) แลว ตองทิ้งระยะเวลาใหสีแหงอยางนอย
4 ชม. และไมควรเกิน 48 ชม. กอนพนสีชั้นตอไป
10. พนสีชั้นที่ 5 (สีกันเพรียงใตแนวน้ําสีแดง) สูตรสีหมายเลข 1104 วิธีทําเหมือนขอ 8
ใหไดความหนา 40 ไมครอน
11. หลังจากพนสีกันเพรียงใตแนวน้ําสีแดง (ครั้งที่ 2) แลว ตองทิ้งระยะเวลาใหสีแหง
อยางนอย 4 ชม. และไมควรเกิน 48 ชม.
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ผังทางเดิน
(FLOW CHART)
คําแนะนําการใช (APPLICATION) สีในระบบสีแนวน้าํ ของ พธ.ทร.
เตรียมพื้นผิว

โดยการพนทราย SIS Sa 2.5
พนลมกําจัดฝุน ออกถามีคราบไขมันควรเช็ดออกดวยทินเนอร

พนสีชั้นที่ 1
สีรองพื้นใตแนวน้ํา
(สีน้ําตาล)

ใหไดความหนา 100 ไมครอน
ทิ้งใหแหงกอนพนสีชั้นตอไปอยางนอย 16 ชม.

พนสีชั้นที่ 2
สีรองพื้นใตแนวน้ํา
(สีดํา)

ใหไดความหนา 100 ไมครอน
ทิ้งใหแหงกอนพนสีชั้นตอไปอยางนอย 16 ชม.

พนสีชั้นที่ 3
สีเชื่อมยึด

ใหไดความหนา 40 ไมครอน
ทิ้งใหแหงกอนพนสีชั้นตอไปอยางนอย 4 ชม.

พนสีชั้นที่ 4
สีกันเพรียงแนวน้ํา
(สีแดง)

ใหไดความหนา 40 ไมครอน
ทิ้งใหแหงกอนพนสีชั้นตอไปอยางนอย 4 ชม.

พนสีชั้นที่ 5
สีกันเพรียงแนวน้ํา
(สีแดง)

ใหไดความหนา 40 ไมครอน
ทิ้งใหแหงกอนเรือลงน้ําอยางนอย 4 ชม.
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คําแนะนําการใช (APPLICATION) สีในระบบสีแนวน้าํ ของ พธ.ทร.
1. เตรียมพื้นผิวโดยการพนทราย ความสะอาดของพื้นผิวเทียบเทา SIS Sa 2.5 และพนลม
ที่ผิวเพื่อกําจัดฝุน
2. กอนพนสีรองพื้นผิวตองปราศจากคราบไขมัน น้ํามันตาง ๆ ถามีทําการเช็ดออกดวย
ทินเนอร
3. พนสีชั้นที่ 1 (สีรองพื้นใตแนวน้ําสีน้ําตาล) สูตรสีหมายเลข 1101 โดยผสมทินเนอร
สีรองพื้นใตแนวน้ํา 5 - 100 % โดยปริมาตร
พนดวยเครื่องพนไรอากาศที่ความดัน 4 - 6
กิโลกรัม / ตร.ซม. ใหไดความหนา 100 ไมครอน
4. หลังจากพนสีรองพื้นใตแนวน้ําสีน้ําตาลแลว
ตองทิ้งไวใหแหงกอนพนสีชั้นตอไป
อยางนอย 16 ชั่วโมง
5. พนสีชั้นที่ 2 (สีรองพื้นใตแนวน้ําสีดํา) สูตรสีหมายเลข 1102 วิธีทําเหมือนขอ 3 และ
ขอ 4 ใหไดความหนา 100 ไมครอน
6. พนสีชั้นที่ 3 (สีเชื่อมยึด) สูตรสีหมายเลข 1102 โดยผสมทินเนอร (ทินเนอรสีเชื่อมยึด)
ประมาณ 5 % โดยปริมาตร พนดวยเครื่องพนไรอากาศ ที่ความดัน 4 – 5 กก. / ตร.ซม. ใหได
ความหนา 40 ไมครอน
7. เมื่อพนสีเชือ่ มยึดแลว ตองทิ้งระยะเวลาใหสีแหงอยางนอย 4 ชั่วโมง กอนพนสีกนั เพรียง
8. พนสีชั้นที่ 4 (สีกันเพรียงแนวน้ําสีดํา) สูตรสีหมายเลข 1106
โดยผสมทินเนอร
(ทินเนอรสีกันเพรียงแนวน้ํา) ประมาณ 5 % โดยปริมาตร ดวยเครื่องพนไรอากาศ ทีค่ วามดัน 4 - 5
กก. / ตร.ซม. ใหไดความหนา 40 ไมครอน
9. หลังพนสีกนั เพรียงแนวน้าํ สีดํา (ครั้งที่ 1) แลว ตองทิ้งระยะเวลาใหสีแหงอยางนอย
4 ชม. และไมควรเกิน 48 ชม. กอนพนสีชั้นตอไป
10. พนสีชั้นที่ 5 (สีกันเพรียงแนวน้ําสีดํา) สูตรสีหมายเลข 1106 วิธีทําเหมือนขอ 8 ใหได
ความหนา 40 ไมครอน
11. หลังจากพนสีกันเพรียงแนวน้ําสีดํา (ครั้งที่ 2) แลว
ตองทิ้งระยะเวลาใหสีแหงชา
อยางนอย 4 ชม. และไมควรเกิน 48 ชม.
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ผังทางเดิน
(FLOW CHART)
คําแนะนําการใช (APPLICATION) สีในระบบสีใตแนวน้ําของ พธ.ทร.

เตรียมพื้นผิว

โดยการพนทราย SIS Sa 2.5
พนลมกําจัดฝุน ออกถามีคราบไขมันควรเช็ดออกดวยทินเนอร

พนสีชั้นที่ 1
สีรองพื้นใตแนวน้ํา
(สีน้ําตาล)

ใหไดความหนา 100 ไมครอน
ทิ้งใหแหงกอนพนสีชั้นตอไปอยางนอย ๑๖ ชม.

พนสีชั้นที่ ๒
สีรองพื้นใตแนวน้ํา
(สีดํา)

ใหไดความหนา ๑๐๐ ไมครอน
ทิ้งใหแหงกอนพนสีชั้นตอไปอยางนอย 16 ชม.

พนสีชั้นที่ 3
สีเชื่อมยึด

ใหไดความหนา 40 ไมครอน
ทิ้งใหแหงกอนพนสีชั้นตอไปอยางนอย 4 ชม.

พนสีชั้นที่ 4
สีกันเพรียงใตแนวน้ํา
(สีดํา)

ใหไดความหนา 40 ไมครอน
ทิ้งใหแหงกอนพนสีชั้นตอไปอยางนอย 4 ชม.

พนสีชั้นที่ 5
สีกันเพรียงใตแนวน้ํา
(สีดํา)

ใหไดความหนา 40 ไมครอน
ทิ้งใหแหงกอนเรือลงน้ําอยางนอย 4 ชม.
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ตารางที่ 2 แนวทางการใช สีกับตัวเรือที่แนวน้ํา และตัวเรือภายนอกเหนือแนวน้ํา
ประเภทของสี
Type of
Paint

สีน้ํามัน
(Oil colour )

สีอัลกิด
(ALKYDS)

การทําความสะอาด
ตอพื้นผิวเรือตอใหม
(Surface pre
Paration for new
Construction)
พนทราย
(Sandblast)
หรือแชกรด
(Pickle)

พนทราย
(Sandblast)
หรือแชกรด
(Pickle)

การอนุรักษผิวพื้น
ขั้นตน
(Surface Treatment)

สีลางกันสนิม
(Wash coat Primer)
Formula 117
(Mil – P – 15328)
1 ชั้น หรือ 0.5 มิล

สีลางกันสนิม
(Wash coat Primer)
Formula 117
(Mil – P – 15328)
1 ชั้น หรือ 0.5 มิล

สีที่กําหนด, จํานวนขั้น และความหนา
Paint designation Number of coats
And film Thickness.
สีกับสนิม
สีทับหนา
Anti Corrosive
Top coat
เสนแดงกันสนิม
สีทับหนา
Formula 116
52 – AM - 105
หรือ
2 ชั้น หรือ 2 มิล
เสนเหลืองกันสนิม
หรือสีดําแนวน้ํา
Formula 84
Formula 146/50
JAN – P – 755
2 ชั้น หรือ 2 มิล
เสนแดงกันสนิม
Formula 116
หรือ
เสนเหลืองกันสนิม
Formula 84
JAN – P – 755
2 ชั้น หรือ 2 มิล

สีหมอกออนทับหนา
ทาภายนอก
Formula 122 – 7
(MIL – P – 15934)
หรือ
Formula 122 – 7
(MIL – P – 15936)
2 ชั้น หรือ 2 มิล
หรือสีดําแนวน้ํา
Formula 146/50

เวลาต่ําสุดในการ
แหงของสีแตละขั้น
Minimum Drying
Time per coat

กรรมวิธีพน/ทาสีใหม
(Repainting Procedure)

Wash Primer
116 A/C
84 A/C
ทับหนา

10 นท.
6 ชม.
6 ชม.
7 ชม.

ลาง, เช็ดน้ํามัน, ผงฝุน, พนทราย
หรือเคาะสนิมบริเวณเปนสนิม หรือ
ผุกรอนแลวพนดวยสีลางกันสนิม
บาง ๆ แลวพน / ทาทับดวยสีกันสนิม
2 ชั้น สีทับหนา 2 ชั้น ลับสีเกา
ทั้งหมดแลวทาทับหนาอีก 1 ชั้น
ทุก 6 เดือน

Wash Primer
116 A/C
84 A/C
ทับหนา

10 นท.
6 ชม.
6 ชม.
8 ชม.

ลาง, เช็ดน้ํามัน, ผงฝุน, พนทรายหรือ
เคาะสนิมบริเวณเปนสนิมหรือผุกรอน
แลวพนสีลางบาง ๆ แลวพน / ทาทับ
ดวยสีกันสนิม 2 ชั้น ลับสีเกาทั้งหมด
แลวทาทับหนาอีก 1 ชั้น ทุก 6 เดือน

การใชเครื่องมือ การทาทับกับสีบางประเภท
ตอผิวพื้นที่มีน้ํามัน และความชื้นสูง
(Application, equipment compatibility with
other types and sensitivity to surface
oil and moisture (also see text)
สีประเภทนี้ทั้งหมด พน, ทาดวยแปรง หรือ
ลูกกลิ้งไดดี พนหรือทาทับสีประเภทอืน่ ๆ ไดดี
แตสีกันสนิมควรเปนประเภท อัลคิด จะดีกวา
แลวทาทับหนาดวยสีน้ํามัน

สีประเภทนี้ทั้งหมด พน, ทาดวยแปรง หรือ
ลูกกลิ้งไดดี การพนหรือการทาแลวแตสูตรของ
ผูผลิต ถาพื้นผิวมีน้ํามันหรือความชื้น ทําใหลอก
ลอนไดงายทาทับสีประเภทอื่นได สีทผี่ ลิตขายใน
ตลาดมักแหงเร็ว
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ตารางที่ 2 แนวทางการใช สีกับตัวเรือที่แนวน้ํา และตัวเรือภายนอกเหนือแนวน้ํา
ประเภทของสี
Type of
Paint

สีไวนิล และ
ไวนิลอัลคิด
(Vinyls and
Vinyls Alkyds
Militaryspec)

การทําความสะอาด
ตอพื้นผิวเรือตอใหม
(Surface pre
paration for mew
Construction)
พนทราย
(Sandlast)
หรือแชกรด
(Pickle)

การอนุรักษผิวพื้น
ขั้นตน
(Surface Treatment)

สีลางกันสนิม
(Wash coat Primer)
Formula 117
(MIL – P – 15328)
1 ชั้น หรือ 0.5 มิล

สีที่กําหนด, จํานวนขั้น และความหนา
Paint designation Number of coats
And film Thickness.
สีกับสนิม
สีทับหนา
Anti Corrosive
Top coat
เสนแดง 100 %
สีหมอกออนทับหนา
Formula 119
ภายนอก
(MIL – P – 15929)
Formula 122 – 7
(MIL – P – 15934)
2 ชั้น หรือ 2.5 มิล
หรือสีดําแนวน้ํา
Formula 122 – 1

เวลาต่ําสุดในการ
แหงของสีแตละขั้น
Minimum Drying
Time per coat
Wash Primer 10 นท.
119 A/ C 20 นท.
122 ทับหนา 1 ชม.
122 - 1
1 ชม.

กรรมวิธีพน/ทาสีใหม
(Repainting Procedure)

ลาง, เช็ดน้ํามัน, ผงฝุน, พนทรายหรือ
ขัดสนิมบริเวณเปนสนิมหรือผุกรอน
ออกใหผิวพื้นสะอาดแลวพนสีลาง
กันสนิมบาง ๆ แลวพนทับดวยสี
กันสนิม 2 ชั้น ลับสีทั้งหมดแลวพน
ทับดวยสีทับหนาอีก 1 ชั้น ทุก 1 ป

การใชเครื่องมือ การทาทับกับสีบางประเภท
ตอผิวพื้นที่มี่น้ํามัน และความชื้นสูง
(Application, equipment compatibility wit
other types and sensitivity to surface
oil and moisture )also see text)
สีลางกันสนิมและสีทับหนาพน, ทาดวยแปรงหรือ
ลูกกลิ้งได แตสีกันสนิมทาดวยแปรงหรือลูกกลิ้ง
ยาก ควรใชพน สีไวนิล พนทับสีประเภทอื่น
ไมได ทําใหสีเดิมแตกราว ผิวพื้นที่จะพนทาตอง
สะอาดปราศจากผงฝุน น้ํามัน
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บทที่ 13
การควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานทาสีเรือ
การปฏิบัติงานการใชสีที่ถูกตอง
ผูใชควรทําตามคําแนะนําของผูผลิตซึ่งจะมีขอกําหนด
เฉพาะเจาะจงขึ้นอยูกับชนิดของสี เชน การเจือจางดวยทินเนอรสาํ หรับการทาหรือพนปริมาณจะ
แตกตางกัน หรือการใชทินเนอรสําหรับสีแตละประเภทก็แตกตางกัน หรือแมแตการเตรียมพืน้ ผิว
กอนทาสี การใชสีตามระบบ เปนตน สิ่งเหลานี้ถาผูใชปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตแลว คุณภาพ
ของสีที่ใชกับชิ้นงานก็จะทนทานตามไปดวย
บริษัทหรือผูผลิตสีที่ไดมาตรฐานจะมีหนวยงานบริการใหคําแนะนําดานเทคนิคแกผูใช ซึ่ง
อาจจะเปนผูรับเหมาหรือเจาของงาน พรอมทั้งมีเจาหนาที่ตรวจสอบงานในสนาม เพือ่ ควบคุมงานให
เปนไปตามขอกําหนดดวย
หลักการและขอปฏิบัติใหญ ๆ ที่เจาหนาทีเ่ ทคนิค
และเจาหนาทีต่ รวจสอบงานรวมกับ
เจาหนาที่ปฏิบตั ิงานจะตองรวมกันใหคําแนะนําและปฏิบัติ มีดังนี้
1. พื้นผิวที่ทาสีตองเตรียมใหสะอาด ปราศจากสนิม ฝุน ผง หรือคราบไขมันตาง ๆ
2. พื้นผิวตองไมมีความชื้นหรือคราบน้ําเกาะอยู ชวงเวลาที่ฝนใกลจะตกควรหยุดการทาสี
กอน
3. กอนใชสีตอ งคนใหเขากันดี ถาจําเปนตองเจือจางใหใชทินเนอรตามชนิด และปริมาณที่
ผูผลิตกําหนด
4. ในกรณีที่เปนสีอีพอกซี่หรือสีอื่นที่เปน 2 สวนประกอบกัน ผูใชตองทราบถึงอายุการ
ใชงาน (pot life) เมื่อผสมสี 2 สวนเขาดวยกันแลว และตองใชใหหมดกอนกําหนดอายุการใชงาน
ไมเชนนัน้ แลวการยึดเกาะของสีกับชิ้นงานจะเสียไปหรือใชไมไดเลย
5. ตรวจสอบความหนาฟลมสีเมื่อแหงใหใชตามขอกําหนด และลักษณะฟลมตองไมมีรูหรือ
เปนแอง หรือลักษณะที่ไมสมบูรณอื่น ๆ บริเวณที่มมุ อับ หัวนอต รอยตอรอยเชื่อมตองใหความ
สนใจเปนพิเศษ
6. การใชเครื่องมือทาสี ตองพิจารณาใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเพื่อความรวดเร็ว และ
คุณภาพงานทีด่ ี
ดังมีเอกสารตรวจสอบในการควบคุมคุณภาพ ดังนี้
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เรือ
แผนที่ 1

ของ

แผน

หมายเลขการตรวจสอบ
เรือ
ระบบ
การตรวจสอบการทาสีและการพนทราย
สวนของเอกสาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หนา

ความมุงหมาย
เอกสารอางอิง
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการตรวจสอบ
การเตรียมการกอนการตรวจสอบ
ขอบเขตของการตรวจสอบ
ลําดับขั้นตอนของการตรวจสอบ
แผนบันทึกการตรวจสอบ
ความเห็นเพิ่มเติมของผูต รวจสอบ

การลงนาม
นาม

2
2
2
2
4
4
5
8

วันที่

ตําแหนง
ผูราง
หน.ฝายตัวเรือ
ผอ.กคภ.กพช.อร.
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เอกสารตรวจสอบ

เรือ
แผนที่ 2

1. ความมุงหมาย
เพื่อใชเปนแนวทางในการตรวจสอบการทาสีตัวเรือ และสวนประกอบตาง ๆ
มาตรฐาน

ของ

แผน

ใหเปนไปตาม

2. เอกสารอางอิง
2.1 ใบสั่งงาน
2.2 มอร. 620 – 0001 – 0936 “การเตรียมพืน้ ผิวและการพนสีตัวเรือใตแนวน้ํา”
2.3 เอกสารขอมูลทางเทคนิคของบริษัทผูผลิตสี
2.4 ระเบียบกองเรือยุทธการวาดวยการทาสีเรือ พ.ศ.2530
2.5 มาตรฐานพื้นผิวตาม ISO – 8501 – 1 : 1988
3. เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการตรวจสอบ
3.1 เครื่องวัดความหนาฟลมสีแหง (หนวยไมครอน)
3.2 เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศ (๐C)
3.3 เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ (% RH)
3.4 แผนภาพมาตรฐานพื้นผิว ISO – 8501 – 1 : 1988
3.5 เครื่องวัดอุณหภูมิพื้นผิว (๐C)
3.6 กราฟสําหรับหาคาอุณหภูมิจุดน้ําคาง
4. การเตรียมการกอนการตรวจสอบ
การตรวจสอบการทาสีเรือมีการตรวจสอบ 3 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 การตรวจสอบการเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวของชิ้นงานที่เหมาะสมในการทาสีตอ งเปนพื้นผิวที่สะอาด
ปราศจากคราบน้ํามัน,
สนิมสีเกาหลุดรอน การตรวจสอบใหดูดวยตาเปลา การเตรียมพื้นผิวใหใชวธิ ีการพนทรายและใช
เครื่องขัดแปรงลวด
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เอกสารตรวจสอบ

เรือ
แผนที่ 3

ของ

แผน

4.2 การตรวจสอบสภาวะที่เหมาะสมในการทาสี
สภาวะทีเ่ หมาะสมในการทาสีเกี่ยวของกับอุณหภูมิ โดยอุณหภูมิของพื้นผิวที่ตองการทาสี
จะตองมีคามากกวาอุณหภูมจิ ุดน้ําคางตั้งแต 3๐C ขึ้นไป จึงจะเปนสภาวะที่เหมาะสม วิธีการตรวจสอบ
มีดังนี้
4.2.1 ทําการวัดอุณหภูมิอากาศบริเวณรอบตัวเรือ หรือบริเวณชิน้ งานที่ตองการทาสีดวย
เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศ (T,๐C) และบันทึกขอมูล
4.2.2 ทําการวัดอุณหภูมิพนื้ ผิว (ST) โดยการสุมวัดบริเวณขอบ และบริเวณกึ่งกลางดวย
เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศ (ST,๐C) และบันทึกขอมูล
4.2.3 นําขอมูลจาก 4.2.1 และ 4.2.2 มาหาคาอุณหภูมิจดุ น้ําคางจากกราฟอุณหภูมิจดุ น้ําคาง
โดยลากเสนจากแกนตั้ง (RH) ที่วัดไดไปตัดกับเสนอุณหภูมิอากาศ (T) ตามคาที่วัดได
จากนั้นลากลงไปตัดแกนนอน (DP) จะไดคาอุณหภูมจิ ุดน้ําคาง (DP,๐C)
4.2.4 นําคาอุณหภูมิพื้นผิว (ST) และคาอุณหภูมิจุดน้ําคาง (DP) มาวิเคราะหผลดังนี้
4.2.4.1 ถาผลตางระหวาง ST และ DP มากกวาหรือเทากับ 3 ๐C ทําการทาสีได
4.2.4.2 ถาผลตางระหวาง ST และ DP นอยกวา 3 ๐C ไมสามารถทําการทาสีได
4.3 การตรวจสอบการทาสี
การตรวจสอบการทาสีใหตรงตามกําหนดในแบบแผนการทาสีมีวิธีตรวจสอบดังนี้
4.3.1 ตรวจสอบชนิดของสี โดยดูที่ขางกระปองวาตรงกับที่กําหนดในแบบแผนการทาสีที่
กําหนดไวหรือไม
4.3.2 ตรวจสอบการผสมสีใหถูกตองตามที่ผูผลิตกําหนด เมื่อมีการผสมสีแลว สีที่ไดตอง
ไมมีการแยกตัวออกเปนชัน้ หรือจับตัวเปนกอน และตองเปนเนื้อเดียวกัน
4.3.3 เมื่อทําการทาสีเสร็จเรียบรอยแลว ปลอยสีใหแหงตามขอมูลเทคนิคสี แลวทําการวัด
ความหนาฟลมสีแหง โดยทําการสุมวัดหลาย ๆ จุด ใหทั่วพืน้ ที่ (ไมนอยกวา 10 จุด)
นําขอมูลมาทําการหาคาเฉลี่ย และจดบันทึกขอมูลไว
4.3.4 ในกรณีที่แผนการทาสีกําหนดใหมกี ารทาสีมากกวา 1 ชั้น ใหดําเนินการทาสีใน
แตละชั้นตามขอมูลของผูผลิต โดยความหนาของสีแหงในแตละชั้นตองเปนไปตาม
ที่กําหนดไว และการทาสีในแตละชั้นตองปลอยใหสีในแตละชั้นแหงตามระยะเวลา
ตามที่ผูผลิตกําหนดไว
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เอกสารตรวจสอบ

เรือ
แผนที่ 4

ของ

แผน

4.3.5 กอนจะทําการทาสีในแตละชั้น ใหตรวจสอบสภาพของสีชั้นแรก โดยจะตองไมมี
คราบน้ํามัน, น้ํา, รอยแตกราว, ฝุนละออง, สีหลุดรอน จึงจะทําการทาสีชั้นตอไปได
4.3.6 การรายงานผลความหนาฟลมสีแหงนั้นใหนําคาความหนาฟลมสีแหงที่ไดหลังสุดมา
ลบดวยความหนาฟลมสีแหงชั้นกอน ๆ ก็จะไดความหนาฟลมสีแหงชั้นสุดทาย
5. ขอบเขตของการตรวจสอบ
5.1 ตรวจดูการเตรียมพื้นผิวกอนการพนหรือทาสี ใหมีพื้นผิวถูกตองสําหรับการพนสีและทาสี
5.2 ตรวจดูขนั้ ตอน และวิธีการผสมสี การพนหรือทาสีใหเปนไปตามคําแนะนําและขอกําหนด
ของบริษัทผูผลิตสี
5.3 ตรวจสอบความหนาของฟลมสีเปยกของสีชั้นตาง ๆ ใหมีความหนาตามเกณฑกําหนด
6. ลําดับขั้นตอนของการตรวจสอบ
6.1 ตรวจสอบการเตรียมพืน้ ผิวกอนการพนหรือทาสี
6.2 ตรวจสอบชนิดของสีที่ใชวาถูกตองกับสวนตาง ๆ ของเรือกอนที่จะนําไปทําการพน หรือ
ทาสี
6.3 ตรวจการผสมสี และวิธีการพนหรือทาสีใหเปนไปตามขอแนะนําของบริษัทผูผลิตสี
6.4 ตรวจการวัดความหนาของฟลมเปยกในขณะทําการพน หรือทาสีในชั้นตาง ๆ วาเปนตาม
เกณฑทกี่ ําหนดไว
6.5 ตรวจสอบระยะเวลาในการทาสีทับชั้นตอไปใหถูกตองตามขอแนะนําของบริษัทผูผลิตสี
6.6 ตรวจสอบความเรียบรอยของการทาสี
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7. แผนบันทึกการตรวจสอบ
7.1 การเตรียมพื้นผิว
บริเวณที่ตรวจสอบ
3. UNDER WATER LINE
2. ABOVE WATER LINE
3. BOOTTOP
4. ใบหางเสือ

ผลการตรวจสอบ
กราบขวา
กราบซาย
กราบขวา
กราบซาย
กราบขวา
กราบซาย
-

หมายเหตุ
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แผนที่ 6

ของ

แผน

7.2 การทาสี
7.2.1 บริเวณตัวเรือ
บริเวณที่
ตรวจสอบ

ชนิดของชั้นสี

ความหนาของฟลม
สีแหง (μm)
เกณฑกําหนด

ABOVE
WATER
LINE
(กราบขวา)

ABOVE
WATER
LINE
(กราบซาย)

WATER
LINE
(กราบขวา)

WATER
LINE
(กราบซาย)

COAL TAR EPOXY BROWN

100

COAL TAR EPOXY BLACK

100

VINYL TIE COAL (vinyl tar)

40

VINYL ANTIFOULING BLACK

40

VINYL ANTIFOULING BLACK

40

COAL TAR EPOXY BROWN

100

COAL TAR EPOXY BLACK

100

VINYL TIE COAL (vinyl tar)

40

VINYL ANTIFOULING BLACK

40

VINYL ANTIFOULING BLACK

40

วัดได

อุณหภูมิ
อากาศ
๐

C

อุณหภูมิ
พื้นผิว

ความชื้น
สัมพัทธ
% RH

อุณหภูมิ
จุดน้ําคาง
๐

C

หมายเหตุ
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บริเวณที่
ตรวจสอบ

UNDER
WATER
LINE
(กราบขวา)

UNDER
WATER
LINE
(กราบซาย)

ใบหางเสือ

ชนิดของชั้นสี

เรือ
แผนที่ 7

เอกสารตรวจสอบ

ความหนาของฟลม
สีแหง (μm)
เกณฑกําหนด

COAL TAR EPOXY BROWN

100

COAL TAR EPOXY BLACK

100

VINYL TIE COAL (vinyl tar)

40

VINYL ANTIFOULING RED

40

VINYL ANTIFOULING RED

40

COAL TAR EPOXY BROWN

100

COAL TAR EPOXY BLACK

100

VINYL TIE COAL (vinyl tar)

40

VINYL ANTIFOULING RED

40

VINYL ANTIFOULING RED

40

COAL TAR EPOXY BROWN

100

COAL TAR EPOXY BLACK

100

VINYL TIE COAL (vinyl tar)

40

VINYL ANTIFOULING RED

40

VINYL ANTIFOULING RED

40

วัดได

อุณหภูมิ
อากาศ

อุณหภูมิ
พื้นผิว

๐

๐

C

C

ความชื้น
สัมพัทธ
% RH

ของ

แผน

อุณหภูมิ
จุดน้ําคาง
๐

C

หมายเหตุ
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แผน

8. ความเห็นเพิ่มเติมของผูตรวจสอบ (ใชใบแนบถาจําเปน)

ขอรับรองวาไดทําการตรวจสอบตามขอกําหนดและขอมูลทั้งหมดขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงนาม………………………………..
………………………………..
…………/…………/…………

ลงนาม………………………………..
………………………………..
…………/…………/…………
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