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คํานํา 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดใหความสําคัญใน

เรื่องการจัดความรู ซ่ึงเปนไปตามแผนแมบทของกองทัพบก เพ่ือใหกองทัพบกเปนองคกรท่ีเปนเลิศ โดยใช

กลยุทธในการดําเนินงานดานการจัดการความรูของ ทบ. เพ่ือพัฒนาศักยภาพกําลังพลดานการจัดการ

ความรูแบบบูรณาการกระบวนการจัดการความรูเขากับการปฏิบัติงานประจําและเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนการสรางแรงจูงใจและดํารงความตอเนื่องดานการจัดการความรู ทําใหกําลัง

พลของ ทบ. สามารถนํากระบวนการจัดการความรูไปใชในการพัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพ มี

มาตรฐานและเปนท่ียอมรับของหนวยงานท่ีเก่ียวของ และประชาชน 
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บทที่ 1  

บทนํา 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

อาคารสํานักงานของหนวยงาน บานพักอาศัยของกําลังพล ท่ีผานมามีการใชงานมาเปนเวลานาน 

อาคารและท่ีพักอาศัยดังกลาวจึงไดรับผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ไมวาจะเปนแดด ลม และฝน 

อากาศรอนและหนาว อยูตลอดเวลาทําใหสีท่ีทาติดผนังบางแหงเปราะเปอน สีผนังหมนหมอง มีเชื้อรา

หรือหลุดลอก ซ่ึงการแกไขท่ีไมถูกวิธี จะทําใหสีท่ีทาทับใหมนั้นมีอายุการใชงานสั้น เปนการสิ้นเปลืองวัสดุ 

แรงงานและงบประมาณได ดังนั้นการเรียนรูและการฝกปฏิบัติในการใชงานสีภายในภายนอกอาคารอยาง

ถูกตองเบื้องตน สามารถเรียนรูไดโดยงายและสามารถนําไปใชงานไดอยางจริงจัง จะชวยใหหนวยงานหรือ

กําลังพลสามารถประหยัดงบประมาณไดเปนอยางมาก 

โดยมีความสอดคลองกับแผนพัฒนากองทัพบก 2560-2564 ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี  4  

การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน กลยุทธ ชวยเหลือ สงเสรมิการพัฒนาคน ชุมชน 

และการคุมครองและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ และมีความสอดคลอง

กับแผนพัฒนาโรงเรียนนายรอย-พระจุลจอมเกลา 2560-2564 แผนปฏิบัติราชการ สวนการศึกษา 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนา

บุคลากร กลยุทธท่ี 11 การพัฒนาบุคลากร แผนงานการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ 

1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เปนการสงเสริมใหกําลังพลมีความรูในการใชงานสีภายในภายนอกอาคารอยางถูกตอง

เบื้องตน 

1.2.2 เพ่ือใหกําลังพลเรียนรูและสามารถนําไปปฏิบัติดวยตนเอง สามารถประหยัดงบประมาณใน

การซอมแซมอาคารท่ีพักอาศัยอยูและยืดอายุการใชงานไดยาวนาน 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.3.1 ผูเขารับการอบสามารถนําความรูไปใชในการทาสีอาคารภายในภายนอกอาคารอยาง

ถูกตองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3.2 ชวยประหยัดงบประมาณในการซอมบํารุงอาคาร 



 

บทที่ 2 

การใชงานสีภายในภายนอกอาคาร 

2.1 สี 

คนโดยมากทาสีบนกําแพงบาน รถยนต จักรยานและวัตถุตางๆ เพ่ือความ สวยงามและ

วัตถุประสงคตางๆในการใชชีวิตประจําวันแตวาสีมีความสําคัญมากกวานั้นเพราะสีจะสรางฟลมท่ีจะชวย

ปองกันพ้ืนผิวจาก ความชื้น, เชื้อรา ปลวกและแมลงท้ังยังชวยลดการสะทอนแสงและสรางสุข อนามัยท่ี

เหมาะสมสําหรับการใชงานหรืออยูอาศัย ท้ังยังแสดงอัตลักษณ หรือใช เปนเครื่องหมายจําแนกวัตถุหรือ

ระบบตางๆ หรืออาจใชเพ่ือเปนสัญลักษณในการ สรางความปลอดภัย โดยคุณสมบัติท่ีดีของสิข้ึนอยูกับ

คุณภาพและความประณีต ของผูทําสีและความถูกตองของข้ันตอนการในการทําสี 

 

2.2 องคประกอบของสี 

สีประกอบดวย เม็ดสี  เรซ่ิน ตัวทําละลาย และสารผสมเพ่ิม  โดยเม็ดสีจะเปนตัวแสดงสีสันตาง ๆ 

ชวยลดการสะทอนแสง  เรซ่ินจะเปนตัวยึดเม็ดสีไวดวยกัน และเปนตัวยืดเหนี่ยวกับพ้ืนผิววัสดุ สําหรับตัว

ทําละลายจะทําหนาท่ีทําใหเม็ดสีและเรซ่ินมีความขนเหลวเหมาะสมกับ การใชงาน มีท้ังแบบจากสาร

ธรรมชาติและการสังเคราะห ไดแก ทินเนอร และน้ํามันสน เปนตน สารผสมเพ่ิมจะสรางคุณสมบัติให

เหมาะสมกับการทาเชน สารเรงแหง 

 
รูปท่ี 1 ภาพแสดงองคประกอบของสี 
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2.3 วัตถุประสงคของการทาสี 

การทาสีนั้นโดยมากจะทาเพ่ือการตกแตงและความสวยงามของสิ่งของ วัตถุตาง ๆ โดยท่ีสีนั้น

สามารถการปองกันพ้ืนผิวของวัสดุ สิ่งของนั้น ๆ ไดอีกดวย สําหรับวัตถุประสงคอ่ืนเชน แจงเตือนโดยทํา

สัญลักษณ สีแดงหมายถึงอันตราย เปนตน และในดานสุขอนามัยสียังปองกันการเกิดเชื้อรา และสีบาง

ชนิดเม่ือแหงแลวสามารถทําความสะอาดไดงาย 

2.4 ประเภทสี 

โดยท่ัวไปจะแบงสีเปน 2 ชนิดคือ สีฐานน้ํา (Water Based) สีฐานน้ํามัน (Oil Based) 

2.4.1 สีฐานน้ํา (Water Based) 

สีฐานน้ําเปนสวนผสมของเม็ดสี สารยึดเกาะ ตัวเรงแหง โดยมีน้ําเปนสวนประกอบหลักสีท่ี

มีขายและใชในการกอสรางโดยมากเปนสีฐานน้ําสีฐานน้ํามีหลากหลายชั้นคุณภาพตั้งแตแบบราคาถูก

สําหรับงานท่ัวไปจนถึงแบบท่ีมีคุณภาพสูง เหมาะสําหรับงานท่ีตองคุณภาพสูง จุดเดนอีกประการคือสีฐาน

น้ําหลังจากท่ีเซ็ตตัวและแหงสนิทแลวสามารถทําความสะอาดไดงาย ดวยการเช็ดถูหรือลางดวยน้ําสีฐาน

น้ํามียังมีท้ังแบบทากายในและทาภายนอกอาคาร ทําใหสะดวกในการเลือกใชไดตาม ความเหมาะสมของ

ตําแหนงท่ีหาและยังสามารถใชงานไดงายเพราะ ตองการแตการผสมน้ําเปลาเพ่ิมกอนนําไปใชงาน

นอกจากนี้ สีฐานน้ําโดยมากจะแหงไดเร็วกวาสีฐานน้ํามัน อีกท้ังยังกอกลิ่นรบกวนนอยกวาสีฐานน้ํามัน 

และโดยมากสีฐานน้ําจะสามารถรักษาสภาพความสดใสไวไดตลอดอายุการใชงาน แบงไดเปน 2 ประเภท 

คือ สีดิสเทมเปอร และสีน้ําอิมัลชั่น  

2.4.1.1 สีดิสเทมเปอร 

สีดิสเทมเปอร เปนประเภทหนึ่งของสีท่ีเกาแกท่ีสุดในโลก เปนสวนผสมของ น้ํา

,  ผงชอลก และเม็ดสี โดยมีสารยึดเกาะท่ีไดจากพืชหรือสัตว ซ่ึงปจจุบันจะใชสาร ยึดเกาะท่ี เปนเรซ่ินสี

ติสเทมเปอร มีชั้นฟสมท่ีบางและไมคอยคงทน แตมีราคาท่ีถูกเม่ือเทียบกับสีประเภทอ่ืน และยังสามารถ

ผสมสีไดหลากหลายใกลเคียงกับความตองการของเจาของและสถาปนิก โดยมากจะถูกใชในงานท่ีมี

ขอจํากัดดานราคา เหมาะสมท่ีจะใชเฉพาะเปนสีทาภายใน 

โดยสีดิสเทมเปอรแบงเปน 2 ชนิดคือ 
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1) สีน้ําอะคลิลิค เปนสีน้ําท่ีมีคุณภาพสูงท่ีสุดในสีประเภทดิสเทมเปอร สงผลใหพ้ืนผิวมีความ

เรียบลื่นและมีคุณภาพชั้นฟลมท่ีดี 

2) สีน้ําสังเคราะห เปนสีน้ําท่ีมีราคาถูกกวาสีน้ําอะคลลิคิ แตก็ใหคุณภาพสีท่ีต่ําตามไปดวย  

คุณสมบัติของสีดิสเทมเปอร 

1) สีดิสเทมเปอรจะมีการหดตัวในขณะท่ีกําลังแหงทําใหสีอาจจะเกิดการแตกราว หลุดรอน หาก

เตรียมพ้ืนผิวไมดี 

2) สีดิสเทมเปอรโดยมากจะมีความหนาและเปราะไมคอยยืดหยุนเทาสีน้ําประเภทอิมัลชั่น ทําให

มีขอจํากัดบางประการในระหวางการทาสี 

3) สีดิสเทมเปอรจะมีรูพรุนยอมใหน้ําสามารถผานเขาไปได 

4) สีสันของสีดิสเทมเปอรมีความสดใสและสะทอนแสงไดดี 

5) อายุการใชงานของสีดิสเทมเปอรจะนอยกวาสีน้ํามันและสีน้ําประเภทอิมัลชั่น 

6) สามารถใชบนงานอิฐโชวแนว ปูนปลาสเตอร ยิบซ่ัมบอรด ไฟเบอรซีเมนตบอรด ไม และวัสดุ

อ่ืน ๆ 

7) มีขอจํากัดในการใชงานในบางพ้ืนท่ีท่ีมีคราบน้ํามัน ท่ีสกปรกงาย หรือมีความชื้น เชน ภายใน

ครวั ภายในหองน้ํา เปนตน 

2.4.1.2 สีน้ําอิมัลช่ัน  

เปนสีท่ีมีคุณภาพสูงเปนอยางมาก เปนสวนผสมของ น้ํามัน น้ํา และสารอิมัลซิ-

ไฟเออร เพ่ือท่ีจะปองกันการแยกตัวของสวนผสม ดังนั้นคุณภาพงานสีท่ีไดจึงดีกวา สีสดใสกวาและ

สามารถเช็ดทําความสะอาดไดงายกวาสีน้ําแบบดิสเทมเปอร นอกจากนี้ยังสามารถปกปองพนังผิวไดดีกวา

สีน้ําแบบดิสเทมเปอร และสีเคลือบเงา  

โดยมีอยู 3 ประเภทคือ สีดาน สีก่ึงเงา และสีเงา 

1) สีดาน สีจะมีความดานไมสะทอนแสง ใชสําหรับงานท่ีไมตองแสดงความไมสวยงามเล็กๆนอยท่ี

เกิดข้ึน บนพ้ืนผิว เชนรอยตาง ผนังลม รอยเสี้ยนไม ตาไม  

2) สีก่ึงเงา จะใหพ้ืนผิวท่ีมีความเงาเล็กนอย และมีอายุการใชงานท่ียาวกวาแบบสีดานเหมาะ

สําหรับใช ในพ้ืนท่ีท่ีตองการการทําความสะอาดดวยฟองน้ําเปนบางครั้ง 
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3) สีเงา จะใหพ้ืนผิวท่ีสะทอนแสงและมีอายุการใชงานยาวนานท่ีสุดในท้ังสามประเภทเหมาะ

สําหรับหองท่ีมีความชื้นสูง หรือสกปรกงาย เพราะสามารถทนความชื้นและเช็ดหรือลางทํา

ความสะอาดไดงาย 

2.4.2 สีฐานน้ํามัน 

สีฐานน้ํามันจะมีอายุการใชงานมากกวาสีฐานน้ํา แตตองใชเวลาในการแหงตัวยาวนานกวา 

และจําเปนตองใชน้ํามันหรือทินเนอรในการเช็ดทําความสะอาดหรือผสมใชงาน 

สีฐานน้ํามันทําจากอัลขีด หรือน้ํามันลินซีด โดยมากนิยมใชเปนสีเคลือบเงา ซ่ึงมี

หลากหลายสีสันใหเลือกใชงานแมวาสีฐานน้ํามันจะมีอายุการใชงานท่ีนานแตก็จะเกิดการเปลี่ยนสีไปจาก

เดินเม่ือเวลาผานไปสีฐานน้ํามันมีใหเลือกใชท้ังแบบดาน ก่ึงเงา และเงา สามารถใชงานใดหลากหลายท้ัง

ทากําแพง ฝาเพดาน ประตูหนาตาง มุงลวด วงกบเหล็ก วงกบไม เฟอรนิเจอร และงานศิลปะตางๆ 

โดยมากจะทาทับกันสนิมแดง หรือสีกันสนิมอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะปกปองเหล็กจากการเปนสนิม 

 

รูปท่ี 2 ตัวอยางงานสีฐานน้ํามัน 
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2.5 ปญหาและสาเหตุตางๆ ในงานสี 

2.5.1 ปญหาตางๆ ในงานสี 

 

รูปท่ี 3 ปญหาการประทุหรือการพอง 

 

รูปท่ี 4 ปญหามีรอยเกิดข้ึนบริเวณตาไม 
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รูปท่ี 5 ปญหาเชื้อรา 

 

รูปท่ี 6 ปญหารอยแปรง 
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รูปท่ี 7 ปญหาผิวสี ลักษณะคลายผิวสม 

 

รูปท่ี 8 ปญหาสีเปนฝุน 
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รูปท่ี 9 ปญหาสีราวและลอกรอน 

 

รูปท่ี 10 ปญหาสไีมเรียบเนียน 
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รูปท่ี 11 ปญหาเกิดข้ีเกลือบนฟลมสี 

 

รูปท่ี 12 ปญหาฟลมสีหลุดรอนลอกเปนแผน 
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รูปท่ี 13 ปญหาหลุดรอน แตกเปนเสน 

2.5.2 สาเหตุของปญหาสี 

1) การทํางานผิดข้ันตอน ไมประณีตในการทํางาน 

2) ความเหมาะสมของสภาพพ้ืนผิว 

3) ความชื้น 

4) เกลือและอัลคาไลน 

5) ใชสีไมเหมาะสมกับพ้ืนผิว 

6) คุณภาพของส ี

7) วิธีการและอุปกรณท่ีใชในการทําสีไมเหมาะสม 

2.6 ข้ันตอนการทาสีผนัง 

ข้ันตอนการเตรียมพ้ืนผิว  
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1) ตรวจสอบพ้ืนผิวท่ีมีความชื้น หรือมีน้ําซึม 

2) ตรวจหาสาเหตุแหลงท่ีมาของการรั่วซึมนั้นๆ จากนั้นจะตองแกไขการรั่วซ่ึมของทอประปา รอย

แตกราวท่ีน้ําซึมผานบนผนัง 

3) หากมีสะเก็ดปูน หรือเกิดโพรงภายในผนังฉาบ ใหทําการกระเทาะออกและซอมแซมผิวให

เรียบรอย 

4) สําหรับปูนท่ีฉาบใหมควรท่ีจะท้ิงไวใหม่ันใจวาผนังปูนแหงเพียงพอ และปูนหดตัวเต็มท่ีกอนท่ีจะ

ทาสโีดยแนะนําควรท้ิง ไวอยางนอย 6 เดือน 

5) ใชกระดาษทรายขัดเพ่ือใหพ้ืนผิวเรียบ และใชฟองน้ําชุบน้ําหมาดๆ ทําความสะอาดฝุน ดิน และ

คราบไขมัน 

6) ถามีสีแดกหรืยลอกลอนใหใชเกรียงโปว หรือกระดาษทรายขัดออก และทําการโปวรอยแตก 

หรือตําหนิตางๆ ดวยสีโปว 

ข้ันตอนการทาสี 

7) สําหรับผนังท่ีตองการความเรียบเนียนเปนพิเศษอาจฉาบทับดวยปูนฉาบบางและท้ิงไวใหแหง

เปนเวลา 24 ชม. 

8) ใชกระดาษทรายขัดปรับระดับอีกครั้งเพ่ือใหผิวหนาเรียบเสมอกัน 

9) ทาสีรองพ้ืนโดยการใชสีทารองพ้ืนปูนใหมหรือสีกันดางสําหรับผนังปูนท่ีพ่ึง ฉาบใหมเพ่ือปองกัน

สีจากดาง และใชสีรองพ้ืนปูนเกาสําหรับผนังปูนเกา 

10) ตรวจสอบตําหนิและทําการซอมแซมดวย วัสดุโปว โดยใชเกรียงโปว และขัดผิวใหเรียบดวย

กระดาษทราย 

11) ทาสีชั้นแรกมนผนังโดยเทคนิคการทา เปนรูป W" ดวยลูกกลิ้งและแปงเพ่ือใหสี มีความสมํ่าเสมอ 

12) หากในชั้นตอนนี้พบตําหนิสามารถซอมไดโดย ทําซํ้าในข้ันตอนท่ี 10 

13) ทาสีซํ้าชั้นท่ี 2 ดวยเทคนิคการทาเปนรูปตัว W เชนเดิม 
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14) ตรวจสอบผนัง หากยังไมเรียบหรือผนังมี ตําหนิใหทําการซอมครั้งสุดทายหากมีความจําเปน 

15) ทาสีชั้นท่ี 3 เพ่ือความเรียบเนียนและความสวยงาม 
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บทที ่3 

การจัดกิจกรรม 

3.1 กําหนดการอบรม 

- ลงทะเบียนผูเขาอบรม แจกเอกสารสําหรับการอบรม 

- พิธีเปดการอบรม 

- วิทยากรดําเนินการอบรมในภาคทฤษฏี 

- พักทานอาหารวาง 

- วิทยากรดําเนินการนําผูอบรมลงมือปฏิบัติ 

- สรุปผลการปฏิบัติ 

- ทําแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรม 

- มอบใบประกาศ 

- พิธีปดการอบรม 

 

 

รูปท่ี 14 วิทยากรดําเนินการอบรมในภาคทฤษฏี ณ กวย.สกศ.รร.จปร. 
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รูปท่ี 15 บรรยากาศการอบรมในภาคปฏิบัติ 

 

รูปท่ี 16 วิทยากรดําเนินการนําผูอบรมลงมือปฏิบัติ 
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รูปท่ี 17 การมอบใบประกาศใหแกกําลังพลทุกนายท่ีเขารวมอบรม 

 

รูปท่ี 18 การกลาวปดการอบรมในชวงสุดทายของการอบรม 
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วัสดุและอุปกรณที่ใชในภาคปฏิบัติ 

 

 
รูปท่ี 19 สีรองพ้ืน 

 

รูปท่ี 20 สีน้ําสําหรับทา 
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รูปท่ี 21 ถาดลูกกลิ้งทาสี 

 

 
รูปท่ี 22 ลูกกลิ้งทาสี 

 

                    
รูปท่ี 23 แปรงทาสี 
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รูปท่ี 24 เกรียงโปว 

 

 
รูปท่ี 25 ถังสีเกาสําหรับแบงสี 

 

 

รูปท่ี 26 กระดาษทราย 
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รูปท่ี 27 ผาใบปูกันเปอน 

 
รูปท่ี 28 หนากากปองกันฝุน 

 
รูปท่ี 29 ถุงมือผา 
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