
บทความ ฝ่ายขายและการตลาด PST Group 

 
 การใชเ้ครือ่งพน่ในระบบกนัซมึ  

 

การท าระบบกันซมึ ปัจจบุันมหีลากหลายวธิกีารและมขีอ้ดขีอ้เสยีตา่งกัน โดย การ

ท างานระบบกันซมึ มกีารท างาน ได ้4 วธิ ีคอื 

 

 1.    การผสมสารเคมเีขา้ไปในเนือ้คอนกรตี หรอืเนือ้มอรต์า้ ใหเ้กดิการกันซมึ 

 

     2.  กันซมึประเภท ทา เคลอืบ พน่ ฉาบ ลงบนพืน้ผวิ ใหเ้ป็นชัน้กันซมึ 

     3.  กันซมึประเภทแผ่นส าเร็จรปูปเูคลอืบลงบนพืน้ผวิ ใหเ้ป็นชัน้กันซมึ 

 
 

การท ากันซมึผูใ้ชต้อ้งพจิารณาถงึ งบประมาณ และขอ้ด ีขอ้เสยีของแตล่ะวธิใีน
การท า 

        
 

1  Admixture Waterproofing  คือ กนัซึม ชนิดสารเติมกบัคอนกรีตหรือมอร์ตา้ ท  าใหเ้กดิการมีคุณสมบติักนัซึม ใชผ้สมลงไประหว่างการ
ผสมคอนกรีต หรือระหว่างการผสมมอร์ตา้ มีผูผ้ลิตหลายรายใหเ้ลือก เช่น  

 

       2.  Cementious Waterproofing คอื กันซมึ ชนดิมปีนูซเิมนตเ์ป็นวัสดพุืน้ฐาน ใช ้

ทาหรอืฉาบลงบนผวิคอนกรตี หรอืผวิมอรต์า้ ผวิทีท่าจะเป็นชัน้ผวิหนา้ป้องกันการ
รั่วซมึ แบง่เป็น 2 ชนดิยอ่ย คอื 

 

2.1        ชนดิสว่นผสมเดีย่ว จะเป็น ผงซเิมนตก์ันซมึ น ามาผสนกับน ้าตามอัตราสว่นที่
ผูผ้ลติก าหนด เมือ่ทาผวิจะไดผ้วิหนา้กันซมึทีแ่ข็ง มรีาคาประหยัด แตไ่มม่คีวาม

ยดืหยุน่ 

2.2        ชนดิ 2 สว่นผสม จะเป็น ผงซเิมนตก์ันซมึ และน ้ายากันซมึพรอ้มเพิม่ความยดืหยุ่น 

ท าใหผ้วิทีไ่ดส้ามารถยดืหยุน่ได ้
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3   Crystallization Waterproofing มทีัง้ชนดิน ้าและชนดิผง โดยใชเ้ตมิลงไป

ในคอนกรตี หรอืมอรต์า้ จากนัน้จะเกดิปฏกิรยิาเคมี กับ free limeในเนือ้คอนกรตี ท า
ใหเ้กดิการตกผลกึครสิตัลในเนื้อคอนกรตี หรอื มอรต์า้ อุดชอ่งวา่งรูพรนุ และมคีวาม
ทบึน ้ามากขึน้ สามารถป้องกันการรั่วซมึได ้พืน้ทีท่ีเ่หมาะกับวัสดุประเภทนี้คอืบรเิวณ

ชัน้ใตด้นิเชน่ผนังกัน้ดนิและพืน้ชัน้ใตด้นิ เมือ่เนื้อคอนกรตีมคีวามชืน้รั่วซมึแต่ไม่ควร
ใชก้ับพืน้ดาดฟ้าทีบ่รเิวณใตพ้ืน้ทีม่กีารตกแตง่ภายใน เพราะวา่หากพืน้มรีอยแตกแลว้

กอ่นทีจ่ะท าปฏกิริยิาเกดิเป็นผลกึไดนั้น้ตอ้งอาศัยระยะเวลาหนึง่ในการกอ่ตัวเป็นผลกึ
ทบึน ้าอาจท าใหม้นี ้ารั่วลงสูช่ัน้ลา่งได ้

 

       4  Membrane Waterproofing เป็นสารประกอบ Bituminous ,HDPE ,PVC ม ี

2 ชนดิ ไดแ้ก ่

4.1       ชนดิเป็นของเหลว หรอื Liquid Membrane ใชท้าเพือ่สรา้งชัน้ฟิลม์ โดย

ความหนาทีไ่ดข้ ึน้อยูก่ับอัตราการทา สามารถสรา้งชีน้ฟิลม์หนาบางไดต้ามตอ้งการ 
และมสีใีหเ้ลอืกตามความตอ้งการ 

            4.2       ชนดิแผน่ หรอื Sheet Membrane แกนกลางเสรมิแผน่เสรมิแรง  ใชป้ลูง

บนพืน้ผวิ มทีัง้แบบกาวตดิในตัว หรอืเป่าไฟเพือ่ใหเ้นือ้กาว หรอืเนือ้เมมเบรนละลาย
ตดิกับผวิงาน 

 
 

 

      5    Polyurethane Membrane เ ป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่ง เกิดจากการผสม

ระหว่าง  Isocyanate + polyol (หรือที่ เ รียกว่าPart A+ B) ผสมแบบ  1:1 ส่วน 
กลายเป็น Polyurethane Foam จากนั้นน ามาฉีดและรอแหง้เพื่อเคลือบพื้นผิว

ดาดฟ้า การกันซมึขึน้อยู่กับความหนาของ PU โดยปกตจิะท าหนา 1-10 มม. พืน้ที่ๆ
เหมาะกับวัสดุ ประเภทนี้คือพื้นดาดฟ้าระเบียงที่ไม่มีน ้าท่วมขังตลอดเวลาโดยตัว
คุณสมบัตขิอง PU จะทนความรอ้นไดด้ีและสามารถทาสอีะครลิคิหรอืสสีะทอ้นแสง

ทับได ้เพือ่สะทอ้นรังสยีวู ี
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      6  Acrylic Membrane วัสดุกันซึมประเภทอะคริลิค พื้นที่ที่เหมาะกับวัสดุ

ประเภทนี้ไดแ้ก่ ชัน้ดาดฟ้าระเบยีงพืน้ต่างๆทีไ่ม่มนี ้าขัง และหากเสรมิ Fiberglass ก็
จะท าใหม้คีวามหนาเพิม่มากขึน้นอกจากจะกันรั่วซมึไดแ้ลว้ยังสามารถลดความรอ้น
ลงสูพ่ืน้ชัน้ลา่งไดใ้นระดับหนึง่ ขอ้ดขีองวสัดปุระเภทนีค้อืใชง้านงา่ย 

 

     7  Polyester ,Polymer Membrane ใชท้าหรอืพน่ สารประกอบโพลเีอสเตอร ์โพลี

เมอร ์แทรกซมึเขา้ไปในเนือ้ใหท้ั่วพืน้ผวิบรเิวณทีท่ ากันซมึ 
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 การใชเ้ครือ่งพน่ในระบบกันซมึ แบง่เป็น 3 ระบบ คอื 

 
           1   ระบบ Airless Spray 

 

เครือ่งพน่ระบบนี ้พน่กันซมึโดยการสรา้งแรงดันในเนือ้แมททเีรยีล และพ่นผา่น

สายแรงดัน ไปทีห่ัวทปิปลายปืนจนเกดิการแตกตัวของแมททเีรยีลเป็นละออง ขอ้ดี
คอืสามารถพ่นไดเ้ร็วและไดพ้ืน้ทีม่ากแต ่ไมส่ามารถพ่นไดก้รณีทีแ่มททเีรยีลไมเ่ป็น

เนือ้เดยีว แรงดันทีไ่ดจ้ากการพ่น ท าใหถ้งึ 200-230 บาร ์ท าใหล้ะอองพน่มกีารแตก
ตัวเล็กมาก เชน่ เครือ่งพน่รุ่น Graco Mark V ,เครือ่งพน่รุน่ Graco Mark X , เครือ่ง
พน่รุ่น EverSpray V เป็นตน้  

 

2 ระบบ สกรป๊ัูม 

เครือ่งพน่ระบบนี ้พน่โดยใชก้ารสรา้งแรงดันจากชดุ Rotor&Stator ซึง่เป็นสกรู
รดีแมททเีรยีลผา่นยาง ท าใหเ้กดิแรงดัน โดยแรงดันทีไ่ดจ้ะเป็นแรงดัน ตัง้แต ่10-30 

บาร ์และหากตอ้งการพน่ใหเ้กดิละอองฝอยตอ้งท างานรว่มกับป๊ัมลม ละอองพน่ทีไ่ด ้
จะมเีม็ดใหญ ่เชน่ เครือ่งพน่ IMER Step120 ,IMER Small50 เป็นตน้ 
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            3  ระบบ Injection หรอื ไดอะแฟรมป๊ัม 

         การท ากันซมึโดยตอ้งการอัดแมททเีรยีลเขา้ไปยังชอ่งรอยแตก ในพืน้หรอื

ผนังตอ้งการ เครือ่งพน่ทีด่ันแมททเีรยีลเขา้ไปในชอ่งแคบๆ ผา่นหัว Packing โดย
ตอ้งการดันดว้ยแรงดันต ่าไปจนถงึสงูแตม่แีรงดันคงที ่เชน่ เครือ่งพน่ WAGNER 
SF23i 
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