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ผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าทีพีไอบอร์ด 
ขนาด (มม.) 

(หนาxกว้างxยาว) 
นํ �าหนกัตอ่แผน่ (กก.) 

นํ �าหนกัตอ่ตารางเมตร 

(กก./ ตร.ม.) 
จํานวนแผน่ตอ่ตารางเมตร 

4x600x2,400 8.6 5.97 0.69 

4x1,200x1,200 8.6 5.97 0.69 

4x1,200x2,400 17.2 5.97 0.35 

6x1,200x2,400 25.8 8.96 0.35 

 

การตดิตั �งแผ่นฝ้าทีพีไอบอร์ด 

1. ข้อมูลเทคนิค 

การทดสอบ หน่วย  มาตรฐานการทดสอบ 

คณุสมบตัิทางกายภาพ    

ความคลาดเคลื�อนความหนา % ± 8 ASTM C 1185 

ความหนาแนน่ Kg/m3 1,300 ± 50 ASTM C 1185 

ความต้านทางแรงดดั (เฉลี�ย 2 แนว ที�สภาวะเปียกชื �น) MPa ≥ 7 ASTM C 1185 

โมดลูสัยืดหยุน่ (ที�สภาวะเปียกชื �น) MPa ≥ 4,000 ASTM C 1185 

ความต้านทางแรงดดั (เฉลี�ย 2 แนว ที�สภาวะ EMC) MPa ≥ 10 ASTM C 1185 

โมดลูสัยืดหยุน่ (ที�สภาวะ EMC) MPa ≥ 5,000 ASTM C 1185 

ปริมาณความชื �น % ≤ 15 ASTM C 1185 

การดดูซมึนํ �า % 35 (Max.) ASTM C 1185 

ความเป็นกรดดา่ง pH 7-8 ISO 10390 : 2005 

ความต้านทางการรั�วซมึ  Pass ASTM C 1185 

การนําความร้อน (คา่ k) วตัต์/ ม.๐C N/A ASTM C 117 

การกั �นเสยีง (STC) dB N/A ASTM E 90-97/ CHULA 

คณุสมบตัิการทนไฟ    

การไมต่ิดไฟ  P BS476 Part 5 

ดชันีการไมต่ิดไฟ  I = 0.2 BS476 Part 6 

การไมล่ามไฟ  Class One BS476 Part 7 

ดชันีการก่อให้เกิดควนั  0 ASTM E84-00a 

การทนไฟ  15 ASTM E84-00a 

คณุสมบตัิความต้านทาน    

Freeze/ Thaw Resistance  Pass ASTM C 1185 

Warm Water Resistance  Pass ASTM C 1185 
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การทดสอบ หน่วย  มาตรฐานการทดสอบ 

Heat/ Rain Resistance  Pass ASTM C 1185 

Soak/ Dry Resistance  Pass BS EN 12467: 2000 

หมายเหต:ุ EMC คือ สภาะความชื �นสมดลุ (Equilibrium Moisture Content) 

 

2. การเลือกใช้งาน 

ประเภทผนัง รูปแบบผนัง 
ลักษณะแผ่น 

ผิวหน้า 
รูปแบบการติดตั �ง 

ความหนา 

4 มม. 6 มม. 

ฝา้ภายนอก 
ฝา้ใหม ่

ขอบตรง/ ผิวเรียบ ชนชิด/ เว้นร่อง 
  

ฝา้ตอ่เตมิ   

ฝา้ภายใน 

ฝา้ใหม ่

ขอบตรง/ ผิวเรียบ 
ชนชิด/ เว้นร่อง 

  

ฝา้ตอ่เตมิ   

ฝา้ดดัโค้ง ชนชิด   

รัศมีดดัโค้ง (ม.) ฝา้ดดัโค้ง   1.00 1.50 

นํ �าหนกั3 (กก./ ตร.ม.)    9.00 12.00 

หมายเหต:ุ 1. นํ �าหนกัผนงัรวมโครงฝา้แล้ว 

 

3. เครื�องมือตดิตั �งและอุปกรณ์ 
3.1 เครื�องมือวดัและปรับระดบัเบื �องต้น 

 
 

 
 

ตลบัเมตร ระดบันํ �า ลกูดิ�ง/ สายเอ็น บกัเต้า 

    
สวา่นไขควงไฟฟา้ 

0-3,200 รอบตอ่นาท ี

กําลงัไฟฟา้ 230 วตัต ์

สวา่นไฟฟา้ 

0-3,000 รอบตอ่นาท ี

กําลงัไฟฟา้ 450 วตัต ์

เลื�อยวงเดือน 

11,000 รอบตอ่นาท ี

กําลงัไฟฟา้ 1,050 วตัต ์

เครื�องเจียร์ 

ขนาด 4 นิ �ว 

710 วตัต์ 11,000 รอบตอ่นาท ี
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3.2 อปุกรณ์ติดตั �งเสริม 

    

ตะปคูอนกรีตดํา 

1 นิ �ว 
สกรูปลายสวา่น (มีปีก) 

ขนาด 25 มม. 

(โครงฝา้ซีลายน์/ โครงเหล็ก) 

สกรูเกลยีวปลอ่ย 

ขนาด 1 นิ �ว (โครงไม้) 

 

คตัเตอร์ตดั 

ไฟเบอร์ซีเมนต์ 

3.3 โครงเคร่าผนงั 

 

  

โครงไม้ ขนาด 1½”x3” (แนะนํา)  โครงฝา้เหลก็ชบุสงักะส ี(ซีลายน์)/ โครงเหลก็รูปพรรณ 

3.4 เครื�องมือและอปุกรณ์ตกแตง่และปิดรอยตอ่ 

    

เทปตาขา่ยไฟเบอร์/ เทปผ้า วสัดฉุาบรอยตอ่ ภายนอก/ ภายใน ยาแนวโพลยีรีูเทน ปืนยิงกาวยาแนว 

  

 

 

เครื�องขดักระดาษทราย 
11,000 รอบตอ่นาที กําลงัไฟฟ้า 190 วตัต์ 

เกรียง ขนาด 4 นิ �ว เกรียงโป๊วส ีขนาด 8 นิ �ว เกรียงฉาบฝา้ ขนาด 11 นิ �ว 
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4. การตดิตั �งฝ้า 
4.1 การติดตั �งฝา้ภายนอก/ ภายในแบบเว้นร่อง 
วสัดแุละอปุกรณ์ 

ทีพีไอบอร์ด ขนาด 4x1,200x2,400 มม. หรือ 6x1,200x2,400 มม. 

โครงฝา้: โครงไม้เนื �อแขง็ ขนาด 1½”x3” 

โครงฝา้: โครงเหลก็ชบุสงักะส ี(ซีลายน์) เบอร์ 24-26/ เหลก็รูปพรรณ 

สกรู: สกรูเกลยีวปลอ่ย ขนาด 1 นิ �ว (โครงไม้) 

สกรู: สกรูปลายสวา่น (มีปีก) ขนาด 25 มม. (โครงเหลก็ชบุสงักะส ี(ซีลายน์)/ เหลก็) 

ตะป:ู ตะป ูขนาด 1 นิ �ว (โครงไม้) 

ยาแนว: ยาแนวโพลยีรีูเทนและปืนยิงกาวยาแนว 

วสัดโุป๊วรอยสกรู: อะครีลคิฉาบรอยตอ่ 

 
* รูปแสดงระยะหา่งของโครงฝา้ไม้ 

ติดตั �งโครงฝา้ตามระยะตอ่ไปนี � 

โครงไม้ 

 โครงหลกัห่างไม่เกิน 60 ซม. 

 โครงรองห่างไม่เกิน 60 ซม. 

โครงเหลก็/ ซีลายน์ 

 โครงหลกัห่างไม่เกิน 80 ซม. 

 โครงรองไม่เกิน 40 ซม. 

 

ติดตั �งแผน่บอร์ดฝา้ให้มีร่องระหวา่งบอร์ดฝา้ 5-6 มม. บน

โครงด้วยสกรู 
โครงไม้:  สกรูเกลียวปล่อย ขนาด 1 นิ�ว 

โครงซีลายน์/ เหล็ก: สกรูปลายสว่าน (มีปีก) ขนาด 25 มม. 

 

กรณีที�เป็นรอยตอ่ระหวา่งแผน่แนะนําให้เพิ�มโครงฝา้ตวั

ซอยอีก 1 เส้นเพื�อสะดวกในการยดึสกรู 
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ระยะการยดึสกรู โดยให้ยดึหา่งจากมมุแผน่ฝา้ 5 ซม.และ

หา่งจากขอบแผน่ 1.2 ซม. และให้มีระยะยดึแตล่ะตวัหา่ง

กนั 30 ซม. 

 

ใช้เทปกาวปิดรอยตอ่แผน่ฝา้ก่อนยาแนว จากนั �นยาแนว

รอยตอ่ด้วยยาแนวโพลยีรีูเทนตลอดร่องที�เว้นไว้ ทิ �งไว้ให้

แห้ง จากนั �นดงึเทปกาวออก 

 

เก็บรอยหวัสกรูด้วยอะครีลคิฉาบรอยตอ่ ขดัให้เรียบเนยีน

ด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอยีด 
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ทาสรีองพื �น 1 รอบ และทาสนีํ �าอะครีลคิอีก 2-3 รอบ จะได้

ฝา้เว้นร่องที�สวยงาม 

 

4.2 การติดตั �งฝา้ฉาบเรียบภายนอก/ ภายในแบบ 

วสัดแุละอปุกรณ์ 

ทีพีไอบอร์ด ขนาด 4x1,200x2,400 มม. หรือ 6x1,200x2,400 มม. 

โครงฝา้: โครงไม้เนื �อแขง็ ขนาด 1½”x3” 

โครงฝา้: โครงเหลก็ชบุสงักะส ี(ซีลายน์) เบอร์ 24-26/ เหลก็รูปพรรณ 

สกรู: สกรูเกลยีวปลอ่ย ขนาด 1 นิ �ว (โครงไม้) 

สกรู: สกรูปลายสวา่น ขนาด 25 มม. (โครงเหลก็ชบุสงักะส ี(ซีลายน์)/ เหลก็) 

ตะป:ู ตะป ูขนาด 1 นิ �ว (โครงไม้) 

ยาแนว: ผ้าเทป/ เทปตาขา่ยใยแก้ว ยาแนวโพลยีรีูเทนและปืนยิงกาวยาแนว 

วสัดโุป๊วรอยสกรู: อะครีลคิฉาบรอยตอ่ 

 
* รูปแสดงระยะหา่งของโครงฝา้ไม้ 

ติดตั �งโครงฝา้ตามระยะตอ่ไปนี � 

โครงไม้ 

 โครงหลกัห่างไม่เกิน 60 ซม. 

 โครงรองห่างไม่เกิน 60 ซม. 

โครงเหลก็/ ซีลายน์ 

 โครงหลกัห่างไม่เกิน 80 ซม. 

 โครงรองไม่เกิน 40 ซม. 
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ติดตั �งแผน่บอร์ดฝา้โดยให้แตล่ะแผน่ชนชิดบนโครงด้วยสกรู 

โครงไม้:  สกรูเกลียวปล่อย ขนาด 1 นิ�ว 

โครงซีลายน์/ เหล็ก: สกรูปลายสว่าน (มีปีก) ขนาด 25 มม. 

 

กรณีที�เป็นรอยตอ่ระหวา่งแผน่แนะนําให้เพิ�มโครงฝา้ตวั

ซอยอีก 1 เส้นเพื�อสะดวกในการยดึสกรู 

 

ระยะการยดึสกรู โดยให้ยดึหา่งจากมมุแผน่ฝา้ 5 ซม.และ

หา่งจากขอบแผน่ 1.2 ซม. และให้มีระยะยดึแตล่ะตวัหา่ง

กนั 30 ซม. 

 

การเก็บรอยตอ่ด้วยเทปผ้าและอะครลคิฉาบรอยตอ่ 

1. ฉาบรอยตอ่แผ่นบอร์ดฝา้ด้วยอะครีลิคฉาบรอยตอ่โดยใช้ 

    เกรียงขนาด 4” ฉาบตลอดแนวรอยตอ่ 

2. ใช้เทปผ้า/ ตาข่ายไฟเบอร์ปิดทบัรอยตอ่ ใช้เกรียงรูดให้ 

    เทปผ้าแนบสนิทกบัแผ่นบอร์ด ทิ �งไว้ให้แห้ง 

3. ฉาบรอยตอ่รอบที�สองด้วยอะครีลิคฉาบรอยตอ่โดยใช้ 

    เกรียงขนาด 8” ฉาบตลอดแนวรอยตอ่ ทิ �งไว้ให้แห้ง 

4. ฉาบรอยตอ่รอบที�สามด้วยอะครีลิคฉาบรอยตอ่โดยใช้ 

    เกรียงขนาด 11” ฉาบตลอดแนวรอยตอ่ ทิ �งไว้ให้แห้ง 

ขดัด้วยเครื�องขดักระดาษทาย เบอร์ละเอียดจนเรียบเนยีน

จนรอยตอ่ไมเ่ป็นคลื�น 
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เก็บรอยหวัสกรูด้วยอะครีลคิฉาบรอยตอ่ ขดัให้เรียบเนยีน

ด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอยีด 

 

ทาสรีองพื �น 1 รอบ และทาสนีํ �าอะครีลคิอีก 2-3 รอบ จะได้

ฝา้เว้นร่องที�สวยงาม 

 

4.3 การติดตั �งฝา้ดดัโค้ง 

วสัดแุละอปุกรณ์ 

ทีพีไอบอร์ด ขนาด 4x1,200x2,400 มม. หรือ 6x1,200x2,400 มม. 

โครงฝา้: โครงไม้เนื �อแขง็ ขนาด 1½”x3” 

โครงฝา้: โครงเหลก็ชบุสงักะส ี(ซีลายน์) เบอร์ 24-26/ เหลก็รูปพรรณ 

สกรู: สกรูเกลยีวปลอ่ย ขนาด 1 นิ �ว (โครงไม้) 

สกรู: สกรูปลายสวา่น (มีปีก) ขนาด 25 มม. (โครงเหลก็ชบุสงักะส ี(ซีลายน์)/ เหลก็) 

ตะป:ู ตะป ูขนาด 1 นิ �ว (โครงไม้) 

ยาแนว: ผ้าเทป/ เทปตาขา่ยใยแก้ว ยาแนวโพลยีรีูเทนและปืนยิงกาวยาแนว 

วสัดโุป๊วรอยสกรู: อะครีลคิฉาบรอยตอ่ 
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ดดัโค้งโครงฝา้ให้ได้รัศมีที�ต้องการ (ดจูากตาราง) เพื�อให้

การดดัโค้งได้ความสวยงามจะต้องมีระยะโครงดงันี � 

 โครงหลกั ระยะหา่งไมเ่กิน 40 ซม. 

 โครงรองมีระยะหา่งไมเ่กิน 20 ซม. 

 

ติดตั �งแผน่บอร์ดฝา้โดยให้แตล่ะแผน่ชนชิดบนโครงด้วยสกรู 

โครงไม้:  สกรูเกลียวปล่อย ขนาด 1 นิ�ว 

โครงซีลายน์/ เหล็ก: สกรูปลายสว่าน (มีปีก) ขนาด 25 มม. 

 

กรณีที�เป็นรอยตอ่ระหวา่งแผน่แนะนําให้เพิ�มโครงฝา้ตวั

ซอยอีก 1 เส้นเพื�อสะดวกในการยดึสกรู 

 

ระยะการยดึสกรู โดยให้ยดึหา่งจากมมุแผน่ฝา้ 5 ซม.และ

หา่งจากขอบแผน่ 1.2 ซม. และให้ยดึแตล่ะตวัหา่งกนั 20 

ซม. 
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การเก็บรอยตอ่ด้วยเทปผ้าและอะครลคิฉาบรอยตอ่ 

1. ฉาบรอยตอ่แผ่นบอร์ดฝา้ด้วยอะครีลิคฉาบรอยตอ่โดยใช้ 

    เกรียงขนาด 4” ฉาบตลอดแนวรอยตอ่ 

2. ใช้เทปผ้า/ ตาข่ายไฟเบอร์ปิดทบัรอยตอ่ ใช้เกรียงรูดให้ 

    เทปผ้าแนบสนิทกบัแผ่นบอร์ด ทิ �งไว้ให้แห้ง 

3. ฉาบรอยตอ่รอบที�สองด้วยอะครีลิคฉาบรอยตอ่โดยใช้ 

    เกรียงขนาด 8” ฉาบตลอดแนวรอยตอ่ ทิ �งไว้ให้แห้ง 

4. ฉาบรอยตอ่รอบที�สามด้วยอะครีลิคฉาบรอยตอ่โดยใช้ 

    เกรียงขนาด 11” ฉาบตลอดแนวรอยตอ่ ทิ �งไว้ให้แห้ง 

ขดัด้วยเครื�องขดักระดาษทาย เบอร์ละเอียดจนเรียบเนยีน

จนรอยตอ่ไมเ่ป็นคลื�น 

 

เก็บรอยหวัสกรูด้วยอะครีลคิฉาบรอยตอ่ ขดัให้เรียบเนยีน

ด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอยีด 

 

ทาสรีองพื �น 1 รอบ และทาสนีํ �าอะครีลคิอีก 2-3 รอบ จะได้

ฝา้เว้นร่องที�สวยงาม 
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ตารางแสดงรัศมีดดัโค้งของแผน่ฝา้ทีพีไอบอร์ด 

ความหนาแผน่ผนงั 
รัศมีความโค้งตํ�าสดุ 

(เมตร) 

ระยะโครงเคร่าหลกั 

(ซม.) 

ระยะโครงเคร่ารอง 

(ซม.) 

ระยะหา่งการยดึสกรู 

(ซม.) 

4 มม. 1.00 40 20 20 

6 มม. 1.50 40 20 20 

 

6. ขั �นตอนการทาํสีแผ่นผนัง 
วสัดแุละอปุกรณ์ 

สรีองพื �น:  สรีองพื �นปนูเก่า 

สทีาทบั:  สนีํ �าครีลคิ/ สสีตูรไฟเบอร์ซีเมนต์ 

วสัดเุก็บงาน: อะครีลคิฉาบรอยตอ่/ ทีพีไอ M660 

แปรงทาส:ี แปรงทาส/ี ลกูกลิ �ง/ พูก่นั 

 

การเตรียมผิว 

- เก็บรอยหวัสกรู รอยตอ่แผน่ผนงัด้วยอะครีลคิฉาบ

รอยตอ่ ขดัด้วยกระดาษทายเบอร์ละเอียดให้

สวยงาม  

- ทําความสะอาดคราบเปื �อนและฝุ่ น 

 

ทาสรีองพื �น 1 รอบ และทาสนีํ �าอะครีลคิอีก 2-3 รอบ จะได้

แผน่ฝา้ที�สวยงาม 
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7. การเคลื�อนย้ายและกองเก็บผลิตภัณฑ์ 

 

การกองเก็บ 

- ควรเก็บผลติภณัฑ์ในที�ร่มและแห้ง มีผ้าใบคลมุ

ปอ้งกนั โดยใช้ไม้หมอน ขนาด 1½x3 นิ �ว รอง

ด้านลา่งโดยมีระยะหา่งประมาณ 60 ซม.  

 

การโยกย้าย 

- ประคองแผน่ผนงัในแนวตั �ง โดยยกปลายทั �งสอง

แผน่โดยหา่งจากปลายแผน่ประมาณ 30 ซม. 

 

8. แบบการตดิตั �งฝ้าภายในและฝ้าภายนอก 

กา
รต

ิดต
ั�งฝ

า้เ
ว้น

ร่อ
งบ

นโ
คร

งม้
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