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ผลิตภัณฑ์ไม้ฝาทีพีไอ 
ขนาด (มม.) 

(หนาxกว้างxยาว) 
นํ �าหนกัตอ่แผน่ 

(กก.) 
นํ �าหนกัตอ่เมตร 

(กก./ ม.) 
ลกัษณะผิวและขอบ ส ี

จํานวนแผน่ 

ตอ่ตารางเมตร 

8x150x3,000 5.4 1.80 

ลายสกั/ ขอบตรง 

 

สีธรรมชาติ 

สีเหลืองราชพฤกษ์ 

สีสกัทองนวล 

สีสกัทองเอก 

สีวอลนทั 

สีแดงเมเปิ �ล 

สีฟา้นภาลยั 

สีแดงมะฮอกกานี 

สีสกัทองฉัตร 

2.67 

8x200x3,000 7.2 2.40 1.90 

8x150x4,000 7.2 1.80 2.00 

8x200x4,000 9.6 2.40 1.43 

8x150x800 1.4 1.75 10.00 

8x200x800 1.9 2.38 

ผิวเรียบ/ ขอบตรง 

7.14 

8x150x1,200 2.2 1.80 6.67 

8x200x1,200 2.9 2.42 4.76 

8x150x1,800 3.2 1.78 4.44 

8x200x1,800 4.3 2.38 3.17 

 

การตดิตั �งไม้ฝาทีพีไอ 
1. ข้อมูลเทคนิค 

การทดสอบ หน่วย ไม้ฝา มาตรฐานการทดสอบ 

คณุสมบตัิทางกายภาพ    

ความคลาดเคลื�อนความหนา % ± 0.60 ASTM C 1185 

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

ความต้านทางแรงดดั (แนวตามยาว ที�สภาวะ EMC) MPa ≥ 15 ASTM C 1185 

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

ปริมาณความชื �น % ≤ 15 ASTM C 1185 

การดดูซมึนํ �า % ≤ 35 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 
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การทดสอบ หน่วย ไม้ฝา มาตรฐานการทดสอบ 

การทนไฟ  15 ASTM E84-00a 

คณุสมบตัิความต้านทาน    

Freeze/ Thaw Resistance  Pass ASTM C 1185 

Warm Water Resistance  Pass ASTM C 1185 

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 

ผนงัภายนอก 
ผนงัใหม ่

ลายสกั/ ขอบตรง ซ้อนทบั 

ผนงัตอ่เตมิ 

ผนงัภายใน 

ผนงัใหม ่

ผนงัตอ่เตมิ 

ผนงัห้องนํ �า 

รับนํ �าหนกัด้านข้าง1 (กก./ ตร.ม.) 21.00 

นํ �าหนกั3 (กก./ ตร.ม.) 15.00 

หมายเหต:ุ 1. ระยะโครงเคร่าผนงัแนวตั �ง 60 ซม.และติดตั �งแผ่นผนงัขนานกบัโครงเคร่าผนงั 

2. เมื�อใช้ร่วมกบัพกุปีกผีเสื �อแบบพลาสติก PT-13 และความหนาโครงเคร่าผนงัเบา 

 3. นํ �าหนกัผนงัตีซ้อนทบัด้านเดียวรวมโครงเคร่าผนงัเบาแล้ว 
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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 ์

แทน่ตดัไฟเบอร์ 
4,600 รอบตอ่นาที 

กําลงัไฟฟา้ 1,650 วตัต ์

เครื�องเจียร์ 
ขนาด 4 นิ �ว 

710 วตัต์ 11,000 รอบตอ่นาท ี

3.2 อปุกรณ์ติดตั �งเสริม 

     

สกรูปลายสวา่น (มีปีก) 
ขนาด 25 มม. (โครงเหลก็) 

สกรูปลายสวา่น 
ขนาด 25 มม. (โครงผนงัเบา) 

สกรูเกลยีวปลอ่ย 
ขนาด 1 นิ �ว (โครงไม้) 

ค้อน/  

ตะปคูอนกรีต (ดํา) 
คตัเตอร์ตดั 

ไฟเบอร์ซีเมนต์ 
3.3 โครงเคร่าผนงั 

  
 

โครงไม้ 
ขนาด 1½”x3” (แนะนํา)  

โครงเหลก็รูปพรรณ 
C75x45x15x2.3 (แนะนํา) 

โครงเหลก็ชบุสงักะส ี
ขนาด C74 ความหนา 0.55 มม. 

3.4 เครื�องมือและอปุกรณ์ตกแตง่และปิดรอยตอ่ 

   

ยาแนวโพลยีรีูเทน วสัดฉุาบรอยตอ่ (ภายนอก/ ภายใน) ปืนยิงกาวยาแนว 
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4. การตดิตั �งผนัง 
4.1 การติดตั �งผนงัไม้ฝาทีพีไอบนโครงเคร่าผนงั 

วสัดแุละอปุกรณ์ 

ไม้ฝาทีพีไอ ขนาด 8x150x3,000 มม. หรือ 8x200x3,000 มม. 

โครงผนงั: เหลก็รูปพรรณ C75x45x15x2.3 มม. 

  โครงผนงัเบา C74 และ U76 

  โครงไม้ 1½”x3” 

สกรู:  สกรูปลายสวา่นมีปีก ขนาด 25 มม. (โครงเหลก็) 

  สกรูปลายสวา่น ขนาด 25 มม. (โครงผนงัเบา) 

  ตะปคูอนกรีตดํา ขนาด 1” (โครงไม้) 

ยาแนว:  ยาแนวโพลยีรีูเทนและปืนยิงกาวยาแนว 

วสัดโุป๊วรอยสกรู: อะครีลคิฉาบรอยตอ่/ ทีพีไอ M660 

 

ติดตั �งโครงผนงัโดยให้มีระยะหา่งของโครงแนวตั �งไมเ่กิน 60 

ซม. สว่นโครงแนวนนอนนั �นขึ �นอยูก่บัผู้ออกแบบโครงสร้าง 
โครงผนงัแนะนํา 

โครงเหล็กรูปพรรณ: C75x45x15x2.3 มม. 

โครผนงัเบา: C74, U76 

โครงไม้: 1½”x3” 
ข้อควรระวงั 

- แนวผนงัต้องได้ดิ�ง-ฉากกบัพื �น 

- ยดึโครงเคร่าผนงักบัพื �นหรือเสาคอนกรีตด้วยพกุคอนกรีตทกุๆระยะ  

  60 ซม. 

- ติดตั �งอปุกรณ์ทอ่นํ �าและทอ่ร้อยสายไฟให้เรียบร้อย 

 

สามารถใสแ่ผน่ฉนวนกนัความร้อนหรือวสัดกุนัเสยีงได้

หลงัจากติดตั �งโครงเหลก็เรียบร้อยแล้ว 
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ใช้ไม้ฝาทีพีไอตดิตั �งบนโครงผนงัตั �งฉากกบัพื �นเป็นแผน่เริ�ม 

ในกรณีที�เป็นผนงัภายนอกแนะนาํให้ตดิตั �งแผน่เริ�มโดยให้

อยูต่ํ�ากวา่พื �นที�ติดตั �งผนงั 7.5 ซม. 

 

ติดตั �งไม้ฝาทีพีไอให้มีระยะซ้อนทบั 2.5 ซม. ยดึด้วยสกรู

หรือตะปบูนโครงเคร่าผนงั 

โดยเลอืกใช้สกรูดงัตอ่ไปนี � 

- สกรูปลายสวา่นมีปีก ขนาด 25 มม. (โครงเหลก็) 

- สกรูปลายสวา่น ขนาด 25 มม. (โครงผนงัเบา) 

- ตะปคูอนกรีตดํา ขนาด 1” หรือ สกรูเกลยีวปลอ่ย  

  ขนาด 1” (โครงไม้) 
หมายเหต:ุ ควรตรวจสอบระดบัไม้ฝาทกุครั �งทิ�ตดิตั �ง 

 
แบบที� 1 

รูปแบบการซ้อนทบัและระยะการยดึสกรู 

แบบที� 1 แบบซอ่นหวัสกรู 
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แบบที� 2 

รูปแบบการซ้อนทบัและระยะการยดึสกรู 

แบบที� 2 แบบเห็นหวัสกรู 

 

กรณีติดตั �งไม้ฝาความยาว 4.00 เมตรบนที�สงู จําเป็นต้อง

ใช้เชือกผกูหวัท้าย หา่งจากปลายไม้ 1.00 เมตรและผกูตรง

กลางเพื�อปอ้งกนัไม้ฝาหกั 

 

ดงึเชือกให้ระดบัไม้ฝาใกล้เคียงกบัตําแหนง่ติดตั �ง ผกูเชือก

รั �งไว้อยูก่บัที� 

 

ติดตั �งไม้ฝาความยาว 4.00 เมตรตามขั �นตอนปกต ิ
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4.2 การติดตั �งไม้ฝาบนผนงัก่ออฐิ 

วสัดแุละอปุกรณ์ 

ไม้ฝาทีพีไอ ขนาด 8x150x3,000 มม. หรือ 8x200x3,000 มม. 

โครงผนงั: โครงผนงัเบา C74 

สกรู:  สกรูปลายสวา่น ขนาด 25 มม. (ผนงัเบา) 

ยาแนว:  ยาแนวโพลยีรีูเทนและปืนยิงกาวยาแนว 

วสัดโุป๊วรอยสกรู: อะครีลคิฉาบรอยตอ่/ ทีพีไอ M660 

 
หมายเหต:ุ ตรวจสอบผนงัก่ออิฐให้ได้ระนาบก่อนติดตั �งโครงเคร่า 

กําหนดแนวโครงเคร่าแนวตั �งและแผน่ผนงั 

ติดตั �งยดึฉากเหลก็ชบุสงักะสด้ีวยพกุคอนกรีตให้ตรง

ตําแหนง่ของโครงแนวตั �งทกุๆระยะ 60 ซม. 

ติดตั �งโครงผนงัเบา C74 บนฉากเหลก็ชบุสงักะสโีดยให้มี

ระยะหา่งของโครงแนวตั �งไมเ่กิน 60 ซม. 
 

 

 

ติดตั �งไม้ฝาตามรูปแบบทั�วไป 

 
หมายเหต:ุ ควรตรวจสอบระดบัไม้ฝาทกุครั �งทิ�ติดตั �ง 
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หมายเหต:ุ การติดตั �ง TPI Plank เป็นผนงัภายนอกนั �นจําเป็นต้องพิจาณาปัจจยัเกี�ยวกบัแรงลม 

และแรงกระทําจากด้านข้างที�เกิดขึ �น โดยสามารถใช้ ไม้ฝาทีพีไอ และระยะหา่งโครงผนงัได้ดงัตารางนี � 

ความสงูของอาคาร (เมตร) 
ขนาดไม้ฝา ขนาดและระยะหา่งของโครงผนงัเหลก็รูปพรรณ 

8x150x3,000 8x200x3,000 

ไมเ่กิน 10 เมตร C75x45x15x2.3 60 ซม. C75x45x15x2.3 60 ซม. 

10-20 เมตร SQ75x38x3.2 60 ซม. SQ75x38x3.2 60 ซม. 

20-40 เมตร SQ75x45x3.2 50 ซม. SQ75x45x3.2 50 ซม. 

เกินกวา่ 40 เมตร SQ75x45x3.2 35 ซม. SQ75x45x3.2 35 ซม. 

หมายเหต:ุ ข้อมลูตารางนี �แสดงการติดตั �งแนวของไม้ฝาตั �งฉากขนานกบัโครงเคร่าผนงัเหล็กรูปพรรณ และไมม่ีโครงเคร่าแนวนอน 

 

4.3 การติดตั �งไม้ฝาเข้ามมุนอกโดยไมใ่ช้แผน่ปิดมมุ 

วสัดแุละอปุกรณ์ 

ไม้ฝาทีพีไอ ขนาด 8x150x3,000 มม./ 8x200x3,000 มม. 

โครงผนงั: เหลก็รูปพรรณ C75x45x15x2.3 มม. 

  โครงผนงัเบา C74 และ U76 

  โครงไม้ 1½”x3” 

สกรู:  สกรูปลายสวา่นมีปีก ขนาด 25 มม. (โครงเหลก็) 

  สกรูปลายสวา่น ขนาด 25 มม. (โครงผนงัเบา) 

  ตะปคูอนกรีตดํา ขนาด 1” (โครงไม้) 

ยาแนว:  ยาแนวโพลยีรีูเทนและปืนยิงกาวยาแนว 

วสัดโุป๊วรอยสกรู: อะครีลคิฉาบรอยตอ่/ ทีพีไอ M660 

 

ในกรณีที�การติดตั �งไม้ฝาแล้วต้องติดตั �งที�มมุนอกของ

อาคาร ให้ติดตั �งไม้ฝายื�นจากมมุอาคารออกมา 2 ซม. 

เพื�อให้สามารถตดัปลายไม้ฝาแล้วประกบเข้ามมุ 45 องศา

ได้ 
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ด้านหน้า 

นําไม้ฝามาวดัขนาดให้ได้ตามรูป แล้วทําการตดัพร้อมใช้

เครื�องเจียร์ใบตดัเพชรตดัให้ได้มมุ 45 องศา 

 

 
ด้านหลงั 

 

ผนงัเข้ามมุนอกแบบไมใ่ช้แผน่ปิดมมุ 

 

4.4 การติดตั �งไม้ฝาเข้ามมุนอกโดยใช้แผน่ปิดมมุ 

วสัดแุละอปุกรณ์ 

ไม้ฝาทีพีไอ ขนาด 8x150x3,000 มม./ 8x200x3,000 มม. 

โครงผนงั: เหลก็รูปพรรณ C75x45x15x2.3 มม. 

  โครงผนงัเบา C74 และ U76 

  โครงไม้ 1½”x3” 

สกรู:  สกรูปลายสวา่นมีปีก ขนาด 25 มม. (เหลก็) 

  สกรูปลายสวา่น ขนาด 25 มม. (ผนงัเบา) 

  ตะปคูอนกรีตดํา ขนาด 1” (โครงไม้) 

ยาแนว:  ยาแนวโพลยีรีูเทนและปืนยิงกาวยาแนว 

วสัดโุป๊วรอยสกรู: อะครีลคิฉาบรอยตอ่/ ทีพีไอ M660 
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ในกรณีที�การติดตั �งไม้ฝาแล้วต้องติดตั �งที�มมุนอกของ

อาคาร ให้ติดตั �งไม้ฝาเสมอมมุอาคารออกมาทั �งสองมมุ 

 

นําแผน่ปิดมมุ เช่น ไม้ระแนงมาตดิตั �งประกบเข้ามมุ 2 แผน่ 

ดงัรูป ยดึด้วยสกรูปลายสวา่นมีปีก ขนาด 35 มม.ทกุๆระยะ 

60 ซม. 

 

เก็บรอยตอ่ระหวา่งไม้ฝากบัแผน่ปิดมมุด้วยยาแนวโพลยีรีู

เทนตลอดความยาวแผน่ปิดมมุ 
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4.5 การติดตั �งไม้ฝาเข้ามมุใน 

วสัดแุละอปุกรณ์ 

ไม้ฝาทีพีไอ ขนาด 8x150x3,000 มม./ 8x200x3,000 มม. 

โครงผนงั: เหลก็รูปพรรณ C75x45x15x2.3 มม. 

  โครงผนงัเบา C74 และ U76 

  โครงไม้ 1½”x3” 

สกรู:  สกรูปลายสวา่นมีปีก ขนาด 25 มม. (เหลก็) 

  สกรูปลายสวา่น ขนาด 25 มม. (ผนงัเบา) 

  ตะปคูอนกรีตดํา ขนาด 1” (โครงไม้) 

ยาแนว:  ยาแนวโพลยีรีูเทนและปืนยิงกาวยาแนว 

วสัดโุป๊วรอยสกรู: อะครีลคิฉาบรอยตอ่/ ทีพีไอ M660 

 

ในกรณีที�การติดตั �งไม้ฝาแล้วต้องติดตั �งที�มมุในของอาคาร 

ให้ติดตั �งไม้ฝาเสมอมมุอาคารออกมาทั �งสองมมุ 

 

นําแผน่ปิดมมุ เช่น ไม้ระแนงมาตดิตั �งประกบเข้ามมุ 2 แผน่ 

ดงัรูป ยดึด้วยสกรูปลายสวา่นมีปีก ขนาด 35 มม.ทกุๆระยะ 

60 ซม. 
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เก็บรอยตอ่ระหวา่งไม้ฝากบัแผน่ปิดมมุด้วยยาแนวโพลยีรีู

เทนตลอดความยาวแผน่ปิดมมุ 

 

5. รายละเอียดระบบผนัง 

ภาพตดัผนงั รายละเอียด 

การกนัความร้อน การกนัเสียง 

STC 

การทนไฟ 

(นาที) RT 
(m2K/W) 

U 

(W/m2K 

W1 

 

- ผนงัตีซ้อนทบั หนา 8 มม. 

- ผนงั TPI BOARD หนา 8 มม. 

- ติดตั �งโครงเคร่าผนงัเบา C74, U76 

0.508 1.967 42 - 

W2 

 

- ผนงัตีซ้อนทบั หนา 8 มม. 

- ผนงั TPI BOARD หนา 8 มม. 

- ติดตั �งโครงเคร่าผนงัเบา C74, U76 

- ตรงกลางกรุด้วยแผ่นอะคสูติกกั �นเสียง 

1.869 0.535 50 - 

หมายเหต:ุ 

- คา่ RT และ U คํานวณตามคูม่อืการอนรัุกษ์พลงังานภายในอาคาร กรมพฒันาและสง่เสริมพลงังาน 

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อม 

- คา่ STC เป็นคา่ที�ได้จากการทดสอบตาม ASTM E90-97 

- คา่การทนไฟ (Fire Rating) เป็นคา่ที�ได้จากการทดสอบจากศนูย์ทดสอบวสัดทุนไฟ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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6. ขั �นตอนการทาํสีไม้ฝา 
วสัดแุละอปุกรณ์ 

สรีองพื �น:  สรีองพื �นปนูเก่า 

สทีาทบั:  สนีํ �าครีลคิ/ สสีตูรไฟเบอร์ซีเมนต์ 

วสัดเุก็บงาน: อะครีลคิฉาบรอยตอ่/ ทีพีไอ M660 

แปรงทาส:ี แปรงทาส/ี ลกูกลิ �ง/ พูก่นั 

 

เมื�อต้องการตอ่ไม้ฝาชนชิดกนัให้ใช้เครื�องเจียร์ใบตดัเพชร

ตดัไม้ฝาเป็นมมุ 45 องศาเข้าหากนั 

 

ใช้ยาวแนวโพลยีรีูเทนหรืออะครีลฉิาบรอยตอ่โป๊วบริเวณ

รอยตอ่ของแผน่ไม้ฝา 

ใช้อะครีลคิฉาบรอยตอ่โป๊วเก็บรอยหวัสกรู ใช้กระดาษ

ทรายขดัให้เรียบร้อย 

ทําความสะอาดผิวไม้ฝาไมม่ีฝุ่ นหรือสิ�งสกปรกตา่งๆ 

 

 

ทาสรีองพื �นปนูเกา่ 1 รอบบนไม้ฝา ทิ �งให้แห้ง 1 ชั�วโมง 

ในกรณีที�ต้องการทาสย้ีอมไม้ ให้ทาสย้ีอมไม้รองพื �นก่อน 

ทิ �งไว้ 4-6 ชั�วโมง 
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ทาสทีบัจริงโดยให้แปรงทาสทีาตามความยาวของไม้ฝาไป

ในทิศทางเดียวกนั 1-2 รอบโดยทิ �งให้แห้งรอบละ 1-2 

ชั�วโมง 

 

ในกรณีที�ต้องการทาสย้ีอมไม้ ให้ทาสย้ีอมไม้ทบับางๆโดย

ให้แปรงทาสทีาตามความยาวของไม้ฝาไปในทิศทาง

เดียวกนั 1-3 รอบจนได้สตีามต้องการ 
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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. 

 

การขนย้ายขึ �นที�สงู 

- กรณีที�ต้องการตดิตั �งบนที�สงู เมื�อต้องการขนย้าย

ผลติภณัฑ์ขึ �นไปให้ใช้เชือกและรอกในการขนย้าย 

โดยไม้ฝายาว 3.00 เมตรใช้เชือกรัดหวัท้ายของ

แผน่ไม้ หา่งจากปลาย 0.60 เมตร สว่นไม้ฝายาว 

4.00 เมตรให้ใช้เชือกรัดหวัท้าย หา่งจากปลาย 

1.00 เมตร และตรงกลางแผน่ 
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8. แบบการตดิตั �งไม้ฝา 
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