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ผลิตภัณฑ์ไม้พื �น TPI Floor Plank 
ขนาด (หนาxกว้างxยาว) 

(มม.) 

นํ �าหนกัตอ่แผน่ 

(กก.) 

นํ �าหนกัตอ่เมตร 

(กก./ ม.) 
ลกัษณะผิวและขอบ ส ี

จํานวนแผน่ 

ตอ่ตารางเมตร 

25x100x3,000 13.4 4.47 

ลายเสี �ยน/ ลบขอบ 

ผิวเรียบ/ ลบขอบ 
สธีรรมชาต ิ

3.33 

25x150x3,000 20.2 6.73 2.22 

25x200x3,000 26.9 8.97 1.67 

25x100x1,700 7.6 4.47 5.88 

25x150x1,700 11.4 6.71 3.92 

25x200x1,700 15.2 8.94 2.94 

25x250x1,700 19.0 11.18 2.35 

25x300x1,700 22.8 13.41 1.96 

18x200x3,000 19.4 6.47 1.67 

 

การตดิตั �งไม้พื �น TPI Floor Plank 

1. ข้อมูลเทคนิค 

การทดสอบ หน่วย  มาตรฐานการทดสอบ 

คณุสมบตัิทางกายภาพ    

ความคลาดเคลื�อนความหนา % ± 6 ASTM C 1185 

ความหนาแนน่ Kg/m3 1,400 ± 50 ASTM C 1185 

ความต้านทางแรงดดั (แนวตามยาว ที�สภาวะ EMC) MPa ≥ 12 ASTM C 1185 

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

ปริมาณความชื �น % ≤ 12 ASTM C 1185 

การดดูซมึนํ �า % ≤ 30 ASTM C 1185 

ความเป็นกรดดา่ง pH 7-8 ISO 10390 : 2005 

ความต้านทางการรั�วซมึ  Pass ASTM C 1185 

คณุสมบตัิการทนไฟ    

การไมต่ิดไฟ  P BS476 Part 5 

ดชันีการไมต่ิดไฟ  I = 0.2 BS476 Part 6 

การไมล่ามไฟ  Class One BS476 Part 7 

ดชันีการก่อให้เกิดควนั  0 ASTM E84-00a 

Fire Resistance  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 รูปแบบติดตั �ง ลักษณะแผ่น/ ผิวหน้า ลักษณะการติดตั �ง 

พื �นภายใน ชนชิด 
ลายเสี �ยน/ ลบขอบ 

ผิวเรียบ/ ลบขอบ 

โครงไม้ 

โครงเหลก็รูปพรรณ 

พื �นคอนกรีต 
พื �นภายนอก 

ชนชิด 

เว้นร่อง 

นํ �าหนกั1 (กก./ ม.) 45.00 

หมายเหต:ุ 1. นํ �าหนกัยงัไมร่วมโครงสร้างรองรับ 

 

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 50 มม. (โครงสร้างเหล็ก) 

สกรูเกลยีวปลอ่ย 
ขนาด 2 นิ �ว (โครงสร้างไม้) 

ปนูกาวซีเมนต์ 
TPI M502 (แนะนําบนพื �นคอนกรีต) 
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3.3 เครื�องมือและอปุกรณ์ตกแตง่และปิดรอยตอ่ 

   
วสัดฉุาบรอยตอ่/ TPI M660 ปืนยิงกาวยาแนว ยาแนวโพลยีรีูเทน 

 

4. การตดิตั �งไม้พื �น 
4.1 การติดตั �งไม้พื �นทีพีไอบนโครงสร้างตง (เหลก็รูปพรรณ/ ไม้) แบบชนชิด/ เว้นร่อง ด้วยสกรู 

วสัดแุละอปุกรณ์ 

ไม้พื �นทีพีไอ ขนาด 25x100x3,000 มม., 25x150x3,000 มม., 25x200x3,000 มม. และ 25x300x3,000 มม. 

สกรู: สกรูปลายสวา่นมีปีกขนาด 45 มม. (โครงเหลก็รูปพรรณ) 

 สกรูเกลยีวปลอ่ยขนาด 2” (โครงไม้) 

ยาแนว: ยาแนวโพลยีรีูเทนและปืนยิงกาวยาแนว 

วสัดโุป๊วรอยสกรู: วสัดฉุาบรอยตอ่/ ทีพีไอ M660 (แนะนํา) 

 

ตรวจสอบระดบัโครงสร้างตงเพื �นให้ได้ระดบัที�ถกูต้องตาม

ต้องการ และกําหนดแนวการปไูม้พื �น 

 

หมายเหต:ุ ระยะหา่งของโครงสร้างตงพื �นและขนาดไม้พื �นสามารถ

เปิดดไูด้จากตารางการรับนํ �าหนกัของไม้พื �น 
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ติดตั �งไม้พื �นแผน่แรกของแถวแรกลงบนโครงสร้างตง โดย

ยดึด้วยสกรูปลายสวา่นแบบมีปีก ขนาด 50 มม. 2 จดุ โดย

ให้มีระยะหา่งจากขอบไม้พื �น 1.2 ซม. และหา่งจากปลายไม้

พื �น 2 ซม.ดงัรูป 

 

หมายเหต:ุ เพื�อให้เกิดความปลอดภยัในการใช้งาน ควรยดึสกรูปลาย

สวา่นให้หวัสกรูจมลงไปจากผิวไม้พื �นประมาณ 1 มม. 

 

เมื�อมกีารตอ่แผน่ไม้พื �น ให้ตอ่แผน่ไม้พื �นทั �งสองบน

โครงสร้างตง ให้ตอ่ชนโดยเว้นชอ่งวา่งประมาณ 1 มม. ยดึ

ด้วยสกรูปลายสวา่นแบบมีปีก ขนาด 50 มม. 2 จดุ โดยให้

มีระยะหา่งจากขอบไม้พื �น 1.2 ซม. และหา่งจากปลายไม้

พื �น 2 ซม. 

 

ติดตั �งไม้พื �นในแถวที�สอง  

กรณีต้องการปชูนชิดให้วางไม้พื �นชิดกบัไม้พื �นแถวแรก ยดึ

ด้วยสกรูปลายสวา่นแบบมีปีก ขนาด 50 มม. 2 จดุ โดยให้

มีระยะหา่งจากขอบไม้พื �น 1.2 ซม. และหา่งจากปลายไม้

พื �น 2 ซม. 
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ติดตั �งไม้พื �นในแถวที�สอง 

กรณีต้องการปเูว้นร่อง ให้ปไูม้พื �นแถวที�สองหา่งจากแถว

แรกประมาณ 5-10 มม.เพื�อความสวยงาม ยดึด้วยสกรูป

ลายสวา่นแบบมีปีก ขนาด 50 มม. 2 จดุ โดยให้มีระยะหา่ง

จากขอบไม้พื �น 1.2 ซม. และหา่งจากปลายไม้พื �น 2 ซม. 

 

ไม้พื �นที�ปเูสร็จแล้ว ให้ใช้ยาแนวโพลยีรีูเทนยาแนวรอยตอ่

ระหวา่งแผน่ไม้พื �น เก็บรอยหวัสกรูด้วยอะครีลคิฉาบรอยตอ่ 

ขดัให้เรียบเนียนเพื�อรอขั �นตอนการทําสตีอ่ไป 

 
แนะนํา: ไมค่วรให้แนวรอยตอ่แผ่นของไม้พื �นแตล่ะแถวตรงกนัเพราะ

จะทําให้ไมส่วยงาม ควรปสูลบัรอยตอ่บนโครงสร้างตง 

 

4.2 การติดตั �งไม้พื �นทีพีไอบนโครงสร้างตง (เหลก็รูปพรรณ/ ไม้) แบบชนชิด/ เว้นร่อง ด้วยกาวพยี ู

วสัดแุละอปุกรณ์ 

ไม้พื �นทีพีไอ ขนาด 25x100x3,000 มม., 25x150x3,000 มม., 25x200x3,000 มม. และ 25x300x3,000 มม. 

กาว: กาวโพลยีรีูเทน (พีย)ู/ กาวอีพ๊อกซี� 

ยาแนว: ยาแนวโพลยีรีูเทนและปืนยิงกาวยาแนว 

วสัดโุป๊วรอยสกรู: วสัดฉุาบรอยตอ่/ ทีพีไอ M660 (แนะนํา) 
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ตรวจสอบระดบัโครงสร้างตงเพื �นให้ได้ระดบัที�ถกูต้องตาม

ต้องการ และกําหนดแนวการปไูม้พื �น 

 
หมายเหต:ุ ระยะหา่งของโครงสร้างตงพื �นและขนาดไม้พื �นสามารถ

เปิดดไูด้จากตารางการรับนํ �าหนกัของไม้พื �น 

 

ใช้ปืนทากาวทากาวพีย/ู กาวอีพ๊อกซี�ลงบนหลงัโครงสร้าง

ตงตลอดแนว 

 

แนะนํา: ไมค่วรทากาวพื �นที�กว้างเกินไปเพราะอาจทําให้กาวแห้งก่อน

ติดตั �งได้ 

 

ติดตั �งไม้พื �นแผน่แรกของแถวแรกลงบนโครงสร้างตง กดไม้

พื �นให้แนบสนิทกบัโครงสร้างตงเพื�อให้กาวมีประสทิธิภาพ

มากขึ �น 

 

เมื�อมกีารตอ่แผน่ไม้พื �น ให้ตอ่แผน่ไม้พื �นทั �งสองบน

โครงสร้างตง ให้เว้นช่องวา่งประมาณ 1 มม. 
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ติดตั �งไม้พื �นในแถวที�สอง  

กรณีต้องการปชูนชิดให้วางไม้พื �นชิดกบัไม้พื �นแถว  

 

 

ติดตั �งไม้พื �นในแถวที�สอง 

กรณีต้องการปเูว้นร่อง ให้ปไูม้พื �นแถวที�สองหา่งจากแถว

แรกประมาณ 5-10 มม.เพื�อความสวยงาม  

 

ไม้พื �นที�ปเูสร็จแล้ว ให้ใช้ยาแนวโพลยีรีูเทนยาแนวรอยตอ่

ระหวา่งแผน่ไม้พื �น เก็บรอยหวัสกรูด้วยอะครีลคิฉาบรอยตอ่ 

ขดัให้เรียบเนียนเพื�อรอขั �นตอนการทําสตีอ่ไป 

 
แนะนํา: ไมค่วรให้แนวรอยตอ่แผ่นของไม้พื �นแตล่ะแถวตรงกนัเพราะ

จะทําให้ไมส่วยงาม ควรปสูลบัรอยตอ่บนโครงสร้างตง 
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4.3 การติดตั �งไม้พื �นทีพีไอบนโครงสร้างตง (เหลก็รูปพรรณ/ ไม้) แบบชนชิด/ เว้นร่อง ด้วยซเีมนต์กาวทีพีไอ M502 

วสัดแุละอปุกรณ์ 

ไม้พื �นทีพีไอ ขนาด 25x100x3,000 มม., 25x150x3,000 มม., 25x200x3,000 มม. และ 25x300x3,000 มม. 

ไม้ระแนงทีพีไอ ขนาด 8x50x3,000 มม. 

ปนูกาว: ทีพีไอ M502 

ยาแนว: ยาแนวโพลยีรีูเทนและปืนยิงกาวยาแนว 

วสัดโุป๊วรอยสกรู: วสัดฉุาบรอยตอ่/ ทีพีไอ M660 (แนะนํา) 

 

 

ตรวจสอบระดบัโครงสร้างตงเพื �นให้ได้ระดบัที�ถกูต้องตาม

ต้องการ และกําหนดแนวการปไูม้พื �น 

 
หมายเหต:ุ ระยะหา่งของโครงสร้างตงพื �นและขนาดไม้พื �นสามารถ

เปิดดไูด้จากตารางการรับนํ �าหนกัของไม้พื �น 

 

ติดตั �งไม้ระแนงทีพีไอลงบนหลงัโครงสร้างตง ยดึด้วยสกรู 

ปลายสวา่นมีปีก ขนาด 25 มม. ทกุๆระยะ 40 ซม. โดยยดึ

หา่งจากปลายแผน่ไม้ระแนง 2 ซม. 
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ผสมปนูกาวซีเมนต์ทีพีไอ M502 ตามอตัราสว่นที�กําหนด เท

บรรจลุงหอ่ถงุพลาสติก ตดัปากถงุกว้าง 5 มม. บีบเทกาว

ซีเมนต์ลงบนแผน่ไม้ระแนงบนโครงสร้างตงตลอดแนวเป็น

แนวซ้านขวาสลบัไปมา 

 

แนะนํา: ไมค่วรทากาวพื �นที�กว้างเกินไปเพราะอาจทําให้กาวแห้งก่อน

ติดตั �งได้ 

 

ติดตั �งไม้พื �นแผน่แรกของแถวแรกลงบนโครงสร้างตง กดไม้

พื �นให้แนบสนิทกบัโครงสร้างตงเพื�อให้กาวมีประสทิธิภาพ

มากขึ �น 

 

เมื�อมกีารตอ่แผน่ไม้พื �น ให้ตอ่แผน่ไม้พื �นทั �งสองบน

โครงสร้างตง ให้เว้นช่องวา่งประมาณ 1 มม. 

 

ติดตั �งไม้พื �นในแถวที�สอง  

กรณีต้องการปชูนชิดให้วางไม้พื �นชิดกบัไม้พื �นแถว  
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ติดตั �งไม้พื �นในแถวที�สอง 

กรณีต้องการปเูว้นร่อง ให้ปไูม้พื �นแถวที�สองหา่งจากแถว

แรกประมาณ 5-10 มม.เพื�อความสวยงาม  

 

ไม้พื �นที�ปเูสร็จแล้ว ให้ใช้ยาแนวโพลยีรีูเทนยาแนวรอยตอ่

ระหวา่งแผน่ไม้พื �น เก็บรอยหวัสกรูด้วยอะครีลคิฉาบรอยตอ่ 

ขดัให้เรียบเนียนเพื�อรอขั �นตอนการทําสตีอ่ไป 

 
แนะนํา: ไมค่วรให้แนวรอยตอ่แผ่นของไม้พื �นแตล่ะแถวตรงกนัเพราะ

จะทําให้ไมส่วยงาม ควรปสูลบัรอยตอ่บนโครงสร้างตง 

หมายเหต:ุ การติดตั �งไม้พื �นทีพีไอ (TPI FLOOR PLANK) เป็นพื �นโครงสร้างรับนํ �าหนกั โดยสามารถตรวจสอบ

ขนาดของไม้พื �นและระยะหา่งโครงสร้างได้ดงัตารางนี � 

ตงทางเดียว 

ขนาดไม้พื �น 
ระยะหา่ง (ซม.) 

30 40 50 60 

25x100x3,000  ไมแ่นะนํา ไมแ่นะนํา ไมแ่นะนํา 

25x150x3,000   ไมแ่นะนํา ไมแ่นะนํา 

25x200x3,000    ไมแ่นะนํา 

25x300x3,000     
หมายเหต:ุ กําหนดให้คา่ความปลอดภยั (Safety Factor) เทา่กบั 2.50 ระยะการแอน่ตวัของแผ่นพื �นไมเ่กิน L/360 ณ สภาวะเปียกชื �น 

 วางแผ่นพื �นขวางกบัแนวโครงสร้างตง 
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ขนาดโครงเหลก็รูปพรรณตงทางเดียว (แนะนํา) 

ความยาวตง (เมตร) 
ระยะหา่ง (ซม.) 

30 40 50 60 

2.00 C60x30x10x2.3 C75x45x15x2.0 C75x45x15x2.0 C75x45x15x2.0 

3.00 C100x50x20x2.0 C100x50x20x2.0 C100x50x20x2.3 C100x50x20x3.2 

4.00 C125x50x20x2.3 C125x50x20x3.2 C125x50x20x3.2 C150x50x20x2.3 

หมายเหต:ุ ตารางขนาดโครงเหล็กรูปพรรณ (มอก.) ตงทางเดียวด้านสําหรับโครงสร้างบ้านพกัอาศยัเทา่นั �น 

และกําหนดให้ระยะการแอน่ตวัของโครงสร้างไมเ่กิน L/360 

 

4.4 การติดตั �งไม้พื �นบนพื �นคอนกรีตแบบชนชิดด้วยกาวซเีมนต์ทีพีไอ M502 

วสัดแุละอปุกรณ์ 

ไม้พื �นทีพีไอ ขนาด 25x100x3,000 มม., 25x150x3,000 มม., 25x200x3,000 มม. และ 25x300x3,000 มม. 

ยาแนว: ยาแนวโพลยีรีูเทนและปืนยิงกาวยาแนว 

วสัดโุป๊วรอยสกรู: วสัดฉุาบรอยตอ่/ ทีพีไอ M660 (แนะนํา) 

ปนูกาว: ทีพีไอ M502 

 

ตรวจสอบพื �นคอนกรีตให้ได้ระดบั หากมีบริเวณที�เป็นแอง่

ให้ใช้ปนูซีเมนต์ปรับระดบั TPI M400 ปรับพื �นให้ได้ระดบั 

 

ขงึเส้นเอ็นทาํระดบัที�ต้องการ 
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ผสมปนูกาวซีเมนต์ TPI  M502 ตามสดัสว่น เทปนูกาว

ซีเมนต์ลงบนพื �นคอนกรีต ใช้เกรียงหวีปาดให้ได้ความหนา 

6 มม.เทา่กนัทั �งพื �นที� ทิ �งให้ปนูกาวมีความหนืดพอประมาณ 

 

วางไม้พื �นลงบนปนูกาวซเีมนต์ที�ปาดไว้  จดัแนวการวางให้

ได้ระนาบ ใช้ค้อนยางทบุไม้พื �นให้แนบสนิทและได้ระดบั 

 

เมื�อมกีารตอ่ปลายไม้พื �น ให้เว้นชอ่งวา่งประมาณ 1 มม. 

 

เมื�อกาวซีเมนต์แห้งสนิท ให้ยดึด้วยสกรูเกลยีวปลอ่ย ยาว 2 

นิ �วและพกุพลาสติกที�ปลายแผน่ไม้พื �นทั �งสองด้านทกุแผน่ 

เพื�อปอ้งกนัปลายไม้พื �นดนัขึ �น 
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5. ขั �นตอนการทาํสีไม้พื �น 
วสัดแุละอปุกรณ์ 

สรีองพื �น:  สรีองพื �นปนูเก่า 

สทีาทบั:  สนีํ �าครีลคิ/ สสีตูรไฟเบอร์ซีเมนต์ 

วสัดเุก็บงาน: อะครีลคิฉาบรอยตอ่/ ทีพีไอ M660 

แปรงทาส:ี แปรงทาส/ี ลกูกลิ �ง/ พูก่นั 

 

หลงัจากติดตั �งไม้พื �นเสร็จเรียบร้อย ใช้ยาแนวโพลยีรีูเทนยา

แนวรอยตอ่แผน่ไม้พื �นทั �งหมด ขดัรอยตอ่แผน่ไม้พื �นให้ผวิ

เรียบด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด  

 

ใช้อะครีลคิฉาบรอยตอ่โป๊วรอยหวัสกรู โดยให้โป๊วอะครีลิ

คฉาบรอยตอ่สงูกวา่ระดบัผิวไม้พื �น ทิ �งไว้ 4 ชั�วโมง หากอะค

รีลคิโป๊วหวัสกรูยบุ ให้ทาํโป๊วอีกครั �งใช้กระดาษทรายเบอร์

ละเอียดขดัผิวให้เรียบร้อย 

 

ทําความสะอาดผิวไม้พื �นปราศจากฝุ่ นละอองด้วยผ้าชบุนํ �า

หมาดก่อนเริ�มทาํส ี

 

ทาสรีองพื �นปนูเกา่ 1 รอบให้ทั�วทั �ง 6 ด้านเพื�อปอ้งกนั

ความชื �น ทิ �งให้แห้ง 4 ชั�วโมง 
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ทาสจีริงทบัหน้ารอบแรก ทิ �งไว้ให้แห้ง 4 ชั�วโมง 

 

ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดขดัผิวบริเวณที�มฝีุ่ นหรือหยด

สตีิด ใช้ผ้าชบันํ �าหมาดเช็ดให้สะอาดอีกครั �ง 

 

ทาสรีอบที�สอง ทิ �งไว้ให้แห้ง 4 ชั�วโมง 

 

เคลอืบด้วยนํ �ายาเคลอืบใสอีกรอบเพื�อความคงทนของสไีม้

พื �น 

 

6. การเคลื�อนย้ายและกองเก็บผลิตภัณฑ์ 

 

การกองเก็บ 

- ควรเก็บผลิตภณัฑ์ในที�ร่มและแห้ง มีผ้าใบ

คลมุปอ้งกนั โดยใช้ไม้หมอน ขนาด 1½x3 

นิ �ว รองด้านลา่งโดยมีระยะห่างประมาณ 

60 ซม.  

 

การโยกย้าย 

- ประคองแผน่ผนงัในแนวตั �ง โดยยกปลาย

ทั �งสองแผน่โดยหา่งจากปลายแผน่

ประมาณ 30 ซม. 
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7. แบบการตดิตั �งไม้พื �น 
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