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ผลิตภัณฑ์ดจิิตอล บอร์ด: แผ่นพื �น (TPI DIGITAL BOARD) 

ขนาด (หนาxกว้างxยาว) ลกัษณะผิว นํ �าหนกัตอ่แผน่ (กก.) 
นํ �าหนกัตอ่ตารางเมตร 

(กก./ ตร.ม.) 
จํานวนแผน่ตอ่ตารางเมตร 

8x600x2,400 

ผิวเรียบ (Normal) 

ผิวมนัวาว (High Gross) 

ผิวแข็งพิเศษ (Extra Hard) 

20.6 14.34 0.69 

12x600x2,400 31.0 21.50 0.69 

8x1,200x2,400 41.3 14.34 0.35 

12x1,200x2,400 61.9 21.50 0.35 

หมายเหต:ุ ไมร่ะบลุวดลายและรูปแบบการพิมพ์ 

 

การตดิตั �งดจิิตอลบอร์ด: แผ่นพื �น (TPI DIGITAL BOARD) 
1. ข้อมูลเทคนิค 

การทดสอบ หน่วย 

ประเภท 

มาตรฐานการทดสอบ High Density 

8 – 12 mm. 

คณุสมบตัิทางกายภาพ    

ความคลาดเคลื�อนความหนา มม. ± 0.2 ASTM C 1185 

ความหนาแนน่ Kg/m3 1,600 ± 50 ASTM C 1185 

ความต้านทางแรงดดั (เฉลี�ย 2 แนว ที�สภาวะเปียกชื �น) MPa ≥ 17 ASTM C 1185 

โมดลูสัยืดหยุน่ (ที�สภาวะเปียกชื �น) MPa ≥ 9,000 ASTM C 1185 

ความต้านทางแรงดดั (เฉลี�ย 2 แนว ที�สภาวะ EMC) MPa ≥ 22 ASTM C 1185 

โมดลูสัยืดหยุน่ (ที�สภาวะ EMC) MPa ≥ 12,000 ASTM C 1185 

ปริมาณความชื �น % ≤ 12 ASTM C 1185 

การดดูซมึนํ �า % 25 (Max.) 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 

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 

ประเภท 

มาตรฐานการทดสอบ High Density 

8 – 12 mm. 

Heat/ Rain Resistance  Pass ASTM C 1185 

Soak/ Dry Resistance  Pass BS EN 12467: 2000 

 

2. การเลือกใช้งาน 

ประเภทพื �น รูปแบบพื �น ลักษณะแผ่น ผิวหน้า รูปแบบการติดตั �ง 

พื �นภายนอก พื �นตกแตง่ชนชิด ขอบตรง  ผิวเรียบ 

ผิวมนัวาว* 

ผิวแข็งพิเศษ 

ติดตั �งบนพื �นคอนกรีต 

ติดตั �งบนพื �นโครงสร้างตง 

พื �นภายใน พื �นตกแตง่ชนชิด ขอบตรง 
ติดตั �งบนพื �นคอนกรีต 

ติดตั �งบนพื �นโครงสร้างตง 

นํ �าหนกั1 (กก./ ตร.ม.) 15 – 25 

หมายเหต:ุ 1 นํ �าหนกัเฉพาะแผ่นพื �นดิจติอล บอร์ดไมร่วมโครงสร้างรองรับ 

 * แนะนําให้ใช้ในพื �นที�แห้งเทา่นั �นเพื�อปอ้งกนัการลื�น 

 

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 

    
ปนูกาวซีเมนต์ 
แนะนํา TPI M502 

ปนูปรับระดบัสาํเร็จรูป แผน่ไฟเบอร์ซีเมนต์ 
ความหนา 8 – 12 มม. 

ตวัดดู/ จบัวสัดผุิวเรียบ 

3.3 โครงสร้างพื �น 

  

 

พื �นโครงไม้ พื �นโครงเหลก็รูปพรรณ พื �นคอนกรีตเสริมเหลก็ 

3.4 เครื�องมือและอปุกรณ์ตกแตง่และปิดรอยตอ่ 

   

 

ยาแนวโพลยีรีูเทน ปืนยิงกาวยาแนว ไม้บวัทีพีไอ 

ขนาด 12x100x3,000 มม. 

 

 

4. การตดิตั �งแผ่นพื �นดจิิตอล บอร์ด 

4.1 การตดิตั �งบนพื �นคอนกรีต/ พื �นยก กรณีพื �นคอนกรีตไม่ได้ระดับ 
วสัดแุละอปุกรณ์ 

แผน่ดิจิตอลบอร์ด ขนาด 8x1,200x2,400 มม./ 12x1,200x2,400 มม. 

โครงสร้าง: พื �นคอนกรีต 

อปุกรณ์เสริม: ปนูปรับระดบัสาํเร็จรูป 

  ปนูกาวซีเมนต์ TPI M502 

อปุกรณ์เก็บงาน ไม้บวัทีพีไอ ขนาด 12x100x3,000 มม. (ลบขอบ/ ขอบบวั) 

  ยาแนวโพลยีรีูเทน/ ปืนกาว 
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ปรับระดบัพื �นด้วยปนูซีเมนต์ปรับระดบั 
- ซอ่มแซมพื �นผิวเดิมให้ได้ระดบัเดิมมากที�สดุ 

- พื �นคอนกรีตก่อนปรับระดบัควรมีความหยาบ 

  มากเพียงพอ 

- ทําความสะอาดผิวพื �นคอนกรีตไมใ่ห้มีฝุ่ นหรือ 

  คราบนํ �ามนั 

- พน่หรือขงันํ �าเพื�อปอ้งกนัการดดูซมึของปนูปรับ 

  ระดบั 

- ซบันํ �าที�ผิวหน้าคอนกรีตก่อนเท 

- ทานํ �ายาประสานคอนกรีตก่อนเริ�มเท  

  ประมาณ 15 – 30 นาที 

- เทปนูซีเมนต์ปรับระดบัที�ผสมตามอตัราสว่น ใช้ 

  อปุกรณ์ฉาบ เช่น ไม้พาย เกรียงช่วยเกลี�ยให้ได้ 

  ระดบั บม่ทิ �งไว้ 7 วนัถึงเริ�มงานต่อไปได้ 

 

ตรวจสอบระดบัพื �นอกีครั �ง 

 

กําหนดรูปแบบการติดตั �งแผน่ดจิิตอล 

บอร์ดสาํหรับในกรณีของแผน่ลาย

ตอ่เนื�อง 

 
ข้อแนะนํา: ควรผสมปนูกาวซีเมนต์ในอตัราสว่นให้พอดีกบัขนาดแผ่นดิจิตอลบอร์ด 

 ควรปแูผ่นดิจิตอล บอร์ดทีละแผ่นเพื�อป้องกนัปนูกาวซีเมนต์แห้ง 

เตรียมแผน่พื �นดจิิตอลบอร์ด ทําความ

สะอาดด้านหลงัแผน่ให้ปราศจากฝุ่ น 

คราบนํ �ามนั 

ตดัขนาดให้ตรงกบัตําแหนง่ที�กําหนดไว้ 

 

ผสมปนูกาวซีเมนต์ตามอตัราสว่น เทปนู

กาวซีเมนต์ลงบนพื �น ใช้เกรียงหวฉีาบให้

มีความหนา 5 – 10 มม. นําแผน่พื �น

ดิจิตอลบอร์ดไปติดตั �งบนพื �นที�เตรียมไว้

ทนัทีตามตาํแหนง่ที�กําหนดไว้ ใช้ค้อน

ยางทบุให้แนบสนิทกบัพื �น 
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ติดตั �งแผน่พื �นดิจิตอล บอร์ดแผน่ตอ่มา 

โดยลกัษณะเดียวกนั 

การตอ่ชนแผน่พื �นดิจิตอล บอร์ด ให้นํายา

แนวโพลยีรีูเทนมายาวแนวตลอดแนว

รอยตอ่ก่อนตดิตั �งแผน่ถดัไป 

 

ใช้ค้อนยางชว่ยตอกให้แผน่พื �นดจิิตอล 

บอร์ดชิดตดิกนัให้มากที�สดุ 

 

ใช้ผ้าสะอาดเช็ดรอยตอ่ให้ปราศจาก

คราบยาวแนว 

 

เมื�อตดิตั �งแผน่พื �นดจิิตอล บอร์ดเสร็จ ให้

ใช้ยาแนวโพลยีรีูเทนยาแนวรอยตอ่

ระหวา่งผนงักบัแผน่พื �นให้เรียบร้อย 

 

ติดตั �งไม้บวัทีพีไอที�ทําสไีว้แล้วทบับนแนว

รอยตอ่ผนงัและพื �นอีกครั �งเพื�อความ

สวยงาม 

หมายเหต:ุ การตอ่แผน่พื �นดจิิตอล บอร์ดสามารถตอ่ได้หลากหลายรูปแบบขึ �นอยูก่บัลวดลาย 
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4.2 การตดิตั �งบนพื �นคอนกรีต/ พื �นยก กรณีใช้แผ่นรองพื �น (Sub-Floor) ปรับระดับ 
วสัดแุละอปุกรณ์ 

แผน่ดิจิตอล บอร์ด ขนาด 8x1,200x2,400 มม./ 12x1,200x2,400 มม. 

โครงสร้าง: พื �นคอนกรีต/ พื �นยก 

อปุกรณ์เสริม: ทีพีไอบอร์ด ขนาด 8x1,200x2,400 มม./ 10x1,200x2,400 มม./ 12x1,200x2,400 มม. 

  ปนูกาวซีเมนต์ TPI M502 

อปุกรณ์เก็บงาน ไม้บวัทีพีไอ ขนาด 12x100x3,000 มม. (ลบขอบ/ ขอบบวั) 

  ยาแนวโพลยีรีูเทน/ ปืนกาว 

 

ติดตั �งแผน่ทีพีไอบอร์ดเป็นแผน่รองพื �น 

(Sub Floor) ด้วยปนูกาวซีเมนต์ M502  

 

*** สามารถดูขั�นตอนการติดตั�งไดจ้าก

คู่มือติดตั�งแผ่นพื�นทีพีไอบอร์ด 

 

 

ตรวจสอบระดบัพื �น 

 

กําหนดรูปแบบการติดตั �งแผน่ดจิิตอล 

บอร์ดสาํหรับในกรณีของแผน่ลาย

ตอ่เนื�อง 
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ข้อแนะนํา: ควรผสมปนูกาวซีเมนต์ในอตัราสว่นให้พอดีกบัขนาดแผ่นดิจิตอล บอร์ด 

 ควรปแูผ่นดิจิตอล บอร์ดทีละแผ่นเพื�อป้องกนัปนูกาวซีเมนต์แห้ง 

เตรียมแผน่พื �นดจิิตอล บอร์ด ทําความ

สะอาดด้านหลงัแผน่ให้ปราศจากฝุ่ น 

คราบนํ �ามนั 

ตดัขนาดให้ตรงกบัตําแหนง่ที�กําหนดไว้ 

 

ผสมปนูกาวซีเมนต์ตามอตัราสว่น เทปนู

กาวซีเมนต์ลงบนพื �น ใช้เกรียงหวฉีาบให้

มีความหนา 5 – 10 มม. นําแผน่พื �น

ดิจิตอล บอร์ดไปติดตั �งบนพื �นที�เตรียมไว้

ทนัทีตามตาํแหนง่ที�กําหนดไว้ ใช้ค้อน

ยางทบุให้แนบสนิทกบัพื �น 

 

ติดตั �งแผน่พื �นดิจิตอล บอร์ดแผน่ตอ่มา 

โดยลกัษณะเดียวกนั 

การตอ่ชนแผน่พื �นดิจิตอล บอร์ด ให้นํายา

แนวโพลยีรีูเทนมายาวแนวตลอดแนว

รอยตอ่ก่อนตดิตั �งแผน่ถดัไป 

 

ใช้ค้อนยางชว่ยตอกให้แผน่พื �นดจิิตอล 

บอร์ดชิดตดิกนัให้มากที�สดุ 

 

ใช้ผ้าสะอาดเช็ดรอยตอ่ให้ปราศจาก

คราบยาวแนว 

 

เมื�อตดิตั �งแผน่พื �นดจิิตอล บอร์ดเสร็จ ให้

ใช้ยาแนวโพลยีรีูเทนยาแนวรอยตอ่

ระหวา่งผนงักบัแผน่พื �นให้เรียบร้อย 

 

ติดตั �งไม้บวัทีพีไอที�ทําสไีว้แล้วทบับนแนว

รอยตอ่ผนงัและพื �นอีกครั �งเพื�อความ

สวยงาม 
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4.3 การตดิตั �งบนพื �นคอนกรีต/ พื �นยก กรณีพื �นที�ไม่ได้ปรับระดับ 
วสัดแุละอปุกรณ์ 

แผน่ดิจิตอล บอร์ด ขนาด 8x1,200x2,400 มม./ 12x1,200x2,400 มม. 

โครงสร้าง: พื �นคอนกรีต/ พื �นยก 

อปุกรณ์เสริม: ปนูกาวซีเมนต์ TPI M502 

อปุกรณ์เก็บงาน ไม้บวัทีพีไอ ขนาด 12x100x3,000 มม. (ลบขอบ/ ขอบบวั) 

  ยาแนวโพลยีรีูเทน/ ปืนกาว 

 
ข้อแนะนํา: ควรผสมปนูกาวซีเมนต์ในอตัราสว่นให้พอดีกบัขนาดแผ่นดิจิตอล บอร์ด 

 ควรปแูผ่นดิจิตอล บอร์ดทีละแผ่นเพื�อป้องกนัปนูกาวซีเมนต์แห้ง 

กําหนดรูปแบบการติดตั �งแผน่ดจิิตอล 

บอร์ดสาํหรับในกรณีของแผน่ลาย

ตอ่เนื�อง 

 

ผสมปนูกาวทีพีไอ M502 แล้วเทลงพื �น

บริเวณที�ต้องการป ูปาดด้วยเกรียงหวใีห้

ได้ระดบัตามต้องการ 

 

นําแผน่พื �นดิจิตอล บอร์ดไปติดตั �งบน

พื �นที�เตรียมไว้ทนัทตีามตําแหนง่ที�กําหนด

ไว้ ใช้ค้อนยางทบุให้แนบสนิทกบัพื �น 
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ติดตั �งแผน่พื �นดิจิตอล บอร์ดแผน่ตอ่มา 

โดยลกัษณะเดียวกนั 

การตอ่ชนแผน่พื �นดิจิตอล บอร์ด ให้นํายา

แนวโพลยีรีูเทนมายาวแนวตลอดแนว

รอยตอ่ก่อนตดิตั �งแผน่ถดัไป 

 

ใช้ค้อนยางชว่ยตอกให้แผน่พื �นดจิิตอล 

บอร์ดชิดตดิกนัให้มากที�สดุ 

 

ใช้ผ้าสะอาดเช็ดรอยตอ่ให้ปราศจาก

คราบยาวแนว 

 

เมื�อตดิตั �งแผน่พื �นดจิิตอล บอร์ดเสร็จ ให้

ใช้ยาแนวโพลยีรีูเทนยาแนวรอยตอ่

ระหวา่งผนงักบัแผน่พื �นให้เรียบร้อย 

 

ติดตั �งไม้บวัทีพีไอที�ทําสไีว้แล้วทบับนแนว

รอยตอ่ผนงัและพื �นอีกครั �งเพื�อความ

สวยงาม 

 

5. การตัดและเก็บงานขอบแผ่นดจิิตอลบอร์ดบอร์ด  
วสัดแุละอปุกรณ์ 

เครื�องตดั: เลื�อยวงเดือน (ความเร็วรอบ 4,600 รอยตอ่นาที กําลงั 1,650 วตัต์) 

  เครื�องเจียร์ ขนาด  4” (ความเร็วรอบ 11,000 รอบตอ่นาที กําลงั 710 วตัต์) 

  เครื�องตดับอร์ด ขนาดใบ 303 มม. (ความเร็วรอบ 8,000 รอบตอ่นาที กําลงั 750 วตัต์) 
ใบตดั  ใบตดัเพชร ขนาด 5” สาํหรับเลื�อยวงเดือน 

  ใบตดัเพชร ขนาด 4” สาํหรับเครื�องเจียร์ 

  ใบตดั ขนาด 303 มม. สาํหรับเครื�องตดับอร์ด 

อปุกรณ์อื�นๆ กระดาษทราย/ ผ้าทราย เบอร์ 200 ขึ �นไป 

  โพลยีรีูเทนใสเคลอืบเงา 
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สาํหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ 

ใช้เครื�องตดับอร์ดในการตดัดจิิตอล 

บอร์ดในขนาดที�ต้องการ 

  

สาํหรับงานก่อสร้างขนาดเล็ก 

ใช้เลื�อยวงเดือนในการตดับอร์ดความยาว

มากๆ ใช้เครื�องเจียร์ในการตดับอร์ด

ความยาวไมม่าก 

  

  

ตวัอยา่งใบมีดสาํหรับเครื�องตดับอร์ด 

ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 303 มม. 

 

 
 

 

ใช้กระดาษทราย/ ผ้าทรายในการลบูขดั

ขอบและมมุของแผน่บอร์ด ประมาณ 45 

องศา 

 
แนะนํา: การขดัมมุ 45 องศาชว่ยป้องกนัการ

แตกร้าวและหลดุของการพิมพ์ลาย 
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ซ้าย: 

การขดัขอบแผน่บอร์ดจากโรงงาน 

 

ขวา: 

การขดัขอบแผน่บอร์ดด้วยกระดาษทราย  

 

ในกรณีที�มีการตดัแผน่ดิจิตอล บอร์ด ทั �ง

แบบผิวผิวเรียบ (Normal) ผิวมนัวาว 

(High Gross) และผิวแข็งพิเศษ (Extra 

Hard) นั �นจะต้องทําการทาโพลยีรีูเท

นใสบริเวณขอบแผน่ที�ตดัทกุครั �งเพื�อ

ปอ้งกนัการหลดุลอกของผวิ  

 

ใช้เทปกาวหรือกระดาษกาวปิดปอ้งกนัผิว

แผน่ดิจิตอล บอร์ดจากโพลยีรีูเทนใส 

 

ขอบแผน่ดิจิตอล บอร์ดที�ทาด้วยโพลยีรีู

เทนใสเคลอืบแขง็ 
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6. การเคลื�อนย้ายและกองเก็บผลิตภัณฑ์ 

 

การกองเก็บ 

- ไมค่วรแกะพลาสติก/ ฟิล์มปิด

ปกปอ้งผิวออกก่อนใช้งาน 

- ควรเก็บผลติภณัฑ์ในที�ร่มและแห้ง มี

ผ้าใบคลมุปอ้งกนั โดยใช้ไม้หมอน 

ขนาด 1½x3 นิ �ว รองด้านลา่งโดยมี

ระยะหา่งประมาณ 60 ซม.  

 

 

การโยกย้าย 

- แกะกระดาษและพลาสติกบรรจอุอก 

- จบัแผน่ดิจิตอล บอร์ดตั �งขึ �น 

- ยกออกจากกองพาเลทสนิค้า 

ข้อควรระวงั 

ห้ามเลื�อนหรือลากแผ่นดิจิตอล บอร์ดโดยไมม่ีฟิล์ม

พลาสติกลมุขณะที�อยูบ่นกองพาเลท 

 

- ประคองแผน่ผนงัในแนวตั �ง โดยยก

ปลายทั �งสองแผน่โดยหา่งจากปลาย

แผน่ประมาณ 30 ซม. 

 


