
บริษทั เอสซีจี ซิเมนต ์– ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จาํกดั                                                                                                                      หนา้ 1 / 4 

                     
                                                                                                                         Training School Management 

รายการประกอบแบบก่อสร้างมาตรฐาน 
  “งานหลังคาสาํหรับกระเบือ้งหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจ ีไอยร่า รุ่น ทมิเบอร์” 
 

1. ขอบเขตของงาน 

 

งานหลงัคาสําหรับกระเบือ้งหลงัคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หมายถึงงานหลงัคาท่ีมุงด้วยกระเบือ้งหลงัคาไฟเบอร์

ซีเมนต์บนโครงหลงัคาเหล็ก ใช้ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า กระเบือ้งหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี ไอยร่า รุ่น ทิม

เบอร์ ของ บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง จํากดั   

   

2. โครงหลังคาเหล็ก  

 

2.1 มาตรฐานการก่อสร้าง 

หากมิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนให้ถือปฏิบัติตาม “มาตรฐานสําหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของ

วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยทกุประการ 

2.2 วัสดุ 

2.2.1 เหล็กรูปพรรณทัง้หมดต้องมีคุณสมบตัิสอดคล้องกับมาตรฐาน มอก.1227(ฉบบัล่าสุด) 

หรือ ASTM A7 (ฉบบัล่าสดุ) หรือเทียบเท่า   สําหรับขนาดและรูปหน้าตดัให้ใช้ตามท่ีระบุ

ไว้ในแบบรูป  ยกเว้นแปรับกระเบือ้ง ให้ใช้แปเหล็กเคลือบสงักะสีสําเร็จรูปตามรายละเอียด

ในข้อ 3.1.2 

2.2.2 ลวดเช่ือมโครงหลงัคาเหล็ก ต้องมีคณุสมบตัิตามมาตรฐาน ASTM A233 (ฉบบัล่าสุด) 

โดยใช้ลวดเช่ือมไฟฟ้าชนิด E 6013 หรือเทียบเทา่ 

2.3 การป้องกันเหล็กมิให้ผุกร่อน 

2.3.1 การทําความสะอาดผิวท่ีจะทาสี 

- ก่อนทาสีบนผิวใดๆต้องขดัผิวโลหะให้สะอาดโดยใช้เคร่ืองมือขดั เช่นจานคาร์บอรันดมั 

หรือเคร่ืองมือชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสม จากนัน้ให้ขดัด้วยแปรงลวดเหล็กและกระดาษทราย

เพ่ือขจดัเศษโลหะท่ีหลดุร่อนออกให้หมด  แต่ต้องพยายามหลีกเล่ียงการใช้เคร่ืองขดั

ด้วยลวดเป็นระยะเวลานานเพราะอาจทําให้เนือ้โลหะไหม้ได้ 

- สําหรับรอยเช่ือมและผิวเหล็กท่ีได้รับความกระทบกระเทือนจากการเช่ือม ต้องเตรียม

ผิวสําหรับทาสีใหมเ่ชน่เดียวกบัผิวทัว่ไปตามวิธีท่ีกลา่วมาข้างต้น 
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- ก่อนท่ีจะทาสีบนผิวท่ีทาสีไว้ก่อนให้ขจัดสีท่ีร่อนหลุดออกให้หมด และต้องทําความ

สะอาดพืน้ท่ีสว่นท่ีถกูนํา้มนัและไขมนัตา่งๆ แล้วปลอ่ยให้แห้งสนิทก่อนจะทาสีทบั 

2.3.2 สีรองพืน้หากมิได้ระบเุป็นอยา่งอ่ืนให้ ทาสีรองพืน้เคลือบกนัสนิม (Rustoleum) 2 ครัง้ก่อน

นําไปตดิตัง้ เม่ือตดิตัง้แล้วเสร็จต้องทาซํา้รอยเช่ือมและรอยถลอกตา่งๆให้เรียบร้อย 

2.3.3 สีจริง ภายหลงัเก็บสีรองพืน้แล้วเสร็จ หากมิได้ระบเุป็นอย่างอ่ืนให้ทาสีจริงอีก 2 ครัง้ด้วยสี

นํา้อคลิิค Emulsion ของ ICI หรือเทียบเทา่ 

 

3. กระเบือ้งหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ 

 

3.1 หลักการท่ัวไป 

3.1.1 การมุงกระเบือ้งและครอบหลังคา ตลอดจนการติดตัง้อุปกรณ์หลังคาต่างๆให้ติดตัง้

ตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต 

3.1.2 แปรับกระเบือ้งหลังคา หากไม่ได้ระบเุป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ แป เอสซีจี สําหรับกระเบือ้งไฟ

เบอร์ซีเมนต์ รุ่น ไอยร่า ของบริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด ซึ่งเป็นแป

เหล็กเคลือบสงักะสีสําเร็จรูป  ใช้สําหรับหลงัคาท่ีมีมมุยกไม่เกิน 45Oโดยวางจนัทนัห่างกนั

ไมเ่กิน1.0 ม. 

3.1.3 การติดตัง้แป ให้ยึดแปติดกับจันทันเหล็กด้วยตะปูเกลียวยึดแปของบริษัท เอสซีจี 

ซีเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง จํากดั โดยดําเนินการตดิตัง้ตามกรรมวิธีของผู้ผลิต   

การจัดระยะห่างของแป ต้องจดัระยะแปให้ถกูต้องตามข้อกําหนดการใช้กระเบือ้งของ

ผู้ผลิตอยา่งเคร่งครัด  ดงันี ้

- ตดิตัง้แปรับปลายกระเบือ้ง ให้หา่งจากขอบนอกไม้บวัเชิงชาย 11 ซม. 

- แปแถวท่ี 2 ให้มีระยะหา่งจากแปแถวแรก 9 ซม. 

- แปแถวคูบ่นสดุบริเวณสนัหลงัคา ให้หา่งตามแนวขอบบนสดุ 2 ซม. 

- แถวตอ่ๆไปท่ีเหลือ ให้จดัระยะแปท่ี 20 ซม. 

3.1.4 ก่อนเร่ิมงานมุงหลังคา  ให้ผู้ รับจ้างขออนุมตัิต่อผู้ควบคมุงานของผู้ ว่าจ้าง  เพ่ือ

ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานโครงหลงัคา และงานติดตัง้แป  ซึ่งให้ดําเนินการเป็นสอง

ขัน้ตอนดงันี ้

- การขออนุมัติเพ่ือตรวจงานโครงหลังคา  ให้ดําเนินภายหลงัติดตัง้วางโครงหลงัคา

เหล็ก ตลอดจนตดิตัง้ไม้เชิงชาย  ไม้ปัน้ลมตา่งๆแล้วเสร็จ   
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- การขออนุมัติเพ่ือติดตัง้แป ให้ผู้ รับจ้างดําเนินการจดัทําแบบ As-built (แบบท่ีทํา

สรุปหลงัการก่อสร้างท่ีผู้ออกแบบไม่ทราบ)โครงหลงัคาพร้อมดําเนินการจดัแประยะ

แป เพ่ือขออนมุตัติดิตัง้แปตามระยะท่ีนําเสนอ   

3.1.5 การติดตัง้แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี ให้ใช้ แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี ซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด โดยให้ผู้ รับจ้างปูแผ่น

สะท้อนความร้อนไว้ใต้แป ตามมาตรฐานการตดิตัง้และกรรมวิธีของผู้ผลิต  

3.1.6 การมุงกระเบือ้ง ต้องมุงสลับแผ่นได้แนวสวยงาม  หลังจากมุงหลังคาแล้วเสร็จให้ผู้

รับจ้างทําการเปล่ียนกระเบือ้งใหมใ่นกรณีท่ีกระเบือ้งหลงัคาท่ีมงุไว้บิ่นแตกร้าว หรือเลอะสี 

ตลอดจนสิ่งสกปรกตา่งๆออกให้หมดทกุแผน่ก่อนขออนมุตัสิง่งานหลงัคา   

3.1.7 การยึดกระเบือ้ง หากมิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนให้ทําการยึดกระเบือ้งด้วยตะปูเกลียวยึด

กระเบือ้งทุกแผ่น แผ่นละ 2 ตวั โดยอุปกรณ์ยึดกระเบือ้งทุกประเภทให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตรา

สินค้าเดียวกับกระเบือ้งมุงหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ สําหรับขนาดและประเภทของตะปู

เกลียวยดึกระเบือ้งดรูายละเอียดในข้อ 3.2.3  

3.1.8 การติดตัง้ครอบหลังคาตามแนวสันหลังคาและตะเข้สัน ให้ติดตัง้ครอบหลงัคาระบบ

แห้งด้วยการใช้ชดุอปุกรณ์ยึดครอบแบบแห้ง(Dry Ridge System) ผลิตภณัฑ์ของบริษัท

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง จํากดั ซึง่เป็นการยดึครอบเชิงกล โดยการใช้ตะปเูกลียว

ยึดครอบหลงัคาติดกับชุดเหล็กรับครอบ และติดตัง้แผ่นปิดใต้ครอบคลุมกระเบือ้งตลอด

แนวสนัหลงัคาและตะเข้สนัก่อนตดิตัง้ครอบหลงัคา 

3.1.9 รางนํา้ตะเข้ หากมิได้ระบเุป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ รางนํา้ตะเข้ ผลิตภณัฑ์ของ บริษัท เอสซีจี        

ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง จํากดั   

3.1.10 การติดตัง้รางนํา้ตะเข้ ให้สอดใต้แผ่นกระเบือ้ง  การต่อระหว่างท่อนรางนํา้ตะเข้ให้วาง

ท่อนบนทบัท่อนล่าง  ซ้อนทบัไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตรไม่ต้องบดักรี  พร้อมยึดรัง้รางนํา้

ตะเข้ท่ีบริเวณปลายขอบปีกรางทัง้สองข้างด้วยตะปเูกลียวให้ติดกับโครงสร้างหลงัคาให้

แนน่  ห้ามตอก หรือเจาะรูบริเวณร่องรางนํา้ตะเข้ หรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดอนัเป็น

เหตใุห้รางนํา้ตะเข้เกิดการร่ัวซมึโดยเดด็ขาด 

3.1.11 ในกรณีท่ีมีการต่อรางนํา้ตะเข้ในลักษณะเหมือนขากางเกง เช่น บริเวณรางนํา้ตะเข้

ของ Dormer เป็นต้น  ให้ตดัรางนํา้ตะเข้ทัง้สองขาในลกัษณะเข้ามุม 45O แล้วปิดทับ

รอยต่อดงักล่าวตลอดแนวด้วยแผ่นปิดรอยต่อโดยไม่ต้องบดักรีรอยต่อ สําหรับแผ่นปิด

รอยตอ่ให้ใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง จํากดั  

3.1.12 กระเบือ้งส่วนท่ีจําเป็นต้องตัด เช่น กระเบือ้งบริเวณตะเข้สนั,ตะเข้ราง เป็นต้น ให้ตดั

กระเบือ้งด้วยมอเตอร์ไฟเบอร์อย่างประณีต  พร้อมยึดเศษกระเบือ้งให้แน่นไม่ไหลหลุด
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ออกมาด้วย ตะปเูกลียวยึดกระเบือ้งให้ใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์

ก่อสร้าง จํากดั 

3.2 วัสดุ 

3.2.1 กระเบือ้งมุงหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ และครอบหลังคาประเภทต่างๆ ท่ีใช้ในหมวดนี ้

กําหนดให้ใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง จํากัด  โดยสีของ

กระเบือ้งหลงัคาจะกําหนดภายหลงั  ผลิตภณัฑ์ดงักลา่วประกอบด้วย 

- กระเบือ้งมงุหลงัคา  ครอบกระเบือ้ง ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ในตรา สินค้า เอสซีจี                                 

3.2.2 อปุกรณ์หลงัคาท่ีใช้ประกอบการมงุหลงัคาตามรายละเอียดในข้อ 3.2.3, ให้ใช้ผลิตภณัฑ์

ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง จํากดั   

3.2.3 รายละเอียดประเภทของอปุกรณ์หลงัคาท่ีระบใุช้จําแนกตามชนิดกระเบือ้ง เป็นดงันี ้

อุปกรณ์หลังคาท่ีระบุใช้ รายละเอียด 

1.   แป เอสซีจี  พร้อมตะปเูกลยีว

ยดึแป 

- แป เอสซีจี สาํหรับกระเบือ้งไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น ไอยร่า เป็นแปเหลก็ชบุสงักะสกีนั

สนิมท่ีผลติจากแผน่เหลก็เคลอืบสงักะสท่ีีได้ มอก.50 ( ฉบบัลา่สดุ)  โดยเคลอืบสงักะสี

เทียบเทา่เกรด Z220   

- ตะปเูกลยีวยดึแป(Self-Drilling Batten Screw) เป็นตะปเูหลก็ชบุสงักะสกีนัสนิม  ปลาย

สวา่นสามารถเจาะเหลก็หนาไมเ่กิน 3.2 มม.ได้โดยไมต้่องเจาะรูนํา 

2.   แผน่สะท้อนความร้อน   

เอสซีจี  

- มีอลมูิเนียมฟอยล์ 2 หน้า  มีโครงสร้างทัง้หมด 6 ชัน้ ผสมสารป้องกนัการลามไฟ  มีเส้นใย

แก้ว 3 ทางชว่ยเสริมความแข็งแรง  และใช้ Polyethylene เป็นกาวเช่ือมประสาน  โดยมี

ความหนาแนน่ 170 กรัม/ตร.ม. 

3.   ตะปเูกลยีวยดึกระเบือ้ง  - ตะปเูหลก็ชบุสงักะสกีนัสนิม ความยาว  32  มม. ปลายสวา่น 

4.   ชดุอปุกรณ์ติดตัง้ครอบแบบ

แห้ง (Dry Ridge System) 

- ใช้ในการติดตัง้ครอบบริเวณสนัหลงัคาและตะเข้สนั  หนึง่ชดุประกอบด้วย 

- แผน่ปิดใต้ครอบ เป็นแผน่ใยสงัเคราะห์กนันํา้ปิดตลอดแนวสนัหลงัคาและตะเข้สนัเพ่ือ

ป้องกนัร่ัว 

- เหลก็รับครอบเป็นเหลก็ C-line เคลอืบสงักะสกีนัสนิม ใช้เจาะตะปเูกลยีวยดึครอบ 

- ขายดึเหลก็ ทําจากเหลก็เคลอืบสงักะสกีนัสนิม ใช้ยดึเหลก็รับครอบติดกบัโครงสร้าง

หลงัคา 

- ตะปเูกลยีวยดึขาเหลก็ ใช้ยดึขาเหลก็ติดกบัโครงหลงัคา และยดึเหลก็รับครอบเข้ากบั

ขายดึเหลก็ 

- ตะปเูกลยีวยดึครอบปลายสวา่น ใช้ยดึครอบตดิกบัเหลก็รับครอบ 

5.   แผน่ปิดรอยตอ่  เอสซจีี - ใช้ปิดรอยตอ่ระหวา่งกระเบือ้งกบัครอบ  ทําจากแผน่พลาสติกสงัเคราะห์ ยดึโครงแผน่ด้วย

ตะแกรงอลมูเินียม ไมด่ดูซมึนํา้ ขนาด 35 ซม. X 50 ซม. 

7. สทีากระเบือ้งหลงัคาละสี

เคลอืบกระเบือ้ง 

- ใช้สทีากระเบือ้งหลงัคาร่วมกบัสเีคลอืบกระเบือ้งหลงัคา ในการซอ่มแซมสขีองกระเบือ้ง

หลงัคา ในการซอ่มแซมสขีองกระเบือ้งหลงัคาและครอบ   
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