
คู่มือการติดตั้งกระเบื้องเจียระไน รุ่นไทยโมเดิร์น
การติดตั้งกระเบื้องเจียระไน  อุปกรณ์การติดตั้งกระเบื้องเจียระไน

เครื่องเจียร

ติดตั้งแผ่นกระเบื้องเจียระไนแถวที่ 2 ด้วยกระเบื้องแผ่นเศษ ตัด
ขนาด 1 ใน 4 ของกระเบ้ือง หรือเร่ิมด้วยกระเบ้ืองเจียระไนแผ่นเต็ม
แต่ขยับเหล่ือมทับรอยต่อแผ่นด้านล่างไป 1 ใน 4 ของแผ่นกระเบ้ือง

นำครอบสันหลังคามาวางทาบบนแผ่นกระเบื้องแถวบนสุดถ้าจุด
เว้าของกระเบื้องอยู่นอกตัวครอบสันหลังคาก็สามารถติดตั้ง
ครอบสันหลังคาได้เลย

ติดตั้งกระเบื้องแถวถัดไปจนเต็มทั้งผืนด้วยวิธีมุงแบบสลับแผ่น 
โดยต้องตรวจสอบแนว ทั ้งแนวดิ ่ง แนวนอนและแนวเฉียง 
ส่วนกระเบื้องเจียระไนแถวบนสุด ตัดให้เสมอกับแนวสันหลังคา
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แผ่นกระเบื้องเจียระไน แผ่นเร่ิม

นำแปสำเร็จรูปมาติดตั้งทับบนแผ่นสะท้อนความร้อน สำหรับแป
ตัวแรก(ล่างสุด) ต้องเสริมวัสดุให้สูงข้ึน 1 ซม. ติดต้ังแปแถวถัดไป
ให้มีระยะห่างกัน 15 ซม. สำหรับแปคู่บนสุดให้มีระยะห่างจากแนว
สันหลังคาข้างละ 2 ซม.

ติดตั้งกระเบื้องแผ่นเริ่ม โดยต้องขึงเอ็นขนานไปกับเชิงชาย เพื่อ
ตรวจสอบแนวของปลายกระเบ้ืองให้เสมอกัน ยิงยึดกระเบ้ืองด้วย
สกรูปลายสว่านยึดกระเบ้ือง แผ่นละ 2 ตัว กระเบ้ืองแผ่นแรกและแผ่น
สุดท้าย ให้ยื่นเลยจากไม้บัวปั้นลม 2 ซม. ( กรณีมุงเสมอไม้บัว
ปั้นลมต้องใช้ชุด Dry Fix ติดก่อนการปิดครอบข้าง )

แผ่นเศษ
ตัดขนาด
    แผ่น

รอยมาร์คทั้งแนวดิ่ง และแนวนอน 
ต้องตรงกับขอบแผ่นกระเบื้อง

ตรวจสอบขอบบนของกระเบื้องทุกแถว ต้องอยู่กึ่งกลางแป

รอยมาร์คต้องตรงกัน

  แผ่นสะท้อนความร้อน
  ควรติดตั้งแบบวางใต้แป

แผ่นสะท้อความร้อน



ติดตั้งแผ่นกระเบื้องเจียระไนแถวที่ 2 ด้วยกระเบื้องแผ่นเศษ ตัด
ขนาด 1 ใน 4 ของกระเบ้ือง หรือเร่ิมด้วยกระเบ้ืองเจียระไนแผ่นเต็ม
แต่ขยับเหล่ือมทับรอยต่อแผ่นด้านล่างไป 1 ใน 4 ของแผ่นกระเบ้ือง

นำครอบสันหลังคามาวางทาบบนแผ่นกระเบื้องแถวบนสุดถ้าจุด
เว้าของกระเบื้องอยู่นอกตัวครอบสันหลังคาก็สามารถติดตั้ง
ครอบสันหลังคาได้เลย

กระเบื ้องว่าวครอบข้าง

ไม้ปั ้นลม

จันทัน

แป

 ถ้าส่วนเว้าของกระเบ้ืองพ้นเลยตัวครอบ ต้องใช้กระเบ้ืองแผ่นเร่ิม
ทำเป็นแผ่นจบ โดยนำกระเบ้ืองแผ่นเร่ิมมาวางทาบกับครอบสันหลังคา
(ตามรูป) ใช้ดินสอขีดระยะขอบของครอบให้ยาวตลอดแผ่น จากน้ัน
นำกระเบ้ืองเจียระไนมาวางทาบให้ปลายกระเบ้ืองเสมอปลายแผ่นเร่ิม
ใช้ดินสอวาดตามแนวกระเบ้ืองเจียระไนบนแผ่นเร่ิม แล้วตัดกระเบ้ือง
แผ่นเร่ิมให้มีรูปร่างเหมือนกระเบ้ืองเจียระไน

 นำกระเบื้องแผ่นเริ่ม ที่ตัดแต่งเรียบร้อยแล้วขึ้นติดตั้งบริเวณแถว
บนสุดตลอดสันหลังคาทั้ง 2 ด้าน

ติดต้ัง ไม้ป้ันลม ขนาดกว้าง 8 น้ิว ก่อนติดต้ังครอบข้างโดยให้
มีระดับเสมอกันกับหลังแป

ติดตั้ง ครอบปิดชาย ที่ปลายปั้นลม ยึดด้วยสกรูปลายสว่าน 
ขนาด 2 นิ ้ว โดยระยะในการยึดนั ้น ให้ห่างจากปลายครอบ 
20 ซม. และห่างจากขอบด้านข้าง 6 ซม.

ติดตั ้ง ครอบปิดข้าง ทับบนครอบปิดชาย ยิงยึดด้วยสกรู
ปลายสว่าน ขนาด1½ นิ้ว โดยระยะในการยึดนั้นให้ห่างจาก
ปลายครอบด้านล่างและขอบด้านข้าง ด้านละ 6 ซม.

ติดต้ังครอบปิดข้างแผ่นถัดไป ด้วยวิธีการเดียวกันจนถึงบริเวณ
สันหลังคา โดยให้เว้นครอบปิดข้างตัวบนไว้
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ทาสีเก็บบริเวณขอบกระเบ้ือง



 นำครอบปิดจ่ัว และครอบปิดข้าง 2 ตัวบนสุดมาลองวางร่วมกัน
เพ่ือหาระยะตัดปลายครอบข้างตัวบนสุด ท่ีเกยครอบข้างตัวล่างออก

ตัดปลายครอบข้างส่วนที ่เกยออก เพื ่อจะนำไปติดตั ้งในขั ้น
ตอนต่อไปให้เรียบร้อย

ติดต้ัง ครอบปิดข้าง ทับบนครอบปิดชาย โดยยิงยึดด้วยสกรู
ปลายสว่าน ขนาด1½ นิ้ว โดยระยะในการยึดนั้นให้ห่างจาก
ปลายครอบด้านล่างและขอบด้านข้าง ด้านละ 6 ซม.

ติดต้ังครอบปิดข้างแผ่นถัดไป ด้วยวิธีการเดียวกันจนถึงสันหลังคา 
โดยให้เว้นครอบปิดข้างตัวบนไว้

ระยะซ้อนทับ 5 ซม.

ส่วนท่ีต้องตัดออก

10 ซม.

12 ซม.

ระยะซ้อนทับ 5 ซม.



 

ติดต้ัง ไม้ป้ันลม ขนาดกว้าง 8 น้ิว ก่อนติดต้ังครอบข้างโดยให้
มีระดับเสมอกันกับหลังแป

ติดแผ่นรองใต้ครอบ โดยต้องทำความสะอาดหลังคาบริเวณที่
ติดต้ังให้สะอาดปราศจากฝุ่น คราบมัน และความช้ืน ค่อยๆ ลอก
แถบกาวออก ( อย่าลอกออกท้ังหมด ) แล้วค่อยๆ ติดไปตามแนว
สันหลังคารีดให้แนบสนิทกับหลังคา

แนววางครอบ

 

ระยะซ้อนทับ 5 ซม.



 ติดต้ัง ครอบสันหลังคา แผ่นถัดไป ทับบนครอบสันหลังคา 2 ทาง
ยึดด้วยสกรูยึดครอบ 1 ตัว โดยให้มีระยะยึดห่างจากหัวครอบ
เข้ามา 12 ซม. ติดตั้งครอบสันหลังคาตัวถัดไปด้วยวิธีเดียวกัน

 กรณีท่ีสันหลังคา มีระยะไม่พอดีกับความยาวของครอบสันหลังคา
ให้ตัดแต่งครอบสันหลังคา โดยนำครอบสันหลังคามาวาง เพ่ือหา
ระยะส่วนเกินของแผ่น ตัดส่วนท่ีเกินออก จากน้ันจึงนำไปติดต้ังและ
ใช้ครอบปิดจ่ัวปิดทับบนครอบสันหลังคา

ส่วนท่ีต้องตัดออก

12 ซม.

กรณีท่ีบริเวณสันตะเข้ หากต้องตัดเศษกระเบ้ืองแผ่นเล็ก ใส่ให้เต็ม 
ยึดเศษกระเบื ้องด้วยสรูปลายสว่าน ขนาด 32 มม. ติดกับ
กระเบื ้องแผ่นที่ถูกทับ

ตัดกระเบ้ืองบริเวณสันตะเข้ให้ห่างกันประมาณ 5 ซม. จากน้ันนำ
ครอบสันตะเข้มาวางทาบบริเวณตะเข้ จัดให้ได้แนว สอดเหล็กรับ
ครอบเข้าไปใต้ครอบ ยกให้แนบเสมอกับครอบสันตะเข้เพื่อวัดระยะ
ความสูงของขายึดเหล็ก

หาแนวท่ีจะเร่ิมมุงกระเบ้ือง โดยแบ่งหลังคาเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1
ขึงเอ็นจากมุมท่ีปลายสันตะเข้ 2 สัน มาบรรจบกัน โดยขึงลงมา
ให้ตั้งฉากกับแปตัวล่าง หรือ ไม้เชิงชาย ส่วนที่ 2 ขึงเอ็นจาก
มุมที่ปลายสันตะเข้บรรจบกับสันหลังคา โดยขึงลงมาให้ตั้งฉาก
กับแปตัวล่างหรือไม้เชิงชาย เริ่มติดตั้งกระเบื้องแผ่นเริ่มจากแนว
ที่กำหนดไว้บนหลังคาทั้ง 2 ส่วน โดยให้กึ่งกลางของกระเบื้อง
แผ่นเริ่มตรงกับแนวที่กำหนด

ติดตั้งกระเบื้องแผ่นต่อไป ด้วยวิธีการมุงสลับแผ่น เช่นเดียวกัน
กับการมุงหลังคาทรงจั่ว

ระยะซ้อนทับ 6 ซม.

เส้นเอ็น

เส้นเอ็น

 5 ซม.



 ติดต้ังเหล็กรับครอบบนขายึดเหล็ก ยึดด้วยสกรูปลายสว่านยึดแป
จำนวน 4 ตัว โดยจัดเหล็กรับครอบให้ได้ระดับ

กำหนดแนวในการติดแผ่นรองใต้ครอบ โดยนำครอบปิดปลาย
สันตะเข้ มาวางให้ได้ตำแหน่ง ใช้ดินสอขีดทำเส้นเครื่องหมาย
จากนั้นจึงใช้บักเต๊าตีเส้น

 นำครอบ 3 ทาง ตัววาย (Y) มาวางร่วมกับครอบสันหลังคา
2 ทาง และครอบสันตะเข้ เพื่อหาตำแหน่งในการติดตั้งครอบ
สันตะเข้ร่วมกับครอบสันหลังคา ที่เหมาะสม ใช้ดินสอขีดทำเส้น
เครื่องหมาย

กรณีต้องต่อแผ่นรองใต้ครอบให้มีระยะซ้อนทับกัน 5 ซม. บริเวณสันหลังคาทรงปั้นหยา 3 ทาง หรือ 4 ทาง ให้ใช้แผ่น
ปิดรอยต่อจำนวน 1 แผ่น ติดทับลงบนแผ่นรองใต้ครอบอีกที
ก่อนทำการติดตั้ง ครอบ 3 ทาง หรือ ครอบ 4 ทางปั้นหยา

กำหนดแนวในการติดแผ่นรองใต้ครอบ โดยนำครอบปิดปลาย
สันตะเข้ มาวางให้ได้ตำแหน่ง ใช้ดินสอขีดทำเส้นเครื่องหมาย
จากนั้นจึงใช้บักเต๊าตีเส้น

5 
ซม

.



 



แนวติดแผ่นใต้ครอบ

แนวติดแผ่นใต้ครอบ



เริ่มติดตั้งครอบบริเวณสันตะเข้ โดยติดตั้งครอบปิดปลายตะเข้
ก่อนยิงยึดด้วยสกรูปลายสว่านยึดครอบ โดยให้มีระยะยึด ห่างจาก
ปลายล่างของครอบข้ึนมา ประมาณ 15 ซม.

ติดตั้งครอบสันตะเข้ทับบนครอบปิดปลายตะเข้ แล้วยิงยึดด้วย
สกรููปลายสว่านยึดครอบ โดยให้มีระยะยึดห่างจากปลายล่าง
ของครอบสันตะเข้ขึ ้นมา ประมาณ 12 ซม.

กรณีท่ีสันตะเข้มีระยะไม่พอดีกับความยาวของครอบตะเข้ ให้ตัดแต่ง
ครอบตะเข้ โดยนำครอบตะเข้กับครอบ 3 ทาง ตัววาย (Y) มาวาง
เพื่อหาระยะส่วนเกินของครอบสันตะเข้ ตัดส่วนที่เกินออก จากนั้น
จึงนำไปติดตั้งให้เรียบร้อย

ยึดครอบ 3 ทาง ตัววาย (Y) บนครอบสันตะเข้และครอบสัน
หลังคา 2 ทาง ด้วยสกรูปลายสว่านยึดครอบจำนวน 3 ตัว 
โดยให้มีระยะยึดห่างจากปลายครอบท้ัง 3 ข้าง ประมาณ 12 ซม.

สำหรับหลังคาป้ันหยา 4 ทาง ให้ใช้ครอบสัน 4 ทางป้ันหยา

นำครอบ 3 ทาง ตัววาย (Y) มาวางทับร่วมกับครอบสันหลังคา
2 ทาง และครอบสันตะเข้ ให้ทับกันสนิทดี เพื่อจัดตำแหน่งในการ
ติดตั้งได้อย่างสมบูรณ์

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 619 0742 โทรสาร : 02 619 0488
www.dbp.co.th Call Center : 02 619 2333 





 





12 ซม.
12 ซม.

15 ซม.

ข้อแนะนำในการติดตั้งไม้เชิงชาย ตราเพชร
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน กรณีใช้งานผิดประเภท หรือไม่ตรงตามคู่มือแนะนำ
เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โปรดปรึกษาแผนกบริการเทคนิค 
โทรศัพท์ : 036 224 171 - 8 ต่อ 222


