
การติดตั้ง วีว่าบอร์ด 

เรียบเรียงโดย วันสต๊อกโฮม 



- โครงครา่วเหล็กชุบสังกะสี รูป Top Hat 
ความหนา 0.7 มม. ปิดทับบนโครงเหล็ก 
โดยมีระยะห่างระหว่างโครงสรา้งหลักไม่
เกิน 1 ม.

- ระยะโครงครา่ว 40 – 60 ซม. 
- ติดตั้งแบบเฟล็กซ ์Flex Installation ยึด

ทางแผ่นทางเดียวบนโครงขยบัตัวได ้
- ทาสีรองพื้นปนูเกา่ แล้วตามด้วยสนี า้อค

ริลิค

- โครงครา่วเหล็กชุบสังกะสี รูป Top Hat 
ความหนา 0.7 มม. ติดตั้งบนผนงัเดิม

- ระยะโครงครา่ว 40 – 60 x 240 ซม. 
- ติดตั้งแบบเฟล็กซ ์Flex Installation ยึด

ทางแผ่นทางเดียวบนโครงขยบัตัวได ้
- ทาสีรองพื้นปนูเกา่ แล้วตามด้วยสนี า้อค

ริลิค

- โครงครา่วเหล็กชุบสังกะสี C75 หนา 0.5 
มม. และ U76 หนา 0.5 มม. ระยะโครง
คร่าว 40 x 240 ซม. 

- โครงครา่วเหล็ก วีว่าเฟรม C75 หนา 0.5 
มม. และ U76 หนา 0.5 มม. ระยะโครง
คร่าว 40 x 240 ซม. 

- ติดตั้งแบบเฟล็กซ ์Flex Installation ยึด
ทางแผ่นทางเดียวบนโครงขยบัตัวได ้

- ทาสีรองพื้นปนูเกา่ แล้วตามด้วยสนี า้อค
ริลิค

ผนังภายนอกอาคาร 
ติดตั้งบนโครงเหล็ก

ผนังภายนอกอาคาร 
ติดตั้งบนผนังเดิม

ผนังบ้านพักอาศัย

- โครงครา่วเหล็ก วีว่าเฟรม C75 หนา 0.75 
มม. และ U76 หนา 0.5 มม. ระยะโครงครา่ว 
40 - 60 x 240 ซม. 

- โครงครา่วเหล็ก วีว่าเฟรม C75 หนา 1 มม. 
และ U76 หนา 0.5 มม. ระยะโครงครา่ว 60
x 240 ซม

- โครงครา่วเหล็กไลท์เกจ C75 x 45 x 15 x 
1.6 มม. ระยะโครงครา่ว 40-60 x 240 ซม.

- ติดตั้งแบบเฟล็กซ ์Flex Installation ยึด
ทางแผ่นทางเดียวบนโครงขยบัตัวได ้

- ทาสีรองพื้นปนูเกา่ แล้วตามด้วยสนี า้ อคริ
ลิค

ผนังอาคารสาธารณะ

วีว่าบอร์ด ขนาด 12 มม. วีว่าบอร์ด ขนาด 12 มม.
วีว่าบอร์ด ขนาด 10 มม. (ด้านนอก) 
วีว่าบอร์ด ขนาด 8 มม. (ด้านใน) 

วีว่าบอร์ด ขนาด 12 มม. (ด้านนอก) 
วีว่าบอร์ด ขนาด 10 มม. (ด้านใน) 

ข้อมูลการติดตั้ง งานผนัง



- โครงครา่วเหล็ก วีว่าเฟรม C75 หนา 0.75 
มม. และ U76 หนา 0.5 มม. หรือ เหล็กไลท์
เกจ C75 x 45 x 15 x 1.6 มม. 
- ระยะโครงครา่ว 60 x 60 ซม.
- สร้างรอยต่อทีข่ยับตัวได้ Movement Joint 
ทุกระยะ 4.8-6 ม. และโดยรอบ
- อุดร่อง วีว่าบอร์ด ด้วยกาวอีพอ๊กซี่
- ปิดทับด้วยวัสดุ เช่น กระเบือ้งเซรามคิ 
วอลล์เปเปอร ์ไม ้หรือ อื่นๆ 
- กรณีติดกระเบือ้งเซรามคิ แนะน าให้ติด
กระเบือ้งด้วยปนูกาวชนดิยืดหยุ่นสงู โดยไม่
ข้ามรอยต่อแผ่น วีว่าบอร์ด และให้ยาแนว
รอยต่อกระเบือ้งทีต่รงกบัรอยต่อ วีว่าบอรด์ 
ด้วยโพลียูรเีธน

- โครงครา่วเหล็กชุบสังกะสี C64 หนา 0.5 
มม. และ U66 หนา 0.5มม. 
- ระยะโครงครา่ว 60 x 240 ซม.
- ติดตั้งแบบเฟลก็ซ์ Flex Installation ยึด
แผ่นสองทาง บนโครงแบบยึดแนน่
- ติดตั้งแผ่นยิปซัม่ หนา 9 มม. ทับ วีว่า
บอร์ด แบบสลับแผ่น โดยไมใ่ห้รอยต่อ
แผ่นยิปซัม่กบัววี่าบอรด์ตรงกนั 
- ทาสีรองพืน้แลว้ตามด้วยสีน า้อะครลีิค

- โครงครา่วเหล็กชุบสังกะสี C75 หนา 0.5 
มม. และ U76 หนา 0.5มม. 
- ระยะโครงครา่ว 60 x 240 ซม.
- ติดตั้งแบบเฟลก็ซ์ Flex Installation ยึด
แผ่นสองทาง บนโครงแบบยึดแนน่
- ติดตั้งแผ่นยิปซัม่ทนไฟ หนา 15 มม. ทั้ง 2
ด้าน ทับ วีว่าบอร์ด แบบสลับแผ่น โดยไม่ให้
รอยต่อแผ่นยปิซั่มกบัวีวา่บอรด์ตรงกนั 
- ทาสีรองพืน้แลว้ตามด้วยสีน า้อะครลีิค

ผนังภายในมีวัสดุปิดทับ ผนังภายใน
ระบบคอมบิ วอลล์

ผนังภายใน ระบบ
คอมบิ วอลล์ ทนไฟ 90 

นาที

วีว่าบอร์ด ขนาด 12 มม.  วีว่าบอร์ด ขนาด 8 มม.  วีว่าบอร์ด ขนาด 8 มม.  

- โครงครา่วไม ้1 1/2” x 3”
- ระยะโครงครา่ว 60 x 60 ซม.
- ติดตั้งแผ่นด้วยตะปลูม
- ตกแต่งผิว วีว่าบอรด์ ด้วยการเคลือบ
แลกเกอรส์เปรย์ โพลียูรเีทน ซิลิโคนใส

ผนังภายในโชว์ผิว 

วีว่าบอร์ด ขนาด 8 - 10 มม.  

ข้อมูลการติดตั้ง งานผนัง



- โครงสรา้งเหล็กชุบสังกะสีรปู Top 
Hat ความหนา 0.7 มม. ปิดทับบน
โครงเหล็ก โดยมีระยะห่างระหว่าง
โครงสรา้งหลักไม่เกิน 1 ม. 

- ระยะโครงครา่ว 40 – 60 ซม. 
- ติดตั้งแบบเฟล็กซ์ Flex Installation 

ยึดทางแผ่นสองทาง บนโครงแบบ
ยึดแน่น

- ตกแต่งผิว วีว่าบอร์ด ด้วยการ
เคลือบโพลียูรีเธนใส หรือ ซิลิโคนใส 

- โครงสรา้งเหล็กชุบสังกะสีรปู Top 
Hat ความหนา 0.7 มม. ติดตั้งบน
ผนังเดิม

- ระยะโครงครา่ว 40 – 60 x 240 
ซม. 

- ติดตั้งแบบเฟล็กซ์ Flex 
Installation ยึดทางแผ่นสองทาง 
บนโครงแบบยึดแนน่

- ตกแต่งผิว วีว่าบอร์ด ด้วยการ
เคลือบโพลียูรีเธนใส หรือ ซิลิโคนใส 

ผนังภายนอกโชว์ผิว 
ติดต้ังบนโครงเหล็ก

ผนังภายนอกโชว์ผิว 
ปิดทับผนังเดิม

ผนังห้องน ้า ผนังเปียก

วีว่าบอร์ด ขนาด 16 มม.  วีว่าบอร์ด ขนาด 16 มม.  วีว่าบอร์ด ขนาด 12 มม.  

- โครงครา่วเหล็ก วีว่าเฟรม C75 หนา 
0.75 มม. และ U76 หนา 0.5 มม. 
หรือ เหล็กไลท์เกจ C75 x 45 x 15 x 
1.6 มม. 

- ระยะโครงครา่ว 60 x 60 ซม.
- สร้างรอยต่อที่ขยับตัวได้ 

Movement Joint ทุกระยะ 4.8-6 ม. 
และโดยรอบ

- ติดตั้งแบบเฟิร์ม Firm Installation 
ยึดทางแผ่นสองทาง บนโครงแบบ
ยึดแน่น

- อุดรอยต่อแผน่ด้วยกาวอีพ๊อกซี่ ทา
น ้ากันซึมบนแผน่ และติดกระเบื้อง
เซรามิคด้วยกาวซีเมนต์ยืดหยุ่นชนดิ
พิเศษ

- ติดกระเบื้องโดยไม่ข้ามรอยต่อแผน่วี
ว่าบอร์ด และให้ยาแนวรอยต่อ
กระเบื้องบริเวณที่ตรงกับรอยต่อวี
ว่าบอร์ด ด้วยโพลียูรีเธน รอยต่อ วี
ว่าบอร์ด ด้วยโพลียูรีเธน



- โครงครา่วเหล็กกล่อง 
- ระยะตง 40 x 40 - 60 x 60 ซม.
- สร้างรอยต่อที่ขยับตัวได้ 

Movement Joint  ทุกระยะ 4.8-6
ม. และโดยรอบ

- ติดตั้งแบบเฟิร์ม Firm Installation 
ยึดแผ่นสอบทาง บนโครงแบบ
ยึดแน่น 

- อุดรอยต่อระหว่างวีว่าบอรด์ ด้วย
กาวอีพ็อกซี่ให้แผน่เชื่อมติดกัน และ
อุดรอยต่อแผน่ที่รอยต่อซึ่งขยับตัว
ได้ (Movement Joint) ด้วยโพลียูรี
เธน เฟล็กซ์ 

- ท าให้ระบบกันซึมที่ผวิหนา้ก่อนปูวัสดุ
ปิดทับ

- ตงเหล็กไลท์เกจตัว C หรือเหล็ก
กล่อง

- ระยะตง 40 x 40 - 60 x 60 ซม. ตาม
การรับน า้หนกัพื้น

- สร้างรอยต่อที่ขยับตัวได้ Movement 
Joint  ทุกระยะ 4.8-6 ม. และโดยรอบ

- อุดรอยต่อระหว่างวีว่าบอรด์ ให้แผน่
เชื่อมติดกัน และแต่งรอยต่อให้เรยีบ
ด้วยกาวอีพ็อกซี่ และอุดรอยต่อซึ่ง
ขยับตัวได้ ด้วยวีว่าเฟล็กซ์ แล้วปูทับ
ด้วยวัสดุตกแต่งพื้น ได้แก่ กระเบื้อง
เซรามิค พรม กระเบื้องยางขนดิ
ยืดหยุ่น ไม้ลามิเนท โดยไม่ปูวัสดุ
ตกแต่งพื้นข้ามรอยต่อที่ขยับตัวได้ 

- ส าหรับงานภายนอก ให้ท าระบบกัน
ซึมที่ผิวหน้าก่อนปูวัสดุปิดทับ 

- สร้างรอยต่อที่ขยับตัวได้ Movement 
Joint ทุกระยะ 4.8-6 ม.

- ตงเหล็กไลท์เกจ ตัว C
- ระยะตกหลัก 40 – 60 x 120 ซม. 
- ติดตั้งวีว่าบอร์ดบนโครงขยับตัวได้ 

Flex
- ตกแต่งผิว วีว่าบอร์ด ด้วยการ

เคลือบอีพ็อกซี่ใส หรือ โพลียูรีเธนใส

พื้นภายในโชว์ผิว ผนังห้องน ้า ผนังเปียก พื้นยก มีวัสดุปิดทับ

วีว่าบอร์ด ขนาด 20 - 24 มม.  วีว่าบอร์ด ขนาด 20 - 24 มม.  วีว่าบอร์ด ขนาด 20 - 24 มม.  

พื้นลอย มีวัสดุปิดทับ 

วีว่าบอร์ด ขนาด 20 – 24 มม.  

- โครงครา่วเหล็กไลท์เกจตัว C หรือ
เหล็กกล่อง 

- ระยะตง 40 x 40 ซม. - 60 x 60 ซม. 
ตามการรบัน า้หนกัพื้น

- สร้างรอยต่อที่ขยับตัวได้ 
Movement Joint  ทุกระยะ 4.8-6 ม. 
และโดยรอบ

- ติดตั้งแบบเฟิร์ม Firm Installation 
ยึดแผ่นสองทาง บนโครงแบบ
ยึดแน่นปูแผน่แบบสลับแผน่

- อุดรอยต่อระหว่างวีว่าบอรด์ ให้แผน่
เชื่อมติดกัน และแต่งรอยต่อให้เรยีบ
ด้วยกาวอีพ็อกซี่ และอุดรอยต่อซึ่ง
ขยับตัวได้ ด้วยวีว่าเฟล็กซ์ แล้วปูทับ
ด้วยวัสดุตกแต่งพื้น ได้แก่ กระเบื้อง
เซรามิค พรม กระเบื้องยางขนดิ
ยืดหยุ่น ไม้ลามิเนท โดยไม่ปูวัสดุ
ตกแต่งพื้นข้ามรอยต่อที่ขยับตัวได้ 

- ส าหรับงานภายนอก ให้ท าระบบกัน
ซึมที่ผิวหน้าก่อนปูวัสดุปิดทับ

ข้อมูลการติดตั้ง - งานพื้น



- ติดตั้งวีว่าบอร์ด แบบสลบัแผน่ บน
พื้นคอนกรีตเดมิทีเ่รียบไดร้ะดบั
ด้วยกาวลาเทกซ์ Latex หรือกาว
โพลียรูีเธน 

- ยึดแผ่นดว้ยตะปคูอนกรีตยาว 2 
นิ้ว ทุกระยะ 30 x 30 ซม. 

- ปูแผ่นโฟมกันน ้าและดดูซับเสยีง
- ปูทับดว้ยไมจ้ริง ไม้ลามิเนต หรือไม้

ตกแต่งพืน้อ่ืนๆ โดยปตูัง้ฉากกบั
แผ่น 

แผ่นรองวัสดุปูพื้น

วีว่าบอร์ด ขนาด 8 – 10 มม.  

ข้อมูลการติดตัง้ - งานหลังคา

หลังคาเรียบ พื้นยก มีวัสดุปิดทับ แผ่นรองใต้หลังคา 
Sub Roof

วีว่าบอร์ด ขนาด 12 – 16 มม.  วีว่าบอร์ด ขนาด 12 – 16 มม.  วีว่าบอร์ด ขนาด 12 – 16 มม.  

- โครงคร่าวแปเหล็กชบุสงักะสี
ส าเร็จรูป 

- ระยะโครงคร่าว 40 – 60 ซม. 
- ติดตั้งแบบเฟริ์ม Firm 

Installation บนโครงแบบยดึแน่น
- ปิดทับหน้าดว้ยแผน่ยางกนัซึม 

Waterproofing PVC 
Membrane

- โครงคร่าวแปเหล็กชบุสงักะสี
ส าเร็จรูป 

- ระยะโครงคร่าว 40 – 60 ซม. 
- ติดตั้งแบบเฟริ์ม Firm 

Installation บนโครงแบบยดึแน่น
- ติดฉนวนกันความร้อนและกนั

เสียง ทับบน วีว่าบอร์ด 
- ปิดทับด้วยแผน่หลงัคาเมทลัชที 

* * ระบบหลังคา Viva Performance 
Roof มีหลายระบบ สอบถามขอ้มูล
เพิ่มเติมของระบบและวิธตีดิตัง้ไดจ้าก
บริษัท * *

- โครงคร่าวแปเหล็กชบุสงักะสี
ส าเร็จรูป 

- ระยะโครงคร่าว 60 ซม. 
- ติดตั้งแบบเฟริ์ม Firm 

Installation บนโครงแบบยดึแน่น
- ปิดทับหน้าดว้ยแผน่ยางกนัซึม 

Waterproofing PVC 
Membrane แล้วมุงทับดว้ย
กระเบื้องหลังคา แผ่น Shingle 
Roof หรือ วัสดุมุงหลังคาอ่ืนๆ



- โครงคร่าวเหล็กชบุสงักะสรีะบบฝา้
เพดาน หรือ โครงครา่วไม ้1 1/2” 
x 3”

- ระยะโครงคร่าว 40 ซม. 
- ติดตั้งแบบเฟลก็ซ์ Flex 

Installation บนโครงขยบัตัวได้ 
- ทาสีรองพื้นปนูเกา่ แล้วตามดว้นสี

น ้า อคริลิค

ฝ้ายึดติดโครง

วีว่าบอร์ด ขนาด 8 มม.  

งานฝ้า

ฝ้าทีบาร์

วีว่าบอร์ด ขนาด 8 มม.  

- โครงคร่าวเหล็กชบุสงักะสรีะบบฝา้
เพดาน ส าหรับงานทบีาร์ 

- ระยะโครงคร่าว 40 – 60 ซม. 
- ติดตั้งแบบเฟลก็ซ์ Flex 

Installation บนโครงขยบัตัวได้ 
- ตัดขนาด 60x60 ซม. หรือ 

60x120 ซม. ทาสีรองพื้นปูนเก่า
ทั้งด้านหน้าและดา้นหลงักอ่นการ
ติดตั้ง

- ทาสีน ้าอครลิคิดา้นหน้า

การติดตั้งแบบเฟล็กซ์ Flex Installation 
เป็นการตดิตัง้ที ่ให้แผ่นขยับตวัไดต้ามการยดืหดของตัวแผ่น โดย
ติดตั้ง วีว่าบอร์ด บนโครงครา่วคนละชิ้นทีข่ยบัตวัไดเ้ปน็อิสระต่อกนั 
หรือติดตั้งบนโครงครา่วไมซ้ึ่งให้แผ่นขยบัได ้

เหมาะกับการใช้งานทีไ่มม่ีวสัดปุดิทบั เช่น ผนังประดับ ผนังอาคาร 
บ้านพักอาศยั ผนังและพ้ืนโชวผิ์ว ผนังภายในทั่วไป

การติดตั้งแผ่น : ยึดแผ่นบนโครงครา่วหลกัเทา่นั้น 
ระยะเว้นรอยตอ่แผ่น : งานภายใน 3-5 มม. ภายนอก 5-10 มม. 
การอุดรอยต่อแผ่น : ด้วยโพลยีรูีเธน 

การติดตั้งแบบเฟิร์ม Firm Installation
เป็นการตดิตัง้ที ่จ ากดัการยดืหดตวัของแผ่น เพ่ือป้องกนัความเสยีหาย
ของวสัดุปดิทบั 

เหมาะกับการใช้งานผนังและพ้ืนทีว่สัดปุดิทับ เช่น กระเบื้อง พรม ลามิ
เนต
การติดตั้งแผ่น : ยึดแผ่นบนโครงคร่าวหลกัและโครงคร่าวรองตามระยะ
ที่ก าหนด โดยเรียงสลบัแผ่น ไม่ให้รอยตอ่ดา้นสัน้ของแผ่นตรงกัน
ส าหรับงานพ้ืน 

ระยะเว้นรอยตอ่แผ่น : งานภายใน 2 – 3 มม. 
การอุดรอยต่อแผ่น : ด้วยอีพ็อกซี่

เกร็ดความรู้ การติดตั้ง 



เรียบเรียงโดย วันสต๊อกโฮม 


