


MODERN GREY (HC-N828)

HEAT CUT (รุนกันความรอน)

CLASSIC BROWN (HC-570)



ROYAL BLUE (HC-B703)

NOBLE GREEN (HC-N590)



SHINKOLITE 7S (ขอควรคำนึงในการใชงาน)

แผนหลังคาอะคริลิก SHINKOLITE รุนกันรอน (HEAT CUT)

สี ปริมาณแสงที่ผาน % การกันความรอน %รหัส

CLASSSIC BROWN (น้ำตาล)

ROYAL BLUE (น้ำเงิน)

MODERN GREY (สีเทา)

NOBLE GREEN (เขียว)

29

23

15

19

HC-570

HC-B703

HC-N828

HC-N590

56

48

58

59

แผนหลังคาอะคริลิก SHINKOLITE รุนไพรม (PRIME)

ปริมาณแสงที่ผาน % การกันความรอน %รหัสสี

BROWNISH GREEN (น้ำตาลเขียว)

MODERN GREY (เทา)

13

14

PR-562

PR-N828

75

69

แผนหลังคาอะคริลิก SHINKOLITE รุนเนเชอร (NATURE)

สี ปริมาณแสงที่ผาน %รหัส

CLEAR (ใส)

LIGHT GREY (เทา)

90

70

NT-001

NT-332

แผนหลังคาอะคริลิก SHINKOLITE รุนซุพีเรียร (SUPERIOR)

สี ปริมาณแสงที่ผาน %รหัส

GLASS FROSTED (กระจกพนทราย)

LIGHT BROWN (น้ำตาล)

FOGGY BROWN (น้ำตาลฝา)

MARINE BLUE (ฟาน้ำทะเลฝา)

50

70

45

26

SP-NB00

SP-NC95

SP-NB30

SP-B857

SPACE :  พื้นที่ตองเปนพื้นที่เปดอยางนอย 2 ดาน และหามติดตั้งใกลแหลงความรอน เชน เตาไฟ หลังคาควรมีระดับ

ความสูงจากพื้นไมนอยกวา 3 เมตร

SAVE COST  :  ควรปรับพื้นที่หนางานใหใกลเคียงกับการใชแผนเพื่อลดการเสียเศษแผนที่จะสงผลตอราคา เชน กันสาดยื่น 

 1 เมตร, 1.5 เมตร, 2 เมตร, 2.5 เมตร เปนตน ซึ่งเปนระยะที่ลงตัวพอดีแผน

STRUCTURE   :  เตรียมโครงสรางใหถูกตองตามระยะที่กำหนด ระยะแปไมเกิน 50 เซนติเมตร  ระยะจันทันไมเกิน 1.392 เมตร

จันทันเชื่อมเสมอแป กรณีหลังคายื่นเกิน 6 เมตร ตองทำโครงเปนขั้นบันได ใชเหล็กโครงสรางในขนาดที่เหมาะสม

SLOPE   :  ความลาดเอียง 5 องศา

SPARE GAP  :  เวนชองวางระหวางแผน 12-14 มิลลิเมตร เผื่อการยืดหดตัวเวลาโดนแดด และเวนชายคาไมเกิน 10 เซนติเมตร 

SCREW   :  ใชสวานเจาะนำแลวใชดอกเราเตอรควานรู สกรูตองอยูกึ ่งกลางตำแหนงควาน (หัวดอกเราเตอรขนาด 

12.4 มิลลิเมตร) หามใชสกรูเจาะแผนโดยตรงในทุกกรณี

STAIN   :  ใชสายยางฉีดน้ำไลฝุน แลวใชฟองน้ำนุมหรือผาขนออนชุบน้ำผสมน้ำยาลางจานเช็ดทำความสะอาด หามใชน้ำยา

เช็ดกระจกและทินเนอรเด็ดขาด



ขอมูลผลิตภัณฑ               หนา

คุณสมบัติเดนและขอพึงปฎิบัติการติดตั้ง SHINKOLITE   1

คำแนะนำการใชงาน        2

วัสดุและเครื่องมือการติดตั้ง        3

ลำดับการติดตั้งแผน SHINKOLITE      4

การออกแบบโครงสรางรองรับแผนหนา 6, 10 mm    5

ขั้นตอนการติดตั้งแผน SHINKOLITE      7

การทำใหสกรูอยูกึ่งกลางรูควาน      11

การเวนชองระหวางแผน       14

การเก็บรักษาแผน SHINKOLITE       17

การดูแลแผนอะคริลิกหลังการติดตั้ง      18

ขอกำหนดการติดตั้ง SHINKOLITE สำหรับผูออกแบบและผูติดตั้ง

และผูใชงาน         18

ตัวอยางปญหา และวิธีการแกไข      19

รายการการตรวจสอบ        20

สารบัญ



ขอพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการติดตั้ง/ดูแลรักษาหลังการติดตั้ง

คุณสมบัติเดน

หลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE

หมวกนิรภัย

ถุงมือ

รองเทาหุมสน

เข็มขัดนิรภัย

แวนนิรภัย
1. สวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่ไดมาตรฐาน เชน หมวกนิรภัย, 

แวนตานิรภัย, รองเทาหุมสน และถุงมือ

2. สวมเข็มขัดนิรภัยที่ยึดเขากับโครงสรางที่มั่นคง แข็งแรงตลอดเวลา

ที่ปฏิบัติงานหลังคาที่มีความสูงมากกวา 1.8 เมตร ทั้งขณะทำการ

ติดตั้งและปรับปรุงแกไข รวมถึงการทำความสะอาดเมื่ออยูบนหลังคา 

3. หามเหยียบบนแผนหลังคาอะคริลิก SHINKOLITE โดยปราศจากโครงสราง

รองรับดานลางเพื่อความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานบนหลังคาและปองกัน

สินคาเสียหาย

4. การตัด เจาะ และขัดไส แผนหลังคาอะคริลิค SHINKOLITE อาจมีกลิ่นจาก

ไอระเหย ฝุนละอองและเศษอะคริลิกกระเด็นออกมา ซึ่งอาจกอใหเกิด

อันตรายตอระบบทางเดินหายใจ เกิดการระคายเคืองตอดวงตา ชางผูติดตั้ง

ควรสวมใสอุปกรณปองกันฝุนเชน แวนตาและหนากากปองกันฝุนทุกครั้ง 

และหลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยเขาสูรางกาย

วิธีการปฐมพยาบาล  

- กินหรือกลืน ควรทำใหผูปวยอาเจียนและนำไปพบแพทย

- ระคายเคืองผิวหนัง ลางผิวหนังบริเวณที่เกิดการระคายเคืองดวยน้ำสะอาดและสบู หากยังมีอาการควรพบแพทย

- ฝุนละอองหรือไอระเหยเขาตา ใหลางตาดวยน้ำสะอาดเปนเวลาอยางนอย 15 นาที หากยังมีอาการควรพบแพทย

- สูดดมผงหรือไอระเหย นำผูปวยไปอยูในพื้นที่ที่มีอากาศถายเท หากมีอาการหายใจขัดหรือหยุดหายใจใหรีบพบแพทย

5. ระวังคมจากแผนหรือมุมแผนหลังคาอะคริลิก SHINKOLITE บาดมือ ควรใสถุงมือ

ทุกครั้งเมื่อตองสัมผัสแผน

*จากการตัดรังสีอินฟาเรต

ผิวมันเงา ดูโปรง ทันสมัย สวยงาม คงความใส ไมเหลืองฝาแตกลายงา

มีน้ำหนักเบากวากระจกครึ่งหนึ่ง ในขณะที่ทนแรงกระแทกไดมากกวากระจกธรรมดาและกระจกนิรภัย

สามารถนำไปรีไซเคิลได 100%

ชวยลดความรอน 48-59%* ในรุนกันความรอน เมื่ออยูใตหลังคา ทำใหเพิ่มพื้นที่รมเงาและลดความรอนเมื่อเทียบ

กับหลังคาอะคริลิกรุนเนเชอร

1



คำแนะนำการใชงาน

1.  ควรใชแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE รุนกันความรอน เพื่อคุณสมบัติในการกันความรอนและโปรงแสง

2.  การออกแบบโครงสรางและการยึดแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE ควรเปนไปตามคำแนะนำของวิศวกรโยธา

3.  หามติดตั้งใกลบริเวณที่มีความรอนสูงมากกวา 70 องศาเซสเซียสหรือบริเวณที่มีเปลวไฟ เชน เตาไฟ เตาสนาม เปนตนเนื่องจาก

อาจทำใหแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE เกิดการโกงตัวและติดไฟ นำไปสูความเสียหายทางทรัพยสินและบาดเจ็บได

4.  สถานที่ที่จะติดตั้งตองเปนพื้นที่ระบบเปดเทานั้น (มีดานเปดอยางนอย 2 ดาน)

5.  การยึดแผนและการยิงสกรูควรเปนไปตามขอแนะนำในการติดตั้งตามรายละเอียดในคูมือเทานั้น เนื่องจากการยืดหดตัวของ

แผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิกเมื่อไดรับความรอนจากแสงแดด บริษัทจะไมรับประกันสินคา ในกรณีแผนมีความเสียหายจาก

การติดตั้งที่ไมถูกตอง

6.  กรณีหลังคายาวเกิน 6 เมตร ใหทำโครงสรางเปน STEP ขั้นบันได หรือติดตอตัวแทนจำหนายเพื่อปรึกษาเรื่องโครงสราง

ตามขั้นตอนตามคูมือติดตั้ง

7.  ไมใชอุปกรณติดตั้งอื่นๆ ที่เปนวัสดุซึ่งทำจาก PVC มาสัมผัสกับแผน SHINKOLITE แบบถาวร (เชน FLASHING แบบแผน, 

เทปกาวเปนตน) เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับตัวแผน (แตกลายงา)

8.  การติดตั้งควรทำมุมลาดเอียง 5 องศา จากแนวยื่นออกจากผนังเพื่อใหหลังคาระบายน้ำไดดี

9.  ระยะยื่นจากเชิงชายไมควรเกิน 10 เซนติเมตร เนื่องจากระยะเชิงชายที่ยาวเกินไปอาจมีผลตอการโกงตัวของแผนหลังคา

10. เนื่องจากเปนวัสดุโปรงแสง ความสะอาดของแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE ขึ้นอยูกับการดูแลรักษาและ

การใชงานของผูใชซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในหนา 18

ความลาดเอียงในการเตรียมโครงสราง

ผนังบาน

10 ซม.
8 ซม.

17 ซม.

26 ซม.5

1 ม. 1 ม. 1 ม.

2
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READ



วัสดุและเครื่องมือในการติดตั้ง

หมายเหตุ : ตองใชอุปกรณติดตั้งที่ SHINKOLITE แนะนำผานตัวแทนจำหนายของ SHINKOLITE เทานั้น
               ชื่อตัวแทนจำหนายอางอิงจาก https://www.shinkolite.co.th/

กรรไกรตัด
อลูมิเนียมแฟลชชิ่ง

ตัวเลือกสำหรับการปดขอบ

อลูมิเนียม U อลูมิเนียมแฟลชชิ่ง L

3

ฝาครอบเฟรมอลูมิเนียม
ALUMINIUM FRAME COVER

เฟรมอลูมิเนียม
ALUMINIUM FRAME

หัวปด
END CAP

กาวซิลิโคนพรอมปนยิงซิลิโคน
(ซิลิโคนแท 100% แบบไมมีกรดผสม)

ตลับเมตร

แฟลชชิ่ง Z
FLASHING Z

อลูมิเนียมแฟลชชิ่ง Z 
FLASHING Z JOINT

(ใชสำหรับผนังแบบเรียบ)

แฟลชชิ่ง L
FLASHING L

แผนรองยาง EPDM
RUBBER BASE

ยาง EPDM (ดำ)
CLAMP RUBBER SEAL

ยาง TPV (เทา)
FLASHING RUBBER SEAL

แฟลชชิ่ง U
U PROFILE

ฝาครอบ
เฟรมอลูมิเนียม

แผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก
SHINKOLITE

เทปกาว 3M
3M DOUBLE TAPE

เชือกตีแนว
(เตา)

สกรูเกลียวปลอย
#8 ยาว1 / ”หรือ 2”1 2

สวานไฟฟาและดอกสวาน
(ใชความเร็วรอบต่ำ)

จิ๊กความหนา 12-14 มม จำนวน 2-3 ชิ้น
   ใชเพื่อชวยวางหาระยะแผนเทานั้น

   ตัวอยางวัสดุที่ใช เชน แผนอะคริลิก ไมอัด เปนตน

   สามารถศึกษาการนำไปใชเพิ่มเติมที่หนา 13

ดอกเราเตอร 
ขนาด 12.4 มม.

ฆอนยาง

เครื่องเปาลม หินเจียร
ใบตัดกระเบื้องขนาด 4”
ใชบากแผนเขามุมเสา

เลื่อยวงเดือนแบบมือจับ
ใบตัดอลูมิเนียมฟนถี่

ขนาด 4” จำนวน 40 ฟน
ใชตัดความยาวแผน

ปากกาเคมี



การติดตั้งแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE

ลำดับการติดตั้ง

1. เตรียมโครงสรางหลังคาใหถูกตองตามมาตรฐาน

2. เตรียมแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE สำหรับติดตั้ง

3. ติดตั้งแผนยางรอง EPDM ตามแนวจันทัน

4. การมุงแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE และติดตั้งตัวปดขอบแผน

5. ติดตั้งฝาครอบเฟรมอลูมิเนียมและหัวปด

6. ติดตั้งอะลูมิเนียมแฟลชชิ่ง Z และปดขอบดวยอะลูมิเนียม U หรือ L 

7. ตรวจสอบการติดตั้งและลอกฟลมบนแผน

แผนหลังคาโปรงแสง
อะคริลิก SHINKOLITE

จันทัน

โครงหลังคา

หัวปด

อลูมิเนียมแฟลชชิ่ง L
หรืออลูมิเนียมปดขอบ U

อลูมิเนียมแฟลชชิ่ง L
หรืออลูมิเนียมปดขอบ U

4

ยาง EPDM (ดำ)
CLAMP RUBBER SEAL

หัวปด END CAP

แผนรองยาง EPDM
RUBBER BASE

ฝาครอบ
เฟรมอลูมิเนียมเฟรมอลูมิเนียม

12 - 14 มม.

แฟลชชิ่ง L
FLASHING L

แผนหลังคาโปรงแสง
อะคริลิก SHINKOLITE

สกรูเกลียวปลอย

25 ซม.

แผนยางรอง EPDM

เฟรมอลูมิเนียม

กรอบอลูมิเนียม

อลูมิเนียมแฟลชชิ่ง Z



การออกแบบโครงสรางเพื่อรองรับแผนหนา 6 มิลลิเมตร

ใชแผนเต็มหนากวางแผน (ไมเสียเศษแผน)
ระยะหางจันทันกลาง 1392 มม. (วัดจากจุด Center-Center) ระยะหางจันทันริมซาย-ขวา แคบกวาตรงกลาง

กรณีโครงสรางไมตรงตามมาตรฐาน 

ระยะหางจันทันหารเฉลี่ยเทากันในทุกๆ ชอง

* อาจทำใหเกิดการเสียเศษแผน

หนากวางจันทันควรเริ่มตนที่ 2”

โครงหลังคา

แผนอะคริลิก Shinkolite

เวนระยะ
จากผนัง 6 มม.

แนวผนังบาน

 แผนเต็มหนา
กวาง 1380 มม.

1392 มม.1392 มม.1392 มม.X X1392 มม.

จุดกึ่งกลางแนวติดตั้ง

หามเกิน 
50 ซม.

แผนที่ตัด แผนที่ตัด

หามเกิน 
50 ซม.

1212 มม. 1212 มม. 1212 มม. 1212 มม.

แผนตัดหนา
กวาง 1200 มม.

แผนตัดหนา
กวาง 1200 มม.

จุดกึ่งกลางแนวติดตั้ง
แนวผนังบาน

1

2

3

(ระยะชายคา)
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* เฉพาะจันทันซาย / ขวา ตองเผื่อระยะชายคาไมเกิน 

  (เสียเศษแผน) 10 ซม. จึงมีขนาดเล็กกวาจันทันกลาง

ขอดี    -  เสียเศษแผนนอย
-  ผูติดตั้งทำงานงาย
-  ไดชองแสงที่กวางมากขึ้น

ขอเสีย  -  ภาพรวมโครงสรางดู
ไมเทากันทุกชอง

-  ตองมีการปรับโครงสราง
สำหรับงานรีโนเวท

ขอดี    -  ภาพรวมโครงสรางดู
สมมาตรกันในทุกตำแหนง

ขอเสีย  -  ราคาตอ ตรม. สูงกวาพื้น
ที่ใชงานจริงเนื่องจากเสีย
เศษแผนเยอะ

-  เพิ่มขั้นตอนการตัดแผน
ใหผูติดตั้ง

กรณีหลังคายาวเกิน 6 เมตร ใหทำโครงสรางเปน STEP
ขั้นบันไดแยกจากกัน
ระยะทับซอนของแผนอยางนอย 20 เซนติเมตร เพื่อ
ปองกันน้ำไหลยอน
ใชอลูมิเนียมแฟลชชิ่งหรือเพลทเหล็กปดกั้นกันน้ำยอน
ระหวางสองขั้นบันได
หามตอแผนตามแนวแป และใชซิลิโคน เชื่อมแผนในทุก
กรณี

การทำโครงสรางกรณีหลังคายื่นเกิน 6 เมตร

MUST
READ

10 ซม.

6 ม.

10 ซม.

10 ซม.
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ขนาดเหล็กกลม แขนดึง 1”

ความหนาเหล็ก หูดึง 6 มม.

8 cm.

อลูมิเนียมแฟลชชิ่ง 

2 cm

แผนหลังคาโปรงแสง
อะคริลิก SHINKOLITE

การออกแบบโครงสรางแบบแขนดึง

ขอควรระวัง

1. ผนังที่ดึงตองไมใชผนัง PRECAST

2. บริเวณที่ดึงตองดึงออกจากเสา หรือ คาน เทานั้น

3. ระยะยื่นจากผนังตองไมเกิน 3 เมตร และสูงจากพื้นไมเกิน 8 เมตร

4. การติดตั้งกันสาดที่รองรับน้ำจากหลังคาหลัก ปริมาณน้ำที่ไหลมาจำนวนมาก อาจมีผลตออุปกรณติดตั้งแนะนำใหติดรางน้ำฝน

ที่แผงหลังคาหลัก เพื่อลดปริมาณน้ำ

1. การติดตั้งควรทำมุมลาดเอียง 5 องศา จากแนวยื่นออกจากผนังเพื่อใหหลังคาระบายน้ำไดดี

2. ระยะยื่นจากเชิงชายไมควรเกิน 10 เซนติเมตร เนื่องจากระยะเชิงชายที่ยาวเกินไปอาจมีผลตอการโกงตัว

ของแผนหลังคา

*การติดรางน้ำฝนที่ชายแผน
แนะนำรางน้ำฝน SCG รุน SMART 

    ตองเผื่อชายคาแผนยื่นมาในรางน้ำฝนอยางนอย 5-7 เซนติเมตร เพื่อกันน้ำยอน

    ระยะของพื้นที่โครงควรมีการเตรียมการแตตน เพื่อเฉลี่ยระยะแปใหเทากันเพื่อความสวยงามหลังจากเผื่อระยะ

    ติดรางน้ำฝน 17 เซนติเมตร แลว 
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ออกแบบและเตรียมโครงสราง (จันทันและแป) 
ตองไดระนาบเดียวกัน โดยมีระยะจันทันและแป ตามขอแนะนำดานลางนี้

7

12 มม. 6 มม.

1380 มม. 1380 มม.

1392 มม. 1286 มม.

6 มม.

10 ซม.

การออกแบบโครง กรณีขอบแผนยื่นเลยขอบจันทัน2

12 มม. 6 มม.

1380 มม. 1380 มม.

1392 มม. 1386 มม.

6 มม.

การออกแบบโครง กรณีขอบแผนเสมอขอบจันทัน1

TIPS : วิธีคิดระยะจันทัน (ขอบ ซาย/ขวา)*

ระย
ะแป

แป

จันทัน

ระยะจันทัน

จันทันขอบซาย

จันทันขอบขวา

1.1  โครงสรางแผน 6 มิลลิเมตร

1.2  โครงสรางแผน 10 มิลลิเมตร

ความหนา
แผนอะคริลิก

ระยะจันทันขอบ*
(ซาย / ขวา)

*

ระยะของแป 
(center to center)

ขนาดเหล็ก

ความหนา
แผนอะคริลิก

ระยะจันทันขอบ*
(ซาย / ขวา)

10 มม. 1000 มม. * 2” x 4” 2” x 2”

ระยะของแป 
(center to center)

ระยะจันทันกลาง* 
(center to center)

1392 มม.

หนากวาง
แผนอะคริลิก

1380 มม.

ขนาดเหล็ก

จันทัน แป

500 มม.6 มม.

หนากวาง
แผนอะคริลิก

1380 มม.

ระยะจันทันกลาง* 
(center to center)

1392 มม. 1” x 1”

แป

2” x 4”

จันทัน



เตรียมแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE สำหรับติดตั้ง
เตรียมแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE หรือตัดแผนอะคริลิกใหไดขนาดตามที่ไดออกแบบไวดวยเลื่อย

วงเดือนแบบมือจับโดยใชเตาชวยสรางตำแหนงที่ตองการตัด

ตัดแผนอะคริลิก

ดวยเครื่องมือตัด

แผนอะคริลิก
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ระย
ะแป

แป

จันทัน

ระยะจันทัน

1380 มม.

1. ใชสวานเจาะขนาด 3.5 มม. เจาะนำแลวใชดอก Router ขนาด 12.4 มม. ควานรู

ควานรู

2. ตัดแผนตามแนวที่ตองการบากตามแนวลูกศรโดยใชหินเจียร

Tips : การบากแผนเพื่อเขามุมเสา



ติดตั้งแผนยางรอง EPDM
ใชเทป 3 M หรือซิลิโคนใสไรกรด ยึดแผนยาง EPDM ตามแนวจันทันทั้งหมด (กรณีที่ใชโครงสรางหนากวางแปใหญกวา

1.5 นิ้ว แนะนำใหยึดแผนยาง EPDM ตามแนวแปดวย) แผนยางรองจะชวยในการซับเสียงลั่นที่เกิดจากการหด-ขยายตัว

ของแผนอะคริลิกและกันซึมอีกชั้นหนึ่ง

ติดตั้งแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE  

ผนัง

4.1  ลอกแผนฟลมที่ติดแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE ดานลางออก

** เนื่องจากแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิกมีน้ำหนักประมาณ
    7 กิโลกรัมตอตารางเมตร ควรพิจารณาจำนวนคนในการยก
    และขนยายใหเหมาะสมตามหลักการยศาสตร (Ergonomics)
    เด็ก สตรีมีครรภ คนชรา และผูพิการไมควรยก

4.2  นำแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE ขึ้นไปติดตั้งใหดานที่ลอกฟลมอยูดานลางเสมอโดยใชคนชวยกัน

ประคองแผนขึ้นไปดานบน **ระวังรอยขีดขวนและความเสียหายกับแผนระหวางปฏิบัติงาน

ขอควรรูกอนติดตั้งแผน 

1.  ควรวางแผนใหดานหนากวาง 1380 มม. วางขนานกับผนังบาน

A

ผนัง

1380 มม.

3000 มม.

A A

1380 มม. 1380 มม.

Tips : กรณีติดตั้งแผนชนผนังหรือกลองซอน Slope ควรเวน
ระยะชองวางระหวางผนังและขอบแผนประมาณ 6 มม.

ดานลางที่จะวางบนโครง
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4.3  ลอกฟลมดานบนแผนออกขางละ 10 เซนติเมตร เพืื่อความสะดวกในการติดเฟรมอลูมิเนียม

4.4  เจาะรูนำบนแผนอะคริลิก Shinkolite ดวยดอกสวานขนาด 3.5 มิลลิเมตร จากนั้นควานรูดวย Router ขนาด

12.4 มิลลิเมตร เวนระยะระหวางสกรูแตละจุด 25 เซนติเมตร (หรือ 20 เซนติเมตรในจุดที่มีลมแรง) 

แผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE

เวนระยะสกรูแตละจุด
25 ซม.

หมายเหตุ : 1. ไมควรใชดอกสวานหัวใหญในการควานรู เนื่องจากการใชดอกสวานหัวใหญจะทำใหแผนอะคริลิกมีรอยบิ่นดาน

   ใตแผนซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหแผนแตกเมื่อแผนไดรับความรอน

2. หามเจาะสกรูลงบนแผนโดยตรงในทุกกรณี

12.4 มม.

ดอก Router
ขนาด 12.4 มม.

10
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READ



1.  วางแผนปรับระยะเชิงชายใหไดตามตองการ (ไมควรยื่นเกิน 10 เซนติเมตร) จากนั้นนำเฟรมอลูมิเนียมวางทับบน

แผนใหตำแหนงเฟรมอยูกลางแนวจันทัน ใชดอกสวานขนาด 3.5 มิลลิเมตร เจาะเฟรมอลูมิเนียมใหทะลุแผนและ

ดานบนของเหล็กกลองจันทัน โดยเจาะที่หัวและทายของเหล็กจันทันแลวยึดดวยสกรู

2.  ใชสวานเจาะใหทะลุแผนและดานบนของเหล็กกลองจันทันทุกๆระยะ 25 เซนติเมตร (หรือ 20 เซนติเมตร 

 ในจุดที่มีลมแรง)

3.  คลายสกรูหัวและทายของเหล็กจันทันแลวยกเฟรมอลูมิเนียมออก ใชปลายฆอนยางวางรองใตแผนใหแผนลอย 

จากโครงและใชดอก ROUTER ควานรูในจุดที่ไดเจาะนำไวแลว (ระวังไมใหแผนขยับเพราะอาจทำใหตำแหนง

คลาดเคลื่อนได)

ROUTER ควานรู 

แผนอะคริลิก

TOP VIEW

แผนอะคริลิกควานรูเรียบรอย 

รูสวาน 

ยางรอง EPDM

ใชดามฆอนยางชวย
รองใตแผนเพื่อใหใช 
ROUTER เจาะไดงาย 

แผนอะคริลิก

จันทัน

ยางรอง EPDM

เฟรมอลูมิเนียม

สวาน

ขอบยางกันซึม

ระยะเชิงชาย
(ไมเกิน 10 ซม.)

25 ซม.

สกรูยึดทาย
25 ซม.

แผนอะคริลิก

จันทัน

ยางรอง EPDM

เฟรมอลูมิเนียม

สกรูยึดหัว

ระยะเชิงชาย
(ไมเกิน 10 ซม.)

ขอบยางกันซึม
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TIPS : วิธีการทำใหสกรูอยูกึ่งกลางรูควาน



แฟลชชิ่งตัว L

แผนอะคริลิก SHINKOLITE เฟรมอลูมิเนียม

4.5  ใชเครื่องเปาลมเปาเศษอะคริลิกจากการเจาะรูและควานรูออกใหหมดควรนำเศษอะคริลิกที่เกิดจากการเจาะและ

ควานรูออกใหหมด เนื่องจากเศษฝุนจากการเจาะอะคริลิกเปนสาเหตุหนึ่งที่อาจทำใหแผนแตกจากการขยายตัวเมื่อ

ไดรับความรอน 

หมายเหตุ : การยึดสกรู ตองเจาะนำดอกสวานกอนแลวจึงขันสกรูตาม

 การติดตั้งแฟลชชิ่งตัว L ดานหนา

 วางแฟลชชิ่งแทรกระหวางแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE กับเฟรมอลูมิเนียมโดยใชเฟรมอลูมิเนียม

 วางทับดานบนของแฟลชชิ่งตัว L

4.7  ทำการขันสกรูตามจุดที่ไดเจาะไวโดยใหยึดสกรูที่ตำแหนงหัวและทายกอน

4.6  การติดตั้งแฟลชชิ่งตัว L ดานขอบ (กรณีขอบชายคาเสมอโครง)

   กรณีติดตั้งแฟลชชิ่งตัว L ดานขาง

 นำแฟลชชิ่งตัว L วางครอบขอบแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE และนำเฟรมอลูมิเนียมวางทับ

 พรอมเจาะรูบนเฟรมอลูมิเนียมใหตรงกับรูที่เจาะไวบนแผนอะคริลิก

แฟลชชิ่งตัว L

เฟรมอลูมิเนียม

แฟลชชิ่งตัว L

จันทัน

แผนอะคริลิก SHINKOLITE

เฟรมอลูมิเนียม
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4.8  ลอกฟลมบนออกประมาณขางละ 10 เซนติเมตร เพืื่อความสะดวกในการติดเฟรมอลูมิเนียม

4.9  ยึดแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE ดวยเฟรมอลูมิเนียมโดยเวนชองวางระหวางแผน 12 - 14 มิลลิิเมตร 

และเวนระยะระหวางสกรูแตละจุด 25 เซนติเมตร (พื้นที่ที่มีลมแรง เชน ริมทะเล ควรเวนระยะหาง 20 เซนติเมตร)

เวนระยะหางระหวางแผน 12-14 มม.

แผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก

แผนยาง EPDM

จันทัน
ควรระวังไมใหขอบยาง EPDM พับงุมเขาไปดานใน

เพื่อปองกันการรั่วซึมของน้ำ 

หมายเหตุ : การติดตั้งแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิกจะไมเจาะยึดสกรูลงบนแผนอะคริลิกโดยตรงเพราะจะทำใหแผนแตก
    เมื่อแผนไดรับความรอนจากแสงแดด 

25 ซม.
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การติดตั้งหลังคาตำแหนงระหวางขอบหลังคาซาย - ขวา 

MUST
READ



2. ยึดเฟรมอลูมิเนียมที่ตำแหนงหัวและทายกอนโดยใหตำแหนงที่ระบุจุดไวอยูในตำแหนงกึ่งกลางของ

   ระยะหางที่เวนไว 12-14 มม.

3. จากนั้นใหยึดสกรูที่ระยะทุกๆ 25 ซม. (หรือ 20 ซม. ในจุดที่มีลมแรง) ตามแนวปากกาที่มารคไว

ยางรองแผน EPDM จันทัน

แผนอะคริลิก

1. ใชจิ๊กที่จัดหาไววางที่ตำแหนงหัวและทายตามรูป แลวดันแผนใหไปชนจิ๊กตามรูป 

2. เมื่อไดระยะแลวใหนำจิ๊กออกแลวติดตั้งตามปกติจะไดระยะชองวาง 12 - 14 มม.

จันทัน
ยางรองแผน EPDM

แผนอะคริลิก

ดันแผน

จันทัน
ยางรองแผน EPDM

ดันแผน

แผนอะคริลิก

12 - 14 มม.

ปากกาเคมี
ขอบยางกันซึม

ขอบยางกันซึม
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TIPS : เวนชองวางใหไดระยะ 12-14 มิลลิเมตร

Tips : วิธีการทำใหสกรูอยูในตำแหนงกึ่งกลาง

1. ใชปากการะบุจุดกึ่งกลางของเฟรมอลูมิเนียมตามรูที่เจาะได



6.1  การยึดติดดานติดกับผนังอาคารใหเจาะรูบนแผนอะคริลิก เชนเดียวกับขอ 4.4 แลวนำเฟรมอลูมิเนียมวางทับ

บนแผน พรอมเจาะรูบนเฟรมอลูมิเนียมใหตรงจุดกึ่งกลางรูที่เจาะลงบนแผนอะคริลิกดานลาง สุดทายทำการ

ขันสกรูตามจุดที่ไดเจาะไวเพื่อทำการยึดแผนใหติดกับโครงสรางและครอบเฟรมอลูมิเนียมดวยฝาครอบอลูมิเนียม

หมายเหตุ : การเจาะรูในขั้นตอนนี้ใหเจาะเปนวงกลม

เฟรมอลูมิเนียม

อัดซิลิโคนระหวางเฟรมกับผนัง
เพื่อกันน้ำรั่วซึม

ซิลิโคนใส

ผนัง
อาคาร

แป

ติดตั้งอลูมิเนียมแฟลชชิ่ง Z และตัวปดขอบแผนดวยอลูมิเนียม U

ติดตั้งฝาครอบเฟรมอลูมิเนียมและหัวปด

5.1  หลังจากติดเฟรมอลูมิเนียมครบแลวใหครอบดวยฝาครอบอลูมิเนียม ทั้งแนวจันทันและแนวผนังเพื่อปองกันน้ำเขา 

โดยใชฆอนยางตีเพื่อล็อกใหติดกับเฟรม (ควรใหมีเสียงล็อกดังคลิ๊ก)

5.2  ทำการติดตั้งที่ครอบปลายเฟรมอลูมิเนียม (End Cap) โดยใชสวานเจาะนำแลวใชสกรูขันตาม

(ควรใชสกรูสั้นขนาด 1/2” เพื่อไมใหปลายสกรูสัมผัสโดนแผน)
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บากแฟลชชิ่งเพื่อใหปดครอบ
เฟรมอลูมิเนียมไดสนิท

อัดซิลิโคนตามรอยตอชนกับ
ผนังและแผนอะคริลิก

แฟลชชิ่งตัว Z 

แป ผนัง
อาคาร

แฟลชชิ่งตัว Z

เมื่อดำเนินการติดตั้งตามขั้นตอนทั้งหมดแลวใหตรวจสอบวาไมพบรอยแตก รอยราวพรอมทั้งทดสอบการระบายน้ำและ

การรั่วซึมใหเรียบรอย จากนั้นใหลอกฟลมบนแผนอะคริลิก SHINKOLITE ดานบนออกใหหมด จะไดรูปแบบการติดตั้ง

ที่สมบูรณดังภาพ

6.2  เมื่อติดเฟรมอลูมิเนียมเสร็จแลวใหใชแฟลชชิ่ง Z ปดครอบลงบนบริเวณรอยตอชนของแผนอะคริลิก SHINKOLITE 

กับผนังอาคาร ควรใชสกรูยึดแฟลชชิ่ง Z กับผนังและยาซิลิโคนบริเวณผนังอาคารซ้ำ ในบางครั้งจำเปนตองใชกรรไกร

ตัดแตงแฟลชชิ่ง Z ใหเปนรอยหยักบากเพื่อใหสามารถปดครอบไดสนิทแนบกับแผน เชน ตามรอยตอเฟรมอลูมิเนียม 

เปนตน

6.3  ใชซิลิโคนยึดติดตั้งตัวปดขอบแผนอลูมิเนียม U 

ตรวจสอบการติดตั้งและลอกฟลมบนแผน

! ขอควรระวัง : หลังติดตั้งและทดสอบการรั่ว
และการไหลของน้ำเสร็จเรียบรอย ควรลอกฟลม
บนแผนที่เหลือทั้งหมดออกทันที หากฟลมโดนแดด
และความรอนจะเปนผลใหเนื้อฟลมละลาย
แนบติดกับแผนและลอกไมออก 

เคล็ดลับ
ตองลอกฟลมภายใน 1 สัปดาห

หลังการติดตั้ง
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แผนอะคริลิก Shinkolite

อลูมิเนียม U



1. ควรเก็บแผนไวในที่แหงภายใตอาคารและพนจากแสงแดด เพื่อรักษาคุณภาพสูงสุดของ

แผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE กอนการใชงาน (อุณหภูมิและความชื้นใน

การเก็บรักษามีผลตอคุณภาพของแผนหลังคาเมื่อนำไปใชงาน เชน แผนโกงจากความชื้น)

2. กอนการติดตั้ง ควรเก็บแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE บนพาเลทหรือชั้นวาง

ที่สูงจากพื้น พรอมหอแผนดวยพลาสติกเพื่อปองกันผลกระทบจากความชื้น 

      ระมัดระวังพาเลทและแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE ลมทับขณะจัดเก็บ

และเคลื่อนยาย 

3. ในการเคลื่อนยายหรือขนสงแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE ไปที่หนางาน

ควรปกคลุมแผนดวยผาใบ หรือหลังคาใหมิดชิด เพื่อปองกันความรอนจากแสงแดดที่

อาจสงผลใหแผนโกง หรือขยายตัวกอนการติดตั้งได 

การเก็บรักษาแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE กอนการติดตั้ง
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เคล็ดลับ
เพื่อความสวยงามในการติดตั้ง SHINKOLITE

ควรติดตั้งในชวงทายสุด ของงานกอสราง
เพื่อปองฝุนเกาะจากการกอสราง

!



ขอกำหนดการติดตั้งหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE สำหรับผูออกแบบ ผูติดตั้งและผูใชงาน

แผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE ใชสำหรับทำกันสาด หลังคาที่จอดรถ หลังคาทางเดิน หลังคาระเบียง 

สวนศาลาพักผอน ที่ติดตั้งในพื้นที่เปดที่ความสูงไมเกิน 10 เมตร จากระดับพื้น ดินเทานั้น ไมสามารถนำไปใชสัมผัส

อาหารและเครื่องดื่ม ชั้นวางสินคา ใชเปนผนังกั้น ชิ้นสวนประดับยานยนต ชิ้นสวนอุปกรณของเลนและเครื่องเลนเด็ก 

และอื่นๆ นอกเหนือคำแนะนำดังกลาว

ขอแนะนำในการติดตั้งในคูมือนี้ใชสำหรับการติดตั้งหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE ตามการใชงานขางตนเทานั้น 

ถาตองการออกแบบการใชงานที่นอกเหนือจากที่ระบุไวใหปรึกษาวิศวกรผูออกแบบที่ชำนาญและถือเปนความรับผิด

ชอบของผูออกแบบ ผูควบคุมการกอสรางและผูใชงาน

เนื่องจากวัสดุเปนพลาสติกจึงอาจมีคลื่นลอนไดเมื่อเปรียบเทียบกับกระจก

เสียงดังจากการยืดหดตัวของแผนเปนลักษณะจำเพาะของวัสดุ สามารถใชยาง EPDM ที่จำหนายตามชองทางที่แนะนำใน

เว็บไซตเทา มารองเพื่อชวยซับเสียง

1.  ไมนำวัสดุที่มีความแข็ง หรือ คม ขูดบนแผนอะคริลิก SHINKOLITE เพื่อทำความสะอาด

เพราะจะทำใหเกิดรอยได

2.  การทำความสะอาดควรลางดวยน้ำสบูออนๆ หรือ น้ำผสมแชมพู/น้ำยาลางจานเจือจาง

และลางออกดวยน้ำเปลาจนสะอาด หรือ อาจจะเช็ดดวยผาขนออน ผาชามัวร

3.  ถาตองการทำความสะอาดสีที่เปอนบนแผนอะคริลิก SHINKOLITE ใหใชผานุมชุบ น้ำมันกาด

หรือน้ำมันสนแลวเช็ดออกดวยน้ำสบู

**หามใชน้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาทำความสะอาด แกสโซลีน แล็กเกอร ทินเนอร

เนื่องจากจะไปทำลายผิวแผนอะคริลิก Shinkolite ซึ่งอาจนำไปสูการแตกภาย

ในเนื้อแผน (CRAZING) และบาดมือผูใชงานได**
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การดูแลรักษาแผนอะคริลิกหลังการติดตั้ง



ตัวอยางปญหา*ที่พบเจอบอยๆและวิธีการแกไขที่แนะนำ

* ปญหาจะแสดงอาการเมื่อติดตั้งไปแลว 1-2 อาทิตยขึ้นไป
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แผนแตก แผนราว

แผนโกงพลิ้วเปนคลื่น

สกรูไมอยูในตำแหนงกึ่งกลางรูควาน หรือกึ่งกลาง
ชองวางระหวางแผน

ใชสกรูยึดแผนโดยตรง

เกิดการกระแทกจากวัสดุที่มีความแข็งกับแผน
อะคริลิกอยางรุนแรง

เศษอะคริลิกที่คงคางอยูในรูควานเกิดการขยายตัว
เมื่อโดนความรอนจะดันใหแผนแตก

ไมไดใชสวานเจาะนำแลวใช ดอก Router ควานรู
กอนการบากแผนที่เขามุมเสา

เวนระยะชองวางระหวางแผนนอยกวา 12-14 มม.

โครงสรางจันทันและแปรไมอยูในระนาบเดียวกัน

สกรูไมอยูในตำแหนงกึ่งกลางรูควาน หรือ กึ่งกลาง
ชองวางระหวางแผน

ใชสกรูยึดแผนโดยตรงโดยไมไดควานรู

เศษอะคริลิกที่คงคางอยูในรูควานเกิดการขยายตัว
เมื่อโดนความรอนจะดันใหแผนโกงตัว

ติดตั้งใกลบริเวณที่มีความรอนสูงมากกวา
70 องศาเซสเซียสหรือบริเวณที่มีเปลวไฟ เชน
เตาไฟ เตาสนาม

ติดตั้งในบริเวณพื้นที่ปด

ติดตั้งแผนอะคริลิกตามแนวขวาง

ฉีดซิลิโคน บริเวณชองวางระหวางแผนอะคริลิก

ปรับระยะหางระหวางแผนหรือตัดเล็มขอบแผน
ตามคาแนะนำที่ 12-14 มม.
(หากพบปญหาแลวทิ้งไวนานไมรีบแกไขแผน
อะคริลิกจะไมสามารถกลับมาคงสภาพเรียบ
เหมือนใหมได)

ปรับเปลี่ยนโครงสรางจันทันและแปใหอยู
ในระนาบเดียวกัน

ปรับเปลี่ยนสกรูใหอยูในตำแหนงกึ่งกลาง
รูควาน หรือ กึ่งกลางชองวางระหวางแผน

ใชดอกสวานเจาะนำ และใช Router ควานรู

ทำความสะอาดแผนอะคริลิก หลังการควานรู
ทุกครั้งกอนการติดตั้ง

หลีกเลี่ยงการใชอุปกรณที่กอใหเกิดความรอน
สูงมากกวา 70 องศาเซสเซียส เชน เตาไฟ 
เตาสนาม

ควรติดตั้งในบริเวณพื้นที่เปดอยางนอย 2 ดาน
ตามคำแนะนำ

ตัด หรือ ซอยแผนอะคริลิกตามจันทัน ตามคำ
แนะนำ

ลอกซิิลิโคนออกจากบริเวณชองวางระหวางแผน

อาการ สาเหตุ วิธีการแกไขที่แนะนำ

เปลี่ยนแผน



การกำจัดเศษแผนหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE

ตัดใหเปนชิ้นเล็กและทิ้งในถังขยะรีไซเคิลเพื่อใหผูเชี่ยวชาญดานการกำจัดของเสียนำไปกำจัด

หมายเหตุ : สามารถศึกษาวิธีการติดตั้งเพิ่มเติมไดที่  https://www.shinkolite.co.th/vdo-วิธีการติดตั้งหลังคาอ/ 
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แผนตกทองชาง (น้ำขัง)

มุมความลาดเอียงของหลังคานอยกวา 5 องศา

ระยะหางของจันทันและแปหางเกินคาแนะนำ

ปรับโครงสรางใหมีมุมลาดเอียง  5 องศา
ตามคาแนะนำ

ปรับระยะหางของจันทันและแปใหอยูในระยะ
ตามมาตรฐานสินคา

น้ำรั่ว

มุมความลาดเอียงของหลังคานอยกวา 5 องศา

ไมไดติดตั้งแฟรมอลูมิเนียมบริเวณติดผนังบาน

ไมไดติดตั้ง แฟลชชิ่ง Z บริเวณติดผนังบาน

ติดตั้งแบบมีการตอแผน

ไมไดติดตั้งยาง EPDM ที่เฟรมอลูมิเนียม

ปรับโครงสรางใหมีมุมลาดเอียง 5 องศาตาม
คาแนะนำ

ติดตั้งเฟรมอลูมิเนียมบริเวณติดผนังบาน

ติดตั้ง แฟลชชิ่ง Z บริเวณติดผนังบาน 

เปลี่ยนแผน (หามติดตั้งแบบมีการตอแผน)

ติดตั้งยาง EPDM ที่เฟรมอลูมิเนียม
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จุดที่"ควร"ตรวจสอบหลังงานติดตั้งหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE

จุดที่"ตอง"ตรวจสอบหลังงานติดตั้งหลังคาโปรงแสงอะคริลิก SHINKOLITE

1.  โครงหลังคาใชวัสดุในการกอสรางตรงตามแบบ

2.  โครงสรางหลังคาไดฉาก ไดแนว ไดระดับ

3.  การตรวจสอบรอยราวของแผนอะคริลิก SHINKOLITE ที่ทำการติดตั้ง

4.  มีกรอบอลูมิเนียมครอบเฟรมอลูมิเนียมเพื่อปองกันน้ำรั่วซึม

5.  ความเรียบรอยและความสม่ำเสมอของหลังคาหลังการติดตั้ง

6.  ความเรียบรอยของหนางานหลังทำการติดตั้งเสร็จ ชางติดตั้งไดทำความสะอาดพื้นที่หนางาน

เรียบรอยดีหรือไม

7.  ใช PU (แนะนำ) หรือ ซิลิโคน อัดบริเวณรอยตอกับผนัง และบริเวณรอยตอติดผนังควรใช

แผนปดรอยตอ (ROOF SEAL) เพื่อปองกันการรั่วซึมอีกชั้น

8.  การระบายน้ำของพื้นที่หลังคา/กันสาด ทำไดสะดวก โดยการทดสอบฉีดน้ำลงบนหลังคาและ

ตรวจสอบทิศทางน้ำไหลวาเปนไปตามที่ออกแบบไวหรือไม ไมมีน้ำขังบนแผนอะคริลิก

SHINKOLITE

9.  ความเรียบรอยของการเขามุม การติดแฟลชชิ่ง L, U และ Z

ผาน  ไมผาน

ผาน  ไมผาน

ผาน  ไมผาน

ผาน  ไมผาน

ผาน  ไมผาน

ผาน  ไมผาน

ผาน  ไมผาน

ผาน  ไมผาน

ผาน  ไมผาน

1.  ทำการลอกพิลมที่ติดบนแผนอะคริลิก SHINKOLITE เรียบรอยแลวภายใน 7 วัน

2.  สกรูที่ยึดตองอยูกึ่งกลางรูควาน (หัวขอ 4.4 TIPS : วิธีการทำใหสกรูอยูกึ่งกลางรูควาน)

3.  กรณีติดตั้งแผนเสมอขอบจันทัน ดานขาง ตองติดตั้งอลูมิเนียมตัว "L" และยึดทับดวย 

เฟรมอลูมิเนียม (หัวขอ 4.6)

4.  กรณีการติดตั้งทุกรูปแบบตองยึดเฟรมอลูมิเนียมที่ชายคาดานบนดวย เพื่อปองกันแผนเลื่อน

(หัวขอ 6.1)

5.  จันทันและแป อยูในระดับเดียวกัน

6.  หามยิงซิลิโคน เพื่อประสานระหวางรอยตอแผนทุกจุด

ผาน  ไมผาน

ผาน  ไมผาน

ผาน  ไมผาน

ผาน  ไมผาน

ผาน  ไมผาน

ผาน  ไมผาน

รายการตรวจสอบ
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    ShinkoliteAcrylic

E-mail : shinkolite_roof@scg.com

www.shinkolite.co.th
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