
 

ZINC GABION 

ข้อมูลทางเทคนิค – กล่องเกเบีย้นชนดิเคลือบสังกะสี ขนาดตาข่าย 10x12 ซม. , 8x10 ซม.                  

และ 8x12 ซม. 

1. ข้อมูลทั่วไป 

          กล่องเกเบ้ียนมีลกัษณะกล่องท่ีมีความยดืหยุน่ได ้ท าจากลวดตาข่ายถกัรูปหกเหล่ียมท่ีขึ้นรูปทรงเป็นกล่อง ขนาด

ตามความตอ้งการท่ีระบุไวใ้นแบบ, รายการประกอบแบบ หรือใน BOQ  

          รูปแบบของกล่องเกเบ้ียนมีลกัษณะการประกอบกล่องโดยการพบัขึ้นรูปกล่องจากวสัดุช้ินเดียว โดยมีลวดเหลก็

โครงกล่องยดึขอบ บริเวณขอบรอยพบัไม่มีลวดโครง และไม่มีรอยต่อบริเวณจุดพบัดา้นกน้กล่องและฝาปิดกล่อง ดงัแสดง

ในรูป 

 

 

 

 

 

 

ขนาดตาข่าย 10 เซนติเมตร 
ความยาว (L) 1 เมตร ถึง 6 เมตร 
ความกวา้ง (W) 1 เมตร ถึง 2 เมตร 
ความสูง (H) 0.5 เมตรและ 1 เมตร 

แผน่กั้น(Diaphragm) ทุกๆ 1 เมตร 



 

2. ช่องตาข่าย 

          ช่องตาข่ายจะมีลกัษณะเป็นหกเหล่ียม พนัเกลียวเป็นคู่ๆ 3 เกลียว (ปกติเรียกวา่เกลียว 2 ชั้น) ส าหรับกล่องเกเบ้ียน

นั้น ลวดตาข่ายจะมีเส้นผา่นศูนยก์ลางดงัแสดงในตาราง ขนาดของช่องตาข่ายส าหรับกล่องเกเบ้ียนใชข้นาดโดยประมาณ 

8x10 ซม. และ 10x12 ซม.  โดยความกวา้งของกล่องเกเบ้ียนจะวดัไดจ้ากศูนยก์ลางถึงศูนยก์ลางของเกลียว  

ตารางแสดงคุณสมบัติของลวดตาข่ายขนาดต่างๆ 

เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดตาข่าย (มม.) ลวดพนั 
2.20 มม. 

ลวดตาข่าย 
2.70มม. 

ลวดโครง 
3.50 / 3.90มม. 

ค่าความคลาดเคล่ือน (+-มม.) 0.06 0.08 0.10 
ปริมาณสังกะสีท่ีเคลือบ (กรัม/ม²) 240 260 290 

 

 

 

 



 

     3.   คุณสมบตัิของลวดตาข่าย 

- ลวดโครง(Selvedge Wire)มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 3.9 มม. , 3.5 มม. และชุบสังกะสีปริมาณไม่นอ้ยกวา่ 280-300 ก/ตรม. 

- ลวดถกั ( Mesh Wire ) มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 2.7 มม. และชุบสังกะสีปริมาณไม่นอ้ยกวา่ 280-300 ก/ตร.ม. 

- ลวดพนั ( Leclng Wire ) มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 2.2 มม. และชุบสังกะสีปริมาณไมน่อ้ยกวา่ 280-300ก/ตร.ม. 

- ลวดตาข่าย ลวดโครงและลวดพนั สามารถทนแรงดึง ( Tensile Strength) ไดสู้งสุดถึง 380 -550 นิวตนั/ตร.มม. 

( มอก.7-2532) และมีการยดืหดตวัจากการทดสอบแรงดึงลวดตวัอยา่งยาว 30 ซม.ไม่นอ้ยกวา่ 12% 

 

 

4.  ขนาดมติิต่างๆของกล่องเกเบีย้น 

          ขนาดกล่องเกเบ้ียนขึ้นอยูก่บัความกวา้งของตาข่ายและจ านวน ตาข่ายในกล่องเน่ืองจากจ านวนของตาข่ายไม่

สามารถแบ่งยอ่ยเป็นช่องๆได ้ดงันั้นขนาด ความสูง และความกวา้งจะเปล่ียนแปลงจากขนาดช่องตาข่ายยอ่ย แต่อยูภ่ายใต้

ความเหมาะสม เพื่อเป็นการมัน่ใจวา่ขนาดของช่องตาข่ายท่ีตดัสามารถกระท าจริงในหนา้งาน จึงจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตาม

ค าแนะน าการติดตั้ง 

 

 

ขนาดของกล่องเกเบีย้น (ขนาดตา 10 x 12 ซม.) 

กว้าง x  ยาว x  สูง  (เมตร) น ้าหนักกล่อง (กโิลกรัม) 

1 x 1 x 0.50 6.50 

1 x 1 x 1 9.50 

1 x 2 x 0.50 11.50 

1 x 2 x 1 16.00 

 

 

 



 

         5.  การประกอบช้ินส่วนกล่องเกเบีย้น 

         5.1  การประกอบกล่องเกเบ้ียนจะตอ้งท าบนพื้นราบ และจะตอ้งท ารอยยบัท่ีไม่ตอ้งการใหเ้รียบ 

         5.2 กล่องเกเบ้ียนจะประกอบการอยา่งอิสระเป็นกล่องๆ โดยยกขอบและแผน่กั้นขึ้นในแนวตั้งตามความสูงของกล่อง 

         5.3 มุมขอบ 4 ดา้นของกล่องเกเบ้ียนจะตอ้งเร่ิมมดัก่อน แลว้ค่อยมดัท่ีแผน่กั้นต่อไป 

         5.4 ในทุกๆกรณีการพนัลวดจะพนัเป็นเกลียวรอบลวดโครง โดยพนัจากปลายบน โดยใชก้ารพนั 1 รอบสลบักบัการ

พนั 2 รอบท่ีระยะทุกๆ 100 มม. จนไปถึงปลายดา้นล่างปลายของลวดมว้นเก็บเขา้ไปในกล่องแต่ละเกลียวจะตอ้งดึงให้

แน่นป้องกนัการเปิดของรอยต่อในขณะการเติมหินโดยลวดจะตอ้งมีความเหนียวเพียงพอท่ีจะรับแรงได ้ดงัแสดงในรูป 

 

     

รูปแสดงการพนัเกลียวและผกูฝากล่อง 

 

       6.  การตั้งประกอบกล่องเกเบีย้น 

          6.1 การติดตั้งกล่องเกเบ้ียนนั้นจะมีเพียงบางกล่องเท่านั้นท่ีจะติดกบัโครงสร้างปกติแต่กล่องเกเบ้ียนอ่ืนๆ จะมดัติด

กนัเองตามเส้นรอบรูป เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดเ้หมาะสม หรือบางคร้ังอาจตอ้งมีการตอกหมุดท่ีบริเวณมุม โดยหมุดน้ีจะ

ไม่สูงเกินความสูงของกล่องเกเบ้ียน 

           6.2  น ากล่องเกเบ้ียนไปตั้งไวใ้นต าแหน่งท่ีตอ้งการ พร้อมกบัพนัขอบ และแผน่กั้นโดยใชเ้ทคนิคการพนัเกลียวท่ี

กล่าวใน 5.4 



 

           7.   การยืดกล่อง  

          การยดืกล่องเบ้ียนจะตอ้งท าอยา่งนอ้ย เม่ือใส่หิน 1 ตนั และสามารถปรับปลายกล่องไดอ้ยา่งอิสระ จดักล่องใหอ้ยูใ่น

รูปท่ีเหมาะสม อยา่ใหเ้กิดแรงดึงขึ้นในลวดตาข่ายในขณะท่ียงัไม่ใส่หิน เพราะจะท าใหเ้กิดการขาดได ้เม่ือเติมหินเขา้ไป 

 

          8.    การเติมหิน 

          8.1 ใหว้างหินแนวนอนซ่ึงหินมีขนาด 15 - 25 ซม. ลงกล่องเกเบ้ียน  

          8.2 การเติมหินในกล่องเกเบ้ียนจะท าใหเ้กิดแรงดึงขึ้นในกล่องเกเบ้ียน 

          8.3 ดา้นหนา้และทุกๆดา้นท่ีเห็นไดช้ดัเจนควรใชค้นในการจดัเรียงหินท าใหผ้ลงานท่ีออกมาสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZINC MATTRESS 

ข้อมูลทางเทคนิค – กล่องแมทเทรส ชนิดเคลือบสังกะสี ขนาดตาข่าย 6x8 ซม. 

1. ข้อมูลทั่วไป 

          กล่องแมทเทรสลกัษณะกล่องมีความยดืหยุน่ ท าจากลวดตาข่ายท่ีขึ้นรูปทรงเป็นกล่อง ขนาด   6.0 x 2.0 ม. หรือ

ขนาดตามตอ้งการท่ีระบุไวใ้นแบบ, รายการประกอบแบบ หรือใน BOQ ซ่ึงขั้นตอนการผลิตไดม้าตราฐาน ISO 9001 

          กล่องแมสเทรสจะแบ่งเป็นกล่องยอ่ย โดยแผน่กั้นขวางตามแนวกวา้งของกล่อง (Diaphragm wall) ซ่ึงแผน่กั้นจะ

ห่างกนัไม่เกิน 1.0 ม. หรือตามท่ีระบุใน BOQ หรือแบบก่อสร้าง 

          แผน่กั้นดา้นนอกจะมี 2 ดา้น คือดา้นกวา้ง และดา้นยาว โดยโรงงานจะผลิตแผน่กั้นดา้นนอกน้ีติดมาเป็นช้ินเดียวกบั

ฐานตามความสูงของกล่องท่ีตอ้งการ (เช่น 0.17 ม., 0.23 ม. และ 0.30 ม. เป็นตน้ 

          ความแขง็แรงแต่ละแผ่นกั้นจะก าหนดโดยลวดท่ีผกูยดึแผน่กั้นไวก้บัแผ่นฐาน โดยทัว่ไปจะพนัเกลียวอยา่งนอ้ย 4 

ต าแหน่งวางห่างๆกนั ตามความยาวของแผน่กั้น ลวดท่ีใชใ้นการพนัเกลียวตอ้งไดม้าตราฐานตามขอ้ก าหนดท่ีสามารถ

น ามาใชง้านร่วมกบักล่องแมทเทรสได ้

 

 



 

ขนาดโดยท่ัวไป 

ขนาดช่องตาข่าย 6 เซนติเมตร 
ความยาว (L) 1 เมตร ถึง 6 เมตร 
ความกวา้ง (W) 2 เมตร 
ความสูง (H) 0.17 เมตร, 0.23 เมตร และ 0.30 เมตร 

แผน่กั้น (Diaphragm) ทุกๆ 1 เมตร 
 

 

2. ช่องตาข่าย 

          ช่องตาข่ายมีลกัษณะเป็นช่องหกเหล่ียม พนัเกลียวเป็นคู่ๆ 3 เกลียว (ปกติเรียกวา่เกลียว 2 ชั้น) ส าหรับกล่องแมท-   

เทรสนั้น ลวดตาข่ายจะมีเส้นผา่นศูนยก์ลางดงัแสดงในรูป ขนาดของช่องตาข่ายส าหรับกล่องแมทเทรสจะเป็นช่องตาข่าย

กวา้ง 6×8 ซม. มีความคลาดเคล่ือน ± 5% โดยความกวา้งของกล่องแมทเทรสจะวดัไดจ้ากศูนยก์ลางของเกลียว 

 

 

ขนาดของลวดตาข่าย 

 

 



 

ตารางแสดงคุณสมบัติของลวดตาข่ายขนาดต่างๆ 

เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดตาข่าย (มม.) ลวดพนั 
2.20 มม. 

ลวดตาข่าย 
2.20 มม. 

ลวดโครง 
2.70 มม. 

ค่าความคลาดเคล่ือน (+-มม.) 0.06 0.06 0.08 
ปริมาณสังกะสีท่ีเคลือบ (กรัม/ม²) 240 240 260 

  

3. คุณสมบัติของลวดตาข่าย           

- ลวดโครง ( Selvedge Wire ) มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 2.7 มม. และชุบสังกะสีปริมาณไม่นอ้ยกวา่ 260 ก/ตร.ม. 

- ลวดถกั ( Mesh Wire ) มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 2.2 มม. และชุบสังกะสีปริมาณไม่นอ้ยกวา่ 240 ก/ตร.ม. 

- ลวดพนั ( Leclng Wire ) มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 2.2 มม. และชุบสังกะสีปริมาณไมน่อ้ยกว่า 240 ก/ตร.ม.  

 

     4.  มาตรฐานของลวดตาข่าย 

1. ก าลงัรับแรงดึง (Tensile Strength) ลวดตาข่ายกล่องแมทเทรสจะตอ้งมีก าลงัรับแรงดึงระหวา่ง 38-55 กก.ต่อตารางมิลิ

เมตร (kg/mm.²) ตามมาตรฐาน มอก. 71: 2532 หรือ BS 1052/1980 หรือ ASTM E-8 

2. ปริมาณการเคลือบสังกะสี (Zinc coating) ปริมาณสังกะสีท่ีเคลือบอยูท่ี่ลวดตาข่ายท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ียอมรับไดจ้ะเป็นไปตาม

มาตราฐาน มอก. 71 : 2532 หรือ BS443/1982 หรือ ASTM A90/A 90m. – 95a 

 

ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหข้องขนาดช่องตาข่าย 

 

ขนาดช่องตาข่าย X (มม.) Tolerance X (มม.) Y (มม.) Tolerance X (มม.) 

6 60 10 80 15 

 



 

5.  ขนาดมติิต่างๆของกล่องแมทเทรส 

          ขนาดกล่องแมทเทรสขึ้นอยูก่บัความกวา้งของตาข่ายและจ านวนตาข่ายในกล่อง เน่ืองจากจ านวนของตาข่ายไม่

สามารถแบ่งยอ่ยเป็นช่องๆได ้ดงันั้นขนาด, ความสูง และความกวา้งจะเปลี่ยนแปลงจากขนาดช่องตาข่ายยอ่ยๆ แต่อยู่

ภายใตค้วามเหมาะสม เพื่อเป็นการมัน่ใจวา่ขนาดของช่อง    ตาข่ายท่ีตดัสามารถกระท าจริงในหนา้งาน จึงจ าเป็นตอ้ง

ปฏิบติัตามค าแนะน าการติดตั้งอยา่งเคร่งครัด 

     ขนาดของกล่องแมทเทรส 

ขนาดของกล่องแมทเทรส (ขนาดตา 6 x 8 ซม.) 

กว้าง x ยาว x สูง (เมตร) น ้าหนักกล่อง (กโิลกรัม) 

1 x 2 x 0.30 8.50 

2 x 4 x 0.30 28.50 

2 x 6 x 0.30 42.50 
 

        6.   การประกอบช้ินส่วนกล่องแมทเทรส 

           6.1  การประกอบกล่องแมทเทรสจะตอ้งกระท าบนพื้นราบ และจะตอ้งท ารอยยบัท่ีไม่ตอ้งการให้เรียบ แยกฝาปิดให้

เป็นอิสระ พร้อมทั้งรอยพบัท่ีฝาปิดตอ้งท าใหเ้รียบ 

           6.2  กล่องแมทเทรสจะประกอบการอยา่งอิสระ เป็นกล่องๆ โดยยกขอบและแผ่นกั้นขึ้นในแนวตั้ง ระวงัขอบท่ี

ยกขึ้นมาและแผน่กั้นมีความสูงตามตอ้งการหรือท่ีระบุใน BOQ 

           6.3  ขอบของแผน่กั้นจะพนักบัขอบดา้นขา้งของกล่องโดยใชเ้ทคนิคการพนัเกลียวซ่ึงจะอธิบายในหวัขอ้ต่อไป มุม

ขอบ 4 มุมของกล่องแมทเทรส จะใชวิ้ธีการพนัดว้ยวิธีการน้ี 

           6.4  ในทุกๆกรณีการพนัลวดจะพนัเป็นเกลียวรอบลวดโครง โดยพนัจากปลายดา้นหน่ึงไปยงัอีกปลายดา้นหน่ึง  

โดยใชก้ารพนั 1 รอบสลบักบัการพนั 2 รอบท่ีระยะทุกๆ 100 มม. จนไปถึงปลายอีกดา้นหน่ึง โดยจ าเป็นตอ้งพนัให้แน่น 

ดงัแสดงในรูป  

 

 



 

 

    

รูปแสดงการพนัเกลียวและผกูฝากล่อง 

         

7.  การติดตั้งประกอบกล่องแมทเทรส 

          การติดตั้งกล่องแมทเทรสนั้นจะมีเพียงบางกล่องเท่านั้นท่ีจะติดกบัโครงสร้างปกติ แต่กล่องแมทเทรสอ่ืนๆ จะมดัติด

กนัเองตามเส้นรอบรูป เม่ือกล่องแมสเทรสวางอยูบ่นความลาดชนัท่ีมากกวา่ 1 ต่อ 1.5 ควรจะตอกหมุดไมไ้วท่ี้ดา้นบนของ

กล่องแมทเทรสทุกๆระยะ 2 เมตร หรือตามท่ีก าหนดโดยกล่องแมทเทรส จะตอ้งเป็นอิสระและเกิดการทรุดตวัไดต้ามปกติ 

 

          8.   การเติมหนิ 

          8.1  ใหว้างหินแนวนอนซ่ึงหินมีขนาด 12 - 20 ซม. ลงกล่องแมทเทรส 

         8.2  หินท่ีใชส้ามารถใชค้นเติมไดเ้พื่อท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ส่วนต่างๆ มีหินบรรจุอยา่งเรียบร้อยและมีการปรับระดบั

พื้นผิวใหอ้ยูใ่นแนวระดบั 

          8.3  ในบริเวณท่ีไม่สามารถหาหินท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมได ้ก็อาจจะใชหิ้นท่ีมีอยู่และใชล้วดตาข่ายรองอีกชั้น ดว้ย

ขอ้ก าหนดเดียวกนั ท่ีใตด้า้นบนและดา้นหนา้ของกล่องแมทเทรสเพื่อป้องกนัหินกอ้นเลก็ๆหลุดออกมา โดยลวดตาข่ายชั้น

ท่ีสองน้ีก็น าไปพนัรวมกบัโครงสร้างหลกั และพนัท่ีระยะประมาณคร่ึงหน่ึงของระยะทั้งหมด 

 



 

 

   ตารางสรุปข้อก าหนดของกล่องเกเบีย้นและกล่องแมทเทรส 

 ประเภทกล่อง ความสูงกล่อง (ม.) ประเภทลวดเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (มม.) 

น ้าหนักสังกะสีที่เคลือบ 
ไม่น้อยกว่า (กรัม/ตรม.) 

 
 
 
 

ไม่หุ้ม P.V.C. 

 
เกเบีย้น 

 
0.50 

ลวดท าโครงกล่อง 3.9,3.5± 0.10 290 

ลวดตาข่าย 2.7 ± 0.08 260 

ลวดผูกกล่อง 2.2 ± 0.08 240 

 
เกเบีย้น 

 
1.00 

ลวดท าโครงกล่อง 3.9,3.5 ± 0.10 290 

ลวดตาข่าย 3.0 ± 0.08 275 

ลวดผูกกล่อง 2.2 ± 0.08 240 

 
แมทเทรส 

 

 
0.30 

ลวดท าโครงกล่อง 2.7 ± 0.08 260 

ลวดตาข่าย 2.2 ± 0.08 240 

ลวดผูกกล่อง 2.2 ± 0.08 240 

 
 

หุ้ม P.V.C. 

 
เกเบีย้น 

 
1.00 และ 0.50 

ลวดท าโครงกล่อง 3.9,3.5 ± 0.10 275 

ลวดตาข่าย 2.7 ± 0.08 260 

ลวดผูกกล่อง 2.2 ± 0.08 240 

 
แมทเทรส 

 

 
0.30 

ลวดท าโครงกล่อง 2.7 ± 0.08 260 

ลวดตาข่าย 2.2 ± 0.08 240 

ลวดผูกกล่อง 2.2 ± 0.08 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผ่นใยสังเคราะห์ 

ข้อมูลทางเทคนิค – แผ่นใยสังเคราะห์ GEOTEXTILE 

1. แผน่ใยสังเคราะห์ ( GEOTEXTILE ) จะตอ้งผลิตจากวสัดุ POLYPROPYLENE แบบ NONWOVENS 

2. เส้นใยสังเคราะห์จะตอ้งอดักนัเป็นแผ่น ไม่หลุดจากกนัง่าย 

3. ความกวา้งของแผ่นใยสังเคราะห์จะตอ้งเท่ากบั หรือมากกวา่ 4.00 ม. แผน่ใยสังเคราะห์ ( GEOTEXTILE) ใหใ้ช้

ผลิตภณัฑข์อง TENCATE, POLYFELT, MIRAFI, NAUE, GEOTEX, KIARATEX, GEONETEX, JUTA, 

FIBERTEXT, TERRA FELT หรือเทียบเท่า 

4. คุณสมบติัของแผ่นใยสังเคราะห์จะตอ้งมีค่าไม่นอ้ยกวา่หรือเทียบเท่ากบัเกณฑก์ าหนดดงัน้ี 

4.1 น ้าหนกัต่อพื้นท่ี (MASS / UNIT AREA),(ASTM D4533) เท่ากบัหรือไม่นอ้ยกวา่ 310 กรัม/ตรม. 

4.2 ความหนา (THICKNESS),(ASTM D5199:1991) เท่ากบัหรือไม่นอ้ยกวา่2.8 มม. 

4.3 ความตา้นทานแรงดึง (GRAB TENSILE(MD)),(ASTM D4632) เท่ากบัหรือไม่นอ้ยกวา่ 1,100 นิวตนั 

4.4 การยดึตวั (ELONGATION(MD)),(ASTM D4632) ไม่นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 50% 

4.5 ความตา้นทางแรงฉีกขาด (TEAR STRENGTH(MD)),(ASTM D4533) ไม่นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 450 นิวตนั 

4.6 อตัราซึมผา่น (FLOW RATE),(BS 6906: PARTS) ไม่นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 ลิตร/วินาที/ตรม. (Flow rate at 

100 mm. Hrad) 

4.7 ค่าความตา้นทานแรงเจาะทะลุ (CBR)(ASTM D6214) ไม่นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3,800 นิวตนั 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


