
 
 
 
 
 
 
 

 
 ในปัจจุบนั  การประหยดัพลงังานในรูปแบบต่างๆมีความจาํเป็นมากยิง่ข้ึนทุกขณะ พลงังานความร้อนเป็น
พลงังานรูปหน่ึงท่ีสามารถลดการสูญเสียไดม้ากเพยีงแต่หุม้ดว้ยฉนวนความร้อน (Thermal  Insulation) ท่ี
เหมาะสมและความหนาถูกตอ้ง อาทิเช่น  การหุม้ท่อนํ้าร้อนในระบบเคร่ืองทาํความร้อนแบบต่างๆ  ท่อนํ้าเยน็ใน
ระบบปรับอากาศในอาคารบา้นท่ีอยูอ่าศยัและในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  วสัดุฉนวนความร้อน  ไดแ้ก่  ฉนวน
ใยแกว้ (Glass  fiber) , ใยหิน (Rock  wool), แคลเซียมซิลิเกต (Calcium  silicate),  ฉนวนเพอร์ไลท ์(Perlite), ฉนวน
เวอร์มิคูไลท ์ (Vermiculite), ฉนวนใย-เซลลูโลส (Cellulosic  fiber), โพลีสไตรีนโฟม (Polystyrene  form. PS 
.foam), ฉนวนโพลีเอทธิลีนโฟม (Polyethylene  foam), โพลียรีูเทนโฟม (Polyurethane  form. PU foam.), ฉนวนฟี
โนลิคโฟม (Phenolic  foam), ฉนวนเซลปิดชนิดยดืหยุน่สูง (Flexible closed cell elastomeric insulation) เป็นตน้ 
จากขอ้มูลขา้งตน้  พอจะแบ่งฉนวนความร้อนไดเ้ป็น 2 ประเภท  คือ 

1. ฉนวนท่ีทาํจากสารอนินทรีย ์ (Inorganic Material Insulation) ไดแ้ก่ ฉนวนใยแกว้, ฉนวนใยหิน, ฉนวน
แคลเซียมซิลิเกต, ฉนวนเพอร์ไลท ์  และฉนวนเวอร์มิคูไลท ์  หรือจะเรียกฉนวนกลุ่มน้ีวา่เป็นฉนวนท่ีทาํ
จากสารเซรามิค (ceramic) สารเซรามิคเป็นสารไม่ติดไฟ  ยกเวน้ถา้มีการใชส้ารอินทรีย ์(Organic material)  
ซ่ึงมกัหมายถึงสารโพลีเมอร์เป็นสารช่วยยดึเกาะเสน้ใยใหมี้สภาพเหมาะสมกบัการใชง้าน  มาตรฐานการ
ติดไฟจึงข้ึนกบัชนิดและปริมาณของสารอินทรียท่ี์ใช ้

2. ฉนวนท่ีทาํจากสารอินทรีย ์(Organic material insulation) ไดแ้ก่  ฉนวนใยเซลลูโลส, PS Foam, PU foam, 
Phenolic foam, PE foam และ Closed Cell elastomeric foam  หรือจะเรียกฉนวนกลุ่มน้ีวา่ เป็นฉนวนท่ีทาํ
จากสารโพลีเมอร์ กลุ่มวสัดุท่ีจดัวา่เป็นสารโพลีเมอร์ไดแ้ก่ ยาง, พลาสติก, สีและสารเคลือบ (paint and 
coating), กาว, ส่ิงทอและเส้ือผา้ (textile and garment), กระดาษ และไม ้ สารโพลีเมอร์เป็นวสัดุท่ีมีบทบาท
เป็นอยา่งมากในสงัคมปัจจุบนั  สารโพลีเมอร์แต่ละชนิดมีคุณสมบติัแตกต่างกนัไป  การเลือกใชฉ้นวนใน
กลุ่มน้ีข้ึนอยูก่บัการใชง้านและราคา  สารโพลีเมอร์ส่วนใหญ่จะติดไฟได ้ (combustible material) เกิดควนั
และก๊าซในระหวา่งการเผาไหมจึ้งจาํเป็นตอ้งมีมาตรฐานการลามไฟปริมาณควนัและอาจรวมถึงชนิดก๊าซท่ี
เกิดข้ึนเพื่อความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น  ไม่เฉพาะภยัอนัเกิดจากเพลิงไหมแ้ต่ยงัรวมถึงปัญหาต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  ในบทความในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะฉนวนท่ีทาํจากสารโพลีเมอร์ ฉนวนกนัความร้อนท่ีทาํ
จากโพลีเมอร์จะตอ้งใส่สารกนัไฟชนิดและขนาดท่ีเหมาะสมใหผ้า่นมาตรฐานการลามไฟ 
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อนาคตฉนวนความร้อนทีท่าํจาก สารโพลเีมอร์ กบัมาตรฐานการตดิไฟเพือ่ความปลอดภัยและรักษาส่ิงแวดล้อม 



 
 
 
อนาคตฉนวนความร้อนทีท่าํจาก สารโพลเีมอร์ กบัมาตรฐานการตดิไฟและส่ิงแวดล้อม 
 มาตรฐานสากลส่วนใหญ่ยงัคงใชก้ารลามไฟของวสัดุเป็นเกณฑใ์นการพิจารณา  และมีหลายมาตรฐานท่ี
เพิ่มเติมในเร่ืองของปริมาณควนัและการเกิดหรือไม่เกิดหยอดไฟท่ีทาํใหก้ระดาษหรือสาํลีขา้งใตติ้ดไฟ  อยา่งไรก็
ตามมาตรฐานการลามไฟ  ปริมาณควนัและการเกิดหยดไฟของแต่ละประเทศแตกต่างกนั  เน่ืองจากลกัษณะการ
ทดสอบ  การเผาช้ินงาน  ซ่ึงบางแห่งอาจใชเ้ปลวไฟท่ีอุณหภูมิหอ้ง  บางแห่งกท่ี็อุณหภูมิสูงหรืออาจจะใชก้ารแผ่
รังสีความร้อน  ขนาดช้ินตวัอยา่ง  รวมถึงเกณฑก์ารพิจารณากแ็ลว้แต่แต่ละประเทศหรือแต่ละสถาบนัจะระบุกนัเอง  
ในบางประเทศจะมุ่งเนน้เฉพาะการลามไฟเท่านั้น  ใหมี้การลามไฟหรือติดไฟตํ่ามากท่ีสุดโดยไม่มีการวดัปริมาณ
ควนัท่ีเกิดข้ึน  โดยอาจใชห้ลกัท่ีวา่ถา้การลามไฟหรือติดไฟตํ่ามาก  ปริมาณควนักอ็าจจะมีปริมาณตํ่าเช่นกนัเพราะ
ไม่มีการเผาไหม ้  ซ่ึงในความจริงอาจมีปริมาณควนัสูงมากกไ็ด ้  เพราะผูผ้ลิตฉนวนอาจใส่สารกนัไฟชนิด Halogen 
Chemicals บางชนิดหรือกลุ่มท่ีใหค้วนัมากเป็นจาํนวนมากกไ็ด ้  ในบางประเทศกจ็ะคาํนึงทั้งการลามไฟ  ปริมาณ
ควนั  และอาจรวมถึงการไม่เกิดหยดไฟ  ผลิตภณัฑฉ์นวนความร้อนบางชนิดอาจผา่นมาตรฐานบางมาตรฐานท่ีระบุ
การลามไฟและปริมาณควนั  ทั้งท่ีเกิดหยดไฟ  ซ่ึงเป็นกรณีศึกษาวา่ควรจะระบุมาตรฐานของฉนวนความร้อนท่ีเกิด
หยดไฟ  และเกิดการลุกไหมบ้นพื้นของเตาเผาอยา่งไร  หรือบางมาตรฐานมีการทดสอบทั้งการลามไฟ  ปริมาณ
ควนัและการเกิดหยดไฟหรือไม่  จนทาํใหผู้ใ้ชผ้ลิตภณัฑใ์นตลาดโลกมีความสบัสนต่อการเลือกใชฉ้นวนความร้อน
กบัมาตรฐานท่ีแตกต่างกนั  มาตรฐานปัจจุบนัทั้งหมดยงัมิไดค้าํนึงถึงก๊าซท่ีเกิดจากการเผาไหมแ้ละความรุนแรงของ
ก๊าซพิษซ่ึงเกิดจากการเผา  เน่ืองจากขั้นตอนในการตรวจเช็คและมาตรฐานการเผายงัมีความยุง่ยากสลบัซบัซอ้น  
อาทิเช่น  ความร้อนหรือเปลวไฟท่ีใชเ้ผาตวัอยา่ง  ปริมาณออกซิเจน  ตาํแหน่งของวสัดุในการเผา  ระยะเวลา  ความ
ร้อนในเตาเผา  เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็ก๊าซ และอ่ืนๆอีกหลายปัจจยั  อยา่งไรกต็ามการพิจารณาเหตุการณ์อคัคีภยัต่างๆท่ี
เกิดข้ึนโดยเฉพาะในประเทศท่ีมีมาตรฐานสูง  จากการสาํรวจพบวา่ในอคัคีภยันั้นจะมีผูเ้สียชีวิตส่วนใหญ่กวา่ 45% 
มาจากการสูดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดป์ระมาณ 25% จากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดก์บัก๊าซพิษชนิดอ่ืนๆ  และ
ประมาณ 20% จากการถูกเผาจนเสียชีวติ  ส่วนท่ีเหลือประมาณ 10% ไม่ทราบสาเหตุ  ในการเกิดอคัคีภยั  ก๊าซพิษ
กลุ่ม HCI, HF, HCN และNOX ไม่ไดท้าํใหเ้สียชีวิตทนัที  แต่ทาํใหเ้กิดการระคายเคืองและลดประสิทธิภาพการ
ตอบสนองของสมองลงอยา่งมาก  ทาํใหก้ารหนีออกจากสถานท่ีเกิดอคัคีภยัไม่ทนัเวลา  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เร่งการหายใจเร็วข้ึน  ซ่ึงทาํใหต้อ้งสูดอากาศท่ีเป็นพษิเขา้ไปในร่างกายจาํนวนมากในระยะเวลาอนัสั้น  ขอ้มูล
ตวัเลขขา้งใตน้ี้  คงทาํใหเ้ขา้ใจความเป็นพิษของก๊าซท่ีเกิดจากการเผาไหมว้สัดุไดพ้อสมควร 
“ตอ้งสูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) จาํนวน 18 เท่าของก๊าซคาร์บอนมอน๊อกไซด ์(CO) จึงจะเสียชีวิต  ตอ้งสูด
ก๊าซคาร์บอนมอน๊อกไซด ์ (CO) จาํนวน 25 เท่าของก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด ์(HCN) จึงจะเสียชีวิต 
 นอกจากเร่ืองอคัคีภยัแลว้  การกาํจดัขยะของวสัดุเหล่าน้ี  ตอ้งพิจารณาถึงส่ิงแวดลอ้มและเคร่ืองจกัร
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการกาํจดัดว้ย  ซ่ึงกแ็ตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ  ประเทศท่ีมีพื้นท่ีเพียงพอกม็กัจะใชก้ารฝังกลบ  
ส่ิงท่ีคาํนึงถึงกคื็อสารเคมีในวสัดุเหล่านั้น  มีผลกระทบต่อดิน แหล่งนํ้า  และส่ิงมีชีวติใกลเ้คียงอยา่งไร  ซ่ึงฉนวนท่ี
ทาํจากวสัดุโพลีเมอร์ไม่ค่อยมีปัญหาดา้นน้ี  แต่ในประเทศท่ีมีประชากรหนาแน่นและมีความจาํเป็นตอ้งกาํจดัดว้ย
การเผากต็อ้งคาํนึงถึงก๊าซท่ีมีผลต่ออุปกรณ์เคร่ืองจกัรและชุมชนท่ีอยูใ่กล ้ เช่น ก๊าซ HCI และก๊าซ HF  ท่ีกดักร่อน



โลหะทาํใหช้าํรุดเสียหาย  เสียค่าซ่อมบาํรุงสูง  หรืออาจมีผลต่อระบบไฟฟ้าอิเลค็โทรนิค  ตลอดจนอาจมีผลต่อ
ส่ิงแวดลอ้มอาจทาํใหแ้หล่งนํ้ามีความเป็นกรดสูง  และอาจเกิดปฏิกิริยากบัหินปูนทาํใหแ้หล่งนํ้ามีความกระดา้งสูง  
ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง  ถา้ตอ้งการนาํนํ้าจากแหล่งดงักล่าวมาใชเ้พื่ออุปโภค บริโภค  ก๊าซท่ีเกิดจากการเผาไหมมี้
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  อาทิเช่น Dioxin และ Furan ซ่ึงก๊าซทั้ง 2 ชนิด  ในขณะน้ีหลายประเทศยงัเป็น
ปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน  และก๊าซชนิดอ่ืนๆกก็าํลงัศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  ไม่เฉพาะก๊าซ
ท่ีเกิดจากการเผาไหมเ้ท่านั้น  ผลิตภณัฑฉ์นวนสาํเร็จรูปบางชนิดอาจมีสารระเหยท่ีไม่ปลอดภยัตกคา้งอยูใ่นฉนวน
ความร้อน  อาทิเช่น  Nitrosamines  ซ่ึงเป็นสารท่ีก่อมะเร็งไดก้เ็ป็นสารท่ีตอ้งคาํนึงถึงเป็นอยา่งมากเช่นกนั  สาร
ระเหยน้ีมาจากการใชส้ารเคมีบางชนิดในอุตสาหกรรมยางบางประเภท  ซ่ึงในปัจจุบนัมีการใชน้อ้ยลงโดยลาํดบั
และหลายแห่งไดเ้ลิกใชส้ารเคมีเหล่าน้ีไปแลว้  และสารระเหย  CFCS  ซ่ึงมีผลต่อชั้นโอโซนของโลก  ในปัจจุบนั
บริษทัผูผ้ลิตฉนวนเกือบทั้งหมดไดเ้ลิกใชไ้ปแลว้ 
 ฉนวนความร้อนท่ีทาํจากสารโพลีเมอร์ในอนาคต  นอกจากจะเป็นฉนวนท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นในดา้น
ความเป็นฉนวนตามมาตรฐาน  อาทิเช่น  ASTM C 534 และไดม้าตรฐานการลามไฟตํ่า  ปริมาณควนัตํ่า  และไม่เกิด
หยดไฟแลว้  ยงัตอ้งปราศจากสารพิษหรือลกัษณะเป็นพิษทั้งในตวัวตัถุดิบในระหวา่งการผลิต  การติดตั้ง  การใช้
งาน  และเม่ือตอ้งกาํจดัดว้ยการฝังกลบ  หรือการกาํจดัดว้ยการเผาทาํลาย  ตอ้งไม่มีปัญหาต่อสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้ม  การจะบรรลุเป้าหมายดงักล่าวไดน้ั้น  ผูผ้ลิตฉนวนความร้อนตอ้งปรับปรุงโดยเลือกใชช้นิดโพลีเมอร์  
สารกนัไฟและอ่ืนๆท่ีเหมาะสมและผูจ้ดัทาํมาตรฐานกต็อ้งปรับปรุงมาตรฐานในปัจจุบนัใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการใหม่ในดา้นความปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม  ชีวติและสุขภาพ  ซ่ึงในอนาคตกจ็ะไดม้าตรฐานใหม่ของฉนวน
ความร้อนท่ีคาํนึงถึงทุกๆดา้นอยา่งเหมาะสม 
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