
อาคารเขียวกับการเลือกใช้ฉนวนยางที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

                ผู้เรียบเรียง  จีราภา  ธรรมสนิท  

บริษัท อีพจี ีอนิโนเวชัน เซน็เตอร์ จาํกดั 

เป็นท่ีทราบกนัดีวา่การก่อสร้างอาคารสงู หรือท่ีอยูอ่าศยั มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ในปริมาณมาก สง่ผลกระทบโดยตรงในหลายๆ ด้าน ไมว่า่จะเป็น มลพิษทางนํา้ ทางอากาศ ขยะ รวมทัง้การ

เพิม่ปริมาณก๊าซเรือนกระจก นอกจากนีก้ารก่อสร้างอาคารสงูยงัเป็นสว่นหนึง่ท่ีทําให้เกิดการใช้พลงังานอย่าง

มหาศาล หากเราเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลงังาน หรือพิจารณาการปลดปลอ่ยอณุหภมิูโดยรอบบริเวณ

อาคารสงู หรือชมุชน กบับริเวณท่ีมีอาคารน้อยกวา่และมีการปลกูต้นไม้โดยรอบมากกวา่ดงัรูปท่ี 1 จะพบวา่

บริเวณอาคารสงูหรือบริเวณท่ีมีอาคารหนาแน่นมาก อณุหภมิูโดยรอบบริเวณนัน้จะสงูขึน้และมากกวา่บริเวณท่ี

มีความหนาแน่นของอาคารน้อยกวา่ จากผลดงักลา่วจงึมีหลายหนว่ยงานให้ความสาํคญัและตระหนกัถงึเร่ือง

การลดการใช้พลงังาน รวมถงึใสใ่จในเร่ืองสิง่แวดล้อมในการสร้างอาคารมากขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดการจดัการท่ี

เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ  

 

รูปที่ 1 แสดงการปลดปลอ่ยอณุหภมิูโดยรอบบริเวณอาคารตา่งๆ 

(ท่ีมา : กรมควบคมุมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม) 

 



ในปัจจบุนัการก่อสร้างอาคาร ได้นําหลกัการของ “Green Concept” ท่ีวา่ด้วยเร่ืองการจดัการ การ

อนรัุกษ์การใช้พลงังานและสิง่แวดล้อมมาเป็นสว่นหนึง่ในการออกแบบอาคารมากขึน้ นอกจาก Green 

Concept แล้วเช่ือวา่หลายทา่นคงเคยได้ยินหรือทราบข้อมลูเก่ียวกบั กระแสอาคารเขียว หรือ Green Building 

มาบ้าง ซึง่กระแสดงักลา่วนีมี้การกลา่วถงึอยา่งแพร่หลาย โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา และยโุรป 

จดุเร่ิมต้นเกิดจากการทีน่กัออกแบบได้ตระหนกัวา่การก่อสร้างอาคารแตล่ะอาคาร สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม

เป็นอยา่งมาก จงึได้มีการออกแบบและพยายามสร้างอาคารท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมขึน้ และในปี พ.ศ. 2513 

เซอร์นอร์แมน ฟอสเตอร์  และเร็นโซ เปียโน  ได้ออกแบบอาคารโดยใช้แสงธรรมชาติเป็นสว่นให้แสงสวา่งแทน

การใช้ไฟฟ้า  และใช้ระบบการระบายอากาศท่ีมีประสทิธิภาพ [1] จากจดุเร่ิมต้นนีเ้อง  ตอ่มาจงึเกิดเป็น

ข้อกําหนดหรือ มาตรฐานการสร้างอาคารในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีการพฒันาแบบประเมินอาคารท่ี

เรียกวา่ LEED หรือ Leadership in Energy & Environmental Design ขึน้มาเพ่ือเป็นแนวทางการออกแบบ

และประเมินอาคารเขียว ในขัน้ต้น ซึง่จะมีการพจิารณาเกณฑ์การประเมินในหวัข้อหลกัๆ รวม 6 หวัข้อ [2] ดงันี ้ 

1) การพฒันาสถานท่ีตัง้โครงการอยา่งยัง่ยืน  (Sustainable  Site) 

2) ระบบสขุาภิบาลท่ีมีประสทิธิภาพ  (Water  Efficiency) 

3) พลงังานและชัน้บรรยากาศ  (Energy  and  Atmosphere) 

4) การเลอืกใช้วสัดแุละทรัพยากร  (Materials  and  Resources) 

5) สภาวะแวดล้อมภายในอาคาร  (Indoor  Environment  Quality) 

6) การออกแบบนวตักรรม  (Innovation  and  Design  Process) 

สาํหรับประเทศไทยนัน้ วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยร่วมกบัสมาคมสถาปนิกสยามได้ร่วมกนัจดัตัง้ 

“สถาบนัอาคารเขียว” และจดัทําร่างหลกัเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวขึน้  ซึง่ในเบือ้งต้นได้ใช้ต้นแบบมาจาก 

LEED ท่ีเป็นหลกัเกณฑ์อาคารเขียวของสภาอาคารเขียวของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเกณฑ์การประเมินนัน้ 

จะเร่ิมตัง้แตก่ารออกแบบโครงการ ตลอดชว่งของการก่อสร้าง  ท่ีตัง้อาคาร  ซึง่จะต้องมีการพจิารณาวา่ที่ตัง้

ของอาคารสง่ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศน์วิทยาหรือไม ่การเลอืกใช้วสัดอุปุกรณ์ก่อสร้างจะต้องประหยดัพลงังาน

และเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม  สภาพแวดล้อม มีแสงสวา่งเพียงพอกบัความต้องการ วสัดปุระกอบที่ใช้ในการ

ก่อสร้างต้องไมป่ลอ่ยสารพิษ  เชน่  พรม หรือ สี จะต้องไมมี่สารระเหยท่ีเป็นอนัตราย รวมถงึต้องมีการจดัซือ้จดั

จ้างสนิค้าและบริการท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม [3] สามารถสรุปประเด็นหลกัของการจดัการสิง่แวดล้อมสาํหรับ

อาคารเขียว ได้ในรูปท่ี 2  



 
รูปที่  2 แสดงการจดัการสิง่แวดล้อมสาํหรับอาคารเขียว 

โดยมีอาคาร Energy complex ซึง่อยูใ่นพืน้ท่ีของกระทรวงพลงังาน เป็นอาคารแหง่แรกท่ีได้รับการ

รับรองมาตรฐาน อาคารอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม  ประเภท Core & Shell Version 2.0 ซึง่เป็นระดบั

สงูสดุ (Platinum) ตามเกณฑ์ของ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) จากสภา

อาคารเขียว ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2554  โดยอาคารดงักลา่วเป็นต้นแบบของอาคาร

ยัง่ยืน ท่ีให้ความสาํคญัในการอนรัุกษ์พลงังาน  ใช้พลงังานอยา่งคุ้มคา่  รวมทัง้เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม  และ

นบัเป็นอาคารแหง่แรกของไทยและแหง่แรกในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีได้รับรางวลันี ้  

การจดัการสิง่แวดล้อมสาํหรับอาคารเขียว ระบใุห้มีการเลอืกใช้วสัดอุปุกรณ์ก่อสร้างท่ีประหยดั

พลงังานและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ดงันัน้ในงานระบบความร้อน ระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศ และ

ระบบทําความเย็น (Heating Ventilation Air Condition and Refrigerator (HVAC&R))  ของอาคารเขียว การ

เลอืกใช้ฉนวนความร้อนสาํหรับหุ้มทอ่ตา่ง ๆ อาจจะต้องพิจารณาเลอืกฉนวนความร้อนท่ีมีผลกระทบตอ่

สิง่แวดล้อมน้อยท่ีสดุ โดยปัจจบุนัสถาบนัสิง่แวดล้อมไทยได้ให้การรับรองผลติภณัฑ์ฉลากเขียวกบัฉนวนความ

ร้อนประเภทฉนวนยางที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม จํานวน 1 ผลติภณัฑ์ ซึง่สามารถเข้าไปดรูายละเอียดเพ่ิมเติม

เก่ียวกบัผลติภณัฑ์ได้ท่ี http://www.tei.or.th ในหมวดฉลากเขียว หวัข้อเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์คณุภาพเพ่ือ

สิง่แวดล้อม แล้วฉนวนความร้อนประเภทฉนวนยางท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมเป็นอย่างไร เรามาหาคําตอบไป

พร้อม ๆ กนัเลยคะ่ 

 



 

ฉนวนความร้อนประเภทฉนวนยางที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร ? 

 ฉนวนความร้อนประเภทฉนวนยางท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมนัน้ จะเป็นฉนวนความร้อนท่ีมีคณุสมบติั
ตา่ง ๆ ผา่นตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดฉลากเขียวฉนวนกนัความร้อน: ฉนวนยาง (TGL-14/2-R1-11) ในทกุ
ข้อกําหนด [4] นอกจากนีต้้องมีสารประกอบฮาโลเจนเป็นองค์ประกอบไมเ่กินร้อยละ 0.5 โดยนํา้หนกัของ
ผลติภณัฑ์ และอนญุาตให้มสีารประกอบไนโตรซามีนตกค้างในผลติภณัฑ์ได้ไมเ่กิน 0.01 ppm ทกุคนคงสงสยั
วา่ทําไมต้องจํากดัปริมาณสารประกอบฮาโลเจนและสารประกอบไนโตรซามีน แล้วสารฮาโลเจนคืออะไร มีโทษ
อยา่งไร บทความฉบบับนีมี้คําตอบคะ่ 

 “ฮาโลเจน (Halogen)”  เป็นช่ือเรียกธาตใุนหมู ่ 7 ในตารางธาต ุประกอบด้วย ฟลอูอรีน (F), คลอรีน 
(Cl), โบรมีน (Br), ไอโอดีน(I) และ แอสตาติน (At)  พบมากในรูปเกลอืโลหะ หรือ สารประกอบที่เรียกกนัวา่ 
“ฮาไลด์” โดยคลอรีน และ โบรมีน  สว่นใหญ่เป็นสารท่ีละลายนํา้ได้งา่ย  เป็นสารกนัไฟท่ีนิยมใช้ในการผลิต
ฉนวนความร้อนประเภทฉนวนยาง [5] โดยทําหน้าท่ีในการหน่วงการติดไฟ และลดควนั ชว่ยทําให้วสัดมีุความ
ปลอดภยัจากเพลิงไหม้มากขึน้ ฮาโลเจน ท่ีใช้ มีประโยชน์ในด้านหนึง่ แตก่ารสลายตวัของวสัดท่ีุมีสว่นผสมของ 
Halogen หรือ Halocarbon ในกองเพลิง  มกัจะทําให้เกิดการก่อตวัของควนัพิษของสารประกอบฮาไลด์ ซึง่มี
ฤทธ์ิกดักร่อนสงู ย่ิงไปกวา่นัน้การใช้สารกนัไฟที่มีฮาโลเจนเป็นองค์ประกอบจํานวนมาก จะเป็นตวักําเนิดสาร
ไดออกซิน ซึง่เป็นสารก่อมะเร็ง  และหากนําฉนวนยางที่หมดอายไุปเผาทําลาย ฉนวนยางบางประเภทท่ีมีการ
ใช้สารเร่งบางกลุม่ท่ีสามารถปลดปลอ่ยสารประกอบเอน็-ไนโตรโซออกมาได้  [6] จะทาํให้เกิดสารไนโตรซามีน 
ซึง่สารไนโตรซามีนเป็นสารกอ่มะเร็ง ทําให้เกิดโรคมะเร็งได้หลากหลายชนิด ไมว่า่จะเป็นมะเร็งตบั ไต หลอด
อาหาร และระบบทางเดินหายใจ จากทัง้หมดท่ีกลา่วมาจงึเป็นเหตผุลสาํคญัในการจํากดัปริมาณสารประกอบ
ฮาโลเจนและสารประกอบไนโตรซามนี ดงันัน้การเลอืกใช้ฉนวนความร้อนยางท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม สาํหรับ
อาคารเขียวจงึมีความสาํคญั ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ในการลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม และเพ่ิมความปลอดภยัตอ่
สขุภาพของผู้บริโภคมากขึน้นัน่เอง 
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