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Legal Notice 

เอกสารนี6ถูกจดัทําขึ6นโดย American Chemistry Council (ACC) Center for the Polyurethanes Industry 
(CPI) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื
อให้ความรูท้ ั 
วไปแก่ผู้ที
ใชโ้ฟมพลาสตกิเป็นวสัดุตกแต่งภายใน เอกสารนี6ไม่ได้
ออกแบบขึ6นหรือมีจุดประสงค์ที
จะกําหนดความหรอืก่อให้เกิดสิทธิและความรบัผิดชอบทางกฎหมาย 
เอกสารนี6มไิดม้จีดุประสงคจ์ะเป็นคู่มอืการทาํงาน และไมไ่ดเ้ป็นขอ้แนะนําใหม้สีทิธเิป็นเจา้ของตามกฎหมาย 
ทุกคนที
ใชโ้ฟมพลาสตกิเป็นวสัดุตกแต่งผวิภายในมขีอ้ผูกพนัของตนเองที
จะทําให้แน่ใจหรอืชดัเจนว่าการ
กระทําของพวกเขาทําไปตามขอ้บงัคบัและกฎหมายหลกัของประเทศ  กฎหมายภายในรฐั  และกฎหมาย
ท้องถิ
น ในขณะนั 6นๆ เอกสารนี6จําเป็นต้องทําอย่างไม่เฉพาะเจาะจงตามลกัษณะของมนั แต่ละบรษิัท
สามารถปรบัเปลี
ยนวิธีการปฏิบตัิของตนเองเกี
ยวกบัการประกอบกิจการ/การปฏิบตัิโดยเฉพาะ โดยมี
พื6นฐานมาจากสภาวการณ์เกี
ยวกับข้อเท็จจรงิโดยเฉพาะเจาะจง การใช้ได้อย่างเหมาะสม และความมี
ประสิทธิภาพของการดําเนินการนั 6นๆ รวมทั 6งการศึกษาความเป็นได้ทางด้านเศรษฐกิจและทางด้าน
เทคโนโลยดี้วย การกล่าวถงึใดๆ เกี
ยวกบัสนิคา้อย่างเฉพาะเจาะจงในเอกสารนี6เป็นเพยีงเพื
อวตัถุประสงค์
ของการยกตวัอย่างเท่านั 6นและไม่ได้มเีจตนาให้เป็นการชี6แนะหรอืการรบัรองผลติภณัฑน์ั 6นๆ แต่อย่างใด 
ของหลายอยา่งในเอกสารนี6อาจมเีครื
องหมายการคา้ ซึ
งอาจหรอือาจไมม่กีารบนัทกึลงในเอกสารนี6  

ทั 6ง ACC, CPI และบรษิทัสมาชกิ กรรมการ เจา้หน้าที
 พนักงาน ผูร้บัเหมาช่วง ผูใ้หค้ําปรกึษา หรอืผูโ้อน
สทิธทิี
เกี
ยวขอ้งใดๆ  ต่างกไ็มไ่ดอ้า้งองิหรอืรบัประกนั ไม่ว่าโดยการกล่าวโดยตรงหรอืกล่าวเป็นนัยแต่อย่าง
ใด ในดา้นความสมบูรณ์ถูกต้องของขอ้มูลที
อยู่ในเอกสารนี6 ACC, CPI บรษิทัสมาชกิหรอืผูร้บัเหมาช่วง  
และผูใ้หค้าํปรกึษา จะไมร่บัผดิชอบต่อความเสยีหายทั 6งทางตรงและทางออ้มที
อาจเกดิขึ6นจากการใชห้รอืการ
ใชใ้นทางที
ผดิของขอ้มลู วธิดีําเนินการ การตดัสนิใจ ความคดิเหน็ ผลติภณัฑ ์หรอืการปฏบิตัทิี
บรรยายอยู่
ในเอกสารนี6 ไม่มกีารให้การรบัประกนัใดๆ การกล่าวโดยนัยทั 6งในดา้นการใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณิชย ์และ
ความเหมาะสมสาํหรบัวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ไดถู้กตดัออกไปอยา่งชดัเจน 

งานนี6ไดร้บัการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายลขิสทิธิ U ผูใ้ชไ้ดร้บัสทิธิ Uแบบไมจ่าํกดัจาํนวนครั 6งและไม่จาํกดัอยู่เพยีง
แค่บุคคลเดยีว (nonexclusive royalty-free license) ในการทําสําเนาและแจกจ่ายเอกสารนี6 โดยอยู่ภาย
ภายใต้ขอ้จาํกดัดงัต่อไปนี6: (1) งานต้องทําสําเนาทั 6งฉบบัโดยไม่มกีารเปลี
ยนแปลงแก้ไข และ (2) หา้มนํา
สาํเนาของงานไปขาย 

ลขิสทิธิ U© 2012, American Chemistry Council 
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วตัถปุระสงค ์

พอลยิรูเีทนโฟมสามารถนําไปใชเ้ป็นผนังภายใน หรอืใช้ตกแต่งผวิหรอืขอบของเพดานในสิ
งก่อสรา้งต่างๆ 
แต่ทั 6งนี6จะทําได้หลังจากที
ผลิตภัณฑ์นั 6นได้แสดงให้เห็นว่าเป็นไปตามข้อบังคับของมาตรฐานอาคาร 
(Building Code) และไดร้บัการอนุมตัโิดยเจา้ที
ผูม้อีํานาจตดัสนิใจ (Authority Having Jurisdiction - AHJ) 
ซึ
งโดยปกตคิอืผูต้รวจสอบมาตรฐานการสรา้งอาคารประจาํทอ้งถิ
น 

โดยทั 
วไป ฉนวนกันความร้อนที
กําหนดไว้ตามมาตรฐาน (แผ่นยปิซมัวอลบอร์ดขนาดหนาครึ
งนิ6วหรอื
เทยีบเท่า) จาํเป็นตอ้งถูกตดิตั 6งไวด้า้นบนของโพลยีรูเิทนโฟม (2012 IBC, หมวดที
 2603.4) แต่บางครั 6ง การ
ติดตั 6งฉนวนอีกประเภทหนึ
งหรอืการไม่ติดตั 6งฉนวนเลยก็เป็นไปในทางปฏิบตัิมากกว่า ในสถานการณ์
ดงักล่าว ตน้แบบประมวลขอ้บงัคบัอาคาร (model building codes) มเีงื
อนไขว่าอนุญาตใหม้กีารทดลองการ
ทดสอบการตดิไฟที
กนิวงกวา้ง เพื
อแสดงใหเ้หน็สมรรถนะในระดบัที
เป็นที
ยอมรบัไดข้องการประกอบแบบที

ไมม่ฉีนวนกนัความรอ้นที
กําหนดไวต้ามมาตรฐาน ดงัที
ระบุไวใ้น 2012 IBC, หมวดที
 2603.10 เอกสารแนะ
แนวทางฉบบันี6ชี6ให้เห็นข้อกําหนดเกี
ยวกบัความสามารถในการติดไฟบางประการในมาตรฐานต้นแบบ
อาคารเมื
อใช้พอลยิรูเีทนโฟมในการตกแต่งผวิภายในหรอืตกแต่งขอบ เอกสารชุดนี6ไม่ไดร้ะบุถงึขอ้กําหนด
ทั 6งหมดของตน้แบบประมวลขอ้บงัคบัอาคาร 

ต้นแบบประมวลข้อบงัคบัอาคารและอาคารท้องถิ
น (Model and local building codes) ถูกใช้ใน
สหรฐัอเมรกิาเพื
อบอกแนวทางและขอ้กําหนดสําหรบัการใช้วสัดุและระบบที
ใช้ในอาคารต่างๆ มาตรฐาน
ตน้แบบอาคารเป็น “เอกสารที
มชีวีติ” (living documents) ที
มกีารปรบัปรุงใหท้นัสมยัและมกีารเปลี
ยนแปลง
อยู่เป็นระยะ ขอ้มูลที
นําเสนอไว ้ณ ที
นี6 ตั 6งอยู่บนประมวลขอ้บงัคบัอาคารระหว่างประเทศ (International 
Building Code - IBC) และมาตรฐานเกี
ยวกบัที
พกัอาศยัระหว่างประเทศ (International Residential Code 
- IRC) ฉบบัพมิพปี์ 2012 ซึ
งเชื
อว่าเป็นฉบบัที
ใชก้นัอยูใ่นปจัจบุนัในวนัที
ตพีมิพนี์6 

หมายเหตุ: ผูอ่้านควรตรวจสอบกบัเจา้หน้าที �ผูม้อีํานาจตดัสนิใจส่วนทอ้งถิ �นเกี �ยวกบัมาตรฐานฉบบักําลงัที �มี
ผลบงัคบัใช้และขอ้กําหนดการใช้โฟมพลาสตกิในโครงการนั +นๆ อยู่เสมอ เอกสารนี+ไม่ได้หมายที �จะทําขึ+น
อย่างครอบคลุมในทุกเรื �อง และส่งเสรมิใหผู้้อ่านไดต้ดิต่อกบัผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ ผู้ผลติสนิคา้ ผูป้ระกอบวชิาชพี
ออกแบบที �ผ่านการรบัรอง และเจา้หน้าที �ผูบ้งัคบัใชม้าตรฐาน สําหรบัขอ้มูลเฉพาะเจาะจงเกี �ยวกบัวสัดุและ
โครงการ 
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วสัดตุกแต่งขอบหรือผิวภายในคืออะไร 

ประมวลขอ้บงัคบัอาคาร (2012 IBC, บทที
 2, คําจาํกดัความ)(1) จาํกดัความคําว่า วสัดุตกแต่งผนังภายใน
และผวิเพดาน ว่า “พื6นผวิที
ไม่ถูกปกปิดของผนังภายในอาคาร ซึ
งรวมไปถงึ แต่ไม่จํากดัเพยีงแค่ผนังและ
ฉากกั 6นแยกแบบยดึตดิกบัอาคารหรอืแบบเคลื
อนยา้ยได ้(ซึ
งรวมไปถงึแผงที
หุม้ดว้ยผ้าหรอืไวนิล) ผนังกั 6น
แยกเพื
อความเป็นส่วนตวัในหอ้งนํ6า เสา เพดาน และแผ่นไมป้ระกบผนงัภายใน แผงหรอืวสัดุตกแต่งผวิอื
นๆ 
ที
ทาไปบนโครงสรา้งเพื
อการประดบัตกแต่ง การแก้ไขปรบัแต่งดา้นเสยีง การบุผวิดว้ยฉนวน การต้านทาน
อคัคภียัทางดา้นโครงสรา้งหรอืเพื
อวตัถุประสงคอ์ื
นที
คลา้ยคลงึกนั แต่ไมร่วมถงึการตกแต่งขอบ” 

IBC ใหค้ําจาํกดัความการตกแต่งขอบ (2012 IBC, บทที
 2, คําจาํกดัความ) ว่า “คิ6วที
ยื
นจากขอบผนังเพื
อ
แขวนภาพ บวัไมแ้ผ่นที
ติดผนังรอบห้องที
ระดบัพนักพงิของเก้าอี6 กระดานที
ตตีดิประกบัโคนผนังตกึ ราว
บนัไดสาํหรบัมอืจบั วงกบประตู วงกบหน้าต่าง และวสัดุสําหรบัตกแต่งหรอืป้องกนัที
มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั
ที
ยดึตดิกบัอาคาร” ขอ้กําหนดเฉพาะสาํหรบัการตกแต่งขอบไดถู้กสรปุไวใ้น IBC 2012 หมวดที
 2604.2 

มาตรฐานเกี
ยวกบัที
พกัอาศยัระหว่างประเทศ (International Residential Code - IRC)(2) ใหค้ําจาํกดัความ 
“การตกแต่งขอบ” ในทํานองเดยีวกนั กล่าวคอื “โฟมพลาสติกสําหรบัตกแต่งภายใน โฟมพลาสติกที
ไม่มี
อะไรปกปิด ซึ
งใชเ้ป็นคิ6วที
ยื
นจากขอบผนังเพื
อแขวนภาพ บวัไมแ้ผ่นที
ตดิผนังรอบหอ้งที
ระดบัพนักพงิของ
เก้าอี6 บวัฝ้าเพดาน บวัเชงิผนัง ราวบนัไดสําหรบัมอืจบั กระทงฝ้า วงกบประตู วงกบหน้าต่าง ที
ยดึตดิกบั
อาคาร” ขอ้กําหนดเฉพาะสาํหรบัการตกแต่งขอบไดถู้กสรปุไวใ้น IBC 2012 หมวดที
 2604.2 

คําจํากดัความของ IBC และ IRC ที
ให้ไว้กบัพอลยิูรเีทนโฟมที
ใชเ้ป็นวสัดุตกแต่งภายในหรอืตกแต่งขอบ
แตกต่างจากพอลิยูรีเทนอื
นที
ปกติใช้เป็นฉนวนกันความร้อน โฟมที
ใช้ตกแต่งขอบหรือตกแต่งพื6นผิว
โดยทั 
วไปจะไม่อยู่ภายใต้การบงัคบัตามข้อกําหนดว่าจะต้องถูกปกคลุมโดยวสัดุกั 6นความรอ้นหรอืวสัดุกั 6น
การตดิไฟ ถงึแมว้่าสิ
งกดีกนัเหล่านี6จะถูกสรุปไวภ้ายหลงัในเอกสารนี6เพื
อใช้อ้างองิ แต่เจตนาของเอกสารนี6
คอืจะพดูถงึเพยีงพอลยิรูเิทนโฟมที
ใชใ้นการตกแต่งพื6นผวิภายในหรอืตกแต่งขอบเท่านั 6น 

การพิจารณาสาํหรบัการใช้พอลิยูรีเทนโฟมชนิดอ่อนและแขง็เพื8อการตกแต่งภายใน 

พอลยิรูเีทนโฟมทั 6งชนิดอ่อนและชนิดแขง็สามารถนํามาใชเ้ป็นวสัดุตกแต่งภายใน ถ้ามนัมสีมรรถนะตรงตาม
ลกัษณะงาน และตรงกบัขอ้กําหนดของมาตรฐานอาคารของเจา้หน้าที
ผูม้อีํานาจตดัสนิใจ 
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พอลยิรูเีทนโฟมชนิดอ่อนเพื
อใชต้กแต่งภายในเป็นสิ
งที
ใชก้นัโดยทั 
วไปในแง่ของการปรบัแต่งคุณภาพเสยีง 
เป็นฉนวนกนัเสยีง ซมึซบัเสยีง มฉิะนั 6นกจ็ะใชป้รบัเปลี
ยนคุณสมบตัขิองหอ้งซึ
งเกี
ยวกบัดา้นเสยีง หรอืใชใ้น
การประดบัตกแต่งขอบ โดยทั 
วไปแลว้พอลยิรูเีทนโฟมจะไม่ถูกปกปิดในการใชง้านเหล่านี6 ต้องระวงัเพื
อให้
มั 
นใจว่าโฟมชนิดอ่อนที
ไมถู่กปกปิดนี6เป็นไปตามขอ้กําหนดของมาตรฐานอาคารโดยไม่ต้องใชว้สัดุกั 6นความ
รอ้นที
กําหนด และผ่านการทดสอบการรบัรองพเิศษ (Special Approval test) ตามที
สรุปไวใ้น 2012 IBC, 
หมวดที
 2603.10 หมายเหตุ: ในขณะที
ตพีมิพเ์อกสารนี6ยงัไม่มผีลติภณัฑจ์ากพอลยิรูเีทนโฟมชนิดอ่อนแบบ
เฉพาะเจาะจงที
ได้รบัการรบัรองแบบพเิศษสําหรบัใช้เป็นวสัดุตกแต่งภายในโดยไม่จาํเป็นต้องเพิ
มวสัดุกั 6น
ความรอ้นเขา้ไป อย่างไรกต็ามเทคโนโลยเีกี
ยวกบัโฟมกําลงัค่อยๆ เจรญิขึ6นอย่างต่อเนื
อง และเป็นไปไดว้่า
ผลติภณัฑท์ี
จะเกดิขึ6นในอนาคตจะถูกพฒันาขึ6นเพื
อใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของการทดสอบรบัรองพเิศษ
ของ 2012 IBC, หมวดที
 2603.10 เพื
อใหส้ามารถนําพอลยิรูเีทนโฟมชนิดอ่อนมาใชต้กแต่งภายในไดโ้ดยไม่
ต้องใช้วสัดุกั 6นความรอ้นตามที
กําหนดไว้ สําหรบัรายละเอยีดเพิ
มเตมิเกี
ยวกบัพอลยิูรเีทนโฟมชนิดอ่อน
โดยเฉพาะ สามารถขอคาํปรกึษาจากสมาคม Polyurethane Foam Association (PFA)(3). ได ้

พอลยิรูเีทนโฟมชนิดแขง็มกัจะถูกนําไปใชบ่้อยๆ เนื
องจากคุณสมบตักิารเป็นฉนวนกนัความรอ้น การปิดกั 6น
และทําให้เสยีงเบาลง การใช้เป็นสิ
งประดบัตกแต่ง และคุณสมบตัอิื
นๆ ของมนั ต้นแบบประมวลขอ้บงัคบั
อาคารกําหนดให้โฟมพลาสติกทั 6งหมดต้องถูกแยกออกจากภายในของตึกโดยวสัดุกั 6นความร้อนที
ได้รบั
อนุมตัิแล้ว เช่น แผ่นผนังยปิซมัขนาดหนาครึ
งนิ6ว อย่างไรก็ตาม ก็มเีงื
อนไขและลกัษณะในการใช้แบบ
เฉพาะเจาะจงที
ต้นแบบต้นแบบขอ้บงัคบัอาคารลดขอ้กําหนดในการป้องกนัลงเป็น “วสัดุกั 6นการจุดตดิไฟ” 
หรอื ลดมากขึ6นจนเป็นการไม่มกีารปิดบงัหรอืไม่มกีารปกป้องเลย อย่างเช่นกรณีของวสัดุสําหรบัประดบั
ตกแต่งขอบภายใน (2012 IBC, หมวดที
 2604.2) 

การพิจารณาเกี8ยวกบัพฤติกรรมของไฟ 

ข้อกําหนดแห่งต้นแบบประมวลข้อบงัคบัอาคารถูกสร้างขื6นโดยมุ่งเน้นไปที
พฤติกรรมของไฟและความ
ปลอดภยัของชวีติ ดงันั 6นขอ้กําหนดแห่งตน้แบบประมวลขอ้บงัคบัอาคารสําหรบัการลุกตดิไฟ (flammability) 
โดยทั 
วไปจะเหมอืนกนัสําหรบัโฟมพลาสตกิทั 6งหมด ลกัษณะการติดไฟของโฟมอาจจะแตกต่างกนัไปได้
อย่างมากเหมอืนกบัของวสัดุอินทรยี์อื
นๆ ส่วนใหญ่ ขึ6นอยู่กบัสูตรเคมแีละองค์ประกอบปจัจยัอื
นๆ ของ
ผลติภณัฑ ์ฉนวนแบบที
เป็นโฟมจากวสัดุอนิทรยีทุ์กประเภท ไม่ว่ามนัจะมสีารหน่วงการตดิไฟผสมอยู่ดว้ย
หรอืไมก่ต็าม กค็วรจะถอืว่ามนัตดิไฟไดง้า่ยและตอ้งจดัการใหเ้ป็นไปในทางเดยีวกนั 

โฟมพลาสตกิจะต้องถูกจดัระดบัเป็น ชนิด B เป็นอย่างน้อย ดชันีการลามไฟจาก 26 ถงึ 75 และดชันีการ
เกดิควนัน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 450 เมื
อทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E84(4) หรอื UL 723(5) ยกเวน้บาง
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กรณี ตาม 2012 IBC หมวดที
 2603.3 การทดสอบในการใชเ้ป็นลําดบัสุดทา้ย (end-use tests) ซึ
งยอมใหม้ี
การละเว้นการมวีสัดุกั 6นความรอ้นหรอืวสัดุกั 6นการติดไฟตามที
กําหนด (2012 IBC หมวดที
 2603.10) 
สามารถจดัขึ6นได้ โดยขึ6นอยู่กบัการประกอบและตําแหน่งที
ตั 6งของตวักั 6น ขอับงัคบัต้นแบบไดร้ะบุว่า “การ
ทดลองเช่นนี6จะตอ้งเกี
ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบในการใชเ้ป็นลําดบัสุดทา้ยตามความเป็นจรงิ (actual end-use 
configuration) และจะต้องกระทํากบัชิ6นส่วนโฟมพลาสตกิที
ผลติออกมาสําเรจ็รปูแล้วในความหนาที
สุดที

ตั 6งใจจะนําไปใช”้ คําอธบิายเกี
ยวกบัวสัดุกั 6นความรอ้นและการตดิไฟบางอย่างจะอยู่ดา้นล่าง เพื
อเป็นขอ้มูล
อา้งองิสาํหรบัผูอ่้าน 

การพิจารณาเกี8ยวกบัวสัดกุั :นความร้อน (Thermal Barriers) 

ในขณะนี6 มาตรฐาน IBC 2012 ได้รวมมาตรฐานการทดสอบ มาตรฐาน NFPA 275(6) เขา้ไว้ดว้ย ซึ
ง
มาตรฐาน NFPA 275(6) นี6เป็นการทดลองที
ถูกแบ่งเป็นสองส่วนสําหรบันิยามวสัดุที
ใชเ้ป็นวสัดุกั 6นความ
รอ้นสาํหรบัฉนวนโฟมพลาสตกิ ส่วนที
 1 ของ มาตรฐาน NFPA 275 เป็นการพสิูจน์ว่าอุณหภูมทิี
เกดิขึ6นบน
พื6นผวิที
ปิดล้อมจะไม่เกนิ 130°C (250°F) หลงัจากมกีารสมัผสักบัความรอ้นนาน 15 นาท ีโดยมกีารนํา 
ASTM E119 time temperature curve บนพื6นผวิที
ไม่ถูกปกปิดถูกนํามาใชใ้นกรณีนี6ดว้ย การทดสอบส่วนนี6
ได้ทําขึ6นบน “วสัดุกั 6นความรอ้น” ที
ส่งมาให้ทดสอบตามแผนเท่านั 6นโดยไม่มฉีนวน (พอลยิูรเีทนหรอือื
นๆ) 
อกี โดยทําขึ6นบนสารตั 6งต้นที
ไม่ทําปฏกิริยิากบัความรอ้น (thermally inert substrate) เช่น แผ่นฝ้าบุผนัง
ยปิซมัหรอือาคารคอนกรตี ส่วนที
 2 ของ มาตรฐาน NFPA 275 อาจเป็นการทดสอบการจุดไฟในหอ้งหรอื
บรเิวณปิดล้อม โดยใชก้ารทดสอบ มาตรฐาน NFPA 286(8), FM 4880(9), UL 1040(10), หรอื UL 
1715(11) การทดสอบส่วนนี6จะถูกทําบนชิ6นส่วนที
มฉีนวนพอลิยูรีเทน (หรืออย่างอื
น) รวมอยู่ด้วย ซึ
ง
เงื
อนไขการยอมรบัไดถู้กอธบิายไวใ้นรายชื
อมาตรฐานการทดสอบที
แสดงไวด้า้นบน 

การละเว้นการใช้ว ัสดุกั 6นความร้อนที
กําหนดจําเป็นต้องได้รบัการอนุมตัิพิเศษโดยมพีื6นฐานอยู่บนการ
ทดสอบการใชเ้ป็นลําดบัสุดทา้ย ดงัที
ไดอ้ธบิายไวใ้น 2012 IBC หมวดที
 2603.10 ตวัอย่างของการทดสอบ
ที
สามารถนํามาใชไ้ดค้อื “Room-Corner” test ของ มาตรฐาน NFPA286 ที
มเีกณฑก์ารยอมรบั (2012 IBC 
ตอนที
 803.1.2.1) ดงัต่อไปนี6: 

• “ที
อตัราปลดปล่อยความรอ้น 40 kW เปลวไฟจะตอ้งไมล่ามถงึเพดาน 
• ที
อตัราปลดปล่อยความรอ้น 160 kW เปลวไฟตอ้งไมล่ามไปถงึขอบรมิสุดของตวัอย่างบรเิวณกําแพง

หรอืเพดานและไมเ่กดิการวาบเพลงิ 
• อตัราปลดปล่อยความรอ้นสูงสุดระหว่างการทดสอบไม่เกนิ 800 kW และปรมิาณควนัทั 6งหมดที


เกดิขึ6นในระหว่างการทดสอบไมเ่กนิ 1000 m2” 
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มาตรฐาน NFPA 286 Room-Corner Test เป็นขอ้กําหนดที
สําคญัในการพจิารณาเมื
อมกีารวางแผนที
จะใช้
ผลติภณัฑป์ระเภทโฟมพลาสตกิโดยปราศจากวสัดุกั 6นความรอ้นที
กําหนด 
 

การพิจารณาสาํหรบัวสัดกุั :นการจดุติดไฟ 

อาจมกีารคดิพจิารณาเกี
ยวกบัวสัดุกั 6นการจุดตดิไฟ ดงัเช่นในบางตําแหน่งที
ตั 6งและการใชง้านของอาคารที

ประมวลขอ้บงัคบัอาคารอนุญาตใหล้ดระดบัของการป้องกนัที
ไดจ้ากวสัดุกั 6นการจุดตดิไฟลงได ้ซึ
งตรงขา้ม
กบัระดบัของการป้องกนัที
ไดจ้ากวสัดุกั 6นความรอ้น ยกตวัอย่างเช่น ยนิยอมให้ใชว้สัดุกั 6นการจุดตดิไฟได้ที

พื6นที
ว่างใต้หลงัคาหรอืช่องใต้พื6นอาคารซึ
งทําขึ6นเพื
อเป็นช่องทางสําหรบัระบบสาธารณูปโภคเท่านั 6น  และ
ไม่มทีี
สําหรบัเกบ็ของหรอืสําหรบัการพกัอาศยัอยู่ (ดู 2012 IBC, หมวดที
 2603.4.1.6 หรอื 2012 IRC, 
หมวดที
 R316.5.3 หรอื .4) 

วสัดุกั 6นการจดุตดิไฟที
กําหนดประกอบดว้ย: 

• ฉนวนใยแรห่นา 1½” (38 มลิลเิมตร) 
• แผ่นไมร้อง แผ่นฝาผนงั หรอืไมอ้ดัหนา ¼” (6.4 มลิลเิมตร) 
• แผ่นผนงัยปิซมัขนาดหนา 3/8” (9.5 มลิลเิมตร) 
• เหลก็ทนการกดักร่อนที
มคีวามหนาของโลหะ 0.016” (0.4 มลิลเิมตร) หรอืวสัดุอื
นๆ ที
ไดร้บัอนุมตัทิี


ตดิตั 6งในวธิทีี
ทาํใหฉ้นวนโฟมพลาสตกิไมป่รากฏใหเ้หน็ 

วสัดุกั 6นความรอ้นยงัต้องมอียู่ระหว่างโฟมพลาสตกิในพื6นที
ว่างใต้หลงัคาหรอืช่องใต้พื6นอาคาร และภายใน
บรเิวณที
พกัอาศยั (2012 IBC หมวดที
 2604) 

ขอ้มลูเพิ
มเตมิที
มปีระโยชน์เกี
ยวกบัการใชแ้ละการรบัรองวสัดุกั 6นความรอ้นหรอืวสัดุกั 6นการจุดตดิไฟสามารถ
หาไดใ้น International Code Council Evaluation Service (ICCES)(12) Acceptance Criteria 377, 
Appendix X, for Spray-Applied Foam Plastic Insulation and in the Spray Polyurethane Foam 
Alliance document, AY-126, Thermal and Ignition Barriers for the SPF Industry. 

การพิจารณาเกี8ยวกบัวสัดอืุ8นๆ 

อาจจะมรีะบบป้องกนัอื
นๆ ที
ใชไ้ดส้าํหรบัพอลยิรูเีทนโฟม มคีวามเป็นไปไดว้่าส่วนประกอบที
ป้องกนัพอลยิรู ี
เทนโฟมดว้ยวสัดุอื
น อาท ิสกีนัไฟ หรอืระบบเคลอืบอื
นๆ ที
นํามาประยุกต์ใชก้บัโฟม อาจจะมคีุณสมบตัเิป็น
วสัดุตกแต่งผวิภายในได ้ระบบนั 6นจะต้องผ่านการทดสอบตามขอ้กําหนด มาตรฐาน NFPA 286 หรอืไม่ก็
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การทดสอบรบัรองแบบพเิศษอื
นๆ (IBC 2603.10 และรายการที
 2a ดา้นล่าง) หรอืต้องทําตวัเป็นวสัดุกั 6น
ความรอ้นหรอืวสัดุกั 6นการจดุตดิไฟ (ดกูารแลกเปลี
ยนความคดิเหน็ในเอกสารนี6) 

ข้อกาํหนดบางประการของต้นแบบประมวลข้อบงัคบัอาคาร 

ขอ้กําหนดของต้นแบบประมวลขอ้บงัคบัอาคารสําหรบัฉนวนโฟมพลาสตกิซึ
งใช้เป็นวสัดุตกแต่งผวิภายใน
หรอืวสัดุตกแต่งขอบมดีงัต่อไปนี6 

1. การติดป้ายและระบลุกัษณะ (2012 IBC, หมวดที8 2603.2): 

“หบีห่อและบรรจุภณัฑข์องฉนวนโฟมพลาสตกิและส่วนประกอบของฉนวนโฟมพลาสตกิที
จะถูกส่งไปยงั
ไซต์งานจะต้องติดป้ายของบรษิทัตวัแทนหน่วยงานที �ได้รบัการรบัรองแล้ว โดยจะต้องแสดงชื
อผู้ผลติ 
รายชื
อผลิตภณัฑ์ ลกัษณะผลติภณัฑ์ และข้อมูลอย่างเพียงพอที
จะทําให้การใช้งานในลําดบัสุดท้าย
เป็นไปตามขอ้กําหนดของมาตรฐาน” 

2. คณุลกัษณะของการเผาไหม้ของพื:นผิว (2012 IBC, หมวดที8 2603.3): 

“... ฉนวนโฟมพลาสตกิและแกนโฟมพลาสตกิของส่วนประกอบที
ผลติโดยเครื
องจกัรต้องมดีชันีการลาม
ไฟ (flame spread index – FSI) ไม่เกนิ 75 และดชันีการเกดิควนั (smoke developed index – SDI) ไม่
เกนิ 450 เมื
อทดสอบโดยใชค้วามหนาที
มากที
สุดที
จะใชต้าม ASTM E 84 หรอื UL 723” โดยปกตแิลว้
ตวัเลขเหล่านี6มกัจะสมัพนัธก์บัโฟมระดบั ชนิด B และเป็นขอ้กําหนดที
ตํ
าที
สุดแต่ใหอ้้างองิกบัขอ้ b ที

แสดงไวด้า้นล่างดว้ย วสัดุตกแต่งขอบภายในปกตจิะใชก้ระบวนการที
แตกต่างไป โดยใหดู้ที
หมวด 6 ที

แสดงไว้ด้านล่าง พงึระลกึไว้ว่าการทดสอบของ ASTM E84 อย่างเดยีวนั 6นไม่เพยีงพอที
จะทําใหโ้ฟม
พลาสตกิเหมาะสมที
จะใชเ้ป็นวสัดุตกแต่งผวิภายในภายใตม้าตรฐานนี6ได ้

a. ขอ้กําหนดของดชันีการลามไฟตาม IBC บทที
 8 (หมวดที
 803.1 และ 803.4) 
หมวดที
 803.1.2.1 ระบุเกณฑก์ารยอมรบัของ มาตรฐาน NFPA สําหรบัวสัดุตกแต่งพื6นผวิผนังหรอื
เพดานดงันี6: 

“เกณฑก์ารยอมรบัสาํหรบั มาตรฐาน NFPA 286: 

1. ที
อตัราปลดปล่อยความรอ้น 40 kW เปลวไฟจะตอ้งไมล่ามถงึเพดาน 
2. เปลวไฟตอ้งไมล่ามไปถงึขอบรมิสุดของตวัอยา่งบรเิวณกําแพงหรอืเพดาน 
3. จะตอ้งไมม่กีารวาบเพลงิตามที
ระบุไวใ้น มาตรฐาน NFPA 286 เกดิขึ6น 
4. อตัราปลดปล่อยความรอ้นสงูสุดตลอดทั 6งการทดสอบตอ้งไมเ่กนิ 800 kW 
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5. ปรมิาณควนัทั 6งหมดที
เกดิขึ6นตลอดการทดสอบตอ้งไมเ่กนิ 1000 m2” 

b. ขอ้กําหนดของดชันีการลามไฟตาม 2012 IRC, หมวดที
 R316.5.10 วสัดุตกแต่งผวิภายใน: 
“โฟมพลาสติกจะได้รบัอนุญาตให้เป็นวสัดุตกแต่งผวิภายในเมื
อได้มกีารรบัรองตามหมวดที
 
R316.6 (การอนุมตัแิบบเฉพาะเจาะจง)” การทดสอบรบัรองพเิศษ (Special Approval test) 
ประกอบดว้ย มาตรฐาน NFPA 286, FM4880, UL 1040 หรอื UL 1715 หรอืการทดสอบดา้น
อคัคเีพลงิที
ตั 6งอยูบ่นองคป์ระกอบในการใชใ้นลําดบัสุดทา้ยตามความเป็นจรงิ (actual end-use 
configuration) “โฟมพลาสติกที
ถูกนําไปใช้เป็นวสัดุตกแต่งผวิภายในจะต้องเป็นไปตาม
ขอ้กําหนดของดชันีการลามไฟและดชันีการเกดิควนัของหมวดที
 R302.9.1 และ R302.9.2” 
FSI < 200 (ชนิด C) และ SDI เท่ากบั 450 หรอืน้อยกว่า 

3.  การรบัรองแบบพิเศษ (IBC หมวดที8 2603.10 และ หมวดที8 803.4) เพื8อแทนวสัดกุั :นความร้อนที8
กาํหนด (2603.4): 

การจะปล่อยใหโ้ฟมไม่ถูกปกปิดและไม่ใชว้สัดุกั 6นความรอ้นที
กําหนดจะต้องมกีารทดสอบการใชใ้นลําดบั
สุดทา้ย (end-use testing) ตาม มาตรฐาน NFPA 286 โดยมเีกณฑก์ารยอมรบัตามที
ระบุไวใ้นหมวดที
 
803.1.2.1 (ดูขอ้ 2a ดา้นบน) เรื
องนี6นําไปใชก้บัทั 6งโฟมพลาสตกิที
ไม่มกีารปกปิดและโฟมพลาสตกิที
ใช้
รว่มกบัวสัดุปิดผวิฉนวนหรอืวสัดุดาดผวิสิ
งทอและไวนิล เช่น ใน site-fabricated stretch system (หมวด
ที
 803.5 – 803.8, 801.8) 

4. เสถียรภาพ (IBC หมวดที8 803.10): 

ผลิตภณัฑ์ที
ใช้ในการตกแต่งพื6นผิวภายในจะต้องไม่หลุดร่อนออกได้โดยง่ายเมื
ออยู่ในอุณหภูมหิ้อง 
200°F (93°C) เป็นเวลาไมต่ํ
ากว่า 30 นาท ี

5.  การนําวสัดุตกแต่งผิวภายในไปใช้กบัชิ:นส่วนโครงสร้างต่างๆ ที8จดัว่าทนไฟ (fire-resistance-
rated structural elements) (2012 IBC, หมวดที8 803.11): 

มขี้อกําหนดเพิ
มเติมหลายข้อสําหรบัวัสดุตกแต่งผิวภายในที
นําไปใช้กับผนัง เพดาน หรือชิ6นส่วน
โครงสรา้งต่างๆ ที
จาํเป็นตอ้งไดร้บัการจดัลาํดบัว่าทนไฟ หรอืเป็นสิ
งก่อสรา้งที
ไมต่ดิไฟ 

6. วสัดตุกแต่งขอบภายใน (2012 IBC ตอนที8 2604.2 2012 IRC ตอนที8 R316.5.9): 

คํานิยามของวสัดุตกแต่งขอบภายในค่อนข้างจะแตกต่างไปจากวสัดุตกแต่งผวิภายใน แต่ก็ได้รบัการ
ปฏบิตัอิยา่งเดยีวกนัทั 6งใน IBC และ IRC 
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• ความหนาแน่นที
น้อยที
สุดของวสัดุตกแต่งขอบคอื 20 pcf (320 kg/m2) 
• ความหนาที
มากที
สุดของวสัดุตกแต่งขอบคอื ½” (12.7 มลิลเิมตร) และความกวา้งที
มากที
สุด

คอื 8” (204 มลิลเิมตร) 
• ปรมิาณวสัดุตกแต่งขอบภายในตอ้งไมเ่กนิ 10% ของพื6นที
ของผนงัหรอืเพดานที
ตดิตั 6งวสัดุ 
• ดชันีการลามไฟจะต้องไม่เกนิ 75 เมื
อไดท้ดสอบตาม ASTM E84 หรอื UL 723 FSI จะต้อง

ไมเ่กนิ 75 ดชันีการเกดิควนัไมถู่กจาํกดั 
ขอ้ยกเวน้:  เมื
อวสัดุตกแต่งขอบภายในถูกนําไปทดสอบเป็นวสัดุตกแต่งผวิภายในตาม มาตรฐาน NFPA 
286 และสอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารยอมรบัในตอนที
 803.1.2.1 กไ็ม่จาํเป็นต้องทดสอบวสัดุนี6เพื
อหาดชันี
การลามไฟตาม ASTM E84 หรอื UL 723 อกี” 

ความเข้าใจผิดและข้อผิดพลาดซึ8งอาจเกิดขึ:นได้ (Possible Misconceptions and Pitfalls) 

มาตรฐาน 2012 International Building Code (2012 IBC) หมวด ที
 807 (ฉนวน) ระบุว่าฉนวนป้องกนั
ความรอ้นและฉนวนกนัเสยีงต้องเป็นไปตามที
ระบุไวใ้นหมวดที
 720 (วสัดุที
ใชเ้ป็นฉนวนกนัความรอ้นและ
เสยีง)  หมวดที
 720 ยงัระบุไวอ้กีดว้ยว่า “ฉนวนโฟมพลาสตกิจะตอ้งเป็นไปตามที
ระบุไวใ้นตอนที
 26” 

2012 IBC ตาราง 803.9 แสดงรายการขอ้กําหนดของการลามไฟของวสัดุตกแต่งเพดานและผนังภายใน
สําหรบัอาคารที
มหีวักระจายนํ6าดบัเพลงิอตัโนมตัิ (sprinklers) และอาคารที
ไม่มหีวักระจายนํ6าดบัเพลงิ
อตัโนมตั ิขอ้กําหนดการลามไฟ ชนิด C บางขอ้ไดถู้กแสดงไวใ้นตาราง และยงัแสดงดว้ยว่าโฟมพลาสตกิ
จะตอ้งเป็น ชนิด B เป็นอยา่งน้อย และเป็นไปตามขอ้กําหนดอื
นๆ ที
ไดส้รปุไวก่้อนหน้านี6 

นอกเหนือไปจากดชันีการลามไฟและดชันีการเกดิควนัตาม ASTM E84 แลว้ ยงัต้องมกีารทดสอบเพิ
มเตมิ
อกีในกรณทีี
จะใชโ้ฟมเป็นวสัดุตกแต่งผวิภายในอกีดว้ย (2012 IBC หมวดที
 2603.10 และ 2604) 

บทสรปุ 

เป็นสิ
งสําคญัสําหรบัผูนํ้าโฟมพลาสตกิไปใช้เป็นวสัดุตกแต่งผวิหรอืตกแต่งขอบภายใน ที
จะต้องจําว่าโฟม
จําเป็นต้องมีวสัดุกั 6นความร้อนหรอืกั 6นการจุดติดไฟ นอกจากจะได้รบัการอนุมตัิจากต้นแบบประมวล
ขอ้บงัคบัอาคารหรอืผู้ที
มอีํานาจตดัสนิใจดงัที
ไดก้ล่าวไว้แล้วในเอกสารนี6 ส่วนประกอบและการใช้งานบาง
ประเภทที
มกีารทดสอบแลว้ว่าเป็นที
ยอมรบัไดอ้าจจะไมต่อ้งใชร้ว่มกบัวสัดุกั 6นความรอ้นหรอืกั 6นการจุดตดิไฟ 
ตรวจสอบฉลากผลติภณัฑ์ว่าผลติภณัฑน์ั 6นทําตามขอ้กําหนดของมาตรฐานเกี
ยวกบัวสัดุตกแต่งขอบหรอื
พื6นผวิ สําหรบัในส่วนของการใช้งานควรตรวจสอบข้อกําหนดของท้องถิ
นกบัมาตรฐานอาคารที
สามารถ
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นํามาปรบัใชไ้ด ้และปรกึษาผูผ้ลติสําหรบัรายละเอยีดเพิ
มเตมิเกี
ยวกบัการทดสอบเฉพาะอย่าง สมรรถภาพ
และรายละเอยีดการยอมรบัมาตรฐานสาํหรบัผลติภณัฑใ์ดๆ หรอืผลติภณัฑห์ลายๆ อยา่งรวมกนั 

ควรทบทวนมาตรฐานอาคารทอ้งถิ
น ตน้แบบประมวลขอ้บงัคบัอาคาร (เช่น IBC หรอื IRC) เจา้หน้าที
ที
ดูแล
ด้านมาตรฐานอคัคเีพลงิ ผู้รบัประกนัภยั ขอ้มูลจําเพาะของผู้ผลติและคําแนะนําการตดิตั 6ง การออกแบบ
ระบบ และลกัษณะการใชง้านอาคาร โดยสามารถดูตวัอย่างไดจ้าก 2012 IBC หมวดที
 803.9 นอกจากนั 6น
การใช้และการเข้าพกัอยู่อาศัยบางประเภทอาจต้องใช้หวักระจายนํ6าดบัเพลงิอตัโนมตัิและ/หรอือุปกรณ์
ตรวจจบัควนั มาช่วยในการป้องกนัภยัดว้ย (2012 IBC หมวดที
 803.9) 

การใชโ้ฟมพอลยิรูเีทนอยา่งไมถู่กตอ้งรว่มกบัวสัดุที
ตดิไฟไดง้่ายในและภายในโครงสรา้งตวัตกึอาจมสี่วนทํา
ใหไ้ฟกระจายไปอยา่งรวดเรว็ ควรใชแ้ละตดิตั 6งโฟมพลาสตกิตามขอ้แนะนําของผูผ้ลติและผูจ้ดัส่งสนิคา้ และ
อา้งองิถงึมาตรฐานตน้แบบอาคารและมาตรฐานอาคารทอ้งถิ
นและรวมไปถงึการพจิารณาของผูร้บัประกนัภยั
ดว้ย 

ขอ้กําหนดเพิ
มเตมิ (2012 IBC หมวดที
 803.11) อาจนํามาประยุกต์ใชเ้มื
อโฟมพลาสตกิถูกนํามาใชภ้ายใน
สิ
งปลูกสร้างที
จดัเป็นสิ
งปลูกสร้างที
ทนไฟและ/หรือไม่สามารถติดไฟ ยกตัวอย่างเช่น มาตรฐานอาจ
กําหนดให้มกีารรวมบล็อกสําหรบัป้องกนัไฟลาม (fire block) ไว้ในการออกแบบส่วนของเพดานของ
คลงัสนิค้าขนาดใหญ่ ระหว่างพื6นของอาคารที
มหีลายชั 6น ในบรเิวณของบางพื6นที
ที
ถูกปิดบงั และในส่วนที

ทะลุเขา้ไปในร่องหรอืพื6นที
ใชว้างท่อนํ6า (pipe chase) และปล่องระบายอากาศ (ventilation shaft) และควร
คน้หาขอ้มลูจากมาตรฐานตน้แบบอาคารและมาตรฐานอาคารทอ้งถิ
นสําหรบัขอ้กําหนดเฉพาะทางต่างๆ 
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รายละเอียดเพิ8มเติม 

• International Code Council - www.iccsafe.org  
• ASTM International - www.astm.org  
• FM Global - www.fmglobal.com  
• Underwriters Laboratories, Inc. - www.ul.com  
• National Fire Protection Association - www.nfpa.org  
• Spray Polyurethane Foam Alliance – www.sprayfoam.org  
• Polyurethane Foam Association – www.pfa.org  
• Center for the Polyurethanes Industry www.polyurethane.org  

Reference: 

• 1 International Code Council. 2012 International Building Code (IBC). 

• 2 International Code Council. 2012 International Residential Code (IRC). 

• 3 Polyurethane Foam Association (PFA) www.pfa.org. 

• 4ASTM International. ASTM E84, “Standard Test Method Standard Test Method for Surface 
Burning Characteristics of Building Materials” 

• 5Underwriter Laboratories. UL 723, “ Test for Surface Burning Characteristics of Building 
Materials” 

• 6NFPA 275, “Standard Method of Fire Tests for the Evaluation of Thermal Barriers Used 
Over Foam Plastic Insulation” 

• 7ASTM International. ASTM E119, “Standard Test Methods for Fire Tests of Building 

• Construction and Materials” 

• 8NFPA 286: “Standard Methods of Fire Tests for Evaluating Contribution of Wall and Ceiling 
Interior Finish to Room Fire Growth” 

• 9FM Global. ANSI-FM 4880: “American National Standard for Evaluating (A) Insulated Wall 
or Wall and Roof/Ceiling Assemblies; (B) Plastic Interior Finish Materials; (C) Plastic 



คาํแนะนําเกี
ยวกบัขอ้กาํหนดของ Flammability Code สาํหรบัโพลยีรูเิทนโฟมเพื
อใชส้าํหรบัเป็นวสัดุตกแต่งผวิภายในหรอืตกแต่งขอบ 

 

                                                                                       AX-431-2012 12 

Exterior Building Panels; (D) Wall/Ceiling Coating Systems; and (E) Interior or Exterior 
Finish Systems” 

• 10Underwriter Laboratories. UL 1040 – Safety Fire Test of Insulated Wall Construction  

• 11Underwriter Laboratories. UL 1715 – Fire Test of Interior Finish Material 

• 12International Code Council Evaluation Service (ICC-ES), www.icc-es.org  

หมายเหตุเกี8ยวกบัการทดสอบ: การทดสอบในหอ้งปฏบิตักิาร (laboratory test) และการจดัลําดบัแบบ
ตวัเลข (numerical rating) ที
ได้จากการทดสอบเหล่านี6เป็นวธิทีั 
วไปที
มอียู่ในปจัจุบนั เพื
อเปรยีบเทยีบ
คุณลกัษณะด้านการตดิไฟไดง้่ายที
มนีัยยะสําคญัของพลาสตกิ วสัดุและส่วนประกอบต่างๆ ที
ใชใ้นสิ
งปลูก
สร้าง การทดสอบและการจดัลําดบัเหล่านี6ยงัถูกใช้ในการส่งต่อข้อมูลนี6ไปยงักลุ่มผู้บรโิภคที
มคีวามรู้ แต่
อย่างไรก็ตาม การทดสอบและการจดัลําดบัก็ใช้ได้เพยีงแค่เป็นการตรวจวดัประสิทธิภาพของวสัดุและ
ส่วนประกอบเหล่านี6ภายใต้เงื
อนไขการควบคุมเฉพาะทาง แต่ไม่ไดส้ะท้อนให้เหน็อนัตรายหากเกดิอคัคภียั
จรงิๆ และอาจจําเป็นต้องมกีารทดลองมากกว่าหนึ
งครั 6งก่อนที
วสัดุถงึจะมคีุณสมบตัเิพยีงพอที
จะนําไปใช้
อยา่งที
ตอ้งการ และควรมกีารปรกึษาเจา้หน้าที
ผูม้อีํานาจตดัสนิใจดว้ย 

ตพีมิพเ์มื
อวนัที
 30 เมษายน 2555 เอกสารนี6อาจมกีารปรบัปรงุ สําหรบัฉบบัล่าสุดของเอกสารนี6 โปรดดูไดท้ี
 
www.polyurethane.org 

 

 


