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บทนํา 

ฉนวนโฟมพอลยิรูเีทน ชนดิแข็ง มกีาร ใชง้าน อยา่งกวา้งขวาง ในอาคารบา้นเรอืน เพือ่ความสะดวก สบาย 
ในการอยูอ่าศัย และประหยัดพลงังาน เนือ่งจาก ฉนวนโฟมพอลยิรูเีทน เป็นหนึง่ใน วัสด ุทีม่ ีคณุสมบตั ิเป็น
เลศิ ดา้นความเป็นฉนวนความรอ้น  มคีวามแข็งแรง คงทน เหมาะสมในการใชใ้นงาน กอ่สรา้ง หรอื ซอ่ม
สรา้ง อาคาร บา้นเรอืนตา่งๆ  

อยา่งไรก็ด ีเพือ่เป็นการป้องกนั เพลงิทีอ่าจเกดิขึน้ ได ้กบั  ฉนวนโฟมพอลยิรูเีทน จงึตอ้ง มกีารปฏบิตั ิการ
นํา ไปใชง้าน การออกแบบ อาคาร และ การเลอืก ชนดิ ของฉนวนโฟมพอลยิรูเีทน ทีเ่หมาะสม อนึง่  สาร
พอลยิรูเีทนจัดเป็น สาร อนิทรยี ์ประเภท หนึง่ 1 ทีย่อ่มจะตดิไฟได ้แต ่สามารถใชส้ารเตมิแตง่ และ ผสม
สตูรการผลติ เพือ่หน่วง การลามไฟ หรอื ทําให ้ยาก ตอ่ การตดิไฟ  สตูรการผลติ เป็น เทคโนโลยี ่เฉพาะ 
ของแตล่ะ บรษัิทผูผ้ลติ 

ในปัจจบุนัมคีวามเขา้ใจทีค่ลาดเคลือ่น เกีย่วกบัสมบตัขิอง โฟมพอลยิรูเีทน โดยเฉพาะ ในดา้นความปลอค
ภัย จากอคัคภีัย เพือ่เป็นการเผยแพรค่วามรู ้เชงิวชิาการทีถ่กูตอ้ง สามารถ อา้งองิ จากขอ้มลู ทางวทิยาสตร ์ 
และเพือ่ความปลอดภัย ในการใชง้าน  ฉนวนโฟมพอลยิรูเีทน ทางกลุม่ฯ จึง่ได ้จัดทําบทความ นี ้เผยแพร ่
ตอ่ สาธารณะ 

หมายเหต ุ1 )  สารอนิทรยีค์อื สารทีม่อีงคป์ระกอบ ของธาต ุคารบ์อน และ ไฮโดรเจน ในโครงสรา้งโมเลกลุ ตัวอยา่ง
ของสารอนิทรยี ์เชน่ ไม ้พลาสตกิ ขนสตัว ์พอลสิไตรลนีโฟม (EPS) เพชร ถา่น กาซมเีทน  ยางสงัเคราะห ์EPDM และ 
น้ํามัน เป็นตน้ 

 

  



หัวขอ้เรือ่ง 

1. โฟมพอลยิรูเีทน ( PUR) และ โฟมพอลไิอโซไซยานูเรต (PIR) คอื อะไร 
2. ประโยชนข์อง ฉนวนโฟมพอลยิรูเีทน ชนดิแข็ง ในงานกอ่สรา้ง  
3. โฟมพอลยิรูเีทน/โฟมพอลไิอโซไซยานูเรต ตดิไฟหรอืไม ่
4. ระหวา่งการไหม ้PUR มสีารพษิ เกดิขึน้หรอืไม ่
5. โฟมพอลยิรูเีทน/โฟมพอลไิอโซไซยานูเรต สามารถ ใชไ้ดอ้ยา่งปลอดภัย อยา่งไร 
6. กรณีศกึษา จากการเกดิเพลงิไหม ้ในประเทศจนี  

 

1) โฟมพอลยิรูเีทน อะไร 

พอลยิรูเีทน คอืหนึง่ในวสัด ุทีม่คีวามหลากหลายมากทีส่ดุในปัจจบุนันี ้อาจเป็น โฟมนิม่ ในเฟอรน์เิจอร ์
จนถงึเป็นฉนวนโฟมแข็งในผนัง และหลงัคา หรอืเป็นวัสดเุทอรโ์มพลาสตกิ สําหรับออุปุกรณ์การแพทย ์เป็น
พืน้รองเทา้ , วสัดเุคลอืบผวิ, กาว, ซลี, พืน้ยางสงัเคราะห ์และวสัดตุกแตง่ภายในรถยนตร ์ 

พอลยิรูเีทน เป็น โพลเิมอรอ์นิทรยี ์ทีค่ดิคน้ในประเทศเยอรมันน ีในยคุ 1960s มสีมบตัอิยูร่ะหวา่ง ยาง และ
พลาสตกิ คณุสมบัตเิดน่ คอื เป็นฉนวนกนัความรอ้น, ดดูซบัเสยีง, คงทนตอ่สภาพแวดลอ้ม, ทนน้ํามัน, 
ยดืหยุน่ ตามการออกแบบสตูรการผลติ  

พอลยิรูเีทนเกดิจากปฎกิริยิาเคม ีของสารหลกัสองชนดิ คอื พอลอิอล และ ไดไอโซไซยาเนต ในสารเรง่
ปฎกิริยิา และสารเตมิแตง่ทีเ่หมาะสม  

เนือ่งจากความหลากหลาย ของชนดิสารหลกัทีใ่ช ้พอลยิรูเีทน จงึมคีณุสมบตัทิีห่ลากหลายและกวา้งขวาง
มาก สามารถผลติไดค้ณุลกัษณะตามความตอ้งการใชง้านแตล่ะอยา่ง  

 

ภาพแสดงสตูรการผลติ โฟมแข็งแบบฉดีพ่น (SPF) – ซึง่เป็นฉนวนโฟม PUR แข็งประเภทหนึง่ 

พอลยิรูเีทน สว่นใหญเ่ป็น พลาสตกิชนดิ เทอรโ์มเซตติง้ ซึง่มสีมบัต ิไมห่ลอมเหลว เสยีรปู เมือ่มี
อณุหภมู ิสงู เหมอืนพลาสตกิ ชนดิเทอรโ์มพลาสตกิ  

 

 

 



โฟมพอลยิรูเีทน คอื การผลติ พอลยิรูเีทน ทีม่กีารใชส้ารพองตวัรว่มในการทําปฏกิริยิา ระหวา่งพอลิ
ออล และไดไอโซยาเนต โดยจะเกดิการขยายตวั 20 – 100 เทา่ เกดิเป็นวัสด ุทีม่ลีกัษณะ โครงสรา้งเซลส ์
มทีัง้ชนดิ ทีเ่ป็นเซลส ์ปิด, เซลสเ์ปิด   หรอืเซลส ์กึง่ปิด กึง่เปิด  

โฟมชนดิเซลสปิ์ด จะยอมใหไ้อสารซมึผา่นไดน้อ้ยกวา่เซลสแ์บบเปิด  ดงันัน้กรณีทีเ่ลอืกใชโ้ฟม
แข็ง แบบเซลสเ์ปิด จงึตอ้งมกีารใชแ้ผน่ Vapor barrier ดว้ย  

 

สําหรับงานดา้นฉนวนความรอ้น มักจะเลอืกโฟม พอลยิรูเีทน ชนดิทีม่เีซลสปิ์ดสงู (>90%)เพือ่
ประสทิธภิาพ การเป็นฉนวน ความรอ้นของวสัด ุ 

 

หมายเหต ุ2 ) คา่การลามไฟ และ คา่การเกดิควัน ตามมาตรฐาน ASTM E84ขึน้กบัสตูรการผลติ การตดิตัง้ในการ
ทดสอบ  

 อา้งองิ การเอกสารการสมัมนา ของกลุม่ อตุสาหกรรมพอลยิรูเีทน วันที ่3 กมุภาพันธ ์2555 ที ่วสท. หัวขอ้
เรือ่ง spray polyurethane foam (SPF) for building insulation  



 

 

 

โฟมพอลยิรูเีทน แตกตา่งจากโฟมพอลไิอโซไซยานูเรต  อยา่งไร  

พอลไิอโซไซยานูเรต จะมโีครงสรา้งวงแหวนของไอโซไซยานูเรต สามารปรับปรงุการทนตอ่ความ
รอ้น และเปลวไฟ ของ พอลยิรูเีทนโฟมได ้

การเกดิวงแหวน ไอโซไซยานูเรต ทําไดจ้ากการใชส้ารหลัก ไดไอโซไซยานูเรต จํานวนเกนิพอ กบั 
พอลอิอล โดยใชส้ารเรง่ปฎกิริยิา ชนดิพเิศษ 

โครงสรา้งวงแหวนไอโซไซยานูเรตนี ้มักจะเปราะ ยากตอ่การใชง้านถงึแมจ้ะทนตอ่การเผาไหม ้ 
ดงันัน้ โฟมทีนํ่าไปใชง้าน จงึมักเป็นโฟมแบบผสม ระหวา่งโครงสรา้งยรูเีทน กบัไอโซไซยานูเรต แตเ่รยีกวา่
โฟมพอลไิอโซไซยานูเรต หรอื โฟม PIR แสดงโครงสรา้งตามแผนภาพตอ่ไปนี ้ 

  

 

โฟมพอลยิรูเีทน โฟม PUR Foam และ โฟมพอลไิอโซไซยานูเรต โฟม PIR Foam มลีักษณะ
ภายนอกทีค่ลา้ยคลงึกนัมาก 

 



 

 

คณุสมบตักิารทนความรอ้น ของ โฟม PUR เปรยีบเทยีบกบัโฟม PIR 

โฟม PIR มคีณุสมบัตทินความรอ้นไดด้ ีเนือ่งจาก อณุหภมูสิลายตัว อยูท่ี ่400° C ขณะที ่ โฟม PUR จะอยู่
ที ่230-250 ° C ดัง้นัน้ โฟมPIR สามารถทีจ่ะใชง้านทีอ่ณุหภมู ิ150 °C ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ขณะลกุไหม ้PIR 
จะเกดิผวิดําเกรยีม ( Char) มากกวา่ โฟม PUR ผวิเกรยีมนีจ้ะชว่ยป้องกนั กา๊ซ ออกซเิจนสมัผัส เนือ้โฟมที ่
อยูด่า้นใน ซึง่เป็นการป้องกนัไฟลาม 

 

 

 

 

 

 

2) ประโยชนข์องฉนวนโฟม PUR / PIR ชนดิแข็งในงานกอ่สรา้ง  

รปูดา้นลา่งแสดง การตดิตัง้ฉนวนโฟมแข็ง ในลกัษณะทีแ่ตกตา่งกนั  



 

 

ตารางเปรยีบเทยีบ คณุสมบัตริะหวา่งฉนวนกนัความรอ้นชนดิตา่งๆ  

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบติั ของฉนวนความร้อน ต่างชนิด 

วสัดุ ความหนาแน่น การนาํความร้อน ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย 
  (กก./ลบ.ม) (มล.วตัต/์มล.เควนิ)     

ใยแกว้ 16-48 35-50 นํ้าหนกัเบา  ดูดความช้ืน 
แผน่ใยแกว้ 60-180 35-45 ราคาถกู   
          

แผน่ใยหิน 100-150 35-45 ราคาถกู นํ้าหนกัมาก ไม่แขง็แรง

          

โฟมPUR/PIR 25-35 22-26 
กนัความร้อนดี แขง็แรง แบบฉีดพน่ สามารถติดตั้ง 

ขณะ ก่อสร้าง 
ติดไฟได ้แต่สามารถใช้
สารหน่วงการติดไฟ 

          
ใยกระดาษ 25-55 30-40 ไม่นิยม ทาํงานยาก 
          

อา้งองิ การเอกสารการสมัมนา ของกลุม่ อตุสาหกรรมพอลยิรูเีทน วันที ่3 กมุภาพันธ ์2555 ที ่วสท. หัวขอ้
เรือ่ง overview of polyurethane foam and regulation in construction 



จากตารางดา้นบน คา่ความเป็นฉนวน กนัความรอ้นของ โฟม PUR/PIR จะมคีา่ดทีีส่ดุ ซึง่ขอ้ดขีอ้ดอ้ยของ
ฉนวนความรอ้นแตล่ะชนดิจะแตกตา่งกนั ดงัแสดงในตาราง ดา้นบนนี ้

ตารางตอ่ไปนี ้แสดง คณุสมบตั ิเปรยีบเทยีบระหวา่งฉนวน กนัความรอ้นอืน่ๆ 

 

อา้งองิ การเอกสารการสมัมนา ของกลุม่ อตุสาหกรรมพอลยิรูเีทน วันที ่3 กมุภาพันธ ์2555 ที ่วสท. หัวขอ้เรือ่ง spray 
polyurethane foam (SPF) for building insulation 

สรปุสาเหตกุารเลอืกใชโ้ฟมฉนวนชนดิแข็ง PUR/PIR คอื 

ก) ประหยดัพลงังาน ไฟฟ้า ทีใ่ชใ้นเครือ่งปรับอากาศ จากคา่การนําความรอ้นตํา่ เหมาะกบั
การนําเป็นฉนวนกนัความรอ้น  

ข) ใหป้ระโยชนก์บัโครงสรา้งเนือ่งจากมคีวามแข็งแรง  
ค) น้ําหนักเบา มน้ํีาหนัก 1/20 ของน้ําหนักน้ํา 
ง) ฉดีพน่ฉนวนโฟมได ้ขณะทําการกอ่สรา้ง Spray Foam (SPF)  
จ) ไอสารซมึผา่นยาก ในกรณีโฟมแบบเซลสปิ์ด ไมต่อ้งใชแ้ผน่กนัไอน้ํา (Damp – Proof 

membrane) ซึง่อาจฉกีขาดไดข้ณะตดิตัง้ 
ฉ) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดอาคารตอ้งเลอืกเกรดโฟมตามขอ้กําหนด วัสดอุาคาร ซึง่

การเลอืกโฟม PIR จะมคีวามทนไฟมากกวา่ โฟม PUR และ ใหใ้ชว้สัดปิุดผวิหนา้โฟมที่
ไมต่ดิไฟ 

 

 

 



3) 

 

 

โฟมพอลยิู
ตอ้ง

สตัว ์กระดาษ
โฟมPUR / P

โฟม
Standard) 
 B1 
 B2 
 B3 
จะมสีารหน่ว
 มาต
การยากทีจ่ะ
รายละเอยีด 
DIN 4102 (
calorimeter
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การทดสอบ DIN 4102 ดงักลา่ว เป็นหนึง่ใน การทดสอบขนาดเล็ก เพือ่จําแนก เกรดวสัด ุอยา่งไรก็ตาม ใน
งานกอ่สรา้ง อาคารจะประเมณิการทนไฟ โดยวดัชัว่โมงทีโ่ครงสรา้งนัน้ทนตอ่การเผาไหม ้ 

เชน่มาตรฐาน ISO – 834 Fire proof test ในตาราง ดา้นลา่งนี ้

ชนดิโครงสรา้ง ลักษณะ สเป็ค(Specification) 
ทนไฟ โครงสรา้งปลอดภัย ไมล่ามไฟ ทนไฟมากกวา่ 1ชัว่โมง 

 
กึง่ทนไฟ                       ไมล่ามไฟ ทนไฟมากกวา่ 45 นาท ี

 
ป้องกนัไฟ กัน้ไฟลามจากโครงสรา้งใกลเ้คยีงได ้

นาน 30 นาท ี
 

ทนไฟมากกวา่ 30 นาท ี

กึง่ป้องกนัไฟ กัน้ไฟลามจากโครงสรา้งใกลเ้คยีงได ้
นาน 20 นาท ี
 

ทนไฟมากกวา่ 20 นาท ี

 

โครงสรา้งมาตรฐานของอาคารจะเป็นแบบใด ขึน้อยูก่บัชนดิการใชง้านอาคาร และความสงูของชัน้อาคาร 
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ตารางแสดงความเขม้ขน้ของสารทีไ่ดก้ารการทดสอบการเผาไหม ้ของวัสด ุตา่งๆ (หน่วย มล.กรัม/กรัม) 

อา้งองิ เอกสารหมายเลข 1) JUII Q & A on Fire and Fire Prevention of Rigid Polyurethane Foam document 
by Japan Urethane Industries Institute (JUII) 
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5) ฉนวนโฟม PUR / PIR สามารถใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยัอยา่งไร  

เกณฑก์ารพจิารณาเพือ่ความปลอดภัย อาคาร มไิดพ้จิารณาแตเ่ฉพาะ “เกรดไฟ” ของวสัด ุฉนวนโฟม
เทา่นัน้ ตอ้งมกีารบรหิารจัดการ การใชวั้สด ุตลอดจนออกแบบ อาคาร การใชง้านอาคาร และการจัดการ
สถานทีก่อ่สรา้งแบบองคร์วม ไมใ่ชเ่ป็นวธิกีารแบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้  ดงัแสดงในแผนภาพ ดา้นลา่ง  

 

1 มกีารบรหิารจัดการความปลอดภัย ระหวา่งการกอ่สรา้ง (site fire safety management) 

 เชน่ การระวงัประกายไฟ จาก อปุกรณ์ไฟฟ้า มกีารใช ้สายดนิ การกําจัด กองเศษวสัดทุีต่ดิไฟ หรอื
คลมุผวิ ป้องกนัการตดิไฟ  ใชว้สัดใุนการกอ่สรา้งเชน่น่ังรา้น และตาขา่ยไนลอน ทีห่น่วงการลามไฟ หรอืตดิ
ไฟยาก มมีาตรการ ป้องกนัเพลงิจาก งาน hot work เป็นตน้ 

2 ปฎบิตัติาม มาตรฐาน ขอ้บงัคบัของอาคารและวสัดอุาคาร (Building fire codes and regulation) 
 ซึง่แตกตา่งกนั ในแตล่ะประเทศ อนึง่ ในประเทศไทย ยงัอยูใ่นขัน้ตอน จัดเตรยีม รา่งมาตรฐาน 
ขา้งตน้ 

3 มกีารทดสอบการเผาไหมข้นาดเล็ก เพือ่ใชเ้กรดวัสดทุีถ่กูตอ้งตามมาตรฐานวสัดอุาคาร เขน่ ASTM 
E84, DIN 4102  

4 มกีารทดสอบการเผาไหมแ้บบใชโ้ครงสรา้งขนาดใหญ ่ซึง่จําลองระบบโครงสรา้งและวสัดจุรงิของ
อาคารเพือ่พจิารณา บรรทดัฐาน ของโครงสรา้ง ตอ่การเกดิไฟ   

ภาพดา้นลา่ง เป็นตวัอยา่งการทดสอบ ในประเทศจนี  
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6) กรณีศกีษาการเกดิเพลงิไหม ้ในประเทศจนี 

สถติกิารเกดิเพลงิไหมท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัโฟมพอลเิมอร ์ในประเทศจนี ตามรปูกราฟดา้นลา่ง พบวา่ใน 70 ครัง้ 
มากวา่ 60 ครัง้ เกดิขึน้ระหวา่งการกอ่สรา้ง  

 

สาเหตหุลกัของ เพลงิ ทีเ่กดิขณะกอ่สรา้งเนือ่งสาเหต ุดงัตอ่ไปนี ้

• ไมม่กีารปิดผวิโฟม แกไ้ขไดโ้ดยหลกีเลีย่งการเปลอืยผวิโฟมทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง 
• ไมม่กีารควบคมุการทํางาน Hot work ซึง่ ตอ้งใหป้ฎบิตัติามขัน้ตอนการทํางาน Hot work  
• ดําเนนิการตดิตัง้ฉนวนโฟม ทําขณะเดยีวกนักบัการทํางาน Hot work โดยผูรั้บเหมา คนละราย 

แกไ้ขไดโ้ดยจัดใหม้ผีูเ้ฝ้าระวงัความปลอดภยั และ ผูค้วบคมุงาน เพือ่ประสานงาน ความปลอดภัย 
• สถานทีก่อ่สรา้งที ่รกรงุรัง ตอ้ง แกไ้ขโดย ทําความสะอาด และ กําจัดฝุ่ นกองโฟม และวัสดอุืน่ ที่

สามารถตดิไฟไดอ้อกจากบรเิวณกอ่สรา้งทนัท ี 
• ประกายไฟจากอปุกรณ์ ไฟฟ้า แกไ้ขโดยตอ่สายดนิ 
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• การจัดเก็บวสัด ุทีอ่าจเป็นแหลง่เชือ้เพลงิ ตอ้งมกีารคลมุผวิป้องกนัไฟ และมกีารบรหิารการจัดการ 
สถานทีก่อ่สรา้ง เพือ่ความปลอดภยัโดยเขม้งวด  

 

บทสรปุ  

ฉนวนโฟม PUR / PIR ชนดิแข็ง เป็นวสัด ุทีม่คีณุประโยชนต์อ่การอาคารบา้นเรอืน เนือ่งจาก เป็นหนึง่ใน
วสัด ุทีม่คีณุสมบตัดิเีลศิ ในการเป็นฉนวนกนัความรอ้น  โฟม PUR/PIR ชนดิทีม่เีซลสปิ์ด สามารถกนัการซมึ
ไอน้ํา และมคีวามแข็งแรงคงทน  

เมือ่มกีารเลอืกใชเ้กรดทีเ่หมาะสม และคํานงึถงึความปลอดภัย ทัง้ระบบผนัง หรอื ฝ้าเพดาน มกีารทดสอบที่
ไดม้าตรฐาน  และคํานงึ ถงึการบรหิารจัดการแบบ องคร์วม ฉนวนโฟม PUR/PIR สามารถใชง้านไดอ้ยา่ง 
ปลอดภยั และ ชว่ยประหยัดพลงังาน  ลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ซึง่เป็นสาเหต ุของโลกรอ้นได ้ 

 

บทสง่ทา้ย 

ประวตัโิดยยอ่ ของกลุม่อตุสาหกรรม พอลยิรูเีทน Polyurethane Industry (“PUI”) 

กลุม่อตุสาหกรรมยอ่ย พอลยิรูเีทน  กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี พ.ศ 2553 ภายใตก้ลุม่อตุสาหกรรมเคม ีสภา
อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย โดยบรษัิทชัน้นําในอตุสาหกรรมพอลยิรูเีทน ในปัจจบุนัมสีมาชกิ ทัง้หมด 13 
บรษัิท 

 กลุม่ ฯ มวีตัถปุระสงค ์ทีจ่ะเผยแพรค่วามรู ้ทีถ่กูตอ้งของ พอลยิรูเีทน ตอ่สาธารณะ สนับสนุนการใชง้านของ
วสัดพุอลยิรูเีทน เพือ่การประหยดัพลงังาน สนับสนุนการรา่งมาตรฐาน พัฒนากฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง กบั พอลยิู
รเีทน และการจัดการอยา่งมคีวามรับผดิชอบ (Responsible Care) เพือ่ความยั่งยนืของอตุสาหกรรม พอลยิรูี
เทน 
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