
ฉนวนกันความร้อนสาํหรับงานหลงัคา 

   

1. ความต้องการทั�วไป  
1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที�มคีณุภาพ แรงงานที�มีฝีมอื และความชํานาญ มีระบบควบคมุคณุภาพที�ดี ในการตดิตั (ง
ฉนวนตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ  
1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องส่งตวัอย่างพร้อมรายละเอียด และขั (นตอนการติดตั (งฉนวน เช่น แผ่นฉนวน พร้อมอปุกรณ์ต่างๆ ให้ผู้
ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัก่ิอนการสั�งซื (อ  
1.3 ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา Shop Drawing เพื�อให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตั (ง ดงันี (  

1.3.1   แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดั ของหลงัคา ที�แสดงแนวและระยะ ที�ต้องติดฉนวน ให้ครบถ้วนทกุระบบ  
1.3.2   แบบขยายรูปตดัของผนงัและหลงัคาที�มกีารติดตั (งฉนวน  

 
2. ผลติภณัฑ์ 
2.1 ฉนวนกนัความร้อนเอสซีจี สําหรับหลงัคา รุ่น FSO–G เนื (อฉนวนใยแก้วสีเขียวใส่สาร HydroProtecTM  ลดการอุ้มนํ (า แบบ
ม้วน ปิดผิว 1 ด้านด้วยอลมิูเนียมฟอยล์ชนิดเสริมแรง 3 ทาง ความหนาแน่น [16], [24], [32], [48] กก/ลบ.ม. หนา [25], [50], 
[75] มม. กําหนดค่าการนําความร้อน (k-Value) ไม่เกิน [0.038], [0.035], [0.033], [0.032]  W/m.K  ผลติตามมาตรฐาน 
มอก.486/2527  ได้รับฉลากเขียวจากสถาบนัสิ�งแวดล้อมไทย, ได้รับฉลากประสทิธิภาพสงูเบอร์ 5 จากกรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน และได้รับฉลาก SCG Eco Value ให้ใช้ของ [ตราเอสซจีี ผลติและจดัจําหน่ายโดยบริษัท สยามไฟ
เบอร์กลาส จํากดั ในกลุม่ธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง] หรือ [……………] หรือ [……………] หรือเทียบเท่า 
 
2.2 ฉนวนกนัความร้อนเอสซีจี สาํหรับหลงัคา รุ่น CRB–G เนื (อฉนวนใยแก้วสีเขียวใส่สาร HydroProtecTM ลดการอุ้มนํ (า แบบ
ม้วน ปิดผิว 2 ด้านด้วยอลมิูเนียมฟอยล์ชนิดเสริมแรง 3 ทาง ความหนาแน่น [16], [24], [32], [48] กก/ลบ.ม. หนา [25], [50], 
[75] มม. กําหนดค่าการนําความร้อน (k-Value) ไม่เกิน [0.038], [0.035], [0.033], [0.032]  W/m.K  ผลติตามมาตรฐาน 
มอก.486/2527  ได้รับฉลากเขียวจากสถาบนัสิ�งแวดล้อมไทย, ได้รับฉลากประสทิธิภาพสงูเบอร์ 5 จากกรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน และได้รับฉลาก SCG Eco Value ให้ใช้ของ [ตราเอสซจีี ผลติและจดัจําหน่ายโดยบริษัท สยามไฟ
เบอร์กลาส จํากดั ในกลุม่ธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง] หรือ [……………] หรือ [……………] หรือเทียบเท่า 
 
2.3 ฉนวนกันความร้อนเอสซีจี สําหรับหลงัคา รุ่น SUPER COOL–G เนื (อฉนวนใยแก้วสีเขียวใส่สาร HydroProtecTM ลดการ
อุ้มนํ (า แบบม้วน หุ้มรอบด้านด้วยอลมิูเนียมฟอยล์ชนิดเสริมแรง 3 ทาง ความหนาแน่น [16], [24], [32], [48] กก/ลบ.ม. หนา 
[25], [50], [75] มม. กําหนดค่าการนําความร้อน (k-Value) ไม่เกิน [0.038], [0.035], [0.033], [0.032]  W/m.K  ผลติตาม
มาตรฐาน มอก.486/2527  ได้รับฉลากเขียวจากสถาบนัสิ�งแวดล้อมไทย, ได้รับฉลากประสทิธิภาพสงูเบอร์ 5 จากกรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน และได้รับฉลาก SCG Eco Value ให้ใช้ของ [ตราเอสซีจี ผลิตและจัดจําหน่ายโดยบริษัท 



สยามไฟเบอร์กลาส จํากัด ในกลุม่ธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง] หรือ [……………] หรือ [……………] หรือ
เทียบเทา่ 
 
2.4 ฉนวนกันความร้อนเอสซีจี สําหรับงานทั�วไป รุ่น UBB–G เนื (อฉนวนใยแก้วสีเขียวใส่สาร HydroProtecTM ลดการอุ้มนํ (า 
แบบม้วนเปลอืย  ความหนาแนน่ [16], [24], [32], [48] กก/ลบ.ม. หนา [25], [50], [75] มม. กําหนดค่าการนําความร้อน (k-
Value) ไม่เกิน [0.038], [0.035], [0.033], [0.032]  W/m.K  ผลิตตามมาตรฐาน มอก.486/2527  ได้รับฉลากเขียวจากสถาบนั
สิ�งแวดล้อมไทย, ได้รับฉลากประสิทธิภาพสงูเบอร์ 5 จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน และได้รับฉลาก 
SCG Eco Value     ให้ใช้ของ   [ ตราเอสซจีี ผลิตและจดัจําหน่ายโดย บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จํากดั   ในกลุม่ธุรกิจเอสซีจี 
ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง] หรือ [……………] หรือ [……………] หรือเทียบเท่า 
 
2.5 ฉนวนกนัความร้อนเอสซีจี สาํหรับงานทั�วไป รุ่น UB–G เนื (อฉนวนใยแก้วสเีขียวใส่สาร HydroProtecTM ลดการอุ้มนํ (า แบบ
แผ่นเปลือย ความหนาแน่น [32] ,[48] กก/ลบ.ม. หนา [25], [50], [75] มม. กําหนดค่าการนําความร้อน (k-Value) ไม่เกิน 
[0.033] , [0.032]  W/m.K  ผลติตามมาตรฐาน มอก.486/2527  ได้รับฉลากเขียวจากสถาบนัสิ�งแวดล้อมไทย, ได้รับฉลาก
ประสทิธิภาพสงูเบอร์ 5 จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน และได้รับฉลาก SCG Eco Value ให้ใช้ของ  
[ตราเอสซจีี ผลิตและจดัจําหน่ายโดย บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จํากัด ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง] หรือ 
[……………] หรือ [……………] หรือเทียบเท่า 
 
3. การดาํเนินการ  
3.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาและทาํการติดตั (งฉนวนกนัความร้อนบริเวณหลงัคาทั (งหมด โดยให้ใช้ฉนวนใยแก้วกันความร้อน ตาม
รายละเอียดของวสัดทุี�ระบ ุโดยจะต้องปฏิบตัติามคาํแนะนาํของบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 
3.2 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง และประสานงานกับผู้ ติดตั (งเพื�อกําหนดตําแหน่งของงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศ และระบบอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบังานหลงัคา เพื�อให้งานฉนวนติดตั (งได้อย่างเรียบร้อยสวยงาม  
3.3 ก่อนปฏบิตัิงานบริเวณที�มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ต้องมั�นใจว่าไม่มีกระแสไฟรั�วและทําการตดัไฟก่อนทกุครั (ง 
 
4. การตดิตั &งวัสดกัุนความร้อน 
 
4.1 วิธีการตดิตั &งโดยการเชื�อมตะแกรงเหลก็บนแป ปูฉนวนขวางแปสาํหรับหลังคาเมทัลชีท (สร้างใหม่) 

4.1.1สํารวจพื (นที�ทํางาน วดัขนาดความกว้าง ความยาวช่องแป และเตรียมอปุกรณ์ให้พร้อม 
4.1.2 ตดั Wire mesh ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 4 มม. ให้ได้ตามขนาดของความกว้างช่องแป ใช้เชือกดึงขึ (นไปบน
หลงัคา 
4.1.3 เชื�อม Wire mesh ให้ตดิกบัด้านบนของแป ต้องเชื�อม Wire mesh ทกุเส้นติดกบัแป ขนาดช่อง 20 x 20 ซม. 
4.1.4 ดงึให้ตงึเพื�อความสวยงาม ตรวจเช็คความแนน่หนาทกุครั (งหลงัเชื�อม 
4.1.5 วางม้วนลงบน Wire mesh ตรงบริเวณที�จะปฉูนวนโดยเริ�มปบูริเวณริมหลงัคา เข้ามากลางหลงัคา 



4.1.6 กลิ (งฉนวนให้สดุความยาวของหลงัคาทกุช่องจนเต็มพื (นที� จากนั (นจดัแตง่ฉนวนให้ตงึและตรงแนว 
4.1.7 ติดตั (งวัสดมุงุหลงัคา ตามวิธีของผู้ผลิตของวสัดนุั (นๆ โดยให้อุปกรณ์ยึดวสัดมุงุหลงัคาติดกับแปโดยให้กดทับ 
Wire mesh และฉนวนกนัความร้อนซึ�งอยู่ด้านลา่ง 
 

4.2 วิธีการตดิตั &งโดยการเชื�อมตะแกรงเหลก็ใต้แป ปูฉนวนในช่องแปหลังคาสาํหรับเมทัลชีท, ไฟเบอร์ซเีมนต์ 
4.2.1 สาํรวจพื (นที�ทํางาน วดัขนาดความกว้าง ความยาวช่องแป และเตรียมอปุกรณ์ให้พร้อม 
4.2.2 ตดั Wire mesh ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 4 มม. ให้ได้ตามขนาดของความกว้างช่องแป ใช้เชือกดงึขึ (นไปบน 
หลงัคา 
4.2.3 เชื�อม Wire mesh ให้ตดิกบัด้านลา่งของแป ต้องเชื�อม Wire mesh ทกุเส้นติดกบัแป ขนาดช่อง 20 x 20 ซม. 
4.2.4 ดงึให้ตงึเพื�อความสวยงาม ตรวจเช็คความแนน่หนาทกุครั (งหลงัเชื�อม 
4.2.5  ตดัฉนวนให้เทา่ขนาดช่องกว้างของแปด้วยมีดหรือคดัเตอร์ที�คม ถ้าขนาดความกว้างของช่องแปมากกวา่ความ 
กว้างฉนวนต้องต่อฉนวนให้ได้เท่ากบัความกว้างของช่องแปด้วยเทปกาวอลมิูเนียมฟอยล์ 
4.2.6 ม้วนฉนวนแล้วสง่ขึ (นไป ในกรณีที�หลงัคาสงู ใช้เชือกผกูแล้วดงึขึ (น 
4.2.7 วางม้วนฉนวนลงบน Wire mesh ตรงบริเวณที�จะปฉูนวน 
4.2.8 กลิ (งไปตามช่องแปให้สดุความยาวของช่องแปทกุช่องจนเต็มพื (นที� จากนั (นจดัแตง่ฉนวนให้ตงึและตรงแนว 
 

4.3 วิธีการตดิตั &งโดยการผูกลวดใต้แป ปูฉนวนในช่องแปหลงัคาสาํหรับเมทัลชีท, ไฟเบอร์ซเีมนต์ 
4.3.1 สาํรวจพื (นที�ทํางาน วดัขนาดความกว้าง ความยาวช่องแป และเตรียมอปุกรณ์ให้พร้อม 

4.3.2  ใช้ลวดเบอร์ 16-18  โดยผกูกบัแปตวับนสดุแล้วพาดผ่านแปตวัอื�นๆมาผกูลวดกบัแปตวัลา่งสดุโดยให้เส้นลวดอยู ่
ใต้ท้องแปและพยายามขงึ ลวดให้ตงึ 
4.3.3 ผกูลวดตามลกัษณะดงักลา่ว ตลอดผืนหลงัคา โดยมีระยะห่างทกุๆ 20-30 ซม. 
4.3.4 ดงึให้ตงึเพื�อความสวยงาม ตรวจเช็คความแนน่หนาทกุครั (งหลงัการผกู 
4.3.5 ตดัฉนวนให้เทา่ขนาดความกว้างของช่องแปด้วยมีดหรือคตัเตอร์ที�คม ถ้าขนาดความกว้างของช่องแปมากกว่ 
ความกว้างฉนวนต้องต่อฉนวนให้ได้เท่ากบัความกว้างของช่องแปด้วยเทปกาวอลมิูเนียมฟอยล์ 
4.3.6 ม้วนฉนวนแล้วสง่ขึ (นไป ในกรณีที�หลงัคาสงู ใช้เชือกผกูแล้วดงึขึ (น 
4.3.7 วางม้วนฉนวนลงบนลวดที�ผกูไว้ ตรงบริเวณที�จะปฉูนวน 
4.3.8 กลิ (งไปตามช่องแปให้สดุความยาวของช่องแปทกุช่องจนเต็มพื (นที� จากนั (นจดัแตง่ฉนวนให้ตงึและตรงแนว  

 
4.4 วิธีการตดิตั &งโดยการฝังพุกแล้วขึงลวด สาํหรับคอนกรีตสแลป 

4.4.1 สาํรวจพื (นที�ทํางาน ลกัษณะของหลงัคา วดัขนาดความกว้างความยาวของหลงัคาและเตรียมอปุกรณ์ให้พร้อม 

4.4.2 กําหนดจดุที�จะตดิพกุ ระยะห่างระหว่างพกุแต่ละตวัประมาณ 60 ซม. (แล้วแต่ความเหมาะสมของหน้างาน) 
4.4.3 ใช้สว่านเจาะตรงจดุที�กําหนดไว้ ดอกสว่างที�ใช้ควรมีขนาดเดียวกบัขนาดพกุพลาสติก สอดพกุพลาสตกิเข้าไปในรู 
ที�เจาะไว้ 



4.4.4 ตอกตะปเูกลยีวหรือตะปคูอนกรีตเข้าไปในพกุให้แนน่ทกุตวั  (ตะปเูกลยีวหรือตะปคูอนกรีตควรมีความยาวที�โผล ่

มาจากเนื (อฉนวนประมาณ   ½  ซม.) 
4.4.5 ตดัฉนวนตามขนาดของหลงัคาที�วดัไว้ แล้วนาํฉนวนเสยีบกบัตะปโูดยให้หวัตะปโูผลอ่อกมาจากแผ่นฉนวน 

4.4.6  สวม Washer ซึ�งทําด้วยแผ่นสงักะสขีนาด 1 นิ (ว x 1 นิ (ว ที�หวัตะป ูจากนั (นใช้ลวดพนัหวัตะปแูล้วขงึไขว้กนัเป็นรูป 

กากบาทกบัตะปทูกุตวัเพื�อยดึฉนวนให้ติดกบัหลงัคาคอนกรีตสแลป    
 
5.   ผู้จดัจาํหน่าย 
 

ประเภทวสัด ุ ยี�ห้อ ผู้จดัจําหนา่ย 
ฉนวนกนัความร้อน  สาํหรับหลงัคา 
 

ฉนวนกนัความร้อน เอสซีจี บจก.สยามไฟเบอร์กลาส 
หรือเทียบเท่า 

 
  
 


