
 

 
 
 
 

 
โครงการฉลากเขียว 

 
 
 

 
ขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ 

แผนยิปซัม  
(Gypsum Board) 

 
 
 

 
คณะกรรมการบริหารโครงการฉลากเขียว 

อนุมัต ิ
16 มิถุนายน 2553 

 
 

สํานักงานเลขานกุารโครงการฉลากเขียว 
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ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label) 
 

“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ใหกับผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
กวา เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑท่ีทําหนาที่อยางเดียวกัน  

ขอดีของการมีฉลากเขียวติดอยูบนผลิตภัณฑก็คือ ใชเปนเครื่องหมายใหกับผูบริโภคทราบ
วาผลิตภัณฑน้ันเนนคุณคาทางสิ่งแวดลอม ผูบริโภคจะไดเลือกซื้อถูกตองตามวัตถุประสงค ในสวน
ผูผลิตหรือผูจัดจําหนายจะไดรับผลประโยชนในแงกําไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑเหลานั้น
มากขึ้น ผลักดันใหผูผลิตรายอื่นๆ ตองแขงขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการของตนใน
ดานเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการยอมรับของ
ประชาชน และสงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแกผูผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเปนเคร่ืองมือ
อยางหน่ึงที่ชวยปองกันรักษาธรรมชาติผานทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน 

 

โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใชเปนคร้ังแรกในประเทศเยอรมนีตั้งแตป พ.ศ. 2520  และไดรับการ

ตอบสนองจากผูบริโภคชาวเยอรมันเปนอยางดี ปจจุบันประเทศตาง ๆ มากกวา 20 ประเทศไดมี
การจัดทําโครงการฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย (Thailand Business 
Council for Sustainable Development, TBCSD) ไดริเร่ิมโครงการฉลากเขียว เม่ือเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2536 และไดรับความเห็นชอบและความรวมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม และองคกรเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหปฏิบัติ
ออกมาเปนรูปธรรม จึงนับวาเปนโครงการที่เกิดจากการรวมมือระหวางภาครัฐบาล เอกชน และ
องคกรกลางตาง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดลอมไทยทํา
หนาที่เปนเลขานุการ 

 

หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ 

• เปนผลิตภัณฑที่ใชเพื่อการอุปโภคบริโภคทั่วไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑที่มีตอสิ่งแวดลอม และคุณประโยชนทางสิ่งแวดลอมที่
ไดรับเม่ือผลิตภัณฑนั้นถูกจําหนายออกสูตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไมยุงยากและไมเสียคาใชจายสูง ในการประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑทางสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในขอกําหนด 

• เปนผลิตภัณฑท่ีผูผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตท่ีจะทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอยกวา 
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ผลิตภัณฑฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑทีไ่ดรับการคัดเลอืกใหออกขอกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ไดแก 
 

1. ผลิตภัณฑพลาสติกแปรใชใหม 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ 3. ตูเย็น 

4. สี 5. เครื่องสุขภัณฑ 6. แบตเตอรี่ปฐมภูมิ 

7. เครื่องปรับอากาศ 8. กระดาษ 9. สเปรย 

10. สารซักฟอก 11. กอกนํ้าและอุปกรณประหยัดน้ํา 12. คอมพิวเตอร 

13. เครื่องซักผา 14. ฉนวนกันความรอน 15. ฉนวนยางกันความรอน 

16. มอเตอร 17. ผลิตภัณฑทําจากผา 18. บริการซักนํ้าและซักแหง 

19. แชมพู 20. ผลิตภัณฑทําความสะอาดถวยชาม 21. นํ้ามันหลอลื่น 

22. เครื่องเรือนเหล็ก 23. ผลิตภัณฑที่ทําจากไมยางพารา 24. บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 

25. สบู 26. ผลิตภัณฑทําความสะอาดพื้นผิว 27. ผลิตภัณฑลบคําผิด 

28. เครื่องถายเอกสาร 29. สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง 30. เครื่องเขียน 

31. ตลับหมึก 32. ปุยอินทรียและปุยชีวภาพ 33. สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา 

34. โทรศัพทมือถือ 35. เครื่องโทรสาร 36. รถยนตนั่ง 

37. เครื่องรับโทรทัศน 38. เครื่องพิมพ 39. เครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผนอัดสําหรับงานอาคาร ตกแตง และ 

     อุตสาหกรรมเครื่องเรือน 

41. กระเบ้ืองซีเมนตมุงหลังคา 42. เครื่องดับเพลิง 

43. กระเบ้ืองดินเผามุงหลังคา 44. กระเบ้ืองคอนกรีตมุงหลังคา 45. แผนยิปซัม 

 

ปจจัยที่ใชพิจารณาเพื่อออกขอกําหนด 
ขอกําหนดของผลิตภัณฑที่กําหนดขึ้น จะแตกตางไปตามประเภทของผลิตภัณฑและความ

เสียหายของสิ่งแวดลอมในแงมุมตาง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑน้ัน ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่ เปนทรัพยากรหมุนเวียน 
(renewable resources) และทรัพยากรไมหมุนเวียน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดลอมท่ีเปนปญหาที่สําคัญของประเทศ โดยสงเสริมใหมี
การผลิต การขนสง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใชแลวอยางมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใชซํ้า (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมา
ใชใหม (recycle) 
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การสมัครขอใชฉลากเขียว 
การขอใชฉลากเขียวเปนความสมัครใจของผูผลิต ผูจัดจําหนาย หรือผูใหบริการที่ตองการ

แสดงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ไมมีกฎหมายบังคับ ผูประสงคจะสมัครขอใชฉลากเขียว 
สามารถขอรับเอกสารเพื่อกรอกขอความไดท่ีสถาบันสิ่งแวดลอมไทยและเสียคาสมัคร 1,000 บาท 
สถาบันฯ และสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน และ
จัดทําสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวในการโฆษณาและติดที่ผลิตภัณฑเม่ือ
ผลิตภัณฑผานการตรวจสอบตามขอกําหนดแลว ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมการใชฉลากเขียว
เปนจํานวนเงิน 5,000 บาทตอแบบหรือเครื่องหมายการคาตอป  ถาประสงคจะใชฉลากเขียวตอ
หลังจากครบกําหนดแลว ผูสมัครตองตอสัญญาใหม โดยสัญญามีอายุไมเกิน 3 ป  

 
 

ถาทานมีขอสงสัยเกี่ยวกบัฉลากเขียวสามารถติดตอสอบถามไดท่ี : 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

16/151  อาคารสถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
เมืองทองธานี  ถ.แจงวัฒนะ  ปากเกร็ด  นนทบุรี  11120 
โทรศัพท 0-2503-3333 ตอ 315 , 329 หรือ www.tei.or.th 
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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 49 
โครงการฉลากเขียว 

แผนยิปซัม (Gypsum Board) 
 

ประธานอนุกรรมการ 
ดร.ชานัน  ติรณะรัต       กรมควบคมุมลพิษ  
           
อนุกรรมการ 
นางสาวรัตนา  ตรีรัตนภรณ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

นายกิตติ  อยูสินธุ  
 

ดร.อภินัติ  อัชกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
  

นายกฤษฎา  สุทธิพันธ กรมวิทยาศาสตรบริการ  
  

ดร.ปารมี เพ็งปรีชา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย   
นางสาววีรณัฐ  มีสุข  

 

รศ.ดร.วราวุธ เสือดี สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย 
        นางมีนา  พิทยโสภณกิจ  
 

ดร.กิตตินันท  อันนานนท ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 
        ดร.เปรมฤดี  กาญจนปยะ  
 

นางณฐพร  รจนากูล  บริษัท ไทยผลิตภัณฑยิปซ่ัม จํากัด(มหาชน) 
 

นายลัคพงศ เพ่ิมพูน         บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด 
คุณดาริณี  สังฆคุม         

 

นายนิพนธ ฉันททอง สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
คุณจิราพร  เครือกาญจนา  

อนุกรรมการและเลขานุการ  
นายปฐม ชัยพฤกษทล ฝายเลขานุการโครงการฉลากเขียว 

นางสาวนันทนา วิจิตรทัศนา  สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
นางสาววีณา  จิตรนิรัตน  
นางสาวถนอมลาภ  รัชวัตร    
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ขอกําหนดฉลากเขยีวสําหรับ 
แผนยิปซัม (Gypsum Board ) 

TGL-49-10 

จัดทําโดย 
คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 49 

โครงการฉลากเขียว 

 

 
1. เหตุผล  
ในปจจุบันมีการใชแผนยิปซัมเปนผนังภายใน ฝาเพดาน และผลิตภัณฑอื่น ๆ อยางแพรหลาย 
ท้ังในอาคารที่พักอาศัยและอาคารสํานักงาน เน่ืองจากผนังภายในและฝาเพดานที่ทําจากแผน
ยิปซัมมีคุณสมบัติพิเศษหลากหลาย เชน เปนฉนวนกันความรอน ลดเสียงสะทอน ใชเปนผนังกัน้
แทนการกออิฐหรือเทคอนกรีตไดภายในเวลารวดเร็ว และเพิ่มความสวยงามใหการตกแตง
ภายในอาคาร  เปนตน ทําใหปริมาณความตองการในการใชผนังสําเร็จรูปและฝาเพดานดวยแผน
ยิปซัมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีอัตราการใชแผนยปิซมั
เปนวัสดุในการกอสรางมากถึง 400,000 ตันตอป และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปน 468,000 ตันตอป 
ในป 2553 หรือรอยละ 17 ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตและการใชงานจาก
ผูบริโภค 
 
ในกระบวนผลิตแผนยิปซัมที่ไมเหมาะสมอาจกอใหเกิดการฟุงกระจายของผงแรยิปซัม ซ่ึงหาก
หายใจเขาไปจะกอใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ หากเกิดการสะสมเปน
ระยะเวลานานจะทําใหเกิดพังผืดขึ้นบริเวณผนังและเนื้อเยื่อปอด ทําใหการทํางานของปอด
ผิดปกติ เกิดเปนโรคปอดบวมเรื้อรัง1 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑแผนยิปซัมยังประกอบดวยสารยึดติด 
(adhesives) และสารเติมแตง (additives) อื่นๆ ซ่ึงมีตัวทําละลายเปนองคประกอบ โดยตัวทํา
ละลายอินทรียบางชนิดอาจเปนสาเหตุของการเกิดเปนสารโฟโตเคมีคอลออกซิแดนต 
(photochemical oxidants) เชน โอโซนในบรรยากาศชั้นลาง เปนตน ซึ่งกอใหเกิดการระคาย
เคืองตาและระบบทางเดินหายใจ  
 

                                                 
1 Material Safety Data Sheets: MSDS, กรมควบคุมมลพษิ http://msds.pcd.go.th/ 
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ดังน้ันการกําหนดใหแผนยิปซัมที่ไดรับการรับรองฉลากเขียว (Green Labeling) ตองมีแผน
ยิปซัมแปรรูปใชใหมเปนองคประกอบและปราศจากสารอันตราย มีการรับคืนซากเพื่อนํากลับมา
แปรใชใหมได ซ่ึงจะชวยเพิ่มความปลอดภัยตอผูบริโภค ลดการปนเปอนของสารเคมีในธรรมชาต ิ
ประหยัดทรัพยากรและพลังงาน  ลดปริมาณการเกิดขยะ ตลอดจนลดภาระในการบําบัด/กําจัด
มลพิษที่เกิดขึ้นได 
 

2. ขอบเขต   

แผนยิปซัมในที่น้ีครอบคลุมแผนผลิตภัณฑยิปซัมที่ใชสําหรับงานภายในอาคาร เชน ฝาผนัง และ
ฝาเพดาน เปนตน และภายนอกอาคาร  

 
3. บทนิยาม   
 

แผนยิปซัม หมายถึง แผนซ่ึงประกอบดวยสารผสม มีปูนยิปซัม (gypsum plaster) เปนสวนใหญ 
ใชเปนไสกลางระหวางกระดาษเหนียวผิวเรียบหรือวัสดุผิวเรียบทั้งสองดาน และ/หรืออาจมีวัสดุ
เพิ่มคุณภาพเคลือบผิวดานใดดานหน่ึงหรือท้ังสองดาน ไสกลางอาจตันหรือพรุน (cellular) และ
อาจผสมดวยเสนใยหรือเพิ่มวัสดุเพิ่มคุณภาพอื่น ๆ 
 
กระดาษสําหรับแผนยิปซัม (gymsum liner board) หมายถึง กระดาษที่ทําขึ้นเพื่อใหเหมาะ
สําหรับการประกอบแผนยิปซัม 
 
ผลิตภัณฑหลังการใชงาน (post-consumer waste)  หมายถึง ผลิตภัณฑที่เปนของเสียหรือผาน
การใชงาน 
 
วัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต (post-industrial waste) หมายถึง วัสดุเหลือท้ิงหรือของเสียที่
เกิดขึ้นในระหวางกระบวนการผลิตหรือการแปรรูปภายในโรงงานกอนถึงมือผูบริโภค 

 
4. ขอกําหนดทั่วไป  

4.1 ตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   หรือ  ผานเกณฑที่กําหนดตาม
วิธีทดสอบที่กําหนดไวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแผนยิปซัม เลขที่ มอก. 219 หรือ 
มาตรฐานระหวางประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ 
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4.2 ในกระบวนการผลิต การขนสง และการกําจัดของเสียหลังใชผลิตภัณฑตองเปนไปตาม
กฎหมายและขอบังคับของทางราชการ 

 
5. ขอกําหนดพเิศษ   

5.1 กระดาษทําแผนยิปซัม ตองเปนกระดาษที่ไดรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวตาม
ขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑกระดาษ (TGL-8-R1-06) หรือ ผานเกณฑท่ีกําหนด
ตามวิธีทดสอบที่กําหนดไวในขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑกระดาษ หรือ 
มาตรฐานระหวางประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เปนท่ียอมรับ เชน JIS   

5.2  ผลิตภัณฑที่ใชทําไสกลางของผลิตภัณฑยิปซัม 

5.2.1 วัสดุที่ใชทําเปนไสกลางของผลิตภัณฑตองทําจากวัสดุผลิตภัณฑหลังการใชงาน 
(post-consumer waste) หรือวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต (post-industrial 
waste) หรือรวมกันอยางนอยรอยละ 15  โดยน้ําหนัก 

หมายเหตุ ขอกําหนดพิศษขอ 5.2.1  วัสดุที่ใชทําเปนไสกลางของผลิตภัณฑตองทําจากวัสดุ

ผลิตภัณฑหลังการใชงาน (post-consumer waste) หรือวัสดุเหลือทิ้งจาก
กระบวนการผลิต (post-industrial waste) หรือรวมกันอยางนอยรอยละ 15  โดย
นํ้าหนัก จะปรับเกณฑเปน สําหรับวัสดุที่ใชทําเปนไสกลางของผลิตภัณฑตองทํา
จากวัสดุผลิตภัณฑหลังการใชงาน (post-consumer waste) หรือวัสดุเหลือทิ้งจาก
กระบวนการผลิต (post-industrial waste) หรือรวมกันอยางนอยรอยละ 30  
(โดยมีผลบังคับใชในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556) 

 5.2.2 มีนโยบายรับคืนซากและแผนปฏิบัติงานเพื่อนํากลับมาแปรใชใหม โดยมีการรายงาน
ผลทุกป  

5.3 สารที่หามมีในผลิตภัณฑแผนยิปซัม 

5.3.1 ฟอสโฟยิปซัม (phosphogypsum) 

5.3.2 สารฟอรมาลดีไฮด (formaldehyde) 

5.3.3 สารที่เปนสารกอมะเร็งตามรายชื่อใน group 1 (สารกอมะเร็งที่ไดรับการยืนยันแลว) 
group 2A และ group 2B (สารที่มีหลักฐานเพียงพอวากอมะเร็ง) ของ International 
Agency for Research on Cancer (IARC) และที่มีประกาศเพิ่มเติม 

 5.3.4 ผลิตภัณฑและวัตถุ ดิบตองไม มีสารฮาโลจิ เนเตดไฮโดรคารบอน (halogenated  
hydrocarbons) เปนสวนประกอบ 
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 5.3.5 สารยึดติด (Additives) สารเติมแตง หรือ surface treatment agent จะตองไมมีสาร
เหลานี้เปนองคประกอบ 

5.3.5.1 สารประกอบดีบุกอินทรีย  

 5.3.5.2 สารยึดติดที่มีสารประกอบฮาโลจิเนเตดเปนองคประกอบ 

 5.3.5.3 สารหนวงการติดไฟที่มีสารประกอบฮาโลจิเนเตดเปนองคประกอบ 

5.3.5.4 ตัวทําละลายที่มีสารประกอบสารประกอบฮาโลจิเนเตดหรือสารอะโรมาติก
เปน องคประกอบ 

5.3.5.5 phthalates ที่มีหมูอัลคิล เชน เมทิล (methyl) เอทธิล (ethyl) โพรพิล 
(propyl) บิวทิล (butyl) หรือ ออกธิล (octyl)เปนตน 

5.3.5.6 เม็ดสีหรือสารเติมแตงท่ีมีองคประกอบของ ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม 
ปรอท และองคประกอบของสารเหลาน้ี 

5.3.6 สารที่จัดอยูในกลุมวัตถุมีพิษตาม พรบ.วัตถุอันตราย ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม 

5.4 มีเอกสารแนะนําวิธีการในการเก็บรักษา การขนยาย การติดตั้งผลิตภัณฑ และการคืนซาก
เพื่อแปรใชใหม   

6. เกณฑการใหการรับรอง 

 6.1 ผูผลิตตองยื่นหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ตามประเภทของผลิตภัณฑนั้นๆ หรือ แสดงผลทดสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑใหเปนไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑแตละประเภท หรือ แสดงผลทดสอบ
ตามมาตรฐานระหวางประเทศ หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ 

 6.2 ผูผลิตตองแสดงใบอนุญาตเครื่องหมายฉลากเขียวสําหรับกระดาษทําแผนยิปซัม หรือ
แสดงผลทดสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑท่ีเปนไปตามขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับ
ผลิตภัณฑกระดาษทําแผนยิปซัม หรือ แสดงผลทดสอบตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา วา
เปนไปตามขอ 5.1 ลงนามโดยกรรมการผูจัดการบริษัทหรือผูมีอํานาจลงนาม  

6.3 ผูผลิตตองยื่นหลักฐานเปนหนังสือรับรองวาผลิตภัณฑท่ีใชทําไสกลางของผลิตภัณฑยิปซัม
เปนไปตามขอ 5.2 ลงนามโดยกรรมการผูจัดการบริษัทหรือผูมีอํานาจลงนาม และ ผูผลิต
ตองแสดงหลักฐานหรือแผนงานการเรียกคืนซากที่สามารถนํามาปฏิบัติไดเปนรูปธรรม โดย
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กําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน หลักฐานหรือแผนงานนี้ตองผานการรับรองจากกรรมการ 
ผูจัดการบริษัท หรือผูมีอํานาจลงนาม  

 6.4 ผูผลิตตองแสดงรายชื่อของสารเคมีท่ีเปนองคประกอบ ของผลิตภัณฑแผนยิปซัม และย่ืน
หนังสือรับรองวาไมไดใสสารที่หามมีในผลิตภัณฑในขอ 5.3 รวมทั้งยืนยันวาไมมีสารกัด
กรอน สารกอมะเร็ง และสารที่ระคายเคืองตอสุขภาพ พรอมท้ังลงนามรับรองโดยกรรมการ
ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ แกเจาหนาที่โครงการฉลากเขียว ยกเวนการ
ทดสอบปริมาณของสารฟอรมาลดีไฮดที่ปลดปลอยจากแผนยิปซัม ใหทดสอบตามวิธีที่
กําหนดในมาตรฐาน   JIS  A 5908   หรือ มาตรฐานระหวางประเทศหรือระดับประเทศที่
เทียบเทา 

6.5 ผูผลิตตองแสดงหลักฐานเอกสารแนะนําวิธีการในการเก็บรักษา การขนยาย การติดตั้ง
ผลิตภัณฑ และการคืนซากเพื่อแปรใชใหม  

 
 
หมายเหต:ุ     การทดสอบตองทําในหองปฏิบัติการดังตอไปน้ี 

• หองปฏิบัติการของราชการ 
• หองปฏิบัติการของเอกชนอิสระที่ไดรับการรับรองความสามารถของ

หองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ขอกําหนด
ทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบและหองปฏิบัติการ
สอบเทียบมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) 
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ภาคผนวก  

 
1. ข้ันตอนการรางขอกาํหนดฉลากเขียวสาํหรับแผนยปิซัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําจํากัดความและขอบเขต 

รายละเอียดของแผนยิปซัมและความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

พิจารณาวัฏจักรชีวิตของแผนยิปซัมตอส่ิงแวดลอม 

เปรียบเทียบและจัดลําดับผลกระทบของแผนยิปซัมตอสิ่งแวดลอม 

พิจารณาสิ่งที่ทําใหแผนยิปซัมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด 

กําหนดมาตรฐานของแผนยิปซัมทางดานคุณภาพและดานสิ่งแวดลอม 



TGL-49-10 
 

12 

 
2. รายละเอียดของแผนยิปซัมและความสําคัญทางเศรษฐกิจ  
 

2.1 ประเภทของแผนยิปซัม  

แผนยิปซัมเปนวัสดุแผนเรียบ  ผลิตขึ้นดวยเคร่ืองจักรที่ทันสมัยเหมาะสําหรับใชทําฝา
เพดาน และฝาผนังของอาคารทุกชนิด  เพราะไมเพียงแตจะเปนวัสดุแผนเรียบท่ีสวยงามงายตอการ
ตกแตง กันรอน กันเสียง กันไฟ ไมยืดหดตัว  ติดตั้งดัดแปลงแกไขงาย  ประหยัด และไมเปนพิษ  
เม่ือเกิดไฟเผาดวยอุณหภูมิสูงจะไมเกิดพิษที่เปนอันตรายตอชีวิต 

2.1.1 แผนยิปซัม แบงออกเปนหลายประเภทที่สําคัญ คือ 

1) แผนยิปซัมมาตรฐาน ใชสําหรับงานฝาเพดานและฝาผนังท่ัวไป เหมาะสําหรับงานฝา
เพดานที่เนนการตกแตง  เรียบเนียน สวยงาม  ทันสมัย  สามารถทําเปนฝาหลบมุม  ฝงดวงไฟ 
งานผนังภายในที่ตองการความแข็งแรง  นํ้าหนักเบา  ชวยประหยัดงานโครงสรางและฐานราก 

2) แผนยิปซัมทนชื้น ใชในบริเวณที่มีความชื้นสูง เชน ฝาเพดานหองน้ํา หองครัว ชายคา 
และโรงรถ ผนังหองน้ําบริเวณแหง โดยบุกระเบื้องทับบนผิวแผนยิปซัมทนช้ืนรวมกับระบบกันซึม 

3) แผนยิปซัมปองกันความรอน ใชในบริเวณฝาเพดานสวนที่ติดหลังคา หองใตชั้นดาดฟา 
และกรุผนังดานในเพื่อชวยสะทอนรังสีความรอน และปองกันหยดน้ําซึมจากการควบแนนของไอน้ํา
ในอากาศ 

4) แผนยิปซัมทนไฟ ใชสําหรับทําระบบปองกันไฟ ตั้งแต 1/2-4 ชั่วโมง เชน ผนังภายใน
อาคารสูง อาคารสํานักงาน โรงแรม ทางหนีไฟ ชองลิฟต และใชหุมโครงสรางเหล็กและบริเวณที่
ตองการอัตราการทนไฟสูง 
 
 นอกจากนี้แผนยิปซัมไดพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเพื่อใหเหมาะตามลักษณะการใชและความ
ตองการของลกูคา เชน แผนยิปซัมทนกระแทก แผนยิปซัมกันเสียง แผนยิปซัมดูดซับเสียง  เปนตน     
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2.1.2 แผนยปิซัมแตละประเภท แบงออกเปน 2 ชนดิ คือ 

 
1) ชนิดขอบเรียบ ใหเปนไปตามรูปที ่1 

 

 

รูปที่ 1 ลักษณะของแผนยปิซัมขอบเรยีบ 

  
แผนยิปซัมชนิดขอบเรียบ เหมาะสําหรบันําไปติดตั้งและใชงานแบบ เวนรอง   และตัด

เปนแผนเล็ก  เหมาะสําหรับงานฝาเพดานทีบาร 
 

2) ชนิดขอบลาด ใหเปนไปตามรูปที ่2  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ลักษณะของแผนยปิซัมขอบลาด 

แผนยิปซัมขอบลาดเหมาะสําหรับการใชงานที่มีการฉาบรอยตอบริเวณขอบแผนยิปซัมให
เปนผืนเดียวกัน เหมาะสําหรับงานฝาเพดานฉาบเรียบ และผนังยิปซัมฉาบเรียบ 

ที่มา : ขอมูลจากผูผลิต (2552) 

 

2.1.3  คุณสมบัติของแผนยิปซัม 

1) เปนฉนวนกันความรอน ทําใหหองเย็นสบาย ชวยประหยัดคาไฟฟาในการใช
เครื่องปรับอากาศ 

2) เปนฉนวนปองกันไฟ เพราะผลิตขึ้นจากแรยิปซัม ซึ่งไมลามไฟ 

3) สามารถออกแบบใหเปนระบบปองกันเสียง 35-60 เดซิเบล 

ขอบเรียบ 
ความหนาของแผนยิปซัม 

   10 

ความกวาง  40 ถึง 80 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

  ความลึก 0.5 ถึง 2.3 

ขอบ ความหนาของแผนยิปซัม 
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4) สามารถออกแบบใหเปนระบบปองกันไฟไดตั้งแต 1/2-4 ชั่วโมง 

5) ผิวเรียบ สวยงาม เพียงแคฉาบรอยตอดวยปูนฉาบยิปซัม  

6) ติดตั้งงาย สะดวก รวดเร็ว ไมเลอะเทอะ เพราะเปนระบบแหง 

7) แข็งแรง ทนทาน ใชงานไดนาน 

8) สามารถนํามารีไซเคิลได จึงปลอดภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมแวดลอม 

 

ที่มา : ขอมูลจากผูผลิต (2552) 

 

2.2  วัตถุดิบ  

วัตถุดิบหลักมากกวารอยละ95 ที่ใชในการผลิตแผนยิปซัมคือแรยิปซัมและกระดาษเหนียว
โดยซ้ือจากผูผลิตภายในประเทศ สวนประกอบอื่น เชน สารปรุงแตง ( additives ) ซ้ือจากผูผลิต
ภายในประเทศและตางประเทศ 

2.2.1 แรยิปซัม  สูตรทางเคมี คือ Calcium sulfate dihydrate : CaSO4.2H20 ซึ่ง
ประกอบดวย Calcium sulfate มีนํ้าอยูดวย 2 molecules มีคาความหนาแนน 2.32 มีคาความแข็ง 
(hardness) = 2 (moths scale of hardness)  เปนแรท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ (natural gypsum)  
เม่ือน้ําทะเลไดรับความรอนเกิดการระเหยมีแรยิปซัมตกผลึก เปนอันดับแรกแรยิปซัมพบอยูทัว่ไปใน
หินชั้น บางคร้ังพบเปนชั้นหนามาก พบแรยิปซัมกระจัดกระจายอยูในทุกภาคของประเทศไทย และ
แหลงที่พบเปนช้ันหนามาก  มีการเปดทําเหมืองแลว ไดแก จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค   
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฏรธานี 

ปจจุบันไดมีการนําแรยิปซัมสังเคราะห (synthetic gypsum) เขามารวมใชในการผลิตแผน
ยิปซัมเพื่อเปนการอนุรักษปริมาณสํารองแรยิปซัมธรรมชาติ และเปนการลดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม       
แรยิปซัมสังเคราะห (Flue gas desulfurization gypsum : FGD gypsum) เปนผลพลอยได (by 
product)  จากโรงงานไฟฟา   โดยการนําเอากาซซัลเฟอรไตรออกไซด (sulphur Trioxide : SO3) 
ซึ่งเปนกาซเสียท่ีปลอยสูบรรยากาศจากโรงงานไฟฟามาผสม  ทําปฏิกิริยากับหินปูนแคลเซียม
คารบอเนต (Calcium Carbonate : CaCO3) แลวจะได ผลพลอยได เปนแรยิปซัมสังเคราะห (Flue 
gas desulfurization gypsum : FGD gypsum) ออกมา 

2.2.2 กระดาษ : ( Plasterboard Liner)    ใชกระดาษเหนียวพิเศษ ประกอบเปนผิวหนา
แผนยิปซัม กระดาษยิปซัม เปนกระดาษที่ใชในอุตสาหกรรมการผลิตแผนยิปซัม สําหรับงาน
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กอสราง แบงเปน 2 ชนิดคือ Ivory Board และ Grey Board ใชประกบรองรับแผนยิปซัม ดานหนา
และดานหลังตามลําดับโดย Ivory Board จะมีความขาวของผิวหนาและ ความแข็งแรงที่ดีกวา Grey 
Board เนื่องจากเปนดานที่มองเห็นได กระดาษทํา แผนยิปซัมที่มีคุณภาพจะตองมีแรงทนทานตอ
แรงดึงเปนพิเศษและสามารถ นําไปประกบเนื้อยิปซัมในกระบวนการผลิตแผนยิปซัมไดเปนอยางดี         
กระดาษยิปซัมใช recycle fiber มาเปนวัตถุดิบทั้งหมด    ผลิตดวยกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง 

2.2.3 สารผสม ( Additives )  ใชผสมลงไปในไสกลาง (core) ของแผนยิปซัม  เพื่อชวย
ควบคุมกระบวนการผลิตใหมีการใชวัตถดิุบใหประหยัดและลดการใชพลังงาน  ไดแก 

            -  แปง   ( modified startch )                     ซ้ือจากผูผลิตในประเทศ 

            -  โฟม   (foaming agent )                ซื้อจากผูผลิตในประเทศ 

            -  สารกระจายสวนผสม ( dispersing agent )    ซื้อจากผูผลิตตางประเทศ  

            -  สารควบคุมสวนผสม  ( setting time agent )  ผลิตใชเอง และ ซื้อจากผูผลิตในประเทศ  

ที่มา : ขอมูลจากผูผลิต (2552) 
 

2.3 กระบวนการผลิต  

1) Grinding process: นําแรยิปซัมท่ีเปนกอนใหญมาเขาเครื่องบดแร (Gypsum crusher) ให
มีขนาดเล็กลงประมาณ 300 ไมครอน  

2) Coalmining process: นําแรท่ีบดแลวเขากระบวนการ Calcinations หรือการเผาแร
ละเอียดในเครื่องเผาแร เพื่อไลความชื้นที่อยูในแรยิปซัม และเผาใหแรยิปซัมเปลี่ยนคุณสมบัติ
กลายเปนผงปูนปลาสเตอร (stucco) 

3) Mixing process: ผสมปูนปลาสเตอร (stucco) น้ํา และสารผสมตางๆ เขาดวยกันตาม
สูตร และผสมดวยเครื่องผสม  (mixer) 

4) Board forming process: เทสวนผสมที่ไดลงไประหวางกระดาษบนและลาง โดยมีการ
ควบคุมความหนาของแผนแบบอัตโนมัติ แลวขึ้นรูปเปนแผนยิปซัมบน forming line และตัดแผน
ยิปซัมตามความยาวที่ตองการ (cutter) และลําเลียงไปตามสายพาน Wet transfer เพื่อเขาเตาอบ 
(dryer) 

5) Drying process นําแผนยิปซัมไปเขาเตาอบ ผานกระบวนการอบไลน้ําสวนเกินใน
สวนผสม และเพื่อสรางแรงยึดเหนี่ยวท่ีเหมาะสมระหวางกระดาษและสวนผสมของยิปซัม โดยผาน
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การอบแผน 3 Zones จนแผนแหงสนิทดี และมีความแข็งแรง จากนั้นจึงสงตอไปยังสายพาน Dry 
transfer 

6) Packaging process นําแผนยิปซัมท่ีแหงแลวมาเขากระบวนการประกบคูและติดเทปตาม
ขอบแผน เพื่อติดตราสินคา ตรวจสอบคุณภาพ จัดเรียงเขาตั้ง และรอจําหนายตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

รูปที่ 3 กระบวนการผลิตแผนยปิซัม 

2.5 อุตสาหกรรมแผนยิปซัม 
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2.5.1 การผลิตและการจําหนาย  

อุตสาหกรรมแผนยิปซัมเปนอุตสาหกรรมที่มีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ เนื่องจาก
เปนอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุกอสรางที่มีน้ําหนักเบา รวดเร็วในการติดตั้ง และประหยัดพลังงานทั้ง
ในการใชงานและกระบวนการผลิต เม่ือเทียบกับวัสดุกอสรางอื่นๆ ท่ีมีลักษณะการใชงานใกลเคียง
กัน เชน กระเบ้ืองแผนเรียบ ผนังปูน และอิฐมวลเบา เปนตน ซึ่งคุณสมบัติดังกลาว กอใหเกิด
ประโยชนตอภาคอสังหาริมทรัพยในดานตนทุนงานฐานราก  งานการกอสรางที่ลดลงสําหรับ
ผูประกอบการ และชวยประหยัดพลังงานสําหรับผูอยูอาศัย รวมทั้งชวยลดตนทุนของภาคเศรษฐกิจ
จากการประหยัดพลังงานของอาคารสํานักงานและอาคารเพื่อการพาณิชยอื่นๆ ดวย  

ในปจจุบันอัตราการใชผลิตภัณฑแผนยิปซัมในประเทศไทยยังต่ําเพียง 1 ตารางเมตรตอคน
ตอป เม่ือเทียบกับอัตราการใชในประเทศอื่นๆ เชน สหรัฐอเมริกา 10 ตารางเมตรตอคนตอป  
สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และเกาหลี มีอัตราการใชแผนยิปซัม 5 ตารางเมตร 8 ตารางเมตร และ 4  
ตารางเมตรตอคนตอปตามลําดับ ซ่ึงตัวเลขเหลานี้แสดงใหเห็นวาอัตราการใชแผนยิปซัมในประเทศ
ไทยมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากสถานการณดานตนทุนพลังงานที่ผันผวน การขาด
แคลนแรงงานฝมือภาคการกอสราง แผนยิปซัมมีน้ําหนักเบา ติดตั้งงาย ตกแตงไดสวยงาม ทําใหชวย
ประหยัดคาขนสงและประหยัดเวลาในการทํางานอีกดวย 

ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณการใชแผนยิปซัมตอจํานวนประชากร (ตารางเมตร/คน/ป) 
ประเทศ ป 2550  ป 2553  ป 2562 

ประเทศไทย 1   

ตลาดในประเทศขยายตัวเฉลี่ยที่ 7%  1.17 2.23 
ตลาดในประเทศขยายตัวเฉลี่ยที่ 5%  1.15 1.8 
สหรัฐอเมริกา 10   

ยุโรป 5   

ออสเตรเลีย 8   

เกาหล ี 4   

ที่มา : ขอมูลจากผูผลิต (2552) 

นอกจากความตองการในประเทศแลว เม่ือพิจารณาถึงความตองการแผนยิปซัมในตลาด
ตางประเทศดวยแลว ขอมูลทางสถิติแสดงใหเห็นวาการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ของประเทศตางๆ มีผลตอปริมาณการเติบโต
ของการใชแผนยิปซัม  ดังนั้น เม่ือพิจารณาอัตราการขยายตัวของ GDP ของประเทศตางๆ ในทวีป
เอเชียในป 2550 พบวาในหลายประเทศมีอัตราการขยายตัวของ GDP ท่ีสูง เชน ประเทศกัมพูชา 
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อินเดีย เวียดนาม สิงคโปร ฟลิปปนส และลาว เปนตน จึงแสดงใหเห็นวาประเทศเหลานี้มีโอกาสที่
จะนําเขาสินคาแผนยิปซัมจากประเทศไทยอยางตอเน่ือง 

ตารางท่ี 2 แสดง GDP growth ของประเทศในทวปีเอเชีย 
ประเทศ GDP growth 2550 (%)* 

กัมพูชา 9.6 
อินเดยี 9.2 
เวียดนาม 8.5 
สิงคโปร 7.7 
ลาว 7.5 

ฟลิปปนส 7.3 
มาเลเซีย 6.3 
อินโดนีเซีย 6.3 

ไทย 4.8 
ที่มา * ขอมูลจาก CIA World Factbook  www.cia.gov 

ตารางท่ี 3  รายชื่อผูผลิตแผนยิปซัม 
ช่ือโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน สถานที่ตั้ง / โทรศัพท ประกอบกิจการ 

1. คอนวูด บจก. CONWOOD CD. LTD  199 อาคารคอลัมนทาวเวอร ช้ัน 7 -12  
ถ.รัชดาภเิษก  เขตคลองเตย  แขวงคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110  
โทร. 02-797-7444แฟกซ 02-797-7004  
หรือที่ www.conwood.co.th  

แผนฝาเพดาน  

2. ไคลสแคนดารด บมจ.  KAI 
STANDARD CO.,LTD  

50/45-51 หมู 9 ถ. สุขาภิบาล 1 เขตบางบอน 
แขวงบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150  
โทร.02-415-8359, 02-415-4617  
แฟกซ 02-02-899-3239, 02-899-1731  
หรือที่ www.kai-standard.com  

แผนฝาเพดาน 

3. บริษทั ไทยผลติภัณฑยิบซั่ม จํากัด 
(มหาชน) Thaigypsum Company 
Limited 

38/10 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
ศรรีาชา ชลบุรี 20230 หรือที่ 
www.thaigypsum.com  
(สํานักงานใหญ อาคารมหานครยิบซ่ัม 539/2 
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรงุเทพ 10400 
โทร. 026408600 ) 

แผนฝาเพดาน 

4. โปรแอค มารเก็ตติ้ง กรุป บจก.  
PRO-ACT MARKETING CO., LTD  

24/30 หมู 2 ถ. บางกรวย ต.ไทรนอย  
อ. ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 
โทร. 02-964-7983-4 ,02-923-9905-6  
แฟกซ 02-964-7965  
หรือที่ www.pro-actmarketing.com  

แผนฝาเพดาน 
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ช่ือโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน สถานที่ตั้ง / โทรศัพท ประกอบกิจการ 

5. นวพลาสติก อุตสาหกรรม บมจ. 
NAWAPLASTIC INDUSTRIES 
CO., LTD  

1 ถ. ปูนซีเมนตไทย เขตบางชื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800  
โทร. 02-586-2333, 02-586-2444  
แฟกซ 02-586-5757  
หรือที่ www.windsor.co.th  

แผนฝาเพดาน 

6. เฟมไลน โปรดกัส บมจ.  FAMELINE 
PRODUCTS CO., LTD  

72/17 หมู 3 ถ. เทพารักษ ต. บางพลใีหญ  
อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10110  
โทร. 02-755-3641-5 
 แฟกซ 02-756-3664  
หรือที่ www.fameline.com  

แผนฝาเพดาน 

7. โมโครไฟเบอรอตุสาหกรรม บมจ. 
MICROFIBER INDUSTRIES CO., 
LTD  

175 อาคารไทยสมุทร ชั้น 3 ถ. สุขุมวิท  
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
10110  
โทร. 02-258-3774-6 02-258-3781-2  
แฟกซ 02-258-3767 www.microfiber.com  

แผนฝาเพดาน 

8. สยามไฟเบอรกลาส บมจ. SIAM 
FIBERGLASS CO., LTD  

1 ถ. ปูนซีเมนตไทย เขตบางชื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800  
โทร. 02-586-2222  
หรือที่ www.siamfiberglass.com   

แผนฝาเพดาน 

9. โอลิมปคกระเบื้องไทย บมจ. THAI 
OLYMPIC FIBRE-CEMENT CO., 
LTD  

2425/3 อาคารมหพันธ ถ. เ จริญกรงุ   
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  
โทร.02-291-2888 แฟกซ 02-291-4134-5 
หรือที่ www.mahaphant.com  

แผนฝาเพดาน 

10. อารคอน ไทฟ กรุป บมจ. ARCON 
TYPE GROUP CO.,LTD  

100/3 ซอย 83 ถ. ลาดพราว แขวงวัง
ทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
10310 โทร. 02-538-1285  
แฟกซ 02-539-2788  
หรือที่ www.arcontype.com       

แผนฝาเพดาน 

11. เอ็น. วี .พี โฟรสตารล บมจ. M.V.P 
FOUR STARS CO.,LTD  

45 ซอยออนนุช 80 แยก 5 เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250  
โทร. 02-320-1500-11  
แฟกซ 02-320-1512-13  
หรือที่ www.mvpfourstars.com  

แผนฝาเพดาน 

12. บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม 
(สระบุรี) จํากัด 
  

1 ถ.ปูนซิเมนตไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
โทร. (662) 5550000, 5550055 

แผนยิบซั่มบอรด 

13. บริษทั โอเรยีนทอล ยิปซ่ัม จํากัด 
  

2/4 ม.8ถ.อุทัย-หนองตาโล ต.หนองไมซุง 
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 
โทร. 035-730290 

ผลิตแผนยิปซั่มและกระดาษสําหรับ
งานกอสรางผนัง ฝาเพดาน รวมถึง
ผลิตภัณฑอื่น ๆ ทีแ่ปรรูป 

14. บริษทั ไทยพลาสเตอรอินดัสตรี ้
จํากัด 
  

276/4 ม.7 ต.เขาทราย 
อ.ทับคลอ จ.พิจิตร  66230 
โทร. 01-6051789 

ผลิตปูนปลาสเตอร ปูนฉาบฝา
เพดาน แผนฝายิบซั่ม 
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ช่ือโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน สถานที่ตั้ง / โทรศัพท ประกอบกิจการ 

15. หางหุนสวนจํากัด เอส.เอส.
อุตสาหกรรมยิบซั่มไฟเบอรบอรด 

139/5 ม.11ถ.เลี่ยงเมืองบางมูลนาก  
ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พจิิตร 66120 

ผลิตปูนปลาสเตอร และแผนฝาเพดาน 
 

16. บริษทั วีซี แอนด ธนา อินดัสเทรียล 
จํากัด VC&THANA INDUSTRIAL 
CO.,LTD. 

2/3 หมู 2 ซ.อัศวนนท 35 ต.บางเมือง 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ   
โทร. (662) 6408600, 6408700 

แผนยิบซั่มบอรด 

ที่มา  http://sql.diw.go.th/results1.asp  
หมายเหต ุ1. ขอมูลนี้เปนขอมูลเม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2552 ซ่ึงไมรวมถึง โรงงานเลิกประกอบกิจการ ตามกรอบการปรับปรุง

ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม  
2. หากทานมีขอสงสัย หรือ ตองการแจงแกไขขอมูลใหถูกตอง โปรดติตตอ สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร.(662) 2024156, 2024099 หรือ inform@diw.go.th  

2.5.2 การสงออกและนําเขา  

จากการสรุปสถานการณการนําเขาและการสงออกของแผนผนังยิปซัมในชวงป พ.ศ.2549 
ถึง พ.ศ.2551 (ตารางที่ 4 และ 5) เม่ือพิจารณาแนวโนมจากป พ.ศ.2549 พบวา แนวโนมการนําเขา
แผนผนังภายในและฝาเพดานยิปซัม มีปริมาณลดลงทุกป โดยปริมาณการนําเขาแผนผนังภายใน
และฝาเพดานยิปซัม ลดลงในป พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551 คิดเปนรอยละ 88.11 และ 58.98 
ตามลําดับ ซ่ึงสงผลใหมูลคาการนําเขาสินคาลดลง เม่ือพิจารณาแนวโนมจากป พ.ศ.2549 พบวา ป 
พ.ศ.2550 และป พ.ศ.2551 มูลคาการนําเขาแผนผนังภายในและฝาเพดานยิปซัมลดลงจากป พ.ศ.
2549 คิดเปนรอยละ 66.16 และ 17.52 ตามลําดับ 

 
ในป พ.ศ.2551 มูลคาการนําเขาแผนยิปซัม มาจากกลุมประเทศในทวีปเอเชียมากที่สุด คิด

เปนรอยละ 88.98 ของมูลคาการนําเขาทั้งหมด รองลงมา คือ กลุมทวีปยุโรป และทวีปออสเตรเลีย 
ซึ่งประเทศที่มีมูลคาการนําเขาแผนผนังภายในและฝาเพดานยิปซัมมากที่สุด คือ ประเทศไตหวัน 
คิดเปนรอยละ 85.06 ของมูลคาการนําเขา รองลงมา คือ ประเทศเดนมารก และประเทศอินโดนีเซีย 
ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4    การนําเขาแผนยิปซัม 
                  

การนําเขาแผนยิปซัม 

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 
ประเทศ 

ปริมาณ (ชิ้น) มูลคา (บาท) ปริมาณ (ชิ้น) มูลคา (บาท) ปริมาณ (ชิ้น) มูลคา (บาท) 

ออสเตรเลีย 19,602 425,557 0 0 14 3,403 

จีน 975,273 3,152,288 40,085 196,314 1,440 153,146 

เดนมารก 236,121 7,822,247 129,334 4,061,953 31,861 1,160,049 
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การนําเขาแผนยิปซัม 

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 
ประเทศ 

ปริมาณ (ชิ้น) มูลคา (บาท) ปริมาณ (ชิ้น) มูลคา (บาท) ปริมาณ (ชิ้น) มูลคา (บาท) 

อินโดนีเซีย 198,674 1,274,446 300 1,729 15,351 161,550 

มาเลเซีย 500 10,000 0 0 80 1,750 

สิงคโปร 630 57,497 0 0 41 5,787 

ไทย 76 14,491 0 0 0 0 

สหรัฐอเมริกา 229 83,453 103 21,667 0 0 

เวียดนาม 6 2,130 8 552 0 0 
เบลเย่ียม 0 0 9 6,899 0 0 
นิวซีแลนด 0 0 7 1,540 1,783 3,238 

ฟลิปปนส 0 0 42 2,698 26 1,683 

ไตหวัน 0 0 326 52,486 515,541 9,009,327 
ญี่ปุน 0 0 0 0 8,400 68,414 

ลาว 0 0 0 0 12,500 23,250 

รวม 1,431,111 12,842,109 170,214 4,345,838 587,037 10,591,597 

ที่มา : กรมศุลกากร (2552) 

 
การสงออกแผนยิปซัม แสดงดังตารางที่ 5 เม่ือพิจารณาแนวโนมจากป พ.ศ.2549 พบวา 

แนวโนมการสงออกแผนยิปซัม มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกป โดยปริมาณการสงออกแผนผนังภายในและ
ฝาเพดานยิปซัม เพิ่มขึ้นในป พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551 คิดเปนรอยละ 6.85 และ 19.79 ตามลําดับ 
ในสวนของมูลคาการสงออกสินคานั้น เม่ือพิจารณาแนวโนมจากป พ.ศ.2549 พบวา ป พ.ศ.2550 
มูลคาการสงออกแผนผนังภายในและฝาเพดานยิปซัม ลดลงจากป พ.ศ.2549 คิดเปนรอยละ 9.37 
และป พ.ศ.2551 มูลคาการสงออกแผนผนังภายในและฝาเพดานยิปซัม เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2549 
คิดเปนรอยละ 4.83 

 
ในป พ.ศ.2551 มูลคาการสงออกแผนยิปซัม มาจากกลุมประเทศในทวีปเอเชียมากที่สุด คิด

เปนรอยละ 91.26 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด รองลงมา คือ กลุมทวีปออสเตรเลีย และทวีปแอฟ
ริกา ซ่ึงประเทศที่มีมูลคาการสงออกแผนผนังภายในและฝาเพดานยิปซัมมากที่สุด คือ ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส คิดเปนรอยละ 36.14 ของมูลคาการสงออก รองลงมา คือ ประเทศฟลิปปนส 
และประเทศอินเดีย ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 5    การสงออกแผนยิปซัม 
                

 การสงออกแผนยิปซัม  

 พ.ศ.2549   พ.ศ.2550   พ.ศ.2551  
 ประเทศ  

 ปริมาณ (ชิ้น)   มูลคา (บาท)   ปริมาณ (ชิ้น)   มูลคา (บาท)   ปริมาณ (ช้ิน)   มูลคา (บาท)  

 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส         71,696,284      287,540,069      138,249,334     515,577,890    182,237,416     691,180,318  

 อัฟกานิสถาน  0 0 0 0          36,156          200,987  

 แองโกลา  0 0 0 0          53,640          326,130  

 ออสเตรีย  0 0             3,168            91,092  0 0 

 ออสเตรเลีย         15,765,657      121,603,278         8,431,337       53,175,348       4,723,404      32,214,398  

 บังกลาเทศ          2,815,147       16,265,583         3,451,976       17,087,400       3,533,093      17,634,671  

 บาหเรน          1,489,450         5,928,499         7,986,960       27,677,125      13,731,793      56,671,091  

 บรูไน          9,629,056       42,538,164       12,896,688       52,689,740       2,360,902      11,548,044  

 จีน                6,856           110,351  0 0 0 0 

 โคลอมเบีย             185,732         1,187,438  0 0 0 0 

 คอสตาริกา              69,943           371,211  0 0 0 0 

 สเปน         26,064,494      172,204,685  0 0 0 0 

 อียิปต  0 0          239,551        1,048,053  0 0 

 เยอรมนี  0 0 0 0              137            15,682  

 เอธิโอเปย             314,524         1,649,605           148,119           668,190          144,929          667,887  

 ฟจ ิ 0 0           17,995           106,943  0 0 

 ฝรั่งเศส              75,608           491,216            85,935           345,709               160             5,765  

 กานา  0 0          482,003        2,023,335          647,042        2,658,026  

 กวาเดอลูป  0 0          127,158        1,135,041  0 0 

 กรีซ              58,560           649,348            95,828        1,072,837           38,560          468,468  

 กวม             259,736         1,509,818  0 0          55,481          218,533  

 ฮองกง          9,122,117       34,770,574       11,660,448       41,535,326      16,128,149      65,191,668  

 อินโดนีเซีย             703,330         3,154,071                639            62,146       2,985,595      11,388,676  

 อิสราเอล             961,943         3,470,102            87,195           292,821  0 0 

 อินเดีย         23,549,069       92,762,388       47,995,934     182,009,076      41,556,440     172,656,864  

 จาเมกา              26,716           181,621  0 0 0 0 

 อิหราน  0 0          876,901        3,510,315          592,469        2,237,196  

 จอรแดน             364,999         1,523,664           237,633           801,813          610,360        2,036,095  

 ญี่ปน             389,136         1,388,103  0 0 0 0 

 เคนยา          2,432,729       14,139,976         2,554,242       12,787,600       3,005,514      14,541,056  

 กัมพูชา          4,219,768       23,293,490         6,841,054       35,593,585      13,470,929      62,513,355  
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 การสงออกแผนยิปซัม  

 พ.ศ.2549   พ.ศ.2550   พ.ศ.2551  
 ประเทศ  

 ปริมาณ (ชิ้น)   มูลคา (บาท)   ปริมาณ (ชิ้น)   มูลคา (บาท)   ปริมาณ (ช้ิน)   มูลคา (บาท)  

 เกาหล ี             11,400             66,384            34,224           122,747  0 0 

 คูเวต          4,916,151       21,114,705         3,815,810       15,530,701       3,084,455      12,051,798  

 ลาว          3,057,423       19,466,158         3,214,865       20,303,802       5,274,759      34,660,854  

 เลบานอน  0 0          235,045        1,520,666  0 0 

 ศรีลังกา          1,750,867         8,807,379         2,109,689       10,133,987       2,269,674      11,604,145  

 มาดากัสการ  0 0          321,873        1,699,759          537,395        2,636,431  

 พมา          4,417,113       20,762,717         3,462,761       15,450,672       5,195,979      23,496,434  

 มาเกา          1,080,875         5,922,768           816,971        3,306,292       4,217,696      16,747,286  

 มารตินีก  0 0          127,158        1,135,041  0 0 

 มอลตา              19,500             91,683            84,018           419,852           14,966          109,489  

 มอริเชียส             586,518         3,192,450         1,627,838        8,105,387       2,125,388      11,658,218  

 มัลดีฟส             391,782         2,149,282           316,786        1,575,751          528,876        2,956,635  

 มาเลเซีย         17,521,906       60,815,070           254,745        1,395,075       4,577,461      19,259,379  

 โมซัมบิก  0 0          278,205        2,480,430          684,865        4,221,021  

 นิวแคลิโดเนีย  0 0          918,885        4,528,024           99,808          470,222  

 ไนจีเรยี  0 0          245,746        1,140,770       1,490,216      11,420,268  

 เนปาล             141,717           616,780           157,094           586,100           90,901          362,019  

 นิวซีแลนด         14,345,416       98,237,346       10,058,913       63,788,034       8,994,426      57,528,772  

 โอมาน  0 0 0 0         121,904          436,084  

 ฟลิปปนส         31,819,497      125,569,530       39,366,652     148,838,573      48,893,008     198,306,828  

 ปากีสถาน          2,957,781       16,592,906         4,855,638       20,561,812       5,288,468      22,638,847  

 กาตาร          2,022,469       10,489,358         6,600,844       24,230,628      10,213,004      44,653,420  

 รียูเนี่ยน  0 0        2,884,963       19,597,977       1,797,723      10,893,197  

 ซาอุดิอาระเบีย          1,247,535       10,932,044         2,354,526        8,461,878       5,420,485      18,269,314  

 เซเชลส              87,804           655,959           303,894        1,810,900           91,030          452,023  

 ซูดาน  0 0          158,410           700,109          164,520          943,696  

 สิงคโปร         14,466,416       62,935,706       13,626,944       50,136,865      14,770,234      64,364,098  

 ตูนิเซีย  0 0 0 0          55,654          259,781  

 ไตหวัน         18,924,717       71,172,493       12,497,346       46,181,125       9,535,885      36,153,226  

 แทนซาเนีย          3,487,580       18,579,533         3,957,564       19,311,659       2,776,914      13,776,654  

 ยูกันดา  0 0           84,699           346,039  0 0 

 สหรัฐอเมริกา  0 0           14,490        1,301,396           27,780          114,282  

 เวเนซุเอลา          2,682,236       15,402,684  0 0 0 0 
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 การสงออกแผนยิปซัม  

 พ.ศ.2549   พ.ศ.2550   พ.ศ.2551  
 ประเทศ  

 ปริมาณ (ชิ้น)   มูลคา (บาท)   ปริมาณ (ชิ้น)   มูลคา (บาท)   ปริมาณ (ช้ิน)   มูลคา (บาท)  

 เวียดนาม         76,661,793      366,751,858       43,454,490     174,572,024      28,125,645     144,744,702  

 เยเมน  0 0          188,035           989,802          383,320        1,295,046  

 แอฟริกาใต          5,331,159       57,295,846         3,151,351       33,814,399          205,763        1,609,173  

รวม 378,130,509 1,824,353,893 404,050,570 1,653,369,661 452,970,371 1,912,468,252 

ที่มา : กรมศุลกากร (2552) 
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3.  ผลกระทบของผลิตภัณฑแผนยปิซัมตอส่ิงแวดลอม 

ผลกระทบของผลิตภัณฑสิ่งแวดลอม เม่ือพิจารณาตลอดชวงชีวิตของผลิตภัณฑแผนผนัง
ภายในและฝาเพดานยิปซัม(ตารางท่ี 6) สามารถแบงไดเปน 5 ระยะ กอนการผลิต ในระหวางการ
ผลิต ระหวางการขนสง ในระหวางการใชงาน และการทิ้งหลังการใชงาน 

ตารางท่ี 6  ผลกระทบของแผนยิปซมัตอสิ่งแวดลอม 

วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (product cycle)  
หัวขอทางสิ่งแวดลอม 

(environmental aspects) 
กอนผลิต ขณะผลิต ขณะ

ขนสง 
ขณะใช
งาน 

ทิ้งหลังใช
งาน 

การใชทรัพยากร (resource use) เชน พลังงาน  นํ้า  
วัตถดุิบ 

1
 

5
 

8
 X X 

การเกิดวัตถุอันตราย (hazardous substance) X X X X X 

การปลอยมลสารไปสู 
(emission/release of pollutants into the 
environment) 
      -   อากาศ 

 
 
 

  
2,3

 

 
 
 

 
6
 

 
 
 

2
 

 
 
 

3
 

 
 
 
3
 

  -   นํ้า X  X X X 

     -    ดิน X X X X X 

การเกิดขยะมูลฝอย/ของเสีย (waste)  
7
   

7
 

มลพิษอื่นๆ เชน เสียง  
4
 

4
  X X 

ความเหมาะสมสําหรับการใชงาน 
(fitness for use) 

X X X  X 

ความปลอดภยั (safety) X X X  X 
 

หมายเหตุ   มีผลกระทบ ตองพิจารณาในการออกขอกําหนด  
              มีผลกระทบ แตไมรวมอยูในขอกําหนด 

× ไมเกี่ยวของ 
1     ไม แรยิปซัม 

2     CO CO2 SOX NOX  
3     ฝุน 
4     เสียงเครื่องจักรจากการทําเหมือง จากการผลิต จากเครื่องยนต 
5     กระดาษ แรยิปซัม 
6     SO2 GHG TVOC ฟอรมัลดีไฮด 
7     เศษแผนยปิซัม 
8     นํ้ามัน 
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3.1  กอนการผลิต 

การไดมาซึ่งแรยิปซัมจากการทําเหมืองแรยิปซัมหรือการแตงแรเพื่อนํามาใชเปนวัตถุดิบใน
การผลิตแผนผนังภายในและฝาเพดานยิปซัม อาจกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ ไดแก ฝุนละออง 
เขมาควัน กาซพิษชนิดตาง ๆ ทั้งจากการเผาไหมเชื้อเพลิงและจากการปลอยสารเคมีท่ีระเหยเปน
ไอออกมาจากกระบวนการผลิต สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสุขภาพอนามัยของคนงาน 
ผูปฏิบัติงาน รวมถึงประชาชนผูอยูอาศัยใกลเคียง เชน เปนโรคผิวหนัง หอบ หายใจไมสะดวก ปวด
ศีรษะ คลื่นไส อาเจียน โรคระบบทางเดินหายใจ หลอดลมอักเสบ มะเร็ง เปนลมหมดสติ และ
เสียชีวิตได  

นอกจากนี้กิจกรรมการการระเบิดหินเพื่อการทําเหมืองยังอาจกอใหเกิดปญหาการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ทรัพยากรธรณี ซึ่งอาจสงผลตอแหลงตนน้ํา 
 

3.2   ในระหวางการผลติ 
 ในขั้นตอนการผลิตแผนยิปซัม อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไดแก นํ้าเสีย ฝุน

ละออง อากาศเสีย กากเสีย เชน น้ําที่ใชลางเครื่องมือ ลางเครื่องจักร อุปกรณ เศษทิ้งของสวนผสม 
ฝุนฟุงจากบริเวณการเตรียมวัตถุดิบ บริเวณเครื่องผสม เศษตัวอยางทดสอบ เปนตน 

 
3.3  ในระหวางการขนสง 

 พาหนะที่ขนสงแผนยิปซัม เชน รถ 6 ลอ รถ 6 ลอ และรถเทเลอร กําหนดใหมีการยึดตั้ง 
แผนยิปซัม กับตัวรถดวยสายรัด เพื่อปองกันการรวงหลนของตั้งยิปซัมในระหวางการขนสง และ
กําหนดใหมีการคลุมตั้งยิปซัมดังกลาว ดวย ผาใบ เพื่อปองกันกรณีอาจมีเศษยิปซัม จากรถขนสง     

     3.4  ในระหวางการใชงาน 

           ในระหวางการใชงานแผนผนังภายในและฝาเพดานยิปซัมอาจกอใหเกิดมลพิษทางอากาศได 
ในระหวางการเคลื่อนยาย การติดตั้ง การตัดแปรรูปเปนขนาดเล็ก โดยอาจเกิดผงฝุนจากการตัด
หรือเจาะ  

3.5 การท้ิงหลังการใชงาน 

          หากทิ้งไมเหมาะสมกับสภาพแวดลอม อาจทําใหเกิดปญหาภูมิทัศน หรือหากลูกคามีการนํา
เศษแผนยิปซัม จาก job site สงกลับคืนโรงงาน  โรงงานมีอุปกรณและขั้นตอนการนําเศษแผน
ยิปซัม เหลานี้ มา recycle ใชเปนแรยิปซัมในกระบวนการผลิตได 
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