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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบผนังโฟมที่มีคุณสมบัติในการลดความรอนไดดี สามารถกอสรางไดงายและมี
ราคาถูกกวาระบบที่มีการผลิตและจําหนายอยูในปจจุบัน คือ ผนังโฟมที่ใสฉนวนหนา 2 นิ้วไวนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร
โดยทําการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังโฟม ซึ่งมีตัวแปรที่ทําการศึกษา คือ ตําแหนงการใส
ฉนวนโฟมที่โครงสรางผนัง ขนาดพื้นที่ของชองระบายอากาศที่ผนังชั้นนอก และความหนาของฉนวนโฟม
สมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผนังโฟมที่มีการเจาะชองระบายอากาศที่ผนังชั้นนอกจะสามารถลดความรอนไดดีกวา
ผนังโฟมที่มีชองวางอากาศแบบปด โดยในการทดสอบสมมติฐานจะทําการจําลองสภาพอาคารดวยกลองทดสอบสี่เหลี่ยมลูก
บาศก จํานวน 6 กลอง ทําการวัดอุณหภูมิอากาศภายนอก อุณหภูมิผิวผนังดานในกลอง และอุณหภูมิอากาศในกลอง โดยเก็บ
ขอมูลตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง จากนั้นนําผลการทดสอบมาวิเคราะหเปรียบเทียบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังในแตละ
ตัวแปรที่ไดทําการศึกษา ซึ่งในการวิจัยนี้ประกอบดวยการทดสอบตัวแปร 3 ขั้นตอน และมีผลการทดสอบ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ทดสอบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังโฟมที่มีตําแหนงการใสฉนวนโฟมที่โครงสรางผนังแตกตางกัน 3
ลักษณะ คือ ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร ใสฉนวนโฟมในชองคราว และ ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวแตอยู
ดานในอาคาร ซึ่งผลการทดสอบพบวา ผนังที่มีการใสฉนวนโฟมที่โครงสรางผนังในตําแหนงที่แตกตางกัน 3 ลักษณะขางตน จะมี
พฤติกรรมการถายเทความรอนที่คลายคลึงกัน โดยผนังที่ใสโฟมนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคารจะสามารถลดความรอนไดดี
ที่สุด รองลงมาคือ ผนังที่ใสโฟม นอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร และผนังที่ติดโฟมในชองคราว ตามลําดับ
ขั้นที่ 2 ทดสอบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังโฟมเมื่อเจาะชองระบายอากาศที่ผนังชั้นนอก โดยเปรียบเทียบ
กับผนังโฟมที่มีชองอากาศแบบปดทั้งชนิดที่ใสฉนวนนอกชองเคราแตอยูดานในอาคาร และชนิดที่ใสฉนวนโฟมนอกชองคราวและ
อยูดานนอกอาคาร ซึ่งในขั้นนี้ประกอบดวยการทดสอบ 2 ขั้นตอนยอยซึ่งมีผลการทดสอบ ดังนี้
2.1 ผนังโฟมที่เจาะชองระบายอากาศที่ผนังชั้นนอก 30 % ไมสามารถทําใหอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบ
ลดลงไดอยางชัดเจนเมื่อเทียบกับกลองใสโฟมดานในอาคารและมีชองวางอากาศแบบปด โดยสามารถลดอุณหภูมิอากาศในกลอง
ทดสอบลงไปไดเฉลี่ยเพียง 0.32 oซ เทานั้น และยังมีอุณหภูมิอากาศในกลองทดสอบสูงกวาของผนังที่ใสโฟมไวดานนอกอาคาร
โดยเฉลี่ย 0.11 oซ
2.2 การเพิ่มพื้นที่เจาะชองระบายอากาศเปน 100% มีผลทําใหอุณหภูมิอากาศในกลองลดต่ําลงกวากลองที่
ใสโฟมนอกชองคราวทางดานในอาคารและมีชองอากาศแบบปดโดยเฉลี่ย 0.59 oซ และมีอุณหภูมิอากาศในกลองต่ํากวากลองที่ใส
โฟมดานอกอาคาร 0.53 oซ
ขั้นที่ 3 ทดสอบคุณสมบัติในการลดความรอนของผนังเพิ่มเติม โดยเพิ่มความหนาของฉนวนโฟมที่นอกชองคราวแตอยู
ดานในอาคารจากหนา 2 นิ้วเปนหนา 4 นิ้ว เปรียบเทียบกับผนังที่ใสฉนวนโฟมหนา 2 นิ้วทั้งที่ใสนอกชองคราวแตอยูดานในอาคาร
และใสนอกชองคราวและอยูดานนอกอาคาร โดยพบวา ผนังที่มีความหนาของฉนวนโฟมเทากัน การใสโฟมไวดานนอกอาคารจะ
ลดอุณหภูมิอากาศในกลองลงไดประมาณ 1 oซ แตถาเพิ่มความหนาของโฟมที่ใสไวดานในอาคารจาก 2 นิ้วเปน 4 นิ้ว จะสามารถ
ทําใหอุณหภูมิอากาศในกลองต่ํากวาการใสโฟม 2 นิ้วไวดานนอกอาคารประมาณ 0.5 oซ
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The purpose of this thesis was to develop the foam wall which having good performance in reducing heat
gain in addition to easy foe construction and cheaper than the foam wall presently available in the market ; foam wall
with two-inches thick exterior insulation. Factors influencing the foam wall performance were examined in this study
which included the position of foam insulation , the area of the outer leaf opening , and foam thickness.
The hypothesis of this research was that the foam wall with ventilated cavity could reduce heat gain better
than the one with unventilated cavity. The study was conduct by using cubical test boxes. Each had the same
features which are five sides of the box installed with two-inches thick expanded polystyrene foam to reduce heat
transfer by conduction. The other side of each test box was used for testing the variables. The wall surface
temperatures and air temperature were recorded 24-hours throughout. The results of the experiment then were
analyzed by comparing variables indicating performance in reducing heat gain of these test boxes. This study
consisted of the three testing steps. The results of the test are as follow.
Step 1 The experiment in this step is to test the performance of foam wall installed foam insulation at
different positions which are exterior insulation , cavity insulation and interior insulation. The test result indicated that
all of them had similar thermal behavior. The most to less efficiency in reducing heat gain are exterior insulation ,
interior insulation and cavity insulation.
Step 2 This is to compare thermal performance of foam wall with cavity ventilated grills on the outer leaf ,
interior insulation foam wall without ventilated cavity ,and exterior insulation foam wall without ventilated cavity. There
are 2 sub-steps that the results indicate that
2.1 The foam wall with 30% cavity ventilated grills could not reduce significant heat gain compare
to the unventilated cavity foam wall with interier insulation. The 30% ventilated foam wall could reduce the inside air
temperature only 0.32 oC and has inside air temperature higher than the exterior insulation about 0.11 oC.
2.2 If increasing the area of ventilated grills to 100% of outer leaf area could reduce only 0.59 oC
below the inside air temperature of the interior insulation foam wall with unventilated cavity and 0.53 oC below the
exterior insulation foam wall’s inside air temperature.
Stop 3 This step is to test the thermal performance of the foam wall if increasing foam thickness of interior
insulation foam wall from two-inch to four-inch. It was found that If the foam wall has the same foam thickness, the
exterior insulation could reduce the inside air temperature below the interior insulation’s about 1 oC. If increasing foam
thickness of interior insulation from two-inch to four-inches, it found that four-inch foam wall could reduce inside air
temperature below that of two-inch exterior insulation foam wall about 0.5 oC.
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