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บทความนี้ไดนําเสนอผลการศึกษาทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับโปรแกรม
คอมพิวเตอรทใี่ ชในการจําลองสภาพความชื้นของวัสดุกรอบอาคารทีม่ ผี ลตออุณหภูมิ สภาพความชืน้
ภายในหอง และการใชพลังงานงานของอาคาร วิธีการจําลองที่ศึกษามี 4 วิธี โดยแตละวิธีนั้น ไดนํา
เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการคํานวณ ตัวอยางของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการจําลอง
ขอมูลทีใ่ ชในการจําลอง ตัวอยางการใชวธิ กี ารจําลองในงานวิจยั ทีผ่ านมา ขอดีและขอจํากัดของแตละ
วิธีการจําลอง ผลจากการศึกษาไดสรุปเปนขอเสนอแนะแนวทางในการพิจารณาเลือกวิธีการจําลอง
ที่เหมาะสม
คําสําคัญ: ความชื้น /การจําลองการใชพลังงานของอาคาร / การหนวงความชื้น / พลศาสตรของไหล
(CFD)
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Abstract

This article presents the results of literature review on simulation methods
employed in hygrothermal simulation programs. The programs concern on moisture
transfer in building envelope which affects its moisture content, indoor humidity,
and building energy consumption. Four simulation models, each includes calculation
methods, examples of softwares, simulation inputs, an example of related research
utilized the simulation models, as well as advantages and disadvantages. Finally,
guidelines for selecting suitable modeling methods are suggested.
Key words: Moisture, Building Energy Simulation, Moisture Buffering, Computational
Fluid Dynamics (CFD)

ฉบับที่ 29 (มกราคม-ธันวาคม 2558) 337

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ความชืน้ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในอาคารมีผลกระทบในหลายดานทัง้ ตอผูใ ชอาคาร สภาพอาคาร และ
การใชพลังงานอาคาร สภาพความชื้นภายในอาคารที่ตํ่าหรือสูงเกินไปมีผลทําใหผูใชอาคารจะรูสึกไม
สบายได นอกจากนีค้ วามชืน้ ภายในอาคารยังมีผลตอการรักษาสภาพของสิง่ ของทีเ่ ก็บอยูภ ายในอาคาร
การเปลี่ยนแปลงระดับความชื้นที่รวดเร็วจะสงผลตอการเสื่อมสภาพของวัตถุ เชน ภาพวาดที่เก็บอยู
ภายในพิพธิ ภัณฑ (Harriman et al., 2001) ความชืน้ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในเนือ้ วัสดุ ทีใ่ ชเปนฉนวนกันความ
รอน มีผลทําใหคาการตานทานความรอนของวัสดุฉนวนนั้นลดลง (Sandberg et al., 2009) อันมี
ผลตอภาระการปรับอากาศภายในอาคารที่สูงเพิ่มขึ้น การลดและเพิ่มความชื้นภายในอาคารมีดวย
กันหลายวิธี เชน การใชเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้วัสดุภายในหองที่สามารถดูดเขาและคายออก
ความชื้นได (Hygroscopic Material) เชน ไม ยิปซั่มบอรด วัสดุประเภทนี้สามารถหนวงความชื้น
(Moisture Buffering) ภายในหอง ทําใหคาความชื้นในอากาศของหองไมเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเมื่อ
เทียบกับหองที่ใชวัสดุที่ไมสามารถดูดซับความชื้นได (Tariku et al., 2010; Kunzel et al., 2005;
Salonvaara et al., 2004)
Moon & Augenbroe (2003) ไดแบงโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชในการศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพความชืน้ ของวัสดุอาคารเปนสองประเภทหลัก คือ 1) การจําลองสภาพความชืน้ ทีว่ สั ดุอาคารเพียง
อยางเดียว และ 2) การจําลองความชื้นของวัสดุอาคารที่เปนสวนหนึ่งของการจําลองการใชพลังงาน
ของอาคาร (Hygrothermal Model within a Whole Building Energy Simulation) โดยการ
ศึกษานี้มุงเนนศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจําลองประเภทหลัง การศึกษาวิจัยการใชพลังงาน
ของอาคารในประเทศไทยซึ่งมีลักษณะภูมิอากาศแบบรอนชื้นโดยการจําลองดวยคอมพิวเตอร สวน
ใหญจะไมไดคํานึงผลของความชื้นของกรอบอาคารที่สงผลตอการใชพลังงานของอาคาร จากผลการ
ศึกษาวิจัยในตางประเทศพบวาคาการใชพลังงานของอาคารทีจ่ ําลองโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ใน
กรณีทคี่ าํ นึงถึงผลของความชืน้ ของวัสดุอาคารนัน้ จะแตกตางกันกับกรณีทไี่ มไดคาํ นึงถึงผลของความชืน้
ของวัสดุอาคารอยางมีนัยสําคัญ (Moon et al., 2014) อีกทั้งยังมีผลตอคาความชื้นสัมพัทธภายใน
หองที่แตกตางกันดวย (Rode and Sørensen, 2010; Belarbi et al., 2006) อันเปนปจจัยหนึ่งที่
มีผลตอการประเมินสภาวะสบายภายในอาคารและความเสี่ยงตอการเกิดของเชื้อราที่วัสดุอาคาร
ปจจุบันไดมีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อจําลองสภาพความชื้นของวัสดุกรอบอาคารหลาย
โปรแกรม (Woloszyn & Rode, 2008) โดยแตละโปรแกรมนั้นมีวิธีการในการจําลองสภาพความชื้น
ที่แตกตางกันไป ซึ่งแตละวิธีมีทั้งขอดีและขอจํากัด ดังนั้นการเลือกใชวิธีการจําลองที่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงคที่จะนํามาใชในการประเมินประสิทธิภาพของอาคารในประเทศไทย จะชวยใหไดขอมูล
จากผลการจําลองในดานสภาพอุณหภูมิ ความชืน้ และการใชพลังงานทีใ่ กลเคียงกับสภาพจริงมากขึน้
ซึง่ จะเปนประโยชนตอ การออกแบบและบริหารจัดการอาคารเพือ่ การประหยัดพลังงานรวมถึงสภาวะ
สบายของผูใชอาคาร
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2. วัตถุประสงคของการศึกษา

เพือ่ ศึกษาถึงหลักการของโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจําลองสภาพความชืน้ ของวัสดุอาคาร
ที่มีผลตอสภาพอุณหภูมิ ความชื้น และการใชพลังงานของอาคาร และศึกษาเปรียบเทียบขอดีและขอ
จํากัดของแตละวิธีการจําลอง
3. วิธีการศึกษา

1. ศึกษาจากหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ทดลองใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สามารถจําลองสภาพความชื้นของวัสดุอาคารที่มีผล
ตออุณหภูมิ ความชื้น และการใชพลังงานของอาคาร เชน โปรแกรม EnergyPlus และ
WUFI PLUS
3. สรุปผลที่ไดจากการศึกษาและขอเสนอแนะ

4. ผลการศึกษา

4.1 ปจจัยที่มีผลตอความชื้นภายในอาคาร
ในการจําลองสภาพความชื้น จําเปนตองทราบถึงปจจัยตางๆ ที่สงผลตอสภาพความชื้น
ภายในอาคาร เพื่อนําปจจัยตางๆ ไปใชประกอบในการคํานวณ ไดแก
1. ความชื้นที่เกิดขึ้นภายใน เชน คน หมอตมนํ้า เครื่องอบผา
2. การใชอุปกรณที่มีผลตอการลดหรือเพิ่มความชื้นภายในอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ
อุปกรณเพิ่มความชื้น (Humidifier) หรือ อุปกรณลดความชื้น (Dehumidifier)
3. การรัว่ ซึมของอากาศจากภายนอกและจากบริเวณทีอ่ ยูต ดิ กัน รวมถึงการระบายอากาศ
4. ความชื้นที่สะสมในอากาศ หรือ ความจุความชื้นของอากาศ
5. การดูดซับและการคายออก (Adsorption & Desorption) ของไอนํ้าจากวัสดุภายใน
หอง หรือความจุความชื้นของวัสดุภายในหอง เชน ผนัง พื้น ฝาเพดาน เฟอรนิเจอร
กระดาษ ฯลฯ
ปจจัยดังกลาวสามารถนํามาเขียนเปนสมการสมดุลความชืน้ ของอากาศภายในหอง (Moisture
Balance) ไดดังสมการที่ 1 (Janssens et al., 2008) โดยสมมติวาอากาศภายในหองมีการผสมกันดี
และอุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศภายในหองมีคาที่เทากันทั้งหอง

..... (สมการที่ 1)
(คําศัพทเฉพาะ แสดงไวที่สวนทายของบทความนี้)
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การถายเทความชื้นโดยการแพร (Vapor Diffusion) ภายในผนัง สามารถนํามาเขียนเปน
สมการสมดุลมวล (Mass Balance) ซึ่งเปนพื้นฐานของการจําลองความชื้นวิธีที่ 3 (HAM) โดยจะได
กลาวในหัวขอ 4.2.3 สามารถคํานวณไดตามสมการที่ 2

...... (สมการที่ 2)
4.2 วิธกี ารจําลองสภาพความชื้นของกรอบอาคารที่เปนสวนหนึ่งของการจําลองการใช
พลังงานของอาคาร
โปรแกรมคอมพิวเตอรทใี่ ชสาํ หรับจําลองความชืน้ ของกรอบอาคารทีม่ ผี ลตอสภาพอุณหภูมิ
ความชื้น และการใชพลังงานของอาคาร ที่จะนําเสนอมีวิธีการในการจําลอง 4 วิธีหลัก ไดแก
1. Effective Moisture Capacitance Model (EC Model)
2. Effective Moisture Penetration Depth Model (EMPD Model)
3. Combined Heat Air and Moisture Transfer Model (HAM Model)
4. Combined Computational Fluid Dynamic Model (CFD Model) with EMPD
/ HAM Model
วิธกี ารจําลองในแตละวิธนี นั้ มีรายละเอียดของหลักการคํานวณ ตัวอยางโปรแกรมคอมพิวเตอร
ขอมูลที่ใชในการจําลอง ตัวอยางงานวิจัยที่ใชวิธีการดังกลาว ตลอดจนขอดีและขอจํากัด ดังตอไปนี้
4.2.1 Effective Moisture Capacitance Model (EC Model)
หลักการคํานวณ วิธีการนี้นําเอาคาความจุความชื้นของอากาศ (Moisture Capacitance)
ภายในหอง และคาความจุความชื้นของวัสดุภายในหองทั้งหมดมารวมกันเปนคาความจุของความชื้น
รวมที่เรียกวา “Effective Moisture Capacitance” (EC) ถาคา EC นี้มีคาเทากับ 10 หมายถึง คา
ความจุความชืน้ ของอากาศมีคา เทากับ 1 หนวย และคาความจุความชืน้ ของวัสดุภายในหองมีคา เทากับ
9 หนวย เมื่อรวมทั้งสองสวนแลวจะไดเทากับ 10 หนวย (Woods et al., 2013) หรือหมายความวา
อากาศภายในหองและวัสดุภายในหองรวมกันสามารถที่จะดูดซับความชื้นไดเปน 10 เทาของคาการ
ดูดซับความชื้นของอากาศภายในหองเพียงอยางเดียว (Woods et al. 2013a) (ภาพที่ 1A) ดังนั้นจึง
สามารถลดรูปของสมการที่ 1 ใหเปนไปตามสมการที่ 3 ได โมเดลนี้มีขอสมมติวา 1) ปริมาณความชื้น
ของวัสดุ (Moisture Content) จะแปรเปลีย่ นอยางรวดเร็วทันทีตามสภาพความชืน้ ของอากาศภายใน
หอง โดยไมคํานึงถึงการตานทานการถายเทความชื้นระหวางอากาศกับวัสดุ (Woods et al., 2013)
2) ความชืน้ ของวัสดุภายในหองจะอยูใ นสภาวะทีส่ มดุลกับสภาพความชืน้ ของอากาศภายในหองเสมอ
(Janssen & Roels, 2009) คา EC ทีส่ งู จะทําใหอตั ราการเปลีย่ นแปลงของปริมาณไอนํา้ ในอากาศของ
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หองไมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว คา EC เปนคาที่ไดจากประสบการณหรือการทดลอง โดยทั่วไปมี
คาอยูในชวงระหวาง 10-25 (Woods et al., 2013a) ขึ้นอยูกับชนิดของวัสดุภายในที่ใชภายในหอง
ที่แตกตางกันตามประเภทของการใชงานอาคาร เชน สํานักงาน หรือ หองสมุด
...... (สมการที่ 3)
โดยคาความจุความชื้นรวมสามารถเขียนในรูปดังนี้ได

...... (สมการที่ 4)
...... (สมการที่ 5)

ซึ่งเปนการนําเอาคาคงที่คุณสมบัติของวัสดุ (Constant Material Properties) และคา
ความลึกชั้นวัสดุดูดซึม (Penetration Depth) มาพิจารณา ซึ่งจะไดกลาวในหัวขอ 4.2.2
ตัวอยางโปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรมที่สามารถจําลองดวยวิธีการนี้ เชน โปรแกรม
Bsim, EnergyPlus, Indoor Humidity Assessment Tool (IHAT), TRNSYS เปนตน รายละเอียด
ของโปรแกรมตางๆ สามารถคนควาเพิ่มเติมไดจากเว็บไซตที่แสดงไวในภาคผนวก
ขอมูลที่ใชในการจําลอง การจําลองดวยวิธีนี้ตองระบุคา EC ที่เลือกใช ตัวอยางของคา EC
นี้ ที่นํามาใชในโปรแกรม IHAT (EPA, 2001) แสดงไวในตารางที่ 1
ตารางที่ 1: คา Moisture Capacitance Multipliers ที่ใชในโปรแกรม IHAT (EPA, 2001; p. 40)
ประเภทการใชงาน
Classroom
Library
Gymnasium
Auditorium
Cafeteria
Office

Low
10
15
10
10
10
10

Capacitance
Medium
15
20
N/A
15
N/A
15

High
20
25
N/A
20
N/A
20

หมายเหตุ: ในโปรแกรม IHAT คา Low ใชสาํ หรับหองทีพ่ นื้ ผิววัสดุสว นใหญเปนวัสดุพนื้ ผิวแข็ง (Hard Surface) ยกเวน
ฝาเพดานเปนแผนยิปซั่ม, คา Medium ใชสําหรับหองที่มีวัสดุบุผนังและฝาเพดานเปนยิปซั่ม และพื้นเปนวัสดุพื้นผิว
แข็ง, High ใชสําหรับหองที่วัสดุบุผนังและฝาเพดานเปนยิปซั่ม และพื้นเปนวัสดุพรม
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ตัวอยางงานวิจัยที่ใชหลักการนี้ Janssen & Christensen (2013) จําลองสภาพความชื้น
ภายในอาคารที่ใชเก็บวัตถุที่แสดงในพิพิธภัณฑ (Museum Storage Space) โดยไดเลือกใชวิธี EC นี้
ของโปรแกรม BSim ในการจําลองผลการหนวงของความชื้นของวัตถุที่เก็บไวภายในอาคาร เนื่องจาก
วิธกี ารอืน่ ๆ นัน้ จําเปนจะตองทราบขนาดพืน้ ทีผ่ วิ ของวัตถุและคุณสมบัตขิ องวัสดุ ซึง่ การคํานวณขนาด
พื้นที่ผิวของวัตถุที่จัดเก็บในอาคารที่มีจํานวนมากและมีวัสดุที่หลากหลายนั้นเปนสิ่งที่ทําไดยาก โดย
งานวิจัยนี้ไดกําหนดคา EC เทากับ 5 แตในสวนของการจําลองสภาพความชื้นของวัสดุอาคาร เชน
ผนัง พื้น ฝาเพดาน นั้นไดเลือกใชวิธี EMPD (รายละเอียดของวิธีการนี้แสดงไวในหัวขอ 4.2.2)
ขอดีและขอจํากัด ขอดีของการจําลองดวยวิธีการนี้คือ สามารถคํานวณผลไดอยางรวดเร็ว
กวาวิธอี นื่ และจํานวนขอมูลทีต่ อ งใสในโปรแกรมเพิม่ เติมจากการจําลองการใชพลังงานโดยทัว่ ไปมีเพียง
คา Effective Moisture Capacitance สวนขอจํากัดของวิธีการนี้ เนื่องจากความชื้นของอากาศและ
วัสดุถกู นํามาคิดรวมเปนสวนเดียวกัน การจําลองดวยวิธกี ารนีจ้ งึ ไมสามารถศึกษาไดถงึ สภาพความชืน้
ที่เกิดขึ้นภายในเนื้อวัสดุได และเนื่องจากวิธีนี้จะไมคํานึงถึงการตานทานความชื้นระหวางวัสดุและ
อากาศภายในหอง ดังนั้นในกรณีที่ภายในอาคารมีความชื้นสูงและมีรอบการเกิดขึ้นที่ถี่ วิธีการนี้จะ
หนวง ความชื้นไดทันทีตามคา EC ที่กําหนดไว แตในขณะที่ในสภาพจริงนั้นการดูดซับความชื้นที่เกิด
ขึ้นในวัสดุจะเกิดขึ้นในอัตราที่ชา (Wood et al., 2013)

(A) Effective Moisture Capacitance

(B) Effective Moisture Pentration Depth

(C) Heat Air and Moisture (HAM) Transfer

(D) CFD + HAM

ภาพที่ 1: แสดงหลักการในการจําลองความชื้นของ 4 วิธี
หมายเหตุ: ภาพแสดงเฉพาะการถายเทความชื้นของผนัง (ยังไมรวมสวนอื่นๆ เชน พื้น และ ฝาเพดาน)
i: Room air node, e: Exterior air node, b: Wall node, M: Moisture capacitance multiplier,
: Moisiture penetration depth
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4.2.2 Effective Moisture Penetration Depth Model (EMPD Model)
หลักการคํานวณ โมเดลนี้มีขอสมมุติวามีเพียงชั้นวัสดุบางของผนังดานที่อยูติดกับอากาศ
ภายในหองเทานั้นที่จะมีการแลกเปลี่ยนความชื้นกับอากาศภายในหอง โดยชั้นวัสดุนี้จะมีความชื้น
ที่สมํ่าเสมอและเปนตัวแทนของปริมาณความชื้นทั้งหมดที่มีอยูในผนัง (DOE, 2014) ชั้นวัสดุนี้มีชื่อ
เรียกวา “Sorption-active-layer” หรือ “Humidity Buffer” (ภาพที่ 1B) ความหนาของชั้นวัสดุ
บางนี้มีชื่อเรียกวา “ความลึกชั้นวัสดุดูดซึมประสิทธิผล” (Effective Moisture Penetration Depth
(EMPD)) คาระยะความลึกของชั้นวัสดุนี้คํานวณไดจากคาคุณสมบัติในดานความชื้นของวัสดุและชวง
ระยะเวลาของความชืน้ ทีแ่ ปรเปลีย่ นไปในหนึง่ รอบทีน่ าํ มาพิจารณา ดังแสดงในสมการที่ 6 (Janssens
& Paepe, 2005) โดยถาชวงระยะเวลาคือหนึ่งวัน คา EMPD นี้จะมีคาเปนหลักมิลลิเมตร แตถาชวง
ระยะเวลาเพิ่มขึ้นเปนหนึ่งป จะมีคาเพิ่มเปนหลักเซนติเมตร (Janssens & Paepe, 2005)
...... (สมการที่ 6)
...... (สมการที่ 7)
การคํานวณดวยวิธนี ไี้ มคาํ นึงถึงปจจัยเหลานีค้ อื 1) การแพรของความชืน้ ระหวางชัน้ ของวัสดุ
ทีอ่ ยูต ดิ กัน 2) การแพรของไอนํา้ ระหวางภายนอกและภายในอาคารทีผ่ า นทางวัสดุอาคาร (Janssens
& Paepe, 2005) 3) ความรอนแฝงทีเ่ กิดขึน้ อันเปนผลมาจากการดูดเขาและคายความชืน้ ออกของวัสดุ
(Wood et al., 2013) และ 4) การถายเทของไอนํ้าที่เกิดจากความแตกตางของอุณหภูมิ (Steeman
et al., 2010) การจําลองดวยวิธีนี้มีขอสมมติวาคุณสมบัติในการจุความชื้นและความสามารถในการ
แพรไอนํ้าของวัสดุมีคาที่คงที่ไมขึ้นกับคาความชื้นสัมพัทธ (Steeman et al., 2009)
การกําหนดระยะความลึกจะมีผลตอการคํานวณสภาพความชื้นภายในหองคอนขางมาก
Jansens & Paepe (2005) ไดทดลองเปรียบเทียบผลการจําลองหองขนาด 6 x 8 x 2.7 เมตร ที่ใช
วัสดุผนังเปนคอนกรีตมวลเบา (Aerated Concrete) โดยการกําหนดคา EMPD เปน d/2, d, และ
3d และ พบวาชวงหางระหวางคาความชื้นสัมพัทธตํ่าสุดและสูงสุดของวันที่ทําการศึกษามีคาที่แตก
ตางกันมากคือ 14.8%, 9.0%, และ 4.3% ตามลําดับ เนื่องจากการกําหนดความลึกเพียงระดับเดียว
จะไมเหมาะกับการจําลองสภาพความชื้นที่เกิดในชวงระยะเวลาที่ยาวนาน ในโปรแกรมคอมพิวเตอร
เชน TRNSYS จึงไดพัฒนาใหมีระยะความลึกเปนสองแบบ คือ ความลึกที่ระดับผิว (Surface Layer)
สําหรับการจําลองสภาพความชื้นชวงในชวงระยะเวลาที่สั้น และ ระดับที่ลึกเพิ่มขึ้น (Deep Layer)
สําหรับการจําลองสภาพความชืน้ ชวงในชวงระยะเวลายาวนานขึน้ เชน ในชวงระยะเวลา 1 ป (Steeman
et al., 2010)
โปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรมที่สามารถจําลองดวยวิธีการนี้ เชน โปรแกรม Bsim,
EnergyPlus, TRNSYS เปนตน
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ภาพที่ 2: ตัวอยางการใสขอมูลในการ
จําลองดวยวิธี EMPD ในโปรแกรม EnergyPlus (คา Moisture Penetration
Depth และ Moisture Equation Coefficent a, b, c, d)

ขอมูลที่ใชในการจําลอง การจําลองดวยวิธีนี้ตองทราบขนาดพื้นที่ผิวของวัสดุที่อยูภายใน
หอง ความหนาแนนของวัสดุ คาความสามารถในการซึมผานของไอนํา้ (Water Vapor Permeability)
ระยะความลึก (EMPD) ขอมูลความสัมพันธระหวางความชื้นสมดุลของวัสดุและความชื้นสัมพัทธของ
อากาศ (Moisture Sorption Curve) ซึ่งขอมูลสวนหลังนี้ในโปรแกรม EnergyPlus ใหระบุเปนคา
ของ Moisture Equation Coefficient จํานวนสี่คา ดังแสดงใน (ภาพที่ 2)
ตัวอยางงานวิจัยที่ใชหลักการนี้ Yeh et al. (2012) ไดเลือกใชวิธี EMPD นี้ ของโปรแกรม
EnergyPlus เพื่อศึกษาการใชวัสดุผนังที่บุดวยไม (Pine Wood) ในการหนวงความชื้นภายในหองพัก
อาศัย ในสภาพภูมอิ ากาศของประเทศไตหวัน พบวาการจําลองสภาพอาคารทีค่ าํ นึงถึงผลของความชืน้
ที่ผนังโดยวิธี EMPD นี้ ทําใหคาความชื้นภายในหองไมแปรเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว เมื่อเทียบกับการ
จําลองทีไ่ มไดคาํ นึงถึงผลของการหนวงความชืน้ ของวัสดุอาคาร ในสวนของการประเมินคุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร พบวาความชื้นสัมพัทธภายในหองยังคงมีคาที่สูงกวาเกณฑมาตรฐาน เนื่องจากการใช
วัสดุอาคารในการหนวงความชื้นเพียงอยางเดียวยังไมพอ จําเปนตองมีวิธีการอื่นๆ รวมดวยเชน การ
ระบายอากาศ
ขอดีและขอจํากัด ขอดีของวิธีนี้คือสามารถจําลองสภาพความชื้นไดใกลเคียงกับสภาพจริง
มากกวาวิธีแรก (EC) (Woods et al., 2013a) และเมื่อเทียบผลการจําลองดวยวิธี EMPD นี้ กับ วิธี
HAM (ในหัวขอ 4.2.3) ซึ่งเปนวิธีการจําลองที่มีความถูกตองมากขึ้น การจําลองดวยวิธี EMPD จะ
ไดคาที่ใกลเคียงกับการจําลองดวย HAM ในกรณีที่อุณหภูมิภายในหองนั้นมีคาที่คงที่และไมคํานึงถึง
ผลของความรอนแฝง (Steeman et al., 2010) อีกทั้งวิธี EMPD สามารถคํานวณผลไดรวดเร็ว ถา
เวลาที่ใชในการคํานวณของวิธี EC เทียบเทากับ 1 เวลาที่ใชในการคํานวณดวยวิธี EMPD นี้มีคาเพิ่ม
ขึ้นเพียงเล็กนอยคือประมาณ 1.05 เทา (Woods et al., 2013a) สวนขอจํากัดนั้น จากการศึกษา
เปรียบเทียบการจําลองดวย EMPD กับวิธี HAM พบวาการจําลองดวยวิธี EMPD นี้จะไดผลที่แตกตาง
จาก HAM อยางชัดเจนมากขึ้นในกรณีที่ 1) ความหนาของชั้นวัสดุที่ดูดซับความชื้นไดนั้นไมถูกจํากัด
เชน ไมมีวัสดุปองกันการแพรของไอนํ้า (Vapor Barrier) คั่นอยูระหวางวัสดุผนัง 2) ปริมาณความชื้น
ที่เกิดขึ้นภายในหอง เชน จากคน หรือ การระบายอากาศมีคาไมคงที่ และ 3) มีความไมสมํ่าเสมอของ
อุณหภูมิภายในผนัง (Koronthalyova & Milhaka, 2008)
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4.2.3 Combined Heat and Moisture Transfer Model (HAM Model)
หลักการคํานวณ การจําลองดวยวิธนี สี้ ามารถทีจ่ ะจําลองการถายเทความชืน้ ระหวางชัน้ วัสดุ
อาคาร การแพรของไอนํา้ ระหวางภายนอกและภายในอาคารทีผ่ า นทางกรอบอาคาร คาความรอนแฝง
ที่เปนผลมาจากการดูดซับและคายความชื้นที่สงผลตอสมดุลความชื้นของอากาศภายในหอง และผล
ของความชื้นของวัสดุที่มีตอคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (Thermal Conductivity) (Steeman
et al., 2010, Tariku et al., 2010) ดังนั้นจึงทําใหผลการคํานวณดวยวิธีนี้ไดคาความชื้น อุณหภูมิ
และการใชพลังงานของอาคารไดใกลเคียงกับสภาพจริงมากกวาสองวิธีการแรก
ในการจําลองความชืน้ ของผนังดวยวิธนี ี้ วัสดุผนังแตละชนิดทีป่ ระกอบขึน้ เปนผนังจะถูกแบง
ออกเปนสวนยอยๆ (Cell) เพื่อใชในการคํานวณ การแบงแตละชวงจะมีขนาดความหนาที่ไมเทากัน
โดยบริเวณชวงตอระหวางวัสดุแตละชนิด และวัสดุสวนที่อยูติดกับภายนอกหรือภายในอาคาร จะถูก
แบงใหมคี วามหนาทีล่ ะเอียดกวาบริเวณตรงกลางของวัสดุ เนือ่ งจากเปนบริเวณทีจ่ ะมีการเปลีย่ นแปลง
เกิดขึ้นมากกวาที่อื่น (DOE, 2014) (ภาพที่ 1C, ภาพที่ 3) การจําลองประเภทนี้โดยทั่วไปจะตองการ
จํานวนรอบในการคํานวณ (Iterations) ตามสมการสมดุลความรอน (สมการที่ 8) และสมดุลของ
มวล (สมการที่ 2) ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการคํานวณดวยวิธีการนี้ใชระยะเวลานาน
ตัวอยางเชน การประมวลผลดวยวิธกี ารนีใ้ นโปรแกรม EnergyPlus แนะนําใหใชคา Time Step อยาง
นอยเทากับ 20 (ชวงละ 3 นาที) ซึ่งจะแตกตางจากการคํานวณการใชพลังงานที่ไมไดคํานวณรวมกับ
HAM ซึ่งใชคา Time Step ที่นอยกวาคือเทากับ 6 (ชวงละ 10 นาที) ในกรณีที่อาคารมีการใช HVAC
ดวย (DOE, 2014a)
...... (สมการที่ 8)

ภาพที่ 3: ตัวอยางผนังกออิฐฉาบปูนสองดาน (รูปซาย) และการแบง cell ของผนังในการคํานวณดวยวิธี
HAM และกราฟกทีแ่ สดงอุณหภูมิ (รูปขวาบน) และความชืน้ ในวัสดุของโปรแกรม WUFI Plus (รูปขวาลาง)
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งานวิจัยที่ผานมาไดมีการศึกษาเปรียบเทียบผลระหวางการจําลองดวยวิธี HAM กับผลที่ได
จากการวัดในสถานที่จริงวาไดคาที่ใกลเคียงกันหรือไม เชน งานวิจัยของ Kunzel et al. (2005) ได
ศึกษาเปรียบเทียบผลการจําลองดวยวิธกี ารนี้ โดยใชโปรแกรม WUFI Plus เปรียบเทียบกับผลทีไ่ ดจาก
การวัดคาภายในหองที่ตั้งอยูในประเทศเยอรมนี หองที่ทดสอบมีขนาดพื้นที่ 20 ตารางเมตร ใชผนัง
กออิฐ ผิวดานในเปนปูนฉาบหนา 12 มม และ มีฉนวนอยูที่ดานนอก โดยทดสอบกับวัสดุบุผิวภายใน
สามแบบคือ ปูนฉาบ อะลูมนิ มั่ ฟอยล และไม พบวาผลจากการจําลองและจากการวัดคาในสถานทีจ่ ริง
ไดคา ความชืน้ สัมพัทธภายในหองทีม่ แี นวโนมทีใ่ กลเคียงกัน โดยหองทีบ่ ดุ ว ยไมจะมีความชืน้ สัมพัทธที่
ตํ่าที่สุด รองลงมาคือหองที่บุดวยปูนฉาบ และอะลูมินั่มฟอยล ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาวัสดุบุผิว
ดวยไมชวยหนวงความชื้นไดดีกวาวัสดุอื่น
โปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรมที่สามารถจําลองดวยวิธีการนี้ เชน Bsim, EnergyPlus,
HAMFitPlus, WUFI Plus โปรแกรมทีใ่ ชในการจําลองประเภทนีโ้ ดยทัว่ ไป นอกจากใหคา การใชพลังงาน
อุณหภูมิ และ ความชื้นภายในหองแลวยังสามารถใหผลการคํานวณคาอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ
ปริมาณความชื้น (Water Content) ของแตละ Cell ที่ไดแบงไว และคาปริมาณความชื้นเฉลี่ยของ
ผนังอาคารแตละสวน (Surface Average Water Content Ratio) โดยบางโปรแกรมใหผลเปนเพียง
คาตัวเลข เชน EnergyPlus แตบางโปรแกรมสามารถแสดงผลเปนภาพกราฟก ชวยใหเขาใจสภาพ
อุณหภูมิความชื้นภายในผนังไดงายขึ้น เชน โปรแกรม WUFI Plus (ภาพที่ 3) เนื่องจากการถายเท
ความชื้นผานวัสดุอาคารนั้นมีหลายลักษณะ เชน การแพรของไอนํ้า (Vapor Diffusion) การแพรของ
ของเหลว (Liquid Diffusion) การแพรของอากาศที่มีความชื้น (Moist Air Diffusion) โปรแกรม
คอมพิวเตอรสวนใหญจะสามารถจําลองการแพรของไอนํ้า (Vapor Diffusion) ได แตจะมีเพียงบาง
โปรแกรมที่จําลองไดครบทั้งหมด (Woloszyn & Rode, 2008)
นอกจากนีจ้ าํ นวนชัน้ ของการแบงวัสดุเปน Cell ยอย ของแตละโปรแกรมจะแตกตางกัน เชน
โปรแกรม EnergyPlus สามารถแบงชั้นของวัสดุแตละชนิดเพื่อใชในการคํานวณไดมากสุด 10 Cell
(DOE, 2014) ทั้งนี้ผูใชโปรแกรมไมสามารถกําหนดคาเองไดโดยโปรแกรมจะคํานวณใหอัตโนมัติ แต
ในโปรแกรม WUFI Plus ผูใชโปรแกรมสามารถที่จะกําหนดความละเอียดเปนสามระดับ คือ Course
(หยาบ) Medium (ปานกลาง) และ Fine (ละเอียด)
ขอมูลทีใ่ ชในการจําลอง การจําลองดวยวิธกี ารนีจ้ ะตองใชขอ มูลมากกวาการจําลองดวยวิธี
EMPD ขอมูลที่ใช ไดแก คาปริมาณความชื้นในวัสดุเริ่มตน (Initial Moisture Content) ความพรุน
ของวัสดุ (Porosity), คาความตานทานการแพรของไอนํ้า (Water Vapor Diffusion Resistance
Factor), ขอมูลความสัมพันธระหวางความชืน้ สมดุลของวัสดุและความชืน้ สัมพัทธของอากาศ (Moisture
Sorption Curve) นอกจากนีถ้ า โปรแกรมสามารถจําลองการแพรของของเหลวและผลของความชืน้ ทีม่ ี
ตอคุณสมบัตใิ นดานการนําความรอนหรือการแพรของไอนํา้ ขอมูลทีต่ อ งใชในการจําลองเพิม่ ขึน้ ไดแก
Liquid Transport Coefficient, Heat Conductivity Moisture Dependent, และ Diffusion
Resistance Factor Moisture Dependent ตามลําดับ (ภาพที่ 4)
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เนื่องจากการจําลองดวยวิธีการนี้จะตองกําหนดคาความชื้นเริ่มตนของวัสดุที่ใช (Initial
Moisture Content) ซึ่งอาจเลือกใชจากคา Typical Built-In ที่มีมาใหในโปรแกรม คานี้ของวัสดุ
โดยทั่วไปจะมีคาความชื้นของวัสดุที่สูง ดังนั้นเพื่อลดกระทบจากกําหนดคานี้ที่อาจสูงหรือตํ่าไปจาก
สภาพความชื้นภายในผนังอาคารจริง ที่จะสงผลตอการคํานวณสภาพความชื้นและการใชพลังงาน
ของอาคารในชวงระยะเวลาหนึ่งปได ในงานวิจัยของ (Woods et al., 2013) จึงกําหนดชวงระยะ
เวลาการรันโปรแกรมที่มีระยะเวลาที่นานขึ้น คือ 2 ป โดยใชผลการคํานวณของชวงปที่ 2 แทนผล
การคํานวณในชวงปแรก

ภาพที่ 4: ตัวอยางขอมูลวัสดุที่ใชในการจําลองแบบ HAM ของโปรแกรม WUFI Plus

ตัวอยางงานวิจยั ทีใ่ ชหลักการนี้ Moon & Ryu (2014) ศึกษาเปรียบเทียบการจําลองอาคาร
สองวิธี วิธแี รกจําลองโดยทีค่ าํ นึงถึงการถายเทความรอนและความชืน้ ของวัสดุอาคาร (Hygrothermal
Model) และวิธที สี่ องจําลองโดยคํานึงถึงการถายเทความรอนของวัสดุอาคารเทานัน้ (Thermal-only
Model) โดยการใชโปรแกรม WUFI Plus หองทีจ่ าํ ลองเปนหองพักอาศัยในประเทศเกาหลี พบวาการ
จําลองดวยวิธีแรก มีผลทําใหคาการใชพลังงานในการปรับอากาศนั้นสูงเพิ่มขึ้น 4.4 % เนื่องจาก
ความชืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในวัสดุอาคารมีผลทําใหคา สัมประสิทธิก์ ารนําความรอนของวัสดุเพิม่ สูงขึน้ พลังงาน
ที่ใชในการปรับอากาศ (Cooling and Heating) จึงเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ความชื้นสัมพัทธภายในหอง
ทีจ่ าํ ลองดวยวิธแี รกจะมีชว งความแตกตางในระหวางวันทีน่ อ ยกวาวิธที สี่ อง เนือ่ งจากผลของการหนวง
ความชืน้ ของวัสดุอาคารภายในหอง คาความชืน้ สัมพัทธทแี่ ตกตางกันนีม้ ผี ลตอการประเมินความเสีย่ ง
ของการเกิดเชื้อราที่วัสดุอาคาร โดยพบวาหองที่ใชวิธีจําลองแบบที่สองจะมีความเสี่ยงในการเกิดเชื้อ
ราที่วัสดุอาคารที่สูงกวาหองที่จําลองดวยวิธีการแรก เนื่องจากอากาศภายในหองมีความชื้นที่สูงกวา
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ขอดีและขอจํากัด ขอดีของการใชวธิ ี HAM คือสามารถนําไปใชในการศึกษาสภาพความชืน้
ภายในของวัสดุอาคารได และโดยหลักการในการคํานวณของ HAM นั้นอาจถือไดวาทําใหสามารถ
จําลองสภาพความชื้นภายในหองไดใกลเคียงกับสภาพจริงมากกวาวิธี EC และ EMPD (Steeman,
2010; Steeman, 2010a) นอกจากนี้งานวิจัยที่ผานมาพบวาผลการจําลองดวยวิธีนี้เมื่อเทียบกับการ
วัดคาในอาคารจริงมีแนวโนมที่ใกลเคียงกัน (Moon et al., 2014; Tariku et al., 2010; Kunzel et
al., 2005) แตวธิ ี HAM มีขอ จํากัดทีส่ าํ คัญคือใชเวลาในการคํานวณทีย่ าวนานกวาสองวิธแี รก ถาเทียบ
เวลาในการคํานวณของ EC เทากับ 1 เวลาที่ใชในการคํานวณดวยวิธี HAM มีคาประมาณ 102-104
เทา (Wood et al., 2013a) นอกจากนี้ขอมูลคุณสมบัติของวัสดุที่ตองใชในการคํานวณมีมาก การ
จําลองโดยทั่วไปจึงมักใชขอมูลที่โปรแกรมคอมพิวเตอรไดมีมาใหแลว ซึ่งจากงานวิจัยของ Moon et
al. (2014) พบวาขอมูลที่ใชในโปรแกรมกับขอมูลที่ไดจากการทดสอบวัสดุในทองถิ่นนั้นๆ มีคาที่แตก
ตางกันซึ่งอาจมีผลตอคาที่คํานวณไดจากโปรแกรม
4.2.4 4. Combined Computational Fluid Dynamic Model (CFD Model)
with EMPD / HAM
หลักการคํานวณ การจําลองทัง้ สามแบบทีผ่ า นมานัน้ ตัง้ อยูบ นสมมติฐานทีว่ า สภาพอากาศ
ภายในหอง ไดแก อุณหภูมิ ความชื้น ความดันอากาศ มีคาเทากันทั้งหอง ซึ่งในสภาพอาคารจริงอาจ
ไมไดเปนแบบนั้น เชน บริเวณที่มีลมจากเครื่องปรับอากาศมาตกกระทบ หรือ บริเวณมุมหองซึ่งเปน
จุดที่อับลม ซึ่งมีผลทําใหการถายเทความรอนและความชื้นของอากาศและผนังในบริเวณนั้นแตกตาง
จากบริเวณอื่น อันมีผลตอการสภาพความชื้นของผนังและสภาวะสบายในบริเวณนั้นได เนื่องจาก
โปรแกรมประเภท CFD (Computional Fluid Dynamics) นัน้ สามารถทีจ่ ะจําลองสภาพการถายเท
ความรอนและความชืน้ และการไหลของอากาศภายในหองทีล่ ะเอียดมากขึน้ ไดโดยขึน้ อยูก บั การตัง้ คา
ในการแบงกริด แตโปรแกรม CFD สวนใหญจะไมไดคํานึงถึงการถายเทความชื้นระหวางผนังอาคาร
กับอากาศภายในหอง (Janssens et al., 2008) จึงไดมีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมที่นํา CFD มา
ใชรวมกันกับวิธีการคํานวณการถายเทความชื้นระหวางวัสดุอาคารกับอากาศภายในหอง โดยมีการ
พัฒนาโปรแกรมในหลายลักษณะ เชน 1) การใช CFD รวมกับ EMPD (Steeman et al., 2009) 2)
การใช CFD รวมกับ HAM (Belleghem et al., 2010) (ภาพที่ 1D) และ 3) การใช CFD โดยการ
จําลองผนังเสมือนของไหลทีอ่ ยูน งิ่ เพือ่ ใหสามารถคํานวณการแพรของไอนํา้ ในผนังได (Hedegaard et
al., 2004) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโปรแกรมแบบที่ทํางานรวมกันระหวาง BES + CFD + EMPD
(Mirsadeghi et al., 2009)
โปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรม CFD ทีไ่ ดมกี ารพัฒนาเพิม่ เติมเพือ่ ใหสามารถจําลองดวย
วิธกี ารนี้ เชน โปรแกรม Fluent โดยใชวธิ ีการคํานวณความชืน้ แบบ EMPD หรือ HAM และ โปรแกรม
Fluent ที่ทํางานรวมกันโปรแกรมจําลองการใชพลังงาน คือ ESP-r
ขอมูลที่ใชในการจําลอง การจําลองดวยวิธีการนี้จะตองใชขอมูลในการจําลองตามวิธีการ
คํานวณการถายเทความชื้นที่นํามาใชประกอบกัน เชน EMPD หรือ HAM นอกจากนี้ยังตองใสขอมูล
เพิ่มเติมเพื่อใชในการรันโปรแกรม CFD
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ตัวอยางงานวิจัยที่ใชหลักการนี้
Mirsadeghi et al. (2009) ไดพัฒนาโปรแกรมที่ทํางานรวมกันระหวางโปรแกรม Building
Energy Simulation Program (BES) ในที่นี้คือโปรแกรม ESP-r และ โปรแกรม CFD คือโปรแกรม
Fluent ในสวนของการคํานวณผลการหนวงความชื้นของผนังอาคารใชวิธี EMPD ระหวางโปรแกรม
BES และ CFD จะมีการแลกเปลี่ยนขอมูลที่ใชในการคํานวณในแตละชวง Time Step โดย BES
ทําการคํานวณหาคาอุณหภูมิและอัตราสวนความชืน้ (Humidity Ratio) ทีผ่ ิวภายใน และสงตอขอมูล
นี้ไปยังโปรแกรม CFD จากนั้นโปรแกรม CFD จะคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนและ
สัมประสิทธิ์การถายเทของไอนํ้าดวยการพาที่บริเวณผิวของผนัง และสงกลับใหกับโปรแกรม BES ซึ่ง
จะนําไปใชในการคํานวณคาการถายเทความรอนและความชืน้ ดวยการพาตามสมการสมดุลความรอน
และความชืน้ ตอไป ในการศึกษานีไ้ ดเปรียบเทียบคาความชืน้ สัมพัทธทคี่ าํ นวณไดระหวาง BES+EMPD
และ BES+CFD+EMPD หองที่จําลองเปนหองขนาด 6 x 8 x 2.7 เมตร พบวา คาความชื้นสัมพัทธที่
คํานวณไดนนั้ แตกตางกันสูงสุดที่ 6.5% ผลที่แตกตางกันนีส้ ว นหนึง่ เนื่องมาจากการคํานวณดวย CFD
นั้น ทําใหไดคาสัมประสิทธิ์การถายเทของไอนํ้าดวยการพาที่บริเวณผิวของผนังที่สูงกวาของ BES
ขอดีและขอจํากัด ขอดีของการใชวิธีการนี้คือสามารถคํานวณสภาพความชื้นภายในหอง
ในบริเวณเฉพาะจุดไดดีกวาการจําลองดวยโปรแกรมการจําลองการใชพลังงานโดยทั่วไป ที่สมมติวา
อุณหภูมิและความชื้นภายในหองมีคาที่เทากันตลอดทั้งหมด แตการคํานวณดวยวิธีนี้จะใชเวลานาน
เพิ่มขึ้น และ ผูใชโปรแกรมตองมีความรูเพิ่มเติมในดานการจําลองดวยวิธี CFD
5. ขอพิจารณาในการเลือกใชวิธีการจําลองความชื้นของวัสดุอาคารที่มีผลตอ
การใชพลังงาน

จากขอมูลการศึกษาที่ไดกลาวมาพบวาแตละวิธีการจําลองนั้นมีทั้งขอดีและขอจํากัด โดย
สามารถสรุปเปนขอพิจารณาในการเลือกวิธกี ารจําลองความชืน้ ของวัสดุอาคารทีม่ ผี ลตอการใชพลังงาน
ไดดังนี้
1) สภาพความชื้นในผนัง การจําลองดวยวิธีการ EC และ EMPD นั้นจะไมสามารถทราบ
คาความชื้นรวมของผนังและคาความชื้นของแตละชั้นของวัสดุได ดังนั้นถาตองการขอมูลในลักษณะ
นี้จําเปนจะตองใชการจําลองดวยวิธีของ HAM หรือ CFD + HAM
2) ขนาดของอาคารในการจําลอง การจําลองอาคารที่มีจํานวนโซนและพื้นผิว (Surface)
จํานวนมาก ดวยวิธีการ HAM จะใชเวลาในการประมวลผลที่นานกวาวิธี EC และ EMPD มาก ดังนั้น
ถามีขอจํากัดในเรื่องของระยะเวลาและจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการจําลอง การจําลองดวย
วิธี HAM นี้จึงอาจไมเหมาะสม
3) สภาพความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นภายในอาคาร จากการศึกษาวิจัย
ของ พบวาถาสภาพการเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมแิ ละความชืน้ ภายในอาคารนัน้ มีมาก การจําลองดวย
วิธีการแบบ EC และ EMPD จะไดคาที่แตกตางออกไปจากการจําลองดวยวิธี HAM มากยิ่งขึ้น
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4) สภาพปญหาความชื้นเฉพาะบริเวณ เนื่องจากในการจําลองดวยวิธี EC, EMPD, และ
HAM นั้น อยูบนสมมติฐานวาอุณหภูมิและความชื้นภายในหองเทากันทุกจุด ดังนั้นถาตองการทราบ
ปญหาของความชื้นของผนังอาคารในบางบริเวณเปนพิเศษ จําเปนจะตองใชวิธีการ CFD + HAM
5) ขอมูลที่จะนํามาใชในโปรแกรม ในการจําลองดวย HAM จําเปนตองทราบขอมูลวัสดุ
ที่มากกวาวิธีการ EC และ EMPD ดังนั้นถาขอมูลดังกลาวมีไมครบถวน จะเปนขอจํากัดหนึ่งในการใช
วิธีการนี้
6) ระดับความถูกตองแมนยําที่ตองการ การใชวิธี EMPD นั้น ถึงแมวาความถูกตองใน
การคํานวณจะรองจากวิธีการ HAM แตสามารถคํานวณผลสภาพความชื้นของอากาศภายในหองได
รวดเร็วกวามาก ในกรณีที่ตองการทราบคาโดยประมาณเพื่อใชในการประเมินผลเบื้องตน วิธี EMPD
นี้จะเหมาะสมกวา
6. บทสรุป

บทความนี้ไดนําเสนอวิธีการจําลองสภาพความชื้นของวัสดุกรอบอาคารที่มีผลตอสภาพ
ความชื้นภายในอาคารและการใชพลังงานของอาคาร จํานวน 4 วิธี การศึกษาทําใหไดทราบถึงขอดี
และขอจํากัดของแตละวิธี ในแงของความถูกตองของผลการคํานวณ ระยะเวลาทีใ่ ชในการประมวลผล
ของโปรแกรม ขอมูลทีจ่ าํ เปนตองใชในการรันโปรแกรม และความสามารถในการจําลองสภาพความชืน้
ในวัสดุอาคาร จากผลการศึกษานี้ไดสรุปเปนแนวทางในการพิจารณาเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่จะนํา
ไปใชในการศึกษาสภาพความชื้นและการใชพลังงานของอาคาร ในปจจุบันโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
พัฒนาขึ้นสามารถจําลองสภาพความชื้นไดหลายวิธี ซึ่งผูใชโปรแกรมสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะ
กับวัตถุประสงคในการใชงานได เชน โปรแกรม EnergyPlus TRANSYS และ Bsim มีวิธีการจําลอง
ใหเลือกไดทั้ง EC, EMPD, และ HAM การศึกษาในขั้นตอไปเปนการนําวิธีการจําลองที่ไดศึกษามานี้
ไปใชในการศึกษาวิเคราะหสภาพความชื้นของผนัง ความชื้นภายในอาคาร และการใชพลังงานของ
อาคารในประเทศไทย ที่มีการใชผนังภายนอกและลักษณะการใชเครื่องปรับอากาศที่แตกตางกัน
และเพือ่ เปรียบเทียบผลความแตกตางของวิธกี ารจําลองทีค่ ํานึงถึงและไมคํานึงถึงสภาพความชืน้ ของ
วัสดุอาคารในสภาพอากาศของประเทศไทยที่แตกตางจากงานวิจัยที่ผานมาในตางประเทศ เพื่อเปน
แนวทางในการออกแบบและบริหารจัดการอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน
ศัพทเฉพาะ

mp
msys
p e, p i

Rv
Ti

ความชื้นที่เกิดขึ้นภายในอาคารที่มาจากคนและอุปกรณเครื่องใชตางๆ [kg/s]
ความชื้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากระบบปรับอากาศ [kg/s]
แรงดันของไอนํา้ ในอากาศ (Partial Vapor Pressure) ทีอ่ ยูภ ายนอกอาคารและภายใน
อาคาร [Pa]
คาคงที่ของนํ้าในสภาวะกาซมีคาเทากับ 462 [J/kg/K]
อุณหภูมิอากาศภายในหอง [K]

หนาจั่ว: วาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม

350

วารสารวิชาการ ประจําคณะสถาปตกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร


V
t
Aj
Bj
ps, j
u
w
t




∆
psat()
Tp
h
hv
cp

EC
EMPD
HAM
BES
ภาคผนวก

อัตราการไหลของอากาศภายนอก [m3/s]
ปริมาตรของหอง [m3]
เวลา [s]
ขนาดพื้นที่ของวัสดุที่อยูภายในหองลําดับที่ j [m2]
สัมประสิทธิ์การถายเทของไอนํ้าดวยการพาที่บริเวณผิวของผนัง [s/m]
แรงดันของไอนํ้าที่บริเวณผิวของวัสดุลําดับที่ j [Pa]
ปริมาณความชื้นในวัสดุ [kgmoisture/kgdry material]
ปริมาณความชื้นในวัสดุ[kg/m3]
เวลา [s]
ความชื้นสัมพัทธ [%]
ความจุความชื้นของวัสดุ โดยขึ้นกับคาความชื้นสัมพัทธ (Specific Moisture
Capacitance) [kg/m3]
อุณหภูมิ [K]
คาความสามารถในการซึมผานของไอนํ้า [kg/(m-s-Pa)]
ความหนาชัน้ วัสดุดดู ซึมประสิทธิผล (Effective Moisture Penetration Depth) [m]
แรงดันไอนํ้าที่ภาวะอิ่มตัวโดยขึ้นกับอุณหภูมิ [Pa]
ชวงระยะเวลาของความชื้นที่แปรเปลี่ยนไปในหนึ่งรอบ (Period of the Cyclic
Variation) [s]
เอนทัลป [J/kg]
ความรอนแฝงของการระเหยของนํ้า [2.5x106 J/kg]
คาความถวงความรอนจําเพาะ (J/kg K)
คาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (W/m K)
Effective Moisture Capacitance
Effective Moisture Penetration Depth
Heat Air and Moisture
Building Energy Simulation

รายชือ่ ของเว็บไซตทมี่ รี ายละเอียดเพิม่ เติมของโปรแกรมคอมพิวเตอรทกี่ ลาวถึงในบทความ
BSim
http://sbi.dk/en/bsim
EnergyPlus http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/
ESP-r
http://www.esru.strath.ac.uk/
Fluent
http://www.fluent.com/
IHAT
http://www.epa.gov/iaq/schooldesign/saves.html
TRNSYS
http://sel.me.wisc.edu/trnsys/
WUFI Plus http://www.wufi.de/index_e.html
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