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ภาพเขียนสีน ้ ามนัอาจเกิดการช ารุดเส่ือมสภาพระหวา่งการเคล่ือนยา้ยขนส่ง เน่ืองจากจาก

อุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์มีค่าสูงและผนัผวนตลอดเวลา การใชว้สัดุท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม  มี
บทบาทส าคญัในการลดและควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์รอบ ๆ ภาพเขียนสีน ้ ามนัภายใน
หีบห่อ /บรรจุภณัฑร์อบ ๆ ภาพเขียนสีน ้ามนัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและคงท่ี 

ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกวสัดุท่ีใชท้  าหีบหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ 10 ชนิด  ท่ีหาซ้ือไดง่้ายในทอ้งตลาด 
มาท าการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวสัดุแต่ละชนิด ในการลดและควบคุมอุณหภูมิ
และความช้ืนสัมพทัธ์ ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ ์โดยเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ท่ี
วดัได้ภายในและภายนอกหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ในช่วงเวลาเดียวกนั 24 ชั่วโมง โดยใช้ อุปกรณ์จด
บนัทึกขอ้มูลอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์แบบต่อเน่ือง (Datalogger) จ านวน 2 เคร่ือง โดยท าการ
บนัทึกในฤดูร้อนและฤดูฝน 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวสัดุท่ีใช้ท  าหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ในการลด
และควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ใหอ้ยูร่ะดบัคงท่ีและเหมาะสมต่อภาพเขียนสีน ้ ามนัพบวา่ 
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กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้ นร่วมกับกระดาษลูกฟูก2.กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้ นร่วมกับพลาสติกกัน
กระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดใหญ่ 3. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลีสไตรีน 

และวสัดุท่ีมีความเหมาะสมในการน ามาเป็นหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์เพื่อใช้ขนส่งในฤดูฝน
มากท่ีสุด คือ 1. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัพลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดใหญ่ 2.
กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลีสไตรีน 3.กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบักระดาษลูกฟูก 
วสัดุท่ีมีความเหมาะสมในการน ามาเป็นหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์เพื่อใชข้นส่งไดท้ั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน 
คือ 1. กระดาษไร้กรดร่วมกบั  2. กระดาษไร้กรดร่วมกบัพลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาด
ใหญ่ 3.กระดาษไร้ชั้นร่วมกบัโฟมพอลีสไตรีน 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

61904307 : Major (CONSERVATION OF FINE ART) 
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MR. BOONPIPOB RAWENGJIT : APPROPRIATE PACKAGING MATERIALS 
FOR TEMPERATURE AND HUMIDITY CONTROL IN OIL PAINTING TRANSPORTING 
PACKAGES THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR NUANLAK 
WATSANTACHAD, Ph.D. 

Oil painting may be damaged during transportation due to high levels and fluctuation of 
temperature and humidity. Appropriate packaging materialsplay important role in controlling the 
temperature and humidity around the oil paintings inside the package.                

The author selected ten packaging materialsavailable in the market to compare the 
efficiency of the materials in decreasing  and stabilizing the temperature and humidity in the 
packages.Two dataloggers were used to record the temperature and humidity inside and outside 
the package at the same period (24 hours). The experiments were carried out in summer and rainy 
season. 

Results of comparative analysis revealed that appropriate materials for transportation of 
oil paintings in summer are 1. acid-free paper with bubble pack (Big size) 2. acid-free paper with 
polystyrene foam 3. acid-free paper with corrugated board, while are effective in rainy season. 
Appropriate packaging materials for both summer and rainy season are 1. acid-free paper with 
corrugated board 2. acid-free paper with bubble Pack (Big size) 3. acid-free paper with 
polystyrene foam 
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บทที ่1 

บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

การอนุรักษ์ )Conservation( หมายถึง การกระท าใด ๆ ท่ีมุ่งเน้นการชะลอการช ารุด
เส่ือมสภาพของมรดกทางศิลปวฒันธรรม โดยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งซ่อมแซม หรือ
เสริมสร้างความมัน่คงแข็งแรงให้วตัถุนั้น ๆ คงสภาพอยูไ่ด ้และด าเนินการป้องกนัการเส่ือมสภาพ 
การกระท าทุกขั้นตอนต้องอาศัยผู ้ท่ีมีความรู้ด้านการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวฒันธรรม วตัถุ
พิพิธภณัฑ์ส่วนใหญ่อยูใ่นสภาพช ารุด หรือการเส่ือมสภาพลงไปทุกขณะ เน่ืองจากสาเหตุภายใน
ตวัเอง วสัดุบางชนิดเร่ิมตน้เส่ือมสภาพตั้งแต่แรกเร่ิมผลิต และมีแนวโนม้ท่ีจะเส่ือมสภาพช ารุดมาก
ข้ึนเร่ือย ๆ ก่อนน าเข้ามาเก็บรักษาภายในพิพิธภณัฑ์ หรืออาจเกิดจากการขาดการดูแลรักษาท่ี
ถูกตอ้งมาเป็นเวลานาน บางส่วนช ารุดจากการเคล่ือนยา้ย และจากสภาพแวดลอ้มในการจดัแสดง 
และจดัเก็บ สภาพช ารุดจึงทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ส่วนท่ียงัมีสภาพดีอยู่ขณะน้ีก็มี

แนวโนม้ท่ีจะช ารุดเส่ือมสภาพก่อนเวลาอนัควร1 

การอนุรักษ์ท่ีดี มุ่งเน้นการดูแลรักษาอย่างระมัดระวงั และละเอียดอ่อน ควรค านึงถึง
ปฏิกิริยาของวสัดุ ความเปราะบางของโครงสร้าง และผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มตลอดระยะเวลาท่ี
ปฏิบัติงานดูแลงานศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพเขียนสีน ้ ามันซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงง่าย นักอนุรักษ์ต้องศึกษา และตดัสินใจด้วยความมัน่ใจ รอบคอบ และระมดัระวงั
ตลอดระยะเวลา จะตอ้งลดความเส่ียง หาวิธีป้องกนัการเกิดความเสียหายของงานศิลปะตลอดเวลา 
และในทุกสถานท่ี ภาพเขียนสีน ้ ามนัท่ีมีความเปราะบาง หรือมีอายุเก่าแก่เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพและทางเคมีมายาวนาน ควรได้รับการดูแลระมดัระวงัเป็นพิเศษ โดยควบคุมอุณหภูมิ

ความช้ืน แสงสวา่ง ฝุ่ นละออง และมลพิษ2 

ภาพเขียนสีน ้ามนัเกิดการเส่ือมสภาพไดง่้าย สาเหตุส่วนหน่ึงเกิดจากวสัดุหลายชนิดท่ีใชใ้น 
การสร้างสรรคภ์าพเขียนสีน ้ามนัเกิดการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ และทางเคมีแตกต่างกนั วสัดุ 

 

                                                           
1 จิราภรณ์ อรัณยะนาค, การดูแลรักษาวตัถุพพิธิภณัฑ์, )ปทุมธานี: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อินสตูดิโอ, 2557(, 

5. 
2 Nathan Stolow, Conservation standards for works of art in transit and on exhibition, 

)Switzerland: Imprimeries Populaires Arts, 1979(, 15.   



  2 

อนัตรายท่ีเกิดทางกายภาพ และอนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากสารเคมี และยงัช่วยท าให้ผิวด้านหน้าของ

ภาพเขียนมีความเรียบสม ่าเสมอกนั ท าใหสี้สันโดดเด่น และมีความคมชดัมากข้ึน3 
 ภาพเขียนสีน ้ ามันมีโครงสร้างหลายชั้ น  แต่ละชั้ นมีคุณสมบัติแตกต่างกัน เกิดการ
เปล่ียนแปลงไดง่้ายและรวดเร็ว เม่ืออุณหภูมิและความช้ืนไม่คงท่ีตลอดเวลา  เม่ือความช้ืนในอากาศ
สูง โครงไมแ้ละผา้ใบ จะดูดความช้ืนแลว้ขยายตวั   เม่ือความช้ืนในอากาศต ่าลง ไมแ้ละผา้ใบจะคาย
ความช้ืนออกมาแล้วหดตัวท าให้เกิดการขยายตัวและหดตัวสลับกันอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้
ภาพเขียนสีน ้ ามนัเกิดการบิดงอ แอ่นตวั โคง้ กรอบ เปราะ เป็นคล่ืน เปล่ียนสี ยบัยน่ เปล่ียนรูปทรง 
เม่ือผา้ใบยืดหดตวัสลบักนัไปมาจะส่งผลกระทบต่อชั้นรองพื้นและชั้นสี รวมทั้งชั้นสารเคลือบผิว  
การเปล่ียนแปลงท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ รอยแตก รอยร้าว บนภาพเขียนสีน ้ ามัน การเปล่ียนแปลง
บางอยา่งของภาพเขียนสีน ้ ามนัสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า  แต่ถา้มีการตรวจสอบอยา่งละเอียด
โดยใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบจะพบวา่ มีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระดบัโมเลกุล 

จนเกิดเป็นความเสียหายท่ีสามารถมองเห็นไดแ้ละไม่สามารถมองเห็นได้4 
 

 
 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างภาพเขียนสีน ้ามนั 
ท่ีมา: The anatomy of an oil painting accessed January 19, 2019, available from 

http://www.urbis-libnet.org/vufind/Record/Bibliotheca%20Hertziana.BV038400072 

                                                           
3 จิราภรณ์ อรัณยะนาค. )2563(. อาจารยพ์ิเศษหลกัสูตรอนุรักษศิ์ลปกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

สมัภาษณ์, 2 เมษายน. 
4 Nathan Stolow, Conservation standards for works of art in transit and on exhibition, 

)Switzerland: Imprimeries Populaires Arts, 1979(, 17.   

http://www.urbis-libnet.org/vufind/Record/Bibliotheca%20Hertziana.BV038400072
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ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมากต่อการเส่ือมสภาพของภาพเขียนสีน ้ ามนั คือ สภาพแวดลอ้ม 
เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน แสงสวา่ง ก๊าซในอากาศ จุลินทรีย ์แมลง และมลพิษต่าง ๆ เป็นตน้  

การอนุรักษใ์นช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมาส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้ในการซ่อมแซมความเสียหายจาก
ปัญหาการช ารุดท่ีเกิดข้ึน  แต่ปัจจยัส าคญัท่ีมกัจะถูกมองขา้มอยูเ่สมอ คือ การป้องกนัความเสียหาย
ท่ีจะเกิดข้ึนจากมนุษย ์และการควบคุมสภาพแวดลอ้มในระหว่างการจดัแสดง การจดัเก็บในคลงั
วตัถุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในระหว่างการเคล่ือนยา้ยขนส่งมกัถูก
มองขา้มมาโดยตลอด  ดงันั้นควรมีการวางแผนตั้งแต่ การออกแบบ และเลือกวสัดุในการท ากล่อง 
และหีบห่อ การจดัวางในรูปแบบลกัษณะต่าง ๆ ท่ีจะช่วยลดความเสียหายการระหวา่งเคล่ือนยา้ย
ขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนั  การเลือกใช้พาหนะท่ีเหมาะสมในการเคล่ือนยา้ยขนส่งจะสามารถลด
ความเสียหายของภาพเขียนสีน ้ามนัได ้ ดงันั้นควรจะมีมาตรการป้องกนัท่ีเป็นระบบถูกตอ้ง จะช่วย
ลดความเส่ียงระหวา่งการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ามนั 

ภาพเขียนสีน ้ ามันไม่ควรอยู่ภายใต้แรงกดดันในระหว่างการบรรจุหีบห่อและการ
เคล่ือนยา้ยขนส่งทุกขั้นตอน ควรป้องกันการกระทบกระแทกให้ปลอดภัยท่ีสุด บางคร้ังการ
เคล่ือนยา้ยขนส่งงานภาพเขียนสีน ้ ามนัท่ีมีมูลค่าสูง เส่ียงต่อการโจรกรรม จะตอ้งมีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เช่น ปกปิดข้อมูลเป็นความลับ มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย

ควบคุมตลอดระยะเวลาระหวา่งการเคล่ือนยา้ยขนส่งเพื่อความปลอดภยัต่องานภาพเขียนสีน ้ามนั5 
1.2 ลกัษณะภูมิอากาศของประเทศไทย 
จากขอ้มูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตร้อนอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใต้

ของทวีปเอเชียระหว่างละติจูด  5◦37'  เหนือ กับ  20◦27'  เหนือ และระหว่างลองจิจูด  97◦22'
ตะวนัออกกับ  105◦37'  ตะวนัออก  ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีอากาศร้อนและช้ืนจัดเกือบตลอด
ระยะเวลา ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียประมาณ 73 – 75 % ทั้งปี ความช้ืนสัมพทัธ์จะลดลงในฤดูหนาว 
และฤดูร้อน โดยเฉพาะในฤดูร้อนความช้ืนสัมพทัธ์ลดลงต ่าสุดในรอบปีเฉล่ียประมาณ 64  - 69 % 
ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉล่ียทั้งปีประมาณ 24 - 26 °C  อุณหภูมิจะมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละ

พื้นท่ี เช่น ท่ีราบ ท่ีลุ่ม หรือในฤดูกาลท่ีแตกต่างกนัออกไป6 

                                                           
5 Marjorie Shelley, The Care and Handling of Art Objects: Practices in The Metropolitan 

Museum of Art, American Association for State and Local History, 68 
6 กรมอุตุนิยมวทิยา, ภูมอิากาศประเทศไทย, เขา้ถึงเม่ือ 15 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.tmd.go.th/info/climate_of_thailand-2524-2553.pdf 



  4 

 ในภาคกลางระหวา่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม )ฤดูร้อน( อุณหภูมิเฉล่ียสูงถึง 40 °C 
หรือมากกว่า ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวเยน็ในภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนภาค
กลาง และภาคตะวนัออก อุณหภูมิลดต ่าลงเล็กนอ้ยเป็นระยะสั้น ๆ 

ประเทศไทยอยูใ่ตอิ้ทธิพลของลมมรสุมฤดูร้อนท่ีพดัไอน ้ าเขา้สู่ภาคพื้นทวปี และลมมรสุม
ฤดูหนาวพดัมาจากภาคพื้นทวีปลงสู่ทะเล จึงมีฝนตกติดต่อกนัประมาณ 6 เดือน การเร่ิมตน้และ
ส้ินสุดมรสุมทั้งสองชนิดอาจผนัแปรไปจากปกติไดใ้นแต่ละปี  แต่จากอิทธิพลจากสภาวะโลกร้อน
ในปัจจุบนัท าให้ภูมิอากาศเปล่ียนแปลงไป  การแบ่งลกัษณะภูมิอากาศของประเทศไทยในทาง
อุตุนิยมวิทยา แบ่งเป็นภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกภาคใต ้โดยทัว่ 

ไปสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ฤดู ดงัน้ี7 
1.2.1 ฤดูร้อน (ระหว่างกลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม) ในกรุงเทพมหานคร 

ลกัษณะอากาศในฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉล่ียระหวา่ง 24.6 - 35.5 °C และค่าความช้ืน 
สัมพทัธ์เฉล่ียระหวา่ง 62 - 69 % ในช่วงระยะเวลาท่ีเปล่ียนจากมรสุมจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เป็นทิศตะวนัตกเฉียงใต ้และเป็นเวลาท่ีขั้วโลกเหนือก าลงัหนัเขา้สู่ดวงอาทิตย ์ โดยเฉพาะในเดือน
เมษายน อากาศในประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจดั อากาศอบอา้ว และแห้งแลง้ เช่น อุณหภูมิ
สูงสุดในเดือนเมษายน พ.ศ.2562 บนัทึกท่ีกรุงเทพ  มีอุณหภูมิต ่าสุด 26 °C อุณหภูมิสูงสุด 35 °C 
ความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าสุด 47 % และความช้ืนสัมพทัธ์สูงสูด 94 %  ในบางปีมีมวลอากาศเยน็แผม่าจาก
ประเทศจีนถึงประเทศไทยตอนบน  เกิดการปะทะกนัระหวา่งมวลอากาศเยน็กบัมวลอากาศร้อนท่ี
ปกคลุมอยูเ่หนือประเทศไทยตอนบน  ส่งผลใหเ้กิดพายุฝนฟ้าคะนอง และบางคร้ังมีลมกระโชกแรง 
ในบางจงัหวดัมีลูกเห็บตก พายฝุนฟ้าคะนองเรียกวา่พายฤุดูร้อน9 

ขอ้มูลจากสถานีตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย )0.0 กม.( )กรมอุตุนิยมวิทยา 
2562( แสดงถึงจ านวนชัว่โมงท่ีมีแสงแดด ในแต่ละเดือน ซ่ึงส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิและความช้ืน
สัมพทัธ์ เดือนท่ีมีชั่วโมงแสงแดดเฉล่ียสูงสุด คือ 250 – 270 ชั่วโมง ในเดือนมกราคม  เดือนท่ีมี
ชัว่โมงแสงแดดเฉล่ียต ่าสุด คือ 140 – 160 ชัว่โมง ในเดือนกนัยายน 

 
 
 

                                                           
7 กรมอุตุนิยมวทิยา, ภูมอิากาศประเทศไทย, เขา้ถึงเม่ือ 15 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.tmd.go.th/info/climate_of_thailand-2524-2553.pdf 
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ภาพท่ี 2 จ  านวนชัว่โมงท่ีมีแสงแดดในกรุงเทพมหานครโดยเฉล่ียใน พ.ศ. 2562 
ท่ีมา: Average monthly hours Of sunshine In Bangkok เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 

https://weather-and-climate.com/average-monthly-hours-Sunshine,Bangkok,Thailand 
 

 1.2.2 ฤดูฝน )ระหวา่งกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม( ในกรุงเทพมหานคร 
 ลกัษณะอากาศในฤดูฝนมีอุณหภูมิเฉล่ียระหว่าง 24.8 - 32.8 °C และค่าความช้ืนสัมพทัธ์
เฉล่ียระหวา่ง 72 - 74 % ปริมาณฝนในระยะเวลา 24 ชัว่โมงของแต่ละวนัตั้งแต่เวลา 07.00 น. ของ
วนัหน่ึงถึงเวลา 07.00 น. ของวนัรุ่งข้ึนตามลักษณะของฝนท่ีตก แบ่งเป็น ฝนวดัจ านวนไม่ได ้
)ปริมาณฝนนอ้ยกวา่ 0.1 มิลลิเมตร( ฝนเล็กนอ้ย )ปริมาณฝนระหวา่ง 0.1 - 10.0 มิลลิเมตร( ฝนปาน
กลาง )ปริมาณฝนระหวา่ง 10.1 - 35.0 มิลลิเมตร( ฝนหนกัปริมาณฝนระหวา่ง 35.1 - 90.0 มิลลิเมตร 

และฝนหนกัมากปริมาณฝนตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรข้ึนไป8 

 ขอ้มูลจากสถานีตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย พ.ศ 2562 แสดงปริมาณน ้ าฝน
เฉล่ียรายเดือน เดือนท่ีมีปริมาณน ้าฝนเฉล่ียสูงสุด คือ 300 – 350 มิลลิเมตร ในเดือนกนัยายน เดือนท่ี
มีปริมาณน ้าฝนเฉล่ียต ่าสุด คือ 10 – 50 มิลลิเมตร ในเดือนมกราคมและเดือนธนัวาคม  

 
 
 

                                                           

 8 กรมอตุนิุยมวิทยา, ภูมอิากาศประเทศไทย, เข้าถงึเม่ือ 14 ตลุาคม 2563, เข้าถึงได้จาก 
https://www.tmd.go.th/info/climate_of_thailand-2524-2553.pdf 

https://weather-and-climate.com/average-monthly-hours-Sunshine,Bangkok,Thailand
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ภาพท่ี 3 ปริมาณน ้าฝนในกรุงเทพมหานครโดยเฉล่ียใน พ.ศ.2562 
ท่ีมา: Monthly precipitation เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 

https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine-
fahrenheit,Bangkok,Thailand 

 
 1.2.3 ฤดูหนาว )ระหวา่งกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์( ในกรุงเทพมหานคร 
 ลกัษณะอากาศในฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉล่ียระหวา่ง 21.1 - 31.7 °C และค่าความช้ืนสัมพทัธ์
เฉล่ียระหวา่ง 72 – 74 %  เม่ือเขา้สู่เดือนตุลาคมจะมีลมมรสุมจากตะวนัออกเฉียงเหนือพดัเขา้มาปก
คลุมประเทศไทยตอนบน ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะเร่ิมมีอากาศเยน็ค่อยๆ แผ่ลง

ไปถึงภาคกลางตอนล่างจนถึงภาคตะวนัออก9 
ขอ้มูลจากสถานีตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย พ.ศ 2562 แสดงให้เห็นความ

แตกต่างระหวา่งอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดและต ่าสุดในแต่ละเดือน เดือนท่ีมีอุณหภูมิสูงเฉล่ียสูงสุด คือ 
35.4 – 26.9 °C ในเดือนเมษายน เดือนท่ีมีอุณหภูมิต ่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 31.7 – 22 °C ในเดือนธนัวาคม 

 
 
 
 
 

                                                           
9 กรมอุตุนิยมวทิยา, ภูมอิากาศประเทศไทย, เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.tmd.go.th/info/climate_of_thailand-2524-2553.pdf 
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ภาพท่ี 4 อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดและต ่าสุดในกรุงเทพมหานครโดยเฉล่ียใน พ.ศ.2562 
ท่ีมา: Average day and night temperature เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 

https://weather-and-climate.com/average-monthly-min-max-Temperature,Bangkok,Thailand 

 
ขอ้มูลจากสถานีตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย พ.ศ 2562 แสดงให้เห็นว่า

อุณหภูมิในกรุงเทพมหานคร มีค่าสูงและผนัผวนอยา่งมากตลอดปี เดือนท่ีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด คือ 
35.4 °C ในเดือนเมษายน เดือนท่ีมีอุณหภูมิเฉล่ียต ่าสุด คือ 22 °C ในเดือนธนัวาคม   

 

 
 

ภาพท่ี 5 อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดและต า่สุดในกรุงเทพมหานครโดยเฉล่ียใน พ.ศ.2562 
ท่ีมา: Average temperature Bangkok, Thailand เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 

https://www.weather-th.com/en/thailand/bangkok-climate#temperature 

https://weather-and-climate.com/average-monthly-min-max-Temperature,Bangkok,Thailand


  8 

 
 

ภาพท่ี 6 ภาพท่ี 6 อุณหภูมิและความช้ืนสมัพทัธ์สูงสุดและต ่าสุดเดือนธนัวาคม ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 

ท่ีมา: Bangkok, Thailand weather history เขา้ถึงเม่ือ 14 ตลุาคม 2563, เขา้ถึงจาก 

https://www.wunderground.com/history/monthly/th/bangkok/VTBD/date/2019-12 
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ภาพท่ี 7 อุณหภูมิและความช้ืนสมัพทัธ์สูงสุดและต ่าสุดเดือนเมษายน ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562 
ท่ีมา: Bangkok, Thailand weather history เขา้ถึงเม่ือ 14 ตลุาคม 2563, เขา้ถึงจาก 
https://www.wunderground.com/history/monthly/th/bangkok/VTBD/date/2019-12 
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ตารางท่ี 1 ค่าอุณหภูมิ เก็บขอ้มูลจากสถานีตรวจอากาศ Weather Undergroundกรุงเทพมหานครใน 
พ.ศ.2562 

 
 

เดือน 
ค่าอุณหภูมิ 
ต ่าสุด 

ค่าอุณหภูมิ 
สูงสุด 

ค่าอุณหภูมิ
กลางวนั 

ค่าอุณหภูมิ
กลางคืน 

1 มกราคม 21 °C 32 °C 27.4 °C 26.1 °C 
2 กุมภาพนัธ์ 23 °C 33 °C 28.9 °C  27.9 °C 
3 มีนาคม 25 °C 34 °C 30.9 °C 29.4 °C 
4 เมษายน 26 °C 35 °C 31.6 °C 30.2 °C 
5 พฤษภาคม 26 °C 34 °C 31.7 °C 30 °C 
6 มิถุนายน 26 °C 33 °C 30.7 °C 28.9 °C 
7 กรกฎาคม 26 °C 33 °C 30.4 °C 28.5 °C 
8 สิงหาคม 26 °C 33 °C 30 °C 28.4 °C 
9 กนัยายน 25 °C 32 °C 29.4 °C 28.2 °C 
10 ตุลาคม 25 °C 32 °C 29.6 °C 28.3 °C 
11 พฤศจิกายน 24 °C 31 °C 29.6 °C 28.2 °C 
12 ธนัวาคม 21 °C 31 °C 27.9 °C 26.7 °C 
 
ในเดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนท่ีสุดของปี อุณหภูมิสูงสุดตลอดทั้งเดือน โดยมี

อุณหภูมิในตอนกลางวนัและกลางคืน แตกต่างกนัเล็กนอ้ย มีค่าอุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ีย 26 °C โดยมีค่า
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 35 °C ค่าอุณหภูมิกลางวนัเฉล่ีย 31.6 °C และค่าอุณหภูมิกลางคืนเฉล่ีย 30.2 °C 

เดือนธนัวาคมเป็นเดือนท่ีมีอากาศเยน็ มีค่าอุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ีย 21 °C ค่าอุณหภูมิกลางวนั

เฉล่ีย 27.9 °C และค่าอุณหภูมิกลางคืนเฉล่ีย 26.7 °C 10 
 

                                                           
10 Weather Underground, Weather May Bangkok 2019, เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.wunderground.com/history/monthly/th/bangkok/VTBD/date/2019-12 

https://www.wunderground.com/history/monthly/th/bangkok/VTBD/date/2019-12
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ตารางท่ี 2 ค่าความช้ืนสัมพทัธ์ เก็บขอ้มูลจากสถานีตรวจอากาศ Weather Underground 
กรุงเทพมหานครใน พ.ศ.2562 

 
 

เดือน 
ค่าความช้ืน 

ต ่าสุด 
ค่าความช้ืน 
สูงสุด 

ค่าความช้ืน
กลางวนั 

ค่าความช้ืน
กลางคืน 

1 มกราคม 51 % 73 % 58 % 73 % 
2 กุมภาพนัธ์ 41 % 94 % 55 % 79 % 
3 มีนาคม 46 % 94 % 56 % 84 % 
4 เมษายน 47 % 94 % 56 % 84 % 
5 พฤษภาคม 42 % 74 % 53 % 66 % 
6 มิถุนายน 47 % 84 % 56 % 79 % 
7 กรกฎาคม 62 % 100 % 62 % 89 % 
8 สิงหาคม 55 % 74 % 66 % 74 % 
9 กนัยายน 62 % 100 % 70 % 94 % 
10 ตุลาคม 59 % 100 % 66 % 89 % 
11 พฤศจิกายน 58 % 89 % 70 % 58 % 
12 ธนัวาคม 49 % 79 % 52 % 66% 

  
จากตารางบทท่ี 2 ในเดือนกุมภาพนัธ์เป็นเดือนท่ีมีค่าความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าท่ีสุดของปี โดยมี 
ค่าความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าสุดเฉล่ีย 41 %  ค่าความช้ืนสัมพทัธ์สูงสุดเฉล่ีย 94 %  ค่าความช้ืน

สัมพทัธ์กลางวนัเฉล่ีย 55 %  และค่าความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียกลางคืน 79 % 
 ในเดือนกรกฏาคม กนัยายน และตุลาคมเป็นเดือนท่ีค่าความช้ืนสัมพทัธ์สูงท่ีสุดของปี โดย
มีค่าความช้ืนสัมพทัธ์สูงสุดเฉล่ีย 100  %  ค่าความช้ืนสัมพทัธ์กลางวนัเฉล่ีย 70 %  และค่าความช้ืน 
สัมพทัธ์เฉล่ียกลางคืน 94 % 
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ขอ้มูลจากสถานีตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย พ.ศ 2562 แสดงให้เห็นว่า 

ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียในกรุงเทพมหานครมีค่าสูงตลอดปี แมว้่าในบางเดือนมีปริมาณน ้ าฝนน้อย 
เดือนท่ีมีความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียสูงสุด คือ 62 – 100 % ในเดือนกนัยายน เดือนท่ีมีความช้ืนสัมพทัธ์
เฉล่ียต ่าสุด คือ 41 - 94 % ในเดือนกุมภาพนัธ์ 

 

 
 

ภาพท่ี 7 ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียในกรุงเทพมหานครใน พ.ศ.2562 
ท่ีมา: Average humidity เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 

https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-
Sunshine,Bangkok,Thailand 

 

ตารางท่ี 3 ค่าอุณหภูมิและค่าความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย เก็บขอ้มูลจากสถานีตรวจอากาศ Weather 
Underground กรุงเทพมหานครใน พ.ศ.2562 

  เดือน อุณหภูมิ
ต ่าสุด 

อุณหภูมิ 
สูงสุด 

อุณหภูมิ 
เฉลีย่ 

ความช้ืน
สัมพทัธ์
ต ่าสุด 

ความช้ืน
สัมพทัธ์
สูงสุด 

ความช้ืน
สัมพทัธ์
เฉลีย่ 

1 เมษายน 26 °C 35 °C 32°C 47 % 94 % 69% 
2 กรกฎาคม 26 °C 33 °C 29°C 62 % 100 % 74% 
3 กนัยายน 25 °C 32 °C 29°C 62 % 100 % 81% 
4 ธนัวาคม 21 °C 31 °C 28°C 49 % 79 % 65% 
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ตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียท่ีได้จากรายงานสภาพ
อากาศเป็นค่าเฉล่ียท่ีแตกต่างจากค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีเป็นวดัไดร้อบ ๆ วตัถุ ซ่ึงนัก
อนุรักษ์ให้ความส าคญัมากกว่าค่าเฉล่ีย  จึงต้องท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์
ตลอดเวลา หรือทุก ๆ 5 – 10 นาที โดยใช้ Thermohygrograph หรือ Datalogger ซ่ึงแสดงผลเป็น
กราฟ จะช่วยให้ผูดู้แลมีขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์รอบ ๆ วตัถุตลอดเวลาท่ี
ถูกตอ้งตามความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสดงให้เห็นความผนัผวนของอุณหภูมิและความช้ืน
สัมพทัธ์รอบ ๆ วตัถุซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อวสัดุต่าง ๆ 

ตามทฤษฏี อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ท่ีเหมาะสมส าหรับการเคล่ือนย้ายขนส่ง
ภาพเขียนสีน ้ ามนั ควรควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ให้ใกลเ้คียงกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเก็บ
รักษาท่ีตน้ทางและปลายทาง ซ่ึงโดยทัว่ไปควรควบคุมอุณหภูมิประมาณ 20 – 25 °C และความช้ืน

สัมพทัธ์ 55 – 60 % และควบคุมใหค้งท่ีตลอดเวลา11 

จากค่าอุณหภูมิและความช้ืน ท่ีไดข้อ้มูลของกรมอุตุนิยมวทิยา แสดงใหเ้ห็นวา่อุณหภูมิและ
ความช้ืนในกรุงเทพมหานคร มีค่าผนัผวนอยา่งมาก ไม่เหมาะสมต่อการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียน
สีน ้ามนั โดยไม่มียานพาหนะ และหีบห่อท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน
รอบ ๆ ภาพเขียนสีน ้ามนัตลอดเวลา  

ผูว้ิจยัได้ทดลองวดัค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ บริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา 
)ภายนอกหีบห่อ( เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ.2563 โดยวางเคร่ืองวดัอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ไว้
ขา้ง ๆ ภาพเขียนสีน ้ ามนัท่ีห่อดว้ยพลาสติกกนักระแทก ไดผ้ลดงัแสดงในกราฟ )ภาพท่ี 9( พบว่า 
อุณหภูมิสูงสุด 47.5 °C อุณหภูมิต ่าสุด 26.5 °C อุณหภูมิเฉล่ีย 38.5 °C และความช้ืนสัมพทัธ์สูงสุด 
58.5 % ความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าสุด 28.4 % ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 43.0 % และพบว่าค่าอุณหภูมิและ
ความช้ืนมีความผนัผวนมาก 

ในขณะเดียวกนัทดลองบนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ บริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่
มีหลงัคา )ภายในหีบห่อ( โดยวางเคร่ืองบนัทึกอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ไว ้ดา้นหลงัภาพเขียน
สีน ้ ามนัซ่ึงห่อดว้ยพลาสติกกนักระแทก พบว่า อุณหภูมิสูงสุด 32.22 °C อุณหภูมิต ่าสุด 22.78 °C 
อุณหภูมิเฉล่ีย 31.7 °C และความช้ืนสัมพทัธ์สูงสุด 78 % ความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าสุด 43 %  
ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 61.0 %   

                                                           
11 จิราภรณ์ อรัณยะนาค. )2563(. อาจารยพิ์เศษหลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร. สัมภาษณ์, 2 

เมษายน. 
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แสดงว่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ รอบ ๆ ภาพเขียนสีน ้ ามนัท่ีห่อด้วยพลาสติกกัน
กระแทกมีค่าแตกต่างจากอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกห่อเล็กน้อย แต่ค่อนขา้งคงท่ีกว่า
ภายนอก เพราะฉะนั้นจึงวางแผนในการเลือกใชว้สัดุท่ีมีคุณสมบติัเป็นฉนวนกนัความร้อนและกนั
ความช้ืน เพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ ์

                      
ภาพท่ี 9 แสดงค่าอุณหภูมิและความช้ืนสมัพทัธ์ บริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา  

)ภายในและภายนอกหีบห่อท่ีห่อหุ่มดว้ยพลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดเลก็( 
บนัทึกขอ้มูล เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00.00 – 23.30 น. 
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1.3 การเส่ือมสภาพของภาพเขียนสีน า้มันระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ง  
สาเหตุหลกัท่ีท าให้ภาพเขียนสีน ้ ามนัเกิดความเสียหายระหว่างการเคล่ือนยา้ยขนส่งมาก

ท่ีสุด คือ เม่ืออุณหภูมิและความช้ืนแปรเปล่ียน ไม่คงท่ี ข้ึนและลงอยูต่ลอดเวลา  
 1.3.1. ความช้ืนก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหลายรูปแบบ ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทาง
ชีววิทยา ความช้ืนอาจจะเขา้ท าปฏิกิริยาโดยตรงกบัวสัดุท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ภาพเขียนสีน ้ ามนั 
หรือท าใหป้ฏิกิริยาระหวา่งวสัดุกบัส่ิงแวดลอ้มเกิดข้ึนไดดี้  เม่ือความช้ืนสัมพทัธ์ในบรรยากาศรอบ 
ๆ ภาพเขียนสีน ้ ามนัลดต ่าลง  ไมแ้ละผา้ท่ีเป็นส่วนประกอบส าคญัของภาพเขียนสีน ้ ามนัจะคาย
ความช้ืนออกมา เพื่อปรับตวัเองเขา้สู่สภาวะสมดุลกบัส่ิงแวดลอ้ม ท าให้ภาพเขียนสีน ้ ามนัเกิดการ
เปล่ียนแปลง วสัดุบางอยา่งหดตวั  เม่ือความช้ืนรอบๆ ภาพเขียนสีน ้ามนัสูงข้ึน วสัดุบางอยา่งดูดซบั
ความช้ืนแลว้เกิดการขยายตวั จากการดูดซับความช้ืนในบรรยากาศรอบ ๆ หากมีการเปล่ียนแปลง
ระดบัความช้ืนอย่างรวดเร็ว กรอบไม ้ ผา้ใบ  ชั้นรองพื้น และชั้นสีอาจเกิดการแตกร้าว หลุดลอก
เป็นแผ่น ๆ หรือเป็นสะเก็ดเล็ก ๆ  บางคร้ังผา้ใบฉีกขาด หย่อนยาน เน่ืองจากกรอบไมท่ี้ขึงผา้ใบ
ขยายตวัและหดตวัสลบักนัไปมา จนสูญเสียความยืดหยุน่  หากการขยายตวัเป็นไปอยา่งอิสระ อาจ
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย  แต่ถา้การมีการยึดดว้ย ตะปู หรือกาว จะเกิดแรงดึง และแรงดนัภายใน
เน้ือวสัดุท าให้เกิดความเสียหายได้  ความรุนแรงจะมากข้ึนเร่ือย ๆ เม่ืออุณหภูมิและความช้ืน

แปรเปล่ียน  ไม่คงท่ีตลอดเวลา12 
ภาพเขียนสีน ้ ามนัท่ีอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มท่ีอบัช้ืน มกัพบเช้ือราหลายชนิด เช้ือราบางชนิด

เจริญไดใ้นท่ีท่ีความช้ืนไม่สูงมาก พื้นผิววตัถุอาจไม่ช้ืนแฉะ เพราะเช้ือราบางกลุ่มชอบความแห้ง 
)Xerophilic fungi( มกัพบเป็นจุด หรือหยอ่มสีขาวบนวตัถุท่ีอยูใ่นสภาพอบั อากาศไม่ไหลเวยีน 
ถ่ายเท เช่น ในตู ้ในห่อ หรือถุงพลาสติก กล่อง ลงัไม ้หรือในห้องท่ีปิดมิดชิด หรืออยู่ในบริเวณท่ี
อากาศไม่ไหลเวียนถ่ายเท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝน จะพบเช้ือรามากกว่าในฤดูแล้ง  หาก
ภาพเขียนสีน ้ ามนัเปียกช้ืนจากน ้ าฝน หรือน ้ าร่ัว หรือน ้ าท่วม จะมีเช้ือราท่ีชอบความช้ืนชนิดอ่ืน ๆ 

เจริญไดอี้กมากมายหลายชนิด13 
 

                                                           
12 จิราภรณ์ อรัณยะนาค, การดูแลรักษาวตัถุพพิธิภณัฑ์, )ปทุมธานี: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อินสตูดิโอ, 

2557(, 143-150. 
13 จิราภรณ์ อรัณยะนาค. )2563(. อาจารยพ์ิเศษหลกัสูตรอนุรักษศิ์ลปกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

สมัภาษณ์, 2 เมษายน. 
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ภาพท่ี 8 : ภาพตัวอย่าง เช้ือราบนภาพเขียนสีน า้มนั 
ท่ีมา: เช้ือราบนภาพเขียนสีน ้ามัน เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 

https://www.facebook.com/facc.inthailand/photos/a.109831019701815/15208178547673
8/?type=3&theater 

 

 
 

ภาพท่ี 9 : ภาพตัวอย่าง เช้ือราบนภาพเขียนสีน า้มนั 
ท่ีมา: เช้ือราบนภาพเขียนสีน ้ ามนั 

ถ่ายโดย จิราภรณ์ อรัณยะนาค. อาจารยพ์ิเศษหลกัสูตรอนุรักษศิ์ลปกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

https://www.facebook.com/facc.inthailand/photos/a.109831019701815/152081785476738/?type=3&theater
https://www.facebook.com/facc.inthailand/photos/a.109831019701815/152081785476738/?type=3&theater
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ภาพท่ี 10 : ภาพตวัอยา่ง เช้ือราบนภาพเขียนสีน ้ ามนั 
ท่ีมา: เช้ือราบนภาพเขียนสีน ้ ามนั 

ถ่ายโดย จิราภรณ์ อรัณยะนาค. อาจารยพิ์เศษหลกัสูตรอนุรักษศิ์ลปกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
1.3.2. อุณหภูมิ  เม่ือหีบห่ออยูใ่นท่ีท่ีมีความร้อนสูง ความร้อนจะมีการถ่ายโอนจากขา้ง

นอกเขา้สู่หีบห่อ  ความร้อนสามารถถ่ายโอน หรือส่งผา่นจากวตัถุหน่ึงท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา่ไปยงัวตัถุ

หน่ึงท่ีมีอุณหภูมิต ่ากวา่ได ้ภาพเขียนสีน ้ ามนัประกอบไปดว้ยวสัดุหลายชนิดซ้อนกนัเป็นชั้น ๆ คือ 

ชั้นรองรับภาพ ผา้ใบ ชั้นรองพื้น ชั้นสี และชั้นสารเคลือบผิว วสัดุเหล่าน้ีมีการเปล่ียนแปลงทาง

กายภาพแตกต่างกนั  ท าให้ภาพเขียนสีน ้ ามนัแตกร้าว ฉีกขาด ผเุป่ือย รูปทรงบิดเบ้ียว แยกชั้น หลุด

ลอก บวม พอง หดตวั ขยายตวั  ชั้นสีเกิดการเปล่ียนแปลง เช่น จาง หมอง คล ้ า เป็นฝ้า จนกระทัง่

หลุดล่อน และกลายเป็นผง  ภาพเขียนสีน ้ ามนัท่ีวางอยู่กลางแจง้ จดัแสดงอยู่กลางแดด หรือตาม

ระเบียงบนัได ทางเดิน รวมทั้งภาพเขียนสีน ้ ามนัท่ีขนส่งโดยรถบรรทุก หรือรถกระบะในเวลา

กลางวนัจะมีการเปล่ียนแปลงทั้ งทางกายภาพ และทางเคมี ความร้อนจะท าให้คุณสมบัติทาง

กายภาพ และทางเคมีของภาพเขียนสีน ้ามนัเปล่ียนแปลงไป การท่ีอุณหภูมิไม่คงท่ี 14 

                                                           
14 จิราภรณ์ อรัณยะนาค, การดูแลรักษาวตัถุพพิธิภณัฑ์, )ปทุมธานี: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อินสตูดิโอ, 

2557(, 168-171. 
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เพิ่มข้ึน และลดลงอยู่ตลอดเวลา สลบักนัไปมา จะท าให้ชั้นสีแตกร้าว โก่งงอ และถา้หากมีการยึด
เหน่ียวดว้ยการทากาว หรือตอกตะปู เม่ืออุณหภูมิเปล่ียนแปลงข้ึน ๆ ลง ๆ สลบัไปมา จะส่งผลให้
ภาพเขียนสีน ้ามนัเสียหายไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ภาพเขียนสีน ้ ามนัท่ีอยูก่ลางแจง้จะแตกร้าวหลุดล่อนหรือ
เยิ้มเหนียว  ความร้อนเป็นอีกสาเหตุท่ีท าให้น ้ า ตวัท าละลาย และองค์ประกอบบางอย่างระเหย
ออกไปจากภาพเขียนสีน ้ ามนั ส่งผลให้ภาพเขียนสีน ้ ามนัแห้งกรอบ เปราะ ขาดความยืดหยุ่น และ
ขาดความแขง็แรง  นกัวทิยาศาสตร์พบวา่เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน 10 °C จะท าใหป้ฏิกิริยาเคมีเพิ่มข้ึนเป็น
สองเท่า อาจท าให้วสัดุจบัตวัเป็นกอ้น และแข็งเปราะแตกหักเร็วมากข้ึน หรือท าให้วสัดุอ่อนตวัลง 
เพราะฉะนั้นควรเก็บภาพเขียนสีน ้ ามนัไวใ้นท่ีท่ีมีอุณหภูมิค่อนขา้งต ่าและคงท่ี เพื่อเป็นการลดอตัรา
การเปล่ียนแปลง ความร้อนจากอากาศภายนอกเคล่ือนท่ีเขา้สู่ภาพเขียนสีน ้ ามนัไดโ้ดย การน าความ
ร้อน การพาความร้อน การแผค่วามร้อน และการแผรั่งสีความร้อน15 

1.3.2.1 การน าความร้อน )Conduction( คือ การถ่ายเทความร้อนระหวา่งโมเลกุลท่ี
อยูติ่ดกนั แมว้่าโมเลกุลจะอยูใ่นสสารเดียวกนั หรือสสารสองชนิดท่ีสามารถสัมผสักนัไดโ้ดยตรง  
การน าความร้อนสามารถเกิดข้ึนไดเ้ม่ือวตัถุของแข็งเป็นตวักลาง จะเกิดการสั่นของอนุภาคท่ีเรียง
กนัท่ีเป็นของแข็ง พร้อมทั้งส่งพลงังานออกไปตลอดเวลาต่อกนัไปเร่ือย ๆ โดยไม่มีการเคล่ือนท่ี
ของโมเลกุล มีเพียงแต่พลงังานความร้อนท่ีถูกส่งออกไปเท่านั้น จากอุณหภูมิท่ีสูงไปยงัอุณหภูมิท่ี
ต ่ากวา่  สารแต่ละชนิดน าความร้อนแตกต่างกนั สารท่ีน าความร้อนไดดี้ )Conductor( ไดแ้ก่ โลหะ 
เงิน เหล็ก และทองแดง เป็นตน้16 

1.3.2.2 การพาความร้อน )Convection( คือ การถ่ายเทความร้อนเคล่ือนท่ีในสสาร 
สองรูปแบบ คือ ก๊าซและของเหลว  ของเหลวมีคุณสมบติัในการพาความร้อนมาให้ หรือสามารถพา
ความร้อนออกจากผิวท่ีเป็นของแข็ง  การเคล่ือนท่ีของก๊าซและของเหลวจะสามารถเคล่ือนท่ีจาก
ขา้งล่างและลอยข้ึนสู่ชั้นบรรยากาศเท่านั้น  เพราะเม่ือสสารไดรั้บความร้อนจะมีการขยายตวั ท าให้
ความหนาแน่นต ่าลงและสสารท่ีมีอุณหภูมิต ่ากว่า )ความหนาแน่นจะสูงกว่า( ก็จะลงมาแทนท่ีจะ
เคล่ือนท่ีแบบน้ีไปตลอดเวลา จนกระทัง่ไดรั้บความร้อนทัว่ถึงกนั 

1.3.2.3 การแผรั่งสีความร้อน )Thermal radiation( คือ การถ่ายโอนพลงังานความ 

ร้อนจากท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา่ไปยงัท่ีท่ีมีอุณหภูมิต ่ากวา่ โดยบางคร้ังไม่จ  าเป็นจะตอ้งอาศยัตวักลาง 
การแผรั่งสีความร้อนออกไปในทุกทิศทางโดยรอบจุดก าเนิด หรือวตัถุข้ึนอยูก่บัลกัษณะ คุณสมบติั 
และอุณหภูมิของวตัถุ  ส่วนความสามารถในการดูดซบัความร้อนข้ึนอยูก่บัลกัษณะ เช่น วตัถุเป็นสี
                                                           

15 เร่ืองเดียวกนั, 168-171 
16 อนุสรณ์ สุขเกษม, “การศึกษาเก่ียวกบัการถ่ายเทความร้อนโดยการพาของครีบแท่งทรงกระบอก” )ปริญญานิพนธ์ 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2550( 8-9 
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เขม้จะสามารถแผ่ และดูดซับความร้อนได้ดีกว่าวตัถุท่ีสีอ่อน และมนัวาว หรือถ้าหากวตัถุชนิด
เดียวกนั แต่มีความหนาไม่เท่ากนั วตัถุท่ีบางจะสามารถแผค่วามร้อนไดเ้ร็วกวา่วตัถุท่ีหนา หรือผิว
ของวตัถุท่ีแตกต่างกนั วตัถุท่ีขรุขระมีความสามารถดูดกลืนความร้อนไดดี้กว่าวตัถุมีผิวเรียบ เป็น

ตน้17 

โดยทัว่ไปการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนั ผูดู้แลงานศิลปะ หรือจิตรกร มกันิยมใช้
กระดาษหรือพลาสติกทัว่ไปท่ีสามารถหาไดต้ามทอ้งตลาด เช่น กระดาษหนงัสือพิมพ ์กระดาษสี
น ้ าตาล พลาสติกกนักระแทก ในการห่อหุ้มเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนั กระดาษทัว่ไปไม่มี
คุณสมบติัในการควบคุมอุณหภูมิภายในหีบห่อ การควบคุมอุณหภูมิภายในหีบห่อหรือบรรจุภณัฑ์ท่ี
ใชใ้นการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนัจ าเป็นตอ้งใชว้สัดุท่ีมีคุณสมบติัเป็นฉนวนท่ีดี เพื่อลด
การถ่ายโอนความร้อนจากภายนอกสู่ภายในหีบห่อ  ฉนวนกนัความร้อน มีหลากหลายรูปแบบ แต่
ละรูปแบบมีความแตกต่างกนั ตามคุณลกัษณะ หรือความเหมาะสม  ก่อนน าฉนวนกนัความร้อน 
เขา้มาใชใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์และหีบห่อในการเคล่ือนยา้ยขนส่ง จึงควรศึกษาประสิทธิภาพ

ของฉนวนกนัความร้อน18 

1.3.3 แสงสว่าง เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ภาพเขียนสีน ้ ามนัเกิดการเปล่ียนแปลง เช่น ซีด 
หมอง สีจางลง การป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากแสง  จึงไม่ควรใหภ้าพเขียนสีน ้ามนัไดรั้บแสง
สวา่งโดยตรง  แสงสวา่งท่ีมีความร้อนสูงท าให้ความร้อนสะสม ส่งผลให้ภาพเขียนสีน ้ ามนัเสียหาย 
ควรหลีกเล่ียงการวางภาพเขียนสีน ้ ามนัในท่ีโล่ง ไม่มีหลงัคา ไม่ควรห่อหุ้มภาพเขียนสีน ้ ามนัดว้ย
วสัดุท่ีโปร่งใส หรือโปร่งแสง หรือวางในบริเวณท่ีแสงแดดสาดส่องได ้หรือเคล่ือนยา้ยขนส่งโดย

ใชพ้าหนะท่ีไม่มีหลงัคา19 
 
 

                                                           
17 เร่ืองเดียวกนั, 8-9 
18  จิราภรณ์ อรัณยะนาค, การดูแลรักษาวตัถุพพิธิภณัฑ์, )ปทุมธานี: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อินสตูดิโอ, 

2557(, 168-171. 
19  เร่ืองเดียวกนั, 29 
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ภาพท่ี 11 ภาพตวัอยา่ง การเปล่ียนแปลงของภาพเขียนสีน ้ามนับนผนืผา้ใบ 
 ท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีมีอุณหภูมิและความช้ืนไม่คงท่ี  

ท่ีมา: Art Conservation & Restoration Painting เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 
http://paintingconservationrestoration.blogspot.com/2014/06/painting-oil-on-canvas-

bartolomeo.html 
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ภาพท่ี 12 ภาพตวัอยา่ง การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและความช้ืนท าใหช้ั้นสีในภาพเขียนสีน ้ามนับน
ผา้ใบสูญเสียการยดึเกาะท าใหช้ั้นสีแตกรานและหลุดล่อน 

ท่ีมา: การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความช้ืน เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 
https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/preventive-conservation/guidelines-

collections/paintings.html 
 
 ในระยะยาวมกัพบว่าการเส่ือมสภาพของภาพเขียนสีน ้ ามนัเกิดจากการท่ีอุณหภูมิและ

ความช้ืนไม่คงท่ี  ท าให้ชั้นสียืดออกและหดตวัสลบักนั  ชั้นสีเปราะบาง  ชั้นสีแตกร้าว  และเกิดการ
เปล่ียนแปลงของสารเคลือบผวิ  ผูดู้แลไม่ควรปล่อยปละละเลยใหภ้าพเขียนสีน ้ามนัเสียหายแลว้ค่อย
ซ่อมแซม ควรมุ่งเน้นการป้องกนัการเส่ือมสภาพของภาพเขียนสีน ้ ามนั โดยการควบคุมอุณหภูมิ
และความช้ืนให้คงท่ีอยู่ตลอดเวลาท่ีท าการขนส่งและจดัแสดง รวมทั้งระยะเวลาท่ีเตรียมการ การ
บรรจุหีบห่อ การเคล่ือนยา้ยขนส่ง การน าวตัถุออกจากหีบห่อ และตลอดระยะเวลาท่ีจดัแสดง ทั้งท่ี
อยู่ในกล่อง อยู่ในตู้ อยู่ในพื้นท่ีกวา้งโล่ง  ควรติดตั้ งเคร่ืองบันทึกอุณหภูมิและความช้ืน เพื่อ

ตรวจสอบค่าอุณหภูมิและความช้ืนอยูต่ลอดเวลา20 

                                                           
20 จิราภรณ์ อรัณยะนาค. )2563(. อาจารยพ์ิเศษหลกัสูตรอนุรักษศิ์ลปกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

สมัภาษณ์, 2 เมษายน. 
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เพื่อป้องกนัความเสียหายของภาพเขียนสีน ้ ามนัท่ีจะเกิดจากอุณหภูมิและความช้ืนไม่คงท่ี 
และป้องกนัปัญหาดา้นเทคนิคต่าง ๆ เช่น รถยนตจ์ะตอ้งสภาพสมบูรณ์แบบพร้อมใชง้าน ส่วนท่ีใช้
บรรทุกควรปูหรือบุดว้ยฉนวนกนัความร้อน เพื่อช่วยลดอุณหภูมิภายในยานพาหนะ 

ปัจจยัท่ีเป็นผลกระทบส าคญั และมกัถูกมองข้าม คือ อุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์รอบ ๆ 
ภาพเขียนในขณะ เคล่ือนยา้ยขนส่ง เพราะบางคร้ังการเคล่ือนยา้ยขนส่งด้วย รถยนต์ เรือ หรือ
เคร่ืองบิน อาจจะใชร้ะยะเวลาหลายวนั หรือหลายสัปดาห์ หรือหลายเดือน เช่น ออกจากประเทศท่ีมี
อากาศหนาว ปลายทางมีอากาศร้อนถึงร้อนจดั แห้งแลง้  เพราะฉะนั้นเป็นหนา้ท่ีของนกัอนุรักษใ์น
การป้องกนัการช ารุดเสียหายในระหวา่งการเดินทางและการจดัแสดง เนน้การควบคุมอุณหภูมิและ
ความช้ืนในพื้นท่ีเล็ก ๆ )Microclimate(  โดยออกแบบ และเลือกใช้วสัดุในการท ากล่องและหีบห่อ
ให้สามารถควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนภายในไดร้ะหวา่งการบรรจุกล่องและหีบห่อ  ระหวา่งการ
เคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนัจะตอ้งปรับอุณหภูมิและความช้ืนให้แปรเปล่ียนช้า ๆ ค่อยเป็น
ค่อยไป การสร้างภูมิอากาศเฉพาะท่ีมีประโยชน์ คือ ไม่ตอ้งค านึงถึงฤดูกาล หรือเวลาท่ีเหมาะสม 
สามารถปรับเปล่ียน หรือสร้างไดเ้องใหมี้ระดบัอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีเหมาะสมต่อวสัดุแต่
ละชนิดไดโ้ดยใชง้บประมาณนอ้ย 
 การเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามัน ควรควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนให้คงท่ีอยู่
ตลอดเวลา ไม่วา่จะขนส่ง ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการขนส่งทางอากาศ เม่ือ
เคร่ืองบินข้ึนระดับท่ีสูงอุณหภูมิจะลดต ่ ากว่า 0 องศา และเม่ือเคร่ืองบินลงจอดบนพื้นท่ีท่ีมี
ภูมิอากาศร้อนและช้ืน หรือแห้ง )แลว้แต่ลกัษณะอากาศตามสถานท่ีนั้น ๆ( อุณหภูมิจะสูงข้ึนอย่าง
รวดเร็ว ถา้เคร่ืองบินจะตอ้งบินข้ึนและลงจอดหลายคร้ัง  กว่าจะถึงจุดหมายอุณหภูมิและความช้ืน
รอบภาพเขียนสีน ้ ามนัก็จะเปล่ียนแปลงไปดว้ย  ควรเลือกเส้นทางท่ีมีการลงจอดน้อยท่ีสุด และลด
ความรุนแรงของการเปล่ียนแปลงด้วยการเลือกใช้วสัดุกันกระแทกและวสัดุท่ีใช้ท  าหีบห่อท่ีมี
คุณสมบติัในการช่วยควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน  เม่ือไปถึงจุดหมายไม่ควรรีบเปิดกล่องหรือห่อ
หีบทนัที ควรวางทิ้งไวอ้ยา่งน้อย 24 ชัว่โมง เพื่อให้วสัดุต่าง ๆ ปรับตวัเขา้สู่สภาวะสมดุลเสียก่อน 
เพื่อป้องกนัความเสียหายของภาพเขียนสีน ้ามนัท่ีจะเกิดจากอุณหภูมิและความช้ืนเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็ว21 

  
 

                                                           
21 จิราภรณ์ อรัณยะนาค. )2563(. อาจารยพ์ิเศษหลกัสูตรอนุรักษศิ์ลปกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

สมัภาษณ์, 2 เมษายน. 
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 วสัดุท่ีใชใ้นการท ากล่อง และหีบห่อ ในการเคล่ือนยา้ยขนส่งควรเป็นวสัดุท่ีมีความเสถียร 
)Stable(  วสัดุจะตอ้งท าหน้าท่ีช่วยพยุง หรือรองรับน ้ าหนกัต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม  ช่วยป้องกนั
ภาพ เขียนสีน ้ ามันไม่ ให้ เค ล่ือนไหวหรือเกิดการกระทบกระแทก หรือรับแรงกด ห รือ
แรงสั่นสะเทือน และป้องกนัแสงสวา่ง ควบคุมความช้ืน และอุณหภูมิ ท่ีจะส่งผลท าให้ภาพเขียนสี
น ้ ามนัเกิดความเสียหาย วสัดุท่ีเลือกใช้ตอ้งไม่เกิดการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ ทางเคมี หรือเกิด
การช ารุดเส่ือมสภาพไดใ้นระยะเวลาสั้น เช่น ไม่ควรน ากาวท่ีไม่เหมาะสมมาใชใ้นการห่อหุ้มหรือ
ท าบรรจุภณัฑ์  เพราะจะส่งผลท าใหมี้คราบกาวเยิม้เหนียวติดท่ีภาพเขียนสีน ้ามนั หรือปลดปล่อยไอ
ระเหยออกมา  หรือพลาสติกบางประเภท เม่ือน ามาห่อหุ้มบนภาพเขียนสีน ้ ามนัโดยตรงอาจจะติด
แน่นบนผิวของภาพเขียนสีน ้ ามนั และเกิดการหดตวัและขยายตวั วสัดุท่ีมีผิวขรุขระจะครูดถู ขดัสี
ผิวหนา้ของภาพเขียนสีน ้ ามนั ท าให้ภาพเขียนสีน ้ ามนัเกิดความเสียหายได ้ นอกจากน้ีวสัดุท่ีใชใ้น
การท ากล่องหรือหีบห่อควรสามารถป้องกนัความช้ืนจากภายนอก เพื่อช่วยควบคุมระดบัความช้ืน

สัมพทัธ์รอบ ๆ ภาพเขียนสีน ้ามนัใหค้งท่ีตลอดเวลา22 
ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะลดความรุนแรงของปัญหาเหล่าน้ี จึงวางแผนศึกษาวสัดุชนิดต่าง ๆ ท่ีมี

คุณสมบติัเป็นฉนวนกนัความร้อน ช่วยลดการส่งผ่านความร้อนและป้องกนัความช้ืน ในการห่อ
หรือท าบรรจุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการเคล่ือนย้ายขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามัน และเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของวสัดุเหล่านั้นในการช่วยควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนภายในบรรจุภณัฑ ์ วสัดุท่ีมี
คุณสมบติัพิเศษเหล่าน้ีจะมีบทบาทในการควบคุมลกัษณะอากาศภายในพื้นท่ีเล็ก ๆ )Microclimate( 
โดยเลือกใชว้สัดุท่ีหาไดง่้ายภายในประเทศ และราคาไม่แพงเพื่อเผยแพร่ใหศิ้ลปิน และผูดู้แลรักษา
ภาพเขียนสีน ้ามนัน าไปปฏิบติัไดโ้ดยไม่ตอ้งใชง้บประมาณสูง 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 2.1 เพื่อศึกษาคุณสมบัติของวสัดุท่ีใช้ในการท าบรรจุภัณฑ์ เพื่อควบคุมอุณหภูมิและ
ความช้ืนระหวา่งการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ามนั 

 2.2 เพื่อศึกษาลกัษณะภูมิอากาศภายในพื้นท่ีเล็ก ๆ ภายในบรรจุภณัฑช์นิดต่าง ๆ 

 2.3 เปรียบเทียบค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ภายในแต่ละบรรจุภณัฑ์กบัค่าอุณหภูมิ
และความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกบรรจุภณัฑ ์

2.4 เพื่อคดัเลือกและเสนอวสัดุท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนภายในบรรจุภณัฑ์
ไดเ้หมาะท่ีสุด 

                                                           
22 จิราภรณ์ อรัณยะนาค, การดูแลรักษาวตัถุพพิธิภณัฑ์, )ปทุมธานี: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อินสตูดิโอ, 

2557(, 168-171. 
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3. วธีิการศึกษาวจัิย 

3.1 ศึกษาขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสัดุในการท าบรรจุภณัฑ์ ส าหรับใช้ในการขนส่ง
ภาพเขียนสีน ้ามนั 

3.2 ศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบติัของวสัดุในการท าบรรจุภณัฑ ์ 
3.3 บนัทึกสภาพของภาพเขียนสีน ้ามนัท่ีใชใ้นการทดลอง 
3.4 เลือกวสัดุในการท าบรรจุภณัฑ์ใหเ้หมาะสมต่อสภาพของภาพเขียนสีน ้ามนั โดยใชว้สัดุ

ท่ีมีคุณสมบติัเป็นฉนวนกนัความร้อนและความช้ืน  
3.5 บนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนภายในและภายนอกหีบห่อตลอด 24 ชัว่โมงระหวา่งการ

เคล่ือนยา้ยขนส่งโดยทางพาหนะรถยนตก์ระบะ ภายในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
3.6 รวบรวมขอ้มูล เปรียบเทียบผลวเิคราะห์   
3.7 สรุปอภิปรายผล ขอ้เสนอแนะ น าเสนอผลงานงานวิจยัเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และ

น าเสนอผลงานในการประชุมทางวชิาการ 

4. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 4.1 สภาพแวดล้อมภายในหีบห่อ )Microclimate( หมายถึง สภาพอากาศภายในพื้นจ ากดั 
เล็ก ๆ รอบ ๆ วตัถุ 
 4.2 หีบห่อ )Packaging( หมายถึง ลงัไม ้กล่องกระดาษ กล่องพลาสติก ซอง แฟ้ม  
 4.3 ฉนวนกนัความร้อน )Insulator( หมายถึง วสัดุท่ีสามารถป้องกนัการถ่ายโอนความร้อน
จากดา้นใดดา้นหน่ึงไปยงัอีกดา้นได ้
 4.4 วสัดุกนัความช้ืน )Moisture Barrier( หมายถึง วสัดุทีมีคุณสมบติัในการป้องกนัไม่ให้
ความช้ืน หรือไอน ้าสามารถผา่นเขา้กล่อง หรือหีบห่อ  

5. ขอบเขตของการศึกษา 

 ท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ตลอดเวลา หรือทุก ๆ 30 นาทีบนัทึก 24 
ชัว่โมง ภายในและภายนอกหีบห่อระหวา่งการขนยา้ย ดว้ยพาหนะรถยนต ์พื้นท่ีท าการทดลอง  
คือ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหวา่งในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤษจิกายนพ.ศ. 2563 

6. ประโยชน์ทีค่าดว่าได้รับ 

 6.1 ท าให้ทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความช ารุดเสียหายของภาพเขียนสีน ้ ามนัท่ีเกิดจากการ
เคล่ือนยา้ยขนส่งท่ีผดิวธีิ 
 6.2 ท าใหท้ราบถึงวสัดุท่ีเหมาะสมในการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ในการ
เคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ามนัตลอดจนคุณสมบติัของวสัดุท่ีใชใ้นการท ากล่อง และหีบห่อ 



  25 

 6.3 ท าใหท้ราบถึงความแตกต่างระหวา่งอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกและภายใน
กล่อง หรือหีบห่อ ในระหวา่งการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ามนั 
 6.4 สามารถประยกุตใ์ชก้บัการควบคุมสภาพแวดลอ้มในการเคล่ือนยา้ยขนส่งวตัถุประเภท
อ่ืน ๆ รวมทั้งสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการควบคุมสภาพแวดลอ้มรอบ ๆ วตัถุภายในคลงัวตัถุ 
และหอ้งจดัแสดงเพื่อลดค่าใชจ่้ายในการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ และเคร่ืองดูดความช้ืน 
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฏี และผลงานทางวชิาการทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเร่ือง การเลือกใช้วสัดุในการควบคุมความช้ืน และอุณหภูมิ ภายในหีบห่อส าหรับ
การเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้จากหนงัสือ เอกสาร และงานท่ีวิจยั
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นกรอบในการวิจยั เผื่อน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ในการอภิปรายผลการศึกษา 
ต่อไป 

2.1 การออกแบบกล่อง และหีบห่อของภาพเขียนสีน า้มันส าหรับการเคลือ่นย้ายขนส่ง 

 การป้องกันความเสียหายจากการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนั ควรเร่ิมจากการ
เลือกใชว้สัดุและการออกแบบกล่อง และหีบห่อส าหรับใส่ภาพเขียนสีน ้ ามนั ใหมี้ขนาดและลกัษณะ
ท่ีเหมาะสมกับภาพเขียนสีน ้ ามนัแต่ละช้ิน  กล่องและหีบห่อส าหรับใส่ภาพเขียนสีน ้ ามนัท่ีถูก
ออกแบบมาอย่างระมดัระวงัและถูกตอ้ง จะมีประโยชน์ในการป้องกนัความเสียหายทางกายภาพ
จากการเคล่ือนยา้ยขนส่ง เช่น ป้องกนัการกระทบกระแทกและลดการสั่นสะเทือนซ่ึงอาจท าให้ สี
แตกร้าว หลุดล่อน ขูดขีด แตกหัก ฉีกขาด ได้ทุกขณะ และค านึงถึงการป้องกันแสงสว่าง ก๊าซ 
มลพิษ ฝุ่ นละออง ไอระเหย เช้ือรา และแมลง ในระหว่างเคล่ือนยา้ยขนส่งให้ปลอดภยัมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาท่ีเกิดเม่ืออุณหภูมิ และความช้ืนแปรเปล่ียน ไม่คงท่ี ข้ึนและลงอยู่
ตลอดเวลาระหวา่งการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนั ซ่ึงภาพเขียนอาจอยูใ่นกล่อง หรือหีบห่อ 
หลายวนั หรือหลายสัปดาห์ หรือหลายเดือน  การขนส่งด้วยพาหนะต่าง ๆ ท าให้อุณหภูมิ และ
ความช้ืนแปรเปล่ียน ไม่คงท่ี ข้ึนและลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อภาพเขียนสีน ้ ามนัได้ เช่น 
การแตกร้าวของวาร์นิชในชั้นเคลือบ การแตกร้าวของชั้นสี ชั้นรองพื้นแยกตวัออกจากชั้นรองรับ
ภาพ )ผา้ใบ( ชั้นสีแยกตวัออกจากชั้นรองพื้น การบิดเบ้ียวของผา้ใบตามมุมต่าง ๆ ฯลฯ เพราะฉะนั้น
การออกแบบกล่อง และหีบห่อส าหรับการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนัจะตอ้งป้องกนัการ
กระทบกระแทก ลดการสั่นสะเทือน และจะตอ้งควบคุมความช้ืน และอุณหภูมิให้คงท่ีตลอดเวลา 

รวมทั้งการป้องกนัแสงสวา่ง  แมลง  รา  ฝุ่ น  ก๊าซและไอระเหยต่าง ๆ23 
 การป้องกนัการกระทบกระแทกท าได้โดยเลือกใช้วสัดุกนักระแทกท่ีเหมาะสม วสัดุกนั
กระแทก คือ วสัดุท่ีถูกน ามาใชเ้พื่อการป้องกนัการกระแทกอยา่งรุนแรง และการสั่นสะเทือน 

                                                           
23 จิราภรณ์ อรัณยะนาค, การดูแลรักษาวตัถุพพิธิภณัฑ์, )ปทุมธานี: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อินสตูดิโอ, 

2557(, 53-58. 
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ระหว่างกระบวนการเคล่ือนยา้ยขนส่ง ขนถ่าย  หลกัการพื้นฐานท่ีส าคญั 2 ประการของวสัดุกนั
กระแทกในการป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัภาพเขียนสีน ้ามนั คือ เพื่อดูดซบัแรงกระแทก และ
ป้องกันการส่งผ่านแรงกระแทกมายงัวตัถุท่ีอยู่ภายในหีบห่อ และลดการเคล่ือนไหว และการ

เคล่ือนท่ีจากการสั่นสะเทือนภายในหีบห่อ24 
 ในปัจจุบนัในท้องตลาดมีวสัดุหลายชนิด ท าหน้าท่ีเป็นวสัดุกันกระแทกในการขนส่ง
ศิลปวตัถุต่าง ๆ การเลือกใช้วสัดุท่ีเหมาะสม และราคาไม่แพง จะช่วยป้องกันการช ารุด และ
ประหยดังบประมาณในการขนส่งศิลปวตัถุได ้

ปัจจยัท่ีใช้ในการพิจารณาเลือกวสัดุกันกระแทก ได้แก่ รูปทรง ขนาด และน ้ าหนักของ
ศิลปวตัถุ  ความเปราะบางของศิลปวตัถุ  ความแตกต่างของการส่งแต่ละแบบ ว่าเกิดการกระแทก 
และการสั่นสะเทือนแบบใด  ขนาดของแรงประมาณเท่าใด  คุณสมบติั  ราคา  และการใชป้ระโยชน์
ของวสัดุกนักนักระแทก  

วสัดุกันกระแทกท่ีเหมาะสมในการขนส่งศิลปวตัถุ ได้แก่ กระดาษไร้กรด )Acid-free 
paper(  แผน่กระดาษลูกฟูก )Corrugated board(   แผน่พลาสติกกนักระแทก )Bubble Pack(   
โฟมพอลีสไตรีน )Polystyrene foam(  โฟมพอลีเอทธีลีน )Polyethylene foam(   แผ่นพอลีเอทธีลีน 
)Polyethylene sheet( อยา่งหนาสีด า  ไทเวค )Tyvek(  ถุงซิปล็อคสุญญากาศ พลาสติกลูกฟูก เป็นตน้ 

2.2 วสัดุทีใ่ช้ในการห่อภาพเขียนสีน า้มันส าหรับการเคลือ่นย้ายขนส่ง 

วสัดุท่ีใช้ในการห่อศิลปวตัถุ แต่ละประเภทมีคุณสมบติัแตกต่างกนัออกไป ควรเลือกใช้
เป็นชั้นแรก วสัดุท่ีเหมาะสมส าหรับภาพเขียนสีน ้ ามนั  วสัดุท่ีใชใ้นการห่อ  ท าหนา้ท่ีป้องกนัการขดู
ขีด ครูดถู และลดการสัมผสักบัวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ภายในหีบห่อ นอกจากน้ียงัช่วยป้องกนัฝุ่ นละออง 
ป้องกนัแสงสวา่ง ป้องกนัแมลง และรา วสัดุท่ีเหมาะสมส าหรับใชใ้นการห่อหุ้มภาพเขียนสีน ้ ามนั 

และท ากล่องในการเคล่ือนยา้ยขนส่ง ไดแ้ก่ กระดาษ ไม ้พลาสติก ผา้ เป็นตน้25 

 การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับอุณหภูมิและความช้ืนในกรุงเทพมหานคร พบว่าอุณหภูมิและ

ความช้ืนมีค่าสูงตลอดทั้งปี และมีความผนัผวนตลอดเวลา วสัดุท่ีใช้ในการท าหีบห่อ บรรจุภณัฑ์26

ควรมีคุณสมบติัท่ีเป็นฉนวนกนัความร้อน และป้องกนัความช้ืนไดดี้ เพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิและ

                                                           
24 เร่ืองเดียวกนั, 53-58 
25 สุพจน์ ประทีปถ่ินทอง, รอบรู้เร่ืองบรรจุภัณฑ์, )กรุงเทพ: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โรงพิมพสุ์รวฒัน์, 2544(, 

21-22. 
26 จิราภรณ์ อรัณยะนาค. )2563(. อาจารยพ์ิเศษหลกัสูตรอนุรักษศิ์ลปกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

สมัภาษณ์, 2 เมษายน. 
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ความช้ืนภายในหีบห่อหรือบรรจุภณัฑ์คงท่ี และอยู่ในระดบัท่ีปลอดภยั ตลอดระยะเวลาในการ
เดินทาง 
 ฉนวนกนัความร้อน )Insulator( คือวสัดุท่ีท าหนา้ท่ีป้องกนัไม่ใหพ้ลงังานความร้อนส่งผา่น
จากดา้นหน่ีงไปยงัอีกดา้นหน่ึงได ้หรือตา้นทานให้พลงังานความร้อนเหลือนอ้ยท่ีสุด  การใชฉ้นวน
กันความร้อนมีความต้านทานแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะการใช้งาน  โดยพลังงานจาก
แสงอาทิตยจ์ะส่งความร้อนมาท่ีโลกโดยตรง  แต่ละช่วงเวลาจะมีอุณหภูมิสูงสุดแตกต่างกนัออกไป  
การติดตั้งฉนวนกันความร้อนเป็นส่ิงส าคญัท าให้อุณหภูมิภายในกล่อง หรือหีบห่อ ลดลง หรือ

คงท่ี27 ปัจจุบนัอุณหภูมิเฉล่ียของชั้นบรรยากาศโลกท่ีระดบัพื้นผิวโลกสูงข้ึนเป็นล าดบั ภาวะโลก
ร้อน )Global warming( ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 20 ถึงปัจจุบนั และมีแนวโน้มจะเพิ่มข้ึนสูงข้ึนเร่ือย 
ๆ อีกในอนาคต  ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับภาวะโลกร้อน คือ การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศโลก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุณหภูมิของบรรยากาศโลกท่ีระดบัพื้นผวิโลก เพิ่มสูงข้ึนอยู่

ตลอดมา28 
 การเลือกใช้ฉนวนกนัความร้อนสามารถควบคุมอุณหภูมิให้ลดลงและอยู่ในระดบัคงท่ี 
หรือเหมาะสม  ลกัษณะของฉนวนกนัความร้อนมีหลากหลายรูปแบบ เช่น เป็นฝอย เป็นมว้น เป็น
แผน่ รวมทั้งวสัดุท่ีท ามาจากฟองอากาศเล็ก ๆ  ฟองอากาศจะมีคุณลกัษณะพิเศษสามารถตา้นทาน
ความร้อนโดยการกกัเก็บพลงังานความร้อนท่ีไหลผา่น  ท าให้ไม่เกิดการส่งผา่นพลงังานความร้อน 
ส่งผลให้กล่องหรือหีบห่อภายในไม่เกิดการส่งผา่นพลงังานความร้อน  ท าให้อุณหภูมิภายในกล่อง 
หรือหีบห่อลดลงหรือคงท่ี  การท างานของเคร่ืองปรับอากาศจะลดลง นอกจากน้ีเป็นการช่วย
ประหยดัพลังงานไฟฟ้าได้อีกทาง ฉนวนกันความร้อนส่วนใหญ่ถูกน าไปติดตั้งท่ี ผนัง ก าแพง 
เพดาน หรืออุปกรณ์ระบายความร้อน  หรือในบางกรณีน าไปใชเ้พื่อรักษาความร้อนในการก่อสร้าง
ในฤดูหนาว  โดยทั่วไปอาจใช้เป็นจ านวนมากในห้องท่ีมีอากาศเย็น หรือกล่อง หรือหีบห่อท่ี

ตอ้งการควบคุมอุณหภูมิแบบเฉพาะใหค้งท่ี29  
 

                                                           
27 ศ.ดร. สุนทร บุญญาธิการ, การใช้ฉนวน, )กรุงเทพ: โรงพิมพสุ์รวฒัน,์ 2546(, 7. 
28 ชยัวฒัน์ คุประตกลุ, วกิฤตโลกร้อนเร่ืองจริงหรือตืน่ตูม, )กรุงเทพ: ส านกัพิมพมู์ลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ, 

2551(, 1. 
29 Suryakanta Padhi, What Are The Basic Properties Of heat Insulating Material?, Accessed 

October 15, 2020, available from https://civilblog.org/2016/09/26/basic-properties-heat-insulating-materials/ 
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อยู่ตลอดเวลา )Microclimates( โดยการไหลเวียนของความร้อนจะส่งผ่านจากอุณหภูมิสูงไปยงั
อุณหภูมิต ่าอยูเ่สมอ 

การลดปริมาณความร้อนเขา้สู่ภายในกล่อง หรือหีบห่อท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือ การ
เลือกฉนวนใชว้สัดุท่ีเป็นกนัความร้อน ป้องกนัการโอนถ่ายความร้อนจากภายนอกเขา้สู่ภายใน  การ
เลือกใชว้สัดุท่ีเป็นฉนวนกนัความร้อนมีขอ้พิจารณา ดงัต่อไปน้ี 

1.ฉนวนกนัความร้อนท่ีดี จะตอ้งมีความตานทา้นความร้อนสูง )R-value(  เพราะวสัดุท่ีท า
หน้ าท่ี เป็นฉนวนกันความ ร้อนมีหน้ าท่ี  ห น่วงความ ร้อน  )Thermal timelag(  ยิ่ งค่ า R  สู ง
ประสิทธิภาพของฉนวนจะยิง่สูงมากข้ึน 
 1.2 ค่าความตา้นทานความร้อน หมายถึง ฉนวนชนิดนั้น ๆ มีความสามารถในการหยุด 
หรือยบัย ั้งการถ่ายโอนส่งผ่านความร้อน การตา้นทานความร้อนจะตรงกนัขา้มกบัการค านวณการ
น าความร้อน โดยการตา้นทานความร้อนจะข้ึนอยู่กบัความหนาของวสัดุ เพราะฉะนั้นการเลือกใช้
วสัดุเป็นฉนวนกนัความร้อน ควรจะเลือกเปรียบเทียบในวสัดุท่ีหนา เท่า ๆ กนั 

2. ฉนวนกนัความร้อนท่ีดี ตอ้งมีค่าการน าความร้อน )K-Value( ต ่า  
 2.1 ค่าการน าความร้อน หมายถึง ฉนวนชนิดนั้นๆ ยอมใหค้วามร้อนผา่นตวั 

วสัดุไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

  2.2 วสัดุท่ีมีคุณสมบติัฉนวนกนัความร้อนท่ีดี เม่ือค่าการน าความร้อน )K-Value( ต ่า จะ
ท าให้ฉนวนกนัความร้อนบางลงได ้ ค่าการน าความร้อนข้ึนอยูก่บัวสัดุนั้น ๆ ไม่ข้ึนอยูก่บัความหนา

บาง30 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 Suryakanta Padhi, What Are The Basic Properties Of heat Insulating Material?, Accessed 

October 15, 2020, available from https://civilblog.org/2016/09/26/basic-properties-heat-insulating-materials/ 
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ภาพท่ี 13 ภาพตวัอยา่ง ความร้อนส่งผา่นฉนวนกนัความร้อน 

ท่ีมา: Thermal Conductivity K value เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 
https://wtg.co.th/th/news/wall-tech-knowledge/491-k-r-u-3-value-must-know-before-

buying-sandwich-panel-insulation 
  
 การใชฉ้นวนกนัความร้อนในบางคร้ัง พบวา่อุณหภูมิยงัมีค่าสูงอยู ่เน่ืองจากอิทธิพลของ
ความร้อนจากภายนอกเขา้สู่ภายใน  การแกปั้ญหา คือ การติดตั้งฉนวนกนัความร้อนให้มากข้ึนจน
อุณหภูมิอยู่ในระดบัเหมาะสม และคงท่ี แต่การใชฉ้นวนกนัความร้อนมากเกินไป ก่อให้เกิดความ
ไม่จ  าเป็น และมีค่าใชจ่้ายสูง เพราะฉะนั้นการแกปั้ญหาอีกทาง คือ การใชฉ้นวนกนัความร้อน และ
มวลสาร )Thermal mass( ร่วมกนั โดยออกแบบใหมี้การผสมผสานระหวา่งฉนวนกนัความร้อนและ

มวลสาร ท าใหมี้ประสิทธิภาพในควบคุมอุณหภูมิใหอ้ยูร่ะดบัท่ีเหมาะสม และคงท่ี31 
การเลือกใชฉ้นวนควรค านึงถึงรูปแบบทางกายภาพ )Physical forms( ของฉนวนซ่ึงมีหลาย

รูปแบบในการใชง้าน เช่น ฉนวนแบบห่มหุ้ม  ฉนวนแบบแผน่  ฉนวนแบบพน่ ฉนวนแบบฉีด  การ
เลือกฉนวนจะตอ้งพิจารณาจากกล่อง หรือหีบห่อท่ีตอ้งการน าไปห่อหุ้มวา่แบบไหนเหมาะสม และ
ปัจจยัเร่ืองค่าใช้จ่าย ความคงทน แรงกดต่าง ๆ ตวัอย่างเช่น การติดตั้งฉนวนกนัความร้อนภายใน
กล่อง หรือบรรจุภณัฑ์ในการเคล่ือนยา้ยขนส่งควรใชฉ้นวนกนัความร้อนแบบห่อหุ้ม เพราะมีราคา

ไม่แพง  สามารถออกแบบและติดตั้งไดง่้าย  พร้อมทั้งยงัสามารถน ากลบัมาใชซ้ ้ าได้32 

  
นอกจากน้ีควรพิจารณาปัจจยัอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น ความหนาแน่น )Bulk density( และความจุความร้อน 
)Heat capacity( เป็นคุณสมบติัอยูใ่นกระบวนการผลิตของฉนวนแต่ละชนิด แต่โดยรวมแลว้ฉนวน
                                                           

31 ศ.ดร. สุนทร บุญญาธิการ, การใช้ฉนวน, )กรุงเทพ: โรงพิมพสุ์รวฒัน,์ 2546(, 31. 
32 ชนะภยั ชินะประยรู )2544( การศึกษาความจากใต้ดนิ )รายงานการวจิยั(. กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 4-6. 

https://wtg.co.th/th/news/wall-tech-knowledge/491-k-r-u-3-value-must-know-before-buying-sandwich-panel-insulation
https://wtg.co.th/th/news/wall-tech-knowledge/491-k-r-u-3-value-must-know-before-buying-sandwich-panel-insulation


  31 

กนัความร้อนท่ีมีคุณภาพจะมีค่าความหนาแน่นสูง และความจุความร้อนท่ีเหมาะสมอยู่ท่ีค่าเดียว
เท่านั้นจะไม่มีค่าความหนาแน่นและความจุความร้อนท่ีเหมาะสมหลายค่า รายละเอียดฉนวนแต่ละ
ประเภทแตกต่างกนัออกไป สามารถตรวจสอบขอ้มูลไดจ้ากผูผ้ลิต 

อุณหภูมิในการใช้งานท่ีเหมาะสมเป็นขอ้พิจารณาท่ีส าคญัในการเลือกใช้ฉนวนกนัความ
ร้อน  เพราะจะส่งผลให้ฉนวนกันความร้อนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าใช้งานไม่
เหมาะสม ผดิประเภทจะส่งผลใหฉ้นวนกนัความร้อนเส่ือมสภาพ หรือไดรั้บความเสียหาย  การแบ่ง
ระดบัของอุณหภูมิในการใชง้านฉนวนกนัความร้อนมีดงัน้ี 

ฉนวนส าหรับช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -270 ถึง 100 ◦C ไดแ้ก่ เซลลูโลสโฟม )Cellulose foam(  
กลาสโฟม )Glass foam( เป็นตน้ 

ฉนวนส าหรับช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 100 ถึง 500 ◦C เช่น กลาสโฟม ใยแร่ฟอยล ์เป็นตน้ 
 ฉนวนบางชนิดขยายตวัเม่ือไดรั้บความร้อน คือ การใช้งานฉนวนกนัความร้อนอาจท าให้
ประสิทธิภาพลดลงได ้เม่ือใช้งานผิดประเภท  ควรหมัน่ตรวจสอบวนัท่ีผลิต และวนัหมดอายุ และ
เลือกฉนวนกนัความร้อนท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน  อาจจะพิจารณาไดจ้ากอุณหภูมิ เพื่อให้เกิดอายุ

การใชง้านท่ีคงทนยาวนาน33 

ความตา้นทานต่อความร้อน )Thermal resistivity( คือ ความสามารถในการตา้นความร้อน 
หรือย ั้บย ั้งความร้อน สามารถศึกษาจากผูผ้ลิตซ่ึงจะเรียกค่าน้ีวา่ ค่า R )Thermal resistance หรือ 
 r-value( ฉนวนท่ี มีค่ าต้านทานของความร้อนสูงจะมีคุณสมบัติในการกันความร้อนได้ดี 
วตัถุประสงคห์ลกัของการใชฉ้นวนกนัความร้อน คือ การป้องกนัไม่ให้ความร้อนเขา้ภายในกล่อง 
หรือหีบห่อ จะท าใหอุ้ณหภูมิภายในลดลง หรือคงท่ี 
 ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศท่ีมีอุณหภูมิและความช้ืนสูงเกือบตลอดทั้ งปี การใช้
เคร่ืองปรับอากาศ และเคร่ืองดูดความช้ืน เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนให้มีค่าท่ีเหมาะสมหรือ
คงท่ี  จะตอ้งใช้พลงังานสูง และยงัมีค่าใชจ่้ายสูง  ดงันั้นการใชฉ้นวนกนัความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิ
และวสัดุควบคุมความช้ืนเป็นส่ิงส าคญั  แต่ฉนวนกนัความร้อนบางชนิด ไม่สามารถกนัความช้ืนได ้
และอาจเส่ือมสภาพคุณภาพเม่ือไดรั้บความช้ืนสูง  ควรป้องกนัความช้ืนให้กบัฉนวนกนัความร้อน
โดยการใชว้สัดุกนัความช้ืน เช่น แผน่อะลูมิเนียมฟอยล ์ แผน่พอลีเอทธีลีน แผน่พอลีเอสเทอร์ ฯลฯ 
วสัดุต่าง ๆ มีผลต่อความช้ืนแตกต่างกนัออกไป แต่สามารถใชร่้วมกนัได ้ ดงันั้นควรเลือกใชว้สัดุท่ี
มีความตา้นทานต่อความช้ืน 

                                                           
33 ศ.ดร. สุนทร บุญญาธิการ, การใช้ฉนวน, )กรุงเทพ: โรงพิมพสุ์รวฒัน,์ 2546(, 32-33. 
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เพื่อความปลอดภยัจากการกระทบกระแทกระหว่างการเคล่ือนยา้ย ควรพิจารณา ความ
แข็งแรงทางกล )Mechanical strength( ของวสัดุชนิดต่าง ๆ  ซ่ึงหมายถึง ความสามารถของฉนวนท่ี
สามารถรับน ้ าหนกั  ทนต่อแรงอดั  ตา้นทานต่อแรงดึง ตา้นทานต่อการกระแทกและสั่นสะเทือน 
คุณสมบติัทางกลข้ึนอยูก่บั ความหนาแน่น ขนาดของเซลล ์เส้นใย  วสัดุแต่ละประเภทมีความคงทน
ต่ออุณหภูมิ และสภาพแวดลอ้มแตกต่างกนั  
 ความปลอดภยัต่อสุขภาพเป็นปัจจยัส าคญัในการเลือกใชฉ้นวน เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศ
ในประเทศไทยมีความร้อนและความช้ืนสูง ท าให้ฉนวนกันความร้อนเส่ือมสภาพได้ง่าย และ
รวดเร็ว  ความช้ืนสูงท าใหฉ้นวนเส่ือมประสิทธิภาพ และอาจเกิดเช้ือรา  ฉนวนท่ีท าจากสารอินทรีย ์
เช่น เส้นใยเซลลูโลสเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัและเป็นอาหารของแมลง  ดงันั้นการใช้ฉนวนกนัความ
ร้อนและความช้ืนในพื้นทีท่ีมีความเส่ียงสูง ควรพิจารณาเลือกใชฉ้นวนท่ีมีความตา้นทานต่อแมลง
และเช้ือรา เช่น ใชฉ้นวนท่ีท าจากสารอนินทรีย ์เช่น แคลเซียมซิลิเกต โฟม ใยแร่ เป็นตน้ 
 เพราะฉะนั้น การเลือกใช้ฉนวนกนัความร้อนและความช้ืน ควรพิจารณาคุณสมบติัหลาย
อยา่งเพื่อให้ไดมี้คุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ เช่น เลือกใช้วสัดุท่ีเป็นใยแกว้ หรือใยแร่ เม่ือตอ้งการกนั
ความร้อน และเสียง  เลือกใช้วสัดุท่ีท าจากแคลเซียมซิลิเกต หรือเวอร์มิคูไลท์ เม่ือตอ้งการป้องกนั

ความร้อน และไฟ  เลือกใชว้สัดุประเภทโฟม เม่ือตอ้งการป้องกนัความร้อนและความช้ืน34 
 ผูผ้ลิตได้ทดสอบการใช้ฉนวนกันความร้อน ในระดับอุณหภูมิท่ีก าหนด เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพความคงทนของฉนวนกนัความร้อนก่อนออกมาจ าหน่าย  แต่การติดตั้งฉนวนกัน
ความร้อนท่ีผิดวิธี จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการใชง้านลดลง  ควรเลือกช่วงอุณหภูมิท่ีเหมาะสมใน
การใช้งาน ท่ีฉนวนสามารถท างานไดเ้ต็มประสิทธิภาพ ไม่เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพ  ควรติดตั้ง
แผ่นฉนวนไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างกัน โดยการติดตั้ งให้อยู่แนบชิดกับกล่องหรือหีบห่ออยู่
ตลอดเวลา เพื่อไม่ใหอ้ากาศไหลผา่นได ้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฉนวน 

วสัดุบางชนิด อาจมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความเสียหายจากการใชง้าน เช่น ฉนวนกนัความร้อน
อาจโดนกดทับจากน ้ าหนักของส่ิงของภายในกล่อง หรือเกิดการกระทบกระแทกซ ้ าไปซ ้ ามา 
จนกระทัง่ฉนวนกนัความร้อนเสียหาย เสียการทรงตวั และไม่สามารถคืนรูปได้  ควรตรวจสอบ
น ้ าหนกัภายในกล่อง หรือหีบห่อ ความสามารถในการรองรับน ้ าหนกัของกล่อง หรือหีบห่อ และ

ตรวจสอบประสิทธิภาพของฉนวนกนัความร้อนดว้ยเคร่ืองบนัทึกอุณหภูมิและความช้ืน35  

                                                           
34 จิราภรณ์ อรัณยะนาค. )2563(. อาจารยพ์ิเศษหลกัสูตรอนุรักษศิ์ลปกรรม มหาวทิยาลยั

ศิลปากร. สัมภาษณ์, 2 เมษายน. 
35 ศ.ดร. สุนทร บุญญาธิการ, การใช้ฉนวน, )กรุงเทพ: โรงพิมพสุ์รวฒัน,์ 2546(, 33-35. 
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ฉนวนกนัความร้อนท่ีดีควร มีค่าการน าความร้อนต ่า  ความร้อนไหลผา่นฉนวนไดย้าก   
มีความคงทนต่อแรงอดั และแรงดึงไดเ้ป็นอย่างดี  มีอตัราการดูดซับความช้ืนต ่า  มีความสามารถ
ตา้นทานการกดักร่อนไดดี้  เปล่ียนรูปไดย้าก และมีความคงตวัสูง มีความทนต่อการติดไฟไดดี้ )ไม่

ติดไฟ ( สามารถใชไ้ดก้บัอุณหภูมิท่ีกวา้ง หรือทุกระดบัได ้ติดตั้งง่าย และสะดวก36 
- ฉนวนกนัความร้อน ท่ีใชก้นัในปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ฉนวนกนัความ 

ร้อนแบบมีมวลสาร และฉนวนสะทอ้นความร้อน37 

- ฉนวนกนัความร้อนแบบมีมวล หมายถึง วสัดุท่ีใชป้้องกนัการโอนถ่ายความร้อน ป้องกนั 
การตา้นทานความร้อน  วสัดุท่ีใช้ท  าฉนวนกนัความร้อนแบบกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็น เส้นใยท่ีมีโพรง 
หรือช่องกลาง อาทิ ใยแกว้ )Fiber glass(  ใยหิน )Rock fiber(  โฟมพอลีสไตรีน )Polystyrene foam(
โฟมพอลีเอทธีลีน )Polyethylene foam( 

- ฉนวนแบบสะทอ้นความร้อน คือ วสัดุท่ีใชเ้พื่อป้องกนัการโอนถ่ายความร้อนเขา้มาใน 

กล่อง ท าหน้าท่ีการสะทอ้นความร้อนจากรังสีความร้อนของวตัถุเพื่อลดค่าพลงังานไม่ให้ดูดซับ 
และสะทอ้นความร้อนออกไปฉนวนแบบสะทอ้นความร้อนส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นแผน่บาง ๆ เช่น 

อลูมิเนียมฟอยลห่์ออาหาร )Aluminium foil( 38 

วสัดุท่ีใชท้  าฉนวนมีหลายประเภท เช่น 

- วสัดุประเภทใยแร่ )Mineral fibous material( เช่น ใยหิน )Rock wool( ข้ีโลหะท่ีไดจ้าก 
การถลุงโลหะ )Slag( ใยแกว้ )Glass fiber หรือ Glass wool( วสัดุประเภทเส้นใยธรรมชาติ )Organic 
fibrous material( เช่นชานอ้อย )Bagasse( ฝ้าย ขนสัตว์  เส้นใยเซลลูโลส  และเส้นใยไนลอน 
)Polyamide( 

- วสัดุมีโครงสร้างเป็นเซลล ์เช่น โฟมพอลีสไตรีน )Polystyrene foam(โฟมยาง )Form  
rubber( ไมก้๊อก )Cork( 

- วสัดุอนินทรียท่ี์มีโครงสร้างเป็นเซลล ์)Mineral cellular material( เช่น โฟมคอนกรีต  
)Foamed concrete(  เพอร์ไลท์ )Perlite( ใยแก้ว )Glass fiber( เป็นฉนวนท่ี เป็นท่ีนิยมใช้อย่าง
แพร่หลาย ฉนวนใยแกว้ ผลิตจากการน ากอ้นแกว้มาหลอม และป่ันจนเส้นใยละเอียด  หลงัจากนั้น

                                                           
36 วชัระ มัง่วทิิตกลุ. )2547(. “ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัฉนวน.” ประสิทธิภาพพลงังาน 14, 63 )มกราคม-

มีนาคม(: 16-17. 
37 มนสัพนัธน์ หงษว์ิเศษ, “การเปรียบเทียบคุณสมบติัของวสัดุก่อสร้างประหยดัพลงังานท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเลือกใช”้ )สารนิพนธ์ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ภาควชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอ้ม 
มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2553( 7-8. 

38 ศ.ดร. สุนทร บุญญาธิการ, การใช้ฉนวน, )กรุงเทพ: โรงพิมพสุ์รวฒัน,์ 2546(, 11. 



  34 

น ามาข้ึนรูปเป็นฉนวนกันความร้อนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ฉนวนใยแก้ว  ฉนวนแบบคลุมห่ม 
)Blanket( และฉนวนหุ้มท่อ )Pipe cover(  ฉนวนประเภทน้ีเป็นฉนวนเส้นใยแบบเซลล์เปิด )Open 
cell( มีโครงสร้างภายในเป็นเส้นใย และช่องอากาศ )Air gap(  จดัเป็นท่ีวสัดุประเภทไม่ลามไฟ 
)Non-Combustible material(  มีทั้งชนิดมีวสัดุปิดผิว และไม่มีวสัดุปิดผิว วสัดุปิดผิวส่วนใหญ่เป็น
แผน่อะลูมิเนียมฟอยล์ เพื่อใช้ป้องกนัไอน ้ า และความช้ืน )Vapor barrier(  โดยฉนวนประเภทน้ีจะ
สามารถกนัความร้อนได ้ หากใช้ผสมผสานกบัวสัดุอ่ืน ๆ อยา่งถูกตอ้งจะมีส่วนช่วยป้องกนัเสียง
ดว้ย  ฉนวนใยแกว้ไม่สามารถกนัไฟได ้มีอุณหภูมิการใชง้านประมาณ 700 องศาเซลเซียส แต่ไม่ทน
กบัความเปียกช้ืน และการควบแน่นเป็นหยดน ้ า )Condensation( โดยจะสูญเสียคุณสมบติัในการ

ป้องกนัความร้อนเม่ือฉนวนเปียกช้ืน หรือโดนน ้า39 
 

 
 

ภาพท่ี 14 ภาพตวัอยา่ง ภาพขยายลกัษณะโครงสร้างของฉนวนใยแกว้ ประกอบดว้ยเส้นใย และ
ช่องวา่งอากาศท าหนา้ท่ีป้องกนัลดการโอนถ่ายความร้อน 

ท่ีมา: Glass fiber เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจากhttps://www.fishersci.ca/shop/products/emd-millipore-glass-fiber-filters-46/p-108537 

 
 ฉนวนอีกชนิดหน่ึงท่ี มีประสิทธิภาพสูง คือ ใยแร่ )Mineral fiber( ห รือ หินแร่ 
)Minerak rock(  หรือฝอยข้ีโลหะ)Slag wool(  หรือใยหิน )Rock wool(  มีกระบวนการผลิตคลา้ยกบั
ฉนวนใยแกว้ โดยการน าวสัดุประเภทแร่ เช่น ข้ีโลหะ จากการผลิตเหล็กกลา้ ทองแดง หรือตะกัว่
น ามาเป็นวตัถุดิบ  ฉนวนใยแร่มีรูปแบบ และขอ้จ ากดัในการใชง้านทัว่ไปเหมือนฉนวนใยแกว้ เช่น 
การติดไฟของวตัถุประสานหรือสารยึด )Binder( ฉนวนประเภทน้ีไม่มีสารประกอบท่ีก่อให้เกิด
อนัตรายต่อสุขภาพ มีคุณสมบัติการกันความร้อนฉนวนใยแก้ว มีคุณลักษณะพิเศษท่ีสามารถ

                                                           
39 เร่ืองเดียวกนั, 13 
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น ามาใช้เป็นฉนวนกนัไฟ มีความสามารถในดูดเสียง ฉนวนใยแร่ จะมีความหนาแน่นสูง แต่มี

ขอ้เสีย คือ ไม่ทนทานความเปียกช้ืน40 
  

 
 

ภาพท่ี 15 ภาพตวัอยา่ง ภาพขยายลกัษณะโครงสร้างของฉนวนใยแกว้ ประกอบดว้ย 
เส้นใย และช่องวา่งอากาศท าหนา้ท่ีป้องกนัลดการโอนถ่ายความร้อน 

ท่ีมา: Mineral fibrer เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก

https://www.tradewheel.com/p/sepiolite-fiber-sepiolite-mineral-3066/ 

 
 
 

                                                           
40 เร่ืองเดียวกนั, 17 

https://www.tradewheel.com/p/sepiolite-fiber-sepiolite-mineral-3066/
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ภาพท่ี 16 ภาพตัวอย่าง ฉนวนกันความร้อนท่ีท ามาจากใยแร่ แบบมีฟอยล์ 
ท่ีมา: Mineral Wool Blanket with Aluminum Foil เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 

https://ikinggroup.en.made-in-china.com/product/ovqQEmCJgBUK/China-Mineral-Wool-
Blanket-with-Aluminum-Foil-96kg-M3.html 

 
 

ภาพท่ี 17 ภาพตัวอย่าง ลักษณะฉนวนกันความร้อนท่ีท ามาจากใยแร่ แบบไม่มีฟอยล์  
ท่ีมา: Rockwool  เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก

https://www.topinsulation.com/csr_350.htm 
 

https://www.topinsulation.com/csr_350.htm
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ฉนวนท่ีมีราคาประหยดั และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย คือโฟม )Foam( เป็นฉนวนกัน
ความร้อนไดดี้ เม่ือเปรียบเทียบกบัฉนวนชนิดอ่ืน ๆ  โฟมจะไม่ดูดซบัความช้ืน  แต่เน่ืองจากโฟมมี
จุดหลอมเหลวต ่า เม่ือความร้อนสูงต่อเน่ือง และสูงเพิ่มข้ึนมากเร่ือย ๆ จะมีการเปล่ียนรูป เช่น บิดงอ 
บุบสลาย ยน่ หรือยดื โฟมท่ีนิยมน ามาใชเ้ป็นฉนวนไดแ้ก่ โฟมพอลีสไตรีน โฟมพอลีเอทธีลีน โฟม
บางชนิดจะปลดปล่อยสารเคมีออกมา 

โฟมพอลีสไตรีน )Polystyrene foam( มีลกัษณะเป็นแผน่สามารถป้องกนัการถ่ายโอนไดท้ั้ง
ความร้อน และความเยน็  ในทอ้งตลาดมีจ าหน่ายในแบบแยกแผ่น และเป็นฉนวนโฟมท่ีติดคู่กบั
แผน่ยิปซมั เป็นวสัดุน ้ าหนกัเบา เคล่ือนยา้ยง่าย จึงท าให้การติดตั้งสะดวก และรวดเร็ว มี 2 รูปแบบ 
คือ แบบรีด )Extrude( และแบบหล่อ )Mold(  โฟมพอลีสไตรีนเป็นวสัดุประเภทเซลล์สังเคราะห์
สามารถก่อให้เกิดการลุกไหมไ้ด ้ เพราะฉะนั้นการน ามาติดตั้งใชง้านจึงจะตอ้งมีเปลือกดา้นนอกท่ี
สามารถตา้นทานความร้อน เช่น ยิปซัมบอร์ด  นอกจากน้ียงัตอ้งป้องกนัไม่ให้โฟมพอลีสไตรีน 
กระทบกบัแสงแดดโดนตรง เพราะรังสีอตัตราไวโอเลตจะท าลายโฟมจนเปล่ียนไปเป็นสีเหลือง 
และเส่ือมสภาพได้ โฟมพอลีสไตรีน เกิดจากน าเม็ดโฟมขนาดเล็กมาบีบเข้าอยู่ด้วยกัน 
)Interconnecting cell insulation( ส่งผลให้มีช่องว่างในการอดัอากาศเข้าด้วยกัน เพราะฉะนั้นไม่

สามารถกนัความช้ืนได้41 
 

 
  
ภาพท่ี 18 ภาพตัวอย่าง ภาพขยายลักษณะโฟมพอลีสไตรีน (Polystyrene foam) 

ท่ีมา: Polystyrene foam เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก
http://oknation.nationtv.tv/blog/home/user_data/file_data/201601/14/71787912a.jpg 

                                                           
41 สพุจน์ ประทีปถ่ินทอง, รอบรู้เร่ืองบรรจุภัณฑ์, (กรุงเทพ: ห้างหุ้นสว่นจ ากดั โรงพิมพ์สรุวฒัน์, 2544), 25. 
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ภาพท่ี 19 ภาพตัวอย่าง โฟมพอลีสไตรีน (Polystyrene foam) 
ท่ีมา: Polystyrene foam เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก

http://oknation.nationtv.tv/blog/home/user_data/file_data/201601/14/71787912a.jpg 
 
โฟมพอลีเอทธีลีน )Polyethylene foam( ลกัษณะของโฟมเป็นแผ่นเหนียวนุ่มมีความหนา 

ผลิตจากพลาสติกสังเคราะห์พอลีเอทธีลีน )Polyethylene( สามารถตา้นทานความร้อน  มีน ้ าหนัก
เบา  เหนียว ทนต่อแรงกระแทกไดดี้  มีอายกุารใชง้านนาน คุณลกัษณะ คือ มีฟองอากาศขนาดเล็ก ๆ 
จ านวนมากเกาะต่อกนัแน่นหนา และฟองอากาศจะท าหนา้ท่ีป้องกนัไม่ให้การโอนถ่ายความร้อนได้
อยา่งสมบูรณ์ ใช้ส าหรับกนักระแทกส าหรับใส่ในกล่อง ล้ินชกั ตู ้และหีบต่าง ๆ  เป็นพลาสติกท่ี
เสถียร สามารถดูดซับน ้ าได้อย่างอย่างดี ป้องกนัไฟฟ้าสถิตได้ดี ไม่สามารถละลายในสารเคมี มี

ขอ้เสีย คือ ไม่ทนต่อแสงภายนอก ไม่ยอมใหอ้ากาศผา่นเขา้ออก42 

                                                           
42 จิราภรณ์ อรัณยะนาค, การดูแลรักษาวตัถุพพิธิภณัฑ์, )ปทุมธานี: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อินสตูดิโอ, 

2557(, 134. 

http://oknation.nationtv.tv/blog/home/user_data/file_data/201601/14/71787912a.jpg
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ภาพท่ี 20 ภาพตัวอย่าง โฟมพอลีเอทธีลีน (Polyethylene foam) 
ท่ีมา: Polyethylene foam เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 

ท่ีมา : https://www.universalonline.store/packaging/Foam-Packaging/Cell-Aire-Polyethylene-
Foam_2.html 

 
พอลีเอทธีลีน สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ชนิด คือ ชนิดความหนาแน่นต ่า โฟมพอลีเอทธี

ลีน ชนิดความแน่นต ่า LDPE )Low density polyethylene( ใชท้  า ถุงพลาสติก ถงัน ้ า ถงัขยะ ภาชนะ
ต่าง ๆ พลาสติกกนักระแทก )Bubble pack( ท าจากแผ่นพอลีเอทธีลีน ภายในบรรจุฟองอากาศเป็น
เม็ดลกัษณะกลม ส าหรับใชง้านกนัการกระทบกระแทก มกันิยมน ามาใช ้รอง ปู ในการจดัเก็บวตัถุ

ในพิพิธภณัฑ ์ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตในสหรัฐอเมริกามีช่ือทางการคา้วา่ Ethafoam และ Volara foam43 
 
 
 
 
 

                                                           
43 เร่ืองเดียวกนั, 135 

https://www.universalonline.store/packaging/Foam-Packaging/Cell-Aire-Polyethylene-Foam_2.html
https://www.universalonline.store/packaging/Foam-Packaging/Cell-Aire-Polyethylene-Foam_2.html
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พลาสติกกนักระแทก )Bubble pack( หรือพลาสติกอดัอากาศ ท าจากแผ่นฟิล์มพอลีเอทธี
ลีน 2 แผ่นประกบกันโดยท าให้เกิดฟองอากาศเล็ก ๆ เกิดข้ึนระหว่างแผ่นสามารถกักอากาศ 
อุณหภูมิ และความช้ืนได้นาน  และมีขนาดความหนาตามความตอ้งการ  อาจจะใช้พลาสติกกัน
กระแทกหลายชั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกนัการกระทบกระแทก และลดการสั่นสะเทือน
ในระยะเวลาการเคล่ือนยา้ยขนส่ง  แผน่พลาสติกอดัอากาศมีความเหนียว สะอาด และไม่ท าให้เกิด
การผุกร่อน ไม่ดูดซับความช้ืน ทนต่อแรงกระแทก แต่ไม่เหมาะกบัวตัถุท่ีมีความอ่อนไหวต่อการ

สั่นสะเทือน44  
 

 
 
 

ภาพท่ี 21 ภาพตัวอย่าง พลาสติกกันกระแทก (Bubble pack) 
ท่ีมา: Bubble pack เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 

ท่ีมา : https://plastilon.co.za/product/bubble-wrap-d120-1-25x40m/ 

                                                           
44 สุพจน์ ประทีปถ่ินทอง, รอบรู้เร่ืองบรรจุภัณฑ์, )กรุงเทพ: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โรงพิมพสุ์รวฒัน์, 2544(, 

25. 
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 พอลีเอทธีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง HDPE )High density polyethylene( เป็นโฟมแข็ง
รองรับน ้าหนกัไดสู้ง ส่วนมากน าไปใชท้  าแท่นฐาน หรือส่วนท่ีตอ้งรองรับน ้าหนกั ท่ีมีขนาดใหญ่ 
และน าไปใชเ้ป็นวสัดุป้องกนัการกระแทกภายในกล่องดว้ย 
 โฟมท่ีท าจากพอลีเอทธีลีนอีกชนิด คือ Expanded Polyethelene foam ท าจาก )High density 
polyethylene( อยูช่ั้นนอก และ )Low density polyethylene( อยูช่ั้นใน ท่ีพบไดท้ัว่ไป คือ ตาข่าย
ส าหรับห่อหุม้ผลไม ้ 
 นอกจากน้ียงัมีโคพอลิเมอร์ )Copolymer( ของพอลีเอทธีลีน เพื่อผลิตส่ิงของท่ีต้องการ
ความแข็งแรงสูง เช่น พลาสติกลูกฟูก หรือท่ีเรียกกนัวา่ Feature board ผลิตมาจากโคพอลิเมอร์ของ
พอลีเอทธีลีนกบัพอลีโพรพีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง 

 ไทเวค )Tyvek( เป็นผลิตภณัฑ์พลาสติกท่ีก าลงันิยมใช้แทนกระดาษ ในการจดัเก็บวตัถุใน
พิพิธภัณฑ์ สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ ไทเวคท าจากเส้นใยพอลีเอทธีลีนโอลิฟินท่ีมีความ
หนาแน่นสูง ลักษณะเป็นเส้นยาว ๆ เส้นเดียว หลังจากนั้ นน ามาท าเป็นแผ่น ลักษณะเหมือน
กระดาษ หรือผา้ ท่ีแข็งแรง ทนทาน น ้ าหนกัเบา ทนน ้ าทนความช้ืน ทนสารเคมี ทนแมลงและราได้
ดี ไม่เปล่ียนสี ไม่มีคุณสมบติัท่ีเป็นกรด น ้ าไม่เขา้ดา้นท่ีผิวเรียบ อากาศเขา้และออกไดท้ั้งสองดา้น 
สามารถน ามาใช้ในงานอนุรักษ์ เช่น ท าแผ่นปู รอง คัน่ หุ้มห่อ ท าซอง ท าแฟ้ม ใช้ปิดข้างหลัง
ภาพเขียน ใชท้  าหมอน เบาะในกล่อง หรือหีบห่อได ้สามารถน าไปปิดทบัภาพเขียนสีน ้ ามนัไดโ้ดย

ไม่ยบั หรือยุย่45 

 

 

ภาพท่ี 22 ภาพตัวอย่าง ไทเวค (Tyvek) 
ท่ีมา: Tyvek เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 

http://www.sterilizationproducts.com/wp-content/uploads/2017/02/TST-
TyvekTubing2.jpg 

                                                           
45 จิราภรณ์ อรัณยะนาค, การดูแลรักษาวัตถุพพิธิภัณฑ์, (ปทมุธานี: ห้างหุ้นสว่นจ ากดั อินสตดูโิอ, 2557), 138. 

http://www.sterilizationproducts.com/wp-content/uploads/2017/02/TST-TyvekTubing2.jpg
http://www.sterilizationproducts.com/wp-content/uploads/2017/02/TST-TyvekTubing2.jpg
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แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ )Aluminium foil( เป็นวสัดุท่ีช่วยสะทอ้นความร้อน เป็นมนัวาว ทน
ความช้ืน ไม่ติดไฟ ไม่ขาดง่าย แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์จะเคลือบอลูมิเนียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องกนั และความขุ่นของฟอยล์จะป้องกนัรังสีรังสีอลัตราไวโอเลต )UV( ไอน ้ าซึมผา่นเขา้ไป
ไดน้้อย  ในปัจจุบนัพบว่าอลูมิเนียมฟอยล์มีความเหนียวทนทาน และท าให้หนาข้ึน เพื่อให้คงทน  

ไม่ขาดง่าย  สามารถลดอุณหภูมิไดม้ากกวา่ 80 – 90 %46  
 

 
 

ภาพท่ี 23 ภาพตัวอย่าง แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ (Aluminium foil) 
ท่ีมา: Aluminium foil เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 

https://israel.desertcart.com/products/160302442-supreme-bazaar-aluminium-foil-paper-roll-
aluminium-foil-shrinkwrap-shrinkwrap-9-m 

                                                           
46 กาญจนา ทุมมานนท,์ การใช้ฉนวน, )กรุงเทพ: โรงพิมพสุ์รวฒัน,์ 2546(, 27. 
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ภาพท่ี 24 ภาพการห่อหุ้ม เตรียมการเคล่ือนย้ายขนส่งภาพเขียนสีน า้มนั 
ของสถาบนั  Agora Gallery ในประเทศองักฤษ 

ท่ีมา: Shipping De-Mystified: How To Roll Artworks For Shipping เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, 

เขา้ถึงจาก https://www.agora-gallery.com/advice/blog/2016/10/06/how-to-roll-artworks-for-

shipping/ 
 

2.3 การห่อภาพเขียนสีน า้มันส าหรับการเคลือ่นย้ายขนส่ง 

 2.3.1 ขั้นตอนปฏิบติัก่อนการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนั มีความส าคญัมาก 
เพราะจะช่วยป้องกนัไม่ให้ภาพเขียนสีน ้ ามนัในกล่องหรือหีบห่อเกิดความเสียหาย  จะตอ้งป้องกนั
การกระทบกระแทก และลดการสั่นสะเทือนรวมทั้งควบคุมให้อุณหภูมิ และความช้ืนรอบภาพเขียน
สีน ้ามนัคงท่ีในระดบัท่ีเหมาะสม ตลอดระยะเวลาในการเคล่ือนยา้ยขนส่ง  

 2.3.2 วสัดุท่ีน ามาใชใ้นการห่อหุ้มควรเป็นวสัดุไร้กรด ไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีใด ๆ  
เช่น กระดาษไร้กรด  ไทเวค  แผ่นพอลีเอทธีลีน  โฟมท่ีท าจากพอลีเอทธีลีน  และพลาสติกกัน
กระแทก  เป็นตน้ วสัดุเหล่าน้ีท าหนา้ท่ีปกป้องผวิหนา้ของภาพเขียนสีน ้ามนั  ก่อนท่ีจะห่อภาพเขียน
สีน ้ ามนัตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ยึดติดใด ๆ ท่ีเป็นโลหะ พลาสติก หรือวสัดุใด ๆ ท่ีส่งผลต่อการขูด

ขีด ครูดถูภาพเขียนสีน ้ามนั หากพบจะตอ้งน าออก และห่อแยกออกจากกนั47 
 

                                                           
47 จิราภรณ์ อรัณยะนาค, การดูแลรักษาวตัถุพพิธิภณัฑ์, )ปทุมธานี: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อินสตูดิโอ, 

2557(, 123. 

https://www.agora-gallery.com/advice/blog/2016/10/06/how-to-roll-artworks-for-shipping/
https://www.agora-gallery.com/advice/blog/2016/10/06/how-to-roll-artworks-for-shipping/
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กระดาษเป็นวสัดุท่ีมีความส าคญั ในการเก็บรักษา จดัแสดง การขนส่งเคล่ือนยา้ย กระดาษ
สามารถใชใ้นการห่อหุม้ คลุม คัน่ บุ และกระดาษสามารถรองรับน ้าหนกั ท ากล่อง ซอง และแฟ้ม 

กระดาษท่ีมีราคาถูก เช่น กระดาษหนงัสือพิมพ ์กระดาษห่อของ กระดาษสีน ้ าตาล เป็นตน้ 
เกิดจากกระบวนการผลิตท่ีมีตน้ทุนต ่า ผลิตมาจากเศษไม ้ ท่ีน ามาตดัสับและบดเป็นเยื่อกระดาษ 
หรือกระดาษท่ีน ากลับหมุนเวียนผลิตใช้ใหม่ โดยไม่ผ่านกระบวนการแยกองค์ประกอบท่ีเป็น
อันตรายต่อกระดาษ เช่น ลิกนิน )Lignin(  เฮมิเซลลูโลส )Hemicellulose( ฯลฯ  กระดาษ
หนงัสือพิมพส์ามารถสลายตวัให้กรดอินทรีย ์เช่น กรดฟอร์มิก กรดแลคติก กรดซคัซินิก กระดาษท่ี
ราคาถูกมกัจะมีฤทธ์ิเป็นกรด และมกัเปล่ียนสี จึงไม่ควรให้กระดาษเหล่าน้ีสัมผสักบัภาพเขียนสี
น ้ามนัโดยตรง 

ในปัจจุบนั กระดาษท่ีมีคุณภาพสูงสามารถหาซ้ือไดภ้ายในประเทศ อาจจะเป็นกระดาษท่ี
ไม่มีกรด เพราะใชว้ตัถุดิบท่ีไม่เป็นกรด และขั้นตอนในการผลิตท่ีไม่มีกรด ควรตรวจสอบกระดาษ
ก่อนน ามาใช้งานทุกคร้ัง กระดาษท่ีสามารถหาซ้ือได้ง่ายทัว่ไป และราคาไม่แพง ได้แก่ กระดาษ
ทิชชู่ )สีขาว( กระดาษสา กระดาษแข็งท่ีใช้วาดภาพสีน ้ า กระดาษเมาท์รูป )Photoboard( โดย
กระดาษท่ีเหมาะสมใชท้  ากล่อง ท าแฟ้ม ไดแ้ก่ กระดาษไร้กรด กระดาษลูกฟูก กระดาษสา กระดาษ
แกว้ กระดาษแขง็ กระดาษเมาทรู์ป เป็นตน้ 

กระดาษไร้กรด  มีคุณสมบติัเหมาะสม ใช้ส าหรับงานศิลปะ และเอกสารกระดาษไร้กรด 
ผา่นกระบวนการผลิต หลายขั้นตอน ท าใหเ้หลือแต่เส้นใยเซลลูโลสท่ีบริสุทธ์ิ ไม่มีสารเคมีหรือกรด
เจือปน  ทนต่อสภาพแวดลอ้มสูง ใชใ้นเก็บรักษาในระยะยาว ไม่ส่งผลเสียหายต่อเอกสารกระดาษ 

และภาพเขียนสีน ้ ามนั48  กระดาษไร้กรดเกิดจากกระบวนกระผลิตหลายขั้นตอน  เร่ิมตั้งแต่การเลือก
วตัถุดิบในการผลิต  ท าให้กระดาษบริสุทธ์ิ  ขจดัส่ิงแปลกปลอมออกไป ให้คงเหลือแต่เส้นใย
เซลลูโลสท่ีบริสุทธ์ิมากข้ึน  แลว้ใส่สารเติมแต่งเพื่อปรับปรุงคุณภาพกระดาษให้เหมาะสมส าหรับ
การใชง้าน  กระดาษหลายชนิดผา่นกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ ไม่ใชส้ารเคมี หรือสารท่ีก่อใหเ้กิด
กรด  จึงเหมาะสมส าหรับการจดัเก็บและการจดัแสดง ศิลปวตัถุและโบราณวตัถุ  กระดาษบางชนิด 

ยงัเพิ่มสารเคมีลงไปในเน้ือกระดาษ49  
เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต แมกนีเซียมคาร์บอเนต เพื่อให้กระดาษมีฤทธ์ิเป็นด่างเล็กน้อย เรียกว่า 
Buffered paper ท าหนา้ท่ีสะเทินกรดท่ีมาจากสภาพแวดลอ้ม หรือวสัดุเอง 
                                                           

48 สุพจน์ ประทีปถ่ินทอง, รอบรู้เร่ืองบรรจุภัณฑ์, )กรุงเทพ: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โรงพิมพสุ์รวฒัน์, 2544(, 
23. 

49 จิราภรณ์ อรัณยะนาค, การดูแลรักษาวตัถุพพิธิภณัฑ์, )ปทุมธานี: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อินสตูดิโอ, 
2557(, 123. 
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ภาพท่ี 25 ภาพตัวอย่าง กระดาษไร้กรด (Acid-free paper) 
ท่ีมา: Acid-free paper เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 

https://www.cardboardboxesni.com/product/acid-free-tissue-paper/ 
 

กระดาษลูกฟูก )Corrugated board( เป็นวสัดุกนักระแทกท่ีมีการใช้งานอยู่อย่างแพร่หลาย 
เพราะสามารถหาซ้ือไดง่้าย และราคาไม่สูง 

กระดาษลูกฟูกท่ีใชง้านกนัทัว่ไปประกอบดว้ย แผน่ปะหนา้ 2 แผน่ และแผน่ลอนกระดาษ
ลูกฟูกอยูต่รงกลาง กระดาษลูกฟูกแบบน้ีมีช่ือสามญัเรียกกนัทัว่ไปวา่ แผน่ลูกฟูก 3 ชั้น หรือ Single 
Wall นอกจากน้ีกระดาษลูกฟูกท่ีแข็งแรงเพิ่มข้ึน คือ แผ่นกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น หรือ Double Wall 
ซ่ึงเพิ่มชั้นลอนกระดาษ ลูกฟูกอีกชั้นหน่ึง และแผน่ปะหนา้อีกแผน่หน่ึง 

กระดาษลูกฟูกใช้ท าหน้าท่ีแผ่นรอง กั้ นภายในบรรจุภัณฑ์ หรือท าหน้าท่ีเป็นห่อหุ้ม
แผน่กระดาษลูกฟูกมีขอ้จ ากดัในการดูดซบัแรงกระแทกอยา่งรุนแรงและไม่คืนรูปกลบัเป็นอยา่งเดิม
หลงัถูกแรงกระท า สามารถดูดซึมความช้ืน และอ่อนตวัลงในสภาวะอากาศท่ีมีความช้ืนสูง  แต่
เน่ืองจากสามารถน ากลบัมาเขา้กระบวนการหมุนเวียนกลบัมาใชไ้ดใ้หม่  จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาจาก

วสัดุเหลือหลงัจากการใชง้าน50 
กระดาษลูกฟูกมาใช้งาน ไดแ้ก่ การใช้แผน่ชนิด 5 ชั้นในการกั้นช่องของกล่องบรรจุ เพื่อ

ป้องกนัการกระทบกระแทกซ่ึงกนัและกนั หรือกระดาษลูกฟูกใช้ท าหน้าท่ีลดการเคล่ือนท่ีภายใน

                                                           
50 สุพจน์ ประทีปถ่ินทอง, รอบรู้เร่ืองบรรจุภัณฑ์, )กรุงเทพ: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โรงพิมพสุ์รวฒัน์, 2544(, 

23. 

https://www.cardboardboxesni.com/product/acid-free-tissue-paper/


  46 

กล่องท่ีมีรูปทรงแปลก ๆ กระดาษลูกฟูก 2 ชั้นไม่สามารถรองรับน ้ าหนกั และแรงกระทบกระแทก

ได้51 
 

 
 

ภาพท่ี 26 ภาพตัวอย่าง กระดาษลูกฟูก (Corrugated board) 
)ถ่ายโดยผูศึ้กษา เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2563( 

 
กระดาษแกว้ )Glassine( มีคุณสมบติัปกป้องภาพเขียนสีน ้ ามนัจากการขดัสีครูดถู ท่ีใช้ใน

การปกป้องดา้นหน้าของภาพเขียนสีน ้ ามนั ลกัษณะโปร่งแสง เน้ือแน่นแต่บาง อากาศสามารถผา่น
เขา้ออกได้น้อย เหมาะส าหรับการใช้ห่อหุ้ม ท าซอง โดยท าหน้าท่ีปกป้อง ป้องกนัฝุ่ นละออง ส่ิง

สกปรก และการสัมผสั รอยน้ิวมือ52 
 
 
 
 

                                                           
51 จิราภรณ์ อรัณยะนาค, การดูแลรักษาวตัถุพพิธิภณัฑ์, )ปทุมธานี: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อินสตูดิโอ, 

2557(, 125. 
52 เร่ืองเดียวกนั, 125. 
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ภาพท่ี 27 ภาพตัวอย่าง กระดาษแก้ว (Glassine) 
ท่ีมา: Glassine เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563,  

เขา้ถึงจาก https://en.canson.com/digital-fine-art-and-photo/infinity-glassine 

 
กระดาษสา )Mulberry paper( กระดาษท่ีผลิตดว้ยมือ ผลิตจากตน้ปอสา ปราศจากกรด ไม่มี

ชนัสน ประกอบดว้ยเส้นใยเซลลูโลสบริสุทธ์ ใช้ส าหรับการห่อ และจดัเก็บภาพเขียนสีน ้ ามนั แต่

ควรเลือกกระดาษท่ีมีผวิหนา้เรียบ ไม่ควรใชก้ระดาษสาท่ีใชห่้อของทัว่ไป ท่ีมีผวิหนา้ขรุขระ53 

 

 
 

ภาพท่ี 28 ภาพตัวอย่าง กระดาษสา (Mulberry paper ) 
ท่ีมา: Mulberry paper เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, 

เขา้ถึงจาก https://www.acuitypapers.com/Mulberry-p/113-0330.htm 
 

                                                           
53 เร่ืองเดียวกนั, 123-124. 

https://www.acuitypapers.com/Mulberry-p/113-0330.htm
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 กระดาษเมาทรู์ป )Photo board( หรือมิวเซียมบอร์ด )Museum board( ผลิตจากเส้นใยฝ้าย 
100 % อาจท าให้เป็นกลางหรือเป็นด่างเล็กน้อย สีท่ีใช้ในการผลิตผ่านการทดลองแล้วว่าสีจะไม่

เคล่ือนตวัออกมากสู่วตัถุท่ีสัมผสั54 

 
 
ภาพท่ี 29 ภาพตัวอย่าง กระดาษเมาท์รูป (Photo board) 

ท่ีมา: กระดาษเมาทรู์ป )Photo board( เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, 
เขา้ถึงจาก https://www.pinterest.ca/pin/402157441707361773 

 
กระดาษแขง็ )Cardboard , Cardstock( เป็นกระดาษเน้ือหนา ทนทาน ใชท้  าปกหนงัสือ 

นามบตัร การ์ด แผงจดันิทรรศการ ท าโปสเตอร์ ท ากล่อง ท าประติมากรรม และงานศิลปะต่าง ๆ 
บางชนิดใชก้ระดาษสีขาวติดกาวประกบทั้งดา้นหนา้ และดา้นหลงั โดยมีแกนกลางมีสีเทา ส่วน

ใหญ่ท าจากเยือ่กระดาษรีไซเคิล ควรท าสอบความเป็นกรดเป็นด่างก่อน55 
 

 
 

ภาพท่ี 30 ภาพตัวอย่าง กระดาษแขง็ (Cardboard) 
ท่ีมา: กระดาษแข็ง (Cardboard) เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, 

เขา้ถึงจาก https://www.ajtupholsterysupplies.co.uk/product/cardboard-sheets/ 
 

                                                           
54 เร่ืองเดียวกนั, 124. 
55 เร่ืองเดียวกนั, 124. 

https://www.pinterest.ca/pin/402157441707361773
https://www.ajtupholsterysupplies.co.uk/product/cardboard-sheets/
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การห่อเพื่อการเคล่ือนยา้ยขนส่ง แตกต่างจากการห่อเพื่อเก็บรักษาในคลงั หรือห้องจดัเก็บ 
เพราะในงานเคล่ือนยา้ยจะตอ้งห่อให้แน่นหนา แลว้ปิดใหมิ้ดชิด เพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามช้ืนผา่นเขา้

ออก  การห่อดว้ยวสัดุท่ีเหมาะสมจะช่วยรักษาอุณหภูมิ และความช้ืนภายในใหค้งท่ี56 

 

 
 
ภาพท่ี 31 ภาพตัวอย่าง การห่อภาพเขียนสีน า้มนัด้วยโฟมท่ีท าจาก  

พอลีเอทธีลีน )Polyethylene foam( 
ท่ีมา: Polyethylene foam เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 

https://www.packbgr.com/pe-foam-rolls/1-8-20x550ft-120542.asp 
 
 
 

                                                           
56 เร่ืองเดียวกนั, 59-60. 

https://www.packbgr.com/pe-foam-rolls/1-8-20x550ft-120542.asp
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 ก่อนการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ามนัควรป้องกนัผิวหนา้ของภาพเขียนสีน ้ามนัจาก
การขดูขีด หรือสัมผสักบัวสัดุท่ีใชใ้นการท ากล่อง และหีบห่อ โดยการออกแบบกล่องแบบง่าย ๆ  
ท่ีสามารถท าไดเ้อง ใหมี้ขนาดและรูปทรงเหมาะสมต่อภาพเขียนสีน ้ามนัแต่ละช้ิน 

 

  
 

 
 

 
ภาพท่ี 32 ภาพตัวอย่าง ภาพตัวอย่าง การปกป้องผิวหน้าของภาพเขียนสีน า้มนั 

ท่ีมา: Boxing the Wet Painting เข้าถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 
https://mikkisenkarik.wordpress.com/2011/12/30/boxing-the-wet-painting/ 
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ภาพท่ี 33 ภาพตัวอย่าง ภาพตัวอย่าง การปกป้องผิวหน้าของภาพเขียนสีน า้มนั 

ท่ีมา: Boxing the Wet Painting เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 
https://mikkisenkarik.wordpress.com/2014/05/01/packing-the-wet-painting/ 

 
ภาพเขียนสีน ้ ามนัท่ีอยู่ในกรอบท่ีเปราะ บอบบางมาก ก าลงัเส่ือมสภาพ หรือช ารุด จะตอ้ง

ระมดัระวงัเป็นพิเศษ โดยปกป้องส่วนมุมของกรอบ ดว้ยโฟมนุ่ม หรือกระดาษไร้กรดซอ้นกนั 
หลาย ๆ ชั้น ให้มีลกัษณะคลา้ยเบาะ พบัเป็นรูปสามเหล่ียม สวมบนมุมของภาพเขียนสีน ้ ามนั เพื่อ

ป้องกนัการกระทบกระแทก ลดการสั่นสะเทือน ในระหว่างการเคล่ือนยา้ยขนส่ง และเสริมความ

แข็งแรงของภาพเขียนสีน ้ ามนั โดยใช้กระดาษแข็ง หรือกระดาษลูกฟูก ตดัเป็นแถบยาว ๆ มีความ

กวา้งมากพอท่ีจะปกป้องผวิหนา้ของภาพเขียนสีน ้ามนัไม่ใหส้ัมผสักบัวสัดุท่ีใชใ้นการห่อหุม้57 
                                                           

57 จิราภรณ์ อรัณยะนาค. )2563(. อาจารยพ์ิเศษหลกัสูตรอนุรักษศิ์ลปกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
สมัภาษณ์, 2 เมษายน. 
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หรือท ากล่อง แลว้น ามาลอ้มรอบกรอบเดิม และมีแผน่รองรับดา้นหลงัของภาพ  
 ภาพเขียนทัว่ไป ควรห่อดว้ยกระดาษไร้กรด กระดาษแกว้หรือโฟมพอลีเอทธีลีน หรือไท
เวค ก่อนห่อด้วยพลาสติก เช่น พลาสติกกันกระแทก โฟมพอลีเอทธีลีน ไม่ควรห่อภาพเขียนสี
น ้ามนัดว้ยผา้ หรือผา้ห่มโดยตรง เพราะเส้นใยของผา้อาจเขา้ไปฝ่ังในชั้นสี หรือวาร์นิช ถา้มุมกรอบ
มีความเปราะบางมากควรเพิ่มวสัดุท่ีอ่อนนุ่มท่ีมุมกรอบ สามารถใช้กระดาษแข็ง หรือกระดาษ
ลูกฟูกได ้

ส่วนภาพเขียนสีน ้ ามนัท่ีไม่อยูใ่นกรอบ ควรเลือกใช้วสัดุในการห่อท่ีมีผิวเรียบเนียน และ
ไม่ติดกบัผวิหนา้ของภาพ โดยท ากรอบเสริมดว้ยกระดาษแข็ง หรือกระดาษลูกฟูกตดัเป็นแถบยาว ๆ 
ความกวา้งประมาณ 3 – 4 น้ิว ลอ้มรอบภาพเขียนสีน ้ ามนัอีกชั้นหน่ึงในลกัษณะดงัภาพ ความกวา้ง
ของกรอบเสริมจะช่วยป้องกนัไม่ใหว้สัดุท่ีใชห่้อหุม้สัมผสักบัหนา้ของภาพเขียนสีน ้ามนั 

 

 

ภาพท่ี 34 ภาพตัวอย่าง การปกป้องผิวหน้าของภาพเขียนสีน า้มนั 
)ถ่ายโดยผูศึ้กษา เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2563( 
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ภาพท่ี 35 ภาพตัวอย่าง การท ามมุกรอบภาพเขียนสีน า้มนัด้วย กระดาษแขง็  
)ถ่ายโดยผูศึ้กษา เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2563( 

 
การเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนัท่ีด าเนินการกนัทัว่ไป ยงัไม่ค  านึงความปลอดภยั

ของวสัดุเท่าท่ีควร  ส่วนใหญ่มกัห่อภาพเขียนสีน ้ ามนัดว้ยพลาสติกกนักระแทกเพียงชั้นเดียว  บาง
คนห่อดว้ยกระดาษห่อของท่ีมีราคาถูก เช่น กระดาษสีน ้ าตาล  ในการขนส่งทางไกล การท ากล่อง 
และหีบห่อส่วนใหญ่ใชไ้มอ้ดั ใชส้กรูยดึดว้ยน็อต แต่หลงัจากมีการใชส้กรูยดึดว้ยน็อตพบวา่  
น็อตยึดลึกลงไปท่ีเน้ือไมจ้นเกิดความเส่ียงท่ีท าให้ภาพเขียนสีน ้ ามนัเกิดความเสียหายได้ ดังนั้น
พิพิธภณัฑ์ต่าง ๆ จึงไม่เห็นด้วยกับการใช้สกรูน็อตยึดลงัไม้ ให้ปรับเปล่ียนตวัล็อกมาเป็นแบบ
กุญแจสลกั และยงัติดตั้งหูห้ิวไวส้ าหรับการจบั และการเคล่ือนขนส่ง พร้อมทั้งมีการติดสัญลกัษณ์

ต่าง ๆ ในรูปแบบสากลมาติดไวท่ี้กล่องดว้ย58 

 

                                                           
58 Nathan Stolow, Conservation standards for works of art in transit and on exhibition, 

)Switzerland: Imprimeries Populaires Arts, 1979(, 48. 
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ภาพท่ี 36 ภาพตัวอย่าง ภาพตัวอย่าง การปกป้องผิวหน้าของภาพเขียนสีน า้มนั 
ท่ีมา: Transport เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 

http://www.artservices.fr/services-eng/ 
 

2.4 การบรรจุหีบห่อภาพเขียนสีน า้มันส าหรับการเคลื่อนย้ายขนส่ง 

การเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนัจากสถานท่ีหน่ึง ไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง จะตอ้งห่อ
ภาพเขียนสีน ้ ามนั แล้วใส่กล่อง หรือหีบห่อให้มิดชิดปลอดภยัอยู่เสมอ โดยป้องกนัการกระทบ
กระแทก ลดการสั่นสะเทือน ควบคุมอุณหภูมิ และความช้ืนรอบ ๆ ภาพเขียนสีน ้ ามนัให้มีระดบั
เหมาะสมและคงท่ีตลอดเวลา  เพราะฉะนั้นควรเตรียมการโดยเลือกวสัดุท่ีใชใ้นการห่อหุ้ม ท ากล่อง
และหีบห่อให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีภาพเขียนสีน ้ ามนัจะตอ้งเผชิญ  โดยมีฉนวนป้องกนั
ความร้อน และวสัดุท่ีช่วบควบคุมความช้ืน รวมทั้งป้องกนั แสงแดด น ้ า ของเหลว ไอระเหย และ
ฝุ่ นละออง การขนส่งทางไกลควรท ากล่องสองชั้น และออกแบบให้กล่องชั้นนอก และชั้นในห่าง
กนัประมาณ 3 น้ิว ใส่วสัดุกนักระแทกเขา้ไปในช่องวา่ง เช่น โฟม พลาสติกกนักระแทก ระวงัการ
ใช้โฟมเม็ดซ่ึงท าจากพอลีสไตรีนซ่ึงอาจจะยุบตวัได ้เพราะการเคล่ือนยา้ยขนส่งทางไกล น ้ าหนัก
จากภาพเขียนสีน ้ ามนัอาจจะท าให้โฟมแบบพอลีสไตรีน เกิดการยุบตวั แบนลง ท าให้เกิดช่องวา่ง
ระหว่างภาพเขียนสีน ้ ามนักับกล่อง ส่งผลให้ภาพเขียนสีน ้ ามนัสั่นสะเทือนได้ อาจจะเกิดความ

เสียหายตามมา59  หลังจากนั้ นปิดกล่องให้แน่นหนา ถ้าวางภาพเขียนสีน ้ ามันไวแ้นวตั้ ง หรือ
แนวนอนควรท าเคร่ืองหมายติดไวด้า้นนอกเพื่อแจง้ว่าภาพเขียนสีน ้ ามนัอยูแ่นวไหน ก่อนท่ีจะน า
                                                           

59
 จิราภรณ์ อรัณยะนาค, การดูแลรักษาวตัถุพพิธิภณัฑ์, )ปทุมธานี: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อินสตูดิโอ, 

2557(, 63-65. 

http://www.artservices.fr/services-eng/
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ภาพเขียนสีน ้ ามนัลงกล่อง หรือหีบห่อ ควรท าการตรวจสภาพบนัทึกข้อมูล )Condition Report( 
พร้อมทั้ งถ่ายภาพอย่างละเอียด เน้นจุดอ่อน ความเสียหายท่ีควรระมดัระวงั วาดภาพร่างความ
เสียหายของภาพเขียนสีน ้ ามนัและส่งไปพร้อมกบัภาพเขียนสีน ้ ามนั เพื่อตรวจสอบปลายทางว่า

สภาพความเสียหายของภาพเขียนสีน ้ามนัเพิ่มข้ึนมากนอ้ยเพียงใด60 
 

 

ภาพท่ี 37 ภาพตัวอย่าง หีบห่อส าหรับการเคล่ือนย้ายขนส่งภาพเขียนสีน า้มนั 
ท่ีมา: Transport เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 

https://www.cadogantate.com/en/art-services/art-packing-case-fabrication 

 

 
 

ภาพท่ี 38 ภาพตัวอย่าง หีบห่อส าหรับการเคล่ือนย้ายขนส่งภาพเขียนสีน า้มนั 
ท่ีมา: Transport เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 

https://www.cadogantate.com/en/art-services/art-packing-case-fabrication 
 

 

                                                           
60
 เร่ืองเดียวกนั, 64-65. 

https://www.cadogantate.com/en/art-services/art-packing-case-fabrication
https://www.cadogantate.com/en/art-services/art-packing-case-fabrication
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ผลงานวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูศึ้กษาได้คน้ควา้ผลงานวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใช้วสัดุในการควบคุมความช้ืน 
และอุณหภูมิ ภายในหีบห่อส าหรับการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ามนัเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
ศึกษาวจิยัดงัน้ี 

Dale Peters นกัวิจยัจาก Campbell Collections of the University of Natal ไดเ้ขียนบทความ
เร่ือง Climates and Microclimates: A New Attitude to the Storage of Archival Materials61 กล่าวว่า 
การควบคุมสภาพแวดลอ้มเป็นส่ิงส าคญัในการอนุรักษเ์ชิงป้องกนั  การใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีดี
มีความจ าเป็นอย่างสูง ในการจัดการดูแลรักษาเอกสาร  หลายสถาบันเน้นการควบคุมสภาพ
ภูมิอากาศใหส้ม ่าเสมอ และคงท่ี ตลอดระยะเวลาท่ีจดัเก็บเอกสารวตัถุ เพื่อยดือายขุองกระดาษ 

นกัอนุรักษใ์นต่างประเทศแนะน าควบคุมอุณหภูมิอยู่ท่ี 20 °C และความช้ืนสัมพทัธ์ 50 % 
มีการติดตั้งเคร่ืองวดัอุณหภูมิและความช้ืนท่ีอ่านค่าเป็นกราฟ )Thermohygrograph( 

ในคริสตศ์กัราช 1996 พบวา่ สภาพแวดลอ้มท่ีสม ่าเสมอและคงท่ีความส าคญัอยา่งมาก ควร
เร่ิมตั้ งแต่การออกแบบอาคารอย่างระมัดระวงั ห้องจัดเก็บ ห้องจัดแสดง มีความเส่ียงสูงจาก
สภาพแวดล้อมท่ีไม่สม ่ าเสมอและไม่คงท่ี  ส่งผลเสียให้กับวสัดุหลายประเภท เช่น กระดาษ 
ภาพเขียน เป็นตน้ 

ในเขตอากาศหนาว คือ ยุโรป และอเมริกาเหนือ มีการวิจยัเพื่อก าหนดค่าอุณหภูมิและ
ความช้ืน  ลดความเสียหายต่อวตัถุทางวฒันธรรมในยุคอาณานิคม เช่น เอกสาร และภาพเขียน
โบราณ พบวา่ความช้ืนสัมพทัธ์มีความผนัผวน  การท่ีจะควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ให้
อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ข้ึนอยูอุ่ณหภูมิและความช้ืนภายในอาคาร  การลดอุณหภูมิจะเพิ่มความช้ืน
สัมพทัธ์  และในทางกลบักนัอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนจะลดความช้ืนสัมพทัธ์ตามเส้นทางธรรมชาติของ
ความสัมพนัธ์ไซโครเมตตริก )Psychometric( 

การศึกษาเก่ียวกบัความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีผนัผวนพบวา่ กระดาษส่วนใหญ่หอสมุดแห่งชาติใน
ทวีปแอฟริกา ไดรั้บความเสียหายมาจากการจดัเก็บท่ีไม่ถูกตอ้ง  กระดาษมีความอ่อนแอ และเป็น
กรด  หนงัสือและกระดาษส่วนใหญ่ถูกวางบนชั้น  เอกสารโบราณท่ีส าคญัถูกจดัเก็บไวใ้นกล่อง 
พลาสติก ซ่ึงไดรั้บความเสียหายจากกรด กระดาษเร่ิมเปล่ียนสีจากการสังเกตอาจเป็นไปไดว้า่ 
ฉนวนท่ีฝาปิดกล่องพลาสติกเส่ือมสภาพ หรืออาจจะเป็นมลพิษทางอากาศ หรือสภาพแวดลอ้มท่ีผนั
ผวน 
                                                           

61 Dale Peters, Climates and Microclimates:A New Attitude to the Storage of Archival Materials 

accessed  January 19, 2019, available from https://cool.culturalheritage.org/byauth/peters/peters1.html 



  57 

การทดสอบหาค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ดว้ยระบบไซโครเมตริก )Psychometric( 
ในห้องคลงัของหอจดหมายเหตุอมัสเตอร์ดมั )Amsterdam City Archives( พบว่า ค่าอุณหภูมิและ
ความช้ืนมีความผนัผวน กระดาษเกิดการเส่ือมสภาพ และเปล่ียนสี การตรวจสอบความผนัผนวน 
ของความช้ืนสัมพทัธ์ตามอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนและลดลง ส่งผลให้ปริมาณของจุดสีน ้ าตาลเพิ่มข้ึนตาม
ความถ่ีของความผนัผวนของความช้ืน ขอ้สรุปเหล่าน้ีมีความส าคญัต่อการจดัเก็บโบราณวตัถุ เพราะ
จะตอ้งปรับตั้งค่าอุณหภูมิในคลงัเพื่อจะควบคุมความช้ืนสัมพทัธ์ บางวนัอุณหภูมิรายวนัมีค่าผนั
ผวนสูง ในภูมิภาคนอร์ทเธิร์นเคป )Northern Cape(  พบว่า เกิดการเปล่ียนสีของภาพเขียนสีน ้ ามนั 
ภาพพิมพ์บนกระดาษท่ีมีลกัษณะเป็นรูพรุน  ตอบสนองต่อความผนัผวนของความช้ืนไดง่้ายกว่า 
กระดาษปกติ  จึงไดรั้บความเสียหายมาจากการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ 

ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดการพิจารณาแนวคิดของการจดัเก็บโบราณวตัถุภายใตเ้ง่ือนไขท่ีถูกตอ้ง
โดย การจดัเก็บภายในกล่อง นกัอนุรักษเ์ร่ิมตระหนกัถึงปัญหาเร่ืองความเสียหายท่ีมาจากความช้ืนท่ี
จะตามมา กระดาษและภาพเขียนสีน ้ ามนัมีความเส่ียงสูง โดยทัว่ไปกระดาษมีความเป็นกรดสูง 
สามารถส่งกล่ินและไอระเหยออกมาตลอดเวลา  ดงันั้น ควรใชก้ระดาษท่ีมีค่า pH เป็นกลาง ไม่ควร
ใชก้ระดาษทัว่ไป หรือกระดาษหนงัสือพิมพ ์ ควรลดกรดก่อนน ามาใส่ในบรรจุภณัฑ์ท่ีท าดว้ยพอลี
เอสเทอร์ )โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Mylar( ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการป้องกนัสารระเหย 
และกรดจากภายนอกไม่ใหผ้า่นเขา้ไปท าลายวตัถุ  แต่จะกกัเก็บกรดเอาไวภ้ายใน 

ผูว้ิจยัสรุปว่าความผนัผวนของอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ เกิดจากสภาพแวดลอ้ม หรือ
จากการเปล่ียนของอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ภายในกล่องท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน
ให้เหมาะสมภายในพื้นท่ีเล็ก ๆ  )Microclimate(  ดงันั้นจะตอ้งควบคุมความช้ืนสัมพทัธ์ให้คงท่ีเป็น
หลกั ส่วนอุณหภูมิข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของนกัอนุรักษม์ากกวา่  การควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน
ให้เหมาะสมภายในพื้นท่ีเล็ก ๆ เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด และจะต้องเลือกใช้วสัดุท่ี
เหมาะสมอยา่งรอบคอบ สามารถเก็บรักษาไดใ้นระยะยาว62 

Henry W. Levison นกัวจิยัจาก Gamblin Artists Colors ไดเ้ขียนบทความเร่ือง Storing Oil 

Paintings )1976(63 แนะน าวา่ การเก็บภาพเขียนสีน ้ามนัท่ีมีอายหุลายร้อยปีตอ้งอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม

ท่ีมีอุณหภูมิ ความช้ืน และแสงสวา่งคงท่ีตลอดเวลา ควรจดัเก็บภาพเขียนสีน ้ามนัไวใ้นท่ีมืด เพราะ

                                                           
62 Ibid, 3-4 

63 Henry W. Levison , Storing Oil Paintings accessed  January 19, 2019, available from 
https://gamblincolors.com/storing-oil-paintings/ 
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แสงสวา่งจะส่งผลกระทบต่อสารยดึ หรือน ้ามนัชกัแหง้ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไปตามอุณหภูมิการ

เปล่ียนแปลงของภาพเขียนสีน ้ามนัในระยะแรกไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า 

 ผลการศึกษาของ Henry W. Levinson สอดคล้องกบัความรู้ ท่ีส่งต่อมาหลายศตวรรษใน
เร่ืองการดูแลภาพเขียนสีน ้ ามนัท่ีว่า ภาพเขียนสีน ้ ามนัมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะ
อุณหภูมิ ความช้ืน และแสงท่ีแตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อภาพเขียนสีน ้ ามนัทั้งส้ิน ส่วนใหญ่ศิลปิน 
มีความเขา้ใจผิดในเร่ืองการดูแลรักษาและจดัเก็บ คิดว่าภาพท่ีวาดเสร็จแล้วเป็นวตัถุท่ีไม่มีความ
เคล่ือนไหว ไม่มีการเปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอ้ม ทั้งท่ีความจริง เป็นเร่ืองละเอียดอ่อนในการ
ดูแลรักษามาก 

Henry W. Levison ให้ค  าแนะน าในการจัดเก็บงานศิลปะทุกประเภทควรควบคุมให้
ความช้ืนสัมพทัธ์อยูท่ี่ 45 – 55 % ในช่วงอุณหภูมิ 65 – 70 °F )18.33-21.11 °C( และเก็บในความมืด 

Hannah Clare, Rachel Farmer and Kostas Ntanos นักวิจยัจาก The National Archives, UK 
ได้เขียนบทความเร่ือง The Study of Microclimates Within Storage Boxes of Archival Records 
)2014( กล่าวถึง หอจดหมายเหตุแห่งชาติซ่ึงเป็นหน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานบริหารของ
กระทรวงยุติธรรม หน่วยงานท่ีเก็บขอ้มูลของรัฐบาลองักฤษ มีการเก็บบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ มากกวา่ 
1,000 ปี เพื่อให้ประชาชนคน้หาขอ้มูลหอจดหมายเหตุแห่งชาติส ารวจ พบเช้ือรา และพบปัญหาจาก
อุณหภูมิและความช้ืน  ส่วนใหญ่เอกสารถูกเก็บไวใ้นกล่องซ่ึงป้องกนัความเสียหายจาก 
สภาพแวดลอ้ม  แต่เน่ืองจากอุณหภูมิและความช้ืนมีความผนัผวนตามธรรมชาติ ในแต่ละวนัและ

ตามฤดูกาล จึงมีการตรวจสอบอุณหภูมิและความช้ืนภายในกล่องต่าง ๆ ท่ีจดัเก็บ64 
เม่ือท าการตรวจสอบภายในห้องจดัเก็บเอกสารท่ีมีการควบคุมสภาพอากาศในพื้นท่ีเฉพาะ 

)Microclimate( โดยตรวจวดัความช้ืนสัมพทัธ์  การทดลองก่อนหนา้น้ีระบุวา่ การเปล่ียนแปลงของ
ค่าความช้ืนสัมพทัธ์ ใช้ระยะเวลาหลายวนักว่าจะถึงจุดคงท่ี การตรวจสอบเร่ิมจากส่วนกลางของ
เอกสารท่ีเก็บถาวร อุปกรณ์บนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ )Dataloggers( เคร่ืองแรกวางไว้
ขอบบนกล่อง เคร่ืองท่ีสองวางไวด้า้นขา้งกล่องเก็บเอกสาร เพื่อตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความหนาของกล่อง และความช้ืนภายในกล่อง  

กล่องท าจากกระดาษแข็งความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร ขนาด 35x25x10 เซนติเมตร 
บรรจุเอกสารโบราณท่ีเก่าแก่ ประกอบไปดว้ยกระดาษหลายประเภทผสมกนั และมีซองกระดาษ
                                                           

64 Hannah Clare, Rachel Farmer, Kostas Ntanos, “The Study of Microclimates within Storage 
Boxes of Archival Records”accessed  January 19, 2019, available from 
https://www.culturalheritage.org/docs/default-
source/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2 

https://www.culturalheritage.org/docs/default-source/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2
https://www.culturalheritage.org/docs/default-source/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2
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แข็งอยู่ด้วยจนเต็มกล่อง เพื่อการทดลองจึงใช้กระดาษหลายประเภทอยู่ในกล่องเดียวกัน เพื่อ
ตรวจสอบค่าความช้ืน ในระหว่างการควบคุมสภาพอากาศในพื้นท่ีเฉพาะ ภายในกล่อง และ

สภาพแวดลอ้มท่ีเก็บเอกสารจดหมายเหตุแห่งชาติ ประเทศองักฤษ65 

 
 

ภาพท่ี 39 ทางเดินท่ัวไปภายในห้องคลังท่ีหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประเทศอังกฤษ 
ท่ีมา: A typical corridor within one of the repositories at The National Archives 

เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 
https://www.culturalheritage.org/docs/default-

source/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2 
 

 
 

ภาพท่ี 40 ต าแหน่งของเคร่ืองวดัความชื้น อุปกรณ์บันทึกข้อมลู (Dataloggers) 
ภายในกล่องท่ีตรวจสอบ 

ท่ีมา: Dataloggers เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 
https://www.culturalheritage.org/docs/default-

source/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2 

                                                           
65
 Ibid, 1-2 

https://www.culturalheritage.org/docs/default-source/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2
https://www.culturalheritage.org/docs/default-source/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2
https://www.culturalheritage.org/docs/default-source/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2
https://www.culturalheritage.org/docs/default-source/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2
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ภาพท่ี 41 กล่องทดสอบตรวจสอบค่าความชื้น 
ท่ีมา: Dataloggers เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก

https://www.culturalheritage.org/docs/default-
source/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2 

 
ตวัอยา่งท่ี 1 พบวา่ ค่าความช้ืนสัมพทัธ์ แปรเปล่ียน ไม่คงท่ี ข้ึนและลงระหวา่งค่าความช้ืน

สัมพทัธ์สองค่าอยูต่ลอด 
 ตวัอยา่งท่ี 2 พบวา่ ค่าความช้ืนสัมพทัธ์ ค่อย ๆ เพิ่มข้ึน และลดลง มีความผนัผวนตามจุด
ต่าง ๆ 
 ตวัอยา่งท่ี 3 พบวา่ ค่าความช้ืนสัมพทัธ์ สูงในช่วงแรก ตามดว้ยความช้ืนลดลง แต่ผนัผวน  
 ตวัอยา่งท่ี 4 ค่าความช้ืนสัมพทัธ์สูง หลงัจากเร่ิมคงท่ี และจากนั้นค่าความช้ืนต ่าลดลงแต่ผนั
ผวน 

การทดลองตวัอยา่งท่ี 1-2 ท าใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงค่าความช้ืนสัมพทัธ์ ภายในหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ ประเทศองักฤษ 
 การทดลองตวัอยา่ง 3-4 จ าลองถึงปัญหาของระบบปรับอากาศหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

ประเทศองักฤษ66 
 

                                                           
66
 Ibid, 1-2 

https://www.culturalheritage.org/docs/default-source/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2
https://www.culturalheritage.org/docs/default-source/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2
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ภาพท่ี 42 กราฟค่าความชื้นในการทดลองท่ีหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประเทศอังกฤษ 

ท่ีมา: Graphs of the four humidity patterns used in the experiments 
 เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก https://www.culturalheritage.org/docs/default-

source/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2 
 
ตวัอยา่งท่ี 4 แสดงให้เห็นถึงการลดลงของค่าความช้ืน ส่งผลใหค้วามช้ืนภายในกล่องท่ี

ควบคุมสภาพอากาศ ดีกวา่สภาพแวดลอ้มในการเก็บเอกสารภายในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
ประเทศองักฤษ 

ตวัอยา่งท่ี 1 หมายความวา่เม่ือความช้ืนสัมพทัธ์แปรเปล่ียนระหวา่งต าแหน่ง )ขอบของ
กล่อง และส่วนกลางของกล่อง( ความช้ืนในพื้นท่ีเฉพาะ หรือภายในกล่องคงท่ีภายใน 48 ชัว่โมง 

ผูว้จิยัสรุปวา่ ความช้ืนสัมพทัธ์มีความส าคญักบัวสัดุภายในกล่อง  การควบคุมความช้ืนเป็น
ส่ิงส าคญั ในการดูแลรักษาวสัดุ และเอกสารโบราณ  การควบคุมความช้ืนจะท าใหว้สัดุภายในกล่อง
ปลอดภยัจากเช้ือรา  การบรรจุวตัถุลงไปในกล่องสามารถท าไดง่้าย และรวดเร็ว ในกรณีท่ีอากาศ
ด้านนอกมีความแปรปรวน ควรรีบบรรจุกล่อง เพื่อควบคุมความช้ืนรอบ ๆ วตัถุ ปัจจุบันหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ ประเทศองักฤษ ก าลงัเร่งตรวจสอบวสัดุในห้องคลงั รวมทั้งตรวจสอบปัจจยัท่ี
มีผลต่อวิธีการจดัเก็บ เน่ืองจากมีเอกสารโบราณเป็นจ านวนมาก จ าเป็นจะตอ้งตรวจสอบทั้งหมด

เพื่อหาค่าความแปรปรวน และอตัราการเส่ียงท่ีจะเกิดเช้ือราได้67 
สภาวะสมดุลของความช้ืนสัมพทัธ์ ภายในกล่องหรือบรรจุภณัฑ์ เป็นปัจจยัท่ีส าคญั วสัดุ

ต่าง ๆ ตอ้งใชเ้วลาในการปรับตวั เขา้สู่สภาวะสมดุล  อาจจะชา้หรือเร็วข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของวสัดุ 
ความสามารถในการดูดและคายความช้ืน  การคงรูปร่าง  พื้นผิวท่ีสัมผสักบัอากาศ  สภาพแวดลอ้ม

                                                           
67
 Ibid, 1-2 

https://www.culturalheritage.org/docs/default-source/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2
https://www.culturalheritage.org/docs/default-source/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2
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ภายนอก นกัวจิยัของสถาบนั Image Permanence Institute68 พบวา่กล่อง หรือบรรจุภณัฑ์มีส่วนช่วย
อยา่งมากในการท าให้วสัดุและความช้ืนสัมพทัธ์เขา้สู่สภาวะสมดุล  กล่องหรือบรรจุภณัฑ์บางชนิด
ท่ีมีคุณสมบติัเป็นฉนวนป้องกนัความร้อนและความช้ืนไดดี้ ช่วยลดการแพร่กระจายของอุณหภูมิ
และความช้ืน จากดา้นนอกเขา้มาภายในกล่องหรือบรรจุภณัฑ์  ท าให้อุณหภูมิและความช้ืนภายใน
กล่องแตกต่างจากความช้ืนภายนอกกล่อง  เพราะฉะนั้นภายในกล่องจึงมีอุณหภูมิและความช้ืน
เฉพาะภายในพื้นท่ีเล็ก ๆ เรียกวา่ Microclimate อุณหภูมิและความช้ืนภายในกล่องจะแตกต่างจาก
ภายนอกมากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูคุ่ณสมบติัของวสัดุท่ีใชใ้นการท ากล่องและวสัดุอ่ืนๆ ท่ีบรรจุลงใน
กล่องเพื่อป้องกันการกระทบกระแทก ป้องกันการสั่นสะเทือน  ปัจจัยท่ีควรพิจารณาในการ
ออกแบบกล่องและเลือกใชว้สัดุ คือ ความหนาของวสัดุ  ความสามารถในการดูดและคายความช้ืน
และความร้อนของวสัดุ  ช่องทางท่ีความร้อนและความช้ืนจะแทรกซึมเล็ดลอดเขา้มาในกล่อง ฯลฯ  
ผลการทดลองวดัอุณหภูมิและความช้ืนในกล่องพบว่า ความช้ืนภายในกล่องท่ีท าจากกระดาษแข็ง  
เข้าสู่สภาวะสมดุลเร็วกว่ากล่องท่ีท าจากโลหะและพลาสติก  ระบบใหม่ได้รับการออกแบบมา
เพื่อให้พยุงและรองรับน ้ าหนักวตัถุ  และการจดัระเบียบท่ีดีข้ึนส าหรับการรวบรวม และป้องกนั
ความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีผนัผวนในขณะท่ีปกป้องวตัถุท่ีละเอียดอ่อนจากการปนเป้ือน  การใช้วสัดุท่ีหา
ไดง่้าย และง่ายต่อการบรรจุ  ใชก้ล่องพลาสติกธรรมดาท่ีพอดีกบัพื้นท่ีจดัเก็บท่ีก าหนด และมีขนาด
เพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณวตัถุท่ีตอ้งการได ้ ถาดท่ีสามารถวางซ้อนกนัและมีท่ียึด ใช้ส าหรับจดั
วางส่ิงของรูปร่างขนาดเล็ก ๆ วตัถุแต่ละช้ินถูกจดัวางในช่องของตวัเอง เพื่อให้สามารถมองเห็นได้
อยา่งง่ายสามารถน าถาด และวตัถุแต่ละช้ินออกมาจากกล่องไดง่้ายดาย  เพราะแต่ละกล่องมีภาพถ่าย 
และรายละเอียดง่ายต่อการคน้หา สภาพแวดลอ้มภายในกล่องถูกควบคุมโดยการใชซิ้ลิกาเจล และ
แถบแสดงความช้ืนเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ 

Gretchen Elaine Anderson นกัวจิยัจาก Carnegie Museum of Natural History ไดเ้ขียน
บทความเร่ือง Micro-climate and High Density Storage: Boxes for Archaeological Metals and 

                                                           

 68 Gretchen Elaine Anderson, “Micro-climate and High Density Storage: Boxes for 

Archaeological Metals and Other Environmentally Sensitive Objects accessed  January 19, 2019, 
available from http://stashc.com/the-publication/containers-2/boxes/micro-climate-and-high-density-

storage-boxes-for-archaeological-metals-and-other-environmentally-sensitive-objects/ 
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Other Environmentally Sensitive Objects  )2015(69 กล่าวถึง การควบคุมสภาพแวดลอ้มเป็นเร่ืองท่ี
ยาก และมีค่าใชจ่้ายสูง  การควบคุมสภาพแวดลอ้มท่ีมีคุณลกัษณะพิเศษ เช่น วตัถุท่ีตอ้งการ
ความช้ืนต ่า จ  าเป็นตอ้งควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนใหมี้ค่าต ่าและคงท่ีตลอดเวลา เช่น วตัถุทาง
โบราณคดี วตัถุแต่ละประเภทตอ้งจดัเก็บในสภาพแวดลอ้มท่ีตอ้งควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน
เฉพาะ 

การจดัเก็บโบราณวตัถุในอดีตพบว่า วตัถุถูกน าไปวางบนชั้นวาง โต๊ะ  ตู้ส่วนโลหะท่ี
เปราะบาง บางส่วนถูกหุม้ดว้ยพลาสติก โบราณวตัถุขนาดเล็กถูกเก็บไวใ้นกล่องพลาสติก และมี 
โฟมพอลีเอทธีลีน )Polyethylene foam( ท าหนา้ท่ีรองรับน ้าหนกัภายใน และมีซองซิลิกาเจลท่ีไม่ได้
รับการปรับสภาพมาเป็นระยะเวลากวา่ 30 ปี 

 

 

ภาพท่ี 43 สภาพการจัดเกบ็ภายในกล่อง ก่อนการอนุรักษ์ 
ท่ีมา: Original Storage conditions เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 

https://stashc.com/wp-content/uploads/2017/01/Harding_Fig1_OriginalStorage.jpg 
 
Carnegie Museum of Natural History ใช้งบประมาณเพื่อปรับปรุงการจดัเก็บโลหะวตัถุ

ทางโบราณคดีขนาดเล็กดว้ยระบบใหม่ท่ีออกแบบมาเพื่อให้รองรับน ้ าหนกัและรูปร่าง และการจดั
ระเบียบท่ีดีข้ึนส าหรับการเก็บรวบรวมและป้องกันความช้ืนสัมพัทธ์ท่ีผนัผวน และปกป้อง
โบราณวตัถุท่ีละเอียดอ่อนจากสารเคมี และการปนเป้ือน วสัดุและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัเก็บ
ประกอบดว้ย กล่องพลาสติกพร้อมฝาปิด โฟมโพลิเอทธีลีน กระดาษไร้กรด ถุงซิปล็อค พลาสติก 
เทปผา้ฝ้าย ซิลิกาเจล แถบแสดงความช้ืน ปืนกาว  เร่ิมด้วยการเลือกกล่องพลาสติกท่ีมีขนาดตาม
ความตอ้งการ แลว้ท าความสะอาดกล่องพลาสติกและเช็ดให้แห้ง วดัขนาดและตดักระดาษให้พอดี
กบัพื้นท่ีในกล่องพลาสติก โดยเวน้ท่ีว่างส าหรับการวางสารดูดความช้ืนซิลิกาเจล สามารถเพิ่ม
                                                           

69
 Ibid, 2 
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กระดาษแข็งให้หนาสองชั้น เพื่มเพิ่มความแข็งแรง และใช้กาวร้อนเพื่อใช้ยึด จากนั้นตดัโฟม ให้
พอดีกบักระดาษ จดัเรียงวตัถุบนโฟม โดยให้แต่ละช่องมีช่องว่างห่างกนั ติดตั้งป้ายช่ือแต่ละช่อง
ดว้ยหมายเลขของวตัถุ เพื่อให้สามารถอ่านไดเ้ม่ือวตัถุอยูภ่ายในกล่องพลาสติก ติดพื้นผิวกระดาษ
ของดา้นล่างของโฟมด้วยกาว ติดห่วงท่ียกท่ีท าจากเทปผา้ฝ้าย โดยติดกาวให้เขา้กบัมุมทแยงของ
กระดาษดว้ยกาว ติดบล็อกโฟม ท่ีดา้นบนของถาดดา้นล่าง บล็อกรองรับ และท าให้ถาดดา้นบน
มัน่คง ซิลิกาเจลสามารถท าให้แห้งในเตาอบท่ีตั้งอุณหภูมิต ่า )50 ̊C / 120 ̊F( ก่อนใชง้านวางแถบวดั
ความช้ืนสัมพทัธ์ ลงในภาชนะเพื่อให้สามารถตรวจสอบไดส้ะดวก ปิดฝากล่อง และปิดผนึกดว้ย

เทปใสท่ีมีคุณภาพและไร้กรด70 

 
 
ภาพท่ี 44 การจัดเรียงวัตถ ุระหว่างท าการอนุรักษ์ 

ทีม่า: Arranging the objects เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 
https://stashc.com/wp-content/uploads/2017/01/Harding-Fig2_Arranging-objects.jpg 

 

                                                           
70
 Ibid, 3 

https://stashc.com/wp-content/uploads/2017/01/Harding-Fig2_Arranging-objects.jpg
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ภาพท่ี 45 การจัดเรียงวัตถ ุระหว่างท าการอนุรักษ์ 
ทีม่า: Arranging the objects เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 

https://stashc.com/wp-content/uploads/2017/01/Harding-Fig2_Arranging-objects.jpg 

 

ภาพท่ี 46 กล่องพลาสติกและมีแถบความชื้นด้านใน 
ทีม่า: Arranging the objects เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 

https://stashc.com/wp-content/uploads/2017/01/Harding-Fig2_Arranging-objects.jpg 

https://stashc.com/wp-content/uploads/2017/01/Harding-Fig2_Arranging-objects.jpg
https://stashc.com/wp-content/uploads/2017/01/Harding-Fig2_Arranging-objects.jpg
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 สรุปผลทดลองไดว้า่ ควรเลือกวสัดุท่ีไม่มีกรด มีความแข็งแรง สามารถรองรับน ้ าหนกั หรือ
ความต้องการเฉพาะของวตัถุได้ ไม่ควรเขียนลงบนโฟมด้วยปากกา  เพราะหมึกต่างๆ มีการ
ปนเป้ือนจากตวัท าละลาย  ควรติดฉลากจากขา้งนอก เลือกซิลิกาเจลท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ 
ควรปรับสภาพความช้ืนของซิลิกาเจล ก่อน เพื่อขบัความช้ืนออกก่อนการใชง้าน72 ในกรณีท่ีตอ้งการ
ใหค้วามช้ืนสัมพทัธ์ภายในกล่องมีค่าต ่าเพื่อเก็บรักษาวตัถุท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงไดง่้าย เม่ือความช้ืน
สูง เช่น โลหะ เคร่ืองแก้ว  ส่วนกระดาษ งาช้าง ควรปรับสภาพความช้ืนของซิลิกาเจลให้อยู่ใน

ระดบักลาง ๆ ประมาณ 50 – 60 % ก่อนใชง้าน เพื่อใหช่้วยควบคุมความช้ืนภายในกล่องใหค้งท่ี71 
Gretchen Anderson นักวิจัยจาก  The American Institute for Conservation of Historic & 

Artistic Works ไ ด้ เขี ยน บท ความ เร่ือ ง  Microclimate storage for metals )and other humidity-

sensitive collections(72 กล่าววา่ การจดัเก็บ หรือจดัแสดงส่วนใหญ่ สภาพแวดลอ้มของโบราณวตัถุ
ไม่เหมาะสม และในบางคร้ังมีความแปรปรวนสูง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง วตัถุเกิดการเปล่ียนแปลงได้
ง่ายเม่ืออุณหภูมิและความช้ืนไม่เหมาะสม เช่น ภาพเขียนสีน ้ ามัน เอกสารโบราณ การจดัเก็บ
โบราณวตัถุตามสภาพแวดลอ้มท่ีค่าอุณหภูมิและความช้ืนท่ีถูกตอ้งท าไดย้าก เพราะมีค่าใช้จ่ายสูง 
หรือในบางคร้ังพบวา่มีขอ้จ ากดัดา้นอาคารหรือสถานท่ีเก็บ ควรจะสร้างความสมดุลของค่าอุณหภูมิ
และความช้ืนในการจดัเก็บและการจดัแสดงให้เหมาะสม รวมถึงโบราณวตัถุท่ีมีความละเอียดอ่อน
ให้  อยู่ภายในงบประมาณท่ีก าหนด บทความน้ีเป็นการส ารวจพฒันาตู้คอนเทนเนอร์ขนาดเล็ก
ส าหรับวตัถุท่ีไวต่อความช้ืน  

ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 สถาบนัอนุรักษ์แห่งแคนาดา )CCI( ไดพ้ฒันาการอนุรักษ์เพื่อ
ช่วยนักอนุรักษ์ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นพิพิธภณัฑ์ในการพฒันากลยุทธ์ท่ีเหมาะสม ในการแกปั้ญหา
เร่ืองสภาพแวดล้อมของการจดัเก็บโบราณวตัถุ การจดัเก็บรักษาถือว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีนักอนุรักษ ์
และผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ความส าคัญ ดังนั้ น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งมินนิโซตา)The Science 
Museum of Minnesota )SMM( ได้ก่อตั้ งแผนกอนุรักษ์ และจ้างนักอนุรักษ์ ท่ี   ในการพัฒนา
โครงการพิพิธภณัฑ ์ในหวัขอ้ การแกปั้ญหาสภาพแวดลอ้มของการจดัเก็บโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑ์
วทิยาศาสตร์แห่งมินนิโซตา 

                                                           
71
 Ibid, 4 

72Gretchen Elaine Anderson, Microclimate storage for metals (and other humidity-sensitive 

collections) accessed  January 19, 2019, available from http://resources.culturalheritage.org/wp-
content/uploads/sites/8/2015/02/osg016-01.pdf 
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พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งมินนิโซตามีโบราณวตัถุประมาณ 1.75 ลา้นช้ิน ซ่ึงมีโลหะจาก
แหล่งโบราณคดีประมาณ 150 ช้ิน ท าจากทองแดงของชนพื้นเมืองอเมริกนั และส าริดของ Etuscan 
bronzes ในคริสต์ศกัราช 1989 วตัถุทั้ งหมดถูกจดัเก็บในคลังชั้นใตดิ้นขนาดใหญ่ มีระบบความ
รักษาปลอดภยัแน่นหนา ตูจ้ดัเก็บทนัสมยัท่ีสุด แต่ภายหลงัพบว่า มีปัญหาน ้ าท่วม  มีความช้ืนสูง  
เกิดสนิมบนตู้  ผนัง  ก าแพง  และบันไดเหล็ก ภายในห้องคลังวตัถุ ภายหลังจากพบปัญหา นัก
อนุรักษไ์ดท้ดลองท าการติดตั้งเคร่ืองบนัทึกอุณหภูมิและความช้ืน ติดตั้งไวท้ัว่พิพิธภณัฑ์ วางภายใน
ตู้จัดเก็บ และภายนอกตู้จดัเก็บ พบว่า ความช้ืนสัมพัทธ์ผนัผนวนตามฤดูกาลจากค่าความช้ืน
สัมพัท ธ์  10 %  ใน ช่วงฤดูหนาวถึง 80 %   ในฤดู ร้อน ภายหลังได้มีการป รับปรุงระบบ
เคร่ืองปรับอากาศ )HVAC( เขา้มาช่วย ขอ้มูลจากเคร่ืองบนัทึกอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ พบวา่ 
ค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ภายในตูต้  ่ากวา่ภายนอก ความช้ืนภายในตูมี้การเปล่ียนแปลงตาม
ฤดูกาลจาก 35 % ถึง 65 % ท าให้เกิดความผนัผวนระยะสั้น อยู่ในค่าท่ีเหมาะสม แต่การจดัเก็บท่ี
เหมาะสม ในระยะยาวจ าเป็นจะต้องควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนให้เหมาะสม และคงท่ี  จึง
จ าเป็นตอ้งควบคุมลกัษณะอากาศภายในพื้นท่ีเล็ก ๆ )Microclimate( เพื่อจดัเก็บโบราณวตัถุ อดีต
พบว่า วตัถุโบราณถูกวางไวบ้นโต๊ะ กระจดักระจาย ในตู ้ล้ินชัก ไม่มีฉนวน หรือวสัดุรองรับ นัก
อนุรักษ์จึงแนะน าให้หาวสัดุมารองรับ เช่น โฟมพอลีเอทธีลีน  ผา้ฝ้าย  หรือกระดาษท่ีไม่เป็นกรด 

เป็นตน้73 
 

 
 

ภาพท่ี 47 ลิน้ชักการจัดเกบ็โบราณวตัถ ุโดยมีติดตั้งฉนวนโฟมรองรับการกระทบกระแทก 
และแผน่อลูมิเนียมฟอยล ์)Aluminium foil( 

ท่ีมา: ลิน้ชักจัดเกบ็โบราณวตัถุ เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก
https://www.culturalheritage.org/docs/default-

source/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2 

                                                           
73
 Ibid, 3 

https://www.culturalheritage.org/docs/default-source/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2
https://www.culturalheritage.org/docs/default-source/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2


  68 

 

 หลงัจากนั้นท าการติดตั้งเคร่ืองบนัทึกอุณหภูมิและความช้ืน พบวา่ความช้ืนสมัพทัธมี์ค่าสม ่าเสมอ และคงท่ีตลอดทั้งปี )ประมาณ 20 

%( ไอระเหยท่ีออกจากไมล้ดลงอยา่งมาก และวตัถุปลอดภยัจากการโจรกรรมหลงัถูกติดตั้งแผน่อะครีลิค ซิลิกาเจลควรไดรั้บการปรับสภาพ

ความช้ืนทุก ๆ สองปี ขอ้เสียท่ีส าคญัในการติดตั้งกระจกพบวา่ อุปสรรคของนกัอนุรักษ ์คือการน าโบราณวตัถุแต่ละช้ินออกมาจากพื้นท่ีการ
จดัเกบ็เพื่อท าการทดสอบ หรือวิจยั หรือน าซิลิกาเจลออกมาเพื่อปรับสภาพความช้ืน จะตอ้งท าการถอดสกรูเป็นจ านวนมาก เพราะเหตุน้ีท าใหว้ิธี

น้ีไม่เป็นท่ียอมรับส าหรับการจดัเกบ็วสัดุ เน่ืองจากขอ้เสียในความยุง่ยาก ในการหยิบจบัโบราณวตัถุ ออกจากล้ินชกั จึงควรจะตอ้งใช้
กล่องพลาสติก ในกล่องบรรจุดว้ยซิลิกาเจล เพื่อความคุมความช้ืนตลอดเวลา ภายในกล่องพลาสติกมีโฟมพอลีเอทธีลีน ตดัตามขนาดใหพ้อดีกบั

กล่อง ใส่แถบวดัความช้ืนวางไวใ้นภายในกล่องพลาสติกเพื่อตรวจสอบค่าความช้ืน กล่องพลาสติก และฝาปิดท่ีมีแน่นหนา ส่วนใหญ่ไม่เพยีง

พอท่ีจะรักษาความช้ืนสมัพทัธ์ท่ีตอ้งการ ควรใชซิ้ลิโคนยึดดว้ยกาวอะคริลิกเพื่อใชป้รับปรุงฝาปิดเพื่อใหแ้น่นหนา และติดดว้ยเทปส าหรับบรรจุ

ภณัฑแ์บบใส เทปกาวท่ีท าจากพลาสติกส่วนใหญ่เปล่ียนเป็นสีเหลืองภายใน 10 ปี
74

 

 

 

 

ภาพท่ี 48 กล่องพลาสติกท่ีเกบ็โบราณวตัถ ุภายในมีโฟมพอลีเอทธีลีน (Polyethylene foam) 
ท่ีมา: กล่องพลาสติกทีเ่กบ็วตัถุโบราณ เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก

https://www.culturalheritage.org/docs/default-
source/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2 

 

                                                           
74 Ibid, 4-5 

https://www.culturalheritage.org/docs/default-source/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2
https://www.culturalheritage.org/docs/default-source/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2
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ภาพท่ี 49 กล่องพลาสติกท่ีเกบ็โบราณวตัถ ุภายในมีโฟมพอลีเอทธีลีน (Polyethylene foam) 
ท่ีมา: กล่องพลาสติกทีเ่กบ็วตัถุโบราณ เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก

https://www.culturalheritage.org/docs/default-
source/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2 

 
สรุปผลการทดลองพบวา่ การจดัเก็บโบราณวตัถุดว้ยการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนให้

เหมาะสม และคงท่ีมีความจ าเป็น  การควบคุมลักษณะอากาศภายในพื้นท่ีเล็ก ๆ  เหมาะสมต่อ
โบราณวตัถุ เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก  และสามารถควบคุมอุณหภูมิความช้ืนภายในได้
ประมาณ 10 ปี  การใส่กล่องแบบทึบจะมองไม่เห็นโบราณวตัถุภายใน ในปัจจุบนันักอนุรักษ์

เปล่ียนเป็นกล่องพลาสติกเป็นแบบใส ซ่ึงจะสามารถช่วยแกปั้ญหาน้ี75 
 
 
 
 
 

                                                           
75 Ibid, 9 

https://www.culturalheritage.org/docs/default-source/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2
https://www.culturalheritage.org/docs/default-source/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2
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บทที ่3 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
 

 การวจิยัเร่ือง การเลือกวสัดุในการท าบรรจุภณัฑ ์เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนระหวา่ง
การขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนั มีวตัถุประสงค ์เพื่อเลือกวสัดุในการท าบรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสมท่ีใช้ใน
การเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ามนั โดยเลือกวสัดุท่ีมีคุณสมบติัเป็นฉนวนป้องกนัความร้อนและ
ความช้ืน มุ่งเน้นไปการในปฏิบติั ทดลองจริง รวบรวมขอ้มูล ก าหนดกลุ่มตวัอย่าง และวิเคราะห์
ขอ้มูล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์โดยมีการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ผูศึ้กษาไดเ้ลือกตวัอยา่งในการทดลอง ภาพเขียนสีน ้ ามนัขนาดกวา้ง 30 เซนติเมตร และยาว 
30 เซนติเมตร เป็นโครงไมท้  าจากผา้ใบ ใชสี้น ้ามนั และมีการใชว้าร์นิชเคลือบบนภาพเขียนสีน ้ ามนั 
จ านวน 3 ตวัอย่าง จากหลกัสูตรพหุสาขา สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อ
ศึกษาทดลอง 

3.2 ขอบเขตการศึกษา 

 ผูศึ้กษาได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา คือ ศึกษาอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ภายใน
กล่องหรือหีบห่อท่ีออกแบบ เพื่อใช้ในการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามันเปรียบเทียบกับ
อุณหภูมิและความช้ืนภายนอก พื้นท่ีท าการทดลอง คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงเวลา 
20.00 น.- 19.30 น. ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและฤดูฝนตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 
เน่ืองจากในฤดูร้อนและฤดูฝน ช่วงเวลาดงักล่างมีความผนัผวนของอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ท่ี
ค่อนขา้งสูง 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบของกล่อง และบรรจุภณัฑ์ วสัดุในการท ากล่อง และหีบ
ห่อ จากแหล่งค้นควา้ท่ีส าคญั คือ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร ต าราด้านอนุรักษ์ บทความท่ี
ตีพิมพใ์นวารสาร และเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ เวบ็ไซตใ์นดา้นอนุรักษ ์เอกสารวจิยั 
ต ารา หนังสือ เอกสารประกอบการเรียน สั มภาษณ์ผู ้เช่ียวชาญนักอนุรักษ์ และสืบค้นจาก
แหล่งขอ้มูลออนไลน์ 
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3.4 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ผูศึ้กษาเลือกใช้อุปกรณ์จดบนัทึกขอ้มูลอุณหภูมิและความช้ืนแบบต่อเน่ือง )Dataloggers( 
ซ่ึงเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยี่ห้อ UNI-T รุ่น UT330 USB ความถูกต้องของการบนัทึกข้อมูล

อุณหภูมิ  ± 2 – 3 °C และความถูกตอ้งของการบนัทึกขอ้มูลความช้ืนสัมพทัธ์ ± 3 – 5 %76 จ  านวน 2 
เคร่ือง โดยตั้งความถ่ีในการบนัทึกขอ้มูลทุก 30 นาที เพื่อบนัทึกค่าอุณหภูมิและค่าความช้ืนสัมพทัธ์ 
ในพื้นท่ีเล็ก ๆ ไดเ้น่ืองอุปกรณ์ดงักล่าวมีขนาดเล็กความยาว 122 มิลลิเมตร ความกวา้ง 30 มิลลิเมตร 
และความสูง 22 มิลลิเมตร สามารถโอนถ่ายข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ด้วย USB แสดงผลด้วย
โปรแกรม “UT330B” โปรแกรมจะแสดงผลในรูปแบบกราฟ ซ่ึงแสดงค่าอุณหภูมิและความช้ืน
อยา่งละเอียด และถูกตอ้ง 

 

 
 

ภาพท่ี 50 อุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิและความชื้นแบบต่อเน่ือง (Dataloggers) 
)ถ่ายโดยผูศึ้กษา เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2563( 

 

                                                           
76 UT330A USB Datalogger, UT330A USB Datalogger, เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.uni-trend.com/html/product/Environmental/Environmental_Tester/UT330-USB/UT330A.html 
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3.5 เกณฑ์ทีใ่ช้ในการเลอืกวสัดุ และวสัดุทีใ่ช้ในการศึกษา 

 3.5.1 เป็นวสัดุท่ีคนนิยมใช้ในการท าหีบห่อ หรือบรรจุภณัฑ์ขนส่งเคล่ือนยา้ยภาพเขียนสี
น ้ามนั 
 3.5.2 มีคุณลกัษณะในการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ 

3.5.3 เป็นวสัดุท่ีหาง่ายภายในประเทศไทย 
 วสัดุท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่วสัดุท่ีใชห่้อ หรือท ากล่อง ดินสอ ปากกา ไมบ้รรทดั ยางลบ คตั
เตอร์ ลวดเยบ็กระดาษ เทปกาว กลอ้งถ่ายรูป และยานพาหนะ  

บรรจุภณัฑท่ี์ใชใ้นการทดลอง แบ่งเป็น 
3.5.2 กลุ่มบรรจุภณัฑป์ระเภทกระดาษ ไดแ้ก่ 

  3.5.2.1 กระดาษไร้กรด )Acid-free paper( ขนาด 20 gsm. 
  3.5.2.2 แผน่กระดาษลูกฟูก )Corrugated board( ขนาด 2 ชั้น 150 gsm. 
 3.5.3 ประเภทพลาสติก ไดแ้ก่ 
  3.5.3.1 แผ่นพลาสติกกันกระแทก )Bubble Pack( ซ่ึงแบ่งเป็น แผ่นพลาสติกกัน
กระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดเล็กเม็ดฟองอากาศเม็ดฟองอากาศขนาดหนา 10 มิลลิเมตร ความหนา
ของพลาสติก 40 gsm. แผ่นพลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดใหญ่เม็ดฟองอากาศขนาด
หนา15 มิลลิเมตร ความหนาของพลาสติก 45 gsm. 
  3.5.3.2 โฟมพอลีสไตรีน )Polystyrene foam( ขนาดความหนา 25 มิลลิเมตร 
 3.5.3.3 พอลีเอทธีลีน )Polyethylene sheet(  
  3.5.3.3.1 แผน่พอลีเอทธีลีน )Polyethylene sheet( อยา่งหนาสีด า  
ความหนาแน่นขนาด 0.98 กรัม/ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  และความหนา 40 ไมโครเมตร 
  3.5.3.3.2 โฟมพอลีเอทธีลีน )Polyethylene foam(  อย่างหนา มีความหนาแน่น 
1.7 ปอนด ์และความหนา 2 มิลลิเมตร 
  3.5.3.3.3 ไทเวค )Tyvek( ผลิตจากเส้นใยพอลีเอทธีลีนท่ีมีความหนาประมาน 
210 ไมโครเมตร ความหนาแน่นประมาณ 75 g.m2   
  3.5.3.3.4 ถุงซิปล็อคสุญญากาศ ความหนา 200 ไมโครเมตร 
 3.5.4 พลาสติกลูกฟูก )Feature board( ท าจากเแผน่พลาสติกแข็งสร้างจากพอลีโพรพีลีน มี
ลกัษณะคลา้ยกบักระดาษลูกฟูก ซ่ึงเป็นลกัษณะแผ่นพลาสติกประกบกนัสองขา้ง ความหนาแน่น 
0.55 กรัม/ลูกบาศกเ์ซนติเมตร   

 3.5.5 ประเภทฟอยล ์
 3.5.5.1 อลูมิเนียมฟอยลห่์ออาหาร )Aluminium foil( ความหนา 11 ไมครอน   
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 3.5.5.2 แผ่นพอลี เอทธีลีนฟอยล์  )Polyethylene sheet and foil( ความหนา 10 
มิลลิเมตร  
  
 3.5.6 กลุ่มประเภทผา้ 
 3.5.6.1 ผา้ขนสัตวผ์สมใยสังเคราะห์สามชั้น  ท าจากพอลีเอสเทอร์ 65% ขนสัตว ์35% 

 3.5.6.2 ผา้พอลีเอสเทอร์อยา่งหนาสองชั้น )Polyester( ท าจากพอลีเอสเทอร์ 100% 
 3.5.6.3 ผา้ฝ้ายอยา่งหนาสามชั้น )Cotton( 150 กรัมต่อตารางเมตร 

3.6 วธีิการศึกษา 

 3.6.1 ศึกษาขอ้มูลในเอกสารเก่ียวขอ้งกบัประเด็นการศึกษา การออกแบบกล่องและหีบห่อ 
วสัดุท่ีมีคุณสมบติัเป็นฉนวนป้องกนัความร้อนและความช้ืน โดยศึกษาแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัสภาพ
ภูมิอากาศ และศึกษางานทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.6.2 ตรวจสภาพ จดบนัทึกสภาพ )Condition report( ของภาพเขียนสีน ้ามนัท่ีใชใ้นการ
ทดลอง 
 3.6.3 ออกแบบกล่อง หรือหีบห่อใหเ้หมาะสมตามสภาพของภาพเขียนสีน ้ามนั และเลือกใช้
วสัดุต่าง เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการควบคุมอุณหภูมิ และความช้ืนภายในกล่อง 
 3.6.4 การทดสอบประสิทธิภาพของวสัดุในการควบคุมความช้ืนและอุณหภูมิภายในกล่อง 
หรือหีบห่อท่ีออกแบบไว ้
 3.6.5 เก็บบนัทึกขอ้มูลอุณหภูมิ และค่าความช้ืนพทัธ์ภายในและภายนอกกล่องหรือหีบห่อ
ท่ีบนัทึกไวใ้นหว้งเวลาเดียวกนั 
 3.6.6 รวบรวมขอ้มูล เปรียบเทียบผล และวเิคราะห์ น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากอุปกรณ์จดบนัทึก
อุณหภูมิและความช้ืน เรียบเรียงขอ้มูล สรุปเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิสัมพทัธ์และค่าความช้ืนสัมพทัธ์
ภายในและภายนอกกล่องหรือหีบห่อเพื่อการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ามนั 
 3.6.7 สรุปผลการศึกษา สรุปขอ้มูลการวเิคราะห์ผล เพื่อเสนอแนวทางในการเลือกใชว้สัดุ
การควบคุมอุณหภูมิความช้ืนภายในกล่องหรือหีบห่อเพื่อการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ามนั 
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บทที ่4 

ผลการทดลอง 

 

 ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล การบนัทึกอุณหภูมิ
และความช้ืนสัมพทัธ์ภายในและภายนอกหีบห่อบรรจุภณัฑ์ชนิดต่าง ๆ ท่ีได้จากการศึกษา เพื่อ
คดัเลือกบรรจุภณัฑ์ท่ีช่วยให้ค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อหรือบรรจุภณัฑ์ท่ีคงท่ี
มากท่ีสุด  
 4.1 การเตรียมการ เน่ืองจากภาพเขียนสีน ้ามนัท่ีท ามาทดลองไม่ไดอ้ยูใ่นกรอบ จึงตอ้ง

ปกป้องพื้นผวิของภาพเขียนสีน ้ามนั ไม่ใหส้ัมผสักบัวสัดุท่ีน ามาใชใ้นการทดลองโดยจดัท ากรอบ

เสริมรอบ ๆ ภาพเขียนสีน ้ามนัใหมี้ความสูงเหนือผวิหนา้ของภาพประมาณ 3 น้ิว จากนั้นห่อ

ภาพเขียนสีน ้ามนัทุกช้ินดว้ยกระดาษไร้กรดชั้นหน่ึงก่อนท่ีจะห่อดว้ยวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีคดัเลือกมาท าการ

ทดลอง 

 4.2 ผูศึ้กษาแบ่งการวเิคราะห์ผลการศึกษาสภาพแวดลอ้มภายในบรรจุภณัฑเ์ปรียบเทียบกบั

สภาพแวดลอ้มภายนอกบรรจุภณัฑใ์นรถกระบะท่ีอยูก่ลางแจง้ จากเคร่ืองบนัทึกอุณหภูมิและ

ความช้ืนสัมพทัธ์ในเวลาเดียวกนัเป็นเวลา 24 ชัว่โมงอยา่งต่อเน่ือง 

 ภาพเขียนสีน ้ามนัท่ีท าการทดลอง 
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ภาพท่ี 51 ภาพเขียนสีน า้มนัท่ีท าการทดลอง 
)ถ่ายโดยผูศึ้กษา เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2563( 

  

 

4.2.1 ภาพเขียนสีน ้ ามนัห่อหุ้มดว้ยกระดาษไร้กรดสองชั้น ท าการท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิ
และความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ในฤดูร้อน ตั้งแต่เวลา 20.30 น. วนัท่ี 1 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. วนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบวา่ ค่าอุณหภูมิภายในหีบห่อ 
)กราฟสีเขียว( สูงสุด 30 °C ต ่าสุด 25 °C และความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ )กราฟสีม่วง( สูงสุด 
86 % ต ่าสุด 79 %  
 ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้ าเงิน( สูงสุด 35 °C ต ่าสุด 30 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 89 % ต ่าสุด 59 % 
 กราฟในภาพ ท่ี 54 แสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือห่อภาพเขียนสีน ้ามนัดว้ยกระดาษไร้กรดสองชั้น ค่า
อุณหภูมิภายในหีบห่อมีค่าต ่ากวา่อุณหภูมิภายนอกเล็กนอ้ย และมีค่าค่อนขา้งคงท่ี  แต่ข้ึนลงตามค่า
อุณหภูมิภายนอกบา้ง  ส่วนค่าความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ สูงกวา่ค่าความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอก
หีบห่อ แต่คงท่ีกวา่ความช้ืนภายนอกมาก   
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ภาพท่ี 52 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ ห่อหุ้มด้วยกระดาษ 

ไร้กรดสองชั้น ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูร้อน 
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 4.2.2 ภาพเขียนสีน ้ ามนัห่อหุ้มดว้ยกระดาษไร้กรดสองชั้น ท าการท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิ
และความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ในฤดูฝน ตั้งแต่เวลา 20.30 น. วนัท่ี 13 
ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. วนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พบวา่ ค่าอุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสี
เขียว( สูงสุด 30 °C ต ่าสุด 25 °C และความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ )กราฟสีม่วง( สูงสุด 85 % 
ต ่าสุด 79 %  
 ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้ าเงิน( สูงสุด 35 °C ต ่าสุด 30 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 89 % ต ่าสุด 59 % 
 กราฟในภาพท่ี 55 แสดงให้เห็นวา่ค่าอุณหภูมิภายในและภายนอกหีบห่อมีค่าใกลเ้คียงกนั
ในขณะท่ีค่าความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อมีค่าคงท่ีกว่าความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ ไม่ผนั
ผวนไปตามค่าความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอก  แต่มีค่าค่อนขา้งสูง คือ ประมาณ 80 % เพราะฉะนั้นการ
ห่อดว้ยกระดาษไร้กรดสองชั้น ไม่สามารถช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในหีบห่อให้ลดลงและคงท่ีได ้
และไม่สามารถลดความช้ืนสัมพทัธ์ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมต่อภาพเขียนสีน ้ ามนัได ้แมว้า่จะช่วย
ใหค้วามช้ืนสัมพทัธ์มีระดบัคงท่ี )แต่ค่อนขา้งสูง(  
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ภาพท่ี 53 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ 
ท่ีใชก้ระดาษไร้กรดสองชั้น ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูฝน 

 

 



  82 

4.2.3 ภาพเขียนสีน ้ ามนัห่อหุ้มดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบักระดาษลูกฟูกสองชั้น 
ท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ในฤดูร้อน ตั้งแต่
เวลา 20.30 น. วนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. วนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่า
อุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 27 °C ต ่าสุด 32 °C และความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ 
)กราฟสีม่วง( สูงสุด 83 % ต ่าสุด 74 %  

ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้ าเงิน( สูงสุด 32 °C ต ่าสุด 27 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 83 % ต ่าสุด 74 %  
 กราฟในภาพท่ี 56 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในหีบห่อท่ีท าด้วยกระดาษไร้กรดและ
กระดาษลูกฟูก มีค่าใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ บางช่วงต ่ากวา่เล็กน้อย ส่วนค่าความช้ืน
สัมพทัธ์ภายในหีบห่อค่อนขา้งคงท่ีกว่า ความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ แต่มีค่าค่อนขา้งสูงกว่า
ความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีเหมาะสมต่อภาพเขียนสีน ้ามนั  
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ภาพท่ี  54  แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ  

ท่ีห่อหุม้ดว้ย กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบักระดาษลูกฟูกสองชั้น 
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ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูร้อน 

4.2.4 ภาพเขียนสีน ้ามนัห่อหุ้มดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบักระดาษลูกฟูกสองชั้น 
ท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ในฤดูฝน ตั้งแต่
เวลา 20.30 น. วนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. วนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พบวา่ ค่า
อุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 32 °C ต ่าสุด 28 °C และความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ 
)กราฟสีม่วง( สูงสุด 74 % ต ่าสุด 83 % 

ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้าเงิน( สูงสุด 31 °C ต ่าสุด 27 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 84 % ต ่าสุด 64 % 
 กราฟในภาพท่ี 57 แสดงใหเ้ห็นวา่อุณหภูมิภายในและภายนอกหีบห่อมีค่าใกลเ้คียงกนัมาก 
ส่วนความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อมีค่าคงท่ีมากกวา่ความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ แต่มีค่าสูง
กวา่ค่าความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีเหมาะสมต่อภาพเขียนสีน ้ามนั  
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ภาพท่ี  55  แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ 

 ท่ีห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบักระดาษลูกฟูกสองชั้น ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ี
ไม่มีหลงัคา ในฤดูฝน 
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4.2.5 ภาพเขียนสีน ้ามนัห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัพลาสติกกนักระแทกท่ีมี
ฟองอากาศขนาดเล็กหน่ึงชั้ น ท าการบันทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ทุก ๆ 30 นาที
ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ในฤดูร้อน ตั้งแต่เวลา 21.30 น. วนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 21.00 น. 
วนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบวา่ ค่าอุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 28 °C ต ่าสุด 25 
°C และความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ )กราฟสีม่วง( สูงสุด 79 % ต ่าสุด 75 %  

ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้ าเงิน( สูงสุด 36 °C ต ่าสุด 30 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 84 % ต ่าสุด 47 %  
 กราฟในภาพท่ี 58 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในหีบห่อท่ีท าด้วยกระดาษไร้กรดและ
พลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดเล็ก มีค่าต ่ากวา่และคงท่ีกวา่อุณหภูมิภายนอกหีบห่อ 
ส่วนค่าความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อคงท่ีกวา่ความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ  แต่มีค่าค่อนขา้งสูง
กวา่ค่าความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีเหมาะสมต่อภาพเขียนสีน ้ามนั   
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ภาพท่ี  56  แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ ท่ีห่อหุ้มด้วย 

กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัพลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดเล็กหน่ึงชั้น  
ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูร้อน 
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4.2.6 ภาพเขียนสีน ้ามนัห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัพลาสติกกนักระแทกท่ีมี
ฟองอากาศขนาดเล็กหน่ึงชั้ น ท าการบันทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ทุก ๆ 30 นาที
ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ในฤดูฝน ตั้งแต่เวลา 21.30 น. วนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 21.00 น. วนัท่ี 
17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พบวา่ ค่าอุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 28 °C ต ่าสุด 25 °C และ
ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ )กราฟสีม่วง( สูงสุด 80 % ต ่าสุด 79 % 
  ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้ าเงิน( สูงสุด 27 °C ต ่ าสุด 25 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 100 % ต ่าสุด 72 %  
 กราฟในภาพท่ี 59 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในหีบห่อท่ีท าด้วยกระดาษไร้กรดและ
พลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดเล็ก มีค่าใกล้เคียงกนัอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ ส่วนค่า
ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อคงท่ีกวา่ความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ แต่มีค่าค่อนขา้งสูงกวา่ค่า
ความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีเหมาะสมต่อภาพเขียนสีน ้ามนั  
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ภาพท่ี  57  แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ ท่ีห่อหุ้มด้วย 

กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัพลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดเล็กหน่ึงชั้น   
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ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะ ในฤดูฝน 

 
4.2.7 ภาพเขียนสีน ้ ามนัห่อหุ้มดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัพลาสติกกนักระแทกท่ีมี

ฟองอากาศขนาดใหญ่หน่ึงชั้ น ท าการบันทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ทุก ๆ 30 นาที
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ในฤดูร้อน ตั้งแต่เวลา 21.30 น. วนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 21.00 น. 
วนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบวา่ ค่าอุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 25 °C ต ่าสุด 24 
°C และความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ )กราฟสีม่วง( สูงสุด 80 % ต ่าสุด 76 % 
 ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้ าเงิน( สูงสุด 37 °C ต ่ าสุด 21 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 84 % ต ่าสุด 50 % 
  กราฟในภาพท่ี 60 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในหีบห่อมีค่าต ่ากว่าอุณหภูมิ
ภายนอกหีบห่ออยา่งเห็นไดช้ดั ส่วนค่าความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อค่อนขา้งคงท่ี แต่มีค่าสูงกว่า
ความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีเหมาะสมต่อภาพเขียนสีน ้ามนั  
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ภาพท่ี 58 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ  

ท่ีห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัพลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดใหญ่ 
หน่ึงชั้น  ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูร้อน 
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4.2.8 ภาพเขียนสีน ้ามนัห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัพลาสติกกนักระแทกท่ีมี

ฟองอากาศขนาดใหญ่ ท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 
ชัว่โมง ในฤดูฝน ตั้งแต่เวลา 21.30 น. วนัท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 21.00 น. วนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 
2563 พบว่า ค่าอุณหภูมิภายในหีบห่บ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 26 °C ต ่าสุด 24 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายในหีบห่อ )กราฟสีม่วง( สูงสุด 80 % ต ่าสุด 79 %  
 ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้ าเงิน( สูงสุด 25 °C ต ่ าสุด 24 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 98 % ต ่าสุด 94 %  
 กราฟในภาพท่ี 61 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในหีบห่อมีค่าไม่แตกต่างจากอุณหภูมิ
ภายนอกหีบห่อ ส่วนความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อมีค่าคงท่ีและต ่ากวา่ความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอก
หีบห่ออยา่งเห็นไดช้ดั  
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ภาพท่ี 59 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อท่ีห่อหุ้มด้วย 

 กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัพลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดใหญ่   
ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูฝน 
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4.2.9 ภาพเขียนสีน ้ ามนัห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลีสไตรีนหน่ึงชั้น 
ท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ในฤดูร้อน ตั้งแต่
เวลา 21.30 น. วนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. วนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่า
อุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 28 °C ต ่าสุด 24 °C และความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ 
)กราฟสีม่วง( สูงสุด 80 % ต ่าสุด 79 % 

ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้ าเงิน( สูงสุด 37 °C ต ่าสุด 30 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 84 % ต ่าสุด 47 %  
 กราฟในภาพท่ี 62 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในหีบห่อมีค่าต ่ากว่าและค่อนขา้งคงท่ีกว่า
อุณหภูมิภายนอกหีบห่อ ส่วนความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อมีค่าคงท่ีกวา่ความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอก
หีบห่อ แต่มีค่าสูงกวา่ความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีเหมาะสมต่อภาพเขียนสีน ้ามนั  
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ภาพท่ี 60 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ 

 ท่ีห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลีสไตรีนหน่ึงชั้น  
ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูร้อน 
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4.2.10 ภาพเขียนสีน ้ ามนัห่อหุ้มดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลีสไตรีนหน่ึง
ชั้น ท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ในฤดูฝน 
ตั้งแต่เวลา 20.30 น. วนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. วนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  พบวา่ ค่า
อุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 28 °C ต ่าสุด 25 °C และความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ 
)กราฟสีม่วง( สูงสุด 82 % ต ่าสุด 80 %  

ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้ าเงิน( สูงสุด 30 °C ต ่าสุด 24 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 100 % ต ่าสุด 81 %  
 กราฟในภาพท่ี 63 แสดงให้เห็นวา่อุณหภูมิภายในหีบห่อมีค่าสูงกวา่กบัอุณหภูมิภายนอก
หีบห่อปานกลาง ส่วนความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อมีค่าคงท่ีกวา่ความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ 
แต่มีค่าความช้ืนสัมพทัธ์สูงกวา่ค่าท่ีเหมาะสมต่อภาพเขียนสีน ้ามนั  
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ภาพท่ี 61 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ  

ท่ีห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลีสไตรีนหน่ึงชั้น 
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ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูฝน 

4.2.11 ภาพเขียนสีน ้ ามนัห่อหุ้มดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัพอลีเอทธีลีนสีด าหน่ึง
ชั้น ท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ในฤดูร้อน 
ตั้งแต่เวลา 00.00 น. วนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 22.30 น. วนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
พบว่า ค่าอุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 27 °C ต ่าสุด 24 °C และความช้ืนสัมพทัธ์
ภายในหีบห่อ )กราฟสีม่วง( สูงสุด 81 % ต ่าสุด 79 %  
 ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้ าเงิน( สูงสุด 37 °C ต ่าสุด 30 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 84 % ต ่าสุด 47 % 
 กราฟในภาพท่ี 64 แสดงใหเ้ห็นวา่อุณหภูมิภายในหีบห่อมีค่าต ่ากวา่อุณหภูมิภายนอกแต่ไม่
คงท่ี มีการผนัผวนไปตามอุณหภูมิภายนอก ส่วนความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อมีค่าคงท่ีตลอดเวลา 
ในขณะท่ีภายนอกหีบห่อความช้ืนสัมพทัธ์ผนัผวนมาก แต่ค่าความช้ืนสัมพทัธ์มีค่าสูงกว่าค่าท่ี
เหมาะสมต่อภาพเขียนสีน ้ามนั  
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ภาพท่ี 62 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ  

ท่ีห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัพอลีเอทธีลีนสีด าหน่ึงชั้น 
ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูร้อน 
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4.2.12 ภาพเขียนสีน ้ามนัห่อหุม้ดว้ยห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัพอลีเอทธี
ลีนสีด าหน่ึงชั้น ท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่โมง 
ในฤดูฝนตั้งแต่เวลา 00.30 น. วนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 22.30 น. วนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
พบวา่ ค่าอุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 34 °C ต ่าสุด 25 °C และความช้ืนสัมพทัธ์
ภายในหีบห่อ )กราฟสีม่วง( สูงสุด 80 % ต ่าสุด 77 %   
 ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้าเงิน( สูงสุด 35 °C ต ่าสุด 24 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 89 % ต ่าสุด 52 %  
กราฟในภาพท่ี 65 แสดงใหเ้ห็นวา่อุณหภูมิภายในหีบห่อมีค่าใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิกบัภายนอกหีบ
ห่อและแปรผนัไปตามอุณหภูมิภายนอก ส่วนความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อมีค่าคงท่ีกวา่ความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ แต่มีค่าค่อนขา้งสูง  
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ภาพท่ี 63 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ 
ท่ีห่อหุม้ดว้ยห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัพอลีเอทธีลีนสีด าหน่ึงชั้น 

ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูฝน 
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4.2.13 ภาพเขียนสีน ้ามนัห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลีเอทธีลีนหน่ึง
ชั้น ท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ในฤดูร้อน 
ตั้งแต่เวลา 21.30 น. วนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. วนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบวา่ 
ค่าอุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 28 °C ต ่าสุด 24 °C และความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบ
ห่อ )กราฟสีม่วง( สูงสุด 81 % ต ่าสุด 79 %  
 ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้าเงิน( สูงสุด 37 °C ต ่าสุด 30 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 84 % ต ่าสุด 47 %  

 
กราฟในภาพท่ี 66 แสดงใหเ้ห็นวา่อุณหภูมิภายในหีบห่อมีค่าต ่ากวา่และคงท่ีกวา่อุณหภูมิ

ภายนอกหีบห่อ เน่ืองจากมีฟองอากาศขนาดเล็ก ๆ จ านวนมากเกาะต่อกนัแน่นหนา และฟองอากาศ
จะท าหนา้ท่ีป้องกนัไม่ใหก้ารโอนถ่ายความร้อนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ส่วนความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบ
ห่อมีค่าคงท่ีกวา่ความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ แต่มีค่าสูงกวา่ค่าท่ีเหมาะสมต่อภาพเขียนสีน ้ามนั  
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ภาพท่ี 64 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ ท่ีห่อหุ้มด้วย 

กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลิเอทธีลีนหน่ึงชั้น 
ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูร้อน 
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4.2.14 ภาพเขียนสีน ้ ามนัห่อหุ้มดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลีเอทธีลีนหน่ึง
ชั้น ท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ในฤดูฝน 
ตั้งแต่เวลา 21.30 น. วนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 21.00 น. วนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พบวา่ ค่า
อุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 27 °C ต ่าสุด 24 °C และความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ 
)กราฟสีม่วง( สูงสุด 81 % ต ่าสุด 79 %  
 ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้ าเงิน( สูงสุด 27 °C ต ่าสุด 24 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 95 % ต ่าสุด 88 %  
กราฟในภาพท่ี 67 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในหีบห่อไม่แตกต่างจากอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ
ภายนอกหีบห่อ ส่วนความช้ืนสัมพทัธ์มีค่าคงท่ีมากกว่าความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอก แต่ค่าความช้ืน
สัมพทัธ์สูงกวา่คงท่ีเหมาะสมต่อภาพเขียนสีน ้ามนั  
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ภาพท่ี 65 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ  

ท่ีห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลิเอทธีลีน 
ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูฝน 
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4.2.15 ภาพเขียนสีน ้ามนัห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัไทเวคหน่ึงชั้น ท าการ
บนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ในฤดูร้อน ตั้งแต่เวลา 
20.30 น. วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. วนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบวา่ ค่า
อุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 30 °C ต ่าสุด 26 °C และความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ
)กราฟสีม่วง( สูงสุด 87 % ต ่าสุด 72 %  
 ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้าเงิน( สูงสุด 37 °C ต ่าสุด 28 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 84 % ต ่าสุด 53 %  

กราฟในภาพท่ี 68 แสดงใหเ้ห็นวา่อุณหภูมิภายในหีบห่อมีค่าต ่ากวา่และคงท่ีอุณหภูมิ
ภายนอกเล็กนอ้ย ส่วนความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อไม่คงท่ี แต่ผนัผวนนอ้ยกวา่ความช้ืนสัมพทัธ์
ภายนอกหีบห่อ  
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ภาพท่ี 66 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ  

ท่ีห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัไทเวคหน่ึงชั้น 
ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูร้อน 
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4.2.16 ภาพเขียนสีน ้ามนัห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัไทเวคหน่ึงชั้น ท าการ
บนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ในฤดูฝน ตั้งแต่เวลา 
20.30 น. วนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. วนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พบวา่ ค่าอุณหภูมิ
ภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 30 °C ต ่าสุด 26 °C และความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ )กราฟสี
ม่วง( สูงสุด 80 % ต ่าสุด 72 %  

ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้าเงิน( สูงสุด 30 °C ต ่าสุด 26 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 87 % ต ่าสุด 72 %  

กราฟในภาพท่ี 69 แสดงใหเ้ห็นวา่อุณหภูมิภายในหีบห่อมีค่าใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิภายนอก 
เช่นเดียวกบัค่าความช้ืนสัมพทัธ์  
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ภาพท่ี 67 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ  

ท่ีท าดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัไทเวคหน่ึงชั้น  
ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูฝน 
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4.2.17 ภาพเขียนสีน ้ามนัห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมดว้ยถุงซิปล็อคสุญญากาศ
หน่ึงชั้น ท่ีท าจากพอลีเอทธีลีนขา้งนอก ท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 
นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่โมงในฤดูร้อน ตั้งแต่เวลา 20.30 น. วนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 
น. วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบวา่ ค่าอุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 33 °C 
ต ่าสุด 24 °C และความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ )กราฟสีม่วง( สูงสุด 73 % ต ่าสุด 69 %  
 ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้าเงิน( สูงสุด 37 °C ต ่าสุด 31 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 84 % ต ่าสุด 47 %  

กราฟในภาพท่ี 70 แสดงใหเ้ห็นวา่อุณหภูมิภายในหีบห่อมีค่าต ่ากวา่อุณหภูมิภายนอก และ
ไม่คงท่ีแปรผนัไปตามอุณหภูมิภายนอก ส่วนความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อมีค่าค่อนขา้งคงท่ี 
ในขณะท่ีความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อผนัผวนอยา่งมาก และค่าความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ 
อยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ค่าท่ีแนะน าส าหรับการจดัเก็บภาพเขียนสีน ้ามนัเล็กนอ้ย  
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ภาพท่ี 68 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ 

 ท่ีห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมดว้ยถุงซิปล็อคสุญญากาศ 
ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูร้อน 
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4.2.18 ภาพเขียนสีน ้ามนัห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัถุงซิปล็อคสุญญากาศท่ี
ท าจากพอลีเอทธีลีนขา้งนอก ท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาที
ตลอดเวลา 24 ชัว่โมงในฤดูฝน ตั้งแต่เวลา 20.30 น. วนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. ถึง 
วนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พบวา่ ค่าอุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 34 °C ต ่าสุด 24 
°C และความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ )กราฟสีม่วง( สูงสุด 73 % ต ่าสุด 67 %  

ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้าเงิน( สูงสุด 35 °C ต ่าสุด 26 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 79 % ต ่าสุด 41 %  

กราฟในภาพท่ี 71 แสดงใหเ้ห็นวา่อุณหภูมิภายในหีบห่อมีค่าต ่ากวา่อุณหภูมิภายนอกหีบ
ห่อเพียงเล็กนอ้ย และแปรผนัไปตามอุณหภูมิภายนอก ส่วนความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อมีค่าคงท่ี 
ในขณะท่ีความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อผนัผวนอยา่งมาก และค่าความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ
มีค่าสูงกวา่ค่าท่ีแนะน าส าหรับภาพเขียนสีน ้ามนัเพียงเล็กนอ้ย  
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ภาพท่ี 69 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ  

ท่ีห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัถุงซิปล็อคสุญญากาศ 
ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูฝน 
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4.2.19 ภาพเขียนสีน ้ามนัห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดร่วมหน่ึงชั้นกบัพลาสติกลูกฟูกหน่ึงชั้น 
ท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ในฤดูร้อน ตั้งแต่
เวลา 20.30 น. วนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบวา่ ค่า
อุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 30 °C ต ่าสุด 27 °C และความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ
)กราฟสีม่วง( สูงสุด 81 % ต ่าสุด 76 %  

ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้าเงิน( สูงสุด 37 °C ต ่าสุด 30 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 84 % ต ่าสุด 50 %  

กราฟในภาพท่ี 72 แสดงใหเ้ห็นวา่อุณหภูมิภายในหีบห่อมีค่าต ่ากวา่และคงท่ีกวา่อุณหภูมิ
ภายนอกหีบห่อ และผนัผวนตามอุณหภูมิภายนอกเพียงเล็กนอ้ย ส่วนค่าความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบ
ห่อมีค่าคงท่ีในขณะท่ีความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อมีความผนัผวนอยา่งมาก แต่ระดบัความช้ืน
สัมพทัธ์มีค่าภายในหีบห่อสูงกวา่ค่าท่ีเหมาะสมต่อภาพเขียนสีน ้ามนั  
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ภาพท่ี 70 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ  

ท่ีห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัพลาสติกลูกฟูกหน่ึงชั้น 
ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูร้อน 
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4.2.20 ภาพเขียนสีน ้ามนัห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัพลาสติกลูกฟูกหน่ึงชั้น 
ท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ในฤดูฝน ตั้งแต่
เวลา 20.30 น.วนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. วนัท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พบวา่ ค่าอุณหภูมิ
ภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 30 °C ต ่าสุด 27 °C และความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ )กราฟสี
ม่วง( สูงสุด 81 % ต ่าสุด 77 %  

ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้าเงิน( สูงสุด 31 °C ต ่าสุด 27 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 91 % ต ่าสุด 74 %  

กราฟในภาพท่ี 73 แสดงใหเ้ห็นวา่อุณหภูมิภายในและภายนอกหีบห่อมีค่าใกลเ้คียงกนั 
ส่วนความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อมีค่าคงท่ีและต ่ากวา่ความช้ืนภายนอกหีบห่อ  แต่มีค่าค่อนขา้ง
สูงกวา่ค่าท่ีเหมาะสมต่อภาพเขียนสีน ้ามนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  120 

 
ภาพท่ี 71 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ  

ท่ีห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัพลาสติกลูกฟูกหน่ึงชั้น 
ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูฝน 
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4.2.21 ภาพเขียนสีน ้ามนัห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัอลูมิเนียมฟอยลห่์ออาหารหน่ึง
ชั้น ท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ในฤดูร้อน 
22.30 น. วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 22.00 น. วนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบวา่ ค่า
อุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 31 °C ต ่าสุด 24 °C และความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ
)กราฟสีม่วง( สูงสุด 82 % ต ่าสุด 79 %  
 ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้าเงิน( สูงสุด 32 °C ต ่าสุด 26 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 89 % ต ่าสุด 66 %  
 กราฟในภาพท่ี 74  อุณหภูมิภายในหีบห่อช่วงกลางคืนมีค่าสูงกวา่อุณภูมิภายนอกหีบห่อ  
เน่ืองจากอลูมิเนียมฟอยลก์กัเก็บความร้อนไวภ้ายใน  แสดงใหเ้ห็นวา่อุณหภูมิภายในหีบห่อมีค่า
ค่อนขา้งคงท่ี บางช่วงเวลามีค่าต ่ากวา่อุณหภูมิภายนอก และบางช่วงเวลามีค่าสูงกวา่อุณหภูมิ
ภายนอก ส่วนความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อมีค่าคงท่ีในขณะท่ีความช้ืนภายนอกหีบห่อมีความผนั
ผวนตลอดเวลา แต่ค่าความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อมีค่าสูงกวา่ค่าท่ีเหมาะสมต่อภาพเขียนสีน ้ามนั
เพียงเล็กนอ้ย  
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ภาพท่ี 72 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ  

ท่ีห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัอลูมิเนียมฟอยลห่์ออาหารหน่ึงชั้น 
ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูร้อน 
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4.2.22 ภาพเขียนสีน ้ามนัห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัอลูมิเนียมฟอยลห่์อ
อาหารหน่ึงชั้น ท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่โมง 
ในฤดูฝน ตั้งแต่เวลา 22.30 น.วนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 22.00 น. วนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
พบวา่ ค่าอุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 31 °C ต ่าสุด 24 °C และความช้ืนสัมพทัธ์
ภายในหีบห่อ)กราฟสีม่วง( สูงสุด 83 % ต ่าสุด 79 %  
 ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้าเงิน( สูงสุด 32 °C ต ่าสุด 26 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 89 % ต ่าสุด 66 %  
 กราฟในภาพท่ี 75 แสดงใหเ้ห็นวา่อุณหภูมิภายในหีบห่อมีค่าค่อนขา้งคงท่ี ไม่ค่อยแปรผนั
ไปตามอุณหภูมิภายนอก ส่วนความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อมีค่าค่อนขา้งคงท่ี ในขณะท่ีความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกผนัผวนเป็นส่วนใหญ่  ค่าความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อมีค่าเกือบเหมาะสมต่อ
ภาพเขียนสีน ้ามนัยงัสูงกวา่ค่าท่ีเหมาะสมอยูอี่กเล็กนอ้ย  หากเพิ่มวสัดุท่ีมีคุณสมบติั  ดูดความช้ืนไว้
ภายในหีบห่อ  และช่วยลดความช้ืนลงได ้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  124 

 
  
 
ภาพท่ี 73 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ  

ท่ีห่อหุ่มดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัอลูมิเนียมฟอยลห่์ออาหารหน่ึงชั้น 
ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูฝน 
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4.2.23 ภาพเขียนสีน ้ ามนัห่อหุ้มดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลีเอทธีลีนหน่ึง
ชั้น และอลูมิเนียมฟอยล์หน่ึงชั้น ท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาที
ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ในฤดูร้อน ตั้งแต่เวลา 22.30 น. วนัท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 22.00 น. 
วนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่าอุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 31 °C ต ่าสุด 
27 °C และความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ )กราฟสีม่วง( สูงสุด 69 % ต ่าสุด 65 %  
 ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้ าเงิน( สูงสุด 32 °C ต ่ าสุด 25 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 89 % ต ่าสุด 66 %  
 กราฟในภาพท่ี 76 แสดงให้เห็นวา่อุณหภูมิภายในหีบห่อมีค่าเกือบคงท่ี บางช่วงมีค่าต ่ากวา่
อุณหภูมิภายนอก และบางช่วงมีค่าสูงกวา่  แสดงวา่โฟมพอลีเอทธีลีนกกัเก็บความร้อนไวภ้ายในหีบ
ห่อ  ส่วนค่าความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อมีค่าต ่ากว่าความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกและเกือบคงท่ี
ตลอดเวลาท่ีท าการวดั ค่าความช้ืนสัมพทัธ์น้ี เกือบเหมาะสมต่อภาพเขียนสีน ้ามนั 
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ภาพท่ี 74 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ  

ท่ีห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลีเอทธีลีนหน่ึงชั้น  
และอลูมิเนียมฟอยลห์น่ึงชั้น ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูร้อน 
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4.2.24  ภาพเขียนสีน ้ามนัห่อหุ้มดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลีเอทธีลีนหน่ึง

ชั้น และอลูมิเนียมฟอยล์หน่ึงชั้น ท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาที
ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ในฤดูฝน ตั้งแต่เวลา 22.30 น.วนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 22.00 น. วนัท่ี 
21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พบวา่  

ค่าอุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 30 °C ต ่าสุด 26 °C และความช้ืนสัมพทัธ์
ภายในหีบห่อ )กราฟสีม่วง( สูงสุด 69 % ต ่าสุด  65 %  

กราฟในภาพท่ี 77 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิในหีบห่อมีค่าค่อนข้างคงท่ีกว่าอุณหภูมิ
ภายนอกหีบห่อเล็กน้อย ส่วนความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อมีค่าคงท่ีตลอดระยะเวลาท่ีท าการวดั 
ในขณะท่ีความช้ืนสัมพัทธ์ภายนอกมีค่าผนัผวน ระดับความช้ืนสัมพัทธ์ภายในหีบห่อเกือบ
เหมาะสมต่อการเก็บรักษาภาพเขียนสีน ้ามนั  แสดงวา่กระดาษและโฟมพอลีเอทธีลีนและอลูมิเนียม
ฟอยล์ช่วยควบคุมความช้ืนภายในหีบห่อไดดี้ กระดาษไร้กรด ตามดว้ยโฟมพอลีเอทธีลีน ท าหนา้ท่ี
ช่วยดูดซับความช้ืน ท าให้ความช้ืนสัมพทัธ์รอบ ๆ ภาพเขียนสีน ้ ามนัมีค่าลดลงและคงท่ี หากเพิ่ม
ปริมาณกระดาษในหีบห่อจะช่วยควบคุม  ความช้ืนรอบ ๆ ภาพเขียนสีน ้ามนัไดดี้ข้ึน  
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ภาพท่ี 75 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ  

ท่ีกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลีเอทธีลีนหน่ึงชั้น  
และอลูมิเนียมฟอยลห์น่ึงชั้น ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูฝน 
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4.2.25 ภาพเขียนสีน ้ามนัห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัผา้ขนสัตวผ์สมใย
สังเคราะห์สามชั้น ท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 
ชัว่โมง ในฤดูร้อน ตั้งแต่เวลา 21.30 น. วนัท่ี 21พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 21.00 น. วนัท่ี 22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบวา่ ค่าอุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 27 °C ต ่าสุด 25 °C 
และความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ )กราฟสีม่วง( สูงสุด 89 % ต ่าสุด 42 %  
ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้าเงิน( สูงสุด 37 °C ต ่าสุด 28 °C และความช้ืนสัมพทัธ์
ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 80 % ต ่าสุด 77 %  

กราฟในภาพท่ี 78 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในหีบห่อมีค่าคงท่ีและต ่ากว่าอุณหภูมิ
ภายนอกตลอดระยะเวลาท่ีท าการวดั ในขณะท่ีความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกมีค่าผนัผวนตลอดเวลา  แต่
ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อมีค่าคงท่ีและสูงกวา่ระดบัท่ีเหมาะสมต่อภาพเขียนสีน ้ ามนั แสดงวา่
กระดาษและผา้ขนสัตวผ์สมใยสังเคราะห์มีส่วนช่วยป้องกนัความร้อนไดดี้ปานกลาง และช่วยท าให้
ความช้ืนสัมพทัธ์คงท่ี  แต่ไม่สามารถลดความช้ืนลงมาให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมต่อภาพเขียนสี
น ้ามนัได ้
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ภาพท่ี 76 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ  

ท่ีห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัผา้ขนสัตวผ์สมใยสังเคราะห์สามชั้น 
ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูร้อน 
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4.2.26 ภาพเขียนสีน ้ ามันห่อหุ้มด้วยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกับผา้ขนสัตว์ผสมใย
สังเคราะห์สามชั้น ท าการบันทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 
ชัว่โมง ในฤดูฝน ตั้งแต่เวลา 21.30 น. วนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 21.00 น. วนัท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 
2563 พบว่า ค่าอุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 27 °C ต ่าสุด 25 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายในหีบห่อ )กราฟสีม่วง( สูงสุด 80 % ต ่าสุด 77 %  

ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้ าเงิน( สูงสุด 27 °C ต ่าสุด 25 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 100 % ต ่าสุด 72 %  

กราฟในภาพท่ี 79 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในหีบห่อมีค่าไม่แตกต่างจากอุณหภูมิ
ภายนอกหีบห่อ  ส่วนความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อมีค่าคงท่ีและต ่ากวา่ความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอก
หีบห่อตลอดระยะเวลาท่ีท าการวดั แต่ค่าความช้ืนสัมพทัธ์ค่อนข้างสูงกว่าความช้ืนสัมพทัธ์ท่ี
เหมาะสมส าหรับภาพเขียนสีน ้ ามนั แสดงว่ากระดาษและผา้ขนสัตวผ์สมใยสังเคราะห์ไม่ช่วยลด
อุณหภูมิภายในหีบเน่ืองจากผา้ขนสัตวผ์สมใยสังเคราะห์ช่วยกกัเก็บความร้อนภายในหีบห่อ แต่ช่วย
ใหค้วามช้ืนสัมพทัธ์คงท่ีและมีค่าลดลง ผา้ขนสัตวใ์ยสังเคราะห์ผสมสามารถกนักระแทกไดดี้  
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ภาพท่ี 77 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ  

ท่ีท าดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัผา้ขนสัตวผ์สมใยสังเคราะห์สามชั้น  
ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูฝน 
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4.2.27 ภาพเขียนสีน ้ ามนัห่อหุ้มดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัผา้พอลีเอสเทอร์หรือ
ผา้ส าลีสังเคราะห์เน้ือหนาสองชั้น ท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาที
ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ในฤดูร้อน ตั้งแต่เวลา 20.30 น.วนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. 
วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่าอุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 31 °C ต ่าสุด 
27 °C และความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ )กราฟสีม่วง( สูงสุด 82 % ต ่าสุด 73 %  

ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้ าเงิน( สูงสุด 35 °C ต ่ าสุด 27 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 80 % ต ่าสุด 47 %  

กราฟในภาพท่ี 80 แสดงให้เห็นวา่อุณหภูมิภายในหีบห่อมีค่าต ่ากวา่และคงท่ีกวา่อุณหภูมิ
ภายนอกเล็กน้อย ส่วนความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อมีค่าไม่คงท่ีและสูงกว่าค่าความช้ืนสัมพทัธ์
ภายนอกท่ีผนัผวนตลอดเวลา ค่าความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อมีค่าสูงกวา่ค่าความช้ืนสัมพทัธ์ท่ี
เหมาะสมต่อภาพเขียนสีน ้ ามนั ผา้พอลีเอสเทอร์ช่วยลดอุณหภูมิไดเ้ล็กน้อย  ไม่สามารถควบคุม
ความช้ืนสัมพทัธ์ใหค้งท่ี  และมีค่าลดลง ผา้พอลีเอสเทอร์สามารถกนักระแทกไดดี้  
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ภาพท่ี 78 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ  

ท่ีห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัผา้พอลิเอสเทอร์ 
หรือผา้ส าลีสังเคราะห์เน้ือหนาสองชั้น  ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูร้อน 
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4.2.28 ภาพเขียนสีน ้ ามนัห่อหุ้มดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัผา้พอลีเอสเทอร์หรือ
ผา้ส าลีสังเคราะห์เน้ือหนาสองชั้น ท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาที
ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ในฤดูฝน ตั้งแต่เวลา 20.30 น.วนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. วนัท่ี 
31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พบวา่ ค่าอุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 31 °C ต ่าสุด 27 °C และ
ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ)กราฟสีม่วง( สูงสุด 84 % ต ่าสุด 82 %  

ภายนอกหีบห่อค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้ าเงิน( สูงสุด 31 °C ต ่าสุด 26 °C และ
ความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 100 % ต ่าสุด 47 %  

กราฟในภาพท่ี 81 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในหีบห่อมีค่าค่อนขา้งคงท่ีกว่าอุณหภูมิ
ภายนอกหีบห่อ  ส่วนความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อมีค่าค่อนข้างคงท่ีกว่าความช้ืนสัมพัทธ์
ภายนอกท่ีผนัผวนตลอดเวลา แต่ค่าความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อมีค่าสูงกวา่ความช้ืนสัมพทัธ์ท่ี
เหมาะสมต่อภาพเขียนสีน ้ามนัเล็กนอ้ย ผา้พอลีเอสเทอร์สามารถกนักระแทกไดดี้ 
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ภาพท่ี 79 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ  

ท่ีห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัผา้พอลิเอสเทอร์ 
หรือผา้ส าลีสังเคราะห์เน้ือหนาสองชั้น ขา้งนอก   

ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูฝน 
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4.2.29 ภาพเขียนสีน ้ ามนัห่อหุ้มดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัผา้ฝ้ายเน้ือหนาสามชั้น 

ท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ในฤดูร้อน ตั้งแต่
เวลา 20.30 น.วนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. วนัท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบวา่ ค่า
อุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 31 °C ต ่าสุด 27 °C และความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ 
)กราฟสีม่วง( สูงสุด 69 % ต ่าสุด 67 %  

ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้ าเงิน( สูงสุด 33 °C ต ่าสุด 27 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 100 % ต ่าสุด 47 %  

กราฟในภาพท่ี 82 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในหีบห่อมีค่าค่อนข้างคงท่ี  บางช่วงมี
อุณหภูมิต ่ากว่าภายนอก บางช่วงมีอุณหภูมิสูงกว่า อุณหภูมิภายนอกเพียงเล็กน้อยและแปรผนัไป
ตามอุณหภูมิภายนอก ส่วนความช้ืนสัมพัทธ์ภายในหีบห่อมีค่าลดลงและค่อนข้างคงท่ีตลอด
ระยะเวลาท่ีท าการวดั ในขณะท่ีความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อผนัผวนอยา่งมากตลอดเวลา   
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ภาพท่ี  80  แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ  

ท่ีห่อหุม้ดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัผา้ฝ้ายเน้ือหนาสาม 
ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ยรถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูร้อน 
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4.2.30 ภาพเขียนสีน ้ ามนัห่อหุ้มดว้ยกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัผา้ฝ้ายเน้ือหนาหน่ึงชั้น 

ท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ในฤดูฝน ตั้งแต่
เวลา 20.30 น.วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. วนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 พบวา่ ค่า
อุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 31 °C ต ่าสุด 27 °C และความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ 
)กราฟสีม่วง( สูงสุด 69 % ต ่าสุด 67 %  

ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ )กราฟสีน ้ าเงิน( สูงสุด 26 °C ต ่าสุด 25 °C และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( สูงสุด 100 % ต ่าสุด 91 %  

กราฟในภาพท่ี 83 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิภายนอกเล็กน้อย
ค่อนขา้งคงท่ีและแประผนัตามค่าอุณหภูมิภายนอก ส่วนความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อมีค่าคงท่ี
และต ่ากวา่ความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อตลอดระยะเวลาท่ีท าการวดั ค่าความช้ืนสัมพทัธ์มีค่า
เหมาะสมต่อภาพเขียนสีน ้ามนั แสดงวา่กระดาษและผา้ฝ้ายเน้ือหนามีส่วนช่วยในการรักษาความช้ืน
สัมพทัธ์ภายในหีบห่อใหค้งท่ี  
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บทที ่5 

การวเิคราะห์ ผลการทดสอบ สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 
การวิเคราะห์ผลการทดลองบันทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ด้วย Dataloggers 

ภายในและภายนอกหีบห่อบรรจุภณัฑ์ ท่ีผูว้ิจยัคดัเลือกและออกแบบขณะวางไวท้า้ยรถกระบะท่ีไม่
มีหลงัคา ตวัอยา่งละ 24 ชัว่โมง ในฤดูร้อน )เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563( ในฤดูฝน )เดือนตุลาคม ถึง 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563( จ  านวน 15 ตวัอยา่ง ไดผ้ลดงัแสดงในตารางท่ี 4 และ ตารางท่ี 5 
5.1. การวเิคราะห์เปรียบเทียบคุณสมบัติและประสิทธิภาพของวสัดุทีใ่ช้เป็นหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ 

จากผลการทดสอบในบทท่ี 4 สามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์เปรียบเทียบคุณสมบติัและ
ประสิทธิภาพของวสัดุท่ีใชเ้ป็นหีบห่อ/บรรจุภณัฑท่ี์ไดท้ดสอบ โดยไดแ้สดงผลการวเิคราะห์ไวใ้น
ตารางท่ี 4 และ 5 ดา้นล่างน้ี  
 ตารางท่ี 4  
ตารางท่ี 4 
สรุปคุณสมบติัและประสิทธิภาพของวสัดุท่ีใชท้  าหีบห่อบรรจุภณัฑแ์ละทดสอบวสัดุแต่ละชนิดและ
จดัอนัดบัประสิทธิภาพของอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ภายใน )ในฤดูร้อน( 
 
ตารางท่ี 4: ตารางแสดงการเปรียบเทียบคุณสมบติัและประสิทธิภาพของวสัดุท่ีใชเ้ป็นบรรจุภณัฑท่ี์

ทดสอบ )ในฤดูร้อน( 

  ล าดบั
ท่ี 

วสัดุ 

คุณสมบติั 

ความสามารถในการลดอุณหภูมิและ/หรือ

ความช้ืนภายใน 

คุณสมบติัของวสัดุในการ

ควบคุมอุณหภูมิและ/

หรือความช้ืนภายในให้

คงท่ี 
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อุณหภูมิ
ภายใน
ต ่าสุด 
)˚C( 

การ
เปล่ียนแปลง
ของอุณหภูมิ
ภายนอก -
ภายใน )˚C) 

ความช้ืน 
สัมพทัธ์ 
ภายใน

ต ่าสุด )%( 

การ
เปล่ียนแปลง
ของความ 
ช้ืนสัมพทัธ์ 
ภายนอก – 
ภายใน )%( 

การผนัผวน
ของอุณหภูมิ 

)˚C) 

การผนัผวน
ของ

ความช้ืน
สัมพทัธ์

ภายใน )%( 

1. 
กระดาษ 
ไร้กรด 2 
ชั้น 

25 -7.6 79 -5.4 3.0 -4.1 

 

  ล าดบั
ท่ี 

วสัดุ 

คุณสมบติั 

ความสามารถในการลดอุณหภูมิและ/หรือ

ความช้ืนภายใน 

คุณสมบติัของวสัดุใน

การควบคุมอุณหภูมิ

และ/หรือความช้ืน

ภายในใหค้งท่ี 

อุณหภูมิ
ภายใน
ต ่าสุด 
)˚C( 

การ
เปล่ียนแปลง
ของอุณหภูมิ
ภายนอก -
ภายใน )˚C) 

ความช้ืน 
สัมพทัธ์ 
ภายใน
ต ่าสุด 
)%( 

การ
เปล่ียนแปลง
ของความ 
ช้ืนสัมพทัธ์ 
ภายนอก – 
ภายใน )%( 

การผนัผวน
ของอุณหภูมิ 

)˚C) 

การผนั
ผวนของ
ความช้ืน
สัมพทัธ์

ภายใน )%( 

2. 
 

แผน่กระดาษ
ลูกฟูก 

28 -4.8 74 -18.3 0.7 -1.3 

3. 

แผน่
พลาสติกกนั
กระแทกท่ีมี
ฟองอากาศ
ขนาดเล็ก 

25 -9.6 75 -8.0 0.7 3.7 
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4. 

แผน่
พลาสติกกนั
กระแทกท่ีมี
ฟองอากาศ
ขนาดใหญ่ 

34 -12.6 76 -13.0 1.0 3.0 

5. 
โฟมพอลี 
สไตรีน 

25 -8.8 80 -2.8 -1.2 -1.6 

6. 
แผน่พอลิ
เอทธีลีนอ
ยา่งหนาสีด า 

25 -4.8 77 -5.5 -1.2 -1.6 

7. 
โฟมพอลิ
เอทธีลีน 

25 -10.7 79 -3.6 3.3 -2.5 

8. ไทเวค 26 -9.4 73 -9.6 -0.6 4.6 

9. 
ถุงซิบล็อค
สุญญากาศ 

25 -9.4 67 -16.2 -1.0 -2.8 

10. 
พลาสติก
ลูกฟูก 

28 -4.8 74 -18.3 0.7 -1.3 

 

ล าดบัท่ี วสัดุ 

คุณสมบติั 

ความสามารถในการลดอุณหภูมิและ/หรือ

ความช้ืนภายใน  

คุณสมบติัของวสัดุใน

การควบคุมอุณหภูมิและ/

หรือความช้ืนภายในให้

คงท่ี  
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อุณหภูมิ
ภายใน
ต ่าสุด 
)˚C( 

การ
เปล่ียนแปลง
ของอุณหภูมิ
ภายนอก -
ภายใน )˚C) 

ความช้ืน 
สัมพทัธ์ 
ภายใน

ต ่าสุด )%( 

การ
เปล่ียนแปลง
ของความ 
ช้ืนสัมพทัธ์ 
ภายนอก – 
ภายใน )%( 

การผนัผวน
ของอุณหภูมิ 

)˚C) 

การผนั
ผวนของ
ความช้ืน
สัมพทัธ์

ภายใน )%( 

11. 

อลูมิเนียม

ฟอยลห่์อ

อาหาร 

27 -7.3 77 -4.0 3.0 -4.1 

12. 

โฟมพอลีเอท                   

ธีลีน และ

อลูมิเนียม

ฟอยล ์

27 -4.9 65 -23.1 -4.2 -1.6 

13. ผา้ขนสัตว ์ 25 -11.1 77 -9.2 -0.7 -3.7 

14. 
ผา้โพลีเอส

เทอร์เน้ือหนา 
26 -4.4 73 -6.2 -3.2 -2.5 

15. 
ผา้ฝ้ายเน้ือ

หนา 
27 -5.3 68 -32.2 2.8 1.9 

 

 

 

 

 

 

อนัดบัท่ี 1 อนัดบัท่ี 5 อนัดบัท่ี 2 

อณุหภมิูที่เหมาะสมส าหรับ

ภาพเขียนสีน า้มนัระหวา่ง 20-25 

˚C 

อนัดบัท่ี 3 อนัดบัท่ี 4 

ความชืน้ที่เกือบเหมาะสมส าหรับ

ภาพเขียนสีน า้มนัระหวา่ง 60-65 ˚C 
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ตารางท่ี 5 สรุปคุณสมบติัและประสิทธิภาพของวสัดุท่ีใชท้  าหีบห่อบรรจุภณัฑแ์ละทดสอบวสัดุแต่
ละชนิดและจดัอนัดบัประสิทธิภาพของอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ภายใน (ในฤดูฝน)  
ตารางท่ี 5: ตารางแสดงการเปรียบเทียบคุณสมบติัและประสิทธิภาพของวสัดุท่ีใชเ้ป็นบรรจุภณัฑท่ี์

ทดสอบ )ในฤดูฝน( 

ล าดบัท่ี วสัดุ 

คุณสมบติั 

ความสามารถในการลดอุณหภูมิและ/หรือ

ความช้ืนภายใน  

คุณสมบติัของวสัดุใน

การควบคุมอุณหภูมิและ/

หรือความช้ืนภายในให้

คงท่ี  

อุณหภูมิ
ภายใน
ต ่าสุด 
)˚C( 

การ
เปล่ียนแปลง
ของอุณหภูมิ
ภายนอก -
ภายใน )˚C) 

ความช้ืน 
สัมพทัธ์ 
ภายใน

ต ่าสุด )%( 

การ
เปล่ียนแปลง
ของความ 
ช้ืนสัมพทัธ์ 
ภายนอก – 
ภายใน )%( 

การผนัผวน
ของอุณหภูมิ 

)˚C) 

การผนั
ผวนของ
ความช้ืน
สัมพทัธ์

ภายใน )%( 

1. 
กระดาษ 

ไร้กรด 2 ชั้น 
24 -1.6 79 -7.6 3.0 -4.1 

2. 
 

แผน่กระดาษ
ลูกฟูก 

28 -1.4 73 -1.2 0.7 -1.3 

3. 

แผน่พลาสติก
กนักระแทกท่ี
มีฟองอากาศ
ขนาดเล็ก 

26 -0.3 73 -20.2 2.9 3.7 

4. 

แผน่พลาสติก
กนักระแทกท่ี
มีฟองอากาศ
ขนาดใหญ่ 

24 0.8 79 -15.1 1.0 0.2 
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5. 
โฟมพอลี 
สไตรีน 

25 -2.0 76 -19.4 -1.0 -4.8 

 

 

ล าดบัท่ี วสัดุ 

คุณสมบติั 

ความสามารถในการลดอุณหภูมิและ/หรือ

ความช้ืนภายใน  

คุณสมบติัของวสัดุใน

การควบคุมอุณหภูมิและ/

หรือความช้ืนภายในให้

คงท่ี  

อุณหภูมิ
ภายใน
ต ่าสุด 
)˚C( 

การ
เปล่ียนแปลง
ของอุณหภูมิ
ภายนอก -
ภายใน )˚C) 

ความช้ืน 
สัมพทัธ์ 
ภายใน

ต ่าสุด )%( 

การ
เปล่ียนแปลง
ของความ 
ช้ืนสัมพทัธ์ 
ภายนอก – 
ภายใน )%( 

การผนัผวน
ของอุณหภูมิ 

)˚C) 

การผนั
ผวนของ
ความช้ืน
สัมพทัธ์

ภายใน )%( 

6. 

แผน่พอลิ

เอทธีลีน 

อยา่งหนาสี

ด า 

25 -3.3 76 -11.5 1.2 -1.6 

7. 
โฟมพอลิ

เอทธีลีน 
25 -0.8 78 -14.5 3.3 -2.5 

8. ไทเวค 26 -0.5 72 -0.9 -0.6 4.6 

9. 
ถุงซิบล็อค

สุญญากาศ 
24 -2.1 66 -11.8 2.6 -2.8 
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10. 
พลาสติก

ลูกฟูก 
27 -3.7 76 -11.9 3.0 -4.1 

11. 

อลูมิเนียม

ฟอยลห่์อ

อาหาร 

27 -7.2 65 -11.1 -4.2 -1.6 

12. 

โฟมพอลี

เอทธีลีน และ

อลูมิเนียม

ฟอยล ์

24 -7.6 79.3 -12.5 -2.8 -2.1 

13. ผา้ขนสัตว ์ 25 -11.1 77.1 -9.2 0.7 -3.7 

14. 
ผา้โพลีเอส
เทอร์เน้ือหนา 

26 -4.5 73.3 -21.6 -3.2 -2.5 

15. 
ผา้ฝ้ายเน้ือ

หนา 
27 0.8 67.0 -32.3 2.8 1.9 

 
 
 
 

 
5.2. การสรุปประสิทธิภาพในการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนภายในของวัสดุที่ใช้เป็นหีบห่อ/
บรรจุภัณฑ์แต่ละชนิด  

จากตารางท่ี 4 และ 5 ในหัวข้อ 5.1. ด้านบน แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการควบคุม
อุณหภูมิและความช้ืนภายในของวสัดุท่ีน ามาใชเ้ป็นหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์แต่ละชนิด ดงัน้ี 

5.2.1. กระดาษไร้กรดสองชั้น ช่วยลดอุณหภูมิจากภายนอกเขา้สู่ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ ์
ระหวา่งการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนัไดสู้งสุดท่ี 7.6 ˚C ในฤดูร้อน และ 1.6 ˚C ในฤดูฝน 

อนัดบัท่ี 1 อนัดบัท่ี 2 อนัดบัท่ี 3 อนัดบัท่ี 4 อนัดบัท่ี 5 

อณุหภมิูที่เหมาะสมส าหรับ

ภาพเขียนสีน า้มนัระหวา่ง 20-25 

˚C 

ความชืน้ที่เกือบเหมาะสมส าหรับ

ภาพเขียนสีน า้มนัระหวา่ง 60-65 ˚C 
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ซ่ึงท าให้อุณหภูมิภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ มีค่าท่ีเหมาะสมท่ีนักอนุรักษ์แนะน าส าหรับการเก็บ
รักษาหรือระหว่างการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนัได้ในบางขณะ77 และช่วยลดความช้ืน
ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ จากความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกไดสู้งสุด 5.4 % ในฤดูร้อน และ 7.6 % ใน
ฤดูฝน แต่ก็ยงัไม่สามารถท าใหค้วามช้ืนภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ ์มีค่าท่ีเหมาะสมตามท่ีนกัอนุรักษ์
แนะน าได ้เพราะกระดาษไร้กรดท าให้ความช้ืนภายในมีค่าต ่าสุด 79 % ทั้ งในฤดูร้อนและฤดูฝน 
ในขณะท่ีความช้ืนภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ส าหรับภาพสีน ้ ามนัท่ีนกัอนุรักษแ์นะน าควรมีค่าท่ี 55-
60% 

กระดาษไร้กรดสามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงท่ีได้ไม่ดีนัก ทั้ งในฤดูร้อนและฤดูฝน 
เน่ืองจากยงัมีค่าอุณหภูมิท่ีผนัผวนสูงสุดท่ี 3 ˚C ซ่ึงมากกว่าการผนัผวนของอุณหภูมิภายในท่ีนัก
อนุรักษ์ยอมรับได้ท่ี ±2  ˚C 78 แต่ในขณะเดียวกนักระดาษไร้กรดสามารถควบคุมความช้ืนภายใน
หีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ให้คงท่ีไดดี้ เพราะเกิดความผนัผวนของความช้ืนภายในสูงสุดเพียง 4.1 % ทั้งใน
ฤดูร้อนและฤดูฝน ในขณะท่ีนักอนุรักษ์ยอมให้เกิดความผนัผวนของความช้ืนสัมพทัธ์ภายในได้
สูงสุดถึง 5%79 

5.2.2. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกับแผ่นกระดาษลูกฟูกสองชั้น ช่วยลดอุณหภูมิจาก
ภายนอกเขา้สู่ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ ระหวา่งการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนัไดสู้งสุดท่ี 
4.8 ˚C ในฤดูร้อน และ 1.4 ˚C ในฤดูฝน ซ่ึงท าให้อุณหภูมิภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ มีค่าอุณหภูมิ
เกือบเหมาะสมระหวา่งการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนั และช่วยลดความช้ืนภายในหีบห่อ/
บรรจุภณัฑ์ จากความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกไดสู้งสุด 18.3 % ในฤดูร้อน และ 1.2 % ในฤดูฝน แต่ก็ยงั
ไม่สามารถท าให้ความช้ืนสัมพัทธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ มีค่าท่ีเหมาะสม เพราะความช้ืน
สัมพทัธ์ภายในมีค่าต ่าสุดท่ี 74 % ในฤดูร้อน และ 73 % ในฤดูฝน กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบั
แผ่นกระดาษลูกฟูกสองชั้นสามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงท่ีได้ดีมาก ทั้ งในฤดูร้อนและฤดูฝน 
เน่ืองจากยงัมีค่าอุณหภูมิท่ีผนัผวนสูงสุดเพียงแค่ 0.7 ˚C และในขณะเดียวกันกระดาษไร้กรด

                                                           
77 ค่าอุณหภูมิท่ีเหมาะสมส าหรับภาพเขียนสีน ้ ามนัตอ้งไม่เกิน 20 - 25 ˚C 
จิราภรณ์ อรัณยะนาค, การดูแลรักษาวตัถุพพิธิภณัฑ์, )ปทุมธานี: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อินสตูดิโอ, 2557(, 

155 

78
 ค่าอุณหภูมิผนัผวนของภาพเขียนน ้ ามนัตอ้งไม่เกิน 2 ˚C  

จิราภรณ์ อรัณยะนาค, การดูแลรักษาวตัถุพพิธิภณัฑ์, )ปทุมธานี: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อินสตูดิโอ, 2557(, 155 
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สามารถควบคุมความช้ืนภายในหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ให้คงท่ีได้ดี เพราะเกิดความผนัผวนของ
ความช้ืนภายในสูงสุดเพียง 1.3 % ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน  

กระดาษไร้กรดร่วมกบัแผ่นกระดาษลูกฟูกสองชั้นสามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงท่ีได้ดี
มากทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน เน่ืองจากมีค่าอุณหภูมิท่ีผนัผวนสูงสุดเพียง 0.7 ˚C ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์การ
ผนัผวนของอุณหภูมิภายในท่ีนกัอนุรักษ์ยอมรับได้ และในขณะเดียวกนัสามารถควบคุมความช้ืน
สัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ให้คงท่ีไดดี้ เพราะเกิดความผนัผวนของความช้ืนสัมพทัธ์ภายใน
สูงสุดเพียง 1.3 % ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน ซ่ึงเป็นการผนัผวนของความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีอยูใ่นเกณฑ์ท่ี
นกัอนุรักษย์อมรับได ้

 
5.2.3. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัแผ่นพลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดเล็ก

หน่ึงชั้น ช่วยลดอุณหภูมิจากภายนอกเขา้สู่ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ ระหวา่งการเคล่ือนยา้ยขนส่ง
ภาพเขียนสีน ้ ามนั ไดสู้งสุดท่ี 9.6 ˚C ในฤดูร้อน และไดสู้งสุดท่ี 0.3 ˚C ในฤดูฝน ซ่ึงท าให้อุณหภูมิ
ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ ์มีค่าอุณหภูมิสูงกวา่ค่าท่ีเหมาะสมระหวา่งการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียน
สีน ้ ามนั และช่วยลดความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ จากความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกได้
สูงสุด 8.0 % ในฤดูร้อน และ 20.2 % ในฤดูฝน แต่ก็ยงัไม่สามารถท าให้ความช้ืนภายในหีบห่อ/
บรรจุภณัฑ์ มีค่าท่ีเหมาะสมส าหรับภาพเขียนสีน ้ ามนั เพราะความช้ืนสัมพทัธ์ภายในมีค่าต ่าสุด 75 
% ในฤดูร้อนและความช้ืนสัมพทัธ์ภายในต ่าสุดประมาณ 73 % ในฤดูฝน 

กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัแผน่พลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดเล็กหน่ึงชั้น 
สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงท่ีไดดี้มาก ในฤดูร้อน เน่ืองจากยงัมีค่าอุณหภูมิท่ีผนัผวนสูงสุดท่ี 0.7 
˚C แต่ในฤดูฝนไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิใหค้งท่ีได ้เน่ืองจากยงัมีค่าอุณหภูมิท่ีผนัผวนสูงสุดท่ี 2.9 
˚C แต่ในขณะเดียวกนัสามารถควบคุมความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ให้คงท่ีได้ปาน
กลาง ในฤดูร้อน เพราะเกิดความผนัผวนของความช้ืนภายใน 3.7 % ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน  

5.2.4. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นและแผน่พลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดใหญ่ ช่วย
ลดอุณหภูมิจากภายนอกเขา้สู่ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ ระหว่างการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสี
น ้ ามนั ไดสู้งสุดท่ี 12.6 ˚C ในฤดูร้อน และ 0.8 ˚C ในฤดูฝน ซ่ึงท าให้อุณหภูมิภายในหีบห่อ/บรรจุ
ภณัฑ ์ในฤดูร้อนมีค่าไม่เหมาะสม แต่ในฤดูฝนมีค่าเหมาะสมระหวา่งการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียน
สีน ้ามนั และช่วยลดความช้ืนภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ ์จากความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกไดสู้งสุด 13.0 
% ในฤดูร้อน และ 15.1 % ในฤดูฝน แต่ก็ยงัไม่สามารถท าให้ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุ
ภณัฑ์ มีค่าท่ีเหมาะสมส าหรับภาพเขียนสีน ้ ามนั เพราะความช้ืนสัมพทัธ์ภายในมีค่าต ่าสุด 76 % ใน
ฤดูร้อนและประมาณ  80 % ในฤดูฝน 
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กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัแผน่พลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดใหญ่หน่ึงชั้น 
สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงท่ีไดดี้ ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝนมีค่าอุณหภูมิท่ีผนัผวนสูงสุด 1.0 ˚C 
แต่ในขณะเดียวกนั สามารถควบคุมความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ให้คงท่ีไดป้านกลาง 
เพราะเกิดความผนัผวนของความช้ืนสัมพทัธ์ภายในสูงสุด 3.0 % ในฤดูร้อน และมีค่าความช้ืน
สัมพทัธ์สูงสุด 0.2 % ซ่ึงดีมากในฤดูฝน 

5.2.5. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้ นร่วมกับโฟมพอลีสไตรีนหน่ึงชั้ น ช่วยลดอุณหภูมิจาก
ภายนอกเขา้สู่ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ ระหวา่งการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนั ไดสู้งสุดท่ี 
8.8 ˚C ในฤดูร้อน และ2.0 ˚C ในฤดูฝน ซ่ึงท าให้อุณหภูมิภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ ในฤดูร้อนและ
ในฤดูฝนมีค่าเหมาะสมระหวา่งการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ามนั และช่วยลดความช้ืนสัมพทัธ์
ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ จากความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกไดสู้งสุด 2.8 % ในฤดูร้อน และ มีค่าสูงสุด 
19.4 % ในฤดูฝน แต่ก็ยงัไม่สามารถท าให้ความช้ืนสัมพัทธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ มีค่าท่ี
เหมาะสมส าหรับภาพเขียนสีน ้ ามนั เพราะความช้ืนสัมพทัธ์ภายในมีค่าต ่าสุด 80 % ในฤดูร้อน และ
ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในมีค่าต ่าสุด 76 % ในฤดูฝน ซ่ึงเกินกว่าค่าความช้ืนสัมพทัธ์ภายในท่ีนัก
อนุรักษย์อมรับได ้

กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลีสไตรีนหน่ึงชั้นสามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงท่ี
ไดดี้มาก มีค่าอุณหภูมิท่ีผนัผวนสูงสุด 1.2 ˚C ในฤดูร้อน และ 1.0 ˚C ในฤดูฝน แต่ในขณะเดียวกนั 
สามารถควบคุมความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑใ์หค้งท่ีไดดี้ เพราะเกิดความผนัผวนของ
ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในสูงสุด 1.6 % ในฤดูร้อน และ 4.8 % ในฤดูฝน 

5.2.6. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกับแผ่นพอลิเอทธีลีนอย่างหนาสีด าหน่ึงชั้น ช่วยลด
อุณหภูมิจากภายนอกเขา้สู่ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ ์ระหวา่งการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ามนั 
ไดสู้งสุดท่ี 4.8 ˚C ในฤดูร้อน และ 3.3 ˚C ในฤดูฝน ซ่ึงท าให้อุณหภูมิภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ ใน
ฤดูร้อนและในฤดูฝนมีค่าเหมาะสมระหว่างการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนั และช่วยลด
ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ จากความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกไดสู้งสุด 5.5 % ในฤดู
ร้อน และ 11.5 % ในฤดูฝน แต่ก็ยงัไม่สามารถท าให้ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ มี
ค่าท่ีเหมาะสมส าหรับภาพเขียนสีน ้ ามนั เพราะความช้ืนสัมพทัธ์ภายในมีค่าต ่าสุดถึง 77 % ในฤดู
ร้อน และ 76 % ในฤดูฝน 

กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัแผน่พอลิเอทธีลีนอย่างหนาสีด าหน่ึงชั้น สามารถควบคุม
อุณหภูมิให้คงท่ีได้ดี มีค่าอุณหภูมิท่ีผนัผวนสูงสุด 1.2 ˚C ทั้ งในฤดูร้อนและทั้ งในฤดูฝน และ
สามารถควบคุมความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑใ์หค้งท่ีไดดี้มาก เพราะเกิดความผนัผวน
ของความช้ืนสัมพทัธ์ภายในสูงสุดเพียง 1.6 % ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน  
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5.2.7. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้ นร่วมกับโฟมพอลิเอทธีลีนหน่ึงชั้ น ช่วยลดอุณหภูมิจาก
ภายนอกเขา้สู่ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ ระหวา่งการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนั ไดสู้งสุดท่ี 
10.7 ˚C ในฤดูร้อน และ0.8 ˚C ในฤดูฝน ซ่ึงท าใหอุ้ณหภูมิภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ ์ในฤดูร้อนและ
ในฤดูฝนมีค่าเหมาะสมระหวา่งการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ามนั และช่วยลดความช้ืนสัมพทัธ์
ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ ์จากความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกไดสู้งสุด 3.6 % ในฤดูร้อน และ 14.5 % ใน
ฤดูฝน แต่ก็ยงัไม่สามารถท าให้ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ มีค่าท่ีเหมาะสมส าหรับ
ภาพเขียนสีน ้ามนั และความช้ืนสัมพทัธ์ภายในมีค่าต ่าสุด 79 % ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน 

กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลิเอทธีลีนหน่ึงชั้น สามารถควบคุมอุณหภูมิใหค้งท่ี
ไดไ้ม่ดี มีค่าอุณหภูมิท่ีผนัผวนสูงสุด 3.3 ˚C ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน แต่ในขณะเดียวกนั สามารถ
ควบคุมความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ใหค้งท่ีไดป้านกลาง เพราะเกิดความผนัผวนของ
ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในสูงสุด 2.5 % ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน  

5.2.8. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัไทเวคหน่ึงชั้น ช่วยลดอุณหภูมิจากภายนอกเขา้สู่
ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ ระหวา่งการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนั ไดสู้งสุดท่ี 9.4 ˚C ในฤดู
ร้อน และ0.5 ˚C ในฤดูฝน ซ่ึงท าให้อุณหภูมิภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ ในฤดูร้อนและในฤดูฝนมีค่า
เกือบจะเหมาะสมระหว่างการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนั และช่วยลดความช้ืนสัมพทัธ์
ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ ์ไดสู้งสุด 9.6 % ในฤดูร้อน และ 0.9 % ในฤดูฝน แต่ก็ยงัไม่สามารถท าให้
ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ มีค่าท่ีเหมาะสมส าหรับภาพเขียนสีน ้ามนั และความช้ืน
สัมพทัธ์ภายในมีค่าต ่าสุดประมาณ 73 % ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน 

กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัไทเวคหน่ึงชั้น สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงท่ีไดดี้มาก มี
ค่าอุณหภูมิท่ีผนัผวนสูงสุดเพียง 0.6 ˚C ทั้ งในฤดูร้อนและฤดูฝน แต่ในขณะเดียวกัน สามารถ
ควบคุมความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ให้คงท่ีค่อนขา้งน้อย เพราะเกิดความผนัผวน
ของความช้ืนสัมพทัธ์ภายในสูงสุด 4.6 % ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน  

5.2.9. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัถุงซิปล็อคสุญญากาศหน่ึงชั้น ช่วยลดอุณหภูมิจาก
ภายนอกเขา้สู่ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ ระหวา่งการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนั ไดสู้งสุดท่ี 
9.4 ˚C ในฤดูร้อน และ 2.1 ˚C ในฤดูฝน ซ่ึงท าให้อุณหภูมิภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ในฤดูร้อนและ
ในฤดูฝนมีค่าเหมาะสมระหวา่งการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ามนั และช่วยลดความช้ืนสัมพทัธ์
ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ได้สูงสุด 11.8 % ในฤดูร้อน และ 16.2 % ในฤดูฝน จึงสามารถท าให้
ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์มีค่าเกือบเหมาะสมส าหรับภาพเขียนสีน ้ ามนั เพราะท า
ให้ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในมีค่าต ่าสุด 67 % ในฤดูร้อน และ 66% ในฤดูฝน )ใกลเคียงกบัค่าท่ีนัก
อนุรักษแ์นะน าคือ 55-60%) 
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กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัถุงซิปล็อคสุญญากาศหน่ึงชั้น ในฤดูร้อนสามารถควบคุม
อุณหภูมิให้คงท่ีไดดี้ มีค่าอุณหภูมิท่ีผนัผวนสูงสุด 1.0 ˚C แต่ในฤดูฝนไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิ
ให้คงท่ี เพราะมีค่าความผนัผวนท่ี 2.6 ˚C แต่ในขณะเดียวกัน สามารถควบคุมความช้ืนสัมพทัธ์
ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ให้คงท่ีปานกลาง เพราะเกิดความผนัผวนของความช้ืนสัมพทัธ์ภายใน
สูงสุด 2.8 % ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน 

 
 
 
 
5.2.10. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้ นร่วมกับพลาสติกลูกฟูกสองชั้ น ช่วยลดอุณหภูมิจาก

ภายนอกเขา้สู่ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ ระหวา่งการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนัไดสู้งสุดท่ี 
4.8 ˚C ในฤดูร้อน และ 3.7 ˚C ในฤดูฝน ซ่ึงท าให้อุณหภูมิภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ ในฤดูร้อนและ
ในฤดูฝนมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิเหมาะสมระหวา่งการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนั และช่วยลด
ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ ในฤดูร้อนจากความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกไดสู้งสุด 18.3 
% และค่าความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกไดสู้งสุด 11.9 % ในฤดูฝน แต่ก็ยงัไม่สามารถท าให้ความช้ืน
สัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ มีค่าเหมาะสมส าหรับภาพเขียนสีน ้ ามนั และความช้ืนสัมพทัธ์
ภายในเพราะ มีค่าต ่าสุด 74 % ในฤดูร้อน และความช้ืนสัมพทัธ์ภายในมีค่าต ่าสุด 76 % 

กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัพลาสติกลูกฟูกสองชั้น สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงท่ีได้
ดีมาก มีค่าอุณหภูมิท่ีผนัผวนสูงสุด 0.7 ˚C แต่ในฤดูฝนไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิใหค้งท่ีได ้เพราะ
มีค่าความผนัผวนท่ี 3.0 ˚C แต่ในขณะเดียวกนั สามารถควบคุมความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/
บรรจุภณัฑ์ให้คงท่ีดีมาก เพราะเกิดความผนัผวนของความช้ืนสัมพทัธ์ภายในสูงสุดเพียง 1.3 % ใน
ฤดูร้อน แต่สามารถควบคุมความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ให้คงท่ีค่อนขา้งน้อยในฤดู
ฝน เพราะมีค่าผนัผวนของความช้ืนสัมพทัธ์ภายในสูงสุด 4.1 % ซ่ึงเกือบจะเกินค่าความผนัผวนของ
ความช้ืนท่ีนกัอนุรักษย์อมรับได ้

5.2.11. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัอลูมิเนียมฟอยล์ห่ออาหารหน่ึงชั้น ช่วยลดอุณหภูมิ
จากภายนอกเขา้สู่ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ ระหว่างการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนัได้
สูงสุดท่ี 7.3 ˚C ในฤดูร้อน และ 7.2 ˚C ในฤดูฝน ซ่ึงท าให้อุณหภูมิภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ ทั้งใน
ฤดูร้อนและฤดูฝนมีค่าสูงกวา่ค่าท่ีเหมาะสมระหวา่งการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ามนั และช่วย
ลดความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ ไดสู้งสุด 4.0 % ในฤดูร้อน แต่ก็ยงัไม่สามารถท าให้
ความช้ืนสัมพัทธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ มีค่าท่ีเหมาะสมส าหรับภาพเขียนสีน ้ ามัน เพราะ
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ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในมีค่าต ่าสุด 77 % แต่ช่วยลดความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ ได้
สูงสุด 11 % ในฤดูฝน ท าให้ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ มีค่าท่ีเหมาะสมส าหรับ
ภาพเขียนสีน ้ามนั เพราะความช้ืนสัมพทัธ์ภายในมีค่าต ่าสุด 66 % 

กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัอลูมิเนียมฟอยลห่์ออาหารหน่ึงชั้น สามารถควบคุมอุณหภูมิ
ให้คงท่ีไดไ้ม่ดี มีค่าอุณหภูมิท่ีผนัผวนสูงสุด 3.0 ˚C ในฤดูร้อน และมีค่า 4.2˚C ในฤดูฝน แต่ก็ยงัไม่
สามารถท าใหค้วามช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ มีค่าท่ีเหมาะสมส าหรับภาพเขียนสีน ้ ามนั 
เพราะเกิดความผนัผวนของความช้ืนสัมพทัธ์ภายในสูงสุด 4.1 % ในฤดูร้อน และ 1.6 % ในฤดูฝน 

 
 
5.2.12. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลีเอทธีลีน และอลูมิเนียมฟอยลห์น่ึงชั้น ช่วย

ลดอุณหภูมิจากภายนอกเขา้สู่ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ ระหว่างการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสี
น ้ ามนั ได้สูงสุดท่ี 7.3 ˚C ในฤดูร้อน และ 7.2 ˚C ในฤดูฝน แต่ก็ยงัท าให้อุณหภูมิภายในหีบห่อ/
บรรจุภณัฑ์ ในฤดูร้อนและในฤดูฝนมีค่าสูงกวา่อุณหภูมิท่ีเหมาะสมระหว่างการเคล่ือนยา้ยขนส่ง
ภาพเขียนสีน ้ ามนั และช่วยลดความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ไดสู้งสุด 23% ในฤดูร้อน 
และ 12.5 % ในฤดูฝน จนสามารถท าให้ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์มีค่าเกือบ
เหมาะสมส าหรับภาพเขียนสีน ้ ามนั เพราะความช้ืนสัมพทัธ์ภายในมีค่าต ่าสุด 65 % ทั้งในฤดูร้อน 
และฤดูฝน 

กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลีเอทธีลีน และอลูมิเนียมฟอยล์ สามารถควบคุม
อุณหภูมิให้คงท่ีไดไ้ม่ดี เพราะมีค่าอุณหภูมิท่ีผนัผวนสูงสุด 4.2 ˚C ในฤดูร้อน และ 2.8˚C ในฤดูฝน 
แต่ในขณะเดียวกนั ในฤดูร้อนสามารถควบคุมความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑใ์หค้งท่ีได้
ดี เพราะเกิดความผนัผวนของความช้ืนสัมพทัธ์ภายในสูงสุดเพียง 1.6 % ส่วนในฤดูฝนสามารถ
ควบคุมความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ให้คงท่ีปานกลาง เพราะเกิดความผนัผวนของ
ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในสูงสุด 2.1 %  

5.2.13. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้ นร่วมกับผา้ขนสัตว์ผสมใยสังเคราะห์ชั้ นหน่ึง ช่วยลด
อุณหภูมิจากภายนอกเขา้สู่ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ ์ระหวา่งการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ามนั 
ไดสู้งสุดท่ี 11.1 ˚C ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน ซ่ึงท าให้อุณหภูมิภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ในฤดูร้อน
และในฤดูฝนมีค่าเหมาะสมระหว่างการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนั และช่วยลดความช้ืน
สัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ ไดสู้งสุด 9.2 % ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน แต่ก็ยงัไม่สามารถท า
ให้ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ มีค่าท่ีเหมาะสมส าหรับภาพเขียนสีน ้ ามนัได ้เพราะ
ยงัท าใหค้วามช้ืนสัมพทัธ์ภายในมีค่าต ่าสุดถึง 77 % ทั้งในฤดูร้อน และฤดูฝน 
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กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้ นร่วมกับผา้ขนสัตว์ผสมใยสังเคราะห์หน่ึงชั้น สามารถควบคุม
อุณหภูมิให้คงท่ีไดดี้ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน เพราะมีค่าอุณหภูมิท่ีผนัผวนสูงสุดเพียง 0.7 ˚C แต่ใน
ขณะเดียวกนั ในฤดูร้อนและฤดูฝนสามารถควบคุมความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ให้
คงท่ีปานกลาง เพราะเกิดความผนัผวนของความช้ืนสัมพทัธ์ภายในสูงสุด 3.7%  

5.2.14. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัผา้โพลีเอสเทอร์เน้ือหนาหน่ึงชั้น ช่วยลดอุณหภูมิ
จากภายนอกเข้าสู่ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ ระหว่างการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนั ได้
สูงสุดท่ี 4.5 ˚C ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน ท าใหอุ้ณหภูมิภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ ในฤดูร้อนและใน
ฤดูฝนมีค่าเกือบเหมาะสมระหว่างการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนั และช่วยลดความช้ืน
สัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ โดยในฤดูร้อน สามารถลดความช้ืนสัมพทัธ์ภายในไดสู้งสุด 6.2 
% และสามารถลดความช้ืนสัมพทัธ์ภายในได้สูงสุด 21.6 % ในฤดูฝน แต่ก็ยงัไม่สามารถท าให้
ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ มีค่าท่ีเหมาะสมส าหรับภาพเขียนสีน ้ ามนัได้ เพราะ
ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในมีค่าต ่าสุดยงัมีค่าถึง 73 % ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน 

กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้ นร่วมกับผา้โพลีเอสเทอร์เน้ือหนาหน่ึงชั้ นไม่สามารถควบคุม
อุณหภูมิให้คงท่ีทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน เพราะมีอุณหภูมิภายในท่ีผนัผวนสูงสุดถึง 3.2 ˚C ซ่ึงเกิน
กวา่ค่าท่ีนกัอนุรักษ์ยอมรับได ้แต่ในขณะเดียวกนั สามารถควบคุมความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/
บรรจุภณัฑ์ให้คงท่ีปานกลางทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน เพราะเกิดความผนัผวนของความช้ืนสัมพทัธ์
ภายในสูงสุด 2.5 %  

5.2.15. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้ นร่วมกับผ้าฝ้ายเน้ือหนาหน่ึงชั้ น ช่วยลดอุณหภูมิจาก
ภายนอกเขา้สู่ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ ระหวา่งการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนั ไดสู้งสุดท่ี 
5.3 ˚C ในฤดูร้อน และ 0.8 ˚C ในฤดูฝน ซ่ึงท าให้อุณหภูมิภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ยงัมีค่าไม่
เหมาะสมระหว่างการเคล่ือนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนั และช่วยลดความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบ
ห่อ/บรรจุภณัฑ์ได้สูงสุด 32.2 % ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน ท าให้ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/
บรรจุภณัฑเ์กือบจะเหมาะสมส าหรับภาพเขียนสีน ้ ามนั เพราะความช้ืนสัมพทัธ์ภายในมีค่าต ่าสุด 66 
% 

กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นและผา้ฝ้ายเน้ือหนา ทั้งในฤดูร้อนและในฤดูฝนไม่สามารถควบคุม
อุณหภูมิให้คงท่ีได้ เพราะมีค่าอุณหภูมิท่ีผนัผวนสูงสุด 2.8 ˚C  แต่ก็ยงัสามารถท าให้ความช้ืน
สัมพทัธ์ภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์มีค่าท่ีเหมาะสมส าหรับภาพเขียนสีน ้ามนั เพราะเกิดความผนัผวน
ของความช้ืนสัมพทัธ์ภายในสูงสุดเพียง 1.9 % ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน 

 
5.3  การวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิภายในของวสัดุทีใ่ช้เป็นหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ 
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จากตารางท่ี 4 และ 5 ในหวัขอ้ 5.1. ท าให้สามารถจดัล าดบัวสัดุท่ีมีประสิทธิภาพในการลด
อุณหภูมิภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ ์เพื่อใชข้นส่งภาพสีน ้ามนัในฤดูร้อน ไดด้งัน้ี 

1. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัแผน่พลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดใหญ่หน่ึง
ชั้น 

2. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัผา้ขนสัตวผ์สมใยสังเคราะห์สามชั้น 
3. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลีเอทธีลีนหน่ึงชั้น 
4. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัแผ่นพลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดเล็กหน่ึง

ชั้น 
5. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัไทเวค  และกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัถุงซิปล็อค

สุญญากาศหน่ึงชั้น 
และสามารถจดัล าดบัวสัดุท่ีมีประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์

เพื่อใชข้นส่งภาพสีน ้ามนัในฤดูฝน ไดด้งัน้ี 
1. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัผา้ขนสัตวผ์สมใยสังเคราะห์สามชั้น 
2. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลีเอทธีลีนและอลูมิเนียมฟอยลห์น่ึงชั้น 
3. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัอลูมิเนียมฟอยลห่์ออาหารหน่ึงชั้น   
4. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัผา้โพลีเอสเทอร์เน้ือหนาสองชั้น 
5. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัพลาสติกลูกฟูกสองชั้น 
จากการวิเคราะห์ขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่มีวสัดุบางชนิดท่ีมีความเหมาะสมในการช่วยลด

อุณหภูมิภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์เพื่อใชข้นส่งภาพสีน ้ ามนัทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน คือ ผา้ขนสัตว์

ผสมใยสังเคราะห์สามชั้น 

5.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดความช้ืนภายในของวสัดุที่ใช้เป็นหีบห่อ/บรรจุ
ภัณฑ์ 

จากตารางท่ี 4 และ 5 ในหวัขอ้ 5.1. ท าให้สามารถจดัล าดบัวสัดุท่ีมีประสิทธิภาพในการลด
ความช้ืนภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑเ์พื่อใชข้นส่งภาพสีน ้ามนัในฤดูร้อน ไดด้งัน้ี 

1. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัผา้ฝ้ายเน้ือหนาสามชั้น 
2. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลีเอทธีลีนและอลูมิเนียมฟอยลห์น่ึงชั้น 
3. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบักระดาษลูกฟูกสองชั้น  และกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้น

ร่วมกบัพลาสติกลูกฟูกหน่ึงชั้น 
4. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัถุงซิปล็อคสุญญากาศหน่ึงชั้น 
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5. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัแผน่พลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดใหญ่หน่ึง
ชั้น 

และสามารถจดัล าดบัวสัดุท่ีมีประสิทธิภาพในการลดความช้ืนภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์
เพื่อใชข้นส่งภาพสีน ้ามนัในฤดูฝน ไดด้งัน้ี 

1. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัผา้ฝ้ายเน้ือหนาสามชั้น 
2. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัผา้โพลีเอสเทอร์เน้ือหนาสองชั้น 
3. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัแผ่นพลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดเล็กหน่ึง

ชั้น 
4. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลีสไตรีนหน่ึงชั้น 
5. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัแผน่พลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดใหญ่หน่ึง

ชั้น 
จากการวิเคราะห์ขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่มีวสัดุบางชนิดท่ีมีความเหมาะสมในการช่วยลด

ความช้ืนภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑเ์พื่อใชข้นส่งภาพสีน ้ามนัทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน คือ กระดาษไร้
กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัผา้ฝ้ายเน้ือหนาสามชั้น  และกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัแผ่นพลาสติกกนั
กระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดใหญ่หน่ึงชั้น 
5.5 การวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการควบคุมอุณหภูมิภายในหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ให้คงที ่

จากตารางท่ี 4 และ 5 ในหัวขอ้ 5.1. ท าให้สามารถจดัล าดบัวสัดุท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมอุณหภูมิภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑใ์หค้งท่ีระหวา่งการขนส่งภาพสีน ้ามนัในฤดูร้อน ไดด้งัน้ี 

1. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัไทเวคหน่ึงชั้น 
2. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัแผ่นกระดาษลูกฟูกสองชั้น  กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้น

ร่วมกบัแผน่พลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดเล็กหน่ึงชั้น  กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบั
พลาสติกลูกฟูกหน่ึงชั้น  และกระดาษไร้กรดร่วมกบัผา้ขนสัตวผ์สมใยสังเคราะห์สามชั้น 

3. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัแผน่พลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดใหญ่หน่ึง
ชั้น  และกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัถุงซิปล็อคสุญญากาศหน่ึงชั้น 

4. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลีสไตรีนหน่ึงชั้น และกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้น
ร่วมกบัแผน่พอลีเอทธีลีนอยา่งหนาสีด าหน่ึงชั้น 

5. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัผา้ฝ้ายเน้ือหนาสามชั้น 
และสามารถจดัล าดบัวสัดุท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมอุณหภูมิภายในหีบห่อ/บรรจุ

ภณัฑใ์หค้งท่ีระหวา่งการขนส่งภาพสีน ้ามนัในฤดูฝน ไดด้งัน้ี 
1. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัไทเวคหน่ึงชั้น 
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2. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัแผ่นกระดาษลูกฟูกสองชั้น  กระดาษไร้กรดร่วมกบัผา้
ขนสัตวผ์สมใยสังเคราะห์สามชั้นชั้น 

3. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัแผน่พลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดใหญ่หน่ึง
ชั้น และกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลีสไตรีนหน่ึงชั้น 

4. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัแผน่พอลีเอทธีลีนอยา่งหนาสีด าหน่ึงชั้น 
5. กระดาษไร้กรดร่วมหน่ึงชั้นกบัถุงซิปล็อคสุญญากาศหน่ึงชั้น 
จากการวิเคราะห์ขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่ามีวสัดุบางชนิดท่ีมีคุณสมบติัในการช่วยควบคุม

อุณหภูมิภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ให้คงท่ีระหว่างการขนส่งภาพสีน ้ ามนัทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน 
คือ กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัไทเวคหน่ึงชั้น กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัแผ่นกระดาษ
ลูกฟูกสองชั้น กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัผา้ขนสัตวผ์สมใยสังเคราะห์สองชั้น  กระดาษไร้กรด
หน่ึงชั้นร่วมกบัแผน่พลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดใหญ่หน่ึงชั้น   กระดาษไร้กรดหน่ึง
ชั้นร่วมกบัถุงซิปล็อคสุญญากาศหน่ึงชั้น  กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลีสไตรีนหน่ึงชั้น  
และกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัแผน่พอลิเอทธีลีนอยา่งหนาสีด าหน่ึงชั้น 
5.6 การวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการควบคุมความช้ืนภายในหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ให้คงที ่

จากตารางท่ี 4 และ 5 ในหัวขอ้ 5.1. ท าให้สามารถจดัล าดบัวสัดุท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมความช้ืนภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑใ์หค้งท่ีระหวา่งการขนส่งภาพสีน ้ามนัในฤดูร้อน ไดด้งัน้ี 

1. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัแผน่กระดาษลูกฟูกสองชั้น  และกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้น
ร่วมกบัพลาสติกกระดาษลูกฟูกสองชั้น 

2. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลีสไตรีนหน่ึงชั้น กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบั
แผน่พอลิเอทธีลีนอยา่งหนาสีด าหน่ึงชั้น  และกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลีเอทธีลีนและ
อลูมิเนียมฟอยลห์น่ึงชั้น 

3. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัผา้ฝ้ายเน้ือหนาสามชั้น 
4. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลิเอทธีลีนหน่ึงชั้น  และกระดาษไร้กรดและผา้

โพลีเอสเตอร์เน้ือหนาสองชั้น 
5. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัถุงซิปล็อคสุญญากาศหน่ึงชั้น 
และสามารถจดัล าดบัวสัดุท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมความช้ืนภายในหีบห่อ/บรรจุ

ภณัฑใ์หค้งท่ีระหวา่งการขนส่งภาพสีน ้ามนัในฤดูฝน ไดด้งัน้ี 
1. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัแผน่พลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดใหญ่หน่ึง

ชั้น 
2. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัแผน่กระดาษลูกฟูกสองชั้น 
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3. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัแผน่พอลอเทอธีลีนอยา่งหนาสีด าหน่ึงชั้น  และกระดาษ
ไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัอลูมิเนียมฟอยลห่์ออาหารหน่ึงชั้น 

4. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัผา้ฝ้ายเน้ือหนาสามชั้น 
5. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลีเอทธีลีน และอลูมิเนียมฟอยลห์น่ึงชั้น 
จากการวิเคราะห์ขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่ามีวสัดุบางชนิดท่ีมีคุณสมบติัในการช่วยควบคุม

ความช้ืนภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑ์ให้คงท่ีระหวา่งการขนส่งภาพสีน ้ ามนัทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน 
คือ กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัแผน่พอลีเอทธีลีนอยา่งหนาสีด าหน่ึงชั้น   
กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลีเอทธีลีนและอลูมิเนียมฟอยลห์น่ึงชั้น  กระดาษไร้กรดหน่ึง
ชั้นร่วมกับแผ่นกระดาษลูกฟูกสองชั้น  และกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกับผา้ขนสัตวผ์สมใย
สังเคราะห์สามชั้น  

 
5.7 สรุปจากการวเิคราะห์เปรียบเทียบคุณสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนภายในหีบห่อ/
บรรจุภัณฑ์ 

ระหว่างการขนส่งภาพสีน ้ ามนัของวสัดุแต่ละชนิด สามารถน ามาสู่ขอ้สรุปและจดัล าดบั
ประสิทธิภาพของวสัดุท่ีน ามาทดสอบทั้ งหมด หรือมากกว่าวสัดุชนิดอ่ืนๆ ท่ีน ามาทดสอบใน
วทิยานิพนธ์น้ี  

 ผลจากการวเิคราะห์สามารถจดัล าดบัวสัดุท่ีมีความเหมาะสมในการน ามาเป็นหีบห่อ/บรรจุ
ภณัฑเ์พื่อใชข้นส่งในฤดูร้อนมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก มีดงัน้ี 

1. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัถุงซิปล็อคหน่ึงชั้น 
2. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกับแผ่นกระดาษลูกฟูกสองชั้น  กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้น

ร่วมกบัแผน่พลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดใหญ่หน่ึงชั้น  กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบั
พลาสติกลูกฟูกสองชั้น  และกระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัผา้ฝ้ายเน้ือหนาสามชั้น 

3. กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัพลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดเล็กหน่ึงชั้น  
กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลีสไตรีนหน่ึงชั้น กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัแผน่พอลี
เอทธีลีนอยา่งหนาสีด าหน่ึงชั้น  กระดาษไร้กรดหน่ึงชั้นร่วมกบัโฟมพอลิเอทธีลีนหน่ึงชั้น และผา้
สัตวใ์ยสังเคราะห์หน่ึงชั้น 

และวสัดุท่ีมีความเหมาะสมในการน ามาเป็นหีบห่อ/บรรจุภณัฑเ์พื่อใชข้นส่งในฤดูฝนมาก
ท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ 

1. กระดาษไร้กรดร่วมกบัแผน่พลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดใหญ่หน่ึงชั้น 
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2. กระดาษไร้กรดร่วมกบัโฟมพอลีสไตรีนหน่ึงชั้น  และกระดาษไร้กรดร่วมกบัแผ่นพอลิ
เอทธีลีนอยา่งหนาสีด าหน่ึงชั้น และกระดาษไร้กรดร่วมกบัผา้ขนสัตวห์น่ึงชั้น 

3. กระดาษไร้กรดร่วมกบักระดาษลูกฟูกสองชั้น กระดาษไร้กรดร่วมกบักระดาษลูกฟูกสอง
ชั้น กระดาษไร้กรดร่วมกบัอลูมิเนียมฟอยล ์กระดาษไร้กรด 

หากพิจารณาจากผลสรุปขา้งตน้ ท าให้เห็นวา่วสัดุท่ีมีความเหมาะสมในการน ามาเป็นหีบ
ห่อ/บรรจุภณัฑ์เพื่อใช้ขนส่งได้ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน คือ กระดาษไร้กรดร่วมกบัแผ่นกระดาษ
ลูกฟูกสองชั้น กระดาษไร้กรดร่วมกบัแผ่นพลาสติกท่ีมีฟองอากาศขนาดใหญ่หน่ึงชั้น กระดาษไร้
กรดร่วมกบัผา้ฝ้ายเน้ือหนาสองชั้น กระดาษไร้กรดร่วมกบัโฟมพอลีสไตรีนหน่ึงชั้น และกระดาษ
ไร้กรดร่วมกบัแผน่พอลิเอทธีลีนอยา่งหนาสีด าหน่ึงชั้น 
5.8 ข้อเสนอแนะ 
 ผลของการศึกษาช่วยใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัและประสิทธิภาพของวสัดุหลายชนิดท่ี
สามารถควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อหรือบรรจุภณัฑ์ส าหรับใช้ในการ
จดัเก็บและเคล่ือนยา้ยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้งานไดง่้ายและสามารถน ากลบัมาใหม่ 
โดยเนน้การทดลองกบัวสัดุท่ีหาซ้ือไดง่้ายภายในประเทศและประหยดั 
 วสัดุท่ีน ามาทดลองบางชนิด เช่น  พลาสติกกนักระแทก  โฟมพอลิเอทธีลีน  ท าหนา้ท่ีเป็น
ฉนวนกนัความร้อนไดดี้พอสมควร  ช่วยลดอุณหภูมิและรักษาอุณหภูมิภายในหีบห่อให้คงท่ี  วสัดุ
หลายชนิด เช่น พลาสติกกันกระแทก  พลาสติกลูกฟูก  โฟมพอลีสไตรีน  โฟมพอลีเอทธีลีน 
อลูมิเนียมฟอยล์  ผา้ขนสัตวผ์สมใยสังเคราะห์  ผา้ฝ้ายเน้ือหนา  ช่วยควบคุมระดบัความช้ืนสัมพทัธ์
ภายในหีบห่อให้คงท่ี  แต่ยงัมีปัญหาในการลดความช้ืนให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมต่อภาพเขียนสี
น ้ ามนั คือประมาณ 55 –  60 %  เน่ืองจากความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อมีค่าสูงมาก ในฤดูฝน 
วสัดุต่าง ๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบของภาพเขียนสีน ้ ามนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งไม ้ผา้ใบ ดูดซับความช้ืน
จากอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ในตวัวสัดุเองเป็นระยะเวลายาวนาน เม่ือน ามาห่อหรือบรรจุใน
บรรจุภณัฑ์ท่ีท าจากวสัดุท่ีไม่ยอมให้ความช้ืนผ่านเขา้ออก เช่น พลาสติก  ความช้ืนท่ีมีอยู่ในเน้ือ
วสัดุจะระเหยออกมา เพื่อเข้าสู่สภาวะสมดุลกับส่ิงแวดล้อม ท าให้ค่าความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีวดัได้
ค่อนขา้งสูงกวา่ระดบัความช้ืนท่ีเหมาะสมต่อภาพเขียนสีน ้ ามนั และมีค่าสูงอยา่งคงท่ี ซ่ึงอาจท าให้
เกิดเช้ือราไดห้ากภาพเขียนสีน ้ ามนัอยูใ่นหีบห่อนานกวา่ 2 วนั ในกรณีเช่นน้ี ควรแกปั้ญหาโดยการ
เพิ่มปริมาณวสัดุท่ีดูดซบัความช้ืนไดดี้ เช่น กระดาษ ผา้ฝ้าย หรือใช้สารดูดความช้ืน เช่น ซิลิกาเจล 
ท่ีมีปริมาณพอเหมาะท่ีจะช่วยดูดซบัความช้ืนบางส่วนเอาไว ้ ท าใหอ้ากาศรอบ ๆ ภาพเขียนสีน ้ามนั
มีระดับความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีเหมาะสมต่อภาพเขียนสีน ้ ามนั แต่การใช้ซิลิกาเจลยงัมีปัญหาอยู่บา้ง  
หากใช้ซิลิกาเจลปริมาณมากเกินไป จะดูดซับความช้ืนจากอากาศมากเกินไป ท าให้อากาศรอบ ๆ 
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ภาพเขียนสีน ้ ามันมีความช้ืนสัมพัทธ์ต ่าเกินไป  ส่งผลให้วสัดุต่าง ๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบของ
ภาพเขียนสีน ้ ามนัคายความช้ืนออกมา วสัดุจะแห้งเกินไป หรือหากใช้ซิลิกาเจลในปริมาณน้อย
เกินไปอาจไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมความช้ืน ในอนาคตจึงควรมีการศึกษาทดลองอย่าง
ละเอียดเพื่อหาชนิดและปริมาณท่ีเหมาะสมของสารดูดความช้ืนชนิดต่างๆ ท่ีจะใชก้บัศิลปวตัถุใน
บรรจุภณัฑ์ เพื่อให้ท าหนา้ท่ีลดและปรับระดบัความช้ืนสัมพทัธ์ภายในบรรจุภณัฑ์ ให้คงท่ีและมีค่า
เหมาะส าหรับศิลปวตัถุแต่ละชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝน ซ่ึงความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศสูง
มากอย่างต่อเน่ือง หรือข้ึน ๆ ลง ๆ อยา่งรวดเร็ว ปริมาณของสารดูดความช้ืนท่ีเลือกใช้ จะแปรผนั
ตามความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศของแต่ละพื้นท่ี และแปรผนัตามชนิดของวสัดุท่ีใชใ้นการท าหีบห่อ
หรือบรรจุภณัฑ ์  
 เม่ือขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนัถึงจุดหมายปลายทาง เม่ือน าภาพเขียนออกจากหีบห่อ หรือ
บรรจุภณัฑ์  วสัดุต่าง ๆ ในภาพเขียนสีน ้ ามนัจะปรับตวัเข้าสู่สภาวะสมดุลกบัส่ิงแวดล้อม หาก
ความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศ ท่ีจุดหมายปลายทางมีค่าสูงกวา่ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในบรรจุภณัฑ ์วสัดุ
เหล่านั้นจะดูดซบัความช้ืนเขา้มาหลงัขยายตวั หรือหากความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศท่ีปลายทางมีค่า
ต ่ากว่าความช้ืนสัมพทัธ์ภายในบรรจุภณัฑ์ วสัดุต่าง ๆ ในภาพเขียนสีน ้ ามนัจะคายความช้ืนออก
มาแล้วหดตวั  ภาพเขียนสีน ้ ามนัท่ีมีจุดอ่อน อาจจะช ารุดเส่ือมสภาพได ้เพราะฉะนั้นการควบคุม
อุณหภูมิและความช้ืนให้มีค่าเหมาะสมและคงท่ี ภายในพื้นท่ีเล็ก ๆ รอบ ๆ ภาพเขียนสีน ้ ามัน
ตลอดเวลา )ไม่เฉพาะระหวา่งการเคล่ือนยา้ย( จะช่วยยดือายขุองภาพเขียนสีน ้ามนัไดอ้ยา่งมาก   
 นอกจากน้ี จากการศึกษาเปรียบเทียบกราฟท่ีแสดงระดบัอุณหภูมิ และความช้ืนสัมพทัธ์ใน
เวลากลางวนัและกลางคืน พบวา่อุณหภูมิในช่วงไม่มีแสงแดดมีค่าต ่ากวา่อุณหภูมิในช่วงกลางวนั 
เพราะฉะนั้นการขนส่งภาพเขียนสีน ้ ามนัในเวลาเยน็หรือกลางคืนจะหลีกเล่ียงการสะสมความร้อน
ภายในบรรจุภณัฑไ์ดดี้กวา่  
 วสัดุท่ีใช้ได้ผลดีในการช่วยควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ภายในบรรจุภัณฑ ์
สามารถน าไปปรับใชใ้นการขนส่งศิลปวตัถุ และในโบราณวตัถุประเภทอ่ืนๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้ง
ใช้ในการจดัเก็บศิลปวตัถุ และโบราณวตัถุในคลัง หรือในห้องจดัแสดง ซ่ึงจ าเป็นต้องควบคุม
อุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์  ฝุ่ นละออง  มลพิษ  แสงสว่าง  แมลงและรา ฯลฯ เช่นเดียวกนั การ
เลือกใชว้สัดุในการท าบรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสม จะช่วยควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์รอบ ๆ 
วตัถุไดดี้กวา่การใชเ้คร่ืองปรับอากาศ หรือเคร่ืองดูดความช้ืน ท่ีไม่สามารถเปิดเคร่ืองไดต้ลอดเวลา
ได ้ 

ทั้งน้ี จากข้อสรุปผลการศึกษาในบทน้ีจะพบว่าเรายงัสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อไดม้ากข้ึน โดยการใชว้สัดุท่ีมีคุณสมบติัในการ
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ช่วยลดอุณหภูมิภายใน ในการช่วยลดความช้ืนภายใน ในการควบคุมอุณหภูมิภายในให้คงท่ี และ/
หรือในการควบคุมความช้ืนภายในให้คงท่ีหลายชนิดร่วมกนั ซ่ึงผูว้ิจยัไดอ้อกแบบการทดสอบโดย
การน าผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวสัดุแต่ละชนิดในบทท่ี 5 น้ี มาคดัเลือกวสัดุท่ี
มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นในล าดับต้น มาผสมผสานและอาจเพิ่มจ านวนชั้ นของวสัดุ และ
ด าเนินการทดสอบดว้ยวธีิเดียวกนักบัการทดสอบท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ในบทท่ี 4  
 วสัดุท่ีน ามาใชร่้วมกนัและด าเนินการทดสอบ คือ กรณีศึกษาท่ี 1 ใชก้ระดาษไร้กรด 4 ชั้น 
ร่วมกบัผา้ฝ้าย 3 ชั้น ใชพ้ลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดเล็ก 1 ชั้น และอลูมิเนียมฟอยล์ 1 
ชั้น และกรณีศึกษาท่ี 2 ใชก้ระดาษไร้กรด 4 ชั้น และพลาติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดเล็ก 4 
ชั้น ซ่ึงผลการสอบของกรณีศึกษาท่ี 1 ไดแ้สดงไวใ้นภาพท่ี 84 และกรณีศึกษาท่ี 2 ไดแ้สดงไวใ้น
ภาพท่ี 85 
 ในการทดสอบ ผูว้ิจยัได้ท าการบันทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาที
ตลอดเวลา 24 ชัว่โมงในฤดฝน ตั้งแต่เวลา 22.30 น. วนัท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 22.00 น. วนัท่ี 
26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พบวา่ ค่าอุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 32 °C ต ่าสุด 27 °C และ
ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ )กราฟสีม่วง( สูงสุด 60 % ต ่าสุด 58 %  ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบห่อ 
)กราฟสีน ้ าเงิน( สูงสุด 31 °C ต ่าสุด 26 °C และความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( 
สูงสุด 84 % ต ่าสุด 66 %  
กราฟในภาพ ท่ี 84 แสดงใหเ้ห็นวา่อุณหภูมิภายในหีบห่อมีค่าต ่ากวา่อุณหภูมิภายนอก  ในเวลา

กลางวนัและสูงกวา่อุณหภูมิภายนอกภายในเวลากลางคืนและมีค่าค่อนขา้งคงท่ี ส่วนความช้ืน

สัมพทัธ์ภายในหีบห่อมีค่าเฉล่ียคงท่ี ในขณะท่ีความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อผนัผวนอยา่งมาก  

ค่าความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ ลดลงเหลือต ่ากวา่ 60 % ซ่ึงเป็นค่าท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัเก็บ

ภาพเขียนสีน ้ามนั นอกจากน้ีบรรจุภณัฑท่ี์ท าการทดลองสามารถกนักระแทกไดดี้ ทึบแสง และ

สามารถป้องกนัแมลง ก๊าซและฝุ่ นละอองไดดี้ 
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 ภาพเขียนสีน ้ ามนัห่อหุ้มดว้ยกระดาษไร้กรด 4 ชั้น โฟมพอลีไตรีน 1 ชั้น และพลาสติกกนั
กระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดเล็ก 4 ชั้น ท าการบนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ทุก ๆ 30 นาที
ตลอดเวลา 24 ชัว่โมงในฤดูฝน ตั้งแต่เวลา 22.30 น. วนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 22.00 น. วนัท่ี 
28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่าอุณหภูมิภายในหีบห่อ )กราฟสีเขียว( สูงสุด 25 °C  ต ่าสุด 24 °C 
และความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อ )กราฟสีม่วง( สูงสุด 55 % ต ่าสุด 53 %  ค่าอุณหภูมิภายนอกหีบ
ห่อ )กราฟสีน ้ าเงิน( สูงสุด 36 °C ต ่าสุด 28 °C และความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อ )กราฟสีแดง( 
สูงสุด 77 % ต ่าสุด 63 %  

กราฟในภาพ ท่ี 85 แสดงให้เห็นวา่อุณหภูมิภายในหีบห่อมีค่าต ่ากวา่อุณหภูมิภายนอก 

อย่างเห็นได้ชัดความแตกต่างของอุณหภูมิภายในและอุณหภูมิภายนอกมีค่า 2 – 10 °C  ท าให้

อุณหภูมิภายในหีบห่อมีค่า 24 – 25 °C  และค่อนขา้งคงท่ี ส่วนความช้ืนสัมพทัธ์ภายในหีบห่อมีค่า

ค่อนข้างคงท่ี ในขณะท่ีความช้ืนสัมพทัธ์ภายนอกหีบห่อผนัผวนอย่างมาก ค่าความช้ืนสัมพทัธ์

ภายในหีบห่อ มีค่าไม่เกิน 55 % และผนัผวนเล็กน้อย ประมาณ 1 – 2 % เหมาะสม ส าหรับการ

จดัเก็บภาพเขียนสีน ้ามนั สามารถกนักระแทกไดดี้ ทึบแสง และสามารถป้องกนัฝุ่ นละอองได ้
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ภาพท่ี 81  แสดงค่าอุณหภูมิและความช้ืนสมัพทัธ์ภายในและภายนอกหีบห่อ ท่ีท าดว้ยกระดาษไร้กรด 4 ชั้น  
ถดัมาห่อหุม้ดว้ยโฟมพอลิไตรีน 1 ชั้น และพลาสติกกนักระแทกท่ีมีฟองอากาศขนาดเลก็ 4 ชั้น ท่ีวางไวบ้ริเวณทา้ย

รถกระบะท่ีไม่มีหลงัคา ในฤดูฝน 
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ทั้งน้ี การทดสอบของทั้งสองกรณีศึกษาเป็นเพียงการทดสอบน าร่อง เพื่อทดลองวา่การใช้

วสัดุท่ีมีคุณสมบติัในการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนภายในหีบห่อ ซ่ึงแต่ละวสัดุอาจมีคุณสมบติั

ในการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนภายในท่ีไม่ครบถว้น แต่เม่ือน ามาใชร่้วมกนัแลว้ สามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนภายในหีบห่อ/บรรจุภณัฑไ์ดม้ากข้ึนหรือไม่ แต่

ขอ้มูลท่ีไดอ้าจตอ้งไดรั้บการทดสอบและศึกษาเพิ่มเติม เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีเช่ือถือไดแ้ละสามารถ

ใหน้กัอนุรักษส์ามารถน าขอ้สรุปไปใชใ้นการเลือกวสัดุมาเป็นหีบห่อ/บรรจุภณัฑใ์นการขนส่ง

ภาพสีน ้ามนัหรืองานศิลปกรรมอ่ืนๆ ต่อไป 

 สุดท้ายน้ี  ผู ้วิจ ัยหวงัว่าผลการวิจัยน้ีจะถูกน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และมีการ
ศึกษาวจิยัเพิ่มเติม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพสูงข้ึนต่อไป 
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https://www.topinsulation.com/csr_350.htm
https://civilblog.org/2016/09/26/basic-properties-heat-insulating-materials/
https://civilblog.org/2016/09/26/basic-properties-heat-insulating-materials/
http://www.shipboxbros.com/our-services-are-shipping-packing-crating-and-much-more/art-shipping-2/
http://www.shipboxbros.com/our-services-are-shipping-packing-crating-and-much-more/art-shipping-2/
http://www.shipboxbros.com/our-services-are-shipping-packing-crating-and-much-more/art-shipping-2/
http://www.shipboxbros.com/our-services-are-shipping-packing-crating-and-much-more/art-shipping-2/
http://www.artservices.fr/services-eng/
http://www.artservices.fr/services-eng/
https://www.cadogantate.com/en/art-services/art-packing-case-fabrication
https://www.cadogantate.com/en/art-services/art-packing-case-fabrication
http://www.sterilizationproducts.com/wp-content/uploads/2017/02/TST-TyvekTubing2.jpg
http://www.sterilizationproducts.com/wp-content/uploads/2017/02/TST-TyvekTubing2.jpg
https://www.wunderground.com/history/monthly/th/bangkok/VTBD/date/2019-12
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https://www.tmd.go.th/info/climate_of_thailand-2524-2553.pdf.  
กระดาษแขง็ )Cardboard(. )2557(. เขา้ถึงเม่ือ 15 ตุลาคม 2563. เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.ajtupholsterysupplies.co.uk/product/cardboard-sheets/.  
กระดาษเมาทรู์ป )Photo board(. )2557(. เขา้ถึงเม่ือ 15 ตุลาคม 2563. เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.pinterest.ca/pin/402157441707361773.  
กล่องพลาสติกท่ีเก็บวตัถุโบราณ. )2557(. เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก 

https://www.culturalheritage.org/docs/default-
source/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2.  

กาญจนา ทุมมานนท.์ )2550(. การใชฉ้นวน. กรุงเทพ: โรงพิมพสุ์รวฒัน์. 
การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและความช้ืน. )2563(. เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563. เขา้ถึงจาก 

https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/preventive-
conservation/guidelines-collections/paintings.html.  

จิราภรณ์  อรัณยะนาค. )2563(. อาจารยพ์ิเศษหลกัสูตรอนุรักษศิ์ลปกรรม .  สัมภาษณ์, 2 เมษายน 
2563.  

จิราภรณ์ อรัณยะนาค. )2557a(. การดูแลรักษาวตัถุพิพิธภณัฑ ์ปทุมธานี: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อิน
สตูดิโอ.  

จิราภรณ์ อรัณยะนาค. )2557b(. เช้ือราบนภาพเขียนสีน ้ามนั เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563. เขา้ถึงจาก 
https://www.facebook.com/facc.inthailand/photos/a.109831019701815/152081785476738/?
type=3&theater.  

ฉนวนกนัความร้อนตราชา้งส าหรับงานหลงัคา รุ่น Super Cool หุม้รอบดา้นดว้ยอลูมิเนียมฟลอย.์ )ม.
ป.ท.(. เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563, เขา้ถึงจาก http://xn--
12cajs4fabb5ect4bce6gscu2xib9in.blogspot.com/2015/10/fsocrbsuper-cool-elephant-
insulation.html#.  

ชนะภยั ชินะประยรู. )2544(. การศึกษาความจากใตดิ้น )รายงานการวจิยั(. กรุงเทพ: 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 4-6. 

ชยัวฒัน์ คุประตกุล. )2551(. วกิฤตโลกร้อนเร่ืองจริงหรือต่ืนตูม. กรุงเทพ: ส านกัพิมพม์ูลนิธิกลุ่มทีม
รวมใจ.  

มนสัพนัธน์ หงษว์เิศษ. )2553(. การเปรียบเทียบคุณสมบติัของวสัดุก่อสร้างประหยดัพลงังานท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกใช.้ กรุงเทพ: สารนิพนธ์ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ภาควชิา
เทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอ้มมหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 

 

https://www.tmd.go.th/info/climate_of_thailand-2524-2553.pdf
https://www.ajtupholsterysupplies.co.uk/product/cardboard-sheets/
https://www.pinterest.ca/pin/402157441707361773
https://www.culturalheritage.org/docs/default-source/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2
https://www.culturalheritage.org/docs/default-source/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2
https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/preventive-conservation/guidelines-collections/paintings.html
https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/preventive-conservation/guidelines-collections/paintings.html
https://www.facebook.com/facc.inthailand/photos/a.109831019701815/152081785476738/?type=3&theater
https://www.facebook.com/facc.inthailand/photos/a.109831019701815/152081785476738/?type=3&theater
http://ใยแก้วฉนวนกันความร้อน.blogspot.com/2015/10/fsocrbsuper-cool-elephant-insulation.html
http://ใยแก้วฉนวนกันความร้อน.blogspot.com/2015/10/fsocrbsuper-cool-elephant-insulation.html
http://ใยแก้วฉนวนกันความร้อน.blogspot.com/2015/10/fsocrbsuper-cool-elephant-insulation.html
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ลกัษณะฉนวนกนัความร้อนท่ีท ามาจากใยแกว้. )2563(. เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563. เขา้ถึงจาก 
https://thai.alibaba.com/product-detail/non-flammable-glass-wool-
insulation60567144584.html.  

วชัระ มัง่วทิิตกุล. )2547(. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัฉนวน ประสิทธิภาพพลงังาน เขา้ถึงเม่ือ 15 ตุลาคม 
2563 เขา้ถึงไดจ้าก http://library.dip.go.th/multim1/edoc/13286.pdf.  

ศาตราจารย ์ดร. สุนทร บุญญาธิการ. )2546(. การใชฉ้นวน. กรุงเทพ: โรงพิมพสุ์รวฒัน์. 
สุพจน์ ประทีปถ่ินทอง. )2544(. รอบรู้เร่ืองบรรจุภณัฑ์. กรุงเทพ: หา้งหุ้นส่วนจ ากดั โรงพิมพสุ์รวฒัน์. 
อนุสรณ์ สุขเกษม. )2550(. การศึกษาเก่ียวกบัการถ่ายเทความร้อนโดยการพาของครีบแท่ง

ทรงกระบอก. กรุงเทพ: ปริญญานิพนธ์ ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา
วศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

อิทธิพลต่อการเลือกใช ้สารนิพนธ์ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ภาควชิาเทคโนโลยวีศิวกรรม
โยธาและส่ิงแวดลอ้มมหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ล้ินชกัจดัเก็บโบราณวตัถุ. 
)2557(. เขา้ถึงเม่ือ 14 ตุลาคม 2563. เขา้ถึงจาก 
https://www.culturalheritage.org/docs/defaultsource/annualmeeting/2014am_poster58_inve
stigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2.  
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ประวัติผู้เขียน  

 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ -สกุล  นายบูรณ์พิภพ  ระเวงจิตร์ 
วนั เดือน ปี เกดิ 04 เมษายน 2533 
สถานทีเ่กดิ กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   

จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ปีการศึกษา 2550  
ส าเร็จปริญญาตรีเทคโนโลยบีณัฑิต (สาขาวชิาเทคโนโลยกีารถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์)  
จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ปีการศึกษา 2554  
ส าเร็จหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน  
จากมหาวทิยาลยัรามค าแหง ปี 2562 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 44/296 ถนนนวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพ 10230   
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