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ภาพเขียนสี น้ ามันอาจเกิดการชารุ ดเสื่ อมสภาพระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ ง เนื่องจากจาก
อุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์มีค่าสู งและผันผวนตลอดเวลา การใช้วสั ดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มี
บทบาทสาคัญในการลดและควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์รอบ ๆ ภาพเขียนสี น้ ามันภายใน
หี บห่อ /บรรจุภณั ฑ์รอบ ๆ ภาพเขียนสี น้ ามันให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและคงที่
ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกวัสดุที่ใช้ทาหี บหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ 10 ชนิด ที่หาซื้ อได้ง่ายในท้องตลาด
มาทาการทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของวัสดุแต่ละชนิ ด ในการลดและควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธ์ ภายในหี บห่อ/บรรจุภณั ฑ์ โดยเปรี ยบเทียบค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่
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บันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์แบบต่อเนื่ อง (Datalogger) จานวน 2 เครื่ อง โดยทาการ
บันทึกในฤดูร้อนและฤดูฝน
ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของวัสดุ ที่ใช้ทาหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ในการลด
และควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ให้อยูร่ ะดับคงที่และเหมาะสมต่อภาพเขียนสี น้ ามันพบว่า
วัสดุ ที่เหมาะสมในการทาหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับการขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามันในฤดูร้อน คือ 1.
กระดาษไร้ ก รดหนึ่ งชั้น ร่ ว มกับ กระดาษลู ก ฟู ก 2.กระดาษไร้ ก รดหนึ่ งชั้น ร่ วมกับ พลาสติ ก กัน
กระแทกที่มีฟองอากาศขนาดใหญ่ 3. กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับโฟมพอลีสไตรี น
และวัสดุ ที่มีความเหมาะสมในการนามาเป็ นหี บห่ อ/บรรจุ ภณ
ั ฑ์เพื่ อใช้ขนส่ งในฤดู ฝน
มากที่สุด คือ 1. กระดาษไร้ กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับพลาสติกกันกระแทกที่มีฟองอากาศขนาดใหญ่ 2.
กระดาษไร้ กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับโฟมพอลี สไตรี น 3.กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับกระดาษลูกฟูก
วัสดุที่มีความเหมาะสมในการนามาเป็ นหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อใช้ขนส่ งได้ท้ งั ในฤดูร้อนและฤดูฝน
คือ 1. กระดาษไร้กรดร่ วมกับ 2. กระดาษไร้กรดร่ วมกับพลาสติกกันกระแทกที่มีฟองอากาศขนาด
ใหญ่ 3.กระดาษไร้ช้ นั ร่ วมกับโฟมพอลีสไตรี น

จ

ฉ
บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ

61904307 : Major (CONSERVATION OF FINE ART)
Keyword : MICROCLIMATE CONTROL, PACKAGE, TEMPORATURE, RELATIVE
HUMIDITY
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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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การอนุ รั ก ษ์ )Conservation( หมายถึ ง การกระท าใด ๆ ที่ มุ่ ง เน้ น การชะลอการช ารุ ด
เสื่ อมสภาพของมรดกทางศิลปวัฒนธรรม โดยแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งซ่ อมแซม หรื อ
เสริ มสร้างความมัน่ คงแข็งแรงให้วตั ถุน้ นั ๆ คงสภาพอยูไ่ ด้ และดาเนิ นการป้ องกันการเสื่ อมสภาพ
การกระท าทุ ก ขั้น ตอนต้อ งอาศัย ผู ้ที่ มี ค วามรู ้ ด้า นการอนุ รั ก ษ์ ม รดกทางศิ ล ปวัฒ นธรรม วัต ถุ
พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่อยูใ่ นสภาพชารุ ด หรื อการเสื่ อมสภาพลงไปทุกขณะ เนื่ องจากสาเหตุภายใน
ตัวเอง วัสดุบางชนิ ดเริ่ มต้นเสื่ อมสภาพตั้งแต่แรกเริ่ มผลิต และมีแนวโน้มที่จะเสื่ อมสภาพชารุ ดมาก
ขึ้ น เรื่ อย ๆ ก่ อนน าเข้ามาเก็ บ รั ก ษาภายในพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ หรื ออาจเกิ ดจากการขาดการดู แลรั ก ษาที่
ถูกต้องมาเป็ นเวลานาน บางส่ วนชารุ ดจากการเคลื่ อนย้าย และจากสภาพแวดล้อมในการจัดแสดง
และจัดเก็ บ สภาพช ารุ ด จึ งทวีค วามรุ น แรงเพิ่ ม มากขึ้ น เรื่ อย ๆ ส่ วนที่ ย งั มี ส ภาพดี อ ยู่ข ณะนี้ ก็ มี
แนวโน้มที่จะชารุ ดเสื่ อมสภาพก่อนเวลาอันควร1
การอนุ รัก ษ์ที่ ดี มุ่ ง เน้น การดู แ ลรั ก ษาอย่า งระมัด ระวัง และละเอี ย ดอ่ อ น ควรค านึ ง ถึ ง
ปฏิกิริยาของวัสดุ ความเปราะบางของโครงสร้าง และผลกระทบของสิ่ งแวดล้อมตลอดระยะเวลาที่
ปฏิ บ ัติ ง านดู แ ลงานศิ ล ปะ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ภาพเขี ย นสี น้ ามัน ซึ่ งมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเกิ ด การ
เปลี่ ยนแปลงง่ าย นัก อนุ รัก ษ์ต้องศึ กษา และตัดสิ นใจด้วยความมัน่ ใจ รอบคอบ และระมัดระวัง
ตลอดระยะเวลา จะต้องลดความเสี่ ยง หาวิธีป้องกันการเกิ ดความเสี ยหายของงานศิลปะตลอดเวลา
และในทุกสถานที่ ภาพเขียนสี น้ ามันที่มีความเปราะบาง หรื อมีอายุเก่าแก่เกิดการเปลี่ ยนแปลงทาง
กายภาพและทางเคมี ม ายาวนาน ควรได้ รับ การดู แลระมัดระวังเป็ นพิ เศษ โดยควบคุ ม อุ ณ หภู มิ
ความชื้น แสงสว่าง ฝุ่ นละออง และมลพิษ2
ภาพเขียนสี น้ ามันเกิดการเสื่ อมสภาพได้ง่าย สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากวัสดุหลายชนิดที่ใช้ใน
การสร้างสรรค์ภาพเขียนสี น้ ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และทางเคมีแตกต่างกัน วัสดุ
1

จิราภรณ์ อรัณยะนาค, การดูแลรักษาวัตถุพพิ ธิ ภัณฑ์ , )ปทุมธานี: ห้างหุน้ ส่วนจากัด อินสตูดิโอ, 2557(,

5.
Nathan Stolow, Conservation standards for works of art in transit and on exhibition,
)Switzerland: Imprimeries Populaires Arts, 1979(, 15.
2

2
อันตรายที่ เกิ ดทางกายภาพ และอันตรายที่ เกิ ดขึ้ นจากสารเคมี และยังช่ วยทาให้ผิวด้านหน้าของ
ภาพเขียนมีความเรี ยบสม่าเสมอกัน ทาให้สีสันโดดเด่น และมีความคมชัดมากขึ้น3
ภาพเขี ย นสี น้ ามัน มี โ ครงสร้ า งหลายชั้ น แต่ ล ะชั้ นมี คุ ณ สมบัติ แ ตกต่ า งกั น เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงได้ง่ายและรวดเร็ ว เมื่ออุณหภูมิและความชื้ นไม่คงที่ตลอดเวลา เมื่อความชื้นในอากาศ
สู ง โครงไม้และผ้าใบ จะดูดความชื้ นแล้วขยายตัว เมื่อความชื้นในอากาศต่าลง ไม้และผ้าใบจะคาย
ความชื้ น ออกมาแล้ว หดตัว ท าให้ เกิ ด การขยายตัว และหดตัว สลับ กัน อยู่ต ลอดเวลา ส่ ง ผลให้
ภาพเขียนสี น้ ามันเกิดการบิดงอ แอ่นตัว โค้ง กรอบ เปราะ เป็ นคลื่น เปลี่ยนสี ยับย่น เปลี่ยนรู ปทรง
เมื่อผ้าใบยืดหดตัวสลับกันไปมาจะส่ งผลกระทบต่อชั้นรองพื้นและชั้นสี รวมทั้งชั้นสารเคลื อบผิว
การเปลี่ ย นแปลงที่ เห็ น ได้ชัดเจนคื อ รอยแตก รอยร้ าว บนภาพเขี ย นสี น้ ามัน การเปลี่ ยนแปลง
บางอย่างของภาพเขียนสี น้ ามันสามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า แต่ถา้ มีการตรวจสอบอย่างละเอียด
โดยใช้เครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบจะพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับโมเลกุล
จนเกิดเป็ นความเสี ยหายที่สามารถมองเห็นได้และไม่สามารถมองเห็นได้4

ภาพที่ 1 โครงสร้างภาพเขียนสี น้ ามัน
ที่มา: The anatomy of an oil painting accessed January 19, 2019, available from
http://www.urbis-libnet.org/vufind/Record/Bibliotheca%20Hertziana.BV038400072

จิราภรณ์ อรัณยะนาค. )2563(. อาจารย์พิเศษหลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สัมภาษณ์, 2 เมษายน.
4
Nathan Stolow, Conservation standards for works of art in transit and on exhibition,
)Switzerland: Imprimeries Populaires Arts, 1979(, 17.
3

3
ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการเสื่ อมสภาพของภาพเขียนสี น้ ามัน คือ สภาพแวดล้อม
เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง ก๊าซในอากาศ จุลินทรี ย ์ แมลง และมลพิษต่าง ๆ เป็ นต้น
การอนุรักษ์ในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมาส่ วนใหญ่จะมุ่งเน้นในการซ่อมแซมความเสี ยหายจาก
ปั ญหาการชารุ ดที่เกิดขึ้น แต่ปัจจัยสาคัญที่มกั จะถูกมองข้ามอยูเ่ สมอ คือ การป้ องกันความเสี ยหาย
ที่จะเกิ ดขึ้นจากมนุ ษย์ และการควบคุ มสภาพแวดล้อมในระหว่างการจัดแสดง การจัดเก็บในคลัง
วัตถุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุ มอุ ณหภูมิและความชื้ นในระหว่างการเคลื่ อนย้ายขนส่ งมักถู ก
มองข้ามมาโดยตลอด ดังนั้นควรมีการวางแผนตั้งแต่ การออกแบบ และเลื อกวัสดุในการทากล่อง
และหี บห่ อ การจัดวางในรู ปแบบลักษณะต่าง ๆ ที่ จะช่ วยลดความเสี ยหายการระหว่างเคลื่ อนย้าย
ขนส่ งภาพเขี ยนสี น้ ามัน การเลื อกใช้พ าหนะที่ เหมาะสมในการเคลื่ อนย้ายขนส่ งจะสามารถลด
ความเสี ยหายของภาพเขียนสี น้ ามันได้ ดังนั้นควรจะมีมาตรการป้ องกันที่เป็ นระบบถูกต้อง จะช่วย
ลดความเสี่ ยงระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามัน
ภาพเขี ย นสี น้ ามัน ไม่ ค วรอยู่ ภ ายใต้แ รงกดดัน ในระหว่ า งการบรรจุ หี บ ห่ อ และการ
เคลื่ อ นย้ายขนส่ ง ทุ ก ขั้น ตอน ควรป้ องกัน การกระทบกระแทกให้ ป ลอดภัย ที่ สุ ด บางครั้ งการ
เคลื่อนย้ายขนส่ งงานภาพเขียนสี น้ ามันที่มีมูลค่าสู ง เสี่ ยงต่อการโจรกรรม จะต้องมีมาตรการรักษา
ความปลอดภัย อย่า งเคร่ งครั ด เช่ น ปกปิ ดข้อ มู ล เป็ นความลับ มี เจ้าหน้ าที่ รัก ษาความปลอดภัย
ควบคุมตลอดระยะเวลาระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ งเพื่อความปลอดภัยต่องานภาพเขียนสี น้ ามัน5
1.2 ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย
จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศไทยตั้งอยูใ่ นเขตร้อนอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงใต้
ของทวี ป เอเชี ย ระหว่า งละติ จู ด 5◦37' เหนื อ กับ 20◦27' เหนื อ และระหว่า งลองจิ จู ด 97◦22'
ตะวัน ออกกับ 105◦37' ตะวัน ออก ใกล้เส้ น ศู น ย์สู ต รจึ ง มี อ ากาศร้ อ นและชื้ น จัด เกื อ บตลอด
ระยะเวลา ความชื้ นสัมพัทธ์เฉลี่ ยประมาณ 73 – 75 % ทั้งปี ความชื้ นสัมพัทธ์จะลดลงในฤดูหนาว
และฤดูร้อน โดยเฉพาะในฤดูร้อนความชื้ นสัมพัทธ์ลดลงต่าสุ ดในรอบปี เฉลี่ ยประมาณ 64 - 69 %
ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ ยทั้งปี ประมาณ 24 - 26 °C อุณหภูมิจะมี ความแตกต่างกันไปในแต่ละ
พื้นที่ เช่น ที่ราบ ที่ลุ่ม หรื อในฤดูกาลที่แตกต่างกันออกไป6

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
กรมอุตุนิยมวิทยา, ภูมอิ ากาศประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 15 ตุลาคม 2563, เข้าถึงได้จาก
https://www.tmd.go.th/info/climate_of_thailand-2524-2553.pdf
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ในภาคกลางระหว่างเดือนมีนาคมถึ งเดื อนพฤษภาคม )ฤดูร้อน( อุณหภูมิเฉลี่ยสู งถึง 40 °C
หรื อมากกว่า ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็นในภาคเหนื อ และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ส่ วนภาค
กลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิลดต่าลงเล็กน้อยเป็ นระยะสั้น ๆ
ประเทศไทยอยูใ่ ต้อิทธิ พลของลมมรสุ มฤดูร้อนที่พดั ไอน้ าเข้าสู่ ภาคพื้นทวีป และลมมรสุ ม
ฤดู หนาวพัดมาจากภาคพื้ นทวีปลงสู่ ทะเล จึงมี ฝนตกติ ดต่อกันประมาณ 6 เดื อน การเริ่ มต้นและ
สิ้ นสุ ดมรสุ มทั้งสองชนิ ดอาจผันแปรไปจากปกติได้ในแต่ละปี แต่จากอิทธิ พลจากสภาวะโลกร้อน
ในปั จจุ บ นั ทาให้ภูมิ อากาศเปลี่ ยนแปลงไป การแบ่ งลักษณะภูมิ อากาศของประเทศไทยในทาง
อุตุนิยมวิทยา แบ่งเป็ นภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวันออกภาคใต้ โดยทัว่
ไปสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ฤดู ดังนี้7
1.2.1 ฤดูร้อน (ระหว่ างกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม) ในกรุ งเทพมหานคร
ลักษณะอากาศในฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 24.6 - 35.5 °C และค่าความชื้น
สัมพัทธ์เฉลี่ ยระหว่าง 62 - 69 % ในช่ วงระยะเวลาที่เปลี่ยนจากมรสุ มจากทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
เป็ นทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ และเป็ นเวลาที่ข้ วั โลกเหนื อกาลังหันเข้าสู่ ดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะในเดือน
เมษายน อากาศในประเทศไทยมี อากาศร้ อนถึ งร้ อนจัด อากาศอบอ้าว และแห้งแล้ง เช่ น อุณหภูมิ
สู งสุ ดในเดือนเมษายน พ.ศ.2562 บันทึกที่กรุ งเทพ มี อุณหภูมิต่าสุ ด 26 °C อุณหภูมิสูงสุ ด 35 °C
ความชื้ นสัมพัทธ์ต่าสุ ด 47 % และความชื้นสัมพัทธ์สูงสู ด 94 % ในบางปี มีมวลอากาศเย็นแผ่มาจาก
ประเทศจีนถึงประเทศไทยตอนบน เกิ ดการปะทะกันระหว่างมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศร้ อนที่
ปกคลุมอยูเ่ หนือประเทศไทยตอนบน ส่ งผลให้เกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง และบางครั้งมีลมกระโชกแรง
ในบางจังหวัดมีลูกเห็บตก พายุฝนฟ้ าคะนองเรี ยกว่าพายุฤดูร้อน9
ข้อมูลจากสถานี ตรวจอากาศกรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย )0.0 กม.( )กรมอุตุนิยมวิทยา
2562( แสดงถึงจานวนชัว่ โมงที่มีแสงแดด ในแต่ละเดือน ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ออุณหภูมิและความชื้ น
สัมพัท ธ์ เดื อนที่ มีชั่วโมงแสงแดดเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ 250 – 270 ชั่วโมง ในเดื อนมกราคม เดื อนที่ มี
ชัว่ โมงแสงแดดเฉลี่ยต่าสุ ด คือ 140 – 160 ชัว่ โมง ในเดือนกันยายน

กรมอุตุนิยมวิทยา, ภูมอิ ากาศประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 15 ตุลาคม 2563, เข้าถึงได้จาก
https://www.tmd.go.th/info/climate_of_thailand-2524-2553.pdf
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ภาพที่ 2 จานวนชัว่ โมงที่มีแสงแดดในกรุ งเทพมหานครโดยเฉลี่ยใน พ.ศ. 2562
ที่มา: Average monthly hours Of sunshine In Bangkok เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://weather-and-climate.com/average-monthly-hours-Sunshine,Bangkok,Thailand
1.2.2 ฤดูฝน )ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม( ในกรุ งเทพมหานคร
ลักษณะอากาศในฤดูฝนมีอุณหภูมิ เฉลี่ ยระหว่าง 24.8 - 32.8 °C และค่าความชื้ นสัมพัทธ์
เฉลี่ยระหว่าง 72 - 74 % ปริ มาณฝนในระยะเวลา 24 ชัว่ โมงของแต่ละวันตั้งแต่เวลา 07.00 น. ของ
วัน หนึ่ ง ถึ ง เวลา 07.00 น. ของวัน รุ่ ง ขึ้ น ตามลัก ษณะของฝนที่ ตก แบ่ งเป็ น ฝนวัดจานวนไม่ ไ ด้
)ปริ มาณฝนน้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร( ฝนเล็กน้อย )ปริ มาณฝนระหว่าง 0.1 - 10.0 มิลลิเมตร( ฝนปาน
กลาง )ปริ มาณฝนระหว่าง 10.1 - 35.0 มิลลิเมตร( ฝนหนักปริ มาณฝนระหว่าง 35.1 - 90.0 มิลลิเมตร
และฝนหนักมากปริ มาณฝนตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไป8
ข้อมูลจากสถานี ตรวจอากาศกรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย พ.ศ 2562 แสดงปริ มาณน้ าฝน
เฉลี่ยรายเดือน เดือนที่มีปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 300 – 350 มิลลิเมตร ในเดือนกันยายน เดือนที่
มีปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยต่าสุ ด คือ 10 – 50 มิลลิเมตร ในเดือนมกราคมและเดือนธันวาคม

8

กรมอุตนุ ิยมวิทยา, ภูมอิ ากาศประเทศไทย, เข้ าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้ าถึงได้ จาก
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ภาพที่ 3 ปริ มาณน้ าฝนในกรุ งเทพมหานครโดยเฉลี่ยใน พ.ศ.2562
ที่มา: Monthly precipitation เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshinefahrenheit,Bangkok,Thailand
1.2.3 ฤดูหนาว )ระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์( ในกรุ งเทพมหานคร
ลักษณะอากาศในฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 21.1 - 31.7 °C และค่าความชื้ นสัมพัทธ์
เฉลี่ยระหว่าง 72 – 74 % เมื่อเข้าสู่ เดือนตุลาคมจะมีลมมรสุ มจากตะวันออกเฉี ยงเหนื อพัดเข้ามาปก
คลุ มประเทศไทยตอนบน ภาคเหนื อ และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อจะเริ่ มมีอากาศเย็นค่อยๆ แผ่ลง
ไปถึงภาคกลางตอนล่างจนถึงภาคตะวันออก9
ข้อมูลจากสถานี ตรวจอากาศกรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย พ.ศ 2562 แสดงให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างอุณหภูมิเฉลี่ ยสู งสุ ดและต่ าสุ ดในแต่ละเดือน เดือนที่มีอุณหภูมิสูงเฉลี่ยสู งสุ ด คือ
35.4 – 26.9 °C ในเดือนเมษายน เดือนที่มีอุณหภูมิต่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ 31.7 – 22 °C ในเดือนธันวาคม

กรมอุตุนิยมวิทยา, ภูมอิ ากาศประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงได้จาก
https://www.tmd.go.th/info/climate_of_thailand-2524-2553.pdf
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ภาพที่ 4 อุณหภูมิเฉลี่ยสู งสุ ดและต่าสุ ดในกรุ งเทพมหานครโดยเฉลี่ยใน พ.ศ.2562
ที่มา: Average day and night temperature เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://weather-and-climate.com/average-monthly-min-max-Temperature,Bangkok,Thailand
ข้อมูล จากสถานี ตรวจอากาศกรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย พ.ศ 2562 แสดงให้ เห็ นว่า
อุณหภูมิในกรุ งเทพมหานคร มีค่าสู งและผันผวนอย่างมากตลอดปี เดือนที่อุณหภูมิเฉลี่ยสู งสุ ด คือ
35.4 °C ในเดือนเมษายน เดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่าสุ ด คือ 22 °C ในเดือนธันวาคม

ภาพที่ 5 อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดและตา่ สุดในกรุ งเทพมหานครโดยเฉลี่ยใน พ.ศ.2562
ที่มา: Average temperature Bangkok, Thailand เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://www.weather-th.com/en/thailand/bangkok-climate#temperature
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ภาพที่ 6 ภาพที่ 6 อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดและต่าสุ ดเดือนธันวาคม ในกรุ งเทพมหานคร พ.ศ.2561
ที่มา: Bangkok, Thailand weather history เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://www.wunderground.com/history/monthly/th/bangkok/VTBD/date/2019-12
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ภาพที่ 7 อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สูงสุ ดและต่าสุ ดเดือนเมษายน ในกรุ งเทพมหานคร พ.ศ.2562
ที่มา: Bangkok, Thailand weather history เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://www.wunderground.com/history/monthly/th/bangkok/VTBD/date/2019-12
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ตารางที่ 1 ค่าอุณหภูมิ เก็บข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศ Weather Undergroundกรุ งเทพมหานครใน
พ.ศ.2562

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เดือน

ค่ าอุณหภูมิ
ต่าสุ ด

ค่ าอุณหภูมิ
สู งสุ ด

ค่ าอุณหภูมิ
กลางวัน

ค่ าอุณหภูมิ
กลางคืน

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

21 °C
23 °C
25 °C
26 °C
26 °C
26 °C
26 °C
26 °C
25 °C
25 °C
24 °C
21 °C

32 °C
33 °C
34 °C
35 °C
34 °C
33 °C
33 °C
33 °C
32 °C
32 °C
31 °C
31 °C

27.4 °C
28.9 °C
30.9 °C
31.6 °C
31.7 °C
30.7 °C
30.4 °C
30 °C
29.4 °C
29.6 °C
29.6 °C
27.9 °C

26.1 °C
27.9 °C
29.4 °C
30.2 °C
30 °C
28.9 °C
28.5 °C
28.4 °C
28.2 °C
28.3 °C
28.2 °C
26.7 °C

ในเดือนเมษายนเป็ นเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดของปี อุณหภูมิสูงสุ ดตลอดทั้งเดือน โดยมี
อุณหภูมิในตอนกลางวันและกลางคืน แตกต่างกันเล็กน้อย มีค่าอุณหภูมิต่าสุ ดเฉลี่ย 26 °C โดยมีค่า
อุณหภูมิสูงสุ ดเฉลี่ย 35 °C ค่าอุณหภูมิกลางวันเฉลี่ย 31.6 °C และค่าอุณหภูมิกลางคืนเฉลี่ย 30.2 °C
เดือนธันวาคมเป็ นเดือนที่มีอากาศเย็น มีค่าอุณหภูมิต่าสุ ดเฉลี่ย 21 °C ค่าอุณหภูมิกลางวัน
เฉลี่ย 27.9 °C และค่าอุณหภูมิกลางคืนเฉลี่ย 26.7 °C 10

Weather Underground, Weather May Bangkok 2019, เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงได้จาก
https://www.wunderground.com/history/monthly/th/bangkok/VTBD/date/2019-12
10
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ตารางที่ 2 ค่าความชื้ นสัมพัทธ์ เก็บข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศ Weather Underground
กรุ งเทพมหานครใน พ.ศ.2562

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เดือน

ค่ าความชื้น
ต่าสุ ด

ค่ าความชื้น
สู งสุ ด

ค่ าความชื้น
กลางวัน

ค่ าความชื้น
กลางคืน

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

51 %
41 %
46 %
47 %
42 %
47 %
62 %
55 %
62 %
59 %
58 %
49 %

73 %
94 %
94 %
94 %
74 %
84 %
100 %
74 %
100 %
100 %
89 %
79 %

58 %
55 %
56 %
56 %
53 %
56 %
62 %
66 %
70 %
66 %
70 %
52 %

73 %
79 %
84 %
84 %
66 %
79 %
89 %
74 %
94 %
89 %
58 %
66%

จากตารางบทที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์เป็ นเดือนที่มีค่าความชื้นสัมพัทธ์ต่าที่สุดของปี โดยมี
ค่าความชื้ นสัมพัทธ์ต่ าสุ ดเฉลี่ ย 41 % ค่าความชื้ นสัมพัทธ์สูงสุ ดเฉลี่ ย 94 % ค่าความชื้ น
สัมพัทธ์กลางวันเฉลี่ย 55 % และค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยกลางคืน 79 %
ในเดือนกรกฏาคม กันยายน และตุลาคมเป็ นเดือนที่ค่าความชื้ นสัมพัทธ์สูงที่สุดของปี โดย
มีค่าความชื้นสัมพัทธ์สูงสุ ดเฉลี่ย 100 % ค่าความชื้นสัมพัทธ์กลางวันเฉลี่ย 70 % และค่าความชื้น
สัมพัทธ์เฉลี่ยกลางคืน 94 %
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ข้อมูล จากสถานี ตรวจอากาศกรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย พ.ศ 2562 แสดงให้ เห็ นว่า
ความชื้ นสัมพัทธ์เฉลี่ ยในกรุ งเทพมหานครมีค่าสู งตลอดปี แม้ว่าในบางเดื อนมีปริ มาณน้ าฝนน้อย
เดือนที่มีความชื้ นสัมพัทธ์เฉลี่ยสู งสุ ด คือ 62 – 100 % ในเดือนกันยายน เดือนที่มีความชื้ นสัมพัทธ์
เฉลี่ยต่าสุ ด คือ 41 - 94 % ในเดือนกุมภาพันธ์

ภาพที่ 7 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยในกรุ งเทพมหานครใน พ.ศ.2562
ที่มา: Average humidity เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-TemperatureSunshine,Bangkok,Thailand
ตารางที่ 3 ค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย เก็บข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศ Weather
Underground กรุ งเทพมหานครใน พ.ศ.2562
เดือน
อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชื้น ความชื้น ความชื้น
ต่าสุ ด
สู งสุ ด
เฉลีย่
สั มพัทธ์ สั มพัทธ์ สั มพัทธ์
ต่าสุ ด
สู งสุ ด
เฉลีย่
1
เมษายน
26 °C
35 °C
32°C
47 %
94 %
69%
2
กรกฎาคม
26 °C
33 °C
29°C
62 %
100 %
74%
3
กันยายน
25 °C
32 °C
29°C
62 %
100 %
81%
4
ธันวาคม
21 °C
31 °C
28°C
49 %
79 %
65%
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ตารางที่ 3 แสดงให้เห็ นว่าค่าอุ ณหภูมิและความชื้ นสั มพัทธ์ เฉลี่ ยที่ ได้จากรายงานสภาพ
อากาศเป็ นค่าเฉลี่ ยที่ แตกต่างจากค่าอุ ณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ ที่เป็ นวัดได้รอบ ๆ วัตถุ ซึ่ งนัก
อนุ รัก ษ์ให้ค วามส าคัญ มากกว่าค่ าเฉลี่ ย จึ งต้องท าการบัน ทึ ก ค่ าอุ ณ หภู มิ และความชื้ น สั ม พัท ธ์
ตลอดเวลา หรื อทุ ก ๆ 5 – 10 นาที โดยใช้ Thermohygrograph หรื อ Datalogger ซึ่ งแสดงผลเป็ น
กราฟ จะช่วยให้ผดู ้ ูแลมีขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์รอบ ๆ วัตถุตลอดเวลาที่
ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสดงให้เห็ นความผันผวนของอุณหภูมิและความชื้ น
สัมพัทธ์รอบ ๆ วัตถุซ่ ึ งจะส่ งผลกระทบต่อวัสดุต่าง ๆ
ตามทฤษฏี อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น สั ม พัท ธ์ ที่ เหมาะสมส าหรั บ การเคลื่ อ นย้า ยขนส่ ง
ภาพเขียนสี น้ ามัน ควรควบคุ มอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ให้ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมที่ เก็บ
รักษาที่ตน้ ทางและปลายทาง ซึ่ งโดยทัว่ ไปควรควบคุมอุณหภูมิประมาณ 20 – 25 °C และความชื้ น
สัมพัทธ์ 55 – 60 % และควบคุมให้คงที่ตลอดเวลา11
จากค่าอุณหภูมิและความชื้น ที่ได้ขอ้ มูลของกรมอุตุนิยมวิทยา แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิและ
ความชื้ นในกรุ งเทพมหานคร มีค่าผันผวนอย่างมาก ไม่เหมาะสมต่อการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียน
สี น้ ามัน โดยไม่มียานพาหนะ และหี บห่อที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้ น
รอบ ๆ ภาพเขียนสี น้ ามันตลอดเวลา
ผูว้ ิจยั ได้ทดลองวัดค่าอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา
)ภายนอกหี บห่อ( เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 โดยวางเครื่ องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ไว้
ข้าง ๆ ภาพเขียนสี น้ ามันที่ ห่อด้วยพลาสติกกันกระแทก ได้ผลดังแสดงในกราฟ )ภาพที่ 9( พบว่า
อุณหภูมิสูงสุ ด 47.5 °C อุณหภูมิต่าสุ ด 26.5 °C อุณหภูมิเฉลี่ย 38.5 °C และความชื้ นสัมพัทธ์สูงสุ ด
58.5 % ความชื้ นสัมพัทธ์ต่ าสุ ด 28.4 % ความชื้ นสัมพัทธ์ เฉลี่ ย 43.0 % และพบว่าค่าอุณหภูมิและ
ความชื้นมีความผันผวนมาก
ในขณะเดียวกันทดลองบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่
มีหลังคา )ภายในหี บห่ อ( โดยวางเครื่ องบันทึกอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ไว้ ด้านหลังภาพเขียน
สี น้ ามันซึ่ งห่ อด้วยพลาสติ กกันกระแทก พบว่า อุ ณหภูมิสูงสุ ด 32.22 °C อุณหภูมิต่าสุ ด 22.78 °C
อุณหภูมิเฉลี่ย 31.7 °C และความชื้นสัมพัทธ์สูงสุ ด 78 % ความชื้นสัมพัทธ์ต่าสุ ด 43 %
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 61.0 %
11

เมษายน.

จิราภรณ์ อรั ณ ยะนาค. )2563(. อาจารย์พิเศษหลักสู ตรอนุ รัก ษ์ศิล ปกรรม มหาวิทยาลัยศิ ล ปากร. สัมภาษณ์ , 2
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แสดงว่าอุ ณหภู มิและความชื้ นสั ม พัทธ์ รอบ ๆ ภาพเขี ยนสี น้ ามันที่ ห่อด้วยพลาสติ กกัน
กระแทกมีค่าแตกต่างจากอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ภายนอกห่ อเล็กน้อย แต่ค่อนข้างคงที่กว่า
ภายนอก เพราะฉะนั้นจึงวางแผนในการเลื อกใช้วสั ดุที่มีคุณสมบัติเป็ นฉนวนกันความร้อนและกัน
ความชื้น เพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อ/บรรจุภณั ฑ์

ภาพที่ 9 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา
)ภายในและภายนอกหี บห่อที่ห่อหุ่มด้วยพลาสติกกันกระแทกที่มีฟองอากาศขนาดเล็ก(
บันทึกข้อมูล เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 00.00 – 23.30 น.
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1.3 การเสื่ อมสภาพของภาพเขียนสี นา้ มันระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ ง
สาเหตุ หลักที่ ทาให้ภาพเขี ยนสี น้ ามันเกิ ดความเสี ยหายระหว่างการเคลื่ อนย้ายขนส่ งมาก
ที่สุด คือ เมื่ออุณหภูมิและความชื้นแปรเปลี่ยน ไม่คงที่ ขึ้นและลงอยูต่ ลอดเวลา
1.3.1. ความชื้ นก่อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงหลายรู ปแบบ ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทาง
ชี ววิทยา ความชื้ นอาจจะเข้าทาปฏิ กิริยาโดยตรงกับวัสดุ ที่ใช้ในการสร้ างสรรค์ภาพเขี ยนสี น้ ามัน
หรื อทาให้ปฏิกิริยาระหว่างวัสดุกบั สิ่ งแวดล้อมเกิดขึ้นได้ดี เมื่อความชื้ นสัมพัทธ์ในบรรยากาศรอบ
ๆ ภาพเขี ยนสี น้ ามันลดต่ าลง ไม้และผ้าที่ เป็ นส่ วนประกอบสาคัญของภาพเขี ยนสี น้ ามันจะคาย
ความชื้ นออกมา เพื่อปรับตัวเองเข้าสู่ สภาวะสมดุลกับสิ่ งแวดล้อม ทาให้ภาพเขียนสี น้ ามันเกิดการ
เปลี่ยนแปลง วัสดุบางอย่างหดตัว เมื่อความชื้ นรอบๆ ภาพเขียนสี น้ ามันสู งขึ้น วัสดุบางอย่างดูดซับ
ความชื้ นแล้วเกิ ดการขยายตัว จากการดูดซับความชื้ นในบรรยากาศรอบ ๆ หากมีการเปลี่ ยนแปลง
ระดับความชื้ นอย่างรวดเร็ ว กรอบไม้ ผ้าใบ ชั้นรองพื้น และชั้นสี อาจเกิ ดการแตกร้ าว หลุ ดลอก
เป็ นแผ่น ๆ หรื อเป็ นสะเก็ดเล็ก ๆ บางครั้งผ้าใบฉี กขาด หย่อนยาน เนื่ องจากกรอบไม้ที่ขึงผ้าใบ
ขยายตัวและหดตัวสลับกันไปมา จนสู ญเสี ยความยืดหยุน่ หากการขยายตัวเป็ นไปอย่างอิสระ อาจ
ไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย แต่ถา้ การมีการยึดด้วย ตะปู หรื อกาว จะเกิดแรงดึ ง และแรงดันภายใน
เนื้ อ วัส ดุ ท าให้ เกิ ด ความเสี ย หายได้ ความรุ น แรงจะมากขึ้ น เรื่ อย ๆ เมื่ ออุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น
แปรเปลี่ยน ไม่คงที่ตลอดเวลา12
ภาพเขียนสี น้ ามันที่อยูใ่ นสภาวะแวดล้อมที่อบั ชื้ น มักพบเชื้ อราหลายชนิ ด เชื้ อราบางชนิ ด
เจริ ญได้ในที่ ที่ความชื้ นไม่สูงมาก พื้นผิววัตถุ อาจไม่ช้ื นแฉะ เพราะเชื้ อราบางกลุ่มชอบความแห้ง
)Xerophilic fungi( มักพบเป็ นจุด หรื อหย่อมสี ขาวบนวัตถุที่อยูใ่ นสภาพอับ อากาศไม่ไหลเวียน
ถ่ายเท เช่ น ในตู ้ ในห่ อ หรื อถุ งพลาสติก กล่อง ลังไม้ หรื อในห้องที่ปิดมิดชิ ด หรื ออยู่ในบริ เวณที่
อากาศไม่ ไ หลเวี ย นถ่ ายเท โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในฤดู ฝ น จะพบเชื้ อ รามากกว่า ในฤดู แ ล้ง หาก
ภาพเขียนสี น้ ามันเปี ยกชื้ นจากน้ าฝน หรื อน้ ารั่ว หรื อน้ าท่วม จะมีเชื้ อราที่ชอบความชื้ นชนิ ดอื่น ๆ
เจริ ญได้อีกมากมายหลายชนิด13

จิราภรณ์ อรัณยะนาค, การดูแลรักษาวัตถุพพิ ธิ ภัณฑ์ , )ปทุมธานี: ห้างหุน้ ส่วนจากัด อินสตูดิโอ,
2557(, 143-150.
13
จิราภรณ์ อรัณยะนาค. )2563(. อาจารย์พิเศษหลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สัมภาษณ์, 2 เมษายน.
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ภาพที่ 8 : ภาพตัวอย่ าง เชื ้อราบนภาพเขียนสี นา้ มัน
ที่มา: เชื้อราบนภาพเขียนสี น้ามัน เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://www.facebook.com/facc.inthailand/photos/a.109831019701815/15208178547673
8/?type=3&theater

ภาพที่ 9 : ภาพตัวอย่ าง เชื ้อราบนภาพเขียนสี นา้ มัน
ที่มา: เชื้อราบนภาพเขียนสี น้ ามัน
ถ่ายโดย จิราภรณ์ อรัณยะนาค. อาจารย์พิเศษหลักสู ตรอนุ รักษ์ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

17

ภาพที่ 10 : ภาพตัวอย่าง เชื้อราบนภาพเขียนสี น้ ามัน
ที่มา: เชื้อราบนภาพเขียนสี น้ ามัน
ถ่ายโดย จิราภรณ์ อรัณยะนาค. อาจารย์พิเศษหลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

1.3.2. อุณหภูมิ เมื่อหี บห่ ออยูใ่ นที่ที่มีความร้อนสู ง ความร้อนจะมีการถ่ายโอนจากข้าง
นอกเข้าสู่ หีบห่ อ ความร้อนสามารถถ่ายโอน หรื อส่ งผ่านจากวัตถุหนึ่ งที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังวัตถุ
หนึ่ งที่มีอุณหภูมิต่ากว่าได้ ภาพเขียนสี น้ ามันประกอบไปด้วยวัสดุหลายชนิ ดซ้อนกันเป็ นชั้น ๆ คือ
ชั้นรองรั บภาพ ผ้าใบ ชั้นรองพื้ น ชั้นสี และชั้นสารเคลื อบผิว วัสดุ เหล่ านี้ มีการเปลี่ ยนแปลงทาง
กายภาพแตกต่างกัน ทาให้ภาพเขียนสี น้ ามันแตกร้าว ฉี กขาด ผุเปื่ อย รู ปทรงบิดเบี้ยว แยกชั้น หลุด
ลอก บวม พอง หดตัว ขยายตัว ชั้นสี เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง เช่ น จาง หมอง คล้ า เป็ นฝ้ า จนกระทัง่
หลุ ดล่ อน และกลายเป็ นผง ภาพเขี ยนสี น้ ามันที่ วางอยู่กลางแจ้ง จัดแสดงอยู่กลางแดด หรื อตาม
ระเบี ยงบันได ทางเดิ น รวมทั้งภาพเขี ยนสี น้ ามันที่ ขนส่ งโดยรถบรรทุ ก หรื อรถกระบะในเวลา
กลางวัน จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงทั้ง ทางกายภาพ และทางเคมี ความร้ อ นจะท าให้ คุ ณ สมบัติ ท าง
กายภาพ และทางเคมีของภาพเขียนสี น้ ามันเปลี่ยนแปลงไป การที่อุณหภูมิไม่คงที่ 14
14

จิราภรณ์ อรัณยะนาค, การดูแลรักษาวัตถุพพิ ธิ ภัณฑ์ , )ปทุมธานี: ห้างหุน้ ส่วนจากัด อินสตูดิโอ,

2557(, 168-171.

18
เพิ่มขึ้น และลดลงอยู่ตลอดเวลา สลับกันไปมา จะทาให้ช้ นั สี แตกร้ าว โก่งงอ และถ้าหากมีการยึด
เหนี่ ยวด้วยการทากาว หรื อตอกตะปู เมื่ออุณหภูมิเปลี่ ยนแปลงขึ้น ๆ ลง ๆ สลับไปมา จะส่ งผลให้
ภาพเขียนสี น้ ามันเสี ยหายได้อย่างรวดเร็ ว ภาพเขียนสี น้ ามันที่อยูก่ ลางแจ้งจะแตกร้าวหลุดล่อนหรื อ
เยิ้ม เหนี ย ว ความร้ อนเป็ นอี ก สาเหตุ ที่ ท าให้น้ า ตัวท าละลาย และองค์ป ระกอบบางอย่างระเหย
ออกไปจากภาพเขียนสี น้ ามัน ส่ งผลให้ภาพเขียนสี น้ ามันแห้งกรอบ เปราะ ขาดความยืดหยุ่น และ
ขาดความแข็งแรง นักวิทยาศาสตร์ พบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 10 °C จะทาให้ปฏิกิริยาเคมีเพิ่มขึ้นเป็ น
สองเท่า อาจทาให้วสั ดุจบั ตัวเป็ นก้อน และแข็งเปราะแตกหักเร็ วมากขึ้น หรื อทาให้วสั ดุอ่อนตัวลง
เพราะฉะนั้นควรเก็บภาพเขียนสี น้ ามันไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิค่อนข้างต่าและคงที่ เพื่อเป็ นการลดอัตรา
การเปลี่ยนแปลง ความร้อนจากอากาศภายนอกเคลื่อนที่เข้าสู่ ภาพเขียนสี น้ ามันได้โดย การนาความ
ร้อน การพาความร้อน การแผ่ความร้อน และการแผ่รังสี ความร้อน15
1.3.2.1 การนาความร้อน )Conduction( คือ การถ่ายเทความร้อนระหว่างโมเลกุลที่
อยูต่ ิดกัน แม้ว่าโมเลกุลจะอยูใ่ นสสารเดียวกัน หรื อสสารสองชนิ ดที่สามารถสัมผัสกันได้โดยตรง
การนาความร้อนสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อวัตถุ ของแข็งเป็ นตัวกลาง จะเกิ ดการสั่นของอนุ ภาคที่เรี ยง
กันที่ เป็ นของแข็ง พร้ อมทั้งส่ งพลังงานออกไปตลอดเวลาต่อกันไปเรื่ อย ๆ โดยไม่มีการเคลื่ อนที่
ของโมเลกุล มีเพียงแต่พลังงานความร้อนที่ถูกส่ งออกไปเท่านั้น จากอุณหภูมิที่สูงไปยังอุณหภูมิที่
ต่ากว่า สารแต่ละชนิ ดนาความร้อนแตกต่างกัน สารที่นาความร้อนได้ดี )Conductor( ได้แก่ โลหะ
เงิน เหล็ก และทองแดง เป็ นต้น16
1.3.2.2 การพาความร้อน )Convection( คือ การถ่ายเทความร้อนเคลื่อนที่ในสสาร
สองรู ปแบบ คือ ก๊าซและของเหลว ของเหลวมีคุณสมบัติในการพาความร้อนมาให้ หรื อสามารถพา
ความร้ อนออกจากผิวที่เป็ นของแข็ง การเคลื่ อนที่ ของก๊าซและของเหลวจะสามารถเคลื่ อนที่ จาก
ข้างล่างและลอยขึ้นสู่ ช้ นั บรรยากาศเท่านั้น เพราะเมื่อสสารได้รับความร้อนจะมีการขยายตัว ทาให้
ความหนาแน่ นต่ าลงและสสารที่ มีอุณหภูมิต่ ากว่า )ความหนาแน่ นจะสู งกว่า( ก็จะลงมาแทนที่ จะ
เคลื่อนที่แบบนี้ไปตลอดเวลา จนกระทัง่ ได้รับความร้อนทัว่ ถึงกัน
1.3.2.3 การแผ่รังสี ความร้อน )Thermal radiation( คือ การถ่ายโอนพลังงานความ
ร้อนจากที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังที่ที่มีอุณหภูมิต่ากว่า โดยบางครั้งไม่จาเป็ นจะต้องอาศัยตัวกลาง
การแผ่รังสี ความร้อนออกไปในทุกทิศทางโดยรอบจุดกาเนิ ด หรื อวัตถุข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะ คุณสมบัติ
และอุณหภูมิของวัตถุ ส่ วนความสามารถในการดูดซับความร้อนขึ้นอยูก่ บั ลักษณะ เช่น วัตถุเป็ นสี
15

16

เรื่ องเดียวกัน, 168-171
อนุสรณ์ สุขเกษม, “การศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้ อนโดยการพาของครี บแท่งทรงกระบอก” )ปริ ญญานิ พนธ์

ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2550( 8-9

19
เข้ม จะสามารถแผ่ และดู ดซับความร้ อนได้ดีกว่าวัตถุ ที่สี อ่อน และมันวาว หรื อถ้าหากวัตถุ ช นิ ด
เดี ยวกัน แต่มีความหนาไม่เท่ากัน วัตถุที่บางจะสามารถแผ่ความร้อนได้เร็ วกว่าวัตถุที่หนา หรื อผิว
ของวัตถุ ที่แตกต่างกัน วัตถุ ที่ขรุ ขระมีความสามารถดูดกลื นความร้ อนได้ดีกว่าวัตถุ มีผิวเรี ยบ เป็ น
ต้น17
โดยทัว่ ไปการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามัน ผูด้ ูแลงานศิลปะ หรื อจิตรกร มักนิ ยมใช้
กระดาษหรื อพลาสติกทัว่ ไปที่สามารถหาได้ตามท้องตลาด เช่ น กระดาษหนังสื อพิมพ์ กระดาษสี
น้ าตาล พลาสติกกันกระแทก ในการห่ อหุ ้มเคลื่ อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามัน กระดาษทัว่ ไปไม่มี
คุณสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิภายในหี บห่อ การควบคุมอุณหภูมิภายในหี บห่อหรื อบรรจุภณั ฑ์ที่
ใช้ในการเคลื่ อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามันจาเป็ นต้องใช้วสั ดุที่มีคุณสมบัติเป็ นฉนวนที่ดี เพื่อลด
การถ่ายโอนความร้อนจากภายนอกสู่ ภายในหี บห่ อ ฉนวนกันความร้อน มีหลากหลายรู ปแบบ แต่
ละรู ปแบบมี ความแตกต่างกัน ตามคุ ณลักษณะ หรื อความเหมาะสม ก่อนนาฉนวนกันความร้ อน
เข้ามาใช้ในการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ และหี บห่ อในการเคลื่อนย้ายขนส่ ง จึงควรศึกษาประสิ ทธิ ภาพ
ของฉนวนกันความร้อน18
1.3.3 แสงสว่าง เป็ นปั จจัยสาคัญที่ ทาให้ภาพเขี ยนสี น้ ามันเกิ ดการเปลี่ ยนแปลง เช่ น ซี ด
หมอง สี จางลง การป้ องกันความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากแสง จึงไม่ควรให้ภาพเขียนสี น้ ามันได้รับแสง
สว่างโดยตรง แสงสว่างที่มีความร้อนสู งทาให้ความร้อนสะสม ส่ งผลให้ภาพเขียนสี น้ ามันเสี ยหาย
ควรหลีกเลี่ยงการวางภาพเขียนสี น้ ามันในที่โล่ง ไม่มีหลังคา ไม่ควรห่ อหุ ้มภาพเขียนสี น้ ามันด้วย
วัสดุ ที่โปร่ งใส หรื อโปร่ งแสง หรื อวางในบริ เวณที่แสงแดดสาดส่ องได้ หรื อเคลื่อนย้ายขนส่ งโดย
ใช้พาหนะที่ไม่มีหลังคา19

17

เรื่ องเดียวกัน, 8-9

จิราภรณ์ อรัณยะนาค, การดูแลรักษาวัตถุพพิ ธิ ภัณฑ์ , )ปทุมธานี: ห้างหุน้ ส่วนจากัด อินสตูดิโอ,
2557(, 168-171.
19
เรื่ องเดียวกัน, 29
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ภาพที่ 11 ภาพตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงของภาพเขียนสี น้ ามันบนผืนผ้าใบ
ที่อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและความชื้นไม่คงที่
ที่มา: Art Conservation & Restoration Painting เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
http://paintingconservationrestoration.blogspot.com/2014/06/painting-oil-on-canvasbartolomeo.html

21

ภาพที่ 12 ภาพตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นทาให้ช้ นั สี ในภาพเขียนสี น้ ามันบน
ผ้าใบสู ญเสี ยการยึดเกาะทาให้ช้ นั สี แตกรานและหลุดล่อน
ที่มา: การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้น เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/preventive-conservation/guidelinescollections/paintings.html
ในระยะยาวมัก พบว่าการเสื่ อมสภาพของภาพเขี ยนสี น้ ามัน เกิ ดจากการที่ อุณ หภู มิ และ
ความชื้ นไม่คงที่ ทาให้ช้ นั สี ยืดออกและหดตัวสลับกัน ชั้นสี เปราะบาง ชั้นสี แตกร้าว และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสารเคลือบผิว ผูด้ ูแลไม่ควรปล่อยปละละเลยให้ภาพเขียนสี น้ ามันเสี ยหายแล้วค่อย
ซ่ อมแซม ควรมุ่งเน้นการป้ องกันการเสื่ อมสภาพของภาพเขียนสี น้ ามัน โดยการควบคุ มอุ ณหภูมิ
และความชื้ นให้คงที่ อยู่ตลอดเวลาที่ทาการขนส่ งและจัดแสดง รวมทั้งระยะเวลาที่เตรี ยมการ การ
บรรจุหีบห่ อ การเคลื่อนย้ายขนส่ ง การนาวัตถุออกจากหี บห่ อ และตลอดระยะเวลาที่จดั แสดง ทั้งที่
อยู่ใ นกล่ อ ง อยู่ใ นตู ้ อยู่ใ นพื้ น ที่ ก ว้า งโล่ ง ควรติ ด ตั้ง เครื่ อ งบัน ทึ ก อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น เพื่ อ
ตรวจสอบค่าอุณหภูมิและความชื้นอยูต่ ลอดเวลา20

จิราภรณ์ อรัณยะนาค. )2563(. อาจารย์พิเศษหลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สัมภาษณ์, 2 เมษายน.
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เพื่อป้ องกันความเสี ยหายของภาพเขียนสี น้ ามันที่จะเกิ ดจากอุณหภูมิและความชื้ นไม่คงที่
และป้ องกันปั ญหาด้านเทคนิ คต่าง ๆ เช่น รถยนต์จะต้องสภาพสมบูรณ์แบบพร้อมใช้งาน ส่ วนที่ใช้
บรรทุกควรปูหรื อบุดว้ ยฉนวนกันความร้อน เพื่อช่วยลดอุณหภูมิภายในยานพาหนะ
ปั จจัยที่เป็ นผลกระทบสาคัญ และมักถูกมองข้าม คือ อุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์รอบ ๆ
ภาพเขี ย นในขณะ เคลื่ อนย้ายขนส่ ง เพราะบางครั้ ง การเคลื่ อนย้ายขนส่ งด้วย รถยนต์ เรื อ หรื อ
เครื่ องบิน อาจจะใช้ระยะเวลาหลายวัน หรื อหลายสัปดาห์ หรื อหลายเดือน เช่น ออกจากประเทศที่มี
อากาศหนาว ปลายทางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด แห้งแล้ง เพราะฉะนั้นเป็ นหน้าที่ของนักอนุ รักษ์ใน
การป้ องกันการชารุ ดเสี ยหายในระหว่างการเดินทางและการจัดแสดง เน้นการควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้ นในพื้นที่เล็ก ๆ )Microclimate( โดยออกแบบ และเลือกใช้วสั ดุในการทากล่องและหี บห่ อ
ให้สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นภายในได้ระหว่างการบรรจุกล่องและหี บห่ อ ระหว่างการ
เคลื่ อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามันจะต้องปรับอุณหภูมิและความชื้ นให้แปรเปลี่ยนช้า ๆ ค่อยเป็ น
ค่อยไป การสร้ างภูมิอากาศเฉพาะที่มีประโยชน์ คื อ ไม่ตอ้ งคานึ งถึ งฤดู กาล หรื อเวลาที่ เหมาะสม
สามารถปรับเปลี่ยน หรื อสร้างได้เองให้มีระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมต่อวัสดุแต่
ละชนิดได้โดยใช้งบประมาณน้อย
การเคลื่ อ นย้า ยขนส่ ง ภาพเขี ย นสี น้ า มัน ควรควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น ให้ ค งที่ อ ยู่
ตลอดเวลา ไม่วา่ จะขนส่ ง ทางบก ทางเรื อ ทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่ งทางอากาศ เมื่อ
เครื่ อ งบิ น ขึ้ น ระดับ ที่ สู ง อุ ณ หภู มิ จ ะลดต่ า กว่า 0 องศา และเมื่ อ เครื่ อ งบิ น ลงจอดบนพื้ น ที่ ที่ มี
ภูมิอากาศร้อนและชื้ น หรื อแห้ง )แล้วแต่ลกั ษณะอากาศตามสถานที่น้ นั ๆ( อุณหภูมิจะสู งขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว ถ้าเครื่ องบินจะต้องบินขึ้นและลงจอดหลายครั้ง กว่าจะถึ งจุดหมายอุณหภูมิและความชื้ น
รอบภาพเขียนสี น้ ามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย ควรเลื อกเส้นทางที่มีการลงจอดน้อยที่สุด และลด
ความรุ นแรงของการเปลี่ ย นแปลงด้วยการเลื อกใช้วสั ดุ ก ัน กระแทกและวัส ดุ ที่ ใ ช้ท าหี บ ห่ อที่ มี
คุณสมบัติในการช่วยควบคุมอุณหภูมิและความชื้ น เมื่อไปถึงจุดหมายไม่ควรรี บเปิ ดกล่องหรื อห่ อ
หี บทันที ควรวางทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชัว่ โมง เพื่อให้วสั ดุ ต่าง ๆ ปรับตัวเข้าสู่ สภาวะสมดุลเสี ยก่อน
เพื่อป้ องกันความเสี ยหายของภาพเขียนสี น้ ามันที่จะเกิดจากอุณหภูมิและความชื้นเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว21

จิราภรณ์ อรัณยะนาค. )2563(. อาจารย์พิเศษหลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สัมภาษณ์, 2 เมษายน.
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วัสดุที่ใช้ในการทากล่อง และหี บห่ อ ในการเคลื่ อนย้ายขนส่ งควรเป็ นวัสดุ ที่มีความเสถียร
)Stable( วัสดุ จะต้องทาหน้าที่ช่วยพยุง หรื อรองรับน้ าหนักต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ช่ วยป้ องกัน
ภาพเขี ย นสี น้ ามั น ไม่ ใ ห้ เคลื่ อ นไหวหรื อเกิ ด การกระทบกระแทก หรื อรั บ แรงกด หรื อ
แรงสั่นสะเทือน และป้ องกันแสงสว่าง ควบคุมความชื้ น และอุณหภูมิ ที่จะส่ งผลทาให้ภาพเขียนสี
น้ ามันเกิ ดความเสี ยหาย วัสดุ ที่เลื อกใช้ตอ้ งไม่เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพ ทางเคมี หรื อเกิ ด
การชารุ ดเสื่ อมสภาพได้ในระยะเวลาสั้น เช่ น ไม่ควรนากาวที่ไม่เหมาะสมมาใช้ในการห่ อหุ ้มหรื อ
ทาบรรจุภณั ฑ์ เพราะจะส่ งผลทาให้มีคราบกาวเยิม้ เหนียวติดที่ภาพเขียนสี น้ ามัน หรื อปลดปล่อยไอ
ระเหยออกมา หรื อพลาสติกบางประเภท เมื่อนามาห่ อหุ ้มบนภาพเขียนสี น้ ามันโดยตรงอาจจะติด
แน่ นบนผิวของภาพเขียนสี น้ ามัน และเกิ ดการหดตัวและขยายตัว วัสดุที่มีผิวขรุ ขระจะครู ดถู ขัดสี
ผิวหน้าของภาพเขียนสี น้ ามัน ทาให้ภาพเขียนสี น้ ามันเกิ ดความเสี ยหายได้ นอกจากนี้ วสั ดุที่ใช้ใน
การทากล่องหรื อหี บห่ อควรสามารถป้ องกันความชื้ นจากภายนอก เพื่อช่ วยควบคุ มระดับความชื้ น
สัมพัทธ์รอบ ๆ ภาพเขียนสี น้ ามันให้คงที่ตลอดเวลา22
ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะลดความรุ นแรงของปั ญหาเหล่ านี้ จึ งวางแผนศึ กษาวัสดุ ชนิ ดต่าง ๆ ที่ มี
คุ ณสมบัติเป็ นฉนวนกันความร้ อน ช่ วยลดการส่ งผ่านความร้ อนและป้ องกันความชื้ น ในการห่ อ
หรื อท าบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ส าหรั บ ใช้ ใ นการเคลื่ อ นย้า ยขนส่ ง ภาพเขี ย นสี น้ ามัน และเปรี ย บเที ย บ
ประสิ ทธิ ภาพของวัสดุเหล่านั้นในการช่วยควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นภายในบรรจุภณั ฑ์ วัสดุที่มี
คุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ จะมีบทบาทในการควบคุมลักษณะอากาศภายในพื้นที่เล็ก ๆ )Microclimate(
โดยเลือกใช้วสั ดุที่หาได้ง่ายภายในประเทศ และราคาไม่แพงเพื่อเผยแพร่ ให้ศิลปิ น และผูด้ ูแลรักษา
ภาพเขียนสี น้ ามันนาไปปฏิบตั ิได้โดยไม่ตอ้ งใช้งบประมาณสู ง
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ สมบัติ ข องวัส ดุ ที่ ใ ช้ใ นการท าบรรจุ ภ ัณ ฑ์ เพื่ อ ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละ
ความชื้นระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามัน
2.2 เพื่อศึกษาลักษณะภูมิอากาศภายในพื้นที่เล็ก ๆ ภายในบรรจุภณั ฑ์ชนิดต่าง ๆ
2.3 เปรี ยบเที ยบค่าอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ภายในแต่ละบรรจุภณ
ั ฑ์กบั ค่าอุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกบรรจุภณั ฑ์
2.4 เพื่อคัดเลื อกและเสนอวัสดุ ที่สามารถควบคุ มอุณหภูมิและความชื้ นภายในบรรจุภณ
ั ฑ์
ได้เหมาะที่สุด
จิราภรณ์ อรัณยะนาค, การดูแลรักษาวัตถุพพิ ธิ ภัณฑ์ , )ปทุมธานี: ห้างหุน้ ส่วนจากัด อินสตูดิโอ,
2557(, 168-171.
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3. วิธีการศึกษาวิจัย
3.1 ศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับวัสดุในการทาบรรจุภณ
ั ฑ์ สาหรับใช้ในการขนส่ ง
ภาพเขียนสี น้ ามัน
3.2 ศึกษาและเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของวัสดุในการทาบรรจุภณั ฑ์
3.3 บันทึกสภาพของภาพเขียนสี น้ ามันที่ใช้ในการทดลอง
3.4 เลือกวัสดุในการทาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้เหมาะสมต่อสภาพของภาพเขียนสี น้ ามัน โดยใช้วสั ดุ
ที่มีคุณสมบัติเป็ นฉนวนกันความร้อนและความชื้น
3.5 บันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นภายในและภายนอกหี บห่อตลอด 24 ชัว่ โมงระหว่างการ
เคลื่อนย้ายขนส่ งโดยทางพาหนะรถยนต์กระบะ ภายในกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
3.6 รวบรวมข้อมูล เปรี ยบเทียบผลวิเคราะห์
3.7 สรุ ป อภิ ปรายผล ข้อเสนอแนะ นาเสนอผลงานงานวิจยั เป็ นรู ปเล่ มวิทยานิ พนธ์ และ
นาเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ
4. นิยามศัพท์เฉพาะ
4.1 สภาพแวดล้อมภายในหี บห่ อ )Microclimate( หมายถึ ง สภาพอากาศภายในพื้ นจากัด
เล็ก ๆ รอบ ๆ วัตถุ
4.2 หี บห่อ )Packaging( หมายถึง ลังไม้ กล่องกระดาษ กล่องพลาสติก ซอง แฟ้ ม
4.3 ฉนวนกันความร้อน )Insulator( หมายถึง วัสดุที่สามารถป้ องกันการถ่ายโอนความร้อน
จากด้านใดด้านหนึ่งไปยังอีกด้านได้
4.4 วัสดุ กนั ความชื้ น )Moisture Barrier( หมายถึ ง วัสดุ ทีมีคุณสมบัติในการป้ องกันไม่ให้
ความชื้น หรื อไอน้ าสามารถผ่านเข้ากล่อง หรื อหี บห่อ
5. ขอบเขตของการศึกษา
ทาการบันทึ กค่าอุ ณหภูมิ และความชื้ นสัม พัท ธ์ ตลอดเวลา หรื อทุ ก ๆ 30 นาที บ นั ทึ ก 24
ชัว่ โมง ภายในและภายนอกหี บห่อระหว่างการขนย้าย ด้วยพาหนะรถยนต์ พื้นที่ทาการทดลอง
คือ เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลระหว่างในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤษจิกายนพ.ศ. 2563
6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าได้ รับ
6.1 ทาให้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความชารุ ดเสี ยหายของภาพเขียนสี น้ ามันที่เกิดจากการ
เคลื่อนย้ายขนส่ งที่ผดิ วิธี
6.2 ทาให้ทราบถึงวัสดุที่เหมาะสมในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในการ
เคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามันตลอดจนคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการทากล่อง และหี บห่อ
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6.3 ทาให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกและภายใน
กล่อง หรื อหี บห่ อ ในระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามัน
6.4 สามารถประยุกต์ใช้กบั การควบคุมสภาพแวดล้อมในการเคลื่อนย้ายขนส่ งวัตถุประเภท
อื่น ๆ รวมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั การควบคุมสภาพแวดล้อมรอบ ๆ วัตถุภายในคลังวัตถุ
และห้องจัดแสดงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ และเครื่ องดูดความชื้ น
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และผลงานทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง การเลือกใช้วสั ดุในการควบคุ มความชื้ น และอุณหภูมิ ภายในหี บห่ อสาหรับ
การเคลื่ อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามัน ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าจากหนังสื อ เอกสาร และงานที่วิจยั
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็ นกรอบในการวิจยั เผื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ในการอภิปรายผลการศึกษา
ต่อไป
2.1 การออกแบบกล่อง และหีบห่ อของภาพเขียนสี นา้ มันสาหรับการเคลือ่ นย้ายขนส่ ง
การป้ องกัน ความเสี ย หายจากการเคลื่ อนย้ายขนส่ งภาพเขี ย นสี น้ ามัน ควรเริ่ ม จากการ
เลือกใช้วสั ดุและการออกแบบกล่อง และหี บห่อสาหรับใส่ ภาพเขียนสี น้ ามัน ให้มีขนาดและลักษณะ
ที่ เหมาะสมกับ ภาพเขี ยนสี น้ ามัน แต่ ล ะชิ้ น กล่ องและหี บ ห่ อส าหรั บ ใส่ ภาพเขี ย นสี น้ ามัน ที่ ถู ก
ออกแบบมาอย่างระมัดระวังและถูกต้อง จะมีประโยชน์ในการป้ องกันความเสี ยหายทางกายภาพ
จากการเคลื่อนย้ายขนส่ ง เช่น ป้ องกันการกระทบกระแทกและลดการสั่นสะเทือนซึ่ งอาจทาให้ สี
แตกร้ าว หลุ ดล่ อน ขูดขี ด แตกหัก ฉี ก ขาด ได้ทุ ก ขณะ และค านึ งถึ งการป้ องกันแสงสว่าง ก๊ าซ
มลพิษ ฝุ่ นละออง ไอระเหย เชื้ อรา และแมลง ในระหว่างเคลื่ อนย้ายขนส่ งให้ปลอดภัยมากที่ สุ ด
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ปั ญ หาที่ เกิ ด เมื่ อ อุ ณ หภู มิ และความชื้ น แปรเปลี่ ย น ไม่ ค งที่ ขึ้ น และลงอยู่
ตลอดเวลาระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามัน ซึ่ งภาพเขียนอาจอยูใ่ นกล่อง หรื อหี บห่ อ
หลายวัน หรื อหลายสั ป ดาห์ หรื อหลายเดื อน การขนส่ งด้วยพาหนะต่ าง ๆ ท าให้อุณ หภู มิ และ
ความชื้ นแปรเปลี่ ยน ไม่คงที่ ขึ้นและลงอยู่ตลอดเวลา ส่ งผลกระทบต่อภาพเขี ยนสี น้ ามันได้ เช่ น
การแตกร้ าวของวาร์ นิชในชั้นเคลื อบ การแตกร้ าวของชั้นสี ชั้นรองพื้นแยกตัวออกจากชั้นรองรับ
ภาพ )ผ้าใบ( ชั้นสี แยกตัวออกจากชั้นรองพื้น การบิดเบี้ยวของผ้าใบตามมุมต่าง ๆ ฯลฯ เพราะฉะนั้น
การออกแบบกล่ อง และหี บห่ อสาหรับการเคลื่ อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามันจะต้องป้ องกันการ
กระทบกระแทก ลดการสั่นสะเทือน และจะต้องควบคุ มความชื้ น และอุณหภูมิให้คงที่ตลอดเวลา
รวมทั้งการป้ องกันแสงสว่าง แมลง รา ฝุ่ น ก๊าซและไอระเหยต่าง ๆ23
การป้ องกันการกระทบกระแทกทาได้โดยเลื อกใช้วสั ดุ กนั กระแทกที่ เหมาะสม วัสดุ กนั
กระแทก คือ วัสดุที่ถูกนามาใช้เพื่อการป้ องกันการกระแทกอย่างรุ นแรง และการสัน่ สะเทือน
23

จิราภรณ์ อรัณยะนาค, การดูแลรักษาวัตถุพพิ ธิ ภัณฑ์ , )ปทุมธานี: ห้างหุน้ ส่วนจากัด อินสตูดิโอ,

2557(, 53-58.
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ระหว่างกระบวนการเคลื่ อนย้ายขนส่ ง ขนถ่ าย หลักการพื้นฐานที่ สาคัญ 2 ประการของวัสดุ กนั
กระแทกในการป้ องกันความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับภาพเขียนสี น้ ามัน คือ เพื่อดูดซับแรงกระแทก และ
ป้ องกัน การส่ ง ผ่านแรงกระแทกมายังวัต ถุ ที่ อ ยู่ภ ายในหี บ ห่ อ และลดการเคลื่ อนไหว และการ
เคลื่อนที่จากการสั่นสะเทือนภายในหี บห่อ24
ในปั จจุ บ นั ในท้องตลาดมี วสั ดุ ห ลายชนิ ด ท าหน้าที่ เป็ นวัส ดุ ก ันกระแทกในการขนส่ ง
ศิ ล ปวัต ถุ ต่ าง ๆ การเลื อ กใช้ วสั ดุ ที่ เหมาะสม และราคาไม่ แ พง จะช่ ว ยป้ องกัน การช ารุ ด และ
ประหยัดงบประมาณในการขนส่ งศิลปวัตถุได้
ปั จจัยที่ ใช้ในการพิ จารณาเลื อกวัส ดุ ก ันกระแทก ได้แก่ รู ป ทรง ขนาด และน้ าหนักของ
ศิลปวัตถุ ความเปราะบางของศิลปวัตถุ ความแตกต่างของการส่ งแต่ละแบบ ว่าเกิ ดการกระแทก
และการสั่นสะเทือนแบบใด ขนาดของแรงประมาณเท่าใด คุณสมบัติ ราคา และการใช้ประโยชน์
ของวัสดุกนั กันกระแทก
วัส ดุ ก ัน กระแทกที่ เหมาะสมในการขนส่ ง ศิ ล ปวัตถุ ได้แก่ กระดาษไร้ ก รด )Acid-free
paper( แผ่นกระดาษลูกฟูก )Corrugated board( แผ่นพลาสติกกันกระแทก )Bubble Pack(
โฟมพอลีสไตรี น )Polystyrene foam( โฟมพอลีเอทธี ลีน )Polyethylene foam( แผ่นพอลีเอทธี ลีน
)Polyethylene sheet( อย่างหนาสี ดา ไทเวค )Tyvek( ถุงซิปล็อคสุ ญญากาศ พลาสติกลูกฟูก เป็ นต้น
2.2 วัสดุทใี่ ช้ ในการห่ อภาพเขียนสี นา้ มันสาหรับการเคลือ่ นย้ ายขนส่ ง
วัสดุ ที่ใช้ในการห่ อศิ ลปวัตถุ แต่ละประเภทมี คุณสมบัติแตกต่างกันออกไป ควรเลื อกใช้
เป็ นชั้นแรก วัสดุที่เหมาะสมสาหรับภาพเขียนสี น้ ามัน วัสดุที่ใช้ในการห่อ ทาหน้าที่ป้องกันการขูด
ขีด ครู ดถู และลดการสัมผัสกับวัสดุ อื่น ๆ ที่อยู่ภายในหี บห่ อ นอกจากนี้ ยงั ช่วยป้ องกันฝุ่ นละออง
ป้ องกันแสงสว่าง ป้ องกันแมลง และรา วัสดุที่เหมาะสมสาหรับใช้ในการห่ อหุ ้มภาพเขียนสี น้ ามัน
และทากล่องในการเคลื่อนย้ายขนส่ ง ได้แก่ กระดาษ ไม้ พลาสติก ผ้า เป็ นต้น25
การศึ กษาข้อมูลเกี่ ยวกับอุ ณ หภูมิ และความชื้ นในกรุ งเทพมหานคร พบว่าอุ ณหภูมิและ
ความชื้ นมีค่าสู งตลอดทั้งปี และมีความผันผวนตลอดเวลา วัสดุ ที่ใช้ในการทาหี บห่ อ บรรจุภณ
ั ฑ์26
ควรมีคุณสมบัติที่เป็ นฉนวนกันความร้ อน และป้ องกันความชื้ นได้ดี เพื่อช่ วยควบคุมอุณหภูมิและ
24
25
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28
ความชื้ นภายในหี บ ห่ อหรื อบรรจุ ภณ
ั ฑ์คงที่ และอยู่ในระดับ ที่ ป ลอดภัย ตลอดระยะเวลาในการ
เดินทาง
ฉนวนกันความร้อน )Insulator( คือวัสดุที่ทาหน้าที่ป้องกันไม่ให้พลังงานความร้อนส่ งผ่าน
จากด้านหนี่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้ หรื อต้านทานให้พลังงานความร้อนเหลือน้อยที่สุด การใช้ฉนวน
กัน ความร้ อ นมี ค วามต้า นทานแตกต่ า งกัน ออกไป ตามลัก ษณะการใช้ ง าน โดยพลัง งานจาก
แสงอาทิตย์จะส่ งความร้อนมาที่โลกโดยตรง แต่ละช่วงเวลาจะมีอุณหภูมิสูงสุ ดแตกต่างกันออกไป
การติ ดตั้งฉนวนกันความร้ อนเป็ นสิ่ งส าคัญท าให้อุณ หภูมิ ภายในกล่ อง หรื อหี บ ห่ อ ลดลง หรื อ
คงที่27 ปั จจุบนั อุณหภูมิเฉลี่ ยของชั้นบรรยากาศโลกที่ระดับพื้นผิวโลกสู งขึ้นเป็ นลาดับ ภาวะโลก
ร้อน )Global warming( ตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 20 ถึงปั จจุบนั และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นสู งขึ้นเรื่ อย
ๆ อี ก ในอนาคต ปั ญ หาที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ภาวะโลกร้ อ น คื อ การเปลี่ ย นแปลงของภู มิ อากาศโลก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของบรรยากาศโลกที่ระดับพื้นผิวโลก เพิ่มสู งขึ้นอยู่
ตลอดมา28
การเลื อกใช้ฉนวนกันความร้ อนสามารถควบคุ มอุณหภูมิให้ลดลงและอยู่ในระดับคงที่
หรื อเหมาะสม ลักษณะของฉนวนกันความร้อนมีหลากหลายรู ปแบบ เช่ น เป็ นฝอย เป็ นม้วน เป็ น
แผ่น รวมทั้งวัสดุที่ทามาจากฟองอากาศเล็ก ๆ ฟองอากาศจะมีคุณลักษณะพิเศษสามารถต้านทาน
ความร้อนโดยการกักเก็บพลังงานความร้อนที่ไหลผ่าน ทาให้ไม่เกิดการส่ งผ่านพลังงานความร้อน
ส่ งผลให้กล่องหรื อหี บห่ อภายในไม่เกิ ดการส่ งผ่านพลังงานความร้อน ทาให้อุณหภูมิภายในกล่อง
หรื อ หี บ ห่ อ ลดลงหรื อ คงที่ การท างานของเครื่ อ งปรั บ อากาศจะลดลง นอกจากนี้ เป็ นการช่ วย
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ าได้อีก ทาง ฉนวนกัน ความร้ อนส่ วนใหญ่ ถู กน าไปติ ดตั้งที่ ผนัง ก าแพง
เพดาน หรื ออุปกรณ์ระบายความร้อน หรื อในบางกรณี นาไปใช้เพื่อรักษาความร้อนในการก่อสร้าง
ในฤดู ห นาว โดยทั่วไปอาจใช้เป็ นจานวนมากในห้ อ งที่ มี อากาศเย็น หรื อกล่ อง หรื อ หี บ ห่ อ ที่
ต้องการควบคุมอุณหภูมิแบบเฉพาะให้คงที่29
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อยู่ตลอดเวลา )Microclimates( โดยการไหลเวียนของความร้ อนจะส่ งผ่านจากอุ ณ หภู มิ สู งไปยัง
อุณหภูมิต่าอยูเ่ สมอ
การลดปริ มาณความร้ อนเข้าสู่ ภายในกล่อง หรื อหี บห่ อที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด คือ การ
เลือกฉนวนใช้วสั ดุที่เป็ นกันความร้อน ป้ องกันการโอนถ่ายความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ ภายใน การ
เลือกใช้วสั ดุที่เป็ นฉนวนกันความร้อนมีขอ้ พิจารณา ดังต่อไปนี้
1.ฉนวนกันความร้ อนที่ดี จะต้องมีความตานท้านความร้อนสู ง )R-value( เพราะวัสดุที่ทา
หน้ า ที่ เป็ นฉนวนกั น ความร้ อ นมี ห น้ า ที่ หน่ ว งความร้ อ น )Thermal timelag( ยิ่ ง ค่ า R สู ง
ประสิ ทธิ ภาพของฉนวนจะยิง่ สู งมากขึ้น
1.2 ค่าความต้านทานความร้ อน หมายถึ ง ฉนวนชนิ ดนั้น ๆ มีความสามารถในการหยุด
หรื อยับยั้งการถ่ายโอนส่ งผ่านความร้อน การต้านทานความร้อนจะตรงกันข้ามกับการคานวณการ
นาความร้ อน โดยการต้านทานความร้อนจะขึ้นอยู่กบั ความหนาของวัสดุ เพราะฉะนั้นการเลื อกใช้
วัสดุเป็ นฉนวนกันความร้อน ควรจะเลือกเปรี ยบเทียบในวัสดุที่หนา เท่า ๆ กัน
2. ฉนวนกันความร้อนที่ดี ต้องมีค่าการนาความร้อน )K-Value( ต่า
2.1 ค่าการนาความร้อน หมายถึง ฉนวนชนิดนั้นๆ ยอมให้ความร้อนผ่านตัว
วัสดุได้มากน้อยเพียงใด
2.2 วัสดุที่มีคุณสมบัติฉนวนกันความร้อนที่ดี เมื่อค่าการนาความร้อน )K-Value( ต่า จะ
ทาให้ฉนวนกันความร้อนบางลงได้ ค่าการนาความร้อนขึ้นอยูก่ บั วัสดุน้ นั ๆ ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ความหนา
บาง30
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ภาพที่ 13 ภาพตัวอย่าง ความร้อนส่ งผ่านฉนวนกันความร้อน
ที่มา: Thermal Conductivity K value เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://wtg.co.th/th/news/wall-tech-knowledge/491-k-r-u-3-value-must-know-beforebuying-sandwich-panel-insulation
การใช้ฉนวนกันความร้อนในบางครั้ง พบว่าอุณหภูมิยงั มีค่าสู งอยู่ เนื่ องจากอิทธิ พลของ
ความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ ภายใน การแก้ปัญหา คือ การติดตั้งฉนวนกันความร้อนให้มากขึ้นจน
อุณหภูมิอยู่ในระดับเหมาะสม และคงที่ แต่การใช้ฉนวนกันความร้อนมากเกินไป ก่อให้เกิ ดความ
ไม่จาเป็ น และมีค่าใช้จ่ายสู ง เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาอีกทาง คือ การใช้ฉนวนกันความร้อน และ
มวลสาร )Thermal mass( ร่ วมกัน โดยออกแบบให้มีการผสมผสานระหว่างฉนวนกันความร้อนและ
มวลสาร ทาให้มีประสิ ทธิ ภาพในควบคุมอุณหภูมิให้อยูร่ ะดับที่เหมาะสม และคงที่31
การเลือกใช้ฉนวนควรคานึงถึงรู ปแบบทางกายภาพ )Physical forms( ของฉนวนซึ่ งมีหลาย
รู ปแบบในการใช้งาน เช่น ฉนวนแบบห่ มหุ ้ม ฉนวนแบบแผ่น ฉนวนแบบพ่น ฉนวนแบบฉี ด การ
เลือกฉนวนจะต้องพิจารณาจากกล่อง หรื อหี บห่ อที่ตอ้ งการนาไปห่อหุ ้มว่าแบบไหนเหมาะสม และ
ปั จจัยเรื่ องค่าใช้จ่าย ความคงทน แรงกดต่าง ๆ ตัวอย่างเช่ น การติดตั้งฉนวนกันความร้ อนภายใน
กล่อง หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ในการเคลื่อนย้ายขนส่ งควรใช้ฉนวนกันความร้อนแบบห่ อหุ ้ม เพราะมีราคา
ไม่แพง สามารถออกแบบและติดตั้งได้ง่าย พร้อมทั้งยังสามารถนากลับมาใช้ซ้ าได้32
นอกจากนี้ ควรพิจารณาปั จจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น ความหนาแน่น )Bulk density( และความจุความร้อน
)Heat capacity( เป็ นคุณสมบัติอยูใ่ นกระบวนการผลิตของฉนวนแต่ละชนิ ด แต่โดยรวมแล้วฉนวน
ศ.ดร. สุนทร บุญญาธิการ, การใช้ ฉนวน, )กรุ งเทพ: โรงพิมพ์สุรวัฒน์, 2546(, 31.
32
ชนะภัย ชินะประยูร )2544( การศึกษาความจากใต้ ดนิ )รายงานการวิจยั (. กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6.
31

31
กันความร้ อนที่ มีคุณภาพจะมี ค่าความหนาแน่ นสู ง และความจุความร้ อนที่ เหมาะสมอยู่ที่ค่าเดี ยว
เท่านั้นจะไม่มีค่าความหนาแน่นและความจุความร้อนที่เหมาะสมหลายค่า รายละเอียดฉนวนแต่ละ
ประเภทแตกต่างกันออกไป สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากผูผ้ ลิต
อุณหภูมิในการใช้งานที่เหมาะสมเป็ นข้อพิจารณาที่สาคัญในการเลื อกใช้ฉนวนกันความ
ร้ อ น เพราะจะส่ ง ผลให้ ฉ นวนกัน ความร้ อ นท างานได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แต่ ถ้า ใช้ ง านไม่
เหมาะสม ผิดประเภทจะส่ งผลให้ฉนวนกันความร้อนเสื่ อมสภาพ หรื อได้รับความเสี ยหาย การแบ่ง
ระดับของอุณหภูมิในการใช้งานฉนวนกันความร้อนมีดงั นี้
ฉนวนสาหรับช่ วงอุณหภูมิต้ งั แต่ -270 ถึ ง 100 ◦C ได้แก่ เซลลู โลสโฟม )Cellulose foam(
กลาสโฟม )Glass foam( เป็ นต้น
ฉนวนสาหรับช่วงอุณหภูมิต้ งั แต่ 100 ถึง 500 ◦C เช่น กลาสโฟม ใยแร่ ฟอยล์ เป็ นต้น
ฉนวนบางชนิ ดขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน คือ การใช้งานฉนวนกันความร้ อนอาจทาให้
ประสิ ทธิ ภาพลดลงได้ เมื่อใช้งานผิดประเภท ควรหมัน่ ตรวจสอบวันที่ผลิ ต และวันหมดอายุ และ
เลือกฉนวนกันความร้อนที่เหมาะสมกับการใช้งาน อาจจะพิจารณาได้จากอุณหภูมิ เพื่อให้เกิดอายุ
การใช้งานที่คงทนยาวนาน33
ความต้านทานต่อความร้ อน )Thermal resistivity( คือ ความสามารถในการต้านความร้อน
หรื อยั้บยั้งความร้อน สามารถศึกษาจากผูผ้ ลิตซึ่ งจะเรี ยกค่านี้วา่ ค่า R )Thermal resistance หรื อ
r-value( ฉนวนที่ มี ค่ า ต้ า นทานของความร้ อ นสู งจะมี คุ ณ สมบั ติ ใ นการกั น ความร้ อ นได้ ดี
วัตถุ ประสงค์หลักของการใช้ฉนวนกันความร้ อน คือ การป้ องกันไม่ให้ความร้อนเข้าภายในกล่อง
หรื อหี บห่อ จะทาให้อุณหภูมิภายในลดลง หรื อคงที่
ประเทศไทยมี ส ภาพภู มิ อ ากาศที่ มี อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น สู ง เกื อ บตลอดทั้ง ปี การใช้
เครื่ องปรับอากาศ และเครื่ องดูดความชื้ น เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นให้มีค่าที่เหมาะสมหรื อ
คงที่ จะต้องใช้พลังงานสู ง และยังมีค่าใช้จ่ายสู ง ดังนั้นการใช้ฉนวนกันความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิ
และวัสดุควบคุมความชื้นเป็ นสิ่ งสาคัญ แต่ฉนวนกันความร้อนบางชนิ ด ไม่สามารถกันความชื้ นได้
และอาจเสื่ อมสภาพคุณภาพเมื่อได้รับความชื้ นสู ง ควรป้ องกันความชื้ นให้กบั ฉนวนกันความร้อน
โดยการใช้วสั ดุกนั ความชื้ น เช่น แผ่นอะลูมิเนี ยมฟอยล์ แผ่นพอลีเอทธี ลีน แผ่นพอลีเอสเทอร์ ฯลฯ
วัสดุต่าง ๆ มีผลต่อความชื้ นแตกต่างกันออกไป แต่สามารถใช้ร่วมกันได้ ดังนั้นควรเลือกใช้วสั ดุที่
มีความต้านทานต่อความชื้น

33

ศ.ดร. สุนทร บุญญาธิการ, การใช้ ฉนวน, )กรุ งเทพ: โรงพิมพ์สุรวัฒน์, 2546(, 32-33.

32
เพื่ อความปลอดภัยจากการกระทบกระแทกระหว่างการเคลื่ อนย้าย ควรพิ จารณา ความ
แข็งแรงทางกล )Mechanical strength( ของวัสดุชนิ ดต่าง ๆ ซึ่ งหมายถึ ง ความสามารถของฉนวนที่
สามารถรับน้ าหนัก ทนต่อแรงอัด ต้านทานต่อแรงดึ ง ต้านทานต่อการกระแทกและสั่นสะเทือน
คุณสมบัติทางกลขึ้นอยูก่ บั ความหนาแน่น ขนาดของเซลล์ เส้นใย วัสดุแต่ละประเภทมีความคงทน
ต่ออุณหภูมิ และสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน
ความปลอดภัยต่อสุ ขภาพเป็ นปั จจัยสาคัญในการเลือกใช้ฉนวน เนื่ องจากสภาพภูมิอากาศ
ในประเทศไทยมี ค วามร้ อนและความชื้ น สู ง ท าให้ ฉ นวนกัน ความร้ อนเสื่ อมสภาพได้ง่าย และ
รวดเร็ ว ความชื้ นสู งทาให้ฉนวนเสื่ อมประสิ ทธิ ภาพ และอาจเกิดเชื้อรา ฉนวนที่ทาจากสารอินทรี ย ์
เช่ น เส้นใยเซลลูโลสเป็ นแหล่งที่ อยู่อาศัยและเป็ นอาหารของแมลง ดังนั้นการใช้ฉนวนกันความ
ร้อนและความชื้ นในพื้นทีที่มีความเสี่ ยงสู ง ควรพิจารณาเลือกใช้ฉนวนที่มีความต้านทานต่อแมลง
และเชื้อรา เช่น ใช้ฉนวนที่ทาจากสารอนินทรี ย ์ เช่น แคลเซี ยมซิ ลิเกต โฟม ใยแร่ เป็ นต้น
เพราะฉะนั้น การเลื อกใช้ฉนวนกันความร้อนและความชื้ น ควรพิจารณาคุ ณสมบัติหลาย
อย่างเพื่อให้ได้มีคุณสมบัติตามที่ตอ้ งการ เช่น เลื อกใช้วสั ดุที่เป็ นใยแก้ว หรื อใยแร่ เมื่อต้องการกัน
ความร้อน และเสี ยง เลือกใช้วสั ดุ ที่ทาจากแคลเซี ยมซิ ลิเกต หรื อเวอร์ มิคูไลท์ เมื่อต้องการป้ องกัน
ความร้อน และไฟ เลือกใช้วสั ดุประเภทโฟม เมื่อต้องการป้ องกันความร้อนและความชื้น34
ผูผ้ ลิ ต ได้ท ดสอบการใช้ฉ นวนกัน ความร้ อน ในระดับ อุ ณ หภู มิ ที่ ก าหนด เพื่ อ ทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภาพความคงทนของฉนวนกันความร้ อนก่ อนออกมาจาหน่ าย แต่ การติ ดตั้งฉนวนกัน
ความร้อนที่ผิดวิธี จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้งานลดลง ควรเลือกช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมใน
การใช้งาน ที่ ฉนวนสามารถทางานได้เต็มประสิ ทธิ ภาพ ไม่เสี ยหายหรื อเสื่ อมคุ ณภาพ ควรติดตั้ง
แผ่น ฉนวนไม่ ใ ห้ เกิ ด ช่ องว่า งระหว่างกัน โดยการติ ดตั้ง ให้ อ ยู่แนบชิ ด กับ กล่ อ งหรื อ หี บ ห่ อ อยู่
ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้อากาศไหลผ่านได้ จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของฉนวน
วัสดุบางชนิ ด อาจมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสี ยหายจากการใช้งาน เช่น ฉนวนกันความร้อน
อาจโดนกดทับ จากน้ าหนัก ของสิ่ งของภายในกล่ อง หรื อ เกิ ด การกระทบกระแทกซ้ า ไปซ้ า มา
จนกระทัง่ ฉนวนกันความร้ อนเสี ยหาย เสี ยการทรงตัว และไม่สามารถคื นรู ป ได้ ควรตรวจสอบ
น้ าหนักภายในกล่อง หรื อหี บห่ อ ความสามารถในการรองรับน้ าหนักของกล่ อง หรื อหี บห่ อ และ
ตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของฉนวนกันความร้อนด้วยเครื่ องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น35
34

จิราภรณ์ อรัณยะนาค. )2563(. อาจารย์พิเศษหลักสู ตรอนุรักษ์ศิลปกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. สัมภาษณ์, 2 เมษายน.
35

ศ.ดร. สุนทร บุญญาธิการ, การใช้ ฉนวน, )กรุ งเทพ: โรงพิมพ์สุรวัฒน์, 2546(, 33-35.

33
ฉนวนกันความร้อนที่ดีควร มีค่าการนาความร้อนต่า ความร้อนไหลผ่านฉนวนได้ยาก
มีความคงทนต่อแรงอัด และแรงดึ งได้เป็ นอย่างดี มีอตั ราการดูดซับความชื้ นต่ า มีความสามารถ
ต้านทานการกัดกร่ อนได้ดี เปลี่ยนรู ปได้ยาก และมีความคงตัวสู ง มีความทนต่อการติดไฟได้ดี )ไม่
ติดไฟ ( สามารถใช้ได้กบั อุณหภูมิที่กว้าง หรื อทุกระดับได้ ติดตั้งง่าย และสะดวก36
ฉนวนกันความร้อน ที่ใช้กนั ในปั จจุบนั แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ฉนวนกันความ
ร้อนแบบมีมวลสาร และฉนวนสะท้อนความร้อน37
- ฉนวนกันความร้อนแบบมีมวล หมายถึง วัสดุที่ใช้ป้องกันการโอนถ่ายความร้อน ป้ องกัน
การต้านทานความร้ อน วัสดุที่ใช้ทาฉนวนกันความร้อนแบบกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เป็ น เส้นใยที่มีโพรง
หรื อช่องกลาง อาทิ ใยแก้ว )Fiber glass( ใยหิ น )Rock fiber( โฟมพอลีสไตรี น )Polystyrene foam(
โฟมพอลีเอทธีลีน )Polyethylene foam(
ฉนวนแบบสะท้อนความร้อน คือ วัสดุที่ใช้เพื่อป้ องกันการโอนถ่ายความร้อนเข้ามาใน
กล่ อง ทาหน้าที่ การสะท้อนความร้ อนจากรังสี ความร้ อนของวัตถุ เพื่อลดค่าพลังงานไม่ให้ดูดซับ
และสะท้อนความร้อนออกไปฉนวนแบบสะท้อนความร้อนส่ วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นแผ่นบาง ๆ เช่น
อลูมิเนียมฟอยล์ห่ออาหาร )Aluminium foil( 38
วัสดุที่ใช้ทาฉนวนมีหลายประเภท เช่น
- วัสดุประเภทใยแร่ )Mineral fibous material( เช่น ใยหิ น )Rock wool( ขี้โลหะที่ได้จาก
การถลุงโลหะ )Slag( ใยแก้ว )Glass fiber หรื อ Glass wool( วัสดุประเภทเส้นใยธรรมชาติ )Organic
fibrous material( เช่ น ชานอ้อ ย )Bagasse( ฝ้ าย ขนสั ต ว์ เส้ น ใยเซลลู โ ลส และเส้ น ใยไนลอน
)Polyamide(
- วัสดุมีโครงสร้างเป็ นเซลล์ เช่น โฟมพอลีสไตรี น )Polystyrene foam(โฟมยาง )Form
rubber( ไม้ก๊อก )Cork(
- วัสดุอนินทรี ยท์ ี่มีโครงสร้างเป็ นเซลล์ )Mineral cellular material( เช่น โฟมคอนกรี ต
)Foamed concrete( เพอร์ ไ ลท์ )Perlite( ใยแก้ ว )Glass fiber( เป็ นฉนวนที่ เป็ นที่ นิ ย มใช้ อ ย่ า ง
แพร่ หลาย ฉนวนใยแก้ว ผลิตจากการนาก้อนแก้วมาหลอม และปั่ นจนเส้นใยละเอียด หลังจากนั้น
วัชระ มัง่ วิทิตกุล. )2547(. “ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับฉนวน.” ประสิทธิภาพพลังงาน 14, 63 )มกราคมมีนาคม(: 16-17.
37
มนัสพันธน์ หงษ์วิเศษ, “การเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงานที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้” )สารนิพนธ์ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมโยธาและสิ่ งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553( 7-8.
38
ศ.ดร. สุนทร บุญญาธิการ, การใช้ ฉนวน, )กรุ งเทพ: โรงพิมพ์สุรวัฒน์, 2546(, 11.
36
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น ามาขึ้ น รู ป เป็ นฉนวนกัน ความร้ อนในรู ป แบบต่ าง ๆ เช่ น ฉนวนใยแก้ว ฉนวนแบบคลุ ม ห่ ม
)Blanket( และฉนวนหุ ้มท่อ )Pipe cover( ฉนวนประเภทนี้ เป็ นฉนวนเส้นใยแบบเซลล์เปิ ด )Open
cell( มี โครงสร้ างภายในเป็ นเส้ นใย และช่ องอากาศ )Air gap( จัดเป็ นที่ วสั ดุ ป ระเภทไม่ ล ามไฟ
)Non-Combustible material( มีท้ งั ชนิ ดมีวสั ดุ ปิดผิว และไม่มีวสั ดุ ปิดผิว วัสดุ ปิดผิวส่ วนใหญ่เป็ น
แผ่นอะลูมิเนี ยมฟอยล์ เพื่อใช้ป้องกันไอน้ า และความชื้ น )Vapor barrier( โดยฉนวนประเภทนี้ จะ
สามารถกันความร้ อนได้ หากใช้ผสมผสานกับวัสดุ อื่น ๆ อย่างถูกต้องจะมีส่วนช่ วยป้ องกันเสี ยง
ด้วย ฉนวนใยแก้วไม่สามารถกันไฟได้ มีอุณหภูมิการใช้งานประมาณ 700 องศาเซลเซี ยส แต่ไม่ทน
กับความเปี ยกชื้ น และการควบแน่ นเป็ นหยดน้ า )Condensation( โดยจะสู ญเสี ยคุ ณสมบัติในการ
ป้ องกันความร้อนเมื่อฉนวนเปี ยกชื้น หรื อโดนน้ า39

ภาพที่ 14 ภาพตัวอย่าง ภาพขยายลักษณะโครงสร้างของฉนวนใยแก้ว ประกอบด้วยเส้นใย และ
ช่องว่างอากาศทาหน้าที่ป้องกันลดการโอนถ่ายความร้อน
ที่มา: Glass fiber เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจากhttps://www.fishersci.ca/shop/products/emd-millipore-glass-fiber-filters-46/p-108537

ฉนวนอี ก ชนิ ด หนึ่ งที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพสู ง คื อ ใยแร่ )Mineral fiber( หรื อ หิ นแร่
)Minerak rock( หรื อฝอยขี้โลหะ)Slag wool( หรื อใยหิ น )Rock wool( มีกระบวนการผลิตคล้ายกับ
ฉนวนใยแก้ว โดยการนาวัสดุ ประเภทแร่ เช่ น ขี้โลหะ จากการผลิ ตเหล็กกล้า ทองแดง หรื อตะกัว่
นามาเป็ นวัตถุดิบ ฉนวนใยแร่ มีรูปแบบ และข้อจากัดในการใช้งานทัว่ ไปเหมือนฉนวนใยแก้ว เช่น
การติดไฟของวัตถุ ประสานหรื อสารยึด )Binder( ฉนวนประเภทนี้ ไม่มี สารประกอบที่ ก่อให้เกิ ด
อัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพ มี คุ ณ สมบัติ ก ารกัน ความร้ อ นฉนวนใยแก้ว มี คุ ณ ลัก ษณะพิ เศษที่ ส ามารถ

39

เรื่ องเดียวกัน, 13

35
นามาใช้เป็ นฉนวนกัน ไฟ มี ค วามสามารถในดู ดเสี ยง ฉนวนใยแร่ จะมี ค วามหนาแน่ นสู ง แต่ มี
ข้อเสี ย คือ ไม่ทนทานความเปี ยกชื้น40

ภาพที่ 15 ภาพตัวอย่าง ภาพขยายลักษณะโครงสร้างของฉนวนใยแก้ว ประกอบด้วย
เส้นใย และช่องว่างอากาศทาหน้าที่ป้องกันลดการโอนถ่ายความร้อน
ที่มา: Mineral fibrer เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://www.tradewheel.com/p/sepiolite-fiber-sepiolite-mineral-3066/

40

เรื่ องเดียวกัน, 17
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ภาพที่ 16 ภาพตัวอย่ าง ฉนวนกันความร้ อนที่ทามาจากใยแร่ แบบมีฟอยล์
ที่มา: Mineral Wool Blanket with Aluminum Foil เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://ikinggroup.en.made-in-china.com/product/ovqQEmCJgBUK/China-Mineral-WoolBlanket-with-Aluminum-Foil-96kg-M3.html

ภาพที่ 17 ภาพตัวอย่ าง ลักษณะฉนวนกันความร้ อนที่ทามาจากใยแร่ แบบไม่ มีฟอยล์
ที่มา: Rockwool เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://www.topinsulation.com/csr_350.htm

37
ฉนวนที่ มี ราคาประหยัด และนิ ยมใช้ก ันอย่างแพร่ หลาย คื อ โฟม )Foam( เป็ นฉนวนกัน
ความร้อนได้ดี เมื่อเปรี ยบเทียบกับฉนวนชนิ ดอื่น ๆ โฟมจะไม่ดูดซับความชื้ น แต่เนื่ องจากโฟมมี
จุดหลอมเหลวต่า เมื่อความร้อนสู งต่อเนื่อง และสู งเพิ่มขึ้นมากเรื่ อย ๆ จะมีการเปลี่ยนรู ป เช่น บิดงอ
บุบสลาย ย่น หรื อยืด โฟมที่นิยมนามาใช้เป็ นฉนวนได้แก่ โฟมพอลีสไตรี น โฟมพอลีเอทธีลีน โฟม
บางชนิดจะปลดปล่อยสารเคมีออกมา
โฟมพอลีสไตรี น )Polystyrene foam( มีลกั ษณะเป็ นแผ่นสามารถป้ องกันการถ่ายโอนได้ท้ งั
ความร้ อน และความเย็น ในท้องตลาดมี จาหน่ ายในแบบแยกแผ่น และเป็ นฉนวนโฟมที่ ติดคู่กบั
แผ่นยิปซัม เป็ นวัสดุน้ าหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย จึงทาให้การติดตั้งสะดวก และรวดเร็ ว มี 2 รู ปแบบ
คือ แบบรี ด )Extrude( และแบบหล่ อ )Mold( โฟมพอลี สไตรี นเป็ นวัสดุ ประเภทเซลล์สังเคราะห์
สามารถก่อให้เกิดการลุ กไหม้ได้ เพราะฉะนั้นการนามาติดตั้งใช้งานจึงจะต้องมีเปลือกด้านนอกที่
สามารถต้านทานความร้ อน เช่ น ยิปซัมบอร์ ด นอกจากนี้ ยงั ต้องป้ องกันไม่ ให้โฟมพอลี สไตรี น
กระทบกับแสงแดดโดนตรง เพราะรังสี อตั ตราไวโอเลตจะทาลายโฟมจนเปลี่ ยนไปเป็ นสี เหลื อง
และเสื่ อมสภาพได้ โฟมพอลี ส ไตรี นเกิ ด จากน าเม็ ด โฟมขนาดเล็ ก มาบี บ เข้ า อยู่ ด้ ว ยกั น
)Interconnecting cell insulation( ส่ งผลให้ มี ช่ องว่างในการอัดอากาศเข้าด้วยกัน เพราะฉะนั้นไม่
สามารถกันความชื้นได้41

ภาพที่ 18 ภาพตัวอย่ าง ภาพขยายลักษณะโฟมพอลีสไตรี น (Polystyrene foam)
ที่มา: Polystyrene foam เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
http://oknation.nationtv.tv/blog/home/user_data/file_data/201601/14/71787912a.jpg

41

สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง, รอบรู้ เรื่ องบรรจุภัณฑ์ , (กรุ งเทพ: ห้ างหุ้นส่วนจากัด โรงพิมพ์สรุ วัฒน์ , 2544), 25.

38

ภาพที่ 19 ภาพตัวอย่ าง โฟมพอลีสไตรี น (Polystyrene foam)
ที่มา: Polystyrene foam เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
http://oknation.nationtv.tv/blog/home/user_data/file_data/201601/14/71787912a.jpg
โฟมพอลีเอทธี ลีน )Polyethylene foam( ลักษณะของโฟมเป็ นแผ่นเหนี ยวนุ่ มมี ความหนา
ผลิตจากพลาสติกสังเคราะห์ พอลีเอทธี ลีน )Polyethylene( สามารถต้านทานความร้ อน มี น้ าหนัก
เบา เหนียว ทนต่อแรงกระแทกได้ดี มีอายุการใช้งานนาน คุณลักษณะ คือ มีฟองอากาศขนาดเล็ก ๆ
จานวนมากเกาะต่อกันแน่นหนา และฟองอากาศจะทาหน้าที่ป้องกันไม่ให้การโอนถ่ายความร้อนได้
อย่างสมบูรณ์ ใช้สาหรับกันกระแทกสาหรับใส่ ในกล่อง ลิ้นชัก ตู ้ และหี บต่าง ๆ เป็ นพลาสติกที่
เสถี ยร สามารถดู ดซับน้ าได้อย่างอย่างดี ป้ องกันไฟฟ้ าสถิ ตได้ดี ไม่สามารถละลายในสารเคมี มี
ข้อเสี ย คือ ไม่ทนต่อแสงภายนอก ไม่ยอมให้อากาศผ่านเข้าออก42

42

2557(, 134.

จิราภรณ์ อรัณยะนาค, การดูแลรักษาวัตถุพพิ ธิ ภัณฑ์ , )ปทุมธานี: ห้างหุน้ ส่วนจากัด อินสตูดิโอ,

39

ภาพที่ 20 ภาพตัวอย่ าง โฟมพอลีเอทธี ลีน (Polyethylene foam)
ที่มา: Polyethylene foam เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
ที่มา : https://www.universalonline.store/packaging/Foam-Packaging/Cell-Aire-PolyethyleneFoam_2.html
พอลี เอทธี ลีน สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ชนิ ด คือ ชนิ ดความหนาแน่ นต่ า โฟมพอลี เอทธี
ลีน ชนิ ดความแน่นต่า LDPE )Low density polyethylene( ใช้ทา ถุ งพลาสติก ถังน้ า ถังขยะ ภาชนะ
ต่าง ๆ พลาสติกกันกระแทก )Bubble pack( ทาจากแผ่นพอลีเอทธี ลีน ภายในบรรจุฟองอากาศเป็ น
เม็ดลักษณะกลม สาหรับใช้งานกันการกระทบกระแทก มักนิ ยมนามาใช้ รอง ปู ในการจัดเก็บวัตถุ
ในพิพิธภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในสหรัฐอเมริ กามีชื่อทางการค้าว่า Ethafoam และ Volara foam43

43
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40
พลาสติ กกันกระแทก )Bubble pack( หรื อพลาสติกอัดอากาศ ทาจากแผ่นฟิ ล์มพอลี เอทธี
ลี น 2 แผ่น ประกบกัน โดยท าให้ เกิ ด ฟองอากาศเล็ ก ๆ เกิ ด ขึ้ น ระหว่างแผ่น สามารถกัก อากาศ
อุ ณหภูมิ และความชื้ นได้นาน และมี ขนาดความหนาตามความต้องการ อาจจะใช้พ ลาสติ กกัน
กระแทกหลายชั้น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันการกระทบกระแทก และลดการสัน่ สะเทือน
ในระยะเวลาการเคลื่อนย้ายขนส่ ง แผ่นพลาสติกอัดอากาศมีความเหนี ยว สะอาด และไม่ทาให้เกิด
การผุกร่ อน ไม่ดูดซับความชื้ น ทนต่อแรงกระแทก แต่ไม่เหมาะกับวัตถุ ที่มีความอ่อนไหวต่อการ
สั่นสะเทือน44

ภาพที่ 21 ภาพตัวอย่ าง พลาสติกกันกระแทก (Bubble pack)
ที่มา: Bubble pack เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
ที่มา : https://plastilon.co.za/product/bubble-wrap-d120-1-25x40m/
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พอลีเอทธี ลีน ชนิดความหนาแน่นสู ง HDPE )High density polyethylene( เป็ นโฟมแข็ง
รองรับน้ าหนักได้สูง ส่ วนมากนาไปใช้ทาแท่นฐาน หรื อส่ วนที่ตอ้ งรองรับน้ าหนัก ที่มีขนาดใหญ่
และนาไปใช้เป็ นวัสดุป้องกันการกระแทกภายในกล่องด้วย
โฟมที่ทาจากพอลีเอทธีลีนอีกชนิด คือ Expanded Polyethelene foam ทาจาก )High density
polyethylene( อยูช่ ้ นั นอก และ )Low density polyethylene( อยูช่ ้ นั ใน ที่พบได้ทวั่ ไป คือ ตาข่าย
สาหรับห่อหุ ม้ ผลไม้
นอกจากนี้ ยังมี โคพอลิ เมอร์ )Copolymer( ของพอลี เอทธี ลี น เพื่ อผลิ ตสิ่ งของที่ ต้องการ
ความแข็งแรงสู ง เช่น พลาสติกลูกฟูก หรื อที่เรี ยกกันว่า Feature board ผลิตมาจากโคพอลิเมอร์ ของ
พอลีเอทธี ลีนกับพอลีโพรพีลีน ชนิดความหนาแน่นสู ง
ไทเวค )Tyvek( เป็ นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่กาลังนิ ยมใช้แทนกระดาษ ในการจัดเก็บวัตถุใน
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ สามารถป้ องกัน ไฟฟ้ าสถิ ต ได้ ไทเวคท าจากเส้ น ใยพอลี เอทธี ลี น โอลิ ฟิ นที่ มี ค วาม
หนาแน่ น สู ง ลัก ษณะเป็ นเส้ น ยาว ๆ เส้ น เดี ย ว หลัง จากนั้น น ามาท าเป็ นแผ่น ลัก ษณะเหมื อ น
กระดาษ หรื อผ้า ที่แข็งแรง ทนทาน น้ าหนักเบา ทนน้ าทนความชื้น ทนสารเคมี ทนแมลงและราได้
ดี ไม่เปลี่ยนสี ไม่มีคุณสมบัติที่เป็ นกรด น้ าไม่เข้าด้านที่ผิวเรี ยบ อากาศเข้าและออกได้ท้ งั สองด้าน
สามารถน ามาใช้ใ นงานอนุ รัก ษ์ เช่ น ท าแผ่น ปู รอง คัน่ หุ ้ม ห่ อ ท าซอง ท าแฟ้ ม ใช้ปิ ดข้างหลัง
ภาพเขียน ใช้ทาหมอน เบาะในกล่อง หรื อหี บห่ อได้ สามารถนาไปปิ ดทับภาพเขียนสี น้ ามันได้โดย
ไม่ยบั หรื อยุย่ 45

ภาพที่ 22 ภาพตัวอย่ าง ไทเวค (Tyvek)
ที่มา: Tyvek เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
http://www.sterilizationproducts.com/wp-content/uploads/2017/02/TSTTyvekTubing2.jpg
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แผ่นอลูมิเนี ยมฟอยล์ )Aluminium foil( เป็ นวัสดุที่ช่วยสะท้อนความร้ อน เป็ นมันวาว ทน
ความชื้ น ไม่ติดไฟ ไม่ขาดง่าย แผ่นอลูมิเนี ยมฟอย์ลจะเคลื อบอลูมิเนี ยมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การป้ องกัน และความขุ่นของฟอยล์จะป้ องกันรังสี รังสี อลั ตราไวโอเลต )UV( ไอน้ าซึ มผ่านเข้าไป
ได้น้อย ในปั จจุบนั พบว่าอลูมิเนี ยมฟอยล์มีความเหนี ยวทนทาน และทาให้หนาขึ้น เพื่อให้คงทน
ไม่ขาดง่าย สามารถลดอุณหภูมิได้มากกว่า 80 – 90 %46

ภาพที่ 23 ภาพตัวอย่ าง แผ่ นอลูมิเนียมฟอยล์ (Aluminium foil)
ที่มา: Aluminium foil เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://israel.desertcart.com/products/160302442-supreme-bazaar-aluminium-foil-paper-rollaluminium-foil-shrinkwrap-shrinkwrap-9-m

46

กาญจนา ทุมมานนท์, การใช้ ฉนวน, )กรุ งเทพ: โรงพิมพ์สุรวัฒน์, 2546(, 27.
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ภาพที่ 24 ภาพการห่ อหุ้ม เตรี ยมการเคลื่อนย้ ายขนส่ งภาพเขียนสี นา้ มัน
ของสถาบัน Agora Gallery ในประเทศอังกฤษ
ที่มา: Shipping De-Mystified: How To Roll Artworks For Shipping เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563,
เข้าถึงจาก https://www.agora-gallery.com/advice/blog/2016/10/06/how-to-roll-artworks-forshipping/
2.3 การห่ อภาพเขียนสี นา้ มันสาหรับการเคลือ่ นย้ายขนส่ ง
2.3.1 ขั้นตอนปฏิ บตั ิ ก่อนการเคลื่ อนย้ายขนส่ งภาพเขี ยนสี น้ ามัน มี ความสาคัญมาก
เพราะจะช่วยป้ องกันไม่ให้ภาพเขียนสี น้ ามันในกล่องหรื อหี บห่ อเกิดความเสี ยหาย จะต้องป้ องกัน
การกระทบกระแทก และลดการสั่นสะเทือนรวมทั้งควบคุมให้อุณหภูมิ และความชื้ นรอบภาพเขียน
สี น้ ามันคงที่ในระดับที่เหมาะสม ตลอดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายขนส่ ง
2.3.2 วัสดุ ที่นามาใช้ในการห่ อหุ ้มควรเป็ นวัสดุ ไร้ กรด ไม่ก่อให้เกิ ดปฏิ กิริยาเคมีใด ๆ
เช่ น กระดาษไร้ ก รด ไทเวค แผ่นพอลี เอทธี ลีน โฟมที่ ท าจากพอลี เอทธี ลีน และพลาสติ ก กัน
กระแทก เป็ นต้น วัสดุเหล่านี้ทาหน้าที่ปกป้ องผิวหน้าของภาพเขียนสี น้ ามัน ก่อนที่จะห่อภาพเขียน
สี น้ ามันตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ ยึดติดใด ๆ ที่เป็ นโลหะ พลาสติก หรื อวัสดุใด ๆ ที่ส่งผลต่อการขูด
ขีด ครู ดถูภาพเขียนสี น้ ามัน หากพบจะต้องนาออก และห่อแยกออกจากกัน47

47

2557(, 123.
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กระดาษเป็ นวัสดุที่มีความสาคัญ ในการเก็บรักษา จัดแสดง การขนส่ งเคลื่อนย้าย กระดาษ
สามารถใช้ในการห่อหุ ม้ คลุม คัน่ บุ และกระดาษสามารถรองรับน้ าหนัก ทากล่อง ซอง และแฟ้ ม
กระดาษที่มีราคาถูก เช่น กระดาษหนังสื อพิมพ์ กระดาษห่ อของ กระดาษสี น้ าตาล เป็ นต้น
เกิ ดจากกระบวนการผลิ ตที่มีตน้ ทุ นต่ า ผลิ ตมาจากเศษไม้ ที่ นามาตัดสับและบดเป็ นเยื่อกระดาษ
หรื อกระดาษที่ นากลับ หมุ นเวีย นผลิ ตใช้ใหม่ โดยไม่ ผ่านกระบวนการแยกองค์ป ระกอบที่ เป็ น
อัน ตรายต่ อ กระดาษ เช่ น ลิ ก นิ น )Lignin( เฮมิ เซลลู โ ลส )Hemicellulose( ฯลฯ กระดาษ
หนังสื อพิมพ์สามารถสลายตัวให้กรดอินทรี ย ์ เช่น กรดฟอร์ มิก กรดแลคติก กรดซัคซิ นิก กระดาษที่
ราคาถูกมักจะมี ฤทธิ์ เป็ นกรด และมักเปลี่ ยนสี จึ งไม่ควรให้กระดาษเหล่านี้ สัมผัสกับภาพเขียนสี
น้ ามันโดยตรง
ในปั จจุบนั กระดาษที่มีคุณภาพสู งสามารถหาซื้ อได้ภายในประเทศ อาจจะเป็ นกระดาษที่
ไม่มีกรด เพราะใช้วตั ถุดิบที่ไม่เป็ นกรด และขั้นตอนในการผลิตที่ไม่มีกรด ควรตรวจสอบกระดาษ
ก่อนนามาใช้งานทุ กครั้ง กระดาษที่ สามารถหาซื้ อได้ง่ายทัว่ ไป และราคาไม่แพง ได้แก่ กระดาษ
ทิ ช ชู่ )สี ข าว( กระดาษสา กระดาษแข็ ง ที่ ใ ช้ว าดภาพสี น้ า กระดาษเมาท์ รู ป )Photoboard( โดย
กระดาษที่เหมาะสมใช้ทากล่อง ทาแฟ้ ม ได้แก่ กระดาษไร้กรด กระดาษลูกฟูก กระดาษสา กระดาษ
แก้ว กระดาษแข็ง กระดาษเมาท์รูป เป็ นต้น
กระดาษไร้กรด มีคุณสมบัติเหมาะสม ใช้สาหรับงานศิลปะ และเอกสารกระดาษไร้กรด
ผ่านกระบวนการผลิต หลายขั้นตอน ทาให้เหลือแต่เส้นใยเซลลูโลสที่บริ สุทธิ์ ไม่มีสารเคมีหรื อกรด
เจือปน ทนต่อสภาพแวดล้อมสู ง ใช้ในเก็บรักษาในระยะยาว ไม่ส่งผลเสี ยหายต่อเอกสารกระดาษ
และภาพเขียนสี น้ ามัน48 กระดาษไร้กรดเกิดจากกระบวนกระผลิตหลายขั้นตอน เริ่ มตั้งแต่การเลือก
วัตถุ ดิบ ในการผลิ ต ท าให้ก ระดาษบริ สุ ท ธิ์ ขจัดสิ่ งแปลกปลอมออกไป ให้ ค งเหลื อแต่ เส้ นใย
เซลลูโลสที่บริ สุทธิ์ มากขึ้น แล้วใส่ สารเติมแต่งเพื่อปรับปรุ งคุณภาพกระดาษให้เหมาะสมสาหรับ
การใช้งาน กระดาษหลายชนิ ดผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ไม่ใช้สารเคมี หรื อสารที่ก่อให้เกิด
กรด จึงเหมาะสมสาหรับการจัดเก็บและการจัดแสดง ศิลปวัตถุและโบราณวัตถุ กระดาษบางชนิ ด
ยังเพิ่มสารเคมีลงไปในเนื้อกระดาษ49
เช่ น แคลเซี ยมคาร์ บอเนต แมกนี เซี ยมคาร์ บอเนต เพื่อให้กระดาษมีฤทธิ์ เป็ นด่ างเล็กน้อย เรี ยกว่า
Buffered paper ทาหน้าที่สะเทินกรดที่มาจากสภาพแวดล้อม หรื อวัสดุเอง
48
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ภาพที่ 25 ภาพตัวอย่ าง กระดาษไร้ กรด (Acid-free paper)
ที่มา: Acid-free paper เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://www.cardboardboxesni.com/product/acid-free-tissue-paper/
กระดาษลูกฟูก )Corrugated board( เป็ นวัสดุกนั กระแทกที่มีการใช้งานอยู่อย่างแพร่ หลาย
เพราะสามารถหาซื้ อได้ง่าย และราคาไม่สูง
กระดาษลูกฟูกที่ใช้งานกันทัว่ ไปประกอบด้วย แผ่นปะหน้า 2 แผ่น และแผ่นลอนกระดาษ
ลูกฟูกอยูต่ รงกลาง กระดาษลูกฟูกแบบนี้ มีชื่อสามัญเรี ยกกันทัว่ ไปว่า แผ่นลูกฟูก 3 ชั้น หรื อ Single
Wall นอกจากนี้ กระดาษลูกฟูกที่ แข็งแรงเพิ่มขึ้น คือ แผ่นกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น หรื อ Double Wall
ซึ่ งเพิม่ ชั้นลอนกระดาษ ลูกฟูกอีกชั้นหนึ่ง และแผ่นปะหน้าอีกแผ่นหนึ่ง
กระดาษลู ก ฟู ก ใช้ ท าหน้ า ที่ แ ผ่น รอง กั้น ภายในบรรจุ ภ ัณ ฑ์ หรื อ ท าหน้ าที่ เป็ นห่ อ หุ ้ ม
แผ่นกระดาษลูกฟูกมีขอ้ จากัดในการดูดซับแรงกระแทกอย่างรุ นแรงและไม่คืนรู ปกลับเป็ นอย่างเดิม
หลังถู กแรงกระท า สามารถดู ดซึ มความชื้ น และอ่อนตัวลงในสภาวะอากาศที่ มีความชื้ นสู ง แต่
เนื่องจากสามารถนากลับมาเข้ากระบวนการหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่ จึงไม่ก่อให้เกิดปั ญหาจาก
วัสดุเหลือหลังจากการใช้งาน50
กระดาษลูกฟูกมาใช้งาน ได้แก่ การใช้แผ่นชนิ ด 5 ชั้นในการกั้นช่ องของกล่องบรรจุ เพื่อ
ป้ องกันการกระทบกระแทกซึ่ งกันและกัน หรื อกระดาษลูกฟูกใช้ทาหน้าที่ลดการเคลื่ อนที่ภายใน

50

23.

สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง, รอบรู้ เรื่องบรรจุภัณฑ์ , )กรุ งเทพ: ห้างหุน้ ส่วนจากัด โรงพิมพ์สุรวัฒน์, 2544(,

46
กล่องที่มีรูปทรงแปลก ๆ กระดาษลูกฟูก 2 ชั้นไม่สามารถรองรับน้ าหนัก และแรงกระทบกระแทก
ได้51

ภาพที่ 26 ภาพตัวอย่ าง กระดาษลูกฟูก (Corrugated board)
)ถ่ายโดยผูศ้ ึกษา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563(
กระดาษแก้ว )Glassine( มี คุณสมบัติปกป้ องภาพเขียนสี น้ ามันจากการขัดสี ครู ดถู ที่ใช้ใน
การปกป้ องด้านหน้าของภาพเขียนสี น้ ามัน ลักษณะโปร่ งแสง เนื้ อแน่นแต่บาง อากาศสามารถผ่าน
เข้าออกได้น้อย เหมาะสาหรั บการใช้ห่อหุ ้ม ทาซอง โดยทาหน้าที่ ปกป้ อง ป้ องกันฝุ่ นละออง สิ่ ง
สกปรก และการสัมผัส รอยนิ้วมือ52

51

จิราภรณ์ อรัณยะนาค, การดูแลรักษาวัตถุพพิ ธิ ภัณฑ์ , )ปทุมธานี: ห้างหุน้ ส่วนจากัด อินสตูดิโอ,

2557(, 125.
52

เรื่ องเดียวกัน, 125.

47

ภาพที่ 27 ภาพตัวอย่ าง กระดาษแก้ ว (Glassine)
ที่มา: Glassine เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563,
เข้าถึงจาก https://en.canson.com/digital-fine-art-and-photo/infinity-glassine
กระดาษสา )Mulberry paper( กระดาษที่ผลิตด้วยมือ ผลิตจากต้นปอสา ปราศจากกรด ไม่มี
ชันสน ประกอบด้วยเส้นใยเซลลูโลสบริ สุทธ์ ใช้สาหรับการห่ อ และจัดเก็บภาพเขียนสี น้ ามัน แต่
ควรเลือกกระดาษที่มีผวิ หน้าเรี ยบ ไม่ควรใช้กระดาษสาที่ใช้ห่อของทัว่ ไป ที่มีผวิ หน้าขรุ ขระ53

ภาพที่ 28 ภาพตัวอย่ าง กระดาษสา (Mulberry paper )
ที่มา: Mulberry paper เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563,
เข้าถึงจาก https://www.acuitypapers.com/Mulberry-p/113-0330.htm

53

เรื่ องเดียวกัน, 123-124.

48
กระดาษเมาท์รูป )Photo board( หรื อมิวเซียมบอร์ ด )Museum board( ผลิตจากเส้นใยฝ้ าย
100 % อาจทาให้เป็ นกลางหรื อเป็ นด่างเล็กน้อย สี ที่ใช้ในการผลิ ตผ่านการทดลองแล้วว่าสี จะไม่
เคลื่อนตัวออกมากสู่ วตั ถุที่สัมผัส54

ภาพที่ 29 ภาพตัวอย่ าง กระดาษเมาท์ รูป (Photo board)
ที่มา: กระดาษเมาท์รูป )Photo board( เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563,
เข้าถึงจาก https://www.pinterest.ca/pin/402157441707361773
กระดาษแข็ง )Cardboard , Cardstock( เป็ นกระดาษเนื้ อหนา ทนทาน ใช้ทาปกหนังสื อ
นามบัตร การ์ด แผงจัดนิทรรศการ ทาโปสเตอร์ ทากล่อง ทาประติมากรรม และงานศิลปะต่าง ๆ
บางชนิดใช้กระดาษสี ขาวติดกาวประกบทั้งด้านหน้า และด้านหลัง โดยมีแกนกลางมีสีเทา ส่ วน
ใหญ่ทาจากเยือ่ กระดาษรี ไซเคิล ควรทาสอบความเป็ นกรดเป็ นด่างก่อน55

ภาพที่ 30 ภาพตัวอย่ าง กระดาษแข็ง (Cardboard)
ที่มา: กระดาษแข็ง (Cardboard) เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563,
เข้าถึงจาก https://www.ajtupholsterysupplies.co.uk/product/cardboard-sheets/

54
55

เรื่ องเดียวกัน, 124.
เรื่ องเดียวกัน, 124.

49
การห่ อเพื่อการเคลื่ อนย้ายขนส่ ง แตกต่างจากการห่ อเพื่อเก็บรักษาในคลัง หรื อห้องจัดเก็บ
เพราะในงานเคลื่อนย้ายจะต้องห่อให้แน่นหนา แล้วปิ ดให้มิดชิ ด เพื่อป้ องกันไม่ให้ความชื้ นผ่านเข้า
ออก การห่อด้วยวัสดุที่เหมาะสมจะช่วยรักษาอุณหภูมิ และความชื้นภายในให้คงที่56

ภาพที่ 31 ภาพตัวอย่ าง การห่ อภาพเขียนสี นา้ มันด้ วยโฟมที่ทาจาก
พอลีเอทธีลีน )Polyethylene foam(
ที่มา: Polyethylene foam เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://www.packbgr.com/pe-foam-rolls/1-8-20x550ft-120542.asp

56

เรื่ องเดียวกัน, 59-60.

50
ก่อนการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามันควรป้ องกันผิวหน้าของภาพเขียนสี น้ ามันจาก
การขูดขีด หรื อสัมผัสกับวัสดุที่ใช้ในการทากล่อง และหี บห่อ โดยการออกแบบกล่องแบบง่าย ๆ
ที่สามารถทาได้เอง ให้มีขนาดและรู ปทรงเหมาะสมต่อภาพเขียนสี น้ ามันแต่ละชิ้น

ภาพที่ 32 ภาพตัวอย่ าง ภาพตัวอย่ าง การปกป้ องผิวหน้ าของภาพเขียนสี นา้ มัน
ที่มา: Boxing the Wet Painting เข้ าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://mikkisenkarik.wordpress.com/2011/12/30/boxing-the-wet-painting/

51

ภาพที่ 33 ภาพตัวอย่ าง ภาพตัวอย่ าง การปกป้ องผิวหน้ าของภาพเขียนสี นา้ มัน
ที่มา: Boxing the Wet Painting เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://mikkisenkarik.wordpress.com/2014/05/01/packing-the-wet-painting/
ภาพเขียนสี น้ ามันที่อยู่ในกรอบที่เปราะ บอบบางมาก กาลังเสื่ อมสภาพ หรื อชารุ ด จะต้อง
ระมัดระวังเป็ นพิเศษ โดยปกป้ องส่ วนมุมของกรอบ ด้วยโฟมนุ่ม หรื อกระดาษไร้กรดซ้อนกัน
หลาย ๆ ชั้น ให้มีลกั ษณะคล้ายเบาะ พับเป็ นรู ปสามเหลี่ ยม สวมบนมุมของภาพเขียนสี น้ ามัน เพื่อ
ป้ องกันการกระทบกระแทก ลดการสั่นสะเทือน ในระหว่างการเคลื่ อนย้ายขนส่ ง และเสริ มความ
แข็งแรงของภาพเขียนสี น้ ามัน โดยใช้กระดาษแข็ง หรื อกระดาษลูกฟูก ตัดเป็ นแถบยาว ๆ มีความ
กว้างมากพอที่จะปกป้ องผิวหน้าของภาพเขียนสี น้ ามันไม่ให้สัมผัสกับวัสดุที่ใช้ในการห่อหุ ม้ 57
จิราภรณ์ อรัณยะนาค. )2563(. อาจารย์พิเศษหลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สัมภาษณ์, 2 เมษายน.
57

52
หรื อทากล่อง แล้วนามาล้อมรอบกรอบเดิม และมีแผ่นรองรับด้านหลังของภาพ
ภาพเขียนทัว่ ไป ควรห่ อด้วยกระดาษไร้กรด กระดาษแก้วหรื อโฟมพอลีเอทธี ลีน หรื อไท
เวค ก่ อนห่ อด้วยพลาสติ ก เช่ น พลาสติ ก กันกระแทก โฟมพอลี เอทธี ลีน ไม่ ค วรห่ อภาพเขี ยนสี
น้ ามันด้วยผ้า หรื อผ้าห่ มโดยตรง เพราะเส้นใยของผ้าอาจเข้าไปฝั่งในชั้นสี หรื อวาร์ นิช ถ้ามุมกรอบ
มี ค วามเปราะบางมากควรเพิ่ ม วัส ดุ ที่ อ่อนนุ่ ม ที่ มุ ม กรอบ สามารถใช้ก ระดาษแข็ง หรื อกระดาษ
ลูกฟูกได้
ส่ วนภาพเขียนสี น้ ามันที่ไม่อยูใ่ นกรอบ ควรเลื อกใช้วสั ดุ ในการห่ อที่มีผิวเรี ยบเนี ยน และ
ไม่ติดกับผิวหน้าของภาพ โดยทากรอบเสริ มด้วยกระดาษแข็ง หรื อกระดาษลูกฟูกตัดเป็ นแถบยาว ๆ
ความกว้างประมาณ 3 – 4 นิ้ ว ล้อมรอบภาพเขียนสี น้ ามันอีกชั้นหนึ่ งในลักษณะดังภาพ ความกว้าง
ของกรอบเสริ มจะช่วยป้ องกันไม่ให้วสั ดุที่ใช้ห่อหุ ม้ สัมผัสกับหน้าของภาพเขียนสี น้ ามัน

ภาพที่ 34 ภาพตัวอย่ าง การปกป้ องผิวหน้ าของภาพเขียนสี นา้ มัน
)ถ่ายโดยผูศ้ ึกษา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563(

53

ภาพที่ 35 ภาพตัวอย่ าง การทามุมกรอบภาพเขียนสี นา้ มันด้ วย กระดาษแข็ง
)ถ่ายโดยผูศ้ ึกษา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563(
การเคลื่ อนย้ายขนส่ งภาพเขี ยนสี น้ ามันที่ ดาเนิ นการกันทัว่ ไป ยังไม่คานึ งความปลอดภัย
ของวัสดุเท่าที่ควร ส่ วนใหญ่มกั ห่ อภาพเขียนสี น้ ามันด้วยพลาสติกกันกระแทกเพียงชั้นเดียว บาง
คนห่ อด้วยกระดาษห่ อของที่มีราคาถูก เช่ น กระดาษสี น้ าตาล ในการขนส่ งทางไกล การทากล่อง
และหี บห่อส่ วนใหญ่ใช้ไม้อดั ใช้สกรู ยดึ ด้วยน็อต แต่หลังจากมีการใช้สกรู ยดึ ด้วยน็อตพบว่า
น็ อตยึดลึ กลงไปที่ เนื้ อไม้จนเกิ ดความเสี่ ยงที่ ท าให้ภาพเขี ยนสี น้ ามันเกิ ดความเสี ยหายได้ ดังนั้น
พิ พิ ธภัณ ฑ์ต่าง ๆ จึ งไม่ เห็ นด้วยกับ การใช้ส กรู น็อตยึดลังไม้ ให้ ป รั บ เปลี่ ยนตัวล็อกมาเป็ นแบบ
กุญแจสลัก และยังติดตั้งหู หิ้วไว้สาหรับการจับ และการเคลื่อนขนส่ ง พร้อมทั้งมีการติดสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ในรู ปแบบสากลมาติดไว้ที่กล่องด้วย58

58

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

)Switzerland: Imprimeries Populaires Arts, 1979(, 48.
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ภาพที่ 36 ภาพตัวอย่ าง ภาพตัวอย่ าง การปกป้ องผิวหน้ าของภาพเขียนสี นา้ มัน
ที่มา: Transport เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
http://www.artservices.fr/services-eng/
2.4 การบรรจุหีบห่ อภาพเขียนสี นา้ มันสาหรับการเคลื่อนย้ ายขนส่ ง
การเคลื่ อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามันจากสถานที่หนึ่ ง ไปยังอีกสถานที่หนึ่ ง จะต้องห่ อ
ภาพเขี ยนสี น้ ามัน แล้วใส่ ก ล่ อง หรื อหี บ ห่ อให้มิ ดชิ ดปลอดภัยอยู่เสมอ โดยป้ องกันการกระทบ
กระแทก ลดการสั่นสะเทื อน ควบคุ มอุณหภูมิ และความชื้ นรอบ ๆ ภาพเขี ยนสี น้ ามันให้มีระดับ
เหมาะสมและคงที่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นควรเตรี ยมการโดยเลือกวัสดุที่ใช้ในการห่อหุ ้ม ทากล่อง
และหี บห่ อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ ภาพเขี ยนสี น้ ามันจะต้องเผชิ ญ โดยมีฉนวนป้ องกัน
ความร้อน และวัสดุ ที่ช่วบควบคุ มความชื้ น รวมทั้งป้ องกัน แสงแดด น้ า ของเหลว ไอระเหย และ
ฝุ่ นละออง การขนส่ งทางไกลควรทากล่องสองชั้น และออกแบบให้กล่องชั้นนอก และชั้นในห่ าง
กันประมาณ 3 นิ้ ว ใส่ วสั ดุกนั กระแทกเข้าไปในช่ องว่าง เช่ น โฟม พลาสติกกันกระแทก ระวังการ
ใช้โฟมเม็ดซึ่ งทาจากพอลี สไตรี นซึ่ งอาจจะยุบตัวได้ เพราะการเคลื่ อนย้ายขนส่ งทางไกล น้ าหนัก
จากภาพเขียนสี น้ ามันอาจจะทาให้โฟมแบบพอลีสไตรี น เกิ ดการยุบตัว แบนลง ทาให้เกิ ดช่ องว่าง
ระหว่างภาพเขี ยนสี น้ ามันกับ กล่ อง ส่ งผลให้ ภาพเขี ยนสี น้ ามันสั่ นสะเทื อนได้ อาจจะเกิ ดความ
เสี ย หายตามมา 59 หลัง จากนั้น ปิ ดกล่ อ งให้ แ น่ น หนา ถ้า วางภาพเขี ย นสี น้ า มัน ไว้แ นวตั้ง หรื อ
แนวนอนควรทาเครื่ องหมายติดไว้ดา้ นนอกเพื่อแจ้งว่าภาพเขียนสี น้ ามันอยูแ่ นวไหน ก่อนที่จะนา
59

จิราภรณ์ อรัณยะนาค, การดูแลรักษาวัตถุพพิ ธิ ภัณฑ์ , )ปทุมธานี: ห้างหุน้ ส่วนจากัด อินสตูดิโอ,
2557(, 63-65.

55
ภาพเขี ยนสี น้ ามันลงกล่ อง หรื อหี บ ห่ อ ควรท าการตรวจสภาพบัน ทึ ก ข้อมู ล )Condition Report(
พร้ อมทั้งถ่ ายภาพอย่างละเอี ย ด เน้น จุ ดอ่ อน ความเสี ยหายที่ ค วรระมัดระวัง วาดภาพร่ างความ
เสี ยหายของภาพเขี ยนสี น้ ามันและส่ งไปพร้ อมกับภาพเขี ยนสี น้ ามัน เพื่ อตรวจสอบปลายทางว่า
สภาพความเสี ยหายของภาพเขียนสี น้ ามันเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด60

ภาพที่ 37 ภาพตัวอย่ าง หี บห่ อสาหรั บการเคลื่อนย้ ายขนส่ งภาพเขียนสี นา้ มัน
ที่มา: Transport เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://www.cadogantate.com/en/art-services/art-packing-case-fabrication

ภาพที่ 38 ภาพตัวอย่ าง หี บห่ อสาหรั บการเคลื่อนย้ ายขนส่ งภาพเขียนสี นา้ มัน
ที่มา: Transport เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://www.cadogantate.com/en/art-services/art-packing-case-fabrication
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เรื่ องเดียวกัน, 64-65.
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ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ผูศ้ ึ กษาได้คน้ คว้าผลงานวิชาการที่ เกี่ ยวข้องกับการเลื อกใช้วสั ดุ ในการควบคุ มความชื้ น
และอุณหภูมิ ภายในหี บห่อสาหรับการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามันเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
ศึกษาวิจยั ดังนี้
Dale Peters นักวิจยั จาก Campbell Collections of the University of Natal ได้เขียนบทความ
เรื่ อง Climates and Microclimates: A New Attitude to the Storage of Archival Materials61 กล่ าวว่า
การควบคุมสภาพแวดล้อมเป็ นสิ่ งสาคัญในการอนุ รักษ์เชิงป้ องกัน การใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ดี
มี ค วามจาเป็ นอย่างสู ง ในการจัด การดู แ ลรั ก ษาเอกสาร หลายสถาบัน เน้ น การควบคุ ม สภาพ
ภูมิอากาศให้สม่าเสมอ และคงที่ ตลอดระยะเวลาที่จดั เก็บเอกสารวัตถุ เพื่อยืดอายุของกระดาษ
นักอนุ รักษ์ในต่างประเทศแนะนาควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ 20 °C และความชื้ นสัมพัทธ์ 50 %
มีการติดตั้งเครื่ องวัดอุณหภูมิและความชื้นที่อ่านค่าเป็ นกราฟ )Thermohygrograph(
ในคริ สต์ศกั ราช 1996 พบว่า สภาพแวดล้อมที่สม่าเสมอและคงที่ความสาคัญอย่างมาก ควร
เริ่ ม ตั้ง แต่ ก ารออกแบบอาคารอย่า งระมัด ระวัง ห้ อ งจัด เก็ บ ห้ อ งจัด แสดง มี ค วามเสี่ ย งสู ง จาก
สภาพแวดล้อ มที่ ไ ม่ ส ม่ า เสมอและไม่ ค งที่ ส่ ง ผลเสี ย ให้ ก ับ วัส ดุ ห ลายประเภท เช่ น กระดาษ
ภาพเขียน เป็ นต้น
ในเขตอากาศหนาว คื อ ยุโรป และอเมริ ก าเหนื อ มี ก ารวิจยั เพื่ อก าหนดค่ าอุ ณ หภู มิ และ
ความชื้ น ลดความเสี ยหายต่ อวัตถุ ท างวัฒ นธรรมในยุค อาณานิ ค ม เช่ น เอกสาร และภาพเขี ย น
โบราณ พบว่าความชื้ นสัมพัทธ์มีความผันผวน การที่จะควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ให้
อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ขึ้นอยูอ่ ุณหภูมิและความชื้ นภายในอาคาร การลดอุณหภูมิจะเพิ่มความชื้ น
สัมพัทธ์ และในทางกลับกันอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะลดความชื้ นสัมพัทธ์ ตามเส้ นทางธรรมชาติ ของ
ความสัมพันธ์ไซโครเมตตริ ก )Psychometric(
การศึกษาเกี่ยวกับความชื้ นสัมพัทธ์ที่ผนั ผวนพบว่า กระดาษส่ วนใหญ่หอสมุดแห่ งชาติใน
ทวีปแอฟริ กา ได้รับความเสี ยหายมาจากการจัดเก็บที่ไม่ถูกต้อง กระดาษมีความอ่อนแอ และเป็ น
กรด หนังสื อและกระดาษส่ วนใหญ่ถูกวางบนชั้น เอกสารโบราณที่สาคัญถูกจัดเก็บไว้ในกล่อง
พลาสติก ซึ่ งได้รับความเสี ยหายจากกรด กระดาษเริ่ มเปลี่ยนสี จากการสังเกตอาจเป็ นไปได้วา่
ฉนวนที่ฝาปิ ดกล่องพลาสติกเสื่ อมสภาพ หรื ออาจจะเป็ นมลพิษทางอากาศ หรื อสภาพแวดล้อมที่ผนั
ผวน
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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
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การทดสอบหาค่าอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ดว้ ยระบบไซโครเมตริ ก )Psychometric(
ในห้องคลังของหอจดหมายเหตุอมั สเตอร์ ดมั )Amsterdam City Archives( พบว่า ค่าอุณหภูมิและ
ความชื้ นมีความผันผวน กระดาษเกิ ดการเสื่ อมสภาพ และเปลี่ ยนสี การตรวจสอบความผันผนวน
ของความชื้ นสัมพัทธ์ตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและลดลง ส่ งผลให้ปริ มาณของจุดสี น้ าตาลเพิ่มขึ้นตาม
ความถี่ของความผันผวนของความชื้น ข้อสรุ ปเหล่านี้มีความสาคัญต่อการจัดเก็บโบราณวัตถุ เพราะ
จะต้องปรับตั้งค่าอุ ณหภูมิในคลังเพื่อจะควบคุ มความชื้ นสัมพัทธ์ บางวันอุณหภูมิรายวันมีค่าผัน
ผวนสู ง ในภูมิภาคนอร์ ทเธิ ร์นเคป )Northern Cape( พบว่า เกิ ดการเปลี่ ยนสี ของภาพเขียนสี น้ ามัน
ภาพพิมพ์บนกระดาษที่ มีลกั ษณะเป็ นรู พรุ น ตอบสนองต่อความผันผวนของความชื้ นได้ง่ายกว่า
กระดาษปกติ จึงได้รับความเสี ยหายมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
ด้วยเหตุน้ ี จึงเกิ ดการพิจารณาแนวคิดของการจัดเก็บโบราณวัตถุ ภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้อง
โดย การจัดเก็บภายในกล่อง นักอนุรักษ์เริ่ มตระหนักถึงปั ญหาเรื่ องความเสี ยหายที่มาจากความชื้นที่
จะตามมา กระดาษและภาพเขี ยนสี น้ ามันมี ความเสี่ ยงสู ง โดยทัว่ ไปกระดาษมี ความเป็ นกรดสู ง
สามารถส่ งกลิ่นและไอระเหยออกมาตลอดเวลา ดังนั้น ควรใช้กระดาษที่มีค่า pH เป็ นกลาง ไม่ควร
ใช้กระดาษทัว่ ไป หรื อกระดาษหนังสื อพิมพ์ ควรลดกรดก่อนนามาใส่ ในบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาด้วยพอลี
เอสเทอร์ )โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Mylar( ซึ่ งเป็ นวัสดุ ที่มีประสิ ทธิ ภาพสาหรั บการป้ องกันสารระเหย
และกรดจากภายนอกไม่ให้ผา่ นเข้าไปทาลายวัตถุ แต่จะกักเก็บกรดเอาไว้ภายใน
ผูว้ ิจยั สรุ ปว่าความผันผวนของอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ เกิ ดจากสภาพแวดล้อม หรื อ
จากการเปลี่ยนของอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ภายในกล่องที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้ น
ให้เหมาะสมภายในพื้นที่เล็ก ๆ )Microclimate( ดังนั้นจะต้องควบคุมความชื้ นสัมพัทธ์ให้คงที่เป็ น
หลัก ส่ วนอุณหภูมิข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของนักอนุ รักษ์มากกว่า การควบคุมอุณหภูมิและความชื้ น
ให้ เหมาะสมภายในพื้ น ที่ เล็ ก ๆ เป็ นวิ ธี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ที่ สุ ด และจะต้อ งเลื อ กใช้ ว สั ดุ ที่
เหมาะสมอย่างรอบคอบ สามารถเก็บรักษาได้ในระยะยาว62
Henry W. Levison นักวิจยั จาก Gamblin Artists Colors ได้เขียนบทความเรื่ อง Storing Oil
Paintings )1976(63 แนะนาว่า การเก็บภาพเขียนสี น้ ามันที่มีอายุหลายร้อยปี ต้องอยูใ่ นสภาพแวดล้อม
ที่มีอุณหภูมิ ความชื้ น และแสงสว่างคงที่ตลอดเวลา ควรจัดเก็บภาพเขียนสี น้ ามันไว้ในที่มืด เพราะ
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Ibid, 3-4

Henry W. Levison , Storing Oil Paintings accessed January 19, 2019, available from
https://gamblincolors.com/storing-oil-paintings/
63
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แสงสว่างจะส่ งผลกระทบต่อสารยึด หรื อน้ ามันชักแห้งซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิการ
เปลี่ยนแปลงของภาพเขียนสี น้ ามันในระยะแรกไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า
ผลการศึกษาของ Henry W. Levinson สอดคล้องกับความรู ้ ที่ ส่งต่อมาหลายศตวรรษใน
เรื่ องการดูแลภาพเขียนสี น้ ามันที่ว่า ภาพเขียนสี น้ ามันมีการเปลี่ ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา โดยเฉพาะ
อุณหภูมิ ความชื้ น และแสงที่แตกต่างกันส่ งผลกระทบต่อภาพเขียนสี น้ ามันทั้งสิ้ น ส่ วนใหญ่ศิลปิ น
มีความเข้าใจผิดในเรื่ องการดู แลรักษาและจัดเก็บ คิ ดว่าภาพที่ วาดเสร็ จแล้วเป็ นวัตถุ ที่ไม่มีความ
เคลื่ อนไหว ไม่มีการเปลี่ ยนแปลงจากสภาพแวดล้อม ทั้งที่ความจริ ง เป็ นเรื่ องละเอียดอ่อนในการ
ดูแลรักษามาก
Henry W. Levison ให้ ค าแนะน าในการจัด เก็ บ งานศิ ล ปะทุ ก ประเภทควรควบคุ ม ให้
ความชื้นสัมพัทธ์อยูท่ ี่ 45 – 55 % ในช่วงอุณหภูมิ 65 – 70 °F )18.33-21.11 °C( และเก็บในความมืด
Hannah Clare, Rachel Farmer and Kostas Ntanos นักวิจยั จาก The National Archives, UK
ได้ เขี ย นบทความเรื่ อง The Study of Microclimates Within Storage Boxes of Archival Records
)2014( กล่ า วถึ ง หอจดหมายเหตุ แ ห่ งชาติ ซ่ ึ งเป็ นหน่ วยงานรั ฐ บาล และหน่ วยงานบริ ห ารของ
กระทรวงยุติธรรม หน่ วยงานที่เก็บข้อมูลของรัฐบาลอังกฤษ มีการเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ มากกว่า
1,000 ปี เพื่อให้ประชาชนค้นหาข้อมูลหอจดหมายเหตุแห่ งชาติสารวจ พบเชื้อรา และพบปั ญหาจาก
อุณหภูมิและความชื้น ส่ วนใหญ่เอกสารถูกเก็บไว้ในกล่องซึ่ งป้ องกันความเสี ยหายจาก
สภาพแวดล้อม แต่เนื่ องจากอุณหภูมิและความชื้ นมีความผันผวนตามธรรมชาติ ในแต่ละวันและ
ตามฤดูกาล จึงมีการตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นภายในกล่องต่าง ๆ ที่จดั เก็บ64
เมื่อทาการตรวจสอบภายในห้องจัดเก็บเอกสารที่มีการควบคุมสภาพอากาศในพื้นที่เฉพาะ
)Microclimate( โดยตรวจวัดความชื้ นสัมพัทธ์ การทดลองก่อนหน้านี้ ระบุวา่ การเปลี่ยนแปลงของ
ค่าความชื้ นสัมพัทธ์ ใช้ระยะเวลาหลายวันกว่าจะถึ งจุดคงที่ การตรวจสอบเริ่ มจากส่ วนกลางของ
เอกสารที่เก็บถาวร อุปกรณ์บนั ทึกค่าอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ )Dataloggers( เครื่ องแรกวางไว้
ขอบบนกล่อง เครื่ องที่ สองวางไว้ดา้ นข้างกล่องเก็บเอกสาร เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหนาของกล่อง และความชื้นภายในกล่อง
กล่ องท าจากกระดาษแข็งความหนาประมาณ 3 มิ ลลิ เมตร ขนาด 35x25x10 เซนติ เมตร
บรรจุเอกสารโบราณที่เก่าแก่ ประกอบไปด้วยกระดาษหลายประเภทผสมกัน และมีซองกระดาษ
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/defaultsource/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2
64

59
แข็ง อยู่ด้วยจนเต็ ม กล่ อง เพื่ อการทดลองจึ ง ใช้ก ระดาษหลายประเภทอยู่ใ นกล่ อ งเดี ย วกัน เพื่ อ
ตรวจสอบค่ า ความชื้ น ในระหว่า งการควบคุ ม สภาพอากาศในพื้ น ที่ เฉพาะ ภายในกล่ อ ง และ
สภาพแวดล้อมที่เก็บเอกสารจดหมายเหตุแห่งชาติ ประเทศอังกฤษ65

ภาพที่ 39 ทางเดินทั่วไปภายในห้ องคลังที่หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ ประเทศอังกฤษ
ที่มา: A typical corridor within one of the repositories at The National Archives
เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://www.culturalheritage.org/docs/defaultsource/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2

ภาพที่ 40 ตาแหน่ งของเครื่ องวัดความชื ้น อุปกรณ์ บันทึกข้ อมูล (Dataloggers)
ภายในกล่องที่ตรวจสอบ
ที่มา: Dataloggers เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://www.culturalheritage.org/docs/defaultsource/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2
65

Ibid, 1-2
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ภาพที่ 41 กล่ องทดสอบตรวจสอบค่ าความชื ้น
ที่มา: Dataloggers เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://www.culturalheritage.org/docs/defaultsource/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2
ตัวอย่างที่ 1 พบว่า ค่าความชื้ นสัมพัทธ์ แปรเปลี่ยน ไม่คงที่ ขึ้นและลงระหว่างค่าความชื้น
สัมพัทธ์สองค่าอยูต่ ลอด
ตัวอย่างที่ 2 พบว่า ค่าความชื้ นสัมพัทธ์ ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น และลดลง มีความผันผวนตามจุด
ต่าง ๆ
ตัวอย่างที่ 3 พบว่า ค่าความชื้ นสัมพัทธ์ สู งในช่วงแรก ตามด้วยความชื้นลดลง แต่ผนั ผวน
ตัวอย่างที่ 4 ค่าความชื้ นสัมพัทธ์สูง หลังจากเริ่ มคงที่ และจากนั้นค่าความชื้นต่าลดลงแต่ผนั
ผวน
การทดลองตัวอย่างที่ 1-2 ทาให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงค่าความชื้นสัมพัทธ์ ภายในหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ ประเทศอังกฤษ
การทดลองตัวอย่าง 3-4 จาลองถึงปั ญหาของระบบปรับอากาศหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศอังกฤษ66
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ภาพที่ 42 กราฟค่ าความชื ้นในการทดลองที่ หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ ประเทศอังกฤษ
ที่มา: Graphs of the four humidity patterns used in the experiments
เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก https://www.culturalheritage.org/docs/defaultsource/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2
ตัวอย่างที่ 4 แสดงให้เห็นถึงการลดลงของค่าความชื้น ส่ งผลให้ความชื้นภายในกล่องที่
ควบคุมสภาพอากาศ ดีกว่าสภาพแวดล้อมในการเก็บเอกสารภายในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศอังกฤษ
ตัวอย่างที่ 1 หมายความว่าเมื่อความชื้นสัมพัทธ์แปรเปลี่ยนระหว่างตาแหน่ง )ขอบของ
กล่อง และส่ วนกลางของกล่อง( ความชื้นในพื้นที่เฉพาะ หรื อภายในกล่องคงที่ภายใน 48 ชัว่ โมง
ผูว้ จิ ยั สรุ ปว่า ความชื้ นสัมพัทธ์มีความสาคัญกับวัสดุภายในกล่อง การควบคุมความชื้ นเป็ น
สิ่ งสาคัญ ในการดูแลรักษาวัสดุ และเอกสารโบราณ การควบคุมความชื้นจะทาให้วสั ดุภายในกล่อง
ปลอดภัยจากเชื้ อรา การบรรจุวตั ถุ ลงไปในกล่องสามารถทาได้ง่าย และรวดเร็ ว ในกรณี ที่อากาศ
ด้านนอกมี ค วามแปรปรวน ควรรี บ บรรจุ ก ล่ อ ง เพื่ อ ควบคุ ม ความชื้ น รอบ ๆ วัต ถุ ปั จจุ บ ัน หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ ประเทศอังกฤษ กาลังเร่ งตรวจสอบวัสดุในห้องคลัง รวมทั้งตรวจสอบปัจจัยที่
มีผลต่อวิธีการจัดเก็บ เนื่ องจากมีเอกสารโบราณเป็ นจานวนมาก จาเป็ นจะต้องตรวจสอบทั้งหมด
เพื่อหาค่าความแปรปรวน และอัตราการเสี่ ยงที่จะเกิดเชื้อราได้67
สภาวะสมดุ ลของความชื้ นสัมพัทธ์ ภายในกล่องหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นปั จจัยที่สาคัญ วัสดุ
ต่าง ๆ ต้องใช้เวลาในการปรับตัว เข้าสู่ สภาวะสมดุล อาจจะช้าหรื อเร็ วขึ้นอยูก่ บั คุณสมบัติของวัสดุ
ความสามารถในการดูดและคายความชื้ น การคงรู ปร่ าง พื้นผิวที่สัมผัสกับอากาศ สภาพแวดล้อม
67
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ภายนอก นักวิจยั ของสถาบัน Image Permanence Institute68 พบว่ากล่อง หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์มีส่วนช่วย
อย่างมากในการทาให้วสั ดุและความชื้ นสัมพัทธ์เข้าสู่ สภาวะสมดุล กล่องหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์บางชนิ ด
ที่มีคุณสมบัติเป็ นฉนวนป้ องกันความร้ อนและความชื้ นได้ดี ช่ วยลดการแพร่ กระจายของอุณหภูมิ
และความชื้ น จากด้านนอกเข้ามาภายในกล่องหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ ทาให้อุณหภูมิและความชื้ นภายใน
กล่ องแตกต่างจากความชื้ นภายนอกกล่ อง เพราะฉะนั้นภายในกล่ องจึ งมี อุณหภูมิ และความชื้ น
เฉพาะภายในพื้นที่เล็ก ๆ เรี ยกว่า Microclimate อุณหภูมิและความชื้ นภายในกล่องจะแตกต่างจาก
ภายนอกมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยูค่ ุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการทากล่องและวัสดุอื่นๆ ที่บรรจุลงใน
กล่ อ งเพื่ อ ป้ องกัน การกระทบกระแทก ป้ องกัน การสั่ น สะเทื อ น ปั จจัย ที่ ค วรพิ จ ารณาในการ
ออกแบบกล่องและเลื อกใช้วสั ดุ คือ ความหนาของวัสดุ ความสามารถในการดูดและคายความชื้ น
และความร้อนของวัสดุ ช่องทางที่ความร้อนและความชื้ นจะแทรกซึ มเล็ดลอดเข้ามาในกล่อง ฯลฯ
ผลการทดลองวัดอุณหภูมิและความชื้ นในกล่องพบว่า ความชื้ นภายในกล่องที่ทาจากกระดาษแข็ง
เข้าสู่ ส ภาวะสมดุ ลเร็ วกว่ากล่ องที่ ท าจากโลหะและพลาสติ ก ระบบใหม่ ได้รับการออกแบบมา
เพื่อให้พยุงและรองรับ น้ าหนักวัตถุ และการจัดระเบี ยบที่ ดีข้ ึ นสาหรั บการรวบรวม และป้ องกัน
ความชื้ นสัมพัทธ์ที่ผนั ผวนในขณะที่ปกป้ องวัตถุที่ละเอียดอ่อนจากการปนเปื้ อน การใช้วสั ดุที่หา
ได้ง่าย และง่ายต่อการบรรจุ ใช้กล่องพลาสติกธรรมดาที่พอดีกบั พื้นที่จดั เก็บที่กาหนด และมีขนาด
เพียงพอที่จะรองรับปริ มาณวัตถุ ที่ตอ้ งการได้ ถาดที่สามารถวางซ้อนกันและมีที่ยึด ใช้สาหรับจัด
วางสิ่ งของรู ปร่ างขนาดเล็ก ๆ วัตถุแต่ละชิ้นถูกจัดวางในช่องของตัวเอง เพื่อให้สามารถมองเห็ นได้
อย่างง่ายสามารถนาถาด และวัตถุแต่ละชิ้นออกมาจากกล่องได้ง่ายดาย เพราะแต่ละกล่องมีภาพถ่าย
และรายละเอียดง่ายต่อการค้นหา สภาพแวดล้อมภายในกล่องถูกควบคุ มโดยการใช้ซิลิกาเจล และ
แถบแสดงความชื้นเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ
Gretchen Elaine Anderson นักวิจยั จาก Carnegie Museum of Natural History ได้เขียน
บทความเรื่ อง 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-densitystorage-boxes-for-archaeological-metals-and-other-environmentally-sensitive-objects/
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Other Environmentally Sensitive Objects )2015(69 กล่าวถึง การควบคุมสภาพแวดล้อมเป็ นเรื่ องที่
ยาก และมีค่าใช้จ่ายสู ง การควบคุมสภาพแวดล้อมที่มีคุณลักษณะพิเศษ เช่น วัตถุที่ตอ้ งการ
ความชื้นต่า จาเป็ นต้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้มีค่าต่าและคงที่ตลอดเวลา เช่น วัตถุทาง
โบราณคดี วัตถุแต่ละประเภทต้องจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่ตอ้ งควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
เฉพาะ
การจัดเก็ บ โบราณวัตถุ ในอดี ตพบว่า วัตถุ ถู ก น าไปวางบนชั้น วาง โต๊ะ ตู ้ส่ วนโลหะที่
เปราะบาง บางส่ วนถูกหุ ม้ ด้วยพลาสติก โบราณวัตถุขนาดเล็กถูกเก็บไว้ในกล่องพลาสติก และมี
โฟมพอลีเอทธี ลีน )Polyethylene foam( ทาหน้าที่รองรับน้ าหนักภายใน และมีซองซิ ลิกาเจลที่ไม่ได้
รับการปรับสภาพมาเป็ นระยะเวลากว่า 30 ปี

ภาพที่ 43 สภาพการจัดเก็บภายในกล่ อง ก่ อนการอนุรักษ์
ที่มา: Original Storage conditions เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://stashc.com/wp-content/uploads/2017/01/Harding_Fig1_OriginalStorage.jpg
Carnegie Museum of Natural History ใช้ง บประมาณเพื่ อปรั บ ปรุ งการจัดเก็ บ โลหะวัต ถุ
ทางโบราณคดีขนาดเล็กด้วยระบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อให้รองรับน้ าหนักและรู ปร่ าง และการจัด
ระเบี ย บที่ ดี ข้ ึ น ส าหรั บ การเก็ บ รวบรวมและป้ องกัน ความชื้ น สั ม พัท ธ์ ที่ ผ นั ผวน และปกป้ อง
โบราณวัตถุ ที่ ล ะเอี ยดอ่ อนจากสารเคมี และการปนเปื้ อน วัส ดุ และเครื่ องมื อที่ ใช้ในการจัดเก็ บ
ประกอบด้วย กล่องพลาสติกพร้อมฝาปิ ด โฟมโพลิเอทธี ลีน กระดาษไร้กรด ถุงซิ ปล็อค พลาสติก
เทปผ้าฝ้ าย ซิ ลิกาเจล แถบแสดงความชื้ น ปื นกาว เริ่ มด้วยการเลื อกกล่องพลาสติ กที่ มีขนาดตาม
ความต้องการ แล้วทาความสะอาดกล่องพลาสติกและเช็ดให้แห้ง วัดขนาดและตัดกระดาษให้พอดี
กับ พื้ นที่ ในกล่ องพลาสติ ก โดยเว้นที่ ว่างสาหรั บการวางสารดู ดความชื้ นซิ ลิกาเจล สามารถเพิ่ ม
69
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กระดาษแข็งให้หนาสองชั้น เพื่มเพิ่มความแข็งแรง และใช้กาวร้ อนเพื่อใช้ยึด จากนั้นตัดโฟม ให้
พอดี กบั กระดาษ จัดเรี ยงวัตถุ บนโฟม โดยให้แต่ละช่ องมีช่องว่างห่ างกัน ติ ดตั้งป้ ายชื่ อแต่ละช่ อง
ด้วยหมายเลขของวัตถุ เพื่อให้สามารถอ่านได้เมื่อวัตถุอยูภ่ ายในกล่องพลาสติก ติดพื้นผิวกระดาษ
ของด้านล่างของโฟมด้วยกาว ติดห่ วงที่ยกที่ทาจากเทปผ้าฝ้ าย โดยติดกาวให้เข้ากับมุ มทแยงของ
กระดาษด้วยกาว ติดบล็อกโฟม ที่ ดา้ นบนของถาดด้านล่ าง บล็อกรองรับ และทาให้ถาดด้านบน
มัน่ คง ซิ ลิกาเจลสามารถทาให้แห้งในเตาอบที่ต้ งั อุณหภูมิต่า )50 ̊C / 120 ̊F( ก่อนใช้งานวางแถบวัด
ความชื้ นสัมพัทธ์ ลงในภาชนะเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้สะดวก ปิ ดฝากล่อง และปิ ดผนึ กด้วย
เทปใสที่มีคุณภาพและไร้กรด70

ภาพที่ 44 การจัดเรี ยงวัตถุ ระหว่ างทาการอนุรักษ์
ทีม่ า: Arranging the objects เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://stashc.com/wp-content/uploads/2017/01/Harding-Fig2_Arranging-objects.jpg
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ภาพที่ 45 การจัดเรี ยงวัตถุ ระหว่ างทาการอนุรักษ์
ทีม่ า: Arranging the objects เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://stashc.com/wp-content/uploads/2017/01/Harding-Fig2_Arranging-objects.jpg

ภาพที่ 46 กล่ องพลาสติกและมีแถบความชื ้นด้ านใน
ทีม่ า: Arranging the objects เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://stashc.com/wp-content/uploads/2017/01/Harding-Fig2_Arranging-objects.jpg
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สรุ ปผลทดลองได้วา่ ควรเลือกวัสดุที่ไม่มีกรด มีความแข็งแรง สามารถรองรับน้ าหนัก หรื อ
ความต้อ งการเฉพาะของวัต ถุ ไ ด้ ไม่ ค วรเขี ย นลงบนโฟมด้ว ยปากกา เพราะหมึ ก ต่ า งๆ มี ก าร
ปนเปื้ อนจากตัวทาละลาย ควรติดฉลากจากข้างนอก เลือกซิ ลิกาเจลที่เหมาะสมกับความต้องการ
ควรปรับสภาพความชื้ นของซิ ลิกาเจล ก่อน เพื่อขับความชื้นออกก่อนการใช้งาน72 ในกรณี ที่ตอ้ งการ
ให้ความชื้นสัมพัทธ์ภายในกล่องมีค่าต่าเพื่อเก็บรักษาวัตถุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เมื่อความชื้ น
สู ง เช่ น โลหะ เครื่ องแก้ว ส่ วนกระดาษ งาช้าง ควรปรั บ สภาพความชื้ นของซิ ลิก าเจลให้อยู่ใน
ระดับกลาง ๆ ประมาณ 50 – 60 % ก่อนใช้งาน เพื่อให้ช่วยควบคุมความชื้นภายในกล่องให้คงที่71
Gretchen Anderson นั ก วิ จ ั ย จาก The American Institute for Conservation of Historic &
Artistic Works ได้ เ ขี ย น บ ท ค วาม เรื่ อ ง Microclimate storage for metals )and other humiditysensitive collections(72 กล่าวว่า การจัดเก็บ หรื อจัดแสดงส่ วนใหญ่ สภาพแวดล้อมของโบราณวัตถุ
ไม่เหมาะสม และในบางครั้งมีความแปรปรวนสู ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัตถุ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงได้
ง่ ายเมื่ อ อุ ณ หภู มิ และความชื้ น ไม่ เหมาะสม เช่ น ภาพเขี ย นสี น้ ามัน เอกสารโบราณ การจัด เก็ บ
โบราณวัตถุตามสภาพแวดล้อมที่ค่าอุณหภูมิและความชื้ นที่ถูกต้องทาได้ยาก เพราะมีค่าใช้จ่ายสู ง
หรื อในบางครั้งพบว่ามีขอ้ จากัดด้านอาคารหรื อสถานที่เก็บ ควรจะสร้างความสมดุลของค่าอุณหภูมิ
และความชื้ นในการจัดเก็บและการจัดแสดงให้เหมาะสม รวมถึ งโบราณวัตถุที่มีความละเอียดอ่อน
ให้ อยู่ภายในงบประมาณที่ ก าหนด บทความนี้ เป็ นการส ารวจพัฒ นาตู ้คอนเทนเนอร์ ข นาดเล็ ก
สาหรับวัตถุที่ไวต่อความชื้น
ในช่ วงปลายทศวรรษ 1980 สถาบันอนุ รักษ์แห่ งแคนาดา )CCI( ได้พฒั นาการอนุ รักษ์เพื่อ
ช่ วยนักอนุ รักษ์ และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์ในการพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสม ในการแก้ปัญหา
เรื่ องสภาพแวดล้อมของการจัดเก็บโบราณวัตถุ การจัดเก็บรักษาถื อว่าเป็ นสิ่ งสาคัญที่ นักอนุ รักษ์
และผูเ้ ชี่ ย วชาญได้ใ ห้ ค วามส าคัญ ดัง นั้น พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ วิท ยาศาสตร์ แห่ ง มิ น นิ โซตา)The Science
Museum of Minnesota )SMM( ได้ ก่ อ ตั้ง แผนกอนุ รั ก ษ์ และจ้า งนั ก อนุ รั ก ษ์ ที่ ในการพัฒ นา
โครงการพิพิธภัณฑ์ ในหัวข้อ การแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมของการจัดเก็บโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ แห่งมินนิโซตา
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Ibid, 4

Gretchen Elaine Anderson, Microclimate storage for metals (and other humidity-sensitive
collections) accessed January 19, 2019, available from http://resources.culturalheritage.org/wpcontent/uploads/sites/8/2015/02/osg016-01.pdf
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พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งมินนิ โซตามีโบราณวัตถุประมาณ 1.75 ล้านชิ้น ซึ่ งมีโลหะจาก
แหล่งโบราณคดีประมาณ 150 ชิ้น ทาจากทองแดงของชนพื้นเมืองอเมริ กนั และสาริ ดของ Etuscan
bronzes ในคริ ส ต์ศกั ราช 1989 วัตถุ ท้ งั หมดถู กจัดเก็ บในคลังชั้นใต้ดินขนาดใหญ่ มี ระบบความ
รักษาปลอดภัยแน่ นหนา ตูจ้ ดั เก็บทันสมัยที่ สุด แต่ภายหลังพบว่า มี ปัญหาน้ าท่วม มีความชื้ นสู ง
เกิ ดสนิ ม บนตู ้ ผนัง ก าแพง และบันไดเหล็ ก ภายในห้ องคลังวัตถุ ภายหลังจากพบปั ญหา นัก
อนุรักษ์ได้ทดลองทาการติดตั้งเครื่ องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ติดตั้งไว้ทวั่ พิพิธภัณฑ์ วางภายใน
ตู ้จ ัด เก็ บ และภายนอกตู ้จดั เก็ บ พบว่า ความชื้ น สั ม พัท ธ์ ผ นั ผนวนตามฤดู ก าลจากค่ าความชื้ น
สั ม พั ท ธ์ 10 % ในช่ ว งฤดู ห นาวถึ ง 80 % ในฤดู ร้ อ น ภายหลั ง ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ งระบบ
เครื่ องปรับอากาศ )HVAC( เข้ามาช่วย ข้อมูลจากเครื่ องบันทึกอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ พบว่า
ค่าอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ภายในตูต้ ่ากว่าภายนอก ความชื้ นภายในตูม้ ีการเปลี่ยนแปลงตาม
ฤดูกาลจาก 35 % ถึ ง 65 % ทาให้เกิ ดความผันผวนระยะสั้น อยู่ในค่าที่ เหมาะสม แต่การจัดเก็บที่
เหมาะสม ในระยะยาวจาเป็ นจะต้อ งควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น ให้ เหมาะสม และคงที่ จึ ง
จาเป็ นต้องควบคุ มลักษณะอากาศภายในพื้นที่ เล็ก ๆ )Microclimate( เพื่อจัดเก็บโบราณวัตถุ อดี ต
พบว่า วัตถุ โบราณถูกวางไว้บนโต๊ะ กระจัดกระจาย ในตู ้ ลิ้นชัก ไม่มีฉนวน หรื อวัสดุ รองรับ นัก
อนุ รักษ์จึงแนะนาให้หาวัสดุ มารองรับ เช่ น โฟมพอลีเอทธี ลีน ผ้าฝ้ าย หรื อกระดาษที่ไม่เป็ นกรด
เป็ นต้น73

ภาพที่ 47 ลิน้ ชักการจัดเก็บโบราณวัตถุ โดยมีติดตั้งฉนวนโฟมรองรั บการกระทบกระแทก
และแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ )Aluminium foil(
ที่มา: ลิน้ ชั กจัดเก็บโบราณวัตถุ เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://www.culturalheritage.org/docs/defaultsource/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2
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หลังจากนั้นทาการติดตั้งเครื่ องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น พบว่าความชื้นสัมพัทธ์มีค่าสม่าเสมอ และคงที่ตลอดทั้งปี )ประมาณ 20
%( ไอระเหยที่ออกจากไม้ลดลงอย่างมาก และวัตถุปลอดภัยจากการโจรกรรมหลังถูกติดตั้งแผ่นอะครี ลิค ซิลิกาเจลควรได้รับการปรับสภาพ
ความชื้นทุก ๆ สองปี ข้อเสี ยที่สาคัญในการติดตั้งกระจกพบว่า อุปสรรคของนักอนุรักษ์ คือการนาโบราณวัตถุแต่ละชิ้นออกมาจากพื้นที่การ
จัดเก็บเพื่อทาการทดสอบ หรื อวิจยั หรื อนาซิลิกาเจลออกมาเพื่อปรับสภาพความชื้น จะต้องทาการถอดสกรู เป็ นจานวนมาก เพราะเหตุน้ ีทาให้วิธี
นี้ไม่เป็ นที่ยอมรับสาหรับการจัดเก็บวัสดุ
เนื่องจากข้อเสี ยในความยุง่ ยาก ในการหยิบจับโบราณวัตถุ ออกจากลิ้นชัก จึงควรจะต้องใช้
กล่องพลาสติก ในกล่องบรรจุดว้ ยซิลิกาเจล เพื่อความคุมความชื้นตลอดเวลา ภายในกล่องพลาสติกมีโฟมพอลีเอทธี ลีน ตัดตามขนาดให้พอดีกบั
กล่อง ใส่แถบวัดความชื้นวางไว้ในภายในกล่องพลาสติกเพื่อตรวจสอบค่าความชื้น กล่องพลาสติก และฝาปิ ดที่มีแน่นหนา ส่วนใหญ่ไม่เพียง
พอที่จะรักษาความชื้นสัมพัทธ์ที่ตอ้ งการ ควรใช้ซิลิโคนยึดด้วยกาวอะคริ ลิกเพื่อใช้ปรับปรุ งฝาปิ ดเพื่อให้แน่นหนา และติดด้วยเทปสาหรับบรรจุ
74
ภัณฑ์แบบใส เทปกาวที่ทาจากพลาสติกส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็ นสี เหลืองภายใน 10 ปี

ภาพที่ 48 กล่ องพลาสติกที่เก็บโบราณวัตถุ ภายในมีโฟมพอลีเอทธี ลีน (Polyethylene foam)
ที่มา: กล่ องพลาสติกทีเ่ ก็บวัตถุโบราณ เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://www.culturalheritage.org/docs/defaultsource/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2
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ภาพที่ 49 กล่ องพลาสติกที่เก็บโบราณวัตถุ ภายในมีโฟมพอลีเอทธี ลีน (Polyethylene foam)
ที่มา: กล่ องพลาสติกทีเ่ ก็บวัตถุโบราณ เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงจาก
https://www.culturalheritage.org/docs/defaultsource/annualmeeting/2014am_poster58_investigation_into_microclimates.pdf?sfvrsn=2
สรุ ปผลการทดลองพบว่า การจัดเก็บโบราณวัตถุ ดว้ ยการควบคุ มอุณหภูมิและความชื้ นให้
เหมาะสม และคงที่ มี ค วามจาเป็ น การควบคุ ม ลัก ษณะอากาศภายในพื้ นที่ เล็ ก ๆ เหมาะสมต่ อ
โบราณวัต ถุ เนื่ อ งจากมี ค่ าใช้จ่า ยไม่ สู ง มาก และสามารถควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ค วามชื้ น ภายในได้
ประมาณ 10 ปี การใส่ ก ล่ อ งแบบทึ บ จะมองไม่ เห็ น โบราณวัต ถุ ภายใน ในปั จจุ บ นั นัก อนุ รัก ษ์
เปลี่ยนเป็ นกล่องพลาสติกเป็ นแบบใส ซึ่ งจะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้75
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การเลือกวัสดุในการทาบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นระหว่าง
การขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามัน มีวตั ถุประสงค์ เพื่อเลือกวัสดุในการทาบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสมที่ใช้ใน
การเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามัน โดยเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็ นฉนวนป้ องกันความร้อนและ
ความชื้ น มุ่งเน้นไปการในปฏิ บตั ิ ทดลองจริ ง รวบรวมข้อมูล กาหนดกลุ่ มตัวอย่าง และวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยมีการดาเนินการวิจยั ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ผูศ้ ึกษาได้เลือกตัวอย่างในการทดลอง ภาพเขียนสี น้ ามันขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร และยาว
30 เซนติเมตร เป็ นโครงไม้ทาจากผ้าใบ ใช้สีน้ ามัน และมีการใช้วาร์ นิชเคลือบบนภาพเขียนสี น้ ามัน
จานวน 3 ตัวอย่าง จากหลักสู ตรพหุ สาขา สาขาวิชาอนุ รักษ์ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อ
ศึกษาทดลอง
3.2 ขอบเขตการศึกษา
ผูศ้ ึกษาได้กาหนดขอบเขตของการศึกษา คือ ศึกษาอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ภายใน
กล่ องหรื อ หี บ ห่ อที่ ออกแบบ เพื่ อใช้ในการเคลื่ อนย้ายขนส่ งภาพเขี ย นสี น้ ามัน เปรี ย บเที ยบกับ
อุณหภูมิและความชื้ นภายนอก พื้นที่ทาการทดลอง คือ กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ช่ วงเวลา
20.00 น.- 19.30 น. ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและฤดูฝนตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน
เนื่องจากในฤดูร้อนและฤดูฝน ช่วงเวลาดังกล่างมีความผันผวนของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่
ค่อนข้างสู ง
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบของกล่อง และบรรจุภณั ฑ์ วัสดุในการทากล่อง และหี บ
ห่ อ จากแหล่ งค้นคว้าที่ ส าคัญ คื อ ห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัยศิ ล ปากร ตาราด้านอนุ รัก ษ์ บทความที่
ตีพิมพ์ในวารสาร และเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ เว็บไซต์ในด้านอนุรักษ์ เอกสารวิจยั
ต ารา หนั ง สื อ เอกสารประกอบการเรี ย น สั ม ภาษณ์ ผู้เชี่ ย วชาญนั ก อนุ รั ก ษ์ และสื บค้น จาก
แหล่งข้อมูลออนไลน์
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3.4 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการศึกษา
ผูศ้ ึกษาเลื อกใช้อุปกรณ์ จดบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้ นแบบต่อเนื่ อง )Dataloggers(
ซึ่ งเป็ นอุ ป กรณ์ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ยี่ห้อ UNI-T รุ่ น UT330 USB ความถู ก ต้องของการบัน ทึ ก ข้อมู ล
อุณหภูมิ ± 2 – 3 °C และความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลความชื้ นสัมพัทธ์ ± 3 – 5 %76 จานวน 2
เครื่ อง โดยตั้งความถี่ในการบันทึกข้อมูลทุก 30 นาที เพื่อบันทึกค่าอุณหภูมิและค่าความชื้ นสัมพัทธ์
ในพื้นที่เล็ก ๆ ได้เนื่ องอุปกรณ์ดงั กล่าวมีขนาดเล็กความยาว 122 มิลลิเมตร ความกว้าง 30 มิลลิเมตร
และความสู ง 22 มิ ล ลิ เมตร สามารถโอนถ่ า ยข้อ มู ล ผ่า นคอมพิ ว เตอร์ ด้ว ย USB แสดงผลด้ว ย
โปรแกรม “UT330B” โปรแกรมจะแสดงผลในรู ปแบบกราฟ ซึ่ งแสดงค่าอุ ณหภูมิและความชื้ น
อย่างละเอียด และถูกต้อง

ภาพที่ 50 อุปกรณ์ บันทึกอุณหภูมิและความชื ้นแบบต่ อเนื่อง (Dataloggers)
)ถ่ายโดยผูศ้ ึกษา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563(
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UT330A USB Datalogger, UT330A USB Datalogger, เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2563, เข้าถึงได้จาก

https://www.uni-trend.com/html/product/Environmental/Environmental_Tester/UT330-USB/UT330A.html
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3.5 เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการเลือกวัสดุ และวัสดุทใี่ ช้ ในการศึกษา
3.5.1 เป็ นวัสดุที่คนนิ ยมใช้ในการทาหี บห่ อ หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ขนส่ งเคลื่ อนย้ายภาพเขียนสี
น้ ามัน
3.5.2 มีคุณลักษณะในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
3.5.3 เป็ นวัสดุที่หาง่ายภายในประเทศไทย
วัสดุที่ใช้ในการศึกษาได้แก่วสั ดุที่ใช้ห่อ หรื อทากล่อง ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คัต
เตอร์ ลวดเย็บกระดาษ เทปกาว กล้องถ่ายรู ป และยานพาหนะ
บรรจุภณั ฑ์ที่ใช้ในการทดลอง แบ่งเป็ น
3.5.2 กลุ่มบรรจุภณั ฑ์ประเภทกระดาษ ได้แก่
3.5.2.1 กระดาษไร้กรด )Acid-free paper( ขนาด 20 gsm.
3.5.2.2 แผ่นกระดาษลูกฟูก )Corrugated board( ขนาด 2 ชั้น 150 gsm.
3.5.3 ประเภทพลาสติก ได้แก่
3.5.3.1 แผ่ น พลาสติ ก กัน กระแทก )Bubble Pack( ซึ่ งแบ่ ง เป็ น แผ่ น พลาสติ ก กัน
กระแทกที่มีฟองอากาศขนาดเล็กเม็ดฟองอากาศเม็ดฟองอากาศขนาดหนา 10 มิลลิเมตร ความหนา
ของพลาสติก 40 gsm. แผ่นพลาสติ กกันกระแทกที่ มีฟองอากาศขนาดใหญ่เม็ดฟองอากาศขนาด
หนา15 มิลลิเมตร ความหนาของพลาสติก 45 gsm.
3.5.3.2 โฟมพอลีสไตรี น )Polystyrene foam( ขนาดความหนา 25 มิลลิเมตร
3.5.3.3 พอลีเอทธีลีน )Polyethylene sheet(
3.5.3.3.1 แผ่นพอลีเอทธีลีน )Polyethylene sheet( อย่างหนาสี ดา
ความหนาแน่นขนาด 0.98 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร และความหนา 40 ไมโครเมตร
3.5.3.3.2 โฟมพอลีเอทธี ลีน )Polyethylene foam( อย่างหนา มีความหนาแน่ น
1.7 ปอนด์ และความหนา 2 มิลลิเมตร
3.5.3.3.3 ไทเวค )Tyvek( ผลิ ตจากเส้นใยพอลีเอทธี ลีนที่มี ความหนาประมาน
210 ไมโครเมตร ความหนาแน่นประมาณ 75 g.m2
3.5.3.3.4 ถุงซิปล็อคสุ ญญากาศ ความหนา 200 ไมโครเมตร
3.5.4 พลาสติกลูกฟูก )Feature board( ทาจากเแผ่นพลาสติกแข็งสร้างจากพอลีโพรพีลีน มี
ลักษณะคล้ายกับกระดาษลูกฟูก ซึ่ งเป็ นลักษณะแผ่นพลาสติกประกบกันสองข้าง ความหนาแน่ น
0.55 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
3.5.5 ประเภทฟอยล์
3.5.5.1 อลูมิเนียมฟอยล์ห่ออาหาร )Aluminium foil( ความหนา 11 ไมครอน
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3.5.5.2 แผ่ น พอลี เอทธี ลี น ฟอยล์ )Polyethylene sheet and foil( ความหนา 10
มิลลิเมตร
3.5.6 กลุ่มประเภทผ้า
3.5.6.1 ผ้าขนสัตว์ผสมใยสังเคราะห์สามชั้น ทาจากพอลีเอสเทอร์ 65% ขนสัตว์ 35%
3.5.6.2 ผ้าพอลีเอสเทอร์ อย่างหนาสองชั้น )Polyester( ทาจากพอลีเอสเทอร์ 100%
3.5.6.3 ผ้าฝ้ ายอย่างหนาสามชั้น )Cotton( 150 กรัมต่อตารางเมตร
3.6 วิธีการศึกษา
3.6.1 ศึกษาข้อมูลในเอกสารเกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษา การออกแบบกล่องและหี บห่อ
วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็ นฉนวนป้ องกันความร้อนและความชื้น โดยศึกษาแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับสภาพ
ภูมิอากาศ และศึกษางานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
3.6.2 ตรวจสภาพ จดบันทึกสภาพ )Condition report( ของภาพเขียนสี น้ ามันที่ใช้ในการ
ทดลอง
3.6.3 ออกแบบกล่อง หรื อหี บห่อให้เหมาะสมตามสภาพของภาพเขียนสี น้ ามัน และเลือกใช้
วัสดุต่าง เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นภายในกล่อง
3.6.4 การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของวัสดุในการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิภายในกล่อง
หรื อหี บห่ อที่ออกแบบไว้
3.6.5 เก็บบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ และค่าความชื้นพัทธ์ภายในและภายนอกกล่องหรื อหี บห่อ
ที่บนั ทึกไว้ในห้วงเวลาเดียวกัน
3.6.6 รวบรวมข้อมูล เปรี ยบเทียบผล และวิเคราะห์ นาข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์จดบันทึก
อุณหภูมิและความชื้น เรี ยบเรี ยงข้อมูล สรุ ปเปรี ยบเทียบค่าอุณหภูมิสัมพัทธ์และค่าความชื้นสัมพัทธ์
ภายในและภายนอกกล่องหรื อหี บห่ อเพื่อการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามัน
3.6.7 สรุ ปผลการศึกษา สรุ ปข้อมูลการวิเคราะห์ผล เพื่อเสนอแนวทางในการเลือกใช้วสั ดุ
การควบคุมอุณหภูมิความชื้ นภายในกล่องหรื อหี บห่ อเพื่อการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามัน
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บทที่ 4
ผลการทดลอง
ผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกอุณหภูมิ
และความชื้ นสัม พัทธ์ ภายในและภายนอกหี บ ห่ อบรรจุ ภณ
ั ฑ์ช นิ ดต่าง ๆ ที่ ได้จากการศึ กษา เพื่ อ
คัดเลื อกบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ช่วยให้ค่าอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่คงที่
มากที่สุด
4.1 การเตรี ยมการ เนื่องจากภาพเขียนสี น้ ามันที่ทามาทดลองไม่ได้อยูใ่ นกรอบ จึงต้อง
ปกป้ องพื้นผิวของภาพเขียนสี น้ ามัน ไม่ให้สัมผัสกับวัสดุที่นามาใช้ในการทดลองโดยจัดทากรอบ
เสริ มรอบ ๆ ภาพเขียนสี น้ ามันให้มีความสู งเหนื อผิวหน้าของภาพประมาณ 3 นิ้ว จากนั้นห่อ
ภาพเขียนสี น้ ามันทุกชิ้นด้วยกระดาษไร้กรดชั้นหนึ่งก่อนที่จะห่อด้วยวัสดุอื่น ๆ ที่คดั เลือกมาทาการ
ทดลอง
4.2 ผูศ้ ึกษาแบ่งการวิเคราะห์ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในบรรจุภณั ฑ์เปรี ยบเทียบกับ
สภาพแวดล้อมภายนอกบรรจุภณั ฑ์ในรถกระบะที่อยูก่ ลางแจ้ง จากเครื่ องบันทึกอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์ในเวลาเดียวกันเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงอย่างต่อเนื่อง
ภาพเขียนสี น้ ามันที่ทาการทดลอง
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ภาพที่ 51 ภาพเขียนสี นา้ มันที่ ทาการทดลอง
)ถ่ายโดยผูศ้ ึกษา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563(

4.2.1 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ้มด้วยกระดาษไร้กรดสองชั้น ทาการทาการบันทึกค่าอุณหภูมิ
และความชื้ นสัมพัทธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง ในฤดูร้อน ตั้งแต่เวลา 20.30 น. วันที่ 1
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึ ง 20.00 น. วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่าอุณหภูมิภายในหี บห่ อ
)กราฟสี เขียว( สู งสุ ด 30 °C ต่าสุ ด 25 °C และความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ )กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด
86 % ต่าสุ ด 79 %
ค่ า อุ ณ หภู มิ ภ ายนอกหี บ ห่ อ )กราฟสี น้ า เงิ น ( สู ง สุ ด 35 °C ต่ าสุ ด 30 °C และความชื้ น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 89 % ต่าสุ ด 59 %
กราฟในภาพ ที่ 54 แสดงให้เห็นว่าเมื่อห่ อภาพเขียนสี น้ ามันด้วยกระดาษไร้กรดสองชั้น ค่า
อุณหภูมิภายในหี บห่ อมีค่าต่ากว่าอุณหภูมิภายนอกเล็กน้อย และมีค่าค่อนข้างคงที่ แต่ข้ ึนลงตามค่า
อุณหภูมิภายนอกบ้าง ส่ วนค่าความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ สู งกว่าค่าความชื้ นสัมพัทธ์ภายนอก
หี บห่อ แต่คงที่กว่าความชื้นภายนอกมาก
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ภาพที่ 52 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ ห่ อหุ้มด้ วยกระดาษ
ไร้กรดสองชั้น ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูร้อน
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4.2.2 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ้มด้วยกระดาษไร้กรดสองชั้น ทาการทาการบันทึกค่าอุณหภูมิ
และความชื้ นสัมพัทธ์ทุก ๆ 30 นาที ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ในฤดูฝน ตั้งแต่เวลา 20.30 น. วันที่ 13
ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่าอุณหภูมิภายในหี บห่อ )กราฟสี
เขียว( สู งสุ ด 30 °C ต่ าสุ ด 25 °C และความชื้ นสัม พัท ธ์ ภายในหี บ ห่ อ )กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 85 %
ต่าสุ ด 79 %
ค่ า อุ ณ หภู มิ ภ ายนอกหี บ ห่ อ )กราฟสี น้ า เงิ น ( สู ง สุ ด 35 °C ต่ าสุ ด 30 °C และความชื้ น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 89 % ต่าสุ ด 59 %
กราฟในภาพที่ 55 แสดงให้เห็ นว่าค่าอุณหภูมิภายในและภายนอกหี บห่ อมีค่าใกล้เคียงกัน
ในขณะที่ ค่าความชื้ นสัมพัทธ์ ภายในหี บห่ อมี ค่าคงที่ กว่าความชื้ นสัมพัทธ์ภายนอกหี บห่ อ ไม่ผนั
ผวนไปตามค่าความชื้ นสัมพัทธ์ภายนอก แต่มีค่าค่อนข้างสู ง คือ ประมาณ 80 % เพราะฉะนั้นการ
ห่ อด้วยกระดาษไร้กรดสองชั้น ไม่สามารถช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในหี บห่ อให้ลดลงและคงที่ได้
และไม่สามารถลดความชื้ นสัมพัทธ์ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมต่อภาพเขียนสี น้ ามันได้ แม้วา่ จะช่วย
ให้ความชื้นสัมพัทธ์มีระดับคงที่ )แต่ค่อนข้างสู ง(
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ภาพที่ 53 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ
ที่ใช้กระดาษไร้กรดสองชั้น ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูฝน
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4.2.3 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ้มด้วยกระดาษไร้ กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับกระดาษลูกฟูกสองชั้น
ทาการบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง ในฤดูร้อน ตั้งแต่
เวลา 20.30 น. วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึ ง 20.00 น. วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่า
อุณหภูมิภายในหี บห่อ )กราฟสี เขียว( สู งสุ ด 27 °C ต่าสุ ด 32 °C และความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ
)กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 83 % ต่าสุ ด 74 %
ค่ า อุ ณ หภู มิ ภ ายนอกหี บ ห่ อ )กราฟสี น้ า เงิ น ( สู ง สุ ด 32 °C ต่ าสุ ด 27 °C และความชื้ น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 83 % ต่าสุ ด 74 %
กราฟในภาพที่ 56 แสดงให้ เห็ นว่าอุ ณ หภู มิ ภายในหี บ ห่ อที่ ท าด้วยกระดาษไร้ ก รดและ
กระดาษลูกฟูก มีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอกหี บห่ อ บางช่วงต่ ากว่าเล็กน้อย ส่ วนค่าความชื้ น
สัมพัทธ์ภายในหี บห่ อค่อนข้างคงที่กว่า ความชื้ นสัมพัทธ์ภายนอกหี บห่ อ แต่มีค่าค่อนข้างสู งกว่า
ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมต่อภาพเขียนสี น้ ามัน
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ภาพที่ 54 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ
ที่ห่อหุ ม้ ด้วย กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับกระดาษลูกฟูกสองชั้น

84
ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูร้อน
4.2.4 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ้มด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับกระดาษลูกฟูกสองชั้น
ทาการบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง ในฤดูฝน ตั้งแต่
เวลา 20.30 น. วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่า
อุณหภูมิภายในหี บห่อ )กราฟสี เขียว( สู งสุ ด 32 °C ต่าสุ ด 28 °C และความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อ
)กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 74 % ต่าสุ ด 83 %
ค่าอุณหภูมิภายนอกหี บห่ อ )กราฟสี น้ าเงิน( สู งสุ ด 31 °C ต่าสุ ด 27 °C และความชื้น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 84 % ต่าสุ ด 64 %
กราฟในภาพที่ 57 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในและภายนอกหี บห่ อมีค่าใกล้เคียงกันมาก
ส่ วนความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อมีค่าคงที่มากกว่าความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ แต่มีค่าสู ง
กว่าค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมต่อภาพเขียนสี น้ ามัน
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ภาพที่ 55 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ
ที่ห่อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับกระดาษลูกฟูกสองชั้น ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่
ไม่มีหลังคา ในฤดูฝน
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4.2.5 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับพลาสติกกันกระแทกที่มี
ฟองอากาศขนาดเล็ ก หนึ่ งชั้น ท าการบัน ทึ ก ค่ า อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น สั ม พัท ธ์ ทุ ก ๆ 30 นาที
ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง ในฤดู ร้อน ตั้งแต่เวลา 21.30 น. วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึ ง 21.00 น.
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่าอุณหภูมิภายในหี บห่ อ )กราฟสี เขียว( สู งสุ ด 28 °C ต่าสุ ด 25
°C และความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อ )กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 79 % ต่าสุ ด 75 %
ค่ า อุ ณ หภู มิ ภ ายนอกหี บ ห่ อ )กราฟสี น้ า เงิ น ( สู ง สุ ด 36 °C ต่ าสุ ด 30 °C และความชื้ น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 84 % ต่าสุ ด 47 %
กราฟในภาพที่ 58 แสดงให้ เห็ นว่าอุ ณ หภู มิ ภายในหี บ ห่ อที่ ท าด้วยกระดาษไร้ ก รดและ
พลาสติกกันกระแทกที่มีฟองอากาศขนาดเล็ก มีค่าต่ากว่าและคงที่กว่าอุณหภูมิภายนอกหี บห่อ
ส่ วนค่าความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อคงที่กว่าความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ แต่มีค่าค่อนข้างสู ง
กว่าค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมต่อภาพเขียนสี น้ ามัน
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ภาพที่ 56 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ ที่ห่อหุ้มด้ วย
กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับพลาสติกกันกระแทกที่มีฟองอากาศขนาดเล็กหนึ่งชั้น
ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูร้อน
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4.2.6 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับพลาสติกกันกระแทกที่มี
ฟองอากาศขนาดเล็ ก หนึ่ งชั้น ท าการบัน ทึ ก ค่ า อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น สั ม พัท ธ์ ทุ ก ๆ 30 นาที
ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง ในฤดูฝน ตั้งแต่เวลา 21.30 น. วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 21.00 น. วันที่
17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่าอุณหภูมิภายในหี บห่อ )กราฟสี เขียว( สู งสุ ด 28 °C ต่าสุ ด 25 °C และ
ความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อ )กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 80 % ต่าสุ ด 79 %
ค่ า อุ ณ หภู มิ ภ ายนอกหี บ ห่ อ )กราฟสี น้ าเงิ น ( สู ง สุ ด 27 °C ต่ าสุ ด 25 °C และความชื้ น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 100 % ต่าสุ ด 72 %
กราฟในภาพที่ 59 แสดงให้ เห็ นว่าอุ ณ หภู มิ ภายในหี บ ห่ อที่ ท าด้วยกระดาษไร้ ก รดและ
พลาสติ กกันกระแทกที่ มีฟองอากาศขนาดเล็ก มี ค่าใกล้เคี ยงกันอุ ณหภูมิภายนอกหี บ ห่ อ ส่ วนค่า
ความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อคงที่กว่าความชื้ นสัมพัทธ์ภายนอกหี บห่ อ แต่มีค่าค่อนข้างสู งกว่าค่า
ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมต่อภาพเขียนสี น้ ามัน
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ภาพที่ 57 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ ที่ห่อหุ้มด้ วย
กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับพลาสติกกันกระแทกที่มีฟองอากาศขนาดเล็กหนึ่งชั้น
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ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะ ในฤดูฝน
4.2.7 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ้มด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับพลาสติกกันกระแทกที่มี
ฟองอากาศขนาดใหญ่ ห นึ่ งชั้น ท าการบัน ทึ ก ค่ า อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น สั ม พัท ธ์ ทุ ก ๆ 30 นาที
ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง ในฤดู ร้อน ตั้งแต่เวลา 21.30 น. วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึ ง 21.00 น.
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่าอุณหภูมิภายในหี บห่อ )กราฟสี เขียว( สู งสุ ด 25 °C ต่าสุ ด 24
°C และความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อ )กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 80 % ต่าสุ ด 76 %
ค่ า อุ ณ หภู มิ ภ ายนอกหี บ ห่ อ )กราฟสี น้ าเงิ น ( สู ง สุ ด 37 °C ต่ าสุ ด 21 °C และความชื้ น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 84 % ต่าสุ ด 50 %
กราฟในภาพที่ 60 แสดงให้ เห็ น ว่าอุ ณ หภู มิ ภ ายในหี บ ห่ อ มี ค่ าต่ ากว่า อุ ณ หภู มิ
ภายนอกหี บห่ ออย่างเห็ นได้ชดั ส่ วนค่าความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อค่อนข้างคงที่ แต่มีค่าสู งกว่า
ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมต่อภาพเขียนสี น้ ามัน
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ภาพที่ 58 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ
ที่ห่อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับพลาสติกกันกระแทกที่มีฟองอากาศขนาดใหญ่
หนึ่งชั้น ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูร้อน
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4.2.8 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับพลาสติกกันกระแทกที่มี
ฟองอากาศขนาดใหญ่ ทาการบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24
ชัว่ โมง ในฤดูฝน ตั้งแต่เวลา 21.30 น. วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 21.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.
2563 พบว่า ค่ า อุ ณ หภู มิ ภ ายในหี บ ห่ บ )กราฟสี เขี ย ว( สู ง สุ ด 26 °C ต่ าสุ ด 24 °C และความชื้ น
สัมพัทธ์ภายในหี บห่อ )กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 80 % ต่าสุ ด 79 %
ค่ า อุ ณ หภู มิ ภ ายนอกหี บ ห่ อ )กราฟสี น้ าเงิ น ( สู ง สุ ด 25 °C ต่ าสุ ด 24 °C และความชื้ น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 98 % ต่าสุ ด 94 %
กราฟในภาพที่ 61 แสดงให้ เห็ น ว่าอุ ณ หภู มิ ภายในหี บ ห่ อ มี ค่ าไม่ แตกต่ างจากอุ ณ หภู มิ
ภายนอกหี บห่ อ ส่ วนความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อมีค่าคงที่และต่ากว่าความชื้ นสัมพัทธ์ภายนอก
หี บห่ออย่างเห็นได้ชดั
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ภาพที่ 59 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อที่ห่อหุ้มด้ วย
กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับพลาสติกกันกระแทกที่มีฟองอากาศขนาดใหญ่
ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูฝน
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4.2.9 ภาพเขียนสี น้ ามันห่อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับโฟมพอลีสไตรี นหนึ่ งชั้น
ทาการบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง ในฤดูร้อน ตั้งแต่
เวลา 21.30 น. วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึ ง 20.00 น. วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่า
อุณหภูมิภายในหี บห่ อ )กราฟสี เขียว( สู งสุ ด 28 °C ต่าสุ ด 24 °C และความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ
)กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 80 % ต่าสุ ด 79 %
ค่ า อุ ณ หภู มิ ภ ายนอกหี บ ห่ อ )กราฟสี น้ า เงิ น ( สู ง สุ ด 37 °C ต่ าสุ ด 30 °C และความชื้ น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 84 % ต่าสุ ด 47 %
กราฟในภาพที่ 62 แสดงให้เห็ นว่าอุณหภูมิภายในหี บห่ อมีค่าต่ ากว่าและค่อนข้างคงที่กว่า
อุณหภูมิภายนอกหี บห่อ ส่ วนความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อมีค่าคงที่กว่าความชื้นสัมพัทธ์ภายนอก
หี บห่อ แต่มีค่าสู งกว่าความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมต่อภาพเขียนสี น้ ามัน
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ภาพที่ 60 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ
ที่ห่อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับโฟมพอลีสไตรี นหนึ่งชั้น
ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูร้อน
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4.2.10 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ้มด้วยกระดาษไร้ กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับโฟมพอลี สไตรี นหนึ่ ง
ชั้น ทาการบันทึ กค่าอุ ณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ ทุก ๆ 30 นาที ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง ในฤดูฝน
ตั้งแต่เวลา 20.30 น. วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่า
อุณหภูมิภายในหี บห่ อ )กราฟสี เขียว( สู งสุ ด 28 °C ต่าสุ ด 25 °C และความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ
)กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 82 % ต่าสุ ด 80 %
ค่ า อุ ณ หภู มิ ภ ายนอกหี บ ห่ อ )กราฟสี น้ า เงิ น ( สู ง สุ ด 30 °C ต่ าสุ ด 24 °C และความชื้ น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 100 % ต่าสุ ด 81 %
กราฟในภาพที่ 63 แสดงให้เห็ นว่าอุณหภูมิภายในหี บห่ อมีค่าสู งกว่ากับอุณหภูมิภายนอก
หี บห่ อปานกลาง ส่ วนความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อมีค่าคงที่กว่าความชื้ นสัมพัทธ์ภายนอกหี บห่ อ
แต่มีค่าความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่าค่าที่เหมาะสมต่อภาพเขียนสี น้ ามัน
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ภาพที่ 61 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ
ที่ห่อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับโฟมพอลีสไตรี นหนึ่งชั้น
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ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูฝน
4.2.11 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ้มด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับพอลีเอทธี ลีนสี ดาหนึ่ ง
ชั้น ทาการบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง ในฤดูร้อน
ตั้งแต่ เวลา 00.00 น. วัน ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึ ง 22.30 น. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
พบว่า ค่าอุ ณหภูมิภายในหี บ ห่ อ )กราฟสี เขี ยว( สู งสุ ด 27 °C ต่ าสุ ด 24 °C และความชื้ นสั มพัท ธ์
ภายในหี บห่อ )กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 81 % ต่าสุ ด 79 %
ค่ า อุ ณ หภู มิ ภ ายนอกหี บ ห่ อ )กราฟสี น้ า เงิ น ( สู ง สุ ด 37 °C ต่ าสุ ด 30 °C และความชื้ น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 84 % ต่าสุ ด 47 %
กราฟในภาพที่ 64 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในหี บห่อมีค่าต่ากว่าอุณหภูมิภายนอกแต่ไม่
คงที่ มีการผันผวนไปตามอุณหภูมิภายนอก ส่ วนความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อมีค่าคงที่ตลอดเวลา
ในขณะที่ ภายนอกหี บ ห่ อความชื้ นสั ม พัท ธ์ ผนั ผวนมาก แต่ค่ าความชื้ นสั ม พัท ธ์ มี ค่าสู งกว่าค่ าที่
เหมาะสมต่อภาพเขียนสี น้ ามัน
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ภาพที่ 62 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ
ที่ห่อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับพอลีเอทธีลีนสี ดาหนึ่งชั้น
ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูร้อน
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4.2.12 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ม้ ด้วยห่อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับพอลีเอทธี
ลีนสี ดาหนึ่งชั้น ทาการบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง
ในฤดูฝนตั้งแต่เวลา 00.30 น. วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 22.30 น. วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563
พบว่า ค่าอุณหภูมิภายในหี บห่อ )กราฟสี เขียว( สู งสุ ด 34 °C ต่าสุ ด 25 °C และความชื้นสัมพัทธ์
ภายในหี บห่อ )กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 80 % ต่าสุ ด 77 %
ค่าอุณหภูมิภายนอกหี บห่ อ )กราฟสี น้ าเงิน( สู งสุ ด 35 °C ต่าสุ ด 24 °C และความชื้น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 89 % ต่าสุ ด 52 %
กราฟในภาพที่ 65 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในหี บห่อมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิกบั ภายนอกหี บ
ห่อและแปรผันไปตามอุณหภูมิภายนอก ส่ วนความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อมีค่าคงที่กว่าความชื้น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ แต่มีค่าค่อนข้างสู ง
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ภาพที่ 63 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ
ที่ห่อหุ ม้ ด้วยห่อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับพอลีเอทธี ลีนสี ดาหนึ่งชั้น
ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูฝน
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4.2.13 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับโฟมพอลีเอทธีลีนหนึ่ง
ชั้น ทาการบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง ในฤดูร้อน
ตั้งแต่เวลา 21.30 น. วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่า
ค่าอุณหภูมิภายในหี บห่อ )กราฟสี เขียว( สู งสุ ด 28 °C ต่าสุ ด 24 °C และความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บ
ห่อ )กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 81 % ต่าสุ ด 79 %
ค่าอุณหภูมิภายนอกหี บห่ อ )กราฟสี น้ าเงิน( สู งสุ ด 37 °C ต่าสุ ด 30 °C และความชื้น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 84 % ต่าสุ ด 47 %
กราฟในภาพที่ 66 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในหี บห่อมีค่าต่ากว่าและคงที่กว่าอุณหภูมิ
ภายนอกหี บห่ อ เนื่ องจากมีฟองอากาศขนาดเล็ก ๆ จานวนมากเกาะต่อกันแน่นหนา และฟองอากาศ
จะทาหน้าที่ป้องกันไม่ให้การโอนถ่ายความร้อนได้อย่างสมบูรณ์ ส่ วนความชื้นสัมพัทธ์ภายในหีบ
ห่อมีค่าคงที่กว่าความชื้ นสัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ แต่มีค่าสู งกว่าค่าที่เหมาะสมต่อภาพเขียนสี น้ ามัน
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ภาพที่ 64 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ ที่ห่อหุ้มด้ วย
กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับโฟมพอลิเอทธีลีนหนึ่งชั้น
ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูร้อน
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4.2.14 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ้มด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับโฟมพอลีเอทธี ลีนหนึ่ ง
ชั้น ทาการบันทึ กค่าอุ ณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ ทุก ๆ 30 นาที ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง ในฤดูฝน
ตั้งแต่เวลา 21.30 น. วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 21.00 น. วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่า
อุณหภูมิภายในหี บห่ อ )กราฟสี เขียว( สู งสุ ด 27 °C ต่าสุ ด 24 °C และความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ
)กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 81 % ต่าสุ ด 79 %
ค่ า อุ ณ หภู มิ ภ ายนอกหี บ ห่ อ )กราฟสี น้ า เงิ น ( สู ง สุ ด 27 °C ต่ าสุ ด 24 °C และความชื้ น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 95 % ต่าสุ ด 88 %
กราฟในภาพที่ 67 แสดงให้เห็ นว่าอุ ณหภูมิภายในหี บห่ อไม่แตกต่างจากอุ ณหภูมิภายนอกหี บห่ อ
ภายนอกหี บห่ อ ส่ วนความชื้ นสัมพัทธ์มีค่าคงที่มากกว่าความชื้ นสัมพัทธ์ภายนอก แต่ค่าความชื้ น
สัมพัทธ์สูงกว่าคงที่เหมาะสมต่อภาพเขียนสี น้ ามัน
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ภาพที่ 65 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ
ที่ห่อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับโฟมพอลิเอทธีลีน
ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูฝน
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4.2.15 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับไทเวคหนึ่งชั้น ทาการ
บันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง ในฤดูร้อน ตั้งแต่เวลา
20.30 น. วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่า
อุณหภูมิภายในหี บห่อ )กราฟสี เขียว( สู งสุ ด 30 °C ต่าสุ ด 26 °C และความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อ
)กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 87 % ต่าสุ ด 72 %
ค่าอุณหภูมิภายนอกหี บห่ อ )กราฟสี น้ าเงิน( สู งสุ ด 37 °C ต่าสุ ด 28 °C และความชื้น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 84 % ต่าสุ ด 53 %
กราฟในภาพที่ 68 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในหี บห่อมีค่าต่ากว่าและคงที่อุณหภูมิ
ภายนอกเล็กน้อย ส่ วนความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อไม่คงที่ แต่ผนั ผวนน้อยกว่าความชื้นสัมพัทธ์
ภายนอกหี บห่ อ
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ภาพที่ 66 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ
ที่ห่อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับไทเวคหนึ่งชั้น
ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูร้อน
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4.2.16 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับไทเวคหนึ่งชั้น ทาการ
บันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง ในฤดูฝน ตั้งแต่เวลา
20.30 น. วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่าอุณหภูมิ
ภายในหี บห่อ )กราฟสี เขียว( สู งสุ ด 30 °C ต่าสุ ด 26 °C และความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อ )กราฟสี
ม่วง( สู งสุ ด 80 % ต่าสุ ด 72 %
ค่าอุณหภูมิภายนอกหี บห่ อ )กราฟสี น้ าเงิน( สู งสุ ด 30 °C ต่าสุ ด 26 °C และความชื้น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 87 % ต่าสุ ด 72 %
กราฟในภาพที่ 69 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในหี บห่อมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอก
เช่นเดียวกับค่าความชื้นสัมพัทธ์
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ภาพที่ 67 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ
ที่ทาด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับไทเวคหนึ่งชั้น
ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูฝน
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4.2.17 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมด้วยถุงซิปล็อคสุ ญญากาศ
หนึ่งชั้น ที่ทาจากพอลีเอทธี ลีนข้างนอก ทาการบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ทุก ๆ 30
นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่ โมงในฤดูร้อน ตั้งแต่เวลา 20.30 น. วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00
น. วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่าอุณหภูมิภายในหี บห่อ )กราฟสี เขียว( สู งสุ ด 33 °C
ต่าสุ ด 24 °C และความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อ )กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 73 % ต่าสุ ด 69 %
ค่าอุณหภูมิภายนอกหี บห่ อ )กราฟสี น้ าเงิน( สู งสุ ด 37 °C ต่าสุ ด 31 °C และความชื้น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 84 % ต่าสุ ด 47 %
กราฟในภาพที่ 70 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในหี บห่อมีค่าต่ากว่าอุณหภูมิภายนอก และ
ไม่คงที่แปรผันไปตามอุณหภูมิภายนอก ส่ วนความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อมีค่าค่อนข้างคงที่
ในขณะที่ความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกหี บห่ อผันผวนอย่างมาก และค่าความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อ
อยูใ่ นระดับที่สูงกว่าค่าที่แนะนาสาหรับการจัดเก็บภาพเขียนสี น้ ามันเล็กน้อย
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ภาพที่ 68 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ
ที่ห่อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมด้วยถุงซิปล็อคสุ ญญากาศ
ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูร้อน
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4.2.18 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับถุงซิปล็อคสุ ญญากาศที่
ทาจากพอลีเอทธีลีนข้างนอก ทาการบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ทุก ๆ 30 นาที
ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมงในฤดูฝน ตั้งแต่เวลา 20.30 น. วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. ถึง
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่าอุณหภูมิภายในหี บห่ อ )กราฟสี เขียว( สู งสุ ด 34 °C ต่าสุ ด 24
°C และความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อ )กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 73 % ต่าสุ ด 67 %
ค่าอุณหภูมิภายนอกหี บห่ อ )กราฟสี น้ าเงิน( สู งสุ ด 35 °C ต่าสุ ด 26 °C และความชื้น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 79 % ต่าสุ ด 41 %
กราฟในภาพที่ 71 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในหี บห่อมีค่าต่ากว่าอุณหภูมิภายนอกหี บ
ห่อเพียงเล็กน้อย และแปรผันไปตามอุณหภูมิภายนอก ส่ วนความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อมีค่าคงที่
ในขณะที่ความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกหี บห่ อผันผวนอย่างมาก และค่าความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อ
มีค่าสู งกว่าค่าที่แนะนาสาหรับภาพเขียนสี น้ ามันเพียงเล็กน้อย
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ภาพที่ 69 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ
ที่ห่อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับถุงซิปล็อคสุ ญญากาศ
ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูฝน
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4.2.19 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดร่ วมหนึ่งชั้นกับพลาสติกลูกฟูกหนึ่งชั้น
ทาการบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง ในฤดูร้อน ตั้งแต่
เวลา 20.30 น. วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่า
อุณหภูมิภายในหี บห่อ )กราฟสี เขียว( สู งสุ ด 30 °C ต่าสุ ด 27 °C และความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อ
)กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 81 % ต่าสุ ด 76 %
ค่าอุณหภูมิภายนอกหี บห่ อ )กราฟสี น้ าเงิน( สู งสุ ด 37 °C ต่าสุ ด 30 °C และความชื้น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 84 % ต่าสุ ด 50 %
กราฟในภาพที่ 72 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในหี บห่อมีค่าต่ากว่าและคงที่กว่าอุณหภูมิ
ภายนอกหี บห่ อ และผันผวนตามอุณหภูมิภายนอกเพียงเล็กน้อย ส่ วนค่าความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บ
ห่อมีค่าคงที่ในขณะที่ความชื้ นสัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อมีความผันผวนอย่างมาก แต่ระดับความชื้น
สัมพัทธ์มีค่าภายในหี บห่อสู งกว่าค่าที่เหมาะสมต่อภาพเขียนสี น้ ามัน
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ภาพที่ 70 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ
ที่ห่อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับพลาสติกลูกฟูกหนึ่งชั้น
ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูร้อน
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4.2.20 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับพลาสติกลูกฟูกหนึ่งชั้น
ทาการบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง ในฤดูฝน ตั้งแต่
เวลา 20.30 น.วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่าอุณหภูมิ
ภายในหี บห่อ )กราฟสี เขียว( สู งสุ ด 30 °C ต่าสุ ด 27 °C และความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อ )กราฟสี
ม่วง( สู งสุ ด 81 % ต่าสุ ด 77 %
ค่าอุณหภูมิภายนอกหี บห่ อ )กราฟสี น้ าเงิน( สู งสุ ด 31 °C ต่าสุ ด 27 °C และความชื้น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 91 % ต่าสุ ด 74 %
กราฟในภาพที่ 73 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในและภายนอกหี บห่ อมีค่าใกล้เคียงกัน
ส่ วนความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อมีค่าคงที่และต่ากว่าความชื้นภายนอกหี บห่อ แต่มีค่าค่อนข้าง
สู งกว่าค่าที่เหมาะสมต่อภาพเขียนสี น้ ามัน
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ภาพที่ 71 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ
ที่ห่อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับพลาสติกลูกฟูกหนึ่งชั้น
ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูฝน
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4.2.21 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับอลูมิเนียมฟอยล์ห่ออาหารหนึ่ง
ชั้น ทาการบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง ในฤดูร้อน
22.30 น. วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 22.00 น. วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่า
อุณหภูมิภายในหี บห่อ )กราฟสี เขียว( สู งสุ ด 31 °C ต่าสุ ด 24 °C และความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อ
)กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 82 % ต่าสุ ด 79 %
ค่าอุณหภูมิภายนอกหี บห่ อ )กราฟสี น้ าเงิน( สู งสุ ด 32 °C ต่าสุ ด 26 °C และความชื้น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 89 % ต่าสุ ด 66 %
กราฟในภาพที่ 74 อุณหภูมิภายในหี บห่อช่วงกลางคืนมีค่าสู งกว่าอุณภูมิภายนอกหี บห่อ
เนื่องจากอลูมิเนียมฟอยล์กกั เก็บความร้อนไว้ภายใน แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในหี บห่อมีค่า
ค่อนข้างคงที่ บางช่วงเวลามีค่าต่ากว่าอุณหภูมิภายนอก และบางช่วงเวลามีค่าสู งกว่าอุณหภูมิ
ภายนอก ส่ วนความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อมีค่าคงที่ในขณะที่ความชื้นภายนอกหี บห่อมีความผัน
ผวนตลอดเวลา แต่ค่าความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อมีค่าสู งกว่าค่าที่เหมาะสมต่อภาพเขียนสี น้ ามัน
เพียงเล็กน้อย
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ภาพที่ 72 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ
ที่ห่อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับอลูมิเนียมฟอยล์ห่ออาหารหนึ่งชั้น
ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูร้อน
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4.2.22 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับอลูมิเนียมฟอยล์ห่อ
อาหารหนึ่งชั้น ทาการบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง
ในฤดูฝน ตั้งแต่เวลา 22.30 น.วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 22.00 น. วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563
พบว่า ค่าอุณหภูมิภายในหี บห่อ )กราฟสี เขียว( สู งสุ ด 31 °C ต่าสุ ด 24 °C และความชื้นสัมพัทธ์
ภายในหี บห่อ)กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 83 % ต่าสุ ด 79 %
ค่าอุณหภูมิภายนอกหี บห่ อ )กราฟสี น้ าเงิน( สู งสุ ด 32 °C ต่าสุ ด 26 °C และความชื้น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 89 % ต่าสุ ด 66 %
กราฟในภาพที่ 75 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในหี บห่อมีค่าค่อนข้างคงที่ ไม่ค่อยแปรผัน
ไปตามอุณหภูมิภายนอก ส่ วนความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อมีค่าค่อนข้างคงที่ ในขณะที่ความชื้น
สัมพัทธ์ภายนอกผันผวนเป็ นส่ วนใหญ่ ค่าความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อมีค่าเกือบเหมาะสมต่อ
ภาพเขียนสี น้ ามันยังสู งกว่าค่าที่เหมาะสมอยูอ่ ีกเล็กน้อย หากเพิ่มวัสดุที่มีคุณสมบัติ ดูดความชื้นไว้
ภายในหี บห่อ และช่วยลดความชื้นลงได้
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ภาพที่ 73 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ
ที่ห่อหุ่มด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับอลูมิเนียมฟอยล์ห่ออาหารหนึ่งชั้น
ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูฝน
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4.2.23 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ้มด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับโฟมพอลีเอทธี ลีนหนึ่ ง
ชั้น และอลู มิ เนี ย มฟอยล์หนึ่ งชั้น ท าการบัน ทึ ก ค่าอุ ณ หภู มิ และความชื้ นสั ม พัท ธ์ ทุ ก ๆ 30 นาที
ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง ในฤดูร้อน ตั้งแต่เวลา 22.30 น. วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 22.00 น.
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่าอุณหภูมิภายในหี บห่ อ )กราฟสี เขียว( สู งสุ ด 31 °C ต่าสุ ด
27 °C และความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อ )กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 69 % ต่าสุ ด 65 %
ค่ า อุ ณ หภู มิ ภ ายนอกหี บ ห่ อ )กราฟสี น้ าเงิ น ( สู ง สุ ด 32 °C ต่ าสุ ด 25 °C และความชื้ น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 89 % ต่าสุ ด 66 %
กราฟในภาพที่ 76 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในหี บห่อมีค่าเกือบคงที่ บางช่วงมีค่าต่ากว่า
อุณหภูมิภายนอก และบางช่วงมีค่าสู งกว่า แสดงว่าโฟมพอลีเอทธี ลีนกักเก็บความร้อนไว้ภายในหี บ
ห่ อ ส่ วนค่าความชื้ นสัม พัท ธ์ ภายในหี บห่ อมี ค่าต่ ากว่าความชื้ นสั ม พัท ธ์ ภายนอกและเกื อบคงที่
ตลอดเวลาที่ทาการวัด ค่าความชื้นสัมพัทธ์น้ ี เกือบเหมาะสมต่อภาพเขียนสี น้ ามัน
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ภาพที่ 74 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ
ที่ห่อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับโฟมพอลีเอทธี ลีนหนึ่งชั้น
และอลูมิเนียมฟอยล์หนึ่งชั้น ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูร้อน
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4.2.24 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ้มด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับโฟมพอลีเอทธี ลีนหนึ่ ง
ชั้น และอลู มิ เนี ย มฟอยล์หนึ่ งชั้น ท าการบัน ทึ ก ค่าอุ ณ หภู มิ และความชื้ นสั ม พัท ธ์ ทุ ก ๆ 30 นาที
ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง ในฤดูฝน ตั้งแต่เวลา 22.30 น.วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 22.00 น. วันที่
21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พบว่า
ค่าอุณหภูมิภายในหี บห่ อ )กราฟสี เขียว( สู งสุ ด 30 °C ต่าสุ ด 26 °C และความชื้ นสัมพัทธ์
ภายในหี บห่อ )กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 69 % ต่าสุ ด 65 %
กราฟในภาพที่ 77 แสดงให้ เห็ น ว่า อุ ณ หภู มิ ใ นหี บ ห่ อ มี ค่ า ค่ อ นข้า งคงที่ ก ว่า อุ ณ หภู มิ
ภายนอกหี บห่ อเล็กน้อย ส่ วนความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อมีค่าคงที่ตลอดระยะเวลาที่ ทาการวัด
ในขณะที่ ค วามชื้ น สั ม พัท ธ์ ภ ายนอกมี ค่ า ผัน ผวน ระดับ ความชื้ น สั ม พัท ธ์ ภ ายในหี บ ห่ อ เกื อ บ
เหมาะสมต่อการเก็บรักษาภาพเขียนสี น้ ามัน แสดงว่ากระดาษและโฟมพอลีเอทธี ลีนและอลูมิเนียม
ฟอยล์ช่วยควบคุมความชื้นภายในหี บห่อได้ดี กระดาษไร้กรด ตามด้วยโฟมพอลีเอทธี ลีน ทาหน้าที่
ช่วยดูดซับความชื้ น ทาให้ความชื้ นสัมพัทธ์รอบ ๆ ภาพเขียนสี น้ ามันมีค่าลดลงและคงที่ หากเพิ่ม
ปริ มาณกระดาษในหี บห่อจะช่วยควบคุม ความชื้นรอบ ๆ ภาพเขียนสี น้ ามันได้ดีข้ ึน
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ภาพที่ 75 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ
ที่กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับโฟมพอลีเอทธี ลีนหนึ่งชั้น
และอลูมิเนียมฟอยล์หนึ่งชั้น ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูฝน
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4.2.25 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับผ้าขนสัตว์ผสมใย
สังเคราะห์สามชั้น ทาการบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24
ชัว่ โมง ในฤดูร้อน ตั้งแต่เวลา 21.30 น. วันที่ 21พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 21.00 น. วันที่ 22
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่าอุณหภูมิภายในหี บห่อ )กราฟสี เขียว( สู งสุ ด 27 °C ต่าสุ ด 25 °C
และความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อ )กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 89 % ต่าสุ ด 42 %
ค่าอุณหภูมิภายนอกหี บห่ อ )กราฟสี น้ าเงิน( สู งสุ ด 37 °C ต่าสุ ด 28 °C และความชื้นสัมพัทธ์
ภายนอกหี บห่ อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 80 % ต่าสุ ด 77 %
กราฟในภาพที่ 78 แสดงให้เห็ น ว่าอุ ณ หภู มิ ภายในหี บ ห่ อมี ค่ าคงที่ และต่ ากว่าอุ ณ หภู มิ
ภายนอกตลอดระยะเวลาที่ทาการวัด ในขณะที่ความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกมีค่าผันผวนตลอดเวลา แต่
ความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อมีค่าคงที่และสู งกว่าระดับที่เหมาะสมต่อภาพเขียนสี น้ ามัน แสดงว่า
กระดาษและผ้าขนสัตว์ผสมใยสังเคราะห์มีส่วนช่วยป้ องกันความร้อนได้ดีปานกลาง และช่วยทาให้
ความชื้ นสัมพัทธ์คงที่ แต่ไม่สามารถลดความชื้ นลงมาให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมต่อภาพเขียนสี
น้ ามันได้
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ภาพที่ 76 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ
ที่ห่อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับผ้าขนสัตว์ผสมใยสังเคราะห์สามชั้น
ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูร้อน

131
4.2.26 ภาพเขี ยนสี น้ ามัน ห่ อหุ ้ ม ด้วยกระดาษไร้ ก รดหนึ่ งชั้น ร่ วมกับ ผ้าขนสั ตว์ผสมใย
สั งเคราะห์ ส ามชั้น ท าการบันทึ ก ค่ าอุ ณ หภู มิ และความชื้ นสั ม พัท ธ์ ทุ ก ๆ 30 นาที ตลอดเวลา 24
ชัว่ โมง ในฤดูฝน ตั้งแต่เวลา 21.30 น. วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 21.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.
2563 พบว่า ค่ าอุ ณ หภู มิ ภ ายในหี บ ห่ อ )กราฟสี เขี ย ว( สู ง สุ ด 27 °C ต่ าสุ ด 25 °C และความชื้ น
สัมพัทธ์ภายในหี บห่อ )กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 80 % ต่าสุ ด 77 %
ค่ า อุ ณ หภู มิ ภ ายนอกหี บ ห่ อ )กราฟสี น้ า เงิ น ( สู ง สุ ด 27 °C ต่ าสุ ด 25 °C และความชื้ น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 100 % ต่าสุ ด 72 %
กราฟในภาพที่ 79 แสดงให้ เห็ น ว่าอุ ณ หภู มิ ภายในหี บ ห่ อ มี ค่ าไม่ แตกต่ างจากอุ ณ หภู มิ
ภายนอกหี บห่ อ ส่ วนความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อมีค่าคงที่และต่ากว่าความชื้นสัมพัทธ์ภายนอก
หี บ ห่ อตลอดระยะเวลาที่ ท าการวัด แต่ ค่ าความชื้ น สั ม พัท ธ์ ค่ อนข้างสู งกว่าความชื้ น สั ม พัท ธ์ ที่
เหมาะสมสาหรับภาพเขี ยนสี น้ ามัน แสดงว่ากระดาษและผ้าขนสัตว์ผสมใยสังเคราะห์ ไม่ช่วยลด
อุณหภูมิภายในหี บเนื่องจากผ้าขนสัตว์ผสมใยสังเคราะห์ช่วยกักเก็บความร้อนภายในหี บห่ อ แต่ช่วย
ให้ความชื้นสัมพัทธ์คงที่และมีค่าลดลง ผ้าขนสัตว์ใยสังเคราะห์ผสมสามารถกันกระแทกได้ดี
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ภาพที่ 77 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ
ที่ทาด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับผ้าขนสัตว์ผสมใยสังเคราะห์สามชั้น
ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูฝน
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4.2.27 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ้มด้วยกระดาษไร้ กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับผ้าพอลี เอสเทอร์ หรื อ
ผ้าสาลี สังเคราะห์ เนื้ อหนาสองชั้น ท าการบันทึ กค่าอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ ทุก ๆ 30 นาที
ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง ในฤดูร้อน ตั้งแต่เวลา 20.30 น.วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น.
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่าอุณหภูมิภายในหี บห่ อ )กราฟสี เขียว( สู งสุ ด 31 °C ต่าสุ ด
27 °C และความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อ )กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 82 % ต่าสุ ด 73 %
ค่ า อุ ณ หภู มิ ภ ายนอกหี บ ห่ อ )กราฟสี น้ าเงิ น ( สู ง สุ ด 35 °C ต่ าสุ ด 27 °C และความชื้ น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 80 % ต่าสุ ด 47 %
กราฟในภาพที่ 80 แสดงให้เห็ นว่าอุณหภูมิภายในหี บห่ อมีค่าต่ากว่าและคงที่กว่าอุณหภูมิ
ภายนอกเล็กน้อย ส่ วนความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อมีค่าไม่คงที่ และสู งกว่าค่าความชื้ นสัมพัทธ์
ภายนอกที่ผนั ผวนตลอดเวลา ค่าความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อมี ค่าสู งกว่าค่าความชื้ นสัมพัทธ์ ที่
เหมาะสมต่อภาพเขี ยนสี น้ ามัน ผ้าพอลี เอสเทอร์ ช่วยลดอุ ณหภูมิได้เล็กน้อย ไม่สามารถควบคุ ม
ความชื้นสัมพัทธ์ให้คงที่ และมีค่าลดลง ผ้าพอลีเอสเทอร์ สามารถกันกระแทกได้ดี
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ภาพที่ 78 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ
ที่ห่อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับผ้าพอลิเอสเทอร์
หรื อผ้าสาลีสังเคราะห์เนื้ อหนาสองชั้น ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูร้อน
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4.2.28 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ้มด้วยกระดาษไร้ กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับผ้าพอลี เอสเทอร์ หรื อ
ผ้าสาลี สังเคราะห์ เนื้ อหนาสองชั้น ท าการบันทึ กค่าอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ ทุก ๆ 30 นาที
ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง ในฤดูฝน ตั้งแต่เวลา 20.30 น.วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. วันที่
31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่าอุณหภูมิภายในหี บห่อ )กราฟสี เขียว( สู งสุ ด 31 °C ต่าสุ ด 27 °C และ
ความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อ)กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 84 % ต่าสุ ด 82 %
ภายนอกหี บห่ อค่าอุณหภูมิภายนอกหี บห่ อ )กราฟสี น้ าเงิน( สู งสุ ด 31 °C ต่าสุ ด 26 °C และ
ความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 100 % ต่าสุ ด 47 %
กราฟในภาพที่ 81 แสดงให้เห็ นว่าอุ ณหภูมิ ภายในหี บ ห่ อมี ค่าค่อนข้างคงที่ กว่าอุ ณหภู มิ
ภายนอกหี บ ห่ อ ส่ ว นความชื้ น สั ม พัท ธ์ ภ ายในหี บ ห่ อ มี ค่ า ค่ อ นข้า งคงที่ ก ว่า ความชื้ น สั ม พัท ธ์
ภายนอกที่ผนั ผวนตลอดเวลา แต่ค่าความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อมีค่าสู งกว่าความชื้ นสัมพัทธ์ที่
เหมาะสมต่อภาพเขียนสี น้ ามันเล็กน้อย ผ้าพอลีเอสเทอร์ สามารถกันกระแทกได้ดี
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ภาพที่ 79 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ
ที่ห่อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับผ้าพอลิเอสเทอร์
หรื อผ้าสาลีสังเคราะห์เนื้ อหนาสองชั้น ข้างนอก
ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูฝน

137

4.2.29 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ้มด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับผ้าฝ้ ายเนื้ อหนาสามชั้น
ทาการบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง ในฤดูร้อน ตั้งแต่
เวลา 20.30 น.วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่า
อุณหภูมิภายในหี บห่ อ )กราฟสี เขียว( สู งสุ ด 31 °C ต่าสุ ด 27 °C และความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ
)กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 69 % ต่าสุ ด 67 %
ค่ า อุ ณ หภู มิ ภ ายนอกหี บ ห่ อ )กราฟสี น้ า เงิ น ( สู ง สุ ด 33 °C ต่ าสุ ด 27 °C และความชื้ น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 100 % ต่าสุ ด 47 %
กราฟในภาพที่ 82 แสดงให้เห็ นว่าอุ ณ หภู มิ ภ ายในหี บ ห่ อมี ค่ าค่ อนข้างคงที่ บางช่ วงมี
อุณหภูมิต่ ากว่าภายนอก บางช่ วงมีอุณหภูมิสูงกว่า อุณหภูมิภายนอกเพียงเล็กน้อยและแปรผันไป
ตามอุ ณ หภู มิ ภ ายนอก ส่ ว นความชื้ น สั ม พัท ธ์ ภ ายในหี บ ห่ อ มี ค่ าลดลงและค่ อ นข้า งคงที่ ต ลอด
ระยะเวลาที่ทาการวัด ในขณะที่ความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อผันผวนอย่างมากตลอดเวลา
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ภาพที่ 80 แสดงค่ าอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอกหี บห่ อ
ที่ห่อหุ ม้ ด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับผ้าฝ้ ายเนื้ อหนาสาม
ที่วางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูร้อน
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4.2.30 ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ้มด้วยกระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับผ้าฝ้ ายเนื้ อหนาหนึ่ งชั้น
ทาการบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ทุก ๆ 30 นาทีตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง ในฤดูฝน ตั้งแต่
เวลา 20.30 น.วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง 20.00 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 พบว่า ค่า
อุณหภูมิภายในหี บห่ อ )กราฟสี เขียว( สู งสุ ด 31 °C ต่าสุ ด 27 °C และความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ
)กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 69 % ต่าสุ ด 67 %
ค่ า อุ ณ หภู มิ ภ ายนอกหี บ ห่ อ )กราฟสี น้ า เงิ น ( สู ง สุ ด 26 °C ต่ าสุ ด 25 °C และความชื้ น
สัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อ )กราฟสี แดง( สู งสุ ด 100 % ต่าสุ ด 91 %
กราฟในภาพที่ 83 แสดงให้เห็ นว่าอุ ณหภูมิภายในมี ค่าสู งกว่าอุ ณหภูมิภายนอกเล็กน้อย
ค่อนข้างคงที่และแประผันตามค่าอุณหภูมิภายนอก ส่ วนความชื้ นสัมพัทธ์ ภายในหี บห่ อมี ค่าคงที่
และต่ ากว่าความชื้ นสัมพัทธ์ภายนอกหี บห่ อตลอดระยะเวลาที่ ทาการวัด ค่าความชื้ นสัมพัทธ์มีค่า
เหมาะสมต่อภาพเขียนสี น้ ามัน แสดงว่ากระดาษและผ้าฝ้ ายเนื้อหนามีส่วนช่วยในการรักษาความชื้ น
สัมพัทธ์ภายในหี บห่อให้คงที่
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บทที่ 5
การวิเคราะห์ ผลการทดสอบ สรุ ปผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะ
การวิ เคราะห์ ผ ลการทดลองบัน ทึ ก ค่ า อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น สั ม พัท ธ์ ด้ว ย Dataloggers
ภายในและภายนอกหี บห่ อบรรจุภณ
ั ฑ์ ที่ผวู ้ ิจยั คัดเลือกและออกแบบขณะวางไว้ทา้ ยรถกระบะที่ไม่
มีหลังคา ตัวอย่างละ 24 ชัว่ โมง ในฤดูร้อน )เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563( ในฤดูฝน )เดือนตุลาคม ถึง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563( จานวน 15 ตัวอย่าง ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4 และ ตารางที่ 5
5.1. การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบคุณสมบัติและประสิ ทธิภาพของวัสดุทใี่ ช้ เป็ นหีบห่ อ/บรรจุภัณฑ์
จากผลการทดสอบในบทที่ 4 สามารถนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคุณสมบัติและ
ประสิ ทธิ ภาพของวัสดุที่ใช้เป็ นหี บห่อ/บรรจุภณั ฑ์ที่ได้ทดสอบ โดยได้แสดงผลการวิเคราะห์ไว้ใน
ตารางที่ 4 และ 5 ด้านล่างนี้
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4
สรุ ปคุณสมบัติและประสิ ทธิ ภาพของวัสดุที่ใช้ทาหี บห่ อบรรจุภณ
ั ฑ์และทดสอบวัสดุแต่ละชนิดและ
จัดอันดับประสิ ทธิ ภาพของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายใน )ในฤดูร้อน(
ตารางที่ 4: ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบคุณสมบัติและประสิ ทธิภาพของวัสดุที่ใช้เป็ นบรรจุภณั ฑ์ที่
ทดสอบ )ในฤดูร้อน(
คุณสมบัติ
ลาดับ
ที่

วัสดุ

ความสามารถในการลดอุณหภูมิและ/หรื อ
ความชื้นภายใน

คุณสมบัติของวัสดุในการ
ควบคุมอุณหภูมิและ/
หรื อความชื้นภายในให้
คงที่
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อุณหภูมิ
การ
ความชื้น
การ การผันผวน
ภายใน เปลี่ยนแปลง สัมพัทธ์ เปลี่ยนแปลง ของอุณหภูมิ
ต่าสุ ด ของอุณหภูมิ ภายใน ของความ
)˚C)
)˚C(
ภายนอก - ต่าสุ ด )%( ชื้นสัมพัทธ์
ภายใน )˚C)
ภายนอก –
ภายใน )%(
1.

กระดาษ
ไร้กรด 2
ชั้น

25

-7.6

79

-5.4

3.0

การผันผวน
ของ
ความชื้น
สัมพัทธ์
ภายใน )%(

-4.1

คุณสมบัติ
ความสามารถในการลดอุณหภูมิและ/หรื อ
ความชื้นภายใน
ลาดับ
ที่

2.

3.

วัสดุ

แผ่นกระดาษ
ลูกฟูก
แผ่น
พลาสติกกัน
กระแทกที่มี
ฟองอากาศ
ขนาดเล็ก

คุณสมบัติของวัสดุใน
การควบคุมอุณหภูมิ
และ/หรื อความชื้น
ภายในให้คงที่

อุณหภูมิ
การ
ความชื้น
การ การผันผวน
ภายใน เปลี่ยนแปลง สัมพัทธ์ เปลี่ยนแปลง ของอุณหภูมิ
ต่าสุ ด ของอุณหภูมิ ภายใน ของความ
)˚C)
)˚C( ภายนอก - ต่าสุ ด ชื้นสัมพัทธ์
ภายใน )˚C) )%( ภายนอก –
ภายใน )%(

การผัน
ผวนของ
ความชื้น
สัมพัทธ์
ภายใน )%(

28

-4.8

74

-18.3

0.7

-1.3

25

-9.6

75

-8.0

0.7

3.7
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4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

แผ่น
พลาสติกกัน
กระแทกที่มี
ฟองอากาศ
ขนาดใหญ่
โฟมพอลี
สไตรี น
แผ่นพอลิ
เอทธีลีนอ
ย่างหนาสี ดา
โฟมพอลิ
เอทธีลีน

34

-12.6

76

-13.0

1.0

3.0

25

-8.8

80

-2.8

-1.2

-1.6

25

-4.8

77

-5.5

-1.2

-1.6

25

-10.7

79

-3.6

3.3

-2.5

ไทเวค

26

-9.4

73

-9.6

-0.6

4.6

ถุงซิบล็อค
สุ ญญากาศ
พลาสติก
ลูกฟูก

25

-9.4

67

-16.2

-1.0

-2.8

28

-4.8

74

-18.3

0.7

-1.3

คุณสมบัติ
ลาดับที่

วัสดุ

ความสามารถในการลดอุณหภูมิและ/หรื อ
ความชื้นภายใน

คุณสมบัติของวัสดุใน
การควบคุมอุณหภูมิและ/
หรื อความชื้นภายในให้
คงที่
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อุณหภูมิ
การ
ความชื้น
การ การผันผวน
ภายใน เปลี่ยนแปลง สัมพัทธ์ เปลี่ยนแปลง ของอุณหภูมิ
ต่าสุ ด ของอุณหภูมิ ภายใน ของความ
)˚C)
)˚C(
ภายนอก - ต่าสุ ด )%( ชื้นสัมพัทธ์
ภายใน )˚C)
ภายนอก –
ภายใน )%(

การผัน
ผวนของ
ความชื้น
สัมพัทธ์
ภายใน )%(

11.

อลูมิเนียม
ฟอยล์ห่อ
อาหาร

27

-7.3

77

-4.0

3.0

-4.1

12.

โฟมพอลีเอท
ธีลีน และ
อลูมิเนียม
ฟอยล์

27

-4.9

65

-23.1

-4.2

-1.6

13.

ผ้าขนสัตว์

25

-11.1

77

-9.2

-0.7

-3.7

14.

ผ้าโพลีเอส
เทอร์ เนื้ อหนา

26

-4.4

73

-6.2

-3.2

-2.5

15.

ผ้าฝ้ ายเนื้อ
หนา

27

-5.3

68

-32.2

2.8

1.9

อันดับที่ 1

อันดับที่ 2

อันดับที่ 3

อันดับที่ 4

อันดับที่ 5

อุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับ

ความชื ้นที่เกือบเหมาะสมสาหรับ

ภาพเขียนสีน ้ามันระหว่าง 20-25

ภาพเขียนสีน ้ามันระหว่าง 60-65 ˚C

˚C

144
ตารางที่ 5 สรุ ปคุณสมบัติและประสิ ทธิ ภาพของวัสดุที่ใช้ทาหี บห่อบรรจุภณั ฑ์และทดสอบวัสดุแต่
ละชนิดและจัดอันดับประสิ ทธิ ภาพของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายใน )ในฤดูฝน(
ตารางที่ 5: ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบคุณสมบัติและประสิ ทธิภาพของวัสดุที่ใช้เป็ นบรรจุภณั ฑ์ที่
ทดสอบ )ในฤดูฝน(
คุณสมบัติ
ความสามารถในการลดอุณหภูมิและ/หรื อ
ความชื้นภายใน

คุณสมบัติของวัสดุใน
การควบคุมอุณหภูมิและ/
หรื อความชื้นภายในให้
คงที่

ลาดับที่

วัสดุ

1.

กระดาษ
ไร้กรด 2 ชั้น

24

-1.6

79

-7.6

3.0

-4.1

แผ่นกระดาษ
ลูกฟูก

28

-1.4

73

-1.2

0.7

-1.3

26

-0.3

73

-20.2

2.9

3.7

24

0.8

79

-15.1

1.0

0.2

2.

3.

4.

แผ่นพลาสติก
กันกระแทกที่
มีฟองอากาศ
ขนาดเล็ก
แผ่นพลาสติก
กันกระแทกที่
มีฟองอากาศ
ขนาดใหญ่

อุณหภูมิ
การ
ความชื้น
การ การผันผวน
ภายใน เปลี่ยนแปลง สัมพัทธ์ เปลี่ยนแปลง ของอุณหภูมิ
ต่าสุ ด ของอุณหภูมิ ภายใน ของความ
)˚C)
)˚C(
ภายนอก - ต่าสุ ด )%( ชื้นสัมพัทธ์
ภายใน )˚C)
ภายนอก –
ภายใน )%(

การผัน
ผวนของ
ความชื้น
สัมพัทธ์
ภายใน )%(
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5.

โฟมพอลี
สไตรี น

25

-2.0

76

-19.4

-1.0

-4.8

คุณสมบัติ
ความสามารถในการลดอุณหภูมิและ/หรื อ
ความชื้นภายใน

คุณสมบัติของวัสดุใน
การควบคุมอุณหภูมิและ/
หรื อความชื้นภายในให้
คงที่

ลาดับที่

วัสดุ

6.

แผ่นพอลิ
เอทธีลีน
อย่างหนาสี
ดา

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
สุ ญญากาศ

24

-2.1

66

-11.8

2.6

-2.8

อุณหภูมิ
การ
ความชื้น
การ การผันผวน
ภายใน เปลี่ยนแปลง สัมพัทธ์ เปลี่ยนแปลง ของอุณหภูมิ
ต่าสุ ด ของอุณหภูมิ ภายใน ของความ
)˚C)
)˚C(
ภายนอก - ต่าสุ ด )%( ชื้นสัมพัทธ์
ภายใน )˚C)
ภายนอก –
ภายใน )%(

การผัน
ผวนของ
ความชื้น
สัมพัทธ์
ภายใน )%(
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10.

พลาสติก
ลูกฟูก

27

-3.7

76

-11.9

3.0

-4.1

11.

อลูมิเนียม
ฟอยล์ห่อ
อาหาร

27

-7.2

65

-11.1

-4.2

-1.6

12.

โฟมพอลี
เอทธีลีน และ
อลูมิเนียม
ฟอยล์

24

-7.6

79.3

-12.5

-2.8

-2.1

13.

ผ้าขนสัตว์

25

-11.1

77.1

-9.2

0.7

-3.7

14.

ผ้าโพลีเอส
เทอร์ เนื้ อหนา

26

-4.5

73.3

-21.6

-3.2

-2.5

15.

ผ้าฝ้ ายเนื้อ
หนา

27

0.8

67.0

-32.3

2.8

1.9

อันดับที่ 1

อันดับที่ 2

อันดับที่ 3

อันดับที่ 4

อันดับที่ 5

อุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับ

ความชื ้นที่เกือบเหมาะสมสาหรับ

ภาพเขียนสีน ้ามันระหว่าง 20-25

ภาพเขียนสีน ้ามันระหว่าง 60-65 ˚C

˚C

5.2. การสรุ ปประสิ ทธิ ภ าพในการควบคุ มอุณ หภู มิและความชื้ นภายในของวัสดุ ที่ใช้ เป็ นหีบ ห่ อ /
บรรจุภัณฑ์ แต่ ละชนิด
จากตารางที่ 4 และ 5 ในหัวข้อ 5.1. ด้านบน แสดงให้เห็ น ประสิ ท ธิ ภาพในการควบคุ ม
อุณหภูมิและความชื้นภายในของวัสดุที่นามาใช้เป็ นหี บห่อ/บรรจุภณั ฑ์แต่ละชนิด ดังนี้
5.2.1. กระดาษไร้กรดสองชั้น ช่วยลดอุณหภูมิจากภายนอกเข้าสู่ ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์
ระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามันได้สูงสุ ดที่ 7.6 ˚C ในฤดูร้อน และ 1.6 ˚C ในฤดูฝน

147
ซึ่ งทาให้อุณหภูมิภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ มี ค่าที่ เหมาะสมที่ นักอนุ รักษ์แนะนาสาหรับการเก็บ
รักษาหรื อระหว่างการเคลื่ อนย้ายขนส่ งภาพเขี ยนสี น้ ามันได้ในบางขณะ77 และช่ วยลดความชื้ น
ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ จากความชื้ นสัมพัทธ์ภายนอกได้สูงสุ ด 5.4 % ในฤดูร้อน และ 7.6 % ใน
ฤดูฝน แต่ก็ยงั ไม่สามารถทาให้ความชื้นภายในหี บห่อ/บรรจุภณั ฑ์ มีค่าที่เหมาะสมตามที่นกั อนุรักษ์
แนะนาได้ เพราะกระดาษไร้ กรดท าให้ความชื้ นภายในมี ค่าต่ าสุ ด 79 % ทั้งในฤดู ร้อนและฤดู ฝน
ในขณะที่ความชื้ นภายในหี บห่อ/บรรจุภณั ฑ์สาหรับภาพสี น้ ามันที่นกั อนุ รักษ์แนะนาควรมีค่าที่ 5560%
กระดาษไร้ ก รดสามารถควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ใ ห้ ค งที่ ไ ด้ไ ม่ ดี นัก ทั้ง ในฤดู ร้อ นและฤดู ฝ น
เนื่ องจากยังมี ค่าอุ ณหภูมิที่ผนั ผวนสู งสุ ดที่ 3 ˚C ซึ่ งมากกว่าการผันผวนของอุณหภูมิภายในที่นัก
อนุ รักษ์ยอมรับได้ที่ ±2 ˚C 78 แต่ในขณะเดี ยวกันกระดาษไร้ กรดสามารถควบคุ มความชื้ นภายใน
หี บห่อ/บรรจุภณั ฑ์ให้คงที่ได้ดี เพราะเกิดความผันผวนของความชื้นภายในสู งสุ ดเพียง 4.1 % ทั้งใน
ฤดูร้อนและฤดู ฝน ในขณะที่นักอนุ รักษ์ยอมให้เกิ ดความผันผวนของความชื้ นสัมพัทธ์ภายในได้
สู งสุ ดถึง 5%79
5.2.2. กระดาษไร้ ก รดหนึ่ งชั้นร่ วมกับ แผ่น กระดาษลู ก ฟู ก สองชั้น ช่ วยลดอุ ณ หภู มิ จาก
ภายนอกเข้าสู่ ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ ระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามันได้สูงสุ ดที่
4.8 ˚C ในฤดูร้อน และ 1.4 ˚C ในฤดูฝน ซึ่ งทาให้อุณหภู มิภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ มีค่าอุณหภูมิ
เกือบเหมาะสมระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามัน และช่ วยลดความชื้ นภายในหี บห่ อ/
บรรจุภณ
ั ฑ์ จากความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกได้สูงสุ ด 18.3 % ในฤดูร้อน และ 1.2 % ในฤดูฝน แต่ก็ยงั
ไม่ ส ามารถท าให้ ค วามชื้ น สั ม พัท ธ์ ภายในหี บ ห่ อ /บรรจุ ภ ัณ ฑ์ มี ค่ า ที่ เหมาะสม เพราะความชื้ น
สัมพัทธ์ภายในมีค่าต่ าสุ ดที่ 74 % ในฤดูร้อน และ 73 % ในฤดูฝน กระดาษไร้ กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับ
แผ่น กระดาษลู ก ฟู ก สองชั้น สามารถควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ให้ค งที่ ไ ด้ดีม าก ทั้งในฤดู ร้อนและฤดู ฝน
เนื่ อ งจากยัง มี ค่ าอุ ณ หภู มิ ที่ ผ นั ผวนสู ง สุ ด เพี ย งแค่ 0.7 ˚C และในขณะเดี ย วกัน กระดาษไร้ ก รด
ค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับภาพเขียนสี น้ ามันต้องไม่เกิน 20 - 25 ˚C
จิราภรณ์ อรัณยะนาค, การดูแลรักษาวัตถุพพิ ธิ ภัณฑ์ , )ปทุมธานี: ห้างหุน้ ส่วนจากัด อินสตูดิโอ, 2557(,
77

155
78

ค่าอุณหภูมิผนั ผวนของภาพเขียนน้ ามันต้องไม่เกิน 2 ˚C
จิราภรณ์ อรัณยะนาค, การดูแลรักษาวัตถุพพิ ธิ ภัณฑ์ , )ปทุมธานี: ห้างหุน้ ส่วนจากัด อินสตูดิโอ, 2557(, 155
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สามารถควบคุ ม ความชื้ น ภายในหี บ ห่ อ /บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ใ ห้ ค งที่ ไ ด้ดี เพราะเกิ ด ความผัน ผวนของ
ความชื้นภายในสู งสุ ดเพียง 1.3 % ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน
กระดาษไร้ กรดร่ วมกับแผ่นกระดาษลู กฟูกสองชั้นสามารถควบคุ มอุ ณหภูมิให้คงที่ ได้ดี
มากทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน เนื่ องจากมีค่าอุณหภูมิที่ผนั ผวนสู งสุ ดเพียง 0.7 ˚C ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์การ
ผันผวนของอุณหภูมิภายในที่นกั อนุ รักษ์ยอมรับได้ และในขณะเดี ยวกันสามารถควบคุ มความชื้ น
สัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ให้คงที่ได้ดี เพราะเกิดความผันผวนของความชื้ นสัมพัทธ์ภายใน
สู งสุ ดเพียง 1.3 % ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน ซึ่ งเป็ นการผันผวนของความชื้ นสัมพัทธ์ที่อยูใ่ นเกณฑ์ที่
นักอนุรักษ์ยอมรับได้
5.2.3. กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับแผ่นพลาสติกกันกระแทกที่ มีฟองอากาศขนาดเล็ก
หนึ่ งชั้น ช่วยลดอุณหภูมิจากภายนอกเข้าสู่ ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ ระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ ง
ภาพเขียนสี น้ ามัน ได้สูงสุ ดที่ 9.6 ˚C ในฤดูร้อน และได้สูงสุ ดที่ 0.3 ˚C ในฤดูฝน ซึ่ งทาให้อุณหภูมิ
ภายในหี บห่อ/บรรจุภณั ฑ์ มีค่าอุณหภูมิสูงกว่าค่าที่เหมาะสมระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียน
สี น้ ามัน และช่ วยลดความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ จากความชื้ นสัมพัทธ์ภายนอกได้
สู งสุ ด 8.0 % ในฤดูร้อน และ 20.2 % ในฤดู ฝน แต่ก็ยงั ไม่สามารถทาให้ความชื้ นภายในหี บ ห่ อ/
บรรจุภณ
ั ฑ์ มีค่าที่เหมาะสมสาหรับภาพเขียนสี น้ ามัน เพราะความชื้ นสัมพัทธ์ภายในมีค่าต่าสุ ด 75
% ในฤดูร้อนและความชื้นสัมพัทธ์ภายในต่าสุ ดประมาณ 73 % ในฤดูฝน
กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับแผ่นพลาสติกกันกระแทกที่มีฟองอากาศขนาดเล็กหนึ่ งชั้น
สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ดีมาก ในฤดูร้ อน เนื่ องจากยังมีค่าอุณหภูมิที่ผนั ผวนสู งสุ ดที่ 0.7
˚C แต่ในฤดูฝนไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ เนื่องจากยังมีค่าอุณหภูมิที่ผนั ผวนสู งสุ ดที่ 2.9
˚C แต่ในขณะเดี ยวกันสามารถควบคุ มความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ให้คงที่ ได้ปาน
กลาง ในฤดูร้อน เพราะเกิดความผันผวนของความชื้นภายใน 3.7 % ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน
5.2.4. กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นและแผ่นพลาสติกกันกระแทกที่มีฟองอากาศขนาดใหญ่ ช่วย
ลดอุณหภูมิจากภายนอกเข้าสู่ ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ ระหว่างการเคลื่ อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี
น้ ามัน ได้สูงสุ ดที่ 12.6 ˚C ในฤดูร้อน และ 0.8 ˚C ในฤดูฝน ซึ่ งทาให้อุณหภูมิภายในหี บห่ อ/บรรจุ
ภัณฑ์ ในฤดูร้อนมีค่าไม่เหมาะสม แต่ในฤดูฝนมีค่าเหมาะสมระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียน
สี น้ ามัน และช่วยลดความชื้นภายในหี บห่อ/บรรจุภณั ฑ์ จากความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกได้สูงสุ ด 13.0
% ในฤดูร้อน และ 15.1 % ในฤดูฝน แต่ก็ยงั ไม่สามารถทาให้ความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ/บรรจุ
ภัณฑ์ มีค่าที่เหมาะสมสาหรับภาพเขียนสี น้ ามัน เพราะความชื้ นสัมพัทธ์ภายในมีค่าต่าสุ ด 76 % ใน
ฤดูร้อนและประมาณ 80 % ในฤดูฝน
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กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับแผ่นพลาสติกกันกระแทกที่มีฟองอากาศขนาดใหญ่หนึ่งชั้น
สามารถควบคุ มอุณหภูมิให้คงที่ได้ดี ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝนมีค่าอุณหภูมิที่ผนั ผวนสู งสุ ด 1.0 ˚C
แต่ในขณะเดียวกัน สามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ให้คงที่ได้ปานกลาง
เพราะเกิ ดความผันผวนของความชื้ นสั ม พัท ธ์ ภายในสู งสุ ด 3.0 % ในฤดู ร้อน และมี ค่าความชื้ น
สัมพัทธ์สูงสุ ด 0.2 % ซึ่งดีมากในฤดูฝน
5.2.5. กระดาษไร้ ก รดหนึ่ งชั้น ร่ ว มกับ โฟมพอลี ส ไตรี น หนึ่ งชั้น ช่ ว ยลดอุ ณ หภู มิ จ าก
ภายนอกเข้าสู่ ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ ระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามัน ได้สูงสุ ดที่
8.8 ˚C ในฤดูร้อน และ2.0 ˚C ในฤดูฝน ซึ่ งทาให้อุณหภูมิภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ ในฤดูร้อนและ
ในฤดูฝนมีค่าเหมาะสมระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามัน และช่วยลดความชื้นสัมพัทธ์
ภายในหี บห่อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ จากความชื้ นสัมพัทธ์ภายนอกได้สูงสุ ด 2.8 % ในฤดูร้อน และ มีค่าสู งสุ ด
19.4 % ในฤดู ฝ น แต่ ก็ ย งั ไม่ ส ามารถท าให้ ค วามชื้ น สั ม พัท ธ์ ภ ายในหี บ ห่ อ /บรรจุ ภ ัณ ฑ์ มี ค่ า ที่
เหมาะสมสาหรับภาพเขียนสี น้ ามัน เพราะความชื้ นสัมพัทธ์ภายในมีค่าต่าสุ ด 80 % ในฤดูร้อน และ
ความชื้ น สั ม พัท ธ์ ภายในมี ค่ าต่ าสุ ด 76 % ในฤดู ฝน ซึ่ งเกิ น กว่าค่าความชื้ นสั ม พัท ธ์ ภายในที่ นัก
อนุรักษ์ยอมรับได้
กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับโฟมพอลี สไตรี นหนึ่ งชั้นสามารถควบคุ มอุณหภูมิให้คงที่
ได้ดีมาก มีค่าอุณหภูมิที่ผนั ผวนสู งสุ ด 1.2 ˚C ในฤดูร้อน และ 1.0 ˚C ในฤดูฝน แต่ในขณะเดี ยวกัน
สามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อ/บรรจุภณั ฑ์ให้คงที่ได้ดี เพราะเกิดความผันผวนของ
ความชื้นสัมพัทธ์ภายในสู งสุ ด 1.6 % ในฤดูร้อน และ 4.8 % ในฤดูฝน
5.2.6. กระดาษไร้ ก รดหนึ่ งชั้นร่ วมกับ แผ่นพอลิ เอทธี ลี นอย่างหนาสี ดาหนึ่ งชั้น ช่ วยลด
อุณหภูมิจากภายนอกเข้าสู่ ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณั ฑ์ ระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามัน
ได้สูงสุ ดที่ 4.8 ˚C ในฤดูร้อน และ 3.3 ˚C ในฤดูฝน ซึ่ งทาให้อุณหภูมิภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ ใน
ฤดู ร้อนและในฤดู ฝนมี ค่าเหมาะสมระหว่างการเคลื่ อนย้ายขนส่ งภาพเขี ยนสี น้ ามัน และช่ วยลด
ความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ จากความชื้ นสัมพัทธ์ภายนอกได้สูงสุ ด 5.5 % ในฤดู
ร้อน และ 11.5 % ในฤดูฝน แต่ก็ยงั ไม่สามารถทาให้ความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ มี
ค่าที่ เหมาะสมสาหรับภาพเขี ยนสี น้ ามัน เพราะความชื้ นสัมพัทธ์ภายในมี ค่าต่ าสุ ดถึ ง 77 % ในฤดู
ร้อน และ 76 % ในฤดูฝน
กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับแผ่นพอลิ เอทธี ลีนอย่างหนาสี ดาหนึ่ งชั้น สามารถควบคุ ม
อุ ณ หภูมิ ใ ห้ ค งที่ ไ ด้ดี มี ค่ าอุ ณ หภู มิ ที่ ผ นั ผวนสู งสุ ด 1.2 ˚C ทั้งในฤดู ร้อ นและทั้ง ในฤดู ฝ น และ
สามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อ/บรรจุภณั ฑ์ให้คงที่ได้ดีมาก เพราะเกิดความผันผวน
ของความชื้นสัมพัทธ์ภายในสู งสุ ดเพียง 1.6 % ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน
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5.2.7. กระดาษไร้ ก รดหนึ่ งชั้น ร่ วมกับ โฟมพอลิ เอทธี ลี น หนึ่ ง ชั้น ช่ ว ยลดอุ ณ หภู มิ จาก
ภายนอกเข้าสู่ ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ ระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามัน ได้สูงสุ ดที่
10.7 ˚C ในฤดูร้อน และ0.8 ˚C ในฤดูฝน ซึ่ งทาให้อุณหภูมิภายในหี บห่อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ ในฤดูร้อนและ
ในฤดูฝนมีค่าเหมาะสมระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามัน และช่วยลดความชื้นสัมพัทธ์
ภายในหี บห่อ/บรรจุภณั ฑ์ จากความชื้ นสัมพัทธ์ภายนอกได้สูงสุ ด 3.6 % ในฤดูร้อน และ 14.5 % ใน
ฤดูฝน แต่ก็ยงั ไม่สามารถทาให้ความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ มีค่าที่เหมาะสมสาหรับ
ภาพเขียนสี น้ ามัน และความชื้นสัมพัทธ์ภายในมีค่าต่าสุ ด 79 % ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน
กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับโฟมพอลิเอทธี ลีนหนึ่ งชั้น สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่
ได้ไม่ดี มีค่าอุณหภูมิที่ผนั ผวนสู งสุ ด 3.3 ˚C ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน แต่ในขณะเดี ยวกัน สามารถ
ควบคุมความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อ/บรรจุภณั ฑ์ให้คงที่ได้ปานกลาง เพราะเกิดความผันผวนของ
ความชื้นสัมพัทธ์ภายในสู งสุ ด 2.5 % ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน
5.2.8. กระดาษไร้ กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับ ไทเวคหนึ่ งชั้น ช่ วยลดอุ ณหภู มิจากภายนอกเข้าสู่
ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ ระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามัน ได้สูงสุ ดที่ 9.4 ˚C ในฤดู
ร้อน และ0.5 ˚C ในฤดูฝน ซึ่ งทาให้อุณหภูมิภายในหี บห่อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ ในฤดูร้อนและในฤดูฝนมีค่า
เกื อบจะเหมาะสมระหว่างการเคลื่ อนย้ายขนส่ งภาพเขี ยนสี น้ ามัน และช่ วยลดความชื้ นสัม พัท ธ์
ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณั ฑ์ ได้สูงสุ ด 9.6 % ในฤดูร้อน และ 0.9 % ในฤดูฝน แต่ก็ยงั ไม่สามารถทาให้
ความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อ/บรรจุภณั ฑ์ มีค่าที่เหมาะสมสาหรับภาพเขียนสี น้ ามัน และความชื้ น
สัมพัทธ์ภายในมีค่าต่าสุ ดประมาณ 73 % ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน
กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับไทเวคหนึ่ งชั้น สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ดีมาก มี
ค่ าอุ ณ หภู มิ ที่ ผ นั ผวนสู ง สุ ดเพี ย ง 0.6 ˚C ทั้ง ในฤดู ร้อนและฤดู ฝ น แต่ ในขณะเดี ย วกัน สามารถ
ควบคุ มความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ให้คงที่ ค่อนข้างน้อย เพราะเกิ ดความผันผวน
ของความชื้นสัมพัทธ์ภายในสู งสุ ด 4.6 % ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน
5.2.9. กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับถุ งซิ ปล็อคสุ ญญากาศหนึ่ งชั้น ช่ วยลดอุณหภูมิจาก
ภายนอกเข้าสู่ ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ ระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามัน ได้สูงสุ ดที่
9.4 ˚C ในฤดูร้อน และ 2.1 ˚C ในฤดูฝน ซึ่ งทาให้อุณหภูมิภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ในฤดูร้อนและ
ในฤดูฝนมีค่าเหมาะสมระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามัน และช่วยลดความชื้นสัมพัทธ์
ภายในหี บ ห่ อ/บรรจุ ภณ
ั ฑ์ ได้สู งสุ ด 11.8 % ในฤดู ร้อน และ 16.2 % ในฤดู ฝน จึงสามารถท าให้
ความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์มีค่าเกื อบเหมาะสมสาหรับภาพเขียนสี น้ ามัน เพราะทา
ให้ความชื้ นสัมพัทธ์ ภายในมีค่าต่ าสุ ด 67 % ในฤดูร้อน และ 66% ในฤดู ฝน )ใกลเคี ยงกับค่าที่ นัก
อนุรักษ์แนะนาคือ 55-60%)
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กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับถุ งซิ ปล็อคสุ ญญากาศหนึ่ งชั้น ในฤดูร้อนสามารถควบคุ ม
อุณหภูมิให้คงที่ได้ดี มีค่าอุณหภูมิที่ผนั ผวนสู งสุ ด 1.0 ˚C แต่ในฤดูฝนไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิ
ให้คงที่ เพราะมี ค่ าความผันผวนที่ 2.6 ˚C แต่ในขณะเดี ยวกัน สามารถควบคุ มความชื้ นสั มพัท ธ์
ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ให้คงที่ ปานกลาง เพราะเกิ ดความผันผวนของความชื้ นสัมพัทธ์ภายใน
สู งสุ ด 2.8 % ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน

5.2.10. กระดาษไร้ ก รดหนึ่ งชั้น ร่ ว มกับ พลาสติ ก ลู ก ฟู ก สองชั้น ช่ ว ยลดอุ ณ หภู มิ จ าก
ภายนอกเข้าสู่ ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ ระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามันได้สูงสุ ดที่
4.8 ˚C ในฤดูร้อน และ 3.7 ˚C ในฤดูฝน ซึ่ งทาให้อุณหภูมิภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ ในฤดูร้อนและ
ในฤดูฝนมีค่าสู งกว่าอุณหภูมิเหมาะสมระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามัน และช่วยลด
ความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ ในฤดูร้อนจากความชื้ นสัมพัทธ์ภายนอกได้สูงสุ ด 18.3
% และค่าความชื้ นสัมพัทธ์ภายนอกได้สูงสุ ด 11.9 % ในฤดูฝน แต่ก็ยงั ไม่สามารถทาให้ความชื้ น
สัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ มีค่าเหมาะสมสาหรับภาพเขียนสี น้ ามัน และความชื้ นสัมพัทธ์
ภายในเพราะ มีค่าต่าสุ ด 74 % ในฤดูร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ภายในมีค่าต่าสุ ด 76 %
กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับพลาสติกลูกฟูกสองชั้น สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้
ดีมาก มีค่าอุณหภูมิที่ผนั ผวนสู งสุ ด 0.7 ˚C แต่ในฤดูฝนไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ เพราะ
มี ค่าความผันผวนที่ 3.0 ˚C แต่ ในขณะเดี ยวกัน สามารถควบคุ มความชื้ นสัมพัทธ์ ภายในหี บ ห่ อ/
บรรจุภณ
ั ฑ์ให้คงที่ดีมาก เพราะเกิดความผันผวนของความชื้ นสัมพัทธ์ภายในสู งสุ ดเพียง 1.3 % ใน
ฤดูร้อน แต่สามารถควบคุมความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ให้คงที่ค่อนข้างน้อยในฤดู
ฝน เพราะมีค่าผันผวนของความชื้ นสัมพัทธ์ภายในสู งสุ ด 4.1 % ซึ่ งเกือบจะเกินค่าความผันผวนของ
ความชื้นที่นกั อนุรักษ์ยอมรับได้
5.2.11. กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับอลูมิเนี ยมฟอยล์ห่ออาหารหนึ่ งชั้น ช่ วยลดอุณหภูมิ
จากภายนอกเข้าสู่ ภายในหี บ ห่ อ/บรรจุ ภณ
ั ฑ์ ระหว่างการเคลื่ อนย้ายขนส่ งภาพเขี ยนสี น้ ามันได้
สู งสุ ดที่ 7.3 ˚C ในฤดูร้อน และ 7.2 ˚C ในฤดูฝน ซึ่ งทาให้อุณหภูมิภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ ทั้งใน
ฤดูร้อนและฤดูฝนมีค่าสู งกว่าค่าที่เหมาะสมระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามัน และช่วย
ลดความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ ได้สูงสุ ด 4.0 % ในฤดูร้อน แต่ก็ยงั ไม่สามารถทาให้
ความชื้ น สั ม พัท ธ์ ภ ายในหี บ ห่ อ /บรรจุ ภ ัณ ฑ์ มี ค่ า ที่ เหมาะสมส าหรั บ ภาพเขี ย นสี น้ ามัน เพราะ
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ความชื้ นสัมพัทธ์ภายในมีค่าต่าสุ ด 77 % แต่ช่วยลดความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ ได้
สู งสุ ด 11 % ในฤดู ฝน ทาให้ความชื้ นสัมพัทธ์ ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ มีค่าที่เหมาะสมสาหรั บ
ภาพเขียนสี น้ ามัน เพราะความชื้นสัมพัทธ์ภายในมีค่าต่าสุ ด 66 %
กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับอลูมิเนียมฟอยล์ห่ออาหารหนึ่ งชั้น สามารถควบคุมอุณหภูมิ
ให้คงที่ได้ไม่ดี มีค่าอุณหภูมิที่ผนั ผวนสู งสุ ด 3.0 ˚C ในฤดูร้อน และมีค่า 4.2˚C ในฤดูฝน แต่ก็ยงั ไม่
สามารถทาให้ความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณั ฑ์ มีค่าที่เหมาะสมสาหรับภาพเขียนสี น้ ามัน
เพราะเกิดความผันผวนของความชื้นสัมพัทธ์ภายในสู งสุ ด 4.1 % ในฤดูร้อน และ 1.6 % ในฤดูฝน

5.2.12. กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับโฟมพอลีเอทธี ลีน และอลูมิเนี ยมฟอยล์หนึ่งชั้น ช่วย
ลดอุณหภูมิจากภายนอกเข้าสู่ ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ ระหว่างการเคลื่ อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี
น้ ามัน ได้สูงสุ ดที่ 7.3 ˚C ในฤดูร้อน และ 7.2 ˚C ในฤดู ฝน แต่ ก็ยงั ท าให้อุณ หภู มิภายในหี บ ห่ อ/
บรรจุภณ
ั ฑ์ ในฤดูร้อนและในฤดูฝนมี ค่าสู งกว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมระหว่างการเคลื่ อนย้ายขนส่ ง
ภาพเขียนสี น้ ามัน และช่วยลดความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ได้สูงสุ ด 23% ในฤดูร้อน
และ 12.5 % ในฤดู ฝ น จนสามารถท าให้ ค วามชื้ น สั ม พัท ธ์ ภ ายในหี บ ห่ อ/บรรจุ ภ ัณ ฑ์ มี ค่ าเกื อ บ
เหมาะสมสาหรับภาพเขียนสี น้ ามัน เพราะความชื้ นสัมพัทธ์ภายในมีค่าต่ าสุ ด 65 % ทั้งในฤดูร้อน
และฤดูฝน
กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับโฟมพอลี เอทธี ลีน และอลู มิเนี ยมฟอยล์ สามารถควบคุ ม
อุณหภูมิให้คงที่ได้ไม่ดี เพราะมีค่าอุณหภูมิที่ผนั ผวนสู งสุ ด 4.2 ˚C ในฤดูร้อน และ 2.8˚C ในฤดูฝน
แต่ในขณะเดียวกัน ในฤดูร้อนสามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อ/บรรจุภณั ฑ์ให้คงที่ได้
ดี เพราะเกิ ดความผันผวนของความชื้ นสัม พัท ธ์ภายในสู งสุ ดเพียง 1.6 % ส่ วนในฤดู ฝนสามารถ
ควบคุ มความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ให้คงที่ปานกลาง เพราะเกิ ดความผันผวนของ
ความชื้นสัมพัทธ์ภายในสู งสุ ด 2.1 %
5.2.13. กระดาษไร้ ก รดหนึ่ งชั้น ร่ ว มกับ ผ้า ขนสั ต ว์ผ สมใยสั ง เคราะห์ ช้ ัน หนึ่ ง ช่ ว ยลด
อุณหภูมิจากภายนอกเข้าสู่ ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณั ฑ์ ระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามัน
ได้สูงสุ ดที่ 11.1 ˚C ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน ซึ่ งทาให้อุณหภูมิภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ในฤดูร้อน
และในฤดูฝนมี ค่าเหมาะสมระหว่างการเคลื่ อนย้ายขนส่ งภาพเขี ยนสี น้ ามัน และช่ วยลดความชื้ น
สัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ ได้สูงสุ ด 9.2 % ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน แต่ก็ยงั ไม่สามารถทา
ให้ความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ มีค่าที่เหมาะสมสาหรับภาพเขียนสี น้ ามันได้ เพราะ
ยังทาให้ความชื้นสัมพัทธ์ภายในมีค่าต่าสุ ดถึง 77 % ทั้งในฤดูร้อน และฤดูฝน
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กระดาษไร้ ก รดหนึ่ งชั้น ร่ วมกับ ผ้าขนสั ตว์ผ สมใยสั งเคราะห์ ห นึ่ ง ชั้น สามารถควบคุ ม
อุณหภูมิให้คงที่ได้ดีท้ งั ในฤดูร้อนและฤดูฝน เพราะมีค่าอุณหภูมิที่ผนั ผวนสู งสุ ดเพียง 0.7 ˚C แต่ใน
ขณะเดี ยวกัน ในฤดูร้อนและฤดูฝนสามารถควบคุ มความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ให้
คงที่ปานกลาง เพราะเกิดความผันผวนของความชื้นสัมพัทธ์ภายในสู งสุ ด 3.7%
5.2.14. กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับผ้าโพลี เอสเทอร์ เนื้ อหนาหนึ่ งชั้น ช่ วยลดอุณหภูมิ
จากภายนอกเข้าสู่ ภายในหี บห่ อ/บรรจุ ภณ
ั ฑ์ ระหว่างการเคลื่ อนย้ายขนส่ งภาพเขี ยนสี น้ ามัน ได้
สู งสุ ดที่ 4.5 ˚C ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน ทาให้อุณหภูมิภายในหี บห่อ/บรรจุภณั ฑ์ ในฤดูร้อนและใน
ฤดู ฝนมี ค่ าเกื อบเหมาะสมระหว่างการเคลื่ อนย้ายขนส่ งภาพเขี ยนสี น้ ามัน และช่ วยลดความชื้ น
สัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณั ฑ์ โดยในฤดูร้อน สามารถลดความชื้นสัมพัทธ์ภายในได้สูงสุ ด 6.2
% และสามารถลดความชื้ นสั ม พัท ธ์ ภายในได้สู งสุ ด 21.6 % ในฤดู ฝน แต่ก็ยงั ไม่ ส ามารถท าให้
ความชื้ นสัมพัทธ์ ภายในหี บห่ อ/บรรจุ ภณ
ั ฑ์ มี ค่าที่ เหมาะสมสาหรั บภาพเขี ยนสี น้ ามันได้ เพราะ
ความชื้นสัมพัทธ์ภายในมีค่าต่าสุ ดยังมีค่าถึง 73 % ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน
กระดาษไร้ ก รดหนึ่ งชั้น ร่ ว มกับ ผ้าโพลี เอสเทอร์ เนื้ อ หนาหนึ่ งชั้น ไม่ ส ามารถควบคุ ม
อุณหภูมิให้คงที่ ท้ งั ในฤดูร้อนและฤดูฝน เพราะมีอุณหภูมิภายในที่ผนั ผวนสู งสุ ดถึง 3.2 ˚C ซึ่ งเกิ น
กว่าค่าที่นกั อนุ รักษ์ยอมรับได้ แต่ในขณะเดียวกัน สามารถควบคุมความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ/
บรรจุภณ
ั ฑ์ให้คงที่ปานกลางทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน เพราะเกิดความผันผวนของความชื้ นสัมพัทธ์
ภายในสู งสุ ด 2.5 %
5.2.15. กระดาษไร้ ก รดหนึ่ งชั้น ร่ ว มกับ ผ้า ฝ้ ายเนื้ อ หนาหนึ่ งชั้น ช่ ว ยลดอุ ณ หภู มิ จ าก
ภายนอกเข้าสู่ ภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ ระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามัน ได้สูงสุ ดที่
5.3 ˚C ในฤดู ร้อน และ 0.8 ˚C ในฤดู ฝน ซึ่ ง ท าให้ อุ ณ หภู มิ ภ ายในหี บ ห่ อ/บรรจุ ภณ
ั ฑ์ ยงั มี ค่ าไม่
เหมาะสมระหว่างการเคลื่ อนย้ายขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามัน และช่ วยลดความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บ
ห่ อ/บรรจุ ภณ
ั ฑ์ได้สูงสุ ด 32.2 % ทั้งในฤดู ร้อนและฤดูฝน ทาให้ความชื้ นสัมพัทธ์ ภายในหี บ ห่ อ/
บรรจุภณ
ั ฑ์เกือบจะเหมาะสมสาหรับภาพเขียนสี น้ ามัน เพราะความชื้นสัมพัทธ์ภายในมีค่าต่าสุ ด 66
%
กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นและผ้าฝ้ ายเนื้ อหนา ทั้งในฤดูร้อนและในฤดูฝนไม่สามารถควบคุม
อุ ณ หภู มิ ให้ ค งที่ ไ ด้ เพราะมี ค่ าอุ ณ หภู มิ ที่ ผ นั ผวนสู ง สุ ด 2.8 ˚C แต่ ก็ ย งั สามารถท าให้ ค วามชื้ น
สัมพัทธ์ภายในหี บห่อ/บรรจุภณ
ั ฑ์มีค่าที่เหมาะสมสาหรับภาพเขียนสี น้ ามัน เพราะเกิดความผันผวน
ของความชื้นสัมพัทธ์ภายในสู งสุ ดเพียง 1.9 % ทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน
5.3 การวิเคราะห์ ประสิ ทธิภาพในการลดอุณหภูมิภายในของวัสดุทใี่ ช้ เป็ นหีบห่ อ/บรรจุภัณฑ์
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จากตารางที่ 4 และ 5 ในหัวข้อ 5.1. ทาให้สามารถจัดลาดับวัสดุที่มีประสิ ทธิ ภาพในการลด
อุณหภูมิภายในหี บห่อ/บรรจุภณั ฑ์ เพื่อใช้ขนส่ งภาพสี น้ ามันในฤดูร้อน ได้ดงั นี้
1. กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับแผ่นพลาสติกกันกระแทกที่มีฟองอากาศขนาดใหญ่หนึ่ ง
ชั้น
2. กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับผ้าขนสัตว์ผสมใยสังเคราะห์สามชั้น
3. กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับโฟมพอลีเอทธี ลีนหนึ่งชั้น
4. กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับแผ่นพลาสติกกันกระแทกที่มีฟองอากาศขนาดเล็กหนึ่ ง
ชั้น
5. กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับไทเวค และกระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับถุ งซิ ปล็อค
สุ ญญากาศหนึ่งชั้น
และสามารถจัดลาดับวัสดุ ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการลดอุณหภูมิภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์
เพื่อใช้ขนส่ งภาพสี น้ ามันในฤดูฝน ได้ดงั นี้
1. กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับผ้าขนสัตว์ผสมใยสังเคราะห์สามชั้น
2. กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับโฟมพอลีเอทธี ลีนและอลูมิเนียมฟอยล์หนึ่งชั้น
3. กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับอลูมิเนียมฟอยล์ห่ออาหารหนึ่งชั้น
4. กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับผ้าโพลีเอสเทอร์ เนื้ อหนาสองชั้น
5. กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับพลาสติกลูกฟูกสองชั้น
จากการวิเคราะห์ขา้ งต้น แสดงให้เห็ นว่ามีวสั ดุ บางชนิ ดที่มีความเหมาะสมในการช่ วยลด
อุณหภูมิภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อใช้ขนส่ งภาพสี น้ ามันทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน คือ ผ้าขนสัตว์
ผสมใยสังเคราะห์สามชั้น
5.4 การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพในการลดความชื้นภายในของวัสดุที่ใช้ เป็ นหีบห่ อ/บรรจุ
ภัณฑ์
จากตารางที่ 4 และ 5 ในหัวข้อ 5.1. ทาให้สามารถจัดลาดับวัสดุที่มีประสิ ทธิ ภาพในการลด
ความชื้นภายในหี บห่อ/บรรจุภณั ฑ์เพื่อใช้ขนส่ งภาพสี น้ ามันในฤดูร้อน ได้ดงั นี้
1. กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับผ้าฝ้ ายเนื้อหนาสามชั้น
2. กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับโฟมพอลีเอทธี ลีนและอลูมิเนียมฟอยล์หนึ่งชั้น
3. กระดาษไร้ กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับ กระดาษลู กฟู กสองชั้น และกระดาษไร้ กรดหนึ่ งชั้น
ร่ วมกับพลาสติกลูกฟูกหนึ่งชั้น
4. กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับถุงซิ ปล็อคสุ ญญากาศหนึ่งชั้น
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5. กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับแผ่นพลาสติกกันกระแทกที่มีฟองอากาศขนาดใหญ่หนึ่ ง
ชั้น
และสามารถจัดลาดับวัสดุ ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการลดความชื้ นภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์
เพื่อใช้ขนส่ งภาพสี น้ ามันในฤดูฝน ได้ดงั นี้
1. กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับผ้าฝ้ ายเนื้อหนาสามชั้น
2. กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับผ้าโพลีเอสเทอร์ เนื้ อหนาสองชั้น
3. กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับแผ่นพลาสติกกันกระแทกที่มีฟองอากาศขนาดเล็กหนึ่ ง
ชั้น
4. กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับโฟมพอลีสไตรี นหนึ่งชั้น
5. กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับแผ่นพลาสติกกันกระแทกที่มีฟองอากาศขนาดใหญ่หนึ่ ง
ชั้น
จากการวิเคราะห์ขา้ งต้น แสดงให้เห็ นว่ามีวสั ดุ บางชนิ ดที่มีความเหมาะสมในการช่ วยลด
ความชื้นภายในหี บห่อ/บรรจุภณั ฑ์เพื่อใช้ขนส่ งภาพสี น้ ามันทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน คือ กระดาษไร้
กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับผ้าฝ้ ายเนื้ อหนาสามชั้น และกระดาษไร้ กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับแผ่นพลาสติกกัน
กระแทกที่มีฟองอากาศขนาดใหญ่หนึ่งชั้น
5.5 การวิเคราะห์ ประสิ ทธิภาพในการควบคุมอุณหภูมิภายในหีบห่ อ/บรรจุภัณฑ์ ให้ คงที่
จากตารางที่ 4 และ 5 ในหัวข้อ 5.1. ทาให้สามารถจัดลาดับวัสดุ ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการ
ควบคุมอุณหภูมิภายในหี บห่อ/บรรจุภณั ฑ์ให้คงที่ระหว่างการขนส่ งภาพสี น้ ามันในฤดูร้อน ได้ดงั นี้
1. กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับไทเวคหนึ่งชั้น
2. กระดาษไร้ก รดหนึ่ งชั้นร่ วมกับ แผ่นกระดาษลู ก ฟู กสองชั้น กระดาษไร้ กรดหนึ่ งชั้น
ร่ วมกับแผ่นพลาสติกกันกระแทกที่มีฟองอากาศขนาดเล็กหนึ่ งชั้น กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับ
พลาสติกลูกฟูกหนึ่งชั้น และกระดาษไร้กรดร่ วมกับผ้าขนสัตว์ผสมใยสังเคราะห์สามชั้น
3. กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับแผ่นพลาสติกกันกระแทกที่มีฟองอากาศขนาดใหญ่หนึ่ ง
ชั้น และกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับถุงซิ ปล็อคสุ ญญากาศหนึ่งชั้น
4. กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับโฟมพอลี สไตรี นหนึ่ งชั้น และกระดาษไร้ กรดหนึ่ งชั้น
ร่ วมกับแผ่นพอลีเอทธี ลีนอย่างหนาสี ดาหนึ่งชั้น
5. กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับผ้าฝ้ ายเนื้อหนาสามชั้น
และสามารถจัดลาดับ วัสดุ ที่มี ประสิ ทธิ ภาพในการควบคุ ม อุ ณหภูมิภายในหี บห่ อ/บรรจุ
ภัณฑ์ให้คงที่ระหว่างการขนส่ งภาพสี น้ ามันในฤดูฝน ได้ดงั นี้
1. กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับไทเวคหนึ่งชั้น
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2. กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับแผ่นกระดาษลูกฟูกสองชั้น กระดาษไร้ กรดร่ วมกับผ้า
ขนสัตว์ผสมใยสังเคราะห์สามชั้นชั้น
3. กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับแผ่นพลาสติกกันกระแทกที่มีฟองอากาศขนาดใหญ่หนึ่ ง
ชั้น และกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับโฟมพอลีสไตรี นหนึ่งชั้น
4. กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับแผ่นพอลีเอทธี ลีนอย่างหนาสี ดาหนึ่งชั้น
5. กระดาษไร้กรดร่ วมหนึ่งชั้นกับถุงซิ ปล็อคสุ ญญากาศหนึ่งชั้น
จากการวิเคราะห์ขา้ งต้น แสดงให้เห็ นว่ามีวสั ดุ บางชนิ ดที่ มีคุณสมบัติในการช่ วยควบคุ ม
อุณหภูมิภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ให้คงที่ระหว่างการขนส่ งภาพสี น้ ามันทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน
คือ กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับ ไทเวคหนึ่ งชั้น กระดาษไร้ กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับแผ่นกระดาษ
ลูกฟูกสองชั้น กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับผ้าขนสัตว์ผสมใยสังเคราะห์สองชั้น กระดาษไร้กรด
หนึ่ งชั้นร่ วมกับแผ่นพลาสติกกันกระแทกที่มีฟองอากาศขนาดใหญ่หนึ่ งชั้น กระดาษไร้ กรดหนึ่ ง
ชั้นร่ วมกับถุงซิ ปล็อคสุ ญญากาศหนึ่ งชั้น กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับโฟมพอลีสไตรี นหนึ่ งชั้น
และกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับแผ่นพอลิเอทธี ลีนอย่างหนาสี ดาหนึ่งชั้น
5.6 การวิเคราะห์ ประสิ ทธิภาพในการควบคุมความชื้นภายในหีบห่ อ/บรรจุภัณฑ์ ให้ คงที่
จากตารางที่ 4 และ 5 ในหัวข้อ 5.1. ทาให้สามารถจัดลาดับวัสดุ ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการ
ควบคุมความชื้นภายในหี บห่อ/บรรจุภณั ฑ์ให้คงที่ระหว่างการขนส่ งภาพสี น้ ามันในฤดูร้อน ได้ดงั นี้
1. กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับแผ่นกระดาษลูกฟูกสองชั้น และกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้น
ร่ วมกับพลาสติกกระดาษลูกฟูกสองชั้น
2. กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับโฟมพอลีสไตรี นหนึ่งชั้น กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับ
แผ่นพอลิเอทธี ลีนอย่างหนาสี ดาหนึ่งชั้น และกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับโฟมพอลีเอทธี ลีนและ
อลูมิเนียมฟอยล์หนึ่งชั้น
3. กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับผ้าฝ้ ายเนื้อหนาสามชั้น
4. กระดาษไร้ก รดหนึ่ งชั้นร่ วมกับโฟมพอลิ เอทธี ลีนหนึ่ งชั้น และกระดาษไร้กรดและผ้า
โพลีเอสเตอร์ เนื้อหนาสองชั้น
5. กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับถุงซิ ปล็อคสุ ญญากาศหนึ่งชั้น
และสามารถจัดลาดับวัสดุ ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการควบคุ มความชื้ นภายในหี บห่ อ/บรรจุ
ภัณฑ์ให้คงที่ระหว่างการขนส่ งภาพสี น้ ามันในฤดูฝน ได้ดงั นี้
1. กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับแผ่นพลาสติกกันกระแทกที่มีฟองอากาศขนาดใหญ่หนึ่ ง
ชั้น
2. กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับแผ่นกระดาษลูกฟูกสองชั้น
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3. กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับแผ่นพอลอเทอธี ลีนอย่างหนาสี ดาหนึ่ งชั้น และกระดาษ
ไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับอลูมิเนียมฟอยล์ห่ออาหารหนึ่งชั้น
4. กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับผ้าฝ้ ายเนื้อหนาสามชั้น
5. กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับโฟมพอลีเอทธี ลีน และอลูมิเนียมฟอยล์หนึ่งชั้น
จากการวิเคราะห์ขา้ งต้น แสดงให้เห็ นว่ามีวสั ดุ บางชนิ ดที่ มีคุณสมบัติในการช่ วยควบคุ ม
ความชื้ นภายในหี บห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ให้คงที่ระหว่างการขนส่ งภาพสี น้ ามันทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน
คือ กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับแผ่นพอลีเอทธี ลีนอย่างหนาสี ดาหนึ่งชั้น
กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับโฟมพอลีเอทธี ลีนและอลูมิเนียมฟอยล์หนึ่งชั้น กระดาษไร้กรดหนึ่ง
ชั้นร่ วมกับ แผ่นกระดาษลู ก ฟู ก สองชั้น และกระดาษไร้ ก รดหนึ่ งชั้น ร่ วมกับ ผ้าขนสั ตว์ผสมใย
สังเคราะห์สามชั้น
5.7 สรุ ปจากการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบคุณสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในหีบห่ อ/
บรรจุภัณฑ์
ระหว่างการขนส่ งภาพสี น้ ามันของวัสดุ แต่ละชนิ ด สามารถนามาสู่ ขอ้ สรุ ปและจัดลาดับ
ประสิ ท ธิ ภ าพของวัส ดุ ที่ น ามาทดสอบทั้งหมด หรื อมากกว่าวัส ดุ ช นิ ดอื่ น ๆ ที่ นามาทดสอบใน
วิทยานิพนธ์น้ ี
ผลจากการวิเคราะห์สามารถจัดลาดับวัสดุที่มีความเหมาะสมในการนามาเป็ นหี บห่อ/บรรจุ
ภัณฑ์เพื่อใช้ขนส่ งในฤดูร้อนมากที่สุด 3 ลาดับแรก มีดงั นี้
1. กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับถุงซิ ปล็อคหนึ่งชั้น
2. กระดาษไร้ก รดหนึ่ งชั้นร่ วมกับ แผ่นกระดาษลู กฟู ก สองชั้น กระดาษไร้ ก รดหนึ่ งชั้น
ร่ วมกับแผ่นพลาสติกกันกระแทกที่มีฟองอากาศขนาดใหญ่หนึ่ งชั้น กระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับ
พลาสติกลูกฟูกสองชั้น และกระดาษไร้กรดหนึ่งชั้นร่ วมกับผ้าฝ้ ายเนื้อหนาสามชั้น
3. กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับพลาสติ กกันกระแทกที่ มีฟองอากาศขนาดเล็กหนึ่ งชั้น
กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับโฟมพอลีสไตรี นหนึ่ งชั้น กระดาษไร้กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับแผ่นพอลี
เอทธี ลีนอย่างหนาสี ดาหนึ่ งชั้น กระดาษไร้ กรดหนึ่ งชั้นร่ วมกับโฟมพอลิ เอทธี ลีนหนึ่ งชั้น และผ้า
สัตว์ใยสังเคราะห์หนึ่งชั้น
และวัสดุที่มีความเหมาะสมในการนามาเป็ นหี บห่ อ/บรรจุภณั ฑ์เพื่อใช้ขนส่ งในฤดูฝนมาก
ที่สุด 3 ลาดับแรก คือ
1. กระดาษไร้กรดร่ วมกับแผ่นพลาสติกกันกระแทกที่มีฟองอากาศขนาดใหญ่หนึ่งชั้น
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2. กระดาษไร้กรดร่ วมกับโฟมพอลีสไตรี นหนึ่ งชั้น และกระดาษไร้กรดร่ วมกับแผ่นพอลิ
เอทธี ลีนอย่างหนาสี ดาหนึ่งชั้น และกระดาษไร้กรดร่ วมกับผ้าขนสัตว์หนึ่งชั้น
3. กระดาษไร้กรดร่ วมกับกระดาษลูกฟูกสองชั้น กระดาษไร้กรดร่ วมกับกระดาษลูกฟูกสอง
ชั้น กระดาษไร้กรดร่ วมกับอลูมิเนียมฟอยล์ กระดาษไร้กรด
หากพิจารณาจากผลสรุ ปข้างต้น ทาให้เห็ นว่าวัสดุที่มีความเหมาะสมในการนามาเป็ นหี บ
ห่ อ/บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อใช้ขนส่ งได้ท้ งั ในฤดูร้อนและฤดูฝน คือ กระดาษไร้ กรดร่ วมกับแผ่นกระดาษ
ลูกฟูกสองชั้น กระดาษไร้กรดร่ วมกับแผ่นพลาสติกที่มีฟองอากาศขนาดใหญ่หนึ่ งชั้น กระดาษไร้
กรดร่ วมกับผ้าฝ้ ายเนื้ อหนาสองชั้น กระดาษไร้ กรดร่ วมกับโฟมพอลีสไตรี นหนึ่ งชั้น และกระดาษ
ไร้กรดร่ วมกับแผ่นพอลิเอทธี ลีนอย่างหนาสี ดาหนึ่งชั้น
5.8 ข้ อเสนอแนะ
ผลของการศึกษาช่วยให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและประสิ ทธิ ภาพของวัสดุหลายชนิดที่
สามารถควบคุ ม อุ ณ หภู มิ และความชื้ น สั ม พัท ธ์ ภายในหี บ ห่ อหรื อบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ส าหรั บ ใช้ในการ
จัดเก็บและเคลื่ อนย้ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนใช้งานได้ง่ายและสามารถนากลับมาใหม่
โดยเน้นการทดลองกับวัสดุที่หาซื้ อได้ง่ายภายในประเทศและประหยัด
วัสดุที่นามาทดลองบางชนิ ด เช่น พลาสติกกันกระแทก โฟมพอลิเอทธี ลีน ทาหน้าที่เป็ น
ฉนวนกันความร้อนได้ดีพอสมควร ช่วยลดอุณหภูมิและรักษาอุณหภูมิภายในหี บห่ อให้คงที่ วัสดุ
หลายชนิ ด เช่ น พลาสติ ก กัน กระแทก พลาสติ ก ลู ก ฟู ก โฟมพอลี ส ไตรี น โฟมพอลี เอทธี ลี น
อลูมิเนี ยมฟอยล์ ผ้าขนสัตว์ผสมใยสังเคราะห์ ผ้าฝ้ ายเนื้อหนา ช่วยควบคุมระดับความชื้ นสัมพัทธ์
ภายในหี บห่ อให้คงที่ แต่ยงั มีปัญหาในการลดความชื้ นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อภาพเขียนสี
น้ ามัน คื อประมาณ 55 – 60 % เนื่ องจากความชื้ นสัมพัทธ์ภายนอกหี บห่ อมี ค่าสู งมาก ในฤดู ฝน
วัสดุ ต่าง ๆ ที่เป็ นองค์ประกอบของภาพเขียนสี น้ ามัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ ผ้าใบ ดูดซับความชื้ น
จากอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ในตัววัสดุเองเป็ นระยะเวลายาวนาน เมื่อนามาห่ อหรื อบรรจุใน
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาจากวัสดุ ที่ไม่ยอมให้ความชื้ นผ่านเข้าออก เช่ น พลาสติ ก ความชื้ นที่ มีอยู่ในเนื้ อ
วัส ดุ จะระเหยออกมา เพื่ อเข้าสู่ ส ภาวะสมดุ ล กับ สิ่ งแวดล้อม ท าให้ ค่ าความชื้ น สั ม พัท ธ์ ที่ วดั ได้
ค่อนข้างสู งกว่าระดับความชื้ นที่เหมาะสมต่อภาพเขียนสี น้ ามัน และมีค่าสู งอย่างคงที่ ซึ่ งอาจทาให้
เกิดเชื้ อราได้หากภาพเขียนสี น้ ามันอยูใ่ นหี บห่ อนานกว่า 2 วัน ในกรณี เช่นนี้ ควรแก้ปัญหาโดยการ
เพิ่มปริ มาณวัสดุ ที่ดูดซับความชื้ นได้ดี เช่น กระดาษ ผ้าฝ้ าย หรื อใช้สารดูดความชื้ น เช่ น ซิ ลิกาเจล
ที่มีปริ มาณพอเหมาะที่จะช่วยดูดซับความชื้ นบางส่ วนเอาไว้ ทาให้อากาศรอบ ๆ ภาพเขียนสี น้ ามัน
มี ระดับความชื้ นสั มพัท ธ์ ที่เหมาะสมต่ อภาพเขี ยนสี น้ ามัน แต่ การใช้ซิ ลิกาเจลยังมี ปั ญหาอยู่บา้ ง
หากใช้ซิลิกาเจลปริ มาณมากเกิ นไป จะดูดซับความชื้ นจากอากาศมากเกิ นไป ทาให้อากาศรอบ ๆ
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ภาพเขี ย นสี น้ ามัน มี ค วามชื้ น สั ม พัท ธ์ ต่ า เกิ น ไป ส่ ง ผลให้ วสั ดุ ต่ า ง ๆ ที่ เป็ นองค์ ป ระกอบของ
ภาพเขี ยนสี น้ ามันคายความชื้ นออกมา วัส ดุ จะแห้งเกิ นไป หรื อหากใช้ซิ ลิกาเจลในปริ มาณน้อย
เกิ นไปอาจไม่มีประสิ ทธิ ภาพในการควบคุ ม ความชื้ น ในอนาคตจึงควรมี การศึ กษาทดลองอย่าง
ละเอียดเพื่อหาชนิ ดและปริ มาณที่เหมาะสมของสารดูดความชื้ นชนิ ดต่างๆ ที่จะใช้กบั ศิลปวัตถุใน
บรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อให้ทาหน้าที่ลดและปรับระดับความชื้นสัมพัทธ์ภายในบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้คงที่และมีค่า
เหมาะสาหรับศิ ลปวัตถุ แต่ละชนิ ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝน ซึ่ งความชื้ นสัมพัทธ์ในอากาศสู ง
มากอย่างต่อเนื่ อง หรื อขึ้น ๆ ลง ๆ อย่างรวดเร็ ว ปริ มาณของสารดูดความชื้ นที่เลื อกใช้ จะแปรผัน
ตามความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศของแต่ละพื้นที่ และแปรผันตามชนิ ดของวัสดุที่ใช้ในการทาหี บห่ อ
หรื อบรรจุภณั ฑ์
เมื่ อขนส่ งภาพเขี ยนสี น้ ามันถึ งจุ ดหมายปลายทาง เมื่ อนาภาพเขี ยนออกจากหี บห่ อ หรื อ
บรรจุ ภณ
ั ฑ์ วัส ดุ ต่าง ๆ ในภาพเขี ยนสี น้ ามันจะปรั บ ตัวเข้าสู่ ส ภาวะสมดุ ล กับ สิ่ งแวดล้อม หาก
ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ที่จุดหมายปลายทางมีค่าสู งกว่าความชื้นสัมพัทธ์ภายในบรรจุภณั ฑ์ วัสดุ
เหล่านั้นจะดูดซับความชื้ นเข้ามาหลังขยายตัว หรื อหากความชื้ นสัมพัทธ์ในอากาศที่ปลายทางมีค่า
ต่ ากว่าความชื้ นสั มพัทธ์ ภายในบรรจุ ภณ
ั ฑ์ วัสดุ ต่าง ๆ ในภาพเขี ยนสี น้ ามันจะคายความชื้ นออก
มาแล้วหดตัว ภาพเขียนสี น้ ามันที่ มีจุดอ่อน อาจจะชารุ ดเสื่ อมสภาพได้ เพราะฉะนั้นการควบคุ ม
อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น ให้ มี ค่ าเหมาะสมและคงที่ ภายในพื้ น ที่ เล็ ก ๆ รอบ ๆ ภาพเขี ยนสี น้ ามัน
ตลอดเวลา )ไม่เฉพาะระหว่างการเคลื่อนย้าย( จะช่วยยืดอายุของภาพเขียนสี น้ ามันได้อย่างมาก
นอกจากนี้ จากการศึกษาเปรี ยบเทียบกราฟที่แสดงระดับอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ใน
เวลากลางวันและกลางคืน พบว่าอุณหภูมิในช่ วงไม่มีแสงแดดมีค่าต่ ากว่าอุณหภูมิในช่ วงกลางวัน
เพราะฉะนั้นการขนส่ งภาพเขียนสี น้ ามันในเวลาเย็นหรื อกลางคืนจะหลีกเลี่ยงการสะสมความร้อน
ภายในบรรจุภณั ฑ์ได้ดีกว่า
วัส ดุ ที่ ใ ช้ไ ด้ผ ลดี ในการช่ วยควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น สั ม พัท ธ์ ภ ายในบรรจุ ภ ัณ ฑ์
สามารถนาไปปรับใช้ในการขนส่ งศิลปวัตถุ และในโบราณวัตถุประเภทอื่นๆ ได้เป็ นอย่างดี รวมทั้ง
ใช้ในการจัดเก็ บ ศิ ล ปวัตถุ และโบราณวัตถุ ในคลัง หรื อในห้องจัดแสดง ซึ่ งจาเป็ นต้อ งควบคุ ม
อุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ ฝุ่ นละออง มลพิษ แสงสว่าง แมลงและรา ฯลฯ เช่ นเดี ยวกัน การ
เลือกใช้วสั ดุในการทาบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสม จะช่วยควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์รอบ ๆ
วัตถุได้ดีกว่าการใช้เครื่ องปรับอากาศ หรื อเครื่ องดูดความชื้ น ที่ไม่สามารถเปิ ดเครื่ องได้ตลอดเวลา
ได้
ทั้งนี้ จากข้อสรุ ป ผลการศึ ก ษาในบทนี้ จะพบว่าเรายังสามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการ
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อได้มากขึ้น โดยการใช้วสั ดุที่มีคุณสมบัติในการ
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ช่วยลดอุณหภูมิภายใน ในการช่วยลดความชื้ นภายใน ในการควบคุมอุณหภูมิภายในให้คงที่ และ/
หรื อในการควบคุมความชื้ นภายในให้คงที่หลายชนิ ดร่ วมกัน ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ออกแบบการทดสอบโดย
การนาผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของวัสดุแต่ละชนิ ดในบทที่ 5 นี้ มาคัดเลือกวัสดุที่
มี คุ ณ สมบัติ ดัง กล่ า วข้า งต้น ในล าดับ ต้น มาผสมผสานและอาจเพิ่ ม จ านวนชั้น ของวัส ดุ และ
ดาเนินการทดสอบด้วยวิธีเดียวกันกับการทดสอบที่ได้ดาเนินการไปแล้วในบทที่ 4
วัสดุ ที่นามาใช้ร่วมกันและดาเนิ นการทดสอบ คือ กรณี ศึกษาที่ 1 ใช้กระดาษไร้ กรด 4 ชั้น
ร่ วมกับผ้าฝ้ าย 3 ชั้น ใช้พลาสติกกันกระแทกที่มีฟองอากาศขนาดเล็ก 1 ชั้น และอลูมิเนี ยมฟอยล์ 1
ชั้น และกรณี ศึกษาที่ 2 ใช้กระดาษไร้กรด 4 ชั้น และพลาติกกันกระแทกที่มีฟองอากาศขนาดเล็ก 4
ชั้น ซึ่ งผลการสอบของกรณี ศึกษาที่ 1 ได้แสดงไว้ในภาพที่ 84 และกรณี ศึกษาที่ 2 ได้แสดงไว้ใน
ภาพที่ 85
ในการทดสอบ ผูว้ ิจยั ได้ท าการบัน ทึ ก ค่ าอุ ณ หภู มิ และความชื้ น สั ม พัท ธ์ ทุ ก ๆ 30 นาที
ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมงในฤดฝน ตั้งแต่เวลา 22.30 น. วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 22.00 น. วันที่
26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่าอุณหภูมิภายในหี บห่อ )กราฟสี เขียว( สู งสุ ด 32 °C ต่าสุ ด 27 °C และ
ความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ )กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 60 % ต่าสุ ด 58 % ค่าอุณหภูมิภายนอกหี บห่ อ
)กราฟสี น้ าเงิ น ( สู งสุ ด 31 °C ต่ าสุ ด 26 °C และความชื้ นสั ม พัท ธ์ ภายนอกหี บ ห่ อ )กราฟสี แดง(
สู งสุ ด 84 % ต่าสุ ด 66 %
กราฟในภาพ ที่ 84 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในหี บห่อมีค่าต่ากว่าอุณหภูมิภายนอก ในเวลา
กลางวันและสู งกว่าอุณหภูมิภายนอกภายในเวลากลางคืนและมีค่าค่อนข้างคงที่ ส่ วนความชื้น
สัมพัทธ์ภายในหี บห่อมีค่าเฉลี่ยคงที่ ในขณะที่ความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกหี บห่อผันผวนอย่างมาก
ค่าความชื้นสัมพัทธ์ภายในหี บห่อ ลดลงเหลือต่ากว่า 60 % ซึ่ งเป็ นค่าที่เหมาะสมสาหรับการจัดเก็บ
ภาพเขียนสี น้ ามัน นอกจากนี้ บรรจุภณั ฑ์ที่ทาการทดลองสามารถกันกระแทกได้ดี ทึบแสง และ
สามารถป้ องกันแมลง ก๊าซและฝุ่ นละอองได้ดี

ถัดมาห่อหุ่มด้วยพลาสติกกันกระแทกที่มีฟองอากาศขนาดเล็ก 1 ชั้น และอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ชั้น ทวางไว้บริ เวณท้ายรถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูฝน

ภาพที่ 84 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหี บห่ อ ที่ทาด้วยกระดาษไร้กรด 4 ชั้น ถัดมาห่อหุ ม้ ด้วยผ้าฝ้ าย 3 ชั้น

161

162
ภาพเขียนสี น้ ามันห่ อหุ ้มด้วยกระดาษไร้กรด 4 ชั้น โฟมพอลีไตรี น 1 ชั้น และพลาสติกกัน
กระแทกที่มีฟองอากาศขนาดเล็ก 4 ชั้น ทาการบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ทุก ๆ 30 นาที
ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมงในฤดูฝน ตั้งแต่เวลา 22.30 น. วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 22.00 น. วันที่
28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พบว่า ค่าอุ ณหภูมิภายในหี บ ห่ อ )กราฟสี เขี ยว( สู งสุ ด 25 °C ต่าสุ ด 24 °C
และความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อ )กราฟสี ม่วง( สู งสุ ด 55 % ต่าสุ ด 53 % ค่าอุณหภูมิภายนอกหี บ
ห่ อ )กราฟสี น้ าเงิน( สู งสุ ด 36 °C ต่าสุ ด 28 °C และความชื้ นสัมพัทธ์ภายนอกหี บห่ อ )กราฟสี แดง(
สู งสุ ด 77 % ต่าสุ ด 63 %
กราฟในภาพ ที่ 85 แสดงให้เห็ นว่าอุณหภูมิภายในหี บห่ อมีค่าต่ากว่าอุณหภูมิภายนอก
อย่างเห็ น ได้ชัด ความแตกต่ า งของอุ ณ หภู มิ ภ ายในและอุ ณ หภู มิ ภ ายนอกมี ค่ า 2 – 10 °C ท าให้
อุณหภูมิภายในหี บห่ อมีค่า 24 – 25 °C และค่อนข้างคงที่ ส่ วนความชื้ นสัมพัทธ์ภายในหี บห่ อมีค่า
ค่อนข้างคงที่ ในขณะที่ ค วามชื้ นสั มพัท ธ์ ภายนอกหี บ ห่ อผันผวนอย่างมาก ค่าความชื้ นสั ม พัท ธ์
ภายในหี บ ห่ อ มี ค่ าไม่ เกิ น 55 % และผันผวนเล็ก น้อย ประมาณ 1 – 2 % เหมาะสม ส าหรับ การ
จัดเก็บภาพเขียนสี น้ ามัน สามารถกันกระแทกได้ดี ทึบแสง และสามารถป้ องกันฝุ่ นละอองได้
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ภาพที่ 81

แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกหี บห่อ ที่ทาด้วยกระดาษไร้กรด 4 ชั้น
ถัดมาห่อหุม้ ด้วยโฟมพอลิไตรี น 1 ชั้น และพลาสติกกันกระแทกที่มีฟองอากาศขนาดเล็ก 4 ชั้น ที่วางไว้บริ เวณท้าย
รถกระบะที่ไม่มีหลังคา ในฤดูฝน

164
ทั้งนี้ การทดสอบของทั้งสองกรณี ศึกษาเป็ นเพียงการทดสอบนาร่ อง เพื่อทดลองว่าการใช้
วัสดุที่มีคุณสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในหี บห่อ ซึ่ งแต่ละวัสดุอาจมีคุณสมบัติ
ในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในที่ไม่ครบถ้วน แต่เมื่อนามาใช้ร่วมกันแล้ว สามารถเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในหี บห่อ/บรรจุภณ
ั ฑ์ได้มากขึ้นหรื อไม่ แต่
ข้อมูลที่ได้อาจต้องได้รับการทดสอบและศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปที่เชื่อถือได้และสามารถ
ให้นกั อนุ รักษ์สามารถนาข้อสรุ ปไปใช้ในการเลือกวัสดุมาเป็ นหี บห่ อ/บรรจุภณั ฑ์ในการขนส่ ง
ภาพสี น้ ามันหรื องานศิลปกรรมอื่นๆ ต่อไป
สุ ด ท้ า ยนี้ ผู ้วิ จ ัย หวัง ว่ า ผลการวิ จ ัย นี้ จะถู ก น าไปใช้ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านจริ ง และมี ก าร
ศึกษาวิจยั เพิม่ เติม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลายและมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นต่อไป
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