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This research was aimed to propose a mathematical model to predict the performance 
of a portable batch-type dehumidifier using silica gel as the desiccant. A small artifact storage room 
in a museum was chosen as a case study to test the proposed calculation procedure. 

Pseudo steady state concept and heat and mass transfer between the moist air and 
the desiccant were used to evaluate the properties of the air and the desiccant. The main idea was 
that the dehumidified air coming out of the dehumidifier at each time step would mix with the room 
air and the air at the new condition would be recirculated back into the dehumidifier at the next time 
step. Then, the calculation steps were repeated. 

Equations to evaluate basic properties of air and desiccant were used together with 
numerical techniques to simplify the calculations. However, since there were many calculation steps 
involved and iterations were required, a spreadsheet program was used to reduce time. 

The proposed calculation procedure was applied to a case of a sample 4 x 4 x 3 m3 
artifact storage room in a museum where the temperature was controlled at 25oC. The relative 
humidity in the room was assumed to be controlled (on-off scheme) within the range of 50±5%RH 
(0.0099±0.0010 kgw/kgda) as required for a museum. Three parameters were varied to see the 
effects on the performance comprising the mass (35, 40 and 45 kg), the bed thickness (0.3, 0.5 and 
0.7 m) and the air velocity through the bed (0.2, 0.3 and 0.4 m/s). In the calculation, the desiccant 
bed was divided into several layers with an equal thickness of 0.1. The results showed that to be 
able to control the moisture level inside the room within the desired range, the following operating 
conditions shall be met: mass of silica gel of 40-45 kg, thickness of packed bed of 0.3-0.7 m, and air 
velocity of 0.3-0.4 m/s. The results from the proposed calculation procedure were found to agree 
well with literature. 
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บทที ่1 
บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจัยหน่ึงในการอนุรักษงานศิลปะสําหรับพิพิธภัณฑ คือ การควบคุมความชื้นภายใน
สถานที่จัดเก็บ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงความชื้นทําใหเกิดปญหาที่ยุงยากและซับซอนมากขึ้นในการ
อนุรักษงานศิลปะ โดยที่สาเหตุสวนใหญมาจากระบบปรับอากาศ [1] ซ่ึงดานหนึ่งเปนการปรับอากาศ
เพ่ือการอนุรักษงานศิลปะ และอีกดานหน่ึงเพ่ือความสบายของมนุษย [2, 3] 

พิพิธภัณฑ ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง 
“สถานท่ีเก็บรวบรวมและแสดงส่ิงตาง ๆ ที่มีความสําคัญดานวัฒนธรรมหรือดานวิทยาศาสตรโดยมี
ความมุงหมายเพื่อใหเปนประโยชนตอการศึกษา และกอใหเกิดความเพลิดเพลินใจ” วัสดุที่ถูกจัดเก็บ
มีหลายประเภท เชน เสนใย โปรตีนจากสัตวและแมลง พลาสติก โลหะ อัลลอยด หิน เซรามิค 
เคร่ืองปนดินเผา และแกว เปนตน [4] 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอสภาวะแวดลอมในพิพิธภัณฑ คือ แสง มลภาวะอากาศ อุณหภูมิ 
และความชื้นสัมพัทธ [5] เน่ืองจากในแสงมีพลังงานและความรอนเปนตัวเรงกระบวนการเนาเปอยจึง
ทําใหการเสื่อมสภาพเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และความสวางจากแสงยังทําใหวัสดุเปลี่ยนสีหรือซีดจางลง 
สําหรับการระบายอากาศทีเ่พียงพอตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1 [6] เพ่ือควบคุมมลภาวะทางอากาศ
ทําใหคุณภาพอากาศมีความเหมาะสมในการจัดเก็บ และความปลอดภัยของมนุษย ซึ่งกาชท่ีตองการ
ควบคุมใหมีปริมาณเหมาะสมในพื้นท่ีจัดเก็บ เชน กาชคารบอนไดออกไซด กาชซัลเฟอรไดออกไซด 
กาชไนโตรเจนออกไซด และฝุน เปนตน สวนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิก็สามารถทําใหวัสดุเส่ือมสภาพ
ได เชน เม่ืออุณหภูมิต่ํา วัสดุบางชนิดจะเปราะหรือแตกงาย แตเม่ืออุณหภูมิสูงขึ้น อาจทําให
กระบวนการเคมีเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วในเนื้อวัสดุ  

การเปลี่ยนแปลงความชื้นในอากาศมีอิทธิพลตอการการเสื่อมสภาพจากการเปลี่ยนขนาด 
รูปราง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และการเปลี่ยนแปลงดานชีวภาพ [5] เม่ือความชื้นในอากาศ
เพ่ิมขึ้นหรือลดลง วัสดุจะเปลี่ยนแปลงรูปรางโดยการขยายหรือหดตัว ทําใหเกิดรอยแยกในเนื้อวัสดุ
หรือการแตกออกจากกันของวัสดุสองชิ้น บางกรณี เมื่อวัสดุสูญเสียความชื้นจะทําใหวัสดุนั้นเปราะ
และแตกหรือการฉีกขาดงายขึ้น ความชื้นในอากาศยังชวยเรงปฏิกิริยาการเกิดออกไซดที่ผิวของโลหะ 
ทําใหโลหะเกิดการสึกกรอนที่ผิวไดงาย นอกจากนั้นแลวเชื้อรายังเจริญเติบโตไดดีเม่ือความชื้นสัมพัทธ
มากกวา 70%RH โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง และอากาศน่ิงจะทําใหการเจริญเติบโตของเชื้อ
ราดียิ่งขึ้น  
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ศิลปวัตถุเกิดจากสวนประกอบจากวัสดุหลายชนิด ซ่ึงวัสดุแตละชนิดตอบสนองตอ
ความชื้นในอากาศที่แตกตางกัน วัสดุที่ขยายตัวมากกวาวัสดุชนิดอื่นท่ีความชื้นเดียวกันจะเกิดการแยก
ออกของวัสดุขางเคียง และทําใหเกิดรอยแตกในวัตถุขึ้น หรือแมกระทั่งในวัตถุที่ประกอบดวยวัสดชุนิด
เดียวกันก็สามารถเกิดการแยกตัวไดจากความแตกตางของการขยายตัวดานทิศทาง และความเร็วของ
การขยายตัวที่แตกตางกันในแตละบริเวณ  

ความชื้นสัมพัทธในพ้ืนที่จัดเก็บควรมีคาคงที่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยตลอดทั้งป 
รูปท่ี 1 แสดงคาการเปลี่ยนแปลงความชื้นสัมพัทธและอุณหภูมิอยางชาๆ ตลอดทั้งปที่สัมพันธกับ
ขอกําหนดในการอนุรักษและการจัดเก็บศิลปวัตถุ ซ่ึงสามารถนําไปใชไดกับทุกภูมิอากาศที่มีคา
ความชื้นสัมพัทธและอุณหภูมิสูงกวาหรือต่ํากวารูปที่แสดง การนํารูปที่ 1ไปใชงานในแตละสภาพ
อากาศก็โดยเลื่อนเสนกราฟขึ้นเมื่อใชในภูมิภาคท่ีมีคาสูง และเลื่อนเสนกราฟลงเม่ือใชในภูมิภาคท่ีมีคา
ต่ํา ตามท่ีแสดงดวยเสนประ 

 

 

รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธอยางชา ๆ ตลอดปสําหรับการอนุรักษ
ศิลปวัตถุ ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนขื้นหรือลงตามสภาพภูมิอากาศ [7] 

 
จากขอมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนใกลเสนศูนยสูตร จึงมี

อากาศรอนชื้นปกคลุมเกือบตลอดทั้งป เวนแตบริเวณที่อยูลึกเขาไปในแผนดิน ตั้งแตภาคกลางขึ้นไป
ความชื้นสัมพัทธจะลดลงชัดเจนในชวงฤดูหนาวและฤดูรอน โดยเฉพาะฤดูรอนจะเปนชวงที่ความชื้น
สัมพัทธลดลงต่ําทีสุ่ดในรอบป ซึ่งในบริเวณดังกลาวมีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดปอยูที่ 72-74%RH 
และจะลดลงเหลือ 62-69%RH ในชวงฤดูรอน จากตารางที่ 1 บริเวณใกลชายทะเล คือ ภาค
ตะวันออกและภาคใตที่สองฝงจะมีคาความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดทั้งปอยูระหวาง 76-80%RH [8] 

การอนุรักษงานศิลปะที่มีความไวตอการเปล่ียนแปลงความชื้นภายในหอง ควรใชระบบ
การดูดความชื้นรวมกับการทําความเย็น ถึงแมวาจะมีคาใชจายสูงในการลงทุน เวลาในการคืนทุนชา
ลง แตมีประสิทธิภาพในการอนุรักษสูงขึ้น สําหรับการจัดเก็บงานศิลปะที่ไมมีผลกระทบกับความชื้น 
สามารถใชระบบปรับอากาศแบบท่ัวไปรวมกับการควบคุมการระบายอากาศ เนื่องจากมีระยะเวลาใน
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การคืนทุนเร็ว สวนระบบแลกเปลี่ยนความรอนท่ีนําอากาศระบายมาทําความเย็นใหกับอากาศดานเขา
เพ่ือลดการใชพลังงาน มีระยะเวลาคืนทุนอยูระหวาง 2 ระบบขางตน [2] 

ตารางที่ 1 สถิติความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย (%) ของประเทศไทยในชวงฤดูกาลตางๆ [8] 
ภาค ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน เฉล่ียตลอดป 

เหนือ 73 62 81 74 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 69 65 80 72 
กลาง 71 69 79 73 
ตะวันออก 71 74 81 76 
ใตฝงตะวันออก 81 77 78 79 
ใตฝงตะวันตก 77 76 84 80 
 

เพ่ือใหการออกแบบระบบปรับอากาศเหมาะสมกับการจัดเก็บศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ 
รวมท้ังเม่ือพิจารณาปจจัยดานการใชพลังงานควบคูในการออกแบบเพื่อใหการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงควรใชระบบปรับอากาศแบบที่ลดความชื้นกอนการทําความเย็น จะทําใหการใช
พลังงานมีประสิทธิภาพมากกวาการใชเคร่ืองปรับอากาศแบบทั่วไป ซ่ึงสามารถลดการใชพลังงานจาก
เคร่ืองปรับอากาศไดถึงรอยละ 25 [9] 

ศิลปวัตถุที่เก็บรักษาและแสดงแตละชนิดมีความตองการความชื้นสัมพัทธที่แตกตางกัน
ดังทีก่ลาวขางตน ถึงแมวาจะเปนวัสดุชนิดเดียวกัน แตมีขนาดหรือรูปรางหรือสวนประกอบท่ีตางกันก็
จะมีความตองการระดับความชื้นสัมพัทธที่แตกตางกันดวย และจะเกิดความเสียหายเม่ือความชื้น
สัมพัทธไมเหมาะสม ดังน้ันในการจัดเก็บหรือแสดงศิลปวัตถุที่มีความตองการความชื้นสัมพัทธของ
สภาวะแวดลอมเฉพาะ ระบบดูดความชื้นขนาดใหญแบบรวมศูนยไมสามารถตอบสนองความตองการ
ดังกลาวได ระบบดูดความชื้นขนาดเล็กจึงเหมาะสมสําหรับการใชงาน ในพ้ืนที่เฉพาะ ขอจํากัดของ
สภาวะอากาศแตละพื้นที่จึงมีนัยสําคัญในการติดตั้งระบบควบคุมความชื้น รวมถึงสวนประกอบของ
ระบบควรมีจํานวนนอยชิ้นเพ่ือสะดวกในการเคลื่อนยายและติดตั้ง 

ระบบดูดความชื้นขนาดเล็กสวนใหญที่มีจําหนายในประเทศเปนแบบอัดไอ บริษัทผูจัด
จําหนาย เชน บริษัท สด เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด บริษัท แซททิสไฟ ออล จํากัด บริษัท โฟลดิ้ง เกท จํากัด 
และบริษัท วีรสุ จํากัด เปนตน การควบคุมความชื้นแบบอัดไอทําใหสิ้นเปลืองพลังงาน และมี
สวนประกอบของระบบมากกวาเคร่ืองปรับอากาศแบบใชงานทั่วไปจึงตองการการบํารุงรักษาท่ีมาก
ขึ้น ประสิทธิภาพการใชพลังงานต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับระบบดูดความชื้นดวยสารดูดความชื้น และ
อุปกรณสําหรับเก็บนํ้าท่ีเกิดจากการควบแนนภายในอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดความเสียหายเม่ือเกิด
กระเซ็น ร่ัวซึม และเพ่ิมความชื้นภายในพ้ืนท่ีเมื่อขาดการดูแลรักษา ดังน้ันระบบดูดความชื้นขนาดเล็ก
ที่สามารถติดตั้งในพ้ืนที่จํากัดและเคล่ือนยายไดจึงมีความเหมาะสมในการใชงานสําหรับพ้ืนที่เฉพาะ
ดังกลาว 

เม่ือแบงระบบดูดความชื้นตามประเภทของสารดูดความชื้นจะแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
ระบบดูดความชื้นแบบใชสารดูดความชื้นชนิดแข็ง และระบบดูดความชื้นแบบใชสารดูดความชื้นชนิด
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เหลว สําหรับระบบดูดความชื้นขนาดเล็ก การใชสารดูดความชื้นชนิดแข็งสามารถปองกันความ
เสียหายของศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑได เหมาะสมมากกวาการใชสารดูดความชื้นชนิดเหลวที่ มี
สวนประกอบมาก และของเหลวที่ใชอาจเปนอันตรายตอศิลปวัตถุถาการดูแลรักษาระบบไมดีพอ 
โดยสารดูดความชื้นชนิดแข็งสามารถหางายและราคาถูก เชน ซิลิกาเจล ซ่ึงมีใชและจําหนายโดยทั่วไป
สําหรับอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ในประเทศ 

วัสดุสําหรับดูดซับความชื้นชนิดแข็งที่รูจักกันอยางแพรหลาย ไดแก ซิลิกาเจล (Silica 
gel) แอคติเวทเตด อลูมินา (Activated alumina) โมเลกูลารซีฟ (Molecular sieve) และอลูมินา 
เจล (Alumina gel) เปนตน  

ซิลิกาเจล แอคติเวทเตด อลูมินา และโมเลกูลารซีฟ มีความจุในการดูดซับความชื้นสูง
กวาอลูมินา เจล เม่ือพิจารณาถึงอุณหภูมิในการกําจัดความชื้นจะพบวา โมเลกูลารซีฟตองใชอุณหภูมิ
สูงในการกําจัดความชื้น ในขณะที่ซิลิกาเจลและแอคติเวทเตด อลูมินาใชอุณหภูมิในการกําจัด
ความชื้นต่ํากวา ซ่ึงทําใหสามารถใชพลังงานจากแสงอาทิตยในการกําจัดความชื้นไดโดยไมตองการ
อุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงในการเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย ในการคนควาการลดความชื้นของซิลิ
กาเจล และแอคติเวทเตด อลูมินา พรอมกัน พบวา ซิลิกาเจลดูดซับความชื้นไดมากกวาการดูดซับ
ความชื้นของแอทตเวทเตด อลูมินาอยู 30% ของนํ้าหนักแหง [10] 

ระบบดูดความชื้นของสารดูดความชื้นชนิดแข็งแบบพ้ืนฐานมี 2 ระบบคือ ระบบดูด
ความชื้นแบบเปนชวง (Batch type) และระบบดูดความชื้นแบบตอเน่ือง (Continuous type) หรือ
ระบบดูดความชื้นแบบใชวงลอสารดูดความชื้น (Desiccant wheel type) 

ระบบดูดความชื้นแบบเปนชวงเปนระบบที่มีรูปรางอยางงาย โดยใสสารดูดความชื้นไวใน
ภาชนะรูพรุนและใหอากาศไหลผานไดเพ่ือสัมผัสกับสารดูดความชื้น เม่ือสารดูดความชื้นอิ่มตัวตอง
นําไปกําจัดความชื้นออก (Regeneration process) กอนนํากลับมาใชอีกคร้ัง 

ระบบดูดความชื้นแบบตอเนื่องมีลักษณะเปนทรงกระบอกบาง บรรจุกอนสารดูด
ความชื้นใหหมุนรอบจุดศูนยกลางเหมือนวงลอหมุนรอบแกน แบงพ้ืนที่ออกเปน 2 สวน โดยสวนแรก
ใหอากาศชื้นไหลผานจึงเปนสวนของการดูดความชื้น และสวนที่สองใหอากาศแหงและมีอุณหภูมิสูง
ไหลผานทําหนาท่ีกําจัดความชื้นจากสวนแรกออก เมื่อวงลอหมุนอยางตอเน่ือง จึงเกิดวัฏจักรการดูด
ซับและการกําจัดความชื้นตลอดเวลาเม่ือระบบทํางาน 

ระบบดูดความชื้นแบบตอเนื่องจําเปนตองระบายอากาศชื้นออกภายนอกพ้ืนที่จึงไม
เหมาะสมสําหรับติดตั้งในหองปดที่ ไม มีระบบระบายอากาศชื้นออกภายนอกหอง รวมทั้ง มี
สวนประกอบมาก จึงไมสะดวกในการเคลื่อนยาย ดังน้ันระบบดูดความชื้นแบบเปนชวงสําหรับหองปด
ขนาดเล็กจึงเปนทางเลือกที่มีความเหมาะสมมากกวาระบบดูดความชื้นแบบตอเน่ือง 

จากที่กลาวมาในขางตน การควบคุมความชื้นเปนเร่ืองสําคัญในการเก็บรักษาศิลปวัตถุใน
พิพิธภัณฑ ดังน้ันการหาแนวทางในการออกแบบเคร่ืองดูดความชื้นขนาดเล็กที่ใชสารดูดความชื้นชนิด
แข็ง เชน ซิลิกาเจล และสามารถเคล่ือนที่ได เพื่อนํามาใชงานในหองเก็บรักษาศิลปวัตถุที่มีพ้ืนท่ีขนาด
เล็ก ทําใหลดการเสื่อมสภาพของศิลปวัตถุและปลอดภัยจากการใชงาน เน่ืองจากมีสวนประกอบของ
ระบบนอย ไมมีสวนเก็บน้ําในระบบซึ่งเปนการปองกันการเพิ่มความชื้น ลดการใชพลังงาน และลด
การนําเขาอุปกรณจากตางประเทศ อีกทั้ งอาจสามารถนําไปใชในเชิงพาณิชยเ พ่ืองานดาน
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อุตสาหกรรมชนิดอ่ืนๆ ไดในอนาคต ซึ่งงานวิจัยที่เผยแพรทางวารสารวิชาการสวนใหญ ไดนําเสนอ
ผลการวิจัยของสารดูดความชื้นชนิดแข็งโดยมุงเนนที่การเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติของสารดูด
ความชื้นและอากาศดานออกจากสารดูดความชื้นเปนหลัก โดยการควบคุมคุณสมบัติอากาศดานเขา
ใหคงที่ ทําใหยังไมมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการคํานวณเคร่ืองดูดความชื้นแบบเปนชวงขนาดเล็กนํามาใช
งาน 

ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงนําเสนอแนวทางในการคํานวณสําหรับออกแบบเคร่ืองดูดความชื้น
ขนาดเล็กท่ีสามารถเคลื่อนยายได ใชสารดูดความชื้นแบบแข็งชนิดซิลิกาเจลเพ่ือหาน้ําหนักซิลิกาเจล
และปจจัยสําคัญดานอื่นๆ ในการควบคุมความชื้นจําเพาะภายในหองใหเหมาะสมกับการใชงานจริง
เมื่อความชื้นจําเพาะในหองเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพ่ือเสนอขั้นตอนการคํานวณดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพ่ือทํานายความสามารถ
ในการดูดความชื้นภายในพ้ืนที่ปรับอากาศของหองจัดเก็บศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑของ
ระบบดูดความชื้นแบบเปนชวงชนิดเคลื่อนที่ได โดยใชสารซิลิกาเจลเปนสารดูดความชื้น 

2. เพ่ือหาขนาดเคร่ืองดูดความชื้นและปริมาณที่เหมาะสมของสารดูดความชื้นซิลิกาเจล
สําหรับดูดความชื้น ในพื้นท่ีปรับอากาศสําหรับเก็บศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑในประเทศไทย 

3. เพ่ือรวบรวมความรูพ้ืนฐานในการคํานวณเคร่ืองดูดความชื้นแบบเปนชวงชนิดเคล่ือนทีไ่ด 
สําหรับผูวิจัยในอนาคต 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

1. เคร่ืองดูดความชื้นแบบเคลื่อนที่ชนิดดูดความชื้นเปนชวง ที่ใชสารดูดความชื้นชนิดซิลิ
กาเจลสามารถใชควบคุมความชื้นในพิพิธภัณฑได 

2. ศึกษาการคํานวณระบบดูดความชื้นดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ใชสารดูดความชื้น
แบบแข็งชนิดซิลิกาเจลเพ่ือใชในการออกแบบเคร่ืองดูดความชื้นขนาดเล็กแบบดูด
ความชื้นเปนชวง 

3. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดูดความชื้นของระบบดูดความชื้น 3 ตัว ไดแก นํ้าหนักซิลิกา
เจล ความหนากอนซิลิกาเจล และความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจล 

4. จําลองหองจัดเก็บศิลปวัตถุตัวอยางเพ่ือคํานวณหาความสามารถในการดูดความชื้น
ภายในหองที่อุณหภูมิหอง 25ºC ความชื้นสัมพัทธ 50±5%RH (0.0099±0.0010 kg 

water /kg dry air) และปจจัยที่เหมาะสมในการออกแบบเคร่ืองดูดความชื้นแบบเปนชวง 
ขนาดเล็กสามารถเคลื่อนยายไดตามแนวทางออกแบบที่ไดนําเสนอ 

5. เคร่ืองดูดความชื้นแบบเคลื่อนที่ติดตั้งภายในหองปรับอากาศโดยไมติดตั้งเปนสวนหนึ่ง
สวนใดของระบบปรับอากาศแบบอัดไอ 
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6. เม่ือสารดูดความชื้นสมดุลกับความชื้นในอากาศแลวจะตองนําสารดูดความชื้นไปทําการ
ลดความชื้นภายนอกหอง 

7. อุณหภูมิภายในหองคงที่ 

8. อุณหภูมิและความชื้นอากาศภายนอกหองคงที่ 

1.4 ขั้นตอนของการวิจัย 

1. ศึกษาคาความชื้นสัมพัทธที่เหมาะสมสําหรับเก็บรักษาศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑของ 
UNESCO [1, 7] และ ASHRAE [11] 

2. ศึกษา และสรุปงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับสารดูดความชื้นชนิดแข็งสําหรับใชในการคํานวณ
เพ่ือออกแบบเคร่ืองดูดความชื้น 

3. กําหนดแนวทางการคํานวณเพ่ือใชออกแบบเคร่ืองดูดความชื้นแบบเปนชวง  

4. กําหนดกรณีศึกษาของสภาวะอากาศภายในหองเพ่ือใชในการออกแบบเคร่ืองดูด
ความชื้นแบบเปนชวง 

5. สรุปผล และวิเคราะหผลในรูปทฤษฎี เพ่ือหาความสามารถในการดูดความชื้นของ
เคร่ืองดูดความชื้นที่เหมาะสม และตัวแปรท่ีมีอิทธิพลในการออกแบบ 
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บทที ่2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

2.1 ความชื้นสัมพัทธที่เหมาะสมสําหรับเก็บรักษาศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑของ UNESCO [1] 

ระบบปรับอากาศสําหรับพิพิธภัณฑประกอบดวยอุปกรณสําหรับควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้น รวมถึงการระบายอากาศและการเติมอากาศเขาภายในหอง เพ่ือกําจัดมลพิษที่เกิดขึ้นภายใน 
เชน ฝุน สารเคมี และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก การปรับเพ่ิมอุณหภูมิในฤดูรอนเพ่ือลดการใชพลังงานใน
ปจจุบัน เปนการทําใหเกิดสภาวะท่ีไมเหมาะสมในการเก็บรักษาศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ เน่ืองจากทําให
รอบของการตัดตอของระบบปรับอากาศในชวงกลางวันและกลางคืนไมเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลง
ของอุณหภูมิและความชื้นที่เกิดขึ้น ปญหาที่เกิดจากการเพ่ิมอุณหภูมิอยางรวดเร็วทําใหอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาทางเคมีเพ่ิมขึ้น เชน อุณหภูมิเพ่ิมขึ้น 10ºC ทําใหปฏิกิริยาเคมีเพ่ิมขึ้น 2 เทา ซ่ึงทําให
เกิดการชํารุดและเสื่อมคุณภาพของวัสดุจากปฎิกิริยาเคมีสูงขึ้น และยังทําใหปญหาที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงความชื้นสัมพัทธในพ้ืนที่จัดเก็บมีมากมายและซับซอนตามมาดวย ซ่ึงระบบปรับอากาศมี
ความสําคัญอยางมากในการรักษาอุณหภูมิและความชื้นภายในหองใหคงที่หรือทําใหเพ่ิมขึ้นอยางชาๆ 
ในแตละฤดูกาล 

ศิลปวัตถุประกอบดวยวัสดุชนิดเดียวกันทั้งชิ้นหรือบางสวน การเก็บรักษาในที่ความชื้น
สัมพัทธสูงหรือต่ําเกินไปมีผลตอการทําลายศิลปวัตถุทั้งนั้น การเปล่ียนแปลงขนาดของวัสดุหรือรูปราง
จากความชื้นสัมพัทธ ทําใหศิลปวัตถุเกิดรอยแตก ปริ หรือแยก ออกจากกัน นอกจากน้ันยังพบวาที่
ความชื้นสัมพัทธสูงๆ จะทําใหเชื้อราเจริญเติบโตไดดีและเกิดการกัดกรอนที่ผิวโลหะงายขึ้นอีกดวย 
สวนที่ความชื้นสัมพัทธต่ําเกินไปก็ทําใหเกิดประจุไฟฟาสะสมท่ีผิวของวัสดุจึงดึงดูดฝุนใหเกาะไดงาย 
และเกิดการทําลายวัสดุจากการกัดกรอน 

เปนเร่ืองยากสําหรับการเลือกคาความชื้นสัมพัทธใหเหมาะสมกับงานศิลปวัตถุที่
ประกอบดวยวัสดุหลายชนิด อุณหภูมิและความชื้นที่ใชกันอยางแพรหลายดังตารางที่ 2 สามารถ
เลือกใชเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการกําหนดสภาวะของการจัดเก็บสําหรับผูใชงานในแตละพ้ืนที่ 
โดยใชประสบการณในการจัดเก็บประกอบการตัดสินใจรวมดวย ซ่ึงขีดจํากัดของสภาวะที่ปลอดภัยใน
การเก็บรักษาศิลปวัตถุใหตัดสินใจตามลักษณะโครงสรางและแหลงท่ีมาของศิลปวัตถุน้ัน ตัวอยางเชน 
ศิลปวัตถุที่เปนไมมาจากสภาพพ้ืนทีแ่หงแลง และไมเคยนําออกจากสภาพแวดลอมน้ันมากอน ภายใน
เนื้อไมจะมีความชื้นต่ํากวาเน้ือไมที่มาจากทางตอนเหนือของอเมริกาและยุโรป ดังนั้น การใชความชื้น
ในการเก็บรักษาที่ 50%RH ±5% [11] จึงไมเหมาะสมในการเก็บรักษาวัตถุชิ้นน้ีซ่ึงควรจะใชความชื้น
ที่ 25-30%RH จึงเหมาะสมมากกวา เปนตน 
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การควบคุมสภาวะแวดลอมใหคงที่เปนหัวใจสําคัญในการปองกันและเก็บรักษาศิลปวัตถุ
ในพื้นที่ที่มีฝุนละออง การฟอกอากาศโดยการกรองอากาศเปนสิ่งที่ตองพิจารณาเปนลําดับแรกและ
ตองทําการตรวจสอบบอยคร้ัง เนื่องจากฝุนเปนตัวการในการทําลายศิลปวัตถุอีกปจจัยหน่ึง และผาน
เขามาจากการถายเทอากาศ หรือติดมาจากผูเขาใชพ้ืนที่ บางกรณี ฝุนมาจากผนังคอนกรีตที่อยูใน
สภาพอากาศแบบชายทะเล (Marine air) หรือเกิดจากดินท่ีมาจากผูคนก็เปนได 

สําหรับอัตราการถายเทอากาศ (Air change per hour) ภายในหองเก็บศิลปวัตถุควรมี
อัตราการถายเทอากาศสูงเทากับพ้ืนที่จัดแสดงศิลปวัตถุเพ่ือปองกันศิลปวัตถุและผูปฏิบัติงานในพื้นท่ี
จัดเก็บใหมีความปลอดภัย เชน สารเคมีที่ใชควบคุมเชื้อราและแมลงท่ีผนึกไวในศิลปวัตถุอาจแพร
ออกมาจากภาชนะในการจัดเก็บ ทําใหผูปฏิบัติงานไดรับอันตราย หรือวัสดุบางชนิด เชน ไมอัดท่ีทาสี
หลายชั้นสามารถทําใหเกิดไอพิษออกมาได [1] 

ตารางที่ 2 ระดับวิกฤตของความชื้นสัมพัทธของวัสดุบางชนิด [1] 

วัสดุ 
ชวงความช้ืน (%) หมายเหตุ 
สูง ต่ํา 

โครงกระดูก หรือ ช้ินสวนที่ถูกดอง 60 40 

ความชื้นที่ 50% 
เหมาะสม 

โบราณวัตถุ (สามารถดูดหรือคายความชื้นได) 60 40 
เปลือกไม ผา เคร่ืองจักสาน หนากาก  60 40 
สวนตางๆ ที่มาจากพืช 60 40 
แมลง 60 40 
แลคเกอร 60 50 
ภาพวาดบนผาใบ หรือ ไม 60 45 
ฉากกั้นหอง 60 45 คาตํ่าเปนคาวิกฤต 

2.2 สารดูดความชื้น 

สารดูดความชื้น (Desiccant) เปนสวนหนึ่งของสารดูดซับ (Sorbent) ซ่ึงความหมาย
ของสารดูดซับจะสามารถสกัดและอุมกาชหรือของเหลวชนิดตางๆ ได แตความหมายของสารดูด
ความชื้นมีเฉพาะคุณสมบัติในการสกัดความชื้นและอุมน้ําไวเทาน้ัน วัสดุตางๆ ที่อยูโดยรอบตัวเรา 
เชน กระดาษ ไม หนังสัตว หรือวัสดุสังเคราะห มีคุณสมบัติเหลาน้ีเชนกัน แตกตางท่ีสารดูดความชื้น
ในเชิงการคามีความสามารถในการสกัดความชื้นและอุมนํ้าไดมากกวาซ่ึงอยูระหวาง 10% ถึง 1100% 
ของนํ้าหนักแหง ในการสกัดน้ีแมในสภาวะที่มีความชื้นสัมพัทธต่ําๆ สารดูดความชื้นก็สามารถทํางาน
ได [12] 

การทํางานของสารดูดความชื้นทุกชนิดจะมีลักษณะเหมือนกัน โดยการถายเทความชื้น
จากความแตกตางระหวางความดันไอน้ําที่ผิวของอนุภาคกับอากาศโดยรอบ เม่ือความดันไอบริเวณผิว
ของสารดูดความชื้นต่ํากวาอากาศโดยรอบ สารดูดความชื้นจะสกัดความชื้นจากอากาศอุมเอานํ้าไว
ภายในอนุภาคของตัวมัน และเมื่อความดันไอบริเวณผิวของอนุภาคสูงกวาอากาศสารดูดความชื้นจะ
ปลอยนํ้าท่ีอุมไวออกสูอากาศ ความดันไอที่ผิวของสารดูดความชื้นสามารถทําใหเพ่ิมขึ้นไดโดยการเพ่ิม
อุณหภูมิหรือการเพ่ิมปริมาณความชื้นของสารดูดความชื้นหรือการเพ่ิมทั้งสองปจจัยพรอมกัน 
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รูปที่ 2 วัฏจักรการทํางานของสารดูดความชื้น[12] 
 
รูปที่ 2 แสดงวัฏจักรการทํางานของสารดูดความชื้น จุด 1 เปนจุดเร่ิมตนของสารดูด

ความชื้นแหงรับความชื้นจากอากาศ ปริมาณความชื้นในตัวเพ่ิมขึ้นและความดันไอที่ผิวของสารดูด
ความชื้นจะเพิ่มขึ้นเชนกัน กระบวนการดูดซับความชื้นดําเนินตอไปจนกระทั่งสารดูดความชื้นเขาสู
สภาวะสมดุลกับอากาศที่ จุด 2 ซ่ึงเปนจุดที่สารดูดความชื้นจะไมสกัดความชื้นอีกตอไป (ความชื้นใน
สารดูดความชื้นเทากับความชื้นในอากาศโดยรอบ) ระหวางจุด 1 และ จุด 2 เปนกระบวนการดูดซับ
ความชื้นซ่ึงอุณหภูมิของสารดูดความชื้นและอากาศโดยรอบจะสูงขึ้นเนื่องจากโดยปรกติการดูดซับ
ความชื้นจะทําใหเกิดความรอนสัมผัสขึ้นเทากับความรอนแฝงของไอน้ําที่ถูกดูดจากสารดูดความชื้น
รวมกับการเพ่ิมขึ้นของความรอนจากการดูดซับซ่ึงมีคาอยูระหวาง 5%-25% ของความรอนแฝงของไอ
นํ้า ซ่ึงความรอนที่เกิดขึ้นนี้จะถายเทใหสารดูดความชื้นและสิ่งแวดลอม  [12] การทําใหสารดูด
ความชื้นสามารถสกัดความชื้นไดอีกคร้ังตองทําใหความชื้นในสารดูดความชื้นลดลงโดยการคาย
ความชื้นออกมา กระบวนการใหความรอนเปนวิ ธีที่นิยมใชในการกําจัดความชื้นออกจากสารดูด
ความชื้น เมื่อสารดูดความชื้นไดรับความรอนจากภายนอกจะทําใหความดันที่ผิวของสารดูดความชื้น
เพ่ิมขึ้นและมีคาสูงกวาความดันของไอนํ้าในอากาศ จึงเกิดการถายเทความชื้นออกจากสารดูด
ความชื้นจนกระทั่งสารดูดความชื้นแหงและสมดุลกับความชื้นของอากาศโดยรอบที่จุด 3 ณ จุดนี้สาร
ดูดความชื้นจะมีอุณหภูมิสูงและความดันไอที่ผิวสูง แตความชื้นในสารดูดความชื้นต่ํา การนําสารดูด
ความชื้นกลับมาใชตองทําใหความดันไอที่ผิวของสารดูดความชื้นที่จุด 3 ต่ําลงโดยการใหความเย็น
จากภายนอกทําใหอุณหภูมิของสารดูดความชื้นลดลงจนกระทั่งอยูในสภาวะท่ีจุด 1 (เร่ิมตน) สารดูด
ความชื้นจะพรอมใชงานในการดูดความชื้นของอากาศท่ีสภาวะที่จุด 2 อีกคร้ัง 
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2.3 ชนิดของสารดูดความชื้น 

สารดูดความชื้นมี 2 ชนิด คือ ชนิดที่เปนของแข็ง และชนิดที่เปนของเหลว ซ่ึงสามารถ
อุมนํ้าดวยการดูดซับความชื้น (Adsorption) หรือการดูดซึมความชื้น (Absorption) ตามลําดับ 

การดูดซับความชื้นและการดูดซึมความชื้น คือ กระบวนการของการสกัดความชื้นและ
การอุมนํ้าไว ซ่ึงขึ้นอยูกับขณะดูดความชื้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือไม ในกระบวนการดูดซับ
ความชื้นจะไมมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารดูดความชื้นนอกจากการเพ่ิมนํ้าหนักของสารดูด
ความชื้นจากนํ้าหนักนํ้าท่ีอุมไวเทาน้ัน สวนในกระบวนการดูดซึมความชื้น สารดูดความชื้นจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีระหวางการสกัดความชื้นและอุมนํ้าไว เชน การเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเปน
ของเหลว หรือการเปลี่ยนโครงสรางทางเคมีของสารประกอบ เปนตน 

2.3.1 สารดูดความชื้นชนิดเหลว 

การลดความชื้นดวยสารดูดความชื้นชนิดเหลว เ ร่ิมจากขณะท่ีอากาศสัมผัสกับ
สารละลายของสารดูดความชื้นซ่ึงมีความดันไอต่ํากวาความดันไอของนํ้าในอากาศที่อุณหภูมิเดียวกัน 
อากาศชื้นจะถูกลดความดันไอลงบริเวณอนุภาคสารละลายของสารดูดความชื้นทําใหความชื้นใน
อากาศลดลง ความดันไอของสารละลายสารดูดความชื้นเหลวจะแปรผันโดยตรงกับอุณหภูมิและ
แปรผกผันกับความเขมขนของสารละลาย [12] ซ่ึงอิทธิพลของตัวแปรตนดังที่กลาวขางตนมีผลตอ
ความดันไอของสารดูดความชื้นดังน้ี 

 การเพ่ิมความเขมขนของสารดูดความชื้นในสารละลายจะทําใหความดันไอนํ้าที่ผิว
ของสารละลายของสารดูดความชื้นต่ําลง สามารถดูดซับความชื้นจากอากาศท่ีมี
ความดันไอสูงกวาสารดูดความชื้นไดดีขึ้น 

 การเพ่ิมอุณหภูมิของสารละลายของสารดูดความชื้นจะทําใหความดันไอของ
สารละลายของสารดูดความชื้นสูงขึ้น ความชื้นจะออกจากสารละลายของสารดูด
ความชื้น ดังนั้นสารละลายของสารดูดความชื้นท่ีอุณหภูมิสูงกวาจะทําใหสามารถดูด
ซึมความชื้นในอากาศไดนอยลง 

การนําสารละลายของสารดูดความชื้นชนิดเหลวมาใชงานจะตองควบคุมปจจัยในการ
ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิหรือความเขมขนของสารละลายหรือทั้งสองปจจัยไปพรอมๆ กัน ซึ่งอุณหภูมิของ
สารดูดความชื้นจะควบคุมดวยการใหความรอนหรือความเย็นกับสารละลาย สวนการควบคุมความ
เขมขนของสารละลายของสารดูดความชื้นเพ่ือใหมีความเขมขนเพ่ิมขึ้นหลังจากการดูดซึมความชื้น คือ 
การใหความรอนกับสารละลายในปริมาณที่เพียงพอที่จะระเหยน้ําใหออกจากสารละลายของสารดูด
ความชื้น 

สารดูดความชื้นชนิดเหลวจะมีความจุในการอุมนํ้าไดสูง เม่ือเปรียบเทียบกับสารดูด
ความชื้นชนิดแข็ง [12] เน่ืองจากการอุมนํ้าในแตละโมเลกุลของสารดูดความชื้นจะเพ่ิมขึ้นเม่ืออยูในรูป
ของสารละลายของสารดูดความชื้น เชน แตละโมเลกุลของลิเทียมคลอไรดสามารถอุมนํ้าได 2 โมเลกุล
เมื่ออยูในสภาวะแหง แตเม่ือ 1 โมเลกุลของลิเทียมคลอไรดอุมนํ้าไว 2 โมเลกุลแลว สารลิเทียมคลอ
ไรดจะกลายสภาพเปนสารละลายลิเทียมคลอไรดซ่ึงอยูในสถานะของเหลว และสามารถอุมนํ้าได
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เพ่ิมขึ้น ถาสารละลายของสารดูดความชื้นลิเทียมคลอไรดอยูในสภาวะสมดุลกับอากาศที่ความชื้น
สัมพัทธ 90% จะสามารถสกัดโมเลกุลของน้ําไดประมาณ 26 โมเลกุลตอลิเทียมคลอไรด 1 โมเลกุล 
ซ่ึงเมื่อคิดเปนนํ้าหนักที่สามารถดูดซึมน้ําไดตอนํ้าหนักแหงของลิเทียมคลอไรดจะมีคาประมาณ 
1000% ของนํ้าหนักแหง 

2.3.2 สารดูดความชื้นชนิดแข็ง 

สารดูดซับ คือ วัสดุแข็งที่มีพื้นท่ีผิวภายในเนื้อวัสดุสูงมากเม่ือพิจารณาเทียบกับหนึ่ง
หนวยมวล ตัวอยางเชน สารดูดซับที่มีน้ําหนักเพียง 1 กรัมอาจมีพ้ืนที่ผิวมากถึง 50,000 ตารางฟุต 
โครงสรางของสารดูดซับมีลักษณะเหมือนกับฟองน้ําแข็งๆ ซ่ึงมีพ้ืนผิวท่ีเปนรูพรุนอันเกิดจากทอฝอย
จํานวนมาก เมื่อพิจารณาท่ีภายในทอฝอยเหลานั้นจะพบชองวางระหวางโมเลกุลซ่ึงสามารถดูดซับ
โมเลกุลของนํ้าไวภายในชองวางน้ันดวยความจุคาหนึ่ง นํ้าที่ถูกดูดซับจะควบแนนและบรรจุอยูในทอ
ฝอยเหลาน้ี 

การดูดซับน้ําเร่ิมจากแรงดึงดูดจากสนามไฟฟาที่ผิวของอนุภาคสารดูดความชื้น เม่ือ
โมเลกุลของนํ้าท่ีมีประจุไฟฟาตรงขามถูกดึงดูดไวที่ผิวจะเกิดการควบแนนที่บริเวณน้ี และถูกผลักเขาสู
ภายในอนุภาคสารดูดความชื้นดวยทอฝอยจํานวนมากที่อยูบริเวณผิวหนาของอนุภาคสารดูดความชื้น 
แรงผลักน้ําเขาสูภายในเกิดขึ้นจากความแตกตางระหวางความดันอากาศที่ผิวสารดูดความชื้นกับความ
ดันอากาศของอากาศชื้น ทําใหโมเลกุลของนํ้าจํานวนใหมสามารถเกาะท่ีผิวอนุภาคและควบแนนได
อยางตอเนื่องและกระบวนการสงนํ้าเขาภายในอนุภาคเพ่ือใหสารดูดความชื้นอุมนํ้าไวกด็ําเนินไปอยาง
ตอเน่ืองเชนกันจนกระทั่งความดันที่ผิวของอนุภาคสารดูดความชื้นสมดุลกับความดันอากาศชื้น ดังนั้น
ความสามารถของสารดูดซับความชื้นเกิดจากความแตกตางระหวางความดันไอท่ีผิวของสารดูด
ความชื้นกับอากาศชื้นที่แวดลอมอนุภาค ซึ่งเหมือนกับสารดูดความชื้นชนิดเหลวเชนกัน 

ความจุของสารดูดความชื้นชนิดแข็งจะนอยกวาสารดูดความชื้นชนิดเหลว เชน สารดูด
ความชื้นแบบโมเลกูลารซีฟ (Molecular sieves) สามารถดูดซับความชื้นได 17% ของน้ําหนักแหงท่ี
อากาศมีอุณหภูมิ 70◦F (21◦C) ความชื้นสัมพัทธ 20%RH (0.0031 kg water / kg dry air) ซึ่งแตกตาง
จากลิเทียมคลอไรดซ่ึงสามารถดูดซึมน้ําได 130% ของน้ําหนักแหงที่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ
เดียวกัน [12] 

2.4 คุณสมบัติที่ดีของสารดูดความชื้นแบบแข็ง 

 โมเลกูลารซีฟสามารถท่ีจะดูดซับความชื้นไดอยางตอเน่ืองถึงแมอากาศจะรอนมาก
และสามารถลดความชื้นที่กระแสอากาศรอนได 

 สารดูดความชื้นชนิดแข็งหลายชนิดสามารถผลิตใหขนาดของเสนผานศูนยกลางของ
รูพรุนมีความแมนยําสูง ซึ่งทําใหสามารถกําหนดการดูดซับตามขนาดเสนผาน
ศูนยกลางของโมเลกุลไดจําเพาะมากขึ้น เชน โมเลกุลของนํ้า มีคา 3.2 Ångstrom 
สารดูดซับแบบโมเล กูลารซีฟจะมีขนาดเสนผานศูนยกลางของรูพรุนท่ี 4.0 
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Ångstrom เพ่ือดูดซับนํ้า แตจะไมสามารถดูดซับสารที่มีโมเลกุลใหญกวา เชน ตัวทํา
ละลายอินทรียได  

 การเลือกคุณสมบัติในการดูดซับสามารถนํามาใชประโยชนในการใชงานได เชน สาร
ดูดความชื้นชนิดแข็งที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางของรูพรุนหลายขนาดอยูรวมกัน
สามารถกําจัดนํ้าและสิ่งปนเปอนในอากาศไดพรอมกัน 

ความสามารถในการดูดซับความชื้นจะขึ้นอยูกับพื้นท่ีผิวทั้งหมดของสารดูดซับ ปริมาตร
ของทอฝอย และขนาดเสนผานศูนยกลางของทอฝอย โดยสามารถอธิบายไดดังตอไปน้ี 

 เมื่อใชสารดูดความชื้นในบริเวณทีม่ีความชื้นสัมพัทธของอากาศต่ํา ตองใชสารดูดซับ
ที่มีพ้ืนผิวของอนุภาคสารดูดซับมากๆ เพ่ือเพิ่มพ้ืนที่การถายเทมวลและเพิ่มความจุ
ในการดูดซับใหสูงขึ้น 

 เมื่อใชสารดูดความชื้นในบริเวณที่ความชื้นสัมพัทธของอากาศสูง ตองใชสารดูดซับท่ี
มีทอฝอยจํานวนมากเพ่ือทําใหการควบแนนไดรวดเร็วและมีความจุในการอุมน้ํา
สูงขึ้น 

 วัสดุที่มีทอฝอยขนาดใหญจะมีพ้ืนที่ผิวตอปริมาตรนอยกวาวัสดุที่มีทอฝอยขนาดเล็ก 
แตมีปริมาตรรวมมากกวา จึงดูดซับไดดีทีค่วามชื้นสัมพัทธสูงๆ แตจะดูดซับไดนอยที่
ความชื้นสัมพัทธต่ําๆ 

 สวนวัสดุที่มีทอฝอยขนาดเล็กกวาจะมีพ้ืนที่ผิวมากกวา ทําใหดูดซับไดดีที่ความชื้น
สัมพัทธต่ําๆ แตจะดูดซับไดนอยท่ีความชื้นสัมพัทธสูง 

 สารดูดซับสวนใหญสามารถที่จะผลิตใหมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการใชงานเฉพาะ
ไดเปนอยางดี ดังนั้นการเลือกใชขนาดเสนผานศูนยกลางของอนุภาคที่เหมาะสมจะ
สามารถเลือกโมเลกุลของไอที่ตองการดูดซับได 

2.5 ชนิดของสารดูดความชื้นชนิดแข็ง  

สารดูดความชื้นชนิดแข็งท่ีใชงานอยางแพรหลายและเปนที่รูจักโดยทั่วไปสามารถเกิดขึ้น
ไดเองจากธรรมชาติและสังเคราะหขึ้นเพ่ือใหไดคุณสมบัติที่เหมาะสม เชน 

 ซิลิกาเจล (Silica gels) 
 ซีโอไลท (Zeolites) 
 ซินเทติก ซีโอไลท หรือ โมเลกูลารซีฟ (Synthetic zeolites หรือ Molecular 

sieves) 
 แอคติเวทเตด อลูมินา ( Activated aluminas) 
 คารบอน (Carbon) 
 ซินเทติก โพลิเมอร (Synthetic polymers) 
 คอมโพสิท พาติเคิล (Composite particles) 
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2.5.1 ซิลิกาเจล  

ซิลิกาเจลมีโครงสรางแบบ อามอรฟส โซลิด (Amorphous solid) เกิดจากการควบแนน
ของตัวถูกละลายซิลิเกท (Silicates) จากสารละลายของนํ้าหรือตัวทําละลายอ่ืนๆ ขอไดเปรียบของ
สารดูดซับประเภทน้ี คือ มีราคาถูก และมีโครงสรางอยางงาย สามารถทําเปนทรงกลมขนาดตาม
ตองการตั้งแตเทาผงแปงจนถึงเสนผานศูนยกลางประมาณ 3/16 น้ิว 

2.5.2 ซีโอไลท 

เปนแรอลูมิโนซิลิเกท (Aluminosilicate minerals) เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีลักษณะ
คลายวัสดุสังเคราะห โครงสรางของซีโอไลทเปนแทงผลึกรูปตาขายซึ่งโมเลกุลของตัวถูกดูดซับ เชน ไอ
นํ้า สามารถถูกอุมอยูภายในผลึกของมัน โดยอะตอมของอลูมิโนซิลิเกทเปนตัวกําหนดขนาดของ
โมเลกุลของตัวถูกดูดซับในโครงสรางแบบตาขายน้ี 

2.5.3 ซินเทติก ซีโอไลท (โมเลกูลารซีฟ) 

ซินเทติก ซีโอไลท หรือเรียกวา โมเลกูลารซีฟ คือ แทงผลึกของอลูมิโนซิลิเกทซ่ึงผลิตดวย
กระบวนการทางความรอน และสวนประกอบจากวัสดุอ่ืนๆ ซ่ึงตองควบคุมโครงสรางและคุณสมบัติ
ของผิวของสารดูดซับ ทําใหมีราคาคอนขางสูง โมเลกูลารซีฟมีโครงสรางสม่ําเสมอมากกวาซีโอไลทที่
เกิดจากธรรมชาติ 

2.5.4 แอคติเวทเตด อลูมินา 

แอคติเวทเตด อลูมินา คือ ออกไซดและไฮไดรของอลูมิเนียมซ่ึงผลิตจากกระบวนการทาง
ความรอน คุณสมบัติทางโครงสรางถูกควบคุมดวยกาชในการผลิต การควบคุมอุณหภูมิ และชวงเวลา
ระหวางกระบวนการทางความรอน 

2.5.5 คารบอน 

คารบอนเปนวัสดุที่ถูกใชมากในการดูดซับความชื้นของกาชท่ีนอกเหนือจากไอน้ํา
เพราะวาสามารถดึงดูดโมเลกุลของตัวทําละลายอินทรียที่ไมมีขั้วไดดีเชนเดียวกับสารดูดซับอื่นๆ 
คารบอนมีพ้ืนผิวภายในมากและมีทอฝอยขนาดใหญ ทําใหมีปริมาตรความจุในการดูดซับสูง สามารถ
ดูดซับไอนํ้าท่ีความชื้นสัมพัทธระหวาง 40% ถึง 100% ได 

2.5.6 ซินเทติก โพลิเมอร 

ซินเทติก โพลิเมอรมีศักยภาพในการนํามาใชเปนสารดูดความชื้นไดดี โมเลกุลที่ยาว
เหมือนท่ีพบในกรดโพลีสไตรีนซับโฟนิก โซเดียม ซอลท (Polystyrenesulfonic acid sodium salt, 
PSSASS) ถูกพันเปนเกลียวเหมือนมัดเชือก แตละไอออนของโซเดียมจํานวนมากในโมเลกุลที่ยาวของ
กรดโพลีสไตรีนซับโฟนิก โซเดียม ซอลทมีศักยภาพที่จะใสโมเลกุลของน้ําไวหลายโมเลกุล และชองวาง
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ระหวางแตละเสนสามารถบรรจุน้ําที่ควบแนน ทําใหโพลิเมอรมีความจุเพ่ิมขึ้นมากวาสารดูดความชื้น
อีกหลายชนิด 

2.5.7 วัสดุดูดความชื้นประกอบ (Composite particles) 

นักวิจัยไดคนควากลไกในการถายเทความรอนและการถายเทมวลของกอนสารดูด
ความชื้นของซิลิกาเจลที่ใชเปนสารดูดความชื้น เพ่ือเพิ่มคุณสมบัติการดูดซับความชื้นและทําให
สามารถใชประโยชนจากวัสดุดูดซับความชื้นไดมากขึ้น 

Pesaran and Mills [13] ไดวิจัยทฤษฎีในการถายเทความชื้นของกอนซิลิกาเจล และ
แสดงใหเห็นวาแตละสวนของซิลิกาเจลไมสามารถถายเทความชื้นไดเทากัน โดยเฉพาะบริเวณ
แกนกลางของอนุภาคที่มีความสามารถในการถายเทความชื้นไดต่ํา ทําใหตองใชพลังงานในการกําจัด
ความชื้นมากกวาบริเวณอื่น แนวความคิดนี้จึงนําไปสูการพัฒนาการวิจัยอนุภาคซิลิกาเจลประกอบขึ้น 
ซ่ึงใชสารซิลิกาเจลเคลือบรอบอนุภาคท่ีไมสามารถดูดซับความชื้นไดหรือเรียกวาอนุภาคเฉื่อย (Inert 
particle) ของ Ramzy et al. [14] โดยนําแนวความคิดน้ีมาวิจัยเพ่ือหาการดูดซับความชื้นจาก
อนุภาคสารดูดความชื้นประกอบ (Composite particles) พบวา อัตราการดูดซับ และกําจัดความชื้น
โดยรวมของสารดูดความชื้นดีขึ้นเมื่อใชมวลของซิลิกาเจลเทากัน (น้ําหนักโดยรวมของสารดูดความชื้น
ไมเทากัน) แตกอนสารดูดความชื้นที่มีอนุภาคเฉื่อยประกอบจะมีปริมาตรกอนสารดูดความชื้นมากกวา
กอนสารดูดความชื้นของซิลิกาเจลอยางเดียว 

Rady et al. [15] ไดผสมวัสดุดูดซับความรอน (Macro-encapsulated phase 
change material) กับซิลิกาเจลเพ่ือลดผลกระทบของการถายเทความรอนสูงขณะการดูดซับ
ความชื้นในชวงเร่ิมตน ทําใหอุณหภูมิกอนสารดูดความชื้นลดลงกวาปรกติ สังเกตไดจากอุณหภูมิของ
อากาศขาออกจากกอนสารดูดความชื้นไมสูงขึ้นอยางรวดเร็ว แตจะคอยๆ เพ่ิมสูงขึ้น เปนผลใหซิลิ
กาเจลดูดซับความชื้นไดเพิ่มขึ้น  

2.5.8 การพิจารณาเลือกใชคุณสมบัติของสารดูดความชื้นชนิดแข็ง 

ในการพิจารณาเลือกใชสารดูดความชื้นชนิดแข็ง สามารถเปรียบเทียบความสามารถการ
ดูดซับความชื้นของสารดูดความชื้นแตละชนิดไดจากเสนอุณหภูมิเทากันของสารดูดความชื้น 
(Desiccant isotherms) และคุณสมบัติของอายุการใชงานของสารดูดความชื้นซ่ึงจะขึ้นอยูกับสภาวะ
ในการนําสารดูดความชื้นไปใช 
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2.5.8.1 เสนอุณหภูมิเทากันของสารดูดความชื้น (Desiccant Isotherms) 

 

รูปที่ 3 การดูดซับที่อุณหภูมิเทากันของสารดูดความชื้นชนิดตาง  ๆ[12] 
 

รูปที่ 3 แสดงการดูดซับความชื้นของสารดูดความชื้นแตละชนิดที่อุณหภูมิ 72ºF 
(22.2ºC) พบวา เม่ือเพ่ิมความชื้นสัมพัทธของอากาศ สารดูดความชื้นแตละชนิดจะมีความสามารถใน
การดูดซับความชื้นไดแตกตางกัน ดังน้ันในการเลือกใชสารดูดความชื้นที่เหมาะสมกับการใชงานที่
อุณหภูมิใดๆ สามารถเลือกจากกราฟแสดงเสนอุณหภูมิเทากันได 

2.5.8.2 อายุการใชงานของสารดูดความชื้น [12] 

อายุในการใชงานของสารดูดความชื้นขึ้นอยูกับปริมาณและชนิดของสิ่งปนเปอนใน
กระแสอากาศ สารดูดความชื้นมีอายุการใชงานมากที่สุด 10,000 ถึง 100,000 ชั่วโมงหรือมากกวาน้ี 
ปจจัยที่ทําใหสารดูดความชื้นมีความจุลดลงคือ 

 การเปล่ียนแปลงคุณสมบัติในการดูดซับความชื้นของสารดูดความชื้นจากปฏิกิริยา
เคมีซึ่งเกิดจากสารปนเปอนในกระแสอากาศ ซ่ึงสารดูดความชื้นชนิดเหลวจะไวตอ
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ปฏิกิริยาเคมีมากกวาสารดูดความชื้นชนิดแข็งเม่ือในกระแสอากาศมีสิ่งปนเปอน
ชนิดอื่นที่ไมใชนํ้า 

 การสูญเสีย พ้ืนที่ผิวในการดูดซับซึ่งเ กิดจากการอุดตันหรือ Hydrothermal 
degradation เมื่อใชสารดูดความชื้นปริมาณนอยในการดูดความชื้นจะทําใหเกิด
การอุดตันเร็วกวาการใชสารดูดความชื้นปริมาณมาก และสารดูดความชื้นชนิดแข็ง
แตละชนิดจะมีอัตราการอุดตันที่ไมเทากัน 

การทดลองของ Pesaran [16] ไดนําซิลิกาเจลท่ีอยูในสภาพแวดลอมตางกัน 3 แบบกอน
นํามาทดสอบ คือ ซิลิกาเจลที่ยังไมใชงาน ซิลิกาเจลที่อยูในอากาศปรกติ 15 วันและซิลิกาเจลที่อยูใน
สภาพแวดลอมที่มีฝุนควัน 4 เดือน มาทดสอบ พบวา การดูดซับความชื้นของซิลิกาเจลที่อยูใน
สภาพแวดลอมที่มีฝุนควันจะดูดซับความชื้นไดนอยที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับซิลิกาเจลที่อยูในอากาศ
ปรกติ และซิลิกาเจลใหมจะมีการดูดซับความชื้นไดดีที่สุดเมื่อทดสอบที่ความชื้นสัมพัทธเดียวกัน การ
ทดสอบน้ีไดทําการทดสอบทุกเดือนๆ ละ 1 คร้ังในชวงเวลา 2 ป แตละคร้ังใชเวลา 8 ชั่วโมงตอวัน 

2.6 ประเภทของระบบดูดความชื้น 

ระบบดูดความชื้นสามารถแบงจากประเภทของสารดูดความชื้นไดเปน 2 ประเภท คือ 
ระบบดูดความชื้นของสารดูดความชื้นชนิดแข็ง และระบบดูดความชื้นของสารดูดความชื้นชนิดเหลว 
ซ่ึงในระบบดูดความชื้นชนิดแข็งจะใสสารดูดความชื้นใหอยูในภาชนะหรือขึ้นรูปเปนกอนเพ่ือใหอากาศ
ไหลผาน เม่ือระบบทํางานสารดูดความชื้นประเภทน้ีจะอยูกับที่ หรือเคลื่อนทีไ่ปตามภาชนะที่บรรจุก็
ได แตมักพบวารูปรางของสารดูดความชื้นจะไมเปล่ียนแปลง เนื่องจากการเคลื่อนไหวของอนุภาคอาจ
ทําใหเกิดการสึกกรอน หรือแตกหักของอนุภาค ซึ่งทําใหเกิดการอุดตันของอากาศ หรือการพาผงฝุน
ของสารดูดความชื้นออกภายนอกระบบ [17] สวนสารดูดความชื้นชนิดเหลวจะทําใหสารดูดความชื้น
เปนฝอยกอนที่จะสัมผัสกับอากาศเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่แลกเปลี่ยนความชื้น ทําใหประสิทธิภาพในการดูด
ความชื้นดีขึ้น การทํางานของระบบตองการใหสารดูดความชื้นเคล่ือนไหวเพ่ือใหสารละลายมีเน้ือสาร
ดูดความชื้นสม่ําเสมอและปองกันการจับตัวเปนกอนของสารดูดความชื้นเกิดขึ้นตลอดกระบวนการ 

รูปท่ี 4 และ 5 เปนระบบดูดความชื้นสําหรับอาคารขนาดใหญ โดยรูปที่ 4 เปนระบบดูด
ความชื้นแบบวงลอสารดูดความชื้น [16] และรูปที่ 5 เปนระบบดูดความชื้นแบบใชสารดูดความชื้น
ชนิดเหลว [9] ซ่ึงจะประกอบดวยอุปกรณประกอบในระบบดูดความชื้นจํานวนมากเพ่ือใหรักษา
ความชื้นสัมพัทธของอากาศในอาคารไดอยางตอเน่ืองและการควบคุมความชื้นสัมพัทธไดอยาง
สม่ําเสมอ ระบบดูดความชื้นสวนมากจะมีอุปกรณในการดูดความชื้นและระเหยน้ําภายในระบบ
เดียวกัน ซ่ึงมีเฉพาะระบบดูดความชื้นชนิดแข็งเทาน้ันที่สามารถแยกการระเหยน้ําออกจากระบบดูด
ความชื้นได แตก็จะใชในระบบดูดความชื้นขนาดเล็กเทาน้ัน โดยอุปกรณหลักของระบบทั้งสอง
ประเภทคือ อุปกรณสงอากาศ อุปกรณแลกเปลี่ยนความชื้น เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน และอุปกรณ
สําหรับเคลื่อนท่ีสารดูดความชื้น เปนตน 
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รูปที่ 4 แผนภาพระบบดูดความชื้นชนิดแข็ง [16] 

 

รูปที่ 5 ระบบดูดความชื้นชนิดเหลว [9] 
 
ตารางท่ี 3 แสดงรายชื่อบริษัทผูผลิตระบบดูดความชื้น ซ่ึงเปนตัวอยางรายชื่อของบริษัท

ขนาดใหญในสหรัฐอเมริกา มีความสามารถผลิตระบบควบคุมความชื้นทั้งชนิดแข็งและชนิดเหลวเพ่ือ
ใชในการควบคุมความชื้นในอาคารออกจําหนาย 

ความชื้นสัมพัทธของอากาศท่ีมีผลตอความสบายของผูใชอาคาร เชน สํานักงานหรือทีพ่ัก
อาศัยจะมีคาท่ีแตกตางกันไมมากในแตละพ้ืนท่ีของการปรับอากาศ ดังน้ันการควบคุมความชื้นที่ใช
ระบบดูดความชื้นขนาดใหญจึงมีความเหมาะสมในการใชงานและบํารุงรักษา  
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ตารางที่ 3 บริษัทผูผลิตระบบดูดความชื้น [18] 
ผูผลิต เทคโนโลยี ขนาด 

Airflow Co.  
295 Bailes Lane Frederick, MD 
21701-3136 

Rotary Wheel, Granular bed 25 ถึง 24,000 cfm 

Bry-Air Inc. 
10793 St. Route 37 W. P.O. Box 
269 Sunbury, OH 43074 

Rotating Wheel, Multiple 
Vertical Bed 

16 ถึง 830 lb/hr of moisture 
removal. 
500 ถึง 25,000 cfm 

Fresh Air Solutions  
441 N. 5th St., Suite 102 
Philadelphia, PA 19123-4008 

Two-wheel Desiccant 2,000 ถึง 20,000 cfm 

Kathabar Inc. 
P.O. Box 791 New Brunswick, NJ 
08903 

Liquid Desiccants การดูดความชื้นถึง 10,000 lb/hr  
600 ถึง 84,000 cfm 

Munters Corp.,Cargocaire 
Division 
79 Monroe St. Amesbury, MA 
01913-0640 
 

Honeycomb Wheel การดูดความชื้นถึง 300 lb/hr 

Semco Inc. 
1800 E. Pointe Drive Columbia, 
MO 65201-3508 

Rotating Wheel 2,000 ถึง 40,000 cfm 

 

2.7 การใชระบบปรับอากาศในการลดความชื้น 

ระบบปรับอากาศแบบอัดไอเปนระบบปรับอากาศท่ีใชงานอยางแพรหลายในประเทศ
ไทยซ่ึงมีความชื้นสัมพัทธสูงตลอดทั้งป เม่ือระบบปรับอากาศลดอุณหภูมิลง ภาระความรอนรวมของ
พ้ืนที่ปรับอากาศจะถูกนําออกจากพ้ืนที่จนกระท่ังอุณหภูมิถึงคาที่กําหนด ซ่ึงในภาระความรอนรวม
ประกอบดวยความรอนแฝงและความรอนสัมผัสของอากาศในสัดสวนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

รูปที่ 6 (a) เมื่อตองการลดอุณหภูมิของอากาศที่ 30◦C ความชื้นสัมพัทธ 80%RH 

(0.0216 kg water / kg dry air) ลงจนกระท่ังมีอุณหภูมิที่ 25◦C ดวยการตั้งคาอุณหภูมิที่ตองการที่ 
25◦C ใชระบบปรับอากาศแบบอัดไอเพียงระบบเดียวจะไดความชื้นสัมพัทธ 80%RH (0.0160 kg 

water / kg dry air) เน่ืองจากคอยลเย็นที่ใชในระบบปรับอากาศแบบอัดไอมีความสามารถในการลดภาระ
ความรอนดวยสัดสวนความรอนสัมผัสตอความรอนรวม (Sensible heat ratio) ไมต่ํากวา 0.7 ใน
กรณีที่ตองการควบคุมความชื้นสัมพัทธที่ 50%RH (0.0099 kg water / kg dry air) การตั้งคาอุณหภูมิ
ของระบบตองเปลี่ยนแปลงจาก 25◦C เปน 14◦C เพ่ือทําใหอากาศเย็นลงกวาที่กําหนด ทําใหเกิดการ
กําจัดความรอนแฝงในอากาศมากขึ้น เมื่ออุณหภูมิลดต่ําลงจึงตองนําความรอนถายเทกลับเขาไปใน
อากาศดวยระบบทําความรอนเพ่ือทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นจาก 14◦C เปน 25◦C ตามที่ตองการ  
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รูปท่ี 6 (b) แสดงการพิจารณาภาระความรอนแยกสวนโดยใชอุณหภูมิเร่ิมตนที่ 30◦C 
ความชื้นสัมพัทธ 80%RH (0.0216 kg water / kg dry air) และลดอุณหภูมิลงมาที่ 25◦C และลด
ความชื้นสัมพัทธลงมาที่ 50%RH (0.0099 kg water / kg dry air) ซ่ึงในกระบวนการแรก คือ การลด
ความชื้นในอากาศกอนซึ่งเปนภาระความรอนแฝงของระบบปรับอากาศ สังเกตวาในกระบวนการน้ี
ความชื้นลดลงในขณะที่อุณหภูมิของอากาศเพิ่มขึ้น กระบวนการตอมาเปนกระบวนการทําความเย็น
ซ่ึงเสนกราฟขนานกับแกนของอุณหภูมิกระเปาะแหง แสดงวาความชื้นในอากาศไมเปลี่ยนแปลงตลอด
กระบวนการ ระบบปรับอากาศลดภาระความรอนสัมผัสในอากาศเพียงอยางเดียว  

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบพลังงานของรูปที่ 6 (a) และ รูปที่ 6 (b) พบวา กระบวนการ
ลดอุณหภูมิ (Cooling) และ กระบวนการลดอุณหภูมิต่ํากวาคาที่ตองการ (Overcooling) ในรูปที่ 6 
(a) ใชพลังงานมากกวา กระบวนการลดความชื้น (Dehumidifying) และกระบวนการลดอุณหภูมิใน
รูปที่ 6 (b) ดังน้ันระบบทําความเย็นแบบใชกระบวนการลดความชื้นและกระบวนการลดอุณหภูมิจึง
เหมาะสมกวาในการปรับอากาศในพิพิธภัณฑที่ตองการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ 

 

รูปที่ 6 เปรียบเทียบการใชพลังงานในการควบคุมความเย็นและความชื้นระหวางการลดอุณหภูมิกอน
การเพ่ิมความรอน กับการลดความชื้นกอนการลดอุณหภูมิ [9] 

2.8 ขอไดเปรียบในการใชสารดูดความชื้นรวมกับระบบปรับอากาศ 

ระบบดูดความชื้นในงานวิจัยน้ีเปนระบบดูดความชื้นที่ใชรวมกับระบบปรับอากาศโดย
ติดตั้งระบบดูดความชื้นแยกออกจากระบบปรับอากาศ ไมมีสวนใดของระบบอยูในระบบปรับอากาศ
ทั้งอากาศไหลผานและการควบคุม ดังน้ันระบบดูดความชื้นจะลดความชื้นในหองซึ่งเปนภาระความ
รอนแฝง สวนระบบปรับอากาศจะรับภาระความรอนที่เกิดภายในหองและความรอนจากกระบวนการ
ดูดความชื้นในขณะดูดความชื้นซ่ึงเปนภาระความรอนสัมผัส จึงมีขอไดเปรียบดังน้ี 

 ไมตองปรับปรุงระบบปรับอากาศเดิม เมื่อตองการมีระบบดูดความชื้นรวมดวย 
 ระบบดูดความชื้นขนาดเล็กแบบเคล่ือนท่ีไดสามารถติดตั้งโดยไมตองปรับปรุงหอง

เพ่ือรองรับระบบดูดความชื้นมาก 
 ควบคุมความชื้นภายในพ้ืนที่ปรับอากาศโดยตรง สามารถทํางานไดโดยอิสระขณะ

ปดเคร่ืองปรับอากาศ 
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 ความแมนยําในการควบคุมความสบายหรือการใชงานในพ้ืนที่เฉพาะสามารถทําไดดี
เนื่องจากการติดตั้งแยกออกจากระบบปรับอากาศรวมที่จายลมเย็นหลายพ้ืนที่ 

 การเลือกใชสารดูดความชื้นที่เหมาะสมกับพี้นที่ทําไดงาย โดยไมกระทบกับระบบ
ปรับอากาศ 

2.9 ขอเสียเปรียบในการใชระบบดูดความชื้นเพ่ือลดความชื้นในอากาศ 

 ตองการพ้ืนที่ในการติดตั้งในหองเพ่ิมขึ้นแยกออกจากระบบปรับอากาศ 
 ระบบดูดความชื้นมีคาใชจายเร่ิมตนสูงเน่ืองจากระบบดูดความชื้นมีการผลิตนอยทํา

ใหตนทุนการผลิตสูง 
 ระบบดูดความชื้นมีคาใชจายระหวางการใชงาน เชน การกําจัดความชื้น และการ

ดูแลรักษา 
 แหลงความรอนสําหรับกระบวนการกําจัดน้ําของสารดูดความชื้นเปนปจจัยหลักทํา

ใหเกิดคาใชจายในการใชงานสูง เชน ความรอนจากฮีตเตอรไฟฟา ดังน้ันการใช
พลังงานแสงอาทิตยหรือความรอนทิ้งจากคอนเดนเซอรของระบบปรับอากาศหรือ
การใชพลังงานความรอนจากกาชธรรมชาติที่มีราคาถูกกวาพลังงานความรอนจาก
ไฟฟาเปนเร่ืองท่ีควรนํามาพิจารณา  

 สารดูดความชื้นชนิดเหลวมีโอกาสที่ผสมไปกับกระแสอากาศ (Carryover) มากกวา
สารดูดความชื้นชนิดแข็ง ดังนั้นการปองกันการกัดกรอนทอลมเปนเร่ืองที่ตอง
พิจารณาในการเลือกใช สวนเร่ืองผลกระทบดานสุขภาพยังไมมีผลการวิจัย [9] 

การใชระบบดูดความชื้นชนิดแข็งในหองเก็บศิลปวัตถุมีความเหมาะสมกวาระบบสารดูด
ความชื้นชนิดเหลวเ น่ืองจากเปนระบบที่มีสวนประกอบนอยและไมมีของเหลวหรือน้ํา เปน
สวนประกอบในระบบ ทําใหม่ันใจไดวาจะไมเกิดขอบกพรองที่เปนอันตรายตอการจัดเก็บ 

2.10 ระบบดูดความชื้นของสารดูดความชื้นชนิดแข็ง 

ระบบดูดความชื้นของสารดูดความชื้นชนิดแข็งแบบพ้ืนฐานมี 2 แบบ คือ ระบบดูด
ความชื้นแบบเปนชวง (Batch type) และระบบดูดความชื้นแบบตอเน่ือง (Continuous type) หรือ 
ระบบดูดความชื้นแบบใชวงลอสารดูดความชื้น (Desiccant wheel type) ดังแสดงในรูปที่ 7 [19] 

 

รูปท่ี 7 แผนผังการไหลของอากาศของระบบดูดความชื้น รูปซายมือ : แบบเปนชวงดวยสารดูด
ความชื้นชนิดเดียว รูปขวามือ : แบบวงลอสารดูดความชื้น [19] 
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2.10.1 ระบบดูดความชื้นแบบเปนชวง (Batch type) 

ระบบดูดความชื้นแบบเปนชวงเปนระบบที่มีรูปรางงายๆ โดยใสสารดูดความชื้นไวใน
ภาชนะที่มีรูพรุนรูปกลองสี่เหลี่ยมหรือทรงกระบอกที่มีชองใหอากาศไหลผานภาชนะไดโดยตลอด เมื่อ
อากาศชื้นไหลผานชั้นของสารดูดความชื้น สารดูดความชื้นในระบบจะดูดความชื้นจากอากาศที่ไหล
ผานระบบ จนกระทั่งสารดูดความชื้นเขาสูสภาวะสมดุลกับอากาศชื้น การกําจัดน้ําออกจากสารดูด
ความชื้นสามารถทําได 2 วิธี คือ การสลับอากาศรอนไหลเขาระบบแทนที่อากาศชื้นเพ่ือทําการกําจัด
นํ้าออกจากสารดูดความชื้น หรือการเปลี่ยนสารดูดความชื้นแหงชุดใหมแทนท่ีสารดูดความชื้นท่ีอิ่มตัว
และสมดุลกับอากาศแลว [9] 

2.10.1.1 รูปรางของระบบดูดความชื้นแบบเปนชวง 

มิติของระบบดูดความชื้นสงผลตอประสิทธิภาพการดูดความชื้นของระบบเน่ืองจากการ
ไหลของอากาศชื้นผานสารดูดความชื้นแตละชั้น จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศทั้งความชื้นและ
อุณหภูมิ รูปรางของระบบทําใหการกระจายอากาศผานสารดูดความชื้นแตกตางกัน จึงมีงานทดลอง
เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบรูปรางของระบบที่มีอิทธิพลตอผลของการดูดความชื้น [19-22] 

การทดลองเพ่ือหาความหนาของกอนสารดูดความชื้นและความเร็วของอากาศที่ผานสาร
ดูดความชื้นที่เหมาะสมโดยใชซิลิกาเจลบรรจุในหลอดแกวทดสอบเสนผานศูนยกลางภายใน 5 cm สูง 
1 m มีสารดูดความชื้นบรรจุอยูที่ 80 cm แบงความหนาชั้นละ 10 cmเพ่ือใชสําหรับตรวจวัดคา
คุณสมบัติของอากาศและซิลิกาเจล ไดจํานวนชั้นทั้งหมด 8 ชั้นของ Kabeel [22] พบวา ความเร็ว
ของอากาศผานกอนสารดูดความชื้นมีอิทธิพลตอความหนาของชั้นซิลิกาเจลที่เหมาะสมในแตละ
ชวงเวลาของการดูดซับความชื้นที่ 5, 10 และ 20 นาที ดังรูปที่ 8 ซึ่งในงานวิจัยนี้ใชอากาศดานเขาที่มี
ความชื้นจําเพาะ 0.4 kg water /kg dry air และความชื้นจําเพาะของซิลิกาเจลที่ 0.05 kg water /kg dry 

silica gel สรุปไดวาความหนาที่เหมาะสมของสารดูดความชื้นชนิดซิลิกาเจลจะเพ่ิมขึ้นเมื่อความเร็ว
อากาศผานกอนสารดูดความชื้นดานเขาเพ่ิมขึ้น 

รูปท่ี 8 ความเหมาะสมระหวางความสูงของกอนสารดูดความชื้นกับเวลา [22] 
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Fatouh et al. [21] ไดวิจัยผลของการเพิ่มจํานวนถาดและระยะหางระหวางถาดตอการ
ดูดซับความชื้นของซิลิกาเจล โดยใชถาดเรียงซอนกัน 1 ถึง 3 ชั้น และระยะหางระหวางถาด (ชองวาง
ระหวางถาดบนกับถาดลาง) 7, 14 และ 21 cm โดยใชนํ้าหนักซิลิกาเจลที่บรรจุในถาด คือ 5, 10 
และ 15 kg สภาวะอากาศมีความชื้น 66%RH อุณหภูมิ 28◦C อัตราการไหลโดยมวลของอากาศท่ี 
7.4 kg/min (0.12 kg/s) และ 10.2 kg/min (0.170 kg/s) พบวา เมื่อใชซิลิกาเจลหนักเทากัน 
จํานวนชั้นของถาดที่เพ่ิมขึ้นทําใหอัตราการดูดซับลดลง เน่ืองจากอนุภาคติดกับผิวของถาดมากขึ้นเปน
การลดพื้นที่สัมผัสระหวางอนุภาคสารดูดความชื้นกับอากาศ เมื่อวัดอัตราการดูดซับในชวง 10 นาที
แรก พบวา ถาดชั้นเดียวดูดซับความชื้นไดดีกวาการใชถาดวางซอนกัน 2 และ 3 ชั้น ที่ 8% และ 
84.5% ตามลําดับ เมื่อเพ่ิมระยะหางระหวางถาดและยังคงใชนํ้าหนักในการทดลองแตละคร้ังเทากัน 
พบวา ระยะหางระหวางถาดนอยลงทําใหอัตราการดูดซับความชื้นของซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้น จากการ
ทดลองนี้ พบวา เม่ือใชซิลิกาเจลหนัก 5 kg อัตราการไหลโดยมวลของอากาศท่ี 10.2 kg/min (0.170 
kg/s) ระยะหางระหวางถาด 7 cm ใหคาอัตราการดูดซับความชื้นดีกวาที่ระยะหางระหวางถาดท่ี 14 
และ 21 cmในชวง 10 นาทแีรกเปน 39.7% และ 43% ตามลําดับ 

ในกระบวนการดูดความชื้นจะทําใหเกิดการถายเทความรอนเน่ืองจากการควบแนนของ
ไอน้ําใหกับสิ่งแวดลอม จากน้ันตองลดอุณหภูมิอากาศลงเพื่อใหเหมาะสมในการใชงาน และเม่ือ
ตองการระเหยนํ้าออกจากสารดูดความชื้นก็จําเปนตองใชความรอนเพ่ือระเหยน้ําออกมาจากสารดูด
ความชื้นเพ่ือนําสารดูดความชื้นกลับมาใชใหม ในกระบวนการดูดความชื้นและระเหยน้ําจะเกิดความ
สูญเสียระหวางการพาความรอนของอากาศ ดังน้ันการนําอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนฝงอยูในชั้น
สารดูดความชื้นเพ่ือใหความรอนและความเย็นถายเทเขาสูชั้นของสารดูดความชื้นโดยตรงโดยไมตอง
ใชการพาความรอนจากอากาศ สามารถลดอุณหภูมิในการกําจัดความชื้นใหอยูที่ประมาณ 33◦C และ
อุณหภูมิในการทําความเย็นท่ี 18◦C ซ่ึงจะลดอุณหภูมิในการกําจัดความชื้นลงไดอีกถาใชอุณหภูมิใน
การทําความเย็นลดลง [19] ดังในรูปที่ 9 แสดงระบบดูดความชื้นแบบเปนชวงที่ใชเคร่ืองแลกเปลี่ยน
ความรอนฝงในชั้นของสารดูดความชื้น 

 

 

รูปท่ี 9 แผนผังแสดงการไหลและแผนภาพไซโครเมตริกของระบบดูดความชื้นแบบเปนชวง  ซึ่ง
ประกอบดวยเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนภายใน [19] 
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2.10.1.2 การปรับปรุงคุณสมบัติสารดูดความชื้นสําหรับระบบดูดความชื้นแบบเปนชวง 

ระหวางกระบวนการดูดซับความชื้น สารดูดความชื้นจะปลอยความรอนออกมาทําให
อุณหภูมิโดยรอบสูงขึ้น เม่ือกระแสอากาศนําความรอนไปที่สารดูดความชื้นชั้นถัดไปทําใหอุณหภูมิสาร
ดูดความชื้นในชั้นถัดไปน้ีสูงขึ้นกวาปรกติดวย เหตุการณเชนนี้ทําใหอัตราการดูดความชื้นโดยรวมของ
ระบบต่ําลงจากความรอนสะสม ซ่ึงความรอนที่สะสมน้ีเปนการเพ่ิมความดันบริเวณผิวของอนุภาคสาร
ดูดความชื้นเชนเดียวกับการระเหยนํ้าออกจากสารดูดความชื้น ทําใหน้ําจากอากาศชื้นควบแนนเขาสู
ทอฝอยในอนุภาคสารดูดความชื้นลดลง การเพ่ิมประสิทธิภาพการดูดซับความชื้นของสารดูดความชื้น
โดยการลดความรอนระหวางการดูดความชื้นโดยเฉพาะในชวงแรกซ่ึงมีอัตราการเพ่ิมอุณหภูมิสูงขึ้น
อยางรวดเร็วจะทําใหความสามารถในการดูดซับความชื้นของระบบดูดความชื้นโดยรวมดีขึ้น เชน การ
ผสมวัสดุที่ชวยในการดูดซับความรอนรวมกับสารดูดความชื้นจะทําใหความรอนระหวางการดูดซับ
ความชื้นลดลง การวิจัยของ Rady et al. [15] ไดผสม Encapsulated phase change materials 
หรือ EPCMs รวมกับสารดูดความชื้นชนิดซิลิกาเจล ซึ่ง EPCMs ทําหนาที่เปนแหลงเก็บความรอนที่
เกิดจากการกระบวนการดูดความชื้นของสารดูดความชื้นที่สูงขึ้นในชวงแรก โดยการเปล่ียนสถานะ
ของวัสดุที่อยูภายในผนังหุมของ EPCMs จากสถานะของแข็งเปนของเหลว ซ่ึงผนังนี้มีความแข็งแรง
เพียงพอที่จะไมใหสารที่บรรจุภายในไหลออกมาปนกับสารดูดความชื้น เม่ือผานจากชวงอุณหภูมิสูง
แลววัสดุที่บรรจุภายใน EPCMs จะคายความรอนออกมาเพ่ือเปลี่ยนสถานะวัสดุจากของเหลวเปน
ของแข็งอยางชาๆ  

 

รูปท่ี 10 อุณหภูมิของอากาศดานออกจากกอนสารดูดความชื้นตอเวลาที่มีผลกระทบจากสัดสวน
ปริมาตรของ EPCMs ในกอนสารดูดความชื้น [15] 

 
รูปท่ี 10 แสดงใหเห็นวาการผสม EPCMs ทําใหอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นระหวางกระบวนการ

ดูดความชื้นมีคาคอนขางคงที่และต่ํา การเพ่ิมขึ้นของความชื้นที่ออกจากสารดูดความชื้นจะคอยๆ 
เพ่ิมขึ้นทีละนอยๆ อัตราสวนผสมของ EPCMs กับซิลิกาเจลมีผลตอปจจัยทางดานอุณหภูมิและสงผล
ตอคาประสิทธิผลของระบบดูดความชื้นโดยรวมเมื่อไมคิดคาประสิทธิภาพของระบบดูดความชื้นที่
ลดลงเนื่องจากการลดลงของปริมาณสารดูดความชื้น รูปที่ 11 แสดงใหเห็นวาเม่ือสัดสวนของ EPCMs 
เพ่ิมมากขึ้นความชื้นของอากาศท่ีออกจากสารดูดความชื้นจะมากขึ้นเน่ืองจากมีปริมาณสารดูด
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ความชื้นลดลง เมื่อพิจารณารูปที่ 12 จะทําใหทราบวาซิลิกาเจลสามารถดูดซับความชื้นไดมากขึ้นตอ
หนวยนํ้าหนักเม่ือมีสัดสวนของ EPCMs ตอสารดูดความชื้นที่ 0.3 เทาของสารดูดความชื้น 

 

รูปท่ี 11 สัดสวนความชื้นของอากาศดานออกจากกอนสารดูดความชื้นตอเวลาที่มีผลกระทบจาก
สัดสวนของปริมาตรของ EPCMs ในกอนสารดูดความชื้น [15] 

 

รูปที่ 12 ความจุความชื้นของซิลิกาเจลบริเวณก่ึงกลางความสูงของกอนสารดูดความชื้นตอเวลา ที่มี
ผลกระทบจากสัดสวนของปริมาตร EPCM ในกอนสารดูดความชื้น [15] 

 
การผสมโลหะกับซิลิกาเจลโดยรวมอยูในกอนเดียวกัน โลหะจะทําหนาที่เปนวัสดุนํา

ความรอนเพ่ือใชลดความตานทานความรอนที่ผิวของซิลิกาเจล ทําใหการถายเทความรอนออกจากซิลิ
กาเจลดีขึ้นในระหวางการดูดซับความชื้น [20] ตัวอยางของผงโลหะที่ใชผสมกับผงซิลิกาเจล ก็เชน 
ผงสเตนเลส เปนตน ขั้นตอนในการทําจะใชโพลิไวนิล แอลกอฮอล (Polyvinyl alcohol, PVA) ผสม
รวมกับผงซิลิกาเจลและผงโลหะใหเขากันในสถานะของเหลว โดยที่สารผสมอยูในลักษณะของเหลว
ขน (Slurry) เม่ือทําเปนชั้นบางๆ และทิ้งไวใหแหงสามารถนําไปใชดูดซับความชื้นได  

การปรับปรุงขนาดของรูพรุนที่ผิวของซิลิกาเจลสามารถทําใหการดูดซับความชื้นใน
อากาศดีขึ้นเม่ือผิวซิลิกาเจลมีรูพรุนชนิดไมโครพอร (Micropore) ซ่ึงมีขนาดโดยเฉลี่ยนอยกวา 20 Å 
[20] การใสวัสดุที่ไมดูดซับเขาในแกนกลางของซิลกาเจลโดยใชน้ําหนักของสารดูดความชื้นเทาเดิม
เปนการเพ่ิมพื้นที่ในแลกเปลี่ยนความชื้นทําใหประสิทธิภาพการดูดความชื้นดีขึ้นและลดเวลาในการ
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ระเหยน้ําออกจากสารดูดความชื้นเน่ืองจากความช้ืนจําเพาะของสารดูดความชื้นจะลดลงอยางรวดเร็ว 
[10, 14]  

การพัฒนาคุณสมบัติของสารดูดความชื้นเพื่อใหเหมาะสมในการนํามาใชงานรวมกับ
ระบบปรับอากาศแบบอัดไอ สารดูดความชื้นควรมีอุณหภูมิในการกําจัดความชื้นต่ําเพ่ือใชความรอน
ทิ้งจากระบบปรับอากาศเปนแหลงความรอนในการกําจัดความชื้น เชน การใช Clay-CaCl2 เพื่อทําให

สามารถใชอุณหภูมิต่ําประมาณที่ 50◦C ในการกําจัดความชื้นออกจากสารดูดความชื้น [17] 

2.10.1.3 สมมติฐานที่ใชในการดูดความชื้นแบบเปนชวง 

ในการคํานวณเพ่ือหาสมรรถนะของระบบดูดความชื้นมีปจจัยที่มีอิทธิพลและเกี่ยวของใน
การดูดความชื้นหลายปจจัย เพ่ือทําใหขอบเขตการคํานวณลดลงจึงตองตั้งสมมติฐานใหบางปจจัยคงที ่
ซ่ึงงานวิจัยตางๆ ที่เผยแพรจะใชการกําหนดขอบเขตของการคํานวณโดยตั้งสมมติฐานที่แตกตางกัน 
ดังแสดงตามตัวอยางตอไปนี้ [14, 22] 

1. อากาศท่ีไหลผานสารดูดความชื้นมีเฉพาะไอนํ้าเทาน้ันที่สามารถดูดซับได 

2. อากาศไหลผานชั้นของสารดูดความชื้นเปนการไหล 1 มิติ ตามแนวแกนเทานั้น 

3. ความรอนจากการดูดความชื้นเปนผลจากการควบแนนของไอนํ้าบริเวณรูพรุนท่ีผิว
ของอนุภาคซิลิกาเจล ดังนั้นสมมติฐานของความรอนจากการดูดซับจะเกิดขึ้นจาก
อนุภาคของซิลิกาเจลเทานั้น 

4. การคํานวณโดยใชการถายเทความรอนและมวลโดยการพาความรอนแบบบังคับและ
จากการไหลของอากาศผานชั้นของซิลิกาเจล 

5. การแพรกระจายของความรอนในแนวรัศมีไมมีผลเมื่อเสนผานศูนยกลางของชั้นซิลิ
กาเจลมากกวาขนาดอนุภาคของซิลิกาเจลมากๆ  

6. สําหรับความเร็วของอากาศที่สูงมาก การแพรกระจายแนวดิ่งสามารถตัดทิ้งได 

7. ที่สภาวะสมดุล ความชื้นของอากาศดานออกจากสารดูดความชื้นกับความชื้นของ
สารดูดความชื้นเทากัน 

2.10.1.4 กระบวนการกําจัดความชื้นของระบบดูดซับความชื้นแบบเปนชวง 

เม่ือสารดูดความชื้นอิ่มตัวหรือสมดุลกับอากาศชื้น อนุภาคของสารดูดความชื้นจะหยุด
ดูดซับความชื้นจากอากาศ การนําสารดูดความชื้นกลับมาใชใหมตองใชกระบวนการเพื่อระเหยนํ้าออก
จากอนุภาค หรือการกําจัดความชื้นออกจากสารดูดความชื้น โดยใชอากาศแหงไหลผานกอนสารดูด
ความชื้นทําใหน้ําที่อุมไวในอนุภาคระเหยออกมา หรือการทําใหอากาศชื้นที่อุณหภูมิหองมีอุณหภูมิ
สูงขึ้นกอนท่ีจะไหลผานอนุภาคสารดูดความชื้นที่อ่ิมตัวก็จะเปนการระเหยนํ้าออกจากอนุภาคได
เชนกันเน่ืองจากเมื่ออากาศชื้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นจะทําใหมีความชื้นจําเพาะลดลง 
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การกําจัดความชื้นออกจากสารดูดความชื้นของระบบดูดซับความชื้นแบบเปนชวงมี 2 
ลักษณะ คือ 

1. ใชสารดูดความชื้นชุดเดียวโดยไมเคลื่อนยายสารดูดความชื้น โดยระบบประกอบดวย
สารดูดความชื้นเพียงชุดเดียวเพ่ือใชดูดความชื้นจากอากาศ  ดังน้ัน ทางเขาของ
อากาศตองสามารถสับเปลี่ยนแหลงที่มาของอากาศได คือ แหลงที่เปนอากาศชื้น 
กับแหลงที่เปนอากาศแหง หรืออากาศรอนเพ่ือใชกําจัดความชื้นของสารดูดความชื้น 
การทํางานของระบบนี้ตองสลับทํางานเปนชวง สับเปลี่ยนเวลาการดูดความชื้นใน
กระแสอากาศกับการกําจัดความชื้นออกจากสารดูดความชื้นดังรูปที่ 13 

 

รูปท่ี 13 แผนผังแสดงการไหลและแผนภาพไซโครเมตริกของระบบดูดความชื้นแบบเปนชวง [19] 
 

2. ใชการเปล่ียนสารดูดความชื้นชุดใหมทดแทนสารดูดความชื้นที่อิ่มตัว โดยสารดูด
ความชื้นทีอ่ิ่มตัวกับอากาศชื้นแลวจะถูกเปลี่ยนออกโดยนําสารดูดความชื้นชุดใหมที่
แหงมาแทนที่และนําสารดูดความชื้นท่ีอิ่มตัวไปกําจัดความชื้นที่ระบบกําจัดความชื้น
ภายนอก รูปที่ 14 แสดงระบบกําจัดความชื้นจากชุดทดลองของ Singh and Singh 
[10] เพ่ือกําจัดนํ้าออกจากสารดูดความชื้นดวยพลังงานแสงอาทิตย ในการทดลองใช
ซิลิกาเจลจํานวน 3 kgใสลงในถาดโดยแบงเทาๆ กันตั้งแต 1 ถึง 4 ถาด เพ่ือทดสอบ
ผลการเปลี่ยนแปลงของจํานวนถาดที่มีตอการกําจัดความชื้น พบวา จํานวนถาดใสซิ
ลิกาเจลที่เพ่ิมขึ้นเม่ือใชนํ้าหนักซิลิกาเจลเทากันทําใหเวลาในการกําจัดความชื้น
ลดลง 45% โดยการทดลองทําท่ีอุณหภูมิ 75◦C และความเร็วอากาศ 0.175 m/s 
แตเม่ือเพิ่มอุณหภูมิและความเร็วของอากาศจะทําใหเวลาในการกําจัดความชื้น
ลดลงมากกวาการเพ่ิมจํานวนถาด โดยพบวา ที่อุณหภูมิ 75◦C และความเร็วอากาศ 
0.175 m/s จะใชพลังงานในการกําจัดความชื้นนอยที่สุดกับทุกกรณีเม่ือใชจํานวน
ถาดเทากัน 
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รูปที่ 14 ระบบกําจัดความชื้นจากชุดทดลองของ Singh and Singh [10] 
 
ระบบดูดความชื้นแบบเปนชวงมีรูปรางอยางงาย มีอุปกรณเคลื่อนไหวนอย ซ่ึงเปน

พ้ืนฐานของระบบดูดความชื้น ดังน้ันจึงมีงานวิจัยนําระบบนี้ใชเปนชุดทดลองอยางสมํ่าเสมอเพ่ือ
พิจารณาคุณสมบัติของอากาศและสารดูดความชื้น จึงทําใหไดขอมูลสนับสนุนจากการทดลองอยาง
ตอเน่ือง ซ่ึงขนาดของระบบไมมีความซับซอนจึงเหมาะสําหรับใชกับพื้นท่ีขนาดเล็ก แตพบวา การใช
งานอาจไมสะดวกในเร่ืองการกําจัดนํ้าออกจากสารดูดความชื้น ทําใหเกิดการพัฒนาระบบดูดความชื้น
แบบตอเน่ืองในภายหลัง 

2.10.2 ระบบดูดความชื้นแบบตอเน่ือง  

สารดูดความชื้นชนิดแข็งถูกนําไปใชสําหรับดูดความชื้นดวยเทคโนโลยีการจัดวางรูปราง
โดยประกอบเปนวงลอใหหมุนอยางชาๆ เรียกวาวงลอสารดูดความชื้น สารดูดความชื้นที่ใชใน
เทคโนโลยีแบบน้ี เชน ซิลิกาเจล และโมเลกูลารซีฟ เปนตน สวนหน่ึงของวงลอจะใหอากาศชื้นไหล
ผานเพ่ือสัมผัสกับสารดูดความชื้น และสวนที่เหลือมีไวสําหรับกําจัดความชื้นออกจากสารดูดความชื้น 
ทําใหสามารถใชงานไดอยางตอเน่ือง การดูดซับความชื้นและการกําจัดความชื้นจําเปนตองทําใหรอบ
การหมุนตรงตามกําหนดเวลา สารดูดความชื้นถูกอัดแนนภายในกอนจึงไมถูกกัดกรอนหรือหลุด
ออกไปกับกระแสอากาศ เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีอ่ืน วงลอสารดูดความชื้นเปนวิธีที่ใชงานกันอยาง
แพรหลาย นอกจากนี้การปรับตั้งคาขณะใชงานยังเปนขอไดเปรียบของวงลอสารดูดความชื้น 
เนื่องจากวงลอสารดูดความชื้นเปนระบบที่ใชงานรวมกับระบบทําความเย็นดวยสารดูดความชื้น จึงทํา
ใหนักวิจัยสวนใหญไดคนควาและออกแบบในการหาคาที่เหมาะสมเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการใช
งานอยางตอเนื่อง 

2.10.2.1 รูปรางของระบบดูดความชื้นแบบวงลอสารดูดความชื้น 

พ้ืนที่ของวงลอของสารดูดความชื้นถูกแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนสําหรับดูดความชื้น
ซ่ึงจะมีกระแสอากาศชื้นไหลผานกอนสารดูดความชื้นเพ่ือลดความชื้นในอากาศ และทําใหกอนสารดูด
ความชื้นมีความชื้นเพิ่มขึ้น ขณะทีว่งลอหมุนอยางตอเน่ืองกอนสารดูดความชื้นจะเขาสูพื้นที่สําหรับ
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กําจัดความชื้น โดยในพ้ืนท่ีน้ีกระแสอากาศรอนและแหงจะไหลผานกอนสารดูดความชื้นที่อุมนํ้าไว
เพ่ือทําการระเหยนํ้าออกจากอนุภาคของสารดูดความชื้น การหมุนของวงลออยางตอเน่ืองทําใหกอน
สารดูดความชื้นที่แหงหลังจากการกําจัดความชื้นเขาสูบริเวณดูดความชื้นอีกคร้ัง ซึ่งการทํางาน
ตอเน่ืองแบบน้ีทําใหไมตองหยุดระบบเพ่ือกําจัดความชื้นออกจากสารดูดความชื้นดังเชนระบบดูด
ความชื้นแบบเปนชวง ซ่ึงรอบของการหมุนของวงลอตองสัมพันธกับการดูดความชื้นและคายความชื้น
ของสารดูดความชื้น วงลอสารดูดความชื้นแบบทั่วไปประกอบดวย สารดูดความชื้นที่ผนึกติดไวบน
แผนอลูมิเนียมฟอยล (Aluminum foil sheet) ทําใหมีน้ําหนักเบา และจัดวางโครงสรางแบบรังผึ้ง 
โดยที่กึ่งกลางของวงลอเปนแกนเพลาสําหรับหมุนวงลอสารดูดความชื้น  

มิติของวงลอสารดูดความชื้นท่ีมีผลตอสมรรถนะของการดูดความชื้น เชน Hydraulic 
diameter ของแตละรังผึ้ง ความหนาของชั้นซิลิกาเจลที่ผนึกติดกับอลูมิเนียมฟอยล อัตราสวน
ระหวางสวนดูดซับความชื้นกับสวนกําจัดความชื้น ขนาดเสนผานศูนยกลางของวงลอสารดูดความชื้น 
และความหนาของวงลอสารดูดความชื้น เปนตน  

การพัฒนาวงลอสารดูดความชื้นเพ่ือใหไดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากรูปแบบทั่วไป อาจทํา
ไดดวยการเพ่ิมระบบทําความเย็นเร่ิมตนของกระแสอากาศกอนเขาสารดูดความชื้นเพ่ือทําใหอุณหภูมิ
สารดูดความชื้นต่ําลงเปนการลดความดันไอที่ผิวของสารดูดความชื้นเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการดูด
ซับความชื้น หรือการเพ่ิมวงลอสารดูดความชื้นเพ่ิมขึ้นอีก 1 วง เปนตน [19] 

 

รูปที่ 15 ระบบดูดความชื้นแบบวงลอดูดความชื้น (DW: วงลอสารดูดความชื้น , HX: เคร่ือง
แลกเปลี่ยนความรอนแบบอากาศสูอากาศ, EC: เคร่ืองทําความเย็นแบบระเหย) [23] 

 
รูปท่ี 15 เปนระบบดูดซับความชื้นแบบวงลอสารดูดความชื้นอยางงาย ประกอบดวย วง

ลอสารดูดความชื้นทําหนาท่ีดูดซับความชื้นจากอากาศดานเขาจากส่ิงแวดลอม อากาศท่ีผานวงลอสาร
ดูดความชื้นจะมีความรอนเพิ่มขึ้นจากกระบวนการดูดซับความชื้น การลดอุณหภูมิของอากาศเพ่ือ
ประหยัดพลังงานจะใชเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน โดยนําความรอนเหลือทิ้งจากอากาศระบาย
ภายในหองซึ่งจะมีอุณหภูมิต่ํากวาอากาศดานออกจากวงลอสารดูดความชื้นมาทําใหอากาศดานออก
จากวงลอสารดูดความชื้นเย็นตัวลงกอนเขาสูคอยลเย็นของระบบปรับอากาศเพ่ือปรับใหอุณหภูมิ
เหมาะสมในอาคาร ดานอากาศระบายออกจากระบบปรับอากาศของอาคาร อากาศระบายจะผาน
คอยลเย็นเพ่ือทําใหอากาศเย็นตัวลง เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการถายเทความรอนที่ เค ร่ือง
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แลกเปลี่ยนความรอนใหดีขึ้น จากน้ันอากาศจะผานเขาแหลงความรอนเพ่ือทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นกอน
ผานวงลอสารดูดความชื้นเพ่ือกําจัดนํ้าออกจากสารดูดความชื้นและระบายอากาศทิ้งสูสิ่งแวดลอม 
[23] 

รูปแบบวงลอสารดูดความชื้นที่ออกแบบซับซอนขึ้นดังรูปที่ 16 คือ แบบวงลอสารดูด
ความชื้น 2 วงเรียงตอกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูดความชื้น ทําใหอากาศจากสิ่งแวดลอมผานสาร
ดูดความชื้น 2 คร้ังกอนปอนเขาระบบปรับอากาศ (รูปซายมือ) และแบบวงลอสารดูดความชื้น 1 วง
แบงออกเปน 4 สวน โดยมีสวนดูดความชื้น 2 สวนและสวนกําจัดความชื้น 2 สวน เพ่ือใหอากาศที่มา
จากสิ่งแวดลอมผานสารดูดความชื้น 2 คร้ังกอนเขาหอง และหลังจากถูกระบายออกจากหองแลว
อากาศจะถูกทําใหรอนขึ้นดวยฮีตเตอรกอนผานสารดูดความชื้นเพ่ือกําจัดความชื้นออกจากสารดูด
ความชื้นอีก 2 คร้ังกอนระบายท้ิงสูสิ่งแวดลอม (ขวามือ) [19] 

 

รูปที่ 16 วงลอสารดูดความชื้นแบบตางๆ (ซายมือ : แบบวงลอ 2 วงเรียงตอกัน และ ขวามือ : แบบวง
ลอ 1 วงแบง 4 สวน) [19] 

2.10.2.2 กระบวนการดูดซับความชื้นของระบบดูดซับความชื้นแบบวงลอสารดูดความชื้น 

อากาศชื้นเขาสูวงลอสารดูดความชื้น เม่ือถูกดูดซับความชื้นดวยสารดูดความชื้น อากาศ
ดานออกจากวงลอความชื้นจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและความชื้นลดลง (อากาศแหงลง) [16] ปจจัยที่มีผล
ตอการดูดซับความชื้นของวงลอสารดูดความชื้น [24] ไดแก หนากวางของวงลอ ความหนาของชอง
ผนัง และความเร็วเชิงมุมของลอ เปนตน 

2.10.2.3 กระบวนการกําจัดความชื้นของระบบดูดซับความชื้นแบบวงลอสารดูดความชื้น 

อุณหภูมิสําหรับกําจัดความชื้นจากสารดูดความชื้นตองเพียงพอและสอดคลองกับรูปราง
เสนอุณหภูมิเทากัน (Isotherm shape) ของสารดูดความชื้น [24] แหลงความรอนท่ีใชในการกําจัด
ความชื้น เชน น้ํามัน และกาชธรรมชาติ สามารถทําอุณหภูมิไดสูงถึง 120◦C - 130◦C การพัฒนา
สามารถใชพลังงานแสงอาทิตยซึ่งอุณหภูมิที่ต่ําลงในชวง 50◦C - 80◦C ในการกําจัดความชื้น [23] 

ตารางท่ี 4 เปนการเปรียบเทียบระหวางระบบดูดความชื้นแบบวงลอสารดูดความชื้นกับ
ระบบดูดความชื้นแบบเปนชวง ซ่ึงถาตองการระบบที่มีขนาดเล็กควรเลือกระบบดูดแบบเปนชวง 
เนื่องจากเปนระบบที่ดูแลรักษางายไมตองเตรียมพ้ืนที่ในการติดตั้งมาก สวนขอเสียในขณะใชงานคือ
การตองคอยนําสารดูดความชื้นออกไปกําจัดความชื้นภายนอก สวนระบบดูดความชื้นแบบวงลอ
สามารถใชเปนระบบขนาดใหญที่มีการใชงานไดอยางตอเนื่อง 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบขอดีขอเสียระหวางระบบดูดความชื้นแบบวงลอสารดูดความชื้นกับระบบดูด
ความชื้นแบบเปนชวง 

ระบบดูดความชื้นแบบเปนชวง ระบบดูดความช้ืนแบบวงลอ 
ขอด ี ขอด ี
สวนประกอบนอย ไมซับซอน มีสวนเคลื่อนไหว
นอย 

ดูดความชื้นไดตอเน่ือง 

ใชพลังงานระหวางการดูดความชื้นนอย ใชงานงายไมตองเคลื่อนยายสารดูดความชื้น 
ระบบมีขนาดเล็ก เหมาะสมกับระบบดูดความชื้นขนาดใหญ 
กําจัดความชื้นจากแหลงความรอนภายนอกหอง  
ขอเสีย ขอเสีย 
การดูดความชื้นไมตอเนื่องตองหยุดเปนชวง ใชพลังงานในการทํางานมาก 
ตองเคลื่อนยายสารดูดความชื้นขณะกําจัด
ความชื้น 

ตองการพ้ืนที่ในการติดตั้งมาก 

ตองตรวจสอบประสิทธิภาพสารดูดความชื้น
สม่ําเสมอ 

พ้ืนท่ีติดตั้งตองเจาะชองเปดเพ่ือนําอากาศชื้น
ออก 

2.11 สมรรถนะระบบดูดความชื้น 

ปจจัยที่ใชแสดงสมรรถนะของระบบดูดความชื้น ไดแก อัตราการดูดความชื้น อัตราการ
กําจัดความชื้น และความดันลดของระบบดูดความชื้น เปนตน คาเหลานี้ใชในการเลือกระบบดูด
ความชื้นที่เหมาะสมและสามารถใชในการเปรียบเทียบระบบสารดูดความชื้นได 

2.11.1 อัตราการดูดความชื้น (Adsorption rate) 

อัตราการดูดความชื้น คือ อัตราการดูดซับมวลของไอนํ้าในอากาศที่ถูกสารดูดความชื้น
ดูดซับตอหน่ึงหนวยเวลา มวลของกอนสารดูดความชื้นถูกชั่งนํ้าหนักเพ่ือหานํ้าหนักของนํ้าที่เพ่ิมขึ้นตอ
หนวยเวลาในขณะทําการทดลอง เม่ืออัตราการดูดซับความชื้นสูงแสดงถึงอากาศชื้นดานเขาจะถูกลด
ความชื้นอยางรวดเร็วเม่ือวัดที่ดานออก โดยปรกติอัตราการดูดความชื้นจะสูงในชวงเวลาแรกของ
กระบวนการดูดความชื้น เม่ือการดูดความชื้นเกินคาสูงสุดแลวอัตราการดูดความชื้นจะคอยๆ ลดลง
จนกระทั่งสารดูดความชื้นอิ่มตัวกับอากาศชื้นที่ผานกอนสารดูดความชื้นน้ัน  

การแสดงผลของอัตราการดูดความชื้น สวนมากนิยมใชกราฟในการแสดงผล ซึ่งแกน
นอนจะแสดงเวลาที่ใชในการดูดความชื้นจากเร่ิมตนจนกระทั่งถึงสิ้นสุดการทดลอง  สวนมาก
กําหนดเวลาเปนนาที ในกรณีที่ตองการเปรียบเทียบผลการทดลองท่ีใชเวลาในการทดลองไมเทากัน
สามารถใชการแสดงแกนนอนน้ีแบบเวลาสัมพัทธ (Relative time) เพ่ือพิจารณาแนวโนมของ
กระบวนการเปรียบเทียบระหวางการทดลองท่ีใชเวลาตางกัน โดยเวลาสัมพัทธ คือ เวลาท่ีจุดใดๆ หาร
ดวยเวลาทั้งหมด ซ่ึงคาเวลาสัมพัทธสูงสุดเทากับ 1 และสามารถแบงเวลาออกเปนชวงที่เทากันทําให
พิจารณาแนวโนมของตางการทดลองกันได สําหรับในแกนตั้ง นอกจากแสดงการเปรียบเทียบอัตรา
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การดูดซับความชื้นแลว ยังสามารถแสดงคาตัวแปรอื่นท่ีใชแสดงถึงการดูดซับความชื้นของระบบได 
เชน 

1. อัตราการดูดซับความชื้น (Adsorption rate, g/min หรือ kg/s) เม่ือกําหนด
ชวงเวลาชวงหน่ึงเพื่อพิจารณานํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับไวในสารดูดความชื้น และนํานํ้า
ที่วัดไดในชวงเวลาน้ันหารดวยคาของชวงเวลาจะไดอัตราการดูดซับความชื้น เมื่อทํา
ตอเน่ืองกันจากเวลาเร่ิมตนถึงสิ้นสุดการทดลอง และบันทึกคาจะไดกราฟที่แสดง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการดูดซับนํ้าของสารดูดความชื้น ตัวอยางกราฟแสดงดัง
รูปที่ 17  

2. มวลของน้ําที่ถูกดูดซับในสารดูดความชื้น (Mass of water sorbed, kg) เปนการ
แสดงการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักนํ้าที่สารดูดความชื้นดูดซับไว กราฟชนิดน้ีจะทําให
ทราบนํ้าหนักนํ้าสูงสุดที่สารดูดความชื้นดูดซับไวในอนุภาคเม่ือสิ้นสุดกระบวนการ  

3. สัดสวนมวลของนํ้าที่ถูกดูดซับกับมวลของสารดูดความชื้น (Mass fraction of 
water sorbed with desiccant, kg water /kg desiccant) เปนกราฟแสดงถึงสัดสวน
ของน้ําหนักนํ้าท่ีถูกดูดซับไวในสารดูดความชื้นตอนํ้าหนักของสารดูดความชื้น
โดยรวม 

4. รอยละปริมาณความชื้นในสารดูดความชื้น (Percentage of moisture content 
in desiccant, %) เปนการเปรียบเทียบนํ้าหนักนํ้าในสารดูดความชื้นกับน้ําหนัก
ของสารดูดความชื้นเปนรอยละซ่ึงคลายกับการเปรียบเทียบดวยสัดสวนมวลของน้ํา
ที่ถูกดูดซับกับมวลของสารดูดความชื้น แตตัวเลขที่แสดงจะเขาใจงายกวาเนื่องจาก
เปนจํานวนที่เทียบมาจากคารอยละ 

5. ความชื้นสัมพัทธของอากาศดานออกจากสารดูดความชื้น (Bed exit relative 
humidity, %) แสดงการเปลี่ยนแปลงของความชื้นในอากาศดานออกจากสารดูด
ความชื้น เมื่ออากาศชื้นดานออกมีความชื้นเทากับอากาศดานเขาแสดงวาสารดูด
ความชื้นอ่ิมตัวกับอากาศชื้นแลว 

6. Breakthrough curves เปนกราฟแสดงสัดสวนของความชื้นจําเพาะของอากาศ
ดานออกจากสารดูดความชื้นกับความชื้นจําเพาะของอากาศดานเขาสูสารดูด
ความชื้นที่เวลาใดๆ ซึ่งแสดงดังรูปที่ 18 คาสัดสวนความชื้นจําเพาะดานเขาตอดาน
ออกอยูในรูปสัญลักษณ C/Co เมื่อคา C/Co เทากับ 1 แสดงวาสารดูดความชื้น
สมดุลกับอากาศชื้นแลว สารดูดความชื้นไมสามารถลดความชื้นของอากาศ และทํา
ใหความชื้นจําเพาะอากาศดานเขาเทากับความชื้นจําเพาะอากาศดานออก กราฟ 
Breakthrough curves เหมาะสําหรับเปรียบเทียบการทดลองที่ใชคาความชื้นของ
อากาศดานเขาไมเทากัน ทําใหเปรียบเทียบแนวโนมของอัตราการเปลี่ยนแปลง
ความชื้นของอากาศดานออกได  
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รูปท่ี 17 อัตราการดูดซับความชื้นแตละชั้นของซิลิกาเจล [22] 

 

รูปที่ 18  Breakthrough curves ผลกระทบของความหนากอนซิลิกาเจลตอสัดสวนอากาศดานออก
กับอากาศดานเขา [20] 

2.11.2 อัตราการกําจัดความชื้น (Desorption rate) 

อัตราการกําจัดความชื้นเปนคาการระเหยของน้ําออกจากสารดูดความชื้น หมายถึง มวล
ของนํ้าท่ีถูกกําจัดออกจากสารดูดความชื้นตอหน่ึงหนวยเวลา ซึ่งตรงขามกับอัตราการดูดความชื้น 
ดังนั้นสามารถนําวิธีการวัดการดูดซับความชื้นของสารดูดความชื้นมาใชในการหาอัตราการกําจัดน้ํา
ออกจากสารดูดความชื้นได การแสดงผลของอัตราการกําจัดความชื้น ใชเหมือนกับการดูดความชื้น 
รูปที่ 19 แสดงความชื้นของซิลิกาเจลกับเวลาขณะทําการกําจัดความชื้นออก โดยเปรียบเทียบกับ
อุณหภูมิในการกําจัดความชื้น 
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รูปที่ 19 รอยละความจุความชื้น (db) ในซิลิกาเจลกับเวลาการกําจัดความชื้น ที่อุณหภูมิในการกําจัด
ความชื้นที่แตกตางกัน [10] 

2.11.3 ความดันลด (Pressure Drop) 

เม่ืออากาศเดินทางผานชั้นของสารดูดความชื้นจะทําใหเกิดความดันลดขึ้นตลอดความ
ยาวกอนสารดูดความชื้น อากาศจะเกิดการไหลแบบปนปวน (Turbulence) ในบริเวณท่ีกระแส
อากาศไหลผานสารดูดความชื้น ความดันลดน้ีเกี่ยวของโดยตรงกับหลายปจจัย เชน ความหนาของชั้น
สารดูดความชื้น (Bed height) ขนาดของอนุภาคสารดูดความชื้น (Particle size) ความพรุนของชั้น
สารดูดความชื้น (Porosity bed) ความหนืดของของไหล (Fluid viscosity) และความเร็วของการ
ไหล (Flow velocity) เปนตน [22] 

ความดันลดของกอนสารดูดความชื้นสามารถนําไปใชในการหากําลังขับของพัดลมเพ่ือสง
กระแสอากาศใหชนะแรงตานทานการไหลท่ีเกิดขึ้นในชั้นของสารดูดความชื้น จึงเปนปจจัยหน่ึงเพ่ือ
การคํานวณหาคาพลังงานที่ใชกับพัดลมเพื่อออกแบบระบบดูดความชื้น เมื่อชั้นของสารดูดความชื้น
หนาขึ้นจะทําใหเกิดความดันลดสูงขึ้นซึ่งจะทําใหตองใชพลังงานในการขับพัดลมมากขึ้น [22] 

งานวิจัยของ Tretiak and Abdallah [17] ใชสารดูดความชื้นที่มี Void Space ที่ 0.45 
และ Shape factor เทากับ 1 (เมื่อรูปรางเปนทรงกลม) ในการเปรียบเทียบคาความดันลดจากสมการ
ถดถอย (Regression) ในการทดลองซึ่งใชคาเลขเรโนลดอยูระหวาง 183≤Re≤898 กับคาที่ไดจาก
สมการของ Duffie and Beckman พบวาเสนกราฟจากการทดลองทั้งสองหางกันมาก เน่ืองจากสาร
ดูดความชื้นที่ใชทดลองคือ Clay-CaCl2 เกิดการแตกหักที่อนุภาค ทําใหฝุนผงของสารดูดความชื้นตก
ไปกองรวมกันที่ดานลางทําใหอุดตัน เปนการเพ่ิมความดันลดของกอนสารดูดความชื้นขึ้น ดังน้ันการ
ไมแตกหักงายของสารดูดความชื้นเปนคุณสมบัติที่มีอิทธิพลตอความดันลดอีกปจจัยหนึ่งดังรูปที่ 20 
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รูปที่ 20 ความดันลดบนกอนสารดูดความชื้น Clay-CaCl2 [17] 

2.12 ปจจัยท่ีมีผลตอสมรรถนะการดูดความชื้น 

สมรรถนะการดูดความชื้นของระบบดูดความชื้นมีปจจัยที่เก่ียวของหลายปจจัย เชน 
นํ้าหนักสารดูดความชื้นที่เพ่ิมขึ้นทําใหระบบดูดความชื้นสามารถดูดความชื้นไดมากขึ้น [21] ความ
หนาของกอนสารดูดความชื้นเพ่ิมขึ้นทําใหการดูดซับความชื้นของสารดูดความชื้นลดลง  [20] 
ความเร็วของอากาศผานกอนซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้นทําใหสารดูดความชื้นมีอัตราการดูดซับความชื้นดีขึ้น 
[17] เปนตน 

2.12.1 ชนิดของสารดูดความชื้น (Type of desiccant) 

ปญหาในระบบสารดูดความชื้น เชน ความดันลดในระบบดูดความชื้นชนิดแข็ง ความจุใน
การดูดซับความชื้นไดนอยในระบบดูดความชื้นชนิดแข็ง หรือการพาสารดูดความชื้นไปกับกระแส
อากาศในระบบดูดความชื้นชนิดเหลว เปนเร่ืองที่ตองพัฒนาและหาความเหมาะสมจากระบบดูด
ความชื้น นักวิจัยไดศึกษาและพัฒนาสารดูดความชื้นใหมีราคาต่ําลงและสามารถกําจัดความชื้นที่
อุณหภูมิต่ําๆ ได เพื่อผลิตสารดูดความชื้นที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการอนุรักษพลังงานใน
อนาคต ดังน้ันชนิดของสารดูดความชื้นจึงมีผลกระทบกับสมรรถนะของระบบดูดความชื้นโดยตรง สาร
ดูดความชื้นที่ดีควรเปนสารดูดความชื้นที่มีราคาถูก อุณหภูมิในการกําจัดความชื้นต่ํา อัตราการดูดซับ
ความชื้นสูง มีความคงตัวในการใชงานไดหลายๆ ป ทําใหระบบดูดความชื้นมีความคุมคาในการลงทุน 
ซ่ึงสารดูดความชื้นที่ราคาถูกจะมีความคงตัวและอัตราการดูดซับความชื้นต่ํา ถึงแมอุณหภูมิการกําจัด
ความชื้นจะไมสูงนัก  

การใชงานวัสดุธรรมชาติสําหรับเปนสารดูดความชื้นซึ่งเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและเปน
วัสดุที่สามารถหาไดงายเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ควรพิจารณา ความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะ
ของสารดูดความชื้นจึงเปนเร่ืองที่สําคัญในการหาประสิทธิภาพของการดูดซับความชื้น ซ่ึงสาร
ธรรมชาติเหลาน้ี ไดแก แคลเซียมคลอไรดและลิเทียมคลอไรดซ่ึงเปนสารดูดความชื้นชนิดเหลว และ ซิ
ลิกาเจล อลูมินาซิลิเกต และ ซีโอไลทซึ่งเปนสารดูดความชื้นชนิดแข็ง เปนตน อยางไรก็ตาม สารดูด
ความชื้นประกอบไดถูกพัฒนาทําใหมีความจุความชื้นไดดีขึ้น และการดูดซับความชื้นขึ้นอยูกับ
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คุณสมบัติการถายเทมวลและความรอน ดังนั้น จึงมีความพยายามที่จะคิดประดิษฐสารดูดความชื้น
ชนิดใหมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของสารดูดความชื้น [25] 

Tretiak and Abdallah [17] ไดพัฒนาสารดูดความชื้นที่ประกอบดวยโคลนและ
แคลเซียมคลอไรด (Clay and CaCl2) ในการทดสอบการดูดซับความชื้นและการกําจัดความชื้น โคลน
ที่ใชประกอบดวย Kaolin clay และ Vermiculite อัตราสวน 3:0.44 ผสมกับ CaCl2 ที่ 18% ของ
นํ้าหนักแหง จากการทดลองดูดซับอากาศชื้นที่ 42-66%RH (0.007330-0.013930 kg water / kg dry 

air) อุณหภูมิ 23-26◦C และความเร็วของอากาศที่ 0.17-0.85 m/s และกําจัดความชื้นจากสารดูด
ความชื้นโดยใชอากาศมีอุณหภูมิที ่50-57◦C และความเร็วที่ 0.30-0.60 m/s พบวา ผิวหนาของสาร
ดูดความชื้นเกิดการแยกออกเมื่อใชดูดซับและกําจัดความชื้นหลายๆ คร้ัง แตโครงสรางของสารดูด
ความชื้นยังไมเสียหาย 

Ramzy et al. [14] ไดวิจัยการดูดซับความชื้นจากอนุภาคสารดูดความชื้นประกอบ 
(Composite particles) ซ่ึงมีโครงสรางของสารเฉื่อยตอการดูดซับ (Inert particle) บริเวณ
แกนกลางของอนุภาคสารดูดความชื้น เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณน้ีจะมีอัตราการดูดซับและกําจัดความชื้น
ต่ํากวาท่ีบริเวณผิวของอนุภาคซ่ึงมีอัตราการถายเทมวลและความรอนสูงกวา ดังนั้น การลดพื้นที่ใน
สวนนี้ดวยสารเฉื่อยตอการดูดซับจะทําใหอัตราการดูดซับและกําจัดความชื้นโดยรวมของสารดูด
ความชื้นดีขึ้น เมื่อทดสอบที่มวลของสารดูดความชื้นเทากันระหวางสารดูดความชื้นที่มีอนุภาคปรกติ
กับสารดูดความชื้นประกอบ พบวา สารดูดความชื้นประกอบที่มีอัตราสวนเสนผานศูนยกลางของสาร
เฉื่อยกับเสนผานศูนยกลางของอนุภาคสารดูดความชื้นที่ 0.2 จะทําใหคาความดันลดของกอนสารดูด
ความชื้นลดลง 60% ซ่ึงหมายถึงการใชพลังงานของพัดลมลดลง และอัตราการดูดซับดีขึ้น 20.46% 
อัตราการกําจัดน้ําของสารดูดความชื้นดีขึ้น 11.07% แตกอนสารดูดความชื้นจะมีปริมาตรเพ่ิมขึ้น 

2.12.2 นํ้าหนักสารดูดความชื้น (Mass of desiccant) 

นํ้าหนักสารดูดความชื้นมากขึ้นทําใหความจุในการดูดซับดีขึ้น สารดูดความชื้นสามารถ
อุมนํ้าไดมากขึ้น สงผลใหอากาศดานออกจากระบบดูดความชื้นมีความชื้นสัมพัทธลดลง อัตราการดูด
ซับความชื้นเพ่ิมขึ้น และเวลาทํางานของระบบดูดความชื้นเพ่ิมขึ้น จากการทดลองของ M. Fatouh 
et al. [21] ไดมีการเปรียบเทียบการดูดความชื้นโดยใชนํ้าหนักสารดูดความชื้นที่ 5, 10 และ 15 kg
เพ่ือพิจารณาผลกระทบที่มีตอภาระการดูดความชื้น พบวานํ้าหนักสารดูดความชื้นเพิ่มขึ้นจาก 5 kg
เปน 10 kg และจาก 10 kg เปน 15 kg ทําใหความชื้นสัมพัทธของอากาศดานออกจากสารดูด
ความชื้นลดลง 3.5% และ 1.7% ตามลําดับ และเวลาที่ใชทําใหสารดูดความชื้นอ่ิมตัวเพ่ิมขึ้น 54% 
และ 51% ตามลําดับ อัตราการดูดซับความชื้นเพ่ิมขึ้น 37% และ 57% ตามลําดับ และอุณหภูมิ
อากาศดานออกสูงขึ้นเม่ือนํ้าหนักสารดูดความชื้นเพิ่มขึ้น  

จากรูปที่ 21 เม่ือนํ้าหนักสารดูดความชื้นเพ่ิมขึ้นจะทําใหเวลาในการกําจัดความชื้นมาก
ขึ้น อัตราการไหลของอากาศจึงสูงขึ้นดวย เชน ซิลิกาเจลที่ 5, 10 และ 15 kg ตองใชเวลาในการ
กําจัดความชื้นที่ 50, 140 และ 200 นาทีตามลําดับ [21] 
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รูปท่ี 21 ผลกระทบของน้ําหนักกอนสารดูดความชื้นตอความชื้นสัมผัสดานออกจากกอนสารดูด
ความชื้นและอุณหภูมิกระเปาะแหง [21] 

2.12.3 ความหนาของกอนสารดูดความชื้น (Thickness of packing layer) 

กอนสารดูดความชื้นที่มีความหนามีอัตราการดูดความชื้นต่ํากวากอนสารดูดความชื้นที่
บาง ปริมาณของไอน้ําที่สามารถดูดซับไดแปรผันโดยตรงกับความหนาของชั้นซิลิกาเจล [20] ดังแสดง
ในรูปที่ 22 เม่ือพิจารณาถึงอัตราการดูดซับความชื้นจากกราฟพบวา ซิลิกาเจลที่มีชั้นหนาจะมีอัตรา
การดูดซับความชื้นชากวาซิลิกาเจลที่มีชั้นบาง เน่ืองจากกอนซิลิกาเจลที่หนาจะมีแรงตานทานการ
ถายเทมวลมากดังแสดงในรูปท่ี 23 

 

 

รูปท่ี 22 ผลกระทบของความหนากอนซิลิกาเจลตอการดูดซับความชื้น [20] 
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รูปที่ 23 Breakthrough Curves ของผลกระทบความหนากอนสารดูดความชื้นตอการดูดความชื้น 
[20] 

เม่ือพิจารณาการกําจัดความชื้น พบวา กอนซิลิกาเจลที่บางมีสมรรถนะการถายเทความ
รอนไดดีกวากอนซิลิกาเจลที่หนา กําจัดความชื้นไดรวดเร็วกวา และขนาดอนุภาคซิลิกาเจลไมมีผลตอ
การถายเทความรอนอยางมีนัยสําคัญ [20] ดังรูปที่ 24 และ 25 ตามลําดับ 

 

รูปที่ 24 ผลกระทบของความหนากอนซิลิกาเจลตอความชื้นของสารดูดความชื้นในกระบวนการกําจัด
ความชื้น [20] 
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รูปที่ 25 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวของช้ันซิลิกาเจลตอเวลาใหความรอนของขนาดอนุภาคท่ี
แตกตางกันในกอนสารดูดความชื้น [20] 

2.12.4 จํานวนชั้นของภาชนะใสสารดูดความชื้น (Shelves) 

จํานวนชั้นของภาชนะใสสารดูดความชื้นเพ่ิมขึ้น ทําใหอัตราการดูดซับความชื้นและ
อุณหภูมิของอากาศดานออกจากสารดูดความชื้นลดลง และเวลาในการดูดความชื้นที่ทําใหสารดูด
ความชื้นสมดุลกับสภาวะอากาศเพ่ิมขึ้น 

การทดลองของ Fatouh et al. [21] แสดงใหเห็นวา เม่ือใชซิลิกาเจลน้ําหนัก 5 kg คงที่ 
ผลของการเพ่ิมจํานวนชั้นของสารดูดความชื้นจาก 1 ชั้นเปน 2 และ 3 ชั้น ทําใหความชื้นสัมพัทธของ
อากาศดานออกจากสารดูดความชื้นสูงขึ้น แสดงถึงการดูดซับความชื้นลดลง เมื่อพิจารณาอุณหภูมิ
ของอากาศดานออก พบวา ลดลงเชนเดียวกัน ซ่ึงสาเหตุของการลดลง พบวา อนุภาคของซิลิกาเจล
เกาะท่ีชั้นหรือภาชนะบรรจุทําใหเกิดการลดพื้นที่สัมผัสกับอากาศชื้น สงผลใหอัตราการลดความชื้น
ของอากาศลดลง  

ในการกําจัดความชื้น พบวา จํานวนชั้นที่เพ่ิมขึ้นทําใหเวลาการกําจัดความชื้นจากซิลิ
กาเจลลดลง เน่ืองจากพ้ืนที่ในการสัมผัสอากาศเพ่ิมขึ้น แตอิทธิพลของจํานวนชั้นลดลงเม่ือมีการเพ่ิม
อุณหภูมิใหสูงขึ้น เน่ืองมาจากเกิดความรอนสูญเสียในแตละชั้นมากขึ้นที่อุณหภูมิสูงขึ้น [10] 

2.12.5 ความเร็วของอากาศ (Air velocity) 

เม่ือความเร็วอากาศผานสารดูดความชื้นสูงขึ้น สารดูดความชื้นจะมีอัตราการดูดซับ
ความชื้นเพ่ิมขึ้น การทดลองของ Tretiak and Abdallah [17] ทําการทดลองท่ีอุณหภูมิ 30◦C และ
ความชื้นสัมพัทธ 45%RH (ความชื้นจําเพาะที่ 0.012 kg water /kg dry air) เพ่ือเปรียบเทียบการดูดซับ
ความชื้นของสารดูดความชื้นชนิด Clay-CaCl2 ที่ความเร็วผิวหนาของสารดูดความชื้นท่ี 0.17 m/s ถึง 
0.85 m/s พบวา ที่ความเร็วอากาศผานสารดูดความชื้นสูงขึ้น สารดูดความชื้นมีอัตราการดูดซับ
ความชื้นดีขึ้น และเม่ือเพ่ิมเวลาในการดูดซับความชื้น อัตราการดูดความชื้นจะลดลง รูปที่ 26 แสดง
อัตราการดูดซับความชื้นตอ 1 kg ของสารดูดความชื้นที่ความเร็วของอากาศผานสารดูดความชื้น
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เปลี่ยนแปลงแตละคา ซ่ึงที่เวลาเทากันอากาศที่มีความเร็วมากกวาจะมีอัตราการดูดซับความชื้นสูง
กวา 

 

รูปที่ 26 อัตราการดูดซับของสารดูดความชื้นที่ความเร็วอากาศแตกตางกัน (อากาศดานเขา 30˚C 

และความชื้น 45%RH) [17] 
 
ความเร็วอากาศที่เพิ่มขึ้นทําใหเวลาในการกําจัดความชื้นของสารดูดความชื้นลดลง การ

ทดลองอัตรากําจัดความชื้นของ Singh and Singh [10] ใชซิลิกาเจลจํานวน 3 kg ทําการทดลองที่
ความเร็วอากาศ 0.175 m/s, 0.25 m/s, 0.40 m/s และ 0.55 m/s ที่อากาศรอนเพื่อใชกําจัดน้ํา
ออกจากสารดูดความชื้นที่อุณหภูมิ 42◦C, 52◦C, 62◦C และ 72◦C โดยใชชั้นของสารดูดความชื้น
จํานวน 2, 3 และ 4 ชั้นในการทดลอง เมื่อชั้นสารดูดความชื้นเพ่ิมขึ้นสารดูดความชื้นนํ้าหนักเทาเดิม
จะถูกแบงใหเทากันในแตละชั้น พบวา เวลาในการกําจัดความชื้นของสารดูดความชื้นลดลงเม่ือเพ่ิม
ความเร็วของอากาศทุกๆ คาของอุณหภูมิที่ใชในการกําจัดความชื้น แตอิทธิพลของการเพิ่มความเร็ว
ของอากาศจะลดลงเม่ืออุณหภูมิในการกําจัดความชื้นเพิ่มสูงขึ้นและจํานวนชั้นเพ่ิมมากขึ้น 

2.12.6 อัตราการไหลของอากาศ (Air flow rate) 

อัตราการไหลของอากาศที่เพิ่มขึ้นทําใหเวลาในการดูดความชื้นจนกระทั่งสารดูด
ความชื้นอ่ิมตัวลดลง การทดลองของ Fatouh et al. [21] พบวา การเพิ่มอัตราการไหลของอากาศ
จาก 7.4 kg/min (0.12 kg/s) ไปที่ 10.2 kg/min (0.17 kg/s) ทําใหเวลาการอิ่มตัวของซิลิกาเจล
ลดลง 39% และอัตราการดูดความชื้นเพ่ิมขึ้น 67% หลังจากการทํางาน 3 ชั่วโมง และทําใหเวลาใน
การกําจัดความชื้นลดลง 87% มีอัตราการกําจัดความชื้นเพ่ิมขึ้น 37% หลังจากใชเวลาในกําจัด
ความชื้น 10 นาที  
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2.12.7 อุณหภูมิอากาศดานเขา (Air inlet temperature) 

โดยปรกติอุณหภูมิของอากาศดานเขาสารดูดความชื้นจะเทากับอุณหภูมิหอง เมื่อสารดูด
ความชื้นดูดความชื้นจากอากาศจะทําใหอุณหภูมิของอากาศดานออกเพ่ิมสูงขึ้น สําหรับสารดูด
ความชื้นชนิดแข็งบางชนิด ถึงแมอุณหภูมิหองจะสูงมากก็ยังมีความสามารถในการดูดความชื้นได 
ดังเชน สารดูดความชื้นชนิดโมเลกูลารซีฟท่ีสามารถดูดซับความชื้นไดอยางตอเน่ืองถึงแมอากาศดาน
เขาจะมีอุณหภูมิสูงมาก [12] และในการกําจัดความชื้นออกจากสารดูดความชื้นจะใชอากาศแหงไหล
ผานสารดูดความชื้นเพื่อสกัดความชื้นออกจากสารดูดความชื้น 

เม่ืออุณหภูมิที่ใชกําจัดความชื้นสําหรับซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้นจะทําใหเวลาในการกําจัด
ความชื้นลดลงเนื่องจากเม่ืออากาศรอนขึ้นมีผลทําใหความชื้นสัมพัทธของอากาศต่ํา และจะทําใหมี
ความสามารถกําจัดนํ้าออกจากสารดูดความชื้นไดดีขึ้น [21] จากการทดลองกําจัดนํ้าออกจากซิลิ
กาเจลของ Fatouh et al. [21] โดยใชซิลิกาเจล 5 kg และอุณหภูมิในการกําจัดความชื้นที่ 45◦C, 
55◦C และ 65◦C พบวา เวลาในการกําจัดนํ้าลดลงเหลือ 155, 100 และ 60 นาที ตามลําดับ การ
ทดลองของ Singh and Singh [10] ใชอุณหภูมิในการกําจัดนํ้าที่ 42◦C, 52◦C, 62◦C และ 72◦C 
พบวา เวลาลดลงเชนเดียวกันทุกชวงความเร็วลมที่ใชในการทดลอง 

2.12.8 ความชื้นของอากาศดานเขา (Air inlet humidity) 

 

รูปที่ 27 ผลกระทบของความชื้นดานเขาตอการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะของอัตราการดูดซับความชื้นใน
แตละชั้นของกอนสารดูดความชื้น [22] 

 
เม่ืออากาศดานเขามีความชื้นเพ่ิมขึ้น อัตราการดูดซับความชื้นของสารดูดความชื้นจะ

เพ่ิมขึ้น การทดลองของ Kabeel [22] ไดศึกษาถึงผลกระทบของความชื้นในอากาศดานเขากับอัตรา
การดูดซับความชื้นของซิลิกาเจลของสารดูดความชื้นแตละชั้นในเวลา 120 นาที โดยใหความเร็ว
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อากาศคงที่ 3.9 m/s และความชื้นของอากาศท่ี 0.0122 kg water /kg dry air และ 0.0175 kg water /kg 

dry air พบวา การเพ่ิมความชื้นของอากาศทําใหอัตราการดูดซับความชื้นเพ่ิมขึ้นดังรูปที่ 27 

2.12.9 ความชื้นเร่ิมตนของสารดูดความชื้น (Initial moisture content of desiccant) 

การดูดซับความชื้นเกิดขึ้นเม่ือความชื้นในสารดูดความชื้นต่ํากวาความชื้นของอากาศดาน
เขาจึงจะสามารถทําใหนํ้าในอากาศชื้นถายเทสูสารดูดความชื้นได [13] ดังนั้นสารดูดความชื้นที่มี
ความชื้นเร่ิมตนต่ําจะสามารถดูดความชื้นจากอากาศชื้นไดมากกวาสารดูดความชื้นท่ีมีความชื้นเร่ิมตน
สูงกวา เนื่องจากมีความจุในการดูดซับมากกวา แตการจะทําใหสารดูดความชื้นมีความชื้นเร่ิมตนต่ําๆ 
จะตองใชอุณหภูมิในการกําจัดความชื้นสูงขึ้น หรือเลือกใชเวลาในการกําจัดความชื้นนานมากขึ้น จึง
จะไดสารดูดความชื้นที่มีคาความชื้นเร่ิมตนต่ําลง 

การทดลองของ Chang et al. [26] พบวาเมื่อใชสารดูดความชื้นชนิดซิลิกาเจลท่ีถูก
ปรับปรุงขนาดของเสนผานศูนยกลางความพรุนมาทําการกําจัดน้ําที่อุณหภูมิและเวลาตางๆ พบวา 
เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและเวลาในการกําจัดความชื้นมากขึ้นจะทําใหการดูดซับความชื้นไดนานขึ้น โดย
อัตราการดูดซับความชื้นยังเปนอัตราเดิม ซ่ึงแสดงวาปริมาณนํ้าที่อยูในสารดูดความชื้นเร่ิมตนนอยจะ
ทําใหเวลาในการดูดซับมากขึ้น 

 

รูปที่ 28 เปรียบเทียบการดูดซับความชื้นบน Breakthrough curves ของซิลิกาเจลทางการคากับซิลิ
กาเจลที่ถูกปรับปรุง [26] 

 
รูปที่ 28 การเปรียบเทียบอุณหภูมิที่สูงขึ้นในการกําจัดความชื้นที่เวลาเทากัน พบวา 

อัตราการดูดซับความชื้นเทาเดิมแตเสนกราฟเคล่ือนที่ไปทางขวามือ แสดงวาเวลาในการดูดซับ
ความชื้นมากขึ้นเม่ือใชอุณหภูมิในการกําจัดความชื้นสูงขึ้ น และที่ อุณหภูมิ 80◦C และ 90◦C 
เสนกราฟทับกัน ซ่ึงแสดงวาท่ีอุณหภูมิในการกําจัดความชื้นที่ 80◦C เพียงพอสําหรับในการกําจัด
ความชื้นออกจากสารดูดความชนิดในการทดลองน้ี รูปที่ 29 แสดงอัตราการดูดซับความชื้นที่อุณหภูมิ
เดียวกันโดยใชเวลาในการกําจัดความชื้นหลายๆ คา พบวา การใชเวลาในการกําจัดความชื้นมากขึ้น 
อัตราการดูดซับความชื้นมีลักษณะเสนกราฟเหมือนเดิม แตเวลาในการดูดซับความชื้นยาวนานขึ้น 
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แสดงวาสารดูดความชื้นที่ใชเวลาในการกําจัดความชื้นมากจะมีปริมาณน้ําในสารดูดความชื้นนอยกวา
สารดูดความชื้นที่ใชเวลาในการกําจัดความชื้นนอย และอุณหภูมิในการกําจัดความชื้นที่ 80◦C และ 
90◦C มีเสนกราฟเหมือนกัน 
 

 

รูปที่ 29 เปรียบเทียบ Breakthrough curve ของซิลิกาเจลที่ถูกปรับปรุงเมื่ออุณหภูมิกําจัดความชื้น
เปลี่ยนแปลง (a) อุณหภูมิการกําจัดความชื้นที่ 60˚C, (b) อุณหภูมิการกําจัดความชื้นที่ 

70˚C, (c) อุณหภูมิการกําจัดความชื้นที่ 80˚C, (d) อุณหภูมิการกําจัดความชื้นที่ 90˚C [26] 

2.12.10  ความเร็วเชิงมุมของวงลอสารดูดความชื้น (Rotational speed ) 

เม่ือความเร็วเชิงมุมเพ่ิมขึ้น ประสิทธิผลการถายเทความชื้นจะลดลง โดยปรกติวงลอสาร
ดูดความชื้นจะหมุนดวยความเร็วเชิงมุมชาๆ เม่ือพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดจากความเร็วเชิงมุมของ
วงลอสารดูดความชื้นขณะทํางานโดยกําหนดใหเปลี่ยนแปลงเฉพาะความเร็วเชิงมุมของวงลอสารดูด
ความชื้นเทานั้น ปจจัยดานอ่ืนไมเปล่ียนแปลง (ความชื้นอากาศดานเขา อุณหภูมิอากาศดานเขา 
อุณหภูมิกําจัดน้ําจากสารดูดความชื้น และมิติของวงลอสารดูดความชื้น เปนตน) จะพบวา เ ม่ือ
ความเร็วเชิงมุมเพ่ิมขึ้น ประสิทธิผลการถายเทความรอนอะเดียบาติกของวงลอสารดูดความชื้น 
(Adiabatic desiccant wheel’s effectiveness) จะลดลง เน่ืองจากอากาศรอนจากดานกําจัด
ความชื้นของสารดูดความชื้นสามารถร่ัวขามแผนก้ันไดมากขึ้นขณะความเร็วเชิงมุมสูง แตการถายเท
ความรอนน้ีเกิดเฉพาะบริเวณใกลแผนก้ันเทาน้ัน ทําใหประสิทธิผลการถายเทความรอนอะเดียบาติก
ของวงลอสารดูดความชื้นลดลงไมมาก ขณะที่ทําใหประสิทธิผลดานอ่ืนเพ่ิมขึ้น เชน ประสิทธิผลทาง
ความรอน  (Thermal effectiveness) ประสิท ธิผลการกํ า จัดความชื้น  (Regeneration 
effectiveness) เปนตน [27] 
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2.12.11 ขนาดเสนผานศูนยกลางของความพรุนวัสดุดูดซับ (Pore dimension of desiccant)  

ขนาดเสนผานศูนยกลางของความพรุนในอนุภาคสารดูดความชื้นขนาดเล็กมีอัตราการ
ดูดซับความชื้นดีกวาขนาดเสนผานศูนยกลางของความพรุนในอนุภาคสารดูดความชื้นขนาดใหญ 

อัตราการดูดซับเกิดจากสภาพทางกายภาพของรูพรุนบริเวณผิวหนาของวัสดุ ซึ่ง
โดยทั่วไปการดูดซับไอนํ้าบริเวณนี้จะมีคาสูง ดังน้ัน การควบคุมอัตราการดูดซับควรควบคุมความ
ตานทานการถายเทมวลและความตานทานการถายเทความรอนมากกวาการควบคุมการเคลื่อนที่ของ
ไอนํ้าเขาสูสารดูดความชื้น เมื่อไอนํ้าควบแนนบริเวณผิวหนาของสารดูดความชื้น นํ้าซ่ึงอยูในสภาพ
ของเหลวจะเคลื่อนท่ีเขาภายในสารดูดความชื้นดวยแรงคาปลาร่ี ความตานทานการถายเทมวลของไอ
นํ้าจะเกิดที่สวนน้ี ซึ่งเกิดจากโครงสรางของเสนผานศูนยกลางรูพรุนของวัสดุดูดซับ ซิลิกาเจลที่มี
จําหนายทั่วไปจะมีขนาดเสนผานศูนยกลางในชวง Mesopore ซึ่งการดูดซับดวยโครงสรางน้ีจะเกิด
ความตานทานการถายเทมวลจากปรากฏการณ Hysteresis ทําใหความตานทานการถายเทมวลของ
ไอนํ้าสูภายในสารดูดความชื้นมีคาสูง การปรับปรุงขนาดเสนผานศูนยกลางของรูพรุนในซิลิกาเจลใหมี
ขนาดเล็กลง เชน แบบ Micropore ซ่ึงมีขนาดเสนผานศูนยกลางนอยกวา 20 Å ดวยโครงสรางแบบน้ี
จะลดปรากฏการณ Hysteresis ทําใหเกิดแรงตานการเคลื่อนที่จากแรงคาปลาร่ีลดลง เกิดความ
ตานทานการถายเทมวลต่ํา สามารถดูดซับไอนํ้าไดรวดเร็ว การปรับปรุงซิลิกาเจลเพ่ือใหไดโครงสราง
แบบ Micropore ตองปรับปรุงที่กระบวนการผลิต ซ่ึงซิลิกาเจลท่ีถูกปรับปรุงขนาดเสนผานศูนยกลาง
แบบ Micropore จะมีคาอัตราการดูดซับที่ดีกวาซิลิกาเจลแบบทั่วไป [26] 

2.12.12 อนุภาคของสารดูดความชื้น (Size of the desiccant material) 

อนุภาคของซิลิกาเจลขนาดใหญจะมีอัตราการดูดซับความชื้นไดเร็วกวาอนุภาคของซิลิ
กาเจลที่มีขนาดเล็ก 

 

รูปที่ 30 ผลกระทบของขนาดอนุภาคซิลิกาเจลตอการดูดซับความชื้น [20] 
 

การทดลองโดยใชซิลิกาเจล 3 ชวงขนาดอนุภาค 40-60 mesh, 60-100 mesh และ 
100-200 mesh ของ Chang et al. [26] พบวา ผลของการดูดซับความชื้นไมขึ้นกับขนาดของซิลิ
กาเจลอยางมีนัยสําคัญดังรูปท่ี 30 แตเมื่อพิจารณาถึงอัตราการดูดซับความชื้น พบวา ซิลิกาเจลที่มี
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อนุภาคขนาดใหญกวาจะมีอัตราการดูดซับความชื้นไดเร็วกวา จากความชันของเสนกราฟท่ี
เปรียบเทียบระหวางสัดสวนความชื้นท่ีออกจากสารดูดความชื้นกับความชื้นของอากาศเร่ิมตน (C/C0) 
กับเวลา (Breakthrough curve) ในรูปที่ 31 แสดงใหเห็นวาอนุภาคขนาด 40-60 mesh กราฟมี
ความชันมากกวาอนุภาค 60-100 mesh และขนาดอนุภาค 100-200 mesh มีความชันต่ําที่สุด 
อัตราการดูดซับความชื้นของซิลิกาเจลท่ีมีอนุภาคขนาดใหญสามารถดูดซับไดเร็วกวาเนื่องมาจาก
ความตานทานการถายเทมวลในช้ันของซิลิกาเจลนอยกวาอนุภาคขนาดเล็ก 

 

รูปท่ี 31 Breakthrough curves ของผลกระทบจากขนาดของซิลิกาเจล [20] 

2.13 แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อทํานายการดูดความชื้น (Mathematics model) 

แนวคิดในการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพ่ือทํานายการดูดความชื้นของสารดูด
ความชื้นชนิดแข็งมีหลายแนวคิดที่นักวิจัยไดนําเสนอในเอกสารทางวิชาการ ซึ่งแตละวิธีจะใชการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรที่แตกตางกัน เชน การใชวิธีเชิงตัวเลข (Numerical) วิธีเชิงวิเคราะห 
(Analytical) และวิธีก่ึงวิเคราะห (Semi analytical) เปนตน สมมติฐานที่ใชในการคํานวณ คือ การ
ใชสมดุลของการถายเทมวลเพ่ือหามวลของนํ้าที่ถายเทระหวางอากาศชื้นกับสารดูดความชื้น และ
สมดุลการถายเทพลังงานจากมวลนํ้าที่ถายเท ตัวอยางในการวิเคราะหจากแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร เชน 

1. แบบจําลองทางคณิตศาสตรโดยใชวิธี Solid side resistance model (SSR) ซ่ึง
จากการเปรียบเทียบระหวางความตานทานการถายมวลภายในสารดูดความชื้น 
(Solid side mass transfer) กับความตานทานการถายเทมวลของอากาศชื้น (Gas 
side mass transfer) โดยรอบ พบวา ความตานทานการถายเทมวลภายในสารดูด
ความชื้นมีคามากกวา ดังน้ัน สมการที่ใชจึงวิเคราะหการถายเทมวลดานสารดูด
ความชื้น โดยใชสมการการแพรของไอนํ้าเขาสูสารดูดความชื้นที่บริเวณผิว (Surface 
diffusion) และที่ภายในอนุภาคของสารดูดความชื้น (Knudsen diffusion) เมื่อ
พิจารณาการถายเทมวลที่อนุภาคของสารดูดความชื้นแลวจึงคํานวณหาการถายเท
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มวลของกอนสารดูดความชื้นท้ังหมด โดยการหาคาการถายเทมวลและความรอนใช
วิธีเชิงตัวเลขเพ่ือหาคําตอบจากสมการ [13, 28] 

2. แบบจําลองทางคณิตศาสตรโดยใชวิธี Semi-analytical model แบบจําลองน้ี
พิจารณาการถายเทมวลและการถายเทพลังงานจากผลกระทบจากแรงเสียดทาน
การไหลของอากาศชื้น การกระจายอุณหภูมิกําหนดใหเกิดขึ้นเฉพาะตามแนวแกน 
และปริมาณน้ําในชองวางของสารดูดความชื้นระหวางการดูดและคายความช้ืน ชุด
ของสมการอนุพันธที่ใชในการอธิบายกระบวนการดูดและคายความรอนถูกนํามาใช
เพ่ือหาคําตอบโดยวิธีกึ่งวิเคราะหบนสมมติฐานสภาวะเกือบคงตัว (Quasi-steady 
state) และวิธีเชิงตัวเลขของ Runge - Kutta Fehlberg และเทคนิคการคํานวณ
แบบ Finite difference [29]  

3. แบบจําลองทางคณิตศาสตรแบบใชสภาวะคงที่เทียม (Pseudo steady state) โดย
ที่แบบจําลองน้ีใชเทคนิคการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่ไมตองใชเทคนิค Finite 
difference ในการแกไขปญหา แนวคิดของวิธีน้ี คือ ใหคิดวากอนอากาศไหลผาน
กอนสารดูดความชื้นในแตละชั้น โดยที่กอนอากาศน้ีเสมือนวาไหลท่ีเวลาเดียวกัน
ผานทุกชั้นยอยของกอนสารดูดความชื้นที่มีความหนาชั้นละเทาๆ กัน ในขณะที่กอน
อากาศออกจากกอนสารดูดความชื้นแตละชั้นยอยสามารถคํานวณการถายเทมวล
และการถายเทความรอนดานออกในแตละชั้นยอยน้ันๆ และนําสภาวะอากาศดาน
ออกจากชั้นยอยกอนหนาเปนสภาวะอากาศดานเขาในชั้นยอยตอไป การคํานวณ
การถายเทมวลและการถายเทพลังงานใช รูปแบบสมการหาคาประสิทธิผล 
(Effectiveness) ของเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนแบบไหลสวนทาง [30, 31] 

4. แบบจําลองทางคณิตศาสตรแบบใชสมดุลมวลและสมดุลพลังงานในกอนสารดูด
ความชื้น ซึ่งใชสมมติฐาน คือ ไมมีการไหลของอากาศชื้นในแนวรัศมีของกอนสารดูด
ความชื้น เกิดสภาวะอ่ิมตัวของอากาศดานออกกับกอนสารดูดความชื้น กระบวนการ
ถายเทมวลถูกคํานวณจากความชื้นเฉลี่ยของอากาศ และการคํานวณอุณหภูมิของ
กอนสารดูดความชื้นในแตละชวงเวลา [22] 

แบบจําลองทางคณิตศาสตรแบบใชสภาวะคงที่เทียมเปนวิธีที่สามารถลดขั้นตอนของการ
แกสมการเชิงอนุพันธ และการใชวิธีเชิงตัวเลขเขามาเกี่ยวของ ทําใหการแกสมการคณิตศาสตรไม
ซับซอน โดยเร่ิมจากแบงชั้นของกอนสารดูดความชื้นเปนชั้นยอยๆ และหาคาเวลายอยที่เกิดจาก
อากาศชื้นไหลผานกอนสารดูดความชื้นชั้นยอยชั้นแรก ทําใหทราบมวลของอากาศชื้นท่ีไหลผานกอน
สารดูดความชื้นชั้นยอยน้ัน ณ เวลานั้น  การถายเทมวลที่เกิดขึ้นจากอากาศชื้นไหลผานกอนสารดูด
ความชื้นชั้นแรกซึ่งหาไดจากสมการประสิทธิผลของการถายเทมวล จากน้ันนําน้ําหนักนํ้าที่ถูกดูดซับ
ไปกําหนดคาความชื้นของอากาศและกอนสารดูดความชื้นชั้นแรกใหม และหาคาการถายเทความรอน
ระหวางสารดูดความชื้นกับอากาศหลังการดูดความชื้นแลวโดยใชสมการประสิทธิผลของการถายเท
ความรอน เพ่ือกําหนดคาอุณหภูมิของกอนสารดูดความชื้นและอากาศชื้นหลังจากการดูดความชื้น
สิ้นสุดในกอนสารดูดความชื้นยอยในชั้นแรก ที่ทางออกของอากาศจากกอนสารดูดความชื้นชั้นแรกน้ี
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อากาศจะมีสภาวะอุณหภูมิและความชื้นใหมกอนเขาชั้นสารดูดความชื้นชั้นยอยในชั้นถัดไป จากน้ัน
คํานวณเหมือนชั้นแรก โดยทําซํ้าจนครบตามจํานวนชั้นสารดูดความชื้นชั้นยอยท่ีกําหนดไว 

2.13.1 การถายเทมวล [30] 

การคํานวณการถายเทมวลในแตละชั้นของสารดูดความชื้นยอย โดย ใชสมการ
ประสิทธิผล (Effectiveness equation) ของการไหลแบบสวนทางของเคร่ืองแลกเปล่ียนมวล (Mass 
exchanger) [30] โดยอัตราการถายเทมวลตอหนวยพ้ืนท่ีผิวที่จุดใดๆ ของเคร่ืองแลกเปล่ียนมวลคือ 

̇ = ( − )     2-1 
เมื่อ ̇  = ฟลักซของมวลน้ําถายเท (Mass flux of water), kg/m2s  = สัมประสิทธ์ิการถายเทมวล (Mass transfer coefficient), kg/m2s   = สัดสวนมวลไอนํ้าในอากาศ (Mass fraction of water vapor in air), kg water/kg humid air   = สัดสวนมวลไอนํ้าอ่ิมตัวที่ผิวของอนุภาคสารดูดความชื้น (Equilibrium vapor mass 

fraction at desiccant surface), kg water/kg humid air ซ่ึงเปนฟงกชั่นของความชื้นในสารดูด
ความชื้นกับอุณหภูมิกอนสารดูดความชื้น 

 
สัดสวนมวลไอน้ําของอากาศดานออกจากกอนสารดูดความชื้นหาไดจากสมการ 

= − . ( − )     2-2 
เมื่อ 

 = สัดสวนมวลไอนํ้าของอากาศดานออกจากกอนสารดูดความชื้น (Mass fraction of water 
vapor in air at exit), (kg water/kg humid air) 

 = สัดสวนมวลไอนํ้าของอากาศดานเขากอนสารดูดความชื้น (Mass fraction of water 
vapor in air at inlet), (kg water/kg humid air) 

 = ประสิทธิผลของกระบวนการถายเทมวล (Effectiveness of mass exchanger 
process), - 

 
คาประสิทธิผลของการถายเทมวล คํานวณจากสัดสวนของการถายเทมวลท่ีเกิดขึ้นตอ

การถายเทมวลมากท่ีสุดที่เปนไปได ซ่ึงคาประสิทธิผลของการถายเทมวลหาไดจากสมการ 

= ( ). ( )     2-3 

โดย 
 = Number of mass transfer unit ของการถายเทมวลหาไดจากสมการ 

= ⁄      2-4 
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เมื่อ 
 = พ้ืนที่ผิวของการถายเท (Transfer area), m2 ซ่ึงหาไดจากตารางที่ 5  

ตารางที่ 5 เสนผานศูนยกลางอนุภาคและพื้นที่ผิวของอนุภาค [30] 
ขนาดมาตรฐานไทเลอร 

Tyler mesh size 
เสนผานศูนยกลางอนุภาคเฉลี่ย 

m 
พื้นท่ีผิวของอนุภาค 

m2/m3 

2-4 0.00671 348 
4-6 0.00390 663 
6-8 0.00277 931 
8-10 0.00193 1335 
10-12 0.00176 1470 
10-14 0.00136 1890 
14-20 0.00098 2641 
20-28 0.00069 3740 

 
โดย 
  = คาสัมประสิทธิ์การถายเทมวล (Mass transfer coefficient), kg/m2 s  

=       2-5 
 ℎ  = สัมประสิทธ์ิการถายเทความรอน (Heat transfer coefficient), W/m2 ºC  

ℎ = ×      2-6 
   = อัตราสวนระหวาง อัตราความจุของการถายเทมวลไอน้ําคานอยที่สุด (  ) ตออัตรา

ความจุของการถายเทมวลไอนํ้าคามากที่สุด (  ) (Mass capacity rate ratio) 

=      2-7 
 

เม่ือ  และ   เกิดจากการเปรียบเทียบระหวางคา  กับ  โดยมีวิธีหาคาดังนี ้
 = อัตราความจุการถายเทมวลไอนํ้าในอากาศ (The air capacity rate), kg/s หาไดจาก

สมการ 

= .( )∆      2-8 
เมื่อ 

 = มวลอากาศแหง (Dry mass of air chunk), kg 
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 = ความชื้นจําเพาะอากาศเขากอนสารดูดความชื้น (Humidity ratio at beginning of time 
step), kg water/kg dry air ∆  = เวลาของการเคลื่อนท่ีผานกอนการดูดความชื้น (Time step), s 

 = อัตราความจุการถายเทมวลไอนํ้าในสารดูดความชื้น (Desiccant capacity rate), kg/s 

= .( ).∆     2-9 
เมื่อ 

 = มวลกอนสารดูดความชื้นแหง (Dry mass of bed section), kg 
 = อัตราสวนน้ําในสารดูดความชื้นแหง (Water ratio in desiccant), kg water/kg dry desiccant 
 = สัดสวนนํ้าในสารดูดความชื้น (Water mass fraction in desiccant), kg water/kg desiccant 

 = อนุพันธยอยของสัดสวนนํ้าในสารดูดความชื้นเทียบกับสัดสวนมวลไอนํ้าอ่ิมตัวที่ผิวของ

อนุภาคสารดูดความชื้น ณ อุณหภูมิคงท่ี ซึ่งหาคาไดจากสมการ 

= . .      2-10 

 
 = อนุพันธยอยของอัตราสวนนํ้าในสารดูดความชื้นแหงเทียบกับความดันไอนํ้าที่สภาวะสมดุล

 บริเวณผิวของสารดูดความชื้น ณ อุณหภูมิคงท่ี หาไดจากสมการ 

= ,      2-11 
 
เมื่อ 

 = ความดันไอนํ้าท่ีสภาวะสมดุลบริเวณผิวสารดูดความชื้น (Equilibrium vapor pressure 
at desiccant surface), Pa 

,  = ความดันไออิ่มตัวที่บริเวณผิวสารดูดความชื้น (Saturation pressure at desiccant 
 surface), Pa 

 = ความชื้นสัมพัทธที่บริเวณผิวของสารดูดความชื้น (Relative humidity at desiccant 
 surface), - 
เมื่อ [29] 

= + + + +    2-12 
โดย 
สําหรับซิลิกาเจลความหนาแนนปรกติ (Regular density silica gel) ซ่ึงมีรัศมีรูพรุน 11 Ångstrom 
 
 = 0.0078, = −0.05759, = 24.16554, = −124.478, = 204.226  
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สําหรับซิลิกาเจลความหนาแนนปานกลาง (Intermediate density silica gel) ซึ่งมีรัศมีรูพรุน 68 
Ångstrom 
 
 ≤ 0.07 ; = 0, = 1.235, = 267.99, = −3170.7, = 10087.16    > 0.07 ; = 0.3316, = 3.18, = = = 0   
 
ดังนั้น 

= , ( )   2-13 
 

 = อนุพันธของสัดสวนนํ้าในสารดูดความชื้นเทียบกับอัตราสวนนํ้าในสารดูดความชื้นแหง ณ

 อุณหภูมิคงที ่หาไดจากสมการ 

= ( )     2-14 
 
ดังนั้น 

= ( )      2-15 
    = อนุพันธของความดันไอนํ้าที่สภาวะสมดุลบริเวณผิวสารดูดความชื้นเทียบกับสัดสวนมวลไอ

 นํ้าอิ่มตัวที่ผิวของอนุภาคสารดูดความชื้น หาไดจากสมการ 

= .  ( , )    2-16 
 
เมื่อ 

 = ความดันบรรยากาศ (Atmospheric pressure), Pa 
 
ดังนั้น 

  = .( . . )     2-17 
 

เม่ือทราบคาประสิทธิผลของการถายเทมวล ( ) ทําใหหาคาสัดสวนมวลของนํ้าตอ
อากาศชื้นทางดานออก ( ) ไดจากสมการที่ (2-1) และความชื้นจําเพาะอากาศดานออก (Air 
humidity ratio at outlet) 

= ( )     2-18 
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เมื่อ 
  = ความชื้นจําเพาะอากาศดานออกจากกอนสารดูดความชื้น (Air humidity ratio at 

outlet), (kg water/kg dry air) 
 
 

มวลนํ้าถายเทระหวางกระบวนการ 

= ( − )    2-19 
เมื่อ 

 = มวลนํ้าท่ีถูกดูดซับจากสารดูดความชื้น (Mass of adsorption), kg 
 

ดังน้ัน อัตราสวนน้ําในสารดูดความชื้นแหงเม่ือสิ้นสุดกระบวนการหาไดจากสมการ 

= ( )     2-20 
เมื่อ 

 = อัตราสวนน้ําในสารดูดความชื้นแหงเมื่อเร่ิมการดูดความชื้น (Initial water ratio in 
 desiccant), (kg water/kg dry desiccant) 

 = อัตราสวนน้ําในสารดูดความชื้นแหงเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ (Finished water ratio in 
 desiccant), (kg water/kg dry desiccant) 
2.13.2 สมดุลพลังงานระหวางกระบวนการดูดความชื้น (Intermediate energy balance) [30] 

ในระหวางกระบวนการดูดซับความชื้น น้ําที่ถูกดูดซับเขาไปในสารดูดความชื้นจะปลอย
พลังงานใหสิ่งแวดลอมรวมกับคาความรอนสวนหน่ึงที่ปลอยออกจากสารดูดความชื้นจึงทําใหความ
รอนที่ปลอยออกมาขณะดูดซับมีคาสูงกวาความรอนที่ไดจากการควบแนนไอนํ้าเพียงอยางเดียว ซึ่ง
เปนกลไกหนึ่งในการดูดซับน้ําของสารดูดความชื้น [30] ในแบบจําลองของสภาวะคงที่เทียม (Pseudo 
steady state model) เร่ิมการคํานวณจากสมดุลมวลระหวางการถายเทมวลนํ้าของอากาศกับสาร
ดูดความชื้น จากนั้นนํามวลของน้ําถายเทมาคํานวณการถายความรอนจากสมดุลพลังงานซึ่งจะ
สามารถคํานวณคาอุณหภูมิของอากาศและกอนสารดูดความชื้นในชั้นน้ันๆได ซึ่งระหวางการคํานวณ
จะกําหนดใหอุณหภูมิของอากาศระหวางกระบวนการคงที่เสมอ 

กระบวนการดูดซับทั้งหมดถูกสมมติวาเปนกระบวนการอะเดียบาติก (Adiabatic) ไมมี
ทํางานของระบบเขามาเก่ียวของ ดังน้ันสมดุลพลังงานระหวางกอนอากาศที่ผานกอนสารดูดความชื้น
สามารถเขียนอยางงายไดดังน้ี 

ℎ , − ℎ , + ℎ , − ℎ , = 0   2-21 
เมื่อ ℎ ,  = เอนทาลปของอากาศระหวางกระบวนการ (Enthalpy of moist air at intermediate 
 process), J/kg water 
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ℎ ,  = เอนทาลปของอากาศเม่ือเร่ิมตนกระบวนการ (Enthalpy of moist air at initial 
process), J/kg water ℎ ,  = เอนทาลปของสารดูดความชื้นระหวางกระบวนการ (Enthalpy of desiccant at 

 intermediate  process), J/kg water ℎ ,  = เอนทาลปของสารดูดความชื้นเม่ือเร่ิมตนกระบวนการ (Enthalpy of desiccant at
 initial process), J/kg water 
โดย 

ℎ = 1006 + (2501000 + 1805 )    2-22 
เมื่อ 

 = อุณหภูมิอากาศ (Air temperature), ºC 
 = ความชื้นจําเพาะของอากาศ (Air humidity ratio), kg water/kg dry air 

ℎ = ( + )     2-23 
เมื่อ ℎ  = เอนทาลปของสารดูดความชื้น (Enthalpy of desiccant), J/kg water 

 = ความรอนจําเพาะของสารดูดความชื้น (Specific heat of desiccant bed), J/kg ºC 

= 4187 + 921    2-24 
เมื่อ 

 = ความรอนจําเพาะของนํ้าในสถานะของเหลว (Specific heat of liquid water), J/kg ºC 
 = อุณหภูมิของกอนสารดูดความชื้น (Temperature of bed section), ºC 

 
เอนทาลปทั้งหมดอยูในรูปคาของพลังงานตอหนวยนํ้าหนักแหงของสารดูดความชื้นหรือ

อากาศ สมดุลพลังงานระหวางกระบวนการจึงเปนดังสมการ 

ℎ , − ℎ , − ℎ − ℎ + + , − ( + ) , = 0 2-25 
 
เมื่อ ℎ ,  ขึ้นอยูกับอุณหภูมิอากาศดานเขาและอัตราสวนความชื้นอากาศดานออก 
 ℎ , = ℎ , ,  

ℎ , = 1006 , + 2501000 + 1805 ,    2-26 
 

จัดรูปแบบของสมการเพ่ือหาอุณหภูมิของสารดูดความชื้นระหวางกระบวนการไดดังน้ี 
 

, = ( ) , , ,    2-27 
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เมื่อ ℎ  = เอนทาลปจากการดูดซับน้ําในอากาศช้ืนของสารดูดความชื้นซึ่งเปนฟงกชั่นของปริมาณน้ําที่
อยูในซิลิกาเจล (Heat of adsorption of water), J/kg water 

 
สมการในการหาคาความรอนจากการดูดซับน้ําจากอากาศชื้นของสารดูดความชื้น [13] 

สําหรับสารดูดความชื้นชนิด Regular density (RD) ใชสมการ 

ℎ = 3500000 − 12400000  ; ≤ 0.05 2950000 − 1400000    ; > 0.05     2-28 
 
สําหรับสารดูดความชื้นชนิด Intermediate density (ID) ใชสมการ 
 

 ℎ = 2095000 − 300000  ; ≤ 0.15  2050000                        ; > 0.15     2-29 
เมื่อ ℎ  = เอนทาลปของไอนํ้าในอากาศชื้น (Heat of vaporization of water), J/kg water 
 

การหาคาความรอนจากการดูดซับไอนํ้าในอากาศชื้นใชสมการที่เกิดจากสัดสวนของ
ความรอนจากการดูดซับนํ้าจากอากาศชื้นของสารดูดความชื้นและความรอนจากไอนํ้าในอากาศชื้นที่
ขึ้นอยูกับอัตราสวนมวลของน้ําในสารดูดความชื้นแหง [30] 
 

ℎ = = 1.3 − 1.75       ; ≤ 0.1= 1.14 − 0.15    ; > 0.1    2-30 
 

2.13.3 การถายเทความรอน [30] 

จากการหาคาอุณหภูมิของกอนสารดูดความชื้นระหวางกระบวนการทําใหสามารถ
กําหนดคาความรอนจากการดูดความชื้นโดยใชสมการการถายเทความรอนที่มีรูปแบบสมการ
เชนเดียวกับสมการการไหลแบบสวนทางของเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน 
 

สมการในการหาคาการถายเทความรอน 

= [ ( )]. [ ( )]     2-31 
โดย 

 = ประสิทธิผลของการถายเทความรอน (Effectiveness of heat exchanger process), -  = Number of heat transfer unit ของการถายเทความรอนหาไดจากสมการ 
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= ℎ ⁄     2-32 
   = อัตราสวนระหวาง อัตราความจุของการถายเทความรอนคานอยที่สุด (  ) ตออัตรา

ความจุของการถายเทความรอนคามากท่ีสุด (  ) (Heat capacity rate ratio), - 

=      2-33 
 

เม่ือ  และ   เกิดจากการเปรียบเทียบระหวางคา  กับ  โดยมีวิธีคํานวณ
ดังนี้ 
 

 = อัตราความจุการถายเทความรอนของอากาศ (Thermal capacity rate), W/ºC 

= ∆      2-34 
เมื่อ 

 = มวลอากาศแหงของกอนอากาศที่ผานสารดูดความชื้น (Dry mass of air chunk), kg 
 = ความรอนจําเพาะของอากาศที่ความดันคงที ่(Specific heat of air), J/kg ºC ∆  = เวลาของการเคลื่อนท่ีผานกอนการดูดความชื้น (Time step), second 

 = อัตราความจุการถายเทความรอนของสารดูดความชื้น (Desiccant thermal capacity 
 rate), W/ºC 

= . ∆     2-35 
 

การหาคาของประสิทธิผลของการถายเทความรอน ซึ่งเปนคาอัตราสวนของการถายเท
ความรอนจริงตอการถายเทความรอนสูงสุดที่เปนไปไดจริง ทําใหสามารถหาคาความรอนจริงในการ
ถายเทระหวางกระบวนการดูดความรอนไดจากสมการ 

= . . , − , . Δ    2-36 
เมื่อ 
 = ความรอนถายเทระหวางกระบวนการ (Energy transferred), J 

,  = อุณหภูมิอากาศดานเขากอนสารดูดความชื้น (Air temperature inlet), ºC 
 

อุณหภูมิของอากาศและสารดูดความชื้นที่ดานออกจากกอนสารดูดความชื้นหาไดจาก
สมการ 

, = , + ⁄     2-37 
และ 

, = , − +⁄    2-38 
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เมื่อ 

,  = อุณหภูมิอากาศดานออกจากกอนสารดูดความชื้น (Air temperature outlet), ºC 

,  = อุณหภูมิกอนสารดูดความชื้น เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ (Desiccant temperature at 
finished process), ºC 

 
สภาวะของกอนสารดูดความชื้นในสวนที่ถูกดูดซับความชื้นถูกเปลี่ยนเปนสภาวะใหมเมื่อ

สิ้นสุดกระบวนการ อากาศสภาวะใหมจะถูกสงไปยังกอนสารดูดความชื้นในชั้นถัดไป ซึ่งเปนอนุกรมใน
การคํานวณตอเน่ืองจนอากาศผานกอนสารดูดความชื้นสูสิ่งแวดลอม สมการที่เกี่ยวของในการคํานวณ
เร่ิมที่การคํานวณความหนาของชั้นซิลิกาเจล 
โดย ∆  = ความหนาของชั้นซิลิกาเจลยอยแตละชั้น (Shelve depth), m 

∆ =      2-39 
เมื่อ 
 = ความหนากอนสารดูดความชื้น (Bed depth), m 

 = จํานวนชั้นของสารดูดความชื้นยอย (Layer section ∆  = เวลาสําหรับอากาศผานชั้นสารดูดความชื้นยอย (Time step), sec 
∆ = ∆       2-40 

เมื่อ 
 = ความเร็วอากาศไหลผานกอนสารดูดความชื้น (Air velocity), m/s 
 = นํ้าหนักสารดูดความชื้นแหงแตละชั้น (Mass of desiccant layer), kg 

=      2-41 

เมื่อ 
 = นํ้าหนักสารดูดความชื้นทั้งกอน (Mass of bed), kg 

 = พ้ืนที่หนาตัดกอนสารดูดความชื้น (Section area of bed), m2 

= .      2-42 
โดย 

 = มวลอากาศแหงผานกอนสารดูดความชื้น (Dry mass of air), kg 
= ∆      2-43 

 
สมการท่ีใชหาคาคุณสมบัติพ้ืนฐานของอากาศ สําหรับใชคํานวณอยางตอเนื่องเม่ือ

สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ประกอบดวยสมการท่ีใชหาคาความรอนจําเพาะของอากาศชื้น ความนํา
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ความรอนของอากาศ ความหนือพลวัตของอากาศ ความชื้นจําเพาะของอากาศ ความชื้นสัมพัทธของ
อากาศ และความดันของอากาศชื้นอิ่มตัว ดังสมการที่ 2-44 ถึง 2-50 
 

 = ความรอนจําเพาะอากาศชื้น (Constant pressure specific heat of humid air), J/kg 
ºC 

= 1884 × + 1005(1 − )    2-44 
 
 = การนําความรอนของอากาศ (Thermal conductivity), W/m ºC 

= 0.02624 + 7.58 × 10 ( − 27)   2-45  
  = ความหนืดพลวัตของอากาศ (Dynamic viscosity), kg/m s 

= 1.859 × 10 + 4.32 × 10 ( − 27)   2-46 
 

 = ความชื้นจําเพาะของอากาศ (Humidity ratio), kg water/kg dry air = .( )     2-47 
 

  = ความชื้นสัมพัทธของอากาศ (ความดันบรรยากาศและความดันอากาศอิ่มตัว) (Relative 
 humidity), -  

= .[( . ). ]    2-48 
 

ความชื้นสัมพัทธของอากาศ (สัดสวนความดันอากาศตอความความดันอากาศอ่ิมตัว) [32] 

=      2-49 
เมื่อ 

 = ความดันของอากาศชื้นอ่ิมตัว (Saturation pressure) [32], kPa 

= + + + + + ln   2-50 
 
เมื่อ 
 = อุณหภูมิ (Temperature), K 

โดย = −5.8002206 × 10 ,             = −5.516256,                           = −4.8640239 × 10  = 4.1764768 × 10 ,                 = −1.4452093 × 10 ,          = 6.5459673                   
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หรือ 

= 23.28199 − . −     2-51 
 

 = เลขนัทเซล (Nusselts Number), - 

= . ×( )      2-52 
  = เลขเรยโนลด (Reynolds Number), - 

=      2-53 
เมื่อ 

 = เสนผานศูนยกลางอนุภาคสารดูดความชื้น (Particle diameter), m 
 = ความเร็วที่ผิวของอนุภาคสารดูดความชื้น (Superficial velocity), m/s 
 = สัดสวนชองวางเฉล่ียของสารดูดความชื้น (Mean voidage of packed bed) [33], - 

= 0.383 + 0.254 . ( . ) .    2-54 
โดย 

 = สัดสวนเสนผานศูนยกลางระหวางภาชนะบรรจุตอเสนผานศูนยกลางอนุภาค (Diameter 
 ratio), - 

=       2-55 
เมื่อ 

 = เสนผานศูนยกลางภาชนะบรรจุ (Tube diameter), m 
 = เสนผานศูนยกลางอนุภาคสารดูดความชื้น (Particle diameter), m 
  = เลขลิวอิส (Lewis Number) [31], -  

=      2-56 
โดย 

 = การแพรอุณหภูมิของอากาศ (Thermal diffusivity) [34], m2/s 

=      2-57 
เมื่อ 

 = ความหนาแนนอากาศ (Air density), kg/m3 

 = การแพรระหวางมวล (Mass diffusivity) [31], m2/s 

= . ⁄
    2-58 
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สมการความสัมพันธสัดสวนมวลฐานเปยก (Wet basis) และสัดสวนมวลฐานแหง (Dry 
basis) 

 =  (  )     2-59 

      =  (  )     2-60 

2.13.4 ความดันลด (Pressure Drop) [22] 

เม่ือกระแสอากาศไหลผานกอนสารดูดความชื้นจะเกิดการไหลวนของกระแสอากาศ
ภายในกอนสารดูดความชื้น ทําใหเกิดความตานทานของการไหลภายในเรียกวา ความดันลด ซ่ึงปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอความดันลด คือ ขนาดอนุภาคของสารดูดความชื้น ความหนากอนสารดูดความชื้น 
ความพรุนภายในกอนสารดูดความชื้น ความหนืดของอากาศท่ีไหลผานกอนสารดูดความชื้น และ
ความเร็วของอากาศท่ีไหลผานกอนสารดูดความชื้น เปนตน 

ความดันลดท่ีเกิดขึ้นในกอนสารดูดความชื้นทําใหพัดลมตองใชพลังงานเพ่ือชนะแรงเสียด
ทานในระบบดูดความชื้นเพิ่มขึ้น ซ่ึงสามารถหาไดจากสมการของ Ergun [22] 

= + 1.75 = ∆ ( )    2-61 
 

ซ่ึง  หาไดจากสมการ 

= ( )     2-62 
เมื่อ 
 = ปจจัยที่เกิดจากแรงเสียดทาน (Friction factor) ∆  = ความดันลด (Pressure drop), Pa 
 = ความเร็วมวลของอากาศ (Mass velocity of air stream), kg/m2 s 

=      2-63 
 

 = ความเร็วอากาศ (Air velocity), m/s 
 = กําลังสูญเสียจากความดันลดในกอนสารดูดความชื้น (Power loss in bed from 

pressure drop), Watt 

= . ∆      2-64 
โดย 

 = อัตราการไหลของอากาศ (Air flow rate), m3/s 
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2.13.5 สมดุลมวลของนํ้าภายในหอง 

ที่สภาวะอากาศเร่ิมตนภายในหองที่มีความชื้นสัมพัทธและอุณหภูมิคาหน่ึง การหาสมดุล
มวลนํ้าภายในหองทําใหสามารถทราบความชื้นของอากาศภายในหองไดโดยใชสมการสมดุลทั่วไปดังน้ี 

, − , = , − , + , − ,   2-65 
โดย 

,  = มวลนํ้าของอากาศชื้นภายในหองที่สภาวะเร่ิมตนกระบวนการดูดความชื้น (Mass of 
water at beginning state) kg  

,  = มวลนํ้าของอากาศชื้นภายในหองที่สภาวะสิ้นสุดกระบวนการดูดความชื้น (Mass of water 
at end state), kg 

,  = มวลนํ้าของอากาศชื้นเขาหอง (Mass of water intake), kg 

,  = มวลนํ้าของอากาศชื้นออกจากหอง (Mass of water exhaust), kg 

,  = มวลนํ้าเกิดขึ้นภายในหอง (Mass of water generated in the room), kg 

,  = มวลนํ้าสูญเสียภายในหอง (Mass of water decay in the room), kg 

2.13.5.1 มวลนํ้าของอากาศชื้นภายในหองที่สภาวะเร่ิมตนกระบวนการดูดความชื้น 

เม่ือทราบสภาวะอุณหภูมิและความชื้นเร่ิมตนของหอง สามารถหามวลของน้ําไดจาก
ความชื้นสมบูรณของหอง ความหนาแนนอากาศ และปริมาตรหอง จากสมการ 

, = ( . . ). .     2-66 

เมื่อ 
 = ความกวางหอง (Room Width), m 
 = ความยาวหอง (Room Length), m 
 = ความสูงหอง (Room Height), m 
 = ความชื้นจําเพาะของอากาศหองที่สภาวะเร่ิมตน (Air humidity ratio in room at 

 beginning state), kg water / kg dry air  

2.13.5.2 มวลนํ้าของอากาศชื้นภายในหองที่สภาวะส้ินสุดกระบวนการดูดความชื้น 

มวลนํ้าในอากาศภายในหองที่สภาวะสิ้นสุดกระบวนการดูดความชื้นหาไดจากสมการที่ 
(2-65) โดยจัดรูปสมการใหมไดเปน 

, = , − , + , − , + ,   2-67 
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2.13.5.3 มวลนํ้าของอากาศชื้นเขาหอง 

อากาศชื้นภายนอกเขาสูหองจัดเก็บไดจากชองเติมอากาศจากภายนอกและรอยแตกของ
กรอบอาคาร ซ่ึงจากมาตรฐาน ASHARE Standard 62.1 [6] กําหนดการถายเทอากาศในพิพิธภัณฑ
ไวที่ 3.8 ลิตรตอวินาทีตอคน และ 0.3 ลิตรตอวินาทีตอตารางเมตร ดังน้ันถึงแมในหองจัดเก็บใน
พิพิธภัณฑจะไมมีคนทํางานอยูแตตองมีการระบายอากาศจากการระเหยของสารเคมีที่ใชจัดเก็บหรือ
สวนประกอบของวัสดุของศิลปวัตถุเอง อากาศอีกสวนหน่ึงเกิดจากอากาศภายนอกแทรกเขาตามขอบ
หรือรอยแตกที่ไมสนิทของกรอบอาคารรอบหอง ซ่ึงกรณีหองท่ีมีการอุดหรือยาแนวเปนอยางดีมัก
กําหนดใหมีอากาศถายเทผานรอยแตกน้ีประมาณ 0.1 ACH  

มวลนํ้าของอากาศชื้นเขาหอง = มวลน้ําจากอากาศระบาย + มวลนํ้าจากอากาศเขาตาม
รอยแตกหอง 

, = . ( . ). . + . . . + . ( . . ). .  2-68 

เมื่อ 
 = อัตราการไหลอากาศระบายสําหรับมลพิษในหอง (Ventilation rate for contaminant)

 , m3/s .m2 

 = อัตราการไหลอากาศระบายตอคน (Outdoor airflow rate per person), m3/s person 
 = จํานวนคน (Person number), person 

 = ความชื้นจําเพาะของอากาศภายนอก (Outdoor air humidity ratio), kg water / kg dry air  
 = การถายเทอากาศรอยแตกตอชั่วโมง (Air changes per hour of leakage), hr-1 

2.13.5.4 มวลนํ้าของอากาศชื้นออกจากหอง 

อัตราการไหลของอากาศช้ืนดานออกจากหองเทากับอัตราการไหลของอากาศชื้นดานเขา
หอง สวนสภาวะอากาศชื้นดานออกมีคาเทากับความชื้นเดิมภายในหอง มวลนํ้าที่ถูกผลักออกจากหอง
จะถูกมวลนํ้าจากอากาศชื้นภายนอกไหลเขามาแทนที่ มวลนํ้าที่ไหลออกมี 2 สวน คือ มวลนํ้าไหลออก
จากอากาศระบายและมวลน้ําไหลออกจากอากาศร่ัวไหลตามรอยแตกของกรอบอาคาร ซึ่งสามารถหา
ไดจากสมการ 

, = . ( . ). . + . . . + . ( . . ). .   2-69 

 
เมื่อ 

 = ความชื้นจําเพาะอากาศภายในหอง (Indoor air humidity ratio), kg water / kg dry air  

2.13.5.5 มวลนํ้าท่ีเกิดขึ้นภายในหอง 

มวลนํ้าท่ีเกิดขึ้นภายในหองเกิดไดจากหลายปจจัย ซ่ึงขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมภายใน
หองในที่น้ีสมมติใหมวลนํ้าภายในหองเกิดจากการหายใจและการระเหยจากผิวหนังของคนเทานั้น 
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, = , + ,     2-70 
โดย 

,  = มวลนํ้าท่ีเกิดจากการหายใจ และการระเหยท่ีผิวหนัง (Mass of evaporated water 
from respiration and skin), kg 

,  = มวลนํ้าท่ีเกิดขึ้นในหองเนื่องจากกิจกรรมอื่น ๆ (Mass of evaporated water from 
activity in room), kg 

, = ( . .∆ )     2-71 

เมื่อ 
 = ความรอนจากกิจกรรมตาง ๆ ของคน (Metabolic rate of difference activity), W ℎ  = ความรอนแฝงจากการระเหยนํ้าจากการหายใจ และผิวหนัง (Latent heat from 

respiration and skin), J/kg 

2.13.5.6 มวลนํ้าสูญเสียภายในหอง 

มวลของน้ําสูญเสียในหอง หาคาไดจากมวลของนํ้าที่ถูกสารดูดความชื้นดูดซับตลอด
กระบวนการดูดความชื้น 

, =       2-72 
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บทที ่3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัยเคร่ืองดูดความชื้นแบบเคล่ือนที่ไดสําหรับพิพิธภัณฑ เปนการศึกษา
เพ่ือเสนอขั้นตอนการคํานวณในการออกแบบเคร่ืองดูดความชื้นที่สามารถควบคุมความชื้นภายในหอง
ใหอยูในสภาวะตามมาตรฐานการจัดเก็บของ UNESCO [1, 7] หรือ ASHRAE [11] ซ่ึงผลของการ
ออกแบบจะไดนํ้าหนักของซิลิกาเจล ความหนากอนสารดูดความชื้น และความเร็วของอากาศที่ผาน
กอนสารดูดความชื้นที่เหมาะสม สําหรับใชในการออกแบบโครงสรางของเคร่ืองดูดความชื้นตอไป 

กรณีศึกษาใชหองเก็บศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑโดยติดตั้งเคร่ืองดูดความชื้นแบบเปนชวง 
(Batch type) ไวภายในหองโดยแยกออกจากระบบปรับอากาศ ซ่ึงมีความเหมาะสมสําหรับการใช
งานในพิพิธภัณฑ เน่ืองจากไมตองทําชองเปดสําหรับใหอากาศผานเขา ออก และไมมีภาชนะสําหรับ
เก็บกักนํ้าซ่ึงอาจทําใหหก หรือระเหยเม่ือเคร่ืองชํารุดหรือหยุดทํางาน รวมทั้งเหมาะสําหรับหองเก็บ
ศิลปวัตถุที่ไมถูกออกแบบเพ่ือเก็บรักษาศิลปวัตถุตั้งแตตน  

3.1 งานวิจัยที่เก่ียวของกับระบบดูดความชื้นในพิพิธภัณฑ 

UNESCO ไดจัดพิมพเอกสารที่ใชสําหรับเปนแนวทางในการเก็บรักษาศิลปวัตถุเพ่ือใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่ออนุรักษและฟนฟูสภาพของศิลปวัตถุ โดยมีสวนทําใหนานาชาติได
นําไปใช และเปนการแลกเปลี่ยนความรูของผูมีประสบการณ ระบบดูดความชื้นเปนสวนสนับสนุน
หนึ่งซึ่งใชอยางแพรหลายในพิพิธภัณฑเพ่ือควบคุมความชื้นในสถานที่จัดเก็บและจัดแสดงใหคงที่
สามารถเก็บรักษาศิลปวัตถุไดอยางยาวนานโดยไมเสื่อมสภาพ 

งานวิจัยในการดูดความชื้นจากซิลิกาเจลซ่ึงเปนสารดูดความชื้นชนิดแข็งไดมีผูทําวิจัย
อยางตอเนื่องในตางประเทศ แตสําหรับประเทศไทยซึ่งเปนประเทศซ่ึงมีความชื้นสูงยังมีการออกแบบ 
และใชงานในขอบเขตที่จํากัด โดยเฉพาะเคร่ืองดูดความชื้นที่ใชสารดูดความชื้นชนิดแข็ง ความรูใน
การออกแบบเคร่ืองดูดความชื้นชนิดน้ีจึงมีความนาสนใจที่จะพัฒนาและตอยอดใหเปนอุปกรณที่
สามารถผลิตไดภายในประเทศโดยใชความรูจากงานวิจัยน้ีเปนจุดเร่ิมตนในการออกแบบ 

3.2 วิธีการคํานวณ 

วิธีการสําหรับใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรคํานวณการดูดความชื้นของซิลิกาเจล ซึ่ง
นักวิจัยหลายทานไดทําการวิจัยและคิดแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพ่ือทํานายผลของการดูดความชื้น
หลายวิธีดวยกัน ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดเลือกวิธีสภาวะคงท่ีเทียม (Pseudo steady state) โดยการ
ปรับใช รูปแบบการคํานวณของ  Barlow [30] มาพัฒนาเ พ่ือใหสามารถใชสมการทาง
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คณิตศาสตรในการหาคาสภาวะอากาศและสารดูดความชื้นแตละสภาวะ แทนการเปดตารางหรือใชคา
จากกราฟของงานวิจัยตามท่ี Barlow เสนอ ซึ่งพบวางานวิจัยในเวลาตอมาไดพัฒนาแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรตางๆ สําหรับซิลิกาเจลจนไดสมการที่สามารถหาคาในการคํานวณไดเปนอยางดี 

3.3 ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยสามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังรูปที่ 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 32 แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 

ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

รวบรวมวิธีการคํานวนจากงานวิจัยและหนังสือ 

คัดเลือกวิธีสําหรับใชคํานวนท่ีเหมาะสมในการดําเนินการวิจัย 

ปรับปรุงวิธคํีานวนเดิมโดยเลือกใชสมการท่ีทํานายคาโดยไม
ตองใชตารางหรือกราฟระหวางการคํานวน 

กําหนดตัวแปรเร่ิมตนของระบบเพ่ือใชในการวิจัย 
 ความสูงของกอนสารดูดความชื้น 
 ความเร็วของอากาศผานสารดูดความชื้น 
 น้ําหนักของสารดูดความชื้น 

กําหนดตัวแปรคงท่ีของระบบ 

คํานวนคาจากสมการท่ีเลือกเพื่อทดสอบความตอเน่ืองของการคํานวนและ
ผลลัพธของขอมูลโดยพิจารณาจากผลของความชื้นและอุณหภูมิในอากาศ
ดานออกจากระบบดูดความชื้นและสารดูดความชื้นเมื่อส้ินสุดการคํานวน 

สรางโปรแกรมในการคํานวนแบบตอเน่ืองจนสิ้นสุดกระบวนการ 

ตรวจสอบความถูกตองของการคํานวนจากโปรแกรมท่ีสรางขึ้นโดยพิจารณา
เปรียบเทียบรูปแบบของขอมูลท่ีไดจากกราฟกับผลการทดลองจากวารสารวิชาการ 

พัฒนารูปแบบการใหคาขอมูลกอนการเริ่มคํานวนและการ
รายงานผลการคํานวนเพื่อใชในการวิเคราะหผลการทดลอง 

วิเคราะหผลการคํานวณถึงอิทธิพลของ 
 ความสูงของกอนสารดูดความชื้น 
 ความเร็วของอากาศผานสารดูดความชื้น 
 นํ้าหนักสารดูดความชื้น  

แนะนําสภาวะการทํางานท่ีเหมาะสมสําหรับการดูดความชื้นในหองสําหรับเก็บศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ 
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3.4 การกําหนดตัวแปรเร่ิมตน 

คาตัวแปรที่มีผลในระบบดูดความชื้นของเคร่ืองดูดความชื้นชนิดดูดความชื้นเปนชวง 
(Batch type) โดยใชซิลิกาเจลจากงานวิจัย พบวา ความสูงของกอนสารดูดความชื้น ความเร็วของ
อากาศท่ีผานกอนสารดูดความชื้น และปริมาณสารดูดความชื้น มีผลตอการดูดความชื้น ดังน้ัน จึงใช
ตัวแปรทั้ง 3 ตัวน้ีเปนตัวแปรตนสําหรับงานวิจัย สวนตัวแปรอื่น ๆ ที่ควบคุมใหคงที่ เชน สภาวะ
อากาศภายนอก จะใชสภาพอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยา จ.นครปฐม ซึ่งตั้งอยูที่ ละติจูดท่ี 14º 01' 
42.5'' N ลองกิจูดที่ 99º 58' 12.1'' E ซึ่งตลอดทั้งปจะมีอุณหภูมิเฉล่ียที่ 28.42ºC มีความชื้นสัมพัทธ
เฉลี่ยทั้งปที่ 74.12% RH (0.0182 kg water / kg dry air) ความชื้นและอุณหภูมิภายในหองจัดเก็บ
ศิลปวัตถุเปนไปตามคาเฉลี่ยท่ี UNESCO [1] แนะนําใหใชสําหรับเก็บศิลปวัตถุ คือ ที่ 25 ºC, 50%RH 
(0.0099 kg water / kg dry air) โดยใหมีความแตกตางของความชื้นไมเกิน ±5% (±0.0010 kg water / 
kg dry air) [11] ในหน่ึงวัน โดยกําหนดใหเคร่ืองสามารถทํางานได 8 ชั่วโมงเพื่อความสะดวกในการ
เปลี่ยนสารดูดความชื้นตามการเปล่ียนกะการทํางานของเจาหนาท่ี ขนาดหองสําหรับจัดเก็บ
กําหนดใหมีขนาดกวาง ยาว และสูงเปน 4, 4 และ 3 m ตามลําดับ UNESCO [1] กําหนดใหหอง
จัดเก็บมีการระบายอากาศเชนเดียวกับหองแสดงศิลปวัตถุ อัตราการระบายไดใชอางอิงจากมาตรฐาน 
ASHRAE 62.1 [6] ซ่ึงกําหนดใหอยูที่ 0.3 l /s .m2 อากาศสามารถร่ัวไหลเขาหองตามรอยแตกของ
หองไดประมาณ 0.1 ACH (Air change per hour) เคร่ืองปรับอากาศสามารถควบคุมอุณหภูมิ
ภายในหองไดคงที่  

3.5 ขั้นตอนการคํานวณ 

เม่ือทราบคุณสมบัติอากาศและซิลิกาเจล สามารถใชสมการที่กลาวในบทที่ 2 มา
คํานวณหาคาความชื้นจําเพาะหองตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. เปลี่ยนคาความชื้นของอากาศท้ังภายในหองและภายนอกจากความชื้นสัมพัทธให
เปนความชื้นสัมบูรณ โดยใชสมการที่ 2-47 ถึง 2-51 

2. กําหนดจํานวนชั้นของซิลิกาเจลยอยเพ่ือใชในการคํานวณแตละชั้นยอยๆ ตลอด
ความยาวของกอนซิลิกาเจล โดยความหนาชั้นยอยไมเกิน 15 cm โดยใชสมการที่ 
2-39 

3. คํานวณหาคาบเวลาที่ปริมาตรอากาศที่มีความเร็วตามกําหนดไหลผานชั้นซิลิกาเจล
ยอยแตละชั้นโดยใชสมการที่ 2-40 

4. หาคานํ้าหนักซิลิกาเจลแหงจากความหนาชั้นยอยโดยใชสมการที่ 2-41 

5. หาพ้ืนที่หนาตัดของซิลิกาเจลที่ใชโดยใชสมการที่ 2-42 

6. หาคานํ้าหนักอากาศแหงที่ไหลผานชั้นซิลิกาเจลยอยจากสมการท่ี 2-43 

7. หาคาอัตราความจุการถายเทมวลไอนํ้าในอากาศจากสมการท่ี 2-8 

8. หาคาสภาวะที่ผิวของอนุภาคของสารดูดความชื้นจากสมการที่ 2-10 ถึง 2-18 
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9. นําคาท่ีหาไดจากขอ 8 มาคํานวณหาคาอัตราความจุการถายเทมวลไอนํ้าในสารดูด
ความชื้น จากสมการที่ 2-9 

10. เปรียบเทียบคาอัตราความจุการถายเทมวลที่หาไดจากขอ 7 และขอ 8 แลวใช
สมการที่ 2-7 หาคาอัตราสวนระหวางอัตราความจุของการถายเทมวลไอน้ําคานอย 
(  ) ตออัตราความจุของการถายเทมวลไอน้ําคามาก (  ) 

11. หาคา  โดยใชสมการที่ 2-4, 2-5 

12. นําคาท่ีไดจากขอ 10 และ ขอ 11 หาคาประสิทธิผลของกระบวนการถายเทมวลจาก
สมการที่ 2-3 

13. จากขอ 12 นํามาแทนคาในสมการที่ 2-2 เพ่ือหาคาสัดสวนมวลไอน้ําของอากาศ
ดานออกจากซ้ันซิลิกาเจลยอย 

14. เปลี่ยนคาสัดสวนมวลไอน้ําของอากาศดานออกจากชั้นซิลิกาเจลยอยเปนคา
ความชื้นสัมบูรณของไอนํ้าของอากาศดานออกจากชั้นซิลิกาเจลยอยจากสมการท่ี 2-
18 

15. คํานวณคามวลนํ้าถายเทระหวางกระบวนการหาไดจากสมการที่ 2-19 

16. นําคามวลนํ้าถายเทระหวางกระบวนการจากขอ 15 แทนคาในสมการที่ 2-20 เพ่ือ
หาคาอัตราสวนนํ้าในสารดูดความชื้นแหงเม่ือสิ้นสุดกระบวนการ 

17. จากสมดุลพลังงานระหวางกระบวนการดูดความชื้น สามารถหาคาหาอุณหภูมิของ
สารดูดความชื้นระหวางกระบวนการไดจากสมการที่ 2-27 โดยใชสมการที่ 2-22, 2-
23, 2-26 และ 2-28 ถึง 2-30 เพ่ือหาคาเอนทาลปของอากาศและซิลิกาเจลระหวาง
กระบวนการดูดความชื้นและสมการท่ี 2-24 เพื่อหาคาความรอนจําเพาะของซิลิกา
เจล 

18. หาคาการถายเทความรอนจากสมการสมดุลพลังงานโดยเร่ิมจากการหาคาอัตรา
ความจุการถายเทความรอนของอากาศ และอัตราความจุการถายเทความรอนของซิ
ลิกาเจลจากสมการที่ 2-34 และ 2-35 

19. เปรียบเทียบคาอัตราความจุการถายเทความรอนท่ีไดจากขอ 18 เพ่ือกําหนดคา
อัตราความจุของการถายเทความรอนคานอย ( ) และอัตราความจุของการ
ถายเทความรอนคามาก ( )  

20. หาคาสัดสวนของอัตราความจุของการถายเทความรอนคานอยตออัตราความจุของ
การถายเทความรอนคามากที่ไดจากขอ 19 จากสมการที่ 2-33 

21. หาคา  โดยใชสมการที่ 2-6 และ 2-32 

22. นําคาท่ีไดจากขอ 20 และขอ 21 หาคาประสิทธิผลของกระบวนการถายเทความ
รอนจากสมการที่ 2-31 
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23. ความรอนถายเทระหวางกระบวนการหาไดจากสมการที่ 2-36 

24. หาคาอุณหภูมิของอากาศและสารดูดความชื้นที่ดานออกจากกอนสารดูดความชื้น
จากสมการที่ 2-37 และ 2-38 

25. ใชคุณสมบัติอากาศที่คํานวณไดจากขอ 14 และ 24 เปนคุณสมบัติของอากาศดาน
เขาในชั้นสารดูดความชื้นยอยในชั้นถัดไป 

26. ทําการคํานวณซ้ําตั้งแตขอ 6 ถึง 25 จนกระทั่งคํานวณครบทุกชั้นของสารดูด
ความชื้นยอยตลอดความสูงของซิลิกาเจล  

27. นําปริมาณนํ้าท่ีถูกดูดซับดวยซิลิกาเจลในขอที่ 15 รวมกันทุกรอบการคํานวณการดูด
ซับความชื้นของซิลิกาเจลชั้นยอยตลอดความสูงของซิลิกาเจลรวมเพื่อใชในการหา
คาความชื้นภายในหอง 

28. หาคาความดันลดและกําลังสูญเสียจากความดันลดในกอนชั้นสารดูดความชื้นจาก
สมการที่ 2-61 และ 2-64 

29. หาคามวลนํ้าของอากาศชื้นภายในหองที่สภาวะสิ้นสุดกระบวนการดูดความชื้นจาก
สมการที่ 2-65 และ 2-72 

30. นําคาท่ีไดจากขอ 29 เปลี่ยนเปนคาความชื้นจําเพาะของหองเพ่ือใชเปนคาในการ
คํานวณระบบดูดความชื้นของซิลิกาเจลในรอบตอไป 

3.6 การตรวจสอบผลการคํานวณ 

เม่ือคํานวณคาจากสมการที่เลือกเพื่อทดสอบความตอเน่ืองของการคํานวณและนํา
ผลลัพธของคาความชื้นของซิลิกาเจลท่ีเพ่ิมขึ้นและคาความชื้นของอากาศที่ลดลงเม่ือสิ้นสุด
กระบวนการดูดความชื้นมาพิจารณาวามีความสัมพันธที่สอดคลองกับงานวิจัยกอนหนาน้ีหรือไม 
จากน้ันนําน้ําท่ีถูกดูดซับจากการคํานวณการดูดความชื้นมาหาคาความรอนถายเทจากการดูดซับและ
เปลี่ยนคาการถายเทความรอนเปนอุณหภูมิของอากาศและซิลิกาเจลดานออกจากกอนซิลิกาเจลเม่ือ
สิ้นสุดกระบวนการดูดความชื้นในการคํานวณหน่ึงรอบของชั้นสารดูดความชื้น เพ่ือพิจารณาคา
เปรียบเทียบกับงานวิจัยกอนหนาน้ี 

3.7 การคํานวณตอเน่ือง 

นําแบบจําลองทางคณิตศาสตรมาเขียนโปรแกรมคํานวณแบบตอเนื่องโดยใชโปรแกรม 
Visual Basic ใน Microsoft Excel เพื่อใชคํานวณคาจากสมการท่ีไดอยางตอเน่ืองจนสิ้นสุด
กระบวนการดูดความชื้นตามเวลาที่ตองการ โดยพัฒนารูปแบบของการใหคาขอมูลและการแสดงผล
จาก Sheet ใน Microsoft Excel ใหสามารถใสคาขอมูลไดครบถวนและแสดงผลท่ีคํานวณไดอยาง
ถูกตองและใชงายในการคํานวณ 
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3.8 การแสดงผลการคํานวณ 

ผลลัพธที่ไดจากการคํานวณท่ีไดนํามาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธของคาตางๆ เพ่ือใช
ในการพิจารณา โดยกําหนดใหแกนนอนแสดงเวลาในการดูดความชื้น และแกนตั้งแสดงคาตาง ๆ 
ไดแก  

 กราฟแสดงความชื้นสารดูดความชื้น แสดงถึงสัดสวนนํ้าที่บรรจุอยูในสารดูด
ความชื้นกับเวลาขณะใดๆ  

 กราฟแสดงความชื้นอากาศชื้น แสดงถึงความชื้นจําเพาะของอากาศดานออกจาก
สารดูดความชื้นกับเวลาขณะใดๆ  

 กราฟแสดงอุณหภูมิของสารดูดความชื้น แสดงถึงอุณหภูมิของสารดูดความชื้น
ระหวางกระบวนการดูดความชื้นกับเวลาขณะใดๆ  

 กราฟแสดงอุณหภูมิของอากาศ แสดงถึงอุณหภูมิของอากาศดานออกจากสารดูด
ความชื้นกับเวลาขณะใดๆ 

กราฟที่กลาวมาขางตนแสดงไวเฉพาะเอกสารโปรแกรมการคํานวณเทาน้ันเพ่ือใช
ตรวจสอบแนวโนมในการคํานวณกับงานวิจัยเดิม ซึ่งในงานวิจัยนี้จะไมนํากราฟเหลาน้ีมาอภิปรายผล
การทดลองเนื่องจากผลลัพธที่ตองการเปนความเหมาะสมของสภาวะอากาศในหองซ่ึงเปนอากาศผสม
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการของเคร่ืองดูดความชื้น 

 กราฟแสดงมวลของน้ําที่ถูกดูดซับตลอดกระบวนการ แสดงนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับไว
ภายในสารดูดความชื้นกับเวลาขณะใดๆ สําหรับพิจารณาผลของการดูดซับที่สภาวะ
ตางๆ ของระบบดูดความชื้น 

 กราฟแสดงความชื้นสัมบูรณของอากาศภายในหองที่เปลี่ยนไป แสดงความชื้น
จําเพาะของอากาศภายในหองกับเวลาขณะใดๆ สําหรับพิจารณาผลของการควบคุม
ความชื้นจําเพาะของเคร่ืองดูดความชื้น 

3.9 วิเคราะหผลการทดลอง 

วิเคราะหผลการคํานวณถึงอิทธิพลของปจจัยเร่ิมตนในการออกแบบเคร่ืองดูดความชื้น
แบบเคล่ือนท่ีได คือ ความสูงของกอนสารดูดความชื้น ความเร็วของอากาศผานสารดูดความชื้น และ
นํ้าหนักสารดูดความชื้น ที่เหมาะสมสําหรับการดูดความชื้นในหองสําหรับเก็บศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ
ใหมีสภาวะเหมาะสมตามที่ UNESCO กําหนด 

3.10 สรุปผลการออกแบบ 

สรุปผลการออกแบบระบบดูดความชื้นดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อหาสภาวะ
อากาศดานออก และความดันตกครอมในกอนสารดูดความชื้นที่มีผลจากอิทธิพลของตัวแปรดาน
ความหนา ความเร็วอากาศ และนํ้าหนักของซิลิกาเจล 
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3.11 เวลาท่ีใชในการวิจัย 

เร่ิมงานวิจัย  ตั้งแตเดือน  มิถุนายน  พ.ศ  2556 
เสนอการคนควาอิสระ     กรกฏาคม  พ.ศ. 2557 

3.12 วิธีการศึกษา 

ศึกษาคนควาจากเว็บไซต หนังสือและวารสารทางวิชาการดวยตนเอง 

3.13 แหลงขอมูล 

เว็บไซต วารสารวิชาการ และหนังสือที่เก่ียวของ 

3.14 อุปกรณที่ใชในการคนควา 

คอมพิวเตอร วารสารวิชาการ และหนังสือที่เก่ียวของ  

3.15 คาใชจายทั้งหมดในการวิจัย   

คาใชจาย (โดยประมาณ) 10,000 บาท 

3.16 การเสนอผลงาน 

เสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
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บทที ่4 

ผลการวิจัย 

4.1 สภาวะภายในหองเก็บศิลปวัตถุเพ่ือการคํานวณ 

หองเก็บศิลปวัตถุสมมติใหตั้งอยูที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร สภาพอากาศภายนอกใชขอมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ตั้งอยูที่ พิกัดละติจูด 
14º01'42.5''N ลองกิจูด 99º58'12.1''E ความสูงจากน้ําทะเล 7.46 m อุณหภูมิเฉลี่ย 28.43ºC และ
ความชื้นสัมพัทธเฉล่ีย 74.12%RH (0.0182 kg water /kg dry air) เปนสภาวะอางอิงสําหรับสภาวะ
อากาศภายนอกหอง 

สภาวะอากาศในหองจัดเก็บศิลปวัตถุใชคาแนะนําจาก ASHRAE [11] คือคาอุณหภูมิ
เฉลี่ย 25ºC ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 50%RH (0.0099 kg water /kg dry air) ขนาดหองเก็บศิลปวัตถุ
กําหนดใหกวาง 4 m ยาว 4 m และสูง 3 m อัตราอากาศระบายตอพ้ืนที่ใชคาตามมาตรฐาน 
ASHRAE Standard 62.1-2007 คือ 0.3 L/sec .m2 และอัตราอากาศระบายตอคน คือ 3.8 L/sec 
.person สวนอัตราอากาศร่ัวไหลสมมติใหมีคาเทากับ 0.1 ACH 

พ้ืนที่จัดเก็บไมเปดแสดงศิลปวัตถุใหคนภายนอกเขาชม และไมมีเจาหนาที่ทํางานภายใน 
ดังนั้นจึงไมนําอัตราการระบายอากาศสําหรับคนมาคํานวณ เวลาในการเปล่ียนสารดูดความชื้นเพ่ือ
นําไปกําจัดความชื้นกําหนดไวที่ทุก 8 ชั่วโมง สารดูดความชื้นท่ีใชเปนชนิดซิลิกาเจล ความชื้นเร่ิมตน
ของสารดูดความชื้นกําหนดใหมีคา 0.0152 kg water /kg dry desiccant ความชื้นสูงสุดของสารดูด
ความชื้นมีคา 0.3300 kg water /kg dry desiccant เสนผานศูนยกลางของอนุภาคของซิลิกาเจลเทากับ 
0.003 m พื้นที่ผิวของอนุภาคสารดูดความชื้นตอปริมาตรสารดูดความชื้นเทากับ 931 m2/m3 ความ
หนาแนนสารดูดความชื้นเทากับ 700 kg/m3 อุณหภูมิเร่ิมตนของสารดูดความชื้นเทากับ 25ºC การ
คํานวณระบบดูดความชื้นกําหนดใหทํางานแบบเดินระบบเม่ือความชื้นจําเพาะหองสูงกวาคากําหนด 
และหยุดเดินระบบเม่ือความชื้นจําเพาะหองต่ํากวาคาที่ กําหนด โดยตั้งคาความชื้นที่ 50%RH 
(0.0099 kg water /kg dry air ) เม่ือความชื้นสัมพัทธภายในหองต่ํากวาคาเปาหมาย -5%RH (0.0089kg 

water /kg dry air ) ระบบดูดความชื้นจะหยุดทํางาน จนกระทั่งความช้ืนมากกวาคาเปาหมาย +5%RH 
(0.0109 kg water /kg dry air ) ระบบจึงเร่ิมทําการดูดความชื้น ทั้งน้ีกําหนดสมมติฐานวา
เคร่ืองปรับอากาศสามารถรับภาระความรอนท่ีเกิดขึ้นจากการดูดซับความชื้นของระบบดูดความชื้นได
ทั้งหมด และรักษาอุณหภูมิภายในหองใหคงที่ได  

การคํานวณเพ่ือทดลองหาคานํ้าหนักของซิลิกาเจล ความเร็วลม และความหนาของกอน
ซิลิกาเจลที่เหมาะสมสําหรับสรางเคร่ืองดูดความชื้นภายในหอง ใชโปรแกรม Microsoft Exel และ  
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โปรแกรม Visual Basic ในการคํานวณแบบตอเนื่องตลอดเวลา 8 ชั่วโมงเพ่ือพิจารณาคาความชื้น
จําเพาะภายในหองและการดูดซับน้ําทุก 5 นาที 

4.2 ปจจัยเร่ิมตนสําหรับการคํานวณ 

1. นํ้าหนักซิลิกาเจลที่ใช คือ 35 kg, 40 kg, และ 45 kg  

2. ความเร็วอากาศไหลผานกอนซิลิกาเจล คือ 0.2 m/s, 0.3 m/s และ 0.4 m/s  

3. ความหนาของกอนสารดูดความชื้น คือ 0.3 m, 0.5 m และ 0.7 m  

4.3 ปจจัยควบคุม 

1. สภาวะอากาศภายนอกคงที่ 

2. อุณหภูมิภายในหองคงที่ 

 
การวิจัยไดนําเสนอผลของการคํานวณตามขั้นตอนที่กําหนดไวโดยเรียงลําดับเปนหัวขอ

ในการพิจารณาเปน 5 หัวขอหลัก ดังน้ี  
1. การเปรียบเทียบระบบดูดความชื้นแบบไมตัดตอการทํางานกับระบบดูดความชื้น

แบบตัดตอการทํางาน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงสมรรถนะของแตละระบบในการควบคุม
ความชื้นภายในหอง 

2. การเปลี่ยนนํ้าหนักซิลิกาเจลเม่ือความเร็วของอากาศและความหนากอนซิลิกาเจล
คงท่ี เพ่ือพิจารณาถึงอิทธิพลของนํ้าหนักในการควบคุมความชื้นภายในหองและ
พิจารณาความเหมาะสมของนํ้าหนักซิลิกาเจลท่ีเหมาะสมสําหรับกรณีตัวอยาง 

3. การเปลี่ยนแปลงความหนากอนซิลิกาเจลเม่ือน้ําหนักและความเร็วอากาศผานกอนซิ
ลิกาเจลคงที่ เพ่ือพิจารณาถึงอิทธิพลของความหนากอนซิลิกาเจลในการควบคุม
ความชื้นภายในหองและพิจารณาความหนาของกอนซิลิกาเจลที่เหมาะสมสําหรับ
กรณีตัวอยาง 

4. การเปลี่ยนแปลงความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจลเม่ือนํ้าหนักและความหนากอนซิ
ลิกาเจลคงท่ี เพื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจลในการ
ควบคุมความชื้นภายในหองและพิจารณาการเลือกใชความเร็วของอากาศท่ี
เหมาะสมสําหรับกรณีตัวอยาง 

5. การเปรียบเทียบผลการคํานวณกับงานวิจัยที่ผานมา 
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4.4 การเปรียบเทียบระบบดูดความชื้นแบบไมตัดตอการทํางานกับระบบดูดความชื้นแบบตัดตอ
การทํางาน 

ในหัวขอนี้จะอภิปรายผลการศึกษาเมื่อใชโปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรม 
Visual Basic ในการคํานวณแบบตอเน่ืองตลอดเวลา 8 ชั่วโมงเพ่ือพิจารณาคาความชื้นจําเพาะ
ภายในหอง และการดูดซับนํ้าภายในอนุภาคซิลิกาเจลทุก 5 นาที เพื่อเปรียบเทียบการทํางานของ
ระบบ 2 แบบ คือ แบบใหระบบดูดความชื้นทํางานตลอดเวลา (แบบไมตัดตอการทํางาน) และแบบให
ระบบดูดความชื้นทํางานเม่ือความชื้นจําเพาะหองเกินกวาคาสูงสุดและระบบหยุดทํางานเมื่อความชื้น
จําเพาะต่ํากวาคาต่ําสุด (แบบตัดตอการทํางาน) โดยทั้ง 2 แบบใชซิลิกาเจลนํ้าหนัก 45 kg ความหนา 
0.3 m และความเร็วอากาศ 0.4 m/s เทากัน 

4.4.1 ระบบดูดความชื้นแบบทํางานตลอดเวลา (แบบไมตัดตอการทํางาน) 

การคํานวณระบบดูดความชื้นแบบทํางานตลอดเวลา (แบบไมตัดตอการทํางาน) ไดผล
การคํานวณดังรูปที่ 33 เสน Wa room 1 แสดงถึงระบบดูดความชื้นแบบไมตัดตอการทํางาน พบวา 
ความชื้นจําเพาะภายในหองขณะระบบดูดความชื้นเร่ิมทํางาน ความชื้นจําเพาะภายในหองจะลดลง
จนกระท่ังต่ําสุดท่ีคา 0.0041 kg water /kg dry air ที่เวลา 35 นาที ตอจากน้ันความชื้นจําเพาะภายใน
หองจะเพ่ิมขึ้นสูงสุดที่คา 0.0106 kg water /kg dry air ที่เวลา 480 นาที (สิ้นสุดกระบวนการดูด
ความชื้น)  

เสนแสดงจุดสูงสุดและต่ําสุดสําหรับเก็บรักษาศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑเปนเสนขนานกับ
แกนนอนซึ่งมีคา 0.0109 kg water /kg dry air และ 0.0089 kg water /kg dry air ตามลําดับ  

รูปที่ 33 เม่ือระบบดูดความชื้นเร่ิมทํางาน ความชื้นจําเพาะภายในหองมีคาอยูในชวง
เหมาะสมในเวลาสั้นๆ หลังจากน้ันความชื้นจะลดลงจนกระท่ังต่ําสุด ซึ่งแสดงวาอัตราการดูดซับ
ความชื้นของอนุภาคซิลิกาเจลเทากับอัตราการเติมความชื้นจากอากาศชื้นภายนอกในขณะน้ัน ซึ่ง
สมดุลกันพอดีที่จุดต่ําสุด เม่ือพนจากจุดต่ําสุดแลวอัตราการดูดซับความชื้นของอนุภาคซิลิกาเจลจะ
นอยกวาอัตราการเติมความชื้นจากอากาศชื้นภายนอก ทําใหความชื้นจําเพาะภายในหองเพ่ิมขึ้นอยาง
ชาๆ และกลับมาอยูในชวงเหมาะสมขณะหน่ึงเมื่อเวลา 320 นาที และมีแนวโนมที่จะมีคาความชื้น
จําเพาะภายในหองมากกวาคาเปาหมายสูงสุดเม่ือเวลาเพ่ิมขึ้น การทํางานของระบบไมสามารถ
ควบคุมความชื้นจําเพาะใหเหมาะสมสําหรับการจัดเก็บศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑได  

เม่ือพิจารณาการดูดซับน้ําภายในอนุภาคซิลิกาเจลจากเสน Mw_ads 1 พบวา ในชวง
เวลา 35 นาที เสนกราฟมีความชันสูงมากเน่ืองจากอัตราการดูดซับน้ําของซิลิกาเจลในชวงนี้มีคาสูง 
สามารถดูดซับนํ้าไดมากในชวงเวลานอย หลังจากน้ันเสนกราฟมีความชันต่ําลงกวาชวงแรกจนสิ้นสุด
กระบวนการ ซึ่งแสดงวาอัตราการดูดซับความชื้นจะลดลงอยางชาๆ จนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ 
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รูปที่ 33 ความชื้นจําเพาะภายในหองและน้ําหนักน้ําที่ถูกดูดซับภายในอนุภาคซิลิกาเจลของระบบดูด
ความชื้นแบบไมตัดตอ โดยใชซิลิกาเจล 45 kg ความหนา 0.3 m และความเร็วอากาศ 0.4 
m/s (หมายเลข 1 แสดงระบบดูดความชื้นแบบไมตัดตอ) 

4.4.2 ระบบดูดความชื้นแบบทํางานเม่ือความชื้นสูงและหยุดทํางานเม่ือความชื้นต่ํา (แบบตัดตอ
การทํางาน) 

จากผลการคํานวณดังรูปที่ 34 ซึ่งเปนกราฟแสดงความช้ืนจําเพาะภายในหองและ
นํ้าหนักนํ้าท่ีถูกดูดซับภายในอนุภาคซิลิกาเจลของระบบดูดความชื้นแบบตัดตอ โดยใชเสน Wa room 
2 แสดงถึงระบบดูดความชื้นแบบตัดตอ พบวา ในชวงเร่ิมตน ความชื้นจําเพาะภายในหองลดต่ําลง
จนกระท่ังมีคาต่ําสุดซึ่งแสดงดวยเสนประขนานแกนนอน กําหนดคาต่ําสุดน้ีเปน 0.0089kg water /kg 

dry air  ซึ่งเปนเสนกราฟแสดงชวงที่ซิลิกาเจลดูดซับความชื้นจากอากาศ ทําใหความชื้นจําเพาะภายใน
หองลดต่ําลงเร่ือยๆตลอดเวลา ทั้งน้ีเสนกราฟไมถึงคาต่ําสุดเนื่องจากในการบันทึกขอมูลเพ่ือนํามา
จัดทํากราฟไดกําหนดเวลาทุก 5 นาที ขอมูลจึงอาจไมแสดงจุดต่ําสุดในการบันทึกเน่ืองจากการขาม
จุดน้ันไป หลังจากนั้น ระบบดูดความชื้นจะหยุดทํางานซึ่งทําใหซิลิกาเจลหยุดดูดซับความชื้น ทําให
ความชื้นจําเพาะภายในหองเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ จากการเติมความชื้นจากอากาศภายนอกจนกระทั่งมี
คาสูงสุดซ่ึงแสดงดวยเสนประขนานแกนนอน โดยกําหนดคาเปน 0.0109 kg water /kg dry air ทั้งน้ี
เสนกราฟความชื้นจําเพาะภายในหองจะไมถึงคาสูงสุดเน่ืองจากในการบันทึกขอมูลเพ่ือนํามาจัดทํา
กราฟไดกําหนดเวลาทุก 5 นาที ขอมูลจึงอาจไมไดแสดงจุดสูงสุดในการบันทึกเชนเดียวกับจุดต่ําสุด 

การทํางานของระบบดูดความชื้นจะเดินระบบเม่ือความชื้นถึงคาสูงสุดและจะหยุดการ
ทํางานเม่ือพบความชื้นอยูที่คาต่ําสุดสลับไปมาตลอดกระบวนการ เสนกราฟจึงมีคาความชันเปนลบ
เมื่ออยูในชวงกระบวนการดูดความชื้น ซ่ึงความชื้นจําเพาะภายในหองจะลดลง และเสนกราฟจะมีคา
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ความชันเปนบวกเมื่อระบบดูดความชื้นหยุดทํางาน ซ่ึงเกิดจากการเติมความชื้นจากภายนอกเขามา
ภายใน โดยความชื้นจําเพาะเม่ือสิ้นสุดกระบวนการอยูที่ 0.0101 kg water /kg dry air 

เม่ือพิจารณาการดูดซับนํ้าภายในอนุภาคซิลิกาเจลโดยกําหนดให Mw_ads 2 เปน
นํ้าหนักนํ้าท่ีถูกดูดซับไวภายในอนุภาคซิลิกาเจล พบวา เสนกราฟมีลักษณะเปนขั้นบันได ความชัน
ของเสนกราฟในชวงแรกของขั้นบันไดสัมพันธกับความชันของเสนกราฟความช้ืนจําเพาะอากาศ
ภายในหองซึ่งมีความชันเปนลบ แสดงถึงมีการดูดความชื้นของระบบดูดความชื้น ทําใหน้ําหนักนํ้าที่
ถูกดูดซับไวภายในอนุภาคซิลิกาเจลเพิ่มขึ้น จากน้ันเสนกราฟการดูดซับนํ้าภายในอนุภาคซิลิกาเจลจะ
ขนานแกนนอน ซึ่งหมายความวามีความชันเปนศูนย ซ่ึงสัมพันธกับความชันเสนกราฟของความชื้น
จําเพาะอากาศที่เปนบวก แสดงถึงระบบดูดความชื้นหยุดทํางาน นํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับในชวงน้ีจะเปน
ศูนย 

เม่ือเปรียบเทียบความชันของเสนกราฟน้ําหนักนํ้าที่ถูกดูดซับไวภายในอนุภาคใน
ชวงเวลาเร่ิมตนกระบวนการดูดซับความชื้นกับชวงใกลเวลาส้ินสุดกระบวนการ พบวา ความชันของ
เสนกราฟในชวงเวลาเร่ิมตนมีความชันสูงกวาชวงเวลาใกลสิ้นสุดกระบวนการ แสดงวาอัตราการดูดซับ
ความชื้นของซิลิกาเจลในชวงแรกสูงกวาอัตราการดูดซับความชื้นของซิลิกาเจลในชวงใกลสิ้นสุด
กระบวนการ 

 

รูปที่ 34 ความชื้นจําเพาะภายในหองและน้ําหนักน้ําที่ถูกดูดซับภายในอนุภาคซิลิกาเจลของระบบดูด
ความชื้นแบบตัดตอ โดยใชซิลิกาเจล 45 kg ความหนา 0.3 m และความเร็วอากาศ 0.4 
m/s (หมายเลข 2 แสดงระบบดูดความชื้นแบบไมตัดตอ) 

 
สําหรับระบบดูดความชื้นแบบตัดตอการทํางาน โดยปรกติแลวจะพบวา ขณะที่เสนกราฟ

ของความชื้นจําเพาะเปนบวกจะพบความชันของเสนกราฟของนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับในซิลิกาเจลเปน
ศูนย เน่ืองจากเม่ือระบบดูดความชื้นหยุดทํางานปลอยใหความชื้นจําเพาะของอากาศภายในหอง
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สูงขึ้นจึงไมมีการดูดความชื้นจากซิลิกาเจลและทําใหน้ําหนักนํ้าที่ถูกดูดซับเปนศูนย แตถาเสนกราฟ
ชวงสุดทายมีความชันเปนบวกและเสนกราฟของการดูดซับนํ้าไวภายในอนุภาคซิลิกาเจลมีความชัน
เปนบวกดวย แสดงวาระบบดูดความชื้นยังทํางานอยู แตอัตราการดูดซับความชื้นนอยกวาอัตราการ
เติมความชื้นจากอากาศภายนอก ซึ่งจะทําใหความชื้นจําเพาะภายในหองและนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับจะ
เพ่ิมขึ้น 

เม่ือเปรียบเทียบความชื้นจําเพาะภายในหองระหวางระบบดูดความชื้นแบบไมตัดตอกับ
ระบบดูดความชื้นแบบตัดตอ โดยใชซิลิกาเจล 45 kg ความหนา 0.3 m และความเร็วอากาศ 0.4 
m/s เทากันดังรูปที่ 35 จะเห็นไดชัดเจนวา ระบบดูดความชื้นแบบไมตัดตอการทํางานของระบบจะไม
สามารถควบคุมความชื้นตลอดการทํางานใหอยูในชวงที่ตองการได  

 

รูปที่ 35 เปรียบเทียบความชื้นจําเพาะภายในหองระหวางระบบดูดความชื้นแบบไมตัดตอกับระบบดูด
ความชื้นแบบตัดตอ โดยใชซิลิกาเจล 45 kg ความหนา 0.3 m และความเร็วอากาศ 0.4 
m/s (หมายเลข 1 ระบบดูดความชื้นแบบไมตัดตอ หมายเลข 2 ระบบดูดความชื้นแบบตัด
ตอ) 

 
เม่ือพิจารณาน้ําหนักน้ําที่ถูกดูดซับไวภายในอนุภาคซิลิกาเจลของระบบดูดความชื้นแบบ

ไมตัดตอการทํางานกับแบบตัดตอการทํางาน โดยใชซิลิกาเจล 45 kg ความหนา 0.3 m และ 
ความเร็วอากาศ 0.4 m/s ดังแสดงในรูปที่ 36 พบวา นํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับไดของระบบแบบไมตัดตอ
การทํางานมีคาสูงกวาระบบแบบตัดตอการทํางาน เน่ืองจากซิลิกาเจลในระบบดูดความชื้นแบบไมตัด
ตอการทํางานจะดูดซับความชื้นตลอดเวลาดวยอัตราสูงสุดของการดูดซับจากซิลิกาเจล ทําใหนํ้าหนัก
นํ้าท่ีถูกดูดซับสะสมตามความจุภายในอนุภาคของซิลิกาเจล แตระบบดูดความชื้นแบบตัดตอการ
ทํางาน การดูดซับความชื้นของซิลิกาเจลจะถูกควบคุมจากการทํางานหรือหยุดทํางานของระบบตาม
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ชวงคาความชื้นจําเพาะภายในหอง ทําใหการดูดซับนํ้าทําไดนอยกวาความจุภายในที่แทจริงใน
ชวงเวลาเดียวกัน 

 

รูปที่ 36 เปรียบเทียบนํ้าหนักนํ้าถูกดูดซับภายในอนุภาคซิลิกาเจลของระบบดูดความชื้นแบบไมตัดตอ
กับแบบตัดตอ โดยใชซิลิกาเจล 45 kg ความหนา 0.3 m และความเร็วอากาศ 0.4 m/s 
(หมายเลข 1 ระบบดูดความชื้นแบบไมตัดตอ หมายเลข 2 ระบบดูดความชื้นแบบตัดตอ) 

4.5 การเปลี่ยนน้ําหนักซิลิกาเจลเมื่อความเร็วของอากาศและความหนากอนซิลิกาเจลคงที ่

ตารางท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบความชื้นจําเพาะภายในหองและนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับ
ไวภายในอนุภาคซิลิกาเจล เมื่อใชซิลิกาเจลนํ้าหนัก 35 kg, 40 kg และ 45 kg ตามลําดับ โดยใชความ
หนาของกอนซิลิกาเจลที่ 0.3 m และความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจลที่ 0.2 m/s คงที่ พบวา 
ระบบดูดความชื้นสามารถควบคุมความชื้นจําเพาะภายในหองใหอยูในคาเปาหมายเม่ือใชนํ้าหนักซิลิ
กาเจลที่ 40 kg และ 45 kg สําหรับนํ้าหนักซิลิกาเจลท่ี 35 kg สามารถควบคุมความชื้นจําเพาะ
ภายในหองใหอยูในคาเปาหมายไดจนถึงนาทีที ่430 เทาน้ัน 

การดูดซับนํ้าเมื่อสิ้นสุดกระบวนการจากตารางที่ 6 พบวา เมื่อเพ่ิมนํ้าหนักซิลิกาเจลจะ
สามารถดูดซับนํ้าไดเพ่ิมขึ้น 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความชื้นจําเพาะภายในหองและน้ําหนักนํ้าที่ถูกดูดซับเมื่อใชซิลิกาเจล 35 kg, 
40 kg และ 45 kg (กอนซิลิกาเจลหนา 0.3 m, ความเร็วอากาศ 0.2 m/s) 

เวลา 
(นาท)ี 

ความช้ืนภายในหอง (kg water / kg dry air) นํ้าหนักน้ําที่ถูกดูดซับ (kg) 
35 kg 40 kg 45 kg 35 kg 40 kg 45 kg 

0 0.0099 0.0099 0.0099 0.0002 0.0002 0.0002 
5 0.0090 0.0090 0.0090 0.0697 0.0676 0.0660 
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความชื้นจําเพาะภายในหองและน้ําหนักน้ําที่ถูกดูดซับเมื่อใชซิลิกาเจล 35 kg, 
40 kg และ 45 kg (กอนซิลิกาเจลหนา 0.3 m, ความเร็วอากาศ 0.2 m/s) (ตอ) 

เวลา 
(นาท)ี 

ความช้ืนภายในหอง (kg water / kg dry air) นํ้าหนักน้ําที่ถูกดูดซับ (kg) 
35 kg 40 kg 45 kg 35 kg 40 kg 45 kg 

10 0.0093 0.0094 0.0094 0.0697 0.0676 0.0660 
15 0.0096 0.0097 0.0097 0.0697 0.0676 0.0660 
20 0.0100 0.0100 0.0100 0.0697 0.0676 0.0660 
25 0.0103 0.0103 0.0103 0.0697 0.0676 0.0660 
30 0.0106 0.0106 0.0106 0.0697 0.0676 0.0660 
35 0.0108 0.0109 0.0108 0.0697 0.0676 0.0718 
40 0.0096 0.0093 0.0089 0.1533 0.1739 0.1936 
45 0.0090 0.0091 0.0092 0.2099 0.2021 0.1969 
50 0.0093 0.0095 0.0096 0.2099 0.2021 0.1969 
55 0.0096 0.0098 0.0099 0.2099 0.2021 0.1969 
60 0.0100 0.0101 0.0102 0.2099 0.2021 0.1969 
65 0.0103 0.0104 0.0105 0.2099 0.2021 0.1969 
70 0.0106 0.0107 0.0108 0.2099 0.2021 0.1969 
75 0.0108 0.0105 0.0099 0.2099 0.2298 0.2609 
80 0.0100 0.0093 0.0089 0.2748 0.3119 0.3338 
85 0.0092 0.0090 0.0093 0.3333 0.3466 0.3338 
90 0.0090 0.0094 0.0096 0.3670 0.3466 0.3338 
95 0.0093 0.0097 0.0099 0.3670 0.3466 0.3338 
100 0.0097 0.0100 0.0102 0.3670 0.3466 0.3338 
105 0.0100 0.0103 0.0105 0.3670 0.3466 0.3338 
110 0.0103 0.0106 0.0108 0.3670 0.3466 0.3338 
115 0.0106 0.0109 0.0099 0.3670 0.3486 0.4001 
120 0.0109 0.0098 0.0090 0.3670 0.4230 0.4694 
125 0.0101 0.0091 0.0092 0.4249 0.4811 0.4796 
130 0.0095 0.0091 0.0095 0.4775 0.5019 0.4796 
135 0.0090 0.0094 0.0098 0.5216 0.5019 0.4796 
140 0.0091 0.0098 0.0101 0.5378 0.5019 0.4796 
145 0.0094 0.0101 0.0104 0.5378 0.5019 0.4796 
150 0.0098 0.0104 0.0107 0.5378 0.5019 0.4796 
155 0.0101 0.0107 0.0104 0.5378 0.5019 0.5144 
160 0.0104 0.0107 0.0094 0.5378 0.5150 0.5854 
165 0.0107 0.0098 0.0090 0.5378 0.5811 0.6310 
170 0.0107 0.0092 0.0093 0.5494 0.6331 0.6310 
175 0.0100 0.0090 0.0096 0.6051 0.6657 0.6310 
180 0.0096 0.0093 0.0099 0.6491 0.6657 0.6310 
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความชื้นจําเพาะภายในหองและน้ําหนักน้ําที่ถูกดูดซับเมื่อใชซิลิกาเจล 35 kg, 
40 kg และ 45 kg (กอนซิลิกาเจลหนา 0.3 m, ความเร็วอากาศ 0.2 m/s) (ตอ) 

เวลา 
(นาท)ี 

ความช้ืนภายในหอง (kg water / kg dry air) นํ้าหนักน้ําที่ถูกดูดซับ (kg) 
35 kg 40 kg 45 kg 35 kg 40 kg 45 kg 

185 0.0092 0.0097 0.0103 0.6866 0.6657 0.6310 
190 0.0090 0.0100 0.0105 0.7207 0.6657 0.6310 
195 0.0091 0.0103 0.0108 0.7310 0.6657 0.6310 
200 0.0095 0.0106 0.0101 0.7310 0.6657 0.6900 
205 0.0098 0.0109 0.0093 0.7310 0.6657 0.7497 
210 0.0101 0.0102 0.0090 0.7310 0.7205 0.7891 
215 0.0104 0.0096 0.0093 0.7310 0.7709 0.7891 
220 0.0107 0.0092 0.0096 0.7310 0.8120 0.7891 
225 0.0107 0.0089 0.0099 0.7453 0.8454 0.7891 
230 0.0102 0.0093 0.0103 0.7926 0.8454 0.7891 
235 0.0098 0.0096 0.0105 0.8292 0.8454 0.7891 
240 0.0096 0.0099 0.0108 0.8604 0.8454 0.7891 
245 0.0094 0.0102 0.0101 0.8890 0.8454 0.8434 
250 0.0092 0.0105 0.0095 0.9157 0.8454 0.8979 
255 0.0091 0.0108 0.0090 0.9407 0.8454 0.9414 
260 0.0091 0.0104 0.0091 0.9643 0.8846 0.9589 
265 0.0090 0.0099 0.0094 0.9866 0.9310 0.9589 
270 0.0090 0.0095 0.0097 1.0078 0.9677 0.9589 
275 0.0090 0.0093 0.0101 1.0280 0.9999 0.9589 
280 0.0090 0.0091 0.0104 1.0473 1.0297 0.9589 
285 0.0090 0.0089 0.0107 1.0658 1.0574 0.9589 
290 0.0090 0.0091 0.0108 1.0837 1.0681 0.9684 
295 0.0090 0.0094 0.0100 1.1010 1.0681 1.0273 
300 0.0091 0.0098 0.0095 1.1177 1.0681 1.0713 
305 0.0091 0.0101 0.0092 1.1339 1.0681 1.1078 
310 0.0092 0.0104 0.0090 1.1497 1.0681 1.1407 
315 0.0093 0.0107 0.0091 1.1652 1.0681 1.1530 
320 0.0093 0.0108 0.0094 1.1803 1.0773 1.1530 
325 0.0094 0.0103 0.0098 1.1951 1.1224 1.1530 
330 0.0095 0.0100 0.0101 1.2096 1.1554 1.1530 
335 0.0095 0.0098 0.0104 1.2239 1.1829 1.1530 
340 0.0096 0.0097 0.0107 1.2380 1.2081 1.1530 
345 0.0097 0.0096 0.0107 1.2519 1.2318 1.1643 
350 0.0098 0.0095 0.0101 1.2656 1.2542 1.2153 
355 0.0098 0.0094 0.0098 1.2791 1.2755 1.2525 
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความชื้นจําเพาะภายในหองและน้ําหนักน้ําที่ถูกดูดซับเมื่อใชซิลิกาเจล 35 kg, 
40 kg และ 45 kg (กอนซิลิกาเจลหนา 0.3 m, ความเร็วอากาศ 0.2 m/s) (ตอ) 

เวลา 
(นาท)ี 

ความช้ืนภายในหอง (kg water / kg dry air) นํ้าหนักน้ําที่ถูกดูดซับ (kg) 
35 kg 40 kg 45 kg 35 kg 40 kg 45 kg 

360 0.0099 0.0094 0.0095 1.2925 1.2958 1.2833 
365 0.0100 0.0094 0.0094 1.3058 1.3153 1.3113 
370 0.0101 0.0094 0.0092 1.3190 1.3339 1.3375 
375 0.0101 0.0094 0.0091 1.3320 1.3519 1.3622 
380 0.0102 0.0094 0.0091 1.3450 1.3693 1.3854 
385 0.0103 0.0094 0.0090 1.3578 1.3861 1.4074 
390 0.0103 0.0095 0.0090 1.3706 1.4025 1.4284 
395 0.0104 0.0095 0.0090 1.3832 1.4184 1.4484 
400 0.0105 0.0096 0.0090 1.3958 1.4340 1.4676 
405 0.0105 0.0096 0.0090 1.4084 1.4492 1.4861 
410 0.0106 0.0097 0.0090 1.4208 1.4642 1.5040 
415 0.0107 0.0097 0.0091 1.4331 1.4789 1.5213 
420 0.0107 0.0098 0.0091 1.4455 1.4933 1.5382 
425 0.0108 0.0099 0.0092 1.4577 1.5075 1.5546 
430 0.0109 0.0099 0.0092 1.4699 1.5215 1.5707 
435 0.0109 0.0100 0.0093 1.4819 1.5354 1.5864 
440 0.0110 0.0101 0.0093 1.4939 1.5491 1.6019 
445 0.0110 0.0101 0.0094 1.5059 1.5627 1.6171 
450 0.0111 0.0102 0.0094 1.5179 1.5761 1.6321 
455 0.0111 0.0102 0.0095 1.5297 1.5894 1.6468 
460 0.0112 0.0103 0.0096 1.5416 1.6026 1.6614 
465 0.0113 0.0104 0.0096 1.5532 1.6157 1.6759 
470 0.0113 0.0104 0.0097 1.5649 1.6287 1.6902 
475 0.0114 0.0105 0.0098 1.5764 1.6416 1.7044 
480 0.0114 0.0106 0.0098 1.5880 1.6545 1.7185 

 
รูปท่ี 37 ถึง 39 แสดงความชื้นจําเพาะที่เกิดขึ้นภายในหองและน้ําหนักน้ําที่ถูกดูดซับไว

ภายในอนุภาคซิลิกาเจลจนสิ้นสุดกระบวนการดูดความชื้น แตละรูปมีนํ้าหนักซิลิกาเจลที่แตกตางกัน 
โดยใชการคํานวณแบบตัดตอความชื้นและบันทึกคาทุกๆ เวลา 5 นาทีจนส้ินสุดกระบวนการดูด
ความชื้นที่เวลา 480 นาที ระบบดูดความชื้นจะหยุดการทํางานเม่ือความชื้นภายในหองต่ํากวา 
0.0089 kg water/ kg dry air และเร่ิมทํางานเม่ือความชื้นสูงกวา 0.0109 kg water / kg dry air โดยใชซิลิ
กาเจลน้ําหนัก 35 kg, 40 kg และ 45 kg ตามลําดับ ความหนาของกอนซิลิกาเจล 0.3 m และอากาศ
ไหลผานสารดูดความชื้นที่ความเร็ว 0.2 m/s เทากันทุกรูป พบวา ความชื้นจําเพาะภายในหองเมื่อ
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สิ้นสุดกระบวนการดูดความชื้นของรูปที่ 37 มีคา 0.0114 kg water / kg dry air สูงกวาคาควบคุมสําหรับ
การเก็บรักษาศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ  

รูปที่ 38 และ 39 มีคา 0.0106 และ 0.0098 kg water/ kg dry air ตามลําดับ ซ่ึงอยูใน
ขอบเขตการควบคุมความชื้นสําหรับการเก็บรักษา 

ความชื้นจําเพาะภายในหองในรูปที่ 37 ถึง 39 ชวงที่ระบบควบคุมความชื้นสามารถ
ควบคุมความชื้น ไดเสนกราฟมีลักษณะขึ้นและลงตามรอบการทํางานของระบบ เสนกราฟไมแสดงจุด
ขอบเขตบนและขอบเขตลางเนื่องจากการบันทึกขอมูลจากตารางท่ี 6 เปนการบันทึกตามชวงเวลาทุก 
5 นาทีซึ่งอาจไมตรงกับจุดท่ีเปนจุดต่ําสุดหรือสูงสุดของความชื้นในหอง เมื่อเสนกราฟเกินขอบเขตบน
แสดงถึงระบบควบคุมความชื้นไมสามารถควบคุมความชื้นในหองได 

รูปท่ี 37 ถึง 39 เม่ือพิจารณาเสนกราฟแสดงน้ําหนักน้ําที่ถูกดูดซับไวภายในอนุภาคซิลิ
กาเจล พบวา ชวงแรกของการดูดซับนํ้าภายในหอง ลักษณะเสนกราฟเปนขั้นบันได ซึ่งเสนกราฟท่ี
ขนานกับแกนนอนสัมพันธกับการหยุดการทํางานของระบบดูดความชื้น เน่ืองจากอยูในชวงหยุดการ
ดูดซับความชื้น ซิลิกาเจลไมดูดซับนํ้า ทําใหนํ้าหนักนํ้าภายในซิลิกาเจลคงที่ในชวงเวลาดังกลาว สวน
เสนกราฟท่ีเปนแนวตั้งจะไมขนานกับแกนตั้งเนื่องจากการดูดซับนํ้าภายในอนุภาคซิลิกาเจลอยาง
รวดเร็วทําใหนํ้าหนักนํ้าท่ีถูกดูดซับเพ่ิมสูงขึ้นในเวลาส้ัน เสนกราฟชวงน้ีจึงมีความชันสูงมาก สําหรับ
ชวงปลายของเสนกราฟ นํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับไวภายในอนุภาคซิลิกาเจลมีลักษณะเปนเสนตรงมีความ
ชันคาหน่ึงซึ่งนอยกวาความชันชวงที่เปนขั้นบันได เนื่องจากชวงน้ีระบบดูดซับความชื้นมีอัตราการดูด
ซับความชื้นไดนอยลง ดังน้ัน หลังจากชวงเปนขั้นบันได ระบบดูดความชื้นจะทํางานตลอดเวลาเพ่ือลด
ความชื้นภายในหอง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาที่เวลาเพ่ิมขึ้นถึงคาหน่ึง ระบบไมสามารถรักษาความชื้นในหอง
ใหอยูในคาท่ีกําหนดได การดูดซับนํ้าสูงสุดของซิลิกาเจลที่เพ่ิมนํ้าหนักจาก 35 kg จนกระท่ัง 45 kg 
คือ 1.5880 kg, 1.6545 kg, และ 1.7185 kg ตามลําดับ 

เม่ือเปรียบเทียบเสนกราฟระหวางชวงเวลาที่มีการดูดซับความชื้นจากระบบดูดความชื้น
กับเสนกราฟของการดูดซับนํ้าไวภายในซิลิกาเจล พบวา ชวงที่เสนกราฟความชื้นจําเพาะภายในหองมี
ความชันเปนลบ เสนกราฟของนํ้าที่ถูกดูดซับมีความชันเปนบวกโดยมีความชันคาสูงมาก ในขณะที่
เสนกราฟความชื้นจําเพาะของอากาศภายในหองมีความชันเปนบวก เสนกราฟของนํ้าที่ถูกดูดซับมี
ความชันเปนศูนย และเมื่อเสนกราฟของการดูดซับนํ้าพนจากชวงขั้นบันไดแลว พบวา เสนกราฟ
ความชื้นจําเพาะภายในหองเปนบวกที่มีความชันต่ํากวาชวงที่เปนขั้นบันได 
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รูปที่ 37 ความชื้นจําเพาะภายในหองและน้ําหนักนํ้าที่ถูกดูดซับ เมื่อใชซิลิกาเจล 35 kg ความหนา 
0.3 m และความเร็วอากาศ 0.2 m/s  

 

รูปที่ 38 ความชื้นจําเพาะภายในหองและนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับ เม่ือใชซิลิกาเจล 40 kg, ความหนา 
0.3 m และความเร็วอากาศ 0.2 m/s  
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รูปที่ 39 ความชื้นจําเพาะภายในหองและนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับ เม่ือใชซิลิกาเจล 45 kg, ความหนา 
0.3 m และความเร็วอากาศ 0.2 m/s  

 
ตารางท่ี 7 แสดงความชื้นจําเพาะภายในหอง นํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับ และความดันลด 

เมื่อเปลี่ยนแปลงนํ้าหนักซิลิกาเจล เมื่อสิ้นสุดกระบวนการดูดความชื้นที่ 480 นาที เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสัมพันธของการเปลี่ยนน้ําหนักซิลิกาเจล โดยแบงขอมูลออกเปน 9 ชุด แตละชุดมีความหนาของ
กอนซิลิกาเจลและความเร็วของอากาศผานกอนซิลิกาเจลคงที่ ขอมูลจากการใชน้ําหนักซิลิกาเจลที่ 
35 kg, 40 kg และ 45 kg ความหนาของกอนซิลิกาเจลที่ 0.3 m, 0.5 m และ 0.7 m และความเร็ว
อากาศผานกอนซิลิกาเจลท่ี 0.2 m/s, 0.3 m/s และ 0.4 m/s พบวา ชุดขอมูลที่ 1 ถึง 6 และ 8 ถึง 
9 เม่ือเพ่ิมน้ําหนักซิลิกาเจลโดยท่ีความหนาของกอนซิลิกาเจลและความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจล
คงที่ในแตละขอมูล คาความชื้นจําเพาะภายในหองจะลดลงเมื่อเพ่ิมนํ้าหนักซิลิกาเจล 

การเพ่ิมน้ําหนักซิลิกาเจลไมมีผลตอความดันลดในกอนซิลิกาเจลซึ่งแสดงในขอมูลทั้ง 9 
ชุดของตารางท่ี 7 โดยจะพบวา ในขอมูลแตละชุด เม่ือนํ้าหนักซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้น ความดันลดคงเดิม 

ตารางท่ี 7 ความชื้นจําเพาะภายในหองและนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับเม่ือใชนํ้าหนักซิลิกาเจล 25kg, 
35kg, 40kg และ 45kg เปรียบเทียบท่ีความหนากอนซิลิกาเจลและความเร็วอากาศคงที่ใน
แตละชุดขอมูลเม่ือครบ 480 นาที 

ชุดขอมูล 
นํ้าหนักซิลิกาเจล 

(kg) 
ความหนา 

(m) 
ความเร็ว 
(m/s) 

ความชื้นภายในหอง 
(kg water/kg dry air) 

การดูดซับน้ํา 
(kg) 

ความดันลด 
(Pa) 

1 
35 0.3 0.2 0.0114 1.5880 139 
40 0.3 0.2 0.0106 1.6545 139 
45 0.3 0.2 0.0098 1.7185 139 
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ตารางท่ี 7 ความชื้นจําเพาะภายในหองและนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับเม่ือใชนํ้าหนักซิลิกาเจล 25kg, 
35kg, 40kg และ 45kg เปรียบเทียบที่ความหนากอนซิลิกาเจลและความเร็วอากาศคงที่ใน
แตละชุดขอมูลเม่ือครบ 480 นาที (ตอ) 

2 
35 0.5 0.2 0.0117 1.5280 231 
40 0.5 0.2 0.0110 1.6200 231 
45 0.5 0.2 0.0102 1.6942 231 

3 
35 0.7 0.2 0.0121 1.4906 323 
40 0.7 0.2 0.0114 1.5903 323 
45 0.7 0.2 0.0107 1.6722 323 

4 
35 0.3 0.3 0.0110 1.6151 276 
40 0.3 0.3 0.0101 1.6771 276 
45 0.3 0.3 0.0094 1.7324 276 

5 
35 0.5 0.3 0.0113 1.5785 460 
40 0.5 0.3 0.0105 1.6622 460 
45 0.5 0.3 0.0097 1.7023 460 

6 
35 0.7 0.3 0.0117 1.5570 643 
40 0.7 0.3 0.0107 1.6344 644 
45 0.7 0.3 0.0099 1.7059 644 

7 
35 0.3 0.4 0.0108 1.6328 459 
40 0.3 0.4 0.0099 1.6905 459 
45 0.3 0.4 0.0101 1.6722 459 

8 
35 0.5 0.4 0.0111 1.6056 765 
40 0.5 0.4 0.0103 1.6838 765 
45 0.5 0.4 0.0093 1.7300 765 

9 
35 0.7 0.4 0.0113 1.5829 1069 
40 0.7 0.4 0.0105 1.6688 1070 
45 0.7 0.4 0.0096 1.7132 1070 

 
เม่ือพิจารณาขอมูลในชุดที่ 7 พบวา ที่นํ้าหนักซิลิกาเจล 35 kg และ 40 kg ความชื้น

จําเพาะภายในหองมีแนวโนมเชนเดียวกับขอมูลชุดที่ 1 ถึง 9 แตที่นํ้าหนักซิลิกาเจล 45 kg ความชื้น
จําเพาะภายในหองสูงกวาขอมูลอ่ืนในชุดเดียวกัน ทั้งที่มี นํ้าหนักซิลิกาเจลมากกวา เน่ืองจาก
ความสามารถในการดูดซับความชื้นของระบบที่ใชซิลิกาเจล 45 kg มีความจุในการดูดซับความชื้นของ
ซิลิกาเจลมากกวา ทําใหระบบยังสามารถดูดซับความชื้นจากอากาศดวยรอบการทํางานปรกติหลังจาก
ปลอยใหความชื้นจําเพาะภายในหองสูงขึ้นจากการเติมของอากาศภายนอกกอนถึงชวงเวลาสิ้นสุด
กระบวนการ  
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รูปที่ 40 ความชื้นจําเพาะภายในหองและนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับ ของขอมูลชุดท่ี 7 เมื่อใชซิลิกาเจล 45 
kg, ความหนา 0.3 m และความเร็วอากาศ 0.4 m/s  

 
เม่ือพิจารณารูปที่ 40 ซึ่งใชอธิบายชุดขอมูลที่ 7 ของนํ้าหนักซิลิกาเจล 45 kg พบวา 

เสนกราฟความชื้นจําเพาะอากาศภายในหองในชวงสุดทายมีความชันเปนลบ แสดงวาระบบดูด
ความชื้นกําลังลดความชื้นภายในหอง และเสนกราฟของนํ้าหนักน้ําที่ถูกดูดซับภายในอนุภาคซิลิ
กาเจลชวงเวลาเดียวกันมีความชันเปนบวกซ่ึงหมายถึงซิลิกาเจลดูดซับนํ้าไวไดเพ่ิมขึ้น เหตุการณที่
เกิดขึ้นแสดงถึงระบบดูดความชื้นยังคงสามารถทํางานไดปรกติจนสิ้นสุดกระบวนการซึ่งจะแตกตาง
จากขอมูลอื่นในการทดลอง เม่ือพิจารณารูปที่ 39 และรูปอ่ืนๆ ที่อยูในการทดลอง พบวา เสนกราฟ
ความชื้นจําเพาะอากาศภายในหองในชวงสุดทายมีความชันเปนบวกแสดงถึงความชื้นจําเพาะภายใน
หองอยูในชวงเพ่ิมขึ้น และเสนกราฟของนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับภายในอนุภาคซิลิกาเจลในชวงเดียวกัน
มีความชันเปนบวก แสดงถึงระบบมีการดูดซับนํ้าในขณะน้ัน ซ่ึงแสดงวาระบบดูดความชื้นทํางานแต
ไมสามารถดูดซับความชื้นจากอากาศใหความชื้นจําเพาะภายในหองลดลงได ดังนั้น คาความชื้น
จําเพาะที่ไดจึงเปนคาสูงสุดท่ีระบบทํางานไดเม่ือสิ้นสุดกระบวนการ 

ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนจึงไมสามารถนําขอมูลของนํ้าหนักซิลิกาเจลท่ี 45 kg ความ
หนา 0.3 m และความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจล 0.4 m/s มาประเมินความชื้นจําเพาะสูงสุดเมื่อ
สิ้นสุดกระบวนการเพ่ือเปรียบเทียบกับชุดขอมูลอ่ืนได 

ในการทดลองทุกกรณี น้ําหนักนํ้าที่ถูกดูดซับดวยซิลิกาเจลมากขึ้นเม่ือใชซิลิกาเจล
นํ้าหนักเพ่ิมขึ้น ยกเวนในขอมูลชุดที่ 7 โดยพบวาที่นํ้าหนักซิลิกาเจล 35 kg และ 40 kg การดูดซับนํ้า
ภายในซิลิกาเจลมีน้ําหนักเพ่ิมขึ้นเชนเดียวกับขอมูลชุดท่ี 1 ถึง 9 แตเม่ือใชซิลิกาเจลท่ีมีนํ้าหนัก 45 kg 
การดูดซับนํ้าภายในซิลิกาเจลมีนํ้าหนักลดลง ซึ่งขอมูลชุดนี้ยังไมใชคาสูงสุดของการดูดซับนํ้าจาก
ระบบดังที่กลาวไวกอนหนาน้ี จึงไมสามารถนํามาใชเปนคาสูงสุดของน้ําหนักนํ้าที่ถูกดูดซับไวภายใน
อนุภาคซิลิกาเจลได 
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รูปท่ี 41 แสดงความชื้นจําเพาะภายในหองสูงสุดเม่ือใชนํ้าหนักซิลิกาเจล 35 kg 40 kg 
และ 45 kg ตามลําดับ ที่เวลาสิ้นสุดการดูดความชื้น 480 นาที เสนกราฟแสดงคาความชื้นจําเพาะ 
0.0109 kg water / kg dry air เปนคาความชื้นจําเพาะสูงสุดภายในหอง สําหรับคาความชื้นจําเพาะ
ภายในหองต่ําสุด 0.0089 kg water /kg dry air ไมแสดงในรูปเนื่องจากอยูต่ํากวาคาที่แสดง ดังน้ันพ้ืนที่
ใตเสนขนานแกนนอนจึงเปนบริเวณที่มีความชื้นจําเพาะหองที่ระบบดูดความชื้นสามารถควบคุม
ความชื้นจําเพาะภายในหองไดที่เวลา 480 นาที  

 

รูปที่ 41 ความชื้นจําเพาะภายในหองที่เวลา 480 นาที เมื่อเปลี่ยนแปลงความหนากอนซิลิกาเจล และ
ความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจล 

 
เสนเชื่อมตอขอมูลแตละจุดที่มีความหนากอนซิลิกาเจลและความเร็วอากาศผานกอนซิลิ

กาเจลเทากันเพื่อทําใหสามารถพิจารณาจุดที่ใกลเคียงหรือซอนทับกันไดเทาน้ัน ไมไดใชแสดงความ
ตอเน่ืองของขอมูลบนเสนกราฟ เน่ืองจากขอมูลที่นํามาใชไมไดเปนขอมูลที่ตอเนื่องกนัจากการคํานวณ  

ที่นํ้าหนักซิลิกาเจล 35 kg มีเพียงจุดที่ความหนากอนซิลิกาเจล 0.3 m และความเร็ว
อากาศ 0.4 m/s เทาน้ันที่มีความชื้นจําเพาะภายในหองอยูใตเสนแสดงความชื้นจําเพาะสูงสุด  

ที่นํ้าหนักซิลิกาเจล 40 kg พบวา ความชื้นจําเพาะภายในหองกรณีที่ความเร็วอากาศ 0.2 
m/s และความหนากอนซิลิกาเจล 0.5 และ 0.7 m มีความชื้นจําเพาะของอากาศภายในหองเกิน
คาสูงสุด  

0.0109
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ที่นํ้าหนักซิลิกาเจล 45 kg ความชื้นจําเพาะภายในหองมีคาต่ํากวาคาสูงสุดทุกคา ดังน้ัน
ที่สภาวะอากาศในการคํานวณ นํ้าหนักซิลิกาเจลที่ควรออกแบบคือที่ 45 kg เนื่องจากเปนคาที่มีความ
ปลอดภัยในการออกแบบใหรองรับความหนากอนซิลิกาเจลและความเร็วของอากาศผานกอนซิลิ
กาเจลไดทุกคา 
 

 

รูปที่ 42 นํ้าหนักนํ้าถูกดูดซับภายในอนุภาคซิลิกาเจลที่เวลา 480 นาที เมื่อเปลี่ยนแปลงความหนา
กอนซิลิกาเจล และความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจล 

 
รูปท่ี 42 แสดงน้ําหนักน้ําที่ถูกดูดซับไวภายในอนุภาคซิลิกาเจลที่ใชนํ้าหนักซิลิกาเจล 35 

kg 40 kg และ 45 kg ตามลําดับ ที่เวลาสิ้นสุดการดูดความชื้น 480 นาที เสนกราฟในรูปแสดงการ
เชื่อมตอขอมูลแตละจุดที่มีความหนากอนซิลิกาเจลและความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจลเทากันเพื่อ
ทําใหสามารถพิจารณาจุดที่ใกลเคียงหรือซอนทับกันไดเทาน้ัน ไมสามารถอธิบายสภาวะของระบบท่ี
อยูบนเสนไดเน่ืองจากขอมูลที่นํามาใชไมเปนขอมูลที่ตอเน่ืองกันจากการคํานวณ  

จากรูปเมื่อเพิ่มนํ้าหนักซิลิกาเจลจะทําใหนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับไวภายในซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้น 
ยกเวนกรณีนํ้าหนักซิลิกาเจล 45 kg ที่ความหนากอนซิลิกาเจล 0.3 m และความเร็วอากาศผานกอน
ซิลิกาเจล 0.4 m/s เทาน้ันทีม่ีนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับมีแนวโนมแตกตางออกไป ซ่ึงไดอธิบายไวขางตน
แลว การเพ่ิมนํ้าหนักซิลิกาเจลทําใหการดูดซับนํ้าภายในซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้น เม่ือระบบมีความหนากอนซิ
ลิกาเจลและความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจลเทากัน 
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4.6 การเปลี่ยนแปลงความหนากอนซิลิกาเจลเม่ือนํ้าหนักและความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจล
คงที ่

ตารางท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบความชื้นจําเพาะภายในหองและนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับ 
เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความหนาของกอนซิลิกาเจล โดยใชกอนซิลิกาเจลท่ีมีความหนา 0.3 
m, 0.5 m และ 0.7 m ตามลําดับ และใชซิลิกาเจลนํ้าหนัก 40 kg และความเร็วอากาศผานกอนซิลิ
กาเจลที่ 0.4 m/s คงท่ี พบวา ระบบดูดความชื้นสามารถควบคุมความชื้นจําเพาะภายในหองใหอยูใน
คาเปาหมายไดทุกคาเม่ือเปลี่ยนแปลงความหนาของกอนซิลิกาเจล 

เม่ือความหนาของกอนซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้นจาก 0.3 m, 0.5 m และ 0.7 m ตามลําดับ ทํา
ใหความชื้นจําเพาะภายในหองเพิ่มขึ้นเปน 0.0099, 0.0103 และ 0.0105 kg water / kg dry air 
ตามลําดับเชนกัน 

การดูดซับนํ้าไวภายในกอนซิลิกาเจลเม่ือสิ้นสุดกระบวนการจากตารางท่ี 8 พบวา เม่ือ
เพ่ิมความหนากอนซิลิกาเจลเปน 0.3 m, 0.5 m และ 0.7 m ตามลําดับ น้ําหนักนํ้าที่ถูกดูดซับจะ
ลดลงเปน 1.6905, 1.6838 และ 1.6688 kg ตามลําดับ 

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความชื้นจําเพาะภายในหองและนํ้าหนักน้ําที่ถูกดูดซับ เมื่อความหนากอนซิลิ
กาเจลเทากับ 0.3 m, 0.5 m และ 0.7 m (น้ําหนักซิลิกาเจล 40 kg, ความเร็วอากาศ 0.4 
m/s) 

เวลา 
(นาท)ี 

ความช้ืนภายในหอง (kg water / kg dry air) นํ้าหนักน้ําที่ถูกดูดซับ (kg) 
0.3 m 0.5 m 0.7 m 0.3 m 0.5 m 0.7 m 

0 0.0099 0.0099 0.0099 0.0002 0.0001 0.0001 
5 0.0091 0.0091 0.0090 0.0612 0.0654 0.0700 
10 0.0095 0.0094 0.0093 0.0612 0.0654 0.0700 
15 0.0098 0.0097 0.0096 0.0612 0.0654 0.0700 
20 0.0101 0.0100 0.0100 0.0612 0.0654 0.0700 
25 0.0104 0.0103 0.0103 0.0612 0.0654 0.0700 
30 0.0107 0.0106 0.0106 0.0612 0.0654 0.0700 
35 0.0097 0.0107 0.0108 0.1315 0.0771 0.0700 
40 0.0091 0.0089 0.0096 0.1832 0.1947 0.1544 
45 0.0095 0.0093 0.0090 0.1832 0.1947 0.2079 
50 0.0098 0.0096 0.0094 0.1832 0.1947 0.2079 
55 0.0101 0.0099 0.0097 0.1832 0.1947 0.2079 
60 0.0104 0.0102 0.0100 0.1832 0.1947 0.2079 
65 0.0107 0.0105 0.0103 0.1832 0.1947 0.2079 
70 0.0098 0.0108 0.0106 0.2465 0.1947 0.2079 
75 0.0091 0.0097 0.0109 0.3081 0.2727 0.2079 
80 0.0094 0.0090 0.0098 0.3081 0.3317 0.2838 
85 0.0098 0.0093 0.0091 0.3081 0.3317 0.3416 
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความชื้นจําเพาะภายในหองและนํ้าหนักน้ําที่ถูกดูดซับ เมื่อความหนากอนซิลิ
กาเจลเทากับ 0.3 m, 0.5 m และ 0.7 m (น้ําหนักซิลิกาเจล 40 kg, ความเร็วอากาศ 0.4 
m/s) (ตอ) 

เวลา 
(นาท)ี 

ความช้ืนภายในหอง (kg water / kg dry air) นํ้าหนักน้ําที่ถูกดูดซับ (kg) 
0.3 m 0.5 m 0.7 m 0.3 m 0.5 m 0.7 m 

90 0.0101 0.0097 0.0091 0.3081 0.3317 0.3618 
95 0.0104 0.0100 0.0094 0.3081 0.3317 0.3618 
100 0.0107 0.0103 0.0098 0.3081 0.3317 0.3618 
105 0.0104 0.0106 0.0101 0.3360 0.3317 0.3618 
110 0.0090 0.0109 0.0104 0.4369 0.3317 0.3618 
115 0.0093 0.0097 0.0107 0.4369 0.4101 0.3618 
120 0.0096 0.0089 0.0107 0.4369 0.4746 0.3746 
125 0.0099 0.0093 0.0098 0.4369 0.4746 0.4404 
130 0.0103 0.0096 0.0092 0.4369 0.4746 0.4957 
135 0.0106 0.0099 0.0090 0.4369 0.4746 0.5222 
140 0.0108 0.0102 0.0094 0.4369 0.4746 0.5222 
145 0.0093 0.0105 0.0097 0.5400 0.4746 0.5222 
150 0.0091 0.0108 0.0100 0.5681 0.4746 0.5222 
155 0.0095 0.0100 0.0103 0.5681 0.5369 0.5222 
160 0.0098 0.0090 0.0106 0.5681 0.6081 0.5222 
165 0.0101 0.0092 0.0109 0.5681 0.6200 0.5249 
170 0.0104 0.0095 0.0100 0.5681 0.6200 0.5904 
175 0.0107 0.0098 0.0093 0.5681 0.6200 0.6449 
180 0.0103 0.0101 0.0089 0.6084 0.6200 0.6869 
185 0.0089 0.0104 0.0093 0.7019 0.6200 0.6869 
190 0.0093 0.0107 0.0096 0.7019 0.6200 0.6869 
195 0.0096 0.0104 0.0099 0.7019 0.6543 0.6869 
200 0.0099 0.0094 0.0102 0.7019 0.7272 0.6869 
205 0.0102 0.0090 0.0105 0.7019 0.7704 0.6869 
210 0.0105 0.0093 0.0108 0.7019 0.7704 0.6869 
215 0.0108 0.0096 0.0103 0.7019 0.7704 0.7292 
220 0.0097 0.0100 0.0096 0.7766 0.7704 0.7842 
225 0.0090 0.0103 0.0092 0.8396 0.7704 0.8282 
230 0.0093 0.0106 0.0089 0.8396 0.7704 0.8623 
235 0.0096 0.0108 0.0093 0.8396 0.7704 0.8623 
240 0.0099 0.0100 0.0096 0.8396 0.8334 0.8623 
245 0.0103 0.0093 0.0099 0.8396 0.8911 0.8623 
250 0.0105 0.0089 0.0102 0.8396 0.9298 0.8623 
255 0.0108 0.0093 0.0105 0.8396 0.9298 0.8623 
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความชื้นจําเพาะภายในหองและนํ้าหนักน้ําที่ถูกดูดซับ เมื่อความหนากอนซิลิ
กาเจลเทากับ 0.3 m, 0.5 m และ 0.7 m (น้ําหนักซิลิกาเจล 40 kg, ความเร็วอากาศ 0.4 
m/s) (ตอ) 

เวลา 
(นาท)ี 

ความช้ืนภายในหอง (kg water / kg dry air) นํ้าหนักน้ําที่ถูกดูดซับ (kg) 
0.3 m 0.5 m 0.7 m 0.3 m 0.5 m 0.7 m 

260 0.0097 0.0096 0.0108 0.9186 0.9298 0.8623 
265 0.0089 0.0099 0.0104 0.9833 0.9298 0.9032 
270 0.0092 0.0102 0.0098 0.9837 0.9298 0.9523 
275 0.0096 0.0105 0.0094 0.9837 0.9298 0.9906 
280 0.0099 0.0108 0.0092 0.9837 0.9298 1.0245 
285 0.0102 0.0102 0.0089 0.9837 0.9825 1.0559 
290 0.0105 0.0095 0.0091 0.9837 1.0345 1.0646 
295 0.0108 0.0092 0.0095 0.9837 1.0749 1.0646 
300 0.0101 0.0089 0.0098 1.0386 1.1079 1.0646 
305 0.0093 0.0093 0.0101 1.0999 1.1079 1.0646 
310 0.0089 0.0096 0.0104 1.1392 1.1079 1.0646 
315 0.0093 0.0099 0.0107 1.1392 1.1079 1.0646 
320 0.0096 0.0102 0.0107 1.1392 1.1079 1.0799 
325 0.0099 0.0105 0.0102 1.1392 1.1079 1.1264 
330 0.0102 0.0108 0.0098 1.1392 1.1079 1.1618 
335 0.0105 0.0103 0.0096 1.1392 1.1496 1.1908 
340 0.0108 0.0098 0.0095 1.1392 1.1950 1.2178 
345 0.0101 0.0095 0.0094 1.1982 1.2291 1.2433 
350 0.0095 0.0093 0.0093 1.2463 1.2596 1.2673 
355 0.0092 0.0092 0.0092 1.2843 1.2876 1.2900 
360 0.0089 0.0090 0.0091 1.3167 1.3132 1.3115 
365 0.0091 0.0090 0.0091 1.3241 1.3370 1.3319 
370 0.0095 0.0089 0.0091 1.3241 1.3589 1.3516 
375 0.0098 0.0089 0.0091 1.3241 1.3795 1.3703 
380 0.0101 0.0089 0.0091 1.3241 1.3989 1.3883 
385 0.0104 0.0089 0.0092 1.3241 1.4173 1.4056 
390 0.0107 0.0090 0.0092 1.3241 1.4347 1.4223 
395 0.0105 0.0090 0.0093 1.3497 1.4513 1.4386 
400 0.0100 0.0091 0.0093 1.3972 1.4673 1.4543 
405 0.0097 0.0091 0.0094 1.4290 1.4828 1.4697 
410 0.0095 0.0092 0.0094 1.4568 1.4978 1.4846 
415 0.0094 0.0093 0.0095 1.4815 1.5124 1.4991 
420 0.0094 0.0094 0.0096 1.5037 1.5266 1.5134 
425 0.0093 0.0095 0.0097 1.5239 1.5405 1.5274 
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความชื้นจําเพาะภายในหองและนํ้าหนักน้ําที่ถูกดูดซับ เมื่อความหนากอนซิลิ
กาเจลเทากับ 0.3 m, 0.5 m และ 0.7 m (น้ําหนักซิลิกาเจล 40 kg, ความเร็วอากาศ 0.4 
m/s) (ตอ) 

เวลา 
(นาท)ี 

ความช้ืนภายในหอง (kg water / kg dry air) นํ้าหนักน้ําที่ถูกดูดซับ (kg) 
0.3 m 0.5 m 0.7 m 0.3 m 0.5 m 0.7 m 

430 0.0093 0.0095 0.0097 1.5426 1.5542 1.5411 
435 0.0094 0.0096 0.0098 1.5600 1.5677 1.5546 
440 0.0094 0.0097 0.0099 1.5764 1.5810 1.5679 
445 0.0095 0.0098 0.0100 1.5920 1.5941 1.5810 
450 0.0095 0.0099 0.0100 1.6070 1.6071 1.5940 
455 0.0096 0.0100 0.0101 1.6215 1.6201 1.6068 
460 0.0097 0.0100 0.0102 1.6358 1.6329 1.6194 
465 0.0097 0.0101 0.0103 1.6497 1.6457 1.6319 
470 0.0098 0.0102 0.0104 1.6635 1.6584 1.6444 
475 0.0099 0.0103 0.0104 1.6771 1.6711 1.6567 
480 0.0099 0.0103 0.0105 1.6905 1.6838 1.6688 

 
รูปท่ี 43 ถึง 45 แสดงความชื้นจําเพาะที่เกิดขึ้นภายในหองและน้ําหนักน้ําที่ถูกดูดซับไว

ภายในอนุภาคซิลิกาเจลจนกระท่ังสิ้นสุดกระบวนการดูดความชื้น แตละรูปมีความหนาของกอนซิลิ
กาเจลที่ตางกันเมื่อเรียงลําดับจากนอยไปมาก โดยใชการคํานวณแบบตัดตอการทํางานและบันทึกคา
ทุกๆ เวลา 5 นาทีจนสิ้นสุดกระบวนการดูดความชื้นที่เวลา 480 นาที ระบบดูดความชื้นจะหยุดการ
ทํางานเม่ือความชื้นภายในหองต่ํากวา 0.0089 kg water /kg dry air และจะเร่ิมทํางานเมื่อความความชื้น
สูงกวา 0.0109 kg water /kg dry air โดยใชความหนาของกอนซิลิกาเจล 0.3 m, 0.5 m และ 0.7 m 
ตามลําดับ ซิลิกาเจลนํ้าหนัก 40 kg และอากาศไหลผานสารดูดความชื้นที่ความเร็ว 0.4 m/s เทากัน
ทุกรูป พบวา เม่ือเปลี่ยนความหนาของกอนซิลิกาเจลในการทดลอง จะใหคาความชื้นจําเพาะภายใน
หองอยูในขอบเขตการควบคุมความชื้นทุกคาเม่ือสิ้นสุดกระบวนการ  

ความชื้นจําเพาะภายในหองที่แสดงในรูปที่ 43 ถึง 45 ชวงที่ระบบควบคุมความชื้นเปน
เสนกราฟขึ้นลง เสนกราฟไมแสดงจุดขอบเขตบนและขอบเขตลางเน่ืองจากการบันทึกขอมูลจาก
ตารางที่ 8 เปนการบันทึกตามชวงเวลาทุก 5 นาที ซ่ึงอาจไมเปนจุดต่ําสุดหรือสูงสุดของความชื้นใน
หอง เม่ือเสนกราฟเกินขอบเขตบนแสดงถึงระบบควบคุมความชื้นไมสามารถควบคุมความชื้นในหอง
ได 

รูปท่ี 43 ถึง 45 เสนกราฟแสดงนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับไวภายในอนุภาคซิลิกาเจล พบวา 
ในชวงแรกของการดูดซับนํ้าภายในหอง ลักษณะเสนกราฟเปนแบบขั้นบันไดซึ่งเสนกราฟท่ีขนานกับ
แกนนอนสัมพันธกับการหยุดการทํางานของระบบดูดความชื้น เนื่องจากในชวงหยุดการดูดซับ
ความชื้นน้ี ซิลิกาเจลจะไมดูดซับนํ้า ทําใหน้ําหนักน้ําภายในซิลิกาเจลคงท่ี สวนเสนกราฟที่เปนแนวตั้ง
จะไมขนานกับแกนตั้ง เน่ืองจากการดูดซับน้ําภายในอนุภาคซิลิกาเจลอยางรวดเร็วทําใหน้ําหนักนํ้าที่
ถูกดูดซับเพ่ิมสูงขึ้นในเวลาสั้น เสนกราฟชวงน้ีจึงมีความชันมาก สําหรับชวงปลายของเสนกราฟ 
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นํ้าหนักนํ้าท่ีถูกดูดซับไวภายในอนุภาคซิลิกาเจลมีลักษณะเปนเสนตรงมีความชันคาหนึ่งซึ่งนอยกวา
ความชันชวงที่เปนขั้นบันได เน่ืองจากชวงน้ีระบบดูดซับความชื้นมีอัตราการดูดซับความชื้นไดนอยลง 
ดังนั้น หลังจากชวงขั้นบันได ระบบดูดความชื้นจะทํางานตลอดเวลาเพื่อลดความชื้นภายในหอง ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาท่ีเวลาเพ่ิมขึ้นถึงคาหน่ึง ระบบจะไมสามารถรักษาความชื้นในหองใหอยูในคาที่กําหนด 
สวนการดูดซับนํ้าภายในอนุภาคซิลิกาเจล พบวา เม่ือเพ่ิมความหนากอนซิลิกาเจลเปน 0.3 m, 0.5 m 
และ 0.7 m ตามลําดับ ทําใหการดูดซับนํ้าไวภายในอนุภาคซิลิกาเจลเปน 1.6905, 1.6838 และ 
1.6688 kg ตามลําดับ ซ่ึงไมพบแนวโนมของนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับไวในอนุภาคซิลิกาเจลลดลงเมื่อเพ่ิม
ความหนากอนซิลิกาเจล 

 

รูปที่ 43 ความชื้นจําเพาะภายในหองและนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับ เม่ือใชซิลิกาเจล 40 kg, ความหนา 
0.3 m และความเร็วอากาศ 0.4 m/s 

 
เม่ือเปรียบเทียบเสนกราฟระหวางชวงเวลาที่มีการดูดซับความชื้นจากระบบดูดความชื้น

กับเสนกราฟของการดูดซับนํ้าไวภายในซิลิกาเจล พบวา ชวงที่เสนกราฟความชื้นจําเพาะภายในหองมี
ความชันเปนลบ เสนกราฟของนํ้าที่ถูกดูดซับมีความชันเปนบวกโดยมีความชันคาสูงมาก ในขณะที่
เสนกราฟความชื้นจําเพาะของอากาศภายในหองมีความชันเปนบวก เสนกราฟของนํ้าที่ถูกดูดซับมี
ความชันเปนศูนย และเมื่อเสนกราฟของการดูดซับนํ้าพนจากชวงขั้นบันไดแลว พบวา เสนกราฟ
ความชื้นจําเพาะภายในหองเปนบวกที่มีความชันต่ํากวาชวงที่เปนขั้นบันได 
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รูปที่ 44 ความชื้นจําเพาะภายในหองและนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับ เม่ือใชซิลิกาเจล 40 kg, ความหนา 
0.5 m และความเร็วอากาศ 0.4 m/s 

 

 

รูปที ่45 ความชื้นจําเพาะภายในหองและนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับ เม่ือใชซิลิกาเจล 40 kg, ความหนา 
0.7 m และความเร็วอากาศ 0.4 m/s 

 
ตารางท่ี 9 แสดงความชื้นจําเพาะภายในหอง นํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับ และความดันลด 

โดยเปลี่ยนแปลงความหนาของกอนซิลิกาเจล เม่ือสิ้นสุดกระบวนการดูดความชื้นที่ 480 นาที เพ่ือ
เปรียบเทียบความสัมพันธของความหนากอนซิลิกาเจลจากขอมูล 9 ชุด ซ่ึงแตละชุดมีนํ้าหนักซิลิ
กาเจลและความเร็วของอากาศผานกอนซิลิกาเจลคงท่ี ในขอมูลจะใชความหนาของกอนซิลิกาเจล 0.3 
m, 0.5 m และ 0.7 m นํ้าหนักซิลิกาเจลที่ 35 kg, 40 kg และ 45 kg และความเร็วอากาศผานกอนซิ
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ลิกาเจล 0.2 m/s, 0.3 m/s และ 0.4 m/s เพ่ือคํานวณ ซ่ึงจากตารางพบวา ในชุดขอมูลที่ 1 ถึง 8 
เมื่อความหนากอนซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้นคาความชื้นจําเพาะภายในหองจะเพ่ิมขึ้น ซ่ึงแสดงวาซิลิกาเจลดูด
ซับความชื้นไดนอยลงเม่ือเพ่ิมความหนาของกอนซิลิกาเจล 

สําหรับขอมูลในชุดที่ 9 พบวา ที่ซิลิกาเจลมีนํ้าหนัก 45 kg และความเร็วของอากาศผาน
กอนซิลิกาเจลที่ 0.4 m/s เม่ือความหนากอนซิลิกาเจลเปน 0.5 m และ 0.7 m คาความชื้นจําเพาะ
ภายในหองจะเพ่ิมขึ้นเมื่อความหนากอนซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้นเหมือนกับขอมูลชุดอื่น แตที่ความหนากอนซิ
ลิกาเจล 0.3 m คาความชื้นจําเพาะภายในหองจะสูงกวาคาที่ความหนา 0.5 m และ 0.7 m ซ่ึง
ขัดแยงกับขอมูลชุดอ่ืนๆ เน่ืองจากที่ความหนา 0.3 m น้ีระบบควบคุมความชื้นจะอยูในรอบการ
ทํางานปรกติดังที่อธิบายไวขางตน (หัวขอ 4.5 ตารางที่ 7 ขอมูลชุดท่ี 7) 

นํ้าหนักนํ้าท่ีถูกดูดซับไวภายในอนุภาคซิลิกาเจลเมื่อกอนซิลิกาเจลหนามากขึ้นมีแนวโนม
การถูกดูดซับลดลง ยกเวนกรณีขอมูลชุดท่ี 6 และชุดที่ 9 ซึ่งในขอมูลชุดที่ 6 เม่ือใชนํ้าหนักซิลิกาเจล 
45 kg ความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจล 0.3 m/s พบวา น้ําถูกดูดซับมากขึ้นเมื่อใชกอนซิลิกาเจล
หนาเพิ่มขึ้น (ความหนาเพ่ิมขึ้นจาก 0.5 m เปน 0.7 m นํ้าหนักน้ําที่ถูกดูดซับไวภายในอนุภาคซิลิ
กาเจลเพ่ิมขึ้น 0.0036 kg) ซึ่งแตกตางจากกรณีทั่วไป เมื่อพิจารณาขอมูลเปรียบเทียบจากตารางที่ 10 
พบวา คาการดูดซับนํ้าของกอนซิลากาเจลหนา 0.5 m ไมมีแนวโนมมากกวา 0.7 m ตลอดชวงการ
ทํางาน ซ่ึงประเด็นน้ีควรตองวิจัยตอไปในอนาคต 

สําหรับขอมูลชุดที่ 9 พบวา ที่นํ้าหนักซิลิกาเจล 45 kg ความเร็วอากาศผานกอนซิลิกา
เจล 0.4 m/s และความหนากอนซิลิกาเจล 0.3 m มีนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับไวภายในอนุภาคซิลิกาเจล
นอยกวาขอมูลในชุดเดียวกันซึ่งไดอธิบายไวแลวในขางตน (หัวขอ 4.5 ตารางท่ี 7 ขอมูลชุดที่ 7) 

จากขอมูลทั้ง 9 ชุดของตารางท่ี 9 พบวา ในขอมูลแตละชุด เม่ือความหนากอนซิลิกาเจล
เพ่ิมขึ้น ความดันลดของอากาศผานระบบดูดความชื้นเพ่ิมขึ้นทุกชุดขอมูล เน่ืองมาจากอากาศเดิน
ทางผานอนุภาคซิลิกาเจลดวยระยะทางที่เพ่ิมขึ้นทําใหเกิดแรงเสียดทานสูงขึ้น ซ่ึงเปนผลโดยตรงตอ
ความดันลดของอากาศที่เกิดขึ้น 

ตารางที่ 9 ความชื้นจําเพาะภายในหองและน้ําหนักน้ําที่ถูกดูดซับของกอนซิลิกาเจลหนาเทากับ 0.3 
m, 0.5 m และ 0.7 m เปรียบเทียบท่ีน้ําหนักกอนซิลิกาเจลและความเร็วอากาศคงที่ในแต
ละชุดขอมูลเม่ือครบ 480 นาที 

ชุดขอมูล 
ความหนา 

(m) 
น้ําหนักซิลิกาเจล 

(kg) 
ความเร็ว 
(m/s) 

ความชื้นภายในหอง 
(kg water/kg dry air) 

การดูดซับน้ํา 
(kg) 

ความดันลด 
(Pa) 

1 
0.3 35 0.2 0.0114 1.5880 139 
0.5 35 0.2 0.0117 1.5280 231 
0.7 35 0.2 0.0121 1.4906 323 
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ตารางที่ 9 ความชื้นจําเพาะภายในหองและน้ําหนักน้ําที่ถูกดูดซับของกอนซิลิกาเจลหนาเทากับ 0.3 
m, 0.5 m และ 0.7 m เปรียบเทียบท่ีน้ําหนักกอนซิลิกาเจลและความเร็วอากาศคงที่ในแต
ละชุดขอมูลเม่ือครบ 480 นาที (ตอ) 

ชุดขอมูล 
ความหนา 

(m) 
น้ําหนักซิลิกา

เจล 
(kg) 

ความเร็ว 
(m/s) 

ความชื้นภายใน
หอง 

(kg water/kg dry air) 

การดูดซับน้ํา 
(kg) 

ความดันลด 
(Pa) 

2 
0.3 40 0.2 0.0106 1.6545 139 
0.5 40 0.2 0.0110 1.6200 231 
0.7 40 0.2 0.0114 1.5903 323 

3 
0.3 45 0.2 0.0098 1.7185 139 
0.5 45 0.2 0.0102 1.6942 231 
0.7 45 0.2 0.0107 1.6722 323 

4 
0.3 35 0.3 0.0110 1.6151 276 
0.5 35 0.3 0.0113 1.5785 460 
0.7 35 0.3 0.0117 1.5570 643 

5 
0.3 40 0.3 0.0101 1.6771 276 
0.5 40 0.3 0.0105 1.6622 460 
0.7 40 0.3 0.0107 1.6344 644 

6 
0.3 45 0.3 0.0094 1.7324 276 
0.5 45 0.3 0.0097 1.7023 460 
0.7 45 0.3 0.0099 1.7059 644 

7 
0.3 35 0.4 0.0108 1.6328 459 
0.5 35 0.4 0.0111 1.6056 765 
0.7 35 0.4 0.0113 1.5829 1069 

8 
0.3 40 0.4 0.0099 1.6905 459 
0.5 40 0.4 0.0103 1.6838 765 
0.7 40 0.4 0.0105 1.6688 1070 

9 
0.3 45 0.4 0.0101 1.6722 459 
0.5 45 0.4 0.0093 1.7300 765 
0.7 45 0.4 0.0096 1.7132 1070 
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ตารางที่ 10 เปรียบเทียบนํ้าหนักนํ้าถูกดูดซับภายในซิลิกาเจล ระหวางความหนากอนซิลิกาเจล 0.5 
m และ 0.7 m เม่ือซิลิกาเจลหนัก 45 kg ความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจล 0.3 m/s  

เวลา 
(นาที) 

น้ําหนักน้ําที่ถูกดูดซับ (kg) น้ําหนัก 
แตกตาง 

(kg) 

เวลา 
(นาที) 

น้ําหนักน้ําที่ถูกดูดซับ (kg) น้ําหนัก 
แตกตาง 

(kg) 
ความหนา 0.5 

(m) 
ความหนา 0.7 

(m) 
ความหนา 0.5 

(m) 
ความหนา 0.7 

(m) 

0 0.0001 0.0001 -0.0000 245 0.8080 0.9135 0.1055 
5 0.0674 0.0734 0.0059 250 0.8743 0.9252 0.0509 
10 0.0674 0.0734 0.0059 255 0.9262 0.9252 -0.0010 
15 0.0674 0.0734 0.0059 260 0.9688 0.9252 -0.0435 
20 0.0674 0.0734 0.0059 265 0.9690 0.9252 -0.0438 
25 0.0674 0.0734 0.0059 270 0.9690 0.9252 -0.0438 
30 0.0674 0.0734 0.0059 275 0.9690 0.9252 -0.0438 
35 0.0674 0.0734 0.0059 280 0.9690 0.9373 -0.0316 
40 0.1791 0.1307 -0.0484 285 0.9690 0.9857 0.0167 
45 0.2003 0.2074 0.0071 290 0.9690 1.0270 0.0580 
50 0.2003 0.2170 0.0167 295 1.0058 1.0612 0.0554 
55 0.2003 0.2170 0.0167 300 1.0595 1.0918 0.0323 
60 0.2003 0.2170 0.0167 305 1.1009 1.1207 0.0198 
65 0.2003 0.2170 0.0167 310 1.1366 1.1482 0.0116 
70 0.2003 0.2170 0.0167 315 1.1554 1.1537 -0.0017 
75 0.2409 0.2170 -0.0239 320 1.1554 1.1537 -0.0017 
80 0.3252 0.2519 -0.0733 325 1.1554 1.1537 -0.0017 
85 0.3409 0.3151 -0.0258 330 1.1554 1.1537 -0.0017 
90 0.3409 0.3633 0.0224 335 1.1554 1.1537 -0.0017 
95 0.3409 0.3795 0.0386 340 1.1554 1.1537 -0.0017 
100 0.3409 0.3795 0.0386 345 1.1560 1.1703 0.0143 
105 0.3409 0.3795 0.0386 350 1.2108 1.2120 0.0012 
110 0.3409 0.3795 0.0386 355 1.2522 1.2465 -0.0057 
115 0.3697 0.3795 0.0098 360 1.2849 1.2747 -0.0103 
120 0.4428 0.3795 -0.0632 365 1.3146 1.3001 -0.0145 
125 0.4908 0.3915 -0.0993 370 1.3424 1.3244 -0.0180 
130 0.4908 0.4480 -0.0429 375 1.3684 1.3477 -0.0207 
135 0.4908 0.4980 0.0072 380 1.3928 1.3701 -0.0227 
140 0.4908 0.5415 0.0507 385 1.4074 1.3917 -0.0158 
145 0.4908 0.5538 0.0629 390 1.4074 1.4124 0.0050 
150 0.4908 0.5538 0.0629 395 1.4074 1.4326 0.0251 
155 0.4908 0.5538 0.0629 400 1.4074 1.4520 0.0445 
160 0.5514 0.5538 0.0023 405 1.4074 1.4707 0.0633 
165 0.6156 0.5538 -0.0618 410 1.4074 1.4890 0.0816 
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ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบนํ้าหนักนํ้าถูกดูดซับภายในซิลิกาเจล ระหวางความหนากอนซิลิกาเจล 0.5 
m และ 0.7 m เม่ือซิลิกาเจลหนัก 45 kg ความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจล 0.3 m/s (ตอ) 

เวลา 
(นาที) 

น้ําหนักน้ําที่ถูกดูดซับ (kg) น้ําหนัก 
แตกตาง 

(kg) 

เวลา 
(นาที) 

น้ําหนักน้ําที่ถูกดูดซับ (kg) น้ําหนัก 
แตกตาง 

(kg) 
ความหนา 0.5 

(m) 
ความหนา 0.7 

(m) 
ความหนา 0.5 

(m) 
ความหนา 0.7 

(m) 

170 0.6437 0.5538 -0.0899 415 1.4074 1.5068 0.0993 
175 0.6437 0.5708 -0.0729 420 1.4508 1.5240 0.0733 
180 0.6437 0.6258 -0.0179 425 1.4846 1.5409 0.0563 
185 0.6437 0.6738 0.0301 430 1.5102 1.5574 0.0472 
190 0.6437 0.7151 0.0713 435 1.5334 1.5734 0.0401 
195 0.6437 0.7328 0.0891 440 1.5554 1.5892 0.0338 
200 0.6494 0.7328 0.0834 445 1.5764 1.6047 0.0282 
205 0.7208 0.7328 0.0121 450 1.5965 1.6199 0.0233 
210 0.7773 0.7328 -0.0444 455 1.6158 1.6348 0.0190 
215 0.8016 0.7328 -0.0688 460 1.6343 1.6494 0.0151 
220 0.8016 0.7328 -0.0688 465 1.6521 1.6639 0.0118 
225 0.8016 0.7398 -0.0618 470 1.6693 1.6781 0.0088 
230 0.8016 0.7932 -0.0084 475 1.6860 1.6921 0.0060 
235 0.8016 0.8396 0.0380 480 1.7023 1.7059 0.0037 
240 0.8016 0.8786 0.0770     
 

รูปที่ 46 ถึง 48 แสดงการเปรียบเทียบอิทธิพลของความหนากอนซิลิกาเจลที่มีตอ
ความชื้นจําเพาะภายในหองและการดูดซับนํ้าภายในอนุภาคซิลิกาเจลที่เวลา 480 นาที เม่ือใชนํ้าหนัก
ซิลิกาเจลเทากับ 35 kg, 40 kg และ 45 kg ตามลําดับ ซ่ึงแตละรูปจะกําหนดใหมีความเร็วของอากาศ
ทีผ่านกอนซิลิกาเจลคงที่ คือ 0.2 m/s, 0.3 m/s และ 0.4 m/s เรียงตามลําดับ คาความชื้นจําเพาะ 
0.0109 kg water /kg dry air เปนความช้ืนจําเพาะสูงสุดที่ระบบดูดความชื้นสามารถควบคุมความชื้น
จําเพาะภายในหอง แสดงดวยเสนขนานแกนนอน สําหรับคาความชื้นจําเพาะภายในหองต่ําสุดคือ 
0.0089kg water/kg dry air ไมไดแสดงในรูปเน่ืองจากมีคาต่ํากวาคาที่แสดงในแกนตั้งของรูป ดังน้ันพื้นท่ี
ใตเสนขนานแกนนอนจึงเปนบริเวณที่มีความชื้นจําเพาะหองที่ระบบดูดความชื้นสามารถควบคุม
ความชื้นจําเพาะภายในหองได 

เสนกราฟในรูปแสดงการเชื่อมตอขอมูลแตละจุดที่มีความหนาของกอนซิลิกาเจลและ
ความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจลเทากันเพ่ือทําใหสามารถพิจารณาจุดที่ใกลเคียงหรือซอนทับกันได
เทานั้น ไมสามารถอธิบายสภาวะของระบบที่อยูบนเสนไดเน่ืองจากขอมูลที่นํามาใชไมเปนขอมูลที่
ตอเน่ืองกันจากการคํานวณ  
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รูปที่ 46 เปรียบเทียบอิทธิพลของความหนากอนซิลิกาเจลที่มีตอ ความชื้นจําเพาะภายในหองและการ
ดูดซับน้ําภายในอนุภาคซิลิกาเจล ที่เวลา 480 นาที (ความเร็วอากาศ 0.2 m/s) 

 
ที่นํ้าหนักซิลิกาเจลเทากัน ความชื้นจําเพาะภายในหองจะลดลงเม่ือใชความหนากอนซิลิ

กาเจลนอยลง ซ่ึงแสดงวาซิลิกาเจลสามารถดูดความชื้นไดมากขึ้น แตเม่ือพิจารณารูปที่ 46 ถึง 48 
เปรียบเทียบกัน พบวา เมื่อความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้น ชวงหางระหวางความชื้น
จําเพาะภายในหองจะลดลง ดังน้ัน แสดงวาอิทธิพลของความหนามีผลตอการดูดความชื้นนอยลงใน
กรณีที่ความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้น ซ่ึงอาจเกิดจากเม่ือความหนากอนซิลิกาเจลลดลง 
ทําใหการพาความรอนออกจากกอนซิลิกาเจลของอากาศดีขึ้น อุณหภูมิที่ผิวอนุภาคต่ําลง ทําใหความ
ดันไอน้ําบริเวณผิวของอนุภาคซิลิกาเจลลดลงดวยซึ่งเปนการเพ่ิมความแตกตางความดันไอนํ้าของ
อากาศชื้นกับผิวของอนุภาคซิลิกาเจล น้ําในอากาศช้ืนจึงถูกดูดซับเขาอนุภาคซิลิกาเจลไดดีขึ้น [17, 
20] ซึ่งประเด็นนี้ควรตองวิจัยตอไปในอนาคต 

กลาวโดยสรุปการดูดซับนํ้าภายในอนุภาคซิลิกาเจลมีคาลดลงเมื่อเพิ่มความหนากอนซิลิ
กาเจล ที่นํ้าหนักซิลิกาเจลและความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจลเทากัน 

 

0.0109
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รูปที ่47 เปรียบเทียบอิทธิพลของความหนากอนซิลิกาเจลที่มีตอ ความชื้นจําเพาะภายในหองและการ
ดูดซับน้ําภายในอนุภาคซิลิกาเจล ที่เวลา 480 นาที (ความเร็วอากาศ 0.3 m/s) 

 

 

รูปที่ 48 เปรียบเทียบอิทธิพลของความหนากอนซิลิกาเจลที่มีตอ ความชื้นจําเพาะภายในหองและการ
ดูดซับน้ําภายในอนุภาคซิลิกาเจล ที่เวลา 480 นาที (ความเร็วอากาศ 0.4 m/s) 

0.0109

0.0109
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4.7 การเปลี่ยนแปลงความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจลเมื่อน้ําหนักและความหนากอนซิลิกาเจล
คงที ่

ตารางท่ี 11 แสดงการเปรียบเทียบความชื้นจําเพาะภายในหองเม่ือความเร็วของอากาศ
ผานกอนซิลิกาเจลท่ี 0.2 m/s, 0.3 m/s และ 0.4 m/s ตามลําดับ โดยใชซิลิกาเจลนํ้าหนัก 45 kg 
และความหนากอนซิลิกาเจล 0.3 m คงที่ พบวา ระบบควบคุมความชื้นสามารถควบคุมความชื้นหอง
ใหอยูในคาเปาหมายไดทุกคาของความเร็วอากาศที่ผานกอนซิลิกาเจล 

เม่ือพิจารณาการดูดซับนํ้าภายในอนุภาคซิลิกาเจลเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ พบวา เม่ือ
เพ่ิมความเร็วของอากาศผานกอนซิลิกาเจลจาก 0.2 m/s เปน 0.3 m/s น้ําหนักน้ําที่ถูกดูดซับไวใน
อนุภาคซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้น แตที่ความเร็ว 0.4 m/s คานํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับไวในอนุภาคซิลิกาเจลลดลง
เนื่องจากเปนชวงที่ระบบดูดความชื้นทําการตัดตอการทํางานจนกระทั่งส้ินสุดกระบวนการทําใหการ
ดูดความชื้นไมเต็มความจุของอัตราการดูดซับของอนุภาค จึงทําใหการดูดความชื้นไดนอยกวา ท่ี
ความเร็ว 0.2 m/s และ 0.3 m/s ซ่ึงระบบดูดความชื้นจะไมตัดตอการทํางานแลวเมื่อใกลสิ้นสุด
กระบวนการ 

ตารางท่ี 11 การเปรียบเทียบความชื้นจําเพาะภายในหองและนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับ เมื่อความเร็ว
อากาศผานซิลิกาเจลเทากับ 0.2 m/s, 0.3 m/s และ 0.4 m/s  (นํ้าหนักซิลิกาเจล 45 kg, 
ความหนากอนซิลิกาเจล 0.3 m) 

เวลา 
(นาที) 

ความชื้นภายในหอง (kg water / kg dry air) น้ําหนักน้ําที่ถูกดูดซับ (kg) 
0.2 m/s 0.3 m/s 0.4 m/s 0.2 m/s 0.3 m/s 0.4 m/s 

0 0.0099 0.0099 0.0099 0.0002 0.0002 0.0002 
5 0.0090 0.0091 0.0091 0.0660 0.0624 0.0606 
10 0.0094 0.0094 0.0095 0.0660 0.0624 0.0606 
15 0.0097 0.0098 0.0098 0.0660 0.0624 0.0606 
20 0.0100 0.0101 0.0101 0.0660 0.0624 0.0606 
25 0.0103 0.0104 0.0104 0.0660 0.0624 0.0606 
30 0.0106 0.0107 0.0107 0.0660 0.0624 0.0606 
35 0.0108 0.0101 0.0094 0.0718 0.1108 0.1470 
40 0.0089 0.0091 0.0092 0.1936 0.1862 0.1812 
45 0.0092 0.0094 0.0095 0.1969 0.1862 0.1812 
50 0.0096 0.0097 0.0098 0.1969 0.1862 0.1812 
55 0.0099 0.0101 0.0101 0.1969 0.1862 0.1812 
60 0.0102 0.0104 0.0104 0.1969 0.1862 0.1812 
65 0.0105 0.0107 0.0107 0.1969 0.1862 0.1812 
70 0.0108 0.0104 0.0093 0.1969 0.2143 0.2757 
75 0.0099 0.0090 0.0092 0.2609 0.3129 0.3036 
80 0.0089 0.0093 0.0095 0.3338 0.3129 0.3036 
85 0.0093 0.0097 0.0098 0.3338 0.3129 0.3036 
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ตารางท่ี 11 การเปรียบเทียบความชื้นจําเพาะภายในหองและนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับ เมื่อความเร็ว
อากาศผานซิลิกาเจลเทากับ 0.2 m/s, 0.3 m/s และ 0.4 m/s  (นํ้าหนักซิลิกาเจล 45 kg, 
ความหนากอนซิลิกาเจล 0.3 m) (ตอ) 

เวลา 
(นาที) 

ความชื้นภายในหอง (kg water / kg dry air) น้ําหนักน้ําที่ถูกดูดซับ (kg) 
0.2 m/s 0.3 m/s 0.4 m/s 0.2 m/s 0.3 m/s 0.4 m/s 

90 0.0096 0.0100 0.0101 0.3338 0.3129 0.3036 
95 0.0099 0.0103 0.0104 0.3338 0.3129 0.3036 
100 0.0102 0.0106 0.0107 0.3338 0.3129 0.3036 
105 0.0105 0.0109 0.0096 0.3338 0.3129 0.3800 
110 0.0108 0.0092 0.0091 0.3338 0.4249 0.4293 
115 0.0099 0.0092 0.0094 0.4001 0.4444 0.4293 
120 0.0090 0.0095 0.0098 0.4694 0.4444 0.4293 
125 0.0092 0.0098 0.0101 0.4796 0.4444 0.4293 
130 0.0095 0.0101 0.0104 0.4796 0.4444 0.4293 
135 0.0098 0.0104 0.0107 0.4796 0.4444 0.4293 
140 0.0101 0.0107 0.0103 0.4796 0.4444 0.4679 
145 0.0104 0.0102 0.0090 0.4796 0.4917 0.5570 
150 0.0107 0.0089 0.0093 0.4796 0.5789 0.5570 
155 0.0104 0.0093 0.0097 0.5144 0.5789 0.5570 
160 0.0094 0.0096 0.0100 0.5854 0.5789 0.5570 
165 0.0090 0.0099 0.0103 0.6310 0.5789 0.5570 
170 0.0093 0.0102 0.0106 0.6310 0.5789 0.5570 
175 0.0096 0.0105 0.0109 0.6310 0.5789 0.5570 
180 0.0099 0.0108 0.0090 0.6310 0.5789 0.6795 
185 0.0103 0.0097 0.0092 0.6310 0.6561 0.6864 
190 0.0105 0.0090 0.0095 0.6310 0.7161 0.6864 
195 0.0108 0.0093 0.0099 0.6310 0.7161 0.6864 
200 0.0101 0.0097 0.0102 0.6900 0.7161 0.6864 
205 0.0093 0.0100 0.0105 0.7497 0.7161 0.6864 
210 0.0090 0.0103 0.0108 0.7891 0.7161 0.6864 
215 0.0093 0.0106 0.0098 0.7891 0.7161 0.7583 
220 0.0096 0.0109 0.0090 0.7891 0.7161 0.8179 
225 0.0099 0.0096 0.0094 0.7891 0.8027 0.8179 
230 0.0103 0.0090 0.0097 0.7891 0.8570 0.8179 
235 0.0105 0.0093 0.0100 0.7891 0.8570 0.8179 
240 0.0108 0.0096 0.0103 0.7891 0.8570 0.8179 
245 0.0101 0.0100 0.0106 0.8434 0.8570 0.8179 
250 0.0095 0.0103 0.0109 0.8979 0.8570 0.8179 
255 0.0090 0.0106 0.0092 0.9414 0.8570 0.9304 
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ตารางท่ี 11 การเปรียบเทียบความชื้นจําเพาะภายในหองและนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับ เมื่อความเร็ว
อากาศผานซิลิกาเจลเทากับ 0.2 m/s, 0.3 m/s และ 0.4 m/s  (นํ้าหนักซิลิกาเจล 45 kg, 
ความหนากอนซิลิกาเจล 0.3 m) (ตอ) 

เวลา 
(นาที) 

ความชื้นภายในหอง (kg water / kg dry air) น้ําหนักน้ําที่ถูกดูดซับ (kg) 
0.2 m/s 0.3 m/s 0.4 m/s 0.2 m/s 0.3 m/s 0.4 m/s 

260 0.0091 0.0108 0.0091 0.9589 0.8570 0.9526 
265 0.0094 0.0098 0.0095 0.9589 0.9339 0.9526 
270 0.0097 0.0090 0.0098 0.9589 0.9973 0.9526 
275 0.0101 0.0092 0.0101 0.9589 1.0039 0.9526 
280 0.0104 0.0095 0.0104 0.9589 1.0039 0.9526 
285 0.0107 0.0098 0.0107 0.9589 1.0039 0.9526 
290 0.0108 0.0102 0.0103 0.9684 1.0039 0.9906 
295 0.0100 0.0105 0.0091 1.0273 1.0039 1.0770 
300 0.0095 0.0107 0.0092 1.0713 1.0039 1.0919 
305 0.0092 0.0103 0.0095 1.1078 1.0452 1.0919 
310 0.0090 0.0094 0.0098 1.1407 1.1110 1.0919 
315 0.0091 0.0089 0.0101 1.1530 1.1589 1.0919 
320 0.0094 0.0092 0.0104 1.1530 1.1605 1.0919 
325 0.0098 0.0096 0.0107 1.1530 1.1605 1.0919 
330 0.0101 0.0099 0.0103 1.1530 1.1605 1.1322 
335 0.0104 0.0102 0.0092 1.1530 1.1605 1.2071 
340 0.0107 0.0105 0.0090 1.1530 1.1605 1.2387 
345 0.0107 0.0108 0.0094 1.1643 1.1605 1.2387 
350 0.0101 0.0103 0.0097 1.2153 1.2038 1.2387 
355 0.0098 0.0096 0.0100 1.2525 1.2596 1.2387 
360 0.0095 0.0092 0.0103 1.2833 1.3006 1.2387 
365 0.0094 0.0089 0.0106 1.3113 1.3361 1.2387 
370 0.0092 0.0092 0.0109 1.3375 1.3367 1.2390 
375 0.0091 0.0096 0.0097 1.3622 1.3367 1.3218 
380 0.0091 0.0099 0.0092 1.3854 1.3367 1.3711 
385 0.0090 0.0102 0.0090 1.4074 1.3367 1.3994 
390 0.0090 0.0105 0.0093 1.4284 1.3367 1.3994 
395 0.0090 0.0108 0.0097 1.4484 1.3367 1.3994 
400 0.0090 0.0103 0.0100 1.4676 1.3761 1.3994 
405 0.0090 0.0098 0.0103 1.4861 1.4230 1.3994 
410 0.0090 0.0095 0.0106 1.5040 1.4572 1.3994 
415 0.0091 0.0093 0.0109 1.5213 1.4872 1.3994 
420 0.0091 0.0092 0.0100 1.5382 1.5144 1.4664 
425 0.0092 0.0091 0.0095 1.5546 1.5391 1.5088 
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ตารางท่ี 11 การเปรียบเทียบความชื้นจําเพาะภายในหองและนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับ เมื่อความเร็ว
อากาศผานซิลิกาเจลเทากับ 0.2 m/s, 0.3 m/s และ 0.4 m/s  (นํ้าหนักซิลิกาเจล 45 kg, 
ความหนากอนซิลิกาเจล 0.3 m) (ตอ) 

เวลา 
(นาที) 

ความชื้นภายในหอง (kg water / kg dry air) น้ําหนักน้ําที่ถูกดูดซับ (kg) 
0.2 m/s 0.3 m/s 0.4 m/s 0.2 m/s 0.3 m/s 0.4 m/s 

430 0.0092 0.0090 0.0092 1.5707 1.5618 1.5434 
435 0.0093 0.0090 0.0090 1.5864 1.5828 1.5732 
440 0.0093 0.0090 0.0089 1.6019 1.6025 1.5992 
445 0.0094 0.0090 0.0091 1.6171 1.6210 1.6113 
450 0.0094 0.0090 0.0094 1.6321 1.6386 1.6113 
455 0.0095 0.0091 0.0097 1.6468 1.6554 1.6113 
460 0.0096 0.0091 0.0100 1.6614 1.6717 1.6113 
465 0.0096 0.0092 0.0103 1.6759 1.6874 1.6113 
470 0.0097 0.0092 0.0106 1.6902 1.7027 1.6113 
475 0.0098 0.0093 0.0108 1.7044 1.7177 1.6171 
480 0.0098 0.0094 0.0101 1.7185 1.7324 1.6722 

 
รูปท่ี 49 ถึง 51 แสดงความชื้นจําเพาะที่เกิดขึ้นภายในหองและน้ําหนักน้ําที่ถูกดูดซับไว

ภายในอนุภาคซิลิกาเจลจนกระท่ังสิ้นสุดกระบวนการดูดความชื้น แตละรูปมีความเร็วอากาศผานกอน
ซิลิกาเจลตางกัน โดยใชการคํานวณแบบตัดตอการทํางานและบันทึกคาทุกๆ เวลา 5 นาทีจนสิ้นสุด
กระบวนการดูดความชื้นท่ีเวลา 480 นาที ระบบดูดความชื้นหยุดการทํางานเมื่อความชื้นจําเพาะ
ภายในหองต่ํากวา 0.0089kg water /kg dry air และเร่ิมทํางานเม่ือความความชื้นจําเพาะภายในหองสูง
กวา 0.0109 kg water /kg dry air ใชความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจล 0.2 m/s, 0.3 m/s และ 0.4 
m/s ตามลําดับ สารดูดความชื้นชนิดซิลิกาเจลน้ําหนัก 45 kg และความหนากอนซิลิกาเจล 0.3 m 
เทากันทุกรูป พบวา ความชื้นจําเพาะภายในหองเมื่อสิ้นสุดกระบวนการดูดความชื้นของรูปที่ 49 ถึง 
รูปที ่51 มีคา 0.0098, 0.0094 และ 0.0101 kg water /kg dry air ตามลําดับ ซึ่งอยูในคาควบคุมสําหรับ
การเก็บรักษาศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ  

ความชื้นจําเพาะภายในหองที่แสดงในรูปที่ 49 ถึง 51 ชวงที่ระบบควบคุมความชื้นเปน
เสนกราฟขึ้นลง เสนกราฟไมแสดงจุดขอบเขตบนและขอบเขตลางเน่ืองจากการบันทึกขอมูลจาก
ตารางที่ 11 เปนการบันทึกตามชวงเวลาทุก 5 นาที ซึ่งอาจไมเปนจุดต่ําสุดหรือสูงสุดของความชื้นใน
หอง เม่ือเสนกราฟเกินขอบเขตบนแสดงถึงระบบควบคุมความชื้นไมสามารถควบคุมความชื้นในหอง
ไดความชื้นจําเพาะในหองจึงสูงขึ้น 

รูปท่ี 49 ถึง 51 เม่ือพิจารณาเสนกราฟแสดงนํ้าหนักน้ําที่ถูกดูดซับไวภายในอนุภาคซิลิ
กาเจล พบวา ในชวงแรกของการดูดซับน้ําภายในหอง ลักษณะเสนกราฟเปนขั้นบันไดซึ่งเสนกราฟท่ี
ขนานกับแกนนอนสัมพันธกับการหยุดการทํางานของระบบดูดความชื้น เน่ืองจากอยูในชวงหยุดการ
ดูดซับความชื้น ซิลิกาเจลไมดูดซับนํ้า ทําใหนํ้าหนักนํ้าภายในซิลิกาเจลคงที่ในชวงเวลาดังกลาว สวน
เสนกราฟท่ีเปนแนวตั้งจะไมขนานกับแกนตั้งเนื่องจากการดูดซับนํ้าภายในอนุภาคซิลิกาเจลอยาง
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รวดเร็วทําใหนํ้าหนักนํ้าท่ีถูกดูดซับเพ่ิมสูงขึ้นในเวลาส้ัน เสนกราฟชวงนี้จึงมีความชันมาก สําหรับชวง
ปลายของเสนกราฟ นํ้าหนักนํ้าท่ีถูกดูดซับไวภายในอนุภาคซิลิกาเจลมีลักษณะเปนเสนตรงมีความชัน
คาหนึ่งซ่ึงนอยกวาความชันชวงที่เปนขั้นบันได เน่ืองจากชวงน้ีระบบดูดซับความชื้นมีอัตราการดูดซับ
ความชื้นไดนอยลง ดังนั้นหลังจากชวงขั้นบันได ระบบดูดความชื้นจะทํางานตลอดเวลาเพ่ือลด
ความชื้นภายในหอง การดูดซับนํ้าของซิลิกาเจลที่มีความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจลที่ 0.2 m/s, 
0.3 m/s และ 0.4 m/s เปน 1.7185, 1.7324 และ 1.6722 kg ตามลําดับ 

เม่ือเปรียบเทียบเสนกราฟระหวางชวงเวลาที่มีการดูดซับความชื้นจากระบบดูดความชื้น
กับเสนกราฟของการดูดซับนํ้าไวภายในซิลิกาเจล พบวา ชวงที่เสนกราฟความชื้นจําเพาะภายในหองมี
ความชันเปนลบ เสนกราฟของนํ้าที่ถูกดูดซับมีความชันเปนบวกโดยมีความชันคาสูงมาก ในขณะที่
เสนกราฟความชื้นจําเพาะของอากาศภายในหองมีความชันเปนบวก เสนกราฟของนํ้าที่ถูกดูดซับมี
ความชันเปนศูนย และเม่ือเสนกราฟของการดูดซับนํ้าพนจากชวงขั้นบันไดแลวพบวาเสนกราฟ
ความชื้นจําเพาะภายในหองเปนบวกที่มีความชันต่ํากวาชวงที่เปนขั้นบันได 

จากกราฟ พบวา เม่ือความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจลเพิ่มขึ้น รอบการทํางานดูดซับ
ความชื้นจะเพ่ิมขึ้น ที่ความเร็ว 0.2 m/s, 0.3 m/s และ 0.4 m/s รอบการทํางาน (ชวงขั้นบันได) 
เปน 8, 10 และ 12 ตามลําดับ ซึ่งความเร็วที่เพ่ิมขึ้นทําใหการดูดซับน้ําเร็วขึ้น ความชื้นจําเพาะของ
หองจะลดลงอยางรวดเร็ว 

รูปที่ 49 ความชื้นจําเพาะภายในหองและนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับ เมื่อใชซิลิกาเจล 45 kg, ความหนา 
0.3 m และความเร็วอากาศ 0.2 m/s 
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รูปที่ 50 ความชื้นจําเพาะภายในหองและนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับ เมื่อใชซิลิกาเจล 45 kg, ความหนา 
0.3 m และความเร็วอากาศ 0.3 m/s 

 

 

รูปที่ 51 ความชื้นจําเพาะภายในหองและนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับ เมื่อใชซิลิกาเจล 45 kg, ความหนา 
0.3 m และความเร็วอากาศ 0.4 m/s 

  
ตารางท่ี 12 แสดงความชื้นจําเพาะภายในหอง นํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับ และความดันลด 

เมื่อเปลี่ยนแปลงความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจล ขณะสิ้นสุดกระบวนการดูดความชื้นนาทีที่ 480 
เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธของความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจล โดยใชขอมูลจํานวน 9 ชุด แต
ละชุดขอมูลใหความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจลเปล่ียนแปลงโดยมีคาที่ 0.2 m/s, 0.3 m/s และ 0.4 
m/s แตน้ําหนักและความหนาของกอนซิลิกาเจลคงท่ีในชุดขอมูลเดียวกัน 

0.0109

0.0089

0.0094

1.7324

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

0.0080

0.0085

0.0090

0.0095

0.0100

0.0105

0.0110

0.0115

0.0120

0 100 200 300 400 500 600

Ma
ss

  o
f  

wa
te

r  
ad

so
rp

tio
n (

kg
)

Ro
om

  h
um

id
ity

  r
at

io
 (k

g 
wa

te
r /

 kg
 d

ry
  a

ir)

Time ( min )
Max Wa room Min Wa room Wa room Mw_ads

0.0109

0.0089

0.0101

1.6722

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

0.0080

0.0085

0.0090

0.0095

0.0100

0.0105

0.0110

0.0115

0.0120

0 100 200 300 400 500 600

Ma
ss

  o
f  

wa
te

r  
ad

so
rp

tio
n (

kg
)

Ro
om

  h
um

id
ity

  r
ati

o 
(k

g 
wa

te
r /

 kg
 d

ry
  a

ir)

Time ( min )
Max Wa room Min Wa room Wa room Mw_ads



103 
 

 

การทดลองโดยใชนํ้าหนักซิลิกาเจลที่ 35 kg, 40 kg และ 45 kg และความหนาของกอน
ซิลิกาเจล 0.3 m, 0.5 m และ 0.7 m  

จากตารางพบวาในชุดขอมูลที่ 1 ถึง 9 เม่ือความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้นที่
นํ้าหนักซิลิกาเจลและความหนากอนซิลิกาเจลเทากัน คาความชื้นจําเพาะภายในหองจะลดลง ยกเวน 
ขอมูลชุดที่ 3 ซ่ึงระบบดูดความชื้นทํางานปรกติดังไดกลาวไวขางตน 

กลาวโดยสรุป คือ ปริมาณการดูดซับนํ้าภายในซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้นเมื่อความเร็วอากาศผาน
กอนซิลากาเจลเพิ่มขึ้น ที่นํ้าหนักซิลิกาเจลและความหนากอนซิลิกาเจลเทากัน ยกเวนขอมูลชุดที่ 3 
ซ่ึงระบบดูดความชื้นทํางานปรกติดังไดกลาวไวขางตน 

จากขอมูลทั้ง 9 ชุดของตารางท่ี 12 พบวา ในขอมูลแตละชุด เมื่อความเร็วอากาศผาน
กอนซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้น ความดันลดของอากาศผานระบบดูดความชื้นจะเพ่ิมขึ้นทุกชุดขอมูล  

ตารางที่ 12 ความชื้นจําเพาะภายในหองและนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับที่ความเร็วอากาศผานกอนซิลิกา
เจล 0.2 m/s, 0.3 m/s และ 0.4 m/s เปรียบเทียบท่ีนํ้าหนักกอนซิลิกาเจลและความหนา
กอนซิลิกาเจลคงท่ีในแตละชุดขอมูล เม่ือครบ 480 นาท ี

ชุดขอมูล 
ความเร็ว 
(m/s) 

น้ําหนักซิลิกาเจล 
(kg) 

ความหนา 
(m) 

ความชื้นภายในหอง 
(kg water/kg dry air) 

การดูดซับน้ํา 
(kg) 

ความดันลด 
(Pa) 

1 
0.2 35 0.3 0.0114 1.5880 139 
0.3 35 0.3 0.0110 1.6151 276 
0.4 35 0.3 0.0108 1.6328 459 

2 
0.2 40 0.3 0.0106 1.6545 139 
0.3 40 0.3 0.0101 1.6771 276 
0.4 40 0.3 0.0099 1.6905 459 

3 
0.2 45 0.3 0.0098 1.7185 139 
0.3 45 0.3 0.0094 1.7324 276 
0.4 45 0.3 0.0101 1.6722 459 

4 
0.2 35 0.5 0.0117 1.5280 231 
0.3 35 0.5 0.0113 1.5785 460 

5 
0.2 40 0.5 0.0110 1.6200 231 
0.3 40 0.5 0.0105 1.6622 460 
0.4 40 0.5 0.0103 1.6838 765 

6 
0.2 45 0.5 0.0102 1.6942 231 
0.3 45 0.5 0.0097 1.7023 460 
0.4 45 0.5 0.0093 1.7300 765 

7 
0.2 35 0.7 0.0121 1.4906 323 
0.3 35 0.7 0.0117 1.5570 643 
0.4 35 0.7 0.0113 1.5829 1069 
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ตารางที่ 12 ความชื้นจําเพาะภายในหองและนํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับที่ความเร็วอากาศผานกอนซิลิกา
เจล 0.2 m/s, 0.3 m/s และ 0.4 m/s เปรียบเทียบท่ีนํ้าหนักกอนซิลิกาเจลและความหนา
กอนซิลิกาเจลคงท่ีในแตละชุดขอมูล เม่ือครบ 480 นาท ี(ตอ) 

ชุดขอมูล 
ความเร็ว 
(m/s) 

นํ้าหนักซิลิกา
เจล 
(kg) 

ความหนา 
(m) 

ความชื้นภายใน
หอง 

(kg water/kg dry air) 

การดูดซับน้ํา 
(kg) 

ความดันลด 
(Pa) 

8 
0.2 40 0.7 0.0114 1.5903 323 
0.3 40 0.7 0.0107 1.6344 644 
0.4 40 0.7 0.0105 1.6688 1070 

9 
0.2 45 0.7 0.0107 1.6722 323 
0.3 45 0.7 0.0099 1.7059 644 
0.4 45 0.7 0.0096 1.7132 1070 

 
รูปท่ี 52 ถึง 54 แสดงการเปรียบเทียบอิทธิพลของความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจลที่มี

ตอความชื้นจําเพาะภายในหองและการดูดซับนํ้าภายในอนุภาคซิลิกาเจล ที่เวลา 480 นาที เมื่อใช
นํ้าหนักซิลิกาเจล 35 kg, 40 kg และ 45 kg ตามลําดับ แตละรูปมีความหนากอนซิลิกาเจล 0.3 m, 
0.5 m และ 0.7 m เรียงตามลําดับ คาความชื้นจําเพาะ 0.0109 kg water /kg dry air เปนความช้ืน
จําเพาะสูงสุดท่ีระบบดูดความชื้นสามารถควบคุมความชื้นจําเพาะภายในหองแสดงดวยเสนขนานแกน
นอน สําหรับคาความชื้นจําเพาะภายในหองต่ําสุดคือ 0.0089kg water /kg dry air ไมไดแสดงในรูป
เนื่องจากมีคาต่ํากวาคาท่ีแสดงในแกนตั้งของรูป ดังน้ัน พ้ืนที่ใตเสนขนานแกนนอนจึงเปนบริเวณท่ี
ระบบดูดความชื้นสามารถควบคุมความชื้นจําเพาะภายในหองได 

เสนกราฟในรูปแสดงการเชื่อมตอขอมูลแตละจุดที่มีความหนากอนซิลิกาเจลและ
ความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจลเทากันเพ่ือทําใหสามารถพิจารณาจุดที่ใกลเคียงหรือซอนทับกันได
เทานั้น ไมสามารถอธิบายสภาวะของระบบที่อยูบนเสนไดเน่ืองจากขอมูลที่นํามาใชไมเปนขอมูลที่
ตอเน่ืองกันจากการคํานวณ  

จากรูปพบวา ความชื้นจําเพาะภายในหองลดลงเม่ือความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจล
เพ่ิมขึ้นทุกคานํ้าหนักและความหนากอนซิลิกาเจล ยกเวนกรณีที่นํ้าหนัก 45 kg ความหนา 0.3 m 
และความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจล 0.4 m/s ที่มีความชื้นจําเพาะสูงขึ้น (ซึ่งไดกลาวไวแลวใน
ขางตน) 

การดูดซับน้ําภายในอนุภาคซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้นเมื่อความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจล
เพ่ิมขึ้นทุกคานํ้าหนักและความหนากอนซิลิกาเจล ยกเวนกรณีที่นํ้าหนัก 45 kg ความหนา 0.3 m 
และความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจล 0.4 m/s ที่มีนํ้าหนักนํ้าดูดซับนอยลง (ซึ่งไดกลาวไวแลวใน
ขางตน) 
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รูปที่ 52 เปรียบเทียบอิทธิพลของความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจลท่ีมีตอความชื้นจําเพาะภายใน
หองและการดูดซับน้ําภายในอนุภาคซิลิกาเจล ที่เวลา 480 นาที (ความหนากอนซิลิกาเจล 
0.3 m) 

 

รูปที่ 53 เปรียบเทียบอิทธิพลของความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจลท่ีมีตอความชื้นจําเพาะภายใน
หองและการดูดซับน้ําภายในอนุภาคซิลิกาเจล ที่เวลา 480 นาที (ความหนากอนซิลิกาเจล 
0.5 m) 

0.0109

0.0109
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รูปที่ 54 เปรียบเทียบอิทธิพลของความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจลท่ีมีตอความชื้นจําเพาะภายใน
หองและการดูดซับน้ําภายในอนุภาคซิลิกาเจล ที่เวลา 480 นาที (ความหนากอนซิลิกาเจล 
0.7 m) 

 

 

รูปที่ 55 ความดันลดในกอนซิลิกาเจลเมื่อความหนากอนซิลิกาเจลและความเร็วอากาศผานกอนซิลิ
กาเจลเปลี่ยนแปลง ที่เวลา 480 นาที 

0.0109
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รูปท่ี 55 แสดงความดันลดเม่ือความหนากอนซิลิกาเจลและความเร็วอากาศผานกอนซิลิ

กาเจลเปลี่ยนแปลง จากรูปพบวา ที่ความหนากอนซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้นทําใหเกิดความดันลดสูงขึ้น
เนื่องจากอากาศตองเคลื่อนท่ีผานกอนสารดูดความชื้นดวยระยะทางที่ยาวขึ้นทําใหเกิดแรงเสียดทาน
ระหวางอากาศกับอนุภาคสารดูดความชื้นมากขึ้นเปนผลใหเกิดความดันลดเพ่ิมขึ้น และที่ความเร็ว
อากาศผานกอนซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้น ความดันลดเพิ่มขึ้นเชนเดียวกันเนื่องจากเม่ืออากาศไหลผานอนุภาค
ของสารดูดความชื้นที่ความเร็วอากาศสูงขึ้นจะเกิดการไหลแบบปนปวนมากขึ้น ซึ่งเปนผลใหเกิดการ
หักลางของความเร็วของกระแสอากาศเปนผลใหคาความดันลดเพ่ิมขึ้น 
 

4.8 การเปรียบเทียบผลการคํานวณกับงานวิจัยท่ีผานมา 

จากการทดลองของ Fatouh et al. [21] พบวา  
 เวลาในกระบวนการดูดซับความชื้นเพ่ิมขึ้นทําใหอัตราการดูดซับนํ้าของซิลิกาเจล

ลดลง 
 นํ้าหนักกอนซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้นทําใหอัตราการดูดซับนํ้ามีคาสูงขึ้น และ 
 การเพ่ิมอัตราการไหลอากาศผานกอนซิลิกาเจลทําใหอัตราการดูดซับนํ้าของซิลิ

กาเจลเพ่ิมขึ้น  

ตารางท่ี 13 แสดงคาอัตราการดูดซับน้ําของซิลิกาเจลเมื่อเปลี่ยนนํ้าหนักของซิลิกาเจล
และอัตราการไหลของอากาศผานกอนซิลิกาเจล โดยนําคาจากงานวิจัยของ Fatouh et al. มาเปล่ียน
หนวยเวลาใหเปนเวลาสัมพัทธ (Relative time) เพ่ือเปรียบเทียบคาแนวโนมของกระบวนการให
ชัดเจนขึ้นเม่ือเวลาในการทดลองตางกันมาเปรียบเทียบกัน ซ่ึงจากผลการทดลองของ Fatouh et al. 
ไดจากการใชซิลิกาเจลนํ้าหนัก 5 kg และ 10 kg อัตราการไหลของอากาศผานกอนซิลิกาเจลท่ี 7.4 
kg/min (0.12 kg/s) และ 10.2 kg/min (0.170 kg/s) 

ตารางท่ี 14 แสดงคาอัตราการดูดซับน้ําของซิลิกาเจลเม่ือเปลี่ยนนํ้าหนักของซิลิกาเจล
และอัตราการไหลของอากาศผานกอนซิลิกาเจล จากการคํานวณเม่ือใชระบบดูดความชื้นแบบตัดตอ
การทํางานตามสภาวะความชื้นจําเพาะภายในหอง โดยใชผลการทดลองของซิลิกาเจลนํ้าหนัก 35 kg 
และ 40 kg อัตราการไหลของอากาศผานกอนซิลิกาเจลที่ 0.2 m/s และ 0.3 m/s  
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ตารางที่ 13 อัตราการดูดซับนํ้าเม่ือเปลี่ยนแปลงน้ําหนักและอัตราการไหลอากาศผานกอนซิลิกาเจล
ในงานของ Fatouh et al. 

อัตราการดูดซับ (kg/h) 
เวลา 
(นาท)ี 

เวลาสัมพัทธ 
น้ําหนักซิลิกาเจล (kg) อัตราไหลอากาศ (kg/min) 

5 10 7.4 10.2 

10 0.0625 2.09 3.34 2.32 3.82 
20 0.1250 1.83 2.81 1.95 3.29 
40 0.2500 1.75 2.21 1.40 2.06 
60 0.3750 1.43 1.57 1.00 1.98 
80 0.5000 1.17 1.70 1.21 1.56 
100 0.6250 0.69 1.69 0.57 1.31 
120 0.7500 0.58 1.34 0.60 1.36 
140 0.8750 0.31 0.99 0.48 1.34 
160 1.0000 0.30 0.95 0.41 1.01 

 

ตารางที่ 14 อัตราการดูดซับนํ้าเม่ือเปลี่ยนแปลงน้ําหนักและความเร็วอากาศผานซิลิกาเจลในงานนี้ 
อัตราการดูดซับ (kg/h) 

เวลา 
(นาท)ี 

เวลาสัมพัทธ 
นํ้าหนักซิลิกาเจล (kg) ความเร็วอากาศ (m/s) 

35 40 0.2 0.3 

30 0.0625 0.14 0.14 0.13 0.12 
60 0.1250 0.28 0.27 0.26 0.25 
120 0.2500 0.16 0.22 0.27 0.26 
180 0.3750 0.28 0.24 0.16 0.13 
240 0.5000 0.21 0.18 0.16 0.28 
300 0.6250 0.26 0.22 0.28 0.15 
360 0.7500 0.17 0.23 0.21 0.30 
420 0.8750 0.15 0.20 0.25 0.21 
480 1.0000 0.14 0.16 0.18 0.22 

 
เม่ือนําขอมูลจากตารางที่ 13 และ 15 มาเขียนกราฟจะไดรูปที่ 56 และ 57 ตามลําดับ 

ซ่ึงแสดงใหเห็นชัดเจนวาอัตราการดูดซับน้ําของกระบวนการดูดซับน้ําแบบตอเน่ืองจะมีคาลดลงเม่ือ
เวลาสัมพัทธเพ่ิมขึ้น แตอัตราการดูดซับนํ้าของกระบวนการดูดซับนํ้าแบบไมตอเนื่องมีคาสูงขึ้นและ
ต่ําลงตามการทํางานของระบบดูดความชื้นเม่ือเวลาสัมพัทธเพ่ิมขึ้น  
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รูปที่ 56 อัตราการดูดซับความชื้นจากผลการทดลองของ Fatouh et al. 

 

รูปที่ 57 อัตราการดูดซับความชื้นตลอดกระบวนการดูดความชื้นแบบตัดตอการทํางานตามสภาวะ
ความชื้นจําเพาะภายในหองในงานน้ี 

 
ในการทํางานของระบบดูดความชื้นตามสภาวะความชื้นจําเพาะภายในหองหรือการ

ทํางานแบบไมตอเนื่องของระบบดูดความชื้นพบวา ถาในชวงปลายของการทํางานมีลักษณะการดูด
ความชื้นแบบตอเน่ืองจะสามารถใชการทดลองน้ันมาเปรียบเทียบกับการทดลองของ Fatouh et al.
ได ซึ่งการทดลองที่เลือกมาเปรียบเทียบน้ีเปนไปตามที่กลาวมา ดังน้ัน เมื่อนําขอมูลในชวงน้ีมา
วิเคราะหโดยใชตัดเฉพาะชวงเร่ิมกระบวนการดูดความชื้นแบบตอเน่ืองจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ
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ดูดความชื้น จากน้ันนําเวลาในชวงน้ีในแตละการทดลองเปลี่ยนเปนเวลาสัมพัทธ จะไดขอมูลดังตาราง
ที่ 15 และนําขอมูลมาเขียนกราฟได 

ตารางที่ 15 อัตราการดูดซับนํ้าเม่ือเปลี่ยนแปลงน้ําหนักและความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจลชวง
การดูดความชื้นแบบตอเนื่องของระบบดูดความชื้นแบบตัดตอการทํางานตามสภาวะ
ความชื้นจําเพาะภายในหองในงานน้ี 

อัตราการดูดซับ (kg/h) ที่ชวงสุดทายของกระบวนการ 

ความชื้นสัมพัทธ 
นํ้าหนักซิลิกาเจล (kg) ความเร็วอากาศ (m / s) 

35 40 0.2 0.3 

0.0625 0.37 0.40 0.45 0.56 
0.1250 0.30 0.30 0.37 0.41 
0.2500 0.22 0.24 0.28 0.33 
0.3750 0.19 0.21 0.24 0.27 
0.5000 0.16 0.19 0.21 0.24 
0.6250 0.16 0.17 0.19 0.21 
0.7500 0.15 0.16 0.18 0.19 
0.8750 0.14 0.16 0.17 0.18 
1.0000 0.14 0.15 0.17 0.18 

 

 

รูปที่ 58 อัตราการดูดซับน้ําชวงการดูดความชื้นแบบตอเน่ืองของระบบดูดความชื้นแบบตัดตอการ
ทํางานตามสภาวะความชื้นจําเพาะภายในหอง 

 
เม่ือนํากราฟอัตราการดูดซับน้ําของ Fatouh et al. มาเปรียบเทียบกับการคํานวณโดย

เปรียบเทียบที่น้ําหนักเพ่ิมขึ้น พบวา อัตราการดูดซับน้ําของซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้นเม่ือนํ้าหนักซิลิกาเจล
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เพ่ิมขึ้น และที่เวลาสัมพัทธเพ่ิมขึ้นอัตราการดูดซับนํ้าของซิลิกาเจลลดลง ซ่ึงเปนแนวโนมเดียวกันดัง
แสดงในรูปที่ 59 และ 60 ตามลําดับ 

 

รูปที่ 59 อัตราการดูดซับนํ้าเมื่อเปลี่ยนแปลงนํ้าหนักจากงานวิจัยของ Fatouh et al. 

 

รูปที่ 60 อัตราการดูดซับน้ําเมื่อเปลี่ยนแปลงนํ้าหนักจากงานวิจัยชวงการดูดความชื้นแบบตอเน่ือง
ของระบบดูดความชื้นแบบตัดตอการทํางานตามสภาวะความชื้นจําเพาะภายในหองในงานนี้ 

 
เม่ือนํากราฟอัตราการดูดซับน้ําของ Fatouh et al.มาเปรียบเทียบกับการคํานวณโดย

เปรียบเทียบเมื่ออัตราการไหลของอากาศผานกอนซิลิกาเจลหรือความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจล
เพ่ิมขึ้น พบวา อัตราการดูดซับน้ําของซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้นเม่ือเพ่ิมอัตราการไหลของอากาศหรือความเร็ว
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อากาศผานกอนซิลิกาเจล และที่เวลาสัมพัทธเพ่ิมขึ้น อัตราการดูดซับนํ้าของซิลิกาเจลจะลดลง ซ่ึงเปน
แนวโนมเดียวกันดังแสดงในรูปที่ 61 และ 62 ตามลําดับ 

 

รูปท่ี 61 อัตราการดูดซับน้ําเมื่อเปลี่ยนแปลงความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจลจากงานวิจัยของ 
Fatouh et al. 

 

รูปที่ 62 อัตราการดูดซับน้ําเมื่อเปลี่ยนแปลงความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจลชวงการดูดความชื้น
แบบตอเน่ืองของระบบดูดความชื้นแบบตัดตอการทํางานตามสภาวะความชื้นจําเพาะภายใน
หองในงานวิจัยนี้ 
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ดังน้ันเม่ือนําผลของการคํานวณการดูดซับน้ําของซิลิกาเจลเปรียบเทียบกับการทดลอง
ของ Fatouh et al. จะไดแนวโนมเชนเดียวกัน ทั้งการเพ่ิมนํ้าหนักซิลิกาเจลและการเพิ่มความเร็ว
อากาศผานกอนซิลิกาเจล 
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บทที ่5 
สรุปผล  

การควบคุมความชื้นในการเก็บรักษาศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑเปนเร่ืองหน่ึงที่สําคัญ ซึ่ง
ระบบปรับอากาศภายในพ้ืนที่ จัดเก็บตองควบคุมอุณหภูมิและความชื้นไดในเวลาเดียวกัน 
เคร่ืองปรับอากาศแบบอัดไอควบคุมเฉพาะอุณหภูมิ การควบคุมความชื้นตองใชเคร่ืองดูดความชื้น
ทํางานรวมดวย การใชงานระบบดูดความชื้นขนาดใหญตองออกแบบและติดตั้งระหวางการกอสราง 
เน่ืองจากตองใชงบประมาณและพ้ืนที่มาก จึงเปนเร่ืองยากในการติดตั้งระบบดูดความชื้นรวมกับ
ระบบปรับอากาศในภายหลังซ่ึงจะสงผลกระทบกับระบบปรับอากาศ และอาคารโดยรวม ดังน้ัน
เคร่ืองดูดความชื้นขนาดเล็กแบบดูดความชื้นเปนชวงที่สามารถเคล่ือนที่ไดจึงเหมาะกับหองปรับ
อากาศขนาดเล็กท่ีไมไดจัดเตรียมระบบดูดความชื้นไวซึ่งสามารถทํางานรวมกับระบบปรับอากาศแบบ
ทั่วไปโดยไมตองปรับปรุงอาคารเดิม 

งานวิจัยที่เผยแพรทางวารสารทางวิชาการสวนใหญเปนการนําเสนอผลของสภาวะ
อากาศดานเขาสารดูดความชื้นใหคงที่ และพิจารณาผลของการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสารดูด
ความชื้นและอากาศดานออกจากกอนสารดูดความชื้น ดังน้ันจึงพบวาแนวทางในการคํานวณจึงได
นําเสนอเฉพาะการหาคาคุณสมบัติของสารดูดความชื้นและอากาศหลังการดูดความชื้นที่ มี
ความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะดานเขาท่ีกําหนดใหเปนคาใดคาหน่ึงคงท่ีตลอดการทดลอง 
สําหรับงานวิจัยน้ีไดนําเสนอแนวทางการคํานวณคุณสมบัติของอากาศภายในหองจัดเก็บในพิพิธภัณฑ 
เมื่อใชเคร่ืองดูดความชื้นติดตั้งแยกออกจากระบบปรับอากาศที่กําหนดใหอุณหภูมิดานเขาสารดูด
ความชื้นคงที่แตคาความชื้นจําเพาะของอากาศดานเขาสารดูดความชื้นเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการ
ดูดความชื้นในหองตลอดเวลา ซ่ึงจากการศึกษาไดรวบรวมวิธีการตางๆ ที่นําเสนอในหนังสือและ
งานวิจัยที่เก่ียวของ พบวา วิธีสภาวะคงที่เทียม (Pseudo steady state) เปนวิธีการเชิงวิเคราะหที่ใช
ในการคํานวณหาคาคุณสมบัติของสารดูดความชื้นและอากาศหลังการดูดความชื้น ที่สามารถหา
ผลลัพธดวยเทคนิคคณิตศาสตรพื้นฐาน ในการทํานายคุณสมบัติไดเปนอยางดี 

ในงานวิจัยนี้ไดใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะของระบบดูดความชื้น 3 ปจจัย ไดแก 
นํ้าหนักของสารดูดความชื้น ความหนาของกอนสารดูดความชื้น และความเร็วของอากาศไหลผาน
กอนสารดูดความชื้น เปนเงื่อนไขในการพิจารณาความเหมาะสมของระบบดูดความชื้นในการ
ออกแบบ ซึ่งความเหมาะสมระบบที่กําหนดคือ สามารถใชเคร่ืองดูดความชื้นในการควบคุมความชื้น
ในหองจัดเก็บศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑใหอยูในมาตรฐาน ASHRAE ตลอดเวลา 8 ชั่วโมง 
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5.1 เสนอแบบจําลองหรือขั้นตอนการคํานวณเพ่ือทํานายความสามารถในการดูดความชื้นภายใน
พ้ืนที่ปรับอากาศของหองจัดเก็บศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑของระบบดูดความชื้นแบบเคล่ือนท่ีได
ชนิดดูดความชื้นเปนชวง (Batch type) โดยใชสารซิลิกาเจล 

จากการศึกษาวิธีการคํานวณจากเอกสารทางวิชาการ พบวา นักวิจัยสวนใหญไดนําเสนอ
แนวทางการคํานวณโดยเสนอแบบจําลองทางคณิตศาสตรดวยการเร่ิมวิเคราะหการถายเทมวลของนํ้า
ระหวางอากาศชื้นกับสารดูดความชื้น จากน้ันจึงนํานํ้าที่ถูกถายเทมาวิเคราะหการถายเทความรอน
ระหวางอากาศกับสารดูดความชื้นในขั้นตอไป ชึ่งการพิจารณาการถายเทมวลและความรอนระดับ
อนุภาคเพ่ือวิเคราะหจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร เชน วิธีการคํานวณแบบ Solid side 
resistance model (SSR) วิธีคํานวณแบบ Semi-analytical model และวิธีสภาวะคงท่ีเทียม 
(Pseudo steady state) ที่ไดจากการหาผลลัพธของวิธีทางคณิตศาสตร เชน การใชวิธีเชิงตัวเลข 
(Numerical) และวิธีเชิงวิเคราะห (Analytical) เปนตน ทําใหทํานายคาตางๆ ที่เก่ียวของได 

งานวิจัยน้ีไดใชวิธีการคํานวณแบบสภาวะคงที่เทียมโดยใชงานวิจัยของ Barlow [30] แต
สมการประกอบและคาท่ีใชในงานวิจัยในขณะน้ันเปนคาที่ผูวิจัยพบวา งานวิจัยที่เก่ียวของในภายหลัง
ไดนําเสนอสมการหรือคาท่ีเหมาะสมมากกวาเพ่ือใชในการคํานวณคุณสมบัติสารดูดความชื้นและ
อากาศในงานวิจัยคร้ังน้ี จึงไดปรับรายละเอียดในการคํานวณใหม เชน สมการหาคาความพรุนของ
กอนซิลิกาเจล และสมการหาคาคุณสมบัติของซิลิกาเจลและอากาศที่สภาวะตางๆ เปนตน โดยใช
คุณสมบัติพ้ืนฐานในการหาคาคุณสมบัติเหลาน้ันจากสมการ โดยการคํานวณท่ีใชคาจากคุณสมบัติ
พ้ืนฐานของสารดูดความชื้นและอากาศทําใหสามารถนํามาสรางสมการการคํานวณแบบตอเน่ืองได
ดวยโปรแกรม โดยไมตองใชคาจากตารางและกราฟ จึงเปนทางเลือกที่ผูวิจัยไดนําเสนอ 

การคํานวณแบบตอเนื่องทําโดยใชโปรแกรม Visual Basic ใน Microsoft Excel เพ่ือใช
คํานวณคาจากปจจัยพ้ืนฐานในสมการที่กําหนดอยางตอเน่ืองจนสิ้นสุดกระบวนการดูดความชื้นตาม
เวลาท่ีตองการ โดยพัฒนารูปแบบของการใหคาขอมูลและการแสดงผลจาก Sheet ใน Microsoft 
Excel ใหสามารถใสคาขอมูลไดครบถวนและแสดงผลที่คํานวณไดอยางถูกตองและใชงานงาย ผลลัพธ
ที่ไดจากการคํานวณนํามาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธของคาตางๆ เพ่ือใชในการพิจารณาโดย
กําหนดใหแกนนอนแสดงเวลาในการดูดความชื้นและแกนตั้งแสดงคาตาง ๆ  

ลําดับการคํานวณโดยยอ เร่ิมจากกําหนดคาน้ําหนักซิลิกาเจล ความหนากอนซิลิกาเจล 
ความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจล และเวลาการทํางานของระบบดูดความชื้น ตอมานํามาคํานวณที่
สภาวะอากาศและสภาวะสารดูดความชื้นเร่ิมตนโดยใชวิธีสภาวะคงที่เทียม เม่ือไดสภาวะอากาศดาน
ออกจากกอนซิลิกาเจล ใหนํามาคํานวณหาความชื้นจําเพาะหอง และนําคาน้ีไปใชในการปอนอากาศ
เขากอนซิลิกาเจลในคร้ังถัดไป สวนสภาวะของซิลิกาเจลหลังจากดูดความชื้นแลวใหเปนคาสภาวะของ
ซิลิกาเจลเร่ิมตนในคร้ังถัดไป โดยสามารถคํานวณตอเน่ืองจนครบตามเวลาที่กําหนด 

เม่ือทําการคํานวณดวยโปรแกรม พบวา การดูดความชื้นแบบตอเนื่องของระบบดูด
ความชื้นชนิดเปนชวงทําใหอากาศในหองมีความชื้นจําเพาะแหงมากกวาคาที่ควบคุม ดังน้ัน จึงได
นําเสนอการดูดความชื้นของระบบดูดความชื้นแบบเปนชวงที่ทํางานแบบตามสภาวะความชื้นอากาศ
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ภายในหอง ซึ่งจากผลการคํานวณ พบวา สามารถควบคุมความชื้นภายในหองใหอยูในชวงที่ตองการ
ควบคุมได 

ความเหมาะสมของการคํานวณเคร่ืองดูดความชื้น คือ การควบคุมคาความชื้นจําเพาะ
ภายในหองไดในชวงเวลาท่ีกําหนดเม่ือใชคานํ้าหนักซิลิกาเจล ความหนากอนซิลิกาเจล และความเร็ว
อากาศผานกอนซิลิกาเจลที่กําหนดไว ซ่ึงไดอธิบายไวแลวในการวิเคราะหผลการทดลอง 

5.2 หาขนาดและปริมาณที่เหมาะสมของสารดูดความชื้นชนิดซิลิกาเจล ในพื้นท่ีปรับอากาศสําหรับ
เก็บศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑในประเทศไทย 

จากการสมมติใหสภาวะหองเก็บศิลปวัตถุตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร โดยใชขอมูลสภาพอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ซึ่งตั้งอยูที่พิกัด
ละติจูดที่ 14º 01' 42.5'' N ลองกิจูดที่ 99º 58' 12.1'' E ความสูงจากนํ้าทะเล 7.46 m อุณหภูมิเฉลี่ย 
28.43ºC ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 74.13% RH (0.0182 kg water/kg dry air ) และกําหนดใหหองจัดเก็บ
ศิลปวัตถุมีขนาดกวาง 4 m ยาว 4 m และสูง 3 m สภาวะอากาศเปนไปตามคาที่เสนอใน ASHRAE 
Handbook 2001 Chapter 21 Museums, Galleries, Archives, and Libraries ซ่ึงไดกําหนด
อุณหภูมิเฉลี่ย 25 ºC และความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 50%RH อัตราอากาศระบายตอพื้นที่เปนไปตาม
มาตรฐาน ASHRAE 62.1- 2007 คือที่ 0.3 L/sec .m2 และอัตราอากาศระบายตอคนคือ 3.8 L/sec 
.person หองจัดเก็บสมมติใหเปนหองปดสนิท มีอากาศร่ัวไหลท่ีอัตรา 0.1 ACH พ้ืนที่จัดเก็บไมแสดง
ใหผูคนภายนอกเขาชมและไมมีเจาหนาที่ทํางานภายใน โดยจะเขาดูแลเปนชวงเวลาเทาน้ัน ดังน้ัน จึง
ไมนําอัตราการระบายอากาศตอคนมาใชในการคํานวณ เวลาในการเปลี่ยนสารดูดความชื้นเพ่ือนําไป
กําจัดความชื้นกําหนดใหเปนทุก 8 ชั่วโมงตามชวงการเปล่ียนกะการทํางาน  

สารดูดความชื้นชนิดซิลิกาเจลที่มีความชื้นเร่ิมตนเมื่อเร่ิมใชงานเปน 0.0152 kg water/kg 

dry desiccant และมีคาความชื้นสูงสุด 0.3300 kg water/kg dry desiccant เสนผานศูนยกลางอนุภาคของซิลิ
กาเจลเทากับ 0.003 m พ้ืนที่ผิวของอนุภาคสารดูดความชื้นตอปริมาตรสารดูดความชื้นคือ 931 
m2/m3 ความหนาแนนสารดูดความชื้นเทากับ 700 kg/m3 และอุณหภูมิเร่ิมตนของสารดูดความชื้น
กําหนดใหเปน 25 ºC  

เคร่ืองดูดความชื้นทํางานแบบตัดตอการทํางาน โดยตั้งคาเปาหมายการทํางานที่ 50% 
RH (0.0099 kg water/kg dry air ) เม่ือความชื้นสัมพัทธต่ํากวาคาเปาหมาย -5%RH (0.0089 kg 

water/kg dry air ) เคร่ืองดูดความชื้นจะหยุดเดิน และเคร่ืองจะเร่ิมทําการดูดความชื้นเม่ือความชื้น
สัมพัทธสูงกวาคาเปาหมาย +5%RH (0.0109 kg water/kg dry air ) ความรอนท่ีเกิดจากการดูดซับ
ความชื้นถือเปนภาระการปรับอากาศซ่ึงสมมติใหเคร่ืองปรับอากาศสามารถรักษาอุณหภูมิภายในหอง
ไดคงที่ 

จากสภาวะอากาศชื้นที่กําหนด เม่ือคํานวณหาความคาความชื้นจําเพาะของอากาศ
ภายในหองเพื่อหาความเหมาะสมของนํ้าหนักซิลิกาเจล ความหนาซิลิกาเจล และความเร็วอากาศที่
ไหลผานซิลิกาเจล เพ่ือใชในการตัดสินใจสรางเคร่ืองดูดความชื้นสรุปผลไดดังน้ี 

1. ระบบดูดความชื้นแบบทํางานตอเน่ือง (ไมตัดตอการทํางาน) ไมสามารถควบคุม
ความชื้นจําเพาะภายในหองใหอยูในชวงคาที่ตองการได ดังนั้น ในการควบคุม
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ความชื้นภายในหองตองใชระบบดูดความชื้นแบบทํางานตามสภาวะความชื้นภายใน
หอง (แบบตัดตอการทํางาน) 

2. ระบบดูดความชื้นแบบตัดตอการทํางานตามสภาวะความชื้นจําเพาะภายในหองทํา
ใหการดูดซับนํ้าภายในอนุภาคซิลิกาเจลมีนํ้าหนักนอยกวาระบบดูดความชื้นแบบ
ทํางานตอเน่ือง (ไมตัดตอการทํางาน) 

3. ผลจากการเปลี่ยนน้ําหนักซิลิกาเจลเม่ือความเร็วของอากาศและความหนากอนซิลิ
กาเจลคงที่ 

 เมื่อระบบดูดความชื้นแบบตัดตอการทํางานมีอัตราการดูดความชื้นของซิลิ
กาเจลมากกวาอัตราการเพ่ิมความชื้นของอากาศภายในหอง จะไมสามารถ
ทํานายคาความชื้นจําเพาะเม่ือสิ้นสุดกระบวนการไดเมื่อเพ่ิมนํ้าหนักซิลิกา
เจล แตสามารถทํานายไดวาความชื้นจําเพาะภายในหองอยูในชวงคาที่
ควบคุมไดตลอดเวลา 

 เมื่อระบบดูดความชื้นแบบตัดตอการทํางานมีอัตราการดูดความชื้นของซิลิ
กาเจลนอยกวาอัตราการเพ่ิมความชื้นของอากาศภายในหอง (ชวงสุดทาย
ของการดูดความชื้นกรณีที่สารดูดความชื้นเร่ิมอ่ิมตัว) สามารถทํานายไดวา
การเพ่ิมน้ําหนักซิลิกาเจลทําใหคาความชื้นจําเพาะภายในหองลดลงเม่ือ
สิ้นสุดกระบวนการ 

 นํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับไวในอนุภาคซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้น เมื่อเพ่ิมนํ้าหนักซิลิกา
เจล เนื่องจากความจุในการการดูดซับของอนุภาคซิลิกาเจลเพิ่มขึ้น 

4. ผลจากการเปล่ียนแปลงความหนาของกอนซิลิกาเจลเม่ือน้ําหนักและความเร็ว
อากาศผานกอนซิลิกาเจลคงท่ี 

 คาความชื้นจําเพาะภายในหองเพ่ิมขึ้นเม่ือเพ่ิมความหนาของกอนซิลิกาเจล 
เนื่องจากซิลิกาเจลดูดความชื้นไดลดลง 

 นํ้าหนักนํ้าที่ถูกดูดซับไวในอนุภาคซิลิกาเจลลดลงเมื่อเพ่ิมความหนาของ
กอนซิลิกาเจล 

 ความหนาของกอนซิลิกาเจลมีอิทธิพลตอความชื้นจําเพาะของอากาศ
ภายในหองนอยลงเม่ือความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้นที่น้ําหนัก
เดียวกัน 

 ความดันลดของอากาศผานระบบดูดความชื้นเพ่ิมขึ้นเม่ือความหนาของ
กอนซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้น เนื่องมาจากอากาศเดินทางผานอนุภาคซิลิกาเจลดวย
ระยะทางที่เพ่ิมขึ้นทําใหแรงเสียดทานสูงขึ้น 
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5. ผลจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจลเมื่อน้ําหนักและความ
หนากอนซิลิกาเจลคงท่ี 

 คาความชื้นจําเพาะภายในหองลดลงเม่ือเพ่ิมความเร็วอากาศผานกอนซิลิ
กาเจล เนื่องจากความเร็วอากาศผานสารดูดความชื้นสูงขึ้น สารดูด
ความชื้นจะมีอัตราการดูดซับความชื้นเพิ่มขึ้น [17] 

 การดูดซับน้ําภายในอนุภาคซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้นเมื่อความเร็วอากาศผานกอนซิ
ลิกาเจลเพิ่มขึ้น เพราะวาอัตราการดูดซับน้ําที่เพิ่มขึ้นทําใหน้ําสามารถ
ถายเทเขาอนุภาคมากขึ้นท่ีเวลาเทาเดิม 

 รอบการทํางานของระบบดูดซับความชื้นแบบตัดตอเพ่ิมขึ้นเมื่อความเร็ว
อากาศผานกอนซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้น เนื่องจากอัตราการดูดซับนํ้าที่เพ่ิมขึ้นทํา
ใหอากาศภายในหองมีความชื้นจําเพาะลดลงรวดเร็วดวยเวลาที่สั้นลง ทํา
ใหรอบการทํางานมากขึ้นเม่ือครบกําหนดเวลาที่ตองการ 

 ความดันลดของอากาศผานระบบดูดความชื้นเพ่ิมขึ้นเม่ือความเร็วอากาศ
ผานกอนซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้น เนื่องมาจากความปนปวนของอากาศขณะเดิน
ทางผานอนุภาคซิลิกาเจลเพ่ิมขึ้นทําใหแรงตานทานการไหลสูงขึ้น 

6. ระบบดูดความชื้นท่ีเหมาะสมสําหรับงานวิจัย น้ีเม่ือพิจารณาจากการควบคุม
ความชื้นจําเพาะภายในหองได เม่ือสิ้นสุดเวลาที่กําหนด อยูในเกณฑดังน้ี  

 นํ้าหนักซิลิกาเจล 40-45 kg  

 ความหนา 0.3-0.7 m 

 ความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจล 0.3-0.4 m/s 

5.3 รวบรวมความรูพ้ืนฐานในการคํานวณเคร่ืองดูดความชื้นแบบเคล่ือนท่ีชนิดดูดความชื้นเปนชวง 
สําหรับผูวิจัยในอนาคต 

ผูวิจัยไดรวบรวมความรูพื้นฐานในการออกแบบและนําเสนอแนวทางในการคํานวณเพ่ือ
ใชในการสรางเคร่ืองดูดความชื้นชนิดดูดความชื้นเปนชวงสําหรับผูวิจัยในอนาคตซ่ึงมีขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้ 

1. ในงานวิจัยน้ีไดกําหนดคานํ้าหนักซิลิกาเจล ความหนากอนซิลิกาเจล และความเร็ว
อากาศผานกอนซิลิกาเจล เปนจุดไมตอเน่ือง ทําใหไมทราบอิทธิพลของปจจัย
ดังกลาวตอความชื้นจําเพาะหองและการดูดซับนํ้าของซิลิกาเจลอยางตอเน่ือง ดังนั้น
การวิจัยอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงคาเหลาน้ีที่มีผลตอความชื้นจําเพาะหองและ
การดูดซับนํ้าของซิลิกาเจลอยางตอเน่ืองจะทําใหสามารถทํานายผลของการดูด
ความชื้นไดดีขึ้น 
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2. จากการคํานวณพบวาความหนามีอิทธิพลตอความชื้นจําเพาะของอากาศภายในหอง
นอยลงเม่ือความเร็วอากาศผานกอนซิลิกาเจลเพิ่มขึ้นที่น้ําหนักเดียวกัน ดังน้ัน
งานวิจัยในอนาคตที่สามารถแสดงความสัมพันธของความหนากอนซิลิกาเจลกับ
ความเร็วอากาศที่มีผลตอความชื้นจําเพาะภายในหองจึงมีประโยชนในการเลือกคา
ความหนาและความเร็วของอากาศผานกอนซิลิกาเจลไดดียิ่งขึ้น 

3. จากการคํานวณพบวา กรณีที่ใชน้ําหนักซิลิกาเจล 45 kg ความเร็วอากาศผานกอนซิ
ลิกาเจล 0.3 m/s และความหนากอนซิลากาเจล 0.5 m มีนํ้าหนักน้ําที่ถูกดูดซับไว
ภายในอนุภาคซิลิกาเจลนอยกวาความหนากอนซิลิกาเจล 0.7 m ซึ่งกรณีทั่วไปจาก
ผลการคํานวณในงานวิจัยน้ี เมื่อความหนามากขึ้นจะดูดซับนํ้าไวภายในอนุภาคซิลิ
กาเจลไดนอยลง ดังน้ันงานวิจัยในอนาคตที่สามารถแสดงความสัมพันธของความ
หนากอนซิลิกาเจลที่มีผลตอการดูดซับน้ําภายในกอนซิลิกาเจลจะสามารถนํามา
อธิบายปรากฏการณที่กลาวมาไดดีขึ้นเพ่ือสืบคนคาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการดูด
ซับนํ้าตอไป 
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