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บทคัดยอ
การศึกษาการพัฒนาถังใสนมอุณหภูมิต่ํา พบวาการดัดแปลงถังนมใหมแี กนทรงกระบอกให
ความเย็ น ขนาด 4 นิ้ ว และใช แ ผ นเจลทํา ความเย็ น กั บ น้ํ า แข็ ง เกล็ ดเป นสารใหค วามเย็น ทํ า ให
อุณหภูมิของน้ํานมดิบลดลง 13.2 และ 10.5 องศาเซลเซียส ตามลําดับ สวนแกนทรงกระบอกให
ความเย็นขนาด 3 นิ้ว ทําใหอุณหภูมิของน้ํานมดิบลดลง 10.5 และ 8.5 องศาเซลเซียส ตามลําดับ
แกนทรงกระบอกใหความเย็นขนาด 4 นิ้ว สามารถ ลดอุณหภูมิของน้ํานมดิบไดต่ํากวาขนาด 3 นิ้ว
เทากับ 2.7 และ 2 องศาเซลเซียส ตามลําดับ มีตนทุนการดัดแปลงถังนม เทากับ 1,600 และ 1,300
บาท ตามลําดับ และตนทุนสารใหความเย็นที่เปนน้ําแข็งเกล็ด เทากับ 5 และ 4 บาท ตามลําดับ และ
ตนทุนสารใหความเย็นที่เปนเจลใหความเย็น เทากับ 4 และ 3 บาท ตามลําดับ ซึ่งจากการศึกษาใน
ครั้งนี้อุณหภูมิของน้ํานมดิบมีแนวโนมลดลงแตยังไมถึงจุดที่ควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย
ในน้ํานม แตขอมูลที่ไดสามารถนําไปพัฒนาตอยอดไดในอนาคต

Abtract
The study of low-temperature milk-tank development found that modifying milk tanks
having cylinder core providing 4 inches of freeze, and using gel pad with flake of snow as a
cooling agent lower the temperature of raw milk as 13.2 and 10.5 degree Celsius respectively
while cylinder core providing 3 inches of freeze lowers the temperature of raw milk as 10.5 and
8.5 degree Celsius respectively. Therefore, the cylinder core providing 4 inches of freeze can
make the temperature of raw milk lower than the cylinder core with 3 inches of freeze as 2.7 and 2
degree Celsius respectively costing equal to 1,600 and 1,300 Baht respectively for milk tank
modification. And the cost of refrigerant making flake of snow is equal to 5 and 4 Baht
respectively. According to this study, the temperature of milk tank tends to be lower, but doesn’t
reach the point of success to control the growth of microbe in milk. However, the obtained
information from this study will be innovated in the future.

สารบัญเรื่อง
หนา
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม
บทที่ 3 เนื้อหาการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัยและขอวิจารณ
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

1
3
5
6
10
11
12

สารบัญตาราง
ตารางที่
1 จํานวนเซลในน้ํานมและการตรวจนับจุลินทรียม าตรฐานจากการตรวจ
วิเคราะหน้ํานมรวมของเกษตรกรที่มาสงยังสหกรณโคนมสองแหง ก และ ข
(พ.ศ. 2539-2540)
2 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในถังบรรจุและขนถายน้ํานมดิบขนาด 40 ลิตร

หนา
4

9

สารบัญภาพ
ภาพที่

หนา

1 การดัดแปลงถังบรรจุและขนถายน้ํานมดิบที่มีแกนใหความเย็นขนาด 4 นิ้ว
2 การดัดแปลงถังบรรจุและขนถายน้ํานมดิบที่มีแกนใหความเย็นขนาด 3 นิ้ว
3 แผนเจลใหความเย็น

6
7
8

ภาพผนวกที่
1
2
3
4

ลักษณะของแกนใหความเย็นขนาด 3 และ 4 นิ้ว
ลักษณะของแกนใหความเย็นและถังนมที่ดัดแปลงเสร็จแลว
ลักษณะของตัวล็อกของแกนใหความเย็นและฝาถังนมที่ดัดแปลงแลว
ชุดถังนมอุณหภูมิต่ํา

13
13
14
14

1

บทที่ 1
บทนํา

แมวาประเทศไทยจะมีการเลี้ยงโคนมเพื่อการนําน้ํานมมาบริโภคมากวา 50 ปแลวก็ตาม แต
ยังตองนําเขานมและผลิตภัณฑน้ํานมเพื่อการบริโภคภายในประเทศปละหลายพันลานบาท ป 2545
มีมูลคาไมต่ํากวา 9,000 ลานบาท(กรมปศุสัตว, 2546) และปริมาณการบริโภคน้ํานมขยายตัวเพิ่มขึ้น
ในอัตราไมต่ํากวา 15 เปอรเซ็นตตอป(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2552) ประเทศจึงขาด
ดุลการคาเกี่ยวกับโคนมและผลิตภัณฑนมเปนอยางมาก การศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการการเลี้ยง
โคนมไดดําเนินการสืบเนื่องกันมาตลอด ปญหาการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยยังคงเปนเรื่องการมี
ประสิทธิภาพการใหผลผลิตคอนขางต่ํา ปริมาณการใหน้ํานมเฉลี่ยประมาณ 11-12 กิโลกรัมตอตัว
ตอวัน(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2552) ยังคงมีปญหาเรื่องประสิทธิภาพการสืบพันธุต่ํา
ปญหาดานสุขภาพตางๆ และที่สําคัญไดแกปญหาดานคุณภาพน้ํานม ปญหาเหลานี้เปนอุปสรรคตอ
การแขงขันกับผลิตภัณฑนมทีน่ ําเขาจากตางประเทศตามเงื่อนไขขอตกลงการคาเสรี (FTA)
ในงานสั มมนาเรื่ อง”งานวิจัย วช. โอกาสการพัฒนาศัก ยภาพโคนมของประเทศ” โดย
สํา นักงานคณะกรรมการวิจัย แหง ชาติ (วช.)วันที่ 26 มี นาคม 2552 นายอดุล ย วังตาล นายก
สมาคมผู เ ลี้ ย งโคนมไทยโฮลสไตนฟ รี เชี่ ย น และ รองศาสตราจารย ดร.สุ ณีรั ตน เอี่ ย มละมั ย
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเสนอแนะสอดคลองกันวาการมีระบบทําความเย็นนมที่
ฟารมเกิดผลดีตอคุณภาพน้ํานม
การควบคุมคุณภาพในการรีดนมและหลังการรีดนมเปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะทําใหน้ํานมดิบ
ที่รีดไดจากเกษตรมีคุณภาพสม่ําเสมอ ซึ่งนมที่รีดไดจากแมโคนมเปนนมที่มีอุณหภูมิสูงเทากับ
อุหณภูมิรางกายประมาณ 38 องศาเซลเซียส โดยเปนที่ทราบกันดีอยูแลววาน้ํานมที่รีดไดจะมี
จุลินทรียปะปนมาดวยเสมอ โดยจุลินทรียเหลานี้จะเจริญเติบโตไดดีในชวงอุณหภูมิ 30-40 องศา
เซลเซียส ซึ่งหากเกษตรกรสามารถลดอุณหภูมิของน้ํานมลงไดทันทีหลังจากรีดนมจะทําใหการ
เจริญเติบโตของจุลินทรียลดลงอยางมาก และสงผลตอคุณภาพน้ํานมที่ดีขึ้นแตการลดอุณหภูมิ
น้ํานมดิบใหอยูที่ไมเกิน 4 องศาเซลเซียส ในเกษตรกรรายยอยคอนขางทําไดยากเพราะตองลงทุน
สูง แตถาสามารถดัดแปลงถังใสน้ํานมดิบที่เกษตรกรใชกันอยูเปนประจําใหกลายเปนถังที่สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิไดตั้งแตเริ่มรีดจนถึงนําน้ํานมไปสงศูนยรับน้ํานม คุณภาพของน้ํานมที่ไดก็จะอยู
ในเกรดดีเกษตรกรจะไมถูกตัดราคาน้ํานมและไดผลตอบแทนที่คุมคากับการลงทุน
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วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการออกแบบถังเก็บน้ํานมดิบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได
2. เพื่อศึกษาตนทุนการดัดแปลงถังเก็บน้ํานมดิบ
3. เพื่อศึกษาคุณภาพน้ํานมดิบที่ใชกับถังเก็บนมอุณหภูมิต่ํา
4. เพื่อศึกษาสารใหความเย็นที่เหมาะสม
ขอบเขตของโครงการ
1. นําถังเก็บน้ํานมดิบที่เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมใชกันทั่วไปมาดัดแปลงใหกลายเปนถังนมที่
สามารถลดอุณหภูมิในน้ํานมดิบที่รีดไดจากฟารมของเกษตรกรรายยอย
2. รวบรวมขอมูลรูปแบบของการดัดแปลงถังนมที่เหมาะสมกับการนําไปใชจริง
3. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสารใหความเย็นที่สามารถนํากลับมาใชใหมได
4. คํานวณหาตนทุนการดัดแปลงถังนมลดอุณหภูมิ
5. บันทึกการตรวจสอบคุณภาพของน้ํานมที่ใชถังนมลดอุณหภูมิกับน้ํานมที่ไมไดใชถังนม
ลดอุณหภูมิ
ระยะเวลาที่ทําการวิจัย
1 ตุลาคม 2553 - 31 กันยายน 2555 (ขอขยายเวลาการทําวิจัย)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การเผยแพรความรูทางวารสารใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมที่สนใจจะนําไปปฏิบัติตาม
2. การจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ
3. การขยายผลทํางานวิจัยเพื่อใหมีขอมูลที่ใชสนับสนุนและอางอิงมากขึน้
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บทที่ 2

การทบทวนวรรณกรรม
(ธีรพงศ, 2542) รายงานวา อุณหภูมิข องน้ํานมที่มาสงศู นยรับนมไมควรมี อุณหภูมิสู ง
จนเกินไป (ถูกแดดสองโดยตรง ตั้งทิ้งไวกลางแดดเปนเวลานาน ฯลฯ) ความจริงแลงน้ํานมควร
ถูกทําใหเย็นลงทันทีที่รีดออกมา เพราะความเย็นจะชวยชะลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรียสวน
ใหญที่ปะปนมากับน้ํานมเปนการรักษาคุณภาพของน้ํานมไวกอนนํามาสงที่ศูนย อุณหภูมิที่สู ง
นอกจากจะทําใหนมเสียเร็วเพราะแบคทีเรียเจริญเติบโตไดรวดเร็วแลว ยังทําใหโปรตีนและไขมัน
ในน้ํานมเปลี่ยนแปลงไปดวย การทําน้ํานมใหเย็นลงโดยเร็วหลังรีดสําหรับประเทศในเขตรอน
ในทางปฏิบัติอาจเปนไปไดยาก เทาที่ทําไดจึงควรระวังไมใหอุณหภูมิของน้ํานมสูงเกินไปโดยไม
จํา เปน อั นที่ จริง การเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยไมไ ดขึ้นอยูกั บ อุณหภูมิ เพีย งอยางเดีย ว เพราะ
แบคทีเรียตางชนิดกันตองการอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตตางกัน ถาหากคุณภาพของ
น้ํานมดี ตั้ง แตตนคือมีจํานวนแบคทีเรีย ต่ํา คุณภาพของน้ํ านมจะสามารถคงอยู ได ระยะหนึ่งใน
อุณหภูมิของบรรยากาศดวยสารยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่มีอยูตามธรรมชาติในน้ํานม
พอที่จะมีเวลานําน้ํานมไปสงที่ศูนยไดทันกอนที่คุณภาพของน้ํานมจะเริ่มเสื่อมลง น้ํานมที่มีจํานวน
แบคทีเรียปนเปอนสูงตั้งแตแรก แบคทีเรียก็จะทวีจํานวนไดอยางรวดเร็วมากเกินความสามารถของ
สารยับยั้งแบคทีเรียที่มีอยู อยางไรก็ตาม การทําใหน้ํานมเย็นลงหลังรีดเปนสิ่งที่ควรทําอยางยิ่งหาก
ปริ ม าณผลผลิ ต ในฟาร ม มี ม ากพอที่ จ ะคุ ม กั บ ค า ใช จ า ย เพราะความเย็ น นอกจากจะหยุ ด การ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียตั้งแตตนแลว ยังชวยยืดคุณสมบัติของสารยับยั้งการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียในน้ํานมอีกดวย เปนการชวยรักษาคุณภาพน้ํานมไวระดับหนึ่ง
ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ํานมดิบของไทย ตัวเลขที่ไดมักแตกตางกันไปตามสถานที่ เวลา
และวีธีการตรวจการหาตัวเลขที่เปนบรรทัดฐานระดับชาติจึงเปนไปไดยาก การตรวจน้ํานมดิบจาก
ฟารมของสมาชิกของสหกรณโคนมสองแหง (ตารางที่ 1 ) แสดงใหเห็นวาจํานวนเซลและจุลินทรีย
ในน้ํานมจากฟารมโคนมของเกษตรกรยังมีปริมาณอยูสูงกวาคามาตรฐาน

4

ตารางที่ 1 จํานวนเซลในน้ํานมและการตรวจนับจุลินทรียมาตรฐานจากการตรวจวิเคราะหน้ํานม
รวมของเกษตรกรที่มาสงยังสหกรณโคนมสองแหง ก และ ข (พ.ศ. 2539-2540)
รายการ
สหกรณโคนม ก
สหกรณโคนม ก
จํานวนเซลในน้ํานม
พฤศจิกายน 39
475,343+-549,897(n=207)
250,933+-292,367(n=221)
มกราคม 40
321,124+-601,235(n=202)
241,954+-171,261(n=233)
มีนาคม 40
462,514+-481,305(n=187)
258,831+-357,013(n=239)
พฤษภาคม 40
400,984+-395,256(n=184)
225,448+-317,046(n=246)
จุลินทรียมาตรฐาน
ธันวาคม 39
5,883,565+-24,623,162(n=207) 780,800+-1,120,578(n=221)
กุมภาพันธ 40
1,179,778+-2,969,181(n=202)
852,698+-7,881,841(n=233)
เมษายน 40
2,041,155+-3,329,603(n=187) 1,153,825+-2,671,598(n=239)
มิถุนายน 40
11,742,486+-23,827,040(n=184) 1,267,171+-2,815,343(n=246)

ที่มา : (ธีรพงศ, 2542)
(ชัยวัฒนและคณะ, 2546) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทําความเย็นของนํ้านมดิบภายในถัง
บรรจุและขนถายนํ้านมดิบขนาดมาตรฐาน 40 ลิตรโดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดอุณหภูมิของนํ้านมดิบ
จา กอุณหภูมิ39 องศาเซลเซียส ใหมีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 45 นาทีโดยระบบการทํา
ความเย็นที่ทาํ การศึกษามีลักษณะเปนตัวกระจายความเย็นรูปทรงกระบอกที่สามารถจุมลงไปในถัง
นมในแนวตั้งเพื่อดึงความรอนออกจากนํ้านมดิบ โดยการใชคอยลทําความเย็นลดอุณหภูมินํ้านมดิบ
นั้น ปจจัยที่อาจสงผลทําใหเวลาในการลดอุณหภูมิยาวนานมากขึ้นไดแก การสูญเสียความรอนสู
บรรยากาศ ซึ่งในการใชชุดคอยลทําความเย็นในสภาวะการทํางานจริงตองมีการปองกันการสูญเสีย
ความรอนดวยการหุมฉนวนใหกับถังนม ดังนั้นพลังงานความรอนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความ
รอนระหวางบรรยากาศกับนํ้านมดิบผานผนังถังจึงเปนปริมาณที่นอยมากเมื่อเทียบกับภาระในการ
ทําความเย็นหลัก อันไดแก พลังงานความรอนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของนํ้านมดิบ
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บทที่ 3

เนื้อหาการวิจัย

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ดําเนินการออกแบบถังเก็บน้ํานมดิบ ดวยการวัดขนาดและเขียนแบบโครงราง เพื่อที่จะ
นําไปใชดัดแปลงถังนม
2. ดําเนินการดัดแปลงถังนมตามแบบที่รางไว
3. นําถังนมที่ดัดแปลงเสร็จแลวไปทดสอบค าความเย็นที่ถังสามารถผลิตขึ้นมาไดและ
คัดเลือกสารใหความเย็นที่เหมาะสมเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการทดสอบคาความเย็น
วิเคราะหหาจุดเดนและจุดดอยของถังนมควบคุมอุณหภูมิ ตรวจสอบคุณภาพน้ํานม
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บทที่ 4

ผลการวิจัยและขอวิจารณ
การดัดแปลงถังนม
การศึกษาใชถงั บรรจุและขนถายน้ํานมดิบขนาดมาตรฐาน 40 ลิตร ทําการดัดแปลงฝาถังให
มีแกน ลักษณะเปนทอสแตนเลสความยาว 58 เซนติเมตร ความกวางมี 2 ขนาด คือ ขนาด 4 นิ้ว
และขนาด 3 นิ้ว (ดังแสดงในภาพที่ 1และ 2) ลักษณะของแกนใหความเย็นเปนทอสแตนเลสผิว
เรียบ ปลายทอดานลาง(กนถัง) เชื่อมปดสนิทไมมีตะเข็บรอยเชื่อม สวนปลายทออีกดานเปดออกมี
สลักสามารถยึดกับฝาถังนมไดโดยสามารถถอดเขาออกไดอยางสะดวก

ภาพที่ 1 การดัดแปลงถังบรรจุและขนถายน้ํานมดิบที่มีแกนใหความเย็นขนาด 4 นิ้ว
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ภาพที่ 2 การดัดแปลงถังบรรจุและขนถายน้ํานมดิบที่มีแกนใหความเย็นขนาด 3 นิ้ว
จากการดัดแปลงถังบรรจุและขนถายน้ํานมดิบพบวา ปริมาตรของการบรรจุน้ํานมดิบของ
ถังที่มีแกนใหความเย็นขนาด 4 นิ้ว บรรจุน้ํานมดิบไดลดลง 4.5 ลิตร และถังที่มีแกนใหความเย็น
ขนาด 3 นิ้ว บรรจุน้ํานมดิบไดลดลง 2.56 ลิตร
สารใหความเย็นในการทดลองในครั้งนี้ใชสารใหความเย็น 2 ชนิด คือ เจลใหความเย็น
แบบนํากลับมาใชใหมไดและน้ําแข็งเกล็ด ลักษณะของเจลใหความเย็นมีชื่อเรียกทางการคาวา เทค
นิไอซ 4 ชั้น ภายในประกอบไปดวยเสนใยผาสองชั้น ดวยการเชื่อมโมเลกุลพิเศษระหวางโพลีอค
ริ เ ลด โพลี แ อลกอฮอล โ คโพลี เ มอร ส ารให ค วามเย็ น ซึ่ ง ถู ก เชื่ อ มต อ กั น เป น โพลี เ มอร ที่ มี
ความสามารถในการดูดซับอยางยิ่งยวด (The super-absobent polymer) สามารถดูดซับไดหลายเทา
ของน้ําหนักตัวมันเอง และสรางความเย็นที่สามารถทําใหแหงได (Dehydrate Refrigerant Sheet)
สามารถนํามาลาง นํามาวางซอนกันในชองแชแข็งและพับเขาหากันไดโดยปราศจากปญหาการเกาะ
ติดกัน
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ภาพที่ 3 แผนเจลใหความเย็น
คํ า แนะนํ า การใช ง านแผ น เจลให ค วามเย็ น เทคนิ ไ อซ เพื่ อ รั ก ษาความเย็ น ให ไ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด การใชงานครั้งแรกใหขยําเทคนิไอซในน้ํารอน (ประมาณ 45 องศาเซลเซียส)
โดยใหแผนเทคนิไอซจมมิดในน้ํารอนขยําจนกระทั่งทุกๆเซลลพองตัวเต็มที่จนหนาประมาณ 3
เซนติเมตร จากนั้นนําไปแชน้ํารอนจัดโดยใหทั้งแผนจมมิดใตน้ํารอน (ไมเกิน 50 องศาเซลเซียส)
เปนเวลา 2 ชั่วโมง
กอนนําเทคนิไอซไปแชเย็นหรือแชแข็ง ควรเช็ดใหแหงกอนเนื่องจากน้ําที่เกาะรอบๆเทค
นิไอซจะทําใหเทคนิไอซดูดความเย็นไดนอยลงและเมื่อนํามาใชงานน้ําแข็งรอบๆจะกลายเปนน้ําซึ่ง
ดึงความเย็นออกจากเทคนิไอซ ทําใหเทคนิไอซรักษาความเย็นไดระยะเวลาสั้นลง
ผลการศึกษาอุณหภูมิของน้ํานมดิบภายในถังบรรจุน้ํานมดิบขนาด 40 ลิตร (ดังแสดงใน
ตารางที่ 1) พบวา ขนาดแกนใหความเย็น 3 นิ้วที่ใชน้ําแข็งเกล็ดเปนสารใหความเย็นสามารถลด
อุณหภูมิของน้ํานมดิบลงได 8.5 องศาเซลเซียส และการใชแผนเจลใหความเย็นสามารถลดอุณหภูมิ
ของน้ํานมดิบลงได 10.5 องศาเซลเซียส สวนขนาดแกนใหความเย็น 4 นิ้ว ที่ใชน้ําแข็งเกล็ดเปนสาร
ใหความเย็นลดอุณหภูมิของน้ํานมดิบลงได 10.5 องศาเซลเซียสและการใชแผนเจลใหความเย็นลด
อุณหภูมิของน้ํานมดิบลงได 13.2 องศาเซลเซียส ซึ่งจากการศึกษาดังกลาวพบวาขนาดของแกนให
ความเย็น 4 นิ้ว มีประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิไดสูงกวาขนาดแกนใหความเย็น 3 นิ้ว และแผน
เจลใหความเย็นมีประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมินํ้านมดิบไดดีกวาการใชน้ําแข็งเกล็ดโดยเมื่อ
อุณหภูมิของน้ํานมดิบลดลงจนอุณหภูมิไมเคลื่อนไหวทั้งที่แกนใหความเย็นยังมีอุณหภูมิที่ต่ํากวา
น้ํานมดิบ ซึ่งเปนเพราะวาการที่ถังบรรจุและขนถายน้ํานมดิบไมมีฉนวนหุมรอบถังทําใหเกิดการ
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ถายเทความเย็นจากผนังของถังน้ํานมดิบกับอุณหภูมิหองซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ (ชัยวัฒน
และคณะ, 2546) พบวา ปจจัยที่อาจสงผลทําใหเวลาในการลดอุณหภูมิยาวนานมากขึ้นไดแก การ
สูญเสียความรอนสูบรรยากาศในสภาวะการทํางานจริงตองมีการปองกันการสูญเสียความรอนดวย
การหุมฉนวนใหกับถังนม รวมไปถึงการใหน้ํานมดิบในถังมีการเคลื่อนที่เพื่อใหเกิดการกระจาย
ความเย็นไดทั่วถึง
ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในถังบรรจุและขนถายน้ํานมดิบขนาด 40 ลิตร
อุณหภูมิภายในถัง
ขนาดแกนให
ขนาดแกนให
บรรจุและขนถายน้ํานมดิบ
ความเย็นขนาด 3 นิ้ว
ความเย็นขนาด 4 นิ้ว
0 นาที
35 C
35 C
35 C
35 C
10 นาที
32.4 C
33.2 C
32.7 C
31.5 C
20 นาที
29.7 C
31.6 C
30.2 C
29.7 C
30 นาที
28.5 C
28.9 C
27.4 C
27.3 C
40 นาที
27.9 C
26.7 C
26.9 C
25.1 C
50 นาที
27.3 C
25.3 C
25.7 C
22.4 C
60 นาที
26.5 C
24.5 C
24.5 C
21.8 C
อุณหภูมิลดลง
8.5 C
10.5 C
10.5 C
13.2 C
ตนทุนในการดัดแปลงถังน้ํานมจากการศึกษาพบวา การดัดแปลงถังนมขนาดแกนใหความ
เย็น 3 นิ้ว ใชงบประมาณ 1,300 บาทตอถังและขนาดแกนใหความเย็น 4 นิ้ว ใชงบประมาณ 1,600
บาทตอถัง การใชน้ําแข็งเกล็ดเปนสารใหความเย็นจะมีตนทุนประมาณ 5 บาทตอถังตอวัน ตนทุน
สารใหความเย็นของแผนเจลใหความเย็นประมาณ 8 บาทตอถังตอวัน
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สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาการทําถังบรรจุและขนถายน้ํานมดิบอุณหภูมิต่ําพบวา การดัดแปลงถังน้ํานม
ดิบใหมีแกนทําความเย็น 4 นิ้ว จะมีประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิของน้ํานมไดดีกวาแกนทํา
ความเย็นขนาด 3 นิ้ว คือ การใชน้ําแข็งเกล็ดลดอุณหภูมิลงได 10.5 กับ 8.5 องศาเซลเซียส
ตามลํ า ดับ และการใชแผ นเจลใหความเย็นลดอุ ณหภูมิ ล งได 13.2 กั บ 10.5 องศาเซลเซี ย ส
ตามลําดับ ดานตนทุนการดัดแปลงถังน้ํานมดิบพบวาแกนทําความเย็นขนาด 4 นิ้ว มีตนทุนในการ
ดัดแปลงประมาณ 1,600 บาท และแกนทําความเย็นขนาด 3 นิ้ว มีตนทุนในการดัดแปลงประมาณ
1,300 บาท และตนทุนสารใหความเย็นที่เปนน้ําแข็งเกล็ดประมาณ 5 บาทตอถังตอวัน ตนทุนสาร
ใหความเย็นของแผนเจลใหความเย็นประมาณ 8 บาทตอถังตอวัน
จากการศึกษาในครั้งนี้อุณหภูมิของน้ํานมดิบมีแนวโนมลดลงแตยังลงไมถึงจุดที่ควบคุม
การเจริญเติบโตของจุลินทรียไดคือที่ 4 องศาเซลเซียสทั้งนี้เพราะถังบรรจุและขนถายน้ํานมดิบใน
ประเทศไทยมีลักษณะเปนถังอลูมีเนียมและสแตนเลสที่ไมมีฉนวนหอหุมภายนอกทําใหไมสามารถ
ลดอุณหภูมิใหไดตามการเก็บรักษาน้ํานมดิบ
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แกรนด คอนแวนชั่น. กรุงเทพมหานคร.

12

ภาคผนวก

13

ภาพผนวกที่ 1 ลักษณะของแกนใหความเย็นขนาด 3 และ 4 นิ้ว

ภาพผนวกที่ 2 ลักษณะของแกนใหความเย็นและถังนมที่ดัดแปลงเสร็จแลว

14

ภาพผนวกที่ 3 ลักษณะของตัวล็อกของแกนใหความเย็นและฝาถังนมที่ดัดแปลงแลว

ภาพผนวกที่ 4 ชุดถังนมอุณหภูมิต่ํา

