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4. นายพงษ์ศักดิ์ ทานา

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.กัลยา หอมดี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอแม่แจ่ม

ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
บทคัดย่อ
ชื่อโครงงาน
การรักษาความเย็นของน้าแข็ง
ชื่อผู้จัดทาโครงงาน 1. นายนพรัตน์ ยารังกา
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การศึกษา เรื่อง การรักษาความเย็นของน้าแข็ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอัตราส่วน
ของเกลือที่มผี ลต่อการรักษาความเย็นของน้าแข็ง และเปรียบเทียบระหว่างขีเลื่อยกับแกลบ ที่มผี ลต่อ
การรักษาความเย็นของน้าแข็งกับเกลือ โดยมีวิธีการ ดังนี การทดลองที่ 1 น้าน้าแข็งผสมกับเกลือด้วย
อัตราส่วน น้าแข็ง 200 กรัม : เกลือ 10 , 20 และ 30 กรัม เปรียบเทียบน้าแข็งธรรมดาที่ไม่ได้ผสมกับ
เกลือ แล้ววัดอุณหภูมิทุก 15 นาที จนครบ 1.30 ชั่วโมง การทดลองที่ 2 น้าอัตราส่วนผสมจากผลการ
ทดลองที่ 1 สามารถรักษาอุณหภูมิได้ดที ี่สุด มาผสมกับวัสดุแกลบ เปรียบเทียบกับการผสมกับขีเลื่อย
ในอัตราส่วน 1 : 1 ผลการศึกษาพบว่าส่วนผสมระหว่างน้าแข็ง 200 กรัม กับ เกลือ 20 กรัม สามารถ
รักษาอุณหภูมิความเย็นได้ดีที่สุดเมื่อใช้เวลาเท่าเดียวกัน และขีเลื่อยสามารถรักษาอุณหภูมคิ วามเย็น
ของน้าแข็งได้ดกี ว่าแกลบ เมื่อใช้เวลาเท่ากัน

กิตติกรรมประกาศ
โครงงาน เรื่อง การรักษาความเย็นของน้าแข็ง ที่ส้าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีเพราะได้รับการ
ช่วยเหลือจากคุณครูกัลยา หอมดี ที่ให้ค้าปรึกษาและให้ค้าแนะน้าตลอดเวลาของการด้าเนินงาน
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนอุปกรณ์การทดลอง จนท้าให้โครงงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก้าหนดไว้
คณะผู้จัดท้าขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
โครงงาน เรื่อง การรักษาความเย็นของน้าแข็ง เรื่องนี จะเกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป
คณะผู้จัดท้า
มิถุนายน 2555
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
จากสภาพการท้างานของ กศน.อ้าเภอแม่แจ่ม เป็นถิ่นทุรกันดาร มีสภาพภูเขา
สลับซับซ้อน ยากแก่การเดินทางเข้าไปในพืนที่การปฏิบัติงาน และกระแสไฟฟ้ายังเข้าไม่ทั่วถึง จึงขาด
แคลนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าส้าหรับท้าความเย็นในการเก็บรักษาอาหารสด ประเภทเนือสัตว์ ผักสด
ต่างๆ และอื่นๆ ในการประกอบอาหารกลางวัน ส้าหรับเด็กนักเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในจุดต่าง ส่งผลให้นักเรียนได้รับอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยตรงแก่เด็กในถิ่นทุรกันดาร
ปัจจุบัน กศน.อ้าเภอแม่แจ่ม มีศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ที่อยู่ใน
ถิ่นทุรกันดาร จ้านวน 36 แห่ง ที่ตอ้ งการอาหารสดจ้าพวกเนือสัตว์ ผักสด และเครื่องปรุงรสต่างๆ ใน
การประกอบอาหารกลางวัน ทุกวันนีต้องใช้น้าแข็งในการรักษาอาหารให้สดโดยการใช้น้าแข็งที่ซือมา
พร้อมกับอาหาร แต่ต้องเดินทางไกล ท้าให้น้าแข็งละลายเร็วมาก ดังนัน จึงสนใจที่จะศึกษาโครงงาน
เรื่องการรักษาความเย็นของน้าแข็ง เพื่อให้ทราบส่วนผสมที่ท้าให้น้าแข็งสามารถเก็บรักษาความเย็นให้
ได้นาน เพื่อยืดอายุในการเก็บรักษาวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
1.2 วัตถุประสงค์ ในการศึกษาครังนี ผูจ้ ัดท้าได้ก้าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี
1.2.1. เพื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนของเกลือที่มีผลต่อการรักษาความเย็นของน้าแข็ง
1.2.2. เพื่อเปรียบเทียบระหว่างขีเลื่อยกับแกลบ ที่มผี ลต่อการรักษาความเย็นของน้าแข็งกับ
เกลือ
1.3 สมมติฐาน
1. เกลือที่มอี ัตราส่วนต่างกันมีผลต่อการรักษาความเย็นของน้าแข็งแตกต่างกัน
2. แกลบและขีเลื่อยมีผลต่อการรักษาความเย็นของน้าแข็งแตกต่างกัน
1.4 ตัวแปรที่ศึกษา
1.4.1 การทดลองที่ 1.
ตัวแปรต้น

อัตราส่วน น้าแข็ง : เกลือ ได้แก่ 1 : 1 , 1 : 2 และ 1 : 3

ตัวแปรตาม
ตัวแปรควบคุม

1.4.2 การทดลองที่ 2.
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ตัวแปรควบคุม

ระดับอุณหภูมิ
1. ภาชนะ
2. ระยะเวลา
3. ชนิดของเกลือ
4. ชนิดและปริมาณของน้าแข็ง
5. ชนิดของเทอร์โมมิเตอร์
6. สถานที่
1. ขีเลื่อย
2. แกลบ
ระดับอุณหภูมิ
1. ภาชนะ
2. ระยะเวลา
3. ชนิดและปริมาณของเกลือ
4. ชนิดและปริมาณของน้าแข็ง
5. ชนิดของเทอร์โมมิเตอร์
6. สถานที่

1.5 ขอบเขตการศึกษา ในการศึกษาครังนี มีขอบเขตของการศึกษาดังนี
1.5.1 น้าแข็งที่น้ามาศึกษาเป็นน้าแข็งโม่
1.5.2 เกลือที่น้ามาศึกษาเป็นเกลือชนิดป่น
1.5.3 ขีเลื่อย ที่น้ามาศึกษาเป็นขีเลื่อยที่ได้จากการเลื่อยไม้เนือแข็ง
1.5.4 แกลบ ที่น้ามาศึกษาเป็นแกลบที่ได้มาจากโรงสีข้าว
1.5.5 ระยะเวลา วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2555
1.5.6 สถานที่ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จ.ล้าปาง
1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
1.6.1 น้าผลที่ได้จากการทดลองมาใช้ในการเก็บรักษาวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้คงอยู่
1.6.2 เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการ
1.6.3 ลดค่าใช้จ่ายในด้านการขนส่งวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

1.7 นิยามปฏิบัติการ
1.7.1 แกลบ หมายถึง เปลือกของข้าวสาร เป็นส่วนที่เหลือใช้จากการผลิตข้าวสาร เมล็ดมี
ลักษณะเป็นรูปทรงรี เม็ดยาวสีเหลืองอมน้าตาล
1.7.2 ขี้เลื่อย หมายถึง ขีเลื่อยแห้ง เป็นขีเลื่อยที่ได้จากการเลื่อยไม้แปรรูปต่างๆ ที่ก้าลัง
น้าไปใช้ใน การก่อสร้าง หรือเศษขีเลื่อยที่ได้จากการแกะสลัก และท้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆ
1.7.3 เกลือ หมายถึง แร่ธาตุทางโภชนาการชนิดหนึ่ง โดยหลักแล้วคือโซเดียมคลอไรด์
1.7.4 น้าแข็งโม่ หมายถึง น้าที่น้ามาผ่านกรรมวิธีท้าให้เยือกแข็งแล้วน้ามาโม่

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาโครงงานเรื่อง
การรักษาความเย็นของน้าแข็ง คณะผู้ศึกษาได้ค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและจากเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยน้าเสนอตามล้าดับ
ดังนี
2.1 “เวลา เอาเกลือละลายน้า ถ้าจะให้เกลือละลายเร็วเราจะต้อง ใช้น้าร้อน เกลือจะละลาย
เร็ว เหตุใดจึงเป็นเช่นนัน ทังนีก็เพราะเกลือต้องการความร้อน ส้าหรับช่วยในการละลายตัว ให้หมด
โดยเร็วนั่นเอง ดัง นัน เมื่อเอาน้าแข็งใส่ลงไปในเกลือ เกลือที่ตอ้ งการละลายตัว ไม่สามารถจะหาความ
ร้อนที่ไหนมาช่วยละลายได้ จึงดึงความร้อนจากน้าแข็ง ซึ่งปนลงไปนั่นเอง น้าแข็งซึ่งเย็นอยู่แล้วจึงยิ่ง
เย็นลงไปอีก และเย็นลงเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลเช่นนีตัวไอศกรีมซึ่งอยู่ในถังและมีสภาพเป็นของเหลวจึงถูก
ดึง ความร้อนออกไป เพือ่ ไปช่วยเกลือและน้าแข็งนอกถัง ของเหลวในถังจึงเย็นลงตามล้าดับจนกระทั่ง
จับตัวกันแข็งขึน” (เกลือกับน้าแข็ง,2555: เว็บไซด์)
2.2 “น้าแข็งละลายเพราะมีการถ่ายเทความร้อน ถ้าวางน้าแข็งไว้เฉยๆ ก็จะเกิดการถ่ายเท
ความร้อนกับอากาศรอบๆ ซึ่งอากาศเป็นตัวถ่ายเทความร้อนได้ดี .. ทีนีถ้าเอาพัดลมเป่า ก็จะยิ่งละลาย
เร็ว เพราะอากาศเย็นจะถูกเป่าออกไป อากาศอุน่ จะอยู่รอบน้าแข็งตลอดเวลาถ้าเอาแกลบหรือขีเลื่อย
อากาศก็จะเข้าถึงน้าแข็งได้น้อย และอากาศเย็นจะอยู่รอบๆ น้าแข็ง การถ่ายเทความร้อนก็จะช้าลง ท้า
ให้ละลายช้าครับ” (แกลบ/ขีเลื่อยกับการถ่ายเทความร้อน,2555: เว็บไซด์)

บทที่ 3
วิธีดาเนินการ
3.1 วัสดุ อุปกรณ์
1. บิกเกอร์ ขนาด 200 มล.
2. เทอร์โมมิเตอร์
3. นาฬิกาจับเวลา
4. น้าแข็งโม่
5. แกลบ
6. ขีเลื่อย
7. เกลือป่น
8. ถังน้า ขนาดบรรจุ 10 ลิตร

จ้านวน 4 ใบ
จ้านวน 4 แท่ง
จ้านวน 1 ตัว
จ้านวน 3 กิโลกรัม
จ้านวน 500 กรัม
จ้านวน 500 กรัม
จ้านวน 1 กิโลกรัม
จ้านวน 2 ใบ

3.2 วิธีการดาเนินการ การศึกษาเรื่อง การรักษาความเย็นของน้าแข็ง ได้ด้าเนินการทดลอง ดังนี
3.2.1 การทดลองที่ 1
1. เตรียมอุปกรณ์ ดังนี
1. บิกเกอร์ ขนาด 200 มล.
จ้านวน 4 ใบ
2. เทอร์โมมิเตอร์
จ้านวน 4 แท่ง
3. นาฬิกาจับเวลา
จ้านวน 1 ตัว
4. น้าแข็งโม่
จ้านวน 800 กรัม
5. เกลือป่น
จ้านวน 60 กรัม
2. แบ่งน้าแข็งออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน ส่วนละ 200 กรัม
3. น้าน้าแข็งส่วนที่ 1 ใส่ลงไปในบิกเกอร์ที่ 1 แล้ววัดอุณหภูมิทุก 15 นาที จนครบ 1.30
ชั่วโมง
4. น้าน้าแข็งส่วนที่ 2 ผสมกับเกลือจ้านวน 10 กรัม ใส่ลงไปในบิกเกอร์ที่ 2 แล้ววัด
อุณหภูมิทุก 15 นาที จนครบ 1.30 ชั่วโมง
5. น้าน้าแข็งส่วนที่ 3 ผสมกับเกลือจ้านวน 20 กรัม ใส่ลงไปในบิกเกอร์ที่ 3 แล้ววัด
อุณหภูมิทุก 15 นาที จนครบ 1.30 ชั่วโมง
6. น้าน้าแข็งส่วนที่ 4 ผสมกับเกลือจ้านวน 30 กรัม ใส่ลงไปในบิกเกอร์ที่ 4 แล้ววัด
อุณหภูมิทุก 15 นาที จนครบ 1.30 ชั่วโมง

7. บันทึกผลการทดลอง
8. สรุปและรายงานผลการทดลอง
3.2.2 การทดลองที่ 2
1. เตรียมอุปกรณ์ ดังนี
1. ถังน้า ขนาด 10 ลิตร
จ้านวน 2 ใบ
2. เทอร์โมมิเตอร์
จ้านวน 2 แท่ง
3. นาฬิกาจับเวลา
จ้านวน 1 ตัว
4. น้าแข็งโม่
จ้านวน 400 กรัม
5. เกลือป่น
จ้านวน 60 กรัม
6. แกลบ
จ้านวน 200 กรัม
7. ขีเลื่อย
จ้านวน 200 กรัม
2. แบ่งน้าแข็งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 200 กรัม แล้วใส่ลงในถังน้าที่ 1 และ 2
3. จากผลการทดลองที่ 1 ดูว่าปริมาณเกลือที่ท้าให้น้าแข็งรักษาอุณหภูมิได้ดที ี่สุด แล้ว
ชั่งเกลือปริมาณดังกล่าว ผสมกับน้าแข็งในถังที่ 1 และ 2 และคลุกให้เข้ากัน
4. ชั่งแกลบ 200 กรัม น้าไปคลุกกับน้าแข็งในถังที่ 1 แล้ววัดอุณหภูมิทุก 15 นาที จน
ครบ 1.30 ชั่วโมง
5. ชั่งขีเลื่อย 200 กรัม น้าไปคลุกกับน้าแข็งในถังที่ 2 แล้ววัดอุณหภูมทิ ุก 15 นาที จน
ครบ 1.30 ชั่วโมง
6. บันทึกผลการทดลอง
7. สรุปและรายงานผลการทดลอง

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษา เรื่องปริมาณของเกลือในอัตราส่วนต่างๆ ที่มผี ลต่อการรักษาอุณหภูมิ ซึ่งได้
ด้าเนินการโดย ผสมน้าแข็งโม่กับเกลือในอัตราส่วนต่างๆ ได้ผลการศึกษาดังนี
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้าแข็งผสมเกลือในอัตราส่วนต่างกัน เวลาต่างๆ
อุณหภูมิ (C°)
เวลา
หมายเหตุ
(นาที) บิกเกอร์ 1 บิกเกอร์ 2 บิกเกอร์ 3 บิกเกอร์ 4
ต่้ากว่า 0
ต่้ากว่า 0
ต่้ากว่า 0
อุณหภูมหิ ้อง
0
0
เท่ากับ 27
ต่้ากว่า 0
ต่้ากว่า 0
ต่้ากว่า 0
15
1
องศา
ต่้ากว่า 0
ต่้ากว่า 0
30
2
0
เซลเซียส
45
8
3
2
3
60
17
11
9
12
75
21
16
15
17
90
21
21
19
21
จากตารางที่ 1 ผลการศึกษา พบว่า บิกเกอร์ 3 ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างน้าแข็ง 200 กรัม กับ
เกลือ 20 กรัม สามารถรักษาอุณหภูมิความเย็นได้ดีที่สุดเมื่อใช้เวลาเท่าเดียวกัน

จากการศึกษา เรื่องผลของวัสดุแกลบ และขีเลื่อยที่มีผลต่อการรักษาอุณหภูมขิ องส่วนผสม
ระหว่างน้าแข็งกับเกลือ ซึ่งได้ด้าเนินการโดยน้าส่วนผสมในอัตราส่วน ของผลการทดลองที่ 1 ที่สามารถ
รักษาอุณหภูมิความเย็นได้ดีที่สุดมาผสมกับแกลบ และเปรียบเทียบกับการผสมกับขีเลื่อย ในอัตราส่วน
1 : 1 ได้ผลการศึกษาดังนี
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ของแกลบและขีเลื่อย เมื่อน้ามาผสมกับน้าแข็ง
และเกลือ
อุณหภูมิ (C°)
เวลา
หมายเหตุ
น้าแข็ง+เกลือ+
น้าแข็ง+เกลือ+
(นาที)
แกลบ
ขี้เลื่อย
อุณหภูมหิ ้อง
0
8
7
เท่ากับ 27
15
5
4
องศาเซลเซียส
30
1
1
45
5
4
60
18
7
75
18
11
90
19
14
จากตารางที่ 2 ผลการศึกษา พบว่าขีเลื่อยสามารถรักษาอุณหภูมิความเย็นของน้าแข็งได้ดีกว่าแกลบ
เมื่อใช้เวลาเท่ากัน

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่องการรักษาความเย็นของน้าแข็ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ทดลอง
เรื่องปริมาณของเกลือที่มีผลต่อการรักษาความเย็นของน้าแข็ง ผลการทดลองปรากฏว่า ในน้าแข็ง
จ้านวน 200 กรัมนัน ปริมาณเกลือที่เหมาะสมคือ 20 กรัม จะท้าให้น้าแข็งรักษาอุณหภูมิความเย็นได้
นานที่สุด ตอนที่ 2 ทดลองเรื่องการน้าส่วนประสมอื่นผสมลงไปในผลการทดลองที่ 1 แล้วท้าให้น้าแข็ง
รักษาอุณหภูมิได้นานที่สุด โดยใช้ ขีเลื่อยกับแกลบ ผลการทดลองปรากฏว่าขีเลื่อยรักษาความเย็นของ
น้าแข็งได้นานมากกว่าแกลบ
5.2 อภิปรายผล
ในการทดลองของ การทดลอง ที่ 1 เพื่อเป็นการหาอัตราส่วนผสมระหว่างน้าแข็งกับเกลือว่า
ควรผสมเกลือในอัตราส่วนเท่าไร จึงจะท้าให้น้าแข็งสามารถรักษาอุณหภูมคิ วามเย็นได้ดีที่สุด พบว่า
เมื่อน้าเกลือ 20 กรัม ผสมกับน้าแข็ง 200 กรัมจะสามารถรักษาอุณหภูมไิ ด้ดที ี่สุด เมื่อน้ามาค้านวณ
อัตราส่วน คือ น้าแข็ง : เกลือ เท่ากับ 2000 : 1 ส่วน จากนันจึงน้าผลไปทดสอบกับวัสดุอื่นที่ช่วย
ป้องกันน้าแข็งให้ละลายช้าลง ได้แก่ แกลบกับขีเลื่อย พบว่าวัสดุทังสองสามารถรักษาอุณหภูมิความ
เย็นของน้าแข็งได้ดยี าวนานกว่าน้าแข็งเปล่า เพราะว่าแกลบและขีเลื่อยจะช่วยป้องกันไม่ให้น้าแข็งได้
สัมผัสอากาศโดยตรง
แต่ว่าแกลบจะมีช่องว่าให้อากาศเข้าไปสัมผัสน้าแข็งมากกว่าจึงท้าให้น้าแข็ง
ละลายและสูญเสียความอุณหภูมิความเย็นได้มากกว่าขีเลื่อย
5.3 ข้อเสนอแนะ
1. ควรท้าการทดลองโดยเพิ่มความหลากหลายของปริมาณเกลือให้มากขึนเพื่อหาอัตรา
ส่วนผสมระหว่างน้าแข็งกับเกลือที่ดีและเหมาะสมมากที่สุด
2. ควรท้าการทดลองโดยเปลี่ยนชนิดของน้าแข็งเป็นชนิดอื่น เช่น น้าแข็งหลอด น้าแข็งก้อน
เป็นต้น
3. ควรท้าการทดลองโดยเปลี่ยนปริมาณของแกลบและขีเลื่อย เพื่อหาอัตราส่วนผสมที่
เหมาะสมที่สุด
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