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บทคัดยอ 
งานวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหระบบกักเก็บพลังงานในรูปนํ้าแข็งแบบผลิตน้ําแข็งบนขดทอ

ทองแดง แบบผลิตน้ําแข็งบนขดทอพลาสติก ละลายน้ําแข็งที่ภายในทอ  ระบบกักเก็บพลังงานในรูปนํ้าแข็ง

นี้ประกอบดวย ระบบทําความเย็นแบบอัดไอขนาด 3 TR  ขดทอทองแดงขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 มม. 

ความหนา 0.5 มม.  จํานวน 15 ขด ความยาว 7.5  เมตร ติดตั้งภายในถังกักเก็บขนาดเสนผานศูนยกลาง 

0.78 เมตร สูง 1 เมตร และมีการหุมฉนวนกันความรอนอยางดีหนา 1 นิ้ว  ขดทอพลาสติกขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 10 มม. ความหนา 0.5 มม.  จํานวน 19 ขด ความยาว 10.5  เมตร ติดตั้งภายในถังกักเก็บขนาด

เสนผานศูนยกลาง 0.78 เมตร สูง 1 เมตร และมีการหุมฉนวนกันความรอนอยางดีหนา 1 นิ้ว  กระบวนการ

ละลายน้ําแข็งโดยใช สารไกลคอล-น้ําไหลเวียนภายในขดทอละลายน้ําแข็งบนขดทอเพื่อนําน้ําเย็นมาใช

งาน และสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อทํานายอุณหภูมิภายในถังกักเก็บความเย็น มวลของน้ําแข็ง  
สัดสวนของน้ําแข็ง  อุณหภูมิน้ําแข็งเริ่มตนภายในถังกักเก็บ-0.5๐C  
 
คําสําคัญ : ระบบกักเก็บพลังงานในรูปน้ําแข็ง  การละลายน้ําแข็ง  น้ําแข็งบนขดทอ 

 

ABSTRACT 

 In this study, an internal melt ice-on-coil thermal storage is investigated with a 

plastic and copper coil.  A 3 TR vapor-compression refrigeration is used.  Both coils 

are installed in the well insulated cylindrical storage tank, 0.78 m in diameter and 1 m 

in height.  The copper coil is 10 mm in diameter, 0.5 mm in thickness and 7.5 m in 

length, resulting in 15 coils.  Similarly, the plastic coil is 10 mm in diameter, 0.5 mm 

in thickness and 10.5 m in length, resulting in 19 coils.  Glycol-water mixture is uses 

as working fluid.  It circulates through the storage tank and melts the ice on coils, 

providing the cold water in the system.  Numerical simulations are also performed to 
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predict the temperature in the storage tank, mass and the proportion of ice.  The initial 

temperature of ice in the storage tank is -0.5 ๐C. 
 
Keywords : Thermal Energy Storage System, ice-on-coil 
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คํานํา 
         ปจจุบันคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเปนอยางมาก  อันสืบเนื่องมาจาก

ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรนั้นเอง  ทําใหคนเราสามารถที่จะจําลองสถานการณหรือเหตุการณที่

อาจจะเกิดขึ้นหรือ สภาวะความเปนไปตางๆ  แสดงออกมาใหเห็นไดบนหนาจอคอมพิวเตอร  ในทาง

วิชาการไดนําคอมพิวเตอรมาใชในการออกแบบ  ประมวลผลทําการคํานวณที่สลับสับซอน  หรือทําการ

คํานวณที่ซ้ํากันมากมาย  โดยสรางเปนแบบจําลองทางคณิตศาสตรขึ้นมา  การศึกษาหรือการวิเคราะห

ทางดานใดดานหนึ่งจึงมักจะสรางเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร  เพื่อทําการศึกษาและวิเคราะหในเชิง

ทฤษฎีจากคอมพิวเตอรเสียกอน  กอนที่จะนําไปสรางตนแบบเพื่อทําการทดลองตอไปอีกครั้งหนึ่ง[1] 

ในขณะที่ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตที่สูงมาก  ไดมีการพัฒนา

ระบบกักเก็บความเย็นแบบน้ําแข็งสําหรับใชกับระบบปรับอากาศ  เพื่อหลีกเลี่ยงการใชไฟฟาในชวงที่มี

การใชไฟฟาสูงสุด(Peak Load)    ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ไดคิดราคา

พลังงานไฟฟาในราคาสูง  โดยทําการผลิตน้ําแข็งเก็บไวในชวงที่ราคาของพลังงานต่ํา  และนําเอา

พลังงานในรูปของความรอนแฝงของน้ําแข็งมาใชงานแทนระบบปรับอากาศในชวงที่มีการใชไฟฟาสูงสุด

ซึ่งการที่สรางระบบจริงๆนั้นยุงยากและตองทําการวิเคราะหอยาวงละเอียดถี่ถวน  จึงเห็นความยุงยากที่

จะสรางระบบจึงไดมีการศึกษาและสรางโปรแกรมเพื่อจําลองระบบระบบกักเก็บความเย็นแบบน้ําแข็ง

ขึ้นมา  เพื่อสะดวกในการวิเคราะหระบบกอนที่จะทําการสรางและที่สําคัญก็เพื่อจะไดเปนจุดเริ่มตนของ

การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาเกี่ยวกับระบบกักเก็บความเย็นในรูปของน้ําแข็งตอไปในอนาคต  จากที่ได

กลาวมาแลวทั้งหมดลวนแตเปนเรื่องที่สําคัญและนาสนใจเพื่อที่จะพัฒนาขีดจํากัดการออกแบบการทํา

ระบบกักเก็บความเย็นในรูปของน้ําแข็งใหไดผลตามที่ตองการและสิ้นเปลืองคาใชจายนอยที่สุด[2]   

 

ทฤษฎสีําหรบังานวจิัย 
 

ทฤษฎีการวิเคราะหระบบกักเก็บความเย็นในรูปน้ําแข็งแบบขดทอ 
จากสมการในหาคาการดึงความรอนของน้ําและน้ําแข็งภายในถังไดแก 

, ,       s water ice sen ice laQ Q Q Q= + +                                                                                 (1) 

SQ  =  คาการแลกเปลีย่นความรอนในการประจุความเย็นของถงักักเกบ็( kJ ) 

waterQ  =  คาความรอนของน้ําภายในถังกักเก็บ ( kJ ) 

seniceQ ,  =  คาความรอนสมัผัสของน้ําแข็ง ( kJ ) 

laiceQ ,  =  คาความรอนแฝงของน้ําแข็งที่เกิดขึ้นในชวงเวลา  ( kJ ) 
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สมการหาคาความรอนของน้ําภายในถังกักเก็บพลังงานน้ําแข็งหาไดจากสมการ 

( ), ,   -water water water w l w fQ m Cp T T= × ×                                                                    (2)   

waterQ  =  คาความรอนของน้ําภายในถังกักเก็บ ( kJ ) 

waterm  =  มวลของน้ําภายในถัง )(kg   

waterCp  =  คาความจุความรอนจําเพาะที่ความดันคงที่ของน้ํา ( CkgkJ o. ) 

fwT ,  =  อุณหภูมิของน้าํภายในถังที่ทําการวัดครั้งที่ผานมา ( Co ) 

lwT ,  =  อุณหภูมิของน้าํภายในถังขณะชวงเวลาที่ทําการวัด ( Co ) 

 

สมการหาคาความรอนสัมผัสของน้ําแข็งถังกักเก็บพลังงานน้ําแข็งหาไดจากสมการ 

( ), ,  0 -ice sen ice f ice iceQ m Cp T= × ×                                                                              (3) 

seniceQ ,  =  คาความรอนสมัผัสของน้ําแข็ง ( kJ )  

ficem ,  =  มวลของน้ําแขง็ที่ทําการวัดครั้งที่ผานมา )(kg  

iceCp  =  คาความจุความรอนจําเพาะที่ความดันคงที่ของน้ําแข็ง ( CkgkJ o. ) 

iceT  =  อุณหภูมิของน้าํแข็งขณะชวงเวลาที่ทําการวัด ( Co ) 

 

สมการหาคาความรอนแฝงของน้ําแข็งถังกักเก็บพลังงานน้ําแข็งหาไดจากสมการ 

, ,   ice la ice l iceQ m L= ×                                                                                                        (4)  

laiceQ ,  =  คาความรอนแฝงของน้ําแข็งที่เกิดขึ้นในชวงเวลา  ( kJ ) 

licem ,  =  มวลของน้ําแขง็ที่เกิดขึ้น )(kg  

iceL  =  คาความจุความรอนแฝงของน้ําแข็ง 334 ( kgkJ / ) 

 
อุปกรณการวิจัย 

งานวิจัยนี้ไดทําการเก็บขอมูลทุกๆ 30 นาที อัตราการไหลของไกลคอล-น้ํา 20L/m อุณหภูมิของ

น้ําแข็งเริ่มตน -0.5 องศา ระบบทําความเย็นแบบอัดไอขนาด 3 TR  ขดทอทองแดงขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 10 มม. ความหนา 0.5 มม.  จํานวน 15 ขด ความยาว 7.5  เมตร ติดตั้งภายในถังกักเก็บขนาด

เสนผานศูนยกลาง 0.78 เมตร สูง 1 เมตร และมีการหุมฉนวนกันความรอนอยางดีหนา 1 นิ้ว และขดทอ

พลาสติกขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 มม. ความหนา 0.5 มม.  จํานวน 19 ขด ความยาว 10.5  เมตร ติดตั้ง

ภายในถังกักเก็บขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.78 เมตร สูง 1 เมตร เก็บอุณหภูมิของน้ําแข็งภายในถังจํานวน 

3 จุด วัดบนถัง วัดกลางถัง และลางถัง วัดอุณหภูมิกอนเขาถังกักเก็บน้ําแข็ง วัดอุณหภูมิหลังออกถังกัก

เก็บน้ําแข็ง วัดอุณหภูมิกอนเขาหอง (Room Test) วัดอุณหภูมิหลังออกเขาหอง (Room Test)   แลวนํา

ผลการทดลองมาวิเคราะหหาคา มวลของน้ําแข็ง อุณหภูมิน้ําแข็ง สัดสวนของน้ําแข็ง แลวนํามาคํานวณ
เปรียบเทียบกับแบบจําลองทางคณิตศาสตร  
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รูปที่ 1  วงจรรวมระบบปรบัอากาศโดยใชระบบกักเก็บความเย็นในรูปนํ้าแข็งแบบขดทอ 

 

ผลการวิจัย 
 

การเปลี่ยนแปลงของมวลน้ําแข็งขณะประจุน้ําแข็งภายในถัง 
 

 

 

 

                                                                                         
รูปที่ 2.มวลของน้ําแข็งที่ 0 kg                  รูปที่ 3. มวลของน้ําแข็งที่ 222 kg             รูปที่ 4. มวลของน้ําแข็งที่ 287.6 kg   
 

การเปลี่ยนแปลงของมวลน้ําแข็งขณะละลายน้ําแข็งภายในถัง 
  

      

 

 

 
รูปที่ 5.มวลของน้ําแข็งที่ 231 kg            รูปที่ 6. มวลของน้ําแข็งที่ 65 kg            รูปที่ 7. มวลของน้ําแข็งที่ 0 kg     
     

จากรูปที่ 2,3,4, เปนการประจุน้ําแข็ง จากรูปจะเห็นไดวามวลของน้ําแข็งไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

เวลา มวลของน้ําแข็งเริ่มจาก 0kg เมื่อเวลาผานไปน้ําแข็งเต็มถังที่ 287.6kg จากรูปที่ 5,6,7 เปนการ

ละลายน้ําแข็ง การละลายน้ําแข็งนั้นเริ่มจากที่น้ําแข็งมีมวล 287.6kg แลวก็เร่ิมละลายน้ําแข็งที่อัตราการ

ไหลไกลคอล-น้ํา ที่ 20L/m จากการละลายน้ําแข็งจะพบวาใชเวลา 10.5 ชั่วโมงน้ําแข็งจึงหมดถัง 
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การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ มวลน้ําแข็ง ปริมาณน้ําแข็ง ขณะประจุน้ําแข็ง 

 

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ มวลน้ําแข็ง ปริมาณน้ําแข็ง ขณะละลายน้ําแข็ง 

 
การทบสอบอณุหภูมิของน้าํแข็งขณะละลายน้ําแข็ง 
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รูปที่ 8. แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ําแข็งเทียบกับเวลาขณะละลายน้ําแข็งของระบบกักเก็บ 

 น้ําแข็งบนขดทอทองแดง 
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รูปที่ 9. แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ําแข็งเทียบกับเวลาขณะละลายน้ําแข็งของระบบกักเก็บ 

 น้ําแข็งบนขดทอพลาสติก 

                เวลา (hour) อุณหภูมิ (๐C) รัศมีน้ําแข็ง (m.) ปริมาณน้ําแข็ง (kg) 

0 20 0 0 

5 0.5 0.011 75 

10 -2 .025 287.5 

เวลา (hour) อุณหภูมิ (๐C) รัศมีน้ําแข็ง (m.) ปริมาณน้ําแข็ง (kg) 

0 -2 .025 287.5 

5 1 0.015 123 

10.5 20 0 0 
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จากรูปที่ 8, 9 แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ําแขงเทียบกับเวลาของระบบกักเก็บน้ําแข็ง

บนขดทอทองแดง และบนขดทอพลาสติก จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน การเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิของน้ําแข็งของ (Experiment) จะมีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิของน้ําแข็งไวกวาอุณหภูมิของ 

(Model) เพราะวาเกิดจากในระบบของ (Experiment) น้ําแข็งมีรูพรุนทําใหน้ําแข็งละลายไวกวา (Model) 

 

การทดสอบการเปลี่ยนแปลงของมวลน้ําแข็งขณะละลายน้ําแข็ง 
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รูปที่ 10. แสดงการเปลี่ยนแปลงมวลของน้ําแข็งเทียบกับเวลาขณะละลายน้ําแข็งของระบบกักเก็บ 

 น้ําแข็งบนขดทอทองแดง 
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รูปที่ 11. แสดงการเปลี่ยนแปลงมวลของน้ําแข็งเทียบกับเวลาขณะละลายน้ําแข็งของระบบกักเก็บ 

 น้ําแข็งบนขดทอพลาสติก 

 

จากรูปที่ 10,11 แสดงการเปลี่ยนแปลงมวลของน้ําแข็งเทียบกับเวลาขณะละลายน้ําแข็งของ

ระบบเก็บน้ําแข็งบนขดทอทองแดง และขดทอพลาสติก การเปลี่ยนแปลงของมวลของระบบเก็บน้ําแข็ง

บนขดทอทองแดง และขดทอพลาสติก จากรูปจะเห็นไดวามวลของ Experiment จะมีคาต่ํากวามวลของ 

Model เพราะวาเกิดชองวางในมวลของน้ําแข็งจึงทําไหน้ําแข็งละลายไดเร็วกวา (Model) 
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การทดสอบการเปลี่ยนแปลงของสัดสวนของน้ําแข็งขณะละลายน้ําแข็ง 
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รูปที่ 12. แสดงการเปลี่ยนแปลงของสัดสวนของน้ําแข็งเทียบกับเวลาขณะละลายน้ําแข็งของระบบ 

 กักเก็บน้ําแข็งบนขดทอทองแดง 
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รูปที่ 13. แสดงการเปลี่ยนแปลงของสัดสวนของน้ําแข็งเทียบกับเวลาขณะละลายน้ําแข็งของระบบ 

 กักเก็บน้ําแข็งบนขดทอพลาสติก 
 

จากรูปที่ 12,13 แสดงการเปลี่ยนแปลงของสัดสวนของน้ําแข็งเทียบกับเวลาขณะละลายน้ําแข็ง 

สัดสวนของน้ําแข็งของระบบกักเก็บน้ําแข็งบนขดทอทองแดง และสัดสวนของน้ําแข็งของระบบกักเก็บ

น้ําแข็งบนขดทอพลาสติกจะไปในแนวทางเดียวกันจากรูปจะเห็นสัดสวนน้ําแข็งของ Experiment มีคา

นอยกวาเกิดจากที่น้ําแข็งละลายไวกวา Model เพราะวาเกิดชองวางในมวลของน้ําแข็งจึงทําไหน้ําแข็ง

ละลายไดเร็วกวา (Model) 

 

สรุปผลการวจิัย 
จากการทดลองของระบบกักเก็บนํ้าแข็งบนขดทอทองแดง บนขดทอพลาสติก ที่อัตราการไหล

ไกลคอลน้ํา 20L/m ที่หอง (Room Test) มีโหลดที่ 2.8 kW  เก็บอุณหภูมิของน้ําแข็งภายในถังจํานวน  

3 จุด  อุณหภูมิเขาถังกักเก็บน้ําแข็ง อุณหภูมิออกถังกักเก็บน้ําแข็ง อุณหภูมิกอนเขาหอง (Room Test) 

อุณหภูมิออกเขาหอง (Room Test) มีผลการทดลองแตกตางจาก Model คืออุณหภูมิของน้ําแข็งของ

ระบบกักเก็บน้ําแข็งบนขดทอทองแดงจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพิ่มขึ้นของ Experiment เร็วกวา 

Model  จะมีผลทําใหมวลของน้ําแข็งมีการเปล่ียนแปลง เร็วกวา Model และสัดสวนของน้ําแข็งจะมีการ



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 731 

เปล่ียนแปลงของ Experiment เร็วกวา Model เพราะในทางปฏิบัติมวลของน้ําแข็งมีรูพรุนจึงทําใหน้ําแข็ง

ละลายไวกวา Model  และการทดลองของระบบกักเก็บน้ําแข็งบนขดทอพลาสติกมีการเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมิของ Experiment มีการเปลี่ยนแปลงที่ไวกวาอุณหภูมิของ Model จึงทําไหมวลของน้ําแข็งมีการ

เปล่ียนแปลงของ Experiment ที่ไวกวามวลของ Model และการเปลี่ยนแปลงของสัดสวนของน้ําแข็ง 

Experiment มีการเปลี่ยนแปลงที่ไวกวา Model เพราะในการทดลองน้ําแข็งที่เกิดขึ้นมีรูพรุนจึงทําไห

น้ําแข็งละลายไวกวา Experiment จากการเปรียบเทียบจะเห็นไดวา Model ดีกวา Experiment เพราะวา

ในการทดลองจริงน้ําแข็งมีรูพรุนจึงละลายไวกวา Experiment 

 

ขอเสนอแนะ  
ควรเลือกถังที่มีขนาดที่พอเหมาะกับประสิทธิภาพของระบบการทําความเย็นก็เพราะวาจะทําให

สามารถไดปริมาณน้ําแข็งที่เหมาะสมกับเวลาที่ใชในการทําความเย็นและยังสามารถชวยประหยัดอัตรา

การใชไฟฟาไดอีกดวย ควรจะออกแบบใหการเกิดน้ําแข็งพรอมกันทั้งถัง 
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