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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปได ในการประยุกตระบบกักเก็บความเย็นในรูปน้ําแข็งโดย
อาศัยหลักการถายเทความรอนแบบสัมผัสโดยตรง เพื่อแลกเปลี่ยนความรอนกับสารทํางาน ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย – 4 
ถึง – 8 oC  ที่ไหลเวียนในระบบ  ประกอบดวยระบบทําความเย็นแบบอัดไอ  และระบบกักเก็บความเย็นในรูปน้ําแข็ง
จากงานวิจัยสามารถใชเทคนิคการถายเทความรอนแบบลัมป และการวิเคราะหแบบจําลองทางคณิตศาสตรมีคา
ใกลเคียงกับผลการทดลอง     คํานวณหาอัตราความเย็น  ปริมาณความรอน  สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม
เชิงปริมาตร  และสามารถทํานายอุณหภูมิของระบบ  อุณหภูมิของสารทํางานความรอนที่ออกจากระบบ  สัดสวน
การหลอมตัว   และแข็งตัวของสารกักเกบ็รักษาพลังงาน      
 
คําสําคัญ : การกักเก็บความเย็นในรูปน้ําแข็ง  สมรรถนะทางความรอน  การถายเทความรอนแบบสัมผัสตรง 

 
Abstract 

The aim of this research was to study abut Possibility and application to the Ice thermal energy 
storage, and Method by Direct-contact Heat Exchange.  With heat trans for circulation in process with 
the average temperature of -4oC ,-8oC.  An research expression to evaluate the cooling rate, heat 
transfer rate and volumetric heat transfer coefficient has been carried out.  The temperature of the 
storage medium during the charging and discharging process in nearly uniform and the lumped model 
could be performed. 
 
Keywords : Ice thermal energy  storage, Thermal performance, Direct- contact Heat Exchange, Lumped Technique 
E-mail : winmira@hotmail.com 
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คํานํา 
การวิจัยครั้งนี ้เปนการศึกษาสมรรถนะ และพฤติกรรมถายเทความรอน โดยอาศัยหลักการถายเทความรอน

แบบสัมผัสโดยตรง  ศึกษาพารามิเตอรตาง ๆ และการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับระบบเก็บรักษา
พลังงานความรอนแบบสัมผัสโดยตรง   เทคโนโลยีการเก็บสะสมพลังงานในรูปแบบน้ําแข็งเปนการเก็พลังงานไฟฟา
ในชวงคาไฟฟาที่ถูก  หรือในชวงที่การตองการพลังงานไฟฟาต่ํา (off Peak) และนําพลังงานที่เก็บสะสมไปใชใน
ชวงเวลาคาความตองการพลังงานไฟฟาสูง (on  peak) ดั้งนั้นการอนุรักษและการจัดการพลังงานเปนวิธีการที่จะ
นํามาใช    เพื่อลดความตองการพลังงาน   ซึ่งเปนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  และระบบกักเก็บพลังงาน
ความรอนเปนเทคโนโลยีหนึ่งที่นํามาใช    โดยใหอุปกรณที่มีสมรรถนะสูงทํางานอยางสม่ําเสมอ  และตอเนื่อภายใน
ระยะเวลาหนึ่ง   เพื่อนําความรอนออกมาเพื่อสงถายใหตัวกลางเพื่อจะนําไปใชในเวลาตอไป   ซึ่งพลังงานอาจถูกกัก
เก็บหรือเอาออกทุกวัน  หรือชวงเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได   ระบบกักเก็บพลังงานความรอนจะชวยลดการใชพลังงาน
เชื้อเพลิง  และลดการสูญเสียพลังงานโดยเปลาประโยชน  กระบวนเก็บสะสมพลังงานประกอบดวยการเก็บในรูป
ความรอนสัมผัส   การเก็บสะสมพลังงานในรูปความรอนแฝง และการเก็บสะสมพลังงานในรูปพลังงานเคม ี  ซึ่งการ
เก็บสะสมพลังงานในรูปความรอนแฝงสามารถเก็บสะสมพลังงานไดมากกวาวิธีอื่น       การเก็บสะสมพลังงานในรูป
น้ําแข็ง   เปนการเก็บพลังงานในรูปความรอนแฝงโดยน้ําในสถานะของเหลวจะถูกดึงความรอน (334 kJ/kg) จาก
ของเหลวจนกลายเปนน้ําแข็ง แลวเมื่อตองการนําพลังงานความเย็นมาใชงานในระบบปรับอากาศก็ทําการละลาย
น้ําแข็งแลวนําน้ําเย็นไปใชในการปรับอากาศ    เทคนิคการถายเทความรอนแบบสัมผัสโดยตรง เปนแนวทางหนึ่ง
สําหรับการผลิตน้ําแข็งๆ 
 

ทฤษฎีการวิจัย 
การประยุกตใชงานระบบกักเก็บความเย็นในรูปน้ําแข็งระบบกักเก็บความเย็นในรูปน้ําแข็งสามารถจําแนก

การใชงานได 3 ลักษณะ คือ 
 
1. การกักเก็บน้ําแข็งแบบเต็ม (Full Storage) 

เปนการจัดเก็บความเย็นทั้งหมดที่ตองการใชสําหรับปรับอากาศจะใหเครื่องทําความเย็นทํางาน  และกัก
เก็บความเย็นในชวงเวลาคาไฟฟาปรกติ  และนําความเย็นที่เก็บนี้ไปใชในตอนชวงโหลดสูง  ซึ่ในชวงโหลดสูงนี้
เครื่องทําความเย็นจะหยุดทํางาน   นั่นคือการลดคาพลังงานไฟฟาในระบบปรับอาการะบบกักเก็บน้ําแข็งแบบเต็มนี ้  
ถังเก็บความเย็นจะตองมีขนาดใหญเพียงพอที่จะเก็บความเย็นเพื่อที่จะใชในระบบปรับอากาศ  สําหรับในชวงโหลด
สูงสุดในระบบกักเก็บแบบเต็มนี้จะลดปริมาณคาพลังงานไฟฟาไดถึง 80-90% เมื่อเทียบกับระบบปรับอากาศแบบ
ปกต ิ(Conventional  System) 
 
2. การกักเก็บน้ําแข็งแบบบางสวน (Partial Storage) 

ระบบกักเก็บน้ําแข็งแบบนี้จะตองมีการเดินเครื่องทําความเย็นตลอด 24 ชั่งโมง  ในชวงที่โหลดนอยจะมีการ
ทําความเย็น  และกักเก็บความเย็นเอาไว  สําหรับชวงที่มีโหลดสูงสุด  จะมีการทําความเย็น  และจะเดินระบบปรับ
อากาศไปดวย   และในชวงนี้จะมีการนําเอาความเย็นที่กักเก็บ ในชวงโหลดนอยมาใชเสริมดวยระกักเก็บน้ําแข็ง
แบบบางสวนเครื่องทําความเย็น  และถังที่ใชสํากักเก็บความเย็นจะมีขนาดเล็ก  สําหรับในชวงโหลดสูงสุดในระบบ
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กักเก็บแบบบางสวน  จะลดปริมาณคาพลังงานไฟฟาไดถึง  40-60 %  ระบบกักเก็บน้ําแข็งแบบนี้ จะเปนรูปแบบ
หนึ่งของระบบแบบบางสวน   แตจะมีขอแตกตางที่วาคือจะมีการกําหนด การใชพลังงานไฟฟาสูงสุดภายในอาคาร  
โดยทั่วไปจะไมใหเกินความตองสูงสุด  ของการใชพลังงานไฟฟาในสวนอื่นที่นอกเหนือจากระบบปรับอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 แผนภาพ Load  Profile สําหรับอาคารเพิ่เปรียบเทียบระบบปรับอากาศแบบปกติและแบบกักเก็บความเย็น
ในรูปน้ําแข็ง (1) 

 
3. การกักเก็บน้ําแข็งแบบความตองการจํากัด(Demand limited Storage) 

ระกักเก็บน้ําแข็งแบบนี้จะเปนรูปแบบหนึ่งของระบบแบบบางสวน  แตจะมีขอแตกตางที่วา  คือจะมีการ
กําหนดการใชพลังงานสูงสุดภายในอาคาร  โดยทั่วไปจะไมใหเกินความตองการสูงสุดของการใชพลังงานไฟฟาใน
สวนอื่นที่นอกเหนือจากระบบปรับอากาศ  ระบบกักเก็บน้ําแข็งแบบจํากัดความตองการ  สามารถที่จะลดปริมาณ
ความตองการพลังงานไฟฟาไดถึง 80-90% ผลของการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร  ในแงของความคุมทุนในระบบ
ปรับอากาศโดยวิธีการกักเก็บน้ําแข็ง  ซึ่งจะไดวาการกักเก็บน้ําแข็งแบบบางสวน  และระบบกักเก็บน้ําแข็งแบบ
จํากัดความตองการซึ่งทางเศรษฐศาสตรสามารถทําได  และดึงดูดใจใหเลือกใชระบบกักเก็บน้ําแข็งนี ้ ซึ่งมีผลทําให
มีการคืนทุนไดอยางรวดเร็ว 
 
แบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการถายเทความรอนแบบสัมผัสตรง 

การถายเทความรอนแบบสัมผัสตรงระหวางสารกักเก็บความเย็นและสารทํางานดังแสดงในรูปที ่2 สามารถ
สมดุลยพลังงานของระบบไดดังสมการ 
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รูปที่ 2   ระบบกักเก็บความเย็น (3) 
 
สามารถสมดุลพลังงานของระบบไดดัง   สมการ 
               

                
       

      
 
ในระหวางกระบวนการผลิตน้ําแข็ง  อุณหภูมิของสารตัวกลางเกิดข้ึนภายใตกระบวนการความดันคงที่และ
อุณหภูมิคงที่สามารถสมดุลยพลังงานไดคือ 

               
 

 
สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนเชิงปริมาตร  สําหรับระบบดงักลาวสามารถพิจารณาไดโดยใชผลตางของ

อุณหภูมิเชิงลอค  ตอหนวยปริมาตรของระบบ  และปริมาณความรอนของสารตัวกลางที่ใชเก็บพลังงาน 
                  

        ( ) '/ lmv TVQU ∆=                                                                                      (6) 
 
   ดั้งนั้น             ( )inoiloutoil

oil
p TTCmQ ,, −






=

••                       (7) 
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         vU สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม,               
•

Q อัตราความรอนทีถู่กดึงความรอนจนกลายเปนน้ําแข็ง  
V ปริมาตรของระบบ, และ (∆T)lm ความแตกตางของอุณหภูมิเชิงล็อค ระหวางน้ํามันถายเทความรอน อุณหภูมิของ
น้ําในถังเก็บพลังงาน   

 ( ) ( ) ( )
( ) ( )[ ]inoilsoutoils

outoilsinoils
lm TTTTIn

TTTT
T

,

,,

/ −−

−−−
=∆

−

                                (8) 

 
การวิเคราะหเทคนิคลัมป 

จากการทดลองที่เกบ็ขอมูลอุณหภูมิที่ถังกักเก็บ และเทียบกับแบบลัมปจากการศึกษาโดยใชของแข็งในการ
สมดุลพลังงานในถังกักเก็บ เกิดการสูญเสียสามารถเขียนเปนสมการได 
 ( ) ( )outoilinoil

oil
p

ttt
x TTCmthhM ,,/ −






=∆−

•
∆+                 (9) 

 
จากสมการทางดานขวาสามารถคํานวณหาอัตราการแลกเปลี่ยนความรอนของระบบไดคือ 
 
          ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )[ ]inoilsoutoils

outoilsinoils
vlmvoutoilinoil

oil
p TTTTIn

TTTT
UTUTTCm

,,

,,
,, / −−

−−−
=∆=−






 •              (10) 

  
ประสิทธิ์ภาพทางความรอนของระบบกักเก็บพลังงานเขียนเปนสมการไดดังนี ้
 

( )tTCpm

dTCpdTCpm

oil

Tf

Tl

T

Tf sLw

c

∆











 ++

=
∫ ∫

o

2
λ

η
           For charging process                                        (11) 

   
And  ( )( )





 ++

∆
=

∫ ∫
2 1

2

T

Tf

T

T lsw

oiloil
d

dTCpdTCpm

tTCpm

λ
η

o

          For discharging process              (12) 

             
 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารตัวกลางเกิดขึ้นคงที่ในชั้นตางๆ ของสารตัวกลาง  ดั้งนั้นสามารถใชเทคนิคลัมป
วิเคราะหได            
 

อุปกรณและวิธีวิจัย 
อุปกรณการวิจัยสําหรับระบบประกอบดวยระบบทําความเย็นแบบอัดไอ  และระบบกักเก็บพลังงานดังรูปที่

2 โดยการประจุความเย็นสารทํางานแลกเปลี่ยนความรอนกับสารทําความเย็นจนมีอุณหภูมิเฉลี่ย -4 ถึง -8 องศา
สารทํางานไหลหมุนเวียนภายในถังกักเก็บสารตัวกลาง  ทําใหอุณหภูมิลดลงจนถึงจุดแข็งตัว จึงเปลี่ยนสถานะเปน
ของแข็ง (น้ําแข็ง) การทดลองสามรถปรับอัตราการไหล   ปริมาณสารตัวกลางและอุณหภูมิของระบบได 
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รูปที่ 3  วงจรทําความเย็นในรูปน้ําแข็งเแบบสัมผัสโดยตรง (1) 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

จากการวิจัยโดยการใชสารทําความเย็น ( R12  และ  R22 ) ในการผลิตน้ําแข็งโดยวิธีการถายเทความรอน
แบบสัมผัสโดยตรงกับน้ําพบวาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ํา  และสารทําความเย็นมีคาใกลเคียงกันภายในถัง
ผลิตน้ําแข็ง  เนื่องจากผลของความตานทานความรอนบริเวณผิวสัมผัส  ของสารตัวกลาง   และสารทํางานมีคานอย
มากดั้งนั้นสารทั้งสองชนิด  สามารถอธิบายไดโดยเทคนิคลัมป  และสามารถทํานายอุณหภูมิของน้ําและปริมาณ
น้ําแข็งและชวงระยะเวลาความรอนแฝง และความรอนสัมผัส ไดเปนอยางดี เมื่อเทียบกับแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร  

 

รูปที่ 4   เปรียบเทียบอุณหภูมิของน้ําในถังกักเกบ็และอุณหภูมิของสารทําความเย็นกรณ ี( R 12 , R 22 ) 
 
จากรูปที ่ 5 แสดงคาสัมประสิทธิก์ารถายเทความรอนเชิงปริมาณ ของการประจุความรอนพบวาคา

สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนมีคาเปลี่ยนแปลงนอยมาก ในขณะแลกเปลี่ยนความรอนของสารตัวกลาง และสาร
ทํางานแตจะเปลี่ยนแปลงมาก ขณะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมวลสารทํางานเพียงแตตองใชความรอนแฝงในการ
เปลี่ยนสถานะโดยที่อัตราการไหลมีผล  โดยตรงกับคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนเพิ่มขึ้น    
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รูปที ่5   การเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมที่อัตราการไหลตาง (4) 
                   

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาสมรรถนะและพฤติกรรมการถายเทความรอนโดยอาศัยหลักการถายเทความ
รอนแบบสัมผัสตรง ระหวางคารบอนไดออกไซด และน้ํา การวิจัยครั้งนี้แสดงแบบจําลองทางคณิตศาสตรและผลการ
ทดลองผลิตน้ําแข็ง โดยการถายเทความรอนแบบสัมผัสตรง ของคารบอนไดออกไซด และน้ํา พบวาปริมาณการผลิต
น้ําแข็งมีคาความคลาดเคลื่อน ไมเกิน 10%และเชนเดียวกับคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนเชิงปริมาตรซึ่งมีคา
ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 10% จากการทดสอบพบวาประสิทธิภาพของการถายเทความรอนแบบสัมผัสตรง ระหวาง
คารบอนไดออกไซด และน้ํา  

 

รูปที่ 6   แสดงความเปรียบเทียบมวลน้ําแข็งที่ไดจากการทดลองกับผลจากแบบจําลอง (4) 
 
จากการศึกษางานวิจัยการวิเคราะหสมรรถนะของระบบกักเก็บความเย็นในรูปของน้ําแข็งโดยการ

แลกเปลี่ยนความรอนแบบสัมผัสตรงในขณะที่มีการทํางานในกระบวนการประจุความเย็นกระบวนการละลาย
น้ําแข็งระบบกักเก็บความเย็นขนาดกลางใชน้ําเปนสารเก็บสะสมพลังงานและมีน้ํามันถายเทความรอนเปนสาร
แลกเปลี่ยนความรอน  การทดลองสามารถคํานวณหาอัตราความเย็น ปริมาณความรอน สัมประสิทธิ์การถายเท
ความรอนรวมเชิงปริมาตร  และสามารถทํานายอุณหภูมิของสารเก็บความเย็น  อุณหภูมิของน้ํามันถายเทความรอน
ที่ออกจากระบบ สัดสวนการหลอมตัวและแข็งตัวของสารเก็บรักษาพลังงาน น้ําแข็งมีลักษณะเปนโพรงเนื่องจากการ
ไหลของสารทํางาน  ผานชั้นตางๆ ของน้ําแข็ง  
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         รูป (ก)            รูป (ข) 
รูปที่ 7   การเกิดน้ําแข็งแบบสัมผัสตรง (1, 4) 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหเพื่อศึกษาความเปนไปไดของการกักเก็บสะสมพลังงาน   โดยอาศัยหลักการถายเทความ
รอนแบบสัมผัสโดยตรง  สามรถใชเทคนิคลัมป  ในการวิเคราะหและทํานายพฤติกรรมตางๆ ของระบบไดจากการผล
ทดลองพบวาปริมาณการผลิตน้ําแข็ง  คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนเชิงปริมาตร  การเปลี่ยนอุณหภูมิมีคา
ผิดพลาดไมเกิน  10% ดังนั้นจึงใชเทคนิคนี ้   ในการวิเคราะหระบบไดดี   เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยการใชสาร
ตัวกลาง (น้ําแข็ง) ขณะเปลี่ยนสภาพเปนของเหลว   อาศัยขบวนการเก็บประจ ุ  และคายประจุอยางมีรูปแบบ  และ
คํานวณจากแบบจําลองการกักเก็บการแลกเปลี่ยนความรอน   แบบสัมผัสโดตรงของสารทํางาน 
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