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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท�ำงานเบื้องต้นของระบบกักเก็บความเย็นด้วยสารเปลี่ยนสถานะ
ส�ำหรับการปรับอากาศ โดยน�ำระบบกักเก็บความเย็นท�ำงานร่วมกับระบบท�ำความเย็นขนาด 11,601 บีทยี ตู อ่ ชัว่ โมง ทีค่ วามถี่
ไฟฟ้า 50 เฮิรตซ์ ในห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั มาตรฐาน ISO 17025 บริษทั บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพือ่ ทดสอบประสิทธิภาพ
ในการกักเก็บความเย็นของระบบ จากผลการทดสอบพบว่า ในกระบวนการประจุความเย็นของเครื่องกักเก็บความเย็น
ใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 45 นาที สามารถท�ำให้สารเปลี่ยนสถานะเย็นตัวลงได้อุณหภูมิ –3.42 องศาเซลเซียส ส�ำหรับการทดสอบ
กระบวนการคายความเย็นของเครื่องกักเก็บความเย็น โดยควบคุมอากาศที่ไหลผ่านให้มีอุณหภูมิอยู่ที่ 30 องศาเซลเซียส
ที่ความเร็วลมเฉลี่ย 2.30 เมตรต่อวินาที พบว่า สามารถลดอุณหภูมิอากาศลงได้สูงสุด 10.37 องศาเซลเซียส คิดเป็นค่าเฉลี่ย
ผลต่างประมาณ 3.90 องศาเซลเซียส ซึง่ ระบบจะหยุดคายความเย็น เมือ่ อุณหภูมสิ ารเปลีย่ นสถานะเท่ากับ 30 องศาเซลเซียส
โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที และมีประสิทธิภาพการกักเก็บความเย็นอยูท่ รี่ อ้ ยละ 67.91 คิดเป็นปริมาณพลังงานเฉลีย่
2,910.12 บีทียูต่อชั่วโมง ดังนั้นระบบกักเก็บความเย็นร่วมกับสารเปลี่ยนสถานะสามารถน�ำมาใช้ในการปรับอากาศภายใน
กรอบอาคารคอนกรีตมวลเบาได้ และจะท�ำการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบกักเก็บความเย็นร่วมกับสารเปลี่ยนสถานะ
โดยใช้แหล่งพลังงานการระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสานได้ในอนาคต
คำำ�สำำ�คััญ: ระบบกัักเก็็บความเย็็น สารเปลี่่�ยนสถานะ การปรัับอากาศ
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ร่่วมกัับสารเปลี่่�ยนสถานะสำำ�หรัับการปรัับอากาศภายในอาคาร,” วารสารวิิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ, ปีีที่่� 31, ฉบัับที่่� 4, หน้้า 759–769,
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Abstract
The objective of this study was to investigate the efficiency of the basic performance of cold storage
system using phase change material (PCM-CSS) for air conditioning. The cold storage system working with
the refrigerator system of 11,601 Btu/hr. at an electrical frequency of 50 Hz was tested in a laboratory
certified by ISO 17025, Bitwise (Thailand) Co., Ltd. The results showed that the cooling charging process of
the cold storage unit at an average of 45 min for the phase change material (PCM) to cool down to the
temperature of –3.42°C. The cold discharging process of PCM-CSS was tested by controlling the airflow
at the temperature of 30°C and at the average wind speed of 2.30 m/s. It was found that the reduction of
the air temperature was at the maximum of 10.37°C with the average difference of 3.90°C. The discharging
process would stop when the temperature of PCM was 30°C which took around 30 minutes. This revealed
that the cold storage efficiency was 67.91% and the average energy of 2,910.12 Btu/hr Therefore, the
PCM-CSS can be used for air conditioning in building with lightweight concrete walls. There is a possibility
to study the efficiency of cold storage system and phase change materials using the photovoltaic hybrid
system in the future.
Keywords: Cold Storage System, Phase Change Material, Air Conditioning
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1. บทน�ำ
เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage
System) ถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่อยู่ในกลุ่มของพลังงาน
หมุนเวียนเป็นการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งใน
ปัจจุบันการกักเก็บพลังงานในรูปแบบพลังงานไฟฟ้าเป็นที่
นิยมอย่างมากทัง้ ในภาคธุรกิจ และภาคทีอ่ ยูอ่ าศัย เป็นการใช้
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลา
กลางวันแล้วกักเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วน�ำมาใช้งานช่วงเวลา
กลางคืนหรือช่วงเวลาที่ต้องการ แต่แบตเตอรี่ดังกล่าวนั้น
มีราคาสูง ท�ำให้ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้านีม้ ตี น้ ทุนสูง อีกทัง้
ยังมีอายุการใชง้ านนอ้ ย ประมาณ 3–4 ปี เท่านัน้ [1] ดว้ ยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาและหาแนวทางในการกักเก็บ
พลังงานในรูปแบบอื่นทดแทนการใช้แบตเตอรี่หรือการลด
จ�ำนวนของแบตเตอรี่ลง เพื่อลดต้นทุนของระบบกักเก็บ
พลังงาน
ระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบของความเย็น (Cold
Storage System; CSS) เป็นระบบกักเก็บความเย็นโดย
ใช้น�้ำซึ่งเป็นสารในกลุ่มสารเปลี่ยนสถานะ (Phase Change
Material; PCM) อีกชนิดหนึ่ง ที่มีค่าความร้อนจ�ำเพาะ
(Specific Heat) และค่าความร้อนแฝง (Latent Heat) สูง
มาใชส้ ารท�ำงานของระบบ แบ่งตามลักษณะการกักเก็บความ
เย็นเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบน�้ำเย็น (Chilled Water) และ
แบบน�ำ้ แข็ง (Ice Storage) ส�ำหรับการจัดการพลังงานภายใน
อาคารของระบบปรับอากาศ นอกจากการลดภาระการท�ำ
ความเย็นแลว้ การยา้ ยภาระการท�ำความเย็นในช่วงเวลาความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าสูง (On Peak) มาอยู่ในช่วงเวลาที่
ไม่คดิ ค่าความตอ้ งการใช้พลังงานไฟฟ้า (Off Peak) จะสามารถ
ลดค่าใช้จา่ ยในการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 40–50 ผูว้ จิ ยั
จึงมีแนวคิดในการสร้างและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
ระบบกักเก็บความเย็นโดยใช้สารเปลี่ยนสถานะอื่น ในกลุ่ม
สารอินทรีย์ (Organic Phase Change Material) ที่มีความ
หนาแน่นต�ำ่ มีประสิทธิภาพในการกักเก็บความเย็นใกลเ้ คียง
กับน�้ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [2] ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่ง
ส�ำหรับการเลือกสารท�ำงาน (Working Substance) ในการ
กักเก็บความเย็นของการปรับอากาศภายในอาคาร โดยสรา้ ง
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เป็นระบบกักเก็บความเย็นร่วมกับสารเปลีย่ นสถานะ (PCMCold Storage System; PCM-CSS) เพื่อลดภาระการท�ำ
ความเย็นและปรับอากาศภายในอาคารแทนการใช้ระบบปรับ
อากาศ [3]
ในงานวิจยั นีไ้ ดท้ ำ� การศึกษาประสิทธิภาพทางพลังงาน
เบือ้ นต้นของระบบ PCM-CSS ส�ำหรับการปรับอากาศในช่วง
เวลากลางคืน โดยใช้แหล่งพลังงานจากพลังงานไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เป็นการประเมินประสิทธิภาพการท�ำงานของระบบ
PCM-CSS เบอื้ งตน้ เพอื่ เป็นแนวทางในการน�ำระบบไปปรับใช้
กับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการลงทุนในอนาคตต่อไป
2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
2.1 การศึกษาสาร PCM ส�ำหรับระบบกักเก็บความเย็น
ชนิดของสาร PCM ทีเ่ ลอื กใชอ้ ยูใ่ นกลุม่ ของสารอินทรีย์
(Organic Phase Change Material) คือ สารพาราฟิน
เหลว (Paraffin Oil) เป็นสารที่ไม่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อน
เหมาะส�ำหรับการน�ำมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบท่อ
สารท�ำความเย็นที่ท�ำจากทองแดง เหล็ก หรืออะลูมิเนียม
เป็นต้น และเป็นสารทีม่ ปี ริมาณความร้อนแฝงจ�ำเพาะ (Latent
Heat) สูงถึง 190–260 กิโลจูลต่อกิโลกรัม และมีชว่ งอุณหภูมิ
ในการหลอมเหลว (Melting Point) ที่ชัดเจน ตามสมบัติ
ทางเทอร์โมไดนามิกส์ดังตารางที่ 1 [4] เหมาะส�ำหรับน�ำมา
ใช้งานกับระบบกักเก็บความเย็นส�ำหรับการปรับอากาศ
ภายในอาคารทีต่ อ้ งการปรับอากาศที่ 22–27 องศาเซลเซียล
ตามสภาวะอากาศที่เหมาะสมที่ทําให้คนรู้สึกสบาย [5]
2.2 การทดสอบ และวิเคราะห์ปริมาณการกักเก็บพลังงาน
ของสาร PCMs เบื้องต้น
น�ำสาร PCM บรรจุในกล่องพลาสติก ชนิด HDPE (High
Density Polyethylene) แช่เข็งทีอ่ ณ
ุ หภูมทิ ำ� ความเย็น –40
องศาเซลเซียส ดังรูปที่ 1 เพื่อศึกษาปริมาณพลังงานสะสม
ในกระบวนการคายพลังงาน (การแช่แข็ง) จากค่าอุณหภูมิ
ของสาร (Tpcm) ที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถวิเคราะห์ปริมาณ
พลังงานในกระบวนการ ดังสมการที่ (1) [6]
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(ก)

(ข)

รูปที่ 1 (ก) ตัวอย่างกล่องพลาสติดบรรจุ PCM (ข) การน�ำ
กล่องพลาสติกบรรจุสาร PCM แช่ในตู้แช่แข็ง

รูปที่ 2 การถ่ายเทความร้อนของบรรจุสารพาราฟินเหลว
สู่ภายนอก

ตารางที่ 1 สมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ของสาร PCM
Paraffin Wax
Density (kg/m )
636
o
Freezing point: Solid ( C)
18
o
Melting point: Liquid ( C)
22
o
Max. Working temperature ( C)
45
Latent heat of fusion (Heating curve) (kJ/kg) 190–260
Specific gravity (kJ/kg oC)
3.22
Thermal conductivity: Solid (W/mK)
0.74
Thermal conductivity: Liquid (W/mK)
0.93
3

Parameter

Qpcm =mcl ∆Tl +mL+mcs ∆Ts

(1)

หลังจากน�ำกล่องบรรจุสาร PCM ผ่านกระบวนการ
คายพลังงานแล้ว จากนั้นน�ำมาวางไว้ภายในห้องทดสอบที่มี
การควบคุมอุณภูมิห้องอยู่ที่ 35 องศาเซลเซียส ความเร็วลม
เฉลี่ยอยู่ที่ 0.2 เมตรต่อวินาที เพื่อวิเคราะห์ปริมาณพลังงาน
ในกระบวนการดูดซับความรอ้ นของสาร PCM ผ่านพลาสติก
HDPE ตามทฤษฎีการถ่ายเทความรอ้ นในรูปที่ 2 โดยค�ำนวณ
ปริมาณพลังงานโดยใช้ดังสมการที่ (2) [7]
QH =

Tpcm -Tab
Rpcm +RHDP +Rab

(2)

(ด้านหน้า)
(ด้านข้าง)
รูปที่ 3 ตัวอย่างบ้านทดสอบสร้างจากคอนกรีตมวลเบา
ส�ำหรับทดสอบภาระการท�ำความเย็น
2.3 การทดสอบภาระการท�ำความเย็นของบ้านทดสอบ
ส�ำหรับระบบ PCM-CSS
บ้านทดลองทีใ่ นส�ำหรับทดสอบระบบกักเก็บความเย็น
ร่ ว มกั บ สารเปลี่ ย นสถานะ (PCM-CSS) ท� ำ จาก
คอนกรี ต มวลเบาหนา 10 เซนติ เ มตร และความหนา
ของปูนฉาบเท่ากับ 0.3 เซนติเมตร มีพนื้ ทีภ่ ายใน 2.4 × 2.4 ×
2.3 เมตร (กวา้ ง × ยาว × สูง) ลักษณะบา้ นตัวอย่างดังรูปที่ 3
ท�ำการวัดค่าอุณหภูมิภายในและภายนอกบ้านทดสอบใน
ช่ ว งเวลากลางคื น (20:00–06:00 น.) ในวั น ที่ 11–16
พฤศจิกายน 2563 ณ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จํากัด
ดังรูปที่ 4 เพื่อวิเคราะห์ภาระการท�ำความเย็น (Cooling
Load) ที่เกิดจากความร้อนสะสมของตัวบ้านทดสอบได้รับ
ในช่วงเวลากลางวัน (qw) [สมการที่ (4)] และภาระการท�ำ
ความเย็นการปรับอากาศ (qc) [สมการที่ (5)] ในช่วงเวลา
กลางคืนที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ดังสมการที่ (3) [7]
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(ก)
(ข)
รูปที่ 6 (ก) ขนาดของครีบและท่อแลกเปลี่ยนความร้อน
(ข) ขนาดของท่อบรรจุสาร PCM และท่อสารท�ำ
ความเย็นแบบท่อสองชั้น (Double Tube)
รูปที่ 4 ต�ำแหน่งการตรวจวัดอาคารทดสอบ

(ก)
(ข)
รูปที่ 5 (ก) เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบคอยล์ที่บรรจุ
สาร PCM อยู่ภายในท่อทองแดง (ข) โครงตัวเครื่อง
และพัดลมดูดอากาศส�ำหรับ CSS Unit
Qc =qw +qc

(3)

โดยที่

qw =AB UB ∆T

(4)

และ

qc =AB UB CLTD

(5)

2.4 การสร้างเครื่องต้นแบบระบบ PCM-CSS
น�ำสาร PCM บรรจุในท่อชัน้ นอกของเครอื่ งแลกเปลีย่ น
ความร้อนแบบคอยล์ (Coil Loop Exchanger) หรือเครื่อง
กักเก็บความเย็น (Cold Storage System Unit; CSS Unit)
ดังรูปที่ 5 โดยมีขนาดท่อบรรจุสารและชุดคอยล์ ดังรูปที่ 6
เป็นท่อทองแดงแบบสองชัน้ โดยจ�ำนวนท่อบรรจุสาร PCM จะ

รูปที่ 7 วัฏจักรการท�ำความเย็นของระบบ PCM-CSS
ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณของสาร PCMs ทีจ่ ะได้จากผลการวิเคราะห์
ในหัวข้อที่ 2.2 และ 2.3
การท�ำงานของระบบ PCM-CSS แบ่งออกเป็น 2 ช่วง
ดังรูปที่ 7 คือ ช่วงที่ 1 กระบวนการประจุความเย็น (Charging
Process) เป็นช่วงที่ระบบท�ำความเย็น (Refrigeration
System) จ่ายสารท�ำความเย็นให้เข้าไปในเครื่อง CSS Unit
เพอื่ ดึงพลังงานความรอ้ นออกจากสาร PCM เมอื่ อุณหภูมสิ าร
PCM (Tpcm) คงที่ และสารท�ำความเย็นขาเข้า (TRi) – ออก (TRo)
มีคา่ อุณหภูมเิ ท่ากัน จึงเข้าสูช่ ว่ งที่ 2 กระบวนการคายความเย็น
(Discharging Process) เป็นช่วงเวลาที่ระบบท�ำความเย็น
หยุดท�ำงาน และสั่งการให้พัดลมดูดอากาศของเครื่อง CSS
Unit ท�ำงาน โดยดึงอากาศภายในห้องผ่านชุดคอยล์ด้านใน
เพอื่ น�ำอากาศแลกเปลีย่ นกับสาร PCM ทีบ่ รรจุอยูใ่ นท่อดา้ นใน
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(Indoor)

(Outdoor)

รูปที่ 9 การติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมอิ ากาศของระบบ
PCM-CSS
รูปที่ 8 การติดตั้งระบบ PCM-CSS Unit ร่วมกับระบบท�ำ
ความเย็น ในห้องทดสอบผลิตภัณฑ์
เครื่อง CSS Unit จนอุณหภูมิอากาศขาเข้า (Ta,css(i)) – ออก
(Ta,css(o)) มีค่าเท่ากัน จึงหยุดการทดสอบระบบ PCM-CSS
2.5 การทดสอบระบบ PCM-CSS
น�ำระบบ PCM-CSS ทดสอบ ในหอ้ งทดสอบผลิตภัณฑ์
บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ที่ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐาน ISO 17025 ดังรูปที่ 8 โดยควบคุมอุณหภูมิ
อากาศภายในห้องทดสอบ In Door ที่ 30 องศาเซลเซียส
และห้องทดสอบ Out Door ที่ 35 องศาเซลเซียส และใช้
แหล่งพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Provincial
Electricity Authority; PEA) โดยระบบปฏิบัติการของห้อง
ทดสอบจะท�ำการวิเคราะห์ความสามารถในการท�ำความเย็น
mȧ Hao -Hai
(Qȧ )=และสมรรถนะการท�
ำความเย็น (COP) ของระบบ PCMCSS ตามทฤษฎีในสามการที่ (6) และ (7) ตามล�ำดับ
ความสามารถในการท�ำความเย็น
		
(6)
Qȧ = mȧ Hao -Hai
สมรรถนะการท�ำความเย็น
mṘ ∆HRo
		
COP=
ṁ R ∆HRi

(7)

(Indoor)

(Outdoor)

รูปที่ 10 การติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจวัดความเร็วลมและความชืน้
ของอากาศที่ไหลผ่านระบบ PCM-CSS
โดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดค่าพลังงานต่างๆ ดังรูปที่ 9
และ 10 จากนัน้ น�ำค่าทางพลังานทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การแลกเปลี่ยนความร้อนช่วงการประจุ ความเย็น (ηC,Charg)
และช่วงการคายความเย็น (ηC,discharg) ของระบบ PCM-CSS
และประสิทธิภาพพลังงานของระบบท�ำความเย็น โดยใช้
สมการที่ (8), (9) และ (10) ตามล�ำดับ
ประสิทธิภาพระบบ PCM-CSS ช่วง Charging
		

ηC,Charg =

Q̇ pcm
×100
Q̇ R

(8)

ประสิทธิภาพระบบ PCM-CSS ช่วง Discharging
		

ηC,discharg=

Q̇ cs,discharg
×100
Q̇ pcm

(9)

ประสิทธิภาพทางพลังงาน
		

ηe =

Qpcm
×100
Er×3,600

(10)
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รูปที่ 11	ผลการทดสอบอัตราการถ่ายเทความร้อน
(Qh, pcm(Charging)) และอุณหภูมิของสาร PCM (Tpcm)
ของกระบวนการคายพลังงาน

765

รูปที่ 12 ผลการทดสอบอั ต ราการถ่ า ยเทความร้ อ น
(Qh,pcm(Charging)) และอุณหภูมิของสาร PCM (Tpcm)
ของกระบวนการดูดซับพลังงาน

3. ผลการทดลอง
	ผลการทดสอบและวิเคราะห์ระบบ PCM-CSS ส�ำหรับ
บ้านคอนกรีตมวลเบา โดยใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าจาก PEA
มีรายละเอียดดังนี้

3.2 การวิิเคราะห์์ปริิมาณสาร PCM สำำ�หรัับระบบ PCM-CSS
จากการวัดค่าอุณหภูมอิ ากาศด้านใน–นอกบ้านทดสอบ
ในช่วงเวลากลางคืน (20:00–06:00 น.) พบว่า อุณหภูมอิ ากาศ
ภายในบ้านสูงกว่าด้านนอก เนื่องจากหลังคาและผนังของ
ตัวบ้านได้รับความร้อนสะสมในช่วงเวลากลางวัน และคาย
3.1 การวิเคราะห์ปริมาณการกักเก็บพลังงานของสาร PCM ความรอ้ นออกมาในช่วงเวลากลางคนื สามารถวิเคราะห์ภาระ
	ผลการทดสอบกระบวนการคายพลังงาน และดูดซับ ความร้อนจากตัวอาคาร (qw) ร่วมกับภาระการปรับอากาศ
พลังงาน ในระยะเวลา 6 ชั่วโมง ในหัวข้อที่ 2.2 พบว่า สาร ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (qc) มีภาระการท�ำความเย็น
PCM สามารถกักเก็บความเย็นเทียบเป็นปริมาณพลังงาน ของอาคารทดสอบเฉลี่ย (Qc) เท่ากับ 705.32 วัตต์ หรือ
เฉลีย่ อยูที่ 495.68 กิโลจูลต่อกิโลกรัม โดยในกระบวนการคาย 2,245.06 บีทียูต่อชั่วโมง ตามผลการวิเคราะห์ภาระการท�ำ
พลังงานสาร PCM มีอตั ราการถ่ายเทความรอ้ น (Qh, (pcmcharging)) ความเย็นในดังตารางที่ 2
มีแนมโน้มลดต�่ำลงตามอุณหภูมิของสาร PCM ลดลง และ
การประเมินปริมาณสารพาราฟินเหลวที่ใช้ส�ำหรับ
เริ่มคงที่เมื่อ Tpcm มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิอากาศ ระบบ PCM-CSS ของการปรั บ อากาศในกรอบอาคาร
ภายในตู้แช่แข็ง (Tairevap) ดังรูปที่ 11 โดยปริมาณพลังงาน คอนกรีตมวลเบาสามารถวิเคราะห์ได้วา่ จะต้องใช้ปริมาณสาร
ความร้อนที่สาร PCM ที่คายออกประมาณ 158.54 กิโลจูล อย่างน้อย 4.81 กิโลกรัม จึงจะเพียงพอต่อภาระการท�ำ
ส�ำหรับผลการกระบวนการดูดซับพลังงานของสาร ความเย็นที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 1 ชั่วโมง ดังนั้นในการสร้าง
PCM ค่า (Qh,pcm(Discharging)) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20.66 วัตต์ โดย เครื่ อ งต ้ น แบบระบบ PCM-CSS จึ ง บรรจุ ส ารดั ง กล่ า ว
ในช่วง 0.5 นาที สาร PCM มีอตั ราการถ่ายเทความรอ้ นอย่าง ในตัวเครื่อง CSS Unit เฉลี่ยอยู่ที่ 8.00 ลิตร
รวดเร็ว และเริ่มคงที่เมื่อ Tpcm มีค่าเฉลี่ยอยูที่ 18–30 องศา
เซลเซียส ดังรูปที่ 12 โดยคิดเป็นปริมาณพลังงานความร้อน 3.3 ผลการทดสอบระบบ PCM-CSS เบื้องต้น
ที่สาร PCM ดูดซับได้ประมาณ 157.70 กิโลจูล
	นำำ�เครื่่�องต้้นแบบระบบ PCM-CSS ต่่อเข้้ากัับระบบ
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ตารางที่ 2	ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารพาราฟินเหลวที่ใช้ส�ำหรับระบบ CSS เทียบกับปริมาณความร้อนภายในอาคาร
ภาระความร้อน
qw
qc
Qc

ปริมาณความร้อนใน 1 ชั่วโมง
ปริมาณพลังงาน
ปริมาณสาร PCM
kJ
BTU
kg
L
672.88
637.76
1.37
2.15
1,695.79 1,607.30
3.44
5.41
2,368.67 2,245.06
4.81
7.56

ปริมาณความร้อนใน 10 ชั่วโมง
ปริมาณพลังงาน
ปริมาณสาร PCM
kJ
BTU
kg
L
6,728.77 6,377.65
13.65
21.47
16,957.88 16,072.97 34.41
54.11
23,686.65 22,450.61 48.07
75.57

ทำำ�ความเย็็นขนาด 11,601 บีีทีียููต่่อชั่่�วโมง (380 โวลต์์
ระบบไฟฟ้้า 3 เฟส) ใช้้สารทำำ�ความเย็็น R410A โดยตั้้�งค่่าให้้
คอมเพรสเซอร์ท�ำงานที่ความถี่ไฟฟ้าไม่เกิน 50 เฮิรตซ์
3.3.1	ผลการทดสอบกระบวนการประจุความเย็น
จากการทดสอบจ่ายสารความเย็นให้กับเครื่อง CSS
Unit ใช้ระยเวลา 60 นาที ที่อุณหภูมิสารท�ำความเย็น (Tref)
ต�่ำสุด –22.20 องศาเซลเซียส ดังรูปที่ 13 พบว่า สามารถดึง
ความร้อนออกจากสาร PCM ได้อุณหภูมิ (Tpcm,avg) ต�่ำสุด
–3.42 องศาเซลเซียส และเห็นได้วา่ ในนาทีที่ 40–45 Tpcm,avg
เริ่มคงที่ ก่อนที่คอมเพรสเซอร์จะหยุดท�ำงาน เนื่องจากชุด รูปที่ 13 ผลการทดสอบอุณหภูมเิ ฉลีย่ ของสาร PCM (Tpcm,avg)
และสารท�ำความเย็น (Tref) ในกระบวนการประจุ
ควบคุมระบบท�ำความเย็น (Refrigeration Controllers)
ความเย็น
อาจตรวจพบว่า สารท�ำความเย็นก่อนไหลเขา้ สูค่ อมเพสเซอร์
มีสถานะเป็นของเหลว ระบบท�ำความเย็นจึงหยุดท�ำงาน
สังเกตได้จากค่า Tref ขาเข้า-ขาออก เครื่อง CSS Unit เริ่ม
มีค่าเท่ากัน แสดงว่าไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนความร้อนเกิดขึ้น
ระบบจึงหยุดท�ำงาน
3.3.2	ผลการทดสอบกระบวนการคายความเย็น
ท� ำ การหยุ ด การท�ำงานระบบท�ำความเย็น และเปิ ด
พัดลมดูดอากาศของเครื่อง CSS Unit ที่ความเร็วลมเฉลี่ย
2.3 เมตรต่อนาที ใช้ระยะเวลาประมาณ 30–35 นาที จาก
ผลการทดสอบ ในรูปที่ 14 พบว่า สามารถลดอุณหภูมอิ ากาศ
ขาออก (Ta,css(o)) ได้ต�่ำสุด 10.37 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิ
อากาศขาเข้าเฉลีย่ (Ta,css(i)) 30 องศาเซลเซียส คิดเป็นค่าเฉลีย่ รูปที่ 14 ผลการทดสอบอุณหภูมเิ ฉลีย่ ของสาร PCM (Tpcm,avg)
ผลต่างประมาณ 3.90 องศาเซลเซียส โดยสาร PCM ได้คาย
อุณหภูมิภายใน (Ta,coil) และอุณหภูมิเฉลี่ยอากาศ
ความเย็นและดูดซับพลังงานความรอ้ นจากอากาศทีไ่ หลผ่าน
ไหลเข้า (Ta,css(i)) – ออก (Ta,css(o)) เครื่อง CSS Unit
สังเกตได้จาก Tpcm,avg เพิ่มขึ้น และ Ta,css ที่ลดลง
ในกระบวนการคายความเย็น
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3.3.3	ผลการทดสอบประสิทธิภาพการกักเก็บความ
เย็นของระบบ PCM-CSS
ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางพลังงานของระบบ
PCM-CSS พิจารณา 2 ส่วน คือ ระบบท�ำความเย็น (Out Door)
และเครื่อง CSS Unit (In Door) รายละเอียดดังนี้
1) ประสิทธิภาพระบบท�ำความเย็น
เนื่องจากระบบท�ำความเย็นที่น�ำมาใช้ในระบบ PCMCSS ถูกปรับให้คอมเพรสเซอร์ท�ำงานในช่วงความถี่ไม่เกิน
50 เฮิรตซ์ ซึ่งต�่ำกว่าปกติคือ 90 เฮิรตซ์ (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)
เพื่อปรับอัตราการท�ำความเย็น ( ) ลง ให้เหมาะสมกับ
อัตราการกักเก็บความเย็นของเครื่อง CSS Unit (Qpcm)
ซึ่ง ( ) มีค่าเท่ากับ 4,285.41 บีทียูต่อชั่วโมง มีค่าอัตราส่วน
ประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency Ratio; EER) ของ
ระบบ PCM-CSS เฉลีย่ อยูที่ 5.79 บีทยี ตู อ่ ชัว่ โมงต่อวัตต์ โดย
พิจารณาผลการทดสอบที่ 45 นาที สามารถประเมินปริมาณ
การแลกเป็นความร้อนที่สารท�ำความเย็นถ่ายเทให้กับสาร
PCM ได้ประมาณ 3,214.06 บีทียู หรือ 3,391.01 กิโลจูล
ดังตางรางที่ 3
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พิจารณาเป็นอัตราการกักเก็บความเย็นของเครือ่ ง CSS Unit
( pcm) ส่วนในช่วงกระบวนการคายความเย็น พิจารณาปริมาณ
แลกเปลี่ยนความร้อนจากสาร PCM ในเครื่อง CSS Unit
กับอากาศที่ไหลผ่านภายในชุดคอล์ยแลกเปลี่ยนความร้อน
(Heat Exchanger) ของตัวเครื่อง ( css,discharg) ได้ผลการ
ทดสอบดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท�ำความเย็น
		
ของเครื่อง CSS Unit
อัตราการกักเก็บความเย็น
( pcm)

Btu/hr

2,910.12

W

852.91

ปริมาณการกักเก็บ
ความเย็น (Qpcm)

Btu

2,174.81

kJ

2,294.55

อัตราการคายความเย็น
( (cs,discharg))

Btu/hr

2,142.05

W

627.80

ปริมาณการคาย
ความเย็น (Qcss, discharging)

Btu

2,072.07

kJ

2,186.15

ตารางที่ 3	ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางพลังงานของ
		 ระบบท�ำความเย็นส�ำหรับระบบ PCM-CSS

3) ประสิทธิภาพของระบบ PCM-CSS
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบค่า ( ) ของระบบท�ำ
อัตราการท�ำความเย็น
Btu/hr
4,285.41
ความเย็น และค่า ( pcm) ในกระบวนการประจุความเย็น
( )
W
1,255.98
พบว่า มีค่าแตกต่างกันคิดเป็นร้อยละความแตกต่าง 38.23
ปริมาณการแลกเปลี่ยน
Btu
3,214.06
เมื่อพิจารณาเป็นประสิทธิในการกักเก็บความเย็นของระบบ
ความร้อน (Qa)
kJ
3,391.01
PCM-CSS ( C,charge ) เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 67.91 ดังผลการ
ปริมาณพลังงานไฟฟ้า
kWh/hr
0.20
วิเคราะห์ประสิทธิภาพทางพลังงานในตารางที่ 5 เกิดการ
(Er)
kJ
7,200.00
สูญเสียพลังงานในกระบวนการในอุปกรณ์ เช่น ท่อสาร
EER
Btu/hr/W
5.79
ท�ำความเย็น แอกคิวมูเลเตอร์ (Accumulator) คิดเป็นร้อยละ
COP
1.70
32.10
ในส่วนของกระบวนการคายความเย็น เมื่อพิจารณา
ผลการทดสอบค่า ( (css,discharg)) กับค่า ( pcm) ของเครื่อง
2) ประสิทธิภาพเครื่อง CSS Unit
ในช่ ว งของกระบวนการประจุ ค วามเย็ น พิ จ ารณา CSS Unit พบว่า มีค่าแตกต่างกันคิดเป็นร้อยละความ
ปริมาณการแลกเปลี่ยนความร้อนจากสาร PCM ในเครื่อง แตกต่ า ง 30.01 คิ ด เป็ น ประสิ ท ธิ ภ าพการแลกเปลี่ ย น
CSS Unit ที่ถ่ายเทความร้อนให้กับสารท�ำความเย็น โดย ความร้อน (η(C,discharge)) ร้อยละ 73.61 เกิดการสูญเสีย
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พลังงานในกระบวนการผ่านผนังเครื่อง CSS Unit คิดเป็น
ร้อยละ 26.39
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางพลังงานของ
		
ระบบ PCM-CSS
ประสิทธิภาพ PCM-CSS
ช่วง Charging (η(C,charge))
ประสิทธิภาพ PCM-CSS
ช่วง Discharging (η(C,discharge))
ประสิทธิภาพทางพลังงาน (ηe)

67.91%
73.61%
31.87%

4. อภิปรายผลและสรุป
สารเปลีย่ นสถานะทีน่ ำ� มาใช้กบั ระบบกักเก็บความเย็น
คือ พาราฟินเหลวสามารถกักเก็บความเย็นคิดเป็นปริมาณ
พลังงานต่อหน่วยมวลเฉลีย่ เท่ากับ 495.68 กิโลจูลต่อกิโลกรัม
หรือ 469.81 บีทียูต่อกิโลกรัม เมื่อน�ำสาร PCM มาใช้ในการ
ปรับอากาศภายในอาคารทดสอบอิฐมวลเบา มีภาระการท�ำ
ความเย็นในช่วงเวลากลางคืนเฉลี่ยอยู่ที่ 2,245.06 บีทียูต่อ
ชั่วโมง ในพื้นที่ใช้สอย 5.29 ตารางเมตร โดยต้องการสร้าง
ระบบกักเก็บความเย็นร่วมกับสารเปลีย่ นสถานะ (PCM-CSS)
จึงสรา้ งเครอื่ งตน้ แบบส�ำหรับการปรับอากาศในบา้ นทดสอบ
ดังกล่าวในระยเวลา 1 ชั่วโมง ที่โหลดความร้อน 2,245.06
บีทียู หรือ 2,368.67 กิโลจูล โดยใช้สารพาราฟินเหลวบรรจุ
ในเครื่องกักเก็บความเย็น (CSS Unit) และน�ำไปทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการพบว่า ระบบ PCM-CSS มีประสิทธิภาพ
ในการกักเก็บความเย็นอยูท่ รี่ อ้ ยละ 67.91 และมีประสิทธิภาพ
ในการคายความเย็นสูงถึงร้อยละ 73.61 ซึ่งสามารถลด
อุณหภูมอิ ากาศได้เฉลีย่ 3.90 องศาเซลเซียส แต่เมือ่ พิจารณา
ประสิทธิภาพพลังงานของระบบ PCM-CSS พบว่า มีคา่ เฉลีย่
ร้อยละอยู่ที่ 31.87 เนื่องจากปริมาณโหลดความร้อนหรือ
ปริมาณสาร PCM ส�ำหรับกักเก็บพลังงานในเครือ่ ง CSS Unit มี
ปริมาณนอ้ ยกว่าความสามารถในการท�ำความเย็นของระบบ
ท�ำความเย็น ดังนัน้ หากมีการน�ำไปศึกษาหรือวิเคราะห์เพิม่ เติม
ในอนาคตอาจเพิ่มจ�ำนวนเครื่อง CSS Unit ให้เหมาะสมกับ
ระบบท�ำความเย็นทีน่ ำ� มาใช้งานร่วมกัน และต้องปรับปริมาณ

สาร PCM ทีใ่ ชบ้ รรจุในเครอื่ ง CSS Unit โดยการเพิม่ ปริมาณ
และจ�ำนวนเครื่อง CSS Unit ให้เหมาะสมกับการน�ำมา
ประยุกต์ใช้ส�ำหรับบ้านพักอาศัยที่มีภาระการท�ำความเย็น
มากกว่าบ้านทดสอบ
5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ บริษทั บิทไวส้ ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษทั
เดอะคูล แมนนูแฟคเจอริง่ จ�ำกัด และ บริษทั อินทรี ซุปเปอร์
บล๊อก จํากัด ที่ในการสนับสนุนในเรื่องการให้ค�ำปรึกษา
อุปกรณ์ และเครื่องมือ และสถานที่ในการด�ำเนินงานวิจัย
รวมถึงส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ที่ให้ทุน
สนับสนุนในโครงการสนับสนุนทุนวิจยั ส�ำหรับนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562
6. สัญลักษณ์
AB
=
cl
=
			
CLTD =
			
COP
=
Er
=
			
Hai
=
			
Hao
=
			
m
=
Qc
=
qc
=
QH
=
Qpcm
=
qw
=
Rab
=
			

พื้นที่ผิวอาคารที่ถ่ายเทความร้อน (m2)
ค่าความจุความร้อนของสาร PCM ทีส่ ถานะ
ของเหลว (kJ/kg • K)
ภาระความแตกต่ า งอุ ณ หภู มิ เ ที ย บเท่ า
ที่อุณหภูมิปรับอากาศ 25oC
สมรรถนะการท�ำความเย็น (W/W)
ปริ ม าณพลั ง งานไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ ใ นระบบท� ำ
ความเย็น (kWh)
ค่าเอนทาลปีของอากาศก่อนผ่านเครื่อง
CSS Unit (kJ/kg)
ค่าเอนทาลปีของอากาศหลังผ่านเครื่อง
CSS Unit (kJ/kg)
มวลของสาร PCM (kg)
ภาระการท�ำความเย็นภายในอาคาร (W)
ภาระการท�ำความเย็นการปรับอากาศ (W)
อัตราการการดูดซับพลังงาน (W)
ปริมาณพลังงานสะสมของสาร PCM (kJ)
ภาระการท�ำความเย็นจากตัวอาคาร (W)
สภาพต้ า นทานความร้ อ นของอากาศ
แวดล้อม (K/W)
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RHDP
= สภาพต้านทานความร้อนของกล่องบรรจุ
			 สาร PCM (K/W)
Rpcm
= สภาพต ้ า นทานความร ้ อ นของสาร PCM
			 (K/W)
Tab
= อุณหภูมิแวดล้อม (K)
Tpcm
= อุณหภูมิของสาร PCM (K)
UB
= สัมประสิทธิก์ ารถ่ายเทความรอ้ นของอาคาร
			 (W/m2.K)
∆HRi
=	ผลต่างค่าเอนทาลปีของด้านคอมเพรสเซอร์
			 (kJ/kg)
∆HRo
=	ผลต่ า งค่ า เอนทาลปี ด ้ า นท� ำ ความเย็ น
			 (kJ/kg)
∆T
=	ผลต่างอุณหภูมิอากาศภายใน-ภายนอก
			 อาคาร (K)
∆Tl
=	ผลต่างของอุณหภูมสิ าร PCM ขณะสถานะ
			 ของเหลว (K)
∆Ts
=	ผลต่างของอุณหภูมสิ าร PCM ขณะสถานะ
			 ของแข็ง (K)
( a)
= อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ (kg/s)
( R)
= อัตราการไหลเชิงมวลของสารท�ำความเย็น
			 (kg/s)
( a)
= ความสามารถในการท� ำ ความเย็ น ของ
			 ระบบฯ (W)
(cs,discharg) = อัตราการคายความเย็นของเครื่อง CSS
			 Unit (W)
= อัตราการกักเก็บความเย็นของ PCM (W)
pcm
η(C,Charge) = ประสิทธิภาพ PCM-CSS ช่วง Charging
			 (%)
η(C,discharge) = ประสิทธิภาพ PCM-CSS ช่วง Discharging
			 (%)
ηe
= ประสิทธิภาพทางพลังงาน (%)
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