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ขอมูลเทคโนโลยีเชิงลึก 

ชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งตามภาระการทํางาน 
(Smart Defrost Control) 

 
1. หลักการทํางานของเทคโนโลย ี
 
ชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งตามภาระการทํางาน  (Smart Defrost Control) คืออะไร 
 
เปนชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งที่คอยลเย็นแบบอัตโนมัติ ที่มีการติดตั้งตัวเซ็นเซอรตรวจจับอุณหภูมิที่ผิวคอยล (Coil 
temperature sensor) และเซ็นเซอรตรวจจับอุณหภูมิภายในหอง (Space temperature sensor) และชุด Electronic 
Expansion Valve (EEV) เพ่ือสงสัญญาณไปยังชุดประมวลผลควบคุมการละลายน้ําแข็งและควบคุมใหระบบมีการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  
 

                                                                    
                                              Coil temperature sensor 
 

                
            Space temperature sensor                           Suction temperature/Pressure transducer 
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โดยทั่วไปการละลายน้ําแข็งที่คอยลเย็นแบบเดิมสามารถทําไดหลายรูปแบบดังนี้ 
  

1. Off-time Defrost : เปนการหยุดคอมเพรสเซอรในการทําความเย็น แตยังคงเดินพัดลมที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นเพ่ือ
ละลายน้ําแข็ง 

2. Electric Defrost : เปนวิธีที่งายและนิยมใชมากที่สุดคือใช Heater ไฟฟาในการละลายน้ําแข็งตามระยะเวลาที่
กําหนด เชน 3 ครั้งตอวัน และครั้งละประมาณ 45-60 นาที 

3. Hot Gas Defrost : เปนวิธีที่คอนขางซับซอนยิ่งขึ้น โดยใช Hot Gas ของสารทําความเย็นในสถานะ 
Superheat ที่คอมเพรสเซอรว่ิงผานคอยลเย็นไปยังคอนเดนเซอรเพ่ือละลายน้ําแข็งที่เกาะอยูรอบ Tube ใน
ลักษณะสวนทางกับสภาวะ Cooling Mode ของสารทําความเย็น 

 
สําหรับหลักการทํางานของชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งตามภาระการทํางานนี้ สามารถแสดงไดดังรูปที่ 1 ตอไปนี้   
   

 
รูปท่ี 1 แสดงหลักการทํางานของชุดละลายน้ําแข็งประสิทธิภาพสูง 

 
จากรูปที่ 1 ชุดละลายน้ําแข็งตามภาระการทํางานมีหลักการทํางานโดยจะพิจารณาประสิทธิภาพของคอยลเย็นจาก
ผลตางของ Coil temperature และ Ambient air temperature (TD1) เพ่ือเปนคาโปรไฟลอางอิง จากนั้นหากอุณหภูมิ 
Coil temperature ตกลงเร็วกวาที่ควรจะเปนก็จะแสดงถึงผลตางของอุณหภูมิที่มีคามากขึ้น (TD2) เนื่องมาจาก
ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความรอนลดลง ซึ่งหมายถึงเปนระยะเวลาท่ีเหมาะสมที่ควรจะเริ่มการละลายน้ําแข็ง 
(Defrost Needed)  
 
นอกจากนั้น ชุดละลายน้ําแข็งประสิทธิภาพสูงยังสามารถประหยัดพลังงานเพิ่มเติมจากอุปกรณในสวนประกอบตางๆ 
ของระบบ อาทิ 
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• Precise superheat control 
• Reduced compressor runtime 
• Fan cycling 

 
 2. การใชทดแทนเทคโนโลยีเดิม 
 
ชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งตามภาระการทํางาน  สามารถเขามาใชแทนระบบละลายน้ําแข็งของเดิมไดโดยที่ไมมี
ผลกระทบตอการทํางานของเครื่องอีกทั้งยังชวยลดการใชพลังงาน  เนื่องจากมีระบบควบคุมการทํางานที่ดีกวาระบบ
เดิม  โดยลดการละลายในแข็งในชวงที่ไมจําเปนลง ดังแสดงการเปรียบเทียบการทํางานของระบบเดิมและระบบใหมได
ดังรูปที่ 2 และ 3 ตอไปนี้ 
 
การทํางานของระบบเดิม 

 
 

รูปท่ี 2 การทํางานของชุดละลายน้ําแข็งแบบเดิม 
 
การทํางานของระบบละลายน้ําแข็งโดยทั่วไป จะใชการตั้งเวลาในการละลายน้ําแข็งเมื่อถึงเวลาที่กําหนด  ระบบละลาย
น้ําแข็งจะทํางานโดยอัตโนมัติโดยวิธีการละลายน้ําแข็งที่คอยลอาจจะใช Heater ไฟฟา หรือ Hot Gas  สวนระยะเวลา
ในการละลายน้ําแข็งขึ้นอยูกับความหนาของน้ําแข็งที่เกาะอยูรอบ ๆ คอยลเย็น   
 
จากรูปที่ 2 แสดงวัฎจักรในการละลายน้ําแข็งของชุดละลายน้ําแข็งแบบเดิม โดยจะมีการตั้งเวลาหรือต้ังอุณหภูมิที่ผิว
คอยลซึ่งระยะเวลาการ Defrost ที่ไมเหมาะสมอาจทําใหอุณหภูมิ Coil สูงถึงประมาณ 120 oF (50oC) ซึ่งมากเกินความ
จําเปน และเมื่ออุณหภูมิของผิวคอยลตํ่ากวา 32 oF (0oC) ชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งก็จะส่ังใหมีการละลายน้ําแข็ง
โดยที่ชุด Heater จะทํางานตลอดระยะเวลาในการ Defrost (Heater On time = 100% of Defrost Duration) เมื่อ
อุณหภูมิที่ผิวคอยลเพ่ิมขึ้นถึงคาที่กําหนดไวชุดละลายน้ําแข็งก็จะหยุดการทํางาน  (กรณีนี้ อุณหภูมิ Heater อาจสูงถึง 
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300 oF ดังนั้นเมื่อมีหยดน้ําที่เกิดขึ้นจากการละลายน้ําแข็ง หยดมาสัมผัสก็จะทําใหเกิดหมอกภายในหองเย็น และเกิด
การเกาะตัวของน้ําแข็งภายในบริเวณที่ไมมีระบบการละลายน้ําแข็งได) 
 
การทํางานของชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งตามภาระการทํางาน 
การทํางานของระบบละลายน้ําแข็งประสิทธิภาพสูงจะมีการติดตั้งชุดตรวจวัดอุณหภูมิที่คอยลเย็น (Coil temperature) 
และอุณหภูมิหอง (Ambient/Space temperature)  เพ่ือควบคุมการละลายน้ําแข็งใหไดประสิทธิภาพสูงสุดและลดการใช
พลังงานไฟฟาของระบบอุปกรณที่เกี่ยวของ (โดยพิจารณาจากผลตางอุณหภูมิที่ไมเกิน 7 องศาเซลเซียส) การทํางาน
ของระบบจะสามารถลดระยะเวลาในการละลายน้ําแข็งที่คอยลลงประมาณ 40% จากของเดิม (Heater On time = 60% 
of Defrost Duration) ตามรูปที่ 3 โดยอุณหภูมิของคอยลจะมีคาอยูประมาณไมเกิน 50 oF (10oC) จากเดิมที่มีอุณหภูมิ
ประมาณ 120 oF (50oC)  โดยระยะเวลาในการละลายน้ําแข็งจะทํางานเปนชวง ๆ เทาที่จําเปน คิดเปนระยะเวลาการ
ทํางานประมาณ 60% จากระบบเดิม  วิธีการนี้จะทําใหสามารถลดการใชพลังงานไฟฟาลงไดประมาณ 40% และยัง
สามารถลดภาระความรอนภายในหองที่เกิดขึ้นจากการทํางานของฮีทเตอรไฟฟาที่เกินความจําเปน ดังนั้น จึงเหมาะ
สําหรบัระบบหองเย็น และตูแชสินคาตาง ๆ เปนตน 
 

 
 

รูปท่ี 3  การทํางานของชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งตามภาระการทํางาน 
 
3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน 
 
จากผลการวิเคราะหการใชพลังงานของชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งตามภาระการทํางานเปรียบเทียบกับระบบควบคุม
ของเดิมพบวา  มีศักยภาพในการประหยัดพลังงานไดมากกวา  25-30%  โดยสามารถประเมินจากพลังงานไฟฟาที่
ลดลงจากระยะเวลาในการละลายน้ําแข็ง (จากรายละเอียดกรณีศึกษาในหัวขอ 10 : ขอมูลจากผูผลิต KE2 Therm 
Solutions ป 2011) นอกจากนี้ การลดภาระการทํางานของฮีทเตอรไฟฟาจะชวยลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดลง
ไดอีกดวย 
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4. สภาพที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลย ี
 
สําหรับชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งตามภาระการทํางานสามารถที่จะติดตั้งแทนชุดควบคุมของเดิมไดทันที 
(สามารถใชกับ ระบบการ Defrost แบบ Electric Defrost หรือ Hot Gas Defrost และ Thermal Expansion Valve : 
TEV) โดยที่ไมไดมีผลกระทบตอการใชงาน  ดังนั้นการใชงานจึงเหมาะสมกับหองเย็น ตูแชสินคา แทนระบบเดิมจะ
สามารถชวยลดการใชพลังงานไฟฟาในภาพรวมได 
 
5. กลุมเปาหมายการประยุกตใชเทคโนโลย ี
 
กลุมของโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ ไดแก 
• โรงงานอาหารแปรรูป 
• โรงงานผลิตเวชภัณฑ 
 
6. ราคาของเทคโนโลย ี
 
ราคาของชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งตามภาระการทํางานขึ้นอยูกับจํานวนชุดควบคุมและตัว Sensor โดยเฉลี่ย
ราคาจะอยูที่ประมาณ 30,000 ถึง 40,000 บาทตอชุด  
 
7. ระยะเวลาคนืทุนของเทคโนโลยี                                                                 
 
จากขอมูลกรณีศึกษาของ ชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งตามภาระการทํางาน สามารถใหผลประหยัดซึ่งมีระยะเวลา
คืนทุนประมาณ 1 – 2 ป  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดพิกัดของเครื่องที่ไดทําการติดตั้ง  ซึ่งเครื่องที่มีขนาดกําลังการผลิตมาก 
ผลประหยัดพลังงานสูงก็จะคืนทุนไดเร็ว 
 
8. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 
ชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งตามภาระการทํางาน มีการใชพลังงานไฟฟาที่นอยกวาระบบเดิมและไมไดมีการ
สูญเสียความรอนในสวนอื่น ๆ ดังนั้นผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจึงไมมี 
 
9. ความแพรหลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย 
 
จากการตรวจสอบกับผูจําหนายและฐานขอมูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. พบวามีการนําเทคโนโลยีนี้ไปประยุกตใช
แลวประมาณไมเกิน 5% ของจํานวนสถานประกอบการที่สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ได (ประมาณ 20 แหงจาก 
413 แหง) 
 
โดยเมื่อพิจารณากลุมเปาหมายการใชเทคโนโลยีนี้ ในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพแลวพบวา เทคโนโลยีนี้สามารถ
ขยายผลในสถานประกอบการที่มีการใชพลังงานรวมกันประมาณ 1,694 ktoe ตามขอมูลการใชพลังงานของประเทศ
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ไทยในป 2553 และจากการประมาณการในกรณีที่ 20% ของสถานประกอบการที่มีศักยภาพเหลานี้นําเทคโนโลยีไป
ประยุกตใชจะทําใหเกิดผลประหยัดพลังงานใหกับประเทศไดปละประมาณ 18 ลานบาท                       
 
10. ตัวอยางกรณีศึกษา  
 

1. Central Warehouse Freezer/High School Freezer (School District of Washington, Missouri) 
       ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
กอนการปรับปรุง  

 
รูปท่ี 4 ผลการบันทึกการละลายน้ําแข็งของระบบเดิม (กอนปรับปรุง) 

 
จากรูปที่ 4 แสดงการละลายน้ําแข็งของระบบเดิมโดยการใชชุดควบคุมเวลาในการละลายน้ําแข็ง โดยในระยะเวลา 5 
วันจะมีการละลายน้ําแข็ง 15 ครั้ง เฉล่ียระบบละลายน้ําแข็งทํางานวันละ 3 ครั้ง 
 
หลังการปรับปรุง 

 
รูปท่ี 5 ผลการบันทึกการละลายน้ําแข็งของชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งประสิทธิภาพสูง (หลังปรับปรุง) 

 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงานระยะที่ 2 ขอมูลเทคโนโลยีเชิงลึก 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
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(ท่ีมา Therm Solutions, Inc., Washington, Missouri 63090) 
 
จากรูปที่ 5 แสดงการละลายน้ําแข็งของชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งประสิทธิภาพสูง โดยในระยะเวลา 5 วัน ระบบ
ละลายน้ําแข็งจะทํางานเพียง 2 ครั้ง คิดเปนระยะเวลาที่ใชในการละลายน้ําแข็งลดลง 87% จากระบบเดิมที่ใชชุด
ควบคุมเวลาในการละลายน้ําแข็ง สามารถลดการใชพลังงานไฟฟาไดประมาณ 30% โดยมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 
1.5 ป (กรณี High School Freezer ลดระยะเวลาลง 79% และลดการใชพลังงานลงได 50%) 
 
รายละเอียดของอุปกรณที่ทําการติดตั้ง 

1. ชุด KE2 Evaporator Efficiency Controller 
2. KE2 Pressure Transducer 
3. KE2 Temperature Sensors 
4. Remote monitoring & control (In Future) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงานระยะที่ 2 ขอมูลเทคโนโลยีเชิงลึก 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
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2. St.Louis Zoo , Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
กอนการปรับปรุง 
 ใชการตั้งเวลา defrost 15 ครั้ง ใน 5 วัน (เฉล่ีย 3 ครั้งตอวัน) 
 
หลังการปรับปรุง 
 เหลือระยะเวลาในการ defrost 2 ครั้งใน 5 วัน 
 

 
 

รูปท่ี 5 ผลการบันทึกการละลายน้ําแข็งของชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งประสิทธิภาพสูง (หลังปรับปรุง) 
 
(ท่ีมา Therm Solutions, Inc., Washington, Missouri 63090) 
 
จากรูปที่ 5 แสดงการละลายน้ําแข็งของชุดควบคุมการละลายน้ําแข็งประสิทธิภาพสูง โดยในระยะเวลา 5 วัน ระบบ
ละลายน้ําแข็งจะทํางาน 2 ครั้ง คิดเปนระยะเวลาที่ใชในการละลายน้ําแข็งลดลง 80% จากระบบเดิมที่ใชชุดควบคุมเวลา
ในการละลายน้ําแข็ง สามารถลดการใชพลังงานไฟฟาไดประมาณ 30% 
 
11. แหลงขอมูลอางอิง 
 
(1) KE2 Therm Solutions Inc., Washington, Missouri 63090 
(2) www.ke2therm.com 
 
 


