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บทที่ 5 
ระบบทําความเย็น 

(Refrigeration System) 
 
 
 

ความสําคัญ 
อาคารบางแหงบางประเภทที่มีการใชระบบทําความเย็น เพื่อการแชแข็งหรือลดอุณหภูมิสินคา 

จําเปนตองใชพลังงานในปริมาณมหาศาล หากสามารถควบคุมการทํางานของระบบทําความเย็นใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพไดแลว การใชพลังงานก็จะเปนไปอยางคุมคาและชวยประหยัดคาใชจายดานพลังงานใหกับ
สถานประกอบการลงไดเปนอันมาก  
 
วัตถุประสงค  
 วัตถุประสงคหลักของบทที่ 5 ระบบทําความเย็น ตองการใหผูเขารับการอบรมมีความรูเบื้องตนและ
ทราบแนวทางการอนุรักษพลังงานในระบบทําความเย็น โดยวัตถุประสงคยอยของบทนี้มีดังตอไปนี้ 

1. ทราบหลักการทํางานและอุปกรณตางๆ ของระบบทําความเย็น 
2. ทราบปจจัยท่ีมีผลตอการทํางานของระบบทําความเย็น 
3. เขาใจวิธีประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบทําความเย็น 
4. ทราบมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานของอุปกรณตางๆ ในระบบทําความเย็น 
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5.1 บทนํา 
การทําความเย็นเปนกระบวนการดึงความรอนออกจากวัตถุหรืออากาศเพื่อรักษาใหมีอุณหภูมิต่ํากวา

อากาศแวดลอมภายนอก เชน การแชเย็นอาหารในตูเย็น การแชแข็งอาหารสดในตูแชแข็งหรือหองเย็นใน
หางสรรพสินคา ไฮเปอรมารเกต 

ระบบทําความเย็นมีหลากหลายประเภท อยางไรก็ตามในที่นี้เราจะเนนที่การทําความเย็นโดยระบบทํา
ความเย็นแบบอัดไอ เนื่องจากมีการใชงานอยางแพรหลาย 
 
5.2 ระบบทําความเย็น (Refrigeration System) 

การทําความเย็นเปนการดูดความรอนออกจากวัตถุหรืออากาศ เพื่อรักษาใหมีอุณหภูมิต่ํากวาอากาศ
แวดลอมภายนอก อุปกรณท่ีทําหนาท่ีนี้ เรียกวา เครื่องทําความเย็น (Refrigerator) กระบวนการทําความเย็นใน
เครื่องทําความเย็นอาจจําแนกไดเปน 

ก) การทําความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression Cooling)  
- แบบชั้นเดียว (Single stage) 
- แบบหลายชั้น (Multi stage) 

ข) การทําความเย็นแบบดูดซึม (Absorption Cooling)  
 

ในเครื่องทําความเย็นจะมีสารตัวกลางที่ทําหนาท่ีขนถายความรอน เรียกวา สารทําความเย็น 
(Refrigerant) โดยมากเครื่องทําความเย็นแบบอัดไอจะใชแอมโมเนียและสารในกลุมฟรีออนเปนสารทําความเย็น 
สวนในเครื่องทําความเย็นแบบดูดซึมจะใชน้ําเปนสารทําความเย็นรวมกับการใชสารในกลุมน้ําเกลือ เชน ลิเทียม
โบรไมด เปนสารดูดซึม (Absorbent)  
 
5.2.1 ระบบทําความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression System) 

เชนเดียวกับการปรับอากาศซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการสรางสภาวะสบายใหกับผูใชอาคาร การทํา
ความเย็นที่อุณหภูมิต่ําพอควรก็ใชเครื่องทําความเย็นแบบอัดไอซึ่งประกอบดวยอุปกรณหลัก 4 ตัว ดังรูป 
  
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5.1 ระบบทําความเย็นแบบอัดไอชั้นเดียว 

 

คอนเดนเซอร 

อีวาโปเรเตอร 

คอมเพรสเซอร
ความดันสูง วาลว

ขยายตัว 

1 

2 

4 

3 
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ในบางกรณีของการทําความเย็นที่อุณหภูมิต่ําพอควร เครื่องทําความเย็นแบบอัดไอจะมีกระบวนการที่
ซับซอนยิ่งข้ึน เชน เปนกระบวนการทําความเย็นแบบ 2 ช้ัน หรือแบบหลายชั้น ท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะการทําความ
เย็นที่อุณหภูมิต่ํามีผลใหชวงความแตกตางของอุณหภูมิระหวางเครื่องควบแนนและเครื่องระเหยมีคากวางมาก 
วัฏจักรทําความเย็นแบบอัดไอวัฏจักรเดียวจึงไมเหมาะที่จะนํามาใชในเชิงปฏิบัติ ยิ่งชวงความแตกตางของอุณภูมิ
กวางมากเทาใด ก็ยิ่งทําใหชวงความแตกตางของความดันในวัฏจักรกวางมากขึ้นเทานั้น และสงผลให
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบลดลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.2 ระบบทําความเย็นแบบอัดไอ 2 ช้ัน 
 

ปญหานี้สามารถแกไขไดโดยการทําความเย็นเปนขั้นๆ หรือการใชวัฏจักรการทําความเย็นมากกวา 2 
วัฏจักรขึ้นไปในลักษณะที่เปนอนุกรม วัฏจักรนี้เรียกวา วัฏจักรทําความเย็นแบบหลั่น (Cascade refrigeration 
cycles) รูปที่ 5.2 แสดงวัฏจักรการทําความเย็นประเภท 2 ข้ัน โดยการเชื่อมตอกันโดยผานเครื่องแลกเปลี่ยน

คอนเดนเซอร 
คอมเพรสเซอร
ความดันสูง 

เครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอน 

อีวาโปเรเตอร 

คอมเพรสเซอร
ความดันต่ํา 

1 

2 

3 

4 

8 

7 

6 

5 

วาลว
ขยายตัว 

วาลว
ขยายตัว 

T

S

1

2

3 

4

5

6

7 

8

QH 

QL ความสามารถในการทํา
ความเย็นที่เพิ่มขึ้น 

งานของคอมเพรสเซอร
ที่ลดลง 
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ความรอน เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนนี้ทําหนาท่ีเปนเครื่องระเหยในวัฏจักรสวนบน และเปนเครื่องควบแนน
ในวัฏจักรสวนลาง 

ระบบอาจใชสารทําความเย็นชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกันได เพราะไมมีการผสมของสารทําความเย็น
ท้ังสองภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ดังนั้น เราสามารถเลือกใชสารทําความเย็นที่มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม
ไดในแตละวัฏจักร จากภาพขางตน งานที่ตองปอนใหกับเครื่องอัดจะลดลง และปริมาณความรอนที่ถูกดูดออก
จะเพิ่มข้ึน 
 
5.2.2 ระบบทําความเย็นแบบดูดซึม (Absorption Refrigeration System) 

ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมเปนระบบทําความเย็นที่อาศัยพลังงานความรอนในการขับเครื่องทําความ
เย็นใหทํางาน โดยความรอนท่ีปอนใหมักจะอยูในรูปของไอน้ํา น้ํารอน หรือกาซรอนซึ่งเปนพลังงานคุณภาพต่ํา 
ถึงแมวาประสิทธิภาพของระบบทําความเย็นแบบดูดซึมจะต่ํากวาระบบทําความเย็นแบบอัดไอ แตหากพลังงาน
ความรอนที่ปอนมาจากความรอนเหลือท้ิง (เชน ไอเสีย) หรือมาจากแหลงพลังงานหมุนเวียน (เชน แสงอาทิตย 
ชีวมวล) ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมจะประหยัดคาใชจายมากกวา 

ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมมีสวนประกอบที่สําคัญ คือ เครื่องกําเนิด (Generator) เครื่องควบแนน
หรือคอยลรอน (Condenser) อีวาโปเรเตอรหรือคอยลเย็น (Evaporator) เครื่องดูดซึม (Absorber) และวาลวลด
ความดัน (Expansion Valve) สวนสารทํางานจะเปนลักษณะของสารคูผสมระหวางสารทําความเย็น (เชน น้ํา) 
และสารดูดซึม (เชน สารลิเทียมโบรไมด, LiBr) ดังแสดงในรูปที่ 5.3 
 

 
รูปที่ 5.3 ระบบทําความเย็นแบบดูดซึม 

 
หลักการทํางานเริ่มตนจากเครื่องกําเนิดรับความรอนจากแหลงความรอนภายนอก ทําใหสารทําความ

เย็นเดือดกลายเปนไอและแยกตัวจากสารดูดซึม ไอสารทําความเย็นจะถูกทําใหควบแนนที่คอนเดนเซอร (คอยล

รอน) ท่ีอุณหภูมิ ∼40-50oC และเปลี่ยนสถานะเปนของเหลวแลวไหลผานวาลวลดความดันไปสูคอยลเย็น ท่ี



ตอนที่ 3 บทท่ี 5 ระบบทําความเย็น  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (อาคาร) พ.ศ. 2553 
 

 
 

5-5 

คอยลเย็น สารทําความเย็นจะรับความรอนจากสิ่งแวดลอมเพื่อระเหยกลายเปนไอ (ท่ีอุณหภูมิ ∼5oC ความดัน 

∼6 mm.Hg) จากนั้นไอสารทําความเย็นจะถูกดูดซึมดวยสารดูดซึมท่ีไหลผานวาลวลดความดันอีกตัวหนึ่งท่ี
ตอมาจากเครื่องกําเนิดและกลายเปนของเหลวในเครื่องดูดซึม ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเปนปฏิกิริยาคายความรอน 
จากนั้นของเหลวผสมจะถูกสูบโดยปมใหมีความดันสูงข้ึนเปน 75 mm.Hg และสงไปยังเครื่องกําเนิดเพื่อรับ
ความรอนจากแหลงกําเนิดความรอนตอไป ซึ่งถือวาเปนการทํางานครบรอบวัฏจักร 

ความแตกตางระหวางระบบทําความเย็นแบบอัดไอและแบบดูดซึม คือ ระบบทําความเย็นแบบอัดไอ
เพิ่มความดันใหกับสารทําความเย็นทําโดยใชคอมเพรสเซอรซึ่งทํางานโดยอาศัยพลังงานไฟฟาขับ แตในระบบ
ทําความเย็นแบบดูดซึม การเพิ่มความดันใหกับสารทํางานทําโดยอาศัยเครื่องกําเนิดและเครื่องดูดซึมรวมกัน 
โดยใชความรอนปอนเขาท่ีเครื่องกําเนิดแทนการใชพลังงานไฟฟา เพื่อผลิตไอท่ีมีสมบัติเชนเดียวกับไอท่ีออก
จากคอมเพรสเซอรในระบบแบบอัดไอ 
 
ก) ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมชั้นเดียว (Single Effect Absorption Cooling) 

ระบบนี้ใชพลังงานความรอนที่อยูในรูปของไอน้ําท่ีความดันระหวาง 0.8–1.5 kg/cm2 หรือน้ํารอนที่
อุณหภูมิระหวาง 130-150oC รูปที่ 5.4 แสดงแผนผังระบบทําความเย็นแบบดูดซึมช้ันเดียว 

 
รูปที่ 5.4 ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมช้ันเดียว 

 
ข) ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมสองชั้น (Double Effect Absorption Cooling) 

ระบบนี้ใชพลังงานความรอนในรูปของไอน้ําท่ีความดันประมาณ 8 kg/cm2 หรือน้ํารอนที่อุณหภูมิ
ระหวาง 180-200oC โดยระบบนี้จะมีประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงกวาระบบแรกประมาณ 65% รูปท่ี 5.5 แสดง
แผนผังระบบทําความเย็นแบบดูดซึมสองชั้น 
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รูปที่ 5.5 ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมสองชั้น 

 
ค) ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมชนิดเผาไหมโดยตรง (Direct-fired Absorption Cooling)  

ระบบนี้ใชพลังงานความรอนจากการเผาไหมเชื้อเพลิงภายในเครื่องกําเนิด หรือความรอนในรูปของ
กาซรอน โดยอุณหภูมิของกาซรอนที่ออกจากเครื่องกําเนิดจะมีอุณหภูมิประมาณ 190-204oC โดยระบบนี้จะมีคา
สัมประสิทธิ์สมรรถนะอยูในชวง 0.85-1.14 รูปที่ 5.6 แสดงแผนผังระบบทําความเย็นแบบดูดซึมชนิดเผาไหม
โดยตรง 

 
รูปที่ 5.6 ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมชนิดเผาไหมโดยตรง 

 
5.3 สารทําความเย็น (Refrigerant) 

สารทําความเย็นที่ใชกันทั่วไปในระบบทําความเย็น ไดแก แอมโมเนียและสารในกลุมฟลูออโร
คารบอน ในระบบทําความเย็นที่อุณหภูมิคอนขางต่ํา แอมโมเนียเปนสารทําความเย็นที่ไดรับความนิยมใชกัน 
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แอมโมเนียเปนสารความเย็นชนิดเดียวท่ีไมไดอยูในกลุมฟลูออโรคารบอน แตเปนที่นิยมใชกันอยาง
แพรหลาย แมวาแอมโมเนียจะเปนสารพิษและสามารถจุดระเบิดไดในบางสภาวะก็ตาม แตคุณสมบัติทางดาน
ความรอนที่ดีเยี่ยมของแอมโมเนีย ทําใหแอมโมเนียเหมาะที่จะนําไปใชกับโรงงานลานสเกตและหองหรือ
อุปกรณทําความเย็นขนาดใหญ และถาประกอบกับความรูความชํานาญในการควบคุมระบบ จะทําใหปญหา
ความเปนพิษของแอมโมเนียกลายเปนเพียงปญหาเล็กๆ เทานั้น 

แอมโมเนียมีความสามารถในการทําความเย็นสูงสุด เมื่อเทียบกับสารความเย็นชนิดอื่น แอมโมเนียมีจุด
เดือดต่ําประมาณ -2.2°C ท่ีความดันบรรยากาศ ดังนั้น อีวาโปรเรเตอรและเครื่องควบแนนในระบบจึงมีอุณหภูมิ 
และความดันอยูในชวงปานกลางคือ -15°C และ 30°C ท่ีความดัน 2.37 bar และ 11.67 bar  

โดยปกติแอมโมเนียแหงจะไมกัดกรอนโลหะ แตเมื่อถูกความชื้นแอมโมเนียจะกัดโลหะที่ไมใชเหล็ก 
เชน ทองแดง ทองเหลือง เปนตน ดังนั้นจะสังเกตไดวาจะไมมีโลหะเหลานี้ในระบบที่ใชแอมโมเนียเปนสาร
ความเย็น 

แอมโมเนียมีคุณสมบัติไมผสมกับน้ํามัน จึงไมทําใหน้ํามันหลอลื่นเครื่องอัดเจือจาง สําหรับการรั่วไหล
ของแอมโมเนีย เราสามารถทดสอบไดโดยเผาเทียนที่ทําดวยกํามะถันในจุดท่ีจะทดสอบ ถาหากมีแอมโมเนียรั่ว
ออกมาจะเกิดควันสีขาวข้ึน หรืออาจทาบริเวณรอยตอของทอดวยสารละลายสบูเขมขน ถามีการรั่วไหลจะมีฟอง
เกิดข้ึน 

แอมโมเนียเปนสารความเย็นที่มีราคาถูกและใชงานไดอยางกวางขวาง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติทางเคมี
หลายอยางที่เหมาะจะใชกับระบบทําความเย็นใหญๆ ซึ่งความเปนพิษไมใชปจจัยสําคัญ เชน มีระบบควบคุมดี
หรือตั้งอยูหางจากชุมชน และแอมโมเนียยังมีประสิทธิภาพในการถายเทความรอนสูงอีกดวย แอมโมเนีย
สามารถใชกับเครื่องอัดท้ังแบบลูกสูบชัก แบบโรตารี่และแบบใชแรงเหวี่ยง 
 
5.4 การแชเยือกแข็งอาหารและหองเย็น 

การแชเยือกแข็ง เปนวิธีถนอมอาหารซึ่งใชกันอยางแพรหลาย โดยมีหลักการชะลอการเปลี่ยนแปลง
ทางดานกายภาพและเคมี รวมถึงปฏิกิริยาการขยายพันธุของจุลินทรียท่ีจะทําใหอาหารเนาเสีย โดยทั่วไปอาหาร

จะถูกแชแข็งท่ีอุณหภูมิต่ํากวา 0°C จากรูปท่ี 5.7 ขบวนการแชเยือกแข็งจะเริ่มตั้งแตการนําอาหารที่มีอุณหภูมิสูง
กวาจุดเยือกแข็งมาลดอุณหภูมิ ซึ่งอุณหภูมิของอาหารจะลดลงตามขบวนการความรอนสัมผัส จากนั้น อาหารจะ
เปลี่ยนแปลงเขาสูจุดเยือกแข็ง ซึ่งจะมีอุณหภูมิแตกตางกันไปตามชนิดของอาหาร ขบวนการที่อาหารเขาสูจุด
เยือกแข็งนี้ อาหารจะเปลี่ยนแปลงสถานะเปนของแข็งตามขบวนการความรอนแฝง ซึ่งอุณหภูมิของอาหารจะ
เกือบคงท่ี และหากลดอุณหภูมิของอาหารตอไป อาหารจะมีอุณหภูมิลดลงตามขบวนการความรอนสัมผัสอีก
ครั้งหนึ่ง 
 
5.4.1 การแชแข็งแบบการพาความเย็น (Blast Freezing)  

การแชแข็งอาหารดวยวิธีนี้อาศัยหลักการพาความเย็น (Convection) โดยลมที่มีอุณหภูมิต่ําจะหมุนเวียน
ภายในหองเย็นเพื่อลดอุณหภูมิของอาหารหรือบรรจุภัณฑท่ีอยูภายในหอง (รูปที่ 5.8) ลมท่ีมีอุณหภูมิต่ํานี้จะถูก
ลดอุณหภูมิลงตามวัฏจักรการทําความเย็นที่ไดกลาวไวกอนหนานี้ เทคโนโลยีนี้ประกอบดวยหองเย็นที่หุม



ตอนที่ 3 บทท่ี 5 ระบบทําความเย็น  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (อาคาร) พ.ศ. 2553 
 

 
 

5-8 

ฉนวนมิดชิดดวยโฟมที่มีขนาดความหนาเพื่อปองกันการเกิดหยดน้ําท่ีผนังภายนอก โดยความหนาของฉนวน
ข้ึนอยูกับอุณหภูมิของหองเย็นและประเภทของฉนวน สวนอุปกรณทําความเย็นนิยมใชเปนวัฎจักรการทําความ
เย็นแบบกดดันไอที่ใชแอมโมเนียหรือสารประกอบกลุม CFC การกระจายลมเย็นภายในหองเย็น นิยมใชเครื่อง
กระจายลมเย็น ลักษณะเหมือนเครื่องเปาลมเย็น แตจะมีจํานวนครีบถายเทความรอนเพียง 4-6 ครีบตอนิ้ว ขณะที่
เครื่องเปาลมเย็นของระบบปรับอากาศ จะมีครีบ 10-12 ฟนตอนิ้ว เหตุท่ีตองใหครีบมีจํานวนนอยเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดน้ําแข็งท่ีครีบเนื่องจากอากาศที่ไหลเขาทางประตูขณะเปดประตู 
 

 
รูปที่ 5.7 การเกิดการเยือกแข็งของอาหาร 

 
หองเย็น (Cold Storage Room) 

หองเย็นทั่วไปที่ใชแชอาหารมีอุณหภูมิภายในหองเย็นคงที่เพื่อใหเหมาะสมกับอาหารที่เก็บภายในหอง 

ซึ่งอาจจะมีอุณหภูมิสูงกวา 0°C เพื่อใชในการแชผักและผลไม และต่ํากวา 0°C เพื่อใชในการแชเนื้อและ
ไอศกรีม โดยถนอมอาหารและบรรจุภัณฑท่ีอยูภายในหองเย็นใหเหมาะสมกับระยะเวลาการบริโภค โดยท่ัวไป

หองเย็นที่มีอุณหภูมิภายในหองมากกวา 0°C มักนิยมใชสารประกอบ CFC เปนสารทําความเย็น สวนหองเย็นที่

มีอุณหภูมิภายในหองต่ํากวา -10°C นิยมใชแอมโมเนียเปนสารทําความเย็น หองเย็นประเภทนี้ เชน หองแชเนื้อ  
หองแชผัก หองแชนมและไข หองแชปลา รวมไปถึงหองแชน้ําแข็งท่ีผลิตแลว เปนตน ศูนยการคาและซุปเปอร
สโตรสวนใหญจะมีหองเย็นลักษณะนี้  
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รูปที่ 5.8 หองแชแข็งแบบการพาความเย็น (หองเย็นในหางสรรพสินคา) 
 
ตารางที่ 5.1 การแชแข็งอาหารประเภทตางๆ 

ประเภท ชนิด อุณหภูมิ (oC) ความชื้นสัมพัทธ (%) เวลากอนเนาเสยี (สัปดาห) 
หนอไมฝรัง่ 0-2 95-100 2-3 

ถั่ว 5-7 95 1 
ขาวโพด 0-2 95-100 1 
แครอท 0-2 95-100 4-6 

บรอคโคลี่ 0-2 95-100 2 
พริก 0-10 60-70 2-3 

มะเขือเทศ 2-4 90-95 1 
กะหล่ําปลี 0-2 95-100 35 
ฟกทอง 10-12 50-55 21 

ผักกาดหอม 0-2 95-100 2-3 
หัวหอม 0-2 95-100 3-4 

ผัก 

แตงกวา 5-7 95-100 2 
แอปเปล 2-4 90-95 21 
กลวย 10-12 85-95 1-3 
องุน 10-12 90-95 2-8 
มะนาว 10-12 90-95 4-6 
ลิ้นจี ่ 0-2 90-95 3-5 
มะมวง 10-12 90-95 2-3 

สตรอเบอรรี ่ 0-2 90-95 1 
ฝรั่ง 5-7 90-95 2-3 
ลําไย 0-2 90-95 0.5 

ผลไม 

สม 2-4 85-90 3-6 
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ประเภท ชนิด อุณหภูมิ (oC) ความชื้นสัมพัทธ (%) เวลากอนเนาเสยี (สัปดาห) 
มะละกอ 2-4 85-90 1-3 
ปลาทู 0-2 95-100 2.5 
ปลาทูนา 0-2 95-100 2 

ปลาแซลมอน 0-2 95-100 2 
กุง 0-2 95-100 2 

ปลาหมึก 0-2 95-100 1.5 
หอย 0-2 100 1 
เนื้อ 0-2 85 1-3 
ตับ 0 90 0.75 
หมู 0-2 85-90 1 

เบคอน 0-2 80-85 2-3 
ไสกรอก 0-2 85 1 
แฮม 0-2 80-85 0.75 

เนื้อสัตว 

ไก -1 ถึง 0 90-95 1-3 
เนย 0 75-85 2-4 
ชีส 0 65 52 

ไอศกรีม -15 ถึง -20 90-95 52-100 
นม 2-4 90-95 1 
ไข 0-2 80-90 35 

ช็อกโกแลต -15 ถึง 0 40 42 
ขนมปง 0 90-95 3-13 
กาแฟ 2-4 80-85 28 
เบียร 2-4 80-85 3-8 
น้ําผึ้ง 10 80-85 มากกวา 52 

น้ํามันพืช 20 65-70 มากกวา 52 
น้ําสม 2-4 90-95 3-6 

ขาวโพดยังไมค่ัว 2-4 85 4-6 

นมและไข 

บุหรี่ 2-4 50-55 42 
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5.5 ภาระการทําความเย็น 
ภาระการทําความเย็นของระบบทําความเย็นเปนผลรวมของความรอนที่มาจากแหลงตางๆ 

ประกอบดวย 
 

ภาระจากความรอนผาน
ผนัง (Wall Heat Gain 
Load) 

ภาระสวนนี้ ไดแก ความรอนที่ถายเทผานผนังจากภายนอกเขามา
ภายในบริเวณทําความเย็นหรือหองเย็น ถึงแมวาจะมีฉนวนความรอนหุม
อยูก็ตาม สิ่งท่ีตองระวงัประการหนึ่งคือความรอนจากรังสีอาทิตยท่ีผาน
ชองเปดตางๆ เขามาภายในหองโดยตรง 

ภาระจากอากาศอุน
ภายนอก (Air Change 
Load) 

ในขณะที่เปดประตูหองเย็นหรอืบริเวณทําความเย็นอากาศอุนจาก
ภายนอกจะเขาไปแทนที่อากาศเย็น เราจําเปนตองขจัดความรอนออกจาก
อากาศอุนนี้เพื่อลดอุณหภูมิและความชื้นใหสอดคลองกับเงื่อนไขในการ
ออกแบบ ภาระความรอนสวนนี้จะตองถูกรวมเขาใน ภาระการทําความ
เย็น  

ภาระจากตัวสินคา 
(Product Load) 

ความรอนที่ตองดึงออกจากตัวสินคา เพื่อลดอุณหภูมิลงจนถงึระดับ
ท่ีตองการ ในบางกรณีผลิตภัณฑอาจถูกแชแข็งซึ่งจะตองรวมความรอน
แฝงเขาไปดวย  

ภาระจากตัวสินคามีผลตอภาระการทําความเย็นโดยรวมซึ่งกข้ึ็นกับ
ลักษณะงาน ภาระจากตัวสินคาอาจเปนทั้งในลักษณะชั่วคราวและใน
ลักษณะตอเนื่องข้ึนอยูกับลักษณะงานเชนกัน 

ภาระจากตัวสินคาจะเปนสวนหนึ่งของภาระการทําความเย็นเฉพาะ
ชวงท่ีกําลังลดอุณหภูมิลงเพือ่ใหเทาอุณหภูมิหองเก็บ เมื่ออณุหภูมิเทา
หองเก็บ ก็จะไมมีความรอนที่ตองขจัดท้ิงอีกตอไป 

ภาระอื่น ๆ 
(Miscellaneous Load) 

ความรอนจากคนที่กําลังทํางานภายในบริเวณทําความเย็น และ
ความรอนจากอปุกรณตาง ๆ ท่ีเปนตัวเกิดความรอนที่อยูในบริเวณทํา
ความเย็น เชน มอเตอรไฟฟา ดวงไฟ อุปกรณอิเลคทรอนิคส  

 
ภาระความรอนตางๆ ขางตนยังสามารถพิจารณาไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ ความรอนจากสภาพแวดลอม

โดยรอบ และความรอนจากตัวสินคาท่ีตองการทําความเย็น ในบางกรณีของหองเย็น ความรอนจากตัวสินคาอาจ
ไมสูงนักเมื่อเทียบกับความรอนท่ีผานผนังหองเย็นหรืออุปกรณตางๆ ในหองเย็น สําหรับกรณีของอุตสาหกรรม
ผลิตน้ําแข็ง ภาระการทําความเย็นของระบบทําความเย็นสวนใหญเกิดจากทําน้ําท่ีอุณหภูมิเริ่มตนใหกลายเปน
น้ําแข็ง 
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5.6 ประสิทธิภาพพลังงานของระบบทําความเย็น 
 ประสิทธิภาพของระบบทําความเย็นจะแสดงในรูปของคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็น 
(Coefficient of Performance, COP) คา COP หมายถึง อัตราสวนระหวางปริมาณพลังงานความรอนที่ถูกดูดซับ
โดยคอยลเย็น (ปริมาณความเย็นที่ทําได) ตอพลังงานที่ระบบใช 
 การวิเคราะหคา COP ของระบบทําความเย็นทําโดยใชแผนภาพความดัน-เอนทาลปดังแสดงในรูปที่ 5.9 
จากแผนภาพดานบน คา COP ของระบบทําความเย็นจะคํานวณไดจาก 
 

 1 4

2 1

h hCOP
h h
−

=
−

         (5.1) 

โดย h1 = เอนทาลปของสารทําความเย็นที่เขาคอมเพรสเซอร, kJ/kg 
 h2 = เอนทาลปของสารทําความเย็นที่ออกจากคอมเพรสเซอร, kJ/kg 
 h4 = เอนทาลปของสารทําความเย็นกอนเขาคอยลเย็น (เทากับเอนทาลป 

ของสารทําความเย็นที่ออกจากคอยลรอน), kJ/kg 

      
รูปที่ 5.9 แผนภาพความดัน-เอนทาลปของวัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ 

 
 ดังนั้น สิ่งท่ีจะตองทราบ ไดแก สภาวะ (ความดันและอุณหภูมิ) ของสารทําความเย็นที่แตละจุดของ
ระบบ เพื่อนําไปหาคาเอนทาลปจากตารางคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร หรือจากแผนภาพความดัน-เอนทาลป
ของสารทําความเย็นชนิดท่ีใชในระบบ ตัวอยางแผนภาพความดัน-เอนทาลปของสารทําความเย็น R-134a 
แอมโมเนีย และ R-22 ในหนวย SI และ IP แสดงอยูในรูปท่ี 5.10 ,5.11, 5.12 และ 5.13 ตามลําดับ  
 

งานของคอมเพรสเซอร 
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ความดัน 

อีวาโปเรเตอร 
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รูปที่ 5.10 แผนภาพความดัน-เอนทาลปของสารทําความเย็น R-134a 

 

 
รูปที่ 5.11 แผนภาพความดัน-เอนทาลปของแอมโมเนีย 
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รูปที่ 5.12 แผนภาพความดัน-เอนทาลปของ R-22 (SI) 
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รูปที่ 5.13 แผนภาพความดัน-เอนทาลปของ R-22 (IP) 
 
5.7 ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพพลังงานของระบบทําความเย็น 

สําหรับระบบทําความเย็นแบบอัดไอ อุณหภูมิทํางานของคอนเดนเซอรและของอีวาโปเรเตอรเปน
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอสมรรถนะการทํางานของระบบทําความเย็น หากสามารถลดอุณหภูมิทํางานของ
คอนเดนเซอรและเพิ่มอุณหภูมิทํางานของอีวาโปเรเตอรได สมรรถนะการทํางานของระบบทําความเย็นก็จะ
สูงข้ึน 

ปจจัยท่ีกลาวขางตนเปนปจจัยท่ีทําใหระบบทําความเย็นมีสมรรถนะสูงข้ึน ระบบมีการใชพลังงาน
ลดลง ซึ่งเปนการอนุรักษพลังงาน อยางไรก็ตามอีกปจจัยหนึ่งท่ีตองพิจารณา คือ การลดภาระการทําความเย็น
ของระบบใหต่ําลง 

 
5.8 มาตรการการอนุรักษพลังงานในระบบทําความเย็น 
 แนวคิดหลักในการอนุรักษพลังงานในระบบทําความเย็น คือ การปรับปรุงสภาวะการทํางานของ
คอมเพรสเซอรใหเหมาะสม การลดอุณหภูมิทํางานของคอนเดนเซอร และการเพิ่มอุณหภูมิทํางานของอีวาโปเร
เตอร นอกจากนี้ มาตรการเสริมอยางการบํารุงรักษาที่เหมาะสมก็สามารถชวยอนุรักษพลังงานไดโดยไม
จําเปนตองลงทุนมาก  
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5.8.1 การลดอุณหภูมิทํางานของคอนเดนเซอร 

พิจารณารูปที่ 5.14 การควบแนนของสารทํางานในระบบทําความเย็นจะเกิดข้ึนตามเสนทาง 2-3 ถา
สามารถลดอุณหภูมิและความดันที่คอนเดนเซอรลงได การควบแนนจะเกิดข้ึนตามเสนทาง 5-6 แทน และการ
ทํางานของคอมเพรสเซอรจะเปลี่ยนจากเสนทาง 1-2 มาเปน 1-5 สวนอัตราการทําความเย็นของอีวาโปเรเตอรจะ
เปลี่ยนจากเสนทาง 4-1 เปน 7-1 ผลลัพธท่ีได คือ จะสามารถลดพลังงานที่ตองปอนใหกับคอมเพรสเซอรลง และ
เพิ่มอัตราการทําความเย็นขึ้นได ทําใหคา COP ของระบบเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.14 แผนภาพความดัน-เอนทาลปเมื่อลดอุณหภูมิทํางานของคอนเดนเซอร 
ขอแนะนําในการลดอุณหภูมิทํางานของคอนเดนเซอรสามารถสรุปไดดังนี้ 
- ทําการเดินพัดลมคอนเดนเซอรและเครื่องสูบน้ําหลอเย็นใหมากตัวท่ีสุด เพื่อทําใหอุณหภูมิ

ควบแนนต่ําท่ีสุดเทาท่ีจะทําได สําหรับระบบที่มีคอมเพรสเซอรและคอนเดนเซอรหลายชุดนั้น 
ควรจะมีการตรวจตราการใชพลังงานของเครื่องจักรทั้งสองอยางสม่ําเสมอ เพื่อกําหนดการใชงาน
ให เหมาะสม   โดยปกติ  คอนเดนเซอรควรจะใชพลังงานนอยกวา  15% ของพลังงานที่
คอมเพรสเซอรใช 

- หัวฉีด (Spray Nozzle) ของคอนเดนเซอรตองสะอาด 
- ลดปริมาณลมเลี่ยง (Bypass) ท่ีผานคอนเดนเซอรใหนอยท่ีสุด 
- รักษาพื้นผิวของคอนเดนเซอรใหสะอาด และตรวจสอบใหแนใจวา น้ําหลอเย็นที่ใชผานการปรับ

สภาพ (Treatment) มาอยางดีแลว 
- ไลอากาศและกาซที่ไมกลั่นตัวออกจากคอนเดนเซอรใหหมด โดยหมั่นตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ 
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5.8.2 การเพิ่มอุณหภูมิทํางานของอีวาโปเรเตอร  
พิจารณารูปที่ 5.15 กระบวนการระเหยของสารทําความเย็นเกิดข้ึนภายในอีวาโปเรเตอรตามเสนทาง   

4-1 เมื่อความรอนถูกดูดจากผลิตภัณฑ สารทําความเย็นจะมีคาเอนทาลปสูงข้ึน โดยที่ความดันยังคงคงที่ ถาเพิ่ม
อุณหภูมิและความดันในอีวาโปเรเตอรใหสูงข้ึนจากเสนทาง 4-1 เปน 7-5 งานของคอมเพรสเซอรท่ีทําจะเปลี่ยน
จากเสนทาง 1-2 เปน 5-6 ผลท่ีไดคือ งานที่จะตองปอนใหกับคอมเพรสเซอรจะลดลง และอัตราการทําความเย็น
จะสูงข้ึนเล็กนอย มีผลทําใหคา COP ของระบบทําความเย็นสูงข้ึน 

 
รูปที่ 5.15 แผนภาพความดัน-เอนทาลปเมื่อเพิ่มอุณหภูมิทํางานของอีวาโปเรเตอร 

 
ขอแนะนําในการเพิ่มอุณหภูมิทํางานของอีวาโปเรเตอรสามารถสรุปไดดังนี้ 
- ตั้งอุณหภูมิควบคุมท่ีเทอรโมสตัทภายในพื้นที่ทําความเย็นใหสูงท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ท้ังนี้ จะตองไม

ทําใหผลิตภัณฑเกิดความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ 
- ควบคุมความรอนภายนอกไมใหเขามาในหองเย็นมากเกินไป 
- ระวังไมใหเกิดสภาพความเปนไอรอนยิ่งยวดของสารทําความเย็นที่ทางออกของอีวาโปเรเตอร 

(ทางเขาของคอมเพรสเซอร) มากเกินไป 
- พื้นที่ผิวของอีวาโปเรเตอรตองมีมากเพียงพอเพื่อใหการถายเทความรอนทําไดมากขึ้น ซึ่งจะทําให

อุณหภูมิทํางานของอีวาโปเรเตอรสูงข้ึน และชวยลดการสูญเสียความชื้นของตัวผลิตภัณฑดวย 
- ละลายน้ําแข็งท่ีคอยลเย็นเปนระยะ เพราะน้ําแข็งท่ีเกาะที่คอยลจะทําใหสมรรถนะของระบบลดลง 

ซึ่งจะสังเกตไดจากอากาศที่ออกจากคอยลเย็นจะมีอุณหภูมิสูงข้ึน 
- หยุดการละลายน้ําแข็งทันทีท่ีน้ําแข็งไดละลายออกจากคอยลเย็นหมดแลว 
- ใชพัดลมและมอเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสูงในหองเย็นและหองแชแข็ง 
- สารทําความเย็นและน้ํามันหลอลื่นที่ใชตองถูกตองเหมาะสม ท้ังชนิด คุณภาพ และปริมาณ  
- ปองกันการท่ีน้ํามันหลอลื่นจะถูกพาไปตกคางในอีวาโปเรเตอรไดดวยการบันทึกปริมาณ

น้ํามันหลอลื่นที่ถายออกและใสเขาไปแทนที่ในระบบ 
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บทสรุป 
 การแชเยือกแข็งเปนการใชงานระบบทําความเย็นอีกลักษณะหนึ่ง นอกจากการใชเพื่อการปรับอากาศ 
และสรางความรูสึกสบายใหกับพนักงานในโรงงานและอาคาร การแชเยือกแข็งปกติเปนการทําความเย็นที่

อุณหภูมิคอนขางต่ํา (0°C หรือต่ํากวา) 
ในบางกรณีของการทําความเย็นที่อุณหภูมิต่ําพอควร เครื่องทําความเย็นแบบอัดไอจะมีกระบวนการที่

ซับซอนยิ่งข้ึน เชน เปนกระบวนการทําความเย็นแบบ 2 ช้ัน หรือแบบหลายชั้น ท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะการทําความ
เย็นที่อุณหภูมิต่ํามีผลใหชวงความแตกตางของอุณหภูมิระหวางเครื่องควบแนนและเครื่องระเหยมีคากวางมาก 
วัฏจักรทําความเย็นแบบอัดไอวัฏจักรเดียวจึงไมเหมาะที่จะนํามาใชในเชิงปฏิบัติ ยิ่งชวงความแตกตางของอุณภูมิ
กวางมากเทาใด ก็ยิ่งทําใหชวงความแตกตางของความดันในวัฏจักรกวางมากขึ้นเทานั้น และสงผลให
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบลดลง ปญหานี้สามารถแกไขไดโดยการทําความเย็นเปนขั้นๆ หรือการใชวัฏ
จักรการทําความเย็นมากกวา 2 วัฏจักรขึ้นไปในลักษณะที่เปนอนุกรม วัฏจักรนี้เรียกวา วัฏจักรทําความเย็นแบบ
หลั่น (Cascade refrigeration cycles) ดังแสดงในรูปที่ 5.2  

สิ่งท่ีควรคํานึงในระบบทําความเย็นอุณหภูมิต่ํา คือ การประเมินภาระทําความเย็น ซึ่งแหลงความรอน
ประกอบดวย 

- ภาระจากความรอนผานผนัง (Wall Heat Gain Load) 
- ภาระจากอากาศอุนภายนอก (Air Change Load) 
- ภาระจากตัวสินคา (Product Load) 
- ภาระอื่น ๆ (Miscellaneous Load) 

 
ภาระความรอนตางๆ ขางตนยังสามารถพิจารณาไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ ความรอนจากสภาพแวดลอม

โดยรอบ และความรอนจากตัวสินคาท่ีตองการทําความเย็น ในบางกรณีของหองเย็น ความรอนจากตัวสินคาอาจ
ไมสูงนักเมื่อเทียบกับความรอนท่ีผานผนังหองเย็นหรืออุปกรณตางๆ ในหองเย็น สําหรับกรณีของอุตสาหกรรม
ผลิตน้ําแข็ง ภาระการทําความเย็นของระบบทําความเย็นสวนใหญเกิดจากทําน้ําท่ีอุณหภูมิเริ่มตนใหกลายเปน
น้ําแข็ง 
 มาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับระบบทําความเย็นที่อุณหภูมิต่ํา ไดแก 

- การลดอุณหภูมิทํางานของคอนเดนเซอร 
- การเพิ่มอุณหภูมิทํางานของอีวาโปเรเตอร 
- การทําความสะอาดชุดระบายความรอนอยางสม่ําเสมอ 
- การลดภาระทําความเย็นของระบบทําความเย็น 

 
ในบทนี้ยังใหขอมูลอยางยอๆ เกี่ยวกับระบบทําความเย็นแบบดูดซึม ซึ่งใชความรอนเปนแหลงพลังงาน 

ถึงแมวาระบบทําความเย็นแบบดูดซึมจะมีประสิทธิภาพต่ําเมื่อเทียบกับระบบทําความเย็นแบบอัดไอ แตในกรณี
ท่ีโรงงานมีความรอนซึ่งเหลือท้ิงไปสูสิ่งแวดลอม ความรอนทิ้งเหลานั้นสามารถนํามาใชประโยชนเพื่อทําความ
เย็นได 



ตอนที่ 3 บทท่ี 5 ระบบทําความเย็น  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (อาคาร) พ.ศ. 2553 
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