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

 
 
 

บทที่ 5 
ระบบทําความเย็น 

(Refrigeration System) 
 
 
 

ความสําคัญ 
โรงงานที่มีการใชระบบทําความเย็น ไมวาเพื่อการแชแข็งหรือลดอุณหภูมิสินคา จําเปนตองใชพลังงาน

ในปริมาณมหาศาล แตหากโรงงานสามารถควบคุมการทํางานของระบบทําความเย็นใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพไดแลว การใชพลังงานก็จะเปนไปอยางคุมคาและชวยประหยัดคาใชจายดานพลังงานใหกับสถาน
ประกอบการลงไดเปนอันมาก  
 
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
โรงงานแปรรูปอาหารหรือหางสรรพสินคา หรือการผลิตน้ําแข็งในโรงน้ําแข็ง  

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 
  
 

คอนเดนเซอร 

อีวาโปเรเตอร 

คอมเพรสเซอร
ความดันสูง วาลว

ขยายตัว 

1 

2 

4 

3 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5.1 ระบบทําความเย็นแบบอัดไอชั้นเดียว 
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ในบางกรณีของการทําความเย็นที่อุณหภูมิต่ําพอควร เครื่องทําความเย็นแบบอัดไอจะมีกระบวนการที่
ซับซอนยิ่งข้ึน เชน เปนกระบวนการทําความเย็นแบบ 2 ช้ัน หรือแบบหลายชั้น ท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะการทําความ
เย็นที่อุณหภูมิต่ํามีผลใหชวงความแตกตางของอุณหภูมิระหวางเครื่องควบแนนและเครื่องระเหยมีคากวางมาก 
วัฏจักรทําความเย็นแบบอัดไอวัฏจักรเดียวจึงไมเหมาะที่จะนํามาใชในเชิงปฏิบัติ ยิ่งชวงความแตกตางของอุณภูมิ
กวางมากเทาใด ก็ยิ่งทําใหชวงความแตกตางของความดันในวัฏจักรกวางมากขึ้นเทานั้น และสงผลให
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบลดลง  
 
 

คอนเดนเซอร 
คอมเพรสเซอร
ความดันสูง 

เครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอน 

อีวาโปเรเตอร 

คอมเพรสเซอร
ความดันตํ่า 

1 

2 

3 

4 

8 

7 

6 

5 

วาลว
ขยายตัว 

วาลว
ขยายตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T

S

1

2

3 

4

5

6

ความสามารถในการทํา
ความเย็นที่เพิ่มขึ้น 

งานของคอมเพรสเซอร
ที่ลดลง 

7 

8

QH

QL

รูปที่ 5.2 ระบบทําความเย็นแบบอัดไอ 2 ช้ัน 
 

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

ระบบอาจใชสารทําความเย็นชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกันได เพราะไมมีการผสมของสารทําความเย็น
ท้ังสองภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ดังนั้น เราสามารถเลือกใชสารทําความเย็นที่มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม
ไดในแตละวัฏจักร จากภาพขางตน งานที่ตองปอนใหกับเครื่องอัดจะลดลง และปริมาณความรอนที่ถูกดูดออก
จะเพิ่มขึ้น 
 
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
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คอยลเย็น สารทําความเย็นจะรับความรอนจากสิ่งแวดลอมเพื่อระเหยกลายเปนไอ (ท่ีอุณหภูมิ ∼5oC ความดัน 

∼6 mm.Hg) จากนั้นไอสารทําความเย็นจะถูกดูดซึมดวยสารดูดซึมท่ีไหลผานวาลวลดความดันอีกตัวหนึ่งท่ี
ตอมาจากเครื่องกําเนิดและกลายเปนของเหลวในเครื่องดูดซึม ปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนเปนปฏิกิริยาคายความรอน 
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 แสดงแผนผังระบบทําความเย็นแบบดูดซึมชั้นเดียว 

 
รูปที่ 5.4 ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมชั้นเดียว 

 
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
เกิดขึ้น 

แอมโมเนียเปนสารความเย็นที่มีราคาถูกและใชงานไดอยางกวางขวาง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติทางเคมี
หลายอยางที่เหมาะจะใชกับระบบทําความเย็นใหญๆ ซึ่งความเปนพิษไมใชปจจัยสําคัญ เชน มีระบบควบคุมดี
หรือตั้งอยูหางจากชุมชน และแอมโมเนียยังมีประสิทธิภาพในการถายเทความรอนสูงอีกดวย แอมโมเนีย
สามารถใชกับเครื่องอัดทั้งแบบลูกสูบชัก แบบโรตารี่และแบบใชแรงเหวี่ยง 
 
5.4 อุตสาหกรรมอาหารแชเยือกแข็งและหองเย็น 

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 กรรมวิธีท่ีใชในการแชแข็งอาหารแบงไดเปน 4 วิธีดังตอไปนี้ 
 
5.4.1 การแชแข็งแบบการพาความเย็น (Blast Freezing)  

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

 
ก) 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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ข) หองเย็นสําหรับอุตสาหกรรม 

หองเย็นสําหรับอุตสาหกรรมมี 2 ลักษณะตามกระบวนการผลิต คือ แบบที่แชแข็งเปนเที่ยว (Batch) 
เชน หองเย็นแชผลิตภัณฑท่ีผานกระบวนการแชแข็งแลว และหองเย็นที่นําอาหารใสกระบะเก็บ เพื่อถนอม
อาหารกอนนําไปเขากระบวนการอื่นๆ และแบบแชแข็งตอเนื่อง เชน หองเย็นที่ใชในการผลิตนม เครื่องดื่ม และ
ไอศกรีม เปนตน 
 

  
 (ก) หองเย็นในหางสรรพสินคา   (ข) หองเย็นสําหรับอุตสาหกรรม 

รูปที่ 5.8 หองแชแข็งแบบการพาความเย็น 
 
5.4.2 การแชแข็งแบบการสัมผัส (Contact Freezing) 

การแชแข็งอาหารดวยวิธีนี้อาศัยหลักการนําความเย็น (Conduction) โดยอาหาร หรือบรรจุภัณฑของ
อาหารจะวางอยูบนผิวสัมผัสท่ีมีความเย็น (รูปที่ 5.9) ความรอนของอาหารหรือบรรจุภัณฑของอาหารจะถูก
ลดลงโดยผิวสัมผัสที่มีความเย็น 

 

  

ผิวสัมผัสที่เย็น 

สารทําความเย็นที่
มีอุณหภูมิตํ่า 

 
รูปที่ 5.9 หองแชแข็งแบบการสัมผัส 
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ภายในผิวสัมผัสความเย็นจะมีสารทําความเย็นไหลอยูภายใน ลักษณะโดยทั่วไปคลายตูเย็นที่อยูตาม
บาน การแชแข็งแบบการสัมผัสมีท้ังแบบแชเปนเที่ยว หรือเปนสายพานใหอาหารผานผิวสัมผัสท่ีเปนโลหะ 
อุตสาหกรรมอาหารแชเยือกแข็งท่ีตองนําน้ําแข็งแบบเกล็ดไปใชในการประกอบอาหาร มักนิยมใชเครื่องทํา
น้ําแข็งแบบเกล็ด ซึ่งมีลักษณะการทํางานแบบการแชแข็งแบบการสัมผัส 

 
5.4.3 การแชแข็งโดยใชสารแชแข็งอุณหภูมิตํ่า (Cryogenic Freezing) 

การแชแข็งโดยใชสารแชแข็งอุณหภูมิต่ํา เปนอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสําหรับการแชแข็งในปริมาณที่
ไมมาก หรือผลิตภัณฑแชแข็งท่ีจําหนายตามฤดูกาล สารแชแข็งโดยทั่วไปนิยมใชไนโตรเจนเหลว หรือ

คารบอนไดออกไซดเหลวเปนตัวกลางในการแชแข็ง โดยไนโตรเจนเหลว จะมีอุณหภูมิถึง -150°C ถึง -200°C 

สวนคารบอนไดออกไซดเหลวจะมีอุณหภูมิตั้งแต -70°C ถึง 80°C  การลดอุณหภูมิของอาหารแชแข็งโดยใช
สารแชแข็งอุณหภูมิต่ํานี้ อาหารจะถูกสัมผัสโดยตรงกับสารแชแข็งในลักษณะของกาซ ซึ่งจะไมเปนอันตราย
และถูกสุขลักษณะ 

 

 
รูปที่ 5.10 หองแชแข็งแบบการสัมผัส 

 
5.4.4 การแชแข็งแบบใชสารแชแข็งอุณหภูมิตํ่ารวมกับการแชแข็งแบบการพาความเย็น (Cryomechanical 
Freezing) 

การแชแข็งแบบใชสารแชแข็งอุณหภูมิต่ํารวมกับการแชแข็งแบบการพาความเย็น เปนเทคโนโลยีท่ี
ไมใชของแปลกใหมและไดใชกับอุตสาหกรรมอาหาร เชน กุง สตรอเบอรรี่ วัตถุประสงคของการแชแข็งแบบนี้ 
เพื่อไมใหอาหารท่ีจะแชแข็งติดกันเปนกอน เชน กุงสด อาหารจะถูกไนโตรเจนเหลวไหลผานใหแข็งอยาง
รวดเร็ว โดยยังคงความสด และน้ําภายในอาหาร จากนั้น อาหารดังกลาวจะถูกนําไปยังหองเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิ
ไมใหอาหารเนาเสีย ตัวอยางของอาหารชนิดนี้ เชน IQF ประเภทตาง ๆ 

ตารางตอไปนี้แสดงคาอุณหภูมิและระยะเวลาที่อาหารจะคงสภาพไมเนาเสีย 
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(ก) เครื่องทําไอศกรีมเปนการทําอาหารแชแข็งแบบอาศัยสารแชแข็งและการพาความเย็น 

 
(ข) เครื่องแชแข็งสําเร็จรูปแบบ IQF    (ค) เครื่อง IQF กุง 
รูปที่ 5.11 การแชแข็งแบบใชสารแชแข็งอุณหภูมิต่ํารวมกับการแชแข็งแบบการพาความเย็น 

 
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 ผลไม 
กลวย 10-12 85-95 1-3 
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ตอนที่ 3 บทท่ี 5 ระบบทําความเย็น  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553 
 

ประเภท ชนิด อุณหภูมิ (oC) ความชื้นสัมพัทธ (%) เวลากอนเนาเสยี (สัปดาห) 
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 
สม 2-4 85-90 3-6 

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 

นมและไข 

น้ําผึ้ง 10 80-85 มากกวา 52 
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ประเภท ชนิด อุณหภูมิ (oC) ความชื้นสัมพัทธ (%) เวลากอนเนาเสยี (สัปดาห) 
น้ํามันพืช 20 65-70 มากกวา 52 
น้ําสม 2-4 90-95 3-6 

ขาวโพดยังไมค่ัว 2-4 85 4-6 
บุหรี่ 2-4 50-55 42 

 
5.5 อุตสาหกรรมผลิตน้ําแข็ง 

ประเทศที่อยูในเขตรอนจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชน้ําแข็งในการบริโภคโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทย 
นอกจากน้ําแข็งท่ีใชในการบริโภคแลว น้ําแข็งยังเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยในการถนอม
อาหาร อุตสาหกรรมประมง รวมไปถึงการใชน้ําแข็งสําหรับงานตกแตง 

 

  
(ก) น้ําแข็งเพื่อการบริโภค   (ข) เครื่องทําน้ําแข็งหลอด 

 

  
(ค) น้ําแข็งเพื่อใชในการถนอมอาหาร (ง) น้ําแข็งสําหรับงานตกแตง 

รูปที่ 5.12 อุตสาหกรรมผลิตน้ําแข็ง 
 
5.5.1 เคร่ืองทําน้ําแข็งเพื่อการบริโภค 

เครื่องทําน้ําแข็งท่ีใชในการบริโภค ประกอบดวย เครื่องทําน้ําแข็งหลายรูปแบบตามความนิยมของ
ผูบริโภค เชน เครื่องทําน้ําแข็งหลอดขนาดตาง ๆ (19 มม. 25 มม. 38 มม. 47 มม.) เครื่องทําน้ําแข็งแบบเกล็ด 
เครื่องทําน้ําแข็งแบบแผน เครื่องทําน้ําแข็งแบบซอง และเครื่องทําน้ําแข็งแบบชิ้น เปนตน 
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ตอนที่ 3 บทท่ี 5 ระบบทําความเย็น  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553 
 
 

  
(ก) น้ําแข็งเกล็ด     (ข) น้ําแข็งช้ิน 

  
(ค) น้ําแข็งซอง     (ง) น้ําแข็งแผน 

 (จ) น้ําแข็งหลอด รูปที่ 5.13 อุตสาหกรรมน้ําแข็งเพื่อบริโภค 
 

5.5.2 เคร่ืองทําน้ําแข็งสําหรับอุตสาหกรรมอาหารและประมง 
ในอุตสาหกรรมอาหารและประมงจําเปนตองใชน้ําแข็งเพื่อถนอมอาหาร (รูปท่ี 5.14) โดยคุณภาพของ

น้ําท่ีใชในการทําน้ําแข็งจะตองควบคุมไมใหมีสารแขวนลอยและสารเคมีท่ีมีอยูในน้ํามากจนเปนอันตรายตอ
ผูบริโภค อุตสาหกรรมอาหารที่ใชเครื่องทําน้ําแข็งในการถนอมอาหาร ตัวอยางเชนอุตสาหกรรมแชเยือกแข็ง 
อุตสาหกรรมไกถอดกระดูก เปนตน รูปที่ 5.15 แสดงตัวอยางเครื่องทําน้ําแข็งสําหรับอุตสาหกรรม 

 

  
รูปที่ 5.14 อุตสาหกรรมน้ําแข็งเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและประมง 
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ตอนที่ 3 บทท่ี 5 ระบบทําความเย็น  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553 
 

 

 
(ก) เครื่องทําน้ําแข็งแบบซองสําเร็จรูป  (ข) เครื่องทําน้ําแข็งแบบแผนสําเร็จรูป 

รูปที่ 5.15 อุตสาหกรรมน้ําแข็งเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและประมง 
 
5.6 เคร่ืองผลิตน้ําแข็ง 

น้ําแข็งท่ีนิยมใชในอุตสาหกรรมประมงและการบริโภคสามารถแบงเปนแบบตางๆ ไดดังตอไปนี้ 
 
5.6.1 น้ําแข็งซอง (Block Ice) 

น้ําแข็งซองถือไดวาเปนน้ําแข็งแบบแรกของเครื่องผลิตน้ําแข็ง การทําน้ําแข็งซอง น้ําจะถูกแชอยูใน
น้ําเกลือและทิ้งไวประมาณ 24 ช่ัวโมงโดยขนาดของน้ําแข็งจะมีน้ําหนักประมาณ 150 กิโลกรัม 
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ตอนที่ 3 บทท่ี 5 ระบบทําความเย็น  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553 
 

รูปที่ 5.16 การผลิตน้ําแข็งซองและภาพตัดขวางแสดงลักษณะของซองน้ําแข็งในบอน้ําเกลือ 
น้ําแข็งแบบซองที่นิยมผลิตในประเทศไทยจะมีน้ําหนักประมาณ 150 กิโลกรัม มีความกวาง 10 นิ้ว 

ความหนา 20 นิ้ว และสูง 50-60 นิ้ว ซึ่งความสูงข้ึนอยูกับการเติมน้ําลงในซอง แตละโรงผลิตจะใชคนงาน
ประมาณ 10-15 คนตอการผลิตน้ําแข็ง 100 ตันตอวัน โดยแรงงานผลิตสวนใหญจะเริ่มทํางานตั้งแต 02.00 น. 
จนถึง 18.00 น. อุปกรณหลักที่ใชในการผลิตน้ําแข็งซองประกอบดวย 

 

  
(ก) เครื่องอัดน้าํยาซึ่งสวนใหญจะเปนแบบ 
สกรู นิยมใชเครื่องอัดน้ํายาแบบสกรูเนื่องจาก
ราคาถูกกวาแบบอื่นๆ 
 

 
(ข) ชุดระบายความรอนเพือ่ควบแนนน้ํายา 
นิยมใชหอผึ่งน้าํท่ีใชน้ํากับอากาศระบายความ
รอน สวนน้ําแข็งหลอดนิยมใชชุดระบายความ
รอนแบบใชน้ําระบายความรอน 

 

 
(ค) น้ํายาทําความเย็นนิยมใชแอมโมเนีย 

 
(ง) บอน้ําเกลือและอุปกรณแลกเปลี่ยนระหวาง
แอมโมเนียและน้ําเกลือ 

 

 
(จ) ใบกวนน้ําเกลือ 
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5.6.2 เคร่ืองทําน้ําแข็งแบบเกล็ดหรือแบบแผน 

เครื่องทําน้ําแข็งแบบเกล็ดหรือแบบแผนประกอบดวยอุปกรณผลิตน้ําแข็งดังนี้ 

 
(ก) แผนเพลทสแตนเลสเพื่อทําน้ําแข็ง 

 
(ข) เครื่องอัดน้าํยานิยมใชแบบลูกสูบ 

 

 
(ค) น้ํายานิยมใชฟริออน 

 

 
(ง) ชุดระบายความรอนพือ่ควบแนนน้ํายาโดย

ใชอากาศ 

 
(จ) อุปกรณลดแรงดันน้ํายา 

 

 
(ฉ) เครื่องสูบน้ําประปาประกอบสําเร็จจาก
โรงงานผูผลิตเพื่อสะดวกในการใชงาน 
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5.7 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 ก็จะไมมีความรอนที่ตองขจัดทิ้งอีกตอไป

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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5.8 ประสิทธิภาพพลังงานของระบบทําความเย็น 
 ประสิทธิภาพของระบบทําความเย็นจะแสดงในรูปของคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็น 
(Coefficient of Performance, COP) คา COP หมายถึง อัตราสวนระหวางปริมาณพลังงานความรอนที่ถูกดูดซับ
โดยคอยลเย็น (ปริมาณความเย็นที่ทําได) ตอพลังงานที่ระบบใช 
 การวิเคราะหคา COP ของระบบทําความเย็นทําโดยใชแผนภาพความดัน-เอนทาลปดังแสดงในรูปท่ี 
5.17 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 

      

งานของคอมเพรสเซอร 

1 

2 3 

4 อัตราการทําความเย็น h1 - h4 

P2,3 

P1,4 

h3,4 h1 h2 

h2 - h1 

เอนทาลป 

ความดัน 

อีวาโปเรเตอร 

รูปที่ 5.17 แผนภาพความดัน-เอนทาลปของวัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ 
 
 ดังนั้น สิ่งท่ีจะตองทราบ ไดแก สภาวะ (ความดันและอุณหภูมิ) ของสารทําความเย็นที่แตละจุดของ
ระบบ เพื่อนําไปหาคาเอนทาลปจากตารางคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร หรือจากแผนภาพความดัน-เอนทาลป
ของสารทําความเย็นชนิดท่ีใชในระบบ ตัวอยางแผนภาพความดัน-เอนทาลปของสารทําความเย็น R-134a 
แอมโมเนีย R-22 (SI) และ R-22 (IP) แสดงอยูในรูปที่ 5.18 ,5.19, 5.20 และ 5.21 ตามลําดับ 
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รูปที่ 5.18 แผนภาพความดัน-เอนทาลปของสารทําความเย็น R-134a 
 
 
 

 
 

รูปที่ 5.19 แผนภาพความดัน-เอนทาลปของแอมโมเนีย 
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รูปที่ 5.20 แผนภาพความดัน-เอนทาลปของ R-22 (SI) 
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รูปที่ 5.21 แผนภาพความดัน-เอนทาลปของ R-22 (IP) 

 
 

5.9 ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพพลังงานของระบบทําความเย็น 
สําหรับระบบทําความเย็นแบบอัดไอ อุณหภูมิทํางานของคอนเดนเซอรและของอีวาโปเรเตอรเปน

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอสมรรถนะการทํางานของระบบทําความเย็น หากสามารถลดอุณหภูมิทํางานของ
คอนเดนเซอรและเพิ่มอุณหภูมิทํางานของอีวาโปเรเตอรได สมรรถนะการทํางานของระบบทําความเย็นก็จะ
สูงข้ึน 

ปจจัยท่ีกลาวขางตนเปนปจจัยท่ีทําใหระบบทําความเย็นมีสมรรถนะสูงข้ึน ระบบมีการใชพลังงาน
ลดลง ซึ่งเปนการอนุรักษพลังงาน อยางไรก็ตามอีกปจจัยหนึ่งท่ีตองพิจารณา คือ การลดภาระการทําความเย็น
ของระบบใหต่ําลง 

 
5.10 มาตรการการอนุรักษพลังงานในระบบทําความเย็น 
 แนวคิดหลักในการอนุรักษพลังงานในระบบทําความเย็น คือ การปรับปรุงสภาวะการทํางานของ
คอมเพรสเซอรใหเหมาะสม การลดอุณหภูมิทํางานของคอนเดนเซอร และการเพิ่มอุณหภูมิทํางานของอีวาโปเร
เตอร นอกจากนี้ มาตรการเสริมอยางการบํารุงรักษาที่เหมาะสมก็สามารถชวยอนุรักษพลังงานไดโดยไม
จําเปนตองลงทุนมาก  
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5.10.1 การลดอุณหภูมิทํางานของคอนเดนเซอร 

พิจารณารูปที่ 5.22 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 ของระบบเพิ่มขึ้น 
 
 

1 

2 3 P2,3 

P1,4 

h3,4 h1 h2 

6 

7 

h6,7 h5 

P6 

อีวาโปเรเตอร   

อัตราการทําความเย็น 
4 

5 

ความดัน 

เอนทาลป 

งานของคอมเพรสเซอร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.22 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 

 
5.10.2 การเพ่ิมอุณหภูมิทํางานของอีวาโปเรเตอร  

พิจารณารูปที่ 5.23 กระบวนการระเหยของสารทําความเย็นเกิดข้ึนภายในอีวาโปเรเตอรตามเสนทาง 4-
1 เมื่อความรอนถูกดูดจากผลิตภัณฑ สารทําความเย็นจะมีคาเอนทาลปสูงข้ึน โดยที่ความดันยังคงคงท่ี ถาเพิ่ม
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อุณหภูมิและความดันในอีวาโปเรเตอรใหสูงข้ึนจากเสนทาง 4-1 เปน 7-5 งานของคอมเพรสเซอรท่ีทําจะเปลี่ยน
จากเสนทาง 1-2 เปน 5-6 ผลท่ีไดคือ งานที่จะตองปอนใหกับคอมเพรสเซอรจะลดลง และอัตราการทําความเย็น
จะสูงข้ึนเล็กนอย มีผลทําใหคา COP ของระบบทําความเย็นสูงข้ึน 

1 

2 3 

4 

h3,4 h1,5 h2 

6 

5 

h6 

7 

P2,3,6 

P7,5 

P1,4 

ความดัน 

เอนทาลป 

อีวาโปเรเตอร   

อัตราการทําความเย็น 

งานของคอมเพรสเซอร 

 
รูปที่ 5.23 แผนภาพความดัน-เอนทาลปเมื่อเพิ่มอุณหภูมิทํางานของอีวาโปเรเตอร 

 
ขอแนะนําในการเพิ่มอุณหภูมิทํางานของอีวาโปเรเตอรสามารถสรุปไดดังนี้ 
- ตั้งอุณหภูมิควบคุมที่เทอรโมสตัทภายในพื้นที่ทําความเย็นใหสูงท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ท้ังนี้ จะตองไม

ทําใหผลิตภัณฑเกิดความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ 
- ควบคุมความรอนภายนอกไมใหเขามาในหองเย็นมากเกินไป 
- ระวังไมใหเกิดสภาพความเปนไอรอนยิ่งยวดของสารทําความเย็นที่ทางออกของอีวาโปเรเตอร 

(ทางเขาของคอมเพรสเซอร) มากเกินไป 
- พื้นท่ีผิวของอีวาโปเรเตอรตองมีมากเพียงพอเพื่อใหการถายเทความรอนทําไดมากขึ้น ซึ่งจะทําให

อุณหภูมิทํางานของอีวาโปเรเตอรสูงข้ึน และชวยลดการสูญเสียความชื้นของตัวผลิตภัณฑดวย 
- ละลายน้ําแข็งท่ีคอยลเย็นเปนระยะ เพราะน้ําแข็งท่ีเกาะที่คอยลจะทําใหสมรรถนะของระบบลดลง 

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

น้ํามันหลอลื่นที่ถายออกและใสเขาไปแทนที่ในระบบ 
 
5.11 โรงผลิตน้ําแข็งซอง 

ขนาดของโรงผลิตน้ําแข็งซอง นิยมเรียกเปนตันน้ําแข็งตอวัน การผลิตน้ําแข็งมีตัวแปร 2 สวนสําคัญคือ 
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5.11.1 อุณหภูมิของน้ําดิบที่ใชในการผลิตน้ําแข็ง 

โรงงานผลิตน้ําแข็งท่ีมีขนาดเทากันแตโรงงานที่ผลิตน้ําแข็งโดยมีอุณหภูมิของน้ําดิบต่ํากวาจะสามารถ
ผลิตน้ําแข็งไดมากกวาดวย โดยความสําคัญของอุณหภูมิน้ําเปนไปตามตาราง 
 
ตารางที่ 5.2 ความสัมพันธของอุณหภูมิน้ําดิบและความสามารถในการผลิตน้ําแข็ง 

อุณหภูมิน้ําดิบที่ใชในการทํา
น้ําแข็ง (°C) 

ความสามารถในการผลิตน้ําแข็ง 
(ตันตอ 24 ชั่วโมง) 

รอยละของความสามารถในการ
ผลิตน้ําแข็งที่ทาํได 

0 43.0 100 
5 41.8 97 

10 40.4 94 
15 39.2 91 
20 38.0 88 
25 36.8 85 
30 35.7 83 
35 34.5 80 

 
 
5.11.2 ความดันของน้ํายาที่ชุดระบายความรอน 

การระบายความรอนที่ชุดระบายความรอนเพื่อใหน้ํายาควบแนนเปนของเหลวใหไดเร็วท่ีสุดจะใช
พลังงานในการผลิตน้ําแข็งนอย นั่นหมายถึงจะสามารถผลิตน้ําแข็งไดมากขึ้นในแตละวัน 
 
ตารางที่ 5.3 ความสัมพันธของอุณหภูมิชุดระบายความรอนและอุณหภูมิน้ํายาและรอยละความสามารถในการ
ทําความเย็น 

อุณหภูมิของน้าํยา (°C) อุณหภูมิของชดุระบายความ
รอน (°C) -10 -15 -20 -25 

20 100 79 61 48 
25 94 75 59 45 
30 83 66 51 39 
40 73 57 43 32 
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5.11.3 พลังงานไฟฟาที่ใชในการผลิตน้ําแข็งแตละชนิด 

โรงน้ําแข็งแตละชนิดจะใชพลังงานในการผลิตน้ําแข็งแตกตางกัน ตัวอยางตอไปนี้เปนแนวทางที่ใชใน
การเปรียบเทียบการผลิตน้ําแข็งแตละชนิด 
 
ตารางที่ 5.4 ชนิดของน้ําแข็งและการใชพลังงานไฟฟา 

ชนิดของน้ําแขง็ พลังงานไฟฟาที่ใช  
(กิโลวัตตชั่วโมงตอตันน้ําแข็ง) 

น้ําแข็งเกล็ด 0.15 - 0.20 
น้ําแข็งหลอด 0.10 - 0.15 
น้ําแข็งช้ิน 0.15 - 0.20 
น้ําแข็งแผน 0.16 - 0.25 
น้ําแข็งซอง 0.16 – 0.25 

 
5.12 กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในโรงงานผลิตน้ําแข็งซอง 

กรณีศึกษานี้เปนการพิจารณาการอนุรักษพลังงานในโรงน้ําแข็งผลิตน้ําแข็งซอง โรงผลิตน้ําแข็งซอง
เปนโรงน้ําแข็งท่ีบริษัทผูผลิตจะออกแบบอุปกรณใหเปนไปตามความตองการของผูลงทุน การผลิตน้ําแข็งของ
โรงน้ําแข็งประเภทนี้ใหมีประสิทธิภาพและอนุรักษพลังงานโดยคํานึงถึงตนทุนและคาใชจายท่ีเหมาะสมมี
แนวทางและขอแนะนําดังตอไปนี้ 
 
 
5.12.1 การลดความดันน้ํายาทีชุ่ดระบายความรอนใหมีอุณหภูมิตํ่าสุด 

เครื่องทําน้ําแข็งซองระบุกําลังการผลิตน้ําแข็งในหนวยตันน้ําแข็งตอวัน (ตันตอ 24 ช่ัวโมง) ท่ีอุณหภูมิ
น้ําดิบเดียวกัน หากความดันน้ํายาที่ชุดระบายความรอนมีอุณหภูมิสูง ระยะเวลาในการผลิตน้ําแข็งจะเพิ่มมากขึ้น 
ในทํานองเดียวกัน หากความดันน้ํายาที่ชุดระบายความรอนมีอุณหภูมิต่ําหรือน้ํายาควบแนนไดเร็ว ระยะเวลาใน
การผลิตน้ําแข็งก็จะนอยลง 

ดังนั้น การผลิตน้ําแข็งโดยใชพลังงานไฟฟาต่ําจึงจะตองคํานึงถึงความดันน้ํายาที่ชุดระบายความรอน 
โดยจะตองควบคุมความดันน้ํายาที่ชุดระบายความรอนใหต่ําท่ีสุดเทาท่ีสามารถทําได  

ตารางที่ 5.3 ไดเปรียบเทียบใหเห็นถึงอุณหภูมิน้ํายาที่ชุดระบายความรอนตางๆ กัน ท่ีทําใหรอยละของ
การผลิตน้ําแข็งเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลง โดยหากอุณหภูมิของน้ํายาที่ชุดระบายความรอนยิ่งสูง รอยละของ
การผลิตของน้ําแข็งจะลดลง  

 
มาตรการที่ 1 

ท่ีอุณหภูมิน้ํายาของชุดระบายความรอน 40°C (เปนอุณหภูมิท่ีใชงานโดยทั่วไป) และอุณหภูมิน้ํายาที่
ชุดอีแวฟปอเรเตอร (อุณหภูมิน้ํายา) -10 C ผลผลิตของน้ําแข็งจะผลิตไดเพียงรอยละ 73 เมื่อเทียบกับอุณหภูมิ

 
 

5-26 



ตอนที่ 3 บทท่ี 5 ระบบทําความเย็น  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553 
 
น้ํายาของชุดระบายความรอนที่ 20°C ซึ่งจะทําใหการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 27 ท่ีผลผลิต
น้ําแข็งเทากัน (หรือเทากับ 0.20 กิโลวัตตช่ัวโมงตอตันน้ําแข็งซึ่งสูงกวามาตรฐานที่โรงงานผูผลิตออกแบบไว) 

ดังนั้น หากสามารถควบคุมใหความดันน้ํายาที่ชุดระบายความรอนทํางานที่อุณหภูมิ 35°C โดยหมั่นทํา
ความสะอาดครีบระบายความรอนตาง ๆ ท่ีชุดระบายความรอน จะทําใหผลผลิตเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 78 หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 6-8 และการใชพลังงานไฟฟาจะลดลงรอยละ 4 

 
5.12.2 การทําความสะอาดชุดระบายความรอนอยางสม่ําเสมอ 

ในการผลิตน้ําแข็ง นอกจากตองทําใหอุณหภูมิน้ํายาที่ชุดระบายความรอนต่ําแลว การทําความสะอาด
ชุดระบายความรอนอยางสม่ําเสมอก็สามารถเพิ่มการผลิตน้ําแข็งและลดการใชพลังงานไฟฟาลงได ความถี่ใน
การลางทําความสะอาดชุดระบายความรอนขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมท่ีตั้งโรงน้ําแข็ง และระบบที่ใชในการ
ระบายความรอน โดยทั่วไป หากใชชุดระบายความรอนดวยอากาศ และตั้งอยูบริเวณชุมชนที่มีฝุนละอองไมมาก 
ควรลางทําความสะอาดชุดระบายความรอนทุกๆ 1 เดือน ในขณะที่ใชชุดระบายความรอนดวยน้ําก็อาจลางทํา

ความสะอาดชุดระบายความรอนทุกๆ 6 เดือน โดยทั่วไปอุณหภูมิน้ํายาที่ชุดระบายความรอนที่เพิ่มข้ึนทุก 1°C 
จะทําใหเครื่องอัดน้ํายาใชพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 4-6  

 
มาตรการที่ 2 

เครื่องอัดน้ํายาไปยังชุดระบายความรอนที่อุณหภูมิ 40°C เมื่อลางทําความสะอาดชุดระบายความรอน

ทําใหอุณหภูมิน้ํายาลดลง 3°C การใชพลังงานของเครื่องอัดน้ํายาจะลดการใชพลังงานไฟฟาลงรอยละ 12-18  
 

5.12.3 การเพิ่มความดันน้ํายาที่ถังน้ําเกลือใหสูงสุดสําหรับการผลิตน้ําแข็ง 
การผลิตน้ําแข็งผูประกอบการควรคํานึงถึงอุณหภูมิน้ํายาที่ต่ําท่ีสุดท่ีทําใหน้ําดิบควบแนนเปนน้ําแข็ง 

โดยทั่วไปน้ําจะควบแนนเปนน้ําแข็งท่ี 0°C โดยอุณหภูมิน้ํายาที่แลกเปลี่ยนความรอนกับน้ําจะตองมีอุณหภูมิต่ํา

กวา 0°C ประมาณ -10°C ถึง -15°C ท้ังนี้เพื่อใหน้ําควบแนนในเวลาที่เร็วข้ึน เพื่อลดการใชพลังงานไฟฟา 
 
มาตรการที่ 3 

ท่ีอุณหภูมิน้ํายาของชุดระบายความรอน 30°C และอุณหภูมิน้ํายา -10°C ในการผลิตน้ําแข็งรอยละของ

การผลิตจะลดลงรอยละ 83 เมื่อเทียบกับที่อุณหภูมิน้ํายา 20°C ดังนั้น การผลิตน้ําแข็งจะใชพลังงานเพิ่มข้ึนรอย
ละ 17 สงผลใหดัชนีการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้น 0.18 กิโลวัตตช่ัวโมงตอตันน้ําแข็ง 
 
5.12.4 การลดอณุหภูมิของน้ําดิบที่ใชในการผลิตน้ําแข็ง 

น้ําดิบที่ใชในการผลิตน้ําแข็ง บางโรงงานใชน้ําประปา (ซึ่งจะมีตนทุนในการผลิตน้ําแข็งสูงแตจะผลิต
น้ําแข็งท่ีมีคุณภาพ) จะตองควบคุมใหมีอุณหภูมิต่ําท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถทําได เพื่อใหน้ําเปนน้ําแข็งในระยะเวลา
ท่ีสั้นที่สุด การลดอุณหภูมิน้ําสามารถทําไดโดยนําน้ําแข็งท่ีละลายในกระบวนการผลิตมาแลกเปลี่ยนความรอน
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กอนท่ีจะนําน้ําดิบไปผลิตน้ําแข็ง น้ําดิบที่มีอุณหภูมิต่ําจะควบแนนเปนน้ําแข็งไดเร็วกวาน้ําดิบที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่ง
ทําใหเครื่องอัดน้ํายาใชพลังงานไฟฟาต่ําลงดวย ดังแสดงในตารางที่ 5.2  
 
มาตรการที่ 4 

อุณหภูมิน้ําดิบที่ใชในการผลิตน้ําแข็งมีอุณหภูมิ 30°C จะมีกําลังการผลิตน้ําแข็งลดลงเปน 35.7 ตันตอ 

24 ช่ัวโมง เมื่อเทียบกับน้ําดิบที่อุณหภูมิ 0°C หากเปรียบเทียบการใชพลังงานไฟฟาท่ีใชในการทําน้ําแข็งซองจะ
พบวาจะตองใชพลังงานไฟฟาเพิ่มข้ึนเปน 0.19 กิโลวัตตช่ัวโมงตอตันน้ําแข็ง หากโรงงานผลิตน้ําแข็งสามารถ

ลดอุณหภูมิใหเหลือ 20°C กําลังการผลิตน้ําแข็งจะเพิ่มข้ึนเปน 38 ตันตอ 24 ช่ัวโมง (เพิ่มข้ึนรอยละ 6-7) ขณะท่ี
ใชพลังงานไฟฟายังคงใชเทาเดิม 
 
บทสรุป 
 การแชเย็นและแชแข็งเปนการใชงานระบบทําความเย็นอีกลกัษณะหนึ่ง นอกจากการใชเพื่อการปรับ
อากาศ และสรางความรูสึกสบายใหกับพนักงานในโรงงานและอาคาร การแชเย็นและแชแข็งปกติเปนการทํา

ความเย็นที่อุณหภูมิคอนขางต่ํา (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  
 การแชเย็นสินคาหรือผลิตภัณฑมีอยู 4 ลักษณะดวยกัน ดังนี้ 

- การแชแข็งแบบการพาความเย็น (Blast Freezing)  
- การแชแข็งแบบการสัมผัส (Contact Freezing) 
- การแชแข็งโดยใชสารแชแข็งอุณหภูมิต่ํา (Cryogenic Freezing) 
- การแชแข็งแบบใชสารแชแข็งอุณหภูมิต่ํารวมกับการแชแข็งแบบการพาความเย็น 

(Cryomechanical Freezing) 
 

ระบบทําความเย็นที่อุณหภูมิต่ํายังพบไดในอุตสาหกรรมการน้ําแข็ง ในหนังสือเลมนี้ไดแสดงตัวอยาง
ของอุตสาหกรรมผลิตน้ําแข็งซอง ซึ่งมีการใชพลังงานสูงและมีศักยภาพที่จะดําเนินการเพื่ออนุรักษพลังงาน สิ่ง
ท่ีควรคํานึงในระบบทําความเย็นอุณหภูมิต่ํา คือ การประเมินภาระทําความเย็น ซึ่งแหลงความรอนประกอบดวย 

- ภาระจากความรอนผานผนัง (Wall Heat Gain Load) 
- ภาระจากอากาศอุนภายนอก (Air Change Load) 
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- 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 
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เครื่องกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2552) 
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