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หมวดที่ 10 : ระบบการทําความเย็น 

(Refrigeration) 
 
 

ชุดการจัดแสดงที่ 29 
ระบบการทําความเย็น 

(Refrigeration) 
 

  
 

  
 
 
1.  หลักการของเทคโนโลย ี
 
 ระบบทําความเย็นสวนมากใชในการปรับอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การไหลเวียน 
คุณภาพ และความสะอาดของอากาศ รวมถึงการควบคุมเสียงรบกวน เพ่ือใหเกิดความสบายและเปน
ผลดีตอสุขภาพของผูที่ตองทํางานในพื้นที่น้ันๆ นอกจากนี้ระบบทําความเย็นยังเขามามีความสําคัญใน
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมอาหารแชแข็งที่ตองการความเย็นสําหรับเก็บรักษา
อาหาร ใหมีความสดเปนเวลานาน 
 การทํางานของระบบทําความเย็นจะใชพลังงานไฟฟาเปนหลัก จากการสํารวจพบวา ระบบปรับ
อากาศที่ใชในอาคารขนาดใหญ จะใชพลังงานไฟฟามากกวาครึ่งหน่ึงของพลังงานไฟฟาทั้งหมด เชน 
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โรงพยาบาล โรงแรม เปนตน และในสวนของภาคอุตสาหกรรมนั้น ก็มีการใชระบบทําความเย็นใน
กระบวนการผลิตตางๆ เชนกัน 
 การจะสรางระบบทําความเย็นไดน้ันตองอาศัยหลักการ 2 อยาง คือ การเดือดกลายเปนไอของ
ของเหลว และการถายเทความรอนออกจากไอของของเหลว ซ่ึงของเหลวที่รับความรอนแลวเดือด
กลายเปนไอ และถายเทความรอนออกจากไอใหกลายเปนของเหลว ของเหลวกลุมน้ีเรียกวาสารทําความ
เย็น (Refrigerant) สารทําความเย็นไดถูกพัฒนาขึ้นมาเปนลําดับ ในปจจุบันมีหลายชนิดใหเลือกใชตาม
ความเหมาะสม 
 
วัฏจักรของระบบทําความเย็น 
 
 วัฏจักรการทําความเย็นที่นิยมใชกันอยางแพรหลายไดแก ระบบการทําความเย็นแบบกดดันไอ
หรือแบบอัดไอ (Vapor Compression Refrigeration Unit) และระบบการทําความเย็นแบบดูดซึม 
(Absorption Refrigeration Unit) ในที่น้ีจะกลาวถึงระบบการทําความเย็นแบบกดดันไอหรือแบบอัดไอ 
(Vapor Compression Refrigeration Unit) 
 

 
รูปที่ 1 แสดงวัฏจักรของระบบทําความเย็นแบบอัดไอ 

 
ระบบการอัดไอโดยทั่วไปใชหลักการอัดไอสารทําความเย็นใหมีอุณหภูมิและความดันสูง กอน

ถายโอนความรอนออก เพ่ือใหเกิดการกลั่นตัวแลวลดความดันใหสารทําความเย็นเปลี่ยนสถานะอีกครั้ง  
แลวใชคอมเพรสเซอรอัดเพื่อปอนงานใหกับระบบสําหรับกระบวนการและการนําไปใชงานกับระบบ
เครื่องปรับอากาศ โดยการนําสารทําความเย็นอุณหภูมิต่ําไปรับความรอนออกมาจากพื้นที่ที่ตองการทํา
ความเย็น สารทําความเย็นที่ใชกันมาก ไดแก อากาศ, นํ้า, แอมโมเนีย, ซัลเฟอรไดออกไซด, 
คารบอนไดออกไซด และเมทิลคอลไรด 
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รูปที่ 2 แสดงหลักการของระบบทําความเย็นแบบอัดไอ 

 
 ในวัฏจักรการทําความเย็นเม่ืออุณหภูมิของไอสารทําความเย็นถูกอัดออกมาจากคอมเพรสเซอร
ที่อุณหภูมิ TC ถึงอุณหภูมิ TH เปนขอบเขตที่แสดงการเพิ่มความรอน จากในรูปที่ 3(ก) การเพิ่มความ
รอนใหกับไอที่มีอุณหภูมิต่ํา โดยอุณหภูมิที่ TC และอุณหภูมิที่คอนเดนเซอรจะตองสูงกวาอุณหภูมิที่เพ่ิม
เขาไปคือไดอุณหภูมิที่ TH 
 

 
ก) แสดงคาอุณหภูมิกับคาเอนทัลป   ข) แสดงคาความดันกับเอนทัลป 

 

รูปที่ 3 แสดงแผนภาพของวัฏจักรการอัดไอ 
 

ประสิทธิภาพสูงสุดของวัฏจักรการทําความเย็นที่อุณหภูมิ TC(K) และการเพิ่มความรอนใหที่
อุณหภูมิสูง [อุณหภูมิ TH(K)] 
 

COPmax  = TC 
   TH - TC 



เอกสารเผยแพร  ภาคอุตสาหกรรม 
หมวดที่ 10 : ระบบการทําความเย็น (Refrigeration) 

 

ชุดการจัดแสดงท่ี 29 : ระบบการทําความเย็น (Refrigeration) หนา 4 จาก 23 

องคประกอบหลัก 4 ชนิดของระบบทําความเย็น 
  

1.  คอมเพรสเซอร (Compressor) 
 

  
รูปที่ 4 แสดงตัวอยางของคอมเพรสเซอร (Compressor) 

 
คอมเพรสเซอรจะทําหนาที่ดูดสารทําความเย็นในสภาพที่เปนไอ ซ่ึงสารทําความเย็นจะดูดความ

รอนในขณะที่ระเหยในอีวาพอเรเตอร (Evaporator) และสารทําความเย็นจะถูกอัดดวยคอมเพรสเซอรให
มีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้น ไอของสารทําความเย็นจะอยูในสภาพความรอนยิ่งยวด (Super Heated 
Compress Gas) จากนั้นคอมเพรสเซอรจะสงจายไอสารทําความเย็นเขาไปในคอนเดนเซอร 
(Condenser) ตอไป กําลังงานที่เกิดจากการอัดไอของคอมเพรสเซอรกระทําตอสารทําความเย็น แสดง
ดวยสมการได ดังน้ี 
 

Pc / m  = h2s – h’1 หรือ h2 – h1 
 
 Pc  = กําลังงานที่ใหกับคอมเพรสเซอร (w) 
 h2, h2s, h’1, h1 = คาเอนทัลปตอหน่ึงหนวยมวล 
 

คอมเพรสเซอรสามารถแบงออกไดตามลักษณะโครงสราง ดังน้ี 
o คอมเพรสเซอรแบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor) คอมเพรสเซอรแบบนี้มีราคา

ไมสูง มีขนาดตั้งแตไมถึง 1 แรงมา จนถึงหลายรอยตันความเย็น แตมีชิ้นสวนที่เคลื่อนที่
มากชิ้นและตองการการบํารุงรักษาอยางตอเน่ือง เพ่ือสามารถคงประสิทธิภาพที่ดีไวได 
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รูปที่ 5 แสดงตัวอยางคอมเพรสเซอรแบบลูกสบู 

 
o คอมเพรสเซอรแบบสกรู (Screw Compressor) คอมเพรสเซอรแบบน้ีเปนที่นิยมใชกัน

มาก เน่ืองจากความเชื่อถือไดในการทํางาน ประสิทธิภาพที่คอนขางสูง ไมยุงยากในการ
บํารุงรักษา มักจะถูกใชในระบบทําความเย็นที่มีขนาดใหญ 

 

 
รูปที่ 6 แสดงตัวอยางคอมเพรสเซอรแบบสกร ู

 
o คอมเพรสเซอรแบบหอยโขง (Centrifugal Compressor) คอมเพรสเซอรแบบน้ีเหมาะกบั

ระบบทําความเย็นขนาดใหญมากๆ เพราะสามารถสงจายสารทําความเย็นไดปริมาณ
มากและมีประสิทธิภาพสูง 
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รูปที่ 7 แสดงตัวอยางคอมเพรสเซอรแบบหอยโขง 

 
2.  คอนเดนเซอร (Condenser) 

 

  
รูปที่ 8 แสดงตัวอยางของคอนเดนเซอร (Condenser) 

 
หลักการพื้นฐานการแลกเปลี่ยนความรอนของคอนเดนเซอร คือ การลดปริมาณไอของสารทํา

ความเย็นลงแลวทําใหสารทําความเย็นเปลี่ยนสถานะกลายเปนของเหลว น่ันคือการถายโอนความรอน
ออกจากระบบ ดังแสดงในรูปที่ 2 
 

Qout  = Qin + PC (w) 
 
 Qin = อัตราการทาํความเย็น (w) 
 PC = กําลังงานที่ไดจากคอมเพรสเซอร หรือ พลังงานไฟฟาที่ปอนเขาคอมเพรสเซอร (w) 
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สารทําความเย็นในสภาพที่เปนไอและถูกอัดใหมีความรอนสูงขึ้นในคอมเพรสเซอรจนมีความดัน
และอุณหภูมิสูงขึ้น สารทําความเย็นจะถูกระบายความรอนออกที่คอนเดนเซอร ความรอนจะถูกระบาย
ออกสูบรรยากาศ สารทําความเย็นที่เปนไอซุปเปอรฮีทจะคอยๆเปลี่ยนสถานะกลายเปนของเหลวใน
คอนเดนเซอร ปริมาณความรอนที่เกิดการถายโอนออกสูบรรยากาศ แสดงดวยสมการ ดังน้ี 
 

Qout / m  = h2 - h’3 หรือ h2 - h3 
 
 Qout  = ปริมาณการถายโอนความรอนออกจากคอนเดนเซอร (w) 
 h2, h’3, h3 = ปริมาณความรอน (J/kg) 
 

การเลือกใชคอนเดนเซอรใหเหมาะสมกับงาน ขนาดของเครื่องทําความเย็น ตลอดจนออกแบบ
ใหมีรูปรางสวยงาม ซ่ึงอาจเพิ่มประสิทธิภาพในการสงถายความรอนออกจากสารทําความเย็น โดย
สามารถแบงออกตามวิธีการระบายความรอน ดังน้ี 
 

o คอนเดนเซอรแบบที่ใชนํ้าเปนตัวระบายความรอน คอนเดนเซอรแบบน้ีใชในการทําให
สารทําความเย็นๆตัวลง คอนเดนเซอรแบบใช นํ้าเปนตัวระบายความรอนจะมี
ประสิทธิภาพดีกวาคอนเดนเซอรแบบใชอากาศเปนตัวระบายความรอนมักจะใชในระบบ
ขนาดใหญ 

 

  
รูปที่ 9 แสดงประเภทของคอนเดนเซอรแบบทีใ่ชนํ้าเปนตัวระบายความรอน 

 
o คอนเดนเซอรแบบระเหยน้ํา คอนเดนเซอรแบบน้ีจะใชประโยชนของความรอนแฝงของ

การกลายตัวเปนไอน้ํามาใชงาน โดยการฉีดน้ําใหเปนละออง ใหสัมผัสตรงกับขดทอของ
สารทําความเย็น โดยมีพัดลมคอยเติมอากาศเขาสูคอนเดนเซอรตลอดเวลา เพ่ือพัดเอา
ไอนํ้าที่รับความรอนมาจากการกลั่นตัวของสารทําความเย็นไประบายออกขางนอก 
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รูปที่ 10 แสดงประเภทของคอนเดนเซอรแบบระเหยน้ํา 

 
3.  อุปกรณควบคุมสารทําความเย็น (Expansion Valve) 

 

  
รูปที่ 11 แสดงตัวอยางวาลวลดแรงดันและทอดูด 

(Pressure Reducing Valve and Compressor Suction) 
 

เปนอุปกรณลดความดัน โดยจะทําหนาที่ควบคุมสารทําความเย็นใหไหลผานไปในอัตราที่
พอเหมาะ สารทําความเย็นจะกลายเปนแกสในอีวาพอเรเตอร (Evaporator) อุปกรณลดความดันเปน
อุปกรณที่ใชควบคุมความดัน เพ่ือมิใหสารทําความเย็นซึ่งเปลี่ยนสภาพจากของเหลวเปนไอมีความดัน
มากเกินไป เพ่ือปองกันการระเบิด ในทางทฤษฎีอุปกรณน้ีจะไมมีการถายเทความรอนเลย อุปกรณลด
ความดันสามารถแบงตามวิธีการปรับความดันเปน 2 แบบ คือ แบบอัตราการไหลไมคงที่ โดยจะใชทอ
ทองแดงขนาดเล็ก และแบบอัตราการไหลแปรเปลี่ยน ซ่ึงสามารถปรับอัตราการไหลเพื่อใหเหมาะสมกับ
ความดันและการลดอุณหภูมิของสารทําความเย็น สามารถแบงเปนได ดังน้ี 
 

o วาลวลดความดันชนิดปรับดวยมือ (Hand Expansion Valve) อุปกรณลดความดันของ
สารทําความเย็นชนิดปรับดวยมือซ่ึงตองใชคนคอยควบคุมการเปด-ปดวาลว เพ่ือปรับให
สารทําความเย็นมีอัตราการไหลมากหรือนอย โดยปรับวาลวใหเปดกวางมากขึ้นหรือ
ปรับใหวาลวเปดนอยลง ขึ้นกับภาระความรอนที่อีวาพอเรเตอร ดังน้ันจึงเหมาะกับระบบ
ทําความเย็นขนาดใหญที่ปริมาณความรอนที่อีวาพอเรเตอรไมเปลี่ยนแปลงมาก 
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รูปที่ 12 แสดงตัวอยางวาลวลดความดันชนิดปรับดวยมือ 

(Hand Expansion Valve) 
 

o วาลวลดความดันแบบเทอรโมสแตติค (Thermostatic Expansion Valve) อุปกรณลด
ความดันของสารทําความเย็นแบบเทอรโมสแตติคจะใชอุณหภูมิของสารทําความเย็น
ในชวงที่เปลี่ยนแปลงของแกส (Superheat Temperature) ที่ออกจากอีวาพอเรเตอรเขา
สูทอดูดของคอมเพรสเซอร เปนคําสั่งเปด-ปดวาลวลดความดันดวยทอบรรจุของเหลวที่
ขยายตัวตามความรอนที่เปลี่ยนไปของแกส อุปกรณน้ีเหมาะกับงานที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของภาระการทําความเย็นบอยและอยูในชวงกวาง เพราะวามีการควบคุมแบบยอนกลับ
ซ่ึงทําใหมันทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

   
รูปที่ 13 แสดงตัวอยางวาลวลดความดันแบบเทอรโมสแตติค 

(Thermostatic Expansion Valve) 
 

o วาลวลดความดันแบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Expansion Valve) อุปกรณลดความ
ดันของสารทําความเย็นแบบอิเล็กทรอนิกสจะใชสัญญาณทางไฟฟาในการควบคุมการ
เปด-ปดวาลว ซ่ึงการประยุกตใชสัญญาณไฟฟาแทนสัญญาณความรอน ทําใหสามารถ
ใชงานวาลวลดความดันชนิดอิเล็กทรอนิกสน้ีเขากับอีวาพอเรเตอรแบบเปยก ซ่ึงไมมี
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของการเดือดในอีวาพอเรเตอรระหวางที่ระบบทําความเย็น
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ทํางานที่ความดันคงที่ ทําใหการควบคุมเปนไปอยางแมนยําและสามารถปรับอัตราการ
ไหลของสารทําความเย็นไดสอดคลองตามภาระความเย็นที่ตองการ 

 

    
รูปที่ 14 แสดงตัวอยางวาลวลดความดันแบบอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Expansion Valve) 
 

เน่ืองจากสารทําความเย็นจะเดือดที่อุณหภูมิและความดันต่ํา ดังน้ันเม่ือสารทําความเย็นขยายตัว
ผานวาลวควบคุมความดัน จะทําใหอุณหภูมิและความดันของสารทําความเย็นลดลง ในกระบวนการนี้จะ
มีคาเอนทัลปคงที่ตลอดชวงของการลดคาความดัน โดยการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์เชิงสมรรถนะ 
สามารถคํานวณไดจากสมการตอไปน้ี 
 

COP  =  ( Qin / m ) / ( Pc / m )  =  h1 – h4 / h2s – h1 (คาทางทฤษฎี) 
COP  =  ( Qin / m ) / ( Pc / m )  =  h1 – h4 / h2 – h1 (คาจริง) 

 
4.  อีวาพอเรเตอร (Evaporator) 

 

  

 

รูปที่ 15 แสดงตัวอยางและวงจรของอีวาพอเรเตอร (Evaporator) 
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อีวาพอเรเตอรหรือที่เรียกกันอีกชื่อวาเครื่องทําระเหย เปนอุปกรณที่ทําหนาที่รับและแลกเปลี่ยน
ความรอน ระหวางสารทําความเย็นกับภาระความรอนในระบบ โดยความรอนในระบบจะทําใหสารทํา
ความเย็นในสถานะของเหลวเดือดกลายเปนไอที่ความดันต่ําแลวสงผานไปยังดานดูดของคอมเพรสเซอร
ตอไป โดยสามารถเขียนเปนสมการถายโอนความรอนที่อีวาพอเรเตอรได ดังน้ี 
 

Qin / m  = h’1 – h4 หรือ h1 – h4 
 
 Qin  = การถายโอนความรอนใหแกอุปกรณ (W) 
 m  = อัตรามวลทีไ่หลผาน (kg/s) 
 h’1, h1, h4 = คาเอนทัลปทีค่ิดปริมาณความรอนตอหน่ึงหนวยมวล (kJ/kg) 
 

อีวาพอเรเตอรสามารถจําแนกได ดังน้ี 
 

o อีวาพอเรเตอรแบบขยายตัวโดยตรง (Direct Expansion Evaporator) อีวาพอเรเตอร 
ประเภทนี้การเดือดของสารทําความเย็นใหกลายเปนแกสหมด และเกิดอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น
จากการเดือด (หรือเกิดอุณหภูมิ Superheat ขึ้น) สารทําความเย็นจะไหลอยูในทอ สวน
ใหญนิยมใชกับการแลกเปลี่ยนความรอนกับอากาศ เชน เครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวน, เครื่องทําความเย็นในตูเย็นและหองแชตางๆ 

 

  
รูปที่ 16 แสดงประเภทของอีวาพอเรเตอรแบบขยายตวัโดยตรง 

 
o อีวาพอเรเตอรแบบเปยกหรือแบบ Flood อีวาพอเรเตอรประเภทนี้อุณหภูมิในการเดือด

ของสารทําความเย็นไมเปลี่ยนแปลง สารทําความเย็นเหลวสวนหนึ่งจะถูกเก็บอยูในอีวา
พอเรเตอร โดยมีพ้ืนที่ดานบนในการแยกสถานะของสารทําความเย็นเหลวออกจากแกส 
แบบน้ีใชกันมากกับเครื่องทําน้ําเย็น (Chiller) และระบบทําความเย็นในอุตสาหกรรม 
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รูปที่ 17 แสดงประเภทของอีวาพอเรเตอรแบบเปยก 
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2.  การประยุกตใชงานเทคโนโลย ี
 
 ระบบทําความเย็นสามารถประยุกตใชงานไดทั้งในระบบปรับอากาศและระบบทําความเย็นใน
อุตสาหกรรมเชนหองเย็นที่อุณหภูมิตางๆ ซ่ึงมีตั้งแตความเย็นไมสูงมากจนถึงอุณหภูมิต่ํามาก (แชแข็ง) 
สําหรับหองเย็นควรละลายน้ําแข็งที่คอยลเย็น เพราะน้ําแข็งที่เกาะจะทําใหสมรรถนะของระบบลดลง 
(นํ้าแข็งเกาะที่ผิวคอยลทําใหการถายเทความรอนลดลง) โดยสังเกตไดจากอุณหภูมิของอากาศที่ออกจาก
คอยลเย็นจะสูงขึ้น  
 
ตารางที่ 1 แสดงอุณหภูมิที่เหมาะสมของการเก็บรักษาผลิตภัณฑ 
 

ผลิตภัณฑ อุณหภูมิ (องศาเซลเซยีส) 
สินคาบรรจุในกระปองและนํ้าขวด 7-10 
ผักและผลไม 5-8 
ผลิตภัณฑแปง (Cooked Pastry) 3-5 
ผลิตภัณฑนม 3-5 
ผลิตภัณฑเน้ือสัตวทีท่ําสุกแลว 3-5 
ครีม 2-4 
เน้ือสด -1 ~ +1 
เน้ือสัตวปก (สด) -1 ~ +1 
ปลาและอาหารทะเลสด -2 ~ 0 
อาหารกึ่งสําเร็จรูปพรอมรับประทาน -21 ~ -18 
อาหารทะเลและเนื้อแข็ง -21 ~ -18 
ไอศกรีม -23 ~ -21 

 
 การเลือกสารทําความเย็นสาํหรับหองเย็น (Coal Storage) ขึ้นอยูกับอุณหภูมิ โดยทั่วไปประเภท
ของสารทําความเย็นที่นิยมใชมีดังน้ี 
 

• แอมโมเนีย (Ammonia, R-717) และ R-22 ซ่ึงมีชวงของอุณหภูมิใชงานใกลเคยีงกัน คือ สูง
กวา -34.4 oC (-30 oF).  

• R-507 และ R-404a ซ่ึงมีชวงของอุณหภูมิใชงานใกลเคียงกัน คือ -60 oC ถึง 0 oC (-76 oF 
ถึง 32 oF)  

• R-134a มีชวงของอุณหภูมิใชงานคือสูงกวา -17.8 oC (0 oF) 
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 สภาพที่เหมาะสมในการใชงาน 

 
 1.  คอมเพรสเซอร (Compressor) 
 

คอมเพรสเซอร เปนอุปกรณที่ ใชพลังงานสูงสุดในระบบทําความเย็น  การควบคุมให
คอมเพรสเซอรทํางานที่ภาระเต็มพิกัดจะทําใหประสิทธิภาพคอมเพรสเซอรสูงสุด จากตัวอยางดังที่จะ
กลาวตอไปน้ี เปนการเปรียบเทียบระหวางระบบที่ใชคอมเพรสเซอรขนาดใหญจํานวนชุดเดียว กับระบบ
ที่ใชคอมเพรสเซอรหลายขนาดทํางานรวมกัน 
 

 Single Compressor 
ระบบทําความเย็นที่ใชคอมเพรสเซอรขนาดใหญจํานวนชุดเดียว ทําใหไมสามารถ
ทํางานไดเต็มพิกัดที่ภาระทําความเย็นต่ํา ทําใหประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอรลดลง
ได 

 

 
รูปที่ 18 กราฟแสดงใชพลงังานในระบบทําความเย็น 

 
จากรูปที่ 18 จะเห็นไดวาชวง Base Load คอมเพรสเซอรจะทํางานไมเต็มพิกัด ซ่ึงจะทํา
ใหประสิทธิภาพลดลง ในขณะที่ชวง Peak Load คอมเพรสเซอรทํางานเต็มพิกัด ดังน้ัน
จึงพอสรุปไดวาประสิทธิภาพจะดีเฉพาะในชวง Peak Load ทั้งน้ีการบํารุงรักษา
คอมเพรสเซอรอยางสม่ําเสมอจะชวยใหประสิทธิภาพการใชพลังงานอยูในระดับที่ดีได 

 
 Multiple Compressors 
ระบบทําความเย็นที่ใชคอมเพรสเซอรหลายขนาดทํางานรวมกัน จะสามารถจัดการให
คอมเพรสเซอรทุกตัวทํางานที่ภาระทําความเย็นสูงสุด จึงทําใหคอมเพรสเซอรมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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รูปที่ 19 แสดงการใชพลังงานของระบบทําความเย็น 
ที่ใชคอมเพรสเซอรหลายขนาดในชวง Peak Load 

 

 
รูปที่ 20 แสดงการใชพลังงานของระบบทําความเย็น 
ที่ใชคอมเพรสเซอรหลายขนาดในชวง Base Load 

 
 2.  คอนเดนเซอร (Condenser) 
 
 การรักษาพื้นผิวของคอนเดนเซอรใหสะอาดและน้ําที่ใชไดผานการปรับสภาพรวมถึงการทํา
ความสะอาดหัวฉีด (Nozzle) ของคอนเดนเซอร จะทําใหการถายเทความรอนดีขึ้น กลาวคือ 
คอนเดนเซอรที่ไมมีการบํารุงรักษา จะทําใหพ้ืนที่ถายเทความรอนสกปรก รวมทั้งหัวฉีดไมสามารถพน
ละอองน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหคอนเดนเซอรไมสามารถระบายความรอนใหกับสารทําความเย็น
ได ในขณะที่คอนเดนเซอรที่บํารุงรักษาสม่ําเสมอ จะทําใหพ้ืนผิวการถายเทความรอนสะอาด รวมทั้ง
หัวฉีดสามารถพนละอองน้ําไดเปนอยางดี ทําใหคอนเดนเซอรระบายความรอนใหกับสารทําความเย็นได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
รูปที่ 21 แผนภาพ P-h แสดงการประหยัดพลังงานในคอนเดนเซอร 
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 ในระบบทําความเย็นหากมีอากาศรั่วซึมเขาสูระบบ จะทําใหมีแรงดันสูงขึ้นได ควรไลอากาศและ
กาซที่ไมกลั่นตัวออกจากคอนเดนเซอรใหหมด จะลดแรงดันดานจายของคอมเพรสเซอรลงได ชวยให
ประหยัดพลังงาน โดยทั่วไปจะติดตั้งกับดักแยกอากาศเพื่อปลอยทิ้งสูบรรยากาศ 
 

 
รูปที่ 22 แสดงการไลอากาศและกาซออกจากคอนเดนเซอร 

 
 3.  อีวาพอเรเตอร (Evaporator) 
 
 การทําความเย็นสําหรับหองเย็นควรตั้งอุณหภูมิการใชงานใหสูงสุด โดยไมกระทบตอผลิตภัณฑ 
จะทําใหอุณหภูมิที่อีวาพอเรเตอรสูงขึ้น ชวยใหประหยัดพลังงานได กลาวคือ การตั้งอุณหภูมิหองเย็นต่ํา
เกินไป จะทําใหความดันที่อีวาพอเรเตอรลดต่ําลงดวย สงผลใหคอมเพรสเซอรทํางานเพ่ิมมากขึ้นจึงไม
เปนการประหยัดพลังงาน ในทางกลับกันการตั้ งอุณหภูมิหองเย็นอยางเหมาะสม จะชวยให
คอมเพรสเซอรทํางานในชวงความดันแตกตางไมสูงเกินไปนัก รวมทั้งการวางแผนการเปด-ปดหองเย็นที่
ดี จะชวยรักษาอุณหภูมิหองเย็นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
รูปที่ 23 แผนภาพ P-h แสดงการประหยัดพลังงานในอีวาพอเรเตอร 
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 ศักยภาพการประหยัดพลังงาน 

 
ระบบทําความเย็นอุตสาหกรรมเปนระบบที่ใชพลังงานไฟฟาในสัดสวนที่สูง เม่ือเทียบกับระบบ

อ่ืนๆภายในโรงงาน การประหยัดพลังงานสามารถทําไดโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพและการใชงานของ
อุปกรณหลัก 4 อยาง ดังน้ี 
 
 1.  คอมเพรสเซอร (Compressor) 

o ติดตั้งระบบจัดการคอมเพรสเซอร เพ่ือจัดลําดับการทํางานของคอมเพรสเซอรใหเปนไป
ตามภาระความเย็นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

o ขนาดและชุดควบคุมคอมเพรสเซอรตองถูกตองเหมาะสมกับภาระความเย็น 
o หม่ันบํารุงรักษาคอมเพรสเซอรอยางสม่ําเสมอ 
o เลือกใชมอเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง 

 
2.  คอนเดนเซอร (Condenser) 

o ติดตั้งระบบกับดักแยกอากาศที่สะสมอยูในระบบออกสูบรรยากาศ ทําใหลดการใชไฟฟา
ในการอัดของคอมเพรสเซอร 

o ลดความดันที่คอนเดนเซอร โดยการเพิ่มขนาดหรือจํานวนคอนเดนเซอรเพ่ือลดภาระ
การทํางานของคอมเพรสเซอร 

o อุณหภูมิการควบแนนควรต่ําที่สุดเทาที่จะทําได เพ่ือลดการใชพลังงาน 
o เดินพัดลมคอนเดนเซอรและเครื่องสูบนํ้าใหมากตัวที่สุด เพ่ือใหอุณหภูมิควบแนนต่ําสุด 
o ทําความสะอาดหัวฉีด (Spray Nozzles) ของคอนเดนเซอรอยางสม่ําเสมอ 
o รักษาพื้นผิวของคอนเดนเซอรใหสะอาดและน้ําที่ใชตองผานการปรับสภาพแลว 
o ไลอากาศและกาซที่ไมกลั่นตัวออกจากคอนเดนเซอรใหหมด 

 
3.  อุปกรณควบคุมสารทําความเย็น (Expansion Valve) 

o ใชระบบควบคุมการปอนสารทําความเย็นแทนการปรับหร่ีวาลวดวยมือ เพ่ือใหการสง
จายสารความเย็นตรงตามภาระความเย็น 

o เปลี่ยนการควบคุมแรงดันในอีวาพอเรเตอรดวยการหรี่วาลวมาเปนการควบคุมแบบปอน
นํ้ายาตามภาระความเย็น 

 
4.  อีวาพอเรเตอร (Evaporator) 

o ติดตั้งระบบแยกไอสารทําความเย็นบางสวนกลับไปอัดที่ชองความดันดานกลางของ
คอมเพรสเซอรแบบสกรู ทําใหเพ่ิมความสามารถในการทําความเย็นของอีวาพอเรเตอร 
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o เพ่ิมอุณหภูมิในอีวาพอเรเตอร การถายน้ํามันหรือสิ่งสกปรกออกจากระบบน้ํายาเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยนความรอนเปนการเพิ่มอุณหภูมิของอีวาพอเรเตอร 

o พ้ืนที่ผิวของอีวาพอเรเตอรตองมากพอ เพ่ือใหการถายเทความรอนทําไดสูงสุด 
o ใชพัดลมและมอเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงในหองเย็นและหองแชแข็ง 
o ละลายน้ําแข็งที่คอยลเย็น เพราะน้ําแข็งที่เกาะคอยลทําใหสมรรถนะของระบบลดลง 
o ควบคุมความรอนภายนอกไมใหเขามาในหองเย็นมากเกินไป 

 
 กลุมเปาหมายการประยุกตใชเทคโนโลยี 

 
o อาคารและโรงงานทั่วไปทีมี่การใชงานระบบทําความเย็นในกระบวนการตาง ๆ 

 
 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 
ระบบการทําความเย็นแบบกดดันไอหรือแบบอัดไอในโรงงานอุตสาหกรรมหรือธุรกิจสวนใหญ 

นิยมใชสารทําความเย็นประเภทแอมโมเนีย ซ่ึงจะมีราคาถูก ใหคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (Coefficient of 
Performance: COP) สูง คุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิกสรวมถึงความสามารถในการโอนถายความรอน
ที่ดี ทําใหเกิดคาการถายโอนความรอนที่สูง และยังงายตอการตรวจจับการรั่วไหล แถมยังไมมีผลตอชั้น
โอโซนในบรรยากาศ แตวาขอเสียหลักของแอมโมเนียน้ัน คือความเปนพิษ (Toxicity) เพราะวาเม่ือใดที่
แอมโมเนียไปปะปนอยูในอากาศในปริมาณที่มากพอที่จะทําใหระบบหายใจผิดปกติหรือหายใจไมออกนั้น 
อาจจะทําอันตรายถึงแกชีวิตได ซ่ึงโดยสวนมากมักนิยมใชสารทําความเย็นชนิดนี้ในระบบทําความเย็น
ของอุตสาหกรรมอาหาร เชน การแชผัก ผลไมสด เน้ือสัตว เครื่องด่ืม ไอศกรีม เปนตน 

อยางไรก็ดีปญหาความเปนพิษของแอมโมเนียจะกลายเปนเพียงปญหาเล็กๆได ถาบุคลากรมี
ความรู ความชํานาญในการควบคุมระบบ และมีระบบควบคุมที่ดี ก็จะทําใหปญหาดังที่กลาวขางตนหมด
ไป 
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3.  ตัวอยางขอมูลดานเทคนิคของเทคโนโลยี 
 
ตัวอยางขอมูลทางเทคนิคของเครื่องอัดสารทําความเย็นชนิดสกรูของยี่หอฮิตาชิรุน 40ASC-H(Z), 
50ASC-H(Z), 60ASC-H(Z)  

1.1. Specification of Screw Compressor A Series Model 40ASC-H(Z) 50ASC-H(Z) 60ASC-H(Z) 

Height 562(22-1/8) 

Width 585.5(23) 595(23-7/16) 600(23-5/8) 
Overall dimensions 
mm(inch) 

Length 840(33-1/8) 874(34-7/16) 938(36-15/16) 

Net Weight kg(lbs) 400(882) 440(970) 460(1,014) 

Suction 60.5(2-3/8) Piping connections 
mm(inch) Discharge 48.6(1-7/8) 

Oil Charge liter 6.0 

Frequency Hz 50 60 50 60 50 60 

Cooling 
Capacity  
(R407C) 

kW  

(×1000Btu/h) 
121.7 
(415.3) 

146.7 
(500.6) 

150.2 
(512.5) 

180.9 
(617.3) 

184.9 
(630.9) 

222.8 
(760.2) 

Motor input kW 30.1 36.3 37.2 44.8 45.8 55.2 

Displacement m3/h 137.4 165.6 169.5 204.2 208.7 251.5 

        

 
Saturated Discharge (Condensing) Temperature 54.4 oC (130 oF) 

Sub-cooled (Liquid) Temperature 40.6 oC (105 oF) 

Saturated Suction (Evaporator) Temperature 4.4 oC (40 oF) 

Return Gas Temperature 12.8 oC (55 oF) 

 



เอกสารเผยแพร  ภาคอุตสาหกรรม 
หมวดที่ 10 : ระบบการทําความเย็น (Refrigeration) 

 

ชุดการจัดแสดงท่ี 29 : ระบบการทําความเย็น (Refrigeration) หนา 20 จาก 23 

4.  กรณีศึกษา 
 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความรอนของคอนเดนเซอร 
 
 ความเปนมาและลักษณะการใชงาน 

หน่ึงในสถานประกอบการจากทั้งหมด 163 แหงที่เขารวมโครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวน
รวม โดยโรงงานและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในป 2550 มีการใชพลังงานไฟฟารวมในชวง
เดือน มิถุนายน 2549 ถึงเดือนพฤษภาคม 2550 ประมาณ 381,353 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป คิดเปนคา
ไฟฟาประมาณ 1,342,696 บาทตอป มีคาไฟฟาเฉลี่ยอยูที่ 3.52 บาทตอหนวย การใชหองเย็นเปนชวงๆ 
ขึ้นอยูกับชนิดของผลไม สําหรับหองเย็นหมายเลข 13, 14, 15 และ 16 เปนหองเย็นที่ใชในการเก็บ
หอมหัวใหญ และบมผิวสม ระยะเวลาการใชงานของหองเย็นนี้ประมาณ 4-6 เดือน/ป แตในขณะที่เก็บ
สินคาเหลานี้มีการจัดเก็บกลองบรรจุสมบังทางลมของระบบระบายความรอนดวยอากาศ ทําใหอากาศ
บริเวณดังกลาวสูงขึ้นมาก ซ่ึงเปนผลทําใหการทํางานของระบบระบายความรอนทํางานหนักขึ้น เพ่ือ
ระบายความรอนออกจากน้ํายาทําความเย็น 

 
ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
จากการตรวจสอบการใชงานของหองเย็นที่ใชในการเก็บหอมหัวใหญ และบมผิวสม พบวามีการ

จัดเก็บกลองบรรจุสมไมเหมาะสม กลาวคือมีการจัดเก็บในลักษณะบังลมรอนที่ออกจากระบบระบาย
ความรอนดวยอากาศ ทําใหบริเวณดังกลาว (ดานหลังของหองเย็นหมายเลข 13 ถึง 16) อุณหภูมิสูงขึ้น
ประมาณ 3-5 oC เกินกวาอุณหภูมิของอากาศปกติทั่วไป ทําใหระบบระบายความรอนทํางานหนักมาก
ขึ้นเพ่ือระบายความรอนออกจากน้ํายาทําความเย็น หากมีการจัดเก็บกลองบรรจุใหออกหางจากระบบ
ระบายความรอน จะมีผลทําใหมอเตอรของระบบระบายความรอนทํางานเบาลง ซ่ึงเปนผลทําใหประหยัด
พลังงานไฟฟาอีกทางหนึ่ง 

 
ตารางการตรวจสอบการใชงานของหองเย็นที่ใชเกบ็หอมหัวใหญและบมผิวสม 
 

No. 
หองเย็น 

ขนาดหอง 
(กวาง x ยาว x สูง) 

กําลังไฟฟาของ 
มอเตอรระบาย 
ความรอน (HP) 

ระยะเวลาที่ใชงาน 
(วัน/ป) 

13 10 x 15 x 6 2 (2ตัว) เก็บหอม 180 วัน 
14 10 x 15 x 6 2 (2ตัว) เก็บหอม 180 วัน 
15 5 x 15 x 6 2 (2ตัว) เก็บหอม 180 วัน 
16 5 x 15 x 6 2 (2ตัว) เก็บหอม 180 วัน 

 

หมายเหตุ การใชงานของหองเย็นหมายเลข 15 และ 16 จะมกีารบมผิวสมในชวงที่ไมมีการเก็บหอมหัวใหญ 
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 แนวคิดและขัน้ตอนการดําเนินการ 
 ดําเนินการสํารวจบริเวณที่วางสามารถจัดเก็บกลองกระดาษบรรจุสมได เพ่ือทําการยายไปเก็บ
ในบริเวณดังกลาวในชวงที่มีการใชงานหองเย็นหองดังกลาว 
 
 ขอเสนอแนะ 
 ควรมีการใหความรูเกี่ยวกับระบบทําความเย็นแกทีมงานที่ดูแลระบบหองเย็นและฝายสถานที่ 
เพ่ือใหทํางานประสานงานกันในการจัดเก็บกลองบรรจุสม เพ่ือใหเกิดประโยชนในการใชงานสูงสุด และ
ประหยัดพลังงาน 
 
 แนวทางการขยายผล 
 ทีมงานดานอนุรักษพลังงานในระบบหองเย็นของโรงงานควรจัดตารางการใชหองเย็นรวมกับฝาย
ธุรการ ฝายการผลิต และฝายสถานที่ เพ่ือใหการใชงานของหองเย็นเต็มสมรรถนะและประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการจัดเก็บอุปกรณตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
 วิธีการคํานวณผลการประหยัดพลังงาน 
 การใชพลังงานไฟฟาในระบบระบายความรอนของหองเย็นหมายเลข 13 ถึง 16 
 กําลังไฟฟาของมอเตอรระบบระบายความรอน = 2 x 2 x 0.746 
       = 2.984  กิโลวัตต/หอง 
 ระยะเวลาของการใชหองเย็น   = 180  วัน/ป 
 เปอรเซ็นตการทํางานของมอเตอร  = 80  % 
 พลังงานไฟฟาที่ใชทั้งหมด   = 2.984 x 4 x 24 x 180 x 0.8 
       = 41,250.82 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป 
 คิดเปนเงิน     = 41,250.82 x 3.52 
       = 145,202.87 บาท/ป 
 เม่ือมีการจัดเก็บกลองกระดาษบรรจุสมไมใหบังลมรอนของระบบระบายความรอนดวยอากาศ จะ
สามารถทําใหระบบระบายอากาศทํางานลดลง 1-2% จากการทํางานปกติ ดังน้ัน 
 พลังงานไฟฟาลดลงได    = 41,250.82 x 1.5% 
       = 618.76  กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป 
 คิดเปน      = 618.76 x 85.21 x 10-6 
       = 0.0527  toe/ป 
 คิดเปนเงิน     = 618.76 x 3.52 
       = 2,178.04 บาท/ป 
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 สรุปมาตรการอนุรักษพลังงาน การเพิ่มประสทิธิภาพการระบายความรอนของคอนเดนเซอร 
  เงินลงทุน   -  บาท 
  พลังงานที่ประหยัดได  618.76  กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป 

0.527 toe/ป 
ผลประหยัดทีไ่ด   2,178.04 บาท/ป 
ระยะเวลาคืนทุน   คืนทุนทันท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารเผยแพร  ภาคอุตสาหกรรม 
หมวดที่ 10 : ระบบการทําความเย็น (Refrigeration) 
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