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แผ่นใส หน่วยที่        1 
วิชา   เคร่ืองท ำควำมเยน็และปรับอำกำศ1  รหสั 2104-2110       สอนครั้งที่   1 
ช่ือหน่วย  หลกัการท างานของเคร่ืองท าความเยน็ จ านวน   6      คาบ 

 

 

หน่วยเรียนที่ 1 
หลกัการของเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 

 

1.1 ประวตัแิละววิฒันาการของการท าความเยน็ 
1.1.1 ประวตักิารท าความเยน็ 
  การท าความเยน็ในสมยัก่อนจะใช้น า้แขง็ธรรมชาตใินการเกบ็รักษา
อาหาร และถนอมอาหาร 
  1.1.1.1 วธีิการเกบ็อาหาร 

1) โดยการท าอาหารให้ร้อน หรือสุก 
2) โดยการลดความช้ืน ภายในอาหารลง 
3) โดยวธีิใช้สารเคมี 
4) โดยวธีิการลดความช้ืนของเนือ้อาหารลง 

1.1.1.2 การท าความเยน็น า้แขง็ธรรมชาต ิ
  ผู้แนะน าให้ชาวโลกได้รู้จกัน า้แขง็เป็นบุคคลแรก กค็อื นาย 
Frederic  Tudor และเป็นบุคคลที่คดิหาวธีิการเคลือ่นย้ายก้อนน า้แขง็ได้
ส าเร็จในปี ค.ศ. 1806 
  ผู้แนะน าการใช้น า้แขง็มาเตมิรสของเคร่ืองดืม่ได้ เป็นชาวจนี 
ช่ือ Shi  ching 
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1) การท าความเยน็ในศตวรรษที1่9 
ปี ค.ศ. 1834   ได้มกีารจดทะเบียนลขิสิทธ์ิ เคร่ืองท าน า้แขง็ระบบที่ใช้ก าลงัอดั 

(Compression System) เป็นคร้ังแรก คอื Jacop  Perkins) ชาว
อเมริกนั 

ปี ค.ศ. 1851  ได้มกีารจดทะเบียนลขิสิทธ์ิ เคร่ืองท าน า้แขง็ ที่ออกแบบโครง   สร้าง
โดยการใช้อากาศ เป็นสารความเยน็คอื Dr. John  Gorric 
ชาว รัฐฟลอริด้า และ ศ. Ac  Twining  แห่ง New Haven ได้พฒันา
เคร่ืองท าความเยน็ชนิด  SulFuric  Ether Machine เป็นช่ือ Gorrie’s 

ปี คศ. 1853   Dr. James  Harrison  แห่ง ออสเตรเลยีได้ปรับปรุงเคร่ืองท า 
ความเยน็ ชนิด Sulfuic Ether  

ปี คศ. 1860 ได้มกีารจดัตั้งโรงงานผลติอุปกรณ์เคร่ืองเยน็เพือ่อุตสาหกรรม 
ปี คศ. 1861 Dr. Alexander Kirk  ชาวองักฤษได้สร้างเคร่ืองจกัรที่ใช้อากาศ 

เยน็ ( Cold Air Machine) 
 ปี คศ. 1890 เคร่ืองท าความเยน็ De La , Vergene ได้ปรากฏโฉมออกสู่ตลาด  

โดยคอมเพรสเซอร์ยงัใช้ฉุดด้วยระบบไอน า้      
   และในช่วงระหว่างสงครามกลางเมืองของสหรัฐ (Civil War) มี
วศิวกรชาวฝร่ังเศสช่ือ Ferdinand Carre ได้แนะน าระบบเคร่ืองท าความเยน็แบบ
ดูดซึม (Absorption Type System) 
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2) การท าความเยน็ในตน้ศตวรรษท่ี20 
ปี คศ. 1903  จดัตั้ง องคก์ารร่วมมือทางเคร่ืองท าความเยน็ 
  ( Refrigeration Machinery Association) ยอ่ (RMA) 
ปี คศ. 1904 ท่ีตึก Stock Exchnge  ในนครนิวยอร์ค สามารถตืดตั้งระบบ

เคร่ืองปรับอากาศไดถึ้ง 450  ตนั และในเวลาเดียวกนัมีการติดตั้งระบบ
เคร่ืองปรับอากาศขนาดเดียวกนัน้ีท่ีโรงภาพยนตใ์นเยอรมนัดว้ย 

ปี คศ. 1905 Gardner T. Vdorhees  จดทะเบียนลิขสิทธ์ิ คอมเพรสเซอร์ Multiple 
Effect ซ่ึงสารท าความเยน็ท่ีเป็นแก๊สจากท่อขดลวดเยน็หลาย ๆ ท่อ ท่ี
มีแรงดนัต่างกนัสามารถดูดเขา้ในคอมเพรสเซอร์ ชนิดน้ีได ้

ปี คศ. 1911 การสร้างคอมเพรสเซอร์ ไดว้ิวฒันาการไปมาก สามารถสร้างใหมี้
ความเร็วสูงระหวา่ง 100 ถึง 900 rpm  

ปี คศ. 1915 การสร้างคอมเพรสเซอร์สามารถสร้างระบบเคร่ืองท าความเยน็ 
ชนิดใชค้อมเพรสเซอร์ 2 ชุด (Two Stage Compressor)  ใชง้านได ้

ปี คศ. 1940 ไดมี้ผูคิ้ดคน้ระบบเคร่ืองท าความเยน็ชนิดใชค้อมเพรสเซอร์ แบบ 
โรตาร่ี (Rotary) ข้ึน ซ่ึงเร่ิมแพร่หลายในระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
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3) วิวฒันาการเก่ียวกบัเคร่ืองท าความเยน็ท่ีใชใ้นครัวเรือน 
ปี คศ. 1910 ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่ เร่ิมผลิตออกสู่ตลาดเป็นคร้ังแรก 
ปี คศ. 1913 J.M. Larsen ผลิตตูเ้ยน็ท่ีท างานโดยอาศยัแรงคน (แบบคนัโยก) เป็น

คร้ังแรก 
ปี คศ. 1918 บริษทัเคลวิเนเตอร์ (Kelvinator) จึงไดผ้ลิตตูเ้ยน็แบบอตัโนมติัข้ึน เป็น

บริษทัแรกท่ีออกสู่ตลาด ช่วงปี 1918-1920 จ านวน 267 เคร่ือง 
    จากนั้นไดมี้บริษทั เยนเนอรัลอีเลก็ตริก (General 
Electric) ซ่ึงแต่เดิมผลิตเคร่ืองเสียงอยา่งเดียว ไดใ้ชเ้วลาทดสอบเก่ียวกบัระบบเคร่ือง
เยน็เป็นเวลา 11 ปี จึงไดผ้ลิตตูเ้ยน็ชนิดท่ีใชม้อเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบเช่ือมปิด
สนิท (Hermetic Compressor) ออกขายในปี 1926 
    ตอนตน้ปี 1920 ตูเ้ยน็เป็นผลิตภณัฑท่ี์จ าเป็นต่อผูใ้ชม้าก 
ในอเมริกนับริษทั อีเลก็โทรลกัซ์ผลิตตูเ้ยน็น ้ ามนัก๊าด และตูเ้ยน็ท่ีใชแ้ก๊ส 
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1.2  หลกัการของการท าความเยน็ระบบต่าง ๆ 
1.2.1 หลกัการท าความเยน็แบบเปิดท้ิง 

 
 

1

2
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รูปที ่1.1 แสดงการท างานความเยน็แบบเปิด 

 



คนัศร  คงยนื nakhonyon@hotmail.com 

 

 

รูปที1่.1 แสดงการท างานความเย็นแบบเปิด1

2

3
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1.2.2  หลกัการท าความเยน็ชนิดอดัไอ 
 

SUCTION LINE HOT GAS DISCHRGE

COMPRESSOR

CAPILLARY TUBE
LOW  SIDE HIGH  SIDE LIQUID  LINE

EVAPORATOR CONDENSER

รูปที ่1.2 แสดงภาพการท างานการท าความเย็นแบบพืน้ฐาน

1 2
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รูปท่ี1.3 แสดงวงจรไฟฟ้าควบคุมคอมเพรสเซอร์ขนาด 1/8 HP. 

 
1.3 ประโยชน์ของการท าความเยน็ 

 
 1.3.1      กำรผลิต  กำรเกบ็ และกำรจ ำหน่ำยอำหำร 
1.3.2      กำรใชโ้ดยเฉพำะ (กำรแพทย ์, ลำนสเกต็ ฯลฯ) 
1.3.3      กำรปรับอำกำศ 

 

 


