
คนัศร  คงยนื nakhonyon@hotmail.com หน่วยท่ี 1 

 

 

หน่วยที ่1  วชิา ทฤษฎเีคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ 1 

เร่ือง หลกัการท างานของเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ รหัส 21042401 

 
1 .  หลกัการท าความเยน็ของเคร่ืองท าความเยน็ และปรับอากาศ 
      1.1  ประวติัและววิฒันาการของการท าความเยน็  
             1.1.1 ประวติัการท าความเยน็ 
                      1.1.1.1 วธีิการเก็บอาหาร 
                                  1) โดยการท าอาหารให้ร้อน หรือสุก 
                                  2) โดยการลดความช้ืน ภายในอาหารลง 
                                  3) โดยวธีิใชส้ารเคมี 
                                  4) โดยวธีิการลดความช้ืนของเน้ีออาหารลง 
                     1.1.1.2 การท าความเยน็น ้าแขง็ธรรมชาติ 
           1.1.2  ววิฒันาการการท าความเยน็ 
                     1.1.2.1 การท าความเยน็ในศตวรรษท่ี19 
                     1.1.2.2 การท าความเยน็ในศตวรรษท่ี20 
                     1.1.2.3 การท าความเยน็ท่ีใชใ้นครัวเรือน 
 
 
 

 
 
1.2 หลกัการท าความเยน็ระบบต่าง ๆ  
       1.2.1 หลกัการท าความเยน็แบบเปิดทิ้ง 

 

รูปที1่.1 แสดงการท างานความเย็นแบบเปิด

1

2

3

 

ใบร่างกระดาน 
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หน่วยที ่1  วชิา ทฤษฎเีคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ 1 

เร่ือง หลกัการท างานของเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ รหัส 21042401 
            
        1.2.2  หลกัการท าความเยน็ชนิดอดัไอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.2 แสดงภาพการท างานการท าความเยน็แบบพื้นฐาน 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี1.3 แสดงวงจรไฟฟ้าควบคุมคอมเพรสเซอร์ขนาด 1/8 HP. 
 
1.3 ประโยชนข์องการท าความเยน็ 
    1.3.1      การผลิต  การเก็บ และการจ าหน่ายอาหาร 
    1.3.2      การใชโ้ดยเฉพาะ (การแพทย ์, ลานสเก็ต ฯลฯ) 
    1.3.3      การปรับอากาศ 

 

ใบร่างกระดาน 
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ใบทดสอบ หน่วยที่        1 
วชิา   เคร่ืองท ำควำมเยน็และปรับอำกำศ1  รหสั 2104-2110       สอนคร้ังที่   1 
ช่ือหน่วย  หลกักำรท ำงำนของเคร่ืองท ำควำมเยน็ จ านวน    6     คำบ 

 

ค าช้ีแจง  จงเลอืกค าตอบทีถู่กทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว แล้วท าเคร่ืองหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ 

 
1. กำรเก็บรักษำอำหำร หรือกำรถนอมอำหำรในสมยัก่อนใชว้ธีิใด 

ก. ท ำใหอ้ำหำรร้อนหรือสุก  ข. โดยกำรลดควำมช้ืน 
ค. โดยกำรใชส้ำรเคมี   ง. โดยกำรหมกัดอง 

2. จำกค ำตอบขอ้ 1 วธีิกำรในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำควำมเยน็ 
 
จากค าตอบต่อไปนี ้จงใช้ตอบค าถามข้อ 3-6 
 ก. Mr. Frederic  Tudor  ข. Mr.Jacop  Perkins 
 ค. Mr.Shi   Ching  ง. Dr.John  Gorric 
3. บุคคลใดท่ีแนะน ำกำรเอำน ้ำแขง็มำเติมรสของเคร่ืองด่ืม 
4. ใครเป็นคนจดทะเบียนลิขสิทธ์ิ เคร่ืองท ำควำมเยน็ท่ีใชก้  ำลงัอดั 
5. ใครเป็นคนจดทะเบียนลิขสิทธ์ิ เคร่ืองท ำควำมเยน็ท่ีออกแบบโครงสร้ำงโดยกำรใชอ้ำกำศเป็นสำรควำม
เยน็ 
6. ผูท่ี้แนะน ำใหช้ำวโลกไดรู้้จกัน ้ำแขง็เป็นบุคคลแรกคือ 
 
จากค าตอบต่อไปนี ้จงใช้ค าตอบข้อ 7 – 10 
 ก. คศ. 1860  ข. คศ. 1903  ค. คศ. 1940  ง. คศ. 1910 
7. ตูเ้ยน็,ตูแ้ช่ เร่ิมผลิตออกสู่ตลำดเม่ือปี คศ. 
8. กำรจดัตั้งองคก์ำรร่วมมือทำงเคร่ืองท ำควำมเยน็ (RMA) เม่ือปี คศ. 
9. ปี คศ. ใดท่ีไดมี้กำรจดัตั้งโรงงำนผลิตอุปกรณ์เคร่ืองท ำควำมเยน็เพื่ออุตสำหกรรม 
10. คอมเพรสเซอร์แบบโรตำร่ีเร่ิมใชเ้ม่ือปี คศ.  
11. บริษทั เยนเนอรัลอีเล็กตริก (General Electric) มีบทบำทในกำรผลิต อุปกรณ์ใดของ 
      เคร่ืองท ำควำมเยน็ 
 ก. คอมเพรสเซอร์แบบปิดสนิท   ข. คอมเพรสเซอร์แบบโรตำร่ี 
 ค. คอนเดนเซอร์     ง. อีแวปโปเรเตอร์ 
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จากค าตอบต่อไปนีจ้งใช้ตอบต าถามข้อ 12-15 

ก. คอมเพรสเซอร์  ข. คอนเดนเซอร์   
ค. แคปฟลิรำร่ีทิ้ว   ง. อีแวปโปเรเตอร์ 

12.  อุปกรณ์ใดท่ีสำรควำมเยน็ไหลเขำ้มีสถำนะเป็นแก๊สร้อน และเม่ือไหลออกมีสถำนะเป็นของเหลว 
13.  อุปกรณ์ใดท่ีสำรควำมเยน็ไหลเขำ้มีสถำนะเป็นแก๊สเยน็ และเม่ือไหลออกมีสถำนะเป็นแก๊สร้อน 
14. อุปกรณ์ใดท่ีสำรควำมเยน็ไหลเขำ้มีแรงดนัสูงและเม่ือไหลออกมีแรงดนัต ่ำ 
15. อุปกรณ์ใดท่ีสำรควำมเยน็ไหลเขำ้มีสถำนะเป็นของเหลวแรงดนัต ่ำและเม่ือไหลออกมีสถำนะเป็น 
       แก๊สแรงดนัต ่ำ 
16. อุปกรณ์ตวัใดท่ีท ำหนำ้ท่ีช่วยในกำรสตำร์ทมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนำดเล็ก 

ก. โอเวอร์โหลด ข. แคป-สตำร์ท  ค. เคอเร้นทร่ี์เลย ์2 ขั้ว ง. เคอเร้นทร่ี์เลย ์3 ขั้ว 
17. จำกค ำตอบ ขอ้ 16 อุปกรณ์ตวัใดท่ีท ำหนำ้ท่ีเป็นตวัป้องกนัขดลวดคอมเพรสเซอร์เวลำกระแสเกิน 
      พิกดั 
18 ตูเ้ยน็เหมำะสมกบักำรใชป้ระโยชน์ขอ้ใด 

ก. กำรเก็บอำหำร    ข. กำรปรับอำกำศในหอ้งท ำงำน 
ค. ลำนสเก็ตน ้ำแขง็                                            ง. กำรท ำน ้ ำแขง็ 

19 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน เหมำะสมกบักำรใชป้ระโยชน์ขอ้ใด (ใชค้  ำตอบขอ้ 18) 
20.  เคร่ืองปรับอำกำศแบบชิลเลอร์  เหมำะสมกบักำรใชป้ระโยชน์ขอ้ใด (ใชค้  ำตอบขอ้ 18) 
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เฉลยใบทดสอบ หน่วยที่        1 
วชิา   เคร่ืองท ำควำมเยน็และปรับอำกำศ1  รหสั 2104-2110       สอนคร้ังที่   1 
ช่ือหน่วย  หลกักำรท ำงำนของเคร่ืองท ำควำมเยน็ จ านวน     6    คำบ 

 

ค าช้ีแจง  จงเลอืกค าตอบทีถู่กทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว แล้วท าเคร่ืองหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ 

 
1. กำรเก็บรักษำอำหำร หรือกำรถนอมอำหำรในสมยัก่อนใชว้ธีิใด 

ก. ท าให้อาหารร้อนหรือสุก  ข. โดยกำรลดควำมช้ืน 
ค. โดยกำรใชส้ำรเคมี   ง. โดยกำรหมกัดอง 

2. จำกค ำตอบขอ้ 1 วธีิกำรในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำควำมเยน็  ข. โดยการลดความช้ืน 
 
จากค าตอบต่อไปนี ้จงใช้ตอบค าถามข้อ 3-6 
 ก. Mr. Frederic  Tudor  ข. Mr.Jacop  Perkins 
 ค. Mr.Shi   Ching  ง. Dr.John  Gorric 
3. บุคคลใดท่ีแนะน ำกำรเอำน ้ำแขง็มำเติมรสของเคร่ืองด่ืม   ค. Mr.Shi   Ching 
4. ใครเป็นคนจดทะเบียนลิขสิทธ์ิ เคร่ืองท ำควำมเยน็ท่ีใชก้  ำลงัอดั  ข. Mr.Jacop  Perkins 
5. ใครเป็นคนจดทะเบียนลิขสิทธ์ิ เคร่ืองท ำควำมเยน็ท่ีออกแบบโครงสร้ำงโดยกำรใชอ้ำกำศเป็นสำร  
    ควำมเยน็   ง. Dr.John  Gorric 
6. ผูท่ี้แนะน ำใหช้ำวโลกไดรู้้จกัน ้ำแขง็เป็นบุคคลแรกคือ    ก. Mr. Frederic  Tudor 
จากค าตอบต่อไปนี ้จงใช้ค าตอบข้อ 7 – 10 
 ก. คศ. 1860  ข. คศ. 1903  ค. คศ. 1940  ง. คศ. 1910 
7. ตูเ้ยน็,ตูแ้ช่ เร่ิมผลิตออกสู่ตลำดเม่ือปี คศ. ง. คศ. 1910 
8. กำรจดัตั้งองคก์ำรร่วมมือทำงเคร่ืองท ำควำมเยน็ (RMA) เม่ือปี คศ.    ข. คศ. 1903 
9. ปี คศ. ใดท่ีไดมี้กำรจดัตั้งโรงงำนผลิตอุปกรณ์เคร่ืองท ำควำมเยน็เพื่ออุตสำหกรรม    ก. คศ. 1860 
10. คอมเพรสเซอร์แบบโรตำร่ีเร่ิมใชเ้ม่ือปี คศ.  ค. คศ. 1940 
11. บริษทั เยนเนอรัลอีเล็กตริก (General Electric) มีบทบำทในกำรผลิต อุปกรณ์ใดของ 
      เคร่ืองท ำควำมเยน็ 
 ก. คอมเพรสเซอร์แบบปิดสนิท   ข. คอมเพรสเซอร์แบบโรตำร่ี 
 ค. คอนเดนเซอร์     ง. อีแวปโปเรเตอร์ 
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จากค าตอบต่อไปนีจ้งใช้ตอบต าถามข้อ 13-16 

ก. คอมเพรสเซอร์  ข. คอนเดนเซอร์   
ค. แคปฟลิรำร่ีทิ้ว   ง. อีแวปโปเรเตอร์ 

12. อุปกรณ์ใดท่ีสำรควำมเยน็ไหลเขำ้มีสถำนะเป็นแก๊สร้อน และเม่ือไหลออกมีสถำนะเป็นของเหลว 

        ข. คอนเดนเซอร์ 

13. อุปกรณ์ใดท่ีสำรควำมเยน็ไหลเขำ้มีสถำนะเป็นแก๊สเยน็ และเม่ือไหลออกมีสถำนะเป็นแก๊สร้อน 

       ก. คอมเพรสเซอร์ 

14. อุปกรณ์ใดท่ีสำรควำมเยน็ไหลเขำ้มีแรงดนัสูงและเม่ือไหลออกมีแรงดนัต ่ำ 

       ค. แคปฟลิราร่ีทิว้ 

15. อุปกรณ์ใดท่ีสำรควำมเยน็ไหลเขำ้มีสถำนะเป็นของเหลวแรงดนัต ่ำและเม่ือไหลออกมีสถำนะเป็น 
       แก๊สแรงดนัต ่ำ 
       ง. อแีวปโปเรเตอร์ 
16. อุปกรณ์ตวัใดท่ีท ำหนำ้ท่ีช่วยในกำรสตำร์ทมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนำดเล็ก 

ก. โอเวอร์โหลด ข. แคป-สตำร์ท  ค. เคอเร้นท์ร่ีเลย์ 2 ขั้ว ง. เคอเร้นทร่ี์เลย ์3 ขั้ว 
17. จำกค ำตอบ ขอ้ 16 อุปกรณ์ตวัใดท่ีท ำหนำ้ท่ีเป็นตวัป้องกนัขดลวดคอมเพรสเซอร์เวลำกระแสเกิน 

พิกดั 
        ก. โอเวอร์โหลด 
18. ตูเ้ยน็เหมาะสมกบัการใชป้ระโยชน์ขอ้ใด 

ก. การเกบ็อาหาร    ข. กำรปรับอำกำศในหอ้งท ำงำน 
ค. ลำนสเก็ตน ้ำแขง็                                            ง. กำรท ำน ้ ำแขง็ 

19. เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน เหมำะสมกบักำรใชป้ระโยชน์ขอ้ใด (ใชค้  ำตอบขอ้ 18) 
       ข. การปรับอากาศในห้องท างาน 
20.  เคร่ืองปรับอำกำศแบบชิลเลอร์  เหมำะสมกบักำรใชป้ระโยชน์ขอ้ใด (ใชค้  ำตอบขอ้ 18) 
        ค. ลานสเกต็น า้แข็ง               
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ใบทดสอบ 

 

หน่วยที่1 

 

วิชำ   เคร่ืองท ำควำมเยน็และปรับอำกำศ1  รหสั 2104-2110 

 

ช่ือหน่วย  หลกักำรท ำงำนของเคร่ืองท ำควำมเยน็ 
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เฉลยใบทดสอบ 

 

หน่วยที่1 

 

วิชำ   เคร่ืองท ำควำมเยน็และปรับอำกำศ1  รหสั 2104-2110 

 

ช่ือหน่วย  หลกักำรท ำงำนของเคร่ืองท ำควำมเยน็ 
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ใบการบา้น หน่วยที่        1 
วิชา   เคร่ืองท ำควำมเยน็และปรับอำกำศ1  รหสั 2104-2110       สอนครั้งที่   1 
ช่ือหน่วย  หลกัการท างานของเคร่ืองท าความเยน็และ  
                  ปรับอากาศ 

จ านวน           คาบ 

 

 

ค ำช้ีแจง  1. ใหน้กัศึกษาเขียนรายงาน เร่ือง 
1.1 หลกัการท าความเยน็โดยการเพิ่มอุณหภูมิ 
1.2 หลกัการท าความเยน็โดยการใหส้ารตวักลางเปล่ียนสถานะ 
1.3 หลกัการท าความเยน็โดยให้ของเหลวขยายตวั 
1.4 หลกัการท าความเยน็โดยท าใหแ้ก๊สขยายตวั 
1.5 หลกัการท าความเยน็โดยขบวนการทางแม่เหล็ก 
1.6 หลกัการท าความเยน็โดยขบวนการทางไฟฟ้า 

2. ใหท้ าลงในกระดาษ A4 สั้น 
3. ก าหนดส่งก่อนเวลาเขา้เรียนอาทิตยต่์อไป 
4. แนวการหาขอ้มูล หาไดจ้ากหนงัสือ การท าความเยน็และปรับอากาศ ของ 

        อ.ชยัสวสัด์ิ     เทียนวบิูลย ์
 

 
 

 


