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บทที่ 8 : ระบบทําความเย็น   
(COOLING SYSTEM) 

  
  

ความเยน็เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับงานในหองปฏิบัติการวทิยาศาสตรมาก  เพราะชวยรักษา
เสถียรภาพของชีววัตถุ  เอนไซม  สารเคมี  แวคซีน จุลชีพ   ตลอดจนใชรวมในการแยกสารชนิดตาง ๆ 
ออกจากกนั  ระบบทําความเย็นอาจตดิตั้งอยูในตูเย็น(refrigerator)  ตูแชแข็ง(freezer) ตูดูดความชื้น 
(dehumidfier) ตูเก็บเลือดในธนาคารเลือด(blood bank refrigerator) เครื่องปรับอากาศ เครื่องหมุน
เหวีย่งความเร็วสูง  ออสโมมิเตอร(osmometer) เครื่องทําใหแหงที่อุณหภูมิต่ํา(freez dryer) ฯลฯ.   
ถึงแมวาระบบทําความเยน็จะพบอยูในเครือ่งมือชนิดตาง ๆ มากมาย(รูปที่ 8.1)   

 

                                                   
           (ก)                                   (ข)   

               
    (ค)                                                  (ง)            (จ)   

 
รูปท่ี 8.1  ตัวอยางเครื่องมือท่ีใชระบบทําความเย็น ตูแชแข็ง(ก) ตูเย็น(ข) ตูทําน้าํแขง็(ค)   
               ตูแชแข็งอุณหภูมิต่าํ(ง)  และอางควบคุมความเย็น(จ) 
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แตหลักการทําความเยน็จะเหมือนกัน  จะแตกตางกนับางเฉพาะรูปราง  วิธีการใชงาน และที่ตั้งของ
อุปกรณตาง ๆ ในระบบทําความเยน็  ในทีน่ี้จะยกเอาตูเยน็เปนเครื่องมอืตนแบบในการศึกษาระบบทํา
ความเยน็  เนื่องจากเปนเครื่องทําความเยน็ที่พบไดในหองปฏิบัติการเกอืบทุกแหง  

หลักการทําความเย็น 
 การทําความเยน็ไมใชเปนการสรางความเยน็ขึ้นมาหักลางความรอนที่มอียู  แตเปนการทําให
ความรอนที่มอียูถูกถายเทออกไป  เปนผลใหเกิดความเย็นขึ้นมาแทนที่  เครื่องอัด(compressor) ทํา
หนาที่อัดแกสของสารทําความเย็น(refrigerant) ใหเปนของเหลวในคอนเดนเซอร(condenser) หรือ
คอยลรอน  และสงผานหลอดรูเล็ก(capillary tube) ไปยังทอที่โตกวาในเครื่องระเหย(evaporator) หรือ
คอยลเย็น  ทําใหความดันของของเหลวลดลงจนเปลี่ยนสถานะกลายเปนไอ  ซ่ึงความรอนแฝงของการ
กลายเหน็ไอ (latent heat of vaporization)  ของสารทําความเย็นไดรับมาจากวัตถุตาง ๆ ที่อยูใกลเครือ่ง
ระเหย  โดยวธีิการนําความรอน  การพาความรอน  หรือการแผรังสีความรอน หลังจากนั้นแกสความ
ดันต่ําของสารทําความเยน็จะถูกดูดโดยเครื่องอัดและอัดออกไปยังเครือ่งควบแนน  เพื่อใหความรอน
ที่ไดรับมาถูกถายเทออกไป  หลังจากนั้นสารทําความเยน็จะเขาไปรับความรอนที่เครื่องระเหยใหมอีก
เปนวงรอบการทํางานดังนี้เร่ือย ๆ ไป (รูปที่ 8.2) 
 ในกรณีที่ทาํใหวัตถุเย็นต่ํากวาจุดเยือกแข็งของวัตถุ ปริมาณความรอนที่ตองพาออกไปคือ
ความรอนจากผลรวมของความรอนเหนือจดุเยือกแข็งของวัตถุ(sensible heat above freezing, Q1)  
ความรอนแฝงของการแข็งตัว(latent heat of freezing, Q2)  และความรอนต่ํากวาจุดเยือกแข็ง(sensible 
heat below freezing, Q3) (sensible heat หมายถึงความรอนที่ทําใหวตัถุเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยไม
เปลี่ยนสถานะ สวน latent heat หมายถึงความรอนที่ทําใหวตัถุเปลี่ยนสถานะโดยไมเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ)  ความรอนเหลานี้สามารถคํานวณไดจากสูตร 
 
  Q1   =  WC  (T1-T2) 
  Q 2  =  Wh 
  Q3   =  WCi (T2-T3) 
 โดย       W    =  น้ําหนักของวัตถุ  (ปอนด) 
  C     =  ความรอนจําเพาะเหนือจุดเยือกแข็ง  (บีทียู/ปอนด/ 0ฟ.) 
   Ci   =  ความรอนจําเพาะใตจดุเยือกแข็ง (บทีียู/ปอนด/ 0ฟ.) 
   h     =  ความรอนแฝงของการหลอมเหลว (บีทียู/ปอนด/ 0ฟ.) 
  T1   =  อุณหภมูิเร่ิมแรกของวัตถุ (0ฟ.) 
  T2   =  จุดเยือกแข็งของวัตถุ  (0ฟ.) 
  T3   =  อุณหภมูิต่ํากวาจดุเยือกแข็งที่ตองการ  ( 0ฟ.) 
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 ในกรณีที่ทําใหวัตถุเย็นลงแตไมถึงจุดเยือกแข็งของวัตถุ  สามารถคํานวณคาของความรอนที่
ตองพาออกไปไดจากคาของ Q1  ดวยการแทนคา T2  ดวยอุณหภมูิสุดทายที่ตองการทําใหเย็นลง 
ในทางปฏิบัตยิังมีความรอนจากแหลงอื่น ๆ อีก ที่เครื่องระเหยตองพาออกไป  ตัวอยางเชน  ความรอน
จากหลอดไฟฟาภายในตูเยน็  ความรอนจากคนซึ่งเปดตูเย็น  ความรอนจากอากาศภายนอกที่ร่ัวไหล
เขาไป  ฯลฯ.   ซ่ึงผูผลิตและผูใชควรใหความสําคัญตอความรอนจากแหลงอื่น ๆ เหลานี้ดวย 
 

 
 
รูปท่ี  8.2   แผนผงัการทํางานของระบบทาํความเย็น 

 
องคประกอบและคุณสมบัติ 
 ตูเย็นและตูแชแข็งอาจแบงองคประกอบเปนสองสวนใหญ ๆ  สวนแรกเปนตัวตู(body)  ซ่ึงใช
เปนที่เก็บวัตถุและติดตั้งอุปกรณตาง ๆ สวนที่สองเปนระบบทําความเย็น   ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ (รูปที่ 
8.3 และรูปที่ 8.4) 

1.  สารทําความเย็น  เปนสารที่สามารถเปลี่ยนสถานะไปมาระหวางของเหลวและแกสไดงาย  
อาศัยการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเปนแกสเพื่อดูดความรอน และคายความรอนเมือ่เปลี่ยน
สถานะจากแกสเปนของเหลว  สารทําความเย็นที่ดีควรมคีุณสมบัติดังนี ้   มีเสถียรภาพดีสามารถใชได 
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รูปท่ี  8.3  การเชื่อมตอของทออุปกรณตาง ๆ ของระบบทําความเย็น 
 
นานโดยประสิทธิภาพไมลดลง มีราคาถูก  พาความรอนไดมาก   ไมตดิไฟ    ไมระเบิด  ไมทําปฏิกิริยา 
กับน้ํามันหลอล่ืน  ไมทําปฏิกิริยากับน้ํา  มีปริมาตรของแกสตอหนวยน้ําหนักนอย(สามารถใชเครื่อง
อัดขนาดเล็กได)  ใชแรงอัดใหเปนของเหลวต่ํา(ชวยประหยัดไฟฟาที่เล้ียงเครื่องอดั)     ในอดีตนยิมใช 
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รูปท่ี  8.4  แผนผงัการเดินทอระบบทําความเย็นของตูแชแข็งแบบแนวตั้ง (ก)   

                              และแบบแนวนอน (ข) 
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แกสแอมโมเนยี(NH3)  แกสคารบอนไดออกไซด(CO2)  และแกสซัลเฟอรไดออกไซด(SO2)            แต
เนื่องจากมพีิษมาก จึงหนัมาใชสารประเภท ฮาโลคารบอน(halocarbon) และฟลูออโรคารบอน 
(fluorocarbon) มาตั้งแตป ค.ศ.1920  เพราะมีความปลอดภัย  ไมระเบิด  ไมติดไฟ  และมีประสิทธิภาพ 
ในการพารอนไดดี  สารดังกลาวไดจากการแทนที่อะตอมไฮโดรเจนของมีเทน(CH4) อีเทน(C2H6) ดวย
อะตอมของ F, Cl หรือ Br ทําใหไดสารทําความเยน็ชนิดตาง ๆ ดังตารางที่ 8.1  สารฟลูออโรคารบอน
ที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในปจจุบนัไดแก  R 12 , R 22  และ R 502 
 
    ตารางที่  8.1   คุณสมบัตขิองสารทําความเย็นชนดิตาง ๆ 

รหัสตาม
มาตรฐาน 

ASRE 

 
ชื่อทางเคม ี

 
สูตรเคมี 

 
น้ําหนัก
โมเลกุล 

 
จุดเดือด 

 (0ฟ.) 
R 10 Carbontetrachloride CCl4 153.8 170.2 
R 11 Trichloromonofluoromethane CCl3F 137.4 74.8 
R 12 Dichlorodifluoromethane CCl2F2 120.9 -21.6 
R 13 Monochlorotrifluoromethane CClF3 104.5 -114.6 
R 20 Chloroform CHCl3 119.4 142.0 
R 21 Dichloromonofluoromethane CHCl2F 102.9 48.1 
R 22 Monochlorodifluoromethane CHClF2 86.5 -41.4 
R 23 Trifluoromethane CHF3 70.0 -119.9 
R 30 Methylenedichloride CH2Cl2 84.9 105.2 
R 40 Methylenechloride CH3Cl 50.5 -10.8 
R 41 Methylfluoride CH3F 34.0 -109.0 
R 50 Methane CH4 16.0 -259.0 
R 110 Hexachloroethane CCl3CCl3 236.8 365.0 
R 113 Trichlorotrifluoroethane CCl2FCClF2 187.4 117.6 
R 114 Dichlorotetrafluoroethane CClF2CClF2 170.9 38.4 
R 120 Pentachloroethane CHCl2CCl3 202.3 324.0 
R 140a Trichloroethane CH3CCl3 133.4 165.0 
R 152a Difluoroethane CH3CHF2 66.0 -12.4 
R 170 Ethane CH3CH3 30.0 -127.5 

   ASRE =  The American Society of Refrigerating Engineers 
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 โดยทั่วไปสารฟลูออโรคารบอนมีน้ําละลายปนอยูเล็กนอย (การละลายเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้น)  ซ่ึงไมเปนอันตรายตอระบบทําความเยน็ แตถามีน้ําปนอยูในปริมาณมากขึ้น  สารฟลูออโร
คารบอนจะสลายตัวกลายเปนกรด(HCl, HF)  กัดกรอนโลหะในสวนตาง ๆ ของเครื่องอัด ตัวอยางเชน  
ผนังลูกสูบ  ล้ิน(valve) ลูกปน ฯลฯ.  กรดยงัทําใหน้ํามนัหลอล่ืนภายในเครื่องอัดเสื่อมสภาพเร็วข้ึน ใน
กรณีที่มีน้ําปนอยูในสารทําความเยน็มากขึน้ไปอีก  น้ําอาจกอใหเกดิสนิมในสวนตาง ๆ ของเครื่องอัด  
โดยเฉพาะเมื่อไมไดใชงาน และเกดิน้ําแขง็อุดตันทอของเครื่องระเหยในขณะใชงาน  ทําใหสารทํา
ความเยน็ไมสามารถไหลได 
 ขณะใชงานเครื่องอัดจะเกิดความรอนมาก  ทําใหน้ํามันหลอล่ืนระเหยกลายเปนไอผสมกับ
แกสทําความเย็น  ซ่ึงปกติจะทําปฏิกิริยาเคมีกันไดเล็กนอย  ยกเวนในกรณีที่มีส่ิงสกปรก  หรือมีน้าํเจือ
ปนการทําปฏิกิริยาเคมีจะมมีากขึ้น  นอกจากนี้คณุสมบัติในการรวมตวักับน้ํามนั (oil miscibility) ของ
สารทําความเยน็อาจพบไดในลักษณะตาง ๆ กันคือ  ชนิดที่รวมกับน้าํมันไดที่ทุกอณุหภูมิ ชนดิทีร่วม
กับน้ํามันเฉพาะในเครื่องควบแนนแตแยกตัวในเครื่องระเหย  และชนดิที่ไมรวมตวักับน้ํามันในทกุ ๆ 
อุณหภูมิ  การรวมตวัของแกสทําความเย็นกับไอน้ํามันหลอล่ืนทําใหน้าํมันหลอล่ืนถูกเจือจางลง  เปน
ผลใหความหนืดลดลง  และทําใหน้ํามันหลอล่ืนถูกพาไปเคลือบที่ผนังดานในของทอในเครื่องระเหย  
และเครื่องอัด  ทําใหประสิทธิภาพในการถายเทความรอนลดลง  ซ่ึงแกไขไดโดยติดตัวแยกน้ํามนั (oil 
separator) เพิม่เติม และเพิ่มการระบายความรอนใหกับเครื่องอัด 
 สารฟลูออโรคารบอนแตละชนิดมีคุณสมบัติทั่ว ๆ ไปเหมือนกนั  กลาวคือ ไมมีสี  ไมสีกล่ิน  
ไมติดไฟ  แตอาจเปนอันตรายตอชีวิต  ซ่ึงในระยะหลงัไดเร่ิมใชสารอื่นแทนสารฟลูออโรคารบอน  
ตัวอยางเชน  R-600 a หร ือ isobutane  ซ่ึงนอกจากจะมอัีนตรายนอยกวาแลวยังชวยลดมลภาวะไดอีก
ดวย สําหรับสารฟลูออโรคารบอนแตละชนิดมีคุณสมบตัิและการใชงานแตกตางกันดังนี้  
    1.1  R 12  เปนสารทําความเย็นที่นยิมใชมากที่สุด  สามารถใชทําความเยน็ต่ําจนถึงเย็นจัด  
(-11 0ฟ.)  เมื่อใชเครื่องอัดหลายตัว(multistage compressor) สามารถพาความรอนไดประมาณ 50 บีที
ยู/ปอนด  เนื่องจากมีปริมาตรจําเพาะ(specific volume) ต่ํา (1.46 ลบฟ./ปอนด)  จึงสามารถใชเครื่องอัด
ที่มีขนาดเล็กลง  ทําใหประหยัดกระแสไฟฟา  แตมีขอเสียตรงที่รวมกับน้ํามันไดดใีนทุก ๆ อุณหภูมิ  
จึงอาจกอใหเกดิปญหาการเจอืจางน้ํามันหลอล่ืน  และลดประสิทธิภาพการถายเทความรอนของเครื่อง
ระเหยและเครือ่งควบแนน 
     1.2 R 1 เปนสารทาํความเย็นที่เหมาะสาํหรับการทําอุณหภูมิต่ํามาก(ultra low temperature) 
โดยใชรวมกับสารทําความเยน็ชนิดอื่นในระบบทําความเย็นที่ใชเครื่องอัดหลายตวั  สามารถทําความ
เย็นไดถึง –150 0ฟ.  เนือ่งจากมีความดันใชงานทีเ่ครื่องระเหยและเครื่องควบแนนปานกลาง  จึง
สามารถใชไดดีกับเครื่องอัดทุกชนิด R 13 ไมรวมตัวกับน้ํามนัจึงไมกอปญหาเรื่องการเจอืจาง
น้ํามันหลอล่ืนของเครื่องอัด 
     1.3  R 22  เปนสารทําความเย็นที่ใชในตูแชแข็งที่ใชงานทั่ว ๆ ไป     สามารถทําใหอุณหภูม ิ
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ต่ําไดถึง –125 0ฟ.  สามารถพาความรอนไดประมาณ 70 บีทียู/ปอนด  และเนื่องจากมีปริมาตรตอ
น้ําหนกันอย (1.24 ลบฟ./ปอนด)  จึงถูกนําไปใชในเครื่องปรับอากาศที่ตองใชเครื่องอัดขนาดเล็ก (เล็ก
กวา R 12 ประมาณรอยละ 60)  ขณะใชงาน R 22  ตองใชความดันที่เครื่องระเหย  และเครื่องควบแนน
สูงกวา R 12 ถึง 1.5-2  เทา  ทําใหความรอนของแกสทาํความเยน็ที่ออกมาจากเครื่องอัดมีอุณหภูมสูิง
ถึง  128  0ฟ. (R 12 = 101 0ฟ.) ทําใหเครือ่งอัดที่ใช R 22 มีอุณหภูมิสูงมาก   R 22  รวมกับน้ํามนัไดดี
แตแยกตวัออกจากกันที่เครื่องระเหย ทําใหน้ํามันหลอล่ืนไหลกับสูเครื่องอัดไดยากขึ้น  ดังนั้นจึงควร
ติดตั้งตัวแยกน้ํามันเพิ่มในระบบดวย 
     1.4  R 500  เปนสารทําความเยน็ที่เกดิจากการผสม R 12 รอยละ 73.8 กับ R 152a รอยละ 
26.2  โดยน้ําหนัก  ไดสารผสม (azeotropic mixture) ที่มีจุดเดือด  -28 0ฟ.  สามารถพาความรอนได 
60.6 บีทียู/ปอนด  ความดนัในการใชงานที่เครื่องระเหยและเครื่องควบแนนมีคาประมาณ  16.4 และ  
112.9 ปอนด/ตารางนิ้ว   ตามลําดับ  นิยมใชแทน R 12 ในเครื่องอัดทีใ่ชกระแสไฟฟา  60 เฮิรตซ  แต
นําไปใชกับกระแสไฟฟาสลับ  50 เฮิรตซ  จะสิ้นเปลืองพลังงานและใหความเย็นเทาเดิม เพราะการ
บรรจุ R 22 แทน R 12 ในเครื่องอัดอันเดิมทําใหบรรจุ R 22 ไดเพิม่ขึ้นประมาณรอยละ 18 ทําให
ชดเชยความเรว็มอเตอรของเครื่องอัดที่ลดลงประมาณรอยละ 18 เมื่อนําไปใชกบักระแสไฟฟาที่มี
ความถี่ต่ํากวา 
     1.5  R 502  เปนสารทําความเยน็ที่ไดจากการผสม R 22รอยละ 51.2 และ R 115 รอยละ 
48.8 โดยน้ําหนัก  ไดสารผสมที่มีจุดเดือด –49.8 0ฟ.  รวมตัวกับน้ํามันหลอล่ืนไดเล็กนอย  นยิมใชใน
ตูแชแข็งอุณหภูมิต่ํา  มีขอดีกวา R 22 ตรงที่อุณหภูมิของแกสทําความเย็นที่ออกจากเครื่องอัดต่ํากวา 
(99  0ฟ.) ทําใหเครื่องอัดไมรอนจัดขณะใชงาน 
     1.6  R 503  เกิดขึ้นโดยการผสม R 23 รอยละ 40.1 และ R 13 รอยละ 59.9  โดยน้าํหนักมี
จุดเดือดที่ –127.6 0ฟ.  โดยใชรวมกับ R12, R 22 หรือ R 502 เนื่องจากสามารถใช R 503 นอยกวา R 
13 ประมาณรอยละ 36 ในการทําใหเกดิความเยน็เทากนั  จึงสามารถใชเครื่องอัดที่มีขนาดเล็กลงได 
 2.  เครื่องอัด  มีหนาที่หลัก  2 ประการ  คือทําหนาที่ขับดนัสารทําความเย็นใหไหลเวยีนไปใน
ทอตาง ๆ ในระบบทําความเย็น  และสรางแรงดันตอแกสทําความเยน็ที่ออกมาจากเครื่องอัดทําใหมี
อุณหภูมิสูงขึ้นจนกลายเปนของเหลว ในปจจุบันนยิมใชเครื่องอัดแบบปด (hermetrically sealed type) 
มากกวาแบบเปดเพราะมีขนาดเล็กกวา  และสะดวกในการติดตั้งใชงาน  เครื่องอัดแบบปดแบงออกได
เปน 2 ชนิด  คอื 
  2.1  แบบลูกสูบ(reciprocating type)   มีหลักการทํางานคลายเครื่องสูบน้ําทั่ว ๆ ไป  
กลาวคือ มีมอเตอรไฟฟาหมนุแกนขอเหวี่ยง(crank shaft)  ซ่ึงมีกานลูกสูบติดอยู  เมือ่แกนขอเหวีย่ง
หมุนทําใหลูกสูบ(piston) เคลื่อนที่ขึ้นลงในกระบอกสูบ   ดานบนกระบอกสูบมล้ิีนไหลทางเดียว(one 
way valve) อยู 2 ชนิด  ชนิดแรกเปนล้ินไหลเขา (intake valve) สวนอีกชนิดหนึง่เปนล้ินไหลออก 
(exhaust valve) เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่สูศูนยตายลางลิ้นไหลเขาจะเปดสวนล้ินไหลออกจะปด  แตเมือ่
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ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นมาสูศูนยตายบนลิ้นไหลเขาจะปด  สวนล้ินไหลออกจะเปด(รูปที่ 8.5 ก)  การทํางาน
เปนวงรอบนีท้ําใหสารทําความเยน็ถูกอัดไปในทออยางตอเนื่องตลอดเวลา  การหลอล่ืนใชความดัน
ดันน้ํามันจากกนอางเก็บน้ํามันขึ้นไปหลอล่ืนสวนที่เคลื่อนไหวสวนตาง ๆ รวมกับการวดิสาดของ
เพลาลูกเบี้ยวเพื่อใหน้ํามนัหลอล่ืนผนังกระบอกสูบ  เครื่องอัดชนิดนีม้ีองคประกอบมากทําใหมขีนาด
คอนขางใหญ  นอกจากนี้ยังมีความเสียดทานการเคลื่อนไหวมากทําใหสูญเสียพลังงานบางสวนไป
เพื่อเอาชนะความเสียดทานเหลานี้  เปนผลใหใชกระแสไฟฟาหรือพลังงานในการหมุนมอเตอรมาก
ขึ้น  เครื่องอดัแบบลูกสูบไมสามารถใชความเร็วรอบสงูมากได เพราะขีดจํากัดของโครงสรางที่เปน
ลูกสูบ  จึงหมนุดวยความเร็วในชวง 500-1,750 รอบตอนาที  แตเครื่องอัดชนิดนี้มีขอดีที่สามารถบรรจุ
สารทําความเยน็ไดมากกวา 

2.2 แบบโรตารี(rotary type)    ทํางานโดยการใหลูกกลิ้งเหล็ก(roller)   ซ่ึงติดอยูบนแกน 
หมุนของมอเตอรแบบเยื้องศนูยกลาง(eccentric)  หมุนชิดไปตามผนงัของกระบอกสูบซึ่งเปนวงกลม
เมื่อประกอบกบัการยืดหดของใบมีด(blade) จะทําใหเกดิเปนวงรอบของการดูด  การอัด และปลอย
แกสทําความเย็น(รูปที่ 8.5 ข)  เครื่องอัดชนิดนี้มีขนาดเล็กเนื่องจากมีองคประกอบงาย ๆ นอยช้ิน  
ประหยดัพลังงานในการหมนุมอเตอรเพราะมีแรงเสียดทานนอยกวาแบบลูกสูบ  และมีความเรว็รอบ
ในการหมนุสูง สามารถสรางแรงดูดไดมากกวาเครื่องอัดแบบลกูสูบ 

การใชงานโดยทั่วไปทีต่องการอุณหภูมิไมต่ํากวา –400 0ฟ.  นยิมใชเครื่องอัดเพยีงตัวเดียว 
(single stage system) ถาตองการอุณหภูมติ่ํากวานี้  ควรใชเครื่องอัดมากกวา 1 ตัว  เพื่อปองกันแกสที่
ถูกอัดออกจากเครื่องอัดมีอุณหภูมิสูงเกนิ  ซ่ึงจะทําใหประสิทธิภาพของระบบทําความเย็นลดลง  และ
กอใหเกิดความเสียหายแกเครื่องอัด   

ถาตองการทําความเยน็ต่ํากวา –400 0ฟ.  ควรใชระบบทําความเยน็ 2 ระบบเชื่อมตอกัน (two 
stage system หรือ cascade system) ซ่ึงใชระบบทําความเย็นทุตภิูม(ิsecondary system) มาชวยดึงความ
รอนออกจากเครื่องควบแนนของระบบทาํความเยน็ปฐมภูม(ิprimary system) ทําใหอุณหภูมิของสาร
ทําความเยน็ทีอ่อกมาจากเครือ่งอัดลดลง  และความรอนถูกถายเทออกไปสูระบบทุติยภูมไิดอยาง
รวดเร็ว  สารทําความเยน็ทีใ่ชในระบบทตุิยภูมนิิยมใชสาร R 11 หรือ R 503 ซ่ึงมีจุดเดอืดต่ํากวาสาร
ทําความเยน็ในระบบปฐมภมูิซ่ึงนิยมใช R 12, R 22 หรือ R 500 

3. เครื่องควบแนน  มหีนาที่ถายเทความรอนจากแกสที่ถูกอัดออกมาจากเครื่องอัดใหกับ
อากาศที่อยูภายนอกตูเย็นหรือตูแชแข็ง  แบงออกเปน 2 ชนิดคือ  ชนิดที่การถายเทความรอนอาศัยการ
ไหลเวยีนของอากาศที่มีความหนาแนนตางกัน(static condenser) มักพบในลักษณะของทอยาวที่ขดไป
มา  ติดตั้งอยูดานหลัง  ดานใต  หรือฝงอยูในผนัง(warm wall condenser) ของตูเย็น  สวนอีกชนดิหนึ่ง
ใชพัดลมชวยเปาระบายความรอนออกจากแผงเครื่องควบแนน(forced draft condenser)  ซ่ึงมีลักษณะ
เปนแผงที่มีทอขนาดเล็กขดไปมาซอนกันหลายซ้ันติดตัง้อยูใกล ๆ  เครื่องอัด  พัดลมระบายความรอน
จะทํางานเฉพาะตอนที่เครื่องอัดทํางาน 
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 รูปท่ี 8.5  วงรอบการทํางานของเครื่องอัดแบบลูกสูบ (ก) และแบบโรตารี (ข) 
 

4.  สารดูดความชื้น(drying agent หรือ dessicant)   เปน silica gel (silicon dioxide), activated 
alumina (aluminum oxide) หรือ drierite (anhydrous calcium sulfate) บรรจุอยูในกระเปาะตัวทาํให
แหง(drier) ซ่ึงติดตั้งอยูระหวางทอของเครื่องอัดกับหลอดรูเล็ก  มีหนาที่ 3  ประการ คือ เปนแหลงเก็บ
สารทําความเยน็ในรูปของเหลวกอนถูกดดูไปยังเครื่องระเหย  กรองสิ่งสกปรกออกจากสารทําความ
เย็น  และดูดความชื้นออกจากสารทําความเย็น 
 5.  หลอดรูเล็ก  เปนทอเล็ก ๆ ที่เชื่อมตอระหวางเครื่องควบแนนกับเครื่องระเหย  มคีวามยาว
ตั้งแต 2-3 นิ้วจนถึงหลายฟตุ  ขึ้นอยูกับสารทําความเย็นที่ใช  และอุณหภูมิที่ตองการ  รูขนาดเล็กของ
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หลอดทําหนาที่สรางความแตกตางของความดันที่เครื่องควบแนนและเครื่องระเหย  และควบคุมสาร
ทําความเยน็ใหไหลในระบบในปริมาณทีเ่หมาะสม 
 6.  เครื่องระเหย  ใชสําหรับดูดความรอนออกจากอากาศและวัตถุที่อยูบริเวณรอบ ๆ นิยมใช
แบบขยายตัวโดยตรง(direct expansion type) โดยทําใหทอของเครื่องระเหยมีขนาดใหญกวาหลอดรู
เล็กมาก  ทําใหความดนัของสารทําความเย็นลดลงอยางรวดเร็วเมื่อผานมาที่ทอของเครื่องระเหย  การ
เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนแกสทําใหเกิดการดดูความรอนเขาไปอยางรวดเร็ว เครื่องระเหยแบบ
นี้ผลิตไดงายและมีราคาถูกจงึนิยมใชกันอยางแพรหลายในตูเย็นและตูแชแข็งทั่ว ๆ ไป 
 7.  หมอสะสม(accumulator) อาจพบในตูเยน็หรือตูแชแข็งบางแบบ  มีลักษณะเปนกระเปาะที่
ตออยูระหวางทอของเครื่องระเหยที่กลับสูเครื่องอัด  มีหนาที่เหมือนตวัทําใหแหง  กลาวคือชวยกรอง
ส่ิงสกปรกและดูดความชื้น  และปองกันสารทําความเย็นที่เปนของเหลวไหลกลับสูเครื่องอัด 
 8.  ทอระบายความรอน(heat exchanger tube) เปนทอที่ตอระหวางทอของเครื่องระเหยกับทอ
ดูดกลับของเครื่องอัด  แตเดินทอใหติดขนานไปกับหลอดรูเล็กเพื่อชวยลดความรอนของสารทําความ
เย็นในหลอดรเูล็กกอนไหลไปสูเครื่องระเหย 
 9.  ทอลดอุณหภูมิของน้ํามนัหลอล่ืน(oil cooler หรือ pre cooler)   นิยมใชกับเครื่องอัดชนิดโร
ตารี  เพื่อลดอุณหภูมิของน้ํามันหลอล่ืน  เพื่อปองกันการระเหยของน้าํมันหลอล่ืนไปอุดตันในทอของ
ระบบความเยน็  น้ํามนัจะถูกดันออกมาจากเครื่องอัดไปตามทอลดอุณหภูมินอกเครื่องอัด แลว
ไหลเวยีนกลับสูเครื่องอัดอีกดานหนึง่ เปนผลใหอุณหภูมขิองน้ํามันหลอล่ืนไมสูงมากเกินไป 
 10.  ตัวแยกน้าํมัน  นิยมติดตั้งเพิ่มเติมเขาไปในระบบทาํความเยน็ที่ตองการอุณหภมูิต่ํา   ใช
สารทําความเยน็ที่ไมรวมตวักับน้ํา  และใชเครื่องระเหยแบบปองกันน้าํมันไหลกลับ (nonoil-returning 
evaporator) โดยตอตัวแยกน้ํามันที่ทอสงแกสทําความเยน็ความดันสูงออกจากเครื่องอัดไปยงัเครื่อง
ควบแนน การแยกน้ํามันอาศัยหลักการที่น้ํามันหนักมากกวาสารทําความเยน็จึงรวมตัวแยกเปนชั้นอยู
ดานลางของตัวแยกน้ํามนัแลวไหลกลับสูเครื่องอัด 
 11. อุปกรณควบคุมอุณหภมูิ  มีหนาที่รักษาอุณหภูมิของตูเย็นหรือตูแชแข็งใหไดตามตองการ
โดยมีความสม่าํเสมอของอุณหภูมิทัว่ทั้งตูทาํความเยน็  อุปกรณเหลานีไ้ดแก 
      11.1  ตัวไวความรอน(thermal sensor)     มีหนาทีว่ดัอุณหภูมภิายในตูทําความเย็นแลวสง
สัญญาณไปควบคุมการทํางานของเครื่องอัดเพื่อใหไดอุณหภูมิตามตองการ   ตัวไวความรอนนิยม
ติดตั้งไวใกล ๆ กับเครื่องระเหย ตัวไวความรอนที่ใชอาจเปนแบบที่อาศัยการหดหรอืการขยายตวัของ
แกส  ปรอท หรือโลหะ  (รูปที่ 8.6) 
           11.2 ปุมควบคุมอุณหภูม(ิtemperature control knob)  ปกติจะมีสเกลบอกอุณหภูมิแบบ
หยาบ ๆ บนตัวปุมหรือรอบ ๆ ปุม การตรวจสอบความถูกตองของสเกลนี้จึงตองอาศัยการปรับให
ถูกตอง  โดยการใชเทอรมอมิเตอรวัดอุณหภูมิทีแ่ทจริงเมื่อหมุนปุมควบคุมอุณหภูมไิปที่ตําแหนงตาง 
ๆ 
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11.3 เครื่องชี้อุณหภมูิ(temperature indicator) เปนอุปกรณที่ตดิตั้งอยูนอกตูทาํความเยน็ 

  รูปท่ี 8.6  ตัวไวความรอนแบบกระเปาะแกส (ก) และแบบโลหะ 2 ชนิด (ข) 
 
 มีสายเชื่อมโยงไปยังตวัวัดอณุหภูมิของตูทาํความเยน็ ซ่ึงอาจแตกตางจากอุณหภูมิของเครื่อง
ระเหย 1-2 0ซ. 

11.4 พัดลมหมุนเวยีนอากาศ    มกัติดตั้งอยูหลังเครื่องระเหยทาํหนาที่ดดูอากาศที่มีความ 
รอนกวามาเปาใสเครื่องระเหย  ชวยทําใหมีการถายเทความรอนอยางทั่วถึงทั้งตูทําความเยน็และชวย
ลดการเกาะของน้ําแข็งที่เครือ่งระเหย พัดลมหมุนเวยีนอากาศมักพบในตูแชแข็งหรือตูเย็นขนาดใหญ  
เพราะการถายเทความรอนอยางทั่วถึงโดยธรรมชาติเกิดขึ้นชามาก  และยังนิยมใชในตูเย็นระบบไร
น้ําแข็ง(nofrost system) 
      11.5  ฉนวน(insulator)   ใชบุผนังและประตูตูทําความเยน็และทอบางสวนของระบบทํา
ความเยน็  เพือ่ปองกันความรอนจากภายนอกผานเขามาภายในตูทําความเยน็  แตเนื่องจากอัตราการ
ถายเทความรอนขึ้นอยูกับสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนของวัตถุที่เปนฉนวน  พืน้ที่ผิวและความ
แตกตางของอณุหภูมิดังสมการ 
  

 Q   =  UA x (To-Ti) 
  โดย Q   =  อัตราการถายเทความรอน  (บีทีอยู/ช่ัวโมง) 
   U   =  สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนของฉนวน (บีทยีู/ช่ัวโมง/0ฟ.) 
   A    =  พื้นที่ผิวของฉนวน (ตรฟ.) 
   To  =  อุณหภมูินอกตูเย็น (0ฟ.) 
   Ti   =  อุณหภมูิภายในตูเย็น (0ฟ.) 
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 ดังนั้นจึงตองพยายามเลือกวัตถุที่สามารถนําความรอนไดนอย  ตัวอยางเชน polyurethane 
foam, polystyrene foam หรือไยแกว  เปนตน  แตเพื่อความเหมาะสมในการใชงานตองคํานึงถึง       
น้ําหนกั ราคา  เสถียรภาพ  และความสามารถในการดูดน้ําของวตัถุที่จะนํามาใชทาํฉนวนดวย  ใน
ปจจุบันนยิมใช  polyurethane foam มากที่สุด  โดยใหมีความหนาตั้งแต 2.5  นิ้วข้ึนไป  ขึ้นอยูกบั
ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางภายในและภายนอกตูทําความเยน็ 
 12.  ระบบละลายน้ําแข็ง(defrost system)  ในขณะทีร่ะบบทําความเย็นทํางาน   น้ําหรือ
ความชื้นจากวตัถุตาง ๆ ในตูทําความเยน็จะเกาะที่เครื่องระเหย  ทําใหประสิทธิภาพในการถายเทความ
รอนลดลงจึงจําเปนตองมีระบบละลายน้ําแข็งที่เครื่องระเหย ซ่ึงนิยมใชขดลวดความรอนที่ใชพลังงาน
จากกระแสไฟฟา ลวดความรอนอาจทํางานโดยการควบคุมดวยมือเมื่อตองการ หรือทํางานโดย
อัตโนมัติเมื่อมีแข็งเกาะเครื่องระเหยมากเกนิ(รูปที่ 8.7)  โดยการรับสัญญาณมาจากตัวไวความรอน  
แตชนิดทีน่ิยมใชมากในปจจบุัน     เปนระบบที่ใชนาฬกิาตั้งเวลาควบคมุการทํางานของลวดความรอน 
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รูปท่ี 8.7  ตัวอยางวงจรไฟฟาในตูทําความเย็นชนิดละลายน้ําแขง็แบบอตัโนมัต ิ
โดยอัตโนมัติ นาฬิกาตั้งเวลาจะทําใหเกดิการละลายน้ําแข็งที่เครื่องระเหยวันละ 1-4 คร้ัง  นานครั้งละ
ประมาณ 20 นาที ขึ้นอยูกับตูทําความเยน็แตละชนิด  ในชวงเวลาของการละลายน้าํแข็ง  กระแสไฟฟา
จะถูกตัดออกจากเครื่องอัดโดยอัตโนมัติ  และเริ่มตอใหมเมื่อผานชวงเวลาของการละลายน้ําแข็ง ตูเย็น
ระบบไรน้ําแขง็มีการะลายน้าํแข็งในชวงเวลาสั้น ๆ สามารถละลายน้ําแข็งออกจากเครื่องระเหยได  
โดยทําใหอุณหภูมภิายในตูทําความเยน็เปลี่ยนแปลงนอย (2-6 0ซ.) จึงไมกอเกดิผลเสียกับวัตถุที่เกบ็ไว
ภายในตูทําความเย็น  แตในบางกรณีนาฬกิาตั้งเวลาทํางานผิดปกติ  ทาํใหมีชวงเวลาการละลายน้ําแข็ง
นานเกนิไปจนอาจทําใหวัตถุที่เก็บอยูภายในเสียหาย 

13. อุปกรณควบคุมมอเตอรของเครื่องอัด  มอเตอรที่ใชในเครื่องอัดสวนใหญเปนแบบ
เหนีย่วนํา(induction type)  เพราะมีโครงสรางงาย ๆ และมีราคาถูก  มอเตอรประกอบดวยขดลวด 2 
ชุด  ชุดแรกเปนขดลวดเริ่มหมนุ(starting winding) ชุดที่สองเปนขดลวดใชงาน(running winding) เมื่อ
เร่ิมทํางานขดลวดทั้งสองไดรับกระแสไฟฟาพรอม ๆ กัน  แลวจึงถูกควบคุมการทํางานโดยอุปกรณ
ดังนี้  

13.1  รีเลย(relay)   มีหนาตดักระแสไฟฟาออกจากขดลวดชุดแรกเมื่อมอเตอรเร่ิมหมุนจน
มีความเร็วประมาณ 3 ใน 4 สวนของความเร็วปกติ  เพื่อปองกันมอเตอรไดรับกระแสไฟฟามากเกิน
เปนเวลานาน รูปที่ 8.8 เปนรีเลยแบบใชความลวดความรอน(hot wire)     ซ่ึงนิยมใชในเครื่องอัดขนาด 
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รูปท่ี 8.8  แผนผังการตอวงจรของรีเลยแบบใชลวดความรอน 

 
เล็ก  เมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานในตอนเริ่มแรกความรอนจะเกิดขึน้อยางรวดเร็วจนถึงระดับทีท่ําให
ลวดเสนที่ 1  ขยายตวั  งอตวัลง ตัดกระแสไฟฟาออกจากขดลวดชดุแรก (ลวดเสนที ่3)  ขณะใชงานถา
มีความผิดปกติทําใหมีการไหลของกระแสไฟฟาในขดลวดชุดที่ 2 มากเกิน ลวดเสนที่ 1  จะงอตวัมาก
ขึ้นอีกจนลวดเสนที่ 2 ถูกตัดกระแสไฟฟาออก  ดังนั้นรีเลยชนิดนีจ้ึงทาํหนาที่เปนอปุกรณปองกนัการ
ดึงกระแสไฟฟามากเกนิ(overload protector) ดวย  
 13.2   ตัวเก็บประจุเร่ิมหมนุมอเตอร(start capacitor) เปนตัวเก็บประจขุนาดใหญที่มคีวามจุ
มาก  ใชตออนุกรมกับขดลวดชุดแรก  มหีนาที่ชวยจายกระแสไฟฟาปริมาณมากใหกับขดลวดชดุแรก
ในขณะเริ่มหมุนมอเตอร  แตรีเลยจะตองตัดตัวเก็บประจุนี้ออกจากวงจรภายใน 5 วินาที  เพื่อปองกัน
ขดลวดไหม 
 13.3  ตัวเก็บประจุหมนุมอเตอร(run capacitor) เปนตัวเก็บประจุขนาดเล็กใชตอขนานกับ
ขดลวดชุดที่สอง  มีหนาที่สะสมไฟฟาและจายกระแสไฟฟาใหกับขดลวดชุดที่สอง  ทําใหมอเตอร
หมุนไดอยางสม่ําเสมอตลอดเวลา 
   13.4  ตัวปองกันการดึงกระไฟฟามากเกนิ(overload protector)   นยิมใชชนิดที่เปนโลหะ 2 
ชนิดประกบตดิกัน(bimetallic) ตออนุกรมกับขดลวดชดุที่สอง  เมื่อเกดิความผิดปกติประแสไฟฟาถูก
ดึงผานขดลวดชุดที่สองมากเกินจนเกิดความรอนทําใหโลหะ 2 ชนิดดังกลาวโคงงอตัดวงจรไฟฟา  
และจะตอวงจรไฟฟาเองเมื่อโลหะเยน็ลง 
 14. สัญญาณเตือนตาง ๆ อาจพบอยูในรูปของแสงหรือเสียง  เพื่อแสดงการทํางาน หรือการไม
ทํางานของพัดลม  เครื่องอัด  การละลายน้ําแข็ง  เปนตน 

ขอควรปฏิบัติในการใชตูทําความเย็น 
 ถึงแมวาตูเย็นหรือตูแชแข็งเปนเครื่องมือที่ใชงาย  แตส่ิงที่ควรกระทําเพื่อความปลอดภัยของ  
ผูใช  และเสถียรภาพของวัตถุที่เก็บไวในตูทําความเยน็  ตลอดจนการประหยดัพลังงาน  เปนสิ่งทีค่วร
คํานึงถึง  ส่ิงที่ควรปฏิบัติในการใชงานมีดงันี้  
 1.  การตั้งตูทําความเยน็   ควรตั้งบนพื้นที่แหง  ราบเรยีบ  พึงหลีกเลีย่งความรอนจากแสงแดด
หรือแหลงอื่น ๆ  ควรใหแผงของเครื่องควบแนนหางจากผนังอยางนอย 5 นิว้  ถาเปนตูทําความเยน็ใน
แนวตั้ง ควรตั้งใหดานหนาสูงกวาดานหลังเล็กนอย  เพื่อใหประตูตูทําความเยน็ปดไดเองเมือ่เปด
ออกมาประมาณ 45 องศา 
 2.  ในการตอกระแสไฟฟา  ควรใชโวลตที่ถูกตอง(110, 220 หรือ  380 โวลต) และควรตอสาย
ดินเสมอ  นอกจากนี้อาจติดอุปกรณตัดไฟ(circuit breaker) ซ่ึงจะตัดกระแสไฟฟาเองเมื่อมีการรั่วของ
กระแสไฟฟา 
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 3.  วัตถุที่นําไปใสในตูทําความเยน็  ควรปดสนิทหรือหอหุมใหมิดชดิ  เพื่อปองกนัการระเหย
ของน้ํา  ซ่ึงจะไปเกาะสะสมที่เครื่องระเหย 
 4.  ไมควรใสสารที่ระเหยงายและตดิไฟไดงายในตูทําความเย็น  ตวัอยางเชน    อีเธอร      หรือ  
benzene  เปนตน 
 5.  เพื่อหลีกเลี่ยงการแตก  ไมควรใชภาชนะที่ทําดวยแกวใสของเหลวหรือของแข็งที่ตอง
นําไปเก็บในทีอุ่ณหภูมิต่ํามาก(แชแข็ง) 

6. ถาไมจําเปนไมควรนําวัตถุที่รอนใสในตูทําความเยน็ทนัที  ควรรอใหเยน็กอน 
7. วัตถุและสิ่งของที่ใสในตูทําความเยน็ควรเหมาะสมกับความจุของตูทําความเย็น       เพราะ 

ถาใสมากเกินไป นอกจากจะตองใชกระแสไฟฟาเพิ่มขึน้แลว  ยังอาจทําใหส่ิงของที่เก็บไวเสียหาย  
เนื่องจากถายเทความรอนออกจากสิ่งของไมดี    แตถาใสนอยเกินไปยอมเกิดการสูญเปลาของพลังงาน 

8. เอาสิ่งของที่ไมจําเปน  หรือหมดความจําเปนที่จะเก็บไวในตูทําความเย็นออกเสมอ ๆ 
9. วางสิ่งของในตูทําความเยน็ใหเปนระเบยีบ   และเขียนเครื่องหมายหรอืสัญลักษณทีชั่ดเจน   

เพื่อความรวดเร็วในการหยิบออกมา 
10. ควรเปดประตตููเย็นตามความจําเปนเทานัน้  ควรกําหนดวาในวนัหนึง่   ๆ      จะเปดกี่คร้ัง  

แตละครั้งจะหยิบอะไรบาง  และในการหยิบแตละครั้งควรหยิบหลาย ๆ อยางออกมาพรอม ๆ กันถา
สามารถกระทําได 
 11. การหยิบสิ่งของในตูแชแข็งควรสวมถุงมือยาง  เพื่อลดการเกดิเกล็ดน้ําแข็งที่จะเกาะติดกับ
เครื่องระเหย  ผนัง หรือส่ิงของที่สัมผัสกับมือ เพราะมีไอน้ําระเหยออกจากมือตลอดเวลา  

12. ไมควรใชของมีคมขูดหรือแชะน้ําแข็งบริเวณทอของเครื่องระเหย  เพราะทออาจรัว่ไดงาย 
เนื่องจากทําจากโลหะออนประเภทอะลูมิเนียมหรือทองแดง  
 13. หามวางสิ่งของบนฝาตูทําความเยน็แบบแนวนอน  เพราะการเผลอเปดฝาตูจะทําให
ส่ิงของตกเสียหาย  และอาจทําใหตวัตูทําความเยน็เสียหายดวย 
 14. จากการศึกษาพบวาถาลดอุณหภูมิในตูทําความเยน็ลงเพียง 1 0ฟ. จะประหยัดพลังงานตูทํา
ความเยน็ลงรอยละ  2 ถึงรอยละ 5  ดังนัน้จึงควรใชอุณหภูมิใหเหมาะสมกับวัตถุ หรือส่ิงของที่นํามา
เก็บ  ตัวอยางเชน  การเก็บเอนไซมบางชนิดในระยะสัน้ ๆ ควรเก็บที่ -32 0ฟ. แทนการเก็บที่ –70 0ฟ.  
เปนตน 
 15.   เมื่อกระแสไฟฟาดับหรือปดสวิทชไฟฟาตูทําความเย็น  ไมควรเปดสวิทชไฟฟาทันทีควร
ทิ้งชวงเวลาประมาณ 3 นาที  เพื่อใหความดันในเครื่องระเหย  และเครื่องควบแนนสมดุลกันกอน  
เพราะถายังมีความดันสูงอยูในระบบทอทําความเยน็  การเริ่มทํางานของมอเตอรของเครื่องอัดจะตอง
เอาชนะแรงดนัในทอนีด้วย  ทําใหมอเตอรทํางานหนักและดึงกระแสไฟฟามากขึ้นทําใหอายุการใช
งานของมอเตอรของเครื่องอัดลดลง  
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การบํารุงรักษา 
 การบํารุงรักษาตูทําความเยน็เปนสิ่งที่ทําไดงาย ๆ และไมตองกระทําบอยนัก  จึงเปนสาเหตุ
ใหตูทําความเย็นถูกละเลยการบํารุงรักษา  การบํารุงรักษาที่ควรกระทํามีดังนี้  

1. ตรวจสอบรอยรั่วตามขอบประตูตูทําความเย็นเสมอ ๆ 
2. ตรวจสอบความแนนหนาของบานพับและอุปกรณยดึประตูตูทําความเย็นทุก   ๆ  6  เดือน 
3. ตรวจสอบความถูกตองของอุณหภูมิของปุมควบคุมอุณหภมูิทุก ๆ  6 เดือน 
4. ตรวจสอบการรั่วของฉนวนในผนังตูทําความเย็น     โดยการสังเกตดูหยดน้ําที่อาจเกิดขึ้น 

เฉพาะแหงบนผนังตูทําความเย็น 
5. ทําความสะอาดภายนอกเครือ่งอัด  และแผงเครื่องควบแนนทุก ๆ     3  เดือน     เพื่อกาํจัด 

คราบไขมันและฝุนออก 
6. ถาตูทําความเยน็ไมมีระบบละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ    ควรละลายน้ําแข็งเมื่อมีน้ําแข็งจบัที่ 

เครื่องระเหยหนาเกิน 2.5 นิ้ว 
7. การทําความสะอาดภายนอกตูทําความเยน็    ควรใชน้ําปรมิาณเล็กนอยรวมกับการใชสาร 

ชะลางที่เปนกลาง  หรือเปนดางออน ๆ  
8. ความถี่ของการทําความสะอาดภายในตูทําความเยน็ขึ้นอยูกับการพจิารณาของผูใช     ซ่ึง 

อาจจะบอยมากคืออาทิตยละ 1 คร้ังจนถึงปละครั้ง การทําความสะอาดภายในควรปฏิบัติดังนี ้
8.1 ถอดปลั๊กไฟฟาออก 
8.2 เปดประตูตูทําความเยน็เอาสิ่งของภายในออก   นําไปเก็บไวในตูทําความเย็นอื่น ๆ 
8.3 เปดประตูตูทําความเยน็ใหกวางที่สุด   เพื่อใหอุณหภูมิภายในสูงขึ้นเกิน  32   0ฟ.(อาจ 

ใชพัดลมชวยถายเทความรอน) 
8.4 กําจัดสิ่งสกปรกออกโดยใชแผนขัดหรือแปรงขัดที่ทําดวยพลาสติก    จุมสารชะลางที่ 

อุน ๆ (33-49 0ซ.) ใชฟองน้ําจุมน้ําอุนเล็กนอยเชด็สารชะลางออก เชด็หรือฉีดพนดวยสารฆาเชื้อโรค
ในกรณีที่ใช quaternary ammonium chloride เปนสารชะลางไมจําเปนตองใชสารฆาเชื้อโรคอื่น ๆ  อีก 

8.5 ปลอยใหแหง  เสียบปลั๊กไฟฟา      ตั้งอุณหภูมิใหเทากับอุณหภูมิกอนทําความสะอาด 
นําสิ่งของมาเก็บเขาที่เดิมใหเปนระเบียบ 

9. ในกรณีที่มีกล่ินเหม็น อาจใช NaHCO3  ลาง   หรือใสถานกัมมันต(activated carbon)  ปด 
ประตูตูทําความเย็นทิ้งไวเปนเวลา 2-3 วัน 

การเลือก   
 ตูเย็นและตูแชแข็งในปจจุบนัมีประสิทธิภาพและคุณภาพคอนขางใกลเคียงกัน  จะแตกตาง
กันบางในสวนของราคา รูปราง และความเหมาะสมสาํหรับใชงานแตละประเภท  สําหรับงานทาง
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรควรพิจารณาถงึสิ่งตอไปนี้  
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1. มีความแมน(accuracy) และความเที่ยง(precision) ของการควบคุมอุณหภูมิด ี
2. มีความสม่ําเสมอของอุณหภมูิทุก ๆ บริเวณภายในตูทําความเยน็ 
3. มีสัญญาณเตือนเมื่อเครื่องอัด  หรืออุปกรณสวนอืน่ ๆ ทํางาน ผิดปกติ 
4. ตูแชแข็งควรมเีครื่องบันทึกอณุหภูมิแบบตอเนื่องตลอดเวลา 
5. เลือกขนาดความจุภายในใหเหมาะสมกับปริมาณสิ่งของที่จะใส 
6. มีช้ันวางที่เหมาะสมกับงาน  ตัวอยางเชน     มีช้ันวางที่เล่ือนปรับระดับได    หรือสามารถ 

หมุนไดรอบตวั 
7. ควรมีประตูขนาดที่ไมโตเกนิไป  ถาเปนตูทําความเยน็ขนาดใหญ        ประตูควรแบงออก 

เปนประตูเล็ก ๆ หลายประต ู
8. มีการรั่วไหลของความเยน็ตามขอบประตูหรือผนังนอย  ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบ  ชนิด 

และความหนาของฉนวนที่ใช 
9. คากระแสไฟฟาเฉลี่ยที่ใชรวมตอวนั        การเปรียบเทยีบเฉพาะวัตตทีเ่ครื่องอัดใชอาจได 

ขอมูลที่ไมตรงกับความเปนจริง  เพราะกระแสไฟฟารวมที่ตูทําความเย็นใชขึน้อยูกบัอุปกรณอ่ืน ๆ 
ดวย เชน พัดลมหมุนเวยีนอากาศ  หลอดไฟ  ขดลวดความรอน ฯลฯ. นอกจากนีย้ังขึ้นอยูกับการสูญ
หายของความเย็นซึ่งจะทําใหเครื่องอัดทํางานเปนระยะเวลาที่นานไมเทากันในแตละวนั 

10. ใชเครื่องอัดทีม่ีประสิทธิภาพสูง    และควรมีขนาดเหมาะสมกับความจุของตูทําความเย็น   
เพราะถาใชเครื่องอัดขนาดเล็กเกินจะทําใหเครื่องอัดทํางานหนกั เปนผลใหอายกุารใชงานลดลง  แต
ถาใชขนาดโตเกินไปจะสิ้นเปลืองกระแสไฟฟามากขึ้น 

11. ใชสารทําความเย็นที่ปลอดภัย       เพื่อปองกันอันตรายตอมนุษยและสิง่แวดลอมที่อาจจะ 
เกิดขึ้นถามีการรั่วไหลของทอในระบบทําความเยน็ 

12. ตูเย็นที่มีระบบละลายน้ําแขง็อัตโนมัติ ซ่ึงสวนใหญจะละลายน้ําแข็งทุก   ๆ     10  ช่ัวโมง  
จะทําใหเปลืองคาไฟฟามากกวาตูเย็นชนิดที่กําหนดเวลาการละลายน้ําแข็งได 

13. ควรเลือกตูเยน็ที่มีโครงสรางที่สามารถนําไปรีไซเคิล(recycle) ไดเกือบทั้งตู         เพื่อชวย 
รักษาสภาพแวดลอม  

ปญหาและสาเหตุ 
 ปญหาที่พบบอยสําหรับตูเยน็หรือตูแชแข็งมีดังตารางที่ 8.2  การแกไขสามารถกระทําไดงาย
ขึ้น ถาเขาใจการทํางานของระบบทําความเย็น  ซ่ึงนอกจากใชแกปญหาที่เกิดขึน้กับตูทําความเย็น
โดยตรงแลว ยังสามารถนําไปใชเปนแนวทางแกไขขอขัดของ หรือแกปญหาของเครื่องมือ
วิทยาศาสตรทีม่ีระบบทําความเย็นเปนสวนประกอบของเครื่องมือไดอีกดวย 



ระบบทําความเย็น 

 194 

 
     ตารางที่ 8.2  ปญหาและสาเหตุของตูทําความเย็น 

 
ปญหา 

 
สาเหตุ 

มีน้ําไหลนองฟนบริเวณตูเยน็ -มีน้ําแข็งเกาะที่เครื่องระเหยมากเกินไป 
-มีสารทําความเย็นมากเกินไป 
-พัดลมของเครื่องระเหยไมทํางาน 
-อากาศภายนอกตูมีความชืน้สูง 
-ถาดรับน้ําที่ระบายน้ําออกรัว่ 
-ทอระบายน้ําทิ้งตัน 

     ตารางที่ 8.2  ปญหาและสาเหตุของตูทําความเย็น(ตอ) 

 
ปญหา 

 
สาเหตุ 

ภายในตูไมเยน็และเครื่องอดัพยายามจะทาํงาน -โวลตของกระแสไฟฟาสูงหรือต่ําเกินกวา  
  รอยละ10 ของโวลตที่กําหนด 
-มอเตอรเครื่องอัดลัดวงจร 
-มีสารทําความเย็นมากเกินไป 
-ตัวเก็บประจเุร่ิมหมุนเสีย 
-อุณหภูมิรอบ ๆ เครื่องอัดสูง 
-รีเลยเสีย 
-อุปกรณปองกันการดึงกระแสไฟฟามากเกินเสีย 

ความเยน็ไมพอและเครื่องอัดทํางานปกต ิ -มีน้ําแข็งเกาะที่เครื่องระเหยมาก 
-ปดประตูตูเยน็ไมสนิท 
-อากาศภายนอกมีอุณหภูมสูิง 
-สารทําความเย็นร่ัว 
-มีสารทําความเย็นนอยเกิน 
-มีการอุดตันในทอระบบทําความเยน็ 
-พัดลมของเครื่องควบแนนไมทํางาน 
-เครื่องอัดมีขนาดเล็ก 
-ตัวไวความรอนเสีย 
-พัดลมกระจายความเย็นภายในตูเสีย 

เครื่องอัดทํางานตลอดเวลา  และภายในตูเย็นจดั -ตั้งอุณหภูมิทาํความเยน็ไวต่าํมาก 
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-ตัวไวความรอนเสีย 
-ปุมควบคุมอณุหภูมิเสีย 

มีน้ําแข็งเกาะตัวระเหยมาก หรือ มหียดน้ําเกาะ
ภายในตู 

-ลวดความรอนขาด 
-นาฬกิาควบคมุการละลายน้าํแข็งเสีย 
-ทอระบายน้ําทิ้งตัน 
-ภายในตูมนี้ําและความชืน้มาก 
-ปดประตูตูไมสนิท 
-ฉนวนบางหรอืเปยกน้ํา 

 

     ตารางที่ 8.2  ปญหาและสาเหตุของตูทําความเย็น(ตอ) 

 
ปญหา 

 
สาเหตุ 

มีหยดน้ําเกาะนอกตูมาก -ฉนวนบาง หรือเปยก 
-อากาศภายนอกมีความชื้นสูง 
-ยางขอบประตูร่ัว 
-ทอของเครื่องระเหยชนิดที่ฝงในผนัง ฝงชดิผนัง 
 ดานนอกมากเกิน 

มีเสียงดังมาก -เสียงจากเครื่องอัด หรือพัดลม 
-เสียงจากการยึดทอของระบบทําความเยน็ไม    
  แนน 
-ตั้งตูทําความเย็นไมด ี
-มีนอตหลุดหลวม 

เครื่องบันทึกอณุหภูมิไมทํางาน -ใสกระดาษไมถูกตอง 
-หมึกหมด 
-สปริงขาด 
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ภายในตูไมเยน็และเครื่องอดัไมทํางาน -ไมไดเสยีบปลั๊กไฟฟา 
-ฟวสขาด 
-โวลตต่ํามาก 
-ไมไดเปดสวทิชไฟฟา 
-มอเตอรของเครื่องอัดเสีย 
-รีเลยเสีย 
-ตัวเก็บประจเุร่ิมหมุนเสีย 
-นาฬกิาควบคมุการละลายน้าํแข็งเสีย 
-อุปกรณปองกันการดึงกระแสไฟฟามากเกินเสีย 

 
การศึกษาหลักการทําความเยน็  องคประกอบ  การใช  การบํารุงรักษา ตลอดจนปญหาตาง ๆ 

ท่ีอาจจะพบ  คาดวาจะกระตุนใหผูใชเกิดความสนใจในการบํารุงรักษาระบบทําความเย็น และมีการใช

ท่ีถูกตองมากขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิง่เครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีมีระบบทําความเยน็เปนองคประกอบ 

รวมท้ังอุปกรณทําความเย็นอื่น ๆ ดวย 
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