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บทท่ี 1 

วิวัฒนาการของระบบเครื่องทําความเย็น 
 
 
 เทคโนโลยีของโลกยุคปจจุบันไดสรางสรรส่ิงอํานวยความสะดวกใหมนุษยยางมากมาย  ส่ิงหนึ่งท่ี
มนุษยจํานวนมากยอมรับเขามาใหมีบทบาทและเปนสวนหนึ่งในการดํารงชีวิต ไดแก เครื่องทําความเย็นและ
เครื่องปรับอากาศ เชน ใชตูเย็นและตูแชเย็นเพ่ือการถนอมอาหารไมใหบูดเนาเสียเร็ว ใหอาหารสดคงสภาพได
นาน ใชแชเย็นเครื่องด่ืมเพ่ือรักษาคุณภาพรสชาดอาหาร มีการใชเครื่องปรับอากาศเพ่ือปรับอุณหภูมิแวดลอม
ใหพอเหมาะตอการอยูอาศัยท้ังในบานเรือน สถานประกอบการ สํานักงาน รานคา โรงงานอุตสาหกรรม 
โรงพยาบาล รวมไปถึงยานพาหนะ ท้ังนี้ก็เพ่ือสนองตอบตอความตองการความสะดวกสบายของมนุษยใหอยู
และทํางานอยางมีความสุขภายใตสภาพแวดลอมท่ีดีและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมนั่นเอง 

1.1 คุณประโยชนของเคร่ืองทําความเย็น 
  

เครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศถูกนําไปประยุกตใชในงานตางๆ อยางกวางขวาง เชน 
ดานการอยูอาศัย เชน ใชตูเย็นแชถนอมอาหารในเกือบทุกครัวเรือน ใชเครื่องปรับอากาศในอาคาร 

บานเรือน คอนโดมิเนียม หองพัก โรงแรม เปนตน   
ดานการขนสง เชนใชในยานพาหนะ ในรถยนต รถไฟ รถไฟฟา เรือ เครื่องบิน ในสถานีขนสง ทา

อากาศยาน การขนสงอาหารสดและอาหารแชแข็ง เปนตน 
ดานการอุตสาหกรรม เชน ใชควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการผลิต การแชเย็นเพ่ือคงสภาพวัตถุดิบ 

อุตสาหกรรมหองเย็น  การผลิตน้ําแข็งและไอศครีม เปนตน 
ดานการแพทยและวิทยาศาสตร เชนการปรับอากาศหองผาตัดคนไข ปรับอากาศหองปฏิบัติการตางๆ 

การแชเย็นสารเคมีและตัวยาตางๆ การแชแข็งน้ําเชื้อหรือหยุดการเติบโตของเซลและแบคทีเรีย เปนตน 
ดานการเกษตร เชนการปลูกพืชหรือเล้ียงสัตวบางชนิดตองปรับสภาพอุณหภูมิใหเหมาะสม การเก็บ

หรือยืดอายุผลผลิตทางการเกษตร  การเก็บรักษาพันธุพืช  การแชแข็งน้ําเชื้อเพ่ือการผสมเทียม เปนตน 
ดานการคาและธุรกิจ  เชนการปรับอากาศในสํานักงาน ศูนยการคา ธนาคาร สถานบันเทิง การเก็บ

และโชวสินคา อาหารสดตางๆ ตามมินิมารตและซูเปอรมารเก็ต เปนตน 
จึงเห็นไดวา เมื่อเคร่ืองทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศถูกใชงานอยูอยางมากมาย ทุกหนทุกแหง

ในชีวิตมนุษยปจจุบันจะตองมีสวนเกี่ยวของ การดําเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิต การจําหนายและการ
บริการระบบเครื่องทําความเย็นจึงมีการขยายตัวและมีความตองการชางผูมีความรูความชํานาญ เพ่ือใหบริการ
ติดต้ังบํารุงรักษา และซอมแซมเมื่อเคร่ืองชํารุด ดังนั้นการศึกษาทางดานระบบการทําความเย็นและ
เครื่องปรับอากาศใหรูจริงปฏิบัติไดจริง จะเปนอีกทางเลือกหน่ึงของอาชีพท่ีมีอนาคต 
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1.2 ประวัติและวิวัฒนาการของเครือ่งทําความเย็น 
  

ชาวจีนเปนชนชาติแรก ท่ีรูจักการเก็บรักษาน้ําแข็งจากธรรมชาติเพ่ือการทําความเย็นเปนเวลานับพัน
ปมาแลว  ชาวฮิบรูส ชาวกรีก และชาวโรมัน รูจักการนําหิมะจํานวนมากฝงไวในหลุมแลวคลุมดวยฉนวน เปน
การเก็บหิมะไวเพ่ือใชหิมะท่ีเก็บไวมาผสมทําเปนเคร่ืองด่ืมเย็น ชาวอียิปตโบราณรูจักการทําความเย็นโดยการ
ใชน้ําสะอาดใสไวในหมอดิน แลวนําไปวางไวบนหลังคาบานตลอดท้ังคืน เพ่ือใหน้ําไดรับความเยน็แลวจึงนํานํ้า
นั้นมาใชดื่มในตอนกลางวัน ท่ีกลาวมานี้เปนภูมิปญญาการทําความเย็นจากธรรมชาติของคนในยุคโบราณ เมื่อ
วิทยาศาสตรเจริญขึ้น จึงมีการประดิษฐคิดคนการทําน้ําแข็งขึ้นใช ดังมีประวัติพอสังเขปดังนี้ 
 คําวา “การทําความเย็น” (to refrigerate) ไดรบัการบันทึกไวในป พ.ศ. 2093 (ค.ศ. 1550) หมายถึง
การใชสารเคมี เชน โซเดียมไนเตรตหรือโปแตซเซียมไนเตรตใสลงในน้ําแลวเปนผลใหอณุหภูมิของน้ําลดตํ่าลง 
 พ.ศ. 2143 ในสังคมของชาวฝรั่งเศสมีแฟชั่นการดื่มเคร่ืองด่ืมเย็น โดยการจับคอขวดเครื่องดื่มแชและ
หมุนขวดในถังน้ําเย็น ท่ีใสเกลือโซเดียมไนเตรต (saltpeter) จะไดเครื่องด่ืมท่ีเย็นจัด ซึ่งวิธีนี้จะถูกนํามาใชทํา
น้ําแข็งและน้ําผลไมแชแข็ง 

พ.ศ. 2327 วิลเลียม คูลเลน (William Cullen) แหงมหาวิทยาลัยกลาสโกว (Glasgow) ไดสาธิตการทํา
ความเย็นเปนครั้งแรก โดยการทําใหเอธิลอีเธอร (ethyl ether) เดือดในสุญญากาศ แตเขาไมไดนําผลการ
ทดลองมาสูการปฏิบัติ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 รูปที่ 1.1 ภาพวาดตนแบบเคร่ืองทําความเย็นของวิลเลียม คูลเลน 
(ที่มา : http://inventors.about.com/library/inventors/blrefrigerator.htm) 

 
   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1.2 การขนสงนํ้าแข็งดวยรถมา 
(ที่มา : http://www.history-magazine.com/refrig.html) 

 

 

พ.ศ. 2342 มีการขนสงน้ําแข็งจาก
นิวยอรกไปยังเซาตคาโรไลนา ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา แตเมื่อถึงปลายทางจะเหลือ
น้ําแข็งเพียงเล็กนอย สวนใหญละลายเนื่องจาก
ยังไมทราบวิธีการเก็บรักษา 
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พ.ศ. 2343 เฟรเดอริก ทูเดอร (Frederic Tudor) ชาวนิวอิงแลนด คนพบวิธีตัดน้ําเข็งจากธรรมชาติให
เปนกอน เขามองเห็นศักยภาพของธุรกิจนํ้าแข็ง เขารวมมือกับนาฮาเนียล เวธ (Nahaniel Wyeth) คิดคน
ทดลองใชฉนวนตางๆ ในการเก็บรักษาน้ําแข็ง เชนฝงไวในขี้เล่ือย บรรจุลงหีบเพ่ือคงสภาพกอนน้ําแข็งให
คงทนสําหรับขนสงไปจําหนายในท่ีตางๆ เปนการเริ่มใชประโยชนจากน้ําแข็งในเรื่องเชิงธุรกิจการทําความเย็น 
คนสมัยนั้นใหฉายาทูเดอรวา “ราชาน้ําแข็ง” (Ice king) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

     รูปที่ 1.3 ตูเยน็นํ้าแข็งที่เรียกวาไอซบอกซ 
     (ที่มา : http://www.history.com) 

 
พ.ศ. 2377 จาคอบ เพอรกินส (Jacob Perkins) ชาวอเมริกันแตไปทํางานในอังกฤษ เขามีชีวิตอยู

ระหวาง พ.ศ.2309 – 2392 เขาเปนนักประดิษฐท่ีมีผลงานทางเครื่องกลมากมาย และเขาไดประดิษฐเครื่องทํา
ความเย็นระบบอัดไอ (vapor compression) ขึ้นเปนครั้งแรกของโลกขณะที่เขาอายุได 35 ป ไดจดทะเบียน
ลิขสิทธิ์ แตเขาไมไดทําธุรกิจนี้ จนกระท่ังหลังจากเขาเสียชีวิต ทายาทจึงไดตั้งบริษัทในอเมริกาท่ีมีกิจการ
เกี่ยวกับระบบเครื่องทําความเย็น 
 พ.ศ. 2385 จอหน กอรรี (John Gorrie) นักฟสิกสชาวอเมริกันไดออกแบบสรางเครื่องทําความเย็นท่ี
โรงพยาบาลฟลอริดา โดยใชอากาศเปนสารทําความเย็น อาศัยหลักของการอัดกาซสงผานคอยลระบายความ
รอน แลวปลอยใหขยายตัวไดความเย็น อันเปนหลักการเบ้ืองตนของการทําความเย็นในปจจุบัน เขาไดพัฒนา
และจดทะเบียนลิขสิทธิ์ท่ีรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2394 ตอมาภายหลัง อเล็กซานเดอร ซี. ทวินิ่ง 
(Alexander C. Twining) ไดนําวิธีการของจอหน กอรรี ไปพัฒนาใหใชซัลฟูริกอีเธอร (sulfuric ether) เปนสาร
ทําความเย็น   
 พ.ศ. 2396 เจมส แฮรริสัน (James Harrison) เปนชางพิมพชาวสก็อตตแลนดท่ีไปอาศัยอยูใน
ออสเตรเลียไดปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองทําความเย็นแบบใชซัลฟุริกอีเธอรใหมีคุณภาพดีขึ้นกวาท่ีเคยมีมา 
 พ.ศ. 2398 นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมันไดประดิษฐเครื่องทําความเย็นระบบแอบซอรปชัน 
(absorption system) 

พ.ศ. 2410 เจ.บี. สุเธอรแลนด (J.B. Sutherland) แหงเมืองดีทรอยต รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ได
ออกแบบและสรางตูโบกี้รถไฟหองเย็นเพ่ือขนสงอาหารสด เขาทําชองใสน้ําแข็งไวท่ีผนังทุกดาน ตรงกลาง
บรรจุอาหารพวกนม เนย อาหารทะเล ซึ่งเขาไดจดทะเบียนลิขสิทธิ์ไว 

 
 
 

 

พ.ศ. 2346 โทมัส มูร (Thomas Moore) ชาวนา
อเมริกันในรัฐแมรีแลนดใชคําเรียก “ตูเย็น” (refrigerator) เปน
คนแรก 

พ.ศ. 2348 โอลิเวอร อีแวนส (Oliver Evans) ชาว
อเมริกันออกแบบเคร่ืองทําความเย็นเปนครั้งแรก โดยใชวิธีอัด
ไอ แตเขาไมไดสรางเครื่องนี้ 
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รูปที่ 1.4 โบกี้รถไฟหองเย็น 
(ที่มา : http://www.history-magazine.com/refrig.html) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.5 ภาพวาดสิทธิบัตรเคร่ืองทําความเย็นของโทมัส เอลกินส 
(ที่มา : http://inventors.about.com/library/inventors/blrefrigerator.htm) 

 
พ.ศ. 2422 โทมัส เอลกินส (Thomas Elkins) ชาวอเมริกัน เช้ือสายอาฟริกัน ไดจดสิทธิบัตรเครื่องทํา

ความเย็นในสหรัฐหมายเลข  221222  
 พ.ศ. 2453 เร่ิมมีการผลิตตูเย็นท่ีใชในบานเปนครั้งแรก 
 พ.ศ. 2454 วิลเลียม ฮาวิแลนด แครเรียร (William Haviland Carrier) วิศวกรปริญญาโทจาก
มหาวิทยาลัยคอรเนลลไดคิดสูตรไซโครเมตริก (Psychrometric) ใหกับสมาคมวิศวกรรมเครื่องกลแหงอเมริกา 
ซึ่งนับวามีประโยชนอยางมหาศาลในการคํานวณท่ีเกี่ยวของกับระบบปรับอากาศ ซึ่งใชงานมาจนทุกวันนี้ 
นอกจากนี้ในป พ.ศ.2464 เขาไดคิดคนและจดทะเบียนลิขสิทธิ์เครื่องทําความเย็นแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย 
(centrifugal) ซึ่งเขานํามาใชแทนแบบลูกสูบ และในป พ.ศ.2471 เขาไดพัฒนาเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชตาม
บานเรือน 
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รูปที่ 1.6 เอกสารตีพิมพิ์การพัฒนาเคร่ืองปรับอากาศของวิลเลยีม แครเรียร 
(ที่มา : http://www.inventor.about.com/library/weekly/aa081797.html) 

  
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.7 ภาพโฆษณาเครื่องปรับอากาศแบบติดหนาตาง 
(ที่มา : http://www.inventor.about.com/library/weekly/aa081797.html) 

 
 พ.ศ. 2464 ตูเย็นในสหรัฐอเมริกาถูกผลิตขึ้นจําหนายมากกวา 5000 เครื่อง 
 พ.ศ. 2466 มีการผลิตตูแชแข็งเพ่ือแชอาหารเปนครั้งแรก 
 พ.ศ. 2469 บริษัทเยเนอรัลอิเล็กทริก (GE) ไดผลิตตูเย็นท่ีใชมอเตอรคอมเพรสเซอรแบบเฮอรเมติก
เปนครั้งแรก 
 พ.ศ. 2470 บริษัทอิเล็กโทรลักซ (Electrolux) ไดผลิตตูเย็นระบบแอบซอรปชันควบคุมอัตโนมัติ
จําหนายในสหรัฐ และในปนี้เองมีการผลิตเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชตามบานเรือนออกจําหนายเปนครั้งแรกดวย 
 พ.ศ. 2474 จํานวนตูเย็นท่ีผลิตจําหนายในสหรัฐมีจํานวนสูงถึงประมาณ 1 ลานเครื่อง และอีก 6 ป
ตอมาคือ พ.ศ. 2480 จํานวนตูเย็นมีประมาณ 6 ลานเครื่อง 
 พ.ศ. 2483 มีการผลิตเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือติดต้ังในรถยนต มากกวา 3000 คัน 
 พ.ศ. 2493 ชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 มกีารผลิตตูเย็นสมัยใหมออกจําหนาย ในสหรัฐอเมริกา
ชาวนามากกวา 80 เปอรเซ็นต และบานในชนบทมากกวา 90 เปอรเซนตมีตูเย็นใช 

 

พ.ศ. 2456 เจ.เอ็ม. ลาเซน (J.M. Lasen) ไดผลิตเคร่ืองทํา
ความเย็นควบคุมดวยมือ 

พ.ศ. 2461 บริษัทเคลวิเนเตอร (Kelvinator Co.) ไดผลิต
ตูเย็นซึ่งควบคุมโดยอัตโนมัติเปนครั้งแรกและทําเปนระบบ
อุตสาหกรรมการผลิตตูเย็นจําหนายในสหรัฐอเมริกา ยอดจําหนายถึง
ป พ.ศ. 2463 มากกวา 200 เครื่อง 

พ.ศ. 2463 ตูเย็นเริ่มไดรับความสนใจจากผูบริโภค มี
อุตสาหกรรมการผลิตเกิดขึ้นท้ังในอเมริกาและยุโรป โดยตูเย็น
กลายเปนเฟอรนิเจอรชิ้นหนึ่งในครัว 
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 สําหรับประเทศไทยมีโอกาสใชเทคโนโลยีเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศเชนกัน โดยตูเย็น
สมัยแรกตองนําเขาจากตางประเทศ ปจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องทําความเย็นภายในประเทศสามารถผลิต
ชิ้นสวนอุปกรณระบบทําความเย็นไดคอนขางทันสมัย จึงมีการผลิตตูเย็น เครื่องทําน้ําเย็น ตูแช และ
เครื่องปรับอากาศ เพ่ือจําหนายในประเทศและสงออกจําหนายไปอีกหลายประเทศ ประมาณวาภาวะการ
ดํารงชีวิตของคนไทยจํานวนไมนอยท้ังในเมืองและชนบทมีตูเย็นใชภายในครัวเรือน บานเรือนสํานักงานติด
เครื่องปรับอากาศ รถยนตนั่งสวนบุคคล รถยนตโดยสารเกือบทุกคันติดเคร่ืองปรับอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        รูปที ่1.8 ตูเย็นสมัยใหมที่ใชในครัวเรือน 
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1.4 บทสรุป 

 มนุษยรูจักวิธีการทําความเย็นและใชประโยชนจากการทําความเย็นมาเปนระยะเวลานานแลว มีการ
นําระบบการทําความเย็นจากวิธีธรรมชาติมาใชในการถนอมอาหาร ภายหลังจึงมีการประดิษฐคิดคนเคร่ืองทํา
ความเย็นโดยนักวิทยาศาสตรเพ่ือนําไปใชประโยชนในดานตางๆ มากมาย ชีวติของเราปจจุบันจึงเกี่ยวของมี
สวนไดใชเครื่องทําความเย็นอยางหลีกเล่ียงไมได โดยเฉพาะยางยิ่งประเทศไทยเราเปนประเทศที่มีอากาศรอน 
มีเครื่องทําความเย็นติดต้ังใชงานเปนจํานวนมาก การศึกษาเกี่ยวกับระบบทําความเย็นจะสามารถใชความรูเขา
ไปจัดการซอม สรางดัดแปลง และดูแลบริการระบบคําความเย็นใหมีประสิทธิภาพได 
 
 
 

คําถามทายบท 
 

1. สารเคมีตัวใดท่ีใสลงในน้ําแลวทําใหอุณหภูมิของน้ําลดลง 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
2. บอกประโยชนของระบบทําความเย็น 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
3. การขนสงน้ําแข็งระยะทางไกล ทําอยางไรน้ําแข็งจึงคงสภาพไดนาน 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
4. จงเลาวิธีทําความเย็นพ้ืนบาน 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 5. ชาวจีนโบราณทําความเย็นอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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