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ตัวอย่างเทคโนโลยีท่ี 1 : เครื่องทําน้ําเย็นแบบดูดซับ (Adsorption Chiller) 
 
หลักการทํางานของเทคโนโลยี 
 

เคร่ืองทําความเย็นแบบดูดซับ (Adsorption Chiller) เป็นเคร่ืองทําน้ําเย็นท่ีใช้คุณสมบัติการระเหยของสารทําความเย็น 
(น้ํา) ท่ีความดันท่ีกําหนดเพื่อรับความร้อนออกจากน้ําท่ีต้องทําให้เย็น และใช้สารดูดซับร่วมกับแหล่งความร้อนจากภายนอกเคร่ือง
เพ่ือปรับสภาวะของสารดูดซับและสารทําความเย็นให้หมุนเวียนทํางานในระบบได้อย่างต่อเนื่อง ในเคร่ืองทําความเย็นแบบดูดซับ 
(Adsorption Chiller) จะใช้สารดูดซับท่ีเป็นของแข็ง (Solid Sorption) โดยมีส่วนประกอบหลักของเคร่ืองทําความเย็นแบบดูดซับ 
คือ Adsorber (1), Adsorber (2), Evaporator และ Condenser ดังรูปท่ี 1 

 

 

รูปท่ี 1 เคร่ืองทําความเย็นแบบดูดซับ (Adsorption Chiller) 
 

สารทํางานท่ีใช้ในเคร่ืองทําความเย็นแบบดูดซับ (Adsorption Chiller) ท่ีมีการใช้งานในตลาดการทําความเย็นด้วยเคร่ืองทํา
ความเย็นแบบดูดซับในปัจจุบันจะเป็น Water/Silica gel สามารถทํางานได้ท่ีอุณหภูมิตํ่าระหว่าง 60-70oC 
 

เคร่ืองทําความเย็นแบบดูดซับ (Adsorption Chiller) ประกอบด้วย 2 Sorbent Compartments (ดูรูปท่ี 1), evaporator 
และ condenser เม่ือสารดูดซับใน Compartment ท่ี 1 อยู่ในช่วงของการ Regenerate โดยใช้ความร้อนจากแหล่งความร้อน
ภายนอก เช่น น้ําร้อนจาก Solar Collector เป็นต้น สารดูดซับ (Silica gel) ใน Compartment ท่ี 2 จะดูดซับไอน้ําท่ีผ่านมาจาก 
evaporator ซ่ึงเกิดจากการระเหยของสารทําความเย็น (น้ํา) ท่ีความดันท่ีกําหนด การะเหยดังกล่าวจะดึงความร้อนออกจากน้ําท่ี
ต้องการทําให้เย็น ได้น้ําเย็น (Chilled water) ไปใช้งาน กระบวนการดูดซับนี้เกิดข้ึนจนกระท่ังสารดูดซับ (Silica gel) ถึงจุดอ่ิมตัว
ใน Compartment ท่ี 2 จากนั้นก็จะทําการสลับการทํางานโดยใช้ Compartment ท่ี 1 ซ่ึงสารดูดซับมีความพร้อมจากการ 
Regenerate แล้ว ทํางานในลักษณะเดียวกันต่อไป 
 

จุดเด่นของระบบทําความเย็นแบบดูดซับ (Adsorption Chiller) เม่ือเทียบกับวัฏจักรอัดไอ (Vapor Compression Cycle) 
คือการเป็นวัฏจักรทําความเย็นท่ีใช้คุณสมบัติการระเหยของน้ํา ประกอบกับการดูดซับของสารดูดซับทําให้ประหยัดพลังงานและมี
การบํารุงรักษาท่ีน้อยกว่า นอกจากน้ี หากเปรียบเทียบกับระบบทําความเย็นแบบดูดซึม (Absorption Chiller) ยังมีโครงสร้าง
อุปกรณ์ท่ีง่ายกว่า สามารถใช้แหล่งความร้อนท่ีอุณหภูมิตํ่ากว่าได้ ถึงแม้ว่าประสิทธิภาพการทําความเย็นแบบดูดซับจะตํ่ากว่า      
วัฎจักรแบบอัดไอ แต่ระบบนี้ไม่ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าเพ่ือขับเคร่ืองอัด (Compressor) ซ่ึงใช้ความร้อนโดยตรงมาขับเคลื่อน     
ทําให้ลดข้ันตอนในการเปล่ียนรูปพลังงานและลดการพ่ึงพากระแสไฟฟ้าท่ีต้องนําเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศได้ โดยเฉพาะ       
ในสถานการณ์ท่ีมีการใช้พลังงานจํานวนมากในการทําความเย็น 
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รูปท่ี 2 การเปรียบเทียบอุณหภูมิของแหล่งความร้อนเคร่ืองทําความเย็นแบบดูดซับ (Adsorption Chiller) 

 และแบบดูดซึม (Absorption Chiller) 
 

 
รูปท่ี 3 การเปรียบเทียบคุณลักษณะต่างๆ ของเคร่ืองทําความเย็นแบบดูดซับ (Adsorption Chiller)  

และเคร่ืองทําความเย็นแบบดูดซึม (Absorption Chiller) 
 
 
การใช้ทดแทนเทคโนโลยีเดิม 
 

เทคโนโลยีเคร่ืองทําน้ําเย็นแบบดูดซับ (Adsorption Chiller) สามารถนํามาใช้ทดแทนเทคโนโลยีเคร่ืองทําน้ําเย็น        
ในระบบปรับอากาศแบบเดิมท่ีเป็นแบบคอมเพรสเซอร์ท่ีใช้พลังงานไฟฟ้า (Electric Chiller) ได้ 

 
ข้อดีของระบบ  

เคร่ืองทําน้ําเย็นแบบดูดซับ (Adsorption Chiller) เหมาะสําหรับการใช้งานในระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ 
โดยมีข้อดี ดังนี้ 

 ใช้ไฟฟ้าในปริมาณน้อย (Small Power Consumption) 
 ใช้ความร้อนเป็นแหล่งพลังงาน (Waste Heat is Available) 
 ระยะเวลาคืนทุนสั้น เนื่องจากค่าบํารุงรักษาตํ่า (Maintenance Cost) และค่าของพลังงาน (Energy Cost) ท่ี

นํามาใช้ตํ่ากว่าไฟฟ้ามาก 



                                  ตัวอย่างเทคโนโลยี : โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3 

3 | P a g e  
 

 ไม่มีการเกิดปัญหาจากเสียงดังและการสั่นสะเทือน (Low Noise and Vibration) 
 ไม่เกิดอันตรายจากการใช้งานเพราะอุปกรณ์ทํางานในสภาวะสุญญากาศ (Vacuum) 
 สามารถปรับประสิทธิภาพการทํางานได้ต้ังแต่ 0-100% 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินเคร่ืองตํ่า (Low Need For an Engineer) 
 สามารถติดต้ังบนสถานท่ีท่ีรับน้ําหนักได้น้อย 
 ปราศจากการทําลายชั้นบรรยากาศ (Ozone Safe and CFCs Free) 
 เคร่ืองมีให้เลือกใช้ในช่วงทําความเย็นต่างๆ (Wide Range Selection) 

 
 
ศักยภาพการประหยัดพลังงาน 
 
เทคโนโลยีเคร่ืองทําน้ําเย็นแบบดูดซับมีประสิทธิภาพต่ํากว่าระบบทําความเย็นแบบอัดสารทําความเย็นแต่พลังงานความร้อนท่ีใช้ใน
อุปกรณ์ให้ความร้อนสามารถนํามาจากแหล่งความร้อนปล่อยท้ิง ซ่ึงเป็นการอนุรักษ์พลังงานอีกวิธีหนึ่งและปัจจุบันระบบทําความ
เย็นแบบดูดซับมีศักยภาพในการประหยัดพลังงานอยู่ท่ีประมาณ 60-70%  เม่ือเทียบกับการทําความเย็นท่ีใช้พลังงานไฟฟ้า 
(Electric Chiller) ซ่ึงพลังงานที่ใช้ในเทคโนโลยีนี้จะอยู่ในส่วนของป๊ัมและพัดลมเท่านั้น 
 
 
สภาพท่ีเหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยี 
 
เทคโนโลยีเคร่ืองทําน้ําเย็นแบบดูดซับโดยท่ัวไปเหมาะสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารประเภทต่างๆ ท่ีมีแหล่งพลังงานความ
ร้อนเหลือท้ิงหรือเพียงพอท่ีจะนํามาใช้งานในระบบ อาทิ 

 ระบบหม้อไอนํ้าของสถานประกอบการ ท่ีมีปริมาณไอน้ําท่ีเหลือจากการใช้งานในกระบวนการผลิต ซ่ึงเพียงพอกับ
การนํากับมาใช้งาน 

 หม้อไอน้ําท่ีติดต้ังไว้ใช้งานกับระบบทําความเย็นโดยเฉพาะ 
 การนําความร้อนกลับมาใช้ใหม่ (Waste Heat Recover) จากก๊าซท่ีปล่อยท้ิงในระบบของเคร่ืองยนต์ก๊าซหรือ  

กังหันก๊าซ (Gas Engine or Gas Turbines) ซ่ึงนิยมใช้ในโรงไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) ได้ 
 ไอน้ําความดันตํ่าจากการปล่อยท้ิงของกังหันไอน้ํา (Steam Turbines) 
 น้ําร้อนท่ีผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
 
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้น้ําเย็นในกระบวนการผลิตหรือการทําความเย็นภายในโรงงาน และอาคารศูนย์การค้า หรือ
อาคารท่ัวไป ได้แก่ 

 โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ 
 โรงงานผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 โรงงานผลิตชิ้นสว่นอิเล็กทรอนิกส์ 
 โรงไฟฟ้า 
 อาคารศูนย์การคา้ 
 ฯลฯ 
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ราคาของเทคโนโลยี 
 
ราคาของเคร่ืองทําน้ําเย็นแบบดูดซับ (Adsorption Chiller) ข้ึนอยู่กับพิกัดขนาดการทําความเย็น  โดยราคาเฉลี่ยของระบบจะอยู่
ท่ีประมาณ  40,000 บาทต่อตันความเย็น  
 
 
ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี 
 
ระยะเวลาในการคืนทุนจะอยู่ประมาณ  4 – 5 ปี  
 
 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกับโอโซนในชั้นบรรยากาศ เนื่องจากสารทําความเย็นท่ีใช้คือน้ํา นอกจากน้ีระดับของการ
สั่นสะเทือนและความดังของเสียงตํ่า จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงแก่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




