วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที 19 ฉบับที 3 ก.ค.-ก.ย. 54

การทําความเย็นด้ วยคลืน เสี ยง
Thermoacoustic Refrigeration
อิศเรศ ธุชกัลยา
ภาควิชาวิศวกรรมเครื องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ปทุมธานี 12121
เย็นทดแทนเหล่านี% ก็ยงั คงมีผลกระทบต่อมนุ ษย์และ
สิ งแวดล้อม
ต่อมาระบบทําความเย็นแบบเทอร์ โมอะคู
สติค (thermoacoustic refrigeration) ได้ถูกพัฒนาใน
ระดับทีสูงขึ%น จึงทําให้ระบบทําความเย็นนี%มีศกั ยภาพ
ทีจะเป็ นอีกหนึ งทางเลือกสําหรับระบบทําความเย็น
ในครัวเรื อนในอนาคตที สะอาด และเป็ นมิ ตรต่อทั%ง
มนุ ษ ย์แ ละสิ งแวดล้อ ม โดยในระบบทํา ความเย็น
แบบเทอร์โมอะคูสติคไม่ตอ้ งอาศัยคอมเพรสเซอร์ ใน
การขับ เคลื อนสารทํา งานในระบบ ดั ง นั% นความ
ต้ อ ง กา ร ใ ช้ พ ลั ง ง าน จึ ง น้ อ ย กว่ า จึ ง ช่ ว ย ใ ห้
ประสิ ท ธิ ภ าพโดยรวมของระบบมี ค่ า สู ง ขึ% น และ
ระบบทํา ความเย็นแบบเทอร์ โมอะคู สติ คจะใช้ก็า ซ
เฉื อยเป็ นสารทํางาน นันแสดงให้เห็นว่า ผลกระทบที
มีต่อสิ งแวดล้อมได้ลดลงอย่างชัดเจน เมือเปรี ยบเทียบ
กับสารทําความเย็น R-134a และ R-22 ที ใช้อยู่ใน
ระบบทําความเย็นในปั จจุบนั นอกจากนี% อุปกรณ์ใน
ระบบทําความเย็นแบบเทอร์ โมอะคูส ติคนั%นมีความ
ซับซ้อนไม่มาก ส่งผลให้ราคาต้นทุนของระบบจะถูก
กว่ า ระบบทํา ความเย็น แบบอัด ไอ และที เห็ น ได้
ชัดเจนอีกประการหนึ งคือ ค่าซ่ อมบํารุ งรักษาที น้อย
กว่าเนืองจากไม่มีชิ%นส่วนใดทีเคลือนไหว แต่อย่างไร
ก็ตาม ประโยชน์ทีแท้จริ งของการนําระบบเทอร์ โม-

1. บทนํา
ในปั จจุบนั นี% ระบบทําความเย็นในครัวเรื อน
จะอาศัยเทคโนโลยีการอัดไอ (vapor compression)
โดยสารทํางานจะทําหน้าที เป็ นตัวส่ งถ่ายความร้อน
ด้ว ยการอัด และขยายตัว ซึ งระบบดัง กล่ า วได้ถู ก
พัฒนาและใช้งานมาเป็ นเวลายาวนาน แต่อย่างไรก็
ตาม ระบบการอัด ไอจะต้อ งพึ งพาสารทํา งานชนิ ด
ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์ บอน (HCFC's) และ
ไฮโดรฟูลออโรคาร์บอน (HFC's) ได้แก่ R-12 และ R22 ซึ# งเป็ นสารเคมีที#มีผลเป็ นอย่างมากต่อการทําลาย
โอโซนในชั%นบรรยากาศโลกและก่ อ ให้เ กิ ดสภาวะ
โลกร้ อ น [1] ซึ งปั ญ หาดั ง กล่ า ว ประชาคมโลก
พยายามเร่ ง แก้ไขอยู่ ดัง นั%น จึ ง มี นัก วิจัย หลายท่ า น
พยายามคิดค้นสารทํางานชนิ ดใหม่ ๆ มาใช้ทดแทน
สารทําความเย็นเดิ ม โดยคํา นึ งถึ งผลกระทบที มี ต่ อ
สิ งแวดล้อมและประสิ ทธิ ภาพของระบบเป็ นหลัก จึง
ทําให้เกิดสารทําความเย็นทดแทนขึ%นมาอีกหลายชนิ ด
ในช่วงเวลาต่อมา ตัวอย่างเช่น R-134a แอมโมเนี ยม
โพรเพน มีเทน และคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ ง
รายละเอียดของผลการทดลองศึกษาของสารทําความ
เย็ น ทดแทนเหล่ า นี% สามารถอ่ า นเพิ มเติ ม ได้จ าก
งานวิจยั เหล่านี% [2-6] แต่อย่างไรก็ตามสารทําความ
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อะคูสติคมาประยุกต์ใช้งานในระบบทําความเย็นก็คือ
การนําก็าซเฉื อยที เกิ ดขึ%นในธรรมชาติ มาใช้เป็ นสาร
ทํ า งาน ซึ งเป็ นเหตุ ผ ลหลั ก สํ า หรั บ การรั กษา
สิ งแวดล้อมให้ยงยื
ั นนาน
ในการเคลื อนที ของสารทํา งานในระบบ
เทอร์โมอะคูสติค จะอาศัยคลืนเสี ยงทีมีแอมพลิจูดสู ง
เป็ นตัวขับให้เคลือนในลักษณะแกว่งไกว (oscillation)
โดยที ก้อนมวลของสารทํางานนี% จะทําหน้าที ถ่ายเท
ความร้อนออกให้กบั ตัวกลาง (media) ทีบริ เวณความ
ดัน สู ง และรั บ ความร้ อ นจากตัว กลางในบริ เ วณที
ความดัน ตํา โดยสารทํา งานนี% จะทํา งานไปอย่ า ง
ต่อเนื องตามจังหวะการเคลื อนที แกว่งไกวของคลื น
ความดัน ดัง นั%น จึ ง ส่ ง ผลให้เกิ ดความแตกต่า งของ
อุณหภูมิเกิดขึ%น โดยทีตัวกลางนี%จะทําหน้าทีเป็ นเพียง
ทีพัก (buffer) ของพลังงานความร้อน และถูกเรี ยกว่า
สแตก (stack) ซึ งหลักการทํางานของระบบเทอร์ โมอะคูส ติคและการประยุกต์ใช้งานจะถูกกล่าวโดย
รายละเอียดในหัวข้อต่อไป

เทอร์ โมอะคูสติคเป็ นการศึกษาเกียวกับการ
เปลียนแปลงระหว่างพลังงานความร้อนกับพลังงาน
คลืนเสี ยง (acoustic energy) ซึ งเกี ยวพันกับทฤษฎี ที
ซั บ ซ้ อ นของเทอร์ โมไดนามิ ก ส์ แ ละอะคู ส ติ ค
โดยทั วไปแล้ว ระบบเทอร์ โ มอะคู ส ติ ค สามารถ
จําแนกได้เป็ นสองกลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ เครื องยนต์ความ
ร้อน (heat engine) และเครื องทําความร้ อน (heat
pump) โดยหลัก การ เครื องยนต์ ค วามร้ อ นจะนํา
พลัง งานความร้ อนจากแหล่ งความร้ อนสู ง เปลี ยน
พลังงานความร้อนบางส่วนไปเป็ นพลังงานเสี ยง และ
ระบายความร้ อนส่ วนที เหลื อ ทิ% งไปในแหล่ง ความ
ร้อนตํา ส่ วนเครื องทําความร้อนจะใช้พลังงานเสี ยง
ไปขับความร้อนจากแหล่งความร้ อนหนึ ง ไปยังอี ก
แหล่งความร้อนหนึ ง ส่ งผลให้เกิดความแตกต่างของ
อุณหภูมิระหว่างแหล่งความร้อนทั%งสอง โดยทัวไป
สําหรับระบบทําความเย็นแบบเทอร์โมอะคูสติคจะใช้
ลําโพง (speaker) หรื อเครื องยนต์ความร้อนเป็ นตัวขับ

2. ระบบทําความเย็นแบบเทอร์ โมอะคูสติค

ให้ ส ารทํา งานในระบบเกิ ด การเคลื อนที ในทาง

ในปี ค.ศ. 1980 Scott Backhaus และ Greg
Swift แห่ งสถาบันวิจยั Los Alamos ได้ทาํ การทดลอง
ศึกษาและพบว่า การเคลือนทีของคลืนเสี ยงทําให้เกิด
การอัดตัวและขยายตัวของก็าซ และเมือนําแผ่นวัตถุ
บางไปวางขวางตามแนวการเคลื อนที ของคลื น จะ
ส่ ง ผลให้เ กิ ดความแตกต่า งของอุ ณ หภู มิ ที ปลายทั%ง
สองข้างของแผ่นวัตถุบางดังกล่าว ซึงนีเป็ นจุดเริ มต้น
ของการศึ กษาศาสตร์ ทางด้านเทอร์ โมอะคูสติคอย่าง
จริ งจัง

ปฏิ บตั ิ จะนิ ยมใช้ลาํ โพงซึ งทําหน้าที เปลียนพลังงาน
ไฟฟ้ ามาเป็ นพลัง งานเสี ย งมาเป็ นตัว ขับ มากกว่ า
เนืองจากง่ายต่อการประยุกต์ใช้งานและมีราคาถูก แต่
ประสิ ท ธิ ภ าพทางอะคู ส ติ ค จะด้อ ยกว่า เครื องยนต์
ความร้อน จากอุปกรณ์ดงั ที ได้กล่าวมาแล้วทั%งหมด
จะเห็นได้วา่ ไม่มีชิ%นส่ วนใดทีเคลือนไหว ดังนั%นอายุ
การใช้ ง านของระบบจึ ง สู ง และไม่ ต ้ อ งการการ
บํารุ งรักษา
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ลําโพง

เครื องแลกเปลียนความ
ร้อนอุณหภูมิตาํ

สแตก

เครื องแลกเปลียนความ
ร้อนอุณหภูมิสูง

Win
ความดัน

Qhot

Qcold

การเคลือนทีไปมา
ของก้อนมวล
เย็น

ร้อน

อุณหภูมิ
รู ปที 1 หลักการทํางานของระบบทําความเย็นแบบเทอร์โมอะคูสติค
ความร้อนทีถ่ายเทผ่านทางสารทํางานเท่านั%น โดยไม่
มี การถ่ายเทความร้ อนด้วยการนําความร้ อนไปตาม
แผ่นสแตก จากการเคลือนทีของสารทํางานภายในส
แตกทํา ให้ อุ ณ หภู มิ ข องสแตกมี ค วามแตกต่ า งกัน
ตลอดความยาว โดยอุณหภูมิทีแตกต่างกันนี% จะถูก
นําไปใช้งานต่อโดยผ่านเครื องแลกเปลียนความร้อนที
ถูกติดตั%งทีปลายทั%งสองข้างของสแตก สําหรับระบบ
ทําความเย็น ปลายข้างทีอุณหภูมิตาจะถู
ํ กใช้ในการทํา
ความเย็น ในขณะที ข้างทีมีอุณหภูมิสูงจะถูกระบาย
ความร้อนทิ%งอย่างต่อเนือง ส่ วนระบบทําความร้อนก็
จะมี ล ัก ษณะการใช้ง านที ตรงกัน ข้า มกับ ระบบทํา
ความเย็น
วัฏจักรการทํางานของสารทํางานภายในส
แตกแสดงในรู ป ที 1 ในขณะก้อนมวลของก็า ซ

3. หลักการทํางานของเทอร์ โมอะคูสติค
จากรู ปที 1 แสดงหลักการทํางานพื%นฐาน
ของเครื องทํ า ความเย็ น แบบเทอร์ โมอะคู ส ติ ค
โดยสารทํางานภายในจะถูก กระตุ ้น ทําให้เ กิ ด คลื น
เสี ยงขึ% น ภายในท่ อด้วยแหล่ง อะคู ส ติ ค เช่ น ลําโพง
หรื อเครื องยนต์ ค วามร้ อ น ซึ งในท่ อ จะถู ก บรรจุ
ด้วยก็าซเฉื อย เช่น ฮีเลียม ไนโตรเจน เป็ นต้น ใน
กรณี ทีปลายอีกด้านหนึ งของท่อเป็ นปลายปิ ด คลืนที
เกิดขึ%นจะเป็ นคลืนนิง (standing wave) สแตก (stack)
จะถูกวางในท่อในตําแหน่ งที เหมาะสม โดยทัวไป
แล้ว สแตกจะถูก ทํามาจากวัส ดุ รู พรุ น หรื อ แผ่น วัต ถุ
บางจํานวนมากประกอบกันเป็ นชั%น ๆ เพือให้ก็าซ
ภายในสามารถเคลือนทีผ่านไปมาได้ และวัสดุทีใช้
ทําสแตกควรจะมีค่าการนําความร้อนที ตํา เพือให้
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จะมีคุณสมบัติทีเหมาะสมที สุ ด โดยค่าความเร็ วของ
เสี ยงที สู งจะทําให้ระบบสามารถทํางานได้ทีความถี
ของเสี ยงสู งๆ ส่ งผลให้ขนาดของระบบมีขนาดเล็ก
ลง ส่ ว นค่ า การนํ า ความร้ อ นที สู ง จะช่ ว ยเพิ มค่ า
thermal penetration depth (
)
คือค่าการนําความร้อน
ของ สแตก เมือ
ค่า ความจุ ค วามร้ อ น และความถี ตามลํา ดับ ซึ งตัว
แปรนี% มี ค วามสํา คัญ มากในการออกแบบตัว สแตก
โดยทัวไปแล้ว ระยะห่ างของแผ่นวัตถุบางในแต่ละ
ชั%นของตัวสแตกทีเหมาะสมจะมีค่าประมาณ 2 ถึง
4 [9] ดังนั%นถ้าเลือกสารทํางานทีมีค่า
ทํา
ให้ระยะห่างของช่องใน สแตกมีขนาดใหญ่ข% ึน ส่ งผล
ให้ค่าใช้จ่ายในการสร้างสแตก ถูกลง นอกเหนื อจาก
บรรดาก็าซเฉื อยที ได้กล่าวมาแล้ว อากาศก็สามารถ
นํามาใช้เป็ นสารทํางานได้ แต่จะทําให้ประสิ ทธิ ภาพ
ของระบบลดลงประมาณ 46% เมื อเปรี ยบเที ย บ
กับก็าซฮีเลียม [10] แต่สําหรับการใช้อากาศเป็ นสาร
ทํางาน จะลดปั ญหาทางด้านค่าใช้จ่ายลง จึ งมีความ
เหมาะสมกับระบบทําความเย็นต้นทุ นตํา [11, 12]
นอกจากนี% ความดันของสารทํางานภายในระบบที
สู งขึ%นก็จะช่วยเพิมความสามารถในการทําความเย็น
แต่ความปลอดภัยก็เป็ นสิ งทีต้องคํานึ งถึงด้วย จากที
ได้วิจารณ์ มา จะพบว่า ข้อได้เปรี ยบจากการนําก็าซ
เฉื อยมาเป็ นสารทํา งานในระบบทํา ความเย็น แบบ
เทอร์ โ มอะคู ส ติ ค เมื อเปรี ยบกับ ระบบแบบอัด ไอ
สามารถสรุ ปได้ดงั นี%
- ไม่มีผลต่อสภาวะโลกร้อน
- ไม่มีผลต่อการทําลายชั%นโอโซนใน
บรรยากาศ
- ไม่เป็ นพิษต่อมนุษย์และสิ งแวดล้อม
- ไม่ติดไฟ

เคลือนที ไปทางขวาซึ งมีความดันที สู งกว่า ส่ งผลให้
ปริ มาตรของก้อนมวลมีขนาดเล็กลง ทําให้อุณหภูมิ
ภาย ใน ก้ อ นม วล สู ง ขึ% นม ากกว่ า อุ ณห ภู มิ ขอ ง
แผ่นสแตก ดังนั%นความร้อนในก้อนมวลจะถูกถ่ายเท
ไปที แผ่นสแตก ส่ งผลให้อุ ณหภูมิ ทีแผ่นสแตกทาง
ด้านขวาสู งขึ%น ในจังหวะต่อไป ก้อนมวลถูกดันให้
เคลือนทีมาทางซ้าย ถอยกลับมายังตําแหน่งเริ มต้นซึ ง
มีความดันทีน้อยกว่า ทําให้ปริ มาตรของก้อนมวลมี
ค่าเพิมขึ%น และอุณหภูมิของก้อนมวลก็มีค่าลดลงตํา
กว่าอุณหภูมิของแผ่นสแตก จึ งเกิ ดการถ่ายเทความ
ร้ อ นจากแผ่ น สแตกสู่ ก้ อ นมวล ทํา ให้ อุ ณ หภู มิ ที
แผ่น สแตกทางด้า นซ้า ยลดลง จากวัฎ จัก รดัง ที ได้
อธิ บายไปแล้ว จะเห็ นได้ว่า ก้อนมวลทําหน้าที เป็ น
เพียงตัวกลาง ในการถ่ายเทความร้อนจากจุดหนึ งไป
ยังอี กจุดหนึ ง วัสดุทีใช้ทาํ สแตกโดยทัวไปจะมีค่า
ความจุ ค วามร้ อนสู ง แต่มี ค่า การนํา ความร้ อ นที ตํา
ตัว อย่า งเช่ น พลาสติ ก เซรามิ ก สเตนเลส เป็ นต้น
ดังนั%นการถ่ายเทความร้อนระหว่างเครื องแลกเปลียน
ความร้ อ นทั%ง สองเนื องจากการนํา ความร้ อ นผ่ า น
ตัวสแตกจะมีค่าน้อยมาก เมือกระบวนการนี% เกิ ดขึ%น
อย่างต่อเนื องไปตามจังหวะการเคลื อนที แกว่งไกว
ของคลื นความดัน โดยที มี ก้อ นมวลตัว อื นมาทํา
หน้าทีต่อจากจุดนั%นไปตลอดความยาวของแผ่นสแตก
ทั%ง ทางด้า นซ้า ยและด้า นขวา จะทํา ให้ เ กิ ด ความ
แตกต่างของอุณหภูมิทีปลายทั%งสองข้างของ สแตก
[7]
สารทํางานที ใช้ในระบบเทอร์ โมอะคูสติ ค
โดยส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ ก๊ า ซฮี เ ลี ย ม ก๊ า ซไนโตรเจน
หรื อ ก็ า ซเฉื อยผสม เช่ น ฮี เ ลี ย ม-อาร์ ก อน ฮี เ ลี ย มซี นอน เป็ นต้น โดยสารทํางานที ดีควรมีค่าความเร็ ว
ของเสี ยง และค่าการนําความร้ อนที สู ง [8] จากการ
เปรี ยบเทียบในบรรดาก็าซเฉื อยทั%งหลาย พบว่า ฮีเลียม
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มาอย่างต่อเนือง เพือใช้งานในเชิงพาณิ ชย์ ในปั จจุบนั
นี% เครื องยนต์ความร้อนแบบเทอร์ โมอะคูสติคได้ถูก
พัฒ นาขึ% น เพื อใช้ใ นอุ ต สาหกรรม ซึ งสามารถผลิ ต
กําลังอะคูสติคได้ถึง 30 kW เพือใช้ขบั ระบบทําความ
เย็นขนาด 7 kW ทีอุณหภูมิ -150°C ดังแสดงในรู ปที
2 เพือใช้ในการแยกก็าซธรรมชาติ

- ทํางานทีความดันตํากว่า ส่งผลให้ระบบ
มีขนาดทีเล็กกว่า

4. การพัฒนาเทคโนโลยีเทอร์ โมอะคูสติค
จากข้อได้เปรี ยบที ว่า สารทํางานในระบบ
เทอร์ โ มอะคู ส ติ ค ไม่ เ ป็ นอัน ตรายต่ อ มนุ ษ ย์แ ละ
สิ งแวดล้อม และระบบไม่มีชิ%นส่ วนทีเคลือนไหว จึง
ไม่มีปัญหาเกียวกับการสึ กหรอทีเกียวกับวาล์ว แหวน
กระบอกสู บ หรื อข้อต่อต่าง ๆ ส่ งผลให้ไม่ตอ้ งการ
การหล่ อ ลื น ประกอบกั บ กลไกการทํา งานที ไม่
ซับซ้อนทีใช้ในระบบ จึงทําให้เทอร์ โมอะคูสติคเป็ น
เทคโนโลยีทางเลือกทีน่าสนใจ ทีจะนํามาใช้ทดแทน
เทคโนโลยีทีก่อให้เกิ ดมลพิษที ใช้อยู่ในปั จจุบนั แต่
เนื องจากประสิ ทธิ ภ าพของระบบทําความเย็นแบบ
เทอร์ โ มอะคู ส ติ ค นั% น จะตํากว่ า ของระบบอัด ไอ
ประมาณ 20-30% ซึงประสิ ทธิภาพทีตํานี% เกิดขึ%นจาก
กระบวนการถ่ายเทความร้อนของเทอร์ โมอะคูสติคที
ไม่เหมาะสม (ความแตกต่างของอุณหภูมิในเครื อง
แลกเปลียนความร้อนทีมากเกิ นไป) [13] ดังนั%นถ้ามี
การปรับปรุ งเครื องแลกเปลียนความร้อนและอุปกรณ์
บางอย่า งในระบบ จะช่ ว ยให้ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ% น
ทั ด เที ย มกั บ ระบบทํ า ความเย็ น แบบอั ด ไออย่ า ง
แน่นอนในอนาคต
ทฤษฎี ท างเทอร์ โ มอะคู ส ติ ค ได้เ ริ มศึ ก ษา
และพัฒนาขึ%นในปี ค.ศ. 1970 และระบบทําความเย็น
แบบเทอร์ โมอะคู สติ ค ตัวแรกได้ถูกสร้ างในปี ค.ศ.
1985 ดังนั%นเทคนิ คนี% จึงค่อนข้างใหม่สําหรับวงการ
วิจยั ดังนั%นเครื องจักรเหล่านั%น จึ งยังอยู่ในระดับขั%น
พัฒนาโดยต้นแบบของระบบทําความเย็นแบบเทอร์
โมอะคูสติคตัวแรกถูกใช้ในยานอวกาศเพือใช้ระบาย
ความร้ อ นให้กับ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ก ทรอนิ ค ส์ ข องระบบ
เรดาร์ และระบบทางเทอร์ โมอะคูสติคได้ถูกพัฒนา

รู ปที 2 เครื องยนต์ความร้อนและเครื องทําความเย็น
แบบเทอร์โมอะคูสติค [14]

รู ปที 3 เครื องทําความเย็นแบบเทอร์ โมอะคูสติคของ
Penn State ร่ วมกับบริ ษทั Ben & Jerry [15]
ที มหาวิทยาลัยแห่ ง Penn State เครื องทํา
ความเย็นแบบเทอร์โมอะคูสติคดังแสดงในรู ปที 3 ได้
ถูกพัฒนาขึ%นเพือใช้เป็ นตูเ้ ก็บไอศครี มยีห้อ Ben &
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Jerry โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื อลดก็ า ซที ก่ อ ให้ เ กิ ด
สภาวะโลกร้อน โดยเครื องต้นแบบนี%มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 25.4 ซ.ม. และสู ง 48.3 ซ.ม. สามารถทํา
ความเย็น ได้ 119 W ที อุ ณ หภู มิ -24.6 ºC
ประสิ ทธิภาพโดยรวมของเครื องทําความเย็นนี% เท่ากับ
19% ของค่า COP ของวัฎจักรคาร์โนต์
จากทั%ง หมดดัง ที ได้ก ล่ า วมา จะเห็ น ได้ว่า
เทคโนโลยีเทอร์โมอะคูสติคเป็ นเทคโนโลยีทางเลือก
ใหม่ทีสะอาดและน่าสนใจ ต้องการการบํารุ งรักษาที
ตํา และไม่มีสารเคมีอนั ตราย เนื องจากใช้ก็าซเฉื อย
เป็ นสารทํางาน ซึงเป็ นมิตรกับมนุษย์และสิ งแวดล้อม
ดังนั%นเทคโนโลยีน% ีจึงเป็ นทีดึงดูดนักวิจยั ทั%งหลาย เพือ
มาพัฒนาเทคโนโลยีน% ี ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ%น และ
จากที วิ จ ารณ์ ม าข้า งต้น พบว่า เทคโนโลยี น% ี ได้ถู ก
นําไปประยุกต์ใช้กบั งานหลายประเภท เช่น เครื องทํา
ความเย็น เครื องปรั บ อากาศ ระบบแช่ แ ข็ ง การ
แยกก็าซในอุตสาหกรรม การระบายความร้อนของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ คส์ นอกเหนื อจากที ใช้งานแล้ว
ในยานอวกาศและตู ้เ ก็ บ ไอศครี ม และในอนาคต
อันใกล้น% ี เทคโนโลยีสะอาดนี% จะเข้ามามีบทบาทใน
ชี วิตประจําวันของเรา โดยจะมาแทนที เทคโนโลยี
การทํ า ความเย็ น แบบอั ด ไอซึ งใช้ ส ารเคมี ที เป็ น
อันตรายต่อสิ งแวดล้อมในทีสุด
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