Natural refrigerants are used worldwide in the following appliances:
สารทำความเย็นธรรมชาติมีใชทั่วโลกตามอ�ปกรณดังนี้
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NATURAL REFRIGERANTS & GREEN COOLING TECHNOLOGY สารทำความเย็นธรรมชาติ และเทคโนโลยีทำความเย็นสีเข�ยว

Natural Refrigerants : Global Market Trends
ทิศทางของสารทำความเย็นธรรมชาติในตลาดโลก

• R600a is used in domestic refrigerators.
มีการใชสาร R600a ในตูเย็น
• R600a is used in domestic refrigerators.
มีการใชสาร R600a ในตูเย็น
• R290 and CO2 are used in commercial refrigerators and freezers.
มีการใชสาร R290 และ CO2 ในตูแชน้ำดื่ม ตูแชไอศกร�ม
• R600a is used in domestic refrigerators.
มีการใชสาร R600a ในตูเย็น
• R290 and CO2 are used in commercial refrigerators and freezers.
มีการใชสาร R290 และ CO2 ในตูแชน้ำดื่ม ตูแชไอศกร�ม
• R290 is used in air conditioners and heat pumps.
มีการใชสาร R290 ในเคร�่องปรับอากาศและปมความรอน
Source / แหลงที่มา: Shecco Atmosphere Conferences (2017-18)

Safe Handling of Natural Refrigerants
การใชสารทำความเย็นธรรมชาติอยางปลอดภัย
• Some natural refrigerants are toxic (Ammonia) or flammable (Hydrocarbons).
สารทำความเย็นธรรมชาติบางชนิดเปนสารพ�ษ (แอมโมเนีย) หร�อเปนสารติดไฟ (ไฮโดรคารบอน)
• Using them is safe if done according to best-practice industry standards.
หากดำเนินตามขอปฏิบัติและมาตรฐานอ�ตสาหกรรมที่กำหนดไว จะสามารถใชสารทำความเย็น
ธรรมชาติไดอยางปลอดภัย
• A proper training for technicians ensures the safety of using natural refrigerants.
การอบรมชางอยางเหมาะสมจะสรางความมั่นใจดานความปลอดภัยในการใชสารทำความเย็นธรรมชาติ
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Natural Refrigerant Use in Cooling Appliances
ตัวอยางการใชสารความเย็นธรรมชาติในอ�ปกรณทำความเย็น

Isobutane
Isobutan
ไอโซบิวเทน
R600a
R600

Ammonia
แอมโมเนีย
R717

Domestic refrigerator
ตูเย็นครัวเร�อน

Carbon dioxide
คารบอน
ไดออกไซต
R744
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Commercial refrigeration
ตูแชสินคาซุปเปอรมารเก็ต

Large cooling processes
ระบบทำความเย็นขนาดใหญ

Propane
โพรเพน
R290

Split-type AC
เคร�่องปรับอากาศ

Market Opportunities of Natural Refrigerants in the Thai Industry
โอกาสทางตลาดสำหรับสารทำความเย็นธรรมชาติในอ�ตสาหกรรมไทย

Relatively cheap
ราคาไมแพง

Well-developed distribution structure
มีระบบจัดจำหนายพรอม

Nat.
Ref.
Less intellectual property rights
มีการจดสิทธิบัตรเฉพาะสารบางชนิด

Mass production as by-product from
natural gases and oil production
สามารถผลิตไดจำนวนมากจากกระบวนการผลิต
กาซธรรมชาติและน้ำมัน

For more information on the project, visit www.racnama.org
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Refrigerants | สารทำความเย็น
Refrigerants are substances used in the refrigeration cycle of refrigeration and air-conditioning
(RAC) equipment. They undergo phase changes and thereby absorb and remove heat from the
space to be cooled, and then release this heat elsewhere.

Natural Refrigerants & Their Benefits
สารทำความเย็นธรรมชาติดีอยางไร
Direct Emissions: Reducing Environmental Impact
การปลอยกาซเร�อนกระจกทางตรง : ลดผลกระทบตอสิ�งแวดลอม

In 2016, the Kigali Amendment to the Montreal Protocol was reached with the aim to limit the
use of Hydrofluorocarbons (HFCs) with high global warming potential (GWP). This means that
HFCs consumption in Thailand will be frozen from 2024 onwards and phased down to 20%
between 2029-2045.

Comparing the GWP of Each Refrigerant
เปร�ยบเทียบคา GWP ของสารทำความเย็นแตละประเภท

O3

สารทำความเย็น คือ สารที่ใชในระบบการทำความเย็นของอ�ปกรณเคร�่องปรับอากาศและเคร�่องทำความเย็นซึ่งมี
คุณสมบัติเปลี่ยนสถานะงายจ�งสามารถดูดความรอนจากพ�้นที่หนึ่งแลวระบายออกนอกพ�้นที่นั้นเพ�่อลดอ�ณหภูมิลง

Environmental-Friendly
With zero ozone depleting potential (ODP) and ultra-low GWP, natural refrigerants
do not deplete the ozone layer nor substantially contribute to global warming.
เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
สารทำความเย็นธรรมชาติมีคาศักยภาพการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (ODP)
เทากับ 0 และมีคา GWP ต่ำมาก ดังนั้นจ�งไมทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนและไมสงผลกระทบตอภาวะโลกรอน

ในป พ.ศ. 2559 ไดมีขอตกลงการแกไขเพ��มเติมคิกาลี (Kigali Amendment) ภายใตพ�ธีสารมอนทร�ออลเกิดข�้น
เพ�่อจำกัดการใชสาร HFCs ที่มีคาศักยภาพในการทำใหเกิดภาวะโลกรอน (GWP) สูง ดังนั้นประเทศไทยจะตองเร��ม
ลดการผลิตสาร HFCs ตั้งแตป พ.ศ. 2567 เปนตนไปและลดใหเหลือรอยละ 20 ในป พ.ศ. 2588

ODP: the amount of degradation
to the ozone layer, using CFC-11
as a reference (ODP = 1).
คา ODP: ระดับของการทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
โดยใชคาของสาร CFC-11 เปนคาฐาน
(คา ODP ของ CFC-11 = 1)

For example, R600a has the GWP of 3 comparing to 1 of CO2 and the ODP of 0
ตัวอยาง เชน สาร R600a มีศักยภาพในการทำใหเกิดภาวะโลกรอนเปน 3 เทาของ CO2
และคาศักยภาพการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนเทากับ 0 เมื่อเทียบกับสาร CFC-11

Indirect Emissions: Reducing Energy Use
การปลอยกาซเร�อนกระจกทางออม: การใชพลังงานที่ลดลง
Type of refrigerant
ชนิดของสารทำความเย็น

Chlorofluoro
carbons (CFCs)
คลอโรฟลูออโรคารบอน

No longer used
ยกเลิกการใช

Natural refrigerants
สารทำความเย็นธรรมชาติ

Refrigeration
เคร�่องทำความเย็น

Natural
refrigerant
R290

Naturally occur
in environment
มีอยูทั่วไป
ตามธรรมชาติ

have preferable thermodynamic property
มีคุณสมบัติในการถายโอนพลังงานที่ดี

Higher energy efficiency
ประสิทธิภาพพลังงานสูงข�้น

Lower energy consumption
ใชพลังงานลดลง

Reduced emission
ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก

Recycling and Disposal of Refrigerants
การร�ไซเคิลและกำจัดสารทำความเย็น
Hydrocarbons
ไฮโดรคารบอน

Flammable
สารติดไฟ

Domestic & Commercial Refrigerator,
Bottle cooler, Freezer
ตูเย็นบาน ตูแช ตูไอศกร�ม

Being phased out under
Montreal Protocal
อยูในขั้นตอนการดำเนินการ
เพ�่อลดและเลิกใชสาร
ภายใตพ�ธีสารมอนทร�ออล

Carbon dioxide
คารบอนไดออกไซด

Hydrofluoro
carbons (HFCs)
ไฮโดรฟลูออโรคารบอน

Limited use from
Kigali Amentment
จำกัดการใชภายใต
การแก ไขเพ��มเติมคิกาลี

Ammonia
แอมโมเนีย

Unsaturated
hydrofluorocarbons
(u-HFCs) or
hydrofluoroolefins (HFOs)
ไฮโดรฟลูออโรคารบอน
ประเภทไมอิ�มตัวหร�อ
ไฮโดรฟลูออโรโอเลฟ�น

Unclear
environmental impact
ผลกระทบตอสิ�งแวดลอมไมชัดเจน
Flammable
สารติดไฟ
Expensive
ราคาแพง

Water and Air
น้ำและอากาศ

Still expensive technology
ราคาอ�ปกรณสูง

Can be toxic
เปนพ�ษ

Limited application
มีขอจำกัดในการนำไปใช

Split Air-conditioning, Mini-chiller
เคร�่องปรับอากาศขนาดเล็ก แบบแยกสวน
เคร�่องทำน้ำเย็นขนาดเล็ก

ODP=1

10,900

ODP=0

AC

ODP=0

3,922

Hydrochloro
fluorocarbons
(HCFCs)
ไฮโดรคลอโร
ฟลูออโรคารบอน

Air - Conditioning
เคร�่องปรับอากาศ

Synthetic Refrigerants
สารทำความเย็นสังเคราะห

Natural Refrigerants
สารทำความเย็นธรรมชาติ

• Need special equipment to reclaim
refrigerants from appliances
ตองใชเคร�่องมือเฉพาะเพ�่อกำจัดสารทำความเย็น
• Need incineration at high temperatures
and decomposition disposal
ตองเผาที่อ�ณหภูมิสูงและจัดเก็บสารคงคาง
• Recycling plants are expensive and complicated
โรงงานร�ไซเคิลมีกระบวนการซับซอนและราคาสูง

• Part of the biogeochemical cycle
or the cycling of substances
เปนสวนหนึ่งของวัฏจักรทางชีวธรณีเคมี
เกิดข�้นทั่วไปตามธรรมชาติ
• Safe to release to the atmosphere
สามารถปลอยออกสูบรรยากาศได
• No persistent waste after degradation
ไมกอใหเกิดมลพ�ษสะสมในสิ�งแวดลอม

คา GWP100 (AR4)

Synthetic refrigerants
(Fluorinated refrigerants or F-gases)
สารทำความเย็นสังเคราะห
หร�อกลุมกาซฟลูออร�เนต (F-gases)

GWP: the abilities of different greenhouse gases
to trap heat in the atmosphere,
using CO2 as a reference (GWP = 1).
คา GWP: ระดับของกาซเร�อนกระจกที่ปลอย
ออกมาโดยใชคากาซคารบอนไดออกไซดเปนคาฐาน
(คา GWP ของ CO2 = 1)
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R12 R404A R134a R600a R290
CFC
HFC
HC
Synthetic refrigerants
สารทำความเย็นสังเคราะห

R22 R407C R410A R32
HCFC
HFC
Natural refrigerants
สารทำความเย็นธรรมชาติ
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