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1) ความเป็นมาและความสําคัญของ Kigali Amendment 

พิธีสารมอนทรีออลได้รับการเห็นชอบจากนานาชาติเม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2530 และมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 
1 มกราคม 2532 ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2557 มีประเทศท่ีให้สัตยาบันต่อพิธีสาร รวม 197 ประเทศ พิธีสาร
มอนทรีออลมีวัตถุประสงค์หลักในการลดการผลิตและการเลิกใช้สารท่ีทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน  (Ozone Depleting 
Substances: ODS) ซ่ึงได้แก่ สาร CFCs และ Halons ประเทศไทยให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมอนทรีออล 
ในวันท่ี 7 กรกฎาคม 2532 โดยมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยต้ังแต่วันท่ี 5 ตุลาคม 2532 

ในการประชุมรัฐภาคีพิธีสารมอนทรีออล ครั้งท่ี 28 ท่ีกรุงคิกาลี สาธารณรัฐรวันดา วันท่ี 15 ตุลาคม 2559 ท่ี
ประชุมได้มีมติเห็นชอบต่อ Kigali Amendment ในการลดก๊าซเรือนกระจก กลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) ซ่ึงมีค่า
ศักยภาพในการทําให้โลกร้อนสูงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หลายพันเท่า สาร HFCs ส่วนใหญ่จะถูกใช้เป็น
สารทําความเย็นในเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น แทนการใช้สาร CFCs และสารอ่ืนๆท่ีเป็นอันตรายต่อชั้นบรรยากาศ
โอโซน  ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการยุติการใช้ภายใต้พิธีสารมอนทรีออล จากการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศกําลังพัฒนา
ทําให้มีการผลิตและการใช้สาร HFCs เพ่ิมสูงข้ึนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดีย จากข้อมูลการ
คาดการณ์พบว่าปริมาณการใช้ HFCs มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี การจํากัดการใช้ HFCs ภายใต้พิธีสาร



 

มอนทรีออลคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงถึง 
ในการจํากัดการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลก 

ข้อเสนอในการเพ่ิมเติมสารกลุ่ม 
ประเทศ Micronesia และ Mauritius 
ข้อเสนอรวมจาก 4 กลุ่ม/ประเทศ (อเมริกาเหนือ หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก อินเดีย และกลุ่มสหภาพยุโรป
แสดงดังรูปท่ี 1 ซ่ึงข้อเสนอมีความเข้มข้นในการลด 
ภูมิอากาศท่ีแตกต่างกัน แสดงดังรูปท่ี 2

รูปท่ี 

รูปท่ี 2 แสดงการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก
                                           
1 http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=27086&ArticleID=36286&l=en
2 แปลจากเอกสารการบรรยายโดย ดร.วิรัช วิฑูรย์เธียร ผู้เช่ียวชาญอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมจากธนาคารโลก

2009-2010

ข้อเสนอการเเพ่ิมเติมการลด
การใช้สารกลุ่ม HFCs ถูก
เสนอครั้งแรกโดยประเทศ   
ไมโครนเีซีย และมอรเิชียส

ในปี ค.ศ. 2010 ได้มีการเสนอ
โดยกลุ่มประเทศอเมรกิาเหนือ 
(แคนาดา เม็กซิโก และ
สหรัฐอเมริกา)

2015

ประเทศอนิเดีย และกลุ่ม
สหภาพยุโรปได้เสนอการเเพ่ิม
เติมการลดการใช้สารกลุ่ม 
HFCs
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มอนทรีออลคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงถึง 105 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
ในการจํากัดการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลก 0.5 องศาเซลเซียสในปี ค.ศ. 21001 

ในการเพ่ิมเติมสารกลุ่ม non-ODS ในพิธีสารมอนทรีออลได้มีข้ึนครั้งแรกในปี ค
 จากนั้นได้มีประเทศอ่ืนเสนอข้อเสนอเพ่ิมเติม จนกระท่ังใน

อเมริกาเหนือ หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก อินเดีย และกลุ่มสหภาพยุโรป
มีความเข้มข้นในการลด HFCs ท่ีแตกต่างกัน และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

2 

 1 ความเป็นมาของ Kigali Amendment2  

 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการดําเนินการปกติ และข้อเสนอของ 

http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=27086&ArticleID=36286&l=en 
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2015

ประเทศอนิเดีย และกลุ่ม
สหภาพยุโรปได้เสนอการเเพ่ิม
เติมการลดการใช้สารกลุ่ม 

2015 (Dubai)

ได้มีการจัดต้ัง Contact 
group เพ่ือเจรจาและหารือ
ในประเด็นความเป็นไปได้และ
แนวทางการจดัการสาร HFCs
Dubai pathway

มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาขอ้สรุป
ในการเพ่ิมเติมการลดการใช้
สาร HFCs ในปี ค.ศ. 2016

2016

มีการประชุมเจรจาในประเด็นน้ี
อย่างต่อเน่ืองที่กรุงเจนีวา 
เวียนนา ปักก่ิง และบรัสเซลส์

การประชุมรัฐภาคีพิธีสาร       
มอนทรีออล ครั้งที่ 28 ณ กรุง
คิกาลี เดือนตุลาคม 2559

Kigali Amendment

เพ่ิมสารกลุ่ม HFCs เป็นสาร
ควบคุมภายใต้พิธีสารมอนทรีออล
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ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และช่วย

ในพิธีสารมอนทรีออลได้มีข้ึนครั้งแรกในปี ค.ศ. 2009 โดย
นอข้อเสนอเพ่ิมเติม จนกระท่ังในปี ค.ศ. 2015 มี

อเมริกาเหนือ หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก อินเดีย และกลุ่มสหภาพยุโรป) 
และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

 

และข้อเสนอของ 4 กลุ่ม/ประเทศ2 

มีการประชุมเจรจาในประเด็นน้ี
อย่างต่อเน่ืองที่กรุงเจนีวา 

ปักก่ิง และบรัสเซลส์

การประชุมรัฐภาคีพิธีสาร       
ณ กรุง

เป็นสาร
ควบคุมภายใต้พิธีสารมอนทรีออล
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2) สาระสําคัญของการลดการใช้สาร HFCs ตาม Amendment 

พิธีสารมอนทรีออลเป็นกรอบการดําเนินการลดการใช้สาร HFCs ภาคบังคับสําหรับทุกรัฐภาคีของพิธีสาร 
โดยจะมีกลไกทางการเงินในการช่วยเหลือประเทศกําลังพัฒนาในการบรรลุเป้าหมาย โดยจะเป็นการสนับสนุนใน
ส่วนของค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท้ังหมด (Incremental costs) ตามท่ีมีการตกลงเห็นชอบโดยผ่านกองทุน Multilateral 
Fund ท้ังนี้ในส่วนของจํานวนเงินสนับสนุนจะมีการพิจารณาเพ่ือหาข้อสรุปในการประชุมรัฐภาคีพิธีสารครั้งต่อไป 
ณ กรุงมอนทรีออล ปี ค.ศ. 2017 

ภายใต้ Amendment ได้มีการแบ่งกลุ่มประเทศออกเป็น 4 กลุ่ม ซ่ึงมี Baseline และระยะเวลาในการ
ลดการใช้สาร HFCs ท่ีแตกต่างกัน (รูปท่ี 3 และ 4) มีสาร HFCs ท่ีถูกควบคุม รวม 18 ชนิด ดังตาราง 

ตารางท่ี 1 สาร HFCs ท่ีถูกควบคุมภายใต้ Kigali Amendment (Annex F ของพิธีสารมอนทรีออล) 
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รูปท่ี 3 แผนการลดการใช้สาร HFCs ในประเทศพัฒนาแล้ว3 

ในส่วนของประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม 1 ของประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงจะต้องเริ่มดําเนินการในปี ค.ศ. 
2024 และลดการใช้สาร HFCs เหลือร้อยละ 20 ในปี ค.ศ. 2045 

รูปท่ี 4 แผนการลดการใช้สาร HFCs ในประเทศกําลังพัฒนา3 

                                           
3 การบรรยายโดย ดร.วิรัช วิฑูรย์เธียร ผู้เช่ียวชาญอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมจากธนาคารโลก ณ อบก. วันท่ี 26 ธ.ค. 59 
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นอกจากนี้ในการประชุมรัฐภาคีพิธีสารมอนทรีออลครั้งท่ี 
เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยให้มีการรวบรวมข้อมูลโอกาสในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในภาคส่วนการทําความเย็น เครื่องปรับอากาศ และปั๊มความร้อน โดย
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคส่วนดังกล่าวภายในเดือนพฤษภาคม 
(The Technology and Economic Assessment Panel: TEAP) 
ประชุมรัฐภาคีพิธีสารฯครั้งต่อไป4 

3) 2014 F-Gas Regulations ของกลุ่มสหภาพยุโรป

EU ได้มีการออกกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ 

• 1 มกราคม 2560 (ค.ศ. 2017
มีการเติมสาร HFCs ห้ามวางจําหน่ายในตลาดยกเว้นว่า 

• 1 มกราคม 2561 (ค.ศ. 2018
ผู้นําเข้าอุปกรณ์ท่ีมีการใช้ HFCs 
ก่อน 31 มีนาคม ของทุกปี 

• 1 มกราคม 2563 (ค.ศ. 2020
หรือซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องทําความเย็น
กิโลกรัมของ HFC-32) 

และมีการกําหนดวันในการห้ามใช้ ดังนี้

 

                                           
4 http://www.unep.org/about/sgb/Portals/50153/17%20Nov
5 Regulation (EU) No 517/2014 of the European parliament and of the Council

1 �ก���� 2558

1 �ก���� 2563

1 �ก���� 2565
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นอกจากนี้ในการประชุมรัฐภาคีพิธีสารมอนทรีออลครั้งท่ี 28 นี้ ท่ีประชุมยังได้มีข้อตัดสินใจในประเด็น
เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยให้มีการรวบรวมข้อมูลโอกาสในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในภาคส่วนการทําความเย็น เครื่องปรับอากาศ และปั๊มความร้อน โดยเชิญชวนให้รัฐภาคีเสนอข้อมูลนวัตกรรมด้าน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคส่วนดังกล่าวภายในเดือนพฤษภาคม 2560 เพ่ือให้คณะผู้เชี่ยวชาญ 
(The Technology and Economic Assessment Panel: TEAP) ทําการประเมินข้อมูลและนําเสนอต่อท่ี

ของกลุ่มสหภาพยุโรป5 

ท่ีเก่ียวข้องกับ F gas โดยมีกฎระเบียบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

2017) อุปกรณ์เครื่องทําความเย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทําความร้อน ท่ี
ห้ามวางจําหน่ายในตลาดยกเว้นว่า HFCs ท่ีใช้อยู่ในบัญชีของระบบโควต้า

2018) ในกรณีท่ีสาร HFCs ท่ีอยู่ในอุปกรณ์ไม่เคยวางจําหน่ายในตลาดมาก่อน
HFCs จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยผู้ประเมินภายนอก

2020) ห้ามการใช้ HFCs ท่ีมีค่า GWP มากกว่าหรือเท่ากับ 2500 
หรือซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องทําความเย็นขนาดการเติม 40 tCO2 (30 กิโลกรัมของ HFC

และมีการกําหนดวันในการห้ามใช้ ดังนี้ 

http://www.unep.org/about/sgb/Portals/50153/17%20Nov/CPR%20Presentation_November%202016_FINAL.pdf 

Regulation (EU) No 517/2014 of the European parliament and of the Council 

• ตู้เย็น (Domestic refrigerator) และตู้แช่แข็งท่ีใช้สาร 
ซ่ึงมีค่า GWP มากกว่าหรือเท่ากับ 150 

• ตู้เย็นและตู้แช่แข็งท่ีใช้ในเชิงพาณิชย์ (Commercial use)
แบบหุ้มปิด (Hermetically sealed equip) ท่ีใช้สาร 
ซ่ึงมีค่า GWP มากกว่าหรือเท่ากับ 2500 

• ตู้เย็นและตู้แช่แข็งท่ีใช้ในเชิงพาณิชย์แบบหุ้มปิด 
(Hermetically sealed equip) ท่ีใช้สาร HFCs 
GWP มากกว่าหรือเท่ากับ 150 
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นี้ ท่ีประชุมยังได้มีข้อตัดสินใจในประเด็น
เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยให้มีการรวบรวมข้อมูลโอกาสในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

เชิญชวนให้รัฐภาคีเสนอข้อมูลนวัตกรรมด้าน
เพ่ือให้คณะผู้เชี่ยวชาญ 

ทําการประเมินข้อมูลและนําเสนอต่อท่ี

อุปกรณ์เครื่องทําความเย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทําความร้อน ท่ี
ท่ีใช้อยู่ในบัญชีของระบบโควต้า 

ท่ีอยู่ในอุปกรณ์ไม่เคยวางจําหน่ายในตลาดมาก่อน
โดยผู้ประเมินภายนอก

2500 ในการบริการ
HFC-134a หรือ 59 

 

และตู้แช่แข็งท่ีใช้สาร HFCs 

(Commercial use)
ท่ีใช้สาร HFCs 

ท่ีใช้ในเชิงพาณิชย์แบบหุ้มปิด 
HFCs ซ่ึงมีค่า 
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4) การประเมินสถานการณ์เบ้ืองต้นของประเทศไทย 

ในส่วนของประเทศไทยภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องได้มีการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันรวมท้ังการคาดการณ์ปริมาณ
การใช้ HFCs ในอนาคต โดยมีข้อมูลฐาน ดังนี้ 

Baseline technology  
 

เครื่องปรับอากาศ – HCFC-22 และ HFC-410A 
เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนท่ี - HFC-134a 
ตู้เย็น (Domestic refrigerator) - HFC-134a 
 

Business as usual ใช้สมมติฐานตาม HCFC phase out management plan (HPMP) 
• เครื่องปรับอากาศ – เปลี่ยนจาก HCFC-22 เป็น HFC-32 ในปี 

ค.ศ. 2016 
• โฟม (spray และ SME6) - เปลี่ยนจาก HCFC-141b เป็น HFC-

245fa 
• ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสําหรับตู้เย็น ตู้เย็นพาณิชย์ 

(Commercial refrigeration) และเครื่องปรับอากาศแบบ
เคลื่อนท่ี 

 ผลการคาดการณ์ปริมาณการใช้ HFC ของประเทศไทยในกรณีการดําเนินการปกติ (BAU scenario) 
แสดงดังรูปท่ี 5 

 

รูปท่ี 5 การคาดการณ์ปริมาณการใช้ HFC ของประเทศไทยในกรณีการดําเนินการปกติ (BAU scenario)7 

                                           
6 SME หมายถึง Small and Medium-sized Enterprises in the polyurethane spray foam sector 
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5) เทคโนโลยีทางเลือก 

ได้มีการนําเสนอข้อมูลการใช้สารทําความเย็นในเครื่องปรับอากาศในปัจจุบันและสารทําความเย็นท่ีมีค่า 
GWP ตํ่าท่ีมีโอกาสใช้ในอนาคต (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 สารทําความเย็นในเครื่องปรับอากาศในปัจจุบันและสารทําความเย็นท่ีมีค่า GWP ตํ่าท่ีมีโอกาสใช้ใน
อนาคต 

 

ในส่วนของ R-290  (Propane) ซ่ึงเป็น Natural refrigerant และไม่ได้เป็นก๊าซเรือนกระจกนั้น ในการใช้
เป็นสารทําความเย็นในเครื่องปรับอากาศในห้องจะต้องคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากไฮโดรคาร์บอน
สามารถติดไฟได้ ปัจจุบันในการนํามาใช้จะติดประเด็นด้านกฎหมายเนื่องจาก กฏกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ระบุว่า “การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษท่ีมีการปรับภาวะอากาศด้วยระบบการปรับภาวะอากาศ ห้ามนําสารทําความเย็นชนิดเป็น
อันตรายต่อร่างกาย หรือติดไฟได้ง่ายมาใช้กับระบบปรับภาวะอากาศท่ีใช้สารทําความเย็นโดยตรง”  

6) การจัดการสารทําความเย็น 

ในการจัดการสารทําความเย็นสามารถทําได้หลายทางด้วยกัน ดังนี้ 
• Reduce: ป้องกันการรั่วไหลและการระบายออก 
• Recycle: การนํากลับมาใช้ใหม่ ได้แก่  
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1) Recover เป็นการกักเก็บสารทําความเย็นก่อนการรื้อเครื่องเก่า  
2) Recycle เก่ียวข้องกับกระบวนการทางกายภาพในการกําจัดสิ่งปนเปื้อนและความชื้น  
3) Reclaim เก่ียวข้องกับกระบวนการเพ่ิมเติม เช่นการกลั่นเพ่ือแยกสารทําความเย็น 

• Reuse: การใช้ซ้ํา 
• Disposal: ในการกําจัดต้องใช้เทคโนโลยีในการกําจัดท่ีได้รับการเห็นชอบจากรัฐภาคีพิธีสาร เช่น 

Incineration และ Plasma arc 

จากประสบการณ์ในการดําเนินการกับ CFCs และ HCFCs พบว่าการกักเก็บและการนํากลับมาใช้ใหม่
จําเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน ต้องมีการพิจารณาเรื่องการเก็บรวบรวม การขนส่ง และ
ปริมาณท่ีมากพอเพ่ือให้มีความเป็นไปได้ในแง่ของเงินลงทุน เนื่องจากค่าลงทุนในอุปกรณ์เครื่องจักรมีราคาสูง 

7) การเปล่ียนเครื่องปรับอากาศในตลาดไปสู่เทคโนโลยี Inverter 

เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศแบบ Inverter เป็นโอกาสในการลดการใช้พลังงานและก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสภาพภูมิอากาศ แต่เนื่องจากเครื่องปรับอากาศแบบ Inverter หรือ Variable speed มีราคาสูงกว่าแบบ 
Single speed ทําให้ในประเทศไทยมีการใช้เพียงร้อยละ 10 เม่ือพิจารณาข้อมูลของประเทศอ่ืน เช่น จีน และ
ฟิลิปปินส์ พบว่ามีการใช้เครื่องปรับอากาศแบบ Inverter สูงถึงร้อยละ 60 และ 30 ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลการใช้เครื่องปรับอากาศแบบ Inverter ในประเทศต่างๆ และการประหยัดพลังงาน 
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 ดังนั้นการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเดิมเป็นเครื่องปรับอากาศชนิด Inverter/Variable 
speed จะช่วยประหยัดพลังงานและลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้อีกทางหนึ่ง 


