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โครงกำร Citizen’s Solar Power Plants 
ภำยใต้  Smart City ของกรุงเวียนนำ 

จากท่ีส านักงานฯ ได้น าเสนอบทความเรื่ อง          
การดูงาน Smart City Vienna ไปก่อนหน้านี้  
บทความนี้ ส านักงานฯ ขอน าเสนอรายละเอียด
ของกรณีศึกษาดังกล่าวเพิ่มเติม ในเฉพาะด้าน 
โครงการ Citizen’s Solar Power Plants ท่ีมา
ของรายละเอียดได้รับการจุดประกาย จากเอกสาร
ขององค์กร IGLUS และ EPFL รวมท้ังแหล่งข่าว
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กรุงเวียนนาได้ตั้งปณิธานในการจัดตั้ง Smart 
city เพื่ อบรรลุ เป้ าหมายการเป็น เมื อ ง ท่ีมี
คุณภาพชีวิต ท่ีดีส าหรับผู้ อยู่ อาศัยในเมือง 
ในขณะท่ีลดการบริโภคทรัพยากรให้ต่ าท่ีสุด 
ผ่ านการ ใช้ นวั ตกรรม  วิ สั ย ทัศน์ ดั ง กล่ าว
ครอบคลุมระบบเมืองในทุก ๆ ด้ าน และ
สอดคล้องกับแนวความคิดการใช้พลังงาน 
Smart Energy ซึ่งพลังงานเป็นหนึ่งในทรพัยากร
ท่ีมีการใช้ในเมืองมากที่สุด 

โครงการดังกล่าวได้จัดตั้ งเป้าหมายในด้าน         
การใช้ทรัพยากรอย่างชัดเจน อาทิ เช่น การลด
ปริมาณก๊าซ CO2 ลงเป็นสัดส่วนสองในสามจาก
ระดับปัจจุบัน ภายในปีค.ศ. 2050 โดยท าการ
แจกแจงลงในระดับต่อประชากรท่ี 1 ตันต่อ
ประชากรของเมือง (ลดลงจากระดับปีค.ศ. 1990 
ร้อยละ 80) รวมท้ังลดระดับการใช้พลังงานเป็น
สัดส่วนหนึ่งในสามภายในปี               ค.ศ. 
2050 ไปอยู่ท่ี 2,000 W ต่อประชากร            ลด
การใช้การขนส่งส่วนตัวแบบใช้เครื่องยนต์จาก
ร้อยละ 28 เหลือร้อยละ 15 ภายในป ี         ค.ศ. 
2030 และลดการใช้พลังงานในด้านพื้นท่ีภายใน
ตึก (ไฟฟ้า น้ า และการปรับอากาศต่าง ๆ ) ให้
น้อยลงปีละร้อยละหนึ่ง อย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย
ต่าง ๆ เหล่านี้เกี่ยวข้องกับพลังงาน        ไม่
ทางตรงก็ทางอ้ อมและสามารถบรรลุ ไ ด้          
ผ่านการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทน 

การด า เนินการดั งกล่ าวของกรุ ง เ วี ยนนา            
มีแรงผลักดันหลักคือ ความยั่งยืนหรือแนวคิด          
ท่ีต้องการลดการใช้พลังงาน ความจ าเป็นใน          
การจัดการการเติบโตของเมือง และความจ าเป็น
ในการเสริมสร้างและส่งเสริมนวัตกรรม ผ่านการ
จัดการโครงสร้างพื้นฐานในด้านพลังงาน และ
มาตรการ Digitalisation โดยหนึ่งในตัวอย่าง
มาตรการเพื่อให้บรรลุผลคือ Citizen Solar 
Power Plants 

 

 

https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2016/01/e0b980e0b8ade0b881e0b8aae0b8b2e0b8a3-smart-city-vienna-guessing-self-sufficent-town.pdf
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Citizen Solar Power Plants 

กรุงเวียนนาเป็นเมืองท่ีมีความหนาแน่นสูง 
ประชากรส่วนใหญ่อาศัยในอพาร์ทเม้นท์และ
ห้องชุด ซึ่งเป็นข้อจ ากัดท่ีส าคัญในการลงทุน   
ด้านพลังงานทดแทนของประชากรในเมือง  
(ขาดแคลนพื้น ท่ีในการติดตั้ งแผงพลังงาน
แ ส งอ า ทิ ต ย์ ห รื อ กั ง หั น ลม )  ภ าค รั ฐ ข อ ง              
กรุงเวียนนาจึงริเร่ิมโครงการนวัตกรรมที่มาแก้ไข
ความท้าทายดังกล่าว ผ่านโครงการ Citizen’s 
Solar Power Plant ใ นปี ค . ศ .  2012 ท่ี เ ปิ ด
โอกาสให้ประชาชนสามารถลงทุนในการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทดแทน 

ภายใต้โครงการดังกล่าว ประชาชนสามารถซื้อ
แผงหรือส่วนหนึ่งของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ 
ท่ีตั้ งอยู่บริ เวณชานเมืองในราคา 950 Euro 
(ประมาณ 4,000 บาท) ต่อแผง ประชาชนแต่ละ
คนมีสิทธิในการซื้อได้ 10 แผง โดยภาครัฐมี
หน้าท่ีในการสร้าง ด าเนินการ และจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้อง และท า  
การเช่าแผงดังกล่าวจากประชาชนท่ีถือสิทธิ 
พลังงานไฟฟ้าท่ีได้จะถูกถ่ายเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้า 
และผู้ถือสิทธิจะได้ผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 
3.1 ของเงินท่ีลงทุนต่อปี หลังจากครบรอบ 25 
ปีรัฐจะท าการเปลี่ยนแผงดังกล่าวและคืนเงิน
ลงทุนให้กับผู้ถือสิทธ ิ

รูปแบบการลงทุนดังกล่าวก าจัดปัญหาด้าน 
Feed in tariffs ของพลังงานทดแทน และมี
ความเป็นไปได้สูงในเชิงเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน           

มีการด าเนินโครงการในรูปแบบดังกล่าวแล้ว 2 
โครงการรวมจ านวนแผงกว่ า  4,000 แผง 
โครงการนี้ ผลิ ตพลั ง ง าน ให้ มากกว่ า  200 
ครัวเรือน และเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจ         
ในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนของ
เมืองเป็นร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ. 2030 

โครงการดั งกล่าวสามารถบรรลุผลได้ โดย
เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและการใช้  
Digitalisation ในการบันทึกพลังงานและติดตาม
เจ้าของและผู้ถือสิทธิ ส่งผลให้โครงการดังกล่าว
มีความเป็นไปได้ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงานทดแทนท่ีเพิ่มความยั่งยืนให้กับ
เมือง โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจาก
ประชากรของเมืองเป็นอย่างมาก โดยถูกซื้อหมด
ภายใน 1 อาทิตย์หลังการเปิดตัว และส่งผล            
ให้ มี โ ค รงการ ในรู ปแบบดั งกล่ า ว เ กิ ด ขึ้ น          
อย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีโครงการในรูปแบบ
ดังกล่าวกว่า 10 โครงการ 

นอกจากนี้ยังมีการขยายตัวโครงการไปสู่พื้นท่ี  
อื่น ๆ ในประเทศออสเตรีย เช่น Lower Austria 
ในเมือง Trumau, Oberwaltersdorf, Bisamberg 
และ Trumau-Schoenau 

สามารถกล่าวได้ว่าโครงการดังกล่าวประสบ
ความส าเร็จเพราะการด าเนินการในระดับ
นโยบายท่ีสอดคล้องและให้การสนับสนุนการ
ด าเนินการในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร 
เช่น Wien Energy ท่ีดูแลโครงสร้างพื้นฐาน   
ด้านพลังงานของเมือง ภาครัฐของกรุงเวียนนา 
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การจัดการด้านการเงินและการถือสิทธิต่าง ๆ 
และประชาชนผู้สนใจเอง 

โครงการนี้ยังชี้ให้เห็นว่าประชาชนมีความสนใจ
ในการลงทุนท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนใน
ระดับ ท่ีสู ง  หากโครงการดั งกล่ าวมีความ
น่าเชื่อถือ เฉกเช่นการด าเนินการโดยภาครัฐใน
กรณีของกรุงเวียนนา 

 
 

รำยงำนพิเศษ – สำรท ำควำมเย็น                 
ในสหภำพยุโรป 

 

พิธีสารมอนทรีออลว่ าด้ วยสารท าลายชั้ น
บรรยากาศโอโซน หรือ Montreal Protocol ท่ี
ผ่านการรับรองในปี 2538 (ค.ศ. 1995) เป็น
สนธิสัญญาสากลท่ีก าหนดขึ้นเพื่อควบคุม ยับยั้ง 
และรณรงค์ให้ลดการผลิตและการใช้สารท าลาย
ชั้นบรรยากาศโอโซน หนึ่งในกลไกหลักของ
สนธิ สัญญาดั ง กล่ า วคื อก ารผลั กดั น ให้ มี              
ก า ร ใ ช้ ส า ร ท า ค ว า ม เ ย็ น ป ร ะ เ ภ ท 
Hydrofluorocarbons (HFCs) แ ท น ก า ร ใ ช้  
Chlorofluorocarbons (CFCs) และลดการใช้ 

Hydro-chlorofluorocarbons (HCFCs) เ ช่ น 
R-22 ลง โดยมี เป้ าหมายลดการใช้  HCFCs         
อย่างสิ้นเชิงท่ัวโลกภายในปีค.ศ. 2020 อย่างไร 
ก็ตามในปัจจุบันกลุ่ มประ เทศพัฒนาแล้ ว           
ส่วนใหญ่เช่น สหภาพยุโรป ท่ีมีมาตรฐานใน
ระดับภูมิภาคและประเทศท่ีสูงกว่า เริ่มประสบ
ความส าเร็จในการผลักดันดังกล่าวแล้ว 

 
หนึ่งในความท้าทายหลักในการผลักดันพิธีสาร
ดังกล่าว ได้แก่การเสาะหาสารท่ีมาใช้ทดแทน 
สาร HCFCs เพราะ HCFCs โดยเฉพาะสารท า
ความเย็น R-22 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมท่ีหลากหลาย ท าให้การหาสารเคมีท่ีจะ
มาทดแทนการใช้งานอย่างเป็นตัวตายตัวแทนมี
ความยาก สารเคมี ท่ี ได้รับการพิจารณาว่า
สามารถน ามาแทนท่ีโดยหลักได้แก่ R-407C 
(Zeotropic) R-410A (near azeotropic 
mixture) แ ล ะ  R-290 (Hydrocarbon 
propane) โ ด ยมี ก า ร ใ ช้  R-410A ใ น ร ะ บบ
เครื่องปรับอากาศท่ัวไปเป็นส่วนใหญ่ เพราะ
ปราศจากสาร chlorine (เป็นมิตรต่อโอโซน) 
นอกจากนี้แล้ว สหภาพยุโรปยังเป็นหัวหอก           
ท่ีส าคัญในการผลักดันการใช้ สาร propane   
(R-290) แทน R-404A 
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ระดับก๊ำซเรือนกระจก อีกหนึ่งตัวแปรที่ส ำคัญ 

 
นอกจากนี้  การค้นหาสารทดแทนก็มีความ
ซับซ้อนในด้านผลกระทบของสารดังกล่าวต่อ
ระดับก๊าซเรือนกระจกของโลก ท่ีมีการจ ากัดผ่าน
พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ท้ังนี้เพราะ
สาร HFCs มีผลกระทบต่อระดับก๊าซเรือน
กระจกด้วย โดยมีการวัดค่าดังกล่าวโดยใช้เกณฑ์ 
Global Warming Potential (GWP) พบว่าท้ัง
สาร CFC HCFCs และ HFCs ส่วนใหญ่มีค่ า 
GWP ท่ีสูง ดังนั้นการแพร่กระจายของสารท า
ความเย็นในชั้นบรรยากาศจ าเป็นจะต้องถูก
จ ากัด และมีการท าระบบให้ความเย็นท่ีใช้สาร
ดังกล่าวเป็นระบบปิด ความซับซ้อนในด้าน
ดังกล่าวท าให้บางประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป
เช่น เดนมาร์คได้เริ่มการจ ากัดการใช้สาร HFCs 
ตั้งแต่ปีค.ศ. 2006 เป็นต้นมา และมีการน าเอา
ค่าก๊าซ CO2 ท่ีเกิดจากการผลิตไฟฟ้าท่ีต้องใช้ใน
การท าความเย็น มาคิดเป็นผลกระทบรวมผ่าน 
ตัวแปร Total Equivalent Warming Impact 
(TEWI) ท่ีน าเอาผลกระทบทางตรงท่ีมาจาก           
สารท าความ เย็ น  (Direct – fluid) รวมกั บ
ผลกระทบทางอ้อมจากการผลิตพลั งงาน 
(Indirect – Energy) 

 
รูปท่ี 1: Direct (fluid) and indirect (energy) 
parts of TEWI จาก  1991. DOE/AFEAS GW 
Project: Energy and Global Warming 
Impacts of CFC Alternative Technologies, 
Executive Summary, Oak Ridge National 
Laboratory, December 

Ammonia สำรท ำควำมเย็นจำกธรรมชำติ 

ใ น ปั จ จุ บั น มี ก า ร ใ ช้ ส า ร  Ammonia ส า ร 
Hydrocarbons หรือ Carbon Dioxide เป็นสาร
ท าความเย็นจากธรรมชาติในระบบตู้เย็นและ
เครื่องปรับอากาศอย่างแพร่หลายมากขึ้น สาร 
Ammonia มี  Cycle performance ท่ีสู งและ
สามารถขนย้ายได้ง่ายกว่า แต่ต้องมี             การ
ออกแบบระบบ circuit ท่ีแตกต่างไปจากสารท า
ความเย็นตั วอื่ น  (หรือผสม Ammonia กับ 
ethane เพื่อให้ ได้สารประเภท azeotrope) 
เพื่อให้ระบบสามารถทนความร้อนท่ีสูงกว่าท่ีจุด 
Compressor outlet โดยการใช้วัสดุอลูมิเนียม
แทนทองแดงและ copper alloys แต่อลูมิเนียม
เอง ก็มีปัญหาด้านการเป็นพิษและอยู่ภายใต้   
การควบคุมของมาตรฐาน EN378 
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สำรท ำควำมเย็นในสหภำพยุโรป 

สารท าความเย็นท่ีถูกใช้ในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่
คือ HFCs R132a, R410A และ R407C รวมท้ัง
สาร Ammonia ซึ่งก่อนหน้าท่ีจะมีการบังคับใช้
สารท าความเย็นท่ีมีผลกระทบต่อชั้นโอโซน หรือ 
Ozone depleting substance ประเทศต่าง ๆ 
ในสหภาพยุโรปใช้สารท าความเย็น HCFC R22 
อย่างแพร่หลายมากท่ีสุด อย่างไรก็ตาม พิธีสาร
มอนทรีออล และข้อบังคับของสหภาพยุโรป 
European Council Directive 3093/94 ไ ด้
ควบคุมการใช้และการซื้อขายสาร R22 และ 
HCFC อื่น ๆ ข้อบังคับท้ังสองมีระยะเวลาบังคับ
ใช้ท่ีแตกต่างกัน โดยสหภาพยุโรปมีข้อบังคับท่ี
เข้มงวดกว่า และบางประเทศสมาชิก เช่น 
Sweden มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สาร 
R22 และ HCFC  ตั้งแต่ปีค.ศ. 1998 เยอรมนี
และเดนมาร์คก็ห้ามใช้สาร R22 ในอุปกรณ์ใหม่
ตั้งแต่วันท่ี 31 ธันวาคม ค.ศ. 1999 เป็นต้นมา 
(ข้ อมู ลจาก เอกสาร ท่ี ไ ด้ รั บการตี พิ มพ์ ใ น                
ปีค.ศ. 2012) 

ตัวแทนสาร R22 ท่ีถูกพิจารณาถึงเป็นพิเศษคือ 
R407C แต่สารดังกล่าวมีคุณสมบัติในด้านมวล
และการขนส่งท่ีต่ ากว่า R410A สาร R410A จึง
ถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลายกว่า โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและระบบ 
Screw Chillers สาร R410A ยังถูกน ามาแทนท่ี 
R134A ใ น ภ า ค ก า ร ผ ลิ ต  Centrifugal 
Compressor chillers อีกด้วย 

 
นอกจาก HFC แล้ว  มีการพัฒนาตั วอย่ า ง 
Prototypes และผลิตภัณฑ์สารท าความเย็น
ท่ีมาจากธรรมชาติเช่น CO2 ท่ีใช้ในระบบตู้เย็น 
และ Heat pump ท่ีมีอุณภูมิสู ง  ( เช่น Heat 
pump water heaters) บ ริ ษั ท  Daikin ไ ด้
ประกาศจ าหน่ายผลิตภัณฑ์รุ่น VRF ท่ีใช้สาร 
CO2 ในการออกแบบด้านการให้ความร้อน             
แต่ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังต่ ากว่าการ
ใช้สาร R410A ท้ังในด้านการให้ความเย็นและ
ความร้ อน  และยั งมี การ ใช้ สาร โปรเพลน 
(Propane) โดยบริษัท Gree ภายใต้มาตรฐาน 
EN378 ในสหภาพยุ โ รป  ( ค วบคุ มก ารติ ด
เช้ือเพลิง) 

ควำมท้ำทำยในกำรลดระดับ GWP 

ในปีท่ีผ่านมา การคาดเดาว่าจะมีการยกเลิก
ใบอนุญาตให้ใช้สารท าความเย็น HFC ท่ีมี GWP 
สูงกว่า 150 (ตามมาตรฐาน EU regulation 
2006/40 ส าหรับเครื่องปรับอากาศในรถยนต์) 
ผลักดันให้มีการพัฒนาสารท่ีสามารถใช้แทน 
R134a สารท าความเย็นท่ีคาดว่าจะถูกน ามาใช้
แ ทนคื อ  R-1234yf ท่ี มี ค่ า  GWP ร ะ ดั บ  4             
สารดังกล่าวได้ถูกน าไปใช้โดยอุตสาหกรรมยาน
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ยนต์ ในอเมริกาและยุ โรปแล้ว  แม้ ว่ าจะมี             
ความเส่ียงด้านการติดไฟก็ตาม 

แต่การลดระดับ GWP ของสารท าความเย็นโดย
ใช้ HFO ก็เพิ่มความสามารถในการติดไฟ (ระดับ
ความไวไฟ) ของผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงของ
ผู้ใช้ให้สูงขึ้น มีการปรับและจัดตั้งมาตรฐานใหม่
ส าหรับสารท าความเย็นท่ีติดไฟในระดับกลาง 
( Moderate) ซึ่ ง ไ ด้ แ ก่  R32, R1234yf แ ล ะ 
R1234ze (ระดับการติดไฟ A2L ในมาตรฐาน 
ASHARE Standard 34 – ยังไม่ผ่านมาตรฐาน 
EN378 แต่ได้รับการบรรจุไว้ในร่างมาตรฐาน 
ISO ) โดยการจัดหมวดความปลอดภัยของ            
สารท าความเย็น A2 จะลดความเข้มงวดลงและ
อาจจะท าให้ระดับ A2L ถูกบรรจุในมาตรฐาน 
EN378 

ในปัจจุบันระดับ GWP 500 เป็นระดับท่ีความ
ไวไฟจะไม่สามารถต่ ากว่า A2L การผสมสาร 
HFOs และ HFCs ช่วยยกระดับศักยภาพให้            
สารท าความเย็น (เทียบกับ R410A และ R134a) 
ให้มีค่า GWP ต่ าท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ ส่งผลให้
สาร HFO 1234yf 1234ze และ R32 ถูกบรรจุ
อยู่ในคลาส A2L 

สารท าความเย็น R32 เป็นสารไวไฟ (A2L) ท่ีมี
ค่า GWP ต่ ากว่า R410A (657 เทียบกับ 2088) 
และมีศั กยภาพ ท่ีสู งกว่ า ท้ั ง ในด้ าน  Cycle 
efficiency และ การขนส่ง จึงเป็นสารท่ีสามารถ
ใ ช้ แ ท น  R410A ไ ด้  ท้ั ง ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น ใ น
เครื่องปรับอากาศรูปแบบ split และ VRF แบบ

เดี่ยวและผสม แต่ก็มีข้อเสียคือ 1) การน าไปใช้
งานมีข้อจ ากัด ต้องมีการใช้เทคนิค liquid และ 
vapour injection ในการใช้ด้าน heat pump 
application 2) เจ้าของสิทธิบัตร R32 คือบริษัท 
Daikin ส่วนผสมของสารดังกล่าวอาจสามารถ
แก้ไขปัญหาการผสม (miscibility issue) เมื่อใช้ 
R32 บริสุทธิ ์

ในขณะนี้อุตสาหกรรมสารเคมีเตรียมสารท า
ความ เย็นชนิดผสมขึ้ นมาใหม่  ตามความ
คาดหมายว่าจะมีการลดระดับ ODP ให้เหลือ
เพียงศูนย์และ ระดับ GWP ให้ต่ าท่ีสุด โดยสาร
ผสมส่วนใหญ่ประกอบด้วย HFC และ HFO           
มีรายละเอียดดังนี้ 

 R410A ใ ช้ แ ท น  Honeywell L41 
(GWP<500) safety class A2L แ ล ะ 
Dupont DR-5 (GWP ประมาณ 500) 
safety class A2L 

 R134a ใช้แทน Honeywell N13 (GWP 
ประมาณ 600) safety class A1 และ 
Dupont DR11 (GWP ประมาณ 600) 
safety class A1 แ ล ะ  R1234yf, 
R1234ze 

 R22 ใ ช้ แ ทน  Honeywell N20 (GWP 
ประมาณ 1000) และ Honeywell L20 
(GWP < 150) A1 

บริษัท Arkema เป็นอีกบริษัทหนึ่งท่ีพยายาม
วิจัยหาสารตัวแทนความเย็น จะเห็นได้ว่า
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ภาคอุตสาหกรรมพยายามลดค่า GWP ของสาร
ท าความเย็นลงไปท่ี 500 – 1000 และมีระดับ
ความปลอดภัยท่ี A1 เพื่อลดค่าใช้จ่ายและ
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และ
พยายามผลิตสารท าความเย็นระดับ A2L ท่ีมีค่า 
GWP ต่ าในระดับ 0-150 และมีระดับความไวไฟ
ท่ีสามารถรับได้ 

น้ ำ อีกหนึ่งทำงเลือกของสำรท ำควำมเย็น 

ในอนาคต อาจมีการพิจารณาน าน้ าเปล่ามาใช้
เป็นสารท าความเย็นทางเลือก ด้วยคุณสมบัติ
ด้าน thermodynamic ท่ีดีเยี่ยม การถ่ายความ
ร้อนท่ีมีประสิทธิภาพ และการขนส่งท่ีสะดวก 
ปัจจุบันมีการพัฒนาในด้านดั งกล่าวอย่ าง
ต่อเนื่อง มีการสร้างโรงงานต้นแบบในเดนมาร์ค 
สิ่งท่ีท้ายทายในการน าน้ าเปล่ามาเป็นสารท า
ความเย็นคือการป้องกันการแข็งตัวท่ีอุณหภูมิ 0 
องศาท้ังในการให้ความเย็นและความร้อน 

ผู้ ท่ีสนใจสามารถอ่านรายงานท่ีจัดท าโดย
คณะกรรมาธิการยุโรป ท่ีแสดงถึงข้อมูลสารท า
ความเย็นประเภทต่าง ๆ และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของสารดังกล่าวอย่างละเอียดได้
ท่ี นี่  และบทสรุปข้ อบั งคั บ ท่ี เกี่ ย วข้ อ งกั บ 
Fluorinated gases (F-gases) ไ ด้ ท่ี นี่  แ ล ะ
การศึกษาผลกระทบการจ ากัดสารท าความเย็น
ในสหภาพยุโรปได้ท่ีนี่ 

โครงกำรด้ ำนสำรท ำควำม เย็นของ 
UNIDO ในจีน 

ที่มา: UNIDO 

องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมของสหประชาชาติ 
(UNIDO) มีการด าเนินการโครงการท่ีเกี่ยวข้อง
กับพิธีสารมอนทรีออลมาอย่างต่อเนื่อง ใน
ปัจจุบันมีโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับพิธีสารดังกล่าว
มากกว่า 450 โครงการใน 61 ประเทศ โดยหนึ่ง
ในนั้นคือประเทศจีน 

หลังจากท่ีประชาคมของโลกประสบความส าเร็จ
ในการเลิกใช้ สาร chlorofluorocarbons หรือ 
CFCs ท่ีเป็นอันตรายในช่วงปีทศวรรษท่ี 1990 
ปัจจุบันได้เปลี่ยนความมุ่งหมายไปท่ีการลดการ
ใช้สาร ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน หรือ 
HCFC แทน ภายใต้พิธีสารมอนทรีออล จีน
จะต้องลดการใช้ HCFC ภายในปี 2573 (ค.ศ. 
2030) 

จากการศึกษาพบว่าสาร Propane (R-290) 
เหมือนจะเป็นสารท่ีเหมาะสมจะน ามาใช้แทน 
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ 
สารโพรเพนเป็น สารท่ีมาจากธรรมชาติ มีความ
เป็นมิตรต่อชั้นโอโซน มีประสิทธิภาพในการใช้
พลังงาน และส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนต่ า 

อย่างไรก็ตาม การน าสารดังกล่าวมาใช้ ใน
ภาคอุตสาหกรรมได้รับการต่อต้าน หนึ่งใน
เหตุผลหลักคือสภาพความไวไฟของสารโพรเพน
ท่ีสูง ภาคอุตสาหกรรมของจีนจึงหาทางออก

http://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Produktgruppen/Lots/Working_Documents/Task_5_Lot_6_Air_Conditioning_Final_report_July_2012.pdf
https://www.honeywell-refrigerants.com/europe/wp-content/uploads/2014/06/F-Gas-Regulation-Explained-140418.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/COM-2016-749-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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ร่วมกับ UNIDO หันไปใช้ Isobutane (R-600a) 
และสาร Cyclopentane ในอุตสาหกรรมท า
ความเย็น (refrigeration sector) สารท้ังสอง
ดังกล่าวมีความไวไฟเหมือนโพรเพนแต่เป็นมิตร
ต่ อสิ่ ง แวดล้อม  ชั้ น โอ โซน และประหยัด
พลังงาน  และตั้งแต่มีการเปิดตัวอุปกรณ์ท่ีใช้
สารดังกล่าวสู่ภาคตลาดยังไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
การเปลี่ยนไปใช้สารนี้ช่วยประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได้มากกว่า 16 พันล้าน kilowatt-hour 
เทียบเท่ากับการใช้พลังงานไฟฟ้า 1 ปีของ
ประชากรกว่า 4 ล้านคน 

แต่แม้จะประสบความส าเร็จในภาคอุตสาหกรรม
ท าความเย็น การเปลี่ยนไปใช้สารดังกล่าวใน
ภาคอุตสาหกรรม เครื่ อ งปรับอากาศ ( air 
condition sector) ยังประสบความยากล าบาก
เป็นอย่างมาก แต่นาย Zhong Zhifeng รอง
ผู้ อ านวยการส านั ก งานความร่ วมมื อทาง
เศรษฐกิจต่างประเทศ กระทรวงคุ้มครอง
สิ่ งแวดล้อมของจีน ได้กล่าวว่า สิ่ ง ท่ีส าคัญ           
คื อความมั่ น ใ จขอ งกระทรว ง เอ ง ในก า ร
ด าเนินการดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีของกระทรวงเอง
ต้องมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า เทคโนโลยีใหม่
นี้  จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ และ
ด าเนินการร่วมกับสถาบันท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการตรวจสอบความเสี่ยง และหลังจาก         
การตรวจสอบ พบว่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่ในระดับ
ต่ ามาก และน้อยกว่าความเป็นไปได้ในการถูก
ฟ้าผ่าเสียอีก 

และเพื่อโน้มน้าวผู้ท่ีเกี่ยวข้อง กระทรวงได้ท า
การสนับสนุนให้ผู้ผลิตท าการศึกษาวิจัยโพรเพน
ด้วยตัวเอง บริษัทต่าง ๆ เริ่มยอมรับว่า โพรเพน
ไม่เพียงแต่มีความปลอดภัยท่ีเพียงพอ แต่ยัง
ประหยัดพลังงานด้วย 

บริษัท Midea ได้จัดท าโครงการน าร่องเป็น
โครงการแรกในด้านดังกล่าวของประเทศจีน 
ภายใต้กองทุนพหุภาคีและการท างานอย่าง
ใกล้ชิดระหว่าง UNIDO กับรัฐบาลจีน ช่าง
เ ท ค นิ ค จ า ก อ ง ค์ ก ร ต่ า ง ๆ  แ ล ะ ส ม า ค ม
อุตสาหกรรมสมาคมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
ของจีน (CHEAA) โครงการดังกล่าวประสบ
ความส าเร็จในการส่งเสริมการใช้โพรเพนเป็น
ทางเลือกท่ีเหมาะสมเพื่อแทนท่ีสาร HCFCs 

หลังจากประสบความส าเร็จในโครงการน าร่องนี้ 
รัฐบาลจีนผ่านการความช่วยเหลือของ UNIDO 
พยายามสร้างแรงจูงใจให้บริษัทต่าง ๆ เปลี่ยนไป
เป็นโพรเพนในรูปแบบท่ีมุ่งเน้นการใช้ในตลาด
มากขึ้น 

ความร่วมมือระหว่าง UNIDO รัฐบาลจีน และ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ เป็นเวลา 7 ปี ส่งผลให้
มี ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ต่ อ ย อ ด ท่ี ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
Shenzhen ท า ก า ร ก า ร ซื้ อ แ ล ะ ติ ด ตั้ ง 
เครื่องปรับอากาศโพรเพน 243 ชุด และคาดว่า
จะมีความร่วมมืออื่น ๆ ตามมาอีก ในปีค.ศ. 
2016 บริษัทอุตสาหกรรมภาคเครื่องปรับอากาศ
ขนาดใหญ่ ได้สัญญาในการเปลี่ยนถ่ายไปใช้           
สารโพรเพนมากขึ้น 
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UNIDO จับมือกัมพูชำสร้ำงควำมก้ำวหน้ำ
ด้ำนอุตสำหกรรม 

ที่มา UNIDO 

เมื่อวันท่ี 6 เมษายน 2560 ท่ีผ่านมานาย Li Yong 
ผู้อ านวยการใหญ่ขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรม
แ ห่ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ  ( UNIDO) ไ ด้ เ ข้ า พ บ
นายกรัฐมนตรีฮุนเซนเพื่อหารือแนวทางการ
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรและ
ประเทศกัมพูชาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง
มีส่วนร่วมและยั่งยืน 

ผอ. Li Yong ได้ เดินทางไปกัมพูชาอย่างเป็น
ทางการเป็นเวลาสามวัน กล่าวถึงการสนับสนุน
จากรัฐบาลกัมพูชาต่อกิจกรรมขององค์กรท่ีมี             
มาอย่างต่อเนื่องและ ได้กล่าวว่า UNIDO มุ่งหวัง
ท่ีจะพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์ก รกับ
กัมพูชา ผ่านโครงการ Programme for Country 
Partnership (PCP) ท่ี จ ะช่ วยพัฒนาองค์ ก ร
ภาคเอกชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิ จและนวัตกรรม และแนะน า
มาตรการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น นอกจากนี้
ยั งจะเน้นในการพัฒนาทักษาอุตสาหกรรม            

การอ านวยความสะดวกทางการค้า บริการด้าน 
โลจิสติกส์ และการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการค้า 

ความร่วมมือระหว่าง UNIDO และกัมพูชามีมา
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536 โดยเน้นด้านอุตสาหกรรม
การเกษตร การพัฒนาทักษะด้านการค้า พลังงาน
ทดแทน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม และ           
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีรวมไปถึงการลด           
การปล่อยสาร Persistent Organic Pollutants โดย
โครงการท้ังหมดมีมูลค่ารวมกว่า 42 ล้านเหรียญ
สหรัฐ 

ระหว่างการหารือท้ังสองฝ่ายเห็นว่ามีความจ าเป็น
ท่ี  UNIDO จะต้องเพิ่มการสนับสนุ นรั ฐบาล
กัมพูชาในการด าเนินการตามล าดับความส าคัญ
ของนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial 
Development Policy – IDP) ท่ี ออกแบบมา
เพื่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเต็มท่ี
และเพิ่มการมสี่วนร่วมใน Global value chains 

นายกรัฐมนตรีฮุนเซนกล่าวว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ให้
ความส าคัญกับการท างานของ UNIDO ในกัมพูชา
และแสดงความมั่นใจว่าโครงการ Programme 
for Country Partnership จ ะ ช่ ว ย ร ะ ด ม
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการบรรลุการพัฒนาท่ี
ส าคัญได้ 
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ในระหว่างการพบปะ นายกรัฐมนตรีฮุนเซนยังได้
กล่าวอีกว่า กัมพูชาต้องการสร้างอุตสาหกรรมท่ีมี
มู ลค่ าสู งขึ้ น  (more value added industry) 
ผ่านการสนับสนุนการใช้วัตถุดิบท่ีมีให้มากขึ้น 
และในเวลาเดี ยวกั นกั มพู ชายิ นดี ต้ อนรั บ           
การลงทุนระยะยาวท่ีมีคุณภาพจากต่างประเทศ 

ความร่วมมือ PCP ระหว่าง UNIDO กับกัมพูชามี
มูลค่ารวมกว่า 12 ล้านเหรียญสหรัฐ  ประกอบด้วย
โครงการย่อย 5 โครงการ ท่ีจะด าเนินการใน
ระหว่ า งปี ค . ศ .  2016 - 2020 ท่ี มุ่ ง พั ฒน า
อุตสาหกรรมท่ีมีความยั่งยืน และ การพัฒนา 
SME นอกจากนี้ยังมีโครงการอีก 4 โครงการ           
ท่ีก าลังได้รับการวางแผน ท่ีมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม
ประมง การสนับสนุนการค้าขาย และ Quality 
Infrastructure โดยความร่วมมือในรูปแบบ PCP 
นี้แตกต่างจากโครงการ UNIDO ท่ีด าเนินการใน
กัมพูชาในอดีต ท้ังในด้านมูลค่าท่ีสูงกว่า และ
จ านวนโครงการท่ีด าเนินการควบคู่กัน นอกจากนี้
ความร่วมมือ PCP ยังได้รับการสนับสนุนโดยตรง
จากนายกรัฐมนตรี  และผู้ น าระดับสู งจาก
กระทรวงและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

ในระหว่างการเยือนดังกล่าว ผอ.ใหญ่ของ UNIDO 
ได้เข้าพบรัฐมนตรีจากกระทรวงต่าง ๆ ผู้แทนจาก
ภาคเอกชน ผู้บริจาค คู่ค้าเพื่อการพัฒนาจาก
องค์กรระดับประเทศเช่น World Bank และ 
Asian Development Bank และผู้ ท่ี เกี่ยวข้อง 
เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมี  
ส่วนร่วมและยั่งยืน ร่วมท้ังแนวทางการพัฒนา 
Programme for Country Partnership ข อ ง
กัมพูชาด้วย 

 


