1 Training Center: King Mongkut's University
of Technology North Bangkok (KMUTNB)
ศูนยฝกอบรมที่ 1: มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
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2nd Training Center: Suphanburi Institute for Skill Development
ศูนยฝกอบรมที่ 2: สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุร�
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3rd Training Center: Rajamangala University of Technology Isan
ศูนยฝกอบรมที่ 3: มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
th

4 Training Center: Lampang Institute for Skill Development
ศูนยฝกอบรมที่ 4: สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 10 ลำปาง
5th Training Center: Yasothon Technical College
ศูนยฝกอบรมที่ 5: ว�ทยาลัยเทคนิคยโสธร
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6th Training Center: Krabi Technical College
ศูนยฝกอบรมที่ 6: ว�ทยาลัยเทคนิคกระบี่
7th Training Center: Uttaradit Technical College
ศูนยฝกอบรมที่ 7: ว�ทยาลัยเทคนิคอ�ตรดิตถ
8th Training Center: Rayong Institute for Skill Development
ศูนยฝกอบรมที่ 8: สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 17 ระยอง

•
The Refrigeration Engineering and Air Conditioning Technology, Department of Power
Engineering Technology, Industrial Technology College, King Mongkut’s University of Technology
North Bangkok (KMUTNB), has conducted classes and prepared employable graduates for the
industrial sector. It has laboratories ready for conducting trainings for green cooling equipment.
•
The first training center is at KMUTNB. Seven other training centers in Thailand will be selected.
•
16 participants will join each training. Within 2 years, there will be at least 200 trained trainers.
•
ว�ทยาลัยเทคโนโลยีอ�ตสาหกรรม ภาคว�ชาเทคโนโลยีเคร�่องตนกำลัง สาขาว�ชาเทคโนโลยีว�ศวกรรมการทำความเย็นและ
การปรับอากาศ มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) มีการจัดการเร�ยนการสอน
และผลิตบุคลากรเฉพาะทางสายปฏิบัติงานสูสังคมอ�ตสาหกรรม และมีหองปฏิบัติการสำหรับดำเนินการในการฝกอบรม
การใชอ�ปกรณที่มีประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงและใชสารทำความเย็นธรรมชาติ
•
ศูนยฝกอบรมศูนยแรกตั้งอยูที่มจพ. และจะคัดเลือกศูนยฝกอบรมอีก 7 แหงในภูมิภาคตางๆ ในประเทศไทย
•
การฝกอบรมแตละครั้งจะมีผูเขารวม 16 คน ภายในระยะเวลา 2 ป จะมีผูที่ผานการฝกอบรมไมนอยกวา 200 คน

I การจัดการใชสารทำความเย็นที่ติดไฟไดอยางปลอดภัย
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R TRAINING SAFE USE AND HANDLING OF FLAMMABLE REFRIGERANTS

T h a i l a n d

Cooperation with OVEC and DSD
ความรวมมือกับสอศ. และกพร.

Thailand RAC NAMA

Thailand Refrigeration and Air Conditioning Nationally Appropriate Mitigation Action (RAC NAMA)

KMUTNB, Office of the Vocational Education
Commission (OVEC), Department of Skill Development
(DSD) of the Ministry of Labour and GIZ cooperate
on establishing training centers and developing
curricula to build the capacity of Thai trainers and
technicians in the RAC sector on the safe handling of
natural refrigerants.
มจพ. สำนั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (สอศ.)
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน (กพร.) และ GIZ จะรวมมือกันเพ�่อจัดตั้ง
ศูนยฝกอบรมในประเทศไทยและพัฒนาหลักสูตร เพ�่อสงเสร�ม
ทั ก ษะ ความรู  แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพให ก ั บ ครู ผ ู  ฝ  ก และช า งไทย
ในอ� ต สาหกรรมเคร� ่ อ งปรั บ อากาศและเคร� ่ อ งทำความเย็ น
เพ�่อการใชสารทำความเย็นธรรมชาติอยางปลอดภัย

For more information I สอบถามขอมูลเพ��มเติม

GIZ Office Bangkok 193/63 Lake Rajada Office Complex (16th fl.)
New Ratchadapisek Road, Khlong Toey, Bangkok 10110 Thailand Tel: +66 2 661 9273 E-mail: racnama@giz.de

www.racnama.org
www.r290trainingthailand.com

RSAFE TUSERANDA HANDLING
I N I N GOF
FLAMMABLE REFRIGERANTS

การจัดการใชสารทำความเย็นที่ติดไฟไดอยางปลอดภัย

Background | ความเปนมา
• The Thailand RAC NAMA Project aims to

transform the refrigeration and air-conditioning
sector towards the use of natural refrigerants
and increased energy efficiency.
• This will allow the country to reduce electricity
consumption and greenhouse gas emissions.

• The project supports hydrocarbons (HC) which

do not harm the ozone layer and reduce
greenhouse gas emissions.
• Hydrocarbons have a higher degree of
flammability but this risk has been shown to
be low if the equipment is handled properly
according to safety standards by specially
trained technicians.
• Capacity building for technicians and trainers
on the safe handling of flammable refrigerants
will address safety concerns and enhance
their skills.
• The training comprises of theoretical and
practical components with the aim of ensuring
that the installation, maintenance and
servicing of cooling systems using flammable
refrigerants is safe and correct in accordance
with international standards.

• โครงการ RAC NAMA ม ุ ง หวั ง ที ่ จ ะส ง เสร� ม ภาค
อ�ตสาหกรรมเคร�่องปรับอากาศและเคร�่องทำความเย็นให
เปลี่ยนไปใชสารทำความเย็นที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง

Do's

ว�ธีปฏิบัติที่ผ�ด

ว�ธีปฏิบัติที่ถูกตอง

กาซเร�อนกระจกไดจากการใชสารทำความเย็นที่เปนมิตร
ตอสิ�งแวดลอม

• โครงการฯ สนับสนุนการใชสารทำความเย็นที่ติดไฟได
• ไฮโดรคาร บ อนมี คุ ณ สมบั ติ ใ นการติ ด ไฟแต ห าก

• การเสร�มสรางศักยภาพสำหรับชางเทคนิคและครูผูฝก
ในประเทศไทยในการใช ส ารทำความเย็ น ที ่ ต ิ ด ไฟได ใ น
อ�ปกรณนั้นเปนการลดความกังวลเร�่องความปลอดภัย
และทำใหมั่นใจวาจะไมเกิดความเสี่ยง

•
Do not wear appropriate protective clothing
and do not use equipment and tools correctly
ไมใสชุดปองกันและใชเคร�่องมือและอ�ปกรณผ�ดว�ธี

•
Select appropriate tools, equipment and
personal protective equipment
ใชอ�ปกรณ เคร�่องมือ และชุดปองกันที่ถูกตอง

• การฝ ก อบรมประกอบด ว ยเชิ ง ทฤษฎี แ ละปฏิ บ ั ต ิ ม ี

An introduction to refrigeration
and flammable refrigerants
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเคร�่องทำความเย็น
และสารทำความเย็นที่ติดไฟได

Installation, Commissioning and Servicing
การติดตั้ง การทดสอบการทำงานของระบบ
และการใหบร�การ

Regulations, safety standards and guidelines
ขอบังคับ มาตรฐานความปลอดภัย และแนวทางปฏิบัติ

Cylinders and cylinder handling
ถังและการจัดการถังบรรจ�สารทำความเย็น

PRESSURE

จ� ด ประสงค ใ ห ก ารติ ด ตั ้ ง ซ อ มบำรุ ง และให บ ร� ก าร
สำหรั บ ระบบทำความเย็ น ดำเนิ น ไปอย า งถู ก ต อ งและ
ปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล

เพ�่อเสร�มสรางศักยภาพของชางเทคนิค
และครูผูฝกในประเทศไทยใหสามารถ
ใชสารทำความเย็นที่ติดไฟได
ในการติดตั้ง ซอมบำรุง และใหบร�การ
สำหรับระบบทำความเย็นไดอยางถูกตอง
และปลอดภัยสอดคลองกับมาตรฐานสากล

Risks and safety precautions in handling
flammable refrigerants
ความเสี่ยงและขอควรระวังดานความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานที่ใชสารทำความเย็นที่ติดไฟได

BASIC

ที่เปนไฮโดรคารบอนซึ่งไมทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
และลดการปลอยกาซเร�อนกระจก

ชางเทคนิคไดรับการฝกอบรมและปฏิบัติตามแนวทาง
มาตรฐานความปลอดภั ย ในการใช ส ารทำความเย็ น
ที่ ต ิ ด ไฟได ใ นอ� ป กรณ แ ล ว นั ้ น จะสามารถจั ด การกั บ
ความเสี่ยงนี้ได

Practical and theoretical training
เนื้อหาภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีในการฝกอบรม

Best practice guidelines for
the refrigeration and air-conditioning sector
แนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับเคร�่องทำความเย็น
และเคร�่องปรับอากาศ

• ประเทศไทยจะสามารถลดการใชพลังงานและการปลอย

Objective | วัตถุประสงค

To raise the capacity of
Thai technicians and trainers to correctly
and safely handle flammable refrigerants
in RAC systems, in compliance with
international standards.

Don'ts

•
Not aware of risks that could occur
during installation, maintenance and servicing
ไมระมัดระวังตอความเสี่ยงที่สามารถเกิดข�้นได
ระหวางการติดตั้ง ซอมบำรุง หร�อใหบร�การ
สำหรับระบบทำความเย็น

•
Cause source of ignition
(e.g. from smoking, misuse of devices
which could produce sparks)
ทำใหเกิดเปลวไฟในบร�เวณที่ทำงานอยู
(เชน การสูบบุหร�่ การใชอ�ปกรณผ�ดว�ธีแลวเกิดประกายไฟ)

•
Correctly and safely handle flammable
refrigerants in the installation, maintenance,
servicing and repair, dismantling and disposal process.
ใชสารทำความเย็นที่ติดไฟไดอยางถูกตองในการติดตั้ง
ซอมบำรุงระบบทำความเย็น และการกำจัดสารทำความเย็น

••
Understand concepts of protection against hazards
and able to identify risks associated with the use
of flammable refrigerants
เขาใจเกี่ยวกับว�ธีปองกันอันตรายที่อาจเกิดข�้น
และความเสี่ยงจากการใชสารทำความเย็นธรรมชาติ

Protection against excessive
pressure and inherently safe RACHP systems
การปองกันอันตรายจากแรงดันที่สูงเกินไป
และระบบ RACHP ที่ปลอดภัย

Procedures, tools and equipment for
using flammable refrigerants
ขั้นตอน เคร�่องมือ และอ�ปกรณ
สำหรับการใชสารทำความเย็นที่ติดไฟได

Recovery of refrigerant
การดูดสารทำความเย็นออกจากตัวเคร�่อง

Sealed system design
การออกแบบระบบกันรั่ว

Leakage testing
การทดสอบการรั่ว

Brazing
งานเชื่อม

Electrical safety
ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา

Participants of the training will gain theoretical knowledge as well as
practical experience in handling flammable refrigerants. Upon passing
the written test, participants will receive a certificate.
ผูเขารวมการฝกอบรมจะไดรับทั้งความรูเชิงทฤษฎีและไดทดลองปฏิบัติจร�ง เพ�่อนำไป
เผยแพรตอในฐานะครูผูฝก เมื่อผูเขารวมผานการทดสอบจะไดรับประกาศนียบัตร

