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บทสรุปผู้บริหาร 
 
โครงการ Green Cooling Initiative (GCI) ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัย
ทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUV) เป็นโครงการระดับสากลที่มุ่งเน้นส่งเสริมเทคโนโลยีการทำความเย็นที่ยั่งยืน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญให้กับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยประเทศไทย
ทำหน้าที่เป็นผู้นำในการดำเนินงาน และกำหนดเนื้อหาสำหรับกิจกรรมการทำความเย็นสีเขียวในฐานะศูนย์กลางของภู มิภาค
เอเชีย (Regional Hub for Asia) โดยมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความตระหนักรู้และเครือข่ายระดับภูมิภาคสำหรับเทคโนโลยีก าร
ทำความเย็นสีเขียว (Green Cooling Technology) 
 
ความยั่งยืนของการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำความเย็นสีเขียวตามมาตรฐานสากลที่มีอยู่หรือที่อาจจะเกิดขึ้น (เช่น ความ
ปลอดภัยในการใช้งานและการจัดการสารทำความเย็นที่ติดไฟได้) เป็นหัวข้อหนึ่งที่โครงการ GCI ให้การสนับสนุนประเทศไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคในภาคบ ริการ
ของผลิตภัณฑ์เคร่ืองทำความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ (RAC) ในระยะยาว โดยเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split-
type air-conditioners) ที่มีอยู่ในท้องตลาดภายในประเทศ 
 
การศึกษาและการวิเคราะห์ในรายงานเล่มนี้ แสดงภาพรวมโครงสร้างของภาคบริการเคร่ืองทำความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 
(RAC) ของประเทศไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์และมาตรฐานที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ปลายทางที่ต้องการช่ างบ ริการ  
ที่มีทักษะและมีความสามารถ นอกจากนี้ ยังศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการรับรองและใบอนุญาตสำหรับช่างเทคนิคในภาคบริการ
ที่ดำเนินการโดย กพร. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและความสามารถของช่างเทคนิค 
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1. ภาพรวมของโครงสร้างภาคบรกิารเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรบัอากาศ (RAC) ในประเทศไทย 
 
โดยในกิจกรรมนี้ เป ็นการทบทวนภาพรวมของโครงสร้างภาคบริการเครื ่องทำความเย็นและเครื ่องปรับอากาศ ( RAC)  
โดยไม่จำแนกตามชนิดสารทำความเย็น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานในภาคบริการผ่ านวัฏจักรของสารทำความเย็น  
ที่บรรจุในอุปกรณ์ทำความเย็นตามท้องตลาด ดังแสดงในรูปท่ี 1  
 

 
รูปท่ี 1 วัฏจักรของสารทำความเย็นที่บรรจุในอุปกรณ์ทำความเย็นตามท้องตลาด 

 
จากการศึกษาภาคบริการดังรูปท่ี 1 ซึ่งสามารถจำแนกประเภทกิจกรรมในการให้บริการได้เป็น 4 กิจกรรมหลัก คือ (1) การติดตั้ง 
(2) การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม (3) การทำความสะอาด และ (4) การร้ือถอนผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานหรือการติดตั้ง
แทนที่ผลิตภัณฑ์เก่า 
 
ผู้ให้บริการสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ ได้แก่  
1) ศูนย์บริการโดยผู้ผลิต: บริษัทผู้ผลิตส่วนใหญ่จะให้บริการลูกค้าโดยช่างเทคนิคภายในของตนเอง โดยช่างเทคนิคภายใน

บริษัทจะได้รับการฝึกอบรมภายในองค์กร และผ่านการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (National Occupational 
Skill Standard: NOSS) 

2) ศูนย์บริการโดยผู้ค้าปลีก: ร้านค้าปลีก รวมถึงตัวแทนจำหน่ายและผู้ให้บริการหลายแห่งมีการจัดจำหน่ ายผลิตภัณฑ์
ควบคู่ไปกับการบริการ โดยศูนย์บริการได้ว่าจ้างช่างเทคนิคภายใน หรือช่างเทคนิคภายนอกจากศูนย์บริการส่วนบุคคล  
ที่ผ่านการฝึกอบรมจากผู้ผลิต 

3) ศูนย์บริการส่วนบุคคลขนาดเล็กและขนาดกลาง: ศูนย์บริการส่วนบุคคลขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นศูนย์บ ริการ 
ที่ให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกยี่ห้อ ซึ่งให้บริการโดยช่างเทคนิคภายในศูนย์บริการที่ทั้งได้รับการฝึกอบรมและไม่ได้ รับ
การฝึกอบรม 

4) ช่างเทคนิคอิสระ: ช่างเทคนิคหรือผู้รับเหมาะรายย่อยที่ไม่ขึ้นกับศูนย์บริการใด ๆ ซึ่งอาจได้รับและไม่ได้รับการฝึกอบรม 
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นอกจากนี้ยังมีช่างเทคนิคหลากหลายประเภทสำหรับทั้ง 4 กิจกรรมหลัก ซึ่งสามารถแบ่งตามลักษณะการทำงานได้ ดังนี้ 
1. ช่างเทคนิคประจำอาคารเป็นช่างที่ได้รับการว่าจ้างประจำจากนายจ้างหรือเจ้าของอาคาร ในกรณีที่เกิดปัญหาร้ายแรง 

ยุ่งยาก และซับซ้อน นายจ้างหรือเจ้าของอาคารอาจมีการว่าจ้างช่างเทคนิคภายนอกหรือช่างเทคนิคจากบ ริษัทผู้ผ ลิต 
มาดำเนินการเป็นคร้ังคราว 

2. ช่างเทคนิคในศูนย์บริการของบริษัทผู้ผลิตได้รับการว่าจ้างจากผู้ผลิตโดยตรง 
3. ช่างเทคนิคที ่ได้ร ับอนุญาตโดยบริษัทผู้ให้บริการเป ็นช่างเทคนิคที่ ได ้รับการว่าจ้างจากบริษัทที ่ให้บริการโดยตรง  

เพ่ือให้บริการแก่ลูกค้าที่ติดต่อกับบริษัทโดยตรง รวมถึงที่ติดต่อผ่านศูนย์บริการของบริษัทผู้ผลิต 
4. ช่างเทคนิคอิสระเป็นผู้ที่รับจ้างอิสระ หรือเป็นผู้รับเหมารายย่อยสำหรับผู้ให้บริการรายใหญ่ ซึ่งอาจได้รับหรือไม่ได้รับการ

ฝึกอบรม 
 
สำหรับสัญญาบริการจะขึ้นอยู่กับการรับประกันจากผู้ผลิตเป็นรายคร่ึงปี รายปี หรือเม่ือผลิตภัณฑ์เกิดความผิดปกติ 
 
โดยงานบริการส่วนมากจะเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษา ทั้งนี้ หากมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนงานบริการ 
พบว่า บริษัทผู้ให้บริการมีการให้บริการหลากหลายประเภท เนื่องจากมีการให้บริการตั้งแต่บริษัทขนาดใหญ่ไปจนถึง ร้านค้า
ขนาดเล็ก ซึ่งโดยปกติแล้ว บริษัทผู้ให้บริการมักจะว่าจ้างช่างเทคนิคประจำเพ่ือให้บริการลูกค้า ในขณะที่ลูกค้าผู้เป็นเจ้าของระบบ 
สามารถว่าจ้างช่างเทคนิคภายนอกหรือบริษัทผู้ให้บริการบริษัทอื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งระบบที่มีขนาดใหญข่ึน้  
ทั้งนี้ ช่างเทคนิคของศูนย์บริการอาจเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาและการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ซึ่งในทางตรงข้ามก็มีช่างเทคนิค ท่ี
ไม่ได้รับการศึกษาและการฝึกอบรมอยู่ในตลาดแรงงานด้วย จึงเป็นสาเหตุให้คุณภาพและระดับของการบ ริการมีคว าม
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 
 

• ภาคบร ิการเครื ่องทำความเย็นและเครื ่องปร ับอากาศ ( RAC) ในประเทศไทย และกระบวนการปฏิบัติงานของ 
ภาคบริการเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์และเครื่องปรับอากาศ 
ตลาดเคร่ืองทำความเย็นเชิงพาณิชย์และเคร่ืองปรับอากาศถือเป็นส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดของภาคเคร่ืองทำความเย็นและ
เครื ่องปรับอากาศ (RAC) ซึ ่งมีผล ิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และมาตรฐานที ่หลากหลายสำหรับผู ้ผล ิตและผู ้ใช้ปลายทาง 
โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์และมาตรฐานดังกล่าวจะใช้ได้กับสารทำความเย็นที่ไ ม่ติดไฟและติดไฟต่ำเป็นหลักในท้องตลาด 
อย่างไรก็ตาม สารทำความเย็นที่ติดไฟได้ถูกใช้ในเคร่ืองทำความเย็นเชิงพาณิชย์อยู่แล้ว ดังนั้นผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และ
มาตรฐาน ตลอดจนหลักสูตรการฝึกอบรม และระบบการรับรองและการออกใบอนุญาตจึงได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้ 
 
o มาตรฐานและระเบียบข้อบังคับ ทางที่ปรึกษาได้ดำเนินการตรวจสอบความคืบหน้ารวมถึงการปรับปรุงมาตรฐาน

และระเบียบข้อบังคับที่ใช้กับภาคบริการในระดับบริษัทและระดับบุคคล 
 
โดยในปัจจุบัน พบว่า มีผลิตภัณฑ์เคร่ืองทำความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ (RAC) ที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรอง
จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับเคร่ืองทำความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ (RAC) 
ประเภทผลิตภัณฑ ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
เคร่ืองปรับอากาศ มอก. 1155 – 2557 เคร่ืองปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน 

มอก. 1529 – 2561 เคร่ืองปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 
มอก. 2134 – 2553 เคร่ืองปรับอากาศสำหรับห้อง: ประสิทธิภาพพลังงาน 
มอก. 385 – 2524 เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนังห้อง 
มอก. 2712 – 2558 เคร่ืองปรับอากาศระบบแบบแยกส่วนหลายชดุ และปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ
ระบบแบบแยกส่วนหลายชดุ การทดสอบและการระบุสมรรถนะ 

เคร่ืองทำความเย็น 
เชิงพาณิชย์ 

มอก 2700 – 2558 ตู้แช่แสดงสนิค้า เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน 
มอก. 2808 – 2560 ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า - คำศัพท์ 
มอก. 2675 – 2558 ตู้แช่เย็นเชิงพาณิชย์ เฉพาะด้านความปลอดภัย 
มอก. 2738 – 2559 เคร่ืองแช่เย็นและเคร่ืองแช่แข็งอยา่งรวดเร็ว 
มอก. 1235 – 2556 ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า การจำแนกประเภท คุณลักษณะที่ต้องการและภาวะทดสอบ 

อื่น ๆ มอก. 812 – 2558 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย 

 
นอกจากนี้ ยังมีมาตรฐานและข้อกำหนดที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับช่างเทคนิคในภาคบริการเคร่ืองปรับอากาศที่
ควรปฏิบัติตาม ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 มาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับช่างเทคนิคในภาคบริการ 
มาตรฐานและข้อกำหนด รายละเอียด 

ACAT Standard ข้อกำหนดประกอบการติดตั้งระบบปรับอากาศ 5 ตันความเย็น หรือ
ขนาดเล็ก 

ข้อกำหนดประกอบการติดตั้งระบบปรับอากาศ 5 - 20 ตันความเย็น  
มาตรฐานการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 

ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัที ่4412 (พ.ศ. 2555)  
มอก. 2564 – 2555 

เคร่ืองปรับอากาศสำหรับห้อง การติดตั้งที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
ระหว่างติดตั้ง 

มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส 
มอก. เอส 24 – 2561 

การบริการซ่อมบำรุงและล้างเคร่ืองปรับอากาศ 

หมายเหตุ: ACAT Standard เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการ เช่น มาตรฐานการติดตั้ง ซึ่งผู้รับจ้างติดตั้งหรือวิศวกรต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ส่วนการรับประกันและการบำรุงรักษา ผู้ให้บริการต้องรับประกันเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี หลังการติดตั้ง 
(สำหรับการบำรุงรักษา รวมถึงการทำความสะอาดและการซ่อมแซม) 
 
ถึงแม้ว่าจะมีมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์และช่างเทคนิค แต่สำหรับการใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในอาคารสูงยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญ 
o กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้คำนิยาม

ว่า อาคารสูง หมายถึง อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ โดยมีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป 
o ข้อ 10 การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีการปรับภาวะอากาศด้วยระบบการปรับ

ภาวะอากาศ ต้องมีลักษณะตามรายการที่ (2) ห้ามนำสารทำความเย็นชนิดเป็นอันตรายต่อร่างกาย หรือติดไฟ
ได้ง่ายมาใช้กับระบบปรับภาวะอากาศที่ใช้สารทำความเย็นโดยตรง 
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o สำหรับสารทำความเย็นชนิดใหม่ จะต้องมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิสูจน์ความปลอดภัย (สถานะความไวไฟ: 
การแพร่ กระจายของไฟ) ของสารทำความเย็น และต้องได้รับการพิสูจน์และรับรองโดยกระทรวงที่เกี่ยว ข้อง  
เพ่ือเสนอต่อกรมโยธาธิการและผังเมืองในการแก้ไขข้อบังคับ 

 
o เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ที่ปรึกษาได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ 
 
จากการศึกษา พบว่า มาตรฐานผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทำความเย็นเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน มีการขยาย 
และปรับปรุงขอบเขตการใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยแสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่มีการขยายและปรับปรุงขอบเขตการใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเภทผลิตภัณฑ์ รายละเอียด 

เคร่ืองปรับอากาศ มอก. 1529 – 2561 เคร่ืองปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 
ใช้มาตรฐาน ISO 817 และ ASHRAE 34 ที่รวมสารทำความเย็นชนิด R-290, R-600a และ R-744 หรือ 
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
มอก. 2712 – 2558 เคร่ืองปรับอากาศระบบแบบแยกส่วนหลายชดุและปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่
อากาศระบบแบบแยกส่วนหลายชดุ 
ใช้มาตรฐาน ISO 15042:2011 ซึ่งอ้างอิงถึงมาตรฐาน ISO 817 ที่รวมสารทำความเย็นชนิด R-290, R-
600a และ R-744 หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

เครื ่องทำความเย็น
เชิงพาณิชย์ 

มอก. 2738 – 2559 เคร่ืองแช่เย็นและเคร่ืองแช่แข็งอยา่งรวดเร็ว 
ใช้มาตรฐาน ISO 817 และ ASHRAE 34 ที่รวมสารทำความเย็นชนิด R-290, R-600a และ R-744 หรือ 
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
มอก. 1235 – 2556 ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า การจำแนกประเภท คุณลักษณะที่ต้องการและภาวะทดสอบ 
ใช้มาตรฐาน EN 378-2 ซึ่งอ้างอิงถึงมาตรฐาน ISO 817 ที่รวมสารทำความเย็นชนิด R-290, R-600a และ  
R-744 หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

 
ถึงแม้ว่าจะมีมาตรฐานที่ได้รับการขยายและปรับปรุงสำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีการทำความเย็นสีเขียว 
(Green Cooling Technology) แต่มีเพียงเคร่ืองทำความเย็นเชิงพาณิชย์เท่านั้นที่มีวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แม้ว่าผู้ผลิตเคร่ืองปรับอากาศ
จะมีการปรับเปลี่ยนสายการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีการทำความเย็นสีเขียวแล้ว แต่ก็ไม่มีการสั่งผลิต
เกิดขึ้น ดังนั้น เคร่ืองปรับอากาศที่ใช้เทคโนโลยีการทำความเย็นสีเขียว จึงมีเฉพาะในศูนย์ฝึกอบรมที่ด ำเนินการ
ภายใต้โครงการ RAC NAMA เท่านั้น 
 

o หลักสูตรการฝึกอบรมและสถาบันฝึกอบรม ที่ปรึกษาดำเนินตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมและสถาบันการฝึกอบรม
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
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จากการศึกษา พบว่า มีหลักสูตรการฝึกอบรมและศูนย์ฝึกอบรม ทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ง
ได้รับการอนุมัติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยหลักสูตรการฝึกอบรมและศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ ถูกจัดขึ้นเพ่ือ
ส่งเสริมการรับรองและครอบครองใบอนุญาตส่วนบุคคล ดังแสดงในตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 หลักสูตรการฝึกอบรมและศูนย์ฝึกอบรมสำหรับช่างเทคนิคเคร่ืองทำความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ  (RAC) 
ลำดับ ศูนย์ฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรม 

1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) 1) ช่างเคร่ืองปรับอากาศ (บ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก) 
2) การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศระบบ VRF ชั้นสูง (ร่วมมือกับบริษัท อีมิแน้นท์แอร์ 

(ประเทศไทย) จำกัด) 
3) การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ (ที่พักอาศัย) 
4) เทคโนโลยีการติดตั้งและบำรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศที่มีระบบอนิเวอร์เตอร์ 
5) การบำรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็ก 
6) การบำรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 
7) การทำความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 
8) การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ในบ้านและการพาณิชย์ 
9) ช่างเคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็ก 
10) เคร่ืองทำความเย็นเชิงพาณิชย์ในประเทศและขนาดเล็ก 
11) ช่างเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทำความเย็นเชิงพาณิชย์ในประเทศและขนาด

เล็ก 
งานหรือทักษะสารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
12) การบำรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (เหมือน

ข้อ 6) 
13) การทำความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 
(เหมือนข้อ 7) 

14) การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่นที่ใชส้ารทำความเย็น R32 
2 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยง

วัฒนา จำกัด  
ยี่ห้อสินค้า: MITSUBISHI 
ELECTRIC 

ศูนย์ฝึกอบรมภายใน สำหรับช่างเทคนิคและตัวแทนจำหน่าย 
 

3 บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค  
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
ยี่ห้อสินค้า: Haier  

ศูนย์ฝึกอบรมภายใน สำหรับช่างเทคนิค  
ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น เคร่ืองปรับอากาศ ตู้แช่ และอื่น ๆ  

4 บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์  
(ประเทศไทย) จำกัด 
ยี่ห้อสินค้า: LG 

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ในกรุงเทพฯ  
สำหรับเคร่ืองปรับอากาศ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากกร มพัฒน าฝี มือ
แรงงาน (กพร.) 

5 บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ 
จำกัด 
ยี่ห้อสินค้า: Samsung 

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ภายใต้โครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
(Samsung Dual Vocational Education Program) 
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน  
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ลำดับ ศูนย์ฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรม 

6 บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด 
ยี่ห้อสินค้า: Daikin 

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(กพร.) กระทรวงแรงงาน 

7 บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) 
จำกัด 
ยี่ห้อสินค้า: EMINENT 

บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด) ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)  
กระทรวงแรงงาน เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม Eminent Exploring Center (EEC) 

 
o ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ ที่ปรึกษาได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินลักษณะของผู้ให้บริการในภาคบริการ โดยผู้ให้บริการ 

ในที่นี้ จะรวมถึงศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ รับรองผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีทำความเย็นสีเขียว และศูนย์ฝึกอบรม  
ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคนิคและเชิงปฏิบัติให้แก่ช่างเทคนิคในภาคบริการ 
 
จากการศึกษา พบว่า ประเทศไทยมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์เคร่ืองทำความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ (RAC) 
เป็นจำนวนมาก ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชน โดยขึ้นอยู่กับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ดังแสดงใน
ตารางท่ี 5 ซึ่งเป็นรายละเอียดศูนย์ทดสอบมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไป และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีการทำ
ความเย็นสีเขียว 
 
ตารางท่ี 5 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไป และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีทำความเย็นสีเขียว  

หน่วยงาน ประเภทผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารทำความเย็นไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(วิศวกรรมเคร่ืองกล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

เคร่ืองปรับอากาศ มอก. 385 – 2524  
เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนังห้อง 
 

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(สฟอ.) 

ตู้เย็น 

เคร่ืองทำความเย็นเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม 

มอก. 2186 – 2561 
ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย 
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพ
พลังงาน 

มอก. 455 – 2537 
ตู้เย็นสำหรับใช้ในบ้าน 

มอก. 2214 – 2561 
ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยอืกแข็ง สำหรับ
ใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านความปลอดภยั 

ตู้เย็น มอก. 812 – 2558 
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความ
ปลอดภัย 

เคร่ืองทำความเย็นเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม 

มอก. 1155-2557 
เคร่ืองปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกสว่น 

มอก. 2134-2553 
เคร่ืองปรับอากาศสำหรับห้อง: ประสิทธิภาพ
พลังงาน 
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หน่วยงาน ประเภทผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน 

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (ศทอ.) 

ตู้เย็น มอก. 2214 – 2561 
ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยอืกแข็ง สำหรับ
ใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านความปลอดภยั 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

ตู้เย็น มอก. 2214 – 2561 
ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยอืกแข็ง สำหรับ
ใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านความปลอดภยั 

บริษัท แจแปน อิเลคทริคอล เทสติ้ง 
ลาบอราตอร่ี (ประเทศไทย) จำกัด 

ตู้เย็น มอก. 2186 – 2561 
ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย  
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพ
พลังงาน 

มอก. 2214 – 2561 
ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยอืกแข็ง สำหรับ
ใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านความปลอดภยั 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารทำความเย็นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

สถาบันไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 
(สฟอ.) 

ตู้เย็น มอก. 1529 – 2561 
เคร่ืองปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้าน
ความปลอดภยั 

เคร่ืองทำความเย็นเชิงพาณิชย์ มอก. 1235 – 2556 
ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า การจำแนกประเภท 
คุณลักษณะที่ต้องการและภาวะทดสอบ 

บริษัท แจแปน อิเลคทริคอล เทสติ้ง 
ลาบอราตอร่ี (ประเทศไทย) จำกัด 

เคร่ืองปรับอากาศ 
เคร่ืองทำความเย็นเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม 

มอก. 2712 – 2558 
เคร่ืองปรับอากาศระบบแบบแยกสว่นหลาย
ชุดและปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศระบบ
แบบแยกส่วนหลายชุดการทดสอบและ การ
ระบุสมรรถนะ 

บริษัท อันเดอร์ไรเตอร์ แลบอราทอร่ีส์ 
(ไทยแลนด์) จำกัด 

1) ห้องทดสอบสำหรับผลติภณัฑ์ 
HVAC ขนาด 10 และ 5 ตัน 
(ความสามารถในการทำการ
ทดสอบ VRF และการทดสอบ
หลายรายการ) 

2) เคร่ืองทดสอบการร่ัวไหล  
ของสารทำความเย็นทีต่ิดไฟได้ 

3) ห้องทดสอบสำหรับการทดสอบ 
การป้องกันน้ำเข้า การทดสอบล็อค 
โรเตอร์ การทดสอบวัสดุ การ
ทดสอบทางไฟฟ้าและการทดสอบ
ทางกล 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือวัดน้ีใช้ได้กับ
เคร่ืองปรับอากาศในที่อยู่อาศัยและเชิง
พาณิชย์ เคร่ืองซักผ้า เคร่ืองอบผ้า ตู้เย็น  
ตู้แช่แข็ง และคอมเพรสเซอร์มอเตอร์ 
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o ผู้ใช้ปลายทาง ที่ปรึกษาได้ดำเนินการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้ใช้งานด้านบริการ 
 
เพ่ือที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้งานด้านบริการของลูกค้าหรือผู้ใช้ ทางที่ปรึกษาจึงได้ทำการศึกษาจาก พนัก งาน  
ในบริษัทของที่ปรึกษา โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการใช้งานบริการเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทำความเยน็
เชิงพาณิชย์ (ถ้ามี) ซึ่งสามารถแสดงผลการศึกษาได้ดังตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 ผลการศึกษาความต้องการใช้งานบริการฯ จากพนักงานภายในบริษัทของที่ปรึกษา 

หัวข้อ ประเภทงานบริการ 

การติดต้ัง การบำรุงรักษา 
(เติมสารทำความเย็น  
และทำความสะอาด) 

การซ่อมแซม 

ผู้ให้บริการ 
 

• ศูนย์บริการโดยตัวแทน
จำหน่ายหรือ
ศูนย์การค้า 

• ช่างเทคนิคอิสระ  

• ช่างเทคนิคที่จัดหาโดยนิติบุคคล
อาคารชุด 

• ช่างเทคนิคอิสระ  

• ศูนย์บริการโดยตัวแทนจำหน่าย 

• ศูนย์บริการของผู้ผลิต 

• ช่างเทคนิคอิสระ  

• ศูนย์บริการโดยตัวแทน
จำหน่าย  

ความถี่ในการบริการ • 1 คร้ัง • ทุก 6 เดือน 

• ทุกปี  

• เมื่อไม่มีความเย็น  

• มากกว่า 1 ปี หลังการ
ติดตั้ง 

• 3 ปี หลังการติดตั้ง 

ช่องทางการติดต่อผู้ให้
บริการ 

• ไม่มี • ติดต่อผ่านนิติบุคคลอาคารชุด 

• ติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง 

• ติดต่อผ่านศูนย์บริการโดยตัวแทน
จำหน่าย 

• ติดต่อผ่านศูนย์บริการ
ของผู้ผลิต 

• ติดต่อผ่านศูนย์บริการ
โดยตัวแทนจำหน่าย 

สัญญาการให้บริการ • ไม่มี • ไม่มี • การรับประกันสินค้า 

คุณสมบัติของผู้ให้บริการ • ไม่มี • ไม่มี • ไม่มี 
คุณภาพการบริการที่
คาดหวัง 

• อุปกรณ์สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

• อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ • อุปกรณ์สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

 

• หลักสูตรการฝึกอบรม การรับรอง และการออกใบอนุญาต สำหรับช่างเทคนิคเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 
(RAC) ในประเทศไทย 
ในภาคบริการเคร่ืองทำความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ (RAC) มีหลักสูตรการฝึกอบรม และการรับรองและการออก
ใบอนุญาตสำหรับช่างเทคนิคบริการตามคุณสมบัติและระดับทักษะ โดยหลักสูตรการฝึกอบรมเหล่านี้ยังมีนอกเหนือจาก
ระบบการศึกษาในระบบสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะทำงานในภาคเคร่ืองทำความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ (RAC) อย่างมืออาชีพ 
โดยการศึกษาในระบบและนอกระบบของประเทศไทยมีดังต่อไปนี้ 
 
1. ระบบการศึกษาในประเทศไทย 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 15 กล่าวว่า การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
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อัธยาศัย แสดงรายละเอียดดังรูปท่ี 2 ทั้งนี้ การจัดระบบการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะไม่พิจารณา
แบ่งแยกการศึกษาในระบบโรงเรียนออกจากการศึกษานอกระบบโรงเรียน แต่จะถือว่าการศึกษาทั้งสามรูปแบบเป็น
เพียงวิธีการหรือรูปแบบการเรียนการสอน ดังนั้นประชาชนสามารถเลือกการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ได้ ขึ้นอยู่
กับผู้เรียนเป็นหลัก เพ่ือศึกษาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพสู่ตลาดแรงงาน 
 

 
รูปท่ี 2 ระบบการศึกษาในประเทศไทย 

 
นอกจากนี้ บางสถาบันการศึกษาอาจมีการจัดการเรียนการสอนเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้ง 3 รูปแบบดังกล่าว  
โดยผู ้เรียนสามารถเทียบโอนผลการศึกษาระหว ่างรูปแบบต่าง ๆ  และไม่จำกัดเฉพาะสถานศึกษาแหง่ใดแห่งหนึ่ง  
ซึ่งรวมถึงการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ทำงาน โดยให้เป็นไป
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
ดังนั้นผู้ที่สำเร็จการศึกษานอกระบบสามารถสอบเทียบเพ่ือศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาได้ โดยแสดง
รายละเอียดดังรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3 เส้นทางในระบบการศึกษา 

 

• ระดับอาชีวศึกษา 
การอาชีวศึกษาเป็นกระบวนการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และ
ระดับเทคโนโลยี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนี้ 
o หลักสูตรการอาชีวศึกษา เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับ

เทคโนโลยี 
(1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี 
(2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) 2 ปี 
 

o หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะอาชีพระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในและนอก
สถาบันการอาชีวศึกษา 
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นอกเหนือจากสาขาที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองทำความเย็นเชิงพาณิชย์และเคร่ืองปรับอากาศดังกล่าว ยังมีสาขาอื่น 
เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างกล และช่างยนต์ ซึ่งสามารถประกอบอาชีพในสาขาเคร่ืองปรับอากาศเชิงพาณิช ย์และ
เคร่ืองปรับอากาศได้เช่นกัน ทั้งนี้ ยังไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนและฝึกอบรมสำหรับหลักสูตรสารทำความ
เย็นธรรมชาติ R600a และ R290 ในปัจจุบัน 

 

• ระดับอุดมศึกษา 
สำหรับหลักสูตรวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทำความเย็น ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ โดยเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 2 แห่ง
เท่านั้น คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน (มทร. อีสาน) อย่างไรก็ตาม ช่างเทคนิคเคร่ืองทำความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ (RAC) ส่วนใหญ่ 
ในตลาดแรงงานไม่ได้จบการศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศโดยตรง  
แต่จบการศึกษาในหลักสูตรสาขาว ิชาไฟฟ้า เครื ่องกล เครื ่องยนต์ และอื ่น  ๆ  ซ ึ ่งสามารถปฏิบ ัต ิงานได้
เช่นเดียวกัน 
 

2. การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเป็นการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้แก่คนทำงานทุกระดับ โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ทำงาน เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญและมีอาชีพที่ยั่งยืน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) มีอำนาจทำ
หน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาระบบและรูปแบบการพัฒนากำลังแรงงาน ศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ การ
ฝ ึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามอาชีพ (National Occupational Skills 
Standard: NOSS) และตามอุตสาหกรรม (National Industrial Skill Standard: NISS) และการออกหนังสื อ
รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 
ในประเทศไทย มีมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสำหรับผู้ที่จะเป็นช่างเทคนิคในสาขาอาชีพช่างเคร่ืองทำความเย็น
เชิงพาณิชย์และเคร่ืองปรับอากาศ โดยมาตรฐานดังกล่าวได้รับการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งได้รวมสาขาอาชีพช่างเทคนิคเคร่ืองทำความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ (RAC) 
ทั้ง 3 สาขาย่อยดังต่อไปนี้เข้ากับสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ 
(1) สาขาช่างเคร่ืองปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก  
(2) สาขาช่างเคร่ืองทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ 
(3) สาขาช่างเทคนิคเคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ่ 
 
โดยกลุ่มอาชีพช่างเคร่ืองทำความเย็นและปรับอากาศทั้ง 3 ประเภทมีหลักสูตรการฝึกอบรมที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ความยากง่าย คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และระยะเวลาในการฝึกอบรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้ 
(1) หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ (Upgrade Training): สำหรับผู้ที่ทำงานอยู่แล้ว หรือผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาแล้ว  

ซึ่งต้องมีพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถและทักษะที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพที่จะเข้าฝึก  
(2) หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (Pre-employment Training): สำหรับแรงงานใหม่หรือแรงงานที่จะเข้ าสู่

การทำงานในตลาดแรงงานซึ่งยังไม่มีพ้ืนฐานด้านอาชีพ หรือมีพ้ืนฐานด้านอาชีพอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ทำงาน 
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(3) หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม (Re-Training): สำหรับผู้ที่ทำงานอยู่แล้ว หรือผู้ว่างงานที่ประสงค์จะมีอาชีพใหม่
หรืออาชีพเสริม 

 
วุฒิบัตรให้กับผู้รับการฝึกที่ผ่านการประเมินผล มีระยะเวลาการฝึกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกทั้งหมด 
 
นอกจากนี้ ทางที่ปรึกษาได้ดำเนินการสืบค้นข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานบริการเคร่ืองทำความเย็น
เชิงพาณิชย์และเคร่ืองปรับอากาศจากแอพพลิเคชั่นของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสามารถสรุปจำนวนหลักสูตร
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องได้ดังตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7 สรุปจำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานบริการเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทำความเย็น  
เชิงพาณิชย์จากแอพพลิเคชั่นของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ลำดับ ประเภทงานบริการ 

จำนวนหลักสูตร 

การฝึกยกระดับ
ฝีมือ 

การฝึกเตรียมเข้า
ทำงาน 

การฝึกอาชีพ
เสริม 

รวม 

1 การติดตั้ง 36 2 10 48 

2 การบำรุงรักษา 26 1 11 37 

3 การซ่อมแซม 23 4 9 36 

4 การทำความสะอาด 8 0 7 15 

5 การร้ือถอน 0 0 0 0 

6 การติดตั้งและการบำรุงรักษา 14 0 4 17 

7 การติดตั้งและการซ่อมแซม 7 4 1 8 

8 การติดตั้งและการทำความสะอาด 1 0 0 1 

9 การติดตั้งและการร้ือถอน 2 0 1 3 

10 การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม 23 2 12 36 

11 การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด 6 0 2 7 

12 การซ่อมแซมและการทำความสะอาด 0 0 1 1 

13 การติดตั้ง การซ่อมแซม และการบำรุงรักษา 1 4 0 5 

รวม 144 13 57 214 

ที่มา: แอพพลิเคชั่นของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 
นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรการฝึกอบรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพ่ือทดสอบมาตรฐานฯ 
สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 และระดับ 2 เทคโนโลยีเคร่ืองปรับอากาศ 
การทำงานของเคร่ืองทำความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ และการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่ติ ดไฟได้ อย่ าง
ปลอดภัย (การใช้สารทำความเย็น R290) รวมถึงหลักสูตรการฝึกอบรมที่คิดค้นขึ้นมาจากความร่วมมือกับผู้ ผลิต
เคร่ืองปรับอากาศในภาคเอกชน เช่น 
- บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
- บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด 
- บริษัท อิมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
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- บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด 
- บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
- บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 
- บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
 
โดยแต่ละสาขามีการจำแนกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามความรู ้ความสามารถในการทำงาน และ
ตามลำดับความยากง่ายของงาน เพ่ือใช้ทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ ทัศนะคติในการทำง านของผู้
ประกอบอาชีพตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั้งนี้ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือ รับรอง
ว่าเป็นผู้ที่มีฝีมืออยู่ในระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังแสดงในตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8 ระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สำหรับช่างเคร่ืองทำความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ (RAC) 
อาชีพ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

สาขาช่างเคร่ืองปรับอากาศใน
บ้านและการพาณิชย์ขนาด
เล็ก 

ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ  
ระบบไฟฟ้า 1-เฟส ขนาดไม่เกิน 11 
กิโลวัตต์ (36,000 บีทียูต่อชั่วโมง) 

ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ 
ระบบไฟฟ้า 1-เฟส หรือ 3-เฟส ขนาดไม่
เกิน 21 กิโลวัตต์ (72,000 บีทียูต่อชั่วโมง) 

ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเคร่ืองปรับอากาศทกุ
ชนิด ระบบไฟฟ้า -1เฟส หรือ 3-เฟส 
ขนาดไม่เกิน 70 กิโลวัตต์ (240,000 บีทียู
ต่อชั่วโมง) 

 

สาขาช่างเคร่ืองทำความเย็น
ในบ้านและการพาณิชย์ 

ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในระดับผู้ช่วย
ช่างปฏิบัติงาน 

ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในระดับช่างฝีมือ  ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในระดับหัวหน้า
ช่างปฏิบัติงาน 

 

สาขาช่างเทคนิค
เคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ่ 

ผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

ผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถใน
การซ่อมและติดตั้ง 

ผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถใน
การวินิจฉัยข้อบกพร่อง และวางแผนงาน 

ผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถใน
การควบคุมงาน 

 
การรับรองความรู้ความสามารถของช่างเทคนิคในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ถูกกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2558) ว่าเป็นสาขาอาชีพที่อาจ
เป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และมีกฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบอาชีพสาขาดังกล่าวต้ องดำเนินการเพ่ือให้มีหนังสือ รับรองความ รู้
ความสามารถ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 
 
นอกจากนี้ไม่เพียงแต่การทดสอบเท่านั้น แต่ยังมีการประเมินความรู้และทักษะของช่างเทคนิคด้วย โดยผู้ที่ผ่านทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (NOSS/NOSS) สามารถขอเข้ารับการ
ประเมินเพ่ือรับรองความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ การรับรองความรู้ความสามารถ มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ ทัศนคติในการทำงาน และผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยคิดเป็นร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด 
(2) ผู้ที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ เช่น การศึกษา การทำงาน การฝึกอบรม การสัมมนา เป็นต้น โดยคิดเป็นร้อยละ 25 ของคะแนนทั้งหมด 
(3) ผู้ที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือการทำงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 25 ของคะแนนทั้งหมด 
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นอกจากนี้ เกณฑ์ในการประเมินทักษะ ยังต้องพิจารณาไปถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ด้วย ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติง าน 
ความปลอดภัยในการทำงาน ข ั ้นตอนว ิธ ีการทำงานที ่เหมาะสม การใช ้และบำรุงรักษาเครื ่องมืออุปกรณ์ที ่ถ ูกตอ้ง  
การเลือกและใช้วัสดุอย่างประหยัด เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม และผลงานสำเร็จเป็นที่ยอมรับ 
 

• กลยุทธ์การเจาะตลาดในปัจจุบัน และแนวโน้มของอุปกรณ์ทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติในประเทศไทย  
(โดยเฉพาะเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์และเครื่องปรับอากาศ) โดยอิงจากข้อมูล/การสำรวจเชิงเทคนิคและสถิติ 
 
ภาพรวมทางการตลาด เศรษฐกิจ และแนวโน้มต่าง ๆ มีบทบาทที่สำคัญในอุตสาหกรรมเคร่ืองทำความเย็นของประเทศ
ไทย การทบทวนกิจกรรมนี้ได้รวบรวมข้อมูลสถิติทางการตลาดที่เกี่ยวข้องบางส่วน เช่น อัตรากำลังการผลิต แนวโน้มการ
เติบโตรายปี และแนวโน้มการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติในประเทศไทย 
 
ทั้งนี้ ทางที่ปรึกษาได้ดำเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล 2 วิธีการ คือ (1) สืบค้นข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(สศอ.) โดยเป็นข้อมูลสถิติย้อนหลังของประเทศ ประมาณ 70 – 80% และ (2) ส่งแบบสอบถามไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะผู้จัดการกองทุนโครงการ RAC NAMA ของประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค ในการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ 
 
(1) ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

จากการศึกษา พบว่า ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ สศอ. เป็นข้อมูลภาพรวมที่ไม่สามารถแยกประเภทผลิตภัณฑ์และชนิด
สารทำความเย็นได้ รวมถึงมีข้อมูลเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนเท่านั้น (จำแนกเป็นคอนเดนซิ่งยูนิตและ
แฟนคอยล์ยูนิต) ดังแสดงในรูปท่ี 4 โดยไม่มีข้อมูลสำหรับเคร่ืองทำความเย็นเชิงพาณิชย์ ซึ่งอาจจะถูกนำไปรวมกับ
ข้อมูลอื่น ๆ แต่ไม่ได้เผยแพร่ 
 

 
รูปท่ี 4 ข้อมูลเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน จาก สศอ. (ปี พ.ศ. 2558 – 2564) 
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(2) ข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
จากการศึกษา พบว่า มีข้อมูลการขอฉลากเบอร์ 5 (ข้อมูลการผลิต) ของทั้งเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทำความเย็น
เชิงพาณิชย์ (ตู้แช่เย็นแบบตั้งประตูกระจก) ไม่ใช้สารทำความเย็นที่ไม่ใช่ธรรมชาติและใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ  
ดังรูปท่ี 5 – 6 ตามลำดับ 
 

 
รูปท่ี 5 ข้อมูลเคร่ืองปรับอากาศ จาก กฟผ. (ปี พ.ศ. 2558 – 2564) 

 

 
รูปท่ี 6 ข้อมูลเคร่ืองทำความเย็นเชิงพาณิชย์ จาก กฟผ. (ปี พ.ศ. 2558 – 2564) 
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2. ภาคบริการเครื่องทำความเย็นเชิงพาณชิย์และเครื่องปรับอากาศในประเทศไทย 

จากการศึกษา พบว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ เช่น ประเภทของช่างเทคนิค ทั้งในแง่
ของความหมายและจำนวนช่างเทคนิค ที่เรียกว่าแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ ซึ่งจำแนกจากความคุ้มครองหรือ
หลักประกันสังคมจากการทำงาน โดยแสดงรายละเอียดประเภทของช่างเทคนิคดังตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 9 ประเภทของช่างเทคนิค 

หัวข้อ ประเภท 
ช่างเทคนิคในระบบ ช่างเทคนิคนอกระบบ 

นิยาม ผู้มีงานทำที่ได้รับความคุม้ครองหรือมีหลกัประกันทางสังคมจากการทำงาน ได้แก่ 
1. ข้าราชการ ลูกข้างประจำ ของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และ

ราชการส่วนท้องถิ่น 
2. ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 
3. ลูกจ้างกองทุนสงเคราะห์ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 
4. ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
5. ลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน 
6. ผู้มีงานทำที่ประกันตนตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม มาตรา 33, 39, และ 40 

ผู้มีงานทำที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง 
หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการ
ทำงานเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ 

บริษัท ผู้ที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม แห่งสำนักงานประกันสังคม (สปส.) 
1) มาตรา 33 ลูกจ้างผู้มีอายุ 15 ถึง 60 ปี จะถือว่าเป็นผู้ประกันตน (จัดการ

โดยบริษัทและเจ้าของกิจการ) 
2) มาตรา 39 ผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และจ่ายเงินสมทบมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 12 เดือน (ส่งเงินสมทบด้วยตนเอง) 

ไม่มี 

ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ 

ผู้ที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม แห่งสำนักงานประกันสังคม (สปส.) 
1) มาตรา 39 ผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และจ่ายเงินสมทบ

มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน (ส่งเงินสมทบด้วยตนเอง) 
2) มาตรา 40 บุคคลอื่นใดที่มิใช่ลูกจ้างตามมาตรา 33 อาจสมัครเป็น

ผู้ประกันตนตาม พ.ร.บ. น้ีได้ โดยแจ้งความประสงค์ต่อสำนักงาน
ประกันสังคม (สปส.) (ส่งเงินสมทบด้วยตนเอง) 

ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ประกันสังคม แห่งสำนักงาน
ประกันสังคม (สปส.) คือ ไม่ได้ส่งเงิน
สมทบเพื่อเป็นผู้ประกันตน 

ที่มา: 1) การสำรวจแรงงานนอกระบบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) 
 2) สถิติแรงงานประจำปี กระทรวงแรงงาน 

 
จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) สามารถแสดงจำนวนแรงงานในระบบและนอกระบบของประเทศไทย รวมถึงจำนวน
ช่างเทคนิคในระบบและนอกระบบทั้งหมด จากทุกสาขาอาชีพได้ ดังตารางท่ี 10 
 
ตารางท่ี 10 จำนวนและสัดส่วนแรงงานไทยและช่างเทคนิคในระบบและนอกระบบ 

รายละเอียด ปี พ.ศ. 
2559 2560 2561 2562 2563 

แรงงานทั้งหมด จำนวน (คน) 38,300,000 37,700,000 38,300,000 37,500,000 37,900,000 
ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

- ในระบบ  จำนวน (คน) 17,000,000 16,900,000 17,100,000 17,100,000 17,500,000 
ร้อยละ 44.39 44.83 44.65 45.60 46.17 
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รายละเอียด ปี พ.ศ. 
2559 2560 2561 2562 2563 

- นอกระบบ  จำนวน (คน) 21,300,000 20,800,000 21,200,000 20,400,000 20,400,000 
ร้อยละ 55.61 55.17 55.35 54.40 53.83 

ช่างเทคนิคทั้งหมด  จำนวน (คน) 4,400,000 4,120,000 4,220,000 3,970,000 4,090,000 

ร้อยละ 11.49 10.93 11.02 10.59 10.79 
- ในระบบ จำนวน (คน) 2,400,000 2,300,000 2,350,000 2,270,000 2,320,000 

ร้อยละ 6.27 6.10 6.14 6.05 6.12 
- นอกระบบ  จำนวน (คน) 2,000,000 1,820,000 1,870,000 1,700,000 1,770,000 

ร้อยละ 5.22 4.83 4.88 4.53 4.67 

 
นอกจากนี้ ที่ปรึกษาได้ศึกษาและทบทวนข้อมูลเกี่ยวข้องกับลักษณะของช่างเทคนิคจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด 
เพ่ือที่จะได้เห็นลักษณะที่แท้จริงของช่างเทคนิคเคร่ืองทำความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ (RAC) ในประเทศไทย โดยได้ดำเนินการ 
2 วิธี คือ (1) การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประเด็นคำถามที่จัดทำขึ้น และ (2) การสัมภาษณ์ระยะสั้น ๆ กับผู้ให้บริการ
ผ่านโทรศัพท์ 
 
(1) การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสัมภาษณ์หน่วยง่ายที่เกี่ยวข้องในหลาย ๆ ด้าน เช่น ผู้ใช้งาน (โรงแรม อาคาร

สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า และที่พักอาศัย) ผู้ให้บริการ ผู้ผลิต เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะของช่าง
เทคนิคที่ให้บริการในประเทศไทย 
 
จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสรุปได้ว่า ประเทศไทยมีช่างเทคนิคที่มีทักษะอาชีพและประสบการณ์ทำงาน
จำนวนไม่มาก ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ถึงแม้ว่าช่างเทคนิคจะสำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. แต่
ก็ยังขาดความรู้และทักษะอาชีพ เนื่องจากไม่ได้จบสาขาอาชีพระบบทำความเย็นและปรับอากาศโดยตรง  ดังนั้น ช่าง
เทคนิคเหล่านี้ ควรผ่านการทดสอบ NOSS/NISS และการประเมินทักษะที่ รับรองโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 
 
นอกจากนี้ การครอบครองใบอนุญาตในสาขาวิชาชีพการทำความเย็นและปรับอากาศโดยตรง หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จะช่วยเพ่ิมความไว้วางใจและความเชื่อม่ันจากลูกค้าและนายจ้าง ดังนั้น นายจ้างส่วนใหญ่จึงเห็นพ้องกันในการมีกฎหมาย
หรือข้อบังคับที่แน่ชัดสำหรับช่างเทคนิคเคร่ืองทำความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศในการครอบครองใบอนุญาต หรือต้อง
ผ่านการทดสอบ NOSS/NISS และการประเมินทักษะในระดับ 1 หรือระดับ 2 เป็นอย่างน้อย ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าช่าง
เทคนิคเหล่านั้น มีทักษะอาชีพและพร้อมที่ปฏิบัติงานได้ทันที 
 

(2) การสัมภาษณ์ระยะส้ัน ๆ กับผู้ให้บริการผ่านโทรศัพท์ เป็นการสัมภาษณ์ระยะสั้น ๆ กับผู้ให้บริการจาก 2 แหล่งข้อมูล 
คือ (1) ผู้ให้บริการที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ (2) ผู้ให้บริการที่เป็นร้านค้าท้องถิ่นในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล โดยที่ปรึกษาได้ดำเนินการสัมภาษณ์ข้อมูลแบบไม่เป็นทางการ (การสัมภาษณ์ข้อมูลสั้น ๆ) ผ่านโทรศัพท์ด้วย
ประเด็นคำถามที่พัฒนาขึ้น 
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ผู้ให้บริการที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือผู้ที่จดทะเบียนประเภทธุรกิจตาม TSIC โดยมีจำนวน 2 หมายเลข 
ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ คือ 43223 (ติดตั้ง) และ 95220 (ซ่อมแซม) ซึ่งผู้ให้บริการที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้าและผู้ให้บริการที่เป็นร้านค้าท้องถิ่นมีจำนวนมากกว่า 2,500 แห่ง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

 
รูปท่ี 7 ประเภทอุปกรณ์ที่ให้บริการ 

 
 
 
 
 
 
สามารถสรุปได้ว่า ผู้ประกอบการมีการ
ดำเน ินงานบริการมากที ่ส ุด คือ “การ
ติดตั ้ง การบำรุงรักษา การทำความ
สะอาด และการร้ือถอน”

 
โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ดำเนินการให้บริการที่หลากหลาย ไม่เพียงให้บริการประเภทเดียวเท่านั้น ซึ่งงาน บริการที่
ผู้ประกอบการมีการดำเนินงานมากที่สุด คือ “การติดตั้ง การบำรุงรักษา การทำความสะอาด และการร้ือถอน” โดยคิด
เป็นร้อยละ 45.56 (1,139 แห่ง จากผู้ประกอบการทั้งหมด 2,500 แห่ง) ดังแสดงข้อมูลในรูปท่ี 8 
 

 
รูปท่ี 8 ประเภทของการบริการ 
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จากการประมาณการจำนวนช่างเทคนิค พบว่ามีช่างเทคนิค
ภายในประมาณ 6 คนต่อสถานประกอบการ และช่างเทคนิค
ภายนอกประมาณ 2 คนต่อสถานประกอบการ ซึ่งสามารถนำ
ข ้อมูลที ่ได ้ทำการสมมติ ฐานด้วยว ิธ ีขย ายจำนวน สถ าน
ประกอบการ 2,500 แห่ง ได้ว่า มีจำนวนช่างเทคนิคทั้งหมดใน
ตลาดแรงงาน 20,000 คน แบ่งเป็น ช่างเทคนิคภายในจำนวน 
15,000 คน ดังแสดงข้อมูลในรูปท่ี 9 
 

 
รูปท่ี 9 จำนวนช่างเทคนิค

 
นอกจากนี้ ยังสามารถจำแนกประเภทของช่างผู้ให้บริการตามความคุ้มครองหรือหลักประกันสังคมจากการทำงาน ได้ว่า 
ช่างเทคนิคในระบบ ประกันสังคมในมาตรา 33 39 และ 40 จำนวนทั้งหมดประมาณ 10 ,167 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 
67.78 และช่างเทคนิคนอกระบบ (ไม่มีประกันสังคม หรือไม่ทราบ) จำนวน 4,833 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 32.22  
ดังแสดงข้อมูลในรูปท่ี 10 
 

 
รูปท่ี 10 ประกันสังคมสำหรับช่างเทคนิคภายใน 
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รูปท่ี 11 วุฒิการศึกษาของช่างเทคนิคภายใน 

 
 
 
 
 
มีช่างเทคนิคที่สำเร็จการศึกษา ในระ ดับ 
ปวส. มากที ่สุด โดยคิดเป็นร ้ อย ละ 
21.45 ตามด้วยระดับ ปวช. (ร้อยละ 
20.65) ดังแสดงข้อมูลในรูปท่ี 11

 

 
รูปท่ี 12 สถานะการฝึกอบรมของช่างเทคนิคภายใน 

 
 
 
 
 
จะเห็นได้ว ่า มีช่างเทคนิคท่ีได้ร ับการ
ฝ ึกอบรม ใน ในหล ักส ูตร ต ่ า ง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบทำความเย็นและปรับ
อากาศสูงถึงร ้อยละ 58.89  และช่าง
เทคนิคท่ีไม่ได้รับรับการฝึกอบรม ร้อย
ละ 38.75% ดังแสดงข้อมูลในรูปท่ี 12

 

• การวิเคราะห์การดำเนินการให้บริการเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์และเครื่องปรับอากาศ ในด้านการรับรองทักษะท่ีมี
อยู่และการรับรองอื่น ๆ ท่ีมีศักยภาพ (เช่น การพัฒนาขีดความสามารถ หลักสูตรการฝึกอบรมระดับชาติ ศูนย์หรือ
สถาบันฝึกอบรม) สำหร ับช ่างเทคนิคชาวไทย ว ิเคราะห์จำนวนช่างเทคนิคในระบบและนอกระบบที่ได้รับการ
ฝึกอบรม และ/หรือข้อกำหนดเพ่ิมเติมสำหรับการบริการ 
 
เพ่ือที่จะทบทวนข้อมูลการฝึกอบรม การรับรอง และวิธีการออกใบอนุญาต สำหรับช่างเทคนิคเคร่ืองทำความเย็นและ
เคร่ืองปรับอากาศ (RAC) ทางที่ปรึกษาได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลที่มีอยู่จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ผ่านทางออนไลน์) เพ่ิมเติมจากผล
การศึกษาที่ได้ในกิจกรรมที่ 1 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันด้วย 
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จากการสัมภาษณ์ พบว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลศูนย์ฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมย่อย (รายวิชา) จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนช่างเทคนิค
ที่ได้รับการฝึกอบรม ดังแสดงข้อมูลในตารางท่ี 11 รวมถึงข้อมูลจำนวนผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (NOSS/NISS) ดังแสดงข้อมูลในตารางท่ี 12 
 
ตารางท่ี 11 จำนวนช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมที่มีอยู่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

หลักสูตรการฝึกอบรม ปี พ.ศ. ยอดสะสม ปี พ.ศ. 2562 - 2564 
2562 2563 2564 

จำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

จำนวนช่างเทคนิค 
ที่ผ่านการอบรม 

จำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

จำนวนช่างเทคนิค 
ที่ผ่านการอบรม 

จำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

จำนวนช่างเทคนิค 
ที่ผ่านการอบรม 

จำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

จำนวนช่างเทคนิค 
ที่ผ่านการอบรม 

การฝึกยกระดับฝีมือ  
(Upgrade Training) 

4,115 3,992 6,452 6,263 5,796 5,359 16,363 15,614 

การฝึกเตรียมเข้าทำงาน  
(Pre-employment Training) 

651 482 699 510 757 580 2,107 1,572 

การฝึกอาชีพเสริม (Re-Training) 1,374 1,358 959 941 739 711 3,072 3,010 
รวม 6,140 5,832 8,110 7,714 7,292 6,650 21,542 20,196 

หมายเหตุ: ศูนย์ฝึกอบรมและหลักสูตรการฝึกอบรมย่อย (รายวิชา) แสดงไว้ในภาคผนวก ง. 
 
ตารางท่ี 12 จำนวนช่างเทคนิคที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (NOSS/NISS) 

สาขาอาชีพ ระดับ ปี พ.ศ. ยอดสะสม ปี พ.ศ. 2562 - 2564 
2562 2563 2564 

ผู้ลงทะเบียน ผู้ผ่าน ผู้ลงทะเบียน ผู้ผ่าน ผู้ลงทะเบียน ผู้ผ่าน ผู้ลงทะเบียน ผู้ผ่าน 
ช่างเคร่ืองปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1, 2 3,329 2,746 4,949 3,989 5,579 4,077 13,857 10,812 
ช่างเคร่ืองทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ 1 - - - - 19 18 19 18 
ช่างเทคนิคเคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ่ 1 - - - - 17 17 17 17 

รวม 3,329 2,746 4,949 3,989 5,615 4,112 13,893 10,847 
หมายเหตุ: ไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่ได้รับและ/หรือผ่านการประเมินทักษะ
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นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยเป็นข้อมูล เช่น วิทยาลัย 
สาขาวิชา สาขาวิชาย่อย และจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
เช่น สาขาวิชาไฟฟ้า เคร่ืองกล เคร่ืองยนต์ และเคร่ืองทำความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ ที่สามารถปฏิบัติงานในอาชีพ
ช่างเทคนิคเคร่ืองทำความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศได้ โดยมีข้อมูลดังแสดงในตารางท่ี 13 
 
ตารางท่ี 13 จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย ภายใต้สังกัด สอศ. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

ปี พ.ศ. จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
วิทยาลัยของภาครัฐ วิทยาลัยของภาครัฐ รวม 

ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. 
2558 13,395 13,413 - - 13,395 13,413 
2559 13,833 24,476 7,704 3,234 21,537 27,710 
2560 14,299 14,381 7,076 4,410 21,375 18,791 
2561 13,626 13,282 8,752 4,569 22,378 17,851 
2562 15,037 15,186 8,994 3,230 24,031 18,416 

 
จากการศึกษา พบว่า ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีนักศึกษาท่ีสำเร็จการ ศึกษาปีละ
ประมาณ 40,947 คนท่ีสำเร็จการศึกษาในสาขาตรงและสาขาท่ีเกี่ยวข้อง โดยเป็นข้อมูลที่เฉลี่ยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 
2562 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นเคร่ืองบ่งชี้ว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาทุกคนจะเข้าสู่
ตลาดแรงงานในฐานะช่างเทคนิคเคร่ืองทำความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ (RAC) 
 
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้วิเคราะห์จำนวนช่างเทคนิคที่ต้องการในตลาดแรงงาน โดยวิเคราะห์จาก จำนวนคร้ังในการให้บ ริการ
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดผ่านอายุการใช้งาน จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดและจำนวนสะสมของผลิตภัณฑ์  
(โดยประมาณ) และจำนวนช่างเทคนิคในตลาดผู ้ให้บริการ (ประมาณจากจำนวนผลิตภัณฑ์และจำนวนครั ้งในการ
ให้บริการ) 
 
โดยจำนวนผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศที่มีในท้องตลาด เป็นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่ได้รับจากการไฟฟ้าผ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพ่ือหาค่าเฉลี่ยปริมาณการผลิตในแต่ละปี และเลือกอายุการใช้งานเป็น ค่ ากลางจากคู่ มือ 
2006IPCC (2006IPCC, บทที่ 7 เล่มที่ 3 ตารางที่ 7.9 หน้าที่ 7.52) ดังแสดงในตารางท่ี 14 ซึ่งสามารถประมาณความ
ต้องการช่างเทคนิคสำหรับงานบริการได้ ดังแสดงในตารางท่ี 15 
 
ตารางท่ี 14 ค่ากลางของอายุการใช้งานอุปกรณ์เคร่ืองทำความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ (RAC) 

ประเภทอุปกรณ์ ค่ากลางของอายุการใช้งาน (ปี) 

เคร่ืองปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย 10 – 20 
ชิลเลอร์ 15 – 30 
เคร่ืองทำความเย็นเชิงพาณิชย์แบบอยูก่ับที ่ 10 – 15 
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ตารางท่ี 15 การประมาณการจำนวนช่างเทคนิคที่ต้องการสำหรับงานบริการตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ 
ประเภทอุปกรณ์ จำนวนการผลิต

เฉลี่ยต่อปี 
(เครื่อง) 

อายุการ
ใช้งาน 
(ปี) 

สมมติฐาน 
ยอดสะสม 
(เครื่อง) 

ความต้องการใช้
บริการต่อวัน 
(เครื่อง/วัน) 

ความต้องการช่างเทคนิค
สำหรับงานบริการ (คน) 

เคร่ืองปรับอากาศ 4,000,000 10 40,000,000 109,589 27,397 
เคร่ืองทำความเย็นเชิงพาณิชย์ 70,000 15 1,050,000 2,877 288 
รวม 4,070,000  41,050,000 112,466 27,685 

 
ตลาดแรงงานในปัจจุบันมีความต้องการช่างเทคนิคสำหรับงานบริการมากถึง 27,685 คน และสามารถสรุปได้ว่า มีช่างเทคนิค
สำหรับงานบริการไม่เพียงพอกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

• ช่องว่างและ/หรืออุปสรรคทางเทคนิค ทางโครงสร้างเชิงสถาบัน และกฎข้อบังคับในการให้บริการเครื่องทำความเย็น
เชิงพาณิชย์และเครื่องปรับอากาศ และการใช้อุปกรณ์ทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติในประเทศไทย  
จากข้อมูลและการศึกษาทั้งหมด แนวทางการดำเนินงานของกิจกรรมนี้ คือ การระบุช่องว่างและอุปสรรคอย่างละเอียด  
ซึ่งสอดคล้องกับ กรอบนโยบายและข้อบังคับ กรอบโครงสร้างเชิงสถาบัน ที่อาจเป็นอุปสรรคหรือชะลอการขยายขอบเขต
การใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ เพ่ือหาช่องว่างและอุปสรรคที่อาจเกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาด ในด้านมาตรฐาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้ให้บริการ 
 
1. นโยบายและกรอบการกำกับดูแล 

1.1 ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ตู้แช่
แบบปลั๊กอิน ปั๊มความร้อน ตู้เย็น เป็นต้น แต่ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ในภาคเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทำความเยน็  
ตามมาตรฐาน 2006IPCC เช่น เคร่ืองจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์ในซูเปอร์มาเก็ต 
และอื่น ๆ ด้วย 
 
โดยการวิเคราะห์จะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทำความเย็นเชิงพาณิชย์ ซึ่งสำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น มอก. 
1155-2557 (เคร่ืองปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน) ซึ่งสามารถที่ใช้สารทำความเย็นติดไฟได้ โดย มอก. 
ฉบับนี้มีการจำกัดขนาดของอุปกรณ์ โดยต้องไม่เกิน 18,000 วัตต์ (60,000 บีทียูต่อชั่วโมง) และจำกัดเฉพาะ
เคร่ืองปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ยังมีเคร่ืองปรับอากาศประเภทอื่น ๆ ที่มีการ
ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยมีความหลากหลายทั้งประเภทและขนาด เช่น แบบติดผนัง แบบตั้งหรือแบบแขวน 
แบบ HVAC แบบตู้ตั้ง แบบเคลื่อนที่ แบบหน้าต่าง เป็นต้น ที่ยังไม่ครอบคลุมถึงการใช้สารทำความเย็นติดไฟได้  
 
นอกจากนี้ ยังมีมอก. 2738-2559 (เคร่ืองแช่เย็นและเคร่ืองแช่แข็งอย่างรวดเร็ว) ที่สามารถใช้สารทำความเย็น
ติดไฟได้ ซึ่ง มอก. ฉบับนี้ยังไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์อีกหลายประเภท เช่น เคร่ืองจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เป็นต้น  
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1.2 ข้อบังคับด้านความปลอดภัย สำหรับการใช้สารติดไฟได้ง่ายในอาคารสูง 
แม้ว่าจะมีมาตรฐานสำหรับทั้งผลิตภัณฑ์และช่างเทคนิค แต่การใช้สารทำความเย็นธรรมชาติในอาคารสูง  
ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับการใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
o กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ระบุว่า 

อาคารสูง หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้โดยมีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป 
o ข้อ 10 การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีการปรับภาวะอากาศด้วยระบบการ

ปรับภาวะอากาศ ต้องมีลักษณะตามรายการที่ (2) ห้ามนำสารทำความเย็นชนิดเป็นอันตรายต่อ ร่างกาย 
หรือติดไฟได้ง่ายมาใช้กับระบบปรับภาวะอากาศที่ใช้สารทำความเย็นโดยตรง 
สำหรับสารทำความเย็นชนิดใหม่ จะต้องทำมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิสูจน์ความปลอดภัย (สถานะความ
ไวไฟ: การแพร่ กระจายของไฟ) ของสารทำความเย็น พร้อมทั ้ง ต้องได้รับการพิสูจน์และรับรองจาก
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม) แล้วเสนอต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือแก้ไขระเบียบข้อบังคับ 
 

2. กรอบโครงสร้างเชิงสถาบัน 
2.1 ผู้ให้บริการท่ีได้มาตรฐาน 

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (NOSS) และมาตรฐานฝีมืออุตสาหกรรมแห่งชาติ (NISS) โดยกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (กพร.) สำหรับช่างเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองทำความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 
ครอบคลุมเฉพาะการใช้สารทำความเย็นชนิด R32 และ R410A โดยไม่ครอบคลุมถึงการใช้สารทำความเย็น
ธรรมชาติ 
 
นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอบรมและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมสำหรับหลักสูตรเกี่ยวกับสารทำ
ความเย็นตามธรรมชาติ เช่น อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ชิ้นงานทดสอบ ศูนย์ฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน และการ
ประชาสัมพันธ์ที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีศูนย์ฝึกอบรมไม่เพียงพอ ระยะทางจึงถือเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุด
สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการเดินทาง 
 
ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2558) เร่ือง กำหนดสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานใด  
ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดย มีการ
กำหนดเฉพาะสาขาช่างเคร่ืองปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กถูกกำหนดให้เป็นสาขาอาชีพที่อ าจ
เป็นอันตรายต่อสาธารณะ ดังนั้น ช่างเทคนิคต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามที่ก ำหนดไ ว้ 
อย่างไรก็ตาม ประกาศกระทรวงดังกล่าวควรเพ่ิมสาขาช่างเคร่ืองทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ และช่าง
เทคนิคเครื ่องปรับอากาศขนาดใหญ่ด้วย เน ื ่องจากเป็นสาขาอาช ีพที ่อาจจะเป็น อันตรายต่อสาธารณะ
เช่นเดียวกัน 

 
3. ความต้องการของตลาด 

จากข้อมูลการขอฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่ได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและผู้ผลิต พบว่า ความต้องการ
การใช ้เครื่องทำความเย็นเช ิงพาณิชย์ที ่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติมีแนวโน ้มเพิ่มสูงขึ ้นทุกปี ซ ึ ่งตรงข้ามกับ
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เคร่ืองปรับอากาศที่ไม่มีการผลิต เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยที่ถึงแม้ว่าผู้ผลิตจะเปลี่ยนสายการผลิตเ พ่ือ
รองรับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารทำความเย็นสีเขียวแล้ว แต่ก็ยังไม่มีการสั่งผลิตจากลูกค้าทั้งในและต่ างประเทศ 
นอกจากนี้ ราคาวัตถุดิบยังมีการปรับสูงขึ้น เนื่องจากการขนส่งทั้งในและต่างประเทศ 
 
อย่างไรก็ตาม กฎหมายและระเบียบข้อบังคับถือเป็นอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งในการเปลี่ยนไปใช้สารทำความเย็น
ธรรมชาติ นอกจากนี้ การขาดการประชาสัมพันธ์ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการใช้สารทำความเย็นจากธรรมชาติ
และความปลอดภัยในการใช้งาน 
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3. การพัฒนาและจัดทำข้อเสนอแนะ และการเช่ือมโยงความเป็นไปได้อื่น ๆ  

 
ในฐานะที่โครงการ RAC NAMA ได้ริเร่ิมเทคโนโลยีการทำความเย็นสีเขียว (Green Cooling Technology) โดยสนับสนุน
เทคโนโลยีการทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศและประหยัดพลังงาน เพ่ือช่วยให้ประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมาย
ด้านการประหยัดพลังงาน รวมถึงเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศตามที่ระบุไว้ในแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของ
ประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action: NAMA) และการมีส ่วน ร ่วมที ่ป ระเทศกำหนด (Nationally 
Determined Contribution: NDC) ที ่เสนอต่อกรอบอนุส ัญญาสหประชาชาติว ่าด้วยการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ซ ึ ่งโครงการน ี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมให้มีความสามารถในแข่งขัน และนำเงินด้านสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศมาสู่ประเทศ 
 
ในการนี้ เพ่ือช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้ร่วมมือกับภาคส่วนทำความเย็น และ
ปรับอากาศของไทย (Refrigeration and Air Conditioning: RAC) ในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารทำความเย็น
ธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสภาพอากาศ และมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูง นอกจากนี้ การลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ภายใต้การแก้ไขเพ่ิมเติมคิกาลี (Kigali Amendment) ที่ประเทศไทยจะให้สัตยาบันนั้นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ก ำหนด
นโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศและประหยัดพลังงาน  
 

• ความเชื่อมโยงท่ีมีอยู่/ท่ีมีศักยภาพ และทิศทาง/ช่องทางท่ีเป็นไปได้สำหรับการขยาย/ปรับปรุ งอย่ างยั่ งยืนของ
เทคโนโลยีการทำความเย็นสีเขียว สำหรับการบริการเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์และเครื่องปรับอากาศ โดยภาค
ส่วนที่เป็นทางการ (ผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานรัฐบาลท่ีรับผิดชอบด้านการฝึกอบรมทักษะ) และไม่เป็นทางการ 
(บริษัทเอกชน) 
 
ประเด็นสำคัญ 4 ประการดังต่อไปนี้ และรายละเอียดดังแสดงในรูปท่ี 13 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการปรับปรุงการนำ
เทคโนโลยีการทำความเย็นสีเขียวมาใช้ 
1. สร้างมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีอยู่ โดยเพ่ิมสารทำความเย็นทางเลือกอื่น ๆ 
2. ปรับปรุงรูปแบบการรับรองและออกใบอนุญาตที่มีอยู่ โดยผนวกหรือรวมสารทำความเย็นธรรมชาติเข้าไปด้วย 
3. ส่งเสริมนโยบาย/ระเบียบข้อบังคับ และการประสานงานของส่วนราชการ 
4. การเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ความตระหนักรู้ และการสร้างขีดความสามารถ  
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บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด             29/32 

 
รูปท่ี 13 ศักยภาพในการปรับปรุงเทคโนโลยีการทำความเย็นสีเขียว
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• ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสำหรับการแก้ไขช่องว่าง/อุปสรรคท่ีเหลืออยู่ และสำหรับการจัดต้ัง/เสริมสร้างความเชื่อมโยงท่ี
ระบุสำหรับภาคบริการเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์และเครื่องปรับอากาศ 
 
จากการระบุความเชื่อมโยงที่อาจะเกิดขึ้นดังที่ระบุในกิจกรรมก่อนหน้านี้อาจมีช่องว่างและอุปสรรคที่สามารถแก้ไขไ ด้  
ในด้านความรู้ทางเทคนิค นโยบาย และระเบียบข้อบังคับที่อาจขัดขวางความก้าวหน้าของเทคโนโลยกีารทำความเย็นสีเขยีว
ในภาคบริการ นอกจากนี้ กลไกตลาดยังถูกขับเคลื่อนด้วยเคร่ืองมือทางนโยบาย เคร่ืองมือทางการเงิน ซึ่งถือเป็นช่อง ว่าง
และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 
 
1. สร้างมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีมีอยู่ โดยเพ่ิมสารทำความเย็นทางเลือกอ่ืน ๆ 

o สร้างมาตรฐานของหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีอยู่ โดยเน้นสารทำความเย็น GWP สูง (HCFC และ HFC) ที่ใช้ใน
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ตลอดจนสารทำความเย็นธรรมชาติสำหรับเทคโนโลยีการทำความเย็นสีเขียว และสารทำความเยน็
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีสารมอนทรีออล สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมในประเทศไทยในปั จจุบัน มีทั้งหมด  
4 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ ซึ่งแสดงรายละเอียดในรูปท่ี 14 
(1) การศึกษาในสถาบันการศึกษา 
(2) หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป 
(3) หลักสูตรการฝึกอบรมจากบริษัทเอกชน 
(4) โครงการฝึกอบรมของ GIZ 
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รูปท่ี 14 หลักสูตรการฝึกอบรม 
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2. ปรับปรุงรูปแบบการรับรองและการออกใบอนุญาตท่ีมีอยู่ โดยผสมผสานความรู้และทักษะในการ ให้บริ การ  
สารทำความเย็นธรรมชาติ 
o ขยายของเขตการรับรองและการออกใบอนุญาตให้ครอบคลุมสารทำความเย็นธรรมชาติสำหรับเทคโน โลยี  

การทำความเย็นสีเขียวในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
- ช่างเคร่ืองปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 
- ช่างเคร่ืองทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ 
- ช่างเทคนิคเคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ่ 
 

o ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดหาโดยภาครัฐ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ( NOSS)  
โดยพิจารณาจากการทำเทคโนโลยีการทำความเย็นสีเขียวมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรในอนาคตดังต่อไปนี้ 
(1) หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ (Upgrade Training) 
(2) หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (Pre-employment Training) 
(3) หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม (Re-Training) 

 
3. ส่งเสริมนโยบาย/ระเบียบข้อบังคับ และการประสานงานของหน่วยงานราชการ  

o ปรับปรุงนโยบายและข้อบังคับ เพ่ือส่งเสริมเทคโนโลยีการทำความเย็นสีเขียว  
o พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสำหรับเทคโนโลยีการทำความเย็นสีเขียว 
o ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานของช่างเทคนิค เพ่ือมุ่งสู่ เทคโนโลยีการทำความเย็นสีเขียว 
o บังคับใช้รูปแบบการรับรองและใบอนุญาตสำหรับช่างเทคนิคผู้ให้บริการ 
o จัดให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและสมาคมอุตสาหกรรม เพ่ือร่วมกันพัฒนาทักษะของช่างเทคนคิ

ในทุกด้าน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกช่องทาง 
 

4. การเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ความตระหนักรู้ และการสร้างขีดความสามารถ 
o สร้างความตระหนัก ทักษะ และความสามารถ สำหรับการใช้สารทำความเย็นทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

การทำความเย็นสีเขียว 
 

 
 
 

 


