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สารทําความเย็น HFC-32 (R-32)
เริ่ มเข ามามี บทบาทในชี วิ ตประจําวั นของเรา
และจะมีการใชมากขึ้ นในระยะเวลาอั นใกลนี้
โดยเฉพาะในเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
ทีใ่ ชตามบานเรือน เราจะเห็นไดจากสือ่ โฆษณา
ขายเครือ่ งปรับอากาศรุน ใหมทใี่ ชสารทําความเย็น
R-32 วา ชวยรักษาสิง่ แวดลอมและลดโลกรอน
ซึ่ งแสดงใหเห็นถึงแนวโนมและทิศทางการใช
สารทําความเย็นในอุตสาหกรรมการผลิตเครือ่ ง
ปรับอากาศของบานเรา และพวกเราเองในฐานะ
ผูบริโภคจึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจถึง
การเปลีย่ นแปลงของการใชสารทําความเย็นใน
เครื่องปรับอากาศที่เปนสิ่งใกลตัวเรามาก โดย
อยูกับเราเกือบทุกที่ไมวาจะเปนที่ทํางาน หอง
นัง่ พักผอน ตลอดจนหองนอนวามีผลกระทบทัง้
ในแงบวกและลบ และขอควรระวังในการใชงาน
อยางไรบาง

อะไรเปนแรงขับเคลื่ อนที่ ตองหันมาใช
สารทําความเย็น R-32 ในเครื่องปรับอากาศ
สํา หรั บ ที่ อยู อาศั ย คํา ตอบก็ คื อ “พิ ธี ส าร
มอนทรีออลวาดวยสารทําลายชัน้ บรรยากาศ
โอโซน” ประเทศไทยเปน 1 ใน 197 ประเทศที่
เปนภาคีสมาชิกของพิธีสารมอนทรีออลซึ่งตอง
ปฏิบตั ติ ามพันธกรณีภายใตพธิ สี ารมอนทรีออล
ในขณะนี้ พันธกรณีของพิธสี ารนีค้ อื การลดและ
เลิกใชสารทําลายชัน้ บรรยากาศโอโซน (Ozone
Depleting Substance: ODS) ในกลุมไฮโดร
คลอโรฟลูออโรคารบอน (Hydrochlorofluorocarbons) หรือที่เรียกสั้นๆ วา HCFCs ทั้งนี้ กําหนด
ระยะเวลาในการลดและเลิกการผลิต การนําเขา
และการสงออกสารทําลายชัน้ บรรยากาศโอโซน
สําหรับกลุม ประเทศกําลังพัฒนาและกลุม ประเทศ
พั ฒนาแล วจะแตกต างกั น โดยกลุ มประเทศ
พัฒนาแลวมีกาํ หนดระยะเวลาในการลดและเลิก
การผลิตและการใชกอ นกลุม ประเทศกําลังพัฒนา
ประมาณ 10 ป และกลุมประเทศกําลังพัฒนา
ยังสามารถขอรับเงินชวยเหลือแบบใหเปลาจาก
กองทุนพหุภาคีเพือ่ การอนุวตั พิ ธิ สี ารมอนทรีออล
ในการลดและเลิกใชสารทําลายชัน้ บรรยากาศโอโซน
และปรับเปลี่ยนไปใชสารทดแทนตามขอตกลง
รวมกันกับคณะกรรมการบริหารกองทุนพหุภาคี
ตามพั นธกรณี แ ละข อตกลงของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพหุภาคี ประเทศไทย
ตองควบคุมการลดและเลิกใชสาร HCFCs ดังนี้
1 มกราคม 2556 ควบคุมปริมาณการ
ใชใหเทากับคาฐาน (คาเฉลี่ยของปริมาณการ
ใชในป พ.ศ. 2552-2553 เทากับ 927.6
โอดีพตี นั )

1 มกราคม 2558 ลดปริมาณการใชลง
10% จากคาฐาน
1 มกราคม 2561 ลดปริมาณการใชลง
15% จากคาฐาน
1 มกราคม 2563 ลดปริมาณการใชลง
35% จากคาฐาน
1 มกราคม 2568 ลดปริมาณการใชลง
67.5% จากคาฐาน
1 มกราคม 2573 ควบคุมปริมาณการ
ใชใหเทากับศูนย (แตอนุญาตใหมีปริมาณการ
ใชได 2.5% ของคาฐานระหวางป 2573-2582
เพื่อนํามาใชในการซอมบํารุง)
1 มกราคม 2583 เลิ กการใช อย าง
สมบูรณ
หมายเหตุ การใช ข องประเทศไทย
หมายถึง การนําเขา
HCFC-22 (R-22) เปนสาร HCFC ชนิด
หนึง่ ในสาร HCFC ไมกชี่ นิดทีป่ ระเทศไทยมีการ
นําเขาและใชในปริมาณมาก จึงเปนสาร HCFC
เปาหมายที่ตองการลดเปนลําดับแรก เพื่อให
ประเทศไทยสามารถทีจ่ ะบรรลุเปาหมายในการ
ลดและเลิกใช HCFCs ใหไดตามพันธกรณี สาร
R-22 ถูกนํามาใชเปนสารทําความเย็นในเครือ่ ง
ปรับอากาศ และประเทศไทยเปนผูผลิตและผู
สงออกรายใหญสําหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช
ในที่พักอาศัย
ทั้งนี้ การลดและเลิกใชสาร R-22 จึง
จําเป นต องเลื อกใช สารทําความเย็ นชนิ ดอื่ น
ทดแทนทีเ่ หมาะสมในหลายๆ ดาน ไมวา จะเปน
ดานสิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตร และสังคมใน
บริบทของประเทศ

SAFET Y LIFE 1

R-32 จึงเปนคําตอบในเรือ่ งนี้ สาร HFC32 เปนสารทําความเย็นที่มีความเหมาะสมใน
การเปนสารทดแทนสารทําความเย็น ประเภท
HCFC มากที่สุดในชวงเวลานี้ เนื่องจากสาร R32 มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
 เปนสารทีม
่ คี า ศักยภาพในการทําลาย
ชั้นบรรยากาศโอโซน (Ozone Depletion Potential: ODP) เปนศูนย กลาวคือ ไมเปนสาร
ทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน
 มีประสิทธิภาพดานพลังงานทีส
่ ูง
 เปนสารที่มีคาศักยภาพในการทําให
โลกรอน (Global Warming Potential: GWP) ต่าํ
 คาใชจา ยในการเปลีย
่ นแปลงกระบวนการ
ผลิตต่ํา
 เปนสารติดไฟไดในระดับต่า
ํ จัดอยูใ น
Class A2L ซึ่งเปนระดับที่ยอมรับได
 ความสามารถในการผลิตจําหนายใน
ตลาดมีอยางเพียงพอ ซึง่ ปจจุบนั มีผจู ดั จําหนาย
อยูแลว

เปนศูนย และยังมีคา GWP ต่ํา คือเทากับ 675
ตันเทียบเทากาซคารบอนไดออกไซด ซึง่ มีคา ต่าํ
ทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับ R-22, R-410A และ R-12
ดังนั้นการเปลี่ยนมาใช R-32 นอกจากจะไม
ทําลายชัน้ บรรยากาศโอโซนแลว ยังชวยลดการ
ทําใหเกิดภาวะโลกรอน

ตารางที่ 1 คาศักยภาพในการทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน และ
คาศักยภาพในการทําใหโลกรอนของสารทําความเย็น

สารทําความเย็น

ODP

GWP

R-32 (HFC-32)
R-410A (HFC-410A)

0
0

675
2,088

R-22 (HCFC-22)
R-12 (CFC-12)*

0.055
1

1,810
10,900

* ปจจุบนั ไมมกี ารนําเขา R-12 แลว เนือ่ งจากพิธีสารมอนทรีออลไดกําหนดใหยกเลิกการใช
ซึง่ กรณีของประเทศไทย การนําเขาเทากับการใช

ผลกระทบต อ สิ่ งแวดล อมของสารทํา
ความเย็น โดยเปรียบเทียบคา ODP และคา GWP
ของสารทําความเย็ นที่ นิ ยมใช ในเครื่ องปรั บ
อากาศสําหรับที่อยูอาศัย ดังในตารางที่ 1 จะ
เห็นไดวา R-32 มีคณ
ุ สมบัตเิ ปนสารทีม่ คี า ODP

นอกจากนี้ ด านประสิ ทธิ ภาพการใช
พลังงาน จากผลการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะ
เครือ่ งปรับอากาศเมือ่ ใชสารทําความเย็น R-22
R-410A และ R-32 โดยวิเคราะหวฏั จักรการทํา
ความเย็นในทางทฤษฎีโดยกําหนดสภาวะใน

การเปรียบเทียบคือ อุณหภูมิอิ่มตัวของสารทํา
ความเย็นที่อีวาพอเรเตอรเปน 7 ํ C อุณหภูมิ
อิ่มตัวของสารทําความเย็นที่คอนเดนเซอรเปน
47 ํ C อุณหภูมริ อ นยิง่ ยวดของสารทําความเย็น
กอนเขาคอมเพรสเซอรเปน 0 ํ C อุณหภูมิเย็น
เยือกของสารทําความเย็นออกจากคอนเดนเซอร
เปน 0 ํ C และประสิทธิภาพการอัดเปน 100%
ผลการวิเคราะหสมรรถนะโดยใช สาร R-22
เปนฐานซึ่งมีความสามารถทําความเย็น และ
อัตราสวนของกําลังงานความเย็นที่ไดตอพลัง
ไฟฟาที่เครื่องปรับอากาศใช (Coefficient of
Performance: COP) เปน 100% พบวา สาร
R-32 มีความสามารถทําความเย็นมากกวา
เปน 1.57 เทาของสาร R-22 และสาร R-410A
มีความสามารถทําความเย็นมากกวาเปน 1.38
เทาของสาร R-22 อยางมีนัยสําคัญ สวนคา
COP ของทัง้ สาร R-410A และ R-32 มีคา นอย
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ความเร็วของการลามไฟ (Burning Velocity) สูงสุด
ไมเกิน 10 เซนติเมตร/วินาที (ตารางที่ 2)
การเปรียบเทียบความไวไฟของสาร R-32
กับสารทําความเย็นชนิดอืน่ โดยเฉพาะโพรเพน
ซึง่ มีความไวไฟสูงหรือติดไฟไดงา ย โดยพิจารณา
จากคุณสมบัตกิ ารเผาไหมของสารทําความเย็น
แตละชนิด ดังแสดงในตารางที่ 3 และรูปที่ 1 โดย
คา LFL (Lower Flammability Limit) คือ
ความเขมขนของสารทีต่ า่ํ ทีส่ ดุ ในอากาศทีท่ าํ ให
สารผสมนีต้ ดิ ไฟไดในสภาวะทีม่ แี หลงกําเนิดไฟ
คา UFL (Upper Flammability Limit) คือ
ความเขมขนของสารทีส่ งู ทีส่ ดุ ในอากาศทีท่ ําให
สารผสมนีต้ ดิ ไฟไดในสภาวะทีม่ แี หลงกําเนิดไฟ

MIE (Minimum Ignition Energy) คือ
พลังงานต่าํ สุดทีใ่ ชในการจุดติดไฟ
เมือ่ เปรียบเทียบคุณสมบัตขิ องสาร R-32
กับ Propane ที่มีความไวไฟสูง จะพบวา สาร
R-32 เปนสารทําความเย็นทีม่ คี า LFL และ UFL
สูง (13.6-29.3 vol%) คา BV ต่าํ (6.7 cm/s)
และมีคา MIE สูง (30-100 mJ) ซึง่ แสดงถึง มี
ความไวไฟต่ําหรือติดไฟไดยาก และลามไฟได
ชา ขณะที่ Propane เปนสารทําความเย็นทีม่ ีคา
LFL และ UFL ต่ํา (1.8 - 9.5 vol%) คา BV สูง
(38.7 cm/s) และมีคา MIE ต่ํา (0.246 mJ)
ซึง่ สามารถติดไฟไดงา ย
ความสัมพันธระหวางความเร็วของการ

ตารางที่ 2 การจัดระดับความปลอดภัยของสารทําความเย็น
ของมาตรฐาน ASHRAE 34-2010
ระดับความปลอดภัย
Higher
Flammability
Lower
Flammability
No flame
Propagation

A3

B3

LFL ≤ 0.10 kg/m3 หรือคาความ
รอนจากการเผาไหม ≥ 19 MJ/kg

A2
A2L*

B2
B2L*

LFL > 0.10 kg/m3 หรือคาความ
รอนจากการเผาไหม < 19 MJ/kg

A1

B1

Lower Toxicity
ไมพบความเปนพิษที่ความ
เขมขน ≤ 400 ppm

No LFL

Higher Toxicity
พบหลักฐานความเปนพิษที่
ความเขมขน < 400 ppm

* สารทําความเย็นในกลุม A2L and B2L เปนสารทําความเย็นที่ไวไฟต่ําที่มีคาความเร็ว
ของการลามไฟนอย กวา 10 เซนติเมตรตอวินาที

ตารางที่ 3 คุณสมบัติการเผาไหมของสารทําความเย็น
กวาเปน 0.95 เทาของสาร R-22 อยางไมมี
Propane R-152a R-32 Ammonia และ R-22
นั ยสําคั ญ ทั้ งนี้ ขึ้ นอยู กั บสภาวะที่ ใช ในการ
เปรียบเทียบดวย อยางไรก็ตามสาร R-32 มีผล
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2L
ระดับ 1
ระดั
บ
ความปลอดภั
ย
กระทบตอสิง่ แวดลอมนอยกวาทัง้ สาร R-410A
A3
A2
A2L
B2L
A1
และ R-22 เมือ่ เปรียบเทียบโดยใหความสามารถ
สารทําความเย็น
Propane
Ammonia
R-152a
R-32
HCFC-22
ทําความเย็ นที่ เท ากั น สาร R-32 จะใช ใน
(R-290)
(R-717)
ปริ มาณที่ น อยกว าสาร R-22 จึ ง เป น การ LFL (vol%)
1.8
3.9
13.6
15
ประหยัดการใชทรัพยากร
UFL (vol%)
9.5
16.9
29.3
28
สําหรับดานความปลอดภัยเปนปจจัยหนึง่
BV (cm/s)
38.7
23.0
6.7
7.2
ทีส่ าํ คัญในการเลือกใชสารทําความเย็นทดแทน
MIE (mJ)
0.246
0.38
30-100
100-300
ที่จะนํามาในเครื่องปรับอากาศ ดวยคุณสมบัติ
Auto Ignition
470
454
648
651
632
ของสารทําความเย็น R-32 ถูกจัดเปนสารใน
Temperature (oC)
กลุม ความปลอดภัย A2L ตามมาตรฐาน ASHRAE
BV (Burning Velocity) คือ ความเร็วของ ลามไฟกับพลังงานต่ําสุดที่ ใชในการจุดติดไฟ
34-2010: Designation and Safety Classification
of Refrigerants โดย A หมายถึง มีความเปนพิษต่าํ การลามไฟ ซึง่ เปนความเร็วสูงสุดแบบลามินา ร ของสารทําความเย็นตางๆ แสดงในรูปที่ 1
เงื่ อนไขที่ จะทําใหสารทําความเย็นเกิด
(Lower Toxicity) และ 2L หมายถึง สารที่ สามารถ ทีเ่ ปลวไฟลามเขาไปในสวนสารผสมของสารกับ
การติดไฟเมือ่ มีการรัว่ ไหลเกิดขึน้ ใกลแหลงกําเนิด
ติดไฟไดในระดับต่ํา (Mildly Flammability) ทีม่ ี อากาศที่อยูข างหนา
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ที่มา: Eric Youngdale "HFOs the Solution Waiting in the Wings", The ACR show, March 14, 2012

รูปที่ 1 ความสัมพันธระหวางการลามไฟกับพลังงานจุดติดไฟของสารทําความเย็นตางๆ
ประกายไฟ จะตองประกอบดวย 3 องคประกอบ
รวมกัน (รูปที่ 2) คือ 1) ความเขมขนของสารทํา
ความเย็นตองมากกวา LFL 2) พลังงานของแหลง
กําเนิดประกายไฟตองมากกวา MIE และ 3)
ความเร็ วของอากาศที่ อยู ติ ดกั บแหล งกําเนิ ด
ประกายไฟตองนอยกวา BV กลาวคือ ถาความ
เร็วของอากาศทีอ่ ยูต ิดกับแหลงกําเนิดประกาย
ไฟมากกวา BV การเผาไหมจะไมเกิดขึน้ เพราะ
เปลวไฟไมสามารถแพรขยายไดเร็วกวาความ
เร็วของอากาศโดยรอบ
การคํานวณคาความเขมขนของสาร R-32
ในหองที่ใชเครื่องปรับอากาศที่ขนาดทําความ
เย็นตางๆ โดยใชวิธีการคํานวณตามมาตรฐาน
IEC60335-2-40 (IEC: Household and similar
electrical appliances safety, Part 2-40: Particular
requirement for electrical heat pumps, airconditioners and dehumidifiers) Annex G G.2
ขอกําหนดในการบรรจุสารทําความเย็นในเครือ่ ง
ปรับอากาศทีใ่ ชในพืน้ ทีท่ ไี่ มมกี ารระบายอากาศ
ตามสูตร ดังนี้
กรณีพจิ ารณาในดานพืน้ ทีต่ า่ํ สุด
Amin = [ M / (2.5 x [ ]LFL5/4 x h0) ]2

รูปที่ 2 กลไกการจุดติดไฟ

กรณีพจิ ารณาในดานความเขมขน
[ ]= [ M / (2.5 x (A min1/2) x h0) ]4/5
เมื่อ [ ] คือคาความเขมขน หรือคา LFL
(%v/v)
M คือ ปริมาณสารทําความเย็นที่บรรจุ
(kg)
Amin คือ ขนาดพื้นที่หองต่ําสุด (m2)
h0 คือ ระยะความสูงในการติดตั้งเครื่อง
เครือ่ งปรับอากาศ (m)
ผลจากการคํานวณหาความเขมขนของ
สาร R-32 ในหองที่ใชเครื่องปรับอากาศที่มี
ขนาดทําความเย็นตัง้ แต 9,000-48,000 บีทยี ู
พบวา ถามีการรัว่ ของสารทําความเย็น R-32 จาก

เครือ่ งปรับอากาศแบบติดผนังจะมีความเขมขน
ของสาร R-32 สะสมภายในหองอยู ระหวาง
4.58-7.75 %v/v ขึน้ อยูก บั ขนาดทําความเย็น
ของเครื่องปรับอากาศ และถาเปนเครื่องปรับ
อากาศแบบฝาเพดานจะมีความเขมขนของสาร
R-32 สะสมภายในหองอยูร ะหวาง 3.90-6.60
%v/v ขึ้นอยูกับขนาดทําความเย็นของเครื่อง
ปรับอากาศ
สรุปไดวา การรัว่ ของสารทําความเย็น R-32
จากเครือ่ งปรับอากาศทีข่ นาดทําความเย็นตัง้ แต
9,000-48,000 บีทยี ูทุกขนาด จะมีความเขมขน
ของสาร R-32 ทีร่ วั่ ออกมาและสะสมภายในหอง
มีคา ต่าํ กวาคา LFL ของสาร R-32 (13.6 %v/v)
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กลาวคือ ถามีการรัว่ ของสารทําความเย็น R-32
จากเครือ่ งปรับอากาศจนหมดก็ไมเกิดการติดไฟ
ถึงแมวาสารทําความเย็น R-32 จะมีผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมนอย โดยไมทําลายชั้น
บรรยากาศโอโซนและมีศกั ยภาพทําใหโลกรอน
ต่าํ มีความสามารถทําความเย็นมากกวาสารทํา
ความเย็น R-22 และปลอดภัยกวาการใชสาร
ไฮโดรคารบอน รวมทั้งในการผลิตเครื่องปรับ
อากาศทีม่ กี ารออกแบบเพือ่ ใหไดตามมาตรฐาน
ดานพลังงานและดานความปลอดภัยซึง่ จะกําหนด
ใหเติมสารทําความเย็นในปริมาณที่ปลอดภัย
เมื่อมีการรั่วไหลเกิดขึ้นก็ตาม แตก็เปนสารที่
ติดไฟได แมจะอยูในระดับต่ําหรือติดไฟไดยาก
การนําสาร R-32 มาใชยังคงตองตระหนักถึง
ความปลอดภัย ทั้ งในการติดตั้ งและการซอม
บํารุง ตลอดจนการใชงานดวย
ในการติดตั้ งและซอมบํารุงเครื่ องปรับ
อากาศอาจเกิดอันตรายจากอุบตั เิ หตุเพลิงไหมได
หากชางติดตัง้ และซอมบํารุงขาดความรูแ ละทักษะ
ที่จําเปน ดังนั้นจึงควรใหความรูและเสริมสราง
ทักษะในการทํางานใหกบั ชางติดตัง้ และซอมบํารุง
รวมทัง้ เสริมสรางการทํางานดวยความไมประมาท
และการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอยางเครงครัด
เพือ่ ลดอุบัตเิ หตุที่อาจเกิดขึ้นได โดยมีหลักสูตร
การฝกอบรมที่เปนมาตรฐาน และจัดอบรมให
ชางติดตัง้ และซอมบํารุงเปนประจํา และตองขึน้
ทะเบี ยนวิชาชีพเป นช างติดตั้ งและซอมบํารุ ง
เครือ่ งปรับอากาศ และมีการประชาสัมพันธและ
รณรงคใหผบู ริโภคใชชา งทีไ่ ดขนึ้ ทะเบียนในการ
ติดตั้งและซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศเทานั้น

สวนผูใชงานเครื่องปรับอากาศก็จําเปน
ที่ตองใชอยางถูกตอง โดยปฎิบัติตามคูมือของ
ผูผ ลิตอยางเครงครัด จะทําใหเครือ่ งปรับอากาศ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน
ไฟฟา และมีความปลอดภัย ขอควรปฏิบัติใน
การใชงาน มีดังนี้
1) ปรับตั้งอุณหภูมิในหองปรับอากาศ
ใหเหมาะสม คือ ไมต่ํากวา 25 องศาเซลเซียส
2) ปดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่เลิก
ใชงาน
3) อยานําสิ่งของไปวางกีดขวางทางลม
เขาและลมออกจากชุดคอนเด็นซิง ซึง่ ตัง้ อยูน อก
หองเพราะจะทําใหเครื่องระบายความรอนไมดี
และตองทํางานหนักมากขึ้น
4) อยานําสิง่ ของไปขวางทางลมเขาและ
ลมออกของชุดแฟนคอยลซงึ่ ตัง้ อยูใ นหอง เพราะ
จะทําใหอากาศในหองกระจายตัวไมทั่วถึงและ
ไมเย็น

5) ควรเปดหลอดไฟและอุปกรณไฟฟา
ตางๆ ภายในหองเฉพาะเทาที่จําเปนตอการใช
งานเทานั้น และปดไฟทุกครั้งเมื่อใชงานเสร็จ
เพราะหลอดไฟและอุปกรณไฟฟาขณะเปดใชงาน
จะมีความรอนออกมาทําใหอณ
ุ หภูมใิ นหองสูงขึน้
6) ในชวงเวลาทีไ่ มใชหอง หรือกอนเปด
เครื่องปรับอากาศประมาณ 15 นาที ควรเปดประตู
หนาตางทิง้ ไวเพือ่ ใหอากาศบริสทุ ธิภ์ ายนอกเขา
ไปแทนที่อากาศเกาภายในหอง เพื่อไลอากาศ
รอนที่สะสมอยูภายในหองออก นอกจากนี้ ยัง
จะชวยลดกลิ่นตางๆ ใหนอยลงโดยไมจําเปน
ตองเปดพัดลมระบายอากาศซึ่งจะทําใหเครื่อง
ปรับอากาศทํางานหนักขึ้น
7) ควรป ดประตูและหน าตางให สนิท
ขณะใชงานเครื่องปรับอากาศเพื่อปองกันไมให
อากาศรอนชื้นจากภายนอกเขามาในหองและ
จะทําใหเครื่องตองทํางานมากขึ้น
8) ไมควรปลูกตนไมหรือตากผาภายใน
หองปรับอากาศ เพราะความชื้นจากสิ่งเหลานี้
จะทําใหเครื่องปรับอากาศตองทํางานหนักขึ้น
9) ถาเครื่องปรับอากาศทํางานผิดปกติ
มีเสียงดัง หรือทําความเย็นไดนอยลง หรือมี
กลิ่นไหม หรือเบรคเกอรตัดวงจรบอย ใหแจง
ชางที่ขึ้นทะเบียนเขามาตรวจสอบ
10) หากพบการรัว่ ของสารทําความเย็น
ใหปด เครือ่ งปรับอากาศและระบายอากาศออก
จากหองและไมกอใหประกายไฟ และใหแจง
ชางที่ขึ้นทะเบียนเขามาซอม
11) ควรหลี กเลี่ ยงการนําภาชนะที่ มี
ผิวหนารอนจัด หรือสิ่งที่ทําใหเกิดประกายไฟ
เชน เตาไฟฟา หมอตมน้ํา หมอตมสุกี้เขาไปใน
หองปรับอากาศ หรือสูบบุหรีภ่ ายในหอง เพราะ
ทําใหเครือ่ งปรับอากาศทํางานหนักขึน้ และอาจ
มีโอกาสเกิดจุดติดไฟหากมีสารทําความเย็นรั่ว
สะสมอยูภายในหอง
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