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สารทําความเย็น HFC-32 (R-32)
เร่ิมเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรา
และจะมีการใชมากข้ึนในระยะเวลาอันใกลนี้
โดยเฉพาะในเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน
ท่ีใชตามบานเรือน เราจะเห็นไดจากสือ่โฆษณา
ขายเครือ่งปรบัอากาศรุนใหมทีใ่ชสารทาํความเยน็
R-32 วา ชวยรักษาสิง่แวดลอมและลดโลกรอน
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงแนวโนมและทิศทางการใช
สารทําความเยน็ในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ือง
ปรับอากาศของบานเรา และพวกเราเองในฐานะ
ผูบริโภคจึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจถึง
การเปล่ียนแปลงของการใชสารทําความเยน็ใน
เคร่ืองปรับอากาศท่ีเปนสิ่งใกลตัวเรามาก โดย
อยูกับเราเกือบทุกท่ีไมวาจะเปนท่ีทํางาน หอง
นัง่พกัผอน ตลอดจนหองนอนวามีผลกระทบท้ัง
ในแงบวกและลบ และขอควรระวังในการใชงาน
อยางไรบาง

อะไรเปนแรงขับเคล่ือนท่ีตองหันมาใช
สารทําความเย็น R-32 ในเคร่ืองปรับอากาศ
สําหรับท่ี อยู อาศัย คําตอบก็ คือ “พิธีสาร
มอนทรอีอลวาดวยสารทาํลายช้ันบรรยากาศ
โอโซน” ประเทศไทยเปน 1 ใน 197 ประเทศท่ี
เปนภาคีสมาชิกของพิธีสารมอนทรีออลซึ่งตอง
ปฏิบติัตามพนัธกรณภีายใตพธิสีารมอนทรีออล
ในขณะนี ้พนัธกรณขีองพธิสีารนีคื้อ การลดและ
เลิกใชสารทําลายชัน้บรรยากาศโอโซน (Ozone
Depleting Substance: ODS) ในกลุมไฮโดร
คลอโรฟลูออโรคารบอน (Hydrochlorofluoro-
carbons) หรือท่ีเรียกส้ันๆ วา HCFCs ท้ังนี ้กําหนด
ระยะเวลาในการลดและเลิกการผลิต การนาํเขา
และการสงออกสารทําลายชัน้บรรยากาศโอโซน
สาํหรบักลุมประเทศกําลงัพัฒนาและกลุมประเทศ
พัฒนาแลวจะแตกตางกัน โดยกลุมประเทศ
พฒันาแลวมีกาํหนดระยะเวลาในการลดและเลิก
การผลิตและการใชกอนกลุมประเทศกาํลังพฒันา
ประมาณ 10 ป และกลุมประเทศกําลังพัฒนา
ยงัสามารถขอรับเงนิชวยเหลือแบบใหเปลาจาก
กองทุนพหุภาคเีพือ่การอนวุตัพิธิสีารมอนทรอีอล
ในการลดและเลกิใชสารทาํลายชัน้บรรยากาศโอโซน
และปรับเปล่ียนไปใชสารทดแทนตามขอตกลง
รวมกนักบัคณะกรรมการบริหารกองทุนพหุภาคี

ตามพันธกรณีและขอตกลงของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพหุภาคี ประเทศไทย
ตองควบคุมการลดและเลิกใชสาร HCFCs ดังนี้

1 มกราคม 2556 ควบคุมปริมาณการ
ใชใหเทากับคาฐาน (คาเฉล่ียของปริมาณการ
ใชในป พ.ศ. 2552-2553 เทากับ 927.6
โอดีพตัีน)

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 เลิกการใชอยาง
สมบูรณ

หมายเหตุ  การใช ของประเทศไทย
หมายถึง การนําเขา

HCFC-22 (R-22) เปนสาร HCFC ชนดิ
หนึง่ในสาร HCFC ไมกีช่นดิท่ีประเทศไทยมีการ
นําเขาและใชในปริมาณมาก จึงเปนสาร HCFC
เปาหมายท่ีตองการลดเปนลําดับแรก เพื่อให
ประเทศไทยสามารถท่ีจะบรรลุเปาหมายในการ
ลดและเลิกใช HCFCs ใหไดตามพันธกรณี สาร
R-22 ถกูนาํมาใชเปนสารทําความเยน็ในเคร่ือง
ปรับอากาศ และประเทศไทยเปนผูผลิตและผู
สงออกรายใหญสําหรับเคร่ืองปรับอากาศท่ีใช
ในท่ีพักอาศัย

ท้ังนี้ การลดและเลิกใชสาร R-22 จึง
จําเปนตองเลือกใชสารทําความเย็นชนิดอ่ืน
ทดแทนท่ีเหมาะสมในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปน
ดานสิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตร และสังคมใน
บริบทของประเทศ

โดย ดร. ปยาณี ตั้งทองทวี ผูอํานวยการสวนอนุรักษโอโซน สํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

www.safetylifethailand.com
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R-32 จงึเปนคําตอบในเร่ืองนี ้สาร HFC-
32 เปนสารทําความเย็นท่ีมีความเหมาะสมใน
การเปนสารทดแทนสารทําความเย็น ประเภท
HCFC มากท่ีสุดในชวงเวลานี้ เนื่องจากสาร R-
32 มีคุณสมบติัดังตอไปนี้

 เปนสารท่ีมีคาศักยภาพในการทําลาย
ชั้นบรรยากาศโอโซน (Ozone Depletion Po-
tential: ODP) เปนศูนย กลาวคือ ไมเปนสาร
ทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน

 มีประสิทธิภาพดานพลังงานท่ีสูง
 เปนสารท่ีมีคาศักยภาพในการทําให

โลกรอน (Global Warming Potential: GWP) ตํ่า
 คาใชจายในการเปลีย่นแปลงกระบวนการ

ผลิตตํ่า
 เปนสารติดไฟไดในระดับตํ่า จัดอยูใน

Class A2L ซึ่งเปนระดับท่ียอมรับได
 ความสามารถในการผลิตจําหนายใน

ตลาดมีอยางเพยีงพอ ซึง่ปจจบุนัมีผูจดัจาํหนาย
อยูแลว

ผลกระทบตอสิ่ งแวดลอมของสารทํา
ความเยน็ โดยเปรียบเทียบคา ODP และคา GWP
ของสารทําความเย็นท่ีนิยมใชในเคร่ืองปรับ
อากาศสําหรับท่ีอยูอาศัย ดังในตารางท่ี 1 จะ
เห็นไดวา R-32 มีคุณสมบติัเปนสารท่ีมีคา ODP

เปนศูนย และยังมีคา GWP ตํ่า คือเทากับ 675
ตันเทียบเทากาซคารบอนไดออกไซด ซึง่มีคาตํ่า
ท่ีสดุเม่ือเทียบกบั R-22, R-410A และ R-12
ดังนั้นการเปล่ียนมาใช R-32 นอกจากจะไม
ทําลายชัน้บรรยากาศโอโซนแลว ยงัชวยลดการ
ทําใหเกิดภาวะโลกรอน

นอกจากนี้  ดานประสิทธิภาพการใช
พลังงาน จากผลการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะ
เคร่ืองปรับอากาศเม่ือใชสารทําความเยน็ R-22
R-410A และ R-32 โดยวิเคราะหวัฏจกัรการทํา
ความเย็นในทางทฤษฎีโดยกําหนดสภาวะใน

การเปรียบเทียบคือ อุณหภูมิอ่ิมตัวของสารทํา
ความเย็นท่ีอีวาพอเรเตอรเปน 7  ํ C อุณหภูมิ
อ่ิมตัวของสารทําความเย็นท่ีคอนเดนเซอรเปน
47   ํC อุณหภูมิรอนยิง่ยวดของสารทําความเยน็
กอนเขาคอมเพรสเซอรเปน 0   ํC อุณหภูมิเย็น
เยอืกของสารทําความเยน็ออกจากคอนเดนเซอร
เปน 0   ํC และประสิทธิภาพการอัดเปน 100%
ผลการวิเคราะหสมรรถนะโดยใชสาร R-22
เปนฐานซึ่งมีความสามารถทําความเย็น และ
อัตราสวนของกําลังงานความเย็นท่ีไดตอพลัง
ไฟฟาท่ีเคร่ืองปรับอากาศใช (Coefficient of
Performance: COP) เปน 100%  พบวา สาร
R-32 มีความสามารถทําความเย็นมากกวา
เปน 1.57 เทาของสาร R-22 และสาร R-410A
มีความสามารถทําความเยน็มากกวาเปน 1.38
เทาของสาร R-22 อยางมีนัยสําคัญ สวนคา
COP ของท้ังสาร R-410A และ R-32 มีคานอย

ตารางที่ 1 คาศักยภาพในการทําลายช้ันบรรยากาศโอโซน และ

สารทําความเย็น ODP GWP 

R-32 (HFC-32) 0 675 

R-410A (HFC-410A) 0 2,088 

R-22 (HCFC-22) 0.055 1,810 

R-12 (CFC-12)* 1 10,900 

คาศักยภาพในการทําใหโลกรอนของสารทําความเย็น

* ปจจุบนัไมมกีารนําเขา R-12 แลว เนือ่งจากพิธีสารมอนทรีออลไดกําหนดใหยกเลิกการใช
ซึง่กรณีของประเทศไทย การนําเขาเทากับการใช
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กวาเปน 0.95 เทาของสาร R-22 อยางไมมี
นัยสําคัญ ท้ั งนี้ ข้ึนอยูกับสภาวะท่ีใชในการ
เปรียบเทียบดวย อยางไรกต็ามสาร R-32 มีผล
กระทบตอสิง่แวดลอมนอยกวาท้ังสาร R-410A
และ R-22 เม่ือเปรยีบเทียบโดยใหความสามารถ
ทําความเย็นท่ี เทากัน สาร R-32 จะใชใน
ปริมาณท่ีนอยกวาสาร R-22 จึงเปนการ
ประหยัดการใชทรัพยากร

สาํหรบัดานความปลอดภัยเปนปจจยัหนึง่
ท่ีสาํคัญในการเลือกใชสารทําความเยน็ทดแทน
ท่ีจะนํามาในเคร่ืองปรับอากาศ ดวยคุณสมบัติ
ของสารทําความเย็น R-32 ถูกจัดเปนสารใน
กลุมความปลอดภัย A2L ตามมาตรฐาน ASHRAE
34-2010: Designation and Safety Classification
of Refrigerants โดย A หมายถงึ มีความเปนพษิตํ่า
(Lower Toxicity) และ 2L หมายถงึ สารท่ี สามารถ
ติดไฟไดในระดับตํ่า (Mildly Flammability) ท่ีมี

ความเร็วของการลามไฟ (Burning Velocity) สงูสดุ
ไมเกิน 10 เซนติเมตร/วินาที (ตารางท่ี 2)

การเปรียบเทียบความไวไฟของสาร R-32
กบัสารทําความเยน็ชนดิอ่ืน โดยเฉพาะโพรเพน
ซึง่มีความไวไฟสงูหรือติดไฟไดงาย โดยพจิารณา
จากคุณสมบติัการเผาไหมของสารทําความเยน็
แตละชนดิ ดังแสดงในตารางท่ี 3 และรูปท ี่ 1 โดย

คา LFL (Lower Flammability Limit) คือ
ความเขมขนของสารท่ีตํ่าท่ีสดุในอากาศท่ีทําให
สารผสมนีติ้ดไฟไดในสภาวะท่ีมีแหลงกาํเนดิไฟ

คา UFL (Upper Flammability Limit) คือ
ความเขมขนของสารท่ีสงูท่ีสดุในอากาศท่ีทําให
สารผสมนีติ้ดไฟไดในสภาวะท่ีมีแหลงกาํเนดิไฟ

ตารางที่ 3 คุณสมบัติการเผาไหมของสารทําความเย็น

ตารางที่ 2 การจัดระดับความปลอดภัยของสารทําความเย็น
ของมาตรฐาน ASHRAE 34-2010

 ระดับความปลอดภัย  

Higher 

Flammability 

 

A3 
 

B3 

 

LFL ≤ 0.10 kg/m3 หรือคาความ

รอนจากการเผาไหม ≥ 19 MJ/kg 

Lower 

Flammability 

A2 B2 
   

  LFL > 0.10 kg/m3 หรือคาความ  

  รอนจากการเผาไหม < 19 MJ/kg A2L* B2L* 

No flame 

Propagation 

 

A1 
 

B1 
 

No LFL 

 Lower Toxicity 

ไมพบความเปนพิษท่ีความ

เขมขน ≤ 400 ppm 

Higher Toxicity 

พบหลักฐานความเปนพิษท่ี

ความเขมขน < 400 ppm 

 

 * สารทําความเย็นในกลุม A2L and B2L เปนสารทําความเย็นที่ไวไฟตํ่าที่มีคาความเร็ว
ของการลามไฟนอย กวา 10 เซนติเมตรตอวินาที

ระดับความปลอดภัย 
ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 2L ระดับ 1 

A3 A2 A2L B2L A1 

สารทําความเย็น Propane 

(R-290) 

 

R-152a 
 

R-32 
Ammonia 

(R-717) 

 

HCFC-22 

LFL (vol%) 1.8 3.9 13.6 15 - 

UFL (vol%) 9.5 16.9 29.3 28 - 

BV (cm/s) 38.7 23.0 6.7 7.2 - 

MIE (mJ) 0.246 0.38 30-100 100-300 - 

Auto Ignition 

Temperature (
o
C) 

 

470 
 

454 
 

648 
 

651 
 

632 

 
BV (Burning Velocity) คือ ความเร็วของ

การลามไฟ ซึง่เปนความเร็วสงูสดุแบบลามินาร
ท่ีเปลวไฟลามเขาไปในสวนสารผสมของสารกบั
อากาศท่ีอยูขางหนา

Propane R-152a R-32 Ammonia และ R-22

MIE (Minimum Ignition Energy) คือ
พลังงานตํ่าสุดท่ีใชในการจุดติดไฟ

เม่ือเปรียบเทียบคุณสมบติัของสาร R-32
กับ Propane ท่ีมีความไวไฟสูง จะพบวา สาร
R-32 เปนสารทําความเยน็ท่ีมีคา LFL และ UFL
สงู (13.6-29.3 vol%) คา BV ตํ่า (6.7 cm/s)
และมีคา MIE สงู (30-100 mJ) ซึง่แสดงถึง มี
ความไวไฟตํ่าหรือติดไฟไดยาก และลามไฟได
ชา ขณะท่ี Propane เปนสารทําความเยน็ท่ีมีคา
LFL และ UFL ตํ่า (1.8 - 9.5 vol%) คา BV สูง
(38.7 cm/s) และมีคา MIE ตํ่า (0.246 mJ)
ซึง่สามารถติดไฟไดงาย

ความสัมพันธระหวางความเร็วของการ

ลามไฟกับพลังงานตํ่าสุดท่ีใชในการจุดติดไฟ
ของสารทําความเย็นตางๆ แสดงในรูปท่ี 1

เงื่อนไขท่ีจะทําใหสารทําความเย็นเกิด
การตดิไฟเม่ือมีการรัว่ไหลเกดิขึน้ใกลแหลงกาํเนดิ
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ประกายไฟ จะตองประกอบดวย 3 องคประกอบ
รวมกนั (รูปท่ี 2) คือ 1) ความเขมขนของสารทํา
ความเยน็ตองมากกวา LFL 2) พลังงานของแหลง
กําเนิดประกายไฟตองมากกวา MIE และ 3)
ความเร็วของอากาศท่ีอยูติดกับแหลงกําเนิด
ประกายไฟตองนอยกวา BV กลาวคือ ถาความ
เร็วของอากาศท่ีอยูติดกบัแหลงกําเนดิประกาย
ไฟมากกวา BV การเผาไหมจะไมเกดิข้ึน เพราะ
เปลวไฟไมสามารถแพรขยายไดเร็วกวาความ
เร็วของอากาศโดยรอบ

การคํานวณคาความเขมขนของสาร R-32
ในหองท่ีใชเคร่ืองปรับอากาศท่ีขนาดทําความ
เย็นตางๆ โดยใชวิธีการคํานวณตามมาตรฐาน
IEC60335-2-40 (IEC: Household and similar
electrical appliances safety, Part 2-40: Particular
requirement for electrical heat pumps, air-
conditioners and dehumidifiers) Annex G G.2
ขอกาํหนดในการบรรจสุารทําความเยน็ในเคร่ือง
ปรับอากาศท่ีใชในพืน้ท่ีท่ีไมมีการระบายอากาศ
ตามสูตร ดังนี้

กรณพีจิารณาในดานพืน้ทีต่่าํสดุ
Amin = [ M / (2.5 x [ ]LFL5/4 x h0) ]2

กรณพีจิารณาในดานความเขมขน
[ ]= [ M / (2.5 x (A min

1/2) x h0) ]4/5

เม่ือ [ ] คือคาความเขมขน หรือคา LFL
(%v/v)

M คือ ปริมาณสารทําความเย็นท่ีบรรจุ
(kg)

Amin คือ ขนาดพื้นท่ีหองตํ่าสุด (m2)
h0 คือ ระยะความสูงในการติดต้ังเคร่ือง

เคร่ืองปรับอากาศ (m)
ผลจากการคํานวณหาความเขมขนของ

สาร R-32 ในหองท่ีใชเคร่ืองปรับอากาศท่ีมี
ขนาดทําความเยน็ต้ังแต 9,000-48,000 บทีียู
พบวา ถามีการร่ัวของสารทําความเยน็ R-32 จาก

เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนงัจะมีความเขมขน
ของสาร R-32 สะสมภายในหองอยูระหวาง
4.58-7.75 %v/v ข้ึนอยูกบัขนาดทําความเยน็
ของเคร่ืองปรับอากาศ และถาเปนเคร่ืองปรับ
อากาศแบบฝาเพดานจะมีความเขมขนของสาร
R-32 สะสมภายในหองอยูระหวาง 3.90-6.60
%v/v ข้ึนอยูกับขนาดทําความเย็นของเคร่ือง
ปรับอากาศ

สรุปไดวา การร่ัวของสารทําความเย็น R-32
จากเคร่ืองปรับอากาศท่ีขนาดทําความเยน็ต้ังแต
9,000-48,000 บทีีย ูทุกขนาด จะมีความเขมขน
ของสาร R-32 ท่ีร่ัวออกมาและสะสมภายในหอง
มีคาตํ่ากวาคา LFL ของสาร R-32 (13.6 %v/v)

รูปที่ 1 ความสัมพันธระหวางการลามไฟกับพลังงานจุดติดไฟของสารทําความเย็นตางๆ

รูปที่ 2 กลไกการจุดติดไฟ

ที่มา: Eric Youngdale "HFOs the Solution Waiting in the Wings", The ACR show, March 14, 2012
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กลาวคือ ถามีการร่ัวของสารทําความเยน็ R-32
จากเคร่ืองปรับอากาศจนหมดกไ็มเกดิการติดไฟ

ถงึแมวาสารทําความเยน็ R-32 จะมีผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมนอย โดยไมทําลายชั้น
บรรยากาศโอโซนและมีศักยภาพทําใหโลกรอน
ตํ่า มีความสามารถทําความเยน็มากกวาสารทํา
ความเย็น R-22 และปลอดภัยกวาการใชสาร
ไฮโดรคารบอน รวมท้ังในการผลิตเคร่ืองปรับ
อากาศท่ีมีการออกแบบเพือ่ใหไดตามมาตรฐาน
ดานพลังงานและดานความปลอดภัยซ่ึงจะกาํหนด
ใหเติมสารทําความเย็นในปริมาณท่ีปลอดภัย
เม่ือมีการร่ัวไหลเกิดข้ึนก็ตาม แตก็เปนสารท่ี
ติดไฟได แมจะอยูในระดับตํ่าหรือติดไฟไดยาก
การนําสาร R-32 มาใชยังคงตองตระหนักถึง
ความปลอดภัย ท้ังในการติดต้ังและการซอม
บํารุง ตลอดจนการใชงานดวย

ในการติดต้ังและซอมบํารุงเคร่ืองปรับ
อากาศอาจเกดิอนัตรายจากอบุตัเิหตเุพลิงไหมได
หากชางติดต้ังและซอมบํารงุขาดความรูและทกัษะ
ท่ีจําเปน ดังนั้นจึงควรใหความรูและเสริมสราง
ทักษะในการทํางานใหกบัชางติดต้ังและซอมบาํรุง
รวมท้ังเสรมิสรางการทํางานดวยความไมประมาท
และการปฏิบัติงานตามข้ันตอนอยางเครงครัด
เพือ่ลดอุบัติเหตุท่ีอาจเกดิข้ึนได โดยมีหลักสตูร
การฝกอบรมท่ีเปนมาตรฐาน และจัดอบรมให
ชางติดต้ังและซอมบาํรุงเปนประจาํ และตองข้ึน
ทะเบียนวิชาชีพเปนชางติดต้ังและซอมบํารุง
เคร่ืองปรับอากาศ และมีการประชาสมัพนัธและ
รณรงคใหผูบริโภคใชชางท่ีไดข้ึนทะเบยีนในการ
ติดต้ังและซอมบํารุงเคร่ืองปรับอากาศเทานั้น

สวนผูใชงานเคร่ืองปรับอากาศก็จําเปน
ท่ีตองใชอยางถูกตอง โดยปฎิบัติตามคูมือของ
ผูผลิตอยางเครงครัด จะทําใหเคร่ืองปรับอากาศ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน
ไฟฟา และมีความปลอดภัย ขอควรปฏิบัติใน
การใชงาน มีดังนี้

1) ปรับต้ังอุณหภูมิในหองปรับอากาศ
ใหเหมาะสม คือ ไมตํ่ากวา 25 องศาเซลเซียส

2) ปดเคร่ืองปรับอากาศทุกคร้ังท่ีเลิก
ใชงาน

3) อยานําสิ่งของไปวางกีดขวางทางลม
เขาและลมออกจากชดุคอนเด็นซงิ ซึง่ต้ังอยูนอก
หองเพราะจะทําใหเคร่ืองระบายความรอนไมดี
และตองทํางานหนักมากข้ึน

4) อยานําสิง่ของไปขวางทางลมเขาและ
ลมออกของชดุแฟนคอยลซึง่ต้ังอยูในหอง เพราะ
จะทําใหอากาศในหองกระจายตัวไมท่ัวถึงและ
ไมเย็น

5) ควรเปดหลอดไฟและอุปกรณไฟฟา
ตางๆ ภายในหองเฉพาะเทาท่ีจําเปนตอการใช
งานเทานั้น และปดไฟทุกคร้ังเม่ือใชงานเสร็จ
เพราะหลอดไฟและอุปกรณไฟฟาขณะเปดใชงาน
จะมีความรอนออกมาทําใหอุณหภูมิในหองสงูข้ึน

6) ในชวงเวลาท่ีไมใชหอง หรือกอนเปด
เคร่ืองปรับอากาศประมาณ 15 นาที ควรเปดประต ู
หนาตางท้ิงไวเพือ่ใหอากาศบริสทุธิภ์ายนอกเขา
ไปแทนท่ีอากาศเกาภายในหอง เพื่อไลอากาศ
รอนท่ีสะสมอยูภายในหองออก นอกจากนี้ ยัง
จะชวยลดกล่ินตางๆ ใหนอยลงโดยไมจําเปน
ตองเปดพัดลมระบายอากาศซึ่งจะทําใหเคร่ือง
ปรับอากาศทํางานหนักข้ึน

7) ควรปดประตูและหนาตางใหสนิท
ขณะใชงานเคร่ืองปรับอากาศเพื่อปองกันไมให
อากาศรอนชื้นจากภายนอกเขามาในหองและ
จะทําใหเคร่ืองตองทํางานมากข้ึน

8) ไมควรปลูกตนไมหรือตากผาภายใน
หองปรับอากาศ เพราะความชื้นจากสิ่งเหลานี้
จะทําใหเคร่ืองปรับอากาศตองทํางานหนักข้ึน

9) ถาเคร่ืองปรับอากาศทํางานผิดปกติ
มีเสียงดัง หรือทําความเย็นไดนอยลง หรือมี
กล่ินไหม หรือเบรคเกอรตัดวงจรบอย ใหแจง
ชางท่ีข้ึนทะเบียนเขามาตรวจสอบ

10) หากพบการร่ัวของสารทําความเยน็
ใหปดเคร่ืองปรับอากาศและระบายอากาศออก
จากหองและไมกอใหประกายไฟ และใหแจง
ชางท่ีข้ึนทะเบียนเขามาซอม

11) ควรหลีกเล่ียงการนําภาชนะท่ีมี
ผิวหนารอนจัด หรือสิ่งท่ีทําใหเกิดประกายไฟ
เชน เตาไฟฟา หมอตมน้ํา หมอตมสุกี้เขาไปใน
หองปรับอากาศ หรือสบูบหุร่ีภายในหอง เพราะ
ทําใหเคร่ืองปรับอากาศทํางานหนกัข้ึน และอาจ
มีโอกาสเกดิจุดติดไฟหากมีสารทําความเย็นร่ัว
สะสมอยูภายในหอง


