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	 ปจัจบุนัเครือ่งสง่ลมเยน็	(Fan	coil	Unit)	แบบตอ่

ท่อลม	ติดตั้งซ่อนในฝ้าเพดานยังเป็นที่นิยมมาก	ด้วย

เหตผุลคอื	สามารถซอ่นตวั	FCU	ได้	ทำาใหก้ารตกแตง่

สวยงามได้ดี	 แต่การติดตั้งจะมีปัญหามากกว่าการติด

ตั้ง	FCU	แบบอื่น	ๆ 	เพราะต้องติดตั้งร่วมกับท่อส่งลม	

(Air	 Duct)	 และเพื่อความสวยงามจึงติดตั้งซ่อนในฝ้า

เพดาน	เมือ่อยูใ่นฝา้เพดานจงึจำาเปน็ตอ้งตดิตัง้	Return	

Air	Duct	เพื่อให้ลมหมุนเวียนได้ตามมาตรฐาน	แต่ใน

กรณีที่ไม่สามารถทำา	Return	Air	Duct	 ได้	 จำาเป็น

ต้องทำา	Return	Air	Chamber	แทนในกรณีนี้จะพบ

เสมอว่า	ทำา	Return	Air	Chamber	ได้ไม่ดี	

  

ทำา Return Air Chamber ให้ดีอย่างไร
	 ในระบบปรบัอากาศทัว่ๆ	ไปทีต่อ้งใชท้อ่ลม	(Duct)	

จะพบปัญหามาก	 ไม่ว่าท่อลมรั่ว,	 ท่อลมมีน้ำาหยด,	 

มีเสียงดัง,	 แอร์ไม่เย็น	 ฝ้าบริเวณหัวจ่ายไม่ได้ระดับ	 
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ทำา Return Air Chamber ให้ดีอย่างไร

แต่ปัญหาเหล่านี้จะไม่ค่อยเกิดหรือเกิดน้อย	 เมื่องาน

เหล่านั้นเป็นงาน	Clean	Room	งาน	Clean	Room	

แตกตา่งกบังานตดิตัง้ระบบปรบัอากาศทัว่ๆ	ไปอยา่งไร	

สิ่งที่กล่าวได้อย่างชัดเจน	คือ	

	 1.	 การออกแบบเน้นงานระบบเป็นหลัก

	 2.	 งานตกแต่งภายในจะถูกร่วมออกแบบตั้งแต่

เบื้องต้น

	 3.	 งานออกแบบสว่นใหญจ่ะออกแบบเปน็	Inside	

Out	โดยเริ่มจากภายในไปภายนอก

 ส่วนงานระบบปรับอากาศทั่ว ๆ ไป

	 1)	 การออกแบบเน้นความสวยงามเป็นหลัก

	 2)	 งานตกแต่งภายในจะเข้าร่วม	 หลังจากงาน

ระบบเสร็จเป็นส่วนใหญ่

	 3)	 งานออกแบบส่วนใหญ่เน้นความสวยงาม	

โดยไม่ค่อยให้ความสำาคัญกับงานระบบคือการมองจาก 

ด้านนอกเข้าใน
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	 ในระบบปรบัอากาศทัว่	ๆ 	ไป	งานทอ่สง่ลม	จะถกู

ประกอบติดตั้งที่หน่วยงานซึ่งผู้ออกแบบ	หรือ	Owner	

ใหค้วามสำาคญักบัความสวยงามมาก	สิง่ทีต่ามมาคอืการ

 1) พยายามทำาให้ระยะฝ้าขึ้นสูงที่สุด	เพื่อให้ห้อง

ดูโปร่งซึ่งนั้นหมายความว่า	 ท่อลมต้องเตี้ยลงหรือ 

แคบลง	ซึง่หากแคบลงกวา่มาตรฐานกำาหนด	ผลเสยีจะ

ตามมาในเรื่องของเสียงดังและแอร์ไม่เย็น

 2) ในเมื่อพื้นที่ติดตั้งท่อลมน้อยลง	 จะส่งผลถึง

การไม่สามารถทำา	Return	Air	Duct	ได้	จำาเป็นต้อง

ทำา	 Return	 Air	 Chamber	 เพื่อให้สามารถถอดล้าง

ถอดซ่อมได้สะดวกกว่า	จึงมีความนิยมทำา	Return	Air	

Chamber	กันมากขึ้น

ข้อดีของการใช้ Return Air Chamber
	 1)	 เมื่อทำางานแล้วเสร็จ	 สามารถถอดล้าง	 –	

ถอดซ่อมแอร์ได้สะดวกกว่า

	 2)	 ราคาการลงทุนถูกกว่าทำา	Return	Air	Duct	

หากวางแผนล่วงหน้าได้ดี

ข้อเสียของการใช้ Return Air Chamber
	 1)	 อาจเกิดเสียงดัง	 จาก	 FCU	 ผ่าน	 Return	

Grill	หากติดตั้ง	Return	Grill	ให้ตรงกับ	Fan	Coil	

Unit	มากเกินไป

ทำา Return Air Chamber ให้ดีอย่างไร

	 2)	 หากเลือกใช้	Fan	Coil	Unit	ที่คุณภาพต่ำา,	

Motor	หมุนรอบสูงก็จะเกิดเสียงดัง

	 3)	 การทำา	Return	Air	Chamber	หากผู้ติดตั้ง	

Chamber	 ไม่เข้าใจหรือไม่ให้ความสำาคัญ	 จะเกิดลม

รั่วไหล	ซึ่งเป็นต้นเหตุของเครื่องปรับอากาศนั้น	ๆ 	ไม่

สามารถทำาความเยน็ไดต้ามตอ้งการ	อกีทัง้เปน็การสญู

เสยีพลงังานไฟฟา้เพิม่ขึน้มาก	อกีทัง้บางครัง้นำาพากลิน่

ไม่ประสงค์เข้ามา

	 4)	 ฝา้บรเิวณ	Return	Air	Chamber	จะมีปญัหา

ไม่ได้ระดับ	 หรือฝ้าตก	 บางครั้งระดับฝ้าไม่ได้ระดับ

ตั้งแต่แรก	บางครั้งแรก	ๆ	ได้ระดับ	แต่ใช้งานไปสัก

ระยะฝ้าเกิดการสูญเสียระดับไป

	 5)	 หากผู้ติดตั้งไม่เข้าใจ	 อาจส่งผลให้เกิดฝ้าสั่น	

เมื่อเวลาใช้งานเครื่องปรับอากาศ

	 เรื่องเหล่านี้สามารถแก้ปัญหาและทำาให้	 Return	

Air	Chamber	เป็นส่วนประกอบของระบบปรับอากาศ 

ที่ดี	 และช่วยให้เครื่องปรับอากาศทำางานได้เต็ม

ประสิทธิภาพมากขึ้น	โดย

	 1)	 เมื่อเริ่มต้นออกแบบ	 ให้นำาปัญหาของระบบ

ปรับอากาศเข้ามามีส่วนร่วมกับการออกแบบ	 เพื่อ

วางแผนแก้ปัญหาตั้งแต่เบื้องต้น
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ทำา Return Air Chamber ให้ดีอย่างไร

	 2)	 เมื่อเริ่มต้นออกแบบ	ควรสรุปว่า	หากมีงาน	 

Return	Air	Chamber	ตอ้งเปน็งานในความรบัผดิชอบ 

ของทีมงานใดระหว่างทีมติดตั้งเครื่องปรับอากาศกับ 

ทีมผู้รับเหมาทำาฝ้า	และต้องทราบว่าเรื่องจริง	ๆ	ทีม 

ผูต้ดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศจะไมท่ำางานยบิซัม่	(ทีส่ว่นใหญ ่

นำายิบซั่มมาเป็น	Return	Air	Chamber)	ส่วนทีมงาน

ฝา้ทำางานผนงั-ฝา้ยบิซัม่เปน็	แตไ่มเ่ขา้ใจเกีย่วกบัระบบ

การห้ามรั่วไหลของลม

	 3)	 ตอ้งตกลงสรปุตำาแหนง่	Return	Air	Grill	และ	

Return	Air	Chamber	ให้ได้ตำาแหน่งที่แน่นอน	และ

ต้องไม่เปลี่ยนตำาแหน่ง

	 ในปจัจบุนั	สว่นใหญก่ารทำา	Return	Air	Chamber	 

จะทำาหลงัจากตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศ	และตดิตัง้ทอ่ลม 

แลว้เสรจ็	หากเปน็งานฝา้ยบิซัม่กจ็ะใหท้มีทำาฝา้	ตแีนว	 

ขึ้นโครง	 C-Line	 ไปทั้งพื้นที่	 รวมถึงที่เป็นบริเวณ

ตำาแหน่ง	Supply	Air	Grill	และ	Return	Air	Grill	

และเมื่อปิดแผ่นฝ้ายิบซั่มไปแล้ว	 ทีมงานทำา	 Duct	 

จึงมาเจาะช่องฝ้า	 เพื่อติดตั้ง	 Supply	 Air	 Grill,	 

Return	Air	Grill	รวมถึงกั้น	Return	Air	Chamber	

ซึ่งการกรีดเจาะช่องทั้งหมดเหล่านี้	 เมื่อตรงกับโครง

คร่าวฝ้าเพดาน	ก็จะใช้วิธี	ตัด	หรือ	เลื่อยออก	ซึ่งการ

ตัดโครงคร่าวเหล่านี้ออกในขณะที่มีแผ่นยิบซั่มติดอยู่	 

ก็จำาเป็นต้องมีการโยก	 มีการง้าง	 จังหวะนี้	 ระดับฝ้า 

จะเสียหายไปจากที่จัดแนวไว้เสร็จแล้ว	 เมื่อเป็นช่อง

เจาะที่ใหญ่	 ๆ	 ก็จะนำาลวดมาผูกรั้งขึ้นไปเพื่อเป็น 

การ	 Support	 เพิ่ม	 และปรับระดับใหม่	 ซึ่งปัญหา

จะติดไปกับงานนี้ตลอด	 เพราะในเบื้องต้น	 หากใส่

ลวดเพื่อ	 Support	 ได้ดี	 ปัญหาฝ้าไม่ได้ระดับจะน้อย	 

แต่เมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง	ลวดที่มาผูกรั้งไว้	ส่วนเสริม

เหลา่นีจ้ะหยอ่นลง	ระดบัฝา้กจ็ะเสยีหายไป	อกีทัง้เมือ่ปดิ 

แผ่นฝ้าไปแล้ว	จึงค่อยมากั้นผนัง	Return	Chamber	

ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ	 ช่อง	 Return	 Chamber	 ไม่ได้ 

ใหญ่มาก	อีกทั้งมีท่อน้ำายา,	ท่อน้ำา,	ท่อลม(Duct),	ตัว

เครือ่งแอรแ์ขวนอยู	่อกีทัง้แผน่ยบิซัม่เปน็แผน่แขง็เปราะ	 

ดัดไม่ได้	จำาเป็นต้องตัดแผ่นยิบซั่มเป็นแผ่นเล็ก	ๆ	นำา 

มาวางต่อ	 ๆ	 กันจนเต็มพื้นที่และที่สำาคัญคือ	 ในเมื่อ 

งานตดิแผน่ฝา้	ตดิตัง้แผน่มารอบตวัแอรแ์ลว้	ไมส่ามารถ 

เข้าไปทำาจากด้านอื่นได้	จำาต้องเข้าทำาผนัง	Chamber	

จากดา้นทีต่ดิตัง้แอร	์มบีางครัง้ยอมเจาะแผน่ฝา้ดา้นนอก	 

เพื่อติดตั้งให้ได้	แต่ก็ต้องตัดแผ่นยิบซั่มเป็นแผ่นเล็ก	ๆ 	 

นำาขึ้นไปยึดต่อ	 ๆ	 กัน,	 พอที่	 ๆ	 เอื้อมมือไปไม่ถึง	 

ก็อาจใช้เทปปิดเพื่อให้มองไม่เห็นรูรั่ว	 และบริเวณ

ท่อน้ำายา,	 ท่อน้ำา	 ,	 ท่อไฟฟ้า,	 ท่อลม	 ก็ไม่สามารถ

ปิดแผ่นฝ้าได้สนิทได้	 เหล่านี้เป็นปัญหา	 ซึ่งผู้เขียน 

พบเห็นอีกทั้งได้ถูกเชิญให้ไปแก้ปัญหาแอร์ไม่เย็น	 มี

กลิ่น	 หรือปัญหาค่าไฟฟ้าแพงมาก	 ๆ	 จะพบปัญหา	

Return	Air	Chamber	ทำาไว้ไม่ดี	แผ่นหลุดรั่ว	เทปปิด

หลุด	หรือผนัง	Return	Air	Chamber	ถูก	ช่างที่มา

ทำางานอื่น	ๆ	ภายหลังทุบออก	เพื่อติดตั้ง	Cable	TV	

สายกล้องวงจรปิด	หรืออื่น	ๆ	เมื่อเสร็จงานไม่ปิดคืน	

เป็นต้น	ผู้เขียนได้สอบถามถงึทีมงานของบริษัทฯ	ที่จัด

จำาหนา่ยเครือ่งปรบัอากาศหลายราย	เกีย่วกบัเรือ่งนีไ้ด้

ตอบคำาถามวา่	ไดร้บัแจง้วา่แอรไ์มเ่ยน็ขอใหเ้ขา้ไปชว่ย 

ตรวจสอบ	 จากการตรวจสอบพบเรื่องนี้บ่อยมากและ

การแกไ้ขกย็าก	เพราะการตกแตง่ภายในเสรจ็หมดแลว้

	 ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไข	 และทำา	 Return	

Air	Chamber	ให้ดีได้,	มีประสิทธิภาพ	อีกทั้งง่ายใน 

การติดตั้ง	โดย

	 1)	 ต้องออกแบบตำาแหน่งหัวจ่ายลม	Supply	Air	

Grill	และ	ตำาแหน่ง	Return	Air	Grill	 ร่วมกับงาน

ตกแตง่ภายในและตอ้งออกแบบใหเ้สรจ็กอ่นขึน้โครงฝา้

	 2)	 ตอ้งตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศ	(Fan	Coil	Unit)	

พร้อมติดตั้งท่อลม,	ท่อน้ำา,	ท่อไฟฟ้า	และทุกอย่างที่

เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จก่อน
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	 3)	 กั้นผนัง	Return	Air	Chamber	ทุกด้าน	โดย

ทำาโครงสรา้ง	ใหแ้ขง็แรงโดยไมต่อ้งอาศยัโครงฝา้เพดาน	

ให้ผนังยิบซั่มต่ำากว่าแนวฝ้าเพดานที่จะติดตั้งภายหลัง

ประมาณ	10	ซม.	โดยทำาก่อนการขึ้นโครงฝ้าเพดาน

รูปที่ 2
รูปภาพเริ่มติดตั้งโครงคร่าวกล่อง	Return	Air	Chamber

รูปที่ 3
รูปภาพการปิดแผ่นยิบซั่มเพื่อทำา	Return	Air	Chamber	

ก่อนติดตั้งฝ้าเพดาน

รูปที่ 4	รูปภาพการติดตั้งโครงฝ้าเพดานมารอบตัว
Return	Air	Chamber	

รูปที่ 5
รูปภาพการแสดงให้เห็นยิบซั่มกล่อง	Return	Air	

Chamber	ที่ติดตั้งให้ต่ำากว่าฝ้าเพดาน

รูปที่ 1 รูปภ�พก�รติดตั้ง FCU

	 4)	 ฉาบปิดรูรั่วรอบ	 Chamber	 ทั้งหมด	 ก่อน

การติดตั้งฝ้าเพดาน	 และคำานึงถึงกรณีงานฝ้าเพดาน	 

เข้าปฏิบัติ	รอบตัวเครื่อง	FCU	แต่ต้องคำานึงถึงเรื่อง

การสั่นสะเทือน	 โดยระหว่างยิบซั่มที่กั้นเป็นผนังกับ

ท่อต่างๆ	ที่มีการสั่นสะเทือนได้	ให้เว้นช่อง	Air	Gap	

เล็กๆ	ไว้แล้วปิดอุดด้วยซิลิโคน	หรือวัสดุที่ยืดหยุ่นได้	

	 5)	 เมือ่โครงฝา้เพดานตดิตัง้มาถงึบรเิวณ	Return	

Air	Chamber	ให้ทีมทำาฝ้าทำา	Frame	รอบ	Return	

Chamber	ที่ทำาไว้	ซึ่ง	Frame	เหล่านี้จะถูก	Support	

ยึดอิสระ	โอกาสฝ้าเพดานบริเวณนี้จะเสียระดับยากขึ้น	

ทำา Return Air Chamber ให้ดีอย่างไร
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รูปที่ 6 - 7		รูปภาพการแสดงให้เห็นยิบซั่มกล่อง	Return	Air	Chamber	ที่ติดตั้งให้ต่ำากว่าฝ้าเพดาน

รูปที่ 8 - 9  รูปภาพการตัดแผ่นยิบซั่มกล่อง	Return	Air	Chamber	ให้เสมอกับแนวฝ้าเพดาน	

 6)	 เมื่อช่างฝ้าติดตั้งแผ่นยิบซั่มมาถึงบริเวณ	

Return	 Air	 Chamber	 ให้กรีดตัดแผ่นผนัง	 Return	

Chamber	ที่ต่ำากว่าระดับนี้ออกให้พอดีกับระดับของฝ้า

เพดาน	เมือ่ตดิแผน่ยบิซัม่เรยีบรอ้ย	ผนงัหอ้ง	Chamber	

กับแผ่นฝ้าจะแนบสนิทกัน	โดยมองด้วยสายตาจะไม่มีรู

รั่วเลย		

	 7)	 เก็บงานโดยใช้ซิลิโคน	 หรือวัสดุที่มีความ

ยืดหยุ่นอุดปิดช่องที่เหลือ

	 เชน่เดยีวกนัหากเราใชว้ธิกีารนีใ้นการตดิตัง้หวัจา่ย

ลม	โดยทีมงานทำาท่อ	Duct	ต้องติดตั้งกล่องหัวจ่ายลง

ในตำาแหน่งที่ถูกต้องแล้ว	 ทีมทำางานฝ้าติดตั้งโครงฝ้า 

มารอบกล่องหัวจ่าย	 และไม่ให้โครงฝ้าพาดผ่านกล่อง 

หัวจ่าย	 เมื่อปูแผ่นฝ้าไปแล้วเวลาจะใส่หัวจ่ายช่างทำา 

ท่อลมเพียงแต่ใช้มีดกรีดแผ่นฝ้าโดยไม่ต้องตัดโครง	

ปัญหาฝ้าไม่ได้ระดับหรือโครงฝ้าไม่แข็งแรงจากปัญหา

ช่างทำาท่อลมก็จะหมดไป	

	 ผู้เขียนใช้วิธีนี้ในการทำางานที่มี	 Return	 Air	 

Chamber	 ที่ทำาด้วยยิบซั่มปรากฏได้ผลงานออกมาดี

มากๆ	รวมถงึ	Supply	Air	Grill	ตดิตัง้ไดแ้ขง็แรง	สวยงาม

ตามการออกแบบ	โดยขณะทำางานสว่นนีช้า่งทอ่ลมและ 

ชา่งฝา้ตอ้งไดร้บัการอธบิายใหเ้ขา้ใจถงึปญัหาและความ

ตอ้งการ	และทัง้	2	ฝา่ยตอ้งใหค้วามรว่มมอื	ผลงานจะออก

มาด	ีซึง่จากประสบการณจ์ะพบวา่แรกๆ	อธบิายใหช้า่ง

ทอ่ลมและชา่งฝา้	ใหท้ำาตามวธินีี	้จะไดร้บัการตอ่ตา้นวา่ 

ไม่สะดวก	 ไม่เคยทำาแบบนี้	 และจะไม่สะดวกเพราะ

ต้องรอให้ความร่วมมือกันทั้ง	 ทุกฝ่าย	 แต่เมื่อเข้าใจ

และทำาตามวิธีนี้สิ่งที่ตามมา	 คือ	 ในอดีตระดับฝ้าต้อง

ถูกปรับระดับบ่อย	 เนื่องจากปัญหาช่างท่อลม	 ปัญหา

นี้จะหมดไป	

	 วิธีนี้จะทำาให้งานฝ้า,	งานท่อลม,	งาน	Return	Air	

Chamber	เมือ่งานแลว้เสรจ็จะไดผ้ลงานทีด่	ีขอเนน้วา่

งานนีจ้ะดไีดต้อ้งเริม่มาจากการกำาหนดตำาแหนง่หวัจา่ย	

Air	และ	Return	Air	Chamber	ร่วมกับการออกแบบ

ตกแต่งภายในแต่ต้น	

ทำา Return Air Chamber ให้ดีอย่างไร
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รูปที่ 12 - 13  รูปภาพผนัง	Chamber	เมื่อมาต่อชนกันฝ้าเพดานจะแนบสนิทไม่มีช่องว่าง

	 สดุทา้ย	กอ่นใชง้านเครือ่งปรบัอากาศทีใ่ช้	Return	

Air	 Chamber	 ต้องทำาความสะอาดใน	 Chamber	 

ใหส้ะอาดกอ่น	มฉิะนัน้อาจมผีงยบิซัม่ทีต่กคา้งอยู	่ปลวิ

เข้าไปขณะใช้งานเครื่องปรับอากาศได้	

	 ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย	 ๆ	 ในการทำา	 Return	 Air	

Chamber	 ถึงแม้ว่าจะทำา	 Return	 Air	 Chamber	 

ตามวิธีที่กล่าวมาแล้ว	 แต่ก็ยังเกิดปัญหาได้อีก	 จากที่

กล่าวไว้เบื้องต้นว่า	 เริ่มมาจากการออกแบบ	 Owner	 

ต้องการระยะพื้นถึงฝ้าเพดานให้สูงที่สุด	 ผู้ออกแบบ

สนองตอบโดยการเชค็ระยะความสงูของตวัเครือ่ง	FCU	 

หกัลบความสงูจากพืน้ถงึเพดาน	และเผือ่ไวป้ระมาณ	5	

ชม.	เปน็ระยะพืน้ถงึฝา้เพดานทีจ่ะกำาหนดให	้ยกตวัอยา่ง

เช่น	 โครงการมีระยะความสูงจากพื้นถึงเพดานที่	 3	

เมตร	ระยะความสูงของตัว	FCU	28	ซม.	ผู้ออกแบบ

เผือ่ระยะใหอ้กี	5	ซม.ดงันัน้จะระบวุา่ฝา้เพดาน	สามารถ

ติดตั้งได้สูงสุด	3	ม.	–	28	ซม.	–	5	ซม.	=	2.67	ม.	 

(ยกตัวอย่างว่าไม่ติดคานหรือท่อน้ำา	ท่อลม	อื่นๆ)	เมื่อ 

ติดตั้งเข้าไปจริง	ๆ	จะเกิดปัญหาท่อน้ำาทิ้ง	น้ำาไม่ไหล	

ทำา Return Air Chamber ให้ดีอย่างไร

หรอื	ไหลไมส่ะดวก	สบืเนือ่งมาจากไมไ่ดเ้ผือ่ความหนา

ของโครงคร่าวฝ้าเพดาน	ซึ่งโครงคร่าว	 +	 ฝ้าเพดาน	 

มีระยะความหนา	5.5	–	7	ซม.	อีกทั้ง	ขณะออกแบบ

ยังไม่ได้ระบุทิศทาง	 เมนท่อระบายน้ำาทิ้งจากแอร์	 

หากโครงการไหนจำาเป็นต้องติดตั้งวางท่อระบายน้ำาทิ้ง 

ไกล	ๆ	ก็จะเกิดปัญหาได้บ่อย	ๆ	ที่สำาคัญอีกประการ	

คอื	ตดิตัง้	Return	Air	Grill	ตอ้งตดิตัง้ใหใ้หญ	่พอเพยีง 

ทีจ่ะถอด	Blower	Section	ทัง้ชดุออกไดส้ะดวก	เพราะ 

ทุกคร้ังท่ีต้องทำาการล้างทำาความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 

จำาเป็นต้องถอด	Blower	Section	ทุกครั้ง	อีกทั้งการ

ตดิตัง้	Return	Air	Grill	ไมค่วรตดิตัง้ใต้	FCU	โดยตรง	

เพราะจะทำาให้ถอดชุด	Blower	ได้ยาก	และอาจทำาให้

เสียงจาก	 FCU	 ลงมาภายในห้องได้ง่ายขึ้น	 สมควร

เลื่อน	Return	Air	Grill	ออกไปจาก	FCU	ให้เพียง

พอที่จะทำาการถอดล้าง	FCU	ได้สะดวก	หากวางแผน	

และทำาได้ตามที่กล่าว	 จะได้	 Return	 Air	 Chamber	

ที่ดีใช้งานสะดวก

รูปที่ 10-11		รูปภาพฝ้าเพดานเมื่อติดตั้งรอบ	Return	Air	Chamber


