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ฝารองนั่ง

โถส้วมไฟฟ้า

นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

เช้ า

วันหนึง่ ผมได้รบั สายโทรศัพท์จากพีว่ ศิ วกรหัวหน้างาน
เก่าของผม ท่านมาระบายปัญหาของบ้านหลังใหม่ที่
เพิ่ ง ซื้ อ ไป กั บ ผม คงเห็ น ว่ า ผมท� ำ งานอยู ่ ใ นฐานะฝ่ า ยพั ฒ นา
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ก ระมั ง จึ ง อยากทราบมุ ม มองความเห็ น และ
มาตรฐานในการท�ำงานของบริษทั อืน่ ๆ ว่าเป็นอย่างไร เรือ่ งทีเ่ ขามาระ
บายให้ผมฟังก็คือ เรื่องฝารองนั่งโถส้วมไฟฟ้า
ปัจจุบันฝารองนั่งโถส้วมไฟฟ้าเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ
เนื่องจากช่วยอ�ำนวยความสะดวกในเรื่องความอุ่นสบาย เมื่อหย่อน
ก้นนั่ง ไม่ต้องมาสะดุ้งเพราะความเย็นสะสมในช่วงฤดูหนาว อีกทั้ง
ยังสะดวกต่อการช�ำระล้างท�ำความสะอาด เพราะเพียงกดปุ่ม ก็จะมี
ระบบฉีดน�ำ้ ช�ำระล้างอวัยวะต่างๆ อัตโนมัติ ท�ำให้มอื ไม่ตอ้ งมีโอกาส
ปนเปื้อนกับสิ่งปฏิกูล ในสมัยก่อนเป็นที่นิยมใช้กันในประเทศญี่ปุ่น
แต่ปัจจุบบันเริ่มแพร่หลายกันมากขึ้น ราคาก็เริ่มถูกลง(สมัยก่อน
ราคาโหดมาก 2-3 หมืน่ กว่าบาทต่อตัว) พอราคาอยูใ่ นระดับทีพ่ อจับ
ต้องได้ ทางผู้พัฒนาโครงการจึงน�ำมาเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่จัดไว้ให้
ลูกค้าในบ้านที่มีระดับราคาเหมาะสมกับพฤติกรรมลูกค้า
กลับเข้ามาทีเ่ รือ่ งทีพ่ เี่ ขาโทรมาระบายให้ผมฟังนัน้ เนือ้ หามัน
เป็นอย่างนี้ คือ น้องสาวของพีเ่ ขาไปซือ้ บ้านจัดสรรอยูห่ ลังหนึง่ ราคา
ประมาณ 10 กว่าล้านบาท ในฐานะที่พี่เขาเป็นวิศวกรโยธาน้องสาว
จึงไหว้วาน ให้ไปช่วยตรวจสอบบ้านก่อนโอน พี่เขาเห็นว่าทาง
โครงการได้ติดตั้งฝารองนั่งโถส้วมไฟฟ้าให้ แต่ต�ำแหน่งเต้ารับไฟฟ้า
เพื่อใช้เป็นแหล่งก�ำเนิดไฟให้กับตัวฝารองนั่งนี้ อยู่ในต�ำแหน่งที่ไม่
ปลอดภัย จึงได้แจ้งให้ทางโครงการพิจารณาแก้ไข แต่ทางโครงการ
กลับไม่แก้ไขและยืนยันว่าที่คือมาตรฐานการติดตั้งของบริษัท จึงได้
โทรมาระบายให้ผมฟังว่า ท�ำไมสมัยนี้ท�ำไมวิศวกรท�ำงานกันแบบนี้
อีกทัง้ มาขอให้ผมเสนอแนวทางแก้ไขอย่างไรเพือ่ หาทางออกทีด่ ที สี่ ดุ
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รูปแสดงต�ำแหน่งเต้ารับที่โครงการเตรียมไว้ให้เพื่อใช้ฝารองนั่งโถส้วม
ไฟฟ้า

เพราะงานมันก็ท�ำเสร็จไปแล้ว งานแก้ไขปรับปรุงมีผลกระทบหลาย
อย่าง
รูปแสดงต�ำแหน่งเต้ารับที่โครงการเตรียมไว้ให้เพื่อใช้ฝารอง
นั่งโถส้วมไฟฟ้า
ผมจึงได้เสนอแนะไปว่า ที่เห็นสภาพจากรูปมันก็ดูไม่ปลอด
ภัยจริงๆ เนื่องจากต�ำแหน่งเต้ารับอยู่ใกล้กับต�ำแหน่งท่อน�้ำดี ซึ่งมี
ความเสี่ยงในเรื่องความชื้นกรณีท่อน�้ำเกิดรั่ว ถ้ามีการค�ำนึงถึงส่วนนี้
ก็ควรจะย้ายต�ำแหน่งเต้ารับไปในด้านที่แขวนกระดาษช�ำระ เพื่อลด
ความเสี่ยงของน�้ำไม่ให้อยู่ใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ประเด็นที่สองคือ ชนิดของเต้ารับที่โครงการเลือกให้เป็น
เต้ารับปกติ ซึง่ การมีเต้ารับในห้องน�ำ้ และใกล้กบั แหล่งน�ำ้ ซึง่ มีโอกาส
ที่จะท�ำให้เกิดการลัดวงจรได้ง่าย เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงควร
เลือกใช้ปลัก๊ ชนิดกันน�ำ้ มีฝาปิด และปรับย้ายต�ำแหน่งปลัก๊ ไฟไปด้าน
ที่ห่างจากท่อน�้ำดีที่สุด นั่นคือด้านที่แขวนกระดาษช�ำระ
ประเด็นที่สามคือ เพื่อความปลอดภัยมากขึ้นไปอีก โดยปกติ
ทางโครงการจะเลือกออกแบบวงจรไฟฟ้าส�ำหรับเครือ่ งท�ำน�ำ้ อุน่ หรือ
เครือ่ งท�ำน�ำ้ ร้อน โดย Breakerทีค่ วบคุมวงจรเป็นชนิด Earth Leakage
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Circuit Breaker หรือเรียกสัน้ ๆว่า ELCB โดยคุณสมบัตขิ องตัว ELCB
คือจะมีความไวต่อการควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า หากเกิดเหตุ
ไฟฟ้ารั่ว,ไฟฟ้าช้อต,ไฟฟ้าดูด ELCB จะท�ำการตัดวงจรในปริมาณ
ไฟฟ้าไม่เกิน 30mA ภายในเวลา 0.01-0.04 วินาทีทันที เราจึงน�ำ
ELCB มาใช้เพื่อป้องกันไฟรั่ว,ไฟดูด ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยและ
ไม่เป็นการเพิ่มเติมต้นทุนจึงควรพ่วงวงจรของฝารองนั่งโถส้วมไฟฟ้า
นี้ร่วมกับวงจรเครื่องท�ำน�้ำอุ่นหรือเครื่องท�ำน�้ำร้อนด้วย
ทัง้ 3 ประเด็นนีผ้ มได้แนะน�ำให้พเี่ ขาไปลองคุยกับโครงการดู
เพื่อหาทางออกร่วมกัน ต่อมาพี่ที่เขาได้มาหารือปนเสียงบ่นว่าได้
หารือกับน้องวิศวกรทีด่ แู ลบ้านหลังนีแ้ ล้ว ปรากฎว่า ปฏิเสธการแก้ไข
ทั้งหมด โดยอ้างเหตุผลของการไม่แก้ไขว่าเป็นการด�ำเนินการตาม
มาตรฐานของบริษัท เนื่องด้วยพี่เขาก็เป็นวิศวกรท�ำงานก่อสร้างมาก็
ไม่น้อยจึงรู้สึกละเหี่ยใจเล็กๆ ว่า น้องๆ วิศวกรรุ่นใหม่ๆ ไม่รู้เหรอว่า
มาตรฐานของบริษัทที่อ้างนี้มันผิดมาตรฐานทางวิศวกรรม เมื่อผม
ทราบเรื่อง เผอิญว่าผมรู้จักกับพนักงานระดับหัวหน้างานจึงประสาน
งานให้พี่เขา เพื่อด�ำเนินการแก้ไข เพราะเห็นว่ามันผิดมาตรฐานวิชา
ช่างที่ดี เมื่อระดับหัวหน้างานรับทราบจึงรีบด�ำเนินการให้ทันที
กรณีศกึ ษานีผ้ มเห็นว่าต้นเหตุนา่ จะเกิดจากทางผูอ้ อกแบบที่
ก�ำหนดต�ำแหน่งเต้ารับโดยไม่ได้คำ� นึงถึงความปลอดภัยของผูใ้ ช้งาน
และทางวิศวกรหน้างานทีเ่ มือ่ เห็นต�ำแหน่งติดตัง้ จากแบบแล้ว ก็ขาด
มุมมองของลูกค้าเมื่อใช้งานจริง จึงติดตั้งไปตามแบบ เมื่อเจอลูกค้า
ทักแทนทีจ่ ะตระหนักแล้วน�ำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ก็กลับปฏิเสธ
การแก้ไขด้วยเหตุผลว่าท�ำไปตามมาตรฐานบริษัท
การน�ำวัสดุทใี่ ช้ทตี่ า่ งประเทศมาใช้ ต้องศึกษาพฤติกรรมการ
ใช้งานให้ละเอียดประกอบด้วย อย่าสักแต่ว่าเอามาใช้ สุดท้ายก็เกิด
ปัญหาหรืออันตรายกับผูใ้ ช้ ทีญ
่ ปี่ นุ่ ใช้ฝารองนัง่ ฯไฟฟ้านีก้ นั อย่างแพร่
หลาย โดยจะแปลงแรงดันไฟฟ้าเป็นกระแสไฟฟ้าแรงดันต�ำ่ เพือ่ ความ
ปลอดภัยในการใช้งานมากทีส่ ดุ และพฤติกรรมการใช้หอ้ งน�ำ้ ของคน
ญีป่ นุ่ มีการแยกส่วนเปียกและส่วนแห้งกันอย่างชัดเจน ไม่เหมือนบ้าน
เราที่แม้จะแยกส่วนเปียกส่วนแห้ง ยังไงส่วนแห้งก็ยังเปียกอยู่ดี หรือ
เวลาล้างห้องน�ำ้ บริเวณส่วนแห้งทีต่ า่ งประเทศจะใช้การเช็ดถู แต่บา้ น
เราฉีดน�้ำขัดถูกันแบบเปียกไปทั้งห้องน�้ำ ฉะนั้นเต้ารับที่ติดตั้งอยู่จะ
ต้องมีความปลอดภัยโดยสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของคน
แต่ละท้องถิ่นนั้นด้วย
กลับมาทีบ่ า้ นเราฝารองนัง่ ฯไฟฟ้าทีน่ ำ� เข้ามาจะใช้ไฟฟ้าแรง
ดันปกติ (220V) ผมเคยสอบถามกับทางsupplierพบว่าไม่ได้น�ำเข้า
เป็นรุ่นแรงดันต�่ำเหมือนประเทศญี่ปุ่นที่เขาใช้กัน หากจะปลั๊กกันน�้ำ
ก็จะพบปัญหาว่าหัวเต้าเสียบของผลิตภัณฑ์ที่ลักษณะใหญ่ ทาง
โครงการที่จะน�ำผลิตภัณฑ์นี้มาใช้จึงต้องท�ำการเปลี่ยนแปลงหัว
เต้าเสียบให้มีรูปร่างแบน เพื่อที่จะสามารถปิดฝากล่องเต้ารับกันน�้ำ

ได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ ซึ่งผมได้คุยกับทางตัวแทนจ�ำหน่าย
แล้วว่าสามารถท�ำได้โดยไม่มีผลต่อการรับประกันสินค้า

▲ รูปแสดงการดัดแปลงหัวเต้ารับเพือ่ ให้สามารถปิดฝาเต้ารับกันน�ำ้ ได้ขณะ

ใช้งาน

▲ รูปแสดงการติดตัง้ เต้ารับเพือ่ ใช้ฝารองนัง่ ฯไฟฟ้าทีม
่ คี วามปลอดภัย

อ่าน ต่อฉบับหน้า
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