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ตอน

ดูแลบ้านกันยาวๆ
นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุม ระดับสามัญวิศวกรโยธา

หาก

เราจะมองบ้านสิ่งประดิษฐ์ชนิดหนึ่งมีประโยชน์ส�ำหรับ
ใช้พกั อาศัย เช่นเดียวกับอุปกรณ์เครือ่ งมือเครือ่ งใช้อะไร
สักอย่างก็คงไม่ผิดนัก เมื่อเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้เสียแล้วก็ย่อมมีการ
เสื่อมตามกาลเวลาที่ใช้งาน บางท่านเข้าใจว่าบ้านจะคงอยู่อย่าง
ถาวรให้ทา่ นได้ใช้งานเป็นสิบๆ ปีโดยไม่ตอ้ งดูแลรักษานัน้ คงจะไม่ใช่
ถ้าอยู่อาศัยแบบพอกระท่อนกระแท่นก็พอจะเป็นไปได้ แต่ถ้าหาก
ต้องการคุณภาพในการอยู่อาศัยที่ดีด้วยล่ะก็ คุณจะต้องบ�ำรุงรักษา
บ้านตามระยะเวลาที่ก�ำหนดด้วย คล้ายๆ กับการตรวจเช็คสภาพรถ
ตามระยะนั่นแหละครับ
สิ่งที่ควรค�ำนึงถึงในการดูแลรักษาบ้านในระยะยาว เพื่อให้
บ้านของเรายังคงใช้งานได้ตามปกติมีดังนี้

1) ฉีดนำ�้ ยาป้องกันปลวก ตามรอบเวลาทีก่ �ำหนด

ประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เหมาะต่อการเจริญ
พันธุข์ องปลวกเป็นอย่างดี แม้วา่ จะไม่มวี ธิ กี ารใดๆ ทีส่ ามารถป้องกัน
ปลวกได้ 100% ก็ตาม แต่หากเรามีการฉีดน�้ำยาป้องกันตามระยะ
เวลาที่ผู้เชี่ยวชาญก�ำหนด และมีรอบเวลาในการตรวจสอบแบบ
ละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการ
คุกคามของปลวกได้อย่างมากเลยทีเดียว
ปัจจุบนั บ้านจัดสรรสมัยใหม่ทมี่ มี าตรฐานก็มกี ารตระหนักถึง
ปัญหาปลวกโดยจะเดินท่อส�ำหรับอัดน�้ำยาก�ำจัดปลวกไว้ตามแนว
คานคอดิน เพื่อให้บริษัทก�ำจัดปลวกต่างๆ มีความสะดวกในการ
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ฉี ด พ่ น น�้ ำ ยาป้ อ งกั น ปลวกได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง บริ เ วณใต้ พื้ น ชั้ น ล่ า ง
เพราะปลวกจะอาศัยอยูใ่ นดินแล้วจึงเดินทางเข้าไปในบ้าน หากท�ำให้
พืน้ ดินบริเวณบ้านทัง้ หมดเป็นพิษต่อปลวกก็จะป้องกันปัญหาปลวก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยทัว่ ไปบริษทั รับก�ำจัดปลวกในท้องตลาดจะรับฉีดพ่นเป็น
ครั้งๆ หรือบริการคุ้มครองเป็นรายปี โดยจะเข้ามาตรวจสอบหรือ
ฉีดพ่นน�้ำยาเป็นรอบๆ บ้างก็รอบละ 3 เดือน บ้างก็รอบละ 4 เดือน
ราคาการดูแลก็จะแตกต่างกันไปตามประสิทธิภาพในการป้องกัน ผม
เห็นว่าเป็นทางเลือกทีด่ ที เี่ ราจะพิจารณาใช้บริการนะครับ เพราะเมือ่
ปลวกบุกบ้านเราแล้ว มีความเสียหายมากมาย กว่าจะก�ำจัดให้หมด
ไปจากบ้านมีความยุ่งยาก และใช้เวลานาน
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2) การติดตั้ง Stop valve ก่อนถึงวาล์วหลัก

Stop valve เป็นอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดของน�ำ้ ในท่อ ก่อน
ที่จะไหลเข้าผ่านสุขภัณฑ์ หรือก๊อกน�้ำเพื่อใช้งาน Stop valve มี
ประโยชน์อย่างมากในการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายอ่อน
ก๊อกน�้ำ ที่เสื่อมตามอายุการใช้งาน ในระยะยาวนั้น พวกสายอ่อนจะ
มีลกู ยางเพือ่ ป้องกันน�ำ้ รัว่ น�ำ้ ซึม เมือ่ กาลเวลาผ่านไปวัสดุจำ� พวกยาง
จะมีความยืดหยุ่นลดลงท�ำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์ หรือก๊อกน�้ำที่ท�ำ
หน้าที่ปิดเปิดน�้ำให้ไหล และหยุดบ่อยๆ การที่วาวล์น�้ำต้องรับแรง
Water hammer ในการเปิด-ปิด และรับแรงดันน�้ำในเส้นท่อตลอด
เวลา ก็ทำ� ให้ลนิ้ ปิด-เปิดสึกหรอ จนท�ำให้เกิดปัญหาน�ำ้ รัว่ น�ำ้ ซึมตามมา
หากคุณมี Stop valve การซ่อมแซมแก้ไขง่ายขึ้นกว่าเดิมอย่างมาก
เพราะคุณสามารถปิด Stop valve เฉพาะจุดที่เกิดปัญหาเพื่อท�ำการ
แก้ไข ในขณะที่ยังสามารถใช้น�้ำในจุดอื่นๆ ที่อยู่ในแนวเส้นท่อ
เดียวกันได้ปกติ
ประโยชน์ของ Stop valve ยังมีอีกในกรณีที่คุณไม่อยู่บ้าน
เป็นระยะเวลานาน คุณสามารถปิดวาล์วเพื่อเป็นการถนอมไม่ให้
ก๊อกน�ำ้ หรืออุปกรณ์ทมี่ รี าคาแพงต้องรับแรงดันในเส้นท่อตลอดเวลา
เป็นการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์สขุ ภัณฑ์ตา่ งๆ ได้ Stop valve
ราคาก็ไม่แพง (หลักร้อยต้นๆ) เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับใน
ระยะยาว ผมแนะน�ำเลยครับว่าหากผู้ประกอบการไม่ติดตั้งให้กับ
บ้านของท่าน ก็ควรซื้อหามาติดตั้งเองเลยครับ คุ้มค่าแน่ๆ

3) ช่องเปิดเพื่อการบ�ำรุงรักษางานใต้ฝ้า

ปกติเพือ่ ความสวยงามของบ้าน เรามักจะซ่อนงานระบบทาง
วิศวกรรม (ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ)เอาไว้ไม่ให้มองเห็น
ได้ แต่ชีวิตจริงเมื่อเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านแล้วจะพบว่า งานระบบ
ต่างๆ ที่ได้วางไว้นั้น ล้วนมีอายุขัยทั้งสิ้น หากเป็นการซ่อนโดยไม่ได้
ค�ำนึงถึงการซ่อมบ�ำรุงทีต่ อ้ งเกิดขึน้ แล้ว จะกลายเป็นปัญหาหรือภาระ
ของผู้อยู่อาศัยในระยะยาวทันที เพราะจะต้องรื้อถอนแบบท�ำลาย
มิเช่นนั้นจะไม่สามารถซ่อมแซมได้ ฉะนั้นการออกแบบบ้านที่ค�ำนึง
ถึงการบ�ำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์งานระบบทางวิศวกรรมทีม่ โี อกาส
เกิดขึ้นได้เมื่อใช้งานในระยะยาว ก็จะท�ำให้บ้านสวยงามแบบยั่งยืน
และใช้ประโยชน์ได้จริง งานระบบต่างๆ ของบ้านมักจะติดตั้งบริเวณ
ที่ว่างระหว่างท้องพื้น และฝ้าเพดาน การก�ำหนดช่องเปิดของฝ้าใน
จุดทีเ่ หมาะสม จะช่วยให้การซ่อมบ�ำรุงรักษางานระบบทางวิศวกรรม
ของบ้านท�ำได้ง่ายขึ้น เช่น บริเวณที่ง่ายต่อการตรวจสอบเส้นท่อที่มี
ความเสี่ยงในการอุดตัน ต�ำแหน่งกล่องงานระบบไฟฟ้าที่ต้องตรวจ
สอบแก้ไขเมื่อมีการต่อเติมขยายวงจรไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน
ช่องเปิดฝ้าเพดานได้ถกู ออกแบบมาให้มคี วามสวยงาม และกลมกลืน
ไม่ได้ดูน่าเกลียดแต่อย่างใด ฉะนั้นเพื่อความสะดวกในการอยู่อาศัย
ในบ้านระยะยาวอย่าละเลยการก�ำหหนดช่องเปิดเพือ่ การบ�ำรุงรักษา
งานระบบเหนือฝ้าเพดานเด็ดขาด

4) บ่อดักไขมัน ตะแกรงดักเศษอาหารทีอ่ า่ งล้างจาน

เป็นอุปกรณ์ทผี่ มเห็นว่ามีประโยชน์อย่างมากในการช่วยดูแล
รักษาบ้านในระยะยาว บ่อดักไขมันจะท�ำหน้าที่กรองไขมันออกจาก
น�้ำเสียที่เราใช้จากการช�ำระล้าง โดยใช้หลักการ “น�้ำมันจะลอยขึ้น
เหนือน�ำ้ ” การดูแลบ่อดักไขมันท�ำได้โดยการตักไขมันทีล่ อยออกจาก
บ่อ ซึ่งควรกระท�ำอย่างน้อยทุกๆ 1 เดือน นอกจากจะท�ำให้คุณภาพ
ของน�ำ้ เสียทีป่ ล่อยทิง้ ดีขนึ้ เป็นการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมแล้ว ยังช่วยลด
ความเสี่ยงเรื่องการอุดตันของระบบระบายน�้ำเสียภายในบ้านด้วย
อุปกรณ์อีกตัวที่มีประโยชน์อย่างมากที่ ควรจะหามาติดไว้ที่
รูระบายน�้ำทิ้งของอ่างล้างจาน คือตระแกรงดักเศษอาหาร นอกจาก
ที่เราจะตักเศษอาหารออกก่อนจะท�ำการล้างจานแล้ว ยังคงมีเศษ
อาหารชิน้ เล็กทีเ่ ราเขีย่ ทิง้ ออกไม่หมด หลุดออกเวลาล้างจาน หากเรา
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ไม่มีตะแกรงดักไว้ เศษอาหารเหล่านี้ก็จะหลุดเข้าไปในระบบท่อ ซึ่ง
ในระยะยาว เจ้าเศษอาหารเหล่านีก้ จ็ ะสะสม และท�ำให้เส้นท่ออุดตัน
ในที่สุด เมื่อท่อระบายน�้ำอุดตันแก้ไขปัญหาค่อนข้างยาก ฉะนั้น
ป้องกันไว้ดว้ ยอุปกรณ์งา่ ยๆ นีไ้ ว้ดกี ว่าครับ คุม้ ค่าในระยะยาวแน่นอน

หวังว่าจะช่วยให้ท่านได้ข้อค�ำนึงที่ช่วยให้สามารถดูแลบ้าน
ได้ง่ายขึ้นในระยะยาวนะครับ
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