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หาก
เราจะมองบ้านส่ิงประดิษฐ์ชนิดหน่ึงมีประโยชน์ส�าหรับ

ใช้พกัอาศยั เช่นเดยีวกบัอปุกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใช้อะไร

สักอย่างก็คงไม่ผิดนัก เมื่อเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้เสียแล้วก็ย่อมมีการ

เส่ือมตามกาลเวลาที่ใช้งาน บางท่านเข้าใจว่าบ้านจะคงอยู่อย่าง

ถาวรให้ท่านได้ใช้งานเป็นสบิๆ ปีโดยไม่ต้องดแูลรกัษานัน้คงจะไม่ใช่ 

ถ้าอยู่อาศัยแบบพอกระท่อนกระแท่นก็พอจะเป็นไปได้ แต่ถ้าหาก

ต้องการคุณภาพในการอยู่อาศัยที่ดีด้วยล่ะก็ คุณจะต้องบ�ารุงรักษา

บ้านตามระยะเวลาที่ก�าหนดด้วย คล้ายๆ กับการตรวจเช็คสภาพรถ

ตามระยะนั่นแหละครับ

สิ่งที่ควรค�านึงถึงในการดูแลรักษาบ้านในระยะยาว เพื่อให้

บ้านของเรายังคงใช้งานได้ตามปกติมีดังนี้

1) ฉดีนำา้ยาป้องกนัปลวก ตามรอบเวลาทีก่ำาหนด

ประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เหมาะต่อการเจริญ

พนัธุข์องปลวกเป็นอย่างด ีแม้ว่าจะไม่มวีธิกีารใดๆ ทีส่ามารถป้องกัน

ปลวกได้ 100% ก็ตาม แต่หากเรามีการฉีดน�้ายาป้องกันตามระยะ

เวลาที่ผู ้เชี่ยวชาญก�าหนด และมีรอบเวลาในการตรวจสอบแบบ

ละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญในด้านน้ีก็จะช่วยลดความเส่ียงจากการ

คุกคามของปลวกได้อย่างมากเลยทีเดียว 

ปัจจบุนับ้านจดัสรรสมยัใหม่ท่ีมมีาตรฐานก็มีการตระหนกัถงึ

ปัญหาปลวกโดยจะเดินท่อส�าหรับอัดน�้ายาก�าจัดปลวกไว้ตามแนว

คานคอดิน เพื่อให้บริษัทก�าจัดปลวกต่างๆ มีความสะดวกในการ 

ดูแลบ้านกันยาวๆ

ตอน

ฉีดพ่นน�้ายาป้องกันปลวกได้อย่างทั่วถึง บริเวณใต้พื้นช้ันล่าง  

เพราะปลวกจะอาศัยอยู่ในดินแล้วจงึเดินทางเข้าไปในบ้าน หากท�าให้

พืน้ดนิบรเิวณบ้านทัง้หมดเป็นพษิต่อปลวกกจ็ะป้องกนัปัญหาปลวก

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยทัว่ไปบรษิทัรบัก�าจดัปลวกในท้องตลาดจะรบัฉดีพ่นเป็น

ครั้งๆ หรือบริการคุ้มครองเป็นรายปี โดยจะเข้ามาตรวจสอบหรือ 

ฉีดพ่นน�้ายาเป็นรอบๆ บ้างก็รอบละ 3 เดือน บ้างก็รอบละ 4 เดือน 

ราคาการดแูลกจ็ะแตกต่างกนัไปตามประสทิธภิาพในการป้องกนั ผม

เหน็ว่าเป็นทางเลอืกทีด่ทีีเ่ราจะพจิารณาใช้บรกิารนะครบั เพราะเมือ่

ปลวกบกุบ้านเราแล้ว มคีวามเสยีหายมากมาย กว่าจะก�าจดัให้หมด

ไปจากบ้านมีความยุ่งยาก และใช้เวลานาน

นิพนธ์ ลักขณาอดิศร 

วิศวกรควบคุม ระดับสามัญวิศวกรโยธา
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2) การติดตั้ง Stop valve ก่อนถึงวาล์วหลัก

Stop valve เป็นอุปกรณ์ควบคมุการเปิดปิดของน�า้ในท่อ ก่อน

ที่จะไหลเข้าผ่านสุขภัณฑ์ หรือก๊อกน�้าเพื่อใช้งาน Stop valve มี

ประโยชน์อย่างมากในการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายอ่อน  

ก๊อกน�้า ที่เสื่อมตามอายุการใช้งาน ในระยะยาวนั้น พวกสายอ่อนจะ

มลีกูยางเพือ่ป้องกนัน�า้รัว่น�า้ซมึ เมือ่กาลเวลาผ่านไปวสัดจุ�าพวกยาง

จะมีความยืดหยุ่นลดลงท�าหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์ หรือก๊อกน�้าที่ท�า

หน้าที่ปิดเปิดน�้าให้ไหล และหยุดบ่อยๆ การท่ีวาวล์น�้าต้องรับแรง 

Water hammer ในการเปิด-ปิด และรับแรงดันน�้าในเส้นท่อตลอด

เวลา กท็�าให้ลิน้ปิด-เปิดสกึหรอ จนท�าให้เกดิปัญหาน�า้รัว่น�า้ซึมตามมา 

หากคุณมี Stop valve การซ่อมแซมแก้ไขง่ายขึ้นกว่าเดิมอย่างมาก 

เพราะคุณสามารถปิด Stop valve เฉพาะจุดที่เกิดปัญหาเพื่อท�าการ

แก้ไข ในขณะที่ยังสามารถใช้น�้าในจุดอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในแนวเส้นท่อ

เดียวกันได้ปกติ 

ประโยชน์ของ Stop valve ยังมีอีกในกรณีท่ีคุณไม่อยู่บ้าน

เป็นระยะเวลานาน คุณสามารถปิดวาล์วเพื่อเป็นการถนอมไม่ให้ 

ก๊อกน�า้หรอือปุกรณ์ทีม่รีาคาแพงต้องรบัแรงดนัในเส้นท่อตลอดเวลา 

เป็นการยดือายกุารใช้งานของอปุกรณ์สขุภณัฑ์ต่างๆ ได้ Stop valve 

ราคาก็ไม่แพง (หลักร้อยต้นๆ) เมื่อเทียบกับประโยชน์ท่ีได้รับใน 

ระยะยาว ผมแนะน�าเลยครับว่าหากผู้ประกอบการไม่ติดตั้งให้กับ

บ้านของท่าน ก็ควรซื้อหามาติดตั้งเองเลยครับ คุ้มค่าแน่ๆ

3) ช่องเปิดเพื่อการบำารุงรักษางานใต้ฝ้า

ปกตเิพือ่ความสวยงามของบ้าน เรามกัจะซ่อนงานระบบทาง

วิศวกรรม (ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ)เอาไว้ไม่ให้มองเห็น

ได้ แต่ชีวิตจริงเมื่อเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านแล้วจะพบว่า งานระบบ

ต่างๆ ที่ได้วางไว้นั้น ล้วนมีอายุขัยทั้งสิ้น หากเป็นการซ่อนโดยไม่ได้

ค�านงึถงึการซ่อมบ�ารงุทีต้่องเกดิขึน้แล้ว จะกลายเป็นปัญหาหรอืภาระ

ของผู้อยู่อาศัยในระยะยาวทันที เพราะจะต้องรื้อถอนแบบท�าลาย  

มิเช่นนั้นจะไม่สามารถซ่อมแซมได้ ฉะนั้นการออกแบบบ้านที่ค�านึง

ถงึการบ�ารงุรกัษาซ่อมแซมอปุกรณ์งานระบบทางวศิวกรรมทีมี่โอกาส

เกิดขึ้นได้เมื่อใช้งานในระยะยาว ก็จะท�าให้บ้านสวยงามแบบยั่งยืน 

และใช้ประโยชน์ได้จริง งานระบบต่างๆ ของบ้านมักจะติดตั้งบริเวณ

ที่ว่างระหว่างท้องพื้น และฝ้าเพดาน การก�าหนดช่องเปิดของฝ้าใน

จดุทีเ่หมาะสม จะช่วยให้การซ่อมบ�ารงุรกัษางานระบบทางวศิวกรรม

ของบ้านท�าได้ง่ายขึ้น เช่น บริเวณที่ง่ายต่อการตรวจสอบเส้นท่อที่มี

ความเสี่ยงในการอุดตัน ต�าแหน่งกล่องงานระบบไฟฟ้าที่ต้องตรวจ

สอบแก้ไขเมื่อมีการต่อเติมขยายวงจรไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน

ช่องเปิดฝ้าเพดานได้ถูกออกแบบมาให้มคีวามสวยงาม และกลมกลนื 

ไม่ได้ดูน่าเกลียดแต่อย่างใด ฉะนั้นเพื่อความสะดวกในการอยู่อาศัย

ในบ้านระยะยาวอย่าละเลยการก�าหหนดช่องเปิดเพือ่การบ�ารงุรกัษา

งานระบบเหนือฝ้าเพดานเด็ดขาด

4) บ่อดักไขมัน ตะแกรงดักเศษอาหารท่ีอ่างล้างจาน

เป็นอปุกรณ์ทีผ่มเหน็ว่ามปีระโยชน์อย่างมากในการช่วยดแูล

รักษาบ้านในระยะยาว บ่อดักไขมันจะท�าหน้าที่กรองไขมันออกจาก

น�้าเสียที่เราใช้จากการช�าระล้าง โดยใช้หลักการ “น�้ามันจะลอยขึ้น

เหนอืน�า้” การดูแลบ่อดักไขมนัท�าได้โดยการตักไขมนัทีล่อยออกจาก

บ่อ ซึ่งควรกระท�าอย่างน้อยทุกๆ 1 เดือน นอกจากจะท�าให้คุณภาพ

ของน�า้เสยีทีป่ล่อยทิง้ดขีึน้เป็นการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมแล้ว ยงัช่วยลด

ความเสี่ยงเรื่องการอุดตันของระบบระบายน�้าเสียภายในบ้านด้วย

อุปกรณ์อีกตัวที่มีประโยชน์อย่างมากที่ ควรจะหามาติดไว้ที่

รูระบายน�้าทิ้งของอ่างล้างจาน คือตระแกรงดักเศษอาหาร นอกจาก

ที่เราจะตักเศษอาหารออกก่อนจะท�าการล้างจานแล้ว ยังคงมีเศษ

อาหารชิน้เลก็ทีเ่ราเขีย่ทิง้ออกไม่หมด หลดุออกเวลาล้างจาน หากเรา
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ไม่มีตะแกรงดักไว้ เศษอาหารเหล่านี้ก็จะหลุดเข้าไปในระบบท่อ ซึ่ง

ในระยะยาว เจ้าเศษอาหารเหล่านีก็้จะสะสม และท�าให้เส้นท่ออดุตนั

ในที่สุด เมื่อท่อระบายน�้าอุดตันแก้ไขปัญหาค่อนข้างยาก ฉะนั้น

ป้องกนัไว้ด้วยอุปกรณ์ง่ายๆ นีไ้ว้ดกีว่าครบั คุม้ค่าในระยะยาวแน่นอน

หวังว่าจะช่วยให้ท่านได้ข้อค�านึงที่ช่วยให้สามารถดูแลบ้าน

ได้ง่ายขึ้นในระยะยาวนะครับ สำาหรับคอลัมน์คบเด็กสร้างบ้าน ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร 

TPA News มาเป็นระยะเวลา 11 ปี 4 เดือน แล้วนะครับ ผมขอ

ขอบพระคณุ ส.ส.ท. ทีก่รณุาให้ผมได้นำาเสนอบทความดีๆ  แก่ท่าน

ผู้อ่านเป็นระยะเวลายาวนานขนาดนี้ครับ และที่ขาดไม่ได้เลยคือ

ท่านผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามกันมา ด้วยเหตุส่วนตัวผมจะขอพัก

คอลัมน์ไว้เพียงเท่านี้ หวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านผู้อ่านในโอกาส

ต่อไปครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

หากคณุมคี�าถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์

เก่ียวกับเรือ่งงานก่อสร้าง หรอืมข้ีอเสนอแนะ ติชม ผมยนิดีรบัฟังผ่าน

ทางอีเมล์ kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ TPA
news


