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นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง 

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

ใน
สงัคมคนเมืองทีต้่องออกไปท�ำงำนนอกบ้ำนเสยีเป็นส่วนใหญ่ 

ท�ำให้มเีวลำในกำรท�ำงำนบ้ำนมจี�ำกดั กจิกรรมงำนบ้ำนต่ำงๆ 

จงึต้องอำศยัเครือ่งใช้ไฟฟ้ำเป็นเครือ่งทุ่นแรง กำรซกัผ้ำท่ีเป็นงำนบ้ำน

ทีน่่ำเบือ่ของใครหลำยๆ คนจงึถูกท�ำให้ง่ำยขึน้ได้ด้วยเจ้ำเครือ่งซกัผ้ำ 

คบเดก็สร้ำงบ้ำนในตอนนีจ้ะน�ำเสนอประเดน็ของ “เครือ่งซกัผ้ำ” ครบั 

เมื่อเรำเริ่มมีควำมคิดอยำกจะได้เจ้ำเครื่องซักผ้ำมำใช้งำน 

ก่อนอื่นเลยที่ผมอยำกให้ค�ำนึงถึงคือกำรสอบถำมควำมต้องกำรของ

ตัวเองว่ำเรำต้องกำรเครื่องซักผ้ำมำใช้งำนในลักษณะไหนและให้

ควำมส�ำคญักบัเร่ืองอะไรเป็นส�ำคญั ผมขอยกหวัข้อส�ำคญัทีค่วรค�ำนงึ

ถึง ดังนี้ครับ

● ลักษณะการใช้งาน ผมอยำกให้ลองพิจำรณำถึงสภำพ

กำรใช้งำนของเรำครับว่ำเป็นอย่ำงไร เพรำะหำกเรำไม่ทรำบควำม

ต้องกำรที่แท้จริงของตัวเองแล้วจะท�ำให้เรำสับสนมำกเวลำไปเลือก

ซ้ือเคร่ืองซักผ้ำเพรำะจะมีพนักงำนขำยคอยเชียร์เครื่องซักผ้ำรุ่นโน้น

รุ่นนี้ ด้วยกำรเสนอฟังก์ชั่นต่ำงๆ นำนำ ให้เรำเกิดควำมสับสน เช่น 

กำรเลือกรอบปั่นหมำดได้ กำรเพิ่มรอบซักน�้ำเพิ่มเติม กำรซักผ้ำด้วย

น�้ำร้อน ซึ่งใช้ส�ำหรับควำมต้องกำรขจัดครำบฝังแน่น ฟังก์ชั่นกำรซัก

ผ้ำให้เหมำะกับประเภทผ้ำชนิดต่ำงๆ เช่นผ้ำยีนส์ ผ้ำฝ้ำย ผ้ำขนสัตว์ 

กำรตั้งเวลำซักผ้ำ ฯลฯ จะเห็นได้ว่ำเยอะแยะเต็มไปหมด หำกเรำไม่

ทรำบควำมต้องกำรท่ีแท้จรงิของตวัเองกม็กัจะยอมเสยีเงนิซือ้ฟังก์ชัน่ 

ทัง้หลำยนี ้แต่ไม่เคยได้ใช้งำนเลย แต่หำกเรำท�ำกำรบ้ำนก่อนไปเลอืก

ซื้อจะท�ำให้ทรำบว่ำฟังก์ชั่นไหนท่ีจ�ำเป็นกับกำรใช้งำนของเรำ กำร

ตดัสนิใจเลอืกกจ็ะง่ำยและคุม้ค่ำกับเงนิในกระเป๋ำ หำกว่ำเรำเป็นมอื

ใหม่จริงๆ ที่ไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องซักผ้ำเลย แนะน�ำเลยครับว่ำ

ควรจะไปหำข้อมลูสนิค้ำก่อน วธิง่ีำยๆ เลย คอื กำรไปส�ำรวจตำมร้ำน

ค้ำขำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำหลำยๆ รำยและสอบถำมพนักงำนขำยหลำยๆ

ร้ำนเพื่อรวบรวมข้อมูลก่อนไปเลือกซื้อจริง

นอกจำกฟังก์ชั่นท้ังหลำยข้ำงต้นน้ีลักษณะกำรใช้งำนที่เรำ

จ�ำเป็นต้องทรำบ คอื จ�ำนวนสมำชกิในบ้ำนทีจ่ะใช้งำนมจี�ำนวนเท่ำไร 

เพือ่ก�ำหนดขนำดเครือ่งซกัผ้ำซึง่มหีน่วยวดัเป็นกโิลกรมั เป็นควำมจถุงั

ซกัโดยวดัจำกน�ำ้หนกัผ้ำเปียกน�ำ้ทีต้่องกำรซกัใน 1 ครัง้ หำกเป็นขนำด

เครือ่งซกัผ้ำทีเ่หมำะสมส�ำหรบัขนำดครอบครวัปกติ คือ ขนำดประมำณ 

8-10 ก.ก. แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมกำรซักอีกด้วย เช่น ซักผ้ำ

ปริมำณไม่มำกแต่ซักบ่อยๆ หรือรวมกันปริมำณมำกๆ แล้วซักทีเดียว 

หรือต้องกำรซื้อเพื่อใช้งำนซักผ้ำนวมผืนใหญ่ขนำดถังซักก็ต้องใหญ่

เพียงพอจะใช้งำนได้เช่นกัน กำรเลือกขนำดเครื่องซักผ้ำไม่เหมำะสม

กับกำรใช้งำนก็จะเป็นปัญหำ หำกเลือกขนำดเล็กเกินไปท�ำให้เครื่อง

ท�ำงำนหนกั หรอืท�ำให้ต้องซกัผ้ำหลำยๆ รอบสิน้เปลอืงพลงังำนไฟฟ้ำ

และเวลำ แต่หำกเลอืกขนำดใหญ่เกนิไปกเ็สยีเงนิเปล่ำโดยใช่เหตแุละ

สิ้นเปลืองพลังงำนไฟฟ้ำ น�้ำในกำรซักผ้ำโดยไม่จ�ำเป็นอีกด้วย

ส�ำหรบัขนำดเครือ่งซกัผ้ำทีใ่ช้หน่วยเป็นกิโลกรมั นัน้ท�ำให้คน

ประมำณกำรขนำดไม่ถูก เพรำะไม่ทรำบว่ำขนำดน�้ำหนักที่มีหน่วย

เป็นกิโลกรัมนั้นมันเท่ำกับผ้ำประมำณกี่ชิ้น ผมขอเสนอวิธีกำร

ประมำณกำร คือ เสื้อผ้ำทั่วไปประมำณ 4 ชิ้น เมื่อเปียกน�้ำจะหนัก

ประมำณ 1 ก.ก. หำกเรำค�ำนวณดูแล้วว่ำเรำซักผ้ำประมำณ 30 ชิ้น

ต่อครัง้ แสดงว่ำต้องเลอืกเครือ่งซกัผ้ำขนำด 30/4 = 7.5 ก.ก. หรอืควร

ซื้อเครื่องซักผ้ำขนำด 8 ก.ก. นั่นเอง

เครื่องซักผ้า

ซักไซ้เรื่อง1
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หากคุณมีค�าถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์
เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้าง หรือมีข้อเสนอแนะ ติชม

ผมยินดีรับฟังผ่านทาง
อีเมล์ kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ

● งบประมาณ เรำควรออกไปส�ำรวจรำคำของเครือ่งซกัผ้ำ

รปูแบบต่ำงๆ ว่ำรำคำขำยท่ัวไปอยู่ท่ีเท่ำไร จะท�ำให้เรำทรำบว่ำฟังก์ชัน่

ต่ำงๆ ที่แต่ละยี่ห้อมีนั้น หำกเรำต้องกำรใช้งำนจะต้องเตรียมงบ-

ประมำณไว้เพิม่เตมิอีกเท่ำไร เป็นไปได้ว่ำหำกเหน็ว่ำต้องเสยีเงนิเพิม่

เตมิกับฟังก์ชัน่ท่ีเรำไม่ค่อยได้มโีอกำสใช้ หรอืนำนๆ ได้ใช้สกัครัง้หนึง่ 

เรำกอ็ำจจะตดัสนิใจเลอืกรุน่ทีไ่ม่มฟัีงก์ชัน่นีเ้พือ่ประหยดังบประมำณ

ได้ กำรส�ำรวจนีจ้ะท�ำให้เรำสำมำรถพจิำรณำเรือ่งลกัษณะกำรใช้งำน

กับงบประมำณที่เตรียมไว้ได้ ท�ำให้เรำใช้เงินได้อย่ำงคุ้มค่ำที่สุด

● สถานทีต่ดิตัง้ เรือ่งน้ีก็เป็นเรือ่งส�ำคญัเน่ืองจำกเป็นควำม

จ�ำกัดในกำรเลือกซื้อเครื่องซักผ้ำ กำรติดตั้งเครื่องซักผ้ำนั้นจะต้อง 

เตรยีมสถำนทีต่ดิตัง้ให้พร้อม ซึง่มเีรือ่งหลกัๆ 3 เรือ่งทีต้่องค�ำนงึถึง คือ

1)	 ขนาดของพื้นที่ติดตั้ง กรณีที่เรำไปซื้อบ้ำน หรือคอนโดที่

มีกำรจัดเตรียมพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้ำไว้ให้แล้ว จะต้องไปตรวจดูว่ำ

สถำนที่ที่จัดเตรียมไว้มีขนำดเท่ำไร (กว้ำง x ยำว x สูง) เรื่องนี้มีควำม

ส�ำคัญอย่ำงไรนั้น ขอยกตัวอย่ำงเช่น บำงโครงกำรจัดเตรียมที่ติดตั้ง

เครื่องซักผ้ำไว้ใต้เคำน์เตอร์ ชุดครัว ผู้อยู่อำศัยจะถูกจ�ำกัดเลยว่ำจะ

ต้องใช้เครื่องซักผ้ำฝำหน้ำ เนื่องจำกด้ำนบนถูกปิดด้วยเคำน์เตอร์ชุด

ครัว อีกทั้งถูกจ�ำกัดขนำดอีกด้วยว่ำจะต้องมีขนำดเครื่องไม่เกินที่

ก�ำหนดไว้ เพรำะถ้ำไม่ตรวจดูให้ดีซื้อมำใหญ่เกินไปก็ติดตั้งไม่ได้

2)	 ท่อน�้าดี สถำนที่ติดตั้งเครื่องซักผ้ำจะต้องเตรียมท่อน�้ำดี

เพื่อต่อเข้ำกับเคร่ืองซักผ้ำเพื่อใช้เติมน�้ำสะอำดให้กับเครื่องซักผ้ำไว้

ใช้ซกัผ้ำให้กบัเรำ ซึง่โดยปกตแิล้วกจ็ะเป็นท่อน�ำ้ดตีดิก๊อกน�ำ้รอไว้ เมือ่

น�ำเครือ่งซกัผ้ำมำตดิตัง้กจ็ะน�ำสำยยำงมำต่อเข้ำกบัปลำยก๊อกน�ำ้ได้เลย 

ส�ำหรับบ้ำนบำงหลังท่ีไม่ได้มีกำรเดินท่อน�้ำดีเพื่อรองรับเครื่องซักผ้ำ

โดยตรง อำจใช้ข้อต่อต่อพ่วงจำกก๊อกน�้ำบริเวณอ่ืนมำจ่ำยน�้ำให้กับ

เครื่องซักผ้ำก็ได้ แนะน�ำว่ำก๊อกน�้ำดีควรอยู่ในที่ปิดเปิดได้ง่ำย กรณี

เครื่องซักผ้ำแบบอัตโนมัติ ขณะที่เครื่องซักผ้ำไม่ได้ท�ำงำนแนะน�ำให้

ปิดก๊อกน�ำ้ เพรำะเป็นไปได้ว่ำข้อต่อรดัสำยยำงกับก๊อกน�ำ้จะคลำยตวั

หำกใช้งำนไปซกัระยะ อำจก่อให้เกดิปัญหำน�ำ้รัว่ท�ำควำมเสยีหำยกบั

ตัวพื้น หรือเฟอร์นิเจอร์ไม้ท่ีไม่ถูกกับน�้ำสักเท่ำไร (ผู้ใช้งำนส่วนใหญ่

มักไม่ปิดก๊อกน�้ำขณะไม่ได้ใช้งำนเพรำะคิดว่ำเครื่องซักผ้ำเป็นระบบ

อตัโนมัตอิยูแ่ล้ว หรือต�ำแหน่งก๊อกน�ำ้อยูใ่นบรเิวณทีเ่ปิดปิดยำกเพรำะ

ส่วนใหญ่ต้องกำรซ่อนก๊อกน�้ำเอำไว้ในที่ลับตำ) 

3)	 ท่อน�้าทิ้ง	นอกจำกท่อน�้ำดีที่ต้องเตรียมไว้แล้วก็จะต้อง 

เตรียมท่อน�้ำทิ้งเอำไว้ ส�ำหรับให้เครื่องซักผ้ำใช้ระบำยน�้ำที่ใช้ซักผ้ำ

เสร็จแล้วออกไป ซึ่งกำรเตรียมท่อน�้ำทิ้งเอำไว้นี้ส�ำคัญถึงขนำดที่ว่ำ

เป็นตัวก�ำหนดชนิดของเครื่องซักผ้ำที่ใช้ว่ำเป็นแบบฝำหน้ำ หรือฝำ

บนเลยทีเดียว เนื่องจำกเครื่องซักผ้ำชนิดฝำหน้ำจะมีปั๊มน�้ำเพื่อใช้

ระบำยน�้ำทิ้งในตัว กำรเตรียมท่อน�้ำทิ้งสำมำรถทิ้งปลำยท่อให้อยู่สูง

จำกพืน้ได้ แต่ส�ำหรบัเครือ่งซกัผ้ำฝำบนทีจ่�ำหน่ำยในบ้ำนเรำจะมีไม่มี

เครื่องปั๊มน�้ำในตัว เครื่องจะระบำยน�้ำโดยอำศัยแรงโน้มถ่วงของโลก 

กำรเตรียมท่อน�้ำทิ้งจึงต้องเตรียมให้อยู่ในระดับพื้น เพื่อให้ต�่ำกว่ำตัว

ปลำยท่อระบำยน�้ำของตัวเครื่อง

กรณีที่เรำไปซื้อบ้ำน หรือคอนโด กำรเตรียมท่อระบำยน�้ำ

ส�ำหรับเครื่องซักผ้ำของโครงกำรนั้น หำกไม่ได้เป็นท่อที่ทิ้งไว้จำก 

ระดับพื้น จะไม่สำมำรถเลือกใช้เครื่องซักผ้ำฝำบนได้ ต้องใช้เครื่อง- 

ซักผ้ำฝำหน้ำสถำนเดียว

หากคุณมีค�าถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบ-

การณ์เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้าง หรือมีข้อเสนอแนะ ติชม ผมยินดี

รับฟังผ่านทางอีเมล์ kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ

รูปภาพ: การต่อท่อน�้าดีเข้ากับตัวเครื่องซักผ้า 
พึงระวังน�้ารั่วบริเวณข้อต่อที่อาจเกิดขึ้น

รูปภาพ: การเตรียมท่อระบายน�้าส�าหรับเครื่องซักผ้าแบบฝาบน
(ไม่มีปั๊มระบายน�้าในตัว) ท่อหรือรางระบายน�้าอยู่ในระดับพื้นซึ่งต�่ากว่า

รูระบายน�้าจากตัวเครื่อง

รูปภาพ: การเตรียมท่อระบายน�้าส�าหรับเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้า
(มีปั๊มระบายน�้าในตัว) ปลายท่อจะสูงจากพื้นประมาณ 60-90 ซ.ม.


