ฐานรากถูกน้ัำ�เซาะ 

ถ้าฐานรากถูกนำ�้ เซาะจนดินที่ห่อหุ้มฐานรากหาย
ไป เมื่อตรวจดูแล้วพบว่าฐานรากยังตั้งตรงอยู่ในสภาพ
ปกติ ไม่ทรุด ไม่แตกร้าว ก็ให้ถมดินกลับคืนไป แต่ถ้า
ฐานรากเกิดเอียง หรือทรุดตัวลง (ภาพ ๔) หรือแตก
ร้าว (ภาพ ๕) ในเรื่องนี้คงแก้ไขเองไม่ได้ ต้องให้วิศวกร
มาตรวจสอบเพื่อแก้ไขซ่อมแซมต่อไป

ภาพ ๔

ภาพ ๕
8
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อาคารที่พื้นวางบนดิน
คือ อาคารที่พื้นคอนกรีต
ชั้นล่างเป็นชนิดวางบน
ดิน อาศัยดินรับน�้ำหนักพื้น
โดยตรง

2

งานสถาปัตยกรรม
งานตกแต่งภายใน
และงานจัดสวน

อาคารที่ยกพื้นเหนือดิน
คือ อาคารที่พื้นชั้นล่างซึ่ง
อาจเป็นพื้นคอนกรีต หรือ
พื้นไม้ วางบนคาน ยกสูง
จากพื้นดินประมาณ ๑ เมตร
เกิดเป็นที่ว่างใต้ถุน บางที
ก็ก่อก�ำแพงปิด เพื่อไม่ให้
สัตว์เข้าไปอยู่อาศัย

อาคารทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากนำ�้ ท่วม เมือ่ ระดับ
น�ำ้ ลดลงแล้วมีข้อแนะนำ�ดังนี้

๑. อาคารที่พื้นวางบนดิน

ใต้พื้นอาคารจะยังคงมีความชื้นสะสมอยู่มาก ถ้า
รอบอาคารน�ำ้ ยังลดไม่หมด ควรทำ�คันกั้นน�ำ้ เช่น การ
ใช้กระสอบทรายเป็นเขื่อน พื้นภายในจะได้แห้งเร็วขึ้น
ส่วนช่องว่างทีม่ ดี นิ โคลนทับถมอยู่ ให้ลา้ งทำ�ความสะอาด
โดยเร็วก่อนโคลนแข็งตัว
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๒. อาคารที่ยกพื้นเหนือดิน

อย่าให้น�ำ้ ขังสะสมใต้ถุนอาคาร แก้ไขโดยถ้าใต้ถุน
อับทึบระบายอากาศไม่ดีให้ทุบผนังและให้ทำ�ช่องเปิด
โล่งให้มีการระบายอากาศมากที่สุด
อาคารทัง้ ๒ ประเภทนี้ ส่วนพืน้ และผนังของอาคาร
ชั้ น ล่ า งจะได้ รั บ ความเสี ย หายมากกว่ า พื้ น และผนั ง
อาคารส่วนชั้นบน โดยหลักการแก้ไข คือ ให้อาคารระดับ
ชัน้ ล่างมีการระบายความชืน้ ออกให้หมด ถ้าพืน้ เสียหาย
มาก ให้สกัดเอาวัสดุที่ปูไว้ออกก่อน ควรเปิดหน้าต่าง
ทิ้งไว้เพื่อไล่ความชื้นออก ให้ภายในมีการถ่ายเทอากาศ
ห้องน�ำ้ ชั้นล่าง ให้สำ�รวจตำ�แหน่งบ่อเกรอะ บ่อซึม แก้ไข
รอบบริเวณอย่าให้มีน�ำ้ ขัง ห้องน�ำ้ ชั้นล่างควรระงับการ
ใช้งานไว้ก่อน ส่วนความเสียหายของวัสดุต่าง ๆ มีข้อ
แนะนำ� ดังนี้

รั้ว

รั้วเหล็ก

ถ้าเป็นสนิม ให้ขัดสนิมออกก่อนทาสีใหม่

รั้วไม้

ถ้าผุ หรือหัก ให้ถอดเปลี่ยน

รั้วคอนกรีต

โดยปกติแล้วจะไม่เสียหายเพียงแต่อาจสกปรกให้
ล้างทำ�ความสะอาด ปล่อยให้แห้งก่อนทาสีใหม่

บ่อเกรอะ

คือ บ่อเก็บและบ�ำบัดของ
เสียจากส้วม โดยอาศัย
การท�ำงานของจุลินทรีย์
ย่อยสลายของเสียให้กลาย
เป็นน�้ำ บ่อเกรอะมักท�ำด้วย
ท่อคอนกรีตทึบตัน

บ่อซึม

คือ บ่อรับน�้ำที่เกิดจากการ
ย่อยสลายในบ่อเกรอะ แล้ว
ปล่อยให้ซึมสู่พื้นดินรอบๆ
บ่อซึม บ่อซึมมักท�ำด้วย
อิฐก่อโปร่ง และมีอิฐหัก
โปร่งๆ ล้อมรอบ เพื่อให้
น�้ำซึมออกได้เร็ว
(ดูภาพ หน้า ๒๔)
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ไม้จริง

คือ ไม้ที่แปรรูปจากต้นไม้
เป็นขนาดหน้าตัดต่างๆ
ให้เลือกใช้งาน เช่น
๑ x ๒ นิว้ , ๑๑/๒ x ๓ นิว้ ,
๒ x ๔ นิ้ว, ๒ x ๖ นิ้ว
เป็นต้น

ตง

คือ คานเล็กรับพื้น มักเว้น
ระยะห่างประมาณ ๕๐ ซ.ม.
อาจเป็นไม้หรือเหล็กก็ได้

หินขัด

วัสดุแต่งผิวชนิดหนึ่ง ท�ำ
จากเกล็ดหินอ่อนหลายสี
ผสมปูนซีเมนต์ขาว เมื่อ
ฉาบแห้งแล้วก็ขัดผิวจน
เรียบมัน ให้ท�ำความสะอาด
ง่าย แต่จะลื่นเมื่อเปียกน�้ำ

พื้น

พื้นไม้จริง

พื้นไม้จริงชนิดตีเข้าลิ้นวางบนตงไม้ หรือปูบนพื้น
คอนกรีต อาจมีการบวมหรือบิดงอ จะต้องรอให้แห้ง
สนิทก่อน และตรวจสอบว่าทำ�การขัด ซ่อมแซมและทำ�
สีได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ให้รื้อมาตากให้แห้งแล้ว ทำ�การ
ขัดแต่ง ก่อนปูใหม่

พื้นปูกระเบื้อง

โดยปกติ พื้นประเภทนี้จะไม่เสียหาย เพียงขัดทำ�
ความสะอาดก็จะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิม

พื้นหินขัด หินแกรนิต หินอ่อน

พื้นหินขัด หินแกรนิต และหินอ่อน อาจต้องใช้
เวลาและเครื่องมือเฉพาะ ถ้าจะให้สวยงามเหมือนเดิม
ควรจ้างช่างที่มีความชำ�นาญมาดำ�เนินการ

พื้นปาร์เก้

ปาร์เก้ลอย หลุดล่อน ควรเปิดประตูหน้าต่างให้
อากาศถ่ายเทความชื้นออกไป เลาะเอาปาร์เก้ที่บิดงอ
ออกแล้วใส่ปาร์เก้แผ่นใหม่เข้าไปโดยติดกับพื้นด้วยกาว
ลาเท็กซ์ ก่อนทากาว ต้องรอให้คอนกรีตแห้งสนิทก่อน
มิเช่นนั้นปาร์เก้จะล่อนออกมาอีก จากนั้น ขัดปาร์เก้
ใหม่ให้สูงเสมอกับปาร์เก้เดิม รอจนพื้นปาร์เก้แห้งสนิท
แล้วทายูริเทน หรือสีย้อมไม้
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หากจะเปลี่ยนพื้นโดยใช้วัสดุใหม่แทน เช่น การ
ปูกระเบื้องหรือหินอ่อนหรือหินแกรนิต ขอให้คำ�นึงถึง
น�ำ้ หนักที่อาจเพิ่มขึ้นด้วย

พื้นกระเบื้องยาง

กระเบื้องยางชนิดแผ่นหากเสียหายมาก ควรเลาะ
เปลี่ยนทั้งหมด เพราะถึงบางแผ่นยังไม่หลุดล่อน แต่ยัง
คงมีความชื้นฝังอยู่ในพื้นด้านล่าง
หากหลุดล่อนบางส่วน การแก้ไขเบื้องต้น คือ ทิ้ง
ไว้ให้พื้นที่ปูแห้งสนิท ใช้เตารีดรีดลงบนแผ่นกระเบื้อง
ที่บิดงอ โดยใช้แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์รองระหว่างเตารีด
กับแผ่นกระเบื้องยาง เมื่อหายงอแล้ว ก็ใช้กาวที่ใช้
สำ�หรับติดกระเบื้องยางโดยเฉพาะ ทาบนพื้น แล้วกด
กระเบื้องยางให้สนิท ใช้ผ้าแห้งเช็ดกาวส่วนที่เลอะออก
หาของมาทับ ทิ้งไว้จนกว่าจะแห้ง หากต้องการเปลี่ยน
พื้นใช้วัสดุใหม่ ให้คำ�นึงถึงน�ำ้ หนักที่อาจเพิ่มขึ้นด้วย

พื้นไม้เทียมผิวลามิเนต

หากโดนเพียงความชื้น อาจยังไม่เกิดอาการบวม
ควรเปิดพื้นที่ให้ความชื้นระเหยออกให้หมด หากถูก
น�ำ้ ท่วม วัสดุด้านในจะบวมน�ำ้ จะต้องเลาะออกแล้ว
เปลี่ยนใหม่ หากต้องการเปลี่ยนวัสดุพื้นใหม่ ให้คำ�นึง
ถึงน�ำ้ หนักที่อาจเพิ่มขึ้นด้วย

ปาร์เก้(Parquet)

คือ พื้นไม้แต่งผิว ท�ำจาก
ไม้ชิ้นเล็กๆ หนาประมาณ
๑ นิ้ว มาเรียงปิดพื้น
คอนกรีต ยึดด้วยกาว
ลาเท็กซ์ ซึ่งจะละลายล่อน
หลุดเมื่อโดนน�้ำ

ยูริเทน

คือ โพลียูรีเทน (Polyurethane) เป็นน�้ำยา
เคลือบผิวไม้ให้มีคุณสมบัติ
กันน�้ำและแข็งทนการขีด
ข่วนได้ระดับหนึ่ง

ไม้เทียมผิวลามิเนต

คือ วัสดุประดิษฐ์แต่งผิว
พื้นให้ดูคล้ายพื้นไม้ แบบ
เดียวกับปาร์เก้ แกนกลาง
เป็นเยื่อไม้ผสมกาวอัดแข็ง
ก่อนจะเคลือบทับ (laminated) ผิวหลายชั้นให้
แข็งแรงและสวยงาม แต่
วัสดุแกนกลางจะดูดซึมน�้ำ
ได้มากกว่าไม้เสียอีก

15

home.indd 15

11/21/2554 14:01:33

สีรองพื้นปูนเก่า

คือ น�้ำยาอะคริลิกเรซิ่นที่
มีคุณสมบัติเป็นกาวช่วยยึด
ผิวสีเก่าที่ก�ำลังเสื่อมกลาย
เป็นฝุ่นให้ยึดตัวกันและยึด
กับผนังก่อนทาสีใหม่

ยิปซั่มบอร์ด

แผ่นวัสดุท�ำผนังและเพดาน
แกนเป็นปูนยิปซั่ม บุผิวสอง
ข้างด้วยกระดาษแข็ง จึงไม่
ทนน�้ำเลย

โครงเคร่า

โครงที่ช่วยให้วัสดุชนิด
แผ่นแข็งแรงคงรูปอยู่ได้
มักท�ำเป็นตารางขนาด
๔๐x๔๐ หรือ ๖๐x๖๐
ซ.ม. เคร่าผนังมักเป็นไม้
หรือเหล็กชุบสังกะสี

ผนัง

ผนังไม้

ปล่อยให้แห้งก็เพียงพอ ถ้าผนังบางจุดที่แช่น�ำ้ อาจ
ผุได้ ใช้ผ้าเช็ดทำ�ความสะอาดปล่อยให้แห้งสนิทก่อน
ทาสีหรือแลกเกอร์

ผนังปูน

โดยทั่วไปแล้วจะไม่เสียหาย เมื่อน�ำ้ ลดลงแล้วใช้
ผ้าเช็ดทำ�ความสะอาด ปล่อยให้แห้งสนิทก่อนทาสีตาม
ขั้นตอนต่อไป เช่น การทาสีผนังเก่า ถ้าให้ได้ผลดีจะ
ต้องทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีจริง

ผนังยิปซั่มบอร์ด

เมื่อถูกน�ำ้ ท่วม ยิปซั่มบอร์ดจะเสียหาย เพราะทำ�
ด้วยผงปูนยิปซั่มหุ้มด้วยกระดาษ ให้เลาะออกแล้วบุ
แผ่นใหม่ โดยจะต้องปล่อยให้โครงเคร่าและด้านในผนัง
แห้งก่อนบุ มิฉะนั้นความชื้นจะถูกกักอยู่ข้างใน

ผนังโลหะ หรือผนังกระจก

ตรวจสอบว่ามีน�ำ้ หรือเศษผงขังอยู่หรือไม่ หากมี
ให้ทำ�ความสะอาดเสียก่อน
สำ�หรับผนังชนิดอื่น เช่น ผนังกระดาษอัด ผนัง
สังกะสี ผนังไม้อัด ฯลฯ จะมีธรรมชาติคล้ายกับผนัง
ข้างต้น ให้เปรียบเทียบการแก้ไขตามแนวทางที่กล่าว
มาแล้ว
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ประตู

กระดาษอัด

ประตูเหล็ก

มักขึ้นสนิม ต้องเช็ดให้แห้ง ขัดสนิมออก ทาสีรอง
พื้นกันสนิม ก่อนทาสีใหม่ (การขัดแบบผ่อนแรงมีทั้ง
เครื่องขัดติดกระดาษทราย และ หัวขัดแปรงเหล็กติด
สว่าน)

ประตูเอียงหรือตก

ประตูไม้เมื่อแช่น�ำ้ นานๆ จะอมน�ำ้ ทำ�ให้มีน�ำ้ หนัก
เพิ่มขึ้น บานพับรับน�ำ้ หนักไม่ไหว ตัววงกบเปื่อยยุ่ย
น๊อตหรือตะปูยึดได้ไม่แน่น แก้ไขโดยใช้ลิ่มไม้หรือเหล็ก
สอดรับน�ำ้ หนักของบานให้ตง้ั ตรงไว้กอ่ น รอจนความชืน้
ระเหยออกไป น๊อตหรือตะปูก็จะยึดได้แน่นขึ้นสามารถ
เอาลิ่มออกได้ แต่ถ้าวงกบผุพังก็จำ�เป็นต้องเปลี่ยนใหม่
ถ้าเป็นห้องน�ำ้ จะเปลีย่ นเป็นวงกบและประตู พี.วี.ซี. ก็ได้
จะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นอีก
ไม้กระหนาบ
ในกรณีที่ประตู
มีอาการบิดด้วย

หรือ ฮาร์ดบอร์ด มี ๒ สี
คือ น�้ำตาล กับเหลืองนวล
ท�ำจากเยื่อไม้อัดแน่นด้วย
กาว มีคุณสมบัติซึมน�้ำ
โป่งพองง่าย

สีรองพื้นกันสนิม

ก่อนทาสีงานเหล็กต้องทา
หรือพ่นสีรองพื้นกันสนิม
ก่อนเสมอ (ยกเว้นเหล็ก
สเตนเลส ซึ่งไม่ต้องทา)
สีรองพื้นกันสนิมมี ๒ สี
คือ สีน�้ำตาลแดง กับสี
เทาอ่อน

ประตู พี.วี.ซี.

พี.วี.ซี. (PVC-PolyVinyl Chrolide) เป็น
พลาสติกชนิดหนึ่ง ประตู
พี.วี.ซี. จึงเหมาะกับประตู
ห้องน�้ำและประตูที่ถูกฝน
ประตู พี.วี.ซี. เป็นประตู
ส�ำเร็จรูปมีหลายขนาด
และหลายแบบ มีขาย
พร้อมวงกบ

ลิ่มไม้/ เหล็ก
ยกบานประตู
ไม่ให้ตก
17
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บานพับ ลูกบิด และรูกุญแจ

อุปกรณ์ประตูหน้าต่าง เช่น บานพับ ลูกบิด และรู
กุญแจ ทำ�ด้วยโลหะ มีวิธีแก้ไข คือ เช็ดให้แห้ง ขัดส่วน
ที่เป็นสนิมออก ใช้น�ำ้ ยาหล่อลื่นชะโลมตามจุดรอยต่อ
และรูต่างๆ ให้ทั่ว หรือใช้สเปรย์ไล่ความชื้น ข้อควร
ระวังคือ อย่าใช้จาระบี หรือพวกขี้ผึ้งทา เพราะ
จะทำ�ให้ความชื้นระเหยออกไม่ได้ ถ้ายังใช้
การไม่ได้ ก็ลองทำ�ตามวิธีที่ว่านี้หลายๆ
ครั้ง ถ้ายังมีปัญหา ก็ควรจะต้องถอดออก
แล้วซื้อมาเปลี่ยนใหม่

ฝ้าเพดาน

ฝ้าเพดานที่ถูกน�ำ้ ท่วม เมื่อน�ำ้ ลดแล้วให้ตรวจดู
ว่ า สายไฟฟ้ า ดวงโคมที่ ติ ด อยู่ มี อ ะไรเสี ย หายหรื อ ไม่
ต้องซ่อมแซมเปลี่ยนใหม่หรือไม่
มีแมลงหรือสัตว์
เลื้อยคลานเข้าไปหลบอยู่ในฝ้าเพดานหรือไม่
ถ้ามีต้องไล่หรือจับออกไปก่อนบุฝ้าใหม่

ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหรือกระดาษอัด

โดยมากจะต้องเลาะออกแล้วเปลี่ยนใหม่ เพราะ
ส่วนที่เป็นกระดาษจะเปื่อยยุ่ย
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ฝ้าโลหะ

ให้เช็ดทำ�ความสะอาดให้แห้ง ถ้าเป็นสนิม ก็ใช้
กระดาษทรายขัดออกให้เรียบร้อย แล้วจึงทาสีทับเข้า
ไปใหม่ (อย่าลืมทาสีรองพื้นกันสนิมก่อน)

เครื่องขัด
ติดกระดาษทราย

ฝ้าไม้จริง

อาจมีอาการบวมหรือบิดงอ จะต้องรอให้แห้งสนิท
ก่อน และจึงทำ�การซ่อมแซมและทาสีต่อไป

โครงฝ้าเพดาน

โครงฝ้าเพดานมีหลายชนิด ทั้งที่เป็นไม้ เป็นโลหะ
ที่เป็นสนิม (เหล็ก) และไม่เป็นสนิม (อะลูมิเนียม)
โครงฝ้าเพดานที่เป็นไม้ หากเกิดการแอ่นหรือ
ทรุดตัว ต้องแก้ไขให้ได้ระดับก่อนการติดตั้งแผ่นฝ้าใหม่
หากเป็นโครงโลหะ ให้ทำ�ความสะอาด ขัดสนิม และ
ทาสีรองพื้นกันสนิมต่อไป

หัวขัดแปรงเหล็ก
ติดสว่าน

สี

เมื่อเกิดน�ำ้ ท่วมขัง สีจะได้รับความเสียหาย หลุด
ล่อน ขึ้นรา โป่งพอง ก่อนจะทาสีใหม่ จะต้องทำ�ความ
สะอาดหรือลอกสีเดิมออกก่อน เพราะถ้าหากทาทับไป
เลย ก็จะอยู่ได้ไม่นาน จะเกิดการหลุดร่อนออกมาอีก
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ถ้าเป็นงานเหล็กจะต้องขัดสนิมออกให้หมดก่อน
ทาสีน�ำ้ มัน โดยทาสีรองพื้นกันสนิมก่อน แล้วตามด้วย
สีที่ต้องการ
งานปูน หรือกระเบื้องแผ่นเรียบ หรือยิบซั่ม
บอร์ดสีที่ใช้คือ สีพลาสติก
งานโลหะหรือไม้ สีที่ใช้คือ สีน�ำ้ มัน

สีน�้ำมัน

เป็นสีส�ำหรับทาไม้ หรือ
โลหะ เป็นสีเชื้อน�้ำมัน คือ
ท�ำให้เจือจางด้วยน�้ำมัน
หรือทินเนอร์

สีพลาสติก

เป็นสีส�ำหรับทางานปูน
เป็นสีเชื้อน�้ำ คือ ท�ำให้
เจือจางด้วยน�้ำ

เฟอร์นิเจอร์

ได้แก่ โต๊ะ เตียง เก้าอี้ ตู้โชว์ ตู้เสื้อผ้า
๑) พยายามเอาความชื้นออกจากเฟอร์นิเจอร์ให้
เร็วที่สุด โดยการผึ่งแดด หรือผึ่งลม
๒) เฟอร์นิเจอร์ที่อมน�ำ้ มาก เช่น โซฟานวม ที่นอน
หมอน หากไม่จำ�เป็น ไม่ควรนำ�กลับมาใช้อีก เพราะ
น�ำ้ ท่วมจะพาเชื้อโรคเข้าไปอยู่ภายใน แม้ตากแดดแห้ง
แล้วเชื้อโรคอาจยังอยู่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะ
ยาวได้
๓) เฟอร์นิเจอร์ประเภทติดกับที่ (Built-in) ต้อง
ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง ให้อยู่ในสภาพ
เดิมหรือใกล้เคียงของเดิม รวมทั้งสายไฟที่ฝังอยู่ในตู้
และอุปกรณ์ต่างๆ
๔) เฟอร์นิเจอร์ที่ทำ�ด้วยไม้ ไม่ควรนำ�ไปตากแดด
ให้แห้ง เพราะจะทำ�ให้แตกเสียหายได้ ควรใช้วิธีผึ่งลม
และเมื่อจะทาสีทับลงไปจะต้องรอให้ไม้แห้งสนิทก่อน
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พรม

พรมที่ถูกน�ำ้ ท่วมให้รีบรื้อออกโดยเร็ว เพื่อไม่ให้
พรมส่งกลิ่นเหม็น แล้วนำ�ไปซักและตากแห้ง ก่อนนำ�
กลับมาปูใหม่ ก่อนปูควรจะให้แน่ใจว่าพื้นคอนกรีต
แห้งสนิทแล้ว แต่ทางที่ดี หากรู้ว่าจะถูกน�ำ้
ท่วมพรมแน่ ควรรื้อพรมออกมาก่อนที่น�ำ้
จะท่วมขึ้นมาถึง เพราะการซักและตากอาจ
จะไม่สะอาดและดีเหมือนเดิม

ผ้าม่าน

เป็นคราบสกปรก ให้ถอดจากราวออกมาซัก

วอลล์เปเปอร์

วอลล์เปเปอร์ลอก ล่อน ให้ลอกออกก่อนเพื่อให้
ความชื้นระเหยออกมาได้ เมื่อผนังแห้งจึงให้ช่างมา
ลอกออกให้หมดก่อนปูใหม่

ต้นไม้

อย่าเพิ่งให้ปุ๋ย ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือ
ปุ๋ยคอก เพราะน�ำ้ ท่วมรากต้นไม้จะอ่อนแอ ต้องใช้เวลา
พักฟื้น โดยขุดหลุมขนาดเล็กลึก ๕๐ ซ.ม. ถึง ๑ เมตร
ไว้ข้างๆ ต้นไม้ เพื่อให้น�ำ้ ที่ขังอยู่บริเวณรากไหลลงสู่
หลุ ม ที่ ขุ ด ไว้ แล้ ว ค่ อ ยดู ด หรื อ ตั ก นำ้ � ออกจากหลุ ม
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ทำ�ให้น�ำ้ ที่ท่วมรากอยู่ลดลงเร็วยิ่งขึ้น อย่าอัดดินลงไป
ที่โคนต้นไม้ให้แน่น ควรใช้วิธีดาม หรือค้�ำ ยันลำ�ต้นไว้
ไม่ให้ล้ม ตัดแต่งกิ่งที่ตาย พรวนดินรอบโคนต้น ให้
รากของพืชหายใจได้ดียิ่งขึ้น ให้แสงแดดฆ่าเชื้อโรค
และให้น�ำ้ ที่ขังอยู่ระเหยออกได้เร็วขึ้น บำ�บัดรักษาด้วย
ยาฆ่าแมลง และกำ�จัดโรคที่เกิดกับต้นไม้ เปลี่ยนต้นไม้
ที่ตายหรือไม่เจริญเติบโตออกไป

ทรายขี้เป็ด

คือ ทรายผสมดิน ทรายมี
ความร่วนซุยให้รากหญ้า
งอกช�ำแรกได้ง่าย ส่วน
ดินที่ผสมในทรายก็เป็น
สารอาหารแก่หญ้า

สนามหญ้า

เมื่อเกิดน�ำ้ ท่วมขังเป็นเวลานาน หญ้าจะตายหมด
ต้องปลูกใหม่ ถ้ามีตะกอนดินเหนียวถูกน�ำ้ พัดพามา
ทับถมที่สนามหญ้าจะต้องปรับพื้นที่ให้ได้ระดับก่อนลง
ทรายขี้เป็ดแล้วค่อยปูหญ้าใหม่
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3

ระบบสุขาภิบาล
ท่อระบายน�ำ้

ท่อระบายน้ำ�อุดตัน

ถ้าน�ำ้ ท่วมล้นเข้ามาในท่อระบายน�ำ้ ในบ้าน ดินโคลน
ที่มากับน�ำ้ ท่วมจะไหลเข้ามายังท่อระบายน�ำ้ ในบ้านเรา
ด้วย พอน�ำ้ ลดดินโคลนจะไม่ไปกับน�ำ้ แต่จะตกค้างอยู่
ในท่อและบ่อพักรอบๆ บ้าน ซึ่งไม่ควรมองข้าม เพราะ
ถ้าน�ำ้ ระบายออกไปตามท่อนี้ไม่ได้ น�ำ้ ในบ้านก็จะไหล
ออกไปไม่ได้เช่นกัน
ดังนั้นเมื่อน�ำ้ ลด ให้ทำ�การลอกท่อตักดินโคลน
ออกให้หมด ห้ามใช้น�ำ้ ล้างเพราะดินที่ไหลจากที่เราล้าง
ก็จะไหลไปกองที่อื่น ทำ�ให้เกิดปัญหาที่อื่นขึ้นอีก
ท่อระบายลาดเอียง

บ่อพักดักขยะ

คือ ท่อที่ระบายน�้ำจาก
บ้านออกสู่ท่อสาธารณะ
ที่เป็นท่อแอสเบสทอสจะ
ช�ำรุดได้ง่ายถ้าท�ำความ
สะอาดด้วยเครื่องมือที่แข็ง
เช่น ชะแลง

บ่อพัก

ท่อระบายน�้ำที่ยาวมาก
ต้องมีบ่อพักเพื่อช่วยดัก
ตะกอนไม่ให้ไปกองใน
ระหว่างท่อ บ่อพักทุกแห่ง
จะมีฝาเปิดให้ตักตะกอน
ดินหรือขยะออกได้
ท่อระบาย
และ บ่อพัก

ไหลลง
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ส้วมเหม็น ส้วมเต็ม ราดน้ำ�ไม่ลง

ส้วมซึม

คือ ส้วมที่ก�ำจัดของเสีย
โดยใช้บ่อเกรอะกับบ่อซึม
ซึ่งต้องอยู่ในดิน (การ
ท�ำงานของบ่อเกรอะและ
บ่อซึม ดังแสดงในรูป)

ก่อนจะแก้ปัญหานี้เราต้องทำ�ความเข้าใจก่อนว่า
ส้วมแบบโบราณของเราคือ ส้วมซึม บ่อบำ�บัดที่ใช้กัน
มาก็คือบ่อเกรอะบ่อซึม ถ้าสร้างในพื้นที่ที่มีน�ำ้ ในดิน
มากๆ เช่น กรุงเทพฯ อยุธยา หรือพื้นที่ใกล้สระน�ำ้
แม่น�ำ้ ลำ�คลอง บ่อเกรอะบ่อซึมก็จะทำ�งานได้ไม่ดีนัก
อยู่แล้ว เพราะอาศัยการซึมลงดิน ถ้าน�ำ้ ในดินมากก็
จะซึมได้ไม่ดี ยิ่งถ้าน�ำ้ ท่วมแล้วยิ่งไม่ซึมเอาเลยทีเดียว
ดังนั้น ถ้าน�ำ้ ลดแล้ว หากพอมีเงินอยู่บ้าง ก็ควร
เปลี่ยนเป็นบ่อบำ�บัดสำ�เร็จรูปที่มีขายทั่วไป แต่หากยัง
ไม่พร้อม อยากจะทำ�อย่างพอเพียงไปก่อน ก็ให้รถสูบ
ส้วมมาสูบดินโคลนทิ้งไปก่อน และบ่อเกรอะบ่อซึมก็จะ
ใช้งานได้อีกครั้งหนึ่ง

อากาศ

ของเสียถูก
จุลินทรีย์
ย่อยสลาย
เป็นน�้ำ

ถ้าบ้านเราใช้บ่อบำ�บัดสำ�เร็จรูปอยู่ก่อนแล้ว เมื่อ
น�ำ้ ลดเราจะต้องทำ�อะไรบ้าง เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ดี
อีกครั้ง
เริ่มแรกเราต้องล้างท่อน�ำ้ ทิ้งต่าง ๆ ให้เรียบร้อย
ก่อน ดินโคลนทั้งหลายที่อยู่ในท่อก็จะไหลมารวมกันที่
บ่อบำ�บัด หลังจากนั้น ให้รถสูบส้วมมาสูบดินโคลนไป
ทิ้ง แต่ในการสูบน�ำ้ จากถังบำ�บัดน�ำ้ เสียสำ�เร็จรูปนี้ ควร
อากาศ

ของเสีย

จะฟืน้ ฟูบอ่ บำ�บัดสำ�เร็จรูปอย่างไร?

ระดับน้ำ�
ใต้ดิน
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เมื่อหาจุดที่ท่อแตกเจอแล้ว ก็ทำ�การต่อท่อ ข้อควร
ระวังคือ ท่อส้วมต้องมีความลาดเอียงจากโถส้วมไปยัง
บ่อเกรอะหรือถังสำ�เร็จรูป

ท่ออากาศหลุด หรืออุดตัน

อากาศ

ท่ออากาศของถังส้วมทำ�หน้าที่ระบายอากาศออก
เมื่อราดน�ำ้ ลงไป ถ้าไม่มีท่อระบายอากาศ หรือท่อ
ระบายอากาศอุดตัน อากาศในถังส้วมจะดันน�ำ้ ที่ราด
หรือชักโครกไว้ไม่ให้ไหลลงท่อส้วม
ดังนั้น ท่อส้วมและถังส้วมจึงมีความจำ�เป็นต้อง
ต่อท่อระบายอากาศ

คือ ส้วมที่ก�ำจัดของเสีย
ในถังบ�ำบัดเช่นเดียว
กับบ่อเกรอะ แต่มีระบบ
ช่วยให้จุลินทรีย์ท�ำงาน
มีประสิทธิภาพมากกว่า
แล้วระบายน�้ำที่เกิดจาก
การย่อยสลายออกสู่ท่อ
ระบายน�้ำสาธารณะ 		
ถังบ�ำบัดนี้วางอยู่ที่ไหน
ก็ได้ที่ต�่ำกว่าส้วม
อากาศ

ท่อส้วมแตก

ส้วมถังบ�ำบัด

ของเสีย

ระวังให้เป็นอันมาก เพราะหากสูบน�ำ้ ทิ้งรวดเดียวหมด
ถัง อาจจะเกิดถังดันลอยตัวขึ้นมาทำ�ความเสียหาย
แก่โครงสร้างของบ้านเราได้ หรือหากถังไม่ลอยขึ้นมา
ก็อาจจะถูกดินดันจนแตกเสียหายได้ จึงควรใจเย็นๆ
ค่อยๆ สูบน�ำ้ เก่าออกพร้อมกับเติมน�ำ้ ใหม่ลงไป ให้มี
น�ำ้ อยู่ในถัง ไม่น้อยกว่าครึ่งถัง ตลอดเวลา อย่าให้ถัง
บำ�บัดกลายเป็นถังเปล่าเด็ดขาด
ส้ ว มราดไม่ ล งนอกจากปั ญ หาที่ เ ป็ น บ่ อ ซึ ม ดั ง ที่
กล่าวมาแล้ว ยังอาจมีสาเหตุอื่นอีก เช่น ท่อส้วมแตก
ท่ออากาศหลุด หรืออุดตัน ท่อระบายน�ำ้ ของถังบำ�บัด
หลุด หรืออุดตัน เป็นต้น

น�้ำลงท่อสาธารณะ
ที่อาศัยของจุลินทรีย์
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ท่อระบายน้�ำ จากถังบำ�บัดหลุดหรืออุดตัน

ถังส้วมสำ�เร็จรูปทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่บอกว่า “ไม่มีวัน
เต็ม” ก็เพราะมีทอ่ ระบายน�ำ้ ออกจากถังไปสูท่ างระบาย
น�ำ้ นั่นเอง แต่ถ้าท่อทางออกตัน ก็ย่อมระบายไม่ออก
แน่นอน ต้องรีบซ่อมโดยด่วน และอย่าลืมว่าท่อทางออก
ต้องอยู่สูงกว่าระดับท่อสาธารณะภายนอกด้วย

ระบบประปา

น้�ำ ไม่สะอาดค้างท่อ ค้างถัง

ท่อประปาเป็นท่อน�ำ้ มาให้เรากินเราใช้ ถ้าน�ำ้ ท่วม
ก็จะมีน�ำ้ ที่ไม่สะอาดเข้ามาในท่อ ดังนั้นพอน�ำ้ ลดเรา
จึงต้องทำ�ความสะอาดท่อก่อน ถ้าใช้น�ำ้ ประปาอย่าง
เดียวไม่มีถังเก็บน�ำ้ ใต้ดิน ให้เปิดก๊อกน�ำ้ เพือ่ ให้น�ำ้ ใน
ท่อไหลออกมาจนน�ำ้ ใสสะอาดก็ถือว่าใช้ได้แล้ว
แต่ถ้ามีถังเก็บน�ำ้ สำ�รองและเครื่องสูบน�ำ้ ให้ล้าง
ถังเก็บน�ำ้ ให้สะอาด ถ้าหากถังเก็บน�ำ้ เป็นถังใต้ดนิ สำ�เร็จรูป
ให้ร ะวังเหมือนกั บการล้ า งถั ง บำ � บั ดนำ้�เสี ย สำ � เร็ จรู ป
ด้วย นอกจากนี้การล้างท่อและถังเก็บน�ำ้ ควรใช้คลอรีน
ผสมน�ำ้ ไปด้วย ทิ้งไว้ค้างคืน สังเกตว่ามีกลิ่นคลอรีน
เหลืออยู่ ก็ถือว่าใช้ได้

ท่อแตกหัก

ถ้าเป็นท่อพีวีซี อาจจะซ่อมเองได้ ข้อแนะนำ�ใน
เรื่องการต่อท่อพีวีซี คือ ต้องทำ�ความสะอาดท่อและ
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ข้อต่อให้สะอาด แห้ง และไม่มีคราบไขมัน ให้ทากาว
ให้ทั่วบริเวณที่จะต่อ อย่าทากาวมากไป เพราะกาว
จะปลิ้นออกมา แห้งแข็งขวางการไหลในท่อ เมื่อทา
กาวและต่อท่อเข้าไปแล้ว จึงทิ้งไว้ประมาณ ๑๐ นาที
ถ้าเป็นท่อประเภทอื่น คงซ่อมเองยาก เพราะต้องมี
เครื่องมือหลายอย่าง ควรตามช่างมาซ่อมจะดีกว่า

อุปกรณ์ตัดต่อ
ท่อ พี.วี.ซี.

...............
คีมตัดท่อ

น�้ำยาเชื่อมท่อ

ตลับเมตร

ปากกาเคมี
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สายเมน

สายตัวน�ำที่ต่อระหว่าง
มิเตอร์ของการไฟฟ้าฯกับ
แผงเมนสวิตช์ซึ่งมีทั้งสาย
เมนเข้าอาคารเดินลอยใน
อากาศและสายเมนเข้า
อาคารแบบฝังใต้ดิน

มิเตอร์

มาตรวัดค่าการใช้ไฟฟ้า
คิดราคาเป็นหน่วย (ยูนิต)
๑ หน่วย เท่ากับปริมาณ
ไฟฟ้า ๑ กิโลวัตต์-ชั่วโมง

หลักดิน

แท่งโลหะที่ฝังอยู่ในดิน
เพื่อท�ำหน้าที่กระจาย
ประจุไฟฟ้าหรือกระแส
ไฟฟ้าให้ไหลลงสู่ดินได้
โดยสะดวก เช่น แท่ง
ทองแดงขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง ๑๖ ม.ม.
(๕/๘ นิ้ว) ยาวไม่น้อย
กว่า ๒.๔๐ เมตร เป็นต้น

4

ระบบไฟฟ้า
แผงเมนสวิตช์

หมายถึง อุปกรณ์ตวั หลักทีม่ จี ดุ ประสงค์เพือ่ ควบคุม
และปลดวงจรทัง้ หมดของระบบจ่ายไฟบ้านพักอาศัย เมือ่
ปลดวงจรดับไฟแล้ว สามารถทำ�งานได้อย่างปลอดภัย
แผงเมนสวิตช์ชนิดที่ใช้กับบ้านอยู่อาศัยในปัจจุบัน
ได้แก่ แผงคัทเอาท์และแผงสวิตช์อัตโนมัติหรือที่มักรู้จัก
กันว่า แผงคอนซูมเมอร์ยูนิต

การต่อไฟฟ้าเข้าบ้าน
ผ่านแผงเมนสวิทช์
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แผงคัทเอาท์

ปัจจุบันมีใช้น้อยลง ประกอบด้วยฐานคัทเอาท์
ทำ � ด้ ว ยกระเบื้ อ งมี ส ะพานไฟเป็ น ตั ว นำ � โลหะพร้ อ ม
คั น โยกกระเบื้ อ งสำ � หรั บ โยกขึ้ น ต่ อ วงจรหรื อ โยกลง
ปลดวงจรไฟจากการไฟฟ้าฯ
หลั ง สะพานไฟที่ มี คั น โยกมี
ฟิวส์ตะกั่วต่ออยู่เพื่อป้องกัน
กระแสเกินซึ่งอาจมีฟิวส์ลูก
ถ้ ว ยหรื อ คาร์ ท ริ ด จ์ ฟิ ว ส์ ต่ อ
ร่วมอยู่ด้วย

แผงสวิตช์อัตโนมัติ
แผงคอนซูมเมอร์ยูนิต

เป็นแผงที่ติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ สามารถตัด
วงจรโดยอัตโนมัติเมื่อกระแสเกินหรือเกิดกระแสไฟฟ้า
ลัดวงจร หรือติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดตัดไฟรั่ว
ได้ หรือติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว ต่อเชื่อมรับไฟฟ้าจาก
มิเตอร์ของการไฟฟ้าฯ ปัจจุบันมีใช้มาก สามารถแบ่ง
วงจรไฟฟ้าได้ง่าย เช่น แยกวงจรย่อยชั้นบนกับชั้นล่าง

คัทเอาท์

ส่วนประกอบ
คัทเอาท์

ฟิวส์ลูกถ้วย

อุปกรณ์ป้องกันกระแส
ไฟฟ้าเกินชนิดหนึ่ง ซึ่ง
จะตัดวงจรไฟฟ้าโดย
อัตโนมัติ เมื่อมีกระแส
ไฟฟ้าไหลเกินค่าที่ก�ำหนด
และเมื่อฟิวส์ท�ำงานแล้วจะ
ต้องเปลี่ยนฟิวส์ใหม่

แผงสวิตช์อัตโนมัติ หรือ แผงคอนซูมเมอร์ยูนิต
29
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เซอร์กิตเบรกเกอร์

(Circuit Breaker)
อุปกรณ์ที่สามารถใช้สับ
หรือปลดวงจรไฟฟ้าได้
ในขณะเดียวกันก็สามารถ
ปลดวงจรที่มีการใช้กระแส
ไฟฟ้าเกินและกระแส
ลัดวงจรได้โดยอัตโนมัติ

หรือแยกเป็นวงจรปลั๊กหรือเต้ารับไฟฟ้า วงจรย่อยดวง
โคมไฟฟ้า วงจรย่อยเครื่องปรับอากาศ วงจรย่อยเครื่อง
ทำ�น�ำ้ อุ่น เป็นต้น ซึ่งแต่ละวงจรย่อยควบคุมด้วยเซอร์กิตเบรกเกอร์
มิเตอร์
เปิด

เปิด

ปิด

ปิด

สายดิน

หลักดิน

สายนิวทรัล
สายมีไฟ

อุปกรณ์ไฟฟ้า

การตรวจสอบแผงเมนสวิตช์ หลังน้�ำ ลด

สายไฟฟ้า

ประกอบด้วยสายมีไฟ หรือ
สายเฟส (Line) และสาย
ไม่มีไฟ เรียกว่า นิวทรัล
หรือ สายศูนย์ (N)
แรงดันไฟฟ้าระหว่างสาย
เส้นไฟกับสายนิวทรัล
๒๓๐ โวลต์

หากพบว่ามีร่องรอยถูกน�ำ้ ท่วม แนะนำ�ให้เปลี่ยน
ใหม่ กรณีของเดิมเป็นแผงคัทเอาท์ให้เปลี่ยนเป็นแผง
คอนซูมเมอร์ยูนิตติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดตัดไฟ
รั่วได้ กรณีของเดิมเป็นแผงคอนซูมเมอร์ยูนิตอยู่แล้ว
แต่ไม่มีเครื่องตัดไฟรั่ว แนะนำ�ให้เปลี่ยนเป็นเซอร์กิต
เบรกเกอร์ชนิดตัดไฟรั่วได้ โดยเลือกชนิดที่เหมาะสม
กับการใช้งาน ตำ�แหน่งติดตั้งแผงสวิตช์ควรติดตั้งสูง
กว่าระดับที่ถูกน�ำ้ ท่วมถึง กรณีเป็นบ้าน ๒ ชั้น ควรติด
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ตั้งชั้นบน
แผงเมนสวิ ต ช์ ที่ ไ ม่ ถู ก นำ้�ท่ ว มให้ ป ลดวงจรออก
ก่อน กรณีเป็นแผงคัทเอาท์ให้ดึงคันโยกสะพานไฟลง
ปลดวงจร กรณีเป็นแผงคอนซูมเมอร์ยูนิตให้ดึงคัน
โยกเซอร์กิตเบรกเกอร์ลงปลดวงจรทั้งหมด (เซอร์กิต
เบรกเกอร์เมน และเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย) หากพบ
ว่าปลดวงจรอยู่แล้วให้ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นให้
เรียบร้อยก่อนจ่ายไฟฟ้า
แผงคัทเอาท์ที่ไม่ถูกนำ�้ ท่วมแนะนำ�ให้เปลี่ยนเป็น
แผงคอนซูมเมอร์ยูนิตและติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว

แผงคอนซูมเมอร์ยูนิตที่ไม่ถูกนำ้�ท่วมแนะนำ�ให้
เปลี่ยนเซอร์กิตเบรกเกอร์เมนเป็นชนิดตัดไฟรั่วได้ด้วย
หรือติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วเสริมหรือเพิ่มเติมเพื่อความ
ปลอดภัย

RCCB

(Residaul Current
Circuit Breaker)
เครื่องตัดไฟรั่วที่ไม่
สามารถตัดกระแสลัดวงจร
จึงต้องใช้ร่วมกับฟิวส์หรือ
เบรกเกอร์ด้วยทุกครั้ง

RCBO

(RCCB with Overload Protection)
เครื่องตัดไฟรั่วที่ตัดกระแส
ลัดวงจรได้ สามารถใช้
ตัดได้ทั้งไฟรั่วและกระแส
ลัดวงจร
การติดตั้งเซอร์กิต
เบรคเกอร์ชนิดตัดไฟรั่ว
ได้ (RCBO) แทนเซอร์กิต
เบรกเกอร์เมนและ/หรือ
เซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย
ของเดิม

การติดตั้งเครื่อง
ตัดไฟรั่ว (RCCB) เสริม
เพิ่มเติมถัดจากเซอร์กิต
เบรกเกอร์เมน
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เต้ารับ 			
หรือปลั๊กตัวเมีย

คือ ขั้วรับส�ำหรับหัวเสียบ
จากเครื่องใช้ไฟฟ้า ปกติ
เต้ารับจะติดตั้งอยู่กับที่
เช่น ติดอยู่กับผนัง

อุปกรณ์ไฟฟ้าจมน้ำ�
ปลั๊ก หรือสวิตช์จมน้�ำ

ปลั๊ ก หรื อ เต้ า รั บ และสวิ ต ช์ ไ ฟฟ้ า ที่ ถู ก นำ้ � ท่ ว ม
แนะนำ�ให้เปลี่ยนใหม่ หรือถอดออกมาทำ�ความสะอาด
และทำ�ให้แห้งก่อนต่อกลับที่เดิมโดยช่างผู้ชำ�นาญงาน
และมีความรู้ด้านไฟฟ้าปลั๊กหรือเต้ารับไฟฟ้าและสวิตช์
ไฟฟ้าที่น�ำ้ ท่วมถึงควรย้ายตำ�แหน่งติดตั้งให้สูงขึ้นเหนือ
ระดับที่ถูกนำ้�ท่วมเดิมที่สามารถใช้งานได้สะดวกและ
ควรแยกวงจรปลั๊ ก ไฟฟ้ า ที่ มี โ อกาสถู ก นำ้�ท่ วมบ่ อ ยๆ
เพื่อให้สามารถปลดวงจรเฉพาะส่วนที่ถูกน�ำ้ ท่วมได้
ตำ�แหน่งใหม่
คราบน้ำ�ท่วม

ย้ายปลั๊กและ
สวิตช์ให้พ้นน้�ำ

ตำ�แหน่งเดิม
จมน้ำ�
พื้นชั้นล่าง

เครื่องใช้ไฟฟ้าจมน้�ำ

เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศตู้เย็น ตู้แช่
เครื่องซักผ้า มอเตอร์ปั้มน�ำ้ ฯลฯ ที่ถูกน�ำ้ ท่วมโดยส่วน
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ใหญ่จะเสียหายใช้งานไม่ได้ ควรตรวจสอบแก้ไขโดย
ช่างผู้ชำ�นาญงานก่อนนำ�มาใช้งาน ตู้เย็นที่ปล่อยคว่�ำ
หน้าลอยน�ำ้ เพื่อป้องกันส่วนที่มีไฟฟ้าไว้ ให้ทำ�ความ
สะอาด ปล่อยให้แห้งและตั้งทิ้งไว้ ๑-๒ วันก่อนใช้งาน

สายไฟฟ้าแช่น�ำ้

สายไฟฟ้าภายในบ้านส่วนที่แช่น�ำ้ หากเป็นสาย
เดินลอยใช้งานไม่เกิน ๕ ปี ให้ทำ�ความสะอาดและทำ�ให้
แห้ง ปลอกสายสังเกตฉนวนและตัวนำ�ทองแดงไม่มี
ร่ องรอยสิ่ ง สกปรกติดอยู่ฉนวนไม่มีร อยแตกหรื อ ฉี ก
ขาด การต่อใช้งานควรปรึกษาช่างผู้ชำ�นาญการ หรือผู้
มีความรู้ด้านไฟฟ้าก่อนหรือเปลี่ยนสายใหม่เฉพาะสาย
ส่วนที่แช่น�ำ้ ต่อเนื่องไปยังกล่องต่อสาย

เต้าเสียบหรือปลั๊กตัวผู้
คือ ขั้วหรือหัวเสียบจาก
เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อ
เสียบเข้ากับเต้ารับท�ำให้
สามารถใช้เครื่องใช้
ไฟฟ้านั้นได้

ขั้นตอนการจ่ายไฟฟ้า			
หลังการตรวจสอบและแก้ไข

การจ่ า ยไฟฟ้ า หลั ง การตรวจสอบและแก้ ไ ข
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเรียบร้อยแล้ว ควรดำ�เนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้

๑. ถอด ปลด ปิด

ถอดหรือปลดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทั้งหมด
ส่วนที่เป็นเต้าเสียบให้ดึงเต้าเสียบออกจากปลั๊กไฟฟ้า
ทั้งหมด ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทั้งหมด เครื่อง
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มิเตอร์

มาตรวัดค่าการใช้ไฟฟ้า
คิดราคาเป็นหน่วย (ยูนิต)
๑ หน่วย เท่ากับปริมาณ
ไฟฟ้า ๑ กิโลวัตต์-ชั่วโมง

มิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้าน
โดยทั่วไปมีรูปร่างตาม
ภาพข้างบน เมื่อมีกระแส
ไฟไหลผ่านมิเตอร์ จาน
วัดใต้หน้าปัดตัวเลขก็จะ
หมุน

ปรับอากาศ เครื่องทำ�น�ำ้ อุ่นและอื่นๆ ให้ปลดวงจรที่
เซอร์กิตเบรกเกอร์ของแต่ละเครื่อง

๒. มีไฟรั่วหรือไม่

กรณีใช้แผงคัทเอาท์ให้โยกสะพานไฟขึ้นต่อวงจร
กรณีเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ให้โยกเฉพาะเซอร์กิตเบรกเกอร์ เ มนตรวจสอบไฟฟ้ า รั่ ว เบื้ อ งต้ น โดยสั ง เกตการ
หมุนของมิเตอร์หากมิเตอร์ยังหมุนอยู่แสดงว่ามีไฟรั่ว
ให้โยกคัทเอาท์และเซอร์กิตเบรกเกอร์เมนลงตามช่าง
ของการไฟฟ้าฯหรือช่างผู้มีความรู้ด้านไฟฟ้ามาตรวจ
สอบแก้ไขอย่าพยายามแก้ไขเองเนื่องจากอาจถูกไฟ
ดูดเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ หากมิเตอร์ไม่หมุน ให้โยก
เซอร์กิตเบรกเกอร์วงจรย่อยแต่ละตัว (ยังไม่เปิดสวิตช์
ควบคุมอุปกรณ์เพื่อใช้งาน) สังเกตการหมุนของมิเตอร์
ตามลำ�ดับ

๓. ทดสอบปลั๊กและอุปกรณ์ทีละตัว

เสี ย บเต้ า เสี ย บและเปิ ด อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า แต่ ล ะตั ว
เพื่อทดสอบใช้งานจริงตามลำ�ดับ หากฟิวส์ขาด หรือ
เซอร์กิตเบรกเกอร์ทริปปลดวงจร ให้ตามช่างของการ
ไฟฟ้าฯหรือช่างผู้มีความรู้ด้านไฟฟ้ามาตรวจสอบแก้ไข
ต่อไป หากระบบไฟฟ้าภายในบ้านไม่มีสายดินควรให้
ช่างผู้มีความรู้ด้านไฟฟ้าเป็นผู้ตรวจสอบ เนื่องจากผู้ใช้
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ไฟฟ้ามีโอกาสถูกไฟดูดได้หากสัมผัสโครงหรือเปลือก
ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นโลหะที่มีไฟฟ้ารั่วอยู่

ข้อแนะนำ�เกี่ยวกับการทดสอบ

ควรติ ด ตั้ ง เครื่ อ งตั ด ไฟรั่ ว ที่ เ มนสวิ ต ช์ ก่ อ นการ
ทดสอบ เพื่อให้การทดสอบสามารถทำ�ได้อย่างถูกต้อง
แม่นยำ� และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ระบบไฟฟ้าถูกน้ำ�ท่วมเสียหายมาก
เดินสายใหม่ แยกวงจรควบคุม

กรณีระบบไฟฟ้าถูกนำ�้ และเกิดความเสียหายมาก
แนะนำ � ให้ เ ดิ น สายติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟ้ า ใหม่ โ ดยใช้ แ ผง
สวิตช์อัตโนมัติแยกวงจรควบคุมเป็นแต่ละวงจรย่อย
พร้อมติดตั้งระบบสายดิน และเซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด
ตัดไฟรั่วได้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ไฟฟ้า
สูงสุด
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สายดินที่อุปกรณ์ไฟฟ้า

หมายถึง ตัวน�ำหรือสาย
ไฟฟ้าที่ต่อจากส่วนที่เป็น
เปลือกโลหะของเครื่องใช้
ไฟฟ้า ซึ่งปกติเป็นส่วน
ที่ไม่มีไฟและมักมีการจับ
ต้องขณะใช้งาน เพื่อเป็น
เส้นทางน�ำกระแสไฟฟ้า
ให้ไหลลงดิน ในกรณีที่มี
ไฟรั่ว โดยผู้ใช้ไฟไม่เกิด
อันตราย และเพื่อให้เครื่อง
ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติท�ำงาน
ทันที โดยทั่วไปสายไฟดัง
กล่าวมักจะเรียกกันสั้น ๆ
ว่า สายดิน หรือสายเขียว
สายนิวทรัล

ข้อแนะนำ�เกี่ยวกับสายดิน
มีหลักดินแต่ไม่มีสายดิน

กรณีไฟรั่วที่เปลือกห่อหุ้มของอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่
เป็นโลหะจะมีแรงดันไฟฟ้ารออยู่ หากผู้ใช้ไฟฟ้าสัมผัส
ส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหล จะถูกไฟดูด โดยกระแสไฟฟ้า
จะไหลผ่านผู้ใช้ไฟฟ้าลงดิน ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต
กรณีไฟรั่วที่เปลือกห่อหุ้มของอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่
เป็นโลหะสัมผัสกับพื้นที่เป็นคอนกรีตจะมีกระแสไฟฟ้า
ไหลลงดินผ่านพื้นคอนกรีตโดยที่อุปกรณ์ป้องกันอาจไม่
ทำ�งาน ถ้าดินมีคา่ ความต้านทานมาก หากผูใ้ ช้ไฟฟ้าสัมผัส
ส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหล จะถูกไฟดูด โดยกระแสไฟฟ้า
จะไหลผ่านผู้ใช้ไฟฟ้าลงดิน ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต
สายไฟ

มีหลักดินแต่ไม่มีสายดินที่อุปกรณ์

สายดิน

สวิตช์

ไฟดูด !

ปลั๊ก
หลักดิน

ดิน/ พื้นคอนกรีต
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มีสายดินที่อุปกรณ์ไฟฟ้า

กรณีไฟรั่วที่เปลือกห่อหุ้มของอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่
เป็นโลหะจะมีกระแสไฟฟ้าไหลลงดินผ่านสายต่อหลัก
ดิน โดยที่อุปกรณ์ป้องกันอาจไม่ทำ�งาน ถ้าดินมีค่า
ความต้านทานมาก หากผู้ใช้ไฟฟ้าสัมผัสส่วนที่มีกระแส
ไฟฟ้าไหล มีโอกาสที่กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านผู้ใช้ไฟฟ้า
ลงดินด้วย ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
ผู้ใช้งานอาจสังเกตจากค่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน
แต่ละเดือนมีปริมาณผิดปกติหรือไม่ หากพบว่าผิดปกติ
มากควรปรึกษาช่างผู้ชำ�นาญการหรือผู้มีความรู้ด้าน
ไฟฟ้าตรวจสอบหาสาเหตุต่อไป
สายนิวทรัล

สายไฟ

ต่อสายดินที่อุปกรณ์
ดวงโคม
สวิตช์

อันตราย !

ปลั๊ก

สายดินการไฟฟ้า

ดิน/ พื้นคอนกรีต

หลักดิน
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ติดตั้งสายดินไม่ถูกต้อง (พบมากที่สุด)

บริภัณฑ์ประธาน

เป็นชื่อเรียกเมนสวิตช์ตาม
นิยามของมาตรฐาน วสท.
มีความหมายเช่นเดียวกับ
เมนสวิตช์

การติดตั้งสายดิน
ต่อลงดินไม่ถูกต้อง

สายไฟ

สายดิน

สายนิวทรัล

กรณีไฟรั่วที่เปลือกห่อหุ้มของอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วน
ที่เป็นโลหะจะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสายดินไปลงดินที่
หลักดิน และไหลผ่านดินต่อเนื่องไปที่หลักดินของการ
ไฟฟ้าฯ อุปกรณ์ป้องกันอาจไม่ทำ�งาน ถ้าดินมีค่าความ
ต้านทานมาก หากผู้ใช้ไฟฟ้าสัมผัสส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า
ไหล มีโอกาสที่กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านผู้ใช้ไฟฟ้าลงดิน
ด้วย ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เช่นเดียวกัน
การต่อลงดินทีถ่ กู ต้องตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
กำ�หนดให้ระบบไฟฟ้าของผูใ้ ช้ไฟฟ้าต้องต่อลงดินทีบ่ ริภณ
ั ฑ์
ประธานหรือเมนสวิตช์ท่บี ัสหรือขั้วต่อสายตัวนำ�นิวทรัล

สวิตช์

หลักดิน

สายดิน
สายดินการไฟฟ้า

ดวงโคม

อย่าแตะ !

ดิน/ พื้นคอนกรีต
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ของสายประธานหรือสายเมน และให้ต่อฝากสายดิน
ของบริภัณฑ์ไฟฟ้าเข้ากับตัวนำ�ประธานหรือสายเมน
ที่มีการต่อลงดิน เพื่อให้ระบบสายดินทำ�งานได้อย่าง
สมบูรณ์

มีสายดินและติดตั้งถูกต้อง

กรณีไฟรั่วที่เปลือกห่อหุ้มของอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่
เป็นโลหะ จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสายดินไปที่ต้นทาง
กรณีนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าจะไม่ถูกไฟดูดเนื่องจากตามมาตรฐาน
การติดตั้งทางไฟฟ้าสำ�หรับประเทศไทยของ วสท. ได้
กำ�หนดขนาดสายดินไว้มีความปลอดภัยเพียงพอที่จะ
ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไฟ และอุปกรณ์ป้องกันทำ�งาน
อย่างถูกต้อง
สายนิวทรัล

สายไฟ

สายดิน

สวิตช์

หลักดิน

การติดตั้งสายดิน
ต่อลงดินถูกต้อง

สายดิน

ดวงโคม

ดิน/ พื้นคอนกรีต
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A, mA

หมายถึงหน่วยวัดกระแส
ไฟฟ้าเป็นแอมแปร์ (A)
หรือมิลลิแอมแปร์ (mA)
โดยที่ ๑๐๐๐ มิลลิแอมแปร์
(mA) = ๑ แอมแปร์ (A)

ขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.mea.
or.th/apd/1/1.htm

กรณี ไ ฟรั่ ว มี ป ริ ม าณน้ อ ยกว่ า ขนาดพิ กั ด ของ
อุปกรณ์ป้องกัน ผู้ใช้ไฟฟ้าอาจต้องจ่ายค่าไฟฟ้ามากขึ้น
หรืออาจมีผลทำ�ให้ฉนวนของสายชำ�รุด และเป็นสาเหตุ
ของการเกิดเพลิงไหม้ได้ สามารถแก้ไขได้โดยการติด
ตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วลงดินเพิ่มเติมคุณสมบัติของ
เครื่องตัดไฟรั่วต้องมีขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้ารั่วไม่เกิน
๓๐ mA และตัดไฟได้ภายในระยะเวลา ๐.๐๔ วินาที
เมื่อมีไฟรั่วขนาด ๕ เท่าของพิกัด (๑๕๐ mA) เป็นไป
ตามมาตรฐานมอก. ๙๐๙

สงสัย สอบถาม

กรณีผู้ใช้ไฟฟ้ามีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมผ่าน Webboard ของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ที่เว็บไซด์ www.dpt.go.th หรือการไฟฟ้าฯ
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5

ระบบเครื่องกล
เครื่องปรับอากาศ

ในปัจจุบัน เครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านโดย
ทั่วไป เป็นแบบระบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วย
ลม (Air-cooled Split System) ส่วนที่อยู่ภายใน
อาคารที่เป็นเครื่องส่งลมเย็นเรียกว่า แฟนคอยล์ยูนิต
(Fan-coil Unit) หรือ คอยล์เย็น ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ค่อย
น่าจะได้รับความเสียหายจากปัญหาน�ำ้ ท่วม เนื่องจาก
ส่วนมากติดตั้งอยู่บนตำ�แหน่งที่น�ำ้ ท่วมไม่ถึง
ส่ ว นที่ อ ยู่ ภ ายนอกอาคารเป็ น ส่ ว นที่ ใช้ ร ะบาย
ความร้อน เรียกว่า คอนเด็นซิ่งยูนิต (Condensing
Unit) หรือ คอยล์ร้อน ซึ่งมักเป็นส่วนที่จะจมน�ำ้
เพราะส่วนมากติดตั้งอยู่ในตำ�แหน่งที่น�ำ้ ท่วมถึง

คอยล์เย็น

(Fan-Coil
Unit)

คอยล์ร้อน

(Condensing
Unit)
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การตรวจดูสภาพและแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นของเครื่องปรับอากาศ
จากปัญหาน้ำ�ท่วม
การตรวจสอบโดยทั่วไป
ฐานรองรับคอนเด็นซิ่งยูนิต

ตรวจดูสภาพของฐานรองรับคอนเด็นซิ่งยูนิต
ว่าได้รับความเสียหายหรือไม่ 			
ถ้าอยู่ในสภาพที่ใช้งานไม่ได้ 			
ให้ทำ�การซ่อม หรือ				
เปลี่ยนใหม่

ไฟเข้าเครื่องหรือไม่

ตรวจดูว่ามีกระแสไฟเข้าเครื่องหรือไม่ โดยตรวจ
เช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ สภาพขั้วสายไฟว่าขัน
แน่นหนาหรือไม่ ตรวจดูสภาพปลั๊กเสียบว่าแน่นดีหรือ
ไม่ ถ้าเสียหายให้ทำ�การซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
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สายไฟขาดตอนหรือไม่

ตรวจดูสายไฟฟ้าว่ามีส่วนชำ�รุดหรือขาดตอนหรือ
ไม่ ถ้ามีให้ทำ�การซ่อมสายไฟฟ้าใหม่

คอมเพรสเซอร์

ความดันของน้�ำ ยา

ตรวจวัดความดันของระบบน�ำ้ ยาเช็คกำ�ลังอัดของ
คอมเพรสเซอร์

การทำ�ความสะอาด

เมื่อเกิดน�ำ้ ท่วม คอนเด็นซิ่งยูนิตที่จมอยู่ในน�ำ้ อาจ
มีคราบสิ่งสกปรก เช่น ขี้ดิน ขี้โคลน ที่มากับน�ำ้ ติด
เข้าไปในอุปกรณ์ของชุดคอนเด็นซิ่งยูนิต เช่น ใบพัด
ลมระบายความร้อน แผงครีบของคอยล์ร้อน ดังนั้น
เราจึงต้องมีการล้างทำ�ความสะอาด ด้วยเครื่องฉีดน�ำ้
แรงดันสูง และ Blower เป่าให้แห้ง

ตรวจดูสภาพของคอนเด็นซิ่งยูนิต		
ที่ตั้งอยู่ภายนอกอาคาร

สำ�หรับเครื่องปรับอากาศ ที่คอนเด็นซิ่งยูนิต ติดตั้ง
อยู่ ภ ายนอกอาคาร และอยู่ ใ นบริ เวณที่ นำ้� ท่ ว มถึ ง
ประสบปั ญ หาการจมนำ้�และแช่ นำ้�อยู่ เ ป็ น เวลานาน
จำ�เป็นที่จะต้องตรวจสภาพเป็นอย่างยิ่ง ว่ายังสามารถ
ใช้งานได้อยู่หรือไม่ โดยผู้ที่จะตรวจสภาพจะต้องปิด
สวิทช์ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศก่อนลงมือตรวจทุก
ครั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้ตรวจ โดยมีสิ่งสำ�คัญที่

เครื่องฉีดน้ำ�		
แรงดันสูง

เครื่องเป่าลม
Blower
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มอเตอร์

สเตเตอร์

โรเตอร์(Rotor)

ต้องตรวจดูสำ�หรับคอนเด็นซิ่งยูนิตที่จมน�ำ้ ดังนี้
คอมเพรสเซอร์ ใ นคอนเด็ น ซิ่ ง ยู นิ ต เมื่ อ จมนำ้�
มอเตอร์อาจจะยังใช้ได้อยู่ต้องลองทำ�การตรวจสอบ
ดู สำ�หรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กจะเป็นมอเตอร์
กระแสสลั บ เฟสเดี ย ว ส่ ว นในขนาดใหญ่ มั ก จะเป็ น
มอเตอร์กระแสสลับ ๓ เฟส

มอเตอร์

สิง่ ทีจ่ ะต้องตรวจดูคอื การวัดความต้านทานขดลวด
ภายในมอเตอร์ต้องวัดได้ค่าตามค่ามาตรฐานและตรวจ
เช็คสภาพของส่วนที่อยู่กับที่ หรือสเตเตอร์ (Stator)
และตัวหมุน หรือ โรเตอร์ (Rotor) ว่ามันขึ้นสนิมหรือ
ไม่
ตรวจวัดดูความต้านทานของ คาปาซิเตอร์สตาร์ท
(Capacitor Start) และคาปาซิเตอร์รัน (Capacitor
Run) ว่าเสียหรือไม่ ถ้าเสียก็ให้ทำ�การเปลี่ยนใหม่

คาปาซิเตอร์
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อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องเปลี่ยน

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำ�คัญในคอนเด็นซิ่งยูนิตที่จมนำ้�
สมควรจะต้องเปลี่ยนใหม่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้
เครื่องปรับอากาศต่อไป เนื่องจากไม่น่าจะสามารถใช้
งานได้เหมือนเดิม มีดังนี้
• ชุดป้องกันของมอเตอร์ แมกเนติกคอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor) และ โอเวอร์โหลดรีเลย์
(Over Load Relay) ซึ่งจะทำ�หน้าที่ปิด/เปิดวงจร
ไฟฟ้าให้กับมอเตอร์และป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหล
เกินเกณฑ์
• รีเลย์หน่วงเวลา (Time Relay)
• เคอร์เร้นท์รีเลย์ (Current Relay)
• มอเตอร์ของพัดลมระบายความร้อน
โดยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะต้องกระทำ�โดยช่าง
ผู้ชำ�นาญ เพื่อความปลอดภัยและความถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน

แมกเนติก
คอนเทคเตอร์

โอเวอร์โหลดรีเลย์

รีเลย์หน่วงเวลา

เคอร์เร้นท์รีเลย์
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ปั๊มน้ำ�

จากเหตุการณ์น�ำ้ ท่วม ปัม๊ น�ำ้ ทีใ่ ช้ตามอาคารบ้านเรือน
หลายเครื่องต้องแช่อยู่ในนำ้�  เพราะเคลื่อนย้ายไม่ทัน
พอน�ำ้ ลดก็พบว่าไม่สามารถใช้งานได้ดงั เดิมอีกแล้ว คงจะ
เป็นปัญหาหนักอกหนักใจให้กับผู้ประสบภัยน�ำ้ ท่วมอีก
ปัญหาหนึ่ง ความเสียหาย ชำ�รุด ที่เกิดขึ้นกับปั๊มน�ำ้
หลังน�ำ้ ท่วมนั้น พิจารณาได้จากชนิดของปั๊ม โดยจะ
จำ�แนกปั๊มออกเป็นสองประเภทคือ ปั๊มน�ำ้ ที่มีมอเตอร์
ไฟฟ้าเป็นตัวขับ และปั๊มน�ำ้ ที่มีเครื่องยนต์เป็นตัวขับ
ปัม๊ น�ำ้ ทัง้ สองแบบนี้ โดยทัว่ ไปหากประชาชนทัว่ ไป
จะซ่อมหรือแก้ไขเอง คงจะเป็นสิ่งที่ยากสักนิด อีกทั้ง
ยังจะอันตรายต่อผู้ซ่อม และผู้ใช้งานด้วย หากผู้ซ่อม
ไม่มีความรู้ความชำ�นาญพอ จึงควรจะนำ�ส่งให้ช่างเป็น
ผู้ซ่อมแซมจะดีกว่า ซึ่งปั๊มน�ำ้ ถึงน�ำ้ จะท่วมจนใช้งานไม่
ได้ แต่ก็ยังสามารถซ่อมและนำ�กลับมาใช้งานใหม่ได้
อีก ไม่ถึงขั้นต้องทิ้งไปเสียเลย เพื่อเป็นแนวทางใน
การส่งซ่อมปั๊มน�ำ้ จากสาเหตุน�ำ้ ท่วม ควรจะทราบถึง
อุปกรณ์ประกอบในตัวปั๊มนำ้�ที่จะชำ�รุดจากเหตุการณ์
น�ำ้ ท่วมนี้ ดังนี้

ปั๊มน้�ำ ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับ

อุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายหลักๆ ของปั๊มชนิดนี้
คือ มอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมการทำ�งานของ
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ปั๊ม (ถังแรงดันลม) จะเห็นว่าอุปกรณ์ทั้งคู่นี้ มีอุปกรณ์
ทางไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ประกอบอยู่ ซึ่งจะเสียหายมาก
จากนำ้�และฝุ่นตะกอนที่เกาะอุปกรณ์เหล่านี้ จนไม่
สามารถใช้งานได้ ควรได้รับการซ่อมแซมจากช่างเป็น
พิเศษ ในส่วนอุปกรณ์อื่นๆ ของปั๊มชนิดนี้ ทางด้าน
กลไกทางกล หากตรวจสอบแล้วอยู่ในสภาพที่ดี ไม่ผุ
กร่อน ก็เพียงแต่ทำ�ความสะอาดคราบตะกรัน ฝุ่นผง
และอัดนำ้�มันหล่อลื่นลงไปก็จะพร้อมประกอบใช้งาน
ต่อไป

ปั๊มน�้ำที่มีมอเตอร์
ไฟฟ้าเป็นตัวขับ

ปั๊มน้�ำ ที่มีเครื่องยนต์เป็นตัวขับ

ปั๊ ม นำ้ � ชนิ ด นี้ จ ะมี เ ครื่ อ งยนต์ เ ป็ น ตั ว ขั บ ปั๊ ม ให้
ทำ�งาน ความเสียหายจากน�ำ้ ท่วมจะแยกเป็นสองส่วน
คือ ส่วนของเครือ่ งยนต์ขบั ปัม๊ อีกส่วนเป็นตัวปัม๊ หาก
เครือ่ งยนต์ไม่ท�ำ งานสตาร์ทไม่ตดิ ก็ตอ้ งส่งซ่อมในส่วนนี้
ส่วนตัวปัม๊ น�ำ้ คงไม่ได้รบั ความเสียหายอะไรมากนัก เพียง
แต่ตรวจสอบสภาพและทำ�ความสะอาดและอัดนำ้�มัน
หล่อลื่นลงไป การซ่อมอุปกรณ์เหล่านี้ควรซ่อมโดยผู้มี
ความรู้ เพือ่ ความปลอดภัยในการใช้งาน.

ปั๊มน�้ำที่มีเครื่องยนต์
เป็นตัวขับ
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