
   บญัญตั ิ21 ประการ “บา้นหลงัน า้ทว่ม” 
 
ผมเขียนหนงัสือเร่ือง “บ้านหลงัน า้ท่วม” เม่ือคร้ังน ้ำท่วมใหญ่เม่ือปี ๒๕๓๘ และมีกำรช่วยกนัจดัพิมพ์
กนัไปหลำยแสนเล่มแลว้ เพรำะวำ่เป็นหนงัสือท่ีประกำศชดัเจนวำ่ “ไม่มีลขิสิทธ์ิ” ใครอยำกเอำไปท ำ
อะไรก็ตำมสบำย ยกเวน้แต่ “ห้ามน าไปจ าหน่าย”   เท่ำนั้น 
 

เวลำผำ่นไปอยำ่งรวดเร็ว แต่ปัญหำทั้งหลำยยงัเป็นปัญหำเดิมๆอยู ่เม่ือมำถึงวนัน้ี จึงขอยกบำงหวัขอ้ท่ี
เห็นวำ่เหมำะกบัเหตุกำรณ์น ้ำท่วม ๒๕๕๔ มำจดัเรียงใหม่ เพื่อควำมกระชบัและสำมำรถส่งกนัทำง
อีเมล ์หรือลงใน website ต่ำงๆไดส้ะดวกข้ึน 
 

เอกสำรน้ียงัคงเป็นท่ี “ไม่มีลขิสิทธ์ิ” เหมือนเดิมครับ ท่ำนใดจะเอำไปส่ือสำรกนัอยำ่งไรก็ตำมสบำย
ครับ ไม่ตอ้งขออนุญำต ไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบ ไม่ตอ้งอำ้งอิงแหล่งท่ีมำหรือช่ือผูเ้ขียนใดๆก็ไดค้รับ เพรำะ
เพียงท่ำนเร่ิมเผยแพร่ “บุญ” ก็เกิดกบัตวัท่ำนแลว้ครับ 
 

 
 

สังคมไทยจะต้องอยู่ร่วมกบัธรรมชาติให้ได้ เพราะธรรมชาติน้ันยิง่ใหญ่เหลอืเกนิ การใช้
เทคโนโลยไีปฝืนพลงัแห่งธรรมชาติมากเกนิไป การท าร้ายธรรมชาติ จะเกดิผลเช่นนีเ้ร่ือยไป   



   
1. น า้ท่วมแล้ว น า้ลดแล้ว บ้านมปัีญหา เร่ิมต้นทีไ่หนดี 
 

ควำมทุกขย์ำกล ำบำกฉำกแรกเพิ่งก ำลงัจะผำ่นไปหลงัน ้ำลด แต่ควำมทุกขใ์หม่ ก ำลงัเขำ้มำแทนท่ี เพรำะ
สภำพ ของบำ้น อนัถือวำ่เป็นหน่ึง ในปัจจยั 4 ของเรำ มีสภำพท่ีน่ำอึดอดั น่ำอนัตรำยและเป็นรอยแผลท่ี
หลำยคน อยำกจะเมินหนำ้หนี 
 

หำกคิดจะแกปั้ญหำบำ้นหลงัน ้ำท่วม เพื่อชีวติควำมเป็นอยูท่ี่ดีกวำ่และปลอดภยักวำ่ปัจจุบนั (แมไ้ม่ 
สำมำรถ จะเปรียบเทียบ เท่ำกบัอดีต) แนะน ำในฐำนะลูกหลำน พี่นอ้งวำ่น่ำจะ เร่ิมตน้ดงัน้ี 
  

1. อย่าซีเรียสว่า ท าไมน า้ถึงท่วม รำชกำรหรือรัฐบำลไปอยูท่ี่ไหน เพื่อน ๆ ในถ่ินอ่ืนท ำไมบำ้นเขำ น ้ำ
ไม่ท่วม ฯลฯ เพรำะนัน่ไม่ใช่แนวทำงแกปั้ญหำ "บำ้นหลงัน ้ำท่วม" ท่ีเรำก ำลงัจะคุยกนัในบนัทึกน้ี 
2.) ท าการตรวจสอบด้วยจิตอนัน่ิงๆว่า บำ้นเรำเกิดปัญหำใดเพิ่มข้ึนบำ้ง เม่ือเปรียบเทียบกบั ก่อนน ้ำท่วม 
เช่นร้ัวเอียง ปำร์เกตล่์อน แมลงสำบหำยไปไหน ค่ำไฟเพิ่ม ฯลฯ และ ท ำบนัทึกไวเ้ป็นขอ้ ๆ ใหอ่้ำนง่ำย
จดจ ำง่ำย (ภำษำฝร่ัง เขำเรียกวำ่ท ำ Check List) 
3.) ถามตนเองว่าสภาพการเงินเราเป็นอย่างไร มีเงินจะใชส้ ำหรับกำรซ่อมแซมเท่ำไร (รวมถึง กำรกูย้มื 
แหล่งอ่ืน แต่ไม่รวม กำรโกง บำ้นกินเมือง) จะไดว้ำงแนวทำงกำรจ่ำยเงินอยำ่งมีขีดจ ำกดั และมีควำม
เป็นไปได ้
4.) เปิดบันทกึนีอ่้านให้จบ อยำ่โกรธหำกบำงตอนของบนัทึกน้ีมีรูปตลกเกินไป หรือเขียนแบบสบำยๆ
เกินไปบำ้งในบำงประโยคครับ 

   



 
 

2. น า้ไม่ท่วมบ้าน แต่ท่วมถนนซอยหน้าบ้าน ต้องท าอะไรมัย๊หนอ 
 

น ้ำไม่ท่วมตวับำ้น หรือแมแ้ต่บริเวณสนำมหญำ้ในบำ้น แต่ท่วมท่ีถนนหนำ้บำ้นอยำ่งเป็นเร่ืองเป็นรำว ก็
ไม่น่ำจะวำงใจนกั เพรำะ ส่วนท่ีบำ้นเรำกบัทำงสำธำรณะ จะตอ้งเช่ือมประสำนกนัมำกท่ีสุด และเรำ
มกัจะมองขำ้มไปก็คือ "ท่อระบายน า้" ท่ีถ่ำยเทน ้ำจำกบำ้นเรำ ระบำยออกสู่ท่อระบำยน ้ำของหลวง  
 

ในยำมท่ีน ้ำท่วมทำงสำธำรณะ แน่นอนน ้ำจะตอ้งท่วม ท่อระบำยน ้ำของหลวงท่ำนดว้ย น ้ำในบำ้นเรำก็
เลยไม่ระบำยออก แถมในทำงกลบักนั น ้ำในท่อระบำยน ้ำสำธำรณะ อำจจะไหลกลบัเขำ้สู่บำ้นเรำได ้ 
 

เม่ือมีกำรไหลกลบัเช่นท่ีวำ่ นอกจำกจะพำเอำน ้ำเขำ้มำแลว้ ยงัน่ำจะพำเอำเศษดินโคลนต่ำง ๆ เขำ้มำดว้ย 
เม่ือน ้ำค่อย ๆ ลดลง เศษดิน โคลน ก็จะกองติดอยูใ่นท่อระบำยน ้ำบำ้นเรำ ท่อระบำยน ้ำบำ้นเรำท่ีเล็กอยู่
แลว้ ก็จะเกิดอำกำรอุดตนั หรือมีพื้นท่ีวำ่งเหลือนอ้ยกวำ่ปกติ แนวทำงในกำรแกไ้ขและขอ้ควรจะระวงั 
น่ำจะมีดงัต่อไปน้ี 
 

1. หากเป็นท่อระบายน า้ระบบมีฝาเปิดตลอดแนว ก็เปิดฝำแลว้ตกัไอเ้จำ้ดินโคลนเศษขยะนั้นออก  

2. หากเป็นท่อระบบไม่มีฝาเปิดตลอด ก็เอำไมย้ำว ๆ ควำนดู (แบบท่ีเขำขดุลอกท่อระบำยน ้ำของ 
กทม. นัน่แหละครับ) หำกท ำไม่ได ้ท ำไม่เป็น ท ำไม่ไหว ข้ีเกียจท ำ ก็ไปจำ้งคนอ่ืนเขำท ำ แต่
ขอร้องเถอะครับ อยำ่เอำตวัมุดลงไป ในท่อแลว้ท ำเอง เพรำะอำจไม่ไดก้ลบัออกมำ 

3. อย่าพยายามใช้น า้ฉีด เพรำะจะเปลืองน ้ำมำกและยงัคงท ำควำมสะอำดท่อล ำบำก แถมยงัท ำบำป
กบัคนอ่ืนเขำ เพรำะ เจำ้เศษโคลน ทั้งหลำยจะระบำยลงสู่ ท่อสำธำรณะ ท ำใหท้่อของหลวง
ท่ำน อุดตนัต้ืนเขิน …อนัเป็น สำเหตุ หน่ึง ท่ีท ำให้น ้ำท่วมบำ้น ท่วมเมือง เน่ืองจำกระบำยน ้ำ
ไม่ได ้อยำ่งท่ีน่ำจะเป็น 

4. เมื่อท าการกวาดล้างเสร็จแล้ว ลองตรวจสอบอกีคร้ังดูวำ่ระดบัน ้ำในท่อระบำยน ้ำเรำนั้นไหลไป
ทำงไหน ขอใหแ้น่ใจวำ่ จะไหลออกจำกบำ้นเรำ สู่ท่อสำธำรณะ หำกยงัไหลกลบัทำงกนั กรุณำ
กลบัไปอ่ำน ขอ้ท่ีหน่ึงใหม่  

5. หากหน้าบ้านท่านไม่มีท่อระบายน า้สาธารณะ ก็ใหต้รวจสอบวำ่น ้ำไหลไปทำงไหน ระบำย
ออกทำงไหน และใหถื้อวำ่ จุดท่ีน ้ำระบำยออก จำกบำ้นเรำ เป็นทำงสำธำรณะไปก่อน (หวงัวำ่
บำ้นท่ำนคงจะ ไม่ระบำยน ้ำ สะเปะสะปะ ผดิกฎหมำยนะครับ)  



 

3. ร้ัวคอนกรีตทีแ่ขง็แรงของผม ต้องตรวจดูอะไรหลงัน า้ลดไหม 
 

น ้ำคือองคป์ระกอบท่ีส ำคญัท่ีสุดของธรรมชำติ และธรรมชำติเป็นส่ิงท่ียิง่ใหญ่ เกินกวำ่ท่ีมนุษยจ์ะไปทำ้
ทำยแขง่ขนั ร้ัวคอนกรีตของท่ำน คงจะไม่สำมำรถฝืนกฎน้ีได ้
 

ปัญหำท่ีอำจจะเกิดกบัร้ัวของท่ำนก็เป็นเร่ืองจำกยำมน ้ำท่วม ดินท่ีฐำนร้ัวท่ำนอำจจะอ่อนตวัลง 
ควำมสำมำรถในกำร รับน ้ำหนกั อำจจะนอ้ยลง หรือระดบัท่ีดินในบำ้นกบันอกบำ้นท่ำนมีระดบั
แตกต่ำงกนั ยำมเม่ือน ้ำท่ีท่วมลดลง อำจจะเกิดแรงดูด ท ำใหร้ั้วของท่ำน เอียงไปก็ได ้หรือในขณะท่ีน ้ำ
ท่วมร้ัวของท่ำน อำจตอ้งท ำหนำ้ท่ีเป็น "เข่ือน" ท่ีตอ้งรับน ้ำหนกัน ้ำเป็นอยำ่งมำก ควำมสำมำรถในกำร
รับน ้ำหนกัอำจ "คลำก" ควำมแขง็แรงลดลงไปได ้ดงันั้นเพื่อควำมมัน่ใจกรุณำตรวจสอบ และหำแนว
ทำงแกไ้ขดงัน้ี  
 

1. ใช้สายตาของท่านเลง็ดูว่าร้ัวของท่านยงัตั้งฉากอยู่ดีหรือไม่ หำกมีกำรเอียงเล็กนอ้ยก็เอำไมค้  ้ำ
ยนัดำ้นท่ีเอียงออก เอำไวก่้อน มีสตำงคเ์ม่ือไรก็รีบซ่อมทนัที  

2. หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าร้ัวของท่านเอียงมาก เอียงจนแนวออกหรือจะออกนอกแนวศูนย์
ถ่วง (C.G.) ตอ้งรีบซ่อมแซมทนัที (โดยช่ำงก่อสร้ำง ท่ีพอจะมีควำมรอบรู้) หำกยงัไม่มี
งบประมำณ ก็ตอ้งค ้ำยนัไว ้อยำ่งแน่นหนำมำก ๆ เพรำะน ้ำหนกัร้ัวท่ีแขง็แรงของท่ำนนั้นหนกั
มำก (ไม่เช่ือลองไปนอนให้ร้ัวพงัทบัดูก็ไดไ้ม่วำ่กนั) 

3. หากร้ัวของท่านมีคานคอดิน (คานตัวล่างสุดทีอ่ยู่ใกล้ระดับดิน) รับน า้หนักร้ัวอยู่ พอน ้ ำลดลง 
น ้ำอำจพำดิน ใตค้ำนคอดินของท่ำน ออกไปดว้ย ก็จะเกิดรูโพรงใตค้ำนร้ัวของท่ำน อนัอำจเป็น
เหตุใหส้ัตวต่์ำง ๆ เดิน - วิง่ - มุด - เล้ือย เขำ้ไปในบำ้น ของท่ำนได ้หรือไม่ก็ท  ำใหดิ้นของท่ำน
ไหลออกจำกบำ้นสู่ทำงสำธำรณะไปเร่ือย ๆ ภำยหลงั (อนัท ำใหดิ้นของท่ำน หมดสนำม และ
ถนนสำธำรณะตอ้งสกปรก) ก็ขอใหเ้ติมดินอดักลบัเขำ้ไป ใหค้งเดิม 

4. นอกจากจะตรวจดูทีร้ั่วบ้านแล้ว ท่านน่าจะต้องตรวจดูทีป่ระตูร้ัวท่านดว้ย เพรำะประตูส่วน
ใหญ่ จะท ำดว้ยเหล็ก หรือไม ้(พวกอลัลอยดไ์ม่ค่อยเป็นอะไร ยกเวน้บริเวณบำนพบัหรือกลอน
ท่ีอำจจะท ำดว้ยเหล็ก) อำจมีอำกำรผกุร่อนได ้ท ำใหบ้ำนประตูไม่สำมำรถปิดไดเ้หมือนเดิม 
หรืออำจจะหลุดออกมำทั้งบำน !!! ท ำกำรผกูรัดใหแ้ขง็แรงเสีย มีเงินเม่ือไร อยำ่ลืมควกัออกมำ
ซ่อมแซมก็แลว้กนั 



  
 

4. ช่วยด้วย ต้นไม้บ้านหนู เขาก าลงัจะตายกนัหมด 
 

น ้ำท่วมครำวน้ีคร่ำชีวติตน้ไมไ้ปมำกมำย ทั้งพืชทำงเศรษฐกิจและพืชท่ีเรำปลูกกนัไวใ้นบำ้น หำกบำ้น
ใดน ้ำท่วมเป็นเวลำนำน ตน้ไมต้น้หญำ้ขนำดเล็ก จะตอ้งตำยหมดแน่นอน แนวทำงกำรแกไ้ขก็คือ ตอ้ง
เร่ิมตน้ปลูกกนัใหม่ (ตน้ไมเ้ขำตำยไปแลว้ เรำมิใช่เทวดำท่ีจะเรียก ใหเ้ขำฟ้ืนคืนชีพข้ึนมำได)้ แต่ตน้ไม้
บำงตน้ท่ียงัไม่ถึงท่ีแต่ก็ก ำลงัจะถึงท่ีตำย มีแนวทำงท่ี เรำ จะช่วยเหลือเยยีวยำเขำได ้ลองท ำดงัน้ีดูนะ
ครับคุณหนู 
 

1. อย่าให้ปุ๋ยเด็ดขาด (ทั้งปุ๋ยวทิยำศำสตร์ ปุ๋ยธรรมชำติ หรือปุ๋ยนำงงำมจกัรวำล) เพรำะน ้ ำท่วมท ำ
ใหร้ำกตน้ไม ้อ่อนแอ เขำตอ้งกำร เวลำพกัฟ้ืนตวั ไม่ใช่ตอ้งกำรปุ๋ย (อยำ่งคนอำกำรโคม่ำ ยอ่ม
ไม่ตอ้งกำรรับประทำน สเตก๊ เน้ือสันฉนันั้น)  

2. ขุดหลุมเลก็ขนาดลกึสัก 50 ซม. ถึง 1 เมตร ไว้ข้าง ๆ ต้นไม้น้ัน เพื่อใหน้ ้ำท่ีขงัอยูบ่ริเวณรำกไม้
ไหลลงสู่หลุมท่ีเรำขดุ เป็นกำรช่วยอำกำรรำกส ำลกัน ้ำได ้แลว้ก็คอยเอำเคร่ืองดูดน ้ำเล็ก 
ๆ (ภำษำชำวบำ้นเรียกเจำ้เคร่ืองน้ีวำ่ ไดรโว ่รำคำประมำณ สองถึงสำมพนับำท) คอยสูบน ้ำออก 
แต่หำกไม่มีกะตงั จะซ้ือเคร่ืองสูบน ้ำน้ี ก็ตอ้งออกแรงขดุหลุม กวำ้งหน่อย (อยำ่กวำ้งมำก จน
ตน้ไมเ้ขำลม้) แลว้ใชข้นัหรือถงัค่อย ๆ เอ้ือมมือตกัน ้ำออก 

3. หากเห็นว่า รากต้นไม้ไม่แข็งแรงเพียงพอทีจ่ะยดึล าต้นเอาไว้ กรุณาอย่าอดัดินลงไปให้แน่นเป็น
อนัขาด ตน้ไมเ้ขำจะรีบ ๆ ตำย ทนัที ใหใ้ชว้ธีิดำมหรือค ้ำยนัล ำตน้เอำไวแ้ทน รอจนรำกเขำ
แขง็แรงเหมือนเดิม แลว้จึงเอำไมด้ำมไมค้  ้ำยนัออก  

4. ขอให้หนูโชคดีในการรักษาต้นไม้เอาไว้ หำกโชคร้ำยเขำตอ้งตำยจำกไป กรุณำปลูกข้ึนมำใหม่ 
เพรำะตน้ไมห้น่ึงตน้ ขนำดตน้มะม่วงบำ้นเรำ จะถ่ำยเทควำมร้อนไดเ้ท่ำกบั
เคร่ืองปรับอำกำศ 1 ตนั แถมยงัมีร่มเงำใหเ้รำอีก ผลิตอำกำศบริสุทธ์ิ ใหเ้รำใช ้กรองเสียงและ
กรองฝุ่ นออกจำกตวับำ้นเรำ เรำจะไดใ้ชไ้ฟฟ้ำใหน้อ้ยลง ประเทศเรำจะไดไ้ม่ตอ้งตดัไมท้  ำลำย
ป่ำสร้ำงเข่ือน และน า้กจ็ะท่วมประเทศไทยน้อยลง เรำก็จะล ำบำกนอ้ยลง 

 



 
 

5. ปาร์เกต์บ้านดิฉัน กลายเป็นปลาลอยน า้ น่าปาทิง้มัย๊คะ ? 
 

ก่อนอ่ืนตอ้งขอภำวนำวำ่พื้นปำร์เกตท่ี์บำ้นคุณนั้น เป็นปำร์เกตพ์ื้นชั้นล่ำง ไม่ใช่ปำร์เกตพ์ื้นชั้นบน แต่
ท่ีวำ่น่ำจะปำทิ้งหรือไม่นั้น ผมขออนุญำต เล่ำและอธิบำยดงัน้ี 
 

1. ปาร์เกต์เป็นไม้ซ่ึงอยู่ได้ด้วยกาว ดงันั้น พื้นปำร์เกตจึ์งเป็น พื้นท่ีอ่อนแอ กบัอำกำร น ้ำท่วม 
อยำ่งยิง่ เพรำะทั้งไม ้ก็จะบวมข้ึนมำ กำวก็จะหลุดล่อน ดงันั้นเม่ือ น ้ำท่วมพื้นปำร์เกตก์็ตอ้งมี
ปัญหำแน่นอน อยำ่ไปโทษช่ำงท ำปำร์เกต ์หรือ อยำ่ไป คิดอะไรมำก  

2. หากน า้ท่วมสัก 5-7 วนั นอกจากปาร์เกต์จะหลุดล่อนลอยน ้ำ ปูดโปนข้ึนมำแลว้ ยงัจะมี อำกำร 
"บูดเน่ำ" ใหเ้กิดกล่ินเหมน็ และอำจ เป็นอนัตรำย นอ้ย ๆ หำกตอ้ง สูดดมอยูต่ลอด ทั้งวนัทั้งคืน 

3. หากปาร์เกต์เปียกน า้สักเลก็น้อย ไม่ถึงกบัหลุดล่อนปูดโปนไม่ตอ้งท ำอะไรมำก เช็ดท ำควำม
สะอำด แลว้ปล่อยทิ้งไว ้เปิดหนำ้ต่ำง ประตู ใหอ้ำกำศถ่ำยเท ควำมช้ืนออกไป ไม่ก่ีวนัปำร์เกตก์็
อำจเขำ้รูปเดิมปกติได ้แต่มีขอ้ท่ีน่ำคิดก็คือ อยำ่เอำน ้ำมนั หรือแลคเกอร์ หรือแวก็ซ์ ไปทำทบั
ตอนท่ีปำร์เกตย์งัช้ืนอยู ่เพรำะ สำรเหล่ำนั้น จะไปเคลือบ ผวิไม ้ท ำใหค้วำมช้ืน ในเน้ือไม ้(และ
เน้ือพื้นคอนกรีต ใตป้ำร์เกต)์ ไม่ระเหยออกมำ  

4. หากปาร์เกต์มีอาการหนัก บิดงอ ปูดโปน เบ้ียวบูด ผกุร่อน เหมน็เน่ำ…กรุณำอยำ่เสียดำย กรุณำ
เลำะออกมำ หำกเลำะออกมำแลว้ ยงัอยูใ่นสภำพดี ก็ผึ่งลมเอำไวใ้หแ้หง้ เผื่ออำจมีประโยชน์ใน
วนัหลงั 

5. หากเลาะพืน้ปาร์เกต์ออกมีข้อคิดว่า หำกจะปูอะไรทบัแทนก็ตอ้งระวงัเร่ืองน ้ำหนกัของวสัดุท่ี
จะปูแทนนั้น วำ่หนกัมำกไหม หำกหนกัมำก ก็ตอ้งดูระบบโครงสร้ำงบำ้นเรำดว้ยวำ่มีควำม
แขง็แรงไหม (ถำมช่ำงผูรู้้ ใหช่้วย ดูก็ได)้ เพรำะปำร์เกตน์ั้น เป็นไม ้น ้ำหนกัเบำ พื้นท่ีหน่ึง
ตำรำงเมตร อำจจะหนกัเพียง 5 กิโลกรัม แต่พื้นหินอ่อน หรือแกรนิต น ้ำหนกัรวมปูนทรำย ท่ี
ใชปู้ หน่ึงตำรำงเมตรอำจหนกัตั้ง 120 กิโลกรัม 

6. หากจะปูปาร์เกต์เช่นเดิม (เพรำะชอบควำมเป็นไมท่ี้ใหค้วำมนุ่มนวล) หรือปูวสัดุอ่ืนท่ีใช ้"กำว" 
เป็นตวั ประสำน กรุณำอยำ่ ปูทบัลงทนัที ตอ้งรอ ใหพ้ื้นคอนกรีตแหง้ก่อน (อำจใชเ้วลำเป็น
เดือน) แลว้จึงปูลงไปได ้ไม่เช่นนั้น รับรองวำ่ปูเท่ำไรลงไป ก็ล่อนออกมำเท่ำนั้น  



 
 

6.. ปลัก๊ไฟบ้านผม น า้ท่วมไม่เป็นไร น า้ลดจะเป็นไรมัย๊ ? 
 

แมค้  ำถำมของคุณออกจะกวนกวนอยูบ่ำ้ง แต่เรำก็พยำยำมเขำ้ใจและเห็นใจ วำ่ในขณะท่ี น ้ำท่วม นั้น
ท่ำนปิดวงจรไฟฟ้ำทั้งบำ้น (ภำษำชำวบำ้นเรียกวำ่ ปิดคทัเอำ๊ท)์ น ้ำท่วมก็คงไม่เป็นไรอยูแ่ลว้ เพรำะไม่มี
กระแส ไฟฟ้ำเดิน แต่พอ น ้ำลด อยำกจะเปิดไฟใช ้คงหวัน่เกรงเหมือนกนั วำ่จะเป็นอยำ่งไร เอำละ ครับ 
ผมขอสรุป แนวทำง ดงัน้ีดีกวำ่  

1. ลองเปิดคัทเอ๊าท์ให้มีกระแสไฟฟ้าเข้ามา (อย่าลมืต้องมีฟิวส์ทีค่ัทเอ๊าท์เสมอ) หำกปลัก๊หรือจุด
ใดจุดหน่ึงยงัช้ืน หรือเปียกอยู ่คทัเอำ๊ทจ์ะตดัไฟและฟิวส์จะขำด ลองเปล่ียนฟิวส์แลว้ทิ้งไว้
สัก 1 วนั ใหค้วำมช้ืนระเหย ออกไปบำ้ง แลว้ด ำเนินกำรใหม่ หำกคทัเอำ๊ทย์งัตดัไฟเหมือนเดิม 
กรุณำตำม ช่ำงไฟฟ้ำ ผูรู้้เร่ืองมำแกไ้ข (เสียเงินบำ้งก็เป็นเร่ืองจ ำเป็น) ดีกวำ่เอำชีวิตเส่ียงต่อไป 

2. หากผ่านข้อที่ 1 ลองทดสอบเปิดไฟฟ้าทลีะจุด และทดสอบกระแสไฟฟ้า ในปลัก๊ แต่ละอนัวำ่มี 
ไฟฟ้ำมำปกติ หรือไม่ (อำจหำซ้ือ อุปกรณ์ตรวจ กระแสไฟฟ้ำ ขนำดเล็ก จำก หำ้งไฟฟ้ำทัว่ไป 
รูปร่ำงหนำ้ตำคลำ้ยไขควง มำเสียบทดสอบดูก็จะสะดวกดี) หำก ทุกจุดท ำงำน ปกติก็ถือวำ่ 
สบำยใจไดไ้ปอีกระดบัหน่ึง หำกมีปัญหำ บำงจุด ก็อำจรอสักนิดใหค้วำมช้ืนระเหยออกเช่นขอ้
แรก (แต่หำกพอมีเงิน กรุณำอยำ่เส่ียงเลยครับ) 

3. ดับไฟทุกจุดในบ้าน ปลดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าออกทั้งหมด แต่ยังคงเปิดคัทเอ๊าท์เอาไว้ แลว้วิง่ไปดู 
มิเตอร์ไฟฟ้ำหนำ้บำ้นวำ่เคล่ือนไหวหรือไม่ (อำจตอ้งรอสักพกัโดยกำรจดตวัเลข หรือใช้
โทรศพัทถ่์ำยรูปไว)้ หำกไม่เคล่ือนไหวแสดงวำ่ ไฟฟ้ำในบำ้นเรำไม่น่ำจะร่ัว แต่หำกมิเตอร์
หมุนแสดงวำ่ ท่ำนยงัปิดกำรใชไ้ฟฟ้ำในบำ้นท่ำนไม่หมด หรือไฟฟ้ำ ตำมสำย ตำมท่อ ตำมจุด 
บำงจุดในบำ้นท่ำน อำจจะร่ัวไดรี้บตำมช่ำงไฟมำดูแล  

4. เร่ืองไฟฟ้านีเ้ป็น เร่ืองของผู้ใหญ่ ไม่ใช่เร่ืองของเด็กเป็นเร่ืองของคนขีข้ลาด ไม่ใช่เร่ืองของผู้
กล้าหาญ ดงันั้นกรุณำอยำ่ประมำท น ้ำท่วมก็เสียหำยมำกพอแลว้ อยำ่ตอ้งมำจดังำนอปัมงคล
ตำมหลงักนัอีกเลย …ซีเรียสนะครับ ! 



 
 

7.. น า้ลดแล้ว ประสาทเสียมาก พอมกีะตัง ท ายงัไงกบัระบบไฟฟ้าดี 
 

ถือวำ่คุณเป็นคนหน่ึงท่ียงันบัวำ่โชคดีกวำ่ประชำชนอีกมำก ในประเทศไทยอนัเป็นท่ีรักยิง่ของพวกเรำ 
เพรำะ ระบบไฟฟ้ำ เป็นส่ิงจ ำเป็นกบักำรด ำรงชีพ แต่มีอนัตรำยสูง และเขำ้ใจยำก ตรวจสอบยำก เพรำะ
เรำ ไม่สำมำรถเห็น "ตวักระแสไฟฟ้ำ" ไดเ้ลย หำกคุณพอจะมีงบประมำณ ในกำรปรับเปล่ียน ระบบ
ไฟฟ้ำ ในบำ้นหลงัน ้ำท่วม เรำขอแนะน ำดงัต่อไปน้ี 
 

1. หากมีงบประมาณน้อย ตัดปลัก๊ไฟทีอ่ยู่ระดับต ่า ๆ ในบ้านออกให้หมด (อำจจะตดัทิ้งเลย หรือ
จะเล่ือนต ำแหน่งปลัก๊ นั้นข้ึนไปอยูสู่งกวำ่พื้นหอ้งสักระดบั 1.10 เมตร ก็ได)้ 

 

2. หากพอจะมีงบประมาณบ้าง ให้แยกวงจรไฟฟ้าออกเป็น 2 วงจร คือวงจรท่ีอยูด่ำ้นล่ำง (ท่ีซ่ึงน ้ำ 
อำจจะ ท่วมได)้ และวงจรท่ีอยูสู่ง ๆ (ท่ีน ้ำไม่อำจท่วมถึง) 

 

3. หากมีงบประมาณหนักขึน้ไปอกี แยกวงจรไฟฟ้าออกเป็น 4 วงจร วงจรแรกส ำหรับปลัก๊
ดำ้นล่ำง (ยำมน ้ำท่วม) วงจรท่ีสอง เป็นวงจรส ำหรับจุดท่ีใชไ้ฟฟ้ำทัว่ ๆ ไป (ท่ีน ้ำไม่ท่วม) จุดท่ี
สำม ส ำหรับเคร่ือง ปรับอำกำศ (หำกมี) เพื่อกนัอำกำรไฟกระตุกเม่ือเคร่ืองปรับอำกำศท ำงำน 
จุดสุดทำ้ยเอำไวใ้นครัว เพื่อยำมออกจำกบำ้นนำนนำน อยำกปิดคทัเอำ๊ท์ จะไดไ้ม่ตอ้งปิดหมด 
เพรำะปิดหมดเจำ้ตูเ้ยน็ในครัว ก็จะหยดุท ำงำน อำหำรในครัวก็เน่ำเสียหมด หรือยำมเรำไม่อยู่
บำ้น อำจปล่อยทั้งกิจกรรม กำรใชไ้ฟฟ้ำ ไวเ้พียงในครัวเท่ำนั้น 

 

4. หากมีงบประมาณมากขึน้ไปอกี แยกวงจรให้มากเข้าไปอกีกไ็ด้ อำจแยกเป็นวงจรชั้นบน วงจร
ชั้นล่ำง วงจรนอกบำ้น ฯลฯ (โดยยงัยดึถือ วงจรตำมขอ้ 3 อยู)่ แต่หำกจะแยกวงจรมำก ๆ ดงัน้ี 
และมีงบประมำณมำก ตำมท่ีบอก น่ำจะวำ่จำ้งวศิวกรไฟฟ้ำเขำ้มำค ำนวณ จะประหยดั และ
ปลอดภยักวำ่ 

 
ปล. ขอแถมนอกเร่ืองน ้ำท่วมนิดเดียวครับวำ่ “อยำ่เดินสำยไฟกบัสำยสัญญำณต่ำงๆ เช่นโทรศพัท ์ทีว ี
ฯลฯ รวมไวด้ว้ยกนั เพระสำยไฟจะมีคล่ืนแม่เหล็กไปรบกวนสัญญำณ ท ำใหก้ำรรับสัญญำณไม่ชดัเจน 



    

8.. งูเงีย้วเขีย้วขอตะกวดแย้มงักรกิง้กอื หนีน า้มาอยู่เต็มบ้านเลย 
 

กรณีมีสัตวท่ี์เรำไม่พึงประสงคเ์ขำ้มำอยูใ่นบำ้นของเรำ คงจะตอ้งค่อยๆแยกประเภทสัตวต่์ำงๆออกเป็น
ประเภทเสียก่อน เพรำะสัตวเ์หล่ำนั้นไม่มีสูตรส ำเร็จท่ีจะจดักำรใหห้มดไปไดด้ว้ยวธีิเดียวกนั ซ่ึงอำจจะ
แยกเป็นประเภทและกำรด ำเนินกำรไดด้งัน้ี 
 

1. สัตว์เลือ้ยคลานทีม่ีขนาดใหญ่พอควร ทั้งทีม่ีพษิและไม่มีพษิ  เช่น งู ตะกวด จระเข ้ฯลฯ อะไร
ท ำนองน้ี อยำ่พยำยำมไปจบัหรือจดักำรเอง ท ำกำรป้องกนับำ้นและป้องกนัตวัไม่ใหพ้วกเขำมำ
ท ำอนัตรำยเรำ (เรำในท่ีน้ีหมำยถึงสัตวเ์ล้ียงแสนรักของเรำดว้ยนะครับ) ให้ติดต่อหน่วยรำชกำร
อำสำ มำจดักำรสัตวร้์ำยเหล่ำน้ี 

2. สัตว์เลือ้ยคลานขนาดเลก็ ทีไ่ม่มีพษิ เช่น ก้ิงกือ ไส้เดือนก้ิงก่ำ จ้ิงเหลน ฯลฯ ก็ปล่อยเขำไวไ้ด ้
บำงท่ำนอำจจะรังเกียจ แต่ก็ทนนิดๆไวก่้อน เอำเขำไปปล่อยในท่ีท่ีสมควรปล่อย (ไม่รบกวน
ใคร)ก็ได ้ หรืออำจจะปล่อยเขำเอำไวเ้ฉยๆก็ได ้ไม่นำนเม่ือทุกอยำ่งเรียบร้อย เขำก็จะหำยไปเอง 
แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น หำกเขำเขำ้มำในตวับำ้นเรำโดยผำ่นทำง “รู” ต่ำงๆในบำ้นเรำ ก็ตอ้งจดักำรเอำ
เขำออกไปนะครับ 

3. แมลงต่างๆ ตั้งแต่ยุง แมงมุม ฯลฯ หรือแมแ้ต่มด  ตอ้งไม่ใหเ้ขำ้มำในบำ้นเรำ ตอ้งพยำยำมปิด
ประตูหนำ้ต่ำง ปิดรู ใหดี้เท่ำท่ีจะท ำได ้และคงตอ้งจดักำรใหห้มดไปตำมปกติธุระ  

4.  แมลงพเิศษ “ปลวก” ตอนน้ีเขำคงยงัไม่มำ แต่อำจจะมำในอนำคตได ้ตอนน้ียงัไม่ตอ้งจดักำร
อะไร แต่พึงระวงัไวว้ำ่ เม่ือน ้ ำลดไปไม่นำน จะตอ้งมีกำรป้องกนัปลวกใหดี้ เพรำะโอกำสท่ีเขำ
จะมำมีมำกพอควรเลยครับ) 

5. สัตว์เลีย้ง หรือสัตว์ทีไ่ม่เป็นอันตรายที่หลงทางมา เช่น สุนขั แมว หรือแมก้ระทัง่ มำ้ ก็น่ำจะ
ดูแลเขำในระยะแรกก่อน เพรำะชีวติเขำก็คงล ำบำกอยูเ่หมือนกนัในขณะน ้ำท่วม แลว้หลงัจำก
นั้นค่อยพิจำรณำวำ่เรำจะตอ้งท ำอยำ่งไรต่อไป (เช่นหำเจำ้ของเดิม หำเจำ้ของใหม่ ฯลฯ) อยำ่เพิ่ง
ไล่เขำออกไปไหนเลย ถือวำ่ท ำบุญสร้ำงบุญกนัครับ  



  
 

9.. ส้วมเหมน็ ส้วมเต็ม ส้วมราดไม่ลง ส้วม ส้วม ส้วม ส้วม 
   

หลงัน ้ำท่วม นอกจำกปัญหำใกลต้วัเร่ืองระบบไฟฟ้ำ และวสัดุปูพื้นท่ีถูกน ้ำท่วมจะเป็นปัญหำท่ีพบเห็น
เสมอ แลว้ เร่ืองส้วม ๆ ดูจะเป็นปัญหำท่ีใหญ่กวำ่และหนกัหนำกวำ่มำก เพรำะเรำไม่มีท่ี จะถ่ำยทุกข ์
ทุกขเ์ลยบรรจุ อยูเ่ตม็ตวัเรำ พอเรำถ่ำยทุกขอ์อกมำหน่อยทุกขน์ั้นดนัไม่ยอ่ยสลำย บำ้นเรำ ก็เลยมีทุกข ์
ลอยตุบ๊ป่องตุบ๊ป่อง เตม็ไปหมด 
 

เม่ือน ้ำลดแลว้ ส้วมของบำงท่ำนอำจจะยงัคงมีปัญหำอยู ่บำ้งอำจจะเป็นปัญหำดั้งเดิม บำ้งก็เป็นปัญหำ 
เกิดใหม่ บำ้งก็จะ สอดประสำนกลมเกลียวกนั ทั้งปัญหำเก่ำและปัญหำใหม่ ผมใคร่ ขอสรุปรวมควำม 
ปัญหำแห่งส้วม ออกเป็นขอ้ยอ่ย ๆ ได ้8 ประกำร (ทั้งปัญหำเก่ำและปัญหำใหม่) ดงัต่อไปน้ี 
 

1. หากส้วมของท่านเป็นระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม (หมำยถึงเม่ือของเสียยอ่ยสลำยแลว้ จะซึมผำ่นสู่
พื้นดิน ระบบน้ีเป็นระบบ ท่ีนิยมกนัทัว่ประเทศ เป็นเวลำนำน) แลว้ บ่อซึม ของท่ำน วำงอยู ่ใน 
บริเวณท่ีพื้นดินชุ่มฉ ่ำ (อำจจะเพรำะน ้ำท่วมก็ได)้ ส่ิงท่ีเกิด ก็คือบ่อซึม ไม่ยอมซึมน ้ำออก (แถม
ยำมน ้ำท่วม นอกจำกน ้ำ จะไม่ไหลออก จำกบ่อซึม น ้ำท่ีท่วม จะไหลยอ้นเขำ้มำในบ่อ และ
ระบบยอ่ยสลำยอีกดว้ย) ปัญหำท่ีตำมมำ ก็คืออำกำร "ตุบ๊ป่อง" รำดส้วมไม่ลง ใชส้้วมไม่ได ้
ส้วมจะเตม็บ่อยนัน่เอง แกไ้ขได ้2 ประกำรคือ หำกพื้นดินชุ่มฉ ่ำ เพรำะน ้ำท่วม ก็ขอให้รอสัก
นิด ใหพ้ื้นดินแหง้สักหน่อย แต่หำกพื้นดินชุ่มฉ ่ำช้ืน ตำมธรรมชำติของพื้นท่ี ก็กรุณำเปล่ียน
ระบบ มำใชเ้ป็นระบบเคร่ืองกล ส ำหรับ ยอ่ยสลำย (ภำษำชำวบำ้นเรียกวำ่ ถงัส้วมส ำเร็จ) ซ่ึงจะ
ท ำหนำ้ท่ี ยอ่ยสลำยปฏิกลู ต่ำง ๆจนเป็น น ้ำสะอำด แลว้ก็ปล่อยลง ท่อระบำยน ้ำสำธำรณะ ได้
โดย ไม่ผดิ กฎหมำย 

 

2. หากโถส้วมอยู่ระดับต ่ากว่าหรือใกล้เคียงกบัระดับบ่อเกรอะ หรือถังส้วมส าเร็จรูป ท ำใหร้ะนำบ 
ของท่อส้วม ไหลไม่สะดวก หรือบำงคร้ัง อำจจะมีอำกำร ไหลยอ้นกลบั (โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ 
ยำมน ้ำท่วม ท ำใหร้ะดบัน ้ำ ณ ถงัส้วม อำจสูงกวำ่ ระดบัโถส้วม) ท ำใหเ้กิดอำกำร รำดไม่ลง 
หรือตอนกดน ้ำ รำดน ้ำท่ีโถส้วม ท ำใหใ้นโถส้วม มีแรงดนั สูงมำกข้ึน หำกน ้ำไม่สำมำรถ ไหล
ลงไปได ้ก็จะเกิดอำกำร แรงดนัยอ้นกลบั ทุกขท์ั้งหลำยของเรำจ ะกระฉอกข้ึนเปรอะเป้ือนได ้ 

 



3. อาจเกดิเพราะท่อส้วมแตกและอาจไปฝัง (หรือเกอืบจะฝังในพืน้ดิน) ท ำใหเ้กิดกล่ินเหม็น และ
รำดส้วมไม่ลง หรือบำงคร้ัง เกิดอำกำร ท่ีตดัสินใจยำก เพรำะบำงคร้ังรำดลง บำงคร้ังรำดไม่ลง 
เพรำะไปเก่ียวขอ้ง กบัสภำพแวดลอ้ม อยำ่งมำก หำกกรณีน้ีเกิดข้ึนในขณะน ้ำท่วม ยิง่ตดัสินใจ
ยำก เพรำะวนัไหน ทุกขข์องเรำ มีน ้ำหนกัมำก วนันั้นก็อำจจะรำดไล่ลงไปได ้วนัไหนทุกขข์อง
เรำ มีมวลนอ้ย มีน ้ำหนกันอ้ย ทั้งเสือกไสไล่ รำดเท่ำไรก็ด้ือ ไม่ยอมลงสักที  

 

4. บางท่านอาจจะลมืใส่ท่ออากาศให้ส้วมหายใจ เวลำรำดน ้ำจะรำดไม่ลง (เหมือนกบัพยำยำม 
กรอกน ้ำใส่ขวด โดยไม่มีช่องอำกำศ เหลือเลยท่ีปำกขวด จะกรอกน ้ำไม่ลง) บำงบำ้น อำจจะมี
ท่ออำกำศ แต่ท่ออำกำศอำจอุดตนัได ้ไม่วำ่จะเกิดจำกควำมสกปรก หรือเกิดจำก เศษผง เล็ก
ลอยมำอุด ตอนท่ีน ้ำท่วมก็ได ้

 

5. ขนาดของบ่อเกรอะบ่อซึม หรือถังบ าบัดส าเร็จขนาดเลก็เกนิไป หลำยคร้ังพบปัญหำ เพรำะใช้
อำคำร ผิดประเภท เช่นออกแบบไว ้ใหมี้คนในบำ้น 5 คน แต่พอใชจ้ริง ใชเ้ขำ้ไปตั้ง 8-9 คน 
ปริมำณทุกขต่์ำง ๆ จึงมำกกวำ่ ท่ีเคยค ำนวณเอำไวแ้ต่แรก ถงัส้วมจะเตม็บ่อยเตม็เร็ว เพรำะมี
ช่องวำ่งนอ้ย ถำ้เป็นระบบบ่อซึม ก็มีพื้นผวิกำรซึมน ้ำออกนอ้ย น ้ำจึงซึมออกไม่ทนั 

 

6. ท่านอาจใส่ส่ิงของทีไ่ม่น่าจะใส่ลงในโถส้วม หรือส่ิงของบำงอยำ่งอำจจะลอยมำกบัน ้ำท่วม เช่น
แผน่ผำ้อนำมยั ถุงยำงอนำมยั ถุงมืออนำมยั หรือ แปรงขดัส้วมอนำมยั เป็นตน้ ส่ิงเหล่ำน้ี จะไม่
ยอ่ยสลำย และเป็นสำเหตุ แห่งกำรอุดตนั  

 

7. ถังบ าบัดส าเร็จบางรุ่นบางยี่ห้อ ต้องใช้เคร่ืองมือกลเข้าป่ันอากาศเข้าไปช่วยการย่อยสลาย ซ่ึง 
อุปกรณ์เหล่ำน้ี ตอ้งใชก้ระแสไฟฟ้ำ เป็นตวัหนุนมอเตอร์ ในขณะท่ีน ้ำท่วม ท่ำนอำจจะปิด
ไฟฟ้ำไว ้ดงันั้น หำกจะถ่ำยทุกข ์อยำ่งมีควำมสุข อยำ่ลืมเสียบปลัก๊ไฟฟ้ำกลบัเขำ้ท่ีเดิมนะขอรับ 
(เขำเรียกวำ่เส้นผมบงัส้วม)  

 

8. ถังบ าบัดส าเร็จทุกยี่ห้อ จะต้องมีท่อให้น า้ไหล ออกจำกถงับ ำบดัสู่ท่อระบำยน ้ำในบำ้นเรำ หรือ
สู่ท่อสำธำรณะ จะตอ้งตรวจเช็ควำ่ ระดบัของท่อท่ีออกจำกถงับ ำบดั วำ่ตอ้งสูงกวำ่ระดบัท่อ
ระบำยน ้ำเสมอ มิเช่นนั้น จะเกิดอำกำร ไหลยอ้นกลบัอีกแลว้  

 

ขอเป็นก าลงัใจกบัทุกๆท่านครับ  



 
 

10.. ผมต้องตรวจสอบอะไรเกีย่วกบัระบบประปาบ้าง 
 

ระบบประปำเป็นระบบท่ีเหมือนกบัไม่มีปัญหำ เพรำะเหตุเกิดจำกน ้ำท่วม แต่หำกมองขำ้มไป อำจท ำให้
คุณ สูญเสีย ชีวติ อนัเป็นท่ีรักยิง่ไปได ้โดยเฉพำะอยำ่งยิง่บำ้นท่ีมีระบบประปำ ท่ีค่อนขำ้งสมบูรณ์แบบ 
ขอแนะน ำ กำรตรวจสอบดงัต่อไปน้ี 
 

1. คุณมีบ่อน า้ใต้ดิน หรือถังเกบ็พกัน า้ทีอ่ยู่ในระดับทีน่ า้ท่วมถึงหรือไม่ หำกคุณมี ก็ขอให้นึก
เสมอวำ่ น ้ำท่ีท่วมถึงนั้น มิไดส้ะอำด เหมือนน ้ำประปำ (กรุณำอยำ่ฉุนเฉียว กลบัวำ่น ้ำประปำ
บำ้นเรำนั้น แสนจะ ไม่สะอำด) ขอใหท้ ำกำรลำ้งถงัน ้ำ ท่ีน ้ ำท่วมถึง ใหส้ะอำดทั้งภำยนอก
ภำยใน (หำกเป็นบ่อใตดิ้น ลำ้งเฉพำะ ภำยในถงั ภำยนอกคงไม่ตอ้งลำ้งกระมงัครับ) อยำ่
เสียดำยแรงงำน หรือเสียดำยน ้ำเลยนะครับ  

 

2. บ้านทีม่ีระบบป๊ัมน า้ กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์ป๊ัม รวมถึงถงัอดัลมวำ่อยูใ่นสภำพท่ีใชก้ำรไดดี้ 
กำรตรวจสอบ ขั้นตน้ อำจจะตรวจสอบ จำกเสียงเคร่ืองจกัรท ำงำน วำ่ผิดปกติหรือไม่ 
ตรวจสอบแรงดนัน ้ำ วำ่เหมือนกบัสมยัท่ี น ้ำไม่ท่วมหรือไม่ ตรวจสอบ ถงัลมวำ่ สำมำรถเก็บ
แรงอดัไดดี้ และยำวนำน ตำมท่ีน่ำจะเป็นหรือไม่ … หำกมีส่ิงผดิปกติ อำจจะตอ้งปรับ - ถ่ำย
ระดบัน ้ำ ระดบัแรงดนั ในหมอ้ลม อีกทั้ง น่ำจะตรวจสอบดูวำ่ มีเศษผง ท่ีลอยมำกบัน ้ ำท่วม ติด
อยูห่รือเปล่ำ 

 

3. หากกรณทีีป๊ั่มน า้ถูกน า้ท่วม ไม่น่าจะใช้การต่อไปโดยทนัท ีเพรำะจะมีอนัตรำยจำกควำมช้ืน ใน
ตวัมอเตอร์ท่ีอำจยงั สะสมอยู ่น่ำจะไปหำ ช่ำงมำตรวจสอบ ท ำใหแ้หง้เสียก่อน ถำ้ช่ำงยงัไม่
ยอมมำ และคุณพอรู้เร่ือง เคร่ืองจกัรกล บำ้ง ก็ถอดเอำไปใหเ้ขำ ตรวจเช็ค (กรุณำอยำ่เอำไปตำก
แดด แลว้คิดไปเองวำ่ ควำมช้ืนหมดแลว้ เป็นอะไร ข้ึนมำ ยำมร้ำยเม่ือหนีน ้ำท่วมทนั แต่ไฟ 
กลบัไหมบ้ำ้นหมดครับ)  

 
 



 
 

11.. ผนังบ้านแช่น า้นาน ๆ เป็นอะไรมัย๊ จะแก้ไขดูแลอย่างไร 
 

วสัดุท่ีใชก่้อสร้ำงอำคำรบำ้นเรือนเกือบทุกอยำ่ง หำกแมโ้ดนแช่น ้ำไวน้ำน ๆ ยอ่มตอ้งมีอำกำร
เส่ือมสภำพไป มำกบำ้ง นอ้ยบำ้ง ตอบค ำถำมท่ีวำ่ ผนงัและสีทำบำ้นท่ีถูกน ้ำท่วมแลว้เป็นอะไรหรือไม่ 
คงตอบวำ่ "เป็นอะไรแน่นอน" ขอใหค้  ำปรึกษำ ในกำรแกปั้ญหำดงัต่อไปน้ี 
 

1. หากผนังท าด้วยไม้ ไม่ต้องท าอะไรมากปล่อยให้แห้งกเ็พยีงพอแล้ว ยกเวน้แต่ส่วนท่ีอยู ่ในระยะ
ระดบัท่ี น ้ำข้ึนลง อำจจะผไุปบำ้ง (ธรรมชำติของไม ้หำกอยูแ่หง้ ๆ ก็ไม่เป็นไร หำกอยูใ่ตน้ ้ ำ
เลย ก็ไม่ค่อยเป็นไร แต่หำกอยูบ่ริเวณระดบัท่ีเด๋ียวน ้ำข้ึน เด๋ียวน ้ำลง จะมีปัญหำเร่ืองกำรผุ
กร่อนไดง่้ำย ดูไดต้ำมเสำโป๊ะ หรือเสำ ท่ีปักไวใ้นน ้ำ จะเห็นไดว้ำ่ ส่วนท่ีจะผกุร่อนก่อนท่ีสุด 
คือ บริเวณระดบัผวิน ้ำท่ีเด๋ียวแหง้ เด๋ียวเปียก)  

 

เม่ือน ้ำในบำ้นลดลง เอำผำ้เช็ดท ำควำมสะอำด ขจดัครำบควำมสกปรกออก เพื่อสุขภำพของคน
ในบำ้น และเพื่อใหผ้วิ ท่ีท ำควำมสะอำดแลว้ สำมำรถระเหย ควำมช้ืนออกมำไดง่้ำย ทิ้งไวจ้น
แน่ใจวำ่ ผนงัของเรำ แหง้ดี จึงใชน้ ้ำยำรักษำเน้ือไม ้ชโลมลงท่ีผวิ (อยำ่ทำแลคเกอร์ หรือน ้ำยำ
รักษำเน้ือไม ้หรือสีทำผนงั ก่อนท่ีจะ ใหต้วัผนงัแหง้ เพรำะจะท ำใ หน้ ้ำและควำมช้ืน ระเหยไม่
ออก จะเกิดอำกำร "ช้ืนและผุฝังใน")  
 

กำรทำสี หรือทำยำรักษำเน้ือไม ้อำจจะทำเฉพำะ ดำ้นในตวับำ้นก่อนก็ได ้แลว้ทิ้งไวส้ัก หลำย
เดือน จึงค่อยทำสีภำยนอก ตวัอำคำร เพื่อใหม้ัน่ใจจริง ๆ วำ่ ผนงัของเรำ แหง้สนิทแลว้  
 

(อยำ่อำยใคร หำกบำ้นเรำ จะไม่สวยสัก 5-6 เดือน เพรำะเร่ืองน ้ำท่วมน้ี ไม่ใช่ควำมผิดของ
เรำ… เรำเป็นเพียง ผูรั้บกรรมเท่ำนั้น) 

 
2. หากผนังของท่านเป็นผนังก่ออฐิฉาบปูน ก็ด ำเนินกำรในระบบท่ีคลำ้ยกบัผนงัไม ้ตำมท่ีกล่ำว

แต่แรก แต่อำจจะตอ้ง ทิ้งเวลำนำนหน่อย เพรำะกำรระบำยควำมช้ืน ของผนงัก่ออิฐนั้น ยำกกวำ่
ผนงัไม ้ 

 



มีส่ิงหน่ึงท่ี ผนงัไมอ้ำจแตกต่ำง กบัผนงัก่ออิฐก็คือ "ส่ิงท่ีอยูภ่ำยในผนงั" ไม่วำ่จะเป็นสำยไฟฟ้ำ 
ท่อไฟฟ้ำ ท่อน ้ำ ฯลฯ เรำตอ้งตรวจสอบ ส่ิงเหล่ำน้ีดว้ยวำ่ อยูใ่นสภำพเหมือนเดิม (รำยละเอียด 
กำรดูแลตรวจสอบ กรุณำอ่ำนในขอ้ กำรตรวจสอบระบบไฟฟ้ำ และระบบสุขำภิบำล) กำรให้
ควำมช้ืนระเหยออกง่ำย ตอ้งพยำยำมไม่เอำส่ิงของ หรือตู ้โตะ๊ ตั้งติดไวท่ี้ผนงั (ขอใหท้นควำม
ไม่สะดวกสบำยสกัพกัเถอะครับ)  
 

แต่ก็กรุณำ อยำ่ถึงกบัเอำ ไฟฟู่  มำเผำใหผ้นงัแหง้เร็ว เด๋ียวกลำยเป็น หนีน ้ำท่วม ไปปะไฟไหม ้
จะไม่คุม้กนั บำงคนอำจจะเอำ ไฟ สปอตไลท ์มำส่อง ใหค้วำมร้อน ผนงัจะไดร้ะเหย เอำ
ควำมช้ืน ออกมำเร็ว ๆ ก็ไม่ค่อยคุม้เท่ำไร เพรำะจะเสียค่ำ กระแส ไฟฟ้ำจ ำนวนไม่นอ้ย (เก็บ
เงินค่ำไฟฟ้ำส่วนน้ี ไปใชใ้นกำรซ่อมแซมบำ้น หลงัน ้ำท่วม ส่วนอ่ืน จะดีกวำ่ กระมงัครับ) 

 
3. หากผนังของท่านท าด้วยยบิซ่ัมบอร์ด จะตอ้งเขำ้ใจในพื้นฐำนและธรรมชำติของแผน่ยบิซัม่

บอร์ด เสียก่อน วำ่ เจำ้แผน่น้ี เป็นเพียง ผงปูนยบิซัม่ ท่ีหุม้ดว้ยกระดำษอยำ่งดี แต่ไม่วำ่กระดำษ
จะดีเพียงไร หำกถูกน ้ำท่วม สักพกัเดียว รับรองวำ่ แอ่นยุย่กนัเป็นแถว  

 

วธีิท่ีดีท่ีสุด ก็คือเลำะเอำแผน่ยบิซัม่น้ี ออกจำกตวัโครงเคร่ำผนงั หำกเป็นโครงเคร่ำท่ีท ำดว้ย
โลหะ ก็สำมำรถติดแผน่ใหม่เขำ้แทนท่ีไดเ้ลย แต่หำกโครงเคร่ำเป็นไม ้คงตอ้งทิ้งไวส้ักหลำย
วนั ใหค้วำมช้ืน ในโครงไมน้ั้น ระเหยออกเสียก่อน จึงค่อยบุแผน่ใหม่ เขำ้แทนท่ี  

 
4. ผนังที่ท าด้วยโลหะ หรือผนังทีท่ าด้วยกระจก ยำมน ้ำท่วมคงจะไม่เป็นอะไรมำก แต่เม่ือน ้ำลด

แลว้ น่ำจะ ตอ้ง ตรวจสอบ ตำมซอก ตำมรอยต่อ วำ่ยงัมีน ้ ำ หรือเศษข้ีผง ฝังในอยูห่รือไม่ หำกมี 
ก็ท  ำควำมสะอำดเสีย (ส่ิงท่ีน่ำจบัตำมอง ส ำหรับผนงั หรือโครงอลูมิเนียมก็คือ น ้ำอำจขงัในท่อ 
ของอลูมิเนียมครับ) 

 
5. ผนังชนิดอืน่ ๆ นอกเหนือจากทีก่ล่าวมา ไม่วำ่จะเป็นผนงักระดำษอดั ผนงัสังกะสี ผนงัไมอ้ดั 

ฯลฯ จะมีธรรมชำติ คลำ้ยกบัผนงัทั้งส่ี อยำ่งท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ลองเปรียบเทียบดู แลว้แกไ้ข ตำม
แนวทำงนั้นๆ ขอใหโ้ชคดีขอรับ  

 

ขอเป็นก าลงัใจกบัทุกๆท่านครับ  



 
 

12.. สีทาบ้าน ทั้งสีน า้ สีพลาสติก สีน า้มนั ฯลฯ ต้องท าอะไรบ้าง 
 

เร่ืองขอกำรแกไ้ขเก่ียวกบัสีทำบำ้น ขอใหเ้ป็นส่ิงสุดทำ้ยหรือเกือบสุดทำ้ยท่ีเรำจะซ่อมแซมบำ้น กรุณำ 
อยำ่อำยใคร ท่ีเขำจะมำหำวำ่ บำ้นเรำสีกระด ำกระด่ำง หรือสีลอกเป็นข้ีกลำก ปล่อยคนท่ีเขำดูถูกเรำไป
เถอะ เพรำะเร่ืองน ้ำท่วม มิใช่กรรมของเรำ ท่ีก่อข้ึนมำ (อยำ่งนอ้ย ก็ไม่ใช่ทำงตรง) เขำจะวำ่อะไร จะดู
ถูกอยำ่งไร ก็ปล่อยเขำไป (แลว้ท ำบุญกรวดน ้ำ ใหเ้ขำ ลดอวชิชำ ท่ีครอบง ำจิตใจเขำดว้ย) 
 

สีทุกชนิดท่ีเรำใชท้ำบำ้น (ไม่รวมสีทำเรือ สีทำเคร่ืองบิน สีทำภำยในถงัน ้ำ) เม่ือถูกควำมช้ืนหนกั ๆ 
อยำ่งน ้ำท่วมครำวน้ี จะตอ้ง มีอนัเป็นไป เกือบทุกท่ี …. 
 

ขอ้คิดส ำคญั ในเร่ืองของสีทำบำ้น ก็คือ ปัญหำของสีลอกสีล่อน หลกั ๆ ไม่เกิดเพรำะ คุณภำพของสี แต่
เกิดจำก ควำมไม่พร้อม ของพื้นผวิท่ีทำสี หำกพื้นผวิ ท่ีจะทำสี เกิดควำมช้ืน หรือมีส่ิงสกปรก ติดอยู ่
ทำสีทบัลงไปอยำ่งไร ก็ลอก ก็ล่อนออกหมด 
 

ดังน้ันขอให้ใจเยน็ ๆ อย่าเพิง่ทาสี ท ำควำมสะอำดหรือลอกสีเดิมออก ใหม้ำกท่ีสุด เท่ำท่ีจะท ำได ้(ลอก
เฉพำะ ตรงท่ีมีปัญหำ ไม่ใช่ลอกหมดทั้งบำ้น) ทิ้งไวน้ำน ๆ (อำจจะหลำยเดือน จนถึงหนำ้แลง้ ฤดูร้อนก็
นบัวำ่ไม่สำยเกินไป) 

     



 
 

13.. เคร่ืองปรับอากาศ ตู้เยน็ เคร่ืองซักผ้า จมน า้หมดเลย ท าไงด ี
 

ไม่วำ่จะเป็นเคร่ืองปรับอำกำศ ตูเ้ยน็ เคร่ืองซกัผำ้ มอเตอร์ หรือเคร่ืองกลต่ำง ๆ (อำจจะรวมได ้ไปจนถึง 
รถยนตด์ว้ยก็ได)้ ลว้นแต่เป็น เคร่ืองจกัรกล ท่ีอยำ่งเรำอยำ่งท่ำน ไม่น่ำประมำท หรือรู้มำก เขำ้ไปแกไ้ข 
ซ่อมแซมเอง ขอควำมกรุณำอยำ่เพิ่งใชค้วำมสำมำรถส่วนบุคคล (หำกไม่จ  ำเป็นจริง ๆๆๆๆ)  
 

หำกโดนน ้ำท่วมแลว้ น ้ำเจำ้กรรม ไหลเขำ้ไป ในเคร่ืองเรียบร้อยแลว้ (แถมยงัแช่ไวด้ว้ย) ถอดออกไปให้
ช่ำงผูรู้้ เขำตรวจสอบดูก่อน ดีกวำ่ กรุณำอยำ่ประมำท เอำไปตำกแดด แลว้คิดวำ่แหง้แลว้ เลยน ำไปใชต่้อ 
เพรำะควำมช้ืนบำงส่วน อำจจะฝังอยูข่ำ้งใน พอเคร่ืองกลนั้น ท ำงำน โดยใชก้ระแสไฟฟ้ำ อำจท ำใหเ้กิด
ปัญหำ กบัตวับำ้น หรือเป็นอนัตรำย ถึงชีวติได ้
 

นอกจำกควำมช้ืนท่ีฝังอยูใ่นตวัเคร่ืองแลว้ บรรดำฝุ่ นผง เศษขยะ หรือแมแ้ต่ส่ิงมีชีวติบำงประเภท ก็
อำจจะฝังตวัหรือแอบซ่อนตวั (หรือเสียชีวติ) คำ้งอยูภ่ำยในเคร่ืองดว้ย หำกเดินเคร่ืองจกัรกลหมุน 
อำจจะเกิดกำรติดขดัและมีกำรฝืนก ำลงักนั เคร่ืองอำจจะเสียหรือไฟไหมไ้ด ้(อำจจะไม่ไดเ้กิดโดยทนัที 
แต่จะเกิดข้ึนภำยหลงัได)้ 
 

หำกแมน้จ ำเป็นจริงๆ ท่ีจะตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรกลนั้น(ซ่ึงผมหวงัวำ่คงจะไม่มี) ยำมจะใชเ้คร่ืองกลเหล่ำนั้น
น่ำมีขอ้คิด 3 ประกำรคือ 
 

1. ตลอดเวลาทีใ่ช้ต้องมีผู้ใหญ่ทีพ่อรู้เร่ืองไฟฟ้าและเคร่ืองจักกลพืน้ฐานอยู่ใกล้ๆเสมอ และอยำ่งนอ้ย
น่ำจะมี ๒ คนครับ เม่ือเกิดอะไรผดิปกติข้ึนมำตอ้งดบัเคร่ืองปิดเคร่ืองโดยทนัที 
 

2. ทีค่ัทเอ๊าท์ไฟฟ้าของตัวเคร่ือง และคัทเอ๊าท์หลักของตัวบ้าน จะต้องมีฟิวส์ตัดไฟทีม่ีคุณภาพ ติดตั้งอยู่
เสมอ เกิดไฟฟ้ำลดัวงจร ตอ้งแน่ใจวำ่วงจรไฟฟ้ำจะถูกตดัออก 
 

3.. เมื่อไรไม่จ าเป็นจริงๆแล้ว ให้หยุดใช้เคร่ืองกลตัวน้ันทนัที พอมีเวลำบำ้ง และพอมีงบประมำณ กรุณำ
น ำไปใหช่้ำงผูรู้้ตรวจสอบ  
 
 



 
 

14.. ประตูบ้านถูกน า้ท่วมบวมอลึง่ฉ่ึง ประตูเหลก็ขึน้สนิมหมดแล้ว 
 

ขอใหคิ้ดวำ่ประตูหนำ้ต่ำงเวลำถูกน ้ำท่วม จะเหมือนกบัผนงัท่ีถูกน ้ำท่วมเหมือนกนั กำรท่ีประตูไมบ้วม
เป่งข้ึนมำ กเ็หมือนกบั ผนงัไม ้หรือผนงัยปิซัม่ ท่ีปูดโปนข้ึน ส่วนประตูเหล็กท่ีข้ึนสนิมนั้น ก็เป็นเร่ือง
ของโลหะท่ีแช่น ้ำ เม่ือแหง้แลว้ก็ตอ้งเป็นสนิมไปเป็นปกติธรรมดำ แนวทำงแกไ้ขมีดงัต่อไปน้ี 
 

1. ประตูไม้ หรือวสัดุทีเ่หมือนกบัไม้ทีบ่วมขึน้มาหรือผุพัง ก็เหมือนกบัประตูห้องน ้ำเรำ ท่ีหลำยๆบำ้น
เป็น อนัเกิดจำกควำมช้ืนในห้องน ้ำ แกไ้ขโดยกำรทิ้งไวใ้ห้แหง้ ซ่อมแซมพื้นผวิ เท่ำท่ีตนเองจะท ำได ้
หรือหำกหมดสภำพจริง ๆ และพอมีงบประมำณบำ้ง ก็ซ้ือใหม่ เปล่ียนแปลงเสียเลย ก็ยงัพอไหว 
 

2. ประตูเหลก็ทีขึ่น้สนิม อำจจะไม่ถึงผพุงั (ยกเวน้แต่ผมุำก่อน) ก็จดักำร ขดัสนิมออก เช็ดให ้สะอำด 
แหง้ แลว้ทำสีใหม่ทบัลงไป ก็ถือไดว้ำ่เป็นอนัเสร็จพิธี แต่ควำมน่ำสนใจ ก็คือ ขอใหม้ัน่ใจวำ่น ้ำหรือ
ควำมช้ืน ไดอ้อกไปหมดแลว้ ทั้งในท่อโครงเหล็กหรือบริเวณรอยต่อต่ำงๆ 
 

3. ประตูพลาสติกหรือวสัดุสังเคราะห์  ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็นปัญหำ เพรำะวสัดุเหล่ำนั้นทนน ้ำได ้แต่
ท่ีตอ้งตรวจสอบก็คือ อำจจะมีน ้ำขงัอยูภ่ำยในบำนประตู(หรือหนำ้ต่ำง) ระหวำ่งแผน่สังเครำะห์ท่ี
ประกบกนัเป็นตวับำน ตอ้งพยำยำมเอำน ้ำออกใหห้มด อำจจะตอ้งมีกำรเจำะรูเล็กๆสัก ๑-๒ รู เพื่อให้น ้ำ
ระบำยออกได ้
 

4.. หากประตูเกดิเอยีงหรืออาการทีภ่าษาช่างเรียกว่า "ประตูตก" อำจจะเกิดข้ึนได ้เพรำะเม่ือประตู
หนำ้ต่ำง (โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ ท่ีท  ำ ดว้ยไม ้หรือวสัดุท่ีอมน ้ ำ) แช่น ้ำนำน ๆ ประตูจะอมน ้ำ จึงท ำใหต้วั
บำนนั้น น ้ำหนกัมำกข้ึน บำนพบัรับน ้ำหนกัไม่ไหว ประกอบกบัตวัวงกบ (โครงกรอบช่วงเปิด) เป่ือยยุย่ 
เน่ืองจำก กำรแช่น ้ำ น๊อต หรือตะปูยดึเกำะไดไ้ม่เตม็ท่ี บำนเลยเกิดอำกำร เอียงลง…  
 

แกไ้ขโดยพยำยำม ใชค้  ้ำยนั หรือล่ิมเล็ก ๆ สอดช่วยรับแรง ถ่ำยน ้ำหนกั ของ บำน เอำไวก่้อน ค่อย ๆ รอ
จนควำมช้ืนระเหยออก น๊อตตะปูก็จะยดึติดดีข้ึน น ้ำหนกับำนก็จะนอ้ยลง อำกำรก็จะกลบัมำเหมือน 
เกือบปกติ (อำจจะไม่ปกตินกั แต่ก็นบัวำ่ ไม่เป็นไร) 



 
 

15.. บานพบั ลูกบิด รูกญุแจ เหลก็ดัด หลงัน า้ท่วมต้องท าอะไรบ้างด ี
 

เป็นค ำถำมท่ีต่อเน่ืองจำกปัญหำท่ีแลว้ ซ่ึงวำ่ดว้ยเร่ืองประตูหนำ้ต่ำงท่ีเกิดปัญหำข้ึนหลงัน ้ำท่วม บำนพบั 
ลูกบิด กุญแจ เหล็กดดั ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีท ำดว้ยโลหะก็เกิดปัญหำตำมมำ ขอตอบสั้น ๆ ง่ำย ๆ 
ดงัต่อไปน้ี  
 

1. เช็ดน า้และพยายามให้ความช้ืนระเหยออกให้หมด หรือมำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้ 
2. หากเกดิสนิมตรงทีใ่ด กข็ัดเอาสนิมเหล่าน้ันออกเสียโดยเร็ว อยำ่ปล่อยทิ้งไว ้แต่ก็อยำ่ขดัแรง

ดว้ยเคร่ืองมือขดัท่ีคมแขง็เกินไป เพรำะอำจท ำใหอุ้ปกรณ์ประตูหนำ้ต่ำงท่ีค่อนขำ้งบอบบำงนั้น
เสียหำยไดค้รับ 

3. ใช้น า้ยาหล่อลืน่สารพดัประโยชน์หยอดชโลม (ภำษำชำวบำ้นเรียกวำ่ "โซเล็กซ์")  ตำมจุดต่อ 
ตำมขอ้ต่อ ตำมเฟือง และตำมรูต่ำง ๆ ใหท้ัว่ (คงไม่ถึงขนำด เป็นมนัเยิม้ ๆ จะท ำใหส่ิ้งของรอบ
ขำ้งเลอะเทอะ และเสียเงินไปโดยเปล่ำประโยชน์)  

4. อย่าเพิง่ใช้จารบี หรือสารจ าพวกขีผ้ึง้อุดหรือทา เพรำะควำมช้ืนทั้งหลำยอำจจะยงัระเหยออกไม่
หมด จะท ำใหร้ะเหยออก ไดย้ำกข้ึน ควำมช้ืนเลยเกิดอำกำร "ฝังใน" จะมีปัญหำภำยหลงั  

5. หากยงัเกดิปัญหาอกี กรุณาเร่ิมท าใหม่ตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อนี ้รับรองวำ่กวำ่ 90 % ปัญหำจะไม่
หนี ไปนอกรอบ ท่ีกล่ำวไว ้ 



 
 

16.. น า้ท่วมฝ้าเพดาน แก้ไขอย่างไรได้บ้าง 
 

ผมเช่ือวำ่ซีเรียสและเป็นเร่ืองจริงครับ แต่ขอภำวนำใหเ้ป็นกำรท่วมฝ้ำเพดำนของหอ้งใตดิ้น ไม่ใช่ฝ้ำ
เพดำน ของบำ้นชั้นท่ีสองนะครับ น ้ำท่วมฝ้ำเพดำนน้ี คงจะตอ้งใชแ้นวทำงแกไ้ขคลำ้ยกบัน ้ำท่วมพื้น
และท่วมผนงัปนกนั สรุปควำมอีกคร้ัง ไดว้ำ่  

 

1. ตรวจสอบถึงวสัดุฝ้าเพดานว่าท าด้วยอะไร หำกเป็นวสัดุท่ีเป่ือยยุย่จำกกำรถูกน ้ำท่วมได ้เช่น
ฝ้ำยปิซัม่บอร์ด หรือฝ้ำ กระดำษอดั คงจะตอ้ง เลำะออกแลว้เปล่ียนใหม่ (หรือหำกไม่มี
งบประมำณ ก็ทิ้งเอำไวโ้ล่ง ๆ อยำ่งนั้นก่อน ไม่ตอ้งอำยใคร ย  ้ำ ไม่ตอ้งอำยใคร) หำกเป็นฝ้ำ 
ประเภทท่ีไม่เป่ือยยุย่ และอมน ้ำ อมควำมช้ืนมำก ก็พยำยำมผึ่งใหแ้หง้ อยำ่ทำสี หรือน ้ำยำกนั
ควำมช้ืน ระเหยออก หำกเป็นฝ้ำโลหะ ใหต้รวจสอบสนิมจดักำรขดัหรือเช็ดออกใหห้มด  

 

2. ส ารวจฝ้าเพดานทั้งผืนทุกห้องทุกที่ว่ามีน า้ขังอยู่หรือไม่ (เจำะหรือเปิดฝ้ำเพดำนแลว้โผล่ศีรษะ 
พร้อมส่อง ไฟฉำย ตรวจดู) หำกพบ ตอ้งระบำยน ้ำออก ใหห้มด โดยทนัทีทนัใด (เจำะรูตรงท่ี
น ้ำเป็นแอ่งขงั ณ จุดนั้นนั้น) อยำ่ข้ีเกียจ ตรวจเช็คเป็นอนัขำด  

 

3. ฝ้าเพดานส่วนใหญ่จะมีสายไฟ ดวงโคมติดอยู่เสมอ ไม่วำ่จะเป็นระบบเดินสำยไฟฝังหรือ
สำยไฟลอย ตอ้งตรวจสอบสภำพวำ่ดีสมบูรณ์ตำมรำยกำร ท่ีเคยกล่ำวไวเ้ร่ืองของกำรตรวจ
ส ำรวจระบบไฟฟ้ำหลงัน ้ำท่วม  

 

4. มดและแมลงตลอดจนหนูหรือสัตว์เลือ้ยคลานต่างๆ อาจหลบเข้าไปในฝ้าเพดาน (แลว้หำ
ทำงออกไม่ได)้ ตอ้งท ำกำรไล่ออกใหห้มด จึงจะปิดฝ้ำเพดำน ไม่เช่นนั้นอำจจะรบกวนและเป็น
อนัตรำยภำยหลงัได ้ 

 



 
 

17.. มนี า้ผุดขึน้กลางบ้าน แปลว่าอะไร ไม่เห็นสนุกเลย 
 

หำกเป็นผมก็คงจะไม่สนุกเหมือนกนัละครับ เพรำะอยูดี่ ๆ ก็มีน ้ำผดุข้ึนมำกลำงบำ้น ปัญหำท่ีคำดกำรณ์ 
(เพรำะไม่ไดเ้ห็น สถำนท่ีจริง) น่ำจะเกิดจำกสำเหตุดงัต่อไปน้ี 
 

1. ระบบโครงสร้างเกดิอาการแตกร้าว ซ่ึงอำจจะแตกร้ำวอยูเ่ดิมแลว้ หรืออำจจะเกิดกำรแตกร้ำว
จำกแรงดนัน ้ำ อนัเน่ืองมำจำก น ้ำท่วม กำรแกไ้ขก็คือพยำยำมหำแนวท่ีแตกร้ำวนั้นให้พบ (ส่วน
ใหญ่ จะเป็นรอยแตก ท่ีพื้น หรือผนงั ส่วนล่ำง) แลว้พยำยำมติดต่อสอบถำมผูรู้้ต่อไป อยำ่
พยำยำมซ่อมเอง เพรำะอำจยิ่งเกิดปัญหำ และอำจ เป็นอนัตรำยได ้ 

 

2. ร่ัวเน่ืองจากรอยต่อของพืน้กับผนังไม่สนิท หรือระหว่างพืน้กบัพืน้ไม่สนิทกัน อำจเพรำะระบบ 
โครงสร้ำง อำคำร เป็นโครงสร้ำง ระบบพื้นส ำเร็จ ท่ีก่อสร้ำงไว ้ไม่เรียบร้อย  

 

หรือเพรำะเป็นระบบโครงสร้ำง เป็นระบบ พื้นวำงถ่ำยน ้ำหนกับนดิน (Slab on Ground) ซ่ึง
ออกแบบให้เน้ือคอนกรีตพื้นไม่ตอ้งเช่ือมประสำนกบัคำน แต่ใหถ่้ำยน ้ำหนกัพื้นลงไปท่ี
แผน่ดินเลย โครงสร้ำงระบบท่ีวำ่น้ี จึงอำจมีรอยร่ัวตรงบริเวณรอยต่อ เพรำะปูนทรำยท่ีอุดไว้
เส่ือมสภำพ หรือเสียหำยจำกแรงดนัน ้ำ  
 

แนวทำงแกไ้ข คงตอ้งพยำยำมหำแนวท่ีน ้ำร่ัวเขำ้ ใหไ้ด ้(จะมีรอยหรือเส้นท่ีมีสีเขม้กวำ่ปกติ) 
แลว้อุดรอยเหล่ำนั้น ใหเ้รียบร้อยอำจจะดว้ยซิลิโคนท่ียำตูป้ลำ ก็พอไหว 

 

3. เกดิจากรูทีบ่ริษัทก าจัดปลวกเขาเจาะเอาไว้ ตอนท่ีจะฉีดอดัน ้ำยำก ำจดัปลวก แลว้ไม่มีกำรอุด
ปิด ใหเ้รียบร้อย แนวทำงกำรแกไ้ข ก็คือจดักำรอุดเสียใหเ้รียบร้อย 

 

4. ท่อน า้ที่ฝังในพืน้เกดิการร่ัวแตก หมำยถึงท่ีพื้นหอ้งอำจจะมีกำรฝังท่อน ้ำเอำไว ้และอำจมีกำร
ขยบัตวัของโครงสร้ำงท ำให้ท่อแตก และแรงดนัน ้ำท ำใหเ้กิดน ้ำพุเล็กๆเกิดข้ึนท่ีพื้นห้องครับ 

 

กรุณำอยำ่ตกใจ กบัส่ิงท่ีเกิดน้ี พยำยำมหำเหตุใหพ้บ แลว้แกไ้ขเสีย หำกยงัหำเหตุไม่พบ หรือหำพบแลว้ 
แต่ แกไ้ข ไม่ได ้กรุณำติดต่อผูรู้้ ( ผูรู้้แปลวำ่ผูรู้้ ไม่ไดแ้ปลวำ่ ผูไ้ม่ค่อยรู้แต่ช่ำงพดู) 



 18.. เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เตียง เก้าอี ้หลงัน า้ท่วม 
 

ขอใหคิ้ดเสมือนวำ่เฟอร์นิเจอร์นั้นเป็นเคร่ืองใช ้เป็นพื้นบำ้นและเป็นผนงับำ้นอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง ดงันั้น 
กำรแกไ้ข เฟอร์นิเจอร์หลงัน ้ ำท่วม ก็คงจะคลำ้ยกบักำรแกปั้ญหำ เร่ืองประตูหนำ้ต่ำง เคร่ืองไม ้เคร่ืองมือ 
พื้นบำ้น ฝ้ำเพดำนบำ้น และผนงับำ้นปน ๆ กนัไป สรุปขอ้คิดและแนวทำงกำรแกไ้ขไวด้งัต่อไปน้ี 
 

1. พยายามเอาความช้ืนออกจากเฟอร์นิเจอร์ ใหม้ำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำไดอ้ยำ่งรวดเร็ว 
2. เฟอร์นิเจอร์ทีอ่มน า้มากๆ เช่น โซฟานวมหรือนุ่น ทีน่อนหากไม่จ าเป็นอย่าเอากลบัมาใช้อกีเลย เพรำะ
ตอนน ้ำท่วม จะพำเช้ือโรค และส่ิงไม่พึงประสงคเ์ขำ้ไปอยูภ่ำยในไม่นอ้ย แมต้ำกแดดแหง้แลว้ เช้ือโรค
ร้ำย ก็อำจยงัคงอยู ่เป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ ในระยะยำวได ้
3. เฟอร์นิเจอร์ประเภทติดกบัที ่(Built In Furniture) ขอใหแ้กปั้ญหำเหมือนผนงัและประตู คือตอ้ง 
ตรวจสอบ ควำมแขง็แรง ของโครงสร้ำง สำยไฟท่ีอำจจะฝังอยูใ่นตู ้รูกุญแจและลูกบิด ท ำกำร
บ ำรุงรักษำ ใหอ้ยู ่ในสภำพ เรียบร้อย เหมือนเดิม หรือใกลเ้คียงของเดิม 
4. คือเฟอร์นิเจอร์ที่ท าด้วยไม้ ไม่ควรเอาไปตากแดดโดยตรง เพรำะจะท ำใหแ้ตก เสียหำยได ้อีกทั้งยำม 
จะทำสีทบัลงไป ก็ขอใหม้ัน่ใจวำ่ เขำแหง้แลว้จริง ๆ ไม่เช่นนั้นสีจะลอกหมด ควำมช้ืนจะฝังใน 

 
   

  19.. น า้ท่วมช่องลฟิต์ ห้องเคร่ือง หม้อแปลงไฟฟ้า 
 
น ้ำท่วมลิฟต ์หอ้งเคร่ือง หมอ้แปลงไฟฟ้ำ หรือส่วนท่ีเป็นเคร่ืองกลส ำคญัต่ำงๆของอำคำร กรุณำอยำ่
ซ่อมแซมเอง ให้เรียกบริษทั หรือช่ำงผูรู้้จริงมำตรวจสอบ และแกไ้ขเสีย จะตอ้งเสียงบประมำณเท่ำไรก็
ตอ้งยอมนะครับ ไม่ใช่เร่ืองเล่นๆ และหำ้มประมำทเด็ดขำดนะครับ 



 
 

20.. อยากยกบ้านทั้งบ้านให้สูงขึน้ ท ายงัไง อย่างไร เท่าไร 
 

การยกบ้านให้สูงขึน้ หมายถึงการยกตัวโครงสร้างทั้งหมดของบ้านให้มีระดับหนีน า้ท่วมบ้าน เป็นส่ิงท่ี
น่ำ สนใจ แต่ขณะเดียวกนั ก็เป็นส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียงหำกจะท ำเองถำ้บำ้นของท่ำนไม่ใช่บำ้นไม ้และ
ไม่ใช่บำ้นท่ีมีน ้ำหนกัเบำ เพรำะหำกเป็นบำ้นท่ีท ำดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภำษำชำวบำ้นเรียกวำ่บำ้น
ปูน) โครงสร้ำงของบำ้นจะยึดติดเป็นเน้ือเดียวกนั หำกยกบำ้นข้ึน (ส่วนใหญ่จะดว้ยแม่แรง แบบกำรยก
รถยนต)์ ตวับำ้นเอียง หรือบิด เพียงนิดเดียว บำ้นก็จะแตกร้ำว เสียหำยวบิติัได ้ 
 

นอกจำกนั้น บำ้นปูนจะมีน ้ำหนกัมำก ท ำใหต้อ้งมีเสำเขม็ยำว ๆ มำรับน ้ำหนกับำ้น เสำเขม็น้ี ส่วนใหญ่ 
จะเป็นเสำเขม็ปูน ท่ีมีเหล็กเส้น ผกูติดยดึ ไวก้บัตวัฐำนรำก เม่ือยก ตวับำ้นข้ึน ก็เป็นเพียงกำรยกแต่ตวั
บำ้น ไม่สำมำรถยกเสำเขม็ ข้ึนมำดว้ย กำรต่อฐำนรำก กบัเสำเขม็ใหม่ จึงเป็นเร่ืองยำก ในอนำคตอำจมี
ปัญหำเร่ืองบำ้นทรุดบำ้นร้ำวได ้

 

นอกจากเร่ืองโครงสร้างแล้ว เมื่อยกบ้านปัญหาพวกสายไฟ ท่อน า้ ท่อระบายน า้ กจ็ะเป็นปัญหาที่
ต่อเน่ืองตามมา ท่ีจะตอ้งตดัออกทั้งหมด แลว้ต่อใหม่เขำ้ไป เม่ือยกระดบับำ้นเสร็จเรียบร้อย หำกท่อ
เหล่ำน้ี อยูใ่ตพ้ื้นบำ้น บริเวณกลำงๆบำ้น ยอ่มจะตดัออกจำกกนั ตอนจะยกบำ้น ไดย้ำก หำกตดัไม่หมด 
แลว้ยกข้ึน ก็อำจไปดึงโครงสร้ำงของบำ้นส่วนอ่ืนๆเสียหำยได ้
 

การต้องการจะยกระดับบ้านทั้งหลังขึน้มา (บ้านปูน) เป็นเร่ืองทีต้่องปรึกษาผู้รู้จริง และมีประสบการณ์
เท่าน้ัน และส่วนผูรั้บเหมำก่อสร้ำง ก็ตอ้งเป็นผูรู้้จริงดว้ย มิเช่นนั้นท่ำนอำจจะเสียบำ้นไปทั้งหลงั ส่วน
รำคำค่ำยกบำ้น ก็แลว้แต่ระดบัท่ียกข้ึน แลว้แต่ขนำดของตวับำ้น แลว้แต่ลกัษณะของตวับำ้น โดยทัว่ไป 
รำคำจะประมำณ 20% ถึง 400% ของรำคำตวับำ้น 
 

ส่วนบ้านไม้น้ัน หากใช้เทคนิคไทยเดิมของเรา ผสมผสานกบัเทคโนโลยสีมัยใหม่ ไม่ใช่เป็นเร่ืองยากนัก 
(บำ้นไม ้แปลวำ่ ทั้งโครงสร้ำง และองคป์ระกอบเป็นไม ้ไม่ใช่โครงสร้ำงเป็นปูน มีเพียงผนงั หรือพื้น 
เป็นไมเ้ท่ำนั้น) 
 



 
 

21..  “ฝ่าวกิฤติด้วยความคดิบวก”  
 

ควำมคิดบวกหรือ Positive Thinking ฟังเสมือนกบัเป็นลทัธิแกอ้ยำ่งหน่ึง แต่ควำมจริงแลว้กำรมอง
ภำยในตนใหค้รบถว้นทุกดำ้น แลว้เอำดำ้นท่ีเป็นบวกมำพิจำรณำเป็นประเด็นในกำรจดักำรปัญหำ ชีวติ
เรำก็จะมีควำมสุขข้ึนไปพร้อมๆกบัผูร้อบขำ้ง และ สังคมท่ีเรำอยูร่่วมนั้น 
 
กำรแกปั้ญหำทั้งหลำยยอ่มไม่มี “สูตรส าเร็จ” เป็นธรรมดำ.... 
บำงทีเม่ือแกปั้ญหำดว้ยกำร “คิด” ไม่ได.้... ลองใชก้ำรแกปั้ญหำดว้ยกำร “ยั้งคิด” บำ้ง 
บำงทีกำรแกปั้ญหำดว้ย “ความรู้” ไม่ได.้... ลองใช ้“ความรู้สึก” ในกำรแกปั้ญหำบำ้ง 
บำงทีเรำตอ้งไม่มองเฉพำะผล “ด้านนอก” แต่เรำตอ้งเขำ้ใจปัญหำจำก “ภายใน” บำ้ง  
พลงัแห่งการฝ่าวกิฤติทั้งหลายอาจจะอยู่ตรงน้ันกไ็ด้ 
 
หำกเรำฝึกตนใหเ้ป็น “คนกล้า” ท่ีมิใช่ลืมตวักลำยเป็นคน “บ้าบิ่น” แกปั้ญหำตำมอำรมณ์ 
โดยเรำแยกควำมแตกต่ำงของ “ความรัก” และ “ความหลง” ไดช้ดัเจนเพียงพอ 
โดยเรำรอบรู้และเขำ้ใจทั้ง “วชิาการ” และ “มนุษย์” ไดอ้ยำ่งสมดุล 
เรำจะหำ “ขอ้มูล” เพื่อกำร “วเิคราะห์” อนัน ำมำซ่ึง “บทสรุป” เพื่อกำรปฏิบติัทั้งหลำยได ้
พลงัแห่งการฝ่าวกิฤติทั้งหลายอาจจะอยู่ตรงน้ันกไ็ด้ 
 
เรำตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ “รู้มาก แล้ว คิดน้อย” หรือเป็นผูท่ี้ “รู้น้อย แล้ว คิดมาก”  
เรำน่ำจะเป็นผูท่ี้ “รู้น้อย กรู้็ให้มากขึน้ เมื่อรู้มากพอแล้ว กอ็ย่าลมืคิดให้มากขึน้” ตำมไปดว้ย 
หำกคิดมำกข้ึนแลว้ ยงัแกปั้ญหำไม่ได.้.... ลอง “ยั้งคิด” ดูสักหน่อย  
พลงัแห่งการฝ่าวกิฤติทั้งหลายอาจจะอยู่ตรงน้ันกไ็ด้ 
 

ยอดเยีย่ม เทพธรำนนท ์ ตุลำคม ๒๕๕๔ 



 

 
 

สังคมไทยจะต้องอยู่ร่วมกบัธรรมชาติให้ได้ เพราะธรรมชาติน้ันยิง่ใหญ่เหลอืเกนิ การใช้
เทคโนโลยไีปฝืนพลงัแห่งธรรมชาติมากเกนิไป การท าร้ายธรรมชาติ จะเกดิผลเช่นนีเ้ร่ือยไป   
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