
บัญญัต ิ๒๒ ประการ “บ้านหลังน า้ท่วม”  โดย อ.ยอดเยี่ยม  เทพธรานนท์ 
 

ผมเขียนหนงัสือเร่ือง “บ้านหลังน า้ท่วม” เม่ือครัง้นํา้ทว่มใหญ่
เม่ือปี ๒๕๓๘ และมีการชว่ยกนัจดัพิมพ์กนัไปหลายแสนเลม่แล้ว 
เพราะวา่เป็นหนงัสือท่ีประกาศชดัเจนวา่ “ไม่มีลิขสิทธ์ิ” ใครอยากเอา
ไปทําอะไรก็ตามสบาย ยกเว้นแต่ “ห้ามน าไปจ าหน่าย” เทา่นัน้ 

เวลาผา่นไปอยา่งรวดเร็ว แตปั่ญหาทัง้หลายยงัเป็นปัญหา
เดมิๆอยู่ เม่ือมาถึงวนันี ้จงึขอยกบางหวัข้อท่ีเห็นวา่เหมาะกบั
เหตกุารณ์นํา้ทว่ม ๒๕๕๔ มาจดัเรียงใหม ่เพ่ือความกระชบัและ
สามารถสง่กนัทางอีเมล์ หรือลงใน website ตา่งๆได้สะดวกขึน้ 

เอกสารนีย้งัคงเป็นท่ี “ไม่มีลิขสิทธ์ิ” เหมือนเดมิครับ ท่านใดจะเอาไปส่ือสารกนัอยา่งไรก็ตามสบายครับ 
ไมต้่องขออนญุาต ไมต้่องแจ้งให้ทราบ ไม่ต้องอ้างอิงแหล่งท่ีมาหรือช่ือผู้ เขียนใดๆก็ได้ครับ เพราะเพียงทา่นเร่ิม
เผยแพร่ “บุญ” ก็เกิดกบัตวัท่านแล้วครับ 
   

 
   
สังคมไทยจะต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาตใิห้ได้ เพราะธรรมชาตนัิน้ยิ่งใหญ่เหลือเกิน การใช้เทคโนโลยีไป
ฝืนพลังแห่งธรรมชาตมิากเกินไป การท าร้ายธรรมชาต ิจะเกิดผลเช่นนีเ้ร่ือยไป  
     



 
 
1. น า้ท่วมแล้ว น า้ลดแล้ว บ้านมีปัญหา เร่ิมต้นที่ไหนดี 

ความทกุข์ยากลําบากฉากแรกเพิ่งกําลงัจะผ่านไปหลงันํา้ลด แตค่วามทกุข์ใหม่กําลงัเข้ามาแทนท่ี เพราะ
สภาพของบ้านอนัถือวา่เป็นหนึง่ในปัจจยั 4 ของเรา มีสภาพท่ีนา่อึดอดันา่อนัตรายและเป็นรอยแผลท่ีหลายคน 
อยากจะเมินหน้าหนี 

หากคิดจะแก้ปัญหาบ้านหลงันํา้ทว่ม เพ่ือชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีกว่าปัจจบุนั (แม้ไมส่ามารถจะเปรียบเทียบ
เทา่กบัอดีต) แนะนําในฐานะลกูหลาน พ่ีน้องวา่นา่จะเร่ิมต้นดงันี ้

1. อย่าซีเรียสว่า ท าไมน า้ถงึท่วม ราชการหรือรัฐบาลไปอยูท่ี่ไหน เพ่ือนๆ ในถ่ินอ่ืนทําไมบ้านเขานํา้ไมท่ว่ม 
ฯลฯ เพราะนัน่ไมใ่ชแ่นวทางแก้ปัญหา "บ้านหลงันํา้ทว่ม" ท่ีเรากําลงัจะคยุกนัในบนัทึกนี ้

2. ท าการตรวจสอบด้วยจิตอันน่ิงๆว่า บ้านเราเกิดปัญหาใดเพิ่มขึน้บ้างเม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนนํา้ทว่ม 
เชน่รัว้เอียง ปาเก้ล่อน แมลงสาบหายไปไหน คา่ไฟเพิ่ม ฯลฯ และทําบนัทึกไว้เป็นข้อ ๆ ให้อา่นง่ายจดจํา
ง่าย (ภาษาฝร่ัง เขาเรียกวา่ทํา Check List) 

3. ถามตนเองว่าสภาพการเงินเราเป็นอย่างไร มีเงินจะใช้สําหรับการซอ่มแซมเทา่ไร (รวมถึงการกู้ ยืม 
แหลง่อ่ืน แตไ่มร่วมการโกงบ้านกินเมือง) จะได้วางแนวทางการจา่ยเงินอยา่งมีขีดจํากดั และมีความ
เป็นไปได้ 

4. เปิดบันทกึนีอ่้านให้จบ อย่าโกรธหากบางตอนของบนัทึกนีมี้รูปตลกเกินไป หรือเขียนแบบสบายๆเกินไป
บ้างในบางประโยคครับ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 2. น า้ไม่ท่วมบ้าน แต่ท่วมถนนซอยหน้าบ้าน ต้องท าอะไรม๊ัยหนอ 

นํา้ไมท่ว่มตวับ้านหรือแม้แตบ่ริเวณสนามหญ้าในบ้าน แตท่ว่มท่ีถนนหน้าบ้านอย่างเป็นเร่ืองเป็นราว ก็ไม่
นา่จะวางใจนกั เพราะส่วนท่ีบ้านเรากบัทางสาธารณะ จะต้องเช่ือมประสานกนัมากท่ีสดุ และเรามกัจะมองข้ามไป
ก็คือ "ท่อระบายน า้" ท่ีถ่ายเทนํา้จากบ้านเราระบายออกสูท่อ่ระบายนํา้ของหลวง 

ในยามท่ีนํา้ทว่มทางสาธารณะ แนน่อนนํา้จะต้องทว่มท่อระบายนํา้ของหลวงทา่นด้วย นํา้ในบ้านเราก็เลย
ไมร่ะบายออก แถมในทางกลบักนั นํา้ในท่อระบายนํา้สาธารณะอาจจะไหลกลบัเข้าสู่บ้านเราได้ 

เม่ือมีการไหลกลบัเชน่ท่ีวา่ นอกจากจะพาเอานํา้เข้ามาแล้วยงันา่จะพาเอาเศษดนิโคลนตา่งๆเข้ามาด้วย 
เม่ือนํา้คอ่ยๆลดลงเศษดนิโคลนก็จะกองตดิอยูใ่นท่อระบายนํา้บ้านเรา ท่อระบายนํา้บ้านเราท่ีเล็กอยูแ่ล้วก็จะเกิด
อาการอดุตนั หรือมีพืน้ท่ีวา่งเหลือน้อยกว่าปกต ิแนวทางในการแก้ไขและข้อควรจะระวงันา่จะมีดงัตอ่ไปนี ้

1. หากเป็นท่อระบายน า้ระบบมีฝาเปิดตลอดแนว ก็เปิดฝาแล้วตกัไอ้เจ้าดนิโคลนเศษขยะนัน้ออก  
2. หากเป็นท่อระบบไม่มีฝาเปิดตลอด ก็เอาไม้ยาวๆ ควานด ู(แบบท่ีเขาขดุลอกทอ่ระบายนํา้ของ กทม. 

นัน่แหละครับ) หากทําไมไ่ด้ ทําไมเ่ป็น ทําไมไ่หว ขีเ้กียจทํา ก็ไปจ้างคนอ่ืนเขาทํา แตข่อร้องเถอะครับ อยา่
เอาตวัมดุลงไปในท่อแล้วทําเอง เพราะอาจไมไ่ด้กลบัออกมา 

3. อย่าพยายามใช้น า้ฉีด เพราะจะเปลืองนํา้มากและยงัคงทําความสะอาดทอ่ลําบาก แถมยงัทําบาปกบั
คนอ่ืนเขา เพราะเจ้าเศษโคลนทัง้หลายจะระบายลงสูท่อ่สาธารณะ ทําให้ทอ่ของหลวงทา่นอดุตนัตืน้
เขิน …อนัเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีทําให้นํา้ทว่มบ้านท่วมเมืองเน่ืองจากระบายนํา้ไมไ่ด้อยา่งท่ีนา่จะเป็น 

4. เม่ือท าการกวาดล้างเสร็จแล้ว ลองตรวจสอบอีกครัง้ ดวูา่ระดบันํา้ในท่อระบายนํา้เรานัน้ไหลไปทาง
ไหน ขอให้แนใ่จวา่จะไหลออกจากบ้านเราสูท่่อสาธารณะ หากยงัไหลกลบัทางกนั กรุณากลบัไปอา่นข้อท่ี
หนึง่ใหม ่ 

5. หากหน้าบ้านท่านไม่มีท่อระบายน า้สาธารณะ ก็ให้ตรวจสอบวา่นํา้ไหลไปทางไหน ระบายออกทาง
ไหน และให้ถือวา่จดุท่ีนํา้ระบายออกจากบ้านเราเป็นทางสาธารณะไปก่อน (หวงัวา่บ้านทา่นคงจะไม่
ระบายนํา้ สะเปะสะปะ ผิดกฎหมายนะครับ) 



 
3. รัว้คอนกรีตท่ีแข็งแรงของผม ต้องตรวจดูอะไรหลังน า้ลดไหม 

นํา้คือองค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีสดุของธรรมชาติ และธรรมชาตเิป็นสิ่งท่ียิ่งใหญ่เกินกวา่ท่ีมนษุย์จะไปท้า
ทายแขง่ขนั รัว้คอนกรีตของทา่น คงจะไมส่ามารถฝืนกฎนีไ้ด้ 

ปัญหาท่ีอาจจะเกิดกบัรัว้ของทา่นก็เป็นเร่ืองจากยามนํา้ทว่ม ดนิท่ีฐานรัว้ทา่นอาจจะออ่นตวัลง 
ความสามารถในการรับนํา้หนกัอาจจะน้อยลง หรือระดบัท่ีดนิในบ้านกบันอกบ้านทา่นมีระดบัแตกตา่งกนั ยามเม่ือ
นํา้ท่ีทว่มลดลง อาจจะเกิดแรงดดูทําให้รัว้ของทา่นเอียงไปก็ได้ หรือในขณะท่ีนํา้ท่วมรัว้ของทา่น อาจต้องทําหน้าท่ี
เป็น "เข่ือน" ท่ีต้องรับนํา้หนกันํา้เป็นอยา่งมาก ความสามารถในการรับนํา้หนักอาจ "คลาก" ความแข็งแรงลดลงไป
ได้ ดงันัน้เพ่ือความมัน่ใจกรุณาตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขดงันี  ้ 

1. ใช้สายตาของท่านเล็งดูว่ารัว้ของท่านยังตัง้ฉากอยู่ดีหรือไม่ หากมีการเอียงเล็กน้อยก็เอาไม้คํา้ยนั
ด้านท่ีเอียงออกเอาไว้ก่อน มีสตางค์เม่ือไรก็รีบซ่อมทนัที  

2. หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่ารัว้ของท่านเอียงมาก เอียงจนแนวออกหรือจะออกนอกแนวศนูย์ถ่วง 
(C.G.) ต้องรีบซอ่มแซมทนัที (โดยชา่งก่อสร้างท่ีพอจะมีความรอบรู้) หากยงัไมมี่งบประมาณ ก็ต้องคํา้ยนั
ไว้อยา่งแนน่หนามากๆ เพราะนํา้หนกัรัว้ท่ีแข็งแรงของท่านนัน้หนกัมาก (ไมเ่ช่ือลองไปนอนให้รัว้พงัทบัดก็ู
ได้ไมว่า่กนั) 

3. หากรัว้ของท่านมีคานคอดิน (คานตัวล่างสุดท่ีอยู่ใกล้ระดับดนิ) รับน า้หนักรัว้อยู่ พอนํา้ลดลง นํา้
อาจพาดิน ใต้คานคอดินของทา่นออกไปด้วย ก็จะเกิดรูโพรงใต้คานรัว้ของทา่น อนัอาจเป็นเหตใุห้สตัว์ตา่ง 
ๆ เดนิ - วิ่ง - มดุ - เลือ้ย เข้าไปในบ้าน ของทา่นได้ หรือไม่ก็ทําให้ดนิของทา่นไหลออกจากบ้านสู่ทาง
สาธารณะไปเร่ือยๆภายหลงั (อนัทําให้ดนิของทา่นหมดสนาม และถนนสาธารณะต้องสกปรก) ก็ขอให้
เตมิดนิอดักลบัเข้าไปให้คงเดิม 

4. นอกจากจะตรวจดูท่ีรัว้บ้านแล้ว ท่านน่าจะต้องตรวจดูท่ีประตูรัว้ท่านด้วย เพราะประตสูว่นใหญ่ 
จะทําด้วยเหล็กหรือไม้ (พวกอลัลอยด์ไมค่อ่ยเป็นอะไร ยกเว้นบริเวณบานพบัหรือกลอนท่ีอาจจะทําด้วย
เหล็ก) อาจมีอาการผกุร่อนได้ ทําให้บานประตไูมส่ามารถปิดได้เหมือนเดมิ หรืออาจจะหลดุออกมาทัง้
บาน !!! ทําการผกูรัดให้แข็งแรงเสีย มีเงินเม่ือไรอย่าลืมควกัออกมาซ่อมแซมก็แล้วกนั 

  



 
4. ช่วยด้วย ต้นไม้บ้านหนู เขาก าลังจะตายกันหมด 

นํา้ทว่มคราวนีค้ร่าชีวิตต้นไม้ไปมากมาย ทัง้พืชทางเศรษฐกิจและพืชท่ีเราปลกูกนัไว้ในบ้าน หากบ้านใด
นํา้ทว่มเป็นเวลานาน ต้นไม้ต้นหญ้าขนาดเล็กจะต้องตายหมดแน่นอน แนวทางการแก้ไขก็คือ ต้องเร่ิมต้นปลกูกนั
ใหม ่(ต้นไม้เขาตายไปแล้วเรามิใชเ่ทวดาท่ีจะเรียกให้เขาฟืน้คืนชีพขึน้มาได้) แตต้่นไม้บางต้นท่ียงัไมถ่ึงท่ีแตก็่กําลงั
จะถึงท่ีตาย มีแนวทางท่ีเราจะชว่ยเหลือเยียวยาเขาได้ ลองทําดงันีด้นูะครับคณุหน ู

1. อย่าให้ปุ๋ยเดด็ขาด (ทัง้ปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ ปุ๋ ยธรรมชาต ิหรือปุ๋ ยนางงามจกัรวาล) เพราะนํา้ทว่มทําให้ราก
ต้นไม้ออ่นแอ เขาต้องการเวลาพกัฟืน้ตวั ไมใ่ช่ต้องการปุ๋ ย (อยา่งคนอาการโคมา่ ยอ่มไมต้่องการ
รับประทานสเต๊กเนือ้สนัฉันนัน้)  

2. ขุดหลุมเล็กขนาดลึกสัก 50 ซม. ถึง 1 เมตร ไว้ข้าง ๆ ต้นไม้นัน้ เพ่ือให้นํา้ท่ีขงัอยูบ่ริเวณรากไม้ไหล
ลงสูห่ลมุท่ีเราขดุ เป็นการชว่ยอาการรากสําลกันํา้ได้ แล้วก็คอยเอาเคร่ืองดดูนํา้เล็ก ๆ (ภาษาชาวบ้าน
เรียกเจ้าเคร่ืองนีว้่า ไดรโว ่ราคาประมาณ สองถึงสามพนับาท) คอยสบูนํา้ออก แตห่ากไมมี่กะตงัจะซือ้
เคร่ืองสบูนํา้นี ้ก็ต้องออกแรงขดุหลมุกว้างหนอ่ย (อยา่กว้างมากจนต้นไม้เขาล้ม) แล้วใช้ขนัหรือถงัคอ่ย ๆ 
เอือ้มมือตกันํา้ออก 

3. หากเหน็ว่ารากต้นไม้ไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะยดึล าต้นเอาไว้ กรุณาอย่าอัดดินลงไปให้แน่นเป็น
อันขาด ต้นไม้เขาจะรีบๆตายทนัที ให้ใช้วิธีดามหรือคํา้ยนัลําต้นเอาไว้แทน รอจนรากเขาแข็งแรง
เหมือนเดมิ แล้วจงึเอาไม้ดามไม้คํา้ยนัออก  

4. ขอให้หนูโชคดีในการรักษาต้นไม้เอาไว้ หากโชคร้ายเขาต้องตายจากไป กรุณาปลกูขึน้มาใหม ่เพราะ
ต้นไม้หนึง่ต้น ขนาดต้นมะมว่งบ้านเรา จะถ่ายเทความร้อนได้เทา่กบัเคร่ืองปรับอากาศ 1 ตนั แถมยงัมีร่ม
เงาให้เราอีก ผลิตอากาศบริสทุธ์ิให้เราใช้ กรองเสียงและกรองฝุ่ นออกจากตวับ้านเรา เราจะได้ใช้ไฟฟ้าให้
น้อยลง ประเทศเราจะได้ไมต้่องตดัไม้ทําลายป่าสร้างเข่ือน และน า้ก็จะท่วมประเทศไทยน้อยลง เราก็
จะลําบากน้อยลง 



 
 

5. ปาเก้บ้านดฉัิน กลายเป็นปลาลอยน า้ น่าปาทิง้ม๊ัยคะ?  
ก่อนอ่ืนต้องขอภาวนาว่าพืน้ปาเก้ท่ีบ้านคณุนัน้ เป็นปาเก้พืน้ชัน้ลา่งไมใ่ชป่าเก้พืน้ชัน้บน แตท่ี่วา่น่าจะปา

ทิง้หรือไมน่ัน้ ผมขออนญุาตเลา่และอธิบายดงันี ้ 

1. ปาเก้เป็นไม้ซึ่งอยู่ได้ด้วยกาว ดงันัน้พืน้ปาเก้จงึเป็นพืน้ท่ีออ่นแอกบัอาการนํา้ทว่มอยา่งยิ่ง เพราะทัง้ไม้ 
ก็จะบวมขึน้มากาวก็จะหลดุลอ่น ดงันัน้เม่ือนํา้ทว่มพืน้ปาเก้ก็ต้องมีปัญหาแนน่อน อยา่ไปโทษชา่งทํา
ปาเก้หรืออยา่ไปคดิอะไรมาก  

2. หากน า้ท่วมสัก 5-7 วัน นอกจากปาเก้จะหลุดล่อนลอยน า้ ปดูโปนขึน้มาแล้ว ยงัจะมีอาการ "บดูเนา่" 
ให้เกิดกลิ่นเหม็น และอาจเป็นอนัตรายน้อยๆ หากต้องสดูดมอยู่ตลอดทัง้วนัทัง้คืน 

3. หากปาเก้เปียกน า้สักเล็กน้อย ไมถ่ึงกบัหลดุล่อนปดูโปนไมต้่องทําอะไรมาก เช็ดทําความสะอาด แล้ว
ปลอ่ยทิง้ไว้ เปิดหน้าตา่ง-ประต ูให้อากาศถ่ายเทความชืน้ออกไป ไมก่ี่วนัปาเก้ก็อาจเข้ารูปเดมิปกตไิด้ แต่
มีข้อท่ีนา่คดิก็คือ อยา่เอานํา้มนัหรือแลคเกอร์หรือแว็กซ์ ไปทาทบัตอนท่ีปาเก้ยงัชืน้อยู ่เพราะสารเหลา่นัน้ 
จะไปเคลือบผิวไม้ทําให้ความชืน้ในเนือ้ไม้ (และเนือ้พืน้คอนกรีตใต้ปาเก้) ไมร่ะเหยออกมา  

4. หากปาเก้มีอาการหนัก บิดงอ ปดูโปน เบีย้วบดู ผกุร่อน เหม็นเนา่…กรุณาอยา่เสียดาย กรุณาเลาะ
ออกมา หากเลาะออกมาแล้วยงัอยูใ่นสภาพดี ก็ผึง่ลมเอาไว้ให้แห้งเผ่ืออาจมีประโยชน์ในวนัหลงั 

5. หากเลาะพืน้ปาเก้ออกมีข้อคิดว่า หากจะปอูะไรทบัแทนก็ต้องระวงัเร่ืองนํา้หนกัของวสัดท่ีุจะปแูทนนัน้ 
วา่หนกัมากไหม หากหนกัมากก็ต้องดรูะบบโครงสร้างบ้านเราด้วยวา่มีความแข็งแรงไหม (ถามช่างผู้ รู้ให้
ชว่ยดก็ูได้) เพราะปาเก้นัน้เป็นไม้นํา้หนกัเบา พืน้ท่ีหนึง่ตารางเมตรอาจจะหนกัเพียง 5 กิโลกรัม แตพื่น้หิน
ออ่นหรือแกรนิต นํา้หนกัรวมปนูทรายท่ีใช้ปหูนึง่ตารางเมตรอาจหนกัถึง 120 กิโลกรัม 

6. หากจะปูปาเก้เช่นเดมิ (เพราะชอบความเป็นไม้ท่ีให้ความนุม่นวล) หรือปวูสัดอ่ืุนท่ีใช้ "กาว" เป็นตวั 
ประสาน กรุณาอยา่ปทูบัลงทนัที ต้องรอให้พืน้คอนกรีตแห้งก่อน (อาจใช้เวลาเป็นเดือน) แล้วจงึปลูงไปได้ 
ไมเ่ชน่นัน้ รับรองวา่ปเูท่าไรลงไปก็ลอ่นออกมาเทา่นัน้  

     



 
 

6. ปล๊ักไฟบ้านผม น า้ท่วมไม่เป็นไร น า้ลดจะเป็นไรม๊ัย ? 
แม้คําถามของคณุออกจะกวนกวนอยูบ้่าง แตเ่ราก็พยายามเข้าใจและเห็นใจ ว่าในขณะท่ีนํา้ทว่มนัน้ทา่น

ปิดวงจรไฟฟ้าทัง้บ้าน (ภาษาชาวบ้านเรียกวา่ ปิดคทัเอ๊าท์) นํา้ท่วมก็คงไมเ่ป็นไรอยูแ่ล้ว เพราะไมมี่กระแสไฟฟ้า
เดนิ แตพ่อนํา้ลดอยากจะเปิดไฟใช้ คงหวัน่เกรงเหมือนกนัวา่จะเป็นอยา่งไร เอาละครับ ผมขอสรุปแนวทางดงันี ้
ดีกวา่  

1. ลองเปิดคัทเอ๊าท์ให้มีกระแสไฟฟ้าเข้ามา (อย่าลืมต้องมีฟิวส์ที่คัทเอ๊าท์เสมอ) หากปลัก๊หรือจดุใด
จดุหนึง่ยงัชืน้ หรือเปียกอยู ่คทัเอ๊าท์จะตดัไฟและฟิวส์จะขาด ลองเปล่ียนฟิวส์แล้วทิง้ไว้สกั 1 วนั ให้
ความชืน้ระเหย ออกไปบ้าง แล้วดําเนินการใหม ่หากคทัเอ๊าท์ยงัตดัไฟเหมือนเดมิ กรุณาตาม ช่างไฟฟ้า 
ผู้ รู้เร่ืองมาแก้ไข (เสียเงินบ้างก็เป็นเร่ืองจําเป็น) ดีกวา่เอาชีวิตเส่ียงตอ่ไป 

2. หากผ่านข้อที่ 1 ลองทดสอบเปิดไฟฟ้าทีละจุด และทดสอบกระแสไฟฟ้า ในปลัก๊ แตล่ะอนัวา่มี 
ไฟฟ้ามาปกต ิหรือไม ่(อาจหาซือ้ อปุกรณ์ตรวจ กระแสไฟฟ้า ขนาดเล็ก จาก ห้างไฟฟ้าทัว่ไป รูปร่าง
หน้าตาคล้ายไขควง มาเสียบทดสอบดก็ูจะสะดวกดี) หาก ทกุจดุทํางาน ปกตก็ิถือวา่ สบายใจได้ไปอีก
ระดบัหนึง่ หากมีปัญหา บางจดุ ก็อาจรอสกันิดให้ความชืน้ระเหยออกเชน่ข้อแรก (แตห่ากพอมีเงิน กรุณา
อยา่เส่ียงเลยครับ) 

3. ดับไฟทุกจุดในบ้าน ปลดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าออกทัง้หมด แต่ยังคงเปิดคัทเอ๊าท์เอาไว้ แล้ววิ่งไปด ู
มิเตอร์ไฟฟ้าหน้าบ้านว่าเคล่ือนไหวหรือไม ่(อาจต้องรอสกัพกัโดยการจดตวัเลข หรือใช้โทรศพัท์ถ่ายรูปไว้) 
หากไมเ่คล่ือนไหวแสดงว่า ไฟฟ้าในบ้านเราไมน่า่จะร่ัว แตห่ากมิเตอร์หมนุแสดงวา่ ท่านยงัปิดการใช้
ไฟฟ้าในบ้านทา่นไมห่มด หรือไฟฟ้า ตามสาย ตามทอ่ ตามจดุ บางจดุในบ้านทา่น อาจจะร่ัวได้รีบตาม
ชา่งไฟมาดแูล  

4. เร่ืองไฟฟ้านีเ้ป็นเร่ืองของผู้ใหญ่ ไม่ใช่เร่ืองของเดก็ เป็นเร่ืองของคนขีข้ลาด ไม่ใช่เร่ืองของผู้
กล้าหาญ ดงันัน้กรุณาอยา่ประมาท นํา้ท่วมก็เสียหายมากพอแล้ว อย่าต้องมาจดังานอปัมงคลตามหลงั
กนัอีกเลย …ซีเรียสนะครับ ! 



 
 

7. น า้ลดแล้วประสาทเสียมาก พอมีกะตัง ท ายังไงกับระบบไฟฟ้าดี 
ถือวา่คณุเป็นคนหนึง่ท่ียงันบัวา่โชคดีกวา่ประชาชนอีกมาก ในประเทศไทยอันเป็นท่ีรักยิ่งของพวกเรา 

เพราะระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งจําเป็นกบัการดํารงชีพ แตมี่อนัตรายสงูและเข้าใจยาก ตรวจสอบยาก เพราะเราไม่
สามารถเห็น "ตวักระแสไฟฟ้า" ได้เลย หากคณุพอจะมีงบประมาณในการปรับเปล่ียนระบบไฟฟ้าในบ้านหลงันํา้
ทว่ม เราขอแนะนําดงัตอ่ไปนี ้

1. หากมีงบประมาณน้อย ตัดปล๊ักไฟท่ีอยู่ระดับต ่า ๆ ในบ้านออกให้หมด (อาจจะตดัทิง้เลย หรือจะ
เล่ือนตําแหนง่ปลัก๊ นัน้ขึน้ไปอยูส่งูกวา่พืน้ห้องสกัระดบั 1.10 เมตร ก็ได้) 

2. หากพอจะมีงบประมาณบ้าง ให้แยกวงจรไฟฟ้าออกเป็น 2 วงจร คือวงจรท่ีอยูด้่านลา่ง (ท่ีซึง่นํา้ 
อาจจะทว่มได้) และวงจรท่ีอยูส่งูๆ (ท่ีนํา้ไมอ่าจทว่มถึง) 

3. หากมีงบประมาณหนักขึน้ไปอีก แยกวงจรไฟฟ้าออกเป็น 4 วงจร วงจรแรกสําหรับปลัก๊ด้านลา่ง 
(ยามนํา้ทว่ม) วงจรท่ีสองเป็นวงจรสําหรับจดุท่ีใช้ไฟฟ้าทัว่ๆไป (ท่ีนํา้ไมท่ว่ม) จดุท่ีสามสําหรับ
เคร่ืองปรับอากาศ (หากมี) เพ่ือกนัอาการไฟกระตกุเม่ือเคร่ืองปรับอากาศทํางาน จดุสดุท้ายเอาไว้ในครัว 
เพ่ือยามออกจากบ้านนานๆ อยากปิดคทัเอ๊าท์จะได้ไมต้่องปิดหมด เพราะปิดหมดเจ้าตู้ เย็นในครัวก็จะ
หยดุทํางาน อาหารในครัวก็เนา่เสียหมด หรือยามเราไมอ่ยูบ้่านอาจปล่อยทัง้กิจกรรมการใช้ไฟฟ้าไว้เพียง
ในครัวเท่านัน้ 

4. หากมีงบประมาณมากขึน้ไปอีก แยกวงจรให้มากเข้าไปอีกก็ได้ อาจแยกเป็นวงจรชัน้บน วงจรชัน้
ลา่ง วงจรนอกบ้าน ฯลฯ (โดยยงัยดึถือวงจรตามข้อ 3 อยู่) แตห่ากจะแยกวงจรมากๆ ดงันี ้และมี
งบประมาณมาก ตามท่ีบอก นา่จะวา่จ้างวิศวกรไฟฟ้าเข้ามาคํานวณจะประหยดัและปลอดภยักวา่ 

  
ปล. ขอแถมนอกเร่ืองนํา้ทว่มนิดเดียวครับว่า “อยา่เดนิสายไฟกบัสายสญัญาณตา่งๆ เช่น โทรศพัท์ ทีวี ฯลฯ รวมไว้
ด้วยกนั” เพราะสายไฟจะมีคล่ืนแมเ่หล็กไปรบกวนสญัญาณ ทําให้การรับสญัญาณไมช่ดัเจน 
   
  



 
 

8. งูเงีย้วเขีย้วขอตะกวดแย้มังกรกิง้กือ หนีน า้มาอยู่เตม็บ้านเลย 
กรณีมีสตัว์ท่ีเราไมพ่งึประสงค์เข้ามาอยูใ่นบ้านของเรา คงจะต้องคอ่ยๆแยกประเภทสตัว์ต่างๆออกเป็น

ประเภทเสียก่อน เพราะสตัว์เหลา่นัน้ไมมี่สตูรสําเร็จท่ีจะจดัการให้หมดไปได้ด้วยวิธีเดียวกนั ซึง่อาจจะแยกเป็น
ประเภทและการดําเนินการได้ดงันี ้

1. สัตว์เลือ้ยคลานที่มีขนาดใหญ่พอควร ทัง้ที่มีพษิและไม่มีพษิ  เชน่ ง ูตะกวด จระเข้ ฯลฯ อะไร
ทํานองนี ้อย่าพยายามไปจบัหรือจดัการเอง ทําการป้องกนับ้านและป้องกนัตวัไมใ่ห้พวกเขามาทํา
อนัตรายเรา (เราในท่ีนีห้มายถึงสตัว์เลีย้งแสนรักของเราด้วยนะครับ) ให้ติดตอ่หน่วยราชการอาสามา
จดัการสตัว์ร้ายเหลา่นี ้

2. สัตว์เลือ้ยคลานขนาดเล็กที่ไม่มีพษิ เชน่ กิง้กือ ไส้เดือน กิง้ก่า จิง้เหลน ฯลฯ ก็ปลอ่ยเขาไว้ได้ บางทา่น
อาจจะรังเกียจ แตก็่ทนนิดๆไว้ก่อน เอาเขาไปปล่อยในท่ีท่ีสมควรปล่อยก็ได้ (ไมร่บกวนใคร)  หรืออาจจะ
ปลอ่ยเขาเอาไว้เฉยๆ ไมน่านเม่ือทกุอยา่งเรียบร้อยเขาก็จะหายไปเอง แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้หากเขาเข้ามาในตวั
บ้านเราโดยผา่นทาง “รู” ตา่งๆในบ้านเรา ก็ต้องจดัการเอาเขาออกไปนะครับ 

3. แมลงต่างๆ ตัง้แต่ยุง แมงมุม ฯลฯ หรือแม้แตม่ด ต้องไมใ่ห้เข้ามาในบ้านเรา ต้องพยายามปิดประตู
หน้าตา่ง ปิดรู ให้ดีเทา่ท่ีจะทําได้ และคงต้องจดัการให้หมดไปตามปกตธิุระ 

4. แมลงพเิศษ “ปลวก” ตอนนีเ้ขาคงยงัไมม่า แตอ่าจจะมาในอนาคตได้ ตอนนีย้งัไมต้่องจดัการอะไร แตพ่งึ
ระวงัไว้วา่ เม่ือนํา้ลดไปไมน่าน จะต้องมีการป้องกนัปลวกให้ดี เพราะโอกาสท่ีเขาจะมามีมากพอควรเลย
ครับ 

5. สัตว์เลีย้ง หรือสัตว์ที่ไม่เป็นอันตรายท่ีหลงทางมา เชน่ สนุขั แมว หรือแม้กระทัง่ ม้า ก็นา่จะดแูลเขา
ในระยะแรกก่อน เพราะชีวิตเขาก็คงลําบากอยูเ่หมือนกนัในขณะนํา้ทว่ม แล้วหลงัจากนัน้คอ่ยพิจารณาวา่
เราจะต้องทําอย่างไรตอ่ไป (เชน่หาเจ้าของเดมิ หาเจ้าของใหม ่ฯลฯ) อย่าเพิ่งไลเ่ขาออกไปไหนเลย ถือวา่
ทําบญุสร้างบญุกนัครับ 



 
   
9. ส้วมเหม็น ส้วมเตม็ ส้วมราดไม่ลง ส้วม ส้วม ส้วม ส้วม 

หลงันํา้ทว่ม นอกจากปัญหาใกล้ตวัเร่ืองระบบไฟฟ้า และวสัดปุพืูน้ท่ีถกูนํา้ท่วมจะเป็นปัญหาท่ีพบเห็น
เสมอ แล้วเร่ืองส้วมๆ ดจูะเป็นปัญหาท่ีใหญ่กว่าและหนกัหนากว่ามาก เพราะเราไมมี่ท่ีจะถ่ายทกุข์ ทกุข์เลยบรรจ ุ
อยูเ่ตม็ตวัเรา พอเราถ่ายทกุข์ออกมาหน่อยทกุข์นัน้ดนัไมย่อ่ยสลาย บ้านเราก็เลยมีทกุข์ ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่อง เตม็
ไปหมด 

เม่ือนํา้ลดแล้ว ส้วมของบางทา่นอาจจะยงัคงมีปัญหาอยู่ บ้างอาจจะเป็นปัญหาดัง้เดิม บ้างก็เป็นปัญหา 
เกิดใหม ่บ้างก็จะสอดประสานกลมเกลียวกนั ทัง้ปัญหาเก่าและปัญหาใหม ่ผมใคร่ขอสรุปรวมความปัญหาแหง่
ส้วมออกเป็นข้อย่อย ๆ ได้ 8 ประการ (ทัง้ปัญหาเก่าและปัญหาใหม)่ ดงัตอ่ไปนี ้

1. หากส้วมของท่านเป็นระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม (หมายถึงเม่ือของเสียย่อยสลายแล้ว จะซมึผา่นสูพื่น้ดนิ 
ระบบนีเ้ป็นระบบ ท่ีนิยมกนัทัว่ประเทศเป็นเวลานาน) แล้วบอ่ซมึของทา่นวางอยูใ่นบริเวณท่ีพืน้ดนิชุม่ฉ่ํา 
(อาจจะเพราะนํา้ทว่มก็ได้) สิ่งท่ีเกิดก็คือบอ่ซมึไมย่อมซมึนํา้ออก (แถมยามนํา้ทว่ม นอกจากนํา้จะไมไ่หล
ออกจากบอ่ซมึ นํา้ท่ีทว่มจะไหลย้อนเข้ามาในบอ่และระบบยอ่ยสลายอีกด้วย) ปัญหาท่ีตามมาก็คือ
อาการ "ตุ๊บป่อง" ราดส้วมไมล่ง ใช้ส้วมไมไ่ด้ ส้วมจะเตม็บอ่ยนัน่เอง แก้ไขได้ 2 ประการคือ หากพืน้ดนิชุม่
ฉ่ําเพราะนํา้ทว่ม ก็ขอให้รอสกันิด ให้พืน้ดนิแห้งสกัหน่อย แตห่ากพืน้ดนิชุม่ฉ่ําชืน้ตามธรรมชาตขิองพืน้ท่ี 
ก็กรุณาเปล่ียนระบบมาใช้เป็นระบบเคร่ืองกล สําหรับย่อยสลาย (ภาษาชาวบ้านเรียกวา่ถงัส้วมสําเร็จ) ซึง่
จะทําหน้าท่ีย่อยสลายปฏิกลูตา่งๆ กระทัง่เป็นนํา้สะอาด แล้วก็ปล่อยลงท่อระบายนํา้สาธารณะได้โดยไม่
ผิดกฎหมาย 

2. หากโถส้วมอยู่ระดับต ่ากว่าหรือใกล้เคียงกับระดับบ่อเกรอะ หรือถังส้วมส าเร็จรูป ทําให้ระนาบ 
ของทอ่ส้วมไหลไมส่ะดวก หรือบางครัง้อาจจะมีอาการไหลย้อนกลบั (โดยเฉพาะอยา่งยิ่งยามนํา้ทว่ม ทํา
ให้ระดบันํา้ ณ ถงัส้วม อาจสงูกวา่ระดบัโถส้วม) ทําให้เกิดอาการราดไมล่ง หรือตอนกดนํา้ราดนํา้ท่ีโถส้วม 
ทําให้ในโถส้วมมีแรงดนัสงูมากขึน้ หากนํา้ไมส่ามารถไหลลงไปได้ ก็จะเกิดอาการแรงดนัย้อนกลบัทกุข์
ทัง้หลายของเราจะกระฉอกขึน้เปรอะเปือ้นได้ 

 



3. อาจเกิดเพราะท่อส้วมแตกและอาจไปฝังในดิน (หรือเกือบจะฝังในพืน้ดนิ) ทําให้เกิดกลิ่นเหม็น 
และราดส้วมไมล่ง หรือบางครัง้เกิดอาการท่ีตดัสินใจยาก เพราะบางครัง้ราดลง บางครัง้ราดไมล่ง เพราะ
ไปเก่ียวข้องกบัสภาพแวดล้อมอยา่งมาก หากกรณีนีเ้กิดขึน้ในขณะนํา้ทว่มยิ่งตดัสินใจยาก เพราะวนัไหน 
ทกุข์ของเรามีนํา้หนกัมาก วนันัน้ก็อาจจะราดไลล่งไปได้ วนัไหนทกุข์ของเรามีมวลน้อยมีนํา้หนกัน้อย ทัง้
เสือกไสไลร่าดเท่าไรก็ดือ้ไมย่อมลงสกัที 

4. บางท่านอาจจะลืมใส่ท่ออากาศให้ส้วมหายใจ เวลาราดนํา้จะราดไมล่ง (เหมือนกบัพยายามกรอกนํา้
ใสข่วด โดยไมมี่ชอ่งอากาศเหลือเลยท่ีปากขวดจะกรอกนํา้ไมล่ง) บางบ้านอาจจะมีท่ออากาศ แตท่่อ
อากาศอาจอดุตนัได้ ไมว่า่จะเกิดจากความสกปรก หรือเกิดจากเศษผงเล็กลอยมาอดุตอนท่ีนํา้ทว่มก็ได้ 

5. ขนาดของบ่อเกรอะบ่อซึม หรือถังบ าบัดส าเร็จขนาดเล็กเกินไป หลายครัง้พบปัญหา เพราะใช้
อาคารผิดประเภท เชน่ ออกแบบไว้ให้มีคนในบ้าน 5 คน แตพ่อใช้จริงใช้เข้าไปตัง้ 8-9 คน ปริมาณทกุข์
ตา่งๆ จงึมากกวา่ท่ีเคยคํานวณเอาไว้แตแ่รก ถงัส้วมจะเต็มบอ่ยเตม็เร็วเพราะมีชอ่งวา่งน้อย ถ้าเป็นระบบ
บอ่ซมึก็มีพืน้ผิวการซมึนํา้ออกน้อย นํา้จงึซมึออกไมท่นั 

6. ท่านอาจใส่สิ่งของที่ไม่น่าจะใส่ลงในโถส้วม หรือสิ่งของบางอยา่งอาจจะลอยมากบันํา้ทว่ม เชน่ แผน่
ผ้าอนามยั ถงุยางอนามยั ถงุมืออนามยั หรือ แปรงขดัส้วมอนามยั เป็นต้น สิ่งเหลา่นีจ้ะไมย่อ่ยสลาย และ
เป็นสาเหตแุหง่การอดุตนั 

7. ถังบ าบัดส าเร็จบางรุ่นบางยี่ห้อ ต้องใช้เคร่ืองมือกลเข้าป่ันอากาศเข้าไปช่วยการย่อยสลาย ซึง่ 
อปุกรณ์เหลา่นี ้ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเป็นตวัหนนุมอเตอร์ ในขณะท่ีนํา้ทว่มท่านอาจจะปิดไฟฟ้าไว้ ดงันัน้ 
หากจะถ่ายทกุข์อยา่งมีความสขุ อยา่ลืมเสียบปลัก๊ไฟฟ้ากลบัเข้าท่ีเดมินะขอรับ (เขาเรียกวา่เส้นผมบงั
ส้วม) 

8. ถังบ าบัดส าเร็จทุกยี่ห้อ จะต้องมีท่อให้น า้ไหล ออกจากถงับําบดัสู่ทอ่ระบายนํา้ในบ้านเรา หรือสูท่อ่
สาธารณะ จะต้องตรวจเช็คว่าระดบัของทอ่ท่ีออกจากถงับําบดัต้องสงูกวา่ระดบัทอ่ระบายนํา้เสมอ มิ
เชน่นัน้ จะเกิดอาการไหลย้อนกลบัอีกแล้ว  

    

  ขอเป็นก าลังใจกับทุกๆท่านครับ 
   
  



 
 
10. ผมต้องตรวจสอบอะไรเก่ียวกับระบบประปาบ้าง 

ระบบประปาเป็นระบบท่ีเหมือนกบัไมมี่ปัญหาเพราะเหตเุกิดจากนํา้ทว่ม แตห่ากมองข้ามไปอาจทําให้คณุ
สญูเสียชีวิตอนัเป็นท่ีรักย่ิงไปได้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบ้านท่ีมีระบบประปาท่ีคอ่นข้างสมบรูณ์แบบ ขอแนะนําการ
ตรวจสอบดงัตอ่ไปนี ้

1. คุณมีบ่อน า้ใต้ดิน หรือถังเก็บพักน า้ท่ีอยู่ในระดับท่ีน า้ท่วมถงึหรือไม่ หากคณุมี ก็ขอให้นึกเสมอว่า 
นํา้ท่ีทว่มถึงนัน้ มิได้สะอาดเหมือนนํา้ประปา (กรุณาอยา่ฉนุเฉียวกลบัวา่นํา้ประปาบ้านเรานัน้แสนจะไม่
สะอาด) ขอให้ทําการล้างถงันํา้ท่ีนํา้ท่วมถึงให้สะอาดทัง้ภายนอกภายใน (หากเป็นบอ่ใต้ดนิล้างเฉพาะ 
ภายในถงั ภายนอกคงไมต้่องล้างกระมงัครับ) อยา่เสียดายแรงงานหรือเสียดายนํา้เลยนะครับ 

2. บ้านที่มีระบบป๊ัมน า้ กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์ป๊ัม รวมถึงถงัอดัลมว่าอยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดี การ
ตรวจสอบขัน้ต้น อาจจะตรวจสอบจากเสียงเคร่ืองจกัรทํางานวา่ผิดปกตหิรือไม ่ตรวจสอบแรงดนันํา้วา่
เหมือนกบัสมยัท่ีนํา้ไมท่ว่มหรือไม ่ตรวจสอบถงัลมวา่สามารถเก็บแรงอดัได้ดีและยาวนานตามท่ีนา่จะเป็น
หรือไม ่… หากมีสิ่งผิดปกตอิาจจะต้องปรับ - ถ่ายระดบันํา้ ระดบัแรงดนั ในหม้อลม อีกทัง้นา่จะ
ตรวจสอบดวูา่มีเศษผงท่ีลอยมากบันํา้ทว่มตดิอยูห่รือเปลา่ 

3. หากกรณีท่ีป๊ัมน า้ถูกน า้ท่วม ไม่น่าจะใช้การต่อไปโดยทันที เพราะจะมีอนัตรายจากความชืน้ในตวั
มอเตอร์ท่ีอาจยงัสะสมอยู่ น่าจะไปหาชา่งมาตรวจสอบทําให้แห้งเสียก่อน ถ้าชา่งยงัไมย่อมมาและคณุพอ
รู้เร่ืองเคร่ืองจกัรกลบ้าง ก็ถอดเอาไปให้เขาตรวจเช็ค (กรุณาอยา่เอาไปตากแดดแล้วคิดไปเองวา่ความชืน้
หมดแล้ว เป็นอะไรขึน้มายามร้ายเม่ือหนีนํา้ทว่มทนั แตไ่ฟกลบัไหม้บ้านหมดครับ)  

 



 
   
11. ผนังบ้านแช่น า้นานๆ เป็นอะไรม๊ัย จะแก้ไขดูแลอย่างไร 

วสัดท่ีุใช้ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเกือบทกุอยา่ง หากแม้โดนแชนํ่า้ไว้นานๆ ยอ่มต้องมีอาการเส่ือมสภาพ
ไปมากบ้าง น้อยบ้าง ตอบคําถามท่ีวา่ผนงัและสีทาบ้านท่ีถกูนํา้ทว่มแล้วเป็นอะไรหรือไม ่คงตอบวา่ "เป็นอะไร
แนน่อน" ขอให้คําปรึกษาในการแก้ปัญหาดงัตอ่ไปนี ้

1. หากผนังท าด้วยไม้ ไม่ต้องท าอะไรมากปล่อยให้แห้งก็เพียงพอแล้ว ยกเว้นแตส่่วนท่ีอยูใ่นระยะ
ระดบัท่ีนํา้ขึน้ลงอาจจะผไุปบ้าง (ธรรมชาตขิองไม้หากอยู่แห้งๆก็ไมเ่ป็นไร หากอยู่ใต้นํา้เลยก็ไมค่อ่ยเป็นไร 
แตห่ากอยู่บริเวณระดบัท่ีเดี๋ยวนํา้ขึน้ เด๋ียวนํา้ลง จะมีปัญหาเร่ืองการผกุร่อนได้ง่าย ดไูด้ตามเสาโป๊ะ หรือ
เสาท่ีปักไว้ในนํา้ จะเห็นได้วา่สว่นท่ีจะผกุร่อนก่อนท่ีสดุคือ บริเวณระดบัผิวนํา้ท่ีเด๋ียวแห้ง เดี๋ยวเปียก)
 เม่ือนํา้ในบ้านลดลง เอาผ้าเช็ดทําความสะอาดขจดัคราบความสกปรกออกเพ่ือสขุภาพของคนใน
บ้าน และเพ่ือให้ผิวท่ีทําความสะอาดแล้วสามารถระเหยความชืน้ออกมาได้ง่าย ทิง้ไว้จนแนใ่จวา่ผนงัของ
เราแห้งดี จงึใช้นํา้ยารักษาเนือ้ไม้ชโลมลงท่ีผิว (อยา่ทาแลคเกอร์หรือนํา้ยารักษาเนือ้ไม้หรือสีทาผนงัก่อนท่ี
จะให้ตวัผนงัแห้ง เพราะจะทําให้นํา้และความชืน้ระเหยไมอ่อก จะเกิดอาการ "ชืน้และผฝัุงใน") 
 การทาสีหรือทายารักษาเนือ้ไม้ อาจจะทาเฉพาะด้านในตวับ้านก่อนก็ได้ แล้วทิง้ไว้สกัหลาย
เดือน จงึคอ่ยทาสีภายนอกตวัอาคาร เพ่ือให้มัน่ใจจริงๆว่าผนงัของเราแห้งสนิทแล้ว  
 (อยา่อายใคร หากบ้านเรา จะไมส่วยสกั 5-6 เดอืน เพราะเร่ืองนํา้ทว่มนี ้ไมใ่ชค่วามผิดของ
เรา… เราเป็นเพียง ผู้ รับกรรมเทา่นัน้) 

2. หากผนังของท่านเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน ก็ดําเนินการในระบบท่ีคล้ายกบัผนงัไม้ ตามท่ีกลา่วแตแ่รก 
แตอ่าจจะต้องทิง้เวลานานหนอ่ย เพราะการระบายความชืน้ของผนงัก่ออิฐนัน้ยากกว่าผนงัไม้  
 มีสิ่งหนึง่ท่ี ผนงัไม้อาจแตกตา่งกบัผนงัก่ออิฐก็คือ "สิ่งท่ีอยูภ่ายในผนงั" ไมว่า่จะเป็นสายไฟฟ้า ทอ่
ไฟฟ้า ทอ่นํา้ ฯลฯ เราต้องตรวจสอบ สิ่งเหลา่นีด้้วยว่าอยู่ในสภาพเหมือนเดมิ (รายละเอียดการดแูล
ตรวจสอบกรุณาอ่านในข้อ การตรวจสอบระบบไฟฟ้า และระบบสขุาภิบาล) การให้ความชืน้ระเหยออก
ง่าย ต้องพยายามไมเ่อาสิ่งของหรือตู้  โต๊ะ ตัง้ติดไว้ท่ีผนงั (ขอให้ทนความไมส่ะดวกสบายสกัพกัเถอะครับ)
            



 แตก็่กรุณาอยา่ถึงกบัเอาไฟฟู่ มาเผาให้ผนงัแห้งเร็ว เด๋ียวกลายเป็นหนีนํา้ทว่มไปปะไฟไหม้จะไม่
คุ้มกนั บางคนอาจจะเอาไฟสปอตไลท์มาสอ่งให้ความร้อน ผนงัจะได้ระเหยเอาความชืน้ออกมาเร็วๆ ก็ไม่
คอ่ยคุ้มเทา่ไร เพราะจะเสียคา่กระแสไฟฟ้าจํานวนไมน้่อย (เก็บเงินคา่ไฟฟ้าสว่นนี ้ไปใช้ในการซอ่มแซม
บ้านหลงันํา้ทว่มสว่นอ่ืนจะดีกวา่กระมงัครับ) 

3. หากผนังของท่านท าด้วยยิบซ่ัมบอร์ด จะต้องเข้าใจในพืน้ฐานและธรรมชาตขิองแผ่นยิบซัม่บอร์ด 
เสียก่อนวา่ เจ้าแผ่นนีเ้ป็นเพียงผงปนูยิบซัม่ท่ีหุ้มด้วยกระดาษอยา่งดี แตไ่มว่า่กระดาษจะดีเพียงไร หาก
ถกูนํา้ท่วมสกัพกัเดียวรับรองวา่แอน่ยุย่กนัเป็นแถว       
 วิธีท่ีดีท่ีสดุก็คือ เลาะเอาแผ่นยิบซัม่นีอ้อกจากตวัโครงเคร่าผนงั หากเป็นโครงเคร่าท่ีทําด้วยโลหะ 
ก็สามารถตดิแผน่ใหมเ่ข้าแทนท่ีได้เลย แตห่ากโครงเคร่าเป็นไม้คงต้องทิง้ไว้สกัหลายวนั ให้ความชืน้ใน
โครงไม้นัน้ระเหยออกเสียก่อน จงึคอ่ยบแุผน่ใหม่เข้าแทนท่ี 

4. ผนังท่ีท าด้วยโลหะ หรือผนังท่ีท าด้วยกระจก ยามนํา้ทว่มคงจะไมเ่ป็นอะไรมาก แตเ่ม่ือนํา้ลดแล้ว นา่
จะต้องตรวจสอบตามซอกตามรอยตอ่ วา่ยงัมีนํา้หรือเศษขีผ้งฝังในอยูห่รือไม ่หากมีก็ทําความสะอาด
เสีย (สิ่งท่ีนา่จบัตามองสําหรับผนงัหรือโครงอลมูิเนียมก็คือ นํา้อาจขงัในท่อของอลมูิเนียมครับ) 

5. ผนังชนิดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา ไมว่า่จะเป็นผนงักระดาษอดั ผนงัสงักะสี ผนงัไม้อดั ฯลฯ จะ
มีธรรมชาตคิล้ายกบัผนงัทัง้ส่ีอยา่งท่ีกล่าวมาข้างต้น ลองเปรียบเทียบดแูล้วแก้ไขตามแนวทางนัน้ๆ ขอให้
โชคดีขอรับ  

    

ขอเป็นก าลังใจกับทุกๆท่านครับ    
    
 
 



 
  
12. สีทาบ้าน ทัง้สีน า้ สีพลาสตกิ สีน า้มัน ฯลฯ ต้องท าอะไรบ้าง 

เร่ืองขอการแก้ไขเก่ียวกบัสีทาบ้าน ขอให้เป็นสิ่งสดุท้ายหรือเกือบสุดท้ายท่ีเราจะซอ่มแซมบ้าน กรุณาอยา่
อายใครท่ีเขาจะมาหาวา่ บ้านเราสีกระดํากระดา่งหรือสีลอกเป็นขีก้ลาก ปล่อยคนท่ีเขาดถูกูเราไปเถอะ เพราะเร่ือง
นํา้ทว่มมิใชก่รรมของเราท่ีก่อขึน้มา (อยา่งน้อยก็ไมใ่ชท่างตรง) เขาจะว่าอะไรจะดถูกูอยา่งไรก็ปลอ่ยเขาไป (แล้ว
ทําบญุกรวดนํา้ให้เขา ลดอวิชชาท่ีครอบงําจิตใจเขาด้วย) 

สีทกุชนิดท่ีเราใช้ทาบ้าน (ไมร่วมสีทาเรือ สีทาเคร่ืองบนิ สีทาภายในถงันํา้) เม่ือถกูความชืน้หนกัๆ อยา่ง
นํา้ทว่มคราวนี ้จะต้องมีอนัเป็นไปเกือบทกุท่ี …. 

ข้อคิดสําคญัในเร่ืองของสีทาบ้านก็คือ ปัญหาของสีลอกสีลอ่นหลกัๆ ไมเ่กิดเพราะคณุภาพของสี แตเ่กิด
จากความไมพ่ร้อมของพืน้ผิวท่ีทาสี หากพืน้ผิวท่ีจะทาสีเกิดความชืน้หรือมีสิ่งสกปรกตดิอยู ่ทาสีทบัลงไปอย่างไร 
ก็ลอกก็ลอ่นออกหมด 

ดังนัน้ขอให้ใจเยน็ ๆ อย่าเพิ่งทาสี ทําความสะอาดหรือลอกสีเดมิออกให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ (ลอก
เฉพาะตรงท่ีมีปัญหา ไมใ่ชล่อกหมดทัง้บ้าน) ทิง้ไว้นาน ๆ (อาจจะหลายเดือนจนถึงหน้าแล้ง ฤดรู้อนก็นบัว่าไมส่าย
เกินไป) 

 

 

 

 
    



 
  
13. เคร่ืองปรับอากาศ ตู้เยน็ เคร่ืองซักผ้า จมน า้หมดเลย ท าไงดี 

ไมว่า่จะเป็นเคร่ืองปรับอากาศ ตู้ เย็น เคร่ืองซกัผ้า มอเตอร์ หรือเคร่ืองกลตา่ง ๆ (อาจจะรวมได้ไปจนถึง 
รถยนต์ด้วยก็ได้) ล้วนแตเ่ป็นเคร่ืองจกัรกลท่ีอยา่งเราอยา่งทา่นไมน่า่ประมาท หรือรู้มากเข้าไปแก้ไขซอ่มแซมเอง 
ขอความกรุณาอย่าเพิ่งใช้ความสามารถสว่นบคุคล (หากไมจํ่าเป็นจริงๆๆๆๆ) 

หากโดนนํา้ทว่มแล้วนํา้เจ้ากรรมไหลเข้าไปในเคร่ืองเรียบร้อยแล้ว (แถมยงัแชไ่ว้ด้วย) ถอดออกไปให้ช่าง
ผู้ รู้เขาตรวจสอบดกู่อนดีกว่า กรุณาอยา่ประมาทเอาไปตากแดดแล้วคดิวา่แห้งแล้วเลยนําไปใช้ตอ่ เพราะความชืน้
บางสว่นอาจจะฝังอยูข้่างใน พอเคร่ืองกลนัน้ทํางานโดยใช้กระแสไฟฟ้า อาจทําให้เกิดปัญหากบัตวับ้านหรือเป็น
อนัตรายถึงชีวิตได้ 

นอกจากความชืน้ท่ีฝังอยูใ่นตวัเคร่ืองแล้ว บรรดาฝุ่ นผง เศษขยะ หรือแม้แตส่ิ่งมีชีวิตบางประเภท ก็อาจจะ
ฝังตวัหรือแอบซอ่นตวั (หรือเสียชีวิต) ค้างอยูภ่ายในเคร่ืองด้วย หากเดนิเคร่ืองจกัรกลหมนุอาจจะเกิดการติดขดั
และมีการฝืนกําลงักนั เคร่ืองอาจจะเสียหรือไฟไหม้ได้ (อาจจะไมไ่ด้เกิดโดยทนัที แตจ่ะเกิดขึน้ภายหลงัได้) 

หากแม้นจําเป็นจริงๆ ท่ีจะต้องใช้เคร่ืองจกัรกลนัน้ (ซึง่ผมหวงัวา่คงจะไมมี่) ยามจะใช้เคร่ืองกลเหล่านัน้น่า
มีข้อคิด 3 ประการคือ 

1. ตลอดเวลาท่ีใช้ต้องมีผู้ใหญ่ท่ีพอรู้เร่ืองไฟฟ้าและเคร่ืองจักกลพืน้ฐานอยู่ใกล้ๆเสมอ และอยา่ง
น้อยน่าจะมี ๒ คนครับ เม่ือเกิดอะไรผิดปกตขิึน้มาต้องดบัเคร่ืองปิดเคร่ืองโดยทนัที 

2. ที่คัทเอ๊าท์ไฟฟ้าของตัวเคร่ือง และคัทเอ๊าท์หลักของตัวบ้าน จะต้องมีฟิวส์ตัดไฟที่มี
คุณภาพ ตดิตัง้อยูเ่สมอ เกิดไฟฟ้าลดัวงจรต้องแนใ่จวา่วงจรไฟฟ้าจะถกูตดัออก 

3. เม่ือไรไม่จ าเป็นจริงๆแล้ว ให้หยุดใช้เคร่ืองกลตัวนัน้ทันที พอมีเวลาบ้าง และพอมีงบประมาณ 
กรุณานําไปให้ชา่งผู้ รู้ตรวจสอบ 

    



 
    
14. ประตูบ้านถูกน า้ท่วมบวมอล่ึงฉ่ึง ประตูเหล็กขึน้สนิมหมดแล้ว 

ขอให้คดิว่าประตหูน้าตา่งเวลาถกูนํา้ทว่ม จะเหมือนกบัผนงัท่ีถกูนํา้ท่วมเหมือนกนั การท่ีประตไูม้บวมเป่ง
ขึน้มาก็เหมือนกบัผนงัไม้ หรือผนงัยิปซัม่ท่ีปดูโปนขึน้ สว่นประตเูหล็กท่ีขึน้สนิมนัน้ก็เป็นเร่ืองของโลหะท่ีแชนํ่า้ เม่ือ
แห้งแล้วก็ต้องเป็นสนิมไปเป็นปกตธิรรมดา แนวทางแก้ไขมีดงัตอ่ไปนี ้

1. ประตูไม้ หรือวัสดุท่ีเหมือนกับไม้ท่ีบวมขึน้มาหรือผุพัง ก็เหมือนกบัประตหู้องนํา้เราท่ีหลายๆบ้าน
เป็นอนัเกิดจากความชืน้ในห้องนํา้ แก้ไขโดยการทิง้ไว้ให้แห้ง ซอ่มแซมพืน้ผิวเทา่ท่ีตนเองจะทําได้ หรือ
หากหมดสภาพจริงๆ และพอมีงบประมาณบ้างก็ซือ้ใหมเ่ปล่ียนแปลงเสียเลยก็ยงัพอไหว 

2. ประตูเหล็กท่ีขึน้สนิม อาจจะไมถ่ึงผพุงั (ยกเว้นแตผ่มุาก่อน) ก็จดัการขดัสนิมออก เช็ดให้สะอาด แห้ง 
แล้วจงึทาสีใหมท่บัลงไป ก็ถือได้วา่เป็นอนัเสร็จพิธี แตค่วามนา่สนใจก็คือ ขอให้มัน่ใจวา่นํา้หรือความชืน้ 
ได้ออกไปหมดแล้ว ทัง้ในทอ่โครงเหล็กหรือบริเวณรอยตอ่ตา่งๆ 

3. ประตูพลาสตกิหรือวัสดุสังเคราะห์  สว่นใหญ่จะไมค่อ่ยเป็นปัญหาเพราะวสัดเุหล่านัน้ทนนํา้ได้ แตท่ี่
ต้องตรวจสอบก็คือ อาจจะมีนํา้ขงัอยูภ่ายในบานประต(ูหรือหน้าตา่ง) ระหวา่งแผน่สงัเคราะห์ท่ีประกบกนั
เป็นตวับาน ต้องพยายามเอานํา้ออกให้หมด อาจจะต้องมีการเจาะรูเล็กๆสกั ๑-๒ รู เพ่ือให้นํา้ระบายออก
ได้ 

4. หากประตูเกิดเอียงหรืออาการท่ีภาษาช่างเรียกว่า "ประตูตก" อาจจะเกิดขึน้ได้ เพราะเม่ือประตู
หน้าตา่ง (โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีทําด้วยไม้ หรือวสัดท่ีุอมนํา้) แชนํ่า้นานๆ ประตจูะอมนํา้ จงึทําให้ตวับาน
นัน้นํา้หนกัมากขึน้ บานพบัรับนํา้หนกัไมไ่หว ประกอบกบัตวัวงกบ (โครงกรอบช่วงเปิด) เป่ือยยุย่ 
เน่ืองจากการแชนํ่า้ น๊อตหรือตะปยูึดเกาะได้ไมเ่ต็มท่ี บานเลยเกิดอาการเอียงลง…  
 แก้ไขโดยพยายามใช้คํา้ยนัหรือลิ่มเล็กๆ สอดช่วยรับแรง ถ่ายนํา้หนกัของบานเอาไว้ก่อน คอ่ย ๆ 
รอจนความชืน้ระเหยออกน๊อตตะปก็ูจะยึดติดดีขึน้ นํา้หนกับานก็จะน้อยลงอาการก็จะกลบัมาเหมือน 
เกือบปกต ิ(อาจจะไมป่กตนิกั แตก็่นบัวา่ไมเ่ป็นไร) 

    



 
    
15. บานพับ ลูกบิด รูกุญแจ เหล็กดัด หลังน า้ท่วมต้องท าอะไรบ้างดี  

เป็นคําถามท่ีตอ่เน่ืองจากปัญหาท่ีแล้ว ซึง่ว่าด้วยเร่ืองประตหูน้าตา่งท่ีเกิดปัญหาขึน้หลงันํา้ทว่ม บานพบั 
ลกูบดิ กญุแจ เหล็กดดั ซึง่เป็นอปุกรณ์ท่ีทําด้วยโลหะก็เกิดปัญหาตามมา ขอตอบสัน้ๆ ง่ายๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. เช็ดน า้และพยายามให้ความชืน้ระเหยออกให้หมด หรือมากท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้ 
2. หากเกิดสนิมตรงที่ใด ก็ขัดเอาสนิมเหล่านัน้ออกเสียโดยเร็ว อย่าปล่อยทิง้ไว้ แตก็่อยา่ขดัแรงด้วย

เคร่ืองมือขดัท่ีคมแข็งเกินไป เพราะอาจทําให้อปุกรณ์ประตหูน้าตา่งท่ีคอ่นข้างบอบบางนัน้เสียหายได้ครับ 
3. ใช้น า้ยาหล่อล่ืนสารพัดประโยชน์หยอดชโลม (ภาษาชาวบ้านเรียกว่า "โซเล็กซ์")  ตามจดุตอ่ ตามข้อ

ตอ่ ตามเฟือง และตามรูตา่งๆ ให้ทัว่ (คงไมถ่ึงขนาดเป็นมนัเยิม้ๆ จะทําให้สิ่งของรอบข้างเลอะเทอะและ
เสียเงินไปโดยเปลา่ประโยชน์) 

4. อย่าเพิ่งใช้จารบี หรือสารจ าพวกขีผึ้ง้อุดหรือทา เพราะความชืน้ทัง้หลายอาจจะยงัระเหยออกไมห่มด 
จะทําให้ระเหยออกได้ยากขึน้ ความชืน้เลยเกิดอาการ "ฝังใน" จะมีปัญหาภายหลงั 

5. หากยังเกิดปัญหาอีก กรุณาเร่ิมท าใหม่ตัง้แต่ข้อแรกจนถงึข้อนี  ้รับรองวา่กวา่ 90 % ปัญหาจะไมห่นี 
ไปนอกรอบท่ีกลา่วไว้ 

 

 



 
   
16. น า้ท่วมฝ้าเพดาน แก้ไขอย่างไรได้บ้าง  

ผมเช่ือวา่ซีเรียสและเป็นเร่ืองจริงครับ แตข่อภาวนาให้เป็นการทว่มฝ้าเพดานของห้องใต้ดนิไมใ่ชฝ้่าเพดาน
ของบ้านชัน้ท่ีสองนะครับ นํา้ทว่มฝ้าเพดานนีค้งจะต้องใช้แนวทางแก้ไขคล้ายกบันํา้ท่วมพืน้และทว่มผนงัปนกนั 
สรุปความอีกครัง้ได้วา่ 

1. ตรวจสอบถงึวัสดุฝ้าเพดานว่าท าด้วยอะไร หากเป็นวสัดท่ีุเป่ือยยุ่ยจากการถกูนํา้ท่วมได้ เชน่ ฝ้ายิป
ซัม่บอร์ดหรือฝ้ากระดาษอดั คงจะต้องเลาะออกแล้วเปล่ียนใหม ่(หรือหากไมมี่งบประมาณก็ทิง้เอาไว้
โลง่ๆ อย่างนัน้ก่อน ไมต้่องอายใคร ยํา้ ไมต้่องอายใคร) หากเป็นฝ้าประเภทท่ีไมเ่ป่ือยยุย่และอมนํา้หรือ 
อมความชืน้มากก็พยายามผึ่งให้แห้ง อยา่ทาสีหรือนํา้ยากนัความชืน้ระเหยออก หากเป็นฝ้าโลหะให้
ตรวจสอบสนิมจดัการขดัหรือเช็ดออกให้หมด 

2. ส ารวจฝ้าเพดานทัง้ผืนทุกห้องทุกท่ีว่ามีน า้ขังอยู่หรือไม่ (เจาะหรือเปิดฝ้าเพดานแล้วโผลศี่รษะ 
พร้อมสอ่งไฟฉายตรวจด)ู หากพบ ต้องระบายนํา้ออกให้หมดโดยทนัทีทนัใด (เจาะรูตรงท่ีนํา้เป็นแอง่ขงั ณ 
จดุนัน้นัน้) อยา่ขีเ้กียจตรวจเช็คเป็นอนัขาด 

3. ฝ้าเพดานส่วนใหญ่จะมีสายไฟดวงโคมตดิอยู่เสมอ ไมว่า่จะเป็นระบบเดนิสายไฟฝังหรือสายไฟลอย 
ต้องตรวจสอบสภาพวา่ดีสมบรูณ์ตามรายการ ท่ีเคยกลา่วไว้เร่ืองของการตรวจสํารวจระบบไฟฟ้าหลงันํา้
ทว่ม 

4. มดและแมลงตลอดจนหนูหรือสัตว์เลือ้ยคลานต่างๆ อาจหลบเข้าไปในฝ้าเพดาน (แล้วหา
ทางออกไมไ่ด้) ต้องทําการไล่ออกให้หมดจงึจะปิดฝ้าเพดาน ไมเ่ชน่นัน้อาจจะรบกวนและเป็นอนัตราย
ภายหลงัได้ 

     



 
    
17. มีน า้ผุดขึน้กลางบ้าน แปลว่าอะไร ไม่เห็นสนุกเลย 

หากเป็นผมก็คงจะไมส่นกุเหมือนกนัละครับ เพราะอยู่ดีๆ ก็มีนํา้ผดุขึน้มากลางบ้าน ปัญหาท่ีคาดการณ์ 
(เพราะไมไ่ด้เห็นสถานท่ีจริง) นา่จะเกิดจากสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้

1. ระบบโครงสร้างเกิดอาการแตกร้าว ซึง่อาจจะแตกร้าวอยูเ่ดมิแล้ว หรืออาจจะเกิดการแตกร้าวจาก
แรงดนันํา้อนัเน่ืองมาจากนํา้ทว่ม การแก้ไขก็คือพยายามหาแนวท่ีแตกร้าวนัน้ให้พบ (สว่นใหญ่จะเป็นรอย
แตกท่ีพืน้หรือผนงัสว่นล่าง) แล้วพยายามตดิตอ่สอบถามผู้ รู้ตอ่ไปอย่าพยายามซ่อมเอง เพราะอาจยิ่งเกิด
ปัญหาและอาจเป็นอนัตรายได้ 

2. ร่ัวเน่ืองจากรอยต่อของพืน้กับผนังไม่สนิท หรือระหว่างพืน้กับพืน้ไม่สนิทกัน อาจเพราะระบบ 
โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างระบบพืน้สําเร็จท่ีก่อสร้างไว้ไมเ่รียบร้อย   
 หรือเพราะเป็นระบบโครงสร้างเป็นระบบพืน้วางถ่ายนํา้หนกับนดนิ (Slab on Ground) ซึง่
ออกแบบให้เนือ้คอนกรีตพืน้ไมต้่องเช่ือมประสานกบัคาน แตใ่ห้ถ่ายนํา้หนกัพืน้ลงไปท่ีแผน่ดนิเลย 
โครงสร้างระบบท่ีว่านีจ้งึอาจมีรอยร่ัวตรงบริเวณรอยตอ่ เพราะปนูทรายท่ีอดุไว้เส่ือมสภาพหรือเสียหาย
จากแรงดนันํา้          
 แนวทางแก้ไข คงต้องพยายามหาแนวท่ีนํา้ร่ัวเข้าให้ได้ (จะมีรอยหรือเส้นท่ีมีสีเข้มกวา่ปกต)ิ แล้ว
อดุรอยเหล่านัน้ให้เรียบร้อยอาจจะด้วยซิลิโคนท่ียาตู้ปลาก็พอไหว 

3. เกิดจากรูท่ีบริษัทก าจัดปลวกเขาเจาะเอาไว้ ตอนท่ีจะฉีดอดันํา้ยากําจดัปลวก แล้วไมมี่การอดุปิดให้
เรียบร้อย แนวทางการแก้ไข ก็คือจดัการอดุเสียให้เรียบร้อย 

4. ท่อน า้ที่ฝังในพืน้เกิดการร่ัวแตก หมายถึงท่ีพืน้ห้องอาจจะมีการฝังทอ่นํา้เอาไว้ และอาจมีการขยบัตวั
ของโครงสร้างทําให้ท่อแตก และแรงดนันํา้ทําให้เกิดนํา้พเุล็กๆเกิดขึน้ท่ีพืน้ห้องครับ   
 กรุณาอยา่ตกใจกบัสิ่งท่ีเกิดนี ้พยายามหาเหตใุห้พบแล้วแก้ไขเสีย หากยงัหาเหตไุมพ่บหรือหาพบ
แล้วแตแ่ก้ไขไมไ่ด้ กรุณาติดตอ่ผู้ รู้ ( ผู้ รู้แปลวา่ผู้ รู้ ไมไ่ด้แปลวา่ ผู้ ไมค่อ่ยรู้แตช่า่งพดู) 

      



 
    
18. เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เตียง เก้าอี ้หลังน า้ท่วม  

ขอให้คดิเสมือนวา่เฟอร์นิเจอร์นัน้เป็นเคร่ืองใช้ เป็นพืน้บ้านและเป็นผนงับ้านอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงันัน้ 
การแก้ไขเฟอร์นิเจอร์หลงันํา้ทว่ม ก็คงจะคล้ายกบัการแก้ปัญหาเร่ืองประตหูน้าตา่ง เคร่ืองไม้ เคร่ืองมือ พืน้บ้าน 
ฝ้าเพดานบ้าน และผนงับ้านปนๆกนัไป สรุปข้อคดิและแนวทางการแก้ไขไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. พยายามเอาความชืน้ออกจากเฟอร์นิเจอร์ ให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้อยา่งรวดเร็ว 
2. เฟอร์นิเจอร์ที่อมน า้มากๆเช่น โซฟานวมหรือนุ่น ที่นอนหากไม่จ าเป็นอย่าเอากลับมาใช้อีก

เลย เพราะตอนนํา้ทว่มจะพาเชือ้โรคและสิ่งไมพ่งึประสงค์เข้าไปอยูภ่ายในไมน้่อย แม้ตากแดดแห้งแล้ว 
เชือ้โรคร้าย ก็อาจยงัคงอยูเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในระยะยาวได้ 

3. เฟอร์นิเจอร์ประเภทตดิกับที่ (Built In Furniture) ขอให้แก้ปัญหาเหมือนผนงัและประต ูคือต้อง 
ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง สายไฟท่ีอาจจะฝังอยูใ่นตู้  รูกญุแจและลกูบิด ทําการบํารุงรักษา 
ให้อยูใ่นสภาพเรียบร้อยเหมือนเดมิหรือใกล้เคียงของเดมิ 

4. เฟอร์นิเจอร์ที่ท าด้วยไม้ ไม่ควรเอาไปตากแดดโดยตรง เพราะจะทําให้แตกเสียหายได้ อีกทัง้ยามจะ
ทาสีทบัลงไป ก็ขอให้มัน่ใจว่าเขาแห้งแล้วจริงๆ ไมเ่ชน่นัน้สีจะลอกหมด ความชืน้จะฝังใน 

  
19. น า้ท่วมช่องลิฟต์ ห้องเคร่ือง หม้อแปลงไฟฟ้า 

นํา้ทว่มลิฟต์ ห้องเคร่ือง หม้อแปลงไฟฟ้า หรือ
สว่นท่ีเป็นเคร่ืองกลสําคญัตา่งๆของอาคาร กรุณาอยา่
ซอ่มแซมเอง ให้เรียกบริษัทหรือชา่งผู้ รู้จริงมาตรวจสอบ 
และแก้ไขเสีย จะต้องเสียงบประมาณเทา่ไรก็ต้องยอมนะ
ครับ ไมใ่ชเ่ร่ืองเลน่ๆ และห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับ    
     



 
     
20. อยากยกบ้านทัง้บ้านให้สูงขึน้ ท ายังไง อย่างไร เท่าไร 

การยกบ้านให้สูงขึน้ หมายถงึ การยกตัวโครงสร้างทัง้หมดของบ้านให้มีระดับหนีน า้ท่วมบ้าน เป็นสิ่งท่ีนา่ 
สนใจ แตข่ณะเดียวกนัก็เป็นสิ่งท่ีควรหลีกเล่ียงหากจะทําเองถ้าบ้านของท่านไมใ่ชบ้่านไม้ และไมใ่ชบ้่านท่ีมี
นํา้หนกัเบา เพราะหากเป็นบ้านท่ีทําด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภาษาชาวบ้านเรียกวา่บ้านปนู) โครงสร้างของบ้าน
จะยดึติดเป็นเนือ้เดียวกนั หากยกบ้านขึน้ (สว่นใหญ่จะด้วยแมแ่รง แบบการยกรถยนต์) ตวับ้านเอียงหรือบิดเพียง
นิดเดียว บ้านก็จะแตกร้าวเสียหายวิบตัไิด้       
 นอกจากนัน้บ้านปนูจะมีนํา้หนกัมาก ทําให้ต้องมีเสาเข็มยาวๆมารับนํา้หนกับ้าน เสาเข็มนีส้ว่นใหญ่จะ
เป็นเสาเข็มปนูท่ีมีเหล็กเส้นผกูติดยดึไว้กบัตวัฐานราก เม่ือยกตวับ้านขึน้ก็เป็นเพียงการยกแตต่วับ้าน ไมส่ามารถ
ยกเสาเข็มขึน้มาด้วย การตอ่ฐานรากกบัเสาเข็มใหมจ่งึเป็นเร่ืองยาก ในอนาคตอาจมีปัญหาเร่ืองบ้านทรุดบ้านร้าว
ได้ 

นอกจากเร่ืองโครงสร้างแล้ว เม่ือยกบ้านปัญหาพวกสายไฟ ท่อน า้ ท่อระบายน า้ ก็จะเป็นปัญหาที่
ต่อเน่ืองตามมา ท่ีจะต้องตดัออกทัง้หมดแล้วตอ่ใหมเ่ข้าไป เม่ือยกระดบับ้านเสร็จเรียบร้อย หากทอ่เหล่านีอ้ยูใ่ต้
พืน้บ้านบริเวณกลางๆบ้าน ย่อมจะตดัออกจากกนัตอนจะยกบ้านได้ยาก หากตดัไมห่มดแล้วยกขึน้ ก็อาจไปดงึ
โครงสร้างของบ้านส่วนอ่ืนๆเสียหายได้ 

การต้องการจะยกระดับบ้านทัง้หลังขึน้มา (บ้านปูน) เป็นเร่ืองท่ีต้องปรึกษาผู้รู้จริง และมีประสบการณ์
เท่านัน้ และสว่นผู้รับเหมาก่อสร้างก็ต้องเป็นผู้รู้จริงด้วย มิเชน่นัน้ทา่นอาจจะเสียบ้านไปทัง้หลงั สว่นราคาคา่
ยกบ้านก็แล้วแตร่ะดบัท่ียกขึน้ แล้วแตข่นาดของตวับ้าน แล้วแตล่กัษณะของตวับ้าน โดยทัว่ไปราคาจะ
ประมาณ 20% ถงึ 400% ของราคาตวับ้าน 

ส่วนบ้านไม้นัน้ หากใช้เทคนิคไทยเดมิของเรา ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ใช่เป็นเร่ืองยากนัก
(บ้านไม้ แปลวา่ ทัง้โครงสร้าง และองค์ประกอบเป็นไม้ ไมใ่ชโ่ครงสร้างเป็นปนู มีเพียงผนงั หรือพืน้ เป็นไม้เทา่นัน้) 



 
    
21. ฝ่าวิกฤตด้ิวยความคิดบวก 

ความคดิบวกหรือ Positive Thinking ฟังเสมือนกบัเป็นลทัธิแก้อย่างหนึง่ แตค่วามจริงแล้วการมองภายในตนให้
ครบถ้วนทกุด้าน แล้วเอาด้านท่ีเป็นบวกมาพิจารณาเป็นประเด็นในการจดัการปัญหา ชีวิตเราก็จะมีความสขุขึน้ไป
พร้อมๆกบัผู้รอบข้าง และ สงัคมท่ีเราอยูร่่วมนัน้ 

การแก้ปัญหาทัง้หลายย่อมไมมี่ “สูตรส าเร็จ” เป็นธรรมดา.... 
บางทีเม่ือแก้ปัญหาด้วยการ “คิด” ไมไ่ด้.... ลองใช้การแก้ปัญหาด้วยการ “ยัง้คิด” บ้าง 
บางทีการแก้ปัญหาด้วย “ความรู้” ไมไ่ด้.... ลองใช้ “ความรู้สึก” ในการแก้ปัญหาบ้าง 
บางทีเราต้องไมม่องเฉพาะผล “ด้านนอก” แตเ่ราต้องเข้าใจปัญหาจาก “ภายใน” บ้าง 
พลังแห่งการฝ่าวิกฤตทัิง้หลายอาจจะอยู่ตรงนัน้ก็ได้ 

หากเราฝึกตนให้เป็น “คนกล้า” ท่ีมิใชลื่มตวักลายเป็นคน “บ้าบิ่น” แก้ปัญหาตามอารมณ์ 
โดยเราแยกความแตกตา่งของ “ความรัก” และ “ความหลง” ได้ชดัเจนเพียงพอ 
โดยเรารอบรู้และเข้าใจทัง้ “วชิาการ” และ “มนุษย์” ได้อย่างสมดลุ 
เราจะหา “ข้อมูล” เพ่ือการ “วิเคราะห์” อนันํามาซึง่ “บทสรุป” เพ่ือการปฏิบตัทิัง้หลายได้ 
พลังแห่งการฝ่าวิกฤตทัิง้หลายอาจจะอยู่ตรงนัน้ก็ได้  

เราต้องไมเ่ป็นผู้ ท่ี “รู้มาก แล้ว คิดน้อย” หรือเป็นผู้ ท่ี “รู้น้อย แล้ว คิดมาก” 
เรานา่จะเป็นผู้ ท่ี “รู้น้อย ก็รู้ให้มากขึน้ เม่ือรู้มากพอแล้ว ก็อย่าลืมคิดให้มากขึน้” ตามไปด้วย 
หากคิดมากขึน้แล้ว ยงัแก้ปัญหาไมไ่ด้..... ลอง “ยัง้คิด” ดสูกัหน่อย 
พลังแห่งการฝ่าวิกฤตทัิง้หลายอาจจะอยู่ตรงนัน้ก็ได้ 
 
 
 



 
   
สังคมไทยจะต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาตใิห้ได้ เพราะธรรมชาตนัิน้ยิ่งใหญ่เหลือเกิน 
การใช้เทคโนโลยีไปฝืนพลังแห่งธรรมชาตมิากเกินไป การท าร้ายธรรมชาต ิจะเกิดผลเช่นนีเ้ร่ือยไป  
    

 
    
สังคมไทยจะต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาตใิห้ได้ เพราะธรรมชาตนัิน้ยิ่งใหญ่เหลือเกิน การใช้เทคโนโลยีไป
ฝืนพลังแห่งธรรมชาตมิากเกินไป การท าร้ายธรรมชาต ิจะเกิดผลเช่นนีเ้ร่ือยไป  
 

 

 



 
 
22. การล้างบ้านหลังน า้ท่วมอย่างชาวบ้าน 

หลงันํา้ทว่มก่อนท่ีจะมีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงบ้าน สิ่งแรกท่ีหลายคนหนกัใจก็คือการ “ล้างบ้าน” ให้
พร้อมเพ่ือจะเข้าไปแก้ปัญหาอยา่งอ่ืน ซึง่มีคําแนะนํามากมายในการล้างบ้าน 

บางคําแนะนําเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสดุแตก็่อาจจะลําบากพอควร โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง “ชาวบ้าน” แบบเราๆท่ีมิได้มี
ความรู้หรือมีเงินทนุมกมาย ดงันัน้จงึขอสรุปอีกแนวทางหนึง่ท่ีจะทําการล้างบ้านแบบชาวบ้านโดยสัน้ๆดงันีค้รับผม 
   

 
   
ขัน้ตอนท่ี ๑ : เข้าไปในบ้านเราโดยการ “ใส่รองเท้า” ห้ามเดนิเท้าเปล่า เพราะอาจจะมีเศษแก้วหรือเศษขยะท่ี
อาจจะทําให้เราเกิดความบาดเจ็บได้ ต้องใสร่องเท้าท่ีแนใ่จวา่ “ไม่ล่ืน” เพราะพืน้จะล่ืนมากจากตะไคร่และดนิ
โคลน มีปรากฏวา่เกิดการหกล้มและบาดเจ็บแล้ว 

และมี “ผ้าปิดปาก-จมูก” ปิดไปด้วยเพ่ือป้องกนัเชือ้โรคตา่งๆ (รวมถึงเหลา่เชือ้ราในอากาศด้วย) 

ทัง้นี ้“ห้ามเข้าไปคนเดียว” เน่ืองจากหากเกิดอบุตัเิหตหุรืออนัตรายใดๆจะได้มีการช่วยเหลือกนัได้  และจะต้อง
มี “ท่อนไม้” หรือวสัดคุล้ายกนัติดมือไปด้วย เพ่ือใช้ในการพยงุตวัหรือเข่ีย หรือตอ่สู้กบับางสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ 
   



หากมีเคร่ืองมือส่ือสารเชน่โทรศพัท์มือถือตดิตวัไปด้วยก็ยิ่งดี (เตรียมหมายเลขท่ีเราจะสามารถติดตอ่ได้สะดวก
แบบกดทีเดียวโดยไมต้่องหาหมายเลขก็จะดีมากครับ) 

 
ขัน้ตอนท่ี ๒ : ต้องระวงัเร่ือง “ไฟฟ้า” ท่ีอาจจะมีกระแสไฟฟ้าร่ัวอยู ่แตย่ามนํา้ลดแล้วอนัตรายจากกระแสไฟฟ้าท่ี
อยูใ่นนํา้ทว่มอาจจะน้อยลง แตก็่ต้องระวงัตามสว่นของอาคารท่ีชืน้ๆ อาจะมีกระแสฟ้าร่ัวอยูก็่ได้ 

ทําการ “ปิดคัทเอาท์ หรือวงจรไฟฟ้าหลัก” ของบ้านเสียก่อน (แปลวา่ต้องเข้าไปในบ้านตอนกลางวนันะ
ครับ)  อาจจะใช้ทอ่นไม้แห้งๆดนัปิดวงจรไฟฟ้าหลกัก็ได้ 

ในกรณีท่ีท่ีวงจรไฟฟ้ามีไฟฟ้าร่ัวอยู ่แตห่ากวงจรไฟฟ้าหลกัถกูปิดเอาไว้แล้ว ก็อยา่เพิ่งเปิดครับ 

 
ขัน้ตอนท่ี ๓ :  ต้องสํารวจดอูยา่งดีวา่ มี “งูเงีย้วเขีย้วขอ” หรือสตัว์ตา่งๆหลบซอ่นตวัอยูใ่นบ้านเราหรือไม ่โดย
การสง่เสียงดงั หรือใช้ท่อนไม้ท่ีตดิมือไปเคาะตามจดุตา่งๆ เชน่ใต้บนัได หลงัเฟอร์นิเจอร์ หรือแม้กระทัง่ในฝ้า
เพดาน เป็นต้น 

หากระบบประปาของเรายงัใช้ได้ ก็ตอ่สายยางเพื่อทําการ “ฉีดน า้” เข้าตามซอกตา่งๆ (และเพ่ือไลค่วามสกปรก
ด้วย) หากสตัว์ร้ายเขาปรากฏตวั ก็ต้องหาวิธีดําเนินการตามสมควร โดยมีเจ้าท่อนไม้ท่ีเราติดตวัไปป้องกนัตวั หาก
เขาหนีไปท่ีอ่ืน 

กรุณาสงัเกตดดู้วยครับวา่เขาหนีไปทางไหน จะได้ไม่ต้องไปเจอเขาอีก 
   



 

ขัน้ตอนท่ี ๔ : ทําความสะอาดบ้านตามวิธีท่ีเราถนดั โดยการ “กวาดขยะ” ออกจากบริเวณตา่งๆให้หมด 
(พยายามรวมขยะเอาไว้เป็นจดุๆ เพ่ือนําไปทิง้อยา่งเป็นระบบ) 

อยา่ใจร้อน คอ่ยๆทําไปเร่ือยๆ แล้วก็เอา “น า้ผงซักฟอก” ทําการล้าง (และขดั) สว่นตา่งๆให้สะอาดท่ีสดุเทา่ท่ีจะ
ทําได้ เป็นวิธีการท่ีง่ายและประหยดัท่ีสดุ แม้จะสะอาดไม่ครบ 100% แตเ่ภสชักรทา่นบอกวา่เพียงพอแล้ว 

หากทําความสะอาดอย่างตัง้ใจ เหลา่ตะไคร่และเชือ้ราจะหายไป จนเราไมเ่ป็นอนัตรายกบัสขุภาพพืน้ฐาน 

 

ขัน้ตอนท่ี ๕ : ทําข้อ ๔ ไปเร่ือยๆ ชว่ยๆกนัทํา แล้วก็ทิง้ให้แห้ง แล้วก็เก็บกวาดเช็ดถตูอ่ไปอีกสกั ๑-๒ ครัง้   

อย่าอารมณ์เสีย อย่าท้อถอย  ทําไปเร่ือยๆ อะไรท่ีไมแ่นใ่จวา่จะเก็บหรือจะทิง้ ก็วางเรียงไว้นอกบ้านก่อนก็ได้ 
(แตอ่ยา่เพิ่งสนใจมากในตอนแรกครับ) ไมน่านเราก็จะได้บ้านท่ีสะอาดกลบัคืนมา 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขอพลังจงมีแด่พวกเราทุกๆคนครับ โชคร้ายก าลังจะผ่านไป เราต้อง สู้ สู้ สู้  เด้ออออ......  
โชคดีนะครับผม 
 
ยอดเย่ียม เทพธรานนท์ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
 
อ้างอิง http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150387757822919 
   
ปล. ผมเขียนบนัทึกนีเ้พ่ือตอ่เน่ืองในสิ่งท่ีขาดหายไป 
  
เพราะผู้ใหญ่ท่ีผมเคารพรักยิ่งชีวิต แจ้งมาวา่ ต้องเขียนเร่ือง “การล้างบ้าน” อย่างเป็นเร่ืองเป็นราวครับ เพราะเป็น
ปัญหาแรกท่ีชาวบ้านต้องดําเนินการครับ และขอให้เขียนเพ่ือ “ชาวบ้าน” ครับ 
  
จงึขออนญุาตบนัทกึไว้ ณ ท่ีนีค้รับผม 

 
 
บริษัท  สหสธุา จํากดั ได้รวบรวมบทความทัง้หมดจาก facebook ของ อ.ยอดเย่ียม เทพธรานนท์  ไว้เพ่ือเป็น
ข้อมลูอนัเป็นประโยชน์แก่บคุคลทัว่ไป และขออนญุาตเรียบเรียง บัญญัต ิ๒๑ ประการ “บ้านหลังน า้ท่วม” โดย
เพิ่ม บัญญัตทิี่ ๒๒ เข้าไปให้ครบถ้วนตามท่ี อ.ยอดเย่ียม ได้เขียนบนัทกึไว้ใน facebook ของทา่นครับ 
 
ด้วยความเคารพ อ.ยอดเย่ียม  เทพธรานนท์  อยา่งสงู 
 
บริษัท สหสธุา จํากดั 
 
 
 

http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150387757822919

