
      บญัญตั ิ 21 ประการ  “บา้นหลงันําทว่ม” 
 
ผมเขียนหนงัสือเรือง  “บ้านหลงันําท่วม”  เมือครังนาํท่วมใหญ่เมือปี  ๒๕๓๘  และมีการช่วยกนัจดัพิมพ์
กนัไปหลายแสนเล่มแลว้  เพราะวา่เป็นหนงัสือทีประกาศชดัเจนวา่  “ไม่มีลขิสิทธิ”  ใครอยากเอาไปทาํ
อะไรก็ตามสบาย  ยกเวน้แต่  “ห้ามนําไปจําหน่าย”      เท่านนั 
 

เวลาผา่นไปอยา่งรวดเร็ว  แต่ปัญหาทงัหลายยงัเป็นปัญหาเดิมๆอยู ่ เมือมาถึงวนันี  จึงขอยกบางหวัขอ้ที
เห็นวา่เหมาะกบัเหตุการณ์นาํท่วม  ๒๕๕๔  มาจดัเรียงใหม่  เพือความกระชบัและสามารถส่งกนัทาง
อีเมล ์ หรือลงใน  website ต่างๆไดส้ะดวกขึน 
 

เอกสารนียงัคงเป็นที  “ไม่มีลขิสิทธิ”  เหมือนเดิมครับ  ท่านใดจะเอาไปสือสารกนัอยา่งไรก็ตามสบาย
ครับ  ไม่ตอ้งขออนุญาต  ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ  ไม่ตอ้งอา้งอิงแหล่งทีมาหรือชือผูเ้ขียนใดๆก็ไดค้รับ  เพราะ
เพียงท่านเริมเผยแพร่  “บุญ”  ก็เกิดกบัตวัท่านแลว้ครับ 
 

 
 
สังคมไทยจะต้องอยู่ร่วมกบัธรรมชาติให้ได้   เพราะธรรมชาตินันยงิใหญ่เหลอืเกนิ   การใช้
เทคโนโลยไีปฝืนพลงัแห่งธรรมชาติมากเกนิไป  การทาํร้ายธรรมชาติ  จะเกดิผลเช่นนีเรือยไป     



     
1. นําท่วมแล้ว  นําลดแล้ว  บ้านมปัีญหา  เริมต้นทไีหนดี 
 

ความทุกขย์ากลาํบากฉากแรกเพิงกาํลงัจะผา่นไปหลงันาํลด แต่ความทุกขใ์หม่  กาํลงัเขา้มาแทนที  เพราะ
สภาพ  ของบา้น  อนัถือวา่เป็นหนึง  ในปัจจยั 4 ของเรา  มีสภาพทีน่าอึดอดั  น่าอนัตรายและเป็นรอยแผลที
หลายคน อยากจะเมินหนา้หนี 
 

หากคิดจะแกปั้ญหาบา้นหลงันาํท่วม เพือชีวติความเป็นอยูที่ดีกวา่และปลอดภยักวา่ปัจจุบนั  (แมไ้ม่  
สามารถ  จะเปรียบเทียบ เท่ากบัอดีต)  แนะนาํในฐานะลูกหลาน  พีนอ้งวา่น่าจะ  เริมตน้ดงันี 
  

1. อย่าซีเรียสว่า  ทาํไมนําถึงท่วม ราชการหรือรัฐบาลไปอยูที่ไหน  เพือน  ๆ  ในถินอืนทาํไมบา้นเขา  นาํ
ไม่ท่วม  ฯลฯ เพราะนนัไม่ใช่แนวทางแกปั้ญหา  "บา้นหลงันาํท่วม" ทีเรากาํลงัจะคุยกนัในบนัทึกนี 
2.) ทาํการตรวจสอบด้วยจิตอนันิงๆว่า บา้นเราเกิดปัญหาใดเพิมขึนบา้ง  เมือเปรียบเทียบกบั  ก่อนนาํท่วม  
เช่นรัวเอียง ปาร์เกตล่์อน  แมลงสาบหายไปไหน  ค่าไฟเพิม  ฯลฯ  และ  ทาํบนัทึกไวเ้ป็นขอ้  ๆ ใหอ่้านง่าย
จดจาํง่าย  (ภาษาฝรัง  เขาเรียกวา่ทาํ  Check List) 
3.) ถามตนเองว่าสภาพการเงินเราเป็นอย่างไร มีเงินจะใชส้าํหรับการซ่อมแซมเท่าไร  (รวมถึง  การกูย้มื  
แหล่งอืน  แต่ไม่รวม  การโกง บา้นกินเมือง)  จะไดว้างแนวทางการจ่ายเงินอยา่งมีขีดจาํกดั และมีความ
เป็นไปได ้
4.) เปิดบันทกึนีอ่านให้จบ อยา่โกรธหากบางตอนของบนัทึกนีมีรูปตลกเกินไป  หรือเขียนแบบสบายๆ
เกินไปบา้งในบางประโยคครับ 

   



 
 

2. นําไม่ท่วมบ้าน  แต่ท่วมถนนซอยหน้าบ้าน  ต้องทาํอะไรมยัหนอ 
 

นาํไม่ท่วมตวับา้น  หรือแมแ้ต่บริเวณสนามหญา้ในบา้น แต่ท่วมทีถนนหนา้บา้นอยา่งเป็นเรืองเป็นราว  ก็
ไม่น่าจะวางใจนกั  เพราะ ส่วนทีบา้นเรากบัทางสาธารณะ  จะตอ้งเชือมประสานกนัมากทีสุด และเรา
มกัจะมองขา้มไปก็คือ  "ท่อระบายนํา"  ทีถ่ายเทนาํจากบา้นเรา ระบายออกสู่ท่อระบายนาํของหลวง   
 

ในยามทีนาํท่วมทางสาธารณะ  แน่นอนนาํจะตอ้งท่วม ท่อระบายนาํของหลวงท่านดว้ย  นาํในบา้นเราก็
เลยไม่ระบายออก  แถมในทางกลบักนั นาํในท่อระบายนาํสาธารณะ  อาจจะไหลกลบัเขา้สู่บา้นเราได ้ 
 

เมือมีการไหลกลบัเช่นทีวา่  นอกจากจะพาเอานาํเขา้มาแลว้ ยงัน่าจะพาเอาเศษดินโคลนต่าง  ๆ  เขา้มาดว้ย  
เมือนาํค่อย  ๆ  ลดลง  เศษดิน  โคลน ก็จะกองติดอยูใ่นท่อระบายนาํบา้นเรา  ท่อระบายนาํบา้นเราทีเล็กอยู่
แลว้ ก็จะเกิดอาการอุดตนั  หรือมีพืนทีวา่งเหลือนอ้ยกวา่ปกติ แนวทางในการแกไ้ขและขอ้ควรจะระวงั  
น่าจะมีดงัต่อไปนี 
 

1. หากเป็นท่อระบายนําระบบมีฝาเปิดตลอดแนว ก็เปิดฝาแลว้ตกัไอเ้จา้ดินโคลนเศษขยะนนัออก  

2. หากเป็นท่อระบบไม่มีฝาเปิดตลอด  ก็เอาไมย้าว  ๆ ควานดู (แบบทีเขาขดุลอกท่อระบายนาํของ  
กทม.  นนัแหละครับ)  หากทาํไม่ได ้ ทาํไม่เป็น ทาํไม่ไหว  ขีเกียจทาํ  ก็ไปจา้งคนอืนเขาทาํ  แต่
ขอร้องเถอะครับ  อยา่เอาตวัมุดลงไป ในท่อแลว้ทาํเอง  เพราะอาจไม่ไดก้ลบัออกมา 

3. อย่าพยายามใช้นําฉีด  เพราะจะเปลืองนาํมากและยงัคงทาํความสะอาดท่อลาํบาก แถมยงัทาํบาป
กบัคนอืนเขา  เพราะ  เจา้เศษโคลน  ทงัหลายจะระบายลงสู่  ท่อสาธารณะ ทาํใหท้่อของหลวง
ท่าน  อุดตนัตืนเขิน …อนัเป็น  สาเหตุ  หนึง  ทีทาํให้นาํท่วมบา้น ท่วมเมือง  เนืองจากระบายนาํ
ไม่ได ้ อยา่งทีน่าจะเป็น 

4. เมือทาํการกวาดล้างเสร็จแล้ว ลองตรวจสอบอกีครังดูวา่ระดบันาํในท่อระบายนาํเรานนัไหลไป
ทางไหน  ขอใหแ้น่ใจวา่ จะไหลออกจากบา้นเรา  สู่ท่อสาธารณะ  หากยงัไหลกลบัทางกนั  กรุณา
กลบัไปอ่าน ขอ้ทีหนึงใหม่  

5. หากหน้าบ้านท่านไม่มีท่อระบายนําสาธารณะ  ก็ใหต้รวจสอบวา่นาํไหลไปทางไหน ระบาย
ออกทางไหน  และใหถื้อวา่  จุดทีนาํระบายออก  จากบา้นเรา  เป็นทางสาธารณะไปก่อน (หวงัวา่
บา้นท่านคงจะ  ไม่ระบายนาํ  สะเปะสะปะ  ผดิกฎหมายนะครับ)  



 
3. รัวคอนกรีตทแีขง็แรงของผม  ต้องตรวจดูอะไรหลงันําลดไหม 
 

นาํคือองคป์ระกอบทีสาํคญัทีสุดของธรรมชาติ  และธรรมชาติเป็นสิงทียงิใหญ่ เกินกวา่ทีมนุษยจ์ะไปทา้
ทายแขง่ขนั  รัวคอนกรีตของท่าน คงจะไม่สามารถฝืนกฎนีได ้
 

ปัญหาทีอาจจะเกิดกบัรัวของท่านก็เป็นเรืองจากยามนาํท่วม ดินทีฐานรัวท่านอาจจะอ่อนตวัลง  
ความสามารถในการ  รับนาํหนกั  อาจจะนอ้ยลง หรือระดบัทีดินในบา้นกบันอกบา้นท่านมีระดบั
แตกต่างกนั  ยามเมือนาํทีท่วมลดลง อาจจะเกิดแรงดูด  ทาํใหรั้วของท่าน  เอียงไปก็ได ้ หรือในขณะทีนาํ
ท่วมรัวของท่าน อาจตอ้งทาํหนา้ทีเป็น  "เขือน"  ทีตอ้งรับนาํหนกันาํเป็นอยา่งมาก ความสามารถในการ
รับนาํหนกัอาจ  "คลาก"  ความแขง็แรงลดลงไปได ้ดงันนัเพือความมนัใจกรุณาตรวจสอบ  และหาแนว
ทางแกไ้ขดงันี  
 

1. ใช้สายตาของท่านเลง็ดูว่ารัวของท่านยงัตังฉากอยู่ดีหรือไม่ หากมีการเอียงเล็กนอ้ยก็เอาไมค้าํ
ยนัดา้นทีเอียงออก  เอาไวก่้อน มีสตางคเ์มือไรก็รีบซ่อมทนัที  

2. หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่ารัวของท่านเอียงมาก  เอียงจนแนวออกหรือจะออกนอกแนวศูนย์
ถ่วง (C.G.) ตอ้งรีบซ่อมแซมทนัที (โดยช่างก่อสร้าง  ทีพอจะมีความรอบรู้) หากยงัไม่มี
งบประมาณ  ก็ตอ้งคาํยนัไว ้ อยา่งแน่นหนามาก  ๆ เพราะนาํหนกัรัวทีแขง็แรงของท่านนนัหนกั
มาก (ไม่เชือลองไปนอนให้รัวพงัทบัดูก็ไดไ้ม่วา่กนั) 

3. หากรัวของท่านมีคานคอดิน  (คานตัวล่างสุดทอียู่ใกล้ระดับดิน) รับนําหนักรัวอยู่  พอนาํลดลง  
นาํอาจพาดิน  ใตค้านคอดินของท่าน  ออกไปดว้ย ก็จะเกิดรูโพรงใตค้านรัวของท่าน  อนัอาจเป็น
เหตุใหส้ัตวต่์าง  ๆ  เดิน  -  วงิ  -  มุด  - เลือย  เขา้ไปในบา้น  ของท่านได ้หรือไม่ก็ทาํใหดิ้นของท่าน
ไหลออกจากบา้นสู่ทางสาธารณะไปเรือย  ๆ ภายหลงั (อนัทาํใหดิ้นของท่าน  หมดสนาม  และ
ถนนสาธารณะตอ้งสกปรก) ก็ขอใหเ้ติมดินอดักลบัเขา้ไป  ใหค้งเดิม 

4. นอกจากจะตรวจดูทรัีวบ้านแล้ว  ท่านน่าจะต้องตรวจดูทปีระตูรัวท่านดว้ย เพราะประตูส่วน
ใหญ่  จะทาํดว้ยเหล็ก  หรือไม ้(พวกอลัลอยดไ์ม่ค่อยเป็นอะไร ยกเวน้บริเวณบานพบัหรือกลอน
ทีอาจจะทาํดว้ยเหล็ก)  อาจมีอาการผกุร่อนได ้ทาํใหบ้านประตูไม่สามารถปิดไดเ้หมือนเดิม  
หรืออาจจะหลุดออกมาทงับาน  !!! ทาํการผกูรัดใหแ้ขง็แรงเสีย  มีเงินเมือไร  อยา่ลืมควกัออกมา
ซ่อมแซมก็แลว้กนั 



  
 

4. ช่วยด้วย  ต้นไม้บ้านหนู  เขากาํลงัจะตายกนัหมด 
 

นาํท่วมคราวนีคร่าชีวติตน้ไมไ้ปมากมาย ทงัพืชทางเศรษฐกิจและพืชทีเราปลูกกนัไวใ้นบา้น  หากบา้น
ใดนาํท่วมเป็นเวลานาน ตน้ไมต้น้หญา้ขนาดเล็ก  จะตอ้งตายหมดแน่นอน  แนวทางการแกไ้ขก็คือ ตอ้ง
เริมตน้ปลูกกนัใหม่  (ตน้ไมเ้ขาตายไปแลว้  เรามิใช่เทวดาทีจะเรียก ใหเ้ขาฟืนคืนชีพขึนมาได)้  แต่ตน้ไม้
บางตน้ทียงัไม่ถึงทีแต่ก็กาํลงัจะถึงทีตาย มีแนวทางที  เรา  จะช่วยเหลือเยยีวยาเขาได ้ ลองทาํดงันีดูนะ
ครับคุณหนู 
 

1. อย่าให้ปุ๋ยเด็ดขาด  (ทงัปุ๋ยวทิยาศาสตร์  ปุ๋ยธรรมชาติ  หรือปุ๋ยนางงามจกัรวาล) เพราะนาํท่วมทาํ
ใหร้ากตน้ไม ้ อ่อนแอ  เขาตอ้งการ  เวลาพกัฟืนตวั  ไม่ใช่ตอ้งการปุ๋ย (อยา่งคนอาการโคม่า  ยอ่ม
ไม่ตอ้งการรับประทาน  สเตก๊  เนือสันฉนันนั)  

2. ขุดหลุมเลก็ขนาดลกึสัก 50 ซม.  ถึง 1 เมตร  ไว้ข้าง  ๆ  ต้นไม้นัน เพือใหน้าํทีขงัอยูบ่ริเวณรากไม้
ไหลลงสู่หลุมทีเราขดุ เป็นการช่วยอาการรากสาํลกันาํได ้ แลว้ก็คอยเอาเครืองดูดนาํเล็ก 
ๆ (ภาษาชาวบา้นเรียกเจา้เครืองนีวา่  ไดรโว ่ ราคาประมาณ  สองถึงสามพนับาท) คอยสูบนาํออก  
แต่หากไม่มีกะตงั  จะซือเครืองสูบนาํนี  ก็ตอ้งออกแรงขดุหลุม กวา้งหน่อย  (อยา่กวา้งมาก  จน
ตน้ไมเ้ขาลม้)  แลว้ใชข้นัหรือถงัค่อย  ๆ เอือมมือตกันาํออก 

3. หากเห็นว่า  รากต้นไม้ไม่แข็งแรงเพียงพอทจีะยดึลาํต้นเอาไว้ กรุณาอย่าอดัดินลงไปให้แน่นเป็น
อนัขาด  ตน้ไมเ้ขาจะรีบ  ๆ  ตาย  ทนัที ใหใ้ชว้ธีิดามหรือคาํยนัลาํตน้เอาไวแ้ทน  รอจนรากเขา
แขง็แรงเหมือนเดิม แลว้จึงเอาไมด้ามไมค้าํยนัออก  

4. ขอให้หนูโชคดีในการรักษาต้นไม้เอาไว้  หากโชคร้ายเขาตอ้งตายจากไป กรุณาปลูกขึนมาใหม่  
เพราะตน้ไมห้นึงตน้  ขนาดตน้มะม่วงบา้นเรา จะถ่ายเทความร้อนไดเ้ท่ากบั
เครืองปรับอากาศ 1 ตนั  แถมยงัมีร่มเงาใหเ้ราอีก ผลิตอากาศบริสุทธิ  ใหเ้ราใช ้ กรองเสียงและ
กรองฝุ่ นออกจากตวับา้นเรา เราจะไดใ้ชไ้ฟฟ้าใหน้อ้ยลง  ประเทศเราจะไดไ้ม่ตอ้งตดัไมท้าํลาย
ป่าสร้างเขือน และนํากจ็ะท่วมประเทศไทยน้อยลง  เราก็จะลาํบากนอ้ยลง 

 



 
 

5. ปาร์เกต์บ้านดิฉัน  กลายเป็นปลาลอยนํา  น่าปาทงิมยัคะ ? 
 

ก่อนอืนตอ้งขอภาวนาวา่พืนปาร์เกตที์บา้นคุณนนั  เป็นปาร์เกตพ์ืนชนัล่าง ไม่ใช่ปาร์เกตพ์ืนชนับน  แต่
ทีวา่น่าจะปาทิงหรือไม่นนั  ผมขออนุญาต เล่าและอธิบายดงันี 
 

1. ปาร์เกต์เป็นไม้ซึงอยู่ได้ด้วยกาว  ดงันนั  พืนปาร์เกตจึ์งเป็น  พืนทีอ่อนแอ กบัอาการ  นาํท่วม  
อยา่งยงิ  เพราะทงัไม ้ ก็จะบวมขึนมา  กาวก็จะหลุดล่อน ดงันนัเมือ  นาํท่วมพืนปาร์เกตก์็ตอ้งมี
ปัญหาแน่นอน  อยา่ไปโทษช่างทาํปาร์เกต ์ หรือ อยา่ไป  คิดอะไรมาก  

2. หากนําท่วมสัก 5-7 วนั  นอกจากปาร์เกต์จะหลุดล่อนลอยนาํ  ปูดโปนขึนมาแลว้  ยงัจะมี อาการ  
"บูดเน่า"  ใหเ้กิดกลินเหมน็  และอาจ  เป็นอนัตราย  นอ้ย  ๆ  หากตอ้ง สูดดมอยูต่ลอด  ทงัวนัทงัคืน 

3. หากปาร์เกต์เปียกนําสักเลก็น้อย  ไม่ถึงกบัหลุดล่อนปูดโปนไม่ตอ้งทาํอะไรมาก เช็ดทาํความ
สะอาด  แลว้ปล่อยทิงไว ้ เปิดหนา้ต่าง  ประตู  ใหอ้ากาศถ่ายเท  ความชืนออกไป ไม่กีวนัปาร์เกตก์็
อาจเขา้รูปเดิมปกติได ้ แต่มีขอ้ทีน่าคิดก็คือ  อยา่เอานาํมนั หรือแลคเกอร์  หรือแวก็ซ์  ไปทาทบั
ตอนทีปาร์เกตย์งัชืนอยู ่ เพราะ  สารเหล่านนั จะไปเคลือบ  ผวิไม ้ ทาํใหค้วามชืน  ในเนือไม ้ (และ
เนือพืนคอนกรีต  ใตป้าร์เกต)์ ไม่ระเหยออกมา  

4. หากปาร์เกต์มีอาการหนัก  บิดงอ  ปูดโปน  เบียวบูด  ผกุร่อน เหมน็เน่า…กรุณาอยา่เสียดาย  กรุณา
เลาะออกมา  หากเลาะออกมาแลว้  ยงัอยูใ่นสภาพดี ก็ผงึลมเอาไวใ้หแ้หง้  เผืออาจมีประโยชน์ใน
วนัหลงั 

5. หากเลาะพนืปาร์เกต์ออกมีข้อคิดว่า หากจะปูอะไรทบัแทนก็ตอ้งระวงัเรืองนาํหนกัของวสัดุที
จะปูแทนนนั  วา่หนกัมากไหม หากหนกัมาก  ก็ตอ้งดูระบบโครงสร้างบา้นเราดว้ยวา่มีความ
แขง็แรงไหม  (ถามช่างผูรู้้ ใหช่้วย  ดูก็ได)้  เพราะปาร์เกตน์นั  เป็นไม ้ นาํหนกัเบา  พืนทีหนึง
ตารางเมตร อาจจะหนกัเพียง 5 กิโลกรัม  แต่พืนหินอ่อน  หรือแกรนิต  นาํหนกัรวมปูนทราย  ที
ใชปู้ หนึงตารางเมตรอาจหนกัตงั 120 กิโลกรัม 

6. หากจะปูปาร์เกต์เช่นเดิม  (เพราะชอบความเป็นไมที้ใหค้วามนุ่มนวล) หรือปูวสัดุอืนทีใช ้ "กาว"  
เป็นตวั  ประสาน  กรุณาอยา่  ปูทบัลงทนัที  ตอ้งรอ ใหพ้ืนคอนกรีตแหง้ก่อน  (อาจใชเ้วลาเป็น
เดือน)  แลว้จึงปูลงไปได ้ ไม่เช่นนนั รับรองวา่ปูเท่าไรลงไป  ก็ล่อนออกมาเท่านนั  



 
 

6.. ปลกัไฟบ้านผม  นําท่วมไม่เป็นไร  นําลดจะเป็นไรมยั  ? 
 

แมค้าํถามของคุณออกจะกวนกวนอยูบ่า้ง  แต่เราก็พยายามเขา้ใจและเห็นใจ  วา่ในขณะที นาํท่วม  นนั
ท่านปิดวงจรไฟฟ้าทงับา้น  (ภาษาชาวบา้นเรียกวา่  ปิดคทัเอา๊ท)์ นาํท่วมก็คงไม่เป็นไรอยูแ่ลว้  เพราะไม่มี
กระแส  ไฟฟ้าเดิน  แต่พอ  นาํลด อยากจะเปิดไฟใช ้ คงหวนัเกรงเหมือนกนั  วา่จะเป็นอยา่งไร  เอาละ  ครับ  
ผมขอสรุป  แนวทาง ดงันีดีกวา่  

1. ลองเปิดคัทเอ๊าท์ให้มีกระแสไฟฟ้าเข้ามา (อย่าลมืต้องมีฟิวส์ทคีัทเอ๊าท์เสมอ) หากปลกัหรือจุด
ใดจุดหนึงยงัชืน  หรือเปียกอยู ่ คทัเอา๊ทจ์ะตดัไฟและฟิวส์จะขาด ลองเปลียนฟิวส์แลว้ทิงไว้
สัก 1 วนั  ใหค้วามชืนระเหย  ออกไปบา้ง  แลว้ดาํเนินการใหม่ หากคทัเอา๊ทย์งัตดัไฟเหมือนเดิม  
กรุณาตาม  ช่างไฟฟ้า  ผูรู้้เรืองมาแกไ้ข (เสียเงินบา้งก็เป็นเรืองจาํเป็น)  ดีกวา่เอาชีวิตเสียงต่อไป 

2. หากผ่านข้อที 1 ลองทดสอบเปิดไฟฟ้าทลีะจุด  และทดสอบกระแสไฟฟ้า  ในปลกั แต่ละอนัวา่มี  
ไฟฟ้ามาปกติ  หรือไม่  (อาจหาซือ  อุปกรณ์ตรวจ  กระแสไฟฟ้า  ขนาดเล็ก  จาก หา้งไฟฟ้าทวัไป  
รูปร่างหนา้ตาคลา้ยไขควง  มาเสียบทดสอบดูก็จะสะดวกดี)  หาก ทุกจุดทาํงาน  ปกติก็ถือวา่  
สบายใจไดไ้ปอีกระดบัหนึง  หากมีปัญหา  บางจุด ก็อาจรอสักนิดใหค้วามชืนระเหยออกเช่นขอ้
แรก  (แต่หากพอมีเงิน กรุณาอยา่เสียงเลยครับ) 

3. ดับไฟทุกจุดในบ้าน  ปลดเครืองใช้ไฟฟ้าออกทงัหมด  แต่ยังคงเปิดคัทเอ๊าท์เอาไว้ แลว้วงิไปดู  
มิเตอร์ไฟฟ้าหนา้บา้นวา่เคลือนไหวหรือไม่ (อาจตอ้งรอสักพกัโดยการจดตวัเลข  หรือใช้
โทรศพัทถ่์ายรูปไว)้  หากไม่เคลือนไหวแสดงวา่ ไฟฟ้าในบา้นเราไม่น่าจะรัว  แต่หากมิเตอร์
หมุนแสดงวา่ ท่านยงัปิดการใชไ้ฟฟ้าในบา้นท่านไม่หมด  หรือไฟฟ้า  ตามสาย  ตามท่อ  ตามจุด 
บางจุดในบา้นท่าน  อาจจะรัวไดรี้บตามช่างไฟมาดูแล  

4. เรืองไฟฟ้านีเป็น  เรืองของผู้ใหญ่ ไม่ใช่เรืองของเด็กเป็นเรืองของคนขีขลาด  ไม่ใช่เรืองของผู้
กล้าหาญ ดงันนักรุณาอยา่ประมาท  นาํท่วมก็เสียหายมากพอแลว้ อยา่ตอ้งมาจดังานอปัมงคล
ตามหลงักนัอีกเลย …ซีเรียสนะครับ  ! 



 
 

7.. นําลดแล้ว  ประสาทเสียมาก  พอมกีะตัง  ทาํยงัไงกบัระบบไฟฟ้าดี 
 

ถือวา่คุณเป็นคนหนึงทียงันบัวา่โชคดีกวา่ประชาชนอีกมาก ในประเทศไทยอนัเป็นทีรักยงิของพวกเรา  
เพราะ  ระบบไฟฟ้า เป็นสิงจาํเป็นกบัการดาํรงชีพ  แต่มีอนัตรายสูง  และเขา้ใจยาก  ตรวจสอบยาก  เพราะ
เรา ไม่สามารถเห็น  "ตวักระแสไฟฟ้า"  ไดเ้ลย  หากคุณพอจะมีงบประมาณ  ในการปรับเปลียน ระบบ
ไฟฟ้า  ในบา้นหลงันาํท่วม  เราขอแนะนาํดงัต่อไปนี 
 

1. หากมีงบประมาณน้อย  ตัดปลกัไฟทอียู่ระดับตํา  ๆ ในบ้านออกให้หมด  (อาจจะตดัทิงเลย  หรือ
จะเลือนตาํแหน่งปลกั นนัขึนไปอยูสู่งกวา่พืนหอ้งสักระดบั 1.10 เมตร  ก็ได)้ 

 

2. หากพอจะมีงบประมาณบ้าง  ให้แยกวงจรไฟฟ้าออกเป็น 2 วงจร  คือวงจรทีอยูด่า้นล่าง (ทีซึงนาํ  
อาจจะ  ท่วมได)้  และวงจรทีอยูสู่ง  ๆ (ทีนาํไม่อาจท่วมถึง) 

 

3. หากมีงบประมาณหนักขนึไปอกี  แยกวงจรไฟฟ้าออกเป็น 4 วงจร วงจรแรกสาํหรับปลกั
ดา้นล่าง  (ยามนาํท่วม)  วงจรทีสอง เป็นวงจรสาํหรับจุดทีใชไ้ฟฟ้าทวั  ๆ  ไป  (ทีนาํไม่ท่วม)  จุดที
สาม  สาํหรับเครือง ปรับอากาศ  (หากมี)  เพือกนัอาการไฟกระตุกเมือเครืองปรับอากาศทาํงาน 
จุดสุดทา้ยเอาไวใ้นครัว  เพือยามออกจากบา้นนานนาน  อยากปิดคทัเอา๊ท์ จะไดไ้ม่ตอ้งปิดหมด  
เพราะปิดหมดเจา้ตูเ้ยน็ในครัว  ก็จะหยดุทาํงาน อาหารในครัวก็เน่าเสียหมด  หรือยามเราไม่อยู่
บา้น  อาจปล่อยทงักิจกรรม  การใชไ้ฟฟ้า ไวเ้พียงในครัวเท่านนั 

 

4. หากมีงบประมาณมากขนึไปอกี  แยกวงจรให้มากเข้าไปอกีกไ็ด้  อาจแยกเป็นวงจรชนับน วงจร
ชนัล่าง  วงจรนอกบา้น  ฯลฯ (โดยยงัยดึถือ  วงจรตามขอ้ 3 อยู)่  แต่หากจะแยกวงจรมาก ๆ  ดงันี  
และมีงบประมาณมาก  ตามทีบอก  น่าจะวา่จา้งวศิวกรไฟฟ้าเขา้มาคาํนวณ จะประหยดั  และ
ปลอดภยักวา่ 

 
ปล.  ขอแถมนอกเรืองนาํท่วมนิดเดียวครับวา่  “อยา่เดินสายไฟกบัสายสัญญาณต่างๆ  เช่นโทรศพัท ์ ทีว ี 
ฯลฯ  รวมไวด้ว้ยกนั  เพระสายไฟจะมีคลืนแม่เหล็กไปรบกวนสัญญาณ  ทาํใหก้ารรับสัญญาณไม่ชดัเจน 



    

8.. งูเงียวเขยีวขอตะกวดแย้มงักรกงิกอื  หนีนํามาอยู่เต็มบ้านเลย 
 

กรณีมีสัตวที์เราไม่พึงประสงคเ์ขา้มาอยูใ่นบา้นของเรา  คงจะตอ้งค่อยๆแยกประเภทสัตวต่์างๆออกเป็น
ประเภทเสียก่อน  เพราะสัตวเ์หล่านนัไม่มีสูตรสาํเร็จทีจะจดัการใหห้มดไปไดด้ว้ยวธีิเดียวกนั  ซึงอาจจะ
แยกเป็นประเภทและการดาํเนินการไดด้งันี 
 

1. สัตว์เลอืยคลานทมีีขนาดใหญ่พอควร  ทงัทมีีพษิและไม่มีพษิ    เช่น  งู  ตะกวด  จระเข ้ ฯลฯ  อะไร
ทาํนองนี  อยา่พยายามไปจบัหรือจดัการเอง  ทาํการป้องกนับา้นและป้องกนัตวัไม่ใหพ้วกเขามา
ทาํอนัตรายเรา  (เราในทีนีหมายถึงสัตวเ์ลียงแสนรักของเราดว้ยนะครับ)  ให้ติดต่อหน่วยราชการ
อาสา  มาจดัการสัตวร้์ายเหล่านี 

2. สัตว์เลอืยคลานขนาดเลก็  ทไีม่มีพษิ  เช่น  กิงกือ  ไส้เดือนกิงก่า  จิงเหลน  ฯลฯ  ก็ปล่อยเขาไวไ้ด ้ 
บางท่านอาจจะรังเกียจ  แต่ก็ทนนิดๆไวก่้อน  เอาเขาไปปล่อยในทีทีสมควรปล่อย  (ไม่รบกวน
ใคร)ก็ได ้   หรืออาจจะปล่อยเขาเอาไวเ้ฉยๆก็ได ้ ไม่นานเมือทุกอยา่งเรียบร้อย  เขาก็จะหายไปเอง  
แต่ทงันีทงันนั  หากเขาเขา้มาในตวับา้นเราโดยผา่นทาง  “รู”  ต่างๆในบา้นเรา  ก็ตอ้งจดัการเอา
เขาออกไปนะครับ 

3. แมลงต่างๆ  ตังแต่ยุง  แมงมุม  ฯลฯ  หรือแมแ้ต่มด    ตอ้งไม่ใหเ้ขา้มาในบา้นเรา  ตอ้งพยายามปิด
ประตูหนา้ต่าง  ปิดรู  ใหดี้เท่าทีจะทาํได ้ และคงตอ้งจดัการใหห้มดไปตามปกติธุระ   

4.   แมลงพเิศษ  “ปลวก”  ตอนนีเขาคงยงัไม่มา  แต่อาจจะมาในอนาคตได ้ ตอนนียงัไม่ตอ้งจดัการ
อะไร  แต่พึงระวงัไวว้า่  เมือนาํลดไปไม่นาน  จะตอ้งมีการป้องกนัปลวกใหดี้  เพราะโอกาสทีเขา
จะมามีมากพอควรเลยครับ) 

5. สัตว์เลยีง  หรือสัตว์ทไีม่เป็นอันตรายทีหลงทางมา  เช่น  สุนขั  แมว  หรือแมก้ระทงั  มา้  ก็น่าจะ
ดูแลเขาในระยะแรกก่อน  เพราะชีวติเขาก็คงลาํบากอยูเ่หมือนกนัในขณะนาํท่วม  แลว้หลงัจาก
นนัค่อยพิจารณาวา่เราจะตอ้งทาํอยา่งไรต่อไป  (เช่นหาเจา้ของเดิม  หาเจา้ของใหม่  ฯลฯ)  อยา่เพิง
ไล่เขาออกไปไหนเลย  ถือวา่ทาํบุญสร้างบุญกนัครับ   



   
 
9.. ส้วมเหมน็  ส้วมเต็ม  ส้วมราดไม่ลง  ส้วม  ส้วม  ส้วม  ส้วม 
   

หลงันาํท่วม  นอกจากปัญหาใกลต้วัเรืองระบบไฟฟ้า และวสัดุปูพืนทีถูกนาํท่วมจะเป็นปัญหาทีพบเห็น
เสมอ  แลว้  เรืองส้วม  ๆ ดูจะเป็นปัญหาทีใหญ่กวา่และหนกัหนากวา่มาก  เพราะเราไม่มีที  จะถ่ายทุกข ์
ทุกขเ์ลยบรรจุ  อยูเ่ตม็ตวัเรา  พอเราถ่ายทุกขอ์อกมาหน่อยทุกขน์นัดนัไม่ยอ่ยสลาย บา้นเรา  ก็เลยมีทุกข ์ 
ลอยตุบ๊ป่องตุบ๊ป่อง  เตม็ไปหมด 
 

เมือนาํลดแลว้  ส้วมของบางท่านอาจจะยงัคงมีปัญหาอยู ่ บา้งอาจจะเป็นปัญหาดงัเดิม บา้งก็เป็นปัญหา  
เกิดใหม่  บา้งก็จะ  สอดประสานกลมเกลียวกนั ทงัปัญหาเก่าและปัญหาใหม่  ผมใคร่  ขอสรุปรวมความ  
ปัญหาแห่งส้วม  ออกเป็นขอ้ยอ่ย  ๆ ได ้8 ประการ  (ทงัปัญหาเก่าและปัญหาใหม่)  ดงัต่อไปนี 
 

1. หากส้วมของท่านเป็นระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม  (หมายถึงเมือของเสียยอ่ยสลายแลว้ จะซึมผา่นสู่
พืนดิน  ระบบนีเป็นระบบ  ทีนิยมกนัทวัประเทศ  เป็นเวลานาน)  แลว้ บ่อซึม  ของท่าน  วางอยู ่ ใน  
บริเวณทีพืนดินชุ่มฉาํ  (อาจจะเพราะนาํท่วมก็ได)้ สิงทีเกิด  ก็คือบ่อซึม  ไม่ยอมซึมนาํออก  (แถม
ยามนาํท่วม  นอกจากนาํ  จะไม่ไหลออก จากบ่อซึม  นาํทีท่วม  จะไหลยอ้นเขา้มาในบ่อ  และ
ระบบยอ่ยสลายอีกดว้ย)  ปัญหาทีตามมา ก็คืออาการ  "ตุบ๊ป่อง"  ราดส้วมไม่ลง  ใชส้้วมไม่ได ้ 
ส้วมจะเตม็บ่อยนนัเอง แกไ้ขได ้2 ประการคือ  หากพืนดินชุ่มฉาํ  เพราะนาํท่วม  ก็ขอให้รอสัก
นิด ใหพ้ืนดินแหง้สักหน่อย  แต่หากพืนดินชุ่มฉาํชืน  ตามธรรมชาติของพืนที ก็กรุณาเปลียน
ระบบ  มาใชเ้ป็นระบบเครืองกล  สาํหรับ  ยอ่ยสลาย  (ภาษาชาวบา้นเรียกวา่ ถงัส้วมสาํเร็จ)  ซึงจะ
ทาํหนา้ที  ยอ่ยสลายปฏิกลู  ต่าง  ๆจนเป็น  นาํสะอาด แลว้ก็ปล่อยลง  ท่อระบายนาํสาธารณะ  ได้
โดย  ไม่ผดิ  กฎหมาย 

 

2. หากโถส้วมอยู่ระดับตํากว่าหรือใกล้เคียงกบัระดับบ่อเกรอะ  หรือถังส้วมสําเร็จรูป ทาํใหร้ะนาบ  
ของท่อส้วม  ไหลไม่สะดวก  หรือบางครัง  อาจจะมีอาการ  ไหลยอ้นกลบั (โดยเฉพาะอยา่งยงิ  
ยามนาํท่วม  ทาํใหร้ะดบันาํ  ณ  ถงัส้วม  อาจสูงกวา่  ระดบัโถส้วม) ทาํใหเ้กิดอาการ  ราดไม่ลง  
หรือตอนกดนาํ  ราดนาํทีโถส้วม  ทาํใหใ้นโถส้วม  มีแรงดนั สูงมากขึน  หากนาํไม่สามารถ  ไหล
ลงไปได ้ ก็จะเกิดอาการ  แรงดนัยอ้นกลบั ทุกขท์งัหลายของเราจ  ะกระฉอกขึนเปรอะเปือนได ้ 

 



3. อาจเกดิเพราะท่อส้วมแตกและอาจไปฝัง  (หรือเกอืบจะฝังในพนืดิน) ทาํใหเ้กิดกลินเหม็น  และ
ราดส้วมไม่ลง  หรือบางครัง  เกิดอาการ  ทีตดัสินใจยาก เพราะบางครังราดลง  บางครังราดไม่ลง  
เพราะไปเกียวขอ้ง  กบัสภาพแวดลอ้ม  อยา่งมาก หากกรณีนีเกิดขึนในขณะนาํท่วม  ยงิตดัสินใจ
ยาก  เพราะวนัไหน  ทุกขข์องเรา มีนาํหนกัมาก  วนันนัก็อาจจะราดไล่ลงไปได ้ วนัไหนทุกขข์อง
เรา  มีมวลนอ้ย มีนาํหนกันอ้ย  ทงัเสือกไสไล่  ราดเท่าไรก็ดือ  ไม่ยอมลงสักที  

 

4. บางท่านอาจจะลมืใส่ท่ออากาศให้ส้วมหายใจ  เวลาราดนาํจะราดไม่ลง (เหมือนกบัพยายาม 
กรอกนาํใส่ขวด  โดยไม่มีช่องอากาศ  เหลือเลยทีปากขวด  จะกรอกนาํไม่ลง)  บางบา้น อาจจะมี
ท่ออากาศ  แต่ท่ออากาศอาจอุดตนัได ้ ไม่วา่จะเกิดจากความสกปรก  หรือเกิดจาก เศษผง  เล็ก
ลอยมาอุด  ตอนทีนาํท่วมก็ได ้

 

5. ขนาดของบ่อเกรอะบ่อซึม  หรือถังบําบัดสําเร็จขนาดเลก็เกนิไป  หลายครังพบปัญหา เพราะใช้
อาคาร  ผิดประเภท  เช่นออกแบบไว ้ ใหมี้คนในบา้น 5 คน  แต่พอใชจ้ริง ใชเ้ขา้ไปตงั 8-9 คน  
ปริมาณทุกขต่์าง  ๆ  จึงมากกวา่  ทีเคยคาํนวณเอาไวแ้ต่แรก ถงัส้วมจะเตม็บ่อยเตม็เร็ว  เพราะมี
ช่องวา่งนอ้ย  ถา้เป็นระบบบ่อซึม ก็มีพืนผวิการซึมนาํออกนอ้ย  นาํจึงซึมออกไม่ทนั 

 

6. ท่านอาจใส่สิงของทไีม่น่าจะใส่ลงในโถส้วม หรือสิงของบางอยา่งอาจจะลอยมากบันาํท่วม  เช่น
แผน่ผา้อนามยั  ถุงยางอนามยั ถุงมืออนามยั  หรือ  แปรงขดัส้วมอนามยั  เป็นตน้  สิงเหล่านี  จะไม่
ยอ่ยสลาย และเป็นสาเหตุ  แห่งการอุดตนั  

 

7. ถังบําบัดสําเร็จบางรุ่นบางยีห้อ ต้องใช้เครืองมือกลเข้าปันอากาศเข้าไปช่วยการย่อยสลาย  ซึง  
อุปกรณ์เหล่านี ตอ้งใชก้ระแสไฟฟ้า  เป็นตวัหนุนมอเตอร์  ในขณะทีนาํท่วม  ท่านอาจจะปิด
ไฟฟ้าไว ้ดงันนั  หากจะถ่ายทุกข ์ อยา่งมีความสุข อยา่ลืมเสียบปลกัไฟฟ้ากลบัเขา้ทีเดิมนะขอรับ  
(เขาเรียกวา่เส้นผมบงัส้วม)  

 

8. ถังบําบัดสําเร็จทุกยีห้อ จะต้องมีท่อให้นําไหล  ออกจากถงับาํบดัสู่ท่อระบายนาํในบา้นเรา  หรือ
สู่ท่อสาธารณะ จะตอ้งตรวจเช็ควา่  ระดบัของท่อทีออกจากถงับาํบดั วา่ตอ้งสูงกวา่ระดบัท่อ
ระบายนาํเสมอ  มิเช่นนนั  จะเกิดอาการ  ไหลยอ้นกลบัอีกแลว้  

 

ขอเป็นกาํลงัใจกบัทุกๆท่านครับ    



 
 
10.. ผมต้องตรวจสอบอะไรเกยีวกบัระบบประปาบ้าง 
 

ระบบประปาเป็นระบบทีเหมือนกบัไม่มีปัญหา  เพราะเหตุเกิดจากนาํท่วม แต่หากมองขา้มไป  อาจทาํให้
คุณ  สูญเสีย  ชีวติ  อนัเป็นทีรักยงิไปได ้โดยเฉพาะอยา่งยงิบา้นทีมีระบบประปา  ทีค่อนขา้งสมบูรณ์แบบ  
ขอแนะนาํ การตรวจสอบดงัต่อไปนี 
 

1. คุณมีบ่อนําใต้ดิน  หรือถังเกบ็พกันําทอียู่ในระดับทนํีาท่วมถึงหรือไม่ หากคุณมี  ก็ขอให้นึก
เสมอวา่  นาํทีท่วมถึงนนั  มิไดส้ะอาด  เหมือนนาํประปา (กรุณาอยา่ฉุนเฉียว  กลบัวา่นาํประปา
บา้นเรานนั  แสนจะ  ไม่สะอาด) ขอใหท้าํการลา้งถงันาํ  ทีนาํท่วมถึง  ใหส้ะอาดทงัภายนอก
ภายใน  (หากเป็นบ่อใตดิ้น ลา้งเฉพาะ  ภายในถงั  ภายนอกคงไม่ตอ้งลา้งกระมงัครับ)  อยา่
เสียดายแรงงาน หรือเสียดายนาํเลยนะครับ  

 

2. บ้านทมีีระบบปัมนํา  กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์ปัม รวมถึงถงัอดัลมวา่อยูใ่นสภาพทีใชก้ารไดดี้  
การตรวจสอบ  ขนัตน้  อาจจะตรวจสอบ จากเสียงเครืองจกัรทาํงาน  วา่ผิดปกติหรือไม่  
ตรวจสอบแรงดนันาํ  วา่เหมือนกบัสมยัที นาํไม่ท่วมหรือไม่  ตรวจสอบ  ถงัลมวา่  สามารถเก็บ
แรงอดัไดดี้  และยาวนาน ตามทีน่าจะเป็นหรือไม่ … หากมีสิงผดิปกติ  อาจจะตอ้งปรับ  -  ถ่าย
ระดบันาํ ระดบัแรงดนั  ในหมอ้ลม  อีกทงั  น่าจะตรวจสอบดูวา่  มีเศษผง  ทีลอยมากบันาํท่วม ติด
อยูห่รือเปล่า 

 

3. หากกรณทีปัีมนําถูกนําท่วม  ไม่น่าจะใช้การต่อไปโดยทนัท ี เพราะจะมีอนัตรายจากความชืน ใน
ตวัมอเตอร์ทีอาจยงั  สะสมอยู ่ น่าจะไปหา  ช่างมาตรวจสอบ  ทาํใหแ้หง้เสียก่อน ถา้ช่างยงัไม่
ยอมมา  และคุณพอรู้เรือง  เครืองจกัรกล  บา้ง  ก็ถอดเอาไปใหเ้ขา ตรวจเช็ค  (กรุณาอยา่เอาไปตาก
แดด  แลว้คิดไปเองวา่  ความชืนหมดแลว้  เป็นอะไร  ขึนมา ยามร้ายเมือหนีนาํท่วมทนั  แต่ไฟ  
กลบัไหมบ้า้นหมดครับ)  

 
 



 
 

11.. ผนังบ้านแช่นํานาน  ๆ  เป็นอะไรมยั  จะแก้ไขดูแลอย่างไร 
 

วสัดุทีใชก่้อสร้างอาคารบา้นเรือนเกือบทุกอยา่ง  หากแมโ้ดนแช่นาํไวน้าน  ๆ ยอ่มตอ้งมีอาการ
เสือมสภาพไป  มากบา้ง  นอ้ยบา้ง  ตอบคาํถามทีวา่ ผนงัและสีทาบา้นทีถูกนาํท่วมแลว้เป็นอะไรหรือไม่  
คงตอบวา่ "เป็นอะไรแน่นอน" ขอใหค้าํปรึกษา  ในการแกปั้ญหาดงัต่อไปนี 
 

1. หากผนังทาํด้วยไม้  ไม่ต้องทาํอะไรมากปล่อยให้แห้งกเ็พยีงพอแล้ว ยกเวน้แต่ส่วนทีอยู ่ ในระยะ
ระดบัที  นาํขึนลง  อาจจะผไุปบา้ง  (ธรรมชาติของไม ้หากอยูแ่หง้  ๆ  ก็ไม่เป็นไร  หากอยูใ่ตน้าํ
เลย  ก็ไม่ค่อยเป็นไร แต่หากอยูบ่ริเวณระดบัทีเดียวนาํขึน  เดียวนาํลง จะมีปัญหาเรืองการผุ
กร่อนไดง่้าย  ดูไดต้ามเสาโป๊ะ  หรือเสา  ทีปักไวใ้นนาํ จะเห็นไดว้า่  ส่วนทีจะผกุร่อนก่อนทีสุด  
คือ  บริเวณระดบัผวินาํทีเดียวแหง้ เดียวเปียก)   

 

เมือนาํในบา้นลดลง  เอาผา้เช็ดทาํความสะอาด  ขจดัคราบความสกปรกออก เพือสุขภาพของคน
ในบา้น  และเพือใหผ้วิ  ทีทาํความสะอาดแลว้  สามารถระเหย ความชืนออกมาไดง่้าย  ทิงไวจ้น
แน่ใจวา่  ผนงัของเรา  แหง้ดี จึงใชน้าํยารักษาเนือไม ้ ชโลมลงทีผวิ  (อยา่ทาแลคเกอร์  หรือนาํยา
รักษาเนือไม ้หรือสีทาผนงั  ก่อนทีจะ  ใหต้วัผนงัแหง้  เพราะจะทาํใ  หน้าํและความชืน  ระเหยไม่
ออก จะเกิดอาการ  "ชืนและผุฝังใน")   
 

การทาสี  หรือทายารักษาเนือไม ้ อาจจะทาเฉพาะ ดา้นในตวับา้นก่อนก็ได ้แลว้ทิงไวส้ัก หลาย
เดือน จึงค่อยทาสีภายนอก  ตวัอาคาร เพือใหม้นัใจจริง  ๆ  วา่  ผนงัของเรา  แหง้สนิทแลว้   
 

(อยา่อายใคร  หากบา้นเรา จะไม่สวยสัก 5-6 เดือน  เพราะเรืองนาํท่วมนี  ไม่ใช่ความผิดของ
เรา… เราเป็นเพียง ผูรั้บกรรมเท่านนั) 

 
2. หากผนังของท่านเป็นผนังก่ออฐิฉาบปูน  ก็ดาํเนินการในระบบทีคลา้ยกบัผนงัไม ้ตามทีกล่าว

แต่แรก  แต่อาจจะตอ้ง  ทิงเวลานานหน่อย  เพราะการระบายความชืน ของผนงัก่ออิฐนนั  ยากกวา่
ผนงัไม ้  

 



มีสิงหนึงที  ผนงัไมอ้าจแตกต่าง กบัผนงัก่ออิฐก็คือ  "สิงทีอยูภ่ายในผนงั"  ไม่วา่จะเป็นสายไฟฟ้า  
ท่อไฟฟ้า  ท่อนาํ ฯลฯ  เราตอ้งตรวจสอบ  สิงเหล่านีดว้ยวา่  อยูใ่นสภาพเหมือนเดิม  (รายละเอียด 
การดูแลตรวจสอบ  กรุณาอ่านในขอ้  การตรวจสอบระบบไฟฟ้า  และระบบสุขาภิบาล) การให้
ความชืนระเหยออกง่าย  ตอ้งพยายามไม่เอาสิงของ  หรือตู ้ โตะ๊ ตงัติดไวที้ผนงั (ขอใหท้นความ
ไม่สะดวกสบายสกัพกัเถอะครับ)   
 

แต่ก็กรุณา อยา่ถึงกบัเอา  ไฟฟู่   มาเผาใหผ้นงัแหง้เร็ว  เดียวกลายเป็น  หนีนาํท่วม  ไปปะไฟไหม ้
จะไม่คุม้กนั  บางคนอาจจะเอา  ไฟ  สปอตไลท ์ มาส่อง  ใหค้วามร้อน  ผนงัจะไดร้ะเหย เอา
ความชืน  ออกมาเร็ว  ๆ  ก็ไม่ค่อยคุม้เท่าไร  เพราะจะเสียค่า  กระแส ไฟฟ้าจาํนวนไม่นอ้ย (เก็บ
เงินค่าไฟฟ้าส่วนนี  ไปใชใ้นการซ่อมแซมบา้น  หลงันาํท่วม ส่วนอืน  จะดีกวา่  กระมงัครับ) 

 
3. หากผนังของท่านทาํด้วยยบิซัมบอร์ด จะตอ้งเขา้ใจในพืนฐานและธรรมชาติของแผน่ยบิซมั

บอร์ด  เสียก่อน  วา่  เจา้แผน่นี เป็นเพียง  ผงปูนยบิซมั  ทีหุม้ดว้ยกระดาษอยา่งดี  แต่ไม่วา่กระดาษ
จะดีเพียงไร หากถูกนาํท่วม  สักพกัเดียว  รับรองวา่  แอ่นยุย่กนัเป็นแถว   

 

วธีิทีดีทีสุด ก็คือเลาะเอาแผน่ยบิซมันี  ออกจากตวัโครงเคร่าผนงั  หากเป็นโครงเคร่าทีทาํดว้ย
โลหะ ก็สามารถติดแผน่ใหม่เขา้แทนทีไดเ้ลย  แต่หากโครงเคร่าเป็นไม ้ คงตอ้งทิงไวส้ักหลาย
วนั  ใหค้วามชืน  ในโครงไมน้นั  ระเหยออกเสียก่อน  จึงค่อยบุแผน่ใหม่ เขา้แทนที  

 
4. ผนังทีทาํด้วยโลหะ  หรือผนังททีาํด้วยกระจก  ยามนาํท่วมคงจะไม่เป็นอะไรมาก แต่เมือนาํลด

แลว้  น่าจะ  ตอ้ง  ตรวจสอบ  ตามซอก  ตามรอยต่อ  วา่ยงัมีนาํ  หรือเศษขีผง ฝังในอยูห่รือไม่  หากมี  
ก็ทาํความสะอาดเสีย (สิงทีน่าจบัตามอง  สาํหรับผนงั หรือโครงอลูมิเนียมก็คือ  นาํอาจขงัในท่อ  
ของอลูมิเนียมครับ) 

 
5. ผนังชนิดอนื  ๆ  นอกเหนือจากทกีล่าวมา  ไม่วา่จะเป็นผนงักระดาษอดั  ผนงัสังกะสี ผนงัไมอ้ดั  

ฯลฯ  จะมีธรรมชาติ  คลา้ยกบัผนงัทงัสี  อยา่งทีกล่าวมาขา้งตน้ ลองเปรียบเทียบดู  แลว้แกไ้ข  ตาม
แนวทางนนัๆ  ขอใหโ้ชคดีขอรับ  

 

ขอเป็นกาํลงัใจกบัทุกๆท่านครับ    



 
 
12.. สีทาบ้าน  ทงัสีนํา  สีพลาสติก  สีนํามนั  ฯลฯ  ต้องทาํอะไรบ้าง 
 

เรืองขอการแกไ้ขเกียวกบัสีทาบา้น ขอใหเ้ป็นสิงสุดทา้ยหรือเกือบสุดทา้ยทีเราจะซ่อมแซมบา้น  กรุณา  
อยา่อายใคร ทีเขาจะมาหาวา่  บา้นเราสีกระดาํกระด่าง  หรือสีลอกเป็นขีกลาก ปล่อยคนทีเขาดูถูกเราไป
เถอะ  เพราะเรืองนาํท่วม  มิใช่กรรมของเรา ทีก่อขึนมา (อยา่งนอ้ย  ก็ไม่ใช่ทางตรง)  เขาจะวา่อะไร  จะดู
ถูกอยา่งไร ก็ปล่อยเขาไป (แลว้ทาํบุญกรวดนาํ  ใหเ้ขา  ลดอวชิชา  ทีครอบงาํจิตใจเขาดว้ย) 
 

สีทุกชนิดทีเราใชท้าบา้น  (ไม่รวมสีทาเรือ  สีทาเครืองบิน  สีทาภายในถงันาํ) เมือถูกความชืนหนกั  ๆ  
อยา่งนาํท่วมคราวนี  จะตอ้ง  มีอนัเป็นไป เกือบทุกที …. 
 

ขอ้คิดสาํคญั  ในเรืองของสีทาบา้น  ก็คือ  ปัญหาของสีลอกสีล่อน  หลกั  ๆ ไม่เกิดเพราะ  คุณภาพของสี  แต่
เกิดจาก  ความไม่พร้อม  ของพืนผวิทีทาสี  หากพืนผวิ ทีจะทาสี  เกิดความชืน  หรือมีสิงสกปรก  ติดอยู ่ 
ทาสีทบัลงไปอยา่งไร  ก็ลอก ก็ล่อนออกหมด 
 

ดังนันขอให้ใจเยน็  ๆ  อย่าเพงิทาสี  ทาํความสะอาดหรือลอกสีเดิมออก  ใหม้ากทีสุด เท่าทีจะทาํได ้ (ลอก
เฉพาะ  ตรงทีมีปัญหา  ไม่ใช่ลอกหมดทงับา้น)  ทิงไวน้าน  ๆ (อาจจะหลายเดือน  จนถึงหนา้แลง้  ฤดูร้อนก็
นบัวา่ไม่สายเกินไป) 

     



 
 

13.. เครืองปรับอากาศ  ตู้เยน็  เครืองซักผ้า  จมนําหมดเลย  ทาํไงด ี
 

ไม่วา่จะเป็นเครืองปรับอากาศ  ตูเ้ยน็ เครืองซกัผา้  มอเตอร์  หรือเครืองกลต่าง  ๆ  (อาจจะรวมได ้ ไปจนถึง  
รถยนตด์ว้ยก็ได)้ ลว้นแต่เป็น  เครืองจกัรกล  ทีอยา่งเราอยา่งท่าน  ไม่น่าประมาท  หรือรู้มาก เขา้ไปแกไ้ข  
ซ่อมแซมเอง  ขอความกรุณาอยา่เพิงใชค้วามสามารถส่วนบุคคล  (หากไม่จาํเป็นจริง  ๆๆๆๆ)  
 

หากโดนนาํท่วมแลว้  นาํเจา้กรรม  ไหลเขา้ไป ในเครืองเรียบร้อยแลว้ (แถมยงัแช่ไวด้ว้ย)  ถอดออกไปให้
ช่างผูรู้้  เขาตรวจสอบดูก่อน ดีกวา่  กรุณาอยา่ประมาท  เอาไปตากแดด  แลว้คิดวา่แหง้แลว้  เลยนาํไปใชต่้อ 
เพราะความชืนบางส่วน  อาจจะฝังอยูข่า้งใน  พอเครืองกลนนั  ทาํงาน  โดยใชก้ระแสไฟฟ้า อาจทาํใหเ้กิด
ปัญหา  กบัตวับา้น  หรือเป็นอนัตราย  ถึงชีวติได ้
 

นอกจากความชืนทีฝังอยูใ่นตวัเครืองแลว้  บรรดาฝุ่ นผง  เศษขยะ  หรือแมแ้ต่สิงมีชีวติบางประเภท  ก็
อาจจะฝังตวัหรือแอบซ่อนตวั  (หรือเสียชีวติ)  คา้งอยูภ่ายในเครืองดว้ย  หากเดินเครืองจกัรกลหมุน  
อาจจะเกิดการติดขดัและมีการฝืนกาํลงักนั  เครืองอาจจะเสียหรือไฟไหมไ้ด ้ (อาจจะไม่ไดเ้กิดโดยทนัที  
แต่จะเกิดขึนภายหลงัได)้ 
 

หากแมน้จาํเป็นจริงๆ  ทีจะตอ้งใชเ้ครืองจกัรกลนนั(ซึงผมหวงัวา่คงจะไม่มี) ยามจะใชเ้ครืองกลเหล่านนั
น่ามีขอ้คิด 3  ประการคือ 
 

1. ตลอดเวลาทใีช้ต้องมีผู้ใหญ่ทพีอรู้เรืองไฟฟ้าและเครืองจักกลพนืฐานอยู่ใกล้ๆเสมอ และอยา่งนอ้ย
น่าจะมี  ๒  คนครับ  เมือเกิดอะไรผดิปกติขึนมาตอ้งดบัเครืองปิดเครืองโดยทนัที 
 

2. ทคีัทเอ๊าท์ไฟฟ้าของตัวเครือง  และคัทเอ๊าท์หลักของตัวบ้าน  จะต้องมีฟิวส์ตัดไฟทมีีคุณภาพ  ติดตงัอยู่
เสมอ เกิดไฟฟ้าลดัวงจร  ตอ้งแน่ใจวา่วงจรไฟฟ้าจะถูกตดัออก 
 

3.. เมือไรไม่จําเป็นจริงๆแล้ว  ให้หยุดใช้เครืองกลตัวนันทนัที  พอมีเวลาบา้ง  และพอมีงบประมาณ กรุณา
นาํไปใหช่้างผูรู้้ตรวจสอบ   
 
 



 
 

14.. ประตูบ้านถูกนําท่วมบวมอลงึฉึง  ประตูเหลก็ขึนสนิมหมดแล้ว 
 

ขอใหคิ้ดวา่ประตูหนา้ต่างเวลาถูกนาํท่วม จะเหมือนกบัผนงัทีถูกนาํท่วมเหมือนกนั  การทีประตูไมบ้วม
เป่งขึนมา  กเ็หมือนกบั ผนงัไม ้ หรือผนงัยปิซมั  ทีปูดโปนขึน  ส่วนประตูเหล็กทีขึนสนิมนนั ก็เป็นเรือง
ของโลหะทีแช่นาํ  เมือแหง้แลว้ก็ตอ้งเป็นสนิมไปเป็นปกติธรรมดา แนวทางแกไ้ขมีดงัต่อไปนี 
 

1. ประตูไม้ หรือวสัดุทเีหมือนกบัไม้ทบีวมขึนมาหรือผุพัง  ก็เหมือนกบัประตูห้องนาํเรา  ทีหลายๆบา้น
เป็น  อนัเกิดจากความชืนในห้องนาํ  แกไ้ขโดยการทิงไวใ้ห้แหง้ ซ่อมแซมพืนผวิ  เท่าทีตนเองจะทาํได ้ 
หรือหากหมดสภาพจริง  ๆ  และพอมีงบประมาณบา้ง ก็ซือใหม่  เปลียนแปลงเสียเลย  ก็ยงัพอไหว 
 

2. ประตูเหลก็ทขึีนสนิม อาจจะไม่ถึงผพุงั  (ยกเวน้แต่ผมุาก่อน)  ก็จดัการ ขดัสนิมออก  เช็ดให ้ สะอาด  
แหง้  แลว้ทาสีใหม่ทบัลงไป  ก็ถือไดว้า่เป็นอนัเสร็จพิธี แต่ความน่าสนใจ  ก็คือ  ขอใหม้นัใจวา่นาํหรือ
ความชืน  ไดอ้อกไปหมดแลว้ ทงัในท่อโครงเหล็กหรือบริเวณรอยต่อต่างๆ 
 

3. ประตูพลาสติกหรือวสัดุสังเคราะห์    ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็นปัญหา  เพราะวสัดุเหล่านนัทนนาํได ้ แต่
ทีตอ้งตรวจสอบก็คือ  อาจจะมีนาํขงัอยูภ่ายในบานประตู(หรือหนา้ต่าง)  ระหวา่งแผน่สังเคราะห์ที
ประกบกนัเป็นตวับาน  ตอ้งพยายามเอานาํออกใหห้มด  อาจจะตอ้งมีการเจาะรูเล็กๆสัก  ๑-๒  รู  เพือให้นาํ
ระบายออกได ้
 

4.. หากประตูเกดิเอยีงหรืออาการทภีาษาช่างเรียกว่า  "ประตูตก" อาจจะเกิดขึนได ้ เพราะเมือประตู
หนา้ต่าง  (โดยเฉพาะอยา่งยงิ  ทีทาํ  ดว้ยไม ้หรือวสัดุทีอมนาํ)  แช่นาํนาน  ๆ  ประตูจะอมนาํ  จึงทาํใหต้วั
บานนนั  นาํหนกัมากขึน บานพบัรับนาํหนกัไม่ไหว  ประกอบกบัตวัวงกบ  (โครงกรอบช่วงเปิด)  เปือยยุย่  
เนืองจาก การแช่นาํ  น๊อต  หรือตะปูยดึเกาะไดไ้ม่เตม็ที  บานเลยเกิดอาการ  เอียงลง…   
 

แกไ้ขโดยพยายาม  ใชค้าํยนั  หรือลิมเล็ก  ๆ  สอดช่วยรับแรง  ถ่ายนาํหนกั  ของ  บาน เอาไวก่้อน  ค่อย  ๆ  รอ
จนความชืนระเหยออก  น๊อตตะปูก็จะยดึติดดีขึน นาํหนกับานก็จะนอ้ยลง  อาการก็จะกลบัมาเหมือน  
เกือบปกติ  (อาจจะไม่ปกตินกั แต่ก็นบัวา่  ไม่เป็นไร) 



 
 
15.. บานพบั  ลูกบิด  รูกญุแจ  เหลก็ดัด  หลงันําท่วมต้องทาํอะไรบ้างด ี
 

เป็นคาํถามทีต่อเนืองจากปัญหาทีแลว้ ซึงวา่ดว้ยเรืองประตูหนา้ต่างทีเกิดปัญหาขึนหลงันาํท่วม  บานพบั  
ลูกบิด  กุญแจ เหล็กดดั  ซึงเป็นอุปกรณ์ทีทาํดว้ยโลหะก็เกิดปัญหาตามมา  ขอตอบสัน  ๆ  ง่าย  ๆ 
ดงัต่อไปนี  
 

1. เช็ดนําและพยายามให้ความชืนระเหยออกให้หมด หรือมากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้ 
2. หากเกดิสนิมตรงทใีด  กข็ัดเอาสนิมเหล่านันออกเสียโดยเร็ว อยา่ปล่อยทิงไว ้แต่ก็อยา่ขดัแรง

ดว้ยเครืองมือขดัทีคมแขง็เกินไป  เพราะอาจทาํใหอุ้ปกรณ์ประตูหนา้ต่างทีค่อนขา้งบอบบางนนั
เสียหายไดค้รับ 

3. ใช้นํายาหล่อลนืสารพดัประโยชน์หยอดชโลม  (ภาษาชาวบา้นเรียกวา่ "โซเล็กซ์")    ตามจุดต่อ  
ตามขอ้ต่อ  ตามเฟือง  และตามรูต่าง  ๆ  ใหท้วั (คงไม่ถึงขนาด  เป็นมนัเยมิ  ๆ  จะทาํใหสิ้งของรอบ
ขา้งเลอะเทอะ และเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์)  

4. อย่าเพงิใช้จารบี  หรือสารจําพวกขีผงึอุดหรือทา เพราะความชืนทงัหลายอาจจะยงัระเหยออกไม่
หมด  จะทาํใหร้ะเหยออก  ไดย้ากขึน ความชืนเลยเกิดอาการ  "ฝังใน"  จะมีปัญหาภายหลงั  

5. หากยงัเกดิปัญหาอกี  กรุณาเริมทาํใหม่ตังแต่ข้อแรกจนถึงข้อนี รับรองวา่กวา่  90 % ปัญหาจะไม่
หนี  ไปนอกรอบ  ทีกล่าวไว ้ 



 
 
16.. นําท่วมฝ้าเพดาน  แก้ไขอย่างไรได้บ้าง 
 

ผมเชือวา่ซีเรียสและเป็นเรืองจริงครับ แต่ขอภาวนาใหเ้ป็นการท่วมฝ้าเพดานของหอ้งใตดิ้น  ไม่ใช่ฝ้า
เพดาน ของบา้นชนัทีสองนะครับ นาํท่วมฝ้าเพดานนี คงจะตอ้งใชแ้นวทางแกไ้ขคลา้ยกบันาํท่วมพืน
และท่วมผนงัปนกนั  สรุปความอีกครัง ไดว้า่  

 

1. ตรวจสอบถึงวสัดุฝ้าเพดานว่าทาํด้วยอะไร หากเป็นวสัดุทีเปือยยุย่จากการถูกนาํท่วมได ้ เช่น
ฝ้ายปิซมับอร์ด  หรือฝ้า กระดาษอดั  คงจะตอ้ง  เลาะออกแลว้เปลียนใหม่  (หรือหากไม่มี
งบประมาณ  ก็ทิงเอาไวโ้ล่ง ๆ  อยา่งนนัก่อน  ไม่ตอ้งอายใคร  ยาํ  ไม่ตอ้งอายใคร)  หากเป็นฝ้า 
ประเภททีไม่เปือยยุย่  และอมนาํ  อมความชืนมาก  ก็พยายามผงึใหแ้หง้  อยา่ทาสี หรือนาํยากนั
ความชืน  ระเหยออก  หากเป็นฝ้าโลหะ  ใหต้รวจสอบสนิมจดัการขดัหรือเช็ดออกใหห้มด  

 

2. สํารวจฝ้าเพดานทงัผืนทุกห้องทุกทีว่ามีนําขังอยู่หรือไม่ (เจาะหรือเปิดฝ้าเพดานแลว้โผล่ศีรษะ  
พร้อมส่อง  ไฟฉาย  ตรวจดู)  หากพบ  ตอ้งระบายนาํออก ใหห้มด  โดยทนัทีทนัใด  (เจาะรูตรงที
นาํเป็นแอ่งขงั  ณ  จุดนนันนั)  อยา่ขีเกียจ ตรวจเช็คเป็นอนัขาด  

 

3. ฝ้าเพดานส่วนใหญ่จะมีสายไฟ  ดวงโคมติดอยู่เสมอ ไม่วา่จะเป็นระบบเดินสายไฟฝังหรือ
สายไฟลอย  ตอ้งตรวจสอบสภาพวา่ดีสมบูรณ์ตามรายการ ทีเคยกล่าวไวเ้รืองของการตรวจ
สาํรวจระบบไฟฟ้าหลงันาํท่วม  

 

4. มดและแมลงตลอดจนหนูหรือสัตว์เลอืยคลานต่างๆ อาจหลบเข้าไปในฝ้าเพดาน  (แลว้หา
ทางออกไม่ได)้  ตอ้งทาํการไล่ออกใหห้มด จึงจะปิดฝ้าเพดาน  ไม่เช่นนนัอาจจะรบกวนและเป็น
อนัตรายภายหลงัได ้ 

 



 
 

17.. มนํีาผุดขนึกลางบ้าน  แปลว่าอะไร  ไม่เห็นสนุกเลย 
 

หากเป็นผมก็คงจะไม่สนุกเหมือนกนัละครับ  เพราะอยูดี่  ๆ  ก็มีนาํผดุขึนมากลางบา้น ปัญหาทีคาดการณ์  
(เพราะไม่ไดเ้ห็น  สถานทีจริง)  น่าจะเกิดจากสาเหตุดงัต่อไปนี 
 

1. ระบบโครงสร้างเกดิอาการแตกร้าว  ซึงอาจจะแตกร้าวอยูเ่ดิมแลว้ หรืออาจจะเกิดการแตกร้าว
จากแรงดนันาํ  อนัเนืองมาจาก  นาํท่วม การแกไ้ขก็คือพยายามหาแนวทีแตกร้าวนนัให้พบ  (ส่วน
ใหญ่  จะเป็นรอยแตก  ทีพืน หรือผนงั  ส่วนล่าง)  แลว้พยายามติดต่อสอบถามผูรู้้ต่อไป  อยา่
พยายามซ่อมเอง เพราะอาจยิงเกิดปัญหา  และอาจ  เป็นอนัตรายได ้ 

 

2. รัวเนืองจากรอยต่อของพนืกับผนังไม่สนิท  หรือระหว่างพนืกบัพนืไม่สนิทกัน อาจเพราะระบบ  
โครงสร้าง  อาคาร  เป็นโครงสร้าง  ระบบพืนสาํเร็จ  ทีก่อสร้างไว ้ไม่เรียบร้อย   

 

หรือเพราะเป็นระบบโครงสร้าง  เป็นระบบ  พืนวางถ่ายนาํหนกับนดิน  (Slab on Ground) ซึง
ออกแบบให้เนือคอนกรีตพืนไม่ตอ้งเชือมประสานกบัคาน แต่ใหถ่้ายนาํหนกัพืนลงไปที
แผน่ดินเลย  โครงสร้างระบบทีวา่นี  จึงอาจมีรอยรัวตรงบริเวณรอยต่อ  เพราะปูนทรายทีอุดไว้
เสือมสภาพ  หรือเสียหายจากแรงดนันาํ  
 

แนวทางแกไ้ข  คงตอ้งพยายามหาแนวทีนาํรัวเขา้  ใหไ้ด ้ (จะมีรอยหรือเส้นทีมีสีเขม้กวา่ปกติ)  
แลว้อุดรอยเหล่านนั  ใหเ้รียบร้อยอาจจะดว้ยซิลิโคนทียาตูป้ลา ก็พอไหว 

 

3. เกดิจากรูทบีริษัทกาํจัดปลวกเขาเจาะเอาไว้  ตอนทีจะฉีดอดันาํยากาํจดัปลวก แลว้ไม่มีการอุด
ปิด  ใหเ้รียบร้อย  แนวทางการแกไ้ข ก็คือจดัการอุดเสียใหเ้รียบร้อย 

 

4. ท่อนําทีฝังในพนืเกดิการรัวแตก  หมายถึงทีพืนหอ้งอาจจะมีการฝังท่อนาํเอาไว ้ และอาจมีการ
ขยบัตวัของโครงสร้างทาํให้ท่อแตก  และแรงดนันาํทาํใหเ้กิดนาํพุเล็กๆเกิดขึนทีพืนห้องครับ 

 

กรุณาอยา่ตกใจ  กบัสิงทีเกิดนี  พยายามหาเหตุใหพ้บ  แลว้แกไ้ขเสีย หากยงัหาเหตุไม่พบ  หรือหาพบแลว้  
แต่  แกไ้ข  ไม่ได ้กรุณาติดต่อผูรู้้ ( ผูรู้้แปลวา่ผูรู้้  ไม่ไดแ้ปลวา่  ผูไ้ม่ค่อยรู้แต่ช่างพดู) 



 18.. เฟอร์นิเจอร์  โต๊ะ  เตียง  เก้าอ ี หลงันําท่วม 
 

ขอใหคิ้ดเสมือนวา่เฟอร์นิเจอร์นนัเป็นเครืองใช ้เป็นพืนบา้นและเป็นผนงับา้นอยา่งใดอยา่งหนึง  ดงันนั  
การแกไ้ข เฟอร์นิเจอร์หลงันาํท่วม  ก็คงจะคลา้ยกบัการแกปั้ญหา  เรืองประตูหนา้ต่าง  เครืองไม ้เครืองมือ  
พืนบา้น  ฝ้าเพดานบา้น  และผนงับา้นปน  ๆ  กนัไป สรุปขอ้คิดและแนวทางการแกไ้ขไวด้งัต่อไปนี 
 

1. พยายามเอาความชืนออกจากเฟอร์นิเจอร์ ใหม้ากทีสุดเท่าทีจะทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
2. เฟอร์นิเจอร์ทอีมนํามากๆ  เช่น  โซฟานวมหรือนุ่น ทนีอนหากไม่จําเป็นอย่าเอากลบัมาใช้อกีเลย  เพราะ
ตอนนาํท่วม  จะพาเชือโรค และสิงไม่พึงประสงคเ์ขา้ไปอยูภ่ายในไม่นอ้ย  แมต้ากแดดแหง้แลว้  เชือโรค
ร้าย ก็อาจยงัคงอยู ่ เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ในระยะยาวได ้
3. เฟอร์นิเจอร์ประเภทติดกบัท ี (Built In Furniture) ขอใหแ้กปั้ญหาเหมือนผนงัและประตู  คือตอ้ง  
ตรวจสอบ  ความแขง็แรง  ของโครงสร้าง สายไฟทีอาจจะฝังอยูใ่นตู ้ รูกุญแจและลูกบิด  ทาํการ
บาํรุงรักษา  ใหอ้ยู ่ ในสภาพ เรียบร้อย  เหมือนเดิม  หรือใกลเ้คียงของเดิม 
4. คือเฟอร์นิเจอร์ทีทาํด้วยไม้ ไม่ควรเอาไปตากแดดโดยตรง  เพราะจะทาํใหแ้ตก  เสียหายได ้ อีกทงัยาม  
จะทาสีทบัลงไป ก็ขอใหม้นัใจวา่  เขาแหง้แลว้จริง  ๆ  ไม่เช่นนนัสีจะลอกหมด  ความชืนจะฝังใน 

 
   

  19.. นําท่วมช่องลฟิต์  ห้องเครือง  หม้อแปลงไฟฟ้า 
 
นาํท่วมลิฟต ์ หอ้งเครือง  หมอ้แปลงไฟฟ้า  หรือส่วนทีเป็นเครืองกลสาํคญัต่างๆของอาคาร  กรุณาอยา่
ซ่อมแซมเอง  ให้เรียกบริษทั  หรือช่างผูรู้้จริงมาตรวจสอบ และแกไ้ขเสีย  จะตอ้งเสียงบประมาณเท่าไรก็
ตอ้งยอมนะครับ  ไม่ใช่เรืองเล่นๆ  และหา้มประมาทเด็ดขาดนะครับ 



 
 

20.. อยากยกบ้านทงับ้านให้สูงขนึ  ทาํยงัไง  อย่างไร  เท่าไร 
 

การยกบ้านให้สูงขึน หมายถึงการยกตัวโครงสร้างทงัหมดของบ้านให้มีระดับหนีนําท่วมบ้าน เป็นสิงที
น่า  สนใจ  แต่ขณะเดียวกนั  ก็เป็นสิงทีควรหลีกเลียงหากจะทาํเองถา้บา้นของท่านไม่ใช่บา้นไม ้ และ
ไม่ใช่บา้นทีมีนาํหนกัเบา  เพราะหากเป็นบา้นทีทาํดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ภาษาชาวบา้นเรียกวา่บา้น
ปูน)  โครงสร้างของบา้นจะยึดติดเป็นเนือเดียวกนั  หากยกบา้นขึน  (ส่วนใหญ่จะดว้ยแม่แรง  แบบการยก
รถยนต)์ ตวับา้นเอียง  หรือบิด  เพียงนิดเดียว  บา้นก็จะแตกร้าว  เสียหายวบิติัได ้  
 

นอกจากนนั บา้นปูนจะมีนาํหนกัมาก  ทาํใหต้อ้งมีเสาเขม็ยาว  ๆ  มารับนาํหนกับา้น  เสาเขม็นี ส่วนใหญ่  
จะเป็นเสาเขม็ปูน  ทีมีเหล็กเส้น  ผกูติดยดึ  ไวก้บัตวัฐานราก  เมือยก ตวับา้นขึน  ก็เป็นเพียงการยกแต่ตวั
บา้น  ไม่สามารถยกเสาเขม็  ขึนมาดว้ย การต่อฐานราก  กบัเสาเขม็ใหม่  จึงเป็นเรืองยาก ในอนาคตอาจมี
ปัญหาเรืองบา้นทรุดบา้นร้าวได ้

 

นอกจากเรืองโครงสร้างแล้ว  เมือยกบ้านปัญหาพวกสายไฟ  ท่อนํา ท่อระบายนํา  กจ็ะเป็นปัญหาที
ต่อเนืองตามมา  ทีจะตอ้งตดัออกทงัหมด แลว้ต่อใหม่เขา้ไป  เมือยกระดบับา้นเสร็จเรียบร้อย  หากท่อ
เหล่านี  อยูใ่ตพ้ืนบา้น  บริเวณกลางๆบา้น  ยอ่มจะตดัออกจากกนั  ตอนจะยกบา้น  ไดย้าก  หากตดัไม่หมด 
แลว้ยกขึน  ก็อาจไปดึงโครงสร้างของบา้นส่วนอืนๆเสียหายได ้
 

การต้องการจะยกระดับบ้านทงัหลังขึนมา  (บ้านปูน) เป็นเรืองทต้ีองปรึกษาผู้รู้จริง และมีประสบการณ์
เท่านัน และส่วนผูรั้บเหมาก่อสร้าง ก็ตอ้งเป็นผูรู้้จริงดว้ย มิเช่นนนัท่านอาจจะเสียบา้นไปทงัหลงั  ส่วน
ราคาค่ายกบา้น  ก็แลว้แต่ระดบัทียกขึน แลว้แต่ขนาดของตวับา้น  แลว้แต่ลกัษณะของตวับา้น  โดยทวัไป 
ราคาจะประมาณ 20% ถึง 400% ของราคาตวับา้น 
 

ส่วนบ้านไม้นัน  หากใช้เทคนิคไทยเดิมของเรา  ผสมผสานกบัเทคโนโลยสีมัยใหม่ ไม่ใช่เป็นเรืองยากนัก  
(บา้นไม ้ แปลวา่  ทงัโครงสร้าง  และองคป์ระกอบเป็นไม ้ไม่ใช่โครงสร้างเป็นปูน  มีเพียงผนงั  หรือพืน 
เป็นไมเ้ท่านนั) 
 



 
 

21..  “ฝ่าวกิฤติด้วยความคดิบวก”  
 

ความคิดบวกหรือ  Positive Thinking ฟังเสมือนกบัเป็นลทัธิแกอ้ยา่งหนึง  แต่ความจริงแลว้การมอง
ภายในตนใหค้รบถว้นทุกดา้น แลว้เอาดา้นทีเป็นบวกมาพิจารณาเป็นประเด็นในการจดัการปัญหา ชีวติ
เราก็จะมีความสุขขึนไปพร้อมๆกบัผูร้อบขา้ง  และ สังคมทีเราอยูร่่วมนนั 
 
การแกปั้ญหาทงัหลายยอ่มไม่มี “สูตรสําเร็จ”  เป็นธรรมดา.... 
บางทีเมือแกปั้ญหาดว้ยการ  “คิด”  ไม่ได.้... ลองใชก้ารแกปั้ญหาดว้ยการ  “ยงัคิด”  บา้ง 
บางทีการแกปั้ญหาดว้ย  “ความรู้” ไม่ได.้...  ลองใช ้ “ความรู้สึก” ในการแกปั้ญหาบา้ง 
บางทีเราตอ้งไม่มองเฉพาะผล “ด้านนอก” แต่เราตอ้งเขา้ใจปัญหาจาก  “ภายใน” บา้ง  
พลงัแห่งการฝ่าวกิฤติทงัหลายอาจจะอยู่ตรงนันกไ็ด้ 
 
หากเราฝึกตนใหเ้ป็น  “คนกล้า” ทีมิใช่ลืมตวักลายเป็นคน  “บ้าบิน” แกปั้ญหาตามอารมณ์ 
โดยเราแยกความแตกต่างของ  “ความรัก” และ  “ความหลง” ไดช้ดัเจนเพียงพอ 
โดยเรารอบรู้และเขา้ใจทงั  “วชิาการ”  และ  “มนุษย์” ไดอ้ยา่งสมดุล 
เราจะหา  “ขอ้มูล”  เพือการ  “วเิคราะห์” อนันาํมาซึง  “บทสรุป”  เพือการปฏิบติัทงัหลายได ้
พลงัแห่งการฝ่าวกิฤติทงัหลายอาจจะอยู่ตรงนันกไ็ด้ 
 
เราตอ้งไม่เป็นผูที้  “รู้มาก  แล้ว  คิดน้อย” หรือเป็นผูที้  “รู้น้อย  แล้ว คิดมาก”   
เราน่าจะเป็นผูที้  “รู้น้อย  กรู้็ให้มากขึน  เมือรู้มากพอแล้ว กอ็ย่าลมืคิดให้มากขนึ”  ตามไปดว้ย 
หากคิดมากขึนแลว้  ยงัแกปั้ญหาไม่ได.้.... ลอง  “ยงัคิด”  ดูสักหน่อย  
พลงัแห่งการฝ่าวกิฤติทงัหลายอาจจะอยู่ตรงนันกไ็ด้ 
 

ยอดเยยีม เทพธรานนท ์ ตุลาคม  ๒๕๕๔ 



 

 
 
สังคมไทยจะต้องอยู่ร่วมกบัธรรมชาติให้ได้   เพราะธรรมชาตินันยงิใหญ่เหลอืเกนิ   การใช้
เทคโนโลยไีปฝืนพลงัแห่งธรรมชาติมากเกนิไป  การทาํร้ายธรรมชาติ  จะเกดิผลเช่นนีเรือยไป     
 
 

 
 
สังคมไทยจะต้องอยู่ร่วมกบัธรรมชาติให้ได้   เพราะธรรมชาตินันยงิใหญ่เหลอืเกนิ   การใช้
เทคโนโลยไีปฝืนพลงัแห่งธรรมชาติมากเกนิไป  การทาํร้ายธรรมชาติ  จะเกดิผลเช่นนีเรือยไป     


