บ ัญญ ัติ 21 ประการ “บ้านหล ังนา้ ท่วม”
ผมเขียนหนังสื อเรื่ อง “บ้ านหลังนา้ ท่วม” เมื่อครั้งน้ ำท่วมใหญ่เมื่อปี ๒๕๓๘ และมีกำรช่วยกันจัดพิมพ์
กันไปหลำยแสนเล่มแล้ว เพรำะว่ำเป็ นหนังสื อที่ประกำศชัดเจนว่ำ “ไม่ มีลขิ สิ ทธิ์” ใครอยำกเอำไปทำ
อะไรก็ตำมสบำย ยกเว้นแต่ “ห้ ามนาไปจาหน่ าย” เท่ำนั้น
เวลำผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็ ว แต่ปัญหำทั้งหลำยยังเป็ นปั ญหำเดิมๆอยู่ เมื่อมำถึงวันนี้ จึงขอยกบำงหัวข้อที่
เห็นว่ำเหมำะกับเหตุกำรณ์น้ ำท่วม ๒๕๕๔ มำจัดเรี ยงใหม่ เพื่อควำมกระชับและสำมำรถส่ งกันทำง
อีเมล์ หรื อลงใน website ต่ำงๆได้สะดวกขึ้น
เอกสำรนี้ยงั คงเป็ นที่ “ไม่ มีลขิ สิ ทธิ์” เหมือนเดิมครับ ท่ำนใดจะเอำไปสื่ อสำรกันอย่ำงไรก็ตำมสบำย
ครับ ไม่ตอ้ งขออนุ ญำต ไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบ ไม่ตอ้ งอ้ำงอิงแหล่งที่มำหรื อชื่อผูเ้ ขียนใดๆก็ได้ครับ เพรำะ
เพียงท่ำนเริ่ มเผยแพร่ “บุญ” ก็เกิดกับตัวท่ำนแล้วครับ

สั งคมไทยจะต้ องอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ ได้ เพราะธรรมชาติน้ันยิง่ ใหญ่ เหลือเกิน การใช้
เทคโนโลยีไปฝื นพลังแห่ งธรรมชาติมากเกินไป การทาร้ ายธรรมชาติ จะเกิดผลเช่ นนีเ้ รื่อยไป

1. นา้ ท่ วมแล้ว นา้ ลดแล้ว บ้ านมีปัญหา เริ่มต้ นทีไ่ หนดี
ควำมทุกข์ยำกลำบำกฉำกแรกเพิ่งกำลังจะผ่ำนไปหลังน้ ำลด แต่ควำมทุกข์ใหม่ กำลังเข้ำมำแทนที่ เพรำะ
สภำพ ของบ้ำน อันถือว่ำเป็ นหนึ่ง ในปั จจัย 4 ของเรำ มีสภำพที่น่ำอึดอัด น่ำอันตรำยและเป็ นรอยแผลที่
หลำยคน อยำกจะเมินหน้ำหนี
หำกคิดจะแก้ปัญหำบ้ำนหลังน้ ำท่วม เพื่อชีวติ ควำมเป็ นอยูท่ ี่ดีกว่ำและปลอดภัยกว่ำปัจจุบนั (แม้ไม่
สำมำรถ จะเปรี ยบเทียบ เท่ำกับอดีต) แนะนำในฐำนะลูกหลำน พี่นอ้ งว่ำน่ำจะ เริ่ มต้นดังนี้
1. อย่าซีเรียสว่า ทาไมนา้ ถึงท่ วม รำชกำรหรื อรัฐบำลไปอยูท่ ี่ไหน เพื่อน ๆ ในถิ่นอื่นทำไมบ้ำนเขำ น้ ำ
ไม่ท่วม ฯลฯ เพรำะนัน่ ไม่ใช่แนวทำงแก้ปัญหำ "บ้ำนหลังน้ ำท่วม" ที่เรำกำลังจะคุยกันในบันทึกนี้
2.) ทาการตรวจสอบด้ วยจิตอันนิ่งๆว่า บ้ำนเรำเกิดปั ญหำใดเพิ่มขึ้นบ้ำง เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ก่อนน้ ำท่วม
เช่นรั้วเอียง ปำร์เกต์ล่อน แมลงสำบหำยไปไหน ค่ำไฟเพิ่ม ฯลฯ และ ทำบันทึกไว้เป็ นข้อ ๆ ให้อ่ำนง่ำย
จดจำง่ำย (ภำษำฝรั่ง เขำเรี ยกว่ำทำ Check List)
3.) ถามตนเองว่าสภาพการเงินเราเป็ นอย่างไร มีเงินจะใช้สำหรับกำรซ่อมแซมเท่ำไร (รวมถึง กำรกูย้ มื
แหล่งอื่น แต่ไม่รวม กำรโกง บ้ำนกินเมือง) จะได้วำงแนวทำงกำรจ่ำยเงินอย่ำงมีขีดจำกัด และมีควำม
เป็ นไปได้
4.) เปิ ดบันทึกนีอ้ ่านให้ จบ อย่ำโกรธหำกบำงตอนของบันทึกนี้มีรูปตลกเกินไป หรื อเขียนแบบสบำยๆ
เกินไปบ้ำงในบำงประโยคครับ

2. นา้ ไม่ ท่วมบ้ าน แต่ ท่วมถนนซอยหน้ าบ้ าน ต้ องทาอะไรมัย๊ หนอ
น้ ำไม่ท่วมตัวบ้ำน หรื อแม้แต่บริ เวณสนำมหญ้ำในบ้ำน แต่ท่วมที่ถนนหน้ำบ้ำนอย่ำงเป็ นเรื่ องเป็ นรำว ก็
ไม่น่ำจะวำงใจนัก เพรำะ ส่ วนที่บำ้ นเรำกับทำงสำธำรณะ จะต้องเชื่ อมประสำนกันมำกที่สุด และเรำ
มักจะมองข้ำมไปก็คือ "ท่อระบายนา้ " ที่ถ่ำยเทน้ ำจำกบ้ำนเรำ ระบำยออกสู่ ท่อระบำยน้ ำของหลวง
ในยำมที่น้ ำท่วมทำงสำธำรณะ แน่นอนน้ ำจะต้องท่วม ท่อระบำยน้ ำของหลวงท่ำนด้วย น้ ำในบ้ำนเรำก็
เลยไม่ระบำยออก แถมในทำงกลับกัน น้ ำในท่อระบำยน้ ำสำธำรณะ อำจจะไหลกลับเข้ำสู่ บำ้ นเรำได้
เมื่อมีกำรไหลกลับเช่นที่วำ่ นอกจำกจะพำเอำน้ ำเข้ำมำแล้ว ยังน่ำจะพำเอำเศษดินโคลนต่ำง ๆ เข้ำมำด้วย
เมื่อน้ ำค่อย ๆ ลดลง เศษดิน โคลน ก็จะกองติดอยูใ่ นท่อระบำยน้ ำบ้ำนเรำ ท่อระบำยน้ ำบ้ำนเรำที่เล็กอยู่
แล้ว ก็จะเกิดอำกำรอุดตัน หรื อมีพ้นื ที่วำ่ งเหลือน้อยกว่ำปกติ แนวทำงในกำรแก้ไขและข้อควรจะระวัง
น่ำจะมีดงั ต่อไปนี้
1. หากเป็ นท่อระบายนา้ ระบบมีฝาเปิ ดตลอดแนว ก็เปิ ดฝำแล้วตักไอ้เจ้ำดินโคลนเศษขยะนั้นออก
2. หากเป็ นท่อระบบไม่ มีฝาเปิ ดตลอด ก็เอำไม้ยำว ๆ ควำนดู (แบบที่เขำขุดลอกท่อระบำยน้ ำของ
กทม. นัน่ แหละครับ) หำกทำไม่ได้ ทำไม่เป็ น ทำไม่ไหว ขี้เกียจทำ ก็ไปจ้ำงคนอื่นเขำทำ แต่
ขอร้องเถอะครับ อย่ำเอำตัวมุดลงไป ในท่อแล้วทำเอง เพรำะอำจไม่ได้กลับออกมำ
3. อย่าพยายามใช้ นา้ ฉีด เพรำะจะเปลืองน้ ำมำกและยังคงทำควำมสะอำดท่อลำบำก แถมยังทำบำป
กับคนอื่นเขำ เพรำะ เจ้ำเศษโคลน ทั้งหลำยจะระบำยลงสู่ ท่อสำธำรณะ ทำให้ท่อของหลวง
ท่ำน อุดตันตื้นเขิน …อันเป็ น สำเหตุ หนึ่ง ที่ทำให้น้ ำท่วมบ้ำน ท่วมเมือง เนื่ องจำกระบำยน้ ำ
ไม่ได้ อย่ำงที่น่ำจะเป็ น
4. เมื่อทาการกวาดล้างเสร็จแล้ว ลองตรวจสอบอีกครั้งดูวำ่ ระดับน้ ำในท่อระบำยน้ ำเรำนั้นไหลไป
ทำงไหน ขอให้แน่ใจว่ำ จะไหลออกจำกบ้ำนเรำ สู่ ท่อสำธำรณะ หำกยังไหลกลับทำงกัน กรุ ณำ
กลับไปอ่ำน ข้อที่หนึ่งใหม่
5. หากหน้ าบ้ านท่านไม่ มีท่อระบายนา้ สาธารณะ ก็ให้ตรวจสอบว่ำน้ ำไหลไปทำงไหน ระบำย
ออกทำงไหน และให้ถือว่ำ จุดที่น้ ำระบำยออก จำกบ้ำนเรำ เป็ นทำงสำธำรณะไปก่อน (หวังว่ำ
บ้ำนท่ำนคงจะ ไม่ระบำยน้ ำ สะเปะสะปะ ผิดกฎหมำยนะครับ)

3. รั้วคอนกรีตทีแ่ ข็งแรงของผม ต้ องตรวจดูอะไรหลังนา้ ลดไหม
น้ ำคือองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของธรรมชำติ และธรรมชำติเป็ นสิ่ งที่ยงิ่ ใหญ่ เกินกว่ำที่มนุษย์จะไปท้ำ
ทำยแข่งขัน รั้วคอนกรี ตของท่ำน คงจะไม่สำมำรถฝื นกฎนี้ได้
ปั ญหำที่อำจจะเกิดกับรั้วของท่ำนก็เป็ นเรื่ องจำกยำมน้ ำท่วม ดินที่ฐำนรั้วท่ำนอำจจะอ่อนตัวลง
ควำมสำมำรถในกำร รับน้ ำหนัก อำจจะน้อยลง หรื อระดับที่ดินในบ้ำนกับนอกบ้ำนท่ำนมีระดับ
แตกต่ำงกัน ยำมเมื่อน้ ำที่ท่วมลดลง อำจจะเกิดแรงดูด ทำให้ร้ ัวของท่ำน เอียงไปก็ได้ หรื อในขณะที่น้ ำ
ท่วมรั้วของท่ำน อำจต้องทำหน้ำที่เป็ น "เขื่อน" ที่ตอ้ งรับน้ ำหนักน้ ำเป็ นอย่ำงมำก ควำมสำมำรถในกำร
รับน้ ำหนักอำจ "คลำก" ควำมแข็งแรงลดลงไปได้ ดังนั้นเพื่อควำมมัน่ ใจกรุ ณำตรวจสอบ และหำแนว
ทำงแก้ไขดังนี้
1. ใช้ สายตาของท่ านเล็งดูว่ารั้วของท่ านยังตั้งฉากอยู่ดีหรือไม่ หำกมีกำรเอียงเล็กน้อยก็เอำไม้ค้ ำ
ยันด้ำนที่เอียงออก เอำไว้ก่อน มีสตำงค์เมื่อไรก็รีบซ่ อมทันที
2. หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่ารั้วของท่านเอียงมาก เอียงจนแนวออกหรื อจะออกนอกแนวศูนย์
ถ่วง (C.G.) ต้องรี บซ่ อมแซมทันที (โดยช่ำงก่อสร้ำง ที่พอจะมีควำมรอบรู้) หำกยังไม่มี
งบประมำณ ก็ตอ้ งค้ ำยันไว้ อย่ำงแน่นหนำมำก ๆ เพรำะน้ ำหนักรั้วที่แข็งแรงของท่ำนนั้นหนัก
มำก (ไม่เชื่อลองไปนอนให้ร้ ัวพังทับดูก็ได้ไม่วำ่ กัน)
3. หากรั้วของท่ านมีคานคอดิน (คานตัวล่ างสุ ดทีอ่ ยู่ใกล้ ระดับดิน) รับนา้ หนักรั้วอยู่ พอน้ ำลดลง
น้ ำอำจพำดิน ใต้คำนคอดินของท่ำน ออกไปด้วย ก็จะเกิดรู โพรงใต้คำนรั้วของท่ำน อันอำจเป็ น
เหตุให้สัตว์ต่ำง ๆ เดิน - วิง่ - มุด - เลื้อย เข้ำไปในบ้ำน ของท่ำนได้ หรื อไม่ก็ทำให้ดินของท่ำน
ไหลออกจำกบ้ำนสู่ ทำงสำธำรณะไปเรื่ อย ๆ ภำยหลัง (อันทำให้ดินของท่ำน หมดสนำม และ
ถนนสำธำรณะต้องสกปรก) ก็ขอให้เติมดินอัดกลับเข้ำไป ให้คงเดิม
4. นอกจากจะตรวจดูทรี่ ้ ัวบ้ านแล้ ว ท่ านน่ าจะต้ องตรวจดูทปี่ ระตูร้ ัวท่ านด้วย เพรำะประตูส่วน
ใหญ่ จะทำด้วยเหล็ก หรื อไม้ (พวกอัลลอยด์ไม่ค่อยเป็ นอะไร ยกเว้นบริ เวณบำนพับหรื อกลอน
ที่อำจจะทำด้วยเหล็ก) อำจมีอำกำรผุกร่ อนได้ ทำให้บำนประตูไม่สำมำรถปิ ดได้เหมือนเดิม
หรื ออำจจะหลุดออกมำทั้งบำน !!! ทำกำรผูกรัดให้แข็งแรงเสี ย มีเงินเมื่อไร อย่ำลืมควักออกมำ
ซ่อมแซมก็แล้วกัน

4. ช่ วยด้ วย ต้ นไม้ บ้านหนู เขากาลังจะตายกันหมด
น้ ำท่วมครำวนี้คร่ ำชี วติ ต้นไม้ไปมำกมำย ทั้งพืชทำงเศรษฐกิจและพืชที่เรำปลูกกันไว้ในบ้ำน หำกบ้ำน
ใดน้ ำท่วมเป็ นเวลำนำน ต้นไม้ตน้ หญ้ำขนำดเล็ก จะต้องตำยหมดแน่นอน แนวทำงกำรแก้ไขก็คือ ต้อง
เริ่ มต้นปลูกกันใหม่ (ต้นไม้เขำตำยไปแล้ว เรำมิใช่เทวดำที่จะเรี ยก ให้เขำฟื้ นคืนชีพขึ้นมำได้) แต่ตน้ ไม้
บำงต้นที่ยงั ไม่ถึงที่แต่ก็กำลังจะถึงที่ตำย มีแนวทำงที่ เรำ จะช่วยเหลือเยียวยำเขำได้ ลองทำดังนี้ดูนะ
ครับคุณหนู
1. อย่ าให้ ปุ๋ยเด็ดขาด (ทั้งปุ๋ ยวิทยำศำสตร์ ปุ๋ ยธรรมชำติ หรื อปุ๋ ยนำงงำมจักรวำล) เพรำะน้ ำท่วมทำ
ให้รำกต้นไม้ อ่อนแอ เขำต้องกำร เวลำพักฟื้ นตัว ไม่ใช่ตอ้ งกำรปุ๋ ย (อย่ำงคนอำกำรโคม่ำ ย่อม
ไม่ตอ้ งกำรรับประทำน สเต๊ก เนื้อสันฉันนั้น)
2. ขุดหลุมเล็กขนาดลึกสั ก 50 ซม. ถึง 1 เมตร ไว้ข้าง ๆ ต้ นไม้ น้ัน เพื่อให้น้ ำที่ขงั อยูบ่ ริ เวณรำกไม้
ไหลลงสู่ หลุมที่เรำขุด เป็ นกำรช่วยอำกำรรำกสำลักน้ ำได้ แล้วก็คอยเอำเครื่ องดูดน้ ำเล็ก
ๆ (ภำษำชำวบ้ำนเรี ยกเจ้ำเครื่ องนี้วำ่ ไดรโว่ รำคำประมำณ สองถึงสำมพันบำท) คอยสู บน้ ำออก
แต่หำกไม่มีกะตัง จะซื้ อเครื่ องสู บน้ ำนี้ ก็ตอ้ งออกแรงขุดหลุม กว้ำงหน่อย (อย่ำกว้ำงมำก จน
ต้นไม้เขำล้ม) แล้วใช้ขนั หรื อถังค่อย ๆ เอื้อมมือตักน้ ำออก
3. หากเห็นว่า รากต้ นไม้ ไม่ แข็งแรงเพียงพอทีจ่ ะยึดลาต้ นเอาไว้ กรุ ณาอย่ าอัดดินลงไปให้ แน่ นเป็ น
อันขาด ต้นไม้เขำจะรี บ ๆ ตำย ทันที ให้ใช้วธิ ี ดำมหรื อค้ ำยันลำต้นเอำไว้แทน รอจนรำกเขำ
แข็งแรงเหมือนเดิม แล้วจึงเอำไม้ดำมไม้ค้ ำยันออก
4. ขอให้ หนูโชคดีในการรักษาต้ นไม้ เอาไว้ หำกโชคร้ำยเขำต้องตำยจำกไป กรุ ณำปลูกขึ้นมำใหม่
เพรำะต้นไม้หนึ่งต้น ขนำดต้นมะม่วงบ้ำนเรำ จะถ่ำยเทควำมร้อนได้เท่ำกับ
เครื่ องปรับอำกำศ 1 ตัน แถมยังมีร่มเงำให้เรำอีก ผลิตอำกำศบริ สุทธิ์ ให้เรำใช้ กรองเสี ยงและ
กรองฝุ่ นออกจำกตัวบ้ำนเรำ เรำจะได้ใช้ไฟฟ้ ำให้นอ้ ยลง ประเทศเรำจะได้ไม่ตอ้ งตัดไม้ทำลำย
ป่ ำสร้ำงเขื่อน และนา้ ก็จะท่วมประเทศไทยน้ อยลง เรำก็จะลำบำกน้อยลง

5. ปาร์ เกต์ บ้านดิฉัน กลายเป็ นปลาลอยนา้ น่ าปาทิง้ มัย๊ คะ ?
ก่อนอื่นต้องขอภำวนำว่ำพื้นปำร์เกต์ที่บำ้ นคุณนั้น เป็ นปำร์เกต์พ้นื ชั้นล่ำง ไม่ใช่ปำร์เกต์พ้นื ชั้นบน แต่
ที่วำ่ น่ำจะปำทิ้งหรื อไม่น้ นั ผมขออนุ ญำต เล่ำและอธิ บำยดังนี้
1. ปาร์ เกต์ เป็ นไม้ ซึ่งอยู่ได้ ด้วยกาว ดังนั้น พื้นปำร์เกต์จึงเป็ น พื้นที่อ่อนแอ กับอำกำร น้ ำท่วม
อย่ำงยิง่ เพรำะทั้งไม้ ก็จะบวมขึ้นมำ กำวก็จะหลุดล่อน ดังนั้นเมื่อ น้ ำท่วมพื้นปำร์เกต์ก็ตอ้ งมี
ปั ญหำแน่นอน อย่ำไปโทษช่ำงทำปำร์เกต์ หรื อ อย่ำไป คิดอะไรมำก
2. หากนา้ ท่วมสั ก 5-7 วัน นอกจากปาร์ เกต์ จะหลุดล่ อนลอยน้ ำ ปูดโปนขึ้นมำแล้ว ยังจะมี อำกำร
"บูดเน่ำ" ให้เกิดกลิ่นเหม็น และอำจ เป็ นอันตรำย น้อย ๆ หำกต้อง สู ดดมอยูต่ ลอด ทั้งวันทั้งคืน
3. หากปาร์ เกต์ เปี ยกนา้ สั กเล็กน้ อย ไม่ถึงกับหลุดล่อนปูดโปนไม่ตอ้ งทำอะไรมำก เช็ดทำควำม
สะอำด แล้วปล่อยทิ้งไว้ เปิ ดหน้ำต่ำง ประตู ให้อำกำศถ่ำยเท ควำมชื้นออกไป ไม่กี่วนั ปำร์เกต์ก็
อำจเข้ำรู ปเดิมปกติได้ แต่มีขอ้ ที่น่ำคิดก็คือ อย่ำเอำน้ ำมัน หรื อแลคเกอร์ หรื อแว็กซ์ ไปทำทับ
ตอนที่ปำร์เกต์ยงั ชื้นอยู่ เพรำะ สำรเหล่ำนั้น จะไปเคลือบ ผิวไม้ ทำให้ควำมชื้น ในเนื้อไม้ (และ
เนื้อพื้นคอนกรี ต ใต้ปำร์ เกต์) ไม่ระเหยออกมำ
4. หากปาร์ เกต์ มีอาการหนัก บิดงอ ปูดโปน เบี้ยวบูด ผุกร่ อน เหม็นเน่ำ…กรุ ณำอย่ำเสี ยดำย กรุ ณำ
เลำะออกมำ หำกเลำะออกมำแล้ว ยังอยูใ่ นสภำพดี ก็ผ่ งึ ลมเอำไว้ให้แห้ง เผื่ออำจมีประโยชน์ใน
วันหลัง
5. หากเลาะพืน้ ปาร์ เกต์ ออกมีข้อคิดว่า หำกจะปูอะไรทับแทนก็ตอ้ งระวังเรื่ องน้ ำหนักของวัสดุที่
จะปูแทนนั้น ว่ำหนักมำกไหม หำกหนักมำก ก็ตอ้ งดูระบบโครงสร้ำงบ้ำนเรำด้วยว่ำมีควำม
แข็งแรงไหม (ถำมช่ำงผูร้ ู ้ ให้ช่วย ดูก็ได้) เพรำะปำร์เกต์น้ นั เป็ นไม้ น้ ำหนักเบำ พื้นที่หนึ่ง
ตำรำงเมตร อำจจะหนักเพียง 5 กิโลกรัม แต่พ้นื หิ นอ่อน หรื อแกรนิ ต น้ ำหนักรวมปูนทรำย ที่
ใช้ปู หนึ่งตำรำงเมตรอำจหนักตั้ง 120 กิโลกรัม
6. หากจะปูปาร์ เกต์ เช่ นเดิม (เพรำะชอบควำมเป็ นไม้ที่ให้ควำมนุ่มนวล) หรื อปูวสั ดุอื่นที่ใช้ "กำว"
เป็ นตัว ประสำน กรุ ณำอย่ำ ปูทบั ลงทันที ต้องรอ ให้พ้นื คอนกรี ตแห้งก่อน (อำจใช้เวลำเป็ น
เดือน) แล้วจึงปูลงไปได้ ไม่เช่นนั้น รับรองว่ำปูเท่ำไรลงไป ก็ล่อนออกมำเท่ำนั้น

6.. ปลัก๊ ไฟบ้ านผม นา้ ท่ วมไม่ เป็ นไร นา้ ลดจะเป็ นไรมัย๊ ?
แม้คำถำมของคุณออกจะกวนกวนอยูบ่ ำ้ ง แต่เรำก็พยำยำมเข้ำใจและเห็นใจ ว่ำในขณะที่ น้ ำท่วม นั้น
ท่ำนปิ ดวงจรไฟฟ้ ำทั้งบ้ำน (ภำษำชำวบ้ำนเรี ยกว่ำ ปิ ดคัทเอ๊ำท์) น้ ำท่วมก็คงไม่เป็ นไรอยูแ่ ล้ว เพรำะไม่มี
กระแส ไฟฟ้ ำเดิน แต่พอ น้ ำลด อยำกจะเปิ ดไฟใช้ คงหวัน่ เกรงเหมือนกัน ว่ำจะเป็ นอย่ำงไร เอำละ ครับ
ผมขอสรุ ป แนวทำง ดังนี้ดีกว่ำ
1. ลองเปิ ดคัทเอ๊าท์ให้ มีกระแสไฟฟ้ าเข้ ามา (อย่าลืมต้ องมีฟิวส์ ทคี่ ัทเอ๊าท์เสมอ) หำกปลัก๊ หรื อจุด
ใดจุดหนึ่งยังชื้น หรื อเปี ยกอยู่ คัทเอ๊ำท์จะตัดไฟและฟิ วส์จะขำด ลองเปลี่ยนฟิ วส์แล้วทิ้งไว้
สัก 1 วัน ให้ควำมชื้ นระเหย ออกไปบ้ำง แล้วดำเนินกำรใหม่ หำกคัทเอ๊ำท์ยงั ตัดไฟเหมือนเดิม
กรุ ณำตำม ช่ำงไฟฟ้ ำ ผูร้ ู ้เรื่ องมำแก้ไข (เสี ยเงินบ้ำงก็เป็ นเรื่ องจำเป็ น) ดีกว่ำเอำชีวิตเสี่ ยงต่อไป
2. หากผ่านข้ อที่ 1 ลองทดสอบเปิ ดไฟฟ้าทีละจุด และทดสอบกระแสไฟฟ้า ในปลัก๊ แต่ละอันว่ำมี
ไฟฟ้ ำมำปกติ หรื อไม่ (อำจหำซื้ อ อุปกรณ์ตรวจ กระแสไฟฟ้ ำ ขนำดเล็ก จำก ห้ำงไฟฟ้ ำทัว่ ไป
รู ปร่ ำงหน้ำตำคล้ำยไขควง มำเสี ยบทดสอบดูก็จะสะดวกดี) หำก ทุกจุดทำงำน ปกติก็ถือว่ำ
สบำยใจได้ไปอีกระดับหนึ่ง หำกมีปัญหำ บำงจุด ก็อำจรอสักนิดให้ควำมชื้นระเหยออกเช่นข้อ
แรก (แต่หำกพอมีเงิน กรุ ณำอย่ำเสี่ ยงเลยครับ)
3. ดับไฟทุกจุดในบ้ าน ปลดเครื่ องใช้ ไฟฟ้าออกทั้งหมด แต่ ยังคงเปิ ดคัทเอ๊ าท์ เอาไว้ แล้ววิง่ ไปดู
มิเตอร์ไฟฟ้ ำหน้ำบ้ำนว่ำเคลื่อนไหวหรื อไม่ (อำจต้องรอสักพักโดยกำรจดตัวเลข หรื อใช้
โทรศัพท์ถ่ำยรู ปไว้) หำกไม่เคลื่อนไหวแสดงว่ำ ไฟฟ้ ำในบ้ำนเรำไม่น่ำจะรั่ว แต่หำกมิเตอร์
หมุนแสดงว่ำ ท่ำนยังปิ ดกำรใช้ไฟฟ้ ำในบ้ำนท่ำนไม่หมด หรื อไฟฟ้ ำ ตำมสำย ตำมท่อ ตำมจุด
บำงจุดในบ้ำนท่ำน อำจจะรั่วได้รีบตำมช่ำงไฟมำดูแล
4. เรื่องไฟฟ้านีเ้ ป็ น เรื่องของผู้ใหญ่ ไม่ ใช่ เรื่องของเด็กเป็ นเรื่ องของคนขีข้ ลาด ไม่ ใช่ เรื่องของผู้
กล้าหาญ ดังนั้นกรุ ณำอย่ำประมำท น้ ำท่วมก็เสี ยหำยมำกพอแล้ว อย่ำต้องมำจัดงำนอัปมงคล
ตำมหลังกันอีกเลย …ซีเรียสนะครับ !

7.. นา้ ลดแล้ว ประสาทเสียมาก พอมีกะตัง ทายังไงกับระบบไฟฟ้ าดี
ถือว่ำคุณเป็ นคนหนึ่งที่ยงั นับว่ำโชคดีกว่ำประชำชนอีกมำก ในประเทศไทยอันเป็ นที่รักยิง่ ของพวกเรำ
เพรำะ ระบบไฟฟ้ ำ เป็ นสิ่ งจำเป็ นกับกำรดำรงชีพ แต่มีอนั ตรำยสู ง และเข้ำใจยำก ตรวจสอบยำก เพรำะ
เรำ ไม่สำมำรถเห็น "ตัวกระแสไฟฟ้ ำ" ได้เลย หำกคุณพอจะมีงบประมำณ ในกำรปรับเปลี่ยน ระบบ
ไฟฟ้ ำ ในบ้ำนหลังน้ ำท่วม เรำขอแนะนำดังต่อไปนี้
1. หากมีงบประมาณน้ อย ตัดปลัก๊ ไฟทีอ่ ยู่ระดับต่า ๆ ในบ้ านออกให้ หมด (อำจจะตัดทิ้งเลย หรื อ
จะเลื่อนตำแหน่งปลัก๊ นั้นขึ้นไปอยูส่ ู งกว่ำพื้นห้องสักระดับ 1.10 เมตร ก็ได้)
2. หากพอจะมีงบประมาณบ้ าง ให้ แยกวงจรไฟฟ้าออกเป็ น 2 วงจร คือวงจรที่อยูด่ ำ้ นล่ำง (ที่ซ่ ึ งน้ ำ
อำจจะ ท่วมได้) และวงจรที่อยูส่ ู ง ๆ (ที่น้ ำไม่อำจท่วมถึง)
3. หากมีงบประมาณหนักขึน้ ไปอีก แยกวงจรไฟฟ้าออกเป็ น 4 วงจร วงจรแรกสำหรับปลัก๊
ด้ำนล่ำง (ยำมน้ ำท่วม) วงจรที่สอง เป็ นวงจรสำหรับจุดที่ใช้ไฟฟ้ ำทัว่ ๆ ไป (ที่น้ ำไม่ท่วม) จุดที่
สำม สำหรับเครื่ อง ปรับอำกำศ (หำกมี) เพื่อกันอำกำรไฟกระตุกเมื่อเครื่ องปรับอำกำศทำงำน
จุดสุ ดท้ำยเอำไว้ในครัว เพื่อยำมออกจำกบ้ำนนำนนำน อยำกปิ ดคัทเอ๊ำท์ จะได้ไม่ตอ้ งปิ ดหมด
เพรำะปิ ดหมดเจ้ำตูเ้ ย็นในครัว ก็จะหยุดทำงำน อำหำรในครัวก็เน่ำเสี ยหมด หรื อยำมเรำไม่อยู่
บ้ำน อำจปล่อยทั้งกิจกรรม กำรใช้ไฟฟ้ ำ ไว้เพียงในครัวเท่ำนั้น
4. หากมีงบประมาณมากขึน้ ไปอีก แยกวงจรให้ มากเข้ าไปอีกก็ได้ อำจแยกเป็ นวงจรชั้นบน วงจร
ชั้นล่ำง วงจรนอกบ้ำน ฯลฯ (โดยยังยึดถือ วงจรตำมข้อ 3 อยู)่ แต่หำกจะแยกวงจรมำก ๆ ดังนี้
และมีงบประมำณมำก ตำมที่บอก น่ำจะว่ำจ้ำงวิศวกรไฟฟ้ ำเข้ำมำคำนวณ จะประหยัด และ
ปลอดภัยกว่ำ
ปล. ขอแถมนอกเรื่ องน้ ำท่วมนิดเดียวครับว่ำ “อย่ำเดินสำยไฟกับสำยสัญญำณต่ำงๆ เช่นโทรศัพท์ ทีวี
ฯลฯ รวมไว้ดว้ ยกัน เพระสำยไฟจะมีคลื่นแม่เหล็กไปรบกวนสัญญำณ ทำให้กำรรับสัญญำณไม่ชดั เจน

8.. งูเงีย้ วเขีย้ วขอตะกวดแย้ มงั กรกิง้ กือ หนีนา้ มาอยู่เต็มบ้ านเลย
กรณี มีสัตว์ที่เรำไม่พึงประสงค์เข้ำมำอยูใ่ นบ้ำนของเรำ คงจะต้องค่อยๆแยกประเภทสัตว์ต่ำงๆออกเป็ น
ประเภทเสี ยก่อน เพรำะสัตว์เหล่ำนั้นไม่มีสูตรสำเร็ จที่จะจัดกำรให้หมดไปได้ดว้ ยวิธีเดียวกัน ซึ่ งอำจจะ
แยกเป็ นประเภทและกำรดำเนินกำรได้ดงั นี้
1. สั ตว์เลือ้ ยคลานทีม่ ีขนาดใหญ่พอควร ทั้งทีม่ ีพษิ และไม่ มีพษิ เช่น งู ตะกวด จระเข้ ฯลฯ อะไร
ทำนองนี้ อย่ำพยำยำมไปจับหรื อจัดกำรเอง ทำกำรป้ องกันบ้ำนและป้ องกันตัวไม่ให้พวกเขำมำ
ทำอันตรำยเรำ (เรำในที่น้ ี หมำยถึงสัตว์เลี้ยงแสนรักของเรำด้วยนะครับ) ให้ติดต่อหน่วยรำชกำร
อำสำ มำจัดกำรสัตว์ร้ำยเหล่ำนี้
2. สั ตว์เลือ้ ยคลานขนาดเล็ก ทีไ่ ม่ มีพษิ เช่น กิ้งกือ ไส้เดือนกิ้งก่ำ จิง้ เหลน ฯลฯ ก็ปล่อยเขำไว้ได้
บำงท่ำนอำจจะรังเกียจ แต่ก็ทนนิดๆไว้ก่อน เอำเขำไปปล่อยในที่ที่สมควรปล่อย (ไม่รบกวน
ใคร)ก็ได้ หรื ออำจจะปล่อยเขำเอำไว้เฉยๆก็ได้ ไม่นำนเมื่อทุกอย่ำงเรี ยบร้อย เขำก็จะหำยไปเอง
แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้น หำกเขำเข้ำมำในตัวบ้ำนเรำโดยผ่ำนทำง “รู ” ต่ำงๆในบ้ำนเรำ ก็ตอ้ งจัดกำรเอำ
เขำออกไปนะครับ
3. แมลงต่ างๆ ตั้งแต่ ยงุ แมงมุม ฯลฯ หรื อแม้แต่มด ต้องไม่ให้เข้ำมำในบ้ำนเรำ ต้องพยำยำมปิ ด
ประตูหน้ำต่ำง ปิ ดรู ให้ดีเท่ำที่จะทำได้ และคงต้องจัดกำรให้หมดไปตำมปกติธุระ
4. แมลงพิเศษ “ปลวก” ตอนนี้ เขำคงยังไม่มำ แต่อำจจะมำในอนำคตได้ ตอนนี้ยงั ไม่ตอ้ งจัดกำร
อะไร แต่พึงระวังไว้วำ่ เมื่อน้ ำลดไปไม่นำน จะต้องมีกำรป้ องกันปลวกให้ดี เพรำะโอกำสที่เขำ
จะมำมีมำกพอควรเลยครับ)
5. สั ตว์เลีย้ ง หรือสั ตว์ทไี่ ม่ เป็ นอันตรายที่หลงทางมา เช่น สุ นขั แมว หรื อแม้กระทัง่ ม้ำ ก็น่ำจะ
ดูแลเขำในระยะแรกก่อน เพรำะชีวติ เขำก็คงลำบำกอยูเ่ หมือนกันในขณะน้ ำท่วม แล้วหลังจำก
นั้นค่อยพิจำรณำว่ำเรำจะต้องทำอย่ำงไรต่อไป (เช่นหำเจ้ำของเดิม หำเจ้ำของใหม่ ฯลฯ) อย่ำเพิ่ง
ไล่เขำออกไปไหนเลย ถือว่ำทำบุญสร้ำงบุญกันครับ

9.. ส้ วมเหม็น ส้ วมเต็ม ส้ วมราดไม่ ลง ส้ วม ส้ วม ส้ วม ส้ วม
หลังน้ ำท่วม นอกจำกปั ญหำใกล้ตวั เรื่ องระบบไฟฟ้ ำ และวัสดุปูพ้นื ที่ถูกน้ ำท่วมจะเป็ นปั ญหำที่พบเห็น
เสมอ แล้ว เรื่ องส้วม ๆ ดูจะเป็ นปั ญหำที่ใหญ่กว่ำและหนักหนำกว่ำมำก เพรำะเรำไม่มีที่ จะถ่ำยทุกข์
ทุกข์เลยบรรจุ อยูเ่ ต็มตัวเรำ พอเรำถ่ำยทุกข์ออกมำหน่อยทุกข์น้ นั ดันไม่ยอ่ ยสลำย บ้ำนเรำ ก็เลยมีทุกข์
ลอยตุบ๊ ป่ องตุบ๊ ป่ อง เต็มไปหมด
เมื่อน้ ำลดแล้ว ส้วมของบำงท่ำนอำจจะยังคงมีปัญหำอยู่ บ้ำงอำจจะเป็ นปั ญหำดั้งเดิม บ้ำงก็เป็ นปั ญหำ
เกิดใหม่ บ้ำงก็จะ สอดประสำนกลมเกลียวกัน ทั้งปั ญหำเก่ำและปั ญหำใหม่ ผมใคร่ ขอสรุ ปรวมควำม
ปั ญหำแห่งส้วม ออกเป็ นข้อย่อย ๆ ได้ 8 ประกำร (ทั้งปั ญหำเก่ำและปั ญหำใหม่) ดังต่อไปนี้
1. หากส้ วมของท่านเป็ นระบบบ่ อเกรอะ-บ่ อซึม (หมำยถึงเมื่อของเสี ยย่อยสลำยแล้ว จะซึ มผ่ำนสู่
พื้นดิน ระบบนี้เป็ นระบบ ที่นิยมกันทัว่ ประเทศ เป็ นเวลำนำน) แล้ว บ่อซึ ม ของท่ำน วำงอยู่ ใน
บริ เวณที่พ้ืนดินชุ่มฉ่ ำ (อำจจะเพรำะน้ ำท่วมก็ได้) สิ่ งที่เกิด ก็คือบ่อซึ ม ไม่ยอมซึ มน้ ำออก (แถม
ยำมน้ ำท่วม นอกจำกน้ ำ จะไม่ไหลออก จำกบ่อซึ ม น้ ำที่ท่วม จะไหลย้อนเข้ำมำในบ่อ และ
ระบบย่อยสลำยอีกด้วย) ปั ญหำที่ตำมมำ ก็คืออำกำร "ตุบ๊ ป่ อง" รำดส้วมไม่ลง ใช้ส้วมไม่ได้
ส้วมจะเต็มบ่อยนัน่ เอง แก้ไขได้ 2 ประกำรคือ หำกพื้นดินชุ่มฉ่ ำ เพรำะน้ ำท่วม ก็ขอให้รอสัก
นิด ให้พ้นื ดินแห้งสักหน่อย แต่หำกพื้นดินชุ่มฉ่ ำชื้น ตำมธรรมชำติของพื้นที่ ก็กรุ ณำเปลี่ยน
ระบบ มำใช้เป็ นระบบเครื่ องกล สำหรับ ย่อยสลำย (ภำษำชำวบ้ำนเรี ยกว่ำ ถังส้วมสำเร็ จ) ซึ่งจะ
ทำหน้ำที่ ย่อยสลำยปฏิกลู ต่ำง ๆจนเป็ น น้ ำสะอำด แล้วก็ปล่อยลง ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะ ได้
โดย ไม่ผดิ กฎหมำย
2. หากโถส้ วมอยู่ระดับต่ากว่ าหรือใกล้ เคียงกับระดับบ่ อเกรอะ หรือถังส้ วมสาเร็จรู ป ทำให้ระนำบ
ของท่อส้วม ไหลไม่สะดวก หรื อบำงครั้ง อำจจะมีอำกำร ไหลย้อนกลับ (โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
ยำมน้ ำท่วม ทำให้ระดับน้ ำ ณ ถังส้วม อำจสู งกว่ำ ระดับโถส้วม) ทำให้เกิดอำกำร รำดไม่ลง
หรื อตอนกดน้ ำ รำดน้ ำที่โถส้วม ทำให้ในโถส้วม มีแรงดัน สู งมำกขึ้น หำกน้ ำไม่สำมำรถ ไหล
ลงไปได้ ก็จะเกิดอำกำร แรงดันย้อนกลับ ทุกข์ท้ งั หลำยของเรำจ ะกระฉอกขึ้นเปรอะเปื้ อนได้

3. อาจเกิดเพราะท่อส้ วมแตกและอาจไปฝัง (หรือเกือบจะฝังในพืน้ ดิน) ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น และ
รำดส้วมไม่ลง หรื อบำงครั้ง เกิดอำกำร ที่ตดั สิ นใจยำก เพรำะบำงครั้งรำดลง บำงครั้งรำดไม่ลง
เพรำะไปเกี่ยวข้อง กับสภำพแวดล้อม อย่ำงมำก หำกกรณี น้ ีเกิดขึ้นในขณะน้ ำท่วม ยิง่ ตัดสิ นใจ
ยำก เพรำะวันไหน ทุกข์ของเรำ มีน้ ำหนักมำก วันนั้นก็อำจจะรำดไล่ลงไปได้ วันไหนทุกข์ของ
เรำ มีมวลน้อย มีน้ ำหนักน้อย ทั้งเสื อกไสไล่ รำดเท่ำไรก็ด้ือ ไม่ยอมลงสักที
4. บางท่านอาจจะลืมใส่ ท่ออากาศให้ ส้วมหายใจ เวลำรำดน้ ำจะรำดไม่ลง (เหมือนกับพยำยำม
กรอกน้ ำใส่ ขวด โดยไม่มีช่องอำกำศ เหลือเลยที่ปำกขวด จะกรอกน้ ำไม่ลง) บำงบ้ำน อำจจะมี
ท่ออำกำศ แต่ท่ออำกำศอำจอุดตันได้ ไม่วำ่ จะเกิดจำกควำมสกปรก หรื อเกิดจำก เศษผง เล็ก
ลอยมำอุด ตอนที่น้ ำท่วมก็ได้
5. ขนาดของบ่ อเกรอะบ่ อซึม หรือถังบาบัดสาเร็จขนาดเล็กเกินไป หลำยครั้งพบปั ญหำ เพรำะใช้
อำคำร ผิดประเภท เช่นออกแบบไว้ ให้มีคนในบ้ำน 5 คน แต่พอใช้จริ ง ใช้เข้ำไปตั้ง 8-9 คน
ปริ มำณทุกข์ต่ำง ๆ จึงมำกกว่ำ ที่เคยคำนวณเอำไว้แต่แรก ถังส้วมจะเต็มบ่อยเต็มเร็ ว เพรำะมี
ช่องว่ำงน้อย ถ้ำเป็ นระบบบ่อซึ ม ก็มีพ้นื ผิวกำรซึ มน้ ำออกน้อย น้ ำจึงซึ มออกไม่ทนั
6. ท่านอาจใส่ สิ่งของทีไ่ ม่ น่าจะใส่ ลงในโถส้ วม หรื อสิ่ งของบำงอย่ำงอำจจะลอยมำกับน้ ำท่วม เช่น
แผ่นผ้ำอนำมัย ถุงยำงอนำมัย ถุงมืออนำมัย หรื อ แปรงขัดส้วมอนำมัย เป็ นต้น สิ่ งเหล่ำนี้ จะไม่
ย่อยสลำย และเป็ นสำเหตุ แห่งกำรอุดตัน
7. ถังบาบัดสาเร็จบางรุ่ นบางยี่ห้อ ต้ องใช้ เครื่องมือกลเข้ าปั่นอากาศเข้ าไปช่ วยการย่อยสลาย ซึ่ง
อุปกรณ์เหล่ำนี้ ต้องใช้กระแสไฟฟ้ ำ เป็ นตัวหนุ นมอเตอร์ ในขณะที่น้ ำท่วม ท่ำนอำจจะปิ ด
ไฟฟ้ ำไว้ ดังนั้น หำกจะถ่ำยทุกข์ อย่ำงมีควำมสุ ข อย่ำลืมเสี ยบปลัก๊ ไฟฟ้ ำกลับเข้ำที่เดิมนะขอรับ
(เขำเรี ยกว่ำเส้นผมบังส้วม)
8. ถังบาบัดสาเร็จทุกยี่ห้อ จะต้ องมีท่อให้ นา้ ไหล ออกจำกถังบำบัดสู่ ท่อระบำยน้ ำในบ้ำนเรำ หรื อ
สู่ ท่อสำธำรณะ จะต้องตรวจเช็คว่ำ ระดับของท่อที่ออกจำกถังบำบัด ว่ำต้องสู งกว่ำระดับท่อ
ระบำยน้ ำเสมอ มิเช่นนั้น จะเกิดอำกำร ไหลย้อนกลับอีกแล้ว

ขอเป็ นกาลังใจกับทุกๆท่ านครับ

10.. ผมต้ องตรวจสอบอะไรเกีย่ วกับระบบประปาบ้ าง
ระบบประปำเป็ นระบบที่เหมือนกับไม่มีปัญหำ เพรำะเหตุเกิดจำกน้ ำท่วม แต่หำกมองข้ำมไป อำจทำให้
คุณ สู ญเสี ย ชีวติ อันเป็ นที่รักยิง่ ไปได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ บ้ำนที่มีระบบประปำ ที่ค่อนข้ำงสมบูรณ์แบบ
ขอแนะนำ กำรตรวจสอบดังต่อไปนี้
1. คุณมีบ่อนา้ ใต้ ดิน หรื อถังเก็บพักนา้ ทีอ่ ยู่ในระดับทีน่ า้ ท่ วมถึงหรือไม่ หำกคุณมี ก็ขอให้นึก
เสมอว่ำ น้ ำที่ท่วมถึงนั้น มิได้สะอำด เหมือนน้ ำประปำ (กรุ ณำอย่ำฉุ นเฉี ยว กลับว่ำน้ ำประปำ
บ้ำนเรำนั้น แสนจะ ไม่สะอำด) ขอให้ทำกำรล้ำงถังน้ ำ ที่น้ ำท่วมถึง ให้สะอำดทั้งภำยนอก
ภำยใน (หำกเป็ นบ่อใต้ดิน ล้ำงเฉพำะ ภำยในถัง ภำยนอกคงไม่ตอ้ งล้ำงกระมังครับ) อย่ำ
เสี ยดำยแรงงำน หรื อเสี ยดำยน้ ำเลยนะครับ
2. บ้ านทีม่ ีระบบปั๊มนา้ กรุ ณาตรวจสอบอุปกรณ์ ปั๊ม รวมถึงถังอัดลมว่ำอยูใ่ นสภำพที่ใช้กำรได้ดี
กำรตรวจสอบ ขั้นต้น อำจจะตรวจสอบ จำกเสี ยงเครื่ องจักรทำงำน ว่ำผิดปกติหรื อไม่
ตรวจสอบแรงดันน้ ำ ว่ำเหมือนกับสมัยที่ น้ ำไม่ท่วมหรื อไม่ ตรวจสอบ ถังลมว่ำ สำมำรถเก็บ
แรงอัดได้ดี และยำวนำน ตำมที่น่ำจะเป็ นหรื อไม่ … หำกมีสิ่งผิดปกติ อำจจะต้องปรับ - ถ่ำย
ระดับน้ ำ ระดับแรงดัน ในหม้อลม อีกทั้ง น่ำจะตรวจสอบดูวำ่ มีเศษผง ที่ลอยมำกับน้ ำท่วม ติด
อยูห่ รื อเปล่ำ
3. หากกรณีทปี่ ั๊มนา้ ถูกนา้ ท่ วม ไม่ น่าจะใช้ การต่ อไปโดยทันที เพรำะจะมีอนั ตรำยจำกควำมชื้น ใน
ตัวมอเตอร์ ที่อำจยัง สะสมอยู่ น่ำจะไปหำ ช่ำงมำตรวจสอบ ทำให้แห้งเสี ยก่อน ถ้ำช่ำงยังไม่
ยอมมำ และคุณพอรู ้เรื่ อง เครื่ องจักรกล บ้ำง ก็ถอดเอำไปให้เขำ ตรวจเช็ค (กรุ ณำอย่ำเอำไปตำก
แดด แล้วคิดไปเองว่ำ ควำมชื้ นหมดแล้ว เป็ นอะไร ขึ้นมำ ยำมร้ำยเมื่อหนีน้ ำท่วมทัน แต่ไฟ
กลับไหม้บำ้ นหมดครับ)

11.. ผนังบ้ านแช่ นา้ นาน ๆ เป็ นอะไรมัย๊ จะแก้ไขดูแลอย่ างไร
วัสดุที่ใช้ก่อสร้ำงอำคำรบ้ำนเรื อนเกือบทุกอย่ำง หำกแม้โดนแช่น้ ำไว้นำน ๆ ย่อมต้องมีอำกำร
เสื่ อมสภำพไป มำกบ้ำง น้อยบ้ำง ตอบคำถำมที่วำ่ ผนังและสี ทำบ้ำนที่ถูกน้ ำท่วมแล้วเป็ นอะไรหรื อไม่
คงตอบว่ำ "เป็ นอะไรแน่นอน" ขอให้คำปรึ กษำ ในกำรแก้ปัญหำดังต่อไปนี้
1. หากผนังทาด้ วยไม้ ไม่ ต้องทาอะไรมากปล่อยให้ แห้ งก็เพียงพอแล้ว ยกเว้นแต่ส่วนที่อยู่ ในระยะ
ระดับที่ น้ ำขึ้นลง อำจจะผุไปบ้ำง (ธรรมชำติของไม้ หำกอยูแ่ ห้ง ๆ ก็ไม่เป็ นไร หำกอยูใ่ ต้น้ ำ
เลย ก็ไม่ค่อยเป็ นไร แต่หำกอยูบ่ ริ เวณระดับที่เดี๋ยวน้ ำขึ้น เดี๋ยวน้ ำลง จะมีปัญหำเรื่ องกำรผุ
กร่ อนได้ง่ำย ดูได้ตำมเสำโป๊ ะ หรื อเสำ ที่ปักไว้ในน้ ำ จะเห็นได้วำ่ ส่ วนที่จะผุกร่ อนก่อนที่สุด
คือ บริ เวณระดับผิวน้ ำที่เดี๋ยวแห้ง เดี๋ยวเปี ยก)
เมื่อน้ ำในบ้ำนลดลง เอำผ้ำเช็ดทำควำมสะอำด ขจัดครำบควำมสกปรกออก เพื่อสุ ขภำพของคน
ในบ้ำน และเพื่อให้ผวิ ที่ทำควำมสะอำดแล้ว สำมำรถระเหย ควำมชื้นออกมำได้ง่ำย ทิ้งไว้จน
แน่ใจว่ำ ผนังของเรำ แห้งดี จึงใช้น้ ำยำรักษำเนื้อไม้ ชโลมลงที่ผวิ (อย่ำทำแลคเกอร์ หรื อน้ ำยำ
รักษำเนื้อไม้ หรื อสี ทำผนัง ก่อนที่จะ ให้ตวั ผนังแห้ง เพรำะจะทำใ ห้น้ ำและควำมชื้น ระเหยไม่
ออก จะเกิดอำกำร "ชื้ นและผุฝังใน")
กำรทำสี หรื อทำยำรักษำเนื้ อไม้ อำจจะทำเฉพำะ ด้ำนในตัวบ้ำนก่อนก็ได้ แล้วทิ้งไว้สัก หลำย
เดือน จึงค่อยทำสี ภำยนอก ตัวอำคำร เพื่อให้มนั่ ใจจริ ง ๆ ว่ำ ผนังของเรำ แห้งสนิทแล้ว
(อย่ำอำยใคร หำกบ้ำนเรำ จะไม่สวยสัก 5-6 เดือน เพรำะเรื่ องน้ ำท่วมนี้ ไม่ใช่ควำมผิดของ
เรำ… เรำเป็ นเพียง ผูร้ ับกรรมเท่ำนั้น)
2. หากผนังของท่ านเป็ นผนังก่ ออิฐฉาบปูน ก็ดำเนินกำรในระบบที่คล้ำยกับผนังไม้ ตำมที่กล่ำว
แต่แรก แต่อำจจะต้อง ทิ้งเวลำนำนหน่อย เพรำะกำรระบำยควำมชื้น ของผนังก่ออิฐนั้น ยำกกว่ำ
ผนังไม้

มีสิ่งหนึ่งที่ ผนังไม้อำจแตกต่ำง กับผนังก่ออิฐก็คือ "สิ่ งที่อยูภ่ ำยในผนัง" ไม่วำ่ จะเป็ นสำยไฟฟ้ ำ
ท่อไฟฟ้ ำ ท่อน้ ำ ฯลฯ เรำต้องตรวจสอบ สิ่ งเหล่ำนี้ดว้ ยว่ำ อยูใ่ นสภำพเหมือนเดิม (รำยละเอียด
กำรดูแลตรวจสอบ กรุ ณำอ่ำนในข้อ กำรตรวจสอบระบบไฟฟ้ ำ และระบบสุ ขำภิบำล) กำรให้
ควำมชื้นระเหยออกง่ำย ต้องพยำยำมไม่เอำสิ่ งของ หรื อตู ้ โต๊ะ ตั้งติดไว้ที่ผนัง (ขอให้ทนควำม
ไม่สะดวกสบำยสักพักเถอะครับ)
แต่ก็กรุ ณำ อย่ำถึงกับเอำ ไฟฟู่ มำเผำให้ผนังแห้งเร็ ว เดี๋ยวกลำยเป็ น หนีน้ ำท่วม ไปปะไฟไหม้
จะไม่คุม้ กัน บำงคนอำจจะเอำ ไฟ สปอตไลท์ มำส่ อง ให้ควำมร้อน ผนังจะได้ระเหย เอำ
ควำมชื้น ออกมำเร็ ว ๆ ก็ไม่ค่อยคุม้ เท่ำไร เพรำะจะเสี ยค่ำ กระแส ไฟฟ้ ำจำนวนไม่นอ้ ย (เก็บ
เงินค่ำไฟฟ้ ำส่ วนนี้ ไปใช้ในกำรซ่อมแซมบ้ำน หลังน้ ำท่วม ส่ วนอื่น จะดีกว่ำ กระมังครับ)
3. หากผนังของท่านทาด้ วยยิบซั่มบอร์ ด จะต้องเข้ำใจในพื้นฐำนและธรรมชำติของแผ่นยิบซัม่
บอร์ ด เสี ยก่อน ว่ำ เจ้ำแผ่นนี้ เป็ นเพียง ผงปูนยิบซัม่ ที่หุม้ ด้วยกระดำษอย่ำงดี แต่ไม่วำ่ กระดำษ
จะดีเพียงไร หำกถูกน้ ำท่วม สักพักเดียว รับรองว่ำ แอ่นยุย่ กันเป็ นแถว
วิธีที่ดีที่สุด ก็คือเลำะเอำแผ่นยิบซัม่ นี้ ออกจำกตัวโครงเคร่ ำผนัง หำกเป็ นโครงเคร่ ำที่ทำด้วย
โลหะ ก็สำมำรถติดแผ่นใหม่เข้ำแทนที่ได้เลย แต่หำกโครงเคร่ ำเป็ นไม้ คงต้องทิ้งไว้สักหลำย
วัน ให้ควำมชื้น ในโครงไม้น้ นั ระเหยออกเสี ยก่อน จึงค่อยบุแผ่นใหม่ เข้ำแทนที่
4. ผนังที่ทาด้ วยโลหะ หรือผนังทีท่ าด้ วยกระจก ยำมน้ ำท่วมคงจะไม่เป็ นอะไรมำก แต่เมื่อน้ ำลด
แล้ว น่ำจะ ต้อง ตรวจสอบ ตำมซอก ตำมรอยต่อ ว่ำยังมีน้ ำ หรื อเศษขี้ผง ฝังในอยูห่ รื อไม่ หำกมี
ก็ทำควำมสะอำดเสี ย (สิ่ งที่น่ำจับตำมอง สำหรับผนัง หรื อโครงอลูมิเนียมก็คือ น้ ำอำจขังในท่อ
ของอลูมิเนียมครับ)
5. ผนังชนิดอืน่ ๆ นอกเหนือจากทีก่ ล่าวมา ไม่วำ่ จะเป็ นผนังกระดำษอัด ผนังสังกะสี ผนังไม้อดั
ฯลฯ จะมีธรรมชำติ คล้ำยกับผนังทั้งสี่ อย่ำงที่กล่ำวมำข้ำงต้น ลองเปรี ยบเทียบดู แล้วแก้ไข ตำม
แนวทำงนั้นๆ ขอให้โชคดีขอรับ

ขอเป็ นกาลังใจกับทุกๆท่ านครับ

12.. สี ทาบ้ าน ทั้งสี นา้ สี พลาสติก สี นา้ มัน ฯลฯ ต้ องทาอะไรบ้ าง
เรื่ องขอกำรแก้ไขเกี่ยวกับสี ทำบ้ำน ขอให้เป็ นสิ่ งสุ ดท้ำยหรื อเกือบสุ ดท้ำยที่เรำจะซ่อมแซมบ้ำน กรุ ณำ
อย่ำอำยใคร ที่เขำจะมำหำว่ำ บ้ำนเรำสี กระดำกระด่ำง หรื อสี ลอกเป็ นขี้กลำก ปล่อยคนที่เขำดูถูกเรำไป
เถอะ เพรำะเรื่ องน้ ำท่วม มิใช่กรรมของเรำ ที่ก่อขึ้นมำ (อย่ำงน้อย ก็ไม่ใช่ทำงตรง) เขำจะว่ำอะไร จะดู
ถูกอย่ำงไร ก็ปล่อยเขำไป (แล้วทำบุญกรวดน้ ำ ให้เขำ ลดอวิชชำ ที่ครอบงำจิตใจเขำด้วย)
สี ทุกชนิดที่เรำใช้ทำบ้ำน (ไม่รวมสี ทำเรื อ สี ทำเครื่ องบิน สี ทำภำยในถังน้ ำ) เมื่อถูกควำมชื้นหนัก ๆ
อย่ำงน้ ำท่วมครำวนี้ จะต้อง มีอนั เป็ นไป เกือบทุกที่ ….
ข้อคิดสำคัญ ในเรื่ องของสี ทำบ้ำน ก็คือ ปั ญหำของสี ลอกสี ล่อน หลัก ๆ ไม่เกิดเพรำะ คุณภำพของสี แต่
เกิดจำก ควำมไม่พร้อม ของพื้นผิวที่ทำสี หำกพื้นผิว ที่จะทำสี เกิดควำมชื้น หรื อมีสิ่งสกปรก ติดอยู่
ทำสี ทบั ลงไปอย่ำงไร ก็ลอก ก็ล่อนออกหมด
ดังนั้นขอให้ ใจเย็น ๆ อย่าเพิง่ ทาสี ทำควำมสะอำดหรื อลอกสี เดิมออก ให้มำกที่สุด เท่ำที่จะทำได้ (ลอก
เฉพำะ ตรงที่มีปัญหำ ไม่ใช่ลอกหมดทั้งบ้ำน) ทิง้ ไว้นำน ๆ (อำจจะหลำยเดือน จนถึงหน้ำแล้ง ฤดูร้อนก็
นับว่ำไม่สำยเกินไป)

13.. เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้ า จมนา้ หมดเลย ทาไงดี
ไม่วำ่ จะเป็ นเครื่ องปรับอำกำศ ตูเ้ ย็น เครื่ องซักผ้ำ มอเตอร์ หรื อเครื่ องกลต่ำง ๆ (อำจจะรวมได้ ไปจนถึง
รถยนต์ดว้ ยก็ได้) ล้วนแต่เป็ น เครื่ องจักรกล ที่อย่ำงเรำอย่ำงท่ำน ไม่น่ำประมำท หรื อรู ้มำก เข้ำไปแก้ไข
ซ่อมแซมเอง ขอควำมกรุ ณำอย่ำเพิ่งใช้ควำมสำมำรถส่ วนบุคคล (หำกไม่จำเป็ นจริ ง ๆๆๆๆ)
หำกโดนน้ ำท่วมแล้ว น้ ำเจ้ำกรรม ไหลเข้ำไป ในเครื่ องเรี ยบร้อยแล้ว (แถมยังแช่ไว้ดว้ ย) ถอดออกไปให้
ช่ำงผูร้ ู ้ เขำตรวจสอบดูก่อน ดีกว่ำ กรุ ณำอย่ำประมำท เอำไปตำกแดด แล้วคิดว่ำแห้งแล้ว เลยนำไปใช้ต่อ
เพรำะควำมชื้นบำงส่ วน อำจจะฝังอยูข่ ำ้ งใน พอเครื่ องกลนั้น ทำงำน โดยใช้กระแสไฟฟ้ ำ อำจทำให้เกิด
ปั ญหำ กับตัวบ้ำน หรื อเป็ นอันตรำย ถึงชีวติ ได้
นอกจำกควำมชื้นที่ฝังอยูใ่ นตัวเครื่ องแล้ว บรรดำฝุ่ นผง เศษขยะ หรื อแม้แต่สิ่งมีชีวติ บำงประเภท ก็
อำจจะฝังตัวหรื อแอบซ่อนตัว (หรื อเสี ยชีวติ ) ค้ำงอยูภ่ ำยในเครื่ องด้วย หำกเดินเครื่ องจักรกลหมุน
อำจจะเกิดกำรติดขัดและมีกำรฝื นกำลังกัน เครื่ องอำจจะเสี ยหรื อไฟไหม้ได้ (อำจจะไม่ได้เกิดโดยทันที
แต่จะเกิดขึ้นภำยหลังได้)
หำกแม้นจำเป็ นจริ งๆ ที่จะต้องใช้เครื่ องจักรกลนั้น(ซึ่ งผมหวังว่ำคงจะไม่มี) ยำมจะใช้เครื่ องกลเหล่ำนั้น
น่ำมีขอ้ คิด 3 ประกำรคือ
1. ตลอดเวลาทีใ่ ช้ ต้องมีผ้ ใู หญ่ ทพี่ อรู้ เรื่องไฟฟ้าและเครื่องจักกลพืน้ ฐานอยู่ใกล้ ๆเสมอ และอย่ำงน้อย
น่ำจะมี ๒ คนครับ เมื่อเกิดอะไรผิดปกติข้ ึนมำต้องดับเครื่ องปิ ดเครื่ องโดยทันที
2. ทีค่ ัทเอ๊าท์ไฟฟ้าของตัวเครื่อง และคัทเอ๊าท์ หลักของตัวบ้ าน จะต้ องมีฟิวส์ ตัดไฟทีม่ ีคุณภาพ ติดตั้งอยู่
เสมอ เกิดไฟฟ้ ำลัดวงจร ต้องแน่ใจว่ำวงจรไฟฟ้ ำจะถูกตัดออก
3.. เมื่อไรไม่ จาเป็ นจริงๆแล้ว ให้ หยุดใช้ เครื่องกลตัวนั้นทันที พอมีเวลำบ้ำง และพอมีงบประมำณ กรุ ณำ
นำไปให้ช่ำงผูร้ ู้ตรวจสอบ

14.. ประตูบ้านถูกนา้ ท่ วมบวมอลึง่ ฉึ่ง ประตูเหล็กขึน้ สนิมหมดแล้ว
ขอให้คิดว่ำประตูหน้ำต่ำงเวลำถูกน้ ำท่วม จะเหมือนกับผนังที่ถูกน้ ำท่วมเหมือนกัน กำรที่ประตูไม้บวม
เป่ งขึ้นมำ ก็เหมือนกับ ผนังไม้ หรื อผนังยิปซัม่ ที่ปูดโปนขึ้น ส่ วนประตูเหล็กที่ข้ ึนสนิ มนั้น ก็เป็ นเรื่ อง
ของโลหะที่แช่น้ ำ เมื่อแห้งแล้วก็ตอ้ งเป็ นสนิมไปเป็ นปกติธรรมดำ แนวทำงแก้ไขมีดงั ต่อไปนี้
1. ประตูไม้ หรือวัสดุทเี่ หมือนกับไม้ ทบี่ วมขึน้ มาหรือผุพัง ก็เหมือนกับประตูห้องน้ ำเรำ ที่หลำยๆบ้ำน
เป็ น อันเกิดจำกควำมชื้นในห้องน้ ำ แก้ไขโดยกำรทิ้งไว้ให้แห้ง ซ่อมแซมพื้นผิว เท่ำที่ตนเองจะทำได้
หรื อหำกหมดสภำพจริ ง ๆ และพอมีงบประมำณบ้ำง ก็ซ้ื อใหม่ เปลี่ยนแปลงเสี ยเลย ก็ยงั พอไหว
2. ประตูเหล็กทีข่ นึ้ สนิม อำจจะไม่ถึงผุพงั (ยกเว้นแต่ผมุ ำก่อน) ก็จดั กำร ขัดสนิมออก เช็ดให้ สะอำด
แห้ง แล้วทำสี ใหม่ทบั ลงไป ก็ถือได้วำ่ เป็ นอันเสร็ จพิธี แต่ควำมน่ำสนใจ ก็คือ ขอให้มนั่ ใจว่ำน้ ำหรื อ
ควำมชื้น ได้ออกไปหมดแล้ว ทั้งในท่อโครงเหล็กหรื อบริ เวณรอยต่อต่ำงๆ
3. ประตูพลาสติกหรือวัสดุสังเคราะห์ ส่ วนใหญ่จะไม่คอ่ ยเป็ นปั ญหำ เพรำะวัสดุเหล่ำนั้นทนน้ ำได้ แต่
ที่ตอ้ งตรวจสอบก็คือ อำจจะมีน้ ำขังอยูภ่ ำยในบำนประตู(หรื อหน้ำต่ำง) ระหว่ำงแผ่นสังเครำะห์ที่
ประกบกันเป็ นตัวบำน ต้องพยำยำมเอำน้ ำออกให้หมด อำจจะต้องมีกำรเจำะรู เล็กๆสัก ๑-๒ รู เพื่อให้น้ ำ
ระบำยออกได้
4.. หากประตูเกิดเอียงหรืออาการทีภ่ าษาช่ างเรียกว่ า "ประตูตก" อำจจะเกิดขึ้นได้ เพรำะเมื่อประตู
หน้ำต่ำง (โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ที่ทำ ด้วยไม้ หรื อวัสดุที่อมน้ ำ) แช่น้ ำนำน ๆ ประตูจะอมน้ ำ จึงทำให้ตวั
บำนนั้น น้ ำหนักมำกขึ้น บำนพับรับน้ ำหนักไม่ไหว ประกอบกับตัววงกบ (โครงกรอบช่วงเปิ ด) เปื่ อยยุย่
เนื่องจำก กำรแช่น้ ำ น๊อต หรื อตะปูยดึ เกำะได้ไม่เต็มที่ บำนเลยเกิดอำกำร เอียงลง…
แก้ไขโดยพยำยำม ใช้ค้ ำยัน หรื อลิ่มเล็ก ๆ สอดช่วยรับแรง ถ่ำยน้ ำหนัก ของ บำน เอำไว้ก่อน ค่อย ๆ รอ
จนควำมชื้นระเหยออก น๊อตตะปูก็จะยึดติดดีข้ ึน น้ ำหนักบำนก็จะน้อยลง อำกำรก็จะกลับมำเหมือน
เกือบปกติ (อำจจะไม่ปกตินกั แต่ก็นบั ว่ำ ไม่เป็ นไร)

15.. บานพับ ลูกบิด รู กญ
ุ แจ เหล็กดัด หลังนา้ ท่ วมต้ องทาอะไรบ้ างดี
เป็ นคำถำมที่ต่อเนื่ องจำกปั ญหำที่แล้ว ซึ่ งว่ำด้วยเรื่ องประตูหน้ำต่ำงที่เกิดปั ญหำขึ้นหลังน้ ำท่วม บำนพับ
ลูกบิด กุญแจ เหล็กดัด ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ที่ทำด้วยโลหะก็เกิดปั ญหำตำมมำ ขอตอบสั้น ๆ ง่ำย ๆ
ดังต่อไปนี้
1. เช็ดนา้ และพยายามให้ ความชื้นระเหยออกให้ หมด หรื อมำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้
2. หากเกิดสนิมตรงทีใ่ ด ก็ขัดเอาสนิมเหล่านั้นออกเสี ยโดยเร็ ว อย่ำปล่อยทิ้งไว้ แต่ก็อย่ำขัดแรง
ด้วยเครื่ องมือขัดที่คมแข็งเกินไป เพรำะอำจทำให้อุปกรณ์ประตูหน้ำต่ำงที่ค่อนข้ำงบอบบำงนั้น
เสี ยหำยได้ครับ
3. ใช้ นา้ ยาหล่อลืน่ สารพัดประโยชน์ หยอดชโลม (ภำษำชำวบ้ำนเรี ยกว่ำ "โซเล็กซ์") ตำมจุดต่อ
ตำมข้อต่อ ตำมเฟื อง และตำมรู ต่ำง ๆ ให้ทวั่ (คงไม่ถึงขนำด เป็ นมันเยิม้ ๆ จะทำให้สิ่งของรอบ
ข้ำงเลอะเทอะ และเสี ยเงินไปโดยเปล่ำประโยชน์)
4. อย่ าเพิง่ ใช้ จารบี หรือสารจาพวกขีผ้ งึ้ อุดหรือทา เพรำะควำมชื้นทั้งหลำยอำจจะยังระเหยออกไม่
หมด จะทำให้ระเหยออก ได้ยำกขึ้น ควำมชื้นเลยเกิดอำกำร "ฝังใน" จะมีปัญหำภำยหลัง
5. หากยังเกิดปั ญหาอีก กรุ ณาเริ่ มทาใหม่ ต้ งั แต่ ข้อแรกจนถึงข้ อนี้ รับรองว่ำกว่ำ 90 % ปั ญหำจะไม่
หนี ไปนอกรอบ ที่กล่ำวไว้

16.. นา้ ท่ วมฝ้ าเพดาน แก้ไขอย่ างไรได้ บ้าง
ผมเชื่อว่ำซี เรี ยสและเป็ นเรื่ องจริ งครับ แต่ขอภำวนำให้เป็ นกำรท่วมฝ้ ำเพดำนของห้องใต้ดิน ไม่ใช่ฝ้ำ
เพดำน ของบ้ำนชั้นที่สองนะครับ น้ ำท่วมฝ้ ำเพดำนนี้ คงจะต้องใช้แนวทำงแก้ไขคล้ำยกับน้ ำท่วมพื้น
และท่วมผนังปนกัน สรุ ปควำมอีกครั้ง ได้วำ่
1. ตรวจสอบถึงวัสดุฝ้าเพดานว่ าทาด้ วยอะไร หำกเป็ นวัสดุที่เปื่ อยยุย่ จำกกำรถูกน้ ำท่วมได้ เช่น
ฝ้ ำยิปซัม่ บอร์ ด หรื อฝ้ ำ กระดำษอัด คงจะต้อง เลำะออกแล้วเปลี่ยนใหม่ (หรื อหำกไม่มี
งบประมำณ ก็ทิง้ เอำไว้โล่ง ๆ อย่ำงนั้นก่อน ไม่ตอ้ งอำยใคร ย้ำ ไม่ตอ้ งอำยใคร) หำกเป็ นฝ้ ำ
ประเภทที่ไม่เปื่ อยยุย่ และอมน้ ำ อมควำมชื้นมำก ก็พยำยำมผึ่งให้แห้ง อย่ำทำสี หรื อน้ ำยำกัน
ควำมชื้น ระเหยออก หำกเป็ นฝ้ ำโลหะ ให้ตรวจสอบสนิ มจัดกำรขัดหรื อเช็ดออกให้หมด
2. สารวจฝ้ าเพดานทั้งผืนทุกห้ องทุกที่ว่ามีนา้ ขังอยู่หรือไม่ (เจำะหรื อเปิ ดฝ้ ำเพดำนแล้วโผล่ศีรษะ
พร้อมส่ อง ไฟฉำย ตรวจดู) หำกพบ ต้องระบำยน้ ำออก ให้หมด โดยทันทีทนั ใด (เจำะรู ตรงที่
น้ ำเป็ นแอ่งขัง ณ จุดนั้นนั้น) อย่ำขี้เกียจ ตรวจเช็คเป็ นอันขำด
3. ฝ้ าเพดานส่ วนใหญ่ จะมีสายไฟ ดวงโคมติดอยู่เสมอ ไม่วำ่ จะเป็ นระบบเดินสำยไฟฝังหรื อ
สำยไฟลอย ต้องตรวจสอบสภำพว่ำดีสมบูรณ์ตำมรำยกำร ที่เคยกล่ำวไว้เรื่ องของกำรตรวจ
สำรวจระบบไฟฟ้ ำหลังน้ ำท่วม
4. มดและแมลงตลอดจนหนูหรื อสั ตว์ เลือ้ ยคลานต่ างๆ อาจหลบเข้ าไปในฝ้ าเพดาน (แล้วหำ
ทำงออกไม่ได้) ต้องทำกำรไล่ออกให้หมด จึงจะปิ ดฝ้ ำเพดำน ไม่เช่นนั้นอำจจะรบกวนและเป็ น
อันตรำยภำยหลังได้

17.. มีนา้ ผุดขึน้ กลางบ้ าน แปลว่ าอะไร ไม่ เห็นสนุกเลย
หำกเป็ นผมก็คงจะไม่สนุกเหมือนกันละครับ เพรำะอยูด่ ี ๆ ก็มีน้ ำผุดขึ้นมำกลำงบ้ำน ปัญหำที่คำดกำรณ์
(เพรำะไม่ได้เห็น สถำนที่จริ ง) น่ำจะเกิดจำกสำเหตุดงั ต่อไปนี้
1. ระบบโครงสร้ างเกิดอาการแตกร้ าว ซึ่ งอำจจะแตกร้ำวอยูเ่ ดิมแล้ว หรื ออำจจะเกิดกำรแตกร้ำว
จำกแรงดันน้ ำ อันเนื่องมำจำก น้ ำท่วม กำรแก้ไขก็คือพยำยำมหำแนวที่แตกร้ำวนั้นให้พบ (ส่ วน
ใหญ่ จะเป็ นรอยแตก ที่พ้นื หรื อผนัง ส่ วนล่ำง) แล้วพยำยำมติดต่อสอบถำมผูร้ ู ้ต่อไป อย่ำ
พยำยำมซ่อมเอง เพรำะอำจยิ่งเกิดปั ญหำ และอำจ เป็ นอันตรำยได้
2. รั่วเนื่องจากรอยต่ อของพืน้ กับผนังไม่ สนิท หรือระหว่างพืน้ กับพืน้ ไม่ สนิทกัน อำจเพรำะระบบ
โครงสร้ำง อำคำร เป็ นโครงสร้ำง ระบบพื้นสำเร็ จ ที่ก่อสร้ำงไว้ ไม่เรี ยบร้อย
หรื อเพรำะเป็ นระบบโครงสร้ำง เป็ นระบบ พื้นวำงถ่ำยน้ ำหนักบนดิน (Slab on Ground) ซึ่ง
ออกแบบให้เนื้อคอนกรี ตพื้นไม่ตอ้ งเชื่ อมประสำนกับคำน แต่ให้ถ่ำยน้ ำหนักพื้นลงไปที่
แผ่นดินเลย โครงสร้ำงระบบที่วำ่ นี้ จึงอำจมีรอยรั่วตรงบริ เวณรอยต่อ เพรำะปูนทรำยที่อุดไว้
เสื่ อมสภำพ หรื อเสี ยหำยจำกแรงดันน้ ำ
แนวทำงแก้ไข คงต้องพยำยำมหำแนวที่น้ ำรั่วเข้ำ ให้ได้ (จะมีรอยหรื อเส้นที่มีสีเข้มกว่ำปกติ)
แล้วอุดรอยเหล่ำนั้น ให้เรี ยบร้อยอำจจะด้วยซิลิโคนที่ยำตูป้ ลำ ก็พอไหว
3. เกิดจากรู ทบี่ ริษัทกาจัดปลวกเขาเจาะเอาไว้ ตอนที่จะฉี ดอัดน้ ำยำกำจัดปลวก แล้วไม่มีกำรอุด
ปิ ด ให้เรี ยบร้อย แนวทำงกำรแก้ไข ก็คือจัดกำรอุดเสี ยให้เรี ยบร้อย
4. ท่อนา้ ที่ฝังในพืน้ เกิดการรั่วแตก หมำยถึงที่พ้นื ห้องอำจจะมีกำรฝังท่อน้ ำเอำไว้ และอำจมีกำร
ขยับตัวของโครงสร้ำงทำให้ท่อแตก และแรงดันน้ ำทำให้เกิดน้ ำพุเล็กๆเกิดขึ้นที่พ้นื ห้องครับ
กรุ ณำอย่ำตกใจ กับสิ่ งที่เกิดนี้ พยำยำมหำเหตุให้พบ แล้วแก้ไขเสี ย หำกยังหำเหตุไม่พบ หรื อหำพบแล้ว
แต่ แก้ไข ไม่ได้ กรุ ณำติดต่อผูร้ ู ้ ( ผูร้ ู ้แปลว่ำผูร้ ู ้ ไม่ได้แปลว่ำ ผูไ้ ม่ค่อยรู ้แต่ช่ำงพูด)

18.. เฟอร์ นิเจอร์ โต๊ ะ เตียง เก้าอี้ หลังนา้ ท่ วม
ขอให้คิดเสมือนว่ำเฟอร์ นิเจอร์ น้ นั เป็ นเครื่ องใช้ เป็ นพื้นบ้ำนและเป็ นผนังบ้ำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนั้น
กำรแก้ไข เฟอร์ นิเจอร์ หลังน้ ำท่วม ก็คงจะคล้ำยกับกำรแก้ปัญหำ เรื่ องประตูหน้ำต่ำง เครื่ องไม้ เครื่ องมือ
พื้นบ้ำน ฝ้ ำเพดำนบ้ำน และผนังบ้ำนปน ๆ กันไป สรุ ปข้อคิดและแนวทำงกำรแก้ไขไว้ดงั ต่อไปนี้
1. พยายามเอาความชื้นออกจากเฟอร์ นิเจอร์ ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้อย่ำงรวดเร็ ว
2. เฟอร์ นิเจอร์ ทอี่ มนา้ มากๆ เช่ น โซฟานวมหรื อนุ่น ทีน่ อนหากไม่ จาเป็ นอย่าเอากลับมาใช้ อกี เลย เพรำะ
ตอนน้ ำท่วม จะพำเชื้ อโรค และสิ่ งไม่พึงประสงค์เข้ำไปอยูภ่ ำยในไม่นอ้ ย แม้ตำกแดดแห้งแล้ว เชื้ อโรค
ร้ำย ก็อำจยังคงอยู่ เป็ นอันตรำยต่อสุ ขภำพ ในระยะยำวได้
3. เฟอร์ นิเจอร์ ประเภทติดกับที่ (Built In Furniture) ขอให้แก้ปัญหำเหมือนผนังและประตู คือต้อง
ตรวจสอบ ควำมแข็งแรง ของโครงสร้ำง สำยไฟที่อำจจะฝังอยูใ่ นตู ้ รู กุญแจและลูกบิด ทำกำร
บำรุ งรักษำ ให้อยู่ ในสภำพ เรี ยบร้อย เหมือนเดิม หรื อใกล้เคียงของเดิม
4. คือเฟอร์ นิเจอร์ ที่ทาด้ วยไม้ ไม่ ควรเอาไปตากแดดโดยตรง เพรำะจะทำให้แตก เสี ยหำยได้ อีกทั้งยำม
จะทำสี ทบั ลงไป ก็ขอให้มนั่ ใจว่ำ เขำแห้งแล้วจริ ง ๆ ไม่เช่นนั้นสี จะลอกหมด ควำมชื้นจะฝังใน

19.. นา้ ท่ วมช่ องลิฟต์ ห้ องเครื่อง หม้ อแปลงไฟฟ้า
น้ ำท่วมลิฟต์ ห้องเครื่ อง หม้อแปลงไฟฟ้ ำ หรื อส่ วนที่เป็ นเครื่ องกลสำคัญต่ำงๆของอำคำร กรุ ณำอย่ำ
ซ่อมแซมเอง ให้เรี ยกบริ ษทั หรื อช่ำงผูร้ ู ้จริ งมำตรวจสอบ และแก้ไขเสี ย จะต้องเสี ยงบประมำณเท่ำไรก็
ต้องยอมนะครับ ไม่ใช่เรื่ องเล่นๆ และห้ำมประมำทเด็ดขำดนะครับ

20.. อยากยกบ้ านทั้งบ้ านให้ สูงขึน้ ทายังไง อย่างไร เท่ าไร
การยกบ้ านให้ สูงขึน้ หมายถึงการยกตัวโครงสร้ างทั้งหมดของบ้ านให้ มีระดับหนีนา้ ท่วมบ้ าน เป็ นสิ่ งที่
น่ำ สนใจ แต่ขณะเดียวกัน ก็เป็ นสิ่ งที่ควรหลีกเลี่ยงหำกจะทำเองถ้ำบ้ำนของท่ำนไม่ใช่บำ้ นไม้ และ
ไม่ใช่บำ้ นที่มีน้ ำหนักเบำ เพรำะหำกเป็ นบ้ำนที่ทำด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก (ภำษำชำวบ้ำนเรี ยกว่ำบ้ำน
ปูน) โครงสร้ำงของบ้ำนจะยึดติดเป็ นเนื้อเดียวกัน หำกยกบ้ำนขึ้น (ส่ วนใหญ่จะด้วยแม่แรง แบบกำรยก
รถยนต์) ตัวบ้ำนเอียง หรื อบิด เพียงนิดเดียว บ้ำนก็จะแตกร้ำว เสี ยหำยวิบตั ิได้
นอกจำกนั้น บ้ำนปูนจะมีน้ ำหนักมำก ทำให้ตอ้ งมีเสำเข็มยำว ๆ มำรับน้ ำหนักบ้ำน เสำเข็มนี้ ส่ วนใหญ่
จะเป็ นเสำเข็มปูน ที่มีเหล็กเส้น ผูกติดยึด ไว้กบั ตัวฐำนรำก เมื่อยก ตัวบ้ำนขึ้น ก็เป็ นเพียงกำรยกแต่ตวั
บ้ำน ไม่สำมำรถยกเสำเข็ม ขึ้นมำด้วย กำรต่อฐำนรำก กับเสำเข็มใหม่ จึงเป็ นเรื่ องยำก ในอนำคตอำจมี
ปัญหำเรื่ องบ้ำนทรุ ดบ้ำนร้ำวได้
นอกจากเรื่องโครงสร้ างแล้ว เมื่อยกบ้ านปัญหาพวกสายไฟ ท่อนา้ ท่อระบายนา้ ก็จะเป็ นปัญหาที่
ต่ อเนื่องตามมา ที่จะต้องตัดออกทั้งหมด แล้วต่อใหม่เข้ำไป เมื่อยกระดับบ้ำนเสร็ จเรี ยบร้อย หำกท่อ
เหล่ำนี้ อยูใ่ ต้พ้นื บ้ำน บริ เวณกลำงๆบ้ำน ย่อมจะตัดออกจำกกัน ตอนจะยกบ้ำน ได้ยำก หำกตัดไม่หมด
แล้วยกขึ้น ก็อำจไปดึงโครงสร้ำงของบ้ำนส่ วนอื่นๆเสี ยหำยได้
การต้ องการจะยกระดับบ้ านทั้งหลังขึน้ มา (บ้ านปูน) เป็ นเรื่องทีต่ ้ องปรึกษาผู้ร้ ู จริง และมีประสบการณ์
เท่านั้น และส่ วนผูร้ ับเหมำก่อสร้ำง ก็ตอ้ งเป็ นผูร้ ู้จริ งด้วย มิเช่นนั้นท่ำนอำจจะเสี ยบ้ำนไปทั้งหลัง ส่ วน
รำคำค่ำยกบ้ำน ก็แล้วแต่ระดับที่ยกขึ้น แล้วแต่ขนำดของตัวบ้ำน แล้วแต่ลกั ษณะของตัวบ้ำน โดยทัว่ ไป
รำคำจะประมำณ 20% ถึง 400% ของรำคำตัวบ้ำน
ส่ วนบ้ านไม้ น้ ัน หากใช้ เทคนิคไทยเดิมของเรา ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ ใช่ เป็ นเรื่องยากนัก
(บ้ำนไม้ แปลว่ำ ทั้งโครงสร้ำง และองค์ประกอบเป็ นไม้ ไม่ใช่โครงสร้ำงเป็ นปูน มีเพียงผนัง หรื อพื้น
เป็ นไม้เท่ำนั้น)

21.. “ฝ่ าวิกฤติด้วยความคิดบวก”
ควำมคิดบวกหรื อ Positive Thinking ฟังเสมือนกับเป็ นลัทธิ แก้อย่ำงหนึ่ง แต่ควำมจริ งแล้วกำรมอง
ภำยในตนให้ครบถ้วนทุกด้ำน แล้วเอำด้ำนที่เป็ นบวกมำพิจำรณำเป็ นประเด็นในกำรจัดกำรปัญหำ ชีวติ
เรำก็จะมีควำมสุ ขขึ้นไปพร้อมๆกับผูร้ อบข้ำง และ สังคมที่เรำอยูร่ ่ วมนั้น
กำรแก้ปัญหำทั้งหลำยย่อมไม่มี “สู ตรสาเร็จ” เป็ นธรรมดำ....
บำงทีเมื่อแก้ปัญหำด้วยกำร “คิด” ไม่ได้.... ลองใช้กำรแก้ปัญหำด้วยกำร “ยั้งคิด” บ้ำง
บำงทีกำรแก้ปัญหำด้วย “ความรู้ ” ไม่ได้.... ลองใช้ “ความรู้ สึก” ในกำรแก้ปัญหำบ้ำง
บำงทีเรำต้องไม่มองเฉพำะผล “ด้ านนอก” แต่เรำต้องเข้ำใจปั ญหำจำก “ภายใน” บ้ำง
พลังแห่ งการฝ่ าวิกฤติท้งั หลายอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้
หำกเรำฝึ กตนให้เป็ น “คนกล้า” ที่มิใช่ลืมตัวกลำยเป็ นคน “บ้ าบิ่น” แก้ปัญหำตำมอำรมณ์
โดยเรำแยกควำมแตกต่ำงของ “ความรัก” และ “ความหลง” ได้ชดั เจนเพียงพอ
โดยเรำรอบรู ้และเข้ำใจทั้ง “วิชาการ” และ “มนุษย์ ” ได้อย่ำงสมดุล
เรำจะหำ “ข้อมูล” เพื่อกำร “วิเคราะห์ ” อันนำมำซึ่ง “บทสรุ ป” เพื่อกำรปฏิบตั ิท้ งั หลำยได้
พลังแห่ งการฝ่ าวิกฤติท้งั หลายอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้
เรำต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ “รู้ มาก แล้ ว คิดน้ อย” หรื อเป็ นผูท้ ี่ “รู้ น้อย แล้ ว คิดมาก”
เรำน่ำจะเป็ นผูท้ ี่ “รู้ น้อย ก็ร้ ู ให้ มากขึน้ เมื่อรู้ มากพอแล้ ว ก็อย่าลืมคิดให้ มากขึน้ ” ตำมไปด้วย
หำกคิดมำกขึ้นแล้ว ยังแก้ปัญหำไม่ได้..... ลอง “ยั้งคิด” ดูสักหน่อย
พลังแห่ งการฝ่ าวิกฤติท้งั หลายอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้
ยอดเยีย่ ม เทพธรำนนท์ ตุลำคม ๒๕๕๔
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