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บัญญัติ 21 ประการ “บานหลังน้าํทวม” โดย  อาจารย ยอดเยี่ยม เทพธรานนท 

  ผมเขียนหนังสือเร่ือง “บานหลังน้ําทวม” เมื่อคร้ังน้ําทวมใหญเมื่อป ๒๕๓๘ และมีการชวยกัน

จัดพิมพกันไปหลายแสนเลมแลว เพราะวาเปนหนังสือที่ประกาศชัดเจนวา “ไมมีลิขสิทธิ์” ใครอยากเอาไป

ทําอะไรก็ตามสบาย ยกเวนแต “หามนําไปจําหนาย”   เทานั้น 

  เวลา ผานไปอยางรวดเร็ว แตปญหาทั้งหลายยังเปนปญหาเดิมๆอยู เมื่อมาถึงวันนี้ จึงขอยกบาง

หัวขอที่เห็นวาเหมาะกับเหตุการณน้ําทวม ๒๕๕๔ มาจัดเรียงใหม เพื่อความกระชับและสามารถสงกันทาง

อีเมล หรือลงใน website ตางๆไดสะดวกข้ึน 

  เอกสารนี้ยังคงเปนที่ “ไมมีลิขสิทธิ์” เหมือนเดิมครับ ทานใดจะเอาไปสื่อสารกันอยางไรก็ตาม

สบายครับ ไมตองขออนุญาต ไมตองแจงใหทราบ ไมตองอางอิงแหลงที่มาหรือชื่อผูเขียนใดๆก็ไดครับ 

เพราะเพียงทานเร่ิมเผยแพร “บุญ” ก็เกิดกับตัวทานแลวครับ 

   

 

   

สังคมไทยจะตองอยูรวมกบัธรรมชาติใหได เพราะธรรมชาตินัน้ยิง่ใหญเหลือเกิน 

การใชเทคโนโลยีไปฝนพลังแหงธรรมชาติมากเกนิไป  

การทาํรายธรรมชาติ จะเกิดผลเชนนีเ้รื่อยไป 
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1. น้ําทวมแลว น้ําลดแลว บานมีปญหา เริ่มตนที่ไหนดี 

   ความ ทุกขยากลําบากฉากแรกเพิ่งกําลังจะผานไปหลังน้ําลด แตความทุกขใหม กําลังเขามาแทนที่ 

เพราะสภาพ ของบาน อันถือวาเปนหนึ่ง ในปจจัย 4 ของเรา มีสภาพที่นาอึดอัด นาอันตรายและเปนรอย

แผลที่หลายคน อยากจะเมินหนาหนี 

    หาก คิดจะแกปญหาบานหลังน้ําทวม เพื่อชีวิตความเปนอยูที่ดีกวาปจจุบัน (แมไม สามารถ จะ

เปรียบเทียบ เทากับอดีต) แนะนําในฐานะลูกหลาน พี่นองวานาจะ เร่ิมตนดังนี้ 

    1.) อยาซีเรียสวา ทําไมน้ําถึงทวม ราชการหรือรัฐบาลไปอยูที่ไหน เพื่อน ๆ ในถิ่นอ่ืนทําไมบาน

เขา น้ําไมทวม ฯลฯ เพราะนั่นไมใชแนวทางแกปญหา "บานหลังน้ําทวม" ที่เรากําลังจะคุยกันในบันทึกนี้ 

     2.) ทําการตรวจสอบดวยจิตอันนิ่งๆวา บานเราเกิดปญหาใดเพิ่มข้ึนบาง เมื่อเปรียบเทียบกับ 

กอนน้ําทวม เชนร้ัวเอียง ปาเกลอน แมลงสาบหายไปไหน คาไฟเพิ่ม ฯลฯ และ ทําบันทึกไวเปนขอ ๆ ใหอาน

งายจดจํางาย (ภาษาฝร่ัง เขาเรียกวาทํา Check List) 

     3.) ถามตนเองวาสภาพการเงินเราเปนอยางไร มีเงินจะใชสําหรับการซอมแซมเทาไร (รวมถึง 

การกูยืม แหลงอ่ืน แตไมรวม การโกง บานกินเมือง) จะไดวางแนวทางการจายเงินอยางมีขีดจํากัด และมี

ความเปนไปได     

 4.) เปดบันทึกนี้อานใหจบ อยาโกรธหากบางตอนของบันทึกนี้มีรูปตลกเกินไป หรือเขียนแบบ

สบายๆเกินไปบางในบางประโยคครับ 
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2. น้ําไมทวมบาน แตทวมถนนซอยหนาบาน ตองทําอะไรม๊ัยหนอ 

  น้ํา ไมทวมตัวบาน หรือแมแตบริเวณสนามหญาในบาน แตทวมที่ถนนหนาบานอยางเปนเร่ืองเปน

ราว ก็ไมนาจะวางใจนัก เพราะ สวนที่บานเรากับทางสาธารณะ จะตองเช่ือมประสานกันมากที่สุด และเรา

มักจะมองขามไปก็คือ "ทอระบายน้ํา" ที่ถายเทน้ําจากบานเรา ระบายออกสูทอระบายน้ําของหลวง 

  ใน ยามที่น้ําทวมทางสาธารณะ แนนอนน้ําจะตองทวม ทอระบายน้ําของหลวงทานดวย น้ําในบาน

เราก็เลยไมระบายออก แถมในทางกลับกัน น้ําในทอระบายน้ําสาธารณะ อาจจะไหลกลับเขาสูบานเราได 

  เมื่อมีการไหลกลับเชนที่วา นอกจากจะพาเอานํ้าเขามาแลว ยังนาจะพาเอาเศษดินโคลนตาง ๆ 

เขามาดวย เมื่อน้ําคอย ๆ ลดลง เศษดิน โคลน ก็จะกองติดอยูในทอระบายน้ําบานเรา ทอระบายน้ําบานเรา

ที่เล็กอยูแลว ก็จะเกิดอาการอุดตัน หรือมีพื้นที่วางเหลือนอยกวาปกติ แนวทางในการแกไขและขอควรจะ

ระวัง นาจะมีดังตอไปนี้ 

1. หากเปนทอระบายน้ําระบบมีฝาเปดตลอดแนว ก็เปดฝาแลวตักไอเจาดินโคลนเศษขยะน้ัน

ออก  

2. หากเปนทอระบบไมมีฝาเปดตลอด ก็เอาไมยาว ๆ ควานดู (แบบที่เขาขุดลอกทอระบายน้ําของ 

กทม. นั่นแหละครับ) หากทําไมได ทําไมเปน ทําไมไหว ข้ีเกียจทํา ก็ไปจางคนอ่ืนเขาทํา แตขอรอง

เถอะครับ อยาเอาตัวมุดลงไป ในทอแลวทําเอง เพราะอาจไมไดกลับออกมา 

3. อยาพยายามใชน้ําฉีด เพราะจะเปลืองน้ํามากและยังคงทําความสะอาดทอลําบาก แถมยังทํา

บาปกับคนอ่ืนเขา เพราะ เจาเศษโคลน ทั้งหลายจะระบายลงสู ทอสาธารณะ ทําใหทอของหลวง

ทาน อุดตันต้ืนเขิน …อันเปน สาเหตุ หนึ่ง ที่ทําใหน้ําทวมบาน ทวมเมือง เนื่องจากระบายน้ําไมได 

อยางที่นาจะเปน 
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4. เมื่อทําการกวาดลางเสร็จแลว ลองตรวจสอบอีกครั้งดู วาระดับน้ําในทอระบายน้ําเรานั้นไหล

ไปทางไหน ขอใหแนใจวา จะไหลออกจากบานเรา สูทอสาธารณะ หากยังไหลกลับทางกัน กรุณา

กลับไปอาน ขอที่หนึ่งใหม  

5. หากหนาบานทานไมมีทอระบายน้ําสาธารณะ ก็ใหตรวจสอบวาน้ําไหลไปทางไหน ระบายออก

ทางไหน และใหถือวา จุดที่น้ําระบายออก จากบานเรา เปนทางสาธารณะไปกอน (หวังวาบานทาน

คงจะ ไมระบายน้ํา สะเปะสะปะ ผิดกฎหมายนะครับ) 

  

 

    

3. รั้วคอนกรีตที่แข็งแรงของผม ตองตรวจดูอะไรหลังน้ําลดไหม 

  น้ํา คือองคประกอบที่สําคัญที่สุดของธรรมชาติ และธรรมชาติเปนส่ิงที่ยิ่งใหญ เกินกวาที่มนุษยจะ

ไปทาทายแขงขัน ร้ัวคอนกรีตของทาน คงจะไมสามารถฝนกฎนี้ได 

  ปญหาที่อาจจะเกิดกับร้ัวของทานก็ เปนเร่ืองจากยามน้ําทวม ดินที่ฐานร้ัวทานอาจจะออนตัวลง 

ความสามารถในการ รับน้ําหนัก อาจจะนอยลง หรือระดับที่ดินในบานกับนอกบานทานมีระดับแตกตางกัน 

ยามเมื่อน้ําที่ทวมลดลง อาจจะเกิดแรงดูด ทําใหร้ัวของทาน เอียงไปก็ได หรือในขณะที่น้ําทวมร้ัวของทาน 

อาจตองทําหนาที่เปน "เข่ือน" ที่ตองรับน้ําหนักน้ําเปนอยางมาก ความสามารถในการรับน้ําหนักอาจ 

"คลาก" ความแข็งแรงลดลงไปได ดังนั้นเพื่อความมั่นใจกรุณาตรวจสอบ และหาแนวทางแกไขดังนี้  

1. ใชสายตาของทานเล็งดูวารั้วของทานยังต้ังฉากอยูดีหรือไม หากมีการเอียงเล็กนอยก็เอาไม

คํ้ายันดานที่เอียงออก เอาไวกอน มีสตางคเมื่อไรก็รีบซอมทันที  

2. หากตรวจสอบแลวปรากฏวารั้วของทานเอียงมาก เอียง จนแนวออกหรือจะออกนอกแนวศูนย

ถวง (C.G.) ตองรีบซอมแซมทันที (โดยชางกอสราง ที่พอจะมีความรอบรู) หากยังไมมีงบประมาณ 
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ก็ตองคํ้ายันไว อยางแนนหนามาก ๆ เพราะน้ําหนักร้ัวที่แข็งแรงของทานนั้นหนักมาก (ไมเช่ือลอง

ไปนอนใหร้ัวพัง ทับดูก็ไดไมวากัน) 

3. หากรั้วของทานมีคานคอดิน (คานตัวลางสุดที่อยูใกลระดับดิน) รับน้ําหนักรั้วอยู พอน้ํา

ลดลง น้ําอาจพาดิน ใตคานคอดินของทาน ออกไปดวย ก็จะเกิดรูโพรงใตคานร้ัวของทาน อันอาจ

เปนเหตุใหสัตวตาง ๆ เดิน - วิ่ง - มุด - เล้ือย เขาไปในบาน ของทานได หรือไมก็ทําใหดินของทาน

ไหลออกจากบานสูทางสาธารณะไปเร่ือย ๆ ภายหลัง (อันทําใหดินของทาน หมดสนาม และถนน

สาธารณะตองสกปรก) ก็ขอใหเติมดินอัดกลับเขาไป ใหคงเดิม 

4. นอกจากจะตรวจดูที่รั้วบานแลว ทานนาจะตองตรวจดูที่ประตูรั้วทานดวย เพราะประตูสวน

ใหญ จะทําดวยเหล็ก หรือไม (พวกอัลลอยดไมคอยเปนอะไร ยกเวนบริเวณบานพับหรือกลอนที่

อาจจะทําดวยเหล็ก) อาจมีอาการผุกรอนได ทําใหบานประตูไมสามารถปดไดเหมือนเดิม หรือ

อาจจะหลุดออกมาทั้งบาน !!! ทําการผูกรัดใหแข็งแรงเสีย มีเงินเมื่อไร อยาลืมควักออกมา

ซอมแซมก็แลวกัน 

  

 

 4. ชวยดวย ตนไมบานหนู เขากําลังจะตายกันหมด 

  น้ํา ทวมคราวนี้คราชีวิตตนไมไปมากมาย ทั้งพืชทางเศรษฐกิจและพืชที่เราปลูกกันไวในบาน หาก

บานใดน้ําทวมเปนเวลานาน ตนไมตนหญาขนาดเล็ก จะตองตายหมดแนนอน แนวทางการแกไขก็คือ ตอง

เร่ิมตนปลูกกันใหม (ตนไมเขาตายไปแลว เรามิใชเทวดาที่จะเรียก ใหเขาฟนคืนชีพข้ึนมาได) แตตนไมบาง
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ตนที่ยังไมถึงที่แตก็กําลังจะถึงที่ตาย มีแนวทางที่ เรา จะชวยเหลือเยียวยาเขาได ลองทําดังนี้ดูนะครับ

คุณหนู      

1. อยาใหปุยเด็ดขาด (ทั้งปุยวิทยาศาสตร ปุยธรรมชาติ หรือปุยนางงามจักรวาล) เพราะน้ําทวมทํา

ใหรากตนไม ออนแอ เขาตองการ เวลาพักฟนตัว ไมใชตองการปุย (อยางคนอาการโคมา ยอมไม

ตองการรับประทาน สเตก เนื้อสันฉันนั้น)  

2. ขุดหลุมเล็กขนาดลึกสัก 50 ซม. ถึง 1 เมตร ไวขาง ๆ ตนไมนั้น เพื่อใหน้ําที่ขังอยูบริเวณราก

ไมไหลลงสูหลุมที่เราขุด เปนการชวยอาการรากสําลักน้ําได แลวก็คอยเอาเคร่ืองดูดน้ําเล็ก 

ๆ (ภาษาชาวบานเรียกเจาเคร่ืองนี้วา ไดรโว ราคาประมาณ สองถึงสามพันบาท) คอยสูบน้ําออก 

แตหากไมมีกะตัง จะซื้อเคร่ืองสูบน้ํานี้ ก็ตองออกแรงขุดหลุม กวางหนอย (อยากวางมาก จนตนไม

เขาลม) แลวใชขันหรือถังคอย ๆ เอ้ือมมือตักน้ําออก 

3. หากเห็นวา รากตนไมไมแข็งแรงเพียงพอท่ีจะยึดลําตนเอาไว กรุณาอยาอัดดินลงไปให
แนนเปนอันขาด ตนไมเขาจะรีบ ๆ ตาย ทันที ใหใชวิธีดามหรือคํ้ายันลําตนเอาไวแทน รอจนราก

เขาแข็งแรงเหมือนเดิม แลวจึงเอาไมดามไมคํ้ายันออก  

4. ขอใหหนูโชคดีในการรักษาตนไมเอาไว หากโชครายเขาตองตายจากไป กรุณาปลูกข้ึนมาใหม 

เพราะตนไมหนึ่งตน ขนาดตนมะมวงบานเรา จะถายเทความรอนไดเทากับเคร่ืองปรับอากาศ 1 ตัน 

แถมยังมีรมเงาใหเราอีก ผลิตอากาศบริสุทธิ์ ใหเราใช กรองเสียงและกรองฝุนออกจากตัวบานเรา 

เราจะไดใชไฟฟาใหนอยลง ประเทศเราจะไดไมตองตัดไมทําลายปาสรางเข่ือน และน้ําก็จะทวม

ประเทศไทยนอยลง เราก็จะลําบากนอยลง   

 

   

5. ปาเกบานดิฉัน กลายเปนปลาลอยน้ํา นาปาทิ้งม๊ัยคะ ?  

  กอน อ่ืนตองขอภาวนาวาพื้นปาเกที่บานคุณนั้น เปนปาเกพื้นชั้นลาง ไมใชปาเกพื้นชั้นบน แตที่วา

นาจะปาทิ้งหรือไมนั้น ผมขออนุญาต เลาและอธิบายดังนี้  
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1. ปาเกเปนไมซ่ึงอยูไดดวยกาว ดังนั้น พื้นปาเกจึงเปน พื้นที่ออนแอ กับอาการ น้ําทวม อยางยิ่ง 

เพราะทั้งไม ก็จะบวมข้ึนมา กาวก็จะหลุดลอน ดังนั้นเมื่อ น้ําทวมพื้นปาเกก็ตองมีปญหาแนนอน 

อยาไปโทษชางทําปาเก หรือ อยาไป คิดอะไรมาก  

2. หากนํ้าทวมสัก 5-7 วัน นอกจากปาเกจะหลุดลอนลอยน้ํา ปูดโปนข้ึนมาแลว ยังจะมี อาการ 

"บูดเนา" ใหเกิดกล่ินเหม็น และอาจ เปนอันตราย นอย ๆ หากตอง สูดดมอยูตลอด ทั้งวันทั้งคืน 

3. หากปาเกเปยกน้ําสักเล็กนอย ไมถึงกับหลุดลอนปูดโปนไมตองทําอะไรมาก เช็ดทําความ

สะอาด แลวปลอยทิ้งไว เปดหนาตาง ประตู ใหอากาศถายเท ความชื้นออกไป ไมกี่วันปาเกก็อาจ

เขารูปเดิมปกติได แตมีขอที่นาคิดก็คือ อยาเอาน้ํามัน หรือแลคเกอร หรือแว็กซ ไปทาทับตอนที่

ปาเกยังชื้นอยู เพราะ สารเหลานั้น จะไปเคลือบ ผิวไม ทําใหความช้ืน ในเนื้อไม (และเนื้อพื้น

คอนกรีต ใตปาเก) ไมระเหยออกมา  

4. หากปาเกมีอาการหนัก บิดงอ ปูดโปน เบี้ยวบูด ผุกรอน เหม็นเนา…กรุณาอยาเสียดาย กรุณา

เลาะออกมา หากเลาะออกมาแลว ยังอยูในสภาพดี ก็ผ่ึงลมเอาไวใหแหง เผ่ืออาจมีประโยชนในวัน

หลัง 

5. หากเลาะพื้นปาเกออกมีขอคิดวา หากจะปูอะไรทับแทนก็ตองระวังเร่ืองน้ําหนักของวัสดุที่จะปู

แทนนั้น วาหนักมากไหม หากหนักมาก ก็ตองดูระบบโครงสรางบานเราดวยวามีความแข็งแรงไหม 

(ถามชางผูรู ใหชวย ดูก็ได) เพราะปาเกนั้น เปนไม น้ําหนักเบา พื้นที่หนึ่งตารางเมตร อาจจะหนัก

เพียง 5 กิโลกรัม แตพื้นหินออน หรือแกรนิต น้ําหนักรวมปูนทราย ที่ใชปู หนึ่งตารางเมตรอาจหนัก

ต้ัง 120 กิโลกรัม 

6. หากจะปูปาเกเชนเดิม (เพราะชอบความเปนไมที่ใหความนุมนวล) หรือปูวัสดุอ่ืนที่ใช "กาว" เปน

ตัว ประสาน กรุณาอยา ปูทับลงทันที ตองรอ ใหพื้นคอนกรีตแหงกอน (อาจใชเวลาเปนเดือน) แลว

จึงปูลงไปได ไมเชนนั้น รับรองวาปูเทาไรลงไป ก็ลอนออกมาเทานั้น  
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6.. ปลั๊กไฟบานผม น้ําทวมไมเปนไร น้ําลดจะเปนไรม๊ัย ? 

  แม คําถามของคุณออกจะกวนกวนอยูบาง แตเราก็พยายามเขาใจและเห็นใจ วาในขณะที่ น้ําทวม 

นั้นทานปดวงจรไฟฟาทั้งบาน (ภาษาชาวบานเรียกวา ปดคัทเอาท) น้ําทวมก็คงไมเปนไรอยูแลว เพราะไมมี

กระแส ไฟฟาเดิน แตพอ น้ําลด อยากจะเปดไฟใช คงหวั่นเกรงเหมือนกัน วาจะเปนอยางไร เอาละ ครับ ผม

ขอสรุป แนวทาง ดังนี้ดีกวา  

1. ลองเปดคัทเอาทใหมีกระแสไฟฟาเขามา (อยาลืมตองมีฟวสที่คัทเอาทเสมอ) หากปล๊ักหรือ

จุดใดจุดหนึ่งยังชื้น หรือเปยกอยู คัทเอาทจะตัดไฟและฟวสจะขาด ลองเปล่ียนฟวสแลวทิ้งไว

สัก 1 วัน ใหความชื้นระเหย ออกไปบาง แลวดําเนินการใหม หากคัทเอาทยังตัดไฟเหมือนเดิม 

กรุณาตาม ชางไฟฟา ผูรูเร่ืองมาแกไข (เสียเงินบางก็เปนเร่ืองจําเปน) ดีกวาเอาชีวิตเส่ียงตอไป 

2. หากผานขอที่ 1 ลองทดสอบเปดไฟฟาทีละจุด และทดสอบกระแสไฟฟา ในปล๊ัก แตละอัน

วามี ไฟฟามาปกติ หรือไม (อาจหาซ้ือ อุปกรณตรวจ กระแสไฟฟา ขนาดเล็ก จาก หางไฟฟาทั่วไป 

รูปรางหนาตาคลายไขควง มาเสียบทดสอบดูก็จะสะดวกดี) หาก ทุกจุดทํางาน ปกติก็ถือวา สบาย

ใจไดไปอีกระดับหนึ่ง หากมีปญหา บางจุด ก็อาจรอสักนิดใหความช้ืนระเหยออกเชนขอแรก (แต

หากพอมีเงิน กรุณาอยาเส่ียงเลยครับ) 

3. ดับไฟทุกจุดในบาน ปลดเครื่องใชไฟฟาออกทั้งหมด แตยังคงเปดคัทเอาทเอาไว แลววิ่งไป

ดู มิเตอรไฟฟาหนาบานวาเคลื่อนไหวหรือไม (อาจตองรอสักพักโดยการจดตัวเลข หรือใชโทรศัพท

ถายรูปไว) หากไมเคลื่อนไหวแสดงวา ไฟฟาในบานเราไมนาจะร่ัว แตหากมิเตอรหมุนแสดงวา 

ทานยังปดการใชไฟฟาในบานทานไมหมด หรือไฟฟา ตามสาย ตามทอ ตามจุด บางจุดในบาน

ทาน อาจจะร่ัวไดรีบตามชางไฟมาดูแล  
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4. เรื่องไฟฟานี้เปน เรื่องของผูใหญ ไมใชเรื่องของเด็กเปนเรื่องของคนขี้ขลาด ไมใชเรื่อง
ของผูกลาหาญ ดังนั้นกรุณาอยาประมาท น้ําทวมก็เสียหายมากพอแลว อยาตองมาจัดงาน

อัปมงคลตามหลังกันอีกเลย …ซีเรียสนะครับ ! 

    

 

   

7.. น้ําลดแลว ประสาทเสียมาก พอมีกะตัง ทํายังไงกับระบบไฟฟาดี 

  ถือ วาคุณเปนคนหนึ่งที่ยังนับวาโชคดีกวาประชาชนอีกมาก ในประเทศไทยอันเปนที่รักยิ่งของพวก

เรา เพราะ ระบบไฟฟา เปนส่ิงจําเปนกับการดํารงชีพ แตมีอันตรายสูง และเขาใจยาก ตรวจสอบยาก 

เพราะเรา ไมสามารถเห็น "ตัวกระแสไฟฟา" ไดเลย หากคุณพอจะมีงบประมาณ ในการปรับเปล่ียน ระบบ

ไฟฟา ในบานหลังน้ําทวม เราขอแนะนําดังตอไปนี้  

 1. หากมีงบประมาณนอย ตัดปลั๊กไฟท่ีอยูระดับตํ่า ๆ ในบานออกใหหมด (อาจจะตัดทิ้ง

เลย หรือจะเล่ือนตําแหนงปล๊ัก นั้นข้ึนไปอยูสูงกวาพื้นหองสักระดับ 1.10 เมตร ก็ได)  

 2. หากพอจะมีงบประมาณบาง ใหแยกวงจรไฟฟาออกเปน 2 วงจร คือวงจรที่อยูดานลาง 

(ที่ซึ่งน้ํา อาจจะ ทวมได) และวงจรที่อยูสูง ๆ (ที่น้ําไมอาจทวมถึง) 

  3. หากมีงบประมาณหนักขึ้นไปอีก แยกวงจรไฟฟาออกเปน 4 วงจร วงจรแรกสําหรับปล๊ัก

ดานลาง (ยามน้ําทวม) วงจรที่สอง เปนวงจรสําหรับจุดที่ใชไฟฟาทั่ว ๆ ไป (ที่น้ําไมทวม) จุดที่สาม สําหรับ

เคร่ือง ปรับอากาศ (หากมี) เพื่อกันอาการไฟกระตุกเมื่อเคร่ืองปรับอากาศทํางาน จุดสุดทายเอาไวในครัว 

เพื่อยามออกจากบานนานนาน อยากปดคัทเอาท จะไดไมตองปดหมด เพราะปดหมดเจาตูเย็นในครัว ก็จะ



 
10 

หยุดทํางาน อาหารในครัวก็เนาเสียหมด หรือยามเราไมอยูบาน อาจปลอยทั้งกิจกรรม การใชไฟฟา ไวเพียง

ในครัวเทานั้น 

   4. หากมีงบประมาณมากขึ้นไปอีก แยกวงจรใหมากเขาไปอีกก็ได อาจแยกเปนวงจรชั้นบน 

วงจรชั้นลาง วงจรนอกบาน ฯลฯ (โดยยังยึดถือ วงจรตามขอ 3 อยู) แตหากจะแยกวงจรมาก ๆ ดังนี้ และมี

งบประมาณมาก ตามที่บอก นาจะวาจางวิศวกรไฟฟาเขามาคํานวณ จะประหยัด และปลอดภัยกวา 

 ปล. ขอแถมนอกเร่ืองน้ําทวมนิดเดียวครับวา “อยาเดินสายไฟกับสายสัญญาณตางๆ เชนโทรศัพท ทีวี ฯลฯ 

รวมไวดวยกัน เพระสายไฟจะมีคล่ืนแมเหล็กไปรบกวนสัญญาณ ทําใหการรับสัญญาณไมชัดเจน 

   

  

 

   

8.. งูเงี้ยวเขี้ยวขอตะกวดแยมังกรกิ้งกือ หนีน้ํามาอยูเต็มบานเลย 

  กรณี มีสัตวที่เราไมพึงประสงคเขามาอยูในบานของเรา คงจะตองคอยๆแยกประเภทสัตวตางๆ

ออกเปนประเภทเสียกอน เพราะสัตวเหลานั้นไมมีสูตรสําเร็จที่จะจัดการใหหมดไปไดดวยวิธีเดียวกัน ซึ่ง

อาจจะแยกเปนประเภทและการดําเนินการไดดังนี้  
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1. สัตวเลื้อยคลานที่มีขนาดใหญพอควร ทั้งที่มีพิษและไมมีพิษ  เชน งู ตะกวด จระเข ฯลฯ 

อะไรทํานองนี้ อยาพยายามไปจับหรือจัดการเอง ทําการปองกันบานและปองกันตัวไมใหพวกเขา

มาทําอันตรายเรา (เราในที่นี้หมายถึงสัตวเล้ียงแสนรักของเราดวยนะครับ) ใหติดตอหนวยราชการ

อาสา มาจัดการสัตวรายเหลานี้ 

2. สัตวเลื้อยคลานขนาดเล็ก ที่ไมมีพิษ เชน กิ้งกือ ไสเดือน กิ้งกา จิ้งเหลน ฯลฯ ก็ปลอยเขาไวได 

บางทานอาจจะรังเกียจ แตก็ทนนิดๆไวกอน เอาเขาไปปลอยในที่ที่สมควรปลอย (ไมรบกวนใคร)ก็

ได  หรืออาจจะปลอยเขาเอาไวเฉยๆก็ได ไมนานเมื่อทุกอยางเรียบรอย เขาก็จะหายไปเอง แตทั้งนี้

ทั้งนั้น หากเขาเขามาในตัวบานเราโดยผานทาง “รู” ตางๆในบานเรา ก็ตองจัดการเอาเขาออกไป

นะครับ 

3. แมลงตางๆ ต้ังแตยุง แมงมุม ฯลฯ หรือแมแตมด ตองไมใหเขามาในบานเรา ตองพยายามปด

ประตูหนาตาง ปดรู ใหดีเทาที่จะทําได และคงตองจัดการใหหมดไปตามปกติธุระ  

4.  แมลงพิเศษ “ปลวก” ตอนน้ีเขาคงยังไมมา แตอาจจะมาในอนาคตได ตอนน้ียังไมตองจัดการ

อะไร แตพึงระวังไววา เมื่อน้ําลดไปไมนาน จะตองมีการปองกันปลวกใหดี เพราะโอกาสที่เขาจะมา

มีมากพอควรเลยครับ) 

5. สัตวเลี้ยง หรือสัตวที่ไมเปนอันตรายท่ีหลงทางมา เชน สุนัข แมว หรือแมกระทั่ง มา ก็นาจะ

ดูแลเขาในระยะแรกกอน เพราะชีวิตเขาก็คงลําบากอยูเหมือนกันในขณะน้ําทวม แลวหลังจากนั้น

คอยพิจารณาวาเราจะตองทําอยางไรตอไป (เชนหาเจาของเดิม หาเจาของใหม ฯลฯ) อยาเพิ่งไล

เขาออกไปไหนเลย ถือวาทําบุญสรางบุญกันครับ    

 

  9.. สวมเหม็น สวมเต็ม สวมราดไมลง สวม สวม สวม สวม 

  หลัง น้ําทวม นอกจากปญหาใกลตัวเร่ืองระบบไฟฟา และวัสดุปูพื้นที่ถูกน้ําทวมจะเปนปญหาที่พบ

เห็นเสมอ แลว เร่ืองสวม ๆ ดูจะเปนปญหาที่ใหญกวาและหนักหนากวามาก เพราะเราไมมีที่ จะถายทุกข 

ทุกขเลยบรรจุ อยูเต็มตัวเรา พอเราถายทุกขออกมาหนอยทุกขนั้นดันไมยอยสลาย บานเรา ก็เลยมีทุกข 

ลอยตุบปองตุบปอง เต็มไปหมด 
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  เมื่อน้ําลดแลว สวมของบางทานอาจจะยังคงมีปญหาอยู บางอาจจะเปนปญหาด้ังเดิม บางก็เปน

ปญหา เกิดใหม บางก็จะ สอดประสานกลมเกลียวกัน ทั้งปญหาเกาและปญหาใหม ผมใคร ขอสรุปรวม

ความ ปญหาแหงสวม ออกเปนขอยอย ๆ ได 8 ประการ (ทั้งปญหาเกาและปญหาใหม) ดังตอไปนี้ 

  1. หากสวมของทานเปนระบบบอเกรอะ-บอซึม (หมายถึงเมื่อของเสียยอยสลายแลว จะซึม

ผานสูพื้นดิน ระบบนี้เปนระบบ ที่นิยมกันทั่วประเทศ เปนเวลานาน) แลว บอซึม ของทาน วางอยู ใน 

บริเวณที่พื้นดินชุมฉํ่า (อาจจะเพราะน้ําทวมก็ได) ส่ิงที่เกิด ก็คือบอซึม ไมยอมซึมน้ําออก (แถมยามน้ําทวม 

นอกจากน้ํา จะไมไหลออก จากบอซึม น้ําที่ทวม จะไหลยอนเขามาในบอ และระบบยอยสลายอีกดวย) 

ปญหาที่ตามมา ก็คืออาการ "ตุบปอง" ราดสวมไมลง ใชสวมไมได สวมจะเต็มบอยนั่นเอง แกไข

ได 2 ประการคือ หากพื้นดินชุมฉํ่า เพราะน้ําทวม ก็ขอใหรอสักนิด ใหพื้นดินแหงสักหนอย แตหากพื้นดินชุม

ฉํ่าชื้น ตามธรรมชาติของพื้นที่ ก็กรุณาเปล่ียนระบบ มาใชเปนระบบเครื่องกล สําหรับ ยอยสลาย (ภาษา

ชาวบานเรียกวา ถังสวมสําเร็จ) ซึ่งจะทําหนาที่ ยอยสลายปฏิกูล ตาง ๆจนเปน น้ําสะอาด แลวก็ปลอยลง 

ทอระบายน้ําสาธารณะ ไดโดย ไมผิด กฎหมาย   

 2. หากโถสวมอยูระดับตํ่ากวาหรือใกลเคียงกับระดับบอเกรอะ หรือถังสวมสําเร็จรูป ทําให

ระนาบ ของทอสวม ไหลไมสะดวก หรือบางคร้ัง อาจจะมีอาการ ไหลยอนกลับ (โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยามน้ํา

ทวม ทําใหระดับน้ํา ณ ถังสวม อาจสูงกวา ระดับโถสวม) ทําใหเกิดอาการ ราดไมลง หรือตอนกดน้ํา ราด

น้ําที่โถสวม ทําใหในโถสวม มีแรงดัน สูงมากข้ึน หากน้ําไมสามารถ ไหลลงไปได ก็จะเกิดอาการ แรงดัน

ยอนกลับ ทุกขทั้งหลายของเราจะกระฉอกข้ึนเปรอะเปอนได  

   3. อาจเกิดเพราะทอสวมแตกและอาจไปฝง (หรือเกือบจะฝงในพื้นดิน) ทําใหเกิดกล่ินเหม็น 

และราดสวมไมลง หรือบางคร้ัง เกิดอาการ ที่ตัดสินใจยาก เพราะบางคร้ังราดลง บางคร้ังราดไมลง เพราะ

ไปเกี่ยวของ กับสภาพแวดลอม อยางมาก หากกรณีนี้เกิดข้ึนในขณะน้ําทวม ยิ่งตัดสินใจยาก เพราะวันไหน 

ทุกขของเรา มีน้ําหนักมาก วันนั้นก็อาจจะราดไลลงไปได วันไหนทุกขของเรา มีมวลนอย มีน้ําหนักนอย ทั้ง

เสือกไสไล ราดเทาไรก็ด้ือ ไมยอมลงสักที  

  4. บางทานอาจจะลืมใสทออากาศใหสวมหายใจ เวลาราดน้ําจะราดไมลง (เหมือนกับ

พยายาม กรอกน้ําใสขวด โดยไมมีชองอากาศ เหลือเลยที่ปากขวด จะกรอกน้ําไมลง) บางบาน อาจจะมีทอ

อากาศ แตทออากาศอาจอุดตันได ไมวาจะเกิดจากความสกปรก หรือเกิดจาก เศษผง เล็กลอยมาอุด ตอน

ที่น้ําทวมก็ได 

  5.ขนาดของบอเกรอะบอซึม หรือถังบําบัดสําเร็จขนาดเล็กเกินไป หลายคร้ังพบปญหา 

เพราะใชอาคาร ผิดประเภท เชนออกแบบไว ใหมีคนในบาน 5 คน แตพอใชจริง ใชเขาไปต้ัง 8-9 คน 
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ปริมาณทุกขตาง ๆ จึงมากกวา ที่เคยคํานวณเอาไวแตแรก ถังสวมจะเต็มบอยเต็มเร็ว เพราะมีชองวางนอย 

ถาเปนระบบบอซึม ก็มีพื้นผิวการซึมน้ําออกนอย น้ําจึงซึมออกไมทัน 

  6.ทานอาจใสสิ่งของที่ไมนาจะใสลงในโถสวม หรือส่ิงของบางอยางอาจจะลอยมากับน้ําทวม 

เชนแผนผาอนามัย ถุงยางอนามัย ถุงมืออนามัย หรือ แปรงขัดสวมอนามัย เปนตน ส่ิงเหลานี้ จะไมยอย

สลาย และเปนสาเหตุ แหงการอุดตัน  

  7.ถังบําบัดสําเร็จบางรุนบางยี่หอ ตองใชเครื่องมือกลเขาปนอากาศเขาไปชวยการยอย

สลาย ซึ่ง อุปกรณเหลานี้ ตองใชกระแสไฟฟา เปนตัวหนุนมอเตอร ในขณะที่น้ําทวม ทานอาจจะปดไฟฟา

ไว ดังนั้น หากจะถายทุกข อยางมีความสุข อยาลืมเสียบปล๊ักไฟฟากลับเขาที่เดิมนะขอรับ (เขาเรียกวาเสน

ผมบังสวม)   

 8. ถังบําบัดสําเร็จทุกยี่หอ จะตองมีทอใหน้ําไหล ออกจากถังบําบัดสูทอระบายน้ําในบานเรา 

หรือสูทอสาธารณะ จะตองตรวจเช็ควา ระดับของทอที่ออกจากถังบําบัด วาตองสูงกวาระดับทอระบายน้ํา

เสมอ มิเชนนั้น จะเกิดอาการ ไหลยอนกลับอีกแลว  

  

 

   10.. ผมตองตรวจสอบอะไรเกี่ยวกับระบบประปาบาง 

  ระบบ ประปาเปนระบบที่เหมือนกับไมมีปญหา เพราะเหตุเกิดจากน้ําทวม แตหากมองขามไป อาจ

ทําใหคุณ สูญเสีย ชีวิต อันเปนที่รักยิ่งไปได โดยเฉพาะอยางยิ่งบานที่มีระบบประปา ที่คอนขางสมบูรณ

แบบ ขอแนะนํา การตรวจสอบดังตอไปนี้ 

  1. คุณมีบอน้ําใตดิน หรือถังเก็บพักนํ้าที่อยูในระดับที่น้ําทวมถึงหรือไม หากคุณมี ก็ขอให

นึกเสมอวา น้ําที่ทวมถึงนั้น มิไดสะอาด เหมือนน้ําประปา (กรุณาอยาฉุนเฉียว กลับวาน้ําประปาบานเรานั้น 
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แสนจะ ไมสะอาด) ขอใหทําการลางถังน้ํา ที่น้ําทวมถึง ใหสะอาดทั้งภายนอกภายใน (หากเปนบอใตดิน 

ลางเฉพาะ ภายในถัง ภายนอกคงไมตองลางกระมังครับ) อยาเสียดายแรงงาน หรือเสียดายน้ําเลยนะครับ  

  2. บานที่มีระบบปมน้ํา กรุณาตรวจสอบอุปกรณปม รวมถึงถังอัดลมวาอยูในสภาพท่ีใชการได

ดี การตรวจสอบ ข้ันตน อาจจะตรวจสอบ จากเสียงเคร่ืองจักรทํางาน วาผิดปกติหรือไม ตรวจสอบแรงดัน

น้ํา วาเหมือนกับสมัยที่ น้ําไมทวมหรือไม ตรวจสอบ ถังลมวา สามารถเก็บแรงอัดไดดี และยาวนาน ตามที่

นาจะเปนหรือไม … หากมีส่ิงผิดปกติ อาจจะตองปรับ - ถายระดับน้ํา ระดับแรงดัน ในหมอลม อีกทั้ง นาจะ

ตรวจสอบดูวา มีเศษผง ที่ลอยมากับน้ําทวม ติดอยูหรือเปลา 

  3. หากกรณีที่ปมน้ําถูกน้ําทวม ไมนาจะใชการตอไปโดยทันที เพราะจะมีอันตรายจาก

ความช้ืน ในตัวมอเตอรที่อาจยัง สะสมอยู นาจะไปหา ชางมาตรวจสอบ ทําใหแหงเสียกอน ถาชางยังไม

ยอมมา และคุณพอรูเร่ือง เคร่ืองจักรกล บาง ก็ถอดเอาไปใหเขา ตรวจเช็ค (กรุณาอยาเอาไปตากแดด แลว

คิดไปเองวา ความช้ืนหมดแลว เปนอะไร ข้ึนมา ยามรายเมื่อหนีน้ําทวมทัน แตไฟ กลับไหมบานหมดครับ)  

11.. ผนังบานแชน้ํานาน ๆ เปนอะไรม๊ัย จะแกไขดูแลอยางไร 

  วัสดุ ที่ใชกอสรางอาคารบานเรือนเกือบทุกอยาง หากแมโดนแชน้ําไวนาน ๆ ยอมตองมีอาการ

เส่ือมสภาพไป มากบาง นอยบาง ตอบคําถามที่วา ผนังและสีทาบานที่ถูกน้ําทวมแลวเปนอะไรหรือไม คง

ตอบวา "เปนอะไรแนนอน" ขอใหคําปรึกษา ในการแกปญหาดังตอไปนี้ 

  1. หากผนังทําดวยไม ไมตองทําอะไรมากปลอยใหแหงก็เพียงพอแลว ยกเวนแตสวนที่อยู 

ในระยะระดับที่ น้ําข้ึนลง อาจจะผุไปบาง (ธรรมชาติของไม หากอยูแหง ๆ ก็ไมเปนไร หากอยูใตน้ําเลย ก็ไม

คอยเปนไร แตหากอยูบริเวณระดับที่เด๋ียวน้ําข้ึน เด๋ียวน้ําลง จะมีปญหาเร่ืองการผุกรอนไดงาย ดูไดตามเสา

โปะ หรือเสา ที่ปกไวในน้ํา จะเห็นไดวา สวนที่จะผุกรอนกอนที่สุด คือ บริเวณระดับผิวน้ําที่เด๋ียวแหง เด๋ียว

เปยก) 

  เมื่อน้ําในบาน ลดลง เอาผาเช็ดทําความสะอาด ขจัดคราบความสกปรกออก เพื่อสุขภาพของคน

ในบาน และเพื่อใหผิว ที่ทําความสะอาดแลว สามารถระเหย ความชื้นออกมาไดงาย ทิ้งไวจนแนใจวา ผนัง

ของเรา แหงดี จึงใชน้ํายารักษาเนื้อไม ชโลมลงที่ผิว (อยาทาแลคเกอร หรือน้ํายารักษาเนื้อไม หรือสีทาผนัง 

กอนที่จะ ใหตัวผนังแหง เพราะจะทําใ หน้ําและความช้ืน ระเหยไมออก จะเกิดอาการ "ชื้นและผุฝงใน") 

  การทาสี หรือทายารักษาเนื้อไม อาจจะทาเฉพาะ ดานในตัวบานกอนก็ได แลวทิ้งไวสัก หลาย

เดือน จึงคอยทาสีภายนอก ตัวอาคาร เพื่อใหมั่นใจจริง ๆ วา ผนังของเรา แหงสนิทแลว 
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  (อยาอายใคร หากบานเรา จะไมสวยสัก 5-6 เดือน เพราะเร่ืองน้ําทวมนี้ ไมใชความผิดของ

เรา… เราเปนเพียง ผูรับกรรมเทานั้น)  

 2.  หากผนังของทานเปนผนังกออิฐฉาบปูน ก็ดําเนินการในระบบที่คลายกับผนังไม ตามที่

กลาวแตแรก แตอาจจะตอง ทิ้งเวลานานหนอย เพราะการระบายความช้ืน ของผนังกออิฐนั้น ยากกวาผนัง

ไม 

  มี ส่ิงหนึ่งที่ ผนังไมอาจแตกตาง กับผนังกออิฐก็คือ "ส่ิงที่อยูภายในผนัง" ไมวาจะเปนสายไฟฟา ทอ

ไฟฟา ทอน้ํา ฯลฯ เราตองตรวจสอบ ส่ิงเหลานี้ดวยวา อยูในสภาพเหมือนเดิม (รายละเอียด การดูแล

ตรวจสอบ กรุณาอานในขอ การตรวจสอบระบบไฟฟา และระบบสุขาภิบาล) การใหความช้ืนระเหยออก

งาย ตองพยายามไมเอาส่ิงของ หรือตู โตะ ต้ังติดไวที่ผนัง (ขอใหทนความไมสะดวกสบายสักพักเถอะครับ) 

  แต ก็กรุณา อยาถึงกับเอา ไฟฟู มาเผาใหผนังแหงเร็ว เด๋ียวกลายเปน หนีน้ําทวม ไปปะไฟไหม จะ

ไมคุมกัน บางคนอาจจะเอา ไฟ สปอตไลท มาสอง ใหความรอน ผนังจะไดระเหย เอาความชื้น ออกมาเร็ว 

ๆ ก็ไมคอยคุมเทาไร เพราะจะเสียคา กระแส ไฟฟาจํานวนไมนอย (เก็บเงินคาไฟฟาสวนนี้ ไปใชในการ

ซอมแซมบาน หลังน้ําทวม สวนอ่ืน จะดีกวา กระมังครับ) 

  3. หากผนังของทานทําดวยยิบซ่ัมบอรด จะ ตองเขาใจในพื้นฐานและธรรมชาติของแผนยิบซั่ม

บอรด เสียกอน วา เจาแผนนี้ เปนเพียง ผงปูนยิบซั่ม ที่หุมดวยกระดาษอยางดี แตไมวากระดาษจะดี

เพียงไร หากถูกน้ําทวม สักพักเดียว รับรองวา แอนยุยกันเปนแถว 

  วิธีที่ดีที่สุด ก็คือเลาะเอาแผนยิบซั่มนี้ ออกจากตัวโครงเคราผนัง หากเปนโครงเคราที่ทําดวยโลหะ 

ก็สามารถติดแผนใหมเขาแทนที่ไดเลย แตหากโครงเคราเปนไม คงตองทิ้งไวสักหลายวัน ใหความช้ืน ใน

โครงไมนั้น ระเหยออกเสียกอน จึงคอยบุแผนใหม เขาแทนที่  

  4. ผนังที่ทําดวยโลหะ หรือผนังที่ทําดวยกระจก ยามน้ําทวมคงจะไมเปนอะไรมาก แตเมื่อน้ํา

ลดแลว นาจะ ตอง ตรวจสอบ ตามซอก ตามรอยตอ วายังมีน้ํา หรือเศษข้ีผง ฝงในอยูหรือไม หากมี ก็ทํา

ความสะอาดเสีย (ส่ิงที่นาจับตามอง สําหรับผนัง หรือโครงอลูมิเนียมก็คือ น้ําอาจขังในทอ ของอลูมิเนียม

ครับ) 

  5. ผนังชนิดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กลาวมา ไมวาจะเปนผนังกระดาษอัด ผนังสังกะสี ผนังไม

อัด ฯลฯ จะมีธรรมชาติ คลายกับผนังทั้งส่ี อยางที่กลาวมาขางตน ลองเปรียบเทียบดู แลวแกไข ตาม

แนวทางนั้นๆ ขอใหโชคดีขอรับ  
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12.. สีทาบาน ทั้งสีน้ํา สีพลาสติก สีน้ํามัน ฯลฯ ตองทําอะไรบาง 

  เร่ือง ขอการแกไขเกี่ยวกับสีทาบาน ขอใหเปนส่ิงสุดทายหรือเกือบสุดทายที่เราจะซอมแซมบาน 

กรุณา อยาอายใคร ที่เขาจะมาหาวา บานเราสีกระดํากระดาง หรือสีลอกเปนข้ีกลาก ปลอยคนที่เขาดูถูก

เราไปเถอะ เพราะเร่ืองน้ําทวม มิใชกรรมของเรา ที่กอข้ึนมา (อยางนอย ก็ไมใชทางตรง) เขาจะวาอะไร จะดู

ถูกอยางไร ก็ปลอยเขาไป (แลวทําบุญกรวดน้ํา ใหเขา ลดอวิชชา ที่ครอบงําจิตใจเขาดวย) 

  สี ทุกชนิดที่เราใชทาบาน (ไมรวมสีทาเรือ สีทาเคร่ืองบิน สีทาภายในถังน้ํา) เมื่อถูกความชื้นหนัก ๆ 

อยางน้ําทวมคราวนี้ จะตอง มีอันเปนไป เกือบทุกที่ …. 

  ขอคิดสําคัญ ในเร่ืองของสีทาบาน ก็คือ ปญหาของสีลอกสีลอน หลัก ๆ ไมเกิดเพราะ คุณภาพของ

สี แตเกิดจาก ความไมพรอม ของพื้นผิวที่ทาสี หากพื้นผิว ที่จะทาสี เกิดความชื้น หรือมีส่ิงสกปรก ติดอยู 

ทาสีทับลงไปอยางไร ก็ลอก ก็ลอนออกหมด 

  ดังนั้นขอใหใจเย็น ๆ อยาเพิ่งทาสี ทําความสะอาดหรือลอกสีเดิมออก ใหมากที่สุด เทาที่จะทํา

ได (ลอกเฉพาะ ตรงที่มีปญหา ไมใชลอกหมดทั้งบาน) ทิ้งไวนาน ๆ (อาจจะหลายเดือน จนถึงหนาแลง ฤดู

รอนก็นับวาไมสายเกินไป) 
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13.. เครื่องปรับอากาศ ตูเย็น เครื่องซักผา จมนํ้าหมดเลย ทําไงดี 

  ไม วาจะเปนเคร่ืองปรับอากาศ ตูเย็น เคร่ืองซักผา มอเตอร หรือเคร่ืองกลตาง ๆ (อาจจะรวมได ไป

จนถึง รถยนตดวยก็ได) ลวนแตเปน เคร่ืองจักรกล ที่อยางเราอยางทาน ไมนาประมาท หรือรูมาก เขาไป

แกไข ซอมแซมเอง ขอความกรุณาอยาเพิ่งใช ความสามารถสวนบุคคล (หากไมจําเปนจริง ๆๆๆๆ) 

  หากโดนน้ําทวมแลว น้ําเจากรรม ไหลเขาไป ในเคร่ืองเรียบรอยแลว (แถมยังแชไวดวย) ถอด

ออกไปใหชางผูรู เขาตรวจสอบดูกอน ดีกวา กรุณาอยาประมาท เอาไปตากแดด แลวคิดวาแหงแลว เลย

นําไปใชตอ เพราะความช้ืนบางสวน อาจจะฝงอยูขางใน พอเคร่ืองกลนั้น ทํางาน โดยใชกระแสไฟฟา อาจ

ทําใหเกิดปญหา กับตัวบาน หรือเปนอันตราย ถึงชีวิตได 

  นอกจากความช้ืนที่ฝงอยูในตัวเคร่ืองแลว บรรดาฝุนผง เศษขยะ หรือแมแตส่ิงมีชีวิตบางประเภท ก็

อาจจะฝงตัวหรือแอบซอนตัว (หรือเสียชีวิต) คางอยูภายในเคร่ืองดวย หากเดินเคร่ืองจักรกลหมุน อาจจะ

เกิดการติดขัดและมีการฝนกําลังกัน เคร่ืองอาจจะเสียหรือไฟไหมได (อาจจะไมไดเกิดโดยทันที แตจะ

เกิดข้ึนภายหลังได) 

  หากแมนจําเปนจริงๆ ที่จะตองใชเคร่ืองจักรกลนั้น(ซึ่งผมหวังวาคงจะไมมี) ยามจะใชเคร่ืองกล

เหลานั้นนามีขอคิด 3 ประการคือ 

  1. ตลอดเวลาที่ใชตองมีผูใหญที่พอรูเรื่องไฟฟาและเครื่องจักกลพื้นฐานอยูใกลๆเสมอ 
และอยางนอยนาจะมี ๒ คนครับ เมื่อเกิดอะไรผิดปกติข้ึนมาตองดับเคร่ืองปดเคร่ืองโดยทันที 

  2. ที่คัทเอาทไฟฟาของตัวเครื่อง และคัทเอาทหลักของตัวบาน จะตองมีฟวสตัดไฟที่มี

คุณภาพ ติดต้ังอยูเสมอ เกิดไฟฟาลัดวงจร ตองแนใจวาวงจรไฟฟาจะถูกตัดออก 
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 3. เมื่อไรไมจําเปนจริงๆแลว ใหหยุดใชเครื่องกลตัวนั้นทันที พอมีเวลาบาง และพอมี

งบประมาณ กรุณานําไปใหชางผูรูตรวจสอบ 

    

 

    

14.. ประตูบานถูกน้ําทวมบวมอลึ่งฉ่ึง ประตูเหล็กขึ้นสนิมหมดแลว 

  ขอ ใหคิดวาประตูหนาตางเวลาถูกน้ําทวม จะเหมือนกับผนังที่ถูกน้ําทวมเหมือนกัน การที่ประตูไม

บวมเปงข้ึนมา ก็เหมือนกับ ผนังไม หรือผนังยิปซั่ม ที่ปูดโปนข้ึน สวนประตูเหล็กที่ข้ึนสนิมนั้น ก็เปนเร่ือง

ของโลหะที่แชน้ํา เมื่อแหงแลวก็ตองเปนสนิมไปเปนปกติธรรมดา แนวทางแกไขมีดังตอไปนี้ 

  1. ประตูไม หรือวัสดุที่เหมือนกับไมที่บวมขึ้นมาหรือผุพัง ก็เหมือนกับประตูหองน้ําเรา ที่

หลายๆบานเปน อันเกิดจากความช้ืนในหองน้ํา แกไขโดยการท้ิงไวใหแหง ซอมแซมพื้นผิว เทาที่ตนเองจะ

ทําได หรือหากหมดสภาพจริง ๆ และพอมีงบประมาณบาง ก็ซื้อใหม เปล่ียนแปลงเสียเลย ก็ยังพอไหว 

  2. ประตูเหล็กที่ขึ้นสนิม อาจจะไมถึงผุพัง (ยกเวนแตผุมากอน) ก็จัดการ ขัดสนิมออก เช็ดให 

สะอาด แหง แลวทาสีใหมทับลงไป ก็ถือไดวาเปนอันเสร็จพิธี แตความนาสนใจ ก็คือ ขอใหมั่นใจวาน้ําหรือ

ความช้ืน ไดออกไปหมดแลว ทั้งในทอโครงเหล็กหรือบริเวณรอยตอตางๆ 

  3. ประตูพลาสติกหรือวัสดุสังเคราะห  สวนใหญจะไมคอยเปนปญหา เพราะวัสดุเหลานั้นทน

น้ําได แตที่ตองตรวจสอบก็คือ อาจจะมีน้ําขังอยูภายในบานประตู(หรือหนาตาง) ระหวางแผนสังเคราะหที่

ประกบกันเปนตัวบาน ตองพยายามเอานํ้าออกใหหมด อาจจะตองมีการเจาะรูเล็กๆสัก ๑-๒ รู เพื่อใหน้ํา

ระบายออกได 
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 4. หากประตูเกิดเอียงหรืออาการท่ีภาษาชางเรียกวา "ประตูตก" อาจจะเกิดข้ึนได เพราะเมื่อ

ประตูหนาตาง (โดยเฉพาะอยางยิ่ง ที่ทํา ดวยไม หรือวัสดุที่อมน้ํา) แชน้ํานาน ๆ ประตูจะอมน้ํา จึงทําใหตัว

บานนั้น น้ําหนักมากข้ึน บานพับรับน้ําหนักไมไหว ประกอบกับตัววงกบ (โครงกรอบชวงเปด) เปอยยุย 

เนื่องจาก การแชน้ํา นอต หรือตะปูยึดเกาะไดไมเต็มที่ บานเลยเกิดอาการ เอียงลง… 

  แกไข โดยพยายาม ใชคํ้ายัน หรือล่ิมเล็ก ๆ สอดชวยรับแรง ถายน้ําหนัก ของ บาน เอาไวกอน คอย 

ๆ รอจนความชื้นระเหยออก นอตตะปูก็จะยึดติดดีข้ึน น้ําหนักบานก็จะนอยลง อาการก็จะกลับมาเหมือน 

เกือบปกติ (อาจจะไมปกตินัก แตก็นับวา ไมเปนไร) 

    

 

    

15.. บานพับ ลูกบิด รูกุญแจ เหล็กดัด หลังน้ําทวมตองทําอะไรบางดี  

  เปน คําถามที่ตอเนื่องจากปญหาที่แลว ซึ่งวาดวยเร่ืองประตูหนาตางที่เกิดปญหาข้ึนหลังน้ําทวม 

บานพับ ลูกบิด กุญแจ เหล็กดัด ซึ่งเปนอุปกรณที่ทําดวยโลหะก็เกิดปญหาตามมา ขอตอบส้ัน ๆ งาย ๆ 

ดังตอไปนี้  

1. เช็ดน้ําและพยายามใหความชื้นระเหยออกใหหมด หรือมากที่สุดเทาที่จะทําได  

2. หากเกิดสนิมตรงท่ีใด ก็ขัดเอาสนิมเหลานั้นออกเสีย โดยเร็ว อยาปลอยทิ้งไว แตก็อยาขัดแรง

ดวยเคร่ืองมือขัดที่คมแข็งเกินไป เพราะอาจทําใหอุปกรณประตูหนาตางที่คอนขางบอบบางนั้น

เสียหายไดครับ 
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3. ใชน้ํายาหลอลื่นสารพัดประโยชนหยอดชโลม (ภาษาชาวบานเรียกวา "โซเล็กซ")  ตามจุดตอ 

ตามขอตอ ตามเฟอง และตามรูตาง ๆ ใหทั่ว (คงไมถึงขนาด เปนมันเยิ้ม ๆ จะทําใหส่ิงของรอบขาง

เลอะเทอะ และเสียเงินไปโดยเปลาประโยชน)  

4. อยาเพิ่งใชจารบี หรือสารจําพวกขี้ผ้ึงอุดหรือทา เพราะความช้ืนทั้งหลายอาจจะยังระเหยออก

ไมหมด จะทําใหระเหยออก ไดยากข้ึน ความช้ืนเลยเกิดอาการ "ฝงใน" จะมีปญหาภายหลัง  

5. หากยังเกิดปญหาอีก กรุณาเริ่มทําใหมต้ังแตขอแรกจนถึงขอน้ี รับรองวากวา 90 % ปญหา

จะไมหนี ไปนอกรอบ ที่กลาวไว       

 

   

16.. น้ําทวมฝาเพดาน แกไขอยางไรไดบาง  

  ผม เช่ือวาซีเรียสและเปนเร่ืองจริงครับ แตขอภาวนาใหเปนการทวมฝาเพดานของหองใตดิน ไมใช

ฝาเพดาน ของบานช้ันที่สองนะครับ น้ําทวมฝาเพดานนี้ คงจะตองใชแนวทางแกไขคลายกับน้ําทวมพื้นและ

ทวมผนังปนกัน สรุปความอีกคร้ัง ไดวา 

 1. ตรวจสอบถึงวัสดุฝาเพดานวาทําดวยอะไร หากเปนวัสดุที่เปอยยุยจากการถูกน้ําทวมได 

เชนฝายิปซั่มบอรด หรือฝา กระดาษอัด คงจะตอง เลาะออกแลวเปลี่ยนใหม (หรือหากไมมีงบประมาณ ก็

ทิ้งเอาไวโลง ๆ อยางนั้นกอน ไมตองอายใคร ย้ํา ไมตองอายใคร) หากเปนฝา ประเภทที่ไมเปอยยุย และอม

น้ํา อมความช้ืนมาก ก็พยายามผ่ึงใหแหง อยาทาสี หรือน้ํายากันความช้ืน ระเหยออก หากเปนฝาโลหะ ให

ตรวจสอบสนิมจัดการขัดหรือเช็ดออกใหหมด 
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 2. สํารวจฝาเพดานท้ังผืนทุกหองทุกท่ีวามีน้ําขังอยูหรือไม (เจาะหรือเปดฝาเพดานแลวโผล

ศีรษะ พรอมสอง ไฟฉาย ตรวจดู) หากพบ ตองระบายน้ําออก ใหหมด โดยทันทีทันใด (เจาะรูตรงที่น้ําเปน

แองขัง ณ จุดนั้นนั้น) อยาข้ีเกียจ ตรวจเช็คเปนอันขาด 

  3. ฝาเพดานสวนใหญจะมีสายไฟ ดวงโคมติดอยูเสมอ ไมวาจะเปนระบบเดินสายไฟฝงหรือ

สายไฟลอย ตองตรวจสอบสภาพวาดีสมบูรณตามรายการ ที่เคยกลาวไวเร่ืองของการตรวจสํารวจระบบ

ไฟฟาหลังน้ําทวม 

  4. มดและแมลงตลอดจนหนูหรือสัตวเลื้อยคลานตางๆ อาจหลบเขาไปในฝาเพดาน (แลว

หาทางออกไมได) ตองทําการไลออกใหหมด จึงจะปดฝาเพดาน ไมเชนนั้นอาจจะรบกวนและเปนอันตราย

ภายหลังได 

     

 

    

17.. มีน้ําผุดขึ้นกลางบาน แปลวาอะไร ไมเห็นสนุกเลย 

  หาก เปนผมก็คงจะไมสนุกเหมือนกันละครับ เพราะอยูดี ๆ ก็มีน้ําผุดข้ึนมากลางบาน ปญหาที่

คาดการณ (เพราะไมไดเห็น สถานที่จริง) นาจะเกิดจากสาเหตุดังตอไปนี้ 

  1. ระบบโครงสรางเกิดอาการแตกราว ซึ่งอาจจะแตกราวอยูเดิมแลว หรืออาจจะเกิดการ

แตกราวจากแรงดันน้ํา อันเนื่องมาจาก น้ําทวม การแกไขก็คือพยายามหาแนวที่แตกราวนั้นใหพบ (สวน

ใหญ จะเปนรอยแตก ที่พื้น หรือผนัง สวนลาง) แลวพยายามติดตอสอบถามผูรูตอไป อยาพยายามซอมเอง 

เพราะอาจยิ่งเกิดปญหา และอาจ เปนอันตรายได  
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 2. รั่วเนื่องจากรอยตอของพื้นกับผนังไมสนิท หรือระหวางพื้นกับพื้นไมสนิทกัน อาจเพราะ

ระบบ โครงสราง อาคาร เปนโครงสราง ระบบพื้นสําเร็จ ที่กอสรางไว ไมเรียบรอย 

  หรือ เพราะเปนระบบโครงสราง เปนระบบ พื้นวางถายน้ําหนักบนดิน (Slab on Ground) ซึ่ง

ออกแบบใหเนื้อคอนกรีตพื้นไมตองเชื่อมประสานกับคาน แตใหถายน้ําหนักพื้นลงไปที่แผนดินเลย 

โครงสรางระบบที่วานี้ จึงอาจมีรอยร่ัวตรงบริเวณรอยตอ เพราะปูนทรายที่อุดไวเส่ือมสภาพ หรือเสียหาย

จากแรงดันน้ํา 

  แนวทางแกไข คงตองพยายามหาแนวที่น้ําร่ัวเขา ใหได (จะมีรอยหรือเสนที่มีสีเขมกวาปกติ) แลว

อุดรอยเหลานั้น ใหเรียบรอยอาจจะดวยซิลิโคนที่ยาตูปลา ก็พอไหว 

  3. เกิดจากรูที่บริษัทกําจัดปลวกเขาเจาะเอาไว ตอนที่จะฉีดอัดน้ํายากําจัดปลวก แลวไมมีการ

อุดปด ใหเรียบรอย แนวทางการแกไข ก็คือจัดการอุดเสียใหเรียบรอย 

  4. ทอน้ําที่ฝงในพื้นเกิดการรั่วแตก หมาย ถึงที่พื้นหองอาจจะมีการฝงทอน้ําเอาไว และอาจมี

การขยับตัวของโครงสรางทําใหทอแตก และแรงดันน้ําทําใหเกิดน้ําพุเล็กๆเกิดข้ึนที่พื้นหองครับ 

  กรุณา อยาตกใจ กับส่ิงที่เกิดนี้ พยายามหาเหตุใหพบ แลวแกไขเสีย หากยังหาเหตุไมพบ หรือหา

พบแลว แต แกไข ไมได กรุณาติดตอผูรู ( ผูรูแปลวาผูรู ไมไดแปลวา ผูไมคอยรูแตชางพูด) 
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18.. เฟอรนิเจอร โตะ เตียง เกาอ้ี หลังน้ําทวม  

  ขอ ใหคิดเสมือนวาเฟอรนิเจอรนั้นเปนเครื่องใช เปนพื้นบานและเปนผนังบานอยางใดอยางหนึ่ง 

ดังนั้น การแกไข เฟอรนิเจอรหลังน้ําทวม ก็คงจะคลายกับการแกปญหา เร่ืองประตูหนาตาง เคร่ืองไม 

เคร่ืองมือ พื้นบาน ฝาเพดานบาน และผนังบานปน ๆ กันไป สรุปขอคิดและแนวทางการแกไขไวดังตอไปนี้ 

  1. พยายามเอาความชื้นออกจากเฟอรนิเจอร ใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดอยางรวดเร็ว 

    2. เฟอรนิเจอรที่อมน้ํามากๆ เชน โซฟานวมหรือนุน ที่นอนหากไมจําเปนอยาเอากลับมา

ใชอีกเลย เพราะตอนน้ําทวม จะพาเชื้อโรค และส่ิงไมพึงประสงคเขาไปอยูภายในไมนอย แมตากแดดแหง

แลว เชื้อโรคราย ก็อาจยังคงอยู เปนอันตรายตอสุขภาพ ในระยะยาวได 

     3. เฟอรนิเจอรประเภทติดกับที่ (Built In Furniture) ขอใหแกปญหาเหมือนผนังและประตู คือ

ตอง ตรวจสอบ ความแข็งแรง ของโครงสราง สายไฟที่อาจจะฝงอยูในตู รูกุญแจและลูกบิด ทําการ

บํารุงรักษา ใหอยู ในสภาพ เรียบรอย เหมือนเดิม หรือใกลเคียงของเดิม 

     4. คือเฟอรนิเจอรที่ทําดวยไม ไมควรเอาไปตากแดดโดยตรง เพราะจะทําใหแตก เสียหายได 

อีกทั้งยาม จะทาสีทับลงไป ก็ขอใหมั่นใจวา เขาแหงแลวจริง ๆ ไมเชนนั้นสีจะลอกหมด ความช้ืนจะฝงใน     

 

    

19.. น้ําทวมชองลิฟต หองเครื่อง หมอแปลงไฟฟา 

  น้ํา ทวมลิฟต หองเคร่ือง หมอแปลงไฟฟา หรือสวนที่เปนเคร่ืองกลสําคัญตางๆของอาคาร กรุณา

อยาซอมแซมเอง ใหเรียกบริษัท หรือชางผูรูจริงมาตรวจสอบ และแกไขเสีย จะตองเสียงบประมาณเทาไรก็

ตองยอมนะครับ ไมใชเร่ืองเลนๆ และหามประมาทเด็ดขาดนะครับ    
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20.. อยากยกบานทั้งบานใหสูงขึ้น ทํายังไง อยางไร เทาไร 

  การยกบานใหสูงขึ้น หมายถึงการยกตัวโครงสรางทั้งหมดของบานใหมีระดับหนีน้ําทวม

บาน เปนส่ิงที่นา สนใจ แตขณะเดียวกัน ก็เปนส่ิงที่ควรหลีกเล่ียงหากจะทําเองถาบานของทานไมใชบาน

ไม และไมใชบานที่มีน้ําหนักเบา เพราะหากเปนบานที่ทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภาษาชาวบานเรียกวา

บานปูน) โครงสรางของบานจะยึดติดเปนเนื้อเดียวกัน หากยกบานข้ึน (สวนใหญจะดวยแมแรง แบบการ

ยกรถยนต) ตัวบานเอียง หรือบิด เพียงนิดเดียว บานก็จะแตกราว เสียหายวิบัติได 

  นอกจากนั้น บานปูนจะมีน้ําหนักมาก ทําใหตองมีเสาเข็มยาว ๆ มารับน้ําหนักบาน เสาเข็มนี้ สวน

ใหญ จะเปนเสาเข็มปูน ที่มีเหล็กเสน ผูกติดยึด ไวกับตัวฐานราก เมื่อยก ตัวบานข้ึน ก็เปนเพียงการยกแต

ตัวบาน ไมสามารถยกเสาเข็ม ข้ึนมาดวย การตอฐานราก กับเสาเข็มใหม จึงเปนเร่ืองยาก ในอนาคตอาจมี

ปญหาเร่ืองบานทรุดบานราวได 

  นอกจากเรื่องโครงสรางแลว เม่ือยกบานปญหาพวกสายไฟ ทอนํ้า ทอระบายน้ํา ก็จะเปน

ปญหาท่ีตอเนื่องตามมา ที่จะตองตัดออกทั้งหมด แลวตอใหมเขาไป เมื่อยกระดับบานเสร็จเรียบรอย 

หากทอเหลานี้ อยูใตพื้นบาน บริเวณกลางๆบาน ยอมจะตัดออกจากกัน ตอนจะยกบาน ไดยาก หากตัดไม

หมด แลวยกข้ึน ก็อาจไปดึงโครงสรางของบานสวนอ่ืนๆเสียหายได 

  การตองการจะยกระดับบานท้ังหลังขึ้นมา (บานปูน) เปนเรื่องที่ตองปรึกษาผูรูจริง และมี

ประสบการณเทานั้น และสวนผูรับเหมากอสราง ก็ตองเปนผูรูจริงดวย มิเชนนั้นทานอาจจะเสียบานไป

ทั้งหลัง สวนราคาคายกบาน ก็แลวแตระดับที่ยกข้ึน แลวแตขนาดของตัวบาน แลวแตลักษณะของตัวบาน 

โดยทั่วไป ราคาจะประมาณ 20% ถึง 400% ของราคาตัวบาน 
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  สวนบานไมนั้น หากใชเทคนิคไทยเดิมของเรา ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม ไมใช

เปนเรื่องยากนัก (บานไม แปลวา ทั้งโครงสราง และองคประกอบเปนไม ไมใชโครงสรางเปนปูน มีเพียง

ผนัง หรือพื้น เปนไมเทานั้น) 

    

 

    

21..  “ฝาวิกฤติดวยความคิดบวก” 

  ความ คิดบวกหรือ Positive Thinking ฟงเสมือนกับเปนลัทธิแกอยางหนึ่ง แตความจริงแลวการ

มองภายในตนใหครบถวนทุกดาน แลวเอาดานที่เปนบวกมาพิจารณาเปนประเด็นในการจัดการปญหา 

ชีวิตเราก็จะมีความสุขข้ึนไปพรอมๆกับผูรอบขาง และ สังคมที่เราอยูรวมนั้น 
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 การแกปญหาทั้งหลายยอมไมมี “สูตรสําเร็จ” เปนธรรมดา.... 

บางทีเมื่อแกปญหาดวยการ “คิด” ไมได.... ลองใชการแกปญหาดวยการ “ยั้งคิด” บาง 

บางทีการแกปญหาดวย “ความรู” ไมได.... ลองใช “ความรูสึก” ในการแกปญหาบาง 

บางทีเราตองไมมองเฉพาะผล “ดานนอก” แตเราตองเขาใจปญหาจาก “ภายใน” บาง 

พลังแหงการฝาวิกฤติทั้งหลายอาจจะอยูตรงน้ันก็ได 

    

หากเราฝกตนใหเปน “คนกลา” ที่มิใชลืมตัวกลายเปนคน “บาบิ่น” แกปญหาตามอารมณ 

โดยเราแยกความแตกตางของ “ความรัก” และ “ความหลง” ไดชัดเจนเพียงพอ 

โดยเรารอบรูและเขาใจทั้ง “วิชาการ” และ “มนุษย” ไดอยางสมดุล 

เราจะหา “ขอมูล” เพื่อการ “วิเคราะห” อันนํามาซ่ึง “บทสรุป” เพื่อการปฏิบัติทั้งหลายได 

พลังแหงการฝาวิกฤติทั้งหลายอาจจะอยูตรงน้ันก็ได   

       

เราตองไมเปนผูที่ “รูมาก แลว คิดนอย” หรือเปนผูที่ “รูนอย แลว คิดมาก”  

เรานาจะเปนผูที่ “รูนอย ก็รูใหมากขึ้น เมื่อรูมากพอแลว ก็อยาลืมคิดใหมากขึ้น” ตามไปดวย 

หากคิดมากข้ึนแลว ยังแกปญหาไมได..... ลอง “ยั้งคิด” ดูสักหนอย 

พลังแหงการฝาวิกฤติทั้งหลายอาจจะอยูตรงน้ันก็ได  

  

     

ยอดเยี่ยม เทพธรานนท  ตุลาคม ๒๕๕๔ 


