ดวยความหวงใยผูประสบภัยน้ําทวม
จาก กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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ร้อยพันปัญหาในงานก่อสร้าง

ขอขอบคุณ.. คุณยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

1. น้ําท่วมแล้ว น้ําลดแล้ว บ้านมีปัญหา เริ่มต้นที่ไหนดี
ความทุกข์ยากลําบากฉากแรกเพิ่งกําลังจะผ่านไปหลังน้ําลด
แต่ความทุกข์ใหม่กําลังเข้ามาแทนที่ เพราะสภาพของบ้านอันถือว่า
เป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ของเรามีสภาพที่น่าอึดอัด น่าอันตรายและเป็น
รอยแผลที่หลายคนอยากจะเมินหน้าหนี หากคิดจะแก้ปัญหาบ้าน
หลังน้ําท่วม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าปัจจุบัน
แม้ไม่สามารถจะเปรียบเทียบเท่ากับอดีต แนะนําว่าน่าจะเริ่มต้นดังนี้
1. อย่าซีเรียสว่าทําไมน้ําถึงท่วม ราชการหรือรัฐบาลไปอยู่ที่ไหน เพื่อน ๆ ในถิ่นอื่นทําไมบ้านเขา น้ําไม่
ท่วม ฯลฯ เพราะนั่นไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหา "บ้านหลังน้ําท่วม" ที่เรากําลังจะกล่าวถึง
2. ทําการตรวจสอบด้วยจิตอันนิ่งๆว่า บ้านเราเกิดปัญหาใดเพิ่มขึ้นบ้าง เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนน้ําท่วม
เช่น รั้วเอียง ปาร์เกต์ล่อน แมลงสาบหายไปไหน ค่าไฟเพิ่ม ฯลฯ และทําบันทึกไว้เป็นข้อๆ ให้อ่านง่ายจดจําง่าย
(ภาษาฝรั่ง เขาเรียกว่าทํา Check List)
3. ถามตนเองว่าสภาพการเงินเราเป็นอย่างไร มีเงินจะใช้สําหรับการซ่อมแซมเท่าไร (รวมถึง การกู้ยืม
แหล่งอื่น แต่ไม่รวม การโกง บ้านกินเมือง) จะได้วางแนวทางการจ่ายเงินอย่างมีขีดจํากัด และมีความเป็นไปได้
4. เปิดข้อความนี้อ่านให้จบ อย่าโกรธ หากบางตอนของข้อความนี้มีรูปตลกเกินไป หรือเขียนแบบ
สบายๆ เกินไปบ้างในบางประโยคครับ

2. น้ําไม่ท่วมบ้านแต่ท่วมถนนซอยหน้าบ้าน ต้องทําอะไรมั๊ยหนอ
น้ําไม่ท่วมตัวบ้านหรือแม้แต่บริเวณสนามหญ้าในบ้านแต่ท่วมที่ถนนหน้าบ้านอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ก็
ไม่น่าจะวางใจนัก เพราะส่วนที่บ้านเรากับทางสาธารณะจะต้องเชื่อมประสานกันมากที่สุดและเรามักจะ
มองข้ามไปก็คือ "ท่อระบายน้ํา" ที่ถ่ายเทน้ําจากบ้านเราระบายออกสู่ท่อระบายน้ําของหลวง ในยามที่น้ําท่วม
ทางสาธารณะ แน่นอนน้ําจะต้องท่วมท่อระบายน้ําของหลวงท่านด้วย น้ําในบ้านเราก็เลยไม่ระบายออก แถม
ในทางกลับกัน น้ําในท่อระบายน้ําสาธารณะอาจจะไหลกลับเข้าสู่บ้านเราได้ เมื่อมีการไหลกลับเช่นที่ว่า
นอกจากจะพาเอาน้ําเข้ามาแล้ว ยังน่าจะพาเอาเศษดินโคลนต่าง ๆ เข้ามาด้วย เมื่อน้ําค่อย ๆ ลดลง เศษดิน
โคลน ก็จะกองติดอยู่ในท่อระบายน้ําบ้านเรา ท่อระบายน้ําบ้านเราที่เล็กอยู่แล้วก็จะเกิดอาการอุดตัน หรือมี
พื้นที่ว่างเหลือน้อยกว่าปกติ แนวทางในการแก้ไขและข้อควรจะระวัง น่าจะมีดังต่อไปนี้
1. หากเป็นท่อระบายน้ําระบบมีฝาเปิดตลอดแนว ก็เปิดฝาแล้วตักไอ้เจ้าดินโคลนเศษขยะนั้นออก
2. หากเป็นท่อระบบไม่มีฝาเปิดตลอด ก็เอาไม้ยาว ๆ ควานดู (แบบที่เขาขุดลอกท่อระบายน้ําของ
กทม. นั่นแหละครับ) หากทําไม่ได้ ทําไม่เป็น ทําไม่ไหว ขี้เกียจทํา ก็ไปจ้างคนอื่นเขาทํา แต่ขอร้องเถอะครับ
อย่าเอาตัวมุดลงไป ในท่อแล้วทําเอง เพราะอาจไม่ได้กลับออกมา
3. อย่าพยายามใช้น้ําฉีด เพราะจะเปลืองน้ํามากและยังคงทําความสะอาดท่อลําบาก แถมยังทําบาปกับ
คนอื่นเขา เพราะ เจ้าเศษโคลน ทั้งหลายจะระบายลงสู่ ท่อสาธารณะ ทําให้ท่อของหลวงท่าน อุดตันตื้นเขิน …
อันเป็น สาเหตุ หนึ่ง ที่ทําให้น้ําท่วมบ้าน ท่วมเมือง เนื่องจากระบายน้ําไม่ได้ อย่างที่น่าจะเป็น
4. เมื่อทําการกวาดล้างเสร็จแล้ว ลองตรวจสอบอีกครั้งดูว่าระดับน้ําในท่อระบายน้ําเรานั้นไหลไปทาง
ไหน ขอให้แน่ใจว่าจะไหลออกจากบ้านเราสู่ท่อสาธารณะ หากยังไหลกลับทางกันกรุณากลับไปอ่านข้อที่หนึ่ง
ใหม่
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5. หากหน้าบ้านท่านไม่มีท่อระบายน้ําสาธารณะ ก็ให้ตรวจสอบว่าน้ําไหลไปทางไหน ระบายออกทาง
ไหน และให้ถือว่าจุดที่น้ําระบายออกจากบ้านเราเป็นทางสาธารณะไปก่อน (หวังว่าบ้านท่านคงจะไม่ระบายน้ํา
สะเปะสะปะ ผิดกฎหมายนะครับ)

3. รั้วคอนกรีตที่แข็งแรงของผม ต้องตรวจดูอะไรหลังน้ําลดไหม
น้ําคือองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดของธรรมชาติและธรรมชาติ
เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์จะไปท้าทายแข่งขัน รั้วคอนกรีต
ของท่านคงจะไม่สามารถฝืนกฎนี้ได้ ปัญหาที่อาจจะเกิดกับรั้วของ
ท่านก็เป็นเรื่องจากยามน้ําท่วม ดินที่ฐานรั้วท่านอาจจะอ่อนตัวลง
ความสามารถในการรับน้ําหนักอาจจะน้อยลงหรือระดับที่ดินในบ้าน
กับนอกบ้านท่านมีระดับแตกต่างกัน ยามเมื่อน้ําที่ท่วมลดลง อาจ
จะเกิดแรงดูด ทําให้รั้วของท่านเอียงไปก็ได้ หรือในขณะที่น้ําท่วม
รั้วของท่านอาจต้องทําหน้าที่เป็น "เขื่อน" ที่ต้องรับน้ําหนักน้ําเป็น
อย่างมาก ความสามารถในการรับน้ําหนักอาจ "คลาก" ความ
แข็งแรงลดลงไปได้ ดังนั้นเพื่อความมั่นใจกรุณาตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขดังนี้
1. ใช้สายตาของท่านเล็งดูว่ารั้วของท่านยังตั้งฉากอยู่ดีหรือไม่ หากมีการเอียงเล็กน้อยก็เอาไม้ค้ํายัน
ด้านที่เอียงออกเอาไว้ก่อน มีสตางค์เมื่อไรก็รีบซ่อมทันที
2. หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่ารั้วของท่านเอียงมาก เอียงจนแนวออกหรือจะออกนอกแนวศูนย์ถ่วง
(C.G.) ต้องรีบซ่อมแซมทันที (โดยช่างก่อสร้างที่พอจะมีความรอบรู้) หากยังไม่มีงบประมาณก็ต้องค้ํายันไว้
อย่างแน่นหนามาก ๆ เพราะน้ําหนักรั้วที่แข็งแรงของท่านนั้นหนักมาก (ไม่เชื่อลองไปนอนให้รั้วพังทับดูก็ได้ไม่
ว่ากัน)
3. หากรั้วของท่านมีคานคอดิน (คานตัวล่างสุดที่อยู่ใกล้ระดับดิน) รับน้ําหนักรั้วอยู่ พอน้ําลดลง น้ําอาจ
พาดินใต้คานคอดินของท่านออกไปด้วย ก็จะเกิดรูโพรงใต้คานรั้วของท่าน อันอาจเป็นเหตุให้สัตว์ต่าง ๆ เดิน วิ่ง - มุด - เลื้อยเข้าไปในบ้านของท่านได้ หรือไม่ก็ทําให้ดินของท่านไหลออกจากบ้านสู่ทางสาธารณะไปเรื่อย ๆ
ภายหลัง (อันทําให้ดินของท่านหมดสนามและถนนสาธารณะต้องสกปรก)ก็ขอให้เติมดินอัดกลับเข้าไปให้คงเดิม
4. นอกจากจะตรวจดูที่รั้วบ้านแล้ว ท่านน่าจะต้องตรวจดูที่ประตูรั้วท่านด้วย เพราะประตูส่วนใหญ่จะ
ทําด้วยเหล็กหรือไม้ (พวกอัลลอยด์ไม่ค่อยเป็นอะไร ยกเว้นบริเวณบานพับหรือกลอนที่อาจจะทําด้วยเหล็ก)
อาจมีอาการผุกร่อนได้ ทําให้บานประตูไม่สามารถปิดได้เหมือนเดิม หรืออาจจะหลุดออกมาทั้งบาน !!! ทําการ
ผูกรัดให้แข็งแรงเสีย มีเงินเมื่อไรอย่าลืมควักออกมาซ่อมแซมก็แล้วกัน

4. ช่วยด้วย ต้นไม้บ้านหนู เขากําลังจะตายกันหมด
น้ําท่วมคราวนี้คร่าชีวิตต้นไม้ไปมากมาย ทั้งพืชทางเศรษฐกิจและพืชที่เราปลูกกันไว้ในบ้าน หากบ้านใด
น้ําท่วมเป็นเวลานาน ต้นไม้ต้นหญ้าขนาดเล็กจะต้องตายหมดแน่นอน แนวทางการแก้ไขก็คือต้องเริ่มต้นปลูก
กันใหม่ (ต้นไม้เขาตายไปแล้ว เรามิใช่เทวดาที่จะเรียกให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้) แต่ต้นไม้บางต้นที่ยังไม่ถึงที่แต่
ก็กําลังจะถึงที่ตาย มีแนวทางที่เราจะช่วยเหลือเยียวยาเขาได้ ลองทําดังนี้ดูนะครับคุณหนู
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1. อย่าให้ปุ๋ยเด็ดขาด (ทั้งปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ปุ๋ยธรรมชาติ หรือปุ๋ยนางงามจักรวาล) เพราะน้ําท่วมทําให้
รากต้นไม้อ่อนแอ เขาต้องการเวลาพักฟื้นตัว ไม่ใช่ต้องการปุ๋ย (อย่างคนอาการโคม่า ย่อมไม่ต้องการ
รับประทานสเต๊กเนื้อสันฉันนั้น)
2. ขุดหลุมเล็กขนาดลึกสัก 50 ซม. ถึง 1 เมตร ไว้ข้าง ๆ ต้นไม้นั้น เพื่อให้น้ําที่ขังอยู่บริเวณรากไม้ไหล
ลงสู่หลุมที่เราขุด เป็นการช่วยอาการรากสําลักน้ําได้ แล้วก็คอยเอาเครื่องดูดน้ําเล็ก ๆ (ภาษาชาวบ้านเรียกเจ้า
เครื่องนี้ว่า ไดรโว่ ราคาประมาณสองถึงสามพันบาท) คอยสูบน้ําออก แต่หากไม่มีกะตังจะซื้อเครื่องสูบน้ํานี้ก็
ต้องออกแรงขุดหลุมกว้างหน่อย (อย่ากว้างมากจนต้นไม้เขาล้ม) แล้วใช้ขันหรือถังค่อย ๆ เอื้อมมือตักน้ําออก
3. หากเห็นว่ารากต้นไม้ไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะยึดลําต้นเอาไว้กรุณาอย่าอัดดินลงไปให้แน่นเป็นอันขาด
ต้นไม้เขาจะรีบ ๆ ตายทันที ให้ใช้วิธีดามหรือค้ํายันลําต้นเอาไว้แทน รอจนรากเขาแข็งแรงเหมือนเดิม แล้วจึง
เอาไม้ดามไม้ค้ํายันออก
4. ขอให้หนูโชคดีในการรักษาต้นไม้เอาไว้ หากโชคร้ายเขาต้องตายจากไป กรุณาปลูกขึ้นมาใหม่ เพราะ
ต้นไม้หนึ่งต้นขนาดต้นมะม่วงบ้านเราจะถ่ายเทความร้อนได้เท่ากับเครื่องปรับอากาศ 1 ตัน แถมยังมีร่มเงาให้
เราอีก ผลิตอากาศบริสุทธิ์ ให้เราใช้ กรองเสียงและกรองฝุ่นออกจากตัวบ้านเรา เราจะได้ใช้ไฟฟ้าให้น้อยลง
ประเทศเราจะได้ไม่ต้องตัดไม้ทําลายป่าสร้างเขื่อน และน้ําก็จะท่วมประเทศไทยน้อยลง เราก็จะลําบากน้อยลง

5. ปาร์เกต์บ้านดิฉัน กลายเป็นปลาลอยน้ํา น่าปาทิ้งมั๊ยคะ ?
ก่อนอื่นต้องขอภาวนาว่าพื้นปาร์เกต์ที่บ้านคุณนั้น
เป็นปาร์เกต์พื้นชั้นล่าง ไม่ใช่ปาร์เกต์พื้นชั้นบน แต่ที่ว่าน่าจะปาทิ้ง
หรือไม่นั้น ผมขออนุญาตเล่าและอธิบายดังนี้
1. ปาร์เกต์เป็นไม้ซึ่งอยู่ได้ด้วยกาว ดังนั้น พื้นปาร์เกต์
จึงเป็นพื้นที่อ่อนแอกับอาการน้ําท่วมอย่างยิ่ง เพราะทั้งไม้ก็จะ
บวมขึ้นมา กาวก็จะหลุดล่อน ดังนั้นเมื่อน้ําท่วมพื้นปาร์เกต์ก็ต้อง
มีปัญหาแน่นอน อย่าไปโทษช่างทําปาร์เกต์หรืออย่าไปคิดอะไรมาก
2. หากน้ําท่วมสัก 5-7 วัน นอกจากปาร์เกต์จะหลุดล่อนลอยน้ํา ปูดโปนขึ้นมาแล้ว ยังจะมีอาการ
"บูดเน่า" ให้เกิดกลิ่นเหม็นและอาจเป็นอันตรายน้อย ๆ หากต้องสูดดมอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืน
3. หากปาร์เกต์เปียกน้ําสักเล็กน้อยไม่ถึงกับหลุดล่อนปูดโปนไม่ต้องทําอะไรมาก เช็ดทําความสะอาด
แล้วปล่อยทิ้งไว้ เปิดหน้าต่าง ประตู ให้อากาศถ่ายเทความชื้นออกไป ไม่กี่วันปาร์เกต์ก็อาจเข้ารูปเดิมปกติได้
แต่มีข้อที่น่าคิดก็คือ อย่าเอาน้ํามันหรือแลคเกอร์ หรือแว็กซ์ ไปทาทับตอนที่ปาร์เกต์ยังชื้นอยู่เพราะสาร
เหล่านั้นจะไปเคลือบผิวไม้ ทําให้ความชื้นในเนื้อไม้ (และเนื้อพื้นคอนกรีต ใต้ปาร์เกต์) ไม่ระเหยออกมา
4. หากปาร์เกต์มีอาการหนัก บิดงอ ปูดโปน เบี้ยวบูด ผุกร่อน เหม็นเน่า…กรุณาอย่าเสียดาย กรุณา
เลาะออกมา หากเลาะออกมาแล้ว ยังอยู่ในสภาพดี ก็ผึ่งลมเอาไว้ให้แห้ง เผื่ออาจมีประโยชน์ในวันหลัง
5. หากเลาะพื้นปาร์เกต์ออกมีข้อคิดว่า หากจะปูอะไรทับแทนก็ต้องระวังเรื่องน้ําหนักของวัสดุที่จะปู
แทนนั้นว่าหนักมากไหม หากหนักมากก็ต้องดูระบบโครงสร้างบ้านเราด้วยว่ามีความแข็งแรงไหม (ถามช่างผู้รู้
ให้ช่วย ดูก็ได้) เพราะปาร์เกต์นั้นเป็นไม้น้ําหนักเบา พื้นที่หนึ่งตารางเมตรอาจจะหนักเพียง 5 กิโลกรัม แต่พื้น
หินอ่อนหรือแกรนิตน้ําหนักรวมปูนทรายที่ใช้ปูหนึ่งตารางเมตรอาจหนักตั้ง 120 กิโลกรัม
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6. หากจะปูปาร์เกต์เช่นเดิม (เพราะชอบความเป็นไม้ที่ให้ความนุ่มนวล) หรือปูวัสดุอื่นที่ใช้ "กาว" เป็น
ตัวประสาน กรุณาอย่าปูทับลงทันทีต้องรอ ให้พื้นคอนกรีตแห้งก่อน (อาจใช้เวลาเป็นเดือน) แล้วจึงปูลงไปได้
ไม่เช่นนั้นรับรองว่าปูเท่าไรลงไปก็ล่อนออกมาเท่านั้น

6.ปลั๊กไฟบ้านผม น้ําท่วมไม่เป็นไร น้ําลดจะเป็นไรมั๊ย ?
แม้คําถามของคุณออกจะกวนกวนอยู่บ้าง แต่เราก็พยายามเข้าใจและเห็นใจ ว่าในขณะที่น้ําท่วมนั้น
ท่านปิดวงจรไฟฟ้าทั้งบ้าน (ภาษาชาวบ้านเรียกว่า ปิดคัทเอ๊าท์) น้ําท่วมก็คงไม่เป็นไรอยู่แล้ว เพราะไม่มีกระแส
ไฟฟ้าเดิน แต่พอน้ําลดอยากจะเปิดไฟใช้คงหวั่นเกรงเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไร เอาละครับผมขอสรุป
แนวทางดังนี้ดีกว่า
1.ลองเปิดคัทเอ๊าท์ให้มีกระแสไฟฟ้าเข้ามา (อย่าลืม
ต้องมีฟิวส์ที่คัทเอ๊าท์เสมอ) หากปลั๊กหรือจุดใดจุดหนึ่งยังชื้น
หรือเปียกอยู่ คัทเอ๊าท์จะตัดไฟและฟิวส์จะขาดลองเปลี่ยนฟิวส์
แล้วทิ้งไว้สัก 1 วัน ให้ความชื้นระเหยออกไปบ้างแล้วดําเนินการ
ใหม่หากคัทเอ๊าท์ยังตัดไฟเหมือนเดิมกรุณาตามช่างไฟฟ้าผู้รู้เรื่อง
มาแก้ไข (เสียเงินบ้างก็เป็นเรื่องจําเป็น) ดีกว่าเอาชีวิตเสี่ยงต่อไป
2. หากผ่านข้อที่ 1 ลองทดสอบเปิดไฟฟ้าทีละจุด และ
ทดสอบกระแสไฟฟ้าในปลั๊กแต่ละอันว่ามีไฟฟ้ามาปกติหรือไม่ (อาจหาซื้ออุปกรณ์ตรวจกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก
จากห้างไฟฟ้าทั่วไป รูปร่างหน้าตาคล้ายไขควงมาเสียบทดสอบดูก็จะสะดวกดี) หากทุกจุดทํางานปกติก็ถือว่า
สบายใจได้ไปอีกระดับหนึ่ง หากมีปัญหาบางจุดก็อาจรอสักนิดให้ความชื้นระเหยออกเช่นข้อแรก (แต่หากพอมี
เงินกรุณาอย่าเสี่ยงเลยครับ)
3. ดับไฟทุกจุดในบ้าน ปลดเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทั้งหมดแต่ยังคงเปิดคัทเอ๊าท์เอาไว้ แล้ววิ่งไปดูมิเตอร์
ไฟฟ้าหน้าบ้านว่าเคลื่อนไหวหรือไม่ (อาจต้องรอสักพักโดยการจดตัวเลข หรือใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปไว้) หากไม่
เคลื่อนไหวแสดงว่าไฟฟ้าในบ้านเราไม่น่าจะรั่ว แต่หากมิเตอร์หมุนแสดงว่าท่านยังปิดการใช้ไฟฟ้าในบ้านท่าน
ไม่หมด หรือไฟฟ้าตามสาย ตามท่อ ตามจุดบางจุดในบ้านท่านอาจจะรั่วได้รีบตามช่างไฟมาดูแล
4. เรื่องไฟฟ้านี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ ไม่ใช่เรื่องของเด็กเป็นเรื่องของคนขี้ขลาด ไม่ใช่เรื่องของผู้กล้าหาญ
ดังนั้นกรุณาอย่าประมาท น้ําท่วมก็เสียหายมากพอแล้ว อย่าต้องมาจัดงานอัปมงคลตามหลังกันอีกเลย…
…ซีเรียสนะครับ !

7.น้ําลดแล้ว ประสาทเสียมาก พอมีกะตัง ทํายังไงกับระบบไฟฟ้าดี
ถือว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังนับว่าโชคดีกว่าประชาชนอีกมาก
ในประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา เพราะระบบไฟฟ้าเป็น
สิ่งจําเป็นกับการดํารงชีพแต่มีอันตรายสูงและเข้าใจยากตรวจสอบ
ยากเพราะเราไม่สามารถเห็น "ตัวกระแสไฟฟ้า" ได้เลย หากคุณ
พอจะมีงบประมาณในการปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าในบ้านหลัง
น้ําท่วม เราขอแนะนําดังต่อไปนี้
1. หากมีงบประมาณน้อย ตัดปลั๊กไฟที่อยู่ระดับต่ํา ๆ
ในบ้านออกให้หมด (อาจจะตัดทิ้งเลยหรือจะเลื่อนตําแหน่งปลั๊ก
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นั้นขึ้นไปอยู่สูงกว่าพื้นห้องสักระดับ 1.10 เมตร ก็ได้)
2. หากพอจะมีงบประมาณบ้างให้แยกวงจรไฟฟ้าออกเป็น 2 วงจร คือวงจรที่อยู่ด้านล่าง (ที่ซึ่งน้ํา
อาจจะ ท่วมได้) และวงจรที่อยู่สูง ๆ (ที่น้ําไม่อาจท่วมถึง)
3. หากมีงบประมาณหนักขึ้นไปอีก แยกวงจรไฟฟ้าออกเป็น 4 วงจร วงจรแรกสําหรับปลั๊กด้านล่าง
(ยามน้ําท่วม) วงจรที่สองเป็นวงจรสําหรับจุดที่ใช้ไฟฟ้าทั่ว ๆ ไป(ที่น้ําไม่ท่วม)จุดที่สามสําหรับเครื่องปรับอากาศ
(หากมี) เพื่อกันอาการไฟกระตุกเมื่อเครื่องปรับอากาศทํางาน จุดสุดท้ายเอาไว้ในครัวเพื่อยามออกจากบ้าน
นานนานอยากปิดคัทเอ๊าท์จะได้ไม่ต้องปิดหมด เพราะปิดหมดเจ้าตู้เย็นในครัวก็จะหยุดทํางาน อาหารในครัวก็
เน่าเสียหมด หรือยามเราไม่อยู่บ้านอาจปล่อยทั้งกิจกรรมการใช้ไฟฟ้าไว้เพียงในครัวเท่านั้น
4. หากมีงบประมาณมากขึ้นไปอีก แยกวงจรให้มากเข้าไปอีกก็ได้ อาจแยกเป็นวงจรชั้นบนวงจรชั้นล่าง
วงจรนอกบ้าน ฯลฯ (โดยยังยึดถือวงจรตามข้อ 3 อยู่) แต่หากจะแยกวงจรมาก ๆ ดังนี้ และมีงบประมาณมาก
ตามที่บอก น่าจะว่าจ้างวิศวกรไฟฟ้าเข้ามาคํานวณ จะประหยัดและปลอดภัยกว่า
ปล. ขอแถมนอกเรื่องน้ําท่วมนิดเดียวครับว่า “อย่าเดินสายไฟกับสายสัญญาณต่างๆ เช่นโทรศัพท์ ทีวี
ฯลฯ รวมไว้ด้วยกัน เพระสายไฟจะมีคลื่นแม่เหล็กไปรบกวนสัญญาณทําให้การรับสัญญาณไม่ชัดเจน

8.งูเงี้ยวเขี้ยวขอตะกวดแย้มังกรกิ้งกือ หนีน้ํามาอยู่เต็มบ้านเลย
กรณีมีสัตว์ที่เราไม่พึงประสงค์เข้ามาอยู่ในบ้านของเรา คงจะต้องค่อยๆ แยกประเภทสัตว์ต่างๆออกเป็น
ประเภทเสียก่อน เพราะสัตว์เหล่านั้นไม่มีสูตรสําเร็จที่จะจัดการให้หมดไปได้ดว้ ยวิธีเดียวกัน ซึ่งอาจจะแยกเป็น
ประเภทและการดําเนินการได้ดังนี้
1. สัตว์เลื้อยคลานที่มีขนาดใหญ่พอควร ทั้งที่มีพิษและ
ไม่มีพิษ เช่น งู ตะกวด จระเข้ ฯลฯ อะไรทํานองนี้ อย่าพยายาม
ไปจับหรือจัดการเอง ทําการป้องกันบ้านและป้องกันตัวไม่ให้
พวกเขามาทําอันตรายเรา (เราในที่นี้หมายถึงสัตว์เลี้ยงแสนรัก
ของเราด้วยนะครับ) ให้ติดต่อหน่วยราชการอาสา มาจัดการ
สัตว์ร้ายเหล่านี้
2. สัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กที่ไม่มีพิษ เช่น กิ้งกือ ไส้เดือน
กิ้งก่า จิ้งเหลน ฯลฯ ก็ปล่อยเขาไว้ได้ บางท่านอาจจะรังเกียจ
แต่ก็ทนนิดๆไว้ก่อน เอาเขาไปปล่อยในที่ที่สมควรปล่อย
(ไม่รบกวนใคร) ก็ได้ หรืออาจจะปล่อยเขาเอาไว้เฉยๆก็ได้
ไม่นานเมื่อทุกอย่างเรียบร้อย เขาก็จะหายไปเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
หากเขาเข้ามาในตัวบ้านเราโดยผ่านทาง “รู” ต่างๆในบ้านเรา
ก็ต้องจัดการเอาเขาออกไปนะครับ
3. แมลงต่างๆ ตั้งแต่ยุง แมงมุม ฯลฯ หรือแม้แต่มดต้องไม่ให้เข้ามาในบ้านเรา ต้องพยายามปิดประตู
หน้าต่าง ปิดรูให้ดีเท่าที่จะทําได้และคงต้องจัดการให้หมดไปตามปกติธุระ
4. แมลงพิเศษ “ปลวก” ตอนนี้เขาคงยังไม่มา แต่อาจจะมาในอนาคตได้ ตอนนี้ยังไม่ต้องจัดการอะไร
แต่พึงระวังไว้ว่า เมื่อน้ําลดไปไม่นานจะต้องมีการป้องกันปลวกให้ดีเพราะโอกาสที่เขาจะมามีมากพอควรเลย
ครับ)
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5. สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่ไม่เป็นอันตรายที่หลงทางมา เช่น สุนัข แมว หรือแม้กระทั่งม้า ก็น่าจะดูแลเขา
ในระยะแรกก่อน เพราะชีวิตเขาก็คงลําบากอยู่เหมือนกันในขณะน้ําท่วม แล้วหลังจากนั้นค่อยพิจารณาว่าเรา
จะต้องทําอย่างไรต่อไป (เช่นหาเจ้าของเดิม หาเจ้าของใหม่ ฯลฯ) อย่าเพิ่งไล่เขาออกไปไหนเลย ถือว่าทําบุญ
สร้างบุญกันครับ

9. ส้วมเหม็น ส้วมเต็ม ส้วมราดไม่ลง ส้วม ส้วม ส้วม ส้วม
หลังน้ําท่วม นอกจากปัญหาใกล้ตัวเรื่องระบบไฟฟ้าและวัสดุปูพื้นที่ถูกน้ําท่วมจะเป็นปัญหาที่พบเห็น
เสมอแล้ว เรื่องส้วม ๆ ดูจะเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าและหนักหนากว่ามากเพราะเราไม่มีที่จะถ่ายทุกข์ ทุกข์เลย
บรรจุอยู่เต็มตัวเรา พอเราถ่ายทุกข์ออกมาหน่อยทุกข์นั้นดันไม่ย่อยสลาย บ้านเราก็เลยมีทุกข์ลอยตุ๊บป่อง
ตุ๊บป่องเต็มไปหมด เมื่อน้ําลดแล้วส้วมของบางท่านอาจจะยังคงมีปัญหาอยู่ บ้างอาจจะเป็นปัญหาดั้งเดิม บ้างก็
เป็นปัญหาเกิดใหม่ บ้างก็จะสอดประสานกลมเกลียวกันทั้งปัญหาเก่าและปัญหาใหม่ ผมใคร่ขอสรุปรวมความ
ปัญหาแห่งส้วมออกเป็นข้อย่อย ๆ ได้ 8 ประการ (ทั้งปัญหาเก่าและปัญหาใหม่) ดังต่อไปนี้
1. หากส้วมของท่านเป็นระบบบ่อเกรอะ บ่อซึม
(หมายถึงเมื่อของเสียย่อยสลายแล้วจะซึมผ่านสู่พื้นดิน
ระบบนี้เป็นระบบที่นิยมกันทั่วประเทศเป็นเวลานาน)แล้ว
บ่อซึมของท่านวางอยู่ในบริเวณที่พื้นดินชุ่มฉ่ํา(อาจจะเพราะ
น้ําท่วมก็ได้) สิ่งที่เกิดก็คือบ่อซึมไม่ยอมซึมน้ําออก (แถม
ยามน้ําท่วมนอกจากน้ําจะไม่ไหลออกจากบ่อซึม น้ําที่ท่วม
จะไหลย้อนเข้ามาในบ่อและระบบย่อยสลายอีกด้วย)
ปัญหาที่ตามมาก็คืออาการ "ตุ๊บป่อง" ราดส้วมไม่ลง
ใช้ส้วมไม่ได้ ส้วมจะเต็มบ่อยนั่นเอง แก้ไขได้ 2 ประการคือ หากพื้นดินชุ่มฉ่ําเพราะน้ําท่วมก็ขอให้รอสักนิด ให้
พื้นดินแห้งสักหน่อย แต่หากพื้นดินชุ่มฉ่ําชื้นตามธรรมชาติของพื้นที่ ก็กรุณาเปลี่ยนระบบมาใช้เป็นระบบ
เครื่องกลสําหรับย่อยสลาย (ภาษาชาวบ้านเรียกว่าถังส้วมสําเร็จ) ซึ่งจะทําหน้าที่ย่อยสลายปฏิกูลต่างๆ จนเป็น
น้ําสะอาดแล้วก็ปล่อยลงท่อระบายน้ําสาธารณะได้โดยไม่ผิดกฎหมาย
2. หากโถส้วมอยู่ระดับต่ํากว่าหรือใกล้เคียงกับระดับบ่อเกรอะหรือถังส้วมสําเร็จรูปทําให้ระนาบของท่อ
ส้วมไหลไม่สะดวกหรือบางครั้งอาจจะมีอาการไหลย้อนกลับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งยามน้ําท่วมทําให้ระดับน้ํา ณ
ถังส้วมอาจสูงกว่าระดับโถส้วม) ทําให้เกิดอาการราดไม่ลงหรือตอนกดน้ําราดน้ําที่โถส้วม ทําให้ในโถส้วมมี
แรงดันสูงมากขึ้น หากน้ําไม่สามารถไหลลงไปได้ก็จะเกิดอาการแรงดันย้อนกลับ ทุกข์ทั้งหลายของเราจะ
กระฉอกขึ้นเปรอะเปื้อนได้
3. อาจเกิดเพราะท่อส้วมแตกและอาจไปฝัง (หรือเกือบจะฝังในพื้นดิน) ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นและราด
ส้วมไม่ลง หรือบางครั้งเกิดอาการที่ตัดสินใจยาก เพราะบางครั้งราดลงบางครั้งราดไม่ลง เพราะไปเกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมอย่างมาก หากกรณีนี้เกิดขึ้นในขณะน้ําท่วมยิ่งตัดสินใจยาก เพราะวันไหนทุกข์ของเรามีน้ําหนัก
มากวันนั้นก็อาจจะราดไล่ลงไปได้ วันไหนทุกข์ของเรามีมวลน้อยมีน้ําหนักน้อยทั้งเสือกไสไล่ราดเท่าไรก็ดื้อไม่
ยอมลงสักที
4. บางท่านอาจจะลืมใส่ท่ออากาศให้ส้วมหายใจ เวลาราดน้ําจะราดไม่ลง (เหมือนกับพยายามกรอกน้ํา
ใส่ขวดโดยไม่มีช่องอากาศเหลือเลยที่ปากขวดจะกรอกน้ําไม่ลง) บางบ้านอาจจะมีท่ออากาศแต่ท่ออากาศอาจ
อุดตันได้ ไม่ว่าจะเกิดจากความสกปรกหรือเกิดจากเศษผงเล็กลอยมาอุดตอนที่น้ําท่วมก็ได้
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5. ขนาดของบ่อเกรอะบ่อซึมหรือถังบําบัดสําเร็จขนาดเล็กเกินไป หลายครั้งพบปัญหาเพราะใช้อาคาร
ผิดประเภท เช่น ออกแบบไว้ให้มีคนในบ้าน 5 คน แต่พอใช้จริง ใช้เข้าไปตั้ง 8-9 คน ปริมาณทุกข์ต่าง ๆ จึง
มากกว่าที่เคยคํานวณเอาไว้แต่แรก ถังส้วมจะเต็มบ่อยเต็มเร็วเพราะมีช่องว่างน้อย ถ้าเป็นระบบบ่อซึมก็มี
พื้นผิวการซึมน้ําออกน้อยน้ําจึงซึมออกไม่ทัน
6. ท่านอาจใส่สิ่งของที่ไม่น่าจะใส่ลงในโถส้วม หรือสิ่งของบางอย่างอาจจะลอยมากับน้ําท่วม เช่น
แผ่นผ้าอนามัย ถุงยางอนามัย ถุงมืออนามัย หรือ แปรงขัดส้วมอนามัย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะไม่ย่อยสลายและ
เป็นสาเหตุแห่งการอุดตัน
7. ถังบําบัดสําเร็จบางรุ่นบางยี่ห้อต้องใช้เครื่องมือกลเข้าปั่นอากาศเข้าไปช่วยการย่อยสลาย ซึ่ง
อุปกรณ์เหล่านี้ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเป็นตัวหนุนมอเตอร์ ในขณะที่น้ําท่วมท่านอาจจะปิดไฟฟ้าไว้ ดังนั้นหากจะ
ถ่ายทุกข์อย่างมีความสุขอย่าลืมเสียบปลั๊กไฟฟ้ากลับเข้าที่เดิมนะขอรับ (เขาเรียกว่าเส้นผมบังส้วม)
8. ถังบําบัดสําเร็จทุกยี่ห้อจะต้องมีท่อให้น้ําไหลออกจากถังบําบัดสู่ท่อระบายน้ําในบ้านเรา หรือสู่ท่อ
สาธารณะ จะต้องตรวจเช็คว่าระดับของท่อที่ออกจากถังบําบัดว่าต้องสูงกว่าระดับท่อระบายน้ําเสมอ มิเช่นนั้น
จะเกิดอาการไหลย้อนกลับอีกแล้ว

10. ผมต้องตรวจสอบอะไรเกี่ยวกับระบบประปาบ้าง
ระบบประปาเป็นระบบที่เหมือนกับไม่มีปัญหาเพราะเหตุเกิดจากน้ําท่วม แต่หากมองข้ามไปอาจทําให้
คุณสูญเสียชีวิตอันเป็นที่รักยิ่งไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่มีระบบประปาที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ ขอแนะนํา
การตรวจสอบดังต่อไปนี้
1. คุณมีบ่อน้ําใต้ดินหรือถังเก็บพักน้ําที่อยู่ในระดับที่น้ําท่วมถึงหรือไม่ หากคุณมีก็ขอให้นึกเสมอว่าน้ําที่
ท่วมถึงนั้นมิได้สะอาดเหมือนน้ําประปา (กรุณาอย่าฉุนเฉียวกลับว่าน้ําประปาบ้านเรานั้นแสนจะไม่สะอาด)
ขอให้ทําการล้างถังน้ําที่น้ําท่วมถึงให้สะอาดทั้งภายนอกภายใน (หากเป็นบ่อใต้ดินล้างเฉพาะภายในถัง
ภายนอกคงไม่ต้องล้างกระมังครับ) อย่าเสียดายแรงงานหรือเสียดายน้ําเลยนะครับ
2. บ้านที่มีระบบปั๊มน้ํา กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์ปั๊ม
รวมถึงถังอัดลมว่าอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี การตรวจสอบขั้นต้น
อาจจะตรวจสอบจากเสียงเครื่องจักรทํางานว่าผิดปกติหรือไม่
ตรวจสอบแรงดันน้ําว่าเหมือนกับสมัยที่น้ําไม่ท่วมหรือไม่
ตรวจสอบถังลมว่าสามารถเก็บแรงอัดได้ดแี ละยาวนานตามที่น่า
จะเป็นหรือไม่ … หากมีสิ่งผิดปกติอาจจะต้องปรับ-ถ่ายระดับน้ํา
ระดับแรงดันในหม้อลม อีกทั้งน่าจะตรวจสอบดูว่ามีเศษผง ที่
ลอยมากับน้ําท่วมติดอยู่หรือเปล่า
3. หากกรณีที่ปั๊มน้ําถูกน้ําท่วม ไม่น่าจะใช้การต่อไปโดยทันทีเพราะจะมีอันตรายจากความชื้นในตัว
มอเตอร์ที่อาจยังสะสมอยู่ น่าจะไปหาช่างมาตรวจสอบทําให้แห้งเสียก่อน ถ้าช่างยังไม่ยอมมาและคุณพอรู้เรื่อง
เครื่องจักรกลบ้าง ก็ถอดเอาไปให้เขาตรวจเช็ค (กรุณาอย่าเอาไปตากแดดแล้วคิดไปเองว่าความชื้นหมดแล้ว
เป็นอะไรขึ้นมายามร้ายเมื่อหนีน้ําท่วมทันแต่ไฟกลับไหม้บ้านหมดครับ)
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11. ผนังบ้านแช่น้ํานาน ๆ เป็นอะไรมั๊ย จะแก้ไขดูแลอย่างไร
วัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเกือบทุกอย่างหากแม้โดนแช่น้ําไว้นานๆ ย่อมต้องมีอาการเสื่อมสภาพ
ไปมากบ้างน้อยบ้าง ตอบคําถามที่ว่าผนังและสีทาบ้านที่ถูกน้ําท่วมแล้วเป็นอะไรหรือไม่ คงตอบว่า "เป็นอะไร
แน่นอน" ขอให้คําปรึกษาในการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้
1. หากผนังทําด้วยไม้ไม่ตอ้ งทําอะไรมากปล่อยให้แห้งก็เพียงพอแล้ว ยกเว้นแต่ส่วนที่อยู่ในระยะระดับ
ที่น้ําขึ้นลงอาจจะผุไปบ้าง (ธรรมชาติของไม้หากอยู่แห้งๆ ก็ไม่เป็นไร หากอยู่ใต้น้ําเลยก็ไม่ค่อยเป็นไร แต่หาก
อยู่บริเวณระดับที่เดี๋ยวน้ําขึ้นเดี๋ยวน้ําลงจะมีปัญหาเรื่องการผุกร่อนได้ง่าย ดูได้ตามเสาโป๊ะหรือเสาที่ปักไว้ในน้ํา
จะเห็นได้ว่าส่วนที่จะผุกร่อนก่อนที่สุด คือ บริเวณระดับผิวน้ําที่เดี๋ยวแห้งเดี๋ยวเปียก) เมื่อน้ําในบ้านลดลงเอาผ้า
เช็ดทําความสะอาดขจัดคราบความสกปรกออกเพื่อสุขภาพของคนในบ้านและเพื่อให้ผิวที่ทําความสะอาดแล้ว
สามารถระเหยความชื้นออกมาได้ง่าย ทิ้งไว้จนแน่ใจว่าผนังของเราแห้งดีจึงใช้น้ํายารักษาเนื้อไม้ชโลมลงที่ผิว
(อย่าทาแลคเกอร์ หรือน้ํายารักษาเนื้อไม้หรือสีทาผนังก่อนที่จะให้ตัวผนังแห้งเพราะจะทําให้น้ําและความชื้น
ระเหยไม่ออกจะเกิดอาการ "ชื้นและผุฝังใน") การทาสีหรือทายารักษาเนื้อไม้อาจจะทาเฉพาะด้านในตัวบ้าน
ก่อนก็ได้แล้วทิ้งไว้สักหลายเดือนจึงค่อยทาสีภายนอกตัวอาคาร เพื่อให้มั่นใจจริง ๆ ว่าผนังของเราแห้งสนิทแล้ว
(อย่าอายใครหากบ้านเราจะไม่สวยสัก 5-6 เดือน เพราะเรื่องน้ําท่วมนี้ไม่ใช่ความผิดของเรา… เราเป็นเพียง
ผู้รับกรรมเท่านั้น)
2. หากผนังของท่านเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนก็ดําเนินการในระบบที่คล้ายกับผนังไม้ ตามที่กล่าวแต่แรก
แต่อาจจะต้องทิ้งเวลานานหน่อยเพราะการระบายความชื้นของผนังก่ออิฐนั้นยากกว่าผนังไม้ มีสิ่งหนึ่งที่ผนังไม้
อาจแตกต่างกับผนังก่ออิฐก็คือ "สิ่งที่อยู่ภายในผนัง" ไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้า ท่อไฟฟ้า ท่อน้ํา ฯลฯ เราต้อง
ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ด้วยว่าอยู่ในสภาพเหมือนเดิม ( รายละเอียดการดูแลตรวจสอบกรุณาอ่านในข้อการ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล) การให้ความชื้นระเหยออกง่ายต้องพยายามไม่เอาสิ่งของ หรือตู้
โต๊ะตั้งติดไว้ที่ผนัง (ขอให้ทนความไม่สะดวกสบายสักพักเถอะครับ) แต่ก็กรุณาอย่าถึงกับเอาไฟฟู่มาเผาให้ผนัง
แห้งเร็วเดี๋ยวกลายเป็นหนีน้ําท่วมไปปะไฟไหม้จะไม่คุ้มกัน บางคนอาจจะเอาไฟสปอตไลท์มาส่องให้ความร้อน
ผนังจะได้ระเหย เอาความชื้นออกมาเร็ว ๆ ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไรเพราะจะเสียค่ากระแส ไฟฟ้าจํานวนไม่น้อย (เก็บ
เงินค่าไฟฟ้าส่วนนี้ไปใช้ในการซ่อมแซมบ้านหลังน้ําท่วมส่วนอื่นจะดีกว่ากระมังครับ)
3. หากผนังของท่านทําด้วยยิบซั่มบอร์ดจะต้องเข้าใจในพื้นฐานและธรรมชาติของแผ่นยิบซั่มบอร์ด
เสียก่อนว่า เจ้าแผ่นนี้เป็นเพียงผงปูนยิบซั่มที่หุ้มด้วยกระดาษอย่างดี แต่ไม่ว่ากระดาษจะดีเพียงไรหากถูกน้ํา
ท่วมสักพักเดียวรับรองว่าแอ่นยุ่ยกันเป็นแถว วิธีที่ดีที่สุดก็คือเลาะเอาแผ่นยิบซั่มนี้ออกจากตัวโครงเคร่าผนัง
หากเป็นโครงเคร่าที่ทําด้วยโลหะก็สามารถติดแผ่นใหม่เข้าแทนที่ได้เลย แต่หากโครงเคร่าเป็นไม้คงต้องทิ้งไว้สัก
หลายวัน ให้ความชื้นในโครงไม้นั้นระเหยออกเสียก่อนจึงค่อยบุแผ่นใหม่เข้าแทนที่
4. ผนังที่ทําด้วยโลหะหรือผนังที่ทําด้วยกระจกยามน้ําท่วมคงจะไม่เป็นอะไรมาก แต่เมื่อน้ําลดแล้ว น่า
จะต้องตรวจสอบตามซอกตามรอยต่อว่ายังมีน้ําหรือเศษขี้ผงฝังในอยู่หรือไม่ หากมีก็ทําความสะอาดเสีย (สิ่งที่
น่าจับตามองสําหรับผนังหรือโครงอลูมิเนียมก็คือน้ําอาจขังในท่อของอลูมิเนียมครับ)
5. ผนังชนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา ไม่ว่าจะเป็นผนังกระดาษอัด ผนังสังกะสี ผนังไม้อัด ฯลฯ
จะมีธรรมชาติคล้ายกับผนังทั้งสี่อย่างที่กล่าวมาข้างต้น ลองเปรียบเทียบดูแล้วแก้ไข ตามแนวทางนั้นๆ ขอให้
โชคดีขอรับ
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12. สีทาบ้าน ทั้งสีน้ํา สีพลาสติก สีน้ํามัน ฯลฯ ต้องทําอะไรบ้าง
เรื่องของการแก้ไขเกี่ยวกับสีทาบ้านขอให้เป็นสิ่งสุดท้าย
หรือเกือบสุดท้ายที่เราจะซ่อมแซมบ้าน กรุณาอย่าอายใครที่เขาจะ
มาหาว่าบ้านเราสีกระดํากระด่างหรือสีลอกเป็นขี้กลาก ปล่อยคนที่
เขาดูถูกเราไปเถอะ เพราะเรื่องน้ําท่วมมิใช่กรรมของเราที่ก่อขึ้นมา
(อย่างน้อยก็ไม่ใช่ทางตรง)เขาจะว่าอะไรจะดูถูกอย่างไรก็ปล่อยเขาไป
(แล้วทําบุญกรวดน้ําให้เขาลดอวิชชาที่ครอบงําจิตใจเขาด้วย) สีทุก
ชนิดที่เราใช้ทาบ้าน (ไม่รวมสีทาเรือ สีทาเครื่องบิน สีทาภายในถังน้ํา)
เมื่อถูกความชื้นหนักๆอย่างน้ําท่วมคราวนี้จะต้องมีอันเป็นไปเกือบทุกที่
ข้อคิดสําคัญในเรื่องของสีทาบ้านก็คือปัญหาของสีลอกสีล่อน หลัก ๆ ไม่เกิดเพราะ คุณภาพของสีแต่
เกิดจากความไม่พร้อมของพื้นผิวที่ทาสี หากพื้นผิวที่จะทาสีเกิดความชื้นหรือมีสิ่งสกปรกติดอยู่ ทาสีทับลงไป
อย่างไรก็ลอกก็ล่อนออกหมด ดังนั้นขอให้ใจเย็น ๆ อย่าเพิ่งทาสี ทําความสะอาดหรือลอกสีเดิมออกให้มากที่สุด
เท่าที่จะทําได้ (ลอกเฉพาะตรงที่มีปัญหาไม่ใช่ลอกหมดทั้งบ้าน) ทิ้งไว้นาน ๆ (อาจจะหลายเดือน จนถึงหน้าแล้ง
ฤดูร้อนก็นับว่าไม่สายเกินไป)

13. เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า จมน้ําหมดเลย ทําไงดี
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า มอเตอร์
หรือเครื่องกลต่างๆ (อาจจะรวมได้ไปจนถึงรถยนต์ด้วยก็ได้) ล้วนแต่
เป็นเครื่องจักรกลที่อย่างเราอย่างท่านไม่น่าประมาทหรือรู้มาก
เข้าไปแก้ไขซ่อมแซมเอง ขอความกรุณาอย่าเพิ่งใช้ความสามารถส่วน
บุคคล (หากไม่จําเป็นจริง ๆๆๆๆ) หากโดนน้ําท่วมแล้ว น้ําเจ้ากรรม
ไหลเข้าไปในเครื่องเรียบร้อยแล้ว (แถมยังแช่ไว้ด้วย) ถอดออกไปให้
ช่างผู้รู้เขาตรวจสอบดูก่อนดีกว่า กรุณาอย่าประมาทเอาไปตากแดด
แล้วคิดว่าแห้งแล้วเลยนําไปใช้ต่อเพราะความชื้นบางส่วนอาจจะฝังอยู่
ข้างใน พอเครื่องกลนั้นทํางานโดยใช้กระแสไฟฟ้าอาจทําให้เกิดปัญหา
กับตัวบ้านหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ นอกจากความชื้นที่ฝังอยู่ในตัวเครื่องแล้ว บรรดาฝุ่นผง เศษขยะ หรือ
แม้แต่สิ่งมีชีวิตบางประเภทก็อาจจะฝังตัวหรือแอบซ่อนตัว(หรือเสียชีวิต) ค้างอยู่ภายในเครื่องด้วย หากเดิน
เครื่องจักรกลหมุนอาจจะเกิดการติดขัดและมีการฝืนกําลังกัน เครื่องอาจจะเสียหรือไฟไหม้ได้ (อาจจะไม่ได้เกิด
โดยทันที แต่จะเกิดขึ้นภายหลังได้) หากแม้นจําเป็นจริงๆ ที่จะต้องใช้เครื่องจักรกลนั้น (ซึ่งผมหวังว่าคงจะไม่มี)
ยามจะใช้เครื่องกลเหล่านั้นน่ามีข้อคิด 3 ประการคือ
1. ตลอดเวลาที่ใช้ต้องมีผู้ใหญ่ที่พอรู้เรื่องไฟฟ้าและเครื่องจักกลพื้นฐานอยู่ใกล้ๆ เสมอ และอย่างน้อย
น่าจะมี 2 คนครับ เมื่อเกิดอะไรผิดปกติขึ้นมาต้องดับเครื่องปิดเครื่องโดยทันที
2. ที่คัทเอ๊าท์ไฟฟ้าของตัวเครื่องและคัทเอ๊าท์หลักของตัวบ้านจะต้องมีฟิวส์ตัดไฟที่มีคุณภาพติดตั้งอยู่
เสมอ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรต้องแน่ใจว่าวงจรไฟฟ้าจะถูกตัดออก
3. เมื่อไรไม่จําเป็นจริงๆ แล้ว ให้หยุดใช้เครื่องกลตัวนั้นทันที พอมีเวลาบ้างและพอมีงบประมาณ กรุณา
นําไปให้ช่างผู้รู้ตรวจสอบ
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14. ประตูบ้านถูกน้ําท่วมบวมอลึ่งฉึ่ง ประตูเหล็กขึ้นสนิมหมดแล้ว
ขอให้คิดว่าประตูหน้าต่างเวลาถูกน้ําท่วมจะเหมือนกับผนังที่ถูกน้ําท่วมเหมือนกัน การที่ประตูไม้บวม
เป่งขึ้นมาก็เหมือนกับผนังไม้หรือผนังยิปซั่มที่ปูดโปนขึ้น ส่วนประตูเหล็กที่ขึ้นสนิมนั้นก็เป็นเรื่องของโลหะที่แช่
น้ํา เมื่อแห้งแล้วก็ต้องเป็นสนิมไปเป็นปกติธรรมดา แนวทางแก้ไขมีดังต่อไปนี้
1.ประตูไม้หรือวัสดุที่เหมือนกับไม้ที่บวมขึ้นมาหรือผุพังก็เหมือนกับประตูห้องน้ําเราที่หลายๆบ้านเป็น
อันเกิดจากความชื้นในห้องน้ํา แก้ไขโดยการทิ้งไว้ให้แห้งซ่อมแซมพื้นผิวเท่าที่ตนเองจะทําได้หรือหากหมด
สภาพจริง ๆ และพอมีงบประมาณบ้างก็ซื้อใหม่เปลี่ยนแปลงเสียเลยก็ยังพอไหว
2. ประตูเหล็กที่ขึ้นสนิมอาจจะไม่ถึงผุพัง (ยกเว้นแต่ผุมาก่อน) ก็จัดการขัดสนิมออก เช็ดให้สะอาด แห้ง
แล้วทาสีใหม่ทับลงไป ก็ถือได้ว่าเป็นอันเสร็จพิธี แต่ความน่าสนใจก็คือขอให้มั่นใจว่าน้ําหรือความชื้นได้ออกไป
หมดแล้วทั้งในท่อโครงเหล็กหรือบริเวณรอยต่อต่างๆ
3. ประตูพลาสติกหรือวัสดุสังเคราะห์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็นปัญหาเพราะวัสดุเหล่านั้นทนน้ําได้แต่ที่
ต้องตรวจสอบก็คืออาจจะมีน้ําขังอยู่ภายในบานประตู(หรือหน้าต่าง) ระหว่างแผ่นสังเคราะห์ที่ประกบกันเป็น
ตัวบาน ต้องพยายามเอาน้ําออกให้หมดอาจจะต้องมีการเจาะรูเล็กๆสัก 1-2 รู เพื่อให้น้ําระบายออกได้
4. หากประตูเกิดเอียงหรืออาการที่ภาษาช่างเรียกว่า "ประตูตก" อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะเมื่อประตู
หน้าต่าง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทําด้วยไม้หรือวัสดุที่อมน้ํา) แช่น้ํานาน ๆ ประตูจะอมน้ําจึงทําให้ตัวบานนั้น
น้ําหนักมากขึ้นบานพับรับน้ําหนักไม่ไหว ประกอบกับตัววงกบ (โครงกรอบช่วงเปิด)เปื่อยยุ่ยเนื่องจากการแช่น้ํา
น๊อตหรือตะปูยึดเกาะได้ไม่เต็มที่ บานเลยเกิดอาการเอียงลง… แก้ไขโดยพยายามใช้ค้ํายันหรือลิ่มเล็ก ๆ สอด
ช่วยรับแรงถ่ายน้ําหนักของบานเอาไว้ก่อน ค่อย ๆ รอจนความชื้นระเหยออก น๊อตตะปูก็จะยึดติดดีขึ้น น้ําหนัก
บานก็จะน้อยลง อาการก็จะกลับมาเหมือนเกือบปกติ (อาจจะไม่ปกตินัก แต่กน็ ับว่าไม่เป็นไร)

15. บานพับ ลูกบิด รูกุญแจ เหล็กดัด หลังน้ําท่วมต้องทําอะไรบ้างดี
เป็นคําถามที่ต่อเนื่องจากปัญหาที่แล้วซึ่งว่าด้วยเรื่องประตูหน้าต่างที่เกิดปัญหาขึ้นหลังน้ําท่วม บานพับ
ลูกบิด กุญแจ เหล็กดัดซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทําด้วยโลหะก็เกิดปัญหาตามมา
ขอตอบสั้น ๆ ง่าย ๆ ดังต่อไปนี้
1. เช็ดน้ําและพยายามให้ความชื้นระเหยออกให้หมดหรือมาก
ที่สุดเท่าที่จะทําได้
2. หากเกิดสนิมตรงที่ใดก็ขัดเอาสนิมเหล่านั้นออกเสียโดยเร็ว
อย่าปล่อยทิ้งไว้ แต่ก็อย่าขัดแรงด้วยเครื่องมือขัดที่คมแข็งเกินไปเพราะ
อาจทําให้อุปกรณ์ประตูหน้าต่างที่ค่อนข้างบอบบางนั้นเสียหายได้ครับ
3. ใช้น้ํายาหล่อลื่นสารพัดประโยชน์หยอดชโลม (ภาษาชาวบ้านเรียกว่า "โซแน็ก") ตามจุดต่อ ตามข้อ
ต่อ ตามเฟืองและตามรูต่าง ๆ ให้ทั่ว (คงไม่ถึงขนาด เป็นมันเยิ้ม ๆ จะทําให้สิ่งของรอบข้างเลอะเทอะ และ
เสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์)
4. อย่าเพิ่งใช้จารบีหรือสารจําพวกขี้ผึ้งอุดหรือทาเพราะความชื้นทั้งหลายอาจจะยังระเหยออกไม่หมด
จะทําให้ระเหยออกได้ยากขึ้น ความชื้นเลยเกิดอาการ "ฝังใน" จะมีปัญหาภายหลัง
5. หากยังเกิดปัญหาอีก กรุณาเริ่มทําใหม่ตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อนี้ รับรองว่ากว่า 90 % ปัญหาจะไม่หนี
ไปนอกรอบที่กล่าวไว้
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16. น้ําท่วมฝ้าเพดาน แก้ไขอย่างไรได้บ้าง
ผมเชื่อว่าซีเรียสและเป็นเรื่องจริงครับ แต่ขอภาวนาให้
เป็นการท่วมฝ้าเพดานของห้องใต้ดินไม่ใช่ฝ้าเพดานของบ้านชั้นที่
สองนะครับ น้ําท่วมฝ้าเพดานนี้คงจะต้องใช้แนวทางแก้ไขคล้าย
กับน้ําท่วมพื้นและท่วมผนังปนกัน สรุปความอีกครั้งได้ว่า
1. ตรวจสอบถึงวัสดุฝ้าเพดานว่าทําด้วยอะไร หากเป็น
วัสดุที่เปื่อยยุ่ยจากการถูกน้ําท่วมได้ เช่น ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหรือฝ้า
กระดาษอัด คงจะต้องเลาะออกแล้วเปลี่ยนใหม่ (หรือหากไม่มี
งบประมาณก็ทิ้งเอาไว้โล่ง ๆ อย่างนั้นก่อนไม่ต้องอายใคร ย้ําไม่ต้องอายใคร) หากเป็นฝ้าประเภทที่ไม่เปื่อยยุ่ย
และอมน้ําอมความชื้นมากก็พยายามผึ่งให้แห้งอย่าทาสีหรือน้ํายากันความชื้นระเหยออก หากเป็นฝ้าโลหะให้
ตรวจสอบสนิมจัดการขัดหรือเช็ดออกให้หมด
2. สํารวจฝ้าเพดานทั้งผืนทุกห้องทุกที่ว่ามีน้ําขังอยู่หรือไม่ (เจาะหรือเปิดฝ้าเพดานแล้วโผล่ศีรษะ
พร้อมส่องไฟฉายตรวจดู) หากพบต้องระบายน้ําออกให้หมดโดยทันทีทันใด (เจาะรูตรงที่น้ําเป็นแอ่งขัง ณ จุด
นั้นนั้น) อย่าขี้เกียจตรวจเช็คเป็นอันขาด
3. ฝ้าเพดานส่วนใหญ่จะมีสายไฟดวงโคมติดอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นระบบเดินสายไฟฝังหรือสายไฟลอย
ต้องตรวจสอบสภาพว่าดีสมบูรณ์ตามรายการที่เคยกล่าวไว้เรื่องของการตรวจสํารวจระบบไฟฟ้าหลังน้ําท่วม
4. มดและแมลงตลอดจนหนูหรือสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ อาจหลบเข้าไปในฝ้าเพดาน (แล้วหาทางออก
ไม่ได้) ต้องทําการไล่ออกให้หมดจึงจะปิดฝ้าเพดานไม่เช่นนั้นอาจจะรบกวนและเป็นอันตรายภายหลังได้

17. วอลล์เปเปอร์และผ้าม่านจมน้ําเป็นคราบน่าเกลียด แก้ยังไง
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับท่านว่าท่านคงเป็นผู้ที่มีฐานะบ้างและคงไม่เดือดร้อนแสนสาหัส
ดังเช่นประชาชนที่ถูกภัยน้ําท่วม ส่วนใหญ่ของประเทศ เรื่องผ้าม่านคงไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่จะซ่อมแซมดูแล ก็
เหมือนกับเสื้อผ้าทั่วไปที่ถูกน้ําท่วม หากแม้นสามารถถอดออกมาซักทําความสะอาดได้ ก็ดําเนินการเสีย แต่
หากสกปรกมากและเปื่อยยุ่ยท่านก็คงต้องหาซื้อมาเปลี่ยนตามสมควร ส่วนเรื่องวอลล์เปเปอร์นั้นก็เหมือนกับ
เรื่องสี หากมีปัญหาเรื่องลอก เรื่องล่อน ก็ทําการลอกออกเสียเพื่อให้ความชื้นในผนังนั้นสามารถระเหยออกมา
ได้ง่าย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวอลล์เปเปอร์ที่ทําด้วยไวนีลหรือวัสดุประเภทยาง น่าจะต้อง รีบลอกออกเพราะเป็น
ตัวกักความชื้นในผนังได้อย่างดี) เมื่อผนังแห้งหมดแล้วแห้งดีแล้ว จึงให้ช่างปูวอลล์เปเปอร์มาลอกออกแล้วปิด
ทับเข้าไปให้งดงามครับ

18. พื้นหลังน้ําท่วมทั้งพรมทั้งกระเบื้องทั้งหินอ่อนหินขัด สกปรกจัง
พื้นสกปรกก็ขอให้ทําความสะอาดเสียก็จบเรื่องแต่ความ
น่าสนใจสําหรับพื้นที่ถูกน้ําท่วมก็คือวัสดุปูพื้นที่เสียหายต่างหาก
เคยพูดไว้ ในข้อต้นๆ ว่าหากพื้นไม้ปาร์เก้ต์ถูกน้ําท่วมจะต้องทํา
อย่างไร แก้อย่างไร ตอนนี้อยากจะเล่าให้ทราบถึงเรื่องพื้นปูพรม
หากถูกน้ําท่วมคงจะต้องรื้อพรมออกให้หมดเพราะปล่อยไว้จะเกิด
อาการ"พรมเน่า" ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนท่านชั่วนาตาปีทีเดียว
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เมื่อลอกพรมออกแล้วนําพรมไปซักและตากแดดให้แห้งแล้วจึงนํากลับมาปูใหม่ (พรมอาจจะยืดจะหด ไปบ้าง
คงจะต้องยอมรับสภาพครับ) สิ่งสําคัญก็คือตอนที่จะปูทับกลับไปต้องมั่นใจว่าพื้นคอนกรีตของเรานั้นจะต้อง
แห้งเพียงพอ มีเวลาให้ความชื้นที่สะสมไว้ในตัวคอนกรีตระเหยออกมาเสียก่อน (กรุณาอ่านเรื่องพื้นปูปาร์เก้ต์ให้
เข้าใจอีกครั้ง)

19. มีน้ําผุดขึ้นกลางบ้านแปลว่าอะไร ไม่เห็นสนุกเลย
หากเป็นผมก็คงจะไม่สนุกเหมือนกันละครับ เพราะอยู่ดีๆ ก็มีน้ําผุดขึ้นมากลางบ้าน ปัญหาที่คาดการณ์
(เพราะไม่ได้เห็นสถานที่จริง) น่าจะเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
ระบบโครงสร้างเกิดอาการแตกร้าวซึ่งอาจจะแตกร้าว
อยู่เดิมแล้วหรืออาจจะเกิดการแตกร้าวจากแรงดันน้ําอันเนื่อง
มาจากน้ําท่วม การแก้ไขก็คือพยายามหาแนวที่แตกร้าวนั้นให้
พบ (ส่วนใหญ่จะเป็นรอยแตกที่พื้นหรือผนังส่วนล่าง) แล้ว
พยายามติดต่อสอบถามผู้รู้ต่อไป อย่าพยายามซ่อมเองเพราะ
อาจยิ่งเกิดปัญหาและอาจเป็นอันตรายได้
รั้ว เนื่องจากรอยต่อของพื้นกับผนังไม่สนิทหรือระหว่าง
พื้นกับพื้นไม่สนิทกันอาจเพราะระบบ โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้าง ระบบพื้นสําเร็จที่ก่อสร้างไว้ไม่เรียบร้อย
หรือเพราะเป็นระบบโครงสร้างเป็นระบบพื้นวางถ่ายน้ําหนักบนดิน (Slab on Ground) ซึ่งออกแบบให้เนื้อ
คอนกรีตพื้นไม่ต้องเชื่อมประสานกับคานแต่ให้ถ่ายน้ําหนักพื้นลงไปที่แผ่นดินเลย โครงสร้างระบบที่ว่านี้จึงอาจ
มีรอยรั่วตรงบริเวณรอยต่อเพราะ ปูนทรายที่อุดไว้เสื่อมสภาพหรือเสียหายจากแรงดัน
น้ํา แนวทางแก้ไขคงต้องพยายามหาแนวที่น้ํารั่วเข้าให้ได้ (จะมีรอยหรือเส้นที่มีสีเข้มกว่าปกติ) แล้วอุด
รอยเหล่านั้นให้เรียบร้อยอาจจะด้วยซิลิโคนที่ยาตู้ปลาก็พอไหว
เกิดจากรูที่บริษัทกําจัดปลวกเขาเจาะเอาไว้ตอนที่จะฉีดอัดน้ํายากําจัดปลวกแล้วไม่มีการอุดปิดให้
เรียบร้อย แนวทางการแก้ไขก็คือจัดการอุดเสียให้เรียบร้อย
กรุณาอย่าตกใจกับสิ่งที่เกิดนี้ พยายามหาเหตุให้พบแล้วแก้ไขเสีย หากยังหาเหตุไม่พบหรือหาพบแล้ว
แต่แก้ไขไม่ได้ กรุณาติดต่อผู้รู้ ( ผู้รู้แปลว่าผู้รู้ ไม่ได้แปลว่าผู้ไม่ค่อยรู้แต่ช่างพูด)

20. ผมอยากซ่อมบ้านหลังน้ําท่วม แต่ช่างเล่นตัวจังไม่ยอมรับทํา
คงเป็นเรื่องที่เราต้องทําใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการซ่อมอะไรเล็กๆ น้อย ๆ เพราะตอนนี้
ความต้องการตลาดมากกว่าช่างที่มีในตลาด ( Demand
over Supply ) อย่าไปคิดมากคงต้องพยายามช่วยตัวเองให้
มากที่สุดอะไรทําเองได้ ก็คงต้องทํากันไปหากคิดไม่ออก
กรุณาจดหมายหรือโทรสารมาที่สมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ดูก็ได้หากเราทําได้พร้อมและยินดีช่วย
เหลือทันที (ไม่เสียตังค์)…นี่ไม่ใช่การพูดด้วยปากหวานนะครับ
คําตอบที่ตอบไปอาจไม่ถูกใจผู้ถามและไม่เป็นคําตอบที่ตรง
คําถามแต่ผมไม่ทราบจริง ๆ ว่าจะช่วยอย่างไร คงเป็นเรื่อง
ใหญ่เกินกว่าที่จะตอบได้ครับ
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สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
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21. บ้านเป็นแอ่ง เพื่อนบ้านและถนนหน้าบ้านอยู่สูงมาก ทําไงดี
ทําอะไรคงจะยากหน่อยนะครับเพราะถ้าจะถมดินตามเพื่อนบ้านเขาคงจะลําบาก เนื่องจากบ้านชั้นล่าง
ของคุณอาจจะหายไป แนวทางการแก้ไขคงจะต้องเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุคือพยายามทําเขื่อนรอบบ้าน
เอาไว้ (บริเวณประตูเข้าบ้านคงต้องออกแบบเตรียมพร้อมที่จะเป็นเขื่อนชั่วคราวหรือเป็นแนวกระสอบทราย)
รอบ ๆ บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีระดับต่ําให้ขุดหลุมเอาไว้ให้น้ําไหลลง (จํานวนบ่อ ขนาดของบ่อ และ
ความลึกของบ่อ คงแล้วแต่ขนาดของบ้านคุณ) และเตรียมเครื่องสูบน้ําเล็ก ๆ เตรียมเอาไว้เพื่อยามน้ําท่วม หรือ
ฝนตกหนักจะได้สูบออกไปได้ (แต่อย่าสูบเข้าบ้านเพื่อนนะครับเพราะอาจมีรายการชกปากกันได้) พยายามที่จะ
ระบายสูบออกสู่ทางระบายน้ําสาธารณะ (ซึ่งบางครั้งก็มีน้ําเต็มท่วมไปหมดแล้ว) หากตัวบ้านของคุณมีแอ่งเป็น
จุด ๆ คงจะต้องปรับพื้นที่ในบ้านคุณใหม่ให้พยายามเอียงไปทางเดียวกันและเอียงไปสู่บ่อที่เราเตรียมเอาไว้
การระบายน้ําภายในบ้านจะได้สะดวกและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็ว

22. หมู่บ้านหนูน้ํามันท่วมทั้งหมู่เลย จะย้ายบ้านก็ไม่มีตังค์ เฮ้อ !
ความลําบากในการแก้ปัญหานี้ก็คือการต้องสามัคคีกันในการแก้ปัญหาต้องพยายามรวมกลุ่มกันเห็นอก
เห็นใจกันไม่เห็นแก่ตัว(เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะหายากมากในสภาพของสังคมไทยปัจจุบันก็จริงแต่ผมเชื่อว่าเรายังมี
คนดีมีเหตุผลอีกมากมายในแผ่นดินนี้) ดังนั้นการแก้ปัญหาหมู่บ้านน้ําท่วมทั้งหมู่คงต้องเป็นการแก้เชิงบริหาร
ผสมกับเชิงช่างให้พอเหมาะพอควรครับ น้ําท่วมหมู่บ้านนั้นปัญหาคงจะคล้ายกับน้ําท่วมบ้านเราบ้านเดียวที่เป็น
แอ่งอันเกิดจากระดับของเพื่อนบ้านและระดับถนนนัน้ สูงมากกว่าเรา แต่ปัญหาน้ําท่วมหมู่บ้านเป็นปัญหาของ
คนหลายๆ คนบ้านหลาย ๆ บ้าน การแก้ไขคงต้องเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุเช่นกัน (เนื่องจากสร้างเสร็จแล้ว)
ก็คือพยายามทําเขื่อนขึ้นมากันน้ําแล้วมีบ่อเก็บน้ําเพื่อที่จะปั๊มน้ําออกไปจากหมู่บ้าน

23. บันไดผุเพราะน้ําท่วม พื้นก็ผุเพราะน้ําท่วม ซ่อมอย่างไร
บันไดที่กล่าวถึงน่าจะหมายถึงบันไดไม้ และ
พื้นที่กล่าวถึงก็น่าจะหมายถึงพื้นบ้านที่เป็นไม้เช่นเดียว
กัน หากผุอันเนื่องจากการท่วมของน้ําคราวนี้ไม่ใช่เป็น
การผุมาก่อน ไม่ต้องทําอะไรมาก พยายามอย่าไปทํา
อะไรรุนแรงกับเขา ปล่อยให้เขาค่อยๆ แห้งไปเอง ก็
อาจกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม กรุณาอย่าถอดออก
ไปตากแดด เพราะไม้ที่ชื้นและอิ่มน้ําอยู่จะแตกและ
เสียหายได้ ต้องค่อยเป็นค่อยไปครับ หากบันไดหรือ
พื้นของท่านผุกร่อนมาแล้วก่อนที่จะเกิดน้ําท่วม
คงจะต้องดามหรือเปลี่ยนแผ่นไม้ใหม่ หากมีงบประมาณ
ไม่ครบทั้งหมด แนะนําให้เปลี่ยนไม้ที่บันไดก่อนเพราะบันไดน่าจะมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับแรงกระแทก
ได้
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24. พ่อผมจะสร้างบ้านใหม่ต้องคิดถึงอะไรบ้างเรื่องน้ําท่วม
ความจริงแล้วการสร้างบ้านใหม่สักหลังคงต้องคิดอะไรมากมายไปกว่าการคิดเรื่องน้ําท่วมอย่างเดียว
แต่คําถามที่หนูถามมาเป็นเรื่องการสร้างบ้านและคิดถึงปัญหาน้ําท่วม จึงขอตอบเฉพาะประเด็นนี้เท่านั้น
เพื่อให้การตอบเป็นไปตามหลักวิชาการ ผมขอนําบทความของคุณพิศิษฐ์ โรจนวณิช ผู้ช่วยอุปนายก ฝ่าย
วิชาการ ของสมาคมสถาปนิกสยาม ฯ ที่เคยบันทึกเอาไว้ เรื่องการวางผังบ้าน (ทั้งบ้านที่จะสร้างใหม่และบ้านที่
สร้างไปแล้ว) ดังนี้ การวางมาตรการจากเบาไปหาหนัก โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของบ้านท่าน
1. กรณีความเสี่ยงต่ํา สังคายนาระบบระบายน้ําภายในบ้านเพื่อกําจัดน้ําท่วมขัง กรณีที่บ้านตัวเองน้ํา
ท่วมขัง แต่ถนนไม่ท่วมและที่ก็ไม่ต่ําให้คิดดังนี้
- เน้นการวางความลาดเอียง (Slope) ของท่อระบายน้ําให้ถูกต้อง มีบ่อพักให้ถูกต้องกับความลาดเอียง
ของภูมิทัศน์รอบบ้านถูกต้องตามหลักการระบายน้ํา
2. กรณีความเสี่ยงปานกลาง ในกรณีที่ที่ดินไม่ต่ํามากอาจ
- ต้องเตรียมดูลู่ทางในการป้องกันน้ํา หากเกิดน้ําท่วมโดยสร้างมาตรการเพิ่มเติม เช่น สะสม
กระสอบทราย เตรียมเครื่องปั๊มน้ํา โดยอาศัยดูดจากบ่อพักเดิมที่มีอยู่
- อาศัยโครงเก่าๆ ของรั้วบ้านเป็นเหล็กเสริมแต่งให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการป้องกันน้ําท่วม
3. กรณีความเสี่ยงสูง ที่ต่ํามาก ต้องทําขอบคันดินรองบ้านหรือทํารั้วข้างล่างให้ทึบรอบบ้าน ที่แน่ใจ
ที่สุดคือให้ตรวจสอบและบันทึกระดับน้ําท่วมปีนี้ได้แล้ว ทํารั้วทึบให้ไม่น้อยกว่าระดับน้ําที่บันทึกไว้นั้น
ทางเข้าหน้าบ้านทําเป็นความลาด (Slope) หลังเต่า เพื่อกันน้ําไม่ให้เข้าบ้านด้านถนน จากนั้นทําความลาด
เพื่อรวมน้ําทั้งบริเวณ ทําประตูน้ํา Sluice Gate เพื่อให้สามารถปิดส่วนเชื่อมต่อท่อระบายน้ําภายในบ้านกับ
ระบบท่อสาธารณะได้ ติดตั้งระบบปั๊มน้ําและบ่อรับน้ํา กรุรอบ ๆ บ่อรับน้ําด้วยลวดกรงไก่ เพื่อกันขยะไม่ให้ลง
ไปในบ่อ เวลาสูบน้ํา ขึ้นอยู่กับระบบท่อระบายรอบบ้านเดิม อาจต้องทํารางระบายน้ํารอบบ้านใหม่เพื่อรับน้ํา
จากบริเวณต่างๆ ภายในบ้าน เพราะหากจะให้ดีน่าจะสามารถสกัดน้ําใต้ดินที่ซึมเข้ามาด้วย อีกวิธีคือถมที่เพิ่ม
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่ก็ได้ผลดีหรืออาจจะทําทั้งสองวิธีควบกันไป หากท่านอยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงต่อน้ํา
ท่วมสูงมาก ๆ เช่น ท่วมถึงหน้าอกคือยกระดับดินด้วยยกขอบคันกันน้ําด้วย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ก. ควรจะหาการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ที่ตัวเองอยู่เช่น
- เช็คระดับน้ําท่วมเอาไว้ พยายามหาระดับของบ้านตัวเองกับระดับอ้างอิง เช่น ระดับน้ําทะเลปานกลาง
- ตรวจสอบระบบป้องกันน้ําท่วมในระดับที่ครอบคลุมมากกว่าบ้านตัวเอง เช่น ระดับหมู่บ้าน ระดับเมือง
(หากอยู่ในกรุงเทพมหานคร กทม. ท่านมีแผนอยู่แล้วควรตรวจสอบว่าเราอยู่บริเวณไหนของแผนป้องกันน้ํา
ท่วมของกทม.)
ข. แผนฉุกเฉินต้องมีไว้เสมอแม้กระทั่งผู้ที่อยู่ในเขตความเสี่ยงน้อยเพราะโอกาสน้ําท่วมฉับพลันจากฝนตก
หนัก ระบายไม่ทันยังมีอยู่ จําไว้เสมอน้ําท่วมห้ามไม่ได้และมีหลายสาเหตุการตั้งถิ่นฐานของคนไทยโดยอยู่ในที่
ราบการเกษตรมาตลอดทําให้มีความเสี่ยงตลอดเวลา ประกอบกับระบบนิเวศน์ของโลกมีความแปรปรวน
โดยสรุปคือต้องไม่ตั้งอยู่ในความประมาท ปัญหาใหญ่จะเกิดสําหรับที่เคยอยู่อาศัยในเขตความเสี่ยงต่ําที่ย้ายไป
อยู่ในเขตความเสี่ยงต่อน้ําท่วมสูงพร้อมกับพกทัศนคติเดิมๆ ติดตัวไปด้วย ควรระวัง ทําแผนฉุกเฉินรับมือ หาก
เกิดน้ําท่วมจะทําอะไรบ้าง เช่น รถจะไปจอดที่ไหน สัตว์เลี้ยงทําอย่างไร ของสําคัญต้องขนย้ายทําเป็นรายการ
ย่อยบันทึก (Check List) เอาไว้
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25. อยากยกบ้านทั้งบ้านให้สูงขึ้น ทํายังไง อย่างไร เท่าไร
การยกบ้านให้สูงขึ้นหมายถึงการยกตัวโครงสร้างทั้งหมดของบ้านให้มีระดับหนีน้ําท่วมบ้าน เป็นสิ่งที่น่า
สนใจ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงหากบ้านของคุณไม่ใช่บ้านไม้และไม่ใช่บ้านที่มีน้ําหนักเบา
เพราะหากเป็นบ้านที่ทําด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภาษาชาวบ้านเรียกว่าบ้านปูน) โครงสร้างของบ้านจะยึด
ติดกันเป็นเนื้อเดียว หากยกบ้านขึ้น (ส่วนใหญ่จะด้วยแม่แรงแบบการยกรถยนต์) ตัวบ้านเอียงหรือบิดเพียงนิด
เดียวบ้านก็จะแตกร้าว เสียหายวิบัติได้ นอกจากนั้นบ้านปูนจะมีน้ําหนักมากทําให้ต้องมีเสาเข็มยาว ๆ มารับ
น้ําหนักบ้าน เสาเข็มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเสาเข็มปูนที่มีเหล็กเส้นผูกติดยึดไว้กับตัวฐานราก เมื่อยกตัวบ้านขึ้นก็
เป็นเพียงการยกแต่ตัวบ้าน ไม่สามารถยกเสาเข็มขึ้นมาด้วย การต่อฐานรากกับเสาเข็มใหม่จึงเป็นเรื่องยาก ใน
อนาคตอาจมีปัญหาเรื่องบ้านทรุดบ้านร้าวได้
นอกจากเรื่องโครงสร้างแล้ว เมื่อยกบ้านปัญหาพวกสายไฟ ท่อน้ํา ท่อระบายน้ํา ก็จะเป็นปัญหาที่
ต่อเนื่องตามมาที่จะต้องตัดออกทั้งหมดแล้วต่อใหม่เข้าไป เมื่อยกระดับบ้านเสร็จเรียบร้อยหากท่อเหล่านี้อยู่ใต้
พื้นบ้าน บริเวณกลาง ๆ บ้าน ย่อมจะตัดออกจากกันตอนจะยกบ้านได้ยาก หากตัดไม่หมดแล้วยกขึ้นก็อาจไป
ดึงโครงสร้างของบ้านส่วนอื่น ๆ เสียหายได้ การต้องการจะยกระดับบ้านทั้งหลังขึ้นมา (บ้านปูน) เป็นเรื่องที่
ต้องปรึกษาผู้รู้จริงและมีประสบการณ์เท่านั้น และส่วนผู้รับเหมาก่อสร้างก็ต้องเป็นผู้รู้จริงด้วย มิเช่นนั้นท่าน
อาจจะเสียบ้านไปทั้งหลัง ส่วนราคาค่ายกบ้านก็แล้วแต่ระดับที่ยกขึ้น แล้วแต่ขนาดของตัวบ้าน แล้วแต่ลักษณะ
ของตัวบ้าน โดยทั่วไปราคาจะประมาณ50% ถึง 400% ของราคาตัวบ้าน ส่วนบ้านไม้นั้นหากใช้เทคนิคไทยเดิม
ของเราผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ใช่เป็นเรื่องยากนัก (บ้านไม้ แปลว่า ทั้งโครงสร้างและองค์ประกอบ
เป็นไม้ไม่ใช่โครงสร้างเป็นปูน มีเพียงผนังหรือพื้นเป็นไม้เท่านั้น

26. บ้านผมน้ําไม่เคยท่วมจนกระทั่งหลวงท่านสร้างถนนถึงเกิดปัญหา
ปัญหานี้เป็นปัญหาที่มีการถกเถียงกันมานานเพราะบ้านที่สร้างแต่เดิมคิดว่ามีระดับที่สูงเพียงพอแล้ว
วันดีคืนดี (หรือวันร้ายคืนร้าย) ก็มีการสร้างถนนหน้าบ้านที่มีระดับสูงขึ้นอย่างน่ากลัว ทั้งระดับผิวถนนและ
ระดับของท่อระบายน้ําที่สร้างขึ้นใหม่ ทําให้ท่อระบายน้ําที่เคยระบายน้ําออกจากบ้านกลายเป็นท่อรับน้ําจาก
ถนนหลวงเพราะระดับใหม่ของท่อระบายน้ําถนนสูงกว่าระดับของท่อระบายน้ําบ้านเราเสียแล้ว คิดจะยกบ้าน
หรือก็ไม่กล้า คิดจะถมบ้านหรือก็ต้องเสียชั้นล่างไปทั้งชั้น ยามหน้าแล้งกินฝุ่น ยามหน้าฝนก็กินน้ํา ลําบากก้ม
หน้าพูดไม่ออกบอกไม่ถูก ผมทราบแต่เหตุ แต่ไม่ทราบจะช่วยเหลืออย่างไรจริงๆ เพราะประเทศเราต่างคนต่าง
ทํา ต่างคนต่างออกคําสั่ง ไม่ประสานกันและเห็นประชาชน เป็นผู้ที่มีความสําคัญน้อยที่สุดอยู่เสมอ ๆ บ้านเรา
ไม่คอยจัดเตรียมเรื่องผังเมือง เราไม่มีผังเฉพาะที่จะมาเป็นเกณฑ์กําหนดทั้งระดับและระนาบของเมือง คง
จะต้องขอฝากให้ภาครัฐท่านละครับ ส่วนผู้ถามนั้นคงจะต้องช่วยตัวเองให้ได้อย่าไปคิด เคียดแค้นกับรัฐท่าน
มาก คงต้องช่วยกันร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป

27. เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เตียง เก้าอี้ หลังน้ําท่วม
ขอให้คิดเสมือนว่าเฟอร์นิเจอร์นั้นเป็นเครื่องใช้ เป็นพื้นบ้านและเป็นผนังบ้านอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ปนๆกันไป ดังนั้นการแก้ไขเฟอร์นิเจอร์หลังน้ําท่วมก็คงจะคล้ายกับการแก้ปัญหาเรื่องประตู หน้าต่าง เครื่องไม้
เครื่องมือ พื้นบ้าน ฝ้าเพดานบ้าน และผนังบ้านปนๆ กันไป สรุปข้อคิดและแนวทางการแก้ไขไว้ดังต่อไปนี้
1. พยายามเอาความชื้นออกจากเฟอร์นิเจอร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่างรวดเร็ว
-15-

2. เฟอร์นิเจอร์ที่อมน้ํามากๆ เช่น โซฟานวมหรือนุ่นที่นอน
หากไม่จําเป็นอย่าเอากลับมาใช้อีกเลยเพราะตอนน้ําท่วมจะพาเชื้อโรค
และสิ่งไม่พึงประสงค์เข้าไปอยู่ภายในไม่น้อยแม้ตากแดดแห้งแล้วเชื้อโรคร้าย
ก็อาจยังคงอยู่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวได้
3. เฟอร์นิเจอร์ประเภทติดกับที่ (Built In Furniture) ขอให้แก้
ปัญหาเหมือนผนังและประตูคือต้อง ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง
สายไฟที่อาจจะฝังอยู่ในตู้ รูกุญแจ และลูกบิด ทําการบํารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงของเดิม
4. ข้อควรจําก็คือ เฟอร์นิเจอร์ที่ทําด้วยไม้ไม่ควรเอาไปตากแดด
โดยตรงเพราะจะทําให้แตกเสียหายได้ อีกทั้งยามจะทาสีทับลงไปก็ขอให้
มั่นใจว่าเขาแห้งแล้วจริงๆ ไม่เช่นนั้นสีจะลอกหมด ความชื้นจะฝังใน

28. น้ําท่วมช่องลิฟต์ น้ําท่วมห้องเครื่อง น้ําท่วมหม้อแปลงไฟฟ้า
น้ําท่วมลิฟต์ ห้องเครื่อง หม้อแปลงไฟฟ้า หรือส่วนที่เป็นเครื่องกลสําคัญต่าง ๆ ของอาคาร กรุณาอย่า
ซ่อมแซมเอง ให้เรียกบริษัทหรือช่างผู้รู้จริงมาตรวจสอบและแก้ไขเสีย จะต้องเสียงบประมาณเท่าไรก็ต้องยอม

29. พี่ พี่ สถาปนิกเขาจะช่วยคนบ้านน้ําท่วมได้อย่างไรบ้าง
สถาปนิกเป็นคนไทยคนหนึ่ง สถาปนิกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สถาปนิกส่วนใหญ่ของประเทศนี้ร่ําเรียน
วิชาติดตัวมาก็เพราะภาษีอากรจากราษฎรไทย จึงเป็นหน้าที่และภารกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่ลับและ
ที่แจ้งของสถาปนิกที่จะต้องรับใช้ช่วยเหลือประชาชนในวิชาชีพที่ตนเองมี ยามที่ประชาชนต้องการ วิชาชีพ
สถาปัตยกรรมเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับการวางผัง จัดบ้านจัดเมือง สร้างบ้านสร้างเมือง บํารุงรักษาอาคาร
บ้านเมือง ดังนั้นสถาปนิกน่าจะช่วยหนูได้ หากหนูมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านหนูหลังน้ําท่วมครั้งนี้ สมาคมสถาปนิก
สยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นสมาคมของเหล่าสถาปนิกในประเทศไทยยินดีให้คําปรึกษาและช่วยเหลือทุก
ท่านที่เดือดร้อนเกี่ยวกับบ้านหลังน้ําท่วมตามแนวทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ร่ําเรียนมา หากท่านมีปัญหา
กรุณาติดต่อได้ที่
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
248/1 ซอยโรงเรียนญี่ปุ่น ถนนพระรามที่ 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-319-6555 โทรสาร 02-319-6149

30. พี่ครับ ทําไมเมืองไทยถึงน้ําท่วมครับ
คุณพิศิษฐ์ โรจนวณิช ผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายวิชาการของสมาคมสถาปนิกสยามฯ เคยเขียนบทความเรื่องนี้
เอาไว้ชัดเจนมาก ท่านกล่าวไว้ในหัวข้อ "ภูมิหลังน้ําท่วมกับประเทศไทย" ผมจึงขอลอกบทความที่ท่านเขียนมา
ให้อ่านกันดังต่อไปนี้ “การที่เราจะแก้ไขในวิกฤติการณ์ในปัจจุบันใด ๆ ที่เป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างมนุษย์
กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติรวมทั้งการเกิดน้ําท่วม จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสร้างความเข้าใจต่อ
วิกฤติการณ์นั้นจากพื้นฐานทางภูมิประเทศและภูมิอากาศเสียก่อน เขื่อน ทํานบ ฝาย ต่างๆ เพื่อป้องกันน้ําท่วม
เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นบนพื้นฐานดังกล่าว ซึ่งจะมีผลในการควบคุมธรรมชาติของน้ํา อย่างไรก็ดีสภาพของ
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ภูมิหลังยังเป็นสิ่งที่คอยกํากับภาพรวมของปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาหากพลังธรรมชาติไม่ได้
เป็นไปในแนวทางที่มนุษย์นําร่องเอาไว้ ความเสียหายต่อถิ่นฐานบ้านช่องของมนุษย์ย่อมจะเกิดขึ้นอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากพิจารณาดูพื้นฐานของภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทยอย่างพิเคราะห์แล้วจะ
พบว่าน้ําท่วมกับประเทศไทยเป็นของคู่กัน จากข้อมูลน้ําท่วมในปี 2538 นี้ 65 จังหวัดจาก 75 จังหวัดมีปัญหา
น้ําท่วม กล่าวโดยสรุปคือเกือบทั้งประเทศ ทั้งนี้เกิดจากประเด็นพื้นฐานคือลักษณะการตั้งถิ่นฐานบ้านช่องบน
พื้นราบลุ่มที่เหมาะสมต่อการเกษตรในขณะที่ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยมีฝนตกชุกทั่วประเทศ
ยกตัวอย่างภาคกลางซึ่งเป็นแบบอย่างของการตั้งถิ่นฐานในสมัยปัจจุบันที่ทุกภาคดําเนินการตามภูมิศาสตร์ของ
ภาคกลาง มีลักษณะที่เด่นชัดแตกต่างกับภาคอื่นในประการที่มีเครือข่ายของแม่น้ําลําคลองอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะ
ในบริเวณกรุงเทพมหานคร ภูมิประเทศในสมัยก่อนเป็นที่ลุ่มต่ําที่เรียกในพงศาวดารว่าเป็น "ทะเลตม" จนพื้นที่
แทบจะใช้ทําอะไรไม่ได้ นอกจากแม่น้ําลําคลองอันมีอยู่มากมายเรายังเห็นว่ามีสระทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
ที่คนขุดขึ้นกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นสิ่งสืบเนื่องจากการขุดคูและยกร่องเพื่อเอาชนะธรรมชาติ
จนสามารถใช้ที่ดิน ซึ่งมิเช่นนั้นแล้วย่อมจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เพื่อการทําสวนผลไม้และสวนผักในภาคกลาง
โดยเฉพาะในท้องที่จังหวัดธนบุรีและนนทบุรีโดยยอมเสียเนื้อที่ประมาณครึ่งหนึ่งไปในการขุดท้องร่องเพื่อเอา
ดินขึ้นมายกร่องให้สูงพอแก่การเป็นแปลงเพาะปลูกได้ทั้งยังใช้น้ําในคูนั้นเองรดพืชผักได้อย่างเหลือเฟือ ระบบ
การขุดคูและยกร่องในภาคเกษตรนี้ได้ถูกนํามาปรับใช้ในการสร้างบ้านแปลงเมืองในศตวรรษที่ 19 เมื่อที่ดินใน
กรุงเทพยังหาซื้อได้ในราคาต่ําโดยการขุดสระขึ้นในบริเวณที่จะปลูกบ้านและใช้ดินที่ขุดขึ้นมานั้นถมที่ดินส่วนที่
เหลือให้สูงเกินกว่าระดับน้ําท่วมประจําปีหรือประจําคาบเวลาในฤดูน้ําหลาก สระอันเกิดจากความจําเป็นนี้ได้
กลายเป็นสระประดับบริเวณทั้งในอดีตและในปัจจุบันทั้งภายนอกและภายในกรุงเทพฯ รวมถึงเขตปริมณฑล
ได้แก่บริเวณพระที่นั่งและพระตําหนักต่างๆ ในพระราชวังดุสิต เช่น พระที่นั่งวิมานเมฆ พระตําหนักจิตรลดา
สวนสุนันทา ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีพระราชวังบางปะอิน สถาบันแห่งเทคโนโลยีแห่งเอเซีย วชิราวุธวิทยาลับ
สวนลุมพินี สวนดุสิต โรงงานยาสูบ (ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) และวัดปทุมวนาราม กับวังเพชรบูรณ์
ล้วนแล้วแต่มีสระอันสวยงาม แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าบริเวณสระที่เอ่ยนามบางรายมีอันเป็นไป เพราะถูกถมเพื่อ
โครงการก่อสร้าง นับได้ว่าเป็นการประสบความล้มเหลวในการที่จะปรับวางผังเมืองให้สอดคล้อง และ
เหมาะสมแก่สภาพแวดล้อม อันเต็มไปด้วยแม่น้ํา ย้อนหลังกลับไปถึงต้นรัชการที่ 4 ปัลเลกัวซ์ได้บันทึกไว้ใน
ทํานองเดียวกันว่า "…….ข้าพเจ้าไม่ทราบว่า ในโลกนี้ ยังจะมีประเทศใดบ้าง ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ยิ่งไปกว่า
ประเทศสยามหรือหาไม่……." ความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวนี้ มีมูลเหตุมาจากที่ตั้งอันเป็นคุณของสยามประเทศ
ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณรับอิทธิพลจากภูมิอากาศของทะเลจีนใต้โดยจะมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ํา
(Low pressure cell) ขึ้น แล้วเคลื่อนตัวมาทางตะวันตก พัฒนาสู่ความกดอากาศที่แรงขึ้นเป็นดีเปรสชั่น
(Depression) ต่อจากนั้นจึงพัฒนาขึ้นเป็นพายุโซนร้อน (Tropical Storm) ในขณะที่เคลื่อนตัวขึ้น ทําความ
เสียหายให้แก่ประเทศเวียตนามแล้วกลับอ่อนกําลังลงเป็นดีเปรสชั่นนําฝนเข้าสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะในภาค
กลาง ทะยอยกันเข้ามาเป็นระยะๆ จึงทําให้สามารถเก็บกักน้ําไว้เป็นประโยชน์ เกื้อกูลต่อการเกษตรโดยเฉพาะ
คือการทํานาข้าวและแผ่ขยายกลายเป็นอาชีพของคนส่วนใหญ่ของประเทศสืบมาจนบัดนี้ สาเหตุของความ
เสี่ยงและความเสียหายจากน้ําท่วมของมวลอาคารบ้านเรือนหากสรุปแก่นจริงแล้วน่าสรุปได้ไม่ยากว่าเกิดจาก
การก่อสร้างในบริเวณที่เกิดจากน้ําท่วม น้ําท่วมต้องเกิดเป็นเหตุการณ์ที่ห้ามไม่ได้ แต่ความเสียหายสามารถ
ลดลงได้โดยการลดความเสี่ยงของพื้นที่ สร้างทํานบ กําแพง ทําการปิดล้อม การถมพื้นที่ การยกระดับพื้น และ
หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในบริเวณความเสี่ยงสูง การวางผังเพื่อลดความเสี่ยงจากน้ําท่วม หมายถึงการป้องกันน้ํา
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ท่วมในพื้นที่กว้าง มักจะเกิดขึ้นมาจากความจําเป็นทางชลประทานและหรือเพื่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์จะ
สามารถกระทําได้ในพื้นที่กว้างขวางขึ้นเพราะประชากรเพิ่มมากขึ้น ผลก็คือก่อให้เกิด ความผันแปรของ
ธรรมชาติ น้ําท่วมก็อาจจะเกิดขึ้นได้โดยมีความถี่ลดลงแต่ความรุนแรงสูงขึ้นเพราะพลังน้ําที่สามารถเอาชนะ
ระบบชลประทานของมนุษย์ต้องมีมหาศาลจึงจะทําเช่นนั้นได้ การพัฒนาในเขตความเสี่ยงสูงมีค่าใช้จ่ายการ
พัฒนาในระยะหลัง ๆ จะเป็นการใช้พื้นที่ที่ถูกต้องเพราะการพัฒนาที่ดินและก่อสร้างอาคารที่ สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงของน้ําท่วมเป็นสิ่งที่ดีนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้น

31. "ฝ่าวิกฤติด้วยความคิดบวก"
ความคิดบวก หรือ Positive Thinking ฟังเสมือนกับเป็นลัทธิแก้อย่างหนึ่งแต่ความจริงแล้วการมอง
ภายในตนให้ครบถ้วนทุกด้านแล้วเอาด้านที่เป็นบวกมาพิจารณาเป็นประเด็นในการจัดการปัญหา ชีวิตเราก็จะมี
ความสุขขึ้นไปพร้อม ๆ กับผู้รอบข้างและสังคมที่เราอยู่ร่วมนั้น… การแก้ปัญหาทั้งหลายย่อมไม่มี "สูตรสําเร็จ"
เป็นธรรมดา....
บางทีเมื่อแก้ปญ
ั หาด้วยการ "คิด" ไม่ได้.... ลองใช้การแก้ปัญหาด้วยการ "ยั้งคิด" บ้าง
บางทีการแก้ปญ
ั หาด้วย "ความรู้" ไม่ได้.... ลองใช้ "ความรู้สึก" ในการแก้ปัญหาบ้าง
บางทีเราต้องไม่มองเฉพาะผล "ด้านนอก" แต่เราต้องเข้าใจปัญหาจาก "ภายใน" บ้าง
พลังแห่งการฝ่าวิกฤติทั้งหลายอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้
หากเราฝึกตนให้เป็น "คนกล้า" ที่มิใช่ลืมตัวกลายเป็นคน "บ้าบิ่น" แก้ปัญหาตามอารมณ์
โดยเราแยกความแตกต่างของ "ความรัก" และ "ความหลง" ได้ชัดเจนเพียงพอ
โดยเรารอบรู้และเข้าใจทั้ง "วิชาการ" และ "มนุษย์" ได้อย่างสมดุล
เราจะหา "ข้อมูล" เพื่อการ "วิเคราะห์" อันนํามาซึ่ง "บทสรุป" เพื่อการปฏิบัติทั้งหลายได้
พลังแห่งการฝ่าวิกฤติทั้งหลายอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้
เราต้องไม่เป็นผู้ที่ "รู้มาก แล้ว คิดน้อย" หรือเป็นผู้ที่ "รู้น้อย แล้ว คิดมาก"
เราน่าจะเป็นผู้ที่ "รู้น้อย ก็รู้ให้มากขึ้น เมื่อรู้มากพอแล้ว ก็อย่าลืมคิดให้มากขึ้น" ตามไปด้วย
หากคิดมากขึ้นแล้ว ยังแก้ปัญหาไม่ได้..... ลอง "ยั้งคิด" ดูสักหน่อย
พลังแห่งการฝ่าวิกฤติทั้งหลายอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้
สังคมไทยจะต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ได้ เพราะ
ธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่เหลือเกิน การใช้เทคโนโลยีไปฝืนพลังแห่ง
ธรรมชาติมากเกินไป การทําร้ายธรรมชาติจะเกิดผลเช่นนี้เรื่อยไป
สังคมไทยจะต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ได้เพราะธรรมชาตินั้น
ยิ่งใหญ่เหลือเกิน การใช้เทคโนโลยีไปฝืนพลังแห่งธรรมชาติ
มากเกินไป การทําร้ายธรรมชาติจะเกิดผลเช่นนี้เรื่อยไป
การจัดการ “บ้านหลังน้ําท่วม” นี้ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ต้องขอขอบคุณ
คุณยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ จาก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้ให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ
เพื่อเป็นข้อแนะนําที่มีประโยชน์สําหรับผู้ประสบภัยน้ําท่วมได้กลับไปดูแลปรับปรุงและฟื้นฟูบ้านที่ถูกน้ําท่วม
ให้กลับมาน่าอยู่เหมือนเดิม ท้ายนี้ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเข้มแข็ง ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤติภัยนี้ไปด้วยกัน และ
อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ สู้สู้ !!!
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