บ ัญญ ัติ 21 ประการ “บ้านหล ังนา
้ ท่วม”
ผมเขียนหนังสือเรื่ อง “บ้านหลังนา้ ท่ วม” เมื่อครั้งนํ้าท่วมใหญ่เมื่อปี ๒๕๓๘ และมีการช่ วยก ันจัดพิมพ์
ก ันไปหลายแสนเล่มแล้ว เพราะว่าเป็ นหนังสื อที่ประกาศชัด เจนว่า “ไม่มลี ิขสิทธิ์ ” ใครอยากเอาไปทํา
อะไรก็ตามสบาย ยกเว้นแต่ “ห้ ามนาไปจาหน่ าย” เท่านั้น
เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่ปัญหาทั้งหลายยังเป็ นปั ญหาเดิมๆอยู่ เมื่อมาถึงวันนี้ จึงขอยกบางหัวข้อที่
เห็นว่าเหมาะก ับเหตุการณ์น้ าํ ท่วม ๒๕๕๔ มาจัดเรี ยงใหม่ เพื่อความกระชับและสามารถส่งกนั ทาง
อีเมล์ หรื อลงใน website ต่างๆได้สะดวกขึ้น
เอกสารนี้ ยงั คงเป็ นที่ “ไม่มลี ิขสิทธิ์ ” เหมือนเดิ มครับ ท่านใดจะเอาไปสื่ อสารก ันอย่างไรก็ตามสบาย
ครับ ไม่ตอ้ งขออนุญาต ไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ ไม่ตอ้ งอ้างอิงแหล่งที่ มาหรื อชื่อผูเ้ ขียนใดๆก็ได้ครับ เพราะ
เพียงท่านเริ่ มเผยแพร่ “บุญ” ก็เกิดก ับตัวท่านแล้วครับ

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

1. นา้ ท่วมแล้ว นา้ ลดแล้ว บ้ านมีปัญหา เริ่มต้ นทีไ่ หนดี
ความทุกข์ยากลําบากฉากแรกเพิ่งก ําลังจะผ่านไปหลังนํ้าลด แต่ความทุกข์ใหม่ ก ําลังเข้า มาแทนที่ เพราะ
สภาพ ของบ้าน อันถือว่าเป็ นหนึ่ง ในปั จจัย 4 ของเรา มีสภาพที่น่า อึดอัด น่า อันตรายและเป็ นรอยแผลที่
หลายคน อยากจะเมินหน้าหนี
หากคิดจะแก ้ปั ญหาบ้านหลังนํ้าท่วม เพื่อชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าปั จจุบนั (แม้ไม่
สามารถ จะเปรี ยบเทียบ เท่าก ับอดีต) แนะนําในฐานะลูกหลาน พี่น้องว่าน่าจะ เริ่ มต้นดังนี้
1. อย่าซีเรียสว่ า ทาไมนา้ ถึงท่ วม ราชการหรื อรัฐบาลไปอยูท่ ี่ไหน เพื่อน ๆ ในถิ่นอื่นทําไมบ้านเขา นํ้า
ไม่ท่วม ฯลฯ เพราะนั่นไม่ใช่แ นวทางแก ้ปั ญหา "บ้านหลังนํ้าท่วม" ที่เราก ําลังจะคุยก ันในบันทึกนี้
2.) ทาการตรวจสอบด้วยจิตอันนิ่งๆว่ า บ้านเราเกิดปั ญหาใดเพิ่มขึ้ นบ้าง เมื่อเปรี ยบเทียบก ับ ก่อนนํ้าท่วม
เช่นรั้วเอียง ปาร์เกต์ล่อน แมลงสาบหายไปไหน ค่าไฟเพิ่ม ฯลฯ และ ทําบันทึ กไว้เป็ นข้อ ๆ ให้อ่านง่าย
จดจําง่าย (ภาษาฝรั่ง เขาเรี ยกว่าทํา Check List)
3.) ถามตนเองว่ าสภาพการเงินเราเป็ นอย่างไร มีเงินจะใช้สาํ หรับการซ่อมแซมเท่าไร (รวมถึง การกู ้ยืม
แหล่งอื่น แต่ไม่รวม การโกง บ้านกินเมือง) จะได้วางแนวทางการจ่ายเงินอย่างมีขีดจําก ัด และมีความ
เป็ นไปได้
4.) เปิ ดบันทึกนีอ้ ่ านให้ จบ อย่าโกรธหากบางตอนของบันทึ กนี้ มีรูปตลกเกินไป หรื อเขียนแบบสบายๆ
เกินไปบ้างในบางประโยคครับ

2. นา้ ไม่ ท่วมบ้ าน แต่ ท่วมถนนซอยหน้ าบ้ าน ต้ องทาอะไรมั๊ย หนอ
นํ้าไม่ท่วมตัวบ้าน หรื อแม้แต่บริ เวณสนามหญ้าในบ้าน แต่ท่วมที่ถนนหน้าบ้านอย่างเป็ นเรื่ องเป็ นราว ก็
ไม่น่าจะวางใจนัก เพราะ ส่วนที่บา้ นเราก ับทางสาธารณะ จะต้องเชื่อมประสานกนั มากที่ สุด และเรา
มักจะมองข้ามไปก็คือ "ท่ อระบายนา้ " ที่ ถ่ายเทนํ้าจากบ้านเรา ระบายออกสู่ท่อระบายนํ้า ของหลวง
ในยามที่น้ าํ ท่วมทางสาธารณะ แน่นอนนํ้าจะต้องท่วม ท่อระบายนํ้าของหลวงท่านด้วย นํ้าในบ้านเราก็
เลยไม่ระบายออก แถมในทางกลับก ัน นํ้าในท่ อระบายนํ้า สาธารณะ อาจจะไหลกลับเข้าสู่บา้ นเราได้
เมื่อมีการไหลกลับเช่นที่ว่า นอกจากจะพาเอานํ้าเข้ามาแล้ว ยังน่าจะพาเอาเศษดินโคลนต่ าง ๆ เข้ามาด้วย
เมื่อนํ้าค่อย ๆ ลดลง เศษดิ น โคลน ก็จะกองติด อยูใ่ นท่อระบายนํ้าบ้านเรา ท่ อระบายนํ้าบ้านเราที่เล็กอยู่
แล้ว ก็จะเกิดอาการอุดตัน หรื อมีพ้นื ที่ว่างเหลือน้อยกว่าปกติ แนวทางในการแก ้ไขและข้อควรจะระวัง
น่าจะมีดงั ต่อไปนี้
1. หากเป็ นท่ อระบายนา้ ระบบมีฝาเปิ ดตลอดแนว ก็เปิ ดฝาแล้วตักไอ้เจ้าดินโคลนเศษขยะนั้นออก
2. หากเป็ นท่ อระบบไม่มฝี าเปิ ดตลอด ก็เอาไม้ยาว ๆ ควานดู (แบบที่เขาขุดลอกท่ อระบายนํ้าของ
กทม. นั่นแหละครับ) หากทําไม่ได้ ทําไม่เป็ น ทําไม่ไหว ขี้เกียจทํา ก็ไปจ้างคนอื่นเขาทํา แต่
ขอร้องเถอะครับ อย่าเอาตัวมุดลงไป ในท่อแล้วทําเอง เพราะอาจไม่ได้กลับออกมา
3. อย่าพยายามใช้ นา้ ฉีด เพราะจะเปลืองนํ้ามากและยังคงทําความสะอาดท่อลําบาก แถมยังทําบาป
ก ับคนอื่นเขา เพราะ เจ้าเศษโคลน ทั้งหลายจะระบายลงสู่ ท่อสาธารณะ ทําให้ท่อของหลวง
ท่าน อุดตันตื้นเขิน …อันเป็ น สาเหตุ หนึ่ง ที่ทาํ ให้น้ าํ ท่วมบ้าน ท่วมเมือง เนื่องจากระบายนํ้า
ไม่ได้ อย่างที่น่าจะเป็ น
4. เมือ่ ทาการกวาดล้ างเสร็จแล้ ว ลองตรวจสอบอีกครั้งดูว่าระดับนํ้าในท่ อระบายนํ้า เรานั้นไหลไป
ทางไหน ขอให้แน่ ใจว่า จะไหลออกจากบ้านเรา สู่ท่อสาธารณะ หากยังไหลกลับทางกนั กรุ ณา
กลับไปอ่าน ข้อที่หนึ่งใหม่
5. หากหน้ าบ้านท่ านไม่มที ่ อระบายนา้ สาธารณะ ก็ให้ตรวจสอบว่านํ้าไหลไปทางไหน ระบาย
ออกทางไหน และให้ถือว่า จุดที่น้ าํ ระบายออก จากบ้านเรา เป็ นทางสาธารณะไปก่อน (หวังว่า
บ้านท่านคงจะ ไม่ระบายนํ้า สะเปะสะปะ ผิด กฎหมายนะครับ)

3. รั้วคอนกรีตทีแ่ ข็งแรงของผม ต้ องตรวจดูอะไรหลังนา้ ลดไหม
นํ้าคือองค์ประกอบที่สาํ คัญที่สุดของธรรมชาติ และธรรมชาติเป็ นสิ่งที่ยงิ่ ใหญ่ เกินกว่าที่ มนุ ษย์จะไปท้า
ทายแข่งขัน รั้วคอนกรี ตของท่าน คงจะไม่สามารถฝื นกฎนี้ได้
ปั ญหาที่อาจจะเกิดก ับรั้วของท่านก็เป็ นเรื่ องจากยามนํ้าท่วม ดินที่ฐานรั้วท่านอาจจะอ่อนตัวลง
ความสามารถในการ รับนํ้าหนัก อาจจะน้อยลง หรื อระดับที่ดินในบ้านก ับนอกบ้านท่านมีระดับ
แตกต่างก ัน ยามเมื่อนํ้าที่ท่วมลดลง อาจจะเกิดแรงดูด ทําให้ร้ วั ของท่าน เอียงไปก็ได้ หรื อในขณะที่น้ าํ
ท่วมรั้วของท่าน อาจต้องทําหน้าที่เป็ น "เขื่ อน" ที่ต ้องรับนํ้าหนักนํ้าเป็ นอย่างมาก ความสามารถในการ
รับนํ้าหนักอาจ "คลาก" ความแข็งแรงลดลงไปได้ ดังนั้นเพื่อความมัน่ ใจกรุ ณาตรวจสอบ และหาแนว
ทางแก ้ไขดังนี้
1. ใช้ สายตาของท่ านเล็งดูว่ารั้วของท่ านยังตั้งฉากอยู่ดีหรือไม่ หากมีการเอียงเล็กน้อยก็เอาไม้ค้ าํ
ยันด้านที่เอียงออก เอาไว้กอ่ น มีสตางค์เมื่อไรก็รีบซ่ อมทันที
2. หากตรวจสอบแล้ วปรากฏว่ ารั้วของท่ านเอียงมาก เอียงจนแนวออกหรื อจะออกนอกแนวศูนย์
ถ่วง (C.G.) ต้องรี บซ่อมแซมทันที (โดยช่างก่อสร้าง ที่ พอจะมีความรอบรู ้) หากยังไม่มี
งบประมาณ ก็ตอ้ งคํ้ายันไว้ อย่างแน่นหนามาก ๆ เพราะนํ้าหนักรั้วที่แข็งแรงของท่านนั้นหนัก
มาก (ไม่เชื่ อลองไปนอนให้ร้ วั พังทับดูกไ็ ด้ไม่ว่าก ัน)
3. หากรั้วของท่ านมีคานคอดิน (คานตัวล่ างสุ ดที่อยู่ใกล้ ระดับดิน) รับนา้ หนักรั้วอยู่ พอนํ้าลดลง
นํ้าอาจพาดิน ใต้คานคอดินของท่าน ออกไปด้วย ก็จะเกิดรู โพรงใต้คานรั้วของท่าน อันอาจเป็ น
เหตุให้สตั ว์ต่าง ๆ เดิน - วิ่ง - มุด - เลื้อย เข้าไปในบ้าน ของท่า นได้ หรื อไม่กท็ าํ ให้ดินของท่าน
ไหลออกจากบ้านสู่ทางสาธารณะไปเรื่ อย ๆ ภายหลัง (อันทําให้ดินของท่า น หมดสนาม และ
ถนนสาธารณะต้องสกปรก) ก็ขอให้เติมดิ นอัด กลับเข้าไป ให้คงเดิม
4. นอกจากจะตรวจดูที่ร้วั บ้านแล้ ว ท่ านน่ าจะต้องตรวจดูที่ประตูร้วั ท่ านด้วย เพราะประตูส่วน
ใหญ่ จะทําด้วยเหล็ก หรื อไม้ (พวกอัลลอยด์ไม่ค่อยเป็ นอะไร ยกเว้นบริ เวณบานพับหรื อกลอน
ที่อาจจะทําด้วยเหล็ก) อาจมีอาการผุกร่ อนได้ ทําให้บานประตูไม่สามารถปิ ดได้เหมือนเดิม
หรื ออาจจะหลุดออกมาทั้งบาน !!! ทําการผูกรัดให้แข็งแรงเสีย มีเงินเมื่อไร อย่า ลืมควักออกมา
ซ่อมแซมก็แ ล้วก ัน

4. ช่ วยด้ วย ต้ นไม้ บ้านหนู เขากาลังจะตายกันหมด
นํ้าท่วมคราวนี้คร่ าชีวิตต้นไม้ไปมากมาย ทั้งพืชทางเศรษฐกิจและพืชที่ เราปลูกกนั ไว้ในบ้าน หากบ้าน
ใดนํ้าท่วมเป็ นเวลานาน ต้นไม้ตน้ หญ้าขนาดเล็ก จะต้องตายหมดแน่นอน แนวทางการแก ้ไขก็คือ ต้อง
เริ่ มต้นปลูกกนั ใหม่ (ต้นไม้เขาตายไปแล้ว เรามิใช่เทวดาที่จะเรี ยก ให้เขาฟื้ นคืนชี พขึ้นมาได้) แต่ตน้ ไม้
บางต้นที่ยงั ไม่ถึงที่แต่กก็ ําลังจะถึงที่ ตาย มีแนวทางที่ เรา จะช่วยเหลือเยียวยาเขาได้ ลองทําดังนี้ดูนะ
ครับคุณหนู
1. อย่าให้ ปุ๋ยเด็ดขาด (ทั้งปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ ปุ๋ ยธรรมชาติ หรื อปุ๋ ยนางงามจักรวาล) เพราะนํ้าท่วมทํา
ให้รากต้นไม้ อ่อนแอ เขาต้องการ เวลาพักฟื้ นตัว ไม่ใช่ต ้องการปุ๋ ย (อย่างคนอาการโคม่า ย่อม
ไม่ตอ้ งการรับประทาน สเต๊ ก เนื้ อสันฉันนั้น)
2. ขุดหลุ มเล็กขนาดลึกสัก 50 ซม. ถึง 1 เมตร ไว้ ข้าง ๆ ต้ นไม้น้ัน เพื่อให้น้ าํ ที่ขงั อยูบ่ ริ เวณรากไม้
ไหลลงสู่หลุมที่เราขุด เป็ นการช่วยอาการรากสําลักนํ้าได้ แล้ว ก็คอยเอาเครื่ องดูดนํ้าเล็ก
ๆ (ภาษาชาวบ้านเรี ยกเจ้าเครื่ องนี้ว่า ไดรโว่ ราคาประมาณ สองถึงสามพันบาท) คอยสูบนํ้าออก
แต่หากไม่มีกะตัง จะซื้ อเครื่ องสูบนํ้า นี้ ก็ต ้องออกแรงขุดหลุม กว้างหน่อย (อย่ากว้างมาก จน
ต้นไม้เขาล้ม) แล้วใช้ขนั หรื อถังค่อย ๆ เอื้อมมือตักนํ้าออก
3. หากเห็นว่ า รากต้นไม้ไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะยึดลาต้นเอาไว้ กรุณาอย่าอัดดินลงไปให้ แน่ นเป็ น
อันขาด ต้นไม้เขาจะรี บ ๆ ตาย ทันที ให้ใช้วิธีดามหรื อคํ้ายันลําต้นเอาไว้แทน รอจนรากเขา
แข็งแรงเหมือนเดิม แล้วจึงเอาไม้ดามไม้ค้ าํ ยันออก
4. ขอให้ หนูโชคดีในการรักษาต้นไม้เอาไว้ หากโชคร้ายเขาต้องตายจากไป กรุ ณาปลูกขึ้นมาใหม่
เพราะต้นไม้หนึ่งต้น ขนาดต้นมะม่วงบ้านเรา จะถ่ายเทความร้อนได้เท่า ก ับ
เครื่ องปรับอากาศ 1 ตัน แถมยังมีร่มเงาให้เราอีก ผลิตอากาศบริ สุทธิ์ ให้เราใช้ กรองเสียงและ
กรองฝุ่ นออกจากตัวบ้านเรา เราจะได้ใช้ไฟฟ้ าให้นอ้ ยลง ประเทศเราจะได้ไม่ต้องตัดไม้ทาํ ลาย
ป่ าสร้างเขื่อน และนา้ ก็จะท่ วมประเทศไทยน้ อยลง เราก็จะลําบากน้อยลง

5. ปาร์ เกต์ บ้านดิฉัน กลายเป็ นปลาลอยนา้ น่ าปาทิง้ มั๊ยคะ ?
ก่อนอื่นต้องขอภาวนาว่าพื้นปาร์ เกต์ที่บา้ นคุณนั้น เป็ นปาร์เกต์พ้นื ชั้นล่าง ไม่ใช่ปาร์เกต์พ้นื ชั้นบน แต่
ที่ว่าน่าจะปาทิ้งหรื อไม่น้ นั ผมขออนุญาต เล่าและอธิบายดังนี้
1. ปาร์ เกต์ เป็ นไม้ซึ่งอยู่ได้ ด้วยกาว ดังนั้น พื้นปาร์เกต์จึงเป็ น พื้นที่อ่อนแอ ก ับอาการ นํ้าท่วม
อย่างยิง่ เพราะทั้งไม้ ก็จะบวมขึ้นมา กาวก็จะหลุดล่อน ดังนั้นเมื่อ นํ้าท่วมพื้นปาร์เกต์กต็ ้องมี
ปั ญหาแน่นอน อย่าไปโทษช่างทํา ปาร์เกต์ หรื อ อย่าไป คิดอะไรมาก
2. หากนา้ ท่ วมสัก 5-7 วัน นอกจากปาร์ เกต์ จะหลุดล่ อนลอยนํ้า ปูดโปนขึ้นมาแล้ว ยังจะมี อาการ
"บูดเน่า" ให้เกิดกลิ่นเหม็น และอาจ เป็ นอันตราย น้อย ๆ หากต้อง สูดดมอยูต่ ลอด ทั้งวันทั้งคืน
3. หากปาร์ เกต์เปี ยกนา้ สักเล็กน้ อย ไม่ถึงก ับหลุด ล่อนปูดโปนไม่ตอ้ งทํา อะไรมาก เช็ดทําความ
สะอาด แล้วปล่อยทิ้งไว้ เปิ ดหน้าต่าง ประตู ให้อากาศถ่ายเท ความชื้นออกไป ไม่กวี่ นั ปาร์เกต์ก ็
อาจเข้ารู ปเดิมปกติ ได้ แต่มีขอ้ ที่น่าคิดก็คือ อย่า เอานํ้า มัน หรื อแลคเกอร์ หรื อแว็กซ์ ไปทาทับ
ตอนที่ปาร์เกต์ยงั ชื้นอยู่ เพราะ สารเหล่านั้น จะไปเคลือบ ผิวไม้ ทํา ให้ความชื้น ในเนื้อไม้ (และ
เนื้อพื้นคอนกรี ต ใต้ปาร์เกต์) ไม่ระเหยออกมา
4. หากปาร์ เกต์มอี าการหนัก บิดงอ ปูดโปน เบี้ยวบูด ผุกร่ อน เหม็นเน่า …กรุ ณาอย่าเสียดาย กรุ ณา
เลาะออกมา หากเลาะออกมาแล้ว ยังอยูใ่ นสภาพดี ก็ผ่ งึ ลมเอาไว้ให้แห้ง เผื่ออาจมีประโยชน์ใน
วันหลัง
5. หากเลาะพืน้ ปาร์ เกต์ ออกมีข้อคิดว่ า หากจะปูอะไรทับแทนก็ตอ้ งระวังเรื่ องนํ้าหนักของวัสดุที่
จะปูแทนนั้น ว่าหนักมากไหม หากหนักมาก ก็ตอ้ งดูระบบโครงสร้างบ้านเราด้วยว่ามีความ
แข็งแรงไหม (ถามช่างผูร้ ู ้ ให้ช่วย ดูกไ็ ด้) เพราะปาร์เกต์น้ นั เป็ นไม้ นํ้าหนักเบา พื้นที่หนึ่ ง
ตารางเมตร อาจจะหนักเพียง 5 กิโลกรัม แต่พ้ืนหิ นอ่อน หรื อแกรนิต นํ้าหนักรวมปูนทราย ที่
ใช้ปู หนึ่งตารางเมตรอาจหนักตั้ง 120 กิโลกรัม
6. หากจะปูปาร์ เกต์ เช่ นเดิม (เพราะชอบความเป็ นไม้ที่ให้ความนุ่มนวล) หรื อปูวสั ดุอื่นที่ ใช้ "กาว"
เป็ นตัว ประสาน กรุ ณาอย่า ปูทบั ลงทันที ต้องรอ ให้พ้ืนคอนกรี ตแห้งก่อน (อาจใช้เวลาเป็ น
เดือน) แล้วจึงปูลงไปได้ ไม่เช่นนั้น รับรองว่าปูเท่าไรลงไป ก็ล่อนออกมาเท่านั้น

6.. ปลัก๊ ไฟบ้ านผม นา้ ท่วมไม่ เป็ นไร นา้ ลดจะเป็ นไรมัย๊ ?
แม้คาํ ถามของคุณออกจะกวนกวนอยูบ่ า้ ง แต่เราก็พยายามเข้าใจและเห็นใจ ว่าในขณะที่ นํ้าท่วม นั้น
ท่านปิ ดวงจรไฟฟ้ าทั้งบ้าน (ภาษาชาวบ้านเรี ยกว่า ปิ ดคัทเอ๊าท์) นํ้าท่วมก็คงไม่เป็ นไรอยู่แล้ว เพราะไม่มี
กระแส ไฟฟ้ าเดิน แต่พอ นํ้าลด อยากจะเปิ ดไฟใช้ คงหวัน่ เกรงเหมือนกนั ว่าจะเป็ นอย่า งไร เอาละ ครับ
ผมขอสรุ ป แนวทาง ดังนี้ดีกว่า
1. ลองเปิ ดคัทเอ๊ าท์ ให้ มกี ระแสไฟฟ้ าเข้ามา (อย่าลืมต้องมีฟิวส์ ที่คัทเอ๊ าท์ เสมอ) หากปลัก๊ หรื อจุด
ใดจุดหนึ่งยังชื้น หรื อเปี ยกอยู่ คัทเอ๊าท์จะตัดไฟและฟิ ว ส์จะขาด ลองเปลี่ยนฟิ วส์แ ล้วทิ้งไว้
สัก 1 วัน ให้ความชื้นระเหย ออกไปบ้าง แล้วดําเนินการใหม่ หากคัทเอ๊าท์ยงั ตัดไฟเหมือนเดิม
กรุ ณาตาม ช่างไฟฟ้ า ผูร้ ู ้เรื่ องมาแกไ้ ข (เสี ยเงินบ้างก็เป็ นเรื่ องจําเป็ น) ดี กว่าเอาชีวิตเสี่ยงต่ อไป
2. หากผ่านข้อที่ 1 ลองทดสอบเปิ ดไฟฟ้ าทีละจุด และทดสอบกระแสไฟฟ้ า ในปลัก๊ แต่ละอันว่ามี
ไฟฟ้ ามาปกติ หรื อไม่ (อาจหาซื้อ อุปกรณ์ตรวจ กระแสไฟฟ้ า ขนาดเล็ก จาก ห้างไฟฟ้ าทัว่ ไป
รู ปร่ างหน้าตาคล้ายไขควง มาเสียบทดสอบดู กจ็ ะสะดวกดี) หาก ทุกจุดทํางาน ปกติ กถ็ ือว่า
สบายใจได้ไปอีกระดับหนึ่ง หากมีปัญหา บางจุด ก็อาจรอสักนิดให้ความชื้นระเหยออกเช่นข้อ
แรก (แต่หากพอมีเงิ น กรุ ณาอย่าเสี่ยงเลยครับ)
3. ดับไฟทุกจุดในบ้าน ปลดเครื่องใช้ ไฟฟ้ าออกทั้งหมด แต่ยังคงเปิ ดคัทเอ๊ าท์ เอาไว้ แล้ววิ่งไปดู
มิเตอร์ไฟฟ้ าหน้าบ้านว่าเคลื่อนไหวหรื อไม่ (อาจต้องรอสักพักโดยการจดตัวเลข หรื อใช้
โทรศัพท์ถ่ายรู ปไว้) หากไม่เคลื่อนไหวแสดงว่า ไฟฟ้ าในบ้านเราไม่น่าจะรั่ว แต่หากมิเตอร์
หมุนแสดงว่า ท่านยังปิ ดการใช้ไฟฟ้ าในบ้านท่านไม่ห มด หรื อไฟฟ้ า ตามสาย ตามท่อ ตามจุด
บางจุดในบ้านท่าน อาจจะรั่วได้รีบตามช่างไฟมาดูแล
4. เรื่องไฟฟ้ านีเ้ ป็ น เรื่องของผู้ใหญ่ ไม่ใช่ เรื่องของเด็กเป็ นเรื่องของคนขีข้ ลาด ไม่ ใช่ เรื่องของผู้
กล้ าหาญ ดังนั้นกรุ ณาอย่าประมาท นํ้าท่วมก็เสี ยหายมากพอแล้ว อย่าต้องมาจัดงานอัปมงคล
ตามหลังก ันอีกเลย …ซีเรียสนะครับ !

7.. นา้ ลดแล้ว ประสาทเสี ยมาก พอมีกะตัง ทายังไงกับระบบไฟฟ้ าดี
ถือว่าคุณเป็ นคนหนึ่งที่ยงั นับว่าโชคดีกว่าประชาชนอีกมาก ในประเทศไทยอันเป็ นที่รักยิง่ ของพวกเรา
เพราะ ระบบไฟฟ้ า เป็ นสิ่งจําเป็ นก ับการดํารงชีพ แต่มีอนั ตรายสูง และเข้าใจยาก ตรวจสอบยาก เพราะ
เรา ไม่สามารถเห็ น "ตัวกระแสไฟฟ้ า" ได้เลย หากคุณพอจะมีงบประมาณ ในการปรับเปลี่ยน ระบบ
ไฟฟ้ า ในบ้านหลังนํ้าท่วม เราขอแนะนําดังต่อไปนี้
1. หากมีงบประมาณน้ อย ตัดปลั๊กไฟที่อยู่ระดับตา่ ๆ ในบ้านออกให้ หมด (อาจจะตัดทิ้งเลย หรื อ
จะเลื่อนตําแหน่งปลัก๊ นั้นขึ้นไปอยูส่ ูงกว่าพื้นห้องสักระดับ 1.10 เมตร ก็ได้)
2. หากพอจะมีงบประมาณบ้าง ให้ แยกวงจรไฟฟ้ าออกเป็ น 2 วงจร คือวงจรที่อยูด่ า้ นล่าง (ที่ซ่ ึงนํ้า
อาจจะ ท่วมได้) และวงจรที่อยู่สูง ๆ (ที่น้ าํ ไม่อาจท่วมถึง)
3. หากมีงบประมาณหนักขึน้ ไปอีก แยกวงจรไฟฟ้ าออกเป็ น 4 วงจร วงจรแรกสําหรับปลัก๊
ด้านล่าง (ยามนํ้าท่วม) วงจรที่ สอง เป็ นวงจรสําหรับจุดที่ใช้ไฟฟ้ าทัว่ ๆ ไป (ที่ น้ าํ ไม่ท่ว ม) จุดที่
สาม สําหรับเครื่ อง ปรับอากาศ (หากมี) เพื่อก ันอาการไฟกระตุ กเมื่อเครื่ องปรับอากาศทํา งาน
จุดสุดท้ายเอาไว้ในครัว เพื่อยามออกจากบ้านนานนาน อยากปิ ดคัทเอ๊าท์ จะได้ไม่ตอ้ งปิ ดหมด
เพราะปิ ดหมดเจ้าตูเ้ ย็นในครัว ก็จะหยุดทํางาน อาหารในครัวก็เน่าเสี ยหมด หรื อยามเราไม่อยู่
บ้าน อาจปล่อยทั้งกิจ กรรม การใช้ไฟฟ้ า ไว้เพียงในครัวเท่านั้น
4. หากมีงบประมาณมากขึน้ ไปอีก แยกวงจรให้ มากเข้าไปอีกก็ได้ อาจแยกเป็ นวงจรชั้นบน วงจร
ชั้นล่าง วงจรนอกบ้าน ฯลฯ (โดยยังยึดถือ วงจรตามข้อ 3 อยู)่ แต่หากจะแยกวงจรมาก ๆ ดังนี้
และมีงบประมาณมาก ตามที่บอก น่าจะว่าจ้างวิศวกรไฟฟ้ าเข้ามาคํานวณ จะประหยัด และ
ปลอดภัยกว่า
ปล. ขอแถมนอกเรื่ องนํ้าท่วมนิดเดียวครับว่า “อย่าเดินสายไฟก ับสายสัญญาณต่างๆ เช่นโทรศัพท์ ทีวี
ฯลฯ รวมไว้ดว้ ยกนั เพระสายไฟจะมีคลื่นแม่เหล็กไปรบกวนสัญญาณ ทําให้การรับ สัญญาณไม่ชดั เจน

8.. งูเงีย้ วเขีย้ วขอตะกวดแย้ มังกรกิง้ กือ หนีนา้ มาอยู่เต็มบ้ านเลย
กรณี มีสตั ว์ที่เราไม่พึงประสงค์เข้ามาอยู่ในบ้า นของเรา คงจะต้องค่อยๆแยกประเภทสัตว์ต่างๆออกเป็ น
ประเภทเสียก่อน เพราะสัตว์เหล่านั้นไม่มีสูตรสําเร็จที่จะจัดการให้ห มดไปได้ดว้ ยวิธีเดียวก ัน ซึ่งอาจจะ
แยกเป็ นประเภทและการดําเนิ นการได้ดงั นี้
1. สัตว์ เลือ้ ยคลานที่มขี นาดใหญ่ พอควร ทั้งที่มพี ิษและไม่มพี ิษ เช่น งู ตะกวด จระเข้ ฯลฯ อะไร
ทํานองนี้ อย่าพยายามไปจับหรื อจัด การเอง ทําการป้ องก ันบ้านและป้ องก ันตัวไม่ให้พวกเขามา
ทําอันตรายเรา (เราในที่ น้ ีหมายถึงสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราด้วยนะครับ) ให้ติดต่อหน่วยราชการ
อาสา มาจัดการสัตว์ร้ายเหล่านี้
2. สัตว์ เลือ้ ยคลานขนาดเล็ก ที่ไม่ มพี ิษ เช่ น กิง้ กือ ไส้เดื อนกิง้ ก่า จิ้งเหลน ฯลฯ ก็ปล่อยเขาไว้ได้
บางท่านอาจจะรังเกียจ แต่กท็ นนิดๆไว้กอ่ น เอาเขาไปปล่อยในที่ที่สมควรปล่อย (ไม่รบกวน
ใคร)ก็ได้ หรื ออาจจะปล่อยเขาเอาไว้เฉยๆก็ได้ ไม่นานเมื่อทุ กอย่างเรี ยบร้อย เขาก็จะหายไปเอง
แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้น หากเขาเข้ามาในตัวบ้านเราโดยผ่านทาง “รู ” ต่างๆในบ้านเรา ก็ตอ้ งจัด การเอา
เขาออกไปนะครับ
3. แมลงต่างๆ ตั้งแต่ยุง แมงมุม ฯลฯ หรื อแม้แต่มด ต้องไม่ให้เข้ามาในบ้านเรา ต้องพยายามปิ ด
ประตูหน้าต่าง ปิ ดรู ให้ดีเท่าที่จะทําได้ และคงต้องจัดการให้หมดไปตามปกติธุระ
4. แมลงพิเศษ “ปลวก” ตอนนี้เขาคงยังไม่มา แต่อาจจะมาในอนาคตได้ ตอนนี้ ยงั ไม่ต ้องจัดการ
อะไร แต่พึงระวังไว้ว่า เมื่อนํ้าลดไปไม่นาน จะต้องมีการป้ องกนั ปลวกให้ดี เพราะโอกาสที่เขา
จะมามีมากพอควรเลยครับ)
5. สัตว์ เลีย้ ง หรือสัตว์ ที่ไม่เป็ นอันตรายที่หลงทางมา เช่น สุนขั แมว หรื อแม้กระทัง่ ม้า ก็น่าจะ
ดูแลเขาในระยะแรกก่อน เพราะชีวิตเขาก็คงลําบากอยู่เหมือนก ันในขณะนํ้าท่วม แล้วหลังจาก
นั้นค่อยพิจารณาว่าเราจะต้องทําอย่างไรต่อไป (เช่ นหาเจ้าของเดิม หาเจ้าของใหม่ ฯลฯ) อย่าเพิ่ง
ไล่เขาออกไปไหนเลย ถือว่าทําบุญสร้างบุญกนั ครับ

9.. ส้ วมเหม็น ส้ วมเต็ม ส้ วมราดไม่ ลง ส้ วม ส้ วม ส้ วม ส้ วม
หลังนํ้าท่วม นอกจากปั ญหาใกล้ตวั เรื่ องระบบไฟฟ้ า และวัสดุปูพ้ืนที่ถูกนํ้าท่วมจะเป็ นปั ญหาที่พบเห็น
เสมอ แล้ว เรื่ องส้วม ๆ ดูจะเป็ นปั ญหาที่ใหญ่กว่าและหนักหนากว่า มาก เพราะเราไม่มีที่ จะถ่ายทุกข์
ทุกข์เลยบรรจุ อยูเ่ ต็มตัวเรา พอเราถ่ายทุกข์ออกมาหน่ อยทุ กข์น้ นั ดันไม่ยอ่ ยสลาย บ้านเรา ก็เลยมีทุกข์
ลอยตุ๊บป่ องตุ๊บป่ อง เต็มไปหมด
เมื่อนํ้าลดแล้ว ส้วมของบางท่านอาจจะยังคงมีปัญหาอยู่ บ้างอาจจะเป็ นปั ญหาดั้งเดิม บ้างก็เป็ นปั ญหา
เกิดใหม่ บ้างก็จะ สอดประสานกลมเกลียวก ัน ทั้งปั ญหาเก่าและปั ญหาใหม่ ผมใคร่ ขอสรุ ปรวมความ
ปั ญหาแห่ งส้วม ออกเป็ นข้อย่อย ๆ ได้ 8 ประการ (ทั้งปั ญหาเก่าและปั ญหาใหม่) ดังต่อไปนี้
1. หากส้ วมของท่ านเป็ นระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม (หมายถึงเมื่อของเสียย่อยสลายแล้ว จะซึมผ่านสู่
พื้นดิน ระบบนี้ เป็ นระบบ ที่ นิยมกนั ทัว่ ประเทศ เป็ นเวลานาน) แล้ว บ่อซึ ม ของท่าน วางอยู่ ใน
บริ เวณที่พ้นื ดินชุ่ มฉํ่า (อาจจะเพราะนํ้าท่วมก็ได้) สิ่งที่เกิด ก็คือบ่ อซึ ม ไม่ยอมซึ มนํ้าออก (แถม
ยามนํ้าท่วม นอกจากนํ้า จะไม่ไหลออก จากบ่อซึม นํ้าที่ท่วม จะไหลย้อนเข้ามาในบ่ อ และ
ระบบย่อยสลายอีกด้วย) ปั ญหาที่ตามมา ก็คืออาการ "ตุ๊บป่ อง" ราดส้วมไม่ลง ใช้สว้ มไม่ได้
ส้วมจะเต็มบ่อยนัน่ เอง แก ้ไขได้ 2 ประการคือ หากพื้นดิ นชุ่มฉํ่า เพราะนํ้าท่วม ก็ขอให้รอสัก
นิด ให้พ้นื ดินแห้งสักหน่ อย แต่หากพื้นดินชุ่ มฉํ่าชื้น ตามธรรมชาติของพื้นที่ ก็กรุ ณาเปลี่ยน
ระบบ มาใช้เป็ นระบบเครื่ องกล สําหรับ ย่อยสลาย (ภาษาชาวบ้านเรี ยกว่า ถังส้ว มสําเร็จ) ซึ่งจะ
ทําหน้าที่ ย่อยสลายปฏิกูล ต่าง ๆจนเป็ น นํ้าสะอาด แล้วก็ปล่อยลง ท่อระบายนํ้าสาธารณะ ได้
โดย ไม่ผิด กฎหมาย
2. หากโถส้ วมอยู่ระดับตา่ กว่ าหรือใกล้ เคียงกับระดับบ่อเกรอะ หรือถังส้ วมสาเร็จรูป ทําให้ระนาบ
ของท่อส้ว ม ไหลไม่สะดวก หรื อบางครั้ง อาจจะมีอาการ ไหลย้อนกลับ (โดยเฉพาะอย่างยิง่
ยามนํ้าท่วม ทํา ให้ระดับนํ้า ณ ถังส้วม อาจสูงกว่า ระดับโถส้วม) ทําให้เกิดอาการ ราดไม่ลง
หรื อตอนกดนํ้า ราดนํ้าที่โถส้วม ทําให้ในโถส้ว ม มีแรงดัน สูงมากขึ้ น หากนํ้าไม่สามารถ ไหล
ลงไปได้ ก็จะเกิดอาการ แรงดันย้อนกลับ ทุกข์ท้ งั หลายของเราจ ะกระฉอกขึ้นเปรอะเปื้ อนได้

3. อาจเกิดเพราะท่ อส้ วมแตกและอาจไปฝัง (หรือเกือบจะฝังในพื้นดิน ) ทําให้เกิด กลิ่นเหม็น และ
ราดส้วมไม่ลง หรื อบางครั้ง เกิดอาการ ที่ตดั สินใจยาก เพราะบางครั้งราดลง บางครั้งราดไม่ลง
เพราะไปเกีย่ วข้อง ก ับสภาพแวดล้อม อย่างมาก หากกรณี น้ ี เกิดขึ้นในขณะนํ้าท่วม ยิง่ ตัดสินใจ
ยาก เพราะวันไหน ทุกข์ของเรา มีน้ าํ หนักมาก วันนั้นก็อาจจะราดไล่ลงไปได้ วันไหนทุ กข์ของ
เรา มีมวลน้อย มีน้ าํ หนักน้อย ทั้งเสือกไสไล่ ราดเท่าไรก็ด้ือ ไม่ยอมลงสักที
4. บางท่ านอาจจะลืมใส่ ท่ออากาศให้ ส้วมหายใจ เวลาราดนํ้าจะราดไม่ลง (เหมือนก ับพยายาม
กรอกนํ้า ใส่ขวด โดยไม่มีช่องอากาศ เหลือเลยที่ปากขวด จะกรอกนํ้าไม่ลง) บางบ้าน อาจจะมี
ท่ออากาศ แต่ท่ออากาศอาจอุดตันได้ ไม่ว่าจะเกิดจากความสกปรก หรื อเกิดจาก เศษผง เล็ก
ลอยมาอุด ตอนที่น้ าํ ท่วมก็ได้
5. ขนาดของบ่อเกรอะบ่อซึม หรือถังบาบัดสาเร็จขนาดเล็กเกินไป หลายครั้งพบปั ญหา เพราะใช้
อาคาร ผิดประเภท เช่นออกแบบไว้ ให้มีคนในบ้าน 5 คน แต่พอใช้จริ ง ใช้เข้าไปตั้ง 8-9 คน
ปริ มาณทุกข์ต่าง ๆ จึงมากกว่า ที่เคยคํานวณเอาไว้แต่แรก ถังส้ว มจะเต็มบ่ อยเต็มเร็ว เพราะมี
ช่องว่างน้อย ถ้าเป็ นระบบบ่อซึม ก็มีพ้นื ผิว การซึ มนํ้าออกน้อย นํ้าจึงซึ มออกไม่ทนั
6. ท่ านอาจใส่ สิ่งของที่ไม่ น่าจะใส่ ลงในโถส้ วม หรื อสิ่งของบางอย่างอาจจะลอยมาก ับนํ้าท่วม เช่ น
แผ่นผ้าอนามัย ถุงยางอนามัย ถุงมืออนามัย หรื อ แปรงขัดส้วมอนามัย เป็ นต้น สิ่งเหล่านี้ จะไม่
ย่อยสลาย และเป็ นสาเหตุ แห่ งการอุดตัน
7. ถังบาบัดสาเร็จบางรุ่นบางยี่ห้อ ต้องใช้ เครื่องมือกลเข้าปั่นอากาศเข้าไปช่ วยการย่อยสลาย ซึ่ง
อุปกรณ์เหล่านี้ ต้องใช้กระแสไฟฟ้ า เป็ นตัวหนุ นมอเตอร์ ในขณะที่น้ าํ ท่วม ท่า นอาจจะปิ ด
ไฟฟ้ าไว้ ดังนั้น หากจะถ่ายทุกข์ อย่างมีความสุข อย่าลืมเสี ยบปลัก๊ ไฟฟ้ ากลับเข้าที่เดิ มนะขอรับ
(เขาเรี ยกว่าเส้นผมบังส้วม)
8. ถังบาบัดสาเร็จทุกยีห่ ้ อ จะต้องมีท่อให้ นา้ ไหล ออกจากถังบําบัดสู่ท่อระบายนํ้า ในบ้านเรา หรื อ
สู่ท่อสาธารณะ จะต้องตรวจเช็คว่า ระดับของท่อที่ออกจากถังบําบัด ว่าต้องสูงกว่าระดับท่อ
ระบายนํ้าเสมอ มิเช่นนั้น จะเกิดอาการ ไหลย้อนกลับอีกแล้ว

ขอเป็ นกาลังใจกับทุกๆท่ านครับ

10.. ผมต้ องตรวจสอบอะไรเกีย่ วกับระบบประปาบ้ าง
ระบบประปาเป็ นระบบที่เหมือนก ับไม่มีปัญหา เพราะเหตุเกิดจากนํ้าท่วม แต่หากมองข้ามไป อาจทําให้
คุณ สูญเสีย ชีวิต อันเป็ นที่รักยิง่ ไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บ้านที่ มีระบบประปา ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ
ขอแนะนํา การตรวจสอบดังต่อไปนี้
1. คุณมีบ่อนา้ ใต้ดิน หรือถังเก็บพักนา้ ที่อยู่ในระดับที่นา้ ท่ วมถึงหรือไม่ หากคุณมี ก็ขอให้นึก
เสมอว่า นํ้าที่ท่วมถึงนั้น มิได้สะอาด เหมือนนํ้าประปา (กรุ ณาอย่าฉุ นเฉี ยว กลับว่านํ้าประปา
บ้านเรานั้น แสนจะ ไม่สะอาด) ขอให้ทาํ การล้างถังนํ้า ที่น้ าํ ท่วมถึง ให้สะอาดทั้งภายนอก
ภายใน (หากเป็ นบ่ อใต้ดิน ล้างเฉพาะ ภายในถัง ภายนอกคงไม่ตอ้ งล้างกระมังครับ) อย่า
เสียดายแรงงาน หรื อเสียดายนํ้าเลยนะครับ
2. บ้านที่มรี ะบบปั๊มนา้ กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์ ปั๊ ม รวมถึงถังอัด ลมว่าอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
การตรวจสอบ ขั้นต้น อาจจะตรวจสอบ จากเสียงเครื่ องจักรทํางาน ว่าผิดปกติหรื อไม่
ตรวจสอบแรงดันนํ้า ว่าเหมือนก ับสมัยที่ นํ้าไม่ท่วมหรื อไม่ ตรวจสอบ ถังลมว่า สามารถเก็บ
แรงอัดได้ดี และยาวนาน ตามที่น่าจะเป็ นหรื อไม่ … หากมีสิ่งผิดปกติ อาจจะต้องปรับ - ถ่าย
ระดับนํ้า ระดับแรงดัน ในหม้อลม อีกทั้ง น่าจะตรวจสอบดูว่า มีเศษผง ที่ ลอยมาก ับนํ้าท่ วม ติด
อยูห่ รื อเปล่า
3. หากกรณีที่ปั๊มนา้ ถูกนา้ ท่ วม ไม่ น่าจะใช้ การต่อไปโดยทันที เพราะจะมีอนั ตรายจากความชื้น ใน
ตัวมอเตอร์ที่อาจยัง สะสมอยู่ น่าจะไปหา ช่างมาตรวจสอบ ทําให้แห้งเสียก่อน ถ้าช่างยังไม่
ยอมมา และคุณพอรู ้เรื่ อง เครื่ องจักรกล บ้าง ก็ถอดเอาไปให้เขา ตรวจเช็ค (กรุ ณาอย่าเอาไปตาก
แดด แล้วคิดไปเองว่า ความชื้นหมดแล้ว เป็ นอะไร ขึ้นมา ยามร้ายเมื่อหนี น้ าํ ท่วมทัน แต่ ไฟ
กลับไหม้บา้ นหมดครับ)

11.. ผนังบ้ านแช่ นา้ นาน ๆ เป็ นอะไรมั๊ย จะแก้ไขดูแลอย่ างไร
วัสดุที่ใช้กอ่ สร้างอาคารบ้านเรื อนเกือบทุ กอย่าง หากแม้โดนแช่น้ าํ ไว้นาน ๆ ย่อมต้องมีอาการ
เสื่ อมสภาพไป มากบ้าง น้อยบ้าง ตอบคําถามที่ว่า ผนังและสีทาบ้านที่ถูกนํ้าท่วมแล้วเป็ นอะไรหรื อไม่
คงตอบว่า "เป็ นอะไรแน่นอน" ขอให้คาํ ปรึ กษา ในการแก ้ปั ญหาดังต่อไปนี้
1. หากผนังทาด้วยไม้ ไม่ ต้องทาอะไรมากปล่ อยให้ แห้ งก็เพียงพอแล้ ว ยกเว้นแต่ส่วนที่ อยู่ ในระยะ
ระดับที่ นํ้าขึ้นลง อาจจะผุไปบ้าง (ธรรมชาติของไม้ หากอยูแ่ ห้ง ๆ ก็ไม่เป็ นไร หากอยู่ใต้น้ าํ
เลย ก็ไม่ค่อยเป็ นไร แต่หากอยูบ่ ริ เวณระดับที่เดี๋ยวนํ้าขึ้น เดี๋ยวนํ้าลง จะมีปัญหาเรื่ องการผุ
กร่ อนได้ง่าย ดูได้ตามเสาโป๊ ะ หรื อเสา ที่ปักไว้ในนํ้า จะเห็นได้ว่า ส่วนที่จะผุกร่ อนก่อนที่สุด
คือ บริ เวณระดับผิวนํ้าที่เดี๋ยวแห้ง เดี๋ยวเปี ยก)
เมื่อนํ้าในบ้านลดลง เอาผ้าเช็ดทําความสะอาด ขจัดคราบความสกปรกออก เพื่อสุขภาพของคน
ในบ้าน และเพื่อให้ผิว ที่ทาํ ความสะอาดแล้ว สามารถระเหย ความชื้นออกมาได้ง่าย ทิ้งไว้จน
แน่ใจว่า ผนังของเรา แห้งดี จึงใช้น้ าํ ยารักษาเนื้อไม้ ชโลมลงที่ผิว (อย่าทาแลคเกอร์ หรื อนํ้ายา
รักษาเนื้อไม้ หรื อสีทาผนัง ก่อนที่จะ ให้ตวั ผนังแห้ง เพราะจะทําใ ห้น้ าํ และความชื้น ระเหยไม่
ออก จะเกิดอาการ "ชื้ นและผุฝังใน")
การทาสี หรื อทายารักษาเนื้อไม้ อาจจะทาเฉพาะ ด้านในตัวบ้านก่อนก็ได้ แล้วทิ้งไว้สกั หลาย
เดือน จึงค่อยทาสีภายนอก ตัวอาคาร เพื่อให้มนั่ ใจจริ ง ๆ ว่า ผนังของเรา แห้งสนิทแล้ว
(อย่าอายใคร หากบ้า นเรา จะไม่สวยสัก 5-6 เดือน เพราะเรื่ องนํ้าท่วมนี้ ไม่ใช่ความผิดของ
เรา… เราเป็ นเพียง ผูร้ ับกรรมเท่านั้น)
2. หากผนังของท่ านเป็ นผนังก่ ออิฐฉาบปูน ก็ดาํ เนิ นการในระบบที่คล้ายก ับผนังไม้ ตามที่กล่าว
แต่แรก แต่อาจจะต้อง ทิ้งเวลานานหน่ อย เพราะการระบายความชื้น ของผนังก่ออิฐนั้น ยากกว่า
ผนังไม้

มีสิ่งหนึ่งที่ ผนังไม้อาจแตกต่าง ก ับผนังก่ออิฐ ก็คือ "สิ่งที่อยูภ่ ายในผนัง" ไม่ว่าจะเป็ นสายไฟฟ้ า
ท่อไฟฟ้ า ท่ อนํ้า ฯลฯ เราต้องตรวจสอบ สิ่งเหล่านี้ดว้ ยว่า อยูใ่ นสภาพเหมือนเดิ ม (รายละเอียด
การดูแลตรวจสอบ กรุ ณาอ่านในข้อ การตรวจสอบระบบไฟฟ้ า และระบบสุขาภิบาล) การให้
ความชื้นระเหยออกง่าย ต้องพยายามไม่เอาสิ่งของ หรื อตู ้ โต๊ะ ตั้งติดไว้ที่ผนัง (ขอให้ทนความ
ไม่สะดวกสบายสักพักเถอะครับ)
แต่กก็ รุ ณา อย่าถึงก ับเอา ไฟฟู่ มาเผาให้ผนังแห้งเร็ว เดี๋ยวกลายเป็ น หนีน้ าํ ท่วม ไปปะไฟไหม้
จะไม่คุม้ ก ัน บางคนอาจจะเอา ไฟ สปอตไลท์ มาส่อง ให้ความร้อน ผนังจะได้ระเหย เอา
ความชื้น ออกมาเร็ว ๆ ก็ไม่ค่อยคุ ้มเท่าไร เพราะจะเสียค่า กระแส ไฟฟ้ าจํานวนไม่น้อย (เก็บ
เงินค่าไฟฟ้ าส่วนนี้ ไปใช้ในการซ่อมแซมบ้าน หลังนํ้าท่วม ส่วนอื่น จะดีกว่า กระมังครับ)
3. หากผนังของท่ านทาด้วยยิบซั่ มบอร์ ด จะต้องเข้าใจในพื้นฐานและธรรมชาติของแผ่นยิบซัม่
บอร์ด เสียก่อน ว่า เจ้าแผ่นนี้ เป็ นเพียง ผงปูนยิบซั่ม ที่หุ้มด้วยกระดาษอย่างดี แต่ไม่ว่ากระดาษ
จะดีเพียงไร หากถูกนํ้าท่วม สักพักเดียว รับรองว่า แอ่นยุย่ ก ันเป็ นแถว
วิธีที่ดีที่สุด ก็คือเลาะเอาแผ่นยิบซัม่ นี้ ออกจากตัวโครงเคร่ าผนัง หากเป็ นโครงเคร่ าที่ทาํ ด้วย
โลหะ ก็สามารถติดแผ่นใหม่เข้าแทนที่ได้เลย แต่ หากโครงเคร่ าเป็ นไม้ คงต้องทิ้ง ไว้สกั หลาย
วัน ให้ความชื้น ในโครงไม้น้ นั ระเหยออกเสียก่อน จึงค่อยบุแผ่นใหม่ เข้าแทนที่
4. ผนังที่ทาด้วยโลหะ หรือผนังที่ทาด้วยกระจก ยามนํ้าท่วมคงจะไม่เป็ นอะไรมาก แต่เมื่อนํ้าลด
แล้ว น่าจะ ต้อง ตรวจสอบ ตามซอก ตามรอยต่ อ ว่ายังมีน้ าํ หรื อเศษขี้ ผง ฝังในอยูห่ รื อไม่ หากมี
ก็ทาํ ความสะอาดเสี ย (สิ่งที่น่าจับตามอง สําหรับผนัง หรื อโครงอลูมิเนียมก็คือ นํ้าอาจขังในท่ อ
ของอลูมิเนียมครับ)
5. ผนังชนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่ าวมา ไม่ว่าจะเป็ นผนังกระดาษอัด ผนังสังกะสี ผนังไม้อดั
ฯลฯ จะมีธรรมชาติ คล้ายก ับผนังทั้งสี่ อย่างที่กล่าวมาข้างต้น ลองเปรี ยบเทียบดู แล้วแกไ้ ข ตาม
แนวทางนั้นๆ ขอให้โชคดีขอรับ

ขอเป็ นกาลังใจกับทุกๆท่ านครับ

12.. สี ทาบ้ าน ทั้งสี น้า สี พลาสติก สี นา้ มัน ฯลฯ ต้ องทาอะไรบ้ าง
เรื่ องขอการแก ้ไขเกีย่ วก ับสีทาบ้าน ขอให้เป็ นสิ่งสุดท้ายหรื อเกือบสุดท้ายที่เราจะซ่อมแซมบ้าน กรุ ณา
อย่าอายใคร ที่เขาจะมาหาว่า บ้านเราสีกระดํากระด่าง หรื อสี ลอกเป็ นขี้กลาก ปล่อยคนที่เขาดูถูกเราไป
เถอะ เพราะเรื่ องนํ้าท่วม มิใช่กรรมของเรา ที่กอ่ ขึ้ นมา (อย่างน้อย ก็ไม่ใช่ทางตรง) เขาจะว่าอะไร จะดู
ถูกอย่างไร ก็ปล่อยเขาไป (แล้วทําบุญกรวดนํ้า ให้เขา ลดอวิชชา ที่ครอบงําจิตใจเขาด้วย)
สีทุกชนิดที่เราใช้ทาบ้าน (ไม่รวมสีทาเรื อ สีทาเครื่ องบิ น สีทาภายในถังนํ้า) เมื่อถูกความชื้นหนัก ๆ
อย่างนํ้าท่วมคราวนี้ จะต้อง มีอนั เป็ นไป เกือบทุ กที่ ….
ข้อคิดสําคัญ ในเรื่ องของสีทาบ้าน ก็คือ ปั ญหาของสีลอกสีล่อน หลัก ๆ ไม่เกิดเพราะ คุ ณภาพของสี แต่
เกิดจาก ความไม่พร้อม ของพื้นผิวที่ทาสี หากพื้นผิว ที่จะทาสี เกิดความชื้น หรื อมีสิ่งสกปรก ติดอยู่
ทาสีทบั ลงไปอย่างไร ก็ลอก ก็ล่อนออกหมด
ดังนั้นขอให้ ใจเย็น ๆ อย่าเพิ่งทาสี ทําความสะอาดหรื อลอกสี เดิมออก ให้มากที่สุด เท่าที่จะทําได้ (ลอก
เฉพาะ ตรงที่ มีปัญหา ไม่ใช่ ลอกหมดทั้งบ้าน) ทิ้งไว้นาน ๆ (อาจจะหลายเดือน จนถึงหน้าแล้ง ฤดูร้อนก็
นับว่าไม่สายเกินไป)

13.. เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้ า จมนา้ หมดเลย ทาไงดี
ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องปรับอากาศ ตูเ้ ย็น เครื่ องซักผ้า มอเตอร์ หรื อเครื่ องกลต่าง ๆ (อาจจะรวมได้ ไปจนถึง
รถยนต์ดว้ ยก็ได้) ล้วนแต่เป็ น เครื่ องจักรกล ที่ อย่างเราอย่างท่าน ไม่น่าประมาท หรื อรู ้มาก เข้าไปแก ้ไข
ซ่อมแซมเอง ขอความกรุ ณาอย่าเพิ่งใช้ความสามารถส่วนบุคคล (หากไม่จาํ เป็ นจริ ง ๆๆๆๆ)
หากโดนนํ้าท่วมแล้ว นํ้าเจ้ากรรม ไหลเข้าไป ในเครื่ องเรี ยบร้อยแล้ว (แถมยังแช่ไว้ดว้ ย) ถอดออกไปให้
ช่างผูร้ ู ้ เขาตรวจสอบดูกอ่ น ดีกว่า กรุ ณาอย่าประมาท เอาไปตากแดด แล้วคิดว่าแห้งแล้ว เลยนําไปใช้ต่อ
เพราะความชื้นบางส่วน อาจจะฝังอยูข่ า้ งใน พอเครื่ องกลนั้น ทํางาน โดยใช้กระแสไฟฟ้ า อาจทําให้เกิด
ปั ญหา ก ับตัวบ้าน หรื อเป็ นอันตราย ถึงชีวิตได้
นอกจากความชื้นที่ฝังอยูใ่ นตัวเครื่ องแล้ว บรรดาฝุ่ นผง เศษขยะ หรื อแม้แต่ สิ่งมีชีวิตบางประเภท ก็
อาจจะฝังตัวหรื อแอบซ่อนตัว (หรื อเสียชีวิต) ค้างอยูภ่ ายในเครื่ องด้วย หากเดินเครื่ องจักรกลหมุน
อาจจะเกิดการติดขัดและมีการฝื นก ําลังก ัน เครื่ องอาจจะเสียหรื อไฟไหม้ได้ (อาจจะไม่ได้เกิดโดยทันที
แต่จะเกิดขึ้นภายหลังได้)
หากแม้นจําเป็ นจริ งๆ ที่จะต้องใช้เครื่ องจักรกลนั้น(ซึ่งผมหวังว่าคงจะไม่มี) ยามจะใช้เครื่ องกลเหล่านั้น
น่ามีขอ้ คิด 3 ประการคือ
1. ตลอดเวลาที่ใช้ ต้องมีผู้ใหญ่ ที่พอรู้เรื่องไฟฟ้ าและเครื่องจักกลพืน้ ฐานอยู่ใกล้ ๆเสมอ และอย่างน้อย
น่าจะมี ๒ คนครับ เมื่อเกิด อะไรผิดปกติข้ ึนมาต้องดับเครื่ องปิ ดเครื่ องโดยทันที
2. ที่คัทเอ๊ าท์ ไฟฟ้ าของตัวเครื่อง และคัทเอ๊ าท์ หลักของตัวบ้าน จะต้องมีฟิวส์ ตัดไฟที่มคี ุ ณภาพ ติดตั้งอยู่
เสมอ เกิดไฟฟ้ าลัดวงจร ต้องแน่ ใจว่าวงจรไฟฟ้ าจะถูกตัดออก
3.. เมือ่ ไรไม่จาเป็ นจริงๆแล้ ว ให้ หยุดใช้ เครื่องกลตัวนั้นทันที พอมีเวลาบ้าง และพอมีงบประมาณ กรุ ณา
นําไปให้ช่างผูร้ ู ้ตรวจสอบ

14.. ประตูบ้านถูกนา้ ท่วมบวมอลึง่ ฉึ่ง ประตูเหล็กขึน้ สนิมหมดแล้ว
ขอให้คิดว่าประตูหน้าต่างเวลาถูกนํ้าท่วม จะเหมือนก ับผนังที่ถูกนํ้าท่วมเหมือนก ัน การที่ประตูไม้บวม
เป่ งขึ้นมา ก็เหมือนก ับ ผนังไม้ หรื อผนังยิปซัม่ ที่ปูดโปนขึ้น ส่วนประตูเหล็กที่ข้ ึนสนิมนั้น ก็เป็ นเรื่ อง
ของโลหะที่แช่น้ าํ เมื่อแห้งแล้ว ก็ตอ้ งเป็ นสนิมไปเป็ นปกติธรรมดา แนวทางแก ้ไขมีดงั ต่อไปนี้
1. ประตูไม้ หรือวัสดุที่เหมือนกับไม้ที่บวมขึน้ มาหรือผุพัง ก็เหมือนก ับประตูห้องนํ้าเรา ที่หลายๆบ้าน
เป็ น อันเกิดจากความชื้นในห้องนํ้า แกไ้ ขโดยการทิ้งไว้ให้แห้ง ซ่อมแซมพื้นผิว เท่าที่ตนเองจะทําได้
หรื อหากหมดสภาพจริ ง ๆ และพอมีงบประมาณบ้าง ก็ซ้ือใหม่ เปลี่ยนแปลงเสียเลย ก็ยงั พอไหว
2. ประตูเหล็กที่ขนึ้ สนิม อาจจะไม่ถึงผุพงั (ยกเว้นแต่ผุมาก่อน) ก็จดั การ ขัดสนิมออก เช็ดให้ สะอาด
แห้ง แล้วทาสีใหม่ทบั ลงไป ก็ถือได้ว่าเป็ นอันเสร็จพิธี แต่ความน่าสนใจ ก็คือ ขอให้มนั่ ใจว่านํ้าหรื อ
ความชื้น ได้ออกไปหมดแล้ว ทั้งในท่ อโครงเหล็กหรื อบริ เวณรอยต่อต่างๆ
3. ประตูพลาสติกหรือวัสดุสังเคราะห์ ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็ นปั ญหา เพราะวัสดุเหล่านั้นทนนํ้าได้ แต่
ที่ตอ้ งตรวจสอบก็คื อ อาจจะมีน้ าํ ขังอยูภ่ ายในบานประตู(หรื อหน้าต่าง) ระหว่างแผ่นสังเคราะห์ที่
ประกบกนั เป็ นตัวบาน ต้องพยายามเอานํ้าออกให้หมด อาจจะต้องมีการเจาะรู เล็กๆสัก ๑-๒ รู เพื่อให้น้ าํ
ระบายออกได้
4.. หากประตูเกิดเอียงหรืออาการที่ภาษาช่ างเรียกว่ า "ประตู ตก" อาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะเมื่อประตู
หน้าต่าง (โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่ทาํ ด้วยไม้ หรื อวัสดุที่อมนํ้า) แช่น้ าํ นาน ๆ ประตูจะอมนํ้า จึงทําให้ตวั
บานนั้น นํ้าหนักมากขึ้น บานพับรับนํ้าหนักไม่ไหว ประกอบก ับตัววงกบ (โครงกรอบช่ วงเปิ ด) เปื่ อยยุย่
เนื่องจาก การแช่น้ าํ น๊อต หรื อตะปูยดึ เกาะได้ไม่เต็มที่ บานเลยเกิดอาการ เอียงลง…
แก ้ไขโดยพยายาม ใช้ค้ าํ ยัน หรื อลิ่มเล็ก ๆ สอดช่วยรับแรง ถ่ายนํ้าหนัก ของ บาน เอาไว้กอ่ น ค่อย ๆ รอ
จนความชื้นระเหยออก น๊ อตตะปูกจ็ ะยึดติดดีข้ ึน นํ้าหนักบานก็จะน้อยลง อาการก็จะกลับมาเหมื อน
เกือบปกติ (อาจจะไม่ปกตินัก แต่กน็ บั ว่า ไม่เป็ นไร)

15.. บานพับ ลูกบิด รู กญ
ุ แจ เหล็กดัด หลังนา้ ท่วมต้ องทาอะไรบ้ างดี
เป็ นคําถามที่ต่อเนื่ องจากปั ญหาที่แล้ว ซึ่งว่าด้วยเรื่ องประตูหน้าต่างที่เกิดปั ญหาขึ้นหลังนํ้าท่วม บานพับ
ลูกบิด กุญแจ เหล็กดัด ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ที่ทาํ ด้วยโลหะก็เกิดปั ญหาตามมา ขอตอบสั้น ๆ ง่ าย ๆ
ดังต่อไปนี้
1. เช็ดนา้ และพยายามให้ ความชื้นระเหยออกให้ หมด หรื อมากที่ สุดเท่าที่จะทําได้
2. หากเกิดสนิมตรงที่ใด ก็ขัดเอาสนิมเหล่ านั้นออกเสียโดยเร็ว อย่าปล่อยทิ้งไว้ แต่กอ็ ย่าขัด แรง
ด้วยเครื่ องมือขัดที่คมแข็งเกินไป เพราะอาจทําให้อุปกรณ์ประตูหน้าต่างที่ค่อนข้างบอบบางนั้น
เสียหายได้ครับ
3. ใช้ นา้ ยาหล่ อลื่นสารพัดประโยชน์ หยอดชโลม (ภาษาชาวบ้านเรี ยกว่า "โซเล็กซ์") ตามจุด ต่อ
ตามข้อต่อ ตามเฟื อง และตามรู ต่าง ๆ ให้ทวั่ (คงไม่ถึงขนาด เป็ นมันเยิม้ ๆ จะทําให้สิ่งของรอบ
ข้างเลอะเทอะ และเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์)
4. อย่าเพิ่งใช้ จารบี หรือสารจาพวกขีผ้ งึ้ อุดหรือทา เพราะความชื้นทั้งหลายอาจจะยังระเหยออกไม่
หมด จะทําให้ระเหยออก ได้ยากขึ้น ความชื้นเลยเกิด อาการ "ฝังใน" จะมีปัญหาภายหลัง
5. หากยังเกิดปัญหาอีก กรุณาเริ่มทาใหม่ ต้งั แต่ ข้อแรกจนถึงข้อนี้ รับรองว่ากว่า 90 % ปั ญหาจะไม่
หนี ไปนอกรอบ ที่ กล่าวไว้

16.. นา้ ท่วมฝ้ าเพดาน แก้ไขอย่ างไรได้ บ้าง
ผมเชื่อว่าซีเรี ยสและเป็ นเรื่ องจริ งครับ แต่ขอภาวนาให้เป็ นการท่ว มฝ้ าเพดานของห้องใต้ดิน ไม่ใช่ฝ้า
เพดาน ของบ้านชั้นที่ สองนะครับ นํ้าท่วมฝ้ าเพดานนี้ คงจะต้องใช้แนวทางแก ้ไขคล้ายกบั นํ้าท่วมพื้น
และท่วมผนังปนกนั สรุ ปความอีกครั้ง ได้ว่า
1. ตรวจสอบถึงวัสดุฝ้าเพดานว่ าทาด้วยอะไร หากเป็ นวัสดุที่เปื่ อยยุย่ จากการถูกนํ้าท่วมได้ เช่น
ฝ้ ายิปซัม่ บอร์ด หรื อฝ้ า กระดาษอัด คงจะต้อง เลาะออกแล้วเปลี่ยนใหม่ (หรื อหากไม่มี
งบประมาณ ก็ทิ้งเอาไว้โล่ง ๆ อย่างนั้นก่อน ไม่ตอ้ งอายใคร ยํ้า ไม่ตอ้ งอายใคร) หากเป็ นฝ้ า
ประเภทที่ไม่เปื่ อยยุ่ย และอมนํ้า อมความชื้นมาก ก็พยายามผึ่งให้แห้ง อย่าทาสี หรื อนํ้ายาก ัน
ความชื้น ระเหยออก หากเป็ นฝ้ าโลหะ ให้ตรวจสอบสนิมจัดการขัดหรื อเช็ดออกให้หมด
2. สารวจฝ้ าเพดานทั้งผืนทุกห้ องทุกที่ว่ามีนา้ ขังอยู่หรือไม่ (เจาะหรื อเปิ ดฝ้ าเพดานแล้วโผล่ศีรษะ
พร้อมส่อง ไฟฉาย ตรวจดู) หากพบ ต้องระบายนํ้าออก ให้หมด โดยทันทีทนั ใด (เจาะรู ตรงที่
นํ้าเป็ นแอ่งขัง ณ จุดนั้นนั้น) อย่าขี้เกียจ ตรวจเช็คเป็ นอันขาด
3. ฝ้ าเพดานส่ วนใหญ่ จะมีสายไฟ ดวงโคมติดอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นระบบเดินสายไฟฝังหรื อ
สายไฟลอย ต้องตรวจสอบสภาพว่าดีสมบูรณ์ ตามรายการ ที่เคยกล่าวไว้เรื่ องของการตรวจ
สํารวจระบบไฟฟ้ าหลังนํ้าท่วม
4. มดและแมลงตลอดจนหนูหรือสั ตว์ เลือ้ ยคลานต่างๆ อาจหลบเข้าไปในฝ้ าเพดาน (แล้วหา
ทางออกไม่ได้) ต้องทําการไล่ออกให้หมด จึงจะปิ ดฝ้ าเพดาน ไม่เช่ นนั้นอาจจะรบกวนและเป็ น
อันตรายภายหลังได้

17.. มีนา้ ผุดขึน้ กลางบ้ าน แปลว่ าอะไร ไม่ เห็นสนุกเลย
หากเป็ นผมก็คงจะไม่สนุกเหมือนก ันละครับ เพราะอยูด่ ี ๆ ก็มีน้ าํ ผุดขึ้นมากลางบ้าน ปั ญหาที่คาดการณ์
(เพราะไม่ได้เห็น สถานที่จริ ง) น่าจะเกิดจากสาเหตุดงั ต่อ ไปนี้
1. ระบบโครงสร้ างเกิดอาการแตกร้ าว ซึ่งอาจจะแตกร้าวอยูเ่ ดิ มแล้ว หรื ออาจจะเกิด การแตกร้าว
จากแรงดันนํ้า อันเนื่ องมาจาก นํ้าท่วม การแกไ้ ขก็คือพยายามหาแนวที่แตกร้าวนั้นให้พบ (ส่วน
ใหญ่ จะเป็ นรอยแตก ที่ พ้นื หรื อผนัง ส่ว นล่าง) แล้ว พยายามติดต่อสอบถามผูร้ ู ้ต่อไป อย่ า
พยายามซ่อมเอง เพราะอาจยิง่ เกิดปั ญหา และอาจ เป็ นอันตรายได้
2. รัว่ เนื่องจากรอยต่อของพืน้ กับผนังไม่สนิท หรือระหว่ างพืน้ กับพืน้ ไม่ สนิทกัน อาจเพราะระบบ
โครงสร้าง อาคาร เป็ นโครงสร้าง ระบบพื้นสําเร็จ ที่กอ่ สร้างไว้ ไม่เรี ยบร้อย
หรื อเพราะเป็ นระบบโครงสร้าง เป็ นระบบ พื้นวางถ่ายนํ้าหนักบนดิน (Slab on Ground) ซึ่ง
ออกแบบให้เนื้อคอนกรี ตพื้นไม่ต้องเชื่ อมประสานก ับคาน แต่ให้ถ่ายนํ้าหนักพื้นลงไปที่
แผ่นดินเลย โครงสร้างระบบที่ว่านี้ จึงอาจมีรอยรั่วตรงบริ เวณรอยต่ อ เพราะปูนทรายที่อุดไว้
เสื่ อมสภาพ หรื อเสียหายจากแรงดันนํ้า
แนวทางแก ้ไข คงต้องพยายามหาแนวที่น้ าํ รั่วเข้า ให้ได้ (จะมีรอยหรื อเส้นที่มีสีเข้มกว่าปกติ)
แล้วอุดรอยเหล่านั้น ให้เรี ยบร้อยอาจจะด้วยซิลิโคนที่ยาตูป้ ลา ก็พอไหว
3. เกิดจากรูที่บริษทั กาจัดปลวกเขาเจาะเอาไว้ ตอนที่จะฉี ดอัดนํ้ายาก ําจัดปลวก แล้วไม่มีการอุด
ปิ ด ให้เรี ยบร้อย แนวทางการแก ้ไข ก็คือจัดการอุดเสี ยให้เรี ยบร้อย
4. ท่ อนา้ ที่ฝังในพื้นเกิดการรั่วแตก หมายถึงที่ พ้นื ห้องอาจจะมีการฝังท่ อนํ้า เอาไว้ และอาจมีการ
ขยับตัวของโครงสร้างทําให้ท่อแตก และแรงดันนํ้าทําให้เกิดนํ้าพุเล็กๆเกิดขึ้นที่พ้ืนห้องครับ
กรุ ณาอย่าตกใจ ก ับสิ่งที่เกิดนี้ พยายามหาเหตุให้พบ แล้วแก ้ไขเสีย หากยังหาเหตุไม่พบ หรื อหาพบแล้ว
แต่ แก ้ไข ไม่ได้ กรุ ณาติดต่อผูร้ ู ้ ( ผูร้ ู ้แปลว่าผูร้ ู ้ ไม่ได้แปลว่า ผูไ้ ม่ค่อยรู ้แต่ช่างพูด)

18.. เฟอร์ นิเจอร์ โต๊ ะ เตียง เก้าอี้ หลังนา้ ท่วม
ขอให้คิดเสมือนว่าเฟอร์นิเจอร์ น้ นั เป็ นเครื่ องใช้ เป็ นพื้นบ้านและเป็ นผนังบ้านอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้น
การแก ้ไข เฟอร์นิเจอร์ห ลังนํ้าท่วม ก็คงจะคล้ายก ับการแก ้ปั ญหา เรื่ องประตูหน้าต่าง เครื่ องไม้ เครื่ องมือ
พื้นบ้าน ฝ้ าเพดานบ้าน และผนังบ้านปน ๆ ก ันไป สรุ ปข้อคิดและแนวทางการแก ้ไขไว้ดงั ต่อไปนี้
1. พยายามเอาความชื้นออกจากเฟอร์ นิเจอร์ ให้มากที่ สุดเท่าที่จะทําได้อย่างรวดเร็ว
2. เฟอร์ นิเจอร์ ที่อมนา้ มากๆ เช่ น โซฟานวมหรือนุ่น ที่นอนหากไม่จาเป็ นอย่าเอากลับมาใช้ อีกเลย เพราะ
ตอนนํ้าท่วม จะพาเชื้ อโรค และสิ่งไม่พึงประสงค์เข้าไปอยู่ภายในไม่น้อย แม้ตากแดดแห้งแล้ว เชื้อโรค
ร้าย ก็อาจยังคงอยู่ เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ในระยะยาวได้
3. เฟอร์ นิเจอร์ ประเภทติดกับที่ (Built In Furniture) ขอให้แก ้ปั ญหาเหมือนผนังและประตู คือต้อง
ตรวจสอบ ความแข็งแรง ของโครงสร้าง สายไฟที่อาจจะฝังอยู่ในตู ้ รู กุญแจและลูกบิด ทําการ
บํารุ งรักษา ให้อยู่ ในสภาพ เรี ยบร้อย เหมือนเดิม หรื อใกล้เคียงของเดิม
4. คือเฟอร์ นิเจอร์ ที่ทาด้วยไม้ ไม่ควรเอาไปตากแดดโดยตรง เพราะจะทําให้แตก เสียหายได้ อีกทั้งยาม
จะทาสีทบั ลงไป ก็ขอให้มนั่ ใจว่า เขาแห้งแล้วจริ ง ๆ ไม่เช่นนั้นสีจะลอกหมด ความชื้ นจะฝังใน

19.. นา้ ท่วมช่ องลิฟต์ ห้ องเครื่อง หม้ อแปลงไฟฟ้ า
นํ้าท่วมลิฟต์ ห้องเครื่ อง หม้อแปลงไฟฟ้ า หรื อส่วนที่ เป็ นเครื่ องกลสําคัญต่างๆของอาคาร กรุ ณาอย่า
ซ่อมแซมเอง ให้เรี ยกบริ ษทั หรื อช่างผูร้ ู ้จริ งมาตรวจสอบ และแก ้ไขเสีย จะต้องเสียงบประมาณเท่าไรก็
ต้องยอมนะครับ ไม่ใช่เรื่ องเล่นๆ และห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับ

20.. อยากยกบ้ านทั้งบ้ านให้ สูงขึน้ ทายังไง อย่ างไร เท่าไร
การยกบ้านให้ สูงขึน้ หมายถึงการยกตัวโครงสร้ างทั้งหมดของบ้านให้ มรี ะดับหนีนา้ ท่ วมบ้าน เป็ นสิ่งที่
น่า สนใจ แต่ขณะเดียวก ัน ก็เป็ นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงหากจะทําเองถ้าบ้านของท่านไม่ใช่บ้านไม้ และ
ไม่ใช่บา้ นที่มีน้ าํ หนักเบา เพราะหากเป็ นบ้านที่ทาํ ด้วยคอนกรี ต เสริ มเหล็ก (ภาษาชาวบ้านเรี ยกว่าบ้าน
ปูน) โครงสร้างของบ้านจะยึดติดเป็ นเนื้ อเดียวก ัน หากยกบ้านขึ้ น (ส่วนใหญ่จะด้วยแม่แรง แบบการยก
รถยนต์) ตัวบ้านเอียง หรื อบิด เพียงนิดเดียว บ้านก็จะแตกร้าว เสียหายวิบตั ิได้
นอกจากนั้น บ้านปูนจะมีน้ าํ หนักมาก ทําให้ตอ้ งมีเสาเข็มยาว ๆ มารับนํ้าหนักบ้าน เสาเข็มนี้ ส่วนใหญ่
จะเป็ นเสาเข็มปูน ที่มีเหล็กเส้น ผูกติดยึด ไว้ก ับตัวฐานราก เมื่อยก ตัวบ้านขึ้น ก็เป็ นเพียงการยกแต่ตวั
บ้าน ไม่สามารถยกเสาเข็ม ขึ้นมาด้วย การต่อฐานราก ก ับเสาเข็มใหม่ จึงเป็ นเรื่ องยาก ในอนาคตอาจมี
ปั ญหาเรื่ องบ้านทรุ ดบ้านร้าวได้
นอกจากเรื่องโครงสร้ างแล้ ว เมือ่ ยกบ้านปัญหาพวกสายไฟ ท่ อนา้ ท่ อระบายนา้ ก็จะเป็ นปัญหาที่
ต่อเนื่องตามมา ที่จะต้องตัดออกทั้งหมด แล้วต่อใหม่เข้าไป เมื่อยกระดับบ้านเสร็ จเรี ยบร้อย หากท่ อ
เหล่านี้ อยู่ใต้พ้นื บ้า น บริ เวณกลางๆบ้าน ย่อมจะตัดออกจากก ัน ตอนจะยกบ้าน ได้ยาก หากตัดไม่หมด
แล้วยกขึ้น ก็อาจไปดึงโครงสร้างของบ้านส่วนอื่นๆเสี ยหายได้
การต้องการจะยกระดับบ้านทั้งหลังขึน้ มา (บ้านปูน) เป็ นเรื่องที่ต้องปรึกษาผู้รู้จริง และมีประสบการณ์
เท่ านั้น และส่วนผูร้ ับเหมาก่อสร้าง ก็ตอ้ งเป็ นผูร้ ู ้จริ งด้วย มิเช่นนั้นท่านอาจจะเสียบ้านไปทั้งหลัง ส่วน
ราคาค่ายกบ้าน ก็แล้วแต่ระดับที่ยกขึ้น แล้วแต่ขนาดของตัวบ้าน แล้วแต่ลกั ษณะของตัวบ้าน โดยทัว่ ไป
ราคาจะประมาณ 20% ถึง 400% ของราคาตัวบ้าน
ส่ วนบ้านไม้ น้นั หากใช้ เทคนิคไทยเดิมของเรา ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ใช่ เป็ นเรื่องยากนัก
(บ้านไม้ แปลว่า ทั้งโครงสร้าง และองค์ประกอบเป็ นไม้ ไม่ใช่โครงสร้างเป็ นปูน มีเพียงผนัง หรื อพื้น
เป็ นไม้เท่านั้น)

21.. “ฝ่ าวิกฤติด้วยความคิดบวก”
ความคิดบวกหรื อ Positive Thinking ฟังเสมือนก ับเป็ นลัทธิแ ก ้อย่างหนึ่ง แต่ความจริ งแล้วการมอง
ภายในตนให้ครบถ้ว นทุกด้าน แล้วเอาด้านที่เป็ นบวกมาพิจารณาเป็ นประเด็นในการจัดการปั ญหา ชีวิต
เราก็จะมีความสุขขึ้นไปพร้อมๆก ับผูร้ อบข้าง และ สังคมที่ เราอยู่ร่วมนั้น
การแก ้ปั ญหาทั้งหลายย่อมไม่มี “สู ตรสาเร็จ ” เป็ นธรรมดา....
บางทีเมื่อแก ้ปั ญหาด้วยการ “คิด” ไม่ได้.... ลองใช้การแก ้ปั ญหาด้วยการ “ยั้งคิด” บ้าง
บางทีการแก ้ปั ญหาด้วย “ความรู้” ไม่ได้.... ลองใช้ “ความรู้สึก ” ในการแก ้ปั ญหาบ้าง
บางทีเราต้องไม่มองเฉพาะผล “ด้านนอก” แต่เราต้องเข้าใจปั ญหาจาก “ภายใน” บ้าง
พลังแห่ งการฝ่ าวิกฤติท้งั หลายอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้
หากเราฝึ กตนให้เป็ น “คนกล้ า” ที่มิใช่ ลืมตัวกลายเป็ นคน “บ้าบิน่ ” แก ้ปั ญหาตามอารมณ์
โดยเราแยกความแตกต่างของ “ความรัก” และ “ความหลง” ได้ชดั เจนเพียงพอ
โดยเรารอบรู ้แ ละเข้าใจทั้ง “วิชาการ” และ “มนุษย์ ” ได้อย่างสมดุ ล
เราจะหา “ข้อมูล” เพื่อการ “วิเคราะห์ ” อันนํามาซึ่ง “บทสรุป ” เพื่อการปฏิบตั ิท้ งั หลายได้
พลังแห่ งการฝ่ าวิกฤติท้งั หลายอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้
เราต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ “รู้มาก แล้ ว คิดน้ อย” หรื อเป็ นผูท้ ี่ “รู้น้อย แล้ ว คิดมาก”
เราน่าจะเป็ นผูท้ ี่ “รู้น้อย ก็รู้ให้ มากขึน้ เมือ่ รู้ มากพอแล้ ว ก็อย่าลืมคิดให้ มากขึน้ ” ตามไปด้วย
หากคิดมากขึ้นแล้ว ยังแก ้ปั ญหาไม่ได้..... ลอง “ยั้งคิด” ดูสกั หน่ อย
พลังแห่ งการฝ่ าวิกฤติท้งั หลายอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้
ยอดเยีย่ ม เทพธรานนท์ ตุลาคม ๒๕๕๔

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