บ ัญญ ัติ 21 ประการ “บ้านหล ังนํา ท่วม”
ผมเขียนหนังสื อเรื อง “บ้ านหลังนําท่ วม” เมือครังนําท่วมใหญ่เมือปี ๒๕๓๘ และมีการช่วยกันจัดพิมพ์
กันไปหลายแสนเล่มแล้ว เพราะว่าเป็ นหนังสื อทีประกาศชัดเจนว่า “ไม่ มีลขิ สิ ทธิ” ใครอยากเอาไปทํา
อะไรก็ตามสบาย ยกเว้นแต่ “ห้ ามนําไปจําหน่ าย” เท่านัน
เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ ว แต่ปัญหาทังหลายยังเป็ นปั ญหาเดิมๆอยู่ เมือมาถึงวันนี จึงขอยกบางหัวข้อที
เห็นว่าเหมาะกับเหตุการณ์น าํ ท่วม ๒๕๕๔ มาจัดเรี ยงใหม่ เพือความกระชับและสามารถส่ งกันทาง
อีเมล์ หรื อลงใน website ต่างๆได้สะดวกขึน
เอกสารนียงั คงเป็ นที “ไม่ มีลขิ สิ ทธิ” เหมือนเดิมครับ ท่านใดจะเอาไปสื อสารกันอย่างไรก็ตามสบาย
ครับ ไม่ตอ้ งขออนุ ญาต ไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ ไม่ตอ้ งอ้างอิงแหล่งทีมาหรื อชือผูเ้ ขียนใดๆก็ได้ครับ เพราะ
เพียงท่านเริ มเผยแพร่ “บุญ” ก็เกิดกับตัวท่านแล้วครับ

สั งคมไทยจะต้ องอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ ได้ เพราะธรรมชาตินันยิง* ใหญ่ เหลือเกิน การใช้
เทคโนโลยีไปฝื นพลังแห่ งธรรมชาติมากเกินไป การทําร้ ายธรรมชาติ จะเกิดผลเช่ นนีเรื*อยไป

1. นําท่ วมแล้ว นําลดแล้ว บ้ านมีปัญหา เริ*มต้ นทีไ* หนดี
ความทุกข์ยากลําบากฉากแรกเพิงกําลังจะผ่านไปหลังนําลด แต่ความทุกข์ใหม่ กําลังเข้ามาแทนที เพราะ
สภาพ ของบ้าน อันถือว่าเป็ นหนึง ในปั จจัย 4 ของเรา มีสภาพทีน่าอึดอัด น่าอันตรายและเป็ นรอยแผลที
หลายคน อยากจะเมินหน้าหนี
หากคิดจะแก้ปัญหาบ้านหลังนําท่วม เพือชีวติ ความเป็ นอยูท่ ีดีกว่าและปลอดภัยกว่าปั จจุบนั (แม้ไม่
สามารถ จะเปรี ยบเทียบ เท่ากับอดีต) แนะนําในฐานะลูกหลาน พีนอ้ งว่าน่าจะ เริ มต้นดังนี
1. อย่ าซีเรียสว่ า ทําไมนําถึงท่ วม ราชการหรื อรัฐบาลไปอยูท่ ีไหน เพือน ๆ ในถินอืนทําไมบ้านเขา นํา
ไม่ท่วม ฯลฯ เพราะนัน ไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหา "บ้านหลังนําท่วม" ทีเรากําลังจะคุยกันในบันทึกนี
2.) ทําการตรวจสอบด้ วยจิตอันนิ*งๆว่ า บ้านเราเกิดปั ญหาใดเพิมขึนบ้าง เมือเปรี ยบเทียบกับ ก่อนนําท่วม
เช่นรัวเอียง ปาร์ เกต์ล่อน แมลงสาบหายไปไหน ค่าไฟเพิม ฯลฯ และ ทําบันทึกไว้เป็ นข้อ ๆ ให้อ่านง่าย
จดจําง่าย (ภาษาฝรัง เขาเรี ยกว่าทํา Check List)
3.) ถามตนเองว่ าสภาพการเงินเราเป็ นอย่ างไร มีเงินจะใช้สาํ หรับการซ่อมแซมเท่าไร (รวมถึง การกูย้ มื
แหล่งอืน แต่ไม่รวม การโกง บ้านกินเมือง) จะได้วางแนวทางการจ่ายเงินอย่างมีขีดจํากัด และมีความ
เป็ นไปได้
4.) เปิ ดบันทึกนีอ่ านให้ จบ อย่าโกรธหากบางตอนของบันทึกนีมีรูปตลกเกินไป หรื อเขียนแบบสบายๆ
เกินไปบ้างในบางประโยคครับ

2. นําไม่ ท่วมบ้ าน แต่ ท่วมถนนซอยหน้ าบ้ าน ต้ องทําอะไรมัย< หนอ
นําไม่ท่วมตัวบ้าน หรื อแม้แต่บริ เวณสนามหญ้าในบ้าน แต่ท่วมทีถนนหน้าบ้านอย่างเป็ นเรื องเป็ นราว ก็
ไม่น่าจะวางใจนัก เพราะ ส่ วนทีบา้ นเรากับทางสาธารณะ จะต้องเชื อมประสานกันมากทีสุด และเรา
มักจะมองข้ามไปก็คือ "ท่ อระบายนํา" ทีถ่ายเทนําจากบ้านเรา ระบายออกสู่ ท่อระบายนําของหลวง
ในยามทีน าํ ท่วมทางสาธารณะ แน่นอนนําจะต้องท่วม ท่อระบายนําของหลวงท่านด้วย นําในบ้านเราก็
เลยไม่ระบายออก แถมในทางกลับกัน นําในท่อระบายนําสาธารณะ อาจจะไหลกลับเข้าสู่ บา้ นเราได้
เมือมีการไหลกลับเช่นทีวา่ นอกจากจะพาเอานําเข้ามาแล้ว ยังน่าจะพาเอาเศษดินโคลนต่าง ๆ เข้ามาด้วย
เมือนําค่อย ๆ ลดลง เศษดิน โคลน ก็จะกองติดอยูใ่ นท่อระบายนําบ้านเรา ท่อระบายนําบ้านเราทีเล็กอยู่
แล้ว ก็จะเกิดอาการอุดตัน หรื อมีพืนทีวา่ งเหลือน้อยกว่าปกติ แนวทางในการแก้ไขและข้อควรจะระวัง
น่าจะมีดงั ต่อไปนี
1. หากเป็ นท่ อระบายนําระบบมีฝาเปิ ดตลอดแนว ก็เปิ ดฝาแล้วตักไอ้เจ้าดินโคลนเศษขยะนันออก
2. หากเป็ นท่ อระบบไม่ มีฝาเปิ ดตลอด ก็เอาไม้ยาว ๆ ควานดู (แบบทีเขาขุดลอกท่อระบายนําของ
กทม. นัน แหละครับ) หากทําไม่ได้ ทําไม่เป็ น ทําไม่ไหว ขีเกียจทํา ก็ไปจ้างคนอืนเขาทํา แต่
ขอร้องเถอะครับ อย่าเอาตัวมุดลงไป ในท่อแล้วทําเอง เพราะอาจไม่ได้กลับออกมา
3. อย่ าพยายามใช้ นําฉีด เพราะจะเปลืองนํามากและยังคงทําความสะอาดท่อลําบาก แถมยังทําบาป
กับคนอืนเขา เพราะ เจ้าเศษโคลน ทังหลายจะระบายลงสู่ ท่อสาธารณะ ทําให้ท่อของหลวง
ท่าน อุดตันตืนเขิน …อันเป็ น สาเหตุ หนึง ทีทาํ ให้น าํ ท่วมบ้าน ท่วมเมือง เนื องจากระบายนํา
ไม่ได้ อย่างทีน่าจะเป็ น
4. เมื*อทําการกวาดล้ างเสร็จแล้ ว ลองตรวจสอบอีกครังดูวา่ ระดับนําในท่อระบายนําเรานันไหลไป
ทางไหน ขอให้แน่ใจว่า จะไหลออกจากบ้านเรา สู่ ท่อสาธารณะ หากยังไหลกลับทางกัน กรุ ณา
กลับไปอ่าน ข้อทีหนึงใหม่
5. หากหน้ าบ้ านท่ านไม่ มีท่อระบายนําสาธารณะ ก็ให้ตรวจสอบว่านําไหลไปทางไหน ระบาย
ออกทางไหน และให้ถือว่า จุดทีน าํ ระบายออก จากบ้านเรา เป็ นทางสาธารณะไปก่อน (หวังว่า
บ้านท่านคงจะ ไม่ระบายนํา สะเปะสะปะ ผิดกฎหมายนะครับ)

3. รัวคอนกรีตทีแ* ข็งแรงของผม ต้ องตรวจดูอะไรหลังนําลดไหม
นําคือองค์ประกอบทีสาํ คัญทีสุดของธรรมชาติ และธรรมชาติเป็ นสิ งทียงิ ใหญ่ เกินกว่าทีมนุษย์จะไปท้า
ทายแข่งขัน รัวคอนกรี ตของท่าน คงจะไม่สามารถฝื นกฎนีได้
ปั ญหาทีอาจจะเกิดกับรัวของท่านก็เป็ นเรื องจากยามนําท่วม ดินทีฐานรัวท่านอาจจะอ่อนตัวลง
ความสามารถในการ รับนําหนัก อาจจะน้อยลง หรื อระดับทีดินในบ้านกับนอกบ้านท่านมีระดับ
แตกต่างกัน ยามเมือนําทีท่วมลดลง อาจจะเกิดแรงดูด ทําให้ร ัวของท่าน เอียงไปก็ได้ หรื อในขณะทีน าํ
ท่วมรัวของท่าน อาจต้องทําหน้าทีเป็ น "เขือน" ทีตอ้ งรับนําหนักนําเป็ นอย่างมาก ความสามารถในการ
รับนําหนักอาจ "คลาก" ความแข็งแรงลดลงไปได้ ดังนันเพือความมัน ใจกรุ ณาตรวจสอบ และหาแนว
ทางแก้ไขดังนี
1. ใช้ สายตาของท่ านเล็งดูว่ารัวของท่ านยังตังฉากอยู่ดีหรือไม่ หากมีการเอียงเล็กน้อยก็เอาไม้ค าํ
ยันด้านทีเอียงออก เอาไว้ก่อน มีสตางค์เมือไรก็รีบซ่ อมทันที
2. หากตรวจสอบแล้ วปรากฏว่ ารัวของท่ านเอียงมาก เอียงจนแนวออกหรื อจะออกนอกแนวศูนย์
ถ่วง (C.G.) ต้องรี บซ่ อมแซมทันที (โดยช่างก่อสร้าง ทีพอจะมีความรอบรู ้) หากยังไม่มี
งบประมาณ ก็ตอ้ งคํายันไว้ อย่างแน่นหนามาก ๆ เพราะนําหนักรัวทีแข็งแรงของท่านนันหนัก
มาก (ไม่เชือลองไปนอนให้ร ัวพังทับดูก็ได้ไม่วา่ กัน)
3. หากรัวของท่ านมีคานคอดิน (คานตัวล่ างสุ ดทีอ* ยู่ใกล้ ระดับดิน) รับนําหนักรัวอยู่ พอนําลดลง
นําอาจพาดิน ใต้คานคอดินของท่าน ออกไปด้วย ก็จะเกิดรู โพรงใต้คานรัวของท่าน อันอาจเป็ น
เหตุให้สัตว์ต่าง ๆ เดิน - วิง - มุด - เลือย เข้าไปในบ้าน ของท่านได้ หรื อไม่ก็ทาํ ให้ดินของท่าน
ไหลออกจากบ้านสู่ ทางสาธารณะไปเรื อย ๆ ภายหลัง (อันทําให้ดินของท่าน หมดสนาม และ
ถนนสาธารณะต้องสกปรก) ก็ขอให้เติมดินอัดกลับเข้าไป ให้คงเดิม
4. นอกจากจะตรวจดูทรี* ัวบ้ านแล้ ว ท่ านน่ าจะต้ องตรวจดูทปี* ระตูรัวท่ านด้วย เพราะประตูส่วน
ใหญ่ จะทําด้วยเหล็ก หรื อไม้ (พวกอัลลอยด์ไม่ค่อยเป็ นอะไร ยกเว้นบริ เวณบานพับหรื อกลอน
ทีอาจจะทําด้วยเหล็ก) อาจมีอาการผุกร่ อนได้ ทําให้บานประตูไม่สามารถปิ ดได้เหมือนเดิม
หรื ออาจจะหลุดออกมาทังบาน !!! ทําการผูกรัดให้แข็งแรงเสี ย มีเงินเมือไร อย่าลืมควักออกมา
ซ่อมแซมก็แล้วกัน

4. ช่ วยด้ วย ต้ นไม้ บ้านหนู เขากําลังจะตายกันหมด
นําท่วมคราวนีคร่ าชี วติ ต้นไม้ไปมากมาย ทังพืชทางเศรษฐกิจและพืชทีเราปลูกกันไว้ในบ้าน หากบ้าน
ใดนําท่วมเป็ นเวลานาน ต้นไม้ตน้ หญ้าขนาดเล็ก จะต้องตายหมดแน่นอน แนวทางการแก้ไขก็คือ ต้อง
เริ มต้นปลูกกันใหม่ (ต้นไม้เขาตายไปแล้ว เรามิใช่เทวดาทีจะเรี ยก ให้เขาฟื นคืนชีพขึนมาได้) แต่ตน้ ไม้
บางต้นทียงั ไม่ถึงทีแต่ก็กาํ ลังจะถึงทีตาย มีแนวทางที เรา จะช่วยเหลือเยียวยาเขาได้ ลองทําดังนีดูนะ
ครับคุณหนู
1. อย่ าให้ ปุ๋ยเด็ดขาด (ทังปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ ปุ๋ ยธรรมชาติ หรื อปุ๋ ยนางงามจักรวาล) เพราะนําท่วมทํา
ให้รากต้นไม้ อ่อนแอ เขาต้องการ เวลาพักฟื นตัว ไม่ใช่ตอ้ งการปุ๋ ย (อย่างคนอาการโคม่า ย่อม
ไม่ตอ้ งการรับประทาน สเต๊ก เนือสันฉันนัน)
2. ขุดหลุมเล็กขนาดลึกสั ก 50 ซม. ถึง 1 เมตร ไว้ ข้าง ๆ ต้ นไม้ นัน เพือให้น าํ ทีขงั อยูบ่ ริ เวณรากไม้
ไหลลงสู่ หลุมทีเราขุด เป็ นการช่วยอาการรากสําลักนําได้ แล้วก็คอยเอาเครื องดูดนําเล็ก
ๆ (ภาษาชาวบ้านเรี ยกเจ้าเครื องนีวา่ ไดรโว่ ราคาประมาณ สองถึงสามพันบาท) คอยสู บนําออก
แต่หากไม่มีกะตัง จะซือเครื องสู บนํานี ก็ตอ้ งออกแรงขุดหลุม กว้างหน่อย (อย่ากว้างมาก จน
ต้นไม้เขาล้ม) แล้วใช้ขนั หรื อถังค่อย ๆ เอือมมือตักนําออก
3. หากเห็นว่ า รากต้ นไม้ ไม่ แข็งแรงเพียงพอทีจ* ะยึดลําต้ นเอาไว้ กรุ ณาอย่ าอัดดินลงไปให้ แน่ นเป็ น
อันขาด ต้นไม้เขาจะรี บ ๆ ตาย ทันที ให้ใช้วธิ ี ดามหรื อคํายันลําต้นเอาไว้แทน รอจนรากเขา
แข็งแรงเหมือนเดิม แล้วจึงเอาไม้ดามไม้ค าํ ยันออก
4. ขอให้ หนูโชคดีในการรักษาต้ นไม้ เอาไว้ หากโชคร้ายเขาต้องตายจากไป กรุ ณาปลูกขึนมาใหม่
เพราะต้นไม้หนึงต้น ขนาดต้นมะม่วงบ้านเรา จะถ่ายเทความร้อนได้เท่ากับ
เครื องปรับอากาศ 1 ตัน แถมยังมีร่มเงาให้เราอีก ผลิตอากาศบริ สุทธิ[ ให้เราใช้ กรองเสี ยงและ
กรองฝุ่ นออกจากตัวบ้านเรา เราจะได้ใช้ไฟฟ้ าให้นอ้ ยลง ประเทศเราจะได้ไม่ตอ้ งตัดไม้ทาํ ลาย
ป่ าสร้างเขือน และนําก็จะท่ วมประเทศไทยน้ อยลง เราก็จะลําบากน้อยลง

5. ปาร์ เกต์ บ้านดิฉัน กลายเป็ นปลาลอยนํา น่ าปาทิงมัย< คะ ?
ก่อนอืนต้องขอภาวนาว่าพืนปาร์ เกต์ทีบา้ นคุณนัน เป็ นปาร์ เกต์พนื ชันล่าง ไม่ใช่ปาร์ เกต์พืนชันบน แต่
ทีวา่ น่าจะปาทิงหรื อไม่น นั ผมขออนุ ญาต เล่าและอธิ บายดังนี
1. ปาร์ เกต์ เป็ นไม้ ซึ*งอยู่ได้ ด้วยกาว ดังนัน พืนปาร์ เกต์จึงเป็ น พืนทีอ่อนแอ กับอาการ นําท่วม
อย่างยิง เพราะทังไม้ ก็จะบวมขึนมา กาวก็จะหลุดล่อน ดังนันเมือ นําท่วมพืนปาร์ เกต์ก็ตอ้ งมี
ปั ญหาแน่นอน อย่าไปโทษช่างทําปาร์ เกต์ หรื อ อย่าไป คิดอะไรมาก
2. หากนําท่ วมสั ก 5-7 วัน นอกจากปาร์ เกต์ จะหลุดล่ อนลอยนํา ปูดโปนขึนมาแล้ว ยังจะมี อาการ
"บูดเน่า" ให้เกิดกลินเหม็น และอาจ เป็ นอันตราย น้อย ๆ หากต้อง สู ดดมอยูต่ ลอด ทังวันทังคืน
3. หากปาร์ เกต์ เปี ยกนําสั กเล็กน้ อย ไม่ถึงกับหลุดล่อนปูดโปนไม่ตอ้ งทําอะไรมาก เช็ดทําความ
สะอาด แล้วปล่อยทิงไว้ เปิ ดหน้าต่าง ประตู ให้อากาศถ่ายเท ความชืนออกไป ไม่กีวนั ปาร์ เกต์ก็
อาจเข้ารู ปเดิมปกติได้ แต่มีขอ้ ทีน่าคิดก็คือ อย่าเอานํามัน หรื อแลคเกอร์ หรื อแว็กซ์ ไปทาทับ
ตอนทีปาร์ เกต์ยงั ชืนอยู่ เพราะ สารเหล่านัน จะไปเคลือบ ผิวไม้ ทําให้ความชืน ในเนือไม้ (และ
เนือพืนคอนกรี ต ใต้ปาร์ เกต์) ไม่ระเหยออกมา
4. หากปาร์ เกต์ มีอาการหนัก บิดงอ ปูดโปน เบียวบูด ผุกร่ อน เหม็นเน่า…กรุ ณาอย่าเสี ยดาย กรุ ณา
เลาะออกมา หากเลาะออกมาแล้ว ยังอยูใ่ นสภาพดี ก็ผ งึ ลมเอาไว้ให้แห้ง เผืออาจมีประโยชน์ใน
วันหลัง
5. หากเลาะพืนปาร์ เกต์ ออกมีข้อคิดว่ า หากจะปูอะไรทับแทนก็ตอ้ งระวังเรื องนําหนักของวัสดุที
จะปูแทนนัน ว่าหนักมากไหม หากหนักมาก ก็ตอ้ งดูระบบโครงสร้างบ้านเราด้วยว่ามีความ
แข็งแรงไหม (ถามช่างผูร้ ู ้ ให้ช่วย ดูก็ได้) เพราะปาร์ เกต์น นั เป็ นไม้ นําหนักเบา พืนทีหนึง
ตารางเมตร อาจจะหนักเพียง 5 กิโลกรัม แต่พืนหิ นอ่อน หรื อแกรนิ ต นําหนักรวมปูนทราย ที
ใช้ปู หนึงตารางเมตรอาจหนักตัง 120 กิโลกรัม
6. หากจะปูปาร์ เกต์ เช่ นเดิม (เพราะชอบความเป็ นไม้ทีให้ความนุ่มนวล) หรื อปูวสั ดุอืนทีใช้ "กาว"
เป็ นตัว ประสาน กรุ ณาอย่า ปูทบั ลงทันที ต้องรอ ให้พนื คอนกรี ตแห้งก่อน (อาจใช้เวลาเป็ น
เดือน) แล้วจึงปูลงไปได้ ไม่เช่นนัน รับรองว่าปูเท่าไรลงไป ก็ล่อนออกมาเท่านัน

6.. ปลัก< ไฟบ้ านผม นําท่ วมไม่ เป็ นไร นําลดจะเป็ นไรมัย< ?
แม้คาํ ถามของคุณออกจะกวนกวนอยูบ่ า้ ง แต่เราก็พยายามเข้าใจและเห็นใจ ว่าในขณะที นําท่วม นัน
ท่านปิ ดวงจรไฟฟ้ าทังบ้าน (ภาษาชาวบ้านเรี ยกว่า ปิ ดคัทเอ๊าท์) นําท่วมก็คงไม่เป็ นไรอยูแ่ ล้ว เพราะไม่มี
กระแส ไฟฟ้ าเดิน แต่พอ นําลด อยากจะเปิ ดไฟใช้ คงหวัน เกรงเหมือนกัน ว่าจะเป็ นอย่างไร เอาละ ครับ
ผมขอสรุ ป แนวทาง ดังนีดีกว่า
1. ลองเปิ ดคัทเอ๊ าท์ ให้ มีกระแสไฟฟ้าเข้ ามา (อย่ าลืมต้ องมีฟิวส์ ทคี* ัทเอ๊ าท์ เสมอ) หากปลัก^ หรื อจุด
ใดจุดหนึงยังชืน หรื อเปี ยกอยู่ คัทเอ๊าท์จะตัดไฟและฟิ วส์จะขาด ลองเปลียนฟิ วส์แล้วทิงไว้
สัก 1 วัน ให้ความชื นระเหย ออกไปบ้าง แล้วดําเนินการใหม่ หากคัทเอ๊าท์ยงั ตัดไฟเหมือนเดิม
กรุ ณาตาม ช่างไฟฟ้ า ผูร้ ู ้เรื องมาแก้ไข (เสี ยเงินบ้างก็เป็ นเรื องจําเป็ น) ดีกว่าเอาชีวิตเสี ยงต่อไป
2. หากผ่ านข้ อที* 1 ลองทดสอบเปิ ดไฟฟ้าทีละจุด และทดสอบกระแสไฟฟ้า ในปลัก^ แต่ละอันว่ามี
ไฟฟ้ ามาปกติ หรื อไม่ (อาจหาซือ อุปกรณ์ตรวจ กระแสไฟฟ้ า ขนาดเล็ก จาก ห้างไฟฟ้ าทัว ไป
รู ปร่ างหน้าตาคล้ายไขควง มาเสี ยบทดสอบดูก็จะสะดวกดี) หาก ทุกจุดทํางาน ปกติก็ถือว่า
สบายใจได้ไปอีกระดับหนึง หากมีปัญหา บางจุด ก็อาจรอสักนิดให้ความชืนระเหยออกเช่นข้อ
แรก (แต่หากพอมีเงิน กรุ ณาอย่าเสี ยงเลยครับ)
3. ดับไฟทุกจุดในบ้ าน ปลดเครื* องใช้ ไฟฟ้าออกทังหมด แต่ ยังคงเปิ ดคัทเอ๊ าท์ เอาไว้ แล้ววิง ไปดู
มิเตอร์ ไฟฟ้ าหน้าบ้านว่าเคลือนไหวหรื อไม่ (อาจต้องรอสักพักโดยการจดตัวเลข หรื อใช้
โทรศัพท์ถ่ายรู ปไว้) หากไม่เคลือนไหวแสดงว่า ไฟฟ้ าในบ้านเราไม่น่าจะรัว แต่หากมิเตอร์
หมุนแสดงว่า ท่านยังปิ ดการใช้ไฟฟ้ าในบ้านท่านไม่หมด หรื อไฟฟ้ า ตามสาย ตามท่อ ตามจุด
บางจุดในบ้านท่าน อาจจะรัวได้รีบตามช่างไฟมาดูแล
4. เรื*องไฟฟ้านีเป็ น เรื*องของผู้ใหญ่ ไม่ ใช่ เรื*องของเด็กเป็ นเรื* องของคนขีขลาด ไม่ ใช่ เรื*องของผู้
กล้ าหาญ ดังนันกรุ ณาอย่าประมาท นําท่วมก็เสี ยหายมากพอแล้ว อย่าต้องมาจัดงานอัปมงคล
ตามหลังกันอีกเลย …ซีเรียสนะครับ !

7.. นําลดแล้ว ประสาทเสียมาก พอมีกะตัง ทํายังไงกับระบบไฟฟ้าดี
ถือว่าคุณเป็ นคนหนึงทียงั นับว่าโชคดีกว่าประชาชนอีกมาก ในประเทศไทยอันเป็ นทีรักยิง ของพวกเรา
เพราะ ระบบไฟฟ้ า เป็ นสิ งจําเป็ นกับการดํารงชีพ แต่มีอนั ตรายสู ง และเข้าใจยาก ตรวจสอบยาก เพราะ
เรา ไม่สามารถเห็น "ตัวกระแสไฟฟ้ า" ได้เลย หากคุณพอจะมีงบประมาณ ในการปรับเปลียน ระบบ
ไฟฟ้ า ในบ้านหลังนําท่วม เราขอแนะนําดังต่อไปนี
1. หากมีงบประมาณน้ อย ตัดปลัก< ไฟทีอ* ยู่ระดับตํ*า ๆ ในบ้ านออกให้ หมด (อาจจะตัดทิงเลย หรื อ
จะเลือนตําแหน่งปลัก^ นันขึนไปอยูส่ ู งกว่าพืนห้องสักระดับ 1.10 เมตร ก็ได้)
2. หากพอจะมีงบประมาณบ้ าง ให้ แยกวงจรไฟฟ้าออกเป็ น 2 วงจร คือวงจรทีอยูด่ า้ นล่าง (ทีซ ึ งนํา
อาจจะ ท่วมได้) และวงจรทีอยูส่ ู ง ๆ (ทีน าํ ไม่อาจท่วมถึง)
3. หากมีงบประมาณหนักขึนไปอีก แยกวงจรไฟฟ้าออกเป็ น 4 วงจร วงจรแรกสําหรับปลัก^
ด้านล่าง (ยามนําท่วม) วงจรทีสอง เป็ นวงจรสําหรับจุดทีใช้ไฟฟ้ าทัว ๆ ไป (ทีน าํ ไม่ท่วม) จุดที
สาม สําหรับเครื อง ปรับอากาศ (หากมี) เพือกันอาการไฟกระตุกเมือเครื องปรับอากาศทํางาน
จุดสุ ดท้ายเอาไว้ในครัว เพือยามออกจากบ้านนานนาน อยากปิ ดคัทเอ๊าท์ จะได้ไม่ตอ้ งปิ ดหมด
เพราะปิ ดหมดเจ้าตูเ้ ย็นในครัว ก็จะหยุดทํางาน อาหารในครัวก็เน่าเสี ยหมด หรื อยามเราไม่อยู่
บ้าน อาจปล่อยทังกิจกรรม การใช้ไฟฟ้ า ไว้เพียงในครัวเท่านัน
4. หากมีงบประมาณมากขึนไปอีก แยกวงจรให้ มากเข้ าไปอีกก็ได้ อาจแยกเป็ นวงจรชันบน วงจร
ชันล่าง วงจรนอกบ้าน ฯลฯ (โดยยังยึดถือ วงจรตามข้อ 3 อยู)่ แต่หากจะแยกวงจรมาก ๆ ดังนี
และมีงบประมาณมาก ตามทีบอก น่าจะว่าจ้างวิศวกรไฟฟ้ าเข้ามาคํานวณ จะประหยัด และ
ปลอดภัยกว่า
ปล. ขอแถมนอกเรื องนําท่วมนิดเดียวครับว่า “อย่าเดินสายไฟกับสายสัญญาณต่างๆ เช่นโทรศัพท์ ทีวี
ฯลฯ รวมไว้ดว้ ยกัน เพระสายไฟจะมีคลืนแม่เหล็กไปรบกวนสัญญาณ ทําให้การรับสัญญาณไม่ชดั เจน

8.. งูเงียวเขียวขอตะกวดแย้ มงั กรกิงกือ หนีนํามาอยู่เต็มบ้ านเลย
กรณี มีสัตว์ทีเราไม่พึงประสงค์เข้ามาอยูใ่ นบ้านของเรา คงจะต้องค่อยๆแยกประเภทสัตว์ต่างๆออกเป็ น
ประเภทเสี ยก่อน เพราะสัตว์เหล่านันไม่มีสูตรสําเร็ จทีจะจัดการให้หมดไปได้ดว้ ยวิธีเดียวกัน ซึ งอาจจะ
แยกเป็ นประเภทและการดําเนินการได้ดงั นี
1. สั ตว์ เลือยคลานทีม* ีขนาดใหญ่ พอควร ทังทีม* ีพษิ และไม่ มีพษิ เช่น งู ตะกวด จระเข้ ฯลฯ อะไร
ทํานองนี อย่าพยายามไปจับหรื อจัดการเอง ทําการป้ องกันบ้านและป้ องกันตัวไม่ให้พวกเขามา
ทําอันตรายเรา (เราในทีน ีหมายถึงสัตว์เลียงแสนรักของเราด้วยนะครับ) ให้ติดต่อหน่วยราชการ
อาสา มาจัดการสัตว์ร้ายเหล่านี
2. สั ตว์ เลือยคลานขนาดเล็ก ทีไ* ม่ มีพษิ เช่น กิงกือ ไส้เดือนกิงก่า จิงเหลน ฯลฯ ก็ปล่อยเขาไว้ได้
บางท่านอาจจะรังเกียจ แต่ก็ทนนิดๆไว้ก่อน เอาเขาไปปล่อยในทีทีสมควรปล่อย (ไม่รบกวน
ใคร)ก็ได้ หรื ออาจจะปล่อยเขาเอาไว้เฉยๆก็ได้ ไม่นานเมือทุกอย่างเรี ยบร้อย เขาก็จะหายไปเอง
แต่ท งั นีท งั นัน หากเขาเข้ามาในตัวบ้านเราโดยผ่านทาง “รู ” ต่างๆในบ้านเรา ก็ตอ้ งจัดการเอา
เขาออกไปนะครับ
3. แมลงต่ างๆ ตังแต่ ยุง แมงมุม ฯลฯ หรื อแม้แต่มด ต้องไม่ให้เข้ามาในบ้านเรา ต้องพยายามปิ ด
ประตูหน้าต่าง ปิ ดรู ให้ดีเท่าทีจะทําได้ และคงต้องจัดการให้หมดไปตามปกติธุระ
4. แมลงพิเศษ “ปลวก” ตอนนี เขาคงยังไม่มา แต่อาจจะมาในอนาคตได้ ตอนนียงั ไม่ตอ้ งจัดการ
อะไร แต่พึงระวังไว้วา่ เมือนําลดไปไม่นาน จะต้องมีการป้ องกันปลวกให้ดี เพราะโอกาสทีเขา
จะมามีมากพอควรเลยครับ)
5. สั ตว์ เลียง หรือสั ตว์ ทไี* ม่ เป็ นอันตรายที*หลงทางมา เช่น สุ นขั แมว หรื อแม้กระทัง ม้า ก็น่าจะ
ดูแลเขาในระยะแรกก่อน เพราะชีวติ เขาก็คงลําบากอยูเ่ หมือนกันในขณะนําท่วม แล้วหลังจาก
นันค่อยพิจารณาว่าเราจะต้องทําอย่างไรต่อไป (เช่นหาเจ้าของเดิม หาเจ้าของใหม่ ฯลฯ) อย่าเพิง
ไล่เขาออกไปไหนเลย ถือว่าทําบุญสร้างบุญกันครับ

9.. ส้ วมเหม็น ส้ วมเต็ม ส้ วมราดไม่ ลง ส้ วม ส้ วม ส้ วม ส้ วม
หลังนําท่วม นอกจากปั ญหาใกล้ตวั เรื องระบบไฟฟ้ า และวัสดุปูพนื ทีถูกนําท่วมจะเป็ นปั ญหาทีพบเห็น
เสมอ แล้ว เรื องส้วม ๆ ดูจะเป็ นปั ญหาทีใหญ่กว่าและหนักหนากว่ามาก เพราะเราไม่มีที จะถ่ายทุกข์
ทุกข์เลยบรรจุ อยูเ่ ต็มตัวเรา พอเราถ่ายทุกข์ออกมาหน่อยทุกข์น นั ดันไม่ยอ่ ยสลาย บ้านเรา ก็เลยมีทุกข์
ลอยตุบ๊ ป่ องตุบ๊ ป่ อง เต็มไปหมด
เมือนําลดแล้ว ส้วมของบางท่านอาจจะยังคงมีปัญหาอยู่ บ้างอาจจะเป็ นปั ญหาดังเดิม บ้างก็เป็ นปั ญหา
เกิดใหม่ บ้างก็จะ สอดประสานกลมเกลียวกัน ทังปั ญหาเก่าและปั ญหาใหม่ ผมใคร่ ขอสรุ ปรวมความ
ปั ญหาแห่งส้วม ออกเป็ นข้อย่อย ๆ ได้ 8 ประการ (ทังปั ญหาเก่าและปั ญหาใหม่) ดังต่อไปนี
1. หากส้ วมของท่ านเป็ นระบบบ่ อเกรอะ-บ่ อซึม (หมายถึงเมือของเสี ยย่อยสลายแล้ว จะซึ มผ่านสู่
พืนดิน ระบบนีเป็ นระบบ ทีนิยมกันทัว ประเทศ เป็ นเวลานาน) แล้ว บ่อซึ ม ของท่าน วางอยู่ ใน
บริ เวณทีพืนดินชุ่มฉํา (อาจจะเพราะนําท่วมก็ได้) สิ งทีเกิด ก็คือบ่อซึ ม ไม่ยอมซึ มนําออก (แถม
ยามนําท่วม นอกจากนํา จะไม่ไหลออก จากบ่อซึ ม นําทีท่วม จะไหลย้อนเข้ามาในบ่อ และ
ระบบย่อยสลายอีกด้วย) ปั ญหาทีตามมา ก็คืออาการ "ตุบ๊ ป่ อง" ราดส้วมไม่ลง ใช้ส้วมไม่ได้
ส้วมจะเต็มบ่อยนัน เอง แก้ไขได้ 2 ประการคือ หากพืนดินชุ่มฉํา เพราะนําท่วม ก็ขอให้รอสัก
นิด ให้พืนดินแห้งสักหน่อย แต่หากพืนดินชุ่มฉําชืน ตามธรรมชาติของพืนที ก็กรุ ณาเปลียน
ระบบ มาใช้เป็ นระบบเครื องกล สําหรับ ย่อยสลาย (ภาษาชาวบ้านเรี ยกว่า ถังส้วมสําเร็ จ) ซึ งจะ
ทําหน้าที ย่อยสลายปฏิกลู ต่าง ๆจนเป็ น นําสะอาด แล้วก็ปล่อยลง ท่อระบายนําสาธารณะ ได้
โดย ไม่ผดิ กฎหมาย
2. หากโถส้ วมอยู่ระดับตํ*ากว่ าหรือใกล้ เคียงกับระดับบ่ อเกรอะ หรือถังส้ วมสํ าเร็จรู ป ทําให้ระนาบ
ของท่อส้วม ไหลไม่สะดวก หรื อบางครัง อาจจะมีอาการ ไหลย้อนกลับ (โดยเฉพาะอย่างยิง
ยามนําท่วม ทําให้ระดับนํา ณ ถังส้วม อาจสู งกว่า ระดับโถส้วม) ทําให้เกิดอาการ ราดไม่ลง
หรื อตอนกดนํา ราดนําทีโถส้วม ทําให้ในโถส้วม มีแรงดัน สู งมากขึน หากนําไม่สามารถ ไหล
ลงไปได้ ก็จะเกิดอาการ แรงดันย้อนกลับ ทุกข์ท งั หลายของเราจ ะกระฉอกขึนเปรอะเปื อนได้

3. อาจเกิดเพราะท่ อส้ วมแตกและอาจไปฝัง (หรือเกือบจะฝังในพืนดิน) ทําให้เกิดกลินเหม็น และ
ราดส้วมไม่ลง หรื อบางครัง เกิดอาการ ทีตดั สิ นใจยาก เพราะบางครังราดลง บางครังราดไม่ลง
เพราะไปเกียวข้อง กับสภาพแวดล้อม อย่างมาก หากกรณี น ีเกิดขึนในขณะนําท่วม ยิง ตัดสิ นใจ
ยาก เพราะวันไหน ทุกข์ของเรา มีน าํ หนักมาก วันนันก็อาจจะราดไล่ลงไปได้ วันไหนทุกข์ของ
เรา มีมวลน้อย มีน าํ หนักน้อย ทังเสื อกไสไล่ ราดเท่าไรก็ดือ ไม่ยอมลงสักที
4. บางท่ านอาจจะลืมใส่ ท่ออากาศให้ ส้วมหายใจ เวลาราดนําจะราดไม่ลง (เหมือนกับพยายาม
กรอกนําใส่ ขวด โดยไม่มีช่องอากาศ เหลือเลยทีปากขวด จะกรอกนําไม่ลง) บางบ้าน อาจจะมี
ท่ออากาศ แต่ท่ออากาศอาจอุดตันได้ ไม่วา่ จะเกิดจากความสกปรก หรื อเกิดจาก เศษผง เล็ก
ลอยมาอุด ตอนทีน าํ ท่วมก็ได้
5. ขนาดของบ่ อเกรอะบ่ อซึม หรือถังบําบัดสํ าเร็จขนาดเล็กเกินไป หลายครังพบปั ญหา เพราะใช้
อาคาร ผิดประเภท เช่นออกแบบไว้ ให้มีคนในบ้าน 5 คน แต่พอใช้จริ ง ใช้เข้าไปตัง 8-9 คน
ปริ มาณทุกข์ต่าง ๆ จึงมากกว่า ทีเคยคํานวณเอาไว้แต่แรก ถังส้วมจะเต็มบ่อยเต็มเร็ ว เพราะมี
ช่องว่างน้อย ถ้าเป็ นระบบบ่อซึ ม ก็มีพืนผิวการซึ มนําออกน้อย นําจึงซึ มออกไม่ทนั
6. ท่ านอาจใส่ สิ*งของทีไ* ม่ น่าจะใส่ ลงในโถส้ วม หรื อสิ งของบางอย่างอาจจะลอยมากับนําท่วม เช่น
แผ่นผ้าอนามัย ถุงยางอนามัย ถุงมืออนามัย หรื อ แปรงขัดส้วมอนามัย เป็ นต้น สิ งเหล่านี จะไม่
ย่อยสลาย และเป็ นสาเหตุ แห่งการอุดตัน
7. ถังบําบัดสํ าเร็จบางรุ่ นบางยี*ห้อ ต้ องใช้ เครื*องมือกลเข้ าปั*นอากาศเข้ าไปช่ วยการย่ อยสลาย ซึ ง
อุปกรณ์เหล่านี ต้องใช้กระแสไฟฟ้ า เป็ นตัวหนุ นมอเตอร์ ในขณะทีน าํ ท่วม ท่านอาจจะปิ ด
ไฟฟ้ าไว้ ดังนัน หากจะถ่ายทุกข์ อย่างมีความสุ ข อย่าลืมเสี ยบปลัก^ ไฟฟ้ ากลับเข้าทีเดิมนะขอรับ
(เขาเรี ยกว่าเส้นผมบังส้วม)
8. ถังบําบัดสํ าเร็จทุกยี*ห้อ จะต้ องมีท่อให้ นําไหล ออกจากถังบําบัดสู่ ท่อระบายนําในบ้านเรา หรื อ
สู่ ท่อสาธารณะ จะต้องตรวจเช็คว่า ระดับของท่อทีออกจากถังบําบัด ว่าต้องสู งกว่าระดับท่อ
ระบายนําเสมอ มิเช่นนัน จะเกิดอาการ ไหลย้อนกลับอีกแล้ว

ขอเป็ นกําลังใจกับทุกๆท่ านครับ

10.. ผมต้ องตรวจสอบอะไรเกีย* วกับระบบประปาบ้ าง
ระบบประปาเป็ นระบบทีเหมือนกับไม่มีปัญหา เพราะเหตุเกิดจากนําท่วม แต่หากมองข้ามไป อาจทําให้
คุณ สู ญเสี ย ชีวติ อันเป็ นทีรักยิง ไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิง บ้านทีมีระบบประปา ทีค่อนข้างสมบูรณ์แบบ
ขอแนะนํา การตรวจสอบดังต่อไปนี
1. คุณมีบ่อนําใต้ ดิน หรื อถังเก็บพักนําทีอ* ยู่ในระดับทีน* ําท่ วมถึงหรือไม่ หากคุณมี ก็ขอให้นึก
เสมอว่า นําทีท่วมถึงนัน มิได้สะอาด เหมือนนําประปา (กรุ ณาอย่าฉุ นเฉี ยว กลับว่านําประปา
บ้านเรานัน แสนจะ ไม่สะอาด) ขอให้ทาํ การล้างถังนํา ทีน าํ ท่วมถึง ให้สะอาดทังภายนอก
ภายใน (หากเป็ นบ่อใต้ดิน ล้างเฉพาะ ภายในถัง ภายนอกคงไม่ตอ้ งล้างกระมังครับ) อย่า
เสี ยดายแรงงาน หรื อเสี ยดายนําเลยนะครับ
2. บ้ านทีม* ีระบบปั<มนํา กรุ ณาตรวจสอบอุปกรณ์ ปั<ม รวมถึงถังอัดลมว่าอยูใ่ นสภาพทีใช้การได้ดี
การตรวจสอบ ขันต้น อาจจะตรวจสอบ จากเสี ยงเครื องจักรทํางาน ว่าผิดปกติหรื อไม่
ตรวจสอบแรงดันนํา ว่าเหมือนกับสมัยที นําไม่ท่วมหรื อไม่ ตรวจสอบ ถังลมว่า สามารถเก็บ
แรงอัดได้ดี และยาวนาน ตามทีน่าจะเป็ นหรื อไม่ … หากมีสิ งผิดปกติ อาจจะต้องปรับ - ถ่าย
ระดับนํา ระดับแรงดัน ในหม้อลม อีกทัง น่าจะตรวจสอบดูวา่ มีเศษผง ทีลอยมากับนําท่วม ติด
อยูห่ รื อเปล่า
3. หากกรณีทปี* ั<มนําถูกนําท่ วม ไม่ น่าจะใช้ การต่ อไปโดยทันที เพราะจะมีอนั ตรายจากความชืน ใน
ตัวมอเตอร์ ทีอาจยัง สะสมอยู่ น่าจะไปหา ช่างมาตรวจสอบ ทําให้แห้งเสี ยก่อน ถ้าช่างยังไม่
ยอมมา และคุณพอรู ้เรื อง เครื องจักรกล บ้าง ก็ถอดเอาไปให้เขา ตรวจเช็ค (กรุ ณาอย่าเอาไปตาก
แดด แล้วคิดไปเองว่า ความชื นหมดแล้ว เป็ นอะไร ขึนมา ยามร้ายเมือหนีน าํ ท่วมทัน แต่ไฟ
กลับไหม้บา้ นหมดครับ)

11.. ผนังบ้ านแช่ นํานาน ๆ เป็ นอะไรมัย< จะแก้ไขดูแลอย่ างไร
วัสดุทีใช้ก่อสร้างอาคารบ้านเรื อนเกือบทุกอย่าง หากแม้โดนแช่น าํ ไว้นาน ๆ ย่อมต้องมีอาการ
เสื อมสภาพไป มากบ้าง น้อยบ้าง ตอบคําถามทีวา่ ผนังและสี ทาบ้านทีถูกนําท่วมแล้วเป็ นอะไรหรื อไม่
คงตอบว่า "เป็ นอะไรแน่นอน" ขอให้คาํ ปรึ กษา ในการแก้ปัญหาดังต่อไปนี
1. หากผนังทําด้ วยไม้ ไม่ ต้องทําอะไรมากปล่ อยให้ แห้ งก็เพียงพอแล้ ว ยกเว้นแต่ส่วนทีอยู่ ในระยะ
ระดับที นําขึนลง อาจจะผุไปบ้าง (ธรรมชาติของไม้ หากอยูแ่ ห้ง ๆ ก็ไม่เป็ นไร หากอยูใ่ ต้น าํ
เลย ก็ไม่ค่อยเป็ นไร แต่หากอยูบ่ ริ เวณระดับทีเดีeยวนําขึน เดีeยวนําลง จะมีปัญหาเรื องการผุ
กร่ อนได้ง่าย ดูได้ตามเสาโป๊ ะ หรื อเสา ทีปักไว้ในนํา จะเห็นได้วา่ ส่ วนทีจะผุกร่ อนก่อนทีสุด
คือ บริ เวณระดับผิวนําทีเดีeยวแห้ง เดีeยวเปี ยก)
เมือนําในบ้านลดลง เอาผ้าเช็ดทําความสะอาด ขจัดคราบความสกปรกออก เพือสุ ขภาพของคน
ในบ้าน และเพือให้ผวิ ทีทาํ ความสะอาดแล้ว สามารถระเหย ความชืนออกมาได้ง่าย ทิงไว้จน
แน่ใจว่า ผนังของเรา แห้งดี จึงใช้น าํ ยารักษาเนือไม้ ชโลมลงทีผวิ (อย่าทาแลคเกอร์ หรื อนํายา
รักษาเนือไม้ หรื อสี ทาผนัง ก่อนทีจะ ให้ตวั ผนังแห้ง เพราะจะทําใ ห้น าํ และความชืน ระเหยไม่
ออก จะเกิดอาการ "ชืนและผุฝังใน")
การทาสี หรื อทายารักษาเนือไม้ อาจจะทาเฉพาะ ด้านในตัวบ้านก่อนก็ได้ แล้วทิงไว้สัก หลาย
เดือน จึงค่อยทาสี ภายนอก ตัวอาคาร เพือให้มนั ใจจริ ง ๆ ว่า ผนังของเรา แห้งสนิทแล้ว
(อย่าอายใคร หากบ้านเรา จะไม่สวยสัก 5-6 เดือน เพราะเรื องนําท่วมนี ไม่ใช่ความผิดของ
เรา… เราเป็ นเพียง ผูร้ ับกรรมเท่านัน)
2. หากผนังของท่ านเป็ นผนังก่ ออิฐฉาบปูน ก็ดาํ เนินการในระบบทีคล้ายกับผนังไม้ ตามทีกล่าว
แต่แรก แต่อาจจะต้อง ทิงเวลานานหน่อย เพราะการระบายความชืน ของผนังก่ออิฐนัน ยากกว่า
ผนังไม้

มีสิ งหนึงที ผนังไม้อาจแตกต่าง กับผนังก่ออิฐก็คือ "สิ งทีอยูภ่ ายในผนัง" ไม่วา่ จะเป็ นสายไฟฟ้ า
ท่อไฟฟ้ า ท่อนํา ฯลฯ เราต้องตรวจสอบ สิ งเหล่านีดว้ ยว่า อยูใ่ นสภาพเหมือนเดิม (รายละเอียด
การดูแลตรวจสอบ กรุ ณาอ่านในข้อ การตรวจสอบระบบไฟฟ้ า และระบบสุ ขาภิบาล) การให้
ความชืนระเหยออกง่าย ต้องพยายามไม่เอาสิ งของ หรื อตู ้ โต๊ะ ตังติดไว้ทีผนัง (ขอให้ทนความ
ไม่สะดวกสบายสักพักเถอะครับ)
แต่ก็กรุ ณา อย่าถึงกับเอา ไฟฟู่ มาเผาให้ผนังแห้งเร็ ว เดีeยวกลายเป็ น หนีน าํ ท่วม ไปปะไฟไหม้
จะไม่คุม้ กัน บางคนอาจจะเอา ไฟ สปอตไลท์ มาส่ อง ให้ความร้อน ผนังจะได้ระเหย เอา
ความชืน ออกมาเร็ ว ๆ ก็ไม่ค่อยคุม้ เท่าไร เพราะจะเสี ยค่า กระแส ไฟฟ้ าจํานวนไม่นอ้ ย (เก็บ
เงินค่าไฟฟ้ าส่ วนนี ไปใช้ในการซ่อมแซมบ้าน หลังนําท่วม ส่ วนอืน จะดีกว่า กระมังครับ)
3. หากผนังของท่ านทําด้ วยยิบซั*มบอร์ ด จะต้องเข้าใจในพืนฐานและธรรมชาติของแผ่นยิบซัม
บอร์ ด เสี ยก่อน ว่า เจ้าแผ่นนี เป็ นเพียง ผงปูนยิบซัม ทีหุม้ ด้วยกระดาษอย่างดี แต่ไม่วา่ กระดาษ
จะดีเพียงไร หากถูกนําท่วม สักพักเดียว รับรองว่า แอ่นยุย่ กันเป็ นแถว
วิธีทีดีทีสุด ก็คือเลาะเอาแผ่นยิบซัม นี ออกจากตัวโครงเคร่ าผนัง หากเป็ นโครงเคร่ าทีทาํ ด้วย
โลหะ ก็สามารถติดแผ่นใหม่เข้าแทนทีได้เลย แต่หากโครงเคร่ าเป็ นไม้ คงต้องทิงไว้สักหลาย
วัน ให้ความชืน ในโครงไม้น นั ระเหยออกเสี ยก่อน จึงค่อยบุแผ่นใหม่ เข้าแทนที
4. ผนังที*ทาํ ด้ วยโลหะ หรือผนังทีท* าํ ด้ วยกระจก ยามนําท่วมคงจะไม่เป็ นอะไรมาก แต่เมือนําลด
แล้ว น่าจะ ต้อง ตรวจสอบ ตามซอก ตามรอยต่อ ว่ายังมีน าํ หรื อเศษขีผง ฝังในอยูห่ รื อไม่ หากมี
ก็ทาํ ความสะอาดเสี ย (สิ งทีน่าจับตามอง สําหรับผนัง หรื อโครงอลูมิเนียมก็คือ นําอาจขังในท่อ
ของอลูมิเนียมครับ)
5. ผนังชนิดอืน* ๆ นอกเหนือจากทีก* ล่ าวมา ไม่วา่ จะเป็ นผนังกระดาษอัด ผนังสังกะสี ผนังไม้อดั
ฯลฯ จะมีธรรมชาติ คล้ายกับผนังทังสี อย่างทีกล่าวมาข้างต้น ลองเปรี ยบเทียบดู แล้วแก้ไข ตาม
แนวทางนันๆ ขอให้โชคดีขอรับ

ขอเป็ นกําลังใจกับทุกๆท่ านครับ

12.. สี ทาบ้ าน ทังสี นํา สี พลาสติก สี นํามัน ฯลฯ ต้ องทําอะไรบ้ าง
เรื องขอการแก้ไขเกียวกับสี ทาบ้าน ขอให้เป็ นสิ งสุ ดท้ายหรื อเกือบสุ ดท้ายทีเราจะซ่อมแซมบ้าน กรุ ณา
อย่าอายใคร ทีเขาจะมาหาว่า บ้านเราสี กระดํากระด่าง หรื อสี ลอกเป็ นขีกลาก ปล่อยคนทีเขาดูถูกเราไป
เถอะ เพราะเรื องนําท่วม มิใช่กรรมของเรา ทีก่อขึนมา (อย่างน้อย ก็ไม่ใช่ทางตรง) เขาจะว่าอะไร จะดู
ถูกอย่างไร ก็ปล่อยเขาไป (แล้วทําบุญกรวดนํา ให้เขา ลดอวิชชา ทีครอบงําจิตใจเขาด้วย)
สี ทุกชนิดทีเราใช้ทาบ้าน (ไม่รวมสี ทาเรื อ สี ทาเครื องบิน สี ทาภายในถังนํา) เมือถูกความชืนหนัก ๆ
อย่างนําท่วมคราวนี จะต้อง มีอนั เป็ นไป เกือบทุกที ….
ข้อคิดสําคัญ ในเรื องของสี ทาบ้าน ก็คือ ปั ญหาของสี ลอกสี ล่อน หลัก ๆ ไม่เกิดเพราะ คุณภาพของสี แต่
เกิดจาก ความไม่พร้อม ของพืนผิวทีทาสี หากพืนผิว ทีจะทาสี เกิดความชืน หรื อมีสิ งสกปรก ติดอยู่
ทาสี ทบั ลงไปอย่างไร ก็ลอก ก็ล่อนออกหมด
ดังนันขอให้ ใจเย็น ๆ อย่ าเพิง* ทาสี ทําความสะอาดหรื อลอกสี เดิมออก ให้มากทีสุด เท่าทีจะทําได้ (ลอก
เฉพาะ ตรงทีมีปัญหา ไม่ใช่ลอกหมดทังบ้าน) ทิงไว้นาน ๆ (อาจจะหลายเดือน จนถึงหน้าแล้ง ฤดูร้อนก็
นับว่าไม่สายเกินไป)

13.. เครื*องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื*องซักผ้ า จมนําหมดเลย ทําไงดี
ไม่วา่ จะเป็ นเครื องปรับอากาศ ตูเ้ ย็น เครื องซักผ้า มอเตอร์ หรื อเครื องกลต่าง ๆ (อาจจะรวมได้ ไปจนถึง
รถยนต์ดว้ ยก็ได้) ล้วนแต่เป็ น เครื องจักรกล ทีอย่างเราอย่างท่าน ไม่น่าประมาท หรื อรู ้มาก เข้าไปแก้ไข
ซ่อมแซมเอง ขอความกรุ ณาอย่าเพิงใช้ความสามารถส่ วนบุคคล (หากไม่จาํ เป็ นจริ ง ๆๆๆๆ)
หากโดนนําท่วมแล้ว นําเจ้ากรรม ไหลเข้าไป ในเครื องเรี ยบร้อยแล้ว (แถมยังแช่ไว้ดว้ ย) ถอดออกไปให้
ช่างผูร้ ู ้ เขาตรวจสอบดูก่อน ดีกว่า กรุ ณาอย่าประมาท เอาไปตากแดด แล้วคิดว่าแห้งแล้ว เลยนําไปใช้ต่อ
เพราะความชืนบางส่ วน อาจจะฝังอยูข่ า้ งใน พอเครื องกลนัน ทํางาน โดยใช้กระแสไฟฟ้ า อาจทําให้เกิด
ปั ญหา กับตัวบ้าน หรื อเป็ นอันตราย ถึงชีวติ ได้
นอกจากความชืนทีฝังอยูใ่ นตัวเครื องแล้ว บรรดาฝุ่ นผง เศษขยะ หรื อแม้แต่สิ งมีชีวติ บางประเภท ก็
อาจจะฝังตัวหรื อแอบซ่อนตัว (หรื อเสี ยชีวติ ) ค้างอยูภ่ ายในเครื องด้วย หากเดินเครื องจักรกลหมุน
อาจจะเกิดการติดขัดและมีการฝื นกําลังกัน เครื องอาจจะเสี ยหรื อไฟไหม้ได้ (อาจจะไม่ได้เกิดโดยทันที
แต่จะเกิดขึนภายหลังได้)
หากแม้นจําเป็ นจริ งๆ ทีจะต้องใช้เครื องจักรกลนัน(ซึ งผมหวังว่าคงจะไม่มี) ยามจะใช้เครื องกลเหล่านัน
น่ามีขอ้ คิด 3 ประการคือ
1. ตลอดเวลาทีใ* ช้ ต้องมีผ้ ใู หญ่ ทพี* อรู้ เรื*องไฟฟ้าและเครื*องจักกลพืนฐานอยู่ใกล้ ๆเสมอ และอย่างน้อย
น่าจะมี ๒ คนครับ เมือเกิดอะไรผิดปกติข ึนมาต้องดับเครื องปิ ดเครื องโดยทันที
2. ทีค* ัทเอ๊ าท์ ไฟฟ้าของตัวเครื* อง และคัทเอ๊ าท์ หลักของตัวบ้ าน จะต้ องมีฟิวส์ ตัดไฟทีม* ีคุณภาพ ติดตังอยู่
เสมอ เกิดไฟฟ้ าลัดวงจร ต้องแน่ใจว่าวงจรไฟฟ้ าจะถูกตัดออก
3.. เมื*อไรไม่ จําเป็ นจริงๆแล้ ว ให้ หยุดใช้ เครื*องกลตัวนันทันที พอมีเวลาบ้าง และพอมีงบประมาณ กรุ ณา
นําไปให้ช่างผูร้ ู ้ตรวจสอบ

14.. ประตูบ้านถูกนําท่ วมบวมอลึง* ฉึ*ง ประตูเหล็กขึนสนิมหมดแล้ว
ขอให้คิดว่าประตูหน้าต่างเวลาถูกนําท่วม จะเหมือนกับผนังทีถูกนําท่วมเหมือนกัน การทีประตูไม้บวม
เป่ งขึนมา ก็เหมือนกับ ผนังไม้ หรื อผนังยิปซัม ทีปูดโปนขึน ส่ วนประตูเหล็กทีข ึนสนิ มนัน ก็เป็ นเรื อง
ของโลหะทีแช่น าํ เมือแห้งแล้วก็ตอ้ งเป็ นสนิมไปเป็ นปกติธรรมดา แนวทางแก้ไขมีดงั ต่อไปนี
1. ประตูไม้ หรือวัสดุทเี* หมือนกับไม้ ทบี* วมขึนมาหรือผุพัง ก็เหมือนกับประตูห้องนําเรา ทีหลายๆบ้าน
เป็ น อันเกิดจากความชืนในห้องนํา แก้ไขโดยการทิงไว้ให้แห้ง ซ่อมแซมพืนผิว เท่าทีตนเองจะทําได้
หรื อหากหมดสภาพจริ ง ๆ และพอมีงบประมาณบ้าง ก็ซื อใหม่ เปลียนแปลงเสี ยเลย ก็ยงั พอไหว
2. ประตูเหล็กทีข* ึนสนิม อาจจะไม่ถึงผุพงั (ยกเว้นแต่ผมุ าก่อน) ก็จดั การ ขัดสนิมออก เช็ดให้ สะอาด
แห้ง แล้วทาสี ใหม่ทบั ลงไป ก็ถือได้วา่ เป็ นอันเสร็ จพิธี แต่ความน่าสนใจ ก็คือ ขอให้มนั ใจว่านําหรื อ
ความชืน ได้ออกไปหมดแล้ว ทังในท่อโครงเหล็กหรื อบริ เวณรอยต่อต่างๆ
3. ประตูพลาสติกหรือวัสดุสังเคราะห์ ส่ วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็ นปั ญหา เพราะวัสดุเหล่านันทนนําได้ แต่
ทีตอ้ งตรวจสอบก็คือ อาจจะมีน าํ ขังอยูภ่ ายในบานประตู(หรื อหน้าต่าง) ระหว่างแผ่นสังเคราะห์ที
ประกบกันเป็ นตัวบาน ต้องพยายามเอานําออกให้หมด อาจจะต้องมีการเจาะรู เล็กๆสัก ๑-๒ รู เพือให้น าํ
ระบายออกได้
4.. หากประตูเกิดเอียงหรืออาการทีภ* าษาช่ างเรียกว่ า "ประตูตก" อาจจะเกิดขึนได้ เพราะเมือประตู
หน้าต่าง (โดยเฉพาะอย่างยิง ทีทาํ ด้วยไม้ หรื อวัสดุทีอมนํา) แช่น าํ นาน ๆ ประตูจะอมนํา จึงทําให้ตวั
บานนัน นําหนักมากขึน บานพับรับนําหนักไม่ไหว ประกอบกับตัววงกบ (โครงกรอบช่วงเปิ ด) เปื อยยุย่
เนืองจาก การแช่น าํ น๊อต หรื อตะปูยดึ เกาะได้ไม่เต็มที บานเลยเกิดอาการ เอียงลง…
แก้ไขโดยพยายาม ใช้ค าํ ยัน หรื อลิมเล็ก ๆ สอดช่วยรับแรง ถ่ายนําหนัก ของ บาน เอาไว้ก่อน ค่อย ๆ รอ
จนความชืนระเหยออก น๊อตตะปูก็จะยึดติดดีข ึน นําหนักบานก็จะน้อยลง อาการก็จะกลับมาเหมือน
เกือบปกติ (อาจจะไม่ปกตินกั แต่ก็นบั ว่า ไม่เป็ นไร)

15.. บานพับ ลูกบิด รู กญ
ุ แจ เหล็กดัด หลังนําท่ วมต้ องทําอะไรบ้ างดี
เป็ นคําถามทีต่อเนื องจากปั ญหาทีแล้ว ซึ งว่าด้วยเรื องประตูหน้าต่างทีเกิดปั ญหาขึนหลังนําท่วม บานพับ
ลูกบิด กุญแจ เหล็กดัด ซึ งเป็ นอุปกรณ์ทีทาํ ด้วยโลหะก็เกิดปั ญหาตามมา ขอตอบสัน ๆ ง่าย ๆ
ดังต่อไปนี
1. เช็ ดนําและพยายามให้ ความชื นระเหยออกให้ หมด หรื อมากทีสุดเท่าทีจะทําได้
2. หากเกิดสนิมตรงทีใ* ด ก็ขัดเอาสนิมเหล่ านันออกเสี ยโดยเร็ ว อย่าปล่อยทิงไว้ แต่ก็อย่าขัดแรง
ด้วยเครื องมือขัดทีคมแข็งเกินไป เพราะอาจทําให้อุปกรณ์ประตูหน้าต่างทีค่อนข้างบอบบางนัน
เสี ยหายได้ครับ
3. ใช้ นํายาหล่ อลืน* สารพัดประโยชน์ หยอดชโลม (ภาษาชาวบ้านเรี ยกว่า "โซเล็กซ์") ตามจุดต่อ
ตามข้อต่อ ตามเฟื อง และตามรู ต่าง ๆ ให้ทวั (คงไม่ถึงขนาด เป็ นมันเยิม ๆ จะทําให้สิ งของรอบ
ข้างเลอะเทอะ และเสี ยเงินไปโดยเปล่าประโยชน์)
4. อย่ าเพิง* ใช้ จารบี หรือสารจําพวกขีผึงอุดหรือทา เพราะความชืนทังหลายอาจจะยังระเหยออกไม่
หมด จะทําให้ระเหยออก ได้ยากขึน ความชืนเลยเกิดอาการ "ฝังใน" จะมีปัญหาภายหลัง
5. หากยังเกิดปั ญหาอีก กรุ ณาเริ* มทําใหม่ ตังแต่ ข้อแรกจนถึงข้ อนี รับรองว่ากว่า 90 % ปั ญหาจะไม่
หนี ไปนอกรอบ ทีกล่าวไว้

16.. นําท่ วมฝ้ าเพดาน แก้ไขอย่ างไรได้ บ้าง
ผมเชือว่าซี เรี ยสและเป็ นเรื องจริ งครับ แต่ขอภาวนาให้เป็ นการท่วมฝ้ าเพดานของห้องใต้ดิน ไม่ใช่ฝ้า
เพดาน ของบ้านชันทีสองนะครับ นําท่วมฝ้ าเพดานนี คงจะต้องใช้แนวทางแก้ไขคล้ายกับนําท่วมพืน
และท่วมผนังปนกัน สรุ ปความอีกครัง ได้วา่
1. ตรวจสอบถึงวัสดุฝ้าเพดานว่ าทําด้ วยอะไร หากเป็ นวัสดุทีเปื อยยุย่ จากการถูกนําท่วมได้ เช่น
ฝ้ ายิปซัม บอร์ ด หรื อฝ้ า กระดาษอัด คงจะต้อง เลาะออกแล้วเปลียนใหม่ (หรื อหากไม่มี
งบประมาณ ก็ทิงเอาไว้โล่ง ๆ อย่างนันก่อน ไม่ตอ้ งอายใคร ยํา ไม่ตอ้ งอายใคร) หากเป็ นฝ้ า
ประเภททีไม่เปื อยยุย่ และอมนํา อมความชืนมาก ก็พยายามผึงให้แห้ง อย่าทาสี หรื อนํายากัน
ความชืน ระเหยออก หากเป็ นฝ้ าโลหะ ให้ตรวจสอบสนิ มจัดการขัดหรื อเช็ดออกให้หมด
2. สํ ารวจฝ้ าเพดานทังผืนทุกห้ องทุกที*ว่ามีนําขังอยู่หรือไม่ (เจาะหรื อเปิ ดฝ้ าเพดานแล้วโผล่ศีรษะ
พร้อมส่ อง ไฟฉาย ตรวจดู) หากพบ ต้องระบายนําออก ให้หมด โดยทันทีทนั ใด (เจาะรู ตรงที
นําเป็ นแอ่งขัง ณ จุดนันนัน) อย่าขีเกียจ ตรวจเช็คเป็ นอันขาด
3. ฝ้ าเพดานส่ วนใหญ่ จะมีสายไฟ ดวงโคมติดอยู่เสมอ ไม่วา่ จะเป็ นระบบเดินสายไฟฝังหรื อ
สายไฟลอย ต้องตรวจสอบสภาพว่าดีสมบูรณ์ตามรายการ ทีเคยกล่าวไว้เรื องของการตรวจ
สํารวจระบบไฟฟ้ าหลังนําท่วม
4. มดและแมลงตลอดจนหนูหรื อสั ตว์ เลือยคลานต่ างๆ อาจหลบเข้ าไปในฝ้ าเพดาน (แล้วหา
ทางออกไม่ได้) ต้องทําการไล่ออกให้หมด จึงจะปิ ดฝ้ าเพดาน ไม่เช่นนันอาจจะรบกวนและเป็ น
อันตรายภายหลังได้

17.. มีนําผุดขึนกลางบ้ าน แปลว่ าอะไร ไม่ เห็นสนุกเลย
หากเป็ นผมก็คงจะไม่สนุกเหมือนกันละครับ เพราะอยูด่ ี ๆ ก็มีน าํ ผุดขึนมากลางบ้าน ปั ญหาทีคาดการณ์
(เพราะไม่ได้เห็น สถานทีจริ ง) น่าจะเกิดจากสาเหตุดงั ต่อไปนี
1. ระบบโครงสร้ างเกิดอาการแตกร้ าว ซึ งอาจจะแตกร้าวอยูเ่ ดิมแล้ว หรื ออาจจะเกิดการแตกร้าว
จากแรงดันนํา อันเนืองมาจาก นําท่วม การแก้ไขก็คือพยายามหาแนวทีแตกร้าวนันให้พบ (ส่ วน
ใหญ่ จะเป็ นรอยแตก ทีพืน หรื อผนัง ส่ วนล่าง) แล้วพยายามติดต่อสอบถามผูร้ ู ้ต่อไป อย่า
พยายามซ่อมเอง เพราะอาจยิงเกิดปั ญหา และอาจ เป็ นอันตรายได้
2. รั*วเนื*องจากรอยต่ อของพืนกับผนังไม่ สนิท หรือระหว่ างพืนกับพืนไม่ สนิทกัน อาจเพราะระบบ
โครงสร้าง อาคาร เป็ นโครงสร้าง ระบบพืนสําเร็ จ ทีก่อสร้างไว้ ไม่เรี ยบร้อย
หรื อเพราะเป็ นระบบโครงสร้าง เป็ นระบบ พืนวางถ่ายนําหนักบนดิน (Slab on Ground) ซึ ง
ออกแบบให้เนือคอนกรี ตพืนไม่ตอ้ งเชื อมประสานกับคาน แต่ให้ถ่ายนําหนักพืนลงไปที
แผ่นดินเลย โครงสร้างระบบทีวา่ นี จึงอาจมีรอยรัวตรงบริ เวณรอยต่อ เพราะปูนทรายทีอุดไว้
เสื อมสภาพ หรื อเสี ยหายจากแรงดันนํา
แนวทางแก้ไข คงต้องพยายามหาแนวทีน าํ รัวเข้า ให้ได้ (จะมีรอยหรื อเส้นทีมีสีเข้มกว่าปกติ)
แล้วอุดรอยเหล่านัน ให้เรี ยบร้อยอาจจะด้วยซิ ลิโคนทียาตูป้ ลา ก็พอไหว
3. เกิดจากรู ทบี* ริษัทกําจัดปลวกเขาเจาะเอาไว้ ตอนทีจะฉี ดอัดนํายากําจัดปลวก แล้วไม่มีการอุด
ปิ ด ให้เรี ยบร้อย แนวทางการแก้ไข ก็คือจัดการอุดเสี ยให้เรี ยบร้อย
4. ท่ อนําที*ฝังในพืนเกิดการรั*วแตก หมายถึงทีพืนห้องอาจจะมีการฝังท่อนําเอาไว้ และอาจมีการ
ขยับตัวของโครงสร้างทําให้ท่อแตก และแรงดันนําทําให้เกิดนําพุเล็กๆเกิดขึนทีพืนห้องครับ
กรุ ณาอย่าตกใจ กับสิ งทีเกิดนี พยายามหาเหตุให้พบ แล้วแก้ไขเสี ย หากยังหาเหตุไม่พบ หรื อหาพบแล้ว
แต่ แก้ไข ไม่ได้ กรุ ณาติดต่อผูร้ ู ้ ( ผูร้ ู ้แปลว่าผูร้ ู ้ ไม่ได้แปลว่า ผูไ้ ม่ค่อยรู ้แต่ช่างพูด)

18.. เฟอร์ นิเจอร์ โต๊ ะ เตียง เก้าอี หลังนําท่ วม
ขอให้คิดเสมือนว่าเฟอร์ นิเจอร์ น นั เป็ นเครื องใช้ เป็ นพืนบ้านและเป็ นผนังบ้านอย่างใดอย่างหนึง ดังนัน
การแก้ไข เฟอร์ นิเจอร์ หลังนําท่วม ก็คงจะคล้ายกับการแก้ปัญหา เรื องประตูหน้าต่าง เครื องไม้ เครื องมือ
พืนบ้าน ฝ้ าเพดานบ้าน และผนังบ้านปน ๆ กันไป สรุ ปข้อคิดและแนวทางการแก้ไขไว้ดงั ต่อไปนี
1. พยายามเอาความชื นออกจากเฟอร์ นิเจอร์ ให้มากทีสุดเท่าทีจะทําได้อย่างรวดเร็ ว
2. เฟอร์ นิเจอร์ ทอี* มนํามากๆ เช่ น โซฟานวมหรื อนุ่น ทีน* อนหากไม่ จําเป็ นอย่ าเอากลับมาใช้ อกี เลย เพราะ
ตอนนําท่วม จะพาเชื อโรค และสิ งไม่พึงประสงค์เข้าไปอยูภ่ ายในไม่นอ้ ย แม้ตากแดดแห้งแล้ว เชือโรค
ร้าย ก็อาจยังคงอยู่ เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ในระยะยาวได้
3. เฟอร์ นิเจอร์ ประเภทติดกับที* (Built In Furniture) ขอให้แก้ปัญหาเหมือนผนังและประตู คือต้อง
ตรวจสอบ ความแข็งแรง ของโครงสร้าง สายไฟทีอาจจะฝังอยูใ่ นตู ้ รู กุญแจและลูกบิด ทําการ
บํารุ งรักษา ให้อยู่ ในสภาพ เรี ยบร้อย เหมือนเดิม หรื อใกล้เคียงของเดิม
4. คือเฟอร์ นิเจอร์ ที*ทาํ ด้ วยไม้ ไม่ ควรเอาไปตากแดดโดยตรง เพราะจะทําให้แตก เสี ยหายได้ อีกทังยาม
จะทาสี ทบั ลงไป ก็ขอให้มนั ใจว่า เขาแห้งแล้วจริ ง ๆ ไม่เช่นนันสี จะลอกหมด ความชืนจะฝังใน

19.. นําท่ วมช่ องลิฟต์ ห้ องเครื*อง หม้ อแปลงไฟฟ้า
นําท่วมลิฟต์ ห้องเครื อง หม้อแปลงไฟฟ้ า หรื อส่ วนทีเป็ นเครื องกลสําคัญต่างๆของอาคาร กรุ ณาอย่า
ซ่อมแซมเอง ให้เรี ยกบริ ษทั หรื อช่างผูร้ ู ้จริ งมาตรวจสอบ และแก้ไขเสี ย จะต้องเสี ยงบประมาณเท่าไรก็
ต้องยอมนะครับ ไม่ใช่เรื องเล่นๆ และห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับ

20.. อยากยกบ้ านทังบ้ านให้ สูงขึน ทํายังไง อย่างไร เท่ าไร
การยกบ้ านให้ สูงขึน หมายถึงการยกตัวโครงสร้ างทังหมดของบ้ านให้ มีระดับหนีนําท่ วมบ้ าน เป็ นสิ งที
น่า สนใจ แต่ขณะเดียวกัน ก็เป็ นสิ งทีควรหลีกเลียงหากจะทําเองถ้าบ้านของท่านไม่ใช่บา้ นไม้ และ
ไม่ใช่บา้ นทีมีน าํ หนักเบา เพราะหากเป็ นบ้านทีทาํ ด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก (ภาษาชาวบ้านเรี ยกว่าบ้าน
ปูน) โครงสร้างของบ้านจะยึดติดเป็ นเนือเดียวกัน หากยกบ้านขึน (ส่ วนใหญ่จะด้วยแม่แรง แบบการยก
รถยนต์) ตัวบ้านเอียง หรื อบิด เพียงนิดเดียว บ้านก็จะแตกร้าว เสี ยหายวิบตั ิได้
นอกจากนัน บ้านปูนจะมีน าํ หนักมาก ทําให้ตอ้ งมีเสาเข็มยาว ๆ มารับนําหนักบ้าน เสาเข็มนี ส่ วนใหญ่
จะเป็ นเสาเข็มปูน ทีมีเหล็กเส้น ผูกติดยึด ไว้กบั ตัวฐานราก เมือยก ตัวบ้านขึน ก็เป็ นเพียงการยกแต่ตวั
บ้าน ไม่สามารถยกเสาเข็ม ขึนมาด้วย การต่อฐานราก กับเสาเข็มใหม่ จึงเป็ นเรื องยาก ในอนาคตอาจมี
ปั ญหาเรื องบ้านทรุ ดบ้านร้าวได้
นอกจากเรื*องโครงสร้ างแล้ ว เมื*อยกบ้ านปั ญหาพวกสายไฟ ท่ อนํา ท่ อระบายนํา ก็จะเป็ นปัญหาที*
ต่ อเนื*องตามมา ทีจะต้องตัดออกทังหมด แล้วต่อใหม่เข้าไป เมือยกระดับบ้านเสร็ จเรี ยบร้อย หากท่อ
เหล่านี อยูใ่ ต้พืนบ้าน บริ เวณกลางๆบ้าน ย่อมจะตัดออกจากกัน ตอนจะยกบ้าน ได้ยาก หากตัดไม่หมด
แล้วยกขึน ก็อาจไปดึงโครงสร้างของบ้านส่ วนอืนๆเสี ยหายได้
การต้ องการจะยกระดับบ้ านทังหลังขึนมา (บ้ านปูน) เป็ นเรื*องทีต* ้ องปรึกษาผู้ร้ ู จริง และมีประสบการณ์
เท่ านัน และส่ วนผูร้ ับเหมาก่อสร้าง ก็ตอ้ งเป็ นผูร้ ู ้จริ งด้วย มิเช่นนันท่านอาจจะเสี ยบ้านไปทังหลัง ส่ วน
ราคาค่ายกบ้าน ก็แล้วแต่ระดับทียกขึน แล้วแต่ขนาดของตัวบ้าน แล้วแต่ลกั ษณะของตัวบ้าน โดยทัว ไป
ราคาจะประมาณ 20% ถึง 400% ของราคาตัวบ้าน
ส่ วนบ้ านไม้ นัน หากใช้ เทคนิคไทยเดิมของเรา ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ ใช่ เป็ นเรื*องยากนัก
(บ้านไม้ แปลว่า ทังโครงสร้าง และองค์ประกอบเป็ นไม้ ไม่ใช่โครงสร้างเป็ นปูน มีเพียงผนัง หรื อพืน
เป็ นไม้เท่านัน)

21.. “ฝ่ าวิกฤติด้วยความคิดบวก”
ความคิดบวกหรื อ Positive Thinking ฟังเสมือนกับเป็ นลัทธิ แก้อย่างหนึง แต่ความจริ งแล้วการมอง
ภายในตนให้ครบถ้วนทุกด้าน แล้วเอาด้านทีเป็ นบวกมาพิจารณาเป็ นประเด็นในการจัดการปั ญหา ชีวติ
เราก็จะมีความสุ ขขึนไปพร้อมๆกับผูร้ อบข้าง และ สังคมทีเราอยูร่ ่ วมนัน
การแก้ปัญหาทังหลายย่อมไม่มี “สู ตรสํ าเร็จ” เป็ นธรรมดา....
บางทีเมือแก้ปัญหาด้วยการ “คิด” ไม่ได้.... ลองใช้การแก้ปัญหาด้วยการ “ยังคิด” บ้าง
บางทีการแก้ปัญหาด้วย “ความรู้ ” ไม่ได้.... ลองใช้ “ความรู้ สึก” ในการแก้ปัญหาบ้าง
บางทีเราต้องไม่มองเฉพาะผล “ด้ านนอก” แต่เราต้องเข้าใจปั ญหาจาก “ภายใน” บ้าง
พลังแห่ งการฝ่ าวิกฤติทงหลายอาจจะอยู
ั
่ ตรงนันก็ได้
หากเราฝึ กตนให้เป็ น “คนกล้ า” ทีมิใช่ลืมตัวกลายเป็ นคน “บ้ าบิ*น” แก้ปัญหาตามอารมณ์
โดยเราแยกความแตกต่างของ “ความรัก” และ “ความหลง” ได้ชดั เจนเพียงพอ
โดยเรารอบรู ้และเข้าใจทัง “วิชาการ” และ “มนุษย์ ” ได้อย่างสมดุล
เราจะหา “ข้อมูล” เพือการ “วิเคราะห์ ” อันนํามาซึ ง “บทสรุ ป” เพือการปฏิบตั ิท งั หลายได้
พลังแห่ งการฝ่ าวิกฤติทงหลายอาจจะอยู
ั
่ ตรงนันก็ได้
เราต้องไม่เป็ นผูท้ ี “รู้ มาก แล้ ว คิดน้ อย” หรื อเป็ นผูท้ ี “รู้ น้อย แล้ ว คิดมาก”
เราน่าจะเป็ นผูท้ ี “รู้ น้อย ก็ร้ ู ให้ มากขึน เมื*อรู้ มากพอแล้ ว ก็อย่ าลืมคิดให้ มากขึน” ตามไปด้วย
หากคิดมากขึนแล้ว ยังแก้ปัญหาไม่ได้..... ลอง “ยังคิด” ดูสักหน่อย
พลังแห่ งการฝ่ าวิกฤติทงหลายอาจจะอยู
ั
่ ตรงนันก็ได้
ยอดเยีย ม เทพธรานนท์ ตุลาคม ๒๕๕๔

สั งคมไทยจะต้ องอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ ได้ เพราะธรรมชาตินันยิง* ใหญ่ เหลือเกิน การใช้
เทคโนโลยีไปฝื นพลังแห่ งธรรมชาติมากเกินไป การทําร้ ายธรรมชาติ จะเกิดผลเช่ นนีเรื*อยไป
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