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“กลับบ้าน หลังน�้าท่วม”
เป็นคู่มือที่ง่าย การออกแบบเพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานได้ง่ายที่สุด ถูกต้อง 

ข้อมูลทั้งหมดจากสถาปนิกที่มีประสบการณ์ร่วมกับทีมกองบรรณาธิการวารสาร ASA 
ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการลด

วสัดสุิ้นเปลืองในกระบวนการพิมพ์ การค�านวณไม่ให้เหลือเศษกระดาษ 
และการใช้หมึกจากถั่วเหลือง

                  
                   ผมและทีมงานขอขอบคุณที่ให้เราได้...ช่วย 
          ท็อป พิพัฒน์

ขอบคณุข้อมลูจากวารสารอาษา วารสารสถาปัตยกรรมของสมาคมสถาปนกิสยาม ในพระบรมราชปูถมัภ์

พื้นที่น�้าท่วม
การเข้าไปช่วยผู้ประสบภัย  ท�าให้ผมเห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้

มันใหญ่และเสียหายกว่าที่เห็นในทีวีหลายเท่า  จากเคยนั่งรถ เคยเดิน 
ก็ต้องนั่งเรือเข้าบ้าน ห้องที่เคยนั่งเล่น กินข้าว สวัสดีเมื่อกลับบ้าน  

ตอนนี้จมอยู่ใต้น�้ำหมด

ศูนย์อพยพ ศูนย์พักพิง วัด โรงเรียน
ถึงแม้จะเห็นว่ามีที่นอน  มุ้ง  เวทีกิจกรรม  อาหารและข้าวของ

ที่ได้รับบริจาคมามากมาย  แต่สุดท้ายผมเชื่อว่า  
ไม่มีที่ไหนหรอกจะสุขใจเท่ำบ้ำนของเรำ

ผู้ประสบภัย
“อาหารอร่อยมาก กินอิ่มจนท้องจะแตกตายแล้ว  

ไอ้ตลกที่มาก็ข�ามาก ข�ากว่าในทีวีอีก”
“แล้วอยากได้อะไรอีกมั้ยครับ”

“อืม(นิ่งคิด)...ไม่อยากแล้ว...อยากกลับบ้าน”

บ้ำน บ้ำน บ้ำนใคร ใครก็อยำกกลับบ้ำน  แต่เมื่อก้ำวเท้ำเข้ำบ้ำนแล้ว  ต้องท�ำยังไงต่อ

มาได้ยังไง



เมื่อน�้าท่วม เราก็วุ่นวายในการปกป้องบ้าน...
เมื่อถึงเวลาน�้าลด ก็เป็นอีกคราที่เราต้องบ�ารุงรักษาบ้านของเรา
ให้กลับมาใช้งานได้ดีและน่าอยู่เช่นเดิม 
หนังสือคู่มือเล่มนี้ ทีมงานออกแบบมาเพื่อให้ใช้เป็นแนวทางตรวจสอบบ้าน
ในครั้งแรกตอนกลับบ้าน 
โดยได้แบ่งเนื้อหาเป็น 25 ข้อ สั้นกระชับ อ่านเข้าใจง่าย 
และสามารถท�าตามได้ทีละขั้นทีละตอนไปจนครบ 
เมื่อตรวจสอบเสร็จทั้งหมดแล้ว 
ก็จะสามารถประเมินความเสียหายเบื้องต้นได้ 
ก่อนเข้าสู่การวางแผนการเงิน และเตรียมการซ่อมแซมบ้านส่วนต่างๆ ต่อไป 

มำเริ่มท�ำกำรตรวจบ้ำนกันเลย...

กลบับ้านหลงัน�า้ท่วม
คู่มือ1 ตรวจบ้านเรา



1 การเตรียมอุปกรณ์
เข้าส�ารวจบ้านครั้งแรก

ควรเตรียมอุปกรณ์ที่จ�าเป็น ได้แก่ ไฟฉาย ถุงมือ รองเท้ายาง
ท่ีมีพื้นหนา ไม้ส�าหรับป้องกันสัตว์มีพิษต่างๆ ไขควงส�าหรับ
ตรวจสอบไฟฟ้าร่ัว ถุงด�าจ�านวนมาก ยาทากันยุง ผ้าปิดจมูก 
กล้องถ่ายรูป(ถ้ามี) เผื่อในกรณีที่บ้านถูกงัดแงะ อุปกรณ์ทุ่นแรง 
ในการท�างาน (แปรง เกรียง เครื่องฉีดน�้า) และน�้ายาส�าหรับ
ท�าความสะอาดต่างๆ และที่ตักผง ตักของเปียก ข้อแนะน�าคือ 
ควรมีผู้ช่วยเหลือในการเข้าพื้นที่ครั้งแรก เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุ 
จากสัตว์มีพิษ ไฟฟ้ารั่ว ลื่นล้ม เป็นต้น

ตรวจสอบแล้ว



ตรวจสอบแล้ว ปกติ แก้ไขแล้ว รอช่าง

2 ตรวจสอบร่องรอยการถูกงัดแงะ

ตรวจสอบร่องรอยตามหน้าต่างและประตูบ้านก่อน เพื่อการกลับ 
เข้าไปอยู่ในพืน้ทีอ่ย่างปลอดภยั หากพบความเสยีหาย ควรถ่ายภาพ 
เป็นหลักฐานไว้ในเบื้องต้นก่อนเข้าท�าการตรวจความเสียหาย
ภายในบ้านถ้าพบว่ามีทรัพย์สินที่เสียหาย ควรโทรศัพท์แจ้งความ 
ก่อนเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน ให้ต�ารวจมายังที่เกิดเหตุและลงบันทึก
ประจ�าวันในทันที



ตรวจสอบแล้ว ปกติ แก้ไขแล้ว รอช่าง

3 ตรวจสอบสภาพประตู หน้าต่าง 
และเปิดไล่ความชื้น

ควรเปิดประตูและหน้าต่างทั้งหมด ตรวจสอบว่าประตู หน้าต่าง 
ยงัสามารถเปิดปิดได้ตามปกต ิหากในกรณปีระต ูหน้าต่างยงัไม่สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ ให้เตรียมแก้ไขเบื้องต้นเช่น เตรียมกุญแจสายยู
และโซ่คล้อง ส�าหรับล็อกชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการ
กลับเข้าอาศัย และการเปิดประตู หน้าต่างจะช่วยไล่ความชื้น 
ระบายกลิน่อบัชืน้ เพิม่แสงสว่าง และเป็นช่องทางให้แมลงหรอืสตัว์
ร้ายที่หลบซ่อนอยู่ในตัวบ้านได้ออกไปโดยง่าย 



ตรวจสอบแล้ว ปกติ แก้ไขแล้ว รอช่าง

4 ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ก่อนตรวจสอบทั้งระบบแสงสว่าง 
เต้าเสียบ และสวิตช์ไฟต่างๆ ควรเช็ก
ที่คัตเอาต์หลักว่ามีการแยกวงจร
เป็นอย่างไร  แนะน�ำให้ตัดระบบเมน
หรือไฟฟ้ำทั้งหมดก่อน แล้วค่อยๆ 
ไล่ปิดระบบวงจรย่อยแต่ละตัว 

หลังจากนั้นให้สลับมาเปิดระบบเมน  
แล้วไล่เปิดตรวจสอบวงจรย่อย
ทีละชุดเพื่อความปลอดภัยจาก
ไฟฟ้าดูด และหาต�าแหน่งของวงจร
ที่เกิดปัญหาจากน�้าท่วมให้เจอ
ก่อนเริ่มการใช้งานและเพื่อวางแผน
ซ่อมแซมต่อไป



ตรวจสอบแล้ว ปกติ แก้ไขแล้ว รอช่าง

5 เพิ่มแสงสว่างให้บ้าน
ระหว่างการส�ารวจ 

เมื่อตรวจสอบความเสียหายแล้ว ให้เปิดเฉพาะวงจรไฟฟ้าส่วนที่ 
ไม่ได้รับความเสียหาย หรือส่วนไฟฟ้าแสงสว่างก่อนเท่านั้น  

หากไฟฟ้าทั้งหมดยังไม่สามารถใช้ได้ ควรใช้ไฟฉายที่เตรียมไว้เข้า
ส�ารวจพืน้ทีม่ดือบัเพ่ือความปลอดภยั พร้อมทัง้เปิดช่องเปิดต่างๆ 
ให้แสงเข้ามามากที่สุด



ตรวจสอบแล้ว ปกติ แก้ไขแล้ว รอช่าง

6 ตรวจสอบห้องน�้า สุขภัณฑ์ 
และระบบสุขาภิบาล

ตรวจสอบสขุภณัฑ์ว่าพอใช้งานได้อย่างน้อย 1 ชดุ เพือ่ให้รูว่้าเรา 
จะสามารถอาศัยในบ้านเบื้องต้นได้หรือไม่ หากส้วมยังใช้งานไม่ได้ 
ให้ตรวจสอบว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุใด อาจต้องวางแผนแก้ไขระบบ
สุขาภิบาล เช่น ลอกท่อระบายน�้า สูบส้วม ซ่อมท่อน�้าเสียที่แตก
เสียหายจากแรงดันน�้าก่อนในล�าดับต้นๆ 



ตรวจสอบแล้ว ปกติ แก้ไขแล้ว รอช่าง

เมื่อน�้าท่วม ส่วนใหญ่ระบบส่งน�้าประปา (หรือน�้าดี) มักไม่มีปัญหา
มากนัก แต่ระบบเสริมต่างๆมักเสียหาย เช่น ปั๊มน�้าไม่ท�างาน  หรือ 
มีน�้าสกปรกเจือปนในถังเก็บน�้า ในระหว่างที่รอการแก้ไข ควรรอง
น�้าสะอาดจากแหล่งอื่นเก็บไว้ใช้ชั่วคราว 

7 ตรวจสอบระบบน�้าประปา 



ตรวจสอบแล้ว ปกติ แก้ไขแล้ว รอช่าง

8 ตรวจสอบถังเก็บน�้า

ตรวจสอบถังเก็บน�้าบริเวณรอยต่อต่างๆ เช่น ที่ฝาถังส�าหรับ
ถังใต้ดินและบริเวณท่อน�้าเข้าและออกส�าหรับถังวางบนดิน ไม่ควร
ใช้น�้าจากถังน�้าที่ท่านไม่แน่ใจว่าปนเปื้อนกับน�้าที่ท่วมหรือไม่เพื่อ
การดื่ม ปรุงอาหาร หรืออาบน�้า เพราะอาจน�าโรคร้ายมาสู่เราได้ 
ควรเปิดวาล์วใช้น�้าต่อตรงจากระบบท่อประปาสาธารณะไปก่อน
ระหว่างการวางแผนซ่อมแซมถังเก็บน�้า ควรระบายน�้าออก โดยน�า
มาล้างพื้นถนน จากนั้นล้างถังเก็บน�้าให้สะอาด อุดซ่อมแซม ก่อน
น�ามาต่อเข้ากับระบบประปาบ้านเราอีกครั้ง



ตรวจสอบแล้ว ปกติ แก้ไขแล้ว รอช่าง

9 ส�ารวจพื้นที่ส�าหรับการพักอาศัย
ชั่วคราวในเบื้องต้น 

แม้บ้านจะมีความเสียหายมากเพราะน�้าท่วมที่ขังอยู่ในบริเวณบ้าน
เป็นเวลานาน มคีวามชืน้ ซึง่ท�าให้เกดิเชือ้ราและกลิน่เหมน็ อนัจะเป็น 
อปุสรรคในอยูอ่าศยั แต่เรากม็คีวามจ�าเป็นต้องมพีืน้ทีส่�าหรบัพกัผ่อน 
ในสภาพทีพ่ออยูไ่ด้โดยถูกสขุอนามยั เช่น ไม่มคีราบเชือ้รา สามารถ
ป้องกันยุงได้ เป็นต้น 

อาจเป็นห้องนอนในชั้น 2 ที่สามารถเข้าใช้ได้ทันที หรือ บางห้อง
ที่ต้องท�าความสะอาดเพิ่มเติม ควรเตรียมที่หลับนอนชั่วคราวไว้
แต่เนิ่นๆ(ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน) เพราะในการตรวจสอบแก้ไขบ้าน
ทั้งหมดนั้น เราไม่สามารถท�าได้เสร็จเรียบร้อยในครั้งเดียว หรือ
วันเดียวได้



ตรวจสอบแล้ว ปกติ แก้ไขแล้ว รอช่าง

10 ระมัดระวังในการไล่แมลง 
และสัตว์มีพิษให้ออกไปจากตัวบ้าน

แมลงพาหะ หรือสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษ มักจะหลบหนีหน้าเข้ามา 
อยู่ในบ้านที่ปิดทึบ แม้น�้าจะลดแล้วก็อาจยังหลบอยู่ในมุมอับ 
ของบ้านเรา และอาจออกมาท�าร้ายเราในขณะทีเ่ราเข้าไปตรวจสอบ 
พืน้ทีไ่ด้ ควรเตรยีมไม้ขนาดยาวช่วยน�าทาง ส�าหรบัเขีย่ไล่สตัว์ต่างๆ 
ให้ออกไปทางช่องหน้าต่างที่เปิดไว้ ก่อนจะเข้าส�ารวจกองสิ่งของ
ต่างๆ อย่างใกล้ชิด



ตรวจสอบแล้ว ปกติ แก้ไขแล้ว รอช่าง

11 ตรวจสอบเตาแก๊ส 
และอุปกรณ์ครัว

ระหว่างการตรวจสอบไม่ควรสบูบหุรีห่รอืท�าสิง่ใดทีจ่ะเกดิประกายไฟ 
และสังเกตให้ดีก่อนว่าไม่มีกลิ่นแก๊สรั่วอยู่ภายในบ้าน หรือหาก
ไม่แน่ใจควรเปิดประตแูละหน้าต่างเพือ่ระบายอากาศภายในออกไป ควร
ตรวจดูว่ามีน�้าหรือโคลนเข้าไปอุดตันที่วาล์วและสายยางส่งแก๊ส
หรือไม่ เพราะจะท�าให้เกิดการจ่ายแก๊สย้อนกลับ เป็นอันตรายต่อ
การใช้งาน 

ถอดหวัเตาออกมาท�าความสะอาดและไล่น�า้ออก หากเป็นเตาไฟฟ้า 
ต้องแน่ใจว่าแห้งสนทิแล้วจรงิๆ จงึใช้งานได้ หรอืเรยีกช่างมาช่วยด ู
เพื่อความปลอดภัย



ตรวจสอบแล้ว ปกติ แก้ไขแล้ว รอช่าง

12 ตรวจสอบตู้เย็น 
และของที่ท�าให้เกิดกลิ่นเน่าเสีย

ความชื้นเพียงเล็กน้อยที่ขังอยู่ตู้เย็นที่ไม่ได้เสียบปลั๊ก ก็สามารถ 
ส่งกลิ่นรุนแรง ซึ่งจะสร้างความรบกวนจนเราไม่สามารถเข้าไป
ท�างานในพืน้ทีไ่ด้นานๆ หากตูเ้ยน็ไม่สามารถใช้งานได้ ก็ควรโยกย้าย 
ออกไปนอกบริเวณพักอาศัยก่อน ถ้าตู้เย็นยังสามารถใช้งานได้
อยู่ ควรท�าการรื้ออาหารในตู้เย็นออกให้หมด และใช้น�้าส้มสายชู
ผสมน�้าเช็ดท�าความสะอาด เปิดประตูตู้เย็นและน�าไปผึ่งให้แห้งในที่
อากาศถ่ายเท ก่อนน�ามาใช้อีกครั้ง



ตรวจสอบแล้ว ปกติ แก้ไขแล้ว รอช่าง

13 การจัดการกับผ้าม่าน 
และเฟอร์นิเจอร์ผ้าที่อับชื้น 

ผ้าม่าน ผ้าบุ และฟองน�้าที่อยู่ในเฟอร์นิเจอร์นั้น มักดูดซับกลิ่น 
และน�้าเสียที่เคยท่วมขังในบ้าน จนเป็นต้นเหตุของกลิ่นอับชื้นและ
เชื้อรา ให้คัดแยกเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องทิ้ง และชิ้นส่วนที่ต้องถอดน�า
ไปพักไว้เพื่อเตรียมท�าความสะอาดต่อไป



ตรวจสอบแล้ว ปกติ แก้ไขแล้ว รอช่าง

14 ตรวจสอบเครือ่งใช้ไฟฟ้า
ทีมี่แนวโน้มเสียหาย

เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชิ้น การสัมผัสน�้าหรือแช่ในน�้า ขณะที่ไม่มี
กระแสไฟฟ้ายังสามารถน�ามาใช้งานได้หากมีการเช็ดให้แห้ง
ท�าความสะอาดไล่ความชื้นเรียบร้อย หากแผงวงจรไฟฟ้าโดนน�้า 
อาจต้องทิ้งไว้ให้แห้งนาน 1-2 สัปดาห์ หรือเป่าด้วยความร้อน
ให้แห้งสนิทก่อน



ตรวจสอบแล้ว ปกติ แก้ไขแล้ว รอช่าง

15 ตรวจสอบพื้น ท�าความสะอาด

พื้นไม้ลามิเนต พรม จะเสียหายมาก ไม่สามารถน�ากลับมาใช้ได้อีก 
ส่วนปาร์เกต์ แผ่นไม้พื้น หากหลุดล่อนจะต้องน�าไปผึ่งให้แห้ง
สนิทอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ ก่อนน�ากลับมาติดตั้งใหม่ได้ 
แต่อาจไม่ได้กลับมาดูสวยงามเรียบร้อยดังเช่นเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์

พื้นหินมักจะมีรอยช�้าน�้า ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ไม่มีปัญหา
เรื่องการใช้งาน หากมีบางแผ่นหลุดล่อน ให้รอพื้นเดิมแห้งสนิท
เสียก่อนแล้วจึงค่อยท�าการซ่อมแซมต่อไป



ตรวจสอบแล้ว ปกติ แก้ไขแล้ว รอช่าง

16 ตรวจสอบผนัง ดูต�าแหน่งระดับน�้า
วัดขนาดพื้นที่เพื่อท�าการซ่อมแซม

ให้พิจารณาว่าระดับที่น�้าท่วมสูงสุดอยู ่ที่ระดับใด หากไม่เกิน  
50 เซนตเิมตร อาจจะไม่มปัีญหามากนกัในกรณลีอกสทีีเ่สยีหายออก 
และทาสีทับ หากมากกว่า 1 เมตรน้ันต้องทิ้งไว้ให้แห้ง อาจนาน 
ถึง 1-3 เดือน จนกว่าผนังที่ดูดน�้าไว้จะแห้งจึงสามารถทาสีทับได้ 
หากทาสีทับในขณะที่ยังไม่แห้งพอ สีจะหลุดล่อนเสียหายซ�้าอีก 
ควรวัดขนาดพื้นที่ผนังเพื่อท�าการกะปริมาณสีที่ต้องใช้ซ่อมแซม



ตรวจสอบแล้ว ปกติ แก้ไขแล้ว รอช่าง

17 ส�ารวจท่อระบายน�า้ 
บ่อบ�าบัดรอบๆ บ้าน

ท่อระบายน�้าในบ้านจะเชื่อมต่อโดยตรงกับท่อระบายน�้าสาธารณะ 
ที่ถนนหน้าบ้านและบริเวณรอบๆที่โดนน�้าท่วมขัง เมื่อเกิดน�้าท่วม 
ในบรเิวณภายนอกบ้านเมือ่ไร น�า้จากท่อระบายน�า้สาธารณะจะย้อน 
ไหลเข้ามายังท่อระบายน�้าในบ้านทันทีและพร้อมกันน้ีก็จะน�าเศษ
ดินและสิ่งปฏิกูลไหลเข้ามาในท่อระบายน�้าของบ้านเราด้วย ซึ่งจะ 
ท�าให้ท่อระบายน�้าบ้านเราอุดตัน หรือมีพื้นที่ในการระบายน�้าได้
น้อยลง 

จึงควรท�าการตรวจสอบและขุดลอกสิ่งปฏิกูลในท่อน้ีออกไป  
ถ้าเป็นท่อระบบวางบนดินแบบมีฝาปิด ก็เพียงเปิดฝาท่อเช็กดู 
แล้วตักปฏิกูลออกไปทิ้งได้เลย แต่ถ้าเป็นระบบที่ฝังอยู่ใต้ดิน อาจ
ต้องท�าการติดต่อช่างผู้ช�านาญเพื่อท�าการขุดลอกท่อต่อไป  
ไม่ควรฉีดน�้าเพื่อล้างเศษดินและปฏิกูลไล่ออกไปทางท่อสาธารณะ 
เพราะจะท�าให้ระบบระบายน�้าทางหลักเสียหาย รวมถึงการระบายน�้า 
ของบ้านเราก็จะไม่มีประสิทธิภาพ



ตรวจสอบแล้ว ปกติ แก้ไขแล้ว รอช่าง

18 ส�ารวจรั้ว 
และท�าความสะอาดลานจอดรถ

ส�ารวจว่ารัว้ยงัตัง้เป็นแนวฉากอยูห่รอืไม่ ถ้าเอียงควรหาโครงสร้าง 
มาค�า้ยนัชัว่คราวป้องกนัรัว้ล้ม ก่อนเรยีกช่างผูช้�านาญมาแก้ไขต่อไป 

ส�าหรับรั้วคอนกรีต ส�ารวจบริเวณฐานด้านล่างใต้คานรั้วว่า
มีดินพร่องไปหรือไม่ ควรท�าการหาดินมาปิดรูในเบื้องต้นเพื่อ
ป้องกันสัตว์ไม่พึงประสงค์ลอดผ่านเข้าบ้าน 

ถ้าลานจอดรถถูกปกคลุมไปด้วยดินโคลน ไม่ควรฉีดไล่ดินโคลน 
ลงสู่ท่อระบายน�้าโดยตรงเช่นกัน ควรตักดินโคลนออกไป 
ในบริเวณสนามหรือพืน้ทีอ่ืน่ เพราะดนิโคลนทีช่ะล้างและไหลลงท่อนัน้ 
กจ็ะท�าให้ท่ออดุตนั จนต้องท�าการแก้ไขโดยการขดุลอกท่อระบายน�า้ 
ในโอกาสต่อไป ดังนัน้ควรด�าเนนิการให้ถกูต้องเสยีตัง้แต่แรกจะดีทีสุ่ด



ตรวจสอบแล้ว ปกติ แก้ไขแล้ว รอช่าง

19 เก็บแยกขยะ ขนส่งไปทิ้ง

แบ่งประเภทของขยะออกเป็น
• ขยะที่เน่าเสีย เช่น เศษอาหารต่างๆ
• ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ โฟม พลาสติก แก้ว กระจก หรือ
 เศษเฟอร์นิเจอร์ที่เสียหายจากน�้าท่วม
• ขยะมีพิษ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานไม่ได้แล้ว กระป๋องสเปรย์ 
 ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี

เตรียมถุงใส่ขยะต่างๆ ถ้าให้ดีควรแยกสีหรือเขียนบอกไว้ที่หน้าถุง 
รอขนย้ายไปยังที่เหมาะสมต่อไป ขยะรีไซเคิลอาจแยกย่อยออก 
เป็นแต่ละชนิด ฟังข่าวสารจากหน่วยงานที่อาจมีโครงการแลกขยะ 
และกับของกินของใช้ในบ้านเหล่านี้ เป็นการช่วยลดต้นทุนและ
เวลาในการก�าจัดขยะให้กับประเทศ



ตรวจสอบแล้ว ปกติ แก้ไขแล้ว รอช่าง

20 ท�าความสะอาดจากบนลงล่าง

สิ่งที่มาพร้อมกับน�้ามีทั้งของเน่าเสียรวมถึงโคลน ซึ่งมักทิ้งคราบ 
สกปรกไว้ตามส่วนต่างๆของบ้าน หากน�้าท่วมถึงฝ้าเพดานซึ่งกรุ 
ด้วยไม้อัดหรือแผ่นยิปซัมบอร์ด ให้รื้อแผ่นฝ้าออกมาก่อน 

ควรรีบใช้น�้าค่อยๆฉีดเพื่อล้างคราบสกปรกออกไล่ตั้งแต่ด้านบน 
ลงด้านล่าง ก่อนที่พื้นที่ส่วนนั้นๆจะแห้งจนทิ้งคราบฝังแน่น แล้ว
จึงกวาดเอาน�้าและเศษขยะออกจากบ้าน หลังจากนั้นใช้ผงซักฟอก
หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรคท�าความสะอาดในพื้นที่ที่สัมผัสน�้าท่วมแล้ว 
ปล่อยให้แห้งสนทิ ก่อนซ่อมแซมและฟ้ืนฟฝู้าเพดาน ผนงั และพืน้ต่อไป



ตรวจสอบแล้ว ปกติ แก้ไขแล้ว รอช่าง

21 จัดการกับต้นไม้ในสวน

ไม่ควรเดินเข้าไปส�ารวจใกล้โคนต้นของต้นไม้ไม่ที่ถูกน�้าท่วมขัง 
เพราะดินจะอ่อนตัวกว่าปกติ น�้าหนักตัวของเราจะท�าให้รากต้นไม ้
ที่อ่อนแอได้รับความเสียหายมากขึ้น 

ต้นไม้ที่แช่น�้าอยู่นานๆ รากจะไม่สามารถดูดซึมอาหารมาเลี้ยง
ล�าต้นได้เต็มที่ดังนั้นควรท�าการตัดก่ิงและใบให้โปร่งเพื่อลดการ
คายน�า้ และให้แสงแดดส่องถึงพืน้ดนิรอบๆโคนต้น ไม่ควรให้ปุย๋ทกุ
ชนดิในระยะแรกเพราะจะยิง่ท�าลายให้รากของพชืทีอ่่อนแอแย่ลง เมือ่
ต้นไม้เริม่ฟ้ืนตวัสักระยะจึงค่อยเริ่มรดน�้า ซึ่งควรให้ในปริมาณ
น้อยๆ ก่อน



22
ส�ารวจงบประมาณต้องใช้
ในการซ่อมแซมบ้าน

จดรายการสิ่งของที่จ�าเป็นต้องใช้เพื่อการด�ารงชีวิตเบื้องต้นก่อน 
ส�ารวจงบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้าน แล้วจึงท�าการตัดสินใจ 
เลือกซื้อของ และทยอยซ่อมบ้านไปทีละจุด หรือจุดไหนที่สามารถ 
ร่วมแรงร่วมใจคนในบ้านมาลงแรงร่วมกันได้ เช่น การทาสี ก็จะ 
ช่วยลดงบประมาณไปได้บางส่วน

ตรวจสอบแล้ว



23 รวบรวมรายชื่อช่าง 
และติดต่อนัดหมาย

ช่วงที่น�้ายังไม่ลด เราอาจแวะเข้าไปดูบ้านเป็นระยะเพื่อประเมินความ
เสียหายแบ่งหมวดหมู่ของสิ่งที่ต้องซ่อมแซม เช่น ระบบไฟฟ้า 
ระบบประปา ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ แยกส่วนที่จ�าเป็น
ต้องเรียกช่างเข้ามาช่วยดู แล้วติดต่อช่างเอาไว้แต่เนิ่นๆ เพราะเมื่อ
น�้าลดแล้วหลายๆบ้านจะต้องการช่างเหมือนๆกัน

(อาจสอบถามจากเพื่อนบ้าน หรือเข้าไปหารายชื่อจากแหล่ง
ข้อมูลต่างๆ เช่น  www.สารพัดช่าง.com)

ตรวจสอบแล้ว



24 ตรวจสอบสภาพจติใจของตนเอง 
และคนในครอบครวั

คนสูงอายุอาจรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง เพราะผูกพันกับบ้านมากที่สุด  
จนอาจจะไม่สามารถตดัสนิใจอะไรได้ คนหนุม่สาวจงึเป็นก�าลงัส�าคญั 
ของครอบครัว ตั้งสติ ท�าจิตใจให้เข้มแข็ง มองไปข้างหน้า คิดถึง
สิ่งที่เรายังมีเหลืออยู่ ซึ่งทั้งหมดนั้นสามารถฟื้นฟูให้กลับมาใช้งาน
ได้อีก “ก�าลังใจ”เป็นสิ่งส�าคัญที่สุด การพูดบั่นทอนในเชิงลบ 
ไม่ว่าจะโทษตวัเอง ว่ากล่าวตเิตยีนคนอ่ืน ล้วนแล้วแต่ไม่ได้ท�าให้อะไรดขีึน้ 

ตรวจสอบแล้ว



25 บันทึกรายการเพิ่มเติม

สิ่งที่ต้องซ้ือ
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บานประตู หน้าต่าง ...................................................................................
ผ้าม่าน (ขนาด จ�านวน) ..........................................................................
เฟอร์นิเจอร์และผ้าบุ .................................................................................
สุขภัณฑ์ ......................................................................................................

ผนังทาสี (กี่ตร.ม.) ...................................................................................
พื้นไม้ (กี่ตร.ม.) ..........................................................................................

ลอกท่อระบายน�้ายาว (ม.) ......................................................................
ท่อน�า้ (ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง/นิว้, ยาว/เมตร) .....................................
ถังเก็บน�้า (ขนาด/ลิตร) ...........................................................................
ปั๊มน�้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหาย .........................................................

รั้ว (ยาว/เมตร) .........................................................................................
ต้นไม้ หญ้า ดิน .........................................................................................
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........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................



บันทึกรายการเพิ่มเติม
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ภัทริน จินดาวัฒนานนท์
ธารา จ�าเนียรด�ารงการ
วิรัช ปัณฑพรรธน์กุล
เอกรินทร์ พันธุนิล 

ภำพประกอบ 
เอกรินทร์ พันธุนิล 

ศิลปกรรม 
พัฒนภูมิ เพ็ชรกระจ่าง 

พิสูจน์อักษร 
ส่องนภา ภักตร์วิลัย

บรรณำธิกำร 
กรวรรณ คันโธ

ทีมงานสร้างสรรค์




