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ภายหลงัจากทีน้ํ่าทว่มลดลงแลว้ ภารกจิแรกๆทีทุ่กคนคงจะตอ้งรบีเรง่จดัการคอืการเขา้ไปตรวจสอบความ

เสยีหายของทรพัยส์นิทีอ่ยูภ่ายในบา้น ตลอดจนทาํความสะอาดและบรูณะใหก้ลบัคนืมาดงัเดมิ สาํหรบัประชาชนทัว่ไป

ซึง่อาจจะไมม่คีวามรูท้างชา่ง บทความในตอนน้ีผมจะอธบิายความเสยีหายและสภาพโครงสรา้งของอาคารของทา่น

ตลอดจนขอ้แนะนําเกีย่วกบัความปลอดภยัหากตอ้งการเขา้ไปสาํรวจบา้นเรอืนภายหลงัน้ําท่วม โดยไดอ้ธบิายเป็นราย

ประเดน็ 7 ประเดน็เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจต่อไป   

ประเดน็ท่ี 1 โครงสร้างอาคารเช่น ตึกแถว อาคารพาณิชย ์ บ้านจดัสรรมีความแขง็แรงต่อการต้านทาน

แรงดนัน้ําได้แค่ไหน 

ปกตแิลว้โครงสรา้งบา้นเรอืนทีก่่อสรา้งจากคอนกรตีจะคอ่นขา้งแขง็แรงกวา่บา้นเรอืนทีก่่อสรา้งดว้ยไม ้

เน่ืองจากมกีารเสรมิเหลก็เสน้อยูข่า้งใน ดงันัน้หากเป็นอาคารทีก่่อสรา้งจากคอนกรตีและมกีารออกแบบและก่อสรา้ง

อยา่งถกูตอ้งตามมาตรฐานทางวศิวกรรม กค็อ่นขา้งจะแน่ใจไดร้ะดบัหน่ึงวา่ จะสามารถตา้นแรงดนัน้ําในระดบัความสงู

ไมเ่กนิ 2 เมตรโดยไมท่าํใหโ้ครงสรา้งเสยีหายรนุแรงหรอืพงัทลาย แต่หากอาคารก่อสรา้งมาไมถ่กูตอ้งตามหลกัทาง

วศิวกรรมเชน่เสามขีนาดเลก็หรอืเสรมิเหลก็น้อยเกนิไป กอ็าจจะพบความเสยีหายได ้ และหากเป็นบา้นเรอืนทีก่่อสรา้ง

จากไม ้ความแขง็แรงจะน้อยกวา่บา้นคอนกรตี และมโีอกาสจะพบความเสยีหายไดม้ากกวา่อาคารคอนกรตี  

ประเดน็ท่ี  2 โครงสร้างส่วนใดของอาคารมีโอกาสท่ีจะได้รบัความเสียหายจากน้ําท่วมได้มาก 

ผมมองวา่พวกผนงัอฐิก่อ และ พืน้ของชัน้ลา่งของอาคารทีจ่มอยูใ่นน้ํา จะเป็นสว่นทีไ่ดร้บัความเสยีหายมากกวา่

สว่นอื่นๆ เน่ืองจากผนงัและพืน้มพีืน้ทีป่ะทะน้ํามากกวา่ ทาํใหต้อ้งแบกรบัแรงดนัน้ําคอ่นขา้งสงูเมือ่เทยีบกบั คาน และ 

เสา ลองคดิดงูา่ยๆ น้ําทีส่งู 1 เมตรจะมแีรงดนัถงึ 1 ตนัหรอื 1000 กโิลกรมัต่อตารางเมตร และ หากสงู 2 เมตรกจ็ะมี

แรงดนัสงูถงึ 2 ตนัหรอื 2000 กโิลกรมัต่อตารางเมตร แต่ผนงัอฐิหรอืพืน้คอนกรตีเราไมไ่ดอ้อกแบบใหต้า้นแรงดนัน้ําได้

สงูขนาดนัน้ เช่น ผนงัอฐิสว่นใหญ่จะรบัแรงดนัไดร้าวๆ 100-200 กโิลกรมัต่อตารางเมตร สว่นพืน้คอนกรตีโดยทัว่ไปจะ

ออกแบบใหร้บัน้ําหนกัไดป้ระมาณ 200-300 กโิลกรมัต่อตารางเมตรเทา่นัน้ ดงันัน้ระดบัน้ําทีส่งู 1 เมตร – 2 เมตร

อาจจะทาํใหก้าํแพงแตกพงัทลาย หรอื พืน้รบัน้ําหนกัมากเกนิไปจนแอ่นตวัได ้ โดยในชว่งแรกทีน้ํ่ามาลอ้มบา้นแต่ยงั

ไมไ่ดเ้ขา้มาภายในบา้น จะมแีรงดนัน้ําทางดา้นลา่งดนัใหพ้ืน้แอ่นตวัขึน้จนพืน้แตก และถา้เป็นพืน้ไมห้รอืพืน้สาํเรจ็ที่

ไมไ่ดเ้ทคอนกรตีทบัหน้า กอ็าจจะหลุดลอยน้ําไปได ้ แต่เมือ่น้ําไหลเขา้ไปภายในบา้นแลว้กจ็ะเกดิแรงดนัน้ําดนัพืน้ให้

แอ่นลง เพือ่รกัษาระดบัแรงดนัของน้ําทัง้ดา้นในและดา้นนอกใหส้มดุลกนั 
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ประเดน็ท่ี 3 คาน กบั เสา มีโอกาสแตกร้าวเสียหายแค่ไหน 

คาน กบั เสาทีม่ขีนาดเลก็เกนิไป เชน่ เสาทีม่ขีนาดเลก็กวา่ 20 ซม. และอาคารบา้นจดัสรรทีนิ่ยมใชช้ิน้สว่น

สาํเรจ็รปูอาจมปีญัหาทีร่อยต่อระหวา่งชิน้สว่นต่างๆ ทีนํ่ามาประกอบกนัเป็นโครงสรา้งอาคาร คานกบัเสาอาจจะไดร้บั

ความเสยีหาย โดยอาจสงัเกตเหน็รอยแตกรา้วในคานและเสา แต่บางครัง้อยา่เพิง่กลวัจนเกดิเหตุ บางทรีอยแตกรา้วที่

เหน็อาจปรากฏเฉพาะในสว่นทีเ่ป็นผวิปนูฉาบเทา่นัน้ โดยทีต่วัโครงสรา้งจรงิๆอาจจะยงัไมเ่สยีหายกเ็ป็นได ้ ดงันัน้เพือ่

ความแน่ใจ หากพบรอยแตกรา้วหรอืเน้ือปนูกะเทาะออกมา ควรรบีปรกึษาวศิวกร ในกรณีทีร่า้ยแรงทีส่ดุคอืหากเสามี

ขนาดเลก็ไมไ่ดม้าตรฐานกอ็าจหกัจนเหน็เหลก็ดุง้ นอกจากนี้โครงสรา้งทีแ่ชน้ํ่าอยูเ่ป็นเวลานาน เหลก็เสรมิกอ็าจเกดิ

สนิมขึน้ไดเ้ชน่กนั จงึตอ้งรบีซ่อมแซมมฉิะนัน้สนิมอาจลามจนแกไ้ขไมท่นั 

ประเดน็ท่ี 4 ฐานรากของอาคารมีโอกาสได้รบัความเสียหายมากน้อยแค่ไหน  

ฐานรากของอาคารเป็นสว่นทีจ่มอยูใ่ตน้ํ้าโดยตรง จงึมโีอกาสทีจ่ะเสยีหายไดม้ากกวา่โครงสรา้งทีอ่ยูข่า้งบน 

ในทางวศิวกรรม ฐานรากมอียูส่องชนิดคอืฐานรากทีว่างบนดนิ และ ฐานรากทีว่างบนเสาเขม็ หากเป็นฐานรากวางบน

ดนิมโีอกาสทีน้ํ่าซึง่ไหลผา่นไปจะกดัเซาะดนิใตฐ้านราก ดงันัน้ภายหลงัจากทีน้ํ่าลดแลว้ กอ็าจจะเหน็ฐานรากซึง่เคยฝงั

อยูใ่ตด้นิโผลข่ึน้มา ตรงน้ีอาจมผีลต่อโครงสรา้งได ้ เน่ืองจากเมือ่ดนิถูกชะไปจะทาํใหฐ้านรากทรดุและอาจทาํให้

โครงสรา้งสญูเสยีการทรงตวัจนพงัทลายได ้ 

ในกรณีทีเ่ป็นฐานรากบนเสาเขม็สัน้ๆ กาํลงัรบัน้ําหนกัของเสาเขม็อาจจะลดลงเมือ่อยูใ่นดนิทีชุ่ม่น้ํา ซึง่อาจทาํ

ใหก้าํลงัรบัน้ําหนกัลดลงไดเ้ชน่กนั อกีจุดหน่ึงทีผ่มคอ่นขา้งเป็นหว่งคอืฐานรากทีจ่มอยูใ่ตน้ํ้า 1-2 เมตรจะเกดิแรงดนัน้ํา

ยกบา้นใหล้อยขึน้ โดยเฉพาะหากเป็นบา้นชัน้เดยีวทีม่น้ํีาหนกัไมม่ากและไมไ่ดใ้สเ่หลก็เดอืยยดึเสาเขม็กบัฐานรากเขา้

ไวด้ว้ยกนั อาจทาํใหต้วับา้นลอยเคลื่อนออกจากฐานรากซึง่เป็นเรือ่งทีอ่นัตรายมาก 

สว่นบา้นทีใ่ชเ้สาเขม็ยาวๆทีห่ยัง่ลงไปในชัน้ดนิแขง็ทีร่ะดบัลกึๆ และมเีหลก็เดอืยยดึระหวา่งเสาเขม็และฐานราก 

กจ็ะเป็นโครงสรา้งทีม่คีวามปลอดภยัสงูกวา่  

ประเดน็ท่ี 5 อาคารท่ีมีชัน้ใต้ดินมีข้อระวงัอะไร 

อาคารทีม่ชี ัน้ใตด้นิอาจมน้ํีาทว่มขงันานกวา่ปกต ิ การระบายน้ําออกตอ้งทาํดว้ยความระมดัระวงัเพื่อรกัษาระดบั

แรงดนัน้ําใหส้มดุลทัง้ภายในและภายนอกอาคาร หากเรง่ระบายน้ําเชน่สบูน้ําออกจากชัน้ใตด้นิทนัททีนัใด แรงดนัน้ําที่

อยูด่า้นนอกอาจจะดนัใหผ้นงัหรอืกาํแพงแตกหกัหรอืพงัทลาย หรอื ทาํใหพ้ืน้ชัน้ใตด้นิแอ่นขึน้จนแตกไดท้นัท ี เหมอืน

ดงัเชน่ทีเ่ราใชห้ลอดดดูอากาศออกจากกล่องพลาสตกิแลว้ทาํใหแ้รงดนัอากาศภายนอกดนัใหก้ลอ่งบุบเสยีหาย ดงันัน้

ก่อนทีจ่ะเริม่ระบายน้ําออกจากชัน้ใตด้นิตอ้งรอใหร้ะดบัน้ําดา้นนอกลดลงจนหมดเสยีก่อน จากนัน้จงึคอ่ยๆระบายน้ํา

จากชัน้ใตด้นิวนัละ 0.5 เมตร ทาํเครือ่งหมายระดบัน้ําไว ้ จากนัน้วนัรุง่ขึน้เชค็ระดบัน้ําทีท่าํเครือ่งหมายไวห้ากระดบัน้ํา

ไมเ่พิม่ขึน้ใหส้บูออกอกี 0.5 เมตรแลว้รอดวูนัถดัไป แต่หากระดบัน้ําสงูขึน้แสดงวา่แรงดนัน้ําดา้นนอกยงัสงูอยู ่ ตอ้งรอ

ใหแ้รงดนัน้ําดา้นนอกลดลงเสยีก่อน จงึจะเริม่สบูน้ําออกต่อไปได ้
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ประเดน็ท่ี 6 แนวทางการซ่อมแซมอาคารท่ีเสียหายจากน้ําท่วมเป็นอย่างไร 

การซ่อมแซมโครงสรา้งอาคารทีไ่ดร้บัความเสยีหายขึน้อยูก่บัระดบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ ซึง่พอสรปุเป็น

แนวทางดงัน้ี 

1. คานและเสา หากมรีอยแตกรา้วแต่ยงัไมถ่งึข ัน้บดิเบีย้วเสยีรปู อาจซ่อมแซมรอยแตกรา้วดว้ยการฉีดกาวอี

พอกซเีขา้ไปในรอยแตกรา้ว และหากเหลก็เสรมิเป็นสนิมจาํเป็นตอ้งขดัเอาสนิมออกแลว้ทาสกีนัสนิม เสรมิ

เหลก็เพิม่เตมิแลว้พอกคอนกรตีกลบัไปเชน่เดมิ 

2. หากเสาหกัหรอืขาด ตอ้งรบีใหช้า่งหาเสาเหลก็หรอืเสาไมม้าตู๊โครงสรา้งโดยดว่น เน่ืองจากเสาทีห่กัจะรบั

น้ําหนกัไมไ่ดอ้กีต่อไป ดงันัน้โครงสรา้งอาจจะถลม่ลงมาไดทุ้กเมือ่ จะตอ้งรบีปรกึษาวศิวกร การแกไ้ขตอ้งทุบ

เสาทิง้และหล่อเสาขึน้ใหม ่

3. พืน้หรอืกาํแพงทีถ่กูแรงดนัน้ําดนัจนแอ่นตวัหรอืทรดุตวั จะถอืวา่พืน้หรอืกําแพงนัน้ใชก้ารไมไ่ดแ้ลว้ ตอ้ง

เปลีย่นใหม ่หากเป็นกาํแพงใหก้่ออฐิขึน้ใหม ่หากเป็นพืน้ตอ้งทุบทิง้จากนัน้ผกูเหลก็แลว้เทคอนกรตีใหม ่ 

4. ในกรณีทีต่วับา้นหลุดหรอืเคลื่อนจากฐานราก จะเป็นอนัตรายต่อโครงสรา้งมากเพราะเท่ากบัวา่บา้นไมไ่ด้

รองรบัดว้ยฐานรากอกีต่อไป จะตอ้งยกอาคารและทาํฐานรากใหม ่ซึง่ทาํเองไมไ่ด ้ตอ้งปรกึษาวศิวกรทีช่าํนาญ

ทางดา้นน้ีโดยตรง   

ประเดน็ท่ี 7 นอกจากโครงสร้างอาคารแล้ว ต้องตรวจสอบอะไรอีกบ้าง 

ระบบโครงสรา้งอาคารเป็นสิง่สาํคญัลาํดบัแรกๆทีต่อ้งตรวจสอบเนื่องจากเป็นเรื่องความปลอดภยัของโครงสรา้ง

อาคาร แต่ตอ้งไมล่มืวา่อาคารบา้นเรอืนยงัประกอบดว้ยระบบบรกิารอกี 4 ระบบไดแ้ก่ (1) ระบบงานสถาปตัยกรรม 

เชน่ พืน้ปารเ์ก ้ สทีีท่าผนงั วอลลเ์ปเปอร ์ ประต ู หน้าต่าง และอื่นๆ (2) ระบบสขุาภบิาลไดแ้ก่ ระบบระบายน้ํา และ 

ระบบน้ําประปา (3) ระบบไฟฟ้า เชน่ ระบบแสงสวา่ง และเครือ่งใชไ้ฟฟ้าต่างๆ และ (4) ระบบเครือ่งกล เช่น 

เครือ่งปรบัอากาศ ป ัม๊น้ํา เป็นตน้ ระบบพวกน้ีตอ้งตรวจดดูว้ยวา่เสยีหายแคไ่หนและตอ้งเรยีกวศิวกรหรอืช่างทีช่าํนาญ

มาดคูวามเสยีหาย เอกสารทีผ่มแนะนําใหด้เูป็นแนวทางคอื คูม่อืการตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารบา้นเรอืนหลงัน้ํา

ทว่มของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง  

ขอให้ทุกท่านปลอดภยัและโชคดีครบั 

 


