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5 แนวทางการออกแบบและก่อสร้างบ้านรับมือน้ำท่วม

 

สวสัดคีรบั ทา่นผูอ้่านทุกทา่น เหตุการณ์น้ําทว่มคราวนี้ถอืวา่เป็นภยัธรรมชาตคิรัง้รา้ยแรงมากทีส่ดุ

ครัง้หน่ึงในประวตัศิาสตรข์องประเทศไทย ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัชวีติและทรพัยส์นิมมีากเกนิจะบรรยาย 

อาคารบา้นเรอืนนบัแสนหลงักเ็ชน่เดยีวกนั ถูกน้ําทว่มจนเสยีหายเหลอืคณานบั ทีผ่า่นมาตอ้งยอมรบัวา่การ

ออกแบบและก่อสรา้งอาคารบา้นเรอืนและสิง่ก่อสรา้งต่างๆในบา้นเรา มกัจะไมไ่ดค้าํนึงถงึน้ําทว่มแต่อยา่งใด 

เหตุการณ์น้ําทว่มในครัง้น้ีอาจทาํใหบ้รรดาวศิวกรและสถาปนิกทัง้หลายตอ้งปรบัแนวความคดิใหมใ่นการ

ออกแบบและก่อสรา้งอาคารเพื่อรบัมอืน้ําทว่มทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต สาํหรบับทความตอนนี้ผมจะขออธบิาย 5 

แนวทางในการออกแบบและก่อสรา้งบา้นเพือ่รบัมอืน้ําทว่มดงัน้ีครบั  

แนวทางที ่1 หนีน้ํา 

การหนีน้ํา หมายถงึการปลกูบา้นโดยยกใตถุ้นใหส้งูเพือ่ปลอ่ยใหน้ํ้าไหลผา่นไปไดอ้ยา่งสะดวก หลกั

สาํคญัของกลยุทธห์นีน้ําคอื 

1. พืน้ชัน้ลา่งของอาคารทีใ่ชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั จะยกสงูเหนือน้ําเชน่ 1.5 เมตร หรอื 2.0 เมตร และ

อาจใชป้ระโยชน์จากชัน้ลา่งเป็นทีจ่อดรถ หรอื เกบ็ของ 

2. ชัน้ลา่งเปิดโลง่ ไมก่่อกาํแพงขวางทางน้ํา ใหน้ํ้าไหลผา่นไปไดส้ะดวก 

3. เสาชัน้ลา่งอาจจะตา้นแรงปะทะจากน้ําไมไ่ด ้จงึตอ้งเสรมิเหลก็คํ้ายนัทแยงเพือ่เสรมิความมัน่คง

ใหก้บัตวับา้น 

ในกรณีทีบ่า้นของทา่นเป็นอาคารเก่าทีก่่อสรา้งมานานแลว้ ทา่นสามารถยกบา้นใหส้งูขึน้เพือ่หนีน้ําได ้

โดยเทคนิคการยกบา้นหนีน้ํานัน้ตอ้งทาํใหถ้กูตอ้งตามหลกัวศิวกรรม มฉิะนัน้แลว้โครงสรา้งอาจพงัทลายได ้ 

การหนีน้ําน้ียงัรวมถงึการถมทีใ่นบรเิวณทีจ่ะก่อสรา้งอาคารใหเ้ป็นเนินสงูทีน้ํ่าทว่มไมถ่งึแลว้ปลกู

สรา้งอาคารบนเนินดว้ย 
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แนวทางที ่2 สู้น้ํา 

 การสูน้ํ้า หมายถงึการหาวธิป้ีองกนัน้ําไมใ่หเ้ขา้มาสูบ่รเิวณภายในโครงการ หรอื สถานทีท่ี่

ประกอบดว้ยอาคารหลายๆหลงั เชน่ หมูบ่า้นจดัสรร มหาวทิยาลยั ศนูยร์าชการ นิคมอุตสาหกรรม แนวทางนี้

ถอืเป็นการลงทุนปิดลอ้มพืน้ทีท่ ัง้หมดเพื่อป้องกนัไมใ่หน้ํ้าเขา้มาภายในพืน้ที ่ ซึง่ถอืวา่เป็นทางเลอืกที่

ประหยดักวา่การป้องกนัอาคารแต่ละหลงัในพืน้ที ่

 การสูน้ํ้าหมายถงึการทาํพนงัเพือ่กนัน้ําเขา้มาบรเิวณโครงการ โดยพนงัทีนิ่ยมใชม้ ี 3 รปูแบบคอื 1. 

พนงัทาํจากถุงทราย 2. พนงัคนัดนิ และ 3. พนงัคอนกรตีเสรมิเหลก็ การก่อสรา้งพนงักัน้น้ําจะตอ้งปฏบิตัติาม

มาตรฐานทางวศิวกรรมทีถ่กูตอ้งจงึจะมคีวามแขง็แรงตา้นทานแรงดนัน้ําได ้หากใชค้นัดนิจะตอ้งก่อสรา้งใหไ้ด้

มาตรฐาน มกีารบดอดัดนิทีแ่น่นและมฐีานกวา้งคลา้ยรปูปิรามดิ พนงักัน้น้ําทีถ่าวรคอืพนงัคอนกรตีเสรมิเหลก็

ซึง่มคีวามแขง็แรงและทนทานกวา่คนัดนิ และ คนัถุงทรายมาก แต่จะมรีาคาแพงกวา่ดว้ย หลกัสาํคญัอกี

ประการของการสูน้ํ้าคอืจะตอ้งเตรยีมเครือ่งสบูน้ําอยา่งพอเพยีงเผื่อในกรณีทีม่กีารรัว่ซมึของน้ําเขา้มาใน

บรเิวณพืน้ที ่

 สู้น้ํา
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แนวทางที ่3 กนัน้ํา 

การกนัน้ํา หมายถงึการป้องกนัมใิหน้ํ้าเขา้มาภายในอาคาร โดยการปิดผนึกอาคารเป็นหลงัๆ หลกัการ

สาํคญัจะตอ้งป้องกนัน้ําทีม่าจากทัง้ภายนอกอาคารและน้ําทีผุ่ดมาจากทางดา้นในอาคารเอง  

1. การกนัน้ําทีม่าจากดา้นนอก เชน่การก่ออฐิบลอ็กหรอือฐิมอญหน้าบา้น การใชแ้ผน่ไฟเบอร์

ซเีมนตบ์อรด์เช่น แผน่ววีา แผน่เฌอรา่บอรด์ แผน่สมารทบ์อรด์ แผน่สงักะส ีแผน่ไม ้แผน่

พลาสตกิบลอ็กน้ําเขา้บา้น เชน่ที ่ประตหูน้าบา้น และ ชอ่งเปิดต่างๆของตวับา้น ตลอดจนการอุด

รอยต่อต่างๆ ตามแนวกาํแพงดว้ยซลิโิคน หรอื อะครลิคิ 

2. การกนัน้ําทีผุ่ดขึน้มาจากรรูะบายน้ําในบา้นหรอืจากชกัโครก ทาํไดโ้ดยการต่อทอ่ยนืพวีซี ี(stand 

pipe) เขา้กบัรรูะบายน้ําใหม้คีวามสงู 1.5 เมตรขึน้ไปเพือ่เลีย้งระดบัน้ําดา้นนอกและดา้นในให้

สมดุลกนั หรอื ใชถุ้งทรายกองทบัรรูะบายน้ําใหม้คีวามสงู 1.5 เมตรขึน้ไป 

ข้อระวงั การกนัน้ําเป็นแนวทางทีเ่หมาะสาํหรบัระดบัน้ําสงูไมเ่กนิ 1.0 เมตรเทา่นัน้ เพราะระดบัน้ําที่

สงูกวา่น้ี จะมแีรงดนัน้ําขนาดมหาศาลกระทาํต่อโครงสรา้งอาคาร และอาจทาํใหอ้าคารแตกรา้วเสยีหาย หรอื

พงัทลายลงมาได ้ดงันัน้หากน้ําระดบัน้ําสงูเกนิ 1.0 เมตรขึน้ไปไมค่วรใชก้ารกนัน้ํา แต่ควรใชแ้นวทางที ่4 การ

ปลอ่ยน้ําเขา้จะดกีวา่  

 

 

กนัน้ํา 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หอ้งน้ํา

สงู 1-1.5 เมตร

ฝารรูะบายน้ํา

ต่อแนวท่อขึน้ไปจากรรูะบายน้ํา

แนวทางที ่3 แนวทางที ่3 แนวทางที ่ กนัน้ํา 

การกนัน้ํา หมายถงึการป้องกนัมใิหน้ํ้าเขา้มาภายในอาคาร โดยการปิดผนึกอาคารเป็นหลงัๆ หลกัการ

สาํคญัจะตอ้งป้องกนัน้ําทีม่าจากทัง้ภายนอกอาคารและน้ําทีผุ่ดมาจากทางดา้นในอาคารเอง 

1. การกนัน้ําทีม่าจากดา้นนอก เชน่การก่ออฐิบลอ็กหรอือฐิมอญหน้าบา้น การใชแ้ผน่ไฟเบอร์

ซเีมนตบ์อรด์เช่น แผน่ววีา แผน่เฌอรา่บอรด์ แผน่สมารทบ์อรด์ แผน่สงักะส ีแผน่ไม ้แผน่

พลาสตกิบลอ็กน้ําเขา้บา้น เชน่ที ่ประตหูน้าบา้น และ ชอ่งเปิดต่างๆของตวับา้น ตลอดจนการอุด

รอยต่อต่างๆ ตามแนวกาํแพงดว้ยซลิโิคน หรอื อะครลิคิ

2. การกนัน้ําทีผุ่ดขึน้มาจากรรูะบายน้ําในบา้นหรอืจากชกัโครก ทาํไดโ้ดยการต่อทอ่ยนืพวีซี ี(stand 

pipe) เขา้กบัรรูะบายน้ําใหม้คีวามสงู 1.5 เมตรขึน้ไปเพือ่เลีย้งระดบัน้ําดา้นนอกและดา้นในให้

สมดุลกนั หรอื ใชถุ้งทรายกองทบัรรูะบายน้ําใยน้ําใยน้ํ หม้คีวามสงู 1.5 เมตรขึน้ไป

ข้อระวงั การกนัน้ําเป็นแนวทางทีเ่หมาะสาํหรบัระดบัน้ําสงูไมเ่กนิ 1.0 เมตรเทา่นัน้ เพราะระดบัน้ําที่

สงูกวา่น้ี จะมแีรงดนัน้ําขนาดมหาศาลกระทาํต่อโครงสรา้งอาคาร และอาจทาํใหอ้าคารแตกรา้วเสยีหาย หรอื

พงัทลายลงมาได ้ดงันัน้หากน้ําระดบัน้ําสงูเกนิ 1.0 เมตรขึน้ไปไ เมตรขึน้ไปไ เมตรขึ้ มค่วรใชก้ารกนัน้ํา แต่ควรใชแ้นวทางที ่4 การ

ปลอ่ยน้ําเขา้จะปลอ่ยน้ําเขา้จะปลอ่ยน้ําเข้ ดกีวา่  

กนัน้ํา

หอ้งน้ํา

สงู 1-1.5 เมตร

ฝารรูะบายน้ํา

ต่อแนแนวท่อขึ้วท่อขึน้ไนไวท่อขึน้ไวท่อขึ้วท่อขึน้ไวท่อขึ้ ปจากรรูะบายน้ําปจากรรูะบายน้ํา

หอ้งน้ํา

สงู 1-1.5 เมตร

ปจากรรูะบายน้ํา

ฝารรูะบายน้ํา

ต่อแนวท่อขึน้ไปจากรรูะบายน้ํา
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แนวทางที ่4 ปล่อยน้ํา 

การปลอ่ยน้ํา คอืการยอมใหน้ํ้าผา่นเขา้มาภายในบา้นเพื่อลดแรงดนัน้ําทีจ่ะกระทาํต่อตวัโครงสรา้ง

ของบา้น มฉิะนัน้โครงสรา้งอาจจะไดร้บัความเสยีหายจากแรงดนัน้ําภายนอก การปลอ่ยน้ําเขา้เป็นทางเลอืกที่

เหมาะสาํหรบักรณีทีร่ะดบัน้ําสงูเกนิ 1 เมตรขึน้ไป ซึง่โครงสรา้งอาคารอาจจะไมส่ามารถตา้นทานแรงดนัน้ําได ้

ลองพจิารณาดน้ํูาทีส่งู 1 เมตรจะมแีรงดนัต่อตวับา้น 1 ตนัต่อตารางเมตรซึง่ถอืเป็นแรงดนัขนาดมหาศาล 

โดยทัว่ไปโครงสรา้งบา้นจะไมไ่ดอ้อกแบบมาใหต้า้นทานแรงดนัน้ําทีส่งูขนาดน้ีได ้หลกัการของการปลอ่ยน้ํามี

กฏ 3 ขอ้ดงัน้ี 

1. เจาะชอ่งเปิดในกาํแพงบา้นไวแ้ลว้ทาํฝาปิด หากระดบัน้ําไมถ่งึ 1 เมตรใหปิ้ดฝาไวเ้พือ่กนัน้ําเขา้

ตามแนวทางที ่3 แต่เมือ่ระดบัน้ําดา้นนอกสงูเกนิ 1 เมตรขึน้ไป ควรจะเปิดฝาน้ีเพือ่ใหน้ํ้าไหลเขา้

มาในบา้นเพือ่เป็นการลดแรงดนัภายนอกและปรบัแรงดนัดา้นในและดา้นนอกใหเ้ทา่กนั เพือ่ให้

โครงสรา้งบา้นปลอดภยัจากแรงดนัน้ํา 

2. การปลอ่ยน้ําเหมาะกบับา้นสองชัน้ขึน้ไป เน่ืองจากหากปลอ่ยน้ําเขา้มาในบา้น ชัน้ลา่งจะถกูน้ํา

ทว่มและไมส่ามารถใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยัได ้

3. วสัดุทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งบา้นในชัน้ลา่งทีจ่ะโดนน้ําทว่มจะตอ้งเป็นวสัดุทีท่นน้ํา เชน่ อฐิ คอนกรตี 

กระเบือ้งเป็นตน้ ไมค่วรใชว้สัดุทีอ่มน้ํา เชน่ ไมป้ารเ์ก ้ผนงัยปิซมับอรด์ วอลลเ์ปเปอรเ์ป็นตน้    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

ปล่อยน้ํา 
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5 แนวทางการออกแบบและก่อสร้างบ้านรับมือน้ำท่วม5 แนวทางการออกแบบและก่อสร้างบ้านรับมือน้ำท่วม

แนวทางที ่4 แนวทางที ่4 แนวทางที ่ ปล่อยน้ํา 

การปลอ่ยน้ํา คอืการยอมใหน้ํ้าผา่นเขา้มาภายในบา้นเพื่อลดแรงดนัน้ําทีจ่ะกระทาํต่อตวัโครงสรา้ง

ของบา้น มฉิะนัน้โครงสรา้งอาจจะไของบา้น มฉิะนัน้โครงสรา้งอาจจะไของบา้น มฉิะนัน้โครงสร้ ดร้บัความเสยีหายจากแรงดนัน้ําภายนอก การปลอ่ยน้ําเขา้เป็นทางเลอืกที่

เหมาะสาํหรบักรณีทีร่ะดบัน้ําสงูเกนิ 1 เมตรขึน้ไป ซึง่โครงสรา้งอาคารอาจจะไมส่ามารถตา้นทานแรงดนัน้ําได ้

ลองพจิารณาดน้ํูาทีส่งู 1 เมตรจะมแีรงดนัต่อตวับา้น 1 ตนัต่อตารางเมตรซึง่ถอืเป็นแรงดนัขนาดมหาศาล 

โดยทัว่ไปโครงสรา้งโดยทัว่ไปโครงสรา้งโดยทัว่ไปโครงสร้ บา้นจะไมไ่ดอ้อกแบบมาใหต้า้นทานแรงดนัน้ําทีส่งูขนาดน้ีได ้หลกัการของการปลอ่ยน้ํามี

กฏ 3 ขอ้ดงัน้ี

1. เจาะชอ่งเปิดในกาํแพงบา้นไวแ้ลว้ทาํฝาปิด หากระดบัน้ําไดบัน้ําไดบัน้ํ มถ่งึ 1 เมตรใหปิ้ดฝาไวเ้พือ่กนัน้ําเขา้

ตามแนวทางที ่3 แต่เมือ่ระดบัน้ําดา้นนอกสงูเกนิ 1 เมตรขึน้ไป ควรจะเปิดฝาน้ีเพือ่ใหน้ํ้าไหลเขา้

มาในบา้นเพือ่เป็นการลดแรงดนัภายนอกและปรบัแรงดนัดา้นในและดา้นนอกใหเ้ทา่กนัใหเ้ทา่กนัใหเ้ท  เพือ่ให้

โครงสรา้งโครงสรา้งโครงสร้ บา้นปลอดภยัจากแรงดนัน้ํา

2. การปลอ่ยน้ําเหมาะ. การปลอ่ยน้ําเหมาะ. การปลอ่ยน้ํ กบับา้นสองกบับา้นสองกบับ้ ชัน้ขึน้ไป เน่ืองจากหากปลอ่ยน้ําเขา้มาในบา้น ชัน้ลา่งจะถกูน้ํา

ทว่มและไมส่ามารถใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยัได้

3. วสัดุทีใ่ชใ้นการ. วสัดุทีใ่ชใ้นการ. วสัดุทีใ่ช้ กอ่สรา้งรา้งร้ บา้นในบา้นในบ้ ชัน้ลา่งทีจ่ะโดนน้ําทว่มจะตอ้งเดนน้ําทว่มจะตอ้งเดนน้ําทว่มจะต้ ป็นวสัดุทีท่นน้ํา เชน่ อฐิ คอนกรตี 

กระเบือ้งเป็นตน้ ไมค่วรใชว้สัดุทีอ่มน้ํา เชน่ ไมป้ากระเบือ้งเป็นตน้ ไมค่วรใชว้สัดุทีอ่มน้ํา เชน่ ไมป้ากระเบือ้งเป็นตน้ ไมค่วรใชว้สัดุทีอ่มน้ํา เชน่ ไม้ รเ์ก ้ผนงัยปิซมับอรด์ วอลลเ์ปเปอรเ์ป็นตน้ 

ปล่อยน้ํา

ปล่ปลปลปลอ่ยนํอยน้อยน้ํําเขอยน้ํําเ ้าเขา้เพขา้เพืา้เพ่าเพือ่ลดความตความ ่ความตางระดางระดัางระดบนํางระด ้บนาดบนํ ้บนําดานนอกและดานนอกและด้านนอกและดานใน่ ัััั ํ้ ํ้ ้ า้นใา้นใ้่ ้้ ้ ้
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5 แนวทางการออกแบบและก่อสร้างบ้านรับมือน้ำท่วม

แนวทางที ่5 ลอยน้ํา 

การลอยน้ํา คอืการก่อสรา้งอาคารทีส่ามารถปรบัใหเ้คลื่อนทีข่ ึน้ลงตามระดบัน้ําได ้โดยอาศยัหลกัทาง

วศิวกรรมทีว่า่ วตัถุทีจ่มน้ําจะมแีรงยกตวัดนัวตัถุใหล้อยขึน้ ดงันัน้เมือ่ระดบัน้ําขึน้สงูถงึจุดหน่ึง แรงยกตวัจะมี

คา่เกนิน้ําหนกัของตวับา้น ทาํใหบ้า้นลอยขึน้ได ้แต่เมือ่ระดบัน้ําลดลง ตวับา้นกจ็ะเคลื่อนทีล่งกลบัสูต่าํแหน่ง

เดมิ 

 การสรา้งบา้นลอยน้ําประกอบดว้ยสองสว่นคอื โครงสรา้งตวับา้นตามปกตทิีก่่อสรา้งทัว่ไป และ 

โครงสรา้งสว่นทีย่กบา้นใหล้อยน้ํา (เรยีกวา่โครงสรา้งแพ) กฏของการสรา้งบา้นลอยน้ําคอื 

1. วสัดุก่อสรา้งตอ้งเป็นวสัดุเบา เชน่ ไม ้ผนงัอฐิมวลเบา  

2. อาคารจะตอ้งไมส่งูมาก (ไมค่วรเกนิ 2 ชัน้) เพื่อลดน้ําหนกัของอาคาร 

3. โครงสรา้งสว่นทีย่กบา้นใหล้อยขึน้หรอืโครงสรา้งแพ จะอยูด่า้นลา่งของตวับา้น โดยก่อสรา้งคลา้ย

แพยดึกบัโครงรปูกลอ่งฝงัใตด้นิทาํจากวสัดุน้ําหนกัเบาเชน่คอนกรตีมวลเบา โครงไฟเบอรก์ลาส 

ในต่างประเทศ มกีารใชแ้มก้ระทัง่โฟมรว่มกบัคอนกรตีผสมเสน้ใยแกว้ การออกแบบตอ้งทาํใหท้บึ

น้ํา และมปีรมิาตรเพยีงพอทีเ่มื่อจมน้ําแลว้จะเกดิแรงยกตวัมากพอทีจ่ะยกบา้นใหล้อยขึน้ 

4. เสาเหลก็ซึง่ยดึตดิกบัโครงสรา้งแพ คอยบงัคบัใหบ้า้นเคลื่อนทีข่ ึน้ลงในแนวดิง่ตามแรงยกตวัของ

น้ํา 

 

 

 
 

เสาเหลก็บงัคบัทศิ

ทางการเคลื่อนทีข่ ึน้

ลงของบา้น

โครงสรา้งแพ




