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1. โครงสราง 

 
        โครงสรางถือวาเปนสวนที่สําคัญที่สุดในดานความปลอดภัย จึงควร
รีบตรวจสอบโดยสังเกตอาการและแนวทางการแกไขดงัตอไปนี ้
• รั้วบานเอียง    ถาเอียงมากจนออกนอกแนวศูนยถวง รั้วอาจลมลงได 

ใหรีบซอมแซมกลับมาใหไดแนวตรงเหมือนเดิม ถาถูกน้ําเซาะจน   
ฐานรากโผลหรือเห็นลอยตั้งอยูบนเสาเข็ม ใหเอาดินถมกลับคืนไปมิฉะนั้น
เสาเข็มอาจหักทําใหรั้วพังลงมาได สวนรั้วทรุดตัวไมเทากัน ตองให 
ชางผูชํานาญมาทําการเสริมฐานรากยกกลับขึ้นมาใหอยูในระดับเดิม 

•     อาคารทรุดเอียง   จะตองดีดยกอาคารและเสริมฐานรากโดยตอง
ปรึกษาวิศวกรผูเชี่ยวชาญ 

•     ฐานรากถูกน้ําเซาะ  ถาฐานรากถูกน้ําเซาะจนดินที่หอหุมฐานราก
หายไป เมื่อตรวจดแูลวพบวาฐานรากยังตั้งตรงอยูในสภาพปกติไมทรุด     

      ไมแตกราว   กใ็หถมดนิกลับคืนไป แตถาฐานรากเกดิเอยีง หรือทรุดตวัลง      
       หรือแตกราว  อันนี้คงแกไขเองไมได    ตองใหวิศวกรมาตรวจสอบเพื่อ    
       แกไขซอมแซมตอไป 
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•     เสา แตก หัก ราว ถาเปนเสาไมรับน้ําหนักไมมากอาจพอหาชางมา

แกไขได แตถาเปนเสาคอนกรีตหัก หรือมีรอยราวเปนแนวเฉียง หรือมี
รอยราวบริเวณรอยตอเสาคาน หรือผิวปนูแตกจนเห็นเหล็กเสริมในเสา 
หรือเสาเอียง ควรใหวิศวกรมาตรวจสอบแกไขทันท ี เนื่องจากเสา
ดังกลาวอาจสญูเสียกําลังในการรับน้ําหนกัและพังทลายลงมาไดซึ่งเปน
“อันตราย”   ตอผูอยูอาศัยอยางยิ่ง 

•     คาน แตก ราว หัก   ถาเปนคานไม สังเกตไดไมยาก คานหักหรือ      
แตก กย็ังพอใหชางมาดามดวยไมหรือเหล็ก หรือเปลีย่นไมใหมใหได แต
ถาเปนคานคอนกรตีหกั หรือมีรอยแตกราวโดยรอยแยกของรอยราวกวาง
มากกวา 0.5 มิลลิเมตร  (สามารถสอดไสดินสอกดขนาด 0.5 เขาไปใน
รอยแยกได) ควรใหวิศวกรมาตรวจสอบแกไขจะปลอดภยักวา แตถาหาก
รอยแยกกวางนอยกวา 0.5 มิลลิเมตร อาจตองตรวจดูรอยราวในเนือ้คาน
คอนกรีต (รอยราวนี้หมายถึงรอยราวที่เนื้อคอนกรีตจริงๆไมใชที่   ปูนฉาบ) 
โดยใหสกัดเฉพาะปูนฉาบออกเพื่อดวูามีรอยราวที่เนื้อคอนกรีตหรือไม 
(ไมแนใจใหปรึกษาผูรู)    หากไมมีรอยราวก็ถือวาปลอดภัย แคฉาบปูน
ตกแตงปดใหเรียบรอยตามเดิมก็พอ แตหากพบรอยราวที่เนื้อคอนกรีต
ควรใหวิศวกรมาตรวจสอบแกไข  

•     ผนงัแตกราว  ผนงัคอนกรีตหรือผนังกออิฐฉาบปูนแตกราวเปน
เสนลายงาเล็กๆ โดยทั่วไปแลวมักจะไมมอีันตรายอะไร สามารถแกไข
ไดโดยอุดรอยราวดวยสีโปว หรืออะครีลิค หรือสารเคมีชวยประสาน
รอยตอแลวทาสีทับอีกชั้นหนึ่ง แตถาผนงัแตกราวโดยมีรอยแตกกวาง
และยาวอยางเห็นไดชัดเจนมากและมกัจะทะลุถึงอีกดานหนึ่งของผนงั  
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แสดงวาอาจเกิดการแอนตัวหรือการทรุดตัวที่ไมเทากันของโครงสรางอาคาร 
ควรรีบไปปรึกษาวิศวกรเพือ่ชวยในการตรวจสอบแกไข 

•     พื้น แตก ราว ทรุด  สําหรับพื้นไมแตกราวหรือหกั คงแกไขไดไม    
ยากโดยใชไมพื้นขนาดเดยีวกันถอดเปลี่ยนเขาไปแทนสวนพืน้คอนกรตี
ชนิดวางบนดนิ เกิดการทรุดตัวแตกราวมาก (ตองแนใจวาเปนพืน้วางบน
ดินจริง  ๆและตัดขาดจากโครงสรางอื่น)    อาจซอมแซมโดยรื้อพืน้นัน้ออก
และลอกดนิโคลน หรือดินออนออกแลวถมกลับดวยทรายราดน้าํอัดแนน  
(การขดุลอกและการถม ตองระวังมใิหดนิเคลื่อนตวัจนเกดิความเสยีหาย
ตอโครงสรางใกลเคยีง)  จากนั้นจงึผูกเหล็กเทพื้นคอนกรีตใหม แตถาเปน
พื้นคอนกรีตทีอ่ยูบนคานหรือมีโครงสรางอื่นรองรับ เกิดรอยแตกราว
อยางชัดเจน คงตองใหวิศวกรหรือผูเชีย่วชาญมาชวยตรวจสอบแกไขจะ
ปลอดภัยกวา 

• บันได ผุ หัก ราว ถาเปนบันไดไมคงแกไขไดไมยาก สามารถซื้อไมขนาด
เดียวกันมาซอมแซมแกไขไปได แตถาเปนบันไดเหล็กเกิดผุหรือหกัคง
ตามชางเหล็กมาซอมแซม สําหรับบันไดคอนกรีตซึ่งมีน้ําหนกัมากและ
บันไดก็มหีลายรูปแบบ เชน บันไดแบบที่เปนพื้น แบบที่มีคานแม
บันได และแบบพื้นยื่น ซึ่งแตละแบบมีพฤติกรรมแตกตางกันไป ดังนั้น
หากมีความเสียหาย การตรวจสอบแกไขควรปลอยใหเปนหนาที่ของ
วิศวกรจะดีกวา 

 

 



  

2. งานสถาปตยกรรม  ตกแตงภายในและงานจัดสวน 
 

  

 
 

                                         อาคารวางบนดิน     
   

                          
  

                               อาคารยกใตถุนสูงเหนือระดับดนิ 
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       อาคารที่ไดรับความเสียหายจากน้ําทวม  เมื่อระดับน้ําลดลงแลวมี
ขอแนะนําดังนี้ 
 1.   ถาพื้นอาคารวางบนดิน   ใตพื้นอาคารจะยังคงมีความชื้นสะสมอยูมาก  
ถารอบอาคารน้ํายังลดไมหมดควรทําคันกั้นน้ํา โดยใชกระสอบทรายเปน
เขื่อนก็ไดพื้นภายในจะไดแหงเร็วขึ้น  สวนชองวางที่มีดินโคลนทับถมอยู   
ใหลางทําความสะอาดกอนโดยเร็วกอนโคลนแข็งตัว 
 2.   ถาอาคารยกใตถุนสูงเหนือระดับดิน  อยาใหน้ําขังสะสมใตถุนอาคาร    
แกไขโดยถาใตถุนอับทึบระบายอากาศไมดีใหทุบผนังและใหทําผนังเปด    
ใหมีการระบายอากาศใหมากที่สุด 

อาคารทั้ง  2  ประเภทนี้  จะมีสวนพื้นและผนังอาคารไดรับความ
เสียหายมากกวาอาคารที่สูง 2  ชั้นขึ้นไป  โดยหลักการคือ   ใหอาคารระดับ    
ชั้นลางมีการระบายความชื้นออกใหหมด  ถาพื้นเสียหายมากก็ใหเอาวัสดุ      
ที่ปูไวสกัดออกกอน  และควรเปดหนาตางทิ้งไวเพื่อไลความชื้นออก  และ
ภายในมีการถายเทอากาศหองน้ําชั้นลางก็ใหสํารวจตําแหนงบอเกรอะ        
บอซึม  แกไขรอบบริเวณอยาใหมีน้ําขังตองใหแหงและหองน้ําชั้นลาง      
ควรระงับการใชงานไวกอน   สวนความเสียหายของวัสดุต าง  ๆ  มี    
ขอแนะนํา  ดังนี้ 
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 รั้วบาน 
รั้วเหล็ก  เปนสนิมใหขัดสนิมออกกอนทาสีใหม 
รั้วไม  ผุ  หรือ  หัก  ใหถอดเปลี่ยน 
รั้วคอนกรีตโดยปกติแลวจะไมเสียหายเพียงแตอาจสกปรกใหลางทํา 
 ความสะอาดปลอยใหแหงกอนทาสีใหม 
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ประตูเหล็ก 
ขึ้นสนิม  ตองขัดสนิมออกเช็ดใหแหง  ทาสีใหม 
                 
 
 
                                                                          
 
 
                                                                    
 
                                                                  
 
 
                                              
ประตูเอียงหรือตก 
ประตูไมเมื่อแชน้ํานาน ๆ จะอมน้ําทําใหมีน้ําหนักเพิ่มขึ้น  บานพับรับ
น้ําหนักไมไหว  ตัววงกบเปอยยุย  นอตหรือตะปูยึดไดไมแนน  แกไขโดย    
ใช ลิ่มไมหรือเหล็กสอดรับน้ําหนักของบานใหตั้งตรงไวกอน   รอจน  
ความชื้นระเหยออกไป  นอตหรือตะปูก็จะยึดไดแนนขึ้นสามารถเอาลิ่ม   
ออกได   แตถาวางกบผุพังก็จําเปนตองเปลี่ยนใหม   ถาเปนหองน้ําจะ
เปลี่ยนเปนวงกบและประตู  พี.วี.ซี  ก็ไดจะไดไมเกิดปญหาขึ้นอีก 
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ผนงั 
ผนังที่เปนไมปลอยใหแหงก็เพียงพอ    แตถาผนังบางจุดที่แชน้ําขึ้นน้ําลง  
อาจผุได        ใชผาเช็ดทําความสะอาดปลอยใหแหงสนิทกอนทาสีหรือแลคเกอร 
ผนังที่เปนปูน  โดยทั่วไปแลวจะไมเสียหาย  เมื่อน้ําลดลงแลวใชผาเช็ด        
ทําความสะอาดปลอยใหแหงสนิทกอนทาสี  การทาสีถาใหไดผลดีจะตอง
ทาสีรองพื้นปูนเกากอนทาสีจริง 
ผนังที่เปนยิบซั่มบอรด  เมื่อถูกน้ําทวมยิบซั่มบอรดจะเสียหาย เพราะทํา    
ดวยผงปูนยิบซั่มหุมดวยกระดาษ  ใหเลาะออกแลวบุเขาไปใหมซึ่งจะตอง
ปลอยใหโครงเคราและดานในผนังแหงกอนบุ เขาไปใหม   มิฉะนั้น    
ความชื้นจะถูกกักอยูขางใน 
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สี 
เมื่อเกิดน้ําทวมขัง  สีจะไดรับความเสียหาย  หลุดรอน  ขึ้นรา  พุพอง  กอน  
จะทาใหม  จะตองทําความสะอาดหรือลอกสีเดิมออกกอน  เพราะถาหาก   
ทับไปเลยจะอยูไดไมนานก็จะเกิดการหลุดรอนออกมาอีก   
ถาพวกเหล็กจะตองขัดสนิมออกใหหมดกอนทาสีน้ํามัน 
สีที่เหมาะสมสําหรับทาปูนหรือกระเบื้องแผนเรียบหรือยิบซั่มบอรด  คือ      
สีพลาสติก  สีที่เหมาะสมสําหรับทาโลหะหรือไมคือ  สีน้ํามัน 
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ปาเก 
ปาเกลอย  หลุดรอน   เปดหนาตางประตูใหอากาศถายเทความชื้นออกไป  
อยาพึ่งทายูริเทนพื้นปาเกจนกวาจะแหงสนิท  ใหเลาะเอาปาเกที่บิดงอออก  
ใสปาเกแผนใหมเขาไปแทน  ยึดติดพื้นโดยใชกาวลาเท็กซ  ขัดปาเกใหม     
ใหสูงเสมอกับปาเกเดิมกอนทายูริเทน  หากจะเลาะปาเกเกาออกเปลี่ยน      
พื้นโดยใชวัสดุใหมขอใหคํานึงถึงน้ําหนักดวย  เชน  การปูกระเบื้องหรือ     
หินออนหรือหินแกรนิต       กอนทากาวลาเท็กซเพื่อติดปาเกกับพื้น ตองรอ
ใหคอนกรีตแหงสนิทกอนมิเชนนั้นแลวปาเกจะรอนออกมา 
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เฟอรนิเจอร 
โตะเตียง  เกาอี้  ตูโชว  ตูเสื้อผา  การแกไขหลังน้ําลด 

1) พยายามเอาความชื้นออกจากเฟอรนิเจอรใหเร็วที่สุด 
2) เฟอรนิเจอรที่อมน้ํามาก  เชน  โซฟานวม  ที่นอน  หมอน  หากไมจําเปน

ไมควรนํากลับมาใชอีกเพราะตอนน้ําทวมจะพาเชื้อโรคเขาไปอยู
ภายใน  แมตากแดดแหงแลวเชื้อโรคอาจยังอยู  เปนอันตรายตอ
สุขภาพในระยะยาวได 
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3) เฟอรนิเจอรประเภทติดกับที่  (Built-In)  ตองตรวจสอบความแข็งแรง         
ของโครงสราง  สายไฟที่ฝงอยูในตู  รูกุญแจ  ทําการซอมแซม
โครงสรางใหอยูในสภาพเดิมหรือใกลเคียงของเดิม 

4) เฟอรนิเจอรที่ทําดวยไมไมควรนําไปตากแดดใหแหง  เพราะจะทําให
แตกเสียหายได    และเมื่อจะทาสีทับลงไปจะตองรอใหไมแหงสนิทกอน 
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พรม 
พรมถูกน้ําทวมใหรีบรื้อพรมออกใหหมดโดยเร็วเพื่อไมใหพรมเนาสง         
กลิ่นเหม็น แลวนําพรมไปซักและตากแหงกอนนํากลับมาปูใหม  แต    กอนปู
ควรจะใหแนใจวาพื้นคอนกรีตแหงสนิทแลว  (แตทางที่ดี  หากรูวา   จะถูกน้ํา
ทวมพรมแนควรรื้อพรมออกมากอนที่น้ําจะทวมขึ้นมาถึง             การซักและ
ตากอาจจะไมสะอาดและดีเหมือนเดิม) 
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ฝาเพดาน 
ฝาเพดานถูกน้ําทวม  ถาเปนยิบซั่มบอรดหรือกระดาษอัดคงจะตองเลาะ    
ออกแลว เปลี่ยนใหม   เพราะกระดาษจะเปอยยุ ย   เมื่อน้ํ าลดแลวให         
ตรวจดูวาสายไฟฟาดวงโคมที่ติดอยูมีอะไรเสียหายหรือไม  ตองซอมแซม
เปลี่ ยนใหมหรือไม   มีแมลงหรือสัตว เ ลื้อยคลานเข าไปหลบอยู ใน                
ฝาเพดานหรือไม  ถามีตองไลหรือจับออกไปกอนบุฝาใหม 
 
                                                                                
 
 
 
     
 
 
 
 
                          ผามาน    
                         เปนคราบสกปรก  ใหถอดจากราวออกมาซัก 
วอลลเปเปอร 
วอลลเปเปอรลอก  รอน  ใหลอกออกกอนเพื่อใหความชืน้ระเหยออกมา      
ได  เมื่อผนังแหงจึงใหชางมาลอกออกใหหมดกอนปูใหม 
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กระเบื้อง  หินออน 
โดยปกติแลวจะไมเสียหาย  เพียงขัดทําความสะอาดก็จะกลับมาใชได
เหมือนเดิม 
 
หินขัด  หินแกรนิต 
พื้นหินออนและหินขัดอาจตองใชเวลาขัดมากหนอย  ถาจะใหสวยงาม
เหมือนเดิมตองจางชางใชเครื่องมาขัด 
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ตนไม 
อยาพึ่งใหปุย ไมวาจะเปนปุยวิทยาศาสตรหรือปุยคอก  เพราะน้ําทวม        
รากตนไมออนแอ  ตองใชเวลาพักฟน  ขุดหลุมขนาดเล็กลึก  50  ซม.           
ถึง  1  เมตร  ไวขาง ๆ ตนไม  เพื่อใหน้ําที่ขังอยูบริเวณรากไหลลงสู          
หลุมที่ขุดไว  แลวคอยดูดหรือตักน้ําออกจากหลุม  ทําใหน้ําที่ทวมรากอยู
ลดลงเร็วยิ่งขึน้  อยาใหดินอัดลงไปที่โคนตนไมใหแนน     ควรใชวธิีดามหรือ
ค้ํายันลําตนไวไมใหลม  ตัดแตงกิ่ งที่ตาย   พรวนดินรอบโคนตน              
เพื่อใหรากของพืชหายใจไดดียิ่งขึ้น  เพื่อใหแสงแดดฆาเชื้อโรค และเพื่อ     
ใหน้ําที่ขังอยูระเหยออกไดเร็วขึ้น บําบัดรักษาใหยาฆาแมลง และโรค           
ที่เกิดแกตนไม เปลี่ยนตนไมที่ตายหรือไมเจริญเติบโต       
สนามหญา 
เมื่ อ เกิดน้ํ าท วมขั งนานหญ าจะตายหมด   ตองปู ใหม   ถ ามีตะกอน                
ดินเหนียวถูกน้ําพัดพามาทับถมที่สนามหญาจะตองปรับพื้นที่ใหไดระดับ
กอนลงทราย      ขี้เปดแลวคอยปูหญาใหม 
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3. ระบบสขุาภิบาล 

 

 
ทอระบายน้ําอุดตัน 

    ถาน้ําทวมลนเขามาในทอระบายน้ําในบาน  ดินโคลนที่มากับ         
น้ําทวมจะไหลเขามายังทอระบายน้ําในบานเราดวย    พอน้ําลดดินโคลน   
จะไมไปกับน้ํา     แตจะตกคางอยูในทอรอบๆ บานซึ่งไมควรมองขาม   
เพราะถาน้าํระบายออกไปตามทอนี้ไมไดน้ําในบานก็จะไหลออกไป      
ไมไดเชนกัน 

    ดังนัน้เมือ่น้ําลด     ใหทําการลอกทอตกัดนิโคลนออกใหหมดหามใช
น้ําลางเพราะดนิที่ไหลจากที่เราลางก็จะไหลไปกองที่อื่น ทําใหเกิดปญหา
ที่อื่นขึ้นอีก 
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สวมเหม็น  สวมเต็ม  ราดน้าํไมลง   
 กอนจะแกปญหานี้เราตองทาํความเขาใจกอนวา สวมแบบโบราณ
ของเราคือสวมซึม บอบําบัดที่ใชกันมาก็คือบอเกรอะบอซึม   ถาสราง       
ในพื้นที่ที่มนี้ําในดินมาก ๆ เชน กรุงเทพ อยุธยา หรือพื้นที่ใกล สระน้ํา 
แมน้ําลําคลอง บอเกรอะบอซึมก็จะทํางานไดไมดีนักอยูแลว เพราะอาศัย  
การซึมลงดิน ถาน้ําในดินมากก็จะซึมไดไมดี ยิ่งถาน้ําทวมแลวยิ่งไมซึมเอา
เลยทีเดยีว 

ดังนั้น ถาน้ําลดแลวหากพอมีเงินอยูบางก็ควรเปลี่ยนเปนบอบําบัด 
สําเร็จรูป     ที่มีขายทั่วไปในทองตลาด   แตหากยังไมพรอมอยากจะทาํ 
อยางพอเพียงไปกอน   ก็ใหรถสูบสวมมาสูบดินโคลนทิ้งไปกอน และ     
บอเกรอะบอซึมก็จะใชงานไดอีกครั้งหนึ่ง 
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               ถาเปนบอสําเร็จรูปจะทําอยางไงดี ? 
 ถาบานเราใชบอบําบัดสําเร็จรูปอยูกอนแลว พอน้ําลดเราจะตองทํา
อะไรบางเพื่อใหกลับมาใชงานไดดีอีกครั้ง 
 เริ่มแรกเราก็ตองลางทอน้ําทิ้งตางๆ ใหเรียบรอยกอน      ดินโคลน
ทั้งหลายที่อยูในทอก็จะไหลมารวมกันที่บอบําบัด             หลังจากนั้นก็ให
รถสูบสวมมาสูบดินโคลนไปทิ้ง   แตในการสูบน้ําจากถังบําบัดน้าํเสีย
สําเร็จรูปนี้   ควรระวังใหเปนอันมากเพราะหากสูบน้ําทิ้งรวดเดยีวหมดถัง 
อาจจะเกิดถังดันลอยตัวขึ้นมาทําความเสียหายแกโครงสรางของบาน     
เราได นอกจากนี้ถาถังไมลอยขึ้นมาก็อาจจะถูกดินดนัจนแตกเสียหายได 
จึงควรใจเย็นๆ   คอยๆ    สูบน้ําเกาออกพรอมกับเติมน้ําใหมลงไป  ใหมีน้ํา
อยูในถังไมนอยกวาครึ่งถังตลอดเวลา   อยาใหถังกลายเปนถังเปลาเด็ดขาด
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    สวมราดไมลงนอกจากปญหาที่เปนบอซึมดังที่กลาวมาแลว ยังอาจมี
สาเหตุอื่นอีก เชน 
ทอสวมแตก   ถาหาจุดที่ทอแตกเจอแลวก็ทําการตอทอ    ขอควรระวัง         
คือ ทอสวมตองมีความลาดเอียงจากโถสวมไปยังบอเกรอะหรือถังสําเร็จรูป 
ทออากาศหลุด  หรืออุดตัน 
 ทออากาศของถังสวมทําหนาที่ระบายอากาศออกเมื่อราดน้ําลงไปถา
ไมมีทอระบายอากาศ   หรือทอระบายอากาศอุดตัน  อากาศในถังสวมจะ      
ดันน้ําที่ราดหรือชักโครกไวไมใหไหลลงทอสวม               

ดังนั้นทอสวมจึงมีความจําเปนตองตอทอระบายอากาศ 
ทอระบายน้ําออกจากทอสวมหลุด หรืออุดตัน  
 ถังสวมสําเร็จรูปทุกรุน ทุกยีห่อที่บอกวา ”ไมมีวนัเต็ม”    ก็เพราะมี
ทอระบายน้าํออกจากบอไปสูทางระบายน้ํานั่นเอง   ดังนัน้ถาทอทางออกตัน
ก็ยอมระบายไมออกแนนอน  ตองรีบซอมโดยดวน      และอยาลืมวา     
ทอทางออกตองอยูสูงกวาระดับทอภายนอกดวย 
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ระบบน้ําประปา 

 
  
 ทอประปาเปนทอน้ํามาใหเรากินเราใช ถาน้ําทวมก็จะมีน้ําที่ไม
สะอาดมาในทอ ดังนั้นพอน้ําลดเราจึงตองทําความสะอาดทอกอน ถาใช
น้ําประปาอยางเดียวไมมีถังเก็บน้ําใตดิน ก็ใหเปดกอกน้ําใหน้ําในทอ   
ไหลออกมาจนน้ําใสสะอาดก็ถือวาใชไดแลว 

แตถามีถังเก็บน้ําสํารองและเครื่องสูบน้ํา ใหลางถังเก็บน้ําใหสะอาด       
ถาหากถังเก็บน้ําเปนถังใตดินสําเร็จรูปก็ใหระวังเหมือนกับการลางถัง     
บําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปดวย นอกจากนี้การลางทอ   และถังเก็บน้ําควรใช
คลอรีนผสมน้ําไปดวย 
              ทอแตกหัก  ถาเปนทอพีวีซีอาจจะซอมเองได ขอแนะนําในเรื่อง  
การตอทอพีวซีี คือ ตองทําความสะอาดทอและขอตอใหสะอาด แหงและ     
ไมมีคราบไขมัน     เมื่อทากาวและตอทอเขาไปแลวใหทากาวใหทั่วบริเวณ    
ที่จะตออยาทากาวมากไปเพราะกาวจะปลิ้นออกมา แหงแข็งขวาง             
การไหลในทอแลวจึงทิ้งไวประมาณ 10 นาที  ถาเปนทอประเภทอื่น  คง   
ซอมเองยากเพราะตองมีเครื่องมือหลายอยางควรตามชางมาซอมจะดีกวา 
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4. ระบบไฟฟา 
4.1  แผงสวิตชไฟฟา (แผงคัทเอาท, แผงสวิตชตัดตอนอัตโนมัติ)        

เปน  แผงควบคุมไฟฟาภายในบานที่ตอจากมิเตอรของการไฟฟาฯ 
      4.1.1 คัทเอาท ปจจุบันใชนอยลงมาก ประกอบดวย ฐานคัทเอาท            
ทําดวยกระเบื้อง  มีสะพานไฟเปนทองแดงพรอมคันโยกกระเบื้อง สําหรับ
ยกขึ้นเพื่อตัดและตอไฟจากการไฟฟาฯ หลังสะพานไฟที่มีคันโยก มี        

ฟวสตะกั่วตออยูเพื่อปองกันกระแสเกิน  บางบานอาจมีฟวสลูกถวยตอ        
อยูดวย ภายหลังน้ําลดใหสํารวจตรวจสอบอุปกรณไฟฟาภายในบานทั้งหมด 
หากพบวาอุปกรณอยูในสภาพแหงพรอมใชงานไมมีสวนใดแชน้ําอยู         ให

ทดลองยกสะพานไฟของคัทเอาทขึ้น ถาฟวสไมขาดแสดงวาระบบไฟฟา
ใชไดอยู ถาฟวสขาดตองตรวจสอบหาสาเหตุตอไป 
 
 
 

 
ฟวส

30A 600V

ฟวส

30A 600V30A 600V30A 600V

คัทเอาท ฟวส

30A 600V30A 600V

คัทเอาท ฟวส

ฟวสลูกถวย ฟวสลูกถวย 

ฟวสตะกั่ว 
 
 

30A 600V

คัทเอาท ฟวส

30A 600V30A 600V

คัทเอาท ฟวส

ฟวสลูกถวย 
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          4.1.2  แผงสวิตชอัตโนมัติ   สังเกตุไดวาจะเปนตู เหล็ก หรือ                
ตูพลาสติกที่ตอรับไฟฟาจากมิเตอรของการไฟฟาฯ เชนเดียวกับคัทเอาท 
ปจจุบันมีใชมากขึ้นกับบานรุนใหม ๆ   และจะแบงวงจรไฟฟางายๆ           
เปนชั้นบนกับชั้นลางและยังแบงออกไปอีกเปนวงจรปลั๊ก  วงจรโคมไฟ  
วงจรแอร     วงจรเครื่องทําน้ําอุน      ซึ่งควบคุมดวยสวิตชอัตโนมัติของแตละ
วงจรการตรวจสอบ   แผงสวิตชอัตโนมัติ  ใหใชดึงคันโยกของสวิตช
อัตโนมัติเมนและยอยแตละตัวลงกอน แลวทดลองยกคันโยกของสวิตช      
ตัวเมนขึน้  แลวคอยยกคนัโยกสวิตชยอยขึ้นทีละตวั   ถาตัวไหนตกลงมา
แสดงวาวงจรนั้นมีปญหา  หรือเมื่อยกตัวสวิตชยอยขึ้นทําใหตัวเมน             
ตกลงมาวงจรยอยนัน้มีปญหาที่จะตองตรวจสอบตอไป         สําหรับตัวสวิตช
ยอยทีย่กขึ้นแลวไมตกลงมาสามารถใชงานไดตามปกต ิ
     

NL

G

N

หลักสายดิน

คนัโยก

แผงสวิตชอตัโนมตัิ

เสนไฟ
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        4.2  ปลั๊กและสวิตชไฟฟาขณะน้ําทวมไมมีการใชงาน      ใหถอดออกมา 
ทําความสะอาดและทําใหแหงกอนตอกลับที่เดิม       ควรมีความรูดานเทคนิค 
พอสมควรและทดลองใชงาน  ทั้งนี้กอนทําตองดึงคัทเอาทหรือสวิตช
อัตโนมัติลงกอนแลวใชไขควงสําหรับเช็คไฟฟา        หรือ  เครื่องวัดไฟฟา    
วัดดูกอนวาไมมีกระแสไฟฟาไหลผานมาที่สวิตชหรือปลั๊กเมื่อทดลอง         
ใชงานปลั๊กกบัสวิตชแลวใชไมไดใหเปลีย่นเปนจุดๆ ไป 
 

 
สวิตช 

 

 
ปลั๊ก 
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       4.3  ปลั๊กไฟฟาที่น้ําทวมถึงควรยกตําแหนงใหสูงขึ้น     จะสังเกตจาก
คราบน้ําทวม และควรแยกวงจรปลั๊กไฟฟาจะสะดวกในการใชงาน             
ในอนาคต และควรใหชางไฟฟาดําเนินการ 
 
       
 

     

พื้นชั้น 1.

พื้นชั้น 2.

คราบน้ําทวม

เดิม จมน้ํา

ใหม ยายใหสูงขึ้น

~ ~
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          4.4   การตรวจไฟฟารั่วเบื้องตน       ปดเครื่องใชไฟฟาในบานทัง้หมด 
จากนั้นใหสังเกตการหมนุของมิเตอร หากมิเตอรยังหมุนอยูแสดงวามีไฟรั่ว 
ใหปดคัทเอาทลง จากนัน้ไปตามชางของการไฟฟาฯ หรือชางผูมีความรู    
ดานไฟฟามาตรวจสอบ  อยาพยายามแกไขเอง  เนื่องจากอาจถูกไฟดูดเปน
อันตรายถึงชีวติได 
 
 
 

 

สายตอหลักดนิ 
มิเตอร 5(15) 

ตัวนําประธานระบบ
สายอากาศ 

A 

 
 
 
 

 

            ปดการใชไฟฟาแลว มิเตอรหมุน แสดงวามีกระแสไฟฟารั่ว 
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         4.5   เครื่องใชไฟฟาเครื่องปรับอากาศ    ตูเย็น    ตูแช    เครื่องซักผาหรือ
มอเตอรปมน้ํา     ถายกหนีน้ําทวมไมทันหรือแชน้ําอยู  โดยทั่วไปจะ    
เสียหายจะใชงานไมไดทันที      แมจะแหงแลวก็ตามควรใหชางผูชํานาญ  
เปนผูดําเนนิการตรวจเช็ค หรือซอมเสียกอน ถึงจะตอไฟฟาใชงานตอไป 
 
 
             

0 1 2 3

 

ตูเย็น พัดลม 

                              เครื่องปรับอากาศ            เครื่องซักผา 
 
 
 

27 



          4.6  น้ําทวมทําใหไฟฟาเสียหายมาก  แนะนําใหตดิตั้งใหม ใชแผงสวิตช
อัตโนมัติแยกวงจรเปนชัน้บน  ชั้นลาง   และแตละชัน้แยกเปนวงจรโคมไฟ   
และวงจรปลั๊กไฟฟา 
 
                    

NL

หลักสายดิน

พื้นชั้น 2.

พื้นชั้น 1.

G

N

 

โคมไฟ 

สวิตชไฟ 
ปลั๊กไฟฟา 

โคมไฟ 

      สวิตชไฟ   ปลั๊กไฟฟา 
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         5. ระบบเครื่องกล 
 
5.1  เครื่องปรับอากาศ (AIR CONDITIONING) 

ในปจจุบัน เครื่องปรับอากาศที่ใชตามบานโดยทั่วไป เปนแบบ 
ระบบแยกสวนระบายความรอนดวยลม (AIR-COOLED SPLIT SYSTEM) 
สวนที่อยูภายในอาคารที่ เปนเครื่องสงลมเย็นเรียกวา แฟนคอยลยูนิต      
(FAN-COIL UNIT) หรือ คอยลเย็น  ซึ่งเปนสวนที่ไมคอยนาจะไดรับความ
เสียหายจากปญหาน้ําทวม     เนื่องจากสวนมากติดตั้งอยูบนตําแหนงที่         
น้ําทวมไมถึง 

       
 คอยลเย็น (FAN-COIL UNIT) 

 
สวนที่อยูภายนอกอาคารเปนสวนที่ใชระบายความรอน   เรียกวา 

คอนเด็นซิ่งยูนิต (CONDENSING UNIT) หรือ คอยลรอน ซึ่งมักเปน       
สวนที่จะจมน้าํ เพราะสวนมากติดตั้งอยูในตําแหนงทีน่้ําทวมถึง 
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                คอยลรอน (CONDENSING UNIT) 
การตรวจดูสภาพและแกไขปญหาเบื้องตนของเครื่องปรับอากาศ   

จากปญหาน้ําทวม 
การตรวจสอบโดยทั่วไป 

-   ตรวจดูสภาพของฐานที่รองรับคอนเด็นซิ่งยูนิตวาไดรับความ
เสียหายหรือไม 

            
              ภาพแสดงฐานที่รองรับคอนเดน็ซิ่งยูนิต 

ถาอยูในสภาพที่ใชงานไมได ใหทําการซอมหรือเปลี่ยนใหม 
             - ตรวจดูวามีกระแสไฟเขาเครื่องหรือไม โดยตรวจเช็คจุดตอ     
สายไฟภายในระบบ สภาพขั้วสายไฟวาขันแนนหนาหรือไม ตรวจดู      
สภาพปลั๊กเสียบวาแนนดหีรือไม    ถาเสียหายใหทําการซอมหรือเปลี่ยนใหม 
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   -   ตรวจดูสายไฟฟาวามกีารขาดตอนหรือไม       ถามีใหทําการซอม
สายไฟฟาใหม 
               -  ตรวจวัดความดันของระบบน้ํายาเช็คกําลังอัดของคอมเพรสเซอร 
  
 
การทําความสะอาด 
 เมื่อเกิดน้ําทวม คอนเด็นซิ่งยูนิต ที่จมอยูในน้ํา อาจมีคราบสิ่งสกปรก 
เชน ขี้ดิน ขี้โคลน ที่มากับน้ําติดเขาไป อุปกรณของชุดคอนเด็นซิ่งยูนิต     
เชน ใบพดัลมระบายความรอน แผงครีบของคอยลรอน ดังนั้นเราจึงตอง       
มีการลางทําความสะอาด ดวยปมน้าํแรงดนัสูงและ Blower เปาใหแหง 
 
 
ตรวจดูสภาพของคอนเดน็ซิ่งยูนิต ที่ตั้งอยูภายนอกอาคาร 

สําหรับเครื่องปรับอากาศที่คอนเด็นซิ่งยนูติ ติดตั้งอยูภายนอกอาคาร 
และอยูในบริเวณที่น้ําทวมถึง ประสบปญหาการจมน้ําและแชน้ําอยูเปน
เวลานาน จาํเปนที่จะตองทําการตรวจสภาพเปนอยางยิ่ง วายังสามารถ         
ใชงานไดอยูหรือไม  โดยผูที่จะทําการตรวจสภาพจะตองทําการปดสวิทซ
ไฟฟาของเครื่องปรับอากาศ กอนลงมือทําการตรวจทุกครั้ง เพื่อความ
ปลอดภัยของผูตรวจ  โดยมีสิ่งสําคัญที่จะตองตรวจดูสําหรับคอนเด็นซิ่งยูนิต
ที่จมน้ํา   ดังนี ้
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คอมเพรสเซอรในคอนเด็นซิ่งยูนิต   เมื่อจมน้ํามอเตอรอาจจะยังใชไดอยู  

ตองลองทําการตรวจสอบดู สําหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กจะเปน
มอเตอรกระแสสลับเฟสเดียว สวนในขนาดใหญมักจะเปนมอเตอร
กระแสสลับ 3  เฟส  

                                               
                                                        มอเตอร 

สิ่งที่จะตองตรวจดูคือ  การวัดความตานทานขดลวดภายในมอเตอร 
ตองวัดไดคาตามคามาตรฐาน   และตรวจเช็คสภาพของสวนที่อยูกับที่ หรือ 
สเตเตอร (Stator)  และตัวหมุน (Rotor) วามันขึ้นสนิมหรือไม  
 

             

                            
   

  สเตเตอร (STATOR)                                  โรเตอร ( ROTOR ) 
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ตรวจวดัดูความตานทานของ คาปาซิเตอรสตารท (Capacitor Start) 

และคาปาซิเตอรรัน (Capacitor Run) วาเสียหรือไม  ถาเสียก็ใหทําการ   
เปลี่ยนใหม 

                                                          
                                        คาปาซิเตอร 
อุปกรณไฟฟาที่สําคัญในคอนเด็นซิ่งยนูิตที่สมควรจะตองเปลี่ยน

ใหม   เนื่องจากไมนาจะสามารถใชงานไดเหมือนเดิมเมื่อจมน้ํา     เพื่อความ
ปลอดภัยในการใชเครื่องปรับอากาศตอไป มีดังนี ้

   -   ชุดปองกนัของมอเตอร   แมกเนติกคอนแทคเตอร    (Magnetic 
Contactor) และ โอเวอรโหลดรีเลย (Over Load Relay)   ซึ่งจะทําหนาที่    
ปด/เปดวงจรไฟฟาใหกับมอเตอรและปองกนัไมใหกระแสไฟฟาไหลเกนิ
เกณฑ 
 

                                                                                           
 
        แมกเนติกคอนแทคเตอร                               โอเวอรโหลดรีเลย 
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-  รีเลยหนวงเวลา (Timer Relay)  

 

 
   
     -   เคอรเรนรีเลย (Current Relay) 

 
 

                                         
 
 

           -  มอเตอรของพัดลมระบายความรอน 
โดยที่กลาวมาทั้งหมดนี้ จะตองกระทําโดยชางผูชํานาญ เพื่อความ     
ปลอดภัยและความถูกตองในการปฏิบัติงาน  
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5.2  ลิฟต (LIFT)                
 การสํารวจเพื่อที่จะซอมแซมระบบลิฟตหลังจากโดนน้ําทวม กอนที่
จะเขาทําการสํารวจระบบลิฟตนั้นจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผูที่      
จะเขาทําการสํารวจ โดยชางผูที่ดูแลอาคารหรือผูที่มีความรูดานนี้มา            
ทําการสํารวจอุปกรณบริเวณที่ถูกน้ําทวมเบื้องตนนั้นจะตองทําอะไรบาง    
ดังนี ้
        

                    
    

-   กอนทีจ่ะเขาสํารวจจะตองมั่นใจวาไดทําการตัดกระแสไฟฟาที่  
จายใหกับระบบลิฟตเสียกอนเพื่อความปลอดภัย โดยใหปดเบรคเกอร        
เมนที่จายใหกบัลิฟตที่หองเครื่องลิฟต    หรือตูเมนหองเครื่องไฟฟา 
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                                            เบรคเกอร  (BREAKER) 
 
-   เมื่อมั่นใจแลววาไดทําการตัดกระแสไฟฟาแลว      ใหเปดประตู 

ชานพักชั้นลางเพื่อเขาทําการสํารวจบอลิฟต   ถาตูโดยสารจอดอยูชั้นลาง    
ถูกน้ําทวมถึงดวย ใหขึ้นไปยังหองเครือ่งลิฟตเพื่อปลดเบรค เพื่อหมุนให            
ตูโดยสารเลื่อนขึ้นไปอีกชัน้หนึ่ง    เพื่อใหสามารถเขาสํารวจบอลิฟตได 
                                                                  

 
      



 
                                           ชดุมอเตอรขับลิฟต 

36 
-   สํารวจดวูาบอลิฟตยังมีน้าํขังอยูอีกหรือไม     ถามีใหสูบน้ําออกให

หมด แลวทาํความสะอาดอุปกรณกนบอลิฟตใหสะอาด เชน อุปกรณ          
ลดแรงกระแทก (Buffer), สวิทซหยุดลิฟตในบอลิฟต (Limit Switch) ,  
ชุดสลิงควบคุมอัตราเร็วของลิฟต (Governor), ไฟฟาแสงสวางภายใน         
บอลิฟต, ขอตอสายไฟตางๆ แลวปลอยใหแหงรอชางผูชํานาญมา    
ตรวจสอบใหละเอียดกอนการเปดใชงานปกติตอไป 
 

   
                                                          บอลิฟต 
 

-  ถาลิฟตเปนชนิดแบบไมมีหองเครื่องลิฟต        ชนิดที่ชุดมอเตอร
ขับลิฟตอยูในบอลิฟต ใหทําความสะอาดอุปกรณทั้งหมดที่โดนน้ําทวมถึง 
แลวปลอยใหแหง  รอชางผูชํานาญมาตรวจเช็คใหละเอียดกอนการเปดใช   
งานปกติตอไป  

-  ใหตรวจสอบประตูลิฟต การเปด-ปด ตามรองประตูวามีเศษวัสดุ
เขาไปกีดขวางหรือไม     ใหทําความสะอาดใหเรียบรอย 
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กอนการเปดใชงานตามปกติ หลังจากทําความสะอาดลิฟตที่
โดน   น้ําทวมแลวจะตองใหชางที่มีความรูความชํานาญดาน
นี้ หรือเจาของผลิตภัณฑนั้นๆ เขามาตรวจเช็คใหละเอียดอีก
ครั้งเพื่อความปลอดภัยของผูใชงาน 
  

5.3 ปมน้ํา (Water Pump)   
 

                                                                                    
 
จากเหตกุารณน้ําทวม  ปมน้ําที่ใชตามอาคารบานเรือนหลายเครื่อง

ตองแชอยูในน้ํา เพราะเคลื่อนยายไมทัน พอน้ําลดก็พบวาไมสามารถ           
ใชงานไดดังเดมิอีกแลว คงจะเปนปญหาหนักอกหนกัใจใหกับผูประสบภัย  
น้ําทวม อีกปญหาหนึ่ง  ความเสียหาย ชํารุด ที่เกิดขึ้นกับปมน้ําหลัง             
น้ําทวมนั้น  พิจารณาไดจากชนิดของปม โดยจะจําแนกปมออกเปน          
สองประเภทคือ ปมน้ําที่มีมอเตอรไฟฟาเปนตัวขับ   และปมน้ําที่มี   
เครื่องยนตเปนตัวขับ 
                  ปมน้ําทั้งสองแบบนี้ โดยทัว่ไปหากประชาชนทั่วไปจะซอมหรือ
แกไขเอง คงจะเปนสิ่งที่ยากสักนิด  อีกทั้งยังจะอันตรายตอผูซอม และ
ผูใชงานดวยหากผูซอมไมมีความรูความชํานาญพอ    จึงควรจะนําสงให    
ชางเปนผูซอมแซมจะดกีวา      ซึ่งปมน้ําถึงน้ําจะทวมจนใชงานไมได  แตก็ 
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ยังสามารถซอมและนํากลับมาใชงานใหมไดอีก   ไมถึงขั้นตองทิ้งไปเสียเลย  
เพื่อเปนแนวทางในการสงซอมปมน้ํา  จากสาเหตุน้ําทวมควรจะทราบถึง
อุปกรณประกอบในตัวปมน้าํที่จะชํารุดจากเหตกุารณน้ําทวมนี้     ดังนี ้
   

-  ปมน้ํา มีมอเตอรไฟฟาเปนตัวขับ 
                                       

                                                
 
อุปกรณที่ไดรับความเสียหายหลักๆ ของปมชนิดนี้   คือ  มอเตอรไฟฟา   

และอุปกรณควบคุมการทํางานของปม  (ถังแรงดันลม)  จะเห็นวาอปุกรณ   
ทั้งคูนี้  มีอุปกรณทางไฟฟาอิเลคทรอนิกสประกอบอยู  ซึ่งจะเสียหายมาก  
จากน้ําและฝุนตะกอนทีเ่กาะอุปกรณเหลานี้ จนไมสามารถใชงานได  ควร
ไดรับการซอมแซมจากชางเปนพิเศษ  ในสวนอุปกรณอื่นๆของปมชนิดนี้   
ทางดานกลไกทางกล  หากตรวจสอบแลวอยูในสภาพที่ดี ไมผุกรอน ก็
เพียงแตทําความสะอาดคราบตะกัน,ฝุนผง และอัดน้าํมันหลอลื่นลงไปก็      
จะพรอมประกอบใชงานตอไป 
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-   ปมน้ําที่มีเครื่องยนตเปนตวัขับ 

 

                                     
 
ปมน้ําชนิดนีจ้ะมีเครื่องยนตเปนตัวขับปมใหทํางาน  ความเสียหาย 

จากน้ําทวมจะแยกเปนสองสวนคือ  สวนของเครื่องยนตขับปม  อีกสวน    
เปนตัวปม  หากเครื่องยนตไมทํางานสตารทไมติดก็ตองสงซอมในสวนนี้  
สวนตัวปมน้ําคงไมไดรับความเสียหายอะไรมากนักเพียงแตตรวจสอบ   
สภาพและทําความสะอาดและอัดน้ํามันหลอลื่นลงไป การซอมอุปกรณ
เหลานี้ควรซอมโดยผูมีความรู    เพื่อความปลอดภัยในการใชงาน 
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(บานหลังน้ําทวม), สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ, 2545                
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