
คู่มือซ่อมบ้าน.. หลังน้ำลด



คำนำ

     ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยขึ้นในประเทศไทย ไม่ว่าจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหน

ย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัย ทั้งความเสียหายทางทรัพย์สิน

และผลกระทบทางจิตใจ สิ่งที่จำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน  ก็คือการ

เร่งพื้นฟูความเสียหายหลังน้ำท่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูสภาพที่พักอาศัย

ท่ีอาจได้รับความเสียหายในช่วงประสบภัยพิบัติ  ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ซ่อมแซมและปรับปรุง

ให้ที่พักอาศัยกลับมาน่าอยู่ดังเดิม แต่เพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

จากความเสียหายที่มาพร้อมกับเหตุการณ์ดังกล่าว

     ตลอดช่วงเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา เอสซีจีได้ให้ความช่วยเหลือหน่วยงาน

และชุมชนต่าง ๆ ที ่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งดูแลคู ่ค้า พนักงานและครอบครัว

อย่างเต็มกำลังความสามารถ  โดยวางแนวทาง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

4 แนวทาง คือ จัดหาวัสดุป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อน เร่งฟ้ืนฟูหลังน้ำลด

และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือในอนาคต

     สำหรับแนวทางการฟื้นฟูบ้านหลังน้ำลด ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุก่อสร้างที่

มากประสบการณ์ของเอสซีจี อาทิ วิศวกร สถาปนิกของผลิตภัณฑ์ตราเอสซีจี

และคอตโต้ ตลอดจนช่างผู้ชำนาญการด้านการสร้างและซ่อมแซมที่พักอาศัย จาก

“สถาบันนายช่างดี” จึงได้รวบรวมความรู้ที่เป็นประโยชน์จัดทำคู่มือ “ซ่อมบ้าน

สร้างสุข กับเอสซีจี” นำเสนอในรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

ต้ังแต่การตรวจสอบความเสียหาย  การประเมิน  และดำเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซม

ท่ีพักอาศัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ประกอบด้วยความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับระบบต่าง ๆ

ภายในที่พักอาศัย ระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบประปาและห้องน้ำ ผนัง ฝา

ฝ้าเพดาน พื้น ประตู หน้าต่าง และเกร็ดความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     เอสซีจี หวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือ “ซ่อมบ้าน สร้างสุข กับเอสซีจี” จะเป็นส่วนหน่ึง

ที่ช่วยให้พี่น้องชาวไทยที่ประสบอุทกภัย สามารถฟื้นฟูสภาพความเสียหายของ

ที่พักอาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุก ๆ คนในสังคมของเรามีความเป็นอยู่

ที่ดีขึ้นหลังจากวิกฤตผ่านพ้นไป และสามารถกลับมายืนหยัดได้ด้วยตนเองอย่าง

เข้มแข็งและยั่งยืน
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     ภาวะน้ำท่วม ไม่ใช่แค่สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับทรัพย์สินและร่างกายเท่านั้น

แต่ยังส่งผลกระทบ ต่อสภาพจิตใจ ทำให้เกิดความรู้สึกหดหู่ ท้อแท้ สิ้นหวัง และ

หมดกำลังใจได้ แม้ว่า การได้ระบายความรู้สึก พูดคุย ปรับทุกข์กับสมาชิกในครอบครัว

หรือมีกิจกรรมที่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจ จะสามารถช่วยบรรเทาความรู้สึกดังกล่าว

ไปได้บ้าง แต่ผู้เป็นเจ้าของบ้านส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นกังวลกับสภาพของบ้านท่ีถูกน้ำท่วม

มากกว่า ดังนั้น การซ่อมแซมดูแลรักษาบ้านภายหลังน้ำลดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

หรือใกล้เคียงของเดิม  จึงน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้เป็นเจ้าของบ้าน

ให้ฟ้ืนกลับมาเร็วข้ึน  โดยเฉพาะหากส่ิงท่ีจะดำเนินการน้ันสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง

     ด้วยเหตุน้ี เอสซีจี จึงได้รวบรวมแนวทางการฟ้ืนฟูบ้านสรุปเป็นหลักการ 10 ประการ

สำหรับการตรวจสอบ และแก้ไขแบบง่าย ๆ  เพื่อให้สามารถใช้งานบ้านได้ในเบื้องต้น

ก่อนท่ีจะเรียกช่างผู้มีประสบการณ์เข้ามาปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดต่อไป ประกอบด้วย 

1. การตรวจสอบสภาพก่อนเข้าบ้าน

2.
การตรวจสอบ

ระบบไฟฟ้า

3.
การตรวจสอบ
ระบบประปา

4.
การตรวจสอบระบบ
ท่อน้ำและสุขภัณฑ์

5.
การซ่อมแซม

ประตู หน้าต่าง

6. การบำรุงรักษาพื้น

7.
การดูแลผนัง ฝา

และฝ้าเพดาน

8.
การตรวจสอบ
กำแพง รั้วบ้าน

9. การดูแลเฟอร์นิเจอร์

แนวทางการฟื้นฟูบ้าน 10 ประการ ประกอบด้วย...

10.
การดูแลตรวจสอบ

เรื่องอื่น ๆ
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     1.1 ก่อนจะเข้าสำรวจบ้านที่พักอาศัย ต้องสอบถามการไฟฟ้าในพื้นที่ (เบอร์

Call Center การไฟฟ้านครหลวง : 1130 หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : 1129)

ว่าขณะนั้นมีการจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่ หากมีการจ่ายไฟฟ้าต้องเพิ่มความ

ระมัดระวังเป็นพิเศษ

     1.2 เตรียมความพร้อมก่อนจะเข้า

สำรวจ หากพื้นที่ที ่จะเข้าสำรวจยัง

เจ่ิงนองด้วยน้ำต้องสวมใส่รองเท้ายาง

ถุงมือยาง หรือสวมถุงพลาสติกแห้ง

หลาย ๆ ช้ัน เพ่ือป้องกันการถูกไฟฟ้าดูด

นอกจากน้ี ควรจะเตรียมไฟฉายให้พร้อม

เพราะภายในห้องอาจจะมืด และควรมี

เพ่ือนไปด้วยก็จะเป็นการดี เพ่ือช่วยเหลือ

กันได้ในกรณีฉุกเฉิน ควรระวังและ

สังเกตว่ามีสัตว์ร้ายที่อาจจะหนีเข้ามา

อยู่ในบ้านขณะน้ำท่วม เช่น งู ตะขาบ

จระเข้

สวัสดีครับ..ตอนนี้จ่ายไฟรึเปล่าครับ

1. การตรวจสอบสภาพก่อนเข้าบ้าน

     1.3 เมื่อเข้าสำรวจพื้นที่บ้าน หลีกเลี่ยงการเข้าไปในบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง โดยเดินอ้อม

บริเวณดังกล่าวไป และไปที่แผงไฟฟ้าหลักเพื่อตรวจสอบให้มั่นใจก่อนว่า ได้ปิดคัทเอาท์

สะพานไฟ หรือเบรกเกอร์หลักที่จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่บ้านก่อนอพยพออกจากบ้านแล้วหรือไม่

หากยังไม่ปิด ให้ดำเนินการปิดคัดเอาท์ สะพานไฟ หรือเบรกเกอร์หลัก พร้อมทั้งเขียน

หรือแขวนป้าย “ห้ามจ่ายไฟ/กำลังสำรวจความเสียหาย” ท่ีแผงไฟฟ้าหลักของบ้านก่อนทำ

การสำรวจต่อไป เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้ามาเปิดคัทเอาท์ สะพานไฟ หรือเบรกเกอร์หลัก

ในขณะที่กำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่

     1.4 เพื่อความสะดวกในการเข้าสำรวจบ้าน คู่มือฉบับนี้จึงได้แนบตารางรายละเอียด

การตรวจสอบบ้านไว้ในส่วนท้ายของคู่มือด้วย

     เพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าภายในบ้านหลังจากปิดคัดเอาท์ สะพานไฟ

หรือเบรกเกอร์หลักแล้ว หากมีไขควงวัดไฟฟ้า สามารถทดสอบ

กระแสไฟฟ้าได้โดยการแหย่ไขควงวัดไฟฟ้าเข้าไปที่รูเต้าเสียบ

ของปลั๊กไฟฟ้าทีละรูจนครบทั้ง 2 ข้าง ทดสอบก่อนนะคะ

สะพานไฟ

หมายเหตุ

เบรกเกอร์หลัก

...ปิดให้หมด...

ห้ามจ่ายไฟ...นะจ๊ะ

เดี๋ยว..โดนดูดดด... คัดเอาท์



     1.1 ก่อนจะเข้าสำรวจบ้านที่พักอาศัย ต้องสอบถามการไฟฟ้าในพื้นที่ (เบอร์

Call Center การไฟฟ้านครหลวง : 1130 หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : 1129)

ว่าขณะนั้นมีการจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่ หากมีการจ่ายไฟฟ้าต้องเพิ่มความ

ระมัดระวังเป็นพิเศษ

     1.2 เตรียมความพร้อมก่อนจะเข้า

สำรวจ หากพื้นที่ที ่จะเข้าสำรวจยัง

เจ่ิงนองด้วยน้ำต้องสวมใส่รองเท้ายาง

ถุงมือยาง หรือสวมถุงพลาสติกแห้ง

หลาย ๆ ช้ัน เพ่ือป้องกันการถูกไฟฟ้าดูด

นอกจากน้ี ควรจะเตรียมไฟฉายให้พร้อม

เพราะภายในห้องอาจจะมืด และควรมี

เพ่ือนไปด้วยก็จะเป็นการดี เพ่ือช่วยเหลือ

กันได้ในกรณีฉุกเฉิน ควรระวังและ

สังเกตว่ามีสัตว์ร้ายที่อาจจะหนีเข้ามา

อยู่ในบ้านขณะน้ำท่วม เช่น งู ตะขาบ

จระเข้

สวัสดีครับ..ตอนนี้จ่ายไฟรึเปล่าครับ

1. การตรวจสอบสภาพก่อนเข้าบ้าน
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การสำรวจต่อไป เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้ามาเปิดคัทเอาท์ สะพานไฟ หรือเบรกเกอร์หลัก

ในขณะที่กำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่

     1.4 เพื่อความสะดวกในการเข้าสำรวจบ้าน คู่มือฉบับนี้จึงได้แนบตารางรายละเอียด

การตรวจสอบบ้านไว้ในส่วนท้ายของคู่มือด้วย

     เพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าภายในบ้านหลังจากปิดคัดเอาท์ สะพานไฟ

หรือเบรกเกอร์หลักแล้ว หากมีไขควงวัดไฟฟ้า สามารถทดสอบ

กระแสไฟฟ้าได้โดยการแหย่ไขควงวัดไฟฟ้าเข้าไปที่รูเต้าเสียบ

ของปลั๊กไฟฟ้าทีละรูจนครบทั้ง 2 ข้าง ทดสอบก่อนนะคะ

สะพานไฟ

หมายเหตุ

เบรกเกอร์หลัก

...ปิดให้หมด...

ห้ามจ่ายไฟ...นะจ๊ะ

เดี๋ยว..โดนดูดดด... คัดเอาท์



     2.1 ตรวจสอบสภาพการปิดคัทเอาท์

สะพานไฟ หรือ เบรกเกอร์หลักตามรายละเอียด

ในข้อ 1.3 หากแผงสวิตช์หลัก คัทเอาท์ สะพานไฟ

หรือเบรกเกอร์หลักถูกน้ำท่วมถึง ให้ตรวจสอบ

ด้วยสายตาว่า มีสภาพสมบูรณ์ ไม่มีน้ำ ไม่มี

คราบสนิมหรือเศษดินติดอยู ่ ไม่แตกร้าว

สายต่อลงดินมีสภาพสมบูรณ์ ไม่หลุดหรือ

ขาดชำรุดหรือไม่ หากสภาพไม่สมบูรณ์ให้

ติดต่อช่างผู ้เชี ่ยวชาญเป็นผู ้ดำเนินการ

ปรับปรุงแก้ไข 

     2.2 ก่อนการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ้าน ให้ดำเนินการปิดคัดเอาท์ สะพานไฟ หรือ

เบรกเกอร์ย่อยทุกตัวอีกครั้งหนึ่ง

     2.3 ปลดเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ดึงปล๊ักอุปกรณ์ไฟฟ้าออกท้ังหมด และปิดสวิตช์ไฟฟ้าท้ังหมด 

    2.4 ตรวจสอบเต้ารับและสวิตช์ท่ีติดต้ังบนผนังในส่วนท่ีโดนน้ำท่วมขัง โดยสังเกตจาก

คราบน้ำตามผนัง ให้ถอดฝาครอบ พิจารณาว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่ หรือมีน้ำ

คราบสนิม หรือเศษดินติดอยู่ภายในหรือไม่ หากมีน้ำ คราบสนิม หรือเศษดินค้างอยู่ภายใน

ให้เปล่ียนอุปกรณ์เต้ารับและสวิตช์ไฟฟ้าโดยผู้มีความรู้ทางด้านช่าง หรือช่างผู้เช่ียวชาญ

เอ่อ...สภาพแบบนี้ ติดต่อช่างดีกว่าเสี่ยง

2. การตรวจสอบระบบไฟฟ้า

..ปิด..

เปลี่ยนโดยช่าง
ผู้เชี่ยวชาญ

เอาปลั๊กออก

2.5.1 หลอดไส้ และหลอดตะเกียบ ให้ถอด

หลอดออกจากโคม แล้วดำเนินการตรวจสอบ

ขั้วหลอดว่าเปียกชื ้นหรือไม่ ถ้าเปียกชื ้น

ให้เช็ดทำความสะอาดให้แห้งก่อนแล้วจึงใส่

กลับเข้าที่เดิม (หลอดตะเกียบมักจะมีวงจร

ไฟฟ้าอยู่ด้านในฐานหลอด การไล่ความชื้น

อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าหลอดใส้)

2.5.2 หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดนีออน

ส่วนใหญ่จะมีฝาปิดครอบ ให้ดำเนินการ

ถอดฝาครอบออก และถอดหลอดไฟ อุปกรณ์

อิเลคทรอนิคส์อื ่น ๆ เช่น สตาร์ทเตอร์

บาลลาสต์อ ิ เลคทรอนิคส์ ออกมาเช ็ด

ทำความสะอาดให้แห้ง แล้วจึงใส่กลับเข้าท่ีเดิม

2.5.3 หลอดชนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ ให้

ติดต่อช่างผู้ชำนาญการเป็นผู้ดำเนินการ

ตรวจสอบและแก้ไข

2.6 ตรวจสอบสายไฟฟ้าด้วยสายตา

ว่ามีสภาพสมบูรณ์ ไม่แตกร้าว

ไม่บวม และไม่เปียกชื้น

และปล่อย
ให้แห้งสนิท..

ถอดออกมา...
แล้วเช็ด

2.5 ตรวจสอบหลอดไฟฟ้า ในส่วนที่โดนน้ำท่วมถึง

      ให้ติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 



     2.1 ตรวจสอบสภาพการปิดคัทเอาท์

สะพานไฟ หรือ เบรกเกอร์หลักตามรายละเอียด

ในข้อ 1.3 หากแผงสวิตช์หลัก คัทเอาท์ สะพานไฟ

หรือเบรกเกอร์หลักถูกน้ำท่วมถึง ให้ตรวจสอบ

ด้วยสายตาว่า มีสภาพสมบูรณ์ ไม่มีน้ำ ไม่มี

คราบสนิมหรือเศษดินติดอยู ่ ไม่แตกร้าว
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ขาดชำรุดหรือไม่ หากสภาพไม่สมบูรณ์ให้

ติดต่อช่างผู ้เชี ่ยวชาญเป็นผู ้ดำเนินการ
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คราบน้ำตามผนัง ให้ถอดฝาครอบ พิจารณาว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่ หรือมีน้ำ
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เอ่อ...สภาพแบบนี้ ติดต่อช่างดีกว่าเสี่ยง
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ขั้วหลอดว่าเปียกชื ้นหรือไม่ ถ้าเปียกชื ้น

ให้เช็ดทำความสะอาดให้แห้งก่อนแล้วจึงใส่

กลับเข้าที่เดิม (หลอดตะเกียบมักจะมีวงจร

ไฟฟ้าอยู่ด้านในฐานหลอด การไล่ความชื้น

อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าหลอดใส้)

2.5.2 หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดนีออน

ส่วนใหญ่จะมีฝาปิดครอบ ให้ดำเนินการ

ถอดฝาครอบออก และถอดหลอดไฟ อุปกรณ์

อิเลคทรอนิคส์อื ่น ๆ เช่น สตาร์ทเตอร์
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2.5.3 หลอดชนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ ให้
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2.6 ตรวจสอบสายไฟฟ้าด้วยสายตา

ว่ามีสภาพสมบูรณ์ ไม่แตกร้าว

ไม่บวม และไม่เปียกชื้น

และปล่อย
ให้แห้งสนิท..

ถอดออกมา...
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2.5 ตรวจสอบหลอดไฟฟ้า ในส่วนที่โดนน้ำท่วมถึง

      ให้ติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 



1 2 3 4 5

     2.7 หลังจากตรวจสอบสภาพต่าง ๆ ว่าสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ให้ลองเปิดคัทเอาท์

สะพานไฟ หรือเบรกเกอร์หลัก หากฟิวส์ขาด เบรกเกอร์ตัด มีกล่ิน หรือประกายไฟเกิดข้ึน

ให้ปิดคัทเอาท์  สะพานไฟ  หรือเบรกเกอร์หลักทันที และติดต่อช่างผู้ชำนาญการเป็น

ผู้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข แต่ถ้าไม่มีปัญหาใด ๆ แสดงว่าระบบไฟฟ้าหลักพร้อมใช้งาน

กลิ่นทะแม่งๆ ปิดดีกว่า

..เปิด..

จ่ายไฟแล้วนะจ๊ะ

เดินมาเช็คที่ตัวผม
ก่อนเปิดใช้เครื่องใช้

ไฟฟ้าใดๆ ถ้าตัวผมหมุน
แปลว่าไฟรั่ว...แล้ว

     2.8 หากที่บ้านมีคัทเอาท์ สะพานไฟ หรือเบรกเกอร์ย่อย เฉพาะปลั๊กไฟและแสงสว่าง

ให้ทดลองเปิดทีละตัว พร้อมกับสังเกตว่ามีฟิวส์ขาด เบรกเกอร์ตัด มีกล่ิน หรือประกายไฟ

เกิดขึ้น ให้ปิดคัทเอาท์ สะพานไฟ หรือเบรกเกอร์ตัวนั้น พร้อมทั้งทำเครื่องหมายและ

จดบันทึกไว้ด้วย และติดต่อช่างผู้ชำนาญการเข้ามาดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขต่อไป

2. การตรวจสอบระบบไฟฟ้า

     2.9 หลังจากเปิดคัทเอาท์ สะพานไฟ หรือเบรกเกอร์ทั้งหมดแล้ว ให้จัดทำป้ายเขียนว่า

จ่ายไฟแล้วมาแขวนไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการเตือนให้ผู้อื่นรับทราบว่าขณะนี้ได้มีการ

เปิดกระแสไฟฟ้าแล้ว จากนั้นให้ไปดูมิเตอร์ไฟหน้าบ้านว่าหมุนหรือไม่ อาจต้องรอสักพัก

โดยการจดตัวเลขหรือถ่ายรูปไว้ หากไม่เคลื่อนไหวแสดงว่า ไม่น่าจะมีไฟฟ้ารั่ว แต่หาก

มิเตอร์หมุน ถึงแม้จะหมุนช้า ๆ แสดงว่ามีไฟฟ้ารั่ว ให้ติดต่อช่างผู้ชำนาญการเข้ามา

ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขต่อไป

     2.10 ทดลองเปิดหลอดไฟฟ้าทีละจุด หากฟิวส์ขาด เบรกเกอร์ตัด ให้ติดต่อช่างผู้ชำนาญ

การเข้ามาดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขต่อไป และอย่าลืมทำเคร่ืองหมายและจดบันทึกไว้ด้วย 

     2.11 สำหรับคัทเอาท์ สะพานไฟ หรือเบรกเกอร์ย่อยของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ นอกเหนือ

จากปลั๊กไฟและแสงสว่าง รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม ให้ติดต่อช่างผู้ชำนาญการ

เข้ามาดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขต่อไป

..เปิด..

..เปิด..

โทรหาช่างไฟ
- เบรกเกอร์

ปลั๊กไฟ เปิดแล้ว
มีกลิ่นเหม็นไหม้
- นอกนั้น OK!
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3.1 ถ้ามีบ่อเก็บน้ำใต้ดิน หรือถังเก็บน้ำในระดับ

น้ำท่วมถึง ให้ตรวจสอบว่ามีการทรุดตัว ร่ัวซึม

ของน้ำจากภายนอกเข้าไปหรือไม่ และพึงระลึก

เสมอว่า น้ำที่ท่วมเป็นน้ำสกปรกเสมอ จึงควร

ล้างทำความสะอาดถังน้ำ และบ่อน้ำใต้ดินให้

สะอาดเพื่อความปลอดภัยของท่านและสมาชิก

ในบ้าน ไม่ต้องเสียดายน้ำเหล่าน้ัน แล้วจึงปล่อย

น้ำประปาใหม่ลงเก็บไว้ใช้งานอีกครั ้งหนึ ่ง

ควรเติมน้ำให้เต็มทันที เพื่อป้องกันถังแตกร้าว

จากแรงกดดินที่กระทำต่อถังเก็บน้ำใต้ดิน

3.2 ตรวจสอบลูกลอยภายในถังเก็บน้ำใต้ดินว่า มีการงอเสียหายหรือไม่ เนื่องจากการ

เกิดน้ำท่วมจะทำให้ลูกลอยงอมากกว่าปรกติและจะทำให้ไม่สามารถทำงานตามปรกติได้

ลูกลอยงอแล้ว..

แตก 1 แผล
ตรากตรำมานาน

ช่วยทำความสะอาดหน่อยนะครับ

3. การตรวจสอบระบบน้ำประปา

     3.3 บ้านที่มีระบบปั๊มน้ำ หากถูกน้ำท่วม ให้เดาไว้ก่อนว่าน่าจะเสียหาย ซึ่งหากใช้งาน

โดยไม่ผ่านการตรวจสอบอาจเกิดอันตรายจากความชื้นในมอเตอร์ได้ ควรเรียกหา

ช่างผู้ชำนาญการมาดำเนินการตามกรรมวิธีทางเทคนิค เพ่ือลดความเส่ียงจากเพลิงไหม้

ในตัวมอเตอร์ ส่วนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้มีน้ำใช้ ให้เปิดวาวล์บายพาส (ถ้ามี)

หากไม่มีสามารถทำการตัดต่อท่อประปา (บายพาส) เข้าบ้านจากหลังมิเตอร์ประปา

แล้วต่อท่อคร่อมไปหลังป๊ัมน้ำ จากน้ันให้ปิดวาล์วท่ีเข้าและออกจากป๊ัมน้ำเพ่ือถอดป๊ัมน้ำ

ออกไปแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ (ตัวอย่างการต่อท่อตามรูป)

     3.4 หากปั๊มน้ำอยู่ในที่สูงไม่ถูกน้ำท่วม เมื่อเปิดใช้งานให้สังเกตเสียงเครื่องทำงาน

ดูแรงดันน้ำในท่อว่าแรงเหมือนเดิม (ก่อนน้ำท่วม) หรือไม่ หลังจากนั้นตรวจสอบดูว่า

ถังอัดความดันทำความดันได้ดีเหมือนเดิมหรือไม่ หากมีความผิดปกติควรตรวจสอบ

ด้วยการเปิดทำความสะอาด นำเศษผง สิ่งสกปรกที่เข้าไปอุดตัน กีดขวางการทำงาน

ของอุปกรณ์ออกมา

ปิด

ปิด

ปิด

ท่อสีเหลือง คือ

ท่อที่ต่อบายพาสออกมา

นะครับ

ต่อบายพาส..ปิดวาวล์
แล้วถอดออกมาซ่อมแซม

ได้เลย..
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4.1 ก่อนอื่นต้องดูว่า มีการ

นำวัสดุต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นทราย

ดินน้ำมัน หรือเศษผ้า ไปอุดท่อ

ระบายน้ำ ท้ังในบ้านและนอกบ้าน

รวมถึงสุขภัณฑ์ไว้ก่อนน้ำท่วม

หรือไม่ ถ้ามีให้นำเศษวัสดุ

เหล่าน้ันออกให้หมดก่อน และ

ไม่ควรใช้น้ำฉีดอัดเข้าไป เพราะ

จะทำให้เกิดการอุดตันมากข้ึน แต่ถ้าท่อระบายน้ำอุดตันเน่ืองจากน้ำท่วมขังนานจนมีเศษดิน

ทรายหรือวัสดุอื่น ๆ ปิดบริเวณปากท่อ แนะนำให้เอาดิน ทราย หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ทับถม

ปิดปากท่อระบายน้ำออก และควรตรวจสอบในท่อด้วย หากพบว่ามีทรายอุดตันอยู่ก็ใชัน้ำ

หรือลมแรงดันสูงสวนอัดให้หลุดออกหรือใช้อุปกรณ์เช่นพวกงูเหล็กสำหรับทะลวงท่อ

เพื่อให้น้ำไหลระบายออกได้

4.2 ต่อมาให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำท้ิง (Floor Drain)

ในห้องน้ำ ถ้าเห็นว่ามีน้ำไหลช้าผิดปกติ อาจสันนิษฐาน

ได้ว่า มีเศษวัสดุ เช่น เศษไม้ พลาสติก ดิน ทราย ฯลฯ

ไหลเข้ามาอุดตันในท่อขณะท่ีเกิดน้ำท่วม กรณีน้ีแนะนำ

ให้ใช้น้ำหรือลมแรงดันสูงอัดดันให้สิ่งของที่อุดตัน

ให้หลุดออกจากท่อ หรือใช้อุปกรณ์สำหรับทะลวง

เพื่อผลักเศษวัสดุออกไป

เอาออก

ตัน

งูเหล็ก
ทะลวงท่อ

4. การตรวจสอบระบบท่อน้ำและสุขภัณฑ์
4.3 สำหรับการตรวจสอบสุขภัณฑ์

4.3.1 กรณีที่เป็นส้วมแบบบ่อเกรอะ หรือมีถังบำบัด เมื่อถูกน้ำท่วมจะทำให้น้ำเต็มถัง

รวมถึงดินบริเวณรอบข้างบ่อเกิดการอ่ิมตัวจนไม่สามารถระบายน้ำได้ ทำให้เกิดปัญหา

ชักโครกไม่ลง วิธีการแก้ไขทำได้โดยเปิดปากบ่อเกรอะหรือบ่อซึมเพื่อดูระดับน้ำ หาก

ระดับน้ำสูงกว่าปกติให้ทำการดูดน้ำออก แต่ถ้าระดับน้ำอยู่ในระดับปกติ แต่พื้นดิน

รอบข้างมีความชุ่มฉ่ำจากน้ำท่วม ก็ไม่จำเป็นต้องทำการดูดน้ำออก เพราะระดับน้ำใต้ดิน

ยังคงสูงอยู่ แค่รอให้น้ำในพ้ืนดินรอบข้างแห้งลงก็พอ นอกจากน้ี น้ำท่ีท่วมอาจจะทำให้

จุลินทรีย์ภายในถังบำบัดไหลออกนอกถังไปกับน้ำได้ จึงควรเติมจุลินทรีย์ใหม่ก่อน

การใช้งาน

เติม
จุลินทรีย์

ไม่เอาฝอย
โลหะขัด

เช็ด..เช็ด

ดูดน้ำ
ส่วนเกิน

ออก
ฝารองหากเช็ดแล้วไม่ออกก็ซื้อมาเปลี่ยนใหม่

ปูนเสื่อมแน่นอน

รีบให้ช่างมาซ่อม

4.3.2 กรณีที่สุขภัณฑ์มีคราบน้ำสกปรกหรือคราบตะไคร่เกาะ ให้พิจารณาเป็นส่วน ๆ

โดยในส่วนของสุขภัณฑ์ที ่เป็นเนื ้อเซรามิค สามารถล้างทำความสะอาดได้โดยใช้

ผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างห้องน้ำขัดทำความสะอาดได้เลย แต่ต้องระวังไม่ให้โดนวัสดุ

ที่เป็นโลหะ เพราะอาจทำให้เกิดรอยด่างดำได้ ส่วนฝารองนั่งที่อาจจะมีสีเพี้ยนเป็น

รอยด่างดำ ให้ทดลองล้างทำความสะอาดดูก่อน หากลองดูแล้วสีสันยังไม่สวยงาม

หรือไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ ก็อาจจะต้องซื้อชุดฝารองนั่งมาเปลี่ยนใหม่แทน 

4.3.3 ควรตรวจสอบใต้ฐานโถสุขภัณฑ์ด้วยว่า มีน้ำรั่วซึมหรือไม่ เพราะการที่น้ำท่วม

ขังนานอาจทำให้ปูนซิเมนต์ขาวเสื่อมสภาพในการเกาะยึดกับพื้นเซรามิค ถ้าพบเห็น

การรั่วซึม แนะนำให้รื้อติดตั้งสุขภัณฑ์ใหม่เพื่อให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ ไม่แนะนำ

ให้ใช้วัสดุอื่นยาทับแก้ไขเฉพาะหน้า เพราะจะทำให้รั่วซึมมากขึ้นอีก 
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4. การตรวจสอบระบบท่อน้ำและสุขภัณฑ์

4.4 บ้านท่ีมีถังดักไขมัน และไม่สามารถระบายน้ำได้

อาจเน่ืองมาจากมีเศษวัสดุต่าง ๆ ท่ีมากับน้ำเข้าไป

อุดตันท่อระบายน้ำเสีย รวมถึงอาจมีเศษไขมัน

ที่ค้างอยู่ในถังหรือท่อ แนะนำให้ทำความสะอาด

เศษวัสดุหรือตะกอนต่าง ๆ ในถังและท่อ ส่วนไขมัน

ที่ค้างอยู่ให้ตักออก หากพบว่ามีไขมันค้างอยู่

ตามท่อให้ใช้น้ำร้อนเทราดเพื่อละลายไขมันแต่ถ้า

ไม่ออกให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดท่อเทลงไปท้ิงไว้

สักครู่จึงใช้น้ำเทไล่ออกไป

อุดตัน

สนิมเขรอะ

อย่าลืม!!
ใส่ถุงมือด้วยนะ

ไขมันที่ค้างอยู่
ให้ตักออก

เทน้ำร้อนละลายไขมันตามท่อ

4.5  ส่วนการตรวจสอบก๊อกน้ำ สะดืออ่าง ท่อน้ำท้ิงอ่างล้างหน้า 

4.5.1 กรณีที่เกิดเป็นรอยด่างดำ

สายน้ำดีที่เป็นโลหะเป็นคราบดำ

สายเหล็กถักเป็นสนิม หรืออุปกรณ์

ในห้องน้ำ เช่น ที่ใส่กระดาษ ราว

แขวนผ้าเป็นคราบจากการถูกน้ำ

สกปรกท ่วมข ัง เป ็น เวลานาน

แนะนำให้ล้างขัดทำความสะอาด

ด้วยน ้ำยาอเนกประสงค์หร ือ

ยาขัดโลหะเพื่อขัดเงา 

4.5.2 กรณีที่ก๊อกน้ำ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้งอ่าง

ล้างหน้าเกิดการอุดตัน จากเศษตะกอนหรือ

เศษทรายท่ีมากับน้ำเข้าไปอุดตันตามจุดต่าง ๆ 

แนะนำให้นำมาถอดล้างทำความสะอาด โดยเฉพาะ

ในบริเวณตะแกรงกรองผงของก๊อกน้ำ ส่วน

ท่อน้ำท้ิงให้ถอดท่อน้ำท้ิงออกมาล้าง อาจจะใช้

น้ำหรือลมแรงดันสูงอัดดันให้สิ่งที่อุดตันหลุด

ออกจากท่อไป เช่นเดียวกับการแก้ไขระบบ

ระบายน้ำทิ้ง

4.6 อุปกรณ์สำคัญอีกส่ิงหน่ึงท่ีไม่ควรมองข้าม คือ ท่อระบายอากาศน้ำท้ิง หากมีเศษวัสดุ

เข้าไปอุดตันหรือมีสัตว์ต่าง ๆ เข้าไปอาศัยหลบน้ำอยู่ อาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นจากการที่

ไม่สามารถระบายอากาศของน้ำทิ้งได้ ให้ดำเนินการตรวจสอบการอุดตันโดยการดูหรือ

ใช้สายยางสอดลงไปในท่อและเปิดน้ำไล่  ถ้าน้ำไหลได้สะดวก แสดงว่าท่อระบายอากาศยัง

สามารถระบายได้  แต่ถ้ามีน้ำย้อนกลับออกมา  แสดงว่าท่ออุดตัน ต้องใช้อุปกรณ์ทะลวง

หรือใช้น้ำแรง ๆ อัดเข้าไป

ถอดออก
มาล้าง

ตัองทำความสะอาด
นะครับ ไม่งั้น เหม็นแน่...

ระวัง!!
มีตัวอะไร

โผล่ออกมา
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5.1 กรณีที่ประตูและวงกบทำมาจากไม้จริง ควรทดลองเปิดปิดดู ถ้าไม่สามารถเปิดปิดได้
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จะเสียหายมากกว่าประตูไม้จริง เนื่องจากวัสดุที่ใช้ประกอบเป็นบานประตู มีกาวและรังผึ้ง

กระดาษหรือโครงไม้อยู่ด้านใน  เแนะนำให้ทำการร้ือและติดต้ังบานประตูด้วยของใหม่ท้ังหมด

เพราะมีราคาไม่แพงมากนัก แต่อาจจะต้องปรับแต่งบานประตูให้เข้ากับวงกบเดิม ซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นไม้เนื้อแข็ง จากนั้นเก็บงานสีให้เรียบร้อย
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มาก

ผึ่งลมบวมน้ำ

ทับแล้วตาก

5. การซ่อมแซมประตู หน้าต่าง
5.3 ส่วนประตูเหล็ก อลูมิเนียม ท่ีส่วนใหญ่แม้จะทำด้วย

วัสดุที่ทนน้ำและความชื้น แต่อาจต้องตรวจสอบการ

เสียรูปและการบิดงอตัวบานประตู  เน่ืองจากต้องรับแรง

กระแทกจากส่ิงของท่ีลอยมากับน้ำ ท่ีอาจทำให้เสียรูปได้

รวมถึงหากมีช่องกระจกก็อาจทำให้กระจกแตกได้เช่นกัน

นอกจากน้ี ควรตรวจสอบว่ามีน้ำท่ีอาจจะขังอยู่ภายใน

โครงสร้างวงกบ กรอบ และประตูหรือไม่ หากมีน้ำขังให้

ไล่น้ำออกให้หมดและปล่อยให้แห้ง จากนั้นจึงซ่อมแซม

รอยต่อต่าง ๆ ติดต้ังกระจกท่ีแตก เก็บงานยาแนว และ

สีต่าง ๆ ให้เรียบร้อย อย่างไรก็ตามหากโครงเกิดความ

เสียหายมากอาจลองเปรียบเทียบราคาระหว่างการ

ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสม

5.4 สำหรับประตู PVC ส่วนใหญ่ตัวบานจะทนน้ำและ

ความช้ืนแต่อาจต้องตรวจสอบการเสียรูปหลังจากไล่น้ำ

ออกจนแห้งสนิทแล้ว อย่างไรก็ตามประตู PVC มักจะพบ

จุดที่เกิดปัญหาที่บานพับซึ่งส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก

สามารถเสียหายได้จากแรงดันน้ำ กรณีน้ีให้ทำการเปล่ียน

บานพับใหม่

5.5 ส่วนอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เช่น ลูกบิด บานพับ

ให้ตรวจดูเร่ืองความสวยงานและความสะดวกในการใช้งาน

เน่ืองจากอาจข้ึนสนิมหรือมีส่ิงสกปรกอุดตันในกลไกต่าง ๆ

ที่ทำให้การใช้งานไม่สะดวก  กรณีนี้ให้ทดลองซ่อมแซม

ทำความสะอาด ทิ้งให้แห้ง และใส่สารหล่อลื่นต่าง ๆ

แล้วดูว่าสภาพยังใช้งานได้อยู่หรือไม่ แล้วจึงพิจารณา

เปลี่ยนตามความเหมาะสมต่อไป

ซ่อม? ซื้อ?
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6.1 พื้นบ้านที่เป็นคอนกรีต ทั้งในตัวบ้าน พื้นโรงรถ หรือลานนอกบ้าน เมื่อเจอน้ำท่วมสูง 

น้ำจะมีการมุดมาจากทางพื้นบ้าง ทางท่อระบายน้ำบ้าง ซึ่งเป็นแรงดันที่ตรงกันข้ามกับ 

การรับน้ำหนักปกติของพื้นและธรรมชาติของคอนกรีตซึ่งแข็งเปราะ และหากไม่มีการเสริม

เหล็กด้านบน จะทำให้พ้ืนคอนกรีตภายนอกส่วนใหญ่แตกเสียหาย  การสำรวจความเสียหาย

จึงควรตรวจดูการแตกร้าว  โดยสามารรถดูได้ด้วยสายตา หากมีความเสียหายมาก แนะนำ

ให้หาช่างผู้ชำนาญการมาทุบและร้ือพ้ืนเดิมท้ิง  ถมดินหรือทราย บดอัด และเทคอนกรีตใหม่  

หากเป็นลานนอกบ้านที่ไม่ต้องการให้เกิดปัญหาซ้ำจากแรงดันน้ำดันคอนกรีตจนแตกอีก 

อาจเปลี่ยนเป็นการปูบล็อคแทนก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเห็นว่าเกิดความเสียหาย

ไม่มากนักจะทำความสะอาดและซ่อมแซมเป็นจุด ๆ ไปก็ได้

...เรียกช่างมาดูดีกว่า...

6.  การบำรุงรักษาพื้น
6.2 ส่วนพื้นในบ้านที่เป็นแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป และตกแต่งด้วยวัสดุประเภทต่าง ๆ 

เช่น เซรามิก หินอ่อน แกรนิต วัสดุกลุ่มไม้ ท้ังลามิเนตและไม้จริง เม่ือบ้านต้องเจอน้ำท่วมสูง  

น้ำจะพยายามดันข้ึนมาจากด้านล่างเข้าตามรอยต่อของแผ่นพ้ืนสำเร็จและดันทะลุปูนทับหน้า 

ทำให้วัสดุกรุผิวต่าง ๆ เกิดความเสียหาย 

6.2.1 การตรวจสอบพื้นกลุ่มเซรามิค หินอ่อน และแกรนิต ให้สังเกตการแตกร้าวของ

กาวยาแนวด้วยตาเปล่า ตรวจดูการหลุดล่อนด้วยการเคาะและฟังเสียง แผ่นที่เสียหาย

หลุดล่อนจะมีเสียงก้องแตกต่างกับแผ่นท่ียังสภาพดี  พ้ืนเซรามิคท่ีชำรุดไม่ควรเสียดาย  

แนะนำให้รื้อของเดิมที่ชำรุดเสียหายทิ้งและปูใหม่ เพราะมีข้อจำกัดในการหาเซรามิค

ที่จะนำมาทดแทนส่วนที่เสียหายเพียงบางส่วนให้เหมือนกับของเดิมทำได้ค่อนข้างยาก 

ควรให้ช่างผู้ชำนาญการมาทุบ รื้อทิ้ง และปูใหม่ ส่วนหินอ่อน แกรนิตมักจะขึ้นเป็น

คราบขาว หากชำรุดบางจุด แนะนำให้ติดต่อช่างหินมาซ่อมแซมปูใหม่เฉพาะจุดได้ 

และขัดทำความสะอาดคราบ

พื้นเซรามิค

เสียงแปลกไป

เคาะ เคาะ
เคาะ

...
...

...
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หมายเหตุ   

 พ้ืนช้ันล่างท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเสียงต่อน้ำท่วมขัง ควรปูด้วยวัสดุท่ีมีความ
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ร่อน

กาวเสื่อม

7. การดูแลผนัง ฝา และฝ้าเพดาน

   7.1 บ้านที ่มีผนัง หรือฝาแบบก่ออิฐ 

         ภายหลังถูกน้ำท่วม ควรตรวจสอบดู

   ความแข็งแรงและสภาพการแตกร้าวได้

   ด้วยสายตา ซ่ึงถ้าเป็นรอยแตกร้าวธรรมดา

   ที่ไม่ได้เกิดจากปัญหาของโครงสร้างจะ

   มีลักษณะรอยเล็กเป็นลายงา ให้ทำจุด

   สังเกตไว้ ท้ิงไว้ให้ผนังแห้งสนิท ติดตามดู

   เป็นระยะ หากรอยแตกร้าวไม่ขยายต่อเน่ือง 

   สามารถทำการซ่อมแซมปิดรอยแตกร้าว

และทาสีใหม่ได้ แต่ถ้ารอยแตกร้าวขยายอย่างต่อเน่ือง 

ให้สันนิษฐานก่อนว่ารอยแตกร้าวน้ันเกิดจากปัญหา

ของโครงสร้าง ให้ติดต่อวิศวกรโครงสร้างเข้าทำ

การตรวจสอบโดยละเอียดอีกคร้ัง และซ่อมแซมตาม

คำแนะนำของวิศวกรโดยช่างผู้ชำนาญการ

7.2 บ้านที่มีผนังเบา หรือฝาทำจากวัสดุประเภท

สมาร์ทบอร์ด ไม้อัดซิเมนต์  ไม้อัด ซ่ึงมีความทนทาน

ต่อน้ำและความช้ืนระดับหน่ึง หากถูกน้ำท่วมและแช่น้ำ

เป็นเวลานาน ให้ตรวจสอบสภาพโดยปล่อยให้แห้ง 

ผ่ึงลมตามธรรมชาติ และสังเกตว่าจะเกิดความเสียหาย

หรือไม่ เช่น การโก่งบิดงอและเสียรูป ผนังหรือฝา

ประเภทนี้สามารถทำการซ่อมแซมเฉพาะบางจุดได้ 

หรือร้ือติดต้ังใหม่ท้ังหมดก็ได้  ข้ึนอยู่กับสภาพความ

เสียหายที่เกิดขึ้น และงบประมาณที่จะซ่อมแซม

มาร์คจุด ดูการขยาย
ของรอยร้าว ก่อนทาสีทับ

ผนังเบา

ผ่ึงลม
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7. การดูแลผนัง ฝา และฝ้าเพดาน

7.3 บ้านที่มีผนัง หรือฝาทำจากแผ่นยิปซัม  ซึ่งผลิตจากกระดาษหุ้มแร่ยิปซัมไว้  จะเกิด

ความเสียหายจากการ  เสียรูป และไม่คงทนของกระดาษท่ีหุ้มอยู่  ซ่ึงสังเกตได้ง่าย แนะนำ

ให้รื้อและทำการติดตั้งด้วยของใหม่ทั้งหมด

7.4 สำหรับบ้านท่ีถูกน้ำท่วมจนถึงระดับฝ้าเพดาน หรือใกล้เคียงจนมีความช้ืนมากจนฝ้าเสียหาย 

7.4.1 กรณีฝ้าระแนงภายนอก ซ่ึงส่วนใหญ่

จะเป็นไม้ หรือสมาร์ทวูด สมาร์ทบอร์ด 

สามารถตรวจสอบโดยการปล่อยท้ิง

ไว้ให้แห้งสนิท และดูด้วยสายตาว่ามี

การโก่งบิดงอ หรือเสียรูปหรือไม่ 

การซ่อมแซมสามารถเลือกรื้อและ

เปล่ียนฝ้าระแนงเฉพาะจุด หรือร้ือติดต้ัง

ใหม่ทั้งหมดก็ได้  ขึ้นอยู่กับสภาพ

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และงบประมาณ

ที่ใช้ซ่อมแซม

หมายเหตุ

 ส่ิงหน่ึงท่ีผนังหรือฝาไม้อาจแตกต่างกับผนังหรือฝาแบบก่ออิฐ  ก็คือ  

"สิ่งที่อยู่ภายในผนัง" ไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้า ท่อไฟฟ้า ท่อนํ้า ฯลฯ เราต้อง

ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ด้วยว่ายังอยู่ในสภาพเหมือนเดิม 

ตากให้แห้ง
ถ้าไม่โก่งก็โอเค

ฝ้าระแนงภายนอก

ทั้งชื้น อับ และ
เยิน รื้อทำใหม่

ดีกว่า

เปิดฝ้าเพดาล

ระวังพวกผม

ด้วยนะครับ

ถืิอโอกาสนี้ เปลี่ยนโครงคร่าวไม้เป็นโครงคร่าวเหล็กไปเลย

7.4.2 กรณีฝ้าภายใน ซึ่งมักจะใช้เป็นฝ้ายิปซัม ซึ่งมีน้ำหนักเบาผลิตจากกระดาษหุ้ม

แร่ยิปซัมไว้ หากถูกน้ำจะเกิดความเสียหายจากการเสียรูป และการไม่คงทนของกระดาษ

ที่หุ้มอยู่ ซึ่งจะสังเกตได้โดยง่าย แนะนำให้รื้อทำการติดตั้งด้วยของใหม่ทั้งหมด

7.4.3 สำหรับโครงคร่าวของฝ้าเพดาน ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้โลหะหรือไม้ ให้ดำเนินการเปิดฝ้าออก 

และตรวจสอบดูว่า มีร่องรอยชำรุดจากการท่ีอาจจะมีสัตว์ หรือแมลงหนีน้ำข้ึนไปอยู่อาศัย

หรือไม่ ให้ทำการไล่ออกให้หมดก่อน และพิจารณาสภาพของโครงคร่าวว่ายังอยู่ในสภาพ

ที่ยังใช้งานได้หรือไม่ เช่น เป็นสนิม ผุเสียหาย หรือหากพบว่าโครงคร่าวยังอยู่ในสภาพ

สมบรูณ์  สามารถพิจาณาว่าจะใช้ของเดิมได้ แต่หากพบว่ามีการผุเสียหายหรือมีร่องรอย

ชำรุด แนะนำให้ดำเนินการเปล่ียนในส่วนท่ีชำรุด โดยไม่ต้องร้ือออกใหม่ท้ังหมด แต่อย่างไร

ก็ตามถ้าโครงคร่าวเพดานเดิมเป็นไม้ อาจจะถือโอกาสเปลี่ยนเป็นโครงคร่าวเหล็ก น่าจะ

เหมาะสมและมีอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่า
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8. การตรวจสอบกำแพงรั้วบ้าน

8.1 กำแพงรั้วบ้าน ที่ต้องทำหน้าที่เป็นเขื่อน 

เมื่อต้องเจอกับน้ำท่วม อาจจะเกิดปัญหาดินที่

ฐานรั้วอ่อนตัวลง เมื่อมีแรงมากระทำทั้งจาก

น้ำหนักของน้ำที่มาก ระดับน้ำที่ต่างระดับ และ

ดินใต้ฐานรากท่ีชุ่มน้ำ สามารถทำให้กำแพงร้ัว

บ้านเอียงได้ ความแข็งแรงของกำแพงรั้วบ้าน

เองก็ลดลงไปตามลำดับ การตรวจสอบสามารถ

ทำได้ โดยใช้สายตาเล็งดูว่ากำแพงร้ัวบ้านยังต้ัง

ฉากอยู่หรือไม่ หากพบว่ารั้วมีการเอียงเพียง

เล็กน้อย แนะนำให้หาวัสดุมาค้ำยันไว้ก่อน และ

เม่ือพร้อมแล้วให้ติดต่อช่างผู้ชำนาญการเข้ามา

ปรับปรุงแก้ไขทันที แต่ถ้าหากพบว่ารั้วมีการ

เอียงมากอย่างเห็นได้ชัดเจนหรือกำแพงรั้วล้ม

ไปแล้ว ให้ดำเนินการสกัดช่วงของกำแพงรั้วที่

ล้มออกเสียก่อน เพื่อป้องกันการดึงให้กำแพง

ท่ียังสมบูรณ์เสียหายตามไปด้วย และติดต่อช่าง

ผู้ชำนาญการเข้ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

เอียง......

ค้ำไว้ก่อน

รอให้แห้งสนิท...
ก่อนทาสีทับ

เป็นโพรง

ตรวจสอบ
ฐานราก

ใต้ดินด้วย

8.2 กำแพงรั้วที่มีคานคอดิน ให้ตรวจสอบความ

แข็งแรงและการทรุดตัวของฐานร้ัว โดยดูการแตกร้าว 

และลักษณะของดินใต้โครงสร้างร้ัวว่า มีดินไหลออก

เป็นโพรงหรือไม่ หากพบการทรุดและเกิดโพรงใต้

คานคอดิน ซ่ึงไม่เสียหายจนถึงฐานรากและเสาเข็ม 

ให้ดำเนินการอัดดินเสริมใต้คานคอดินให้เต็ม โดย

อาจจะต้องทำแนวกำแพงกั้นดินด้านนอกก่อน ใน

กรณีที่ระดับดินด้านนอกโดนน้ำพัดหายไปมากจน

ระดับต่างกับดินด้านใน พร้อมท้ังเสริมค้ำยันเพ่ือกัน

แรงดันด้านข้างอีกชั้นหนึ่ง

8.3 กำแพงรั้วบ้านที่แช่น้ำเป็นเวลานาน 

อาจเกิดรอยร้าว สีพองหลุด สกปรก ใน

กรณีน้ีสามารถทำความสะอาดโป๊วอุดรอย

ฉาบรอยร้าว และทาสีใหม่ได้เอง แต่ต้อง

แน่ใจว่าผนังทั้งหมดแห้งสนิทดีแล้ว 
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นอนลงไปก็มีแต่เชื้อโรคซ่อนเร้น

อย่าเอา
มาใช้เลย

มั่นใจได้ยังไงว่าข้างในแห้งสนิท

9. การดูแลเฟอร์นิเจอร์

9.1 การแก้ไขปัญหาเร่ืองเฟอร์นิเจอร์หลังน้ําท่วม จะคล้ายกับการแก้ปัญหาเร่ืองประตูหน้าต่าง 

พ้ืน ผนัง ฝา และฝ้าเพดานบ้าน ควรดำเนินการหลังจากจัดการเร่ืองอ่ืน ๆ แล้ว  โดยอันดับแรก

ให้พยายามเอาความชื้นออกจากเฟอร์นิเจอร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างรวดเร็ว 

9.2 เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถดูดซับน้ำไว้ภายในได้ เช่น โซฟานวมหรือนุ่น ที่นอน หากไม่จำเป็น

อย่านำกลับมาใช้อีก เพราะในขณะที่นํ้าท่วมอาจดูดซับเชื้อโรค และสิ่งไม่พึงประสงค์เข้าไป

อยู่ภายในเป็นจำนวนมาก  แม้จะนำไปตากแดดจนแห้งแล้วก็ตาม  เชื้อโรคก็อาจยังคงอยู่ 

ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาว

ซ่อมแซม

เช็ดถู

ตรวจสอบลูกบิด รูกุญแจ
ตรวจสอบ
โครงสร้าง

9.3 เฟอร์นิเจอร์ประเภทติดกับท่ี (Built In Furniture) จะใช้แนวทางการตรวจสอบเช่นเดียวกัน

กับการดูแลผนัง หรือประตู คือ พิจารณาจากชนิด ประเภทของวัสดุที่ใช้  ตรวจสอบความ

แข็งแรงของโครงสร้าง รูกุญแจ และลูกบิด  หากไม่เสียหายมากก็สามารถทำความสะอาด 

เช็ดบำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงของเดิมได้  ส่วนเฟอร์นิเจอร์

บางช้ินมีการติดต้ังสายไฟฝังไว้ข้างใน ควรดำเนินการตรวจสอบเช่นเดียวกับการตรวจสอบ

ระบบไฟฟ้าที่กล่าวมาก่อนแล้วข้างต้น 
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9. การดูแลเฟอร์นิเจอร์

เช็ดล้างเชื้อราและรอยด่าง
ด้วยน้ำสบู่ หรือแอมโมเนีย

จะทาสีใหม่
ต้องรอแห้งสนิท

ก่อนนะ

อย่าฝืนดึง
ใช้ไขควงถอดดีกว่า

9.4 เฟอร์นิเจอร์ท่ีทำด้วยไม้ หากช้ืนหรือเปียกน้ำไม่ควรนำไปตากแดดโดยตรง  เพราะจะทำให้

เกิดอาการโก่งตัว บิดเบ้ียว หรือแตกเสียหายได้  สำหรับเฟอร์นิเจอร์ประเภทท่ีเป็นช้ันหรือมีล้ินชัก  

ความช้ืนจะทำให้ไม้โก่งตัวไม่ควรฝืนดึงออกมา ให้รอจนแห้งแล้วค่อยๆ ใช้ไขควงถอดทีละช้ิน

ออกมาเช็ดทำความสะอาด   ส่ิงสำคัญท่ีควรคำนึงถึงมากท่ีสุด คือ หากต้องการซ่อมแซมสี

หรือทาสารเคลือบเงา ต้องมั่นใจว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้นั้นแห้งจริง ๆ เพราะความชื้นที่อยู่ข้างใน

จะทำให้เฟอร์นิเจอร์ชำรุดและสีที่ทาลอกออกได้ง่าย 

9.5 เฟอร์นิเจอร์ท่ีเป็นเช้ือราหรือรอยด่าง   หลังจากท่ีเฟอร์นิเจอร์แห้งสนิทแล้ว  สามารถเช็ด

หรือล้างเช้ือราหรือรอยด่างน้ันออกได้ด้วยผ้าชุบน้ำสบู่อ่อน ๆ  แต่ถ้าพบว่ามีปริมาณมากหรือ

เป็นรอยเกือบท้ังช้ิน ให้ใช้ผ้าเปียกหมาด ๆ ชุบน้ำผสมแอมโมเนียอย่างละ 1 ส่วน หรือน้ำมันสน

เช็ดบนเฟอร์นิเจอร์  และเช็ดให้แห้งทันที กรณีที่เชื้อราหรือรอยด่างฝังคราบลึก อาจจะใช้

แอมโมเนียหยดลงผ้าเปียกหมาด ๆ เช็ด และควรเช็ดให้แห้งทันที

คัดแยก ใส่ถุงดำ นำไปกำจัด
หรือรีไซเคิล

10. การดูแลตรวจสอบเรื่องอื่น ๆ

10.1     ปัญหาจากขยะหลังน้ำท่วมจะมาได้จาก 2 ส่วน คือ ขยะท่ีพัดพามากับน้ำ และขยะ

ที่เกิดจากความเสียหายต่าง ๆ ภายในบ้านเอง การจัดการขยะหากไม่มีการจัดการอย่าง

ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ ซึ่งส่วนใหญ่มักทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับ

ระบบทางเดินอาหาร ท้องร่วง หรือเป็นแหล่งให้เกิดสัตว์พาหะนำโรคต่าง ๆ เช่น แมลงวัน 

เป็นต้น การจัดการขยะที่เหมาะสมนั้น ให้วางแผนแบ่งชนิดและประเภทของขยะให้ชัดเจน 

พร้อมท้ังวางแผนแนวทางการจัดเก็บและกำจัด โดยแยกประเภทของขยะ เช่น ขยะอันตราย

(ยาฆ่าแมลง ถ่านไฟฉาย น้ำมันเครื่อง หลอดฟลูออเรสเซนต์) ขยะย่อยสลายได้ (เศษไม้ 

เศษอาหาร ซากพืช ซากสัตว์)  ขยะ Recycle (เศษโลหะ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระดาษ 

สายไฟฟ้า) และขยะอื่น ๆ ที่รอนำส่งหน่วยงานท้องถิ่น (ที่นอน  โซฟานวม นุ่น) สำหรับขยะ

ทั่วไปนั้นให้ใช้ถุงดำหรือถุงพลาสติกใส่ขยะ และมัดปากถุงให้เรียบร้อย เพื่อรวบรวมให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลต่อไป

ขยะ



9. การดูแลเฟอร์นิเจอร์
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10. การดูแลตรวจสอบเรื่องอื่น ๆ
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10. การดูแลตรวจสอบเรื่องอื่น ๆ

10.2  

สำหรับต้นไม้ขนาดเล็กที่จมอยู่ใต้น้ำ 

อาจจะต้องปลูกใหม่ ในขณะที่ต้นไม้

ยืนต้นรากต้นไม้จะอ่อนแอ เนื่องจาก

รากไม่สามารถหายใจได้ จำเป็นต้อง

ใช้เวลาฟื้นตัว ไม่ควรให้ปุ๋ยในช่วงนี้  

ต้นไม้ตกแต่งบ้าน

และหากพบว่าดินบริเวณรากยังคงชุ่มมีน้ำขังอยู่ ให้ขุดหลุมเล็กข้าง ๆ ต้นไม้ลึกประมาณ 

0.5 – 1 เมตร เพื่อให้น้ำที่ขังไหลลงสู่หลุม และคอยสูบน้ำออกเป็นระยะ ๆ  และหากพบว่าราก

ต้นไม้ไม่แข็งแรง ให้หาอุปกรณ์มาค้ำยันลำต้นเอาไว้ โดยไม่อัดดินให้แน่น รอจนรากต้นไม้

แข็งแรง แล้วจึงนำค้ำยันออก

ค้ำยัน
ขุดหลุมลึก 0.5-1 เมตร
เพื่อรับน้ำที่ยังขังอยู่
แทนรากของต้นไม้

เย้ๆ ได้เจอกันซักที
ยังจำกันได้มั้ย

โฮ่ง!
จำได้ฮับ

สัตว์เลี้ยง

สัตว์ไม่พึงประสงค์

10.3

ในภาวะน้ำท่วมจำเป็นจะต้องมีการเตรียมการ

สำหรับสัตว์เลี้ยงไว้ด้วย โดยเฉพาะสัตว์ที่มี

ขนาดใหญ่ ไม่สามารถนำติดตัวไปในที่ต่าง ๆ

 ได้สะดวก หากไม่สามารถหาที่อยู่ชั่วคราวให้

กับสัตว์เลี้ยงได้ จำเป็นต้องทิ้งไว้ที่บ้าน ห้าม

ผูกโซ่สัตว์เลี้ยงทิ้งไว้นอกบ้าน ให้ปล่อยไว้ใน

บ้านโดยมีอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ และติด

ป้ายหน้าบ้านให้เห็นชัดเจนว่ามีสัตว์เลี้ยงอะไร

อยู่ในบ้านและอยู่ท่ีบริเวณไหน พร้อมท้ังช่ือและ

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  และเมื่อสามารถกลับเข้าบ้านได้แล้ว ในช่วง 2-3 วันแรกให้

ผูกสัตว์เลี้ยงไว้เสมอเมื่อออกข้างนอก รวมทั้งคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะกลิ่นและสถานที่

ที่คุ้นเคยอาจเปลี่ยนแปลงไปทำให้สัตว์เลี้ยงสับสนและหลงทางได้ อย่างไรก็ตามสัตว์เลี้ยงอาจ

จะมีอาการหวาดระแวงและดุร้าย ต้องเฝ้าสังเกตและระวังอย่างใกล้ชิด 

10.4                สามารถแยกเป็นประเภทเพื่อการดำเนินการอย่างเหมาะสม ดังนี้

10.4.1 สัตว์เล้ือยคลานขนาดใหญ่ เช่น งู ตะกวด จระเข้ อย่าจับหรือจัดการเอง  ควรหาทาง

ป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย และรีบติดต่อให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หรือผู้ชำนาญการเข้ามา

ดำเนินการแทน

10.4.2 สัตว์เล้ือยคลานขนาดเล็ก เช่น ก้ิงกือ ไส้เดือน ก้ิงก่า จ้ิงเหลน ให้จับนำไปปล่อยในท่ี

ที่เหมาะสม

10.4.3 แมลงต่าง ๆ เช่น ยุง แมงมุม มด ให้ทำการป้องกันไม่ให้เข้ามาภายในบ้าน ปิดประตู

 หน้าต่าง และรูต่าง ๆ และจัดการตามปกติ สำหรับปลวกให้ติดต่อหน่วยงานผู้เช่ียวชาญ

ด้านการรับกำจัดปลวกมาดำเนินการ เพ่ือป้องกันไม่ให้เข้าบ้าน หลังจากน้ำลดแล้ว
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การทำความสะอาด10.5

10.5.1 ซิลิโคนที่ใช้อัดรู ประตู หน้าต่าง และ

ช่องว่างต่าง ๆ ระหว่างน้ำท่วม ให้ใช้มีด

ปลายแหลมกรีดตามซิลิโคนท่ีเรายิง และทำ

การขูดเศษของซิลิโคนออกจากกำแพง

จนสะอาด 

10.5.2 การทำความสะอาดพื้นผิวแข็ง เช่น 

กำแพงรั้ว พื้นคอนกรีต ให้ใช้สบู่และน้ำ  และ

ฆ่าเช้ือด้วยน้ำยา  โดยผสมสารฟอกขาว 1 ถ้วย 

ต่อน้ำสะอาด 5 แกลลอน ล้างทำความสะอาด 

ควรระมัดระวังการฆ่าเชื้อบริเวณที่เป็นวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร เช่น เคาน์เตอร์

ประกอบอาหาร ตู้เย็น และบริเวณท่ีเด็กใช้เป็นท่ีเล่น

10.5.3 สิ่งของที่ไม่สามารถซักหรือซัก

แห้งได้ เช่น เตียงนอน เฟอร์นิเจอร์ ให้นำ

ออกตากแดดและฉีดสเปรย์เพื่อฆ่าเชื้อ 

ตากแดด และ
ฉีดเสปรย์

ฆ่าเชื้อ

ผสมสารฟอกขาว 1 ถ้วย
ต่อน้ำสะอาด 5 แกลลอน

ล้างทำความสะอาด

ใช้มีดกรีด
ตามร่อง
ก่อนลอก

ซิลิโคนออก

10. การดูแลตรวจสอบเรื่องอื่น ๆ

1. ระบบไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า

รายการ วิธีการตรวจสอบ ซ่อม
เองสิ่งที่พบ

จ้าง
ช่าง

1.1 เมนสวิตช์

1.2 สายไฟ

- เมนสวิตช์มีการแช่น้ำ

หรือไม่

- เมนสวิตช์มีสัตว์ไม่

พึงประสงค์เข้ามาอาศัย

อยู่หรือไม่

- จุดต่อสายไฟมีคราบ

ความชื้นหรือไม่

- ลักษณะสายไฟฉีกขาด

เปียกชื้นหรือไม่

ขั้นตอนเบื้องต้นในการตรวจเช็คบ้านหลังน้ำท่วม



การทำความสะอาด10.5

10.5.1 ซิลิโคนที่ใช้อัดรู ประตู หน้าต่าง และ

ช่องว่างต่าง ๆ ระหว่างน้ำท่วม ให้ใช้มีด

ปลายแหลมกรีดตามซิลิโคนท่ีเรายิง และทำ

การขูดเศษของซิลิโคนออกจากกำแพง

จนสะอาด 

10.5.2 การทำความสะอาดพื้นผิวแข็ง เช่น 

กำแพงรั้ว พื้นคอนกรีต ให้ใช้สบู่และน้ำ  และ

ฆ่าเช้ือด้วยน้ำยา  โดยผสมสารฟอกขาว 1 ถ้วย 

ต่อน้ำสะอาด 5 แกลลอน ล้างทำความสะอาด 

ควรระมัดระวังการฆ่าเชื้อบริเวณที่เป็นวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร เช่น เคาน์เตอร์

ประกอบอาหาร ตู้เย็น และบริเวณท่ีเด็กใช้เป็นท่ีเล่น

10.5.3 สิ่งของที่ไม่สามารถซักหรือซัก

แห้งได้ เช่น เตียงนอน เฟอร์นิเจอร์ ให้นำ

ออกตากแดดและฉีดสเปรย์เพื่อฆ่าเชื้อ 

ตากแดด และ
ฉีดเสปรย์

ฆ่าเชื้อ

ผสมสารฟอกขาว 1 ถ้วย
ต่อน้ำสะอาด 5 แกลลอน

ล้างทำความสะอาด

ใช้มีดกรีด
ตามร่อง
ก่อนลอก

ซิลิโคนออก

10. การดูแลตรวจสอบเรื่องอื่น ๆ

1. ระบบไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า

รายการ วิธีการตรวจสอบ ซ่อม
เองสิ่งที่พบ

จ้าง
ช่าง

1.1 เมนสวิตช์

1.2 สายไฟ

- เมนสวิตช์มีการแช่น้ำ

หรือไม่

- เมนสวิตช์มีสัตว์ไม่

พึงประสงค์เข้ามาอาศัย

อยู่หรือไม่

- จุดต่อสายไฟมีคราบ

ความชื้นหรือไม่

- ลักษณะสายไฟฉีกขาด

เปียกชื้นหรือไม่

ขั้นตอนเบื้องต้นในการตรวจเช็คบ้านหลังน้ำท่วม



1. ระบบไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า

รายการ วิธีการตรวจสอบ ซ่อม
เองสิ่งที่พบ

จ้าง
ช่าง

- มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที ่มี

การสัมผัสน้ำหรือไม่/

อุปกรณ์ชิ้นใดบ้าง

- จุดต่อสายไฟมีคราบ

ความชื้นหรือไม่

- สายไฟภายในบ้าน

เด ินแบบลอย หร ือ

เดินแบบฝัง

- ในกรณีที่เป็นการ 

เดินสายไฟแบบฝัง

> เป็นการเดินท่อจาก

พื้นขึ ้นข้างบน หรือ

จากฝ้าลงด้านล่าง

- มีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมี

การแช่น้ำหรือไม่/

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าช้ินใดบ้าง

1.3 เต้ารับ

     สวิตช์

     และปลั๊กไฟ

1.4 เครื่องใช้ไฟฟ้า

(เช่น ตู้เย็น พัดลม

เครื่องซักผ้า หลอดไฟ

เครื่องปรับอากาศ

เครื่องทำน้ำอุ่น

เครื่องปั้มน้ำ)

จ้าง
ช่าง

2. ระบบประปา และห้องน้ำ

รายการ วิธีการตรวจสอบ ซ่อม
เองสิ่งที่พบ

- ถังเก็บน้ำใช้ บนดิน

มีการทรุดตัว รั่วซึม

ของน้ำจากภายยนอก

เข้าไปหรือไม่

- ถังเก็บน้ำใช้ ใต้ดิน

มีการทรุดตัว รั่วซึม

ของน้ำจากภายนอก

เข้าไปหรือไม่

- ปั๊มน้ำแช่น้ำหรือไม่

- อุปกรณ์ปั๊ม รวมถึง

ถังอัดลมอยู่ในสภาพ

ที่ใช้การได้ดีหรือไม่

- เสียงเครื่องจักรปั๊ม

ทำงานผิดปกติหรือไม่

- แรงดันน้ำมีระดับ

เหมือนกับสมัยที่น้ำ

ไม่ท่วมหรือไม่

2.1 ถังเก็บน้ำใช้

2.2 ปั๊มน้ำ



1. ระบบไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า

รายการ วิธีการตรวจสอบ ซ่อม
เองสิ่งที่พบ

จ้าง
ช่าง

- มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที ่มี

การสัมผัสน้ำหรือไม่/

อุปกรณ์ชิ้นใดบ้าง

- จุดต่อสายไฟมีคราบ

ความชื้นหรือไม่

- สายไฟภายในบ้าน

เด ินแบบลอย หร ือ

เดินแบบฝัง

- ในกรณีที่เป็นการ 

เดินสายไฟแบบฝัง

> เป็นการเดินท่อจาก

พื้นขึ ้นข้างบน หรือ

จากฝ้าลงด้านล่าง

- มีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมี

การแช่น้ำหรือไม่/

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าช้ินใดบ้าง

1.3 เต้ารับ

     สวิตช์

     และปลั๊กไฟ

1.4 เครื่องใช้ไฟฟ้า

(เช่น ตู้เย็น พัดลม

เครื่องซักผ้า หลอดไฟ

เครื่องปรับอากาศ

เครื่องทำน้ำอุ่น

เครื่องปั้มน้ำ)

จ้าง
ช่าง

2. ระบบประปา และห้องน้ำ

รายการ วิธีการตรวจสอบ ซ่อม
เองสิ่งที่พบ

- ถังเก็บน้ำใช้ บนดิน

มีการทรุดตัว รั่วซึม

ของน้ำจากภายยนอก

เข้าไปหรือไม่

- ถังเก็บน้ำใช้ ใต้ดิน

มีการทรุดตัว รั่วซึม

ของน้ำจากภายนอก

เข้าไปหรือไม่

- ปั๊มน้ำแช่น้ำหรือไม่

- อุปกรณ์ปั๊ม รวมถึง

ถังอัดลมอยู่ในสภาพ

ที่ใช้การได้ดีหรือไม่

- เสียงเครื่องจักรปั๊ม

ทำงานผิดปกติหรือไม่

- แรงดันน้ำมีระดับ

เหมือนกับสมัยที่น้ำ

ไม่ท่วมหรือไม่

2.1 ถังเก็บน้ำใช้

2.2 ปั๊มน้ำ



- ถังลมสามารถเก็บ

แรงอัดได้ดี และยาวนาน

ตามท่ีน่าจะเป็นหรือไม่

- ฐานที่วางปั๊มน้ำ

ทรุดเอียงหรือไม่

- มีเศษผงท่ีลอยมากับ

น้ำท่วม ติดอยู่ข้างใน

ป๊ัมน้ำหรือไม่

- ถังเก็บพักน้ำสุขภัณฑ์

มีส่ิงสกปรกหรือไม่

- สุขภัณฑ์กดลงหรือไม่

- ท่ออากาศของสุขภัณฑ์

มีเศษผงและส่ิงสกปรก

ลอยมาอุดหรือไม่

- P TAB หรือ U TAB

มีสิ่งสกปรกลอยมา

อุดหรือไม่

2.2 ปั๊มน้ำ (ต่อ)

2.3 สุขภัณฑ์

2.4 อ่างล่างหน้า

จ้าง
ช่าง

2. ระบบประปา และห้องน้ำ

รายการ วิธีการตรวจสอบ ซ่อม
เองสิ่งที่พบ

จ้าง
ช่างรายการ วิธีการตรวจสอบ ซ่อม

เองสิ่งที่พบ

จ้าง
ช่าง

3. ผนัง ฝ้า พื้น

รายการ วิธีการตรวจสอบ ซ่อม
เองสิ่งที่พบ

- ท่อน้ำท้ิงในห้องน้ำ

มีส่ิงสกปรกลอยมาอุด

หรือไม่

(โดยการเปิดน้ำท้ิงลงไป)

- ถังบำบัดน้ำเสีย

และท่อระบายน้ำมีส่ิง

สกปรกมาอุดตันหรือไม่

- พ้ืนบ้านแตกร้าวหรือไม่

ทรุดตัวหรือไม่

(ตรวจสอบด้วยลูกปิงปอง)

- พ้ืนบ้านมีการหลุดล่อน

ของวัสดุปูพ้ืน (กระเบ้ือง

ปาร์เก้)หรือไม่

- พ้ืนกระเบ้ือง /ยาแนว

มีคราบตะไคร่น้ำหรือไม่

2.5 ท่อน้ำทิ้ง

      ในห้องน้ำ

2.6 ถังบำบัดน้ำเสีย

      และท่อระบายน้ำ

3.1 พื้นบ้าน

2. ระบบประปา และห้องน้ำ



- ถังลมสามารถเก็บ

แรงอัดได้ดี และยาวนาน

ตามท่ีน่าจะเป็นหรือไม่

- ฐานที่วางปั๊มน้ำ

ทรุดเอียงหรือไม่

- มีเศษผงท่ีลอยมากับ

น้ำท่วม ติดอยู่ข้างใน

ป๊ัมน้ำหรือไม่

- ถังเก็บพักน้ำสุขภัณฑ์

มีส่ิงสกปรกหรือไม่

- สุขภัณฑ์กดลงหรือไม่

- ท่ออากาศของสุขภัณฑ์

มีเศษผงและส่ิงสกปรก

ลอยมาอุดหรือไม่

- P TAB หรือ U TAB

มีสิ่งสกปรกลอยมา

อุดหรือไม่

2.2 ปั๊มน้ำ (ต่อ)

2.3 สุขภัณฑ์

2.4 อ่างล่างหน้า

จ้าง
ช่าง

2. ระบบประปา และห้องน้ำ

รายการ วิธีการตรวจสอบ ซ่อม
เองสิ่งที่พบ

จ้าง
ช่างรายการ วิธีการตรวจสอบ ซ่อม

เองสิ่งที่พบ

จ้าง
ช่าง

3. ผนัง ฝ้า พื้น

รายการ วิธีการตรวจสอบ ซ่อม
เองสิ่งที่พบ

- ท่อน้ำท้ิงในห้องน้ำ

มีส่ิงสกปรกลอยมาอุด

หรือไม่

(โดยการเปิดน้ำท้ิงลงไป)

- ถังบำบัดน้ำเสีย

และท่อระบายน้ำมีส่ิง

สกปรกมาอุดตันหรือไม่

- พ้ืนบ้านแตกร้าวหรือไม่

ทรุดตัวหรือไม่

(ตรวจสอบด้วยลูกปิงปอง)

- พ้ืนบ้านมีการหลุดล่อน

ของวัสดุปูพ้ืน (กระเบ้ือง

ปาร์เก้)หรือไม่

- พ้ืนกระเบ้ือง /ยาแนว

มีคราบตะไคร่น้ำหรือไม่

2.5 ท่อน้ำทิ้ง

      ในห้องน้ำ

2.6 ถังบำบัดน้ำเสีย

      และท่อระบายน้ำ

3.1 พื้นบ้าน

2. ระบบประปา และห้องน้ำ



จ้าง
ช่าง

4. ประตู หน้าต่าง

รายการ วิธีการตรวจสอบ ซ่อม
เองสิ่งที่พบ

- พื้นโรงรถแตกร้าว

หรือทรุดตัวหรือไม่

- ผนังภายในบ้านผุ

เปื่อยยุ่ย หรือมีรอย

แตกร้าวหรือไม่

- ฝ้าเพดานเปื่อยยุ่ย

หรือไม่

- ประตู และวงกบประตู

บวมน้ำ เป่ือยยุ่ย เป็นสนิม

หรือไม่

- เปิด ปิด /เล่ือนประตูแล้ว

รู้สึกว่าประตูฝืดหรือไม่

- ลูกบิดประตูยังสามารถ

ใช้งานปกติได้หรือไม่

3.2 พื้นโรงรถ

3.3 ผนังภายใน

      บ้าน

3.4 ฝ้าเพดาน

4.1 ประตู

จ้าง
ช่าง

3. ผนัง ฝ้า พื้น

รายการ วิธีการตรวจสอบ ซ่อม
เองสิ่งที่พบ

จ้าง
ช่าง

5. อื่นๆ

รายการ วิธีการตรวจสอบ ซ่อม
เองสิ่งที่พบ

- หน้าต่าง และวงกบ

หน้าต่าง บวมน้ำหรือไม่

- เปิด ปิดหน้าต่างแล้ว

รู้สึกว่าหน้าต่างฝืดหรือไม่

- ตัวล๊อคหน้าต่างยัง

สามารถใช้งานปกติได้

หรือไม่

4.2 หน้าต่าง

- โครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์

ยังแข็งแรงเหมือนเดิมหรือไม่

5.1 เฟอร์นิเจอร์

     ประเภท

     Built-In

จ้าง
ช่าง

4. ประตู หน้าต่าง

รายการ วิธีการตรวจสอบ ซ่อม
เองสิ่งที่พบ



จ้าง
ช่าง

4. ประตู หน้าต่าง

รายการ วิธีการตรวจสอบ ซ่อม
เองสิ่งที่พบ

- พื้นโรงรถแตกร้าว

หรือทรุดตัวหรือไม่

- ผนังภายในบ้านผุ

เปื่อยยุ่ย หรือมีรอย

แตกร้าวหรือไม่

- ฝ้าเพดานเปื่อยยุ่ย

หรือไม่

- ประตู และวงกบประตู

บวมน้ำ เป่ือยยุ่ย เป็นสนิม

หรือไม่

- เปิด ปิด /เล่ือนประตูแล้ว

รู้สึกว่าประตูฝืดหรือไม่

- ลูกบิดประตูยังสามารถ

ใช้งานปกติได้หรือไม่

3.2 พื้นโรงรถ

3.3 ผนังภายใน

      บ้าน

3.4 ฝ้าเพดาน

4.1 ประตู

จ้าง
ช่าง

3. ผนัง ฝ้า พื้น

รายการ วิธีการตรวจสอบ ซ่อม
เองสิ่งที่พบ

จ้าง
ช่าง

5. อื่นๆ

รายการ วิธีการตรวจสอบ ซ่อม
เองสิ่งที่พบ

- หน้าต่าง และวงกบ

หน้าต่าง บวมน้ำหรือไม่

- เปิด ปิดหน้าต่างแล้ว

รู้สึกว่าหน้าต่างฝืดหรือไม่

- ตัวล๊อคหน้าต่างยัง

สามารถใช้งานปกติได้

หรือไม่

4.2 หน้าต่าง

- โครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์

ยังแข็งแรงเหมือนเดิมหรือไม่

5.1 เฟอร์นิเจอร์

     ประเภท

     Built-In

จ้าง
ช่าง

4. ประตู หน้าต่าง

รายการ วิธีการตรวจสอบ ซ่อม
เองสิ่งที่พบ



เอสซีจี มุ่งหวังให้หนังสือเล่มน้ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม จึงจัดพิมพ์บนกระดาษท่ีผลิตจาก EcoFiber 100%

จากเอสซีจีแพคเกจจ้ิง พิมพ์ด้วยหมึกถ่ัวเหลืองโดยไม่ผ่านกระบวนการอาบสารเคมี และเทคนิคการพิมพ์พิเศษ

SCG ensures this book is environmentally friendly. Paper is 100% made from EcoFiber, by

SCG Packaging. Soy ink is used in the printing process without laminating or any special

printing technique.

- ตามจุดต่างๆ เช่น

กล่องซ่อมท่อ ห้องใต้บันได

ช้ันวางของ ฝ้า เฟอร์นิเจอร์

(โต๊ะ เตียง เก้าอี้ ตู้โชว์

ตู้เสื้อผ้า ตู้เก็บของ)

มีสัตว์ไม่พึงประสงค์

เข้าไปซ่อมตัวอยู่หรือไม่

5.2 สัตว์ไม่พึง

   ประสงค์

      ที่มากับน้ำ

จ้าง
ช่าง

5. อื่นๆ

รายการ วิธีการตรวจสอบ ซ่อม
เองสิ่งที่พบ
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5.2 สัตว์ไม่พึง

   ประสงค์

      ที่มากับน้ำ

จ้าง
ช่าง

5. อื่นๆ

รายการ วิธีการตรวจสอบ ซ่อม
เองสิ่งที่พบ

1. ขั้นตอนเบื้องต้นในการตรวจเช็คบ้านหลังน้ำท่วม สถาบันนายช่างดี

2. เกร็ดความรู้อื่น ๆ สถาบันนายช่างดี

3. คู ่ม ือประชาชนสำหรับป้องกันโรคที ่มากับน้ำท่วม สำนักโรคติดต่อทั ่วไป

    กระทรวงสาธารณสุข

4. The Disaster Handbook 1998 National Edition Institute of Food and

    Agricultural Sciences University of Florida

5. บัญญัติ 21 ประการ “บ้านหลังน้ำท่วม” โดย ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

6. SCG บ้านหลังน้ำลด – ประตู หน้าต่าง by บกด.

7. SCG บ้านหลังน้ำลด – พื้น ผนัง ฝ้า รั้ว by บกด.

8. SCG บ้านหลังน้ำลด – สุขภัณฑ์ COTTO

9. การตรวจสอบระบบสุขาภิบาลภายในบ้านหลังน้ำท่วม สยามซานิทารีแวร์

10. Information on Flood and Storm Debris – Addison County Solid Waste

     Management District

11. Information for Pet Owners – Federal Emergency Management Agency

     U.S. Department of Homeland Security

เอกสารอ้างอิง

พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2554 หลังมหาอุทกภัย

พิมพ์ครั้งที่ 2 ปี 2560 น้ำท่วมใหญ่ภาคใต้



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

SCG Contact Center 02-586-2222

LINE@scg.contact.center, www.scg.co.th


