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นํ้าท่วมแล้ว นํ้าลดแล้ว บ้านมีปัญหา
เริ่มต้นที่ไหนดี

åĊĕĄúěâãŋąĕâĈĬĕýĕâêĕâĠĆâğāėèħ âĬĕĈĔèéēÿŇĕüģþĎĈĔèüĬĕĨ Ĉ÷ ĠøŇåĊĕĄúěâãŋĢĎĄŇ
âĬĕĈĔèğãňĕĄĕĠúüúĘħ ğāĆĕēčăĕāãĐèýňĕü ĐĔüùĚĐĊŇĕğþŎüĎüęħèĢüþŌééĔą 4 ãĐè
ğĆĕ ĄĘčăĕāúĘħüŇĕĐę÷ĐĔ÷ üŇĕĐĔüøĆĕą ĠĈēğþŎüĆĐąĠÿĈúĘħĎĈĕąåüĐąĕâéēğĄėü
ĎüňĕĎüĘ
Ďĕâåė÷éēĠâňþŌîĎĕýňĕüĎĈĔèüĬĨĕúŇĊĄ ğāĚħĐëĘĊėøåĊĕĄğþŎüĐąĜŇúĘħ÷ĘâĊŇĕ ĠĈē
þĈĐ÷ăĔąâĊŇĕþŌééěýĔü (ĠĄňģĄŇčĕĄĕĆùéēğþĆĘąýğúĘąýğúŇĕâĔýĐ÷Ęø) ĠüēüĬĕĢü
òĕüēĈĜâĎĈĕü āĘħüňĐèĊŇĕüŇĕéēğĆėħĄøňü÷ĔèüĘĨ
1. อย่าซีเรียสว่า ทําไมนํา้ ถึงท่วม ğāĚĐ
ħ ü ĥ Ģüùėüħ ĐĚüħ úĬĕģĄýňĕüğãĕüĬĕĨ ģĄŇúĊŇ Ą

ĒĈĒ ğāĆĕēüĔħüģĄŇĢëŇĠüĊúĕèĠâňþŌîĎĕ “ýňĕüĎĈĔèüĬĨĕúŇĊĄ” úĘħğĆĕâĬĕĈĔèéēåěą
âĔüĢüýĔüúęâüĘĨ
ýňĕüğĆĕğâė÷þŌîĎĕĢ÷ğāėĄħ ãęüĨ ýňĕè
ğĄĚħĐğþĆĘąýğúĘąýâĔýâŇĐüüĬĨĕúŇĊĄ ğëŇü ĆĔĨĊğĐĘąè þĕĆŋğâøŋĈŇĐü ĠĄĈèčĕýĎĕąģþ
ģĎü åŇĕģĂğāėħĄ ĒĈĒ ĠĈēúĬĕýĔüúęâģĊňğþŎüãňĐ ĥ ĢĎňĐŇĕüèŇĕąé÷éĬĕèŇĕą (ăĕČĕ
ĀĆĔħèğãĕğĆĘąâĊŇĕúĬĕ Check List)
2. ทําการตรวจสอบด้วยจิตอันนิง
่ ๆ ว่า

ĄĘğèėüéēĢëňčĬĕĎĆĔýâĕĆ
ìŇĐĄĠìĄğúŇĕģĆ (ĆĊĄùęèâĕĆâĜňąĚĄĠĎĈŇèĐĚħü) éēģ÷ňĊĕèĠüĊúĕèâĕĆéŇĕąğèėü
ĐąŇĕèĄĘãĘ÷éĬĕâĔ÷ ĠĈēĄĘåĊĕĄğþŎüģþģ÷ň
3. ถามตนเองว่าสภาพการเงินเราเป็นอย่างไร

ĐąŇĕġâĆûĎĕâýĕèøĐüãĐèýĔüúęâüĘĄĨ ĆĘ þĜ øĈâğâėüģþ
ĎĆĚĐğãĘąüĠýýčýĕą ĥ ğâėüģþýňĕèĢüýĕèþĆēġąå

4. เปิดบันทึกนีอ
้ า่ นให้จบ
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นํ้าไม่ท่วมบ้าน แต่ท่วมถนนซอยหน้าบ้าน
ต้องทําอะไรมั๊ยหนอ
üĬĨĕģĄŇúŇĊĄøĔĊýňĕü ĎĆĚĐĠĄňĠøŇýĆėğĊöčüĕĄĎîňĕĢüýňĕü ĠøŇúŇĊĄúĘħùüüĎüňĕ
ýňĕüĐąŇĕèğþŎüğĆĚħĐèğþŎüĆĕĊ âĦģĄŇüŇĕéēĊĕèĢéüĔâ ğāĆĕēčŇĊüúĘħýňĕüğĆĕâĔýúĕè
čĕûĕĆöēéēøňĐèğëĚħĐĄþĆēčĕüâĔüĄĕâúĘħčě÷ ĠĈēğĆĕĄĔâéēĄĐèãňĕĄģþâĦåĚĐ
“úŇĐĆēýĕąüĬĨĕ” úĘħùŇĕąğúüĬĨĕéĕâýňĕüğĆĕĆēýĕąĐĐâčĜŇúŇĐĆēýĕąüĬĨĕãĐèĎĈĊè

ĢüąĕĄúĘüħ ĕĬĨ úŇĊĄúĕèčĕûĕĆöē ĠüŇüĐüüĬĕĨ éēøňĐèúŇĊĄúŇĐĆēýĕąüĬĕĨ ãĐèĎĈĊè
úŇĕü÷ňĊą üĬĕĨ ĢüýňĕüğĆĕâĦğĈąģĄŇĆēýĕąĐĐâ ĠùĄĢüúĕèâĈĔýâĔüüĬĕĨ ĢüúŇĐĆēýĕą
üĬĕĨ čĕûĕĆöē ĐĕééēģĎĈâĈĔýğãňĕčĜŇýňĕüğĆĕģ÷ň
ğĄĚħĐĄĘâĕĆģĎĈâĈĔý ğëŇü úĘħĊŇĕüĐâéĕâéēāĕğĐĕüĬĨĕğãňĕĄĕĠĈňĊ ąĔèüŇĕéēāĕğĐĕ
ğċČ÷ėüġåĈüøŇĕè ĥ ğãňĕĄĕ÷ňĊą ğĄĚħĐüĬĨĕåŇĐą ĥ Ĉ÷ĈèğċČ÷ėüġåĈüâĦéēâĐè
øė÷ĐąĜŇĢüúŇĐĆēýĕąüĬĨĕýňĕüğĆĕ úŇĐĆēýĕąüĬĨĕýňĕüğĆĕúĘħğĈĦâĐąĜŇĠĈňĊ âĦéēğâė÷
ĐĕâĕĆĐě÷øĔü ĎĆĚĐĄĘāĚĨüúĘħĊŇĕèğĎĈĚĐüňĐąâĊŇĕþâøė ĠüĊúĕèĢüâĕĆĠâňģã ĠĈē
ãňĐåĊĆéēĆēĊĔèüŇĕéēĄĘ÷ĔèøŇĐģþüĘĨ
6
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1. หากเป็นท่อระบายนํ้าระบบมีฝาเปิดตลอดแนว

âĦğþľ÷ĀĕĠĈňĊøĔâģĐňğéňĕ

÷ėüġåĈü ğċČãąēüĔĨüĐĐâ
âĦğĐĕģĄňąĕĊ ĥ åĊĕü÷Ĝ (ĠýýúĘħğãĕ
ãě÷ĈĐâúŇĐĆēýĕąüĬĕĨ ãĐè âúĄ. üĔüħ ĠĎĈēåĆĔý) ĎĕâúĬĕģĄŇģ÷ň úĬĕģĄŇğþŎü úĬĕģĄŇģĎĊ
ãĘĨğâĘąéúĬĕ âĦģþéňĕèåüĐĚħüğãĕúĬĕĠøŇãĐĆňĐèğùĐēåĆĔý ĐąŇĕğĐĕøĔĊĄě÷ĈèģþĢüúŇĐ
ĠĈňĊúĬĕğĐè ğāĆĕēĐĕéģĄŇģ÷ňâĈĔýĐĐâĄĕ

2. หากเป็นท่อระบบไม่มีฝาเปิดตลอด

ğāĆĕēéēğþĈĚĐèüĬĕĨ Ąĕâ ĠĈēąĔèåèúĬĕåĊĕĄčēĐĕ÷
úŇĐĈĬĕýĕâ ĠùĄąĔèúĬĕýĕþâĔýåüĐĚüħ ğãĕ ğāĆĕēğéňĕğċČġåĈü úĔèĨ ĎĈĕąéēĆēýĕą
ĈèčĜŇúŇĐčĕûĕĆöē úĬĕĢĎňúŇĐãĐèĎĈĊèúŇĕü Đě÷øĔüøĚĨüğãėü…ĐĔüğþŎüčĕğĎøě
ĎüęħèúĘħúĬĕĢĎňüĬĨĕúŇĊĄýňĕü úŇĊĄğĄĚĐè ğüĚħĐèéĕâĆēýĕąüĬĨĕģĄŇģ÷ňĐąŇĕèúĘħüŇĕéēğþŎü

3. อย่าพยายามใช้นาํ้ ฉีด

÷ĜĊŇĕĆē÷ĔýüĬĨĕ
ĢüúŇĐĆēýĕąüĬĨĕğĆĕüĔĨüģĎĈģþúĕèģĎü ãĐĢĎňĠüŇĢéĊŇĕéēģĎĈĐĐâéĕâýňĕüğĆĕ
čĜŇúŇĐčĕûĕĆöē ĎĕâąĔèģĎĈâĈĔýúĕèâĔüâĆěöĕâĈĔýģþĐŇĕüãňĐúĘħĎüęħèĢĎĄŇ
4. เมื่อทําการกวาดล้างเสร็จแล้วลองตรวจสอบอีกครั้ง

5. หากหน้าบ้านท่านไม่มีท่อระบายนํ้าสาธารณะ âĦĢĎňøĆĊéčĐýĊŇĕüĬĨĕģĎĈ

ģþúĕèģĎü ĆēýĕąĐĐâúĕèģĎü ĠĈēĢĎňùĚĐĊŇĕéě÷úĘħüĬĨĕĆēýĕąĐĐâéĕâýňĕüğĆĕ
ğþŎüúĕèčĕûĕĆöēģþâŇĐü (ĎĊĔèĊŇĕýňĕüúŇĕüåèéēģĄŇĆēýĕąüĬĨĕčēğþēčēþē
ÿė÷âðĎĄĕąüēåĆĔý)
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รั้วคอนกรีตที่แข็งแรงของผม ต้องตรวจ
ดูอะไรหลังนํ้าลดไหม

üĬĕĨ åĚĐ ĐèåŋþĆēâĐýúĘčħ ĕĬ åĔîúĘčħ ÷ě ãĐèûĆĆĄëĕøė ĠĈēûĆĆĄëĕøėğþŎüčėèħ úĘąħ èėħ ĢĎîŇ
ğâėüâĊŇĕúĘĄħ üěČąŋéēģþúňĕúĕąĠãŇèãĔü ĆĔĊĨ åĐüâĆĘøãĐèúŇĕüåèéēģĄŇčĕĄĕĆùĀŁü
âðüĘĨģ÷ň
þŌîĎĕúĘĐħ ĕééēğâė÷âĔýĆĔĊĨ ãĐèúŇĕüâĦğþŎüğĆĚĐħ èéĕâąĕĄüĬĕĨ úŇĊĄ ÷ėüúĘòħ ĕüĆĔĊĨ úŇĕü
ĐĕééēĐŇĐüøĔĊĈè åĊĕĄčĕĄĕĆùĢüâĕĆĆĔýüĬĨĕĎüĔâĐĕééēüňĐąĈè ĎĆĚĐĆē÷Ĕý
úĘħ÷ėüĢüýňĕüâĔýüĐâýňĕüúŇĕüĄĘĆē÷ĔýĠøâøŇĕèâĔü ąĕĄğĄĚħĐüĬĨĕúĘħúŇĊĄĈ÷Ĉè
Đĕééēğâė÷ĠĆè÷Ĝ÷ úĬĕĢĎňĆĔĨĊãĐèúŇĕüğĐĘąèģþâĦģ÷ň ĎĆĚĐĢüãöēúĘħüĬĨĕúŇĊĄĆĔĨĊãĐè
úŇĕüĐĕéøňĐèúĬĕĎüňĕúĘħğþŎü “ğãĚħĐü” úĘħøňĐèĆĔýüĬĨĕĎüĔâüĬĨĕğþŎüĐąŇĕèĄĕâ åĊĕĄ
čĕĄĕĆùĢüâĕĆĆĔýüĬĨĕĎüĔâĐĕé “åĆĕâ” åĊĕĄĠãĦèĠĆèĈ÷Ĉèģþģ÷ň ÷ĔèüĔĨüğāĚħĐ
åĊĕĄĄĔħüĢéâĆěöĕøĆĊéčĐý ĠĈēĎĕĠüĊúĕèĠâňģã÷ĔèüĘĨ
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1. ใช้สายตาของท่านเล็งดูว่ารั้วของท่านยังตั้งฉากอยู่ดีหรือไม่ ĎĕâĄĘ

âĕĆğĐĘąèğĈĦâüňĐąâĦğĐĕģĄňåĕĬĨ ąĔü÷ňĕüúĘğħ ĐĘąèĐĐâğĐĕģĊňâĐŇ ü ĄĘčøĕèåŋğĄĚĐħ ģĆâĦĆýĘ
ìŇĐĄúĔüúĘ
ğĐĘąèéüĠüĊĐĐâ
ĎĆĚĐéēĐĐâüĐâĠüĊċĜüąŋùŇĊè (C.G.) øňĐèĆĘýìŇĐĄĠìĄúĔüúĘ (ġ÷ąëŇĕèâŇĐčĆňĕè
úĘħāĐéēĄĘåĊĕĄĆĐýĆĜň) ĎĕâąĔèģĄŇĄĘèýþĆēĄĕöâĦøňĐèåĬĨĕąĔüģĊňĐąŇĕèĠüŇüĎüĕ
Ąĕâ ĥ ğāĆĕēüĬĨĕĎüĔâĆĔĨĊúĘħĠãĦèĠĆèãĐèúŇĕüüĔĨüĎüĔâĄĕâ (ģĄŇğëĚħĐĈĐèģþüĐüĢĎň
ĆĔĨĊāĔèúĔý÷ĜâĦģ÷ňģĄŇĊŇĕâĔü)
2. หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่ารัว
้ ของท่านเอียงมาก

3. หากรั้วของท่ า นมีค านคอดิน (คานตั ว ล่ า งสุ ดที่อยู ่ ใกล้ ระดั บ ดิน)

ĆĔýüĬĨĕĎüĔâĆĔĨĊĐąĜŇāĐüĬĨĕĈ÷Ĉè üĬĨĕĐĕéāĕ÷ėüĢøňåĕüåĐ÷ėüãĐèúŇĕüĐĐâģþ÷ňĊą
âĦéēğâė÷ĆĜġāĆèĢøňåĕüĆĔĨĊãĐèúŇĕü ĐĔüĐĕéğþŎüğĎøěĢĎňčĔøĊŋøŇĕè ĥ ğ÷ėü - Ċėħè - Ąě÷
- ğĈĚĨĐą ğãňĕģþĢüýňĕüãĐèúŇĕüģ÷ň ĎĆĚĐģĄŇâĦúĬĕĢĎň÷ėüãĐèúŇĕüģĎĈĐĐâéĕâ
ýňĕüčĜŇúĕèčĕûĕĆöēģþğĆĚħĐą ĥ ăĕąĎĈĔè (ĐĔüúĬĕĢĎň÷ėüãĐèúŇĕüĎĄ÷čüĕĄ
ĠĈēùüüčĕûĕĆöēøňĐèčâþĆâ) âĦãĐĢĎňğøėĄ÷ėüĐĔ÷âĈĔýğãňĕģþĢĎňåèğ÷ėĄ
4. นอกจากจะตรวจดูที่รั้วบ้านแล้ว ท่านน่าจะต้องตรวจดูที่ประตูรั้ว

ğāĆĕēþĆēøĜčĊŇ üĢĎîŇéēúĬĕ÷ňĊąğĎĈĦâĎĆĚĐģĄň (āĊâĐĔĈĈĐą÷ŋģĄŇåĐŇ ą
ğþŎüĐēģĆ ąâğĊňüýĆėğĊöýĕüāĔý ĎĆĚĐâĈĐüúĘĐħ ĕééēúĬĕ÷ňĊąğĎĈĦâ) ĐĕéĄĘĐĕâĕĆ
ÿěâĆŇĐüģ÷ň úĬĕĢĎňýĕüþĆēøĜģĄŇčĕĄĕĆùþľ÷ģ÷ňğĎĄĚĐüğ÷ėĄ ĎĆĚĐĐĕééēĎĈě÷ĐĐâ
ĄĕúĔĨèýĕü !!! úĬĕâĕĆÿĜâĆĔ÷ĢĎňĠãĦèĠĆèğčĘą ĄĘğèėüğĄĚħĐģĆĐąŇĕĈĚĄåĊĔâĐĐâĄĕ
ìŇĐĄĠìĄâĦĠĈňĊâĔü

ท่านด้วย
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ช่วยด้วยต้นไม้บ้านหนู เขากําลังจะตายกัน
หมด

üĬĕĨ úŇĊĄåĆĕĊüĘåĨ ĆŇĕëĘĊøė øňüģĄňģþĄĕâĄĕą úĔèĨ āĚëúĕèğċĆČòâėéĠĈēāĚëúĘğħ ĆĕþĈĜâ
âĔüģĊňĢüýňĕü ĎĕâýňĕüĢ÷üĬĨĕúŇĊĄğþŎüğĊĈĕüĕü øňüģĄňøňüĎîňĕãüĕ÷ğĈĦâéē
øňĐèøĕąĎĄ÷ĠüŇüĐü ĠüĊúĕèâĕĆĠâňģãâĦ åĚĐ øňĐèğĆėħĄøňüþĈĜââĔüĢĎĄŇ (øňüģĄň
ğãĕøĕąģþĠĈňĊ ğĆĕĄėĢëŇğúĊ÷ĕúĘħéēğĆĘąâĢĎňğãĕĂŁŐüåĚüëĘāãęĨüĄĕģ÷ň) ĠøŇøňüģĄň
ýĕèøňüúĘħąĔèģĄŇùęèúĘħĠøŇâĦâĬĕĈĔèéēùęèúĘħøĕą ĄĘĠüĊúĕèúĘħğĆĕéēëŇĊąğĎĈĚĐğąĘąĊąĕ
ğãĕģ÷ň ĈĐèúĬĕ÷ĔèüĘĨ÷ĜüēåĆĔýåěöĎüĜ
(úĔĨèþěŅąĊėúąĕċĕčøĆŋ þěŅąûĆĆĄëĕøėĎĆĚĐþěŅąüĕèèĕĄ
éĔâĆĊĕĈ) ğāĆĕēüĬĨĕúŇĊĄúĬĕĢĎňĆĕâøňüģĄňĐŇĐüĠĐ ğãĕøňĐèâĕĆğĊĈĕāĔâĂŁŐüøĔĊ
ģĄŇĢëŇøĐň èâĕĆþěąŅ (ĐąŇĕèåüĐĕâĕĆġåĄŇĕ ąŇĐĄģĄŇøĐň èâĕĆĆĔýþĆēúĕüčğøŉâğüĚĐĨ čĔü
êĔüüĔĨü)
1. อย่าให้ปุ๋ยเด็ดขาด
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2. ขุดหลุมเล็กขนาดลึกสัก 50 ซม. ถึง 1 เมตร ไว้ข้าง ๆ ต้นไม้นั้น ğāĚħĐ

ĢĎňüĕĬĨ úĘãħ èĔ ĐąĜýŇ ĆėğĊöĆĕâģĄňģĎĈĈèčĜĎŇ ĈěĄúĘğħ Ćĕãě÷ ğþŎüâĕĆëŇĊąĐĕâĕĆĆĕâčĬĕĈĔâ
üĬĨĕģ÷ň ĠĈňĊâĦåĐąğĐĕğåĆĚħĐè÷Ĝ÷üĬĨĕğĈĦâ ĥ (ăĕČĕëĕĊýňĕüğĆĘąâğéňĕğåĆĚħĐèüĘĨĊŇĕ
ģ÷ĆġĊŇ) åĐąčĜýüĬĨĕĐĐâ ĠøŇĎĕâģĄŇĄĘâēøĔèéēìĚĨĐğåĆĚħĐèčĜýüĬĨĕüĘĨâĦøňĐèĐĐâĠĆè
ãě÷ĎĈěĄâĊňĕèĎüŇĐą (ĐąŇĕâĊňĕèĄĕâéüøňüģĄňğãĕĈňĄ) ĠĈňĊĢëňãĔüĎĆĚĐùĔèåŇĐą ĥ
ğĐĚĨĐĄĄĚĐøĔâüĬĨĕĐĐâ
3. หากเห็นว่า รากต้นไม้ไม่แข็งแรงเพียงพอทีจ
่ ะยึดลําต้นเอาไว้ กรุณา

øňüģĄňğãĕéēĆĘý ĥ øĕąúĔüúĘĢĎňĢëňĊėûĘ
÷ĕĄ ĎĆĚĐåĬĨĕąĔüĈĬĕøňüğĐĕģĊňĠúüĆĐéüĆĕâğãĕĠãĦèĠĆèğĎĄĚĐüğ÷ėĄ ĠĈňĊéęèğĐĕ
ģĄň÷ĕĄģĄňåĬĨĕąĔüĐĐâ
อย่าอัดดินลงไปให้แน่นเป็นอันขาด

ĎĕâġëåĆňĕąğãĕøňĐèøĕąéĕâģþ
âĆěöĕþĈĜâãęĨüĄĕĢĎĄŇ ğāĆĕēøňüģĄňĎüęħèøňüãüĕ÷øňüĄēĄŇĊèýňĕüğĆĕ éēùŇĕąğú
åĊĕĄĆňĐüģ÷ňğúŇĕâĔýğåĆĚħĐèþĆĔýĐĕâĕċ 1 øĔü ĠùĄąĔèĄĘĆŇĄğèĕĢĎňğĆĕĐĘâ ÿĈėø
ĐĕâĕċýĆėčěúûėīĢĎňğĆĕĢëňâĆĐèğčĘąèĠĈēâĆĐèĀěłüĐĐâéĕâøĔĊýňĕüğĆĕ ğĆĕéēģ÷ň
ĢëňģĂĂŃĕĢĎňüňĐąĈè þĆēğúċğĆĕéēģ÷ňģĄŇøňĐèøĔ÷ģĄňúĬĕĈĕąþłĕ čĆňĕèğãĚħĐü ĠĈē
üĬĨĕâĦéēúŇĊĄþĆēğúċģúąüňĐąĈè ğĆĕâĦéēĈĬĕýĕâüňĐąĈè
4. ขอให้หนูโชคดีในการรักษาต้นไม้เอาไว้
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ปาร์เกต์บ้านดิฉัน กลายเป็นปลาลอยนํ้า
น่าปาทิ้งมั๊ยคะ ?

âŇĐüĐĚħüøňĐèãĐăĕĊüĕĊŇĕāĚĨüþĕĆŋğâøŋúĘħýňĕüåěöüĔĨü ğþŎüþĕĆŋğâøŋāĚĨüëĔĨüĈŇĕè
ģĄŇĢëŇþĕĆŋğâøŋāĚĨüëĔĨüýü ĠøŇúĘħĊŇĕüŇĕéēþĕúėĨèĎĆĚĐģĄŇüĔĨü ÿĄãĐĐüěîĕøğĈŇĕĠĈē
Đûėýĕą÷ĔèüĘĨ
1. ปาร์เกต์เป็นไม้ซง
ึ่ อยูไ่ ด้ดว
้ ยกาว ÷ĔèüĔü
Ĩ āĚüĨ þĕĆŋğâøŋéèę ğþŎüāĚüĨ úĘĐħ ĐŇ üĠĐâĔý

ĐĕâĕĆüĬĨĕúŇĊĄĐąŇĕèąėħè ğāĆĕēúĔĨèģĄňâĦéēýĊĄãęĨüĄĕâĕĊâĦéēĎĈě÷ĈŇĐü ÷ĔèüĔĨü
ğĄĚĐħ üĬĕĨ úŇĊĄāĚüĨ þĕĆŋğâøŋâøĦ Đň èĄĘþî
Ō ĎĕĠüŇüĐü ĐąŇĕģþġúČëŇĕèúĬĕþĕĆŋğâøŋĎĆĚĐ
ĐąŇĕģþåė÷ĐēģĆĄĕâ
2. หากนํา้ ท่วมสัก 5-7 วัน นอกจากปาร์เกต์จะหลุดล่อนลอยนํา้ þĜ÷ġþü

ãęĨüĄĕĠĈňĊąĔèéēĄĘĐĕâĕĆ “ýĜ÷ğüŇĕ” ĢĎňğâė÷âĈėħüğĎĄĦü ĠĈēĐĕéğþŎüĐĔüøĆĕą
üňĐą ĥ ĎĕâøňĐèčĜ÷÷ĄĐąĜŇøĈĐ÷úĔĨèĊĔüúĔĨèåĚü
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ģĄŇùęèâĔýĎĈě÷ĈŇĐüþĜ÷ġþüģĄŇøňĐèúĬĕ
ĐēģĆĄĕâ ğëĦ÷úĬĕåĊĕĄčēĐĕ÷ ĠĈňĊþĈŇĐąúėĨèģĊňğþľ÷ĎüňĕøŇĕè þĆēøĜ ĢĎňĐĕâĕċ
ùŇĕąğúåĊĕĄëĚüĨ ĐĐâģþ ģĄŇâĊĘħ üĔ þĕĆŋğâøŋâĐĦ ĕéğãňĕĆĜþğ÷ėĄþâøėģ÷ň ĠøŇĄãĘ Đň úĘüħ ĕŇ åė÷
âĦ åĚĐ ĐąŇĕğĐĕüĬĨĕĄĔüĎĆĚĐĠĈåğâĐĆŋĎĆĚĐĠĊĦâìŋģþúĕúĔýøĐüúĘħþĕĆŋğâøŋąĔèëĚĨüĐąĜŇ
ğāĆĕēčĕĆğĎĈŇĕüĔĨüéēģþğåĈĚĐýÿėĊģĄň úĬĕĢĎňåĊĕĄëĚĨüĢüğüĚĨĐģĄň (ĠĈēğüĚĨĐāĚĨü
åĐüâĆĘøĢøňþĕĆŋğâøŋ) ģĄŇĆēğĎąĐĐâĄĕ
3. หากปาร์เกต์เปียกนํ้าสักเล็กน้อย

ýė÷èĐ þĜ÷ġþü ğýĘĨąĊýĜ÷ ÿěâĆŇĐü ğĎĄĦüğüŇĕ…
âĆěöĕĐąŇĕğčĘą÷ĕą âĆěöĕğĈĕēĐĐâĄĕ ĎĕâğĈĕēĐĐâĄĕĠĈňĊąĔèĐąĜŇĢüčăĕā÷Ę
âĦÿęħèĈĄğĐĕģĊňĢĎňĠĎňè ğÿĚħĐĐĕéĄĘþĆēġąëüŋĢüĊĔüĎĈĔè
4. หากปาร์เกต์มอ
ี าการหนัก

5. หากเลาะพื้นปาร์เกต์ออกมีข้อคิดว่า ĎĕâéēþĜĐēģĆúĔýĠúüâĦøňĐèĆēĊĔè

ğĆĚĐħ èüĬĕĨ ĎüĔâãĐèĊĔč÷ěúéĘħ ēþĜĠúüüĔüĨ ĊŇĕĎüĔâĄĕâģĎĄ ĎĕâĎüĔâĄĕââĦøĐň è÷ĜĆēýý
ġåĆèčĆňĕèýňĕüğĆĕ÷ňĊąĊŇĕĄĘåĊĕĄĠãĦèĠĆèģĎĄ (ùĕĄëŇĕèÿĜĆň ĢňĜ ĎňëĊŇ ą÷ĜâģĦ ÷ň) ğāĆĕē
þĕĆŋğâøŋüüĔĨ ğþŎüģĄňüĕĬĨ ĎüĔâğýĕ āĚüĨ úĘĎħ üęèħ øĕĆĕèğĄøĆĐĕééēĎüĔâğāĘąè 5 âėġĈâĆĔĄ
ĠøŇāüĚĨ ĎėüĐŇĐüĎĆĚĐĠâĆüėø üĬĕĨ ĎüĔâĆĊĄþĜüúĆĕąúĘĢħ ëňþĎĜ üęèħ øĕĆĕèğĄøĆĐĕéĎüĔâ
øĔĨè 120 âėġĈâĆĔĄ
(ğāĆĕēëĐýåĊĕĄğþŎüģĄňúĢĘħ ĎňåĊĕĄüěĄŇ üĊĈ) ĎĆĚĐ
þĜĊĔč÷ěĐĚħüúĘħĢëň “âĕĊ” ğþŎüøĔĊþĆēčĕü âĆěöĕĐąŇĕþĜúĔýĈèúĔüúĘ øňĐèĆĐĢĎňāĚĨü
åĐüâĆĘøĠĎňèâŇĐü (ĐĕéĢëňğĊĈĕğþŎüğ÷ĚĐü) ĠĈňĊéęèþĜĈèģþģ÷ň ģĄŇğëŇüüĔĨüĆĔýĆĐè
ĊŇĕþĜğúŇĕģĆĈèģþâĦĈŇĐüĐĐâĄĕğúŇĕüĔĨü
6. หากจะปูปาร์เกต์เช่นเดิม
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ปลั๊กไฟบ้านผม นํ้าท่วมไม่เป็นไร นํ้าลดจะ
เป็นไรมั๊ย ?

ĠĄňåĬĕùĕĄãĐèåěöĐĐâéēâĊüâĊüĐąĜŇýňĕè ĠøŇğĆĕâĦāąĕąĕĄğãňĕĢéĠĈēğĎĦüĢé
ĊŇĕĢüãöēúĘħüĬĨĕúŇĊĄüĔĨüúŇĕüþľ÷ĊèéĆģĂĂŃĕúĔĨèýňĕü (ăĕČĕëĕĊýňĕüğĆĘąâĊŇĕ
þľ÷åĔúğĐŉĕúŋ) üĬĨĕúŇĊĄâĦåèģĄŇğþŎüģĆĐąĜŇĠĈňĊ ğāĆĕēģĄŇĄĘâĆēĠčģĂĂŃĕğ÷ėü
ĠøŇ ā ĐüĬĨ ĕ Ĉ÷Đąĕâéēğþľ ÷ ģĂĢëň å èĎĊĔħ ü ğâĆèğĎĄĚ Đ üâĔ ü ĊŇ ĕ éēğþŎ ü ĐąŇ ĕ èģĆ
ğĐĕĈēåĆĔý ÿĄãĐčĆěþĠüĊúĕè÷ĔèüĘĨ÷ĘâĊŇĕ
1. ลองเปิดคัทเอ๊าท์ให้มก
ี ระแสไฟฟ้าเข้ามา (อย่าลืมต้องมีฟว
ิ ส์ทค
ี่ ท
ั เอ๊าท์

ĎĕâþĈĔĩâĎĆĚĐéě÷Ģ÷éě÷ĎüęħèąĔèëĚĨü ĎĆĚĐğþĿąâĐąĜŇåĔúğĐŉĕúŋéēøĔ÷ģĂĠĈē
ĂľĊčŋéēãĕ÷ ĈĐèğþĈĘħąüĂľĊčŋĠĈňĊúėĨèģĊňčĔâ 1 ĊĔü ĢĎňåĊĕĄëĚĨüĆēğĎąĐĐâģþýňĕè
ĠĈňĊ÷ĬĕğüėüâĕĆĢĎĄŇ ĎĕâåĔúğĐŉĕúŋąĔèøĔ÷ģĂğĎĄĚĐüğ÷ėĄ âĆěöĕøĕĄëŇĕèģĂĂŃĕ
ÿĜňĆĜňğĆĚħĐèĄĕĠâňģã (ğčĘąğèėüýňĕèâĦğþŎüğĆĚħĐèéĬĕğþŎü) ÷ĘâĊŇĕğĐĕëĘĊėøğčĘħąèøŇĐģþ

เสมอ)
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2. หากผ่านข้อที่ 1 ลองทดสอบเปิดไฟฟ้าทีละจุด และทดสอบกระแส

ĢüþĈĔĩâĠøŇĈēĐĔüĊŇĕĄĘģĂĂŃĕĄĕþâøėĎĆĚĐģĄŇ (ĐĕéĎĕìĚĨĐĐěþâĆöŋøĆĊé
âĆēĠčģĂĂŃĕãüĕ÷ğĈĦâéĕâĎňĕèģĂĂŃĕúĔĊħ ģþ ĆĜþĆŇĕèĎüňĕøĕåĈňĕąģãåĊèĄĕğčĘąý
ú÷čĐý÷ĜâĦéēčē÷Ċâ÷Ę) Ďĕâúěâéě÷úĬĕèĕüþâøėâĦùĚĐĊŇĕčýĕąĢéģ÷ňģþĐĘâ
Ćē÷ĔýĎüęħè ĎĕâĄĘþŌîĎĕýĕèéě÷âĦĐĕéĆĐčĔâüė÷ĢĎňåĊĕĄëĚĨüĆēğĎąĐĐâ ğëŇü
ãňĐĠĆâ (ĠøŇĎĕâāĐĄĘğèėüâĆěöĕĐąŇĕğčĘħąèğĈąåĆĔý)
ไฟฟ้า

3. ดับไฟทุ กจุดในบ้ า น ปลดเครื่ อ งใช้ไฟฟ้า ออกทั้ ง หมด แต่ยั ง คง

ĠĈňĊĊėħèģþ÷ĜĄėğøĐĆŋģĂĂŃĕĎüňĕýňĕüĊŇĕğåĈĚħĐüģĎĊĎĆĚĐģĄŇ
(ĐĕéøňĐèĆĐčĔâāĔâġ÷ąâĕĆé÷øĔĊğĈã ĎĆĚĐĢëňġúĆċĔāúŋùĕŇ ąĆĜþģĊň) ĎĕâģĄŇğåĈĚĐħ üģĎĊ
Ġč÷èĊŇĕģĂĂŃĕĢüýňĕüğĆĕģĄŇüŇĕéēĆĔħĊ ĠøŇĎĕâĄėğøĐĆŋĎĄěüĠč÷èĊŇĕúŇĕüąĔèþľ÷
âĕĆĢëňģĂĂŃĕĢüýňĕüúŇĕüģĄŇĎĄ÷ ĎĆĚĐģĂĂŃĕøĕĄčĕą øĕĄúŇĐ øĕĄéě÷ ýĕèéě÷
ĢüýňĕüúŇĕü ĐĕééēĆĔħĊģ÷ňĆĘýøĕĄëŇĕèģĂĄĕ÷ĜĠĈ
เปิดคัทเอ๊าท์เอาไว้

4. เรือ
่ งไฟฟ้านีเ้ ป็นเรือ
่ งของผูใ้ หญ่ ไม่ใช่เรือ
่ งของเด็กเป็นเรือ
่ งของ

÷ĔèüĔĨüâĆěöĕĐąŇĕþĆēĄĕú üĬĨĕúŇĊĄ
âĦğčĘąĎĕąĄĕâāĐĠĈňĊ ĐąŇĕøňĐèĄĕéĔ÷èĕüĐĔþĄèåĈøĕĄĎĈĔèâĔüĐĘâğĈą…
ìĘğĆĘąčüēåĆĔý !
คนขี้ขลาด ไม่ใช่เรื่องของผู้กล้าหาญ
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นํ้าลดแล้วประสาทเสียมาก พอมีกะตัง
ทํายังไงกับระบบไฟฟ้าดี

ùĚĐĊŇĕåěöğþŎüåüĎüęħèúĘħąĔèüĔýĊŇĕġëå÷ĘâĊŇĕþĆēëĕëüĐĘâĄĕâ ĢüþĆēğúċģúą
ĐĔüğþŎüúĘħĆĔâąėħèãĐèāĊâğĆĕ ğāĆĕēĆēýýģĂĂŃĕğþŎüčėħèéĬĕğþŎüâĔýâĕĆ÷ĬĕĆèëĘā
ĠøŇĄĘĐĔüøĆĕąčĜè ĠĈēğãňĕĢéąĕâ øĆĊéčĐýąĕâ ğāĆĕēğĆĕģĄŇčĕĄĕĆùğĎĦü “øĔĊ
âĆēĠčģĂĂŃĕ” ģ÷ňğĈąĎĕâåěöāĐéēĄĘèýþĆēĄĕöĢüâĕĆþĆĔýğþĈĘąħ üĆēýýģĂĂŃĕ
ĢüýňĕüĎĈĔèüĬĨĕúŇĊĄ ğĆĕãĐĠüēüĬĕ÷ĔèøŇĐģþüĘĨ
1. หากมีงบประมาณน้อย ตัดปลัก
๊ ไฟทีอ
่ ยูร
่ ะดับตํา่ ๆ ในบ้านออกให้หมด

(ĐĕééēøĔ÷úėèĨ ğĈą ĎĆĚĐéēğĈĚĐħ üøĬĕĠĎüŇèþĈĔâĩ üĔüĨ ãęüĨ ģþĐąĜčŇ èĜ âĊŇĕāĚüĨ ĎňĐèčĔâĆē÷Ĕý
1.10 ğĄøĆ âĦģ÷ň)
2. หากพอจะมีงบประมาณบ้าง ให้แยกวงจรไฟฟ้าออกเป็น 2 วงจร åĚĐ

ĊèéĆúĘħĐąĜŇ÷ňĕüĈŇĕè (úĘħìęħèüĬĨĕĐĕééēúŇĊĄģ÷ň) ĠĈēĊèéĆúĘħĐąĜŇčĜè ĥ (úĘħüĬĨĕģĄŇĐĕé
úŇĊĄùęè)
16
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3. หากมีงบประมาณหนักขึน
้ ไปอีก แยกวงจรไฟฟ้าออกเป็น 4 วงจร

ĊèéĆĠĆâčĬĕĎĆĔýþĈĔĩâ÷ňĕüĈŇĕè (ąĕĄüĬĨĕúŇĊĄ) ĊèéĆúĘħčĐèğþŎüĊèéĆčĬĕĎĆĔýéě÷
úĘħĢëňģĂĂŃĕúĔħĊ ĥ ģþ (úĘħüĬĨĕģĄŇúŇĊĄ) éě÷úĘħčĕĄčĬĕĎĆĔýğåĆĚħĐèþĆĔýĐĕâĕċ (ĎĕâĄĘ)
ğāĚħĐâĔüĐĕâĕĆģĂâĆēøěâğĄĚħĐğåĆĚħĐèþĆĔýĐĕâĕċúĬĕèĕü éě÷čě÷úňĕąğĐĕģĊňĢüåĆĔĊ
ğāĚħĐąĕĄĐĐâéĕâýňĕüüĕüüĕü Đąĕâþľ÷åĔúğĐŉĕúŋéēģ÷ňģĄŇøňĐèþľ÷ĎĄ÷ ğāĆĕē
þľ ÷ ĎĄ÷ğéň ĕ øĜ ň ğ ąĦ ü ĢüåĆĔ Ċ âĦ é ēĎąě ÷ úĬ ĕ èĕü ĐĕĎĕĆĢüåĆĔ Ċ âĦ ğ üŇ ĕ ğčĘ ą ĎĄ÷
ĎĆĚĐąĕĄğĆĕģĄŇĐąĜýŇ ĕň ü ĐĕéþĈŇĐąúĔèĨ âėéâĆĆĄâĕĆĢëňģĂĂŃĕģĊňğāĘąèĢüåĆĔĊğúŇĕüĔüĨ
Đĕé
ĠąâğþŎüĊèéĆëĔĨüýü ĊèéĆëĔĨüĈŇĕè ĊèéĆüĐâýňĕü ĒĈĒ (ġ÷ąąĔèąę÷ùĚĐĊèéĆøĕĄ
ãňĐ 3 ĐąĜŇ) ĠøŇĎĕâéēĠąâĊèéĆĄĕâ ĥ ÷ĔèüĘĨ ĠĈēĄĘèýþĆēĄĕöĄĕâøĕĄúĘħýĐâ
üŇĕéēĊŇĕéňĕèĊėċĊâĆģĂĂŃĕğãňĕĄĕåĬĕüĊöéēþĆēĎąĔ÷ĠĈēþĈĐ÷ăĔąâĊŇĕ

4. หากมีงบประมาณมากขึน
้ ไปอีก แยกวงจรให้มากเข้าไปอีกก็ได้

þĈ. ãĐĠùĄüĐâğĆĚĐħ èüĬĕĨ úŇĊĄüė÷ğ÷ĘąĊåĆĔýĊŇĕ “ĐąŇĕğ÷ėüčĕąģĂâĔýčĕąčĔîîĕö
øŇĕè ĥ ğëŇü ġúĆċĔāúŋ úĘĊĘ ĒĈĒ ĆĊĄģĊň÷ňĊąâĔü ğāĆēčĕąģĂéēĄĘåĈĚħüĠĄŇğĎĈĦâ
ģþĆýâĊüčĔîîĕö úĬĕĢĎňâĕĆĆĔýčĔîîĕöģĄŇëĔ÷ğéü
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งูเงี้ยวเขี้ยวขอตะกวดแย้มังกรกิ้งกือ
หนีนํ้ามาอยู่เต็มบ้านเลย

âĆöĘĄĘčĔøĊŋúĘħğĆĕģĄŇāęèþĆēčèåŋğãňĕĄĕĐąĜŇĢüýňĕüãĐèğĆĕ åèéēøňĐèåŇĐą ĥ Ġąâ
þĆēğăúčĔøĊŋøŇĕè ĥ ĐĐâğþŎüþĆēğăúğčĘąâŇĐü ğāĆĕēčĔøĊŋğĎĈŇĕüĔĨüģĄŇĄĘčĜøĆ
čĬĕğĆĦéúĘéħ ēéĔ÷âĕĆĢĎňĎĄ÷ģþģ÷ň÷Ċň ąĊėûğĘ ÷ĘąĊâĔü ìęèħ ĐĕééēĠąâğþŎüþĆēğăúĠĈē
âĕĆ÷ĬĕğüėüâĕĆģ÷ň÷ĔèüĘĨ
ğëŇü èĜ
øēâĊ÷ éĆēğãň ĒĈĒ ĐēģĆúĬĕüĐèüĘĨ ĐąŇĕāąĕąĕĄģþéĔýĎĆĚĐéĔ÷âĕĆğĐè úĬĕâĕĆ
þŃĐèâĔüýňĕü ĠĈēþŃĐèâĔüøĔĊģĄŇĢĎňāĊâğãĕĄĕúĬĕĐĔüøĆĕąğĆĕ (ğĆĕĢüúĘüħ ĎĘĨ Ąĕąùęè
čĔøĊŋğĈĘĨąèĠčüĆĔâãĐèğĆĕ÷ňĊąüēåĆĔý) ĢĎňøė÷øŇĐĎüŇĊąĆĕëâĕĆĐĕčĕĄĕéĔ÷âĕĆ
čĔøĊŋĆňĕąğĎĈŇĕüĘĨ
1. สัตว์เลื้อยคลานที่มีขนาดใหญ่พอควรทั้งที่มีพิษและไม่มีพิษ
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ğëŇü âėĨèâĚĐ ģčňğ÷ĚĐü âėĨèâŇĕ éėĨèğĎĈü
ĒĈĒ âĦþĈŇĐąğãĕģĊňģ÷ň ýĕèúŇĕüĐĕééēĆĔèğâĘąé ĠøŇâĦúüüė÷ ĥ ģĊňâŇĐüğĐĕğãĕģþ
þĈŇĐąĢüúĘħúĘħčĄåĊĆþĈŇĐą (ģĄŇĆýâĊüĢåĆ) âĦģ÷ň ĎĆĚĐĐĕééēþĈŇĐąğãĕğĐĕģĊň
ğêą ĥ âĦģ÷ň ģĄŇüĕüğĄĚħĐúěâĐąŇĕèğĆĘąýĆňĐąğãĕâĦéēĎĕąģþğĐè ĠøŇúĔĨèüĘĨúĔĨèüĔĨü
ĎĕâğãĕğãňĕĄĕĢüøĔĊýňĕüğĆĕġ÷ąÿŇĕüúĕè “ĆĜ” øŇĕè ĥ ĢüýňĕüğĆĕâĦøňĐèéĔ÷âĕĆ
ğĐĕğãĕĐĐâģþüēåĆĔý
2. สัตว์เลือ
้ ยคลานขนาดเล็กทีไ่ ม่มพ
ี ษ
ิ

øňĐèģĄŇĢĎňğãňĕĄĕ
ĢüýňĕüğĆĕ øňĐèāąĕąĕĄþľ÷þĆēøĜ ĎüňĕøŇĕè þľ÷ĆĜĢĎň÷ĘğúŇĕúĘħéēúĬĕģ÷ň ĠĈēåè
øňĐèéĔ÷âĕĆĢĎňĎĄ÷ģþøĕĄþâøėûěĆē
3. แมลงต่าง ๆ ตัง
้ แต่ยง
ุ แมงมุม ฯลฯ หรือแม้แต่มด

øĐüüĘĨğãĕåèąĔèģĄŇĄĕ ĠøŇĐĕééēĄĕĢüĐüĕåøģ÷ň
øĐüüĘĨąĔèģĄŇøňĐèéĔ÷âĕĆĐēģĆ ĠøŇāęèĆēĊĔèģĊňĊŇĕğĄĚħĐüĬĨĕĈ÷ģþģĄŇüĕü éēøňĐèĄĘ
âĕĆþŃĐèâĔüþĈĊâĢĎň÷Ę ğāĆĕēġĐâĕčúĘħğãĕéēĄĕĄĘĄĕâāĐåĊĆğĈąåĆĔý
4. แมลงพิเศษ “ปลวก”

5. สัตว์เลีย
้ ง หรือสัตว์ทไี่ ม่เป็นอันตรายทีห
่ ลงทางมา ğëŇü čěüĔã ĠĄĊ ĎĆĚĐ

ĠĄňâĆēúĔħè Ąňĕ âĦüŇĕéē÷ĜĠĈğãĕĢüĆēąēĠĆââŇĐü ğāĆĕēëĘĊėøğãĕâĦåèĈĬĕýĕâĐąĜŇ
ğĎĄĚĐüâĔüĢüãöēüĬĨĕúŇĊĄ ĠĈňĊĎĈĔèéĕâüĔĨüåŇĐąāėéĕĆöĕĊŇĕğĆĕéēøňĐèúĬĕ
ĐąŇĕèģĆøŇĐģþ (ğëŇü ĎĕğéňĕãĐèğ÷ėĄ ĎĕğéňĕãĐèĢĎĄŇ ĒĈĒ) ĐąŇĕğāėħèģĈŇğãĕĐĐâ
ģþģĎüğĈą ùĚĐĊŇĕúĬĕýěîčĆňĕèýěîâĔüåĆĔý
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ส้วมเหม็น ส้วมเต็ม ส้วมราดไม่ลง
ส้วม ส้วม ส้วม ส้วม
ĎĈĔèüĬĕĨ úŇĊĄüĐâéĕâþŌîĎĕĢâĈňøĊĔ ğĆĚĐħ èĆēýýģĂĂŃĕ ĠĈēĊĔč÷ěþāĜ üĚĨ úĘùħ âĜ üĬĕĨ úŇĊĄ
éēğþŎüþŌîĎĕúĘħāýğĎĦüğčĄĐĠĈňĊ ğĆĚħĐèčňĊĄ ĥ ÷ĜéēğþŎüþŌîĎĕúĘħĢĎîŇâĊŇĕĠĈē
ĎüĔâĎüĕâĊŇĕĄĕâ ğāĆĕēğĆĕģĄŇĄĘúĘħéēùŇĕąúěâãŋ úěâãŋğĈąýĆĆéěĐąĜŇğøĦĄøĔĊğĆĕ
āĐğĆĕùŇĕąúěâãŋĐĐâĄĕĎüŇĐąúěâãŋüĔĨü÷ĔüģĄŇąŇĐąčĈĕą ýňĕüğĆĕâĦğĈąĄĘúěâãŋ
ĈĐąøěŉýþłĐèøěŉýþłĐèğøĦĄģþĎĄ÷

ğĄĚĐħ üĬĕĨ Ĉ÷ĠĈňĊčňĊĄãĐèýĕèúŇĕüĐĕééēąĔèåèĄĘþî
Ō ĎĕĐąĜýŇ ĕň è ĐĕééēğþŎüþŌîĎĕ
÷ĔĨè ğ÷ė Ą ýň ĕ èâĦ ğ þŎ üþŌîĎĕğâė÷ ĢĎĄŇ ýňĕèâĦé ēčĐ÷þĆēčĕüâĈĄğâĈĘąĊâĔ ü
úĔèĨ þŌîĎĕğâŇĕĠĈēþŌîĎĕĢĎĄŇ ÿĄĢåĆŇãĐčĆěþĆĊĄåĊĕĄþŌîĎĕĠĎŇèčňĊĄĐĐâğþŎü
ãňĐąŇĐą ĥ ģ÷ň 8 þĆēâĕĆ (úĔĨèþŌîĎĕğâŇĕĠĈēþŌîĎĕĢĎĄŇ) ÷ĔèøŇĐģþüĘĨ
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1. หากส้วมของท่านเป็นระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม (ĎĄĕąùęèğĄĚħĐãĐèğčĘąąŇĐą

čĈĕąĠĈňĊéēìęĄÿŇĕüčĜāŇ üĚĨ ÷ėü) ĆēýýüĘğĨ þŎüĆēýýúĘüħ ąė ĄâĔüúĔĊħ þĆēğúċğþŎüğĊĈĕ
üĕüĠĈňĊ ýŇĐìęĄãĐèúŇĕüĊĕèĐąĜŇĢüýĆėğĊöúĘħāĚĨü÷ėüëěŇĄêĬħĕ (ĐĕééēğāĆĕēüĬĨĕ
úŇĊĄâĦģ÷ň) čėħèúĘħğâė÷âĦ åĚĐ ýŇĐìęĄģĄŇąĐĄìęĄüĬĨĕĐĐâ (ĠùĄąĕĄüĬĨĕúŇĊĄ üĐâéĕâ
üĬĨĕéēģĄŇģĎĈĐĐâéĕâýŇĐìęĄ üĬĨĕúĘħúŇĊĄéēģĎĈąňĐüğãňĕĄĕĢüýŇĐĠĈēĆēýýąŇĐą
čĈĕąĐĘâ÷ňĊą) þŌîĎĕúĘħøĕĄĄĕâĦåĚĐĐĕâĕĆ “øěŉýþłĐè” Ćĕ÷čňĊĄģĄŇĈè ĢëňčňĊĄ
ģĄŇģ÷ň čňĊĄéēğøĦĄýŇĐąüĔħüğĐè Ġâňģãģ÷ň 2 þĆēâĕĆ åĚĐ ĎĕâāĚĨü÷ėüëěŇĄêĬħĕğāĆĕē
üĬĨĕúŇĊĄâĦãĐĢĎňĆĐčĔâüė÷ĢĎňāĚĨü÷ėüĠĎňèčĔâĎüŇĐą ĠøŇĎĕâāĚĨü÷ėüëěŇĄêĬħĕëĚĨüøĕĄ
ûĆĆĄëĕøėãĐèāĚüĨ úĘâħ âĦ ĆěöĕğþĈĘąħ üĆēýýĄĕĢëňğþŎüĆēýýğåĆĚĐħ èâĈ čĬĕĎĆĔýąŇĐą
čĈĕą (ăĕČĕëĕĊýňĕüğĆĘąâĊŇĕ ùĔèčňĊĄčĬĕğĆĦé) ìęħèéēúĬĕĎüňĕúĘħąŇĐąčĈĕąþñėâĜĈ
øŇĕè ĥ éüğþŎüüĬĨĕčēĐĕ÷ ĠĈňĊâĦþĈŇĐąĈèúŇĐĆēýĕąüĬĨĕčĕûĕĆöēģ÷ňġ÷ąģĄŇÿė÷
âðĎĄĕą
2. หากโถส้วมอยูร
่ ะดับตํา่ กว่า หรือใกล้เคียงกับระดับบ่อเกรอะ หรือถัง

úĬĕĢĎňĆēüĕýãĐèúŇĐčňĊĄģĎĈģĄŇčē÷Ċâ ĎĆĚĐýĕèåĆĔĨèĐĕééēĄĘ
ĐĕâĕĆģĎĈąň Đ üâĈĔ ý (ġ÷ąğêāĕēĐąŇ ĕèąėħ è ąĕĄüĬĨ ĕúŇĊĄ úĬĕĢĎň Ćē÷ĔýüĬĨĕ ö
ùĔèčňĊĄĐĕéčĜèâĊŇĕĆē÷ĔýġùčňĊĄ) úĬĕĢĎňğâė÷ĐĕâĕĆĆĕ÷ģĄŇĈè ĎĆĚĐøĐüâ÷üĬĨĕ
Ćĕ÷üĬĨĕúĘħġùčňĊĄ úĬĕĢĎňĢüġùčňĊĄĄĘĠĆè÷ĔüčĜèĄĕâãęĨü ĎĕâüĬĨĕģĄŇčĕĄĕĆùģĎĈĈè
ģþģ÷ňâĦéēğâė÷ĐĕâĕĆĠĆè÷ĔüąňĐüâĈĔýúěâãŋúĔĨèĎĈĕąãĐèğĆĕéēâĆēêĐâãęĨü
ğþĆĐēğþŁŐĐüģ÷ň
ส้วมสําเร็จรูป

3. อาจเกิดเพราะท่อส้วมแตกและอาจไปฝัง (หรือเกือบจะฝังในพืน
้ ดิน)

úĬĕĢĎňğâė÷âĈėüħ ğĎĄĦüĠĈēĆĕ÷čňĊĄģĄŇĈè ĎĆĚĐýĕèåĆĔèĨ ğâė÷ĐĕâĕĆúĘøħ ÷Ĕ čėüĢéąĕâ
ğāĆĕēýĕèåĆĔĨèĆĕ÷Ĉè ýĕèåĆĔĨèĆĕ÷ģĄŇĈè ğāĆĕēģþğâĘħąĊãňĐèâĔýčăĕāĠĊ÷ĈňĐĄ
ĐąŇĕèĄĕâ ĎĕââĆöĘüĘĨğâė÷ãęĨüĢüãöēüĬĨĕúŇĊĄąėħèøĔ÷čėüĢéąĕâ ğāĆĕēĊĔüģĎü
úěâãŋãĐèğĆĕĄĘüĬĨĕĎüĔâĄĕâ ĊĔüüĔĨüâĦĐĕééēĆĕ÷ģĈŇĈèģþģ÷ň ĊĔüģĎüúěâãŋãĐèğĆĕ
ĄĘĄĊĈüňĐą ĄĘüĬĨĕĎüĔâüňĐą úĔĨèğčĚĐâģčģĈŇĆĕ÷ğúŇĕģĆâĦ÷ĚĨĐ ģĄŇąĐĄĈèčĔâúĘ
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4. บางท่านอาจจะลืมใส่ทอ
่ อากาศให้สว
้ มหายใจ ğĊĈĕĆĕ÷üĬĨĕéēĆĕ÷ģĄŇĈè

(ğĎĄĚĐüâĔýāąĕąĕĄâĆĐâüĬĨĕĢčŇãĊ÷ ġ÷ąģĄŇĄĘëŇĐèĐĕâĕċğĎĈĚĐğĈąúĘħþĕâãĊ÷
éēâĆĐâüĬĨĕģĄŇĈè) ýĕèýňĕüĐĕééēĄĘúŇĐĐĕâĕċ ĠøŇúŇĐĐĕâĕċĐĕéĐě÷øĔüģ÷ňģĄŇ
ĊŇĕéēğâė÷éĕâåĊĕĄčâþĆâ ĎĆĚĐğâė÷éĕâğċČÿèğĈĦâĈĐąĄĕĐě÷øĐüúĘüħ ĕĬĨ úŇĊĄâĦģ÷ň
5. ขนาดของบ่ อเกรอะบ่อซึม หรือถังบํ า บั ด สาเร็ จขนาดเล็ กเกิ นไป

ĎĈĕąåĆĔĨèāýþŌîĎĕ ğāĆĕēĢëňĐĕåĕĆÿė÷þĆēğăú ğëŇü ĐĐâĠýýģĊňĢĎňĄĘåüĢü
ýňĕü 5 åü ĠøŇāĐĢëňéĆėèĢëňğãňĕģþøĔĨè 8-9 åü þĆėĄĕöúěâãŋøŇĕè ĥ éęèĄĕââĊŇĕúĘħ
ğåąåĬĕüĊöğĐĕģĊňĠøŇĠĆâùĔèčňĊĄéēğøĦĄýŇĐąğøĦĄğĆĦĊ ğāĆĕēĄĘëŇĐèĊŇĕèüňĐą
ùňĕğþŎüĆēýýýŇĐìęĄâĦĄĘāĚĨüÿėĊâĕĆìęĄüĬĨĕĐĐâüňĐąüĬĨĕéęèìęĄĐĐâģĄŇúĔü
ĎĆĚĐčėħèãĐèýĕèĐąŇĕèĐĕé
éēĈĐąĄĕâĔýüĬĨĕúŇĊĄ ğëŇü ĠÿŇüÿňĕĐüĕĄĔą ùěèąĕèĐüĕĄĔą ùěèĄĚĐĐüĕĄĔą
ĎĆĚĐĠþĆèãĔ÷čňĊĄĐüĕĄĔą ğþŎüøňü čėħèğĎĈŇĕüĘĨéēģĄŇąŇĐąčĈĕą ĠĈēğþŎüčĕğĎøě
ĠĎŇèâĕĆĐě÷øĔü

6. ท่านอาจใส่สง
ิ่ ของทีไ่ ม่นา่ จะใส่ลงในโถส้วม

7. ถังบําบัดสําเร็จบางรุ่นบางยี่ห้อ ต้องใช้เครื่องมือกลเข้าปั่นอากาศ

ìęèħ ĐěþâĆöŋğĎĈŇĕüĘøĨ Đň èĢëňâĆēĠčģĂĂŃĕğþŎüøĔĊĎüěü
ĄĐğøĐĆŋ ĢüãöēúĘħüĬĨĕúŇĊĄúŇĕüĐĕééēþľ÷ģĂĂŃĕģĊň ÷ĔèüĔĨü ĎĕâéēùŇĕąúěâãŋ
ĐąŇĕèĄĘåĊĕĄčěã ĐąŇĕĈĚĄğčĘąýþĈĔĩâģĂĂŃĕâĈĔýğãňĕúĘħğ÷ėĄüēãĐĆĔý (ğãĕğĆĘąâĊŇĕ
ğčňüÿĄýĔèčňĊĄ)
เข้าไปช่วยการย่อยสลาย

ĐĐâéĕâùĔèýĬĕýĔ÷čĜŇúŇĐ
ĆēýĕąüĬĕĨ ĢüýňĕüğĆĕ ĎĆĚĐčĜúŇ ĐŇ čĕûĕĆöēéēøňĐèøĆĊéğëĦåĊŇĕĆē÷ĔýãĐèúŇĐúĘĐħ Đâ
éĕâùĔèýĬĕýĔ÷ ĊŇĕøňĐèčĜèâĊŇĕĆē÷ĔýúŇĐĆēýĕąüĬĨĕğčĄĐ ĄėğëŇüüĔĨüéēğâė÷ĐĕâĕĆ
ģĎĈąňĐüâĈĔýĐĘâĠĈňĊ
8. ถังบําบัดสําเร็จทุกยี่ห้อจะต้องมีท่อให้นํ้าไหล
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ผมต้องตรวจสอบอะไรเกี่ยวกับระบบ
ประปาบ้าง

ĆēýýþĆēþĕğþŎüĆēýýúĘħğĎĄĚĐüâĔýģĄŇĄĘþŌîĎĕ ğāĆĕēğĎøěğâė÷éĕâüĬĨĕúŇĊĄ
ĠøŇĎĕâĄĐèãňĕĄģþ ĐĕéúĬĕĢĎňåěöčĜîğčĘąëĘĊėøĐĔüğþŎüúĘħĆĔâąėħèģþģ÷ň ġ÷ąğêāĕē
ĐąŇĕèąėèħ ýňĕüúĘĄħ ĆĘ ēýýþĆēþĕúĘåħ ĐŇ üãňĕèčĄýĜĆöŋĠýý ãĐĠüēüĬĕâĕĆøĆĊéčĐý
÷ĔèøŇĐģþüĘĨ
1. คุณมีบอ
่ นํา้ ใต้ดน
ิ หรือถังเก็บพักนํา้ ทีอ
่ ยูใ่ นระดับทีน
่ าํ้ ท่วมถึงหรือไม่

ĎĕâåěöĄĘâĦãĐĢĎňüęâğčĄĐĊŇĕüĬĨĕúĘħúŇĊĄùęèüĔĨü Ąėģ÷ňčēĐĕ÷ğĎĄĚĐüüĬĨĕþĆēþĕ
(âĆěöĕĐąŇĕêěüğêĘąĊâĈĔýĊŇĕüĬĨĕþĆēþĕýňĕüğĆĕüĔĨüĠčüéēģĄŇčēĐĕ÷) ãĐĢĎňúĬĕ
âĕĆĈňĕèùĔèüĬĨĕúĘħüĬĨĕúŇĊĄùęèĢĎňčēĐĕ÷úĔĨèăĕąüĐâăĕąĢü (ĎĕâğþŎüýŇĐĢøň÷ėü
ĈňĕèğêāĕēăĕąĢüùĔè ăĕąüĐâåèģĄŇøĐň èĈňĕèâĆēĄĔèåĆĔý) ĐąŇĕğčĘą÷ĕąĠĆèèĕü
ĎĆĚĐğčĘą÷ĕąüĬĨĕğĈąüēåĆĔý
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2. บ้านที่มีระบบปั๊มนํ้า กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์ปั๊ม ĆĊĄùęèùĔèĐĔ÷ĈĄĊŇĕ

ĐąĜŇĢüčăĕāúĘħĢëňâĕĆģ÷ň÷Ę âĕĆøĆĊéčĐýãĔĨüøňü ĐĕééēøĆĊéčĐýéĕâğčĘąè
ğåĆĚħĐèéĔâĆúĬĕèĕüĊŇĕÿė÷þâøėĎĆĚĐģĄŇ øĆĊéčĐýĠĆè÷ĔüüĬĨĕĊŇĕğĎĄĚĐüâĔýčĄĔąúĘħ
üĬĨĕģĄŇúŇĊĄĎĆĚĐģĄŇ øĆĊéčĐýùĔèĈĄĊŇĕčĕĄĕĆùğâĦýĠĆèĐĔ÷ģ÷ň÷Ę ĠĈēąĕĊüĕü
øĕĄúĘħüŇĕéēğþŎüĎĆĚĐģĄŇ…ĎĕâĄĘčėħèÿė÷þâøėĐĕééēøňĐèþĆĔý-ùŇĕąĆē÷ĔýüĬĨĕ
Ćē÷ĔýĠĆè÷ĔüĢüĎĄňĐĈĄ ĐĘâúĔĨèüŇĕéēøĆĊéčĐý÷ĜĊŇĕĄĘğċČÿèúĘħĈĐąĄĕâĔýüĬĨĕ
úŇĊĄøė÷ĐąĜŇĎĆĚĐğþĈŇĕ
ğāĆĕēéēĄĘ
ĐĔüøĆĕąéĕâåĊĕĄëĚĨüĢüøĔĊĄĐğøĐĆŋúĘħĐĕéąĔèčēčĄĐąĜŇ üŇĕéēģþĎĕëŇĕèĄĕ
øĆĊéčĐý úĬĕ ĢĎňĠ Ďňè ğčĘąâŇĐ ü ùň ĕëŇĕèąĔè ģĄŇ ąĐĄĄĕ ĠĈēåěöāĐĆĜň ğ ĆĚħĐè
ğåĆĚħĐèéĔâĆâĈýňĕè âĦùĐ÷ğĐĕģþĢĎňğãĕøĆĊéğëĦå (âĆěöĕĐąŇĕğĐĕģþøĕâĠ÷÷
ĠĈňĊåė÷ģþğĐèĊŇĕåĊĕĄëĚüĨ ĎĄ÷ĠĈňĊ ğþŎüĐēģĆãęüĨ ĄĕąĕĄĆňĕąğĄĚĐħ ĎüĘüĕĬĨ úŇĊĄúĔü
ĠøŇģĂâĈĔýģĎĄňýňĕüĎĄ÷åĆĔý)
3. หากกรณีทป
ี่ ม
๊ั นํา้ ถูกนํา้ ท่วมไม่นา่ จะใช้การต่อไปโดยทันที
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ผนังบ้านแช่นํ้านาน ๆ เป็นอะไรมั๊ย
จะแก้ไขดูแลอย่างไร

ĊĔč÷ěúĘħĢëňâŇĐčĆňĕèĐĕåĕĆýňĕüğĆĚĐüğâĚĐýúěâĐąŇĕè ĎĕâĠĄňġ÷üĠëŇüĬĨĕģĊňüĕü ĥ
ąŇĐĄøňĐèĄĘĐĕâĕĆğčĚħĐĄčăĕāģþĄĕâýňĕè üňĐąýňĕè øĐýåĬĕùĕĄúĘħĊŇĕÿüĔèĠĈē
čĘúĕýňĕüúĘħùĜâüĬĨĕúŇĊĄĠĈňĊğþŎüĐēģĆ ĎĆĚĐģĄŇåèøĐýĊŇĕ “ğþŎüĐēģĆĠüŇüĐü”
ãĐĢĎňåĬĕþĆęâČĕĢüâĕĆĠâňþŌîĎĕ÷ĔèøŇĐģþüĘĨ
1. หากผนังทําด้วยไม้ ไม่ตอ
้ งทําอะไรมากปล่อยให้แห้งก็เพียงพอแล้ว

ąâğĊňüĠøŇčĊŇ üúĘĐħ ąĜĢŇ üĆēąēĆē÷ĔýúĘüħ ĕĬĨ ãęüĨ Ĉè Đĕééēÿěģþýňĕè (ûĆĆĄëĕøėãĐèģĄň
ĎĕâĐąĜŇĠĎňè ĥ âĦģĄŇğþŎüģĆ ĎĕâĐąĜŇĢøňüĬĨĕğĈąâĦģĄŇåŇĐąğþŎüģĆ ĠøŇĎĕâĐąĜŇýĆėğĊö
Ćē÷ĔýúĘħğ÷ĘĪąĊüĬĨĕãęĨü ğ÷ĘĪąĊüĬĨĕĈèéēĄĘþŌîĎĕğĆĚħĐèâĕĆÿěâĆŇĐüģ÷ňèŇĕą ÷Ĝģ÷ňøĕĄ
ğčĕġþńē ĎĆĚĐğčĕúĘþħ âŌ ģĊňĢüüĬĕĨ éēğĎĦüģ÷ňĊĕŇ čŇĊüúĘéħ ēÿěâĆŇĐüâŇĐüúĘčħ ÷ě åĚĐ ýĆėğĊö
Ćē÷ĔýÿėĊüĬĨĕúĘħğ÷ĘĪąĊĠĎňèğ÷ĘĪąĊğþĿąâ)
ğĄĚħĐüĬĨĕĢüýňĕüĈ÷Ĉè ğĐĕÿňĕğëĦ÷úĬĕåĊĕĄčēĐĕ÷ ãéĔ÷åĆĕýåĊĕĄčâþĆâĐĐâ
ğāĚĐħ čěãăĕāãĐèåüĢüýňĕü ĠĈēğāĚĐħ ĢĎňÿĊė úĘúħ ĕĬ åĊĕĄčēĐĕ÷ĠĈňĊ čĕĄĕĆùĆēğĎą
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åĊĕĄëĚĨüĐĐâĄĕģ÷ňèŇĕą úėĨèģĊňéüĠüŇĢéĊŇĕÿüĔèãĐèğĆĕĠĎňè÷Ę éęèĢëňüĬĨĕąĕĆĔâČĕ
ğüĚĨĐģĄňëġĈĄĈèúĘħÿėĊ (ĐąŇĕúĕĠĈåğâĐĆŋ ĎĆĚĐüĬĨĕąĕĆĔâČĕğüĚĨĐģĄň ĎĆĚĐčĘúĕÿüĔè
âŇ Đ üúĘħ é ēĢĎňøĔ Ċ ÿüĔè ĠĎň è ğāĆĕēéēúĬĕĢĎňüĬĨĕ ĠĈēåĊĕĄëĚĨüĆēğĎąģĄŇĐĐâ
éēğâė÷ĐĕâĕĆ “ëĚĨüĠĈēÿěĀŌèĢü”)
âĕĆúĕčĘĎĆĚĐúĕąĕĆĔâČĕğüĚĨĐģĄň Đĕééēúĕğêāĕē÷ňĕüĢüøĔĊýňĕüâŇĐüâĦģ÷ň
ĠĈňĊúėĨèģĊňčĔâĎĈĕąğ÷ĚĐü éęèåŇĐąúĕčĘăĕąüĐâøĔĊĐĕåĕĆ ğāĚħĐĢĎňĄĔħüĢééĆėè ĥ
ĊŇĕÿüĔèãĐèğĆĕĠĎňèčüėúĠĈňĊ
(ĐąŇĕĐĕąĢåĆĎĕâýňĕüğĆĕéēģĄŇčĊąčĔâ 5-6 ğ÷ĚĐü ğāĆĕēğĆĚħĐèüĬĨĕúŇĊĄüĘĨģĄŇĢëŇ
åĊĕĄÿė÷ãĐèğĆĕ…ğĆĕğþŎüğāĘąèÿĜňĆĔýâĆĆĄğúŇĕüĔĨü)
âĦ÷ĕĬ ğüėüâĕĆĢüĆēýýúĘåħ Ĉňĕą
âĔýÿüĔèģĄňøĕĄúĘħâĈŇĕĊĠøŇĠĆâ ĠøŇĐĕééēøňĐèúėĨèğĊĈĕüĕüĎüŇĐą ğāĆĕēâĕĆ
ĆēýĕąåĊĕĄëĚĨüãĐèÿüĔèâŇĐĐėòüĔĨüąĕââĊŇĕÿüĔèģĄň
2. หากผนังของท่านเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน

ĄĘčėħèĎüęħèúĘħÿüĔèģĄňĐĕéĠøâøŇĕèâĔýÿüĔèâŇĐĐėòâĦåĚĐ “čėħèúĘħĐąĜŇăĕąĢüÿüĔè” ģĄŇĊŇĕ
éēğþŎüčĕąģĂĂŃĕ úŇĐģĂĂŃĕ úŇĐüĬĨĕ ĒĈĒ ğĆĕøňĐèøĆĊéčĐýčėħèğĎĈŇĕüĘĨ÷ňĊąĊŇĕ
ĐąĜŇĢüčăĕāğĎĄĚĐüğ÷ėĄ (ĆĕąĈēğĐĘą÷âĕĆ÷ĜĠĈøĆĊéčĐý âĆěöĕĐŇĕüĢüãňĐ
âĕĆøĆĊéčĐýĆēýýģĂĂŃĕĠĈēĆēýýčěãĕăėýĕĈ) âĕĆĢĎňåĊĕĄëĚüĨ ĆēğĎąĐĐâèŇĕą
øň Đ èāąĕąĕĄģĄŇğĐĕčėħè ãĐè ĎĆĚĐ øĜň ġøŉ ē øĔĨè øė÷ ģĊňúĘħÿüĔè (ãĐĢĎň úüåĊĕĄ
ģĄŇ čē÷ĊâčýĕąčĔâāĔâğùĐēåĆĔý)
ĠøŇââĦ ĆěöĕĐąŇĕùęèâĔýğĐĕģĂĂĜĄł ĕğÿĕĢĎňÿüĔèĠĎňèğĆĦĊ ğ÷ĘąĪ ĊâĈĕąğþŎüĎüĘüĕĬĨ úŇĊĄ
ģþþēģĂģĎĄňéēģĄŇåĄňě âĔü ýĕèåüĐĕééēğĐĕģĂčþĐøģĈúŋĄĕčŇĐèĢĎňåĊĕĄĆňĐü
ÿüĔèéēģ÷ňĆēğĎąğĐĕåĊĕĄëĚĨüĐĐâĄĕğĆĦĊ ĥ âĦģĄŇåŇĐąåěňĄğúŇĕģĆ ğāĆĕēéēğčĘąåŇĕ
âĆēĠčģĂĂŃĕéĬĕüĊüģĄŇüĐň ą (ğâĦýğèėüåŇĕģĂĂŃĕčŇĊüüĘģĨ þĢëňĢüâĕĆìŇĐĄĠìĄýňĕü
ĎĈĔèüĬĨĕúŇĊĄčŇĊüĐĚħüéē÷ĘâĊŇĕâĆēĄĔèåĆĔý)
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ĊėûĘúĘħ÷ĘúĘħčě÷âĦ åĚĐ ğĈĕēğĐĕ
ĠÿŇüąėþìĔĄüĘĨĐĐâéĕâøĔĊġåĆèåĆŇĕĊÿüĔè ĎĕâğþŎüġåĆèåĆŇĕĊúĘħúĬĕ÷ňĊąġĈĎē
âĦčĕĄĕĆùøė÷ĠÿŇüĢĎĄŇğãňĕĠúüúĘħģ÷ňğĈą ĠøŇĎĕâġåĆèåĆŇĕĊğþŎüģĄňåèøňĐèúėĨèģĊň
čĔâĎĈĕąĊĔüĢĎňåĊĕĄëĚĨüĢüġåĆèģĄňüĔĨüĆēğĎąĐĐâğčĘąâŇĐü éęèåŇĐąýěĠÿŇüĢĎĄŇ
ğãňĕĠúüúĘħ
3. หากผนั ง ของท่ า นทํ า ด้ ว ยยิ ป ซั ม บอร์ ด

ąĕĄüĬĕĨ úŇĊĄåèéēģĄŇğþŎü
ĐēģĆĄĕâ ĠøŇğĄĚħĐüĬĨĕĈ÷ĠĈňĊüŇĕéēøňĐèøĆĊéčĐýøĕĄìĐâ øĕĄĆĐąøŇĐĊŇĕąĔè
ĄĘüĕĬĨ ĎĆĚĐğċČãĘÿĨ èĀŌèĢüĐąĜĎŇ ĆĚĐģĄŇ ĎĕâĄĘâúĦ ĕĬ åĊĕĄčēĐĕ÷ğčĘą (čėèħ úĘüħ ĕŇ éĔýøĕĄĐè
čĬĕĎĆĔýÿüĔèĎĆĚĐġåĆèĐēĈĜĄğė üĘąĄâĦ åĚĐ üĬĕĨ ĐĕéãĔèĢüúŇĐãĐèĐēĈĜĄğė üĘąĄåĆĔý)

4. ผนังทีท
่ าํ ด้วยโลหะหรือผนังทีท
่ าํ ด้วยกระจก

5. ผนังชนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา ģĄŇĊŇĕéēğþŎüÿüĔèâĆē÷ĕČĐĔ÷

ÿüĔèčĔèâēčĘ ÿüĔèģĄňĐĔ÷ ĒĈĒ éēĄĘûĆĆĄëĕøėåĈňĕąâĔýÿüĔèúĔĨèčĘħĐąŇĕèúĘħâĈŇĕĊĄĕ
ãňĕèøňü ĈĐèğþĆĘąýğúĘąý÷Ĝ ĠĈňĊĠâňģãøĕĄĠüĊúĕèüĔĨü ĥ ãĐĢĎňġëå÷ĘãĐĆĔý
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สีทาบ้าน ทั้งสีนํ้า สีพลาสติก สีนํ้ามัน ฯลฯ
ต้องทําอะไรบ้าง

ğĆĚħĐèâĕĆĠâňģãğâĘħąĊâĔýčĘúĕýňĕü ãĐĢĎňğþŎüčėħèčě÷úňĕą ĎĆĚĐğâĚĐýčě÷úňĕąúĘħğĆĕ
éēìŇĐĄĠìĄýňĕü âĆěöĕĐąŇĕĐĕąĢåĆúĘğħ ãĕéēĄĕĎĕĊŇĕ ýňĕüğĆĕčĘâĆē÷ĬĕâĆē÷Ňĕè
ĎĆĚĐčĘĈĐâğþŎüãĘĨâĈĕâ þĈŇĐąåüúĘħğãĕ÷ĜùĜâğĆĕģþğùĐē ğāĆĕēğĆĚħĐèüĬĨĕúŇĊĄĄėĢëŇ
âĆĆĄãĐèğĆĕúĘâħ ĐŇ ãęüĨ Ąĕ (ĐąŇĕèüňĐąâĦģĄŇĢëŇúĕèøĆè) ğãĕéēĊŇĕĐēģĆ éē÷ĜùâĜ ĐąŇĕèģĆ
âĦþĈŇĐąğãĕģþ (ĠĈňĊúĬĕýěîâĆĊ÷üĬĨĕĢĎňğãĕ Ĉ÷ĐĊėëëĕúĘħåĆĐýèĬĕéėøĢéğãĕ÷ňĊą)
čĘúěâëüė÷úĘħğĆĕĢëňúĕýňĕü (ģĄŇĆĊĄčĘúĕğĆĚĐ čĘúĕğåĆĚħĐèýėü čĘúĕăĕąĢüùĔèüĬĨĕ)
ğĄĚħĐùĜâåĊĕĄëĚĨüĎüĔâ ĥ ĐąŇĕèüĬĨĕúŇĊĄåĆĕĊüĘĨ éēøňĐèĄĘĐĔüğþŎüģþğâĚĐýúěâúĘħ….
ãňĐåė÷čĬĕåĔîĢüğĆĚĐħ èãĐèčĘúĕýňĕüâĦ åĚĐ þŌîĎĕãĐèčĘĈĐâčĘĈĐŇ üĎĈĔâ ĥ ģĄŇğâė÷
ğāĆĕēåěöăĕāãĐèčĘ ĠøŇğâė÷éĕâåĊĕĄģĄŇāĆňĐĄãĐèāĚüĨ ÿėĊúĘúħ ĕčĘ ĎĕâāĚüĨ ÿėĊúĘħ
éēúĕčĘğâė÷åĊĕĄëĚĨü ĎĆĚĐĄĘčėħèčâþĆâøė÷ĐąĜŇ úĕčĘúĔýĈèģþĐąŇĕèģĆâĦĈĐââĦĈŇĐü
ĐĐâĎĄ÷
÷ĔèüĔĨüãĐĢĎňĢéğąĦü ĥ ĐąŇĕğāėħèúĕčĘ úĬĕåĊĕĄčēĐĕ÷ ĎĆĚĐĈĐâčĘğ÷ėĄĐĐâĢĎňĄĕâ
úĘħčě÷ğúŇĕúĘħéēúĬĕģ÷ň (ĈĐâğêāĕēøĆèúĘħĄĘþŌîĎĕģĄŇĢëŇĈĐâĎĄ÷úĔĨèýňĕü) úėĨèģĊň
üĕü ĥ (ĐĕééēĎĈĕąğ÷ĚĐüéüùęèĎüňĕĠĈňè ć÷ĜĆňĐüâĦüĔýĊŇĕģĄŇčĕąğâėüģþ)
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เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า
จมนํ้าหมดเลย ทําไงดี

ģĄŇĊĕŇ éēğþŎüğåĆĚĐħ èþĆĔýĐĕâĕċ øĜğň ąĦü ğåĆĚĐħ èìĔâÿňĕ ĄĐğøĐĆŋ ĎĆĚĐğåĆĚĐħ èâĈøŇĕè ĥ
(ĐĕééēĆĊĄģ÷ňģþéüùęèĆùąüøŋ÷ňĊąâĦģ÷ň) ĈňĊüĠøŇğþŎüğåĆĚħĐèéĔâĆâĈúĘħĐąŇĕèğĆĕ
ĐąŇĕèúŇĕüģĄŇüŇĕþĆēĄĕúĎĆĚĐĆĜňĄĕâ ğãňĕģþĠâňģãìŇĐĄĠìĄğĐè ãĐåĊĕĄâĆěöĕ
ĐąŇĕğāėħèĢëňåĊĕĄčĕĄĕĆùčŇĊüýěååĈ (ĎĕâģĄŇéĬĕğþŎüéĆėè ĥĥĥĥ)
Ďĕâġ÷üüĬĨĕúŇĊĄĠĈňĊ üĬĨĕğéňĕâĆĆĄģĎĈğãňĕģþĢüğåĆĚħĐèğĆĘąýĆňĐąĠĈňĊ (ĠùĄąĔè
ĠëŇģĊň÷Ċň ą) ùĐ÷ĐĐâģþĢĎňëĕŇ èÿĜĆň ğňĜ ãĕøĆĊéčĐý÷ĜâĐŇ ü÷ĘâĊŇĕ âĆěöĕĐąŇĕþĆēĄĕú
ğĐĕģþøĕâĠ÷÷ ĠĈňĊåė÷ĊŇĕĠĎňèĠĈňĊğĈąüĬĕģþĢëňøŇĐ ğāĆĕēåĊĕĄëĚĨüýĕèčŇĊü
ĐĕééēĀŌèĐąĜŇãňĕèĢü āĐğåĆĚħĐèâĈüĔĨüúĬĕèĕüġ÷ąĢëňâĆēĠčģĂĂŃĕ ĐĕéúĬĕĢĎň
ğâė÷þŌîĎĕâĔýøĔĊýňĕü ĎĆĚĐğþŎüĐĔüøĆĕąùęèëĘĊėøģ÷ň
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üĐâéĕâåĊĕĄëĚĨüúĘħĀŌèĐąĜŇĢüøĔĊğåĆĚħĐèĠĈňĊ ýĆĆ÷ĕĀěłüÿè ğċČãąē ĎĆĚĐĠĄňĠøŇ
čėħèĄĘëĘĊėøýĕèþĆēğăú âĦĐĕééēĀŌèøĔĊĎĆĚĐĠĐýìŇĐüøĔĊ (ĎĆĚĐğčĘąëĘĊėø) åňĕèĐąĜŇ
ăĕąĢüğåĆĚħĐè÷ňĊą Ďĕâğ÷ėüğåĆĚħĐèéĔâĆâĈĎĄěü Đĕééēğâė÷âĕĆøė÷ãĔ÷ ĠĈēĄĘ
âĕĆĀŁüâĬĕĈĔèâĔü ğåĆĚħĐèĐĕééēğčĘąĎĆĚĐģĂģĎĄňģ÷ň (ĐĕééēģĄŇģ÷ňğâė÷ġ÷ąúĔüúĘ
ĠøŇéēğâė÷ãęĨüăĕąĎĈĔèģ÷ň)
ĎĕâĠĄňüéĬĕğþŎüéĆėè ĥ úĘħéēøňĐèĢëňğåĆĚħĐèéĔâĆâĈüĔĨü (ìęħèÿĄĎĊĔèĊŇĕåèéēģĄŇĄĘ)
ąĕĄéēĢëňğåĆĚħĐèâĈğĎĈŇĕüĔĨüüŇĕĄĘãňĐåė÷ 3 þĆēâĕĆåĚĐ
1. ตลอดเวลาทีใ่ ช้ตอ
้ งมีผใู้ หญ่ทพ
ี่ อรูเ้ รือ
่ งไฟฟ้า และเครือ
่ งจักกลพืน
้ ฐาน

ĠĈēĐąŇĕèüňĐąüŇĕéēĄĘ 2 åüåĆĔý ğĄĚħĐğâė÷ĐēģĆÿė÷þâøėãęĨüĄĕ
øňĐè÷ĔýğåĆĚħĐèþľ÷ğåĆĚħĐèġ÷ąúĔüúĘ
อยูใ่ กล้ๆเสมอ

2. ทีค
่ ท
ั เอ๊าท์ไฟฟ้าของตัวเครือ
่ ง และคัทเอ๊าท์หลักของตัวบ้าน จะต้อง
มีฟิวส์ตัดไฟที่มีคุณภาพ

øė÷øĔĨèĐąĜŇğčĄĐ ğâė÷ģĂĂŃĕĈĔ÷ĊèéĆ øňĐèĠüŇĢéĊŇĕ

ĊèéĆģĂĂŃĕéēùĜâøĔ÷ĐĐâ
3. เมือ
่ ไรไม่จาํ เป็นจริง ๆ แล้วให้หยุดใช้เครือ
่ งกลตัวนัน
้ ทันที āĐĄĘğĊĈĕ

ýňĕè ĠĈēāĐĄĘèýþĆēĄĕöâĆěöĕüĬĕģþĢĎňëŇĕèÿĜňĆĜňøĆĊéčĐý
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ประตูบ้านถูกนํ้าท่วมบวมอลึ่งฉึ่ง
ประตูเหล็กขึ้นสนิมหมดแล้ว

ãĐĢĎňåė÷ĊŇĕþĆēøĜĎüňĕøŇĕèğĊĈĕùĜâüĬĨĕúŇĊĄ éēğĎĄĚĐüâĔýÿüĔèúĘħùĜâüĬĨĕúŇĊĄ
ğĎĄĚĐüâĔü âĕĆúĘħþĆēøĜģĄňýĊĄğþłèãęĨüĄĕâĦğĎĄĚĐüâĔýÿüĔèģĄň ĎĆĚĐÿüĔèąėþìĔĄúĘħ
þĜ÷ġþüãęĨü čŇĊüþĆēøĜğĎĈĦâúĘħãęĨüčüėĄüĔĨüâĦğþŎüğĆĚħĐèãĐèġĈĎēúĘħĠëŇüĬĨĕ ğĄĚħĐĠĎňè
ĠĈňĊâĦøňĐèğþŎüčüėĄģþğþŎüþâøėûĆĆĄ÷ĕ ĠüĊúĕèĠâňģãĄĘ÷ĔèøŇĐģþüĘĨ
âĦğĎĄĚĐüâĔý
þĆēøĜĎňĐèüĬĨĕğĆĕúĘħĎĈĕą ĥ ýňĕüğþŎüĐĔüğâė÷éĕâåĊĕĄëĚĨüĢüĎňĐèüĬĨĕ Ġâňģãġ÷ą
âĕĆúėĨèģĊňĢĎňĠĎňè ìŇĐĄĠìĄāĚĨüÿėĊğúŇĕúĘħøüğĐèéēúĬĕģ÷ň ĎĆĚĐĎĕâĎĄ÷čăĕā
éĆėè ĥ ĠĈēāĐĄĘèýþĆēĄĕöýňĕèâĦìĚĨĐĢĎĄŇğþĈĘħąüĠþĈèğčĘąğĈąâĦąĔèāĐģĎĊ
1. ประตูไม้ หรือวัสดุที่เหมือนกับไม้ที่บวมขึ้นมาหรือผุพัง

(ąâğĊňüĠøŇÿěĄĕâŇĐü) âĦéĔ÷âĕĆãĔ÷
čüėĄĐĐâ ğëĦ÷ĢĎňčēĐĕ÷ ĠĎňè ĠĈňĊúĕčĘĢĎĄŇúýĔ Ĉèģþ âĦùĐĚ ģ÷ňĊĕŇ ğþŎüĐĔüğčĆĦéāėûĘ
ĠøŇåĊĕĄüŇĕčüĢéâĦ åĚĐ ãĐĢĎňĄĔħüĢéĊŇĕüĬĨĕ ĎĆĚĐåĊĕĄëĚĨüģ÷ňĐĐâģþĎĄ÷ĠĈňĊ
úĔĨèĢüúŇĐġåĆèğĎĈĦâĎĆĚĐýĆėğĊöĆĐąøŇĐøŇĕèĥ
2. ประตูเหล็กทีข
่ น
ึ้ สนิม ĐĕééēģĄŇùęèÿěāĔè
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čŇĊüĢĎîŇéēģĄŇåŇĐąğþŎüþŌîĎĕ
ğāĆĕēĊĔč÷ěğĎĈŇĕüĔüĨ úüüĬĕĨ ģ÷ň ĠøŇúøĘħ Đň èøĆĊéčĐýâĦ åĚĐ ĐĕééēĄĘüĕĬĨ ãĔèĐąĜăŇ ĕąĢü
ýĕüþĆēøĜ (ĎĆĚĐĎüňĕøŇĕè) ĆēĎĊŇĕèĠÿŇüčĔèğåĆĕēĎŋúĘħþĆēâýâĔüğþŎüøĔĊýĕü
øňĐèāąĕąĕĄğĐĕüĬĨĕĐĐâĢĎňĎĄ÷ ĐĕééēøňĐèĄĘâĕĆğéĕēĆĜğĈĦâ ĥ čĔâ 1-2 ĆĜ
ğāĚħĐĢĎňüĬĨĕĆēýĕąĐĐâģ÷ň

3. ประตูพลาสติกหรือวัสดุสังเคราะห์

Đĕééē
ğâė÷ãęĨüģ÷ň ğāĆĕēğĄĚħĐþĆēøĜĎüňĕøŇĕè (ġ÷ąğêāĕēĐąŇĕèąėħèúĘħúĬĕ÷ňĊąģĄň ĎĆĚĐĊĔč÷ě
úĘħĐĄüĬĨĕ) ĠëŇüĬĨĕüĕü ĥ þĆēøĜéēĐĄüĬĨĕ éęèúĬĕĢĎňøĔĊýĕüüĔĨüüĬĨĕĎüĔâĄĕâãęĨü
ýĕüāĔýĆĔýüĬĨĕĎüĔâģĄŇģĎĊ þĆēâĐýâĔýøĔĊĊèâý (ġåĆèâĆĐýëŇĊèğþľ÷) ğþŁŏĐąąěŇą
ğüĚĐħ èéĕââĕĆĠëŇüĕĬĨ üŉĐø ĎĆĚĐøēþĜą÷ę ğâĕēģ÷ňģĄŇğøĦĄúĘýħ ĕüğĈąğâė÷ĐĕâĕĆğĐĘąè
Ĉè…
4. หากประตูเกิดเอียงหรืออาการทีภ
่ าษาช่างเรียกว่า “ประตูตก”

Ġâňģãġ÷ąāąĕąĕĄĢëňåĕĬĨ ąĔüĎĆĚĐĈėĄħ ğĈĦâ ĥ čĐ÷ëŇĊąĆĔýĠĆèùŇĕąüĬĕĨ ĎüĔâãĐèýĕü
ğĐĕģĊňâĐŇ üåŇĐą ĥ ĆĐéüåĊĕĄëĚüĨ ĆēğĎąĐĐâ üŉĐø øēþĜâéĦ ēąę÷øė÷÷ĘãüęĨ üĬĕĨ ĎüĔâ
ýĕüâĦéēüňĐąĈè ĐĕâĕĆâĦéēâĈĔýĄĕğĎĄĚĐüğâĚĐýþâøė (ĐĕééēģĄŇþâøėüĔâ
ĠøŇâĦüĔýĊŇĕģĄŇğþŎüģĆ)
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บานพับ ลูกบิด รูกุญแจ เหล็กดัด
หลังนํ้าท่วมต้องทําอะไรบ้างดี

ğþŎüåĬĕùĕĄúĘøħ ĐŇ ğüĚĐħ èéĕâþŌîĎĕúĘĠħ ĈňĊ ìęèħ ĊŇĕ÷ňĊąğĆĚĐħ èþĆēøĜĎüňĕøŇĕèúĘğħ âė÷þŌîĎĕ
ãęĨüĎĈĔèüĬĨĕúŇĊĄ ýĕüāĔý ĈĜâýė÷ âěîĠé ğĎĈĦâ÷Ĕ÷ ìęħèğþŎüĐěþâĆöŋúĘħúĬĕ÷ňĊą
ġĈĎēâĦğâė÷þŌîĎĕøĕĄĄĕãĐøĐýčĔĨü ĥ èŇĕą ĥ ÷ĔèøŇĐģþüĘĨ
1. เช็ดนํา้ และพยายามให้ความชืน
้ ระเหยออกให้หมด ĎĆĚĐĄĕâúĘħčě÷ğúŇĕúĘħ

éēúĬĕģ÷ň
2. หากเกิดสนิมตรงทีใ่ ดก็ขด
ั เอาสนิมเหล่านัน
้ ออกเสียโดยเร็ว ĐąŇĕþĈŇĐą

úėèĨ ģĊň ĠøŇâĐĦ ąŇĕãĔ÷ĠĆè÷ňĊąğåĆĚĐħ èĄĚĐãĔ÷úĘåħ ĄĠãĦèğâėüģþ ğāĆĕēĐĕéúĬĕĢĎňĐþě âĆöŋ
þĆēøĜ ĎüňĕøŇĕè úĘħåŇĐüãňĕèýĐýýĕèüĔĨüğčĘąĎĕąģ÷ňåĆĔý
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(ăĕČĕëĕĊýňĕüğĆĘąâĊŇĕ
“ġìğĈĦâìŋ”) øĕĄéě÷øŇĐ øĕĄãňĐøŇĐ øĕĄğĂŁĐèĠĈēøĕĄĆĜøŇĕè ĥ ĢĎňúĔħĊ (åèģĄŇùęè
ãüĕ÷ğþŎüĄĔüğąėĄĨ ĥ éēúĬĕĢĎňčèėħ ãĐèĆĐýãňĕèğĈĐēğúĐē ĠĈēğčĘąğèėüģþġ÷ąğþĈŇĕ
þĆēġąëüŋ)
3. ใช้นาํ้ ยาหล่อลืน
่ สารพัดประโยชน์หยอดชโลม

ğāĆĕēåĊĕĄëĚĨüúĔĨè
ĎĈĕąĐĕééēąĔèĆēğĎąĐĐâģĄŇĎĄ÷ éēúĬĕĢĎňĆēğĎąĐĐâģ÷ňąĕâãęĨü åĊĕĄëĚĨü
ğĈąğâė÷ĐĕâĕĆ “ĀŌèĢü” éēĄĘþŌîĎĕăĕąĎĈĔè
4. อย่าเพิ่งใช้จารบี หรือสารจําพวกขี้ผึ้งอุดหรือทา

5. หากยังเกิดปัญหาอีก กรุณาเริ่มทําใหม่ตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อนี้

ĆĔýĆĐèĊŇĕâĊŇĕ 90% þŌîĎĕéēģĄŇĎüĘģþüĐâĆĐýúĘħâĈŇĕĊģĊň
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นํ้าท่วมฝ้าเพดาน แก้ไขอย่างไรได้บ้าง

ÿĄğëĚħĐĊŇĕìĘğĆĘąčĠĈēğþŎüğĆĚħĐèéĆėèåĆĔý ĠøŇãĐăĕĊüĕĢĎňğþŎüâĕĆúŇĊĄĀŃĕğā÷ĕü
ãĐèĎňĐèĢøň÷ėü ģĄŇĢëŇĀŃĕğā÷ĕüãĐèýňĕüëĔĨüúĘħčĐèüēåĆĔý üĬĨĕúŇĊĄĀŃĕğā÷ĕüüĘĨ
åèéēøňĐèĢëňĠüĊúĕèĠâňģãåĈňĕąâĔýüĬĕĨ úŇĊĄāĚüĨ ĠĈēúŇĊĄÿüĔèþüâĔü čĆěþåĊĕĄ
ĐĘâåĆĔĨèģ÷ňĊŇĕ
ĎĕâğþŎüĊĔč÷ěúĘħğþŁŏĐąąěŇą
éĕââĕĆùĜâüĬĨĕúŇĊĄģ÷ň ğëŇü ĀŃĕąėþìĔĄýĐĆŋ÷ĎĆĚĐĀŃĕâĆē÷ĕČĐĔ÷ åèéēøňĐè
ğĈĕēĐĐâĠĈňĊğþĈĘħąüĢĎĄŇ (ĎĆĚĐĎĕâģĄŇĄĘèýþĆēĄĕöâĦúėĨèğĐĕģĊňġĈŇè ĥ ĐąŇĕè
üĔĨüâŇĐüģĄŇøňĐèĐĕąĢåĆ ąĬĨĕģĄŇøňĐèĐĕąĢåĆ) ĎĕâğþŎüĀŃĕþĆēğăúúĘħģĄŇğþŁŏĐąąěŇą
ĠĈēĐĄüĬĨĕ ĐĄåĊĕĄëĚĨüĄĕâ âĦāąĕąĕĄÿęħèĢĎňĠĎňè ĐąŇĕúĕčĘ ĎĆĚĐüĬĨĕąĕâĔü
åĊĕĄëĚüĨ ĆēğĎąĐĐâ ĎĕâğþŎüĀŃĕġĈĎēĢĎňøĆĊéčĐýčüėĄéĔ÷âĕĆãĔ÷ĎĆĚĐğëĦ÷ĐĐâ
ĢĎňĎĄ÷

1. ตรวจสอบถึงวัสดุฝ้าเพดานว่าทําด้วยอะไร

36

บัญญัติ 21 ประการ “บ้านหลังนํ้าท่วม” | เลือกยิปซัม ยํ้าตราช้าง

(ğéĕēĎĆĚĐğþľ÷
ĀŃĕğā÷ĕüĠĈňĊġÿĈŇċĆĘ ČēāĆňĐĄčŇĐèģĂêĕąøĆĊé÷Ĝ) ĎĕâāýøňĐèĆēýĕąüĬĕĨ ĐĐâ
ĢĎňĎĄ÷ġ÷ąúĔüúĘúĔüĢ÷ (ğéĕēĆĜøĆèúĘħüĬĨĕğþŎüĠĐŇèãĔè ö éě÷üĔĨüüĔĨü) ĐąŇĕãĘĨğâĘąé
øĆĊéğëĦåğþŎüĐĔüãĕ÷

2. สํารวจฝ้าเพดานทัง
้ ผืนทุกห้องทุกทีว
่ า่ มีนาํ้ ขังอยูห
่ รือไม่

3. ฝ้าเพดานส่วนใหญ่จะมีสายไฟ ดวงโคมติดอยูเ่ สมอ ģĄŇĊĕŇ éēğþŎüĆēýý

ğ÷ėüčĕąģĂĀŌèĎĆĚĐčĕąģĂĈĐą øňĐèøĆĊéčĐýčăĕāĊŇĕ÷ĘčĄýĜĆöŋøĕĄĆĕąâĕĆ
úĘħğåąâĈŇĕĊģĊňğĆĚħĐèãĐèâĕĆøĆĊéčĬĕĆĊéĆēýýģĂĂŃĕĎĈĔèüĬĨĕúŇĊĄ
4. มดและแมลงตลอดจนหนู หรือสัตว์เลือ
้ ยคลานต่าง ๆ อาจหลบเข้าไป

(ĠĈňĊĎĕúĕèĐĐâģĄŇģ÷ň) øňĐèúĬĕâĕĆģĈŇĐĐâĢĎňĎĄ÷ éęèéēþľ÷ĀŃĕ
ğā÷ĕüģĄŇğëŇüüĔĨüĐĕééēĆýâĊü ĠĈēğþŎüĐĔüøĆĕąăĕąĎĈĔèģ÷ň

ในฝ้าเพดาน
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มีนํ้าผุดขึ้นกลางบ้าน แปลว่าอะไร
ไม่เห็นสนุกเลย
ĎĕâğþŎüÿĄâĦåèéēģĄŇčüěâğĎĄĚĐüâĔüĈēåĆĔý ğāĆĕēĐąĜŇ÷Ę ĥ âĦĄĘüĬĨĕÿě÷ãęĨüĄĕ
âĈĕèýňĕüþŌîĎĕúĘħåĕ÷âĕĆöŋ (ğāĆĕēģĄŇģ÷ňğĎĦüčùĕüúĘħéĆėè) üŇĕéēğâė÷éĕâ
čĕğĎøě÷ĔèøŇĐģþüĘĨ
1. ระบบโครงสร้างเกิดอาการแตกร้าว ìęèħ ĐĕééēĠøâĆňĕĊĐąĜğŇ ÷ėĄĠĈňĊ ĎĆĚĐ

Đĕééēğâė÷âĕĆĠøâĆňĕĊéĕâĠĆè÷ĔüüĬĨĕ ĐĔüğüĚħĐèĄĕéĕâüĬĨĕúŇĊĄ âĕĆĠâňģãâĦ åĚĐ
āąĕąĕĄĎĕĠüĊúĘħĠøâĆňĕĊüĔĨüĢĎňāý (čŇĊüĢĎîŇéēğþŎüĆĐąĠøâúĘħāĚĨüĎĆĚĐÿüĔè
čŇĊüĈŇĕè) ĠĈňĊāąĕąĕĄøė÷øŇĐčĐýùĕĄÿĜňĆĜňøŇĐģþ ĐąŇĕāąĕąĕĄìŇĐĄğĐè ğāĆĕē
Đĕéąėħèğâė÷þŌîĎĕĠĈēĐĕéğþŎüĐĔüøĆĕąģ÷ň
ĎĆĚĐĆēĎĊŇĕèāĚĨüâĔýāĚĨüģĄŇ
čüėúâĔü ĐĕéğāĆĕēĆēýýġåĆèčĆňĕèĐĕåĕĆ ğþŎüġåĆèčĆňĕèĆēýýāĚĨüčĬĕğĆĦé
úĘħâŇĐčĆňĕèģĊňģĄŇğĆĘąýĆňĐą
2. รัว
่ เนือ
่ งจากรอยต่อของพืน
้ กับผนังไม่สนิท
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ĎĆĚĐğāĆĕēğþŎüĆēýýġåĆèčĆňĕè ğþŎüĆēýýāĚĨüĊĕèùŇĕąüĬĨĕĎüĔâýü÷ėü (Slab on
Ground) ìęħèĐĐâĠýýĢĎňğüĚĨĐåĐüâĆĘøāĚĨüģĄŇøňĐèğëĚħĐĄþĆēčĕüâĔýåĕü ĠøŇĢĎň
ùŇĕąüĬĨĕĎüĔâāĚĨüĈèģþúĘħĠÿŇü÷ėüğĈą ġåĆèčĆňĕèĆēýýúĘħĊŇĕüĘĨéęèĐĕéĄĘĆĐąĆĔħĊøĆè
ýĆėğĊöĆĐąøŇĐ ğāĆĕēþĜüúĆĕąúĘħĐě÷ģĊňğčĚħĐĄčăĕā ĎĆĚĐğčĘąĎĕąéĕâĠĆè÷ĔüüĬĨĕ
ĠüĊúĕèĠâňģãåèøňĐèāąĕąĕĄĎĕĠüĊúĘħüĬĨĕĆĔħĊğãňĕĢĎňģ÷ň (éēĄĘĆĐąĎĆĚĐğčňüúĘħĄĘčĘ
ğãňĄâĊŇĕþâøė) ĠĈňĊĐě÷ĆĐąğĎĈŇĕüĔĨüĢĎňğĆĘąýĆňĐąĐĕééē÷ňĊąìėĈėġåüúĘħąĕøĜňþĈĕ
âĦāĐģĎĊ
3. เกิดจากรูทบ
ี่ ริษท
ั กําจัดปลวกเขาเจาะเอาไว้ øĐüúĘé
ħ ēêĘ÷ĐĔ÷üĬĕĨ ąĕâĬĕéĔ÷

þĈĊâ ĠĈňĊģĄŇĄĘâĕĆĐě÷þľ÷ĢĎňğĆĘąýĆňĐą ĠüĊúĕèâĕĆĠâňģãâĦ åĚĐ éĔ÷âĕĆĐě÷ğčĘą
ĢĎňğĆĘąýĆňĐą
ĎĄĕąùęèúĘāħ üĚĨ ĎňĐèĐĕééēĄĘâĕĆĀŌèúŇĐüĬĕĨ
ğĐĕģĊň ĠĈēĐĕéĄĘâĕĆãąĔýøĔĊãĐèġåĆèčĆňĕèúĬĕĢĎňúĐŇ Ġøâ ĠĈēĠĆè÷ĔüüĬĕĨ úĬĕĢĎň
ğâė÷üĬĨĕāěğĈĦâ ĥ ğâė÷ãęĨüúĘħāĚĨüĎňĐèåĆĔý
4. ท่อนํา้ ทีฝ
่ ง
ั ในพืน
้ เกิดการรัว
่ แตก

âĆěöĕĐąŇĕøâĢéâĔýčėèħ úĘğħ âė÷üĘĨ āąĕąĕĄĎĕğĎøěĢĎňāýĠĈňĊĠâňģãğčĘą ĎĕâąĔèĎĕ
ğĎøěģĄŇāýĎĆĚĐĎĕāýĠĈňĊ ĠøŇĠâňģãģĄŇģ÷ňâĆěöĕøė÷øŇĐÿĜňĆĜň (ÿĜňĆĜňĠþĈĊŇĕÿĜňĆĜň ģĄŇģ÷ň
ĠþĈĊŇĕÿĜňģĄŇåŇĐąĆĜňĠøŇëŇĕèāĜ÷)
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เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เตียง เก้าอี้ หลังนํ้าท่วม

ãĐĢĎňåė÷ğčĄĚĐüĊŇĕğĂĐĆŋüėğéĐĆŋüĔĨüğþŎüğåĆĚħĐèĢëň ğþŎüāĚĨüýňĕüĠĈēğþŎüÿüĔèýňĕü
ĐąŇĕèĢ÷ĐąŇĕèĎüęħè ÷ĔèüĔĨü âĕĆĠâňģãğĂĐĆŋüėğéĐĆŋĎĈĔèüĬĨĕúŇĊĄ âĦåèéēåĈňĕąâĔý
âĕĆĠâňþŌîĎĕ ğĆĚħĐèþĆēøĜ ĎüňĕøŇĕè ğåĆĚħĐèģĄň ğåĆĚħĐèĄĚĐ āĚĨüýňĕü ĀŃĕğā÷ĕü
ýňĕüĠĈēÿüĔèýňĕüþü ĥ âĔüģþ čĆěþãňĐåė÷ĠĈēĠüĊúĕèâĕĆĠâňģãģĊň÷ĔèøŇĐģþüĘĨ
1. พยายามเอาความชืน
้ ออกจากเฟอร์นเิ จอร์

ĢĎňĄĕâúĘħčě÷ğúŇĕúĘħéēúĬĕģ÷ň

ĐąŇĕèĆĊ÷ğĆĦĊ
2. เฟอร์นิเจอร์ที่อมนํ้ามาก ๆ เช่น โซฟานวมหรือนุ่น ที่นอน หากไม่
จําเป็นอย่าเอากลับมาใช้อก
ี เลย ğāĆĕēøĐüüĬĨĕúŇĊĄéēāĕğëĚĨĐġĆå ĠĈēčėħèģĄŇ

āęèþĆēčèåŋğãňĕģþĐąĜŇăĕąĢüģĄŇüňĐą ĠĄňøĕâĠ÷÷ĠĎňèĠĈňĊğëĚĨĐġĆåĆňĕąâĦĐĕé
ąĔèåèĐąĜŇ ğþŎüĐĔüøĆĕąøŇĐčěãăĕāĢüĆēąēąĕĊģ÷ň
3. เฟอร์นิเจอร์ประเภทติดกับที่ (Built In Furniture) ãĐĢĎňĠâňþŌîĎĕ

ğĎĄĚĐüÿüĔèĠĈēþĆēøĜ åĚĐ øňĐèøĆĊéčĐýåĊĕĄĠãĦèĠĆèãĐèġåĆèčĆňĕè čĕąģĂ
úĘħĐĕééēĀŌèĐąĜŇĢüøĜň ĆĜâěîĠéĠĈēĈĜâýė÷ úĬĕâĕĆýĬĕĆěèĆĔâČĕĢĎňĐąĜŇĢüčăĕā
ğĆĘąýĆňĐąğĎĄĚĐüğ÷ėĄĎĆĚĐĢâĈňğåĘąèãĐèğ÷ėĄ
4. เฟอร์นเิ จอร์ทท
ี่ าํ ด้วยไม้ ไม่ควรเอาไปตากแดดโดยตรง ğāĆĕēéēúĬĕĢĎň

ĠøâğčĘąĎĕąģ÷ň ĐĘâúĔèĨ ąĕĄéēúĕčĘúýĔ Ĉèģþ âĦãĐĢĎňĄüĔħ ĢéĊŇĕğãĕĠĎňèĠĈňĊéĆėè ĥ
ģĄŇğëŇüüĔĨüčĘéēĈĐâĎĄ÷ åĊĕĄëĚĨüéēĀŌèĢü
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นํ้าท่วมช่องลิฟต์ ห้องเครื่อง
หม้อแปลงไฟฟ้า

üĬĕĨ úŇĊĄĈėĂøŋ ĎňĐèğåĆĚĐħ è ĎĄňĐĠþĈèģĂĂŃĕ ĎĆĚĐčŇĊüúĘğħ þŎüğåĆĚĐħ èâĈčĬĕåĔîøŇĕè ĥ
ãĐèĐĕåĕĆ âĆěöĕĐąŇĕìŇĐĄĠìĄğĐèĢĎňğĆĘąâýĆėČúĔ ĎĆĚĐëŇĕèÿĜĆň éňĜ ĆėèĄĕøĆĊéčĐý
ĠĈēĠâňģãğčĘą éēøňĐèğčĘąèýþĆēĄĕöğúŇĕģĆâĦøĐň èąĐĄüēåĆĔý ģĄŇĢëŇğĆĚĐħ èğĈŇü ĥ
ĠĈēĎňĕĄþĆēĄĕúğ÷Ħ÷ãĕ÷üēåĆĔý

เลือกยิปซัม ยํ้าตราช้าง | บัญญัติ 21 ประการ “บ้านหลังนํ้าท่วม”

41

20

อยากยกบ้านทั้งบ้านให้สูงขึ้น ทํายังไง
อย่างไร เท่าไร
การยกบ้านให้สูงขึ้น หมายถึง การยกตัวโครงสร้างทั้งหมดของบ้าน

ğþŎüčėħèúĘħüŇĕčüĢé ĠøŇãöēğ÷ĘąĊâĔüâĦğþŎüčėħèúĘħåĊĆ
ĎĈĘâğĈĘąħ èĎĕâéēúĬĕğĐèùňĕýňĕüãĐèúŇĕüģĄŇĢëŇýĕň üģĄň ĠĈēģĄŇĢëŇýĕň üúĘĄħ üĘ ĕĬĨ ĎüĔâğýĕ
ğāĆĕēĎĕâğþŎüýňĕüúĘúħ ĕĬ ÷ňĊąåĐüâĆĘøğčĆėĄğĎĈĦâ (ăĕČĕëĕĊýňĕüğĆĘąâĊŇĕýňĕüþĜü)
ġåĆèčĆňĕèãĐèýňĕüéēąę÷øė÷ğþŎüğüĚĨĐğ÷ĘąĊâĔü ĎĕâąâýňĕüãęĨü (čŇĊüĢĎîŇ
éē÷ňĊ ąĠĄŇ Ġ ĆèĠýýâĕĆąâĆùąüøŋ ) øĔ Ċýň ĕüğĐĘąè ĎĆĚĐýė÷ğāĘąèüė÷ğ÷ĘąĊ
ýňĕüâĦéēĠøâĆňĕĊğčĘąĎĕąĊėýĔøėģ÷ň
ให้มีระดับหนีนํ้าท่วมบ้าน

üĐâéĕâüĔĨü ýňĕüþĜüéēĄĘüĬĨĕĎüĔâĄĕâúĬĕĢĎňøňĐèĄĘğčĕğãĦĄąĕĊ ĥ ĄĕĆĔýüĬĨĕĎüĔâ
ýňĕü ğčĕğãĦĄüĘĨčŇĊüĢĎîŇéēğþŎüğčĕğãĦĄþĜü úĘħĄĘğĎĈĦâğčňüÿĜâøė÷ąę÷ģĊňâĔýøĔĊ
òĕüĆĕâ ğĄĚĐħ ąâøĔĊýňĕüãęüĨ âĦğþŎüğāĘąèâĕĆąâĠøŇøĊĔ ýňĕü ģĄŇčĕĄĕĆùąâğčĕğãĦĄ
ãęĨüĄĕ÷ňĊą âĕĆøŇĐòĕüĆĕââĔýğčĕğãĦĄĢĎĄŇ éęèğþŎüğĆĚħĐèąĕâĢüĐüĕåøĐĕéĄĘ
þŌîĎĕğĆĚħĐèýňĕüúĆě÷ýňĕüĆňĕĊģ÷ň
42
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นอกจากเรื่องโครงสร้างแล้ว เมื่อยกบ้านปัญหาพวกสายไฟ ท่อนํ้า

úĘħéēøňĐèøĔ÷ĐĐâúĔĨèĎĄ÷
ĠĈňĊøŇĐĢĎĄŇğãňĕģþ ğĄĚħĐąâĆē÷ĔýýňĕüğčĆĦéğĆĘąýĆňĐą ĎĕâúŇĐğĎĈŇĕüĘĨĐąĜŇĢøňāĚĨü
ýňĕ üýĆėğ ĊöâĈĕè ĥ ýňĕüąŇĐ ĄéēøĔ÷ ĐĐâéĕââĔü øĐüéēąâýňĕ üģ÷ňąĕâ
ĎĕâøĔ÷ģĄŇĎĄ÷ĠĈňĊąâãęüĨ âĦĐĕéģþ÷ęèġåĆèčĆňĕèãĐèýňĕüčŇĊüĐĚüħ ĥ ğčĘąĎĕąģ÷ň
ท่อระบายนํ้า ก็จะเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องตามมา

การต้องการจะยกระดับบ้านทั้งหลังขึ้นมา (บ้านปูน) เป็นเรื่องที่ต้อง

ĠĈēčŇĊüÿĜňĆĔýğĎĄĕâŇĐčĆňĕè
âĦøňĐèğþŎüÿĜňĆĜňéĆėè÷ňĊą ĄėğëŇüüĔĨüúŇĕüĐĕééēğčĘąýňĕüģþúĔĨèĎĈĔè čŇĊüĆĕåĕåŇĕ
ąâýňĕüâĦĠĈňĊĠøŇĆē÷ĔýúĘąħ âãęüĨ ĠĈňĊĠøŇãüĕ÷ãĐèøĔĊýňĕü ĠĈňĊĠøŇĈâĔ ČöēãĐè
øĔĊýňĕü ġ÷ąúĔħĊģþĆĕåĕéēþĆēĄĕö 20% ùęè 400% ãĐèĆĕåĕøĔĊýňĕü
ปรึกษาผู้รู้จริง และมีประสบการณ์เท่านั้น

ส่วนบ้านไม้นั้น หากใช้เทคนิคไทยเดิมของเราผสมผสานกับเทคโนโลยี

(ýňĕüģĄň ĠþĈĊŇĕ úĔĨèġåĆèčĆňĕè ĠĈēĐèåŋ
þĆēâĐýğþŎüģĄň ģĄŇĢëŇġåĆèčĆňĕèğþŎüþĜü ĄĘğāĘąèÿüĔèĎĆĚĐāĚĨüğþŎüģĄňğúŇĕüĔĨü)
สมัยใหม่ ไม่ใช่เป็นเรื่องยากนัก
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“ฝ่าวิกฤติด้วยความคิดบวก”

åĊĕĄåė÷ýĊâĎĆĚĐ Positive Thinking ĂŌèğčĄĚĐüâĔýğþŎüĈĔúûėĠâňĐąŇĕèĎüęħè ĠøŇ
åĊĕĄéĆėèĠĈňĊâĕĆĄĐèăĕąĢüøüĢĎňåĆýùňĊüúěâ÷ňĕü ĠĈňĊğĐĕ÷ňĕüúĘħğþŎüýĊâ
ĄĕāėéĕĆöĕğþŎüþĆēğ÷ĦüĢüâĕĆéĔ÷âĕĆþŌîĎĕ ëĘĊėøğĆĕâĦéēĄĘåĊĕĄčěããęĨüģþ
āĆňĐĄ ĥ âĔýÿĜňĆĐýãňĕèĠĈēčĔèåĄúĘħğĆĕĐąĜŇĆŇĊĄüĔĨü âĕĆĠâňþŌîĎĕúĔĨèĎĈĕąąŇĐĄ
ģĄŇĄĘ “čĜøĆčĕğĆĦé” ğþŎüûĆĆĄ÷ĕ....ýĕèúĘğĄĚħĐĠâňþŌîĎĕ÷ňĊąâĕĆ “åė÷” ģĄŇģ÷ň....
ĈĐèĢëňâĕĆĠâňþŌîĎĕ÷ňĊąâĕĆ “ąĔĨèåė÷” ýňĕèýĕèúĘâĕĆĠâňþŌîĎĕ÷ňĊą “åĊĕĄĆĜň”
ģĄŇģ÷ň....ĈĐèĢëň “åĊĕĄĆĜčň âę ” ĢüâĕĆĠâňþî
Ō Ďĕýňĕè ýĕèúĘğĆĕøňĐèģĄŇĄĐèğêāĕēÿĈ
“÷ňĕüüĐâ” ĠøŇğĆĕøňĐèğãňĕĢéþŌîĎĕéĕâ “ăĕąĢü” ýňĕèāĈĔèĠĎŇèâĕĆĀłĕĊėâćøė
úĔĨèĎĈĕąĐĕééēĐąĜŇøĆèüĔĨüâĦģ÷ň ĎĕâğĆĕĀŀâøüĢĎňğþŎü “åüâĈňĕ” úĘħĄėĢëŇĈĚĄøĔĊ
âĈĕąğþŎüåü “ýňĕýėħü” ĠâňþŌîĎĕøĕĄĐĕĆĄöŋ ġ÷ąğĆĕĠąâåĊĕĄĠøâøŇĕèãĐè
“åĊĕĄĆĔâ” ĠĈē “åĊĕĄĎĈè” ģ÷ňëĔ÷ğéüğāĘąèāĐ ġ÷ąğĆĕĆĐýĆĜňĠĈēğãňĕĢéúĔĨè
“ĊėëĕâĕĆ” ĠĈē “ĄüěČąŋ” ģ÷ňĐąŇĕèčĄ÷ěĈğĆĕéēĎĕ “ãňĐĄĜĈ” ğāĚħĐâĕĆ “ĊėğåĆĕēĎŋ”
ĐĔüüĬĕĄĕìęħè “ýúčĆěþ” ğāĚħĐâĕĆþñėýĔøėúĔĨèĎĈĕąģ÷ň āĈĔèĠĎŇèâĕĆĀłĕĊėâćøė
úĔĨèĎĈĕąĐĕééēĐąĜŇøĆèüĔĨüâĦģ÷ň ğĆĕøňĐèģĄŇğþŎüÿĜňúĘħ “ĆĜňĄĕâĠĈňĊåė÷üňĐą” ĎĆĚĐ
ğþŎüÿĜňúĘħ “ĆĜňüňĐąĠĈňĊåė÷Ąĕâ” ğĆĕüŇĕéēğþŎüÿĜňúĘħ “ĆĜňüňĐąâĦĆĜňĢĎňĄĕâãęĨü ğĄĚħĐĆĜňĄĕâ
āĐĠĈňĊ âĦĐąŇĕĈĚĄåė÷ĢĎňĄĕâãęĨü” øĕĄģþ÷ňĊąĎĕâåė÷ĄĕâãęĨüĠĈňĊ ąĔèĠâňþŌîĎĕ
ģĄŇģ÷ň.....ĈĐè “ąĔĨèåė÷” ÷ĜčĔâĎüŇĐąāĈĔèĠĎŇèâĕĆĀłĕĊėâćøėúĔĨèĎĈĕąĐĕééēĐąĜŇ
øĆèüĔĨüâĦģ÷ň
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~ xÈe |
ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

ğâė÷ 27 ğĄČĕąü ā.ċ. 2496 úĘħâĆěèğúāĄĎĕüåĆ ğþŎüĆĕëýĔöôėøčùĕþüėâ
ëĕĊģúą þŌééěýĔüğþŎüâĆĆĄâĕĆĐĬĕüĊąâĕĆãĐèýĆėČĔú Inter PAC ÿĜňĆėğĆėħĄĠĈē
āėûâĘ ĆþâėöâēúĕèġúĆúĔċüŋ ĆĕąâĕĆ “ĎĄĐýňĕü” ĠĈēĆĕąâĕĆĊėúąě F.M.96.5 MHz
ĆĕąâĕĆ “åěąâĔýĎĄĐýňĕü“ ğþŎüĐĕéĕĆąŋĠĈēüĔâğãĘąüğþŎüåĆĜĐĕčĕčĐüĎüĔèčĚĐ
ĎĈĕâĎĈĕąčùĕýĔü ĠĈēğãĘąüĎüĔèčĚĐúĕèĊėëĕâĕĆĠĈēþĆĔëîĕģĊňĎĈĕąğĈŇĄ
ĠĈēğþŎüüĔââėéâĆĆĄĊėëĕëĘāúĘħğþŎüúĘħĆĜňéĔâġ÷ąúĔħĊâĔü
ประวัติการศึกษา

•
•
•
•
•
•
•
•

ğĆėħĄøňüċęâČĕéĕâġĆèğĆĘąüâĆěèğúāåĆėčğøĘąüĊėúąĕĈĔą
ĄĔûąĄċęâČĕøĐüþĈĕąéĕâġĆèğĆĘąüĊĔ÷čěúûėĊĆĕĆĕĄ (þĿ 2514)
čùĕþŌøąâĆĆĄċĕčøĆŋýĔöôėøéĕâ éěďĕĈèâĆöŋĄĎĕĊėúąĕĈĔą (þĿ 2519)
čùĕþŌøąâĆĆĄċĕčøĆŋĄĎĕýĔöôėøéĕâ ĄĎĕĊėúąĕĈĔąĐėĈĈėüĐąčŋ
ğĐĐĆŋĠýüĕ-ĠëĄğþîéüŋ (þĿ 2525)
čùĕþŌøąâĆĆĄċĕčøĆŋ÷ěČðĘýĔöôėøâėøøėĄċĔâ÷ėī
ĄĎĕĊėúąĕĈĔąãĐüĠâŇü (þĿ 2547)
ĊėúąĕċĕčøĆŋ÷ěČðĘýĔöôėøâėøøėĄċĔâ÷ėī čĕãĕčùĕþŌøąâĆĆĄċĕčøĆŋ
ĄĎĕĊėúąĕĈĔąċĆĘþúěĄ (þĿ 2551)
čùĕþŌøąâĆĆĄċĕčøĆŋ÷ěČðĘýĔöôėøâėøøėĄċĔâ÷ėī
ĄĎĕĊėúąĕĈĔąċėĈþĕâĆ (þĿ 2562)
þĆėîîĕĊėúąĕĈĔąþŃĐèâĔüĆĕëĐĕöĕéĔâĆ (ĊþĆĐ. 4414)
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กิตติคุณประกาศ

ĆĕëýĔöôėøčùĕþŌøąâĆĆĄ ĆĕëýĔöôėøąčăĕ, ģ÷ňĆĔýāĆēĆĕëúĕüþĆėîîĕ
čùĕþŌ ø ąâĆĆĄċĕčøĆŋ ýĔ ö ôė ø ĄĎĕĊė ú ąĕĈĔ ą ċė Ĉ þĕâĆ ĢüþĿ 2562,
÷ěČðĘýĔöôėø čĕãĕčùĕþŌøąâĆĆĄċĕčøĆŋ ĄĎĕĊėúąĕĈĔąċĆĘþúěĄ ĢüþĿ 2551,
ĠĈēčùĕþŌøąâĆĆĄċĕčøĆŋ÷ěČðĘýĔöôėøâėøøėĄċĔâ÷ėīĄĎĕĊėúąĕĈĔąãĐüĠâŇü,
čùĕþüėâ÷Ęğ÷Ňü čĄĕåĄčùĕþüėâčąĕĄ ĢüāĆēýĆĄĆĕëĜþùĔĄăŋ, üėčėøğâŇĕ÷Ęğ÷Ňü
éěďĕĈèâĆöŋĄĎĕĊėúąĕĈĔą, ÿĜňčŇèğčĆėĄĊėëĕâĕĆĊėċĊâĆĆĄ÷Ęąėħè čĄĕåĄĊėċĊâĆĆĄ
čùĕüĠĎŇèþĆēğúċģúą ĢüāĆēýĆĄĆĕëĜþùĔĄăŋ, Honorable Member J.I.A.
(Japan Institute of Architects), üĔâċęâČĕ÷Ęğ÷Ňü University of Illinois
(Bradly&Bradly Award,Gargoyle Honor, Phi Keppa Phi), Merit Award
R.S.U.,ĒĈĒ ýĕèčŇĊüãĐèåĬĕþĆēâĕċğâĘąĆøėåěöĢüèĕüĆĔýāĆēĆĕëúĕü÷ěČðĘ
ýĔöôėøĒ øĐüĎüęħèĊŇĕ
... üĕąąĐ÷ğąĘħąĄ ğúāûĆĕüüúŋ ğþŎüüĔâĊėëĕâĕĆúĘħğþĿŏąĄ÷ňĊąåĊĕĄĆĜňåĊĕĄ
čĕĄĕĆùąėèħ ĠĈēğþŎüĐĕéĕĆąŋāğė ċČ ÿĜčň èŇ ğčĆėĄâĕĆąâĆē÷ĔýĄĕøĆòĕüâĕĆċęâČĕ
ĢüĊėëĕëĘāčùĕþŌøąâĆĆĄ ĢĎňčĐ÷åĈňĐèâĔýåĊĕĄğþŎüģþãĐèġĈâąěåþŌééěýĔü
ġ÷ąâĕĆüĬĕåĊĕĄĆĜňĢüâĕĆþñėýĔøėĊėëĕëĘāéĆėèĄĕčĜŇĎňĐèğĆĘąüĢüòĕüēÿĜňþĆēčėúûė
þĆēčĕúĊėëĕĢĎňĠâŇüĔâċęâČĕ ġ÷ąģĄŇĎĊĔèÿĈøĐýĠúü ìęħèğþŎüâĕĆčĆňĕèġĐâĕč
ĠĈēğāėħĄċĔâąăĕāĢĎňüĔâċęâČĕĢüăĜĄėăĕåĢĎňĄĘåĊĕĄĆĜň úĔĨèğþŎüÿĜňúĘħĐěúėċåĊĕĄĆĜň
ĠĈēğþŎüĊėúąĕâĆúĘħþĆęâČĕġåĆèâĕĆãĐèĎüŇĊąèĕüøŇĕè ĥ ğÿąĠāĆŇåĊĕĄĆĜňğâĘħąĊ
âĔýâĕĆâŇĐčĆňĕèĢüĆĕąâĕĆ “ĎĄĐýňĕü” úĕèčùĕüĘĊėúąěġúĆúĔċüŋ ĠĈēâĕĆğãĘąü
ĎüĔèčĚĐĊėëĕâĕĆĎĈĕąğĈŇĄúĘħùŇĕąúĐ÷þĆēčýâĕĆöŋĊėëĕëĘāčùĕþŌøąâĆĆĄĐĔü
ğĐĚĨĐþĆēġąëüŋøŇĐâĕĆċęâČĕ÷ňĕüĊėċĊâĆĆĄâŇĐčĆňĕèìęħèąĔèþĆēġąëüŋĠâŇčĔèåĄ
ĠĈēþĆēëĕëüúĔħĊģþ..

46

บัญญัติ 21 ประการ “บ้านหลังนํ้าท่วม” | เลือกยิปซัม ยํ้าตราช้าง

...üĕąąĐ÷ğąĘħąĄ ğúāûĆĕüüúŋ ğþŎüčùĕþüėâúĘħĄĘëĚħĐğčĘąèĆē÷ĔýþĆēğúċ
Đěúċė øüĢĎňĠâŇâĕĆúĬĕèĕüéüğþŎüúĘąħ ĐĄĆĔý ĠĈēùĚĐğþŎüĠýýĐąŇĕèúĘ÷ħ ąĘ èėħ ĢüĊèâĕĆ
ĊėëĕëĘāčùĕþŌøąâĆĆĄ ĠĈēĄĘåěöûĆĆĄéĆėąûĆĆĄğþŎüúĘħþĆĕâñ úĔĨèğþŎüýěååĈ
čĬĕåĔîúĘħÿĈĔâ÷ĔüĢĎňĄĘâĕĆâŇĐøĔĨèčăĕčùĕþüėâéüčĬĕğĆĦé ÷ĬĕğüėüâĕĆąâĆē÷Ĕý
âĕĆþĆēâĐýĊėëĕëĘāčùĕþŌøąâĆĆĄéüğþŎüúĘąħ ĐĄĆĔýĄĕøĆòĕü úĔèĨ ÷ĬĕĆèøĬĕĠĎüŇè
úĘħþĆęâČĕĠĈēâĆĆĄâĕĆčĬĕåĔîãĐèþĆēğúċĐĘâĎĈĕąøĬĕĠĎüŇè ģ÷ňĆĔýâĕĆğĈĚħĐü
čùĕüēğþŎüĊěõėčĜèčě÷ ģ÷ňĆĔýĆĕèĊĔĈĠĈēâėøøėåěöþĆēâĕċĢüĆē÷ĔýþĆēğúċĠĈē
üĕüĕëĕøė ...
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