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“ก่อนที่จะเริ่มต้น”

 เมื่อต้องเข้าไปสำารวจบ้านหลังจาก 

นำ้าลดแล้ว เราควรตรวจสอบความเสียหาย

ของสวนและความเสียหายของต้นไม้พร้อม

กันไปด้วย ระหว่างนี้ให้หลีกเลี่ยงการสร้าง

ความกระทบกระเทือนต่อต้นไม้ และการ

เหยียบยำ่าในบริเวณสวน ไม่ควรวางสิ่งของ 

วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณ

ใต้ต้นไม้  นอกจากนี้ควรตรวจสอบว่ามี

ต้นไม้ต้นใดยังพอมีโอกาสช่วยเหลือให้รอด

ชีวิตได้บ้าง และควรรีบวางแผนช่วยเหลือ

เป็นอันดับแรกก่อนการฟื้นฟูบ้าน อย่างไร

ก็ตามควรบันทึกภาพความเสียหาย และ

ระดับนำ้าที่เคยท่วมเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูล

อ้างอิงสำาหรับการออกแบบ จัดการ และ

วางแผนเตรียมพร้อมสำาหรับสถานการณ์

อุทกภัยซึ่งอาจมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกใน

อนาคต



ต้นไม้



1.1 ทำาไมนำ้าท่วมแล้วต้นไม้ตาย
 เวลานำ้าท่วมต้นไม้มักจะตายเพราะขาดอาหารและอากาศ เมื่อนำ้าท่วมขังเป็นเวลานานและ

นำ้าเกิดการเน่าเสียจะทำาให้ปริมาณออกซิเจนในนำ้าตำ่า  รากของต้นไม้ที่จมอยู่ในนำ้านานจะไม่สามารถ

ดึงออกซิเจนในนำ้ามาใช้ในการดำารงชีวิตได้ รากอ่อนที่มีหน้าที่หาอาหารไม่สามารถทำาหน้าที่หานำ้า

และอาหารได้แล้ว  ต้นไม้ยืนต้นจึงตายเพราะอาการขาดนำ้าและอาหาร
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1.2 สัญญาณต่างๆที่พบทางกายภาพ
 เราสามารถสังเกตอาการของต้นไม้ที่จะ

บ่งบอกว่าต้นไม้กำาลังมีปัญหาต้องการความช่วย

เหลือ  หรือว่ากำาลังจะตายได้ง่ายๆ  ดังนี้  

• อาการใบเหี่ยวเป็นอาการเริ่มต้นที่บอกถึงการ

ขาดนำ้าของต้นไม้  

•  อาการใบเหี่ยวเฉา เปลี่ยนสีเป็นสีคลำ้าหรือนำ้า

ตาลแล้วแห้งติดกับต้นเป็นอาการที่บอกว่าต้นไม้

ตายแน่นอนไม่สามารถช่วยชีวิตได้ทัน  ในบางต้น

ที่มีความเปราะบาง หรืออ่อนไหว(sensitive)กับ

การท่วมของนำ้าจะแสดงอาการให้เห็นได้ภายใน 3 

วันจากวันที่นำ้าเริ่มท่วม  อาการลักษณะแบบนี้มัก

จะแสดงให้เห็นว่าต้นไม้จะตายทันทีเมื่อมีนำ้าท่วม

ขัง 

•     อาการใบเปลี่ยนสี     แล้วทิ้งใบเป็นอาการที่

คล้ายๆกับการเปลี่ยนฤดูกาลของพืช  ซึ่งบ่งบอก

ว่าพืชกำาลังพยายามปรับตัวคือเหมือนการปรับตัว

ให้เข้ากับฤดูแล้ง  ที่เกิดจากอาการขาดนำ้า  พืชจึง

ทิ้งใบ
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1.3 ต้นไม้ตายหรือยัง?
  ในการดูแต่เพียงภายนอกคงไม่สามารถทราบได้ว่าต้นไม้ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ต้นไม้ที่ผ่าน   

สภาวะนำ้าท่วมจะเกิดอาการเครียด  อาจจะทำาให้หยุดการเจริญเติบโตซึ่งจะทำาให้เราไม่มั่นใจว่าต้นไม้

ยังมีชีวิตอยู่ จึงอยากจะแนะนำาวิธีการในการทดสอบง่ายๆมีดังนี้

ถ้ายังพอจะมีใบหลงเหลืออยู่ หรือทิ้งใบ

ทั้งต้นอย่าเพิ่งปักใจว่าตายแน่นอน ให้ลอง

จับที่กิ่งว่ากิ่งยังมีความยืดหยุ่นอยู่หรือไม่ 

กิ่งที่แห้งตายแล้วจะเปราะหักง่าย และไม่

เหนียวถ้าไม่แน่ใจก็ลองหักกิ่งเล็กๆดูถ้า

กิ่งยังเหนียว ฉีกขาดยาก  ยังมีนำ้าเลี้ยงที่

กิ่ง สำาหรับพืชบางชนิดอาจจะมีนำ้ายางไหล

ออกมาก็แปลว่าต้นไม้นั้นยังมีชีวิตอยู่

ใบ

เปลือกไม้/ยาง

กิ่ง

หากเป็นต้นไม้ใหญ่กิ่งอาจะสูงเกินเอื้อม

ลองใช้มีดสะกิดที่เปลือกลำาต้นดูว่าเปลือก

แห้งหรือไม่ เปลือกไม้ควรจะมีความชุ่ม

ชื่นและมีนำ้าเลี้ยงลำาต้นอยู่ บางต้นจะดู

ง่ายเพราะถ้ามีนำ้ายางไหลออกมาก็จะเห็น

ชัดเจนว่ายังมีชีวิตอยู่แน่นอน 

ใบและลำาต้นแห้งกรอบเป็นสีนำ้าตาลแห้งทั้ง

ต้นแสดงว่าต้นไม้ตาย



1.รดยาฆ่าเชื้อราเพื่อลดการ 

สูญเสียของระบบราก โดยรด 

วิตามินเร่งการเจริญเติบโต

ของราก หรือวิตามิน B1 

เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต

ของรากใหม่เพื่อทำาหน้าที่หา

อาหารมาฟื้นฟูลำาต้น 

2.งดการให้ปุ๋ย  เพราะรากที่

กำาลังอ่อนแอจะไม่สามารถ

ดูดซึมอาหารที่มีความเข้ม

ข้นสูงได้ ดังนั้นการให้ปุ๋ย

อาจจะทำาให้รากยิ่งเน่าเสีย

ได้

3.งดการให้นำ้าเพื่อหยุดการเน่า

เพิ่มเติมของรากเพราะดินที่ 

ผ่านนำ้าท่วมมีปริมาณนำ้าในดิน

มากเกินความต้องการของพืช

อยู่แล้ว

4.หลีกเลี่ยงการกดทับหรือเหยียบ

ยำ่าบริเวณรอบลำาต้นเนื่องจากดิน

ที่อุ้มนำ้ามีความอ่อนตัวเมื่อถูกกด 

ทับจะกระทบกระเทือนไปถึงระบบ 

รากที่มีความอ่อนแอของพืชทำาให้

เกิดความกระทบกระเทือนเสีย

หายมากขึ้น
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5 . ตั ด แต่ งท ร งพุ่ ม ให้ โ ป ร่ ง ขึ้ น 

เป็นการลดการสูญเสียพลังงาน 

เนื่องจากการที่ต้นไม้มีใบเต็มต้น

ต้องการสารอาหารมากมาเลี้ยง

ใบเหล่านั้นทำาให้พืชต้องทำางาน

หนักทั้งๆที่ระบบรากถูกทำาลาย

นอกจากนี้ยังช่วยลดนำ้าหนักของ

ทรงพุ่มไม่ให้รากรับนำ้าหนักมาก

เกินไปซึ่งจะทำาให้ลำาต้นเอนได้

1.4 การปฐมพยาบาลหลังนำ้าลดสำาหรับต้นไม้ใหญ่



7.เมื่อนำ้าท่วมขังนานอาจจะมีการทรุดตัวหรือการเคลื่อนตัวของ

ดิน  อาจจะพบต้นไม้ใหญเอน  ควรทำาการคำ้ายันอย่างเร่งด่วนก่อน

ที่ต้นไม้จะโค่น ควรระมัดระวังเป็นอย่างมากไม่ให้เกิดการบดอัด

ของดินบริเวณโคนต้น  เพราะดินที่ผ่านนำ้าท่วมขังมีความอ่อนนุ่มสูง  

เมื่อถูกบดอัดแล้วโพรงอากาศในดินจะไม่มี  ทำาให้ออกซิเจนในดิน

ตำ่าและทำาให้ดินไม่ซึมนำ้า หากต้นไม้มีขนาดใหญ่หรือมีอายุมากแล้ว

แนะนำาให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญมาดำาเนินการคำ้ายันเพื่อให้แน่ใจว่าโครง

สร้างของคำ้ายันมีความแข็งแรงและรับนำ้าหนักของต้นไม้ได้
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6.ขุดหลุมขนาดไม่ใหญ่ สามารถ

ขุ ด ไ ด้ ม ากกว่ า 1หลุ มลึ ก 50 -

100ซม.ถ้าจะให้เรียบร้อยใช้ท่อ 

PVC ขนาด 8-12 นิ้วเจาะรู ข้างๆ  

เพื่อให้นำ้าซึมเข้ามาในหลุม ถ้านำ้า

ในดินยังสูงอยู่ ให้โรยก้นหลุมด้วย

กรวดหรือกระถางแตกชิ้นใหญ่ๆ

ด้านล่างแล้วใช้เครื่องสูบนำ้า(ไดโว่)  

ถ้ามีอยู่เดิมที่ใช้อยู่ภายในบ้านให้

ดูขนาดเครื่องสูบนำ้าแล้วขุดหลุมที่

มีขนาดเหมาะสมกัน  แล้วสูบนำ้า

ออกเพื่อให้นำ้าในดินลดปริมาณ

ได้เร็วขึ้น  การขุดหลุมจะทำาหลุม

เดียวก่อนก็ได้เพื่อดูปริมาณนำ้า 

หากพบว่ามีปริมาณนำ้ามากจึง

ขุดเพิ่มเพื่อเป็นการเร่งระบายนำ้า

ออก-ขุดบริเวณโคนต้นเพื่อเปิดให้

อากาศถ่ายเท  หากรากเน่าการ

เปิดหน้าดินอาจจะทำาให้ได้กลิ่น

เน่าได้เลย  ทั้งนี้ต้องทำาการรดยา

ฆ่าเชื้อราเพิ่มเติม  ควรเปิดปาก

หลุมเพื่อตากดินให้แห้ง  อย่างไร

ก็ตามไม่ควรจะเปิดมากเกินไป

เพราะอาจจะทำาให้ต้นไม้ล้มได้  

1.5 การปฐมพยาบาลไม้พุ่ม และไม้คลุมดินหลังนำ้าลด
 หากตรวจสอบแล้วว่าต้นไม้นั้นยังไม่ตาย ก่อนอื่นต้องทำาความสะอาดใบ และต้นด้วยนำ้าสะอาด 

เพราะนำ้าที่ท่วมมีสิ่งสกปรกและเชื้อโรคมาก  โดยทำาความสะอาดให้ได้มากที่สุดเนื่องจากโคลนที่เคลือบ

ใบไม้อยู่จะทำาให้แสงไม่สามารถส่องถึงใบไม้ได้ทำาให้้ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้



1.6 การปฐมพยาบาลสนามหญ้าหลังนำ้าลด
 สนามหญ้าจะเป็นส่วนที่เหมือนจะตายง่ายที่สุดในบรรดาพืชพรรณที่อยู่ในภูมิทัศน์  เพราถ้า

ยิ่งเป็นสนามหญ้าผืนใหญ่  ก็จะดูเหมือนว่าจะมีผลกระทบมาก  แต่ที่จริงหญ้าหลายชนิดสามารถทน

ต่อนำ้าท่วมขังได้ดี  

• ทิ้งไว้เพื่อดูอาการก่อน  เพราะเราจะไม่ทราบว่าหญ้าจะตายทั้งหมดหรือไม่  หญ้าอาจจะตายเพียง

บางส่วนเท่านั้น  

• ตัดหญ้าในสนามให้สั้นตามความสูงปกติ

• ล้างทำาความสะอาดด้วยนำ้าสะอาด ทำาให้ได้มากที่สุดเนื่องจากโคลนที่เคลือบใบหญ้าจะทำาให้หญ้า

ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้

• ทำาการรดยาฆ่าเชื้อรา เพื่อลดการสูญเสียของระบบราก   อย่างไรก็ตามหากหญ้าตายทั้งหมดก็ควร

จะลดยาฆ่าเชื้อราเอาไว้  เนื่องจากดินได้อุ้มนำ้าสกปรกเอาไว้   เมื่อนำาหญ้ามาปูใหม่ก็อาจจะสร้าง

ความเสียหายให้กับหญ้าใหม่ได้

• รดวิตามินเร่งการเจริญเติบโตของราก หรือวิตามิน B1 เพื่อให้กระตุ้นการเจริญเติบโตของรากใหม่  

เพื่อทำาหน้าที่เร่งหาอาหารมาฟื้นฟูลำาต้น 

• หากหญ้าตายเพียงบางส่วนก็ค่อยทำาการซ่อมแซมส่วนที่ตายเท่านั้นเพื่อเป็นการประหยัดงบ

ประมาณ  

• หากมีการท่วมขังนานเป็นเดือนหญ้าอาจจะตายทั้งหมด  ก็จะต้องทำาการปูหญ้าใหม่   แนะนำาให้

ใช้ผู้เชี่ยวชาญในการปลูกหญ้าใหม่เพราะหญ้ามีกรรมวิธีการปลูกและต้องการอุปกรณ์เฉพาะในการ

ดำาเนินการ

7

ดูอาการหญ้า

•

ตัดหญ้าตามปกติ

•

รดยาฆ่าเชื้อรา

• 

รดวิตามิน

• 

ปลูกหญ้าเพิ่ม
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1.7 การจัดการกับต้นไม้ที่ตายแล้ว

1.8 การฟื้นฟูต้นไม้
 การฟื้นฟูต้นไม้ภายในบ้าน หลังจากที่ได้ทำาความสะอาดบริเวณ และเก็บขยะเรียบร้อยแล้ว  

ก่อนที่เราจะเริ่มปลูกต้นไม้ใหม่  เราควรจะรู้ก่อนว่าต้นไม้ที่เหมาะสมกับบ้านของเราคืออะไร  จาก 

ภัยพิบัติในครั้งนี้เราจะทราบว่าต้นอะไรทนนำ้าท่วมขังได้  โดยทั่วไปแล้ว ต้นไม้ที่ทนนำ้าท่วมขังมีหลาย

ชนิด เช่น ตาล  มะพร้าว  มะดัน  มะกอกนำ้า  อินทนิลนำ้า  ตีนเป็ดนำ้า มะขาม จิก  ไครนำ้า  หมากแดง  

หมากงาช้าง  หนวดปลาหมึก  เตย  พลับพลึง  ชมพู่  กระทุ่มนำ้า  ลำาพู  ชะมวง  หว้านำ้า  เสม็ด  หยี

นำ้า ฯลฯ

 เรารู้จักภูมิประเทศหรือที่ตั้งของบ้านเรามากเพียงไหน  ถ้าบ้านของเราเป็นบ้านที่ปลูกสร้างมา

นาน ยังไม่เคยประสบกับสถานการณ์นำ้าท่วมมาก่อนเลย  อยากให้เข้าใจว่าภัยพิบัติในครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่

จะเกิดขึ้นเป็นประจำาทุกปี  ดังนั้นพืชพรรณที่เราปลูกอยู่เดิมหากต้องการจะนำากลับมาปลูกใหม่ก็ไม่

น่าจะเป็นปัญหาแต่อย่างใด อยากปลูกอะไรก็ปลูกได้ตามความชอบ  แต่ถ้าหากบ้านของเราตั้งอยู่ใน

พื้นที่เสี่ยงกับนำ้าท่วมและมีนำ้าท่วมบ่อยครั้ง หรือเป็นเส้นทางนำ้าผ่านตั้งอยู่ใกล้คลองระบายนำ้า  หรือ

อยู่ในพื้นที่ฟลัดเวย์ (Floodway) ก็ควรจะคำานึงถึงต้นไม้ที่จะนำามาปลูกใหม่ เพื่อให้ไม่เกิดการสูญเสีย

ต้นไม้อีก เมื่อเกิดสถานการณ์นำ้าท่วมในอนาคต

•  สำาหรับต้นไม้ใหญ่  ที่ตายแล้วไม่แนะนำาเป็นอย่างยิ่งถ้าจะตัดด้วยตนเอง  เพราะต้นไม้มขนาด

และนำ้าหนักมาก ในระหว่างรอบริการตัดต้นไม้จากมืออาชีพ แนะนำาให้ทำาการคำ้ายันต้นไม้ไว้  เพราะ

ต้นไม้อาจสูญเสียการทรงตัวจากรากที่เน่าเปื่อยจนทำาให้ล้มลงมาทับคนในบ้านและทรัพย์สินมีค่าได้  

• สำาหรับไม้พุ่มไม้คลุมดินที่ขนาดไม่ใหญ่มาก  วิธีที่แนะนำาคือให้ขุดหลุมในสนามหรือที่ว่างภายใน

บริเวณบ้านหรือจะทำาคอกล้อม  แล้วนำาต้นไม้ที่ตายแล้วใส่ลงไป  ถ้ากิ่งเกะกะก็อาจจะหั่นให้ชิ้นเล็ก

ลง เพื่อไม่ให้เปลืองที่ในหลุมแล้วฝังกลบ  เราจะได้ปุ๋ยอย่างดีที่จะนำากลับมาใช้ได้  หรือถ้าขุดหลุมฝัง

กลบก็จะเป็นการฟื้นฟูดินเพิ่มอินทรียสารและอากาศให้กับดินไปในตัว

 การจัดการกับต้นไม้ที่ตายแล้วดูเหมือน

จะเป็นเรื่องง่าย  แต่ไม่ง่ายอย่างที่คิด  ถ้าเราเอา

ทุกอย่างใส่ถุงดำาแล้วนำาไปทิ้ง เราก็จะสูญเสีย

ประโยชน์อย่างมากจากสิ่งที่เรานำาไปทิ้ง





2.1 ปัญหาของดินที่พบหลังนำ้าลด
 ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ

• ดินไม่คงตัวเนื่องจากมีความอิ่มตัวตัวจาก นำ้าที่ขังแช่อยู่นาน  

ทำาให้ดินแปรสภาพเป็นดินโคลนมีความอ่อนตัวสูง

•      มีปริมาณออกซิเจนตำ่า เพราะนำ้าเข้าไปแทนที่อากาศที่อยู่ในดิน 

และอยู่เป็นเวลานานทำาให้เกิดเริ่มเกิดการเน่าเสียส่งผลให้ปริมาณ

ออกซิเจนในนำ้าและดินมีปริมาณน้อยลงเรื่อยๆ

•    มีสภาพเป็นกรดเนื่องจากนำ้าที่ขังเป็นนำ้าเน่ามีจุลินทรีย์อยู่มาก

• สารปนเปื้อนที่มาพร้อมกับนำ้า  โดยเฉพาะบริเวณใกล้โรงงาน

อุตสาหกรรมอาจส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนในชั้นนำ้าใต้ดินหรือ 

บ่อนำ้าใต้ดินได้

• ตะกอนหน้าดินที่ถูกนำ้าพัดพาออกไป  ทำาให้หน้าดินสูญเสีย 

ความอุดมสมบูรณ์

•  ดินโคลนที่มากับนำ้า จะเป็นตะกอนแขวนลอยที่ถูกนำ้าพัดพามา  

หากนำ้าหยุดนิ่ง  ก็จะเกิดการตกตะกอนเกิดดินโคลนหรือดินเลน  

มาเคลือบพื้นผิว 

2.2 วิธีการแก้ปัญหาดินหลังนำ้าลด
•   ไม่ควรเพิ่มนำ้าหนักให้กับดินที่ถูกนำ้าท่วมขัง เพราะอาจเกิดการ

ทรุดตัวของพื้นที่บริเวณนั้นได้เนื่องจากหากนำาอะไรที่มีนำ้าหนักมาก

ไปวางในบริเวณนั้น นำ้าที่เป็นของเหลวจะไหลออก ดินจะถูกบดอัด 

ขาดอากาศในดิน ทำาให้ไม่เหมาะกับการปลูกพืช ควรจะปล่อยให้

ดินแห้งไปตามธรรมชาติก่อน

• ไม่ควรนำาดินนั้นไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง หรือการเกษตร

ในทันทีเนื่องจากไม่มีความคงตัว มีเชื้อโรค และมีค่าความเป็นกรด 

(pH) ของดินไม่เหมาะสม

•   ขั้นตอนในการปรับปรุงดินหลังนำ้าท่วม

     - แยกขยะและสิ่งสกปรกที่สามารถหยิบออกได้ออกให้หมด

     - พรวนดินและตากดินเพื่อฆ่าเชื้อโรคในดินประมาณ 1สัปดาห์

     - ตรวจสอบค่าpHของดินให้มีความเหมาะสมกับการเพาะปลูก

     - หากมีEMBallสามารถนำามาใส่ในดินเพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน 10



องคประกอบนํ้า ในงานภูมิทัศน



3.1 ปัญหาของนำ้าในงานภูมิทัศน์หลังสถานการณนำ้าท่วม
 นำ้าเป็นองค์ประกอบสำาคัญอย่างหนึ่งในงานภูมิทัศน์ เช่น บ่อนำ้า บ่อปลา นำ้าพุ นำ้าตก ตลอดจนสระ

ว่ายนำ้า เมื่อนำ้าลดแล้ว ปัญหาที่พบมากคือ  ความสกปรกของบ่อ การอุดตันของปั๊มนำ้าและระบบกรอง และ

ปัญหาการทำางานของระบบไฟฟ้า ซึ่งปัญหาบางส่วนท่านสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายด้วยตนเอง
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 1. บ่อดินหรือบ่อระบบปิด 

•  บ่อดินหรือบ่อระบบปิด  เป็นบ่อที่รับนำ้าได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นรับนำ้าโดยตรงจากผิวดิน หรือนำ้าซึมผ่าน

จากใต้ดิน ซึ่งจะทำาให้ยากต่อการควบคุมระดับนำ้าในบ้าน  

•  เมื่อนำ้าลดควรกำาจัดสิ่งปฏิกูลที่มากับนำ้าออกจากบ่อให้ได้มากที่สุด  รวมทั้งเศษขยะ ไม่ว่าจะเป็นเศษใบไม้  

กิ่งไม้  เหล่านี้จะย่อยสลายง่าย  ทำาให้ปริมาณออกซิเจนตำ่า และจะทำาให้นำ้าเน่าเสียยิ่งกว่าเดิม  

•  นำ้าที่่ค้างในบ่อ จะเป็นนำ้าคุณภาพตำ่า  ขาดออกซิเจน  และอาจจะเน่าเสีย   ต้องการการบำาบัด   ควรเพิ่ม

ออกซิเจน ทำาให้นำ้าหมุนเวียนในบ่อ  หรือใช้ด้วยขบวนการทางชีววิทยาใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลาย  

3.2 การแก้ปัญหาบ่อนำ้า



3.3 การแก้ปัญหาระบบกรองนำ้า
 ระบบกรองนำ้าไม่ว่าจะเป็นบ่อกรองสำาหรับบ่อนำ้าพุ นำ้าตก บ่อกรองสำาหรับบ่อปลา หรือบ่อกรอง

สำาหรับสระว่ายนำ้า หากเกิดนำ้าท่วมเข้าไปในบ่อกรองแล้ว ควรดำาเนินการทำาความสะอาดหลังนำ้าลดใน

เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ดังนี้

•  เปิดบ่อกรอง  ยกเอาไส้กรอง (ไม่ว่าจะเป็น เปลือกหอย หินภูเขาไฟ และใยแก้ว) แล้วสูบนำ้าที่มีอยู่ทิ้ง

ทั้งหมด   ล้างทำาความสะอาดตัวบ่อให้เรียบร้อย

• ทำาความสะอาดไส้กรองด้วยการล้างให้สะอาด นำาไปตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อ  แล้วจึงนำากลับมาใช้ใหม่ได้  

แต่ไม่แนะนำาให้นำาใยแก้วกลับมาใช้ใหม่  ควรเปลี่ยนแผ่นใหม่ เนื่องจากใยแก้วมีความละเอียดจึงยากต่อ

การทำาความสะอาด  หากทำาความสะอาดไม่ดี  ยังมีสิ่งสกปรกคงเหลืออยู่จะส่งผลให้สัตว์เลี้ยงติดเชื้อได้  

•  หากระบบมีความสลับซับซ้อน เช่นสระว่ายนำ้า แนะนำาให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญมาดำาเนินการ
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2. บ่อดาดผิว  

•  บ่อดาดผิวนั้น นำ้าจากดินจะไม่ซึมเข้าบ่อ  ถ้าหากมีการเลี้ยงสัตว์ในบ่อ  สัตว์เลี้ยงอาจจะหายไปตอนนำ้า

ท่วม หรือตายเพราะนำ้าที่เน่าเสีย ดังนั้นควรย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากบ่อโดยเร็วที่สุด

•  การทำาความสะอาดบ่อดาดผิว  ควรล้างทำาความสะอาด  และนำาเศษปฏิกูลออกจากบ่อทั้งหมด  ถ้าเป็น

ไปได้ควรล้างด้วยนำ้ายาฆ่าเชื้อแบบที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง  

•  เมื่อล้างบ่อสะอาดแล้ว ตากแดดเอาไว้ก่อนที่จะใส่นำ้าใหม่เพื่อฆ่าเชื้อโรคในบ่อ  

•  การล้างบ่อ จะช่วยให้เราเห็นจุดรั่วซึมของบ่อ  ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาเหมาะสมในการซ่อมแซมรอยรั่วต่างๆ

บ่อดาดผิว นำ้าจากดินไม่ซึมเข้าบ่อ

ทำาความสะอาด ตากแดดก่อนใส่นำ้าใหม่

ซ่อมแซมจุดที่รั่วซึมของบ่อ



3.5 การแก้ปัญหาสระว่ายนำ้า
 สระว่ายนำ้าประกอบด้วยงานระบบเป็นจำานวนมาก เช่น ปั๊มนำ้า ระบบกรอง ระบบระบายนำ้า หัวจ่าย

นำ้า ฯลฯ และเป็นองค์ประกอบที่มีความซับซ้อนและมีราคาแพง ควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบและ

ดำาเนินการแก้ไข
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3.4 การแก้ปัญหาปั๊มนำ้า
 ระบบปั๊มนำ้าเป็นอีกส่วนสำาคัญในงานภูมิทัศน์ที่มีนำ้าเป็นองค์ประกอบ เพราะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับกระแสไฟฟ้าและมีราคาแพง ปั๊มนำ้ามีสองประเภทใหญ่ๆ คือ ปั๊มแบบจุ่ม และปั๊มแบบที่มีมอเตอร์   

ปั๊มนำ้าแบบจุ่ม หรือที่

เรียกกันโดยทั่วไปว่า 

“ไดโว่”่ ออกแบบมา

ให้แช่อยู่ในนำ้า ควร

ตรวจสอบการอุดตัน

ปั๊มแบบที่มีมอเตอร ์ (อย่างเดียวกับปั๊มนำ้าประปาที่ใช้กันโดยทั่วไปในบ้าน) 

ควรตรวจสอบดังนี้

• ขั้นแรกต้องสำารวจว่ามอเตอร์ของปั๊มแช่นำ้าหรือไม่ ซึ่งถ้าสามารถถอดปั๊ม

นำ้าดังกล่าวเก็บขึ้นที่สูงได้ทันก่อนนำ้าท่วมก็จะเป็นโชคดีอย่างมาก เพราะ

สามารถประกอบกลับเข้าที่อย่างง่าย(แต่ควรใช้ผู้มีความชำานาญ) โดยการ

ใช้ท่อ ข้อต่อ และกาวประสาน ซึ่งหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไป

• หากมอเตอร์แช่นำ้าอยู่ควรตามช่าง   หรือถ้าเป็นไปได้ควรถอดมอเตอร์

ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เพราะการวางทิ้งไว้ หรือตากแดดไว้เฉยๆ ไม่

สามารถทำาให้มอเตอร์ซึ่งประกอบด้วยขดลวดจำานวนมากแห้งได้

• หากปั๊มนำ้าไม่ได้แช่นำ้า หรือยกหนีนำ้าท่วมได้ทัน ก็ควรสำารวจว่ามีอะไรอุด

ตันอยู่ในท่อนำ้าเข้าและนำ้าออกที่จะต่อเข้ากับปั๊มหรือไม่ ถ้ามีต้องจัดการ

เอาสิ่งของอุดตันออกให้เรียบร้อย

• เรียกช่างมาประกอบปั๊มนำ้ากลับเข้าที่จะดีที่สุด เพราะการทำางานเกี่ยวกับ

นำ้า(และไฟ) ต้องแน่ใจว่าไม่มีนำ้ารั่วซึม โดยเฉพาะนำ้าที่ออกจากปั๊มนำ้าจะมี

แรงดันสูง

• สำารวจการทำางานและแรงดันของปั๊มนำ้าว่าสามารถทำางานได้ปกติดีหรือ

ไม่ ถ้าได้ยินเสียงการทำางานที่ผิดปกติหรือแรงดันนำ้าไม่ได้อย่างที่ควรจะ

เป็น ให้รีบเรียกช่างมาตรวจสอบอีกที
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4.1 แนวทางการแก้ปัญหาไม้
 
 • การตรวจสอบความเสียหายของไม้

ไม้โก่ง ไม้บวม ไม้บิด
 กอ่นอืน่ควรตรวจสอบไมว้า่มกีารบวมบดิ หรอืโกง่บา้งหรอืไมถ่า้เปน็ไมเ้ทยีมสว่นมากมกัมคีวามทนทานสงู 

ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ทำาไม้เทียมด้วย ควรตรวจสอบว่ายังมีคุณสมบัติการรับแรงได้ดีอยู่หรือไม่ มีความ

เปื่อยยุ่ยหรือผิดรูปทรงหรือไม่ และต้องไม่ลืมตรวจสอบวัสดุที่ทำาโครงสร้างว่าเป็นวัสดุอะไรและมีความเสีย 

หายอื่นๆอีกหรือไม่
1. การซ่อมแซมเบื้องต้นด้วยตนเอง
 1.1 รื้อส่วนที่มีปัญหาออกมา หากเป็นพื้นไม้ระแนงตีเว้นร่องปกติอาจ

ทำาการรื้อเองได้อย่างง่าย ด้วยการขูดสีโป๊ว (Epoxy) บริเวณหัวน๊อตออกแล้วใช้

ไขควงไขออกมา หรือถ้าเป็นตะปูก็ถอนด้วยคีมปากนกแก้ว หรือถ้าไม้อยู่ในสภาพ

ไม่ดี จะไม่เก็บไม้ไว้ใช้แล้วก็งัดแผ่นไม้ออกมาได้เลย 

 ถ้าโครงสร้างด้านล่างของพื้นไม้เปิดโล่งหรือเป็นไม้ระแนงอาจรื้อแค่แผ่น

ที่เสียหายได้ หากโครงสร้างด้านล่างเป็นโครงสร้างทึบ เช่น ปูไม้บนพื้นคอนกรีต 

ควรจะต้องรื้อไม้ออกมาทั้งหมดเพื่อตากให้แห้ง หรือใช้เทคนิคอื่นในการทำาให้พื้น

และโครงสร้างทั้งหมดแห้งดี แต่ถ้าเป็นพื้นไม้ปูเข้าลิ้นการรื้อถอนอาจจะยาก และ

อาจต้องรื้อพื้นออกทั้งหมดก่อนทำาการติดตั้งเข้าไปใหม่ ควรใช้ผู้ที่มีความชำานาญ

ในการทำา

1.2 ปล่อยพื้นไม้ และโครง 

สร้างให้แห้งสนิท ขั้นตอน

นี้อาจใช้ปั๊มลมช่วยในการ

ระบายอากาศใน

1.3 ซื้อแผ่นไม้ตามชนิด และขนาดที่ต้องการ 

และควรเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้ให้พร้อม ได้แก่ 

เลื่อย ค้อน ตะปู ไขควงหรือไขควงไฟฟ้า น๊อต 

หรือกาวติดไม้ แล้วแต่รายละเอียดการติด

ตั้งของพื้นไม้เดิม กระดาษทรายเบอร์ต่างๆ

แบบ หยาบ กลาง ละเอียด สีโป๊ว ต้องใช้

เกรียงปาด ไม้บรรทัด และดินสอ  

1.4 ตัดไม้ตามขนาดที่ต้องการ 

วัดหาตำาแหน่งที่จะตอกตะปู

หรือไขน๊อตตามของเดิมยึดไม้

ให้มั่น แล้วเจาะได้เลย



17

2. การเคลือบผิว

 ถึงแม้ไม้ของท่านยังอยู่ในสภาพดี ไม่บวม บิด หรือโก่ง แต่ความเสียหายของชั้นเคลือบผิวไม้นั้น

เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ถึงแม้จะไม่ใช่กรณีนำ้าท่วมขัง การทิ้งไม้ตากแดดตากฝน ก็ยังต้องมีการดูแลทำา

เคลือบผิวใหม่ทุกๆ 2-3 ปี

2.1   ขั้นตอนแรก  ให้ลอกเคลือบผิวเก่าออกจนหมดด้วย

ทินเนอร์ และขัดแต่งผิวด้วยกระดาษทรายอีกครั้ง ในขั้นตอนนี้ให้

สังเกตด้วยว่าเคลือบผิวของเดิมนั้นเป็นแบบด้านหรือแบบเงา มี

การเคลือบย้อมสีไม้ด้วยหรือไม่ สีอะไร ท่านควรถ่ายภาพของเดิม

เพื่อนำาไปเปรียบเทียบสีไว้ด้วย

- ให้ทิ้งไม้เอาไว้ให้แห้งสนิทดีเสียก่อนที่จะเริ่มดำาเนินการขั้นต่อ

ไป หากในขั้นตอนนี้ไม้ไม่แห้งสนิทแล้วมีการทาแลคเกอร์ทับลง

ไป ความชื้นจะไม่สามารถระเหยออกได้ ส่งผลให้ไม้ผุเร็วขึ้น

- เคลือบผิวใหม่ด้วยนำ้ายารักษาเนื้อไม้หรือแลคเกอร์ โดยการ

ทาหนึ่งชั้นทิ้งเอาไว้ให้แห้งแล้วทาทับอีกหนึ่งชั้น ควรหลีกเลี่ยง

การทำางานในวันที่ฝนตกหรือมีความชื้นในอากาศมาก เพราะ

ความชื้นในอากาศสามารถทำาให้เคลือบผิวไม่เรียบเนียนสวยงาม

1.5 หากของเดิมติดตั้งแบบไม่โชว์หัวน๊อต

หัวตะปู ควรตอกตะปูหรือไขน๊อตให้จมตำ่า

ลงกว่าแผ่นไม้สักเล็กน้อย แล้วค่อยๆผสม

สีโป๊ว ให้ได้สีเหมือนไม้ที่ติดตั้ง แล้วปาด

ทับหัวน๊อตหัวตะปู ทิ้งไว้ให้สีแห้ง แข็งตัว

1.6     ใช้กระดาษทราย ขัด 

ให้ เรียบเริ่มจากเบอร์

หยาบไปเบอร์ละเอียด 

แล้วเตรียมขั้นตอนการ

เคลือบผิวต่อไป
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 วิธีเลือกผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดให้เหมาะสมกับวัสดุที่ใช้ในงานภูมิทัศน์ ขั้นแรกควรคำานึง

ถึงการระบายนำ้าที่ผ่านการทำาความสะอาดแล้ว ไม่ควรทิ้งนำ้าที่เหลือจากการทำาความสะอาดลงบน

สนามหญ้า โคนต้นไม้ หรือในกระถางต้นไม้ หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมีดังนี้ 

กรดไฮโดรคลอริก กรดฟอสโฟริค โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) ผลิตภัณฑ์แอมโมเนีย คลอรีน 

กรดซัลฟิวริก เพราะสารเหล่านี้เป็นอันตรายต่อร่างกายและยังไม่สามารถย่อยสลายไปเองได้ตาม

ธรรมชาติ ทำาให้เกิดเป็นสารตกค้าง และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนผลิตภัณฑ์ที่สามารถเลือก

ใช้ได้คือ นำ้าส้มสายชู เบกกิ้งโซดาผสมนำ้าอุ่น อัตราส่วน 1:1 นำ้ายาล้างจานผสมกับนำ้า ผงซักฟอกผสม

กับนำ้า ทั้งนี้ผงซักฟองที่ใช้ควรจะเลือกที่มีส่วนประกอบของฟอสเฟตไม่เกิน 0.5 % และผลิตภัณฑ์

ทำาความสะอาดโดยเฉพาะที่เป็นมิตรกับธรรมชาติซึ่งสามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ฉลากเขียว

4.2 ปัญหาของเหล็ก
 องค์ประกอบที่เป็นเหล็ก มักไม่พบความเสียหายมากนัก แต่อาจพบสนิมหากนำ้าท่วมขังเป็น

เวลานาน แต่ถ้าเหล็กเกิดสนิมไม่ควรปล่อยไว้ เพราะในระยะยาวจะทำาให้เหล็กผุกร่อนและเกิดความ

เสียหายได้ หากเป็นเหล็กเปลือยจะพบรอยสนิมสีส้ม-นำ้าตาล หากเป็นเหล็กทาสี การเกิดสนิมจะ

ทำาให้ชั้นของสีเสียหายโดยพบอาการบวมและลอกร่อนของชั้นสี

1.ขั้นตอนแรกท่านสามารถ แก้ไขสนิม

ในเหล็กที่ทาสีได้ง่ายๆโดยการขูดลอก

สีเดิมออกทั้งหมดแล้วใช้กระดาษทราย

เบอร์ต่างๆขัดสนิมออกจนหมด แต่

ถ้าเป็นเหล็กโชว์ผิวไม่ได้ทำาสีควรให้ผู้

ชำานาญการทำาการขัดผิวใหม่เพราะ

สนิมจะทำาให้เกิดรอยบนผิวเหล็กและ

หากขัดออกเองจะทำาให้พื้นผิวยิ่งเป็น

รอยเสียหาย

2.ทานำ้ายากันสนิมก่อน 1 ชั้น 

รอให้แห้ง แล้วจึงทำาสีรองพื้น 

หลังจากนั้นจึงทานำ้ายากัน

สนิมทับอีก 1 ชั้น และทำาสี

จริงที่ต้องการ

3.ถ้าไม่พบการเกิดสนิมก็

ควรมีการป้องกันเบื้องต้น 

คือให้ เช็ดทำาความสะอาด

ใ ห้ แ ห้ ง แ ล้ ว ช โ ล ม นำ้ า มั น

อเนกประสงค์เพื่อป้องกัน

ความชื้นไว้ก่อนและหมั่น

ตรวจตราดู แลรั กษา เป็น

ระยะ

4.3 ผลิตภัณฑ์สำาหรับการทำาความสะอาด
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5.1 ปัญหาของระบบรดนำ้าต้นไม้
 งานระบบรดนำ้าต้นไม้ที่พบปัญหาที่พบหลังเกิดอุทกภัยนั้นส่วนมากจะเป็นระบบรดนำ้าแบบสปริงเกลอร์ 

และระบบรดนำ้าแบบนำ้าหยด ซึ่งหากไม่ได้รับการป้องกันโดยการถอดหัวสปริงเกลอร์หรือหัวนำ้าหยดออกให้พ้นนำ้า

แล้วอุดสายยางไว้ อาจเกิดปัญหาการอุดตันของหัวจ่ายนำ้าหรือในสายยางได้

5.2 แนวทางการแก้ปัญหา

ถ้าระบบรดนำ้ามีการควบคุม

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ควร

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและ

การทำางานของคอมพิวเตอร์

ว่าเป็นปกติดีหรือไม่ หากพบ

ปัญหา ควรให้ผู้เชี่ยวชาญ

เป็นผู้ตรวจสอบแก้ปัญหาอีก

ครั้ง

ตรวจสอบตามหัวสปริงเกลอร์ หรือหัวนำ้าหยดที่ละจุด ว่าพบปัญหาสายยาง

เสียหายหรือไม่ แล้วทำาความสะอาดหัวสปริงเกลอร์ หรือหัวนำ้าหยดที่ถูกนำ้า

ท่วม ให้ศึกษาคู่มือการใช้งานหรือปรึกษากับตัวแทนจำาหน่าย หากหัวสปริง

เกลอร์สามารถถอดได้ให้ถอดออกมา เบื้องต้นลองนำาลวดขนาดเล็กใส่ในรู

จ่ายนำ้าเพื่อไล่สิ่งอุดตัน หรือแช่หัวสปริงเกลอร์ในนำ้าอุ่นหรือนำ้าผสมนำ้าส้ม

สายชูแล้วล้างทำาความสะอาด หัวสปริงเกลอร์บางรุ่นมีแผ่นกรองก็ให้นำาออก

มาล้างทำาความสะอาดไล่สิ่งอุดตัน ออกให้หมดเช่นกัน 

เปิดระบบรดนำ้าโดยที่ยังไม่ต้องใส่หัวสปริงเกลอร์หรือหัวนำ้า

หยดกลับคืน เพื่อไล่สิ่งที่อาจอุดตันออกจากสายยางทั้งหมด 

พร้อมทั้งตรวจสอบการอุดตันของสายยาง รวมถึงทำาความ

สะอาดช่องใส่หัวสปริงเกลอร์หากเป็นระบบ pop-up

ประกอบหัวสปริงเกลอร์ หรือหัวนำ้าหยด

กลับเข้าที่ แล้วทดสอบอีกทีหนึ่ง หากยัง

พบปัญหาให้ตามผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจ

สอบ

ตรวจสอบ

- การอุดตันของหัว

- ท่อมีรูรั่ว

ถอดหัวมาแช่ในนำ้าอุ่น
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6.1 ปัญหาของระบบระบายนำ้าในงานภูมิทัศน์ที่พบหลังนำ้าลด
 ปัญหาที่มักพบในระบบระบายนำ้าหลังนำ้าลด นอกเหนือจากความสกปรก คือ ปัญหาเรื่องการอุดตันของ

โคลน เลน สิ่งของต่างๆ ตลอดจน กิ่งไม้ ใบไม้ ที่อาจไหลลงไปในระบบระบายนำ้าตอนนำ้าท่วม และการทรุดตัวของ

รางระบายนำ้า หรือท่อระบายนำ้า

6.2 แนวทางการแก้ปัญหา

• หากเป็นท่อระบายนำ้าระบบมีฝาเปิด ตลอด

แนวสามารถเปิดฝาแล้วตักเอาดินโคลนและ

เศษขยะนั้นออกได้ 

• หากเป็นท่อระบบปิดฝังใต้ดิน ขั้นแรกให้ทด

ลองว่านำ้าสามารถระบายได้เป็นปกติหรือไม่ 

หากพบปัญหาในเบื้องต้นอาจใช้ไม้ยาวๆ ลอง

ควานดูเศษที่อาจอุดตันในท่อ หรือตามช่างให้

มาทำาการลอกท่อระบายนำ้า

•  ไม่ควรใช้นำ้าฉีดทำาความสะอาดเพราะเป็น

การสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ และอาจเป็นการสร้าง

ปัญหาแก่สาธารณะ เพราะโคลนและสิ่งที่อุด

ตัน ทั้งหลายจะระบายลงสู่ระบบท่อสาธารณะ 

อาจทำาให้เกิดปัญหาการอุดตัน และทำาให้คลอง

สำาหรับระบายนำ้าตื้นเขินได้ด้วย

• หากรางระบายนำ้า หรือท่อระบายนำ้า เกิด

การทรุดตัวควรให้ช่างผู้มีความเชี่ยวชาญมา

ซ่อมแซม

• ถ้าท่านสังเกตและจำาได้ว่า จุดใดเป็นจุดแรก

ที่นำ้าเริ่มซึมเข้าในบริเวณบ้านให้สันนิษฐานได้

ว่าบริเวณนั้นคือจุดอ่อนหรือจุดที่ตำ่าที่สุดของ

บริเวณบ้าน ในอนาคตอาจมีการออกแบบ

การจัดการนำ้าให้เหมาะสมกับพื้นที่และเตรียม

พร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยได้ดียิ่งขึ้น





 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นอีกระบบหนึ่งในงานภูมิทัศน์ที่ควรใส่ใจตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง 

และไม่ควรแก้ไขด้วยตนเองหากไม่มีความชำานาญเพียงพอ แต่สามารถตรวจสอบการทำางานและความ

ปลอดภัยในเบื้องต้นได้ดังนี้

• รอให้นำ้าแห้งลงจนหมดเสียก่อนแล้วจึงทดลองสับสะพานไฟหลัก (ท่านควรมีระบบตัดไฟอัตโนมัติ)
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• ลองปิดสะพานไฟย่อยทั้งหมดแล้วค่อยๆทดลองเปิดทีละส่วนจนพบส่วนที่มีปัญหา

• ปิดสะพานไฟส่วนนั้นไว้ (ส่วนที่ไม่มีการลัดวงจรสามารถเปิดใช้ได้ตามปกติ) แล้วตามช่างไฟฟ้ามาแก้ไข

• หากมีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าในงานภูมิทัศน์ ให้ท่านตามช่างไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบ และควรกระทำาก่อน

มีการปลูกต้นไม้ หรือสนามหญ้า เพราะอาจต้องมีการตรวจสอบ ไล่สายไฟตามจุดต่างๆซึ่งอาจทำาความ

เสียหายให้กับต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วได้

 “หากสับสะพานไฟขึ้น

แล้วมีการตัดแบบอัตโนมัติให้

สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีส่วนที่มี

การลัดวงจร หรือมีปัญหาขึ้น

แล้วในบ้านของท่าน แต่ยังไม่

ต้องกังวล”








