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คบเด็กสร้างบ้าน

ตอน

ว่ากันตามภาพที่เห็น

คบ

เด็กสร้างบ้านในตอนนี้ขอน�ำเหตุการณ์ที่ผมได้พบ และน�ำ
มาบอกต่อเพื่อเป็นกรณีศึกษาแก่ท่านๆ ที่ได้อ่านบทความ
นี้เรื่องแรกเป็นงานก่อสร้างอาคารสูง 5 ชั้น ซึ่งอยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง ผมได้มีโอกาสขับรถผ่านพบเห็นจึงได้ถ่ายรูปมา ดังนี้

มองภาพนี้แล้วคุณเห็นอะไรไหมครับ มันเป็นอาคารสูง 5
ชั้น โดยได้ก่อสร้างงานโครงสร้างอาคารไปแล้วเกือบ 100% อยู่
ระหว่างงานก่อผนัง ซึ่งอาคารนี้เลือกใช้อิฐมอญเป็นวัสดุก่อผนัง
อาคารนีก้ อ่ สร้างในแหล่งชุมชนโดยด้านข้างของอาคารนีด้ า้ นหนึง่ อยู่
ติดกับบ้านพักอาศัยอีกด้านหนึง่ เป็นตลาดนัด แต่การก่อสร้างกลับมี
แผงกันฝุน่ สภาพอย่างทีเ่ ห็น ผมเชือ่ ว่านอกจากมลภาวะทางเสียงหรือ
ความวุน่ วายจากการขนส่งวัสดุเพือ่ ใช้ในการก่อสร้างทีเ่ พือ่ นบ้านของ
อาคารนี้ต้องประสบแล้ว ยังต้องพบปัญหาเรื่องฝุ่นละอองอย่าง
แน่นอน เพราะทางผู้รับเหมาไม่ได้แสดงเจตนาในการลดผลกระทบ
นี้เลย
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แต่นั่นก็ยังไม่อันตรายไปกว่าผนังก่ออิฐชั้นดาดฟ้าของเขา
ครับ สังเกตได้ว่ามีการก่อผนังอิฐมอญทิ้งเอาไว้ ผนังดังกล่าวจาก
สายตาน่าจะสูงอยู่ประมาณ 1.5 ม. เห็นจะได้ ช่างได้ก่ออิฐขึ้นมา
ทั้งชั้นทิ้งเอาไว้ โดยไม่ได้ท�ำเสาเอ็นรัดผนังก่อเอาไว้ จากภาพจะเห็น
การเว้นช่องระหว่างผนังเอาไว้ประมาณ 10 ซม. เป็นระยะๆ เข้าใจว่า
จะเป็นต�ำแหน่งเสาเอ็นเพื่อรัดผนัง การก่อผนังทิ้งเอาไว้แบบนี้มัน
อันตรายอย่างมากครับ เพราะผนังก่อนั้นมีความสามารถในการ
รับแรงด้านข้างน้อยมาก หากโชคร้ายเกิดลมหมุนวนพัดเข้ามาแรงๆ
ผนังก่ออิฐทัง้ ผืนนีม้ โี อกาสทีจ่ ะล้มพังลงมาได้เลย และการก่อผนังทิง้
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เอาไว้แบบนีโ้ ดยไม่ได้เทเสาเอ็นรัดเอาไว้ยงั เสีย่ งกับอุบตั เิ หตุกรณีคน
งานเผลอเรอไปยืนพิง แล้วร่วงหล่นลงมาทั้นคน และผนังอีกด้วย นับ
ว่าอันตรายมากๆ เพราะถึงขัน้ เสียชีวติ กันเลยทีเดียว อีกทัง้ ยังประมาท
ไม่ได้ทำ� แผงป้องกันอะไรไว้เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งกรณีมวี สั ดุรว่ งหล่น
ลงไปด้านล่างเลย เห็นแล้วเสียวแทนเลยครับ
ท่านอาจเกิดค�ำถามว่า “อ้าว! แล้วที่ถูกต้องควรท�ำอย่างไร
ล่ะ?” เพือ่ ความไม่ประมาทควรท�ำแผงป้องกันวัสดุตกหล่นรอบบริเวณ
ทีจ่ ะท�ำงานก่อผนังเลยครับ และควรจัดแผนงานให้มกี ารเทเสาเอ็นรัด
ผนังทันทีที่ก่อผนังผืนนั้นๆ เสร็จ ไม่ควรปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนี้
เรือ่ งต่อไปเป็นเรือ่ งของโครงการหมูบ่ า้ นจัดสรรแห่งหนึง่ ครับ
มีปัญหาเมื่อฝนตกหนักจะเกิดน�้ำขังสูงประมาณ 10 ซม. บริเวณ
ป้อมยามหน้าประตูทางเข้าโครงการ เมือ่ รถขับผ่านจะเกิดน�ำ้ กระจาย
ท�ำให้ป้อมยามเปื้อนจากน�้ำที่กระเด็น และคนขับรถจะรู้สึกตกใจเมื่อ
แล่นผ่านด้วยความเร็ว มีลูกบ้านร้องเรียนปัญหานี้ไปที่โครงการ แต่
ก็ไม่ได้รบั การแก้ไข เมือ่ ติดตามความคืบหน้าว่าสาเหตุทไี่ ม่ได้รบั การ
แก้ไข เกิดจากการวิเคราะห์ปัญหา และรีบสรุปว่าไม่สามารถท�ำการ
แก้ไขใดๆ ได้ ผมจึงขอน�ำเรื่องนี้มาขยายต่อเพื่อเป็นกรณีศึกษาครับ

จากการวิเคราะห์จากสภาพหน้างานสามารถสรุปสาเหตุของปัญหาได้ ดังนีค้ รับ

ปัญหาน�้ำขังบริเวณรอยต่อถนนบริเวณป้อมยามเกิดจาก
บริเวณแนวประตูหลังป้อมยามเป็นแนวรอยต่อของพื้นถนนปกติกับ
พื้นถนนที่ท�ำการตกแต่งด้วยการพิมพ์ลายที่เรียกว่า Stampcrete
คาดว่าในช่วงก่อสร้างมีความผิดพลาดในการเคลียร์ระดับ เพราะงาน
ถนนคอนกรีตที่ต้องท�ำการพิมพ์ลายจะต้องลดระดับเผื่อเอาไว้ 5 ซม.
เมือ่ ช่างทีค่ วบคุมงานก่อสร้างไม่ได้ลดระดับเผือ่ เอาไว้ เมือ่ ท�ำคอนกรีต
พิมพ์ลายระดับก็จะสูงกว่าทีค่ วรจะเป็น กว่าจะรูป้ ญ
ั หานีถ้ นนก็เทเสร็จ
ไปแล้ว ช่างหน้างานจึงแก้ปัญหาด้วยการพยายามแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าด้วยการปาดถนนให้มีความลาดเอียงลงมาจบกับงานถนนปกติ
ซึ่งแนวจบงานอยู่บริเวณแนวรอยต่อที่ประตูโครงการพอดี เมื่อระดับ
เพี้ยนจึงเป็นเหมือนแอ่งเก็บน�้ำจึงเกิดน�้ำขังบริเวณดังกล่าวเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก
ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับทีมงานถึงเหตุผลที่ไม่ได้ด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ทราบว่าพวกเขาแจ้งว่าสาเหตุที่เกิดปัญหา

ดังกล่าวเกิดจากการท�ำระดับผิดพลาดของงานถนนตามที่ผมคาดไว้
จริง พวกเขาได้แจ้งกับผมต่อว่า เขาแก้ไขโดยยึดหลักตามพุทธศาสนา
ที่ว่าเมื่อเกิดทุกข์ก็ควรหาสาเหตุของทุกข์ และแก้ปัญหาที่เหตุ ฉะนั้น
สาเหตุของปัญหานี้เกิดจากการท�ำระดับผิดพลาด จะแก้ไขค่าระดับ
ถนนที่สูงกว่าที่ควรจะเป็นให้ต�่ำลงได้ก็ต้องท�ำการทุบสกัดถนนทิ้ง
แก้ไขให้ระดับต�่ำลง และส่วนที่สูงเป็นส่วนที่มีงานคอนกรีตพิมพ์ลาย
ซึ่งมีต้นทุนในการท�ำค่อนข้างสูงจะใช้งบประมาณในการด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหานี้สูง จึงไม่ได้ด�ำเนินการทุบรื้อสกัด และได้ท�ำการแก้ไข
ปัญหานี้ด้วยการให้เจ้าหน้าที่ รปภ. ประจ�ำป้อมท�ำการกวาดน�้ำที่ขัง
ไปยังท่อระบายน�้ำใกล้เคียงแทน ผมฟังเขาพูดจบแล้วอยากจะมอบ
โล่พุทธศาสนนิกชนดีเด่นให้เสียจริงๆ เพราะเอ็งแก้ไขปัญหาได้ตาม
หลักศาสนาว่าไว้เป๊ะ! เฮ้ยๆ! ผมพูดประชดนะ ผมได้แต่เก็บค�ำพูดนี้
ไว้ในห้วงความคิด แล้วตอบกลับไปว่า “แต่วธิ กี ารแก้ทคี่ ณ
ุ ด�ำเนินการ
นีม้ นั ไม่ตอบโจทย์ลกู บ้านนี่ เพราะยังมีการร้องเรียนถึงความเดือดร้อน
ในเรื่องนี้อยู่
เพราะในช่วงฤดูฝนทีม่ ฝี นตกหนักต่อเนือ่ ง เจ้าหน้าที่ รปภ. ไม่
สามารถออกมากวาดน�้ำท่วมขังได้ และแม้ว่าจะจะออกมากวาดได้
จนท.ก็ตอ้ งทิง้ ป้อมออกมากวาด ก็เกิดความไม่สะดวกกับลูกบ้านทีจ่ ะ
เข้า-ออกโครงการ อีกทัง้ ปัญหาน�ำ้ ทีก่ ระเด็นเข้าไปในป้อมท�ำให้ รปภ.
ล�ำบากในการอาศัยอยู่ในป้อมเมื่อฝนตกหนักอีก เราจะด�ำเนินการ
อะไรเพื่อแก้ปัญหาได้ดีกว่านี้ล่ะ?” ผมได้รับค�ำยืนยันค�ำเดิมว่าไม่
สามารถด�ำเนินการอะไรได้อีก เนื่องจากไม่มีงบประมาณมากเพียง
พอในการแก้ไขปัญหานี้
ผมจึงได้เสนอความเห็นกลับไปว่า “ไม่เห็นจ�ำเป็นจะต้องแก้
ปัญหานี้ด้วยการทุบถนนทิ้งท�ำใหม่เลย หากเราแก้ไขเรื่องระดับถนน
ไม่ได้ ท�ำไมไม่ท�ำแนวระบายน�้ำลงบ่อพักล่ะ ท�ำเป็นรางน�้ำเพื่อดักน�้ำ
และพาพวกมันลงไปในบ่อพักก็ได้” ผมยังคงได้รับการปฏิเสธความ
เห็นนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่าการท�ำรางระบายน�้ำนั้น ไม่ใช่การแก้ไขปัญหา
ที่ดี เนื่องจากเมื่อรถขับผ่านบริเวณดังกล่าวซึ่งต่างระดับกัน จะท�ำให้
รถสะเทือนรบกวนลูกบ้านเมือ่ ขับขี่ “ปัญหานีเ้ กิดขึน้ เฉพาะช่วงฤดูฝน
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แต่ถ้าท�ำรางระบายน�้ำลูกค้าจะรู้สึกร�ำคาญตลอดเวลาที่ขับผ่านเลยนะครับ” อืมมม มันเป็นความเห็นที่ดีนะครับ ที่เอาใจใส่ลูกค้าเสียขนาดนี้
แต่จะเอาเป็นบทสรุปในการแก้ปัญหาด้วยการไม่ท�ำอะไรเลย แล้วให้คนออกไปกวาดเวลาน�้ำขังนี่น่าจะไม่ใช่ทางออกที่ดีนะ ผมได้แต่คิดอยู่ใน
ใจ ในเมื่อคุณสอนงานด้วยการดึงให้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วไม่ได้ผลแสดงว่าทักษะของเขาอาจจะยังไม่เพียงพอในการวิเคราะห์ปัญหา
ล�ำดับที่ควรท�ำต่อไปคือ การสั่งการ ว่าแล้วผมจึงขอออกไปดูหน้างานด้วยตนเอง สอบถามและป รึกษาปัญหากับเจ้าหน้าที่ รปภ.และ
พนักงานประจ�ำโครงการที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงได้ข้อสรุป ซึ่งผมยังคงได้รับความเห็นที่คิดว่าไม่ควรด�ำเนินการจากหัวหน้างานคนเดิมอยู่ ผมจึงได้
สัง่ การให้ดำ� เนินการท�ำรางน�ำ้ ขนาดเล็กกว้างประมาณ 5 ซม. เพือ่ ไม่ให้รถรูส้ กึ สะดุดเวลาแล่นผ่าน และไล่ระดับรางน�ำ้ เพือ่ ล�ำเลียงน�ำ้ ทีข่ งั ไปยัง
บ่อพักที่อยู่ใกล้เคียงทางด้านข้างฝั่งละบ่อ ใช้เวลาด�ำเนินการไม่นาน และใช้งบประมาณเพียงเล็กน้อย ในการแก้ไขปัญหา และนี่คือภาพหลัง
ได้ท�ำการแก้ไขปัญหาครับ

หลังจากแก้ไขปัญหาแล้วได้ท�ำการสอบถามความพึงพอใจพบว่าได้รับความพึงพอใจจากลูกบ้าน และพ่วงด้วยความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่ รปภ. ที่ไม่ต้องอดทนอยู่ในป้อมเปียกๆ จากน�้ำที่สาดเข้ามาในป้อมยามเมื่อฝนตกอีกด้วย กรณีศึกษานี้แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ แต่
ผมว่ามันยิง่ ใหญ่นะ เพราะมันสอนให้ทมี งานเห็นว่าอย่าคิดอยูใ่ นกรอบเดิมทีต่ นเองคิดว่ามีความรูม้ คี วามช�ำนาญดี จนท�ำให้ไม่เห็นทางออก ทัง้
ทีม่ นั ไม่ได้ยากเลย เพียงแค่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอืน่ ๆ และช่วยกันระดมความคิดเพือ่ แก้ไขปัญหาอาจจะเจอทางออกทีเ่ ราคาดไม่ถงึ
ก็เป็นได้
หากคุณมีค�ำถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้าง หรือมีข้อเสนอแนะ ติชม ผมยินดีรับฟังผ่าน
ทางอีเมล kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ TPA
news
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