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ต่อ จากฉบับที่แล้ว

หลัง

จากได้รบั ทราบสภาพแวดล้อมของใต้โครงหลังคาบ้าน
แล้วว่า มีอุณหภูมิสูงมาก ทีมงานจึงได้วางแผนรับมือ
ในการเฝ้าสังเกตการณ์เพื่อหาสาเหตุของเสียงประหลาดนี้ จากการ
เกณฑ์ทีมงานจ�ำนวนมากมาเฝ้าสังเกตเสียงประหลาดที่เกิดขึ้น
ก่อนท�ำการเปิดฝ้าเพดาน ท�ำให้เราคาดคะเนต�ำแหน่งที่เกิดเสียงได้
ค่อนข้างมั่นใจว่าเกิดขึ้นบริเวณข้างๆ ห้องพระ และถ่ายทอดแรง
สัน่ สะเทือนจากโครงหลังคาลงมาทีเ่ สาเหล็กต้นหนึง่ ซึง่ เป็นเสาหลอก
(ไม่ได้รับน�้ำหนักโครงสร้าง ติดตั้งเพื่อความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม) ซึ่งเชื่อมติดกับโครงหลังคา และยึดติดกับพื้นคอนกรีต
ระเบียงด้านนอกตัวบ้าน ต�ำแหน่งเปิดฝ้าเพดานจึงใกล้เคียงต�ำแหน่ง
ก�ำเนิดเสียงที่โครงหลังคา
ทางทีมงานได้จดั เตรียมพัดลมเป่าระบายอาศ และจัดเตรียม
จ�ำนวนทีมงานไปเฝ้าสังเกตการณ์ด้านบนโครงหลังบริเวณต�ำแหน่ง
ต่างๆ ด้านล่างทีก่ �ำหนดไว้ อีกทัง้ ยังติดตัง้ เทอร์โมมิเตอร์เพือ่ ตรวจวัด
อุณหภูมิ และติดตัง้ กล้องวิดโี อเพือ่ บันทึกภาพ และเสียงของจุดต่างๆ
ทีเ่ ราคาดว่าเป็นจุดก�ำเนิดเสียง อีกทัง้ ยังติดตัง้ ไม้วดั ระดับน�ำ้ กับโครง
หลังคาเหล็กที่จุดต่างๆ เพื่อจะได้ทราบแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นว่า
มีการเคลื่อนที่อย่างไร เมื่อเกิดเสียงประหลาดขึ้นด้วย นอกจากการ
เตรียมการเป็นอย่างดีนี้ เรายังเลือกเวลาท�ำการให้เหมาะสมด้วยว่า
เป็นเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากเป็นเวลาที่ความร้อนใต้
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หลังคาเริ่มลดลงไปบ้างแล้ว ท�ำให้สะดวกกับทีมงานในการขึ้นไปติด
ตั้งอุปกรณ์ และสังเกตอื่นๆ บริเวณใต้โครงหลังคา เพื่อรอช่วงที่เกิด
เสียงประหลาดเวลา 18.30 น. นอกจากนีท้ างทีมงานยังได้เตรียมค้อน
เอาไว้ด้วย โดยวางแผนกันไว้ว่าหลังจากได้ยินเสียงประหลาดนี้แล้ว
จะน�ำค้อนเคาะบริเวณโครงสร้างเหล็กแต่ละ member เพื่อทดสอบ
เสียงดูว่า เสียงเคาะที่ member ไหนให้เสียงเป็นลักษณะเดียวกันกับ
เสียงประหลาดที่เกิดขึ้น
นอกจากเรื่องการยืดหดขยายตัวของโครงสร้างเหล็กที่เป็น
ข้อสมมติฐานหลักว่า เป็นสาเหตุของเสียงประหลาดนี้ แล้ว เราก็ยัง
ไม่ทิ้งสมมติฐานอื่นที่อาจเป็นสาเหตุได้ เช่นเรื่องของระบบไฟฟ้าที่มี
โอกาสผิดปกติตรงบริเวณไหนหรือไม่ ทีมงานเราจึงด�ำเนินการเช็ค
ระบบไฟฟ้าบริเวณใต้โครงหลังคาทัง้ หมดประกอบด้วย ซึง่ ก็ทราบผล
ต่อมาว่าเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งที่ถูกต้อง และไม่มีความผิด
ปกติแต่อย่างใด
เมื่อเตรียมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันรุ่งขึ้นที่ก�ำหนดเป็น
วันปฏิบัติการก็มาถึง วันนี้เกิดฝนตกแต่เช้า กว่าจะหยุดก็ปาเข้าไป
เกือบเที่ยง ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆปกคลุมเสียส่วนใหญ่ บรรยากาศ
โดยรวมแม้ฝนจะหยุดตกแล้วก็ดูครึ้มฟ้าครึ้มฝน อุณหภูมิรวมๆ
ต�่ำกว่าวันปกติทั่วไป ทางทีมงาน stand by กันพร้อมเกือบ 10 ชีวิต
เฝ้ า รอเวลาที่ จ ะเกิ ด เสี ย งประหลาดที่ มั ก จะเกิ ด ขึ้ น ตรงเวลา
ประมาณ 18.30 น. แต่วันนี้รอแล้วรอเล่า 18.30 น. ก็แล้ว 19.00 น.
ก็แล้ว 19.30 น.ก็แล้ว ก็ไม่เกิดเสียงประหลาดขึ้นแต่อย่างใด ทีมงาน
รอจน 20.00 น.จึงได้ขอตัวกลับ และท�ำการนัดหมายกันใหม่
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ นีท้ ำ� ให้ผม และทีมงานยิง่ มีความมัน่ ใจกัน
มากขึน้ ว่าสมมติฐานทีเ่ ราวางกันไว้นา่ จะมาถูกทาง เพราะอากาศครึม้
ฟ้าครึ้มฝนนี้ส่งผลต่ออุณหภูมิใต้โครงหลังคาลดลง ฉะนั้นจะเกิดการ
เปลีย่ นแปลงของอุณหภูมชิ ว่ งกลางวัน และกลางคืนน้อยลงโครงสร้าง
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เหล็กจึงมีการยืดหดตัวน้อยจนไม่ท�ำให้เกิดเสียงประหลาดนี้ขึ้น ทีม
งานต้องรอให้ผ่านช่วงที่มรสุมเข้ามา (ประมาณ 2 วัน) จึงนัดหมาย
เข้าด�ำเนินการกันใหม่ เอาล่ะ วันนี้ท้องฟ้าเปิดแต่เช้า น่าจะเข้าสู่
สภาวะอากาศปกติแล้ว จึงได้จัดเตรียมวางแผนพร้องปฏิบัติ และ
เฝ้ารอเวลานัดพบที่ 18.30 น.
และแล้วก็ถึงเวลาประมาณ 18.30 น. แก๊ง! เสียงประหลาด
ดังขึ้น เป๊ะเสียยิ่งกับเวลาเดินรถของรถไฟฟ้า BTS เรามีการบันทึก
ภาพวิดีโอเอาไว้ที่โครงสร้างหลังคาในแต่ละจุดที่ต้องการโฟกัสเป็น
พิเศษ จากนัน้ เราก็นำ� ค้อนทีเ่ ตรียมไว้มาเคาะทีละ member และช่วย
กันฟังเสียงว่า เสียงดังที่เกิดขึ้นจากการเคาะด้วยค้อนนี้ ต้องเคาะ
บริเวณไหนจึงจะเกิดเสียงคล้ายกับเสียงปริศนาที่เกิดขึ้น เราก็ได้
ต�ำแหน่งทีเ่ คาะแล้วเกิดเสียงคล้ายกับเสียงปริศนานี้ เพือ่ ไปวิเคราะห์
กันต่อ จากนั้นโครงหลังคาเหล็กนี้ยังคงเกิดเสียงดังถัดไปอีกทุกๆ 30
นาที จนถึงเวลาประมาณ 22.00 น.จึงไม่มีเสียงประหลาดเกิดขึ้นอีก
เอาล่ะเราบันทึกภาพวิดโิ อเอาไว้ทงั้ หมดแล้ว ทีมงานจะน�ำข้อมูลจาก
การสังเกตการณ์นี้ไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
จากการสังเกต และการวิเคราะห์ท�ำให้ทางทีมงานทราบ
ต�ำแหน่งทีเ่ ป็นจุดก�ำเนิดเสียง ผมมักจะได้ยนิ ค�ำแนะน�ำทีว่ า่ “การยืด
หดตัวของเหล็กเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงนี้ควรแก้ไขโดยปรับ
จุดรองรับ (support) ให้เป็น free support นั่นคือเป็นจุดรองรับที่รับ
แรงในแนวดิง่ แต่เพียงอย่างเดียว หากมีแรงกระท�ำด้านข้าง โครงสร้าง
ก็สามารถจะเลื่อนขยับตัวได้โดยอิสระ โดยไม่มีการยึดรั้ง ก็จะท�ำให้
ไม่เกิดแรงสะสมภายในตัวโครงสร้าง ท�ำให้มกี ารปลดปล่อยพลังงาน
ในส่วนนี้ จะได้ไม่เกิดเสียงลั่นขึ้น”
ในฐานะวิศวกรโครงสร้างก็ทราบกันอยูแ่ ล้วล่ะครับว่า เราควร
ออกแบบโครงสร้างให้มีลักษณะแบบนี้เพื่อรองรับการยืดหดตัวของ

วัสดุ กรณีเป็นโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ แต่สำ� หรับโครงหลังคาเหล็ก
ของบ้านพักอาศัยขนาดปกติ ส่วนมากวิศวกรโครงสร้างมักจะไม่คำ� นึง
ถึงเรื่องนี้กันเลย อยากจะบอกว่าช่วยค�ำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย (ก�ำหนด
ต�ำแหน่งจุด Support Fix-Free) ตัง้ แต่ตอนออกแบบเถอะครับ เพราะ
พอน�ำไปก่อสร้างเสร็จแล้วเกิดปัญหา แก้ไขยากเลยครับ บ้านหลังนี้
ลูกค้าเข้าอยู่อาศัยแล้วเรียบร้อย มีการตกแต่งภายในบ้านมากมาย
ผมคงไม่สามารถเข้าไปแก้ไข Support โครงหลังคาเดิมให้เป็น Free
Support ได้ โดยโครงหลั ง คาเดิ ม จะเป็ น Plate เหล็ ก บริ เ วณ
หัวเสา และท�ำการเชือ่ มยึดติดด้วยการเชือ่ มไฟฟ้าให้แน่นในทุกๆ จุด
โครงสร้างลักษณะนีม้ กี ารยึดรัง้ ไปเสียทุกจุด เมือ่ มีการยืดหดขยายตัว
ก็ท�ำให้โครงสร้างมันยึดรั้งกัน ไม่มีที่ปลดปล่อยพลังงาน จนต้องมา
ลั่นในจุดที่มีการยึดรั้งที่อ่อนแอที่สุด ผมจึงตัดสินใจแก้ไขด้วยการ
ยึดรั้งต�ำแหน่ง member ที่ก�ำเนิดเสียงให้แน่นหนามากขึ้น โดย
วางแผนว่าหากยึดรั้งให้แน่นหนาแล้ว ยังเกิดเสียงลั่นขึ้นในต�ำแหน่ง
อื่น ก็จะต้องตามไปยึดรั้งให้แน่นหนาต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าเสียงลั่นนี้
จะหายไป
ว่าแล้วก็สงั่ การให้ทมี งานด�ำเนินการยึดรัง้ ที่ member ก�ำเนิด
เสียงให้แน่นหนามากขึน้ การท�ำงานในพืน้ ทีจ่ ำ� กัดเป็นอุปสรรคในการ
ด�ำเนินการ เราต้องวางแผนจุดรื้อกระเบื้องหลังคา เพื่อท�ำการเชื่อม
โครงเหล็กให้แน่นหนาในจุดทีเ่ ราก�ำหนด เมือ่ ด�ำเนินการเสร็จเรียร้อย
ทีมงานเฝ้ารอด้วยใจระทึก ว่าเสียงประหลาดนี้หายไปหรือไม่ พบว่า
เสียงประหลาดได้หายไป ซึ่งเป็นที่ดีใจของทีมงานทุกคนที่ดูแล
โปรเจคนี้ นอกจากนั้นเราได้ก็ท�ำการสร้างจุดระบายความร้อนใต้
หลังคาเพิม่ เติม เพือ่ ท�ำให้อณ
ุ หภูมบิ ริเวณใต้โครงหลังคาลดลง ท�ำให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมใิ ต้โครงหลังคาลดลง ลดผลกระทบการ
ยืดหดขยายตัวของโครงสร้างหลังคาเหล็ก เพื่อเป็นการแก้ไขเชิง
ป้องกันปัญหาหลังคาลั่นนี้ด้วยส่วนหนึ่ง
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ไม่ง่ายเลยครับปัญหานี้ กว่าจะค้นพบสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ ผมได้มีการหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการสอบถามเพื่อนๆ พี่ๆ
น้องๆ ร่วมสายอาชีพ หรือจะเป็นทาง google ก็ตาม ก็พบว่ามีคนประสบปัญหาโครงหลังคาลั่นมากมาย แต่เชื่อไหมครับว่าไม่มีแนวทางแก้ไข
ปัญหานี้ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถน�ำไปปฏิบัติจริงได้เลย มีแต่บอกเป็นหลักการว่าจะต้องแก้ไข Support อย่างที่เรียนแจ้งให้ทราบใน
ข้างต้น แต่ถ้าเจาะลึกไปว่าแล้วจะแก้ไขอย่างไรในกรณีที่งานก่อสร้างนั้นเสร็จแล้วหรือมีคนอาศัยแล้ว ก็ไม่มีค�ำตอบที่ชัดเจนแต่อย่างใด ผมจึง
ต้องใช้หลักการแก้ปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ นั่นคือ การสังเกต ตั้งสมมติฐาน ทดลอง วิเคราะห์ สรุปผล ซึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ในที่สุด ผมจึงน�ำมาเผยแพร่ โดยหวังว่าจะเป็นกรณีศึกษาให้ผู้ที่ก�ำลังประสบกับปัญหาโครงหลังคาลั่นนี้ครับ
หากคุณมีค�ำถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้าง หรือมีข้อเสนอแนะ ติชม ผมยินดีรับฟังผ่าน
ทางอีเมล kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ TPA
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