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นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา 

ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

ผม
ขอเล่าเรือ่งราวท่ีเกิดขึน้ท่ีโครงการก่อสร้างอาคารโครงการ

หนึ่งที่ผมเคยดูแล ภาพรวมโดยย่อคือ โครงการนี้ผมได้

เข้ามารับผิดชอบในช่วงกลางโครงการ คือหมายถึงโครงการนี้ได้

ด�าเนินการก่อสร้างไปประมาณครึ่งทาง ซึ่งตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ที่ผ่านมาผู้รับเหมาก็มีปัญหามาโดยตลอด และมีพนักงานระดับ 

ผู้จัดการโยกย้ายเข้าออกเป็นว่าเล่น จนผมเกิดข้อกังขาเล็กๆ ว่า นี่จะ

มาท�างานหรือเล่นเก้าอี้ดนตรีกัน ผมเข้ามาดูแลโครงการที่มีปัญหา

สะสมมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางดัานเทคนิค และปัญหาเรื่อง

คนในการท�างาน แต่สถานการณ์อนัเลวร้ายนีก็้เป็นเรือ่งท้าทายความ

สามารถของผมเป็นอย่างดี ท้ายที่สุดโครงการนี้สามารถปิดโครงการ

ได้ด้วยดี แต่โครงการท่ีประสบปัญหาระหว่างทางมากมายเมื่อ

สามารถปิดโครงการได้ก็จะได้ประสบการณ์ดีๆ ที่ชวนจดจ�าเสมอ 

โครงการนี้ก็เช่นกัน เรื่องที่ผมจะมาเล่าสู ่กันฟังในตอนนี้ก็เป็น

เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในโครงการ คือ มันเป็นอย่างนี้ครับ

ช่วงปลายโครงการผมพบว่ามรีอยร้าวเกดิขึน้ทีพ่ืน้บรเิวณชัน้

จอดรถของทุกชั้น พื้นโครงสร้างชั้นจอดรถของอาคารนี้เป็นพื้น Post 

LOAD TEST

tension ผิวหน้าขัดเรียบ โดยรอยร้าวนี้เกิดขึ้นบริเวณหลังพื้น ที่

ต�าแหน่งใกล้เคียงกันของทุกชั้น เมื่อทางผู้รับเหมาได้รับแจ้งก็เข้ามา

ตรวจสอบรอยร้าวร่วมกนั เขายนิดทีีจ่ะซ่อมแซมรอยร้าว โดยเสนอวธิี

การ grout ด้วยอิพ็อกซีบริเวณรอยร้าวด้วยการอัดความดันสูง (JET 

GROUT) ผู้เข้าร่วหารือไม่ว่าจะเป็นทางผู้บริหารควบคุมงานก็ดี ทาง

ตัวแทนเจ้าของโครงการท่านอื่นๆ ก็ดี ดูเหมือนจะเห็นด้วยกับวิธีการ

ที่ผู ้รับเหมาน�าเสนอ เพียงแต่ผมในฐานะหนึ่งในตัวแทนเจ้าของ

โครงการมคีวามเหน็ต่างออกไป โดยผมได้ตัง้ประเดน็ว่าการซ่อมแซม

ด้วยวิธีที่น�าเสนอนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เนื่องจากการซ่อม

ด้วยวิธี JET GROUT เป็นการซ่อมด้วยวิธีปิดรอยร้าว แต่ยังไม่ได้

วิเคราะห์เสียก่อนว่าสาเหตุของรอยร้าวนี้เกิดจากสาเหตุใด และการ

ซ่อมด้วยวิธีการนี้จะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่เกิดรอยร้าวใหม่ขึ้นอีก? 

ทางผู้รับเหมายืนยันว่าพื้นโครงสร้างที่ก่อสร้างไว้นั้น เป็นไป

ตามมาตรฐานก่อสร้างตามแบบทกุประการ โดยอ้างว่ารอยร้าวทีเ่กดิ

ขึ้นนี้ เกิดจากช่วงระหว่างก่อสร้างมีการใช้พื้นส่วนจอดรถนี้เป็นสโตร์

เก็บของ และเป็นทางสัญจรของเครื่องจักรหนัก จึงท�าให้มีโอกาสเกิด
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รอยร้าวข้ึนได้ ส่วนตัวผมเองนั้นได้เข้ามาดูแลงานโครงการนี้ในภาย

หลงั ไม่มัน่ใจว่าช่วงงานโครงสร้างทางหน้างานมกีารควบคมุคณุภาพ

งานเข้มงวดมากน้อยแค่ไหน เพียงแต่รอยร้าวที่เกิดขึ้นในแต่ละชั้น

ของพื้นชั้นจอดรถ เป็นรอยร้าวท่ีมีลักษณะเดียวกัน และเกิดขึ้นที่

ต�าแหน่งใกล้เคียงกัน สิ่งที่ผมสงสัย และไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลย

คือ “รอยร้าวนี้มีสาเหตุมาจากพื้นโครงสร้างไม่สามารถรับน�้าหนักได้

ตามก�าหนด!” ทางผู้รับเหมาก็ยืนยันว่าพื้นโครงสร้างนี้เป็นไปตาม

มาตรฐาน และได้จงึตัง้ค�าถามกบัผมว่า “แล้วคณุจะพสิจูน์ได้อย่างไร

ว่า พื้นโครงสร้างที่ผมท�านี้ไม่ได้มาตรฐาน?” ผมได้ชี้แจงให้แต่ละ

คนในทีมเห็นว่าโครงสร้างเป็นเรื่องส�าคัญเนื่องจากเป็นเรื่องความ

มั่นคงแข็งแรงของตัวอาคาร เราไม่ควรจะรีบสรุปปัญหาแล้วแก้ไข 

เพราะการสรุปปัญหาผิด ก็เท่ากับการเลือกวิธีแก้ปัญหาผิดไปด้วย 

ผมจึงเสนอให้ทดสอบด้วยวิธี LOAD TEST ทางผู้รับเหมาจึงตั้ง

ประเดน็ว่าการทดสอบนีม้ค่ีาใช้จ่ายแล้วใครจะเป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่าย

นี้ ผมจึงเสนอเงื่อนไขแบบเป็นธรรมว่า หากผลการทดสอบผ่าน ทาง

ฝ่ายผมในฐานะตัวแทนเจ้าของโครงการยินดีรับผิดชอบ เพราะเป็น

ทางผมเองทีต้่องการผลทดสอบเพือ่ความสบายใจ แต่หากผลทดสอบ

ไม่ผ่านทางผูรั้บเหมาต้องเป็นฝ่ายรบัผดิชอบทัง้หมดเพราะถอืว่าเป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ผู้รับเหมาได้กระท�าไว้ ว่าแต่ 

LOAD TEST คืออะไร ผมขออธิบายพอสังเขป ดังนี้

LOAD TEST เป็นการทดสอบแบบไม่ท�าลายแบบหนึ่งด้วย

การจ�าลองการรบัน�า้หนกักบัโครงสร้างอาคารนัน้ๆ จรงิๆ และดูสภาพ

การทรดุตวัของโครงสร้างทีเ่กดิขึน้ ไม่ให้เกนิค่ามาตรฐาน และดสูภาพ

พฤติกรรมภายนอกของตัววัสดุประกอบด้วยขณะทดสอบ อ้างอิง

มาตรฐาน วสท 1008-38

เครื่องมือทดสอบ

1)  น�้าหนักบรรทุกทดสอบ มักใช้น�้าเป็นน�้าหนักบรรทุก โดย

ก่อสร้างเป็นบ่อกักเก็บน�้าชั่วคราวบนพื้นที่ทดสอบ

2)  ไดอัลเกจ ใช้ในการวัดระยะแอ่นตัวของพื้นที่ต�าแหน่ง

ต่างๆ ตามทีก่�าหนดไว้ โดยไดอลัเกจทีใ่ช้จะมคีวามละเอยีด 0.01 มม.

3)  เสาอ้างองิ เป็นเสาเหลก็ฝังยดึตดิกบัพืน้ชัน้ล่าง เพือ่ใช้ตดิ

ตั้งไดอัลเกจ

วิธีการทดสอบ

การทดสอบใช้น�้าเป็นน�้าหนักบรรทุกทดสอบ โดยก�าหนดให้

ท�าการเพิ่มและลดน�้าหนักบรรทุกเป็นขั้นตอน ดังนี้

➢ รูปแบบน�้าหนักบรรทุกทดสอบ (เป็นเปอร์เซนต์ของน�้า

หนักบรรทุกสูงสุดของแผ่นพื้น)

 0% ➞ 25% ➞ 50% ➞ 75% ➞ 100% (*)

     ➞ 75% ➞ 50% ➞ 25% ➞ 0% (**)  หน่วย : กก./ตร.ม.

1)  การเพิ่ม และลดน�้าหนักทดสอบแต่ละขั้นตอน ให้รักษา

น�้าหนักไว้เป็นเวลา 1 ช.ม.

2)  รักษาน�้าหนักบรรทุกทดสอบสูงสุด (*) ไว้เป็นเวลา  

24 ช.ม.

3) ลดน�้าหนักบรรทุกทดสอบออกจนถึงศูนย์ (**) และรักษา

น�้าหนักบรรทุกไว้เป็นเวลา 24 ช.ม.

4) ท�าการจดบันทึกข้อมูลการทดสอบที่เวลา 0, 10, 30, และ 

60 นาทีของทุกขั้นตอน การเพิ่มน�้าหนักทดสอบ(4ชั่วโมงแรก) และ 

ที่น�้าหนักทดสอบสูงสุดให้บันทึกข้อมูลการทดสอบที่เวลา 0, 10, 30, 

60, 120 นาที และทุก 6 ช.ม.จนครบ 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นท�าการ

ลดน�้าหนักบรรทุกทดสอบเป็น 4 ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนให้บันทึก

ข้อมูลการทดสอบที่เวลา 0,10 ,30 และ 60 นาที และเม่ือน�้าหนัก

บรรทุกออกจนหมดให้ท�าการบันทึกข้อมูลที่เวลา 0,10 ,30, 60 ,120 

นาที และทุก 6 ชั่วโมงต่อมาจนครบ 24 ชั่วโมง

ผลการทดสอบจะผ่านเมื่อค่าการแอ่นตัวที่จุดต่างๆ จากการ

ทดสอบ ต้องไม่เกินค่าระยะการแอ่นตัวที่ยอมให้ได้ และการค่าการ

คืนตัวของพื้น (Rebound) จะต้องมากกว่า 75%

รูปที่ 1 การเตรียมท�าบ่อน�้าชั่วคราวเพื่อใช้กักเก็บน�้าเป็นน�้าหนักบรรทุกทดสอบ

รูปที่ 2 การติดตั้งเสาอ้างอิงที่ใต้พื้นทดสอบ และติดตั้งไดอัลเกจเพื่อใช้ 

วัดระยะแอ่นตัวที่ท้องผิว
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รูปที่ 3 การติดตั้งเสาอ้างอิงที่ใต้พื้นทดสอบ และติดตั้งไดอัลเกจเพื่อใช้วัด 

ระยะแอ่นตัวที่ท้องพื้น

รูปที่ 4,5 การใช้ท่อน�้าพันเทปเพื่อก�าหนดความสูงของระดับน�้า  

ที่ขนาดน�้าหนักบรรทุกต่างๆ

รูปที่ 6 การค้างน�้าหนักบรรทุกทดสอบไว้24ชั่วโมง

รูปที่ 7,8 การบันทึกค่าระยะแอ่นตัวของแผ่นพื้นจากไดอัลเกจที่ติดตั้ง 

ไว้ที่จุดต่างๆ ที่ท้องพื้น

หลังจากท�าการทดสอบ Load test พบว่าพื้นโครงสร้างไม่

สามารถรับน�้าหนักบรรทุกได้ตามรายการค�านวณที่ก�าหนดไว้ ทาง

หน้างานจงึได้ตรวจสอบแผ่นพืน้อย่างละเอียดอีกครัง้ และได้ตรวจสอบ

รายการค�านวณแผ่นพืน้อย่างละเอยีดประกอบด้วย จงึพบว่า แผ่นพืน้

นี้มีความหนาต�่ากว่าแบบที่ก�าหนดเฉลี่ยประมาณ 3 ซ.ม. (หน้างาน

เทคอนกรตีผดิพลาด) และผูอ้อกแบบแจ้งกลบัมาว่าได้ให้รายละเอยีด

การเสริมเหล็กบกพร่องไป (เสริมเหล็กบางต�าแหน่งน้อยเกินไป)  

เมื่อทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วจึงได้ท�าการแก้ไขโครงสร้างแผ่นพื้น 

ตามหลกัวิศวกรรมเสยีก่อน ก่อนทีจ่ะท�าการ Jet grout เพือ่ปิดรอยร้าว

ตามที่ทางผู้รับเหมาน�าเสนอมาในตอนแรก

และเมือ่ท�าการแก้ไขเสรจ็ ผมได้เสนอให้ท�า Load test ซ�า้อกี

ครัง้ เพือ่เป็นการยนืยนัว่าแผ่นพืน้นีส้ามารถรบัน�า้หนกัได้ตามก�าหนด 

และแน่นอนว่าผลการทดสอบ Load test อีกครั้งนี้ผ่านฉลุยครับ

กรณศึีกษานีผ้มอยากให้เหน็ประเด็นการแก้ปัญหาใดๆ นัน้ ต้อง

วิเคราะห์ปัญหาให้ทราบสาเหตุทีแ่ท้จรงิเสียก่อน จงึท�าการแก้ไขปัญหา 

โดยเฉพาะอย่างยิง่เรือ่งความมัน่คงแขง็แรงของอาคารเป็นเรือ่งทีส่�าคญั

ทีส่ดุ ความปลอดภยัเป็นหวัใจของวิศวกร และเป็นเหตุผลของการมอียู่

ของวิชาชพีทีเ่รยีกว่า “วิศวกรรม” ครบั

หากคณุมคี�าถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์

เกีย่วกบัเรือ่งงานก่อสร้าง หรอืมข้ีอเสนอแนะ ติชม ผมยนิดีรบัฟังผ่าน
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