
 

 

 

งานตรวจสอบซ่อมแซมบ ารุงรักษา… 
ปัจจุบันและในอนาคต 

 
สุวมิล  สัจจวาณชิย์ 

 
 การตระหนักถึงความส าคญัของความปลอดภยัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้างต่อ

สาธารณะมีมานานนบัพนัปีมาแลว้ ตวัอย่างท่ีช้ีใหเ้ห็นก็คือ “กฎหมาย” ฉบบัแรกท่ีตราข้ึนเม่ือ 
2200 ปีก่อนคริสกาล  ในรัชสมยัของพระเจา้ฮมัมูราบี แห่งอาณาจกัรเมโสโปเตเมียท่ีตราไวว้่า 
“หากช่างก่อสร้างบา้นทีไม่แข็งแรงพอ และบา้นนั้นเกิดพงัลงมาท าให้เจา้ของบา้นตาย ช่าง
ก่อสร้างจะตอ้งถูกฆ่าใหต้ายตกไปตามกนั”(http://en.wikipedia.org/wiki/)  

 ความส าคญัของ “ความปลอดภยั” จากงานก่อสร้างยิง่ทวีมากข้ึนในสังคมสมยัใหม่
ท่ีมีส่ิงก่อสร้างทั้งขนาดเลก็ ขนาดใหญ่ ตลอดจนโครงสร้างสาธารณูปโภคท่ีมีผูเ้ก่ียวขอ้งใชส้อย
เป็นจ านวนมาก ดงันั้นเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิต “ส่ิงก่อสร้าง” ท่ีปลอดภยัตลอดอายกุารใชง้าน การน า
แนวความคิดความปลอดภยัของส่ิงก่อสร้างเขา้มาเก่ียวขอ้งตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนถึง
การก่อสร้างจึงเป็นส่ิงจ าเป็นและท าอยูโ่ดยส่ือผ่านอตัราส่วนปลอดภยั ขอ้ก าหนดก่อสร้าง และ
การควบคุมคุณภาพในขั้นตอนต่างๆ  

 อย่างไรก็ดี แมโ้ครงสร้างนั้นจะมีความปลอดภยัตามท่ีออกแบบไวเ้ม่ือสร้างเสร็จ
และพร้อมใช้งานแล้ว แต่เม่ือใช้งานไปในสภาวะแวดล้อมตามจริง โครงสร้างก็มีการ
เส่ือมสภาพได้ เช่นเดียวกบัมนุษยท่ี์เจ็บป่วยไดแ้ละแก่ชรา การเส่ือมสภาพท่ีเกิดจากสาเหตุ
ต่างๆ มีผลต่อพฤติกรรมและอายุการใช้งานของโครงสร้างท่ีสั้ นลง หรือแมแ้ต่เหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนโดยไม่คาดคิดและท าความเสียหายหรือมีผลต่อโครงสร้าง เช่น การเกิดไฟไหม ้ส่ิง
เหล่าน้ีอาจท าใหโ้ครงสร้างมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงจากท่ีออกแบบหรือ การปรากฏ “อาการ”  



 

 

 
ซ่ึงท าให้ผูเ้ ก่ียวข้องเร่ิมตั้ งค  าถาม “ถึงความปลอดภัย” ในการใช้งาน  ใน

ขณะเดียวกนัเจา้ของอาคารอาจตอ้งการเปล่ียนแปลงการใชส้อยท่ีต่างไปจากวตัถุประสงคเ์ดิมท่ี
ออกแบบไว ้ค  าถามท่ีตามมากคื็อจะท าไดห้รือไม่ ถา้ท าจะยงัคงมีความปลอดภยัเพียงใด หากจะ
ท า จะตอ้งท าอะไรเพิ่มเติมบา้ง จะตอ้งใชง้บประมาณเท่าใด ท าดว้ยวิธีใดท่ีเหมาะสมท่ีสุด ใน
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ ผลจากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมต่อเน่ืองคือ โครงสร้างขนาดใหญ่ท่ี
สร้างเสร็จ และใชง้านแลว้มีจ านวนมาก บางโครงสร้างอาจไม่อยูใ่นสภาพดี มีการเส่ือมสภาพ
ปรากฏให้เห็นในระดับต่างๆกัน บางกรณีอาจรุนแรงมากจนอยู่ในภาวะไม่ปลอดภัย 
ตวัอย่างเช่นในปีคศ.1999 FHWAรายงานว่ามีสะพานทีมีความเสียหายทางโครงสร้างรุนแรง
หรือสูญเสียการใชง้านถึงร้อยละ 38 หรือประมาณ หน่ึงแสนแปดหม่ืนสะพาน (Turner 1999)
การทุบท้ิงหรือยกเลิกการใช้งานโครงสร้างท่ีเส่ือมสภาพท าได้ไม่ง่ายนักด้วยขอ้จ ากดัทาง
เศรษฐกิจและความตระหนักในด้านสภาพแวดลอ้ม ท าให้อุตสาหกรรมงานซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษามีการขยายวงกวา้งข้ึนมาก อุตสาหกรรมน้ีมีมูลค่ามหาศาล ประมาณกนัว่าปีคศ.2005 
มูลค่างานซ่อมแซมบ ารุงรักษาเสริมก าลงัในสหรัฐอเมริกามีค่าประมาณ 18-21 พนัลา้นดอล
ล่าห์ (Peter H. Emmons 2006) ในประเทศเยอรมนั อิตาลี องักฤษ ฝร่ังเศส ขอ้มูลปีคศ.2004 
แสดงถึงมูลค่างานซ่อมแซมบ ารุงรักษาเสริมก าลงัท่ีสูงใกลเ้คียงหรือมากกว่า มูลค่างานก่อสร้าง
ใหม่(T.Ueda 2007) 

 ในประเทศไทยเอง จากผลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ี
ขยายตวัต่อเน่ืองมาเกือบหา้สิบปีคือจ านวนโครงสร้างขนาดใหญ่จ านวนมากทั้งท่ีสร้างเสร็จ ใช้
งานแลว้ และก าลงัก่อสร้าง ท่ีมีอยูม่ากมายท าใหค้าดไดว้่าทิศทางของงานวิศวกรรมโยธา ตอ้งมี
การขยายวงกวา้งข้ึนในอนาคตอนัใกล ้ จากท่ีวิศวกรเคยให้ความสนใจเฉพาะกบังานก่อสร้าง
ใหม่ๆ ทั้งการพฒันาเทคโนโลยดีา้นวสัดุและการก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ สาขาใหม่ท่ีจะเปิดกวา้ง
โดยตรงไม่แพก้นักค็งหนีไม่พน้งานในแวดวงการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา งานเหล่าน้ีมีจ  านวน
มหาศาล และมีผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภยัของสาธารณะ เศรษฐกิจ สังคม และการ
พฒันาของประเทศ งานในสาขาน้ีอาจจ าแนกออกเป็นงานตรวจสอบเพื่อประเมินสภาพและ
ตดัสินใจ การซ่อมแซม การบ ารุงรักษาและการเสริมก าลงัรวมไปถึงการท าลายโครงสร้างเก่าท่ี
ไม่ใชง้านแลว้ “โจทย”์ในงานเหล่าน้ีมีความซบัซอ้นโดยธรรมชาติ ทั้งจากคุณลกัษณะของวสัดุ 



 

 

 
เองและจากพฤติกรรมของโครงสร้างโดยรวม นอกจากนั้นการใชง้านจริงภายใตส้ภาพแวดลอ้ม
จริงท่ีมีความผนัแปรยงัเพิ่มความซบัซอ้นใหก้บัโจทยเ์หล่าน้ีเป็นทวีคูณ นอกจากนั้นการพฒันา
วสัดุและเทคโนโลยีใหม่ๆส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาในปัจจุบนัท่ีกา้วหน้าและมีความ
ซบัซ้อนมากข้ึน ท าให้มีความตอ้งการทั้งบุคลากรท่ีมีคุณภาพ การพฒันาวสัดุ และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ท่ีจะเอ้ือให้งานเหล่าน้ีบรรลุวตัถุประสงค ์โดยมีความคุม้ทุน และมีความปลอดภยัเป็น
เกณฑก์ าหนด   และในหลายกรณีทีมีกฎหมายรองรับดว้ย 

อยา่งไรกดี็เม่ือหนัมามองสภาพความเป็นจริงจะพบว่างานในลกัษณะน้ีแตกต่างไป
จากงานก่อสร้างใหม่โดยส้ินเชิง ทั้งในดา้น ขนาดโครงการ งบประมาณท่ีใช ้ความหลากหลาย
ของวสัดุและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งและมีให้เลือกใช ้ตลอดจนการขาดแคลนมาตรฐานหรือ
แนวทางปฏิบัติท่ีเป็นสากลท่ีจะน ามาใช้งานได้  เป็นท่ียอมรับกันว่าธรรมชาติและความ
หลากหลายของงานซ่อมแซมบ ารุงรักษาและเสริมก าลงัท าให้การจดัท าคู่มือ หรือมาตรฐาน 
หรือขอ้ก าหนดท่ีเป็นสากลส าหรับการท างานท าไดย้าก และไม่มีวิธีการหรือเอกสารชนิดใดท่ี
จะใหผ้ลในการท างานหรือค าแนะน าท่ีเหมาะสมกบังานทุกงานหรือทุกลกัษณะได ้เน่ืองจากแต่
ละงานมีความผนัแปร แตกต่างกนั ตั้ งแต่สาเหตุการเส่ือมสภาพ จนกระทัง่ขอ้จ  ากดัในการ
ตดัสินใจของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีความหลากหลายมาก 

สถานการณ์งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาและเสริมก าลงัในประเทศไทย แมจ้ะมีอนาคต
ท่ีสดใสและเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศอ่ืนๆ แต่ในปัจจุบันยงัมีปัญหาหลายด้านท่ี
ตอ้งการการตระหนกัจากผูเ้ก่ียวขอ้งและจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยกนัแกไ้ขปัญหาดงัน้ี 

1. การขาดความรู้ ความเขา้ใจของวิศวกร สถาปนิก ผูอ้อกแบบ ตลอดจน
เจา้ของโครงการเก่ียวกบัลกัษณะการใชง้านอาคาร และสภาพแวดลอ้มของโครงสร้างท่ีมีผลต่อ
การเส่ือมสภาพทั้งท่ีบางกรณีมีแนวโนม้ท่ีจะเล่ียงหรือลดความเสียหายได ้ตลอดถึงความเขา้ใจ
ถึงการเส่ียงต่อการวบิติัท่ียงัมองไม่เห็นในปัจจุบนั 

2.  อุตสาหกรรมงานซ่อมแซมบ ารุงรักษาและเสริมก าลงัยงัอยูใ่นแวดวงจ ากดั
ทั้ งจ  านวนผูเ้ก่ียวข้องกับการปฏิบัติ การติดตามเสริมสร้างความรู้ของผูเ้ก่ียวข้อง วิศวกร 
สถาปนิก เจ้าของโครงการตลอดจนผูป้ระกอบการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวสัดุและ
เทคโนโลยใีหม่ๆ จ ากดั และยงัคงตอ้งพึ่งพาขอ้มูลจากผูป้ฏิบติั หรือผูผ้ลิต ผลิตภณัฑเ์ป็นหลกั 



 

 

 
3. การขยายตัวในอุตสาหกรรมน้ีประกอบกับการขาดแคลนบุคลากรท่ีมี

ความรู้ความสามารถเหมาะสมกบังานในทุกระดบัท าใหเ้กิดการแสวงหาโอกาสใหม่ เช่นผูเ้คย
ปฏิบติังานจ านวนหน่ึงผนัตวัเองมาเป็นผูรั้บเหมางานขนาดเลก็ หรือขนาดกลาง ซ่ึงเจา้ของหรือ
ผูรั้บผิดชอบไม่มีความรู้เพียงพอ แมว้่าผูท้  าจะมีประสบการ์ณซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึง แต่การขาด
ความรู้ความเขา้ใจทั้งในภาพรวม และ รายละเอียดทางเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญั
ส าหรับผลส าเร็จของงาน อาจมีผลให้งานซ่อมแซมหลายๆกรณีไม่ประสบผลส าเร็จ และเกิด
ความเสียหายในภายหลงั ตวัอยา่งเช่น หากผูรั้บเหมาขาดความเขา้ใจ การเลือกใชว้สัดุซ่อมท่ีมี
คุณสมบัติบางประการเช่นค่าโมดูลัสความยืดหยุ่น ไม่สอดคล้องกับวัสดุเดิม หรือมีค่า
คุณสมบติัshrinkage strain นอ้ยกว่าวสัดุเดิม อาจท าให้เกิดความเสียหายเม่ือซ่อมเสร็จและใช้
งานไประยะหน่ึงกไ็ด(้Emberson 1990) 

 ปัญหาเหล่าน้ี Peter H. Emmons ซ่ึงเป็นอดีตประธานกลุ่มกรรมการACI 
Committee 364, Rehabilitation ในปี คศ.2000 ไดเ้ขียนบทความถึงแนวทางงานซ่อมแซม
บ ารุงรักษาในยี่สิบปีขา้งหนา้ (Peter H. Emmons 2006) ไวอ้ย่างน่าสนใจว่ากลุ่มผูน้  าใน
อุตสาหกรรมงานซ่อมแซมบ ารุงรักษาไดเ้ห็นความส าคญัร่วมกนัถึงความจ าเป็นท่ีจะร่วมกนั
พฒันางานแขนงน้ีให้กวา้งข้ึนในช่วงเวลายี่สิบปีขา้งหนา้ซ่ึงรวมถึงการร่วมมือพฒันา การลด
ความผิดพลาดจากการท างานซ่อมแซมเสริมก าลงั การท างานด้อยคุณภาพ ร่วมไปกับการ
หาทางลดค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึน โดยร่วมกนัก าหนดเป้าหมายและแนวทางปฏิบติัหลกัๆถึง 13 
ขอ้โดยส่วนส าคญัส่วนหน่ึงคือการใหค้วามรู้ ความเขา้ใจต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง และการจดัท ามาตรฐาน
และคู่มือต่างๆเป็นตน้ 

 แมว้่าในประเทศไทย การวางแนวทางเช่นน้ีอาจเร่ิมเกิดข้ึนบา้งในองค์กรวิชาชีพ 
เช่นการใหค้วามรู้ผา่นการอบรม บทความ การเร่ิมจดัท ามาตรฐาน คู่มือหรือขอ้แนะน าต่างๆ แต่
ก็ยงัไม่เกิดข้ึนเป็นระบบโดยเฉพาะการสนับสนุนจากภาครัฐในทิศทางเดียวกนั แต่แนวทาง
ดังกล่าวจัดว่าเป็นสากลเพราะความจ าเป็นในลักษณะเดียวกัน จะท าให้เกิดกลไกในการ
แกปั้ญหาคลา้ยคลึงกนัดงันั้นอุตสาหกรรมซ่อมแซมบ ารุงรักษาของไทยอาจไดป้ระโยชน์จาก
การเกิดปัญหาท่ีช้ากว่าประเทศทีพฒันาแลว้โดยเรียนรู้จากบทเรียนทีผ่านมา และปรับให้
เหมาะสมกบัปัญหาของประเทศ ตลอดจนเตรียมรับมือปัญหาใหม่ๆท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงขั้นแรกและ 



 

 

 
ขั้นส าคญัท่ีสุดคือการสร้างความตระหนกั และการเตรียมความรู้และความเขา้ใจต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในทุกระดับ โดยเฉพาะผูอ้อกแบบ หรือตัดสินใจซ่ึงมีผลโดยตรงต่อสัมฤทธิผลของงาน
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเสริมก าลงั 

 นอกจากนั้นองคก์รวิชาชีพและสถาบนัการศึกษามีส่วนส าคญัในการผลกัดนั และ
สร้าง“มืออาชีพ” ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในด้านวสัดุ พฤติกรรมของโครงสร้างต่อน ้ าหนัก
บรรทุกและผลกระทบจากสภาวะแวดลอ้ม กลไกการเส่ือมสภาพ ตลอดจนความสนใจติดตาม
ความกา้วหน้าทางด้านวสัดุและเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งด้านวิชาการ และการบริหารจดัการท่ี
เหมาะสม นอกจากนั้นประสบการณ์ส่วนบุคคลยงัเป็นตน้ทุนท่ีส าคญัส าหรับ”มืออาชีพ”ต่อการ
ตดัสินใจท่ีเหมาะสมในระดบัต่างๆ ของงานในสาขาเหล่าน้ี ดงันั้นการ “เตรียมความพร้อม” ใน
ดา้นบุคลากรเพื่อรองรับความตอ้งการท่ีนับวนัจะเพิ่มมากข้ึนทั้งทาง “นิตินัย” ตามกฎหมาย
บงัคบั และทางพฤตินยั ซ่ึงเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกระบวนการยืดอายหุรือเพื่อเปล่ียนแปลง
การการใช้งานของอาคาร จึงต้องการทั้ งเวลา กระบวนการ และการบริหารจากทั้ งองค์กร 
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา องคก์รวชิาชีพ ตลอดจนผูท่ี้จะมาเป็น “มืออาชีพ” เอง 
................... แล้วเรา “พร้อม” ทีจ่ะ”พร้อมก้าวไปในอนาคต”หรือยงั?................... 
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