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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 เทคนิคบ่ มคอนกรีต
การบ่มคอนกรี ตเป็ นการควบคุมและป้องกันมิให้ น ้าในคอนกรี ตระเหยออกจากคอนกรี ตที่
แข็งตัวแล้ วเร็วเกินไป เนื่องจากน ้าเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่สดุ สาหรับปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ ซึง่ จะ
ส่งผลต่อกาลังของคอนกรี ตโดยตรง ดังนัน้ หลังจากที่ผิวหน้ าคอนกรี ตแข็งตัวแล้ ว จะต้ องบ่ม
คอนกรี ตให้ มีความชื ้นอยูเ่ สมอ เป็ นเวลาอย่างน้ อย 7 วัน กาลังของคอนกรี ตจะค่อยๆ เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ
ตราบเท่าที่ยงั มีความชื ้นให้ ปนู ซีเมนต์ได้ ทาปฏิกิริยากับน ้า
 วิธีการบ่ มคอนกรีต
วิธีการบ่มคอนกรี ตจะขึ ้นอยูก่ บั สภาพของงานคอนกรี ตนันๆ
้ เป็ นหลัก ลักษณะของการบ่ม
คอนกรี ตสามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือการเพิ่มความชื ้นให้ คอนกรี ต การป้องกันการเสียน ้า
ของคอนกรี ต และการเร่งกาลัง
การบ่ มโดยการเพิ่มความชืน้ ให้ คอนกรีต การบ่มลักษณะนี ้จะเพิ่มความชื ้นให้ กบั ผิว
คอนกรี ตโดยตรง เพื่อทดแทนการระเหยของน ้าออกจากคอนกรี ต การบ่มลักษณะนี ้สามารทา
ได้ หลายวิธี ดังต่อไปนี ้
การขังหรือหล่ อนา้ เป็ นการทานบกันน
้ ้าไม้ ให้ น ้าไหลออกมักจะใช้ กบั งานทางระดับ
เช่น พื ้น หรื อถนน เป็ นต้ น วัสดุที่ใช้ ทาทานบอาจจะเป็ นดินเหนียว หรื ออิฐก็ได้ ข้ อควรระวัง
สาหรับวิธีนี ้ คือ ต้ องระวังอย่าให้ ทานบกันน
้ ้าพัง และหลังจากบ่มเสร็จแล้ ว อาจจะต้ องทา
ความสะอาดผิวหน้ าคอนกรี ต
การฉีดนา้ หรือรดนา้ เป็ นการฉีดน ้าให้ ผิวคอนกรี ตเปี ยกอยูเ่ สมอวิธีนี ้ใช้ ได้ กบั งาน
คอนกรี ต ทังในแนวดิ
้
่ง แนวระดับ หรื อแนวเอียง ข้ อควรระวัง คือต้ องฉีดน ้าให้ ทวั่ ถึงทุกส่วน
ของคอนกรี ต และแรงดันน ้าต้ องไม่แรงเกินไปจนชะเอาผิวหน้ าคอนกรี ตที่ยงั ไม่แข็งตีวดีออก
วิธีนี ้ต้ องสิ ้นเปลืองน ้ามาก และต้ องอาศัยที่ที่มีแรงดันน ้ามากพอ
การคลุมด้ วยวัสดุเปี ยกชืน้ เป็ นวิธีที่ใช้ กนั มาก เพราะสะดวก ประหยัด และสามารถ
ใช้ ได้ กบั งานทังแนวระดั
้
บ แนวดิง่ และแนวเอียง วัสดุที่ใช้ คลุมอาจจะใช้ ผ้ าใบ กระสอบ หรื อ
วัสดุอื่นที่อมน ้า ข้ อควรระวัง คือวัสดุที่คลุมต้ องเปี ยกชุ่มอยูเ่ สมอ การคลุมต้ องคลุมให้ วสั ดุคลุม
เหลื่อมกัน วัสดุที่ใช้ คลุมต้ องปราศจากสารที่เป็ นอันตรายต่อคอนกรี ต หรื อทาให้ คอนกรี ตด่าง
สาหรับการคลุมงานคอนกรี ตในแนวดิง่ ต้ องยึดวัสดุคลุมให้ แน่นหนา ไม่เลื่อนหล่นลงมาได้
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โดยเฉพาะเวลาที่ราดน ้า ซึง่ จะต้ องทาเป็ นประจา
การบ่ มโดยการป้องกันการเสียนา้ จากเนือ้ คอนกรีต วิธีการนี ้ใช้ การผนึกผิวของ
คอนกรี ต เพื่อป้องกันมิให้ ความชื ้นจากคอนกรี ตระเหยออกจากเนื ้อคอนกรี ต การบ่มลักษณะนี ้
สามารถกระทาได้ หลายวิธีดงั นี ้
การบ่ มในแบบหล่ อ แบบหล่อไม้ ที่เปี ยก และแบบหล่อเหล็ก สามารถป้องกันการ
สูญเสียความชื ้นได้ ดี วิธีนี ้จัดได้ วา่ ง่ายที่สดุ เพียงแค่ทิ ้งแบบหล่อให้ อยูก่ บั คอนกรี ตที่หล่อไว้ ให้
นานที่สดุ เท่าที่จะทาได้ และคอยดูแลให้ ผิวด้ านบนคอนกรี ตมีน ้าอยู่ โดยน ้านันสามารถไหลซึ
้
ม
ลงมาระหว่างแบบหล่อกับคอนกรี ตได้
การใช้ กระดาษกันนา้ ซึม เป็ นการใช้ กระดาษกันน ้าซึม ปิ ดทับผิวคอนกรี ตให้ สนิท เป็ น
เวลาอย่างน้ อย 3 วัน วิธีนี ้มักนิยมใช้ กบั งานคอนกรี ตแนวระดับ กระดาษกันน ้าซึมนี ้ เป็ น
กระดาษเหนียวสองชันยึ
้ ดติดกันด้ วยยางมะตอย และเสริมความเหนียวด้ วยใยแก้ ว มี
คุณสมบัติในการยึดหดตัวไม่มากนักเวลาที่เปี ยกและแห้ ง ข้ อควรระวังในการใช้ กระดาษ คือ
บริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นจะต้ องผนึกให้ แน่นด้ วยกาว หรื อเทป และกระดาษต้ องไม่มีร่อย
รอยฉีกขาด หรื อชารุด
การใช้ แผ่ นผ้ าพลาสติกคลุม วิธีการนี ้จะเหมือนกับการใช้ กระดาษกันน ้า แต่แผ่นผ้ า
พลาสติกจะเบากว่ามาก จึงสะดวกในการใช้ มากกว่า สามารถใช้ กบั งานโครงสร้ างทุกชนิด ข้ อ
ควรระวังก็เช่นเดียวกับกระดาษกันน ้า คือ รอยต่อและการชารุดฉีกขาด และเนื่องจากมีน ้าหนัก
เบา จึงต้ องระวังเรื่ องการผูกยึด ป้องกันลมพัดปลิวด้ วย
การใช้ สารเคมีเคลือบผิวคอนกรีต เป็ นการพ่นสารเคมีลงบนผิวคอนกรี ตซึง่ สารเคมีที่
พ่นนี ้จะกลายเป็ นเยื่อบางๆ คลุมผิวคอนกรี ตป้องกันการระเหยออกของน ้าในคอนกรี ตได้ การ
บ่มวิธีนี ้ทังสะดวกและรวดเร็
้
วแต่คา่ ใช้ จ่ายจะสูง จึงมักใช้ กบั งานที่บม่ ด้ วยวิธีอื่นได้ ลาบาก การ
พ่นสารเคมีนี ้ต้ องกระทาในขณะที่ผิวคอนกรี ตยังชื ้นอยู่ และต้ องพ่นให้ ทวั่ ถึง ข้ อที่ควรทราบ คือ
สารเคมีประเภทนี ้จะทาให้ การยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรี ตเดิมกับคอนกรี ตที่จะเทใหม่เสียไป
จึงไม่ควรใช้ กบั งานคอนกรี ตที่ต้องต่อเติม หรื อฉาบปูนในภายหลัง และหากใช้ สารเคมีฉีดพ่น
แล้ ว ไม่ควรฉีดน ้าซ ้า เพราะน ้าจะไปชะล้ างสารเคมีออก ควรชี ้แจงให้ คนที่ทางานทราบถึง
ประเด็นนี ้ เพื่อจะได้ ไม่ฉีดชะล้ างสารเคมีออกโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
การบ่ มด้ วยการเร่ งกาลัง เป็ นการบ่มคอนกรี ตด้ วยไอน ้า โดยให้ ความชื ้น และความร้ อน
กับคอนกรี ตที่หล่อเสร็จใหม่ๆ วิธีนี ้จะทาให้ คอนกรี ตมีกาลังสูงขึ ้นโดยรวดเร็วช่วยลดการหดตัว
และเพิ่มความต้ านทานต่อสารเคมีที่เป็ นอันตรายต่อคอนกรี ต การบ่มคอนกรี ตด้ วยวิธีนี ้
สามารถทาได้ สองวิธี คือการบ่มด้ วยไอน ้าที่มีความดันต่า และการบ่มด้ วยไอน ้าที่มีความดัน
สูง การบ่มด้ วยการเร่งกาลัง นิยมใช้ กนั ในงานอุตสาหกรรมคอนกรี ตสาเร็จรูป
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2.2 ความปลอดภัยในการทางานนั่งร้ าน
ลักษณะของงานก่อสร้างส่ วนใหญ่ จะเป็ นการทางานบนที่สูงและงานใต้ดินที่มีระดับชั้นความ
ลึกต่างๆ ซึ่งงานเหล่านี้จาเป็ นที่จะต้องใช้นงั่ ร้านในการก่อสร้างเพื่อให้แล้วเสร็ จ
ผูใ้ ช้แรงงาน ช่างหัวหน้างาน ตลอดจนวิศวกรที่ทางานด้านการก่อสร้าง จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการ
ทางานที่สูงโดยไม่ใช้นงั่ ร้านด้วยเหตุน้ ีเราจึงควรมีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานนัง่ ร้านให้มากขึ้น
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย จากสถิติการประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน ปี 2549 ของสานักงาน
กองทุนเงินทดแทน พบว่า จานวนผูป้ ระสบอันตรายตกจากที่สูงมีมากถึง 9,362 ราย จากจานวนผู ้
ประสบอันตราย 204,257 ราย
ประเภทของนัง่ ร้าน
นั่งร้ านทีใ่ ช้ โดยทัว่ ไป แบ่ งออกเป็ น 6 ประเภท
 นัง่ ร้านไม้ไผ่
 นัง่ ร้านเสาเรี ยงเดี่ยว
 นัง่ ร้านเสาเรี ยงคู่
 นัง่ ร้านแบบใช้ท่อเหล็ก
 นัง่ ร้านแบบแขวน
 นัง่ ร้านชนิดเคลื่อนที่ได้
ข้ อพิจารณาในการเลือกนั่งร้ าน
นัง่ ร้านแต่ละประเภทย่อมมีความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะอย่างตามสภาพการก่อสร้าง ผ้า
เนินการก่อสร้างจะต้องเลือกประเภทให้เหมาะสมกับแต่ละงาน
เพือ่ ความปลอดภัยในการใช้ นั่งร้ านควรพิจารณาดังนี้
 สภาพสถานที่ และความเหมาะสมกับสถานที่
 น้ าหนักบรรทุกที่ใช้งาน
 ความประหยัด
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 ความสะดวกในการติดตั้ง และรื้ อถอน
อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล
เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต (Safety Belt & Lift Line) เป็ นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่จาเป็ น
สาหรับผูท้ ี่ทางานบนนัง่ ร้าน และผูท้ ี่มีความเสี่ ยงต่อการที่จะตกลงมาจากที่สูง ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานบนที่
สูงจะต้องสวมใส่ สายรั้งนิรภัยหรื อเข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตหรื อสายชูชพี สายรั้งนิรภัยควรจะ
ยึดติดกับจุดยึดที่มนั่ คงอยูก่ บั ที่ ในระดับที่อยูเ่ หนือขึ้นไปจากพื้นที่ที่ทางาน สายช่วยชีวิตไม่ควรมี
ความยาวเกิน 2 เมตร และเป็ นอิสระจากชุดลูกรอกและเชือกสาหรับหิ้วแขวนรับภาระอื่นๆ สาย
ช่วยชีวิตที่ยดึ ติดกับเข็มขัดจะต้องมีความยาวไม่เกินกว่า 1.20 เมตร จุดทาการยึดที่เหมาะสมจะถูกนา
ขึ้นมาพร้อมกับส่ วนโครงสร้างของการติดตั้งนั้นอันจะทาให้ใช้งานสายช่วยชีวิตเชือกและชิ้นส่ วน
รั้งยึดอื่นๆ ได้อย่างปลอดภัย
มาตรฐานนั่งร้ าน
ในส่ วนของนัง่ ร้านทัว่ ไปนั้น จาเป็ นต้องมีแบบที่เป็ นมาตรฐานซึ่งคานึงถึงความปลอดภัยที่จะ
ใช้งานเป็ นหลักนัง่ ร้าน จึงควรมีลกั ษณะมาตรฐาน ดังนี้
 สาหรับนัง่ ร้านที่ทาด้วยไม้จะออกแบบเพื่อรับน้ าหนักไว้สูงสุ ดไม่เกิน 4 เท่า ของน้ าหนักที่จะใช้
งานจริ ง
 การใช้นงั่ ร้านนั้นมีขอ้ ควรระวังคือ ต้องใช้วสั ดุอุปกรณ์ชนิดเดียวกันและไม่ควรใช้แบบ
ผสมผสานกัน
 นัง่ ร้านที่สูงกว่า 2 เมตร จะต้องมีราวกันตก
 นัง่ ร้านที่สร้างด้วยไม้จะต้องใช้ไม้ที่ไม่ผุ เปื่ อย และไม่มีรอยร้าวหรื อ ชารุ ดอื่นๆ ที่จะทาให้ขาด
ความแข็งแรงทนทาน
 นัง่ ร้านที่เป็ นโลหะ ต้องมีจุดคราก (Yield Point) ไม่นอ้ ยกว่า 2,400 กก./ ตาราง ซม. และ
สามารถรับน้ าหนักบรรทุกได้ไม่นอ้ ยกว่าสองเท่าของน้ าหนักของการใช้งาน
 โครงนัง่ ร้านต้องมีการยึดโยง ค้ ายัน หรื อตรึ งกับพื้นดิน หรื อส่ วนของงานก่อสร้างเพื่อป้ องกันมิ
ให้เซหรื อล้ม
 ราวกันตก ต้องมีความสูงไม่นอ้ ยกว่า 90 ซม. และไม่เกิน 1.10 เมตร จากพื้นนัง่ ร้านตลอดแนว
ยาวด้านนอกของนัง่ ร้าน ยกเว้นเฉพาะช่วงที่จาเป็ นเพื่อขนถ่ายสิ่ งของ และนัง่ ร้านเสาเรี ยงเดี่ยว
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 ต้องจัดให้มีบนั ไดภายในของนัง่ ร้านและมีความลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา ยกเว้นนัง่ ร้านเสา
เดี่ยว
 ต้องออกแบบเผือ่ ไว้ให้นงั่ ร้านสามารถรับน้ าหนักผ้าใบสังกะสี ไม้แผ่น หรื อวัสดุอื่นที่คล้ายกัน
นอกจากนี้จะต้องมีการบารุ งดูแลรักษาสภาพการใช้งานของนัง่ ร้านอย่างสม่าเสมอ หากมีพายุ
แผ่นดินไหว หรื อเหตุที่ทาให้นงั่ ร้านเสี ยสมดุลต้องทาการซ่อมหรื อปรับปรุ งแล้วให้มีสภาพที่
ปลอดภัยและพร้อมใช้งานและที่สาคัญ คือพนักงานทุกคนจะต้องสวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความ
ปลอดภัยส่ วนบุคคลด้วยทุกครั้งที่ปฏิบตั ิงาน

อันตรายทีม่ ักเกิดขึน้ กับผู้ปฏิบัติงานในการใช้ นั่งร้ าน
การพังของนั่งร้ าน สาเหตุเกิดจาก
 รับน้ าหนักการบรรทุกมากเกินไปเพราะคนงานขึ้นไปมากเกินหรื อกองวัสดุไว้มากเกินความ
จาเป็ น
 วัสดุที่นามาใช้ทานัง่ ร้านไม่คงทนแข็งแรง ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ไม้เก่า เนื้อยุย่ มีตาไม้ หรื อ
เหล็กคดงอ และเป็ นสนิม
 การประกอบติดตั้งไม่ถูกต้อง
 ฐานรองรับนัง่ ร้านไม่แข็งแรง
คนงานตกลงมาจากนั่งร้ าน สาเหตุเกิดจาก
 คนงานประมาทเลินเล่อ เดินสะดุดวัสดุบนนัง่ ร้านแล้วพลัดตกลงมา
 อาจจะเป็ นโรคปัจจุบนั ทันด่วน เช่น เป็ นลม หน้ามืด
 เกิดจากการพัดของลมอย่างแรง เช่น ขณะทางาน มีพายุฝนตก ลมพัดแรง พัดคนงานตกลงมา
 แนวทางการป้องกันการเกิดอันตรายจากการทางานนั่งร้ าน
 กาหนดน้ าหนักบรรทุกของนัง่ ร้านแต่ละชนิด จากัดจานวนคนงาน กาหนดขอบเขตจานวนการ
กองวัสดุบนนัง่ ร้าน
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 ตรวจสอบวัสดุที่นามาประกอบถ้าเป็ นไม้ตอ้ งเป็ นไม้ที่ไม่ผเุ ปื่ อยหรื อไม่มีรอยแตกร้าวรวมถึง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางความหนาต้องได้มาตรฐาน ถ้าเป็ นเหล็กจะต้องไม่คดงอ และเป็ นสนิม
 การประกอบติดตั้ง ต้องเป็ นไปตามที่บริ ษทั ผูผ้ ลิตแนะนา หรื อเป็ นไปตามที่วิศวกรคานวณ
ออกแบบ
 ปรับปรุ งคุณภาพฐานรองรับนัง่ ร้านให้มนั่ คงแข็งแรง
 อบรมให้ความรู ้กบั คนงานที่ปฏิบตั ิงานบนนัง่ ร้าน
 ตรวจสุ ขภาพคนงานว่ามีโรคประจาตัวหรื อไม่
 ติดตั้งราวกันตก และให้คนงานสวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล
 ในขณะมีพายุฝนตกหนักห้ามมิให้คนงานทางานบนนัง่ ร้าน
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การรีโนเวท
บ้านหลังเก่าที่เราอยูอ่ าศัยมาหลายสิ บปี ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทั้งสภาพ
บ้านที่ทรุ ดโทรมลง ประกอบกับความต้องการพื้นที่ใช้สอยที่เปลี่ยนไป หรื อแม้แต่บา้ นมือสอง
ในเมืองที่หลายคนเลือกอยูอ่ าศัยแทนการซื้อบ้านหลังใหม่ตามชานเมือง ซึ่งแน่นอนว่าต้องทา
การรี โนเวทบ้านหลังเก่าที่วา่ ให้ตรงกับความต้องการใหม่ของเรา ทั้งนี้เจ้าของบ้านสามารถ
อาศัยแนวทางการรี โนเวทบ้าน 6 ขั้นตอนต่อไปนี้ในการเตรี ยมตัวก่อนรี โนเวท
1. กาหนดวัตถุประสงค์ในการปรับปรุ งบ้าน เพื่อใช้ในการประเมินงบประมาณเบื้องต้น ไม่วา่
จะเป็ น
- ปรับปรุ งบ้านทั้งหลัง เนื่องจากสภาพเก่าทรุ ดโทรมมาก หรื อมีความเสี ยหายหลายส่ วน

รูปที่ การรีโนเวทบ้ าน
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- จัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยใหม่ให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น เช่น การกั้นห้องโฮมเธียเตอร์ในพื้นที่
ห้องนัง่ เล่น
- ซ่อมแซมบางส่ วนที่เสี ยหาย โดยอาจถือโอกาสปรับปรุ งสภาพให้ดียงิ่ ขึ้น เช่น ห้องน้ ารั่ว
เนื่องจากระบบท่อมีปัญหา จึงปรับโฉมห้องน้ าใหม่ท้ งั ห้อง หรื อพื้นดาดฟ้ ารั่ว จึงปรับเป็ นสวน
ดาดฟ้ าสาหรับพักผ่อน
- ปรับปรุ งใหม่ให้ใช้งานดีข้ ึน ถึงแม้ไม่ได้มีอะไรเสี ยหาย แต่ปรับเพื่อแก้ปัญหาการใช้งาน
เช่น เพิ่มแผงกันแดดที่หน้าต่างห้องทางานซึ่งอยูใ่ นตาแหน่งที่แดดส่ องร้อนแรง หรื อติดตั้ง
ระบบผนังฉนวนกันเสี ยงและเปลี่ยนหน้าต่างชุดใหม่ในห้องนอนซึ่งมีเสี ยงรบกวนจากถนน
ใหญ่ที่มีรถวิง่ ผ่าน
- ปรับโฉมใหม่ตามสไตล์ที่ชอบ เช่น แต่งห้องใหม่ให้เป็ นสไตล์ลอฟท์โดยการฉาบผนังใหม่
ให้เป็ นปูนเปลือยแบบดิบๆ ด้วยสกิมโค้ท และรื้ อฝ้ าเพดานออกเพื่อโชว์ท่องานระบบต่างๆ

รูปที่ การรีโนเวทบ้ าน
 รวบรวมข้อมูลและรู ปแบบที่ชอบ การตกแต่งห้องหรื อพื้นที่ที่ประทับใจ รวมถึงวัสดุที่
ใช้ ซึ่งอาจพบเห็นได้จากสื่ อต่างๆ หรื อสถานที่จริ ง ตลอดจนวิธีการในการปรับปรุ ง
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ซ่อมแซมแต่ละส่ วน ทั้งนี้เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง หรื อเป็ นข้อมูลในการ
ออกแบบของสถาปนิกหรื อมัณฑนากร และปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญต่างๆ
 ตรวจสอบสภาพพื้นที่และกาหนดแนวทางในการปรับปรุ ง ควรตรวจสอบส่ วนต่างๆ
ของบ้าน หรื อพื้นที่ที่กาลังจะปรับปรุ งว่ามีส่วนใดยังใช้งานได้ดี หรื อมีส่วนใดที่
เสี ยหายต้องซ่อมแซมทั้งก่อนและขณะลงมือปรับปรุ งบ้าน โดยการทา Check List ใน
แต่ละห้องหรื อแต่ละพื้นที่ตามประเภทงานต่างๆ แบ่งเป็ น งานโครงสร้าง งาน
สถาปัตยกรรม (วัสดุตกแต่งและปิ ดผิว) พื้นที่รอบบ้าน งานระบบไฟฟ้ า งานระบบ
ประปาและสุ ขาภิบาล รวมถึงระบบปรับอากาศ (ถ้ามี) ตลอดจนกาหนดแนวทางในการ
ปรับปรุ งแก้ไขที่เหมาะสมในแต่ละงาน โดยอาจปรึ กษาวิศวกร สถาปนิก หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเพิ่มเติม
ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการปรับปรุ งห้องน้ าที่ใช้งานมานานกว่า 10 ปี สาหรับงาน
โครงสร้าง ควรตรวจสอบสภาพพื้นห้องน้ าว่ามีความเสี ยหายจากการรั่วซึมหรื อไม่ มี
แนวทางซ่อมแซมอย่างไร งานสถาปัตยกรรม ควรตรวจสอบสภาพกระเบื้องปูพ้นื และ
ผนัง สุ ขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ว่ายังอยูใ่ นสภาพดีหรื อไม่ หรื อควรเปลี่ยนใหม่ตาม
แนวการตกแต่งที่ชอบไปพร้อมๆ กับการทาระบบกันซึมใหม่ งานระบบประปาและ
สุ ขาภิบาล อาจถึงเวลาที่ควรเปลี่ยนท่อประปาใหม่ พร้อมกับการเดินแนวท่อตามการ
จัดวางผังห้องน้ าใหม่ เป็ นต้น
 สรุ ปเนื้องานที่ตอ้ งการปรับปรุ ง โดยพิจารณางานปรับปรุ งซ่อมแซมต่างๆ จาก Check
List ที่ทาไว้ และสรุ ปเนื้องานที่ตอ้ งการปรับปรุ งตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้อง
กับงบประมาณที่ต้ งั ไว้
 จัดเตรี ยมงบประมาณในการปรับปรุ งบ้าน แบ่งได้เป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ค่าออกแบบโดยสถาปนิก มัณฑนากร วิศวกรโครงสร้าง และวิศวกรงาน
ระบบต่างๆ
ส่ วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ ง ได้แก่ ค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง ค่าน้ า ค่าไฟฟ้ า
รวมถึงค่าดาเนินการต่าง ๆ ระหว่างการก่อสร้าง
ส่ วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเช่าโกดังเก็บของ ค่าเช่าบ้านอยูช่ วั่ คราว ค่า
ดาเนินการขออนุญาตปรับปรุ งบ้านกับหน่วยงานราชการ (สาหรับกรณี ที่จาเป็ นต้องยืน่
ขออนุญาต) ค่าบริ การที่ปรึ กษางานก่อสร้าง
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ทั้งนี้เราอาจใช้งบประมาณเพียงบางส่ วนจากทั้ง 3 ส่ วนที่กล่าวมา ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณ
งาน และขอบเขตในการปรับปรุ งบ้าน นอกจากนี้ควรเผือ่ งบประมาณที่อาจจะบาน
ปลายไว้ดว้ ย อย่างไรก็ตาม หากมีงบประมาณจากัด ควรวางแผนลาดับความสาคัญใน
การปรับปรุ งบ้านเป็ นส่ วนๆ ตามช่วงเวลาต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
งบประมาณในการปรับปรุ ง
 เลือกวิธี RENOVATE บ้าน หากเป็ นการรี โนเวทบ้านทั้งหลัง หรื อเป็ นการต่อเติม
ปรับปรุ งพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งจาเป็ นต้องปรึ กษาผูอ้ อกแบบหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง
สามารถเลือกได้ 2 วิธีคือ
 Design-Bid-Built เป็ นลักษณะที่ผอู ้ อกแบบและผูร้ ับเหมาแยกกันคนละราย เจ้าของ
บ้านสามารถตรวจสอบและปรับปรุ งแบบให้ตรงตามความต้องการได้ค่อนข้างสมบูรณ์
ก่อนการดาเนินการก่อสร้างโดยผูร้ ับเหมา นอกจากนี้ผอู ้ อกแบบจะมีส่วนร่ วมในฐานะ
ที่ปรึ กษาของเจ้าของบ้าน ตลอดจนร่ วมตรวจคุณภาพงานและวิธีแก้ปัญหาของ
ผูร้ ับเหมาในระหว่างก่อสร้างด้วย ดังนั้น นอกเหนือจากประสบการณ์ดา้ นการ
ออกแบบแล้ว ประสบการณ์ดา้ นการควบคุมงานและประสานงานก่อสร้างของ
ผูอ้ อกแบบจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะอาจส่ งผลต่อความล่าช้าและงบประมาณในการ
ปรับปรุ งบ้านได้
 Design & Build เป็ นลักษณะที่ผอู ้ อกแบบและผูร้ ับเหมาคือรายเดียวกัน หรื อที่เรี ยก
ทัว่ ไปว่า “Turn Key” เป็ นวิธีที่สะดวกต่อเจ้าของบ้าน เพราะจะติดต่อกับผูป้ ระสานงาน
รายเดียวตั้งแต่เริ่ มออกแบบจนปรับปรุ งบ้านแล้วเสร็ จ ซึ่งควรกาหนดขอบเขตงานและ
รายละเอียดการก่อสร้างโดยระบุในสัญญาว่าจ้างให้ชดั เจน เพื่อป้ องกันข้อขัดแย้งที่อาจ
เกิดขึ้นระหว่างการปรับปรุ ง เนื่องจากไม่มีคนกลางในการประสานงาน อย่างไรก็ตาม
การจ้าง Turn Key เป็ นวิธีที่ช่วยควบคุมระยะเวลาและงบประมาณในการก่อสร้างได้ดี
 ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเลือกวิธีไหนสาหรับการรี โนเวทบ้านทั้งหลัง เจ้าของบ้านสามารถว่าจ้าง
ที่ปรึ กษาควบคุมงานต่างหาก เพื่อให้การก่อสร้างปรับปรุ งบ้านเป็ นไปอย่างราบรื่ น
ตามระยะเวลาและงบประมาณที่กาหนดไว้
 สาหรับงานปรับปรุ งบางส่ วน หรื อซ่อมแซมเล็กๆ น้อยๆ เช่น รื้ อหลังคามุงใหม่
เปลี่ยนลุคให้บา้ น ด้วยวัสดุมุงหลังคาใหม่ ปรับปรุ งห้องน้ า ซ่อมแซมดาดฟ้ ารั่วซึม
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ควรใช้บริ การช่างเฉพาะทางเป็ นส่ วนๆ ซึ่งอาจจะมีค่าบริ การค่อนข้างสูงเมื่อเทียบต่อ
ขนาดพื้นที่ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาผลงานที่ผา่ นมาของผูร้ ับเหมาแต่ละ
รายโดยละเอียด เพื่อให้ได้งานที่มีประสิ ทธิภาพดีคุม้ ค่ากับงบประมาณที่ใช้
รีโนเวทบ้ านห้ องครัวเก่า

รูปที่ รีโนเวทบ้ านห้ องครัวเก่า
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รูปที่ รีโนเวทห้ องโถงรับแขกใหม่

