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บทที่ 4
ปัญหาการจัดการโครงการงานก่ อสร้ างและงาน(RENOVATE)
ปัญหาในงานก่อสร้างในโครงการงานก่อสร้างย่อมต้องเกิดขึ้นเสมอ แต่อยูท่ ี่จะมากน้อย
เพียงใด ยิง่ มีทรัพยากรหลากหลายมาผสมจนเกิดความซับซ้อน เพื่อศึกษาวิธีการบริ หารจัดการ
ภายในบริ ษทั ดาเนินงานก่อสร้างงาน (RENOVATE)และเพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
บริ หารงานภายในของบริ ษทั พร้อมทั้งศึกษาแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรต่างๆ

4.1 ปัญหาในโครงการ RENOVATE เซ็นทรัลเวิลด์
ในการทางาน (RENOVATE) ห้างสรรพสิ นค้าจะทาได้ต่อเมื่อห้างสรรพสิ นค้าปิ ดเท่านั้น
เพราะถ้าห้างสรรพสิ นค้าเปิ ดจะไม่สามารถทาการสกัดพื้น , งานปูพ้นื , งานรื้ อฝ้ าได้เนื่องจากมีท้ งั
ฝุ่ นทั้งเสี ยงดังและอันตรายอื่นๆ ในการทางานในครั้งนี้จึงต้องทาหลังห้างปิ ดตั้งแต่เวลา 22:30 –
08:00 น. จึงมีปัญหาในการทางานมากขึ้นเพราะต้องทางานแข่งกับเวลาก่อนห้างสรรพสิ นค้าจะเปิ ด
อีกรอบปัญหาที่เกิดในการทางานการคืนจึงมีมากกว่ากลางวัน เช่น เรื่ องการใช้ลิฟท์เพื่อขนย้าย
คนงานขึ้นหน้างานหรื อแม้แต่การขนย้ายวัสดุข้ ึนหน้างานใช้เวลาในการขนย้าย 20นาที่เป็ นอย่าง
น้อยและปัญหาอีกมากมาย ดังนี้

รูปที่ 4.1รูปแปลนงานสกัดพืน้ ชั้น3
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 วิธีตดิ ตั้งกระเบือ้ งหินขัดสาเร็จรู ป
ขั้นตอนการเตรียมพืน้ ที่
ให้เตรี ยมพื้นที่ที่จะใช้ติดตั้ง โดยให้มีระดับความสูงไม่นอ้ ยกว่า 5 ซม. และจะต้องเป็ นพื้น
ซีเมนต์หยาบ Lean Mix Concrete
ขั้นตอนการติดตั้ง
- เตรี ยมผังและระดับสูงต่าด้วยด้ายเบอร์ 8
- เตรี ยมปูนซิเมนต์ดา 1 ส่ วน ทราย 3 ส่ วน ผสมน้ าอย่าให้เหลวเป็ นตัวเชื่อม
- วางแผ่น MARBLEX บนตัวเชื่อมทุกแผ่นให้ได้ระดับเสมอกัน และเว้นแนวตาม
เส้นด้ายที่เตรี ยมผังไว้ โดยทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1-2 วัน(ในระหว่างที่ตวั เชื่อมยังไม่
แห้งห้ามเหยียบยา่ หรื อวางสิ่ งของใดๆ เด็ดขาด)
- เมื่อพิน้ แห้งแล้ว ใช้ปูนซิเมนต์ขาว ยาวแนวให้ทวั่ ทุกแผ่น หากกระเบื้องมีสีต่างๆ การ
ยาแนวจะต้องผสมสี ฝนกั
ุ่ บปูนซิเมนต์ขาว ให้คล้ายคลึงกับสี ของกระเบื้องนั้นๆทุกครั้ง
เมื่อเสร็ จขั้นตอนการปูพ้นื แล้ว หากมีงานสี ควรทาสี รองพื้นก่อน เมื่อเสร็ จขั้นตอนการ
ขัดเงาลงน้ ามันแว็กซ์แล้ว จึงจะใช้สีจริ งต่อไป
ขั้นตอนการขัดเงา
- ใช้เครื่ องขัดโดยให้เริ่ มจากหิ นขัดชนิดหยาบ เพื่อลบรอยต่อระหว่างแผ่น ระหว่างนี้
หากปูนซิเมนต์ขาวที่ยาแนวไว้หลุดให้ทาการยาแนวใหม่ทุกครั้ง
- เมื่อขัดจนรอยต่อระหว่างแผ่นหมดไป ใช้หินขัดชนิดละเอียด เพื่อขัดให้พ้นื มีความเงา
มากขึ้น วิธีขดั หยาบและขัดละเอียดให้ใช้น้ าหล่อลื่นทุกครั้ง เมื่อเสร็ จขั้นตอนข้างต้น
แล้ว ให้ลา้ งน้ าทาความสะอาดพื้นแล้วทิ้งให้แห้งก่อนลงน้ ามันแว๊กซ์ และใช้เครื่ องปัด
เงาให้ทวั่ ถึงทุกแผ่นพื้นที่ปูดว้ ย MARBLEX ก็จะเรี ยบเงาตามมาตรฐานทันที
วิธีการบารุงรักษา
- กวาดเศษผงฝุ่ นละอองหรื อเม็ดทราย ซึ่งเกาะอยูต่ ามพื้นอาคารให้สะอาดก่อน หรื อจะ
ใช้เครื่ องดูดฝุ่ นก็จะทาให้พ้นื สะอาดยิง่ ขึ้น
- ใช้ผา้ หรื อม๊อบชุบน้ าหมาดๆ เช็ดบริ เวณพื้นอาคารก่อน 1 ครั้ง (ในกรณี ที่พบคราบ
สกปรกมากๆ ควรจะใช้ผา้ ชุบน้ าผสมผงซักฟอกทาความสะอาดก่อนทุกครั้ง) ถ้ายังไม่
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ออก ให้ใช้สก๊อตไบร์ทชุบผงซักฟอกขัดบริ เวณดังกล่าวอีกครั้ง จนคราบต่างๆออกจน
หมดแล้วใช้ผา้ ชุบน้ าเช็ดให้สะอาด และเช็ดให้แห้งอีกครั้ง
- เมื่อเสร็ จขั้นตอนตามข้อ 2 แล้ว สังเกตว่าพื้นแห้งสนิทหรื อยัง (ระยะเวลาที่พ้นื แห้ง
ขึ้นอยูก่ บั พื้นที่ที่จะทาความสะอาดด้วย) เมื่อพื้นแห้งและสะอาดแล้ว ก็ลงน้ ายารักษา
หิ นขัดหรื อแว๊กซ์ที่ใช้กบั หิ นอ่อนเคลือบและใช้เครื่ องปัดเงาอีกครั้ง เพื่อให้น้ ายาเคลือบ
ปัดเงา สามารถใช้ผา้ แห้งสะอาดมาขัดแทนได้) การบารุ งรักษาพื้น จะต้องปิ ดกั้น
บริ เวณพื้นที่ที่จะทาความสะอาดเสี ยก่อน จึงที่จะปฎิบตั ิตามคาแนะนาตั้งแต่ขอ้ 1 ถึงข้อ
- ให้เสร็ จสิ้ นเรี ยบร้อยทุกครั้ง จึงจะเปิ ดพื้นดังกล่าวตามปกติต่อไป
วิธีติดตั้งขั้นตอนติดตั้งฝ้ าเพดาน
- การติดตั้งฝ้ าเพดานเป็ นสิ่ งสาคัญ เนื่องจากฝ้ าเพดานมีประโยชน์หลายอย่าง ทั้งช่วย
ป้ องกันความร้อน ป้ องกันฝุ่ น สัตว์ไม่พึงประสงค์ หรื อจะใช้ประโยชน์ดา้ นการสร้าง
ความเรี ยบร้อยสวยงาม ด้วยการนาสายไฟหรื อท่อในระบบสาธารณูปโภคไปซ่อน
ความวุน่ วายไว้ใต้ฝ้าเพดานก็ได้ดว้ ย
- ร่ างแพลนติดตั้งฝ้ า
- การร่ างแพลนติดตั้งฝ้ าเพดานไม่เพียงแค่ช่วยคานวณจานวนชิ้นของฝ้ าเพดานที่คุณ
จาเป็ นต้องใช้เท่านั้น แต่ยงั ช่วยให้คุณสามารถกะขนาดของฝ้ าเพดานแต่ละชิ้น สาหรับ
แต่ละห้องได้อย่างเท่าเทียมกันด้วย ซึ่งก็จะช่วยให้หอ้ งดูเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และ
สวยงามมากขึ้นนัน่ เอง ซึ่งหากว่าห้องที่คุณจะติดตั้งฝ้ าเพดานมีขนาด 9x11 ฟุต จะต้อง
สัง่ ฝ้ าเพดานให้เท่ากับจานวนที่จะใช้ติดตั้งกับห้องขนาด 10x12 ฟุต จึงจะเพียงพอต่อ
การใช้งาน
- กาหนดระดับฝ้ าเพดานที่ผนังห้อง
- กาหนดระดับความสูงต่าของฝ้ าเพดานที่ผนังห้อง โดยทาสัญลักษณ์ขีดระดับเอาไว้
จากนั้นก็ยดึ โครงริ มตามระดับความสูงที่กาหนดในตอนแรก แต่พยายามหลบมุมผนังที่
ไม่เรี ยบเสมอ เพราะภายใต้ผนังนั้นอาจจะมีท่อหรื อสายไฟซ่อนอยูใ่ นนั้น
- -ใช้ตะขอเกี่ยวรั้วยึดโครงให้แน่นหนา
- เพื่อความแน่นหนาของโครงฝ้ าเพดาน แนะนาคุณใช้ตะขอตัวใหญ่ สาหรับเกี่ยวรั้วลวด
หนาม มาเกี่ยวระหว่างตะปูที่ตอกยึดโครงเหล็กกับตัวโครงเอาไว้ โดยเฉพาะช่วงโครง
ที่มีช่องว่างระหว่างกาแพงค่อนข้างห่าง
- แขวนสปริ ง

30

- ใช้สว่านเจาะเพดาน เพื่อแขวนลวดสปริ งสาหรับห้อยโครง ในขั้นตอนห้อยลวดสปริ ง
เป็ นแนวสี่ เหลี่ยม พยายามติดลวดสปริ งไขว้ทบั กันเป็ นรู ปตัว T ด้วย จากนั้นก็ติดลวด
สปริ งให้ทวั่ บริ เวณห้อ
- ตัดส่ วนเกินของโครงออก
- เมื่อทาการแขวนลวดสปริ งเรี ยบร้อยแล้ว ต่อจากนี้กน็ าโครงเหล็กสาหรับยึดแผ่นฝ้ า
เพดานมาแขวนไว้ได้เลย แต่ให้ตดั โครงเหล็กส่ วนเกินตรงโครงริ มออก กะระยะให้
พอดีกนั กับขอบของโครงริ มผนังด้านนอกด้วย
- ยึดปลายโครงด้วยรี เวท
- ระหว่างขึ้นโครงสาหรับวางฝ้ าเพดาน ต้องยึดปลายโครงด้วยรี เวท และพยายามทา
เหลี่ยมมุมทแยงตลอด เพื่อให้รูปทรงโครงฝ้ าเป็ นสี่ เหลี่ยมอย่างสวยงาม
- ค่อย ๆ วางแผ่นฝ้ าเพดานบนโครง
- เมื่อประกอบโครงเหล็กเรี ยบร้อยแล้วก็ค่อย ๆ นาแผ่นฝ้ าเพดานมาวางทีละแผ่น โดย
ลอดแผ่นฝ้ าผ่านโครงเหล็กด้านในไปทีละช่อง จนถึงส่ วนริ มผนัง
- ตัดฝ้ าผนังที่มีขนาดเกิน
- สาหรับแผ่นฝ้ าผนังที่มีขนาดใหญ่เกินโครงเหล็ก ให้คุณใช้ไม้เมตรวัดขนาด โครงเหล็ก
ก่อน แล้วค้างไม้เมตรไว้อย่างนั้น จากนั้นก็ทาบไม้เมตรกับแผ่นฝ้ า แล้วใช้หวั ของไม้
เมตร (ส่ วนที่เป็ นเหล็ก) กรี ดลงไปบนฝ้ าให้เป็ นรอย เพื่อมาร์กจุดที่ตอ้ งตัดแผ่นฝ้ า
ส่ วนเกินออก เสร็ จแล้วก็ใช้มีดคัตเตอร์จดั การตัดแผ่นฝ้ าได้เลย
- เจาะรู แผ่นฝ้ า
- สาหรับบริ เวณเพดานที่มีหลอดไฟอยู่ อาจจะต้องเจาะรู แผ่นฝ้ า เพื่อเว้นระยะตรง
หลอดไฟเอาไว้ดว้ ย ซึ่งขั้นตอนการตัดคุณสามารถกะด้วยระยะสายตา หรื อจะใช้ไม้
เมตรวัดขนาดหลอดไฟแบบเป๊ ะ ๆ ก็ได้เช่นกัน จากนั้นก็ใช้คตั เตอร์กรี ดแผ่นฝ้ าให้เป็ น
รู ขนาดเท่าที่ตอ้ งการ
- ฉาบซิลิโคนอุดรอยตาหนิ
- เมื่อทาการติดตั้งฝ้ าเพดานเรี ยบร้อยแล้ว ให้คุณสารวจร่ องรอยความเสี ยหายบนฝ้ า
เพดาน เช่น รู รั่ว หรื อรอยขีดข่วนจากเหล็ก ซึ่งทั้งหมดนี้ลว้ นเป็ นตาหนิที่สร้างความ
เสี ยหายกับฝ้ าเพดานไม่นอ้ ย ดังนั้นก็ควรใช้ซิลิโคนมาอุดรอยตาหนิเหล่านี้ให้เรี ยบร้อย
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ปัญหาทีพ่ บในการทางาน RENOVATE เซ็นทรัลเวิลด์

รูที่ 4.2 การขนย้ ายวัสดุขนึ้ หน้ างาน
ปัญหาการขนย้ ายวัสดุขนึ้ หน้ างาน
สาเหตุ

- ปัญหาเรื่ องการขนย้ายวัสดุข้ ึนหน้างานภายในห้างสรรพสิ นค้านั้นเป็ นเรื่ องยากเพราะ
ต้องใช่ลิฟท์ในการเคลื่อนย้ายวัสดุข้ ึนหน้างานเนื่องลิฟท์ใช่ได้แค่สามตัวแต่จานวน
ผูใ้ ช้ลิฟท์น้ นั มีจานวนมากจึงเสี ยเวลาในการรอใช้ลิฟท์อย่างน้อย20นาทีเป็ นอย่างต่าจึง
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เป็ นปัญหาในเรื่ องของการเสี ยเวลาทาให้งานต้องหยุดรอวัสดุเพื่อที่กาลังขนย้ายขึ้น
หน้างาน

รูปที่ 4.3 การขนย้ ายวัสดุขนึ้ หน้ างาน
วิธีการแก้ปัญหาการขนย้ ายวัสดุขนึ้ หน้ างาน
- ต้องทาเรื่ องขอเปิ ดใช้ลิฟท์ขนของขนาดใหญ่ เพื่อขนย้ายวัสดุเข้า-ออกระหว่างชั้น
3,4,5ขึ้นหน้างานเพื่อที่จะได้ขนย้ายให้สะดวกยิง่ ขึ้นเพื่อลดเวลาที่เสี ยไปกับการขนย้าย
อุปกรณ์ได้ไม่มากก็นอ้ ย
-ปัญหาเรื่องฝุ่ น

รูปที่ 4.4 ปัญหาเรื่องฝุ่ นในการสกัดพืน้
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ปัญหาเรื่องฝุ่ นในการสกัดพืน้
สาเหตุ
- การสกัดกระเบื้องเดินนั้นมีปัญหาในเรื่ องของฝุ่ นที่เข้าไปในร้านค้าอันเนื่องจาก
เครื่ องสกัดกระแทกกับกระเบื้องและปูนเดิมทาให้เกิดฝุ่ นรอยขึ้นในอากาศทาให้ ร้านค้ า
ร้องเรี ยนผ่านทางห้างสรรพสิ นค้าเพื่อเตือนและให้ผรู ้ ับเหมาทุกเจ้าเข้าประชุมเพื่อที่หา
วิธีแก้ไข้ในเรื่ องของฝุ่ นอันเกิดจากความไม่ต้ งั ใจ

รูปที่ 4.5 วิธีการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่ นในการสกัดพืน้
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วิธีการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่ นในการสกัดพืน้
-

ต้องทาการโพเทคผ้าทุกครั้งก่อนเริ่ มทางานและเพื่อไม่ให้ฝนหลุ
ุ่ ดรอดออกไปได้ใน
จานวนมากและต้องมีเครื่ องดูดฝุ่ นช่วยในการดูดฝุ่ นอีกทีถา้ ยังมีเศษฝุ่ นหลุดออกไปได้
ต้องจ้างแม่บา้ นพิเศษมาตามเก็บกวาดเช็ดถูเพื่อให้เศษฝุ่ นหมดไป
ปัญหาเรื่องแสงสว่ าง

รูปทิ่ 4.6 ปัญหาเรื่องแสงสว่ างในการทางาน
ปัญหาเรื่องแสงสว่ างในการทางาน
สาเหตุ
- เนื่องจากห้างสรรพสิ นค้าปิ ดไฟบ้างส่ วนในเวลา 03:00 น.จึงทาให้แสงสว่างน้อยยาก
ต่อการทางาน
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วิธีการแก้ปัญหาแสงสว่ าง

รูปทิ่ 4.7 วิธีการแก้ปัญหาแสงสว่ างในการทางาน
วิธีการแก้ปัญหาแสงสว่ างในการทางาน
- ต้องใช้สปอตไลท์ในการช่วยเพิม่ แสงสว่างในการทางาน
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ปัญหาเรื่องพืน้ ต่ างระดับ

รูปที่ 4.8 ปัญหาเรื่องพืน้ ต่ างระดับในการปูพนื้ กระเบือ้ งหินขัด
ปัญหาเรื่องพืน้ ต่ างระดับในการปูพนื้ กระเบือ้ งหินขัด
สาเหตุ
- เนื่องจากพื้นเดิมระดับไม่เท่ากัน
วิธีการแก้ปัญหา วิธีการแก้พนื้ ต่ างระดับทีใ่ ช้ ได้ มีสองวิธี
- สกัดพื้นเดิมแต่ตอ้ งบวกความสูงของปูนที่จะปูและปูกาวด้วย
- เปลี่ยนจากการปูพ้นื กระเบื้องหิ นขัดเป็ นหิ นหล่อกับที่
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ปัญหาพืน้ ไม้ ชั่วคราวกระดกและตะปูโผล่ออกมา

รูปที่ 4.9 ปัญหาพืน้ ไม้ ชั่วคราวกระดกและตะปูโผล่ออกมา
ปัญหาพืน้ ไม้ ชั่วคราวกระดกและตะปูโผล่ออกมา
สาเหตุ
- งานปิ ดพื้นไม่ชวั่ คราวนั้นต้องใช้ไม้อดั ทาเป็ นพื้นชัว่ คราวเพื่อใช้เสมอกับพื้นที่พ้นื ไป
ก่อนนี้และการใช้ไม้อดั ต้องทาการยัดด้วยตะปูเพื่อใช้อยุกบั ที่เนื่องจากไม้อดั ที่นามาใช้
ปูน้ นั มีความบางจึงเกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น พื้นไม้กระดก,ตะปูโผล่ออกมา,พื้นยวบ
และอื่นๆ
วิธีการแก้ปัญหา
- ต้องเพิ่มขนาดไม้อดั หรื อประกบสองแผ่นพื้นก็จะแน่นขึ้นไม่เกิดการยวบปัญหาตะปูก็
จะน้อยลง
หมายเหตุ
- ถ้าพื้นต่างระดับต้องติดเทปเหลืองดาและติดสติ๊กเกอร์พ้นื ต่างระดับ
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ปัญหาเรื่องเศษขยะทีต่ กค้ าง

รูปที่ 4.10 ปัญหาเรื่องเศษขยะทีต่ กค้ างในPatition และจุดพักขยะ
ปัญหาเรื่องเศษขยะที่ตกค้ างในPatition และจุดพักขยะ
สาเหตุ
- ขยะทั้งหลายจากการทางานเช่นเศษงานสกัดพื้นพื้นเดิมเศษถุงปูนเศษกระเบื้องเศษปูน
และอื่นๆอันเนื่องมากจากการทับถมขยะที่มีจานวนมากในแต่ล่ะวัน
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วิธีการแก้ปัญหาขยะ

รูปที่ 4.11 วิธีการแก้ปัญหาขยะ
วิธีการแก้ปัญหา
- ต้องเคลียร์ขยะให้หมดวันต่อวันถึงจะหมดปัญหาขยะล้นที่พกั ขยะ
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ปัญหาการบริหารการสั่ งซื้อวัสดุ

รูปที่ 4.12 ปัญหาการบริหารการสั่ งซื้อวัสดุกบั แรงงานเข้ าไซต์ งาน

ปัญหาที่พบในโครงการ
ปัญหาการบริหารการสั่ งซื้อวัสดุกบั แรงงานเข้ าไซต์ งาน
สาเหตุ
- การวางแผนการจัดการแรงงานกับวัสดุไม่มีประสิ ทธิภาพ
- ไม่ได้คานึงถึงวัสดุบางอย่างตัวต้องใช้เวลาในการสัง่ ซื้อ
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แนวทางแก้ไข
- ต้องเช็ควันต่อวันและวางแผ่นการใช้วสั ดุในแต่ล่ะวันด้วยหาค่าเฉลยของเพื่อสะแป
ของไว้ใช้
- สัง่ ของเตรี ยมไว้อย่างน้อยสามวัน
แรงงานในไซต์ ก่อสร้ าง
สาเหตุ
- ไม่มีการวางแผนในขั้นตอนการทางานที่ดี
- การประมาณวัสดุที่ใช้งานคลาดเคลื่อน
แนวทางแก้ไข
- ต้องวางแผนการทางานให้สอดคล้องกับหน้างานจริ ง
ปัญหาคนงานกาลังรอวัสดุเข้ าไซต์ งาน
ผลทีต่ าม
- งานล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้
- ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันเพิ่มขึ้น
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4.2 ปัญหางานก่ออิฐฉาบปูน
 รอยร้าว แตกลายงาสาเหตุ เกิดจากการรี บแต่งหน้าผิวผนังปูนที่ฉาบไว้ เร็ วเกินไป เกิดจาก
การที่ปล่อยผนังที่ฉาบนานเกินไป ทาให้ผนังปูนที่ฉาบเกิดการหดตัว
แนวทางแก้ไข
กรณี ตรวจสอบ ผนังไม่เกิดการหลุดล่อน สามารถใช่ยบิ ซัม่ โป๊ ว หรื อสี โป๊ ให้ทวั่ ผิวหน้า
ก่อนทาสี ก่อนฉาบผนังต้องรดน้ าผนังให้ซุ่มอย่างสม่าเสมอ ไม่ควรรี บเร่ งในการปรับแต่ผวิ ของ
ผนังเร็ วเกินไป ควรให้ผนังแห้งหมาด ก่อนการปรับแต่งผิว
 รอยร้าว แตกเป็ นชั้น ๆ สาเหตุ เกิดจากการผสมปูนฉาบเหลวเกินไป ฉาบหนาเกินไป
แนวทางแก้ไข
ไม่ผสมปูนฉาบเหลวเกินไป กรณี ผนังที่ฉาบมีความหนาเกิน 2 ซม.ควรแบ่งฉาบเป็ นชั้น ๆ
ไม่ควรหนาเกิน 1.5 ซม. หรื อรองพื้นด้วยปูนเค็มเหลวก่อน จะช่วยให้ยดึ ติดดี

