
   การตรวจอาคารและบ ารุงรักษาอาคาร 

        การตรวจอาคารและบ ารุงรักษาอาคาร เจา้ของอาคารทุกคนตรวจตราเอาใจใส่ 
ซ่อมบ ารุงรถยนตแ์ละเคร่ืองจกัรของตนเอง แต่คนส่วนนอ้ยจะคิดบ ารุงรักษาอาคารของตนเอง 
เพราะคิดวา่อาคารมีความคงทนและอายยุนืยาวมากไม่ตอ้งช่วยบ ารุงรักษา 
เป็นความจริงท่ีวา่อาคารส่วนใหญ่มีความคงทนมาก แต่หากมีขอ้บกพร่องหรือการแตกร้าวของตวัอาคาร 
อนัเน่ืองมาจากก่อสร้างหรือการใชง้าน การซ่อมบ ารุงเล็กนอ้ยๆจะช่วยยดือายอุาคารและท าให ้
อาคารปลอดภยั หรือมีอตัราส่วนความปลอดภยัคงเดิมตลอดอายกุารใชง้านส าหรับอาคารท่ีไม่มีประวติั 
การแตกร้าวหรือทรุดเอียง ควรตรวจสอบโครงสร้างทั้งอาคารดว้ยสายตา และเคร่ืองมือช่วยพื้นฐาน เช่น 
ลูกด่ิง ไม่บรรทดัระดบัน ้า สายยางระดบัน ้า ปีละคร้ังวา่มี การทรุดตวัเอียงตวั หรือการแตกร้าวหรือไม่ 
หรือมีคอนกรีตกะเทาะเช่นจากการชนของเคร่ืองจกัรจนอาจเป็นเหตุใหค้วามช้ืน 
และอาการเขา้ไปทาใหเ้กิดสนิมในเหล็กเสริมหรือไม่หรือมีนา้ร่ัวซึม (จากน ้าฝน 
หรือน ้าจากห้องน ้าหรือน ้าจากกระบวนการผลิต) ท าใหโ้ครงสร้าง พื้น-คาน-เสา ส่วนท่ีไม่ได ้
ออกแบบไวใ้ห้เปียกน ้าตลอดเวลาหรือไม่การซ่อมแซมเล็กนอ้ยๆอาทิ เช่น 
ใชปู้นทรายปิดรอยกะเทาะของคอนกรีต การขจดัน ้าร่ัวซึมเขา้ในอาคารหรือการทาสี ภายนอกอาคาร 
ก็เป็นการบ ารุงรักษาช่วยยดือาย ุอาคารให้อยูไ่ดย้นืยาวตามท่ีออกแบบไว ้

 

 

 

  

 

             



 

 การตรวจสอบลกัษณะของรอยร้าว 

     รอยร้าวที่ผนังอฐิก่อ  

ผนงัอิฐก่อหรือผนงัอิฐบล็อกเป็นวสัดุท่ีมิใชโ้ครงสร้างและมิ 
ไดเ้สริมแรงดว้ยวสัดุรับแรงดึงใดๆประกอบกบัผนงัอิฐก่อนัง่บนพื้นหรือคาน ท าใหผ้นงัอิฐก่อเป็นตวัช้ี 
วดัการทรุดตวัหรือการแอ่นตวัของพื้น หรือคานท่ีมี 
ความไวท่ีสุดในอาคารชนิดของรอยร้าวท่ีเห็นส่วนมากจะสามารถบอกไดว้า่เกิดจากสาเหตุใด 
และมีความส าคญัต่อความแขง็แรงปลอดภยัของอาคารอยา่งไร 
ดงันั้นจึงขอแบ่งประเภทรอยร้าวตามลกัษณะและสาเหตุ ของการเกิด 

  

  

  

     รอยร้าวทีค่านคอนกรีต 

นอกจากรอยร้าวท่ีผนงัซ่ึงเป็นสัญญาณบอกเหตุเบ้ืองตน้วา่อาคารอาจมีอาการไม่มัน่คงแขง็แรงแลว้รอยร้าวท่ี
เกิดในคานคอนกรีตเป็นสัญญาณบอกเหตุตวัจริง วา่โครงสร้างของอาคารเร่ิมมีปัญหาน่าวติก 
จนกระทัง่ตอ้งเรียกหาวศิวกรโยธามาดูแลแกไ้ขหรือไม่ก่อนอ่ืนตอ้งท าความเขา้ใจเสียก่อนวา่รอยร้าวในคอน
กรีตโครงสร้างท่ีกล่าวถึงต่อไป หมายถึงรอยร้าวท่ีเกิดข้ึนในเน้ือคอนกรีตจริงๆ ไม่ใช่รอยร้าวท่ีผวิปูนฉาบ 
เพราะปกติ ท่ีผวิหนา้ของคานและเสาจะมีปูนทรายฉาบพอกอยู ่

ซ่ึงมีความหนาตั้งแต่ประมาณคร่ึงเซนติเมตร  ถึง 2 หรือ 3เซนติเมตร ปูนทรายฉาบนั้นมี 
เพื่อกลบแต่งผวิคอนกรีตใหเ้นียนเรียบสวย ฉะนั้นปูนทรายจึงมีความแขง็แรงไม่มากนกั 
และอาจเกิดการแตกร้าวหรือหลุดร่อนออกจากเน้ือคอนกรีตได ้ หลงัจากการใชง้านหรือโดนความร้



อนสลบักบัความเยน็หลายๆ ปี 
ฉะนั้นถา้พบรอยร้าวในคานและเสาตอ้งใหส้กดัชั้นปูนทราย  เพื่อลอกออกมาใหเ้ห็นเน้ือคอนกรีตจริงๆ 
เสียก่อน แลว้จึงดูอีกคร้ังวา่ รอยร้าวนั้นมี อยูใ่นเน้ือคอนกรีตจริงหรือไม่ 
นอกจากน้ีขนาดความกวา้งของรอยร้าวท่ีจะพิจารณาวา่เป็นรอยร้าวจะตอ้งมี 
ขนาดรอยแยกกวา้งกวา่ 0.4 มิลลิเมตร 
ทั้งน้ีเน่ืองจากโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเม่ือรับแรงเต็มท่ีตามท่ีออกแบบไวต้ามมาตรฐานจะเกิดรอยร้าว
ไดป้ระมาณ 0.3 มิลลิเมตรรอยร้าวในคานท่ีปรากฏใหเ้ห็นจะมีรูปร่างต่างๆกนั 
เราสามารถแบ่งตามสาเหตุหลกัของการแตกร้าวไดเ้ป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ 
รอยร้าวเน่ืองจากคานไม่สามารถรับแรงได ้และอีกประเภทเป็นรอยร้าวเน่ืองจากคุณภาพการก่อสร้างไม่ดี 
หรือเกิดการกดักร่อน 

  

 

  

     รอยร้าวที่เสา 

       เสาเป็นโครงสร้างส่วนท่ีส าคญัมากของอาคาร 
เพราะเป็นส่วนท่ีรองรับน ้าหนกัทั้งหมดของอาคาร เพื่อถ่ายลงสู่รากฐานหรือพื้นดิน 
ถา้เสาอาคารรับน ้าหนกัเกินขีดความสามารถจะเกิดการพงัทลายอยา่งรวดเร็ว 
โดยมีสัญญาณเตือนภยันอ้ยมาก กล่าวอีกนยัหน่ึงเสาจะเกิดรอยร้าวให ้เห็นแลง้พงัทลายอยา่งรวดเร็ว 
จนอาจจะเตรียมตวัหนีไม่ทนั ฉะนั้นถา้พบรอยร้าวในเสาก็ ไม่ควรน่ิงนอนใจควรยา้ยอาคารนั้น 
และหาวศิวกรผูเ้ช่ียวชาญมาดูแล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้อาคารหลงันั้นมี 
การก่อสร้างต่อเติมเพิ่มจ านวนชั้นใหส้ันนิษฐานไวก่้อนวา่อาจจะเกิดการวบิติัท่ีเสาไดด้ว้ยเหตุท่ีเสาเป็นโครง
สร้างท่ีส าคญัและมีสัญญาณเตือนภยันอ้ยก่อนการวบิติั 
ในทางวศิวกรรมจึงออกแบบใหเ้สามีส่วนมีส่วนเผื่อความปลดภยั (factor of 



safety) ค่อนขา้งสูงกรณีทัว่ไปจึงไม่ค่อยเห็นรอยร้าวท่ีเสา 
เพราะเม่ือเกิดรอยร้าวท่ีเสาแลว้มกัจะเกิดการวบิติัโดยฉบัพลนั คนทัว่ไปคิดวา่อาคารห้องแถว 2-4 ชั้น 
อาคารท่ีไม่สูงสามารถต่อเติมเพิ่มชั้นได ้โดยไม่อนัตรายหรือมีอนัตรายนอ้ยกวา่ต่อเติมชั้นในตึกสูงๆ เช่น 
ตึก 10 ชั้น 20 ชั้น แต่ความเป็นจริงแลว้การต่อเติมเพิ่มชั้นในหอ้งแถวเต้ียๆ ขนาด 2-3 ชั้น จะอนัตรายมาก -12-

ยกตวัอยา่งเช่น ห้องแถว 2 ชั้น ต่อเติมเป็น 3 ชั้น 
เท่ากบัเป็นการบงัคบัให้เสาตอ้งรับน ้าหนกัข้ึนอีกร้อยละ 50 ในขณะท่ีการเติมเพิ่ม 1 ชั้น ในตึก 10 ชั้น 
จะเพิ่มน ้าหนกัในเสาเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นตึกถล่มหลายๆ คร้ังในเมืองไทย 
มีสาเหตุมาจากการท่ีเสาไม่สามารถรับน ้าหนกัอาคารทั้งหมดได ้
ดูๆก็น่าเร้าใจเพราะเสาเป็นเทคโนโลยกีารก่อสร้างท่ีเก่าแก่มากและเป็นเทคโนโลยท่ีีมนุษยใ์ชก่้อสร้างโดยยดึ
หลกัพื้นฐานท่ีสุด เราสามารถใชว้สัดุเกือบทุกชนิดทาเป็นเสาได ้ทั้งส้ิน ตั้งแต่ ไม ้อิฐ และแมก้ระทัง่หิน 
คนโบราณไดต้ดัหินเอามาวางซอ้นๆ กนั เพื่อใชเ้ป็นเสาได ้
เป็นท่ีน่าเร้าใจวา่เวลาล่วงเลยมานานหลายพนัปีแลว้  วงการก่อสร้างในเมืองไทยยงัเห็นความส าคญัของเสาน้
อยมาก ผูอ้อกแบบจ านวนมากพยายาม ออกแบบเสาใหมี้ขนาดเล็กท่ีสุดเพื่อตามใจเจา้ของอาคาร ซ่ึงตอ้งการ 
พื้นท่ีใชง้านมากท่ีสุด ฝ่ายผูก่้อสร้างก็ไม่ใคร่จะใส่ใจ เร่ืองการผกูเหล็กปลอกของเสา หรือเทคอนกรีตเสา 
ความสนใจมกัอยูท่ี่คานหรือพื้นมากกวา่ 
ฝ่ายเจา้ธนาคารมกัจะจา้งผูรั้บเหมามาต่อเติมอาคารหรือตึกของตนเองโดยไม่สนใจวา่เสาชั้นล่างจะรับน ้าหนั
กท่ีเพิ่มข้ึนได ้
หรือไม ่ เจา้ของกิจการบางรายหนกักวา่นั้นจดัการจา้งคนงานมาตดัเสาอาคารออกเพื่อใหต้นประกอบกิจการ
ไดร้อยร้าวในเสาท่ีอาจพบเห็นไดก่้อนการวบิติัทั้งหลายของเสา สามารถจ าแนกตามสาเหตุ หลกัๆ ไดด้งัน้ี 
อน่ึงเสาท่ีเกิดการแตกร้าวจริงอาจเกิดจากสาเหตุเดียว หรือหลายๆ สาเหตุรวมกนัได ้

  

 

  



    การตรวจสอบระบบไฟฟ้า 

      ระบบไฟฟ้า เป็นระบบหน่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดอนัตราย 
อนัตรายจากไฟฟ้าเกิดไดก้บัทั้งบุคคลและทรัพยสิ์น 
การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภยัจึงเป็นการตรวจหาวา่มีโอกาสท่ีจะเกิดอนัตรายจากไฟฟ้าหรือไ
ม่ เพื่อใหผู้ดู้แลอาคารไดท้  าการแกไ้ข 
การตรวจจะตรวจวา่ไดมี้การติดตั้งตามท่ีกฎหมายก าหนด  และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศ
ไทยหรือไม่ และตรวจวา่ยงัคงสภาพท่ีใชง้านได ้ดีหรือไม่ดว้ย 
การตรวจในเบ้ืองตน้ท าดว้ยการตรวจดว้ยสายตา แต่อาจไม่สามารถตรวจไดล้ะเอียดมากนกั 
การตรวจท่ีละเอียดลงไปได ้
อีกจะท าไดต้อ้งใชเ้คร่ืองมือประกอบผูต้รวจสอบควรตรวจสอบวา่สถานประกอบการมีแบบไฟฟ้าหรือไม่ 
แบบไฟฟ้าตอ้งเป็นแบบท่ีทนัสมยั ถูกตอ้งตรงตามสภาพปัจจุบนั แบบตอ้งไดรั้บการรองรับจากวศิวกรไฟฟ้า 
การไฟฟ้าฯ หรือหน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจ แบบไฟฟ้าน้ี จะสามารถใชป้ระกอบการตรวจอยา่งอ่ืนไดด้ว้ย 

     แบบไฟฟ้า 

     แบบไฟฟ้าเป็นแบบท่ีแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งขนาดและพิกดัของอุปกรณ์การเดินสาย 
สถานประกอบการควรมีแบบไฟฟ้าเพื่อให ้สามารถใชง้านบ ารุงรักษา 
และตรวจสอบไดส้ะดวกและถูกตอ้งปลอดภยั แบบไฟฟ้ามี ทั้งหมดท่ีเป็นแบบไดอะแกรมเส้นเด่ียว 
แบบแสดงการเดินสาย แบบวงจรควบคุม และแบบท่ีแสดงต าแหน่งการติดตั้งอุ ปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้ 
แบบไดอะแกรมเส้นเด่ียวเป็นแบบพื้นฐานท่ีควรตอ้งมีเพื่อใหส้ามารถตรวจสอบได ้  ผูต้รวจสอบควรตรวจส
อบวา่สถานประกอบการมีแบบไฟฟ้าหรือไม่ แบบไฟฟ้าตอ้งเป็นแบบท่ีทนัสมยั ถูกตอ้งตามสภาพปัจจุบนั 
แบบตอ้งไดรั้บการรับรองจากวศิวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าฯ หรือหน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจ แบบไฟฟ้าน้ี 
จะสามารถใชป้ระกอบการตรวจอยา่งอ่ืนไดด้ว้ย 

      การตรวจระบบสายอากาศแรงสูง 

เสาไฟฟ้า ตรวจสอบสภาพและความแขง็แรงของเสาไฟฟ้า เสาไฟฟ้าตอ้งอยูใ่นสภาพดี ไม่มีรอยบ่ิน 
แตกร้าวหรือเอน กรณีเป็นเสาไมต้รวจดว้ยวา่มีผหุรือขาดคอดินหรือไม่ 

สายไฟฟ้า สายไฟฟ้าระบบแรงสูงแบ่งออกเป็นสายเปลือย สายหุม้ฉนวนไม่เตม็พิกดั 
สายแรงสูงหุม้ฉนวนสองชั้นไม่เตม็พิกดั และสายหุม้ฉนวนเตม็พิกดั ปัจจุบนัสายเปลือยไม่ค่อยมีใชง้าน 
ในการติดตั้งใหม่จะไม่ใชส้ายชนิดน้ี เน่ืองจากมีอนัตรายจากการสัมผสัสูง 



จะใชส้ายหุม้ฉนวนไม่เตม็พิกดัแทน 
สายชนิดน้ีการไฟฟ้านครหลวงเรียกวา่สาย APC การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกวา่ PIC สามารถลดอนัตรายจากการ
สัมผสัโดยพลั้งเผลอได ้ระดบัหน่ึง แต่หา้มจบั 

      การตรวจระบบสายอากาศแรงต ่า 

 เสาไฟฟ้า การตรวจเสาไฟฟ้าแรงต ่า ตรวจเช่นเดียวกบัเสาไฟฟ้าระบบแรงสูง 

สายไฟฟ้า สายไฟฟ้าระบบแรงต ่าท่ีใชก้นัทัว่ไปเป็นสายท่ีมีฉนวนเป็นพีวซีี 
เม่ือใชง้านกลางแจง้ถูกแดดเป็นเวลานาน ฉนวนจะกรอบแตก ตรวจสอบดว้ยสายตา วา่ฉนวนมีสภาพกรอบ 
แตก หรือหลุด หรือไม่ 

ระบบจัดการขยะมูลฝอย 

“มูลฝอย” หมายความวา่ มูลฝอยตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข 

“ที่พกัมูลฝอย” หมายความวา่ 

อุปกรณ์หรือสถานท่ีท่ีใชส้ าหรับเก็บกกัมูลฝอยเพื่อรอการขนยา้ยไปยงัท่ีพกัรวมมูลฝอย 

  

“ที่พกัรวมมูลฝอย” หมายความวา่ 

อุปกรณ์หรือสถานท่ีท่ีใชส้ าหรับเก็บกกัมูลฝอยเพื่อรอการขนไปก าจดั 

  

 
 


