กรณีศึกษาการแตกร้ าวและแนวทางการซ่ อมแซมโครงสร้ าง
อาคารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สิ ทธิชัย แสงอาทิตย์
รองศาสตราจารย์ สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรรมการวิชาการ สาขาโครงสร้ างคอนกรีต สมาคมคอนกรีตแห่ งประเทศไทย
อาคารจะถูกออกแบบให้มีความแข็งแรง มีความสะดวกในการใช้งาน และมีความ
คงทนที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยเป็ นเวลานานพอสมควร อาคารที่มีความประหยัดควรมีอายุ
30 ถึง 50 ปี ถึงจะมีการซ่ อมแซมครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั พบว่า โครงสร้างของ
อาคารส่ วนหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่ งเป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่มีความ
สู งไม่มากนักคือ สู งไม่เกิน 4 ชั้นและมีฐานรากเป็ นฐานรากแผ่ (spread footing) วางอยูบ่ นชั้น
ดินที่ระดับความลึกไม่เกิน 2.50 เมตรจากระดับพื้นชั้นล่างของอาคาร มีความเสี ยหายโดยเกิด
การแตกร้าวตามองค์อาคารต่างๆ เช่ น เสา คาน และพื้น เป็ นต้น อาคารดังกล่าวส่ วนใหญ่ถูก
สร้างเสร็ จมาแล้วประมาณ 10 ปี และได้เปิ ดให้มีการใช้งานไปแล้วเป็ นระยะหนึ่ ง โดยการ
แตกร้าวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาประมาณ 5 ถึง 6 ปี ที่ผา่ นมา
สาเหตุของการแตกร้ าวของโครงสร้ าง
การแตกร้าวขององค์อาคารของอาคารเกิดจากสาเหตุต่างๆ คือ การที่โครงสร้างมี
ก าลัง ไม่ เ พี ย งพอเนื่ อ งจากการออกแบบและ/หรื อ การก่ อ สร้ า งที่ ผิ ด พลาดและ/หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงการใช้งานของโครงสร้าง การทรุ ดตัวของฐานรากที่ไม่เท่ ากัน การขาดความ
ต่อเนื่ องของโครงสร้าง การผุกร่ อนของวัสดุ เช่ น เหล็กเสริ ม เป็ นต้น และความเสี ยหายทาง
กายภาพอื่นๆ เช่น เนื่องจากไฟไหม้ เป็ นต้น
จากการศึก ษาเบื้ องต้น ถึ ง สาเหตุ ก ารแตกร้ าวของอาคารต่ า งๆ ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี [1, 2] พบว่า การแตกร้าวมีสาเหตุหลักมาจากการทรุ ดตัวที่ไม่เท่ากันของฐาน

ราก เนื่องจากความสามารถในการรับน้ าหนักของดินมีค่าลดลงเมื่อมีปริ มาณน้ าในดินเพิ่มขึ้น
และการที่ดินในบริ เวณบางส่ วนของอาคาร เช่ น บริ เวณห้องน้ าและบริ เวณสวนหย่อม เป็ นต้น
มีปริ มาณน้ าสู ง ขณะที่ดินในบริ เวณอื่นๆ เช่ น ช่ วงตรงกลางระหว่างภายนอกและภายใน เป็ น
ต้น มี ปริ มาณน้ าต่ า กว่า ซึ่ งเป็ นสาเหตุ ทาให้ฐานรากในบริ เวณที่ ดินมี ปริ มาณน้ าสู งทรุ ดตัว
มากกว่าฐานรากในบริ เวณที่ดินมีปริ มาณน้ าต่า และเป็ นผลต่อเนื่องทาให้คานและเสาบางส่ วน
ต้องรับน้ าหนักมากขึ้น คานและเสาดังกล่าวจะเกิดการโก่งตัวมากขึ้น และจะบีบอัดผนังก่ออิฐ
ให้เกิดการแตกร้าว
ความกว้ างของรอยร้ าวและระดับความเสี ยหาย
ระดับความเสี ยหายมักจะถูกพิจารณาโดยใช้ความกว้างของรอยแตกร้าวเป็ นเกณฑ์
โดยมาตรฐานการใช้คอนกรี ตในงานก่อสร้างของประเทศอังกฤษ BS 8110: Part 2 กาหนดให้
ความกว้างของรอยร้าวที่ผิวของคอนกรี ตควรมีค่าไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร ตารางที่ 1 แสดง
ความสัม พันธ์ ระหว่า งความกว้า งของรอยร้ า วของผนังในอาคาร ระดับความเสี ยหาย และ
ผลกระทบต่อโครงสร้างและการใช้งาน ซึ่ งเสนอโดย Pynford [4] อย่างไรก็ตาม นอกจากความ
กว้างของรอยแตกร้ าวแล้ว ระดับความเสี ยหายควรถูกประเมินควบคู่ไปกับปั จจัยอื่นๆ ด้วย
โดยเฉพาะลักษณะของโครงสร้าง (เป็ น frame หรื อ shear wall) ความสมดุลของโครงสร้าง
ลักษณะของรอยแตกร้าว (เนื่องจากแรงดึง แรงเฉื อน หรื อแรงกระทาร่ วม) และการทรุ ดตัวของ
โครงสร้างยังคงดาเนินต่อไปหรื อไม่
โดยทัว่ ไปแล้ว หลังจากที่มีรอยแตกร้าวขนาดเล็กเกิดขึ้นเนื่องจากการทรุ ดตัวของ
ฐานรากแล้วแล้ว รอยแตกดังกล่าวจะเป็ นจุดอ่อนที่จะมีการขยายตัวได้อย่างรวดเร็ ว ทั้งนี้อาจจะ
เป็ นผลเนื่องจากสาเหตุการแตกร้าวเริ่ มต้นและสาเหตุการแตกร้าวอื่นๆ ด้วย ในกรณี ที่มีสาเหตุ
การแตกร้าวอื่นๆ ร่ วมด้วย นอกจากจะต้องแก้ปัญหาการทรุ ดตัวของฐานรากแล้ว การซ่ อมแซม
อาคารจะต้องรวมถึงการเสริ มกาลังให้กบั องค์อาคารของโครงสร้างด้วย เช่น การใช้แผ่นเหล็ก
มาเสริ มกาลังรับแรงดัดและแรงเฉื อนของคาน และการใช้แผ่นเหล็กมาเสริ มกาลังรับแรงเฉื อน
และแรงกดอัดของเสา เป็ นต้น

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของรอยร้าวของผนังในอาคาร ระดับความเสี ยหาย
และผลกระทบต่อโครงสร้างและการใช้งาน [4]
ความกว้าง
ระดับความเสี ยหาย
ผลกระทบต่อ
ของรอย
โครงสร้างและการ
อาคารที่พกั
อาคาร
โรงงาน
ร้าว (mm)
ใช้งาน
สาธารณะ
< 0.1
ไม่มีผล
ไม่มีผล
ไม่มีผล
ไม่มีผล
0.1 ถึง 0.3
น้อยมาก
น้อยมาก
ไม่มีผล
ไม่มีผล
0.3 ถึง 1.0
น้อย
น้อย
น้อยมาก
มีผลต่อความ
สวยงามและทาให้
1.0 ถึง 2.0
น้อยถึงปาน
น้อยถึงปาน
น้อยมาก
เกิดการผุกร่ อนของ
กลาง
กลาง
โครงสร้าง
2.0 ถึง 5.0
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
มีผลต่อการใช้งาน
ของโครงสร้าง
5.0 ถึง
ปานกลางถึง
ปานกลางถึง
ปานกลาง
จนถึงทาให้
15.0
รุ นแรง
รุ นแรง
โครงสร้างเสี ย
15.0 ถึง
รุ นแรงถึง
ปานกลางถึง
ปานกลางถึง
เสถียรภาพ
25.0
รุ นแรงมาก
รุ นแรง
รุ นแรง
> 25.0
รุ นแรงมากถึง รุ นแรงมากถึง
รุ นแรงมากถึง
โครงสร้างถึงจุด
อันตราย
อันตราย
อันตราย
อันตราย
วิธีการซ่ อมแซมอาคาร
การซ่อมแซมอาคารที่มีการทรุ ดตัวของฐานรากแผ่ที่ไม่เท่ากันให้สามารถใช้งานได้
เหมือนเดิมทาได้โดยการเสริ มกาลังให้กบั ฐานรากให้มีการทรุ ดตัวที่เท่ากันหรื อไม่มีการทรุ ดตัว
เกิดขึ้นอีกเลย ก่อนที่จะทาการซ่ อมแซมรอยร้าว วิธีการหนึ่งที่นิยมใช้คือ การทา underpinning
ฐานรากของอาคาร ซึ่งทาได้ 3 แบบคือ

1.ทาการค้ ายันโครงสร้าง ทาการขุดดินใต้ฐานรากออก และสุ ดท้ายทาการต่อฐานรากให้ถึง
ระดับดินแข็ง
2.การใช้เสาเข็มขนาดเล็ก (micropile) ถ่ายแรงจากฐานรากแผ่ของอาคารไปยังระดับดินแข็ง
ดังที่แสดงในรู ปที่ 1 ซึ่งใช้มากในประเทศไทย (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในเอกสารอ้างอิง 3)
3.การ grouting ดินโดยใช้ซีเมนต์เหลวอัดเข้าไปในดินด้วยความดัน

รู ปที่ 1 การทา underpinning ฐานรากของอาคารโดยการเจาะฐานรากและเสริ มด้วยเสาเข็ม
ขนาดเล็ก [4]
อย่างไรก็ตาม การทา underpinning ฐานรากมีขอ้ เสี ยที่ตอ้ งพิจารณาดังต่อไปนี้
1.ราคาค่าก่อสร้างที่ค่อนข้างแพง (เสาเข็มขนาดเล็กมีราคาค่าก่อสร้างอย่างต่า 10,000 บาทต่อ
ต้น) ในบางกรณี ทาให้ราคาค่าซ่อมแซมอาคารมีค่าใกล้เคียงกับมูลค่าปัจจุบนั ของอาคารได้
2.ขั้นตอนการก่อสร้างยุง่ ยากและขัดขวางการใช้งานของอาคาร คือ ต้องมีการทุบพื้นบางส่ วน
ของอาคารที่อยูใ่ นตาแหน่งของฐานรากออก ทาการขนย้ายดินเหนือฐานรากออก ทาการเจาะ
ฐานรากและเจาะดิน ทาการก่อสร้างเสาเข็มและทา capping ฐานราก ถมดินเหนือฐานราก
กลับและบดอัดดินให้แน่น และทาการหล่อพื้น
3.อาจก่อให้เกิดการทรุ ดตัวของอาคารเพิ่มขึ้นในช่วงของการดาเนินการได้ โดยเฉพาะกรณี ที่มี
การเคลื่อนตัวของดินในช่วงที่มีการก่อสร้างเสาเข็มอาคารที่มีการแตกร้าวบางส่ วนอาจจะไม่

ต้องการทา underpinning ฐานรากในกรณี ที่ฐานรากทั้งหมดของอาคารหยุดการทรุ ดตัวแล้ว
หรื อถ้าอัตราการทรุ ดตัวของฐานรากมีค่าต่ามากและค่าการทรุ ดตัวสุ ดท้ายที่คานวณได้จากผล
การทดสอบดินไม่มีผลกระทบต่อกาลังและเสถียรภาพของโครงสร้างของอาคารในช่วงอายุการ
ใช้งานของอาคาร ซึ่ งในกรณี หลังนี้การดูแลและซ่ อมแซมอาคารอย่างถูกต้องและสม่าเสมอจะ
ช่วยทาให้อาคารยังคงสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยที่ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใน
การเสริ มฐานรากดังกล่ าว นอกจากนั้นแล้ว การทรุ ดตัวของอาคารยังถูกควบคุ มได้โดยใช้
มาตรการอื่นๆ เช่น
- การป้ องกันการซึ มของน้ าลงในดินในบริ เวณอาคาร เช่น การปิ ดพื้นผิวของสวนหย่อมด้วย
พื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กและใช้ไม้กระถางตกแต่งอาคารแทน เป็ นต้น
- การป้ องกันน้ าใต้ดิ น ไม่ ให้ซึม ผ่านใต้อาคาร เช่ น การทาคู น้ ารอบอาคารที่ มี ค วามลึ ก ที่
เพียงพอ คือ ต่ากว่าความลึกของฐานรากแผ่อย่างน้อย 30 ซม. โดยรอบของอาคาร เพื่อที่จะ
ทาให้น้ าใต้ดินไม่ให้ซึมผ่านใต้ฐานรากของอาคารและทาให้น้ าใต้ดินใต้อาคารไหลมาลงที่
คูน้ า เป็ นต้น
- การควบคุมปริ มาณความชื้ นของดินภายในบริ เวณฐานรากของอาคารให้คงที่และเท่ากัน
ตลอดเวลา ซึ่งอาจจะทาได้โดยการเจาะดินทาเป็ นรู พกั น้ าตามตาแหน่งของฐานราก แล้วใช้
เครื่ องดูดน้ าออกเป็ นระยะ
- การย้ายตาแหน่งบ่อเกรอะบ่อซึมให้ห่างจากฐานรากของอาคาร
- การซ่ อมแซมท่อน้ าและระบบระบายน้ าของอาคารที่มีการแตกร้าวและอุดตัน และหมัน่
ดูแลให้มีสภาพสมบูรณ์อยูเ่ สมอ
- การตัดแต่งต้นไม้ในบริ เวณอาคารให้เหมาะสมอย่างไรก็ตาม ข้อเสี ยของมาตรการควบคุม
การทรุ ดตัวต่างๆ ดังกล่าวจะต้องมีการดูแลให้มีสภาพสมบูรณ์อยูเ่ สมอ ซึ่ งจะกระทาได้โดย
การจัด ตารางการดู แลอาคารให้เป็ นมาตรฐานเดี ยวกันทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่ ง จะทาให้การ
ปฏิบตั ิทาได้สะดวก รวดเร็ ว และประหยัด นอกจากนั้นแล้ว ควรมีการตรวจสอบการทรุ ด
ตัวของอาคารเหล่านั้นเป็ นระยะ ซึ่ งอาจจะกระทาได้โดยการสารวจระดับของอาคารอย่าง
สม่าเสมอ

สรุป
สาเหตุหลักของการแตกร้าวของอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เกิด
จากการทรุ ดตัว ที่ ไ ม่ เ ท่ า กัน ของฐานรากแผ่ ซึ่ งจะสามารถท าการแก้ไ ขได้โ ดยการท า
underpinning ฐานราก และการควบคุมการทรุ ดตัวของฐานราก ซึ่ งการเลือกวิธีการแก้ไขขึ้นอยู่
กับความเหมาะสม สภาวะแวดล้อมโดยรอบของอาคาร และงบประมาณที่ตอ้ งใช้ ถ้าไม่มีความ
จาเป็ นจริ งๆ ควรทา underpinning ฐานรากเนื่องจากข้อเสี ยต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว
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Speed Up งานผูกเหล็กก่ อสร้ าง ด้วย Smart Tool
ยุค แรงงานหายาก แพง
ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการวิชาการ สาขาบารุงรักษา ซ่ อมแซม และเสริมกาลังคอนกรีต

ในสภาวะของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า และปั ญหาด้านแรงงาน จาต้องมี
การดาเนิ นการในธุ รกิจหรื อโครงการต่ างๆอย่างรวดเร็ วและมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้มีความ
ได้เปรี ยบกับธุ รกิจหรื อโครงการอื่นๆ ฉะนั้นเราจึงจาต้องมีการพัฒนาอุปกรณ์เครื่ องมือ พัฒนา
เครื่ องจักร พัฒนาวิธีการดาเนินการ พัฒนาวิธีการบริ หารงานจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นเครื่ องมือ
ใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อนามาใช้งาน เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการในการดาเนิ นงานโครงการ
ต่างๆและในการคิดค้นเครื่ องมือใหม่ ๆเพื่อนาขึ้ นมาใช้งานนั้น เครื่ องมือที่ ได้ทาการคิ ดค้น
จะต้อง สามารถทางานได้โดยไม่ทาให้งานมีคุณภาพด้อยลงจากการใช้เครื่ องมือชนิ ดเดิมหรื อ
วิธีการเดิม สามารถทางานได้โดยทาให้เวลาในการทางานรวดเร็ วยิง่ ขึ้นขึ้นจากการใช้เครื่ องมือ
ชนิดเดิมหรื อวิธีการเดิม ไม่เป็ นอันตรายกับผูป้ ฏิบตั ิงาน ตอบสนองความต้องการของผูผ้ ลิตได้
ดังนั้นการพัฒนาเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์เพื่อนามาใช้งานจึงต้องมีความรู ้ทางวิศวกรรมศาสตร์
ควบคู่กบั ความรู ้ทางการยศาสตร์ (Ergonomics) เพื่อให้กระบวนการผลิตได้พฒั นาได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
เนื่ องจากในการทางานคนงานก่ อสร้ างที่ จะสร้ างบ้าน อาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้ าง
ต่างๆนั้น ในปั จจุ บนั วัสดุ ที่นามาก่ อสร้ างส่ วนใหญ่ จะเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก และในการ
ก่อสร้างโครงสร้างของบ้าน อาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้างต่างๆจัดต้องนาเหล็กก่อสร้างมาขึ้นโครง

ตามการออกแบบแล้วจึงทาการหล่อคอนกรี ต และในการเตรี ยมเหล็กเสริ มก่อนหล่อคอนกรี ต
คนงานก่อสร้างต้องใช้มือในการดัดและการผูกเข้าด้วยกัน ซึ่ งก็มีเครื่ องมือในการช่ วยเพียงคีม
ปากนกแก้วหรื อคีมอื่นๆ ที่หาได้ทวั่ ไป (รู ปที่ 1) แต่ถึงคีมปากนกแก้วจะมีประสิ ทธิ ภาพในการ
ทาให้การผูกลวดเหล็กสามารถยึดจับเหล็กได้แน่ นแล้ว ยังใช้เวลาเร็ วกว่าการทางานผูกเหล็ก
ด้วยมือเปล่า แต่เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่จะต้องทาการผูกเหล็กเป็ นจานวนมากยังถือว่าช้าอยู่ดี
ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นเครื่ องมือที่จะช่วยในการผูกเหล็กให้ได้เร็วยิง่ ขึ้น ซึ่งจะไม่ทาให้คุณภาพ
ในการยึดจับเหล็กของลวดผูกเหล็กด้อยไปกว่าเดิม ทาให้สามารถลดต้นทุนและระยะในการ
ก่อสร้างลงได้ ทาให้ได้เปรี ยบในการแข่งขันในเชิงธุรกิจมากยิง่ ขึ้น

รู ปที่ 1 เครื่องมือผูกเหล็กทัว่ ไป

ดัง นั้ นทางภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ม.
เกษตรศาสตร์ ได้ทาการประยุกต์เครื่ องมือในการผูกเหล็กดังแสดงในรู ปที่ 2 โดยใช้กบั ลวด
เหล็กที่ใช้ในปั จจุบนั ให้ทางานง่าย สะดวก รวดเร็ ว โดยได้เริ่ มต้นจากสิ่ งที่มีอยูใ่ นการทางาน
จริ ง และจากประสบการณ์จริ งของการทางานผูกเหล็กในโครงการก่อสร้าง จากเดิมที่ใช้งาน
โดยคีมผูกเหล็ก ดังแสดงในรู ปที่ 3 โดยทาการบิดลวดให้มดั เป็ นเกลียวยึดเหล็กเสริ มไว้ ส่ วน
อุปกรณ์ผกู ลวดที่พฒั นาขึ้นจะใช้วธิ ีดึงให้ลวดมัดกันเอง

รู ปที่ 2 เครื่องมือผูกลวดเหล็กทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาใหม่

รู ปที่ 3 การทางานกับคีมผูกเหล็กทัว่ ไป (คีมปากนกแก้ว)

ขั้นตอนการใช้ งานเครื่องมือผูกเหล็ก
1. นาลวดซึ่งได้จากการมัดผูกกับเหล็กโครงสร้างเป็ นบ่วง
2. ใช้ตะขอของเครื่ องมือผูกเหล็กเกี่ยวไปที่บ่วง โดยขณะทาการเกี่ยวลวดให้กดปุ่ มหยุดการ
หมุนของเกลียวด้วย เพื่อให้ลวดแน่นยิง่ ขึ้น
3. ทาการดึงลวดซึ่ งได้เกี่ยวด้วยตะขอเอาไว้แล้ว ซึ่ งลวดผูกเหล็กจะถูกบิดเองโดยเครื่ องผูก
เหล็กยึดแน่นกับเหล็กโครงสร้างทันที
4. ได้เหล็กโครงสร้างที่มีความแข็งแรง
5. ตรวจสอบโครงสร้างที่ผกู เพื่อความแน่นหนา

รู ปที่ 4 กดปุ่ มหยุดก่อนททาการเกีย่ วลวด

รู ปที่ 5 ทาการเกีย่ วลวดทีผ่ ูกแล้วใช้ เครื่องช่ วยผูกเหล็กดึง

รู ปที่ 6 การผูกเหล็กทีไ่ ด้ จากเครื่องมือผูกเหล็ก

รู ปที่ 7 การทางานของเครื่องมือผูกเหล็ก

เครื่ องมือผูกเหล็ก

คีมผูกเหล็กทัว่ ไป

รู ปที่ 8 แสดงซึ่งเปรียบเทียบการผูกเหล็กด้ วยคีมปากนกแก้วและเครื่องมือผูกเหล็ก

ผลการประเมินเบื้องต้นในการทดสอบความเร็ วในการผูกเหล็ก เครื่ องมือผูกเหล็ก
สามารถทาให้งานเสร็ จเร็ วกว่าวิธีใช้คีม อยู่ประมาณ 20-30 เปอร์ เซ็นต์ ผลกระทบเบื้องต้น
ดังกล่าว สอดคล้องในปัจจุบนั นี้เนื่องจากความจากัดทางด้านทรัพยากร วัสดุ แรงงาน ทรัพย์สิน
รวมทั้งเวลา ทาให้การก่อสร้างทางวิศวกรรมมีขอ้ จากัดมากขึ้น ทาได้ยากขึ้น การจะทาให้การ
พิจารณาเชิ งเศรษฐศาสตร์ในด้านคุณค่าผลงาน กับการเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายมีบทบาทมากขึ้น
นั้น เครื่ องมือต่างๆ ที่พฒั นาและสามารถทาในประเทศไทย มีส่วนช่วยอย่างมากในการพัฒนา
อุตสาหกรรมในประเทศต่อการก้าวไปกับประชาคมอาเซียนในไม่ชา้ นี้

ผู้เผยแพร่
ดร.เสถียร เจริญเหรียญ กรมโยธาธิการและผังเมือง
สุเมธ เกียรติเมธา คณะกรรมการวิชาการและกรรมการสมทบ
สาขาโครงสร้ างคอนกรี ต

Building Code คืออะไร?
ในช่วงเวลาหลายปี ที่ผ่านมาผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้ าง
ในประเทศไทยต่างประสบปั ญหาในการนามาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
มาใช้ ปฏิบตั ิ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาความไม่สมบูรณ์ ของมาตรฐาน
ความขัด แย้ งไม่ สอดคล้ องกันของมาตรฐาน ตลอดจนความไม่
ทัน สมัย ของข้ อมูล ต่ า งๆ ที่ไ ด้ ร ะบุไ ว้ ในมาตรฐานเหล่า นัน้ ซึ่ ง
ปั ญหาดังกล่าวนอกจากจะสร้ างความสับ สนให้ กับผู้ปฏิบตั ิแล้ ว
ยัง ส่ง ผลกระทบต่ อความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ประชาชน จากการออกแบบและการก่อสร้ างอีกด้ วย นักวิชาการ
จึงเสนอให้ มีการพัฒนามาตรฐานการก่อสร้ างอาคารควบคู่ไปกับ
การจัดทา Building Code ที่จะนามาใช้ ในประเทศไทย โดย
คาดหวังว่า การจัดทา Building Code จะเป็ นส่วนสาคัญ ใน
การแก้ ไขปั ญหาดั ง กล่ า วได้ รวมทั ง้ จะเป็ นการยกระดั บ
อุตสาหกรรมก่อสร้ างไทยให้ ส งู ขึน้ ด้ วย ซึ่งข้ อเสนอดังกล่าวได้ รับ
การตอบรั บเป็ นอย่างดี จากหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้ องทังหน่
้ วยงาน
ของรั ฐ อย่ า งกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง สภาวิ ศ วกร สภา
สถาปนิก สมาคมคอนกรี ตแห่งประเทศไทย และสมาคมวิชาชีพ
ต่างๆ ทีเ่ ห็นด้ วยในการผลักดันให้ มีการใช้ Building Code ใน
ประเทศไทยขึ ้น แต่หลายๆคน ยังคงมีปัญหาสงสัยว่า ความจริ ง
Building Code นัน้ มี ค วามหมายอย่ า งไรกัน แน่ และ
Building
Code
กั บ ม าตร ฐานอาคาร ( Building
Standard) มีความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
บทความนี ้มีจดุ มุ่งหมายเพื่อแนะนาให้ ผ้ อู ่านได้ ร้ ู จัก กับ
Building Code ซึ่งจะมีบทบาทสาคัญ กับการควบคุม อาคาร
ในเร็ ว นี ้ ผู้เขี ย นหวัง เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า ผู้อ่า นจะได้ รั บ ความรู้ และ
เข้ าใจ ตลอดจนแง่คิดต่างๆ เกี่ยวกับ Building Code กันพอ
เป็ นสังเขป
ความหมายของ Building Code:

จากความหมายของ “Building Code” มาจากการ
รวมคา 2 คาเข้ าด้ วยกัน คือ
“Building” แปลเป็ นไทยว่า “อาคาร ” ในพระราชบัญ ญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 ได้ กาหนดความหมายของ “อาคาร ”
ไว้ อย่ า งชัด เจนว่ า “ตึ ก บ้ า น เรื อน โรง ร้ าน แพ คลัง สิน ค้ า
สานักงาน และสิง่ ทีส่ ร้ างขึน้ อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้ าอยู่ หรื อเข้ า
ใช้ สอยได้ รวมถึงโครงสร้ างอืน่ เช่น เขื่อน สะพาน หรื อป้าย เป็ น
ต้ น
“Code” ตามพจนานุกรมแปลได้ ว่า “ประมวล หรื อ หนังสือที่
รวบรวมสิ่ง ซึ่งเป็ นประเภทเดียวกัน ” ท่า นศ.ดร.อัง ขราทร จุฬ า
รัตน ประธานศาลปกคลองสูงสุดได้ ให้ ข้อคิดเกี่ยวกับความหมาย
ของ Code ไว้ อย่างน่าสนใจว่า “Code หรื อ ประมวลกฎหมาย
ในภาษาไทยนั น้ ในความเข้ าใจและเรี ย กขานกั น ของนั ก
กฎหมายในต่างประเทศทีม่ ิได้ มีความหมายและเข้ าใจแต่เพียงว่า
เป็ นเรื่ องของการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
ไว้ ด้วยอย่างสมบูรณ์ และมีเนื ้อหาสาระสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันอย่าง
เป็ นระบบเท่า นัน้ หากแต่ ยัง มี ค วามหมายอีก ประการหนึ่ ง ว่ า
หมายถึง การรวบรวมบทบัญญัติทางกฎหมายในเรื่ องเดียวหรื อ
เกี่ยวพันกันไว้ ทังนี
้ เ้ พื่อความสะดวกในการศึกษาและใช้ งานใน
กฎหมายนัน้ อีกด้ วย 1 ดังนัน้ ความหมายของ Building Code
จึงน่าจะเทียบเคียงได้ กบั การรวบรวมข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการ
ก่อสร้ างอาคารไว้ ด้ว ยอย่างสมบูรณ์ มีเนือ้ หาเชื่อมโยงกันอย่า ง
เป็ นระบบ เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบตั ิ ซึ่งสอดคล้ องกับนิยาม
ของ Building Code ในพจนานุกรมฉบับนานาชาติของเวบ
สเตอร์ ทหี่ มายถึง ข้ อบังคับของการดาเนินการและมาตรฐานของ
วัสดุทสี่ าคัญสาหรับในการก่อสร้ างอาคารที่ได้ รวบรวมขึน้ เพื่อให้
เป็ นรู ป แบบเดีย วกัน และสร้ างความปลอดภัย และผาสุกให้ กับ
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สาธารณะเป็ นสาคัญ โดยปกติหน่วยงานของรั ฐจะเป็ นผู้บญ
ั ญัติ
2
Building Code เพื่อให้ มีผลบังคับตามกฎหมาย
โดยหลักการแล้ ว ข้ อบังคับใน Building Code เป็ น
ข้ อบังคับด้ านเทคนิคทีจ่ ดั ทาขึ ้นเพื่อให้ เป็ นมาตรฐานขัน้ ต่าสาหรั บ
ควบคุมในการออกแบบ การก่อสร้ าง และการใช้ งานงานอาคาร
ให้ มีความปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และก่อให้ เกิด สวัสดิภาพแก่
ผู้ใช้ อาคารและสาธารณชนซึ่ง ผู้เกี่ย วข้ องไม่ ว่ า จะเป็ นเจ้ า ของ
ผู้ออกแบบ ผู้ก่อสร้ าง ผู้กากับดูแล ตลอดจนผู้ใช้ อาคารจะต้ อง
ปฏิ บ ัติ ต าม ส าหรั บ เนื อ้ หาของ Building Code นัน้ จะ
ควบคุมการก่อสร้ างอาคารเกือบทังหมดตั
้
ง้ แต่การควบคุมในด้ าน
การออกแบบงานสถาปั ต ยกรรมและวิ ศ วกรรม การก่ อสร้ าง
คุณภาพของวัสดุก่อสร้ าง การควบคุมการใช้ การดูแลรักษา และ
การตรวจสภาพอาคาร ตลอดจนถึงการดัดแปลงและการรื อ้ ถอน
อาคาร
สาหรั บ Building Code ในแต่ล ะประเทศอาจมี
การเรี ย กที่แ ตกต่ า งกัน เนื่ องจากระบบและลาดับ ชัน้ ของการ
ควบคุมตามกฎหมายทีต่ ่างกัน โดยทัว่ ไปแล้ วเค้ าโครงการควบคุม
อาคารของแต่ละประเทศประกอบด้ วยกฎหมายควบคุมอาคาร
(Building Control Act หรื อ Building Act) ซึ่งถือเป็ น
ข้ อบัง คั บ สูง สุด ส าหรั บ การควบคุม อาคารจากนัน้ มี ข้ อบัง คั บ
รองลงมา ปกติข้อบังคับในลักษณะของ Building Code จะ
ถูกจัดไว้ อยู่ในลาดับชันนี
้ ้ เพียงแต่อาจใช้ ชื่อเรี ยกที่แตกต่างกันไป
เช่น Building Code ในประเทศสหรั ฐอเมริ ก า Building
Regulation ในสหภาพอังกฤษ และในบางประเทศการควบคุม
อาคารก็มีทงั ้ Building Code และ Building Regulation
เช่น ประเทศออสเตรเลียและสาธารณรัฐอินโดนีเชีย เป็ นต้ น
Building Code ฉบับแรกของโลก :

ในโลกเรามี การใช้ Building Code มาเป็ นเวลา
ยาวนานกว่า 1,700 ปี ก่อนคริ สตกาล ในสมัยของกษัตริ ย์ฮัมมู
ราบี แห่งเมโสโปเตเมียซึ่งได้ มีการบัญญัติข้อบังคับที่หลังจากนัน้
ได้ รู้ จั ก กั น ในนามข้ อบั ง คั บ ของฮั ม มู ร าบี ( Code of
Hammurabi) อัน ประกอบด้ ว ยข้ อ บัญ ญั ติ แ ละบทลงโทษ
ข้ อบัญญัติของฮัมมูราบีเป็ น Building Code ฉบับแรกของโลก
ทีว่ ่าด้ วย
 หากบ้ านที่อยู่อาศัยพังทลายลงมาจนทาให้ เจ้ าของ
บ้ านเสียชีวิต ผู้สร้ างบ้ านหลังนันจะต้
้ องถูกลงโทษโดย
การประหารชีวิต






หากทาให้ ลกู ชายของเจ้ าของบ้ านเสียชีวิต ลูกชายของ
ผู้ก่อสร้ างบ้ านหลังนัน้ จะต้ องถูกลงโทษโดยการ
ประหารชีวิตเช่นกัน
หากทาให้ ทาสเจ้ าของบ้ านเสียชีวิต ผู้ก่อสร้ างบ้ านหลัง
นันจะต้
้ องชดใช้ ทาสให้ เจ้ าของบ้ าน
หากทาให้ ข้าวของเสียหาย ผู้สร้ างบ้ านจะต้ องชดใช้
ข้ าวของทีเ่ สียหายทังหมด....
้

ความเหมือนที่แตกต่ างของ
มาตรฐาน (Standard):

Building Code และ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามาตรฐานมี บทบาทสาคัญ
ต่อ Building Code มาก โดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้
เลย พร้ อมกับสร้ างความสับสนระหว่างความหมายของ Code
และ Standard ซึ่งเข้ าใจว่าหลายๆ ท่า นยังคงมีค วามสับสน
ดังกล่าว ตามที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น Building Code เป็ น
ข้ อบังคับทีผ่ ้ เู กี่ยวข้ องกับการก่อสร้ าง และใช้ อาคารจะต้ องยึดถือ
ปฏิ บ ัติ เพื่ อ ให้ ก ารออกแบบและก่ อ สร้ างมี ค วามปลอดภั ย
หน่วยงานของรั ฐจะเป็ นผู้บญ
ั ญัติ Building Code เพื่อให้ มี
การบังคับตามกฎหมาย ส่วนของมาตรฐานหรื อ Standard นัน้
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อตุ สาหกรรมได้ ให้ ความหมายไว้
อย่างชัดเจนว่า “เป็ นเอกสารที่จัดทาขึน้ จากการเห็นพ้ องต้ องกัน
และได้ รั บ ความเห็น ชอบจากองค์ ก รอัน เป็ นที่ย อมรั บ กัน ทั่ว ไป
เ อ ก ส า ร ดั ง ก ล่ า ว ว า ง ก ฎ ร ะ เ บี ย บ แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ห รื อ
ลักษณะเฉพาะแห่งกิจกรรม หรื อ ผลที่เกิดขึน้ ของกิ จกรรมนัน้ ๆ
เพื่อให้ เป็ นหลักเกณฑ์ใช้ กนั ทัว่ ไปจนเป็ นปกติวิสยั โดยมุ่งให้ บรรลุ
ถึ ง ความส าเร็ จ สูง สุด ตามข้ อก าหนดที่ว างไว้ ” โดยการจัด ท า
มาตรฐานมีพื ้นฐานมาจากผลทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรื อ
ประสบการณ์ ตัว อย่ า งประเภทมาตรฐานที่ใช้ ปฏิ บ ัติ ในการ
ก่อสร้ างอาคาร ได้ แ ก่ มาตรฐานการออกแบบ มาตรฐานการ
ทดสอบและมาตรฐานวัสดุ เป็ นต้ น การจัดทามาตรฐานสามารถ
จัดทาขึ ้นได้ จากทังหน่
้ วยงานของรัฐ กลุม่ ผู้ผลิต หรื อกลุม่ ผู้ใช้ งาน
ซึ่ ง โดยทั่ว ไปมาตรฐานไม่ ไ ด้ บ ัง คับ ให้ ต้ องปฏิ บ ัติ แต่ เมื่ อใดที่
มาตรฐานนัน้ ข้ ามเส้ นไปเป็ นข้ อบัง คับ ( Regulations หรื อ
Compulsory
Standards) ดั ง เ ช่ น ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) ประเภทบังคับ หรื อมาตรฐานที่
ได้ มีการระบุหรื ออ้ างอิงถึงใน Building Code มาตรฐานนัน้ ก็
จะมี ผ ลบัง คั บ ให้ ต้ องปฏิ บ ัติ ต าม ซึ่ ง หากเป็ นกรณี ดั ง กล่ า ว
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มาตรฐานนัน้ ควรจะต้ องผ่านกระบวนการจัดทาที่มีสาธารณชน
เข้ ามามีบทบาทร่ วมในการจัดทาด้ วย หรื อทีเ่ รี ยกว่ามาตรฐานนัน้
ได้ ผ่านขบวนการฉันทามติ (Consensus)
ที่ผ่านมาประเทศไทยจัดทา Building Code จาก
การคั ด ลอกข้ อความในมาตรฐานขั น้ ต่ า ที่ ส าคั ญ มาไว้ เช่ น
Uniform Building Code (ประเทศสหรั ฐอเมริ กา) ในส่วน
การออกแบบโครงสร้ างคอนกรี ต ได้ ทาการคัด ลอกมาตรฐาน
ACI 318 ของ American Concrete institute ทังฉบั
้ บ
แต่ปัจจุบนั การก่อสร้ างมีความสลับซับซ้ อนมากขึน้ ร่ วมถึงมีการ
พัฒนามากขึ ้นเช่นกัน มีมาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้ องกับการก่อสร้ างเป็ น
จ านวนมาก หากมี ก ารคั ด ลอกมาตรฐานทัง้ หมด มาไว้ ใน
Building Code จะทาให้ ยากต่อการนาไปใช้ งาน ดังนัน้ การ
จัดทา Building Code ในระยะหลังจึงใช้ เป็ นวิธีการอ้ างอิง
ม า ต ร ฐา นแ ทน กา ร คั ด ล อก เห มื อ นที่ เ ค ยม า Building
Construction and Safety Code (NFPA 5000) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาฉบับล่าสุด ได้ มีการอ้ างอิงถึงมาตรฐานกว่า
400 ฉบับ!
และนีเ้ ป็ นอีก ตัว อย่ างจาก The International Building
Code, (IBC) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา มีข้ อมูลแยกออกเป็ น
ทังหมด
้
35 บท ปี 2012 ดังนี ้
Chapter 1 - Scope and Administration
Chapter 2 - Definitions
Chapter 3 - Use and Occupancy Classification
Chapter 4 - Special Detailed Requirements Based on
Use and Occupancy
Chapter 5 - General Building Heights and Areas
Chapter 6 - Types of Construction
Chapter 7 - Fire and Smoke Protection Features
Chapter 8 - Interior Finishes
Chapter 9 - Fire Protection Systems
Chapter 10 - Means of Egress
Chapter 11 - Accessibility
Chapter 12 - Interior Environment
Chapter 13 - Energy Efficiency
Chapter 14 - Exterior Walls
Chapter 15 - Roof Assemblies and Rooftop Structures
Chapter 16 - Structural Design
Chapter 17 - Structural Tests and Special Inspections
Chapter 18 - Soils and Foundations
Chapter 19 - Concrete
Chapter 20 - Aluminum
Chapter 21 - Masonry
Chapter 22 - Steel
Chapter 23 - Wood
Chapter 24 - Glass and Glazing
Chapter 25 - Gypsum Board and Plaster
Chapter 26 - Plastic
Chapter 27 - Electrical
Chapter 28 - Mechanical Systems
Chapter 29 - Plumbing Systems
Chapter 30 - Elevators and Conveying Systems
Chapter 31 - Special Construction

Chapter 32 - Encroachments Into the Public Right-ofWay
Chapter 33 - Safeguards During Construction
Chapter 34 - Existing Structures
Chapter 35 - Referenced Standards
Appendix A - Employee Qualifications
Appendix B - Board of Appeals
Appendix C - Group U - Agricultural Buildings
Appendix D - Fire Districts
Appendix E - Supplementary Accessibility
Requirements
Appendix F - Rodentproofing
Appendix G - Flood-Resistant Construction
Appendix H - Signs
Appendix I - Patio Covers
Appendix J - Grading
Appendix K - Administrative Provisions
Appendix L - Earthquake Recording Instrumentation
Appendix M - Tsunami-Generated Flood Hazard

นอกจากความสับสนระหว่าง Building Code และ
Standard แล้ ว ยังมีคาอืน
่ ทีส่ ร้ างความสับสนแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิได้ ไม่
น้ อยกว่ า ค าทัง้ สองคื อ Specifications หรื อ “รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ ” และ Guideline หรื อ “ข้ อแนะนาในการ
ปฏิบตั ิ” ซึ่งคาทังสองสามารถให้
้
ความหมายกว้ างๆ ดังนี ้

Specifications หรื อ “รายการคุ ณ ลัก ษณะ
เฉพาะ” คือ ชุดของข้ อกาหนดหรื อเงื่ อนไขเฉพาะที่
ต้ องปฏิบตั ิ อันเป็ นผลจากการตกลงร่ วมระหว่างผู้ใช้
และผู้ ผลิ ต ซึ่ ง รายการคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะอาจ
ประกอบขึ น้ ด้ วยข้ อก าหนดด้ านวั ส ดุ ขนาด และ
คุ ณ ภาพของงาน หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ใช้ ในการ
ก่อสร้ าง การติดตัง้ และการผลิต
 Guideline หรื อ “ข้ อแนะนาในการปฏิบตั ิ ” คือ เป็ น
แผนงานหรื อคาอธิบายโดยรายละเอียดเพื่อใช้ เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิ หรื อกาหนดมาตรฐาน
โดยทัว่ ไปข้ อแนะนาในการปฏิบตั ิจะไม่นาไปใช้ ระบุ
หรื อเป็ นส่วนอ้ างถึง ทังใน
้ Building Code,
Standard เนื่องจากลักษณะการเขียนทีไ่ ม่ได้ เป็ น
ลักษณะของการบังคับ (Mandatory
Language)
Building Code ของประเทศไทย:
ปั จจุ บ ั น มี ผ้ ู สงสั ย เป็ นจ านวนม ากว่ า ประ เทศ มี
Building Code เป็ นของตัวเองหรื อยัง จากที่ไ ด้ กล่าวมาแล้ ว
ข้ างต้ นว่า Building Code มีความหมายเทียบเคียงได้ กับการ
รวบรวมข้ อบังคับทีเ่ กี่ยวข้ องกับการก่อสร้ างอาคาร โดยมีเนือ้ หา
เป็ นข้ อ บัง คับ ทางด้ า นเทคนิ ค เกี่ ย วกับ การก่ อสร้ างอาคารที่ มี
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รายละเอีย ดและรู ป แบบการเขี ย นแตกต่ า งกับ กฎหมายทั่ว ไป
ดังนันหากพิ
้
จารณาตามความหมายของลักษณะและการบังคับใช้
แล้ ว สิ่งที่มีอยู่และใกล้ เคียงกับ Building Code มากที่สดุ ใน
ขณะนี ค้ ื อ กฎกระทรวงที่อ อกตามความในพระราชบัญ ญั ติ
ควบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 รวมถึ ง กฎกระทรวงประกาศ
เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ างที่ออกตามความในพระราชบัญญัติอื่น
เช่น กฎกระทรวงทีอ่ อกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริ ม
การอนุรักพลังงาน พ.ศ. 2535 เป็ นต้ น แต่หากสัง เกตเห็นว่ า
เนื ้อหาในกฎกระทรวงดังกล่าว ยังมีเนือ้ หาไม่ครบถ้ วน ไม่ได้ รับ
การจัดเป็ นหมวดหมู่ ทาให้ ไม่สะดวกแก่การนาไปปฏิบตั ิรวมทัง้
แก้ ไขกฎกระทรวงต้ องผ่านขันตอนในการพิ
้
จารณานาน ทาให้ การ
ปรับปรุงข้ อบังคับทางเทคนิคไม่สม่าเสมอเพื่อให้ เข้ าถึงเทคโนโลยี
การก่ อสร้ างอาคารที่ มี ก ารพั ฒ นาปรั บ เปลี่ ย นตลอดเวลานั น้
เป็ นไปได้ ยาก
กรมโยธาธิ ก ารและผัง เมื อ งโดยส านัก ควบคุ ม และ
ตรวจสอบอาคารซึ่ งเป็ นหน่ ว ยงานที่รั บ ผิด ชอบในการก าหนด
มาตรฐานควบคุ ม อาคารได้ เห็ น ความส าคั ญ ของ Building
Code และเห็นว่าการใช้ ม าตรการทางกฎหมายควบคุม อาคาร
เป็ นมาตรการหนึ่งทีส่ ามารถแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับการใช้ มาตรฐาน
การก่อสร้ างอาคารตามทีไ่ ด้ กล่าวมาแล้ วได้ จึงได้ เสนอข้ อคิดเห็น
ในหารจัดทา Building Code ต่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ซึ่งคณะกรรมการควบคุมอาคารได้ มีการตอบรั บข้ อเสนอดังกล่าว
เป็ นอย่ างดี และได้ ตัง้ ชื่ อ Building Code ในเบื ้องต้ น ว่ า
“ประมวลข้ อบังคับอาคาร ” นอกจากนีย้ ังคาดหวังว่าการจัดท า
ประมวลข้ อบังคับอาคารจะเป็ นการสอดรั บกับการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการก่ อสร้ างอาคารในประเทศไทยในอนาคต ของ
ประมวลข้ อบังคับอาคารในส่วนเทคนิค ซึ่งจาเป็ นต้ องได้ รับการ
ปรั บ ปรุ ง ให้ ท ัน สมั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสม่ า เสมอ รวมทัง้ จะ
สามารถดาเนิน การได้ สะดวกรวดเร็ วกว่า การแก้ ไขข้ อบัง คับใน
กฎกระทรวงซึ่งต้ องผ่านขันตอนในการพิ
้
จารณานาน
จากทีไ่ ด้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า การที่จะทา
ให้ เนื อ้ หาของประมวลข้ อบั ง คั บ อาคารสมบู ร ณ์ ครบถ้ วน
จาเป็ นต้ องอาศัยมาตรฐานการก่อสร้ างอาคารเป็ นจ านวนมาก
แต่ ที่ท ราบประเทศไทยยัง ประสบปั ญ หาขาดแคลนมาตรฐาน
ดังกล่าวอยู่ ดังนัน้ ท่านอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงมีดาริ
ให้ จดั ทามาตรฐานการก่อสร้ างอาคารของกรมโยธาธิ การและผัง
เมืองขึน้ โดยมอบหมายให้ ส านัก ควบคุมและตรวจสอบอาคาร

ดาเนินการจัดทามาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้ อง ซึ่งในเนือ้ หาเบื ้องต้ นสานัก
ฯ ได้ นามาตรฐานงานช่างของกรมโยธาธิ การ (เดิม ) มาปรั บปรุ ง
ให้ เหมาะสมกับสภาพการก่อสร้ างอาคารในปั จจุบนั และขณะนี ้
ได้ จัด ท าร่ า งมาตรฐานดัง กล่า วแล้ ว เสร็ จ ไปจ านวนหนึ่ ง ในปี
2550 โดยการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ประมวลข้ อ บัง คั บ อาคารมี เ นื อ้ หาที่ส มบูร ณ์ ชั ด เจน สามารถ
นาไปใช้ ปฏิบตั ิในการก่อสร้ างอาคารให้ มีความมั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัยยิ่งขึ ้นต่อไปในอนาคต
การปฏิบตั ิตาม Building Code ไม่ได้ รับประกันว่า
การก่อสร้ างและการใช้ อาคารจะเกิดความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์
เนื่องจาก Building Code สามารถครอบคลุมและรองรั บทุก
สถานการณ์ ที่จะเกิด ขึน้ กับการก่อสร้ างอาคารได้ จิต สานึ กที่ดี
ความเอาใจใส่ และความรั บ ผิด ชอบของสถาปนิ ก วิ ศ วกร ผู้
ก่อสร้ างและผู้ทเี่ กี่ยวข้ อง ยังคงเป็ นปั จจัยหลักที่ที่สาคัญอันจะทา
ให้ Building Code มี ป ระสิท ธิ ภาพในการปฏิบ ัติ ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรั พย์ สินของ
ประชาชนได้ อย่างเต็มที่
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