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อาคารจะถูกออกแบบใหมี้ความแขง็แรง มีความสะดวกในการใชง้าน และมีความ

คงทนท่ีจะใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยัเป็นเวลานานพอสมควร อาคารท่ีมีความประหยดัควรมีอาย ุ
30 ถึง 50 ปี ถึงจะมีการซ่อมแซมคร้ังใหญ่  อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั พบว่า โครงสร้างของ
อาคารส่วนหน่ึงในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ซ่ึงเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ท่ีมีความ
สูงไม่มากนกัคือ สูงไม่เกิน 4 ชั้นและมีฐานรากเป็นฐานรากแผ่ (spread footing) วางอยูบ่นชั้น
ดินท่ีระดบัความลึกไม่เกิน 2.50 เมตรจากระดบัพื้นชั้นล่างของอาคาร มีความเสียหายโดยเกิด
การแตกร้าวตามองคอ์าคารต่างๆ เช่น เสา คาน และพื้น เป็นตน้ อาคารดงักล่าวส่วนใหญ่ถูก
สร้างเสร็จมาแลว้ประมาณ 10 ปี และไดเ้ปิดให้มีการใช้งานไปแลว้เป็นระยะหน่ึง โดยการ
แตกร้าวเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วในช่วงระยะเวลาประมาณ 5 ถึง 6 ปีท่ีผา่นมา 
สาเหตุของการแตกร้าวของโครงสร้าง 

การแตกร้าวขององคอ์าคารของอาคารเกิดจากสาเหตุต่างๆ คือ การท่ีโครงสร้างมี
ก าลังไม่เพียงพอเน่ืองจากการออกแบบและ/หรือการก่อสร้างท่ีผิดพลาดและ/หรือการ
เปล่ียนแปลงการใช้งานของโครงสร้าง การทรุดตวัของฐานรากท่ีไม่เท่ากนั  การขาดความ
ต่อเน่ืองของโครงสร้าง การผุกร่อนของวสัดุ เช่น เหล็กเสริม เป็นตน้ และความเสียหายทาง
กายภาพอ่ืนๆ เช่น เน่ืองจากไฟไหม ้เป็นตน้ 

จากการศึกษาเบ้ืองต้นถึงสาเหตุการแตกร้าวของอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสุีรนารี [1, 2] พบวา่ การแตกร้าวมีสาเหตุหลกัมาจากการทรุดตวัท่ีไม่เท่ากนัของฐาน 



 

 

 
ราก เน่ืองจากความสามารถในการรับน ้ าหนกัของดินมีค่าลดลงเม่ือมีปริมาณน ้ าในดินเพิ่มข้ึน 
และการท่ีดินในบริเวณบางส่วนของอาคาร เช่น บริเวณหอ้งน ้ าและบริเวณสวนหย่อม เป็นตน้ 
มีปริมาณน ้ าสูง ขณะท่ีดินในบริเวณอ่ืนๆ เช่น ช่วงตรงกลางระหว่างภายนอกและภายใน เป็น
ตน้ มีปริมาณน ้ าต  ่ากว่า ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้ฐานรากในบริเวณท่ีดินมีปริมาณน ้ าสูงทรุดตัว
มากกว่าฐานรากในบริเวณท่ีดินมีปริมาณน ้ าต  ่า และเป็นผลต่อเน่ืองท าใหค้านและเสาบางส่วน
ตอ้งรับน ้ าหนกัมากข้ึน คานและเสาดงักล่าวจะเกิดการโก่งตวัมากข้ึน และจะบีบอดัผนงัก่ออิฐ
ใหเ้กิดการแตกร้าว 
ความกว้างของรอยร้าวและระดับความเสียหาย 

ระดบัความเสียหายมกัจะถูกพิจารณาโดยใชค้วามกวา้งของรอยแตกร้าวเป็นเกณฑ ์
โดยมาตรฐานการใชค้อนกรีตในงานก่อสร้างของประเทศองักฤษ BS 8110: Part 2 ก าหนดให้
ความกวา้งของรอยร้าวท่ีผิวของคอนกรีตควรมีค่าไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร ตารางท่ี 1 แสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างความกวา้งของรอยร้าวของผนังในอาคาร ระดับความเสียหาย และ
ผลกระทบต่อโครงสร้างและการใชง้าน ซ่ึงเสนอโดย Pynford [4] อยา่งไรกต็าม นอกจากความ
กวา้งของรอยแตกร้าวแลว้ ระดับความเสียหายควรถูกประเมินควบคู่ไปกบัปัจจยัอ่ืนๆ ดว้ย 
โดยเฉพาะลกัษณะของโครงสร้าง (เป็น frame หรือ shear wall) ความสมดุลของโครงสร้าง 
ลกัษณะของรอยแตกร้าว (เน่ืองจากแรงดึง แรงเฉือน หรือแรงกระท าร่วม) และการทรุดตวัของ
โครงสร้างยงัคงด าเนินต่อไปหรือไม่  

 
โดยทัว่ไปแลว้ หลงัจากท่ีมีรอยแตกร้าวขนาดเล็กเกิดข้ึนเน่ืองจากการทรุดตวัของ

ฐานรากแลว้แลว้ รอยแตกดงักล่าวจะเป็นจุดอ่อนท่ีจะมีการขยายตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ีอาจจะ
เป็นผลเน่ืองจากสาเหตุการแตกร้าวเร่ิมตน้และสาเหตุการแตกร้าวอ่ืนๆ ดว้ย ในกรณีท่ีมีสาเหตุ
การแตกร้าวอ่ืนๆ ร่วมดว้ย นอกจากจะตอ้งแกปั้ญหาการทรุดตวัของฐานรากแลว้ การซ่อมแซม
อาคารจะตอ้งรวมถึงการเสริมก าลงัใหก้บัองคอ์าคารของโครงสร้างดว้ย เช่น การใชแ้ผ่นเหล็ก
มาเสริมก าลงัรับแรงดดัและแรงเฉือนของคาน และการใชแ้ผ่นเหลก็มาเสริมก าลงัรับแรงเฉือน
และแรงกดอดัของเสา เป็นตน้ 



 

 

 
ตารางที ่1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความกวา้งของรอยร้าวของผนงัในอาคาร ระดบัความเสียหาย 
และผลกระทบต่อโครงสร้างและการใชง้าน [4] 

ความกวา้ง
ของรอย
ร้าว (mm) 

ระดบัความเสียหาย ผลกระทบต่อ
โครงสร้างและการ

ใชง้าน 
อาคารท่ีพกั อาคาร

สาธารณะ 
โรงงาน 

< 0.1 ไม่มีผล ไม่มีผล ไม่มีผล ไม่มีผล 
0.1 ถึง 0.3 นอ้ยมาก นอ้ยมาก ไม่มีผล ไม่มีผล 
0.3 ถึง 1.0 นอ้ย นอ้ย นอ้ยมาก มีผลต่อความ

สวยงามและท าให้
เกิดการผกุร่อนของ

โครงสร้าง 

1.0 ถึง 2.0 นอ้ยถึงปาน
กลาง 

นอ้ยถึงปาน
กลาง 

นอ้ยมาก 

2.0 ถึง 5.0 ปานกลาง ปานกลาง นอ้ย มีผลต่อการใชง้าน
ของโครงสร้าง
จนถึงท าให้
โครงสร้างเสีย
เสถียรภาพ 

5.0 ถึง 
15.0 

ปานกลางถึง
รุนแรง 

ปานกลางถึง
รุนแรง 

ปานกลาง 

15.0 ถึง 
25.0 

รุนแรงถึง
รุนแรงมาก 

ปานกลางถึง
รุนแรง 

ปานกลางถึง
รุนแรง 

> 25.0 รุนแรงมากถึง
อนัตราย 

รุนแรงมากถึง
อนัตราย 

รุนแรงมากถึง
อนัตราย 

โครงสร้างถึงจุด
อนัตราย 

  
วธิีการซ่อมแซมอาคาร 

การซ่อมแซมอาคารท่ีมีการทรุดตวัของฐานรากแผ่ท่ีไม่เท่ากนัใหส้ามารถใชง้านได้
เหมือนเดิมท าไดโ้ดยการเสริมก าลงัใหก้บัฐานรากใหมี้การทรุดตวัท่ีเท่ากนัหรือไม่มีการทรุดตวั
เกิดข้ึนอีกเลย ก่อนท่ีจะท าการซ่อมแซมรอยร้าว วิธีการหน่ึงท่ีนิยมใชคื้อ การท า underpinning 
ฐานรากของอาคาร ซ่ึงท าได ้3 แบบคือ 

 



 

 

 
1.ท าการค ้ายนัโครงสร้าง ท าการขดุดินใตฐ้านรากออก และสุดทา้ยท าการต่อฐานรากใหถึ้ง  
   ระดบัดินแขง็ 
2.การใชเ้สาเขม็ขนาดเลก็ (micropile) ถ่ายแรงจากฐานรากแผข่องอาคารไปยงัระดบัดินแขง็  
   ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 1 ซ่ึงใชม้ากในประเทศไทย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารอา้งอิง 3) 
3.การ grouting ดินโดยใชซี้เมนตเ์หลวอดัเขา้ไปในดินดว้ยความดนั  

 
 

                                    
 

รูปที ่1 การท า underpinning ฐานรากของอาคารโดยการเจาะฐานรากและเสริมดว้ยเสาเขม็
ขนาดเลก็ [4] 

  
อยา่งไรกต็าม การท า underpinning ฐานรากมีขอ้เสียท่ีตอ้งพิจารณาดงัต่อไปน้ี 
1.ราคาค่าก่อสร้างท่ีค่อนขา้งแพง (เสาเขม็ขนาดเลก็มีราคาค่าก่อสร้างอยา่งต ่า 10,000 บาทต่อ 
   ตน้) ในบางกรณีท าใหร้าคาค่าซ่อมแซมอาคารมีค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าปัจจุบนัของอาคารได ้ 
2.ขั้นตอนการก่อสร้างยุง่ยากและขดัขวางการใชง้านของอาคาร คือ ตอ้งมีการทุบพื้นบางส่วน 
   ของอาคารท่ีอยูใ่นต าแหน่งของฐานรากออก ท าการขนยา้ยดินเหนือฐานรากออก ท าการเจาะ    
   ฐานรากและเจาะดิน ท าการก่อสร้างเสาเขม็และท า capping ฐานราก ถมดินเหนือฐานราก 
   กลบัและบดอดัดินใหแ้น่น และท าการหล่อพื้น 
3.อาจก่อใหเ้กิดการทรุดตวัของอาคารเพิ่มข้ึนในช่วงของการด าเนินการได ้โดยเฉพาะกรณีท่ีมี 
   การเคล่ือนตวัของดินในช่วงท่ีมีการก่อสร้างเสาเขม็อาคารท่ีมีการแตกร้าวบางส่วนอาจจะไม่ 



 

 

 
ตอ้งการท า underpinning ฐานรากในกรณีท่ีฐานรากทั้งหมดของอาคารหยุดการทรุดตวัแลว้ 
หรือถา้อตัราการทรุดตวัของฐานรากมีค่าต ่ามากและค่าการทรุดตวัสุดทา้ยท่ีค  านวณไดจ้ากผล
การทดสอบดินไม่มีผลกระทบต่อก าลงัและเสถียรภาพของโครงสร้างของอาคารในช่วงอายกุาร
ใชง้านของอาคาร ซ่ึงในกรณีหลงัน้ีการดูแลและซ่อมแซมอาคารอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอจะ
ช่วยท าใหอ้าคารยงัคงสภาพท่ีสามารถใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์โดยท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใน
การเสริมฐานรากดังกล่าว นอกจากนั้นแลว้ การทรุดตวัของอาคารยงัถูกควบคุมได้โดยใช้
มาตรการอ่ืนๆ เช่น  
- การป้องกนัการซึมของน ้ าลงในดินในบริเวณอาคาร เช่น การปิดพื้นผิวของสวนหยอ่มดว้ย

พื้นคอนกรีตเสริมเหลก็และใชไ้มก้ระถางตกแต่งอาคารแทน เป็นตน้ 
- การป้องกันน ้ าใตดิ้นไม่ให้ซึมผ่านใต้อาคาร เช่น การท าคูน ้ ารอบอาคารท่ีมีความลึกท่ี

เพียงพอ คือ ต ่ากว่าความลึกของฐานรากแผ่อยา่งนอ้ย 30 ซม. โดยรอบของอาคาร เพื่อท่ีจะ
ท าใหน้ ้าใตดิ้นไม่ใหซึ้มผ่านใตฐ้านรากของอาคารและท าใหน้ ้ าใตดิ้นใตอ้าคารไหลมาลงท่ี
คูน ้า เป็นตน้ 

- การควบคุมปริมาณความช้ืนของดินภายในบริเวณฐานรากของอาคารให้คงท่ีและเท่ากนั
ตลอดเวลา ซ่ึงอาจจะท าไดโ้ดยการเจาะดินท าเป็นรูพกัน ้ าตามต าแหน่งของฐานราก แลว้ใช้
เคร่ืองดูดน ้าออกเป็นระยะ 

- การยา้ยต าแหน่งบ่อเกรอะบ่อซึมใหห่้างจากฐานรากของอาคาร 
- การซ่อมแซมท่อน ้ าและระบบระบายน ้ าของอาคารท่ีมีการแตกร้าวและอุดตนั และหมัน่

ดูแลใหมี้สภาพสมบูรณ์อยูเ่สมอ 
- การตดัแต่งตน้ไมใ้นบริเวณอาคารให้เหมาะสมอย่างไรก็ตาม ขอ้เสียของมาตรการควบคุม

การทรุดตวัต่างๆ ดงักล่าวจะตอ้งมีการดูแลใหมี้สภาพสมบูรณ์อยูเ่สมอ ซ่ึงจะกระท าไดโ้ดย
การจดัตารางการดูแลอาคารให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้ งมหาวิทยาลยั ซ่ึงจะท าให้การ
ปฏิบติัท าไดส้ะดวก รวดเร็ว และประหยดั นอกจากนั้นแลว้ ควรมีการตรวจสอบการทรุด
ตวัของอาคารเหล่านั้นเป็นระยะ ซ่ึงอาจจะกระท าไดโ้ดยการส ารวจระดบัของอาคารอย่าง
สม ่าเสมอ 



 

 

 
สรุป 

สาเหตุหลกัของการแตกร้าวของอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีเกิด
จากการทรุดตัวท่ีไม่เท่ากันของฐานรากแผ่ ซ่ึงจะสามารถท าการแก้ไขได้โดยการท า 
underpinning ฐานราก และการควบคุมการทรุดตวัของฐานราก ซ่ึงการเลือกวิธีการแกไ้ขข้ึนอยู่
กบัความเหมาะสม สภาวะแวดลอ้มโดยรอบของอาคาร และงบประมาณท่ีตอ้งใช ้ถา้ไม่มีความ
จ าเป็นจริงๆ ควรท า underpinning ฐานรากเน่ืองจากขอ้เสียต่างๆ ตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ 
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Speed Up งานผูกเหลก็ก่อสร้าง ด้วย  Smart Tool 
ยุค แรงงานหายาก แพง 

 

ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
คณะกรรมการวิชาการ สาขาบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และเสริมก าลงัคอนกรีต 

 
 

ในสภาวะของการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  การคา้ และปัญหาดา้นแรงงาน จ าตอ้งมี
การด าเนินการในธุรกิจหรือโครงการต่างๆอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความ
ไดเ้ปรียบกบัธุรกิจหรือโครงการอ่ืนๆ ฉะนั้นเราจึงจ าตอ้งมีการพฒันาอุปกรณ์เคร่ืองมือ พฒันา
เคร่ืองจกัร พฒันาวธีิการด าเนินการ พฒันาวธีิการบริหารงานจนถึงการประดิษฐคิ์ดคน้เคร่ืองมือ
ใหม่ๆ ข้ึนมาเพื่อน ามาใชง้าน เพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการในการด าเนินงานโครงการ
ต่างๆและในการคิดคน้เคร่ืองมือใหม่ๆเพื่อน าข้ึนมาใช้งานนั้น เคร่ืองมือท่ีได้ท าการคิดคน้
จะตอ้ง สามารถท างานไดโ้ดยไม่ท าใหง้านมีคุณภาพดอ้ยลงจากการใชเ้คร่ืองมือชนิดเดิมหรือ
วธีิการเดิม สามารถท างานไดโ้ดยท าใหเ้วลาในการท างานรวดเร็วยิง่ข้ึนข้ึนจากการใชเ้คร่ืองมือ
ชนิดเดิมหรือวธีิการเดิม ไม่เป็นอนัตรายกบัผูป้ฏิบติังาน ตอบสนองความตอ้งการของผูผ้ลิตได ้
ดงันั้นการพฒันาเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์เพื่อน ามาใชง้านจึงตอ้งมีความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์
ควบคู่กบัความรู้ทางการยศาสตร์ (Ergonomics) เพื่อให้กระบวนการผลิตไดพ้ฒันาไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
เน่ืองจากในการท างานคนงานก่อสร้างท่ีจะสร้างบา้น อาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง

ต่างๆนั้น ในปัจจุบนัวสัดุท่ีน ามาก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และในการ
ก่อสร้างโครงสร้างของบา้น อาคารหรือส่ิงปลูกสร้างต่างๆจดัตอ้งน าเหลก็ก่อสร้างมาข้ึนโครง 



 

 

 
ตามการออกแบบแลว้จึงท าการหล่อคอนกรีต และในการเตรียมเหล็กเสริมก่อนหล่อคอนกรีต 
คนงานก่อสร้างตอ้งใชมื้อในการดดัและการผูกเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงก็มีเคร่ืองมือในการช่วยเพียงคีม
ปากนกแกว้หรือคีมอ่ืนๆ ท่ีหาไดท้ัว่ไป (รูปท่ี 1) แต่ถึงคีมปากนกแกว้จะมีประสิทธิภาพในการ
ท าให้การผูกลวดเหล็กสามารถยึดจบัเหล็กไดแ้น่นแลว้ ยงัใชเ้วลาเร็วกว่าการท างานผูกเหล็ก
ดว้ยมือเปล่า แต่เม่ือเทียบกบัระยะเวลาท่ีจะตอ้งท าการผกูเหลก็เป็นจ านวนมากยงัถือว่าชา้อยู่ดี 
ดงันั้นจึงไดมี้การคิดคน้เคร่ืองมือท่ีจะช่วยในการผกูเหลก็ใหไ้ดเ้ร็วยิง่ข้ึน ซ่ึงจะไม่ท าใหคุ้ณภาพ
ในการยึดจบัเหล็กของลวดผูกเหล็กดอ้ยไปกว่าเดิม ท าให้สามารถลดตน้ทุนและระยะในการ
ก่อสร้างลงได ้ท าใหไ้ดเ้ปรียบในการแข่งขนัในเชิงธุรกิจมากยิง่ข้ึน 

 
 

                                   
รูปที ่1 เคร่ืองมอืผูกเหลก็ทัว่ไป 

 
 

ดังนั้ นทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ม.
เกษตรศาสตร์ ไดท้  าการประยุกตเ์คร่ืองมือในการผูกเหล็กดงัแสดงในรูปท่ี 2 โดยใช้กบัลวด
เหลก็ท่ีใชใ้นปัจจุบนั ใหท้ างานง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยไดเ้ร่ิมตน้จากส่ิงท่ีมีอยูใ่นการท างาน
จริง และจากประสบการณ์จริงของการท างานผูกเหล็กในโครงการก่อสร้าง จากเดิมท่ีใชง้าน
โดยคีมผูกเหลก็ ดงัแสดงในรูปท่ี 3 โดยท าการบิดลวดให้มดัเป็นเกลียวยึดเหล็กเสริมไว ้ส่วน
อุปกรณ์ผกูลวดท่ีพฒันาข้ึนจะใชว้ธีิดึงใหล้วดมดักนัเอง  

 



 

 

 
 

                                                             
 

รูปที ่2 เคร่ืองมอืผูกลวดเหลก็ทีพ่ฒันาขึน้มาใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่3 การท างานกบัคมีผูกเหลก็ทัว่ไป (คมีปากนกแก้ว) 

 
 
 
 



 

 

 
ขั้นตอนการใช้งานเคร่ืองมอืผูกเหลก็ 
1. น าลวดซ่ึงไดจ้ากการมดัผกูกบัเหลก็โครงสร้างเป็นบ่วง 
2. ใชต้ะขอของเคร่ืองมือผกูเหลก็เก่ียวไปท่ีบ่วง โดยขณะท าการเก่ียวลวดใหก้ดปุ่มหยดุการ 

หมุนของเกลียวดว้ย เพื่อใหล้วดแน่นยิง่ข้ึน 
3. ท าการดึงลวดซ่ึงไดเ้ก่ียวดว้ยตะขอเอาไวแ้ลว้ ซ่ึงลวดผกูเหลก็จะถูกบิดเองโดยเคร่ืองผกู 

เหลก็ยดึแน่นกบัเหลก็โครงสร้างทนัที 
4. ไดเ้หลก็โครงสร้างท่ีมีความแขง็แรง 
5. ตรวจสอบโครงสร้างท่ีผกูเพื่อความแน่นหนา 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4 กดปุ่ มหยุดก่อนทท าการเกีย่วลวด 

 
 
 
 
 
 

 
                                                         รูปที ่5 ท าการเกีย่วลวดทีผู่กแล้วใช้เคร่ืองช่วยผูกเหลก็ดึง 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           รูปที ่6 การผูกเหลก็ทีไ่ด้จากเคร่ืองมอืผูกเหลก็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                รูปที ่7 การท างานของเคร่ืองมอืผูกเหลก็ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         รูปที ่8 แสดงซ่ึงเปรียบเทยีบการผูกเหลก็ด้วยคมีปากนกแก้วและเคร่ืองมอืผูกเหลก็ 

 
 

ผลการประเมินเบ้ืองตน้ในการทดสอบความเร็วในการผกูเหลก็ เคร่ืองมือผกูเหล็ก
สามารถท าให้งานเสร็จเร็วกว่าวิธีใชคี้ม อยู่ประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ ผลกระทบเบ้ืองตน้
ดงักล่าว สอดคลอ้งในปัจจุบนัน้ีเน่ืองจากความจ ากดัทางดา้นทรัพยากร วสัดุ แรงงาน ทรัพยสิ์น 
รวมทั้งเวลา ท าใหก้ารก่อสร้างทางวิศวกรรมมีขอ้จ ากดัมากข้ึน  ท าไดย้ากข้ึน การจะท าใหก้าร
พิจารณาเชิงเศรษฐศาสตร์ในดา้นคุณค่าผลงาน กบัการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายมีบทบาทมากข้ึน
นั้น เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีพฒันาและสามารถท าในประเทศไทย มีส่วนช่วยอยา่งมากในการพฒันา
อุตสาหกรรมในประเทศต่อการกา้วไปกบัประชาคมอาเซียนในไม่ชา้น้ี 

 

เคร่ืองมือผกูเหลก็ คีมผกูเหลก็ทัว่ไป 
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ผู้ เผยแพร่  

ดร.เสถียร เจริญเหรียญ กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
สุเมธ เกียรติเมธา คณะกรรมการวิชาการและกรรมการสมทบ 
สาขาโครงสร้างคอนกรีต  

 
Building Code คืออะไร? 

 
 

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาผู้ ออกแบบและผู้ ก่อสร้าง
ในประเทศไทยต่างประสบปัญหาในการน ามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
มาใช้ปฏิบตัิ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความไม่สมบูรณ์ของมาตรฐาน 

ความขัดแย้งไม่สอดคล้องกันของมาตรฐาน ตลอดจนความไม่
ทนัสมัยของข้อมูลต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานเหล่านัน้ ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวนอกจากจะสร้างความสบัสนให้กับผู้ปฏิบตัิแล้ว 
ยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน จากการออกแบบและการก่อสร้างอีกด้วย นักวิชาการ
จึงเสนอให้มีการพฒันามาตรฐานการก่อสร้างอาคารควบคู่ไปกับ
การจัดท า Building Code ที่จะน ามาใช้ในประเทศไทย โดย
คาดหวังว่า การจัดท า Building Code จะเป็นส่วนส าคัญใน
การแ ก้ไข ปัญหาดังกล่าวไ ด้  รวมทัง้จะ เป็นการยกระดับ
อตุสาหกรรมก่อสร้างไทยให้สงูขึน้ด้วย ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดี จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้หน่วยงาน
ของรัฐอย่างกรมโยธาธิการและผังเมือง  สภาวิศวกร สภา
สถาปนิก สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และสมาคมวิชาชีพ
ต่างๆ ทีเ่หน็ด้วยในการผลกัดนัให้มีการใช้ Building Code ใน
ประเทศไทยขึน้ แต่หลายๆคน ยังคงมีปัญหาสงสยัว่า ความจริง 
Building Code นัน้ มีความหมายอย่างไรกันแน่ และ 
Building Code กับมาตรฐานอาคาร  (Building 

Standard) มีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอย่างไร 
 บทความนีม้ีจดุมุ่งหมายเพื่อแนะน าให้ผู้ อ่านได้รู้จักกับ 
Building Code ซึ่งจะมีบทบาทส าคัญกับการควบคุมอาคาร
ในเร็วนี ้ผู้ เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ อ่านจะได้รับความรู้และ
เข้าใจ ตลอดจนแง่คิดต่างๆ เกี่ยวกับ Building Code กันพอ
เป็นสงัเขป 

 

ความหมายของ Building Code:  

 จากความหมายของ “Building Code” มาจากการ
รวมค า 2 ค าเข้าด้วยกนั คือ 

 “Building” แปลเป็นไทยว่า “อาคาร” ในพระราชบญัญัติ
ควบคมุอาคาร พ.ศ 2522 ได้ก าหนดความหมายของ “อาคาร” 
ไว้อย่างชัดเจนว่า “ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า 
ส านกังาน และสิง่ทีส่ร้างขึน้อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้า
ใช้สอยได้ รวมถึงโครงสร้างอืน่ เช่น เขื่อน สะพาน หรือป้าย เป็น
ต้น  
“Code” ตามพจนานกุรมแปลได้ว่า “ประมวล หรือ หนังสือที่
รวบรวมสิ่งซึ่งเป็นประเภทเดียวกัน” ท่านศ.ดร.องัขราทร จุฬา
รัตน ประธานศาลปกคลองสงูสดุได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับความหมาย
ของ Code ไว้อย่างน่าสนใจว่า “Code หรือ ประมวลกฎหมาย
ในภาษาไทยนัน้  ในความเข้าใจและเรียกขานกันของนัก
กฎหมายในต่างประเทศทีม่ิได้มีความหมายและเข้าใจแต่เพียงว่า 
เป็นเร่ืองของการรวบรวมบทบญัญัติกฎหมายในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
ไว้ด้วยอย่างสมบรูณ์ และมีเนือ้หาสาระสมัพนัธ์เชื่อมโยงกันอย่าง
เป็นระบบเท่านัน้ หากแต่ยังมีความหมายอีกประการหน่ึงว่า
หมายถึง การรวบรวมบทบญัญัติทางกฎหมายในเร่ืองเดียวหรือ
เกี่ยวพันกันไว้ ทัง้นีเ้พื่อความสะดวกในการศึกษาและใช้งานใน
กฎหมายนัน้อีกด้วย1 ดังนัน้ความหมายของ Building Code 

จึงน่าจะเทยีบเคียงได้กบัการรวบรวมข้อบงัคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างอาคารไว้ด้วยอย่างสมบูรณ์ มีเนือ้หาเชื่อมโยงกันอย่าง
เป็นระบบ เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบตัิ ซึ่งสอดคล้องกับนิยาม
ของ Building Code ในพจนานกุรมฉบบันานาชาติของเวบ
สเตอร์ทีห่มายถึง ข้อบงัคบัของการด าเนินการและมาตรฐานของ
วสัดทุีส่ าคญัส าหรับในการก่อสร้างอาคารที่ได้รวบรวมขึน้เพื่อให้
เป็นรูปแบบเดียวกันและสร้างความปลอดภัยและผาสุกให้กับ
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สาธารณะเป็นส าคญั โดยปกติหน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้บญัญัติ 
Building Code เพื่อให้มีผลบงัคบัตามกฎหมาย 2 

 

 โดยหลกัการแล้ว ข้อบงัคบัใน Building Code เป็น
ข้อบงัคบัด้านเทคนิคทีจ่ดัท าขึน้เพื่อให้เป็นมาตรฐานขัน้ต ่าส าหรับ
ควบคมุในการออกแบบ การก่อสร้าง และการใช้งานงานอาคาร
ให้มีความปลอดภัย ถูกสขุอนามัย และก่อให้เกิดสวัสดิภาพแก่
ผู้ ใช้อาคารและสาธารณชนซึ่งผู้ เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ 
ผู้ ออกแบบ ผู้ ก่อสร้าง ผู้ ก ากับดูแล ตลอดจนผู้ ใช้อาคารจะต้อง
ปฏิบัติตาม ส าหรับเนือ้หาของ Building Code นัน้ จะ
ควบคมุการก่อสร้างอาคารเกือบทัง้หมดตัง้แต่การควบคุมในด้าน
การออกแบบงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  การก่อสร้าง
คณุภาพของวสัดกุ่อสร้าง การควบคมุการใช้ การดแูลรักษา และ
การตรวจสภาพอาคาร ตลอดจนถึงการดัดแปลงและการรือ้ถอน
อาคาร  
  ส าหรับ Building Code ในแต่ละประเทศอาจมี
การเรียกที่แตกต่างกัน เน่ืองจากระบบและล าดับชัน้ของการ
ควบคมุตามกฎหมายทีต่่างกนั โดยทัว่ไปแล้วเค้าโครงการควบคมุ
อาคารของแต่ละประเทศประกอบด้วยกฎหมายควบคุมอาคาร 
(Building Control Act หรือ Building Act) ซึ่งถือเป็น
ข้อบังคับสูงสุดส าหรับการควบคุมอาคารจากนัน้มีข้อบังคับ
รองลงมา ปกติข้อบงัคับในลกัษณะของ Building Code จะ
ถกูจดัไว้อยู่ในล าดบัชัน้นี ้เพียงแต่อาจใช้ชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป 

เช่น Building Code ในประเทศสหรัฐอเมริกา Building 

Regulation ในสหภาพองักฤษ และในบางประเทศการควบคุม
อาคารก็มีทัง้ Building Code และ Building Regulation 

เช่น ประเทศออสเตรเลยีและสาธารณรัฐอนิโดนีเชีย เป็นต้น 

 

Building Code ฉบบัแรกของโลก: 

 ในโลกเรามีการใช้ Building Code มาเป็นเวลา
ยาวนานกว่า 1,700 ปีก่อนคริสตกาล ในสมัยของกษัตริย์ฮัมมู
ราบ ีแหง่เมโสโปเตเมียซึ่งได้มีการบญัญัติข้อบงัคับที่หลงัจากนัน้
ได้ รู้ จักกันในนามข้อบังคับของฮัมมูราบี  (Code of 

Hammurabi) อันประกอบด้วยข้อบัญญัติและบทลงโทษ 

ข้อบญัญัติของฮมัมรูาบเีป็น Building Code ฉบบัแรกของโลก
ทีว่่าด้วย 

 หากบ้านที่อยู่อาศยัพงัทลายลงมาจนท าให้เจ้าของ
บ้านเสยีชีวิต ผู้สร้างบ้านหลงันัน้จะต้องถกูลงโทษโดย
การประหารชีวิต 

 หากท าให้ลกูชายของเจ้าของบ้านเสยีชีวิต ลกูชายของ
ผู้ก่อสร้างบ้านหลงันัน้จะต้องถกูลงโทษโดยการ
ประหารชีวิตเช่นกนั 

 หากท าให้ทาสเจ้าของบ้านเสยีชีวิต ผู้ก่อสร้างบ้านหลงั
นัน้จะต้องชดใช้ทาสให้เจ้าของบ้าน 

 หากท าให้ข้าวของเสยีหาย ผู้สร้างบ้านจะต้องชดใช้
ข้าวของทีเ่สยีหายทัง้หมด.... 

 

ความเหมือนที่แตกต่างของ Building Code และ

มาตรฐาน (Standard): 

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามาตรฐานมีบทบาทส าคัญ
ต่อ Building Code มาก โดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้
เลย พร้อมกบัสร้างความสบัสนระหว่างความหมายของ Code 

และ Standard ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆ ท่านยังคงมีความสบัสน
ดังกล่าว ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น Building Code เป็น
ข้อบงัคบัทีผู่้ เกี่ยวข้องกบัการก่อสร้าง และใช้อาคารจะต้องยึดถือ
ปฏิบัติ เพื่อให้การออกแบบและก่อสร้างมีความปลอดภัย 
หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้บญัญัติ Building Code เพื่อให้มี
การบงัคบัตามกฎหมาย สว่นของมาตรฐานหรือ Standard นัน้ 
ส านกังานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมได้ให้ความหมายไว้
อย่างชดัเจนว่า “เป็นเอกสารที่จัดท าขึน้จากการเห็นพ้องต้องกัน
และได้รับความเห็นชอบจากองค์กรอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

เ อ ก ส า ร ดั ง ก ล่ า ว ว า ง กฎ ร ะ เบี ย บแ นวทา งปฏิ บัติ ห รื อ
ลกัษณะเฉพาะแห่งกิจกรรม หรือผลที่เกิดขึน้ของกิจกรรมนัน้ๆ 
เพื่อให้เป็นหลกัเกณฑ์ใช้กนัทัว่ไปจนเป็นปกติวิสยั โดยมุ่งให้บรรลุ
ถึงความส าเร็จสูงสุดตามข้อก าหนดที่วางไว้” โดยการจัดท า
มาตรฐานมีพืน้ฐานมาจากผลทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือ
ประสบการณ์ ตัวอย่างประเภทมาตรฐานที่ใช้ปฏิบัติในการ
ก่อสร้างอาคาร ได้แก่ มาตรฐานการออกแบบ มาตรฐานการ
ทดสอบและมาตรฐานวสัด ุเป็นต้น การจัดท ามาตรฐานสามารถ
จดัท าขึน้ได้จากทัง้หน่วยงานของรัฐ กลุม่ผู้ผลติ หรือกลุม่ผู้ ใช้งาน 
ซึ่งโดยทั่วไปมาตรฐานไม่ได้บังคับให้ต้องปฏิบัติ แต่เมื่อใดที่
มาตรฐานนัน้ข้ามเส้นไปเป็นข้อบังคับ (Regulations หรือ 
Compulsory Standards)  ดั ง เ ช่ น  ม า ต ร ฐ า น

ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) ประเภทบงัคับ หรือมาตรฐานที่
ได้มีการระบหุรืออ้างอิงถึงใน Building Code มาตรฐานนัน้ก็
จะมีผลบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม  ซึ่ งหากเป็นกรณีดังกล่าว
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มาตรฐานนัน้ควรจะต้องผ่านกระบวนการจัดท าที่มีสาธารณชน
เข้ามามีบทบาทร่วมในการจดัท าด้วย หรือทีเ่รียกว่ามาตรฐานนัน้

ได้ผ่านขบวนการฉนัทามติ (Consensus) 

  ที่ผ่านมาประเทศไทยจัดท า Building Code จาก
การคัดลอกข้อความในมาตรฐานขัน้ต ่าที่ส าคัญมาไว้  เช่น 
Uniform Building Code (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ในส่วน
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต ได้ท าการคัดลอกมาตรฐาน 
ACI 318 ของ American Concrete institute ทัง้ฉบบั 
แต่ปัจจบุนัการก่อสร้างมีความสลบัซับซ้อนมากขึน้ ร่วมถึงมีการ
พฒันามากขึน้เช่นกนั มีมาตรฐานทีเ่กี่ยวข้องกับการก่อสร้างเป็น
จ านวนมาก หากมีการคัดลอกมาตรฐานทัง้หมด  มาไว้ใน 
Building Code จะท าให้ยากต่อการน าไปใช้งาน ดังนัน้การ
จัดท า Building Code ในระยะหลงัจึงใช้เป็นวิธีการอ้างอิง
ม าตร ฐานแ ทนกา รคั ดล อก เหมื อนที่ เค ยม า  Building 

Construction and Safety Code (NFPA 5000) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาฉบบัลา่สดุ ได้มีการอ้างองิถึงมาตรฐานกว่า 
400 ฉบบั! 
และนีเ้ป็นอีกตัวอย่างจาก The International Building 

Code, (IBC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีข้อมูลแยกออกเป็น
ทัง้หมด 35 บท ปี 2012 ดงันี ้

 

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-of-

Way 
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 

 

 นอกจากความสบัสนระหว่าง Building Code และ 
Standard แล้ว ยงัมีค าอืน่ทีส่ร้างความสบัสนแก่ผู้ปฏิบตัิได้ไม่
น้อยกว่าค าทัง้สองคือ Specifications หรือ “รายการ
คณุลกัษณะเฉพาะ” และ Guideline หรือ “ข้อแนะน าในการ
ปฏิบตัิ” ซึ่งค าทัง้สองสามารถให้ความหมายกว้างๆ ดงันี ้

  Specifications หรือ “รายการคุณลักษณะ
เฉพาะ” คือ ชุดของข้อก าหนดหรือเง่ือนไขเฉพาะที่
ต้องปฏิบตัิ อนัเป็นผลจากการตกลงร่วมระหว่างผู้ ใช้
และผู้ ผลิต  ซึ่ งรายการคุณลักษณะเฉพาะอาจ
ประกอบขึน้ด้วยข้อก าหนดด้านวัสดุ ขนาด และ
คุณภาพของงาน  หรือผลิตภัณฑ์  เพื่ อใช้ในการ
ก่อสร้าง การติดตัง้ และการผลติ 

 Guideline หรือ “ข้อแนะน าในการปฏิบตัิ” คือ เป็น
แผนงานหรือค าอธิบายโดยรายละเอยีดเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบตัิ หรือก าหนดมาตรฐาน 
โดยทัว่ไปข้อแนะน าในการปฏิบตัิจะไม่น าไปใช้ระบุ
หรือเป็นสว่นอ้างถึง ทัง้ใน Building Code, 

Standard เน่ืองจากลกัษณะการเขียนทีไ่ม่ได้เป็น
ลกัษณะของการบงัคบั (Mandatory 

Language) 
 

Building Code ของประเทศไทย: 

 ปัจจุบันมี ผู้ ส งสัย เป็นจ านวนมากว่ าประ เทศมี 
Building Code เป็นของตัวเองหรือยัง จากที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นว่า Building Code มีความหมายเทียบเคียงได้กับการ
รวบรวมข้อบงัคบัทีเ่กี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร โดยมีเนือ้หา
เป็นข้อบังคับทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารที่มี



 

Journal of Department of Public Works and Town & Country planning and Thailand Concrete Association  Page 4 
 

รายละเอียดและรูปแบบการเขียนแตกต่างกับกฎหมายทั่วไป 
ดงันัน้หากพิจารณาตามความหมายของลกัษณะและการบงัคบัใช้
แล้ว สิ่งที่มีอยู่และใกล้เคียงกับ Building Code มากที่สดุใน
ขณะนีค้ือ กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมถึงกฎกระทรวงประกาศ
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างที่ออกตามความในพระราชบญัญัติอื่น 

เช่น กฎกระทรวงทีอ่อกตามความในพระราชบญัญัติการส่งเสริม

การอนรัุกพลงังาน พ.ศ. 2535 เป็นต้น แต่หากสงัเกตเห็นว่า
เนือ้หาในกฎกระทรวงดังกล่าว ยังมีเนือ้หาไม่ครบถ้วน ไม่ได้รับ
การจดัเป็นหมวดหมู่ ท าให้ไม่สะดวกแก่การน าไปปฏิบตัิรวมทัง้
แก้ไขกฎกระทรวงต้องผ่านขัน้ตอนในการพิจารณานาน ท าให้การ
ปรับปรุงข้อบงัคบัทางเทคนิคไม่สม ่าเสมอเพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยี
การก่อสร้างอาคารที่มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนตลอดเวลานัน้
เป็นไปได้ยาก  
 กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยส านักควบคุมและ
ตรวจสอบอาคารซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก าหนด
มาตรฐานควบคุมอาคารได้เห็นความส าคัญของ Building 

Code และเห็นว่าการใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุมอาคาร
เป็นมาตรการหน่ึงทีส่ามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกบัการใช้มาตรฐาน
การก่อสร้างอาคารตามทีไ่ด้กลา่วมาแล้วได้ จึงได้เสนอข้อคิดเห็น
ในหารจดัท า Building Code ต่อคณะกรรมการควบคมุอาคาร 
ซึ่งคณะกรรมการควบคมุอาคารได้มีการตอบรับข้อเสนอดังกล่าว
เป็นอย่างดี และได้ตัง้ชื่อ Building Code ในเบือ้งต้นว่า 
“ประมวลข้อบงัคับอาคาร” นอกจากนีย้ังคาดหวังว่าการจัดท า
ประมวลข้อบงัคับอาคารจะเป็นการสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 
และพัฒนาการก่อสร้างอาคารในประเทศไทยในอนาคต  ของ
ประมวลข้อบงัคับอาคารในส่วนเทคนิค ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการ
ปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ รวมทัง้จะ
สามารถด าเนินการได้สะดวกรวดเร็วกว่าการแก้ไขข้อบงัคับใน
กฎกระทรวงซึ่งต้องผ่านขัน้ตอนในการพิจารณานาน  
 จากทีไ่ด้กลา่วมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่า การที่จะท า
ให้ เ นื อ้หาของประมวลข้อบังคับอาคารสมบูรณ์ครบถ้วน 

จ าเป็นต้องอาศัยมาตรฐานการก่อสร้างอาคารเป็นจ านวนมาก 

แต่ที่ทราบประเทศไทยยังประสบปัญหาขาดแคลนมาตรฐาน
ดงักลา่วอยู่ ดงันัน้ ทา่นอธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมืองจึงมีด าริ
ให้จดัท ามาตรฐานการก่อสร้างอาคารของกรมโยธาธิการและผัง
เมืองขึน้ โดยมอบหมายให้ส านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

ด าเนินการจดัท ามาตรฐานทีเ่กี่ยวข้อง ซึ่งในเนือ้หาเบือ้งต้นส านัก
ฯ ได้น ามาตรฐานงานช่างของกรมโยธาธิการ (เดิม) มาปรับปรุง
ให้เหมาะสมกบัสภาพการก่อสร้างอาคารในปัจจุบนั และขณะนี ้
ได้จัดท าร่างมาตรฐานดังกล่าวแล้วเสร็จไปจ านวนหน่ึง ในปี 
2550 โดยการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ 
ประมวลข้อบังคับอาคารมีเนือ้หาที่สมบูรณ์ชัดเจน สามารถ
น าไปใช้ปฏิบตัิในการก่อสร้างอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภยัยิ่งขึน้ต่อไปในอนาคต 

 การปฏิบตัิตาม Building Code ไม่ได้รับประกันว่า
การก่อสร้างและการใช้อาคารจะเกิดความปลอดภยัอย่างสมบูรณ์ 

เน่ืองจาก Building Code สามารถครอบคลมุและรองรับทกุ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึน้กับการก่อสร้างอาคารได้ จิตส านึกที่ดี 
ความเอาใจใส่ และความรับผิดชอบของสถาปนิก วิศวกร ผู้
ก่อสร้างและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง ยงัคงเป็นปัจจยัหลกัที่ที่ส าคัญอนัจะท า
ให้ Building Code มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนได้อย่างเต็มที ่
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