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การออกแบบอาคารคอนกรีตทั้งระบบคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอดัแรง
ในประเทศไทย ไดใ้ชม้าตรฐานในการปฏิบติังานทั้งการออกแบบและขอ้ก าหนดวสัดุของ
สมาคม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ  (วสท.) มาโดยตลอด   มาตรฐานทั้งหมดไดรั้บ
ความนิยมจากวิศวกรและผูเ้ก่ียวขอ้งต่าง ๆ อย่างกวา้งขวาง  แต่ถึงอย่างไรก็ตามมาตรฐาน
ดงักล่าวเกือบทั้งหมดไม่ไดรั้บการรับรองให้เป็น กฏหมาย     ซ่ึงผูดู้แลกฏหมายดา้นการ
ก่อสร้างเพื่อให้ได้โครงสร้างท่ีมีความคงทนได้แก่ กรมโยธาธิการและผงัเมือง สังกัด
กระทรวงมหาดไทย และกมี็ขอ้บงัคบัตามกฏหมายท่ีแตกต่างไปจากขอ้ก าหนดของมาตรฐาน 
วสท. เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากข้ึน ขอเล่าถึงการพฒันามาตรฐานการออกแบบอาคาร
คอนกรีตของ วสท.  ก่อนมาตรฐาน  ในสมัยก่อนเกือบทั้ งหมดมุ่งไปท่ีเฉพาะการ
ออกแบบ   และใชก้รอบของ American Concrete Institute (ACI) เป็นตน้แบบของการยกร่าง 

 



 

 

 

มาตรฐานฉบบัแรกของ วสท. ไดน้ าออกมาใช ้เม่ือปี พ.ศ.2515 เน้ือหาส่วนใหญ่เป็นตามวีธี
หน่วยแรงใชง้าน (Working Stress Design) ของ ACI318-63 และส่วนหน่ึงเป็นไปตามวิธี
ก  าลงัประลยั (Ultimate Strength Design) ของ ACI 318-71 

การออกแบบโดยวธีิหน่วยแรงใชง้านตามมาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดก าลงัอดัใชง้าน 
ของคอนกรีตในการออกแบบไวเ้ป็น 2 ค่า โดยมีค่าเป็นไปตาม ACI 318-63  ท่ีใหไ้วไ้ม่เกิน
ร้อยละ 45 ของก าลงัอดัประลยัของคอนกรีต (fC = 0.45 fC/) ใชส้ าหรับกรณีทัว่ไปท่ีมีการ
ควบคุมคุณภาพในการก่อสร้าง   และใหป้รับค่าก าลงัอดัลดลง ดว้ยตวัคูณคุณภาพ (β) เท่ากบั 
5/6    ซ่ึงอาจจะกล่าวไดว้า่นบัเป็นคร้ังแรกท่ีมีการพดูถึงคุณภาพในการก่อสร้างและ ตอ้งถือว่า
เป็นแนวคิดท่ีดีมากและมีความกา้วหนา้เป็นอยา่งยิง่ในขณะนั้น 

ส าหรับวธีิการออกแบบโดยวิธีก  าลงัประลยัไดก้  าหนดตามกรอบของ ACI318-71 
ท่ีก  าหนดให้ออกแบบส าหรับการค านวณน ้ าหนักบรรทุกประลัย  ดังสมการพื้นฐาน 
 

 
 
ซ่ึงจะเห็นว่าน ้ าหนกับรรทุกประลยัท่ีออกแบบตามมาตรฐานน้ีมีค่าค่อนขา้งสูง และเม่ือเทียบ
กบัมาตรฐานในรุ่นถดั ๆ มาจะเห็นไดว้่าผลการออกแบบจะท าให้ไดโ้ครงสร้างท่ีค่อนขา้ง
ส้ินเปลืองมากเช่ือกนัว่ากฏกระทรวงฉบบัท่ี 6 ออกตาม พรบ. ควบคุมอาคาร ท่ียงัมีผลบงัคบั
ใชจ้นถึงปัจจุบนัแมมี้การแกไ้ขไปแลว้ก็ตาม   ไดก้  าหนดขอ้บงัคบัตามกรอบของมาตรฐาน
ของ วสท. ฉบบัน้ี เวน้แต่เพียงการก าหนดค่าก าลงัของคอนกรีตใช้งานท่ีให้ไวเ้ฉพาะเพียง
เท่ากบั ร้อยละ 37.5 (fC = 0.375 fC/) และตวัเลขร้อยละ 37.5 นั้นมีค่าเท่ากบั 5/6 คูณดว้ย (ร้อย
ละ45) ซ่ึงหมายความวา่กฏกระทรวงก าหนดก าลงัของคอนกรีตใชง้านโดยใชต้วัคูณคุณภาพท่ี 
พิจารณาเฉพาะคุณภาพของการก่อสร้างในเกณฑ์ต ่ากว่ามาตรฐานท่ีดี   ซ่ึงหากพิจารณาถึง
สภาพการก่อสร้างในขณะนั้นเม่ือเกือบ 30 ปี การก าหนดของกฏกระทรวงคร้ังนั้นถือว่ามี
ความรับผดิของต่อความปลอดภยัของ ประชาชนเป็นอยา่งดียิง่ 



 

 

 

นอกจากนั้นในกฏกระทรวงฉบบัดงักล่าวยงัก าหนดค่าสูงสุดของก าลงัใชง้านของ 
คอนกรีตไวท่ี้ไม่เกิน 65 กก./ซม.2  ซ่ึงเม่ือน าไปพิจารณาท่ีไปท่ีมาของก าลงัท่ีก าหนดไวน้ั้น 
น่าจะมาจากความเช่ือและขอ้มูลผลของก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีผลิตไดใ้นขณะนั้นมี ค่าสูงสุด
ไม่เกิน 180 กก./ซม.2 ซ่ึงเม่ือน าไปค านวณตามขอ้ก าหนดของกฏกระทรวงจะมีค่าเท่ากบั 
0.375 (180) เท่ากบั 67.5 กก./ซม.2 และปรับใหเ้ป็นตวัเลขลงตวัท่ี 65 กก./ซม.2 ดงักล่าว 

ส าหรับวิธีก  าลงัประลยั นอกจากกฏกระทรวงจะก าหนดตวัคูณน ้ าหนกับรรทุกท่ี
สูงแลว้ ยงัก าหนดใหใ้ชค่้าก าลงัอดัประลยัของคอนกรีตไวไ้ม่เกิน 150 กก./ซม.2 และเช่นกนั 
เช่ือว่าค่าท่ีก าหนดดงักล่าวไดม้าจากการน าตวัคูณคุณภาพ (5/6) ไปคูณกบัก าลงัอดัสูงสุดท่ี
น่าเช่ือถือในขณะนั้นท่ีเท่ากบั 180 กก./ซม.2 (150 = 5/6 x 180) 

ตวัคูณคุณภาพ β ของมาตรฐาน วสท. พศ.2515 ถูกก าหนดและใช้ในกฏ
กระทรวงฉบบัท่ี 6 ท่ี 5/6 เพียงค่าเดียวและยงัคงใชเ้ร่ือยมา แมว้่ามาตรฐานอาคารคอนกรีต
ฉบบันั้นของ วสท. จะไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงไปแลว้เม่ือปี พศ. 2534 ซ่ึงในปีนั้นก าหนด
มาตรฐานแยกเป็น 3 เล่ม ประกอบไปดว้ย มาตรฐานอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็โดยวิธีหน่วย
แรงใชง้าน มาตรฐานอาคารคอนกรีตโดยวธีิก าลงั (ไม่เรียกวา่วธีิก าลงัประลยั และไดป้รับปรุง
ตามกรอบของ Strength Design ตาม ACI318-89) และมาตรฐานอาคารคอนกรีตอดัแรง 

ในส่วนของมาตรฐานโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน ไดย้กเลิกตวัคูณคุณภาพส าหรับ
คอนกรีตและก าหนดใหใ้ชต้ามสมการมาตรฐานของ ACI 318-63  (คือ fC = 0.45 fC/ ) ดว้ย
เหตุท่ีเทคโนโลยกีารผลิตคอนกรีตของประเทศไทยไดก้า้วหนา้ไปมาก ประกอบกบัความเห็น
ท่ีว่าหากผูอ้อกแบบไม่มัน่ใจในคุณภาพของคอนกรีตท่ีใชใ้น การก่อสร้างหรือคุณภาพของ
การก่อสร้าง   วศิวกรสามารถเลือกใชค่้าก าลงัอดัประลยัท่ีต ่าลงในการออกแบบได ้

ส าหรับตวัคูณน ้ าหนกับรรทุก (Load Factor) มาตรฐานฉบบัวิธีก  าลงัก าหนดให้
ใชค่้าท่ีลดลงท่ีเป็นไปตาม ACI 318-89 (คือ U= 1.4D+1.7L) แมใ้นขณะนั้นจะมีความเห็น
ขดัแยง้ท่ีจะก าหนดค่าดงักล่าวใหสู้งข้ึน แต่ดว้ยเหตุผลท่ีวศิวกรผูอ้อกแบบสามารถเลือกใช ้



 

 

 

น ้ าหนักบรรทุกออกแบบ (U) ท่ีสูงกว่าไดห้ากเห็นว่าการก่อสร้างจะไม่ไดคุ้ณภาพดีตาม
ตอ้งการ นอกจากนั้นมาตรฐานฉบบันั้นยงัก าหนดค่าตวัคูณลดก าลงั (Ø-factor) ออกเป็น 2 ชุด 
ซ่ึงชุดหลงัลดค่าตวัคูณลดก าลงัตาม ACI318-89 ลงเม่ือผูอ้อกแบบเช่ือว่าการก่อสร้างอาจ
ไม่ไดคุ้ณภาพดี 

จากมาตรฐานฉบบัปี พศ.2534 ท่ีมีความแตกต่างไปจากมาตรฐานปี พศ.2515 แต่
ตามกฏหมายควบคุมอาคาร ท่ีมีรายละเอียดตามแจง้ไวข้า้งตน้ทั้งวิธีหน่วยแรงใชง้านและวิธี
ก  าลงัยงัคง มีรายละเอียดตามเดิม      วิศวกรผูอ้อกแบบจึงยงัคงไม่สามารถใชค่้าต่าง ๆ ใน
มาตรฐานใหม่ได ้ซ่ึงเป็นผลใหก้ารออกแบบยงัใหข้นาดหนา้ตดัขององคอ์าคารท่ีโตกว่าท่ีควร
ซ่ึง เป็นการส้ินเปลืองในการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ในประเทศไทย 

การออกแบบตามกฏกระทรวงยงัด าเนินการเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนัน้ี   แต่กพ็บว่ามี
ส านกังานออกแบบหลายแห่งใชม้าตรฐานการออกแบบตามมาตรฐานใหม่และมี เพียงใบปะ
หนา้ของรายการค านวณเท่านั้นท่ีใชค่้าต่าง ๆ ตามกฏหมายเท่านั้น  

จนกระทัง่ปี พศ.2548  กรมโยธาธิการและผงัเมืองมีด าริท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขกฏ
กระทรวงฉบบัท่ี 6 โดยในคร้ังน้ีจะจดัท าแยกออกเป็นกฏกระทรวงท่ีจะคงสาระส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบั ความปลอดภยัของประชาชน  และขอ้บงัคบัอาคาร ท่ีมีลกัษณะเหมือนกบั 
Building Code ในต่างประเทศ   ซ่ึงจะประมวลรายละเอียดของการออกแบบ การอา้งอิงกบั
มาตรฐานการออกแบบของสมาคมวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

จะเห็นไดว้่าการด าเนินการดงักล่าวมีเทคนิคท่ีดีเน่ืองจากการแกไ้ข กฏกระทรวง
นั้นกระท าไดย้าก  ดงันั้นการออกแบบท่ีควรจะไดรั้บการพฒันาใหก้า้วหนา้ไปตามเทคโนโลยี
ของทั้ง วิธีการออกแบบ ขอ้ก าหนดของวสัดุ และวิธีการก่อสร้าง สามารถบรรจุสาระส าคญั
ต่าง ๆ ขา้งตน้ไวใ้นขอ้บงัคบัอาคารท่ีสามารถแกไ้ขไดง่้ายกวา่ 

 



 

 

 

การแก้ไขกฏกระทรวงและจัดท าประมวลข้อบังคับอาคารมีกรอบส่วนใหญ่
เป็นไปตาม มาตรฐานของ วสท. ฉบบัปี พศ.2534 ยกเวน้การก าหนดตวัคูณลดก าลงัชุดท่ี 2 
ตามวธีิก าลงั   ท่ีปรับไปจากขอ้ก าหนดของ วสท. โดยในคร้ังน้ี คณะอนุกรรมการเลือกท่ีจะใช้
ค่าตวัคูณปรับเท่ากบั 5/6 กบัชุดค่าตวัคูณลดก าลงัมาตรฐานซ่ึงเป็นกรรมวิธีเช่นเดียวกนักบัวิธี
ท่ีครูบา อาจารยแ์ละวศิวกรอาวโุส ไดใ้ชใ้นอดีต 

ร่างแกไ้ขไดผ้่านอนุกรรมการแกไ้ขกฏกระทรวงแลว้  และก าลงัอยู่ในระหว่าง
การน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมอาคาร แต่คาดว่าน่าจะต้องใช้
เวลานานพอสมควร  อีกทั้งกรมโยธาธิการ ฯ เอง ก็มีวตัถุประสงคท่ี์จะท าการศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อหาขอ้มูลต่าง ๆ ในการสนบัสนุนการแกไ้ขกฏกระทรวงในคร้ังน้ี 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในมาตรฐานฉบับใหม่ ๆ  และแนวโน้มส าคัญของ
มาตรฐานสากล    ล่าสุด ASCE 7 (2002) ไดพ้ยายามท่ีจะรวมมาตรฐานของการออกแบบ
อาคารทั้งโครงสร้างคอนกรีตและโครง สร้างเหล็ก (ซ่ึงภายหลงักลุ่มโครงสร้างเหล็ก AISC 
ได้ก  าหนดวิธีการออกแบบคล้าย ๆ กบักลุ่มคอนกรีต ACI  เรียกวิธีนั้นว่า Load and 
Resistance Factored Design (LRFD)) และมีสาระท่ีส าคญัอยา่งยิง่ท่ีมีการก าหนดค่าก าลงัท่ี
ตอ้งการ  มีตวัคูณน ้าหนกับรรทุกลดลงเป็น 

 
 

                                                           
 
 

ผลของการก าหนดดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มคอนกรีตโดย ACI 318-02 (วิธีก  าลงั)  ได้
มีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานอยา่งขนานใหญ่   ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่เน่ืองมาจากการก าหนดตวัคูณ 



 

 

 

น ้าหนกับรรทุก(γ)ท่ีลดลงจะมี ผลโดยตรงกบักลุ่มคอนกรีตซ่ึงการก่อสร้างอาจจะพบความ
ผดิพลาดและมีปัญหาดา้น การควบคุมคุณภาพ ท่ีกระท าไดไ้ม่ดีเท่าโครงสร้างเหลก็ 

ลองมาพิจารณาสมการของอตัราส่วนความปลอดภยั (Factor of Safety, FS) ก่อน 
ดงัน้ี 

 
 

                                                    
 
 

จะเห็นว่าหากจะคงความปลอดภยัของโครงสร้างไวเ้ท่าเดิม   เม่ือลดตวัคูณ
น ้าหนกับรรทุกลง  กจ็  าเป็นตอ้งปรับค่าตวัคูณลดก าลงัลงเช่นเดียวกนั  ผลของการปรับลดตวั
คูณลดก าลงัคร้ังน้ีไดด้งัแสดงไวใ้นรูปขา้งล่างน้ี  

  
 

                              



 

 

 
อย่างไรกต็าม  จะเห็นไดว้่า ACI 318-02 ก าหนดค่าตวัคูณลดก าลงัโดยไม่แยกว่าเป็นองค์
อาคารรับแรงดัดหรือองค์อาคารรับ แรงอัดซ่ึงแตกต่างไปจากมาตรฐานก่อนหน้า
นั้ น    นอกจากนั้ นจะเห็นว่าหากองค์อาคารมีพฤติกรรมแบบแรงดึง  (Tension 
Controlled)  ค่าตวัคูณลดก าลงัจะไม่ลดลง ซ่ึงหมายความว่า ACI318-02 ใหค้วามส าคญักบั
ความเหนียว (Ductility-เหลก็เสริมนอ้ยมี Computed Tensile Strain มากกว่า 0.005) ขององค์
อาคารเป็นอย่างมาก  และลดตวัคูณลดก าลงัลง ก าหนดเป็น 2 สมการแยกตามประเภท 
Confinement ท่ีแตกต่างกนั (ปลอกเด่ียวหรือปลอกเกลียว) จนกระทัง่ Computed Tensile 
Strain นอ้ยกว่า 0.002  ซ่ึงเป็นพฤติกรรมแบบแรงอดั  (Compression Controlled)  ค่าตวัคูณ
ลดก าลงัจะลดลงจนถึงค่าต ่าสุด และเป็นท่ีน่าสังเกตุว่า  ACI 318-02  อนุญาตให้ออกแบบ
โครงสร้างภายใตพ้ฤติกรรมของแรงอดั (Over Reinforcement)  ได ้ แต่ตวัคูณลดก าลงัจะมีค่า
ต ่ามาก 

ตวัอย่างเช่น การออกแบบการรับแรงดดัจะมีค่าตวัคูณลดก าลงัเท่ากบั 0.90 ซ่ึง
เท่ากบัมาตรฐานเดิมก่อนหน้านั้น เม่ือการเสริมก าลงัดว้ยเหล็กเส้นท าให้ความเครียดดึงท่ี
ค  านวณได้มีค่ามากกว่า 0.005 แต่หากจะเสริมก าลังเพิ่มข้ึนและมาตรฐานน้ียอมให้มี
พฤติกรรมแบบแรงอดัได ้แต่ค่าตวัคูณลดก าลงัจะเหลือเพียง 0.70 หรือ 0.65 แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี
จะให้ความปลอดภยัเท่าเดิม ยกเวน้กรณีของพฤติกรรมแบบแรงดึงท่ีแมค้วามปลอดภยัตาม
การค านวณจะลดลง แต่องคอ์าคารจะมีความเหนียวมากข้ึน ซ่ึงเป็นประโยชนอ์ยา่งมากในการ
ออกแบบองคอ์าคารใหรั้บแรงกระท าพิเศษ เช่น แผน่ดินไหว 

มาตรฐานการออกแบบในต่างประเทศเปล่ียนแปลงและพัฒนาข้ึนไปตาม
เทคโนโลยี และงานวิจยัท่ีสนบัสนุน  แต่ความทนัสมยัของการออกแบบอาคารคอนกรีตใน
ประเทศไทยยงัเป็นปัญหาใหญ่ โดยพบว่าเม่ือคราวประชุมเพื่อช้ีแจงและรับฟังความเห็นจาก
ผูป้ฏิบติังานทอ้ง ถ่ินต่าง ๆ ทัว่ประเทศเม่ือ 2-3 ปีก่อน  ยงัไดเ้สียงสะทอ้นในเร่ืองความกงัวล
ใจทั้งคุณภาพของวสัดุก่อสร้างและการก่อ สร้าง ซ่ึงตอ้งรับฟังไวด้ว้ยความเคารพยิง่ ดงันั้น 

 



 

 

 

การก าหนดมาตรฐานใหท้นักบันานาชาติท่ีพฒันาแลว้เป็นเร่ืองท่ีตอ้ง อาศยัความร่วมแรงร่วม
ใจจากทุกภาคส่วน 

จากเร่ืองเล่าท่ีกล่าวมาทั้งหมด    คงจะถึงเวลาแลว้ท่ีวิศวกร โรงรียนวิศวกรรม
โยธา  ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการก าหนดมาตรฐานและกฏหมายอาคารในประเทศไทย ตอ้งตระเตรียม
ความพร้อม เพื่อให้งานออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กซ่ึงมีปริมาณมากในประเทศน้ีมี
การ พฒันาควบคู่ไปกบัความปลอดภยัของประชาชน และสอดคลอ้งกบัความประหยดัท่ีมีผล
ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


