
 

 

 

แนวทางการออกแบบอาคารต้านทานการก่อการร้าย 

ตอนที ่1 ระยะยนืห่าง (Standoff Distance) ต า่สุดทีย่อมให้ 

Guideline for Designing Building against Terrorism 

Part 1: Minimum Standoff Distance 
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(บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาในงานสัมนาวิชาการเร่ืองคอนกรีตภายใต้แรงระเบิด  

หากท่านผู้ใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังได้ในวันที่ 25 สิงหาคม 2553 โดยติดต่อผ่าน

ทางสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย) 

 

 



 

 

 

ทัว่โลก ภยัจากการก่อการร้ายไดข้ยายตวัอยา่งกวา้งขวาง ประเทศไทยเองกไ็ดเ้ผชิญ

กับเหตุการณ์ก่อการร้ายท่ีรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ การ

ออกแบบอาคารให้มีสมรรถนะหรือความสามารถในการตา้นทานแรงระเบิดหรือการก่อการ

ร้ายในทุกๆรูปแบบนั้นไม่นอกเหนือความสามารถของวศิวกรและอยูใ่นข่ายท่ีสามารถท าได ้แต่

ค่าใชจ่้ายในการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อใหท่ี้มีความสมรรถนะสูงขนาดนั้นจะค่อนขา้ง

สูง 

ในอดีตอาคารส านักงานหรือหน่วยงานทางราชการของประเทศสหรัฐอเมริกา

มกัจะไดรั้บการออกแบบให้แข็งแรงและมีความสามารถในการตา้นทานการก่อการร้ายใน

หลายๆรูปแบบ ซ่ึงค่าใช้จ่ายในการออกแบบและก่อสร้างอาคารลกัษณะดังกล่าวมกัจะสูง 

ดังนั้นกระทรวงกลาโหม ของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้มีการจัดท ามาตราฐานท่ีเรียกว่า

มาตราฐานขั้นต ่าของกระทรวงกลาโหมส าหรับอาคารตา้นทานการก่อการร้าย (DoD Minimum 

Antiterrorism Standards for Building) โดยตั้งอยูบ่นปรัชญาพื้นฐานท่ีว่า การท่ีจะออกแบบ

อาคารใหมี้ความสามารถในการป้องกนัเหตุร้ายในทุกรูปแบบนั้นอาจจะมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง 

แต่ดว้ยการจดัระดบัของการป้องกนัท่ีเหมาะสมสามารถท าใหค่้าใชจ่้ายในการป้องกนัลดลงได ้

ระดบัของการป้องกนัมีเป้าหมายท่ีการลดความเส่ียงของการเสียชีวิตจ านวนมากอนัเป็นผลมา

จากการก่อการร้าย 

มาตราฐานดังกล่าวประกอบไปด้วย 23 มาตราฐานย่อย ซ่ึงถา้สามารถน าไป

ประยกุตใ์ชก้บัส านกังานหรือหน่วยงานท่ีจ าเป็นได ้กจ็ะท าใหอ้าคารในส านกังานมีสมรรถนะ

ในการตา้นทานการก่อการร้ายไดถึ้งแมจ้ะใชก้ารก่อสร้างแบบธรรมดาโดยไม่จ าเป็นตอ้งมีการ

วเิคราะห์เพิ่มเติม (Conventional Construction without Analysis) 

 



 

 

 

มาตราฐาน 23 มาตราฐาน ประกอบไปดว้ย 

Standard 1:   Minimum standoff distance (ระยะยืน่ห่างต ่าสุด) 

Standard 2:   Building separation (ระยะห่างระหวา่งอาคาร) 
Standard 3:  Unobstructed space (พื้นท่ีท่ีไม่มีส่ิงก าบงั) 
Standard 4:    Drive-up and Drop-off (บริเวณจอดรับส่ง) 
Standard 5:   Access road (ถนนเขา้สู่ส านกังาน) 
Standard 6: Parking beneath buildings or on rooftops (พื้นท่ีจอดรถใตดิ้นและบน

หลงัคา) 
Standard 7:   Progressive collapse avoidance (การป้องกนัการพงัทลายแบบต่อเน่ือง) 
Standard 8:   Structural isolation (การแยกจากกนัของอาคาร) 
Standard 9:  Building overhangs (ส่วนยืน่ของอาคาร) 
Standard 10: Exterior masonry wall (ผนงัคอนกรีตภายนอก) 
Standard 11:  Windows and glazed doors (กระจกประตูหนา้ต่าง) 
Standard 12:  Building Entrance Layout (ท่ีตั้งทางเขา้อาคาร) 
Standard 13: Exterior doors (ประตูดา้นนอก) 
Standard 14: Mailrooms (หอ้งเอกสาร พสัดุ จดหมายจากภายนอก) 
Standard 15: Roof access (ทางข้ึนหลงัคา) 
Standard 16:  Overhead mounted architectural features (ช้ินส่วนตกแต่งท่ีแขวนจาก

ดา้นบน) 
Standard 17: Air intake (ช่องดูดลมเขา้) 
Standard 18: Mailroom ventilation (ระบบระบายอากาศของไปรษณีย)์ 
Standard 19:  Emergency air distribution shutoff (ระบบตดัการระบายอากาศฉุกเฉิน) 
Standard 20:  Utility distribution and installation (การวางต าแหน่งและติดตั้งงานระบบ) 
Standard 21:  Equipment bracing (การยดึจบัอุปกรณ์งานระบบ) 



 

 

 
Standard 22: Under-building access (ทางเขา้ใตอ้าคาร) 
Standard 23: Mass notification (ระบบเตือนภยั) 

 

Standard 1:  Minimum standoff distance (ระยะยืน่ห่างต ่าสุด) 

ในบทความน้ีจะกล่าวเฉพาะมาตราฐานท่ี 1 ระยะยนืห่างต ่าสุด (Minimum Standoff 

Distance) ซ่ึงหมายถึงระยะห่างต ่าสุดท่ียอมใหร้ะหวา่งอาคารกบัพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีอาจจะ

ถูกการวางระเบิด (เช่น พื้นท่ีจอดรถ หรือ ถนนใหญ่ เน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าวมีความเส่ียงท่ีจะถูก

โจมตีดว้ยระเบิดในปริมาณมากซ่ึงน าเขา้มาทางรถยนตห์รือรถบรรทุก) โดยระยะยนืห่างต ่าสุด

ท่ียอมใหเ้ป็นถือเป็นหน่ึงในมาตราการณ์หลกัของมาตราฐานน้ี เน่ืองจากวา่เป็นมาตราการณ์ท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงและมีค่าใชจ่้ายต ่าท่ีสุด (ในกรณีท่ีส านกังานมีพื้นท่ีเพียงพอ) โดยอาคารใดก็

ตามท่ีมีระยะยนืห่างผา่นตามเกณฑท่ี์ก าหนดให ้ อาคารดงักล่าวสามารถท่ีจะถูกใชง้านไดเ้ลย

โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีการออกแบบเพิ่มเติมเพื่อเสริมความสามารถในการตา้นทานแรงระเบิด 

การประยกุตใ์ชร้ะยะยนืห่างต ่าสุดสามารถท าไดโ้ดยง่ายถา้ส านกังานหรือ

หน่วยงานนั้นอยูใ่นระหว่างการออกแบบก่อสร้าง หรืออยูภ่ายใตก้ารซ่อมบ ารุงขนานใหญ่ แต่

ส าหรับส านกังานหรือหน่วยงานเดิมท่ีมีพื้นท่ีจ  ากดั การประยกุตใ์ชร้ะยะยนืห่างอาจจะเป็นไป

ไดย้าก ในกรณีท่ีระยะยนืห่างมีค่าไม่ถึงเกณฑท่ี์ก าหนดให ้ผูอ้อกแบบจ าเป็นตอ้งมีการวเิคราะห์

เพิ่มเติมเพื่อใหอ้าคารมีสมรรถนะหรือความสามารถในการตา้นทานแรงระเบิดไดต้ามระยะห่าง

ท่ีมี มาตราฐาน DoD Minimum Antiterrorism Standards for Building ก าหนดระยะยนืห่าง

ต ่าสุดของอาคารเป็นไปดงัแสดงในตารางดา้นล่างน้ี 

 

 



 

 

ตารางที ่1 DoD Minimum Antiterrorism Standards for New and Existing Building 

Location 
ท่ีตั้ง 

 
 
 

Building Category 
ประเภทของ
อาคาร 

 
 
 

Applicable 
Level of 

Protection 
 

ระดับของ
การ

ป้องกนั 

Minimum Standoff Distance Requirement 
ระยะยืนห่างท่ีต้องการ 

Standoff Distances for 
Conventional Construction 

(m) 
ระยะยืนห่างส าหรับการ
ก่อสร้างแบบธรรมดา (ม) 

Effective 
Standoff 

Distance (m) 
ระยะยืนห่าง

ประสิทธิผล (ม) 
Controlled 

perimeter or 
roadway & parking 

without a 
controlled 
perimeter 
เขตควบคุม 

หรือ  
ถนนและท่ีจอดรถท่ี
ไม่มีการจดัเขต

ควบคุม 

Billeting Building Low 45 25 
อาคารพกัอาศยั 

   Primary 
Gathering 
Buildings Low 45 25 

อาคารรวมหลกั 
   

Inhabited 
Building 

อาคารท่ีถูกใชง้าน 
 

Very low 
 
 

25 
 
 

10 
 
 

Roads & parking 
within controlled 

perimeter 
 

ถนนและท่ีจอดรถ
ภายในเขตควบคุม 

 

Billeting Building Low 25 10 
อาคารพกัอาศยั 

   Primary 
Gathering 
Buildings Low 25 10 

อาคารรวมหลกั 
   Inhabited Very low 10 10 



 

 

Building    
อาคารท่ีถูกใชง้าน 

Trash Container 
ถงัขยะ 

 
 
  

Billeting Building Low 25 10 
อาคารพกัอาศยั 

   Primary 
Gathering 
Buildings Low 25 10 

อาคารรวมหลกั 
   Inhabited 

Building Very low 
 

10 
 

10 
 อาคารท่ีถูกใชง้าน 

 

ตัวอย่างผงัอาคารทีอ่อกแบบตามระยะยนืห่างต ่าสุดทีย่อมให้ 

ตวัอยา่งท่ีน ามาเสนอเป็นลกัษณะของกลุ่มอาคารท่ีประกอบไปดว้ยอาคารหลกั 2 

อาคาร อาคารท่ีถูกใชง้าน 2 อาคาร และเป็นกลุ่มของอาคารท่ีมีการจดัเขตควบคุม (Control 

perimeter) โดยแบ่งโซนของอาคารออกเป็นโซนควบคุม (Exclusive Zone) และโซนไม่ควบคุม 

(Non-Exclusive zone) โดยเน่ืองจากท่ีจอดรถอยูใ่นเขตควบคุมระยะห่างจากอาคารหลกัจนท่ี

พื้นท่ีจอดรถต ่าสุดท่ียอมใหคื้อ 25 ม ส่วนถนนดา้นนอกท่ีอยูน่อกเขตควบคุมกใ็หมี้ระยะห่าง

จากอาคาร 45 ม ระยะห่างระหวา่งอาคารหลกัคือ 10 ม เพื่อป้องกนัการถล่มหรือลม้ลงมาชนกนั 

ในบทความคร้ังหนา้จะไดมี้การพดูเพิ่มเติมในส่วนของค าจ  ากดัความและมาตราฐานอ่ืนๆท่ี

ส าคญั 

 

 



 

 

 

                  

ค าอธิบายเพิม่เติม  

1. ประเภทของอาคาร (Building Category)  สามารถแบ่งได้ดังนี ้

1.1 อาคารพักอาศยั (Billeting)   อาคารหรือส่วนหน่ึงของอาคารท่ีมีบคุคลากร

มากกว่า 11 คนขึน้ไป (ไม่มีผู้ติดตาม) เข้าพักอาศยัอยู่เสมอ ท้ังนี ้รวมอาคารพักอาศยัท่ีจัดสร้าง

ขึน้ช่ัวคราวในระหว่างการท างาน    

1.2 อาคารท่ีถกูใช้งาน (Inhabited Building)  อาคารหรือส่วนของอาคารท่ีมี

บคุคลากรอยู่ตั้งแต่ 11 คนขึน้ไปเข้าใช้งานอยู่เป็นประจ าและมีความหนาแน่นของผู้ใช้งาน

มากกว่า 1 คนต่อ 40 ตารางเมตร ในกรณีท่ีอาคารท้ังหมดมีบคุคลากรมากกว่า 11 คน แต่มีความ 

Primary
 Structures

Unobstructed Space

Uninhabited Building

Exclusive Zone

Controlled Perimeter

(Fence, Barrier)

Parking

P
ar

k
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g

Non-Exclusive Zone

Controlled Perimeter

(Fence, Barrier)



 

 

 

หนาแน่นไม่ถึงเกณฑ์ก าหนด ให้คิดเฉพาะส่วนท่ีเกินเป็นส่วนของอาคารใช้งาน ส่วนท่ีไม่เกิน

ให้คิดเป็นพืน้ท่ีความหนาแน่นต า่ (Low Occupancy)  

1.3 อาคารรวมหลกั (Primary Gathering Building)  อาคารท่ีถกูใช้งานท่ีมี

บคุคลากรของส านักงานอยู่ตั้งแต่ 50 คนขึน้ไปเข้าใช้งานอยู่เป็นประจ า ส่วนของอาคารท่ีถกูใช้

งานสามารถถกูพิจารณาเป็นส่วนของอาคารรวมหลกัถ้าบริเวณนั้นมีความหนาแน่นของ

บคุคลากรเป็นไปตามเกณฑ์ของอาคารใช้งาน (1 คนต่อ 40 ตารางเมตร) และมีบคุคลากรอยู่เกิน 

50 คนขึน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


