
 

 

 

มารู้จกั ACF และ ICCMC กนัเถอะ 

โดย   ศ. ดร. สมนึก  ตั้งเตมิสิริกลุ 

สถาบันเทคโนโลยนีานาชาตสิิรินธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

นายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย 

 

1. บทน า 

ตอ้งขออนุญาตใชเ้น้ือท่ีของคอนกรีตสารของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยใน
การแนะน าองคก์รสององคก์รท่ีมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัคอนกรีตในระดบันานาชาติใหท่้านผูอ่้าน
ไดรู้้จกั องคก์รท่ีว่าน้ีคือ ACF (Asian Concrete Federation ) และICCMC ( International 
Committee on Concrete Model Code )  หลายท่านคงไดรู้้จกัทั้งสององคก์รแลว้ หลายท่านอาจ
เพียงเคยไดย้ินช่ือแต่ยงัไม่รู้จกั และอีกหลายท่านอาจจะยงัไม่เคยไดย้นิช่ือเลย ถา้พูดถึงองคก์ร
ทางวิชาชีพและวิชาการในระดบันานาชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอนกรีตแน่นอนว่าส่วนใหญ่รู้จกั 
ACI ( American Concrete Institute )  ในสหรัฐอเมริกา และ RILEM  ในยโุรปเป็นอยา่งดี ท่าน
ทราบหรือไม่วา่ในเอเชียเรามี ACF และ ICCMC ซ่ึงท ากิจกรรมในลกัษณะเดียวกนัอยู ่ 

 

2. ความเป็นมาของ ACF และ ICCMC 

    ACF ไดถู้กจดัตั้งข้ึนอยา่งเป็นทางการในปี ค.ศ. 2004 ท่ีเชียงใหม่ ประเทศ
ไทย ซ่ึงหลายท่านอาจจ าไดว้่าราเคยเป็นเจา้ภาพ จดัประชุมวิชาการนานาชาติท่ีช่ือว่า The first 
ACF International Conference ข้ึนท่ีโรงแรม เชียงใหม่พลาซ่า เม่ือวนัท่ี 28-29 ตุลาคม 2547  
ซ่ึง ACF ไดถู้กจดัตั้งอยา่งเป็นทางการตั้งแต่ตอนนั้น การจดัตั้ง ACF เป็นการเห็นชอบร่วมกนั 



 

 

 

ระหว่างองคก์รหรือสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอนกรีตของประเทศในทวีปเอ
เชียรวมถึงออสเตรเลีย เช่น CIA ( Concrete Institute of Australia ), HAKI (Indonesian Society 
of Civil and Structural Engineers ), ICI ( Indian Concrete Institute ),   IEM (Institution of 
Engineers Malaysia), JCI ( Japan Concrete Institute ), KCI ( Korean Concrete Institute), SCI ( 
Singapore Concrete Institute ),   TCA (Thailand Concrete Association ), TCI (Taiwan 
Concrete Institute ) และVCA ( Vietnam Concrete Association ) เป็นตน้ โดยก่อนท่ีจะจดัตั้ง 
ACF  ข้ึนอย่างเป็นทางการ ไดมี้การประชุมของบรรดานายก หรือ president  ขององคก์ร
เหล่านั้น 2 คร้ัง ซ่ึงการประชุมทั้งสองคร้ังน้ี เรียกว่า Asian Concrete Forum  โดยท่ีประชุมต่าง
เห็นพอ้งวา่เป็นการสมควรและถึงเวลาอนัเหมาะสมแลว้ท่ีจะจดัตั้งองคก์รวิชาการและวิชาชีพท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคอนกรีตข้ึนในทวีปเอเชีย อนัเน่ืองมาจากการพฒันาของประเทศต่างๆในทวีป
เอเชียไดด้ าเนินไปไกล กิจกรรมก่อสร้างและการใชค้อนกรีตในทวีปเอเชียมีจ านวนมากท่ีสุด
เม่ือเทียบกบัทวีปอ่ืนๆ จึงถึงเวลาอนัเหมาะสมท่ีจะมีองคก์รท่ีน าไปสู่การมีความร่วมมือในทาง
วชิาการและวชิาชีพคอนกรีตในทวปีเอเชีย 

ส าหรับ ICCMC นั้นถูกจดัตั้งข้ึนมาก่อนACF ในปี คศ.1994 โดยเป็นการรวมกลุ่ม
ของบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นคอนกรีตในเอเชีย โดยมีจุดประสงค์หลกัเร่ิมตน้ในการท า
มาตรฐานตน้แบบส าหรับงานคอนกรีต ( Concrete Model Code ) ท่ีสามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้นั
ประเทศต่างๆในเอเชีย ซ่ึงความทา้ทายหลกักคื็อ การท าอยา่งไรใหม้าตรฐานตน้แบบน้ีสามารถ
น าไปเป็นตน้แบบของประเทศใดก็ได้ โดยค านึงถึงความแตกต่างทั้งทางด้านพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ระดบัเทคโนโลย ีวสัดุท่ีมีในทอ้งถ่ิน สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศและธรรมเนียม
วิธีการในการปฏิบติังานก่อสร้างในแต่ละท่ี  มูลเหตุจูงใจในการจดัตั้ง ICCMC  คลา้ยกบั ACF 
แต่จุดประสงคจ์ะแคบกวา่ กล่าวคือ เน่ืองจากกิจกรรมในการก่อสร้างในเอเชียในช่วงนั้นเติบโต
เป็นอย่างมาก ประเทศในเอเชียท่ีมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหลายประเทศก็เร่ิมมี
ความสามารถในการพฒันาเทคโนโลยแีละสร้างงานวิจยัพฒันาในดา้นการก่อสร้างมากข้ึน ท า
ใหเ้กิดความคิดท่ีอยากจะมีการรวมกลุ่มของบุคคลผูท่ี้มีความเช่ียวชาญดา้นคอนกรีตในเอเชีย 



 

 

 

ข้ึนเพื่อรวบรวมและแลกเปล่ียนแนวคิด ประสบการณ์ และผลงานการวิจยัท่ีมีการปฏิบติักนัใน
เอเชียซ่ึงมีความแตกต่างกนักบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นซีกโลกอ่ืนๆอยูบ่า้ง โดยเร่ิมตน้จากความพยายาม
ในการท ามาตรฐานตน้แบบส าหรับงานคอนกรีตก่อนเป็นงานแรก ในปัจจุบนัไดมี้กิจกรรม
นอกเหนือไปจากการท ามาตรฐานตน้แบบเพิ่มข้ึน 

3. กจิกรรมของ ACF และ ICCMC 

     ACF เป็นองคก์รในลกัษณะเดียวกบัสมาคมวิชาการและวิชาชีพทางดา้น
คอนกรีตทั้งหลาย เช่น ACI, RILEM ท่ีมีกิจกรรมในระดบันานาชาติหรือแมก้ระทัง่สมาคม
ทางดา้นคอนกรีตท่ีมีอยูใ่นแต่ละประเทศ เช่น ICI, JCI, KCI, TCA, TCI หรือ VCA เป็นตน้ 
กล่าวคือ ท ากิจกรรมทางวชิาการและวชิาชีพท่ีเก่ียวกบังานคอนกรีต เช่น  

1) จดัประชุมทางวชิาการในระดบันานาชาติ ( ACF International Conference ) 
2) จดัสัมนา อบรม workshop 
3) เผยแพร่ข่าวสารผา่นทาง Website และ Newsletter 
4) จดัท าวารสารวชิาการ และวารสารวจิยั 
5) จดัท ามาตรฐาน คู่มือหนงัสือและเอกสารหรือรายงานความกา้วหนา้ล่าสุดท่ีเก่ียวกบั 

เทคโนโลยทีางดา้นคอนกรีต 
6) สนบัสนุนทุนส าหรับงานวจิยั 
7) อ่ืนๆ 

 
ในขณะเดียวกนั กิจกรรมของ ICCMC จะแคบกว่าของ ACF มาก ท่ีผ่านมา ICCMC ท า
กิจกรรมดงัน้ี 
1) จดัท ามาตรฐานตน้แบบท่ีเก่ียวขอ้งกบังานคอนกรีต Asian Concrete Model Code  

(ACMC) 
2) จดัท ารายงานทางเทคนิค ( Technical Report/Technical Reference ) 
3) เผยแพร่ข่าวสารผา่นทาง Website และ Newsletter 



 

 

 
4) สนบัสนุนทุนวจิยัเพื่อน าไปสู่การจดัท าและพฒันามาตรฐาน ACMC 
ICCMC ด าเนินกิจกรรมผา่นทางคณะอนุกรรมการยอ่ย 4 ชุด ดงัน้ี 
ชุดท่ี 1 เก่ียวกบัการออกแบบ (WG1:Design) 
ชุดท่ี 2 เก่ียวกบัวสัดุและการก่อสร้าง (WG2:Materials and Construction) 
ชุดท่ี 3 เก่ียวกบัการบ ารุงรักษา (WG3:Maintenance) 
ชุดท่ี 4 ท าหนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารท่ีออกจาก ICCMC  (WG4:Editorial) 
          ตวัอยา่งเอกสารท่ีทาง ICCMC ไดท้ าออกมาแลว้กเ็ช่น 

1. Asian Concrete Model Code (ACMC) ซ่ึงฉบบัแรกออกในปี คศ.1998 ส่วนฉบบัปรับปรุง
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ในปี คศ.1999ม 2001 และ2006 ตามล าดับ (ดูตวัอย่างรูปท่ี1 
ส าหรับฉบบัปี 2006)  
2. Vietnam National Standard TCXDVN 318:2004  “ Concrete and Reinforced Concrete 
Structures-Guide to Maintenance (ดูรูปท่ี2) ซ่ึงเป็นมาตรฐานการบ ารุงรักษาท่ีทางประเทศ
เวียดนามได้ใช้มาตรฐานต้นแบบของ ACMC ในการจัดท า โดยความร่วมมือของ
คณะกรรมการวชิาการของ ICCMC 
3. Guideline for Design of Reinforced Concrete Building against Five Actions (ดูรูปท่ี3) 
4. Guideline for the Seismic Assessment and Retrofit of Concrete Structures (ดูรูปท่ี4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 รูปที ่1  รูปที่ 2  

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

                                                           รูปท่ี 3                                                                   รูปท่ี 4  

เป็นตน้  ซ่ึงเอกสารต่างๆท่ีจดัพิมพข้ึ์นมานั้นเป็นประโยชน์ต่อการใชอ้า้งอิงส าหรับประเทศ
ต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
4. อนาคตของ ACF และ ICCMC 

   ณ ท่ีประชุมกรรมการบริหารของ ACF เม่ือวนัท่ี 28 พ.ย.2553 และท่ี
ประชุม Full Committee Meeting ของ ICCMC เม่ือวนัท่ี 1 ธ.ค. 2553 ณ กรุงไทเป ประเทศ
ไตห้วนัในช่วงการประชุม 4 th  ACF International Conference ท่ีประชุมทั้งสองไดต้กลงกนั
เป็นทางการท่ีจะควบรวม ICCMC เขา้กบั ACF โดย ICCMC จะท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการวิชาการ
(ACF Technical Committee) ใหก้บั ACF ซ่ึงการท ากิจกรรมทางดา้นวิชาการของ ACF กจ็ะ
ไดรั้บการดูแลจาก ACF Technical Committee ชุดน้ี การควบรวมกนัระหว่างสององคก์รน้ีจะ
ท าใหอ้งคก์ร ACF มีความแขง็แกร่งมากข้ึน และจะสามารถท ากิจกรรมในระดบันานาชาติ(โดย
เนน้เอเชีย) ไดห้ลากหลายและแขง็ขนัมากข้ึน โดยการควบรวมเป็นทางการจะเร่ิมตน้ข้ึนตั้งแต่ 
ม.ค.2554 เป็นตน้ไป ผมในฐานะท่ีได้รับเกียรติจากกรรมการบริหารของ ACF ให้ด ารง
ต าแหน่ง Vice President คนหน่ึงของ ACF  ในวาระแรกของการควบรวมองคก์ร โดยมี Prof. 
Dr.Tamon Ueda จากมหาวิทยาลยั Hokkaido ประเทศญ่ีปุ่นเป็น President และ Prof. Dr. Choi 
Dong Uk จากมหาวทิยาลยัแห่งชาติ Hankyong (Hankyong National University) เป็น  



 

 

 

Vice President อีกท่าน จึงถือโอกาสเขียนบทความน้ีแนะน า อดีต ปัจจุบนั และอนาคตของ 
ACF และ ICCMC อยา่งคร่าวๆใหท่้านผูอ่้านไดรู้้จกัองคก์รดงักล่าวมากข้ึนและเช่ือว่า ACF จะ
เป็นองค์กรท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในทางวิชาการและวิชาชีพคอนกรีตในประเทศไทย ในเอเชียและใน
ทวีปอ่ืนๆจะรู้จกัมากข้ึนไปเร่ือยๆในอนาคตอนัใกล ้อนัท่ีจริงแลว้ยงัมีกิจกรรมของ ACF  ใน
อนาคตอีกมากมายท่ีจะเป็นประโยชน์ อีกทั้งมีผลกระทบต่อวงการคอนกรีตในประเทศต่างๆ 
ขอให้ท่านติดตามขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้าก Website ของ ACF (www.acf-org.com)  และของ 
ICCMC (www.iccmc.org)  

สุดทา้ยน้ีผมคงไม่ตอ้งมีบทสรุปอะไรส าหรับบทความน้ี ขอสวสัดีปีใหม่ 2554
ใหก้บัท่านผูอ่้านกแ็ลว้กนัครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iccmc.org/

