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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 ้
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 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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