เรื่องเลามาตรฐานงานออกแบบโครงสรางคอนกรีตในประเทศไทย
เอนก ศิริพานิชกร*
รองศาสตราจารย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
การออกแบบอาคารคอนกรีตทั้งระบบคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรงในประเทศไทย ไดใชมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานทั้งการออกแบบและขอกําหนดวัสดุของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ฯ (วสท.) มาโดย
ตลอด มาตรฐานทั้งหมดไดรับความนิยมจากวิศวกรและผูเกี่ยวของตาง ๆ อยางกวางขวาง แตถึงอยางไรก็ตาม
มาตรฐานดังกลาวเกือบทั้งหมดไมไดรับการรับรองใหเปนกฏหมาย ซึ่งผูดูแลกฏหมายดานการกอสรางเพื่อให
ไดโครงสรางที่มีความคงทนไดแก กรมโยธาธิการและผังเมือง สังกัดกระทรวงมหาดไทย และก็มีขอบังคับตาม
กฏหมายที่แตกตางไปจากขอกําหนดของมาตรฐาน วสท.
เพื่อใหเกิดความเขาใจมากขึ้น ขอเลาถึงการพัฒนามาตรฐานการออกแบบอาคารคอนกรีตของ วสท. กอน
มาตรฐานในสมัยกอนเกือบทั้งหมดมุงไปที่เฉพาะการออกแบบ และใชกรอบของ American Concrete
Institute (ACI) เปนตนแบบของการยกราง
มาตรฐานฉบับแรกของ วสท. ไดนําออกมาใช เมื่อป พ.ศ.2515 เนื้อหาสวนใหญเปนตามวีธีหนวยแรงใชงาน
(Working Stress Design) ของ ACI318-63 และสวนหนึ่งเปนไปตามวิธีกําลังประลัย (Ultimate
Strength Design) ของ ACI 318-71
การรออกแบบโดยวิธีหนวยแรงใชงานตามมาตรฐานฉบับนี้กําหนดกําลังอัดใชงานของคอนกรีตในการออกแบบ
ไวเปน 2 คา โดยมีคาเปนไปตาม ACI 318-63 ที่ใหไวไมเกินรอยละ 45 ของกําลังอัดประลัยของคอนกรีต
(fC = 0.45 fC/) ใชสําหรับกรณีทั่วไปที่มีการควบคุมคุณภาพในการกอสราง และใหปรับคากําลังอัดลดลง
ดวยตัวคูณคุณภาพ (β) เทากับ 5/6 ซึ่งอาจจะกลาวไดวานับเปนครั้งแรกที่มีการพูดถึงคุณภาพในการกอสราง
และตองถือวาเปนแนวคิดที่ดีมากและมีความกาวหนาเปนอยางยิ่งในขณะนั้น
สําหรับวิธีการออกแบบโดยวิธีกําลังประลัยไดกําหนดตามกรอบของ ACI318-71 ที่กําหนดใหออกแบบ
สําหรับการคํานวณน้ําหนักบรรทุกประลัย ดังสมการพื้นฐาน
U = 1.7D + 2.0L

ซึ่งจะเห็นวาน้ําหนักบรรทุกประลัยที่ออกแบบตามมาตรฐานนี้มีคาคอนขางสูง และเมื่อเทียบกับมาตรฐานในรุน
*

ประธานคณะอนุกรรมการคอนกรีตและวัสดุ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ฯ
อนุกรรมการแกไขกฏกระทรวงดานความคงทนของอาคารคอนกรีต ฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ถัด ๆ มาจะเห็นไดวาผลการออกแบบจะทําใหไดโครงสรางที่คอนขางสิ้นเปลืองมาก
เชื่อกันวากฏกระทรวงฉบับที่ 6 ออกตาม พรบ. ควบคุมอาคาร ที่ยังมีผลบังคับใชจนถึงปจจุบันแมมีการแกไขไป
แลวก็ตาม ไดกําหนดขอบังคับตามกรอบของมาตรฐานของ วสท. ฉบับนี้ เวนแตเพียงการกําหนดคากําลังของ
คอนกรีตใชงานที่ใหไวเฉพาะเพียงเทากับรอยละ 37.5 (fC = 0.375 fC/) และตัวเลขรอยละ 37.5 นั้นมีคา
เทากับ 5/6 คูณดวย (รอยละ45) ซึ่งหมายความวากฏกระทรวงกําหนดกําลังของคอนกรีตใชงานโดยใชตัวคูณ
คุณภาพที่พิจารณาเฉพาะคุณภาพของการกอสรางในเกณฑต่ํากวามาตรฐานที่ดี ซึ่งหากพิจารณาถึงสภาพการ
กอสรางในขณะนั้นเมื่อเกือบ 30 ป การกําหนดของกฏกระทรวงครั้งนั้นถือวามีความรับผิดของตอความปลอดภัย
ของประชาชนเปนอยางดียิ่ง
นอกจากนั้นในกฏกระทรวงฉบับดังกลาวยังกําหนดคาสูงสุดของกําลังใชงานของคอนกรีตไวที่ไมเกิน 65 กก./
ซม.2 ซึ่งเมื่อนําไปพิจารณาที่ไปที่มาของกําลังที่กําหนดไวนั้น นาจะมาจากความเชื่อและขอมูลผลของกําลังอัด
ของคอนกรีตที่ผลิตไดในขณะนั้นมีคาสูงสุดไมเกิน 180 กก./ซม.2 ซึ่งเมื่อนําไปคํานวณตามขอกําหนดของกฏ
กระทรวงจะมีคาเทากับ 0.375 (180) เทากับ 67.5 กก./ซม.2 และปรับใหเปนตัวเลขลงตัวที่ 65 กก./ซม.2
ดังกลาว
สําหรับวิธีกําลังประลัย นอกจากกฏกระทรวงจะกําหนดตัวคูณน้ําหนักบรรทุกที่สูงแลว ยังกําหนดใหใชคากําลัง
อัดประลัยของคอนกรีตไวไมเกิน 150 กก./ซม.2 และเชนกัน เชื่อวาคาที่กําหนดดังกลาวไดมาจากการนําตัวคูณ
คุณภาพ (5/6) ไปคูณกับกําลังอัดสูงสุดที่นาเชื่อถือในขณะนั้นที่เทากับ 180 กก./ซม.2 (150 = 5/6 x 180)
ตัวคูณคุณภาพ β ของมาตรฐาน วสท. พศ.2515 ถูกกําหนดและใชในกฏกระทรวงฉบับที่ 6 ที่ 5/6 เพียงคาเดียว
และยังคงใชเรื่อยมา แมวามาตรฐานอาคารคอนกรีตฉบับนั้นของ วสท. จะไดรับการแกไขปรับปรุงไปแลวเมื่อป
พศ. 2534 ซึ่งในปนั้นกําหนดมาตรฐานแยกเปน 3 เลม ประกอบไปดวย มาตรฐานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดย
วิธีหนวยแรงใชงาน มาตรฐานอาคารคอนกรีตโดยวิธีกําลัง (ไมเรียกวาวิธีกําลังประลัย และไดปรับปรุงตามกรอบ
ของ Strength Design ตาม ACI318-89) และมาตรฐานอาคารคอนกรีตอัดแรง
ในสวนของมาตรฐานโดยวิธีหนวยแรงใชงาน ไดยกเลิกตัวคูณคุณภาพสําหรับคอนกรีตและกําหนดใหใชตาม
สมการมาตรฐานของ ACI 318-63 (คือ fC = 0.45 fC/ ) ดวยเหตุที่เทคโนโลยีการผลิตคอนกรีตของประเทศ
ไทยไดกาวหนาไปมาก ประกอบกับความเห็นที่วาหากผูออกแบบไมมั่นใจในคุณภาพของคอนกรีตที่ใชในการ
กอสรางหรือคุณภาพของการกอสราง วิศวกรสามารถเลือกใชคากําลังอัดประลัยที่ต่ําลงในการออกแบบได
สําหรับตัวคูณน้ําหนักบรรทุก (Load Factor) มาตรฐานฉบับวิธีกําลังกําหนดใหใชคาที่ลดลงที่เปนไปตาม
ACI 318-89 (คือ U= 1.4D+1.7L) แมในขณะนั้นจะมีความเห็นขัดแยงที่จะกําหนดคาดังกลาวใหสูงขึ้น
แตดวยเหตุผลที่วิศวกรผูออกแบบสามารถเลือกใชน้ําหนักบรรทุกออกแบบ (U) ที่สูงกวาไดหากเห็นวาการ
กอสรางจะไมไดคุณภาพดีตามตองการ นอกจากนั้นมาตรฐานฉบับนั้นยังกําหนดคาตัวคูณลดกําลัง (Ø-factor)
ออกเปน 2 ชุด ซึ่งชุดหลังลดคาตัวคูณลดกําลังตาม ACI318-89 ลงเมื่อผูออกแบบเชื่อวาการกอสรางอาจไมได
คุณภาพดี

จากมาตรฐานฉบับป พศ.2534 ที่มีความแตกตางไปจากมาตรฐานป พศ.2515 แตตามกฏหมายควบคุมอาคาร ที่
มีรายละเอียดตามแจงไวขางตนทั้งวิธีหนวยแรงใชงานและวิธีกําลังยังคงมีรายละเอียดตามเดิม วิศวกร
ผูออกแบบจึงยังคงไมสามารถใชคาตาง ๆ ในมาตรฐานใหมได ซึ่งเปนผลใหการออกแบบยังใหขนาดหนาตัดของ
องคอาคารที่โตกวาที่ควรซึ่งเปนการสิ้นเปลืองในการกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในประเทศไทย
การออกแบบตามกฏกระทรวงยังดําเนินการเรื่อยมาจนถึงปจจุบันนี้ แตก็พบวามีสํานักงานออกแบบหลายแหงใช
มาตรฐานการออกแบบตามมาตรฐานใหมและมีเพียงใบปะหนาของรายการคํานวณเทานั้นที่ใชคาตาง ๆ ตาม
กฏหมายเทานั้น
จนกระทั่งป พศ.2548 กรมโยธาธิการและผังเมืองมีดําริที่จะปรับปรุงแกไขกฏกระทรวงฉบับที่ 6 โดยในครั้งนี้
จะจัดทําแยกออกเปนกฏกระทรวงที่จะคงสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของประชาชน และขอบังคับ
อาคาร ที่มีลักษณะเหมือนกับ Building Code ในตางประเทศ ซึ่งจะประมวลรายละเอียดของการออกแบบ
การอางอิงกับมาตรฐานการออกแบบของสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของ
จะเห็นไดวาการดําเนินการดังกลาวมีเทคนิคที่ดีเนื่องจากการแกไขกฏกระทรวงนั้นกระทําไดยาก ดังนั้นการ
ออกแบบที่ควรจะไดรับการพัฒนาใหกาวหนาไปตามเทคโนโลยีของทั้งวิธีการออกแบบ ขอกําหนดของวัสดุ และ
วิธีการกอสราง สามารถบรรจุสาระสําคัญตาง ๆ ขางตนไวในขอบังคับอาคารที่สามารถแกไขไดงายกวา
การแกไขกฏกระทรวงและจัดทําประมวลขอบังคับอาคารมีกรอบสวนใหญเปนไปตามมาตรฐานของ วสท. ฉบับ
ป พศ.2534 ยกเวนการกําหนดตัวคูณลดกําลังชุดที่ 2 ตามวิธีกําลัง ที่ปรับไปจากขอกําหนดของ วสท. โดยใน
ครั้งนี้ คณะอนุกรรมการเลือกที่จะใชคาตัวคูณปรับเทากับ 5/6 กับชุดคาตัวคูณลดกําลังมาตรฐานซึ่งเปนกรรมวิธี
เชนเดียวกันกับวิธีที่ครูบาอาจารยและวิศวกรอาวุโส ไดใชในอดีต
รางแกไขไดผานอนุกรรมการแกไขกฏกระทรวงแลว และกําลังอยูในระหวางการนําเสนอเขาสูการพิจารณาของ
คณะกรรมการควบคุมอาคาร แตคาดวานาจะตองใชเวลานานพอสมควร อีกทั้งกรมโยธาธิการ ฯ เอง ก็มี
วัตถุประสงคที่จะทําการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาขอมูลตาง ๆ ในการสนับสนุนการแกไขกฏกระทรวงในครั้งนี้
เพื่อใหเกิดความเขาใจในมาตรฐานฉบับใหม ๆ และแนวโนมสําคัญของมาตรฐานสากล ลาสุด ASCE 7
(2002) ไดพยายามที่จะรวมมาตรฐานของการออกแบบอาคารทั้งโครงสรางคอนกรีตและโครงสรางเหล็ก (ซึ่ง
ภายหลังกลุมโครงสรางเหล็ก AISC ไดกําหนดวิธีการออกแบบคลาย ๆ กับกลุมคอนกรีต ACI เรียกวิธีนั้นวา
Load and Resistance Factored Design (LRFD)) และมีสาระที่สําคัญอยางยิ่งที่มีการกําหนดคากําลัง
ที่ตองการ มีตัวคูณน้ําหนักบรรทุกลดลงเปน
U = 1.2 D + 1.6 L

ผลของการกําหนดดังกลาวขางตน กลุมคอนกรีตโดย ACI 318-02 (วิธีกําลัง) ไดมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
อยางขนานใหญ ทั้งนี้จะเห็นไดวาเนื่องมาจากการกําหนดตัวคูณน้ําหนักบรรทุก(γ)ที่ลดลงจะมีผลโดยตรงกับ
กลุมคอนกรีตซึ่งการกอสรางอาจจะพบความผิดพลาดและมีปญหาดานการควบคุมคุณภาพ ที่กระทําไดไมดีเทา
โครงสรางเหล็ก

ลองมาพิจารณาสมการของอัตราสวนความปลอดภัย (Factor of Safety, FS) กอน ดังนี้
FS =

γ1 ⋅ D + γ 2 ⋅ L 1
⋅
D+L
φ

จะเห็นวา หากจะคงความปลอดภัยของโครงสรางไวเทาเดิม เมื่อลดตัวคูณน้ําหนักบรรทุกลง ก็จําเปนตองปรับ
คาตัวคูณลดกําลังลงเชนเดียวกัน ผลของการปรับลดตัวคูณลดกําลังครั้งนี้ไดดังแสดงไวในรูปขางลางนี้

อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวา ACI 318-02 กําหนดคาตัวคูณลดกําลังโดยไมแยกวาเปนองคอาคารรับแรงดัดหรือ
องคอาคารรับแรงอัดซึ่งแตกตางไปจากมาตรฐานกอนหนานั้น นอกจากนั้นจะเห็นวาหากองคอาคารมีพฤติกรรม
แบบแรงดึง (Tension Controlled) คาตัวคูณลดกําลังจะไมลดลง ซึ่งหมายความวา ACI318-02 ให
ความสําคัญกับความเหนียว (Ductility-เหล็กเสริมนอยมี Computed Tensile Strain มากกวา 0.005)
ขององคอาคารเปนอยางมาก และลดตัวคูณลดกําลังลง กําหนดเปน 2 สมการแยกตามประเภท Confinement
ที่แตกตางกัน (ปลอกเดี่ยวหรือปลอกเกลียว) จนกระทั่ง Computed Tensile Strain นอยกวา 0.002 ซึ่ง
เปนพฤติกรรมแบบแรงอัด (Compression Controlled) คาตัวคูณลดกําลังจะลดลงจนถึงคาต่ําสุด และเปน
ที่นาสังเกตุวา ACI 318-02 อนุญาตใหออกแบบโครงสรางภายใตพฤติกรรมของแรงอัด (Over
Reinforcement) ได แตตัวคูณลดกําลังจะมีคาต่ํามาก
ตัวอยางเชน การออกแบบการรับแรงดัดจะมีคาตัวคูณลดกําลังเทากับ 0.90 ซึ่งเทากับมาตรฐานเดิมกอนหนานั้น
เมื่อการเสริมกําลังดวยเหล็กเสนทําใหความเครียดดึงที่คํานวณไดมีคามากกวา 0.005 แตหากจะเสริมกําลัง
เพิ่มขึ้นและมาตรฐานนี้ยอมใหมีพฤติกรรมแบบแรงอัดได แตคาตัวคูณลดกําลังจะเหลือเพียง 0.70 หรือ 0.65
แลวแตกรณี ทั้งนี้จะใหความปลอดภัยเทาเดิม ยกเวนกรณีของพฤติกรรมแบบแรงดึงที่แมความปลอดภัยตามการ
คํานวณจะลดลง แตองคอาคารจะมีความเหนียวมากขึ้น ซึ่งเปนประโยชนอยางมากในการออกแบบองคอาคารให
รับแรงกระทําพิเศษ เชน แผนดินไหว

มาตรฐานการออกแบบในตางประเทศเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นไปตามเทคโนโลยี และงานวิจัยที่สนับสนุน แต
ความทันสมัยของการออกแบบอาคารคอนกรีตในประเทศไทยยังเปนปญหาใหญ โดยพบวาเมื่อคราวประชุมเพื่อ
ชี้แจงและรับฟงความเห็นจากผูปฏิบัติงานทองถิ่นตาง ๆ ทั่วประเทศเมื่อ 2-3 ปกอน ยังไดเสียงสะทอนในเรื่อง
ความกังวลใจทั้งคุณภาพของวัสดุกอสรางและการกอสราง ซึ่งตองรับฟงไวดวยความเคารพยิ่ง ดังนั้นการกําหนด
มาตรฐานใหทันกับนานาชาติที่พัฒนาแลวเปนเรื่องที่ตองอาศัยความรวมแรงรวมใจจากทุกภาคสวน
จากเรื่องเลาที่กลาวมาทั้งหมด คงจะถึงเวลาแลวที่วิศวกร โรงรียนวิศวกรรมโยธา ผูเกี่ยวของกับการกําหนด
มาตรฐานและกฏหมายอาคารในประเทศไทย ตองตระเตรียมความพรอม เพื่อใหงานออกแบบอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กซึ่งมีปริมาณมากในประเทศนี้มีการพัฒนาควบคูไปกับความปลอดภัยของประชาชน และสอดคลองกับ
ความประหยัดที่มีผลตอเศรษฐกิจของประเทศโดยสวนรวม

