บทที 1
บทนํา

1.1

ทัวไป

ในบทนํ า นี กล่ าวถึง เรืองทัวไป วิเ คราะห์ ศพั ท์ คํ าว่ า สะพาน ประวัติ และ
วิวฒ
ั นาการสะพาน องคาพยพของงานสะพาน ประกอบด้วย เรขาคณิตของสะพาน (ช่วง
สะพาน ช่องว่าง การสํารวจ และกําหนดตําแหน่ง ของสะพานในแนวสํารวจ หรือก่อสร้าง)
ชลศาสตร์ ที เกียวข้อ งกับการออกแบบช่อ งเปิ ดสะพาน ระบบโครงสร้าง วิธี ก่อ สร้า ง
มาตรฐานออกแบบ วัสดุ (ไม้ เหล็ก ลวดอัดแรง คอนกรีต ) สมบัติ และกลสมบัติ นํ าหนัก
และแรงทีกระทําต่อสะพาน นําหนักคงที (นําหนักโครงสร้าง นํ าหนักบรรทุกคงทีส่วนเพิม
การทรุดตัวต่างระดับ แรงในลวดอัดแรง) นําหนักบรรทุกจร ประกอบด้วย นํ าหนักยวดยาน
พาฟนะ หรือการจราจร (นํ าหนักรถ นํ าหนักแผ่กระจาย และกระทําเป็ นจุด แรงกระแทก
แรงหนี ศูน ย์ แรงห้ามล้อ ) แรงยกตัว ของนํ า แรงเนืองจากการเปลียนแลงอุณหภูม ิ แรง
ด้า นข้าง อาทิ แรงลมกระทํ าต่ อ โครงสร้าง แรงลมกระทํ า ต่ อ นํ าหนัก บรรทุ ก จร แรง
แผ่นดินไหว แรงดันดิน แรงดันนํา แรงกระแทกของเรือ หรือท่อนซุง) การคํานวณออกแบบ
ส่ว นประกอบสะพานชนิ ดต่ าง ๆ การวางแผน และก่อ สร้างสะพาน การใช้ง าน และ
บํารุงรักษาสะพาน การซ่อมแซม ขยาย ฟื นฟูบรู ณะ เสริมกําลัง สะพาน และอืน ๆ

วิ เคราะห์ศพั ท์
สะพานหมายถึงโครงสร้างทางสัญจร หรือถนน เพือข้ามหุบ ร่อง หรืออุปสรรคอืน
ๆ (Bridge: a structure carrying a pathway or roadway over a depression or
obstacle) หรือ สะพาน หมายถึง โครงสร้สงเพือข้าม แม่นํา ทางรถไฟ ถนน หรืออืน ๆ (A
structure built over a river, railroad, highway, etc. to provide a way across for
vehicles or pedestrians) อีกนัยหนึง สะพาน อาจหมายถึงการเชือมต่อ เวลา หรือสถานที
(A time, place, or means of connection or transition) ซึงใช้ในวงกว้างกว่า ทังการ
เดินทาง ขนส่งผูโ้ ดยสาร สินค้า สัญญาณ ข้อมูลข่าวสาร วัฒนธรรม หรืออืน ๆ ในตํารา นี
จะหมายความจํากัดเฉพาะสองนิยามแรก
.ในงานวิศวกรรม อาจสร้างสะพานข้ามทางนํ า ถนน หุบเขา หรืออุปสรรคอืน ๆ
โดยอาจเป็นสะพานสําหรับยวดยานพาหนะสัญจร คือ สะพานบนทางหลวงสําหรับรถยนต์
(Highway bridge) หรือ สะพานยกระดับ (Viaduct) สะพานรถไฟ (Railroad bridge or
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railway bridge) สะพานคนข้าม (Pedestrian bridge) สะพานส่งนํ า (Aqua-duct) หรือ
สะพานหลายวัตถุประสงค์ ในวิศวกรรมทาง และชลศาสตร์ สะพาน คือ อาคารระบายนํ า
(Drainage structure) ขนาดใหญ่สุด คือ ยอมให้มชี ่องเปิ ดขนาดใหญ่ เป็ นทางระบายนํ า
ผ่านถนน แล้วสร้างสะพานข้ามทางนํา หรืออุปสรรคนัน
งานสะพาน ครอบคลุมทัง การก่อสร้างสะพานใหม่ (New construction) ซ่อมแซม
ปรับปรุงสภาพ หรือบูรณะฟื นฟูสะพานเดิม (Existing building) ดังนี
คําว่า แก้ไข หรือซ่อมแซม (Remedy หรือ repair) ความหมายตามพจนานุ กรม
คือ ทําให้ถูกต้อง (Correct or to make or set right or to alter or adjust so as to bring
to standard or required condition)
คําว่า “Renovate” คือ ปรับปรุงสภาพ เช่นทําความสะอาด ซ่อมแซมส่วนสึกหรอ
หรือสร้างใหม่ทดแทนของเดิม (To restore to a former better state as by cleaning,
repairing, or rebuilding)
คําว่า “Retrofit” หมายถึง ปรับปรุง หรือเสริมสภาพ (Furnish) อาทิ โดยติดตัง
ส่ว นประกอบใหม่ หรือ ดัดแปลงใด ๆ ซึงเดิม มิได้คํานึ งถึง สิงเหล่ านี (install new or
modified parts or equipment not available or considered necessary at the time of
manufacture)
คําว่าบูร ณะฟื นฟู (Rehabilitation) หมายถึง เสริม สร้างให้ม ีส ภาพดุจ เดิม (To
restore to a former capacity or former state) อาจนิยามให้เข้าใจง่ายว่า หมายถึงการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม ครังสําคัญ
มีคํา อืนที ความหมายคล้า ยคลึง กัน อาทิ Modernize, Rebuild, Refurbish,
Rejuvenate, Renew, Renovate, Restore, Update และ Mend
สะพานท่ ถูกอนุ รกั ษ์ ดัง เช่น อาคารอนุ ร กั ษ์ หรือ โบราณสถาน ตามกฎหมาย
โบราณสถาน ซึงหมายถึงอสังหาริมทรัพย์ซึงโดยอายุ หรือโดย ลักษณะแห่งการก่อสร้าง
หรือ โดยหลักฐานเกียวกับประวัติข อง อสัง หาริม ทรัพ ย์ นันเป็ น ประโยชน์ ใ นทางศิล ปะ
ประวัติศาสตร์ หรือ โบราณคดี ทังนี รวมถึง แหล่ง โบราณคดี แหล่ ง ประวัติศาสตร์ และ
อุทยานประวัติศาสตร์ดว้ ย กระบวนทีเป็ นทียอมรับว่า ทําให้โบราณสถาน ซึงหมายรวม
สะพาน ยังคงอยู่ได้ ทรงคุณค่า นอกจากจะใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยออกกฎหมาย
คุม้ ครอง (Protection by regulation) แล้ว ยังหมายถึงการ ผดุงสภาพ (Preservation) การ
อนุ รกั ษ์ปกป้ อง (Conservation) การเสริมสภาพให้มนคง
ั (Consolidation) การซ่อมแซม
ส่วนทีชํารุดเสียหายให้มสี ภาพดุจเดิม (Restoration) การชลอแล้วประกอบใหม่ โดยอาจทํา
ชินส่วนใหม่ทดแทนชินส่วนทีขาดหาย โดยต้องทําเครืองหมายให้ทราบ หรือแยกแยะได้
(Anastylosis) การสร้างขึนใหม่ทดแทนของเดิม (Reconstruction) การปรับปรุง หรือบูรณะ
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ฟื นฟู (Renovation or rehabilitation) โดยอาจมีการเปลียน หรือดัดแปลงบางส่วน การ
เคลือนย้าย หรือ ย้ายไปอยู่ ณ ตํ าแหน่ ง ใหม่ (Relocation) อนึ ง พจนานุ กรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายคําว่า ปฏิสงั ขรณ์ ว่าหมายถึง ซ่อมแซมทําให้กลับคืนดี
เหมือนเดิม ปกติมกั ใช้เ ฉพาะวัดวาอาราม ซึงอาจตรงกับ คําว่า Consolidate, Retrofit,
Renovate หรือ Rehabilitation

1.3 บริ บทของงานสะพาน
บริบ ทของงานสะพานคาร คื อ บู ร ณาการ สหวิ ท ยาการ (อาทิ กฎหมาย
สถาป ัตยกรรม วิศวกรรม และความรู้อื น ๆ ) ความต้ อ งการ (Needs) และข้อ จํ ากัด
(Constraints อาทิ งบประมาณ ทีดิน ภูมปิ ระเทศ ภูมอิ ากาศ วัตถุประสงค์ใช้งานสะพาน)
กฎหมาย หลักสถาป ัตยกรรม และวิศวกรรม เพือศึกษาความเหมาะสม แล้ว ประมวล
แนวความคิด (Concept) วางแผน สํา รวจ เพือกํ าหนด แนว ตํ าแหน่ ง รูปแบบ และ
รายละเอีย ด (รูปแบบตอม่อ ช่ว งสะพาน จํ านวนช่อ งจราจร หรือความกว้าง) คํานวณ
ออกแบบ ก่อสร้าง ใช้งาน บํารุงรักษาให้สะพานใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ มันคง (Sound)
ทนทาน (Durable) ประหยัด (Save)
เรขาคณิตของสะพาน (ช่วงสะพาน ช่องว่าง การสํารวจ และกําหนดตําแหน่ง ของ
สะพานในแนวสํารวจ หรือก่อสร้าง) ชลศาสตร์ ทีเกียวข้องกับการออกแบบช่องเปิ ดสะพาน
การจําแนกสะพาน ตามวัสดุ จําแนกตามระบบโครงสร้าง หรือจําแนกตามวิธีก่อสร้าง วัสดุ
(ไม้ เหล็ก ลวดอัดแรง คอนกรีต) สมบัติ และกลสมบัติ นําหนัก และแรงทีกระทําต่อสะพาน
นําหนักคงที (นําหนักโครงสร้าง นําหนักบรรทุกคงทีส่วนเพิม การทรุดตัวต่างระดับ แรงใน
ลวดอัดแรง) นํ าหนักบรรทุ กจร ประกอบด้ว ย นํ าหนักยวดยานพาหนะ หรือ การจราจร
(นําหนักรถ นําหนักแผ่กระจาย และกระทําเป็นจุด แรงกระแทก แรงหนีศูนย์ แรงห้ามล้อ)
แรงยกตัวของนํา แรงเนืองจากการเปลียนแลงอุณหภูม ิ แรงด้านข้าง อาทิ แรงลมกระทําต่อ
โครงสร้าง แรงลมกระทําต่อนําหนักบรรทุกจร แรงแผ่นดินไหว แรงดันดิน แรงดันนํ า แรง
กระแทกของเรือ หรือท่อนซุง) การคํานวณออกแบบ ส่วนประกอบของสะพานชนิดต่าง ๆ
การวางแผน และก่อสร้างสะพาน การใช้งาน และบํารุงรักษาสะพาน การซ่อมแซม ขยาย
ฟื นฟูบรู ณะ
เรขาคณิตของสะพาน เกิดจากการสํารวจ และออกแบบทาง (Route survey) การ
วางแนวถนน การออกแบบทางราบ และทางดิง ซึงประกอบด้วย แนว ลาด (Gradient)
ระดับ โค้งดิง ทีผู้ขบั ขีมีท ัศนวิส ยั ดี และขับขีอย่างปลอดภัยตามความเร็วออกแบบ หรือ
ความเร็วทีกําหนด (Design speed)
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ชลศาสตร์ ทีเกียวข้องกับการออกแบบช่องเปิ ดสะพาน ประกอบด้วย การศึกษา
ภูมปิ ระเทศ พืนทีรับนํา (Catchment area) ความหนาแน่น หรือความชุกของฝน และคาบ
การเกิด (Rainfall intensity and design period) ปริมาณนํ าท่า (Run-off or discharge)
Time concentration ความเร็ว ระดับนํ าสูงสุด และตําสุด ช่องว่างระหว่างผินําถึงใต้ท้อง
สะพาน สภาพทางธรณี ว ิท ยา กลศาสตร์ข องดิน ทีเป็ น ป ัจจัย ต่ อ การกัดเซาะ และการ
ป้ องกันกัดเซาะ (Erosion and prevention) ท้องนํ า และตลิง การเลือกชนิ ด และคํานวณ
ออกแบบฐานราก แรงดันนํ า และแรงยกตัว ทีกระทําต่อโครงสร้าง หรือองค์อาคาร การ
ออกแบบช่องเปิดของทางนํา
การจําแนกสะพาน ตามวัสดุ วัสดุ ประกอบด้วย ไม้ เหล็ก ลวดอัดแรง คอนกรีต
หรือวัส ดุประกอบ (Composite materials) หรือจําแนกตามระบบโครงสร้าง อาทิ ระบบ
แฟ่ นพืน หรือคานทางเดียว สะพานทีใช้คานสะพานรูปตัวไอ หรือตัวที (Girder) สะพาน
ระบบกล่องกลวง (Hollow-box) หรือกล่องกลวงเป็ นท่อน ๆ ประกอบกัน (Segmental bo)
orสะพานคานเหล็ก (Steel girder) สะพานแบบโครงยก (Deck plate) สะพานโครงถัก
แบบระนาบ (Plane truss) หรือ แบบ Through truss สะพาน Vierendeel สะพานโค้ง
(Arch) ชนิดต่าง ๆ (Fixed-end arch, one-hinge arch, two-hinges arch, three-hinges
arch, tied arch, barrel arch, ribbed arch) สะพานขึง (Suspension bridge) สะพาน
แขวน (Cable-stayed bridge) การจําแนกตามวิธกี อ่ สร้าง ประกอบด้วย สะพานทีก่อสร้าง
ในที (Cast-in-situ) สะพานทีใช้ชนส่
ิ วนกึงสําเร็จรูป (Precast member)
สมบัติ และกลสมบัติ ของวัสดุหลัก คือ ไม้ คอนกรีต เหล็ก ลวดอัดแรง สมบัตขิ อง
ไม้ ประกอบด้วย โมดูลสั ความยืนหยุ่น กําลังต้านทางแรงอัด แรงดึง แรงเฉือน ในทิศทาง
ขนานเสียน ตังฉากเสียน หรือ ตังฉากวงปี สมบัติข องคอนกรีต ประกอบด้ว ย โมดูล ัส
ยืดหยุ่น โมดูลสั แรงเฉือน อัตราส่วน Poisson กําลังอัดประลัย กําลังต้านทานแรงเฉือ น
กําลังต้านทานแรงดึง พิกดั แตกร้าว (Crack) การคืบ และหดตัว (Creep and shrinkage)
ความคงทนของคอนกรีต (Durability) และอืน ๆ สมบัติของเหล็กรูปพรรณ ประกอบด้วย
โมดูลสั ยืดหยุ่น กําลังต้านทานแรงอัด แรงดึง และแรงเฉือน) สมบัติของเหล็กกล้าละมุน
หรือเหล็กเสริมคอนกรีต ประกอบด้วย โมดูลสั ยืดหยุ่น แรงดึงประลัย การยืดตัว และอืน ๆ)
สมบัติของลวดอัดแรง ลวดอัดแรงแบบตีเกลียว หรือลวดเหล็ก ซึงใช้กบั คอนกรีตอัดแรง
การขึง แขวน หรือยึดโยง (Anchorage) ประกอบด้วย โมดูลสั ยืดหยุ่น แรงดึงประลัย การ
ยืดตัว การล้า และอืน ๆ
การวางแผน เพือออกแบบ และก่อสร้างสะพาน คือ การกําหนดรูปแบบโครงสร้าง
ชนิด ขนาดขององค์อาคาร อาทิ คานสะพาน (Girder) คานขวาง (Crossbeam) ฐานรองรับ
คานสะพาน (Bearing) ตอม่อ (Pier) ฐานราก การวางแผนเพือออกแบบ และก่อ สร้าง
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สะพาน เป็นผลจากการสํารวจ วางแนว และกําหนดตําแหน่ งสะพาน มีหลักโดย พยายาม
จัดกลุ่มองค์อาคาร (Structural grouping or cataloging) โดยใช้เรขาคณิต ประกอบกับ
นํ าหนักบรรทุ กทีใกล้เ คีย ง หรือ คล้ายคลึง กัน เพือลดภาระงานออกแบบ และการผลิต
ชินส่วนกึงสําเร็จรูป นอกจากนัน การวางแผนเพือก่อสร้าง ยังมีวตั ถุประสงค์ทีจะป้ องกัน
ปญหา
ั อุปสรรคในการทํางาน เพือให้กอ่ สร้างอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด ปลอดภัย โดย
คํานึงถึงการลําเลียง ขนย้าย ยกประกอบ หรือติดตัง การใช้เครืองจักรกลทุ่นแรง การจัด
การจราจรชัวคราว การเคลือนย้าย หรือติดตังสาธารณู ปโภค และเพือให้ไ ด้โ ครงสร้าง
สะพานทีมันคงแข็งแรง และคงทน อาทิ ปญหาเรื
ั
องนําหนักของโครงสร้าง หรือองค์อาคาร
ทีไม่สมดุล (Unbalance loads during construction) ระหว่างก่อสร้าง การออกแบบ ติดตัง
หรือรือถอนนังร้าน คํายัน หรือโครงสร้างชัวคราว ระหว่างติดตังชินส่วนกึงสําเร็จรูป หรือ
ก่อ สร้า ง สะพาน จึ ง เป็ น โครงสร้า งที จะต้อ งคํ า นึ ง ถึง วิธี และลํ า ดับ ขันตอนก่ อ สร้า ง
(Construction method, sequence or stage) ซึงจําเป็ นจะต้องมีกระบวนวิเคราะห์
ออกแบบ หรือตรวจสอบ ทุกขันตอนก่อสร้าง หรือโดยนัยกลับกัน จะต้องคํานึงถึงวิธี และ
ลําดับขันตอนรือถอน ซึงจําเป็ นจะต้องมีกระบวนวิเคราะห์ตรวจสอบ ทุกขันตอนรือถอน
เช่นกัน
นํ าหนัก และแรงทีกระทํ า ต่ อ สะพาน ประกอบด้ว ย นํ าหนั กคงที (นํ าหนั ก
โครงสร้าง นําหนักบรรทุกคงทีส่วนเพิม การทรุดตัวต่างระดับ แรงในลวดอัดแรง) นํ าหนัก
บรรทุกจร ประกอบด้วย นํ าหนักยวดยานพาหนะ หรือการจราจร ทังนํ าหนักรถ (Truck
load) นํ าหนักแผ่กระจาย และกระทําเป็ นจุด (Uniformed and concentrated load) แรง
กระแทก (Impact) แรงหนีศูนย์ (Centrifugal force) แรงห้ามล้อ (Braking force) แรงยก
ตัวของนํา (Bouyancy) แรงเนืองจากการเปลียนแลงอุณหภูม ิ (Temperature effects) แรง
ด้านข้าง อาทิ แรงลมกระทําต่อโครงสร้าง (Wind load on structure) แรงลมกระทําต่อ
นํ าหนักบรรทุกจร (Wind load on live load) แรงแผ่นดินไหว (Earthquake) แรงดันดิน
(Earth pressure) แรงดันนํ า (Water pressure) แรงกระแทกของเรือ หรือท่อนซุง (Log
force) การรวมแรง หรือปฏิสมั พันธ์ของแรงต่าง ๆ (Loads combination)
การคํานวณออกแบบ ส่วนประกอบของสะพานชนิดต่าง ๆ เป็ นผลจากแรง การ
รวมแรง วัสดุ และสมบัตขิ องวัสดุ เพือกําหนดขนาดหน้าตัด ตรวจสอบหน่วยแรง หรือกําลัง
ของหน้าตัดในภาวะต่าง ๆ ภายใต้แรงอัด แรงดึง แรงเฉือน โมเมนต์ดดั โมเมนต์บดิ และ
พฤติกรรม หรือผลของแรงนัน อาทิ การแอ่น หรือโก่งตัว (Deflection or chamfer) การ
เสียรูป (Deformation or distortion) การเซ (Sway) พิกดั แตกร้าว(Crack) หรือวิบ ตั ิ
(Rupture)
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การใช้งาน และบํารุงรักษาสะพาน ทังการบํารุงรักษาตามรอบเวลา (Routine or
periodic maintenance) และการบํารุงรักษาพิเศษ (Special maintenance) ทําให้สะพาน
และส่วนประกอบอืน ๆ อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ เมือเกิดความเสียหาย
หรือสมควรแก่เวลา สะพานอาจจําต้อง ขยายช่องจราจร เพือเพิมความจุการจราจร อาจ
ต้องซ่อมแซม แก้ไข เมือเกิดความเสียหายจากรการใช้งาน จากธรรมชาติ อุบตั ิภยั หรือ
พิบตั ภิ ยั และอาจต้องฟื นฟู บูรณะ เพือฟื นฟู สภาพ กําลัง หรือสมรถนะใช้งาน หรือขยาย
อายุใช้งาน (Extending of service life) ของสะพาน

1.4 องคาพยพของสะพาน
สะพาน ประกอบด้ ว ย ส่ ว นประกอบที ใช้ ต้ า นทานนํ าหนั ก หรื อ แรงเรี ย ก
ส่วนประกอบทีเป็นโครงสร้าง (Structural component) อาจเป็นองค์อาคารหลัก ทีต้านทาน
นําหนัก หรือแรง (Primary structural member) อาทิ พืนสะพาน (Desk slab) คานสะพาน
(Girder) คานขวาง (Cross beam) ตอม่อ (Pier) ฐานราก (Footing) หอยึดโยง (Tyron)
ลวดขึงยึด หรือแขวน (Cable stayed or suspension)
ส่วนองค์อาคารรอง (Secondary structural member) อาทิ แกงแนง หรือแผงยึด
(Bracer or diaphragm) ราวสะพาน หรือแผงกันตก (Barrier or parapet) ส่วนประกอบ
บางอย่างไม่ใช่โครงสร้าง (Non-structural component) อาทิ อุปกรณ์ ควบคุมจราจร (แผง
กัน เครืองกัน ป้ ายเครืองหมาย หรือสัญญาณจราจร) สาธารณูปโภคทีติดตังบนสะพาน
อาจกล่าวได้ว่า องคาพยพของสะพาน ประกอบด้ว ยโครงสร้างส่วนบน (Super
structure) ได้แก้ แผ่น พืนสะพาน คานสะพาน และโครงสร้างส่ว นล่าง (Sub-structure)
ประกอบด้วย คานขวาง ตอม่อ ฐานราก หรือเสาเข็ม ทังโครงสร้างส่วนบน และโครงสร้าง
ส่วนล่าง ถูกแบ่งแยกโดย ฐานรองรับ (Bearing) ส่วนประกอบอืน ๆ ของสะพาน ได้แ ก่
แผง หรือ ราวสะพาน ตอม่อ ตับริม (Abutment) โครงสร้างเชิง ลาดสะพาน (Approach
structure) กําแพงปีก (Wing wall) กําแพงกันดิน (Retaining structure)

1.5 กฎหมายสะพาน
นอกเหนื อ จากวิเ คราะห์ ศพั ท์ ข ้า งต้น กฎหมายอาคาร อาทิ พระราชบัญ ญัติ
ควบคุม อาคารกฎกระทรวง ทีออกโดยอาศัยอํ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร
นิยามศัพท์คาํ ว่า อาคาร หรือคําศัพท์อนื ๆ ดังนี
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สะพาน เป็ น อาคาร ตามพระราชบัญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร (คํ า ว่ า ”อาคาร”
หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน และสิงทีสร้างขึนอย่างอืน
ซึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง อัฒจันทร์ หรือสิงทีสร้างขึน
อย่างอืน เพือใช้เป็นทีชุมนุมของประชาชน เขือน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายนํ า อู่
เรือ คานเรือ ท่านํ า ท่าจอดเรือ รัว กําแพงหรือประตู ทีสร้างขึนติดต่อหรือใกล้เคียงกับที
สาธารณะ หรือสิงทีสร้างขึนให้บคุ คลทัวไปใช้สอย ป้ าย หรือสิงทีสร้างขึนสําหรับติดหรือตัง
ป้ ายฯ นอกจากนัน ฯลฯ
กฎกระทรวง ทีออกภายใต้พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร นิยามศัพท์ อาคารบาง
ประเภท กําหนดให้ สะพาน เป็นอาคารสาธารณะ ("อาคารสาธารณะ" คือ อาคารทีใช้เพือ
ประโยชน์ในการชุมนุมคนได้โดยทัวไป เพือกิจกรรม ทางราชการ การเมือง การศึกษา การ
ศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิช ยกรรม เช่น โรง มหรสพ หอประชุม
โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬ ากลางแจ้ง สนามกีฬาในร่ม ตลาด
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ
สถานี รถ ท่าจอดเรือ โป๊ ะจอดเรือ สุส าน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน) อาคารพิเศษ (โรง
มหรสพ อัฒจันทร์ หอประชุม หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถาน หรือศาสนสถาน อู่เรือ คานเรือ
หรือท่าจอดเรือฯ อาคารทีเก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพร่พษิ หรือรังสีตาม
กฎหมายว่าด้วยการนัน ฯลฯ
สะพาน จัดเป็ นงานวิศวกรรมควบคุม ตามขอบเขตของงานอาคาร และงานอืน ๆ
ตามกฎกระทรวง มหาดไทยกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(ประเภท และขนาดของงานวิช าชีพ วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ครอบคลุ ม
อาคาร อาคารสาธารณะ คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น หรือยุ้งฉาง โครงสร้างทีมีลกั ษณะเป็ น
หอ ปล่อง หรือศาสนวัตถุ เช่น พระพุทธรูปหรือเจดีย์ โครงสร้างสะพาน ท่าเทียบเรือ หรืออู่
เรือ ชินส่วนโครงสร้างคอนกรีตหล่อสําเร็จ หรือคอนกรีตอัดแรงหล่อสําเร็จ เสาเข็มคอนกรีต
งานเสริมความมันคงของฐานราก นังร้าน หรือคํายันชัวคราว แบบหล่อคอนกรีตสําหรับเสา
หรือคาน โครงสร้างใต้ดนิ สิงก่อสร้างชัวคราว กําแพงกันดิน คันดินป้ องกันนํา หรือคลองส่ง
นํา โครงสร้างของระบบขนส่งสาธารณะ ทางรถสาธารณะ หรือทางวิงสนามบินทุกขนาด
ทางรถไฟ ทางรถรางสาธารณะ ทางหลวง ทางสาธารณะ หรือทางวิงสนามบินทุกขนาด
เขือน ฝาย อุโมงค์ ท่อระบายนํา หรือระบบชลประทาน โครงสร้างทีมีการกักของไหล เช่น
ถังเก็บนํ า ถังเก็บนํ ามัน อุโมงค์ส่งนํ า หรือสระว่ายนํ า ท่อส่งนํ า ท่อระบายนํ า หรือช่อง
ระบายนํ า ระบบชลประทานป้ าย หรือ สิงทีสร้างขึนสําหรับติด หรือ ตังป้ าย อัฒ จัน ทร์
โครงสร้างสําหรับใช้ในการรับส่ง หรือติดตังอุปกรณ์รบั ส่งวิทยุ หรือโทรทัศน์)
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.พระราชบัญญัตทิ างหลวง กําหนดให้ “ทางหลวง” หมายความว่า ทางหรือถนนซึง
จัดไว้เพือประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบกไม่วา่ ในระดับพืนดิน ใต้หรือเหนือพืนดิน
หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอืน นอกจากทางรถไฟ และหมายความรวมถึงทีดิน
พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายนํา อุโมงค์ ร่องนํ า กําแพงกันดิน เขือน รัว
หลักสํารวจ หลักเขต หลักระยะป้ ายจราจร เครืองหมายจราจร เครืองหมายสัญ ญาณ
เครืองสัญญาณไฟฟ้ า เครืองแสดงสัญญาณทีจอดรถ ทีพักคนโดยสาร ทีพักริมทาง เรือหรือ
พาหนะสําหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเรือสําหรับขึนหรือ ลงรถ และอาคารหรือ สิงอืนอันเป็ น
อุปกรณ์งานทางบรรดาทีมีอยู่หรือทีได้จดั ไว้ในเขตทางหลวงเพือประโยชน์ แก่งานทางหรือ
ผูใ้ ช้ทางหลวงนันด้วย
นอกจากนัน ยังกําหนดให้ ผู้อํานวยการทางหลวงหรือ ผูซ้ ึงได้ร บั มอบหมายจาก
ผูอ้ ํานวยการทางหลวงมีอํานาจทํางานทางเพือเชือม ผ่าน ทับ ข้าม หรือลอดทางรถไฟหรือ
ทางนําได้แต่ตอ้ งแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทังส่งสําเนาแบบก่อสร้างให้ผคู้ วบคุมการรถไฟ หรือ
ทางนํ านันทราบล่ ว งหน้ า ฯ และ เพือรักษาทางหลวง ผู้อํ านวยการทางหลวงมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจ จานุ เ บกษาห้ามใช้ย านพาหนะบนทางหลวงโดยที ยานพาหนะนันมี
นําหนัก นําหนักบรรทุก หรือนําหนักลงเพลาเกินกว่าทีกําหนด หรือโดยทียานพาหนะนัน
อาจทําให้ทางหลวงเสียหาย ฯลฯ
ประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 290 (27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515) จัดตังการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย โดยมีอํานาจหน้าทีในการสร้างทางพิเศษ เพือแก้ไขอุ ปสรรคทีเกิด
เนืองจากการขาดแคลนเส้นทางคมนาคมทีอํานวยความสะดวกรวดเร็วแก่การจราจร และ
การขนส่ง ฯลฯ และพระราชบัญ ญัติแก้ไขประกาศคณะปฏิวตั ิฉบับที 290 พ.ศ. 2530
วิเคราะห์ศพั ท์ “ทางพิเศษ” หมายความว่า ทาง หรือถนน ซึงจัดสร้างขึนใหม่ ไม่ว่าในระดับ
พืนดิน ใต้พืนดิน เหนือพ้นพืนดิน หรือพืนนํ า เพืออํานวยความสะดวกในการจราจรเป็ น
พิเศษ และหมายความรวมถึงทางซึงใช้สําหรับรถรางเดียว หรือรถใต้ดนิ สะพาน อุโมงค์
เรือสําหรับขนส่งรถข้ามฟาก ท่าเรือสําหรับขึนลงรถ ทางเท้า ทีจอดรถ เขตทาง ไหล่ทาง
เขือนกันนํา ท่อทางระบายนํา กําแพงกันดิน รัวเขต หลักระยะสัญญาณจราจร เครืองหมาย
จราจร และอาคารหรือสิงอืน อันเป็ นอุปกรณ์ เ กียวกับงานทางพิเศษ นอกจากนัน ยังได้
วิเคราะห์ศพั ท์คาํ ว่า “รถ” โดยให้หมายความรวมถึง ล้อเลือนด้วย ฯลฯ ดังนัน โดยนัยของ
กฎหมายนี ทาง หรือ ถนน ซึงจัดสร้างขึนใหม่ เหนือพ้น พืนดิน หรือ พืนนํ า ก็คือ ทาง
ยกระดับ (Elevated road or viaduct) ซึงจัดเป็นสะพาน เช่นกัน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เรือง กําหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรือกิจการซึงต้องจัดทํารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบ ตั ิ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
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สิงแวดล้อม พ.ศ. 2552 ทีออกโดยอาศัย อํ านาจตามพระราชบัญ ญัติส่ง เสริม และรักษา
คุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กําหนด โครงการหรือกิจการซึงต้องจัดทํารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม ฯลฯ ประกอบด้ว ย ฯลฯ (19) ระบบทางพิเศษตาม
กฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษ หรือโครงการทีมีลกั ษณะเช่นเดียวกับทางพิเศษทุกขนาด ฯ
โดยให้เสนอในขันขออนุ มตั ิ หรือขออนุ ญาตโครงการ (20) ทางหลวงหรือถนน ซึงมี
ความหมายตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ทุกขนาด ที (20.1) ตัดผ่านพืนที เขตรักษา
พัน ธุ์ สตั ว์ป ่ าและเขตห้ามล่ าสัต ว์ป ่ าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุม้ ครองสัต ว์ป ่ า
(20.2) พืนทีเขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ (20.3) พืนทีเขตลุ่ม
นําชัน 2 ตามทีคณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบแล้ว (20.4) พืนทีเขตป่าชายเลนทีเป็ นป่ าสงวน
แห่งชาติ (20.5) พืนทีชายฝงทะเลในระยะ
ั
50 เมตร ห่างจากระดับนํ าทะเลขึนสูงสุด
ตามปกติทางธรรมชาติ (20.6) พืนทีทีอยู่ในหรือใกล้พืนทีชุ่มนํ าทีมีความสําคัญระหว่าง
ประเทศ หรือแหล่งมรดกโลกทีขึนบัญชีแหล่งมรดกโลกตามอนุ สญ
ั ญาระหว่างประเทศ ใน
ระยะทาง 2 กิโลเมตร (20.7) พืนทีทีตังอยู่ใกล้โ บราณสถาน แหล่ง โบราณคดี แหล่ ง
ประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในระยะทาง 2 กิโลเมตร และ (21) ระบบขนส่ง
มวลชนทีใช้ราง ทุกขนาด โดยให้เสนอในขันขออนุมตั ิ หรือขออนุญาตโครงการ
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.
2550 (ออกโดย อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า “วิชาชีพวิศวกรรม” และ “วิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม” ในมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวศิ วกร พ.ศ. 2542)
กําหนดประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ทีครอบคุม
งานทาง และงานสะพาน ดังนี ฯลฯ (5) โครงสร้างสะพานทีมีช่วงระหว่างศูนย์กลางตอม่อ
ช่วงใดช่วงหนึงยาวตังแต่ 10 เมตรขึนไป ฯลฯ (7) ชินส่วนโครงสร้างคอนกรีตหล่อสําเร็จ
หรือคอนกรีตอัดแรงหล่อสําเร็จทุกชนิดทีมีความยาวตังแต่ 5 เมตรขึนไป (8) เสาเข็ม
คอนกรีตทีมีความยาวตังแต่ 6 เมตรขึนไป หรือทีรับนํ าหนักบรรทุกปลอดภัยตังแต่ 3
เมตริกตันขึนไป (9) งานเสริมความมันคงของฐานรากทุกขนาด ฯลฯ (10) นังร้านหรือคํา
ยันชัวคราวทีมีความสูงตังแต่ 4 เมตรขึนไป (11) แบบหล่อคอนกรีตสําหรับเสาทีมีความสูง
ตังแต่ 4 เมตร หรือคานทีมีชว่ งคานตังแต่ 5 เมตรขึนไป (12) โครงสร้างใต้ดนิ สิงก่อสร้าง
ชัวคราว กําแพงกันดิน คันดินป้ องกันนํ า หรือคลองส่งนํ าทีมีความสูงหรือความลึกตังแต่
1.50 เมตรขึนไป (13) โครงสร้างของระบบขนส่งสาธารณะ ทางรถสาธารณะ หรือทางวิง
สนามบินทุกขนาด (14) ทางรถไฟ ทางรถรางสาธารณะ ทางหลวง ทางสาธารณะ หรือทาง
วิงสนามบินทุกขนาด
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1.6 มาตรฐานสะพาน
มาตรฐานสะพาน อาจจํ าแนกเป้ นสามกลุ่ ม หลัก คือ มาตรฐานการออกแบบ
เรขาคณิต มาตรฐานงานสะพาน และมาตรฐานทดสอบวัสดุ
มาตรฐานออกแบบเรขาคณิต กําหนดเกณฑ์ออกแบบเรขาคณิต ประกอบด้ว ย
แนวถนน และโค้ง ทังทางราบ และทางดิง (Horizontal and vertical alignment) ของถนน
ประเภทต่าง ๆ ความลาดชัน (Gradient) ของถนน รัศมีโค้ง การยกโค้ง (Super elevation)
ความเร็วออกแบบ (Design speed) ระยะมองเห็นปลอดภัย (Sight distance) สําหรับผูข้ บั
ขีในการห้ามล้อ หรือชะลอความเร็ว (Stopping sight distance) การสวนทาง หรือการแซง
(Passing sight distance) ทังบนทางราบตรง โค้งราบ และโค้งดิง และในยามคําคืน ซึงผู้
ขับขีต้องอาศัยลํ าแสงไฟจากดวงโคมหน้ารถ (Head light sight distance) ช่อ งว่าง
(Clearance) ทังทางราบ และทางดิง ซึงสอดคล้องกับความเร็ว ระยะปลอดภัย ในการ
มองเห็น โค้งราบ และโค้งดิง การออกแบบช่องจราจร ช่องทางทางแยก และช่องทางร่วม
(Diverting and merging) การออกแบบทางแยก (Intersection) และทางแยกต่างระดับ
(Interchange or flyover) การออกแบบช่องลอด หรือทางลอด (Culvert) ทังใต้สะพาน และ
อุโมงค์ การออกแบบถนนในชุมชน (Arterial or urban street) การออกแบบทางเท้า
อุปกรณ์ควบคุมจราจร (Traffic control device) และสิงอํานวยความสะดวก บนถนน และ
ทางเท้า อาทิ คันหิน (Curb) แผงกัน (Barrier) เกาะกลาง (Raised median or depress)
หลัก (Monument and post) เครืองกัน หรือแผงกัน (Guard rail or barricade) เนิน
(Hum) ตัวกระแทก หรือสลายพลังงาน (Crash cushion) และอืน ๆ ซึง ทังปวงทีกล่าวนี
ใช้กบั สะพานทีประกอบ หรือเป็นส่วนหนึงของถนนด้วย
มาตรฐานงานสะพาน กําหนดวิธี และเกณฑ์ เกียวแก่ นิยามศัพท์ องคาพยพ หรือ
ส่ว นประกอบของสะพาน การคํา นวณแรงต่ าง ๆ ที กระทํ าต่ อ สะพาน ประกอบด้ว ย
นําหนักคงที (นําหนักโครงสร้าง นําหนักบรรทุกคงทีส่วนเพิม การทรุดตัวต่างระดับ แรงใน
ลวดอัดแรง) นํ าหนักบรรทุ กจร ประกอบด้ว ย นํ าหนักยวดยานพาหนะ หรือ การจราจร
(นําหนักรถ นําหนักแผ่กระจาย และกระทําเป็นจุด แรงกระแทก แรงหนีศูนย์ แรงห้ามล้อ )
แรงยกตัวของนํา แรงเนืองจากการเปลียนแลงอุณหภูม ิ แรงด้านข้าง อาทิ แรงลมกระทําต่อ
โครงสร้าง แรงลมกระทําต่อนําหนักบรรทุกจร แรงแผ่นดินไหว แรงดันดิน แรงดันนํ า แรง
กระแทกของเรือ หรือ ท่ อ นซุ ง ) การรวมแรง หรือ ปฏิส มั พัน ธ์ ข องแรงต่ าง ๆ (Loads
combination) วัสดุทีใช้เป็ นส่วนประกอบของสะพาน คือ ไม้ เหล็ก คอนกรีต ลวดอัดแรง
ลวดอัดแรงชนิดตีเหลียว ลวดเหล็ก และอืน ๆ สมบัตขิ องวัสดุเหล่านัน อาทิ โมดูลสั ยืดหยุ่น
หน่วยแรง หรือกําลังในภาวะใช้งาน กําลังคราก กําลังสูงสุด จุกแตกหัก ระยะยืด อัตราส่วน
Poisson การคืบ และหดตัว และอืน ๆ การคํานวณออกแบบ ส่วนประกอบของสะพานชนิด
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ต่าง ๆ เป็ นผลจากแรง การรวมแรง วัสดุ และสมบัติของวัสดุ เพือกําหนดขนาดหน้าตัด
ตรวจสอบหน่วยแรง หรือกําลังของหน้าตัดในภาวะต่าง ๆ ภายใต้แรง (แรงอัด แรงดึง แรง
เฉือน โมเมนต์ดดั โมเมนต์บดิ ) และพฤติกรรม หรือผลของแรงนัน (การแอ่น หรือโก่งตัว
การเสียรูป การเซ พิกดั แตกร้าวหรือวิบตั ิ) นอกจากนัน บางมาตรฐานยังอาจกําหนดมิติ
ของหน้ าตัดมาตรฐาน ขององค์อ าคาร โดยเฉพาะคานสะพาน (Standard section of
girder)
มาตรฐานออกแบบ ยัง กําหนดวิธีคํานวณออกแบบ อาทิ วิธีห น่ ว ยแรงใช้ง าน
(Elastic theory) วิธีกําลัง (Strength design method) วิธี Load and Resistance Factor
Design - LRFD การคํานวณออกแบบส่วนประกอบ หรือองค์อาคารต่าง ๆ (คานสะพาน
แผ่นพืน ฐานรองรับคานสะพาน คานขวาง ตอม่อ ฐานราก ราวสะพาน และอืน ๆ) จุดต่อ
ยึ ด หรื อ รอยต่ อ แบบต่ า ง ๆ ในสะพาน โดยเฉพาะสะพานที มีเ หล็ ก รู ป พรรณเป็ น
ส่ว นประกอบ อาทิ การใช้หมุดยํ า (Rivet) หมุดร้อ ย (Bolt) รอยต่ อเชือม (Weld) และ
รอยต่อ ขยายตัว (Expansion joint) การป้ องกัน สนิ ม อย่างไรก็ตาม หากนํ ามาตรฐาน
ต่างประเทศ มาใช้กบั สะพานในประเทศไทย บางเรืองอาจต้องปรับเปลียนให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม อาทิ ชนิดของไม้ ช่วงการเปลียนแปลงอุ ณหภูม ิ แรงลม บางมาตรฐาน
กล่ าวถึง วิธี ก่อ สร้า ง และการควบคุม และตรวจสอบก่อ สร้า ง กาเกณฑ์ค ลาดเคลื อน
(Tolerance)
มาตรฐานทดสอบวัส ดุ ว่ า ด้ ว ยเกณฑ์ ต่ า ง ๆ เกี ยวแก่ ว ัส ดุ อาทิ วัต ถุ ดิ บ
ส่วนประกอบ การผลิต ส่วนผสม สมบัติทางกายภาพ (ขนาดระบุ นํ าหนัก ความยาว สี
ตําหนิ เกณฑ์ผดิ พลาดคลาดเคลือน) สมบัติทางเคมี กลสมบัติ (ความแข็ง โมดูลสั ยืดหยุ่น
กําลังต้านทานแรง) วิธีติดตัง หรือทํางาน การสุ่มตัว อย่าง หรือการเตรีย มตัวอย่ างเพือ
ทดสอบ อุปกรณ์ หรือเครืองมือทดสอบ การทดสอบ การอ่านค่า หรือวัดผล การคํานวณ
เกณฑ์เกียวแก่มาตรฐาน อาทิ ความผิดพลาดคลาดเคลือน ตัวอย่างมาตรฐานประเภทนี
อาทิ มาตรฐานอุตสาหกรรม-มอก. (Thai Industrial Standard-TIS) โดยสํานักมาตรฐาน
อุตสาหกรรม -สมอ.(Thai Industrial Standard Institute-TISI) กระทรวงอุ ตสาหกรรม
มาตรฐาน ASTM, AASHTO, BS และ JIS- Japan Industrial Standard-JIS
การออกแบบถนน และสะพานในประเทศไทย ส่ว นใหญ่ จะอ้างอิง American
Association of State Highway and Transportation Official (AASHTO) แห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึงก่อตังเมือ พ.ศ. 2457 (ค.ศ. 1914) เดิมใช้ช ือว่า The American
Association of State Highway and Official (AASHTO) ต่อ มาได้เพิมเติม คําว่า
Transportation จนเป็นชือทีใช้เรียกในป ัจจุบนั เพือให้ความหมายครอบคลุมขอบเขตงาน
ศึกษาค้นคว้าวิจยั มากยิงขึน เป็ นสถาบันทีทําหน้าทีศึกษา ค้นคว้า วิจยั ตลอดจนกําหนด
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มาตรฐานการออกแบบก่อสร้างงานทาง และวิธที ดสอบวัสดุหลักทีใช้ในงานทางมาตรฐานที
ถูกใช้อย่างแพร่หลาย อาทิ A Policy on Geometric Design ประกอบด้วยการกําหนด
นโยบาย วางแผนออกแบบทางหลวง และถนนประเภทต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็ นสองภาค
(Parts) คือ ถนนนอกเขตชุม ชน (Rural highways) และถนนภายในชุมชน (Arterial
Highways in urban area) และ Standard Specification for Highway Bridges เป็ น
ข้อกําหนดในการวิเคราะห์ออกแบบก่อสร้าง และใช้งานสะพาน ซึงรวมเกณฑ์กําหนดเรือง
นําหนักบรรทุก แรง วัสดุ กลสมบัติ วิธอี อกแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง และ
โครงสร้างเหล็ก
มาตรฐานต่ า งประเทศอื น ๆ ที นิ ย มใช้ อ้ า งอิ ง ในการออกแบบสะพาน คื อ
American Society of Civil Engineering-ASCE, American Concrete Institute (ACI),
Portland Cement Association-PCA, Pre-stressed Concrete Institute - PCI,
American Iron and Steel Institute - AISC, American National Standard Institute ANSI, American Railway Engineering Association - AREA ของสหรัฐอเมริกา และ
มาตรฐานของอังกฤษ British Standard (BS)
ปจจุ
ั บนั กรมโยธาธิการและผังเมื อง สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าทีกํากับดูแล
งานอาคาร ในฐานะเจ้าพนักงาน อีกทังยังเป็ นหน่ วยงานทีทําหน้ าทียกร่างกฎหมาย ออก
มาตรฐาน ได้มมี าตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.) ทีเกียวแก่วสั ดุ และการทดสอบ
การออกแบบ คํานวณโครงสร้าง การตรวจสอบ อีกทังมาตรฐานของงานระบบวิศวกรรมอืน ๆ
ถือเป็ นมาตรฐานทีมีผลทางกฎหมาย เนืองด้วยออกโดยหน่ วยงาน หรือเจ้าพนักงานอาคาร
(ภาคผนวก ก8)
มาตรฐานมาตรฐานทดสอบวัส ดุทีนิ ย มใช้ใ นประเทศไทย ได้แ ก่ American
Society of Testing and Materials - ASTM, Japanese Institute Standard - JIS และ
Deutsches Institut für Normung - DIN และมาตรฐานอุ ตสาหกรรม - มอก. (Thai
Industrial Standard Institute - TIS)
ผูใ้ ช้มาตรฐาน พึงตระหนักว่า มาตรฐานเป็ นเพียงข้อแนะนํ าปฏิบตั ิขนตํ
ั า มิได้ม ี
ผลบังคับให้วศิ วกรผูอ้ อกแบบต้องปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัดดังเช่นกฎหมาย ดังนัน วิศวกร
ผูอ้ อกแบบจะต้องใช้ความรู้ ความเชียวชาญ ประสบการณ์ หรือวิจารณญาณประกอบอย่าง
รอบคอบ โดยคํานึงถึงสภาพข้อเท็จจริง ความสมเหตุสมผล
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1.7 สรุป
ในบทนํ า นี กล่ า วถึ ง เรืองทัวไป วิเ คราะห์ ศ ัพ ท์ คํ า ว่ า สะพาน ประวัติ และ
วิวฒ
ั นาการสะพาน กฎหมายงานสะพาน ประกอบด้ว ย กฎหมายอาคาร กฎหมายทาง
หลวง กฎหมายทางพิเศษ กฎหมายวิชาชีพ องคาพยพของงานสะพาน ประกอบด้ว ย
เรขาคณิตของสะพาน (ช่วงสะพาน ช่องว่าง การสํารวจ และกําหนดตําแหน่ ง ของสะพาน
ในแนวสํารวจ หรือก่อสร้าง) ชลศาสตร์ ทีเกียวข้องกับการออกแบบช่องเปิ ดสะพาน ระบบ
โครงสร้าง จําแนกตามวัสดุ ระบบโครงสร้าง กรรมวิธกี อ่ สร้าง) มาตรฐานออกแบบ วัสดุ (ไม้
เหล็ก ลวดอัดแรง คอนกรีต ) สมบัติ และกลสมบัติ นํ าหนัก และแรงทีกระทํ าต่อสะพาน
นําหนักคงที (นําหนักโครงสร้าง นําหนักบรรทุกคงทีส่วนเพิม การทรุดตัวต่างระดับ แรงใน
ลวดอัดแรง) นํ าหนักบรรทุกจร ประกอบด้ว ย นํ าหนักยวดยานพาฟนะ หรือ การจราจร
(นําหนักรถ นําหนักแผ่กระจาย และกระทําเป็นจุด แรงกระแทก แรงหนีศูนย์ แรงห้ามล้อ )
แรงยกตัวของนํา แรงเนืองจากการเปลียนแลงอุณหภูม ิ แรงด้านข้าง อาทิ แรงลมกระทําต่อ
โครงสร้าง แรงลมกระทําต่อนําหนักบรรทุกจร แรงแผ่นดินไหว แรงดันดิน แรงดัน นํ า แรง
กระแทกของเรือ หรือท่อนซุง) การคํานวณออกแบบ ส่วนประกอบของสะพานชนิดต่าง ๆ
การวางแผน และก่อสร้างสะพาน การใช้งาน และบํารุงรักษาสะพาน การซ่อมแซม ขยาย
ฟื นฟูบรู ณะ เสริมกําลัง สะพาน และอืน ๆ บทอืน ๆ ซึงเป็นเนือหาส่วนแรก มีดงั นี
บทที 2 ประวัติ และวิวฒ
ั นาการของงานสะพาน (ประวัติ และวิวฒ
ั นาการสะพาน
ของโลก และประเทศไทย)
บทที 3 การจําแนกประเภท และระบบโครงสร้างสะพาน ระบบโครงสร้าง จําแนก
ตามวัสดุ ระบบโครงสร้าง กรรมวิธกี อ่ สร้าง
บทที 4 การสํารวจเพือออกแบบและก่อสร้างสะพาน ประกอบด้วย สถานทีตัง
หมายถึงตําแหน่ ง และอาณาบริเวณ ซึงอาคารจะก่อสร้างอยู่อย่างชัวคราว (Temporary)
หรือมันคงถาวร (Permanent) หมายรวมถึงสภาพภูมปิ ระเทศ (Topology) สภาพธรณีวทิ ท
ยา (Geographic) ฤดูกาล หรือภูมอิ ากาศ (Climate) ทีเป็ นป ัจจัยต่อการใช้งาน หรือความ
คงทนของสะพาน
บทที 5 การวางแผนออกแบบ และก่อ สร้างสะพาน ประกอบด้วย การกําหนด
รูปแบบโครงสร้าง ชนิ ด ขนาดขององค์อาคาร (คานสะพาน คานขวาง ฐานรองรับคาน
สะพาน ตอม่อ ฐานราก) การจัดกลุ่มองค์อาคาร วิธี และลําดับขันตอนก่อสร้าง
บทที 6 นํ าหนัก และแรงทีกระทําต่อ สะพาน ประกอบด้ว ย องค์ประกอบของ
นํ าหนัก และแรงทีกระทํ าต่ อ ดครงสร้างสะพาน และวิธีคํานวณแรง การรวมแรง หรือ
ปฏิสมั พันธ์ของแรงเหล่านัน หลักการ หรือทฤษฎีคาํ นวณออกแบบ
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บทที 7 การคํานวณออกแบบระบบโครงสร้างส่วนบน ประกอบด้วย การเลือ ก
ระบบโครงสร้างส่วนบน รูปหน้าตัด และสมบัติของรูปหน้าตัด การจําลอง วิเคราะห์ และ
ออกแบบแผ่นพืนสะพาน คานสะพาน หรือแผงยึด ภายใต้นําหนักคงที นําหนักบรรทุกคงที
ส่วนเพิม นําหนักบรรทุกจร และอืน ๆ โดยวิธปี ระมาณ และแม่นตรง และการถ่ายนํ าหนัก
ลงโครงสร้างส่วนล่าง ผลของการเปลียนแปลงอุณหภูม ิ นํ าหนักทีกระทําซํา ๆ ความล้า
และอืน ๆ
บทที 8 การคํานวณออกแบบโครงสร้างส่ว นล่ าง ประกอบด้วย การกําหนด
รูปแบบของโครงสร้างส่วนล่าง มิติขององค์อาคาร นํ าหนัก และแรงทีกระทําต่อโครงสร้าง
ส่วนล่าง การเยืองศูนย์ และระยะเยืองศูนย์ตําสุด ผลของความชะลูด การตรวจสอบเถียร
ภาพ การคํานวณออกแบบหน้าตัด และอืน ๆ
บทที 9 การคํานวณออกแบบฐานรองรับคานสะพาน ประกอบด้วย ชนิด และการ
ใช้งานฐานรองรับคานสะพาน รงทีใช้คํานวณออกแบบฐานรองรับคานสะพาน การติดตัง
และบํารุงรักษาฐานรองรับคานสะพาน
ส่วนทีสอง ของตํารานี ประกอบด้วยหัวเรือง ต่อไปนี บทที 10 สะพานไม้ บทที
11 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บทที 12 สะพานคอนกรีตอัดแรง บทที 13 สะพานเหล็ก
และสะพานประกอบ บทที 14 สะพานขึงและสะพานแขวน บทที 15 การวางแผนก่อสร้าง
สะพาน บทที 16 การซ่อมบํารุง และฟื นฟูบรู ณะสะพาน
ทังนี ทุกบทมีตวั อย่างโจทย์ คําถามท้ายบท หรือภาคผนวก ประกอบตามสมควร
ซึงจะกล่าวรายละเอียดโดยลําดับ.

1.8 โจทย์ตวั อย่าง
โจทย์ตวั อย่าง บทนี มีดงั นี
ตัวอย่างที 1 จงอธิบายความหมายของ องค์อาคารรอง (Secondary structural member)
ในสะพานพร้อมยกตัวอย่าง
ตัวอย่างคําตอบ Secondary structural member ไม่ใช่องค์อาคารทีต้านทานนําหนัก หรือ
แรง เป็นหลักในองค์อาคาร แต่จําต้องมีองค์อาคารเหล่านี เพือวัตถุประสงค์อืน เช่น ยึดรัง
ระหว่างองค์อาคารหลัก หรือองค์อาคารรอง กับองค์อาคารหลัก เพือช่วยถ่ายเทแรง หรือ
เสริมเสถียรภาพขององค์อาคารหลัก หรือโครงสร้าง ตัวอย่างองค์อาคารรอง อาทิ แผงยึด
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(Diaphragm) ระว่าง คาน (Girder) สะพาน แกงแนง หรือ แผงยึดทางราบ (Horizontal
bracer or diaphragm)
ตัวอย่างที 2 จงอธิบายวัตถุประสงค์ในการออกแบบสะพาน
ตัวอย่างคํา ตอบ เพือให้ทาง หรือถนน สามารถข้ามอุปสรรคต่าง ๆ อาทิ ทางนํ า ถนน
ทางรถไฟ หุบเขา ได้โดยใช้ส ะพาน เพือให้ตําแหน่ ง และแนวสะพานสอดคล้อ งกับการ
ออกแบบเรขาคณิตของทาง โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูข้ บั ขียวดยานพาหนะ อาทิ
ความเร็ว ระยะปลอดภัยในการหยุ ด หรือชะลอความเร็ว ระยะปลอดภัยในการสวนทาง
หรือแซง ทังในโค้งราบ และโค้งดิง ระยะมองเห็นปลอดภัยขณะขับขียวดยานพาหนะในโค้ง
หงายในเวลากลางคืน เพือประโยชน์ในการระบายนําจากผิวทาง และผิวพืนสะพาน เพือให้
สามรถก่อสร้างสะพานได้งา่ ย ประหยัดค่าก่อสร้าง และเพือให้สะพานสามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และคงทน
ตัวอย่างที 3 ข้อมูลจราจร เป็นปจจั
ั ยสําคัญในการคํานวณออกแบบสะพานอย่างไร
ตัว อย่ า งคําตอบ ข้อ มูลจราจร ทําให้ท ราบปริมาณจราจร ชนิด ของยวดยานพาหนะ
ปริม าณรถบรรทุก (Truck) ซึงมีนัย ต่อ การคาดคะเนอัตราเพิมของปริมาณจราจร การ
ออกแบบจํานวน และความจุ ของช่องจราจร และความเร็วออกแบบ นํ าหนักของยวดยาน
พาหนะ เปรีย บเทีย บกับ นํ าหนัก มาตรฐาน (นํ าหนัก เพลามาตรฐาน หรือ นํ าหนั กแผ่
กระจาย) มีนยั ต่อแรงกระทําต่อองค์อาคาร หรือระบบโครงสร้าง (แรงตามแกน แรงเฉือน
โมเมนต์ดดั ) นําหนักทีกระทําซ้า ๆ ความล้า หรืออายุใช้งานของสะพาน
ตัวอย่างที 4 เศรษฐวิศวกรรม มีนยั ต่อการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างสะพานอย่างไร
ตัวอย่างคําตอบ เศรษฐวิศวกรรม ช่วยให้การศึกษา สํารวจ ออกแบบ กําหนดทางเลือก
ของแนวถนน สะพาน ตําแหน่งทีตัง และรูปแบบของสะพาน ทีก่อสร้างง่าย ประหยัด และ
วิธเี ปรียบเทียบความเหมาะสม หรือคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของแต่ละทางเลือก อายุทาง
เศรษฐศาสตร์ (Economical life) และอายุใช้งาน (Service life) ของสะพาน
ตัวอย่างที 5 สะพานทีมีวตั ถุประสงค์ใช้งานแตกต่างกัน จะต้องคํานวณออกแบบแตกต่าง
กันหรือไม่ อย่างไร
ตัวอย่างคําตอบ สะพานทีมีวตั ถุประสงค์ใช้งานแตกต่างกัน มีกระบวนคํานวณออกแบบ
แตกต่างกัน อาทิ มิติ จํานวนช่องจราจร หรือความกว้างสะพาน นําหนักบรรทุก พืนสะพาน
สาธารณูปโภค และนําหนักสาธารณูปโภคติดตังบนสะพาน ตัวอย่างสะพานคนข้าม ความ
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กว้างน้อยกว่าสะพานสําหรับยวดยานพาหนะ นํ าหนักบรรทุก หรือนํ าหนักคนเดิน ตํากว่า
นําหนักรถ แม้จะเคลือนไหว แต่กส็ ามารถประมาณเสมือนนํ าหนักแผ่กระจายได้ สะพาน
รถไฟ นําหนักขบวนรถมีตําแหน่ งทิศทางแน่ นอน เพราะวิงบนราง พืนสะพานเปิ ดโล่งได้
เพือลดนําหนักบรรทุก และระบายนําสะดวก พืนสะพานสําหรับรถ นํ าหนักรถค่อนข้างมาก
ทิศทางการเคลือนที และความเร็วไม่แน่นอน กํากับกูแล หรือควบคุมได้ยากกว่า
ตัวอย่างที 6 จงกล่าวถึงหน่ วยงานในประเทศไทยทีมีหน้าทีรับผิดชอบ วางแผน สํารวจ
ออกแบบ กํากับดูแลการใช้งาน และบํารุงรักษาสะพาน
ตัวอย่า งคําตอบ พระราชบัญญัติเปลียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็ น เทศบาล พ.ศ.
2542 และพระราชบัญ ญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีผ ลให้ต้องตรา
พระราชบัญญัตทิ างหลวง ฉบับที 2 พ.ศ. 2549 โดย พระราชบัญญัติทางหลวง กําหนดให้
ทางหลวงมีห้าประเภท โดย ทางหลวงพิเศษ และทางหลวงแผ่นดิน กรมทางหลวงเป็ น
ผูด้ ําเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา ฯลฯ ทางหลวงชนบท กรมทางหลวง
ชนบทเป็นผูด้ าํ เนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา ฯ ทางหลวงท้องถิน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเป็ นผูด้ ําเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา ฯ ทางหลวง
สัม ปทาน คือ ทางหลวงทีรัฐบาลได้ให้ส มั ปทานตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงทีได้ร บั
สัมปทาน ฯ
ดัง นั น หน่ ว ยงานส่ ว นกลางระดับกรม คือ กรมทางหลวง (Department of
Highway) และกรมทางหลวงชนบท (Department of Rural Highway) ในอดีต มีกรม
พัฒนาชุมชน และกรมโยธาธิการ ภายหลังพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวงทบวงกรม
พ.ศ.2545 ยุบกรมพัฒนาชุมชน กรมโยธาธิการ ยุบรวมกับกรมผังเมือง เป็ น กรมโยธาธิ
การและผังเมือง ภารกิจงานถนน และสะพานของกรมโยธาธิการ ถูกถ่ายโอนให้กรมทาง
หลวงชนบท งานสะพานภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานอืน ๆ อาจมีได้ ตามภารกิจ
เฉพาะด้าน อาทิ สะพานส่ง นํ า สะพานข้ามคลองชลประทาน (เปิ ดปิ ด ให้เ รือ ผ่านได้)
ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน
หน่วยงานระดับท้องถิน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน อาทิ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์การ
บริหารส่วนท้องถินอืนทีกฎหมายจัดตัง แล้วแต่กรณี ซึงหน่วยงานเหล่านี มีเป็นจํานวนมาก
โดยที รัฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ให้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิน (อปท) รับผิดชอบบริห ารจัดการ กํากับดูแลและควบคุมทางหลวงท้องถิน
ขณะนันมีระยะทางประมาณ 352,000 กิโลเมตร (ร้อยละ 79.11 ของระยะทางหลวงทัง
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ประเทศ) หากอปท.วางแผนพัฒนาทางหลวงท้องถินแบบแยกส่วน จะทําให้โครงข่ายทาง
หลวงท้องถินขาดความเชือมโยงต่อเนือง ไม่สมบูรณ์ แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2551 และแผนปฏิบตั กิ ารกําหนดขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิน (ฉบับที 2) กําหนดให้กรมทางหลวงชนบทมี
ภารกิจ จัดทําแผนแม่บท เพือให้ อปท. ใช้พ ัฒ นาทางหลวงท้อ งถินอย่ างเป็ น ระบบ มี
ประสิทธิภาพ

1.9 คําถามท้ายบท
จงตอบคําถามสัน ๆ อาจวาดรูปประกอบได้ตามความเหมาะสม
1. การคํานวณออกแบบ สะพาน แตกต่างจากอาคาร อย่างไร
2. ข้อมูลทีต้องสํารวจ เพือวางแผน กําหนดตําแหน่ ง และออกแบบสะพาน มีอะไรบ้าง
แนะนํ า ให้แยกตอบเป็ น ประเด้น ข้อมูล กายภาพ หรือ ภูม ิประเทศ (Topography)
ข้อมูลจราจร (Traffic) ข้อมูลอุทกวิทยา และชลศาสตร์ของทางนํ า (Hydrological and
hydraulics) และอืน ๆ ทีเห็นสมควร
3. องค์อาคาร หรือชินส่วนคานสะพานกึงสําเร็จรูป (Prefabricated or pre-cast girder)
มีขอ้ ได้เปรียบอย่างไร
4. อะไร คือ ปจจั
ั ยกํา หนดช่องว่างทางดิง (Vertical clearance - ความสูงจากผิวดิน ผิว
นํา หรือผิวทาง ถึงใต้ทอ้ งพืน หรือคานสะพาน) ของสะพาน
5. อะไร คือ ปจจั
ั ยกําหนดช่วงของสะพาน (Span - ระยะระหว่างศูนย์ตอม่อสะพาน)
6. เหตุใด กฎหมายจึงกําหนดให้สะพาน เป็น “อาคารสาธารณะ” (Public building)
7. อายุทางเศรษฐศาสตร์ และอายุใช้งานของสะพาน ขึนอยู่กบั อะไร
8. เพราะเหตุใด มาตรฐานงานสะพาน จึงต้องปรับปรุงเปลียนแปลงอยู่เสมอ
9. วิศวกรรมระบบ มีความจําเป็น ต่ออาคารอย่างไร
10. วิศวกร มีบทบาทหน้าทีอย่างไรในขันตอนวางแผน และสํารวจสะพาน
11. วิศวกร มีบทบาทหน้าทีอย่างไรในขันตอนออกแบบสะพาน
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1.10 หนังสืออ้างอิ ง
1. กฎกระทรวง มหาดไทยกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
2. กฎกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดมาตรการป้ องกันการพังทลายของดินหรือสิงปลูกสร้างในการ
ขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548
3. กรมโยธาธิการและผังเมือง (2550) มยผ. 1131-50 ม าตรฐานการคํานวณแรงลม และการตอบสนอง
ของอาคาร
4. กรมโยธาธิการและผังเมือง (2550) มยผ.1201-50 ถึง มยผ.1212-50 มาตรฐานการทดสอบวัสดุในงาน
คอนกรีต
5. กรมโยธาธิการและผังเมือง (2554) มยผ. 1301-54 มาตรฐานการออกแบบอาคารเพือต้านทานการ
สันสะเทือนของแผ่นดินไหว ปรับปรุงครังที 1
6. กรมโยธาธิการและผังเมือง (2550) มยผ.1332-50 มาตรฐานงานคอนกรีตเมือพิจารณาความคงทน และ
อายุการใช้งาน
7. กรมโยธาธิการและผังเมือง (2551) มยผ.1252-51 และ 1551-51 มาตรฐานการรับนําหนักของเสาเข็ม ด้วย
วิธพี ลศาสตร์ Dynamic Load Test และตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ด้วยวิธี Seismic Test
8. กรมโยธาธิการและผังเมือง (2551) มยผ.1312 ข้อแนะนํ าสําหรับรูปแบบและการก่อสร้างอาคารทัวไปที
เหมาะสมในเขตเสียงภัยสึนามิระดับปานกลาง
9. กรมโยธาธิการและผังเมือง (2551) มยผ.1312-51 มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างอาคารอพยพในเขต
เสียงภัยสึนามิระดับปานกลาง
10. กรมโยธาธิการและผังเมือง (2551) มยผ.1501-51 ถึง 1507-51 มาตรฐานการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก ด้วยวิธกี ารทดสอบแบบไม่ทําลาย
11. กรมโยธาธิการและผังเมือง (2551) มยผ.1508-51 มาตรฐานการเสริมกําลังโครงสร้างคอนกรีต เสริมเหล็ก
ด้วยวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย
12. กรมโยธาธิการและผังเมือง (2551) มยผ.1552-51 มาตรฐานการตรวจวัดการเคลือนตัวของอาคาร
13. กรมโยธาธิการและผังเมือง (2551) มยผ.1561-51 ถึง 1565-51 มาตรฐานการตรวจสอบรอยเชือมโครง
เหล็กรูปพรรณด้วยวิธกี ารทดสอบแบบไม่ทําลาย
14. กรมโยธาธิการและผังเมือง (2551) มยผ.1901-51 มาตรฐานปฏิบตั ใิ นการซ่อมแซมคอนกรีต
15. กรมโยธาธิการและผังเมือง (2552) มยผ.1101-52 ถึง 1106-52 มาตรฐานกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
วัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร
16. กรมโยธาธิการและผังเมือง (2552) มยผ.1202-52 มาตรฐานคอนกรีตอัดแรง
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17. กรมโยธาธิการและผังเมือง (2552) มยผ.1302-52 มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสันสะเทือน
ของแผ่นดินไหว
18. กรมโยธาธิการและผังเมือง (2552) มยผ.1911-52 ถึง 1914-52 มาตรฐานประกอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
19. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผดิ จรรยาบรรณอัน
จะนํามาซึงความเสือมเสียเกียรติศกั ดิแห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2543
20. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เรือง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ
กิจการซึงต้องจัดทํารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตั ิ
และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม พ.ศ. 2552
21. พระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
22. พระราชบัญญัตทิ างหลวง พ.ศ. 2535
23. พระราชบัญญัตทิ างหลวง ฉบับที 2 พ.ศ. 2549
24. พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
25. พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร ฉบับที 2 พ.ศ. 2535
26. พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร ฉบับที 3 พ.ศ. 2543
27. พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร ฉบับที 4 พ.ศ. 2550
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