2011
Design Guidelines for Jaroen Rat Road,Watkate
Chiang Mai, Thailand

แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม
ย่านถนนเจริญราษฏร์

สำ�นักงานกรุงเทพฯ
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
637/1 อาคารพร้อมพันธุ์ ชั้น 4 ยูนิต 4/2
ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0 2938 8826  โทรสาร 0 2938 8864

สำ�นักงานเชียงใหม่
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(อาคารสถาบันวิจัยสังคม)
239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2594  โทรสาร 0 5394 2698
www.tuhpp.net

จัดทำ�โดย:
ธนิต ชุมแสง และคณะ
สนับสนุนโดย: สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)

แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม
ย่านถนนเจริญราษฏร์

จัดทำ�โดย:
ธนิต ชุมแสง และคณะ
สนับสนุนโดย: สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)

แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม
ย่านถนนเจริญราษฏร์
คณะผู้จัดทำ�:

นายธนิต ชุมแสง
นายขวัญชัย สุธรรมซาว
นายรณชัย ขันปัญญา
นายมานพ นิลสนธิ
นายณัฐพล จันทรวงศ์
นางสาวจริยา เรืองเดช
นายศักดิ์ชัย ทองพันชั่ง

สนับสนุนโดย:

สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)
ตุลาคม 2554
ล๊อคอินดีไซน์เวิร์ค 053-213558

ปีที่พิมพ์:
ออกแบบ/จัดพิมพ์:

ผู้จัดการโครงการ สถาปนิกและนักผังเมือง
สถาปนิก
สถาปนิก
สถาปนิก
สถาปนิก
สถาปนิก
วิศวกรโยธา

คำ�นำ�จากผู้อำ�นวยการแผนงาน นสธ.
“สถาปัตยกรรมเป็นสิง่ บ่งบอกและสะท้อนถึงอารยธรรม ประวัตศิ าสตร์ ความเป็นมา ขนบธรรมเนียมประเพณีของพืน้ ถิน่ นัน้
การอนุรกั ษ์รกั ษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นส่วนสำ�คัญทีจ่ ะถ่ายทอดเรือ่ งราวถึงความเป็นมาของท้องถิน่ …” ธนิต ชุมแสง
และคณะ
แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะทีด่ ี (นสธ.) สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุน
ของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นแผนงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาวะทีด่ ขี องสังคม การดำ�เนินงานด้านการจัดการผังเมืองและการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ถือเป็นนโยบายสาธารณะ
ด้านหนึ่งที่ทางแผนงานฯ สนใจและให้การสนับสนุนทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณถนนเจริญราษฎร์ ย่านวัดเกต
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เป็น พื้น ที่หนึ่งที่ทางแผนงานฯ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับภาคีเครือข่าย อัน ประกอบด้วย
ภาคประชาชนย่านวัดเกต และเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการผลักดันนโยบายสาธารณะด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น
ตามแนวทางที่กำ�หนดไว้ในร่างผังเมืองรวมเชียงใหม่จนมีความก้าวหน้าตามลำ�ดับ
คู่มือแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฎร์ ตำ�บลวัดเกต อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นี้ จัดทำ�ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการกำ�หนดกรอบและแนวทางการออกแบบอาคารใหม่ และการปรับปรุงอาคารเก่า
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะทางสถาปัตยกรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของย่านวัดเกต ถือเป็นมาตรการหนึ่งในการ
ผลักดันนโยบายสาธารณะด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นในเชิงรุก
ทางแผนงาน นสธ. ขอขอบคุณ คุณธนิต ชุมแสง และคณะนักวิจัย ผู้จัดทำ�คู่มือแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่าน
ถนนเจริญราษฎร์ เทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้แทนภาคประชาชนย่านวัดเกต และส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือกับ
ทางแผนงานฯ ด้วยดีเสมอมา  ทางแผนงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฎร์นี้
จะมีส่วนช่วยให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักถึงคุณค่า  และร่วมกันอนุรักษ์สถาปัตยกรรมย่านวัดเกตให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดเชียงใหม่ สืบต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ผู้อำ�นวยการแผนงาน นสธ.

คำ�นำ�จากนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีความสำ�คัญทางประวัติศาสตร์ ที่สั่งสมและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตนมายาวนานมากกว่า 700 ปี ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน การแต่งกาย และรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือน
ร้านค้า  โบราณสถาน และสถานที่ที่มีความสำ�คัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันยังคงเห็นอยู่ได้อย่างชัดเจนในบริเวณย่านที่มีความ
สำ�คัญทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะย่านวัดเกตหรือย่านถนนเจริญราษฎร์ ย่านวัวลาย ย่านศรีสุพรรณ-นันทาราม ที่สร้างความ
ภาคภูมิใจและยังคงมนต์เสน่ห์ตรึงใจแก่ผู้พบเห็นตลอดมา
ผมขอชืน่ ชมกับย่านวัดเกตุ ทีแ่ ม้วา่ กาลเวลาจะผ่านมานานเท่าใด ย่านวัดเกตก็สามารถ ผ่านเหตุการณ์ตา่ งๆ มากมายของกระแส
โลกโลกาภิวัตน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เข้ามากระทบต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนได้อย่างกลมกลืน ไม่ว่าจะ
เป็นสถานประกอบการ โรงแรม ร้านค้า  และอาคารบ้านเรือน ที่ยังคงดำ�รงรักษารูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลาย
ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ และมีอตั ตลักษณ์เฉพาะตนไว้ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีย่ อมรับของสังคม จนได้รบั รางวัลอนุรกั ษ์ศลิ ปสถาปัตยกรรม
ดีเด่น ประเภทชุมชนพื้นถิ่น ประจำ�ปี พ.ศ. 2548 จากการพิจารณาของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอขอบคุณสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รว่ มกับผูท้ รงคุณวุฒิ นักวิชาการ
และย่านวัดเกต ที่ได้จัดทำ�เอกสารแนวทางออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฎร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการออกแบบของ
เจ้าของอาคาร เจ้าของทีด่ นิ สถาปนิก นักออกแบบและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้ตระหนักและให้ความสำ�คัญในการออกแบบอาคารใหม่
หรือปรับปรุงอาคารเก่า ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ของย่านสืบต่อไป

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
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ความเป็นมา
ประวัติโดยย่อของย่านวัดเกต
เป้าหมายและวัตถุประสงค์แนวทางการออกแบบอาคารหรือสถาปัตยกรรม
ผังการสำ�รวจและประเมินอาคาร
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม (Design Guideline)
การเริ่มต้นปรับปรุงโดยทั่วไป
การปรับปรุงซ่อมแซม อาคารที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์
การออกแบบปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารโดยทั่วไป
การออกแบบอาคารหรือโครงการใหม่ในที่ดินที่ว่างเปล่า
แนวทางการออกแบบสำ�หรับการจัดการสาธารณูปโภคและสิ่งอำ�นวยสะดวกบนถนนเจริญราษฎร์
ภาคผนวก
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ความเป็นมา
เมืองเชียงใหม่ประสบกับปัญหาต่างๆ
เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มของเมื อ ง ในช่ ว ง
ระยะเวลาที่ผ่านมา  อาทิเช่น ปัญหาการ
คุ ก คามของมลภาวะ ความสั บ สนของ
รู ป ลั ก ษณ์ ข องเมื อ ง อาคารที่ ไ ม่ น่ า
ชวนมอง การจั ด การกั บ พื้ น ที่ ว่ า ง
สาธารณะ การครอบงำ � ของอาคาร
ต่อมุมมองสำ�คัญของเมือง และทัศนะ
อุจาด เป็นต้น
เมืองเชียงใหม่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มี
ค ว า ม สำ � คั ญ อั น ดั บ ส อ ง ร อ ง จ า ก
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของ
ไทย และเป็ น เมื อ งแห่ ง ประวั ติ ศ าสตร์
ที่ สำ � คั ญ อั น ยาวนาน อี ก ทั้ ง มี ศิ ล ป
วัฒ นธรรมรวมทั้งสถาปัตยกรรมที่เป็น
เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะที่ โ ดดเด่ น และสิ่ ง ที่
ไม่ ค าดหวั ง ก็ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งระยะเวลา
หนึ่งของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ความต้ อ งการของประชาชนและ
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ซึ่ ง ส่ ง ผ ล ทำ � ใ ห้ เ กิ ด
ก าร ส ร้ า ง อ า ค าร ถ า ว ร วั ต ถุ ต่ า ง ๆ
อาทิ เช่ น อาคารร้ า นค้ า  โรงแรม
คอนโดมิ เ นี ย ม ขึ้ น เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้ อ งการของความเจริ ญ ดั ง กล่ า ว
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ส่วนใหญ่มีลักษณะที่
6

มุ่งจะสร้างความงามและความสะดวกแก่
ตัวเองโดยไม่ได้คำ�นึงถึงการอยู่รวมกัน
อย่างมีความสัมพันธ์กลมกลืนและเคารพ
ซึ่งกันและกัน ต่อเมืองและต่อเอกลักษณ์
ของเมืองรวมทั้งสิ่งแวดล้อมของเมือง
สถาปั ต ยกรรมเป็ น สิ่ ง บ่ ง บอกและ
สะท้อนถึงอารยะธรรม ประวัติศาสตร์

ความเป็นมา  ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ของพื้นถิ่นนั้น การอนุรักษ์รักษารูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมเป็น ส่วนสำ�คัญที่จะ
ถ่ายทอดเรื่องราว ถึงความเป็น มาของ
ท้องถิ่น
ย่านถนนเจริญราษฎร์ หรือ ย่านวัดเกต
เป็นถนนที่ตั้งอยู่ขนานกับแม่นํ้าปิงฝั่งทิศ

แนวทางออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์

ตะวั น ออกของเมื อ งเชี ย งใหม่ แ ละเป็ น
ย่านหนึง่ ทีม่ คี วามสำ�คัญต่อประวัตศิ าสตร์
ของเมืองที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์รักษาไว้
ในปัจจุบันสภาพพื้นที่ประกอบด้วยอาคาร
หรื อ สถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือไว้เป็น
อาคารดั้ ง เดิ ม ที่ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ การอนุ รั ก ษ์
อาคารทีต่ อ้ งการปรับปรุงซ่อมแซม รวมทัง้
โครงการหรื อ อาคารใหม่ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ในอนาคต
อนึ่ ง หากไม่ มี แ นวทางสำ � หรั บ การ
ออกแบบอาคารหรื อ สถาปั ต ยกรรม
(Design Guidelines) ไม่ว่าจะเป็นการ
ซ่อมแซมอาคารดัง้ เดิมทีม่ คี ณ
ุ ค่า หรือการ
ปรับปรุงอาคารทั่วไป รวมทั้งโครงการ
หรืออาคารที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหล่านั้น
ก็จะมีความเป็นไปได้ว่ารูปลักษณะของ
ย่านวัดเกตหรือถนนเจริญราษฏร์จะเกิด
ความเปลี่ยนแปลงโดยไม่เหลือสภาพของ
ย่านที่มีความสำ�คัญต่อประวัติศาตร์เมือง
เชียงใหม่ให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจ
ดังนั้น แนวทางการออกแบบอาคาร
หรือสถาปัตยกรรม (Design Guidelines)
ฉบั บ นี้ จ ะช่ ว ยเป็ น แนวทางสำ � หรั บ ให้
เจ้าของอาคาร เจ้าของที่ดิน สถาปนิก
นักออกแบบในส่วนต่างๆ ให้พิจารณาถึง
การออกแบบ เพือ่ ให้เหมาะสม สอดคล้อง
เคารพซึ่งกันและกัน และแนวทางการ

ออกแบบอาคารนี้ ไม่ใช่เป็นลักษณะปรับ
เปลีย่ นจากดำ�ให้เป็นขาว หรือเป็นทางเลือก
บังคับที่เด็ดขาด หากแต่ว่าเป็นการทำ�ให้
เกิดความสมดุล ความเป็นไปได้ของความ
มีคุณภาพที่ดีและความเป็นอยู่ของคนกับ
สิ่งแวดล้อม การอยู่รวมกันอย่างมีความ
สัมพันธ์กลมกลืนและเคารพซึ่งกันและ
กันต่อย่ านและต่อเอกลักษณ์ของเมือง

รวมทั้ ง สิ่ ง แวดล้ อ มของเมื อ งเชี ย งใหม่
ให้ ดี ขึ้ น ในระยะเวลาอั น สั้ น หรื อ
ระยะเวลายาวของความสำ�เร็จนั้นขึ้นอยู่
กั บ ความสนใจและการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนในย่านนี้เอง
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ประวัติโดยย่อของย่านวัดเกต
ของเรือสินค้าจากทีต่ า่ งๆ จนส่งผลให้ยา่ น
วัดเกตกลายเป็นแหล่งพำ�นักของพ่อค้า
หลากหลายเชื้อชาติ เช่น ชาวอังกฤษ
เข้ า มาตั้ ง บริ ษั ท บอร์ เ นี ย วค้ า ไม้ สั ก
กลุม่ หมอสอนศาสนาเข้ามาตัง้ โรงพยาบาล
แมคคอร์ มิ ค โรงเรี ย นปริ น ส์ ร อแยล
วิทยาลัย และโรงเรียนดาราวิทยาลัย ชาว
จีนเปิดร้านค้าขาย เช่น ร้านกวงเอี้ย ของ
นายเซ่งโอก แซ่นิ้ม ขายผ้าฝ้าย ร้านค้าส่ง
มีหลักฐานว่าชุมชนวัดเกตตั้งถิ่นฐาน ของแปะอุย และร้านของจีนอุ๊ที่ขายสินค้า
อาศัยอยู่ที่นี่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลาย จากกรุงเทพฯ เช่น ผ้า  ปลาทูเค็ม และ
สมัยการปกครองของพม่า  (หรืออาจจะ
ก่อนหน้านั้น) เนื่องจากมีการกล่าวถึง
การใช้ ท่ า เรื อ วั ด เกตมาตั้ ง แต่ ช่ ว งเวลา
ดั ง ก ล่ า ว ต่ อ เ นื่ อ ง ม า จ น ถึ ง ส มั ย
รัตนโกสิน ทร์ เช่น เมื่อพระเจ้ากาวิละ
(พ.ศ. 2317-2325) เสด็จกลับจากการ
เดินทางไปเข้าเฝ้ารัชกาลที่ 1 ที่กรุงเทพฯ
พระองค์เสด็จมาขึ้นที่ท่าวัดเกต
ย่านนี้เริ่มมีความคึกคักมากมาตั้งแต่
ช่ ว งปลายรั ช กาลที่ 3–ต้ น รั ช กาลที่ 4
เป็นต้น มา  เมื่อการค้าทางเรือระหว่าง
เชียงใหม่และกรุงเทพฯ เติบโตมากขึ้น
ท่า วั ด เกตกลายเป็น ท่าเทียบเรือสำ�คัญ
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นํ้ามันปี๊บ เป็นต้น
ความเจริญรุ่งเรืองย่านวัดเกตยังคง
ปรากฎหลั ก ฐานให้ เ ห็ น จนทุ ก วั น นี้
จากอาคารที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยและบริษัท
ห้ า งร้ า นของชุ ม ชนชาติ ต่ า งๆ ทุ ก วั น นี้
หากเราเดิ น เข้ าไปในย่ า นนี้ เราจะพบ
ศาสนสถานทั้งของชาวพุทธ ชาวคริสต์
อิ ส ลาม และชาวซิ ก ข์ พบบ้ า นเรื อ นที่
ยังคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมทีอ่ ายุรว่ ม
100 ปี ทั้งบ้านเรือนที่ทำ�ด้วยไม้สักอย่างดี
และอาคารก่ออิฐถือปูน

แนวทางออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์

เป้าหมายและวัตถุประสงค์แนวทางการออกแบบอาคารหรือสถาปัตยกรรม
• เพื่ออนุรักษ์รูปลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่มีความสำ�คัญทางประวัติศาสตร์ แบบดั้งเดิมของย่านถนนเจริญราษฎร์
• เพื่อกำ�หนดกรอบและแนวทางการออกแบบอาคารใหม่และปรับปรุงอาคารเก่าให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ของย่าน
• เพื่อส่งเสริมให้เจ้าของอาคารในย่านได้ตระหนักถึงการได้มีส่วนร่วมในการสร้างเอกลักษณ์ ที่มีคุณค่าให้แก่ย่าน
• เพื่อป้องกันการเกิดอาคารที่แปลกปลอมที่จะเกิดขึ้นมาในย่านอนุรักษ์แห่งนี้
• เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำ�นวยความสะดวก ในแนวถนนเจริญราษฎร์ ให้มีความสะดวกและมีระเบียบ
มากยิ่งขึ้น
• เพื่อส่งเสริมให้ย่านถนนเจริญราษฎร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แนวทางการออกแบบอาคาร (Design guidelines)
• เจ้าของที่ดินหรือเจ้าของอาคารในย่านถนนเจริญราษฎร์
เพือ่ สำ�หรับเป็นแนวทางในการออกแบบและตัดสินใจในการออกแบบอาคารใหม่และปรับปรุงอาคารเดิมเพือ่ ให้สอดคล้องกับอาคาร
ดั้งเดิมในย่าน
• สถาปนิก นักออกแบบ และนักพัฒนาที่ดิน
เพื่อให้สถาปนิกนักออกแบบ และนักพัฒนาที่ดินได้คำ�นึงถึงการออกแบบที่เคารพและสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทดั้งเดิม
ของย่าน ทั้งปัจจุบันและในอนาคต
• เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นแนวทางในการแนะนำ�ผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคารในย่าน รวมทั้งเป็นแนวนโยบายของภาครัฐ
ที่จะมีสว่ นร่วมเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของอาคารในย่านถนนเจริญราษฎร์ และแนวทางการออกแบบสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ
ให้เหมาะสม
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เทคนิคการหาผู้ออกแบบ ออกแบบอาคารในย่าน
เจ้าของทีด่ นิ หรือนักพัฒนาทีด่ นิ ควรจะเลือกผูอ้ อกแบบโครงการในย่านถนนเจริญราษฎร์
โดยคำ�นึงถึง
• ผู้ออกแบบที่เข้าใจถึงงานออกแบบในเชิงอนุรักษ์ โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมแบบ
ล้านนา
• ผู้ออกแบบที่เข้าใจถึงรูปลักษณะสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของย่านถนนเจริญราษฎร์
• ผู้ อ อกแบบที่ เ ข้ า ใจถึ ง การอยู่ ร่ ว มกั น ระหว่ า งอาคารใหม่ อาคารปรั บ ปรุ ง กั บ
อาคารดั้งเดิมหรืออาคารอนุรักษ์

การใช้คู่มือแนวทางการออกแบบ
• ตรวจสอบรูปแบบและองค์ประกอบต่างๆ ในคู่มือแนวทางการออกแบบ เพื่อใช้เป็น
แนวทางออกแบบอาคาร
• แนวทางในการออกแบบในคู่มือนี้ไม่ได้กำ�หนดบังคับให้ต้องออกแบบตามรูปแบบ
ที่มี ไว้ เพียงแต่เป็นแนวทางเพื่อให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทดั้งเดิม
ของย่าน

ขอบเขตของโครงการ
พืน้ ทีโ่ ครงการครอบคลุมพืน้ ทีภ่ ายในบริเวณถนนเจริญราษฎร์ ตำ�บลวัดเกต อำ�เภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ตัง้ แต่แยกเชิงสะพานนวรัฐ ถึงแยกสะพานเฉลิมพระเกียรติ ความกว้าง
นับตั้งแต่เส้นกึ่งกลางถนน ด้านทิศตะวันตกจดแม่นํ้าปิง ทิศตะวันออก วัดระยะออกไป
ประมาณ 50 เมตร
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อะไรคือลักษณะเฉพาะของย่าน
ลักษณะโดยทั่วไปของสถาปัตยกรรมของย่านถนนเจริญราษฎร์ ในช่วงระหว่างสะพานนวรัฐ-สะพานนครพิงค์ นั้นมีการใช้งาน
ของอาคารส่วนใหญ่ในเชิงพาณิชยกรรม ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีการประกอบกิจการค้าขายสินค้า  ของที่ระลึก หัตถกรรม
ของตกแต่งบ้าน ร้านอาหาร และอื่นๆ ผสมผสานกัน ส่วนตั้งแต่ช่วงสะพานนครพิงค์-สะพานเฉลิมพระเกียรติ ส่วนใหญ่เป็นย่าน
ที่พักอาศัย

ลักษณะเฉพาะจุดที่ตั้งของย่าน
• เป็นย่านได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยการคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นรางวัล
อนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทชุมชนท้องถิ่นประจำ�ปี 2548
• อาคารหลายอาคารได้รับรางวัลอนุรักษ์ดีเด่น จากกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา 
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เช่น อาคารร้านเดอะแกลลอรี่ อาคาร
ร้านวิลาสินี เป็นต้น
• เป็นถนนที่ขนานเลียบตลอดแม่นํ้าปิงทางด้านทิศตะวันออกของเมืองเชียงใหม่
บางจุดสามารถเข้าถึงแม่นํ้าได้
• อาคารส่วนใหญ่จะขนานชิดกับแนวถนนเจริญราษฎร์ ตามการวางอาคารแบบ
ดั้งเดิมที่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้เข้าถึงอาคารได้สะดวก
• เป็นย่านที่เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนิยมเข้าเยี่ยมเยือน
• มีร้านจำ�หน่ายสินค้าของที่ระลึกของตกแต่งบ้าน ตลอดจนร้านค้าต่างๆ ที่น่าสนใจ
• อาคารส่วนใหญ่ยงั คงมีการอนุรกั ษ์ทมี่ อี ายุ 50-100 ปี ลักษณะของอาคารแบบดัง้ เดิม
อาคารร้านค้าส่วนใหญ่จะมีความสูงเพียง 1-2 ชั้น มีการใช้วัสดุพื้นถิ่น อาทิเช่น ไม้
และอิฐ เป็นต้น
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• ผูค้ นในย่านมีความกระตือรือร้นในการรักษาเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมตลอดจน
วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี
• ในบริเวณเชิงสะพานนวรัฐด้านตรงข้ามโบสถ์คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ จัดให้เป็นพืน้ ที่
สวนสาธารณะสำ�หรับประชาชนสามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ
• มีความหลากหลายของสถาปัตยกรรม ทั้งรูปแบบของศาสนสถานทั้งวัดพุทธ
โบสถ์คริสเตียน มัสยิดอิสลาม และวัดซิกข์ รวมทั้งอาคารแบบผสมล้านนา  จีน
และตะวันตก

รูปแบบของสถาปัตยกรรม
ของย่าน
อาคารในย่านถนนเจริญราษฏร์ประกอบ
ไปด้วยอาคารประเภทต่างๆ แยกออก
ได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ตามสภาพการ
ใช้งานได้ดังนี้
1. อาคารเพื่อการพาณิชยกรรม
2. อาคารเพื่อการพักอาศัย
3. อาคารทางศาสนาและสาธารณะ
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1. อาคารเพื่อการ
พาณิชยกรรม
อาคารร้ า นค้ า เรี ย กกั น ว่ า  “เฮื อ นแป”
มีลักษณะคล้ายห้องแถวปลูกยาวติดต่อ
กันไปตามความยาวของถนนมีทั้งที่เป็น
ชั้นเดียวและสองชั้น ส่วนใหญ่ด้านหน้าที่
ติดกับถนนจะเป็นส่วนค้าขาย ด้านหลัง
และชั้นบน จะเป็นส่วนพักอาศัย ลักษณะ
เช่นนี้พบเห็นทั่วไปในย่าน อย่างไรก็ตาม
รูปแบบของอาคารพาณิชย์ก็ได้มีการแปร
เปลี่ยนไปจากเดิม อันเป็นผลสืบเนื่องมา
จากการผสมผสานระหว่างรูปแบบท้องถิน่
กั บ รู ป แบบต่ า งถิ่ น ที่ เ ข้ า มามี อิ ท ธิ พ ลใน เฮือนไม้
แต่ละยุคสมัย จนเกิดเป็นอาคารพาณิชย์
หลากหลายรูปแบบ ได้แก่
เป็นรูปแบบทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ มีโครงสร้างเป็น
ไม้ยกพื้น สูงจากระดับถนนเล็กน้อยเพื่อ
ให้เหมาะสมกับลักษณะการค้าขายของ
ชาวย่าน เรือนไม้ในยุคแรกเริ่มนั้นทำ�เป็น
ห้องเดียวในอาคารหนึ่งหลังไม่ต่อเนื่อง
ต่อมาจึงได้นิยมสร้างกันเป็น หลายห้อง
ในอาคารแต่ละหลัง ในขณะเดียวกันความ
สูงของเรือนไม้ประเภทนี้มีตั้งแต่ชั้นเดียว
ไปจนถึงสองชั้น หลังคาลาดชัน มุงด้วย
กระเบื้องดินขอ หรือไม้แป้นเกล็ด

อาคารอิฐแบบจีน

เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่เข้ามาพร้อม
กับคนจีน ที่มาค้าขายในย่าน เมื่อมีการ
สร้างทางรถไฟในเชียงใหม่ อาคารชนิดนี้
เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน สร้างติดดินตาม
ลักษณะที่คนจีนคุ้นเคยในการอยู่อาศัย
และค้าขาย ด้านหน้าอาคารประดับด้วย
ลวดลายเซรามิกจีน ภายหลังมีการใช้ไม้
เข้ามาแทนที่อิฐในการทำ�ผนัง
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ห้องแถว

เป็นอาคารสองชั้นก่ออิฐฉาบปูน ลักษณะ
เด่นของห้องแถวคือชัน้ ล่างด้านหน้าอาคาร
จะจั ด เป็ น ทางเดิ น ชั้ น บนจะมี ร ะเบี ย ง
ยื่นออกมาประดับด้วยลายปูน ปั้น หรือ
ลายฉลุไม้ โครงสร้างมีการใช้อิฐก่อรับ
นํ้าหนัก หรือเป็นการผสมกันในรูปแบบ
ครึ่งตึกครึ่งไม้
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2. อาคารเพื่อการพักอาศัย
ในย่านนี้ มีอาคารเพื่อการพักอาศัยอยู่หลายประเภทด้วยกัน จัดแบ่งตามสภาพการ
ใช้งาน ชนิดวัสดุก่อสร้างที่ใช้และรูปแบบของอาคารได้ดังนี้

เรือนไม้

เป็นอาคารพักอาศัยที่ทำ�จากไม้ หลังคา
จั่วยาวและลาดชันเพื่อการระบายนํ้าฝน
ตัวเรือนยกสูงจากพื้นดินประมาณ 0.50
เมตร การเจาะช่ อ งหน้ า ต่ า ง ประตู
ค่อนข้างจำ�กัด ทำ�ให้รูปทรงค่อนข้างป้อม
และเตี้ย ซึ่งเป็นลักษณะของบ้านเรือนใน
ล้านนา  เรือนไม้มีทั้งเป็นหลังเดี่ยว และ
เป็ น หมู่ ห ลายหลั ง ขึ้ น อยู่ กั บ ขนาดของ
ครอบครัวที่เป็นเจ้าของ โครงสร้างและ
องค์ประกอบของอาคารทำ�ด้วยไม้ทั้งหลัง
ผนั งไม้ มี ทั้ ง ที่ เ ป็ น ผนั ง ตั้ ง ตรงและผนั ง
ส่วนบนขยายออก หลังคาเรือนไม้มุงด้วย
กระเบื้องดินขอ หรือแป้นเกล็ด

15

แนวทางออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์

เรือนแบบผสม

เป็นเรือนที่สร้างขึ้นภายหลังจากที่ชาวอังกฤษและคนในบังคับเข้ามาค้าขาย และทำ�กิจการป่าไม้ในล้านนา  จึงได้รับอิทธิพลของ
งานสถาปัตยกรรมแบบยุโรปและบางหลังก็ผสมกับรูปแบบเรือนล้านนาและศิลปะพม่า ออกมาเป็นอาคารไม้ทงั้ หลัง หรือครึง่ ตึกครึง่ ไม้
เป็นที่นิยมของคนชั้นสูงในสมัยนั้น
16
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3. อาคารทางศาสนาและสาธารณะ
อาคารที่ทำ�ขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อใช้ประกอบกิจการทางศาสนาในย่านนี้ เช่น วัดเกตการาม โบสถ์คริสตจักรที่ 1 และวัดซิกข์ เป็นต้น
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สะพานนครพิงค์

ํ้าปิง

แม่น

ถนนเจริญราษฎร์

ํ้าปิง
แม่น

ผังการสำ�รวจ
และประเมินอาคาร
ช่วงตั้งแต่สะพานนวรัฐ
ถึงสะพานนครพิงค์

สะพานนวรัฐ

อาคารดั้งเดิมที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์
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สะพานเฉลิมพระเกียรติ

ิง

่นํ้าป

แม

แม่นํ้า

ปิง

ถนนเจริญราษฎร์

ผังการสำ�รวจ
และประเมินอาคาร
ช่วงตั้งแต่สะพานนครพิงค์
ถึงสะพานเฉลิมพระเกียรติ
อาคารดั้งเดิมที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์

สะพานนครพิงค์
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แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม (Design Guideline)
เพื่อให้การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในย่านถนนเจริญราษฎร์บรรลุไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในเบื้องต้น จึงจำ�เป็นต้องมีกรอบ
และแนวทางการออกแบบอาคารหรือสถาปัตยกรรมรวมทั้งสาธารณูปโภคและสิ่งอำ�นวยความสะดวก ดังนั้น จึงได้จัดให้มีแนวทาง
การออกแบบทางสถาปัตยกรรม โดยแบ่งแยกเป็นส่วนที่สำ�คัญต่างๆ ดังนี้
• แนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมโดยทั่วไปสำ�หรับอาคารในย่านถนนเจริญราษฎร์
• แนวทางการออกแบบสำ�หรับการจัดการสาธารณูปโภคและสิ่งอำ�นวยสะดวกบนถนนเจริญราษฎร์

แนวทางการออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรมโดยทั่วไป
สำ�หรับอาคารในย่านถนน
เจริญราษฎร์
แบ่งออกเป็น 4 แนวทาง คือ
1. การเริ่มต้นปรับปรุงโดยทั่วไป
2. การปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมอาคารที่ มี
คุณค่าแก่การอนุรักษ์
3. การออกแบบปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
ทั่วไป
4. การออกแบบอาคารหรือโครงการใหม่
ในที่ดินที่ว่างเปล่า
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การเริ่มต้นปรับปรุง
โดยทั่วไป

คู่มือในส่วนนี้สำ�หรับ
เจ้าของหรือผู้เช่าอาคารในย่านถนนเจริญราษฎร์
สถาปนิก นักออกแบบ
21
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การเริ่มต้นปรับปรุงโดยทั่วไป
การประดับตกแต่งอาคารด้วยป้ายร้าน การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และการทำ�ความสะอาด เป็นการเริม่ ต้นการดำ�เนินการของเจ้าของ
อาคารโดยมีคา่ ใช้จา่ ยไม่มากเกินไป การทำ�ป้ายร้านทีเ่ หมาะสมเป็นส่วนสำ�คัญทีจ่ ะเพิม่ เสน่หด์ งึ ดูดแก่ผพู้ บเห็น ป้ายร้านทีเ่ หมาะสมนัน้
ควรที่จะเรียบง่าย อ่านง่าย สอดคล้องกับรูปแบบและลักษณะของธุรกิจนั้นๆ
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สำ�หรับการปลูกไม้ดอกไม้ประดับก็เช่นกันเป็นการลงทุน ที่ ไม่มากนัก เพื่อให้เกิด
ความงดงามแก่อาคารและย่าน เพียงแต่ให้ความสำ�คัญของชนิดพันธุ์ไม้ และกระถาง
หรือกระบะ สำ�หรับปลูกให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับตัวอาคาร

การปลูกต้นไม้และไม้ประดับในส่วนหน้า
อาคารและรั้วของบ้านพักอาศัย
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การทำ�ความสะอาดอาคาร และการรื้อถอนสิ่งบดบังองค์ประกอบของอาคาร เพียงแค่
การขจัดสิ่งแปลกปลอมที่บดบังตัวอาคารเช่น ป้ายผ้าใบโฆษณาสินค้า  ก็ทำ�ให้มุมมอง
ของอาคารมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

การซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของอาคารให้มี
ความสมบูรณ์ รวมทั้งการทำ�ความสะอาด
ขจัดสิ่งสกปรกออกไปจากอาคาร
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การปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคารที่มีคุณค่า
แก่การอนุรักษ์

คู่มือในส่วนนี้สำ�หรับ
เจ้าของหรือผู้เช่าอาคารในย่านถนนเจริญราษฎร์
สถาปนิก นักออกแบบ ช่างต่างๆ
25
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การรักษารูปแบบของอาคารอนุรักษ์

• การซ่อมแซมอาคารอนุรักษ์นั้นควรจะ
ต้องมีรูปแบบที่ถูกต้องตามลักษณะของ
อาคารเดิม โดยคงไว้ซึ่งรายละเอียดของ
อาคารเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด
• รายละเอี ย ดและองค์ ป ระกอบของ
อาคารเดิ ม เช่ น ลายฉลุ ไ ม้ เชิ ง ชาย
บานประตู หน้าต่าง ทีข่ าดหายหรือชำ�รุดไป
ควรที่จะซ่อมแซมหรือทดแทนเข้าไปใหม่
โดยยึดถือแนวทางของอาคารเดิมไว้
• ในขณะเดียวกันหากรายละเอียดหรือ
องค์ ป ระกอบของอาคารดั ง กล่ า วเป็ น
สิ่งที่แปลกปลอม การตกแต่งโดยไม่ ใช่
ส่วนของอาคารเดิม เช่น ป้ายโฆษณา 
ส่วนต่อเติมอาคาร ไม่ควรนำ�มาติดตั้ง

ส่วนความสูงและส่วนกว้างของอาคาร

การซ่ อ มแซมหรื อ การต่ อ เติ ม อาคาร
อนุรักษ์นั้น หากมีความจำ�เป็นต้องมีการ
ต่อเติมควรต้องคำ�นึงถึงสัดส่วนความสูง
และความกว้างของอาคารเดิมไว้ด้วย
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สัดส่วนความสมดุลของรูปทรงอาคาร

การพิ จ ารณาถึ ง การปรั บ ปรุ ง อาคาร
อนุรักษ์นั้น นอกจากต้องดึงรายละเอียด
ของอาคารแล้วยังต้องคงสัดส่วนรูปทรง
ของอาคารเดิม เช่น รูปทรงหลังคา ระดับ
ความสูงของพื้นชั้นล่าง ชั้นบน ตำ�แหน่ง
ของประตูหน้าต่าง เป็นต้น

รูปทรงของหลังคา

รูปทรงหลังคาของอาคารอนุรักษ์ในย่าน
ถนนเจริญราษฎร์ ส่วนใหญ่จะมีรูปทรง
จั่ว และทรงปั้นหยา
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การตกแต่งและปรับปรุงหน้าอาคารบริเวณด้านหน้าอาคารชั้นบน

ควรเก็ บ รั ก ษารู ป แบบของอาคารเดิ ม ไว้ โ ดยปราศจากสิ่ ง แปลกปลอม มาปิ ด ทั บ
เช่น ป้ายโฆษณาต่างๆ และควรที่จะซ่อมแซมส่วนประกอบอาคารที่ชำ�รุด เช่น เชิงชาย
ไม้ฉลุ ผนัง เป็นต้น
การตกแต่ ง และปรั บ ปรุ ง ด้ า นหน้ า
อาคารบริเวณชั้นล่าง

• ควรปรั บ ปรุ ง หรื อ ตกแต่ ง โดยยึ ด
รูปแบบของอาคารเดิม
• โดยทั่วไปวัสดุที่นำ�มาใช้ในการตกแต่ง
จะเป็นประเภทไม้ เช่น วงกบ บานประตู
เสา เป็นต้น
• ประตู ท างเข้ า ออกอาคารควรเป็ น
วงกบไม้ บานไม้ กับกระจก
• ควรมีการประดับอาคารด้านหน้าด้วย
กระถางไม้ประดับ เพื่อความสวยงามของ
อาคารและย่าน
• ป้ายร้านค้าควรมีรูปแบบ ขนาดและ
ความเหมาะสมกับขนาดและสัดส่วนของ
อาคาร รวมทั้งไม่ปิดบังองค์ประกอบที่
สำ�คัญของอาคาร
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วัสดุและโทนสี

• วั ส ดุ ไ ม้ เ ป็ น วั ส ดุ ห นึ่ ง ที่ ส่ ว นใหญ่ ใ ช้
ในอาคารอนุ รั ก ษ์ ดั ง นั้ น การปรั บ ปรุ ง
ซ่อมแซมควรที่จะใช้ช่างไม้ที่มีฝีมือและ
ความเข้าใจในรายละเอียดของลวดลาย
ต่างๆ
• การใช้วัสดุสมัยใหม่ เช่น วัสดุทดแทน
ไม้ ไม้เทียม การเลือกนำ�มาใช้ควรคำ�นึงถึง
ความเหมือนให้ใกล้เคียงกับลายไม้จริง
• อาคารส่ ว นใหญ่ วั ส ดุ ไ ม้ โ ทนสี เ ป็ น สี
ธรรมชาติ (natural & earthtone) ส่วน
ผนังปูนจะใช้สีขาวและโทนสีธรรมชาติ
เช่นกัน

กันสาดและส่วนคลุมทางเดิน

• กันสาดด้านหน้าของอาคารอนุรักษ์เป็นลักษณะกันสาดแบบถาวร โครงสร้างไม้
มุงด้วยกระเบื้องดินขอและไม้แป้นเกล็ด
• กันสาดที่ทำ�ด้วยวัสดุใหม่ เช่น ผ้าใบ ควรใช้โทนสีธรรมชาติ ไม่ควรใช้กันสาดผ้าใบ
ที่มีสีสันฉูดฉาดหรือใช้ผ้าใบบังแดดที่มีโฆษณาสินค้าต่างๆ
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แสงไฟประดับอาคาร

• โคมไฟแขวนหรือโคมกิ่งติดตั้งบริเวณด้านหน้าหรือทางเข้าอาคาร ควรมีความเหมาะสมกับรูปแบบ รูปทรง ขนาดของอาคาร
เช่น โคมที่ทำ�จากวัสดุไม้ เป็นต้น
• แสงสว่างจากหลอดไฟควรเป็นหลอดที่ให้แสงชนิด แสงสีอุ่น (Warm light) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศของอาคารไม้ได้ดี
30

แนวทางออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์

การออกแบบ
ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารโดยทั่วไป

คู่มือในส่วนนี้สำ�หรับ
เจ้าของหรือผู้เช่าอาคารในย่านถนนเจริญราษฎร์
สถาปนิก นักออกแบบ ช่างต่างๆ
31
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การออกแบบปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารโดยทั่วไป
ในย่านถนนเจริญราษฎร์มีอาคารที่มีรูปแบบอาคารหลากหลาย ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ แบบสมัยใหม่นั้นบางอาคารก็มี
คุณค่า เหมาะสม ผสมกลมกลืนกับอาคารดั้งเดิม แต่ก็ยังมีอีกหลายอาคารที่สมควรได้รับการปรับปรุง การออกแบบปรับปรุงอาคาร
โดยทั่วไปนั้น ควรคำ�นึงถึงรูปแบบของการปรับปรุงที่เหมาะสม และสอดคล้องกับอาคารดั้งเดิมหรืออาคารอนุรักษ์ เพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศและลักษณะเฉพาะของย่าน
ส่วนความสูงและส่วนกว้างของอาคาร

• การซ่อมแซมหรือการต่อเติมอาคารทัว่ ไปนัน้ หากมีความจำ�เป็นต้องมีการต่อเติมควร
ต้องคำ�นึงถึงสัดส่วนความสูงและความกว้างของอาคาร ให้สอดคล้องกับอาคารอนุรักษ์
• การต่อเติม ดัดแปลงอาคารควรยึดตามกฎหมายควบคุมอาคาร เช่น เทศบัญญัติ
เทศบาลนครเชียงใหม่ กฎกระทรวง กฎหมายผังเมืองรวม (ดูภาคผนวก)

วัสดุที่นำ�มาก่อสร้าง

วัสดุที่จะนำ�มาทำ�การก่อสร้างในส่วนของอาคารโดยทั่วไปควรเป็นวัสดุที่มีความมั่นคง
แข็งแรง อาทิเช่น ปูน คอนกรีต เหล็ก ไม้ เป็นต้น แต่ ในส่วนของรายละเอียด
ส่วนประกอบอื่นๆ นั้น ควรใช้วัสดุที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอาคารดั้งเดิมในย่าน
เช่น โครงสร้างไม้ ปูนฉาบผนัง ผนังก่ออิฐ ไม้ฝา เป็นต้น
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สัดส่วนความสมดุลของรูปทรงอาคาร

การพิจารณาถึงการปรับปรุงอาคารโดยทั่วไปก็เช่นกัน จะต้องดึงรายละเอียดของ
อาคารอนุรักษ์ ที่มีสัดส่วนรูปทรงของอาคาร เช่น รูปทรงหลังคา  ระดับความสูงของ
พื้นชั้นล่าง ชั้นบน ตำ�แหน่งของประตูหน้าต่าง นำ�มาปรับปรุงใช้กับอาคาร เป็นต้น

ระยะถอยร่น

ระยะถอยร่นของอาคารโดยทัว่ ไปควรทีจ่ ะ
รักษาระยะถอยร่นเดิมของอาคารไว้ หรือ
ถอยร่นตามเทศบัญญัติของเทศบาลนคร
เชียงใหม่ (ในกรณีที่มีการรื้อถอน ปลูก
สร้างใหม่บางส่วน) ดูภาคผนวก
รูปทรงของหลังคา

การปรั บ ปรุ ง หรื อ เพิ่ ม เติ ม หลั ง คา
ในอาคารควรยึ ด ถื อ ตามรู ป แบบของ
ทรงหลั ง คาของอาคารอนุ รั ก ษ์ ใ นย่ า น
ถนนเจริญราษฎร์ ส่วนใหญ่จะมีรปู ทรงจัว่
และทรงปั้นหยา
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การตกแต่งและปรับปรุงด้านหน้าอาคารบริเวณชั้นล่าง

•
•
•
•
•
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ประตูทางเข้าออกอาคารควรเป็นวงกบไม้ บานไม้ กับกระจก
ควรมีการประดับอาคารด้านหน้าด้วยกระถางไม้ประดับเพื่อความสวยงามของอาคารและย่าน
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การตกแต่งและปรับปรุงหน้าอาคารบริเวณด้านหน้าอาคารชั้นบน

• ควรปรับปรุงรูปแบบอาคารโดยยึดถือแนวทางการออกแบบตามอาคารอนุรักษ์ไว้โดยปราศจากสิ่งแปลกปลอมมาปิดทับด้านหน้า
ชั้นบนของอาคาร เช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ เป็นต้น
• วัสดุไม้เป็นวัสดุหนึ่งที่ส่วนใหญ่ใช้ในอาคารอนุรักษ์ ดังนั้นการปรับปรุงอาคารโดยทั่วไป ควรที่จะนำ�วัสดุดังกล่าวมาใช้และควรใช้
ช่างไม้ที่มีฝีมือและความเข้าใจในรายละเอียดของลวดลายต่างๆ
• การใช้วัสดุสมัยใหม่ เช่น วัสดุทดแทนไม้ ไม้เทียม การเลือกนำ�มาใช้ควรคำ�นึงถึงความเหมือนให้ใกล้เคียงกับลายไม้จริง
• อาคารส่วนใหญ่วัสดุไม้โทนสีเป็นสีธรรมชาติ (natural & earth tone) ส่วนผนังปูนจะใช้สีขาวและโทนสีธรรมชาติ เช่นกัน
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กันสาดและส่วนคลุมทางเดิน

• การเพิม่ เติมหรือปรับปรุงกันสาดด้านหน้าของอาคาร ควรออกแบบให้สอดคล้องกับ
อาคารอนุรกั ษ์ ซึง่ มีลกั ษณะเป็นกันสาดแบบถาวร โครงสร้างไม้ มุงด้วยกระเบือ้ งดินขอ
และไม้แป้นเกล็ด คลุมทางเดิน และให้สามารถบังแดดและกันฝนแก่ผู้เดินเท้า
• กันสาดที่ทำ�ด้วยวัสดุใหม่ เช่น ผ้าใบ ควรที่ใช้สีในโทนสีธรรมชาติ ไม่ควรใช้กันสาด
ผ้าใบทีม่ สี สี นั ฉูดฉาดหรือป้ายโฆษณา รวมทัง้ มีขนาดและสัดส่วนทีเ่ หมาะสมกับตัวอาคาร

แสงไฟประดับอาคาร

• โคมไฟแขวนหรือโคมกิ่งติดตั้งบริเวณ
ด้านหน้าหรือทางเข้าอาคาร ควรมีความ
เหมาะสมกับรูปแบบ รูปทรง ขนาด ของ
อาคาร เช่น โคมที่ทำ�จากวัสดุไม้ เป็นต้น

• แสงสว่างจากหลอดไฟควรเป็นหลอดที่ให้แสงชนิด แสงสีอุ่น (Warm light) ซึ่งจะ
ช่วยส่งเสริมบรรยากาศของอาคารไม้ได้ดี
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แนวทางการปรับปรุงอาคารเดิม
ถนนเจริญราษฎร์ บริเวณที่ 1

ก่อนทำ�การปรับปรุง

หลังทำ�การปรับปรุง
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แนวทางการปรับปรุงอาคารเดิม
ถนนเจริญราษฎร์ บริเวณที่ 2

ก่อนทำ�การปรับปรุง

หลังทำ�การปรับปรุง
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แนวทางการปรับปรุงอาคารเดิม
ถนนเจริญราษฎร์ บริเวณที่ 3

ก่อนทำ�การปรับปรุง

หลังทำ�การปรับปรุง
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แนวทางการปรับปรุงอาคารเดิม
ถนนเจริญราษฎร์ บริเวณที่ 4

ก่อนทำ�การปรับปรุง

หลังทำ�การปรับปรุง
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การออกแบบ
อาคารหรือโครงการใหม่
ในที่ดินที่ว่างเปล่า

คู่มือในส่วนนี้สำ�หรับ
เจ้าของหรือผู้เช่าอาคารในย่านถนนเจริญราษฎร์
สถาปนิก นักออกแบบ นักพัฒนาที่ดิน
41
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การออกแบบอาคารหรือโครงการใหม่ในที่ดินที่ว่างเปล่า
ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการควรคำ�นึงถึงการออกแบบโครงการที่รักษาไว้ซึ่งสภาพ
แวดล้อม ลักษณะเฉพาะของย่าน ควรออกแบบให้สอดคล้องและกลมกลืนกับรูปแบบ
ของอาคารดั้งเดิมโดยทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้ย่านมีเสน่ห์และน่าสนใจ อาคารใหม่ที่จะ
ออกแบบนั้นควรประกอบไปด้วย ขนาด ความสูง ระยะถอยร่น สัดส่วน รูปทรงหลังคา 
วัสดุ พื้นผิวของอาคารที่เหมาะสมสอดคล้องกับอาคารดั้งเดิมและอาคารอนุรักษ์

รูปแบบของอาคาร

หลีกเลี่ยงการออกแบบอาคารที่มีขนาด
ใหญ่เกินไป หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควร
มีการออกแบบ ลดทอนส่วนขนาดใหญ่
ของอาคารให้เป็นหลายส่วนประกอบกัน
เป็นกลุ่มอาคาร (Cluster) เพื่อให้ขนาด
ของอาคารในแต่ละส่วนเหมาะสมกับขนาด
ของอาคารดั้งเดิมในย่าน
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ภาพตัวอย่างการออกแบบโครงการ
ขนาดใหญ่ในถนนเจริญราษฎร์
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ความสูงและความกว้าง

ความกว้างของอาคารในย่านนั้นจะมีความกว้างของช่วงเสาประมาณ 3-4 เมตร ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสม และความสูงของอาคาร
มีความสูงระหว่างชั้นไม่เกิน 3.50 เมตร และความสูงรวมไม่เกิน 12 เมตร ตามกฎหมาย (ดูภาคผนวก)

การก่ อ สร้ า งต่ อ เติ ม ดั ด แปลงอาคาร
ควรยึ ด ตามกฎหมายควบคุ ม อาคาร
เช่น เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่
กฎกระทรวง กฎหมายผั ง เมื อ งรวม
(ดูภาคผนวก)
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อาคารหัวมุม

การออกแบบอาคารหัวมุมนั้นควรคำ�นึงถึงระยะถอยร่นจากมุมแยกทั้งสองด้าน ไม่ให้มี
ส่วนของอาคารมาบดบัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ยวดยาน และตำ�แหน่งที่ตั้ง
ของอาคารหัวมุมนั้นควรออกแบบอาคารให้โดดเด่น เนื่องจากเป็นเสมือนจุดเด่น
จุดหมายตาของย่าน (Land mark)
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วัสดุที่นำ�มาก่อสร้าง

การออกแบบนำ�เอาวัสดุที่จะนำ�มาทำ�การก่อสร้างในส่วนของอาคารใหม่ควรเป็นวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง อาทิเช่น ปูน คอนกรีต
เหล็ก ไม้ เป็นต้น แต่ในส่วนของรายละเอียดส่วนประกอบอื่นๆ นั้นควรใช้วัสดุที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอาคารดั้งเดิมในย่าน เช่น
โครงสร้างไม้ ปูนฉาบผนัง ผนังก่ออิฐ ไม้ฝา เป็นต้น

ประตู

การออกแบบประตูควรพิจารณาถึงลักษณะเฉพาะของแบบของอาคารดั้งเดิมในย่านเพื่อให้สอดคล้องกลมกลืน
• วัสดุที่นำ�มาใช้ เช่น ไม้ กระจก
• ขนาดและสัดส่วนควรเหมาะสมและสอดคล้องกับสัดส่วนของอาคาร
• รายละเอียดของแบบลูกฟัก ลายแกะสลัก
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หน้าต่างและช่องแสง

การออกแบบควรพิ จ ารณาถึ ง ลั ก ษณะ
เฉพาะของแบบอาคารดั้ ง เดิ ม ในย่ า น
เพื่อให้สอดคล้องกลมกลืน
• วัสดุที่นำ�มาใช้ เช่น ไม้ กระจก
• ขนาดและสัดส่วนควรเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสัดส่วนของอาคาร
• รายละเอียดของแบบลูกฟัก ลายแกะ
สลัก
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สัดส่วนความสมดุลของรูปทรงอาคาร

การพิจารณาถึงการออกแบบอาคารใหม่
นั้ น ต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง รายละเอี ย ดของ
อาคารอนุ รั ก ษ์ ที่ มี สั ด ส่ ว นรู ป ทรงของ
อาคาร เช่น รูปทรงหลังคา  ระดับความ
สูงของพื้นชั้นล่าง ชั้นบน ตำ�แหน่งของ
ประตูหน้าต่าง นำ�มาปรับปรุงใช้กบั อาคาร
เป็นต้น

ระยะถอยร่น

อาคารใหม่ ค วรมี ร ะยะถอยร่ น ตาม
เทศบั ญ ญั ติ ข องเทศบาลนครเชี ย งใหม่
(ภาคผนวก กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 หมวด
4 แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร)
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รูปทรงของหลังคา

การออกแบบหลังคาในอาคารใหม่ควร
ยึดถือตามรูปแบบทรงหลังคาของอาคาร
อนุรกั ษ์ในย่านถนนเจริญราษฎร์ ส่วนใหญ่
จะมีรูปทรงจั่ว และทรงปั้นหยา
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การตกแต่งด้านหน้าอาคารบริเวณชั้นล่าง

•
•
•
•
•
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ควรตกแต่งโดยยึดรูปแบบของอาคารอนุรักษ์ ซึ่งเป็นอาคารส่วนใหญ่ในย่าน
โดยทั่วไปวัสดุที่นำ�มาใช้ในการตกแต่งจะเป็นประเภทไม้ เช่น วงกบ บานประตู เสา เป็นต้น
ประตูทางเข้าออกอาคารควรเป็นวงกบไม้ บานไม้ กับกระจก
ควรมีการประดับอาคารด้านหน้าด้วยกระถางไม้ประดับ เพื่อความสวยงามของอาคารและย่าน
ป้ายร้านค้าควรมีรูปแบบและขนาดเหมาะสมกับขนาดและสัดส่วนของอาคาร รวมทั้งไม่บดบังองค์ประกอบที่สำ�คัญของอาคาร

แนวทางออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์

การตกแต่งหน้าอาคารบริเวณด้านหน้าอาคารชั้นบน

• ควรปรับปรุงรูปแบบอาคารโดยยึดถือแนวทางการออกแบบตามอาคารอนุรักษ์ไว้โดยปราศจากสิ่งแปลกปลอมมาปิดทับด้านหน้า
ชั้นบนของอาคาร เช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ เป็นต้น
• วัสดุไม้เป็นวัสดุหนึ่งที่ส่วนใหญ่ใช้ในอาคารอนุรักษ์ ดังนั้น การออกแบบอาคารโดยทั่วไปควรที่จะนำ�วัสดุดังกล่าวมาใช้และควรใช้
ช่างไม้ที่มีฝีมือและความเข้าใจในรายละเอียดของลวดลายต่างๆ
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แนวทางออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์

• การใช้วัสดุสมัยใหม่ เช่น วัสดุทดแทน
ไม้ ไม้เทียม ควรคำ�นึงถึงความเหมือน
ให้ใกล้เคียงกับลายไม้จริง
• อาคารส่ ว นใหญ่ วั ส ดุ ไ ม้ โ ทนสี เ ป็ น สี
ธรรมชาติ (natural & earth tone) ส่วน
ผนังปูนจะใช้สีขาว และโทนสีธรรมชาติ
เช่นกัน
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กันสาดและส่วนคลุมทางเดิน

การออกแบบกันสาดด้านหน้าของอาคารควรออกแบบให้สอดคล้องกับอาคารอนุรักษ์
ซึง่ มีลกั ษณะเป็นกันสาดแบบถาวร โครงสร้างไม้ มุงด้วยกระเบือ้ งดินขอและไม้แป้นเกล็ด
คลุมทางเดิน และให้สามารถบังแดดและกันฝนแก่ผู้เดินเท้า

กั น สาดที่ ทำ � ด้ ว ยวั ส ดุ ใ หม่ เช่ น ผ้ าใบ
ควรจะใช้ สี ใ นโทนสี ธ รรมชาติ ไม่ ค วร
ใช้ กั น สาดผ้ า ใบที่ มี สี สั น ฉู ด ฉาดหรื อ
ป้ายโฆษณา  รวมทั้งมีขนาดและสัดส่วน
ที่เหมาะสมกับตัวอาคาร

53

แนวทางออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์

แสงไฟประดับอาคาร

โคมไฟแขวนหรือโคมกิ่งติดตั้งบริเวณด้านหน้าหรือทางเข้าอาคารควรมีความเหมาะสม
กับรูปแบบ รูปทรงและขนาดของอาคาร เช่น โคมที่ทำ�จากวัสดุไม้ เป็นต้น
แสงสว่างจากหลอดไฟควรเป็นหลอดที่ ให้
แสงชนิด แสงสีอุ่น (Warm light) ซึ่งจะ
ช่วยส่งเสริมบรรยากาศของอาคารไม้ได้ดี
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แนวทางการออกแบบอาคารใหม่
ในบริเวณพื้นที่ว่าง 1

ก่อนทำ�การปรับปรุง

หลังทำ�การปรับปรุง
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แนวทางการออกแบบอาคารใหม่
ในบริเวณพื้นที่ว่าง 2

ก่อนทำ�การปรับปรุง

หลังทำ�การปรับปรุง
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แนวทางการออกแบบอาคารใหม่
ในบริเวณพื้นที่ว่าง 3

ก่อนทำ�การปรับปรุง

หลังทำ�การปรับปรุง
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แนวทางการออกแบบอาคารใหม่
ในบริเวณพื้นที่ว่าง 4

ก่อนทำ�การปรับปรุง

หลังทำ�การปรับปรุง
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แนวทางการออกแบบ
สำ�หรับการจัดการสาธารณูปโภค
และสิ่งอำ�นวยสะดวก
บนถนนเจริญราษฎร์

คู่มือในส่วนนี้สำ�หรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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แนวทางการออกแบบสำ�หรับการจัดการสาธารณูปโภค
และสิ่งอำ�นวยสะดวกบนถนนเจริญราษฎร์
ลักษณะโดยทั่วไปของถนนเจริญราษฎร์ ผิวการจราจรจะมีความคับแคบ มีความกว้างของช่องทางจราจร 6.00 เมตร โดยประมาณ
เนื่องจากเป็นถนนและมีอาคารที่มีอายุมายาวนาน ในอดีตนั้นเส้น ทางสัญจรนี้ ใช้สำ�หรับเป็น ทางเดินเท้าและทางล้อเกวียน
อย่ า งไรก็ ต าม การอนุ รั ก ษ์ อ าคารและสิ่ ง แวดล้ อ มของย่ า นถนนเจริ ญ ราษฎร์ นั้ น เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ ดั ง นั้ น การขยายเส้ น ทาง
ให้ ก ว้ า งขึ้ น ก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ เ ป็ น ไปได้ ย าก เนื่ อ งจากในย่ า นดั ง กล่ า วส่ ว นใหญ่ ยั ง คงมี อ าคารที่ มี คุ ณ ค่ า สมควรได้ รั บ การอนุ รั ก ษ์
การเสริมสร้างบรรยากาศที่ดี และสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทางภาครัฐควรจะดำ�เนินการสนับสนุน เพื่อให้ย่าน
ถนนเจริญราษฎร์เป็นย่านที่ความสวยงาม สะอาด สะดวกและปลอดภัย สำ�หรับผู้อยู่อาศัยและแขกผู้มาเยือน
แนวทางการออกแบบสำ�หรับการจัดการ
สาธารณู ป โภคและสิ่ ง อำ � นวยสะดวก
บนถนนเจริ ญ ราษฎร์ นั้ น แบ่ ง ออกเป็ น
ส่วนต่างๆ ดังนี้
• ผิวถนนและทางเท้า
• อุปกรณ์อำ�นวยความสะดวก
• รั้วและการจัดสวน การปลูกต้นไม้
• ป้ายต่างๆ

60

แนวทางออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์

ผิวถนนและทางเท้า

เนื่องจากถนนเจริญราษฎร์มีความกว้างของถนนไม่มากนัก ดังนั้นการจัดการออกแบบ
ถนนและทางเท้านั้น ควรให้มีการออกแบบเน้นประโยชน์ใช้สอยในแต่ละส่วน เช่น
ส่วนหนึ่งแบ่งให้เป็นทางเท้า  เพื่ออำ�นวยความสะดวก สร้างบรรยากาศที่สวยงามและ
เพิม่ ความปลอดภัยแก่ผพู้ กั อาศัยในย่านและผูเ้ ข้ามาเยือน โดยมีขอ้ เสนอแนะต่างๆ ดังนี้
• ภาครัฐควรมีนโยบาย ทำ�ถนนเจริญราษฎร์เป็นถนนปลอดภัย โดยการลดความเร็ว
ของยวดยาน เนื่องจากมีถนนที่คับแคบ ที่ตั้งอาคารชิดติดกับแนวถนน เกิดอุบัติเหตุ
แก่ผู้พักอาศัยและนักท่องเที่ยวได้ง่าย
• ควรจัดทำ�ทางเท้าตลอดแนวถนนเจริญราษฎร์โดยให้มคี วามกว้างไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตร
ในช่วงถนนแคบ
• ผิวทางเท้าควรใช้วัสดุที่มีความทนทาน เรียบแต่ไม่ลื่น เช่น หิน คอนกรีต หรืออิฐ
ที่มีผิวและโทนสีธรรมชาติหรือโทนนํ้าตาล เป็นต้น
• ควรออกแบบให้มีทางม้าลายคนข้ามแบบยกระดับ เพื่อให้ความสำ�คัญแก่ผู้เดินเท้า
• ติดตั้งและปรับปรุงโคมไฟถนนใหม่ให้สอดคล้องกับลักษณะของย่าน
• ควรปลูกต้นไม้ยนื ต้นและสวนหย่อมในบางบริเวณทีม่ พี นื้ ทีก่ ว้างพอทีส่ ามารถปลูกได้
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่ย่าน
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แนวทางการออกแบบ
สำ�หรับการจัดการสาธารณูปโภคและสิ่งอำ�นวยสะดวก
บนถนนเจริญราษฎร์ บริเวณที่ 1
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แนวทางการออกแบบ
สำ�หรับการจัดการสาธารณูปโภคและสิ่งอำ�นวยสะดวก
บนถนนเจริญราษฎร์ บริเวณที่ 2
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แนวทางการออกแบบ
สำ�หรับการจัดการสาธารณูปโภคและสิ่งอำ�นวยสะดวก
บนถนนเจริญราษฎร์ บริเวณที่ 3
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อุปกรณ์อำ�นวยความสะดวก

เช่น เก้าอี้ โคมไฟถนน ถังขยะ ควร
ออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพของย่าน
เช่ น รู ป แบบ วั ส ดุ ที่ มี ค วามคงทน
สั ด ส่ ว น ขนาดที่ ส อดคล้ อ งกั บ พื้ น ที่
ไม่รกรุงรัง เกะกะการสัญจรของยวดยาน
และผู้เดินเท้า

ที่จอดรถจักรยาน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้รถจักรยานเพื่อลดมลพิษ ลดการใช้พลังงาน และส่งเสริม
การออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ ดังนั้น ควรจัดเตรียมบริเวณสำ�หรับจอดรถจักรยาน
ให้มีระเบียบและปลอดภัย
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การจัดสวน การปลูกต้นไม้

การปลูกต้นไม้ประดับตลอดแนวถนนเพื่อให้ความสวยงามและความร่มรื่นแก่ย่านและ
หน้าอาคาร การออกแบบควรคำ�นึงถึงบริเวณที่จะปลูกควรมีพื้นที่เพียงพอต่อการปลูก
เช่น บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ เชิงสะพานจันทร์สม เป็นต้น และควรมีการออกแบบ
กระถางหรือกระบะสำ�หรับปลูกเพื่อความเป็นสัดส่วนและง่ายต่อการบำ�รุงรักษา
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ป้ายต่างๆ

ควรออกแบบป้ายบอกทาง ชื่อสถานที่ ร้านค้า  และสิ่งสำ�คัญในย่านให้เหมาะสม
กลมกลืนกับลักษณะเฉพาะของย่าน โดยภาครัฐควรเข้ ามาเป็นศูนย์กลางในการ
ดำ�เนินการ
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โคมไฟประดับ

เนื่องจากถนนเจริญราษฏร์ในบางช่วงมีความคับแคบ ดังนั้น การออกแบบโคมไฟถนนในช่วงแคบอาจใช้โคมไฟชนิดยึดหรือแขวนติด
กับอาคาร บางช่วงสามารถตั้งเสาดวงโคมได้
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ภาคผนวก
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กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2546)
และกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(1) (7) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 
31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำ�ได้โดยอาศัยอำ�นาจ
ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยโดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้

“อาคารอยู่อาศัย” หมายความว่า  อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัย
อย่างถาวรหรือชั่วคราว
“ห้องแถว” หมายความว่า อาคารทีก่ อ่ สร้างต่อเนือ่ งกันเป็นแถวยาวตัง้ แต่สองคูหาขึน้ ไป มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบ
ด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่
“ตึกแถว” หมายความว่า อาคารทีก่ อ่ สร้างต่อเนือ่ งกันเป็นแถวยาวตัง้ แต่สองคูหาขึน้ ไป มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบ
ด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่
“บ้านแถว” หมายความว่า  ห้องแถวหรือตึกแถวที่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขต
ที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามชั้น
“บ้านแฝด” หมายความว่า อาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยก่อสร้างติดต่อกันสองบ้าน มีผนังแบ่งอาคารเป็นบ้าน มีที่ว่างระหว่างรั้ว
หรือแนวเขตทีด่ นิ กับตัวอาคารด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างของแต่ละบ้าน และมีทางเข้าออกของแต่ละบ้านแยกจากกันเป็นสัดส่วน
“อาคารพาณิชย์” หมายความว่า  อาคารที่ ใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่ ใช้
เครือ่ งจักรทีม่ กี �ำ ลังการผลิตเทียบได้นอ้ ยกว่า 5 แรงม้า และให้หมายความรวมถึงอาคารอืน่ ใดทีก่ อ่ สร้างห่างจากถนนหรือทางสาธารณะ
ไม่เกิน 20 เมตร ซึ่งอาจใช้เป็นอาคารเพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรมได้
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“อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนได้โดยทั่วไป เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง
การศึกษา  การศาสนา  การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล
สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์
สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น
“อาคารพิเศษ” หมายความว่า  อาคารที่ต้องการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยเป็นพิเศษ เช่น อาคาร
ดังต่อไปนี้
(ก) โรงมหรสพ อัฒจันทร์ หอประชุม หอสมุด หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถาน หรือศาสนสถาน
(ข) อู่เรือ คานเรือ หรือท่าจอดเรือ สำ�หรับเรือขนาดใหญ่เกิน 100 ตันกรอส
(ค) อาคารหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสูงเกิน 15 เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือโครงหลังคาช่วงหนึ่งเกิน 10 เมตร หรือมีลักษณะ
โครงสร้างที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อสาธารณชนได้
(ง) อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพร่พิษ หรือรังสีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า  อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำ�หรับหลายครอบครัว โดย
แบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำ�หรับแต่ละครอบครัว
“อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า  อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร
หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15.00 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สำ�หรับอาคารทรงจั่วหรือ
ปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
“สำ�นักงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสำ�นักงานหรือที่ทำ�การ
“คลังสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึง่ ส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นทีส่ �ำ หรับเก็บสินค้าหรือสิง่ ของเพือ่ ประโยชน์ทางการ
ค้าหรืออุตสาหกรรม
“โรงงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สำ�หรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดง
ดนตรี หรือแสดงมหรสพอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้น โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
“โรงแรม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
“ภัตตาคาร” หมายความว่า  อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ ใช้เป็นที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยมีพื้นที่สำ�หรับ
ตั้งโต๊ะอาหารไว้บริการภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร
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“วัสดุถาวร” หมายความว่า วัสดุซึ่งตามปกติไม่แปลงสภาพได้ง่ายโดยนํ้า ไฟ หรือดินฟ้าอากาศ
“วัสดุทนไฟ” หมายความว่า วัสดุก่อสร้างที่ไม่เป็นเชื้อเพลิง
“พื้น” หมายความว่า  พื้นที่ของอาคารที่บุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขตของคานหรือตงที่รับพื้น หรือภายใน
พื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทั้งเฉลียงหรือระเบียงด้วย
“ฝา” หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านตั้งซึ่งกั้นแบ่งพื้นภายในอาคารให้เป็นห้องๆ
“ผนัง” หมายความว่า  ส่วนก่อสร้างในด้านตั้งซึ่งกั้นด้านนอกหรือระหว่างหน่วยของอาคารให้เป็นหลังหรือเป็นหน่วยแยก
จากกัน
“ผนังกันไฟ” หมายความว่า  ผนังทึบที่ก่อด้วยอิฐธรรมดาหนาไม่น้อยกว่า  18 เซนติเมตร และไม่มีช่องที่ ให้ไฟหรือควัน
ผ่านได้ หรือจะเป็นผนังทึบที่ทำ�ด้วยวัสดุทนไฟอย่างอื่นที่มีคุณสมบัติในการป้องกันไฟได้ดี ไม่น้อยกว่าผนังที่ก่อด้วยอิฐธรรมดา 
หนา 18 เซนติเมตร ถ้าเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กต้องหนาไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร
“อิฐธรรมดา” หมายความว่า ดินที่ทำ�ขึ้นเป็นแท่งและได้เผาให้สุก
“หลังคา” หมายความว่า สิ่งปกคลุมส่วนบนของอาคารสำ�หรับป้องกันแดดและฝน รวมทั้งโครงสร้างหรือสิ่งใดซึ่งประกอบขึ้น
เพื่อยึดเหนี่ยวสิ่งปกคลุมนี้ให้มั่นคงแข็งแรง
“ดาดฟ้า” หมายความว่า พื้นส่วนบนสุดของอาคารที่ไม่มีหลังคาปกคลุม และบุคคลสามารถขึ้นไปใช้สอยได้
“ช่วงบันได” หมายความว่า ระยะตั้งบันไดซึ่งมีขั้นต่อเนื่องกันโดยตลอด
“ลูกตั้ง” หมายความว่า ระยะตั้งของขั้นบันได
“ลูกนอน” หมายความว่า ระยะราบของขั้นบันได
“ความกว้างสุทธิ” หมายความว่า ความกว้างที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยปราศจากสิ่งใดๆ กีดขวาง
“ที่ว่าง” หมายความว่า  พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจจะจัดให้เป็นบ่อนํ้า  สระว่ายนํ้า 
บ่อพักนํ้าเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย หรือที่จอดรถ ที่อยู่ภายนอกอาคารก็ได้ และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง
หรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น
“ถนนสาธารณะ” หมายความว่า ถนนที่เปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียก
เก็บค่าตอบแทนหรือไม่
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หมวด 1 ลักษณะของอาคาร

ข้อ 2 ห้องแถวหรือตึกแถวแต่ละคูหา  ต้องมีความกว้างโดยวัดระยะตั้งฉากจากแนวศูนย์กลางของเสาด้านหนึ่งไปยังแนว
ศูนย์กลางของเสาอีกด้านหนึ่งไม่น้อยกว่า 4 เมตร มีความลึกของอาคารโดยวัดระยะตั้งฉากกับแนวผนังด้านหน้าชั้นล่างไม่น้อยกว่า 
4 เมตร และไม่เกิน 24 เมตร มีพื้นที่ชั้นล่างแต่ละคูหาไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร และต้องมีประตูให้คนเข้าออกได้ทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง
ในกรณีที่ความลึกของอาคารเกิน 16 เมตร ต้องจัดให้มีที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมขึ้นบริเวณหนึ่งที่ระยะระหว่าง 12 เมตร
ถึง 16 เมตร โดยให้มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ของพื้นที่ชั้นล่างของอาคารนั้น
ห้องแถวหรือตึกแถวที่สร้างอยู่ริมถนนสาธารณะต้องให้ระดับพื้นชั้นล่างของห้องแถวหรือตึกแถวมีความสูง 10 เซนติเมตร
จากระดับทางเท้าหน้าอาคาร หรือมีความสูง 25 เซนติเมตรจากระดับกึ่งกลางถนนสาธารณะหน้าอาคาร แล้วแต่กรณี
ข้อ 3 บ้านแถวแต่ละคูหาต้องมีความกว้างโดยวัดระยะตัง้ ฉากจากแนวศูนย์กลางของเสาด้านหนึง่ ไปยังแนวศูนย์กลางของเสา
อีกด้านหนึ่งไม่น้อยกว่า 4 เมตร มีความลึกของอาคารโดยวัดระยะตั้งฉากกับแนวผนังด้านหน้าชั้นล่างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และไม่เกิน
24 เมตร และมีพื้นที่ชั้นล่างแต่ละคูหาไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร
ในกรณีที่ความลึกของอาคารเกิน 16 เมตร ต้องจัดให้มีที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมขึ้นบริเวณหนึ่งที่ระยะระหว่าง 12 เมตร
ถึง 16 เมตร โดยให้มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 20 ใน 100 ของพื้นที่ชั้นล่างของอาคารนั้น
ข้อ 4 ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถวจะสร้างต่อเนื่องกันได้ไม่เกินสิบคูหา  และมีความยาวของอาคารแถวหนึ่งๆ รวมกัน
ไม่เกิน 40 เมตร โดยวัดระหว่างจุดศูนย์กลางของเสาแรกถึงจุดศูนย์กลางของเสาสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเดียวกัน และใช้
โครงสร้างเดียวกันหรือแยกกันก็ตาม
ข้อ 5 รั้วหรือกำ�แพงกั้นเขตที่อยู่มุมถนนสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป และมีมุมหักน้อยกว่า  135 องศา 
ต้องปาดมุมรัว้ หรือกำ�แพงกัน้ เขตนัน้ โดยให้สว่ นทีป่ าดมุมมีระยะไม่นอ้ ยกว่า 4 เมตร และทำ�มุมกับแนวถนนสาธารณะเป็นมุมเท่าๆ กัน
ข้อ 6 สะพานส่วนบุคคลสำ�หรับรถยนต์ ต้องมีทางเดินรถกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร และมีส่วนลาดชันไม่เกิน 10 ใน 100
สะพานที่ ใช้เป็นทางสาธารณะสำ�หรับรถยนต์ ต้องมีทางเดินรถกว้างไม่น้อยกว่า  6 เมตร มีส่วนลาดชันไม่เกิน 8 ใน 100
มีทางเท้าสองข้างกว้างข้างละไม่น้อยกว่า  1.50 เมตร เว้นแต่สะพานที่สร้างสำ�หรับรถยนต์โดยเฉพาะจะไม่มีทางเท้าก็ได้ และมี
ราวสะพานที่มั่นคงแข็งแรงยาวตลอดตัวสะพานสองข้างด้วย
ข้อ 7 ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำ�หรับติดหรือตั้งป้ายที่อาคารต้องไม่บังช่องระบายอากาศ หน้าต่าง ประตู หรือทางหนีไฟ
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ข้อ 8 ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำ�หรับติดหรือตั้งป้ายบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารต้องไม่ลํ้าออกนอกแนวผนังรอบนอก
ของอาคาร และส่วนบนสุดของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำ�หรับติดหรือตั้งป้ายต้องสูงไม่เกิน 6 เมตรจากส่วนสูงสุดของหลังคาหรือ
ดาดฟ้าของอาคารที่ติดตั้งป้ายนั้น
ข้อ 9 ป้ายที่ยื่นจากผนังอาคารให้ยื่นได้ไม่เกินแนวกันสาด และให้สูงได้ไม่เกิน 60 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ป้ายไม่เกิน
2 ตารางเมตร
ข้อ 10 ป้ายที่ติดตั้งเหนือกันสาดและไม่ได้ยื่นจากผนังอาคาร ให้ติดตั้งได้โดยมีความสูงของป้ายไม่เกิน 60 เซนติเมตร
วัดจากขอบบนของปลายกันสาดนั้น หรือมีพื้นที่ป้ายไม่เกิน 2 ตารางเมตร
ข้อ 11 ป้ายที่ติดตั้งใต้กันสาดให้ติดตั้งแนบผนังอาคาร และต้องสูงจากพื้นทางเท้านั้นไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
ข้อ 12 ป้ายโฆษณาสำ�หรับโรงมหรสพให้ตดิ ตัง้ ขนานกับผนังอาคารโรงมหรสพ แต่จะยืน่ ห่างจากผนังได้ไม่เกิน 50 เซนติเมตร
หรือหากติดตั้งป้ายบนกันสาด จะต้องไม่ยื่นลํ้าแนวปลายกันสาดนั้น และความสูงของป้ายทั้งสองกรณีต้องไม่เกินความสูงของอาคาร
ข้อ 13 ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งป้ายไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะ
ที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด และมีความยาวของป้ายไม่เกิน 32 เมตร
หมวด 2 ส่วนต่างๆ ของอาคาร

ส่วนที่ 1 วัสดุของอาคาร
ข้อ 14 สิ่งที่สร้างขึ้นสำ�หรับติดหรือตั้งป้ายที่ติดตั้งบนพื้นดินโดยตรงให้ทำ�ด้วยวัสดุทนไฟทั้งหมด
ข้อ 15 เสา  คาน พื้น บันได และผนังของอาคารที่สูงตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป โรงมหรสพ หอประชุม โรงงาน โรงแรม
โรงพยาบาล หอสมุด ห้างสรรพสินค้า อาคารขนาดใหญ่ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ท่าอากาศยาน หรืออุโมงค์
ต้องทำ�ด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟด้วย
ข้อ 16 ผนังของตึกแถวหรือบ้านแถว ต้องทำ�ด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟด้วย แต่ถ้าก่อด้วยอิฐธรรมดาหรือคอนกรีต
ไม่เสริมเหล็ก ผนังนี้ต้องหนาไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร
ข้อ 17 ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถวทีส่ ร้างติดต่อกัน ให้มผี นังกันไฟทุกระยะไม่เกินห้าคูหา ผนังกันไฟต้องสร้างต่อเนือ่ งจาก
พืน้ ดินจนถึงระดับดาดฟ้าทีส่ ร้างด้วยวัสดุถาวรทีเ่ ป็นวัสดุทนไฟ กรณีทเี่ ป็นหลังคาสร้างด้วยวัสดุไม่ทนไฟให้มผี นังกันไฟสูงเหนือหลังคา
ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ตามความลาดของหลังคา
ข้อ 18 ครัวในอาคารต้องมีพื้นและผนังที่ทำ�ด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ ส่วนฝาและเพดานนั้น หากไม่ได้ทำ�ด้วยวัสดุถาวร
ที่เป็นวัสดุทนไฟ ก็ให้บุด้วยวัสดุทนไฟ
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ส่วนที่ 2 พื้นที่ภายในอาคาร
ข้อ 19 อาคารอยู่อาศัยรวมต้องมีพื้นที่ภายในแต่ละหน่วยที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร
ข้อ 20 ห้องนอนในอาคารให้มีความกว้างด้านแคบที่สุดไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร
ข้อ 21 ช่องทางเดินในอาคาร ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าตามที่กำ�หนดไว้ดังต่อไปนี้
ประเภทอาคาร
ความกว้าง
1. อาคารอยู่อาศัย 1.00 เมตร
2. อาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สำ�นักงาน อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคาร
พิเศษ 1.50 เมตร
ข้อ 22 ห้องหรือส่วนของอาคารที่ใช้ในการทำ�กิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีระยะดิ่งไม่น้อยกว่าตามที่กำ�หนดไว้ดังต่อไปนี้
ประเภทการใช้อาคาร
ระยะดิ่ง
1. ห้องที่ใช้เป็นทีพ่ กั อาศัย บ้านแถว ห้องพักโรงแรม ห้องเรียนนักเรียนอนุบาล ครัวสำ�หรับอาคารอยูอ่ าศัย ห้องพักคนไข้
พิเศษ ช่องทางเดินในอาคาร 2.60 เมตร
2. ห้องที่ใช้เป็นสำ�นักงาน ห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องโถงภัตตาคาร โรงงาน 3.00 เมตร
3. ห้องขายสินค้า ห้องประชุม ห้องคนไข้รวม คลังสินค้า โรงครัว ตลาด และอื่นๆ ที่คล้ายกัน 3.50 เมตร
4. ห้องแถว ตึกแถว
4.1 ชั้นล่าง 3.50 เมตร
4.2 ตั้งแต่ชั้นสองขึ้นไป 3.00 เมตร
5. ระเบียง 2.20 เมตร
ระยะดิ่งตามวรรคหนึ่งให้วัดจากพื้นถึงพื้น ในกรณีของชั้นใต้หลังคาให้วัดจากพื้นถึงยอดฝาหรือยอดผนังอาคาร และในกรณี
ของห้องหรือส่วนของอาคารที่อยู่ภายในโครงสร้างของหลังคา  ให้วัดจากพื้นถึงยอดฝาหรือยอดผนังของห้องหรือส่วนของอาคาร
ดังกล่าวที่ไม่ใช่โครงสร้างของหลังคา
ห้องในอาคารซึ่งมีระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป จะทำ�พื้นชั้นลอยในห้องนั้นก็ได้ โดยพื้นชั้นลอย
ดังกล่าวนั้นต้องมีเนื้อที่ไม่เกินร้อยละสี่สิบของเนื้อที่ห้อง ระยะดิ่งระหว่างพื้นชั้นลอยถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า  2.40 เมตร
และระยะดิ่งระหว่างพื้นห้องถึงพื้นชั้นลอยต้องไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร ด้วย
ห้องนํ้า ห้องส้วม ต้องมีระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงเพดานไม่น้อยกว่า 2 เมตร
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ส่วนที่ 3 บันไดของอาคาร
ข้อ 23 บันไดของอาคารอยูอ่ าศัยถ้ามีตอ้ งมีอย่างน้อยหนึง่ บันไดทีม่ คี วามกว้างสุทธิไม่นอ้ ยกว่า 80 เซนติเมตร ช่วงหนึง่ สูงไม่เกิน
3 เมตร ลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร
และต้องมีพื้นหน้าบันไดมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได
บันไดที่สูงเกิน 3 เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง 3 เมตร หรือน้อยกว่านั้น และชานพักบันไดต้องมีความกว้างและยาว
ไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได ระยะดิ่งจากขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงส่วนตํ่าสุดของอาคารที่อยู่เหนือขึ้นไปต้องสูงไม่น้อยกว่า 
1.90 เมตร
ข้อ 24 บันไดของอาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สำ�นักงาน อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์
โรงงาน และ อาคารพิเศษ สำ�หรับที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันไม่เกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสุทธิ
ไม่น้อยกว่า  1.20 เมตร แต่สำ�หรับบันไดของอาคารดังกล่าวที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันเกิน 300 ตารางเมตร
ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า  1.50 เมตร ถ้าความกว้างสุทธิของบันไดน้อยกว่า  1.50 เมตร ต้องมีบันไดอย่างน้อยสองบันได
และแต่ละบันไดต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
บันไดของอาคารที่ใช้เป็นทีช่ มุ นุมของคนจำ�นวนมาก เช่น บันไดห้องประชุมหรือห้องบรรยายทีม่ พี นื้ ทีร่ วมกันตัง้ แต่ 500 ตาราง
เมตรขึ้นไป หรือบันไดห้องรับประทานอาหารหรือสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดของแต่ละ
ชั้นของอาคารนั้นที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า  1.50 เมตร อย่างน้อยสองบันได
ถ้ามีบันไดเดียวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร
บันไดที่สูงเกิน 4 เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง 4 เมตร หรือน้อยกว่านั้น และระยะดิ่งจากขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึง
ส่วนตํ่าสุดของอาคารที่อยู่เหนือขึ้นไปต้องสูงไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร
ชานพักบันไดและพืน้ หน้าบันไดต้องมีความกว้างและความยาวไม่นอ้ ยกว่าความกว้างสุทธิของบันได เว้นแต่บนั ไดทีม่ คี วามกว้าง
สุทธิเกิน 2 เมตร ชานพักบันไดและพื้นหน้าบันไดจะมีความยาวไม่เกิน 2 เมตรก็ได้
บันไดตามวรรคหนึง่ และวรรคสองต้องมีลกู ตัง้ สูงไม่เกิน 18 เซนติเมตร ลูกนอนเมือ่ หักส่วนทีข่ นั้ บันไดเหลือ่ มกันออกแล้วเหลือ
ความกว้างไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร และต้องมีราวบันไดกันตก บันไดที่มีความกว้างสุทธิเกิน 6 เมตร และช่วงบันไดสูงเกิน 1 เมตร
ต้องมีราวบันไดทั้งสองข้าง บริเวณจมูกบันไดต้องมีวัสดุกันลื่น
ข้อ 25 บันไดตามข้อ 24 จะต้องมีระยะห่างไม่เกิน 40 เมตร จากจุดที่ไกลสุดบนพื้นชั้นนั้น
ข้อ 26 บันไดตามข้อ 23 และข้อ 24 ที่เป็นแนวโค้งเกิน 90 องศา จะไม่มีชานพักบันไดก็ได้ แต่ต้องมีความกว้างเฉลี่ยของ
ลูกนอนไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร สำ�หรับบันไดตามข้อ 23 และไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร สำ�หรับบันไดตามข้อ 24
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ส่วนที่ 4 บันไดหนีไฟ
ข้อ 27 อาคารที่สูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปและสูงไม่เกิน 23 เมตร หรืออาคารที่สูงสามชั้นและมีดาดฟ้าเหนือชั้นที่สามที่มีพื้นที่
เกิน 16 ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกติแล้ว ต้องมีบันไดหนีไฟที่ทำ�ด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และต้องมี
ทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
ข้อ 28 บันไดหนี ไฟต้องมีความลาดชันน้อยกว่า  60 องศา  เว้นแต่ตึกแถวและบ้านแถวที่สูงไม่เกินสี่ชั้น ให้มีบันไดหนี ไฟ
ที่มีความลาดชันเกิน 60 องศาได้ และต้องมีชานพักบันไดทุกชั้น
ข้อ 29 บันไดหนีไฟภายนอกอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่นอ้ ยกว่า 60 เซนติเมตร และต้องมีผนังส่วนทีบ่ นั ไดหนีไฟพาดผ่าน
เป็นผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ
บันไดหนี ไฟตามวรรคหนึ่ง ถ้าทอดไม่ถึงพื้นชั้นล่างของอาคารต้องมีบันไดโลหะที่สามารถเลื่อนหรือยืดหรือหย่อนลงมา
จนถึงพื้นชั้นล่างได้
ข้อ 30 บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า  80 เซนติเมตร มีผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็น
วัสดุทนไฟกั้นโดยรอบเว้นแต่ส่วนที่เป็นช่องระบายอากาศและช่องประตูหนีไฟ และต้องมีอากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้โดย
แต่ละชั้นต้องมีช่องระบายอากาศที่เปิดสู่ภายนอกอาคารได้มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร กับต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอ
ทั้งกลางวันและกลางคืน
ข้อ 31 ประตูหนีไฟต้องทำ�ด้วยวัสดุทนไฟ มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร และต้อง
ทำ�เป็นบานเปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอกเท่านั้น กับต้องติดอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง และต้องสามารถเปิดออกได้
โดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสู่บันไดหนีไฟต้องไม่มีธรณีหรือขอบกั้น
ข้อ 32 พื้นหน้าบันไดหนีไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันไดและอีกด้านหนึ่งกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
หมวด 3 ที่ว่างภายนอกอาคาร

ข้อ 33 อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตามที่กำ�หนดดังต่อไปนี้
(1) อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของ
อาคาร
(2) ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นซึ่งไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ต้องมีที่ว่าง
ไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร แต่ถ้าอาคารดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยต้องมี
ที่ว่างตาม (1)
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ข้อ 34 ห้องแถวหรือตึกแถวซึ่งด้านหน้าไม่ติดริมถนนสาธารณะ ต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคารกว้างไม่น้อยกว่า  6 เมตร
โดยไม่ให้มีส่วนใดของอาคารยื่นลํ้าเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว
ห้องแถวหรือตึกแถว ต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร เพื่อใช้ติดต่อถึงกัน โดยไม่ให้มีส่วนใดของอาคาร
ยื่นลํ้าเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่การสร้างบันไดหนีไฟภายนอกอาคารที่ยื่นลํ้าไม่เกิน 1.40 เมตร
ระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวที่สร้างถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง 40 เมตร ต้องมีที่ว่างระหว่างแถว
ด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวนั้นกว้างไม่น้อยกว่า  4 เมตร เป็นช่องตลอดความลึกของห้องแถวหรือตึกแถว เพื่อเชื่อมกับที่ว่าง
หลังอาคาร
ห้องแถวหรือตึกแถวที่สร้างติดต่อกันไม่ถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไม่ถึง 40 เมตร แต่มีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของ
ห้องแถวหรือตึกแถวนัน้ กว้างน้อยกว่า 4 เมตร ไม่ให้ถอื ว่าเป็นทีว่ า่ งระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถว แต่ให้ถอื ว่าห้องแถว
หรือตึกแถวนั้นสร้างต่อเนื่องเป็นแถวเดียวกัน
ที่ว่างตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม จะก่อสร้างอาคาร รั้ว กำ�แพง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใด หรือจัดให้เป็นบ่อนํ้า 
สระว่ายนํ้า ที่พักมูลฝอย หรือที่พักรวมมูลฝอยไม่ได้
ห้องแถวหรือตึกแถวที่มีด้านข้างใกล้เขตที่ดินของผู้อื่น ต้องมีที่ว่างระหว่างด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวกับเขตที่ดิน
ของผู้อื่นนั้นกว้างไม่น้อยกว่า  2 เมตร เว้นแต่ห้องแถวหรือตึกแถวที่ก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารเดิมโดยมีพื้นที่ไม่มากกว่าพื้นที่ของ
อาคารเดิมและมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร
ข้อ 35 ห้องแถวหรือตึกแถวที่มีที่ว่างหลังอาคารตามข้อ 34 วรรคสอง และได้ร่นแนวอาคารตามข้อ 41 แล้ว ไม่ต้องมี
ที่ว่างตามข้อ 33(1) และ (2) อีก
ข้อ 36 บ้านแถวต้องมีที่ว่างด้านหน้าระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า  3 เมตร และต้องมี
ที่ว่างด้านหลังอาคารระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร
ระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวที่สร้างถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง 40 เมตร ต้องมีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของ
บ้านแถวนั้นกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร เป็นช่องตลอดความลึกของบ้านแถว
บ้านแถวที่สร้างติดต่อกันไม่ถึงสิบคูหา  หรือมีความยาวรวมกันไม่ถึง 40 เมตร แต่มีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของ
บ้านแถวนั้นกว้างน้อยกว่า  4 เมตร ไม่ให้ถือว่าเป็นที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถว แต่ให้ถือว่าบ้านแถวนั้นสร้างต่อเนื่อง
เป็นแถวเดียวกัน
ข้อ 37 บ้านแฝดต้องมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า  3 เมตร
และ 2 เมตร ตามลำ�ดับ และมีที่ว่างด้านข้างกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร
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ข้อ 38 คลังสินค้าที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนว
เขตที่ดินที่ ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร สองด้าน ส่วนด้านอื่นต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร
คลังสินค้าที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน 500 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ ใช้ก่อสร้างอาคารนั้น
ไม่น้อยกว่า 10 เมตร สองด้าน ส่วนด้านอื่นต้องมีที่ว่างห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 5 เมตร
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่อาคารคลังสินค้าที่อยู่ ในเขตพื้น ที่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เว้นแต่ด้านที่อยู่ติดต่อกับเขตที่ดินที่อยู่นอกเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้มที วี่ า่ งห่างแนวเขตทีด่ นิ ที่ใช้กอ่ สร้างอาคารนัน้ ไม่นอ้ ยกว่า 
10 เมตร
ข้อ 39 โรงงานที่มีพื้นที่ที่ ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร
ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 3 เมตร จำ�นวนสองด้านโดยผนังอาคารทั้งสองด้านนี้ให้ทำ�เป็นผนัง
ทึบด้วยอิฐหรือคอนกรีตยกเว้นประตูหนีไฟ ส่วนด้านที่เหลือให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 6 เมตร
โรงงานที่มีพื้นที่ที่ ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร
ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร ทุกด้าน
โรงงานทีม่ พี นื้ ทีท่ ี่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชัน้ รวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตร ต้องมีทวี่ า่ งห่างแนวเขตทีด่ นิ ที่ใช้กอ่ สร้าง
อาคารนั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตร ทุกด้าน
ความในวรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสามมิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ อ าคารโรงงานที่ อ ยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรม
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เว้นแต่ด้านที่อยู่ติดต่อกับเขตที่ดิน ที่อยู่นอกเขตพื้น ที่
นิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้มีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ ใช้ก่อสร้าง
อาคารนั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตร
หมวด 4 แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร

ข้อ 40 การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารหรือส่วนของอาคารจะต้องไม่ลํ้าเข้าไปในที่สาธารณะ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานซึ่งมีอำ�นาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะนั้น
ข้อ 41 อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า  6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลาง
ถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร
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อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน 8 เมตร ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ายหรือสิ่งที่
สร้างขึ้นสำ�หรับติดหรือตั้งป้าย หรือคลังสินค้า ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ
(1) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า  10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย
6 เมตร
(2) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะ
อย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ
(3) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร
ข้อ 42 อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งนํ้าสาธารณะ เช่น แม่นํ้า  คู คลอง ลำ�ราง หรือลำ�กระโดง ถ้าแหล่งนํ้า
สาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า  10 เมตร ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งนํ้าสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า  3 เมตร แต่ถ้า
แหล่งนํ้าสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งนํ้าสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร
สำ�หรับอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งนํ้าสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ต้องร่นแนวอาคารให้
ห่างจากเขตแหล่งนํ้าสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 12 เมตร
ทั้งนี้ เว้นแต่ สะพาน เขื่อน รั้ว ท่อระบายนํ้า ท่าเรือ ป้าย อู่เรือ คานเรือ หรือที่ว่างที่ใช้เป็นที่จอดรถไม่ต้องร่นแนวอาคาร
ข้อ 43 ให้อาคารที่สร้างตามข้อ 41 และข้อ 42 ต้องมีส่วนตํ่าสุดของกันสาดหรือส่วนยื่นสถาปัตยกรรมสูงจากระดับทางเท้า
ไม่น้อยกว่า  3.25 เมตร ทั้งนี้ ไม่นับส่วนตบแต่งที่ยื่นจากผนังไม่เกิน 50 เซนติเมตร และต้องมีท่อรับนํ้าจากกันสาดหรือหลังคา
ต่อแนบหรือฝังในผนังหรือเสาอาคารลงสู่ท่อสาธารณะหรือบ่อพัก
ข้อ 44 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขต
ด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด
ความสูงของอาคารให้วดั แนวดิง่ จากระดับถนนหรือระดับพืน้ ดินทีก่ อ่ สร้างขึน้ ไปถึงส่วนของอาคารทีส่ งู ทีส่ ดุ สำ�หรับอาคารทรง
จั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ 45 อาคารหลังเดียวกันซึ่งมีถนนสาธารณะสองสายขนาดไม่เท่ากันขนาบอยู่เมื่อระยะระหว่างถนนสาธารณะ สองสายนั้น
ไม่เกิน 60 เมตร และส่วนกว้างของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่กว้างกว่าไม่เกิน 60 เมตร ความสูงของอาคาร ณ จุดใดต้อง
ไม่เกินสองเท่าของระยะราบที่ใกล้ที่สุดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะด้านตรงข้ามของสายที่กว้างกว่า
ข้อ 46 อาคารหลังเดียวกันซึง่ อยูท่ มี่ มุ ถนนสาธารณะสองสายขนาดไม่เท่ากัน ความสูงของอาคาร ณ จุดใดต้องไม่เกินสองเท่า
ของระยะราบที่ ใกล้ที่สุด จากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะด้านตรงข้ามของสายที่กว้างกว่า  และความยาวของอาคาร
ตามแนวถนนสาธารณะที่แคบกว่าต้องไม่เกิน 60 เมตร สำ�หรับอาคารซึ่งเป็นห้องแถวหรือตึกแถว ความยาวของอาคารตามแนวถนน
สาธารณะที่แคบกว่าต้องไม่เกิน 15 เมตร
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ข้อ 47 รั้วหรือกำ�แพงที่สร้างขึ้นติดต่อหรือห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงของรั้ว ให้ก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 3 เมตร
เหนือระดับทางเท้าหรือถนนสาธารณะ
ข้อ 48 การก่อสร้างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ต้องมีระยะห่างจากผนัง
ของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้
(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่น
ที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร
(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่น
ที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร
(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียง
ของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร
(2) ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนังทึบต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่อง ระบายอากาศ
หรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้
(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูง
ไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูง
เกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่น
ที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
(ง) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่น
ที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
(3) ผนังของอาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ด้านที่เป็นผนังทึบต้องอยู่ห่างจากผนังของอาคารอื่น
ที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ด้านที่เป็นผนังทึบไม่น้อยกว่า  1 เมตร สำ�หรับอาคารที่มีลักษณะตาม (2)
และ (3) ผนังของดาดฟ้าของอาคารด้านที่อยู่ใกล้กับอาคารอื่นให้ทำ�การก่อสร้างเป็นผนังทึบสูงจากพื้นดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 
1.80 เมตร
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ข้อ 49 การก่อสร้างอาคารในบริเวณด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถว
(1) ถ้าห้องแถวหรือตึกแถวนัน้ มีจ�ำ นวนรวมกันได้ตงั้ แต่สบิ คูหา หรือมีความยาวรวมกันได้ตงั้ แต่ 40 เมตร ขึน้ ไป และอาคารที่
จะสร้างขึ้นเป็นห้องแถวหรือตึกแถว ห้องแถวหรือตึกแถวที่จะสร้างขึ้นต้องห่างจากผนังด้านข้างของห้องแถว หรือตึกแถวเดิม
ไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าเป็นอาคารอื่นต้องห่างจากผนังด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวเดิมไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(2) ถ้าห้องแถวหรือตึกแถวนัน้ มีจ�ำ นวนไม่ถงึ สิบคูหาและมีความยาวรวมกันไม่ถงึ 40 เมตร อาคารทีส่ ร้างขึน้ จะต้องห่างจากผนัง
ด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวนั้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร เว้นแต่การสร้างห้องแถวหรือตึกแถวต่อจากห้องแถวหรือตึกแถวเดิม
ตามข้อ 4
ข้อ 50 ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่าง
จากแนวเขตที่ดิน ดังนี้
(1) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร
ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กำ�หนดไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดิน หรือห่างจาก
เขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และดาดฟ้าของอาคารด้านนั้นให้ทำ�ผนังทึบสูงจากดาดฟ้า
ไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
พินิจ จารุสมบัติ
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน เนื้อที่ ที่ตั้งของอาคาร ระดับ เนื้อที่ของที่ว่างภายนอกอาคารหรือ
แนวอาคาร และระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับถนน ทางเท้าหรือที่สาธารณะ เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย
การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำ�นวยความสะดวกแก่การจราจร ประกอบกับมาตรา 8(1) (7) และ (8)
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติให้การกำ�หนดดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง จึงจำ�เป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 117 ตอนที่ 75 ก วันที่ 7 สิงหาคม 2543 กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 17 ก วันที่ 26 มีนาคม 2550
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239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2594  โทรสาร 0 5394 2698
www.tuhpp.net

จัดทำ�โดย:
ธนิต ชุมแสง และคณะ
สนับสนุนโดย: สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)

