
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 
 

 

 

 

โดย 
นางสาว เกศวดี จันทร์แก้ว 

 

 

 

 

 

 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2558 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 
 
 

กฎหมายในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาว เกศวดี จันทร์แก้ว 

 

 

 

 

       
 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2558 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 



 
 

LAWS AND REGULATIONS IN LANDSCAPE ARCHITECTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Ms. Ketwadi  Jankaew 

 
 
 
 
 
 
 

An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Master of Landscape Architecture  

Master of Landscape Architecture Program 
Department of Urban Design and Planning 

Graduate School, Silpakorn University  
Academic Year 2015 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้การค้นคว้าอิสระเรื่อง  “กฎหมายในงาน
ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม”  เสนอโดย นางสาวเกศวดี จันทร์แก้ว เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 
 
      …….............................................................  
      (รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์)  
       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
       วันที่……...........เดือน........................ พ.ศ.................... 
 
 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์  ด่านกิตติกุล  
 
 คณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
 (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร) 
............/......................../..............  
 
 
.................................................... กรรมการ 
(อาจารย์ ดร.สินีนาถ  ศุกลรัตนเมธี ) 
............/......................../.............. 
 
 
.................................................... กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกติติกลุ) 
............/......................../..............   



ง 

54060203 : หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การใช้กฎหมายในงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม  
    เกศวดี จันทร์แก้ว : การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม 
อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ : รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์  ด่านกิตติกุล   191 หน้า  

 งานภูมิสถาปัตยกรรมนั้นมีความหลากหลายในแง่ของรายละเอียดของเนื้องานที่มีความ
แตกต่างกันตั้งแต่งานขนาดเล็กจนถึงงานที่มีขนาดใหญ่ ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องในงาน
ออกแบบดังกล่าวคือ  กฎหมายส าหรับงานภูมิสถาปัตยกรรม ซ่ึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งและผู้ออกแบบ
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 Landscape architecture design is diverse in terms of details of each work, 

ranging from small to large scales. The significant factor for the design is the law of 

landscape architecture which is essential and designers need to understand the law in 

order to design their work properly. At present, there are many newly-emerging laws; 

however, these laws or regulations are not clear for landscape architecture, but are 

mostly inserted in the content of general architecture laws. 

 This study aims to collect the laws related to landscape architecture in order 
to learn about problems and challenges in enforcing landscape architecture laws into 
the work of landscape architecture, so that landscape architecture - related laws will 
be put into practice in a more convenient and more understanding manner. The study 
results were derived from information gathering and demonstrated that there are 
various forms of landscape architecture laws depending on the nature of work, project 
sites, and whether or not related agencies involved in the projects know about laws 
relevant to their work. Moreover, problems and obstacles in enforcing the laws into 
the design of work are that if designers do not or little understand landscape 
architecture - related laws, this will affect almost the whole process in designing, 
namely project construction presentation, legitimate or illegitimate design or even 
legal punishment that will adversely and directly affect the designers, the work, and 
the project owners, the time duration, and the increasing costs or even the impacts 
on surrounding areas. 
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บทที่ 1 

ทบน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของโครงกำร 

  งานออกแบบทางภูมิสถาปัยกรรม (Landscape Architecture) เป็นงานออกแบบที่
มีความเกี่ยวข้องในเนื้องานหลากหลาย ตั้งแต่งานที่มีขนาดเล็ก จนถึง งานที่มีขนาดใหญ่ เช่นงาน
ออกแบบพื้นที่ทางภูมิสถาปัตยกรรมในโรงแรม โรงเรียน อาคารต่าง ๆ ไปจนถึงงานสาธารณะ งานวาง
ผังที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มากหลายตารางกิโลเมตร ดังนั้นการออกแบบงานทางภูมิ
สถาปัตยกรรมนั้นผู้ออกแบบจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในปัจจัยต่าง ๆ ที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบ ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการออกแบบส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญก็คือ ความรู้และความเข้าใจ
เรื่องของกฎหมายข้อบังคับใช้ต่าง ๆ ที่ก าหนดเพ่ืองานทางภูมิสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะ ภูมิสถาปนิกที่
เป็นผู้ออกแบบในลักษณะงานนั้น ๆ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ในเนื้อหาของกฎหมายข้อบังคับ
ในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งตัวผู้ออกแบบ งานที่ออกแบบ ให้มีความ
ถูกต้อง ปลอดภัย สวยงาม ตลอดจนขั้นตอนการด าเนินงานก่อสร้าง ถ้าหากผู้ออกแบบหรือ
ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอเกียวกับกฎหมายข้อก าหนดทีบ่ังคับใช้ต่าง ๆ แล้วนั้น ก็
อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการท างาน ทั้งทางด้านการออกแบบ การก่อสร้าง รวมไปถึงการพัฒนางาน
ออกแบบหรือโครงการที่อาจจะมีการพัฒนาขึ้นในอนาคตได้       
  ในปัจจุบันจะมีข้อกฎหมายและข้อบังคับใช้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งมีบทบาทที่
ส าคัญในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมอย่างมาก ดังนั้นผู้ออกแบบควรมีความรู้และความเข้าใจใน
บทบาทของกฎหมายข้อบังคับเป็นอย่างดี แต่กฎหมายข้อบังคับใช้เหล่านี้ยังไม่มีออกมาเป็นรูปแบบ
หมวดหมู่ที่ชัดเจนโดยตรง แต่จะแทรกอยู่ในเนื้อหาของกฎหมายข้อบังคับเกี่ยวข้องกับงานออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรมเป็นส่วนใหญ่ ท าให้เกิดอุปสรรคในการใช้ ทั้งเรื่องข้อมูลทางกฎหมายที่มีความ
กระจัดกระจาย ความล่าช้าในการศึกษาให้ถูกต้อง เพ่ือน ามาใช้ตามประเภทของงานโดยตรง ใน
ปัจจุบันยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมายข้อบังคับของงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมรวมไว้ด้วยกัน
อย่างชัดเจน เพ่ือให้สะดวกต่อการน าไปใช้รวมทั้งการศึกษาข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็ว 
  ข้อก าหนดต่าง ๆ เข้าใจกฎหมายที่มีลักษณะแตกต่างกันตามรูปแบบงานที่ต่างกัน
ออกไป เข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายมาประกอบการออกแบบ อีกทั้ง เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกต่อการน าไปใช้ประกอบในการท างานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมได้อีกด้วย 
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1.2  ค ำถำมของกำรศึกษำ 

 1.2.1 กฎหมายและข้อบังคับอะไรที่เก่ียวข้องกับงานภูมิสถาปัตยกรรม 

 1.2.2 ปัญหาและอุปสรรคของภูมิสถาปนิกในการใช้กฎหมายเพื่อการออกแบบ 

 1.3 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

 1.3.1 เพ่ือศึกษาและรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 

 1.3.2 เพ่ือสามารถวิเคราะห์แล้วน ากฎหมายข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบ

ภูมิสถาปัตยกรรมไปใช้ได้อย่างเข้าใจ ถูกต้อง และสะดวกในการเข้าถึงกลุ่มกฎหมายภูมิสถาปัตยกรรม 

 1.3.3 เพ่ือทราบถึงปัญหาในการใช้กฎหมายทางภูมิสถาปัตยกรรม 

1.4 ขอบเขตในกำรศึกษำ 

 ขอบเขตในด้านเนื้อหา การค้นคว้าอิสระนี้จะมุ่งเน้นศึกษาเนื้อหาของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับภูมิสถาปัตยกรรม รวมทั้งประเด็นความส าคัญของกฎหมายและบทบาทในงานภูมิสถาปัตยกรรม 

1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรศึกษำ 

 1.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   1.5.1.1 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงการแบ่งลักษณะการใช้ข้อ

กฎหมายแต่ละประเภทที่มีรูปแบบต่างกันในแต่ละงานแนวทางการศึกษา การน าไปใช้และความเข้าใจ

ในลักษณะของกฎหมายข้อบังคับใช้ในงานออกแบบ 

   1.5.1.2. ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ จากเอกสาร บทความ หนังสือ ต ารา งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับกฎหมายในงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม 

 1.5.2 วิเคราะห์ข้อมูล 

   1.5.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลทางกฎหมายที่เก่ียวข้องในงานออกแบบทาง 

ภูมิสถาปัตยกรรม 

   1.5.2.2  วิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดของกฎหมายในลักษณะงานทาง 

ภูมิสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันออกไป 
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  1.5.2.3 วิเคราะห์อุปสรรคและปัญหาที่เกิดจากการไม่เข้าใจหรือการจะต้องใช้

กฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานทางภูมิสถาปัตยกรรม 

  1.5.2.4 จัดท ารายงานเอกสารเพ่ือสรุปและแสดงผลการศึกษาเรื่องของกฎหมาย

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับงานออกแบบทางทางภูมิสถาปัตยกรรม 

1.6 วิธีกำรศึกษำ  

 1.6.1 การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เน้นการศึกษารวบรวมจากเอกสาร บทความ หนังสือ การ

สัมภาษณ์บุคคลที่ท างานด้านงานออกแบบทางทางภูมิสถาปัตยกรรม ตลอดจนงานเขียนที่เกี่ยวข้อง

กับกฎหมายข้อบังคับใช้ในการออกแบบทางทางภูมิสถาปัตยกรรม 

 1.6.2 สร้างกรอบความคิดและก าหนดตัวแปรในการศึกษาจากการท าการศึกษาเนื้อหาที่

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือสร้างความชัดเจนในการรวบรวมข้อมูลใน

งานวิจัย 

 1.6.3 รวบรวมข้อมูลที่ศึกษาวิเคราะห์ความชัดเจนทั้งด้านเนื้อหาของตัวกฎหมาย 

ความหมาย และลักษณะของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม เพ่ือให้เข้าใจ

และน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง สะดวกต่อการหาข้อมู ลไปประกอบการออกแบบงานทางภูมิ

สถาปัตยกรรมต่อไป 

1.7 ประโยขน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 ในการศึกษาครั้งนี้จะท าให้ทราบถึงข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิสถาปัตยกรรม 

ข้อจ ากัดต่าง ๆ เพ่ือที่ต้องค านึงถึงให้ถูกต้องตามกฎหมายในงานออกแบบ และปัญหาในการใช้

กฎหมายดังกล่าว ซ่ึงทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ออกแบบทั้งในด้านการท างาน การออกแบบ

ชิ้นงาน และการป้องกันการถูกลงโทษตามกฎหมายหากเกิดการออกแบบที่ผิดพลาด อีกทั้งยัง เป็น

ประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจศึกษาเรื่องกฎหมายในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมสามาถที่จะน าไป

ศึกษาเพ่ือใช้ได้อย่างสะดวกและถูกต้อง 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 

 ความหมายของกฎหมายนั้น ได้มีการให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไปตามการให้

ความหมายของแต่ละบุคคล ในที่นี้จะให้ความหมายของกฎหมายตามที่ได้ศึกษาจากการค้นคว้าข้อมูล

ทั้งหนังสือกฎหมายต่าง ๆ และจากผู้ที่มีความรู้โดยตรง จึงได้สรุปความหมายของกฎหมายคือ 

“กฎหมายแตกต่างไปตามแต่ว่าผู้ให้ความหมายนั้นมีแนวความคิดทางกฎหมายอย่างไร แต่ไม่ว่าส านัก

ความคิดใดหรือนักกฎหมายใดจะให้ความหมายของกฎหมายเป็นอย่างไรก็ตาม ก็เป็นที่ยอมรับตรงกัน

ว่า กฎหมายสามารถจ าแนกลักษณะได้ 4 ประการ” (วิณัฎฐา แสงสุข และฐิติพร ลิ้มแหลมทอง, 

2549: 15) ลักษณะ 4 ประการได้แก่  

 2.1.1 กฎหมายต้องมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ ที่ว่าต้องเป็น “กฎเกณฑ์” นั้นหมายความว่า

กฎหมายต้องเป็นข้อบังคับที่เป็นมาตรฐาน (Standard) ที่ใช้วัดและใช้ก าหนดความประพฤติของ

สมาชิกของสังคมได้ว่าถูกหรือผิด ให้กระท าได้หรือห้ามกระท า (สมยศ เชื้อไทย, 2540: 56)  

 2.1.2 กฎหมายต้องก าหนดความประพฤติของบุคคล   ความประพฤติในที่นี้ได้แก่การ

เคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายภายใต้การควบคุมจิตใจ รวมไปถึงกระท าการหรืองดเว้นกระท า

อย่างใดที่ต้องอาศัยร่างการเคลื่อนไหว  

 2.1.3 กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่บังคับความประพฤติของ

มนุษย์ เพ่ือให้มนุษย์จ าต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ จึงจ าเป็นต้องมีสภาพบังคับในกรณีที่มีการฝ่าฝืน

กฎเกณฑก์ฎหมายใดไม่มีสภาพบังคับ ไม่เรียกว่าเป็นกฎหมาย สภาพบังคับ (Sanction) ของกฎหมาย

คือโทษต่าง ๆ ในกฎหมาย ถ้าเป็นสภาพบังคับทางอาญาได้แก้ประหารชีวิต จ าคุก ปรับ ริบทรัพย์สิน 

ส่วนสภาพบังคับของกฎหมายแพ่ง ได้แก่การก าหนดให้การกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายนั้นตกเป็นโมฆะ

หรือโมฆียะ (วิณัฎฐา แสงสุข และฐิติพร ลิ้มแหลมทอง, 2549: 16-17)
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 2.1.4 กฎหมายต้องมีกระบวนการบังคับที่เป็นกิจจะลักษณะ กฎหมายมีสภาพบังคับ แต่

ทั้งนี้สภาพบังคับของกฎหมายนั้นจะต้องมีกระบวนการที่แน่นอนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการปกครอง

สมัยใหม่นี้เป็นการปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจไว้ กล่าวคือรัฐเป็นศูนย์รวมอ านาจทั้งการออก

กฎหมายก็จะออกมาจากรัฐการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องกระท าโดยรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ภูมิชัย 

สุวรรณดี และคณะ, 2542: 20) 

 ดังที่ได้ศึกษาถึงความหมายของกฎหมายข้างต้นนั้น เป็นการกล่าวโดยรวมถึงรูปแบบ

ลักษณะที่แสดงให้เห็นว่ากฎหมายเป็นเช่นไร เกิดจากรูปแบบใดและมีลักษณะการใช้รูปแบบใดบ้าง 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องของงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมก็จะสื่อได้

ว่า กฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันออกไปตามเนื้อหาและ

ใจความ ที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามกฎหมายหรือข้อบังคับใช้จะต้องเป็นที่ยอมรับตรงกันทั้งด้าน

เนื้อหา ความหมาย การใช้ การตีความโดยเกิดจากรูปแบบหลักของกฎหมายที่มีลักษณะ 4 ประการ 

ที่เป็นรูปแบบหลักของกฎหมายโดยรวมดังท่ีได้ศึกษามาข้างต้น  

2.2 ข้อมูลเบื้องต้นของกฎหมาย  

 2.2.1 ศักดิ์ของกฎหมาย 

    วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์ และขวัญชัย โรจนกนันท์ อธิบายไว้ว่า การแบ่งล าดับของกฎหมาย

(Hierarchy of Law) การจัดล าดับของแผนผังกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานการออกแบบและควบคุม

งานก่อสร้างต่าง ๆ นั้นได้จัดแบ่งใช้หลักเกณฑ์ของ “ศักดิ์ของกฎหมาย” เป็นตัวก าหนด ดังนั้นจึง

จ าเป็นที่ต้องท าความเข้าใจในบทบาทของค าว่าศักดิ์ของกฎหมาย  

 ศักดิ์ของกฎหมายถูกก าหนดไว้เพ่ือเป็นเกณฑ์ตัดสินในกรณีที่กฎหมายมีบทก าหนด

ที่ไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งกัน ว่าสมควรที่จะยึดบทก าหนดของกฎหมายใดในการปฏิบัติ โดยทั่วไปจะ

ก าหนดศักดิ์กฎหมายลดหลั่นกันตามผู้ที่ออกกฎหมายฉบับนั้น โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ล าดับ

ดังนี้  

 2.2.1.1 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (มีฉบับเดียว) กฎมณเฑียรบาล ประเพณีการปกครอง

ในระบอบ ประชาธิปไตย 

 2.2.1.2 พระราชบัญญัติหรือเทียบเท่าพระราชบัญญัติ เช่น พระราชก าหนด  

พระราชกฤษฎีกา ประกาศของคณะปฏิวัติ (บางฉบับ) ประกาศพระบรมราชองค์การ 
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 2.2.1.3 กฎหมายอณุบัญญัติ เช่น กฎกระทรวง (คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี) ประกาศ

กระทรวง ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ ออกโดยรัฐมนตรีประจ ากระทรวง 

 2.2.1.4 บทบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ ออกโดยองค์กรท้องถิ่น หน่วยราชการที่ต่ า

กว่ากระทรวง (วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์ และขวัญชัย โรจนกนันท์, 2557: 1) 

 ดังที่ได้ศึกษามาข้างต้น พิจราณาการใช้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบโดย

เข้าใจได้ง่าย คือสังเกตกฎหมายในแต่ละข้อที่เกี่ยวข้องข้องกับโครงการออกแบบนั้นทั้งหมด มี

กฎหมายใดที่มีล าดับศักดิ์ใหญ่ที่สุดแล้วเรียงล าดับกฎหมายที่มีความส าคัญรองลงมาตามล าดับศักดิ์

ของกฎหมายจากทีศ่ึกษา จึงสรุปเป็นแผนภูมิเพ่ือความเข้าใจง่ายขึ้นดังนี้ 

  

  

  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี ่1 แสดงสรุปล าดับศักดิ์ของกฎหมาย 

 ข้อสังเกตของการมีผลบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ที่ควรทราบอีกประการหนึ่ง คือการ
ยกเลิกก าหมายฉบับหนึ่งซึ่งอยู่ในรูปกฎหมายที่มีศักดิ์ หรือล าดับชั้นสูงกว่า เช่น กฎหมายในลักษณะ
ของพระราชบัญญัตินั้น จะไม่ส่งผลกระทบท าให้กฏหมายที่มีล าดับชั้นรองลงไปในลักษณะของ
กฎหมายลูก หรือกฎหมายที่มีลักษณะขยายความที่เป็นการวางระเบียบปฏิบัติให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติหรือเทียบเท่าพระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา 

กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง 

บทบัญญัติ/เทศบัญญัติ /ประกาศ /ระเบียบ 
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พระราชบัญญัติ ได้แก่ กฏกระทรวง และเทศบัญญัติ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นต่าง ๆ ถูกยกเลิกบังคับใช้
ไปด้วย เว้นแต่กรณีที่กฎหมายลูกนั้นมีข้อความที่ขัดหรือแย้งกันกับพระราชบัญญัติฉบับใหม่ที่มีผล
บังคับใช้ ก็อาจจะมีการออกกฎหมายลูกฉบับใหม่มาบังคับใช้แทนกฎหมายฉบับที่มีข้อความที่ขัดหรือ
แย้งกันนั้น เพ่ือจะได้มีการประกาศยกเลิกกฎหมายที่มีข้อขัดแย้งกันไปเสีย  
(ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, 2545: 13)  
 ดังนั้นเมื่อจะดูกฎหมายข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบเพ่ือน ามาใช้ประกอบการ

ออกแบบในโครงการนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ที่มาที่ไปและความเคลื่อนไหวของข้อ

กฎหมายนั้น ด้วย ว่ามีการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือยังคงสภาพใช้งานอยู่ เพ่ือให้เป็นข้อมูลและ

ประโยชน์ที่ถูกต้องในการด าเนินการออกแบบต่าง ๆ ต่อไปได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 2.2.2 ข้อสังเกตในการอ่านกฎหมาย 

    ในการออกแบบแต่ละโครงการนั้น มักจะมีข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจ านวน

หลากหลายฉบับ เพ่ือเป็นการสะดวกในการตีความของข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ จะน าไปใช้ใน

งานออกแบบนั้น การรู้จักรูปแบบตัวตนของกฎหมายนั้น ๆ ก็มีความส าคัญในการวิเคราะห์พิจารณา

ตัวความหมายของกฎหมายที่จะได้น าไปใช้ในการออกแบบต่อไปโดยมีข้อสังเกตได้ดังนี้  

 2.2.2.1 ชื่อของกฎหมาย  

 ในกฎหมายทุกฉบับจะต้องมีชื่อเป็นการเฉพาะเจาะจงของกฎหมายฉบับ

นั้น ๆ ซึ่งในการอ่านกฏหมายเพ่ือน าไปใช้งานควรจะอ่านและจ าชื่อกฎหมายฉบับบนั้นให้ได้เพ่ือที่จะ

ได้อ้างอิงที่มาของเนื้อหาสาระของข้อกฎหมายได้ถูกต้องว่าน ามาจากกฎหมายฉบับใดในการใช้สื่อ

ความหมายกับบุคคลอ่ืน เนื่องจากการใช้ชื่อย่อของกฎหมายอาจจะท าให้เกิดการเข้าใจผิดได้ 

 2.2.2.2 ที่มาของกฎหมาย   

 ในการออกกฎหมายแต่ละฉบับนั้น จะมีการมอบอ านาจให้ผู้รับผิดชอบใน

การออกกฎหมายตามแต่ความเหมาะสมในแต่ละกรณี โดยที่กฎหมายทุกฉบับจะต้องมีการอ้างอิงที่มา

ของกฎหมายฉบับนั้น ๆ ว่า ในการออกเป็นกฎหมายได้ใช้อ านาจตามกฎหมายฉบับใดไว้อย่างชัดเจน 

การอ้างอิงดังกล่าวนี้จะท าให้สามารถเชื่อถือได้ว่า กฎหมายฉบับนั้นมีการตราขึ้นบังคับใช้ตามอ านาจที่

ได้รับการมอบหมายไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพียงใด สมควรที่จะถือปฏิบัติตามหรือไม่  

(ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, 2545: 18 -19) 
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 2.2.2.3 เนื้อหาของกฎหมาย 

 ในการเริ่มต้นศึกษาเนื้อหาของกฎหมายฉบับต่าง ๆ นั้น สิ่งแรกที่ควรให้

ความสนใจ คือ การเริ่มต้นอ่านกฎหมายโดยให้ความสนใจในการอ่านและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

นิยามศัพท์ของค าที่ใช้อยู่ในกฎหมายฉบับนั้น ๆ ซึ่งมักจะปรากฏอยู่ในส่วนต้นของกฎหมาย ทั้งนี้ก็เพ่ือ

จะได้เข้าใจในสาระของกฎหมายฉบับนั้นได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

  2.2.2.4 การมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย 

   ข้อสังเกตที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับการมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายก็คือ การ

มีผู้ลงนามท้ายกฎหมายถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมายอ านาจให้ และการมีประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาของกฎหมายฉบับนั้น ๆ โดยสมบูรณ์แล้ว โดยมีการบันทึกไว้ในตอนท้ายของกฎหมาย  

(ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, 2545: 22) 

2.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม 

 งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมนั้นมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก บทบาทที่

เกี่ยวข้องในการท างานแต่ละประเภทโครงการที่แตกต่างกันออกไป ล้วนแต่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่ม

กระบวนการออกแบบ การก่อสร้างโครงการตลอดจนกระทั้งเสร็จสิ้น ในงานออกแบบแต่ละโครงการ

นั้นจึงมีความจ าเป็น ในการที่ผู้ออกแบบจะต้องศึกษาเข้าใจในสาระของกฎหมายกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือน าไป

ประกอบการออกแบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ในที่นี้ข้อกฎหมายในการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมจะอยู่แทรกในข้อกฎหมายของ

งานออกแบบทางสถาปัตยกรรม ซึ่งงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมนั้นจะมีการออกกฎหมาย

ข้อก าหนดในการบังคับใช้อยู่ด้วยกัน 4 รูปแบบ สรุปเป็นแผนภูมิเพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

        

แผนภูมทิี ่2 สรุป 4 รูปแบบกฎหมายข้อก าหนดในการบังคับที่เก่ียวกับงานภูมิสถาปัตยกรรม 

พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  

       กฎกระทรวง/ประกาศกระทรวง 

บทบัญญัติ/เทศบัญญัติ/ประกาศ/ระเบียบ 
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 จากที่ได้ศึกษาข้อกฎหมายที่ก าหนดใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ตามข้อบังคับเพ่ือใช้ในงาน

ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมนั้น จะแสดงให้เห็นว่าหลักเกณฑ์ปฏิบัติในข้อกฎหมายต่าง ๆ ส่วนใหญ่

นั้นจะมุ่งเน้นในเรื่องการออกแบบงานสถาปัตยกรรมเป็นหลัก ส่วนในการออกแบบงานภูมิ

สถาปัตยกรรมนั้น  ยังไม่มีเป็นข้อกฎหมายหรือข้อก าหนดที่ออกมาโดยเฉพาะเจาะจงส าหรับงานภูมิ

สถาปัตยกรรม แต่จะมีเป็นข้อย่อยแทรกอยู่ในกฎหมายหลักของการออกแบบสถาปัตยกรรม จึงท าให้

เกิดการกระจัดกระจายของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม ไม่เป็นหมวดหมู่ที่

ชัดเจน  ท าให้เกิดความล าบากในด้านที่จะน าข้อมูลกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบภูมิ

สถาปัตยกรรมเพ่ือน าไปใช้  

 ดังนั้นจากการศึกษาข้อมูลในการบังคับใช้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบภูมิ

สถาปัตยกรรมที่แทรกข้างในข้อก าหนดหลักในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมข้างต้นนั้น ท าให้ทราบ

ได้ว่างานภูมิสถาปัตยกรรมมีข้อก าหนดบังคับใช้อย่างไร สามารถน ามาจัดเป็นหมวดหมู่ได้ตาม

การศึกษาและหาข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์การท างานด้านภูมิ

สถาปัตยกรรมโดยตรง  

 ดังที่กล่าวมาข้างต้นถึงหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า

และการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์การท างานด้านภูมิสถาปัตยกรรมโดยตรง รายละเอียด

การด าเนินการจะกล่าวในบทต่อไป 

2.4 หนังสือหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในปัจจุบันหนังสือเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลในการศึกษากฎหมาย

ในงานออกแบบทางภูมิสถาปัตกรรมยังไม่มีโดยเฉพาะเจาะจงชัดเจนดังที่เคยกล่าวมานั้น จะเป็น

เนื้อหาในรูปแบบของส่วนข้อมูลอาทิเช่น ข้อมูลจากหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในงานออกแบบทาง

ภูมิสถาปัตกรรม ทั้งในรูปแบบเอกสาร สื่อออนไลน์ หนังสือเป็นต้น  ในงานวิจัยนี้จะใช้เอกสารที่

เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางหลักในการศึกษาวิจัยดังนี้ 

 2.4.1 หนังสือกฎหมายจัดสรรที่ดินและอาคารชุดที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ โดย  

ผศ.วิเชษฏ์ สุวิสิทฐ์  อ.ดร. ขวัญชัย โรจนกนันท ์2554  
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 เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงในเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ คือเรื่อง

ของกฎหมาย ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย กฎหมายที่เก่ียวกับการจัดสรรที่ดิน ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  

ควบคุมอาคาร ผังเมืองรวมกรุงเทพเป็นต้น 

 2.4.2 หนังสือกฎหมายงานออกแบบสถาปัตยกรรมส าหรับเขตกรุงเทพมหานคร โดย 

ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2545 

 ในส่วนของเนื้อหาที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ คือเนื้อหาของกฎหมายโดยรวมถึง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบภูมิสถาปัตกรรม อาทิเช่นเรื่องความสัมพันธ์ของกฎหมายกับงาน

ออกแบบ ลักษณะของกฎหมายและแนวทางในการศึกษาตีความข้อกฎหมายต่าง ๆ  

 2.4.3 หนังสือการปฎิบัติวิชาชีพภูมิสถาปัตกรรม โดย เดชา บุญค้ า 2538 ฉบับปรับปรุง

ครั้งที่ 3  

 เนื้อหาหลัก ๆ ในหนังสือท่ีศึกษานี้จะเป็นเนื้อหาตั้งแต่ความหมายของวิชาชีพ 

ภูมิสถาปัตกรรมจนถึงกระบวนการ องค์ความรู้ขั้นตอนการท างานของภูมิสถาปนิก ตลอดจนข้อ

กฎหมายกับความรับผิดชอบทางวิชาชีพของภูมิสถาปนิกเป็นต้น 

 2.4.4 หนังสือพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถาน

แห่งชาติ 2504  

 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์

สถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 2535  พร้อมด้วยระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและค าพิพากษา

ฎีกาที่เก่ียวข้อง  โดยฝ่ายควบคุมดูแลรักษา กองโบราณคดี กรมศิลปากร  คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือการ

คุ้มครองโบราณสถาน (ร่าง) มาตราการงานออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถาน โดยกรม

ศิลปากร มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานศึกษาวิจัยนี้ในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลของกฎข้อก าหนดต่าง ๆ ของ

งานทางภูมิสถาปัตกรรม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในขอบเขตของงานอนุรักษ์ 

 2.4.5 คู่มืออุทยานแห่งชาติ การจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ส านักอุทยานแห่งชาติ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2554 

  เนื้อหาในคู่มือนี้จะกล่าวถึงตั้งแต่รูปแบบแนวคิดการออกข้อก าหนด วิธีการด าเนินการ 

วิธีการท าในรายละเอียดการออกแบบต่าง ๆ ของงานภูมิสถาปัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นข้อบังคับใช้

ออกโดยกรมอุทยานโดยเฉพาะ  
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 2.4.6 หนังสือเกณฑ์ด้านผังเมืองหมวดบริการสังคม เรื่อง สวนสาธารณะ สนามกีฬา 

ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ โดย กลุ่มงานมาตราฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง  

 ในเนื้อหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องศึกษานั้นจะเป็นเรื่องของพ้ืนที่สาธารณะ รูปแบบ ขนาด

ข้อก าหนดต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานภูมิสถาปัตกรรมเป็นต้น  

 ทั้งนี้ยังมีเอกสาร บทความ สื่ออ่ืน ๆ ทั้งทางรูปแบบเอกงานสารวิจัย เอกสารสื่อ

ออนไลน์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลทางด้านกฎหมาย ก็ได้น ามาศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางและ

ข้อมูลประกอบงานวิจัยครั้งนี้ด้วย 

 จากการได้ศึกษา หนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นแล้วนั้น สามารถเข้าใจใน

องค์ความรู้ของเรื่องกฎหมายตั้งแต่ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายโดยรวม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน

การศึกษากฎหมาย ข้อบังคับใช้ที่เฉพาะเจาะจงในส่วนของงานออกแบบทางภูมิสถาปัตกรรม ได้ทราบ

ถึงแนวคิดที่มาที่ไปของกฎหมายข้อคับใช้ที่ออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน สามารถเข้าใจเพ่ือการ

น าไปใช้ ตลอดจนรายละเอียดของเนื้อหาในข้อย่อยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถรู้และเข้าใจใน

กระบวนการตั้งแต่การคิด วิเคราะห์ การตีความหมายของทั้งเนื้อหาและการน ามาใช้ที่แตกต่างกัน 

เพ่ือให้เกิดการน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ท าให้สามารถน ามาพัฒนาองค์ความรู้ในงานวิจัยครั้งนี้ได้ ทั้งใน

ส่วนของเรื่องเนื้อหา ประเด็นค าถาม สมมุติฐานในการวิจัยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อันจะได้กล่าว

รายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้ศึกษานี้ไว้ในบทต่อ ๆ ไป  
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บทที่ 3 

การด าเนินการศึกษา 

 จากที่ได้ศึกษาถึงข้อมูลรายละเอียดของข้อกฎหมาย ข้อก าหนดที่บังคับใช้ในงาน

ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในบทที่ 2 แล้ว ท าให้สามารถเกิดความเข้าใจในตัวความหมายของ

กฎหมายที่ก าหนดไว้ในการน าไปใช้เพ่ืองานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม และยังทราบถึงกลุ่มของ

กฎหมายที่ปรากฎใช้ในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ชัดเจนมากขึ้น อย่างไรก็ตามในการศึกษา

กฎหมายในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมนั้นมีความแตกต่างกันทั้งประเภทและวัตถุประสงค์ใน

การศึกษา ตั้งแต่การศึกษาเพ่ือความเข้าใจถึงรูปแบบกฎหมาย จนถึงเข้าใจในรายละเ อียดของ

ข้อก าหนดต่าง ๆ ที่น าไปใช้ในแต่ละรูปแบบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในภาพรวม จึงได้สรุปแนวทาง

การศึกษากฎหมายในงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมเป็นกรอบแนวคิดดังต่อไปนี้ 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

             กฎหมายในงานออกแบบโดยรวม        +       งานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม 

 

                                   

        

แผนภูมทิี ่3 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 

 จากกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมนี้แสดงถึง

องค์ประกอบและแนวทางจ ากัดความของกฎหมายในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม  ว่าเกิดขึ้นจาก

การน าข้อกฎหมายที่แทรกอยู่ ในส่วนของงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมมาใช้ในด้านข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม อย่างไรก็ตามในการศึกษาข้อก าหนด กฎหมายต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่มุ่งหมายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในตัวข้อบังคับและ

กฎหมายที่น ามาใช้ในการออกแบบ สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสะดวกในการน าไปใช้ใน

แต่ละประเภทของงานที่ออกแบบ

กฏหมายที่ใช้ออกแบบในงานภูมิสถาปัตยกรรม 
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ภูมิสถาปัตยกรรมได้อย่างชัดเจนมากข้ึนจากกรอบความคิดที่ 3 สามารถอธิบายประเด็นส าคัญ 

ต่าง ๆ ของกรอบแนวคิดในการวิจัยกฎหมายงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมได้ดังนี้ 

 

     กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 

 

      การศึกษา 

 

   

                       

 

          กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม 

 

          การศึกษารายละเอียดความส าคัญ 

 

         ความเข้าใจในตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ 

 

           น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

 

แผนภูมิที ่4 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษากฎหมายในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 

 เนื่องจากกฎหมายข้อบังคับที่ใช้ในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมมีความแตกต่างกัน

ตามประเภทของงาน ดังนั้นแนวทางในการศึกษาและวัตถุประสงค์ของการศึกษาจึงแบ่งออกเป็น

หลายแนวทางเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในกฎข้อบังคับของกฎหมาย การน าไปใช้อย่างถูกต้อง รวมไปถึง

ปัญหาและอุปสรรคในข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้ในการออกแบบ กรอบแนวคิดในการศึกษานี้จึงได้

เปลี่ยนแปลงไปตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ โดยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้  

พื้นที่ตั้งและขนาดโครงการ

ในงานออกแบบ 

ตัวแปร ลักษณะของงานออกแบบ

ทางภูมิสถาปัตยกรรม 
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แผนภูมิที่ 5 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษากฎหมายในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่มีความ      

แตกต่างกัน 

 จากแผนภูมิที่  5 จะเห็นได้ว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการศึกษา

องค์ประกอบในการศึกษาก็จะเปลี่ยนไปด้วย เริ่มตั้งแต่แนวคิดในข้อกฎหมายงานออกแบบทาง 

ภูมิสถาปัตยกรรม อาจจะต้องศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมอีกด้วย นอกจากกฎหมายหลัก

ใหญ่อย่างเดียวแล้ว จ าเป็นต้องศึกษากฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องเชื่อมโยง หรือมีเนื้อหาที่เสริมตัวข้อ

แนวคิดเกี่ยวกับข้อกฎหมายในงาน

ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

การศึกษา 

ตัวแปร สถานที่ตั้งโครงการ 
ลักษณะงาน/ประเภท

ของงานทางภูมิ

สถาปัตยกรรม 

กฎหมายที่ใช้ในงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม 

ประเภทของกลุ่มกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม 

รูปแบบความหมายท่ีน าไปใช้ในงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม 

ความเข้าใจในเนื้อหาของแต่ละข้อกฎหมายที่มีความแตกต่างกัน 

ที่เกี่ยวข้องในการน าไปใช้ 

น าไปใช้ได้อย่างถูกต้องได้อย่างสัมฤทธิ์ผล 
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กฎหมายเข้าไปในเรื่องเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลถึงลักษณะของตัวแปรในการศึกษาประเภทของกฎหมายที่

ใช้รูปแบบความหมายในเนื้อหาที่ระบุไว้ในแต่ละข้อก าหนด ตลอดจนความเข้าใจในเนื้อหาเพ่ือน าไปใช้

ได้อย่างถูกต้องและสัมฤทธิ์ผล 

3.2 เลือกกลุ่มเป้าหมายและกรอบการศึกษาเก็บข้อมูลในการวิจัย  

 เนื่องจากการวิจัยนี้ ต้องการศึกษาข้อมูลของกฎหมายที่ เกี่ยวข้ องกับ งานภูมิ

สถาปัตยกรรมของประเทศไทยว่ามีลักษณะเนื้อหาความแตกต่างและความใจในการใช้ มีข้อก าหนด

กฎหมายใดบ้างที่เกี่ยวข้องในการน าไปประกอบการออกแบบ ดังนั้น เพ่ือสร้างกรอบการศึกษาใน

งานวิจัย จึงเป็นการศึกษาข้อกฎหมายที่ก าหนดเพ่ืองานออกแบบในประเทศไทย โดยเลือกศึกษาจาก

กลุ่มข้อมูลหลายกลุ่ม ในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบโดยการเลือกศึกษากลุ่มเป้าหมายได้

ดังนี้ 

 3.2.1 หนังสือที่เขียนเกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม  

 3.2.2 เอกสารบทความของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดข้อกฎหมายบังคับใช้ 

ต่าง ๆ ของงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม 

 3.2.3 งานวิจัย 

 3.2.4 วิทยานิพนธ์ 

 3.2.5 รายงานและเอกสารอ่ืน ๆ  

 3.2.6 การสัมภาษณ์ผู้ประกอบวิชาชีพทางภูมิสถาปัตยกรรม และผู้มีความรู้ที่เก่ียวข้อง

โดยตรงกับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม 

  ดังนั้น จะพบได้ว่าพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาจะเน้นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม ประกอบกับการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้โดยตรง 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและมีกรอบการศึกษาท่ีชัดเจน 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเรื่องกฎหมายข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ 

ทางงานภูมิสถาปัตยกรรมครั้งนี้ คือการสัมภาษณ์ท าแบบข้อมูลภาษาไทย โดยประกอบไปด้วยค าถาม

ปลายเปิดและปลายปิด ซึ่งประกอบไปด้วยค าถามที่วัดตัวแปรต่าง ๆ ได้ดังนี้  
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 3.3.1 ประสบการณ์และลักษณะงานที่เคยท าในอดีตและปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับงาน

ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม 

 3.3.2 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเข้าใจในเนื้อหาของกฎหมายเพ่ือน าไปสู่การ

ใช้งานที่ถูกต้องในงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม 

 3.3.3 ท าการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ในการศึกษาของงานวิจัยนี้แบ่งได้เป็น 3 ส่วนได้แก่  

 3.4.1 ข้อมูลเบื้องต้นของกฎหมายที่ควรรู้ 

 3.4.2 ข้อมูลกฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะ  

 3.4.3 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ ประสบการณ์ การท างานภูมิสถาปัตยกรรม

โดยตรง 

3.5 การวิเคราะห์  

 เมื่อท าการศึกษาถึงเนื้อหาข้อมูลของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบ ของ 

ภูมิสถาปัตยกรรมแล้ว รวมทั้งน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาประกอบด้วย จึงได้ข้อมูลเพ่ือมา

วิเคราะห์เนื้อหาในประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้  

 3.5.1 ความเป็นมาของกฎหมายโดยรวมและกฎหมายเฉพาะในงานออกแบบ 

ภูมิสถาปัตยกรรม 

 3.5.2 ความส าคัญของเนื้อหาในแต่ละข้อกฎหมายที่ใช้ในงานออกแบบทาง 

ภูมิสถาปัตยกรรม  

 3.5.3 เข้าใจในเนื้อหา ของกฎหมายที่ใช้ในการออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม ในแต่ละ

รูปแบบของงาน เพ่ือการน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น  

 3.5.4 การศึกษาความหมายของกฎหมายโดยรวม ว่าเป็นอย่างไรมีความส าคัญอะไรบ้าง 

มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง  

 3.5.5 สรุปผลการศึกษาวิจัยชิ้นนี้ ในเนื้อหาส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่การค้นคว้าความรู้เบื้องต้น 

เกี่ยวกับกฎหมาย ความรู้เบื้องต้นของการใช้กฎหมายทางภูมิสถาปัตยกรรม  ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้มี

ความรู้โดยตรง นอกจากนั้นอาจมีข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษากฎหมายอ่ืน ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ
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ในรายละเอียดแต่ละประเภทของกฎหมาย รวมถึงการด าเนินการศึกษา สรุปปัญหาอุปสรรคใน

การศึกษา และข้อแนะน าการศึกษาในอนาคต 

 

สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้และประกอบอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับงานออกแบบทาง 

ภูมิสถาปัตยกรรม 

1. คุณสรรค์ เวสสุนทรเทพ  
 1.1 ประสบการณ์  
 สถาปนิก และภูมิสถาปนิก ปี2554- 2557  บริษัท บูรณ์เวสส์ แอน แอซดซซิเอส จ ากัด  
 สถาปนิก และภูมิสถาปนิก ปี2557- 2558 บริษัท โมดัส คอนซัลแท้น จ ากัด  
         ภูมิสถาปนิก และสถาปนิกชุมชนเมือง ปี2558  
         ปัจจุบัน อาจารย์และท่ีปรึกษา ด้านสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม 
 1.2 กฎหมายทางภูมิสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  1.2.1 กฏหมายควบคุมอาคารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับงานอาคาร หรือกฏหมายควบคุมอาคาร  
 1.2.2 กฏหมายจัดสรรที่ดิน  
 1.2.3 กฏหมายสิ่งแวดล้อม 
 1.2.4 กฏหมายผังเมือง 
 1.3.ปัญหาในการใช้กฎหมายในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 
 เรื่องข้อก าหนดที่แตกต่างกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัด ในส่วนของต่างจังหวัด
จะมีข้อก าหนดที่น้อยกว่ากรุงเทพมหานครซึ่งท าให้การใช้กฎหมายในการท างานง่ายกว่างานในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ยกเว้นพ้ืนที่พิเศษต่าง ๆ เช่น พ้ืนที่อนุรักษ์ ในเรื่องของการติดต่อกับส่วนราชการที่
ต้องท าตามขั้นตอนตามระบบในพ้ืนที่ที่ต่างกัน ท าให้ระยะเวลาในการด าเนินงานในเรื่องการเสนอ
แบบเพ่ือให้ผ่านการก่อสร้างต่อไป 

2. คุณกิจปกรณ์ โสตถิวรนันท์   

 2.1 ประสบการณ์  
     ภูมิสถาปนิก PMU องค์กรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 2.2 กฎหมายทางภูมิสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  2.2.1 กฏหมายผังเมืองรวม 
  2.2.2 กฏหมายควบคุมอาคาร  
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   2.2.3 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา    
 2.3 ปัญหาในการใช้กฎหมายในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 
         ความแตกต่างของพ้ืนที่ เช่น การสร้างที่มีลักษณะดินที่แตกต่างกัน ท าให้การท างานเป็นไป

อย่างยากล าบาก  

3. คุณสิรินทิพย์ สินแสงแก้ว  

  3.1 ประสบการณ์  
         เป็นผู้ชว่ยวิจัยให้อาจารย์ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็น
สถาปนิกอิสระ 
 3.2 กฎหมายทางภูมิสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง 
     3.2.1 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา    
 3.2.2 คู่มือปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม การออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
 3.3 ปัญหาในการใช้กฎหมายในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 
 ความเข้มข้นของข้อกฎหมายข้อก าหนดในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน ต้องท าความเข้าใจ

ให้ถูกต้องเพ่ือความถูกต้องในการท างาน 

4. คุณชาติชาย  ไชยสิทธิ์  

 4.1 ประสบการณ์  
 ส านักงานเขตบางกอกน้อย กองควบคุมอาคารและกองออกแบบ ด้านงานออกแบบ
สถาปัตยกรรม งานควบคุมการก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรมขนาดเล็ก 
          การทางพิเศษแห่งประเทศไทย งานออกแบบสถาปัตยกรรม ควบคุมการก่อสร้าง ทางการ
ออกแบบชุมชนเมืองเพ่ือพัฒนาพื้นที่ใต้ทางพิเศษ  
 4.2 กฎหมายทางภูมิสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง 
         4.2.1 กฎกระทรวงก าหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดิน
หรือถมดิน 
  4.2.2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
   4.2.3 กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
 4.2.4 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
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  4.2.5 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ ทุพพลภาพ คนชรา 
     4.2.7 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ก าหนดความลึกหรือพ้ืนที่ที่ต้องแจ้งการขุดดินหรือถม
ดิน 
 4.3 ปัญหาในการใช้กฎหมายในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 
   การตีความของเจ้าหน้าที่ ที่มีความแตกต่างกัน มักเป็นปัญหาต่อประชาชนอยู่เสมอ  

จึงท าให้ต้องใช้เวลาในการโต้แย้งข้อกฎหมายเพ่ืให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาไปในทางเดียวกันเพ่ือ

น าไปสู่การท างานในล าดับต่อไป 

5. คุณธนานพ เอื้ออารี   

 5.1 ประสบการณ์  
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัวต์ป่าและพันธุ์พืช  ต าแหน่งภูมิสถาปนิก ส ารวจ ท าผังบริเวณ ผังภูมิ
ทัศน์ ออกแบบด้านภูมิสถาปัตย์ รวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  
 5.2 กฎหมายทางภูมิสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 5.2.1 ข้อก าหนดส านักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
 5.3 ปัญหาในการใช้กฎหมายในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 
  การใช้กฎหมายในงานออกแบบ หากไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน ต้อง

ใช้เวลาเพ่ือ ค้นหาศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดการสะสมความรู้และประสบการณ์ ให้มากขึ้นใน

การท างานที่ถูกต้อง 

6. คุณกฤตนัย กิตติโรจนา     

 6.1 ประสบการณ์  
 ภูมิสถาปนิก 
 6.2 กฎหมายทางภูมิสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง 
   6.2.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
  6.2.2 Environmental Impact Assessment (EIA) 
 6.3 ปัญหาในการใช้กฎหมายในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 
  ท าให้งานดีไซด์มีขีดจ ากัดในเรื่องของความต้องการของผู้ออกแบบ ต้องการออกแบบพ้ืนที่ที่

สวยงามแต่ติดข้อก าหนดต่าง ๆ ท าให้งานออกแบบที่ต้องการในบางครั้งต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ

ข้อมูลของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

7. คุณธนา โพธิ์ใส 
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 7.1 ประสบการณ์  
  ภูมิสถาปนิก 
 7.2 กฎหมายทางภูมิสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  7.2.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
  7.2.2 กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
  7.2.3 กฏหมายจัดสรรที่ดิน 
   7.2.4 Environmental Impact Assessment (EIA) Environmental Impact Assessment 
(EIA) 
 7.3 ปัญหาในการใช้กฎหมายในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 
         กฏหมายในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่าง ท าให้เกิดความไม่เข้าใจในข้อกฎหมายต้องศึกษา เกิด

การจ ากัดรูปแบบในงานออกแบบในบางครั้ง บางครั้งอาจจะต้องแก้งานที่ออกแบบตามกฎหมายของ

พ้ืนที่นั้น ๆ ที่มีโดยเฉพาะท าให้เกิดการท างานที่ล่าช้าขึ้น 

8. คุณธีรพงศ์ สงวนศรีพิสุทธิ์  

 8.1 ประสบการณ์  
 ภูมิสถาปนิก 
 8.2 กฎหมายทางภูมิสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 8.2.1 Environmental Impact Assessment (EIA) Environmental Impact 
Assessment (EIA) 
  8.2.2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
 8.3 ปัญหาในการใช้กฎหมายในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 
 กฎหมายบางส่วนใช้ควบคุมได้ในบางพ้ืนที่ แต่ใช้รวมทั้งหมดไม่ได้ ยังยืดหยุ่นไม่พอ แต่ ในการ

ออกแบบหลาย ๆ ครั้ง ต้องออกแบบโดยมีกฎหมายควบคุมงานออกแบบนั้น ๆ  จึงท าให้งานออกแบบ

ไม่สามารถสร้างสรรค์ไดเ้ต็มที ่ 

 

9. คุณอรอาภา โล่ห์วีระ  

 9.1 ประสบการณ์  
 ภูมิสถาปนิกช านาญการพิเศษ หน.กลุ่มงานวางผังแม่บทและงานภูมิสถาปัตยกรรม  ส านัก
สถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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 9.2 กฎหมายทางภูมิสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  9.2.1 กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
 9.2.2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
 9.2.3 Environmental Impact Assessment (EIA) Environmental Impact 
Assessment (EIA) 
 9.3 ปัญหาในการใช้กฎหมายในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 
 ต้องเน้นให้ถูกต้องค านึงถึงความปลอดภัยในเนื้องานออกแบบ มีการท าประชาวิจารณ์ จึงต้อง

ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลเพื่อก าเนินงานการออกแบบก่อสร้าง 

10. คุณกรองกาญจน์  อัครเอกฒาลิน   

 10.1 ประสบการณ์  
   ภูมิสถาปนิก 
 10.2 กฎหมายทางภูมิสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง 
   10.2.1 กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
  10.2.2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
    10.2.3 Environmental Impact Assessment (EIA) Environmental Impact 
Assessment (EIA) 
 10.2.4 กฏหมายจัดสรรที่ดิน 
 10.2.5 กฎกระทรวงผังเมืองเฉพาะ 
 10.2.6 กฎหมายกรมทางหลวง  กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
 10.2.7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
 10.3 ปัญหาในการใช้กฎหมายในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 
  ในบางครั้งไม่สามารถทราบถึงข้อกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบได้ครบ เมื่อ

ไปขออณุญาตในการก่อสร้าง ท าให้ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากไม่ทราบถึงกฎหมายที่

ต้องใช้ได้อย่างครบถูกต้อง อีกทั้งต้องใช้เวลาในการตีความข้อกฎหมาย เพ่ือทราบได้ว่า สามารถ

ด าเนินการตามแบบที่ต้องการได้หรือไม่ หรือต้องแก้ไขตามข้อก าหนดที่มีอย่างไรบ้าง  ท าให้บางครั้ง

เกิดปัญหาในการด าเนินงาน การท างานด้านการสื่อความกับผู้รับเหมาและนักกฎหมายที่ไม่ตรงกัน ท า

ให้ต้องมีการแก้แบบเกิดความล่าช้าขึ้น 
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11. คุณธญัญรักษ์  ลาภนิมิตรอนนัต์    

 11.1 ประสบการณ์  
  ภูมิสถาปนิก 
 11.2 กฎหมายทางภูมิสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  11.2.1 กฎหมายของกรมทางหลวงชนบท 

  11.2.2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม  
  11.2.3 Environmental Impact Assessment (EIA) Environmental Impact 
Assessment (EIA) 
 11.2.4 กฏหมายจัดสรรที่ดิน 
  11.2.5 ข้อก าหนดส านักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
 11.2.6 กฎหมายกรมทางหลวง  กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
 11.2.7 กฎหมายโบราณสถานโบราณวตัถุ 
 11.2.8 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
 11.3 ปัญหาในการใช้กฎหมายในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 
  การไม่เข้าใจความส าคญัของกฎหมายท่ีถูกต้อง ในด้านความส าคญัตามล าดับของ

กฎหมาย ท าให้เกิดอปุสรรคและปัญหาในการออกแบบ ท าให้ต้องมีการด าเนินงานแก้งานขึน้ใหม่

เพ่ือให้ตรงตามท่ีกฎหมายก าหนด 

12. คุณภาสกร ค าภแูสน 

 12.1 ประสบการณ์  
    ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการกลุ่มภูมิสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร   
 12.2 กฎหมายทางภูมิสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง 
        12.2.1 กฏหมายจัดสรรที่ดิน 

  12.2.2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม  
  12.2.3 กฎหมายโบราณสถานโบราณวตัถุ 
 12.2.4 กฎหมายผังเมืองรวม  
   12.2.5 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
 12.3 ปัญหาในการใช้กฎหมายในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 
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            ต้องใช้เวลาในการตีความของกฎหมาย ข้อกฎหมายท่ีก าหนดวา่มีกฎหมายใดท่ีก าหนดไว้

ส าคญัและล าดบัใหญ่กวา่ในกรณีท่ีมีข้อก าหนดหลายรูปแบบในพืน้ท่ีนัน้ ๆ  เพ่ือยดึเป็นหลกัในการ

น ามาใช้ในงานออกแบบ 

13. คุณณฐัดนยั เกิดชัยภูมิ  

 13.1 ประสบการณ์  
   สถาปนิก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สถาปนิก5แผนสถาปัตยกรรมก่อสร้างทั่วไป ฝ่าย
ก่อสร้างทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 13.2 กฎหมายทางภูมิสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง 
        13.2.1 กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
    13.2.2 กฎหมายข้อก าหนดกรมทางหลวง 
 13.3 ปัญหาในการใช้กฎหมายในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 
 เนื่องจากงานส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ของทางการพิเศษจึงสามารถด าเนินการท าได้เลย โดยยึด

จากข้อก าหนดของทางการพิเศษ จึงท าให้ไม่เกิดปัญหาในการตีความเนื่องจากใช้ตามข้อก าหนด

เดียวกันเนื่องจากพ้ืนที่งานจะอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพ ยกเว้นกรณีที่มีพ้ืนที่ซ้อนทับกัน จะต้องนัดประชุม

เพ่ือท าข้อตกลงให้ได้ในทิศทางเดียวกัน จึงเกิดอุปสรรคในการท างานนี้ขึ้น 

14. คุณสภุาวดี นิมะวลัย์  

 14.1 ประสบการณ์  
            ภมูิสถาปนิก 
 14.2 กฎหมายทางภูมิสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง 
        14.2.1 Environmental Impact Assessment (EIA) Environmental Impact 
Assessment (EIA) 
        14.2.2 กฎหมายข้อก าหนดกรมทางหลวง 
   14.2.3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
   14.2.4 กฏหมายสิ่งแวดล้อม 
 14.3 ปัญหาในการใช้กฎหมายในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 
   ในการออกแบบบางครัง้มีผลกระทบทางด้านงานดีไซด์ ท าให้งานท่ีออกแบบนัน้ไม่

เป็นไปตามท่ีผู้ออกแบบต้องการ ต้องปรับแก้งานออกแบบให้ถกูต้องตามข้อก าหนดกฎหมายท่ีมี 



24 
 

บทที่ 4 

ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาวิจัยเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม จากการศึกษา

โดยการสอบถามสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับงานทางภูมิสถาปัตยกรรม

โดยตรงและศึกษาข้อมูลจากหนังสืองานเขียน จากสื่อที่ให้ความรู้เรื่องกฎหมายในงานออกแบบต่าง ๆ 

โดยจะพบว่ากฎหมายในงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมนั้นมีรูปแบบของกฎหมายที่หลากหลายที่

มีความแตกต่างกันออกไปแต่ละประเภทของงาน แต่ว่าข้อกฎหมายทางภูมิสถาปัตยกรรมนั้นก็มีความ

สอดคล้องเชื่อมโยงในด้านเนื้อหาและเป็นไปในทางเดียวกันในหลาย ๆ ข้อ อย่างเช่นการออกแบบ

พ้ืนที่ภูมิสถาปัตยกรรมในเขตที่มีพ้ืนที่ติดกับโบราณสถานและตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 

ผู้ออกแบบก็จะต้องค านึงถึงข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดที่ออกมาเกี่ยวกับงานภูมิ

สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับโบรราณสถานนั้น ๆ ที่ได้ก าหนดไว้และต้องค านึงถึงข้อกฎหมายของ

จังหวัดนั้น ๆ ด้วยอย่างไรก็ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมนั้นสามารถ

แบ่งกฎหมายออกได้หลายกลุ่ม ในส่วนเนื้อหาของบทนี้จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมในการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ว่ามีความส าคัญ

ในตัวเนื้อหาของกฎหมายและความส าคัญต่อผู้ออกแบบอย่างไร ดังต่อไปนี้  

4.1 ปัจจัยท่ีส่งผลในการก าหนดรูปแบบกฎหมายที่ใช้ในการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม 

 จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้  และปฎิบัติงานทางด้านงานออกแบบภูมิ

สถาปัตยกรรมโดยตรงและข้อมูลกฎหมายจากการศึกษา หนังสือ งานเขียน สื่อข้อมูลความรู้ต่าง ๆ 

นั้นสามารถบอกได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลในการเลือกใช้ข้อกฎหมายต่าง ๆ นั้นประกอบด้วยสองหลักใหญ่ ๆ 

คือ  

 4.1.1 ปัจจัยทางด้านประเภทลักษณะของงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม  

 4.1.2 ปัจจัยทางด้านสถานที่ตั้งโครงการของงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมนั้น ๆ  

 ซึ่งปัจจัยนี้ทั้งสองข้อนี้ เป็นปัจจัยหลักที่สามารถน ามากรองข้อกฎหมายเพ่ือการน าไปใช้

อย่างถูกต้องและรวดเร็วในการออกแบบต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 4.1.1 ปัจจัยทางด้านประเภทลักษณะของงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 

  ลักษณะงานหรือประเภทของงานนั้นกล่าวคือ รูปแบบของงานที่จะท าการออกแบบ มี

องค์ประกอบที่สื่อได้ว่างานนนี้เป็นงานลักษณะใด ขนาดพ้ืนที่ออกแบบเท่าไหร่ เป็นงานออกแบบที่

ต้องการให้เกิดประโยชน์ใช้สอยในด้านใดบ้าง เป็นงานออกแบบส าหรับส่วนบุคคล สาธารณะ

ประโยชน์ หรือเพ่ือเชิงส่งเสริมธุรกิจต่าง ๆ อาทิเช่น ออกแบบพ้ืนที่ทางภูมิสถาปัตยกรรมในงาน

คอนโดมิเนียม โรงแรม บ้าน สวนสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งรูปแบบของงานที่ยกตัวอย่างมานี้ก็จะมี

รปูแบบความส าคัญของเนื้อหา ของกฎหมายที่แตกต่างกันไปตามลักษณะงานที่ใช้ 

 4.1.2 ปัจจัยทางด้านสถานที่ตั้งโครงการของงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม  

 ในการออกแบบแต่ละพ้ืนที่โครงการ ปัจจัยด้านสถานที่ตั้ง ที่มีความแตกต่างกันจะมี

กฎหมายออกระบุข้อบังคับใช้ แตกต่างกันตามความสามารถของพ้ืนที่ ตั้งแต่ความปลอดภัย การ

อ านวยความสะดวก ผลกระทบของโครงการต่อพ้ืนที่ใกล้เคียงรอบ ๆ ของโครงการทั้งทางด้าน

กายภาพและทัศนียภาพ แม้กระทั่งการประเมินผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นรอบ ๆ บริเวณโครงการ

ซึ่งแต่ละพ้ืนที่ก็จะมีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง ในข้อกฎหมายบังคับใช้แตกต่างออกไปตามความ

ต้องการที่สมควร 

 ดังนั้น การออกแบบโครงการใดโครงการหนึ่งที่เป็นงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม

จะต้องค านึงถึงปัจจัยเหล่านี้ก่อนเป็นประการแรกก่อนการศึกษาข้อกฎหมาย เพ่ือมาประกอบ

พิจารณาเพ่ือการจนถึงการด าเนินการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จ ซึ่งเราสามารถทราบถึงปัจจัย

เหล่านี้ได้ชัดเจนแล้วนั้น ก็จะท าให้การเลือกใช้ข้อกฎหมายต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องได้ดี

ขึ้นในล าดับต่อไปของการออกแบบงานของเรานั่นเอง  

4.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม 

 จากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมทั้งการศึกษาข้อกฎหมายในลักษณะต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสถานที่ตั้งโครงการของงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมทั้งในรูปแบบของ

หนังสือ งานเขียน บทความ รวมทั้งสื่อข้อมูลที่ให้ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ต่าง ๆ และข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ที่ปฎิบัติวิชาชีพโดยตรงทางงานออกแบบทางด้านสถานที่ตั้งโครงการของงาน

ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ท าให้ทราบถึงกลุ่มของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการน ามา

ประกอบใช้ใรงานออกแบบ โดยสามารถจัดหมวดหมู่กลุ่มของกฎหมายได้ดังต่อไปนี้  
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4.2.1 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคารนั้นถือได้ว่าเป็นกฎหมายหลักที่ใช้เป็นหลักใหญ่โดยเรียกได้

ว่ า เป็น  “กฎหมายแม่บท” (Parent Law)  ซึ่ งมี อีกหลายข้อกฎหมายที่ ยึ ดหลักความตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับนี้ โดยกฎหมายย่อยต่างๆที่ออกมาไม่ว่าจะเป็น ข้อบัญญัติ 

ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติเทศบาล ประกาศเทศบาล เป็นต้น ที่กล่าวมานี้จะออกมาโดยยึดความใน

พระราชบัญญัตินี้โดยจะเรียกว่า “กฎหมายลูกบท” (Subordinate Legislation) หรือเข้าใจใน

ความหมายที่ว่าเป็นกฎหมายล าดับรองลงมานั้นเอง  

 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้มีการออกพระราชบัญญัติควบคุมอาคารจนถึงปัจจุบันมีจ านวน  

5 ฉบับที่บังคับใช้ ซึ่งมีฉบับที่ 1 พ.ศ. 2522  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543  ฉบับที่ 4 

พ.ศ. 2550  ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 ซึ่งในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารนี้จะมีการกล่าวความส าคัญ

เกี่ยวข้องทั้งงานอาคาร การก่อสร้าง การใช้อาคาร ดัดแปลงรื้อถอน เขตเพลิงไหม้ ตลอดจนอ านาจ

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น นายช่าง นายตรวจผู้ตรวจสอบ บทก าหนดลงโทษ เป็นต้น ซึ่งใน

การออกแบบในทางงานภูมิสถาปัตยกรรมนั้นก็มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแทรกอยู่ในเนื้อหาสาระใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารนี้ โดยมีความส าคัญต่อการท างานทางภูมิสถาปัตยกรรมทั้งในด้าน

ขั้นตอนการออกแบบ รูปแบบงาน แม้กระทั้งขณะด าเนินการก่อสร้างเป็นต้น  ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ตัว

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความส าคัญต่อผู้ที่ออกแบบงานทางภูมิสถาปัตยกรรมในกฎหมายควบคุม

อาคารมีดังนี ้

 4.2.1.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 1) 

 ในฉบับที่ 1 นี้จะพบได้ว่ามีข้อกฎหมายส าคัญเกี่ยวข้องโดยที่ผู้ออกแบบงานทาง

ภูมิสถาปัตยกรรมต้องศึกษาน ามาใช้ในการออกแบบคือ มาตรา 4  มาตรา 13  มาตรา 34 (ภาคผนวก 

ข) โดยตัวกฎหมายมาตราที่กล่าวไปข้างต้นนี้มีความส าคัญในเรื่องตั้งแต่การเข้าใจในความหมายของ

ศัพท์ที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น ทางระบายน้ า ที่สาธารณะ รายการประกอบแบบแปลน เขตเพลิงไหม้ เป็น

ต้น โดยที่ยกตัวอย่างมานั้นมีความส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับกับผู้ออกแบบโดยที่ว่า หากผู้ออกแบบไม่ทราบ

ถึงความหมายของการจ ากัดความในเนื้องาน ไม่ทราบถึงกรอบการจ ากัดความในรายละเอียดก็จะท า

ให้เกิดปัญหาในการที่จะท าการออกแบบให้เกิดข้อผิดพลาด ผิดไม่ตรงกับความที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 

เช่น รายการประกอบแบบแปลน หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิด
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ของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฎิบัติหรือวิธีการส าหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายใช้หรือ

เปลี่ยนการใช้อาคารให้เป็นไปตามแบบแปลน (ราชกิจจานุเบกษา, 2522: 3)  

 จากความหมายที่ได้ให้ไว้นั้นจะสามารถเข้าใจได้ว่าเมื่อมีการออกแบบจะต้องมีการท า

รายการประกอบแบบแปลนที่ต้องชี้แจงรายละเอียดในงานที่ออกแบบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสาม

รถให้ผู้ตรวจสอบทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ในงานเพื่อประกอบการอนุมัติการด าเนินงานก่อสร้าง หรือเพ่ือ

ขั้นตอนการสั่งวัสดุ การคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ออกแบบไว้ได้อย่างถูกต้อง

ครบถ้วน หากตัวผู้ออกแบบนั้นไม่เข้าใจความหมายหรือทราบไม่ครบ อาจส่งผลให้การสื่อสารที่

ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ทั้งกับเจ้าหน้าที่ที่ต้องด าเนินการขออนุญาตการก่อสร้างโครงการ ช่างก่อสร้าง 

ผู้ควบคุมงานตลอดจนผู้ที่มีส่วนรวมในการท างานนั้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในการท างานของ

โครงการทั้งอาจจะท าให้เกิดความล่าช้า เกิดข้อผิดพลาดท าการก่อสร้างผิดไม่ตรงกับงานออกแบบที่

ท าไว้ และที่ส าคัญอาจจะส่งผลถึงเรื่องที่ท าการก่อสร้างผิดไม่ตรงกับข้อกฎหมายที่ก าหนดไว้ในข้อ 

ต่าง ๆ เป็นต้น 

 4.2.1.2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2)  

 ในฉบับที่ 2 นี้จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกฎหมายจากเดิมโดยมีข้อกฎหมายส าคัญ

เกี่ยวข้องโดยที่ผู้ออกแบบงานทางภูมิสถาปัตยกรรมต้องศึกษาน ามาใช้ในการออกแบบคือ มาตรา 5 

ให้เพ่ิมความในเนื้อหาของมาตราที่ 5 นี้เป็นมาตรา 13 ทวิ และมาตรา 13 ตรี ในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  (ภาคผนวก ข) ซึ่งในความส าคัญของมาตราที่ 13 นี้จะกล่าวถึงเรื่อง

เกี่ยวกับการขออนุญาตในการด าเนินการต่าง ๆ ของโครงการ ทั้งด้านการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 

โดยที่มีรายละเอียดที่ต้องทราบเพ่ือเป็นข้อระวังหากกระท าการด าเนินงานที่ขัดต่อข้อก าหนดอาจจะ

ส่งผลเสียให้กับผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ และตัวโครงการนั้น ๆ ด้วย  

 4.2.1.3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 3)  

 ในเนื้อหาของฉบับที่ 3 นี้ จะเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบางประการ

เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยมีมาตราที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบทางภูมิ

สถาปัตยกรรมคือ มาตรา 8 (ภาคผนวก ข) โดยมาตราที่ 8 ในฉบับที่ 3 นี้เป็นการยกเลิกมาตราที่ 8 

ในฉบับที ่2 พ.ศ. 2535 แล้วให้ใช้มาตรา 8 ในฉบับที่ 3 ใหม่นี้แทน  ซึ่งเนื้อหาในมาตรานี้มีความส าคัญ

ที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกแบบคือเพ่ือประโยชน์ด้านความปลอดภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การทาง

ผังเมือง ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม พ้ืนที่จอดรถเป็นต้น จะเห็นได้ว่ามาตราที่ 8 นี้
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ค่อนข้างจะมีความส าคัญโดยตรงกับผู้ที่ออกแบบงานเกี่ยวกับภูมิสถาปัตยกรรม เพ่ือประโยชน์ในการ

ท างาน ทั้งด้านการด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ การออกแบบ ความถูกต้องตามกฎหมายที่ก าหนด เพ่ือ

ไม่ให้เกิดผลเสียต่องานผู้ออกแบบจ าเป็นจะต้องทราบถึงรายละเอียดดังกล่าว 

 4.2.1.4 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 5)  

 ในเนื้อหาของฉบับที่ 5 นี้จะเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมในเรื่องเทคนิคเกี่ยวกับการ

ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วและได้เพ่ิมเติม

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าของโครงการ ผู้ด าเนินการ เพ่ือประกันความปลอดภัยต่อชีวิต การ

ชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่มีผู้ได้รับความเสียหายจากพ้ืนที่โครงการนั้น ๆ โดยที่จะเกี่ยวข้องกับทาง

ผู้ออกแบบงานทางภูมิสถาปัตยกรรมนั้นจะเป็น มาตรา 3 (ภาคผนวก) เป็นการเพ่ิมเนื้อหาเข้าไปใน

มาตรา 8 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

 ดังเนื้อหาที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่ามีข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับงานทางภูมิ

สถาปัตยกรรมนั้นในเนื้อหาของฉบับที่ 1 2 3 และ 5 ซึ่งในฉบับที่ 4 นั้นจะเป็นการประกาศใช้ในเรื่อง

นโยบายที่มีต้องการแก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ือขยายโอกาสในผู้ที่มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย จะ

เกี่ยวกับการสร้างอาคารต้นทุนต่ าจะเน้นไปในงานสถาปัตยกรรม จึงไม่มีข้อที่เกี่ยวข้องกับงาน

ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม ทางผู้จัดท าวิจัยฉบับนี้จึงไม่ได้น าเนื้อหามาเสนอในส่วนของฉบับนี้ 

4.2.2 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน 
 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน จะมีเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

การใช้ประโยชน์ที่ดินรวมไปถึงระเบียบการข้อบังคับบทลงโทษต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้ใน

เรื่องการจัดสรรที่ดินนี้ ความส าคัญที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม จะเกี่ยวข้องใน

กระบวนการแรก ๆ ในการด าเนินการการก่อสร้างโครงการ โดยจะต้องมีการขออนุญาตและแสดง

ความถูกต้องในเรื่องกรรมสิทธิ์ ในที่ดินที่จะด าเนินการก่อสร้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่มีการ

ยื่นเสนอกระบวนการด าเนินงานส่วนนี้แล้ว อาจส่งผลกระทบในการด าเนินงานในล าดับต่อไปของงาน

ได้ โดยในความรู้เรื่องนี้ ผู้ออกแบบทางด้านงานภูมิสถาปัตยกรรมก็จ าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงเนื้อหา

ของข้อก าหนด ถึงแม้จะไม่ได้มีผลกระทบต่อผู้ออกแบบโดยตรง แต่ก็อาจจะท าให้เกิดปัญหาในเรื่อง

ของการออกแบบได้ แต่ถ้าหากผู้ออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย

จัดสรรที่ดินที่เกี่ยวข้อง ก็จะท าให้เกิดผลในแง่ดีทั้งเรื่องของงานออกแบบ ระยะเวลา รวมไปถึง

สามารถด าเนินงานก่อสร้างได้ไปตามแบบที่ผู้ออกแบบต้องการ ทั้งนี้รวมไปถึงผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการ 
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ผู้ก่อสร้าง จ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้ เพ่ือให้เกิดผลดีในงาน ทั้งความถูกต้องและ

ระยะเวลาทั้งหมดโดยรวมของโครงการต่อไป 

 ในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินนี้ จะเน้นน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นหลักกับทาง

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม โดยมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้   

 4.2.2.1 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 (ฉบับที ่1)  

 ในพระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิน ฉบับที่ 1 นี้จะเกี่ยวกับการให้ความหมายของ

ค าที่เกี่ยวข้องในงานจัดสรรที่ดิน เพ่ือให้เข้าใจเนื้อหาที่ครอบคลุมความหมายที่ถูกต้อง ภูมิสถาปนิก

จ าเป็นที่จะต้องทราบถึงใจความรายละเอียดความหมายที่กฎหมายก าหนดไว้ เพ่ือที่จะได้เข้าใจใน

บทบาทหน้าที่ของแต่ละข้อมูลที่ต้องใช้เพ่ือมาประกอบในการด าเนินการขออนุญาตในล าดับต่อไป 

และในขั้นตอนการด าเนินการจัดสรรที่ดินนั้น หากภูมิสถาปนิกมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาส่วนนี้ดี

แล้ว จะท าให้ขั้นตอนในการด าเนินการขออนุญาตได้อย่างถูกต้อง ท าให้ไม่เสียเวลาในขั้นตอนการ

ท างานในส่วนนี้ แต่หากไม่มีความรู้ความเข้าใจในส่วนเนื้อหาของกฎหมายนี้อย่างครบถ้วน อาจจะ

ส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องระยะเวลาของการท างานทั้งด้านการออกแบบ หรือแม้แต่ไม่สามารถ

ออกแบบเพ่ือท าการก่อสร้างโครงการได้เนื่องจากข้อผิดพลาดที่เกิดจากขั้นตอนการด าเนินงานการ

จัดสรรที่ดินตั้งแต่ต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบความเสียหายได้ที่เกี่ยวข้องกับบทลงโทษ ค่าปรับต่างๆ ทั้ง

ผู้ออกแบบเอง เจ้าของโครงการนั้น ๆ ในล าดับต่อไปได้ โดยกฎหมายที่เก่ียวข้องนั้นมีอยู่ใน  

มาตรา 1 - มาตรา 5  มาตรา 21 – มาตรา 27  มาตรา 29 – มาตรา 42  มาตรา 54 – มาตรา 66 

(ภาคผนวก ค) 

 4.2.2.2 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที ่2)  

 พระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิน ฉบับที่ 2 นี้จะเกี่ยวข้องกับการแสดงความ

ชัดเจนของที่ดิน เช่นที่ดินนี้เป็นที่ดินสาธารณูปโภคหรือที่ดินที่เป็นบริการเพ่ือสาธารณะ รวมไปถึง

ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันของผู้ที่ซื้อที่ดินจัดสรรโดยรวม แต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบทาง

ภูมิสถาปัตยกรรมนั้น จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่จะได้

สามารถท าการออกแบบก่อสร้างในล าดับต่อไปได้รวมไปถึงความมั่นใจว่าที่ดินแปลงที่จะท าการ

ออกแบบนั้นสามารถท าได้โดยถูกตรงตามระเบียบข้อก าหนดแล้ว เพ่ือเป็นการไม่เสียเวลา ลดความ

ผิดพลาดในงานออกแบบทั้งผลทางด้านการดีไซด์ และลักษณะการใช้สอยของพ้ืนที่ โดยกฎหมายที่

เกี่ยวข้องนั้นมีอยู่ใน มาตรา 1 – 3  มาตรา 6 โดยมาตราที่ 6 นี้เป็นการให้ยกเลิกความในมาตราที่ 28 
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แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความในมาตราที่ 6 ที่ออกใหม่ในฉบับที่ 2 

นี้แทนมาตรา 10 (ภาคผนวก ข) 

4.2.3 กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

 กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในปัจจุบันจะดู

ข้อก าหนดใน กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 มีการใช้สิ้นสุดใช้

บังคับ 15 พ.ค. 2561 โดยผังเมืองรวมที่หมดอายุในการใช้แล้วและหากในปัจจุบันยังไม่มีฉบับใหม่

ออกมา อาจจะมี ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาของผังเมืองรวม ออกมาเพ่ือบังคับใช้

เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม่ขึ้นมา ในส่วนของข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานครจะใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ควบคุมอาคาร พ .ศ. 2544 ในส่วนของ

ข้อบัญญัตินี้ประกาศใช้เพ่ือแกไขปรับปรุงบทบัญญัติบางประการใหเหมาะสมยิ่ง  ประกอบกับมีการ

ประกาศใชกฎกระทรวงที่ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 หลายฉบับ ซึ่งกฎกระทรวงตาง ๆ ดังกลาวนั้นมียังมีรายระเอียดบาง

ประการที่ไมครอบคลุมกับสภาพข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร จึงได้มีการเพ่ิมเติม

รายละเอียดบทบัญญัติบางประการเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับกรุงเทพมหานครและเพ่ือให้เกิดการ

น าไปใช้ได้อย่างดี ทั้งด้านการออกแบบ การใช้งานให้เข้ากับความเป็นสภาพพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร

ที่แท้จริง  

 กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนั้น จะเป็นการ

กล่าวถึงข้อก าหนดที่บังคับใช้ในแง่การใช้ประโยชน์ของที่ดิน การแบ่งใช้ประโยชน์ที่ดินตามการจ าแนก

ประเภทของพื้นที่ โดยมีการก าหนดแบ่งประเภทของที่ดินไว้ เพ่ือให้เข้าใจถึงว่าจะใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ได้อย่างไรบ้างในพื้นที่ดินนั้น ๆ รวมไปถึงการควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินแต่ละเขตพ้ืนที่ด้วย อาทิ

เช่น ผังที่แสดงพ้ืนที่โล่งเพ่ือการนันทนาการ ผังแสดงพ้ืนที่เกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็น

ต้น ในส่วนของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนั้น ก็จะกล่าวย่อยลงมาถึงรายละเอียดที่มากขึ้น ทั้งการให้

ความหมายค าต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจถึงบทบาทของแต่ละหน้าที่ของข้อก าหนดนั้น ๆ และยังรวมไปถึง

การบังคับใช้ข้อก าหนดเพ่ือการออกแบบทั้งทางงานสถาปัตยกรรมและงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 

อาทิเช่น ระยะความปลอดภัยในส่วนของงานที่ออกแบบแต่ละอย่าง เช่น ระยะห่างของถนน ทาง

ระบายน้ า ที่จอดรถ ที่กลับรถ รวมไปถึงประเภทของงานอาคารต่างๆเป็นต้น 
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 อย่างไรก็ตามในส่วนของข้อก าหนดที่บังคับใช้ที่ เกี่ยวข้องกับงานออกแบบทางภูมิ

สถาปัตยกรรมนั้นก็จะมีหลายข้อบังคับที่มีความส าคัญต่อผู้ที่ออกแบบงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม

เป็นจ านวนมาก ดังต่อไปนี้ 

 4.2.3.1 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

 ในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ฉบับนี้จะมี

ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมที่เน้นเกี่ยวกับการจ าแนกประเภทการใช้

ประโยชน์ของพ้ืนที่เป็นส่วนใหญ่ โดยเนื้อหาส่วนนี้มีความส าคัญต่อผู้ออกแบบทางด้านข้อมูลเพ่ือ

น าไปใช้ในการออกแบบที่ถูกต้องเหมาะสมตรงกับข้อก าหนดที่ได้ระบุว่าพ้ืนที่นั้น ๆ ใช้ท าเป็นอะไรบ้าง 

หากตัวผู้ออกแบบเองไม่มีความรู้ทางด้านนี้อาจจะส่งให้มีผลกระทบต่อกระบวนการในการด าเนินงาน

ทั้งด้านงานออกแบบ ด้านขั้นตอนการยื่นแบบเสนอขออนุญาตการก่อสร้าง หรือแม้กระทั้งระยะเวลา

ในการท างานอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น เมื่อตัวผู้ออกแบบเองทราบถึงข้อก าหนดผังมืองในข้อต่าง ๆ แล้ว

จึงน ามาวาง Master Plan จัด Zoning ตรงไหนจะให้ส่วนไหนของพ้ืนที๋โครงการเป็นทางเดิน ก็จะ

สามารถก าหนดได้ กล่าวคือการได้รู้ข้อกฎหมายที่ถูกต้องครบถ้วนก็ท าให้สามารถสร้างงานออกแบบที่

ดีและถูกต้องเพ่ือน าไปใช้ได้อย่างดีเยี่ยมในล าดับต่อไป  

 ในกฎหมายฉบับนี้จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมดังนี้ 

 ข้อ 1 – 3 ที่อธิบายเกี่ยวกับการก าหนดใช้เนื้อหาข้อก าหนดในฉบับนี้ (ภาคผนวก ง) 

 ข้อ 4 ข้อมูลที่บอกเกี่ยวกับความหมายของค าจ ากัดความที่ผู้ออกแบบจ าเป็นต้องรู้เพ่ือ

ความใจในการออกแบบและสื่อสารกับผู้ร่วมงาน เจ้าหน้าที่ในล าดับต่อไปของงาน (ภาคผนวก ง) 

 ข้อ 6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ภาคผนวก ง) 

 ข้อ 7 แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท 

 ข้อ 38 แผนผังแสดงที่โล่งพร้อมด้วยข้อก าหนด  

 ข้อ 39 ที่โล่งประเภท ล. 1 (ภาคผนวก ง) 

 ข้อ 40 ที่โล่งประเภท ล. 2 (ภาคผนวก ง) 

 ข้อ 41 ที่โล่งประเภท ล. 4 (ภาคผนวก ง) 

 ข้อ 42 ที่โล่งประเภท ล. 5 (ภาคผนวก ง) 

 ข้อ 43 ที๋โล่งประเภท ล. 6 (ภาคผนวก ง) 

 4.2.3.2 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 
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 ในข้อบัญญัติควบคุมอาคารนี้จะเน้นเรื่องที่เก่ียวข้องกับงานออกแบบทาง 

ภูมิสถาปัตยกรรมในส่วนที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับงานออกแบบที่จอดรถภายนอกอาคาร ทางระบายน้ า 

ระยะลาดชันต่างๆของส่วนที่ต้องออกแบบที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาส่วนนี้ตัวผู้ออกแบบเองต้องทราบ

เพ่ือที่จะได้ออกแบบงานที่ถูกต้อง ทั้งเรื่องการใช้งานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย เป็นไปตามข้อก าหนด

และการใช้งานจริง ตัวข้อกฎหมายนี้หากตัวผู้ออกแบบเองไม่ค านึงถึงน ามาปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน 

อาจจะส่งผลกระทบได้ในหลายด้านเช่น มีปัญหาในการยื่นแบบขออนุญาตเพราะไม่เป็นไปตาม

ข้อก าหนดที่มีมาอย่างถูกต้องเสี่ยงต้องการใช้งานที่อันตรายต่อผู้ใช้งานในพ้ืนที่โครงการในอนาคต อีก

ทั้งยังส่งผลเรื่องระยะเวลาการท างานต้องแก้แบบหรือปรับแบบท าให้เกิดปัญหาการท างานเสร็จที่

ล่าช้า ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการรับงานและการท างานกับผู้ว่าจ้างได้  

 โดยเนื้อหาขอข้อบัญญัติที่เก่ียวข้องกับงานภูมิสถาปัตยกรรมมีดังนี้ 

 ข้อ 1 – 3 ที่อธิบายเกี่ยวกับการก าหนดใช้เนื้อหาข้อก าหนดในฉบับนี้ (ภาคผนวก ง) 

 ข้อ 5 วิเคราะห์ศัพท์ที่เก่ียวข้องข้องกับงานทางภูมิสถาปัตยกรรม (ภาคผนวก ง) 

 ข้อ 86 – 91 (ภาคผนวก ง) 

4.2.4 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ 

Environmental Impact Assessment (EIA) 

 ในเนื้อหาของกฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ เนื้อหาจะกล่าวถึงการวิเคราะห์ศัพท์ ที่

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด ศัพท์มลพิษ แหล่งก าเนิดมลพิษ 

รวมไปถึงข้อก าหนดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดประเภทโครงการหรือกิจการที่จะต้องท า

รายการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมต่อไป โดย

การประเมิณและจัดท าการวิเคราะห์ผลกระทบนั้นต้องมีการศึกษาท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เบื้องต้น IEE (Initial Environmental Examination) คือการประเมินผลกระทบเบื้องต้น และ EIA 

(Environmental Impact Assessment) เป็นการรายงานผลกระทบจากโครงการที่อาจเกิดขึ้นต่อ

สภาพแวดล้อม หรือสภาพแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อโครงการที่ต้องการจะท าขึ้น  

 การท า IEE และ EIA เป็นการวางแผนงานเพ่ือการวิเคราะห์และประเมินผล โดยที่

จะต้องเสนอให้เห็นภาพของผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการยื่นเสนอต่อ

ผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ เพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณาโครงการนั้น ๆ ว่าจะมีการให้ด าเนินการ

เกิดขึ้นหรือไม่ โดยที่ตัว IEE และ EIA นั้นจะอ้างอิงตามข้อก าหนดจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
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รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ก าหนด ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ก าหนดเขตและมาตรการ

ส าหรับพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ว่ามีผลกระทบข้อใดบ้างที่เกิดขึ้นขัดต่อข้อก าหนต่าง ๆ เพ่ือน าไป

ประกอบการตัดสินการด าเนินการต่อของโครงการตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น อีกทั้งประโยชน์

ของการท า EIA นั้นท าให้สามารถมองเห็นปัญหาในการด าเนินงานในโครงการ เพ่ือการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนได้อยากเหมาะสมก่อนการด าเนินการโครงการได้อีกด้วย 

 ดังนั้นผู้ออกแบบงานทางภูมิสถาปัตยกรรมจ าเป็นที่จะต้องรู้ในข้อกฎหมายนี้เนื่องจาก

หากผู้ออกแบบไม่มีความรู้ความเข้าใจในข้อก าหนดต่าง ๆ ที่มีนั้นอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในงานได้ 

เช่น อาจจะท าให้ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างหรือด าเนินโครงการต่อไม่ผ่าน ไม่สามารถท าขึ้นได้

หากผู้ออกแบบนั้นไม่ได้ค านึกถึง เนื่องจากไม่ทราบว่าต้องใช้กฎหมายอะไร ข้อก าหนดอะไรบ้างเป็น

ต้น  ในส่วนของเนื้อหากฎหมายในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. 2535 ฉบับบนี้ที่เกี่ยวข้องกับงานทางภูมิสถาปัตยกรรมมีดังนี้มาตรา 1– มาตรา 4 มาตรา 42– 

มาตรา 48  มาตรา 51  มาตรา 98–  มาตรา 100  มาตรา 111  มาตรา 113 มาตรา 114 

 ( ภาคผนวก จ) 

4.2.5 ข้อก าหนดส านักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

 ส านักอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 2554 คู่มืออุทยานแห่งชาตินี้จะเป็นคู่มือที่

อธิบายและบอกถึงรายละเอียดการก าหนดเกี่ยวกับการออกแบบพ้ืนที่ในอุทยานโดยส่วนใหญ่ ซึ่งการ

ออกแบบทางงานภูมิสถาปัตยกรรมนั้นเป็นการออกแบบเพ่ือให้เกิดการใช้งานของมนุษย์กับธรรมชาติ

กล่าวคือการออกแบบเพ่ือให้เกิดประโยชน์และไม่เป็นการท าลายธรรมชาติให้มากที่สุด โดยที่หาก

ผู้ออกแบบนั้นไม่ทราบถึงข้อก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการออกแบบนี้ในงานออกแบบของพ้ืนที่

อุทยานแห่งชาติก็อาจส่งผลเสียส าคัญมากได้แก่ ด้านการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเดิม ท าให้ไม่

ตอบสนองความต้องการของทั้งนโยบายกรมอุทยานแห่งชาติ ทั้งฟังก์ชันการใช้งานรวมไปถึงอาจจะ

ส่งผลจากงานออกแบบกับการท าลายธรรมชาติขึ้นได้ แต่ถ้าหากผู้ออกแบบนั้นมีความรู้ทราบถึง

แนวคิด หลักเกณฑ์ ข้อก าหนดที่เฉพาะเจาะจงในรายละเอียดเรื่องนี้แล้ว จะท าให้งานออกแบบทาง

ภูมิทัศน์นี้ตอบสนองความต้องการได้ดี อีกทั้งสามารถรักษาสภาพธรรมชาติไม่ให้เกิดการท าลายหรือ
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ท าให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศนั้น ๆ จะเป็นการท างานที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องเป็นสากลและไม่เป็นงานที่

ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  

 ทั้งนี้หลักเกณฑ์ในการออกแบบของคู่มืออุทยานแห่งชาตินี้ จะกล่าวถึงตั้ งแต่

กระบวนการแนวคิดการศึกษาธรรมชาติการก่อสร้างรวมไปถึงการบ ารุงรักษาและประเมินการใช้ ใน

ส่วนของงานวิจัยนี้จะน าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมที่ควรทราบ เพ่ือน าไป

ประกอบในการออกแบบงานหรือโครงการต่อไป  

 โดยมีสาระส าคัญที่ควรทราบดังนี้ การก่อสร้างส่วนนี้จะเป็นการออกแบบในการใช้

เส้นทางพ้ืนที่อุทยาน ก าแพงกันดิน การระบายน้ าต่าง ๆ ทางยกระดับ รวมไปถึงการออกแบบเส้นทาง

ในแต่ละประเภท (ภาคผนวก ฉ)  

4.2.6 ข้อก าหนดที่เกี่ยวกับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมโบราณสถาน 

 ในงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานนั้นส่วนใหญ่งาน

ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมในโบราณสถานจะเป็นหน้าที่ของภูมิสถาปนิกในกรมศิลปากร ที่จะ

ด าเนินการออกแบบและจัดท าตลอดจนการก่อสร้าง ซึ่งในส่วนนี้จะกล่าวได้ว่าจะเน้นท าตามข้อมูล

มาตรฐานงานออกแบบ  โดยมีการใช้ข้อมูลในพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพ.ศ. 2535 เพ่ือเป็นแนวทางในส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง แต่ด้วยเนื้อหาของ

งานแล้วในเนื้อหาของพระราชบัญญัตินั้นจะเป็นเกี่ยวกับข้อก าหนดห้ามซื้อขาย ขนย้าย รื้ อถอน

เกี่ยวกับโบราณวัตถุโบราณสถานเป็นส่วนใหญ่ รวมไปถึงอ านาจรับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ของ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม ในส่วนงาน

ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมนั้นจะเน้นถึงการออกแบบที่ยึดหลักอ้างอิง เพ่ือประกอบการออกแบบ

ในส่วนของงานที่เกี่ยวกับงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในโบราณสถานซึ่งมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องและ

เป็นผู้ออกแบบจัดท าด าเนินงานโดยใช้ร่างมาตรฐานงานออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือการอนุรักษ์โบราณ

สถานที่จัดท าโดยกลุ่มภูมิสถาปัตยกรรมกรมศิลปากร ที่มีทั้งขอบเขตงานออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือการ

อนุรักษ์โบราณสถาน กระบวนการออกแบบก่อสร้าง ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการออกแบบใน

งานภูมิสถาปัตยกรรม  

 ดังนั้นงานออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถานนี้ผู้ออกแบบจ าเป็นจะต้องยึด

หลักการออกแบบเพื่อให้ตอบสนองความต้องการตามแนวทาง ของมาตรฐานงานออกแบบที่ 
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กรมศิลปากรก าหนดเพ่ือให้เกิดงานที่ตอบสนองทั้งด้านการใช้สอยในปัจจุบันของโบราณสถานได้ดี

และถูกต้อง ตลอดจนสามารถปกป้องคุ้มครองโบราณสถาน เพ่ือแสดงถึงงานที่มีคุณค่าในการ

ออกแบบพ้ืนที่นั้น ๆ ได้ แต่หากผู้ออกแบบไม่มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการออกแบบงานทาง

ภูมิสถาปัตยกรรมโบราณสถานนี้อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ ทั้งเรื่องงานส่วนของการออกแบบดีไซน์

การใช้สอยพ้ืนที่ ผลกระทบต่อตัวโบราณสถานและสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่เดิมของโครงการ ซึ่งอาจ

ส่งผลกระทบไปถึงพ้ืนที่รอบ ๆ บริเวณ โครงการได้อีกด้วยอีกทั้งอาจท าให้เกิดผลกระทบต่อการ

ด าเนินการที่ล่าช้า เกิดค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นของโครงการโดยไม่จ าเป็น โดยร่างมาตรฐานนี้จะมีเนื้อหาที่

เกี่ยวข้องกับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมคือ นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตงานออกแบบภูมิ

ทัศน์ มาตรฐานการออกแบบ รายละเอียดการด าเนินงานการออกแบบ การจัดท าแบบก่อสร้างทางภูมิ

ทัศน์ (ภาคผนวก ช) 

4.2.7 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 กฎกระทรวงก าหนดมาตรการ

ป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดิน 

 เนื่องจากงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมนั้นมีความเกี่ยวข้องส่วนใหญ่กับพ้ืนที่ดิน

ซึ่งในงานออกแบบแต่ละงานนั้นล้วนแล้วแต่มีวิธีการในการใช้ พ้ืนที่ดินที่แตกต่างกันออกไป เพ่ือจะได้

พ้ืนที่ตามความต้องการส าหรับงานออกแบบแต่ละงาน จะมีการก าหนดปรับสภาพพ้ืนที่ดินให้ได้ตาม

ความต้องการน ามาสู่การด าเนินการท าแบบต่อไป ในการปรับสภาพพ้ืนที่ดินนั้นหลัก ๆ ก็คือการขุด

ดินถมดินเพ่ือปรับหน้าดิน การกระท าเช่นนี้ย่อมมีผลกระทบต่อพ้ืนที่ทั้งการทลายของดิน การยุบตัวซึ่ง

อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ของโครงการ ผู้ใช้สอยในโครงการ รวมไปถึงพ้ืนที่รอบ ๆ 

ของโครงการ ดังนั้นการทราบถึงข้อมูลข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ออกมาเพ่ือป้องกันการทลายของดินและ

ข้อก าหนดที่ครอบคลุมไปถึงขั้นตอนการท างานความจ ากัดของเนื้องาน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตัว 

ภูมิสถาปนิกหรือผู้ออกแบบควรจะทราบถึงข้อก าหนดและบทลงโทษหากเกิดข้อผิดพลาดในการ

ท างานนั้น ๆ โดยที่ถ้าหากตัวผู้ออกแบบสามารถมีความรู้ความเข้าใจในข้อก าหนดของการป้องกันการ

พังทลายหน้าดินรวมไปถึงข้อก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ ในการด าเนินงานการท าเกี่ยวกับดินแล้วน าไปใช้

ประกอบการออกแบบจะท าให้งานที่ออกมาตรงตามแบบแผนที่ถูกต้อง ตัวงานออกแบบก็สามารถ

ด าเนินการต่อไปได้ประหยัดทั้งเวลาในการด าเนินการ ไม่ต้องแก้ไขหรือมีความเสี่ยงอันตรายทั้ง

ทางด้านผลกระทบของการปรับสภาพพ้ืนดินที่ผิด โดยขาดความรู้ทางข้อก าหนดมาตรฐานที่ออกไว้อีก

ทั้งยังท าใหโ้ครงการส าเร็จลุล่วงด้วยความถูกต้องปลอดภัยอีกด้วย  
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 ในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินทั้งกฎกระทรวงที่ออกมานั้นมีข้อที่ภูมิสถาปนิก

หรือผู้ออกแบบในงานภูมิสถาปัตยกรรมควรทราบคือ 

 พระราชบัญญัติการขุดดิน และถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 1-6  มาตรา 17  มาตรา 20  

มาตรา 22 - 26  มาตรา 35 - 39  มาตรา 45 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานการป้องกันการพังทลาย

ของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ.2548 ข้อ 1  ข้อ 3-8  ข้อ 12-13 (ภาคผนวก ซ) 

4.2.8 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพิการหรือทุพพล

ภาพ และคนชราพ.ศ. 2548 

 ในเนื้อหาของกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกผู้พิการหรือทุพพลภาพและ

คนชราพ.ศ. 2548 นี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสะดวกของผู้พิการ ทุพพลภาพและคนชรา เกี่ยวกับ

ค าศัพท์ที่ให้ความหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดนี้ รวมถึงทางเดิน ทางลาด บันได ที่จอดรถ 

ทางเข้าทางเดินระหว่างอาคาร ห้องส้วม พ้ืนผิวสัมผัส ให้มีความเอ้ือต่อการใช้งานเพ่ือให้บุคคล

ดังกล่าวมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมได้ ในส่วนของเนื้อหาในกฎกระทรวงนี้ส่วนที่

เกี่ยวข้องกับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม โดยที่ตัวผู้ออกแบบควรมีความรู้ในเรื่องข้อก าหนดที่

เกี่ยวข้องเพ่ือที่จะได้ออกแบบการใช้งานที่สามารถรองรับผู้พิการหรือทุกผลลัพธ์ภาพได้อย่างถูกต้อง

สะดวกปลอดภัย หากตัวผู้ออกแบบนั้นมีความรู้และเข้าใจในข้อก าหนดต่าง ๆ อย่างชัดเจนก็จะส่งผล

ให้งานออกแบบออกมาตามความต้องการของผู้ออกแบบและผู้ใช้งานโดยที่ไม่ผิดตามกฎที่ออกก าหนด

ไว้ แต่ถ้าหากผู้ออกแบบไม่มีความรู้ความเข้าใจดีพออาจจะท าให้ส่งผลเสียต่อผู้ใช้งานที่ไม่ตรงตาม

ความต้องการหรือไม่ปลอดภัย รวมทั้งท าให้ต้องแก้ไขงานเพ่ิม ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ

ด าเนินงานการก่อสร้างการออกแบบของโครงการนั้น ๆ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นเนื่ องจากการ

ผิดพลาดในการออกแบบที่ไม่รู้ในรายละเอียดข้อก าหนดอย่างดี โดยในเนื้อหาของกฎกระทรวงนี้มีข้อ

ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมคือ ข้อ 1  ข้อ 2  ข้อ 7 ข้อ8 ข้อ 12 ข้อ 13-16 ข้อ 

25 (ภาคผนวก ฌ) 

4.2.9 พระราชบัญญัติทางหลวงและประกาศกรมทางหลวงชนบท 

 พระราชบัญญัติและประกาศกรมทางหลวงชนบท พระราชบัญญัติทางหลวงนั้นจะ

บอกเกี่ยวกับความหมายของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงเช่น ทางสัญจร ไหล่ทาง รวมไปถึงการ

ควบคุมทางหลวงข้อห้ามส าหรับสิ่งก่อสร้างหรืองานที่จะมีผลกับทางหลวงเป็นต้น ส่วนประกาศกรม
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ทางหลวงชนบทนั้นจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงรวมทั้งก าหนดเขตทาง

หลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้และเสาพาดสายเกี่ยวกับทางหลวง ในส่วนของเนื้อหาในข้อมูลของ

ทั้งหมดนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมโดยที่ตัวผู้ออกแบบควรจะมีความรู้ใน

เรื่องข้อก าหนดเกี่ยวกับทางหลวงนี้เนื่องจากหากมีกรณีโครงการที่ก าลังออกแบบอยู่ใกล้หรือติด

บริเวณทางหลวง ก็ต้องค านึงถึงข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย หากตัวผู้ออกแบบไม่มีความรู้แล้ว

อาจจะส่งผลกระทบให้การท างานไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีการออกแบบที่ไม่สอดคล้องและผิด

ต่อข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติทางหลวงที่ให้ไว้และอีกส่วนหนึ่งผู้ที่ออกแบบโดยตรงของกรมทาง

หลวงนั้น ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจว่ามีข้อก าหนดของพระราชบัญญัติและประกาศกรมทางหลวง

อย่างไร เพ่ือที่จะให้งานออกมาถูกต้องตามพระราชบัญญัติและประกาศที่ให้ไว้ แต่หากถ้าผู้ออกแบบ

ทั้งสองกรณีมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายนี้ดีแล้วก็จะท าให้การท างานอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด

หรือไม่เกิดปัญหาการแก้ไขงานรวมทั้งไม่ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในโครงการมากขึ้นเกิดก าหนด โดย

พระราชบัญญัติทางหลวงที่เกี่ยวข้องนั้นจะเป็นพระราชบัญญัติทางหลวงพ.ศ. 2535 และถูกแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวงพ.ศ. 2549 ซึ่งมีมาตราที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบทางภูมิ

สถาปัตยกรรมนี้คือมาตรา 4 มาตรา 6 - 10 มาตรา 37 มาตรา 39/1 มาตรา 41 มาตรา55 มาตรา59 

เนื้อหาของประกาศกรมทางหลวงชนบทที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมมีดังนี้ข้อ 1– 7 

ข้อ 19 (ภาคผนวก ญ) 

4.2.10 ระเบียบการปฎิบัติงานทางวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม 

  ระเบียบการปฎิบัติงานภูมิสถาปัตยกรรม ในการประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม

นั้นก็ย่อมมีมาตรฐานเช่นเดียวกับอาชีพอ่ืน ๆ ในการประกอบอาชีพทางภูมิสถาปัตยกรรมนั้นการที่มี

มาตรฐานนี้จะท าให้ตัวผู้ออกแบบ ทราบถึงความส าคัญที่ตัวผู้ออกแบบนั้นจะต้องรับผิดชอบและท าใน

โครงการที่ออกแบบให้ดีที่สุดโดยต้องมีมาตรฐานและเกณฑ์ค่าบริการ ที่ผู้ออกแบบเองควรทราบ ใน

การที่มีมาตรฐานการประกอบวิชาชีพจะลดปัญหาความยุ่งยากไปได้หลายรูปแบบ เช่นงานออกแบบ

หากว่าไม่มีมาตรฐานงานที่ก าหนดไว้อาจท าเกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างผู้ออกแบบท่านอ่ืน ๆ มีการตัด

ราคาในการท างาน ก็จะท าให้เกิดมาตรฐานที่ต่ าจากการว่าจ้างในรายอ่ืน ๆ ต่อไปได้ อีกทั้งจะส่งผล

เสียให้กับผู้จ้างที่อาจจะได้รับงานไม่ได้มาตรฐานในเกณฑ์ท่ีดี  
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 ดังนั้นผู้ออกแบบเองก็ควรจะปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบการปฏิบัติวิชาชีพและ

ค านึงอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดการท างานที่ถูกต้องและเกิดการพัฒนาในการท างานต่อไป มิเช่นนั้นอาจเกิด

ความเสียหายทั้งต่อเนื้องานต่อวงการวิชาชีพได้ โดยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ

ภูมิสถาปัตยกรรมและอัตราค่าวิชาชีพนั้นที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ (ภาคผนวก ฎ) 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลความส าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม 

 ภูมิสถาปัตยกรรมนั้นนอกจากจะเป็นงานออกแบบพ้ืนที่ภายนอกอาคารและที่ว่าง 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์การใช้สอยในพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีความสวยงามแล้วนั้น ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญในการ

ออกแบบก็คือการออกแบบงานที่มีความปลอดภัยถูกต้องตามก าหนดกฎเกณฑ์ที่มีไว้ในแต่ละพ้ืนที่ ใช้

เพ่ือเป็นระเบียบการปฏิบัติในงานออกแบบโดยมีข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ใช้เป็นข้อบังคับประกอบกับการ

ออกแบบในงานภูมิสถาปัตยกรรมในรูปแบบของกฎหมาย มีทั้งพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง 

บทบัญญัติ ประกาศต่าง ๆ ออกมาเป็นจ านวนมาก ซึ่งในส่วนของงานภูมิสถาปัตยกรรมนั้นอย่างที่

ทราบไปในข้างต้นแล้วว่า ยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ที่ออกมาโดยเฉพาะเจาะจงของงานออกแบบทาง

ภูมิสถาปัตยกรรมโดยตรง แต่จะมีเนื้อหาที่แทรกอยู่ในกฎหมายงานออกแบบของสถาปัตยกรรม ที่

ประกอบไปด้วยเรื่องบทบาทหน้าที่ ข้อก าหนด บทลงโทษต่าง ๆ ผู้ออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม

จ าเป็นที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพ่ือน าไป

ประกอบการออกแบบในลักษณะของการงานประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

 ดังนั้นความส าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมนั้นมี

ความส าคัญกับผู้ออกแบบและงานที่ออกแบบด้วย โดยจะกล่าวได้ว่าความส าคัญต่อผู้ออกแบบคือ ใน

วิชาชีพของภูมิสถาปนิกนั้นต้องมุ่งหมายงานไปในทางที่สร้างสรรค์  ดีต่อสภาพแวดล้อมเกิดความ

เหมาะสม สวยงาม ส่วนผู้ออกแบบนั้นควรมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการที่ไม่กระท าการ

ออกแบบที่ผิดแปลกไปจากการก าหนดของกฎหมายต่าง ๆ ไว้ ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว

หรือความพึงพอใจในงานออกแบบของตนเองที่ขัดกับข้อก าหนดต่าง ๆ ที่มีระบุไว้ ความซื่อสัตย์ความ

ตั้งใจในการประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมที่ดีรวมทั้งหากท าการออกแบบที่ผิดกฎหมายของ

ข้อก าหนดในพื้นที่นั้น ๆ แล้วก็อาจจะส่งผลกระทบทางด้านความผิดตามกฏหมายที่ผู้ออกแบบจะต้อง

รับผิดชอบต่องานออกแบบของตนเองตามบทก าหนดลงโทษของกฎหมายการออกแบบในแต่ละ

ประเภทที่ก าหนดไว้ ความส าคัญต่องานออกแบบนั้นเพ่ือให้งานออกแบบสามารถออกมาได้สมบูรณ์

ตอบสนองความต้องการของการใช้งานที่ถูกต้อง และถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ 
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โดยในงานออกแบบจะต้องยึดหลักข้อก าหนดของกฎหมายที่มีบังคับใช้  จะท าให้การออกแบบงานใน

โครงการออกมาถูกต้องตามข้อกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ทั้งเรื่องของระยะการด าเนินงานตั้งแต่

กระบวนการออกแบบ การขออนุญาต จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จใช้เวลาเป็นไปตามที่ก าหนด ไม่

เกิดผลกระทบด้านการแก้ปัญหาทั้งในแบบก่อสร้าง การแก้ไขงานในพื้นที่แม้กระท้ังการแก้ไขของพื้นที่

ของโครงการในอนาคต รวมไปถึงเนื้องานก็ไม่เกิดการท าลายต่อสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่บริบทในรอบ ๆ 

โครงการ อีกทั้งยังท าให้งบประมาณการก่อสร้างในการด าเนินงานทั้งหมดของโครงการอยู่ในขอบเขต

ที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้น  

 การออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมที่ดีได้นั้นนอกจากที่จะสวยงามตอบสนองความ

ต้องการของผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ และการใช้งานที่ตรงเป้าหมายถูกต้องได้นั้น งานออกแบบ

แต่ละงานจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงจะเรียกได้ว่าเป็นงาน

ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ดีได้  

 ดังนั้นกฎหมายในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ผู้ออกแบบเองนั้นต้องใช้โดยตรงกับ

งานออกแบบ จึงมีความส าคัญมากที่ผู้ออกแบบจะต้องรู้และเข้าใจในเนื้อหาและความหมายของ

กฎหมาย เพ่ือน าไปประกอบการออกแบบและพัฒนางานออกแบบของตนเองต่อไป 

5.2 สรุปความแตกต่างของกฎหมายในงานออกแบบภูมิสภาปัตยกรรมมีความแตกต่างกันอย่างไร 

 ความแตกต่างของกฎหมายในงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมนั้น จะมีความ

แตกต่างออกไปตามประเภทงานโดยที่ประเภทของงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมนั้นจะมีความ

เฉพาะเจาะจงในเนื้อความของกฎหมายที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก าหนดขนาดพ้ืนที่ต่าง ๆ 

ขั้นตอนการพัฒนาแบบการด าเนินงานที่ต้องด าเนินงานกับเจ้าหน้าที่เพ่ือขออนุญาตในการก่อสร้าง 

รวมไปถึงงานประเภทที่เป็นของหน่วยงานเฉพาะอาทิเช่น งานออกแบบในอุทยานแห่งชาติ งาน

ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมในโบราณสถาน งานออกแบบสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครซึ่งใน

แต่ละพ้ืนที่จะมีกฎหมายในรูปแบบของเฉพาะในลักษณะงานที่ของโครงการก่อสร้างนั้น กล่าวคือใน

ส่วนงานของการออกแบบในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติก็จะใช้หลักปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในงานออกแบบที่

กรมอุทยานแห่งชาติเป็นผู้ก าหนดเป็นหลักโดยที่ให้ความส าคัญกับกฎหมายหลักด้วย ดังนั้นจะสรุปได้

ว่าความแตกต่างกันของกฎหมายในแต่ละงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมคือ  

 5.2.1 ลักษณะงานขนาดพ้ืนที่ของโครงการมีขนาดเท่าไหร่อย่างไร 



41 
 

 5.2.2 สถานที่ตั้งของงานออกแบบว่าโครงการที่จะก่อสร้างนั้นอยู่ที่ไหน เช่น ในพ้ืนที่

ของโบราณสถานในการออกแบบนั้นก็จะต้องยึดหลักตามหน้ากฎเกณฑ์ที่ทางกลุ่มภูมิสถาปัตยกรรม

กรมศิลปากรได้ก าหนดใวเป็นหลักแต่ต้องยึดกฎหมายพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ

ประกอบด้วยเป็นต้น 

 5.2.3 ในโครงการแต่ละโครงการที่จัดท าออกแบบนั้นมีหน่วยงานที่เฉพาะเจาะจงในการ

รับผิดชอบด้วยหรือไม่อาทิเช่น งานในกรมอุทยานแห่งชาติงานในกรมศิลปากรเกี่ ยวกับภูมิ

สถาปัตยกรรมในโบราณสถาน งานในพ้ืนที่สวนสาธารณะ งานในพ้ืนที่โครงการของตัวบุคคลอาทิเช่น

โรงแรมคอนโดมิเนียมเป็นต้น 

 โดยที่รายละเอียดกฎหมายที่แตกต่างกันนั้น ได้กล่าวไปในบทข้างต้นแล้ว จะท าให้เห็น

ว่าในการออกแบบงานแต่ละงานจะต้องใช้ความส าคัญในการดูข้อก าหนดกฎหมายให้รอบคอบถี่ถ้วน 

เพ่ือป้องกันการผิดพลาดในเนื้องานที่มีความแตกต่างกัน 

5.3 สรุปกลุ่มประเภทของกฎหมายจากการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิสถาปัตยกรรม 

 จากการศึกษาค้นคว้า ทั้งทางหนังสือ งานเขียน สัมภาษณ์ผู้มีความรู้และปฎิบัติโดยตรง

ทางงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมรวมไปถึงสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ทั้งราชกิจจานุเบกษา

และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องท าให้สามารถจ ากัดกลุ่มประเภทของกฎหมายที่ใช้ในงานออกแบบ

ทางภูมิสถาปัตยกรรมในภาพรวมได้ดังนี้ 

 5.3.1 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร 

 5.3.2 พระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิน 

 5.3.3 กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

 5.3.4 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 2535 และ 

Environmental Impact Assessment (EIA) 

 5.3.5 ข้อก าหนดส านักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 5.3.6 ข้อก าหนดที่เก่ียวกับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมโบราณสถาน 

 5.3.7 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 กฎกระทรวงก าหนดมาตรการ

ป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดิน 

 5.3.8 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู พิการหรือทุพพล

ภาพ และคนชราพ.ศ. 2548 
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 5.3.9 พระราชบัญญัติทางหลวงและประกาศกรมทางหลวง 

 5.3.10 มาตราฐานการปฎิบัติวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมและอัตราค่าวิชาชีพ 

5.4 สรุปการใช้กฎหมายและข้อก าหนดในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมแต่ละประเภท 

 จากการศึกษากฎหมายในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมครั้งนี้  ทราบถึงความ

หลากหลายของกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ มีความเฉพาะเจาะจงของเนื้อหาที่ก าหนดแตกต่างกัน

ออกไปหลายประเภท รวมทั้งเข้าใจการน ากฎหมายที่มีไปใช้ประกอบการออกแบบ ในแต่ละประเภท

ของงานที่มีความแตกต่างกัน ท าให้สามารถสรุปกลุ่มของกฎหมายตามที่ได้ศึกษามาข้างต้น ว่างาน

ออกแบบแต่ละประเภทจะต้องใช้กฎหมายและข้อก าหนดใดบ้างส าหรับน ามาประกอบการออกแบบ 

โดยที่จะเน้นกฎหมายที่ได้ศึกษาข้างต้นและความส าคัญต่อพ้ืนที่โครงการออกแบบนั้น ๆ เป็นหลักใน

การสรุปการใช้กฎหมายและข้อก าหนดในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมแต่ละประเภทในครั้งนี้  

ตารางที1่ สรุปการใช้กฎหมายและข้อก าหนดในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมแต่ละประเภท 

ประเภทงานออกแบบ กฎหมายและข้อบังคับท่ีส าคัญ 

1. งานที่พักอาศัยส่วนบุคคล 1. พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร 

2. พระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิน 

3. กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

ข้อบัญญัติกรุ ง เทพมหานคร ในกรณี พ้ืนที

ต่างจังหวัดให้ดูกฎกระทรวงผังเมืองของจังหวัด

นั้น ๆ ประกอบด้วย 

4. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 

2543 กฎกระทรวงก าหนดมาตรการป้องกันการ

พังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดิน 
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ตารางที1่ สรุปการใช้กฎหมายและข้อก าหนดในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมแต่ละประเภท (ต่อ) 

ประเภทงานออกแบบ กฎหมายและข้อบังคับท่ีส าคัญ 

2. งานสาธารณะ สวนสาธารณะ 

งานงานสาธารณะ สวนสาธารณะ

พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ในการ

ดูแลของหน่วยงานรัฐ หน่วยงาน

ปกครองท้องถิ่น เทศบาล องค์การ

บริหารจั งหวัดต่ า ง  ๆ  รวมถึ ง

กรุงเทพมหานคร 

1. พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร 

2. พระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิน 

3. กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร ในกรณีพ้ืนที่ต่างจังหวัดให้ดูกฎกระทรวงผัง

เมืองของจังหวัดนั้น ๆ ประกอบด้วย 

4. พระราชบัญญั ติ ก า รขุ ดดิ นและถมดิ น  พ . ศ . 2543 

กฎกระทรวงก าหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน

หรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดิน 

5. กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร

ส าหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราพ.ศ. 2548 

3. โครงการเคหะ  
นิคมอุตสาหกรรมและโครงการเชิง

การค้า 

1. พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร 

2. พระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิน 

3. กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร ในกรณีพ้ืนทีต่างจังหวัดให้ดูกฎกระทรวงผัง

เมืองของจังหวัดนั้น ๆ ประกอบด้วย 

4. พระราชบัญญั ติ ก า รขุ ดดิ นและถมดิ นพ . ศ .  2543 

กฎกระทรวงก าหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน

หรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดิน 
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ตารางที1่ สรุปการใช้กฎหมายและข้อก าหนดในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมแต่ละประเภท (ต่อ) 

ประเภทงานออกแบบ กฎหมายและข้อบังคับท่ีส าคัญ 

3. โครงการเคหะ  
นิคมอุตสาหกรรมและโครงการเชิง

การค้า 

5. กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร

ส าหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราพ.ศ. 2548 

6. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535  
และ Environmental Impact Assessment (EIA) 

4. ทางหลวง   

โครงการสะพานผ่านการขนส่ง  

จะเปน็พื้นที่ในการดูแล 

ของหน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่  

เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติทางหลวงและประกาศกรมทางหลวง 

2. กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร ในกรณีพ้ืนที่ต่างจังหวัดให้ดูกฎกระทรวงผัง

เมืองของจังหวัดนั้น ๆ ประกอบด้วย 

5. ป่า แหล่งท่องเที่ยว  
   อุทยานแห่งชาติ 

1. พระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิน 

2. กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 

3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง 
ชาติ พ.ศ. 2535  
4. ข้อก าหนดส านักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

5. ข้อก าหนดที่เก่ียวกับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม 
โบราณสถาน 
6. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 
กฎกระทรวงก าหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดิน 

7. กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร

ส าหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราพ.ศ. 2548 

พระราชบัญญัติทางหลวงและประกาศกรมทางหลวง 
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ตารางที1่ สรุปการใช้กฎหมายและข้อก าหนดในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมแต่ละประเภท (ต่อ) 

ประเภทงานออกแบบ กฎหมายและข้อบังคับท่ีส าคัญ 

6. ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์  
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม  
 

1. กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร ในกรณีพ้ืนทีต่างจังหวัดให้ดูกฎกระทรวงผัง

เมืองของจังหวัดนั้น ๆ ประกอบด้วย 

2. ข้อก าหนดที่เก่ียวกับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม 
โบราณสถาน 
3. พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร 

4. พระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิน 

7. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่ ง

ทะเลและเกาะ 

1. พระราชบัญญัติทางหลวงและประกาศกรมทางหลวง 

2. กฎกระทรวงผั ง เมืองรวม  ข้อบัญญัติ ในกรณี พ้ืนที่

ต่างจังหวัดที่มีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและเกาะ  

3. พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร 

4. พระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิน 

5. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 

พ.ศ.2543 กฎกระทรวงก าหนดมาตรการป้องกันการพังทลาย

ของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดิน 

6. กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร

ส าหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราพ.ศ. 2548 

7. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535   
และ Environmental Impact Assessment (EIA) 
8. ข้อก าหนดส านักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
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5.5 ปัญหาและอุปสรรคจากการใช้ข้อมูลกฎหมายในงานออกแบบงานทางภูมิสถาปัตยกรรม 

 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการใช้ข้อมูลทางกฎหมายข้อบังคับใช้ต่าง ๆ เพ่ือมา

ประกอบการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมนั้นมีดังนี้ 

 5.4.1 การตีความหมายเนื้อหาของกฎหมาย 

 การตีความของกฎหมายก็คือการท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อก าหนดกฏหมายที่ให้

ความหมายไว้เพ่ือน ามาประกอบกับการออกแบบ ซึ่งถ้าหากผู้ออกแบบท าการตีความทางกฎหมายที่

ไม่ตรงหรือผิดเพ้ียนไปจากความหมายที่ตัวกฎหมายได้ให้ไว้ อาจจะส่งผลให้งานออกแบบนั้นมีปัญหา

ทางด้านการด าเนินการเพ่ือการขออนุญาตในการก่อสร้างในเรื่องงานออกแบบที่ไม่ตรงตามก าหนด

ที่ตั้งไว้ การตีความนั้นยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือการตีความของเจ้าหน้าที่กับการตีความของตัว

ผู้ออกแบบเอง มีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันอาจจะท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการด าเนินการในล าดับ

ต่อไปของโครงการได้  

 5.4.2 ปัญหาในการน ากฎหมายมาใช้ในงานออกแบบ   

                        ปัญหาในการน ามาใช้อีกอย่างคือตัวข้อก าหนดกฏหมายในปัจจุบันแต่ละงานใน

ประเภทต่างๆก็มีกฎหมายที่หลากหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งในแต่ละงานที่ออกแบบอาจจะมี

ข้อก าหนดกฎหมายมากกว่าหนึ่งประเภทที่เข้ามาเกี่ยวข้องในงานนั้น ๆ โดยปัญหาที่จะส่งผลกระทบ

ต่อมาก็คือ จะท าให้ผู้ออกแบบเกิดข้อผิดพลาดในการน ากฎหมายมาประกอบการออกแบบได้ง่ายขึ้น 

เนื่องจากตัวผู้ออกแบบเองนั้นไม่มีความช านาญที่จะสามารถรู้ถึงข้อกฎหมายได้ครบทุกข้อท าให้เกิด

ข้อผิดพลาดในการท างานได้ในล าดับต่อไป 

 5.4.3 ปัญหาในการออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม 

  ในส่วนของผลกระทบที่ท าให้เกิดปัญหาในงานออกแบบนั้นคือ จะท าให้งาน

ออกแบบมีขีดจ ากัดในเรื่องของความต้องการของผู้ออกแบบไม่ว่าจะเป็นความต้องการพื้นที่ที่สวยงาม

แต่อาจจะไม่สามารถท าได้เนื่องจากติดข้อก าหนดต่าง ๆ แล้วต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับข้อมูลที่

กฎหมายก าหนดไว้ กล่าวคืองานออกแบบในบางครั้งก็ไม่สามารถสร้างสรรได้ตามความต้องการของ

งานดีไซน์ที่ผู้ออกแบบต้องการจะท า ในบางครั้งงานออกแบบที่ท าไปเสร็จแล้วไม่ตรงกับข้อกฎหมายที่

ได้ก าหนดไว้ ต้องมีการแก้แบบงานใหม่เพ่ือให้ตรงตามที่ก าหนดท าให้เกิดการท างานที่ซ้ าซ้อน เกิด

ความล่าช้าในการแก้ไขงานในล าดับต่อไปอีกด้วย 
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5.6 ปัญหาและอุปสรรคในการศึกษา 

 ในด้านการค้นคว้าข้อมูล เกี่ยวกับการศึกษาข้อกฎหมายในงานออกแบบภูมิ

สถาปัตยกรรมนั้น ผู้ศึกษาคาดว่าน่าจะมีผลงานที่เกี่ยวข้องอีกจ านวนมากแต่อยู่ในรูปแบบที่

นอกเหนือจากข้อก าหนดในการศึกษา เช่น สื่อวิดิทัศน์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหัวข้ออ่ืน ๆ ใน

รูปแบบต่าง ๆ อีกด้วย  

 อย่างไรก็ตามเนื่องจากเวลาการค้นคว้ารวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่มีเวลาจ ากัดท าการวิจัย

ในครั้งนี้จึงท าให้ค้นคว้าผลงานการศึกษาได้เพียงที่มีรายชื่อปรากฏดังข้างต้นแล้วนั้น อีกประการหนึ่ง

คือผลงานที่ได้สืบค้นคว้าล้วนแล้วแต่มีชื่อผลงานตรงกับความต้องการของผู้ศึกษาวิจัยคือมีค าตอบว่า

การศึกษาที่เกี่ยวข้องกันนั้นมีอะไรบ้างอย่างไร นอกจากนี้ที่ผู้ศึกษาวิจัยคาดว่าอาจจะมีผลงานที่มี

วัตถุประสงค์องค์ประกอบเนื้อหาที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนี้ในงานออกแบบทาง

ภูมิสถาปัตยกรรมอยู่อีกจ านวนหนึ่ง แต่เนื่องจากการใช้ชื่อในการศึกษาในลักษณะอ่ืนๆท าให้ตกส ารวจ

ไปได้  

 ส่วนของการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลนั้นการน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดรูปแบบที่

ต้องการจะศึกษานั้นค่อนข้างมีจ านวนมาก ถือได้ว่ามีเนื้อหาเป็นวงกว้างเนื่องจากในปัจจุบันได้มีการ

ออกกฏหมายหรือข้อก าหนดต่าง ๆ มาใหม่ให้ทันสมัยอยู่ตลอด ท าให้ข้อมูลที่จะน ามาสรุปผลค่อนข้าง

กระจาย ท าให้ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ที่ตรงกันพอสมควร  
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ข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษาเรื่อง กฎหมายในงานภูมิสถาปัตยกรรมครั้งนี้ ผู้สนใจสามารถน าข้อมูลที่ผู้

ศึกษาได้ท างานศึกษาไปแล้วข้างต้น มาประกอบการท างานหรือการค้นคว้าได้ โดยอาจจะต้องอ้างอิง

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่จะมีในอนาคตเพ่ือประกอบกับการศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากในอนาคตข้อ

กฎหมายต่าง ๆ ที่ผู้ศึกษาได้น าเสนอนั้นอาจจะมีการแก้ไขปรับปรุง เพ่ิมเติม เพ่ือให้ทันยุคสมัยขึ้นท า

ให้ผู้ที่ออกแบบโดยตรงกับงานภูมิสถาปัตยกรรมหรือผู้ที่สนใจที่ต้องการจะหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมนี้ จ าเป็นที่จะต้องศึกษาเพ่ิมเติมในข้อมูลใหม่ ๆ 

ในล าดับต่อไปในอนาคตที่นอกเหนือจากงานวิจัยชิ้นนี้อีกด้วย 
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ภาคผนวก ก  

แบบสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม 
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แบบสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม 

แบบสัมภาษณ์     

 

1. ชื่อ-นามสกุล ประวัติการท างานด้านงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ลักษณะงานที่เคยท ามาแล้วมีประเภทไหนบ้าง แต่ละประเภทมีรายละเอียดที่ต้องค านึงถึงกฎหมาย

ข้อบังคับที่เกี่ยวกับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมอย่างไรอะไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

3. เข้าใจในข้อกฎหมายเวลาน ามาใช้ในงานออกแบบมากน้อยเพียงใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

4. การตีความของกฎหมายที่แตกต่างกันของแต่ละเขตพ้ืนที่ มีปัญหาอุปสรรคในการท างานของ

ผู้ออกแบบบ้างหรือไม่ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

5. มีข้อก าหนดกฏหมายใดที่ควรรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม แนะน าเพิ่มเติม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร 

ที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม 
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พระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 

ภูมิพลอดุลยเดช ป. ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ. ศ. 2522  

เป็นปีท่ี 34 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชบรมราชโองการโปรด 

เกล้าฯ ใหประกาศวา 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารและ

กฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหมและรวมเปนกฎหมายฉบับเดียวกัน 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยค าแนะน าและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแหงชาติท าหนาที่รัฐสภาดังตอไปนี้ 

 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

  “อาคาร” หมายความวาตึก บาน เรือน โรงราน แพ คลังสินคา ส านักงานและสิ่งที่ 

สรางข้ึนอยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดและหมายความรวมถึง 

 1. อัฒจันทรหรือสิ่งที่สรางข้ึนอยางอ่ืนเพื่อใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน 

 2. เขื่อน สะพาน อุโมงคทางหรือทอระบายน้ าอูเรือคานเรือ ทาน้ า ทาจอดเรือรั้วก าแพง 

หรือประตูท่ีสรางข้ึนติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะ หรือสิ่งที่สรางข้ึนใหบุคคลทั่วไปใชสอย 

 3. ปายหรือสิ่งที่สรางข้ึนส าหรับติดหรือตั้งปาย 

  ก ที่ติดหรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ าหนัก

รวมทั้งโครงสรางเกินสิบกิโลกรัม 

  ข ที่ติดหรือตั้งไวในระยะหางจากท่ีสาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแลวระยะ 

หางจากท่ีสาธารณะมีนอยกวาความสูงของปายนั้นเมื่อวัดจากพ้ืนดิน และมีขนาดหรือมีน้ าหนักเกิน 

กวาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  4. พ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพ่ือใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถส าหรับ

อาคารที่ก าหนดตามมาตรา 8 (9) 

 5. สิ่งที่สรางข้ึนอยางอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึง 
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สวนตาง ๆ ของอาคารดวย 

 “อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูงตั้ง

แตยี่สิบสาม เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา 

ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

 “อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพ่ือใชพ้ืนที่อาคารหรือ   

สวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพ้ืนที่

รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแตหนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป 

 “อาคารชุมนุมคน” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไป

ภายในเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนที่มีพ้ืนที่ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนไดตั้งแต 

หารอยคนขึ้นไป 

 “โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่ส าหรับฉาย

ภาพยนตรแสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอ่ืนใด และมีวัตถุประสงค เพ่ือเปดให

สาธารณชนเขาชมการแสดงนั้นเปนปกติธุระ โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม” 

 (นิยาม “อาคารสูง” “อาคารขนาดใหญพิเศษ” “อาคารชุมนุมคน” “โรงมหรสพ” 

เพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 5) 

  “ที่สาธารณะ” หมายความวา ที่ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทาง

สัญจรไดทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม 

 “แผนผังบริเวณ” หมายความวาแผนที่แสดงลักษณะ ที่ตั้งขอบเขตของที่ดินและ

อาคารที่กอสรางดัดแปลงรื้อถอน เคลื่อนยายใชหรือเปลี่ยนการใชรวมทั้งแสดงลักษณะและขอบเขต

ของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณท่ีดินที่ติดตอโดยสังเขปดวย 

 “แบบแปลน” หมายความวาแบบเพ่ือประโยชนในการกอสรางดัดแปลงรื้อถอน 

เคลื่อนยายใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารโดยมีรูปแสดงรายละเอียดสวนส าคัญ ขนาดเครื่องหมายวัสดุ

และการใชสอยตาง ๆ ของอาคารอยางชัดเจนพอที่จะใชในการด าเนินการได 

 “รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวาขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ

คุณภาพและชนิดของวัสดุตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการส าหรับการกอสรางดัดแปลงรื้อถอน เคลื่อน 

ยายใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารเพ่ือใหเปนไปตามแบบแปลน 
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 “รายการค านวณ” หมายความวารายการแสดงวิธีการค านวณก าลังของวัสดุการรับ

น้ าหนักและก าลังตานทานของสวนตาง ๆ ของอาคาร 

 “กอสราง” หมายความวา สรางอาคารขึ้นใหมทั้งหมดไมวาจะเปนการสรางขึ้นแทน

ของเดิมหรือไม 

 “ดัดแปลง” หมายความวา เปลี่ยนแปลงตอเติม เพ่ิม ลด หรือขยาย ซึ่งลักษณะ

ขอบเขตแบบรูปทรง สัดสวน น้ าหนักเนื้อที่ของโครงสรางของอาคาร หรือสวนตาง ๆ ของอาคารซึ่งได

กอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิมและมิใชการซอมแซมหรือการดัดแปลงที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 “ซอมแซม” หมายความวา ซอมหรือเปลี่ยนสวนตาง ๆ ของอาคารใหคงสภาพเดิม 

 “รื้อถอน” หมายความวารื้อสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไป เชน เสาคาน ตง 

หรือสวนอื่นของโครงสรางตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  “เขตเพลิงไหม” หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตสามสิบหลังคาเรือน

ขึ้นไปหรือมีเนื้อที่ตั้งแตหนึ่งไรขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยูติดตอภายในระยะสามสิบเมตรโดยรอบ

บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหมดวย 

  “ผูควบคุมงาน” หมายความวาผูซึ่งรับผิดชอบในการอ านวยการ หรือควบคุมดูแลการ 

กอสรางดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร 

  “ผูด าเนินการ” หมายความวา เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งกระท าการกอสราง

ดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารดวยตนเองและหมายความรวมถึงผูซึ่งตกลงรับกระท าการดัง

กลาวไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม และผูรับจางชวง 

  “ผู ครอบครองอาคาร” หมายความรวมถึง ผู จัดการของนิติบุคคลอาคารชุด

ส าหรับทรัพยสวนกลางตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดดวย 

 “ผูตรวจสอบ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

หรือผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแต

กรณีซ่ึงไดขึ้นทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตินี้” 

  (นิยาม “ผูครอบครองอาคาร” และ “ผูตรวจสอบ” เพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 6) 

 “นายตรวจ” หมายความวาผูซ่ึงเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายตรวจ 
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 “นายชาง” หมายความวาขาราชการหรือพนักงานของราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเจา

พนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายชาง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

แตงตั้งใหเปนนายช่าง” 

 (นิยาม “นายชาง” แกไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 

มาตรา 7) 

 “ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวาเทศบาลสุขาภิบาลองคการบริหารสวนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและองคการปกครองทองถิ่นอ่ืน ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดใหเปน 

ราชการสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ 

  “ขอบัญญัติทองถิ่น” หมายความวากฎซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจนิติบัญญัติของราชการ 

สวนทองถิ่น เชน เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล ขอบัญญัติจังหวัด ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

หรือขอบัญญัติเมืองพัทยา เปนตน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา 

  1. นายกเทศมนตรีส าหรับในเขตเทศบาล 

  2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ส าหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 

  3. ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนต าบล ส าหรับในเขตองคการ

บริหารส่วนต าบล 

  4. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

  5. นายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 

  6. ผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด

ส าหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

 (นิยาม “เจาพนักงานทองถิ่น” แกไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2543 มาตรา7) 

  “รัฐมนตรี” หมายความวารัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา หน้าที่ 1-3 เล่ม 96 ฉบับพิเศษ ตอนที่ 80 วันที่ 14 พฤษภาคม 2522) 

 มาตรา 13 ในกรณีที่สมควรหามการกอสรางดัดแปลงรื้อถอน เคลื่อนยายและใชหรือ

เปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใดในบริเวณหนึ่งบริเวณใดแตยังไมมีกฎกระทรวงหรือ 
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ขอบัญญัติทองถิ่นก าหนดการตามมาตรา 8 (10) ใหรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของอธิบดีกรมโยธาธิการ

และผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาหามการ 

กอสรางดัดแปลงรื้อถอนเคลื่อนยายและใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารในบริเวณนั้นเปนการชั่วคราวได

และใหด าเนินการออกกฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใช

บังคับ 

 ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให

ประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก  

  มาตรา 13 ทวิ เพ่ือประโยชนในการอ านวยความสะดวกแกประชาชนซึ่งจะตองปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 1. ใหสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ที่มีอ านาจหนาที่ตามกฎหมายอื่นแจงขอ 

หาม ข้อจ ากัด หรือขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของกับการกอสรางดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือ

การด าเนินการอยางอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ใหราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของทราบเพ่ือด าเนินการ

ตาม 2 

 2. ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีเอกสารเผยแพรหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขใน

การขออนุญาตและการอนุญาตด าเนินการตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดจนขอมูลที่ไดรับแจงตาม 

1 ไวจ าหนายหรือใหแกประชาชนซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 3 . ให เจ าพนักงานท องถิ่นแจ งค าเตือนไว ในใบอนุญาตที่ ได ออกให ตาม

พระราชบัญญัตินี้วาผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ยังคงมีหนาที่ตองขออนุญาตเกี่ยวกับ

อาคารนั้นตามกฎหมายอื่นในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย 

 4. ราชการสวนทองถิ่นอาจจัดใหมีแบบแปลนอาคารตาง ๆ ที่ไดมาตรฐานและถูก 

ตองตามบทบัญญัติแห งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงและหรือข อบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ไวจ าหนายหรือใหแกประชาชนได 

 (“มาตรา 13 ทวิ” บัญญัติเพ่ิมโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  

มาตรา 5) 

  มาตรา 13 ตรี ถาผูซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีขอสงสัยเกี่ยวกับ 

  1. การก าหนดระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดินของผู อ่ืน 

หรือระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา หรือที่สาธารณะ หรือ 
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  2. การก าหนดบริเวณหามกอสรางดัดแปลงรื้อถอน เคลื่อนยายและใชหรือเปลี่ยน

การใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด 

 ผูนั้นมีสิทธิหารือไปยังเจาพนักงานทองถิ่นไดโดยท าเปนหนังสือและใหเจาพนักงานทอง

ถิ่นตอบขอหารือนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแตถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นว่ามี

ความจ าเปนตอง ขอค าปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมอาคารเสียกอนหรือมีเหตุจ าเปนอ่ืนใดก็ให

ขยายก าหนดเวลาดังกล่าวออกไปไดอีกไมเกินสองคราวคราวละไมเกินสามสิบวัน 

 ในกรณีที่ผูหารือตามวรรคหนึ่งไดด าเนินการกอสรางดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนยาย

อาคารโดยถือปฏิบัติตามค าตอบขอหารือของเจาพนักงานทองถิ่น ถาตอมาปรากฏวาเจาพนักงานทอง

ถิ่นไดตอบขอหารือไปโดยผิดพลาดเปนเหตุใหผูหารือไดด าเนินการดังกลาวไปโดยไมถูกตองตาม

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวของผูนั้น 

ไมตองรับโทษ” (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 6-7 เล่ม 96 ฉบับพิเศษ ตอนที่ 80 วันที่ 14 

พฤษภาคม 2522) 

 (“มาตรา 13 ตรี” บัญญัติเพ่ิมโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  

มาตรา 5) 

 มาตรา 34 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพ่ือ

ใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา 8 (9) ดัดแปลง หรือใชหรือ

ยินยอมให้บุคคลอ่ืนดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้น เพ่ือการอ่ืนทัง้นี้ไม

วาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ขอหามตามวรรคหนึ่งให

ถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้นยังมีอยู ทั้งนี้ไมวาจะมีการโอนที่

จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบุคคลอ่ืนหรือไมก็ตาม” (ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา หน้าที่ 11 เล่ม 96 ฉบับพิเศษ ตอนที่ 80 วันที่ 14 พฤษภาคม 2522) 

 (“มาตรา 34” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 9)  
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พระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคาร 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไวณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 

เปนปที่ 47 ในรัชกาลปจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯให

ประกาศว่า 

 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกล้า ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติท า 

หนาที่รัฐสภาดังต่อไปนี้ไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นนั้น” 

 มาตรา 5 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา 13 ทวิและมาตรา 13 ตรีแหงพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 มาตรา 13 ทวิ เพ่ือประโยชนในการอ านวยความสะดวกแกประชาชน ซึ่งจะตองปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 1. ใหสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ที่มีอ านาจหนาที่ตามกฎหมายอื่นแจงขอ 

หาม ขอจ ากัด หรือขอ มูลอื่นที่เกี่ยวของกับการกอสรางดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือ

การด าเนินการอยางอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ใหราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของทราบเพ่ือด าเนินการ

ตาม 2 

 2. ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีเอกสารเผยแพรหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขใน

การขออนุญาตและการอนุญาตด าเนินการตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดจนขอมูลที่ไดรับแจงตาม 

1 ไวจ าหนาย หรือใหแกประชาชนซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 3. ให เจ าพนักงานท องถิ่นแจ งค าเตือนไว ในใบอนุญาตที่ ได ออกให ตาม

พระราชบัญญัตินี้วา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ยังคงมีหนาที่ตองขออนุญาตเกี่ยวกับ

อาคารนั้นตามกฎหมายอื่นในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย 

 4. ราชการสวนทองถิ่นอาจจัดใหมีแบบแปลนอาคารตาง ๆ ที่ไดมาตรฐานและถูก 
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ตองตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงและหรือข อบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ไวจ าหนาย หรือใหแกประชาชนได 

 มาตรา 13 ตรี ถาผูซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีขอสงสัยเกี่ยวกับ 

  1. การก าหนดระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดินของผู อ่ืน

หรือระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา หรือที่สาธารณะ หรือ 

 2. การก าหนดบริเวณหามกอสรางดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยายและใชหรือเปลี่ยน

การใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด ผูนั้นมีสิทธิหารือไปยังเจาพนักงานทองถิ่นไดโดยท าเปนหนังสือ

และใหเจาพนักงานทองถิ่นตอบขอหารือนั้น ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตถาเจา

พนักงานทองถิ่นเห็นวามีความจ าเปนตองขอค าปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมอาคารเสียกอน หรือ

มีเหตุจ าเปนอ่ืนใดก็ใหขยายก าหนดเวลาดังกลาวออกไปไดอีกเกินสองคราวคราวละไมเกินสามสิบวัน 

ในกรณีที่ผูหารือตามวรรคหนึ่งไดด าเนินการกอสรางดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยถือ

ปฏิบัติตามค าตอบขอหารือของเจาพนักงานทองถิ่น ถาตอมาปรากฎวา เจาพนักงานทองถิ่นไดตอบ 

ขอหารือไปโดยผิดพลาดเปนเหตุ ใหผูหารือไดด าเนินการดังกลาวไปโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย

อ่ืนที่เกี่ยวของผูนั้นไมตองรับโทษ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 3-4 เล่ม 109 ตอนที่ 39 วันที่ 

6 เมษายน พ.ศ. 2535) 
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พระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคาร 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไวณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2543 

 เปนปที่ 55 ในรัชกาลปจจุบัน  

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯให

ประกาศวา 

 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พระราชบัญญัตินี้

มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29ประกอบ กับ 

มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติให

กระท าไดโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  

 จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภาดังตอไปนี้ 

 มาตรา 8 ใหยกเลิกความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

และใหใชความต่อไปนี้แทน 

 “มาตรา 8 เพ่ือประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย 

การสาธาณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอ านวยความ

สะดวกแกการจราจร ตลอดจนการอ่ืนที่จ าเปนเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีโดย

ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด 

 1. ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน ขนาด เนื้อท่ี และที่ตั้งของอาคาร 

 2. การรับน ้าหนัก ความตานทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติ

ของวัสดุที่ใช 

 3. การรับน ้าหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินที่รองรับ

อาคาร 

 4. แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา กาซ ไฟฟา เครื่องกล ความ

ปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอยางอ่ืนและการปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย 
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 5. แบบ และจ านวนของหองน ้าและหองสวม 

 6. ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของอาคารเชน ระบบการจัดแสงสวาง 

การระบายอากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน ้า การบ าบัดน ้าเสีย และการก าจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล 

 7. ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อท่ีของที่วางภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร 

 8. ระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผู อ่ืน หรือระหวาง

อาคารกับถนนตรอก ซอย ทางเทา ทาง หรือที่สาธารณะ 

 9. พ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพ่ือใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเทาออกของรถ

ส าหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นดัง 

กลาว 

 10. บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย หรือใชหรือเปลี่ยนการใช

อาคารชนิดใดหรือประเภทใด 

 11. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย 

ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร 

 12. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุ

ใบอนุญาตการโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 13. หนาที่และความรับผิดชอบของผู ออกแบบ ผูควบคุมงาน ผูด าเนินการผู

ครอบครองอาคารและเจาของอาคาร 

 14. คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะตองหามของผูตรวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ

วิธีการและเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ 

 15. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตั้งและตรวจสอบ

อุปกรณประกอบอาคาร 

     16. ชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารหรือผู

ด าเนินการตองท าการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของ

บุคคลภายนอก”  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 117 ตอนที่ 42 ก. หนา 3-4 วันที่ 15 พฤษภาคม 

2543) 
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พระราชบัญญัติ  

ควบคุมอาคาร  

(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

เป็นปีท่ี 70 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

 มาตรา 3 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

 “กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะก าหนดให้เรื่องที่เป็นรายละเอียดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับ

การก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศก าหนดในราชกิจจา

นุเบกษาก็ได้” (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 82 ก วันที่ 27 สิงหาคม 2558) 
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ภาคผนวก ค 

พระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิน 

ที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม 
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พระราชบัญญัติ 

การจัดสรรที่ดิน 

พศ.2543 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 

เป็นปีท่ี 55 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ 

ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน พระราชบัญญัตินี้มี

บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบด้วย

มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย

อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภาดังต่อไปนี้   

 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543  

 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

 มาตรา 3 ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับบที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2515  

 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้  

 “การจัดสรรที่ดิน” หมายความว่า การจ าหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยรวมกันตั้งแต่

สิบแปลงขึ้นไปไม่ว่า จะเป็นการแบ่งแปลงจากที่ดินแปลงเดียวหรือแบ่งจากที่ดินหลายแปลงที่มีพ้ืนที่

ติดต่อกัน โดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ เป็นค่าตอบแทนและให้หมายความรวมถึงการด าเนินการ

ดังกล่าวที่ได้มีการแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยไว้ไม่ถึงสิบแปลงและต่อมาได้แบ่งที่ดินแปลงเดิมเพ่ิมเติม

ภายในสามปี เมื่อรวมกันแล้วมีจ านวนสิบแปลงขึ้นไปด้วย  
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 “สิทธิ ในที่ดิน” หมายความว่า กรรมสิทธิ์และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย 

 “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ท าการจัดสรรที่ดิน  

  

 “ผู้จัดสรรที่ดิน” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ท าการจัดสรรที่ดินและให้

หมายความรวมถึงผู้รับโอนใบอนุญาตด้วย  

 “ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร” หมายความว่า ผู้ท าสัญญาจัดสรรที่ดินเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินจัดสรร 

และให้ความหมายรวมถึงผู้รับโอนสิทธิในที่ดินคนต่อไปด้วย  ในบทนิยามค าว่า “สาธารณูปโภค”และ

บริการสาธารณะนี้ ได้เพ่ิมจากพระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดินฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 มาตรา 3 โดยมี

ความดังนี้ว่า  

 “สาธารณูปโภค” หมายความว่าสิ่งอ านวยประโยชน์ที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ผู้

ซื้อที่ดินจัดสรรใช้ประโยชน์ร่วมกันตามสัญญาหรือแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาต (บทนิยามบัญญัติ

เพ่ิมเติมโดย มาตรา 3 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558) 

 “บริการสาธารณะ” หมายความว่า การให้บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกในโครงการ

จัดสรรที่ดินที่ก าหนดไว้ในโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามมาตรา 23(4)  (เล่ม 132 ตอน 12 ก. 

หน้า 15 ราชกิจจานุเบกษา 25 กันยายน พศ. 2558)  

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครและ

คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด  

 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าพนักงานที่ดินซึ่งเป็นผู้ปฎิบัติการในการจด

ทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  

 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้มีให้ใช้บังคับแก่ 

 1. การจัดสรรที่ดินของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน

ท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นๆของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ท าการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย  

 2. การจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน (ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา หน้า 1 – 2 เล่ม 117 ตอนที่ 45 ก วันที่ 23 พฤษภาคม 2543) 
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 มาตรา 21 ห้ามมิให้ผู้ใดท าการจัดสรรที่ดิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

 มาตรา 22 ผู้ใดขอแบ่งแยกที่ดินเป็นแปลงย่อยมีจ านวนตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไป และไม่อาจ

แสดงให้เป็นที่เชื่อได้ว่ามิใช่เป็นการแบ่งแยกที่ดินเพ่ือการจัดสรรที่ดิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งให้ผู้

ขอด าเนินการยื่นค าขอท าการจัดสรรที่ดินและรอการด าเนินการเรื่องการแบ่งแยกที่ดินไว้ก่อน หากผู้

ขอไม่ เห็นด้วยให้สิทธิอุทรณ์ต่อคณะกรรมการในก าหนดสามสิบวันนั บแต่วันที่ ได้รับแจ้งให้

คณะกรรมการวินิจฉัยอุทรณ์ภายในก าหนดสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับอุทรณ์ ถ้า

คณะกรรมการมิได้มีค าวินิจฉัยภายในก าหนดเวลาดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเรื่องการ

แบ่งแยกที่ดินนั้นต่อไป เมื่อคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยอุทรณ์เป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งค าวินิจฉัยเป็น

หนังสือให้ผู้ อุทรณ์ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีค าวินิจฉัย ค าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการให้เป็นที่สุด  

 มาตรา 23 ผู้ใดประสงค์จะท าการจัดสรรที่ดินให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแห่งท้องที่ดินนั้นตั้งอยู่ พร้อมหลักฐานและรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 1. โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ที่มีชื่อขอใบอนุญาตท าการ

จัดสรรที่ดินเป็นผู้มีสิทธิในที่ดิน โดยที่ดินนั้นต้องปลอดจากบุริมสิทธิใดๆเว้นแต่บุริมสิทธิในมูลซื้อขาย

อสังหาริมทรัพย์  

 2. ในกรณีที่ดินที่ขอท าการจัดสรรที่ดินมีบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 

หรือภาระการจ านอง ให้แสดงบันทึกความยินยอมให้ท าการจัดสรรที่ดินของผู้ทรงบุริมสิทธิหรือผู้รับ

จ านองและจ านวนเงินที่ผู้ทรงบุริมสิทธิหรือผู้รับจ านองจะได้รับช าระหนี้ จากที่ดินแปลงย่อยแต่ละ

แปลง และต้องระบุด้วยว่าที่ดินที่เป็นสาธารณูปโภคหรือที่ดินที่ใช้เพ่ือบริการสาธารณะไม่ต้องรับภาระ

หนี้บุริมสิทธิหรือจ านองดังกล่าว  

 3. แผนผังแสดงจ านวนที่ดินแปลงย่อยที่จะขอจัดสรร และเนื้อที่โดยประมาณ

ของแต่ละแปลง 

 4. โครงการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรร การจัดให้มีสาธารณูปโภคและบริการ

สาธารณะ รวมทั้งการปรับปรุงอ่ืนตามควรสภาพของท้องงถิ่น โดยแสดงแผนผัง รายละเอียด และ

รายการก่อสร้าง ประมาณค่าก่อสร้าง และก าหนดเวลาที่จะจัดท าให้แล้วเสร็จ ในกรณีที่ได้มีการ
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ปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรรหรือได้จัดท าสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะแล้วเสร็ จทั้งหมดหรือ

บางส่วนก่อนขอท าการจัดสรรที่ดิน ให้แสดงแผนผังรายละเอียดและรายการก่อสร้างที่ได้จัดท าแล้ว

เสร็จนั้นด้วย 

 5. แผนงาน โครงการ และระยะเวลาการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค  

 6. วิธีการจ าหน่ายที่ดินจัดสรรและการช าระราคาหรือค่าตอบแทน 

 7. ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น 

 8. แบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร 

 9. ที่ตั้งส านักงานของผู้ขอใบอนุญาตท าการจัดสรรที่ดิน 

 10. ชื่อธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางก าหนด ซึ่ง

จะเป็นผู้ค้ าประกันการจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดิน และค้ า

ประกันการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  

 มาตรา 24 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอนุญาตให้ผู้ใดท าการจัดสรรที่ดินและผู้

นั้นยังมิได้จัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดินหรือด าเนินการยังไม่แล้ว

เสร็จตามแผนผังและโครงการคณะกรรมการจะต้องให้ผู้ขออนุญาตท าการจัดสรรที่ดินจัดหารธนาคาร

หรือสถาบันการเงินที่สถาบันจัดสรรที่ดินกลางก าหนดมาท าสัญญาค้ าประกันกับคณะกรรมการว่า ถ้า

ผู้ขอใบอนุญาตท าการจัดสรรที่ดินไม่จัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือการปรับปรุง

ที่ดินให้แล้วแล้วเสร็จตามแผนผัง โครงการ และก าหนดเวลาที่ได้รับอนุญาตไว้หรือกรณีที่เชื่อได้ว่าจะ

ไมแลวเสร็จภายในก าหนดเวลาตามที่ได้รับอนุญาต ธนาคารหรือสถาบันการเงินผูค้ าประกันตองช าระ

เงินใหแกคณะกรรมการตามจ านวนที่คณะกรรมการก าหนดไว ในสัญญาค้ าประกันภายในเวลาที่

คณะกรรมการก าหนด เพ่ือคณะกรรมการจะไดใชเงินนั้นในการด าเนินการจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือ

บริการสาธารณะหรือปรับปรุงที่ดินนั้นใหแลวเสร็จตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต และถามี

เงินเหลือใหคืนแกผูค้ าาประกันโดยไมชักชา  

 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผูค้ าประกันรับไปด าเนินการจัดใหมี สาธารณูปโภคหรือ

บริการสาธารณะหรือปรับปรุงที่ดินใหแลวเสร็จภายในเวลาที่คณะกรรมการ ก าหนดแทนการเรียกใหผู

ค้ าประกันช าระเงินก็ได ถาผูค้ าประกันไมเริ่มท าการในเวลาอันควร หรือไมท าใหแลวเสร็จภายใน

ก าหนด คณะกรรมการมีอ านาจเรียกใหผูค้ าประกันช าระเงินดังกลาวตามวรรคหนึ่งได  
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 ในกรณีที่คณะกรรมการใหผูขอใบอนุญาตท าการจัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบัน

การเงินมาท าสัญญาค้ าประกันตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตองใหผูขอใบอนุญาตท าการจัดสรรที่ดิน

ท าหนังสือรับรองกับคณะกรรมการดวยวา ถาจ านวนเงินที่ผูค้ าประกันไดค้ าประกันไวไมเพียงพอแก

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งก็ดีหรือผูค้ าประกันไมจายเงินตามที่ประกันไวทั้งหมด หรือบางสวนก็ดีผู

ขอใบอนุญาตท าการจัดสรรที่ดินจะเปนผูจายเงินตามจ านวนที่ขาดใหคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการให

แลวเสร็จ 

 ในกรณีที่มีการผิดสัญญาที่ท ากับคณะกรรมการ ใหประธานคณะกรรมการมีอ านาจฟอง

และตอสูคดีในนามคณะกรรม 

 การการเก็บรักษาเงิน การน าสงเงิน และการเบิกจายเงิน ใหเปนไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางก าหนด 

 มาตรา 25 การพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน ให

คณะกรรมการกระท าใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจา

พนักงานที่ดินจังหวัดสาขาได รับค าขอ ถาคณะกรรมการไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน

ก าหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหถือวาคณะกรรมการไดใหความเห็นชอบแผนผัง 

โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินนั้นแลว 

 การพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป

ตามข้ันตอน หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางก าหนด 

 มาตรา 26 ในกรณีที่คณะกรรมการไมเห็นชอบหรือมีค าสั่งไมอนุญาตใหท าการจัดสรร

ที่ดิน ผูขอใบอนุญาตท าการจัดสรรที่ดินมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่ทราบค าสั่ง และใหคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จ

ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณหากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไมวินิจฉัยใหแลวเสร็จ

ภายในก าหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาผูอุทธรณไดรับความเห็นชอบหรือไดรับอนุญาตใหท าการจัดสรร

ที่ดิน 

 ค าวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางใหเปนที่สุด 

 มาตรา 27 การออกใบอนุญาตใหท าการจัดสรรที่ดิน ใหคณะกรรมการออกใบอนุญาต

ภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต 
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  1. วันที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบหรือถือวาไดใหความเห็นชอบ 

แผนผังโครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินตามมาตรา 25 หรือ 

  2. วันที่ไดรับทราบค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกรณีที่

คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางเห็นควรอนุญาตใหท าการจัดสรรที่ดิน หรือนับแตวันที่ถือวาผูอุทธรณ

ไดรับอนุญาตใหท าการจัดสรรที่ดินตามมาตรา 26 

 เมื่อคณะกรรมการออกใบอนุญาตใหผูใดท าการจัดสรรที่ดินแลว ใหคณะกรรมการแจงให

ผูท าการจัดสรรที่ดินทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 

 มาตรา 29 การโฆษณาโครงการจัดสรรที่ดินในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่ก าหนดไวใน

มาตรา 23 ข้อความในโฆษณาจะตองตรงกับหลักฐานและรายละเอียดที่ก าหนดไวในค าขออนุญาต 

ดวย 

 มาตรา 30 ในกรณีที่ที่ดินจัดสรรมีบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยหรือการจ านอง

ติดอยู เมื่อไดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชนที่ดินที่แบงแยกเปนแปลงยอยแลว ให

พนักงานเจ้าหนาที่จดแจงบุริมสิทธิ หรือการจ านองนั้นในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท า 

ประโยชนที่แบงแยกเปนแปลงยอยทุกฉบับ พรอมทั้งระบุจ านวนเงินที่ผูทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจ านอง

จะไดรับช าระหนี้จากที่ดินแปลงยอยแตละแปลงในสารบัญส าหรับจดทะเบียนดวยและใหถือวาที่ดิน

แปลงยอยแตละแปลงเป็นประกันหนี้บุริมสิทธิ หรือหนี้จ านองตามจ านวนเงินที่ระบุไวนั้น ใหที่ดิน

อันเป นสาธารณูปโภคและที่ดินที่ ใช เพ่ือบริการสาธารณะ ปลอดจากบุริมสิทธิในมูลซื้อขาย 

อสังหาริมทรัพยและภาระการจ านอง (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 4 - 6 เล่ม 117 ตอนที่ 45 

ก วันที่ 23 พฤษภาคม 2543) 

 มาตรา 31 ใหผู จัดสรรที่ดินแสดงใบอนุญาต แผนผัง โครงการ และวิธีการตามที่

คณะกรรมการอนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ส านักงานที่ท าการจัดสรรที่ดิน 

 ถาใบอนุญาตสูญหายหรือช ารุดในสาระส าคัญใหผูจัดสรรที่ดินยื่นค าขอรับใบแทนตาม

แบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางก าหนดตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบการ

สูญหายหรือช ารุด 

 มาตรา 32 ถาผูจัดสรรที่ดินประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการหรือวิธีการที่

ไดรับอนุญาต ใหผูจัดสรรที่ดินยื่นค าขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา

ตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางก าหนด พรอมทั้งแผนผัง โครงการหรือวิธีการที่จะแกไข
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เปลี่ยนแปลง พร้อมกับหนังสือยินยอมของธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ค้ าประกันเพ่ือเสนอให

คณะกรรมการพิจารณา 

 ในการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการ หรือวิธีการที่ไดยื่นไวตามวรรคหนึ่ง 

ใหน ามาตรา 25มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 30 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา 33 เมื่อไดรับใบอนุญาตแลวหามมิใหผูจัดสรรที่ดินท านิติกรรมกับบุคคลใดอัน 

กอใหเกิดภาระผูกพันแกที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคและที่ดินที่ใชเพ่ือบริการสาธารณะ เวนแตจะไดรับ

อนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ

จัดสรรที่ดินกลางก าหนด 

 การกอใหเกิดภาระผูกพันแกที่ดินอ่ืนนอกจากที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคและที่ดินที่ใช

เพ่ือบริการสาธารณะ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางก าหนด 

 มาตรา 34 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร ระหวางผูจัดสรรที่ดินกับผูซื้อที่ดินจัดสรร   

ตองท าตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางก าหนด 

 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตามวรรคหนึ่งสวนใด หากมิไดท าตามแบบที่คณะกรรมการ

จัดสรรที่ดินกลางก าหนดและไมเปนคุณตอผูซื้อที่ดินจัดสรร สัญญาสวนนั้นไมมีผลใชบังคับ 

 มาตรา 35 ในการช าระราคาที่ดิน หรือการช าระหนี้บุริมสิทธิในมูลซื้อขาย 

อสังหาริมทรัพยหรือหนี้จ านองจากผูซื้อที่ดินจัดสรร ใหผูรับเงินออกหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อ

ผูรับเงินใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรร และใหถือวาหลักฐานการช าระเงินดังกลาวเปนหลักฐานแสดงการช าระ

ราคาที่ดินจัดสรร 

 มาตรา 36 ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนที่ดินที่ท าการจัดสรรใหแกผูซื้อที่ดิน

จัดสรรตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร ผู จัดสรรที่ดินตองโอนที่ดินใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรรโดย

ปลอดจากบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยและภาระการจ านองในที่ดินนั้น 

 ถาผูจัดสรรที่ดินไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรมีสิทธิช าระหนี้บุริมสิทธิใน

มูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยหรือหนี้จ านองตอผูทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจ านองไดโดยใหถือวาเปนการ

ช าระราคาที่ดินแกผูจัดสรรที่ดินสวนหนึ่งดวย 

 มาตรา 37 เมื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรไดช าระราคาที่ดินครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะขายแลว 

ใหถือวาที่ดินนั้นพนจากการยึดหรืออายัดทั้งปวง ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรน าหลักฐานเปนหนังสือท่ีแสดง 
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วาไดช าระราคาดังกลาวพรอมดวยหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรตอพนักงานเจาหนาที่ เมื่อไดรับเอกสารและหลักฐานดังกลาวแลว ให

พนักงานเจาหนาที่ด าเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรรตอไป 

 ถาที่ดินจัดสรรตามวรรคหนึ่งมีการจดทะเบียนบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยหรือ

การจ านอง และมีหลักฐานการช าระหนี้บุริมสิทธิหรือจ านองครบถวนแลว ใหที่ดินนั้นปลอดจาก

บุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยหรือภาระการจ านอง และใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรร 

 ในกรณีที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรไมสามารถน าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาแสดงตอพนักงาน 

เจาหนาที่ไดเพราะบุคคลอื่นยึดถือหรือครอบครองไวเมื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรรองขอใหพนักงานเจาหนาที่

มีอ านาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินจากบุคคลที่ยึดถือหรือครอบครองไวมาด าเนินการจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรรได 

 เมื่อพนก าหนดสามสิบวันนับแตวันที่บุคคลที่ยึดถือหรือครอบครองหนังสือแสดงสิทธิใน

ที่ดินไดรับแจงหรือถือวาไดรับแจงค าสั่งพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสาม ถายังไมมีการสงมอบหนังสือ

แสดงสิทธิในที่ดินใหแกพนักงานเจาหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่มีอ านาจออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิ

ในที่ดินเพ่ือด าเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรรได 

 มาตรา 38 ถาผูจัดสรรที่ดินประสงคจะโอนใบอนุญาต ใหยื่นค าขอตอคณะกรรมการตาม

แบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางก าหนด 

 เมื่อคณะกรรมการเห็นวาการโอนนั้นไมเปนที่เสียหายแกผูซื้อที่ดินจัดสรร และธนาคารหรือ

สถาบันการเงินซึ่งเปนผูค้ าประกันตามมาตรา 24 หรือมาตรา 43 วรรคสอง ไดยินยอมดวยแลว ให

คณะกรรมการอนุญาตใหโอนใบอนุญาตใหแกผูรับโอน 

 คาธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต ใหเปนไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 39 เมื่อไดโอนใบอนุญาตใหแกผูรับโอนแลว ใหบรรดาสิทธิและหนาที่ของผูโอน

ซึ่งมีตอผูซื้อที่ดินจัดสรรตกไปยังผูรับโอน 

 มาตรา 40 ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินตาย ใหผูจัดการมรดกหรือทายาทยื่นค าขอรับโอน

ใบอนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางก าหนดตอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต

วันที่ผูจัดสรรที่ดินตาย หรือภายในก าหนดเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรขยายใหเมื่อคณะกรรมการ
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สอบสวนแล้วเห็นวาผูยื่นค าขอมีสิทธิในที่ดินที่จัดสรร ใหคณะกรรมการโอนใบอนุญาตใหแกผูยื่นค า

ขอรับโอน และใหคณะกรรมการแจงใหธนาคารหรือสถาบันการเงินและผูซื้อที่ดินจัดสรรทราบ 

 ถาผูจัดสรรที่ดินที่ตายไมมีผูจัดการมรดกหรือทายาท หรือมีแตผูจัดการมรดกหรือทายาท

มิไดยื่นค าขอตอคณะกรรมการภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรช าระราคาที่ดิน

ตามสัญญาจะซื้อจะขายตอส านักงานวางทรัพยและใหน ามาตรา 24 วรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 เมื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรไดช าระราคาที่ดินครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะขายแลว ใหน า

มาตรา 37มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินตาย ไมวาจะมีผูจัดการมรดกหรือทายาทผูรับโอนใบอนุญาตตอไป

หรือไม ใหถือวาธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เปนผูค้ าประกันตามมาตรา 24หรือมาตรา 43 วรรคสอง 

ยังคงผูกพันอยตูามสัญญาค้ าประกันนั้น 

 มาตรา 41 เมื่อมีการบังคับคดีที่ดินที่ท าการจัดสรรของผูจัดสรรที่ดิน ใหผูซื้อที่ดินจัดสรร

ช าระราคาที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายตอเจาพนักงานบังคับคดีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยแลวแต

กรณีแทนการช าระตอบุคคลที่ก าหนดไวในสัญญา และในระหวางที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรมิไดปฏิบัติผิด

สัญญาจะซื้อจะขาย ใหงดการขายทอดตลาดหรือจ าหนายที่ดินจัดสรรนั้นไวกอน เวนแตจะเปนการ

ขายทอดตลาดที่ดินจัดสรรทั้งโครงการตามวรรคสี่ 

 เมื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรช าระราคาท่ีดินครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะขายแลว ใหที่ดินจัดสรร

นั้นพนจากการยึด อายัด หรือการบังคับคดีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหน าความในมาตรา 37 

มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 เมื่อไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรรแลว ใหพนักงานเจาหนาที ่

แจงใหเจาพนักงานบังคับคดีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบถึงการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

และการพ้นจากการยึด อายัด หรือการบังคับคดีของที่ดินแปลงนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดจด

ทะเบียน 

 ในการขายทอดตลาดที่ดินจัดสรรทั้งโครงการ ผูซื้อจะตองรับโอนใบอนุญาตให้ท าการ

จัดสรรที่ดินและรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ท่ีผูจัดสรรที่ดินมีตอผูซื้อที่ดินจัดสรร 

 มาตรา 42 ในกรณีนติิบุคคลเปนผูด าเนินการจัดสรรที่ดินและนิติบุคคลนั้นตองเลิกไปโดย

ยังมิไดด าเนินการตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาตหรือด าเนินการยังไมครบถวน ใหน ามาตรา 
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40 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 6 - 8 

เล่ม 117 ตอนที่ 45 ก วันที่ 23 พฤษภาคม 2543) 

 มาตรา 54 ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินประสงคจะยกเลิกการจัดสรรที่ดิน ใหยื่นค าขอตอเจา

พนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแหงทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ 

 การขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

 มาตรา 55 ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาปดประกาศค า

ขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินไวในที่เปดเผย ณ ส านักงานที่ดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินสาขา ส านักงาน

ของผูจัดสรรที่ดิน บริเวณที่ดินที่ท าการจัดสรร ที่วาการอ าเภอ  ที่ท าการองคการบริหารสวนต าบล มี

ก าหนดหกสิบวันและใหผูจัดสรรที่ดินประกาศในหนังสือพิมพ์  ซึ่งแพรหลายในทองถิ่นนั้น ไมนอยกวา  

เจ็ดวันและแจงเปนหนังสือใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทราบ 

 มาตรา 56 ใหผูซึ่งมีประโยชนเกี่ยวของกับการจัดสรรที่ดินที่ประสงคจะคัดคานค าขอ

ยกเลิกการจัดสรรที่ดิน ยื่นค าคัดคานตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา

ภายในสามสิบวันนับแตวันครบก าหนดปดประกาศตามมาตรา 55 

  ถาไมมีผูใดคัดคานภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจา  

พนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเสนอเรื่องใหคณะกรรมการสั่งยกเลิกการจัดสรรที่ดิน 

 ในกรณีที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรคัดคาน ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดิน

จังหวัดสาขายกเลิกเรื่องขอยกเลิกการจัดสรรที่ดิน แตถามีผูคัดคานแตมิใชผูซื้อที่ดินจัดสรรใหเจา

พนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเสนอค าขอยกเลิกการจัดสรรที่ดิน และค าคัด 

คานใหคณะกรรมการพิจารณา 

 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสาม ผูจัดสรรที่ดินหรือผูคัดคานอาจอุทธรณต่อ

คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงค าวินิจฉัย 

 มาตรา 57 เมื่อคณะกรรมการสั่งยกเลิกการจัดสรรที่ดินแลว ใบอนุญาตที่ไดออกตาม

มาตรา 27 ใหเปนอันยกเลิก 

 มาตรา 58 ผูจัดสรรที่ดินหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของผูใดไมมาใหถอยค าหรือไมสงเอกสาร

ตามที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรือคณะกรรมการเรียกหรือสั่งตามมาตรา ๑๕ หรือผูจัดสรร

ที่ดินหรือผู ครอบครองที่ดินจัดสรรผู ใดไมใหความสะดวกแกคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง 
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คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางแต งตั้งในการ

ปฏิบัติงานตามมาตรา 18 ต้องระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 มาตรา 59 ผูใดฝาฝนมาตรา 21 ตองระวางโทษจ าคุกไมเกินสองปและปรับตั้งแตสี่หมื่น

บาทถึงหนึ่งแสนบาท 

 มาตรา 60 ผูใดแจงขอความหรือแสดงหลักฐานหรือรายละเอียดตามมาตรา23 (7) อัน 

เปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง ตองระวางโทษจ าคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไม

เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 มาตรา 61 ผูใดโฆษณาโครงการจัดสรรที่ดินโดยฝาฝนมาตรา 29 ตองระวางโทษปรับตั้ง

แตห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

 มาตรา 62 ผูจัดสรรที่ดินผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 31 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง

หมื่นบาท 

 มาตรา 63 ผูจัดสรรที่ดินผูใดฝาฝนมาตรา 34 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 มาตรา 64 ผูใดฝาฝนมาตรา 35 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 มาตรา 65 ผูใดฝ่าฝนค าสั่งของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผูซึ่งคณะกรรมการ

มอบหมายตามมาตรา 52 นอกจากตองปฏิบัติตามค าสั่งดังกลาวแลว ตองระวางโทษปรับอีกวันละ

หนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน 

 มาตรา 66 ในกรณีท่ีผูกระท าความผิดซึ่งจะตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เปน     นิติ

บุคคล กรรมการผูจัดการของนิติบุคคล และบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น 

ตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวส าหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการ 

กระท าผิดนั้น (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 11 - 12 เล่ม 117 ตอนที่  45 ก วันที่  23 

พฤษภาคม 2543) 
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พระราชบัญญัติ 

การจัดสรรที่ดิน 

 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558 

เป็นปีท่ี 70 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2558” 

 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา 3 ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า “สาธารณูปโภค” ระหว่างบทนิยามค าว่า “ผู้ซื้อที่ดิน

จัดสรร”และค าว่า “บริการสาธารณะ” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 

 “สาธารณูปโภค” หมายความว่า สิ่งอ านวยประโยชน์ที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีข้ึนเพ่ือให้

ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรใช้ประโยชน์ร่วมกันตามสัญญาหรือแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาต” (ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา หน้า 15 เล่ม 132 ตอนที่ 92 ก วันที่ 25 กันยายน 2558) 

 มาตรา 6 ให้ยกเลิกความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “มาตรา 28 เมื่อได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ใดท าการจัดสรรที่ดินแล้ว ให้คณะกรรมการจัดส่ง

ใบอนุญาตพร้อมทั้งแผนผัง โครงการ และวิธีการที่คณะกรรมการอนุญาตไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่แห่ง

ท้องที่ซึ่งที่ดินจัดสรรนั้นตั้งอยู่โดยเร็ว เพ่ือให้จดแจ้งในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
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ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการว่าที่ดินนั้นอยู่ภายใต้การจัดสรรที่ดิน 

และเมื่อได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ที่แบ่งแยกเป็นแปลงย่อยแล้ว ให้จดแจ้ง

ไว้ในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ที่แบ่งแยกทุกฉบับ ส าหรับที่ดินอันเป็น

สาธารณูปโภคและที่ดินที่ใช้เพ่ือบริการสาธารณะให้จดแจ้งด้วยว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินอันเป็น

สาธารณูปโภคหรือที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะ ตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาตให้ท าการจัดสรรที่ดิน 

แล้วแต่กรณี” (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 16 - 17 เล่ม 132 ตอนที่ 92 ก วันที่ 25 กันยายน 

2558) 

 มาตรา 10 ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 

286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคที่ยังมิได้

จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หากภายหลังได้ด าเนินการตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติการ

จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 และได้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว ให้ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภค 

ตกเป็นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง

การท าประโยชน์ หากไม่ได้โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์มา ให้ถือว่าสูญหาย และให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบแทนเพ่ือด าเนินการดังกล่าวต่อไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า  

17 - 18 เล่ม 132 ตอนที่ 92 ก วันที่ 25 กันยายน 2558) 
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ภาคผนวก ง 

กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2556 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และ

มาตรา 26 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34๔ มาตรา 41 มาตรา 42 และ

มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงคับได้มีก าหนดห้าปี 

 ข้อ 2 ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย

กฎกระทรวงนี้ 

 ข้อ 3 กฎกระทรวงนี้มิให้ใช้บังคับแก่เขตพระราชฐานและพ้ืนที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพ่ื อ

ประโยชน์ในราชการทหาร 

 ข้อ 4 ในกฎกระทรวงนี้ 

“การใช้ประโยชน์ที่ดิน” หมายความว่า การใช้ที่ดินเพ่ือประกอบกิจการใด ๆ ไม่ว่ากิจการ

นั้นจะกระท าบนพ้ืนดิน เหนือพ้ืนดิน หรือใต้พ้ืนดิน และไม่ว่าจะอยู่ภายในอาคารหรือนอกอาคาร 

“พ้ืนที่รับน้ า” หมายความว่า สระ บ่อ หรือพ้ืนที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหรือพ้ืนที่อ่ืน

ใดที่ใช้ส าหรับกักเก็บน้ าฝนไว้เพ่ือประโยชน์ในการชะลอการระบายน้ าเพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 1-2 เล่ม 130 ตอนที่ 41 ก วันที่ 16 พฤษภาคม 2556) 

 ข้อ 5 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังก าหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง  

 ข้อ 7 แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทพร้อมด้วยข้อก าหนด 

ได้จัดท าขึ้นเพ่ือส่งเสริมสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม ให้

สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพของการให้บริการของระบบคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค 

และการสาธารณูปการในแต่ละบริเวณ ตลอดจนเพ่ือรองรับการพัฒนาของเมืองในอนาคตตาม
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วัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้

จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

 1. ที่ดินประเภท ย. 1 ถึง ย. 4 ที่ก าหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่

อาศัยหนาแน่นน้อย โดยมีวัตถุประสงค์และจ าแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้ 

  ก. ที่ดินประเภท ย. 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการอยู่

อาศัยบริเวณชานเมือง จ าแนกเป็นบริเวณ ย. 1 - 1 ถึง ย. 1 - 4 

  ข. ที่ดินประเภท ย. 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัย

ที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมือง จ าแนกเปนบริเวณ ย. 2 - 1 ถึง ย. 2 - 17 

  ค . ที่ดินประเภท ย. 3 มีวัตถุประสงค์เ พ่ือด ารงรักษาการอยู่อาศัยที่มี

สภาพแวดล้อมดี ในบริเวณชานเมือง จ าแนกเป็นบริเวณ ย. 3 - 1 ถึง ย. 3 - 70 

  ง . ที่ดินประเภท ย. 4 มีวัตถุประสงค์เ พ่ือด ารงรักษาการอยู่อาศัยที่มี

สภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมืองซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน จ าแนกเป็น

บริเวณ ย. 4 - 1 ถึง ย. 4 - 40 

 2. ที่ดินประเภท ย. 5 ถึง ย. 7 ที่ก าหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่

อาศัยหนาแน่นปานกลาง โดยมีวัตถุประสงค์และจ าแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้ 

  ก. ที่ดินประเภท ย. 5 มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัย

ในบริเวณพ้ืนที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน จ าแนกเป็นบริเวณ ย. 5 - 1 ถึง 5 - 37 

  ข. ที่ดินประเภท ย. 6 มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่

ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน ศูนย์ชุมชนชานเมือง เขตอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม จ าแนกเป็น

บริเวณ ย. 6 - 1 ถึง ย. 6 – 48 เล่ม 130 ตอนที่ 41 ก ราชกิจจานุเบกษา 16 พฤษภาคม 2556 

  ค. ที่ดินประเภท ย. 7 มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่

ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นในซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน จ าแนกเป็นบริเวณ  

ย. 7 - 1 ถึง ย. 7 - 30 

 3. ที่ดินประเภท ย. 8 ถึง ย. 10 ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าาตาล ให้เป็นที่ดินประเภท ที่

อยู่อาศัยหนาแน่นมาก โดยมีวัตถุประสงค์และจ าแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้ 
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  ก. ที่ดินประเภท ย. 8 มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่

เขตเมืองชั้นในที่มีการส่งเสริมและด ารงรักษาทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ จ าแนกเป็น

บริเวณ ย. 8 – 1 ถึง ย. 8 - 26 

  ข. ที่ดินประเภท ย. 9 มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่

เขตเมืองชั้นในซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน จ าแนกเป็นบริเวณ ย. 9 - 1 ถึง  

ย. 9 - 30 

  ค. ที่ดินประเภท ย. 10 มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่

เขตเมืองชั้นในที่ต่อเนื่องกับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองและเขตการให้บริการของระบบขนส่ง

มวลชน จ าแนกเป็นบริเวณ ย. 10 - 1 ถึง ย. 10 - 13 

 4. ที่ดินประเภท พ. 1 ถึง พ. 5 ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมโดยมีวัตถุประสงค์และจ าแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้ 

  ก. ที่ดินประเภท พ. 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ 

พาณิชยกรรมของชุมชน เพ่ือกระจายกิจกรรมการค้าและการบริการที่อ านวยความสะดวกต่อการ

ด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณชานเมือง จ าแนกเป็นบริเวณ พ. 1 - 1 ถึง  

พ. 1 - 21 

  ข. ที่ดินประเภท พ. 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ชุมชนชาน

เมือง เพ่ือส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการที่จะก่อให้เกิด

ความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่งงานของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณชานเมือง จ าแนกเป็น

บริเวณ พ. 2 - 1 ถึง พ. 2 – 5 

  ค. ที่ดินประเภท พ. ๓ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ 

พาณิชยกรรมของเมือง เพ่ือรองรับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า การบริการ และ

นันทนาการที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป จ าแนกเป็นบริเวณ พ. 3 - 1 ถึง พ. 3 - 43 

  ง. ที่ดินประเภท พ. 4 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ 

พาณิชยกรรมรองเพ่ือส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการ ใน

บริเวณโดยรอบเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน จ าแนกเป็นบริเวณ พ. 4 - 1 ถึง พ. 4 - 5 

 จ. ทีด่ิินประเภท พ. 5 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ 
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พาณิชยกรรมหลักเพ่ือส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ นันทนาการ และการ

ท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ าแนกเป็นบริเวณ พ. 5 - 1 ถึง พ. 5 - 7 

 5. ที่ดินประเภท อ. 1 และ อ. 2 ที่ก าหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภท

อุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์และจ าแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้ 

  ก. ที่ดินประเภท อ. 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเขตการบริหารและจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อม ส าหรับการประกอบกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีมลพิษน้อย จ าแนกเป็น

บริเวณ อ. 1 – 1 ถึง อ. 1 - 6 

  ข. ที่ดินประเภท อ. 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเขตการบริหารและจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อม ส าหรับการประกอบกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกเป็นบริเวณ  

อ. 2 - 1 ถึง อ. 2 - 6 

 6. ที่ดินประเภท อ. 3 ที่ก าหนดไว้เป็นสีเม็ดมะปราง ให้เป็นที่ดินประเภท

คลังสินค้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นคลังสินค้าส าหรับการขนส่งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

จ าแนกเป็นบริเวณ อ. 3 

 7. ที่ดินประเภท ก. 1 ถึง ก. 3 ที่ก าหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว 

ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์และจ าแนกเป็นบริเวณ

ดังต่อไปนี้ 

  ก. ที่ดินประเภท ก. 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ

ของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม ในบริเวณที่มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ าและมีความเสี่ยงต่อการเกิด

อุทกภัยจ าแนกเป็นบริเวณ ก. 1 - 1 ถึง ก. 1 - 16 

  ข. ที่ดินประเภท ก. 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ

ของพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม จ าแนกเป็นบริเวณ ก. 2 - 3 ถึง ก. 2 - 13 

  ค. ที่ดินประเภท ก. 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ

ของพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม และการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเค็มและน้ ากร่อยบริเวณชายฝั่ง

ทะเลจ าแนกเป็นบริเวณ ก. 3 - 1 และ ก. 3 - 2 

 8. ที่ดินประเภท ก. 4 และ ก. 5 ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภท

ชนบทและเกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์และจ าแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้ 
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  ก. ที่ดินประเภท ก. 4 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเกษตรกรรม การสงวนรักษาสภาพ

ทางธรรมชาติ และการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร จ าแนกเป็นบริเวณ ก. 4 - 1 ถึง ก. 4 - 38 

  ข. ที่ดินประเภท ก. 5 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นชุมชนและศูนย์กลางการ

ให้บริการทางสังคมและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม จ าแนกเป็นบริเวณ 

ก. 5 – 1 ถึง ก. 5 - 13 

 9. ที่ดินประเภท ศ. 1 และ ศ. 2 ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าตาลอ่อน ให้เป็นที่ดิน

ประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีวัตถุประสงค์และจ าแนกเป็นบริเวณ 

ดังต่อไปนี้ 

  ก. ที่ดินประเภท ศ. 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว จ าแนกเป็นบริเวณ  

ศ. 1 – 1 ถึง ศ. 1 - 6 

  ข. ที่ดินประเภท ศ. 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และส่งเสริมกิจกรรมด้านพาณิชยกรรม การบริการ และการท่องเที่ยวในเขต

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จ าแนกเป็นบริเวณ ศ. 2 

 10. ที่ดินประเภท ส. ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ

การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถาบันราชการและการด าเนินกิจการ

ของรัฐที่เก่ียวกับการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ จ าแนกเป็นบริเวณ  

ส. – 1 ถึง ส. – 74 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 3-7 เล่ม 130 ตอนที่ 41 ก วันที่ 16 

พฤษภาคม 2556) 

 ข้อ 38 แผนผังแสดงที่โล่งพร้อมด้วยข้อก าหนด ได้จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการด ารง

รักษาที่โล่งไว้เพ่ือสาธารณประโยชน์และสภาพแวดล้อมอันจะเป็นการรักษาสภาพภูมิทัศน์ที่ดีของ

ชุมชน รวมทั้งเพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วมที่โล่ง ตามแผนผังแสดงที่โล่งท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไป

ดังต่อไปนี้ 

 1. ที่โล่งประเภท ล. 1 ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่โล่งเพ่ือนันทนาการ

และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 2. ที่โล่งประเภท ล. 2 และ ล. 3 ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวเข้ม ให้เป็นที่โล่งเพ่ือการ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมถนนและริมแม่น้ าและล าคลอง จ าแนกเป็นบริเวณ ดังต่อไปนี้ 
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3. ที่โล่งประเภท ล. 2 เป็นที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมถนน 

 ข. ที่โล่งประเภท ล. 3 เป็นที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริม

แม่น้ าและล าคลอง 

 3. ที่โล่งประเภท ล. 4 ที่ก าหนดไว้เป็นสีขาวมีเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่

โล่งเพื่อการสงวนรักษาสภาพการระบายน้ าตามธรรมชาติ 

 4. ที่โล่งประเภท ล. 5 ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีเขียว ให้

เป็นที่โล่งพักน้ าเพ่ือการป้องกันน้ าท่วม 

 5. ที่โล่งประเภท ล. 6 ที่ก าหนดไว้เป็นสีฟ้ามีเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่โล่ง

เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล 

 ข้อ 39 ที่โล่งประเภท ล. 1 เป็นที่โล่งเพื่อนันทนาการ และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์เพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้

ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ เพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สาธารณประโยชน์ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนตามข้อก าหนดการใช้ประโยชน์

ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทไว้ในบริเวณนั้น โดยให้ค านึงถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของที่โล่ง

ด้วย 

 ข้อ 40 ที่โล่งประเภท ล. 2 และ ล. 3 เป็นที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

บริเวณริมถนนและริมแม่น้ า และล าคลองให้ใช้ประโยชน์ได้ ดังต่อไปนี้ 

 1. ที่ดินซึ่งตั้งอยู่ริมถนนตามรายชื่อถนนสาธารณะที่ก าหนดในรายการประกอบ

แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้มีที่ว่างห่างจาก

แนวเขตทางไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพ่ือปลูกต้นไม้ เว้นแต่เป็นการก่อสร้างรั้ว ก าแพง ป้อมยาม ป้ายชื่อ

อาคาร หรือสถานประกอบการ ป้ายสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงหรือสถานีบริการก๊าซ และ

ทางเข้าออกของอาคารหรือทางเข้าออกของรถ 

 2. ที่ดินซึ่งตั้งอยู่ริมแหล่งน้ าสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้มีที่ว่าง

เพ่ือปลูกต้นไม้ตามแนวขนานกับริมแหล่งน้ าสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 3 เมตร แต่ถ้าแหล่งน ้า

สาธารณะมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตร ขึ้นไป ให้มีที่ว่างเพ่ือปลูกต้นไม้ตามแนวขนานกับริมแหล่งน้ า

สาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า การ
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สาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือก าแพงการใช้ประโยชน์ที่ดินล่วงล้ าเข้าไปเหนือน้ า ในน้ า หรือใต้น้ าของ

แหล่งน้ าสาธารณะ ให้ใช้ประโยชน์เพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า การสาธารณูปโภค เขื่อน 

สะพาน ท่อ สายเคเบิล คานเรือ และโรงสูบน้ า ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ให้

กระท าได้เฉพาะเพ่ือประโยชน์สาธารณะ และต้องไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ าสาธารณะ

ร่วมกันของประชาชน 

 ข้อ 41 ที่โล่งประเภท ล. 4 เป็นที่โล่งเพ่ือการสงวนรักษาสภาพการระบายน้ าตาม

ธรรมชาติให้ใช้ประโยชน์เพ่ือการสงวนรักษาสภาพการระบายน้ าตามธรรมชาติ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์

อ่ืนตามข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทไว้ในบริเวณนั้นโดยต้องไม่มีการถมดิน 

ก่อสร้างหรือด าเนนิการใดๆ ในที่ดินอันเป็นการลดประสิทธิภาพของการระบายน้ าตามธรรมชาติ 

 ข้อ 42 ที่โล่งประเภท ล. 5 เป็นที่โล่งพักน้ าเพ่ือการป้องกันน้ าท่วม ให้ใช้ประโยชน์เพ่ือ

การป้องกันน้ าท่วม การสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับการป้องกันน้ าท่วม สวนสาธารณะ หรือเพ่ือ

วัตถุประสงค์อ่ืนตามข้อก าหนดการใชประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทไว้ในบริเวณนั้น โดยต้อง

ไม่มีการถมดินเกินกว่าร้อยละสามสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง 

การจัดสรรที่ดินหรือการด าเนินโครงการหรือกิจการของรัฐหรือเอกชนที่มีขนาดพ้ืนที่ดินตั้งแต่ 5 ไร่ 

ขึ้นไป ต้องจัดให้มีพ้ืนที่รับน้ าไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของขนาดพ้ืนที่ดิน 

 ข้อ 43 ที่โล่งประเภท ล. 6 เป็นที่โล่งเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล 

ให้ใช้ประโยชน์เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนตาม

ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามท่ีได้จ าแนกประเภทไว้ในบริเวณนั้น โดยต้องไม่กระท าการใด ๆ ที่ 

มีผลกระทบต่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 73-75 

เล่ม 130 ตอนที่ 41 ก วันที่ 16 พฤษภาคม 2556) 
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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2544 

 โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการควบคุมอาคาร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 และ มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

แกไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 อันเปนพระราชบัญญัติที่มี

บทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ

มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

บัญญัติใหกระท าไดโดยอาศัย อ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและมาตรา 97 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของสภา

กรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้  

 ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2544” 

 ขอ 2 ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

 ขอ 3 ใหยกเลิก 

 1. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2522 

 2. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง อาคารจอดรถยนต พ.ศ. 2521  

บรรดาเทศบัญญัติ ขอบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในสวนที่ไดบัญญัติไวแลวใน 

ข้อบัญญัตินี้ หรือซึง่ขัดแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชข้อบัญญัตินี้แทน 

 ขอ 5 ในขอบัญญัตินี้  

 1. “กรวด” หมายความวา กอนหินที่เกิดตามธรรมชาติขนาดโตเกิน 3 มิลลิเมตร 

 2. “กอสราง” หมายความวา สรางอาคารขึ้นใหมทั้งหมดไมวาจะเปนการสรางขึ้น

แทนของเดิมหรือไม  

 3. “การระบายน้ าทิ้ง” หมายความวา การปลอยน้ าทิ้งลงสูหรือไหลไปสูแหลงรอง

รับน้ าทิ้ง หรือแหลงระบายน้ า 

 4. “เขตทาง” หมายความวา ความกวางรวมของทางระหวางแนวที่ดินทั้งสองดาน 

ซึ่งรวมความกวาง ของผิวจราจร ทางเทา ที่วางส าหรับปลูกตนไม คูน้ าและอ่ืนๆ เขาดวย 
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 12. “จุดสุดเชิงลาด” หมายความวา จุดเริ่มตนหรือจุดสุดทายที่มีความเอียงลาด 

นอยกวา 2 ใน 100 

 15. “เชิงลาดสะพาน” หมายความวา สะพานหรือทางสาธารณะเปลี่ยนระดับหรือ

ทางเดินรถเฉพาะที่เชื่อมกับสะพาน หรือทางเปลี่ยนระดับที่มีสวนลาดชันตอนหนึ่งตอนใด ตั้งแต 2 ใน 

100 ขึ้นไป 

 20. “ดิน” หมายความวา วัสดุธรรมชาติที่ประกอบเปนเปลือกโลก เชน หิน กรวด 

ทราย ดินเหนียว เป็นตน 

 23. “ถนนสาธารณะ” หมายความวา ทางสาธารณะที่ยวดยานผานได 

  24. “ทราย” หมายความวา กอนหินเม็ดเล็กละเอียดที่มีขนาดโตไมเกิน 3 มิลลิเมตร

 25. “ทาง” หมายความวาทางตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก ไมวาในระดับ

พ้ืนดิน ใตดิน หรือเหนือพ้ืนดิน แตไมร่วมถึงทางรถไฟ 

  26. “ทางเขาออกของรถ” หมายความวาทางที่ใชส าหรับเขาออกหรือออก หรือเขา 

จากที่จอดรถถึงปากทางเขาออกของรถ หรือปากทางออกของรถหรือปากทางเขาของรถ 

 27. “ทางน้ าสาธารณะ” หมายความวา ทางน้ าที่ประชาชนมีสิทธิใช เปนทาง

คมนาคมได   

 28. “ทางรวมทางแยก” หมายความวา บริเวณที่ทางที่อยูในระดับเดียวกันหรือตาง

ระดับกันตั้งแตสองสายที่มีเขตทางกวางตั้งแต 6 เมตรขึ้นไป และยาวตอเนื่องไมนอยกวา 200 เมตรมา

บรรจบหรือตัดกันที่บริเวณระดับเดียวกัน 

 29. “ทางระบายน้ าสาธารณะ” หมายความวา ชองน้ าไหลตามทางสาธารณะและ

ถนนสาธารณะ ซึ่งก าหนดไวใหระบายออกจากอาคารได  

 30. “ทางสวนบุคคล” หมายความวา ที่ดินของเอกชนซึ่งประชาชนใช เปนทาง

คมนาคมได และมี ลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

     1. เปนทางคมนาคมที่มีความยาวไมเกิน 500 เมตร 

         2. เปนทางคมนาคมที่เจาของกรรมสิทธิ์หวงหามกรรมสิทธิ์ไวไมวาจะโดยการป

ดปายประกาศ หรือการเรียกหรือรับคาตอบแทนส าหรับการใชเปนทางคมนาคม หรือการท าสัญญา

กับผูใช แตไมรวมถึงการท าสัญญายินยอมใหกรุงเทพมหานครเขาปรับปรุงใชสอย 
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 31. “ทางสาธารณะ” หมายความวา ที่ดินที่ประชาชนมีสิทธิใชเปนทางคมนาคมได

ที่ไมใชทางส่วนบุคคล 

 32. “ที่กลับรถ” หมายความวา พ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพ่ือใชเปนที่กลับรถเพ่ือ

สะดวกในการจอดหรือเขาออกของรถ  

 33. “ที่จอดรถ” หมายความวา พื้นที่หรือสิ่งที่สรางข้ึนมาเพ่ือใชเปนที่จอดรถส าหรับ

อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงพ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพ่ือใชเปนที่จอดรถ

เพ่ือให้เช่าจอดหรือเก็บฝากรถ  

 34. “ที่พักมูลฝอย” หมายความวา อุปกรณหรือสถานที่ที่ใชส าหรับเก็บกักมูลฝอย

เพ่ือรอการย้ายไปที่พักรวมมูลฝอย 

 35. “ที่พักรวมมูลฝอย” หมายความวา อุปกรณหรือสถานที่ที่ใชส าหรับเก็บกักมูล

ฝอยเพ่ือรอการขน ยายไปก าจัด  

 36. “ที่วาง” หมายความวา พ้ืนที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุม ซึ่ง

พ้ืนที่ดังกลาวอาจจะ จัดใหเปนบอน้ า สระวายน้ า บอพักน้ าเสีย ที่พักรวมมูลฝอยหรือที่จอดรถ ที่อยู

ภายนอกอาคารก็ได และใหความ หมายรวมถึงพ้ืนที่ของสิ่งกอสรางหรืออาคารที่สูงจากระดับพ้ืนดินไม

เกิน 1.30 เมตร และไมมีหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุมเหนือระดับนั้น  

 37. “ที่สาธารณะ” หมายความวา ที่ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเป

นทางสัญจรได ทั้งนี้ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม  

 38. “แทนกลับรถ” หมายความวา อุปกรณหรือเครื่องจักรกลที่ใชส าหรับติดตั้ง

ภายในอาคารหรือภายนอกอาคารเพ่ือชวยในการหมุนหรือกลับรถ 

 41. “น้ าทิ้ง” หมายความวา น้ าจากอาคารที่ผ านระบบบ าบัดน้ าเสียแลวจนมี

คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานที่ก าหนด หรือมีคุณภาพท่ีเหมาะสมจะระบายลงแหลงรองรับน้ าทิ้งได  

 42. “น้ าเสีย” หมายความวา ของเหลวที่ผานการใชแลวทุกชนิดทั้งที่มีกากหรือไมมี

กาก  

 43. “น้ าหนักบรรทุกคงที่” หมายความวา น้ าหนักของสวนตาง ๆ ของอาคาร ทั้งนี้

ใหรวมถึงน้ าหนัก ของวัตถุตาง ๆ ที่มิใชโครงสรางของอาคารแตกอสรางหรือติดตั้งอยูบนสวนตาง ๆ 

ของอาคารตลอดไป  
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 44. “แนวถนน” หมายความวา เขตถนนและทางเดินที่ก าหนดไว ให เปนทาง

สาธารณะ  

 45. “บ่อดักไขมัน” หมายความวา สวนที่เปดไดของทางระบายน้ าที่ก าหนดไวเพ่ือ

ดักไขมัน 

 50. “ปากทางเขาออกของรถ” หมายความวา สวนของทางส าหรับรถเขาออกที่

เชื่อมกับเขตทางสาธารณะ  

 51. “ปากทางออกของรถ” หมายความวา สวนของทางส าหรับรถออกที่เชื่อมกับ

เขตทางสาธารณะ  

 52. “ปากทางเขาของรถ” หมายความวา สวนของทางส าหรับรถเขาที่เชื่อมกับเขต

ทางสาธารณะ 

 90. “สวนลาด” หมายความวา สวนระยะตั้งเทียบกับสวนระยะยาวของฐานตาม

แนวราบ 

 99. “แหลงรองรับน้ าทิ้ง” หมายความวา ทอระบายน้ าสาธารณะ คู คลอง แมน้ า 

ทะเลและแหล่งน้ าสาธารณะ 

 103. “อาคารจอดรถ” หมายความวา อาคารหรือสวนของอาคารที่ใชส าหรับจอดรถ

ตั้งแต 10 คันขึ้น ไป หรือมีพ้ืนที่จอดรถ ทางวิ่ง และที่กลับรถในอาคาร ตั้งแต 300 ตารางเมตรขึ้นไป 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 1-7 เล่ม 118 ตอนที่ 75 ง วันที่ 3 สิงหาคม 2544) 

 ขอ 86 ที่จอดรถหนึ่งคันตองเปนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผาและตองมีลักษณะดังนี้ 

 1. ในกรณีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ใหมีความกวางไมนอยกวา 2.40

เมตร และความยาวไมนอยกวา 5 เมตร 

 2. ในกรณีที่จอดรถขนานกับแนวทางเดินรถ หรือท ามุมกับทางเดินรถนอยกวา 

30 องศาใหมีความกวางไมนอยกวา 2.40 เมตร และความยาวไมนอยกวา 6 เมตร  

 3. ในกรณีที่จอดรถท ามุมกับทางเดินรถตั้งแต 30 องศาขึ้นไป ใหมีความกวางไม 

นอยกวา 2.40 เมตร และความยาวไมนอยกวา 5.50 เมตร ที่จอดรถตองท าเครื่องหมายแสดงลักษณะ

และขอบเขตที่จอดรถแตละคันไวใหปรากฎบนที่จอดรถนั้น และ ตองมีทางเดินรถเชื่อมตอโดยตรงกับ

ทางเขาออกของรถและที่กลับรถ 

 ขอ 87 ที่จอดรถถาอยูนอกบริเวณของอาคารและอยูบนโฉนดตางแปลงที่ไมตอเนื่องกัน 
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ตองมีทางเดิน จากทางเขาออกบริเวณหรืออาคารที่จอดรถไปสูทางเขาออกอาคารนั้น วัดระยะตาม

แนวราบไมเกิน 200 เมตร ขอ 88 ทางเขาออกของรถ ตองมีความกวางไมนอยกวา 6 เมตร เวนแต 

เปนการเดินรถทางเดียวตอง กวางไมนอยกวา 3.50 เมตร ทางวิ่งของรถ ในกรณีจอดรถท ามุมตางๆ 

กับทางวิ่งของรถ จะตองกวางไมนอยกวาเกณฑ ดังนี้ 

  1. กรณีจอดรถท ามุมกับทางวิ่งนอยกวา 30 องศา ทางวิ่งของรถตองกวางไม 

นอยกวา 3.50 เมตร 

  2. กรณีจอดรถท ามุมตั้งแต 30 องศาขึ้นไปแตไมเกิน 60 องศา ทางวิ่งของรถ 

ตองกวางไมนอยกวา 5.50 เมตร  

 3. กรณีจอดรถท ามุมเกิน 60 องศา ทางวิ่งของรถตองกวางไมนอยกวา 6 เมตร 

ขอ 89 แนวศูนยกลางปากทางเขาออกของรถ ตองไมอยูในที่ที่เปนทางรวมทางแยกและจะตองอยูหาง 

จากจุดเริ่มตนโคงหรือหักมุมของขอบทางแยกสาธารณะมีระยะไมนอยกวา 20 เมตร 

  ขอ 90 ทางเขาออกของรถจากที่จอดรถหรืออาคารจอดรถ ซึ่งมีที่จอดรถตั้งแต 15 คัน

ขึ้นไป ต้องเชื่อมตอกับทางสาธารณะที่มีความกวางไมนอยกวา 6 เมตร และยาวตอเนื่องไปสูทาง

สาธารณะที่กว้างกวา  

 ขอ 91 แนวศูนยกลางปากทางเขาออกของรถ ตองไมอยูบนเชิงลาดสะพานและตองอยู่ 

หางจากจุดสุด เชิงลาดสะพานมีระยะไมนอยกวา 50 เมตร ทั้งนี้ไมใชบังคับในกรณ ี 

 1. สะพานและเชิงลาดสะพานมีความลาดชันนอยกวา 2 ใน 100 

 2. สะพานที่มีทางขนานขางสะพาน และทางขนานดังกลาวสามารถไปกลับรถใต

สะพานหรือไปสูทางอ่ืนๆ ได โดยรถจากทางเขาออกของรถไมตองขึ้นสูสะพาน 

 3. สะพานที่กอสรางขึ้นเพ่ือใชเปนทางเขาออกสูที่ดินเอกชน (ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา หน้าที่ 34-35 เล่ม 118 ตอนที่ 75 ง วันที่ 3 สิงหาคม 2544) 
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ภาคผนวก จ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535   
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พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. 2535 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2535 
เป็นปีท่ี 47 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด 

เกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภาดังต่อไปนี้ 

 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า "พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535" 

 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ เมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

 1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2518 

 2. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที ่2)  

พ.ศ.2521 

 3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที ่3) 

 พ.ศ.2522 

 มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 

 "สิ่งแวดล้อม" หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัว

มนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ท าข้ึน 

 "คุณภาพสิ่งแวดล้อม" หมายความว่า ดุลยภาพของธรรมชาติอันได้แก่ สัตว์ พืช และ

ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และสิ่งที่มนุษย์ได้ท าขึ้นทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีพของประชาชน

และความสมบูรณ์สืบไปของมนุษยชาติ 



96 
 

 "มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม" หมายความว่า ค่ามาตรฐาน คุณภาพน้ า อากาศ เสียง

และสภาวะอ่ืนๆ ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปส าหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

 "มลพิษ" หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย และ มลสารอ่ืน ๆ รวมทั้งกาก ตะกอน

หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตาม

ธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัย

อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึงรังสีความร้อน แสง เสียง 

กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุร าคาญอ่ืนๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษด้วย 

 "ภาวะมลพิษ" หมายความว่า สภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดยมลพิษ

ซึ่งท าให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน 

 "แหล่งก าเนิดมลพิษ" หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสิ่งก่อสร้าง

ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่งอื่นใดซ่ึงเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ 

 "ของเสีย" หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุ

อันตรายอ่ืนใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้าง

จากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ 

 "น้ าเสีย" หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือ

ปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น 

 "วัตถุอันตราย" หมายความว่า วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์

ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

พันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่ง

อ่ืนใดที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม 

 "เขตอนุรักษ์" หมายความว่า เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตสงวนเพ่ือ

การท่องเที่ยว และเขตพ้ืนที่คุ้มครองอย่างอ่ืนเพ่ือสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่มีกฎหมาย

ก าหนด 

 มาตรา 42  การคุ้มครองและจัดการพ้ืนที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่า ให้เป็นไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 35 และตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 มาตรา43 ในกรณีท่ีปรากฏว่าพ้ืนที่ใดมีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้ าล าธารหรือมีระบบนิเวศน์
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ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่อาจถูกท าลายหรือ

อาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้โดยง่ายหรือเป็นพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทาง

ธรรมชาติ หรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์และพ้ืนที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศก าหนดให้เป็นเขต

อนุรักษ์ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจออกกฎกระทรวง

ก าหนดให้พ้ืนที่นั้นเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

 มาตรา 44  ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 43 ให้ก าหนดมาตรการคุ้มครองอย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ไว้ในกฎกระทรวงด้วย 

 1. ก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติ หรือมิให้

กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศน์ ตามธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

 2. ห้ามการกระท าหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิด

ผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของพื้นที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติหรือเกิดผลกระทบ

ต่อคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

 3. ก าหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่จะท าการก่อสร้างหรือด าเนินการในพื้นที่นั้น ให้มีหน้าที่ต้องเสนอรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 4. ก าหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะส าหรับพ้ืนที่นั้นรวมทั้งการก าหนดขอบเขต

หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงาน

ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือ

คุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพ้ืนที่นั้น 

 5. ก าหนดมาตรการคุ้มครองอ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพ

ของพ้ืนที่นั้น 

 มาตรา 45  ในพ้ืนที่ใดที่ได้มีการก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์เขตผังเมืองรวม เขตผังเมือง

เฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือเขตควบคุมมลพิษ

ตามพระราชบัญญัตินี้ไว้แล้วแต่ปรากฏว่ามีสภาพปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤตซึ่ง

จ าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีอ านาจตามกฎหมายหรือไม่

สามารถที่จะท าการแก้ไขปัญหาได้ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

http://203.152.23.33/law/image/lawpub/lawx008/sub_c/menu02.htm
http://203.152.23.33/law/image/lawpub/lawx008/sub_c/menu02.htm
http://203.152.23.33/law/image/lawpub/lawx008/sub_c/menu03.htm
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แห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้าด าเนินการเพ่ือใช้มาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่างตามมาตรา 44 ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือควบคุมและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่นั้นได้ 

 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาก าหนดเขตพ้ืนที่ รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและก าหนดระยะเวลาที่จะใช้

มาตรการคุ้มครองดังกล่าวในพ้ืนที่นั้น 

 การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสองให้กระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี โดยท าเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา 46  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนด

ประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตาม

มาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 49 ในการประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ก าหนดหลักเกณฑ์   

วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตลอดจน

เอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเสนอพร้อมกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ

หรือกิจการแต่ละประเภทและแต่ละขนาดด้วย 

 ในกรณีที่โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใดหรือที่จะจัดตั้งขึ้นในพ้ืนที่ใดมีการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว และเป็นมาตรฐาน ที่สามารถใช้กับโครงการหรือกิจการ

ประเภทหรือขนาดเดียวกันหรือในพ้ืนที่  ลักษณะเดียวกันได้ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้โครงการ หรือกิจการ

ในท านองเดียวกันได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้  แต่

ทั้งนี้ โครงการหรือกิจการนั้นจะต้องแสดงความยินยอมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ  ที่ก าหนดไว้ในการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการนั้นตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่รัฐมนตรี

ก าหนด 

 มาตรา 47  ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 46 เป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือโครงการร่วมกับ

เอกชน ซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ให้ส่วน

ราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น จัดท ารายงานการวิเคราะห์
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในระยะท าการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอตาม

วรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีอาจขอให้บุคคลหรือสถาบันใด ซึ่งเป็นผู้ช านาญการหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท าการศึกษาและเสนอรายงานหรือความเห็นเพ่ือประกอบการ

พิจารณาด้วยก็ได้ส าหรับโครงการหรือกิจการของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา  46 ซึ่งไม่

จ าต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง

เป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้นจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสนอขอ

ความเห็นชอบกอ่นที่จะด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 48 และมาตรา 49 

 มาตรา 48  ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 46 เป็นโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตาม

กฎหมายก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือด าเนินการ ให้บุคคลผู้ขออนุญาตเสนอรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายนั้น และต่อส านักงานนโยบายและแผน

สิ่งแวดล้อม ในการเสนอรายงานดังกล่าวอาจจัดท าเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 46 วรรคสอง ก็ได้ 

 ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตส าหรับ โครงการหรือ

กิจการตามวรรคหนึ่งไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 จากส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 

 ให้ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมา หากเห็นว่ารายงานที่เสนอมามิได้จัดท าให้ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในมาตรา  46 วรรคสอง หรือมีเอกสารข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้

ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมแจ้งให้บุคคลผู้ขออนุญาตที่เสนอรายงานทราบภายใน

ก าหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานนั้น 

ในกรณีที่ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาเห็นว่า  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมาถูกต้องและมีข้อมูลครบถ้วน  หรือได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม

ให้ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคสามแล้ว ให้ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พิจารณาเสนอ
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ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในก าหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับการ

เสนอรายงานนั้น เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาต่อไป 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด ซึ่งจะต้อง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และจะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายส าหรับ

โครงการหรือกิจการนั้น หรือผู้แทนร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย 

   มาตรา 51 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามมาตรา 47 และมาตรา 48 รัฐมนตรีโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  อาจก าหนดให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 46 ต้องจัดท าหรือได้รับการรับรองจากบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็น

ผู้ช านาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้ 

 การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้ช านาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่

จะมีสิทธิท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับ

ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักและการเพิกถอนการ

อนุญาต และการเสียค่าธรรมเนียมการขอ และการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 98  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ออกตามมาตรา 9 หรือขัดขวางการ

กระท าใดๆ ตามค าสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ 

 ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวหรือขัดขวางการกระท าใด ๆ ตามค าสั่ง

ดังกล่าว เป็นผู้ซึ่งก่อให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายจากภาวะมลพิษ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน

ห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 มาตรา 99  ผู้ใดบุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเข้าไป

กระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการท าลาย ท าให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติหรือ

ศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ หรือก่อให้เกิดมลพิษอันมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในเขต

พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดตามมาตรา 43 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้า

แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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 มาตรา  100  ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม

มาตรา 44 หรือตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 45 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ

ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 มาตรา 111  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติ

บุคคล กรรมการ หรือผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติ

บุคคลนั้น ต้องระวางโทษตามท่ี 

 มาตรา 113  บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งซึ่งได้ออกโดย

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2518 ที่ใช้บังคับ

อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับต่อไปได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ

นี้  ทั้งนี้จนกว่าจะได้มีการออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งตามพระราชบัญญัติ

นี้ 

 มาตรา 114  ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.2518 เป็นผู้มีสิทธิท ารายงานผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัตินี้ได้ต่อไป  ทั้งนี้จนกว่ารัฐมนตรีจะก าหนดให้ผู้นั้นมาด าเนินการขอ

อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา, 2535: 1-36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ข้อก าหนดส านักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
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การก่อสร้าง 

แนวเส้นทาง (Right to way) 

 เส้นทางที่จะมีการใช้อย่างหนักและเป็นเส้นทางใหม่ ที่ผ่านเข้าไปในป่าทึบที่มีพุ่มไม้หรือ

ไม้ขนาดเล็กเจริญเติบโตอยู่อย่างหนาแน่น ควรจะมีการตัดสางเส้นทางเดินเท้าเพ่ือให้เกิดความ

ปลอดภัยและไม่เกิดความเสียหายในขณะที่ผู้ใช้เส้นทางเดินไปตามทางเส้นการตัดสางควรค านึงว่าควร

เหลือไม้ให้เป็นร่มเงาแก่เส้นทางด้วย การตัดสางควรจะมีผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับพืชให้ค าแนะน าและให้

ตัดเฉพาะชนิดที่จะเจริญเติบโตมาขวางทางไว้เท่านั้นควรตัดสางเส้นทางใหม่ความกว้างประมาณ  

1.2 - 2.4  เมตร ซึ่งความกว้างที่ก าหนดนี้จะช่วยในการบ ารุงรักษาเส้นทางง่ายขึ้น และเปิดโอกาสให้

พวกเฟิรน์ หญ้า และไม้ดอกข้ึนได้และควรจะตัดกิ่งไม้ที่อยู่เหนือศีรษะให้สูงจากระดับดินประมาณ  

3 เมตร ไม้ขนาดใหญ่จะถูกโค่นเมื่อจ าเป็นเท่านั้น ตอไม้และหินทั้งหมดควรจะก าจัดไปจากผิวหน้าของ

เส้นทาง ในกรณีของไม้พุ่มและต้นไม้ที่ถูกตัดออกแล้วอาจจะมีการงอกขึ้นมาภายหลัง  ควรจะใช้

สารเคมีในการก าจัด ซึ่งควรจะเป็นสารเคมีที่สลายตัวได้เร็ว ไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ที่มีอยู่กรณี

ที่รากขนาดเล็กโผล่ในแนวเส้นทางควรตัดออกไปไว้ที่ขอบทาง เพ่ือป้องกันการเจริญเติบโตบนผิวทาง

กรณีเป็นรากขนาดใหญ่ไม่ควรตัดเพราะจะมีผลให้ต้นไม้ล้มได้เมื่อลมแรง 

 นักวางแผนเส้นทางหรือนักธรรมชาติวิทยาควรจะต้องควบคุมงานการก่อสร้างอย่าง

ใกล้ชิด ตลอดเวลา ในขณะก่อสร้าง หากมีการเปิดหน้าดินควรจะมีมาตรการควบคุมการเกิดการ

พังทลายของดินขึ้นทันที การใช้แรงคนในการท าเส้นทางโดยอุปกรณ์เช่น ขวาน คราด ขอ เคียว จะ

ช่วยลดการกระทบกระเทือนต่อพ้ืนที่เส้นทาง และพ้ืนที่รอบๆเส้นทาง แต่วิธีนี้จะมีราคาสูงและใช้เวลา

มากแต่ในกรณีของพ้ืนที่ที่จะมีการเกิดการพังทลายของดิน หรือมีสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอ้ืออ านวยใน

การใช้เครื่องจักรกล การใช้แรงคนที่ท าเส้นทางเป็นเพียงวิธีที่ดีที่สุด นอกจากนี้แล้ว ความรู้ในเรื่องของ

พ้ืนที่ภูมิประเทศ และดินเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องทราบก่อนการลงมือสร้างเส้นทาง   

 

 

 

 

 



104 
 

 
ภาพที่ 1 การปรับแต่งแนวทางคนเดินความสูง 2.4 เมตร 

ที่มา : NPS Trails Management Handbook 

 

 

ภาพที่ 2 การตัดขอนไม้ล้มขวางทางออกกว้าง 1.2 เมตร 

ที่มา : NPS Trails Management Handbook 

 

 

ภาพที่ 3 การปรับแต่งแนวทางขี่ม้าให้มีระยะสูง 3.0 เมตร กว้าง 2.4 เมตร 

ที่มา : NPS Trails Management Handbook 
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การปรับแนวเส้นทาง 

 

 

 
 

ภาพที่ 4 การปรับเส้นทางโดยการเปิดช่องว่างด้านบน แต่ด้านข้างยังปิดอยู่ 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 62 

 

 

ภาพที่ 5 เส้นทางแบบเปิดด้านบนและด้านข้างด้านหนึ่ง 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 62 



106 
 

 

  

ภาพที่ 6 เส้นทางแบบเปิดด้านบนและด้านข้างทั้งสองข้าง 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 63 

 

 

 

ภาพที่ 7 เส้นทางแบบเปิดด้านบนแต่ปิดด้านข้าง 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 63  
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พื้นเส้นทาง (Base) 

 ในการจัดเตรียมเส้นทางเดินเท้า ควรจะระมัดระวังในเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้

กับต้นไม้ ดิน หินที่อยู่ในบริเวณนั้น ในการลิดกิ่งไม้ การตกแต่งรากไม้ ควรจะปิดรอยแผลด้วยสารที่

ป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อรา ก่อนที่จะมีการตัดหรือถมดินในแนวเส้นทางควรจะน าเศษใบไม้ และดินบน

ออกไปจากเส้นทางก่อน 

ผิวพื้นเส้นทาง 

 ข้อพิจารณาหลักในการจัดท าผิวพ้ืนเส้นทาง คือ ความมั่นคง เรียบ สม่ าเสมอเป็นระดับ

เดียวกัน แข็งแรงและเห็นชัดเจน ดินเดิมและซากอินทรีย์วัตถุเป็นวัสดุผิวทางที่เหมาะสมส าหรับ

เส้นทางเดินไกล วัสดุผิวทางควรจะมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของเส้นทาง 

ระดับพื้นเส้นทาง 

 ในกรณีที่ไม่จ าเป็น ไม่ควรจะมีการปรับผิวหน้าดินเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ที่มีความ

ชัน และ หากจ าเป็นต้องปรับผิวหน้าดินควรจะต้องมีการจัดท าร่องระบายน้ า เส้นทางควรจะต้องถูก

ยกขึ้นโดยการถม แทนการตัดลง และก่อนที่จะด าเนินการใดๆ ควรที่จะน าอินทรียวัตถุที่อยู่บนผิวดิน

และดินบนออกไปก่อน 

การปรับความลาดชัน 

 กรณีที่เส้นทางผ่านไปในบริเวณที่ลาดชัน และจ าเป็นต้องมีการปรับมุมหักโค้งของ

เส้นทาง ควรจะใช้ดินที่เกิดจากการตัดไปถมในส่วนของความลาดชันด้านล่าง เนื่องจากดินเดิม

สามารถใช้ได้ดีในการปรับแต่งผิวหน้า (ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์

พืช , 2554: 60-65) 
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การเตรียมเส้นทาง  การปรับความลาดชัน 

 

 
 

ภาพที่ 8 การปรับความลาดชัน 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 67 
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การปรับผิวทางโค้งลงเขา 

 
 a1 – a2 ผิวเส้นทางก่อนถึงทางโค้ง  d1 – d2 สิ้นสุดทางโค้งลาดลง 

 b1 – b2 เริ่มต้นทางโค้ง    e1 – e2 ผิวเส้นทางหลังจากทางโค้ง 

 c1 – c2 ความชันสูงสุดที่กลางโค้ง 

ภาพที่ 9 การปรับผิวทางโค้งลงเขา 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 68 

 

 
ภาพที่ 10 การป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบริเวณขอบเส้นทางแบบ 1 ใช้ก้อนอิฐก าหนดเป็น

    แนวทาง       

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 68                   
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ภาพที่ 11 การป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบริเวณขอบเส้นทางแบบ 2 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 69 

 
  

ภาพที่ 12 การใช้พื้นเส้นทางเดิม 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 69 
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ก าแพงกันดิน (Retaining Walls) 

 ในบริเวณที่มีความลาดชัน และมีการด าเนินการเกี่ยวกับการตัดดินเพ่ือการตัดเส้นทาง 

แล้วอาจจะ เกิดการพังทลายของดินได้ การสร้างก าแพงกันดินจะเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้ขอบของ

เส้นทางมีความมั่นคงขึ้น การสร้างก าแพงกันดินต้องใช้เวลามาก ดังนั้นในการสร้างเส้นทางควรจะ

หลีกเลี่ยงที่จะให้มีการด าเนินการในเรื่องนี้ ในการสร้างก าแพงกันดินควรใช้วัสดุในท้องถิ่น (ส านัก

อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554 : 71) 

การสร้างทางอ้อม (Switchbacks) 

 เป็นวิธีการจัดการความลาดชันของพ้ืนที่ที่จะไม่ท าให้เส้นทางมีความลาดชันเกินไป วิธีนี้

จะมีการ เปลี่ยนทิศทางของเส้นทางเท่าที่จ าเป็น โดยจะไม่ให้มีการปรับพ้ืนที่มากเกินไป ซึ่งวิธีนี้จะ

ช่วยป้องกันการเกิดการพังทลายของหน้าดิน โดยลดความลาดชันในการไต่ขึ้น และมีการวางแผนให้

น้ าไหลออกไปจากเส้นทาง แต่อย่างไรก็ตาม หากมีทางเลือกหรือมีพ้ืนที่รองรับอื่น ก็ควรหลีกเลี่ยงที่จะ

สร้างทางอ้อม หากจ าเป็นที่จะต้องก่อสร้างในลักษณะนี้ก็ควรจะมีการส ารวจเบื้องต้นอย่างละเอียด

ก่อน โดยเฉพาะจุดที่มีความลาดชัน ในการก าหนดแนวเส้นทางที่เหมาะสมส าหรับการสร้างทางอ้อม 

ควรพิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศบริเวณนั้น เช่น ต าแหน่งของก้อนหิน ต าแหน่งของต้นไม้ เพ่ือใช้

เป็นจุดที่จะท ามุมหักโค้ง ซึ่งจะช่วยบังไม่ให้เกิดรอยแผลปรากฏทางด้านข้างของเขา และป้องกันการ

ไม่ให้เกิดการเลี้ยวแบบหักศอก ในมุมที่หักเลี้ยวควรจะมีการสร้างสิ่งกีดขวางกวางประมาณ  

4.50 – 9.00 เมตร และแต่ละช่วงระหว่างมุมที่หักโค้งของทางควรจะมีความยาวแตกต่างกันไป เพ่ือ

จะได้ดูกลมกลืนไปกับธรรมชาติ 

 ควรจัดสร้างทางระบายน้ า เพ่ือมิให้น้ าไหลบ่าไปในแต่ละส่วนของเส้นทาง โดยเฉพาะการ

ไหลบ่าของน้ า จะต้องไม่กระทบต่อเส้นทางที่อยู่ต่ าลงไป ในจุดหักโค้งซึ่งเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดการ

พังทลาย ควรก าหนดไว้ในต าแหน่งที่มีความชันน้อยที่สุด และมีการปรับพื้นที่ให้น้อยมากที่สุด เพราะ

หากจุดอ้อมอยู่สูงหรือต่ ากว่าเส้นทาง การเพ่ิมความสูงระหว่างจุดที่ต่ ากว่าและสูงกว่า จะก่อให้เกิดมุม

เลี้ยวที่แคบ (ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554 : 73) 
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ภาพที่ 13 รูปแบบของเส้นทางอ้อม 
ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 73 

 

 

 

ภาพที่ 14 ทิศทางการระบายน้ าของเส้นทางอ้อม 
ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 74 
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การสร้างทางอ้อม 

 

                         (ก)                                                          (ข) 

ภาพที่ 15 รูปแบบที่ไม่ดีและรูปแบบที่ดี  

             (ก) รูปแบบที่ไม่ดี ลักษณะเส้นทาง                  (ข) รูปแบบที่ดี  
                 ในแต่ละช่วงเหมือนกันก่อให้เกิด      ความยาวในแต่ละช่วงของการ                             
              ความเบื่อหน่าย                                          หักของผู้ใช้เส้นทางโค้งแตกต่าง    
                                      กั นจะไม่ เ กิ ดการสร้ า งทา งลั ด             
          โดยผู้ใช้เส้นทาง    
ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 73      
 

 

                         (ก)                                                          (ข) 

  ภาพที่ 16 ทางอ้อมที่ใช้ลักษณะต่างๆ 

                (ก) ทางอ้อมที่ใช้ลักษณะ                               (ข) เส้นทางอ้อมที่มีการปรับ                       

ของธรรมชาติเป็นจุดเลี้ยว              ความชันเป็นช่วงๆ 

  ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 73                                    
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ขั้นบันได (Steps) 

 การสร้างขั้นบันได จะใช้ในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน เพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางและ

ป้องกันการพังทลายของดิน บันไดเหมาะส าหรับบริเวณที่มีความลาดชันสั้นๆ ในขณะที่ทางอ้อม

เหมาะส าหรับบริเวณที่มีความลาดชันยาว และจะด าเนินการเมื่อมีความจ าเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

หรือ ไม่มีวิธีการใดที่จะด าเนินการได้ เพราะการสร้างขั้นบันไดจะมีราคาก่อสร้างสูง ค่าบ ารุงรักษาสูง 

และยากที่จะเดิน และก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย ปกติการสร้างขนบันไดจะสร้างในที่มี

ความชื้น มากกว่า 1 ใน 4  การออกแบบขั้นบันไดที่ดี ควรจะให้ขนบันไดที่มีการระบายน้ าได้ในตัว ซึ่ง

จะช่วย ไม่ให้เกิดการกัดชะพังทลายเมื่อมีน้ าไหลผ่าน และไม่จ าเป็นที่จะสร้างขั้นบันไดในเส้นทางเดิน

ป่าระยะไกล 

ท าเลที่ตั้ง 

 ควรหลีกที่ยาวมากเพราะจะท าให้คนเดินเกิดความกลัวที่จะใช้ อยู่ในมุมที่สามารถ

มองเห็นสภาพภูมิประเทศ หากขั้นบันไดถูกสร้างเป็นแนวชันดิ่งจะมีปัญหาในเรื่องของการเพราะน้ า 

จะถูกกักไว้ทางด้านหลังของแต่ละข้ันหรือมีการไหลบ่าออกทางด้านข้างของขั้นบันได ซึ่งจะเป็นสาเหตุ

ของการพังทลายของดินได้ การสร้างขั้นบันไดลงตามแนวลาดชันควรจะสร้างเป็นแนวเฉียง 

ข้อก าหนด 

 การสร้างบันไดควรจะมีความสูงพอเหมาะที่เดินแล้วไม่ต้องมีการซอยเท้าจนเกินไปหรือ

สูงจนก้าวไม่ถึง ควรจะมีแนวตั้งลูกตั้งสูงประมาณ 150 มม. – 20 มม. ในส่วนของแนวนอนควรมีขั้นที่

กว้างพอที่จะวางเท้า แต่ละก้าวได้ขนาดกว้างที่พอเหมาะประมาณ 300 มม. - 450 มม. การสร้าง

ขั้นบันไดควรจะเป็นช่วงสั้น ๆ ไม่ควรมีขั้นบันได้ต่อเนื่องเกินกว่า 12 ขั้น หากเกินควรลานพักซึ่งอาจ

กว้างประมาณ 1.10 - 1.20 เมตร ระยะหนึ่งก่อนที่จะเดินต่อไป ควรหลีกเลี่ยงขั้นบันไดที่แคบหรือ

กว้างเกินไปผู้ใช้จะเดินออกไปนอกบันไดเพ่ือหลีกเลี่ยงขั้นที่กว้างไป และในกรณีที่มีขั้นบันไดเป็น

ระยะทางยาวและมีความลาดชันหรือสูงมากควรที่จะมีการสร้างราวบันไดส าหรับพยุงตัว หัว/ท้าย

บันไดและผิวหน้าควรจะมีการออกแบบเพ่ือป้องกันการไหลกัดชะผิวทางน้ า วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

บันไดคือ หิน คอนกรีต เหล็ก ไม้ ดิน และอ่ืน ๆ เช่นการสกัดหิน 
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 ไม้ ปัญหาของการใช้ไม้ในการยกข้ันบันได คือ ผิวหน้าทางเดินจะมีการอัดแน่นเนื่องจาก

การใช้งาน และจะท าให้มีการอมน้ าของดินไว้ด้านหลัง ดินที่ชื้นนี้จะถูกพาออกไปโดยรองเท้าของผู้ใช้

หรือจากฝนตกแล้วชะล้างไป ท าให้พ้ืนขั้นบันไดไม่เรียบผู้ใช้เส้นทางจะเบี่ยงไปเดินพ้ืนที่อยู่นอกบันได

แทนโดยปล่อยให้บันไดร้างไป ซึ่งเรื่องนี้สามารถแก้ไขได้โดย 

 ปรับปรุงผิวเส้นทางใหม่โดยการถมด้วยกรวดหรือวัสดุที่จะช่วยให้น้ าไหลผ่านได้สะดวก

และบันไดควรจะมีการตรวจสอบการทรุดอยู่เสมอ 

 การเปิดโอกาสให้มีน้ าไหลล้นไปทางด้านข้างโดยการเปิดหรือท าร่องระบายน้ า ซึ่งจะเป็น

การน าให้น้ าไหลออกไปเป็นช่วง ๆ โดยให้ไหลออกไปด้านข้างในระยะที่ห่างจากบันได 

 หิน การใช้หินที่พบในพ้ืนที่ในการสร้างขั้นบันไดจะช่วยให้กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ

และมีอายุการใช้งานนาน ไม่เกิดผลกระทบเมื่อน้ าท่วมหรือเกิดไฟป่า 

 คอนกรีตหรือการใช้ปูนฉาบ การใช้คอนกรีตหรือปูนฉาบไม่ใช่สิ่งจ าเป็นถ้าหินที่ใช้มี

ขนาดใหญ่พอและสามารถใช้เป็นฐานได้ ในบางกรณีอาจจะต้องใช้เพื่อยึดหินไว้ในต าแหน่งที่ต้องการ 

 เหล็ก บางครั้งการก่อสร้างโดยใช้เหล็กอาจจะเหมาะสมโดยเฉพาะในกรณีที่รูปแบบของ

ภูมิประเทศน่าหวาดเสียว และต้องใช้ขั้นบันไดหลายชั้น เช่น บริเวณท่ีเป็นหน้าผา เพ่ือลงไปชมจุดเด่น

ต่างๆ ในบริเวณที่ขั้นบันไดจะต้องเปียกหรือชื้น ซึ่งอาจจะท าให้ผิวหน้าเส้นทางลื่นหรือไม้ที่ท าผุ ก็

จ าเป็นต้องใช้เหล็กมาช้วย 

 พลาสติก ในบางพ้ืนที่มีการใช้พลาสติกรีไซเคิลในการท าบันได เช่น ในถ้ าเนื่องจากในถ้ า

มีความชื้นเพื่อป้องกันปัญหาในเรื่องเชื้อราที่จะเกิดกรณีใช้บันไดไม้ หรือการเกดิสนิมเม่ือใช้บันไดเหล็ก 

 ไม้สังเคราะห์ ซึ่งเกิดจากการน าเอาเยื่อไม้มาผสมผสานกับพลาสติกซึ่งใช้ได้ทั้งในร่มและ

กลางแจ้ง ทนน้ า ทนความชื้น ทนความร้อนมากกว่า 200 องศา ดัดโค้งไม่บิดงอ และทาสีได้ ซึ่งเหมาะ

ในการสร้างเส้นทางยกระดับหรือเส้นทางในถ้ า (ส านักอุทยานแห่งชาติ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

และพันธุ์พืช, 2554: 75-76) 

การค านวนสัดส่วนความสูงของบันได 

 การค านวนสัดส่วนที่เหมาะสม 

  ความสูง (R : ซม.) x ความลึกของผิว (T : ซม.) = 450 

          หากความสูง (R)      = 13 ซม.  

          Tread (T) ควรเป็น  =  34 ซม. 
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30 ซม. ถือว่า เป็นความลึกที่น้อยที่สุด ที่จะแนะน าให้ใช้ส าหรับบันไดกลางแจ้ง ถ้ า (ส านักอุทยาน

แห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 77) 

การเตรียมเส้นทาง ข้ันบันได (Steps) 

 
ภาพที ่17 การเตรียมเส้นทาง ข้ันบันได 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 77 

 

 

 

การท าขัน้บนัไดกว้างจะท าให้

มีความรู้สกึวา่บนัไดไมช่นั 

การวางแนวบันไดเป็นแนว

เฉียงจะน่าดูมากกว่า ในการ

วางลกัษณะนี ้น า้สามารถไหล

ออกไปด้านข้างได้ 

ลกัษณะบันไดแบบนีจ้ะเกิด

การกัดเซาะของน า้เป็นร่อง

ข้างบนัได และการสร้างแนว

ขัน้บนัไดเป็นแนวตรงจะเป็น

การยากในการระบายน า้ 
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บันไดใช้ท่อนซุง 

 

 A 1 ผิวทางลาดเพ่ือกรระบายน้ า     2 หมุดไม้หรือเหล็ก  3 พ้ืนผิวของความลาด                                                                     

 B 1 หมุดไม้ 

ภาพที่ 18 บันไดใช้ท่อนซุง 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 78 

 

 
  

 1 ผิวทางลาดเพ่ือกรระบายน้ า        2 หมุดเหล็ก       3 พ้ืนผิวของความลาด 

ภาพที่ 19 บันไดไม้ 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554 : 78 
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รายละเอียดของบันได 

 

 
  

 A = บันไดไม้ที่ไม่มีขอบ   B = บันไดไม้และขอบไม้   C = บันไดไม้ซุงและขอบไม้ซุงผ่าซีก 

ภาพที่ 20 รายละเอียดบันได 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 79 

บ้นไดก้อนหิน 

 
              

 ภาพที่ 21 บันไดก้อนหิน 
ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 79 
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ไม้ขอบหรือข้างบันได 

 
 

  1 พ้ืนไม้  2 ไม้ด้านข้าง  3 ฐานซุง 4 ดินบนใต้บันได  

ภาพที่ 22 บันไดก้อนหิน  

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 80 

 

 

                      (ก)                                             (ข)        

ภาพที่ 23 บันไดก้อนหิน 

             (ก) บันไดซีเมนต์ขอบเหล็กชุบราวบน (ข) บันไดพลาสติกรีไซเคิลเป็นพลาสติกรีไซเคิล 

 ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 80 
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ทางเดินยกระดับ 

หลักการออกแบบทางเดินยกระดับเบื้องต้น 

 ควรจะมีการประเมินผลกระทบของการสร้างทางยกระดับในพ้ืนที่นั้นก่อน 

 ควรจะมีการส ารวจเส้นทางในเรื่องของระยะทางความลาดชันการวางแนวเส้นทางที่จะ

สร้างให้แน่นอน 

 ทางยกระดับควรจะมีความกว้างประมาณ 1.2 - 1.5 เมตร มีความลาดชัน 1:  20 หรือ  

1 : 12 โดยมีขอบทางสูง 75 - 100 มม. และหากความสูงของทางเดินยกระดับมากกว่า 300 มม. ควร

จะมีราวกันตก 

 การสร้างทางยกระดับควรมีลักษณะโค้งเพ่ือให้เกิดความนุ่มนวล ไม่กระทบสายตา 

 ควรวางไปตามแนวเส้นระดับและตามสภาพธรรมชาติ ดังนั้นจึงต้องใช้การส ารวจวาง

แผนอย่างละเอียด (ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554 : 83) 

การระบายน้ า (Drainage) 

 การจัดท าทางระบายน้ าเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญมากในการสร้างเส้นทางเดินเท้า

โดยเฉพาะเส้นทางที่มีการใช้งานมากและสร้างในบริเวณที่มีความลาดชั้นสูง เพราะหากระบบระบาย

น้ าไม่ดีจะก่อให้เกิดการพังทลายของเส้นทาง การระบายน้ าออกไปจากเส้นทางควรจะด าเนินการใน

ระหว่างการก่อสร้างโดยพิจารณาชนิดขนาดและรูปแบบของการระบายน้ า (ส านักอุทยานแห่งชาติ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554 : 93) 

ชนิดและรูปแบบของการระบายน้ า 

 ชนิดและรูปแบบของการระบายน้ ามีอยู่หลายวิธีคือ 

การปรับผิวหน้ากลางทางให้มีความลาดเอียง (Crossfall or Crowning) ท าได้ 2 วิธีคือ  

 การปรับให้ความลาดเอียงไปทางใดทางหนึ่ง (Crossfall) 

 การปรับความลาดเอียงจากตรงกลางของเส้นทางไปทั้งสองข้าง(Crowning) 

 การปรับความลาดเอียงผิวหน้าเส้นทางทั้งสองลักษณะนี้ จะท าได้ดีเฉพาะในพ้ืนที่ที่ดิน

เดิมเป็นดินที่ทนต่อการกัดชะพังทลาย การปรับผิวหน้าเส้นทางในวิธีแรกจะเหมาะส าหรับเส้นทางที่

ด้านหนึ่งติดภูเขาและดินเดิมเป็นดินที่เปิดโอกาสให้น้ าไหลผ่านหน้าดินโดยไม่ซึมลงไปในดิน มุมที่ปรับ
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ความลาดจะอยู่ในระหว่าง 2 - 5 องศาเซลเซียส ส าหรับวิธีที่สองเหมาะส าหรับพ้ืนที่ที่เป็นที่ราบ 

(ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 94) 

คันกั้นน้ า (Water bars)  

การก าหนดบริเวณที่จะสร้างคันกั้นน้ า 

 ควรวางในต าแหน่งที่เส้นทางเปลี่ยนความชันเพราะจะท าให้เกิดแรงดันของน้ ามากข้ึน 

 ระยะห่างของคันกั้นน้ าแต่ละจุด ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝน ชนิดของดิน ผิวหน้าความลาด

ชันและเป็นไปตามการประเมินสถานการณ์ในแต่ละกรณี 

 มุมของคันกั้นน้ าควรจะอยู่ในระหว่าง 30 - 40 องศา ซึ่งเป็นมุมที่ไม่ท าให้เกิดการทับถม

ของขยะบริเวณหน้าคันกั้นน้ า แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความลาดของเส้นทางและความยากง่ายของการ

พังทลายของดินเช่นถ้าเป็นดินเหนียวมุมของคันกั้นน้ าจะชัน หากเป็นดินตะกอนมุมจะต้องไม่ชัน ถ้ามี

การวางข้างกันน้ าในมุมที่น้อยกว่า 30 องศา จะท าให้เกิดการชะลอของน้ าซึ่งจะท าให้มีขยะหรือ

ตะกอนมาติดที่คันกั้นน้ ามาก หากวางในมุมที่มากกว่า 45 องศา จะเกิดการกัดชะที่ผิวหน้าของคันกั้น

น้ า 

 คันก้ันน้ าควรจะสูงพอที่จะให้มีการชะลอการไหลของน้ าแต่ไม่สูงจนเป็นอุปสรรคของการ

ใช้เส้นทางและการไหลของน้ า จะไม่ท าลายพืชพันธ์หรือดินที่อยู่ทางด้านข้างของคันกั้นน้ า (ส านัก

อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 95) 

ร่องระบายน้ าผ่านเส้นทาง (Cross drains) 

การก่อสร้าง 

 ร่องระบายน้ าควรจะเปิดให้น้ ามีการกระจายหรือไหลออกได้อย่างเพียงพอ ในจุดที่น้ า

ไหลออกควรจะมีการปลูกพืชรองรับเพื่อลดการกัดชะดินในบริเวณนั้น 

 ร่องระบายน้ าควรกว้างพอที่จะรับปริมาณน้ าสูงสุดได้โดยปราศจากการไหลไปบน

เส้นทาง ควรจะมีการก่อหินใหญ่ทางด้านข้างถ้าจ าเป็น (ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 96) 
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ท่อระบายน้ า (Culverts) 

 ท่อระบายน้ าลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่จะใช้ในการระบายน้ าตามธรรมชาติและ

มีการขุดพ้ืนที่น้อยมาก การบ ารุงรักษาเป็นแบบธรรมดาคือการท าความสะอาด 

 ท่อระบายน้ าจะถูกสร้างเมื่อการไหลของน้ ามีปริมาณมากเกินกว่าจะใช้ร่องน้ าที่ตัดข้าม

เส้นทางหรือใช้ในบริเวณท่ีเป็นร่องน้ าธรรมชาติและต้องการให้มีการระบายน้ าออก 

 ท่อระบายน้ าควรจะมีการติดตั้งให้มีความลาดเอียงอย่างน้อย 3 เปอร์เซ็นต์ หรือ 2 องศา 

หากต้องการให้น้ าที่ไหลแรงมากขึ้นก็อาจจะติดตั้งให้มีมุมสูงได้ถึง 10 องศา 

 ท่อระบายน้ านี้อาจจะเป็นคอนกรีด โลหะ ไม้ ท่อ พีวีซี Wood fiber cement หรือหิน 

แต่ท่อที่มีน้ าหนักเบาจะง่ายต่อการขนส่งและติดตั้ง แต่จะต้องฝังให้ลึกพอสมควร 

 ในกรณีที่ท่อมีความหนาน้อยให้มีการถมวัสดุทับไปอย่างน้อย 300 มม. และให้กดให้แน่น

หนากว่า 150 มม. กรณีที่เป็นท่อคอนกรีตหรือพีวีซีหนา ให้กบปิดหนาเพียง 100 มม. ก็เพียงพอ 

(ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 97) 

 

 
 

ภาพที่ 24 การท าร่องระบายน้ าและทางข้าม ลักษณะการท าร่องระบายน้ าและทางข้าม รูปบนเป็นการวาง

  หินให้เดิน รูปล่างสองรูปเป็นสะพานพาดข้าม          

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 101 
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พื้นผิวเส้นทาง (Serface) 

 ในกรณีที่พ้ืนที่ใดมีดินเดิมที่มีความเหมาะสมส าหรับเส้นทาง มีซากใบไม้และวัสดุผิวดินที่

ป้องกันการกัดชะก็ไม่จ าเป็นต้องเอาวัสดุเหล่านั้นออกไป ให้ทิ้งไว้เหมือนเดิม การตัดสางควรจะจ ากัด

เพียงการย้ายต้นไม้และกิ่งที่ยืนเข้ามาในแนวทาง. และความจ าเป็นของการปรับแต่งผิวหน้าของ

เส้นทางเดินเท้านั้น และยังขึ้นอยู่กับความหนักเบาของการใช้เส้นทาง ในกรณีที่เส้นทางมีผู้ใช้น้อยไม่

จ าเป็นต้องมีการปรับแต่งผิวหน้าด้วยวัสดุใดเป็นพิเศษ ส าหรับเส้นทางเดินเท้าเพ่ือการศึกษาธรรมชาติ

และเส้นทางใช้ประโยชน์พิเศษจะต้องมีการปรับผิวหน้า เส้นทางในส่วนของเส้นทางเดินศึกษา

ธรรมชาติระยะไกลไม่จ าเป็นต้องมีการปรับผิวหน้าเส้นทาง 

การเลือกใช้วัสดุเพื่อปรับผิวหน้าเส้นทางควรจะประเมินจาก  

 ปริมาณการใช้เส้นทาง ปริมาณของผู้มาท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้ทางเดินในช่วงนั้น ๆ 

 ชนิดดินบริเวณนั้นมีความมั่นคงทนทานต่อการเหยียบย่ า หรือมีปัญหาการพังทลายของ

ดินเกิดข้ึน 

 ความสวยงามกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ 

 วัสดุที่สามารถหาได้ง่ายในบริเวณนั้น  

 วิธีการก่อสร้างที่สะดวก ง่าย ไม่ต้องใช้ช่างฝีมือพิเศษ  

 ความต้องการของผู้ใช้ หลายกิจกรรมมีความต้องการที่หลากหลายในด้านความมั่นคง 

ความเรียบความแข็งแรง ตัวอย่างเช่นไม้หรือกรวดผสมดินอาจจะเหมาะกับคนเดินแต่ส าหรับจักรยาน

รถเข็นจะมีปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนที่ จะต้องใช้ผิวทาที่ถาวร เช่น แอสฟัลต์ หินอัดเเน่น หรือ

ลักษณะการใช้งานเพ่ือเป็นทางเดินเท้าอย่างเดียวหรือเป็นทางรถยนต์ด้วยเพื่อใช้ในบางโอกาส เช่น รถ

เจ้าหน้าที่ รถฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุของผู้มาท่องเที่ยว หากเป็นทางเดินอย่างเดียวก็ไม่ต้องแข็งแรงเท่า

ทางรถยนต์  

 งบประมาณที่มีอยู่ (ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 

2554: 108) 
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การออกแบบในเส้นทางแต่ละประเภท 

เส้นทางเดินไกลในป่าเปลี่ยว 

 เส้นทางเดินไกลในป่าเปลี่ยวจะเป็นเส้นทางที่ให้ประสบการณ์แก่ผู้ใช้เส้นทางในป่าที่

ห่างไกลจากความศิวิไลซ์ และให้ความรู้สึกว่าเป็นคนแรกที่เข้าไปในพ้ืนที่นั้นเส้นทางเดินป่าระยะไกล

ควรจะตั้งอยู่ในที่ซึ่งพบเห็นลักษณะทิวทัศน์ทางธรรมชาติ ไม่ควรพบทิวทัศน์ของเมือง ถนน ทางรถไฟ 

สายไฟ เหมืองแร่ การท าไม้ หรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ 

 การจัดท าเส้นทางในลักษณะนี้ควรจะเป็นธรรมชาติมากที่สุด สิ่งอ านวยความสะดวกจะ

เป็นไปแบบง่าย ๆ และมีเฉพาะที่พัก ในลักษณะฉุกเฉินเส้นทางควรจะแคบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้มี

ขนาดช่องเท่าที่คนเดินผ่านไปได้ ผิวเส้นทางจะเป็นดินเดิมและมีอินทรีย์วัตถุกลุ่มผิวหน้าเล็กน้อย การ

ใส่วัสดุอ่ืนเฉพาะจุดที่ชื้นแฉะวัสดุทางธรรมชาติ หินกรวด ไม้ปูพ้ืน โครงสร้างต่างๆและใช้ เมื่อจ าเป็น

และอยู่ในรูปแบบที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะท าได้ไม่มีการพัฒนาอย่างเข้มข้น ในเส้นทางไกลไม่ควรมีพ้ืนที่

ปิกนิกและในจุดชมทิวทัศน์ไม่ต้องมีชานชมทิวทัศน์ ราวกั้น และป้าย 

 ในการที่จะด ารงไว้เป็นเส้นทางเดินไกลในปากเปลี่ยว ควรจะต้องจ ากัดจ านวนผู้ใช้

เส้นทางและกลุ่มของผู้ใช้เส้นทาง หากเส้นทางมีการใช้มากเกินไปจะท าให้ความรู้สึกวิเวกและสันโดษ

หายไป ในสวนระดับของความส าคัญเป็นการยากที่จะก าหนดออกมาขึ้นอยู่กับความช านาญและ

ประสบการณ์ในแต่ละเส้นทาง ซึ่งอาจจะไปตามการพบเห็นกลุ่มนักเดินไกลซึ่งอาจจะเป็น 1 กล่มต่อ

วัน หรือ 1 กลุ่มตอ่ชั่วโมง 

 ขนาดของกลุ่ม ส่วนมากนักเดินไกลต้องการที่จะพบกลุ่มที่มีขนาดเล็กมากกว่ากลุ่มขนาด

ใหญ่เช่นการพบผู้ใช้เส้นทาง 4 กลุ่ม จ านวน 5 คนในหนึ่งวัน ดีกว่าการพบจ านวน 20 คนใน 1 ครั้ง 

 เส้นทางเดินไกลในป่าเปลี่ยวจะต้องไม่อยู่ในบริเวณเดียวกับเส้นทางแบบไป – กลับในวัน

เดียวและหากมีเส้นทางมีความง่ายในการเข้าถึงของผู้มาท่องเที่ยวแบบไป  – กลับ จะเป็นการยากใน

การควบคุมปริมาณการใช้ และความรู้สึกเปลี่ยวน้อยลงไปส าหรับนักเดินทางไกลที่พักแรม 

 บริเวณที่ตั้งแคมป์ที่มีลักษณะเป็นส่วนตัวมีความส าคัญกับเส้นทางเดินไกลในป่าเปลี่ยว 

และจะต้องมีการจัดไว้ส าหรับกลุ่มเล็ก เช่น 3 เต็นท์หรือ 1- 6 คน และไม่ควรจะเอาไว้เป็นกลุ่มใหญ่ 

การจัดที่พักแรมควรเป็นแบบง่าย ๆ ไม่ควรมีที่พักและโต๊ะ บางครั้งอาจจ าเป็นที่จะมีที่ก่อกองไฟและ

สุขาหลุมไว้ให้ 
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 นักเดินทางไกลจะต้องปฏิบัติตามกฎการพักแรมและการเดินไกลบางครั้งอาจเป็นความ

จ าเป็นในการน าเตาเข้าไปเพื่อลดผลกระทบจากการก่อไฟและเก็บไม้ฟืน  

การออกแบบเส้นทางเส้นทาง 

 จะมีรูปแบบเป็นเส้นตรงหรือวงรอบก็ได้ บางครั้งจ าเป็นที่ต้องก าหนดจุดเพ่ือเชื่อมกับ

ถนนสายหลักด้วยสัญลักษณ์พิเศษ เส้นทางควรมีความหลากหลาย เช่น บางส่วนเดินง่ายและบางส่วน

เดินยากเพ่ือให้นักเดินไกลมีประสบการณ์เพ่ิมขึ้น 

ความยาวของเส้นทาง 

 เส้นทางเดินไกลควรจะมีความยาวเพียงพอที่สามารถพักแรมได้อย่างน้อย 2 คืน ส าหรับ

ความยาวสูงสุดไม่จ ากัด ต าแหน่งที่ตั้งจุดพักแรมควรจะอยู่ในระยะทางที่สามารถเดินทางถึงภายใน  1 

วัน ปัจจัยในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศจะต้องน ามาประกอบการพิจารณาจัดหาสิ่งอ านวยความ

สะดวกตามระยะทางและระยะเวลาที่ใช้ในการเดิน เช่น ทางเดินไกลในพ้ืนที่เป็นเขาควรมีระยะทาง 8 

กิโลเมตรและทางในพ้ืนที่ราบควรจะมีระยะทางราบประมาณ 10 กม. 

ระดับความลาดชัน 

 ความลาดชันที่ เหมาะสม 0 – 10 เปอร์เซ็นต์ ความลาดชันสูงสุดที่พอจะรับได้ 15 

เปอร์เซ็นต์ และความลาดชันสูงสุดในช่วงความลาดชันระยะสั้นที่ได้รับคือ 30 เปอร์เซ็นต์ และ

ระยะทางสูงสุดไม่เกิน 30 เมตร 

ผิวหน้าเส้นทาง 

 ผิวหน้าเส้นทางควรจะแคบที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ และไม่ควรก าหนดคงที่ตายตัว ควรจะ

ปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของภูมิประเทศ เช่น ในพ้ืนที่โล่งและแคบในบริเวณที่มีความลาดชัน และ

ในพ้ืนที่ภูมิประเทศขรุขระ หรือในพ้ืนที่ที่พืชพรรณหนาแน่น ความกว้างที่แนะน าในทุกสถานการณ์คือ

ความกว้างประมาณ 45 ซม. กว้างเกิน 90 ซม.  

การตัดสางผิวช่องทาง 

 พืชพรรณควรจะมีการตัดสางเป็นช่องทางในระดับความสูง 2.5 เมตรเหนือผิวทาง 

ตัวอย่างเส้นทางในลักษณะนี้คือเส้นทางเดินไกลโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดก าแพงเพชร 
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นครสวรรค์เส้นทางเดินไกลเขาหลวงอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เส้นทางเดิน

ขึ้นยอดเขาเหมน อุทยานแห่งชาติน้ าตกโยงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เส้นทางเดินไกลทั่วไป (Back country hiking trail)  

 เส้นทางเดินไกลทั่วไปเป็นเส้นทางที่จะก่อให้เกิดประสบการณ์ที่สนุกสนานในสภาพ

ธรรมชาติคุณค่าพ้ืนฐานเป็นไปในลักษณะเดียวกับเส้นทางเดินป่าระยะไกลในป่าเปลี่ยว ที่ต้องการ

ความสันโดษและวิเวกแต่การพบหรือมองเห็นความศิวิไลซ์ไม่ใช้ข้อจ ากัด ในเส้นทางสามารถเห็น

ทิวทัศน์ของเมือง หมู่บ้าน ไม่จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาหรือจะให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกในเส้นทาง 

 เงื่อนไขของเส้นทางในลักษณะนี้ จะเหมาะกับผู้ใช้ประโยชน์ทั่วไปมากขึ้น มีการสร้างสิ่ง

อ านวยความสะดวกประกอบคือ ที่กีดขวาง บันได และที่พักร่มกรณีที่อากาศไม่เหมาะสม การ

ออกแบบที่ซับซ้อนสามารถยอมรับได้ เช่น สถานที่กว้างและทนทาน มีราวสะพาน มีความลาดชันที่ต่ า 

 ความกว้างของเส้นทางควรจะแคบเท่าที่จะแคบได้ และผิวเส้นทางควรจะเป็นดินเดิม

และอินทรีย์วัตถุมีการเพ่ิมวัสดุผิวหน้ากรณีที่จ าเป็นเท่านั้น เช่น กรณีที่ผิวเส้นทางแฉะมีน้ าขัง บาง

กรณีอาจจะใช้ถนนชักรากไม้เก่า ถนนแนวกันไฟ ไม่ควรจะมีการพัฒนาอย่างเข้มข้นในเส้นทางทางเดิน

ไกลนี้ เช่นไม่ควรมีพื้นที่ปิกนิก ชานชมทิวทัศน์ 

 การจ ากัดจ านวนนับเดินไกลไม่เข้มงวดเท่าเส้นทางในป่าเปลี่ยว และความเป็นส่วนตัว

ของผู้พักแรมยังคงมีความส าคัญ และในกรณีนี้หากมีผู้พักแรมในพื้นที่จ านวนมากก็ยังเป็นการยอมรับ

ได้โดยอาจจะมีการออกแบบพื้นที่ส าหรับกลุ่มขนาดใหญ่ ในกรณีพ้ืนที่ขนาดเล็กเต็ม 

การออกแบบเส้นทาง 

 เส้นทางลักษณะนี้จะเป็นได้ทั้งแบบเส้นตรงและวงรอบ มีเส้นทางย่อยที่จะเข้าถึงเส้นทาง

ดังกล่าวได้ หรือแยกไปยังปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ จุดเด่นที่น่าสนใจ ในระหว่างเส้นทางหลัก แต่

อย่างไรก็ตามการใช้วงรอบอย่างเหมาะสมในการก่อให้เกิดความหลากหลายของประสบการณ์ใน

เส้นทาง 

ความยาวของเส้น 

 ทางเส้นทางควรมีความยาวเพียงพอที่จะให้มีการพักแรมอย่างน้อย 2 คืน โดยความยาว

สูงสุดไม่จ ากัด สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือกางเต็นควรอยู่ในจุดที่สามารถเดินทางไปถึงได้ใน 1 วัน 
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ระดับความลาดชัน 

 ความลาดชันที่เหมาะสมคือ 0 – 10 เปอร์เซ็นต์ ความลาดชันอันสูงสุดที่พอจะได้รับคือ 

15 เปอร์เซ็นต์ และความลาดชันสูงสุดระยะสั้นที่จะได้รับคือ 30 เปอร์เซ็นต์ ในระยะทาง 30 เมตร 

ความกว้างของผิวทาง 

 ความกว้างของผิวทาง ควรยืดหยุ่นได้ไปตามสภาพภูมิประเทศ กว้างในจุดที่โล่งและแคบ

ในที่จุดพ้ืนที่ดินขรุขระ พืชพรรณหนาแน่น ความกว้างที่แนะน าคือ 45 ซม. ความกว้างสุดสุดไม่ควร

เกิน 90 ซม. 

การตัดสางแนวทาง 

 พืชพรรณควรจะมีการตัดสางให้มีความสูง 2.5 เมตรจากระดับผิวทาง 

เส้นทางเดินไกลที่อยู่ใกล้เมือง (Front country hiking trail)  

 เส้นทางเดินไกลประเภทนี้เป็นเส้นทางเดินไกลที่มีความใกล้ชิดกับพ้ืนที่เมืองและชนบท

มากขึ้น สิ่งที่แตกต่างของเส้นทางนี้กับเส้นทางเดินทางไกลข้างต้นคือจะไม่ค านึงถึงว่าจะมีการพบ

ความศิวิไลซ์ของเมืองหรือไม่ วัตถุประสงค์หลักของเส้นทางเพ่ือให้เกิดประสบการณ์ท่ีสนุกสนาน จาก

การใช้ทิวทัศน์และการสื่อความหมายในพ้ืนที่กึ่งเมือง ชนบท และพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เส้นทาง

ลักษณะนี้อาจเป็นกลุ่มเส้นทางระยะสั้น เพ่ือการใช้ในประโยชน์ใน 1 วัน เช่นเดียวกับเส้นทาง

ระยะไกล การออกแบบเหมาะกับคนที่ขาดประสบการณ์จากการเดินไกล ความลาดชันควรน้อยที่ สุด

และมีเส้นทางไต่ขึ้นเขาน้อยมาก ความกว้างผิวทางจะต้องกว้างมากมีการสร้างองค์ประกอบเส้นทางที่

ประกอบด้วย เช่น สะพาน ขั้นบันได และราวจับ การออกแบบโครงสร้างควรจะทนทานมั่นคงมากกว่า

ซึ่งทั้ง 2 ประเภทแรก มีการสร้างชานชมทิวทัศน์ นิทรรศการกลางแจ้ง โต๊ะปิกนิก และเป็นเส้นทางที่

อาจจะจ ากัดจ านวนผู้มาท่องเที่ยวได้ยากเพราะว่าการเข้าถึงได้ง่าย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ

เส้นทางควรจะต้องมีการควบคุมอย่างจริงจัง โดยการออกแบบและการบ ารุงรักษาที่เหมาะสม บางจุด

ของเส้นทางอาจจะมีการใช้งานอย่างหนักมากกว่าเส้นทางอ่ืน จุดพักแรมอาจจะมีทั้ งกลุ่มขนาดใหญ่

และกลุ่มขนาดเล็ก สิ่งอ านวยความสะดวกรวมถึงสุขาและในพ้ืนที่ที่มีการใช้อย่างหนักก็จะต้องมีท่อ

และบ่อที่จะเป็นแหล่งน้ า โต๊ะปิกนิกและพักร่ม ในบางกรณีอาจจะมีการก าหนดที่ก่อไฟ ที่ก่อไฟควรจะ

มีการป้องกันในเรื่องของการก าหนดจุดก่อไฟ และจ ากัดขนาดของไฟ ควรจะมีการจัดหาไม้ฟืนให้ เพ่ือ

ป้องกันไม่ให้ไปใช้พื้นพรรณรอบ ๆ ด้าน 
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การออกแบบเส้นทาง 

 รูปแบบเส้นทางที่เหมาะกับเส้นทางลักษณะนี้คือ เส้นตรง และมีทางย่อยที่จะใช้ในการ

เข้าถึง ทั้งจากชุมชน พ้ืนที่กิจกรรมต่าง ๆ และจุดที่น่าสนใจ ส่วนที่จะใช้จากการเดินแบบไปกลับวัน

เดียวอาจจะจัดท าเป็นแบบวงรอบภายในเส้นทางหลักก็ได้ 

ความยาวเส้นทาง 

 ควรจะจัดท าเป็นส่วน ๆ เพ่ือง่ายแก่การเดินทางภายใน 1 วัน ระยะที่เหมาะสมอยู่

ระหว่าง 8 - 13 กม.ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสภาพภูมิประเทศในเส้นทางท่ีเป็นที่นิยมควรจะมีความสั้นลง 

เพ่ือบริการแก่ผู้ใช้เส้นทางในช่วงเวลาสั้น 1 - 3 ชั่วโมง 

ระดับความลาดชัน 

 ความลาดชันที่เหมาะสมคือ 0 – 10 เปอร์เซ็นต์ ความลาดชันสูงสุดที่ได้รับคือ 15

เปอร์เซ็นต์ และความลาดชันเฉพาะจุดระยะสั้นที่จะรับได้คือ 20 เปอร์เซ็นต์ ในระยะทาง 30 เมตร 

ความกว้างของผิวทาง 

 ความกว้างของผิวทางจะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะของภูมิประเทศและความเข้มข้นของ

การใช้เส้นทาง ความกว้างประมาณ 45 - 60 ซม. เป็นความกว้างที่เหมาะสม ความกว้างที่สูงที่สุดที่จะ

เป็นไปได้ควรจะพิจารณาจากปริมาณการใช้ประเภทของเส้นทาง อาจจะใช้ทางชักลากไม้เก่าไปฟาร์ม 

สวน หรือ ไร่ 

การตัดสางแนว 

 การตัดสางพืชพรรณในแนวทางเส้นทางเดินเท้าควรสูง 2.5 เมตรจากระดับผิวทาง 
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ภาพที่ 25 ลักษณะการท าขั้นบันไดท่ีเดินแบบสบาย ๆ ในเส้นทางท่ีลาดชันอุทยานแห่งชาติบารอน

จอร์ช ประเทศออสเตรเลีย 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 124 

 

ภาพที่ 26 รูปแบบเส้นทางเดินทางไกลใกล้เมือง 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 125  

   



130 
 

     1 = จุดเช่ือมต่อกับเมือง 

     2 = จุดเช่ือมต่อกับท่ีชมทิวทัสนื 

     3 = เส้นทางวงรอบที่เช่ืมต่อไปยังจุดชมน้ าตก 

เส้นทางเดินไกลส าหรับผู้ใช้แบบไปกลับใน 1 วัน (Day – Use hiking trail) 

 เส้นทางเดินไกลส าหรับการใช้แบบไปเช้าเย็นกลับจะพิจารณาจากปัจจัยในเรื่องความชัน 

ความกว้างของผิวทาง โครงสร้าง สิ่งอ านวยความสะดวก และเป้าหมายของเส้นทาง  การออกแบบ

อาจจะออกแบบส าหรับผู้ใช้เส้นทางท่ีต้องการประสบการณ์ในลักษณะเดียวกับที่ได้รับจากเส้นทางเดิน

ไกลแบบที ่2 หรือ 3 ข้างต้น 

การออกแบบเส้นทาง 

 รูปแบบของเส้นทางเป็นได้ทั้งแบบเส้นตรงและวงรอบ และอาจจะเป็นส่วนที่ขยายมาจาก 

เส้นทางเดินไกลแบบใกล้เมืองแบบที่ 3 ข้างต้น และกรณีท่ีเส้นทางเดินไกลแบบไปกลับนี้ไม่ได้เป็นส่วน

หนึ่งของเส้นทางเดินป่าระยะไกลขั้นต้น การก าหนดรูปแบบเส้นทางควรเป็นแบบปิดจะเหมาะกว่า 

เช่นก าหนดเป็นวงรอบซ้อนกัน ก าหนดแบบมีรอบหลักตรงกลาง และวงรอบย่อยรอบข้างหรือ ก าหนด

เส้นทางแบบร่างแห การก าหนดวงรอบแบบเดียวไม่เหมาะสม เนื่องจากจะไม่ให้ความหลากหลายใน

ลักษณะประเทศและความยาวของเส้นทางไม่เพียงพอ 

ความยาวเส้นทาง 

 ความยาวและรูปแบบของเส้นทางขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสภาพภูมิประเทศ และระดับของ

ผู้ใช้เส้นทาง ส าหรับเส้นทางที่ถูกใช้โดยผู้ใช้เส้นทางที่มีประสบการณ์ที่ระดับต่าง ๆ กัน ควรจะมี

เส้นทางให้เลือกไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น ควรจะมีวงรอบแบบสั้นเช่น 3-5 กม. รวมกับวงรอบแบบยาวคือ 

13 กม. ส าหรับอนุญาตให้ใช้เป็นเส้นทางเดินไกลแบบเต็มวันและมีการเพ่ิมวงรอบ หรือทางเเยกอ่ืน ๆ 

เพ่ือให้ระยะยาวขึ้น และให้ประสบการณ์ที่หลากหลาย 

ระดับความลาดชัน  

 ความลาดชันที่เหมาะสมคือ 0 – 10 เปอร์เซ็นต์ ความลาดชันสูงสุดที่ยอมรับได้คือ 10 

เปอร์เซ็นต์ และมีความลาดชันเฉพาะจุดระยะสั้นที่ยอมรับได้คือ 20 เปอร์เซ็นต์ ในระยะทางไม่เกิน 

30 เมตร 
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ความกว้างของผิวทาง 

 ส าหรับเส้นทางหรือส่วนของเส้นทางที่จะใช้โดยผู้ใช้ทั่วไปควรมีความกว้างอยู่ระหว่าง 

45 - 60 ซม. และสูงสุดควรไม่เกิน 90 ซม. 

การตัดสางแนวทาง 

 ควรตัดสางพืชพันธุ์ในแนวทางให้มีความสูง 2.5เมตร จากระดับผิวทาง (ส านักอุทยาน

แห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 119 - 126) 

เส้นทางในพื้นที่ธรรมชาติ 

 เส้นทางในพ้ืนที่ธรรมชาติเป็นลักษณะของเส้นทางที่พัฒนาในพ้ืนที่ที่มีการใช้มาก คือ

อุทยานแห่งชาติธรรมชาติเป็นทั้งเส้นทางเพ่ือการบริการ หรือ นันทนาการสินค้าชนิดนี้จะเหมือนกับ

ระบบเส้นทางน าทางเดินที่พบในสวนสาธารณะรวมถึงเส้นทาง และทางเดินที่เชื่อมต่อกับสิ่งอ านวย

ความสะดวกต่างๆกับพ้ืนที่กิจกรรมเช่นพ้ืนที่กลางเป็นกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่จอดรถกลับถึงที่

ปิกนิก พ้ืนที่ปิกนิกเส้นทางขนาดนี้ต้องอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทุกคนทุกวัยทุกเพศ และผู้พิการ 

หรือเด็ก ๆ การออกแบบจะต้องมีมาตรฐานสูงสุดในด้านการเข้าถึงของผู้ใช้ความสะดวกและความ

ปลอดภัย 

ระดับความลาดชัน 

ความลาดชันที่เหมาะสมคือ 0-3 เปอร์เซ็นต์ ความลาดชันสูงสุดที่ยอมรับได้คือ 5 เปอร์เซ็นต์ และ

ความลาดชันสูงสุดเฉพาะจุดในระยะสั้นที่ยอมรับได้คือ 10 เปอร์เซ็นต์ ในระยะทางไม่เกิน 30 เมตร

หากเกินกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ต้องจัดให้มีบันได 

 ส าหรับคนพิการความลาดชันที่เหมาะสมคือ 0- 3 เปอร์เซ็นต์ หรือหากมากกว่า  

3 เปอร์เซ็นต์ จะต้องมีความยาวของความลาดชันไม่เกิน 9 เมตรและจะต้องมีจุดที่จะพักเป็นทางราบ

ประมาณ 2 เมตร ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนความชันอีกระยะหนึ่ง ความลาดชันที่มากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ 

ควรจะพิจารณาให้เป็นทางลาดและมีราวจับ (ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ

พันธุ์พืช, 2554: 127 - 128) 
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  ค าอธิบาย 1= ส่วนของความลาดชันที่ไม่ควรมีระยะห่างเกิน 9 เมตร 

      2= ส่วนที่เป็นทางราบ มีระยะทาง 1.5 – 2 เมตร 

ภาพที่ 27 รูปแบบเส้นทางเดินทางไกลใกล้เมือง 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 129 

                     

 ค าอธิบาย 1 = ราวจับส าหรับคนทั่วไป  2 = ราวจับส าหรับคนนั่งเก้าอ้ีเข็นหรือเด็ก   

    3 = จุดล้อหยุดที่ขอบผิวหน้าเส้นทาง 

ภาพที่ 28 ลักษณะของราวจับ 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 129 

 

ลกัษณะของราวจบั 
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ภาพที่ 29 ลักษณะราวจับส าหรับคนพิการ 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 130 

 

 

ภาพที่ 30 ลักษณะรูปราวจับรุปแบบหนึ่ง 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 130 

(ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 129 - 130) 
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เส้นทางจักรยาน 

 เส้นทางจักรยานมี 2 ประเภทที่จะพิจารณาคือ ประเภทที่ 1 เส้นทางจักรยานระยะ 

สั้น – ปานกลาง ที่มีที่จอดรถแห่งเดียว และประเภทที่ 2 เส้นทางระยะยาวหรือเป็นวงรอบ (ส านัก

อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 138) 

การออกแบบเส้นทาง 

 รูปแบบของเส้นทางจักรยานที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับโอกาสแต่ละโอกาส กรณีที่มีจุดแวะ

กระจายทั่วไป  และมีจุดที่เชื่อมต่อกัน เส้นทางแบบวงรอบจะเหมาะสมกว่า แต่กรณีท่ีเส้นทางเป็นการ

เข้าถึงกิจกรรมต่าง ๆ ควรจะท าเป็นเส้นทางตรง ความลาดชันของเส้นทางที่เหมาะสม 0 – 3 

เปอร์เซ็นต์ บริเวณโค้งควรมีรัศมีประมาณ 10 เมตร ให้หลีกเลี่ยงโค้งหักศอกในบริเวณปลายหรือ

บริเวณท่ีมีความชัน 

ระดับความชัน 

 ความลาดชันที่เหมาะสมที่จะอยู่ที่ระดับ 0 -3 เปอร์เซ็นต์ ความลาดชันสูงสุดที่จะยอมรับ

ได้คือ 6 เปอร์เซ็นต์ ในระยะที่ไม่เกิน 90 เมตร ความลาดชันเฉพาะจุดคือ 10 เปอร์เซ็นต์ ในระยะทาง

ไม่เกิน 30เมตร 

ความกว้างของผิวทาง 

 ส าหรับทางจักรยานจะกว้างประมาณ 60 ซม. และควรจะเพ่ิมอีก 60 ซม. ส าหรับกรณีที่

รูปแบบการเคลื่อนที่ไม่สม่ าเสมอ ความกว้างน้อยที่สุดของการเดินทางรถทางเดียวประมาณ 1.2 เมตร 

ในกรณีทเีป็น 2 ทาง ความกว้างจะประมาณ 2.5 เมตร 

โครงสร้าง 

 สะพานเป็นโครงสร้างหลักในการพัฒนาเส้นทางจักรยาน ผิวบนของสะพานในเส้นทาง

จักรยานจะต้องไม่ลื่น ควรจะเป็นคอนกรีตหยาบหรือแอสฟัลต์ที่มีหินอยู่บนหรือเศษเลื่อย รอยต่อ

ระหว่างทางกับสะพานควรเสมอกัน ในกรณีเป็นสะพานแขวนกว้าง 60 ซม. และในเส้นทางที่มีการใช้

มากควรจะเพ่ิมความกว้างเป็น 60 ซม. เพ่ือจะได้ไม่เกิดการขีดขวางซึ่งกันและกัน บนสะพานควรจะมี

ที่จอดจักรยานสูงจากพ้ืนประมาณ 15 ซม. สะพานไม่ควรอยู่ต าแหน่งล่างของความลาดชัน หากความ



135 
 

ลาดชันยาวก็อาจจะท าที่จอดรถบนสะพานได้จับ (ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

และพันธุ์พืช, 2554: 138 - 141) 

 

 

ภาพที่ 31 ลักษณะบันไดส าหรับเส้นทางจักรยาน 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 142 

 

 

 

ภาพที่ 32 ลักษณะสะพานส าหรับเส้นทางจักยาน 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 142 
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เส้นทางคนพิการ  

 จุดประสงค์ เป็นเส้นทางที่จัดเตรียมส าหรับคนที่พิการหรือมีปัญหาด้านร่างกายการได้ยิน 

การเห็น  

ความลาดชัน 

 มาตราฐานที่จะกล่าวถึงนี้ ใช้ส าหรับคนที่นั่งเก้าอ้ีเข็นหรือมีปัญหาในเรื่องของการ

เคลื่อนที่ ความลาดชันที่เหมาะสม 0 – 3 เปอร์เซ็นต์ หรือ 0 – 1: 33 ความลาดชันสูงสุดที่ยอมรับได้ 

5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 1: 20 ในระยะทางสูงสุด 30 เมตร ความลาดชันสูงสุดส าหรับจุดที่สั้นๆ 8 

เปอร์เซ็นต์ หรือ 1: 12 ในระยะทางสูงสุด 9 เมตร Maximum Cross slope 2 เปอร์เซ็นต์ หรือ 1: 50  

 จะต้องมีการจัดพ้ืนที่ส าหรับพักในช่วงปลายความลาดชันโดยมีความลาดชันที่เหมาะสม 

5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 1: 2 โดยพ้ืนที่ที่พักขนาด 1.5 ตร.ม. ในทุกจุดของแต่ละความยาว 30 เมตร (ส านัก

อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 143 - 144) 

ความกว้างของผิวทาง 

 เส้นทางที่จะอ านวยความสะดวกกลุ่มผู้ใช้เก้าอ้ีรถเข็นในลักษณะการใช้เส้นทางเดียว ควร

จะมีความกว้างอย่างน้อย 1.2 เมตร และหากเป็นเส้นทางเดินสวนกันให้มีความกว้าง 2 เมตร (ส านัก

อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 145)  

 
 

ภาพที่ 33 การออกแบบบันไดส าหรับคนพิการ 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 157 

แบบ A  มีความเหมาะสม เนื่องจากขอบบันไดไม่ยื่นเลยออกมา และบันไดท าด้วยไม้เนื้อแข็ง 
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แบบ B มีความเหมาะสม เนื่องจากขอบบันไดไม่ยื่นเลยออกมา และมีแผ่นกระดานที่ยึดติดผิวหน้าไว้

แน่นและเรียบเสมอแนวตั้ง 

แบบ C ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีส่วนยื่นของพ้ืนบนขั้นบันได 

แบบ D รวมจับด้านบนและด้านล่างจะต้องยื่นเลยขั้นบันไดข้ันสุดท้ายทั้งบนและล่างออกไป 

 

 

ภาพที่ 34 แบบสะพานข้ามล าธารของคนพิการ 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 158 
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ภาพที่ 35 ที่นั่งส าหรับคนพิการ 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 159 

 

 

ภาพที่ 36 ลักษณะราวจับและทางลาดของคนพิการ 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 160 



139 
 

 

ภาพที่ 37 ความกว้างผิวของคนพิการ 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 160 

 

 

ภาพที่ 38 พ้ืนที่นั่งพักของคนพิการ 
ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 162 
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ภาพที่ 39 ลักษณะม้านั่งคนพิการ 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 160 

 

 

ภาพที่ 40 ลักษณะที่จอดรถคนพิการ 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 163 
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ภาพที่ 41 ลักษณะจุดลงรถ 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 163 

 

 

ภาพที่ 42 โต๊ะปิกนิก 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 164 
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ภาพที่ 43 การจัดเวทีกลางแจ้งส าหรับคนพิการ 

ที่มา ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554: 164 
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(ภาคผนวก ช) 

ข้อก าหนดที่เกี่ยวกับงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมโบราณสถาณ 
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มาตรฐานงานออกแบบภูมิเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน 

1. นิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 
  งานภู มิทัศน์  หรืองานภู มิสถาปัตยกรรม คือ งานที่ เกี่ยวข้องกับกายภาพของ

สภาพแวดล้อมของอาคาร ชุมชน เมือง และพ้ืนที่ธรรมชาติ เป็นงานในสาขาวิชาชีพหนึ่งของ

สถาปัตยกรรม ซึ่งจะต้องปฏิบัติวิชาชีพอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 โดยมีสถาปนิก

เป็นผู้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 งานออกแบบภูมิทัศน์ คือ งานศึกษาออกแบบ โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์

องค์ประกอบทางกายภาพของสภาพแวดล้อมของอาคาร ชุมชน เมือง และพ้ืนที่ธรรมชาติ  

(ความหมายตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535) 

 งานออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน คือ งานศึกษาออกแบบภูมิทัศน์เพื่อ

รักษา ปกป้อง คุ้มครองภูมิสถาปัตยกรรมโบราณ เพ่ือแสดงถึงคุณค่า และตอบสนองการใช้สอยใน

ปัจจุบันของโบราณสถาน 

 โบราณสถาน ตามพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 ได้นิยามความหมายว่า หมายถึง 

“อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายยุหรือลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของ

อสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ให้รวมถึงสถานที่ที่

เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย” 

 ภูมิทัศน์โบราณหรือภูมิสถาปัตยกรรมโบราณ คือ บริเวณพ้ืนที่ที่ประกอบด้วยหลักฐาน

ทางกายภาพที่แสดงถึงความคงอยู่ของมนุษย์ สะท้อนให้เห็นถึง วิถีชีวิต รสนิยม ความเชื่อ ในช่วงเวลา

ของยุคสมัยนั้น ซึ่งหมายรวมถึงอาคารสิ่งก่อสร้างและสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์ขึ้น 
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2. ขอบเขตของงานออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน 

 ด้วยเหตุที่งานออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถาน เป็นการศึกษาออกแบบภูมิ

ทัศน์ เพ่ือรักษา ปกป้อง คุ้มครองโบราณสถานและภ ูมิสถาปัตยกรรมโบราณ เพ่ือแสดงถึงคุณค่า และ

ตอบสนองการใช้สอยในปัจจุบันของโบราณสถาน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงเป็นงานอนุรักษ์ที่

ครอบคลุมพ้ืนที่โบราณสถานทุกแหล่ง เพราะโบราณสถานทุกแห่งเป็นพ้ืนที่ใช้สอยของคนในสมัย

โบราณ ซึ่งมีคุณค่าท้ังในทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปะ 

 การออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถาน อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมใหม่ และงานออกแบบอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรมโบราณ การแบ่ง

ดังกล่าวก็เพ่ือการจ าแนก สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเชิงวิชาการเท่านั้น แต่โดยเนื้องานแล้วเรียก

รวมกันว่างานออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน 

 งานออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน มีเป้าหมายโดยสังเขป ดังนี้ 

     1. เพ่ือรักษา ปกป้อง คุ้มครอง โบราณสถาน และภูมิสถาปัตยกรรมโบราณ 

     2. เพ่ือควบคุม และจัดการกับสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่โบราณสถาน

ทั้งหมด 

     3. เพ่ือสื่อความหมาย และ เผยแพร่คุณค่าของโบราณสถาน 

      4. เพ่ือตอบสนองกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีโบราณสถาน 

     5. เพ่ือสร้างคุณค่าด้านสุนทรียภาพของพ้ืนที่โบราณสถาน  

 การออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถาน สามารถใช้วัสดุ เทคนิค และหรือ

องค์ประกอบใหม่ แต่ต้องพิจารณาความเหมาะสมให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์ ตลอดจนหลักเกณฑ์

และข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 

 กระบวนงานในการออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถาน แบ่งเป็น  2 ขั้นตอน 

คือ กระบวนงานก่อนการออกแบบฯ และกระบวนการการออกแบบฯ 

 กระบวนงานก่อนการออกแบบ ได้แก่การจัดท าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่

โบราณสถานที่จะออกแบบ ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานโดยสาขาวิชาการอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง  
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เช่น โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต้องได้รับการอนุเคราะห์

จากบุคลากรในสาขาวิชาชีพดังกล่าว ทั้งนี้ข้อมูลที่จ าเป็นที่ภูมิสถาปนิกต้องได้รับก่อนการออกแบบมี

ดังนี้ 

     1. รายละเอียดโครงการ 

     2. ข้อมูลจ าเพาะของพ้ืนที่โครงการ เช่น เอกสารประวัติความเป็นมา รายงาน 

เอกสารการปฏิบัติงานที่เคยท าในพ้ืนที่โครงการนี้มาก่อน (ถ้ามี) ฯลฯ 

     3. ข้อมูลทางกายภาพของพ้ืนที่โครงการ อันได้แก่ผังข้อมูลทางกายภาพ เช่น 

สภาพ ระดับความสูง ต าแหน่งอาคาร สิ่งก่อสร้าง ต้นไม้ ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ 

 อนึ่งด้วยเหตุที่กระบวนการออกแบบเป็นขั้นตอนที่ต้องขอประสานข้อมูลทางวิชาการจาก

วิชาการแขนงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งอยู่ในสภาพที่นอกเหนือจากความ

รับผิดชอบของภูมิสถาปนิก การจัดท ามาตรฐานการออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถานใน

ครั้งนี้ จึงเป็นการออกข้อก าหนดมาตรฐานงาน เฉพาะในส่วนกระบวนการการออกแบบฯ เท่านั้น 

 การน าแบบ (Construction design and specification) ไปใช ้

 การด าเนินการออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถานที่สมบูรณ์ สามารถน าไป

ก่อสร้างได้นั้น จ าเป็นต้องท างานร่วมกับบุคลากรในสายวิชาชีพอ่ืนๆ ด้วยดังนี้ 

1. วิศวกรโยธา 

2. วิศวกรด้านอื่นๆ ตามความจ าเป็น 

3. สถาปนิก และบุคลากรสายวิชาชีพอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น 

บุคลากรสนับสนุน มีดังนี้ 

1. ช่างส ารวจ 

2. ช่างโยธา 

3. ช่างเขียนแบบ 

4. ช่างศิลปกรรม 

5. นักวิชาการพืชสวน 

6. นักโบราณคดี 
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7. นักประวัติศาสตร์ 

8. บุคลากรอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น 

3. มาตรฐานงานออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน 

มาตรฐานงานออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถาน อาจแบ่งเป็นขั้นตอนย่อยได้ 5 ขั้นตอน

ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมงาน 

 ขั้นตอนที่ 2 การส ารวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูล เพ่ือการออกแบบ ฯ 

 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ ฯ 

 ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบแสดงแนวความคิด (conceptual and preliminary design) 

 ขั้นตอนที่  5 การจัดท าแบบเพ่ือการก่อสร้าง พร้อมรายละเอียดประกอบแบบ 

(Construction design and specification) 

 การจัดท ามาตรฐานการออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถาน จะเป็นการจัดท า

เกณฑ์มาตรฐานเฉพาะใน กระบวนการออกแบบ ซึ่งจัดท าและอยู่ในวิสัยที่จะควบคุมได้โดยภูมิ

สถาปนิก ส่วนเกณฑ์มาตรฐานในกระบวนการก่อนการออกแบบ เป็นกระบวนการซึ่งจะต้องอาศัย

ความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากผู้ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพอ่ืน ๆ เป็นหลัก 

รายละเอียดการด าเนินการออกแบบ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมงาน 

 เมื่อได้รับมอบหมายให้ด าเนินการออกแบบ ภูมิสถาปนิกจะต้องศึกษารวบรวม

รายละเอียดโครงการเบื้องต้น ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการออกแบบประกอบด้วย 

                1.1 การรวบรวมรายละเอียดโครงการ 

                     1. รายละเอียดโครงการ แผนงาน งบประมาณ และบุคลากร 

                     2. กระบวนการ ขั้นตอน และเทคนิควิธี 

 รายละเอียดโครงการเบื้องต้นทั้ง 2 ข้อดังกล่าว มีความส าคัญต่อการด าเนินการออกแบบ 

หากไม่มีความชัดเจนหรือภูมิสถาปนิกไม่เข้าใจ จะท าให้เกิดปัญหา จนอาจท าให้งานออกแบบนั้นๆ ไม่

ประสบความส าเร็จ 
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1.2 การวางแผนปฏิบัติงาน ภูมิสถาปนิกจะต้องรวบรวมข้อมูลโครงการเบื้องต้น ก าหนดแผนงาน ระบุ

เวลา เนื้องาน ค่าใช้จ่าย กระบวนการพิจารณาแบบ และควรพิจารณาก าหนดเวลาให้สามารถยืดหยุ่น

ตามเหมาะสม ตลอดจนก าหนดตัวผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับเนื้องานและปริมาณงาน 

 เมื่อได้รับรายละเอียดและศึกษาจนเข้าใจชัดเจนแล้ว จะต้องวางแผนการออกแบบโดย

สอดคล้องกับแผนรวมของโครงการและความเหมาะสมกับการออกแบบของภูมิสถาปนิก เมื่อเป็นที่

ยอมรับทั้งสองฝ่ายแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 การส ารวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูล เพื่อการออกแบบฯ 

 การศึกษารวบรวมรายละเอียดข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมเนื้อหาและ

ขอบเขตของงานตามรายละเอียดโครงการ และสรุปเป็นรายงานเสนอเพ่ือพิจารณาความถูกต้อง 

ครบถ้วน ซึ่งถือเป็นการทบทวนความเข้าใจระหว่าง ผู้เกี่ยวข้องโครงการกับผู้ออกแบบอีกครั้งหนึ่งด้วย 

โดยมีเนื้อหารายละเอียดครอบคลุมพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ที่โดยรอบตามความเหมาะสม ดังนี้ 

                1.1 ข้อมูลประวัติความส าคัญของพ้ืนที่ ได้แก่ ข้อมูลเรื่องราว ความเป็นมาของพ้ืนที่หรือ
แหล่งนั้นๆ ซึ่งจะต้องด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เท่าท่ีจะเป็นไปได้ เช่น 
เอกสารรายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ประวัติการอนุรักษ์ ภาพถ่ายโบราณ ข้อมูลจากการบอกเล่า ฯลฯ 
พร้อมระบุความส าคัญของสิ่งต่างๆ 
                1.2 ข้อมูลด้านกายภาพ ได้แก่ ข้อมูล แผนที่ แผนผัง ภาพถ่าย ฯลฯ  ที่มีรายละเอียดระยะ 
ระดับ วัสดุ ชัดเจนถูกต้องตามมาตราส่วนที่เหมาะสมกับขนาดของพ้ืนที่โครงการ และใช้ประกอบการ
ออกแบบตามข้ันตอนนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่จะต้องระบุดังนี้ 
                 สภาพภูมิประเทศโดยรวม 
                อาคาร 
                สิ่งก่อสร้างต่างๆ  
                ระบบต่างๆ  
                วัสดุพืชพันธุ์ 
               อ่ืนๆ เช่น แนวทิศทางการเคลื่อนตัวของน้ า 
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1.3 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ข้อมูลแวดล้อม ทั้งด้านธรรมชาติและอ่ืนๆ เช่น  
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ระบบนิเวศน์ การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ ฯลฯ ที่อาจเกี่ยวข้องมาผลกระทบต่อ
โครงการ                   
                1.4 ข้อมูลด้านกิจกรรมและการใช้สอย ได้แก่ ข้อมูลรายละเอียด กิจกรรมและการใช้สอย
ที่เกิดขึ้น ณ วันที่ส ารวจและในช่วงเวลาที่ผ่านมา (ตามความจ าเป็น) ประกอบด้วย 
                 - รายละเอียดกิจกรรม การใช้สอย เช่น การดูแลรักษา การเยี่ยมชม การพักผ่อน การ
ออกก าลังกาย การค้าขาย ฯลฯ 
                 รายละเอียดผู้ใช้ ได้แก่ ประเภทผู้ใช้ ช่วงอายุ ปริมาณจ านวนประชากร ฯลฯ 
                 รายละเอียดช่วงเวลาของการใช้สอย ในรอบวัน รอบสัปดาห์ รอบเดือน รอบปี ฯลฯ 
                     รายละเอียดอื่นๆ เช่น ระบบการสัญจร ลักษณะเฉพาะต่างๆ ของพ้ืนที่ ฯลฯ 
                1.5 ข้อมูลด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ข้อมูลเฉพาะพ้ืนที่อาจมีและเกี่ยวข้อง เช่น 
                 ข้อมูลด้านกฎหมาย ข้อก าหนด กรอบ เกณฑ์ ต่างๆ 
                โครงการต่างๆ ทั้งในพ้ืนที่และที่เก่ียวข้อง 
               ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
                 ฯลฯ ในกรณีที่ข้อมูลไม่เพียงพอ อาจมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ 
 
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบฯ 

 การน าข้อมูลด้านต่างๆ จากขั้นตอนที่ 2  มาศึกษาวิเคราะห์ ซึ่งบางโครงการ ภูมิสถาปนิก

อาจต้องตั้งสมมุติฐาน ผลการวิเคราะห์เป็นการเฉพาะเพ่ือให้ผลการวิเคราะห์นั้นๆ ตรงกับความ

ต้องการในการน าไปใช้ในการออกแบบ โดยในภาพรวมของการวิเคราะห์ ต้องมีความชัดเจน สามารถ

แสดงถึงความเป็นมาของพ้ืนที่ จนถึงขณะด าเนินการออกแบบ และสามารถมองเห็น (คาดการณ์) สิง

ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความถูกต้อง แม่นย า ในการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามสภาวการณ์

เดิม เป็นพ้ืนฐานความคิดที่ส าคัญส าหรับภูมิสถาปนิก ที่จะด าเนินการออกแบบต่อไป โดยมี

รายละเอียดการวิเคราะห์ด้านต่างๆ ดังนี้ 3.1 การวิเคราะห์ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น 

      การวิเคราะห์พ้ืนที่ว่าง (SPACE) 

      การวิเคราะห์วัสดุพืชพันธุ์ 
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      การวิเคราะห์ระดับความลาดเอียงของพ้ืนที่ 

      การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจมีต่อโบราณสถาน 

 3.2 การวิเคราะห์สันนิษฐานรูปแบบโบราณสถาน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ

สมบูรณ์ของโบราณสถาน ตามยุคสมัยต่างๆ ตามหลักฐานข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญ เพราะเป็น

เป้าหมายในการออกแบบ 

 3.3 การวิเคราะห์กิจกรรมและการใช้สอย ได้แก่ การน าเข้าข้อมูลด้านกิจกรรมและการใช้

สอยนั้นๆ มาวิเคราะห์ตามเหมาะสมในเชิงปริมาณ ประเภท ฯลฯ พร้อมทั้งแสดงความสัมพันธ์กับ

พ้ืนที่โครงการ 

 3.4 การวิเคราะห์ด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะด้านอ่ืนๆ และ

การวิเคราะห์ในลักษณะองค์รวมและ/หรือ ความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละด้านรวมทั้งการคาดการณ์

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของพ้ืนที่ 

ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบแสดงแนวความคิด (conceptual and preliminary design) 

 การน าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 และ 3 มาสรุป ก าหนดแนวความคิด และออกแบบภูมิ

ทัศน์เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 4.1 ก าหนดแนวความคิดในการออกแบบ ได้แก่ การก าหนดลักษณะการใช้ สอย

บรรยากาศเฉพาะตัวของพ้ืนที่ที่ออกแบบให้เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปจะสะท้อนแนวความคิดเฉพาะตัว

ของผู้ออกแบบ การก าหนดแนวความคิดของพ้ืนที่นั้นเป็นความส าคัญสูงสุดในขั้นตอนการออกแบบ 

ซึ่งสามารถน าเสนอได้หลายแบบ ทั้งโดยการบรรยาย หรือการแสดงโดยแผนที่ แผนผัง แบบจ าลอง 

ฯลฯ ตามความเหมาะสม 

 4.2 การจัดวางเนื้อหา (programme/content) อันได้แก่ การจัดวางองค์ประกอบ และ

ระบบต่างๆ เช่น ต าแหน่งอาคารและสิ่งก่อสร้าง วัสดุพืชพันธุ์ (plant material) ระบบสาธารณูปโภค

ระบบการสัญจรในพ้ืนที่ ฯลฯ ลงในพ้ืนที่ขอบเขตโครงการตามแนวความคิดที่ได้ก าหนดไว้ โดยจัดท า

เป็นแผนผัง แสดง ระยะ ระดับ วัสดุ ในมาตราส่วนที่เหมาะสม แผนผังดังกล่าวอาจแบ่งออกได้เป็น 2 

ระดับ ได้แก่ 

 1. แบบร่างขั้นต้น ได้แก่ การออกแบบเป็นแบบร่างเพ่ือถ่ายทอดแนวความคิดและ

ปรับปรุงแก้ไข เป็นแบบร่างสุดท้ายต่อไป  
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2. แบบร่างสุดท้าย ได้แก่ การออกแบบเพ่ือน าเสนอเจ้าของโครงการและผู้เกี่ยวข้องตามที่ได้ปรับปรุง

แก้ไข จนเป็นที่พอใจ แบบร่างสุดท้ายที่เป็นการก าหนดรายละเอียดจนครบถ้วนทั้งพ้ืนที่โครงการ เพ่ือ

จัดท าเป็นแบบก่อสร้างต่อไป 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดท าแบบก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม พร้อมรายละเอียดประกอบแบบ 

(construction design and specification) 

 5.1 จัดท าแบบก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่ การน าแบบแสดงแนวความคิด 

(conceptual and preliminary design) มาด าเนินการเขียนเป็นแบบก่อสร้าง ซึ่งจะเป็นแบบที่

ก าหนดรายละเอียด ผังระยะ ระดับ วัสดุ ชนิด ประเภท รายละเอียดพันธุ์ ไม้ ระบบต่างๆ เช่นระบบ

การระบายน้ า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบการสัญจร ฯลฯ รวมทั้งเทคนิคที่จะด าเนินการโดยละเอียด 

ผู้ก่อสร้างสามารถดูแบบแล้วด าเนินการก่อสร้างได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ โดยมี

รายละเอียดประกอบด้วย 

           5.1.1 จัดท าแบบขยายและรายละเอียดแบบ ได้แก่ การจัดท าแบบโดยละเอียด

ครบถ้วนทุกส่วนของแบบ ซึ่งอาจต้องขายแบบในมาตราส่วนที่ใหญ่ขึ้น จัดหารายละเอียดแบบและ

เทคนิค จากบริษัทผลิตวัสดุ ระบบนั้นๆ การบรรยายขั้นตอนการก่อสร้าง ฯลฯ 

          5.1.2 เขียนแบบ ได้แก่ การน ารายละเอียดที่ได้ด าเนินการในข้อ 5.1.1 มาเขียนเป็น

แบบก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม ตามมาตรฐานการเขียนแบบ ซึ่งจะเห็นความชัดเจนของเส้น ระยะ 

ระดับ ชนิด ประเภท วัสดุ ฯลฯ 

 5.2 จัดท ารายละเอียดประกอบแบบ ได้แก่ การเขียนบรรยาย รายละเอียดความส าคัญ

วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการรายละเอียดของรูปแบบ (จ านวนแผ่น) รายละเอียดขั้นตอนการ

ก่อสร้าง รายละเอียด วัสดุ ชนิด ประเภท และ/หรือจ านวน ข้อก าหนดมาตรฐานการก่อสร้าง เงื่อนไข

พิเศษอ่ืนๆ (ถ้ามี) ฯลฯ 

 รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง หรือ รายการประกอบแบบนี้เป็นส่วนส าคัญ ถือว่า

เป็นส่วนหนึ่งของแบบ 

 เมื่อได้จัดท าแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถน า

แบบดังกล่าวไปจัดท าแบบก่อสร้างเพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถานที่สมบูรณ์ได้ ซึ่งแบบก่อสร้างเพ่ือการ

อนุรักษ ์
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โบราณสถานที่สมบูรณ์นั้น จะต้องอาศัยความรู้จากบุคลากรในสายวิชาชีพอ่ืนๆ ด้วยดังนี้ วิศวกร 

สถาปนิก ช่างศิลปกรรม นักพฤกษศาสตร์ นักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ ฯลฯ (ร่างมาตรฐานงาน

ออกแบบภูมิเพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถาน: 1-8 
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ได้รับมอบหมายงาน 
 

การเตรียมงาน 

พิจารณาแบบแสดง

แนวคิด (ผู้รับผิดชอบ

และ/หรือคณะกรรมการ)  

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 6 ผังแสดงกระบวนการออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถาน 

ที่มา ร่างมาตรฐานงานออกแบบภูมิเพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถาน  

การส ารวจศึกษา รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวิเคราะห์ 

การออกแบบแสดงแนวความคิด 

การจัดท าแบบเพื่อการก่อสร้าง 

น าเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อด าเนินการต่อไป 
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ตารางที่ 2 แสดงการควบคุมมาตรฐาน การออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถาน 

 

ขั้นตอน รายละเอียดงาน ผลผลิต จุดควบคุม หมายเหตุ 

1. การเตรียมงาน 
1.1 การรวบรวมรายละเอียดโครงการ เอกสารข้อมูลรายละเอียดโครงการ  -หัวหน้ากลุ่มวิชาการอนุรักษโบราณสถาน   

 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.2 การวางแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงาน - ผู้อ านวยการส านัก 
 โบราณคดีหัวหน้ากลุ่มวิชาการอนุรักษ์  
 โบราณสถานหรือ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

2.การส ารวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูล เพื่อการออกแบบฯ 

2.1 ข้อมูลประวัติความส าคัญของพ้ืนที่ เอกสารประวัติความส าคัญ 
ของพ้ืนที ่

- ผู้รับผิดชอบโครงการ  

2.2 ข้อมูลด้านกายภาพ เอกสารด้านกายภาพ - ผู้รับผิดชอบโครงการ  

2.3 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม เอกสารด้านสภาพแวดล้อม - ผู้รับผิดชอบโครงการ  

2.4 ข้อมูลด้านกิจกรรมและการใช้สอย เอกสารด้านกิจกรรมและการใช้
สอย 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ  

2.5 ข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ข้อมูล
เฉพาะพ้ืนที่อาจมีและเก่ียวข้อง เช่น 

เอกสารประวัติความส าคัญ 
ของพ้ืนที ่

- ผู้รับผิดชอบโครงการ  
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ตารางที่ 2 แสดงการควบคุมมาตรฐาน การออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถาน (ต่อ)

 

 

 

- ข้อมูลด้านกฎหมาย ข้อก าหนด 
กรอบเกณฑ์ ต่าง ๆ 
- โครงการต่าง ๆ ทั้งในพ้ืนที่และ
ที่เก่ียวข้อง 
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สั งคม 
การเมือง  
- ฯลฯ 

และมีเกี่ยวข้องเช่น 
- เอกสารด้านกฎหมายข้อก าหนด 
กรอบ เกณฑ์ต่าง ๆ  
- เอกสารโครงการต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่
และท่ีเกี่ยวข้อง 
- เอกสารด้านเศรษฐกิจ  สั งคม 
การเมือง 
- ฯลฯ 

 
 
 

 

 

 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ 

 

 

- การวิเคราะห์ด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 
- การวิเคราะหส์ันนิษฐาน
รูปแบบโบราณสถาน 
- การวิเคราะหก์ิจกรรมและการ
ใช้สอย 
- การวิเคราะหด์้านอ่ืน ๆ ที
เกี่ยวข้องได้แก่การวิเคราะห์
ข้อมูลเฉพาะด้าน และการ
วิเคราะห์ในลักษณะองค์รวม 

- เอกสารผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพ่ือการออกแบบ 
 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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ตารางที่ 2 แสดงการควบคุมมาตรฐาน การออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถาน (ต่อ) 

ที่มา ร่างมาตราฐานงานออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือการอนุรักษ์โบราณ 

4. การออกแบบแสดงแนวความคิด (conceptual and preliminary design) 

 

 

 

- ก าหนดแนวความคิดในการ 
ออกแบบ 
- การจัดวางเนื้อหา 
(programme/content) 

- แบบแสดงแนวความคิด 
(conceptual and 
 preliminary design) 

- หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
และ/หรือ คณะกรรมกาวิชาการ
เพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถาน  
 
 
 

 

 

 

5. การจัดท าแบบเพื่อการก่อสร้าง พร้อมรายละเอียดประกอบแบบ (construction design and specification) 

5.1 

 

 

จัดท าแบบก่อสร้างทางภูมิ 
สถาปัตยกรรม 

- แบบก่อสร้างทางภูมิ   
 สถาปัตยกรรม 

- อธิบดีกรมศิลปากร 
 

5.2 จัดท ารายละเอียดประกอบแบบ - เอกสารรายละเอียดประกอบแบบ - อธิบดีกรมศิลปากร - บางกรณีรายละเ อียด  

ประกอบแบบจะระบุอยู่ใน

แบบก่อสร้างฯ 
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ภาคผนวก ซ 

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 กฎกระทรวงก าหนดมาตรการป้องกันการ

พังทลาย 
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พระราชบัญญัติ 
การขุดดินและถมดิน 

พ.ศ.2543 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2543 

เป็นปีที่ 55 ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ 
ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 
 พระราชบัญญัตินี้มีกฎบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติให้กระท าได้ โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า และยินยอม
ของรัฐสภาดังต่อไปนี้ 

 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543” 
 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 มาตรา 3 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในท้องที่ดังต่อไปนี้ 
 1. เทศบาล 
 2. กรุงเทพมหานคร 
 3. เมืองพัทยา 
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่ง

รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 5. บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 6. เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน ถ้าการขุดดินหรือถมดิน 
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน รัฐมนตรี 
จะประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ในท้องที่อ่ืนนอกจากท้องที่ตามวรรคหนึ่งตามที่เห็นว่า 
จ าเป็นก็ได ้
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 ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศไว้โดยเปิดเผยก่อนวันใช้บังคับไม่
น้อยกว่าเจ็ดวัน ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ท าการก านัน และที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องที่ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศ 

 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรีย์วัตถุต่างๆ ที่เจือปนกับดิน 
 “พ้ืนดิน” หมายความว่า พ้ืนผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ 
 “ขุดดิน” หมายความว่า กระท าแก่พ้ืนดินเพ่ือน า ดินขึ้นจากพ้ืนดิน หรือท า ให้พ้ืนดิน

เป็นบ่อดิน 
 “บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พ้ืนดินที่เกิดจากการขุดดิน 
 “ถมดิน” หมายความว่า การกระท าใดๆ ต่อดินหรือพ้ืนดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม 
 “เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพ้ืนดินโดยการถมดิน 
 “แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดิน

ที่จะขุดดินหรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง 
 “รายการ” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของ

บ่อดินที่จะขุดดินหรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่าง
จากขอบบ่อดินหรือเนินดิน ถึงที่ดินหรือสิ่งที่ปลูกสร้างของบุคคลอ่ืน วิธีการป้องกันการพังทลายของ
ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 
 1. นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
  2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
  3. นายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
  4. ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
  5. หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมาย

โดยเฉพาะ จัดตั้งขึน้ก าหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น ส าหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
 
  6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับในเขตท้องที่อ่ืน นอกจาก 1 ถึง 5 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
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 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดินซึ่งกระท าได้โดยอาศัย

อ านาจตามกฎหมายอื่นที่ได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้ว 
 มาตรา 6 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจน

การอ่ืนที่จ า เป็นเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมี
อ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด 

 1. บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน 
 2. ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน 

ความลึกและขนาดของบ่อดินที่จะขุดดิน ความสูงและพ้ืนที่ของเนินดินที่จะถมดิน และระยะห่างจาก
ขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น 

 3. วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
 4. วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก 
 5. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอ่ืนในการขุดดินหรือถมดิน (ราชกิจจา

นุเบกษา, 2543: 41-43) 

 มาตรา 17 ผู้ใดประสงค์จะท า การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร

หรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ประกาศก าหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยยื่นเอกสาร

แจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 1. แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะท า การขุดดิน 

 2. แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง 
 3. รายการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 
 4.  วิธีการขุดดินและถมดิน 
 5. ระยะเวลาท า การขุดดิน 
 6. ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 7. ที่ตั้งส านักงานของผู้แจ้ง 
 8. ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะท า การขุดดิน 
 9. เอกสารและรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราช

กิจจานุเบกษา ถ้าผู้แจ้งได้ด า เนินการตามท่ีระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ด
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท าการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง 
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ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้น
ผลถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง
ให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ราชกิจจานุเบกษา, 2543: 46) 

 มาตรา 20 ผู้ขุดดินตามมาตรา 17 ต้องท า การขุดดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่ออก

ตามมาตรา 6 (ราชกิจจานุเบกษา, 2543: 47) 

 มาตรา 22 การได้รับใบแจ้งการเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 17 ไม่เป็นเหตุคุ้มครอง

การขุดดินที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่าจะ

เป็นเจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้างหรือตัวแทน ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น 

เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 

 มาตรา 23 การขุดบ่อน ้าใช้ที่มีพ้ืนที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 

 มาตรา 24 การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนว
เขตที่ดินของผู้อ่ืนในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ต้องจัดการป้องกันการ
พังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระท า 

 มาตรา 25 ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกด า บรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา 17 มาตรา 23 หรือมาตรา 
24 หยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่พบและให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณีทราบโดย
ด่วนในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ขุดดินปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 
 มาตรา 26 ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่าง

เจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพ้ืนที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ าเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของ
ที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น 

 พ้ืนที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร 
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 การถมดินที่มีพ้ืนที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ าตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการถม
ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

 ถ้าผู้แจ้งได้ด า เนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก
ใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งและให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท า การถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับการรับแจ้ง ให้น า 
บทบัญญัติมาตรา 17วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาตรา 18 มาตรา 19 และมาตรา 22 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม (ราชกิจจานุเบกษา, 2543: 47-48) 

 มาตรา 35 ผู้ใดท า การขุดดินตามมาตรา 17 หรือท าการถมดินตามมาตรา 26 วรรคสาม
โดยไม่ได้รับใบแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 17 วรรคสอง หรือมาตรา 26 วรรคสี่ แล้วแต่
กรณี ต้องระวางโทษจ า คุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจ า ทั้งปรับ 

หากการกระท า ตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในบริเวณห้ามขุดดินหรือถมดินตามมาตรา  6 (1) ผู้นั้น 
ต้องระวางโทษจ า คุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจ า ทั้งปรับ 

 มาตรา 36 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 20 หรือมาตรา 27 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสาม
หมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม 

 มาตรา 37 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 24 และมาตรา 26 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 มาตรา 38 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ า นวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติการตามมาตรา 30 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

 มาตรา 39 ผู้ขุดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 25 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ า ทั้งปรับ 
 มาตรา 45 ผู้ใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม

พระราชบัญญัตินี้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับในท้องที่ใด ให้ปฏิบัติตามมาตรา 17 หรือ 

มาตรา 26 แล้วแต่กรณีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับในท้องที่นั้น และ

เมื่อได้ด าเนินการแล้วให้ถือว่าผู้นั้นได้รับใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2543: 

50-51) 
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กฎกระทรวง 

ก าหนดมาตรการ 

ปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางในการขุดดินหรือถมดิน 

พ.ศ. 2548 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 (2) (3) (4) และ (5) และมาตรา 10 แหง 

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ 

เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และ

มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให กระท าได โดยอาศัยอ านาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการขุด

ดินและถมดินออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 

 “แบบแปลน” หมายความวา แบบแสดงรายละเอียดในการขุดดินหรือถมดิน 

 “รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด

ของดินความลึกและขนาดของบอดินที่จะขุดดิน ความสูงและพ้ืนที่ของเนินดินที่จะถมดิน ความลาด

เอียงของบอดินหรือเนินดิน ระยะหางจากขอบบอดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของ

บุคคลอ่ืนวิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน 

ตลอดจนสภาพพ้ืนที่และบริเวณข้างเคียง ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะขุดหรือจะถม พร้อมทั้ง

วิธีปฏิบัติหรือวิธีการส าหรับขุดดินหรือถมดินเพ่ือใหเปนไปตามแบบแปลน 

 “รายการค านวณ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการค านวณหาคาเสถียรภาพความ

ลาดเอียงที่ปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดิน หรือรายการแสดงวิธีการค านวณความปลอดภัยของ

ก าแพงกันดิน 

 ข้อ 3 การขุดดินตามมาตรา 17 จะกระท าไดเฉพาะในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระ

อาทิตยตก ถ้าจะกระท าในระหวางเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น ต้องไดรับอนุญาต  

เปนหนังสือจากเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น  

 ข้อ 4 การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตรหรือมีพ้ืนที่ปากบอดินเกิน

หนึ่งหมื่น ตารางเมตร ต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณของผูได รับ

ใบอนุญาตให้ 
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ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไมต่ํากวาระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมาย        

วาด้วยวิศวกร  

 ข้อ 5 การขุดดินที่มีความลึกเกินยี่สิบเมตร ต้องมีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่ง

ปลูกสร้าง โดยมีการติดตั้งอุปกรณส าหรับวัดการเคลื่อนตัวของดินและต้องมีแบบแปลน รายการ

ประกอบแบบแปลน และรายการค านวณของผูได รับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับ วุฒิวิศวกร ตามกฎหมายวาด้วยวิศวกร ความในวรรคหนึ่งมิใหใช บังคับแก

การขุดบอน้ าใช ที่มีพ้ืนที่ปากบอดินไมเกินสี่ตารางเมตร  

 ข้อ 6 ในกรณีที่เปนการขุดดินเพ่ือใชประโยชนในการฝงกลบขยะ วัสดุกระจายแพรพิษ 

หรือรังสี ใหผูประสงคจะท าการขุดดินน าหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายวาด้วยการนั้น มายื่น

ประกอบการแจง้ด้วย 

 ข้อ 7 การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร หรือมีพ้ืนที่ปากบอดินเกิน 

หนึ่งหมื่นตารางเมตร ปากบอดินจะต้องหางจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอ่ืนหรือที่สาธารณะเปนระยะ

ไมน้อยกวาสองเทาของความลึกของบอดินที่จะขุดเว้นเต่จะไดมีการจัดการปองกันการพังทลายของดิน

หรือ สิ่งปลูกสร้าง โดยการรับรองของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา

วิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายวาด้วยวิศวกร 

 ข้อ 8 ในระหวางการขุดดิน ผู  ขุดดินตามมาตรา 17 ต้องระบายน้ าบนพ้ืนดินบริเวณ

ขอบบอดิน ไมให น้ าทวมขังและต้องไมใช พ้ืนที่บริเวณขอบบอดินเปนที่กองดินหรือวัสดุอ่ืนใดใน

ลักษณะที่อาจท าให เกิดการพังทลายของดินหรืออาจเปนอันตรายกับสิ่งปลูกสรางในบริเวณนั้น (ราช

กิจจานุเบกษา , 2548: 7-9) 

 ข้อ 12 ผูใดประสงคจะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตาง

เจ้าของ ที่อยูข้างเคียงและมีพ้ืนที่ของเนินดินเกินสองพันตารางเมตร ต้องแจ้งการถมดินนั้นตอเจ้า

พนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด โดยยื่นเอกสารแจงขอ้มูลดังตอไปนี้  

 1. แผนผังบริเวณท่ีประสงคจะท าการถมดิน  

 2. แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง  

 3. วิธีการถมดินและการระบายน้ า  

  4. ระยะเวลาท าการถมดิน  

 5. ชื่อผูควบคุมงาน  
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 6. ชื่อและท่ีอยูของผู แจ้งการถมดิน  

 7. ภาระผูกพันตางๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับท่ีดินที่จะท าการถมดิน  

 ข้อ 13 การถมดินตามมาตรา 26 วรรคสาม จะกระท าไดเฉพาะในระหวางเวลาพระอา

ทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก ถ้าจะกระท าในระหวางเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นต้องไดรับ

อนุญาตเปนหนังสือจากเจ้าพนักงานทอ้งถิ่น (ราชกิจจานุเบกษา, 2548: 7-10) 
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ภาคผนวก ฌ 

กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา  

พ.ศ. 2548 
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กฎกระทรวง 
ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร 

ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 (3) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
และมาตรา 8 (1) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท า ได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้ 
 “สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา” หมายความว่า 
ส่วนของอาคารที่สร้างขึ้นและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคารที่ติดหรือตั้งอยู่ภายในและ
ภายนอกอาคารเพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้อาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

 “ลิฟต์” หมายความว่า อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับน าคนขึ้นลงระหว่างพ้ืนของอาคารที่ต่าง
ระดับกันแต่ไม่ใช่บันไดเลื่อนหรือทางเลื่อน 

 “พ้ืนผิวต่างสัมผัส” หมายความว่า พ้ืนผิวที่มีผิวสัมผัสและสีซึ่งมีความแตกต่างไปจาก
พ้ืนผิวและสีในบริเวณข้างเคียงซ่ึงคนพิการทางการมองเห็นสามารถสัมผัสได้ 

 “ความกว้างสุทธิ” หมายความว่า ความกว้างที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดย
ปราศจากสิ่งใดๆ กีดขวาง 

 ข้อ 7 อาคารตามข้อ 3 หากระดับพ้ืนภายในอาคาร หรือระดับพ้ืนภายในอาคารกับ
ภายนอกอาคาร หรือระดับพื้นทางเดินภายนอกอาคารมีความต่างระดับกันเกิน 20 มิลลิเมตรให้มีทาง
ลาดหรือลิฟต์ระหว่างพ้ืนที่ต่างระดับกัน แต่ถ้ามีความต่างระดับกันไม่เกิน 20 มิลลิเมตรต้องปาดมุม
พ้ืนส่วนที่ต่างระดับกันไม่เกิน 45 องศา 

     ข้อ 8 ทางลาดให้มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1. พ้ืนผิวทางลาดต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น 
 2. พ้ืนผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื้นกับทางลาดต้องเรียบไม่สะดุด 
 3.  ความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดมีความยาวของทุก

ช่วงรวมกันตั้งแต่ 6,000 มิลลิเมตร ขึ้นไป ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร 
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 4. มีพ้ืนที่หน้าทางลาดเป็นที่ว่างยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร 
 5. ทางลาดต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1:12 และมีความยาวช่วงละไม่เกิน 6,000

มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน 6,000 มิลลิเมตร ต้องจัดให้มีชานพักยาวไม่น้อยกว่า 1,500 
มิลลิเมตร คั่นระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด 

 6. ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจากพ้ืนผิวของทางลาดไม่น้อยกว่า 50
มิลลิเมตร และมีราวกันตก 

 7. ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต่ 2,500 มิลลิเมตร ขึ้นไป ต้องมีราวจับทั้งสองด้านโดย
มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

 ก. ท าด้วยวัสดุเรียบ มีความม่ันคงแข็งแรง ไม่เป็นอันตรายในการจับและไม่ลื่น 
 ข. มีลักษณะกลม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน

40 มิลลิเมตร 
 ค. สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร 
 ง. ราวจับด้านที่อยู่ติดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร มี

ความสูงจากจุดยึดไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร และผนังบริเวณราวจับต้องเป็นผนังเรียบ 
 จ. ราวจับต้องยาวต่อเนื่อง และส่วนที่ยึดติดกับผนังจะต้องไม่กีดขวางหรือเป็น

อุปสรรคต่อการใช้ของคนพิการทางการมองเห็น 
 ฉ. ปลายของราวจับให้ยื่นเลยจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทางลาดไม่น้อย

กว่า 300 มิลลิเมตร 
 8 มีป้ายแสดงทิศทาง ต าแหน่ง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการ

มองเห็นและคนชราสามารถทราบความหมายได้ ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของทางลาดที่เชื่อม

ระหว่างชั้นของอาคาร (ราชกิจจานุเบกษา, 2548: 6 - 7) 

 ข้อ 12 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
อย่างน้อยตามอัตราส่วน ดังนี้ 

 1. ถ้าจ านวนที่จอดรถตั้งแต่ 10 คัน แต่ไม่เกิน 50 คัน ให้มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชราอย่างน้อย 1 คัน 

 2. ถ้าจ านวนที่จอดรถตั้งแต่ 51 คัน แต่ไม่เกิน 100 คัน ให้มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชราอย่างน้อย 2 คัน 

 3. ถ้าจ านวนที่จอดรถตั้งแต่ 101 คัน ขึ้นไป ให้มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพและคนชราอย่างน้อย 2 คัน และเพ่ิมขึ้นอีก 1 คัน ส าหรับทุก ๆ จ านวนรถ 100 คันที่เพ่ิมขึ้นเศษ
ของ 100 คัน ถ้าเกินกว่า 50 คัน ให้คิดเป็น 100 คัน 
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 ข้อ 13 ที่จอดรถส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราให้จัดไว้ใกล้ทางเข้าออก
อาคารให้มากที่สุด มีลักษณะไม่ขนานกับทางเดินรถ มีพ้ืนผิวเรียบ มีระดับเสมอกัน และมีสัญลักษณ์
รูปผู้พิการนั่งเก้าอ้ีล้ออยู่บนพ้ืนของที่จอดรถด้านที่ติดกับทางเดินรถ มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 900 
มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร และมีป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร และ
ยาวไม่น้อยกว่า 300  มิลลิเมตร ติดอยู่สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร ในต าแหน่งที่เห็นได้
ชัดเจน 

 ข้อ 14 ที่จอดรถส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราต้องเป็นพ้ืนที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
กว้างไม่น้อยกว่า 2,400 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 6,000 มิลลิเมตร และจัดให้มีที่ว่างข้างที่จอด
รถกว้างไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยที่ว่างดังกล่าวต้องมีลักษณะ
พ้ืนผิวเรียบและมีระดับเสมอกับท่ีจอดรถ 

 ข้อ 15 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีทางเข้าอาคารเพ่ือให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราเข้าใช้ได้โดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

 1. เป็นพ้ืนผิวเรียบเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือส่วนของอาคารยื่นล้ าออก
มาเป็นอุปสรรคหรืออาจท าให้เกิดอันตรายต่อผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

 2. อยู่ในระดับเดียวกับพ้ืนถนนภายนอกอาคารหรือพ้ืนลานจอดรถ ในกรณีที่อยู่
ต่างระดับต้องมีทางลาดที่สามารถขึ้นลงได้สะดวก และทางลาดนี้ให้อยู่ใกล้ที่จอดรถ 
 ข้อ 16 ในกรณีที่มีอาคารตามข้อ 3 หลายอาคารอยู่ภายในบริเวณเดียวกันที่มีการใช้
อาคารร่วมกัน จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม ต้องจัดให้มีทางเดินระหว่างอาคารนั้น และจากอาคารแต่ละ
อาคารนั้นไปสู่ทางสาธารณะ ลานจอดรถหรืออาคารที่จอดรถทางเดินตามวรรคหนึ่งต้องมีลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

 1. พ้ืนทางเดินต้องเรียบ ไม่ลื่น และมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 
มิลลิเมตร 

 2. หากมีท่อระบายน้ าหรือรางระบายน้ าบนพ้ืนต้องมีฝาปิดสนิท ถ้าฝาเป็นแบบ
ตะแกรง หรือแบบรู ต้องมีขนาดของช่องตะแกรงหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของรูกว้างไม่เกิน 13 
มิลลิเมตร แนวร่องหรือแนวของรางจะต้องขวางกับแนวทางเดิน 

 3. ในบริเวณท่ีเป็นทางแยกหรือทางเลี้ยวให้มีพ้ืนผิวต่างสัมผัส 
 4. ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางที่จ าเป็นบนทางเดิน ต้องจัดให้อยู่ในแนวเดียวกัน โดยไม่

กีดขวางทางเดิน และจัดให้มีพ้ืนผิวต่างสัมผัสหรือมีการกั้นเพ่ือให้ทราบก่อนถึงสิ่งกีดขวาง และอยู่ห่าง
สิ่งกีดขวางไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร 

 5. ป้ายหรือสิ่งอ่ืนใดที่แขวนอยู่เหนือทางเดิน ต้องมีความสูงจากพ้ืนทางเดินไม่
น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร 
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 6. ในกรณีที่พ้ืนทางเดินกับพ้ืนถนนมีระดับต่างกัน ให้มีพ้ืนลาดที่มีความลาดชัน

ไม่เกิน 1:10 (ราชกิจจานุเบกษา, 2548: 9 - 11) 

 ข้อ 25 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีพ้ืนผิวต่างสัมผัสส าหรับคนพิการทางการมองเห็นที่
พ้ืนบริเวณต่างระดับที่มีระดับต่างกันเกิน 200 มิลลิเมตร ที่ทางข้ึนและทางลงของทางลาดหรือบันไดที่
พ้ืนด้านหน้าและด้านหลังประตูทางเข้าอาคาร และที่พ้ืนด้านหน้าของประตูห้องส้วม โดยมีขนาดกว้าง
300 มิลลิเมตร และมีความยาวเท่ากับและขนานไปกับความกว้างของช่องทางเดินของพ้ืนต่างระดับ
ทางลาด บันได หรือประตู และขอบของพ้ืนผิวต่างสัมผัสอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นของทางขึ้นหรือทางลง
ของพ้ืนต่างระดับ ทางลาด บันได หรือประตูไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 350 มิลลิเมตร 

 ในกรณีของสถานีขนส่งมวลชน ให้ขอบนอกของพ้ืนผิวต่างสัมผัสอยู่ห่างจากขอบของชาน
ชาลาไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร แต่ไม่เกินกว่า 650 มิลลิเมตร  (ราชกิจจานุเบกษา, 2548: 15) 
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ภาคผนวก ญ 

พระราชบัญญัติทางหลวงและประกาศกรมทางหลวงชนบท 
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พระราชบัญญัติ 

ทางหลวง 

พ.ศ. 2535 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไวณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2535 

เปนปที่ 47 ในรัชกาลปจจุบัน 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด 

เกลาฯ ใหประกาศวา 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยทางหลวง 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยค าแนะน าและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแหงชาติท าหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 

 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535” 

 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

 มาตรา 3 ใหยกเลิก 

 1.ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 

 2. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ลงวันที่ 

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2522 

 3. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ลงวันที่ 

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 

 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

 “ทางหลวง” หมายความวา ทางหรือถนนซึ่งจัดไวเพ่ือประโยชนในการจราจรสาธารณะ

ทางบก ไมวาในระดับพื้นดิน ใตหรือเหนือพ้ืนดิน หรือใตหรือเหนืออสังหาริมทรัพย อยางอ่ืน นอกจาก

ทางรถไฟและหมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุไมทุกชนิด สะพาน ทอหรือราง ระบายน้ า อุโมงครอง

น้ า ก าแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักส ารวจ หลักเขต หลักระยะป ายจราจร เครื่องหมายจราจร 

เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟฟา เครื่องแสดงสัญญาณที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริม
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ทาง เรือ หรือพาหนะส าหรับขนสงขามฟาก ทาเรือส าหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอ่ืนอันเปน 

อุปกรณงานทางบรรดาที่มีอยูหรือที่ไดจัดไวในเขตทางหลวง เพ่ือประโยชนแกงานทางหรือผูใชทาง

หลวงนั้นดวย 

  “งานทาง” หมายความวา กิจการใดที่ท าเพ่ือหรือเนื่องในการส ารวจการกอสราง การ

ขยาย การบูรณะ หรือการบ ารุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง 

 “ทางจราจร” หมายความวา สวนหนึ่งของทางหลวงที่ท าหรือจัดไวเพ่ือการจราจรของ

ยานพาหนะ 

 “ทางเทา” หมายความวา สวนหนึ่งของทางหลวงที่ท าหรือจัดไวส าหรับคนเดิน  

 “ทางขนาน” (ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549)  

 “ไหลทาง” หมายความวา สวนหนึ่งของทางหลวงที่อยูติดตอกับทางจราจรทั้งสองขาง 

 “ยานพาหนะ” หมายความวา รถตามกฎหมาย วาดวยรถยนตรถตามกฎหมาย วาดวย

การขนสงทางบก รวมทั้งเครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งอ่ืนใดที่เคลื่อนที่ไปไดบนทางหลวงในลักษณะ

เดียวกัน  

 “ผูอ านวยการทางหลวง” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอ านาจและหนาที่หรือไดรับ แตงตั้ง

ใหควบคุมทางหลวงและงานทางเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะทองถิ่นใด ทองถิ่นหนึ่ง 

หรือเฉพาะสายใดสายหนึ่ง ตามพระราชบัญญัตินี้  

 “เจาพนักงานทางหลวง” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนเจาพนักงาน ทาง

หลวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา 6 ทางหลวงมี 5 ประเภท คือ 

 1. ทางหลวงพิเศษ 

 2. ทางหลวงแผนดิน  

 3. ทางหลวงชนบท 

 4. ทางหลวงทองถิ่น  

 5. ทางหลวงสัมปทาน  

 มาตรา 7 ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงที่จัดหรือท าไวเพ่ือใหการจราจรผาน ไดตลอด

รวดเร็วเปนพิเศษ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดและไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวง พิเศษโดยกรม
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ทางหลวง เปนผูด าเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและบ ารุงรักษา รวมทั้งควบคุมใหมีการเขาออกได

เฉพาะ โดยทางเสริมที่เปนสวนหนึ่งของทางหลวงพิเศษตามท่ีกรมทางหลวงจัดท าขึ้นไวเทานั้น  

 มาตรา 8 ทางหลวงแผนดิน คือ ทางหลวงสายหลักที่เปนโครงขายเชื่อมระหวาง ภาค 

จังหวัด อ าเภอ ตลอดจนสถานที่ที่ส าคัญ ที่กรมทางหลวงเปนผูด าเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและ

บ ารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงแผนดิน  

 มาตรา 9 ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบทเปนผูด าเนินการกอสราง 

ขยาย บูรณะและบ ารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงชนบท  

 มาตรา 10 ทางหลวงทองถิ่น คือ ทางหลวงที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน ผูด าเนิน

การกอสราง ขยาย บูรณะและบ ารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงทองถิ่น   

 มาตรา 37 หามมิใหผูใดสรางทาง ถนน หรือสิ่งอ่ืนใดในเขตทางหลวงเพ่ือเปนทางเขา

ออกทางหลวง เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอ านวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย

จากผูอ านวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผูอ านวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผู

อ านวยการทางหลวงจะก าหนดเงื่อนไขอยางใดก็ไดรวมทั้งมีอ านาจก าหนดมาตรการในการจัดการเพ่ือ

รักษาสิ่งแวดลอม การปองกันอุบัติภัย และการติดขัดของการจราจร การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมี

ความจ าเปนแกงานทางหรือเมื่อปรากฏวาผูไดรับอนุญาตไดกระท าการผิดเงื่อนไขที่ก าหนดในการ

อนุญาต ผูอ านวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอ านวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็

ได ทางถนน หรือสิ่งอ่ืนใดที่สรางขึ้นโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่ก าหนด ใหผู

อ านวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอ านวยการทางหลวงมีอ านาจสั่ง ใหผูกระท าการ

ดังกลาวรื้อถอนหรือท าลายภายในก าหนดเวลาอันสมควร ถาไมปฏิบัติตามให ผูอ านวยการทางหลวง

หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอ านวยการทางรื้อถอนหรือท าลาย โดยผูนั้น จะเรียกรองคาเสียหายไม

ไดและตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น 

 มาตรา 39/1  หามมิใหผูใดระบายน้ าลงในเขตทางหลวงอันอาจจะกอใหเกิด ความ

เสียหายแกทางหลวง เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอ านวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ

มอบหมายจากผูอ านวยการทางหลวง ในการอนุญาตผูอ านวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย

จากผูอ านวยการทางหลวงจะก าหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได การอนุญาตตามวรรคหนึ่งเมื่อมีความจ าเปน 

แกงานทาง หรือเมื่อปรากฏวาผูไดรับอนุญาตไดกระท าผิดเงื่อนไขที่ก าหนดในการอนุญาตผูอ านวยการ

ทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับ มอบหมายจากผูอ านวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได การระบายน้ าที่
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กระท าโดยไมไดรับอนุญาต หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด ผูอ านวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ

มอบหมายจากผูอ านวยการทางหลวง มีอ านาจสั่งใหผูกระท า การดังกลาว งดเวนการระบายน้ าลงใน

เขตทางหลวงทันทีหรือใหรื้อถอน หรือปดกั้นทางระบายน้ า ภายในเวลาอันสมควร ถาไมปฏิบัติตาม ผู

อ านวยการทางหลวง หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอ านวยการทางหลวง มีอ านาจรื้อถอนหรือปดกั้น

ทางระบายน้ าาดังกลาวไดโดยผูนั้นจะเรียกรองคาเสียหายไมไดและตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น 

 มาตรา 41 ผูอ านวยการทางหลวงมีอ านาจหามมิใหผูใดหยุด จอด หรือกลับ ยานพาหนะ

ใดๆ บนทางจราจรหรือไหลทางในทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางสวนไดโดยท าเปนประกาศหรือ

เครื่องหมายใหปรากฏไวในเขตทางหลวงนั้น 

 มาตรา 55 หามมิใหผูใดสรางทาง ถนน หรือสิ่งอ่ืนใดในเขตทางหลวงพิเศษ เพ่ือเปนทาง

เขาออกเชื่อม หรือผานทางหลวงพิเศษทาง ถนน หรือสิ่งอ่ืนใดที่สรางขึ้นโดยฝาฝนวรรคหนึ่ง ใหน า

มาตรา 37 วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา 59 หามมิใหผูใดกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ําที่ติดตอกับเขตทางหลวงหรือทาง

น้ าที่ไหลผานทางหลวงในเขตที่ดินภายในระยะหารอยเมตรจากแนวกลางทางหลวงเวนแตไดรับ

อนุญาตเปนหนังสือจากผูอ านวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอ านวยการทางหลวง ใน

กรณีที่มีการฝาฝนวรรคหนึ่งใหผูอ านวยการทางหลวง หรือเจาพนักงานซึ่งผูอ านวยการทางหลวงแตง 

ตั้งใหควบคุมทางหลวงแจงเปนหนังสือใหผูฝาฝนรื้อถอนสิ่งกีดก้ัน หรือแกไขทางน้ าภายในก าหนดเวลา

อันสมควร ถาไมปฏิบัติตามใหผูอ านวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอ านวยการทาง

หลวงมีอ านาจเขารื้อถอนหรือจัดการแกไข โดยผูนั้นจะเรียกรองคาเสียหายไมได้ และตองเปนผูเสียคา 

ใชจายในการนั้น (ราชกิจจานุเบกษา, 2535ปรับปรุง 2549: ไม่ปรากฎหมายเลขหน้า) 
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ประกาศกรมทางหลวงชนบท 

 เรื่อง มาตรฐานและลกษณะของทางหลวง รวมทั้งก าหนดเขตทางหลวง  

ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม และเสาพาดสายเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น 

 พ.ศ. 2550 

 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ

บางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 

มาตรา 34 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให กระท าไดโดยอาศัย 

อ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบทจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้  

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรฐานและลักษณะของ

ทางหลวง รวมทั้งก าหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม และเสาพาดสายเกี่ยวกับทางหลวง

ท้องถิ่น พ.ศ. 2550” 

 ข้อ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนต้นไป  

 ข้อ 3 บรรดาประกาศอ่ืนใดในสวนที่ไดก าหนดไวแล้วในประกาศนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน  

 ข้อ 4 ใหผูอ านวยการส านักสงเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น เปนผูรักษาการตาม

ประกาศนี ้ 

 ข้อ 5 ใหองคกรปกครองสวนท้องถิ่นใชมาตรฐานและลักษณะของทางหลวง รวมทั้ง

ก าหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม และเสาพาดสาย เกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น ในการ

ออกแบบ ก ากับ ตรวจตรา และอ านวยความปลอดภัยตามประกาศนี้ 

 ข้อ 6 ทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมืองและในเขตชุมชน แบงออกเปน 5 ชั้น คือ  

 (1) ทางหลวงท้องถิ่นชั้นพิเศษ  

 (2) ทางหลวงท้องถิ่นชั้นที่ 1 

 (3) ทางหลวงท้องถิ่นชั้นที่ 2 

 (4) ทางหลวงท้องถิ่นชั้นที่ 3  

 (5) ทางหลวงท้องถิ่นชั้นที่ 4  
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 ข้อ 7 ทางหลวงท้องถิ่นนอกเขตเมืองและนอกเขตชุมชน แบงออกเปน 7 ชั้น คือ  

 1. ทางหลวงท้องถิ่นชั้นพิเศษ  

 2. ทางหลวงท้องถิ่นชั้นที่ 1  

 3. ทางหลวงท้องถิ่นชั้นที่ 2  

 4. ทางหลวงท้องถิ่นชั้นที่ 3 

 5. ทางหลวงท้องถิ่นชั้นที่ 4  

 6. ทางหลวงท้องถิ่นชั้นที่ 5  

 7. ทางหลวงท้องถิ่นชั้นที่ 6    (ราชกิจจานุเบกษา, 2550: 11 - 12) 

 ข้อ 19 มาตรฐานที่จอดรถ ระยะแนวตนไมและเสาพาดสายของทางหลวงทองถิ่น  

 1. ที่จอดรถต้องเปนที่ซึ่งทางราชการก าหนดให หรือที่ซึ่งไมกีดขวางทางจราจรแต

ไมใชทางโค้งบนสะพาน เชิงสะพาน ทางแยก หรือในที่คับขัน  

 2. ระยะแนวตนไม หากเปนทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมือง และในเขตชุมชนต้องหาง 

จากขอบผิวจราจรไมน้อยกวา 0.50 เมตร หากเปนทางหลวงท้องถิ่นนอกเขตเมือง และนอกเขตชุมชน 

ต้องหางจากขอบผิวจราจรไมน้อยกวา 5.00 เมตร  

 3. เสาพาดสายต้องปกหางจากแนวเขตทางหลวงเข้ามาทางด้านในไมน้อยกวา 

0.50 เมตร แตไมเกิน 1.50 เมตร หรือที่ซึ่งทางราชการก าหนดให และสายตองพาดสูงจากผิวดินไม

น้อยกวา 3.00 เมตร สวนที่ตองพาดสายขามถนนต้องสูงจากผิวทางไมน้อยกวา 5.50 เมตร (ราชกิจจา

นุเบกษา, 2548: 21 - 22) 
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(ภาคผนวก ฎ) 

ระเบียบการปฎิบัติงานทางวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม 
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ระเบียบการปฏิบัติ งานทางวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรม  

โดย สมาคมภูม  ิสถาปนิกประเทศไทย 

 พ.ศ. 2546 

 

หมวดที่1 

บทน า 

 1.1 วิชาชีพภูมิสถาปตยกรรม เปนวิชาชีพที่ตองการบุคคลผูประกอบดวยคุณธรรม 

วัฒนธรรม สติปญญาความสามารถสรางสรรคและทักษะการใชบริการของภูมิสถาปนิกจะตองมุงไปสู

จุดหมายในการ สรางสรรคสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เหมาะสม มีระเบียบและงดงาม ภูมิสถาปนิก

ควรใหบริการดานสรางสรรคในกิจการสาธารณะ ความงาม และความเปนอยูที่ดีของชุมชน ภูมิ

สถาปนิกตองมีความ รับผิดชอบตอสังคมยิ่งกวาที่ก าหนดโดยกฎหมายหรือการปฏิบัติธุรกิจ การปฏิบัติ

วิชาชีพ เพ่ือสนองความตองการของเจาของงาน ควรค านึงถึงผลประโยชนของสาธารณะ  และความ

เปนอยทูี่ดขีองสังคมดวย  

 1.2 ภูมิสถาปนิกจะตองใหบริการทางวิชาชีพที่มีคุณภาพ พรอมทั้งเปนตัวแทนทางดาน

วิชาการ ใหแกเจาของงาน ค าแนะน าและค าวินิจฉัยของภูมิสถาปนิกจะตองมีเหตุผล เที่ยงธรรม และ

ไมมีความ ล าเอียงใดๆ เจือปน  

 1.3 ผูรับจางกอสราง ชางกอสรางและชางฝมือ ตางมีพันธกรณีตองปฏิบัติตามค าสั่ของ

ภูมิสถาปนิก ตามที่ระบุไวในเอกสารสัญญาการสั่งงานดังกลาวของภูมิสถาปนิกจะตองระบุใหชัดเจน 

และยุติธรรม  

 1.4 ภูมิสถาปนิก ควรยินดีอุทิศเวลาและความสามารถ เพ่ือสนับสนุนความยุติธรรม 

ความเปน ผูมีมารยาท และความจริงใจในวิชาชีพของตน การกระท าของภูมิสถาปนิกจะตองรอบคอบ 

และทรงไวซึ่งความรอบรู  
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หมวดที่ 2 

 ขอบเขต ขั้นตอน และรายละเอียดการออกแบบ 

ก. การออกแบบงานภูมิทัศน  

 1. งานพื้นผิวดาดแข็ง (Hardscape) บริเวณพ้ืนที่สวนกลางของโครงการประกอบดวย

งานออกแบบรูปราง ลักษณะ สระวายน้ า ลาน รอบสระวายน้ า ถนน ที่จอดรถ ทางเดิน สะพา, พ้ืนที่

อเนกประสงคและสิ่งภายนอกอ่ืนที่ํเปนงานภูมิทัศนบริเวณทางเขาโครงการ ซุมประตู และบริเวณจอด

รถรับสงผูเขาพักงานออกแบบภูมิทัศนในสวนนี้ประกอบดวยการออกแบบลายพ้ืน การเลือกใชวัสดุ

และการออกแบบรายละเอียดใน สวนตางๆในลักษณะแบบมาตรฐาน (Typical Design) บริเวณ

ก าแพงกันดินดานชายหาด และริมธารสาธารณะบริเวณพ้ืนที่ดาดฟาอาคารและสวนภายในอาคาร  

 2. งานวัสดุพืชพันธุ (Softscape) ออกแบบรายละเอียดการใชตนไมในพ้ืนที่ออกแบบ

ภูมิทัศนทั้งหมดของโครงการ ไมยืนตน ไม พุม ไมคลุมดิน ไมน้ า ไมกระถาง รวมทั้งการใหค าแนะน า

ในการเก็บรักษาตนไมเดิมขณะกอสราง  

 3. งานออกแบบองคประกอบทางภูมิทัศนอ่ืนๆ ออกแบบรายละเอียด หรือแนะน าให

จัดหาผูช านาญงานดานการออกแบบองคประกอบทางภูมิทัศน อ่ืน ๆ เชน น้ าพุ มานั่ง ถังขยะ 

ประติมากรรม ฯลฯ  

 4. งานใหแสงสวางในบริเวณจัดภูมิทัศน ก าหนดต าแหนงผังและรูปแบบของดวงโคม 

และเลือกขนาดของหลอดไฟที่ใชในบริเวณท่ีจัดภูมิทัศนตางๆเชน สวน ลานรอบสระน้ า พื้นที่ 

อเนกประสงคตาง ๆ เปนตน 

  5. ออกแบบระบบรดน้ าตนไมของโครงการ ออกแบบระบบรดน้ าตนไมที่เหมาะสมกับ

โครงการ โดยก าหนดชนิด ขนาด และรูปแบบของการรดน้ า  

 6. การใหระดับของพื้นที่และการระบายน้ า ท าการก าหนดระดับพ้ืนที่จัดภูมิทัศน

รวมทั้งการออกแบบและก าหนดต าแหนงก าแพงกันดิน การใชพืชคลุมดินเพ่ือปองกันการพังทลายของ

ดิน ออกแบบระบบระบายน้ าที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

ข. ขั้นตอนและรายละเอียดการท างาน  

 1. ขั้นวางแนวความคิด  

 1.1 ประชุมปรึกษาและประสานงานกับเจาของงาน สถาปนิกวิศวกรและผูเกี่ยวของ

หลักเพ่ือ พัฒนาและก าหนดลักษณะเฉพาะ และภาพพจนภูมิทัศนทั่วไปของโรมแรม ซึ่งรวมถึงการ 
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ศึกษาปจจัยอ่ืน เชน งบประมาณความรับผิดชอบในการออกแบบของแตละฝายก าหนด การสงมอบ

งานออกแบบรวมทั้งขอตองการตางๆของโปรแกรม  

 1.2 ท าการวิเคราะหสภาพเดิมของบริเวณ ปจจัยของสิ่งแวดลอม ลักษณะธรรมชาติ

และความตองการของผูใชสถานที่ที่มีผลตอการออกแบบภูมิทัศน  

 1.3 จัดเตรียมแบบแปลนและรูปตัดภายใตกรอบของโปรแกรมรวม แนวคิดรวม และ

คุณคาที่ไดจากการวิเคราะหและการวางแนวความคิดของส านักงานฯ แบบแปลนจะแสดงใหเห็นถึง 

แนวความคิดในการออกแบบ Softscape ซึ่งไดแกการวางต าแหนงตนไมใหญ ไมพุม ต าแหนงสนาม 

ฯลฯ และออกแบบงาน Hardscape ซึ่งไดแก เฉลียง ทางเดิน สระวายน้ า รานตนไม ฯลฯ แบบแปลน

จะน าเสนอในลักษณะที่จะแสดงใหเห็นเปนผังหลัก  

 1.4 จัดเตรียมผังหลักรวมทางภูมิทัศนส าหรับการกอสรางแปลนนี้ จะตองใหเห็น

แนวความคิดใน การจัดปลูกตนไมก าหนดขนาด และจ านวนของตนไมขนาดใหญที่จะตองเตรียมลวง

หนา รวมทั้งการท าประมาณราคาเบื้องตนส าหรับเจาของโครงการไดพิจารณา  

 1.5 จัดเตรียมประมาณการคากอสรางเบื้องตน ซึ่งไมใชบัญชีจ าแนกปริมาณวัสดุโดย

ละเอียด แตเปนรายการแสดงจ านวนเนื้อที่และวัสดุที่ใหขอมูลพอเพียงส าหรับการประมาณราคา และ

เพ่ือการตัดสินใจและอนุมัติเก่ียวกับคาใชจายของเจาของโครงการ   

 2. การพัฒนาแบบช้ันละเอียด  

 2.1 ท าการติดตอประสานงานและปรึกษากับที่ปรึกษาดานตางๆ ที่เกี่ยวของเพ่ือแก

ไขปญหา และพัฒนาแนวความคิดการออกแบบภูมิทัศนในสวนละเอียดตางๆ  

 2.2 ประสานงานกับสถาปนิก วิศวกร และผูที่เกี่ยวของเพ่ือก าหนดระดับพ้ืนที่สวน   

ตางๆ ของโครงการในสวนตางๆ พิจารณาการปรับพ้ืนที่เพ่ือการกอสรางและการแกไขปญหาดาน

กายภาพของพ้ืนที่ ตลอดจนสรางใหเกิดมุมมองที่มีสุนทรียภาพ  

 2.3 ท าการพัฒนาและปรับปรุงแบบแนวความคิดในสวนรายละเอียดตางๆ เชน การ

ท ารูปตัดในบริเวณที่มีปญหา เพ่ือท ารายละเอียดเกี่ยวกับก าแพงกันดิน การระบายน้ าในบริเวณที่ลาด

ชัน  

 2.4 จัดเตรียมแบบการปลูกตนไมเบื้องตน ทั้งนี้รวมถึงชนิดและจ านวนโดยประมาณ 

เพ่ือการจัดเตรียมลวงหนา 
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 2.5 ประสานงานกับเจาของโครงการ เพ่ือการอนุมัติแบบในสวนรายละเอียดที่ได

จัดท าเพ่ิมเติม เชนรูปแบบของประติมากรรม ดวงโคม เปนตน  

 3. การจัดเตรียมแบบกอสราง  

 3.1 จัดเตรียมแบบกอสรางทางภูมิทัศนที่สมบูรณในมาตราสวนที่เหมาะสม แบบ

แปลน ในแตละชวงมีดังนี้ 

  A ผังแสดงระยะ แสดงต าแหนงของสิ่งกอสรางทั้งหมดโดยละเอียดแมนย า 

ไดแก ก าแพง ผนังเฉลียง ลานสระวายน้ า ทางเดิน ที่นั่งเลน บริเวณปลูกตนไม ฯลฯ  

  B แบบขยาย จะแสดงแบบขยายที่จ าเปนในรูปของตัดแปลนและรูปดาน 

ขององคประกอบตางๆ  

  C ผังปรับระดับ ก าหนดระดับจุดตางๆ และเสนระดับส าหรับบริเวณท่ีจะ 

ตองปรับ ระดับ โดยอาศัยแผนผังส ารวจเต็มที่ไดรับรวมทั้งการแสดงระบบสาธารณูปโภค และ ระดับ

ของทอระบายน้ าใตดิน  

  D ผังจัดปลูกตนไม ก าหนดประเภท ชนิด และต าแหนงของวัสดุพืชพันธุทุก

ชนิดที่จะใชรายการต้นไมซึ่งแสดงปริมาณ ขนาด และชนิดของตนไมทุกชนิด รวมทั้งแบบ รายละเอียด

วิธีการปลูกตนไม  

  E ผังแสดงระบบแสงสวางและการรดน้ าตนไม จะก าหนดต าแหนงของดวง

โคมทั้งหมด หัวฉีดน้ า และจุดจายน้ า จะก าหนดชนิดของดวงโคมชนิดของหัวฉีด หรือวาลวแบบกาน 

เสียบ ที่จ าเปนแกการรดน้ าตนไมและสนามหญา แตทั้งนี้ไมรวมงานค านวณ และจัดวางสายไฟฟา 

งานรายละเอียดระบบการเดินทอน้ า  

 4. การใหค าแนะน าตาง ๆ ในระยะการประมูลและกอนการกอสราง  

  4.1 จัดเตรียมเอกสารเสนอราคาเพ่ือการเปดประมูลงานกอสราง และใหค าแนะน า

เกี่ยวกับการ จัดเตรียมสัญญาวาจางผูรับเหมากอสรางแกเจาของโครงการ  

  4.2 ใหค าแนะน ากับเจาของโครงการวิเคราะหเอกสารเสนอราคาของผูรับเหมา เพ่ือ

การคัดเลือกผูรับเหมาท่ีเหมาะสมกับงานกอสรางภูมิทัศน  
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5. การตรวจงานกอสราง 

 ส านักงานฯ จะจัดผูเชี่ยวชาญไปตรวจดูการกอสรางเปนครั้งคราวไมนอยกวา 6 ครั้งและ

ไมเกิน 12 ครั้ง เพ่ือใหไดคุณภาพงานที่ดีตรงตามความตองการของผูออกแบบ และเจาของโครงการ 

พรอมกับการชวยแกไขปญหาหลักที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางการกอสราง และตรวจรับเมื่อเสร็จ

เรียบรอยแลว  

 ค. การจัดท าผังหลักบริเวณโครงการ (Master Site Planning)  

 1. นิยาม ผังหลักบริเวณโครงการหมายถึงผังบริเวณทางกายภาพ เพ่ือใชเปนแมบท

ในการพัฒนา ไมรวมแผนภาพการตลาด การศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ หรือทางวิศวกรรมใด 

ๆ ผังหลักบริเวณดังกลาวจะเปนผังแนวความคิด (Conceptual Layout) เทานั้น จัดท าในมาตราสวน

ไมนอยกวา 1: 4,000   

 2. ขั้นตอนรายละเอียดและขอบเขตของการบริการมีดังนี้  

             2.1 การออกแบบรางขั้นตน จะท าการศึกษาโครงการ โปรแกรม และขอมูลที่เจา

ของโครงการมอบใหเอกสารที่จะจัดเตรียมประกอบดวย  

 ก. ในกรณีที่มีขอมูลพรอมและจ าเปนตอการออกแบบ ตามที่สถาปนิกเห็นว่า

เหมาะสม จะจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพภูมิประเทศภายในโครงการ ตนไมเดิม ดิน 

น้ า ความลาดชัน มุมมอง ระบบการสัญจรเดิมและองคประกอบ อ่ืน ๆ ที่จัดเปนสาธารณะประโยชน

(ถามี)  

 ข. แบบรางแสดงแนวความคิดเกี่ยวกับการใชพ้ืนที่ และแนวความคิดในการ

จัดวาง บริเวณกิจกรรมตางๆระบบสัญจรหลักในมาตราสวน 1:4,000 หรือตามที่ภูมิ สถาปนิกเห็นวา

เหมาะสมเปนแบบรางที่ลงสีและมีตารางแสดงเปอรเซ็นตของการ ใชพ้ืนที ่

 2.2 การออกแบบรางขั้นสุดทาย จะใชขอมูลท  ี่ไดรับอนุมัติจากการออกแบบราง

ขั้นต้นตามขอ 2.1 เพ่ือการออกแบบรางข้ันสุดทายเอกสารที่จัดเตรียมประกอบดวย  

 ก. แบบรางในมาตราสวนที่เหมาะสม ซึ่งแสดงการใชพ้ืนที่ไดชัดเจนขึ้นมีการ
แบงแปลงที่ละเอียด   
 ข. เอกสารอ่ืนๆ ที่จ าเปนเพ่ือประกอบการพิจารณาตามที่ภูมิสถาปนิก

เห็นสมควร  
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 2.3 การสงมอบแบบผังหลัก จะจัดสงเอกสารและแบบแปลนดังตอไปนี้ แบบผัง

หลักที่ลงสี (ไมใชผังเพ่ือการขออนุญาต) ที่เห็นสมควรพรอมตารางแสดงเปอรเซ็นต ตามที่เห็นสมควร

จ านวน 1 ชุด และพิมพเขียว 3 ชุด และหรือเอกสารแสดงแนวความคิด  

 

หมวดที่ 3 

การคิดคาบริการออกแบบงานภูมิสถาปตยกรรม 

 สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยไดก าหนดหลักเกณฑการคิดคาบริการออกแบบ 

ภูมิสถาปตยรรม ได 3 วิธีคือ ค านวณเปนรอยละ ค านวณจากเวลาท างาน และการจัดท าผังหลัก

โครงการ ดังมีรายละเอียดในการค านวณหาคาบริการวิชาชีพดังตอไปนี้ 

 3.1 การคิดคาบริการแบบเปนรอยละจากคากอสราง (คาบริการนี้ไมรวม 

คาบริการของวิศวกรทุกสาขา)   

 นิยาม การคิดคาบริการแบบรอยละจากคากอสราง หมายถึงงานออกแบบราง งานเขียน

แบบ กอสราง งานเขียนขอก าหนด (Specification) งานประมาณราคาคากอสราง การจัดเตรียม

เอกสาร การประมูล การชวยเจาของงานประเมินคัดเลือกผูรับเหมา ตลอดจนการตรวจงานกอสราง 

เปนครั้งคราว จนงานก่อสรางแลวเสร็จ  

(คาบริการนี้ไมรวมงานวิศวกรรมทุกประเภท คาส ารวจรังวัด และคาเดินทาง)  

ประเภทของงานตามตารางการคิดคาบริการแบบเปนรอยละจากคากอสราง  

 กลุมที1่ (Type of Work I)  

 1. นิคมอุตสาหกรรม (Industrial/Factory Area)  

 2. บานจัดสรรรายไดปานกลาง – ดี (Low to Medium Income Housing)  

 3. สวนสาธารณะในชนบท (Rural Public Park)  

 4. บริเวณตั้งแคมป (Camping Ground)  

 5. การออกแบบภูมิทัศนในสนามกอลฟ (Golf course Planting)  

 6. สวนเกษตร (Agricultural Farm/Housing)  

 7. โรงเพาะช าและสวนบริการ (Plant Nursery & Service Area)  

 8. ภูมิทัศนริมถนน (Roadside Landscaping)  

 9. ที่จอดรถ (Parking Space)  



185 
 

 กลุมที่ 2 (Type of Work II)  

 1. สโมสร (Club House)  

 2. ศูนยกีฬาและบริเวณสันทนาการ (Sport and Recreation Complex)  

 3. สนามบิน (Airport)  

 4. สถานศึกษา; โรงเรียน มหาวิทยาลัย (Academic Area and Campus)  

 5. โรงงานอุตสาหกรรมชั้นสูง (Industrial/Factory Area (High-Class))  

 6. บริเวณการพาณิชย (Commercial Area)  

 7. โรงพยาบาล (Hospital)  

 8. อาคารส านักงาน (Office Building)  

 9. บริเวณทางศาสนา (Monastery Area)  

 10. อาคารสาธารณะ (Public Building)  

 11. รานอาหาร (Restaurant)  

 12. สวนสาธารณะ (Park)  

 13. โรงแรม 3-4 ดาว (Hotel (3-4 Star)  

 กลุมที่ 3 (Type of Work III)  

 1. สวนบริเวณบาน Home Landscaping  

 2. สวนบริเวณอาคารพักอาศัยและหมูบาน (Mansion, Villa)  

 3. สวนสาธารณะในเมือง ความหนาแนนมาก (Urban Public Park (High 

Density))  

 4. อพารตเมนทและคอนโดมิเนียม (Apartment, Condominium Area)  

 5. โรงแรม 5 ดาว (Hotel (5 Star))  

 6. สวนสนุก (Amusement Park)  

 7. สวนสัตว (Zoo)  

 8. ภูมิทัศนในอาคาร (Indoor Landscaping)  

 9. ภูมิทัศนบนหลังคา (Roof Garden)  

 10. ทางเขาโครงการ (Entrance Gate)  

 11. สวนน้ า (Water Feature)  
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 12. การปรับปรุงภูมิทัศน (Landscape Renovation) 

 3.2 การคิดคาบริการโดยค านวณจากเวลาท างาน  การคิดคาบริการโดย

ค านวณจากเวลาท างานนี้ใหเฉพาะงานที่ไมสามารถคิดคาบริการวิชาชีพ เปนอัตรารอยละตามขอ 3.1 

ไดเชน การจัดท าผังแมบท การใหค าปรึกษาการอ านวยการกอสราง เปนตน  

 3.2.1 อัตราคาบริการตอเดือนของเจาหนาที่อัตราคาบริการตอเดือนของ

เจาหนาที่นี้รวมถึงคาใช จายเดือน คาสวัสดิการพนักงาน และคาด าเนินงานส านักงาน ซึ่งโดยปกติ

อัตราคา บริการตอเดือนของเจ้าหนาที่จะมีคาเทากับ 2.5 เทาของอัตราเงินเดือนของพนักงานนั้นๆ (ค

า สวัสดิการพนักงานประมาณ 35-40% ของอัตราเงินเดือน คาด าเนินงานส านักงานประมาณ 60-

90% และคาก าไร 10%)  

 3.2.2 คาใชจายโดยตรงอื่นๆ ภูมิสถาปนิกจะค านวณคาใชจายโดยตรงอื่นๆ 

ตามท่ีภูมิสถาปนิก จะตองจายส าหรับการใหบริการตามโครงการนี้ เพ่ิมจากคาบริการวิชาชีพตามเวลา

ท างานของเจาหนาที่ ตามขอ 3.2.1 ดังตอไปนี้  

  ก. คาพิมพแบบและเอกสารอื่นๆ  

  ข. คาเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง และคาที่พัก  

  ค. คาติดตอสื่อสาร  

  ง. คาจัดเตรียมประมาณการราคากลาง  

  จ. คาใชจายในการท าหุนจ าลอง และทัศนียภาพ  

  ฉ. คาใชจายในการวิเคราะหโครงการดานเศรษฐกิจ  

  ช. คาใชจายส าหรับผูเชี่ยวชาญแขนงอ่ืนๆ ที่จ าเปน  

  ซ. คาส ารวจทางสนาม  

  ฌ. คาใชจายอื่น ๆ ที่ภูมิสถาปนิกแสดงหลักฐานแกเจาของงาน  

 3.2.3 ใชกับงานจัดท าผังแมบท และการใหค าปรึกษาเปนตน  

   3.2.3.1 อัตรา Man - Month = 160 ชั่วโมง  

   3.2.3.2 อัตรา Man – Month และอัตรา Man – Hour อาจคิด

ดังนี้ 
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ตารางที ่3 แสดงการคิดคาบริการโดยค านวณจากเวลาท างาน 
ที่มา (สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย, 2546: ไม่ปรากฏหมายเลขหน้า) 

    

1. ระดับผูบริหาร  

2. ระดับภูมิสถาปนิก

อาวุโส  

3. ระดับภูมิสถาปนิก 

4. ระดับภูมิสถาปนิก

ผูนอย  

5. ระดับนักเทคนิค

อาวุโส 

6. ระดับนักเทคนิค  

7. ระดับนักเทคนิคผู 

นอย 

128,000.- 

96,000.- 

 

64,000.- 

40,000.- 

 

40,000.- 

28,000.-  

24,000.- 

1,200.- 

 900.-  

 

600.-  

375.-  

 

375.- 

28,000.-  

24,000.- 

1,500.-  

1,200.-  

 

900.-  

500.-  

 

500.- 

350.-  

275.- 

หมายเหตุ   

 ประสบการณของท่ีปรึกษา  

 ผูบริหาร    ประสบการณไมต่ ากวา 12 ป  

 ภูมิสถาปนิกอาวุโส   ประสบการณ 10 ปขึ้นไป  

 ภูมิสถาปนิก    ประสบการณ 4 ปขึ้นไป  

 ภูมิสถาปนิกผูนอย   ประสบการณไมเกิน 4 ป  

 นักเทคนิคอาวุโส   ประสบการณ 10 ปขึ้นไป  

 นักเทคนิค    ประสบการณ 4 ปขึ้นไป 

ระดับ Man – Month 

(ในประเทศไทย) 

 

Man – Hour 

(ในประเทศไทย) 

 

Man – Hour 

(ในต่างประเทศ) 
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 ที่ตั้งโครงการ  

 ก. งานในประเทศไทย หมายถึง งานที่มีที่ตั้งโครงการอยูภายในประเทศไทยการออกแบบ 

การติดตอประสานงานใชภาษาไทยเปนหลัก  

 ข. งานตางประเทศ หมายถึง งานที่มีที่ตั้งโครงการอยูตางประเทศ การออกแบบ การติด 

ตอประสานงานใชภาษาตางประเทศเปนหลัก  

 ค. งานที่มีที่ตั้งโครงการอยูในประเทศ แตการออกแบบ การติดตอประสานงานใชภาษา 

ตางประเทศท้ังหมดอาจจะใช Man-Hour ตางประเทศโดยจะมีการพิจารณาเฉพาะโครงการ  

 3.3 การคิดคาบริการการจัดท าผังหลักโครงการ  

 สามารถแบงออกตามรายละเอียดขององคประกอบในการวางผังแตละโครงการซึ่ง

โดยทั่วไปจะประกอบดวย  

 3.3.1 การแบงแปลงที่ดินเพ่ือการขาย คาบริการคิดตามขนาดของพ้ืนที่ 

 พ้ืนที่ 50-100 ไร   คิดไรละ 2,250 บาท  

 พ้ืนที่ 101-175 ไร   คิดไรละ 1,750 บาท  

 พ้ืนที่ํ 176-250 ไร   คิดไรละ 1,250 บาท  

 พ้ืนที่พ้ืนที่ํ 251-325 ไร   คิดไรละ 750 บาท  

 พ้ืนที่ํ 751-1,000 ไร   คิดไรละ 550 บาท  

 พ้ืนที่ํ 1,001-1,250 ไร   คิดไรละ 475 บาท  

 พ้ืนที่ํ 1,251-1,500 ไร   คิดไรละ 450 บาท  

 พ้ืนที่ํ 1,501-1,750 ไร   คิดไรละ 400 บาท  

 พ้ืนที่ํ 1,751-2,000 ไร   คิดไรละ 350 บาท  

 พ้ืนที่ํ 2,001-2,500 ไร   คิดไรละ 300 บาท  

 พ้ืนที่ 2,501-3,000 ไร   คิดไรละ 250 บาท  

 พ้ืนที่ํ 3,000 ไรขึ้นไป   คิดไรละ 200 บาท  

 โดยคูณกับคาคูณของสัมประสิทธิ์ตางๆ ดังตอไปนี้  

 ขนาดแปลง 400 ตารางวาขึ้นไป   คิดเปนสัมประสิทธิ์ x 0.8  

 ขนาดแปลง 200 –399 ตารางวา   คิดเปนสัมประสิทธิ์ x 1.0  

 ขนาดแปลง 100 –199 ตารางวา   คิดเปนสัมประสิทธิ์ x 1.5  
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 ขนาดแปลงต่ ากวา 99 ตารางวา   คิดเปนสัมประสิทธิ์ x 1.8  

 เปน Townhouse และคอนโดมิเนียม  คิดเปนสัมประสิทธิ์ x 1.5  

 โดยมี Minimum Charge การจัดท าผังหลักเทากับ 55,000 บาท  

  3.3.2 คาบริการวางผังหลักเบื้องตนของสนามกอลฟ  

 คาบริการวางผังหลักเบื้องตนของสนามกอลฟ 18 หลุม  150,000 บาท  

 คาบริการวางผังหลักเบื้องตนของสนามกอลฟ 27 หลุม  225,000 บาท  

 คาบริการออกแบบผังตนไมของสนามกอลฟ 18 หลุม  500,000 บาท  

  3.3.3 คาบริการของการวางผังละเอียด 1:1,000  

สโมสรศูนยกีฬาและรายละเอียดระบบการสัญจร ฯลฯ เปนเงินอยางละ 50,000 บาท / บริเวณ  

 3.4 การจายเงินคาบริการวิชาชีพ  

ภูมิสถาปนิกจะเบิกจายคาบริการวิชาชีพเปนงวดๆ ตามข้ันตอนที่ด าเนินการดังตอไปนี้  

 งวดที่ 1 อัตรารอยละ 10 ของคาบริการวิชาชีพเมื่อลงนามในขอตกลงระหวางภูมิ

สถาปนิกกับเจาของงาน  

 งวดที่ 2 อัตรารอยละ 20 ของคาบริการวิชาชีพเมื่อภูมิสถาปนิกสงมอบเอกสารการ

วางเคาโครงการออกแบบ และการออกแบบรางข้ันตน ตามระบุในขอ 2.1  

 งวดที่ 3 อัตรารอยละ 20 ของคาบริการวิชาชีพ เมื่อภูมิสถาปนิกสงมอบเอกสาร

การออกแบบรางข้ันสุดท้าย ตามระบุในขอ 2.2  

 งวดที่ 4 อัตรารอยละ 40 ของคาบริการวิชาชีพ ระหวางด าเนินการออกแบบ

รายละเอียด โดยภูมิสถาปนิกจะเบิกเงินเปนงวดๆ ตามท่ีตกลงกัน  

 งวดที่ 5 อัตรารอยละ 10 ของคาบริการวิชาชีพระหวางด าเนินการกอสราง โดยภูมิ

สถาปนิกจะเบิกเป็นงวดๆ ตามที่ตกลงกัน หรือภายในระยะเวลาที่ตกลงระหวางภูมิสถาปนิกกับเจา

ของงาน 

 งวดที่ 5 อัตรารอยละ 10 ของคาบริการวิชาชีพระหวางด าเนินการกอสราง โดยภูมิ

สถาปนิก จะเบิกเปนงวดๆ ตามที่ตกลงกัน หรือภายในระยะเวลาที่ตกลงระหวางภูมิสถาปนิกกับเจา

ของงาน 
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หมวดที่ 5 

กรรมสิทธิในแบบและการลมเลิกโครงการ 

 5.1 กรรมสิทธิ์ในแบบและเอกสารตางๆ กรรมสิทธิ์ในแบบและเอกสารทั้งหมดเปนของ

ภูมิ สถาปนิกไมวางานกอสรางโครงการนั้นจะด าเนินการกอสรางหรือไม เจาของงานจะน าแบบแปลน

รายละเอียดของงานกอสรางนี้ ไปด าเนินการกอสรางในโครงการอื่นไมไดนอกจากจะไดรับอนุญาตเปน 

ลายลักษณอักษรจากภูมิสถาปนิก และภูมิสถาปนิกจะไมน าแบบแปลนรายละเอียดของงานกอสรางนี้

ไปใชก่อสรางในโครงการอ่ืนๆ นอกจากจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากเจาของงาน  

 5.2 การลมเลิกโครงการในกรณีท่ีเจาของงานลมเลิกโครงการทั้งหมด หรือระงับโครงการ

โดยไมมีก าหนดเวลา ภูมิสถาปนิกมีสิทธิไดรับคาบริการวิชาชีพเพ่ิมจากที่ไดรับไปแลวเทากับผลงานที่

ภูมิสถาปนิกไดด าเนินการไปแลวกอนที่ไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรจากเจาของงาน (สมาคมภูมิ

สถาปนิกประเทศไทย, 2546: ไม่ปรากฏหมายเลขหน้า) 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ   นางสาวเกศวดี  จันทร์แก้ว 

ที่อยู่   เลขที่ 32/4 หมู่ 11 ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  

โทรศัพท ์  096 151 4624 

ประวัติการศึกษา   

    พ.ศ. 2553  ส าเร็จการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมไทย 

   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    พ.ศ. 2558  ส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม  

   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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