สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร
คณะผู้วิจัย
กิตติกรรมประกาศ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ที่มาของของโครงการ
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
1.4 ระเบียบวิธีวิจัย
1.5 ข้อจากัดการวิจัย
1.6 โครงสร้างของรายงาน
บทที่ 2 ประวัติศาสตร์โรงภาพยนตร์ไทยและกรณีศึกษาในต่างประเทศ
2.1 พื้นที่และสถาปัตยกรรมโรงภาพยนตร์ไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๔๓๙
จนถึงสิ้นสุดรัฐนิยมในเขตพระนคร
2.1.1 ยุคแรกเริ่มของโรงภาพยนตร์ในสังคมไทย
2.1.2 โรงภาพยนตร์ยุคเฟื่องฟูในสังคมไทย
2.1.3 โรงภาพยนตร์ยุคทันสมัยในสังคมไทย
2.2 กรณีศึกษาด้านการจัดการหลังการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ในต่างประเทศ
2.2.1 โรงภาพยนตร์ลูคัส (Lucas Theater)
2.2.2 โรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์ (Carolina Theater)
2.2.3 โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์เธียเตอร์ (Empire Theatre)
บทที่ 3 : ประวัติศาสตร์ย่านนางเลิ้งและพัฒนาการของโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
3.1 กาเนิดคาว่า “นางเลิ้ง”
3.2 ประวัติศาสตร์โรงหนังนางเลิ้งและย่านนางเลิ้ง
3.2.1 ยุคก่อนตั้งโรงหนังนางเลิ้ง
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3.2.2 ยุครุ่งเรืองโรงหนังนางเลิ้งและศาลาเฉลิมธานี
3.2.3 ยุคเสื่อมถอยของศาลาเฉลิมธานี
3.3 พื้นที่และรูปแบบสถาปัตยกรรมโรงหนังนางเลิ้งหรือโรงภาพยนตร์เฉลิมธานี
3.3.1 บริบทของอาคาร
3.3.2 ผังพื้นและการใช้พื้นที่
3.3.3 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม
3.3.4 โครงสร้าง วัสดุ และระบบต่างๆ
บทที่ 4 วิเคราะห์ความสาคัญและทางเลือกในการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
4.1 ลักษณะทางกายภาพ
๔.๑.๑ ทาเลที่ตั้งและอาณาเขต
๔.๑.๒ โครงข่ายการสัญจรและการเข้าถึง
4.1.3 การใช้ประโยชน์ที่อาคาร
4.1.4 กรรมสิทธิ์ที่ดิน
๔.๑.5 คุณค่าและสภาพอาคารในปัจจุบัน
4.1.6 มรดกวัฒนธรรมย่านนางเลิ้ง
4.1.๗ สถานที่สาคัญบริเวณโดยรอบย่านนางเลิ้ง
4.1.8 องค์ประกอบทางจินตภาพของย่านนางเลิ้ง
4.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
4.2.1 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
4.2.2 ลักษณะทางสังคม
4.3 แผนงานโครงการ กฎหมาย และข้อกาหนดทีท่ ี่เกี่ยวข้อง
4.3.1 แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
4.3.2 กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4.3.3 ข้อจากัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.4 ทางเลือกในการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
4.4.1 ทางเลือกที่ ๑ ศาลาเฉลิมธานีในฐานะโรงมหรสพและสถานที่ประกอบการ
ทางธุรกิจ (Movie Theatre and Business Site)
4.4.2 ทางเลือกที่ 2 ศาลาเฉลิมธานีในฐานะเป็นโบราณสถาน
(Archaeological Site)
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4.4.3 ทางเลือกที่ 3 ศาลาเฉลิมธานีในฐานะเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
(Living Museum )
บทที่ 5 แนวทางในการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
ในฐานะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
๕.๑ แผนการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
๕.๑.๑ วิสัยทัศน์
๕.๑.๒ วัตถุประสงค์โครงการ
๕.๑.๓ การกาหนดรูปแบบลักษณะและแนวคิดของโครงการ
๕.๑.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕.๑.๕ งบประมาณ
5.1.6 แผนดาเนินการ
๕.๒ แนวคิดการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
๕.๓ ข้อเสนอแนะ
5.3.1 การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยของอาคาร
5.3.2 ระบบปรับอากาศภายในอาคาร
5.3.3 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
5.3.4 แนวทางการควบคุมอาคารบริเวณโดยรอบโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
5.3.5 การจัดระบบการสัญจรและการเข้าถึงโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
กับพื้นที่โดยรอบ
5.3.6 การบริหารจัดการ
5.4 สรุป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
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สารบัญภาพ

รูปที่ ๒-1 :
รูปที่ ๒-2 :
รูปที่ ๒-3 :
รูปที่ 2–4 :
รูปที่ ๒-5 :
รูปที่ ๒-๖ :
รูปที่ ๒-7 :
รูปที่ ๒-8 :
รูปที่ ๒-9 :
รูปที่ ๒-10 :
รูปที่ ๒-11 :
รูปที่ ๒-12 :
รูปที่ ๒-13 :
รูปที่ ๒-14 :
รูปที่ ๒-15 :
รูปที่ ๒-16 :
รูปที่ ๒-17 :
รูปที่ 2-18 :
รูปที่ 2-19 :
รูปที่ 2-20 :
รูปที่ 2-21 :
รูปที่ 2-22 :
รูปที่ 2-23 :

ผังพื้นมหรสพกลางแจ้ง
โรงละครปรินซ์เธียเตอร์
โรงละครหม่อมเจ้าอลังการ
โรงหนังญี่ปุ่น
ผังพื้นโรงหนังญี่ปุ่นที่ 1
ผังพื้นโรงหนังญี่ปุ่นที่ 2
แบบสันนิษฐานโรงหนังพัฒนากร ในปี พ.ศ.2431
ผังพื้นชั้นล่างของศาลาเฉลิมกรุง
ผังพื้นชั้นบนศาลาเฉลิมกรุง
รูปด้านทิศเหนือศาลาเฉลิมกรุง
ด้านนอกของ Theatre des Champs Elysees
ด้านหน้าอาคารศาลาเฉลิมกรุงในปัจจุบัน
อาคารเฉลิมกรุงด้านทิศใต้
โถงด้านในศาลาเฉลิมกรุง
ผังพื้นชั้นล่างศาลาเฉลิมไทย
รูปด้านทิศเหนือศาลาเฉลิมไทย (แบบก่อสร้างเดิม)
ทิศเหนือของศาลาเฉลิมไทย
โรงภาพยนตร์ลูคัส ในปี ค.ศ.๑๙๒๔ โดยการฉายภาพยนตร์เรื่อง America ของ D.W Griffith
ภาพยนตร์เรื่อง The Champ ในปี ค.ศ. ๑๙๓๑
ในปี ค.ศ. ๑๙๓๙ คนเข้าคิวเพื่อซื้อตั๋วชมภาพยนตร์เรื่อง Wideshot
สภาพการตกแต่งสถาปัตยกรรมรูปแบบโค้ง arch ภายในอาคารก่อนการบูรณะ
รูปแบบโค้ง arch ภายหลังการบูรณะ
แสดงให้เห็นพัดลมระบายอากาศที่ใช้งานได้และไม่ได้จากการสารวจก่อนบูรณะ
เป็นพัดลมที่ติดไว้ก่อนที่จะมีการใช้เครื่องปรับอากาศเป็นครั้งแรกของโรงภาพยนตร์
เมืองสะวันน่าห์
รูปที่ 2-24 : ใบปิดโฆษณาของโรงภาพยนตร์ลูคัส โฆษณาว่ าเครื่องทาความเย็น มีขนาดหลายพัน
คิวบิ กฟุต ให้ ความสดชื่น เย็นสบาย ทุกๆนาที ทุกที่นั่งที่ภ าพยนตร์ลู คัสในจานวน
โรงภาพยนตร์กว่า ๒๓,๐๐๐ โรงทั่วประเทศอเมริกา ลูคัสเธียเตอร์ เป็นหนึ่งในเพียง
๑๗ โรงที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเราก็ได้ใช้เงินลงทุนติดตั้งจานวนถึง ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์
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รูปที่ 2-25 : โรงภาพยนตร์ลูคัสเธียเตอร์ภายหลังการบูรณะและฟื้นฟู
รูปที่ 2-26 : ลักษณะเวทีและจอภาพยนตร์ รวมทั้งบรรยากาศรอบๆ มีลักษณะเหมือนว่า
ถูกดัดแปลงมา จากโรงละครโอเปร่าแต่ลูคัสเธียเตอร์เป็นโรงภาพยนตร์ที่ถูกสร้างมา
เป็นโรงภาพยนตร์ตั้งแต่แรกเริ่ม
รูปที่ 2-27 : ส่วนที่เรียกว่า Box ซึ่งเป็นลักษณะของการชมละครแบบดั้งเดิม
รูปที่ 2-28 : ส่วนที่เรียกว่า Box ซึ่งเป็นลักษณะของการชมละครแบบดั้งเดิม
รูปที่ 2-29 : เก้าอี้นั่งซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้นได้รับการอนุรักษ์และซ่อมแซมใหม่รวมทั้งพื้นที่
ทาจากไม้ โดยลูคัสเธียเตอร์แบ่งออกเป็นสามชั้นสามารถจุคนได้ ๑,๔๐๐ คน
รูปที่ 2-30 : เก้าอี้นั่งซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้นได้รับการอนุรักษ์และซ่อมแซมใหม่
รูปที่ 2-31 : บน David Harris ผู้อานวยการโรงภาพยนตร์
รูปที่ 2-32 : Erin Muller ผู้จัดการขณะทาหน้าที่เตรียมของเพื่อจาหน่ายในตอนค่า
และ Shea Caruso ผู้จัดการส่วนแม่บ้านรับหน้าที่ขายของที่ระลึกและลงทะเบียน
รูปที่ 2-33 : อาสาสมัครทาหน้าที่ตรวจตั๋วหนัง และบอกสถานที่ให้กับลูกค้า
รูปที่ 2-34 : อาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบเข้ามาช่วยจัดเอกสาร
รูปที่ 2-35 : ส่วนหนึ่งของเอกสารต่างๆในห้องเก็บเอกสารของโรงภาพยนตร์ลูคัสเธียเตอร์
รูปที่ 2-36 : บริจาคเงินในโรงภาพยนตร์ และ ก้อนอิฐสลักชื่อผู้บริจาคเพื่อก่อสร้างเป็นทางเดินเท้า
หน้าโรงภาพยนตร์
รูปที่ 2-37 : บรรยากาศหน้าโรงภาพยนตร์ลูคัสเธียเตอร์ยามค่าคืน
รูปที่ 2-38 : บรรยากาศคนเข้าแถวต่อซื้อตั๋วชมภาพยนตร์เรื่อง Gone with the Wind
หน้าโรงภาพยนตร์ในช่วงเทศกาลThanks Giving
รูปที่ 2-39 : คนเข้าแถวต่อซื้อตั๋วบริเวณห้องห้องจาหน่ายตั๋ว เพื่อชมภาพยนตร์เรื่อง Gone with
the Wind ในช่วงเทศกาลThanks Giving ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานชาวเมืองที่กลับมา
เยี่ยมบ้าน และพ่อแม่มาชมกันเป็นครอบครัว รวมทั้งนักท่องเที่ยว
รูปที่ 2-40 : การแสดงดนตรีซึ่งมีผู้มาเช่าสถานที่เป็นประจา
รูปที่ 2-41 : เครื่องดื่ม น้าอัดลม หรือเบียร์ เครื่องดื่มยอดนิยมที่มีราคาแพงขึ้นสองสามเท่าจากร้าน
ข้างนอกแต่เป็นสิ่งทารายได้ให้กับโรงภาพยนตร์มากกว่าตั๋วชมภาพยนตร์
รูปที่ 2-42 : ร้านไอศกรีม Leopold’s เป็นร้านใหม่ที่ยังคงเอกลักษณ์เดิมของบรรพบุรุษ
รูปที่ 2-43 : บรรยากาศภายในร้านLeopold’s ในอดีต
รูปที่ 2-44 : ร้าน Leopold’s ร้านเดิมหัวมุมถนน Gwinnett ในอดีต
รูปที่ 2-45 : บรรยากาศภายในร้าน Leopold’s
รูปที่ 2-46 : ร้าน Leopold’s ตกแต่งร้านแบบผสมผสานโดยนารูปภาพ
และสิ่งของประกอบในการถ่ายทาภาพยนตร์มาตกแต่งในร้านแบบดั้งเดิม
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รูปที่ 2-47 : ภาพบนโรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๙
รูปที่ 2-48 : โรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์ ในปัจจุบันปี พ.ศ ๒๕๕๘
รูปที่ 2-49 : เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการรณรงค์ของชาวเมือง Durham ที่ต้องการอนุรักษ์โรง
ภาพยนตร์โดยผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ (Bond Issue คือ การที่รัฐบาลเมืองยืม
เงินจากกองทุนของรัฐ เพื่อมาทากิจกรรมบางอย่างโดยความเห็นด้วยจากประชาชน
พลเมืองส่วนใหญ่)
รูปที่ 2-50 : ช่องชายตั๋วและบันได ๙๗ ขั้น ซึ่งคนผิวดาต้องเดินขึ้นไปนั่งที่ชั้นลอย
รูปที่ 2-51 : นั่งเก้าอี้ไม้ยาวขณะที่คนผิวขาวนั่งเก้าอี้เดี่ยว คนขาวและคนดาจะไม่เคยพบหน้ากัน
ในโรงภาพยนตร์เพราะมีทางขึ้นและลงคนละทาง
รูปที่ 2-52 : ในปีค.ศ. ๑๙๔๙ เมืองเดอแรมคลาคล่าไปด้วยผู้คนบริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์
โดยด้านหน้าอาคารอยู่ติดริมถนน
รูปที่ 2-53 : ภาพถ่ายเมื่อปีค.ศ. ๒๐๐๗ บริเวณหน้าแคโรไลน่าเธียเตอร์ได้ถูกปรับเป็นพื้นที่
ศูนย์ประชุมหรือ Durham Convention Hall ได้มีปารปรับปรุงภูมิทัศน์จึงไม่มีถนน
ผ่านหน้าโรงภาพยนตร์แล้ว
รูปที่ 2-54 : การตกแต่งภายนอก (Exterior Architectural Features)
รูปที่ 2-55 : การบูรณะภายในของแคโรไลน่าเธียเตอร์
รูปที่ 2-56 : เอกสารการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนวันเปิดทาการโรงภาพยนตร์ใหม่อีกครั้ง
เป็นวันเดียวกันกับวันเปิดเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๒๖
รูปที่ 2-57 : ด้านหน้าอาคารโรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์ ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมนีโอคลาสิค
รูปที่ 2-58 : การตกแต่งประดับดาของอาคารด้วยกระเบื้องดินเผาสีเหลืองที่ได้รับการบูรณะอย่าง
เต็มรูปแบบ
รูปที่ 2-59 : การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานสาธารณะหน้าโรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์
รูปที่ 2-60 : ป้ายหน้าโรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์ ที่แสดงว่าอาคารเป็นอาคารอนุรักษ์ที่มี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง
รูปที่ 2-61 : เวทีและจอภาพยนตร์โรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์
รูปที่ 2-62 : เป็นเก้าอี้นั่งและทางเดินในโรงภาพยนตร์ที่ได้รับการบูรณะให้เหมือนในยุคปี พ.ศ. ๒๔๖๙
รูปที่ 2-63 : ที่นั่งชั้นลอยทั้งสองชั้นของโรงภาพยนตร์
รูปที่ 2-64 : แสดงให้เห็นการจัดวางตาแหน่งของเวทีและด้านล่างเวทีซึ่งมีที่สาหรับวงดนตรีบรรเลง
ในยุคหนังเงียบและในกรณีที่มีการใช้เวทีเป็นเวทีการแสดงต่างๆ
รูปที่ 2-65 : มุมขายเครื่องดื่มและของขบเคี้ยวในโรงภาพยนตร์
รูปที่ 2-66 : ป้ายทางเข้าชมนิทรรศการ
รูปที่ 2-67 : นิทรรศการภายในโรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์
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รูปที่ 2-68 : นิทรรศการภายในโรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์
รูปที่ 2-69 : John Crowford ผู้จัดการแผนกแม่บ้านกาลังอธิบายวิธีการใช้เครื่องตรวจให้แก่
ผู้วิจัยที่สมัครไปเป็นอาสาสมัคร
รูปที่ 2-70 : Mac และ Mollie ทางานเป็นพนักงานขายขนม และขายตั๋วชมภาพยนตร์ให้
กับแคโรไลน่าเธียเตอร์มากว่า ๑๓ ปี
รูปที่ 2-71 : รายรับรายจ่ายของแคโรไลน่าเธียเตอร์ในปีค.ศ. ๑๙๘๙ หรือพ.ศ. ๒๕๓๒
แสดงให้เห็นถึงรายรับที่ไม่พอดีกับรายจ่ายของโรงภาพยนตร์แต่ได้รับการสนับสนุน
จากเมือง (หรือเทศบาลเมืองเดอแรม)
รูปที่ 2-72 : ร้านประจาย่าน ในภาพจะเห็นร้านโซดาช็อปในอดีต ซึ่งเป็นร้านขายน้าหวานและขนม
ที่อยู่ติดกับโรงภาพยนตร์แต่ในปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเหลือเพียงมุมขายน้า
ที่อยู่ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น
รูปที่ 2-73 : การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคารแคโรไลน่าเธียเตอร์ ซึ่งทาเป็นพื้นที่
สาธารณะขนาดเล็ก
รูปที่ 2-74 : ร้านค้าบริเวณโดยรอบแคโรไลน่าเธียเตอร์
รูปที่ 2-75 : ร้านค้าประจาย่าน และย่านธุรกิจต่างๆ บริเวณโดยรอบแคโรไลน่าเธียเตอร์ยัง
ไม่พลุกพล่าน เนื่องจากประสบปัญหาผู้คนอพยพออกจากเมืองและมีการพัฒนาพื้นที่
ในเมืองเพื่อชักจูงใจให้ผู้คนอพยพกลับถิ่นฐานและมีการย้ายเข้าเมืองเพิ่มขึ้น
เนื่องจากธุรกิจยาสูบไม่ได้เป็นที่นิยมอีกต่อไป
รูปที่ 2-76 : บรรยากาศภายในร้านค้าประจาย่าน ส่วนมากผู้มาใช้บริการผู้คนส่วนใหญ่เป็นคนงาน
ไร่ยาสูบและเจ้าของไร่
รูปที่ 2-77 : โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์ ในปีค.ศ. ๑๘๙๕ หรือ พ.ศ. ๒๔๓๘ ตั้งอยู่หัวมุมสามแยกถนน
Water, High และ Sprint Street ในตอนนั้นอนุสาวรีย์น้าพุ Rebecca ยังไม่ได้สร้าง
รูปที่ 2-78 : ในปี ค.ศ. ๑๙๓๗ ได้จัดฉายภาพยนตร์การ์ตูนยาวเรื่องแรก คือ Snow white and
the Seven Dwarfs
รูปที่ 2-79 : แผนที่ในปี ค.ศ. ๑๖๖๑ แสดงการแบ่งพื้นที่ในเกาะBlock Island ในหมู่ผู้ตั้งรกราก
ในยุคแรกเริ่ม
รูปที่ 7-80 : แผนที่ปี ค.ศ. ๑๘๙๕ แสดงให้เห็นที่ตั้งของโรงภาพยนตร์Empire Theatre
ที่ตั้งอยู่ที่เดิมตั้งแรกแรกจนปัจจุบัน
รูปที่ 2-81 : ด้านหน้าของโรงภาพยนตร์ Empire Theatre
รูปที่ 2-82 : ด้านข้างและหลังของโรงภาพยนตร์Empire Theatre
รูปที่ 2-83 : หน้าต่างด้านบนและล่างสามารถเปิดเพื่อรับลมระบายอากาศ ทาให้อากาศถ่ายเท
รูปที่ 2-84 : ช่องหน้าต่างจากด้านในโรงภาพยนตร์
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รูปที่ 2-85 : ทางเข้าโรงภาพยนตร์
รูปที่ 2-86 : ส่วนนิทรรศการซึ่งนาภาพเก่าของโรงภาพยนตร์ การแสดง และหลักฐานต่างๆที่เก็บ
ได้จากการบูรณะโรงภาพยนตร์
รูปที่ 2-87 : ด้านในของโรงภาพยนตร์ จะเห็นถึงโครงสร้างที่เปิดเปลือย
ให้เห็นความสวยงามของโครงสร้างหลังคาไม้
รูปที่ 2-88 : เก้าอี้ชมภาพยนตร์ที่มีอายุกว่า ๗๐ ปี มีโต๊ะให้วางของอยู่ด้านหน้า เก้าอี้สามารถเลื่อน
ไปข้างหน้าทาให้เอนตัวลงได้ วางบนพื้นที่ทาด้วยไม้
รูปที่ 2-89 : โครงสร้างหลังคาไม้ด้านบนของเวที เปลือยให้เห็นองค์ประกอบที่มีความงาม ไม่มีฝ้า
บุและไม่มีการซับเสียง แต่เสียงทีได้ยินจากการฉายนั้นมีความสมบูรณ์มาก
รูปที่ 2-90 : ห้องจาหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อายุ ๑๐๐ ปี ซึ่งโรงภาพยนตร์เอ็มไพร์เธียเตอร์
ตั้งราคาค่าบัตรไว้สูงกว่าที่อื่น คือ ๑๐ เหรียญ สาหรับผู้สูงอายุ และ ๑๒ เหรียญ
สาหรับคนทั่วไปซึ่งโดยทั่วๆ ไป ขณะที่ในสหรัฐอเมริการาคาบัตรชมภาพยนตร์
อยู่ที่ ๗-๘ เหรียญ
รูปที่ 2-91 : อีกแหล่งรายได้คือการขายของขบเคี้ยวและเครื่องดื่มระหว่างชมภาพยนตร์ ซึ่งขาย
โดยเจ้าของกิจการ
รูปที่ 2-92 : จอภาพยนตร์ดิจิตอลและเครื่องฉายที่ชาวเมืองช่วยกันบริจาคเงินช่วยจานวน
๗๐,๐๐๐ เหรียญ
รูปที่ 2-93 : รูปที่ 2-93 : ท่าเรือเก่าที่มีเรือโดยสารออกจากท่าทุกวัน วันละสามเที่ยว ด้านหลัง
เป็นถนนที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์เธียเตอร์ตั้งอยู่
รูปที่ 2-94 : โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์เธียเตอร์ตั้งอยู่ในทาเลที่มองเห็นทะเลได้ และเป็นบริเวณที่มี
นักท่องเที่ยวเดินผ่าน
รูปที่ 2-94 : ถนนWater Street ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงภาพยนตร์ Empire Theatre เป็นถนนสาย
สาคัญและเป็นย่านธุรกิจที่ดาเนินกิจการต่อเนื่องมาตั้งแต่ สองร้อยปีก่อน ธุรกิจ
ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารและโรงแรม
รูปที่ 3-1 : บางกอกสมัย ฉบับวันที่ 30 มีนาคม ร.ศ. ๑๑๘
รูปที่ 3-2 : ภาพถ่ายทางอากาศหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ บริเวณย่านนางเลิ้ง
รูปที่ 3-3 : มิตร ชัยบัญชา นักแสดงชื่อดังในอดีต
รูปที่ 3-4 : งานจัดแสดงหนังเรื่องอีเลิ้ง ในปีพ.ศ. ๒๕๔๘
รูปที่ 3-5 : ผังพื้นโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
รูปที่ 3-6 : สภาพด้านหน้าอาคารโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานีในปัจจุบัน
รูปที่ 3-7 : บริเวณช่องระบายอากาศด้านข้างอาคารเฉลิมธานี
รูปที่ 3-8 : สภาพภายในอาคารเฉลิมธานีในอดีต
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รูปที่ 3-9 : ที่นั่งชมภาพยนตร์ภายในอาคารเฉลิมธานีในอดีต
รูปที่ 3-10 : ทีน่ ั่งชมภาพยนตร์ภายในอาคารเฉลิมธานีในอดีต (ยุคเปลี่ยนเก้าอี้)
รูปที่ 3-11 : (บน) รูปด้านหน้า (กลาง) รูปด้านยาวอาคาร และ (ยาว) รูปตัดตามยาวอาคาร
โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
รูปที่ 3-12 : โครงสร้างของหลังคาแสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นโครงไม้พาดยาวและร่อยรอยการกรุ
ฝ้าและผนัง
รูปที่ 3-13 : รูปตัดภายในอาคารเฉลิมธานีแสดงโครงสร้างของหลังคา
รูปที่ 3-14 : แสดงให้เห็นลักษณะโครงสร้างไม้หลังคาแบบต่างๆ ในประเทศแถบตะวันตกที่ยังนิยม
สร้างอาคารเหล่านี้จนมาถึงปัจจุบัน
รูปที่ 3-15 : แสดงให้เห็นลักษณะโครงสร้างไม้หลังคาแบบต่างๆ ในประเทศแถบตะวันตกที่ยังนิยม
สร้างอาคารเหล่านี้จนมาถึงปัจจุบัน
รูปที่ 3-16 : สภาพด้านข้างภายนอกอาคารเฉลิมธานี
รูปที่ 4-1 : ถนนนครสวรรค์และถนนกรุงเกษม
รูปที่ 4-2 : ถนนพะเนียงและถนนศุภมิตร
รูปที่ 4-3 : ทางเข้าตลาดนางเลิ้ง (ซอยนครสวรรค์ 6) ตรอกข้างอาคารเฉลิมธานี และ ตรอกข้าง
อาคารศาลาเฉลิมธานีเชื่อมต่อถนนพะเนียง
รูปที่ 4-4 : พื้นที่ว่างหน้าอาคารมีการทากิจกรรมดาเนินการธุรกิจที่เปลี่ยนการใช้สอยจากลาน
หน้า โรงภาพยนตร์เป็นพื้นที่ขายขนมตามเทศกาล และ สภาพลานหน้า
ศาลาเฉลิมธานีในปัจจุบัน
รูปที่ 4-5 : สภาพลานหน้าศาลาเฉลิมธานีในปัจจุบัน
รูปที่ 4-6 : สภาพด้านหน้าอาคารศาลาเฉลิมธานีและหน้าต่างอาคารเฉลิมธานี
รูปที่ 4-7 : สภาพด้านหน้าอาคารศาลาเฉลิมธานี
รูปที่ 4-8 : สภาพปัจจุบันบริเวณห้องจาหน่ายตั๋วที่ขาดการดูแลรักษาเนื่องจากธุรกิจที่ไม่ได้รับ
ผลกาไร
รูปที่ 4-9 : สภาพด้านข้างอาคารเฉลิมธานี
รูปที่ 4-10 : สภาพหลังคาอาคารศาลาเฉลิมธานี และรั้วอาคารด้านข้าง
รูปที่ 4-11 : ภายในอาคารศาลาเฉลิมธานีในปัจจุบัน
รูปที่ 4-12 : ทางเข้าด้านข้างภายในอาคารศาลาเฉลิมธานีซึ่งขาดการระมัดระวัง
เรื่องความปลอดภัยอัคคีภัย
รูปที่ 4-13 : ด้านกลางของอาคารที่กลายเป็นที่เก็บของ
รูปที่ 4-14 : สภาพด้านหน้าเวทีฉายหนังในปัจจุบัน
รูปที่ 4-15 : โครงสร้างหลังคาแบบถัก (Truss) ที่ทาให้พื้นที่อาคารขยายออกไปได้กว้าง
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โครงสร้างหลังคาแบบถัก (Truss)
ด้านข้างของอาคาถูกกรุด้วยโครงไม้เพื่อบุแผงรังไข่
ตึกแถวชั้นครึ่งสมัยรัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลาเฉลิมธานี
ที่เก็บอัฐิมิตร ชัยบัญชาที่วัดสุนทรธรรมทาน บ้านนราศิลป์ และศาลเจ้านางเลิ้ง
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สามารถจอดรถได้ ๖๙ คัน

หน้า
142
143
147
147
183
184
185
186
187
191
193
198
199

สารบัญตาราง

ตารางที่ 2-1 : โรงภาพยนตร์ที่อยู่ในการกากับของบริษัท สหศีนิมา ที่ถูกเปลี่ยนชื่อพร้อมๆ กัน
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๕
ตารางที่ 2-2 : รายได้จากค่าเช่าโรงภาพยนตร์
ตารางที่ 2-3 : รายได้ค่าจัด Private Events
ตารางที่ 3-1 : สรุปพัฒนาการย่านนางเลิ้งและโรงหนังนางเลิ้งหรือโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
ตารางที่ 4-1 : แนวทางการซ่อมแซม บุรณะ ปรับปรุงส่วนต่างๆ ในอาคารอนุรักษ์
ตารางที่ 4-2 : รายละเอียดแนวคิดทางเลือกที่ 1
ตารางที่ 4-3 : รายละเอียดแนวคิดทางเลือกที่ 2
ตารางที่ 4-4 : รายละเอียดแนวคิดทางเลือกที่ 3
ตารางที่ 5-1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
ตารางที่ 5-2 : รายละเอียดงบประมาณเพื่อบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์เฉลิมธานี
ตารางที่ 5-3 : แผนดาเนินการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
ตารางที่ 5-4 : ชนิดและขนาดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ตารางที่ 5-5 : ชนิดและขนาดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

หน้า
40
60
61
112
164
166
169
171
176
177
178
189
191

สารบัญแผนที่

แผนที่ ๑-1 : ขอบเขตพื้นที่ศึกษาและขอบเขตพื้นที่โครงการ
แผนที่ 2-1 : สถานที่ชมภาพยนตร์สมัยแรกเริ่มในปี พ.ศ. 2431
แผนที่ 2-2 : สถานที่ชมภาพยนตร์สมัยแรกเริ่ม ในปี พ.ศ. 2550
แผนที่ ๒-3 : โรงหนังสมัยเฟื่องฟู ในปี พ.ศ. 2431
แผนที่ ๒-4 : ตาแหน่งโรงหนังพัฒนากร ในปี พ.ศ. 2450
แผนที่ ๒-5 : ตาแหน่งโรงหนังพัฒนากรและโรงหนังสิงค์โปร์ ในปี พ.ศ. 2475
แผนที่ ๒-6 : ตาแหน่งโรงหนังนางเลิ้ง ในปี พ.ศ. 2475
แผนที่ ๒-7 : ตาแหน่งโรงภาพยนตร์ยุคทันสมัย (ศิวิไลซ์) ในปี พ.ศ. 2431
แผนที่ 3-1 : ย่านนางเลิ้งในปี พ.ศ. ๒๔๓๑
แผนที่ 3-2 : ย่านนางเลิ้งในปี พ.ศ. ๒๔40
แผนที่ 3-3 : ย่านนางเลิ้งในปี พ.ศ. ๒๔๕๐
แผนที่ 3-4 : ย่านนางเลิ้งในปี พ.ศ. 2464
แผนที่ 3-5 : ย่านนางเลิ้ง ในปี พ.ศ.2475
แผนที่ 3-6 : ย่านนางเลิ้ง ในปี พ.ศ.2530
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บทสรุปผู้บริหาร

การศึกษาความเป็ น ไปได้ของการบูรณะและฟื้น ฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิ มธานี มี วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพของอาคารและบริเวณโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
ให้ คงอยู่ ในสภาพดั้งเดิมมากที่สุ ด รวมทั้งการศึกษาถึงข้อจากัดและความเป็นไปได้ในการพัฒ นาศักยภาพ
โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานีในการสื่อความหมายในฐานะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการเอื้อประโยชน์ด้านความรู้เกี่ยวกับวิวัฒ นาการของโรงภาพยนตร์ไทย อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและ
สถาปัตยกรรม นอกจากนั้นยังเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของย่านนางเลิ้ง ชุมชน และการท่องเที่ยว
กระบวนการศึกษาแบ่งเป็นการศึกษาจากเอกสารชั้นต้นและชั้นรอง การสังเกต และการสัมภาษณ์
เพื่อเข้าใจถึงสภาวการณ์และองค์ประกอบที่สาคัญของโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์
สังคม เศรษฐกิจ สุน ทรีย ภาพ และคุณ ค่าที่สาคัญ ต่างๆทางมรดกวัฒ นธรรมทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้
ข้อกฎหมาย รวมทั้งบริบทของโรงภาพยนตร์ในยุคใกล้เคียงกันทั้งไทยและต่างประเทศ
จากการศึกษาพื้นที่ย่านนางเลิ้งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ จนถึงรัชกาลปัจจุบันพบว่า โรงหนังนางเลิ้ง
หรือ โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี เปิดทาการวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยบริษัทพยนต์พัฒ นากร
เป็นโรงภาพยนตร์สถาปัตยกรรมโครงสร้างไม้ที่ยังคงสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ
ไทย ตั้งอยู่ในย่านตลาดนางเลิ้ง ได้รับ การเปลี่ยนชื่อเป็ นโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี เมื่อ บริษัทสหศีนีมา
เข้ามาดาเนินกิจการถือว่าเป็นโรงภาพยนตร์ที่มีความสาคัญต่อชุมชนมาตลอดตั้งแต่เปิดทาการจนปิดทาการ
ในปี พ.ศ ๒๕๓๖
ผู้วิจัยได้ศึกษาเพิ่มเติมกรณีศึกษาโรงภาพยนตร์ที่ได้รับการบูรณะในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเลือก
กรณีศึกษาเพื่อนามาเปรียบเทียบและปรับใช้ ๓ แห่งด้วยกันคือ โรงภาพยนตร์ลูคัส เธียเตอร์ (พ.ศ. ๒๔๖๔)
ตั้งอยู่ที่เมืองสะวันนา มลรัฐจอร์เจีย โรงภาพยนตร์แคโรไลน่า เธียเตอร์ (พ.ศ. ๒๔๖๙) มลรัฐนอร์ทแคโรไลน่า
และโรงภาพยนตร์เอ็มไพร์ เธียเตอร์ (พ.ศ. ๒๔๕๕) มลรัฐโรดไอร์แลนด์ โรงภาพยนตร์ทั้งสามแห่ งนี้ได้ถือ
กาเนิดในเวลาใกล้เคียงกัน กับโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี เป็นโรงภาพยนตร์ที่ถูกทิ้งร้างและมีนโยบายทุบ
ทาลายมาก่อน แต่ด้วยจิตอนุรักษ์ของประชาชนและนโยบายที่ต้องการเก็บอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชุมชน
ในภาครัฐทาให้โรงภาพยนตร์ทั้งสามแห่งกลับมามีชีวิต และเผยแพร่ความรู้ความบันเทิงให้กับชนรุ่นหลังได้
เข้าใจถึงวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ในยุคหนึ่งร้อยปีก่อน รวมทั้งยังเป็นแหล่งของการร่วมมือกันของชุมชนทั้ง
แรงกายในการเป็นอาสาสมัครและกาลังทรัพย์ในการช่วยบริจาคเพื่อให้โรงภาพยนตร์ทั้งสามแห่งยังคงอยู่เป็น
มรดก แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป
รายงานฉบับนี้ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในแนวทางและวิธีการอนุรักษ์บูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์
ศาลาเฉลิมธานีไว้ดังนี้ แนวทางการบูรณะนั้นควรได้รับการอนุรักษ์โครงสร้างไม้ไว้ให้ถูกหลักและวิธีการอนุรักษ์
ให้ เหมือนกับ ในยุ คเริ่ มต้น มากที่ สุ ด โดยควรปรับเป็น พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ที่ มีชี วิต เพื่ อ สื่ อความหมายที่แ ท้จริงของ
โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี ในฐานะเป็นโรงภาพยนตร์ในยุคแรกเริ่มของไทย ซึ่งในกระบวนการบู รณะนั้น

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี

ข

ต้องไม่ขัดกับข้อบัญญัติและกฎหมาย จากการประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ประมาณ ๔๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท
แบ่ งเป็ น ๑) ค่ าปรั บปรุ งอาคารและพื้ นที่ ด้ านหน้ า โดยการซ่ อมแซมและเปิ ดเผยให้ เห็ นโครงสร้ างรู ปแบบ
ทางสถาปั ตยกรรมของโรงภาพยนตร์ เพื่ อ รั ก ษาคุ ณ ค่ า ของความแท้ ข องอาคารจึ ง ไม่ ค วรที่ จ ะติ ด ตั้ ง
เครื่ อ งปรั บ อากาศ แต่ ป ลู กต้ น ไม้ ล้ อ มรอบอาคารเปลี่ ย นปรับ ภู มิ ทั ศ น์ เพิ่ ม ร่ม เงาให้ กั บ ตั ว อาคาร รวมทั้ ง
ปรับ พื้ น ที่ ด้ านหน้ าให้ เป็ น ที่ จั ด การแสดงดนตรีก่อ นฉายภาพยนตร์ ให้ เป็ น พื้ น ที่ อ เนกประสงค์ และแสดง
ประติมากรรมที่สาคัญของวงการภาพยนตร์ไทย และ ๒) การปรับปรุงการตกแต่งภายในและการจัดการ
เพื่ อ เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ โดยจ าลองให้ เห็ น โรงมหรสพในสมั ย เมื่ อ ร้ อ ยปี ที่ แ ล้ ว เช่ น การตกแต่ ง เฟอร์ นิ เจอร์
การจ าลองการฉายภาพยนตร์ เป็ น ต้ น แต่ ทั้ ง นี้ ต้ อ งเน้ น เรื่ อ งระบบป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย เป็ น ส าคั ญ เนื่ อ งจาก
เป็ นอาคารไม้ อย่างไรก็ตามความเป็ นไปได้ของโครงการการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
จาเป็นต้องศึกษาและวิจัยด้านประวัติศาสตร์เพิ่มเติม รวมทั้งต้องมีความร่วมมือในการจัดการพื้นที่และกิจกรรม
ภายในร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างชุมชนย่านนางเลิ้ง
อาคารโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานีเป็นอาคารที่มีความสาคัญในเชิงสถาปัตยกรรมโครงสร้างไม้
ที่มีโครงหลังคาไม้ที่เป็นเอกลักษณ์เด่นที่สุดในประเทศไทย มีความสาคัญในเชิงประวัติศาสตร์ที่เป็นบทบันทึก
ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยตลอดเวลากว่า ๑๐๐ ปี มีความสาคัญในเชิงเศรษฐกิจที่ช่วยพัฒนาย่านนางเลิ้ง
มาตลอด ถือ เป็ น มรดกวัฒ นธรรมที่ ไม่ อ าจประเมิ น ค่ าได้ ดั งนั้ น โรงภาพยนตร์ศ าลาเฉลิ ม ธานี จึงสมควร
ที่จะได้รับการอนุรักษ์โดยการบูรณะและฟื้นฟูเพื่อเป็นมรดกของชาวไทยต่อไป
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1.1 ที่มำของของโครงกำร
นั บ แต่ ภ าพยนตร์ ได้ ก่ อ ก าเนิ ด มาเมื่ อ ปี พ.ศ.๒๔๓๒ โดยโธมั ส อั ล วา เอดิ สั น ซึ่ ง ตรงกั บ สมั ย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เป็นต้นมา ภาพยนตร์ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง
ต่อมวลมนุษยชาติ หนึ่งในการให้ความสาคัญนั้นได้แสดงออกมาในรูปแบบของสถานที่ที่จัดฉายภาพยนตร์
โรงภาพยนตร์ยุคแรกยังล้อการสร้างแบบโรงละครในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดิมอย่างโรงละครโอเปร่า
ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบการแสดงที่ มี ม าก่ อ นภาพยนตร์ โดยมี ก ารตกแต่ ง ที่ ส วยงามด้ ว ยศิ ล ปะแบบต่ า งๆ
เป็ น โรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ส ามารถรองรับคนได้เป็นจานวนมากหลายร้อยคน และสถาปัตยกรรมเช่นนี้
ได้ แ พร่ ข ยายไปทั่ ว โลก ไม่ เพี ย งแต่ ป ระเทศต้ น ก าเนิ ด ภาพยนตร์อ ย่ างในทวี ป ยุ โรปหรื อ อเมริ ก าเท่ านั้ น
โรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่จึงเป็นตัวแทนแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของภาพยนตร์ว่าเป็นมรดกที่มีค่ายิ่ง รวมทั้ง
ยังให้ความสาคัญและเป็นเกียรติแก่ผู้ชมซึ่งยกย่องภาพยนตร์ให้เป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ถูกบรรจุอยู่ใ นสถานที่
ที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม และในบางที่ก็มี การดัดแปลงสถาปัตยกรรมของโรงภาพยนตร์ให้เข้ากับพื้นถิ่น
โดยใช้วัสดุที่มีมากในพื้นถิ่นเพื่อสร้างโรงภาพยนตร์ ดังเช่น โรงภาพยนตร์นางเลิ้งที่ใช้ไม้สักเป็นวัสดุในการสร้าง
ในปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ภายหลังเพียง ๒๙ ปี หลังจากที่มีการประดิษฐ์ภาพยนตร์ขึ้นเป็นครั้งแรก
โรงภาพยนตร์เป็นสถานที่สาคัญนอกจากให้ความบันเทิงแก่ชุมชนและประชาชนแล้ว เนื้อหาที่ผู้ชม
ได้รับจากการชมภาพยนตร์นั้นยั งก่อให้เกิดความรู้และปัญญา ถึงแม้ว่าภาพยนตร์แต่ละเรื่องนั้นจะมีเนื้อหา
ที่ดีบ้าง และบางครั้งก็ไม่ป ระเทืองปั ญญาบ้าง แต่เนื้อหาเหล่านั้นล้วนก่อให้เกิดปัญ ญาว่า เป็นตัวอย่างที่ดี
และไม่ดีแก่ชีวิ ตของผู้ ชม เพื่อให้ ผู้ ช มน าเก็บไปคิดและปรับใช้ ซึ่งเปรียบได้กับ ขนบธรรมเนียมการดูละคร
ในยุคกรีก กว่า ๓,๐๐๐ ปี ที่แล้ วที่เรีย กว่า “Catharsis” ซึ่งหลังจากผู้ ช มได้ถูกบีบคั้นอารมณ์ ด้ว ยตัวอย่าง
ของละครโศกนาฏกรรมอย่างเข้มข้นแล้ว หลังจากละครจบลงผู้ชมนั้นก็จะเกิดความรู้สึกผ่อนคลายอารมณ์
และได้ ฉุก คิด ว่าเหตุก ารณ์ ที่ น่ ากลั ว นั้ น ไม่ ได้ เกิ ดขึ้นกั บตนเอง และท าอย่ างไรจึ งจะไม่ เกิดเหตุ การณ์ การนั้ นได้
ละครจึงได้สอนให้ผู้ชมเห็นถึงเหตุการณ์ในชีวิตที่ดีและไม่ดี
โรงภาพยนตร์จึงมีหน้าที่ ที่สาคัญประหนึ่งเป็น สถานที่เผยแพร่คาสอน ไม่ต่างกับที่โบสถ์ทาหน้าที่
รองรับ พระภิกษุผู้ทาหน้ าที่เทศน์สั่งสอนประชาชนที่เข้ามาในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ นี้ ภาพยนตร์เป็นเสมือน
สื่อคาสอนอย่างหนึ่งที่ทาหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ทั้งที่ดีและไม่ดี โรงภาพยนตร์นั้นถือว่าเป็นโบสถ์ของวงการ
ภาพยนตร์ ดังนั้ น จึ งเป็ น สถานที่อานวยความสะดวก เป็นสถานที่สาธารณะให้ แก่ป ระชาชนทุกเพศทุ กวัย
ทุ ก ชาติ และศาสนา โบสถ์ ข องทุ ก ศาสนานั้ น ได้ รับ การดู แ ลและอนุ รั ก ษ์ อ ย่ างดี จ ากประชาชนผู้ ศ รั ท ธา
ซึ่งขณะเดียวกันก็ควรจะถือว่า โรงภาพยนตร์นั้นเป็นสาธารณะที่เปิดโอกาสให้ผู้ศรั ทธาต่อศาสนาภาพยนตร์นี้
ได้อนุรักษ์ดูแลโบสถ์ของพวกเขาไม่ให้เสื่อมสลายไป (โดม สุขวงศ์: สัมภาษณ์, ๒๕๕๗)
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โรงหนั ง นางเลิ้ ง หรื อ โรงภาพยนตร์ ศ าลาเฉลิ ม ธานี เสมื อ นเป็ น โบสถ์ ป ระจ าชุ ม ชนนางเลิ้ ง
และเป็นมรดกวัฒนธรรมของไทยที่มีคุณค่าระดับเอเชีย และระดับโลกในด้านสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ปัจจุ บัน นั้ น ประสบปั ญหาการเสื่ อมสลายไปตามกาลเวลา ความนิยม และความศรัทธา ในการบารุงรักษา
จึ งเป็ น หน้ าที่ ข องประชาชนชาวไทยทุ ก คนที่ จ ะบู รณะและท านุ บ ารุง โบสถ์ ข องภาพยนตร์ที่ เก่ าแก่ ที่ สุ ด
ในประเทศไทย และเอเชียแห่งนี้ให้เป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลังต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
รายงานฉบั บ นี้ เขี ย นขึ้ น เพื่ อ เป็ น การศึ กษาความเป็ น ไปได้ ก ารบู รณะและการน ากลั บ มาใช้ ใหม่
ของโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี ให้กับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อนาเสนอต่อสานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารและสถานที่ดังกล่าว รายงานฉบับนี้ได้รวมทาการศึกษาประวัติ
ความเป็ น มา ความส าคัญ ของอาคารและพื้ นที่ ย่าน การจัดการและการปรับปรุงพัฒ นาพื้ น ที่ อีกทั้งยังได้
ประเมินความสาคัญของโรงหนังนางเลิ้งหรือโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี และองค์ประกอบทางมรดกวัฒนธรรม
ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้อื่น ๆ ด้วย
รายงานเป็นการศึกษาหลักฐานจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ พร้อมกับการวิเคราะห์ทางกายภาพ
ของอาคาร การวิเคราะห์ถึงสภาพปัจจุบันของอาคารและการจัดการอาคาร รวมทั้งการนาเสนอสภาพทาง
กายภาพ โดยที่จะประเมินหลักฐานเอกสารสาหรับการศึกษาดังกล่าวตามความสาคัญของหลักการทางการ
ประเมินทางมรดกวัฒนธรรม (Cultural Significance) ในกรณีของพื้นที่และตัวอาคารบริเวณโรงภาพยนตร์
ศาลาเฉลิมธานี
วัตถุประสงค์สาคัญหลักอีกประการหนึ่งเพื่อระบุ ความสาคัญของโรงภาพยนตร์ และประเมินคุณค่ า
ของอาคารที่ มีต่อสั งคม การเข้าใจและการรับ รู้ถึงคุณ ค่าความส าคั ญ ของมรดกทางวัฒ นธรรม จะน าไปสู่
การออกแบบนโยบายการจัดการ และการประเมินลาดับความสาคัญในส่วนต่างๆ ของพื้นที่ในอนาคตได้ดี
ยิ่งขึ้น ความเข้าใจอย่างชัดเจนต่อสิ่งแวดล้อมและความสาคัญของอาคารนั้น เป็นองค์ประกอบที่จะนาไปสู่
การจั ดการต่ อข้ อจ ากัด ในอนาคต ซึ่งจะสร้างความยืดหยุ่นให้ กับพื้ นที่ ในการดั ดแปลงหรือพั ฒนาเพื่ อ ให้ เกิ ด
เสรีภาพในการจัดการในอนาคตได้
1.3 ขอบเขตพื้นที่ศึกษำ
1.3.1 ขอบเขตของพื้นที่ศึกษำ
พื้ น ที่ ศึ ก ษาตั้ ง อยู่ ในย่ า นนางเลิ้ ง บริเวณพื้ น ที่ ต่ อ เนื่ อ งกรุ งรั ต นโกสิ น ทร์ อยู่ ภ ายในแขวง
วัด โสมนั ส เขตป้ อ มปราบศั ต รู พ่ า ย กรุ งเทพมหานคร โดยการก าหนดขอบเขตพื้ น ที่ ศึ ก ษามาจากปั จ จั ย
ที่ พิ จ ารณาจากความรั บ รู้ ถึ ง ความเป็ น ของย่ า นนางเลิ้ ง ความต่ อ เนื่ อ งของชุ ม ชนภายในย่ า นทั้ งในด้ า น
ประวัติศาสตร์ ความสัมพั นธ์ของชุมชน ลักษณะทางกายภาพ โดยมีตลาดนางเลิ้ง และโรงภาพยนตร์ศาลา
เฉลิ ม ธานี เป็ น ศู น ย์ ก ลางของย่ า น ภายในย่ า นนางเลิ้ ง ประกอบด้ ว ย 4 ชุ ม ชน คื อ ชุ ม ชนศุ ภ นิ มิ ต ร ๑
ชุ ม ชนศุ ภ นิ มิ ต ร ๒ ชุ ม ชนวั ด สุ น ทรธรรมทาน และชุ ม ชนวั ด โสมนั ส ซึ่ งอยู่ บ ริ เวณสองฟากฝั่ งของถนน
นครสวรรค์ ในการนี้ได้ใช้เส้นทางสัญจรทางถนนมาช่วยกาหนดขอบเขตดังกล่าว พื้นที่ย่านนางเลิ้งมีอาณาเขต
ติดต่อ ดังนี้
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ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

3

จดถนนนครสวรรค์
จดถนนศุภมิตร
จดถนนผดุงกรุงเกษม
จดถนนพะเนียง

1.3.2 ขอบเขตพื้นที่โครงกำร
โรงหนั ง นางเลิ้ ง หรื อ โรงภาพยนตร์ ศ าลาเฉลิ ม ธานี ตั้ ง อยู่ ที่ เลขที่ ๓๓ ชุ ม ชนศุ ภ มิ ต ร ๒
ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในความดูแลของสานัก งาน
ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย์ อาคารหั น หน้ าไปทางทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ยงเหนื อ เป็ น อาคารไม้ สั ก สองชั้ น
หลังคาจั่ว มีหลักฐานว่าได้ปรับปรุงจากโรงลิเก และได้เปิดเป็นโรงหนังนางเลิ้ง ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๑
มีบ ริเวณด้านหน้ าอาคารซึ่งเป็ น พื้ น ที่ว่างด้านหน้าและด้านข้างทางซ้าย ตัวอาคารอยู่ติดกับ ตลาดนางเลิ้ ง
ล้อมรอบด้วยเรือนแถวและที่พักอาศัยของชุมชนชาวนางเลิ้ง มีทางเข้าหลายด้าน คือ ซอยนครสวรรค์ ๒ และ
ซอยนครสวรรค์ ๔

แผนที่ ๑-1 : ขอบเขตพื้นที่ศึกษา และพื้นที่โครงการ
(ที่มา: สานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, ๒558)
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1.4 ระเบียบวิธีวิจัย
1.4.1 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แบ่ ง เป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ทางด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและประชากร จากการสังเกต สัมภาษณ์ และศึกษาเอกสารการ
สารวจภาคสนาม การศึกษาแผนที่ และภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ วิเคราะห์
รูปแบบการใช้อาคาร กิจกรรม บทบาท และความสาคัญของพื้นที่ รวมทั้งสภาพปัญหาต่างของพื้นที่ศึกษา
1.4.2 แนวคิดและทฤษฏีที่นามาประกอบรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย
1) แนวคิดเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ย่านเก่าและอาคารประวั ติศาสตร์ (Venice Charter 1964,
Washington Charter 1987, Charter on the built vernacular heritage 1999, Principles for the
Preservation of Historic Timber Structures 1999, Burra Charter :The Conservation of places
of cultural significance , The Interpretation and presentation Charter 2008, Spirit of place
from Quebec Declaration 2008, The Valletta Principles for the Safeguarding and
Management of Historic Cities, Towns and Urban Areas 2011
เนื่องจากย่านนางเลิ้งเป็นย่านเก่าที่มีมาก่อนโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี โดยโรงภาพยนตร์
เป็ น องค์ป ระกอบหนึ่ งที่ ส าคั ญ ของย่ าน ดังนั้ น ในการศึก ษาเพื่ อ จัดท ารายงานฉบั บ นี้ จึงไม่ส ามารถละทิ้ ง
องค์ประกอบทั้งสองได้ ทั้งนี้เฮนรี ซานอฟ (Henry Sanoff) กล่าวถึงเหตุผลในการอนุรักษ์ไว้อย่างน่าสนใจว่า การ
อนุรักษ์ที่แตกต่างไปตามลักษณะชุมชนนั้นมีเพื่อเก็บรักษาความทรงจาทางวัฒ นธรรม จากหลักฐานในเชิง
ประวัติศาสตร์และถ่ายทอดความสามารถของบรรพบุรุษให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา นอกจากนั้นยังเป็นการรักษา
ความสั ม พั น ธ์ ข องสั งคมและบุ ค คลที่ มี กิ จ กรรมร่ ว มกั น ในสถานที่ ใดสถานที่ ห นึ่ ง การอนุ รั ก ษ์ ชุ ม ชนและ
สภาพแวดล้ อ มก็ ยั ง ก่ อ ให้ เกิ ด ความสมดุ ล ระหว่ า งคน กิ จ กรรมและสภาพแวดล้ อ ม และเพื่ อ เหตุ ผ ล
ทางเศรษฐกิ จ การปรั บ ใช้ อ าคารเก่ า ก็ ยั ง เป็ น การประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ย และชุ ม ชนเก่ า นี้ ก็ ยั ง กลายเป็ น
แหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อีกด้วย (เทียมสูรย์ สิริศรีศักร์, ๒๕๔๓ หน้า ๑๑)
นอกจากนั้นในด้านแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกอาคารที่จะอนุรักษ์ คาตาเนส (Catanese)
ได้กล่าวถึงการเลือกอาคารที่จะทาการอนุรั กษ์ว่ามีเกณฑ์พิจารณา ๖ ประการ ที่สอดคล้องต่อความสาคัญ
ของโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี คือ
- มีความงามเป็นหลักเป็นที่ยอมรับ
- มีความเป็นแบบแผน สามารถเป็นตัวแทนของสิ่งเดียวกันที่เสื่อมสลายไปแล้ว
- เป็นสิ่งที่หายาก หรือมีเพียงชิ้นสุดท้าย
- มีคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์
- เป็นการรักษาความต่อเนื่องทางพื้นที่ประวัติศาสตร์ ป้องกันไม่ให้บริเวณต่อเนื่องถูกทาลาย
- มีความเป็นที่สุดเช่นเก่าแก่ที่สุด
2) แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการบูรณปฏิสังขรณ์ (Conservation and Restoration)
การศึ ก ษาในรายงานฉบั บ นี้ ได้ ยึ ด หลั ก ในการศึ ก ษาจากกฎบั ต รเกี่ ย วกั บ การอนุ รัก ษ์
ทั้ ง ในประเทศและต่ างประเทศตามหลั ก สากล โดยกฎบั ต รประเทศไทยว่า ด้ ว ยการบริห ารจั ด การแหล่ ง
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มรดกวัฒนธรรม หมวดที่ ๒ นิยามศัพท์ที่สาคัญ ในข้อที่ ๒.๓ กล่าวว่าการอนุรักษ์ หมายถึง การดูแลรักษา
เพื่อให้คงคุณค่าไว้ โดยการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องแต่ละแหล่งนั้นอาจทาได้ด้วย การป้องกัน
การสงวนรั ก ษา การบู ร ณะ การปฏิ สั งขรณ์ หรื อ การประยุ ก ต์ ก ารใช้ ส อย การอนุ รัก ษ์ มี วิธี ก ารในระดั บ
ที่แตกต่างกันแล้วแต่สถานการณ์และปัจจัยอื่นๆ ในแต่ละกรณี โดยอาจจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธี
ร่วมกันและให้หมายรวมถึงการอนุรักษ์เพื่อรื้อฟื้น ฟื้นฟูเพื่อให้สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ และการสืบสาน
ให้ ยั ง คงมี อ ยู่ ต่ อ ไปด้ ว ย โดยมี ห ลั ก การในการอนุ รั ก ษ์ โดยวิ ธี ป้ อ งกั น การเสื่ อ มสภาพ วิธี ก ารสงวนรั ก ษา
วิธี ก ารเสริ ม ความมั่ น คงแข็ ง แรงเท่ านั้ น ทั้ งนี้ ให้ ห ลี ก เลี่ ย งการรบกวนหลั ก ฐานดั้ งเดิ ม ที่ ยั งหลงเหลื อ อยู่
และไม่ควรก่อสร้างทับลงบนซากสิ่งก่อสร้างเดิม (อิโคโมส ประเทศไทย ๒๕๕๔ )
ส่ ว นกฎบั ตรระหว่างประเทศเพื่ อการอนุ รักษ์ แ ละบู รณะโบราณสถานและแหล่ งที่ ตั้ ง
(The Venice Charter 1964) ได้ ใ ห้ ค าจั ด ความ ถึ ง แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ ว่ า แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
โบราณสถานนั้น มิได้ครอบคลุมแต่เพีย งสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมเท่านั้น หากรวมถึงบริเวณเมืองหรือ
ชนบทซึ่งเป็นแหล่งที่เราพบหลักฐานของอารยธรรมหนึ่ง หรือพัฒนาการที่สาคัญหรือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
คาจากัดความนี้มิได้เจาะจงเฉพาะงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ หากหมายรวมถึงงานธรรมดาสามัญจากอดีตที่ได้เพิ่มพูน
ความส าคัญ ในเชิงวัฒ นธรรมตามกาลเวลาอีก ด้ว ย ซึ่งการอนุ รักษ์ นั้ น จะต้อ งน าวิท ยาการและเทคโนโลยี
ในทุ ก สาขามาใช้ ในการคุ้ ม ครองมรดกทางสถาปั ต ยกรรมซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น งานศิ ล ปะที่ ไม่ ยิ่ ง หย่ อ นไปกว่ า
ความเป็ น หลั ก ฐาน ทางประวั ติ ศ าสตร์ และการอนุ รั ก ษ์ โบราณสถานควรจะมี ป ระโยชน์ ต่ อ สั งคม และ
ต้องไม่เปลี่ยนแปลงผังหรือบริเวณหรือการตกแต่งของอาคาร ส่วนการใช้สอยที่เปลี่ยนไปสามารถกระทาได้
ภายในขอบเขตเท่านั้น
ในด้านขั้นตอนในการบูรณะจึงต้องการความชานาญเฉพาะสาขาโดยมุ่งที่จะรักษาคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์และสุนทรียภาพของโบราณสถาน รวมทั้งต้องเคารพต่อวัสดุดังเดิม และเอกสารที่เป็นของแท้
การซ่อมแซมแทนส่วนที่ขาดหายไปต้องมีความกลมกลืนกับสภาพโดยรวมในกรณีที่มีความจาเป็นส่วนที่ต่อเติม
นั้นก็จะต้องระบุให้ชัดเจนจนสามารถแยกออกได้จากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเดิม ควรมีการประทับตราระบุ
เวลาที่ดาเนินการ และต้องมีการศึกษาทางประวัติศาสตร์โบราณคดีก่อนเสมอ การตัดสินใจรื้อทาลาย หรือ
บู ร ณะจะอยู่ กั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเพี ย งผู้ เดี ย วมิ ได้ ต้ อ งมี ห ลายหน่ ว ยงานเข้ ามาเกี่ ย วข้ อ ง อี ก ทั้ งยั งควรเคารพ
สิ่งก่อสร้างในทุกยุคสมัยของโบราณสถาน (ICOMOS, 1964)
๓) แนวคิดเกี่ยวกับการฟื้นฟู (Rehabilitation)
นอกจากการบูรณะและการฟื้นฟูในเชิงสถาปัตยกรรมเป็นสิ่งจาเป็นยิ่งสาหรับการดูแลและ
ปกป้ องโรงภาพยนตร์ ศาลาเฉลิ มธานี ในฐานะที่ เป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติและสากล เนื่องจากการฟื้ นฟู นั้ น
เป็ น การปรั บ ปรุ งพื้ น ที่ เมื อ งเดิ ม ที่ ก าลั งเสื่ อ มโทรม ให้ ก ลั บ มาใช้ งานได้ ใหม่ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ รวมทั้ ง
การเวนคื น กลุ่ ม อาคารและพื้ น ที่ ร กร้ า ง ซ่ อ มแซมและการบู ร ณะใหม่ การปรั บ ปรุ ง สาธารณู ป โภค
การจัดสวนสาธารณะและทาความสะอาดในพื้ นที่ รวมทั้งการสงวนรักษาบริ เวณ กลุ่ มของอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
ให้ ร อดพ้ น จากความเสื่ อ มสลาย การเสริ ม ความแข็ งแรง นอกจากนั้ น วิ ธีก ารฟื้ น ฟู หรือ Rehabilitation
นี้ยังรวมไปถึงการักษาอาคารให้มีอายุยืนยาวโดยการซ่อมแซมโครงสร้างเดิมของอาคารอีกด้วย (เรื่องเดิม หน้า ๑๕)
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๔) แนวคิดเกี่ยวกับการการปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอย (Adaptive Reuse)
นอกจากการบู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ แล้ ว การน าอาคารโรงภาพยนตร์ ม าใช้ ใ หม่ ไ ด้ จ ริ ง
จึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่งที่จะทาให้อาคารมีการใช้งานซึ่งเป็นผลดีต่อการบารุงรักษาและดูแล ซึ่งการนากลับมาใช้
ย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ก็สามารถคงความดังเดิมของรูปแบบ
สถาปั ตยกรรมและการใช้ งานบางส่ วนได้มากที่ สุ ด โดยมีรูป แบบที่ เรียกว่าการดัดแปลงนามาใช้ใหม่ห รือ
Adaptive Reuse จ า ก รา ย งาน เรื่ อ ง Adaptive Reuse: Preserving our past, building our future
ของ Department of the Environment and Heritage ของรั ฐ บาลออสเตรเลี ย ได้ ใ ห้ ค วามหมาย
ของ Adaptive Reuse ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอาคารที่ไม่ใช้การไม่ ได้และไม่ได้ถูกนามาใช้เป็นอาคารใหม่ที่มี
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ในบางครั้งก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคารยกเว้นการใช้งานเท่านั้น ซึ่งการทา
Adaptive Reuse นั้นอาคารประวัติศาสตร์ต้องมีความสาคัญทางด้านมรดกวัฒนธรรมทั้งตัวอาคารและบริเวณ
ที่อาคารตั้งอยู่ เป็นหน้าที่ของนักพัฒ นาพื้นที่ที่ต้องทาความเข้าใจกับสถานภาพของอาคารประวัติศาสตร์นี้
และการทา Adaptive Reuse ที่ประสบความสาเร็จที่สุด คือ โครงการนั้นต้องเคารพและคงไว้ซึ่งความสาคัญ
และความหมายเดิมของอาคารประวัติศาสตร์ดังกล่าวโดยเพิ่มการใช้งานแบบร่วมสมัย ซึ่งในบางครั้งเปรียบ
ได้ว่า การใช้งานเชิงดัดแปลงนี้เป็นเพียงหนทางเดียวที่จะรักษากายภาพของอาคารไว้ได้อย่ างเหมาะสม รวมทั้ง
เปิดเผยและสื่อความหมายในขณะที่อาคารก็สามารถ ถูกนาไปใช้งานได้อีกครั้ง ถึงแม้ว่าอาคารนั้นจะไม่ได้รับ
การใช้ งานแบบดั้ งเดิ ม ทุ ก อย่ าง แต่ ก็ถื อ ได้ ว่าการดั ด แปลงการใช้ อาคารแบบนี้ นั้ น เป็ น เพี ย งหนทางเดี ย ว
ที่จะรักษาความสาคัญของมรดกทางวัฒ นธรรมไว้ได้ (Department of the Environment and Heritage,
2004: หน้ า ๓) ตัว อย่ างการใช้งานแบบดั ดแปลงนี้ อาทิ โบสถ์ ร้างชาวยิ ว ที่ เมือ งสะวันน่ าห์ รัฐ จอร์เจี ย
ได้ถูกดัดแปลงเป็นหอพักนักศึกษา โรงทอฝ้าย Carrboro Mill ที่เปลี่ยนเป็นร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต Carrboro
Mallที่เมืองคาโบโร่ มลรัฐนอรธ์แคโรไลน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงภาพยนตร์บางโรงได้กลายเป็นห้องเรียน
ของสถาบั น ศิลปะ SCAD และบางโรงก็ยั งท าหน้าที่ ฉายภาพยนตร์แต่เป็น ภาพยนตร์ที่จัดตามโอกาส เช่น
โรงภาพยนตร์ ลูคัส เธียเตอร์ (LUCAS Theatre )
ทั้งนี้ Richard L. Austin (1988) ได้กล่าวถึงสิ่งสาคัญที่สมควรพิจาณาในการปรับเปลี่ยน
ประโยชน์ใช้สอยไว้ดังนี้
- อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่เหมาะสมกับการปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยควรเป็นอาคาร
ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ควรต้องเก็บรักษาไว้
- การปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยต้องมีความเข้าใจถึงคุณค่าความสาคัญของอาคาร
นั้ น อย่ า งแท้ จ ริ ง ควรมี ก ารศึ ก ษาการใช้ ง านใหม่ ที่ ใกล้ เคี ย งกั บ การใช้ ง านเดิ ม
การปรั บ เปลี่ ย นประโยชน์ ใช้ ส อยอาคารจะล้ ม เหลวเมื่ อ ไม่ ส ามารถรัก ษาคุ ณ ค่ า
ของอาคารไว้ได้
- พื้ น ที่ ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ลั ก ษณะทางกายภาพสภาพแวดล้ อ มที่ ป รากฏและบ่ งถึ ง
เหตุก ารณ์ บ างอย่ างที่ เคยเกิด ขึ้น ผ่ านการรับ รู้ของผู้ ที่ อ ยู่ในพื้ น ที่ มาก่อ น นั่ น คื อ
ความหมายที่แฝงอยู่ในพื้นที่ (Meaning) และส่งผ่านสิ่งเหล่านั้นออกมาทางสภาพ
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สั ง คม วั ฒ น ธรรม กฎ ระเบี ยบ และธรรมเนี ยมป ฏิ บั ติ ท างสั ง คม ดั ง นั้ น
การปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยควรให้ความสาคัญกับความหมายของพื้นที่ด้วย
บริบทของพื้น ที่ หมายงรวมถึง ลักษณะทางภูมิสถาปัตยกรรม ระบบจราจร และ
การบริการสาธารณะของพื้นที่ รายละเอียดเหล่านี้ต้องมีความสอดคล้องและตอบรับ
กับงานออกแบบและฟังก์ชันการใช้งานเพื่อเป็นเหตุผลสนับสนุนงานออกแบบ
งานออกแบบต้องมีการประสานกับบริบทโดยรอบโครงการ ต้องคานึงถึงผลกระทบ
ของโครงการต่ อ พื้ น ที่ โ ดยรอบทั้ ง ในแง่ ข องสภาพแวดล้ อ มและภู มิ ทั ศ น์ ทั้ ง นี้
ต้ อ งรั ก ษาความสมดุ ล ของสภาพแวดล้ อ มในระหว่ า งการท าโครงการให้ ไ ด้
รับผลกระทบให้น้อยที่สุด
ผลส าเร็ จ ของการปรับเปลี่ ยนประโยชน์ใช้ส อยอยู่ที่ การเคารพต่อบริบทเดิมของ
อาคารและพื้นที่ตั้งไปพร้อมๆ กับการประสานการใช้งานที่ร่วมสมัยเข้าด้วยกัน และ
ควรมีการออกแบบรองรับต่อการใช้งานในอนาคตไว้ด้วย
ผลตอบแทนที่ ส าธารณะจะได้ จ ากโครงการเป็ น สิ่ งส าคั ญ ในการสร้างโปรแกรม
การพั ฒ นาพื้ น ที่ ทั้ งนี้ ในการน าเสนอแนวความคิดการออกแบบ ไม่ ควรค านึ งถึ ง
เฉพาะผลตอบแทนแก่เจ้าของอาคารแต่เพียงอย่างเดียว ควรคานึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะชนที่จะได้รับด้วย

๕) แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ที่ดินของย่าน
โรงหนั งนางเลิ้ งตั้ งอยู่ ในบริ เวณที่ มี ก ารใช้ ที่ ดิ น เพื่ อ พาณิ ช ยกรรม ซึ่ งมี ค วามสั ม พั น ธ์
กับ การเจริญ เติบ โตของเมือง โรงหนั งนางเลิ้ งตั้งอยู่ในส่ วนการค้าแบบดั้งเดิม ซึ่งมีตลาดสดเป็นศูนย์กลาง
และมี ร้ านค้าแบบห้ อ งแถวอยู่ ร ายรอบและมี ที่ อ ยู่ อ าศัย ด้ ว ย เมื่ อ เมื อ งเจริญ ขึ้ น ส่ ว นการค้ าดั้ งเดิ ม ก็ ได้รั บ
การพัฒนาปรับ ปรุง และด้วยเหตุนี้บทบาทหน้าที่ของย่านค้าแบบเก่าจึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป กิจการค้า
ปลี ก ต่ างๆ เป็ น บทบาทหน้ า ที่ เด่ น ของผ่ า นซึ่ ง เขตการค้ า แบบนี้ จ ะพลุ ก พล่ า นในช่ ว งกลางวั น และเงี ย บ
ช่วงกลางคืนและให้บริการแก่คนหลายระดับ (กฤตพร ห้าวเจริญ, ๒๕๔๖ หน้า ๑๑ )
๖) แนวคิดเกี่ย วกับ การสื่ อความหมาย(Interpretation) และการนาเสนอ (Presentation)
อาคารทางประวัติศาสตร์
การสื่อความหมายและการนาเสนอเรื่องราวของโรงภาพยนตร์ เฉลิมธานีมีความจาเป็น
ต่อ การอนุ รั ก ษ์ ม รดกทางวัฒ นธรรมแห่ งนี้ ทั้ งแบบจับ ต้ อ งได้ (Tangible Heritage) ในแง่ค วามส าคั ญ ของ
กายภาพของอาคารที่สามารถให้ความรู้แก่ประชาชนคนทั่วไปถึงลักษณะของโรงภาพยนตร์เมื่อเกือบหนึ่งร้อยปี
ที่ แ ล้ ว รวมทั้ ง เทคนิ ค การก่ อ สร้ า ง และมรดกวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งไม่ ได้ (Tangible Heritage) ถึ ง เนื้ อ หา
ของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ กฎบั ตรเวนิชกล่าวไว้ว่า แนวทางสาคัญในการอนุรักษ์และบูรณะอาคารเก่า
ทางประวัติศาสตร์ คือในแต่ละประเทศต้องมีหน้าที่ต้องสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรมในชาติของตนเอง
กฎบัตรว่าด้วยการสื่อความหมายของ สภานานาชาติว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งโบราณคดี หรือ
International Council on Monument and Sites (ICOMOS) ได้ให้คาจากัดความในการสื่อความหมายว่า
เป็ น การท ากิ จ กรรมที่ เต็ ม ศั ก ยภาพเพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด ความตระหนั ก และการเข้ า ใจพื้ น ที่ ม รดกวั ฒ นธรรม
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ต่อสาธารณะชน ซึ่งรวมถึงการพิมพ์ในรูปแบบเอกสารต่างๆ ทั้งอิเลคทรอนิกส์ การบรรยาย ในอาคารและ
การติดตั้งการสื่ อความหมายนอกอาคาร กิจกรรมการศึกษาและกิจกรรมในชุมชน รวมทั้งการวิจัย อบรม
และประเมินการสื่อความหมายด้วย
การสื่อความหมายซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒ นธรรม
และการจัดการ นี้มีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่ ๗ ประการ คือ
- การเข้าถึงและเข้าใจ หมายถึง รายการการสื่อความหมายและการนาเสนอเกี่ยวกับ
พื้นที่ทางมรดกและวัฒนธรรมนั้น นั้นควรจะเอื้ออานวยต่อการเข้าถึงทั้งทางกายภาพ
และปัญญาต่อสาธารณะชน
- แหล่ งข้อมูล ข่าวสาร หมายถึง การสื่ อความหมายและการน าเสนอควรจะอยู่บ น
พื้ น ฐานของข้ อ มู ล ที่ ย อมรั บ ได้ ด้ ว ยหลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวิ ช าการ
ในขณะเดียวกับที่เป็นวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตหรือใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
- บริบทและพื้นที่ หมายถึง การสื่อความหมายและการนาเสนอพื้นที่มรดกวัฒนธรรม
ควรจะมี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ บริ บ ทและพื้ น ทางท างสั ง คม วั ฒ นธรรม แล ะ
ประวัติศาสตร์ในวงกว้าง
- ความแท้ หมายถึง การสื่อความหมายและการนาเสนอพื้นที่ทางมรดกวัฒ นธรรม
จะต้ อ งเคารพต่ อ พื้ น ฐานของความแท้ ข องจิ ต วิญ ญาณแห่ งสถานที่ ในแนวทาง
การประชุมที่เมืองนาราได้ว่าไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗
- ความยั่ งยื น หมายถึง การวางแผนการสื่ อ ความหมายเพื่ อพื้ น ที่ ม รดกวัฒ นธรรม
จะต้องคานึงถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมให้มาก โดยความยั่งยืนนั้น
จะต้องเป็นความยั่งยืนในด้านทางสังคม การเงินและสิ่งแวดล้อม
- การร่ ว มมื อ กั น ทุ กฝ่ าย การสื่ อ ความหมายและการน าเสนอพื้ น ที่ ท างวัฒ นธรรม
จะต้ อ งเป็ น ผลมาจากการความร่ ว มมื อ กั น อย่ า งจริ ง จั ง ระหว่ า ผู้ เชี่ ย วชาญทาง
มรดกวัฒนธรรม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย
- การวิจัย การอบรมและการประเมิน เป็นองค์ประกอบสาคัญของการสื่อความหมาย
ในพื้นทีมรดกวัฒนธรรมด้วยเช่นเดียวกัน (ICOMOS, 2008)
7) แนวความคิดเกี่ยวกับจินตภาพเมือง (Image of the City)
Lynch (1959) กล่ าวว่า การอนุ รักษ์ ฟื้ น ฟู เมื อ งจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารสร้ างองค์ ป ระกอบ
ของเมื อ งทางจิ น ตภาพ เพื่ อ สร้ างสภาพแวดล้ อ มของเมื อ งที่ เป็ น ระเบี ย บเรีย บร้อ ยช่ ว ยให้ เกิ ด จิ น ตภาพ
(Image ability) ที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย โดยคานึงถึงการเกิดจินตภาพที่คนส่วนใหญ่ยึ ดถือเป็นจินตภาพ
ร่วมกันได้ โดยองค์ประกอบทางจินตภาพสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทตามลักษณะทางกายภาพ ได้แก่
1.เส้ น ทาง (Paths) 2. ขอบเขต(Edges) 3. ย่าน (Districts) ศูน ย์ รวมกิ จกรรม 4. (Nodes) และ 5. ภู มิ
สัญลักษณ์ (Landmarks)
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1.5 ข้อจำกัดกำรวิจัย
ข้อจากัดจากการวิจัยเอกสารที่ขาดการบันทึกไว้อย่างเป็นระบบในด้านประวัติศาสตร์ มีเพียงข่าว
การเปิดโรงหนังนางเลิ้งในหนังสือพิมพ์ และไม่มีการประเมินสภาพของอาคารไว้ (Condition inspection)
ไม่ มี แ ผนผั งอาคารที่ แ น่ ชั ด มี แ ต่ เพี ย งค าบอกเล่ าจากความทรงจ าในช่ ว งเวลาที่ จ ากั ด เท่ านั้ น ท าให้ ย าก
ต่อการสืบค้นเพื่อนามาใช้ศึกษาประกอบการอนุรักษ์ทั้งด้านประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์อาคาร ทั้งภายใน
และภายนอกการประเมิ น จึ ง เป็ น ด้ ว ยทางสายตาและการประมาณการ นอกจากการเสื่ อ มสลายไป
ตามกาลเวลาของตัวอาคารและโครงสร้างทางกายภาพแล้ว การขาดความรู้ในการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์
ยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวอาคารด้วยเช่นกัน
1.6 โครงสร้ำงของรำยงำน
รายงานฉบั บ นี้ เขี ย นขึ้ น ตามแนวทางแผนการอนุ รั ก ษ์ ส ถานที่ ท างประวั ติ ศ าสตร์ แ ละเมื อ งเก่ า
ซึ่งเป็นการใช้หลักการอนุรักษ์มาใช้กับอาคารสถานที่และมีการจัดการและกฎหมายรองรับ นอกจากนั้นยังใช้
กฎบัตรต่างๆซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและในประเทศเพื่อประกอบการศึกษา เช่น The Illustrated
Burra Charter: good practice for heritage places (Australia ICOMOS, 2004) เพื่อเป็น การประเมิ น
คุณ ค่ าอาคารทางประวัติศาสตร์ แห่ งนี้ นอกจากนั้ นยังได้ศึกษาจาก Conservation Management Plans
Checklist, Conservation Management Plans Model Brief and Conservation Management Plans: Helping
your application (2004) เพื่อนามาตรวจสอบรายการการอนุรักษ์ประเภทต่างๆ ในอาคาร และรายงาน
การอนุรักษ์โรงภาพยนตร์จากประเทศต่างๆ

บทที่ ๒
ประวัติศาสตร์โรงภาพยนตร์ไทยและกรณีศึกษาในต่างประเทศ

2.1 พืน้ ที่และสถาปัตยกรรมโรงภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๔๓๙ จนถึงสิ้นสุดรัฐนิยมในเขตพระนคร
การปูพื้นฐานความเข้าใจในพื้นที่และสถาปัตยกรรมโรงภาพยนตร์ไทยและตะวันตก เป็นสิ่งสาคัญ
ที่ ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่าจะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ างยิ่ งต่ อ ผู้ ที่ จ ะท าการอนุ รัก ษ์ บู ร ณะ หรือ ฟื้ น ฟู โรงหนั งนางเลิ้ ง หรื อ
โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี ให้ ยังคงอยู่ และสามารถใช้งานได้ต่อไป ดังนั้ น ทีมผู้วิจัยจึงได้รวบรวมเนื้อหา
การศึกษาพื้นที่และสถาปัตยกรรมของโรงภาพยนตร์ที่สาคัญของทั้งในประเทศที่อยู่ในเขตพระนครเพื่อเปรียบเทียบ
ในความใกล้เคียงต่อจินตภาพของผู้อ่าน และกรณีศึกษาในประเทศตะวันตกซึ่งมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูโรงภาพยนตร์
ที่มีกาเนิดในยุคใกล้เคียงกับโรงหนังนางเลิ้ง (ซึ่งจะนาเสนอในบทต่อไป) เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นตัวอย่างการจัดการ
ของโรงหนั ง เหล่ า นั้ น โดยที ม ผู้ วิ จั ย ได้ เลื อ กเฉพาะตั ว อย่ า งที่ มี ก ารกลั บ มาฉายภาพยนตร์ เป็ น ประจ า
เพื่ อเป็ น ตัว อย่ างที่ ส อดคล้ อ งกับ วัต ถุป ระสงค์ข องการศึก ษาความเป็ นไปได้ของโครงการบูรณะและฟื้ น ฟู
โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานีที่น่าจะได้นากลับมาดาเนินการได้เหมือนเมื่อครั้งอดีต และปรับพื้นที่ให้เข้ากับ
ความเปลี่ ย นแปลงในปั จ จุ บั น ซึ่งต่างจากโรงภาพยนตร์อื่ นที่ สู ญ หายไป หรือ ที่ ป รับ ปรุงแล้ ว แต่ ท าหน้ าที่
เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เป็นโรงภาพยนตร์
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และสถาปัตยกรรมโรงภาพยนตร์ในสังคมไทยนั้น มีพัฒนาการที่สอดคล้อง
กับประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตและกิจกรรม
ในการชมภาพยนตร์ในแต่ละยุคสมัย ในบทนี้จึงขอแบ่งแนวทางการศึกษาออกเป็น ๓ ยุคสมัย ดังนี้
๑. ยุคแรกเริ่ม : เริ่มจากการที่สังคมไทยได้รู้จักภาพยนตร์ในฐานะเป็นมหรสพชนิดใหญ่
จนกระทั่งเป็นที่นิยม
๒. ยุคเฟื่องฟู : ภาพยนตร์เริ่มขยายตัวเข้าไปในพื้นที่พาณิชยกรรม
๓. ยุคทันสมัย : เมื่อวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ในสังคมไทย มีมาตรฐานและทันสมัยแบบ
ตะวันตกครบวงจร โดยเฉพาะในกลุ่มชนชั้นกลางและชั้นสูง
2.1.1 ยุคแรกเริ่มของโรงภาพยนตร์ในสังคมไทย
1) ทาเลที่ตั้งและบริเวณโดยรอบ
ในสมัยแรกเริ่มภาพยนตร์ถูกฉายในสถานที่ตั้ง ๒ ลักษณะคือ ๑) ฉายกลางแจ้งโดยตั้งอยู่ในงานวัด
งานเทศกาล หรื องานประจ าปี ต่าง และ ๒) ฉายในโรงหนังชั่ว คราวที่ มีลั กษณะเป็ นกระโจมผ้ าใบกั้น เป็ น
ตั ว ก าหนดขอบเขตชมภาพยนตร์ ส่ ว นพื้ น ที่ ช มภาพยนตร์ แ ละโรงภาพยนตร์ ส มั ย นี้ มี ๒ บริ เวณส าคั ญ
คือ บริเวณประตูสามยอด ประตูเมืองทางเข้า - ออกระหว่างในและนอกกาแพงพระนคร ซึ่งเป็นบริเวณที่ถนน
เจริญกรุงถนนเส้น เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครตัดผ่านและเป็นย่านพาณิ ชยกรรมที่ส าคัญ ของพระนคร
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ในยุคแรกเริ่มทุน นิยมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัตนโกสินทร์ ส่วนอีกบริเวณ คือ โรงภาพยนตร์กลางแจ้ง
ที่งานประจาปีวัดเบญจมบพิตร ซึ่งมีร้านรวง มหรสพต่างๆ อย่างคับคั่ง
2) พื้นที่และสถาปัตยกรรมสาหรับชมภาพยนตร์
2.1) มหรสพกลางแจ้ง
2.1.1) ประวัติ ความเป็นมา
กรุ งเทพมหานครเมื่ อราวสมัย รั ช กาลที่ ๕ มี ส ถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อนใจของคนในพระนคร ได้ แ ก่
วัด เทศกาลงานวัด โรงบ่อน และโรงละคร ซึ่งสถานที่เหล่านี้จะมี มหรสพต่างๆ ให้ชม โดยแบ่งประเภทการ
แสดงได้เป็น ๒ ประเภท คือ 1) แบบ ๓ มิติ ได้แก่ ลิเก ละคร หุ่นกระบอก งิ้ว และ 2) แบบ ๒ มิติ ได้แก่
หนังตะลุง หนังใหญ่ เป็นต้น ซึ่งในสมัยนั้นมีที่เป็นโรงมหรสพของเจ้านายต่างๆ อยู่บ้างแต่ที่มีจานวนมาก คือ
มหรสพกลางแจ้งที่ชาวบ้านร้านตลาดนิยมไปชม
2.1.2) ที่ตั้งและบริเวณโดยรอบ
มหรสพกลางแจ้งส่วนใหญ่มักจะถูกตั้งขึ้น ในบริเวณพื้นที่ทางผ่านทางเศรษฐกิจการค้าที่ครึกครื้น
มีผู้คนพลุกพล่าน เช่น ย่านตลาดการค้า ใกล้กับแหล่งที่อยู่อาศัย โรงบ่อน หรือตั้งในงานประจาปีของวัดต่างๆ
เช่น งานวัดเบญจมบพิตร และงานเร่ ที่มีบริเวณลานกว้างขนาดใหญ่ เช่น ที่บริเวณสนามน้าจืด โดยพื้นที่ตั้ง
จะมีงานออกร้านขายของต่างๆ เช่น ร้านชายตุ๊ตา ขายหี บเพลง ขายอาหาร น้าเล็มโมเนด และโซดา เป็นต้น
และยังมีงานเบ็ ดเตล็ ดต่างๆ เช่น ยิ งเป้ า โยนห่ ว ง ลู กกลิ้ ง ฯลฯ ตรงกลางลานมีม้าหมุน กระเช้าสวรรค์1
การแสดงโขนลงกระถางไฟ2 หรือร้านตกเบ็ด3 เป็นต้น
2.1.3) พื้นที่และรูปแบบสถาปัตยกรรม
การแสดงมหรสพกลางแจ้งจะไม่ได้อยู่ภายใต้อาคารที่มีหลังคาคลุม แต่มีลักษณะของโครงสร้างไม้
เป็ น เวที ยกสู งจากพื้น และมี ล านส าหรับ ผู้ ช มนั่งดู อยู่รอบเวที โดยผั งพื้ นของมหรสพกลางแจ้งนี้ แบ่ งเป็ น
๒ ส่วน คือ ส่วนเวที และส่วนชมมหรสพ ส่วนของผังพื้นเวทีมีลักษณะเป็นรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการแบ่งพื้นที่
ออกเป็ น ด้ า นหน้ า - ด้ า นหลั งของเวที โดยใช้ ผ้ า หรื อ ฉากกั้ น วางเป็ น แนวยาวตามของเวที ฉากดั งกล่ า ว
มี ก ารตกแต่งให้ ส อดคล้ องกับ เนื้ อ เรื่ อ งของมหรสพที่ แ สดงโดยด้ านหน้ าของเวที จ ะใช้ เป็ น พื้ น ที่ ก ารแสดง
ตรงกลางแท่นตั้งใกล้กับ ฉากไว้สาหรับเป็นที่นั่งสาหรับแสดง ฉากมีทางเข้า - ออกอย่างละประตูอยู่ระหว่าง
แท่น ประตูนี้ใช้สาหรับเชื่อมต่อกับเวทีส่วนด้านหลังซึ่งใช้เป็นพื้นที่สาหรับเตรียมตัวก่อนการแสดงและที่พัก
สาหรับนักแสดงส่วนบริเวณด้านข้างซ้าย – ขวาของด้านหน้าเวทีนั้นมีวงดนตรีคอยประโคมเมื่อทาการแสดง
ตามอารมณ์ของเนื้อเรื่องที่แสดง
ในส่ ว นพื้ น ที่ช มมหรสพมี ลั กษณะเป็น พื้ นที่ โล่ ง ไม่มีก ารกาหนดตาแหน่ งที่ นั่งตายตัว ผู้ ช มใช้วิธี
เอาเสื่ อหรื อผ้ ามาปู นั่ งจั บ จองพื้ น ที่ ช มการแสดง โดยนั่ งอยู่บ นพื้ นดิน หรืออาจจะนอนดูตามสะดวกสบาย
การชมนี้ถ้าเป็นการแสดงแบบ ๓ มิติสามารถนั่งชมได้ทั้ง ๓ ทิศทาง คือ ด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน และด้านหน้าเวที
1

ขุนวิจิตรมาตรา, ๑๐๐ ปีขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) กรุงเทพ: สารคดี, ๒๕๔๕ หน้า ๗๒-๗๓
เรื่องเดิม
3 เป็นร้านเบ็ดเตล็ด มีบ่อน้าแหละห่อสลากเป็นรูปสัตว์นาต่
้ างๆอยู่ในน้า มีเบ็ดติดแม่เหล็กไว้ตรงปลาย ใครจะตกเบ็ดก็เสียค่าเล่น ๑ บาท แล้ว
ยื่นเบ็ดลงไปในบ่อ ห่อสัตว์เหล่านั้นก็มีเหล็กอยู่ข้างใน ก็จะมาติดเบ็ดได้รับรางวัลไป
2
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ซึ่ ง เป็ น ต าแหน่ ง ชมที่ ดี ที่ สุ ด บรรยากาศระหว่ า งการชมมหรสพนั้ น มี ลั ก ษณะดั ง ในพระราชหั ต ถเลขา
ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปถึงพระอัครชายาเจ้าดารารัศมี ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ร.ศ. ๑๒๘
มีข้อความดังนี้
“...เพราะเป็นเรื่องใหม่ ไม่เข้าอกเข้าใจและต้องฟังพูดมาก แลอื่นไม่ได้ ต่อไม่ติด
ด้ว ยธรรมดาคนเราไปดูล ะคร ชอบไปนั่ งพู ด กั น พอให้ เห็ น ตั ว ละครเตะตาไปเตะตามา
เสียงร้องพิณพาทย์เตะหูแล้วพอเท่านั้น ต้องการแต่จะพูดอย่างเดียวจึงไม่ใครชอบ”4

รูปที่ ๒-1 : ผังพื้นมหรสพกลางแจ้ง
(ทีม่ า : จากการสันนิษฐาน)
ทั้ งนี้ แสดงให้ เห็ น ว่ า การชมมหรสพในสมั ย นั้ น จะมี ลั ก ษณะของพื้ น ที่ ที่ ผู้ ช มปฏิ สั ม พั นธ์ กั น ได้
ตลอดเวลา ซึ่งเรื่องที่ พูดคุยมีทั้งที่เกี่ยวกับมหรสพและไม่เกี่ยวข้อง ทั้งมีการขายของตลอดการแสดงสามารถ
ลุกไปซื้อหรือเรียกแม่ที่มาเชิญชวนซื้อของโดยเฉพาะของกินในท้องถิ่นที่ไว้ทานระหว่างชมมหรสพ ส่วนที่ผู้ชม
จะคุย กัน ไปคุยกันมาได้นั้ นก็เป็น เรื่องที่รู้จักอยู่แล้ว การชมการแสดงจึงเป็นแบบดูท่วงท่าและบทบาทของ
นักแสดง เครื่องแต่งกาย ฟังความไพเราะ และอารมณ์ของบทพูด บทกลอน รวมทั้งฟังจังหวะและทานองดนตรี
ซึ่ งในการแสดงมี ลั ก ษณะเหนื อ จริ งไม่ ว่ าจะเป็ น เครื่ อ งแต่ งกายที่ มี ก ารประดั บ ตกแต่ งมาก การแต่ งหน้ า
ให้ขาววอก หรือท่าทางอ่อนช้อยเกินท่าทางปกติของมนุษย์ เป็นต้น
สรุปได้ว่าการชมมหรสพกลางแจ้งมีลักษณะการใช้งานของพื้นที่แบบยืดหยุ่นตามแบบวิถีชีวิตแบบไทย
กลุ่มผู้ชมและนักแสดงมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างสูง ผู้ชมก็ชมการแสดงกันอย่างมีอารมณ์ร่วมในการแสดงมากกว่า
ชมเอาเรื่องราว การแสดงก็เป็นแบบเหนือจริง
4

พระราชหัตถเลขา วันที่ ๒๔ เมษายน รศ. ๑๒๘ ทรงมีไปถึงพระอัครชายาเจ้าดารารัศมี ในเพลินพิศ การาญ และเนียนศิริ ตาละลักษมณ์,
พระประวัติและผลงานของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์, (ธนบุรี: สหประชาพาณิชย์, ๒๕๒๒) หน้า ๕๔
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2.2) ภาพยนตร์ในโรงละคร: กรณีศึกษาโรงละครหม่อมเจ้าอลังการ
2.2.1) ประวัติความเป็นมา
ละครหม่อมเจ้าอลังการ เดิมทีนั้นสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่แสดงละครร้องของเจ้าหมื่นสรรเพชรฯ5
จนเมื่อคณะของนายเอส.จี.มาร์คอฟสกี้ และคณะมาจัดฉายภาพยนตร์ในวันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๐
โรงละครแห่งนี้จึงได้ก็ถูกใช้เป็นโรงฉายภาพยนตร์ชั่วคราว
2.2.2) ที่ตั้งและพื้นที่โดยรอบ
ที่ตั้งของโรงละครหม่อมเจ้าอลังการ ตั้งอยู่บริเวณประตูสามยอด ซึ่งเป็นประตูที่ใช้เชื่อมระหว่างพื้นที่
ในเขตเมืองพระนครกับเขตนอกเมืองพระนครและใกล้กับคลองโอ่งอ่าง โดยโรงละครหม่อมเจ้าอลังการ มีอีก
ชื่อหนึ่งว่า “โรงละครมงคลบริษัท” สันนิษฐานว่า น่าจะตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนเจริญกรุงตัดกับถนนมหาไชย
ในปั จ จุบั น โดยมีท างเข้าหลักอยู่ ท างด้านทิศใต้ที่ติดกับ ถนนเจริญ กรุง ซึ่งบริเวณนี้เป็ นย่านพาณิ ช ยกรรม
มีตึกแถวร้านค้าขายของกันอยู่มากมาย และบริเวณย่านนี้เป็นตั้งของโรงหวย ก.ข. ของพระอนุวัติราชนิยม
(ยีกอฮง) โรงยี่เกหม่อมสุภาพ และโรงละครปราโมทัย6 ซึ่งจะเป็นบริเวณที่มีความครึกครื้นเป็นอย่างมาก
2.2.3) พื้นที่และรูปแบบสถาปัตยกรรม
ในการสันนิษฐานและวิเคราะห์ภาพยนตร์ในโรงละคร กรณีศึกษาโรงละครหม่อมเจ้าอลังการได้ใช้
ข้อมูลโรงละครปรีดาลัย โรงละครปราโมทและโรงละครปริ๊ นเธียเตอร์ ที่อยู่ร่วมสมัย เดียวกันนามาสนับสนุน
เพราะมี ลั ก ษณะที่ ใกล้ เคี ย งกั น โดยเริ่ ม ต้ น ตั้ งแต่ โ รงละครที่ มี ก ารสร้ า งภายใต้ อ าคารที่ มี ห ลั งคาคลุ ม ตั ว
โรงก่อสร้างด้วยโครงสร้างไม้ ประดับด้วยลายฉลุไม้7 โดยมีลักษณะเลียนแบบโรงละครแบบฝรั่ง หรือที่เรียกว่า
“โรงละครโอเปร่า” แต่สร้างแบบท้องถิ่น มีผังพื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีทางเข้า - ออกอาคารหลัก ๒ ทาง
อยู่ทางด้านสกัดด้านหนึ่ง ด้านสกัดอีกด้านหนึ่งมีเวทีอยู่ภายในอาคาร
ผังพื้นโรงละครได้แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนเวทีและส่วนชมมหรสพในส่วนของผังพื้นเวทีมีลักษณะ
เดียวกันกับเวทีของมหรสพกลางแจ้ง แต่ในส่วนชมมหรสพต่างกัน กล่าวคือ
“ใช้โรงละครเป็นเวทีอย่างละครฝรั่ง คือ คนนั่งดูด้านหน้าด้านเดียว มิใช่เล่นกลางโรงให้
คนนั่งดู ๓ ด้านอย่างละครไทยอย่างเก่า”8
นอกจากนั้นยังแบ่งพื้นที่ ได้เป็น ๒ ระดับ คือ ระดับล่างที่อยู่ใกล้เวที และระดับบนที่ยกพื้นอยู่ไกล
เวทีถัดออกไป การแบ่งระดับความสูงของที่นั่งในส่วนด้านหน้าและด้านหลังนี้ก็เพื่อเป็นการเปิดมุมมองของผู้ชม
ละครร้องไม่ให้ นั่ งบดบั งกัน นอกจากนั้ น อาจจะรวมถึงการแบ่งลาดับชั้นของผู้ ชมที่แตกต่ างกัน ซึ่งส าหรับ
การชมละครนั้นที่นั่งที่ติดกับเวทีด้านหน้าจะถือว่าเป็นที่นั่งที่ดีที่สุดเมื่อเป็นมหรสพกลางแจ้ง แต่ในโรงละครนั้น
5

สุภรณ์ ถาวรนิธิ, สืบตานานสถานทีป่ ระวัติศาสตร์ ๑๐๐ ปีภาพยนตร์ในประเทศไทย” สารคดี หน้า ๙๗-๙๘
ชุนวิจิตรมาตรา, ๑๐๐ ปีขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์),(กรุงเทพฯL สารคดี , ๒๕๔๕) หน้า ๙๘-๙๙
7 จ าเริ ญ ลั ก ษณ์ ธนะวั ง น้ อ ย, ประวั ติ ศ าสตร์ ภ าพยนตร์ ไ ทย ตั้ ง แต่ แ รกเริ่ ม จนสิ้ น สมั ย สงครามโลกครั้ ง ที่ ๒ (กรุ ง เทพฯ : ส านั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๔๔ หน้า ๑๓
8 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ตรัสปรึกษากับหม่อมต่วนว่า จะต้องจัดละครขึ้นตามพระบรมราชโองการ อ้างจาก เพลิน
พิศ การาญ และเนียนศิริ ตาละลักษมณ์ , พระประวัติและผลงานของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ , (ธนบุรี: สหประชา
พาณิชย์, ๒๕๒๒) หน้า ๔๖
6
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กลั บ ให้ เป็ น พื้น ที่ด้านหน้ าที่ต่ากว่าให้ เป็ น ของประชาชนทั่วไปแต่เจ้านายต่างนั่งในระดับ สูงที่ใกล้ กว่าดังที่
กาญจนาคพั น ธุ์ ได้ กล่ าวถึ งต าแหน่ งที่ นั่ งในโรงละคร เมื่อ คราวพระเจ้าอยู่หั ว เสด็จพระราชด าเนิ น มาชม
ภาพยนตร์นั้น จะมีลักษณะดังนี้
“ที่นั่ งเป็ น บ็อกซ์ที่พื้นติดกับเวที และเป็นบ็อกซ์ที่อยู่ชั้นสองเป็นวงรอบสองข้าง มา
บรรจบบ็ อ กซ์ พิ เศษอยู่ ต รงกั บ เวที เป็ น บ็ อ กซ์ ส าหรั บ พระเจ้ า แผ่ น ดิ น , เจ้ า นาย และ แขก
ต่างประเทศ เหนือชั้นสองชั้นไปชั้นสามชั้นยอดเป็นที่นั่งอัฒจันทร์ กลางโรงเป็นเก้าอี้ที่นั่งหลังแถว
เก้าอี้ใต้บ๊อกซ์พิเศษเป็นอัฒจันทร์บ๊อกซ์ และเว้นแต่ชั้นยอดแยกเป็นสตรีนั่งทางหนึ่ง บุรุษนั่งทาง
หนึ่งไม่รวมกัน...”9
และที่นั่งในโรงละครก็มีมีการะบุค่าเข้าชมลงดังที่ในโฆษณาเมื่อครั้งที่มีภาพยนตร์มาฉายในโรงละคร
ความว่า
“...ราคาห้องหนึ่งที่มีเก้าอี้หลายตัว (บ๊อกซ์) ราคา ๑๐ บาท ชั้นที่หนึ่งราคา ๓ บาท
ชั้นที่สองราคา ๒ บาท ชั้นที่สามราคา ๑ บาท ชั้นที่สี่คือที่นั่งวงเวียน ๒ สลึง เด็กที่อายุต่ากว่ า
๑๐ ขวบ จะเรียกเอกราคาแค่ครึ่งเดียว”10
ในช่วงเริ่มแรกของการฉายภาพยนตร์นอกจากการฉายกลางแจ้งแบบมหรสพกลางแจ้งทั่วไปแล้ว โรง
ละครเป็นสถานที่ที่มีประโยชน์ใช้สอยที่ตอบรับกันกับการฉายภาพยนตร์ อีกทั้งการฉายภาพยนตร์นั้นจาเป็นที่
จะต้องอยู่ภายใต้อาคารที่สามารถควบคุมแสงในเวลาฉายได้ รวมทั้งเพื่อป้องกันวัสดุ และอุปกรณ์ในการฉาย
จากสภาพภูมิอากาศ(โดยเฉพาะฝน) ซึ่งจะมีผลต่อเครื่องมือและระบบเทคนิคในการชม เมื่อมาอยู่ในอาคารที่
ชมมหรสพได้ด้านเดียว จึงเหมาะสมกับการชมเช่นเดียวกับมหรสพแบบ ๒ มิติ อีกทั้งการชมภาพยนตร์นั้นที่นั่ง
ด้านหลังเป็นที่นั่งที่ดีกว่าการเข้ามาฉายในโรงละครที่มีการกาหนดพื้นที่ ๒ ระดับ โดยให้ความสาคัญกับพื้นที่
ด้านหลังมากนั้นจึงเหมาะสม ส่วนวิถีชีวิตในโรงละครสันนิษฐานว่าเป็นรสนิยมของชนชั้นกลางและชนชั้นสูง ที่
นั่งมีลักษณะตายตัวเริ่มกาหนดที่นั่งและพื้นที่ส่วนตัวในส่วนพื้นที่ชมมหรสพของเจ้านาย นอกจากนั้นมีการตั้งที่
จาหน่ายเครื่องดื่มและของขบเคี้ยวด้วย11

9

ขุนวิจิตรมาตรา, ๘๐ ปีในชีวิตข้าพเจ้า (กรุงเทพฯ:บัณฑิตการพิมพ์, ๒๕๒๓) หน้า ๑๓-๑๔
โดม สุขวงศ์, “๘๐ ปีภาพยนตร์ในประเทศไทย” ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๘ (มิถุนายน ๒๕๒๕) หน้า ๑๓-๑๔
11 โดม สุขวงศ์, “๘๐ ปีภาพยนตร์ในประเทศไทย” ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๘ (มิถุนายน ๒๕๒๕) หน้า ๑๒
10
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รูปที่ ๒-2 : โรงละครปริ๊นซ์เธียเตอร์
(ที่มา: WWW: anurakthat.com อ้างถึงหอจดหมายเหตุ)

รูปที่ ๒-3 : โรงละครหม่อมเจ้าอลังการ
(ที่มา : จากการสันนิษฐานของผู้วิจัย)
สรุปการชมภาพยนตร์ในโรงละคร กรณีศึกษาโรงละครหม่อมเข้าอลังการ แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม
ในการชมมหรสพแบบตะวันตกที่เข้ามาในสยามก่อนการเข้ามาของภาพยนตร์จนกระทั่งภาพยนตร์ เข้ามา
ที่ ต้ อ งมี ก ารก าหนดพื้ น ที่ ในการชมอย่ า งชั ด เจน และมี ลั ก ษณะพื้ น ที่ ส่ ว นตั ว ในการชมมากขึ้ น ซึ่ ง พื้ น ที่
ชมภาพยนตร์นั้นมีการใช้งานและประโยชน์ใช้ที่ส อยคล้อยตามโรงละครได้ ดังที่ปรากฏความคล้ายกันของ
โรงละครกับโรงหนังถาวรที่จะเกิดขึ้นในยุคถัดไป
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2.๓) โรงหนังช่วยคราว: กรณีศึกษาโรงหนังญี่ปุ่นหลวง
2.3.1) ประวัติความเป็นมา
ในปีพ.ศ. ๒๔๔๗ คณะฉายหนังเร่ ชาวญี่ปุ่นชื่ อ โทโมโยริ วาตานาเบะ ได้นาหนังมาจัดฉายบริเวณ
เวิ้งหลังวัดชัยชนะสงคราม (เวิ้งนาครเขษม) สร้างเป็นกระโจมผ้าใบ มีชื่อ “โรงหนังญี่ปุ่น” ซึ่งต่อมาโรงหนัง
ญี่ปุ่นได้รับพระราชทานตราแผ่นดินจึงตั้งชื่อว่า “โรงฉายพยนต์ญี่ปุ่นหลวง” แล้วสร้างเป็นโรงมุงสังกะสีขึ้นแทน
จนในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ โรงหนังญี่ปุ่นหลวงเลิกกิจการไป แล้วเกิดมีโรงภาพยนตร์นาครเขษมขึ้นในบริเวณเดิม
2.3.2) ที่ตั้งและบริเวณโดยรอบ
โรงหนั งญี่ ปุ่ น หลวง ตั้งอยู่ ในบริ เวณลานกว้างขนาดใหญ่ ภ ายในบริเวณพื้น ที่ของเวิ้งนาครเขษม
ใกล้กับวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) โดยบริเวณที่ตั้งของโรงหนังญี่ปุ่นนี้ ถูกล้อมรอบด้วยถนน ดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับถนนเจริญกรุง
ทิศใต้ ติดกับถนนเยาวราช
ทิศตะวันออก ติดกับถนนวรจักร
ทิศตะวันตก ติดกับคลองโอ่งอ่าง
โดยบริเวณรอบนอกของเวิ้งนาครเขษมจะมีลักษณะเป็นตึกแถวร้านค้าขายของ ใกล้กับโรงบ่อน และ
โรงมหรสพอื่นๆ ซึ่งปรากฏในบันทึกของกาญจนาคพันธุ์ว่า
“...บริเวณสะพานเหล็กสามยอดเป็นที่ครึกครื้นที่สุด โรงหนังตั้งอยู่ที่เวิ้ งสะพานเหล็ก
ฟากใต้ ทางฟากเหนือตรงข้ามเป็นโรงบ่อนใหญ่ เรียกว่า โรงบ่อนสะพานเหล็ก ริมโรงบ่อนมีโรง
มหรสพเป็นของโรงบ่อน เล่นยี่เกบ้างละครบ้างและงิ้วเป็ นประจาทุกคืน ข้ามสะพานเหล็กมาทาง
ฟากเหนือ เป็นโรงหวย ก.ช. ของยี่กอฮง (ต่อมาเป็นพระอนุวัติราชนิยม) ใกล้โรงหวยเป็นโรงยี่เก
ของหม่อมสุภาพ...”12
และได้บันทึกไว้ว่าในช่วงเวลากลางคืนจะมีผู้คนพลุกพล่านในย่านดังกล่าว ดังนี้
“โดยเฉพาะเวลากลางคืนจึงเป็นที่ชุมนุมคนครึ กครื้น คือ คนเที่ยวเตร่มากแต่ไม่มาก
เหมือนสมัยนี้ แปลว่าผู้คนหนาตาหน่อย พ้นยานนี้ออกไปเล็กน้อยก็เงียบ สมัยนั้นคนเที่ยวกันมาก
ก็ แ ต่ ในตอนช้ า งขึ้ น เดื อ นหงาย ราวตั้ ง แต่ ๘ ค่ าไปจนราวแรม ๔-๕ ค่ า พ้ น จากนี้ ค นก็ ซ า
เพราะถนนมื ด ไฟฟ้ าตามถนนก็ มี ริ บ หรี่มี แ สงรางๆ บริเวณสามยอดนี้ บ นสะพานเหล็ ก และ
ริมถนนเจริญกรุงฟากโรงบ่อนโรงหนังจะมีหญิงงามเมืองยืนพิงราวสะพานหรือเดินเตร็ดเต่าไปมา
แถวนั้นมาก...”13
2.3.3) พื้นที่และรูปแบบสถาปัตยกรรม
โรงหนังชั่วคราวกรณีศึกษาโรงหนัง ญี่ปุ่นหลวงนี้ เดิมทีเป็นเต็นท์หรือกระโจมผ้าใบ มีโครงสร้างและ
วัสดุเป็นผ้าใบและไม้เป็นหลัก โดยสาเหตุที่ต้องสร้ างเป็นอาคารหลังคาคลุมเนื่องมาจากการฉายภาพยนตร์
จาเป็นที่จะต้องอยู่ภายใต้อาคารที่สามารถควบคุมแสงในเวลาฉายได้ ดังปรากฏว่าในเวลาฉายภาพยนตร์จะฉาย
12
13

ชุนวิจิตรมาตรา, ๑๐๐ ปีขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์),(กรุงเทพฯ สารคดี , ๒๕๔๕) หน้า ๙๘-๙๙
กาญจนาคพันธุ์ เรื่องของละครเพลง (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์เรืองศิลป์ ๒๕๒๐ ) หน้า ๔๗-๔๘
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ในช่วงเวลากลางคืนที่มีคนพลุกพล่านในบริเวณย่านนั้น “...จะฉายทุกคืนตั้งแต่วันที่ ๗-๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๗
คืนละ ๓ ชั่วโมง”14 รวมถึงยังต้องป้องกันวัสดุและอุปกรณ์ในการฉายจากสภาพภูมิอากาศ (ฝน) ซึ่งจะมีผลต่อ
เครื่องมือและระบบเทคนิคในการชมภาพยนตร์ด้วย ส่วนทางเข้า - ออกหลัก น่าจะอยู่บริเวณตรงฝั่งตรงข้าม
กับจอภาพยนตร์
โดยสันนิษฐานการใช้งานผังพื้นภายในกระโจมผ้าใบ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนเวที และส่วนชม
ภาพยนตร์ ส่วนผังพื้นของเวทีสันนิษฐานว่า มีพื้นที่ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ พื้นที่ส่วนหน้าจอ และพื้นที่
สวนหลังจอ โดยพื้นที่บริเวณส่วนหน้าจอจะเป็นที่สาหรับฉายภาพยนตร์ ซึ่ งเป็นหน่วยเทคนิคของการพากย์
หนังที่น่าจะคล้ายกับเมื่อสมัยที่เปลี่ยนเป็นโรงสังกะสีแล้ว ดังบันทึกของกาญจนาคพันธุ์ว่า “...โดยก่อนเวลา
ฉายมีแตรเป่ าหน้าโรงตรงประตูทางเข้า คนแตรมีราว ๕-๖ คน เป่ าหน้าโรง ๒-๓ หนแล้วก็เข้าโรง ไปตั้งวง
ที่ข้างจอเป่าโหมโรงอีกหนหนึ่ง แล้วเริ่มดับไฟฉายหนัง...”15
ส่วนชมภาพยนตร์สันนิษฐานว่า น่ าจะมีลักษณะการชมภาพยนตร์เหมือนกับการไปชมการแสดง
ที่โรงละคร ซึ่งผู้ชมจะอยู่ในลักษณะนั่ ง ด้านหน้าจอที่ฉาย มีม้านั่งยาวเรียงเป็นแถวต่อๆ กันไปจนถึงสุดโรง
โดยไม่มีการกาหนดค่าชมเป็นระดับชั้น ต่างๆ อาจเนื่องมาจากเป็นโรงฉายสาหรับสามัญชน ดังนั้น การกาหนด
ราคาตาแหน่งที่นั่งต่างๆ จึงไม่ ได้ผลต่อการชมภาพยนตร์มากนัก มี การจับจองที่นั่งแบบยืดหยุ่น ไม่มี กาหนด
ที่ตายตัว มีการนั่งชมกันตามสบาย มีการผูกเปลระหว่างเก้าอี้ชมภาพยนตร์หรือเด็กโรงหนังที่นอนดูกับพื้น เป็นต้น
บรรยากาศระหว่างการชมภาพยนตร์ยังคงมีการตะโกนขายของ ขายขนม ซึ่งน่าจะคล้ายกับเมื่อสมัย
ที่เปลี่ยนเป็นโรงสังกะสีแล้ว ดังปรากฏว่า “...ระหว่างหยุดฉายนี้ มีเด็กถือถาดหมกพลูบุหรี่บ้าง น้าหวานบ้าง
น าออกเร่ ข าย เสี ย งแซ่ ไปทั้ งโรง น้ าหวานเป็ น น้ าอั ด ลมรุ่น แรก มี น้ าเลโมเนด เรีย กว่า น้ ามะเน็ ด น้ าขิ ง
(จิงเจอร์เอล) สีเหลือและน้าเขียวแดง พวกนี้ที่ปากขวดมีจุกเป็นลูกแก้วกลม อัดติดกับยางเป็นวงกลม...”16
สรุ ป พื้ น ที่ ในการชมมหรสพแบบเดิ ม ในสั ง คมไทย เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ โรงละครและพื้ น ที่ ช ม
ภาพยนตร์จะพบว่า เริ่มแสดงให้ เห็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงวิ ถีชีวิตในการชมมหรสพผ่านการกาหนด
ขอบเขตพื้นที่ในการชมมหรสพของชาวบ้ านที่ไม่เ คยมีมาก่อน เพราะมหรสพที่มีโรงเป็นของชนชั้นสูง และ
มีลักษณะที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมตะวันตกอยู่แล้ว เพราะภาพยนตร์เป็นความบันเทิงที่เริ่มจะเข้ามาแพร่หลาย
ทาให้ การกาหนดขอบเขตพื้น ที่ดังกล่ าวเปรียบเทียบได้กับกฎเกณฑ์ที่เริ่มเข้ามาควบคุมพฤติกรรมของคน
อย่ างไรก็ต ามความยื ด หยุ่ น ในการใช้ พื้ น ที่ การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์กั น ของผู้ ช มทั้ งการชมมหรสพกัน ตามสบาย
ก็ยังน่าจะปรากฏอยู่
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หนังสือพิมพ์บางกอกไตมส์ ฉบับประจาวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๗
กาญจนาคพันธุ์ เรื่องของละครเพลง (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์เรืองศิลป์ ๒๕๒๐ ) หน้า ๔๓
16 เรื่องเดิม หน้า ๔๓-๔๔
15
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แผนที่ 2-1 : สถานที่ชมภาพยนตร์สมัยแรกเริ่มในปี พ.ศ. 2431
(ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่แผนที่กรุงเทพ พ.ศ. ๒๔๓๑-๒๔๗๔
โดยกรมแผนที่ทหารของกองบัญชาการทหารสูงสุด ปีที่ผลิต ๒๕๔๑)

18

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี

19

แผนที่ 2-2 : สถานที่ชมภาพยนตร์สมัยแรกเริ่ม ในปีพ.ศ. 2550
สันนิษฐานว่า วงกลมบนคือบริเวณโรงหนังหม่อนเจ้าอลังการ ซ้าย คือ บริเวณโรงหนังเวิ้งหลังวังบูรพา
ขวา คือ โรงหนังญี่ปุ่น โรงหนังชั่วคราวที่เวิ้งวัดตึก ส่วนสี่ตรงกลางคือที่ตั้งประตูสามยอดเดิม
(ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๕๐-๒๕๕๐
ของสานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ปีที่พิมพ์ ๒๕๕๐)
2.1.2 โรงภาพยนตร์ยุคเฟือ่ งฟูในสังคมไทย
โรงภาพยนตร์ในยุคนี้จัดอยู่ในช่วงที่มีการแข่งขับกันระหว่างผู้ประกอบการโดยเฉพาะบริษัทรายใหญ่
สองบริษัท ได้แก่ บริษัทพยนตร์พัฒนาการ และ บริษัทรูปพยนต์กรุงเทพ โดยพบว่ามีการสร้างโรงภาพยนตร์
ประชันกันเกือบทุกสาขา โดยสามารถทาการจัดกลุ่มโรงภาพยนตร์ตามตาแหน่งที่ตั้งซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน
สามารถอธิบายได้ดังนี้
1) ทาเลที่ตั้งและบริเวณโดยรอบ
1.1) ย่านบางลาพู
ย่านบางลาพูเป็นที่ตั้งของโรงหนังปีนังหรือศรีบางลาพู สร้างโดยบริษัทรูปพยนต์กรุงเทพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๘
ตั้งอยู่ในบริเวณตลาดทุเรียน ตาบลบางลาพู และโรงหนังบางลาพู ซึ่งสร้างโดยบริษัทพยนต์พัฒนาการเมื่อปี
พ.ศ. ๒๔๖๐ ตั้ ง อยู่ บ ริ เวณที่ เป็ น สี่ แ ยกบางล าพู โดยในส่ ว นของโรงหนั ง ที่ ตั้ ง อยู่ บ ริ เวณย่ า นบางล าพู
มีความสั ม พั น ธ์กับ ชุมชนเก่าดั้งเดิม และตลาดที่เกิดขึ้นเพื่ อบริการกลุ่ มคนเหล่ านี้ โดยบริ เวณนี้จะเป็ นที่ ตั้ ง
ของตลาดทุเรียนซึ่งเป็นที่จับจ่ายซื้อของทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคของคนในย่านหรือชุมชน
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1.2) ย่านสามยอด หน้าโรงหวย หรือโรงหวยสามยอด
เป็นที่ตั้งของโรงหนังชะวา (เฉลิมเวียง) สร้างโดยบริษัทรูปพยนต์กรุงเทพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๘ และโรงหนัง
พัฒนาลัยสร้างโดย บริษัทพยนต์พัฒนากร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๘ โดยบริบทของที่ตั้งโรงหนังทั้งสองแห่ง คือ ตั้งอยู่
บริเวณสี่แยกเอส เอ บี ซึ่งบริเวณโดรอบเป็นที่ตั้งของโรงหวยและโรงโสเภณี มีปรากฏในหลักฐานเอกสารดังนี้
“...จากสามยอดซึ่งในสมั ยก่ อนผู้ คนต่ างเรีย กว่า “หน้ าโรงหวย” ไปตามฝั่ งรถราง
ซึ่งร่มรื่นไปด้วยต้นมะฮอกกานี ปลูกเรียงรายอยู่ทั้งสองข้างทาง เลยเวิ้งนาครเขษมมาเล็กน้อย
ซึ่งคนใยยุคก่อนเรียกว่า สี่แยก เอส เอ ยี ” บริเวณนี้เองมีโรงหนังตั้งอยู่ฝั่งซ้ายมีชื่อว่า โรงหนัง
ชะวา เป็นโรงหนังขนาดย่อม”17
“...ส่วนโรงพัฒนาลัยนั้นจะตั้ งอยู่ทางฝั่งตรงข้ามของโรงหนังชะวาไม่ไกลนัก บริเวณนี้
เมื่อ ๖๐ ก่อน อุดมไปด้วยหญิงจีนวัยรุ่นที่ขายบริการจานวนมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวราตรีในยุคนั้น
เรียกกันติดปากว่า หญิงหยาฉ่า....”18
1.3) บริเวณตาบลม้าเกงเอ๋า
บริเวณตาบลม้ าเกงเอ๋าเป็ นที่ตั้งของโรงหนังกรุงเทพ หน้ าวังองค์เจ้าปรีดา สร้างโดยบริษัทรูปพยนต์
กรุงเทพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ และโรงหนังพัฒนารมย์ (เฉลิมนคร) สร้างโดยบริษัทพยนต์พัฒนากร
โรงหนังพัฒนารมย์ เดิมคือ โรงละครหม่อมเจ้าปรีดาตั้งอยู่ริมถนนเจริญกรุงสมัยโน้นตาบลมีชื่อเรียก
เป็ น ภาษาจี น ว่า “ม้าเกงเอ๋า ”19 บริ เวณโรงอยู่ ตรงระหว่างซอยโรงภาพยนตร์เฉลิ ม นครกับ ถนนมหาจัก ร
ปัจจุบันบริเวณนั้นเป็นอาคารขายรถยนต์ขององค์การ ร.ส.พ. 20 ทางด้านซ้ายของโรงหนังเป็นคลองซึ่งปัจจุบัน
ได้ถูกถมกลายเป็น “ถนนมหาจักร” ทางด้านขวาเป็นซอยไปสู่โรงเฉลิมนครนั้น เป็นซอยตันบริเวณท้ายซอย
ไม่ มี ผู้ ค นสั ญ จรไปมานั ก จึ ง ถู ก ใช้ เป็ น บ่ อ นการพนั น 21 ซึ่ ง บริ เวณฝั่ ง ตรงข้ า มของโรงพั ฒ นารมย์ คื อ
ที่ตั้งของโรงหนังกรุงเทพ หน้าวังองค์เจ้าปรีดานั่นเอง
โรงหนังพัฒนารมย์ เป็นโรงหนังชั้นเดียว เนื่องจากเมื่อแรกสร้าง ได้ถูกใช้เป็นโรงละคร ที่นั่งราคา
สูงสุดคือ “บ๊อกซ์” ซึ่งอยู่ชิดเวที เป็นส่วนที่จะเห็นและได้ยินการแสดงชัดเจนที่สุด ส่วนที่นั่งที่อยู่ไกลสุดก็ราคา
ต่าสุดเช่นกัน แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นโรงภาพยนตร์ ที่นั่งหน้าสุดก็จะถูกกว่าที่นั่งด้านหลัง ต่อมาได้มีการต่อเติมให้
เป็ น ๒ ชั้น หน้ าโรงหนั งเป็ น ลานกว้างมีห ลั งคาคลุ มป้องกันแดดและฝน มีล านซึ่งเป็น พื้นดิน อัดเรียบเป็ น
แผงลอยขายของ ทั้งของคาวและหวาน22
1.4) ย่านสามแยก
ย่านสามแยกเป็นที่ตั้งของโรงหนัง ๓ โรง ตั้งอยู่ติดกับถนนเจริญกรุง มีอาคารพาณิชยกรรมล้อมรอบ
ถึ งแม้ ว่ าไม่ ได้ ตั้ งประชั น กั น ชั ด เจนเหมื อนย่ านอื่ น หากแต่ ตั้ งอยู่ ในบริ เวณที่ ใกล้ เคี ยงกั น มาก ด้ ว ยเหตุ นี้
17

จ.ไตรปิ่น.”โรงหนังเมื่อ ๖๐ ปีก่อน” ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๔ หน้า ๑๕๖
เรื่องเดิม
19 ยุธิษเฐียร (ยศ วัชรเสถียร) เกร็ดจากอดีต (พระนคร: รวมสาส์น ๒๕๑๓) หน้า ๔๐๑
20 เรื่องเดียวกันหน้า ๔๐๑
21 เรื่องเดียวกัน หน้า ๔๐๕
22 เรื่องเดียวกัน หน้า ๔๐๓
18
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จึงจัดรวมกลุ่มโรงหนังทั้ง ๓ ให้อยู่ในกลุ่มการแข่งขันเดียวกัน ได้แก่ บริษัทรูปพยนต์กรุงเทพได้สร้ างโรงหนัง
ไว้ ๒ โรง คือ โรงหนังสามแยก เมื่อปี ๒๔๕๑ และโรงหนังสิงคโปร์ (เฉลิมบุรี) ส่วนบริษัทพยนต์พัฒนาการสร้าง
โรงหนังพัฒนาการขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๓
1.๕) บริเวณเชิงสะพานสาธร ริมถนนเจริญกรุงต่อไปทางถนนตก
เป็นที่ตั้งของโรงหนังฮ่องกง (เฉลิมเวียง) สร้างโดยบริษัทรูปพยนต์กรุงเทพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๐ และโรงหนัง
สาธร (เฉลิม ราษฎร์) สร้างโดยบริษัทพยนต์พัฒ นากร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยโรงหนังฮ่องกง (เฉลิมเวี ยง)
จะตั้งอยู่ริมถนนเจริญกรุง ไปทางถนนตก บริเวณเชิงสะพานสาธรฝั่งขวา 23 และโรงหนังสาธร (เฉลิมราษฎร์)
จะตั้งอยู่ริมถนนเจริญกรุงต่อไปทางถนนตก บริเวณเชิงสะพานสาธรฝั่งซ้าย24
1.๖) ย่านเวิ้งนครเขษม
เป็นที่ตั้งของโรงหนังรัตนปีระกาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๒ ตั้งอยู่ที่ตลาดปีระกา ในเวิ้งสะพานเหล็ก ใกล้กับ
โรงหนังญี่ปุ่น และโรงหนังนาครเขษม สร้างโดยบริษัท นาครเขษมทุน โดยมีคาอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบของ
โรงหนังรัตนปีระกาเอาไว้ว่า “...โรงหนังนี้ (โรงหนังรัตนปีระกา) ทาแบบโรงโกดังคล้ายโรงหนังญี่ปุ่น ฝาโรงด้าน
หนึ่งติดกับถนในเวิ้งนั้น มีประตูเข้าประตูหนึ่งเข้าทางด้านถนนนั้นเอง...”25
ในส่วนของบริเวณที่ตั้งโรงหนังทั้งสองนี้ บันทึกความจาของขุนวิจิตมาตรา กล่าวว่า
“...ส่วนทางขวามือตั้งแต่นอกกาแพงสะพานดารงสถิตไปเป็นเวิ้ง เรียกว่าเวิ้งสะพาน
เหล็ก มีโรงหนังญี่ปุ่นตั้งในเวิ้ง ต่อจากเวิ้งไปต้องขอรวมๆพูดว่าเป็นตึกแถวร้านค้าตลอดไปจนถึง
สามแยก (ต้นประดู่)...”26
“...ถนนเยาวราช ถนนนี้ตั้งต้นจากสะพานภานุพันธ์ คลองโอ่งอ่าง ตรงไปสุดที่ตาบล
สามแยก (ต้นประดู่) ที่ถนเจริญกรุง ถนนนี้เป็นจีนเสียแทบทั้งถนน เมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กไม่ค่อยจะ
ได้ไปนัก จึงจะเล่าเป็นเค้าเท่าที่พอสังเกต จากทางซ้ายมือ ลงสะพานไปเป็นตลาดเรีย กว่าตลาด
ปี ร ะกา เป็ น ทางเข้าในเวิ้ งสะพานเหล็ ก ต่ อไปถึงสี่ แยกวัด ตึก ตรงมุม หนึ่งเคยเป็น ห้ าฮกจ๋ว น
ขายหมวกสักหลาดมีชื่อมาก และเป็นร้านชื่อ “ศึกษานุมิตร” ขายของพวกเครื่องเรียนที่มีชื่อมาก
เหมือนกัน ข้ามถนน(อะไรก็ลืม) เป็นตึกแถวตลอดไปจนถึงสี่แยกราชวงษ์...”27
1.7) ย่านนางเลิ้ง
ย่านนางเลิ้งเป็นที่ตั้งของโรงหนังนางเลิ้ง (เฉลิมธานี) สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยบริษัท พยนต์พัฒนากร
ในบริเวณรอบๆของโรงหนังแห่งนี้ ถูกโอบล้อมไปด้วยบ้านเรือนของคนในชุมชนนางเลิ้ง และตลาดนางเลิ้ง
จากข้อมูล ในยุ คเฟื่องฟูนี้ จะเห็ น ได้ว่า มีโรงภาพยนตร์ที่น่าสนใจอย่างมากในการศึกษาพื้นที่และ
สถาปัตยกรรมด้วยกันถึง ๓ แห่งด้วยกัน คือ โรงหนังญี่ปุ่นยุคโรงสังกะสี โรงหนังพัฒนากรซึ่งเป็นโรงหนังที่ดี

ยุธิษเฐียร (ยศ วัชรเสถียร) เกร็ดจากอดีต (พระนคร: รวมสาส์น ๒๕๑๓) หน้า ๓๗๘
เรื่องเดียวกันหน้า ๓๗๘
25
ขุนวิจิตรมาตรา, ๘๐ ปีในชีวิตข้าพเจ้า (กรุงเทพฯ:บัณฑิตการพิมพ์, ๒๕๒๓) หน้า ๗๓
26
วิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) ขุน กรุงเทพฯเมื่อ ๗๐ ปีก่อน (กรุงเทพฯ: เรืองศิลป์ ๒๕๒๔ หน้า ๓๔๓-๓๔๔
27
เรื่องเดิม หน้า ๓๔๕-๓๔๖
23
24
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ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพ และโรงหนังนางเลิ้งเป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังหลงเหลือไว้ให้ศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งจะได้
กล่าวโดยละเอียดในบทต่อไป ในบทนี้จึงยกยกตัวอย่างเพียงสองแห่งคือ โรงหนังญี่ปุ่น และโรงหนังพัฒนากรเท่านั้น
2) พื้นที่และรูปแบบสถาปัตยกรรมสาหรับชมภาพยนตร์
2.1) โรงหนังญี่ปุ่น (พ.ศ. ๒๔๔๗-๒๔๕๙)
2.1.1) ประวัติความเป็นมา
ในปี พ.ศ. ๒๔๔๗ มี ค ณะฉายภาพยนตร์เร่จากประเทศญี่ ปุ่ น เดิ น ทางเข้ามาจั ด ฉายภาพยนตร์
เนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับเหตุการณ์สู้รบระหว่างญี่ปุ่นกับรั สเซียซึ่งกาลังกระทาต่อกันอยู่ข ณะนั้น โดยทาเป็น
กระโจมผ้าใบเพื่อใช้เป็นโรงฉายชั่ วคราวบริเวณพื้นที่ลานว่าง หรือเวิ้งของวัดชนะสงคราม (วัดตึก) คณะญี่ปุ่น
คงเห็นว่า สยามในขณะนั้นยังไม่มีใครตั้งโรงภาพยนตร์ฉายกันเป็นการประจาถาวร ทั้ งๆ ที่ชาวสยามให้ความ
สนใจนิยมดูภาพยนตร์ ดังนั้น เมื่อคณะญี่ปุ่นกลับไปแล้ว ในปีต่อมาพวกเขาได้เดินทางกลับเข้ามาอีก โดยใน
คราวนี้ ได้เข้ามาจัดตั้งโรงฉายภาพยนตร์เป็ นการถาวรขึ้นในบริเวณเวิ้งวัดตึกนั่นเอง ทั้งนี้ ได้มีการจัดฉาย
ภาพยนตร์ เป็ นประจ าทุ กวั น จนชาวสยามเรี ยกภาพยนตร์ ติ ดปากว่า “หนั งญี่ ปุ่ น” และเรียก โรงภาพยนตร์ นี้ ว่ า
“โรงหนังญี่ปุ่น” 28
ในปี พ.ศ. ๒๔๕๓ โรงหนั ง ญี่ ปุ่ น ได้ รั บ พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าติ จ ากพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ให้ประดับตราแผ่ นดินได้ ชาวสยามจึงเรียกว่า “โรงหนังญี่ปุ่นหลวง”
โรงหนังแห่งนี้เดิมทีเป็นกระโจมผ้าใบและเป็นโรงสังกะสี ต่อมาภายหลังเปลี่ยนเป็นหลังคาโครงสร้างไม้ ซึ่งปรากฏ
ในบันทึกความทรงจาของขุนวิจิตมาตรา ว่า
“...โรงหนังญี่ปุ่ นที่เป็นโรงสังกะสีเก่าในเวิ้งสะพานเหล็กที่ข้าพเจ้าไปดูอยู่ตลอดสมัย
นักเรียนปฐมมหาธาตุรื้อทาใหม่เป็นตึกใหญ่ (อย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้) ชั้นล่างเป็นแบบตึกแถว
ที่ อ ยู่ แ ละขายของได้ ชั้ น บนเป็ น โรงหนั ง ซึ่ ง ท าเป็ น เวที ส าหรั บ เล่ น ละคร ตั้ งจอเวที ด้ า นใน
กรอบหน้าเวทีทาเป็ นรูปโค้งมีตัวหนั งสือโค้งตามกรอบทางซ้ายว่า “บารุงตัวให้เป็นสุขสนุกใจ”
โค้งทางขวาเขียนว่า “เมื่องานในหน้าที่ได้สาเร็จ ” ข้าพเจ้าจาได้ตั้งแต่ไปดูหนังเมื่อสร้างใหม่ๆ
หลายสิบปีมาแล้ว...”29
2.1.2) ที่ตั้งและบริเวณโดยรอบ
โรงหนังญี่ปุ่นตั้งอยู่ในบริเวณลานว่างของวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) โดยมีทิศทางของอาคาร ดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับถนนเจริญกรุง
ทิศตะวันออก ติดกับถนนบริพัตร
ทิศใต้ ติดกับถนนเยาวราช
ทิศตะวันตก ติดกับถนนจักรวรรดิ

28
29

โดม สุขงศ์ ประวัติภาพยนตร์ไทย (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภาพ ๒๕๓๓) หน้า ๙
ขุนวิจิตรมาตรา, ๘๐ ปีในชีวิตข้าพเจ้า (กรุงเทพฯ: บัณฑิตการพิมพ์, ๒๕๒๓) หน้า ๒๐๓
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2.1.3) พื้นที่และรูปแบบสถาปัตยกรรม
โรงหนั งญี่ ปุ่ น แต่ เดิม สร้างเป็ น โรงหนังชั่ว คราว มี ลั กษณะเป็ น กระโจมผ้ าใบชั่ว คราว ในบริเวณ
ลานว่างของวัดชัยชนะสงครามหรือวัดตึก บริเวณรอบๆหน้าโรงหนังมีร้านออกร้านขายของกินกระจุกกระจิก
แบบไทย เช่น ข้ าวโพดเผา ข้ าวโพดต้ ม ข้ าวโพดคั่ ว ถั่ ว ลิ ส ง ถั่ ว แระ ฝั ก บั ว มะขามเทศ กล้ ว ยปิ้ ง พุ ท รา
ลูกหวาย แห้วหมู กระจับ ฝรั่ง ส้ม ฯลฯ และยังมีร้านอ้อยควั่น มีตั้งโต๊ะขายหมากสมัด และบุหรี่ไทย30
“โรงหนังญี่ปุ่นเดิมนั้นเป็นกระโจมผ้าใบชั่วคราว แต่ได้มีการปรับปรุงใหม่ให้มีลักษณะ
คล้ ายกับ โรงสั งกะสี ข นาดใหญ่ เหมื อนกับ โรงโกดั งที่ ใช้เก็บ ของ ด้ านหน้ าโรงเป็ น ด้ านยาว
หั น ออกไปทางทิ ศตะวัน ตก มี ป ระตู ใหญ่ อ ยู่ ท างทิ ศ ใต้ มี ช่ อ งเล็ ก ๆขายตั๋ ว ทางริม ประตูเข้ า
ด้านขวา เมื่อเข้าโรงไปทางขวามีผนังไม้สูงระดับหน้าอกกั้นขวางตลอด หน้าจอเป็นผ้าขาวผืน
ใหญ่ ริ ม จอด้ า นในมี ผ้ า แหวกเป็ น ประตู เล็ ก ๆ เข้ า ไปหลั ง จอได้ มี บั น ไดลงมา ๓ - ๔ ขั้ น
พื้นโรงหนังเป็นพื้นดิน ริมจอด้านนอกมีบันไดและผ้ากั้น พื้นเชิงบันไดด้านในสุดทาเป็นที่ขายน้า
มะเน็ด น้าขิง และของกินเล็กๆน้อยๆ ติดกับร้านายของกินเป็นที่ตั้งแตรวง โดยถัดออกมาจาก
หน้ าจอราว ๑ วา ตั้งเป็ นที่นั่ งโดยเอาม้ายาวมาต่อกันเป็นแถวๆ และต่อไปด้านหลังเรื่อยไป
ยาวประมาณ ๒๐ แถว มีห้องเล็กๆ อยู่ตรงกลางเกือบสุดโรงเป็นห้องฉายหนัง ในโรงจะมีไฟฟ้า
ที่ใช้ตง้ั อยู่บริเวณตรงร้านขายของที่แตรวง และที่ห้อยตรงกลางโรงอีกหนึ่งหรือสองดวง”31
จากรูปแบบของโรงละครที่ พัฒนามาสู่รูปแบบของการเป็นโรงหนัง จะเห็นได้ว่ามีการปิดล้อมพื้นที่
เกิ ด ขึ้ น ซึ่ งการปิ ด ล้ อ มพื้ น ที่ ห รื อ การท าอาคารคลุ ม นั้ น ก็ เกิ ด ขึ้ น จากเหตุ ปั จ จั ย หลายอย่ าง ไม่ ว่ าจะเป็ น
ความจ าเป็ น ในการควบคุ ม คนดู ที่ จ ะเข้ า มารั บ ชมภาพยนตร์ เนื่ อ งจากจะต้ อ งมี ก ารเก็ บ ค่ า ดู จึ งต้ อ งมี
ทางเข้าออกอย่ างเป็ น ระบบระเบี ยบเพื่อให้ ง่ายต่อการซื้อตั๋วและเข้าชมภาพยนตร์ นอกจากนี้ยังเป็นเรื่อง
ของการควบคุ ม เทคนิ ค ต่ างๆ กล่ าวคื อ สภาพอากาศและแสงสว่าง ซึ่ ง ล้ ว นมี ผ ลต่ อ การชมและการฉาย
ภาพยนตร์ ท าให้ มีค วามจ าเป็ น จะต้องควบคุมแสงจึงจะสามารถฉายภาพยนตร์ให้ ป รากฏบนหน้ าจอได้
นอกจากนี้ยังต้องป้องกันการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์จากสภาพอากาศอีกด้วย
จากลักษณะการใช้งานของโรงหนังญี่ปุ่น นอกจากรูปแบบอาคารที่เปลี่ยนแปลงไปจากโรงละครแล้ว
ยั งมีทิ ศทางของการรั บ ชมที่เปลี่ ย นแปลงไป กล่ าวคือ รูป แบบการรับชมมหรสพกลางแจ้งที่ผู้ ช มสามารถ
นั่งรับชมละครได้ใน ๓ ทิศทาง คือ ด้านหน้า และด้านข้างสองด้าน แต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นโรงหนังการฉายหนัง
จะฉายจากด้ า นหลั งมาปรากฏบนจอด้ านหน้ า ส่ งผลให้ ผู้ ช มสามารถนั่ ง รับ ชมได้ เพี ย งทิ ศ ทางเดี ย ว คื อ
ทิ ศตรงข้ามหรือ ด้ านหน้ าจอเท่ านั้ น โรงหนั งที่ ส ร้ างขึ้น เป็ น โรงแรกของประเทศไทยอย่ างโรงหนั งญี่ ปุ่ น นี้
ยังไม่ได้มีการกาหนดตาแหน่งที่นั่งคนดูอย่างชัดเจน ซึ่งการกาหนดตาแหน่งที่นั่งคนดูโดยการเปลี่ยนให้เป็นที่นั่ง
เดี่ยวอย่างชัดเจนนั้นจะเกิดขึ้นในโรงหนังที่สร้างภายหลังต่อมา

30
31

ขุนวิจิตรมาตรา, ๘๐ ปีในชีวิตข้าพเจ้า (กรุงเทพฯ:บัณฑิตการพิมพ์, ๒๕๒๓) หน้า ๖๘ - ๖๙
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รูปที่ 2–4 : โรงหนังญี่ปุ่น
(ที่มา : สารคดี ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๕๐ สิงหาคม ๒๕๔๐)
นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่พยายามผสมผสานวิถีชีวิตแบบใหม่และแบบเก่าของคน
ในสังคมเข้าไว้ด้วยกัน กล่าวคือ ในขณะที่ผู้ชมรับชมภาพยนตร์ซึ่งเป็นมหรสพแบบใหม่ที่เข้ามาในสังคมยุคนั้น
ในขณะเดียวกันก็ยังมีการวางแผลลอยขายของกินต่างๆ ทั้งของคาวและของหวานไว้ในโรง ทั้งยังมีการผูกเปล
ระหว่างม้านั่ง ซึ่งเป็นลักษณะของวิถีชีวิตที่ปรากฏมาตั้งแต่ยุคที่การชมละครยังเป็นที่นิยมอยู่ โดยมีปรากฏ
ในหลักฐานเอกสารที่กล่าวถึงการสร้างบรรยากาศโดยเสียงดนตรี และเด็กในโรงหนัง ดังนี้
“...แตรวงประจาโรงภาพยนตร์แต่ละโรง มีนักดนตรีทาหน้าที่เป่าแตร เป่าปี่ปากเป็ด
ตีแบและตีกองมะริกัน เพียง ๔-๕ คนเท่านั้น แต่ก็มีบริวารเป็นเด็กอายุ ๙-๑๐ ขวบเป็นโขลง
เด็กพวกนี้ได้ชื่อว่า เด็กหน้าโรงหนัง มีประจาอยู่เป็นฝูงทุกโรง พอแตรวงเสร็จการบรรเลงโหมโรง
พวกทโมนเหล่านี้ก็กรูเข้าช่วยถือช่วยหิ้วเครื่องดนตรีตลอดจนม้านั่ง บางคนก็เพียงแตะๆไปในกลุ่ม
ค่าที่สิ่งของมันมีจานวนน้อยกว่าจานวนคนถือคนหิ้ว คนแบกมากกว่ามาก บางคนไม่มี โอกาสแม้
เพี ย งแตะก็ แ ทรกเข้ า ไปอยู่ ก ลางกลุ่ ม พอให้ เป็ น ที่ ค นเฝ้ า ประตู เข้ า ใจว่ า เป็ น บริ ว ารของ
คณะแตรวง จะได้ปล่อยให้ผ่านประตูเข้าไปในโรงได้ฟรี แต่ไม่ใช่ว่าคนเฝ้าประตูตะไม่รู้ว่าอะไรเป็น
อะไร เขาปล่อยให้ผ่านเข้าไปเพราะความเวทนาแท้ๆ แต่เหล่าทโมนไพล่ไปรู้สึกภูมิใจว่าตบตาเขา
ได้ ซึ่งก็เป็นไปตามความรู้สึกนึกคิดของเด็ก....”32
“เมื่อหอบหิ้ ว สั มภาระไปส่ งถึงที่ตั้งบรรเลงแล้ว พวกทโมนทั้งหลายก็พากัน แยกไป
ประจ าที่ ข องพวกตน นั่ น คื อ บนเวที ที่ ตั้ ง จอ ก่ อ นหนั ง ฉายพวกนี้ จ ะแสดงหนั ง สดกั น
มีการปลุกปล้าและชกต่อยกันเล่นๆ เป็นที่สนุกสนานตามประสาเด็กที่ล้วนแต่แก่นแก้วทั้งนั้น
พอหนั ง ลงมื อ ฉายพ่ อ เจ้ า ประคุ ณ พวกนี้ ก็ ล งนอนหั น หั ว มาทางคนดู ห รื อ ออกมาทางเวที
เป็นการดูอย่างแสนสุขารมย์คือนอนดู ดูกันซ้าซากตลอดรายการ คืนแล้วคืนเล่า เมื่อหนังเลิก

32

ยุธิษเฐียร (ยศ วัชรเสถียร) เกร็ดจากอดีต (พระนคร: รวมสาส์น ๒๕๑๓) หน้า ๓๘๘
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ฉายแล้ว คนที่มีบ้านกลับไปนอนก็กลับ ที่ไม่มีบ้านจะกลับหรือมีแต่ขี้เกียจกลับก็นอนมันบนเวที
นั่นไปเลย...”33
“...เหล่าทะโมนักนอนดูประจาโรงนี้ ก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันในทางทาให้เกิดเสียง
ดังตึงๆ ผสมกับ เสียงกลองมะริกัน ตอนพระอกกับผู้ร้ายตะบันหน้ากันด้วยหมัดหลุ่นๆ นั่นคือ
เขาพร้อมกันใช้ส้นตีนฟาดลงบนเวทีให้เกิดเสียงตึงๆ โดยไม่คานึงถึงความเจ็บ แต่ละคนซอยกันยิก
ทีเดียวโดยไม่มีใครใช้ใครสอยอีกพวกหนึ่งของเหล่าทโมนเป็นพวกที่ถูกใช้ พวกนี้อยู่ทางหลังจอ มี
กะลากับประทัดบมเป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกใช้ กล่าวคือเมื่อบนจอมีภาพการขี่ม้าควบ
จุเป็นฝ่ายพระเอกหรือผู้ร้ายหรือพวกใดก็ตาม ก็เอาขอบกะลาคว่าโขกกับพื้นเวทีให้เกิดเสียงกั๊บๆ
เป็ นจังหวะติ๋งต่างว่าเป็นเสี ยงกีบม้ากระทบกับพื้นดินที่แข็งแกร่ง เมื่อภาพมีการยิงกัน ก็ขว้าง
ประทัดลมงงกับพื้นให้เกิดเสียงโป้ง ได้จังหวะกับภาพคนบนจอยิงปืน...”34
“...ค่าลงได้เวลาที่จะเริ่ม วงแตรตั้งเล่ นที่หน้าโรงริมประตูเข้าทางซ้ายหยุดเป็นพักๆ
ห่ างกัน ๓ ครั้ง ระหว่ างนั้ น คนดูก็ซื้อตั๋ว (สมัยนั้น มักเรียกว่า ตีตั๋ว) ที่ เขาเจาะเป็น ช่องเล็ ก
ทางริมประตูเข้าทางขวา ข้างในโรงทาเป็นห้องคนขายตั๋วเล็กๆ แตรเล่นที่หน้าโรง ๓ ครั้ง แล้ว
แตรก็เข้าโรงไปที่ตั้งวงแตรไปเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงเริ่มฉายหนัง พวกคนดูนั้นขณะแตรเล่นหน้า
โรง มีเข้าไปในโรงบ้ างประปราย นอกนั้นเดินเตร่อยู่แถวหน้าโรงหรือซื้อของกิน แต่พอแตร
เข้าโรงเป็นที่รู้กันดีแล้วว่า หนังจะเริ่มฉายแล้วจึงได้เข้าโรงตามๆ กัน เท่าที่ข้าพเจ้าไปดูเมื่อเป็น
เด็กเสมอมิได้ขาด มีคนดูบางๆ ราวซัก ๓๐-๔๐ คน นุ่งโสร่งผ้าขาวม้าแตะไหล่ก็มีนุ่งกางเกงแพร
ก็ มี ใส่ เสื้ อ บ้ า งไม่ ใส่ เสื้ อ บ้ า งก็ มี นุ่ งโสร่ งไหมใส่ เสื้ อ ยื ด ถื อ ไม้ ต ะพดเลี่ ย มเงิ น ก็ มี (นั ก เลงโต)
พลตระเวนครึ่งท่อนก็มี โสเภณีสูบบุหรี่ป๋อก็มี แต่งกันตามสบาย ไม่เห็นคนเต็มโรงเลย ม้านั่งนั่น
เป็นที่ผูกเปลแม่ลูกอ่อน คือ เอาผ้าขาวม้าชายหนึ่งผูกเข้ากับพนักเก้าอี้แถวที่นั่ง อีกชายหนึ่ง
ผูกเข้ากับเก้าอี้ข้างหน้า นั่งดูไปไกวเปลไป บางทีก็กินของจุกจิกไปพลาง ที่พื้นโรงที่เป็นดินนั้น
เกลื่อนไปด้วยเปลือ กถั่วลิส ง เปลื อกถั่วแระ มะขามเทศ ซังข้าวโพด ชันอ้อย ฯลฯ อยู่เสมอ
(เวลาไม่ฉายหนังเห็นจะต้องกวาดกันอยู่เสมอ)...”35
สรุปสืบเนื่องจากยุคแรกเริ่มจะเห็นได้ว่าการกาหนดพื้นที่และการใช้งานแบบตายตัว เช่น ม้านั่งยาว
แต่ชาวบ้านก็สามารถประยุกต์ให้เข้ากับความสบาย ความถนัดในแบบวิถีชีวิตที่ พบในการชมมหรสพกลางแจ้ง
การมีป ฏิ สั มพัน ธ์กัน ในพื้น ที่ระหว่างผู้ ช ม พ่อค้าแม่ ค้า นักดนตรี รวมไปถึงเด็กโรงหนังผู้ ทาเสี ยงประกอบ
หนังเงียบ
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เรื่องเดียวกัน หน้า ๓๘๘ - ๓๘๙
ยุธิษเฐียร (ยศ วัชรเสถียร) เกร็ดจากอดีต (พระนคร: รวมสาส์น ๒๕๑๓) หน้า หน้า ๓๘๙ - ๓๙๐
35 ขุนวิจิตรมาตรา, ๘๐ ปี ในชีวิตข้าพเจ้า (กรุงเทพฯ:บัณฑิตการพิมพ์ , ๒๕๒๓) หน้า ๗๐-๗๑
34
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รูปที่ ๒-5 : ผังพื้นโรงหนังญี่ปุ่นที่ 1
(ที่มา : จากการสันนิษฐานขอบผู้วิจัย)

รูปที่ ๒-๖ : ผังพื้นโรงหนังญี่ปุ่นที่ 2
(ที่มา : จากการสันนิษฐานขอบผู้วิจัย)
2.๒) โรงหนังพัฒนากร
2.2.1) ประวัติความเป็นมา
โรงหนั ง พั ฒ นากร สร้ า งโดยบริ ษั ท พยนต์ พั ฒ นากร เมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๔๕๓ เป็ น โรงหนั ง ชั้ น น า
ของกรุงเทพมหานครอย่างยาวนาน ในปี พ.ศ. ๒๔๖๒ โรงหนังพัฒนากรเป็นของบริษัทสยามภาพยนตร์ ซึ่งเกิด
จากการรวมตั วของรู ปพยนต์ กรุงเทพ และบริษั ทพยนต์ พั ฒนาการ และหลั งจากปี พ.ศ. ๒๔๗๖ บริษั ทสยาม
ภาพยนตร์ก็ได้ขายกิจการโรงหนังพัฒนากรให้กับบริษัทสหศีนีมา และต่อมาโรงหนังพัฒนากรได้เปลี่ยนชื่อเป็น
“สิริราม่า” และถูกทุบทิ้งเป็นที่จอดรถในปัจจุบัน
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2.2.2) ที่ตั้งและบริเวณโดยรอบ
ตั้งอยู่ติดกับถนนเจริญกรุง มีอาคารพาณิชยกรรมตั้งอยู่โดยรอบ โดยอาคารโรงหนังพัฒนากรมีทิศใต้
ซึ่งเป็นทางเข้าติดกับถนนเจริญกรุง ทิศเหนือ ตะวันออกและตะวันตกถูกโอบล้อมไปด้วยตึกพาณิชยกรรม
บริ เวณที่ มี ก ารสร้ างโรงหนั งมากที่ สุ ด คื อ บริเวณถนนเจริ ญ กรุง โรงหนั งที่ ตั้ งอยู่ ก็ เป็ น ลั ก ษณะ
ของอาคารที่ เกาะกั บ ตั ว ถนน หากไม่ ติ ด ถนนก็ จ ะมี ท างเข้ าที่ เชื่ อ มต่ อ กั บ ถนนเจริญ กรุง ทางใดทางหนึ่ ง
ด้วยที่ตั้งนี้เอง จึงทาให้โรงหนังมีความสัมพันธ์กับบริบทแวดล้อมต่างๆ ของถนนเจริญกรุง กล่าวคือ โรงหนัง
ที่ตั้งอยู่บริเวณนี้จะถูกล้อมรอบไปด้วย ย่านการค้ าและแหล่งความบันเทิงอื่นๆ รวมถึ งที่อยู่อาศัย กล่าวคือ
ถนนเจริญกรุงนั้นมีการเข้ามาอยู่อาศัยของผู้คนมาช้านาน ทาให้บริเวณนี้ประกอบไปด้วย ร้านค้า ห้าง ตลาด
ทั้งเก่าและใหม่ วัดและศาลเจ้าจานวนมาก ในส่ วนของความบันเทิง อื่นๆ ที่นอกเหนือจากโรงหนัง ได้แก่
โรงโสเภณี โรงบ่อน โรงหวย โรงน้าชาและโรงละคร เป็นต้น จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจ บริเวณถนนเจริญกรุง
ค่อนข้างคึกคักถือได้ว่าเป็นลักษณะชุมชนย่านพาณิชยกรรม
2.2.3) รูปแบบสถาปัตยกรรม
โรงหนั ง พั ฒ นาการเป็ น ตั ว อย่ า งของการพั ฒ นาโรงหนั ง ให้ มี รู ป แบบที่ ทั น สมั ย ขึ้ น จากยุ ค แรก
โดยมีปรากฏข้อความที่กล่าวถึงโรงหนังพัฒนากรว่า
“...ต่อจากโรงหนังนาครเกษมไปตามถนนเจริญกรุง เป็นโรงหนังชื่อ “โรงหนังพระองค์
เจ้าปรีดา” ตั้งอยู่ฝั่งเหนือทางที่เป็นโรงหนังแคปปิตอล เป็นโรงไม้แต่ทาอย่างงาม หน้าโรงที่เป็น
ลานทาเป็นกรอบไม้โค้ง ๒ หรือ ๓ โค้ง ปรุเป็นลวดลาย (ทานองระบาย) ภายในโรงพื้น เกลี้ยงดู
เหมือนจะปูด้วยไม้หรือซีเมนต์ จาไม่ได้ ตอนหน้าจอตั้งม้ายาว ตอนหลังยก พื้นสู งเป็น ๓ ตอนตั้ง
เก้าอี้หวาย นับเป็นโรงหนังชั้นดีโรงหนึ่งที่หน้าโรงสุดไปทางขวามือริมถนนเจริญกรุง มีต้นไทรใหญ่
ดูเหมือนจะมีผ้าแดงพันมีธูปเทียนเสียบอยู่ด้วย เหมือนที่ริมถนนหน้าสถานเสาวภาอะไรๆ ก็เป็น
ตึกไปหมดแล้ว แต่มีต้นไทรพันผ้าแดงอยู่ต่อมาอีกตั้ง ๒๐-๓๐ ปีต่อไป จวนถึงสามแยก (ต้นประดู่)
มีโรงหนังชื่อ “พัฒนากร” ที่เป็นโรงไม้เหมือนกัน หน้าโรงทายื่นออกมาตั้งเสามีกรอบไม้โค้งปรุ
เป็ น ลวดลายเหมื อ นโรงพระองค์ เจ้ าปรีด า ที่ เสาตั้งกระถางไม้ ทุ ก เสาต่ อออกมาเป็ น ลานโล่ ง
ภายในโรงท าคล้ ายๆกั บ โรงพระองค์ เจ้าปีด า แต่ใหญ่ กว่ าจอโรงพระองค์เจ้าปรีดาตั้ งตรงกั บ
ทางเข้า ส่วนจอพัฒนากรอยู่ทางขวาของทางเข้า นับเป็นโรงหนังชั้นดีโรงหนึ่ง แต่ภูมิฐานดีกว่า
โรงพระองค์เจ้าปรีดา ผู้คนครึกครื้นกว่าเพราะที่รอบลาน มีร้านขายของต่างๆต่อไปถึงสามแยก
เลี้ยวไปทางขวามีโรงหนังชื่อ “สิงคโปร์” เป็นโรงไม้เหมือนกันทาใหญ่โตแข็งแรงดี แต่ไม่มีลวดลาย
ประดับเหมือน ๒ โรงที่กล่าว นับเป็นโรงหนังชั้นดี อีกโรงหนึ่งในโรงหนัง ๔ โรงนี้ โรงนครเกษมกับ
โรงพัฒนากรมีเวทีเล่ นละครได้ ส่ วนโรงพระองค์เจ้าปรีดากับโรงสิ งคโปร์ไม่มีเวทีส าหรับเล่นละคร
...”36
ดังนั้น จึงสามารถสันนิษฐานรูปแบบโรงหนังพัฒนากรได้ ดังนี้ โรงหนังพัฒนากร มีลักษณะผังเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัวอาคารแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ในส่วนแรกนั้นถูกใช้เป็นเวที และส่วนที่สองเป็นพื้นที่สาหรับชม
36

ขุนวิจิตรมาตรา, ๘๐ ปี ในชีวิตข้าพเจ้า (กรุงเทพฯ:บัณฑิตการพิมพ์, ๒๕๒๓) หน้า ๒๐๓-๒๐๔
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มหรสพหรือชมภาพยนตร์ โดยมีการแบ่งพื้นที่และราคาที่แตกต่างกัน ๓ ระดับ คือ พื้นที่ชั้นล่างเป็นส่วนที่มี
ราคาถูกที่สุด และส่วนที่เป็นชั้นสองนั้นแบ่งเป็นสองส่วน คือ ที่นั่งที่มีราคาแพงกว่าด้านล่าง และด้านหลังที่นั่ง
ส่วนนี้จะแบ่งเป็นคอกหรือที่เรียกว่า “บ๊อกซ์” ซึ่งมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าพื้นที่อื่นๆ และมีราคาสูงที่สุด
โดยพื้นที่ในส่วนชันสองนี้คาดว่าจะเป็นส่วนที่ให้บริการแก่ชนชั้นกลางขึ้นมาจนถึงชนชั้นสูง ส่วนบริเวณหลังสุด
นั้นเป็นพื้นที่ใช้เป็นห้องฉาย ซึ่งการแบ่งระดับที่นั่งดังกล่าวนี้มีปรากฏในหลักฐานเอกสารว่า
“...ที่นั่งชั้นราคาต่าจัดให้อยู่ประชิดเวทีที่ตั้งจอ ที่นั่งเป็นม้ายาวตั้งเป็นแถวๆ คนดูชั้น
ราคาต่าต้องนั่ งเบีย ดกัน ถ้าเป็ น ภาพยนตร์เรื่องดีมีคนเข้าชมมาก ตอนกลางเป็นที่นั่งราคาสู ง
ขึ้นมาหน่อยเป็นระดับกลาง ที่นั่งเป็นเก้าอี้หวายนั่งได้เป็นคนๆ และเก้าอี้มีปลอกผ้าขาวเนื้อหนา
หุ้มโก้เอาการอยู่ ถัดที่นั่งตอนนี้ไปสุดพื้นที่ชั้น ๒ เป็นที่นั่งชั้นพิเศษ ราคาสูงสุดที่นั่งเป็นเก้าอี้สปริง
บุนวมนั่งแล้วหยุ่นก้นสบายดีมาก ที่นั่งชั้นพิเศษนี้กั้นเป็นคอกๆ คอกหนึ่งมีเก้าอี้นวม ๔-๕ ตัว
เรียกว่าชั้นบ๊อกซ์ ต้องซื้อตั๋วทั้งคอก สาหรับท่านที่มีเงินมากๆ พาสมาชิกในครอบครัวไปดู...”37
ประตูทางเข้าโรงหนังมีอยู่เพียงทางเดียว อยู่บริเวณเกือบกึ่งกลางอาคารค่อนไปทางด้านจอฉายหนัง
ทั้ ง นี้ ก ารท าประตู ท างเข้ า ออกทางเดี ย วนั้ น ก็ เพื่ อ ความสะดวกของการคั ด กรองคนเข้ า มาดู ป้ อ งกั น
คน ที่จะลักลอบเข้ามา โดยเมื่อเดินเข้ามาก็จะพบห้องจาหน่ายตั๋วอยู่ฝั่งขามือติดผนัง และถัดจากนั้นก็จะเป็น
แผลงอยร้านค้าที่ตั้งเรียงกันไปตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าโรงหนังพัฒนากรจะถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบรับกับมหรสพรูปแบบใหม่ที่กาลัง
เป็ น ที่นิ ยมในสั งคมไทย แต่ตามหลักฐานเอกสารที่ปรากฏก็พบว่า โรงหนังพัฒ นากรได้มีการใช้มหรสพรูป
แบบเดิ ม มาใช้ ป ระกอบกั น ด้ ว ย ซึ่ ง ลั ก ษณะการผสมผสานระหว่ า งรู ป แบบใหม่ แ ละรู ป แบบเก่ า นี้ เอง
ท าให้ โ รงหนั งแห่ งนี้ เป็ น เหมื อ นหลั ก ฐานที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง จุ ด เปลี่ ย นเรื่อ งมหรสพที่ เกิ ด ขึ้ น ในสั งคมไทย
ซึ่งมีข้อความกล่าวถึงว่า
“...เมื่อถึงตอนตัวละครในเรื่องพูดกันก็มีตัวหนังสืออันเป็นข้อความที่ตัวละครนั้นๆ
พูดสลับกันไปกับภาพ ฉะนั้นเพื่อให้มันคึกคักผู้ดาเนินงานของบริษัทพัฒนากรซึ่งรับเป็นตัวแทนใน
เมืองไทย จึงหาดนตรีที่มีเสียเอิกเกริกครึกโครมคือแตรวงมาช่วยทาเสียงประกอบให้ครึ กครื้นเร้า
อกเร้าใจคนดู”38
“แตรวงและมโหรีที่มาช่วยทาเสียงประกอบภาพบนจอให้ครึกครื้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่
บรรเลงในโรงขณะฉายภาพยนตร์เท่านั้น ก่อนถึงเวลาลงมือฉายที่เรียกว่า “ลงโรง” นั้นจะต้อง
ตั้งวงบรรเลงที่หน้าโรงก่อน ซึ่งเรียกกันว่า “โหมโรง”...”39
นอกจากนั้ น ยังพบว่ า พฤติกรรมของผู้ คนที่มาใช้บริการในโรงหนังนั้นถูกแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ
เช่นเดียวกับการแบ่งที่นั่ง โดยแสดงให้เห็นถึงรสนิยมที่แตกต่างกันของแต่ละชนชั้น ซึ่งปรากฏออกมาอย่างชัด
เขนในเรื่องของดนตรีที่ใช้บรรเลงภายในโรงซึ่งแบ่งเป็น ๒ วง อยู่ชั้นบนและล่างตามหลักฐานดังนี้
37
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“...ตลอดเวลาที่ภาพปรากฏบนจอ แตรงวงซึ่งไปตั้งวงอยู่ข้างเวทีที่ตั้งจอจะบรรเลงไป
เรื่ อ ย พอถึ ง ตอนพระเอกต่ อ สู้ กั บ ผู้ ร้ า ยจะด้ ว ยหมั ด ลุ่ น ๆ หรื อ ตั ว ต่ อ หรื อ พระเอกคนเดี ย ว
ส่วนผู้ร้ายตั้งฝูง แตรวงที่บรรเลงเพลงเรียบๆ ก็จะเปลี่ยนเป็นเพลงเชิด คนตีกลองมะริกันรัว กลอง
อย่างมันเขี้ยว ถึงตอนพระเอกนางเอกเสียท่าผู้ร้ายตกอยู่ในอันตรายแตรวงก็บรรเลงเพลงโศก
นับว่าแตรวงช่วยให้ครึกครื้นภาพยนตร์น่าดูขึ้นอีกมากทีเดียวละครับ ต่อมาดนตรีที่มาช่วยทาเสียง
ประกอบนี้ ได้มีดนตรีของไทยล้ วนที่เรียกกันว่า “เครื่องสาย” หรือ “มโหรี” มาสลับเป็ นบาง
รายการ เลือกเอาเฉพาะรายการที่มีเรื่องเอกเป็นประเภทรักหวานชื่นหรือรักโศก หากเรื่องเอก
ของรายการเป็ น เรื่ อ งบู๊ กั น อย่ างดุ เดื อดขึ้น เอาเครื่อ งสายหรือ มโหรีม าช่ ว ยท าเสี ย งประกอบ
คนดูจะพากันร้องยี้ตามๆกันด้วยความไม่พึงใจ...”40
“...ส่ วนดนตรี ประเภทเครื่องสายไทย ซึ่ งมีชื่ อเรียกโดยเฉพาะว่า “มโหรี ” ซึ่ งทางบริษั ท
พัฒนากรนามาสลับกับแตรวงในกาลต่อมาสาหรับภาพยนตร์เรื่องเอกของรายการเป็นเรื่องรัก
หวานชื่น หรือรักโศก อัน เป็ น ทรรศนะที่เกิดขึ้นใหม่ว่าเหมาะสมส าหรับภาพยนตร์เรื่องชนิดนี้
พวกเด็ก โรงหนั งซึ่งในสมัย นั้ น ถูกประณามว่าเป็ น พวกเด็ กชั้น ต่ า ไร้การศึกษาและการอบรม
พ่อแม่ยากจน เมื่อเกิดมาแล้วก็ป ล่อยให้มีชีวิตอยู่ในโลกตามยถากรรมนั้น ไม่อาจนาตัวเข้าไป
เป็ น บริว ารได้ เพราะดนตรีป ระเภทนี้อยู่ในพวกเกรดสู ง เป็นพวกผู้ ดีว่างั้นเถอะ เครื่องดนตรี
แต่ละชิ้นแต่ละอย่างบอบบางและมีน้าหนักเบา นักดนตรีผู้เล่นถือไปได้เองสะดวก และการแต่ง
เนื้อแต่งตัวของนักดนตรีก็เป็นอย่างผู้ดีเต็มที่ มี “นักร้อง” คือ ผู้ร้องเพลง ประกอบด้วย นักร้องนี้
มีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เครื่องดนตรีแต่ละชิ้น สามารถบรรเลงเพลงที่มีเสียงดัง คือ เพลงเชิดได้จริง
แต่เสี ย งก็ไม่แผดดังอย่ างแตรวง และทางโรงที่ นาเอาดนตรีป ระเภทนี้ม าประกอบภาพยนตร์
ก็ มี เ จตนามุ่ ง ที่ จ ะ “บ าเรอไท้ ธิ ร าชผู้ มี บุ ญ ” คื อ ผู้ ดู ที่ เป็ น ชั้ น ผู้ ดี มี เงิ น เป็ น ส าคั ญ ฉะนั้ น
การบรรเลงภายในโรงขณะฉายภาพยนตร์ จึงจัดให้ตั้งวงบรรเลงอยู่ชั้นบน ข้างที่ นั่งราคา ๑ บาท
๒ บาท และชั้นบ๊อกซ์ อันเป็นส่วนที่พวกเด็กโรงหนัง ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในพวกชนชั้นต่าหรือพวกกุ๊ย
จะเข้าไปกล้ากรายมิได้เด็ดขาดที่ทางโรงเข้าจัดเช่นนั้น ก็เป็นการเหมาะสม เพราะพวกคนดูชั้นที่
นั่งราคาต่าส่วนมากไม่สนใจกับเสียงของดนตรี ประเภทเครื่องสายไทย เพราะมันไม่ถึงพระเดช
พระคุณเหมือนอย่างแตรวงทั้งเรื่อง ประเภทรักหวานชื่นหรือโศก ประดานักดูชั้นที่นั่งราคาต่า
ก็ไม่นิยมดู
สาหรับแตรวงนั้น มีผู้รับเหมาผูกขาดจัดไปบรรเลงทุกโรง คือ นายฮะ เชียงตัน มีสานัก
ตั้งอยู่ ห น้ าโรงภาพยนตร์ สิ งคโปร์ (เฉลิ ม บุ รีในปั จจุ บั น ) จนกระทั่ งร่ารวยเป็ น เศรษฐี ค นหนึ่ ง
จากการเป็นเจ้าของคณะแตรวงและรับเหมาผูกขาดบรรเลงประกอบภาพยนตร์นั้น เป็นแตรวง
ของเอกชนใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น”41
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ความน่าสนใจของโรงหนังพัฒนากรคือ การที่มีผู้ชมหลากหลายระดับทั้งชนชั้นสูง (เดิมจะจ้างให้ไป
ฉายภาพยนตร์ในวังหรือในบ้าน) ชนชั้นกลางและชั้นล่างชมภาพยนตร์อยู่ในพื้นที่เดียวกัน (ด้วยราคาที่พื้นที่
ดู ที่ ยิ่ ง หลั ง ยิ่ ง แพงกว่ า ) โดยมี ก ารยกระดั บ เพื่ อ แยกพื้ น ที่ ในแต่ ล ะส่ ว น โดยม้ า ยาวยั งมี ลั ก ษณะวิ ถี ชี วิ ต
ที่ ยั ง ยื ด หยุ่ น อยู่ ขณะที่ ที่ นั่ ง เดี่ ย วเริ่ ม เป็ น ลั ก ษณะของความสะดวกสบายของผู้ จ่ า ยค่ า ตั๋ ว แพงกว่ า และ
มีความเป็นส่วนตัวมากกว่าขณะที่ชั้นคอกที่แพงที่สุดเป็นลักษณะส่วนตัวของกลุ่มชนชั้นสูงซึ่งแม้แต่รสนิยม
ในดนตรีก็แตกต่างกัน

รูปที่ ๒-7 : แบบสันนิษฐานโรงหนังพัฒนากร
(ที่มา : จากการสันนิษฐานของผู้วิจัย)
สรุป ลักษณะโรงหนังในช่วงแรกของยุคเฟื่องฟู มีลักษณะที่ผสมผสานระหว่างวิถีแบบใหม่และ
แบบเก่าเข้าด้วยกัน โดยการใช้พื้นที่ภายในโรงหนังยังคงมีรูปแบบของการใช้งานแบบโรงละครผสมอยู่ด้วย
หากแต่ โรงหนั งมี ก ารปิ ด ล้ อ มพื้ น ที่ เพื่ อ เป็ น การควบคุ ม ในด้ านต่ า งๆ ไม่ ว่าจะเป็ น ควบคุ ม คนที่ จะเข้ าชม
ควบคุมแสง และควบคุมอุปกรณ์ เป็นต้น ลักษณะที่ตั้งของโรงหนังในยุคนี้นอกจากจะมีการตั้งประชันและ
แข่ ง ขั น กั น ของผู้ ป ระกอบการรายใหญ่ อ ย่ า งเห็ น ได้ ชั ด แล้ ว ยั ง สามารถสรุ ป บริ บ ทของโรงหนั ง ได้ เป็ น
๒ ลักษณะ คือ
 โรงหนังที่เกาะไปตามถนนสายสาคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ถนนเจริญกรุง หรือตามย่าน
พาณิ ช ยกรรมต่ างๆ ซึ่ งเป็ น แหล่ งที่ ร วมกิ จ กรรมของคนในชุ ม ชนเมื อ งเอาไว้ โดยจะ
กระจุ ก ตั ว กั น อยู่ เป็ น ย่ า น อยู่ รวมกั บ สถานให้ ค วามบั น เทิ งอื่ น ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น ตลาด
ห้างร้าน โรงบ่อน โรงน้าชา โรงหวย และโรงโสเภณี เป็นต้น
 โรงหนังที่ตั้งอยู่ในชุมชน ได้แก่ โรงหนังนางเลิ้ง โดยตาแหน่งที่ตั้งแล้วพบว่า ถูกโอบล้อม
ไปด้วยอาคารบ้านเรือนของคนในชุมชนและอยู่ใกล้กับตลาด โดยมีกลุ่มลูกค้าสาคัญ คือ
คนในชุมชนนั่นเอง (ซึ่งจะได้กล่าวถึงโดยละเอียดในบทต่อไป)
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วิถีชีวิตในการชมภาพยนตร์ก็เริ่มเปลี่ยนไปมีลักษณะการใช้พื้นที่ตายตัว กาหนดที่นั่งชัดเจนและ
ผั ง พื้ น ที่ ส นองประโยชน์ ใ ช้ ส อยและความปลอดภั ย มี ค วามสะดวกสบายต ามสมควร โรงหนั ง ชั้ น น า
ในกรุ ง เทพมหานคร เช่ น โรงหนั ง พั ฒ นากร มี ก ารใช้ พื้ น ที่ ข องชนชั้ น หลายระดั บ ด้ ว ยการยกระดั บ พื้ น
การเปลี่ ย นชนิ ดที่นั่ งและมีวงดนตรีที่ต่างกันตามรสนิยม อย่างไรก็ตามโรงหนังช่ว งเวลานี้ยังพอมีลักษณะ
แบบสังคมไทยอยู่บ้าง เช่น การมีอิริยาบถตามสบายในพื้นที่ชมระดับล่างสุด รวมทั้งมีการขายของในโรงหนัง
ส่วนอาหารที่ขายก็เป็นแบบท้องถิ่นพื้นบ้าน

แผนที่ ๒-3 : โรงหนังสมัยเฟื่องฟู ในปี พ.ศ.2431
(ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่กรุงเทพ พ.ศ. ๒๔๓๑-๒๔๗๔
โดยกรมแผนที่ทหารของกองบัญชาการทหารสูงสุด ปีที่ผลิต ๒๕๔๑)
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แผนที่ ๒-4 : ตาแหน่งโรงหนังพัฒนากร ในปี พ.ศ. 2450
(ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๕๐-๒๕๕๐ สานักผังเมือง ปีที่พิมพ์ ๒๕๕๐)

แผนที่ ๒-5 : ตาแหน่งโรงหนังพัฒนากร (บน) และโรงหนังสิงคโปร์ (ล่าง) ในปีพ.ศ. 2475
(ที่มา: ดัดแปลงจากพินิจพระนคร ๒๔๗๕-๒๕๔๕ ของกรมแผนที่ทหาร
และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่พิมพ์ ๒๕๔๙)
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แผนที่ ๒-6 : ตาแหน่งโรงหนังนางเลิ้ง ในปี พ.ศ. 2475
(ที่มา:ดัดแปลงจากพินิจพระนคร ๒๔๗๕-๒๕๔๕ ของกรมแผนที่ทหาร
และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่พิมพ์ ๒๕๔๙)
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2.1.3 โรงภาพยนตร์ยุคทันสมัยในสังคมไทย
1) ทาเลที่ตั้งและบริเวณโดยรอบ
โรงภาพยนตร์ในยุคนี้มีเพียง ๒ โรงและถูกสร้างตามความประสงค์ของชนชั้นนาในสมัยนั้น ดังนั้น
ที่ตั้ง - พื้นทีโ่ ดยรอบ ทิศทางของอาคารและบริบทจึงมีความเป็นเฉพาะตัวของตนเอง
1.1) ศาลาเฉลิมกรุง
1.1.1) ประวัติความเป็นมา
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้โปรดกล้าฯ ให้สร้างศาลาเฉลิมกรุง เนื่องในโอกาสฉลอง
กรุงเทพมหานครครบ ๑๕๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยศาลาเฉลิมกรุงสร้างเสร็จและเริ่มเปิดใช้ ในปีพ.ศ. ๒๔๗๖
มีการใช้งานหลักเป็นโรงภาพยนตร์และโรงละคร สถาปนิกออกแบบ คือ หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤษดากร
1.1.2) ที่ตั้งและบริเวณโดยรอบ
ศาลาเฉลิมกรุงตั้งอยู่บริเวณสี่แยกเฉลิมกรุง ซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนเจริญกรุงที่อยู่ในแนวทิศตะวันออกตะวันตกกับถนนตีทอง-ตีเพชรที่อยู่ ในแนวทิศ-เหนื อใต้ โดยศาลาเฉลิมกรุง ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ตัดกับมุมสี่แยก
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับถนนเจริญกรุง
ทิศใต้ ติดกับตลาดมิ่งเมือง
ทิศตะวันออก ติดกับตึกแถว
ทิศตะวันตก ติดกับถนนตีเพชร
ศาลาเฉลิมกรุงหันด้านหน้าอาคารเข้าสู่สี่แยกเพื่อตอบรับการมองเห็นจากทิศทางสัญจรหลักให้มาก
ที่สุด รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการและแสดงหน้าตาของตัวอาคาร ซึ่งลักษณะการวางของอาคาร
ทิศทางดังกล่าวเป็นลักษณะที่สามารถพบได้ทั่วไปที่ตั้งอยู่มุมทางแยกและที่ต้องการสร้างปฏิสัมพันธ์กับ ผู้คน
เช่น อาคารพาณิชยกรรม ห้างร้านต่างๆ เป็นต้น
บริ บ ทโดยรอบศาลาเฉลิ ม กรุ งในสมั ย เปิ ด ฉายภาพยนตร์ มี ลั ก ษณะชุ ม ชนย่ า นพาณิ ช ยกรรม
ที่ เป็ น ตึ ก แถวเกาะไปกั บ ถนน โดยเฉพาะถนนเจริ ญ กรุ ง ถนนสายเศรษฐกิ จ แบบทุ น นิ ย มสายแรกของ
กรุงเทพมหานคร ส่วนบริเวณทางทิศใต้ของศาลาเฉลิมกรุงติดกับตลาดมิ่งเมืองที่เป็นตลาดตัดเย็บเสื้อผ้าขนาด
ใหญ่ ซึ่งสัมพันธ์กับย่านพาหุรัดและสาเพ็งที่เป็นตลาดขายผ้า
1.1.3) พื้นที่และรูปแบบสถาปัตยกรรม
ศาลาเฉลิมกรุงมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางแนวยาวในทิศตะวันออก – ตะวันตก โดยผังพื้นตัดมุม
บริเวณมุมทิ ศตะวัน ตกเฉีย งเหนื อที่ติดกับ สี่แยกเพื่อทาเป็นทางเข้าด้านหน้าอาคาร ภายในอาคาร ได้ แบ่ ง
ประโยชน์ ใช้ ส อยเป็ น ๒ ส่ ว น คื อ ส่ ว นแรกเป็ น โถงหน้ า มี พื้ น ที่ ข นาด ๑/๓ ของพื้ น ที่ อ าคารทั้ ง หมด
ประกอบด้วยส่วนบริการต่างๆ ได้แก่ ห้องโถงใหญ่ห้องขายตั๋ว ห้องอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนชั้นบนของอาคาร
ประกอบด้ว ยห้ อ งส านั กงานของสมาคมขนาดใหญ่ ส่ ว นที่ ส องเป็ นส่ ว นโรงภาพยนตร์ มี พื้ น ที่ ขนาด ๒/๓
ของพื้นที่อาคารทั้งหมด ประกอบด้วยส่วนที่นั่งผู้ชมจานวนกว่า ๑,๐๐๐ ที่นั่ง ขนาดประมาณ ๒๒ x ๒๒ เมตร
และส่วนเวทีขนาด ๑๕ x ๒๐ เมตร หรือ มีเนื้อที่ร้อยละ ๔๐ ของส่วนโรงภาพยนตร์
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ผังพื้นของศาลาเฉลิมกรุงมีการออกแบบการเข้าถึงเป็นเส้นทแยงมุมจากทางเข้าอาคารและหักเข้าสู่
โถงตามแนวแกนตามยาวของตัวอาคาร โดยมีบัน ไดหลั กส าหรับขึ้นชั้น ๒ ตั้งอยู่กลางห้ องโถงเป็ นจุดเด่น
ซึ่งสถาปนิกได้ออกแบบไว้เพื่อสร้างการรับรู้ว่า ถ้าหากไม่เดินเลี้ยวไปตามแนวแกนตามยาวเพื่อเข้าสู่ส่วนโรง
ภาพยนตร์ในชั้นล่างก็จะต้องเดินขึ้นบันไดไป วิธีการเข้าถึงดังกล่ าว “นับเป็นศิลปะในการออกแบบการเข้าถึง
(Approach Design)42 ผังพื้นโดยรวมมีลักษณะผังเป็นแบบอสมมาตร ไม่มีแนวแกนดิ่งแกนฉาก การจัดวาง
พื้นที่ใช้สอยเป็นแบบสนองประโยชน์ใช้สอย มีผังพื้นเป็นแบบ open plan มีที่ว่างที่อิสระสัมพันธ์ต่อเนื่องตาม
การใช้งานในแต่ละห้อง และห้องต่างๆ มีการจัดวางและมีขนาดที่ลดหลั่นสัมพั นธ์กันอย่างลงตัวตามอิทธิพล
แนวคิ ด แบบคิ บิ ซึ่ ม (Cubism) มี ท างออกเพื่ อ ถ่ า ยเทคนออกจากอาคารอย่ า งเป็ น ดี และได้ ม าตรฐาน
พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น ภยั น ตรายอั น เกิ ด แต่ ก ารเล่ น มหรสพ พ.ศ. ๒๔๖๕ มาตรา ๗ ถึ ง มาตรา ๑๑
เพื่อความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการออกแบบอาคารสาธารณะ

รูปที่ ๒-8 : ผังพื้นชั้นล่างของศาลาเฉลิมกรุง
(ที่มา : สมชาติ จึงสิริอารักษ์, ๒๕๕๓)

42

สมชาติ จึงสิริอารักษ์ สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ ๔-พ.ศ ๒๔๘๐ (กรุงเทพฯ:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๕๓) หน้า ๕๘๕-๕๘๖
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รูปที่ ๒-9 : ผังพื้นชั้นบนของศาลาเฉลิมกรุง

(ที่มา : สมชาติ จึงสิริอารักษ์, ๒๕๕๓)
รูปที่ ๒-10 : รูปด้านทิศเหนือศาลาเฉลิมกรุง
(ที่มา : สมชาติ จึงสิริอารักษ์, ๒๕๕๓)
ส่วนวิถีชีวิตในโรงภาพยนตร์แห่งนี้มีโถงพักคอยที่สะดวกสบาย โดยมีการใช้สอยพื้นที่ ภายในอาคาร
โรงภาพยนตร์เป็นแห่งแรกๆ ในกรุงเทพมหานคร พื้นที่ส่วนห้องโถงมีทั้งร้านอาหาร ตลอดจนขบเคี้ยวที่ขาย
ก็เป็ น ข้าวโพดคั่ว หรือ ป็ อปคอร์น และช็อคโกแลตแห่ งแรกในสยาม ส่ วนภายในโรงมีเก้าอี้บุเบาะอย่างดี
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มีทนี่ ั่งเฉพาะบุคคล ที่นั่งมีลักษณะเป็นชั้นบันไดวางเป็นแถวเพื่อไม่ให้บดบังกัน ส่วนชั้นบนมีชั้นบ๊อกซ์ โดยพื้นที่
ด้านหลังในการชมภาพยนตร์จะมีราคาแพงกว่า
จากผังพื้นศาลาเฉลิมกรุงจะเห็นว่าไม่พบอิทธิพลของคลาสสิคอยู่เลย แต่มีอิทธิพลโมเดิร์นอย่างเข้มข้ น
แม้ ว่ า หม่ อ มเจ้ า สมั ย เฉลิ ม กฤษดากร สถาปนิ ก ทรงส าเร็ จ การศึ ก ษาระหว่ า พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๗๑
จากอีโคล เดอ โบซาร์ แห่ งปารี ส (Ecole Nationale superieme des Beaux-Arts) ที่มี การเรียนการสอน
แบบคลาสสิค แต่กระแสของโลกตั้งแต่เริ่มศตวรรษที่ ๒๐ เป็นต้นมาได้เข้าสู่ยุคของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่43
แล้วโดยมีปัจจัยที่สาคัญคือ การขยายตัวของระบบอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจากศูนย์กลางใน
ยุ โรปและอเมริ ก า และจากส่ ว นภาพยนตร์ เราจะเห็ น ได้ ว่ ามี ค วามเป็ น ส่ ว นตั ว มี ก ารก าหนดที่ นั่ งตายตั ว
มีความสะดวกสบายอย่างมาก

รูปที่ ๒-11 : ด้านนอกของ Theatre des Champs Elysees
(ที่มา : Editions de la Reunion des Musees Nationaux, 1987)
ศาลาเฉลิมกรุงมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเรียบเกลี้ยง ความสูงราว ๓ - ๔ ชั้น ด้านหน้าของอาคาร
ที่เป็ นส่ วนตัดมุมให้ โดดเด่นดังที่กล่ าวไปแล้วนั้น มีลั กษณะเป็นสี่เหลี่ยมเกือบจัตุรัส แบ่งเป็น ๓ ส่วน ทางตั้ง
โดยส่วนที่อยู่ด้านข้างหักมุม “ถ้าสามารถคลี่ระนาบทางเข้าให้ตรงแล้วจะเห็นว่าเหมือนรูปประตูชัย แบบโรมัน
ดั ง นั้ น รู ป แบบสถาปั ต ยกรรมจึ ง ยั ง คงได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลแบบคลาสสิ ค แทรกอยู่ แม้ ว่ า ส่ ว นอื่ น ๆ จะดู เป็ น
สถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นไปหมดแล้วก็ตาม “นอกจากนั้นผนังบนทางเข้าที่แบ่งเป็น ๓ ส่วนนั้น แต่ละส่วน
43

สมชาติ จึงสิริอารักษ์ สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ ๔- พ.ศ ๒๔๘๐ (กรุงเทพฯ:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๕๓) หน้า ๕๐๙-๕๑๑
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ประดับโลหะรูปวงกลมฉลุลายเป็นรูปลิง รูปยักษ์ และรูปฤๅษี เมื่อเรานารูปด้านทางเข้ามาเปรียบเทียบกับ
รูป ด้านทางเข้าของ Theatre des Champs-Elysees ตั้งอยู่ที่ถนนชองป์ -เซลิเซ่ส์ กรุงปารีส ออกแบบโดย
Auguste Perret สถาปนิ ก ฝรั่ ง เศสจะพบลั ก ษณะคลาสสิ ค แบบเรี ย บเกลี้ ย ง (Stripped Classicism)
ผสมการประดับ ตกแต่งภาพประติมากรรมนูนต่า ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่นิยมกันก่อนปรัชญาแบบ
โมเดิ ร์ น จะครอบครองพื้ น ที่ ค วามคิ ด ทางสั งคมอย่ างเข้ ม ข้ น ในเวลาต่ อ มา โดยโรงละครแห่ งนี้ ส ร้างเสร็ จ
พ.ศ. ๒๔๕๖ ก่ อ นที่ ห ม่ อ มเจ้ า สมั ย เฉลิ ม เดิ น ทางไปเรี ย นที่ ป ารี ส ไม่ น าน ซึ่ งรู ป ทรงเป็ น กล่ อ งสี่ เหลี่ ย ม
เรี ย บเกลี้ ย งที่ ยั ง มี สั ด ส่ ว นเป็ น แบบคลาสสิ ค ส่ ว นองค์ ป ระกอบต่ า งๆ ได้ แ ก่ ช่ อ งเปิ ด ที่ เน้ น ทางตั้ งและ
การประดับตกแต่งเหนือประตูท างเข้าก็แสดงให้เห็นลักษณะไวยากรณ์ทางสถาปัตยกรรมที่คล้ายกับรูปด้าน
ทางเข้าด้านของศาลาเฉลิมกรุงเป็น อย่างมากในส่วนช่องเปิดประตูห น้าต่างของศาลาเฉลิ มกรุงเป็นไปตาม
ประโยชน์ใช้สอยไม่ได้เน้นลักษณะสมมาตรแต่ก็มี การทาช่องหน้าต่างในทางตั้งซ้าๆ กันรับกันกับรูปด้านหน้า
ของตัวอาคารเอง
โรงภาพยนตร์ที่มีมาก่อนศาลาเฉลิมกรุงนั้นส่วนใหญ่เป็นอาคารโครงสร้างไม้หลังคามุงด้วยสังกะสี
ซึ่งเป็ น ลั กษณะแบบโกดังและตลาดสด โดยโครงสร้างหลั งคาใช้วิธีค้ายันเพื่ อให้ ได้พื้น ที่ช่ว งเสากว้างที่สุ ด
(Long Span) แล้วมุดด้วยสังกะสีที่มีน้าหนักเบาเพื่ อให้โครงสร้างไม่รับน้าหนักมาก ช่วงเสากว้างนั้นทาเพื่อ
สนองประโยชน์ใช้สอยไม่ให้มีเสาบังการดูภาพยนตร์ ของผู้ชม จนต่อมาเมื่อสยามจัดตั้ งบริษัทปูนซีเมนต์ไทย
ขึ้นในปีพ.ศ. ๒๔๕๖ และการผลิตปูนซีเมนต์ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆทาให้การสร้างอาคารช่วงเสากว้างด้วยคอนกรีต
เสริมเหล็กนั้นเป็นไปได้ และเกิดขึ้นครั้งแรกที่ภาพยนตร์นาคาเขษมอย่างไรก็ตามมาตรฐานของโรงภาพยนตร์
แห่งนี้ยังด้อยอยู่มากจนกระทั่งศาลาเฉลิมกรุงได้ถูกสร้างขึ้น ศาลาเฉลิมกรุงเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระบบเสา - คาน ฉายภาพยนตร์ด้วยระบบเสียงในฟิล์มขนาด ๓๕ มิลลิเมตร44 ซึ่งทันสมัยที่สุดในขณะนั้น
นอกจากนั้นยังเป็นโรงหนังแห่งแรกในประเทศที่มีระบบปรับอากาศ โดยใช้ระบบปรับอากาศแบบระบายความ
ร้ อ นด้ ว ยน้ า (Chilled Water System) “เมื่ อ เปิ ด โรงตอนแรกๆ เปิ ด เครื่ อ งท าความเย็ น จนรู้ สึ ก เวลานั่ ง
ดูหนังหนาวสั่น”45
สรุปว่า ศาลาเฉลิมกรุงเป็นโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ในขณะนั้น
และมีรูปแบบสถาปัตยกรรมและประโยชน์ใช้สอยที่เป็นตัวแทนแห่งความนาสมัยด้วยการสร้างจากชนชั้นนาใน
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยการใช้สอยภายในอาคารหลังนี้ได้ทาเพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบประสบการณ์การ
ใช้พื้นที่แบบใหม่ที่สยามได้รับ อิทธิพลมาจากตะวันตก การชมภาพยนตร์มีการกาหนดที่นั่งตายตัวและการ
ครอบครองที่นั่งที่เป็นส่วนตัว สะดวกสบาย เป็นวัฒนธรรมการชมมหรสพของที่แสดงรสนิยมของระดับชนชั้น
กลางและสูงในพระนคร ณ ยุคสมัยนั้น

44
45

ฟิล์ม ๓๕ มม คือ ฟิล์มขนาดมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับในการผลิตในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
กาญจนาคพันธุ์ กรุงเทพฯเมื่อ ๗๐ ปีก่อน (กรุงเทพฯ: เรืองศิลป์ ๒๕๒๔)
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รูปที่ ๒-12 : ด้านหน้าอาคารศาลาเฉลิมกรุงในปัจจุบัน
(ที่มา : จากการสารวจของผู้วิจัย)

รูปที่ ๒-13 : อาคารเฉลิมกรุงด้านทิศใต้
(ที่มา : จากการสารวจของผู้วิจัย)
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รูปที่ ๒-14 : โถงด้านในศาลาเฉลิมกรุง
(ที่มา : จากการสารวจของผู้วิจัย)
1.1.4) ประวัติบริษัท สหศีนิมา จากัด
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งบริษัท United Cinema Co.,Ltd. ซึ่งได้
พระราชทาน ชื่อไทยว่า “สหศีนิมา จากัด” เพื่อดาเนินธุรกิจค้าภาพยนตร์ ในขณะนั้นเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่า
ทั่วโลกทาให้ สยามภาพยนตร์บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดจากการรวมตัวระหว่าง บริษัทรูปพยนต์กรุงเทพ
กับบริษัทพยนต์พัฒนากร ซึ่งเคยเป็นคู่แข่งกันมาก่อน ได้ข ายทอดกิจการโรงภาพยนตร์ให้กับบริษัทสหศีนิมา
โดยมีข้อสังเกตว่าโรงหนังในเครือของบริษัทรูปพยนต์กรุงเทพฯ มักจะนาชื่อเมือง และสถานที่ต่างๆ มาตั้งเป็น
ชื่อ โรงหนั ง เช่ น ปี นั ง สิ งคโปร์ ชะวา ฮ่ องกง ในขณะที่ โรงหนั งในเครือบริษั ทพยนต์ พั ฒนากร มั กจะมี ค าว่ า
“พัฒนา” อยู่ ด้วย เช่น พั ฒนากร พัฒ นาลั ย พัฒ นารมย์ เป็นต้น (ตานานโรงหนัง ๒๓-๒๔) ซึ่งหลังจากนั้ น
โรงหนังต่างๆ ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกัน ดังนี้
ตารางที่ 2-1 : โรงภาพยนตร์ทอี่ ยู่ในการกากับของบริษัทสหศีนมิ าที่ถูกเปลี่ยนชื่อพร้อมๆ กันในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๕
ชื่อที่ถูกเปลี่ยน
ปีที่สร้าง
ชื่อเดิม
บริษัทเจ้าของเดิม
ที่ตั้ง
โดยบริษัทสหศีนิมา
พ.ศ.
ศาลาเฉลิมนคร
โรงหนังพัฒนารมย์ หรือ พยนต์พัฒนากร ตาบลม้าเกงเอ๋า
๒๔๕๐
โรงละครหม่อมเจ้าปรีดา
ริมถนนเจริญกรุง
เฉลิมบุรี

โรงหนังสิงค์โปร์

รูปพยนต์กรุงเทพ ย่านสามแยก

๒๔๕๓

ศาลาเฉลิมเวียง

โรงหนังชวา

รูปพยนต์กรุงเทพ ย่านสามยอด

๒๔๕๘

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี

ชื่อที่ถูกเปลี่ยน
โดยบริษัทสหศีนิมา

ชื่อเดิม

บริษัทเจ้าของเดิม

ศาลาเฉลิมราษฎร์

โรงหนังสาธร

พยนต์พัฒนากร

ศาลาเฉลิมรัฐ

โรงหนังบางรัก
หรือ บางซื่อ
โรงหนังนางเลิ้ง

พยนต์พัฒนากร

ศาลาเฉลิมธานี

พยนต์พัฒนากร

ที่ตั้ง
เริมถนนเจริญกรุง
ต่อไปทางถนนตก
บริเวณเชิงสะพาน
สาธรฝั่งซ้าย
ย่านบางซื่อหรือ
บางรัก
ตลาดนางเลิ้ง
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ปีที่สร้าง
พ.ศ.
๒๔๖๑

ไม่มีข้อมูล
๒๔๖๑

1.3) ศาลาเฉลิมไทย
1.3.1) ประวัติความเป็นมา
สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นโรงมหรสพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ออกแบบโดยจิตรเสน (หมิว) อภัยวงศ์ เป็นสิ่งก่อสร้าง
ที่ ส่ วนหนึ่ งในชุ ดสถาปั ตยกรรมบนถนนราชด าเนิ น ซึ่ งด าเนิ นการสร้างโดยรัฐบาลสมั ยจอมพลป.พิ บู ลสงคราม
ซึ่งศาลาเฉลิมไทยนั้ นเสร็จ ล่าช้ากว่าจะเปิ ดให้ช มละครครั้งแรกก็ราว พ.ศ. ๒๔๙๒ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๖
จึงเริ่มมีการฉายภายนตร์จนมาถูกรื้อถอนในปีพ.ศ. ๒๕๓๒ เพื่อสร้างเป็นลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
1.3.2) ที่ตั้งและบริเวณโดยรอบ
ศาลาเฉลิมไทยเคยตั้งอยู่พื้นที่ที่เป็นลานเจษฎาบดินทร์ในปัจจุบัน คือ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศติดกับ
สี่แยกที่ตัดระหว่างถนนราชดาเนินที่อยู่ในแนวที่ตะวันออก-ตะวันตกกับถนนพระสุเมรุ-ถนนมหาชัยที่อยู่ในแนวทิศ
เหนือ-ใต้ ศาลาเฉลิมไทยตั้งอยู่ติดกับมุมมุมสี่แยกด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับถนนราชดาเนิน
ทิศตะวันออก ติดกับถนนมหาชัย
ทิศใต้ ติดกับวัดราชนัดดา
ทิศตะวันตก ติดกับตึกแถวริมถนนราชดาเนิน
ศาลาเฉลิ ม ไทยหั น ด้ านหน้ าอาคารเข้ าสู่ สี่ แ ยกเพื่ อ ตอบรับ การมองเห็ น จากทิ ศ ทางสั ญ จรหลั ก
ให้มากที่สุด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการและแสดงหน้าตาของตัวอาคารดังที่กล่าวไปแล้วในส่วนของ
ศาลาเฉลิมกรุง
ศาลาเฉลิมไทยเป็นส่วนหนึ่งของชุดสิ่งก่อสร้างถนนราชดาเนินที่นอกจากประโยชน์ใช้สอยแล้วยังใช้
เป็น “สัญลักษณ์และภาพตัวแทนความเจริญเป็นสมัยใหม่ เป็นฉากแห่งความทันสมัย...”46 โดยโรงหนังแห่งนี้
มีความสาคัญเป็นหัวแถวของชุดตึกแถวริมถนนราชดาเนิน โดยรอบศาลาเฉลิมไทยมีอาคาร สาคัญแบ่งได้เป็น
๒ กลุ่ ม คือกลุ่ มวัดราชนัดดา ป้ อมมหากาฬ กาแพงเมือง และกลุ่ม ที่ ๒ คือ ชุดสิ่ งก่อสร้างถนนราชดาเนิน
46

ชาตรี ประกิตนนทการ การเมืองและสังคมในศิลปะสถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม (กรุงเทพฯ:มติชน ๒๕๔๗)
หน้า ๓๕๑-๓๕๓
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ประกอบด้วยอาคารที่มีประโยชน์ใช้สอยที่สอดรับกับทัศนะ ความทันสมัยของรัฐในสมัยนั้น ได้แก่ อนุสาวรีย์
โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น ส่วนวิถีชีวิตก็มีกฎระเบียบในการใช้อาคารชุดนี้ ดังนั้น ชนชั้นล่างย่อมถูกผลักดัน
ออกไปด้วยความรู้สึ กของตนเองและด้วยกฎระเบียบเพราะ “รัฐบาลมีความประสงค์จะให้เป็นสถานที่เชิดชู
เกียรติของประเทศชาติ ” อย่างไรก็ตามในบริเวณนี้ไม่ใช่ย่านค้าขายมาก่อน ดังนั้น ช่วงแรกที่อาคารเหล่านี้ถูก
ใช้งานบรรยากาศกับไม่คึกคัก อีกทั้ง “มีคนเดินน้อยเพราะต้นไม้ถูกตัดทิ้งหมดทาให้ถนนร้อนระอุ” ภายหลัง
เมื่อมีการค้ามากขึ้นบริเวณนี้จึงคึกคักและมีการทาให้ร่มรื่นขึ้นในเวลาต่อมา

แผนที่ ๒-7 : ตาแหน่งโรงภาพยนตร์ยุคทันสมัย (ศิวิไลซ์) ในปี พ.ศ. 2431
(ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๓๑-๒๔๗๔
กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด, ๒๕๔๑)
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1.3.3) พื้นที่และรูปแบบสถาปัตยกรรม
ศาลาเฉลิมไทยมีผังพื้นคล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางแนวยามตามทิศตะวันออก-ตะวันตก โดยผังพื้น
ตัดมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นทางเข้าด้านหน้าอาคาร ผังพื้นศาลาเฉลิมไทย แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนหลัก
เช่นเดียวกับศาลาเฉลิมกรุง คือ ส่วนแรกเป็นโถงหลัก มีพื้นที่ขนาด ๑/๓ ของพื้นที่อาคารทั้งหมด ประกอบด้วย
ส่วนบริการต่างๆ ได้แก่ ห้องโถงใหญ่ ห้องขายตั๋ว ห้องอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนที่ ๒ เป็นส่วน โรงภาพยนตร์
มีพื้นที่ขนาด ๒/๓ ของพื้นที่อาคารทั้งหมดประกอบด้วยส่วนที่นั่งผู้ชมจานวน ๑,๓๐๐ ที่นั่งและเวที
ผังพื้นของศาลาไทยได้มีการออกแบบการเข้าถึงที่คล้ายกับศาลาเฉลิมกรุงมาก คือ เป็นเส้นทแยงมุม
จากทางเข้าอาคารและหักเข้าสู่โถงกลม ซึ่งมีจุดขายตั๋วซึ่งอยู่จุดศูนย์กลางโถงกลมเป็นจุดหมายตา ก่อนจะหัก
ตามแนวแกนตามยาวของตัวอาคาร ส่วนบันไดที่วางอยู่ตาแหน่งใกล้เคี ยงกับศาลาเฉลิมกรุง แต่ไม่ใช่จุดหมาย
ตาในระดับรองเท่านั้น

รูปที่ ๒-15 : ผังพื้นชั้นล่างศาลาเฉลิมไทย
(ที่มา : บ้านและสวน, ฉบับที่ ๑๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๓)
ผั ง พื้ น โดยรวมแม้ จ ะเป็ น แบบอสมมาตรแต่ ก ลั บ ไปใช้ ร ะบบแนวแกนอี ก ครั้ ง คื อ มี แ กนดิ่ งใน
ทิศตะวันออก-ตะวันตก การจัดวางพื้นที่ใช้สอยเป็นแบบสนองประโยชน์ใช้สอยและคานึงถึง ความปลอดภัย
และได้มาตรฐานพระราชบั ญญั ติป้องกัน ภยันตรายอันเกิดแก่การเล่นมหรสพ พ.ศ. ๒๔๖๕ มาตรา ๗ ถึง
มาตรา ๑๑ ซึ่งไม่ต่างจากผังพื้นของศาลาเฉลิมกรุงนัก แต่มีการเพิ่มเติมประโยชน์ใช้สอยบางอย่างทีแ่ สดงความ
ทันสมัย ได้แก่ ลิฟท์ที่ตั้งอยู่ในโถงหลัก และห้องสูบบุหรี่ ซึ่งในสมัยนั้นบุหรี่เป็นสิ่งแสดงความเป็นคนนาสมัย
ของผู้เสพ นอกจากนั้นในปีพ.ศ. ๒๔๘๒ รัฐบาลได้ตั้งโรงงานยาสูบเองอีกด้วย อย่างไรก็ตามแม้โรงภาพยนตร์
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แห่ งนี้จะมีการจัดวางที่ว่างที่อิสระสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามการใช้งานในแต่ละห้องที่เรียกว่าผังพื้นเป็นแบบ
open plan เช่นเดียวกับศาลาเฉลิมกรุง แต่สัดส่วนสัมพันธ์ของห้องยังดูขาดๆ เกินๆ และการวางห้องสูบบุหรี่
ขวางห้องน้าทาให้การใช้งานห้องน้าไม่สะดวกนัก แสดงให้เห็นว่าโรงภาพยนตร์แห่งนี้ไม่ได้ลงตัวเสียทั้งหมด

รูปที่ ๒-16 : รูปด้านทิศเหนือศาลาเฉลิมไทย (แบบก่อสร้างเดิม)
(ที่มา : บ้านและสวน, ฉบับที่ ๑๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๓)

รูปที่ ๒-17 : ทิศเหนือของศาลาเฉลิมไทย
(ที่มา : บ้านและสวน, ฉบับที่ ๑๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๓)
เช่ น เดี ย วกั บ ศาลาเฉลิ ม กรุ ง ศาลาเฉลิ ม ไทยมี โถงในอาคารที่ โอ่ อ่ าสะดวก สบาย มี ร้ านอาหาร
เครื่องดื่ม โดยผู้ที่มาชมภาพยนตร์ ณ สถานที่แห่งนี้ก็คงไม่ต่างจากที่ศาลาเฉลิมกรุงเท่ าไหร่นักที่ต้องเป็นชนชั้น
กลางและชนชั้นสูง เนื่องจากลักษณะสถานที่ที่เป็นอันรู้กันว่า “ศาลาเฉลิมไทย จึงเป็นโรงภาพยนตร์ชั้น ๑ ทุก
คนที่มาดูจะแต่งตัวสวยงาม สุภาพ เช่นถ้าใส่เกี๊ยะมาก็จะไม่ให้เข้า ให้ถอดออกวางข้างนอกแล้วจึงเข้าไป เพราะ
เวลาเดินเสียงเกี๊ยะจะดังทาให้รบกวนผู้อื่น เก้าอี้นั่งในโรงภาพยนตร์ถ้ามีหมากฝรั่งติดต้องเช็ดทาความสะอาด
ให้เรียบร้อย หรือเก้าอี้ชารุด และทาให้เสื้ อผ้าของผู้มาดูภาพยนตร์เสียหายทางโรงภาพยนตร์ต้องรับผิดชอบ
และชดใช้ให้ คนนิยมมาดูภาพยนตร์กันมาก คนที่มาดูภาพยนตร์ที่เฉลิมไทยต้องตั้งใจมาดูโดยเฉพาะ เพราะ
ผู้มาดูส่วนใหญ่จะจองตั๋วล่วงหน้า ถ้ามาซื้อที่หน้าโรงตามเวลาฉายภาพยนตร์จะไม่มีตั๋วหรือมีก็ได้ที่นั่งไม่ถูกใจ
อั ต ราค่ า ตั๋ ว มี ร าคา ๕ ๗ ๑๐ ๑๒.๕๐ และ ๕๐ บาท ภาพยนตร์ ที่ ม าฉายที่ เ ฉลิ ม ไทยระยะแรกๆ
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จะเป็นภาพยนตร์จากต่ างประเทศ และคัดเลือกภาพยนตร์ที่ดีๆมาฉาย”47 ในส่วนของผู้ชมภาพยนตร์นั้น
มีการกาหนดที่นั่งชมตายตัวและมีความเป็นส่วนตัวและสะดวกสบาย
จากผังพื้นศาลาเฉลิมไทยเราจะพบว่า ความคล้ายคลึงกับผังพื้นศาลาเฉลิมกรุง แต่ที่แตกต่างกัน คือ
ศาลาเฉลิ ม ไทยเป็ น ผั งพื้ น แบบโมเดิ ร์ น ในสมั ยรัฐ นิ ย ม รัฐ บาลจอมพลป.พิ บู ล สงคราม ซึ่ งหมิ ว (จิต รเสน)
อภัยวงศ์ สถาปนิกเป็นผู้ออกแบบ โดยผังพื้นศาลาเฉลิมไทยนั้นต้องพิจารณารวมกันทั้งชุดสิ่งก่อสร้างถนนราช
ด าเนิ น ทั้ ง หมด ที่ มี ผั งพื้ น สมมาตรและมี แ นวแกนดิ่ งเป็ น แบบคลาสสิ ค เข้ ม ข้ น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ แนว ทาง
สถาปัตยกรรมยุคฟาสซิสม์ของอิต าลี และนาซีของเยอรมัน อันมีอุดมการณ์ชาตินิยม ทหารนิยมที่แสดงความ
ทันสมัยและความยิ่งใหญ่ ประเทศไทยสมัยรัฐนิยมนั้นก็ได้รับอิทธิพลเหล่านี้ นอกจากนั้นประเทศไทยยังเข้า
ร่วมฝ่ายอักษะในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ อีกด้วย ดังนั้นการที่ผังพื้นของศาลาเฉลิ มไทย จึงมีแนวแกนดิ่งคล้อยตาม
ผังพื้นรวมทั้งหมดของชุดสิ่งก่อสร้างถนนราชดาเนิน
ศาลาเฉลิมไทยมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเรียบเกลี้ยง เฉพาะด้านหน้าทางเข้าอาคารเป็นส่วนตัด
มุมโค้งให้โดดเด่นดังกล่าวไปแล้ว อาคารมีความสูงราว ๔ ชั้น ด้านหน้าอาคารที่มีลักษณะโค้งนั้นเป็นลักษณะ
สี่เหลี่ยมทึบตัน เกลี้ ยงๆผนั งบนทางเข้ามีครีบแบ่งผนังออกเป็น ๓ ส่วนระหว่างครีบมีช่องเปิด รูปด้านหน้า
ดั งกล่ าวคล้ ายกั บ ศาลาเฉลิ ม กรุ งพอสมควร โดยครี บ นั้ น เน้ น ทางตั้ งคล้ ายกั บ การแนวเสาแบบคลาสสิ ค
นอกจากนั้นครีบดังกล่าวยังคล้ายกับปีกของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ศูนย์กลางของชุดสิ่งก่อสร้ างริมถนนราช
ดาเนิน ในส่วนช่องเปิดประตูหน้าต่างของศาลาเฉลิมไทยก็รับกับประโยชน์ใช้สอยและ มีการทาช่องหน้าต่าง
ในทางตั้งซ้ากันรับกับรูปด้านหน้าของตัวอาคารเอง โดยภาพรวมเราจะเห็นได้ว่ารูปแบบทางสถาปัตยกรรมของ
ศาลาเฉลิมไทยมีลักษณะคลาสสิคแบบเรียบเกลี้ยง (Stripped Classicism) ที่พัฒนามาเป็นโมเดิร์นในสมัยรัฐ
นิยม “สถาปัตยกรรมยุคฟาสซิสม์สากลและลัทธิชาตินิยมทหารตอนหนึ่งของไทย”48 สถาปัตยกรรมนี้มีชื่อ
เรียก อีกอย่างว่า Stripped Classical Monumentality
ศาลาเฉลิมไทยเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบเสา-คาน ฉายภาพยนตร์ด้วยระบบเสียงใน
ฟิล์มขนาด ๗๐ มม. ในครั้งแรก รวมทั้งฉายหนังระบบต่างๆที่นาสมัยเป็นที่แรกในประเทศไทย เช่น ฉายหนัง
ระบบซีเนมาสโคป ฉายหนัง ๓ มิติที่ต้องใส่แว่นโพราลอยด์ขณะชม เป็นต้น รวมทั้งมีระบบปรับอากาศด้วย
สรุปว่า ศาลาเฉลิมไทยเป็นโรงภาพยนตร์ที่รัฐบาลทหารของจอมพล ป.พิบูลสงครามต้องการสร้าง
ให้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของชุด สิ่ งก่ อสร้ างถนนราชดาเนิ น ที่ แสดงความทั น สมัย และเป็ น อารยชน ในทั ศ นะของ
ผู้ ป กครองในสมั ย นั้ น โดยอาจจะสร้ า งมาให้ มี ฐ านะเที ย บเคี ย งหรื อ แย่ ง ชิ ง ต าแหน่ ง โรงหนั ง อั น ดั บ ๑
จากศาลาเฉลิมกรุง แม้ว่าโรงภาพยนตร์แห่งนี้จะประสบเหตุขัดข้องในการสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ทุกประการ
แต่สุ ดท้ายแล้ วเมื่อสิ้ นสงครามโลกก็ได้มีการใช้งานศาลาเฉลิ มไทย โดยเป็นทั้งโรงละครและโรงภาพยนตร์
ซึ่งวิถีชีวิ ตที่ในพื้ น ที่แห่ งนี้ ได้แสดงการรับ อิท ธิพลมาจากตะวันตกเข้มข้นไม่ต่างกับ ศาลาเฉลิ มกรุง ลั กษณะ
ของการเป็นโรงภาพยนตร์ชั้น ๑ ที่ตอบรับรสนิยมของระดับชนชั้นกลางและสูงในพระนคร
47

ปถพีรดี พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์:อดีตศาลาเฉลิมไทย สกุลไทย
ปีที่ ๕๑ ฉบับที่ ๒๖๕๙ อังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘
48 สมชาติ จึงสิริอารักษ์ สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ ๔-พ.ศ. ๒๔๘๐ (กรุงเทพฯ:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๕๓) หน้า ๕๑๔
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สรุปในยุคสมัยนี้จะเห็นได้ว่า โรงภาพยนตร์มีพื้นที่-ที่ว่างแบบชีวิตสมัยใหม่ทั้งหมดไม่หลงเหลือความ
ยืดหยุ่นในการใช้พื้นที่ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้คนอีกแล้ว แต่มีการใช้งานแบบตายตัว สะดวกสบาย
และเป็ น ส่วนตัว นอกจากนั้น โรงภาพยนตร์ยังออกแบบภายใต้เงื่อนไขของประโยชน์ใช้สอยที่เป็นแนวทาง
สถาปั ต ยกรรมสมั ย ใหม่ อย่ า งไรก็ ต ามตั ว สถาปั ต ยกรรมเองยั ง เป็ น แบบที่ มี เค้ า ของคลาสิ ค อยู่ ม าก
ซึ่งโรงภาพยนตร์ทั้งสองเมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วเราจะพบว่า มีรสนิยมในการออกแบบซึ่งน่าจะเป็นไปตาม
ชนชั้นปกครองผู้ที่อยู่เบื้องหลังโครงการทั้งสอง โดยชนชั้นปกครองต่างมีรสนิยมในความทันสมัยที่ ต่างกันและ
แสดงออกผ่านงานสถาปัตยกรรมอันเป็นตัวแทนของกิจกรรมและโลกสมัยใหม่
2.2 กรณีศึกษาด้านการจัดการหลังการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ในต่างประเทศ
โรงภาพยนตร์ ที่ น ามาเป็ น กรณี ศึ ก ษาในที่ นี้ เป็ น โรงภาพยนตร์ ที่ มี อ ายุ ไม่ ต่ ากว่ า ๗๐ ปี และ
เป็ น โรงภาพยนตร์ที่ ได้ รั บ การบู รณะและฟื้ น ฟู ก ลั บ มาใช้ งานจริงได้ อีก ครั้ง ซึ่ งในกรณี ของสถาปั ต ยกรรม
ที่ ค ล้ ายคลึ งกั น นั้ น ได้ อ ธิบ ายไปในกรณี ศึ ก ษาในประเทศก่ อ นหน้ านี้ แ ล้ ว และแทบจะไม่ มี โ รงภาพยนตร์
ที่มีส ถาปั ตยกรรมเดีย วกับ โรงภาพยนตร์ ศาลาเฉลิ มธานี ห ลงเหลื ออยู่เนื่ องจากสถาปัตยกรรมที่ท าด้วยไม้
มักจะผุ พั งและถูกเผาผลาญไปในกองเพลิ ง โรงภาพยนตร์ในต่างประเทศที่ นามาเป็น กรณี ศึกษานี้ จึงเป็ น
การศึกษาในกรณีการผลักดันให้เกิดการบูรณะจากชาวเมือง วิธีการสารวจข้อมูลการบูรณะ และประเด็นการ
จัดการหลังการบูรณะแล้ว ประกอบด้วย โรงภาพยนตร์ลูคัสเธียเตอร์ตั้งในปี ค.ศ.๑๙๒๑ หรือปีพ.ศ. ๒๔๖๔
โรงภาพยนตร์ แคโรไลน่ าเธี ย เตอร์ ค.ศ. ๑๙๒๕ หรือ พ.ศ ๒๔๖๘ และโรงภาพยนตร์เอ็ ม ไพร์เธีย เตอร์
ปีค.ศ. ๑๙๑๒ หรือ พ.ศ. ๒๔๕๕ ซึ่งโรงภาพยนตร์ทั้งสามแห่งนี้มีการจัดการที่แตกต่างกัน แต่มีจุดที่คล้ายคลึงกัน
คื อ เป็ น พื้ น ที่ ส าธารณะของชุ ม ชนทุ ก เพศทุ ก วั ยและชุ ม ชนต่ างช่ว ยกั น บ ารุงรัก ษาทั้ งก าลั งกายและก าลั ง
ทุนทรัพย์ และมีข้อน่าสังเกตว่าทั้งสามโรงต่างก็เป็นโรงภาพยนตร์ในย่าน และคนในย่านต่างก็เป็นแรงผลักดัน
ให้อนุรักษ์โรงภาพยนตร์ทั้งสามเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับศาลาเฉลิมธานี
2.2.1 โรงภาพยนตร์ลูคัส (Lucas Theater)
1) ประวัติความเป็นมา
โรงภาพยนตร์ ลู คั ส มี ก ารเปิ ด อย่ า งเป็ น ทางการโดยการจั ด ฉายภาพยนตร์ ข าวด าเงี ย บเรื่ อ ง
“Camille” เมื่ อ ๙๓ ปี ที่ แ ล้ ว บนจอขนาดใหญ่ ที่ สุ ด ในสมั ย นั้ น ที่ มี ใ นเมื อ งสะวั น น่ า ห์ (Savannah)
โรงภาพยนตร์ลูคัสได้รับความนิ ยมอย่างรวดเร็วในการจัดฉายภาพยนตร์และคณะแสดงปาหี่ ต่างๆ ในโรง
ภาพยนตร์ยังมีการเก็บภาพยนตร์ต่างๆ ไว้ด้วย ในยุคของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโรงภาพยนตร์ลูคัส
เป็นโรงภาพยนตร์แห่งแรกของเมืองที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ (ค.ศ. ๑๙๒๓) แถวหน้า
ของชั้นลอย มีชื่อเสียงว่าเป็น “แถวของพวกนักกฎหมาย” เพราะพวกนักธุรกิจท้องถิ่นต่างก็ใช้เวลาหลังอาหาร
เที่ยงในการนอนหลับเย็นสบายในโรงภาพยนตร์แห่งนี้
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รูปที่ 2-18 : โรงภาพยนตร์ลูคัส ในปี พ.ศ. ๒๔๖๗ (ค.ศ.๑๙๒๔)
โดยการฉายภาพยนตร์เรื่อง America ของ D.W Griffith
(ที่มา : จากเอกสารของลูคัสเธียเตอร์)

รูปที่ 2-19 : ภาพยนตร์เรื่อง The Champ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ (ค.ศ. ๑๙๓๑)
(ที่มา : จากเอกสารของลูคัสเธียเตอร์)
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รูปที่ 2-20 : ในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ (ค.ศ. ๑๙๓๙) คนเข้าคิวเพื่อซื้อตั๋วชมภาพยนตร์เรื่อง Wideshot
(ที่มา : จากเอกสารของลูคัสเธียเตอร์)
ความรุ่งเรืองของสถานบันเทิงอย่างโรงภาพยนตร์ย่อมคู่ขนานกับเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูเมืองสะวันนา
(Savannah) ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้าสะวันนา ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นเมืองท่าค้าฝ้ายที่ใหญ่ที่สุด
ของสหรัฐ อเมริ กา และเป็ น เมืองที่เก่ าแก่ที่สุ ดของรัฐ จอร์เจีย เมืองสะวันนาห์ ตั้งชื่อตามแม่น้าสะวันนาห์
ซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้า ตามความหมายของภาษาอินเดียนแดงเผ่า Tomochichi เมืองนี้
มีบุคคลสาคัญที่คนผิวขาวกล่าวว่าเป็นผู้ค้นพบเมืองคือ นาย Ogelthrope ซึ่งเป็นคนสาคัญในการออกแบบวาง
ผังเมืองให้ได้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ดังนั้น การก่อตั้งเมืองแบบตะวันตกจึงเริ่มขึ้นปี ค.ศ. ๑๗๓๓ ซึ่งในตอนแรกนั้น
เป็นเมืองในอาณานิคมของอังกฤษ เป็นเมืองท่าสาคัญในสมัยปฏิวัติอเมริกันจนกระทั่งถึงยุคสงครามกลางเมือง
สะวันนาห์นั้นโชคดีจากการที่ไม่ถูกทาลายจากสงครามกลางเมือง จึงทาให้มีอาคารประวัติศาสตร์หลงเหลือ
อยู่มากต่างจากเมืองอื่นๆในเส้นทางสงครามกลางเมืองที่ถูกเผาทาลายเป็นส่วนใหญ่ นอกจากอาคารยุคเก่า
ที่ยังใช้งานอยู่ในปัจจุบันแล้ว ทิวทัศน์ที่สวยงามจากการทาการกสิกรรม จากแรงงานของทาสชาวแอฟริกัน
ต้นโอ๊คขนาดใหญ่ที่ยังเก็บรักษาไว้ตามถนนต่างๆโดยมีกาฝากอย่างต้น Spanish moss หรือบ้านเราเรียกเครา
ฤๅษี ขึ้นปกคลุมตามกิ่งก้านสาขาสร้างความสวยงามแปลกตาไปทั้งเมือง ซึ่งเป็นลักษณะร่วมอย่างหนึ่งของเมือง
ทางใต้ เช่น Charleston หรือ New Orleans
ผังเมืองที่ นายพลJames Edward Oglethrope วางเอาไว้ทาให้สะวันนาห์ เป็นเมืองที่มีอาคารเก่า
สมัยวิคตอเรียนที่ล้อมรอบสวนถึง ๒๒ แห่ง ใจกลางเมืองความรุ่งเรืองทางมรดกวัฒนธรรมเหล่านี้มีหน่วยงาน
หลายฝ่ายช่ว ยกัน อนุ รักษ์ ประชาชนพลเมืองร่วมรักษาบ้านเรือนให้ ส วยงามทุกวันนี้ ด้วยการบริจาคและ
มีหน่วยงานของเอกชนดูแลโดยมิได้รอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ
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การเข้ามาของโทรทัศน์และการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากรในเมือง ทาให้ยุคของภาพยนตร์เริ่ม
เสื่อมถอยลง ธุรกิจในเมืองเริ่มขยายตัวไปนอกเมืองมากขึ้น โรงภาพยนตร์ลูคัสก็ได้ผลกระทบนี้ เช่นเดียวกัน
แทนที่จะมีการจัดฉายสองหรือสามครั้งในสัปดาห์ ผู้ที่เคยอุปถัมภ์โรงหนังแห่งนี้กลับเปลี่ยนไปเป็นแสวงหา
ความบั น เทิงในห้ องนั่ งเล่ น ของตัวเองแทน ความต้องการลดลง สตูดิโอของฮอลลีวู้ดก็เริ่มที่ จะหยุดระบบ
การผลิ ตภาพยนตร์สารคดีบัน ทึกเรื่องราวต่างเหมือนในอดีต โรงภาพยนตร์ลูคัส ปิดตัวลงในปี พ.ศ. ๒๕๑๙
(ค.ศ.๑๙๗๖) หลั งจากได้ ฉายภาพยนตร์เรื่อ ง “The Exorcist” ที่ แทบไม่มี คนดู เจ้าของคนแล้ วคนเล่ าได้
พยายามเปลี่ยนโรงภาพยนตร์ให้ได้รับการใช้งานแบบต่างๆทั้งเป็นคลับการแสดงตลกและภัตตาคาร
2) ที่ตั้งและบริเวณโดยรอบ
Lucas Theatre ตั้งขึ้นในปี หรือ พ.ศ. ๒๔๖๔ หลังศาลาเฉลิมธานี ๒ ปี โดย Arthur Lucas และ
สถาปนิ ก C.K. Howell เป็ น อาคารที่ ตั้ งใจสร้ างเป็ น โรงภาพยนตร์ตั้ งแต่ เริ่ม แรก ไม่ ใช่ เป็ น โรงละครหรื อ
โรงโอเปร่าแล้วจึงดัดแปลงมาเป็นโรงภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ลูคัสมีสถาปัตยกรรมแนว Greek Revival, Art
Deco และ Neo-Classic ผสมผสานกัน เป็นโรงภาพยนตร์ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดที่ยังคงหลงเหลือ
ในเมืองสะวันน่ารัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงภาพยนตร์ลูคัสเป็นแห่งเดียวที่ใช้ชื่อของ อาเธอร์ ลูคัส
(Arthur Lucas) จากโรงภาพยนตร์ทั้งหมด ๔๐ แห่งของเขาทางตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในเมือง
สะวัน นาที่ เดี ยวเขาเป็ นเจ้ าของโรงภาพยนตร์อี ก ๖ แห่ ง ลู คั สมี ความตั้ งใจที่ จะสร้ างให้ โรงภาพยนตร์ลู คั สเป็ น
“วังแห่งความบันเทิง”
3) พื้นที่และรูปแบบสถาปัตยกรรม
พื้น ที่ของโครงการมีป ระมาณ ๒๗,๗๕๐ ตารางฟุต และสามารถจุคนดูได้ ๑,๔๐๐ คน โครงการ
แบ่ งเป็น ๓ ระยะ คือ ด้านหน้าอาคารภายนอก ความเสียหายด้านภายใน และการปรับปรุงภายในอาคาร
ระบบหลั ก ต่ างๆภายในอาคารได้ รั บ การซ่ อ มแซมทั้ งหมด รวมทั้ งการตกแต่ งภายในที่ ได้ รั บ การบู ร ณะ
อย่างสมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับปรุงโครงสร้างอาคารทางประวัติศาสตร์ โดยศึกษารูปแบบ
ของการออกแบบทางสถาปั ตยกรรมได้เปิ ดเผยให้ เห็ นถึงแหล่ งที่มีห ลากหลายของแบบเริ่มต้น และสี ที่ได้
น ามาใช้ ในอาคาร รวมทั้ งเทคนิ ค การก่ อ นสร้ างที่ มี ค วามช านาญ เมื่ อ ได้ รั บ การบู รณะและฟื้ น ฟู ส มบู ร ณ์
โรงภาพยนตร์ลูคัสก็ได้กลับมามีชีวิตเป็นสีสันของเมืองสะวันน่าต่อไป
๔) การบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ลูคัส
4.1) กระบวนการบูรณะและฟื้นฟู
การบูรณะและฟื้นฟูของโรงภาพยนตร์ลูคัส เริ่มจากการว่าจ้างบริษัทสถาปนิก ซึ่งแต่ละบริษัทก็ได้นา
แบบต่ างๆมาเสนอ หลั งจากนั้ น บริษั ท ที่ ได้ รับ การคั ดเลื อ กจึงด าเนิ น การส ารวจทางประวัติศาสตร์อาคาร
โดยรวบรวมรูป ถ่ายต่างๆ ซึ่งมีอยู่เป็ น จานวนมาก และได้ถ่ายรูปก่อนการบูรณะ ในการบูรณะได้พยายาม
ทาให้เหมือนกับการตกแต่งต้นแบบ จึงมีการทาแบบแหละหล่อปูนพลาสเตอร์ขึ้นมาใหม่ และเก็บรายละเอียด
ทั้งหมดให้ เหมือนเดิม และมีการถ่ายรูป แต่ล ะขึ้นตอนไว้ โดยให้ สถาปนิกที่มีความรู้เป็นผู้ดูแลจัดการ และ
หลังจากที่บูรณะเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงได้จัดนิทรรศการเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ความเป็นมา
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รูปที่ 2-21 : สภาพการตกแต่งสถาปัตยกรรมรูปแบบโค้ง arch ภายในอาคารก่อนการบูรณะ
(ที่มา : จากเอกสารของลูคัสเธียเตอร์)

รูปที่ 2-22 : รูปแบบโค้ง arch ภายหลังการบูรณะ
(ที่มา : จากเอกสารของลูคัสเธียเตอร์)
4.2) การบูรณปฏิสังขรณ์
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ (ค.ศ. ๑๙๘๖) เจ้าของโรงภาพยนตร์ได้รับอนุญาตให้ทุบทาลายโรงภาพยนตร์
ที่ ผุ พั งแห่ งนี้ แ ละมี โ ครงการที่ จ ะเปลี่ ย นให้ เป็ น ที่ จ อดรถ เมื่ อ ข่ าวดั งกล่ าวแพร่ก ระจายออกไป ชาวเมื อ ง
Savannah ซึ่ ง ได้ ก่ อ ตั้ ง กลุ่ ม The Lucas Theatre for the Arts ได้ พ ยายามรวบรวมเงิ น ทุ น ซื้ อ อาคาร
โรงภาพยนตร์ แ ห่ งนี้ ขึ้ น และเริ่ ม บู ร ณะในราคา ๑๔ ล้ านเหรี ย ญอเมริ กั น หรื อ ประมาณ ๔๕ ล้ า นบาท
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งบประมาณที่ได้มาจากการระดมทุน การขอบริจาค จากการค้นคว้าเอกสารพบว่ามีจดหมายขอรับบริจาคเป็น
จานวนมากในห้องเก็บเอกสารของโรงภาพยนตร์ 49
4.2.1 ) ผู้ ด าเนิ น งาน : Fisher Dachs Associates: Theatre Planning &
Design สถาปนิก Forrest Lott
4.2.2 ) วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการเก็บรักษ์อาคารที่มีสถาปัตยกรรมสาคัญที่เป็นตัวแทนใน
ช่วงเวลาเมื่อเกือบร้อยปีที่ผ่านมา
- เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด แสดง และบริ เ วณ แวดล้ อ มอาคาร
ให้ทันสมัยและปลอดภัย
- เพื่อให้สามารถนาโรงภาพยนตร์กลับมาใช้แบบเดิมและในฐานะศูนย์
ศิลปะการแสดง

รูปที่ 2-23 : แสดงให้เห็นพัดลมระบายอากาศที่ใช้งานได้และไม่ได้จากการสารวจก่อนบูรณะฟื้นฟู
เป็นพัดลมที่ติดไว้ก่อนที่จะมีการใช้เครื่องปรับอากาศเป็นครั้งแรกของโรงภาพยนตร์เมืองสะวันน่าห์
(ที่มา: นิทรรศการในโรงภาพยนตร์ลูคัสเธียเตอร์ เก็บข้อมูลวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

49

http://www.fda-online.com/project_detail/73/lucas-theatre/
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รูปที่ 2-24 : ใบปิดโฆษณาของโรงภาพยนตร์ลูคัส โฆษณาว่าเครื่องทาความเย็น มีขนาดหลายพันคิวบิกฟุต
ให้ความสดชื่น เย็นสบาย ทุกๆนาที ทุกที่นั่งที่ภาพยนตร์ลูคัส ในจานวนโรงภาพยนตร์กว่า ๒๓,๐๐๐ โรงทั่ว
ประเทศอเมริกา ลูคัสเธียเตอร์เป็นหนึ่งในเพียง ๑๗ โรงที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ซึ่งเราก็ได้ใช้เงินลงทุนติดตั้งจานวนถึง ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์
(ทีม่ า: นิทรรศการในโรงภาพยนตร์ลูคัสเธียเตอร์ เก็บข้อมูลวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
4.3) การบริหารจัดการหลังจากการบูรณะและฟื้นฟู
ภาพแสดงการเปิ ด ฉายภาพยนตร์ อี ก ครั้ งของโรงภาพยนตร์ ลู คั ส เธี ย เตอร์ หลั งจากการบู รณะ
เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๐ หรือ พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง Gone with the Wind

รูปที่ 2-25 : โรงภาพยนตร์ลูคัสเธียเตอร์ภายหลังการบูรณะและฟื้นฟู
(ที่มา : จากเอกสารของลูคัสเธียเตอร์)
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รูปที่ 2-26 : ลักษณะเวทีและจอภาพยนตร์ รวมทั้งบรรยากาศรอบๆ มีลักษณะเหมือนว่าถูกดัดแปลงมาจาก
โรงละครโอเปร่า แต่ลูคัสเธียเตอร์เป็นโรงภาพยนตร์ที่ถูกสร้างมาเป็นโรงภาพยนตร์ตั้งแต่แรกเริ่ม
(ที่มา : จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

รูปที่ 2-27 : ส่วนที่เรียกว่า Box ซึ่งเป็นลักษณะของการชมละครแบบดั้งเดิม ยังคงได้รับความนิยม
จากการออกแบบโรงภาพยนตร์ในยุคทศวรรษ ๑๙๒๐ ลูคัสเธียเตอร์ก็ได้รับอิทธิพลนี้เช่นเดียวกัน
(ที่มา : จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี

รูปที่ 2-28 : ส่วนที่เรียกว่า Box ซึ่งเป็นลักษณะของการชมละครแบบดั้งเดิม ยังคงได้รับความนิยม
จากการออกแบบโรงภาพยนตร์ในยุคทศวรรษ๑๙๒๐ ลูคัสเธียเตอร์ก็ได้รับอิทธิพลนี้เช่นเดียวกัน
(ที่มา : จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๖ พฤศิจกายน ๒๕๕๗)

รูปที่ 2-29 : เก้าอี้นั่งซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้นได้รับการอนุรักษ์และซ่อมแซมใหม่รวมทั้งพื้นที่ทาจากไม้
โดยลูคัสเธียเตอร์แบ่งออกเป็นสามชั้นสามารถจุคนได้ ๑,๔๐๐ คน
(ที่มา : จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
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รูปที่ 2-30 : เก้าอี้นั่งซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้นได้รับการอนุรักษ์และซ่อมแซมใหม่
(ที่มา : จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
4.3.1) คณะทางาน
ในการดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบแห่งเมืองสะวันน่าห์ Savannah College of
Art and Design (SCAD) ได้ แต่งตั้งคณะท างานทั้งหมด ๖ คน ประกอบด้ว ย ผู้ อานวยการโรงภาพยนตร์
ผู้จัดการ และพนักงานด้านอื่นๆ อีก ๔ คน ซึ่งได้รับเงินเดือน มีหน้าที่ผลิตกิจกรรมและสื่อโฆษณา ทั้งใบปิด
และการเขียนข้อความทางเว็บ ไซต์ของโรงภาพยนตร์ และส่งข้อความกิจกรรมต่างๆไปยังอีเมล์ของสมาชิก
เมื่อมีกิจกรรมฉายภาพยนตร์ทุกคนก็จะช่วยกันทาหน้าที่หลากหลาย เช่น ขายของว่างและน้า ขายของที่ระลึก
ดูแลเดินตั๋วให้คนดู การจัดการนี้เกิ ดจากการวางแผนของผู้จัดการคนใหม่ ที่มีประสบการณ์ในการทางานใน
โรงภาพยนตร์มาก่อน

รูปที่ 2-31 : บน David Harris ผู้อานวยการโรงภาพยนตร์
(ที่มา : จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
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รูปที่ 2-32 : Erin Muller ผู้จัดการขณะทาหน้าที่เตรียมของเพื่อจาหน่ายในตอนค่า (ซ้าย)
และ Shea Caruso ผู้จัดการส่วนแม่บ้านรับหน้าที่ขายของที่ระลึกและลงทะเบียน (ขวา)
(ที่มา : จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
4.3.2) อาสาสมัคร
บุ ค ลากรที่ เข้ า มาช่ ว ยอี ก กลุ่ ม หนึ่ งคื อ อาสาสมั ค รจากชาวเมื อ งสะวั น น่ ามาช่ ว ยเป็ น ครั้ งคราว
เมื่อมีกิจกรรมการฉายหนั ง เช่น เป็ นคนเดินตั๋วพาผู้ ชมไปนั่งตามที่นั่งต่าง ส่ว นใหญ่เป็นชาวเมืองที่เกษียณ
จากงานประจาและมีบ้างที่เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาช่วยยามที่มีเวลาว่าง

รูปที่ 2-33 : อาสาสมัครทาหน้าที่ตรวจตั๋วหนัง และบอกสถานที่ให้กับลูกค้า
(ที่มา : จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี

รูปที่ 2-34 : อาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบเข้ามาช่วยจัดเอกสาร
(ที่มา : จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

รูปที่ 2-35 : ส่วนหนึ่งของเอกสารต่างๆในห้องเก็บเอกสารของโรงภาพยนตร์ลูคัสเธียเตอร์
(ที่มา : จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
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4.3.3) กิจกรรมและรายได้
การดาเนินการของ Lucas Theater มีเงินสนับสนุนมาจากเงินบริจาคและเงินสนับสนุนจากสถาบัน
ศิลปะSCAD และส่วนหนึ่งได้รายได้มาจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงภาพยนตร์ โดยแบ่งเป็น
(๑) รายได้จากการบริจาค ประกอบด้วย ผู้อุปถัมภ์ สมาชิก ซื้อตั๋วรายปี บริจาคค่าซ่อมแซม
อาคาร และบริจาคทาง PayPal
(๒) รายได้จากการฉายภาพยนตร์ คนละ ๗ เหรียญ

รูปที่ 2-36 : บริจาคเงินในโรงภาพยนตร์ (ซ้าย)
และ ก้อนอิฐสลักชื่อผู้บริจาคเพื่อก่อสร้างเป็นทางเดินเท้าหน้าโรงภาพยนตร์ (ขวา)
(ที่มา : จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

รูปที่ 2-37 : บรรยากาศหน้าโรงภาพยนตร์ลูคัสเธียเตอร์ยามค่าคืน
(ที่มา : จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
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รูปที่ 2-38 : บรรยากาศคนเข้าแถวต่อซื้อตั๋วชมภาพยนตร์เรื่อง Gone with the Wind
หน้าโรงภาพยนตร์ในช่วงเทศกาลThanks Giving
(ที่มา : จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

รูปที่ 2-39 : คนเข้าแถวต่อซื้อตั๋วบริเวณห้องห้องจาหน่ายตั๋ว เพื่อชมภาพยนตร์เรื่อง Gone with the Wind
ในช่วงเทศกาลThanks Giving ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานชาวเมืองที่กลับมาเยี่ยมบ้าน
และพ่อแม่มาชมกันเป็นครอบครัว รวมทั้งนักท่องเที่ยว
(ที่มา : จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
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(๓) รายได้ จ ากค่ า เช่ าโรงภาพยนตร์ แบ่ งออกเป็ น General Events เช่ น การจั ด คอนเสิ ร์ ต
การบรรยายสาธารณะ การจัดฉายภาพยนตร์ ละครและการแสดงต่างๆ มีอัตราค่าใช้จ่ายดังนี้
ตารางที่ 2-2 : รายได้จากค่าเช่าโรงภาพยนตร์
รายการ
ค่าใช้จ่าย
1. เวที
$๑,๕๐๐ – $
๒,๕๐๐
$๗๕๐ – $๑,๕๐๐
2. ค่าใช้จ่ายทีมช่าง
2.1 Master Electrician
2.2 Sound Engineer
2.3 Rigger/Fly
2.4 Stage Hands
2.5 Follow Spot Operator
2.6 35mm Film
Projectionist
2.7 Digital Projectionist
2.8 Technical Director Fee
3. ค่าใช้จ่ายการดาเนินการ
ในแต่ละกิจกรรม
3.1 แม่บ้าน

หน่วย
ต่อวันแสดง
ต่อวันซ้อม

$๒๕
$ ๒๕
$ ๒๕
$ ๒๐
$ ๒๕
$๒๕๐

ต่อชั่วโมง
ต่อชั่วโมง
ต่อชั่วโมง
ต่อชั่วโมง
ต่อชั่วโมง
ต่อวัน/การฉายหนึ่งเรื่อง

$ ๒๕๐
$๑๕๐

for first screening
each additional screening
on
same day
กิจกรรม/ต่อวัน

$๓๐๐

$๓๐๐
$๒๐๐
$๒๕
$๒๒

3.2 ผู้จัดการสถานที่
3.3 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
4. ค่าอุปกรณ์
4.1 Follow Spot
$๑๐๐
4.2 35mm Film Projector
$๑๕๐
4.3 Sony 4k Digital Projector
$๑๕๐
4.4 Custom Sound Package $๕๐๐– $๑,๐๐๐
4.5 Custom Lighting Package
4.6 Piano (1923 Steinway D) $๕๐๐ –$๑,๐๐๐
$๓๐๐

หมายเหตุ
(กรณีเช่าต่อเนื่องกัน
หลายวันก็จะได้รับ
การพิจารณาส่วนลด
เป็นพิเศษ)

ต่อวันแสดงจริง
ต่อวันซ้อม
ต่อชั่วโมง
ต่อชั่วโมง/คน
per spotlight/ต่อรายการ
ต่อรายการ
ต่อรายการ
ต่อรายการ
ต่อรายการ
ต่อรายการ

รวมค่าปรับเสียงด้วย
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รูปที่ 2-40 : การแสดงดนตรีซึ่งมีผู้มาเช่าสถานที่เป็นประจา
(ที่มา : จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
(๔) Private Events: การแต่งงาน งานเลี้ยง ถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์ หรืองานอื่นๆตามข้อ
เรียกร้อง ซึ่งมีอัตราค่าใช้จ่ายดังนี้
ตารางที่ 2-3 : รายได้ค่าจัด Private Events
รายการ
1. งานแต่งงาน
1.1 วันเสาร์
1.2 วันศุกร์
1.3 วันจันทร์-พฤหัสบดี
2. งานเลี้ยงรับรอง
2.1 วันเสาร์
2.2 วันศุกร์
2.3 วันจันทร์-วันพฤหัสบดี
3. ค่าเช่าถ่ายรูปหรือถ่ายทา ภาพยนตร์

ค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

$๒,๕๐๐ + $๑,๐๐๐
$๒,๐๐๐ + $๗๕๐
$๑,๗๕๐ + $๗๕๐

เงินมัดจาล่วงหน้า
๕๐%

$๒,๕๐๐
$๒,๐๐๐
$๑,๗๕๐
วันละ $๗๕๐

อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ เอริน มูลเลอร์ (Erin Muller) ผู้ช่วยผู้จัดการ โรงภาพยนตร์ลูคัส
เธี ย เตอร์ กล่ า วว่ า “รายได้ จ ากค่ า เช่ าหรื อ ค่ า ตั๋ ว ชมภาพยนตร์ นั้ น ไม่ เพี ย งพอกั บ รายได้ พ นั ก งานและ
ค่าบ ารุ งรัก ษาอาคาร เนื่ องจากไม่ ได้เป็ น รายได้ ป ระจา รายได้ แฝงอีก ประการหนึ่ งคื อ การขายเครื่องดื่ ม
โดยเครื่องดื่มที่ได้รับ ความนิย ม คือ เบีย ร์กระป๋อง ซึ่ง เบียร์กระป๋องนี้มีราคาสูงกว่าข้างนอกโรงภาพยนตร์
แต่ผู้ชมก็ยินดีที่จะช่วยซื้อเพราะรู้ว่าโรงภาพยนตร์จะนารายได้นี้ไปบารุงอาคารสถานที่ นอกจากนั้นทางเรา
ยังได้ตั้งกล่องรับบริจาคเพื่อให้ชาวเมืองได้สามารถช่วยเหลือเราโดยตรงอีกด้วย”
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รูปที่ 2-41 : เครื่องดื่ม น้าอัดลม หรือเบียร์ เครื่องดื่มยอดนิยมที่มีราคาแพงขึ้นสองสามเท่าจากร้านข้างนอก
แต่เป็นสิ่งทารายได้ให้กับโรงภาพยนตร์มากกว่าตั๋วชมภาพยนตร์
(ที่มา : จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

4.4) องค์ประกอบประจาย่าน
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือร้านขนมมักเป็นร้านดังที่มักตั้งอยู่ใกล้ๆ กับโรงภาพยนตร์ เพื่อเป็นที่พัก
ก่อนและหลังชมภาพยนตร์ ซึ่งร้านต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นแรงดึงดูดหนึ่งให้ผู้ชมภาพยนตร์มาก่อนเวลา หรือ
ยังไม่รีบ กลับ บ้านหลังภาพยนตร์เลิกแล้ว นับเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่มีความสาคัญต่อย่านนั้นๆ และ
บรรยากาศการมาชมภาพยนตร์ ร้านไอศกรีมLeopold ตั้งอยู่ระหว่าง โรงภาพยนตร์สองโรง คือ ลูคัสเธียเตอร์
ซึ่งได้รับการบูรณใหม่และโรงภาพยนตร์ Trustees Theatre ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบ
แห่งสะวันน่าห์ได้เปลี่ยนการใช้งานให้เป็นห้องเรียนของนักศึกษา

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี

63

รูปที่ 2-42 : ร้านไอศกรีม Leopold’s เป็นร้านใหม่ที่ยังคงเอกลักษณ์เดิมของบรรพบุรุษ
(ที่มา : จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
ร้านไอศกรีม Leopold’s เปิดกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๑๙ หรือ พ.ศ. ๒๔๖๒ (ปีเดียวกับที่โรงหนัง
นางเลิ้งเปิดทาการ) โดยเริ่มแรกเปิดกิจการอยู่ที่หัวมุมถนGwinnettและ Habersham ในเมืองSavannah
ร้ านLeopold’s ก่ อ ตั้ งโดยสามพี่ น้ อ งชาวกรีก ซึ่ งมี ฝี มื อ ด้ านการท าขนมและของหวาน ร้านLeopold’s
ในปัจจุบันย้ายมาตั้งที่ถนน Broughton ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโรงภาพยนตร์ลูคัสเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๔ โดย Stratton
บุตรชายคนเล็กของ Peterหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Strattonไปทางานที่ฮอลลีวู้ด ดังนั้นการตกแต่งร้านจึงผสมผสาน
ระหว่างร้านแบบดั้งเดิมและมีรูปของนักแสดงฮอลลีวู้ด ที่ผนังร้าน ซึ่งเข้ากับบรรยากาศของร้านไอศกรีมย่าน
โรงหนังอย่างยิ่ง

รูปที่ 2-43 : บรรยากาศภายในร้านLeopold’s ในอดีต
(ที่มา : http://www.leopoldsicecream.com/about/history/)
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รูปที่ 2-44 : ร้านLeopold’s ร้านเดิมหัวมุมถนน Gwinnett ในอดีต
(ที่มา : http://www.leopoldsicecream.com/about/history/)

รูปที่ 2-45 : บรรยากาศภายในร้าน Leopold’s
(ที่มา : จากการเก็บข้อมูลวันที่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
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รูปที่ 2-46 : ร้าน Leopold’s ตกแต่งร้านแบบผสมผสาน โดยนารูปภาพ
และสิ่งของประกอบในการถ่ายทาภาพยนตร์มาตกแต่งในร้านแบบดั้งเดิม
(ที่มา : จากการเก็บข้อมูลวันที่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

2.2.2 โรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์ (Carolina Theater)
1) ประวัติความเป็นมา
โรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์ถือว่าเป็นจุดหมายตา(Landmark) ของเมืองนับตั้งแต่ได้เปิดทาการ
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๒๖ หรือปี พ.ศ. ๒๔๖๙ โดยมีเมืองเดอแรม (Durham) เป็นเจ้าของสร้างร่วม
อยู่ ในอาคารเดีย วกับ อาคารแสดงละครและงานแสดงศิล ปะ โดยใช้ทุ นในการสร้างประมาณ ๒๒๐,๓๔๙
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ ๗ ล้านบาท เมื่อประมาณ ๙๑ ปีที่ผ่านมา แคโรไลน่าเธียเตอร์เป็นโรงภาพยนตร์
ที่เกิดขึ้น มาพร้อมการพั ฒ นาและขยายเมืองDurhamตั้งแต่ปีค.ศ. ๑๘๘๖ หรือ พ.ศ. ๒๔๒๙ ถือได้ว่าเป็ น
โรงภาพยนตร์ของเมือง ต่อมาเมื่อมีโครงการพัฒนาเมืองเกิดขึ้นจึงมีการเสนอให้ทุบโรงภาพยนตร์แคโรไลน่า
ทิ้งเพื่อปรับปรุงสร้างอาคารสาหรับสาธารณะใหม่ ปี ค.ศ. ๑๙๗๘ ชาวเมืองจึงร่วมกันเรียกร้องให้มีการอนุรักษ์
โรงภาพยนตร์ในยุคต้นศตวรรษที่ ๒๐ ที่เหลือเพียงแห่งเดียวในเมืองเอาไว้ โดยรวมกันตั้งกลุ่มที่ไม่แสวงหากาไร
ชื่อ Carolina Cinema Corporation ขึ้น โดยการระดมทุน และผลักดันให้รัฐและเมืองเป็นผู้รับผิดชอบร่วม
จึงเกิดโครงการบู รณะและฟื้น ฟูโรงภาพยนตร์ขึ้นมาและประสบความส าเร็จในการดาเนินงานด้วยเงินทุ น
๗.๘ ล้านเหรียญอเมริกัน หรือประมาณ ๒๔๐ล้านบาท เป็นและไม่เคยปิดตัวลง และได้ปิดตัวลง มีเพียงการปิด
บูรณะเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๘ และได้เปิดอีกครั้งเมืองปี ค.ศ. ๑๙๙๔
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รูปที่ 2-47 : ภาพบนโรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๙
(ที่มา : ข้อมูลจากนิทรรศการของโรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์)

รูปที่ 2-48 : โรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์ ในปัจจุบันปีพ.ศ. ๒๕๕๘
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘)
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รูปที่ 2-49 : เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการรณรงค์ของชาวเมือง Durham ที่ต้องการอนุรักษ์โรงภาพยนตร์
โดยผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ (Bond Issue คือ การที่รัฐบาลเมืองยืมเงินจากกองทุนของรัฐ
เพื่อมาทากิจกรรมบางอย่างโดยความเห็นด้วยจากประชาชนพลเมืองส่วนใหญ่)
(ที่มา: เก็บข้อมูลจากห้องสมุดประชาชนเมืองDurham วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘)
โรงภาพยนตร์ แคโรไลน่ าเธีย เตอร์เป็ น หนึ่ งในโรงภาพยนตร์ของสหรัฐ อเมริก า เนื่ องจากตั้ งอยู่
ในเขตภาคใต้ ที่ มี ก ารแบ่ งแยกสี ผิ ว ผู้ ช มภาพยนตร์ (Segregation) คนผิ ว ด าไม่ ส ามารถซื้ อ ตั๋ ว และนั่ งชม
ภาพยนตร์ปะปนกับคนผิวขาวได้ ตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการจะกระทั่งในปี พ.ศ.๑๙๖๘ จึงสามารถซื้อตั๋วและนั่งชม
ที่เดียวกันได้

รูปที่ 2-50 : ช่องชายตั๋วและบันได ๙๗ ขั้น ซึ่งคนผิวดาต้องเดินขึ้นไปนั่งที่ชั้นลอย
(ที่มา : ข้อมูลจากนิทรรศการของโรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์)
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รูปที่ 2-51 : นั่งเก้าอี้ไม้ยาวขณะที่คนผิวขาวนั่งเก้าอี้เดี่ยว
คนขาวและคนดาจะไม่เคยพบหน้ากันในโรงภาพยนตร์เพราะมีทางขึ้นและลงคนละทาง
(ที่มา : ข้อมูลจากนิทรรศการของโรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์)

2) ที่ตั้งและบริเวณโดยรอบ
ปัจจุบันโรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๓๐๙ ถนนเวสต์มอร์แกน (West Morgan)
เมืองเดอแรม รัฐนอร์ทแคโรไลน่า ซึ่งเป็นย่านธุรกิจประวัติศาสตร์ของเมือง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๘๑,๑๐๐
ตารางฟุต โดยแบ่งเป็นส่วนโรงภาพยนตร์เดิม ๔,๐๐๐ ตารางฟุต ส่วนต่อเติมด้านเหนือ ๒๓,๕๐๐ ตารางฟุต และ
ส่วนต่อเติมทิศใต้อีก ๑๗,๖๐๐ ตารางฟุต มีสิ่งก่อสร้างร่วมสมัยปลายศตวรรษที่ ๑๙ อยู่หลายแห่งเช่นโบสถ์
ธนาคาร เมืองเดอแรม เป็นเมืองที่มีความสาคัญในประวัติศาสตร์อเมริกัน เนื่องจากเป็นเมืองที่มีการซื้อขาย
ยาสูบ จึงเป็นเมืองที่มีความเคลื่อนไหวทางการเงินอยู่มากตลอดเวลาสองร้อยปี นักธุรกิจยาสูบที่ร่ารวยหลาย
คนอาศั ย อยู่ ในเมื อ งนี้ หนึ่ งในตั ว อย่ า งนั้ น คื อ ตระกู ล Duke ผู้ ร่ารวยจนสามารถตั้ งมหาวิ ท ยาลั ย Duke
ที่มีชื่อเสียงได้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการแพทย์และธุรกิจติดอันดับต้นๆ ของสหรัฐอเมริกาและของโลก
ก่ อ นที่ โรงภาพยนตร์ จ ะได้ รั บ การบู รณะและปรั บ ปรุ งเช่ น ในปั จ จุ บั น โรงภาพยนตร์
แคโรไลน่ าเธีย เตอร์นั้น เป็ นส่วนหนึ่งของอาคารแสดงศิลปะดนตรี Carolina Auditorium ซึ่งภายในอาคาร
แห่ งนี้ แบ่ งการใช้งานเป็ น สามส่ ว นคือ ห้ อ งบอลรูม โรงละคร และโรงภาพยนตร์ มีถนนล้ อมรอบทั้งสี่ ด้าน
คื อ ถนน Morgan, Morris, Manning Place และ Roney แต่ ห ลั ง จากที่ มี ก ารปรั บ โครงสร้ า งเมื อ ง
มีการปิดถนนด้านหน้าของอาคารคือ ถนน Roney เนื่องจากบริเวณนี้ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์ประชุม
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รูปที่ 2-52 : ในปีค.ศ. ๑๙๔๙ เมืองเดอแรมคลาคล่าไปด้วยผู้คนบริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์
โดยด้านหน้าอาคารอยู่ติดริมถนน
(ที่มา : ข้อมูลจากนิทรรศการของโรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์)

รูปที่ 2-53 : ภาพถ่ายเมื่อปีค.ศ. ๒๐๐๗ บริเวณหน้าแคโรไลน่าเธียเตอร์ได้ถูกปรับเป็นพื้นที่ศูนย์ประชุม
หรือ Durham Convention Hall ได้มีปารปรับปรุงภูมิทัศน์จึงไม่มีถนนผ่านหน้าโรงภาพยนตร์แล้ว
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘)
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3) พื้นที่และรูปแบบสถาปัตยกรรม
โรงภาพยนตร์ แ คโรไลน่ าเธีย เตอร์มี รูป แบบทางสถาปั ต ยกรรมแบบ Beaux-Arts นี โอคลาสสิ ค
ได้รับ การออกแบบโดย Milburn, Heister and Company บริษัทสถาปนิกที่มีชื่อเสียงจากกรุงวอชิงตันดีซี
ซึ่งมีสาขาใหญ่อยู่ทางใต้ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งในขณะนั้นคนทางใต้นิยมสถาปัตยกรรมแบบ Late Greek และ
Colonial revival และบริษั ทดั งกล่ าวก็มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบอาคารต่างๆ กว่า ๒๐๐ แห่ งทั้ ง
ศาล ที่ว่าการรัฐ ธนาคาร สถานีรถไฟ หรือแม้กระทั่งโบสถ์ในรูปแบบคลาสิ คเคิลแบบอิตาเลียนและแบบกอธิค
บริษัทแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้ออกแบบสถาปัตยกรรมในเมือง Durham อีกหลายแห่ง
โรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์ เป็นโรงภาพยนตร์ที่ใช้กระเบื้อง (Terra cotta) หรือที่เรียกว่า
baked earth มาตกแต่ งซึ่ งเป็ น วั ส ดุ ที่ นิ ย มมากในประเทศสหรัฐ อเมริก าตั้ งแต่ ปี ๑ ๘๘๐ จนถึ งยุ ค Great
Depression การออกแบบโรงภาพยนตร์แห่งนี้นั้น Milburn ได้ออกแบบให้การก่อสร้างทันสมัยที่สุดในสมัย
นั้นโดยใช้โครงสร้างหลังคากันไฟ และไม่ใช้วัสดุที่ทาจากไม้ในการก่อสร้าง ใช้กาแพงเบา คอนกรีตที่นามา
ต่อกันและใช้หลังคาคอนกรีต รวมทั้งใช้เหล็กทาโครงสร้างหลังคาที่เคลือบด้วยน้ามันกันสนิม หน้าต่างทาด้วย
กรอบเหล็กด้วยโครงสร้างหลังคาแบบพิเศษทาให้ตัวอาคารสามารถขยายได้มากขึ้นทาให้จุคนนั่งได้มาก อาคาร
มีความสูงห้าชั้นเป็นอาคารยุคโมเดิร์น ผนังเป็นอิฐสีเหลือง มีลักษณะเหมือนที่ทาการศาล(น่าจะเกิดจากคน
ออกแบบคนเดียวกัน) การตกแต่งภายในเป็นระบบกันไฟ โดยมีวัสดุที่ทาจากกระเบื้องทนไฟ ตัวผนังมีสีครี ม
มีเสาแบบกรีกทรง Corinthian ตกแต่งด้วยใบไม้สีทอง ส่วนกรอบประตู หน้าต่าง ทาสีแดงเข้ม

รูปที่ 2-54 : การตกแต่งภายนอก (Exterior Architectural Features)
(ที่มา : ข้อมูลจากนิทรรศการของโรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์)
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๔) การบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์
4.1) กระบวนการบูรณะฟื้นฟู
กรรมการการบูรณะ กลุ่ม Carolina Cinema Corporation เป็นผู้ดูแลและประชุมกันร่วมกับกรรม
การเมือง ร่วมกันจัดหาบริษัทสถาปนิ กจัดทารายงานการฟื้นฟู ชื่อ “An Adaptive use program for the
Carolina Theatre”ซึ่งบริษัทได้ทาการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยละเอียด สารวจประวัติการสร้างอาคาร รวมทั้ง
การประเมิน ค่าใช้จ่าย ทั้งภายนอกภายในอาคาร ศึกษาการนาอาคารกลับมาปรับปรุงใช้ใหม่ โดยเพิ่มเติม
ประโยชน์ใช้สอย เมื่อได้ข้อสรุปด้านค่าใช้จ่ายและรูปแบบ จึงออกประกาศหาบริษัทสถาปนิกให้มาประมูล
เพื่อยื่นแบบในการบูรณะ โดยตั้งงบประมาณไว้ ๗.๘ ล้านเหรียญอเมริกัน
4.2) การบูรณปฏิสังขรณ์
การบูรณะเริ่มต้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๑ หรือ พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ
ด้วยกัน ระยะที่ ๑ เป็น การปรับ ปรงอาคารโดยใช้งบประมาณ ๔.๕ ล้านเหรียญ ระยะที่ ๒ เป็นการบูรณะ
และนาโรงภาพยนตร์กลับมาใช้มาใช้ใหม่ เป้าหมายเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของเมือง โดยจัดให้เป็นสถานที่ให้
ความรู้และความบันเทิงแก่ชุมชน ดังนั้น การแสดงหรือภาพยนตร์จึงจะเป็นในเชิงศิลปะ ซึ่งจะจัดแสดงตลอดปี
ไม่มีวันหยุด ในส่วนนี้ควรจะนาภาพยนตร์และการแสดงที่สามารถสร้างรายได้มาจัดแสดง

รูปที่ 2-55 : การบูรณะภายในของแคโรไลน่าเธียเตอร์
(ที่มา : ข้อมูลจากนิทรรศการของโรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์)
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รูปที่ 2-56 : เอกสารการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
วันเปิดทาการโรงภาพยนตร์ใหม่อีกครั้งเป็นวันเดียวกันกับวันเปิดเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๒๖
(ที่มา : ข้อมูลจากนิทรรศการของโรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์)
4.2.1 ) ผู้ ด าเนิ น งาน : สถาปนิ ก Daniel P.Coffey& Associates, Ltd. และ
Dail Dixon & Associates
4.2.2 ) วัตถุประสงค์
- เพื่ออนุรักษ์และรักษาอาคารไว้
- เพื่อสร้างอาคารให้ตรงกับความต้องการของการพัฒนาวัฒนธรรมและ
ชุมชนให้เป็นศูนย์รวมของเมือง
- เพื่อปรับเปลี่ยนอาคารให้เป็นที่จัดแสดงงานศิลปะ
- เพื่อกระตุ้นให้พลเมืองส่วนร่วมในการออกแบบและบูรณะ
- เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอาณาบริเวณนี้ในอนาคต
เช่น การบริการอาหาร และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆรวมทั้งร้านค้า
ขนาดเล็ก
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รูปที่ 2-57 : ด้านหน้าอาคารโรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์ ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมนีโอคลาสิค
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘)

รูปที่ 2-58 : การตกแต่งประดับดาของอาคารด้วยกระเบื้องดินเผาสีเหลืองที่ได้รับการบูรณะอย่างเต็มรูปแบบ
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘)
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รูปที่ 2-59 : การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานสาธารณะหน้าโรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘)

รูปที่ 2-60 : ป้ายสัญลักษณ์หน้าโรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์
ที่แสดงว่าอาคารเป็นอาคารอนุรักษ์ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘)
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4.3) การบริหารจัดการหลังจากการบูรณะและฟื้นฟู
ตามความตั้ งใจตั้ งแต่ ก่ อ นบู ร ณะที่ ต้ อ งการให้ แคโรไลน่ าเธีย เตอร์ เป็ น โรงภาพยนตร์ ที่ น าเสนอ
เรื่องราวความรู้และศิ ล ปะ ดังนั้ น ภาพยนตร์ที่ ถูกคัดสรรเพื่อจัดฉายนั้น ล้ว นแล้ วแต่เป็นภาพยนตร์ส ารคดี
จากในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศ และภาพยนตร์ ที่ คั ด แล้ ว ว่ า เป็ น ภาพยนตร์ แ นวศิ ล ปะ (Art Movie)
โดยไม่เลือกเอาภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมมาฉาย ดังนั้นส่วนใหญ่ภาพยนตร์ที่ได้คัดเลือกมาฉายนั้นมักเป็น
ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดที่ต่างๆ ที่ไม่ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วๆ ไป

รูปที่ 2-61 : เวทีและจอภาพยนตร์โรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์ภายหลังการบูรณะและฟื้นฟู
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘)

รูปที่ 2-62 : เก้าอี้นั่งและทางเดินในโรงภาพยนตร์ที่ได้รับการบูรณะให้เหมือนในยุคปี พ.ศ.๒๔๖๙
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘)
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รูปที่ 2-63 : ที่นั่งชั้นลอยทั้งสองชั้นของโรงภาพยนตร์
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘)

รูปที่ 2-64 : แสดงให้เห็นการจัดวางตาแหน่งของเวทีและด้านล่างเวทีซึ่งมีที่สาหรับวงดนตรีบรรเลง
ในยุคหนังเงียบและในกรณีที่มีการใช้เวทีเป็นเวทีการแสดงต่างๆ
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘)
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รูปที่ 2-65 : มุมขายเครื่องดื่มและของขบเคี้ยวในโรงภาพยนตร์
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘)
การจั ด การที่ น่ า สนใจมากอย่ า งหนึ่ ง ของแคโรไลน่ า เธี ย เตอร์ คื อ การจั ด นิ ท รรศการถาวร
ในโรงภาพยนตร์ โดยแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกชั้น ๑ เป็นการจัดแสดงการบูรณะโรงภาพยนตร์และภาพถ่าย
เก่าของโรงภาพยนตร์ ชั้นที่ ๓ เป็นนิทรรศการการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิของคนผิวดา ที่ครั้งหนึ่งเคยถูก
กีดดันในการชมภาพยนตร์โดยมีสถานที่ซื้อตั๋ว มีบันไดขึ้นเพื่อเข้าชมภาพยนตร์ และที่นั่งในการชมภาพยนตร์
ที่ไม่ปะปนกับคนผิวขาว โดยต้องขึ้นบันไดถึง ๙๗ ขึ้นไปนั่งที่ชั้นสูงที่สุดห่างไกลจากเวทีที่สุด ปั จจุบันส่วนนี้
ถูกปิ ดตายกลายเป็ น ห้ องเก็บ ข้อ งด้ว ยก าแพงกั้น ที่ช าวผิ ว ขาวเรีย กว่า กาแพงแห่ งความอั บ อาย (Wall of
shame) ในสิ่ ง ที่ ต นกระท าต่ อ เพื่ อ นมนุ ษ ย์ ด้ ว ยกั น ในส่ ว นการจั ด แสดงนี้ มี ทั้ ง ภาพถ่ า ย วิ ดิ โอในช่ ว งที่ มี
การเคลื่ อนไหวประท้ ว ง และได้ จ าลองที่ ซื้ อ ตั๋ ว ชมภาพยนตร์ที่ แ ยกเฉพาะคนผิ ว สี เป็ น การเปิ ด โอกาสให้
คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นจริงคนอเมริกัน และเป็นประวัติศาสตร์
ของโรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์ เป็นการบอกเล่าและแสดงเรื่องราวของโรงภาพยนตร์ที่สัมพัน ธ์กับชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งโรงภาพยนตร์ได้อนุญาตให้ คนผิวสีเข้าชมภาพยนตร์ร่วมกับคนผิวขาวได้ในปีค.ศ.๑๙๖๓ หนึ่งปี
หลั งจากการถู ก ลอบสั งหารของประธานาธิ บ ดี จ อห์ น เอฟ เคเนดี้ ซึ่ งเป็ น ปี สุ ด ท้ า ยของการเคลื่ อ นไหว
ของการเรียกร้องสิทธิของคนผิวดา (Civil rights movement 1955-1963)
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รูปที่ 2-66 : ป้ายทางเข้าชมนิทรรศการ
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘)

รูปที่ 2-67 : นิทรรศการภายในโรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘)
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รูปที่ 2-68 : นิทรรศการภายในโรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘)
4.3.1) คณะทางาน
แคโรไลน่าเธียเตอร์ อยุ่ในใต้การกากับดูแลของเมืองเดอแรม และ Carolina Cinema Corporation
โดยมีพนักงานประจาและครั้งคราว (part-time) ทางานกว่า ๓๐ คน ทั้งนี้ยังมีอาสาสมัครช่วยงานอี กด้วย
พนักงานส่วนใหญ่มาทางานสลับกันไปตามเวลาที่ว่างมากกว่ามาทางานประจา จึงทาให้มีพนักงานจานวน
ถึ งกว่ า ๓๐ คน ส่ ว นใหญ่ อ าศั ย อยู่ ในเมื อ ง หรือ ต่ า งเมื อ งไปไม่ ไกลนั ก พอที่ จ ะสามารถขั บ รถไปกลั บ ได้
ประกอบด้วย ผู้จัดการแผนกต่างๆ เจ้าหน้าที่ขายตั๋ว ขายขนม ตรวจตั๋ว พนักงานทาความสะอาด
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4.3.2) อาสาสมัคร
เมืองเดอแรมมีการจัดตั้งระบบอาสาสมัครขึ้น โดยไม่จากัดว่าต้องเป็นชาวเมืองจึงจะสามารถสมัครได้
มีศูนย์กลางการจัดการอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเมือง ผู้ที่ต้องการสมัครเป็ นอาสาสมัครนั้นสามารถสมัคร
ผ่านเว็บไซต์ของเมือง และเข้ าไปทาการอบรมวิธีการเป็นอาสาสมัครก่อน จากนั้นจึ งเลือกกลุ่มอาสาสมัคร
ที่อยู่ ในเว็บ ไซต์ได้ตามจ านวนที่ ตนเองสนใจ และอาสาสมัครที่ เข้ามาทางานให้ กับโรงภาพยนตร์นั้น ได้รับ
การคัดเลือกจากระบบอาสาสมัคร Wayfinders นี้
กลุ่ ม อาสาสมั ค รที่ ท างแคโรไลน่ าเธีย เตอร์จั ด ตั้ งขึ้น นี้ มี ส องกลุ่ ม ด้ ว ยกั น คือ Carolina Theater
ซึ่งช่ ว ยในกิ จ กรรมของการแสดงหรื อ โชว์ต่ างๆ และ Carolina Theater Cinema อาสาสมั ค รเข้ามาช่ ว ย
ผู้ จั ด การแผนกแม่ บ้ า น ในส่ ว นของการตรวจตั๋ ว ชมภาพยนตร์ อาสาสมั ค รนั้ น ได้ รั บ ผลตอบแทนเป็ น
การดูภาพยนตร์ห รือการแสดงฟรีหลังจากทาหน้าที่ของตนแล้วและผู้ชมได้เข้าไปชมการแสดงกันครบแล้ ว
และได้สิทธิรับขนมและน้าฟรีที่ขายในโรงภาพยนตร์เล็กน้อย

รูปที่ 2-69 : John Crowford ผู้จัดการแผนกแม่บ้านกาลังอธิบายวิธีการใช้เครื่องตรวจให้แก่ผู้วิจัย
ที่สมัครไปเป็นอาสาสมัคร
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี

81

รูปที่ 2-70 : Mac และ Mollie ทางานเป็นพนักงานขายขนม
และขายตั๋วชมภาพยนตร์ให้กับแคโรไลน่าเธียเตอร์มากว่า ๑๓ ปี
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
4.3.3) กิจกรรมและรายได้
เนื่องจากโรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเป็นโรงภาพยนตร์ของเมืองเดอแรม เป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหา
กาไรกระบวนการหารายได้นั้น มาด้วยกัน ๓ วิธีด้วยกัน คือ
(๑) รายได้จากการขายบัตรชมภาพยนตร์และการแสดง
(๒) รายได้จากการรับบริจาค
(๓) รายได้จากภาษีของประชาชนที่ได้รับการจัดสรรจากเมืองเดอแรม
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รูปที่ 2-71 : รายรับรายจ่ายของแคโรไลน่าเธียเตอร์ในปีค.ศ. ๑๙๘๙ หรือ พ.ศ. ๒๕๓๒ แสดงให้เห็นถึงรายรับ
ที่ไม่พอดีกับรายจ่ายของโรงภาพยนตร์แต่ได้รับการสนับสนุนจากเมือง (หรือเทศบาลเมืองเดอแรม)
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
ภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดสรรมานั้นส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์แนวศิลปะและสารคดี จากการสังเกตของ
ผู้ วิ จั ย ในฐานะผู้ ช มภาพยนตร์ แ ละ อาสาสมั ค ร พบว่ า จ านวนผู้ ช มในแต่ ล ะรอบนั้ น มี จ านวนน้ อ ยมาก
ในแต่ล ะรอบที่ ฉายซึ่งฉายทุกวัน วัน ละ สามรอบ บางครั้งมีคนเพี ยง สอง หรือสามคนเท่านั้น แต่ผู้ จัดการ
ก็ท าการเปิ ด ฉายทุ ก รอบ เพื่ อ ให้ ทุ ก คนที่ มี ช มมี โอกาสชมภาพยนตร์ ถื อ ว่าเป็ น หน้ าที่ ข องโรงภาพยนตร์
ส่ ว นค่ าเช่ าและค่ าตั๋ ว แสดงคอนเสิ ร์ ต นั้ น ถึ งแม้ จ ะมี ราคาสู งแต่ ก็ ไม่ พ อค่ าใช้ จ่ ายในการจั ด การต่ างๆ และ
เงินบริจาคที่ได้มาจากการจัดงานการกุศล หรือขายบัตรสมาชิกก็ยังไม่พ อกับรายจ่าย ท้ายที่สุดแล้วทางเมือง
เดอแรมต้องนาเงินเข้ามาช่วยไม่ให้โรงภาพยนตร์ขาดทุนและเหตุการณ์เช่นนี้ก็มีเป็นประจาทุกๆ ปี
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4.4) องค์ประกอบประจาย่าน
ปัจจุบั นย่านประวัติศาสตร์ของเมืองเดอแรม (Historic Downtown) ในปัจจุบันได้รับการพัฒ นา
ให้ เป็ น ย่ านที่ มี ร้านขายอาหารและขนมที่ ได้รับ ความนิ ยม ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับแคโรไลน่าเธียเตอร์
เป็นย่านเก่าที่ถูกทิ้งร้างและได้รับการพัฒนาให้กลับมามีชีวิตขึ้นมาใหม่

รูปที่ 2-72 : ร้านประจาย่าน ในภาพจะเห็นร้านโซดาช็อบในอดีต ซึ่งเป็นร้านขายน้าหวานและขนมที่อยู่ติดกับ
โรงภาพยนตร์แต่ในปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเหลือเพียงมุมขายน้าที่อยู่ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น
(ที่มา : ข้อมูลจากนิทรรศการของโรงภาพยนตร์แคโรไลน่าเธียเตอร์)

รูปที่ 2-73 : การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคารแคโรไลน่าเธียเตอร์ ซึ่งทาเป็นพื้นที่สาธารณะขนาดเล็ก
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
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รูปที่ 2-74 : ร้านค้าบริเวณโดยรอบแคโรไลน่าเธียเตอร์
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

รูปที่ 2-75 : ร้านค้าประจาย่าน และย่านธุรกิจต่างๆ บริเวณโดยรอบแคโรไลน่าเธียเตอร์ยังไม่พลุกพล่าน
เนื่องจากประสบปัญหาผู้คนอพยพออกจากเมืองและมีการพัฒนาพื้นที่ในเมืองเพื่อชักจูงใจให้ผู้คนอพยพ
กลับถิ่นฐานและมีการย้ายเข้าเมืองเพิ่มขึ้น เนื่องจากธุรกิจยาสูบไม่ได้เป็นที่นิยมอีกต่อไป
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
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รูปที่ 2-76 : บรรยากาศภายในร้านค้าประจาย่าน
ส่วนมากผู้มาใช้บริการผู้คนส่วนใหญ่เป็นคนงานไร่ยาสูบและเจ้าของไร่
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

2.2.3 โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์เธียเตอร์ (Empire Theatre)
1) ประวัติความเป็นมา
โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์เธียเตอร์ก่อสร้างขึ้นปีค.ศ. 1882 หรือ พ.ศ. ๒๔๒๕ หรือประมาณ ๑๓๓ ปีที่แล้ว
โดย Cassius Clay Ball (1854-1925) แรกเริ่มนั้นสร้างเป็นโรงเล่นสเก็ตซ์ และได้เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ
เป็นโรงภาพยนตร์ในปีต้นศตวรรษที่ ๒๐ หรือประมาณปีพ.ศ. ๒๔๕๕ ซึ่งในแรกเริ่มนั้นฉายภาพยนตร์เงียบ
(Silent Film) เป็ น หลั กสลั บ กับ การแสดงละครในบางโอกาส ซึ่งมักจะเป็นช่ว งฤดูร้อนที่มีนักท่องเที่ยวมา
พักผ่อน เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ชาวเมือง กองกาลังทหารที่ผ่านมาในสมัยก่อน และนักท่องเที่ยวในสมัย
ปั จจุ บั น หนั งเสี ยงเข้ามาฉายเป็ น ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์เธียเตอร์ ป รับตัว ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเปลี่ยนเป็นร้านอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนในยุคต่อมา และปรับเป็นโรงละคร
และเปลี่ยนเป็นโรงภาพยนตร์อีกครั้งในปีพ.ศ. ๒๕๒๓ ก่อนที่จะปิดตัวลงในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยการดาเนินการ
ของ King Odell ซึ่งเขาพยายามทึบอาคารเก่าของโรงภาพยนตร์ และสร้างเป็น โรงแรมแต่เทศบาลเมือง New
Shoreham ไม่อนุญาต ดังนั้น เขาจึงประกาศขายในราคาถูก ต่อมา Gary Poulard ได้ซื้อกิจการและปรับปรุง
ในปีพ.ศ. ๒๕๓๖ เปิดกิจการฉายภาพยนตร์อีกครั้งในปีพ.ศ. ๒๕๔๖
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รูปที่ 2-77 : โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์เธียเตอร์ ในปีค.ศ. ๑๘๙๕ หรือ พ.ศ. ๒๔๓๘
ตั้งอยู่หัวมุมสามแยกถนนWater, High และ Sprint Street ในตอนนั้นอนุสาวรีย์น้าพุ Rebecca ยังไม่ได้สร้าง
(ที่มา : www.blockisland.com/article/brief-history-empire-theatre-building/11947)

รูปที่ 2-78 : ในปี ค.ศ. ๑๙๓๗ ได้จัดฉายภาพยนตร์การ์ตูนยาวเรื่องแรก คือ Snow white and the Seven Dwarfs
(ที่มา : www.blockisland.com/article/brief-history-empire-theatre-building/11947)
๒) ที่ตั้งและบริเวณโดยรอบ
โรงภาพยนตร์ เอ็ ม ไพร์ เธี ย เตอร์ ตั้ ง อยู่ บ นเกาะBlock Island เมื อ ง New Sherham รั ฐ Rhode
Island ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็ นเกาะที่ชาวยุโรปเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๒๐๔ (ค.ศ. ๑๖๖๑)
เป็ น เกาะที่ มี ค วามส าคั ญ ในการเป็ น ที่ พั ก ของคนเดิ น เรือ และเป็ น ที่ พั ก ผ่ อ นของชาวอเมริ กั น ที มี ชื่ อ เสี ย ง
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ที่เกาะแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมในยุคบุกเบิกที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศในยุโรปเช่น สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมั น
อังกฤษ ซึ่งบ้านเรือนและสิ่งปลู กสร้างนั้นได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีชีวิตเพราะมี
การใช้งานอาคารต่างๆ ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนปัจจุบัน บริเวณโดยรอบนั้นเป็นย่านธุรกิจการค้าทาสาคัญ เช่น
ร้านอาหารและโรงแรมเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับ ท่าเรือซึ่งเป็นท่าเดินทางไปมาระหว่างคนในเกาะกับ
ชาวเมืองต่างๆเช่น Rhode Island, Connecticut และ New York
เกาะ Block Island เป็ นเกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติก ทางทิศใต้ของรัฐ Rhode Island
อยู่ห่างเมืองนิวพอร์ต ประมาณ ๒๐ ไมล์ และอยู่ห่างเมืองLong Island ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ
๑๕ ไมล์ เกาะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม มีความยาว ๗ ไมล์ และกว้าง ๓ ไมล์ครึ่ง ต้นไม้และบ่อน้าจืดขนาด
ใหญ่ ข องเกาะท าให้ นั ก บุ ก เบิ ก ชาวยุ โรปสามารถเลี้ ย งสั ต ว์และตั้ งรกรากอยู่ได้ ตั้ งแต่ ก ลางศตวรรษที่ ๑๗
ถึงแม้ว่าในช่วงแรกเกาะBlock Island จะเป็นเพียงท่าเรือเปลี่ยนถ่ายสิ นค้าและที่พักพ่อค้าทางทะเลมากกว่า
จะเป็นที่ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัย แต่ต่อมาก็มีผู้คนมาอาศัยมากขึ้ นแต่ตั้งรกรากถาวรในเวลาต่อมา เนื่องจากเป็น
เกาะที่อยู่ทางเหนือของสหรัฐอเมริกาจึงมีภูมิอากาศค่อนข้างหนาว และมีพายุกระแสลมแรงในบางฤดูกาล
ธุรกิจต่างๆที่มีในเกาะจึงดาเนินเฉพาะในช่วงฤดูร้อนจนถึงฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้น และทาอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่ร้อย
กว่าปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน ซึ่งโรงภาพยนตร์ Empire Theatreก็เปิดทาการเป็นฤดูการเช่นเดียวกัน ชื่อ Block
Island ได้มาจากพ่อ ค้าชาวดัช ท์ ชื่อ Adrian Block ซึ่งมาท าการค้าขายกับ อิน เดี ยนแดงเผ่ า Manicheans
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๒๐๗ (ค.ศ. ๑๖๖๔) อย่างไรก็ตามมีการสารวจประชากรอินเดียนแดงที่อยู่ในเกาะBlock
Islandพบว่าในปี พ.ศ. ๒๒๐๕ (ค.ศ. ๑๖๖๒) มีคนพื้นเมืองอยู่ ๑๐๐๐ คน แต่ในปี พ.ศ. ๒๓๒๗ (ค.ศ. ๑๗๗๔)
มีคนพื้นเมืองเหลือเพียง ๕๑ คน

รูปที่ 2-79 : แผนที่ในปีพ.ศ. ๒๒๐๔ ( ค.ศ.๑๖๖๑)
แสดงการแบ่งพื้นที่ในเกาะBlock Island ในหมู่ผู้ตั้งรกรากในยุคแรกเริ่ม
(ที่มา : ห้องสมุดประจาเมืองเกาะBlock Island)
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3) พื้นที่และรูปแบบสถาปัตยกรรม
โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์เธียเตอร์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑,๐๐๐ ตารางฟุต มีที่นั่งทั้งหมด ๓๐๐ ที่นั่ง
มีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีสถาปัตยกรรมคล้ายๆ โรงนา ชั้นเดียว หลังคาสูง เป็นไม้พาดคานยาว สร้างด้วยไม้
ทั้งหลัง มีห น้าต่างล้อมรอบด้านล่างและบน ไม่ติดเครื่องทาความร้อนและปรับอากาศ ใช้การเปิดหน้าต่าง
ระบายความอับ ชื้ น และความร้ อ น มี พั ดลมดู ด อากาศบนหลั งคาและรอบๆด้ านบน ซึ่ งเทคโนโลยีนี้ เป็ น
เทคโนโลยีที่พบว่าเป็นแบบเดียวกันกับบนฝั่ง Rhode Island เป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ที่ใช้เสาและคานทาให้
โครงสร้างเป็นแนวตั้งและปูผนังด้วยไม้กระดานยาว เป็นสถาปัตยกรรมของชาวไร่ชาวนาชาวยุโรปอดีต

รูปที่ 7-80 : แผนที่ปี พ.ศ. ๒๔๓๘ (ค.ศ. ๑๘๙๕)
แสดงให้เห็นที่ตั้งของโรงภาพยนตร์เอ็มไพร์เธียเตอร์ที่ตั้งอยู่ที่เดิมตั้งแรกแรกจนปัจจุบัน
(ที่มา : ห้องสมุดประจาเมืองเกาะBlock Island)
พื้นที่เวทีด้านหน้าไม่กว้างนักแต่สามารถแสดงละครได้ ส่วนเก้าอี้นั้นเป็นเก้าอี้ชุดเดิมแต่
ได้รับการซ่อมแซมอย่างดีมาตลอด ปัจจุบันโรงภาพยนตร์ได้ เปลี่ยนจอฉายภาพยนตร์เป็นจอดิจิตอล แต่ยังเก็บ
เครื่องฉายฟิล์มไว้เพื่อจัดแสดงให้ผู้ชมได้ดู
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รูปที่ 2-81 : ด้านหน้าของโรงภาพยนตร์เอ็มไพร์เธียเตอร์
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕๘)

รูปที่ 2-82 : ด้านข้างและหลังของโรงภาพยนตร์เอ็มไพร์เธียเตอร์
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕๘)
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รูปที่ 2-83 : หน้าต่างด้านบนและล่างสามารถเปิดเพื่อรับลมระบายอากาศ ทาให้อากาศถ่ายเทได้
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕๘)

รูปที่ 2-84 : ช่องหน้าต่างจากด้านในโรงภาพยนตร์
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕๘)
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รูปที่ 2-85 : ทางเข้าโรงภาพยนตร์
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕๘)

รูปที่ 2-86 : ส่วนนิทรรศการซึ่งนาภาพเก่าของโรงภาพยนตร์ กิจกรรมการแสดง
และหลักฐานต่างๆ ที่เก็บได้จากการบูรณะโรงภาพยนตร์
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕๘)
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รูปที่ 2-87 : ด้านในของโรงภาพยนตร์ที่เปิดเปลือยให้เห็นถึงโครงสร้าง
อันสวยงามของโครงสร้างหลังคาไม้
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕๘)

รูปที่ 2-88 : เก้าอี้ชมภาพยนตร์ที่มีอายุกว่า ๗๐ ปี มีโต๊ะให้วางของอยู่ด้านหน้า
เก้าอี้สามารถเลื่อนไปข้างหน้าทาให้เอนตัวลงได้ วางบนพื้นที่ทาด้วยไม้
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕๘)
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รูปที่ 2-89 :โครงสร้างหลังคาไม้ด้านบนของเวที เปลือยให้เห็นองค์ประกอบที่มีความงาม ไม่มีฝ้าบุและไม่มี
การซับเสียง แต่เสียงทีได้ยินจากการฉายนั้นมีความสมบูรณ์มาก
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕๘)
4) การบูรณและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์เอ็มไพร์เธียเตอร์
4.1) กระบวนการบูรณะและฟื้นฟู
Gary Poulard ผู้ ส ร้ า งภาพยนตร์ แ ละนั ก ถ่ า ยท าสารคดี ชาวบอสตั น ได้ เคยมาดู ภ าพยนตร์
ที่โรงภาพยนตร์แห่งนี้ และพบว่าโรงภาพยนตร์ได้ปิดตัวลง และเห็นว่าราคาที่ขายได้ตกลงมากเขาจึงซื้อกิจการ
และดาเนินกิจการต่อ
4.2) การบริหารจัดการหลังการบูรณะและฟื้นฟู
4.2.1) คณะทางาน : ดาเนินการโดย Gary Pollard และผู้ช่วยเท่านั้น
4.2.2) อาสาสมัคร : เป็นอาสาสมัครช่วยดับเพลิงของเมือง
4.2.3) กิจกรรมและรายได้
รายได้ของโรงภาพยนตร์นั้นมาจากการขายบัตรเช้าชม ในราคา ๑๒ เหรียญสาหรับคนทั่วไป และ
ผู้สูงอายุราคา ๑๐ เหรียญ รวมทั้งการขายขนมและน้าหน้าโรง ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพงเมื่อเทียบเคียงกับโรง
ภาพยนตร์ แนวอนุ รั กษ์ ที่ก ล่ าวมาข้ างต้น ทั้งสองโรง และโรงภาพยนตร์ Empire Theatre ดาเนิน การโดย
เอกชนที่แสวงหากาไร นอกจากนั้นยังมีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ด้านซ้ายและขวาของโรงภาพยนตร์เพื่อเปิด
เป็ นร้านขายเสื้อผ้าและงานศิลปะ เมื่อสอบถามพบว่า รายได้นั้นก็ส ามารถทาให้เขาดาเนินกิจการต่อไปได้
เพราะโรงภาพยนตร์ตั้งอยู่ในทาเลที่ดี และในเกาะแห่งนี้มีโรงภาพยนตร์เพียงสองแห่ง ซึ่งอีกแห่ง อยู่ไกลออกไป
มาก ดังนั้น ชาวเมืองจึงนิยมมาชมภาพยนตร์เมื่อเปิดฉายในฤดูร้อนจนถึงฤดูใบไม้ร่วง
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รูปที่ 2-90 : ห้องจาหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อายุ ๑๐๐ ปี
ซึ่งโรงภาพยนตร์เอ็มไพร์เธียเตอร์ตั้งราคาค่าบัตรไว้สูง
กว่าที่อื่น คือ ๑๐ เหรียญ สาหรับผู้สูงอายุ และ ๑๒ เหรียญสาหรับคนทั่วไปซึ่งโดยทั่วไป
ขณะที่ในสหรัฐอเมริการาคาบัตรชมภาพยนตร์อยู่ที่ ๗-๘ เหรียญ
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕๘)

รูปที่ 2-91 : อีกแหล่งรายได้ คือ การขายของขบเคี้ยวและเครื่องดื่มระหว่างชมภาพยนตร์ ซึ่งขายโดยเจ้าของกิจการ
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕๘)
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การระดมทุนนั้น Gary ได้ระดมทุนเพื่อมาซื้อจอดิจิตอลเพียงครั้งเดียว โดยมีการรณรงค์ในแนวทาง
ว่าหากไม่มีจอดิจิตอลโรงภาพยนตร์ต้องปิดตัวลง เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ บริษัท Twenty Century Fox
ได้ประกาศว่าจะไม่มีฟิล์มหนัง ๓๕ มิลลิเมตรจาหน่ายอีกต่อไป ซึ่งทาให้ไม่สามารถใช้เครื่องฉายที่มีมาแต่เดิมได้
หนั งสมั ย ใหม่ ล้ ว นแล้ ว แต่ ส ร้ างในระบบดิ จิ ต อลทั้ งสิ้ น จึงจ าเป็ น ต้ อ งมี โครงการรับ เงิน บริจ าคจากชุ ม ชน
เพื่อให้โรงภาพยนตร์ไม่ต้องปิดตัวลงเป็นจานวนเงิน ๗๐,๐๐๐ เหรียญ และโครงการ “Go Digital or Go Dark” นี้
ประสบความสาเร็จได้งบประมาณตามจานวน ทาให้กิจการโรงภาพยนตร์ดาเนินต่อไปได้ ผู้วิจัยได้มีโอกาสเข้า
ไปชมภาพยนตร์ ในวั น ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่ ง เป็ น วั น แรกที่ เปิ ด ท าการในปี พ .ศ. ๒๕๕๘ พบว่ า
โรงภาพยนตร์ได้มีระบบเสียงที่ดี และภาพยนตร์มีความคมชัด และอากาศภายในโรงภาพยนตร์มีความเย็นมาก
เนื่ องจากไม่ได้ติดตั้งเครื่องทาความร้อน ซึ่งผู้ชมควรจะต้องเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวให้ พร้อม แต่ ห ากถ้าฉาย
ในฤดูร้อนที่มีอากาศร้อนมากทางโรงภาพยนตร์ก็มีระบบพัดลมระบายอากาศช่วย แต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้
ทาให้ผู้ชมในสมัยปัจจุบันได้ย้อนยุคไปในสมัยที่ยังไม่มีเครื่องปรับอากาศและเครื่องทาความร้อนได้เป็นอย่างดี

รูปที่ 2-92 : จอภาพยนตร์ดิจิตอลและเครื่องฉายที่ชาวเมืองช่วยกันบริจาคเงินช่วยจานวน ๗๐,๐๐๐ เหรียญ
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕๘)

4.3) องค์ประกอบประจาย่าน
เนื่ องจากโรงภาพยนตร์ Empire Theatreตั้งอยู่บนถนน Water ซึ่งเป็นถนนสาย
หลักของเมืองตั้งแต่เริ่มตั้งเมือง จึงมีกิจการการค้าที่สาคัญต่างๆเช่น ร้านอาหารและโรงแรมสาคัญต่างๆ ตั้งอยู่
ในถนนเดียวกัน และ Empire Theatre เป็นโรงภาพยนตร์เพียงแห่งเดียวของย่างท่าเรือเก่า ซึ่งมีชาวเมือง
ทาธุรกิจและนักท่องเที่ยวมาพักและเดินในบริเวณนี้มาก องค์ประกอบในย่านจึง ส่งเสริมรายได้และการอยู่รอด
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ของโรงภาพยนตร์ไปด้วยกัน โรงภาพยนตร์ช่วยเติมเต็มให้ย่านท่าเรือเก่ามีความสมบูรณ์ กิจกรรมประเภท
ร้านอาหารและร้านค้าต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ธุรกิจของโรงภาพยนตร์ดาเนินต่อไปได้

รูปที่ 2-93 : ท่าเรือเก่าที่มีเรือโดยสารออกจากท่าทุกวัน วันละสามเที่ยว
ด้านหลังเป็นถนนที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์เธียเตอร์ตั้งอยู่
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕๘)

รูปที่ 2-94 : โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์เธียเตอร์ตั้งอยู่ในทาเลที่มองเห็นทะเลได้
และเป็นบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวเดินผ่าน
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕๘)
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รูปที่ 2-94 : ถนน Water Street ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงภาพยนตร์ Empire Theatre เป็นถนนสายสาคัญ
และเป็นย่านธุรกิจที่ดาเนินกิจการต่อเนื่องมาตั้งแต่ สองร้อยปีก่อน ธุรกิจส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารและโรงแรม
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕๘)
โรงภาพยนตร์ Empire Theatre เป็ น ตั ว อย่ างที่ ดี ส าหรับ การจั ด การโรงภาพยนตร์ ทั้ งด้ า นการ
บูรณะและฟื้นฟูกายภาพและการบริหารจัดการ ที่สามารถนารูปลักษณ์อัตลักษณ์แบบดั้งเดิมกลับมาใช้ และ
ยืน หยัดในความคิดที่จะให้ป ระชาชนได้ชมโรงภาพยนตร์แบบดั้งเดิม และผสมผสานกับความเปลี่ยนแปลง
ของโลกภาพยนตร์ เพื่ อความอยู่ รอดของผู้ ด าเนิ น กิจการ ซึ่ งย่อมต้อ งได้รับความช่ว ยเหลื อ จากชาวเมือ ง
ผู้ต้องการให้โรงภาพยนตร์ดาเนินการต่อไป เพื่อเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของย่าน และของเมือง
สรุปกรณีศึกษาต่างประเทศในการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์เก่าทั้ง สามแห่งคือ โรงภาพยนตร์
ลู คั ส เธี ย เตอร์ โรงภาพยนตร์ แ คโรไลน่ า เธี ย เตอร์ และโรงภาพยนตร์ เอ็ ม ไพร์ เธี ย เตอร์ เป็ น การศึ ก ษา
เพื่อนากระบวนการบูรณะและวิธีการจัดการหลังการบูรณะเพื่อนามาปรับใช้กับโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
จากการศึก ษาพบว่า โรงภาพยนตร์ทั้ ง สามแห่ งมี อายุใกล้ เคี ยงกับ โรงภาพยนตร์ ศ าลาเฉลิ มธานี และเป็ น
โรงภาพยนตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์เอาไว้จากการที่โรงภาพยนตร์จะถูกทุบ
ท าลาย จนท าให้ ภ าครั ฐ ให้ ค วามส าคั ญ และร่ว มมื อ ในการอนุ รัก ษ์ โรงภาพยนตร์ ไว้ ด้ ว ยกั น ด้ ว ยเงิน ทุ น
จากภาครัฐ และจากการระดุมทุนบริจาค รวมทั้งการร่วมแรงในการจัดการของภาคเอกชนและประชาชน
ท้องถิ่น จนทาให้ ส ามารถบู ร ณะโรงภาพยนตร์ทั้งสามแห่ ง ส าเร็จด้ว ยดี ส่ ว นภาคด้านการจัดการหลั งจาก
การบูรณะนั้น ต่างก็มีพนักงานผู้ดาเนิน การและมีอาสาสมัครช่วยเหลือ รวมทั้งมีการหารายได้จากการจัดฉาย
ภาพยนตร์ จั ด การแสดง ขายเครื่ อ งดื่ ม รวมทั้ ง การให้ เช่ า สถานที่ รายได้ ยั งมาจากการรั บ บริ จ าคและ
การช่วยเหลือจากภาครัฐ จึงช่วยให้กิจการโรงภาพยนตร์สามารถดาเนินต่อไปได้

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี

98

เป็นที่น่าสังเกตว่า หลังจากการบูรณะทางกายภาพแล้ว โรงภาพยนตร์ทุกแห่งมีหน้าที่สื่อความหมาย
คือการฉายภาพยนตร์ต่อไป ทุกแห่งนั้นได้คานึงถึงการฟื้นฟูองค์ประกอบภายในทั้งจอภาพยนตร์ เครื่องเสียง
เก้าอี้ เพื่อปรับปรุงนามาใช้ใหม่ เพื่อให้โรงภาพยนตร์กลับมามีชีวิตตามเดิมแทนการบูรณะแต่เพียงกายภาพ
เพีย งอย่างเดีย ว การน าอาคารกลั บมาใช้ใหม่ในฐานะโรงภาพยนตร์จึงเป็นการรักษาความแท้ (Authentic)
ที่สมบูรณ์แบบอย่างหนึ่ง

บทที่ ๓
ประวัติศาสตร์ย่านนางเลิ้งและพัฒนาการของโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี

โรงหนังนางเลิ้ง หรือโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี ตั้งอยู่บริเวณย่านนางเลิ้ง ซึ่งเป็นย่านเก่าแก่ที่สุด
แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ โดยตั้งอยู่
บริเวณพื้นที่ต่อเนื่องทางฝั่งตะวันออกของกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของพื้นที่ และความเจริญ
และหนึ่งในนั้นคือ โรงหนังนางเลิ้งที่เป็นบริการสาธารณะที่สาคัญเช่นเดียวกันกับตลาดนางเลิ้ ง ตลาดบกแห่ง
แรกของกรุงเทพมหานคร
3.1 กาเนิดคาว่า “นางเลิ้ง”
กาเนิดของคาว่า “นางเลิ้ง” นั้นนักวิชาการมีการสันนิษฐานหลากหลายทาง ในปัจจุบันเชื่อว่ามาจาก
คาภาษาเขมร จากคาว่า “ฉนังเฬิง” ซึ่งแปลว่า โอ่งใส่น้า และสอดคล้องกับคนพื้นถิ่นเดิมซึ่งเป็นชาวเขมร
ที่ ถู ก กวาดต้ อ นมายั งกรุ งเทพมหานครตั้ งแต่ ส มั ย รัช กาลที่ ๑ โดยได้ ท ามาหากิ น ด้ ว ยการผลิ ต เครื่อ งปั้ น
ดินเผาขาย ทาให้คนส่วนใหญ่เรียกบริเวณนี้ว่า “ฉนังเฬิง” และกร่อนคามาเป็น “นังเลิง” และ “นางเลิ้ง” ในที่สุด
(สุภาภรณ์, ๒๕๕๓)
ส่วนบางคนเชื่อว่ามาจากภาษามอญ “อีเลิ้ง แปลว่า ภาชนะใส่น้า ซึ่งคนมอญได้ผลิตภาชนะใส่น้า
ที่ เรี ย กว่า “อี เลิ ง ” น าใส่ เรื อ มาขายจากอ าเภอสามโคกจังหวั ด ปทุ ม ธานี (ศัน สนี ย วีระศิ ล ป์ ชั ย, ๒๕๔๐)
และมีกลุ่มมอญที่อยู่ตรงข้ามวัดญวณสะพานขาวปั้นตุ่มที่เรียกว่า “อีเลิ้ง” นี้ออกมาขายในบริเวณนี้ จึงทาให้ผู้
สัญจรไปมาเรียกบริเวณนี้ว่า “อีเลิ้ง” และเปลี่ยนเป็นนางเลิ้งในภายหลัง
ลีดอม เลฟเฟอร์ท (Leedom Lefferts) นักมานุษยวิทยาด้านเครื่องปั้นดินเผา ได้ให้ข้อสังเกตว่า
“เครื่องปั้นดินเผาของเขมรและมอญมีข้อแตกต่างกันคือ วิธีการเผาของเขมรนั้นไม่ต้องใช้เตาเผา ส่วนของมอญ
นั้น เขาต้องใช้เตาเผาเพราะมอญผลิตตุ่มและภาชนะใส่น้าใบใหญ่ และมีขนาดหนัก ในขณะที่เขมรนั้นผลิ ต
เครื่องปั้นดินเผาไว้เป็นภาชนะในครัวเรือนมากกว่า” เพราะฉะนั้นหากอยากหารากที่มีของคาว่านางเลิ้ง ควรจะ
ลองหาเตาเผาบริเวณสะพานขาวที่เชื่อว่ามีคนมอญอาศัยอยู่ และหากคิดว่าคาว่า นางเลิ้ง กร่อนมาจากคาว่า
โอ่งหรือตุ่มใส่น้าขนาดใหญ่ ก็น่าจะมาจากคาว่า อีเลิ้ง ซึ่งเป็นภาษามอญ แต่ถ้าเชื่อว่านางเลิ้งมาจากภาษาเขมร
นั้นก็คาว่านางเลิ้ง ก็จะไม่ได้แปลว่าตุ่มหรือโอ่งขนาดใหญ่ แต่น่าจะเป็นภาชนะใส่น้าแทน (สัมภาษณ์ , ๒๕๕๘)
เอี ย ดาริ ท (Ea Darith) นั ก โบราณคดี ด้ า นเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา รองผู้ อ านวยการAPSARA ประเทศกั ม พู ช า
( Department of conservation of monuments outside Angkor Park, Apsara Authority)
ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่า “โดยทั่วไปเครื่องปั้นดินเผาไม่ต้องการเตาเผา แต่ในบางครั้งก็เผาด้วยเตาเผา
ได้ ส่วนเครื่องปั้นดินเผาที่มาจาก จังหวัดกาปงชนางนั้นไม่ต้องใช้เตาเผา และในยุคก่อนนั้นเครื่องปั้นดินเผา
เหล่านี้ก็เป็นภาชนะสาคัญของคนในยุคนั้นทีเดียว” (สัมภาษณ์, ๒๕๕๘) นอกจากนั้นชาป เปรม (Chap Prem)
อาจารย์จากคณะCommunity Development and Social Sciences มหาวิทยาลัยMean Chey ประเทศ
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กัมพูชาได้ให้ข้อสังเกตเรื่องภาษาว่า “ในภาษาเขมรนั้น คาว่า Chhanang หรือ ชนาง หมายถึง ภาชนะดินเผา
ส่วน เลิ้งน่าจะมาจากคาว่า Lueng ลวง ซึ่งหมายถึงสีเหลือง เพราะฉะนั้นคาว่า “ชนางลวง” เป็นภาษาเขมร
แปลว่ า ภาชนะเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาที่ มี สี เหลื อ ง หรื อ Luong อาจหมายถึ งกษั ต ริ ย์ ก็ ได้ ซึ่ งเป็ น ภาชนะที่ ใช้
ในครัวเรือนที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก ” ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องภูมินาม (Toponym) ในการเรียกชื่อ
สถานที่ที่มีที่มาจากกิจกรรมในท้องถิ่นซึ่งชาวเขมรซึ่งอยู่ในถิ่นนี้ได้ปั้นเครื่องใช้สอยขนาดเล็กๆออกจาหน่าย
ทาให้ผู้คนเรียกพื้นทีนี้ว่า “ชนางลวง” และกร่อนคามาเป็นนางเลิ้งในที่สุด
อย่างไรก็ตามคาว่า “นางเลิ้ง” ปรากฏครั้งแรกในเอกสารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (พ.ศ.๒๔๑๑ - ๒๔๕๓) จากการที่กาหนดเป็นตาบลนางเลิ้ง และอาเภอนางเลิ้ง ต่อมาจึงมีการนาชื่ อ
นางเลิ้งไปใช้กับอาคารสถานที่ต่างๆ เช่น โรงพักตลาดนางเลิ้ง ตลาดนางเลิ้ง สนามม้านางเลิ้ง และโรงหนัง
นางเลิ้งในเวลาต่อมา
3.2 ประวัติศาสตร์โรงหนังนางเลิ้งและย่านนางเลิ้ง
การที่จะทาความเข้าใจการใช้พื้นที่ย่านนางเลิ้งจึงควรที่จะทาความเข้าใจกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่
ย่านนางเลิ้งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งสามารถสรุปได้จากการศึกษาของมูลนิธิสานักวิจัย
และพัฒนาชุมชนเมือง สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งแนวทางการศึกษาเป็น ๓ ยุค
สมัยตามความสัมพันธ์ของพื้นที่ย่านนางเลิ้งและโรงหนังนางเลิ้ง ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน
ดังนี้ คือ ๑)ยุคก่อนตั้งโรงหนังนางเลิ้ง ๒) ยุครุ่งเรืองของโรงหนังนางเลิ้งและศาลาเฉลิมธานี ๓) ยุคเสื่อมถอย
ของศาลาเฉลิมธานี (ผู้วิจัยใช้คาว่าโรงหนังนางเลิ้งในยุคที่บริษัทพยนตร์พัฒนากรเป็นเจ้าของ และศาลาเฉลิมธานี
เมื่อบริษัทสหศีนีมาเป็นเจ้าของ)
3.2.1 ยุคก่อนตั้งโรงหนังนางเลิ้ง
 สมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๓ (พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๓๙๔)
บริเวณที่เป็น ย่านนางเลิ้งในปัจจุบันมีชื่อเรียกหลากหลายชื่อ เช่น ตาบลคอกกระบือ ทุ่งส้ มป่อย
บ้านสนามควาย เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกกาแพงเมืองพระนคร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปรกร้างว่างเปล่ามีบ้านเรือนอยู่
อย่างกระจัดกระจาย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ ของทางราชการซึ่งมีไว้เลี้ยงช้างหลวงที่ไม่ได้ขึ้นระวาง นอกจากนี้
ย่านนางเลิ้งยังเป็นพื้นที่พระราชทานให้เชลยสงครามและชาวต่างชาติเข้ามาตั้งบ้านเรือนอีกด้วย เพราะฉะนั้น
ในบริเวณนี้จึงเป็นย่านที่ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ทั้งชาวเขมร มุสลิม และจีน
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้พระราชทานที่ดินในบริเวณนี้ให้แก่
เชลยศึกชาวเขมรประมาณ ๕๐๐ ครอบครัว ช่วงประมาณปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้ได้ติดตาม
ทั พ ของพระยาบรมหาประยู ร วงศ์ ที่ ล งไปปราบกบฏทางภาคใต้ ใ ห้ ขึ้ น มาอาศั ย ยั ง กรุ ง เทพมหานคร
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้เป็นไพร่หลวงทางานสร้างวัด สังกัดกรมเกณฑ์บุญ
ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ที่ ได้ รั บ การฝึ ก หั ด ท างานช่ า งศิ ล ป์ ซึ่ งในปั จ จุ บั น ทายาทของคนกลุ่ ม นี้ ยั ง อยู่ ที่ บ ริ เวณชุ ม ชน
วัดสุนทรธรรมทาน หรือวัดแคนางเลิ้ง เช่น ทายาทคณะโขน ละครครูพูน เรื่องนนท์ ที่ยังคงประกอบอาชีพการ
แสดงโขนละคร ในสมัยเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองแสนแสบต่อ
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จากคลองมหานาค ตัดไปออกแม่น้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทาให้เกิดความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
มีผู้คนสัญจรและเกิดการค้าแลกเปลี่ยนมากขึ้นทาให้ผู้คนอพยพมาบริเวณบ้านสนามควายมากขึ้น (สุภาภรณ์
จินดามณีโรจน์, ๒๕๓๓)
 สมัยรัชกาลที่ ๔ ถึงต้นรัชกาลที่ ๕ (พ.ศ. ๒๓๙๔ - ๒๔๓๐)
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดาริขยายเมืองออกไปทางตะวันออก มีการขุดคลอง
รอบพระนครอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งได้รับพระราชทานนามว่า “คลองผดุงกรุงเกษม” หรือ “คลองคูพระนครชั้นนอก”
ในปี พ.ศ. ๒๓๙๔ โดยมีลักษณะเป็นแนวขนานกับคลองรอบกรุงซึ่งขุดไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ มีความกว้าง ๑๐ วา
ลึก ๖ ศอกยาว ๑๓๗ เส้น สิ้นค่าใช้จ่าย ๓๙๑ ชั่ง ๑๓ ตาลึง ๑ บาท ๑ เฟื้อง ใช้เวลาประมาณ ๑ ปี แล้วเสร็จ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๕ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันพระนครจากข้าศึก และ ได้พัฒนากลายเป็นเส้นทาง
คมนาคมขนส่งสินค้าต่อมาเมื่อมีการขยายตัวของประชากรมากขึ้น การสัญจรเริ่มแออัดเมื่อมีผู้คนอพยพมาอยู่
อาศัยและทาการค้าในบริเวณนี้มากขึ้น มีเรือสินค้าและแพสินค้าเพิ่มมากขึ้น และต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบ
การคมนาคมทางบกขึ้น ซึ่งได้มีก ารตั ดถนนใหม่ห ลายสาย ท าให้ รูป แบบการค้ามี การปรับตั ว และได้เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงจากการค้าขายทางน้ามาเป็นค้าขายทางบก จึงเกิดเป็นตลาดบกแห่งแรก คือ “ตลาดนางเลิ้ง”
ซึ่งในยุคนี้พื้นที่โรงภาพยนตร์นางเลิ้งยังเป็นพื้นที่ว่างเปล่ายังไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆ
จากแผนที่ (แผนที่ 3 -1 ) จะเห็ นได้ ว่ามี ค ลองผดุงกรุงเกษม คลอมมหานาค และมี ก ารตั ดถนน
นครสวรรค์ และถนนเส้น ส าคัญ หลั กๆหลายเส้ นและมีถนนที่ตัดจากบริเวณถนนกรุงเกษมตัดผ่ านบริเวณ
ย่ า นนางเลิ้ ง เพื่ อ เชื่ อ มไปถึ ง ถนนเจริ ญ กรุ ง มุ่ ง สู่ แ ม่ น้ าเจ้ า พระยา ส่ ว นตรอกที่ เห็ น ในปั จ จุ บั น ยั ง มี ได้ มี
การกล่าวถึงด้วยเป็นพื้นที่ว่างเปล่ายังไม่ปรากฏชุมชนอยู่อาศัยเด่นชัดนัก

แผนที่ 3-1 : ย่านนางเลิ้งในปี พ.ศ. ๒๔๓๑
(ที่มา : กรมแผนที่ทหาร แผนที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๓๑ - ๒๔๗๔ (๒๕๒๗))
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 สมัยปลายรัชกาลที่ ๕ (ประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๐ - ๒๔๕๗)
ในยุคนี้เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของย่านนางเลิ้ง กล่าวคือ ด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริที่จะพัฒ นาบ้านเมืองให้เป็นแบบตะวันตก ดังที่พระองค์ได้ทรงพบเห็นเมื่อครั้ง
เสด็จประพาสต้น ซึ่งการขยายเมืองกรุงเทพมหานครในด้านตะวันออกมีการขยายพื้นที่เมืองโดยการสร้างถนน
ราชดาเนินเชื่อมพระบรมมหาราชวัง และสร้างพระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชทานพื้ น ที่ ร อบคู เมือ งย่ านนางเลิ้ งให้ แ ก่พ ระราชโอรส พระราชธิด าสร้างวัง เป็ น เหตุให้ พื้ น ที่
ในบริเวณนี้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยตั้งชุมชนรอบๆ วังของเจ้านายเหล่านี้ เช่น
1) วังจอมพลกรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช (วังมหานาค) พ.ศ. ๒๔๔๓ โดยวังได้ถูกแบ่งเป็น
หลายส่วนหลังจากที่กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดชสิ้นพระชนม์ ส่วนที่เป็นตาหนักใหญ่ได้รื้อ
กลายเป็ นตลาดมหานาค และส่ วนที่ ประทั บของพระธิ ดายั งคงเป็ นที่ อาศั ยของราชสกุ ล
จิรประวัติ
2) วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (วังนางเลิ้ง) พ.ศ. ๒๔๔๕ ปัจจุบัน คือ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลวิทยาเขตพณิ ชยการพระนคร แต่สิ่งก่อสร้างแต่เดิมถูกรื้อทิ้งหมดแล้วเหลือแต่
เพียงอาคารไม้ขนาดเล็กของหม่อมคนหนึ่งของกรมหลวงชุมพรฯ
3) วังกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร (วังสะพานขาว) พ.ศ. ๒๔๕๐ ตาหนัก ที่ประทับของ
กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรถูกนามาใช้เป็นที่ทาการของกรมประชาสงเคราะห์
4) วังสมเด็จฯกรมพระยาดารงราชานุภ าพ (วังวรดิศ) ปัจจุบันยังรักษาไว้เป็นพิพิธ ภัณ ฑ์
วังวรดิศ และห้องสมุดกรมพระยาดารงราชานุภาพ และบางส่วนยังเป็นที่ประทับของเชื้อสาย
สกุลดิสกุล
5) บ้ านเจ้ าพระยาธรรมศักดิ์ม นตรี อาคารบ้านท่ านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์ม นตรีปั จจุบั น
เป็นโรงเรียนอนุบ าลจุลนาค ซึ่งโรงเรียนใช้เพียงพื้นที่ชั้นล่าง ชั้นสองยังคงเป็นห้องเก็บ
หนังสือของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี และชั้นสามยังคงเป็นหอพระ
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แผนที่ 3-2: ย่านนางเลิ้งในปี พ.ศ. ๒440
(ที่มา : กรมแผนที่ทหาร)
ตลาดนางเลิ้ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หั ว ได้ทรงโปรดเกล้ า ให้ส ร้าง “ตลาดนางเลิ้ง ” ขึ้นเมื่อมี
การสร้างพระราชวังดุสิต โดยได้สร้างโรงแถวหรือตึกแถวและบ่อนไปพร้อมๆ กัน ซึ่งมีการเปิดตลาดอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ ดังมีบันทึกไว้ดังนี้
ที่ตลาดนางเลิ้งที่เป็นที่ประชุมสโมสรคราวหนึ่งเพื่อเปิดตลาดจะเป็ นการรื่นเริงนั้น มหาชนพากันไป
เที่ยวชมเป็นที่ครึกครื้น แต่ข่าวโจทย์กันว่าคนดูมากกว่าคนที่ซื้อของ
เจ้ าคุณ เห็ น จะไม่ห้าม เมื่อวัน ที่ ๒๙ เดือนนี้ซึ่งเป็นวันประชุมเปิ ดตลาดนางเลิ้ งวันแรกนั้นบันดา
ผู้ที่พอใจพากันไปเที่ยว ณ ที่ตลาดนั้น มิใช่แต่มหาชนชาวบ้านเมื่อไร พระสงฆ์อารามต่างๆ ก็พากันไปดูและเล่น
การพนันเป็นหมู่ๆ ขณะพระสงฆ์แทงไม้หมุนเล่นการพนั นนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตร
เห็น แลรับสั่งว่า “แกเต็มทีนัก” แล้วก็ได้เสด็จพระราชดาเนินต่อไป
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รูปที่ 3-1 : บางกอกสมัย ฉบับวันที่ 30 มีนาคม ร.ศ. ๑๑๘
(ที่มา : บางกอกสมัย ฉบับวันที่ 30 มีนาคม ร.ศ. ๑๑๘ (พ.ศ. ๒๔๔๒) หน้า ๑๓ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าให้ตัดถนนผ่านหน้า ตลาดนางเลิ้งขึ้น
เรียกว่าถนนหน้าตลาด หรือถนนนครสวรรค์ในปัจจุบัน และทาให้เกิดการอพยพของผู้คนเข้ามาอาศัยและ
ค้าขายในบริเวณนี้มากขึ้น และโปรดเกล้าฯให้มีการสร้างตึกฝรั่ง หรือ ตึกแถวตามแนวถนนเพื่อการค้าขายด้วย
ทุน ทรัพย์ ส่ วนพระองค์ และต่อมาก็มีการตั้งโรงฝิ่น และโรงมหรสพขึ้นในบริเวณตลาด ซึ่งสั นนิษฐานได้ว่า
คือ บริเวณโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานีหรือโรงหนังนางเลิ้งในปัจจุบัน จากหลักฐานที่ว่ามีการแสดงหนังเร่
ต่างๆ อาทิ หนังญี่ปุ่นในบริเวณนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๓๘
ความเจริญของย่านนางเลิ้งนั้นเห็นได้จากการที่มีรถรางสายแดงผ่านหน้าตลาดนางเลิ้ง ซึ่งเป็นรถราง
ที่เปิดบริการในปีพ.ศ. ๒๔๔๗ เป็นรถรางสายปากคลองตลาด-เทเวศร์ (ผ่านปากคลองตลาด – วัดสามปลื้ม –
สี่แยกวัดตึก – สี่แยกสะพานดา – ภูเขาทอง – สี่แยกหลานหลวง – นางเลิ้ง - เทเวศร์) ซึ่งทาให้ ย่านนางเลิ้ง
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและหลากหลายทั้งทางเรือ ทางบก ทั้งด้วยรถลากและรถราง
3.2.2 ยุครุ่งเรืองโรงหนังนางเลิ้งและศาลาเฉลิมธานี
 สมัยรัชกาลที่หก-รัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๒๔๕๘- ๒๕๐๕ กาเนิดโรงหนังนางเลิ้ง และยุครุ่งเรือง
ในปี พ .ศ. ๒๔๕๘ รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว มี ก ารก าหนดให้ บริ เวณ
ย่ านนางเลิ้ งเป็ น อาเภอ ซึ่งมี ขอบเขตื้ น ที่ ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง โดยทิ ศเหนื อมี เขตตั้ งแต่ คลองข้าง
วัดมกุฏกษัตริยารามไปตามคลอดผดุงกรุงเกษมจนถึงสะพานจตุรภั กตร์ ทิศตะวันออกตั้งแต่สะพานจตุรภักตร์
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ถึงสี่แยกมหานาค ทิศใต้ตั้งแต่สี่แยกมหานาคจนถึงพระบรมพรรพต ทิศตะวันตกตั้งแต่บริเวณพระบรมบรรพต
ไปตามคลองบางลาพูถึงปากคลองวัดตรีทศเทพไปจนถึงคลองข้างวัดมกุฏกษัตริยาราม (กรมศิลปากร, ๒๕๒๕ :๙๗)
ในยุคนี้ได้เริ่มมีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ซึ่งยังใช้เป็นร้านค้าอยู่ในปัจจุบันและได้รับการบูรณะจากสานักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งเป็นด้านหน้าของบ้านของเจ้าพระยาราชศุภมิตร เจ้ากรมวัง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีการนาชื่อสกุลมาตั้งเป็นชื่อถนนและชุมชนศุภมิตร
เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านเจ้าของที่ดิน
จากการขยายพื้นที่ดังกล่าวทาให้ความเจริญได้เข้ามาสู่ย่านนางเลิ้ง มีบันทึกว่าในปี พ.ศ. ๒๔๓๘
มี บ ริ ษั ท หนั งเร่ ต่ างประเทศได้ น าหนั งมาฉายในประเทศไทย ท าให้ เกิด การปรับ เปลี่ ย นพื้ น ที่ ห ลายที่ จาก
โรงมหรสพทั่วไปที่มีการแสดงต่าง เช่น จาอวด ลาเก และหนังเร่ รวมทั้งย่านนางเลิ้งด้วยเพื่อสร้างเป็นโรงหนัง
“โรงหนังนางเลิ้ง” ได้เปิดฉายเป็นครั้งแรกเมื่อวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ สร้างโดยบริษัทพ
ยนตร์พัฒนาการโดยมีลักษณะเป็นอาคารไม้สองชั้น ภายในมีม้านั่งยาวเรียงกัน ดังที่ได้รับการบันทึกในหนังสือพิมพ์
กรุงเทพเดลิเมล์ ฉบับวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ว่า “ขอแจ้งความให้ท่านทั้งหลายทราบทั่วกันว่า
บัดนี้ การปลู กสร้างโรงหนั งนางเลิ้งของบริษัทพยนตร์พัฒ นาการได้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ ว สถานที่สะอาด
สะอ้ า น สมควรแก่ ท่ านทุ ก ชั้ น บรรดาศั ก ดิ์ จ ะได้ เป็ น ที่ พั ก ผ่ อ นอารมณ์ ก าหนดจะเปิ ด ฉายตั้ งแต่ วัน พุ ธ ที่
๑๘ เดือนนี้เป็นต้นไป”

โรงหน ังนางเลิง้

แผนที่ 3-3 : ย่านนางเลิ้งในปี พ.ศ. ๒๔๕๐
(ที่มา: กรมแผนที่ทหาร)
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โรงหน ังนางเลิง้

แผนที่ 3-4 : ย่านนางเลิ้งในปี พ.ศ.2464
(ที่มา: กรมแผนที่ทหาร)
สถาปัตยกรรมที่สาคัญในย่าน ประกอบด้วย อาคารตลาดนางเลิ้ง โรงหนังนางเลิ้งซึ่งเป็นโรงหนังไม้
ตึกแถวถนนนครสวรรค์ ตึกแถวถนนกรุงเกษม และตึกแถวถนนศุภ มิตร โดยชุมชนจะตั้งถิ่นฐานหนาแน่น
บริ เวณ วัด แค และบริ เวณตรอกสะพานยาวซึ่ งเป็ น ตรอกที่ น าไปสู่ โรงหนั งนางเลิ้ ง จึ งท าให้ ไม่ ส ามารถ
แยกองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ไปจากโรงหนังนางเลิ้งได้
ความเปลี่ยนแปลงในย่านนางเลิ้งเกิดขึ้นอีกครั้งในเดือนมกราคม ปีพ.ศ. ๒๔๗๒ ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้
ในบริเวณนี้ ทาให้บ้านเรือนเสียหายไปเป็นจานวนมาก ประกอบด้วย ห้องแถวหลังโรงหนังนางเลิ้ง ๗ ห้อง และ
บ้านเรือนชาวบ้ าน ๒๑ หลัง (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๖ หน้า ๓๐๖ อ้างใน สุภาภรณ์ ) ทาความเสียหาย
แก่ความเจริญของย่านนี้ แต่โรงหนังนั้นไม่ถูกเพลิงไหม้ ดังนั้นพื้นที่ๆเห็นในแผนที่ฉบับก่อนปี พ.ศ. ๒๔๗๒ นั้น
ตาแหน่งบ้านเรือนก็ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปและพื้นที่ที่ถูกเพลิงไหม้ก็มีการสร้างตึกแถวมาทดแทน
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เกิดความเปลี่ ยนแปลงกับ โรงหนังนางเลิ้งอีกครั้ง เมื่อบริษัท พยนตร์พั ฒ นากร
ได้ขายกิจการโรงหนังให้แก่บริษัท สหศินิมา และโรงหนังนางเลิ้งได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงภาพยนตร์ศาลา
เฉลิ ม ธานี ” พร้ อ มกั บ โรงหนั ง ในเครื อ เดี ย วกั น อี ก 6 โรง คื อ 1) ศาลาเฉลิ ม กรุ ง 2) ศาลาเฉลิ ม นคร
3) ศาลาเฉลิ ม บุ รี 4) ศาลาเฉลิ ม เวี ย ง 5) ศาลาเฉลิ ม รั ฐ และ6) ศาลาเฉลิ ม ราษฎร์ ในวาระสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๑๕๐ ปี
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รูปที่ 3-2 : ภาพถ่ายทางอากาศหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ บริเวณย่านนางเลิ้ง
(ที่มา: ถ่ายโดย ฮันท์, วิลเลี่ยม พ.ศ. ๒๔๘๙ อ้างใน สุภาภรณ์ หน้า ๑๑๐)
ในยุคนี้ย่านนางเลิ้งและโรงหนังนางเลิ้งมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ตลาดมี พ่อค้าแม่ค้าขาย
จองกว่า 200 ราย ผู้คนคลาคล่า หน้าบริเวณโรงหนังนางเลิ้งในยุคแรกเป็นอาคารไม้สองชั้น ในการฉายหนัง
ยุคแรกเป็นหนังเงียบซึ่งต้องใช้ดนตรีแตรวงประกอบ โดยวงแตรวงจะเริ่มเล่นหน้าโรงหนังก่อนหนังเริ่มฉาย
เมื่อถึงเวลาที่หนังเริ่มฉายก็จะย้ายวงเข้าไปเล่นในโรงหนัง โดยนักดนตรีพยายามที่จะให้จังหวะเข้ากับเนื้อหา
และอารมณ์ของภาพยนตร์ บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์จึงเป็นบริเวณสาคัญซึ่งแหล่งรวมของอาหาร ขนม ผลไม้
และของว่าง เช่น ก๋ว ยเตี๋ย ว ผั ดไทย สาคู ไส้ ห มู ไส้ กรอก ข้าวหน้าเป็ด อ้อยควั่น แห้ วควั่น ของดองต่างๆ
รวมทั้งไอศกรีม ซึ่งอาหารและของว่างเหล่านี้จะขายจนถึงหนังเลิกฉายประมาณเที่ยงคืน นอกจากนั้นบริเวณนี้
ยังเป็ น ที่พบปะของผู้ ชมและชาวบ้ านเพื่อพู ดคุยกันเกี่ยวกับสาระบ้านเมืองและเรื่องของภาพยนตร์ก่อนฉายและ
หลังฉาย
การฉายภาพยนตร์ ในยุ ค นี้ มี ความหลากหลายทั้งการฉายข่าว สารคดี และหนังเรื่อ งต่างๆ เช่ น
ที่เปรื่อง เปลี่ยนสายสืบกล่ าวถึงบรรยากาศของโรงหนังนางเลิ้งว่า “ตอนเรียนอยู่ ป.1 พ่อผมจะพามาดูหนัง
ฝรั่งที่นี่ บางทีเป็นหนังคาวบอยดังๆ ยิงกันสนั่น ค่าตั๋วตอนนั้นเป็นสตางค์ ราคาสักสองสตางค์ได้ หน้าโรงมีขนม
ขายเยอะ ยิ่ งตลาดโต้รุ่ งยิ่ งเยอะใหญ่ ที่ นี่ ถือเป็ นโรงหนั งชั้นสอง ชาวบ้ านที่ มีสตางค์เขาจะไปดูในเมืองอย่าง
เฉลิมกรุง เฉลิมไทยกัน...” (๒๕๔๑, อ้างในเทียมสูรย์, 33)
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ศาลาเฉลิมธานี

แผนที่ 3-5 : ย่านนางเลิ้ง ในปี พ.ศ.2475
(ที่มา: กองสารวจและแผนที่ สานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร)
ในสมั ย นี้ ย่ า นนางเลิ้ ง ได้ มี ด าราภาพยนตร์ ค นส าคั ญ ที่ อ าศั ย อยู่ บ ริ เวณถนนพะเนี ย งตั้ ง แต่
พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔๙๗ คือ มิตร ชัยบัญ ชา ในเวลานั้นมิตรยังไม่ได้เข้าสู่วงการภาพยนตร์ไทย และถือว่าเป็น
ช่วงเวลาที่ชีวิตมีความลาบาก โดยมิตรเล่าว่า “ความเป็นอยู่ในครอบครัวของผมไม่ดีนัก เพราะจนเหลือเกิน
คุณแม่ขายผักอยู่ในตลาดนางเลิ้ง พ่อเลี้ยงขับรถขยะ ต่อมาเลิกขับรถขยะมาขับรถแท็กซี่ พอเลิกขับรถแท็กซี่มา
ทางานประกัน ชีวิตอยู่ บ ริษัท นครหลวงประกันภั ย ส่ ว นผมนั้น ก็ช่วยแม่ขายผั กอยู่ในตลาดนางเลิ้ ง ผมเอา
ทุกอย่างตั้งแต่ขายกล้วยแขก อ้อยควั่น สับปะรด และเลี้ยงปลากัด ช้อนลูกน้าขาย เป็นลูกจ้างเจ๊กชายของชา
ในตลาดนางเลิ้งได้วันละ ๑ บาท ทานข้าววันละสองมื้อก็เอา” (วิภาวรรณ ยนต์เปี่ยม, ๒๕๓๕) มิตร ชัยบัญชา
ประสบความส าเร็ จ ในการแสดงภาพยนตร์ และเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ต กเครื่อ งเฮลิ ค อปเตอร์ ในวั น ที่
๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ซึ่งภายหลังที่เสี ยชีวิตได้มีการนาศพของมิตร มาบาเพ็ญกุศลที่วัดแคนางเลิ้ง หรือ
วัดสุ น ทรธรรมทานที่ มิตรมาทาบุ ญ เป็ น ประจาในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ และอัฐิ ของมิตรก็ถู กบรรจุอยู่ที่ วัดแค
ซึ่งยังมีผู้ที่มาทาบุญให้มิตรเป็นประจา
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รูปที่ 3-4 : มิตร ชัยบัญชา นักแสดงชื่อดังในอดีต
(ที่มา : userserve-ak.last.fm/serve/_/33277897.jpg)
3.2.3 ยุคเสื่อมถอยของศาลาเฉลิมธานี
 พ.ศ. ๒๕๐๖ – ปัจจุบัน (พ.ศ. 2558)
ในสมัยนี้โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานีไม่เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องมาจากสาเหตุสาคัญ 2 ประการ คือ
เริ่มจากวังต่างๆของเจ้านายได้ถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ราชการต่างๆผู้คนพื้นถิ่นที่มีกาลังทางเศรษฐกิจต่างอพยพ
ย้ า ยถิ่ น ฐานตามความเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง นอกจากนั้ น เหตุ เพลิ ง ไหม้ ค รั้ งใหญ่ ในปี พ .ศ. ๒๕๑๒
ได้เผาผลาญบริเวณตรอกสะพานยาว และมีเพลิงไหม้เล็กๆ น้อยๆ อีกหลายครั้งได้ทาลายพื้นทางธุรกิจหลาย
พื้นที่ไป ผู้คนอพยพย้ายออกไปในพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจที่ดีกว่า จากที่โรงภาพยนตร์เคยเป็นแหล่งดึงดูดผู้คนให้
เข้ามาในย่านทาให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองโดยเฉพาะกิจการอาหารต่างๆ ที่คนเข้ามาซื้ออาหารและขนมก่อนและหลัง
ดู ภ าพยนตร์ กลั บ เป็ น บทบาทของร้ านอาหารนั้ น เด่ น กว่ าโรงภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ ศ าลาเฉลิ ม ธานี
ในภายหลังจากที่เคยได้ฉายภาพยนตร์ในยุครุ่งเรืองทั้งไทยและต่างประเทศ “จากเดิมที่เคยมีผู้คนมาชมภาพยนตร์
๒๐๐-๓๐๐ คน ต่ อ มาเหลื อ เพี ย ง ๑๐-๒๐ คน โรงหนั งประสบภาวะขาดทุ น สภาพโรงหนั งทรุดโทรมลง
ถึงจะทาการซ่อมบารุงก็ไม่คุ้มทุน ” (สุภาภรณ์, ๒๕๕๓) จนกระทั่งต้องดิ้นรนด้วยความอยู่รอดด้วยการฉาย
ภาพยนตร์สองเรื่องควบ และภาพยนตร์ปลุกอารมณ์ ซึ่งเปรียบเสมือนการดิ้นรนของผู้ดาเนินการที่พยายาม
ต่อสู้ที่จะให้โรงภาพยนตร์ยังได้ทาหน้าที่ต่อไป

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี

110

ศาลาเฉลิมธานี

แผนที่ 3-6 : ย่านนางเลิ้ง ในปี พ.ศ.2530
(ที่มา: กองสารวจและแผนที่ สานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร)
ในวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานีได้หมดสภาพการเป็น
โรงภาพยนตร์ ต ามกฎหมาย ปิ ด ฉากโรงภาพยนตร์ที่ ด าเนิ น การมาตลอด ๗๕ ปี ภาพยนตร์เรื่อ งสุ ด ท้ าย
ที่ทาการฉาย ในปีพ.ศ. ๒๕๓๖ และได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นโกดังและการทากิจกรรมทางการค้าบางอย่าง
ของผู้เช่าเดิม ซึ่งยังทาการเช่าโรงภาพยนตร์จากสานักงานทรัพย์สินฯอยู่จนถึงปัจจุบัน ย่านนางเลิ้งก็ซบเซาลง
ไปตามความเปลี่ยนแปลง ซึ่งองค์ประกอบสาคัญของย่านเช่นตลาด โรงหนัง บ้านเรือนและผู้คนที่อยู่อาศัย
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามด้วยความสาคัญของสถาปัตยกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของย่างนางเลิ้ง
ชาวบ้าน และนักวิชาการต่างช่วยกันรณรงค์อนุรักษ์และต้องการฟื้นฟูโรงหนังแห่งนี้ให้มีชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
และมีการจัดแสดงหนังเรื่องอีเลิ้ง ในปีพ.ศ. ๒๕๔๘ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
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ศาลาเฉลิมธานี

แผนที่ 3-7 : ย่านนางเลิ้งในปัจจุบัน พ.ศ.2557
(ที่มา: Google Earth)

รูปที่ 3-4 : งานจัดแสดงหนังเรื่องอีเลิ้ง ในปีพ.ศ. ๒๕๔๘
(ที่มา : www.oknation.net/blog/home/blog_data/276
/39276/images/news_img_359042_3.jpg)
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ตารางที่ 3-1 : สรุปพัฒนาการย่านนางเลิ้งและโรงหนังนางเลิ้งหรือโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
ปี
แผนที่
ย่านนางเลิง้

ลาดับ
เหตุการณ์
สาคัญ

พ.ศ. 2440

พ.ศ. 2465

- รัช กาลที่ 4 โปรดเกล้ า ให้ ขุ ด คลองผดุ ง - รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนข้างวัด
กรุงเกษมเมื่อ พ.ศ. 2394 เพื่อเป็นการ
โสมนัสวรวิหาร (ถนนนครสวรรค์) ถึงถนน
ขยายพระนคร
พิษณุโลกใกล้ตลาดนางเลิ้ง และสร้างสะพาน
- วัดโสมนัสราชวรวิหารสร้างขึ้น
เทวกรรมรักษ์ ข้ามคลองผดุงกรุงเกษม
ในสมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ.2396)
เมือ่ ประมาณ พ.ศ. 2443
- ย่านนางเลิ้งยังเป็นพื้นที่ว่างและ
- ก่อสร้างตลาดนางเลิ้ง ตลาดบกแห่งแรกของ
มีการจัดเป็นพื้นที่แสดงมหรสพในบางครั้ง
พระนคร พ.ศ. 2443
- บริษัทพยนตร์พัฒนากรสร้างโรงหนังนางเลิ้ง
ในปี พ.ศ.2461
- ชุมชนมีการตั้งถิ่นฐานหนาแน่นโดยรอบตลาด
บริเวณโดยรอบโรงหนังยังคงเป็นพื้นที่วา่ ง
ซึ่งแสดงให้เห็นความสาคัญและความโดดเด่น
ของโรงหนังในย่านนางเลิ้งแห่งนี้

พ.ศ. 2475

พ.ศ. 2557

- พ.ศ. 2575 บริษัทสหศินีมา ได้เป็นเจ้าของ - หลังจากปี พ.ศ. 2536 ศาลาเฉลิมธานีได้ถูก
กิจการโรงหนังหลังเลิกแทนบริษัท พยนตร์
ปิดกิจการลง และผู้เช่าได้เปลี่ยนประโยชน์ใช้
พัฒนากร และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศาลา
สอยเป็นโกดังเก็บของ และใช้เป็นที่พักคนงาน
เฉลิมธานี”
- พื้นที่ด้านข้างอาคารเฉลิมธานีมกี ารปลูกสร้าง
- ย่านนางเลิ้งมีการตั้งถิ่นฐานหนาแน่นมากขึ้น
อาคารบ้านเรือชิดติดกับอาคาร พื้นทีว่ ่างภายใน
พื้นที่ว่างด้านหลังโรงหนังกลายเป็นชุมชน
ย่านนางเลิ้ง มีเพียงพื้นที่ด้านหน้าอาคาร
อยู่อาศัยมีบ้านเรือนตั้งกระจัดกระจาย
เฉลิมธานีเท่านั้น
โดยรอบศาลาเฉลิมธานี โดยยังเหลือพื้นที่
- ย่านนางเลิ้งมีการตั้งถิ่นฐานกันอย่างหนาแน่น
ด้านหน้าและด้านข้างโรงหนังอยู่
มากยิ่งขึ้น อาคารบ้านเรือนภายในชุมชน
- สามารถเข้าถึงศาลาเฉลิมธานีได้จากตรอก
มีสภาพแออัด
ซอย และสามารถเดินได้รอบอาคารได้
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3.3 พื้นที่และรูปแบบสถาปัตยกรรมโรงหนังนางเลิ้งหรือโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
3.3.1 บริบทของอาคาร
โรงหนังนางเลิ้งเป็นโรงหนังแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในย่านนางเลิ้งเป็นศูนย์กลางของย่านนางเลิ้งควบคู่กับตลาด
นางเลิ้ง โดยถูกล้อมรอบด้วยชุมชนขนาดใหญ่ วัตถุประสงค์ในการสร้างโรงหนังจึงมีไว้บริการคนในย่านนางเลิ้ง
3.3.2 ผังพื้นและการใช้พื้นที่
โรงหนังนางเลิ้งมีผังที่มีลักษณะซับซ้อนกว่าในยุคเริ่มต้น โดยมีส่วนชมภาพยนตร์เป็นส่วนหลักและ
ล้อมรอบด้วยส่วนบริการต่างๆ เพื่อตอบรับประโยชน์ใช้สอย กล่าวคือ เป็นผังที่เน้นเรื่องการใช้งานเป็นหลัก
รูปแบบของโรงหนังเป็นอาคารชั้นเดียวมีผังเป็ นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลานหน้าโรงซึ่งเดิมเป็นลานดินอยู่
ทางทิ ศเหนื อ เป็ น พื้ น ที่ต อบรับ กับ ผู้ ช มที่ จ ะเข้ามาชมภาพยนตร์ (ทาหน้าที่แบบเดียวกับ โถงซึ่งอยู่ภ ายใน
โรงหนังเฉลิมกรุง) ตัวอาคารมีทางเข้าทางทิศเหนือ ๒ ประตู ซึ่งพื้นที่ระหว่างประตูทั้งสองนี้เป็นห้องจาหน่าย
ตั๋ว ซึ่งเป็ น ห้ องสี่ เหลี่ ย มด้านเท่ าขนาดเล็ ก ทางทิศตะวันออกและตะวัน ตก มีป ระตูด้านละ ๒ ประตู โดย
ลักษณะของประตูทางเข้าออกที่โรงหนังนางเลิ้งแห่งนี้มีไว้เพื่อความปลอดภัย ส่วนที่เป็นหน้าจอจะตั้งอยู่บริเวณ
สุดทางเดินของอาคารทางทิศใต้ มีการยกพื้นที่สูงขึ้นจากระดับที่นั่งคนดู ส่วนชมภาพยนตร์อยู่กลาง ล้อมด้วย
ส่วนบริการต่างๆ ที่นั่งคนดูมีลักษณะเป็นม้านั่งยาว ต่อมาจึงมีการกาหนดที่นั่งอย่างชัดเจน โดยเปลี่ยนเป็นที่นั่ง
เดี่ยว ส่วนที่เป็นชั้นลอยเหนือห้องขายตั๋วที่อยู่ทางทิศเหนือของอาคารเป็นห้องฉายและที่นั่งมีราคาแพงกว่าที่
นั่งด้านล่าง

ทางเข้า
ห้องจาหน่ายตั๋ว

ลานหน้าโรง

ทางเข้า

รูปที่ 3-5 : ผังพื้นโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
(ที่มา : จากการสารวจและข้อสันนิษฐาน)
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รูปที่ 3-6 : สภาพด้านหน้าอาคารโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานีในปัจจุบัน
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2558)

3.3.3 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโรงหนังนางเลิ้งเป็นโรงไม้ขนาดใหญ่หลังคาจั่ว ด้านหน้าเหนือทางเข้า
เป็ น ไม้ตีปิ ดตามยาว แบบเรีย บง่าย ได้รับ อิทธิพลทางสถาปัตยกรรมจากตะวันตก ลั กษณะของตัวโรงเป็น
รูปทรงเดียวกัน กับตลาดสดทั่วไปในยุคที่ร่วมสมัยกัน หากแต่เป็นการปิดทึบ ส่วนช่องประตูหน้าต่างนั้นมีอยู่
ทุกๆ ช่วงเสาเกือบทุกด้าน คาดว่าใช้ในการระบายอากาศ เนื่องจากสมัยก่อนไม่ได้มีเครื่องปรับอากาศหรือ
เครื่องระบายอากาศแบบในปัจจุบัน จากความจาเป็นที่จะต้องปิดล้อมพื้นที่ด้วยเหตุ ผลต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว
ในส่วนของโรงหนังญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้การสร้างหน้าต่างเพื่อใช้ระบายอากาศจึงมีความจาเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
อากาศภายในโรงหนังนั้นค่อนข้างร้อนอบอ้าว ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารว่า
“ทางด้านสุขลักษณะแล้ว มันเต็มทนทีเดียวละครับในฤดูร้อนผู้ที่เข้าไปชมก็เท่ากับไป
เข้าเตาอบเราดีๆ นี่เอง เพราะเครื่องช่วยบรรเทาความร้อนอบอ้าวของบรรยากาศ เพียงพัดลมซึ่ง
หมุนด้วยกาลังไฟฟ้าเท่านั้น และมันก็ไม่มีอยู่อย่างเหลือเฟือ จึงช่วยบรรเทาได้ไม่เท่าไหร่ ใครที่ทน
ไม่ ไหวแล้ ว ไม่ มี พั ด ติ ด มื อ เข้ าไปด้ ว ย ก็พ ากั น ซื้ อ พั ด ด้ ามจิ๋ ว ที่ มี เด็ ก เดิ น ร้อ งขายอยู่ภ ายในโรง
“พัดจ๊ะพัดๆ” แข่งกับที่ร้องขายหมากพลู บุหรี่และน้าหวาน ทั้งถั่วมันๆ ของชาวฮินดู ข้าวโพดคั่ว
อ้อยควั่น มันแกว แห้วจีน ซึ่งมีอยู่เป็นประจาทุกโรงและร้อยขายแข่งกันเซ็งแซ่นั้น ช่วยกระพือลม
บรรเทาความร้อนอบอ้าวสมทบกับพัดลมที่ทางโรงเขามีให้แต่ไม่เพียงพอ...”
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รูปที่ 3-7 : บริเวณช่องระบายอากาศด้านข้างอาคารเฉลิมธานี
(ที่มา : เอกสารจากสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)

รูปที่ 3-8 : สภาพภายในอาคารเฉลิมธานีในอดีต
(ที่มา : เอกสารจากสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)
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รูปที่ 3-9 : ที่นั่งชมภาพยนตร์ภายในอาคารเฉลิมธานีในอดีต
(ที่มา : เอกสารจากสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)

รูปที่ 3-10 : ที่นั่งชมภาพยนตร์ภายในอาคารเฉลิมธานีในอดีต (ยุคเปลี่ยนเก้าอี้)
(ที่มา : เอกสารจากสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)
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รูปที่ 3-11 : (บน) รูปด้านหน้า (กลาง) รูปด้านยาวอาคาร
และ (ยาว) รูปตัดตามยาวอาคารโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
(ที่มา : จากการสารวจและข้อสันนิษฐาน)
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3.3.4 โครงสร้าง วัสดุ และระบบต่างๆ
อาคารโครงสร้างไม้ซึ่งเป็นลักษณะของโรงภาพยนตร์มาตรฐานสมัยรัชกาลที่ 6 การสร้ างโรงหนัง
นางเลิ้ง มีการนาวัสดุพื้นถิ่นคือ “ไม้” มาใช้เป็นองค์ประกอบสาคัญในการสร้าง การทาช่วงเสาให้กว้าง เพื่อให้
บริเวณพื้นที่ภายในโล่ง ไม่มีเสามาบังหรือสร้างความรบกวนต่อการชมภาพยนตร์ โครงสร้างที่ใช้คานไม้พาด
ตามยาวและมีโครงถักเป็นช่วงๆของโรงหนัง เป็นความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมของอาคาร ซึ่งมีความคล้าย
กับเทคโนโลยีการสร้างสะพานรถไฟ และรูปแบบหลังคาของอาคารหรือบ้านเรือนในประเทศแถบตะวันตก ซึ่ง
ต้อ งใช้ค วามรู้ ท างวิศวกรรมโยธา (Civil Engineer) ในการควบคุ ม งาน โดยอาจจะใช้ ช่างท้ องถิ่ น ก่อ สร้าง
หลังคาเป็นสังกะสีลูกฟูก ส่วนพื้ นปรับจากพื้นดินลาดพื้นซีเมนต์ในภายหลัง และสร้างยกพื้น ขึ้นเป็นเวทีเพื่อ
ตั้งจอผ้าขาว

รูปที่ 3-12 : โครงสร้างของหลังคาแสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นโครงไม้พาดยาวและร่อยรอยการกรุฝ้าและผนัง
(ที่มา: จากการเก็บข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2557 )
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รูปที่ 3-13 : รูปตัดภายในอาคารเฉลิมธานีแสดงโครงสร้างของหลังคา
(ที่มา : จากการสารวจและข้อสันนิษฐาน)

รูปที่ 3.14 : แสดงให้เห็นลักษณะโครงสร้างไม้หลังคาแบบต่างๆ
ในประเทศแถบตะวันตกที่ยังนิยมสร้างอาคารเหล่านี้จนมาถึงปัจจุบัน
(ที่มา : www.canadawood.cn/downloads/pdf/trusses/trusses_english.pdf)
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รูปที่ 3-15 : แสดงให้เห็นลักษณะโครงสร้างไม้หลังคาแบบต่างๆ
ในประเทศแถบตะวันตกที่ยังนิยมสร้างอาคารเหล่านี้จนมาถึงปัจจุบัน
(ที่มา : www.canadawood.cn/downloads/pdf/trusses/trusses_english.pdf)
ผนังชั้นล่างและห้องฉายภาพยนตร์ชั้นบนเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน ผนังชั้นบนเป็นผนังไม้ตีตามนอน
ประตูและหน้าต่างเป็นไม้ โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ พาดช่วงเสาขนาด 20 เมตร มุงด้วยสังกะสี ฝ้าเพดานเป็น
กระดานอัด เก้าอี้นั่ งชมภาพยนตร์ทั้ งหมดถูกถอดออก สภาพของอาคารโดยทั่ วไปอยู่ในสภาพทรุดโทรม
สาหรับลานคอนกรีตด้านหน้าโรงภาพยนตร์ ศาลาเฉลิมธานีเป็นพื้นที่ที่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนใช้ในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ปัจจุบันในส่วนของระบบเสียง ระยะแรกที่ยังเป็นยุคของหนังเงียบ พบว่า ผนังของตัวโรงยังเป็น
ไม้ ปิ ด ธรรมดา แต่ เมื่ อ หนั ง ได้ มี ก ารพั ฒ นาเป็ น ระบบเสี ย งและเสี ย งในฟิ ล์ ม ก็ ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง โรงหนั ง
เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่นี้ โดยจากหลักฐานที่ยังปรากฏให้เห็นและคาบอกเล่าของผู้เป็นเจ้าของในปัจจุบัน
พบว่ามีวัสดุป้องกันเสียงสะท้อน ใช้ลังกระดาษสาหรับวางไข่บุผนังด้านในของโรงภาพยนตร์ซึ่งเป็นวัสดุที่นิยม
ใช้กันตามโรงหนังทั่วๆ ไปในยุคที่เริ่มมีหนังเสียงเข้ามาโรงหนังนางเลิ้งกว้างขวางพอที่จะเป็นที่ขายของกินอยู่
ในโรงหนัง ในยุคต่อมาจึงให้แม่ค้าเข้ามาขายของในช่วงเวลาพัก
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รูปที่ 3-17 : สภาพด้านข้างภายนอกอาคารเฉลิมธานี
(ที่มา : สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)
สรุปย่านนางเลิ้งและโรงหนังนางเลิ้งต่างก็มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นพื้นที่สาธารณะที่ให้บริการ
กับ ชุมชนในย่านและนอกย่าน มาเป็นเวลานานเกือบหนึ่งร้อยปี ดังนั้น โรงหนังนางเลิ้ง หรือโรงภาพยนตร์
ศาลเฉลิมธานี จึงมีความสาคัญต่อย่านนางเลิ้ง ฐานะเป็นองค์ประกอบย่านนางเลิ้งที่สาคัญเพราะเป็นแหล่งที่ให้
ความรู้ และบั น เทิ ง เป็ น ศูน ย์ กลางชุมชนนอกเหนือไปจากตลาด ท าให้ เกิดความเคลื่ อนไหวของเศรษฐกิจ
และรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นเวลายาวนาน นอกจากนั้นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะแตกต่างจากสถาปัตยกรรมของ
โรงภาพยนตร์ ในปั จ จุ บั น เป็ น ตั ว แทนที่ แสดงให้ เห็ น ถึงร่องรอยประวัติ ศ าสตร์ของอุ ต สาหกรรมในสยาม
ได้รับ โดยรูปแบบอาคารแสดงให้เห็นถึงความผสมผสานของอิทธิพลจากตะวันตกและการนามาปรับใช้วัสดุ
พื้ น ถิ่ น ที่ ห าได้ ง่ายในสมั ย นั้ น ถึ งแม้ ว่ าจะเสื่ อ มโทรมไปตามกาลเวลา แต่ โครงสร้างก็ ยั งคงความแข็ งแร ง
อยู่จนถึงปัจจุบัน

บทที่ 4
วิเคราะห์ความสาคัญและทางเลือกในการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี

รายงานฉบั บ นี้ได้วิเคราะห์ ข้อมูลทั้งลั กษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมแผนงานโครงการ
กฎหมาย และข้อจากัดต่างๆ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการอันนาไปสู่ทางเลือกในการบูรณะ
และฟื้ น ฟู โรงภาพยนตร์ ศาลาเฉลิ มธานี หรือ โรงหนั งนางเลิ้ งให้ เพื่ อ น าข้ อมู ล เหล่ านี้ เพื่ อประกอบในการ
ออกแบบการนาโรงภาพยนตร์กลับมาใช้ และเพื่อคานวณต้นทุนในการพัฒนา โดยแบ่งการศึกษาปัจจัยออกได้
ดังนี้
1. ลักษณะทางกายภาพ
2. ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
3. แผนงานโครงการ กฎหมาย และข้อจากัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ทางเลือกในการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
4.1 ลักษณะทางกายภาพ
4.1.1 ทาเลที่ตั้งและอาณาเขต
โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๓๓ ซอยนครสวรรค์ ๔ ชุมชนศุภมิตร ๒ ย่านคลองผดุง
กรุงเกษม ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนั ส เขตป้ อมปราบศัตรูพ่ าย กรุงเทพมหานคร มีชื่ออยู่ในทะเบี ยน
โบราณสถานกรมศิลปากรเลขที่ ๐๐๕๕๓๘ ซึ่งรอขึ้นทะเบียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ศาลาเฉลิ มธานี ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ที่ ดิ น 1 แปลง โฉนดที่ ดิ น เลขที่ ๑๖ มี พื้ น ที่ ร วมประมาณ 980
ตารางเมตร อาคารและบริเวณโดยรอบมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความกว้าง ๔๕.๗ เมตร ความยาว
๓๒.๘๘ เมตร อยู่ในความดูแลของสานักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขณะนี้มีนายสมพงษ์ โชติวรรณ เป็นผู้เช่า
สถานที่ จ ากส านั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย์ ต่ อ จากนายพิ พั ฒ น์ โชติ ว รรณ ผู้ เป็ น บิ ด าซึ่ งเป็ น
ผู้ เช่าต่ อจากบริ ษั ท สหศิ นิ ม า ตั ว อาคารหั น หน้ าไปทางทิ ศตะวัน ตกเฉี ยงเหนื อ เป็ น อาคารไม้สั ก สองชั้ น
หลังคาจั่ว ซึ่งมีหลักฐานว่าได้ปรับปรุงจากโรงลิเกและได้เปิดเป็นโรงหนังนางเลิ้ง ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๑
มีบ ริเวณด้านหน้ าอาคารซึ่งเป็ น พื้ น ที่ว่างด้านหน้า และด้านข้างทางซ้าย ตัวอาคารอยู่ติดกับ ตลาดนางเลิ้ ง
ล้อมรอบด้วยเรือนแถวและที่พักอาศัยของชุมชนชาวนางเลิ้ง โรงหนังมีทางเข้าหลายด้าน คือ ซอยนครสวรรค์ ๒
และซอยนครสวรรค์ ๔ โดยมีถนนล้อมรอบดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับถนนนครสวรรค์
ทิศใต้ ติดกับถนนศุภมิตร
ทิศตะวันออก ติดกับถนนผดุงกรุงเกษม
ทิศตะวันตก ติดกับถนนพะเนียง
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แผนที่ 4-1 : ย่านนางเลิ้ง และตาแหน่งโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานีในปัจจุบัน (พ.ศ.2558)
(ที่มา : สานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร)
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4.1.2 โครงข่ายการสัญจรและการเข้าถึง
โครงข่ ายการสั ญ จรและการเข้ าถึ งศาลาเฉลิ ม ธานี นั้ น ค่อ นข้ างมี ค วามซั บ ซ้ อนอั น เนื่ องมาจาก
พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของพื้นที่ ที่เป็นลักษณะตรอกซอกซอยขนาดเล็ก นอกจากนี้การที่ย่านนางเลิ้งตั้งอยู่
บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม จึ งมีศักยภาพในการเข้าถุงพื้นที่ทางน้าอีกด้วย(ในอนาคต) สามารถจาแนก
โครงข่ายการสัญจรและการเข้าถึงพื้นที่ได้ดังนี้
1) ระบบถนน
1.1) ถนนสายหลั ก ทาหน้ าที่ เป็ นทางสั ญ จรหลั กในการเชื่ อมต่อพื้ น ที่อื่ นๆ โดยรอบ
และเชื่อมโยงเข้าสู่ย่านนางเลิ้ง มี 2 เส้นทาง (แผนที่ 4-2) ดังนี้
- ถนนนครสวรรค์ เป็นถนนตัดที่เชื่อมต่อระหว่างถนนราชดาเนินกลางและถนนพิษณุโลก
มีขนาด 5 ช่องทางจราจร ยกเว้นช่องเดินรถมวลชนที่สามารถสวนทิศทางการเดินรถ
เข้ามาได้ 1 ช่องทาง โดยกาหนดห้ ามจอดในช่วงเวลา 06.00 - 09.00 น. และ
14.00 – 20.00 น.
- ถนนกรุ ง เกษม เป็ น ถนนเลี ย บทางด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกของคลองผดุ ง กรุ ง เกษม
เชื่อมระหว่างถนนราชดาเนินนอกและถนนหลานหลวง มีขนาด 4 ช่องทางจราจร
นอกจากนี้บริเวณถนนยังมีการกาหนดเขตการจอดรถ ซึ่งสามารถจอดรถได้ทั้ง 2 ฟาก
ของแนวถนน ยกเว้ น รถบรรทุ ก และรถบรรทุ ก โดยสารเกิ น 15 คน ห้ า มจอด
ตลอดแนวถนนทั้ง 2 ฟาก
- ถนนหลานหลวง จากคลองผดุงกรุงเกษมและถนนพิษณุโลกตัดตรงไปยังเชิงสะพาน
ผ่านฟ้ าลี ล าศ ทิศทางการเดิน รถเป็ นทิศ ทางเดียว ยกเว้นช่องเดินรถขนส่ งมวลชน
สามารถสวนทิศ ทางการเดินรถเข้ามาได้ ซึ่งถนนนี้มีขนาด 4 ช่องทางจราจร และ
มีช่องทางเดินรถขนส่งมวลชนอีก 1 ช่องทาง

รูปที่ 4-1 : ถนนนครสวรรค์ (ซ้าย) และ ถนนกรุงเกษม (ขวา)
(ที่มา : googlemap)
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1.2) ถนนสายรอง เป็ น ถนนที่ มี ค วามเร็ ว และปริ ม าณจราจรค่ อ นข้ างต่ า มี ห น้ า ที่
เชื่อมโยงและให้บริการส่วนต่างๆ ของชุมชน และเชื่อมต่อกับถนนสายหลัก มีจานวน 2 เส้นทาง ดังนี้
- ถนนพะเนียง ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของศาลาเฉลิมธานี เชื่อมระหว่างถนน ถนนหลานหลวงและ
ถนนนครสวรรค์ มีขนาด 4 ช่องทางจรจร ทิศทางการเดินรถ 2 ทาง และกาหนดเขต
การจอดรถเป็นวันคู่กับวันคี่ และ มีการกาหนดจุดผ่อนผันหาบเร่ โดยกาหนดเวลาผ่อน
ผัน คือ เวลาประมาณ 08.00-17.00 น. และ 18.00 – 24.00 น.
- ถนนศุภมิตร เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างถนนกรุงเกษมและถนนพะเนียงฝั่งถนนหลาน
หลวง มีขนาด 3 ช่องทางจราจร ทิศทางการเดินรถ 2 ทิศทาง โดยสามารถเข้าจาก
ถนนพะเนี ย งได้ ต ลอดเวลา แต่ ห ากเข้ าทางถนนกรุงเกษม มี กาหนดเวลาได้ ตั้ งแต่
06.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ และสามารถจอดรถได้ทั้ง 2 ฟากของถนน

รูปที่ 4-2 : ถนนพะเนียง (ซ้าย) และ ถนนศุภมิตร (ขวา)
(ที่มา : googlemap)
๑.๓) ถนนสายย่ อ ย เป็ น ถนนตรอกและซอยที่ ตั ด จากถนนสายหลั ก และสายรอง
ทาหน้าที่ในการเป็นเส้นทางเข้าสู่ศาลาเฉลิมธานีและชุมชนย่านนางเลิ้ง หรือสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วย
รถยนต์ เส้ น ทางเดิน เท้าจึงเป็ น เส้ น ทางส าคัญ ในการเข้าถึงพื้ นที่เป็ นอย่างมาก ทั้งนี้ เนื่องจากย่านนางเลิ้ ง
เป็นย่านชุมชนเก่าที่มีการตั้งถิ่นฐานมายาวนาน จึงต้องอาศัยเส้นทางเดินเท้าในการเข้าถึงพื้นที่ โดยสามารถลัด
เลาะไปตามซอกระหว่างตึกแถวได้แก่ ตรอกนางเลิ้ง ๑ ซอยนครสวรรค์ ๒ และซอยนครสวรรค์ ๔ ตลอดจน
ตรอกที่เชื่อมในชุมชนไปยังวัดโสมนัสหรือวัดแคนางเลิ้ง การเข้าถึงพื้นที่ด้วยการอาศั ยเส้นทางเดินเท้าเป็นหลัก
อันเป็นเอกลักษณ์สาคัญอย่างหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นย่านเก่าของย่านนางเลิ้งได้เป็นอย่างดี
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รูปที่ 4-3 : ทางเข้าตลาดนางเลิ้ง (ซอยนครสวรรค์ 6)(ซ้าย) ตรอกข้างอาคารเฉลิมธานี (กลาง)
และ ตรอกข้างอาคารศาลาเฉลิมธานีเชื่อมต่อถนนพะเนียง (ขวา)
(ที่มา : จากการสารวจเก็บข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2558)
สรุป การเข้าถึงโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานีและย่านนางเลิ้งนั้นมีระบบถนนที่ค่อนข้างยากด้วย
รถยนต์เนื่องจากมีการกาหนดทิศทางการเดินรถ โดยมีถนนสายหลักเพียง 3 สายเท่านั้นที่เป็นถนนสายหลัก
ที่เชื่อมย่านนางเลิ้งกับพื้นที่อื่นๆ ใกล้เคียง ทาให้การเข้าถึงทางถนนในในพื้นที่ไม่สะดวกนัก แต่อย่างไรก็ตาม
เส้ น ทางเดิ น เท้ า กลั บ เป็ น เส้ น ทางส าคั ญ ในการเข้ า ถึ ง โรงภาพยนตร์ ศ าลาเฉลิ ม ธานี ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี
เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ชุมชนต่างๆ อีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญของย่านนางเลิ้งอีกด้วย
2) ระบบขนส่งมวลชน
ระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ย่านนางเลิ้ง นั้นปัจจุบันสามารถเข้าถึงโดยระบบขนส่งมวลชนทางบก
ประเภทรางเท่ านั้ น แต่อ ย่ างไรก็ต ามในอนาคตจะมี ระบบขนส่ งมวลชนประเภทราง (รถไฟฟ้ า) รถไฟฟ้ า
มหานคร สายสี ส้ มที่จ ะผ่ านเข้ ามาในพื้ น ที่ย่านนางเลิ้ง คือ สถานีส นามหลวง ซึ่งจะมีกาหนดการก่อสร้าง
แล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1) ระบบขนส่งมวลชนทางบก (รถประจาทาง)
โดยส่ ว นใหญ่ มี ก ารให้ บ ริ ก ารอยู่ ใ นถนนสายหลั ก ได้ แ ก่ ถนนหลานหลวง ถนนกรุ ง เกษม
ถนนนครสวรรค์ และถนนบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ถนนราชดาเนินนอก และถนนจักรพรรดิพงษ์ มีจุ ดให้บริการ
ครอบคลุมพื้นที่ย่านนางเลิ้ง มีหลายสายให้เลือกค่อนข้างมาก และมีบริการเกือบทั้งวัน โดยสามารถจาแนก
รายละเอียดการให้บริการ (แผนที่ 4-3) ดังนี้
- ถนนนครสวรรค์ มีรถประจาทางให้บริการทั้งหมด 2 สาย คือ รถโดยสารประจาทาง
ธรรมดา สาย 5 และ 71
- ถนนกรุ งเกษม มีรถประจาทางให้ บริการทั้งหมด 1 สาย คือ รถโดยสารประจาทาง
ธรรมดา สาย 53
- ถนนหลานหลวง มีรถประจาทางให้บริการทั้งหมด 8 สาย ได้แก่ สาย 2 44 59
60 79 183 511 และ 556
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2.2) ระบบขนส่งมวลชนทางราง (รถไฟฟ้า)
เป็นระบบขนส่งมวลชนอีกประเภทหนึ่งที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่ย่านนางเลิ้งได้เป็น
อย่างดีในอนาคต โดยจะมีรถไฟฟ้าที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงย่านนางเลิ้งที่สาคัญ ๓ สาย (แผนที่ 4-4)
ได้แก่
- รถไฟฟ้ า สายสี ส้ ม (ตลิ่ ง ชั น – มี น บุ รี ) โดยมี ส ถานี ที่ ผ่ า นถนนหลานหลวง คื อ
สถานีหลานหลวง และสถานียมราช ซึ่งจะดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและให้บริการในปี พ.ศ. 2562
- รถไฟฟ้ าสายสี ม่ วง (บางซื่ อ-ราษฎร์ บู รณะ) โดยมี สถานี ที่ อยู่ ใกล้ พื้ นที่ ย่ านนางเลิ้ ง
คือ สถานีผ่านฟ้าลีลาศ ซึ่งจะดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและให้บริการในปี พ.ศ. 2562
- รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ – หัวลาโพง) โดยมีสถานีที่อยู่ใกล้พื้นที่ย่านนางเลิ้ง คือ
สถานียมราช คาดว่าจะเปิดใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
2.3) ระบบขนส่งมวลชนทางน้า
เส้ น ทางคมนาคมทางน้ าเป็ น อี ก การคมนาคมในการเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ของพื้ น ที่
ย่ านนางเลิ้ งจากทางคลองมหานคร (คลองแสนแสบ) โดยมี ท่ า เรื อ ผ่ า นฟ้ าลี ล าศ และท่ า เรื อ ตลาดโบ๊ เบ๊
ที่สามารถเข้าสู่พื้นที่ได้อีกทางเลือกหนึ่ง
สรุป จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าย่านนางเลิ้งมีระบบขนส่ งมวลชนที่หลากหลาย ทาให้เกิดการเข้าถึงพื้นที่
ได้อย่างดี แต่ทั้งนี้เนื่องจากย่านนางเลิ้งเป็นย่านเมืองเก่าจึงมีพื้นที่จอดรถจากัด ทาให้เป็นข้อจากัดอีกอย่างหนึ่ง
ของการพัฒนาย่าน แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยระบบขนสงมวลชนระบบรางโดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ที่เป็นปัจจัยสาคัญหลักที่จะทาให้เกิดการศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่และส่งผลให้เกิด เป็นแรงกระตุ้นการพัฒนา
พื้นที่และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นโดยรอบสถานีรถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น (แผนที่ 4-3 - 4)
4.1.3 การใช้ประโยชน์อาคาร
การใช้ประโยชน์ที่อาคารศาลาเฉลิมธานีปัจจุบันนี้จากการสารวจพบว่าถูกใช้เป็นโกดังเก็บของและ
ทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ขณะที่ บริเวณย่านนางเลิ้งซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงภาพยนตร์ศาลา
เฉลิมธานีมีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานระหว่างพาณิชยกรรมและการอยู่อาศัย (Mixed Use)
ที่เป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทาให้เกิดกิจกรรมในพื้นที่ที่มีความหลากหลาย โดยสามารถแบ่งรูปแบบ
การใช้ประโยชน์ที่อาคาร (แผนที่ 4-5) ดังนี้
1) ประเภทเพื่ออยู่อาศัย ส่วนใหญ่มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ภายในย่านนางเลิ้ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ชุมชนเก่าแก่ภายในพื้นที่ มีจานวนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเภทอื่นๆ ภายในย่าน
2) ประเภทพาณิชยกรรมผสมผสานที่อยู่อาศัย โดยใช้ชั้นล่างในการประกอบกิจการร้านค้า
และอยู่ อ าศั ย อยู่ ชั้ น สองขึ้ น ไป ส่ ว นใหญ่ เกาะตั ว อยู่ บ ริ เวณริม ถนนนครสวรรค์ ถนน
พะเนียง และถนนกรุงเกษม เป็นหลัก
3) ประเภทพาณิชยกรรม ได้แก่ ตลาดนางเลิ้งซึ่งเป็นพาณิ ชยกรรมหลักอันเป็นศูนย์กลาง
สาคัญ ของย่าน และโรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส ที่ตั้งอยู่บริ เวณหั วมุมถนนพะเนียงตัดกับ
ถนนศุภมิตร
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4) ประเภทสถาบั น ราชการ ได้ แ ก่ ส านั ก งานเขตป้ อ มปราบศั ต รู พ่ า ยที่ ตั้ ง อยู่ บ ริ เวณ
ถนนศุภมิตร ซึ่งเป็นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งที่มีประชาชนเข้ามาใช้เป็นจานวนมาก
5) ประเภทสถาบั น ศาสนา ได้ แก่ วัด โสมนั ส ราชวรวิห าร วัด สุ น ทรธรรมทานหรือวัด แค
นางเลิ้ง และเนื่ องจากที่ดินของวัดมีขนาดใหญ่ภ ายในพื้นที่จึงเป็นที่ตั้งของสถานศึกษา
อีกด้วย
6) อาคารที่ไม่ได้ระบุ มีกระจัดกระจายภายในย่านนางเลิ้ง เนื่องมาจากเศรษฐกิจที่ซบเซา
จึงมีผู้ย้ายไปประกอบกิจการที่อื่นหรือปล่อยทิ้งร้างบ้าง อาคารศาลาเฉลิมธานีก็เป็นส่วน
หนึ่งเช่นกัน
สรุป ย่านนางเลิ้งนั้นมีการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในย่านส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อ าศัย โดยกิจกรรมการค้า
ที่เคยรุ่งเรืองในอดีตได้ซบเซาลงตามยุคสมัย ตลาดนางเลิ้งที่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าได้ลดบทบาทลงให้บริการ
ในระดับชุมชนเท่านั้น มีเพียงร้านค้าที่อยู่บริเวณถนนสายหลักเท่านั้น แต่ทั้งนี้ในอนาคตย่านนางเลิ้งจะได้รับ
อิ ท ธิ พ ลจากการพั ฒ นาระบบขนส่ ง มวลชนประเภทรถไฟฟ้ า ซึ่ ง อาจจะท าให้ เกิ ด การ ขยายตั วของพื้ นที่
พาณิชกรรม เพื่อรองรับศักยภาพการเข้าถึงที่เกิดขึ้นในบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
4.1.4 กรรมสิทธิ์ที่ดิน
ที่ดินบริเวณย่านนางเลิ้งแบ่งส่วนใหญ่เป็นของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย์ ประมาณร้อยละ 70
ของพื้นที่ โดยพื้นที่ดินบริเวณโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานีเป็นของวัดโสมนัสราชวรวิหาร โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖
มีพื้นที่รวมประมาณ 980 ตารางเมตร ซึ่งส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ทาการเช่าที่ดินของ
วัดโสมนัสราชวรวิหารแล้วจึงนามาสร้างอาคารศาลาเฉลิมธานี และอาคารตึกแถวเพื่อให้ประชาชนเช่าต่ออีก
ทอดหนึ่ ง ทั้ ง นี้ บ ริ เวณถนนพะเนี ย งบางส่ ว นเป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ของวั ด สุ น ทรธรรมทานด้ ว ย ดั ง นั้ น
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี และบริเวณย่านนางเลิ้งจึงเป็นไปได้ง่ายเนื่องจากเจ้าของ
ที่ดินมีน้อยรายและมีความซับซ้อนน้อย (แผนที่ 4-6)
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แผนที่ 4-๕ : การใช้ประโยชน์อาคาร ย่านนางเลิ้งและบริเวณโดยรอบ
(ที่มา : สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร)
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แผนที่ 4-6 : กรรมสิทธิ์ที่ดินย่านนางเลิ้ง
(ที่มา : ดัดแปลงจาก สมชาย เกตุรัตนมาลี, 2552)
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4.1.๕ คุณค่าและสภาพอาคารในปัจจุบัน
เมื่อโรงภาพยนตร์เฉลิมธานีได้ปิดตัวลงใน พ.ศ. 2536 ส่งผลให้ชุมชนขาดแคลนพื้นที่สาธารณะ
สาหรับใช้งานมาเป็นเวลาหลายปี แต่ด้วยความรุ่งเรืองของโรงหนังนางเลิ้งในอดีตที่เป็นทั้งสถานบันเทิงและ
แหล่งความรู้ที่ได้จากภาพยนตร์ รวมทั้งความภาคภูมิใจในตัวอาคารสถาปัตยกรรมของคนในชุมชนนั้นยังคงอยู่
ในใจและความทรงจาของคนในชุมชนเสมอมา นอกจากนั้นโรงหนังนางเลิ้ง ยังเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์
ไทยในฐานะเป็ น โรงภาพยนตร์ ในยุ ค เริ่ม ต้น ของภาพยนตร์ไทย ที่ ถูกสร้างโดยประชาชน เพื่ อประชาชน
การที่ จ ะบู ร ณะและฟื้ น ฟู โ รงภาพยนตร์ ศ าลาเฉลิ ม ธานี ให้ ก ลั บ คื น มาอี ก ครั้ ง จึ ง ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาสภาพ
ความเป็นไปของอาคารภายนอกและภายในรวมทั้งสภาวะแวดล้อมทางกายภาพของบริเวณโรงหนัง เพื่อศึกษา
ความเป็นไปได้ในการบูรณะอาคารให้ดีที่สุดต่อไป มีรายละเอียดดังนี้
1) คุณค่าทางสถาปัตยกรรม
โรงหนังนางเลิ้งมีขนาดความกว้างของอาคารคือ ๒๐ เมตร และมีความยาว ๒๙.๕๐ เมตร กว่าเก้า
สิบปีที่ผ่านมาโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี หรือโรงหนังนางเลิ้ง สภาพปัจจุบันเป็นอาคารโครงสร้างไม้ซึ่งเป็น
ลักษณะของโรงภาพยนตร์มาตรฐานสมัยรัชกาลที่ 6 ผังชั้นล่างและห้องฉายภาพยนตร์ ชั้นบนเป็นผนังก่ออิฐ
ฉาบปูน ผนังบนเป็นผนังไม้ตีตามนอน ประตูและหน้าต่างเป็นไม้ พาดช่วงเสาขนาด 20 เมตร มุงด้วยสังกะสี
ฝ้ า เพดานเป็ น กระดานไม้ ตี ต ามนอน วัส ดุ ป้ อ งกั น เสี ย งสะท้ อนใช้ ลั งกระดาษส าหรับ วางไข่ บุ ผ นั งด้ านใน
โรงภาพยนตร์ เก้าอี้นั่งชมภาพยนตร์ปัจจุบันถูกถอดออกหมดแล้ว สภาพอาคารโดยทั่วไปอยู่ ในสภาพทรุดโทรม
ทั้งนี้ เนื่ องจากอาคารไม่ได้มี การเปลี่ ย นแปลงหรือต่อเติมทางโครงสร้างอาคารนี้ เองจึ งเป็ นข้อ ดีอย่างหนึ่ ง
ที่ยังคงรักษาความแท้ทางสถาปัตยกรรมเอาไว้ได้มาก
อาคารศาลาเฉลิมธานีในปัจจุบันก็ยังคงเป็นศูนย์กลางของชุมชนย่านนางเลิ้ง เป็นคุณค่าทางจิตใจ
ในความหมายของมรดกที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Heritage) จากความทรงจาของคนในชุมชนที่ได้ใช้บริการ
เข้าชมภาพยนตร์ ใช้พื้นที่หน้าโรงหนังเป็นที่พบปะสังสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนตลอดมา ในขณะเดียวกัน
ในความสาคัญทางกายภาพหรือ ในความหมายของมรดกที่จับต้องได้ (Tangible Heritage) นั้นโรงภาพยนตร์
ที่มีสถาปัตยกรรมโครงสร้างไม้เพียงแห่งเดียวในเอเชียอาคเนย์ที่ยังคงมีสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด ถึงแม้ว่าจะหยุด
ดาเนิ น การเป็ น เวลากว่า ๒๐ ปี แล้ ว ก็ตาม แต่โครงสร้างภายนอกที่ ยังครบถ้ว น รวมทั้ งสิ่ งก่อสร้างภายใน
โรงภาพยนตร์ ยังคงเห็ นถึงองค์ประกอบภาพในชัดเจน เช่น เวที ห้องฉายภาพยนตร์ หรือหลังคาโครงถักที่มี
ความโดดเด่นทางเทคโนโลยีแตกต่างจากสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน
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๒) สภาพอาคาร
2.1) พื้นที่ว่างด้านหน้าอาคาร
พื้นที่ว่างหน้ าอาคารโรงหนั งมี ความกว้าง ๒๕.๗๐ เมตร ความยาว ๑๓.๒๖ เมตร จากการสั มภาษณ์
คุณสมพงษ์ กล่าวว่า “แต่เดิมพื้นที่ว่างหน้าอาคารโรงภาพยนตร์นี้เสมือนเป็นศูนย์รวมของย่าน มีของขาย
บริเวณหน้าโรงหนัง สามารถหาของกินอร่อยๆหน้าโรงหนังได้ และยังมีการจัดแสดงต่างๆ ก่อนที่ภาพยนตร์
จะฉาย” ในปัจจุบันเนื่องจากผู้เช่าเดิมได้หยุดดาเนินการโรงหนังนางเลิ้งประสบภาวะขาดทุน แต่ยังคงเช่า
พื้นที่เพื่อใช้ทากิจ การอื่น เพื่อยังชีพ โรงหนั งจึงได้เปลี่ยนเป็นสถานที่เก็บของ และสถานที่ประกอบกิจการ
ท าขนมในเทศกาลตรุ ษ สารท และบริ เวณพื้ น ที่ ห น้ าโรงหนั งได้ ถู กใช้ เพื่ อวางของจ าหน่ ายในช่ ว งเวลานั้ น
หากไม่มีกิจกรรมดังกล่าว ผู้คนในชุมชนเองก็สามารถมานั่งเล่นได้ ปัจจุบันได้มีการรื้อถอนอาคารด้านหน้า
ที่เคยเป็นร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของอาคารเฉลิมธานีออกแล้ว

รูปที่ 4-4 : พื้นที่ว่างหน้าอาคารมีการทากิจกรรมดาเนินการธุรกิจที่เปลี่ยนการใช้สอย
จากลานหน้าโรงภาพยนตร์เป็นพื้นที่ขายขนมตามเทศกาล (ซ้าย)
และ สภาพลานหน้าศาลาเฉลิมธานีในปัจจุบัน (ขวา)
(ที่มา: จากการสารวจเก็บข้อมูล, กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในช่วงเทศกาลสารทจีน และวันที่ 31มีนาคม 2558)

รูปที่ 4-5 : สภาพลานหน้าศาลาเฉลิมธานีในปัจจุบัน
(ที่มา : จากการสารวจเก็บข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2558)
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๒.๒) สภาพความมั่นคงแข็งแรง
สภาพที่เสื่อมโทรมของโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานีตามกาลเวลา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ สภาพในปัจจุบันของโรงหนังนางเลิ้ง เป็นอาคารที่มีสภาพทรุดโทรม ถูกทิ้งร้างและไม่ได้
รับการดูแล เป็นอาคารสองชั้นเฉพาะตรงด้านทางเข้า และด้านเวที ส่วนตรงกลางโล่ง อาคารทั้งหมดเป็นอาคารไม้
เป็นแบบเดิมที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๔๖๑ แต่มีส่วนเพิ่มเติมและซ่อมแซม โดยการโบก ปรับพื้น และการก่อ
อิฐบล็อก แต่สภาพโครงสร้างอาคารยังอยู่ในสภาพค่อนข้างดี ความเสียหายส่วนใหญ่นั้นอยู่ภายในเป็นพวกวัสดุ
บุผิวต่างๆ เช่น ผนัง ฝ้าเพดาน ม่าน เวทีการแสดง
๒.๓) สภาพอาคารภายนอก
จากการเปลี่ ย นแปลงในสภาพปั จ จุบั น ท าให้ ศ าลาเฉลิ ม ธานี ต้ อ งหยุ ด กิจ การที่ ด าเนิ น ต่ อ เนื่ อ ง
มาตลอด ผู้เช่าจึงไม่มีงบประมาณที่จะอนุรักษ์อาคารเก่าแก่ ที่ทรงคุณค่าแห่งนี้ ประกอบกับการขาดความรู้
ทางด้านการอนุรักษ์ที่ถูกต้องจึงได้ทาการต่อเติมและรักษาตามสภาพ ดังนั้น จึงก่อให้เกิดความเสียหายในส่วน
ความสวยงามของอาคาร เนื่องจากสภาพที่ขัดแย้งกันของสีและวัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.3.1) โครงสร้ างอาคารภายนอก เป็ น อาคารโครงสร้า งไม้ สี ไม้ ได้ รั บ
การทา ฉาบและเคลือบใหม่เมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้ว หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีปรับปรุงอีก ทาให้เกิดการกร่อน
ของไม้ ซึ่งสามารถซ่อมแซมได้ ส่วนของหลังคามีการรั่วผุพังต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด สภาพโดยรวม
ค่อนข้างทรุดโทรม
2.3.2) ด้านหน้าอาคาร (Façade) ซึ่งเป็นส่วนที่มีสถาปัตยกรรมการตกแต่ง
ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงภาพยนตร์ ประกอบด้วย
- จากระดับหลังอกไก่ถึงหลังอะเส มีความยาว ๔.๕๐ เมตร ประกอบด้วย
หลังคาทรงจั่ว มีลายฉลุประดับ ยังคงเห็นลวดลายชัดแจน แต่มีสภาพ
เสื่ อ มโทรม ป้ า ยชื่ อ ศาลาเฉลิ ม ธานี ที่ ติ ด ตั้ ง ตั้ ง แต่ ปี พ .ศ. ๒๔๗๕
มีความทรุดโทรม
- จากระดับหลังอะเส ถึงระดับพื้นชั้น ๒ เป็นหน้าต่างบานเกร็ด สามช่วง
ช่ ว งละ ๘ บาน รวมทั้ ง หมด ๒๔ บานมี ส ภาพทรุ ด โทรม บางด้ า น
ก็แตกหัก
- จากระดั บ พื้ น ชั้ น ๒ ถึ งพื้ น ชั้ น ๑ ประกอบด้ ว ยกั น สาด ประตู แ ละ
หน้ า ต่ า งซ้ า ยขวาระหว่ า งประตู ได้ ถู ก ปรั บ ปรุง โดยการโบกปู น และ
ทาสี ฟ้ า ใส่ ก ระจกที่ ช่ อ งขายตั๋ ว หนั ง และใช้ กั น สาดผ้ า ใบปู ด้ า นบน
ระหว่างชั้นกันแดดกันฝน
2.3.3) บริเวณด้านข้างและหลั งอาคาร มี ต รอกขนาดเล็ ก เดิ น เข้ าไปได้
แต่มีส ภาพทรุดโทรม โดยด้ านหลั งของอาคาร นั้ น มีสั งกะสี ปิ ดทั บ บางส่ ว น เพื่อ ป้อ งกัน แสงลอดเข้าเวลา
ฉายภาพยนตร์ ในส่วนนี้จึงมีส่วนป้องกันความทรุดโทรมของผนังไม้ขัดแตะในด้านล่างแต่ก็ยังก่อให้เกิดทัศนียภาพ
ที่ไม่สวยงามต่อตัวอาคาร
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รูปที่ 4-6 : สภาพของผนังด้านหน้าอาคาร และหน้าต่างอาคารศาลาเฉลิมธานี
(ที่มา : จากการสารวจเก็บข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2558)

รูปที่ 4-7 : สภาพด้านหน้าอาคารศาลาเฉลิมธานี
(ที่มา : จากการสารวจเก็บข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2558)
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รูปที่ 4-8 : สภาพปัจจุบันบริเวณห้องจาหน่ายตั๋วที่ขาดการดูแลรักษา
เนื่องจากธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกาไร
(ที่มา : จากการสารวจเก็บข้อมูลเดือนมกราคม 2558)

รูปที่ 4-9 : สภาพด้านข้างอาคารศาลาเฉลิมธานี
(ที่มา : จากการสารวจเก็บข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2558)
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รูปที่ 4-10 : สภาพหลังคาอาคารศาลาเฉลิมธานี และรั้วอาคารด้านข้าง
(ที่มา : จากการสารวจเก็บข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2558)
๒.๔) สภาพอาคารภายใน
ด้านในอาคารมีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากถูกทิ้งร้างแต่ยังเหลือร่องรอย โครงสร้างของการใช้สอยเดิม
เช่นส่วนของห้องฉายหนัง เวที ห้องน้า ซึ่งได้ถูกดัดแปลและควรได้รับการอนุรักษ์บูรณะดังนี้
2.4.1) ด้านหน้าอาคารมีสองชั้น ชั้นล่างเป็นห้องขายตั๋ว ห้องน้า ชั้นบน
เป็นส่วนของห้องฉายภาพยนตร์ซึ่งยังมีกล้องฉายภาพยนตร์เก่าอยู่
2.4.2) ด้านกลางอาคารเป็นพื้นที่โล่ง กว้าง แต่เดิมเคยเป็นที่วางเก้าอี้นั่ง
ม้ายาวจุคนดูได้ ๒00 - ๓๐๐ คน พื้นเป็นดิน แต่ในปัจจุบันได้รับการปรับ ปรุงเป็นพื้นซีเมนต์ และเคยมีเก้าอี้
แบบพนักพิงไม้ แต่ในปัจจุบันได้ถูกรื้อถอนออกหมดแล้วเหลือเพียงพื้นโล่งๆ
2.4.3) ส่ ว นด้ า นหลั ง นั้ น เป็ น เวที ก ารแสดงและจอฉายภาพยนตร์
อยู่ในสภาพทรุดโทรม ไม่มีจอภาพยนตร์แล้ว
2.4.4) ส่ ว นฝ้ าอาคารและผนั ง ด้ านในมี ก ารตี ไม้ แ ปะเอาไว้ เป็ น โครง
ซึง่ แต่เดิมปิดไม้ซบั เสียง แต่ปจั จุบนั ผุพงั ไปหมดแล้ว
2.4.๕) ส่ ว นโครงสร้ างหลั ง คา เป็ น โครงไม้ ถั ก (Truss) มี ข้ อ น่ าสั งเกต
จากผู้ เขีย นรายงานว่า เป็ น โครงหลั งคาความน่ าสนใจเนื่ อ งจากมี ลั ก ษณะการก่ อ สร้างคล้ ายกั บ โครงถั ก
ของสะพานรถไฟ เพื่ อขยายขนาดของอาคารให้ มี ความกว้างขึ้น แต่ ในขณะนี้ ยังไม่ ส ามารถหาข้ อมูล ของ
สถาปนิกผู้ออกแบบหรือวิศวกรโครงสร้างได้ ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยในขณะนั้น เนื่องจากมีปัญหาที่เคย
เกิดขึ้นกับโรงหนังแห่งแรกของไทย คือโรงหนังอลังการ ของหม่อมเจ้าอลังการมาแล้วว่า ผู้ ชมได้ร้องเรียนว่า
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มีเสากลางโรงภาพยนตร์บังทัศนียภาพของภาพยนตร์ที่กาลังฉาย อยากให้มีการลดขนาดของเสาลง แต่ ศาลา
เฉลิมธานี นั้ น ไม่มีเสาตรงกลาง ทาให้ ทัศนี ยภาพของผู้ช มกว้างไกลกว่าในอดีต ทั้งนี้ ก็เนื่องจากเทคโนโลยี
การสร้างโรงหนังของผู้สร้างนั่นเอง

รูปที่ 4-11 : ภายในอาคารศาลาเฉลิมธานีในปัจจุบัน
(ที่มา : จากการสารวจเก็บข้อมูลเดือนมกราคม 2558)

รูปที่ 4-12 : ทางเข้าด้านข้างภายในอาคารศาลาเฉลิมธานีซึ่งขาดการระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยอัคคีภัย
(ที่มา : จากการสารวจเก็บข้อมูลเดือนมกราคม 2558)
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รูปที่ 4-13 : ด้านกลางของอาคารที่กลายเป็นที่เก็บของ
(ที่มา : จากการสารวจเก็บข้อมูลเดือนมกราคม 2558)

รูปที่ 4-14 : สภาพด้านหน้าเวทีฉายหนังในปัจจุบัน
(ที่มา : จากการสารวจเก็บข้อมูลเดือนมกราคม 2558)
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รูปที่ 4-15 : โครงสร้างหลังคาแบบถัก (Truss) ที่ทาให้พื้นที่อาคารขยายออกไปได้กว้าง
(ที่มา : จากการสารวจเก็บข้อมูลเดือนมกราคม 2558)

รูปที่ 4-16 : โครงสร้างหลังคาแบบถัก (Truss)ที่คลุมด้วยสังกะสี
(ที่มา : จากการสารวจเก็บข้อมูลเดือนมกราคม 2558)
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๒.๕) ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร
เนื่ อ งจากอาคารถู ก ทิ้ ง ร้ า งม าตั้ ง แต่ ปี พ .ศ. ๒ ๕ ๓ ๖ ท าให้ ร ะบ บ
สาธารณูปโภคของอาคารส่วนใหญ่เสื่อมโทรมและชารุด แต่จากการสารวจพื้นที่จริงพบว่ายังคงมีระบบบางส่วน
ที่สามารถใช้งานได้ แต่ก็ต้องมีการปรับปรุงให้ถูกต้องกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารในปัจจุบันต่อไป
๒.๕.๑) ระบบไฟฟ้า
- อุป กรณ์ จ่ายไฟฟ้ าแรงต่า (Main Distribution Board) ไม่พ บอุป กรณ์
ดั งกล่ าวมี เพี ย งหม้ อ แปลงไฟมี ทั้ งหมดลู ก ขนานเป็ น ไฟขนาด 380
แอมป์ โดยเชื่ อ มต่ อ กั น กั น สี่ ส ายและยั ง มี ก ระแสไฟจ าหน่ า ยเข้ า สู่
ตัวอาคาร
- สายไฟและอุปกรณ์ เช่น สวิตซ์ ปลั๊ก ซึ่งสายไฟนั้นเป็นการติดตั้งแบบ
ติดผนังลอย และไม่มีการร้อยสายใส่ท่อกัลป์วาไนซ์ ป้องกันการฉีกขาด
ของสายไฟ ระบบต่างๆและสายไฟนั้นไม่ได้มาตรฐานต้องดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขทั้งหมด
- ระบบไฟฟ้ าส ารอง ไม่ มี อุ ป กรณ์ ห รือ เครื่ อ งผลิ ต กระแสไฟฟ้ าส ารอง
เนื่องจากหยุดการดาเนินธุรกิจไปเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งการปรับปรุงใหม่
นั้ น ต้องเพิ่ มระบบไฟฟ้าส ารองรองรับตามมาตรฐานและระเบี ยบการ
ก่อสร้างดัดแปลงอาคารต่อไป
๒.๕.๒) ระบบสุขาภิบาล
- ระบบบาบัดน้าเสีย พบว่าไม่มีระบบบาบัดน้าเสียเนื่ องจากขณะที่ทา
กิจการเทศบัญญัติควบคุมการบาบัดน้าเสียยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง
- ระบบน้ าดี จากการสอบถามจากผู้ เช่ า พบว่า ระบบน้ าดี ยั งคงใช้ ได้
แต่ ก็ ช ารุ ดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา และน่ าจะได้ รั บการปรับปรุ งเดิ น
ท่อประปาใหม่ทั้งหมด ระบบประปา เดินยังใช้ได้และมีห้องน้ามีห้องสอง
ห้องหญิง แต่ก็ต้องใช้ปั๊มน้าขนาดเล็กเพื่อดึงน้าเข้าใช้ในพื้นที่
- ระบบป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย มี เ พี ย งถั ง ดั บ เพลิ ง มื อ ขนาดใหญ่ เท่ า นั้ น
แต่การดูแลรักษาอาคารไม้อนุรักษ์นี้ควรจะได้รับการระมัดระวังดูแลเป็น
พิเศษ เนื่องจากประวัติของย่านนางเลิ้ งเคยถูกเพลิงไหม้ใหญ่ส องครั้ง
ด้ ว ยกั น ระบบป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย นี้ ค วรได้ รับ การออกแบบใหม่ ทั้ งหมด
เช่ น ตู้ ดั บ เพลิ ง ถั งดั บ เพลิ งมื อ ถื อ ประจ าจุ ด ต่ างๆ หั ว รั บ น้ าดั บ เพลง
ระบบเตือนภัยอัคคีภัย และระบบจ่ายน้าดับเพลิง เป็นต้นระบบดับเพลิง
มี ถั ง ดั บ เพลิ ง ภายใต้ ก ฎกรมโยธามี หั ว ดั บ เพลิ ง ที่ ห มดสภาพ ขนาด
มาตรฐานประมาณ ขนาดใหญ่ ทั่วไป

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี

144

2.5.3) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
จากการค้นคว้า สารวจและสอบถาม พบว่า ศาลาเฉลิมธานีไม่มีการติดตั้งระบบปรับอากาศ และไม่มี
การติด ตั้งส่ วนระบายอากาศนอกจาก ภูมิ ปั ญ ญาของช่ างก่อสร้างสมัย แรกเริ่มที่ ติด ตั้งหน้ าต่ างบานเกร็ด
เพื่อระบายอากาศ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการซ่อมแซมและติดตั้งระบบระบายอากาศเพิ่มเติม และในส่วน
ของการใช้งานในปัจจุบันต้องศึกษาการติดตั้งระบบปรับอากาศเพิ่มเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ผู้ใช้บริการ อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและกฎหมายการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร

รูปที่ 4-17 : ด้านข้างของอาคาถูกกรุด้วยโครงไม้เพื่อบุแผงรังไข่
(ที่มา : จากการสารวจเก็บข้อมูลเดือนมกราคม 2558)

4.1.๖ มรดกวัฒนธรรมย่านนางเลิ้ง
จากการส ารวจพื้ น ที่ ย่ า นางเลิ้ ง พบว่ า มี ม รดกวั ฒ นธรรมที่ ส ะท้ อ นวิ ถี ชี วิ ต อั น เป็ น
เอกลักษณ์ ของผู้คนในพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กับศาลาเฉลิมธานี อย่างแยกออกจากกันไม่ได้ ซึ่งประกอบด้วย
1) มรดกวัฒ นธรรมที่ไม่สามารถจั บ ต้องได้ (Intangible Cultural Heritage) เช่น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
บุ คคลส าคัญ วัฒ นธรรมประเพณี และวิถีชีวิต และ 2) มรดกวัฒ นธรรมที่จับ ต้องได้ (Tangible Cultural
Heritage) เช่น สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม เป็นต้น (แผนที่ 4-7) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ละครชาตรี ลิเก และโขน ที่เป็นแหล่งบันเทิงของเมืองมาตั้งแต่สมัยอดีต ซึ่งตั้งอยู่
ด้านหลังถนนหลานหลวง ที่มีชื่อว่า “ตรอกละคร” แม้ว่าในปัจจุบันละครชาตรีจะเลือนหายไปบ้าง แต่ยังคง
พบว่ายังมีหลายบ้านที่ยังมีลูกหลานให้ความสาคัญและสืบทอดอยู่ บ้านเรืองนนท์ หรือบ้านละครชาตรีของ
ครู พู น เรื อ งนนท์ นอกจากจะมี ชื่อ เสี ย งในศิ ล ปะการแสดงละครชาตรีแ ล้ ว บ้ านหลั งนี้ ยั งมี ป ระวัติศ าสตร์
อันแสนยาวนาน โดยจากการที่นายเรือง บุตรของศรีชุมพล (ฉิม) ครูสอนละครซึ่งได้รับราชการในราชสานัก
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เมืองนครราชศรีธรรมราช ได้อพยพย้ ายถิ่นฐานมาจากภาคใต้ ติดตามทัพเจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค)
คราวลงไประงับความวุ่นวายทางหัวเมืองปักษ์ใต้ ในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 และได้รับโปรดเกล้าฯ ให้มาตั้งถิ่นฐาน
ย่านสนามกระบือ หรือถนนหลานหลวงในปัจจุบัน โดยยึดอาชีพเลี้ยงตัวด้วยการนาวิชาด้านการละครชาตรี
ที่ติดตัวออกแสดงตามงานต่างๆ จนเป็นที่ขึ้นชื่อลือนามละครชาตรีสนามควาย สืบทอดเรื่อยมาถึงรุ่นหลาน
มีครูพูน เรืองนนท์ ได้เป็นหัวหน้าคณะละครที่มีชื่อเสียง รับแสดงทั้งละครชาตรี หนังตะลุง ลิเก และวงดนตรี
ปี่พาทย์ ถ่ายทอดฝีมือจากรุ่นสู่รุ่นทั้งเรื่ องการขับร้อง การรา และการเล่นดนตรีประกอบการแสดงที่ไพเราะ
มายังลูกหลาน ถึงรุ่น ครูทองใบ ก็ได้รับ การยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครชาตรี)
ในปี พ.ศ.2540 ปัจจุบันทายาทบ้านเรืองนนท์ ยังคงสืบทอดคณะละครโดยรับงานแสดงในงานพิธีต่างๆ
2) ศิลปะการแสดงโขนและศิลปะการผลิตชุดเครื่องแต่งกายโขนละคร “บ้านนราศิลป์”
หรือ “คณะนราศิลป์ ” ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ราวสมัยรัชกาลที่ 6 โดยคุณแม่ละม่อน สุสังกรกาญจน์ และรับช่วง
ต่อมาโดย คุณแม่จินดา ปานสมุทร์ ซึ่งนอกจากจะรับ งานแสดงโขนกลางแปลง โขนหน้าจอ ละครชาตรี และ
ดนตรีไทยแล้ว คณะนราศิลป์ยังเป็น “บ้านเครื่อง” ทางานเบื้องหลังในการผลิตชุดเครื่องแต่งกายโขนละคร
ให้แก่การแสดงต่างๆ รวมถึงโขนธรรมศาสตร์สมัยอาจารย์ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ก็ยังให้บ้านนราศิลป์จัดทา
เครื่องโขนละคร นอกจากนั้นยังผลิตรายการวิทยุ ผลิตละครร้อง ละครเวที รวมถึงทาบริษัทสร้างภาพยนตร์ชื่อ
“นราศิลป์ภาพยนตร์”
3) ย่านร้านอาหารอร่อย ย่านนางเลิ้งได้รับคากล่าวขานว่าเป็นย่านอาหารสุดยอดของ
กินอร่อยอันดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานครที่มีนักชิมแม่ช้อยนางรา และเชลล์ชวนชิม ไปจนถึงเปิบพิสดารการัน
ตรีมาแล้ว เช่น ร้านข้าวขาหมูนายเอี้ยง ก๋วยเตี๋ยวเนื้อหน้าโรงหนัง สาคูไส้หมู กุ้ง และปลาสูตรแม่ส้อง และเป็ด
พะโล้ เป็นต้น นอกจากในตลาดจะมีร้านอาหารอร่อยแล้ว บริเวณตึกแถวรอบนอกตลาดก็มีร้านอาหารที่อร่อย
ไม่แพ้กัน เช่น เป็ดย่างร้านจิ๊บกี่ ร้านข้าวหมูอบ หมูย่าง ร้านแกงกะหรี่ หมูและสตูลิ้นหมู รวมทั้งร้านขนมหวาน
ที่มีอยู่หลายเจ้า ได้แก่ ขนมไทยป้าสมจิตร นันทาขนมไทย ขนมหม้อแกงป้าหงส์ ขนมกล้วย ขนมตาล ขนม
ตะโก้ของป้าวัฒนา และร้านกาแฟโบราณ Salon De café
4) ร้านค้าเก่ าแก่ บนถนนนครสวรรค์ น อกจากมีร้านอาหารอร่อยแล้ ว ยังมี ร้านค่ า
เก่ า แก่ อ ยู่ 2 ร้ า น ได้ แ ก่ (1) ร้ า นขายยาบนถนนนครสวรรค์ ต รงทางเข้ า ตลาดนางเลิ้ ง มี อ ยู่ 2-3 ร้ า น
โดยเอกลักษณ์ของร้านคือตู้ยาโบราณคลาสสิก บรรจุทั้งยาจีนและยาแผนปัจจุบัน และ (2) ร้านนางเลิ้งอาร์ต
เป็นร้านถ่ายรูปเก่าแก่ของย่าน แลแป็นรับทาล็อกเก็ตหินแหร่งแรกของประเทศไทย มีอายุกว่า 80 ปี
5) ประเพณี วัฒ นธรรมของผู้ คนในย่านส่ วนใหญ่ จะเป็นวันสาคัญต่างๆ ในสั งคมไทย
เช่น วันสงกรานตร์ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับศาสนาพุทธ การประกอบกิจกรรมทางศาสนา
ส่ ว นมากจะประกอบที่ วั ด สุ น ทรธรรมทาน นอกจากนี้ กิ จ กรรมที่ ส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ของย่ า นนางเลิ้ ง คื อ
งานประจาปีศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องจากย่านนางเลิ้งนั้นเคยเป็นที่ตั้งของวังสมเด็จกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งชาวย่านนางเลิ้งให้ความเคารพศรัทธาอย่างมาก จึงมีการตั้งศาลที่ตลาดนางเลิ้งด้วย และ
ที่สาคัญยังคงรักษาประเพณีที่หาชมได้ยากในปัจจุบันอย่ างพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าในวันอัฐ
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มีบู ชา แรม 8 ค่า แห่งเดือนวิสาขะ หรือเดือน 6 ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า
โดยประกอบกิจกรรมที่วัดสุนทรธรรมทาน
6) ตรอกสะพานยาว เป็นตรอกส่วนที่มีทางเข้าอยู่ถนนพะเนียงและท้ายตรอกอยู่ใกล้
ศาลาเฉลิมธานีหรือโรงหนังนางเลิ้ง เป็นย่านของหญิงขายบริการ โดยเริ่มต้นที่ตรอกนางเลิ้ง 2 ซึ่งเป็นตรอก
แคบๆ ผ่านตลาดนางเลิ้ง ศาลาเฉลิมธานี ผ่านถนนพะเนียง จนกระทั่งออกมาที่วัดสุนทรธรรมทาน ซึ่งเข้าใจว่า
สร้างคร่อมคูน้าตะวันออกของวัดสุนทรธรรมทานไปไหลไปสู่คลองผดุงกรุงเกษม ภายหลังคลองตื้นเขินมีสภาพ
เป็ น โคลนผู้คนทั้งสองหากจึงมีการสร้างสะพานไม้ทอดยาวประมาณ 300 เมตร เพื่ อใช้เดินไปมาหาสู่ กัน
ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ตรอกสะพานยาว” ซึ่งแต่เดิมในตอนกลางคืนบริเวณตรอกนี้จะมีหญิงสาวโสเภณีแต่งตัว
สวยมานั่งเพื่อเรียกแขก และเมื่อตลาดนางเลิ้งได้ซบเซากิจการบริเวณตรอกสะพานยาวก็ซบเซาลงด้วยเช่นกัน
จนกระทั่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ในปี พ.ศ.2512 บทบาทของตรอกสะพานยาวจึงสิ้นสุดลง เหลือเพียงความทรงจา
7) มิตรชัย บัญชา เป็นบุคคลสาคัญของย่านนางเลิ้ง ซึ่งเป็นดารานักแสดงภาพยนตร์
ไทยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ที่เคยอาศัยอยู่กับแม่และพ่อเลี้ยงที่บริเวณถรรพะเนียง ในช่วง พ.ศ.24852497 ซึ่ ง ถื อ เป็ น ช่ ว งเวลาที่ มิ ต รล าบากมากก่ อ นที่ จ ะเข้ า สู่ ว งการภาพยนตร์ ไทย แม้ ภ ายหลั ง ที่ มิ ต ร
ประสบความสาเร็จแล้วก็ยังกลับมาทาบุญที่วัดสุนทรธรรมทานอยู่เป็นประจา จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิ ต
ศพของมิตรก็ยังนามาบาเพ็ญกุศลและบรรจุอัฐิที่วัดสุนทรธรรมทาน
8) โรงภายพตร์ศาลาเฉลิมธานี หรือโรงหนังนางเลิ้ง มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์
ดังที่กล่าวในบทที่ 3
9) ตลาดนางเลิ้ง ถูกสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการในปี
พ.ศ. 2443 อัน เป็ น ช่ ว งเวลาเดี ย วกั บ ที่ มี การสร้างพระราชวังดุสิ ต รวมไปถึ งวังเจ้านายที่ ตั้ งอยู่รายรอบ
ตลอดจนสองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม และถือเป็นตลาดบกแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร จึงทาให้ตลาดนางเลิ้ง
เติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันบทบาทความเป็นย่านตลาดที่มีความคึกคักลดลงอันเนื่องมาจากการ
ขยายตัวของเมือง เหลือเพียงตลาดสดและอาหารที่บริการในในย่านและบริเวณโดยรอบเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
จากการพั ฒ นาปรั บ ปรุ งตลาดนางเลิ้ งและอาคารโดยรอบของส านั ก งานทรัพ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย์
ก็ทาให้ตลาดและร้านค้าย่านนางเลิ้ง ให้มีความสะอาดสะอ้าน ถูกสุขลักษณะ ทันสมั ย ส่งเสริมให้ย่านนางเลิ้ง
ฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งเพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว
10) กลุ่มอาคารตึกแถวย่านนางเลิ้ง ถือเป็นกลุ่มอาคารที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์
ที่เริ่มมีการก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยรั ชกาลที่ 5 มีทั้ง ตึกแถว 2 ชั้น ริมถนนนครสวรรค์ และถนนกรุงเกษม
ตึกแถวชั้นครึ่งรอบตลาดและหัวมุมถนนศุภมิตรตัดถนนกรุงเกษมและถนนพะเนียง และห้องแถวไม้ริมถนน
พะเนียง
11) วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแค) มีฐานะเป็นวัดราฎร์ มีชื่อเดิม คือ วัดแค หรือวัดสนาม
กระบื อ ในสมัยรัชกาลที่ 2 เป็นวัดที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนย่า นตลาดนางเลิ้งเป็นอย่างมาก การประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาของชุมชน เช่น ประเพณีสงกราต์ การบรรพชาอุปสมบท และพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระพุทธเจ้า

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี

147

12) วัดโสมนัสราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้า งขึ้นใน พ.ศ.2396 ด้วยพระราชดาริให้มีการสร้าง
อารามหลวงริมคูพระนครอย่างเช่นกรุงศรีอยุธยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและอุทิศพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนาง
เจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระบรมราชเวที ภายในพระวิหารภายในประดิษฐานพระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดีนาถ
บพิ ต ร เป็ น พระประธาน และภายในมี ภ าพจิ ต กรรมงานฝี มื อ ช่ า งสมั ย รั ช กาลที่ 4 เล่ าเรื่อ ง อิ เหนาและ
สอดแทรกปริ ศ นาธรรม ที่ ส วยงามมาก โดยด้ า นหลั งพระวิ ห ารประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรูป ฉลองพระองค์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคู่กับพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี
13) ศาลเจ้านางเลิ้ง ตั้งอยู่ภายในตลาดนางเลิ้ง เป็นศาลเจ้าที่มีการอัญเชิญ “เสด็จเตี่ย”
หรือพระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เข้ามาประดิษฐานภายในศาลเป็นที่เคารพของชาวชุมชนนางเลิ้ง
14) แหล่งนักพนั น ย่านนางเลิ้งมีการตั้งของโรงบ่อนขึ้นหลายแห่งและมีชื่อเสียงมาก
ที่ สุ ด แห่ งหนึ่ งของกรุ งเทพมหานครในอดี ต แม้ ในระยะหลั งมี กฎหมายห้ ามการเปิ ด โรงบ่ อ น แต่ นั ก พนั น
ในย่านนางเลิ้งก็ยังคงมีให้เห็นอยู่บาง โดยกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเซียนพนันได้หันไปเล่นพนันมวย ม้าแข่ง และสลาก
กินแบ่งรัฐบาล
15) คลองผดุงกรุงเกษม อยู่ทางทิศตะวันออกของย่านนางเลิ้งซึ่งมีถนนกรุงเกษมเป็นตัว
กั้น ขุดขึ้น ในรัช สมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้าอยู่หั ว โปรดให้ ขุดเมื่อ พ.ศ. 2394 เพื่ อขยับขยาย
พระนครออกไป เริ่มขุดจากปากคลองริมแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณวัดเทวราชกุญชร (วัดสมอแครง) ย่านเทเวศร์
มี แ นวขนานไปกั บ คลองคู เมื อ งเดิ ม ผ่ า นย่ า นหั ว ล าโพง ตั ด ผ่ านคลองมหานาคไปทะลุ แ ม่ น้ าเจ้ า พระยา
อีกด้านหนึ่งบริเวณวัดแก้วแจ่มฟ้า สี่พระยา คลองนี้ขุดเสร็จในปี พ.ศ. 2395

รูปที่ 4-18 : ตึกแถวชั้นครึ่งสมัยรัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลาเฉลิมธานี
(ที่มา : จากการเก็บข้อมูลของผู้วิจัย วันที่ 31 มีนาคม 2557)
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รูปที่ 4-19 : ที่เก็บอัฐิมิตร ชัยบัญชาที่วัดสุนทรธรรมทาน (ซ้าย) บ้านนราศิลป์ (กลาง) และศาลเจ้านางเลิ้ง (ขวา)
(ที่มา : จากการเก็บข้อมูลของผู้วิจัย วันที่ 31 มีนาคม 2557)
4.1.๗ สถานที่สาคัญบริเวณโดยรอบย่านนางเลิ้ง
นอกจากภายในย่านนางเลิ้งจะประกอบไปด้วยแหล่งมรดกวัฒนธรรมมากมาย บริเวณโดยรอบย่า น
ในรัศมีระยะ 500 เมตรโดยรอบย่านก็มีสถานที่สาคัญ ทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของ
กรุงเทพมหานครที่สามารถส่งเสริมความเชื่อมโยงและกิจกรรมมายังโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานีและย่าน
นางเลิ้งได้ (แผนที่ 4-8) สามารถจาแนกได้ 4 ดังนี้
๑) ย่านตลาด ได้แก่ ตลาดโบ๊เบ๊ และตลาดสะพานขาว
๒) ศาสนสถานที่สาคัญ ได้แก่ วัดโสมนัสราชวรวิหาร วัดสุนทรธรรมทาน วัดสระเกศ
ราชวรมหาวิหาร วัดสมณานับบริหาร และวัดสิตาราม
๓) สนามกีฬา ได้แก่ สนามม้านางเลิ้งหรือสนามม้าราชตฤณมัย และ สนามมวยเวทีราชดาเนิน
๔) อาคารที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น บ้านนรสิงห์ วังนางเลิ้ง บ้านพิษณุโลก
บ้านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ตึกสุริยานุวัตร วังวรดิศ วังสะพานขาว พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว ป้อมมหากาฬ และบ้านมนังคศิลา
4.1.8 องค์ประกอบทางจินตภาพย่านนางเลิ้ง (แผนที่ 4-9)
1) เส้ น ทาง (Path) เป็ น เส้ น ทางสายหลั ก และรองที่ เชื่ อ มต่ อ ไปยั ง โรงภาพยนตร์
ศาลาเฉลิ ม ธานี ได้แ ก่ ถนนนครสวรรค์ ถนนกรุงเกษม ถนนพะเนี ยง ถนนศุภ มิ ตร และเส้ น ทางเดิ นเท้ า
ในตรอกต่างๆ
2) เส้ น ขอบ (Edge) ได้ แ ก่ ขอบเขตที่ ล้ อ มรอบโรงภาพยนตร์ เฉลิ ม ธานี คื อ ถนน
นครสวรรค์ ถนนกรุงเกษม ถนนพะเนียง และถนนศุภมิตร
3) จุดรวมกิจกรรม (node) เป็นศูนย์รวมของการทากิจกรรมในพื้นที่ได้แก่ ลานว่างหน้า
ศาลาเฉลิมธานี ตลาดนางเลิ้ง และวัดแคนางเลิ้ง
4) ย่าน (District) ย่านนางเลิ้ง ซึ่งมีชุมชนศุภมิตร ๑ ชุมชนศุภมิตร ๒ และตลาดนางเลิ้ง
5) จุดหมายตา (Landmark) เป็นจุดเด่นในระดับย่านนางเลิ้งนี้ได้แก่ ซุ้มประตูทางเข้า
ตลาดนางเลิ้ง สะพานเทวกรรมรังรักษ์ และศาลาเฉลิมธานี
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แผนที่ 4-7 : มรดกวัฒนธรรมย่านนางเลิ้ง
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149

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี

แผนที่ 4-8 : สถานที่สาคัญบริเวณโดยรอบย่านนางเลิ้งในรัศมี 500 เมตร
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แผนที่ 4-9 : องค์ประกอบจินตภาพย่านนางเลิ้ง
(ที่มา : จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
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4.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
4.2.1 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
เมื่อพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจของย่านนางเลิ้งส่วนใหญ่นั้นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ให้กับย่ าน นั้ นคือ การเป็ น ย่านการค้าซึ่งมีแหล่งศูนย์กลางด้านการค้าที่ส าคัญของย่าน คือ ตลาดนางเลิ้ ง
ซึ่งนอกจากตัวตลาดแล้วภายในย่านนางเลิ้งยังมีรูปแบบการค้าแบบกระจายตัวอยู่โดยรอบพื้นที่ตามแนวถนน
นครสวรรค์ และถนนกรุงเกษม พบกลุ่มอาชีพที่มากที่สุดในย่านคือ การค้าขายอาหารสาเร็จรูปและขายของ
ในตลาดในลักษณะลูกจ้างรายวัน ส่วนอีกลุ่มคือขายของชาและงานบริการทั่วไปมีการดาเนินกิจกรรมการค้า
ขายที่คึกคักตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ส่วนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ มีบางร้านเท่านั้นที่เปิดขาย เนื่องจากลูกค้า
น้อยกว่าวันธรรมดา แสดงให้เห็นว่ากลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการพื้นที่ส่วนมากเป็นข้าราชการ พนักงานบริษัท
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ อ ยู่ ในละแวกโดยรอบ โดยช่ ว งเวลาในการตั้ งร้า นและเก็ บ ร้าน 09.00 -14.00 น.
เป็นการจาหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง และอาหารสาเร็จรูป โดยมีความคักคักในช่วงเวลา 12.00-13.00 น.
มากที่สุ ด นอกจากนี้ บ ริเวณโดยรอบย่านรัศมี 500 เมตร ยังมีส ถาบันราชการ สถานศึกษา โรงแรม และ
อาคารสานักงานต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจของย่านและก่อให้เกิดความหลากหลายของผู้คน
และกิจกรรมที่สาคัญของย่านนางเลิ้ง (แผนที่ 4-10)
4.2.2 ลักษณะทางสังคม
ย่านนางเลิ้ง ประกอบด้วย 2 ชุมชนจัดตั้ง คือ ชุมชนศุภมิตร 1 และชุมชนศุภมิตร 2 จากข้อมูล
สานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในปี พ.ศ.2557 ระบุว่ามีประชากรในชุมชนศุภมิตร 1 จานวนประชากร
672 คน และ ชุม ชนศุภ มิ ตร 2 จ านวนประชากร 986 คน สภาพชุมชนค่อนข้างแออัด มีการรวมกลุ่ ม
ทางสังคมของชุมชนมีลักษณะการเช่าอยู่อาศัย มีปฏิสัมพันธ์กันแบบบ้านใกล้เรือนเคียง ภายในชุมชนค่อนข้าง
แออัดโดยมีตลาดนางเลิ้งเป็นศูนย์กลางชุมชน
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4.3 แผนงานโครงการ กฎหมาย และข้อกาหนดที่ที่เกี่ยวข้อง
4.3.1 แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
แผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการของเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งมีทั้งโครงการพัฒนา
พื้นที่และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
1) โครงการปรั บ ปรุ ง ฟื้ น ฟู ย่ า นคลองผดุ ง กรุ งเกษม บริเวณย่ านวั ด โสมนั ส วรวิห ารและ
ย่านนางเลิ้ง โดยสานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ปี พ.ศ. 2552 ประกอบด้วยโครงการ ปรับปรุงทางเท้า
โดยรอบย่านปรับปรุงทางเท้าคลองผดุงกรุงเกษม งานก่อสร้างป้ายทางเข้าและป้ายบอกทาง งานปรับปรุง
ตึกแถวริ มถนนโดยรอบย่ าน งานก่อ สร้างท่าเรื อน าเที่ ยว งานก่อสร้างซุ้มประตูท างเข้า และหลั งคาคลุ ม
ทางเดินงานปรับปรุงทางเดินภายในย่าน งานปรับปรุงลานอเนกประสงค์ชุมชน งานปรับปรุงอาคารเฉลิมธานี
พร้อมลานหน้าอาคาร และปรับปรุงลานหน้าวัดโสมนัสราชวรวิหาร ปัจจุบันโครงการทั้งหมดยังไม่ได้ดาเนินการ
(แผนที่ 4-11)
2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีอาคารที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ในปี พ.ศ.2545
ประกอบด้วย ชุมชนนางเลิ้ง ชุมชนท่าเตียน และตึกแถวถนนอัษฎางค์ รวมทั้งสิ้น 316 คูหา ปัจจุบันโครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จแล้ว
3) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สามารถสรุปโครงการรถไฟฟ้ าที่จะผ่านพื้นที่ศึกษาและพื้นที่
เกี่ยวเนื่อง 3 สาย (แผนที่ 4-12) ดังนี้
3.1) รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน – มีนบุรี โดยมีแนวเส้นทางจาก ถนนเลียบทางระไฟ
ตลิ่ งชั น – ใต้ ส ะพานอรุ ณ อัม ริ น ทร์ ข้ามแม่ น้ าเจ้ าพระยา ซอยราชิ นี (สนามหลวง) ถนนราชด าเนิ น กลาง
ถนนหลานหลวง (สามแยกพะเนียง) ผ่านแยกยมราช เข้าสู่ถนนดินแดง ถนนวิภาวดี ซอยประชาสงเคราะห์ 21
ถนนรัชดาภิเษก ถนนพระราม 9 และถนนรามคาแหงตลอดสาย มีสถานีบางขุนนนท์เป็นสถานีต้นทาง และ
มีสถานีสุวินทวงศ์เป็นสถานีปลายทาง พื้นที่ย่านนางเลิ้งจะมีสถานีหลานหลวงมีตาแหน่งอยู่ที่ ใต้ถนนหลาน
หลวงบริเวณสามแยกพะเนียง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 2562
3.2) รถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางซื่อ-ราษฎร์บูรณะ) โดยมีสถานีที่อยู่ใกล้พื้นที่ย่านนางเลิ้ง
คื อ สถานี ผ่ านฟ้ า ลี ล าศ มี ต าแหน่ งอยู่ ที่ ใต้ ถ นนพระสุ เมรุ ก่ อ นถึ ง ถนนราชด าเนิ น นอก หน้ าร้ านอาหาร
นิวออลีนส์ คาดว่าจะดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและให้บริการในปี พ.ศ. 2562
3.3) รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ – หัวลาโพง) โดยมีสถานีที่อยู่ใกล้พื้นที่ย่านนางเลิ้ง
คือ สถานียมราช คาดว่าจะเปิดใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
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แผนที่ 4-10 : กิจกรรมทางเศรษบกิจบริเวณโดยรอบย่านนางเลิ้งรัศมี 500 เมตร
(ที่มา : จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
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แผนที่ 4-11 : ผังโครงการปรับปรุงฟื้นฟูย่านคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณย่านวัดโสมนัสวรวิหารและย่านนางเลิ้ง
(ที่มา : สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร)
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แผนที่ 4-12 : โครงการรถฟ้าในอนาคตของกรุงเทพมหานคร
(ที่มา : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/6/69/BMRT_map.png)
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4.3.2 กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
รายงานฉบับนี้ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงหนังนางเลิ้ง โดยทาการวิเคราะห์
ข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่ อสร้างและดัดแปลงอาคาร ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่
ตลอดจน ข้ อ ก าหนดต่ า งๆของการออกแบบ ได้ แ ก่ กฎหมายผั ง เมื อ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
กฎกระทรวงต่ างๆ โดยแบ่ งเป็ น สองส่ ว นคื อ ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และข้ อ ก าหนด
ในการออกแบบ ก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดภาคผนวก)
1) กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครพ.ศ. ๒๕๕๖ กาหนดบริเวณ
ที่ตั้งย่านนางเลิ้ง เป็นเขตสีแดงประเภท พ.๓ - ๑๗ “มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรม
ของเมือง เพื่ อรองรั บ การประกอบกิจ กรรมทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนัน ทนาการที่ ให้ บริการแก่
ประชาชนทั่วไป” ได้แก่พื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณเขตเมืองชั้นใน และบริเวณที่เป็นย่านการค้ามาแต่อดีตที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา เนื่องจากบริการสาธารณูปโภคและความสะดวกด้านการเดินทางประกอบด้วย อาคาร
พาณิชย์ และอาคารสานักงาน (พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 5,000 ตร.ม.) โดยควบคุมขนาดพื้นที่ให้เหมาะสม
กับ ระดับ การให้ บ ริการสาธารณู ป โภค ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีกิจกรรมและความหนาแน่นสู งขึ้น
สามารถพั ฒ นาได้บ นถนนที่มีความกว้างสัมพันธ์กับขนาดพื้นที่อาคารเพื่อความเหมาะสมกับศักยภาพของ
บริเวณพื้นที่ และความสะดวกในการเข้าถึง (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๑ ก วันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๕๖ หน้า ๕) (แผนที่ 4-13)

แผนที่ 4-13 : ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
(ที่มา :สานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร)
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๒) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
2.1) เรื่อง กาหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในทองที่แขวงถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล แขวงดุสิต แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่
แยกมหานาค เขตดุสิต แขวงทุ งพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบ
ศัตรูพาย และแขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2526
กรุงเทพมหานครมีการกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทที่มี
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์และความเรียบร้อยของเมือง โดยย่านนางเลิ้งอยู่ในพื้นที่ เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยของสถาบันระดับสูง และบริเวณที่สมควรรักษาเป็นพิเศษเฉพาะแห่ง บริเวณโดยรอบสวนจิตรลดา
ในท้องที่แขวงถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล แขวงดุสิต แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต
แขวงทุงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย และแขวงวัดสามพระยา
แขวงบางขุนพรม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2526 โดยพื้นที่ควบคุมแบ่งเป็น 2 บริเวณ ซึ่งย่านนางเลิ้ง
อยู่ในบริเวณที่ 2 ห้ามก่อสร้างดัดแปลง อาคารอื่นใด เว้นแต่อาคารที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว อาคารแถว
อยู่อาศัย อาคารชุดอยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ซึ่งมิใช่ห้องแถวหรือตึกแถว โรงเรียน สถานพยาบาล ศาสนสถาน
อาคารสาธารณะ อาคารหรือสถานที่ทาการของราชการซึ่งมี ความสูงไม่เกิน 20 เมตร โดยข้อบัญญัตินี้มิให้ใช้
บังคับแก่อาคาร ประเภท อาคารของราชการท้องถิ่นที่ใช้ในราชการหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ เขื่อน สะพาน
อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้า รั้ว หรือกาแพง (แผนที่ 4-14)

ย่านนางเลิ้ง

แผนที่ 4-14 : แผนที่แสดงบริเวณที่มีบัญญัติกรุงเทพมหานคร
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง
(ที่มา :สานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร)
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2.2) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ในการปรับอาคารโรงหนังนางเลิ้งให้นาไปสู่การกลับมาใช้ได้ในเชิงพาณิชย์ และเป็นอาคารสาธารณะ
นั้นจักต้องศึกษาวิเคราะห์กฎหมายอาคารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ก่อสร้างและการใช้งาน ได้แก่ กฎหมาย
ควบคุมอาคาร องค์ประกอบของอาคาร ระบบสาธารณูปโภค ระบบป้องกันอัคคีภัย การก่อสร้างและดัดแปลง
อาคาร กฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ มและพลั ง งาน ระยะเวลาและต้ น ทุ น ในการออกแบบด าเนิ น การก่ อ สร้ า ง
ประกอบด้วย
๒.2.1) พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบั บ ที่ ๑-๔ (๒๕๒๒,
๒๕๓๕, ๒๕๔๓, ๒๕๕๐)
มาตรา ๒๑ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่ อนย้ายอาคารต้องได้รับอนุญาตจากเจ้า พนักงาน
ท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดาเนินการตามมรตรา ๓๙ทวิ
มาตรา ๓๒ อาคารควบคุมการใช้ คือ อาคารสาหรับใช้เพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา
การสาธารณสุข หรือกิจการอื่นทั้งนี้ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙ ทวิ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ยื่นคารับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก็ได้โดยการแจ้งต่ อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และต้องดาเนินการแจ้งข้อมูลและเอกสา ได้แก่ ชื่อ
ผู้รับผิดชอบออกแบบ ควบคุมงานพร้อมใบอนุญาต และแบบต่างๆรวมทั้งรายการคานวณของอาคารที่จะทา
การก่อสร้างดัดแปลง ชาระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ ผู้แจ้งสามารถเริ่มดาเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อ
ถอนอาคารตามที่แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่รับแจ้ง
2.2.2) กฎกระทรวง กาหนดการรับน้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของ
อาคารและพื้นที่รองรับอาคารในการต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๒ บริเวณที่ ๑ หมายความว่า พื้นที่ห รือบริเวณที่เป็นดินอ่อนมากที่อาจได้รับผลกระทบจาก
แผ่นดินไหวระยะไกล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
โดยกฎกระทรวงฉบับนี้กล่าวถึงการออกแบบโครงสร้างในการรับแรงสั่ นสะเทือนจากแผ่นดินไหว
หรือผลจากแรงลม ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๖ (พ.ศ ๒๕๒๗) โดยกาหนดให้ใช้ค่าใดค่าหนึ่งที่มากกว่า
๒.2.3) กฎกระทรวง ฉบับ ต่างๆ ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติค วบคุ ม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
 กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ พ.ศ. ๒๕๔๓
“อาคารสาธารณะ” หมายความว่ า อาคารที่ ใช้ เพื่ อ ประโยชน์ ในการชุ ม นุ ม คนได้ โ ดยทั่ ว ไป
เพื่อกิจกรรมทางการราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชยก
รรม เช่นโรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง สนมกีฬาใน
ร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ
ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ศาสนสถาน เป็นต้น
“ที่ว่าง” หมายความว่าพื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจจะจัด
ให้เป็นบ่อน้า สระว่ายน้า บ่อพักน้าเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมมูล ฝอย หรือที่จอดรถ ที่อยู่ภายนอกอาคารก็ได้
และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้ง หรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร และไม่มี
หลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น
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หมวด ๑ ลักษณะของอาคาร
ข้อ ๗ และ ๑๑ ป้ายที่ติดตั้งบนผนังอาคารต้องไม่บังช่อ งแสง
ช่องลม ประตู หน้าต่างของอาคาร
และต้องติดตั้งสูงจากพื้นทางเท้าไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร
ข้อ ๑๓ ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดิน ต้องสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดติดตั้งไปยังกึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยู่
ใกล้ที่สุดและยาวไม่เกิน ๓๒ เมตร
หมวด ๒ ส่วนต่างๆ ของอาคาร
หมวด ๒ ส่วน๒ พื้นที่ภายในอาคาร
ข้อ ๒๑ ช่องทางเดินในอาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ ต้องมีความกว้างตั้งแต่ ๑.๕๐ เมตรขึ้นไป
ข้อ ๒๒ ห้องหรือส่วนของอาคารที่ใช้ในการทากิจกรรมต่างๆต้องมีระยะดิ่งไม่น้อยกว่าตามที่กาหนดไว้
คือ ห้องที่ใช้เป็นสานักงาน ห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องโถงภัตตาคาร โรงงาน มีระยะดิ่ง ๓.๐๐เมตร
ห้องขายสินค้า ห้องประชุม ห้องคนไข้รวม คลังสินค้า โรงครัว ตลาด และอื่นๆที่คล้ายกัน มีระยะดิ่ง
๓.๕๐ เมตร โดยให้วัดจากพื้นถึงพื้น ในกรณีของชั้นใต้หลังคาให้วัดจากพื้นถึงยอดฝาหรือยอดผนังอาคาร และ
ในกรณีของห้องหรือส่วนของอาคารที่อยู่ภายในโครงสร้างของหลังคา ให้วัดจากพื้นถึงยอดฝาหรือยอดผนังของ
ห้องหรือส่วนของอาคารดังกล่าวที่ไม่ใช่โครงสร้างของหลังคา
หมวด ๒ ส่วนที่ ๓ บันไดของอาคาร
ข้อ ๒๔ บันไดของอาคารสาธารณะที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่เหนือขึ้นไปรวมกันเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ต้องมี
ความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ถ้ามีความกว้างน้อยกว่าให้มีอย่างน้อย ๒ บันได โดยแต่ละบันไดต้อง
กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร
ชานพักบันไดและพื้นที่หน้าบันไดต้องมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างสุทธิของบันได เว้นแต่
บันไดที่กว้างเกิน ๒เมตร ชานพักและพื้นที่หน้าบันไดมีความยาวไม่เกิน ๒ เมตร ก็ได้ โดยมีลูกตั้งสูงไม่เกิน ๑๘
เซนติเมตร และลูกนอนกว้างกว่า ๒๕ เซนติเมตร
ข้อ ๒๕ บันไดตามข้อ ๒๔ ต้องมีระยะห่างไม่เกิน ๔๐ เมตร จากจุดที่ไกลสุดบนพื้นชั้นนั้น
ข้อ ๒๖ บันไดตามข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ ที่เป็นแนวโค้งเกิน ๙๐ องศาจะไม่มีชานพักบันไดก็ได้ แต่ต้องมี
ความกว้างเฉลี่ ย ของลู ก นอนไม่ น้ อยกว่า ๒๒ เซนติ เมตร ส าหรับ บั น ไดตามข้ อ ๒๓ และไม่ น้ อ ยกว่า ๒๕
เซนติเมตร สาหรับบันไดตามข้อ ๒๔
หมวด ๒ ส่วนที่ ๔ บันไดหนีไฟ
ข้อ ๒๘ บันไดหนีไฟต้องมีความลาดชันน้อยกว่า ๖๐ องศา เว้นแต่ตึกแถว และบ้านแถวที่สูงไม่เกินสี่
ชั้น ให้มีบันได้หนีไฟที่มีความลาดชันเกิน ๖๐ องศาได้ และต้อมีชานพักบันไดทุกชั้น
ข้อ ๒๙ บันไดหนีไฟภายนอกอาคารต้องมีความกวางสุทธิไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และต้องมีผนัง
ส่วนที่บันไดหนีไฟพาดผ่านเป็นผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ
บันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่ง ถ้าทอดไม่ถึงพื้นชั้นล่างของอาคาร ต้องมีบันไดโลหะที่สามารถเลื่อนหรือ
ยึดหรือหย่อนลงมาจนถึงพื้นชั้นล่างได้
ข้อ ๓๐ บั น ไดหนี ไฟภายในอาคารต้อ งมีค วามกว้างสุ ท ธิไม่ น้ อ ยกว่า ๘๐ เซนติเมตร มี ผ นั งทึ บ
ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟกั้นโดยรอบ เว้นแต่สวนที่เป็นช่ องระบายอากาศและช่องประตูหนีไฟ
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และต้องมีอากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้โดนแต่ละชั้นต้องมีช่องระบายอากาศที่เปิดสู่ภายนอกอาคารได้
มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑.๔ ตารางเมตร กับต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน
ข้อ ๓๑ ประตูหนีไฟต้องทาด้วยวัสดุทนไฟ มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อย
กว่า ๑.๙๐ เมตร และต้องทาเป็นบานเปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอกเท่านั้นกับต้องติดอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้
บานประตูปิดได้เอง และต้องสามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสู่บันไดหนีไฟต้องไม่
มีธรณีหรือขอบกั้น
ข้อ ๓๒ พื้นหน้าบันไดหนีไฟต้องกง้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันไดและอีกด้านหนึ่งกว้างไม่น้อย
กว่า ๑.๕๐ เมตร
 กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๙ พ.ศ. ๒๕๓๗
การติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย จานวนห้องน้า-ห้องส้วม พร้ อมแสงสว่าง และการระบายอากาศ
อาคารที่ชุมชนมากๆ เช่น โรงมหรสพ โรงแรม อาคารที่จอดรถ ห้างสรรพสินค้า และอาคาสูงตั้งแต่ ๓ ชั้นขึ้นไป
ข้อ ๓ อาคารที่ ไม่ใช่ห้ องแถว บ้ านแฝด บ้ านแถว และอาคารที่สู งเกิน ๒ ชั้น ให้ ติดตั้ งเครื่อ งมื อ
ดับเพลิงแบบมือถืออย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ละชั้นไว้หนึ่งเครื่องต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทุก
ระยะ ๔๕ เมตร แต่ไม่น้อยกว่า ชั้นละ ๑ เครื่อง
ข้อ ๕ อาคารที่มีพื้นที่รวมกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมีระบบสัญญาณเตือนไฟด้วย
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๙ ห้องน้าและห้องส้วมจะแยกจากกันหรือรวมอยู่ในห้องเดียวกันก็ได้โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
สร้างด้วยวัสดุทนทาน และทาความสะอาดง่าย ระยะดิ่งระหว่างพื้นพ้องถึงเพดานยอดฝาหรือผนังตอนต่าสุด
ต้องไม่ต่ากว่า ๒ เมตร มีช่อระบายอากาศไม่น้อยกว่า ๒๐% ของพื้นที่ห้อง หรือมีพัดลมระบายอากาศได้
เพียงพอ
(๙) ในกรณีที่ห้องน้าและห้องส้วมรวมอยู่ในห้องเดียวกัน ต้องมีขนาดพื้นที่ภายในของห้องไม่ น้อย
กว่า ๑.๕๐ ตารางเมตร แต่ถ้าห้องน้าและส้วมแยกกัน ต้องมีขนาดพื้นที่ภายในของแต่ละห้องไม่น้อยกว่า ๐.๙๐
ตารางเมตร และมีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร
 กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๑ พ.ศ. ๒๕๔๑
ว่าด้วยการกาหนดการระบายน้า ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ข้อ ๒ อาคารที่ก่อสร้งหรือดัดแปลต้องมีการระบายน้าฝนออกจากอาคารที่เหมาะสม และเพียงพอไม่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่นหรือเกิดน้าไหลนองไปยังที่ดินอื่นที่อยู่ข้างเคียง
๓) กฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับผู พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๓ อาคารและประเภทที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ต้องจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการ
และคนชราในบริเวณที่เปิดให้บริการแก่คนทั่วไป
(๓) สานักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ประเภทต่างๆ ที่มีส่วน
ใดเปิดให้บริการแก่คนทั่วไปเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
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- ป้ายและสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ สัญลักษณ์ผู้พิการและป้ายแสดทางไปสู่สิ่งอานวย
ความสะดวก
- ทางลาด และลิ ฟ ต์ โดยทางลาดต้ อ งมี ค วามชั น ไม่ เ กิ น ๑:๑๒ มี ค วามกว้ า งไม่ น้ อ ย
กว่า ๙๐ เซนติเมตร
- ห้องส้วม ต้องจัดให้มีห้องส้วมผู้พิการอย่างน้อย ๑ ห้อง
4) พระราชบั ญ ญั ติ โบราณสถาน โบราณวัต ถุ ศิ ลปวั ตถุ และพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ งชาติ
พ.ศ ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
ศาลาเฉลิ ม ธานี นั้ น ได้ ถู ก บั น ทึ ก ทะเบี ย นฐานะโบราณสถาน ซึ่ ง จะได้ รั บ การจดท ะเบี ย นเป็ น
โบราณสถานในอีกสองปีข้างหน้า คือในปี พ.ศ ๒๕๖๑ โรงภาพยนตร์เฉลิมธานีจะมีอายุครบ ๑๐๐ ปี ดังนั้น
ผู้วิจัยเห็นว่าควรจะได้เตรียมศึกษาไปถึงพระราชบัญญัติโบราณสถาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการไว้
ด้วย
มาตรา ๗ ทวิ (๘) ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่ าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร
ภายในเขตของโบราณสถานซึ่งอธิบดีได้ประกาศขึ้นทะเบียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี
มาตรา ๙ โบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว และเป็นโบราณสถานที่มีเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง
โดยชอบด้ ว ยกฎหมายช ารุ ด หั ก พั ง หรื อ เสี ย หาย ไม่ ว่ า ด้ ว ยประการใดๆ ให้ เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครอง
โบราณสถานนั้นแจ้งการชารุด หักพัง หรือเสียหาย เป็นหนังสือไปยังอธิบดีภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่เกิด
การชารุด หักพังหรือเสียหายนั้น
มาตรา ๙ ทวิ (๙) โบราณสถานตามมาตรา ๙ ที่ไดจัดให้มีการเรียกเก็บค่าเข้าชม หรือค่าบริการอื่ น
เป็นปกติธุระหรือจัดเก็บผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากโบราณสถานนั้น ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมด หรือบางส่วนตามที่อธิบดีกาหนด
การกาหนดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโบราณสถานตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะ
หนึ่งจานวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองร่วมเป็นกรรมการด้วย
มาตรา ๑๐ (๑๐) ห้ ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทาลายเคลื่อนย้าย
โบราณสถานหรื อ ส่ ว นต่ า งๆ ของโบราณสถาน หรื อ ขุ ด ค้ น สิ่ ง ใดๆหรื อ ปลู ก สร้ า งอาคารภายในบริ เวณ
โบราณสถานเว้ นแต่จะกระทาตามคาสั่งของอธิบดีห รือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี และถ้าหนังสือ
อนุญาตนั้นกาหนดเงื่อนไขไว้ประการใดก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้วย
มาตรา ๑๐ ทวิ(๑๑) พนั กงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจเข้าไปในโบราณสถาน เพื่ อ ตรวจดู ว่าได้มี การ
ซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลงรื้อถอน ต่อเติม ทาลาย เคลื่อนย้ายโบราณสถาน หรือส่วนต่างๆของโบราณสถาน
หรือมีการขุดค้นสิ่งใดๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถานหรือไม่ ในการนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจยึด หรืออายัดวัตถุที่มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าเป็นวัตถุที่ได้มาจากการขุดค้นในบริเวณโบราณสถานได้
การตรวจ ยึดหรืออายัดตามความในวรรคหนึ่ง ให้กระทาได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
และเมื่อดาเนินการตรวจ ยึดหรืออายัดแล้ว ในเขตกรุงเทพมหานครให้รายงานต่ออธิบดีในเขตจังหวัดอื่นให้
รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิบดีเพื่อทราบ
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มาตรา ๑๑ โบราณสถานที่ ได้ ขึ้ น ทะเบี ย นแล้ ว นั้ น แม้ ว่ า จะเป็ น โบราณสถานที่ มี เจ้ า ของหรื อ
ผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้อธิบดีมีอานาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ บุคคลใดๆ ทากรซ่อมแซม
หรือกระทาด้วยประการใดๆ อัน เป็ น การบู รณะหรือรักษาไว้ให้ คงสภาพเดิมได้ แต่ต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบก่อน
4.3.3 ข้อจากัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนั้นการดาเนินการบูรณะซ่อมแซม อาคารประวัติศาสตร์นั้นยังมีข้อจากัดอีกคือ เนื่องจาก
ศาลาเฉลิมธานีอยู่ในรายการของอาคารอนุรักษ์ ดังนั้นจึงต้องคานึงถึงอาคารอนุรักษ์อีกด้วยหลักการอนุรักษ์อีก
ด้วย ทั้งนี้กองโครงการอนุรักษ์สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้มีข้อกาหนดดังนี้
แนวทางดาเนินการกับอาคารอนุรักษ์
ถึงแม้ว่าอาคารอนุรักษ์จะไม่อนุญาตให้ดัดแปลงสภาพ แต่ก็อาจจะสามารถดาเนินการต่างๆเพื่อให้
การใช้สอยที่เหมาะสมได้ ทั้งที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสานั กงานทรัพย์สินฯ ก่อนโดยดาเนินการยื่นคา
ร้องพร้อมหลักฐาน คือ

ยื่นคาร้อง ณ กองบริการ
ลูกค้า
หลักฐานประกอบ
-บัตรประชาชน
-ทะเบียนบ้าน
-สัญญาเช่า (ฉบับจริง)
-หนังสือมอบอานาจ (กรณีผู้เช่ามิได้มาดาเนินการด้วยตัวเอง)
-แบบการซ่อมแซม
๑. รายการประกอบแบบ
๒. ผังบริเวณ แผนที่สังเขป
๓. แปลนพื้นที่ทกชั้น (สภาพเดิม สถานที่ปรับปรุง)
๔. รูปด้านทุกด้าน
๕. รูปตัด (สภาพเดิม สถานที่ปรับปรุงใหม่)

แผนภูมิที่ 4-1 : ขั้นตอนการยื่นคาร้องดัดแปลงอาคารอนุรักษ์แก่สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
(ที่มา : กองโครงการอนุรักษ์ สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)
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ทั้งนี้สานักงานทรัพย์สินได้วางแนวทางการซ่อมแซม บุรณะ ปรับปรุงส่วนต่างๆ ในอาคารอนุรักษ์ไว้ ดังนี้
ตารางที่ 4-1 : แนวทางการซ่อมแซม บุรณะ ปรับปรุงส่วนต่างๆ ในอาคารอนุรักษ์
ส่วนประกอบ
หลังคา





บานชั้นในของ
หน้าต่างและประตู



หน้าต่างประตู



ห้องใต้ดิน
แนวผนังที่ใช้ร่วมกัน




ขึ้นบันได








พัดลมดูดอากาศ



ท่อร้อยสายไฟและ
รางระบายน้า





การออกแบบ/ที่ตั้ง/วัสดุ
ใช้กระเบื้อว่าวที่มีรูปทรงใกล้เคียงกับวัสดุเดิม
ส่วนปลายของขอบแนวกระเบื้อบริเวณด้านหน้าและหลัง ปูไปบนแนวแผงไม้
และมีรางสังกะสีชุบเหล็กเป็นรางน้าฝนและท่อน้าทิ้ง
ใช้ยางกันซึมหรือวัสดุกันน้าอื่นๆ ต้องคงลักษณะความลาดเอียงของแนวระดับ
ไว้
ช่องบานชั้นในของประตู-หน้าต่างที่สร้างใหม่ควรมีขนาดเท่าและกลมกลืนกับ
แนววงกบเดิม
วงกบเดิมยังต้องคงสภาพไม้
การกรุบานประตู-หน้าต่าง สามารถทาได้ในหลายแบบ แต่ต้องเข้ากันกับ
ของเดิม คือจะต้องเป็นไม้หรือกระจกก็ได้โดยใช้สีพื้นหรือกระจกฝ้า
ต้องคงสภาพบานและกรอบไว้หรือทาให้เหมือนเดิม (ทั้งประตูแลหน้าต่าง)
หากประตูเป็นบานเฟี้ยมให้คงสภาพไว้และด้านในจะติดตั้งเป็นเหล็กยึดหรือ
กระจกก็ได้
ไม่อนุญาต
อนุญาตให้เจาผนังภายในถึงกันไม่มากกว่า ๕๐ % ของความยาวตลอดแนว
ผนัง
ตาแหน่งของขึ้นบันไดที่มีอยู่จะคงไว้หรือเปลี่ยนหรือเพิ่มก็สามารถออกแบบได้
ทั้งรูปทรง จานวนขึ้นให้มีความหลากหลายตามต้องการ วัสดุใกก็ได้ ยกเว้นก่อ
อิฐถือปูนหรือคอนกรีต แต่ให้มีการก่อไว้ก่อนแล้วอนุญาตให้คงไว้ได้
หากพื้นอาคารเป็นไม้การก่อปูนท่าไว้ต้องเปลี่ยนเป็นวัสดุอย่างอ่นที่ไม่ใช่การ
ก่อปูน
ต้องติดตั้งบริเวณส่วนหน้าหรือต่อเติมเพื่อการใช้สอย ในบริเวณพื้นที่ด้านหน้า
เท่านั้น จะเป็นด้วยวัสดุชนิดใดก็ได้ เช่น โลหะที่ไม่สะท้อนแสง หรือมีการ
เคลือบสี
ท่อน้าทิ้งจากหลังคา ท่อแก๊สและท่อน้าทิ้งของเครื่องปรับอากาศให้ติดตั้ง
บริเวณผนังด้านนอก
ท่อน้าทิ้งของเครื่องปรับอากาศต้องห่อหุ้มให้เรียบร้อยสวยงาม
รางน้าอื่นๆจะไม่อนุญาตให้อยู่นอกแนวผนังกาแพง สายไฟและแผงควบคุม
ต้องยื่นออกมาจากแนวผนังด้านหน้าให้น้อยที่สุด

(ที่มา : กองโครงการอนุรักษ์ สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)
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จากการศึกษาข้อกาหนดด้ านต่างๆ ทั้งกายภาพ กฎหมาย และข้อจากัด ในบทต่อไปผู้วิจัยจะได้
นาเสนอทางเลือกในการปรับปรุงโรงหนังนางเลิ้ง หรือโรงภาพยนตร์ เฉลิมธานี ในสองทางเลือกด้วยกัน คือ
การบูรณะให้เหมือนกับของเดิมที่มีความแท้ด้วย(Authenticity) และทางเลือกที่สองคือการนามาดัดแปลงและ
ปรับใช้เพื่อให้เหมาะในสภาวการณ์ปัจจุบัน(Adaptive Reuse) ซึ่งทั้งสองทางต่างก็เป็นแนวทางการอนุรักษ์ที่มี
ผู้นิยมนามาใช้เพื่อบูรณะและฟื้นฟูอาคารทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตามเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ศาลาเฉลิมธานี ผู้วิจัยจะ
ได้ทาการวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสีย และข้อจากัดในแต่ละทางเลือกเพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดต่อไป
4.4

ทางเลือกในการบูรณะและฟื้นฟูศาลาเฉลิมธานี
การศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูศาลาเฉลิมธานี จาเป็นต้องมีการศึกษาทางเลือกใน
การท างาน ซึ่ งแต่ ล ะทางเลื อ กจะประกอบด้ ว ยความเหมาะสม ข้ อ จ ากั ด ความเสี่ ย ง และงบประมาณ
ที่คาดการณ์ ผู้จัดทาได้สรุปทางเลือก 3 ประการด้วยกัน ได้แก่
1. ศาลาเฉลิมธานีในฐานะโรงมหรสพและสถานที่ประกอบการทางธุรกิจ
2. ศาลาเฉลิมธานีในฐานะเป็นโบราณสถาน
3. ศาลาเฉลิมธานีในฐานะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตและโบราณสถาน
ทั้งนี้เพื่อนามาประกอบการศึกษาความเป็นไปได้ในการบูรณะและฟื้นฟูศาลาเฉลิมธานี เพื่อให้มีมิติ
ในการศึกษาให้ครบด้านมากที่สุด และเพื่อประเมินแนวทางเลือกก่อนที่จะทาการเลือกแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อ
โครงการในอนาคตต่อไป โดยในรายงานฉบั บ นี้ ผู้ จั ดท าได้รายได้น ากรอบแนวคิด และแนวทางการศึ กษา
เรื่ องทางเลื อกนี้ มาจาก แนวทางการเขีย นรายงานของหน่ ว ยงานบริการสาธารณะของประเทศแคนาดา
(Public Works and Government Services Canada)1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 4-2 – 4-4)
จากทางเลื อ กสามประการข้ า งต้ น คณะผู้ วิ จั ย มี ค วามเห็ น ว่ า ควรที่ จ ะเลื อ กทางเลื อ กที่ 3
คือ บูรณะและฟื้นฟูให้ศาลาเฉลิมธานีเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตควบคู่กับการเป็นโบราณสถาน จึงจะนาเสนอและ
ถ่ายทอดเรื่องราวของอุสาหกรรมภาพยนตร์และได้ให้ ประชาชนได้เรียนรู้การชมมโหรสพภาพยนตร์ในยุคเมื่อ
หนึ่งร้อยปีก่อน และได้เปิดให้ชมอาคารประวัติศาสตร์เพื่อแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีการสร้างอาคารไม้ขนาด
ใหญ่ที่มีสภาพสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้แห่งเดียวในประเทศไทย

1

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/sngp-npms/ti-it/etivcarftp-idsfvfrmd-eng.html

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี

4.4.1 ทางเลือกที่ ๑ ศาลาเฉลิมธานีในฐานะโรงมหรสพและสถานที่ประกอบการทางธุรกิจ (Movie Theatre and Business Site)
ตารางที่ 4-2 : รายละเอียดแนวคิดทางเลือกที่ 1
หัวข้อ
รายละเอียดทางเลือกที่ ๑

1. ความเหมาะสม
ของเทคนิค
ทางสถาปัตยกรรม
2. งบประมาณ

ข้อสังเกต/ข้อคิดเห็น
- เนื่องจากพื้นที่บริเวณย่านนางเลิ้งเป็นเขตเมือง และมีศักยภาพในการพัฒนาสูง ที่ดินมีราคาสูงขึ้นในอนาคตซึ่งอยู่ในพื้นที่รัศมี
500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้าหลานหลวง (สายสีส้ม)
- อาคารศาลาเฉลิ ม ธานี ถือ เป็ น สถาปั ต ยกรรมที่ เหลื อ เพี ย งแห่ งเดี ยวที่ เป็ น อาคารไม้ รอบๆบริเวณนี้ เป็ น อาคารเรือ นแถว
ซึ่งประกอบธุรกิจค้าขายแต่เดิม
- การฟื้นฟูอาคารประวัติศาสตร์เปลี่ยนให้เป็นพื้นที่การค้าจึงเป็นการทาให้ชุมชนมีความเคลื่อนไหวและมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
เกณฑ์การประเมินทางเลือก
- ต้องมีการปรับเปลี่ยนอาคารและการใช้งานให้เข้ากับกฎหมายการดัดแปลงอาคาร ติดตั้งสิ่งที่กฎหมายบังคับโดยขยายทางเดิน
ในอาคาร ติดตั้งระบบป้องกันไฟ มีบันไดหนีไฟ และการปรับเปลี่ยนเป็นในเชิงพาณิชย์ที่มีร้านค้าอยู่ด้วย
- ติดตั้งระบบปรับอากาศที่จะต้องศึกษาการติดตั้งไม่ให้ทาลายอาคารไม้ ทัศนียภาพ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อม
ของบริเวณโดยรอ
- การปรับปรุงอาคารศาลาเฉลิมธานีเฉพาะภายนอกโดยพื้นฐานใช้งบประมาณ 12,000,000 บาท
- การปรับปรุงอาคารเฉลิมธานีเป็นโรงมหรสพที่สมบูรณ์แบบและสถานที่ในเชิงพาณิชย์งบประมาณต้องเพิ่มมากขึ้น ไปอีกตาม
การออกแบบ เพื่อดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย ดังนั้น งบประมาณอาจเพิ่มขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับความ
ต้องการออกแบบ สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายโดยประมาณได้ดังนี้

166

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี

1)
2)

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก
งานปรับปรุงบูรณะอาคารทั้งหมด
(ค่าก่อสร้างโครงสร้างไม้ตร.ม.ละ ๒๕,๐๐๐ บาท)
3) งานตกแต่งอาคารภายใน
(ตร.ม. ละ ๒๐,๐๐๐ บาท)
4) งานระบบสาธารณูปโภค
ระบบน้า ไฟฟ้า และป้องกันอัคคีภัย
(ตร.ม. ละ 15,๐๐๐ บาท)
5) ค่าที่ปรึกษาและวิจัย
(ประกอบด้วย สถาปนิก วิศวกร นักโบราณคดี
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ นักการตลาด
อัตราประมาณตาแหน่งละ 65,000 - ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ต่อคนต่อเดือน) (อ้างอิงจากกรมกรมบัญชีกลาง))
ระยะเวลาดาเนินงาน 3 เดือน
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

๖๐๐,๐๐๐ บาท
๑๙,๕๐0,๐๐๐ บาท
๑๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๑๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔๘,9๐๐,๐๐๐ บาท

3. ความคุ้มทุน
(ผลตอบแทน)

- มีแนวโน้มว่าจะได้ความคุ้มทุนรวดเร็ว จากการเก็บค่าเช่าในส่วนต่างๆ ทั้งร้านค้า และโรงมหรสพ ซึ่งสามารถแบ่งให้เช่า
ในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งยังได้รายได้จากการฉายภาพยนตร์ประจาวัน

4. ความเหมาะสมต่อ
ข้อบัญญัติและกฎหมาย

- หากออกแบบและดัดแปลงให้เหมาะสมตามข้อบัญญัติต่างๆ จะขัดแย้งต่อหลักการอนุรักษ์อาคารที่มีข้อกาหนดให้คงความแท้
(Authenticity) ได้มากที่สุด อาคารจะถูกดัดแปลงเพื่อการใช้งานในสภาวะเมืองปัจจุบัน
- การน ากลั บ มาใช้ เ ป็ น โรงมหรสพเต็ ม รู ป แบบยั ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ การใช้ ง านอาคารและยากต่ อ การรั ก ษาอาคาร
ให้คงความเป็นสภาพเดิมไว้ได้
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5. ผลกระทบ

- เกิดการดัดแปลงรูปแบบอาคาร (Alteration) ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าของความสาคัญของมรดกวัฒนธรรมลดทอนลง
- เกิดความเปลี่ยนแปลงของชุมชน จากที่มีความสงบเป็นเวลาหลายสิบปีจะเกิดความพลุกพล่านในย่านนี้อีกครั้ง จึงต้องเตรียม
ความพร้อมด้านชุมชนด้วย

6. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ - เมื่อปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายอาคารแล้ว แต่ก็ยังเกิดความเสี่ยงจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อบัญญัติ กฎหมาย
ต่อผลตอบแทนทางธุรกิจ
การควบคุมอาคารและโบราณสถาน
- ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ศาลาเฉลิมธานีจะได้ รับการจดทะเบียนเป็นโบราณสถาน ดังนั้น การใช้พื้นที่โบราณสถานเต็ มรูปแบบ
เช่นนี้น่าจะขัดกับบัญญัติโบราณสถาน
7. ความเหมาะสมต่อ
ข้อจากัดของโครงการ
7.1 ข้อบัญญัติกฎหมาย
7.2 ความปลอดภัย
7.3 ที่จอดรถ
8. เหตุผลในการยกเลิก
โครงการ
หรือคาแนะนาเพิ่มเติม
9. ข้อสรุปแนวทางการ
ดาเนินการ

- ขัดต่อข้อบัญญัติกฎหมายในปัจจุบันและอนาคต
- ไม่สามารถขยายทางเข้าออกให้ตรงตามข้อกาหนดของกรุงเทพมหานครได้ หากเกิดอัคคีภัย รถยนต์ไม่สามารถเข้าไปได้
- ไม่มีที่จอดรถ เป็นทางเดินเข้าเท่านั้นทาให้การขนส่งหรือการทาธุรกิจไม่สะดวก
- มีความเสี่ยงในการลงทุนสูง
- ไม่น่าจะสามารถดาเนินการได้ เนื่องจากมีข้อจากัดที่สาคัญคือขัดต่อกฎหมาย ถึงแม้จะมีข้อได้เปรียบในเชิงธุรกิจสูงมาก
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4.4.2 ทางเลือกที่ 2 ศาลาเฉลิมธานีในฐานะเป็นโบราณสถาน (Archaeological Site)
ตารางที่ 4-3 : รายละเอียดแนวคิดทางเลือกที่ 2
หัวข้อ
รายละเอียดทางเลือกที่ 2

1. ความเหมาะสม
ของเทคนิค
ทางสถาปัตยกรรม
2. งบประมาณ

ข้อสังเกต/ข้อคิดเห็น
- การรักษาอาคารทางประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง คือ การเก็บรักษาในรูปแบบโบราณสถาน ศาลาเฉลิมธานีจะได้รับการเผยแพร่
ความสาคัญและความงามทางสถาปัตยกรรมในยุค ๑๐๐ ปี ที่ผ่านมา และจะไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงกับตัวอาคารในทางที่ทาให้
คุณค่าทางวัฒนธรรมเสียหาย ควรจะเหลือแต่ความเสื่อมตามสภาพที่จะได้รับการดูแลรักษาไว้เพื่อสื่อความหมายและเป็นมรดก
ต่อคนรุ่นหลังต่อไป
เกณฑ์การประเมินทางเลือก
- เมื่อการรักษามีวัตถุประสงค์ที่จะคงคุณค่าความแท้ของอาคารประวัติศาสตร์ จึงไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ นอกเหนือจาก
การบูรณะและฟื้นฟูให้กลับเป็นอย่างสภาพเดิมเมื่อแรกสร้าง ด้วยกลวิธีการอนุรักษ์ที่ถูกวิธี
- ค่าบูรณะและฟื้นฟูศาลาเฉลิมธานี ประกอบด้วย
1) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก
๖๐๐,๐๐๐ บาท
2) งานปรับปรุงบูรณะอาคารทั้งหมด
๑๙,๕๐0,๐๐๐ บาท
(ค่าก่อสร้างโครงสร้างไม้ ตร.ม.ละ ๒๕,๐๐๐ บาท)
3) งานระบบสาธารณูปโภค
๑๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
ระบบน้า ไฟฟ้า และป้องกันอัคคีภัย(ตร.ม. ละ 15,๐๐๐ บาท)
4) ค่าที่ปรึกษาและวิจัย
9๐๐,๐๐๐ บาท
(ประกอบด้วย สถาปนิก วิศวกร นักโบราณคดี นักโบราณคดี
อัตราประมาณตาแหน่งละ 65,000 - ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ต่อคนต่อเดือน) (อ้างอิงจากกรมกรมบัญชีกลาง))
ระยะเวลาดาเนินงาน 3 เดือน
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
32,700,000 บาท
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3. ความคุ้มทุน
(ผลตอบแทน)

-

4. ความเหมาะสมต่อ
ข้อบัญญัติและกฎหมาย
5. ผลกระทบ

- มีความเหมาะสม ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติใดๆ

6.
7.

7.
8.

กรณีของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไม่สามารถคานวณความคุ้มทุนเป็นจานวนเงินได้ แต่เป็นสิ่งที่คุ้มค่าต่อประเทศชาติ
และสากลในการเก็บมรดกของชุมชนที่มีค่าไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาที่มาและรากฐานของบรรพบุรุษของตน

- ผลกระทบน่าจะเกิดกับชุมชนและคนทั่วไปที่ไม่สามารถเข้ามาใช้บริการศาลาเฉลิมธานีได้ตามปกติหลังจากที่ได้รับการบูรณะแล้ว
และไม่สามารถนามาเป็นโรงภาพยนตร์ได้ คงแต่จะเปิดให้เป็นที่ชมโบราณสถานในอดีตเท่านั้น
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ - ไม่สามารถดาเนินการในเชิงธุรกิจได้
ต่อผลตอบแทนทางธุรกิจ
ความเหมาะสมต่อ
ข้อจากัดของโครงการ
7.1 ข้อบัญญัติกฎหมาย - ไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย
7.2 ความปลอดภัย
- มีปัญหาจาการป้องกันอัคคีภัยของอาคารไม้ แต่สามารถที่จะแก้ไขจากการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย
7.3 ที่จอดรถ
และการช่วยเฝ้าระวังของชุมชน
7.4 อากาศร้อนในอาคาร - ผู้ชมจะได้รับรู้สภาพอันจากัดของการคมนาคมและที่จอดรถ เนื่องจากในสมัยก่อนในชุมชนไม่มีความจาเป็นต้องใช้รถ
เนื่องจากไม่มี
มีตรอกซอกซอยที่เดินถึงกันได้ เป็นการเรียนรู้ความเป็นอยู่ของชุมชนเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
เครื่องปรับอากาศ
- ถึงแม้อากาศภายในอาคารจะร้อนแต่ก็เป็นสภาพเสมือนจริงของยุคก่อน สามารถแก้ไขได้โดยใช้พัดลมแอร์
และปลูกต้นไม้ไว้โดยรอบ
เหตุผลในการยกเลิก
- อาจจะมีข้อจากัดในการเข้ามาใช้ของชุมชน
โครงการ
หรือคาแนะนาเพิ่มเติม
ข้อสรุปแนวทางการ
- เป็นแนวทางที่มีความเป็นไปได้สูง แต่อาคารประวัติศาสตร์ทาหน้าที่เพียงแค่เก็บรักษากายภาพ(Fabric)
ดาเนินการ
ของอาคารให้ผู้คนรับรู้เท่านั้น
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4.4.3 ทางเลือกที่ 3 ศาลาเฉลิมธานีในฐานะเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตและโบราณสถาน (Living Museum and Archaeological Site)
ตารางที่ 4-4 : รายละเอียดแนวคิดทางเลือกที่ 3
หัวข้อ
รายละเอียดทางเลือกที่ 2

1. ความเหมาะสม
ของเทคนิค
ทางสถาปัตยกรรม
2. งบประมาณ

ข้อสังเกต/ข้อคิดเห็น
- การจัดการให้ ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสเข้าใจและมีประสบการณ์ จริง โดยการจัดรูปแบบการนาเสนอการสื่ อความหมาย
ในอาคารโบราณสถาน เสมือนจริง โดยจัดแสดงให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงในการชมภาพยนตร์
- ประชาชนยังสามารถมีส่ วนร่วมในการเป็นผู้ ช มและเข้าใจวิธีการฉายภาพยนตร์ในยุคโบราณ ได้ฟั งดนตรีมโหรีและแตรวง
นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการวิวัฒนาการของภายนตร์และโรงภาพยนตร์ตั้งแต่แรกเริ่ม รวมทั้งได้ชื่นชมกับโรงมหรสพในยุคต้น
และโครงสร้างของศาลาเฉลิมธานีที่ควรมีการเปลือยบางส่วนเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความสามารถขอช่างในสมัยเมื่อ ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา
เกณฑ์การประเมินทางเลือก
- เมื่อการรักษามีวัตถุประสงค์ที่จะคงคุณค่าความแท้ของอาคารประวัติศาสตร์ จึงไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ นอกเหนือจากการ
บูรณะและฟื้นฟูให้กลับเป็นอย่างสภาพเดิมเมื่อแรกสร้าง ด้วยกลวิธีการอนุรักษ์ที่ถูกวิธี
- ค่าบูรณะและฟื้นฟูศาลาเฉลิมธานี ประกอบด้วย
๑) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก
2) งานปรับปรุงบูรณะอาคารทั้งหมด
(ค่าก่อสร้างโครงสร้างไม้ตร.ม.ละ ๒๕,๐๐๐)
3) ค่าปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
ประกอบด้วย จอภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพยนตร์
ระบบเสียง ระบบแสง เวที เก้าอี้ยาวและเก้าอี้หวาย
ห้องนิทรรศการ ห้องสมุด และงานตกแต่งภายในต่างๆ
(ตร.ม. ละ ๒๐,๐๐๐ บาท)

๖๐๐,๐๐๐ บาท
๑๙,๕๐0,๐๐๐ บาท
๑๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท
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4) งานระบบสาธารณูปโภค
ระบบน้า ระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันอัคคีภัย
(ตร.ม. ละ 15,๐๐๐ บาท)
5) ค่าที่ปรึกษาและวิจัย
(ประกอบด้วย สถาปนิก วิศวกร นักโบราณคดี
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์
อัตราประมาณตาแหน่งละ 65,000 - ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ต่อคนต่อเดือน) (อ้างอิงจากกรมกรมบัญชีกลาง))
ระยะเวลาดาเนินงาน 3 เดือน
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

๑๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

48,600,000 บาท

3. ความคุ้มทุน
(ผลตอบแทน)

- กรณีของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไม่สามารถคานวณความคุ้มทุนเป็นจานวนเงินได้ แต่เป็นสิ่งที่คุ้มค่าต่อประเทศชาติ
และสากลในการเก็บมรดกของชุมชนที่มีค่าไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาที่มาและรากฐานของบรรพบุรุษของตน

4. ความเหมาะสมต่อ
ข้อบัญญัติและกฎหมาย

-

5. ผลกระทบ

- มีผลกระทบที่ดีต่อชุมชนและประชาชนโดยรวมทั้งประเทศ ในอันที่จะเข้าใจและเรียนรู้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และ
สถาปัตยกรรมโรงภาพยนตร์ในสมัยก่อน

มีความเหมาะสม ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติใดๆ

6. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ - ไม่มีความเสี่ยงใด เนื่องจากมิได้คิดในเชิงธุรกิจ
ต่อผลตอบแทนทางธุรกิจ
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7. ความเหมาะสมต่อ
ข้อจากัดของโครงการ
7.1 ข้อบัญญัติกฎหมาย
7.2 ความปลอดภัย
7.3 ที่จอดรถ
7.4 อากาศร้อนในอาคาร
เนื่องจากไม่มี
เครื่องปรับอากาศ
7. เหตุผลในการยกเลิก
โครงการ
หรือคาแนะนาเพิ่มเติม
8. ข้อสรุปแนวทางการ
ดาเนินการ

- ไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย
- มีปญ
ั หาจาการป้องกันอัคคีภัยของอาคารไม้ แต่สามารถที่จะแก้ไขจากการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย และการช่วยเฝ้าระวัง
ของชุมชนได้
- ผูช้ มจะได้รับรู้สภาพอันจากัดของการคมนาคมและที่จอดรถ เนื่องจากในสมัยก่อนในชุมชนไม่มีความจาเป็นต้องใช้รถ มีตรอก
ซอกซอยที่เดินถึงกันได้ เป็นการเรียนรู้ความเป็นอยู่ของชุมชนเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครฯ
- ถึงแม้จะร้อนแต่ก็เป็นสภาพเสมือนจริงของยุคก่อน สามารถแก้ไขได้โดยใช้พัดลมแอร์ และปลูกต้นไม้ไว้โดยรอบ
-

เจ้าของโครงการอาจจะพึงพอในรักษาอาคารประวัติศาสตร์ไว้เฉพาะเป็นเพียงโบราณสถาน ไม่ต้องการจัดแสดง
การสื่อความหมายอื่นใดในฐานะพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต

-

เป็นโครงการที่มีแนวโน้มในความเป็นไปได้สูงสุดในแง่การจัดการ การดูแลรักษาอาคาร และการมีส่วนร่วมกับชุมชน
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จากการศึกษาข้อกาหนดด้ านต่างๆ ทั้งกายภาพ กฎหมาย และข้อจากัดต่างๆที่ผู้วิจัยได้นาเสนอ
ทางเลือกในการปรับปรุงโรงหนังนางเลิ้ง หรือโรงภาพยนตร์เฉลิมธานี ซึ่งได้ระบุไว้ ๓ทางเลือกที่กล่าวมาแล้ว
ข้ า งต้ น โดยค านึ งถึ ง หลั ก การส าคั ญ สองประการคื อ การบู ร ณะให้ เหมื อ นกั บ ของเดิ ม ที่ มี ค วามแท้ ด้ ว ย
(Authenticity) และทางเลือกที่สองคือการนามาดัดแปลงและปรับใช้เพื่อให้ เหมาะในสภาวการณ์ ปัจจุบัน
(Adaptive Reuse) ซึ่งทั้งสองทางต่างก็เป็นแนวทางที่สุด การอนุรักษ์ที่มีผู้นิยมนามาใช้เพื่อบูรณะและฟื้นฟู
อาคารทั้งสิ้น ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าทางเลือกที่สามคือ การบูรณะและฟื้นฟูศาลาเฉลิมธานีเพื่อเป็น
พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการอนุรักษ์อาคารและพื้นที่ใช้สอยด้านหน้า รวมทั้งสามารถนาเสนอ
การสื่อความหมายของโรงมหรสพในยุคเริ่มต้นได้สมบูรณ์ที่สุด ทั้งนี้จะได้นาเสนอแผน รูปแบบและแนวทาง
ความเป็ น ไปได้ ในการอนุ รั กษ์ และฟื้ น ฟู ศ าลาเฉลิ ม ธานี ในแบบทางเลื อ กที่ ส ามคือ เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ชีวิ ต
อย่างละเอียดในบทที่ ๕

บทที่ ๕
แนวทางในการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
ในฐานะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต

๕.๑ แผนการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
๕.๑.๑ วิสัยทัศน์
เป็ น การบู ร ณะและฟื้ น ฟู (restoration1 and rehabilitation2) โรงภาพยนตร์ ศ าลาเฉลิ ม ธานี
ให้คงอยู่ในสภาพเริ่มแรกของโรงภาพยนตร์ เก็บรักษาไว้ซึ่งมรดกวัฒนธรรมทั้งในรูปจับต้องได้และจับต้องไม่ได้
ให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลัง และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยังยืนต่อไป
๕.๑.๒ วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นเทคนิคการก่อสร้างสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของโรงภาพยนตร์
ศาลาเฉลิมธานี
๒) เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ รู้ ค วามเป็ น มาของอุ ต สาหกรรมภาพยนตร์ ในรู ป แบบก าเนิ ด
โรงภาพยนตร์และภาพยนตร์ไทย
๓) เพื่อใช้เป็นที่ฉายภาพยนตร์ในโอกาสสาคัญ
๔) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกท้องถิ่นให้เป็นมรดกชองชาติและของโลกต่อไป
๕) เพื่อให้ประชาขนได้มีแหล่งเรียนรู้และมีพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative space)
๖) เป็นการพัฒนาชุมชนไม่ให้เกิดการทิ้งร้าง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและเมือง
๗) เพื่ อส่ งเสริมให้ เกิดความเคลื่ อนไหวทางเศรษฐกิจให้ แก่ชุมชนทั้งด้านการท่องเที่ยวและ
การค้าเพื่อพัฒนาย่านเก่าให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง
๕.๑.๓ การกาหนดรูปแบบลักษณะและแนวคิดของโครงการ (Characteristic and Concept)
อาคารอนุ รั ก ษ์ โดยทั่ ว ไปมี แ นวคิ ด สอดคล้ อ งกั น ในแนวทางสากล คื อ การปรั บ ปรุ งอาคาร
ให้ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ ยุ ค ที่ เริ่ ม สร้ าง ให้ ค งความแท้ (Authenticity)ให้ ม ากที่ สุ ด อี ก ทั้ ง โรงภาพยนตร์
ศาลาเฉลิมธานี มีลักษณะสถาปัตยกรรมโครงสร้างไม้ผสมผสานแบบตะวันตกและพื้นถิ่น ตามหลักการของ
แนวทางของ ICOMOS International Council on Monuments and Sites Principles for the Preservation
of Historic Timber Structures (1999), ซึ่งถือว่าสถาปัต ยกรรมโครงสร้างไม้ไม่เป็ น เพี ยงมรดกท้ องถิ่ น
เท่านั้นยังเป็นมรดกของโลกอีกด้วย การอนุรักษ์อาคารไม้ยังไม่เป็นเพียงการคงรักษาทางกายภาพของอาคาร
1

บูรณะ (Restoration) หมายถึง การทาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างที่เคยเป็นในอดีต ซึ่งสามารถเพิ่มเติมส่วนที่ขาดหายไปได้โดยมีหลักฐาน
ที่ชัดเจน
2 ฟื้นฟู (Rehabilitation) หมายถึง การรักษาส่วนที่มีคุณค่าไว้ แต่อาจเพิ่มเติมส่วนอื่นๆ ได้ เพื่อประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบันหรือบางทีก็เรียก
การประยุกต์การใช้สอย (Adaptive re-use)
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แต่ยั งได้อนุรักษ์ฝีมือของช่างซึ่งเป็น มรดกวัฒ นธรรมอีกประเภทหนึ่ง (Charter on the Built Vernacular
Heritage (1999) ตามหลักการการอนุรักษ์ข้อ ๕ “การอนุรักษ์อาคารสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ไม่เป็นเพียง
แต่ ง การอนุ รั ก ษ์ รู ป แบบอาคารภายนอกเท่ านั้ น แต่ ยั งต้ อ งคงวิ ถี ก ารใช้ งานและความรู้ ค วามเข้ า ใจ และ
ความสั ม พั น ธ์ ข องประเพณี แ ละมรดกที่ จั บ ต้ อ งไม่ ได้ อี ก ด้ ว ย” ซึ่ ง ในที่ นี้ จึ งมิ อ าจที่ จ ะรั ก ษาเพี ย งสภาพ
ทางกายภาพของโรงภาพยนตร์ ศ าลาเฉลิ ม ธานี เท่ านั้ น แต่ ยังต้ องสื่ อ ความหมายในความเป็ น โรงมหรสพ
ในสมัยแรกเริ่มให้ทุกคนรับรู้ถึงความเป็นมาของมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญแห่งนี้
๕.๑.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตารางที่ 5-1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
หน่วยงานระดับนานาชาติ
หน่วยงานระดับชาติ
(International)
(National)
- ยูเนสโก (UNESCO)
- กรมศิลปากร
- องค์กรอิสระ (NGO)
- กระทรวงวัฒนธรรม
- สานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์
- หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน)
- กรมโยธาธิการและผังเมือง
- สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยกรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.)
- สมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมป์
- สยามสมาคม
ในพระบรมราชูปถัมป์
- การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
- สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรม
และสิ่งแวดล้อม
- องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร
(NGO)

หน่วยงานระดับภาค
หน่วยงานระดับ
(Regional)
ท้องถิ่น (Local)
- กรุงเทพมหานคร
- ส านั ก งานเขตป้ อ ม
- สานักผังเมือง
ปราบศัตรูพ่าย
- สานักวัฒนธรรมและการ - คณะกรรมการ
ท่องเที่ยว
ชุมชน และตัวแทน
- เครือข่ายองค์กรอิสระ
ชุมชนนางเลิ้ง
(NGO)
- ตัวแทน
สถาบันการศึกษา
- วัดโสมนัสราช
วรวิหาร
- วัดสุนทรธรรมทาน
(วัดแคนางเลิง้ )
- วัดอื่นๆ
- อาสาสมัครชุมชม
- ตัวแทนกลุ่มต่างๆ
ในชุมชน

๕.๑.๕ งบประมาณ
งบประมาณในการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานีทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วย
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารเพื่อใช้เป็นพื้นที่แสดงมโหรี และร้านค้าท้องถิ่น งานปรับปรุง
บู รณะโรงภาพยนตร์ ศาลาเฉลิ มธานี งานปรับ ปรุ ง โรงภาพยนตร์ ศ าลาเฉลิ ม านี ให้ เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ชี วิ ต
งานระบบสาธารณูปโภค และงานงานจ้างที่ปรึกษา เพื่อสารวจ วางผัง ออกแบบรายละเอียด และประมาณ
ราคาค่าก่อสร้าง รวมทั้งหมดเป็นเงิน 48,600,000.- บาท (สี่สิบแปดล้านหกแสนบาทถ้วน)
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ตารางที่ 5-2 : งบประมาณดาเนินการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
รายการ
งบประมาณ (บาท)
1) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารเพื่อใช้เป็น
600,000
พื้นที่แสดงมโหรี และร้านค้าท้องถิ่น
2) งานปรับปรุงบูรณะโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
๑๙,๕๐๐,๐๐๐
(ตร.ม.ละ ๒๕,๐๐๐ บาท)
3) งานปรับปรุงโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
๑๕,๖๐๐,๐๐๐
ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ประกอบด้วย
- จอภาพยนตร์
- เครื่องฉายภาพยนตร์
- ระบบเสียง
- ระบบแสง
- เวที
- เก้าอี้ยาวและเก้าอี้หวาย
- ห้องนิทรรศการ
- ห้องสมุด
- งานตกแต่งภายในต่างๆ
(ตร.ม. ละ ๒๐,๐๐๐ บาท)
4) งานระบบสาธารณูปโภค
๑๑,๗๐๐,๐๐๐
ประกอบด้วย
- ระบบน้า
- ระบบไฟฟ้า
- ระบบป้องกันอัคคีภัย
(ตร.ม. ละ 15,๐๐๐ บาท)
4) งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อสารวจ วางผัง ออกแบบรายละเอียด
๑,๒๐๐,๐๐๐
และประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ประกอบด้วย
- ผู้จัดการโครงการ
- สถาปนิกด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
- นักประวัติศาสตร์และโบราณคดี
- ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์
- วิศวกรโยธา
- นายช่างสารวจ
(อัตราค่าจ้างบุคลากรอ้างอิงจากกรมกรมบัญชีกลาง
ระยะเวลาดาเนินงาน 3 เดือน )
รวมเป็นเงิน
48,600,000
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5.1.6 แผนดาเนินการ
ตารางที่ 5-2 : แผนดาเนินการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
หัวข้อ
1

1.1

1.2

รายละเอียด
กลยุทธ์ที่ ๑
การจัดตั้งผู้มีส่วนร่วมและชุมชน
ที่เกี่ยวข้องกับโรงภาพยนตร์
ศาลาเฉลิมธานี
(Stakeholders and
communities to respond )
ผู้มีส่วนร่วมระดับท้องถิ่น
ผู้มีส่วนร่วมระดับภาค
-

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
(แบ่งเป็นไตรมาส)
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

หมายเหตุ
ผู้จัดตั้งโครงการและชุมชนความมี
ความเห็นร่วมกันโดยร่วมประชุม
หารือตั้งแต่เริ่มตั้งโครงการ

สานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ตัวแทนชุมชนนางเลิ้ง
ตัวแทนสถาบันการศึกษาทุกระดับ
วัดโสมนัสวรวิหาร
วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง)
และวัดอื่นๆ
อาสาสมัครชุมชน
ตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน
องค์กรอิสระ (NGO)
กรุงเทพมหานคร
สานักผังเมือง
สานักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
เครือข่ายองค์กรอิสระ (NGO)

ผู้นาและประชาชนในท้องถิ่นถือว่า
เป็นกาลังที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดของพื้นที่ประวัติศาสตร์

ควรจะเป็นผู้ดาเนินการขยาย
เครือข่ายให้กับชุมชน
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หัวข้อ
1.3

1.4
2
2.1

2.2

รายละเอียด
ผู้มีส่วนร่วมระดับประเทศ

ผู้รับผิดชอบ

-

กระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
หอภาพยนตร์(องค์กรมหาชน)
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยกร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์
องค์การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
องค์กรอิสระ (NGO)
ยูเนสโก (UNESCO)
องค์กรอิสระ (NGO)

กลยุทธ์ที่ 2
การตั้งกลุ่มเป้าหมาย (Positioning)
คนท้องถิ่น
ครอบครัว
-

สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
กรุงเทพมหานคร
หอภาพยนตร์
องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
กรุงเทพมหานคร
หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน)

ผู้มีส่วนร่วมระดับนานาชาติ

-

ระยะเวลาดาเนินการ
(แบ่งเป็นไตรมาส)
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
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หมายเหตุ
เป็นผู้สนับสนุนและดูแลอาคาร
ประวัติศาสตร์และกิจกรรมใน
อาคาร

สนับสนุน ช่วยเหลือ
และให้คาแนะนาในการดูแลรักษา
โครงการในระดับนานาชาติ
กลุ่มเป้าหมายถูกวางไว้สาหรับ
ทุกคนทุกเพศวัยและผู้ทุพพลภาพ
เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
เพราะอยู่ในพื้นที่ควรจะปรับให้
เป็นผู้ดูแล(Custodian)
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญเพื่อให้
เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี

หัวข้อ

รายละเอียด

2.3

นักเรียนนักศึกษา

2.4

ประชาชนทั่วไป

3

3.1
3.2

ผู้รับผิดชอบ
-

องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
กรุงเทพมหานคร
หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน)
องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
กรุงเทพมหานคร
หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน)
องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 3
แผนการศึกษาวิจัยรายงาน
สารวจอาคารประวัติศาสตร์และ
ขุดค้นทางโบราณคดี
(Historical Building Report)
การคัดเลือกผู้ที่จะเขียนรายงาน - สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
หรือหอภาพยนตร์(องค์กรมหาชน)
การตรวจรับรายงาน
- สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
หรือหอภาพยนตร์(องค์กรมหาชน)
- กรมศิลปากร

ระยะเวลาดาเนินการ
(แบ่งเป็นไตรมาส)
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
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หมายเหตุ
เป็นกลุ่มที่จะได้รับการส่งเสริม
ความรู้ดานประวัติศาสตร์และ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์รวมทั้ง
ความรู้ทางสถาปัตยกรรมของชาติ
เป็นกลุ่มที่จะได้รับการส่งเสริม
ความรู้ดานประวัติศาสตร์และ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์
รวมทั้งความรู้ทางสถาปัตยกรรม
ของชาติ ความทั้งได้เกิดการราลึก
ถึงอดีตที่เคยผ่านมาเป็นการสร้าง
ความสุขให้กับผู้สูงวัยอีกด้วย
เป็นการวิจัยเพื่อตรวจสอบสภาพ
และความถูกต้องทางด้าน
โบราณคดีและประวัติอาคารเพื่อ
การบูรณะที่ถูกต้องสมบูรณ์
ผู้รับผิดชอบนั้นขึ้นอยู่กับผู้ที่ได้รับ
การมอบหมายดูแลบูรณะโครงการ
ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ทางโบราณคดี

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี

หัวข้อ
4

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 4
แผนการปรับปรุงอาคาร

4.1

แนวทางการปรับปรุงซ่อมแซม

- ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย

4.2

จ้างผู้รับเหมาและดาเนินการ

4.3

ตรวจสอบอาคารและพื้นที่
เพื่อรับงาน
กลยุทธ์ที่ ๕
กลยุทธ์การสื่อความหมาย

-

5

5.1
5.2

จัดเตรียมอุปกรณ์การฉาย
ภาพยนตร์
จัดเตรียมการตกแต่งภายใน

5.3

การจัดนิทรรศการ

หมายเหตุ
การออกแบบเพื่อคนทุกเพศวัย
รวมทั้งผู้ทุพพลภาพ จึงต้องคานึง
แนวการออกแบบ Universal Design
หรือ Architecture for All เป็น
การอานวยความสะดวกให้กับคนทุกคน
ประชุมภาคีของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เพื่อหาข้อสรุปในแนวทาง

สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน)
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน)

- หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน)
-

ระยะเวลาดาเนินการ
(แบ่งเป็นไตรมาส)
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

181

หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน)
ผู้มีส่วนได้เสีย
หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน)
ผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อให้ความรู้และสื่อความหมาย
แก่ประชาชนทั่วไปให้เกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้องต่อความเป็นมาและ
สภาพอาคารของโรงภาพยนตร์
ศาลาเฉลิมธานี
เพื่อสื่อความเข้าใจและให้ความรู้
แก่คนทั่วไป
เพื่อสื่อความหมายของใช้สมัยเริ่มแรก
เพื่อสื่อความหมายของใช้สมัยเริ่มแรก

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี

หัวข้อ

รายละเอียด

5.4

จัดเตรียมวงมโหรีและแตรงวง

5.5

จัดเตรียมกิจกรรมหน้าโรงมหรสพ

5.6

สื่อต่างๆ แผ่นพับ แผนที่

5.7

จัดเตรียมแผนประชาสัมพันธ์

6

กลยุทธ์ที่ ๖
การกากับติดตามดูแลรักษา

6.1

จัดเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานที่

6.2

กลุ่มนักวิจัย

6.3

ติดตามการดูแลสภาพอาคาร

6.4

ติดตามการจัดนิทรรศการ

ผู้รับผิดชอบ
-

-

หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน)
ผู้มีส่วนได้เสีย
หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน)
ผู้มีส่วนได้เสีย
หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน)
ผู้มีส่วนได้เสีย
หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน)
ผู้มีส่วนได้เสีย

หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน)
อาสาสมัคร
ผู้มีส่วนได้เสีย
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน)
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน)
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน)

ระยะเวลาดาเนินการ
(แบ่งเป็นไตรมาส)
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
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หมายเหตุ
เพื่อสื่อความหมายการใช้งานสมัย
เริ่มแรก
เพื่อสื่อความหมายการใช้งานสมัย
เริ่มแรก

เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้งาน
ควรจะมีการกากับติดตามและดูแล
บารุงรักษาสภาพอาคารและ
กิจกรรมในพื้นที่
ควรจะให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วม
ในการอธิบายความเป็นมา

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี

๕.๒ แนวคิดการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี

รูปที่ 5-1 : ผังบริเวณ แนวทางการบูรณะและฟื้นฟูบริเวณโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
(ที่มา : ผู้วิจัย)
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รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี

รูปที่ 5-2 : รูปด้านหน้าอาคารโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
(ที่มา : ผู้วิจัย)
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รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี

รูปที่ 5-3 : รูปด้านข้างอาคารโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
(ที่มา : ผู้วิจัย)
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รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี

รูปที่ 5-4 : รูปตัดด้านหน้าอาคารโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
(ที่มา : ผู้วิจัย)
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รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี

รูปที่ 5-5 : รูปตัดด้านข้างอาคารโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
(ที่มา : ผู้วิจัย)
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รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
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๕.๓ ข้อเสนอแนะ
๕.๓.๑ การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยของอาคาร
๑) การป้องกันอัคคีภัย
จากเอกสารระบบดับเพลิงและป้องกันการอัคคีภัย ของสภาวิศวกรปีพ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กาหนดการประเมิน
เพื่อแยกแยะพื้นที่ กาหนดระดับความเสี่ยง และระบุความต้องการของระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภั ย นั้น ศาล
เฉลิ ม ธานี เข้าข่ ายพื้ น ที่ ค รอบครองอั น ตรายน้ อ ย (Light Hazard Occupancies) ในฐานะพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ชี วิ ต
ซึ่งอยู่ในหนึ่งของ ๙ องค์ประกอบดังนี้ (๑) โรงแรม อาคารที่พักอาศัยรวม อพาร์ต เม้นท์ (เฉพาะส่วนห้องพัก) (๒)
สานักงานทั่วไป (๓) โบสถ์ วัดและวิหาร (๔) สโมสร (๕) สถานศึกษา (๖) โรงพยาบาล (ควบคุมวัสดุตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล (๗) สถานพยาบาลและพักฟื้น (ควบคุมวัสดุตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง) (๘) ห้องสมุด (ยกเว้นห้องสมุด
ที่มีชั้นวางหนังสือขนาดใหญ่) (๙) พิพิธภัณฑ์
การป้องกันอัคคีภัยในอาคารประวัติศาสตร์มีความสาคั ญอย่างยิ่ง เนื่องจากเพลิงไหม้เป็นสิ่งอันตราย
สาหรับอาคารไม้ และโรงมหรสพไม้ส่วนใหญ่ในโลกก็ถูกทาลายจากเพลิงไหม้ อีกทั้งในย่านนางเลิ้งนั้นก็เคยเกิด
เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ๆมาถึงสองครั้งด้วยกัน ดังนั้นการป้องกันอัคคีภัยและการติดตั้งระบบดับเพลิง จึงเป็นสิ่งที่จาเป็น
และเร่งด่วนพร้อมๆกับการบูรณะและฟื้นฟู ซึ่งมีแนวทางการจัดการในการดูแลอาคารประวัติศาสตร์ดังนี้
๒) นโยบายด้านความปลอดภัยของอาคาร
เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ของพนักงาน ผู้ใช้อาคารและผู้ชม จึงต้องมีการลดความเสี่ยง
ในการเกิดอัคคีภัยด้วยนโยบายการจัดการความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งนี้เจ้าของอาคารและผู้ดูแลเป็น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตามกฎหมาย ซึ่ ง ควรที่ จ ะมี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งการเกิ ด อั ค คี ภั ย และติ ด ตั้ ง ระบบดู แ ล
ที่มีประสิทธิภาพ
๒.๑) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบป้องกันอัคคีภัย ควรจะมีการกาหนดผู้ที่ดูแลด้านระบบป้องกัน
อัคคีภัยที่ชัดเจน ซึ่งควรจะมีอานาจในการจัดการควบคุมสถานการณ์และควรแต่งตั้งผู้ช่วยในการดูแลนี้
๒.๒) จัดเตรียมคู่มือสาหรับความปลอดภัยจากอัคคีภัย
เนื้อหาคู่มือควรประกอบด้วย
- การอธิบายกลยุทธ์การป้องกันภัย
- วิธีการจัดการกรณีเกิดอัคคีภัย
- บอกสถานที่วางอุปกรณ์ดับเพลิงในตาแหน่งต่างๆของอาคาร
- ระบบการทดสอบและการซ่อมแซมโดยละเอียด
- บทบาทของเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย และความรับผิดชอบ
- การควบคุมเมื่อเกิดความเสียหาย
- โปรแกรมการฝึกพนักงาน
- ระบบของอาคาร

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
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๒.๓)การติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัย
กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 39 (พ.ศ.2537) ข้อ ๓ กาหนดว่า หองแถว ตึกแถว บานแถว
และบานแฝด ที่มีความสูงไมเกิน 2ชั้น ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ อยางใดอยางหนึ่ง ตามชนิดและขนาด
ที่กาหนดไวในตารางที่ 1 ทายกฎกระทรวงนี้จานวนคูหาละ 1 เครื่อง
อาคารอื่น นอกจากอาคารตามวรรคหนึ่ง ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออยางใด
อยางหนึ่งตามชนิดและขนาดที่กาหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่ง สาหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มี
ในแตละชั้นไว เครื่อง ตอพื้นที่อาคารไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45เมตร แตไมนอยกวาชั้นละ
1 เครื่องการติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตองติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับ
พื้นอาคารไมเกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็นสามารถอานคาแนะนาการใชได และสามารถนาไปใชงานไดโดยสะดวก
และตองอยูในสภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา
ตารางที่ 5-4 : และขนาดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ชนิดหรือประเภทของอาคาร
(๑) หองแถว ตึกแถว บานแถว
และบานแฝด ที่มีความสูง
ไมเกิน ๒ ชั้น

ชนิดของเครื่องดับเพลิง
(๑) น้ายาอัดความดัน
(๒) กรด-โซดา
(๓) โฟมเคมี
(๔) กาซคารบอนไดออกไซด
(๕) ผงเคมีแหง
(๖) เฮลอน (HALON 1211)

ขนาดบรรจุ (ไมนอยกวา)
๑๐ ลิตร
๑๐ ลิตร
๑๐ ลิตร
๓กิโลกรัม
๓ กิโลกรัม
๓ กิโลกรัม

(๒) อาคารอื่นนอกจาก
อาคารตาม (๑)

(๑) โฟมเคมี
(๒) กาซคารบอนไดออกไซด
(๓) ผงเคมีแหง
(๔) เฮลอน (HALON 1211)

๑๐ลิตร
๔กิโลกรัม
๔กิโลกรัม
๔กิโลกรัม

กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๐)
ขอ ๓ อาคารที่กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายโดยไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุ อาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกายหรือทรัพยสินหรืออาจไมปลอดภัย
จากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุราคาญ หรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอานาจสั่งใหเจาของ หรือผูครอบครองอาคารดาเนินการแกไขใหเปนไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา
๘ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ที่ใชบังคับอยูในวันที่ไดรับอนุญาต หรือใบรับแจง
ใหกอสราง ดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคาร ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกาหนด แตตองไม
นอยกวา ๓๐ วัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได
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ขอ ๔ อาคารที่กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายกอนวันที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
ใชบังคับ และอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. ๒๔๗๙ หรือพระราชบัญญัติ
ควบคุ มการกอสรางในเขตเพลิ งไหม พ.ศ. ๒๔๗๖ มี ส ภาพหรือมีก ารใชที่ อาจเปนภยัน ตรายตอสุ ขภาพ ชี วิต
รางกายหรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุราคาญ
หรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอานาจสั่งใหเจาของ
หรือผูครอบครองอาคารดาเนินการแกไขใหเปนไปตามกฎกระทรวง เทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัด กฎ ขอบังคับ
ประกาศ หรือคาสั่งที่ไดออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ.๒๔๗๙ หรือ
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การกอสรางในเขตเพลิ ง ไหม พ.ศ. ๒๔๗๖ แลวแตกรณี ที่ ใชบั ง คั บ อยู ในขณะนั้ น
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ เจาพนักงานทองถิ่นกาหนด แตตองไมนอยกวา ๓๐ วัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร
เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได
ในกรณี ที่ อ าคารซึ่ ง กอสราง ดั ด แปลง หรื อ เคลื่ อ นยายกอนวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ใชบังคับ แตไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. ๒๔๗๙ หรือ
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ก ารกอสรางในเขตเพลิ งไหม พ.ศ. ๒๔๗๖ มี ส ภาพหรื อ มี ก ารใชที่ อ าจเปนภยั น ตราย
ตอสุขภาพ ชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุราคาญ หรือกระทบกระเทือน
ตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอานาจสั่งใหเจาของ หรือผูครอบครองอาคารดาเนินการ
แกไขเทาที่จะกระทาไดตาม ความจาเปนและความเปนธรรมแกเจาของหรือผูครอบครองอาคารใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา ที่เจาพนักงานทองถิ่นกาหนด แตตองไมนอยกวา ๓๐ วัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเจาพนักงาน ทองถิ่น
จะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได
ขอ ๕ ในกรณีที่อาคารตามขอ ๓ หรือขอ ๔ เปนอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารขนาดใหญ
อาคารสาธารณะ อาคารอยู อาศัยรวม โรงงาน ภัตตาคาร และสานักงาน มีสภาพหรือมีการใชที่ อาจไมปลอดภัย
จากอัคคีภัย ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอานาจสั่งใหเจาของหือผูครอบครองอาคาร ดาเนินการแกไขใหอาคารดังกลาว
มีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยภายในระยะเวลาที่เจา พนักงานทองถิ่นกาหนด ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร
เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได ในการสั่งการใหแกไขอาคารตามวรรคหนึ่ง เจาพนักงาน
ทองถิ่นจะสั่งใหเจาของหรือผู ครอบครองอาคารดาเนินการไดในกรณีดังตอไปนี้
(๓) ติ ด ตั้ งเครื่ อ งดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ ตามชนิ ด และขนาดที่ ก าหนดไวในตารางทายกฎกระทรวงนี้
อยางใดอยางหนึ่ งสาหรับ ดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัส ดุที่มีในแตละชั้น โดยใหมี ๑ เครื่องตอ พื้นที่ไมเกิน
๑,000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน ๔๕.00 เมตร แตไมนอยกวาชั้นละ ๑ เครื่อง การติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบ
มือถือนี้ ต้ องติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้น อาคารไมเกิน ๑.๕๐ เมตร ในที่มองเห็ นสามารถอาน
คาแนะนาการใชได และสามารถเขาใชสอยไดสะดวกและตองอยูในสภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา
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ชนิดของเครื่องดับเพลิง
(๑) กาซคารบอนไดออกไซด
(๒) ผงเคมีแหง
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ขนาดบรรจุไมนอยกวา
๔ กิโลกรัม
๔ กิโลกรัม

5.3.2 ระบบปรับอากาศภายในโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
ในกรณี ที่มีความต้องการจะติดตั้งระบบปรับอากาศในอนาคต เนื่องจากสภาวการณ์ ที่เปลี่ยนแปลง
ควรมีการศึกษาเรื่องการติดตั้งที่ไม่เป็นอันตรายต่อตัวอาคารและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ทางผู้วิจัยได้รับคาปรึกษาจาก
ตั ว แทนของบริ ษั ท Al-Co ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ชั้ น น าที่ ดู แ ลด้ า นอาคารประหยั ด พลั ง งานจากประเทศเยอรมั น
ซึ่งได้คานวณจากพื้นที่อาคารและได้ให้แนวทางการติดตั้งดังนี้
1) พื้นที่ของอาคาร

รูปที่ 5-6 : ผังพื้นอาคารโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
(ที่มา : ผู้วิจัย)
จากผังพื้นดังกล่าวประมาณการผู้ชม ๓๐๐ คน ความสูง ๑๒.๑๘ เมตร จั่ว ๔.๒๗ เมตร
FA ๑๐ cmh x 300 = 3,000
ACH = 8 ACH.
การใช้งาน = ๘ ชั่วโมงต่อวัน
อุณหภูมิภายในอยู่ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส
ภายนอกประมาณ ๓๕ องศาเซลเซียส
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แนวทางการติดตั้ง
2.1) การปรับโครงสร้างผนังและเพดานของอาคารเพื่อระบบปรับอากาศ
- ผนัง : เนื่องจากเป็นอาคารไม้ ดังนั้น ควรจะมีการบุผนังด้านในใหม่ เพื่อกัน
ความร้อนจากภายนอกและเพื่อซับ
- เสี ยง (Acoustic Absorption) : ใช้โครงสร้างอลู มิเนียม และแผ่ นผนังใยแก้ว
ซับเสียง โดยด้านข้างด้านขวา (หันหน้าเข้าจอภาพยนตร์) เป็นด้านที่มีการับแดด
ในช่วงบ่ายอาจมีการเพิ่มความหนาของผนังเป็นพิเศษ
- เพดาน : มีการป้องกันความร้อนเช่นกัน โดยมีการติดตั้งพัดลมสาหรับดูดอากาศ
เพื่อใช้ในตอนที่ไม่ได้เปิดระบบปรับอากาศเพื่อระบายลมร้อนใต้หลังคา
๒.๒) การออกแบบระบบปรับอากาศเบื้องต้น
ผู้เข้าชมประมาณ ๓๐๐ คน เปิดใช้ประมาณ ๘ ชั่วโมงต่อวัน
อุณหภูมิภายในปรับอากาศ ๒๕ องศาเซลเซียส / ๕๐ % RH =+- ๑๐
- ระบบ DX Cooling System โดยใช้ Air cooled Chiller x 1 พร้อมกับ
Outdoor Air Handing Unit x 2, Fresh Air Unit x 1
- Air Cooled Chiller ขนาด ๓๐ ตั น ๑ เครื่อ ง และ ๔๕ ตั น ๑ เครื่อ ง แบบ
Turbocor โดยใช้ ระบบส่ งน้ าเย็ น ด้ ว ยปั๊ มไฟฟ้ า เพื่ อ จ่ ายให้ AHU และ FAU
ที่ตั้งอยู่ภายนอกอาคาร
- FAU ขนาด ๓,๕๐๐ CMH มี ร ะบบ Heat Recovery โดยใช้ Sorbtionheel
cooling cap. ๓๕ องศาเซลเซี ย ส / ๖๕% RH
๒๐ องศาเซลเซี ย ส /
๑๐ g/kg day Air.
- AHU ขนาด ๒๔,๐๐๐ CMH ๒ เครื่อง Cooling Cap ๓๐ ตัน ๒ เครื่อง
- Exhaust Fan ขนาด ๑๐๐๐ CMH ๓ ตัว ติดตั้งบริเวณยอดจั่วเพื่อดูดลมร้อน
ออกนอกอาคาร
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3) รูปแบบ Single Line Diagram

รูปที่ 5-7 : รูปแบบ Single Line Diagram
(ที่มา : ผู้วิจัย)
4) งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ การติดตั้ง การดูแลซ่อมแซม ประมาณ
๕,๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
๕.๓.3 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
๑) สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
ชุมชนมีส่วนที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาแบบยั่งยืน ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการกาหนดการใช้งานในพื้นที่
ของตน และควรมีความตระหนักต่อหน้าที่ในการอนุรักษ์รักษาท้องถิ่นของตน นอกจากนั้นยังควรทาหน้าที่เผยแพร่
ความรู้ความเป็นไปในท้องถิ่นในฐาน การมีจิต สาธารณะสามารถถูกปลุกเร้าโดยการสื่อความหมาย และการให้
ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เข้าชม และชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์การจัดการรวมทั้ง
ความร่วมมือกันในการปกป้องอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชุมชนให้เป็นของประเทศและสากลต่อไป
ร่างรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทยฉบั บ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๒ ประชาชน ส่ วนที่ ๑ ความเป็ น
พลเมืองและหน้ าที่ของพลเมือง มาตรา ๒๗ กล่าวถึงหน้าที่ของพลเมืองไว้ในข้อ (๕) ว่า “ช่วยเหลือราชการ...
ปกป้ อง พิทักษ์ อนุ รักษ์ และสื บ สานขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒ น ธรรม
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ของชาติ...” และในส่วนที่ ๒ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตอนที่ ๓ สิทธิพลเมือง มาตรา ๖๓ กล่าวว่า “ชุมชน
ย่ อ มมี สิ ท ธิป กป้ อ ง ฟื้ น ฟู อนุ รั ก ษ์ สื บ สาน และพั ฒ นาขนบธรรมเนี ยม จารีต ประเพณี ศิ ล ปวัฒ นธรรม และ
ภูมิปั ญ ญาอันดีงามของชุมชน ท้องถิ่น และของชาติ และมีส่ วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทางชีวภาพอย่างสมดุล
และยั่ งยื น พลเมืองย่ อมมี สิ ท ธิ ร่ว มกั บ ชุ มชนหรือร่ว มกับ รัฐในการดาเนิ นการตามวรรคหนึ่ ง ตลอดจนพั ฒ นา
ด้านต่างๆทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อชุมชน” บทบาทของชุมชนจึงมีพลังอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
๒) สร้างเครือข่ายอาสาสมัคร
อาสาสมัคร เป็นกลุ่มคนหนึ่งซึ่งมาจากสถานภาพที่แตกต่างกัน ทั้งฐานะ ประวัติ วัฒนธรรม การเมือง
สังคม และศาสนา แต่ทั้งหมดนี้มีสิ่งที่เหมือนกันคือ จิตสาธารณะ การเป็นอาสาสมัครนั้น ต้องเสียสละ แรงกาย
แรงใจ ไม่ได้รับค่าตอบแทน อาสามสมัครนั้นสามารถช่วยงานในท้องถิ่นของตน หรือเพื่อการท่องเที่ยว
ตัว อย่ างหนึ่ งที่ ป ระสบความส าเร็จในเรื่องระบบอาสาสมัค ร คื อ ประเทศสหรัฐ อเมริกา ประชาชน
ที่ สามารถจัดการเวลาได้จะเสี ยสละเวลา อุทิศแรงกายมาร่วมงานอาสาสมัคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลมรดก
วัฒ นธรรมในท้องถิ่น ของตน อาสาสมัครนี้ ส ามารถเป็นได้ตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึงผู้ เกษียณอายุแล้ ว โดยมิได้รับ
ผลตอบแทนทางเงิน แต่ได้รับความภาคภูมิใจในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่สามารถช่วยเหลือชุมชนตนเองได้
ประชาชนสามารถสมัครเป็นอาสาสมัครได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ทของชุมชนหรือเมือง จากนั้นจะได้รับ
การอบรมวิธีการเป็ น อาสาสมั ครและการเข้าไปดู กิจกรรมที่ ตนเองสนใจในหน่ ว ยงานต่างๆ ที่ เมือ ง Durham
รัฐนอร์ทแคโรไลน่า มีกลุ่มอาสาสมัครชื่อ Durhamwayfinder ผู้สนใจสามารถเข้าไปเลือกในเว็บ ไซต์ถึงกิจกรรมที่
สนใจ เช่น อาสาสมัครของโรงภาพยนตร์ Carolina Theatre ซึ่งเป็นโรงหนังเก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์ อาสาสมัคร
ต้องใส่ ชุด สี ดา และจะมี ตารางหรื อกิจ กรรมส่ งมาให้ อาสาสมั ครทางจดหมาย (อีเมล์ ) แต่มิ ใช่ การบั งคับ หาก
อาสาสมัครคนใดสนใจก็ส ามารถเดิน ทางไปทางานตามเวลา จะมีการดูแลให้ อาสาสมัครมีที่จอดรถ และบอก
สถานที่ไปทางานให้ โดยมีผู้จัดการโครงการประจาอยู่ที่ศูนย์บริการชุมชนของเมืองซึ่งได้รับค่าจ้างเป็นคนติดต่อ
ประสานงานอาสาสมัครให้ ในบางครั้งอาสาสมัครก็แต่งกายในชุดประจาชาติไปประจาตามจุดต่ างๆของพิพิธภัณฑ์
เพื่ อสื่ อ ความหมายให้ กั บ ผู้ ที่ มาชมให้ เห็ น ถึงลั ก ษณะการแต่ งกายในสมัยก่ อน และเพื่ อให้ เข้ากับ การเล่ าเรื่อ ง
ในสถานที่นั้นๆ
ชุมชนนางเลิ้ งสามารถร่ว มกั น เป็ น อาสาสมั ครเพื่อ ดูแลโรงภาพยนตร์ ศาลาเฉลิ มธานี ได้ เท่ากับ เป็ น
การประหยัดงบประมาณของประเทศ อีกทั้งยังร่วมกันแต่งชุดย้อนยุคร้อยปีที่แล้วเพื่อให้เกิดบรรยากาศ ส่งเสริมให้
คนเข้ามาชมรู้สึกสนุกสนานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนด้วยการนาสิ่งของเก่ามาจัดนิทรรศการกลางแจ้ง หรือ
จาหน่ายได้อีกด้วย
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๓) สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมย่านนางเลิ้ง
สร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมย่านนางเลิ้ง มีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชน หรือกลุ่ม
องค์กรที่เห็ น ความส าคัญ ของโรงภาพยนตร์ ศาลาเฉลิม ธานี และย่านนางเลิ้ งที่สามารถรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง
เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ย่านนางเลิ้ งซึ่งเป็นไปตามความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและกลุ่มต่างๆ สร้าง
อานาจการต่อรองเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดกี่ขับเคลื่อนให้แก่ชาวชุมชนในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชุมชนของตน โดยการสร้างเครือข่ายจะเน้นที่การส่งเสริมความร่วมมือระหว่า งชุมชน ประชาคม
และกลุ่มผู้ป ระกอบการต่างๆ โดยมุ่งหวังให้ เกิดศักยภาพและเชื่อมโยงกลุ่มองค์กรให้ สามาถนาไปสู่การสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป
เครือข่ายกลุ่มหรือองค์กรในพื้นที่ควรประกอบด้วย ๓ กลุ่ม ได้แก่
๓.๑) ภาคเอกชน (private sector) ประกอบด้วย ชุมชนที่จดทะเบียน ประชาคม ชมรม
และมูลนิธิ องค์กรทางศาสนาและโรงเรียน กลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่มีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่าน
๓.๒) ภาครัฐ (public sector) ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับ
เมืองและท้องถิ่น
๓.๓) องค์ กรที่ เกี่ย วข้อ งกับมรดกวัฒ นธรรม (heritage group) ประกอบด้ว ย เครือข่าย
ท่องเที่ยวภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร
๕.๓.4 แนวทางการควบคุมอาคารบริเวณโดยรอบโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
บริเวณโดยรอบโรงภาพยนตร์ ศาลาเฉลิ มธานีตั้งอยู่ปะปนกับอาคารทั้งสมัยเก่า และอาคารสมัยใหม่
ซึ่งทาให้เกิดความหลากหลายทางสถาปัตยกรรม ความสูง และขนาด ที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และ
เปลี่ยนไปเพื่อรองรับกับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต โดยอาศัยเครื่องมือในการควบคุม ดังนี้
๑) การควบคุมภาพรวมความสูงของอาคารบริเวณรอบโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
บริ เวณโดยรอบโรงภาพยนตร์ ศ าลาเฉลิ ม ธานี มี ค วามจาเป็ น ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม ความสู งของอาคาร
เพื่ อไม่ให้ เกิดการบดบั งทัศนี ย ภาพและมุมมองที่เข้าสู่ อาคาร โดยเสนอให้ กาหนดความสูงของอาคารโดยรอบ
โรงภาพยนตร์ ศ าลาเฉลิ ม ธานี ใ นระยะ 50 เมตร ให้ มี ค วามสู ง ไม่ เกิ น 16 เมตร (อ้ า งอิ ง จากข้ อ บั ญ ญั ติ
กรุงเทพมหานครเรื่องกาหนดความสูงโดยรอบศาสนสถาน) นอนนั้นจะไม่มีการไล่ระดับความสูงของอาคารภายใน
บริเวณใกล้เคียงให้มีความสูงที่เพิ่มขึ้นตามลาดับแต่ไม่เกินความสูงที่เสนอ
๒) การควบคุมภาพรวมสถาปัตยกรรมบริเวณรอบศาลาเฉลิมธานี
อาคารโดยรอบที่อยู่ระยะประชิด โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี ควรมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่กลมกลืน
กับโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี เช่น สี วัสดุ เป็นต้น
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๓) การควบคุมภาพรวมระยะประชิดบริเวณรอบโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
บริเวณแนวอาคารที่อยู่ติดกับโดยรอบโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี และบริเวณแนวแกนถนนสายหลักที่
พุ่งเข้าสู่โรงภาพยนตร์โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี จะมีการกาหนดแนวของอาคารให้มีระยะห่างจากถนนที่เท่ากัน
และมีความสม่าเสมอเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและขับเน้นเข้าสู่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
๔) การควบคุมภาพรวมภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณรอบโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
บริ เวณโดยรอบโรงภาพยนตร์ ศ าลาเฉลิ ม ธานี จ ะมี ก ารควบคุ ม พื้ น ที่ สี เขี ย วสาธารณะเพื่ อ ให้ เกิ ด
ความสวยงามทางด้านภูมิทัศน์ และเป็นสาธารณะประโยชน์ นอกจากควบคุมถนนบริเวณโดยรอบโรงภาพยนตร์
เฉลิมธานีแล้ว ยังมีการควบคุมแนวการปลูกต้นไม้บริเวณถนนสายหลักที่เข้าสู่ โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี และ
บริเวณแนวรอบของศาลาเฉลิมธานี เพื่อให้เกิดการขับเน้นของสายตา และการเดินเข้าสู่ โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี
ทั้งยังก่อให้เกิดความร่มรื่นสวยงามให้แก่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงอีกด้วย
๕.๓.5 การจัดระบบการสัญจรและการเชื่อมต่อของโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานีกับพื้นที่โดยรอบ
เนื่ องจากที่ตั้งของศาลาเฉลิ มธานีนั้นอยู่ใจกลางชุมชน ปัจจุบันการเข้าถึงพื้นที่ได้เฉพาะทางเดินเท้า
ซึ่งเป็นตรอกขนาดเล็กเท่านั้น ไม่สามารถนารถยนต์เข้าถึงพื้นที่ได้ อันเป็นลักษณะของชุมชนแบบเก่าที่ใช้การเดิน
ติดต่อกันในย่านมากกว่าใช้พาหนะอื่น ดังนั้น เพื่อสอดรับกับ ยุคสมัยในปัจจุบัน และรองรับการพัฒ นาจากการ
เกิดขึ้นของการเข้าถึงด้วยรถไฟฟ้าสายสีส้มในอนาคต จึงควรมีการปรับปรุงการสัญจรภายในพื้นที่ ทั้งจากทางบก
และทางน้า ให้สอดคล้องกับระบบโครงข่ายภาพรวมของเมือง และโครงข่ายการท่องเที่ยวของกรุงรัตนโกสินทร์
ตลอดจนการเชื่อมโยงย่านประวัติศาสตร์ตามแนวคลองผดุงกรุงเกษมด้วย โดยในการรองรับการเข้าถึงโดยรถยนต์ก็
ควรมีการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถไว้สาหรับที่จะเข้ามาใช้พื้นที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานีที่ไม่สามารถเดินทางด้วย
การขนส่งสาธารณะได้
ทั้งนี้ สานักผังเมืองกรุงเทพมหานครได้ทาการศึกษาและจัดทาแผนผังของที่จอดรถในบริเวณใกล้เคียง
โดยละเอียดดังนี้ (แผนที่ 5-1 และรูปที่ 5-๘ – ๙)
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(ที่มา : สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๒)
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๕.๓.6 การบริหารจัดการ
ในการบูรณะฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานีนั้น จาเป็นต้องมีการปรับปรุงฟื้นฟูย่านนางเลิ้งควบคู่
ไปด้ว ยเพื่ อให้ เกิดประโยชน์ อย่ างสู งสุ ด ทั้งนี้ ในการปรับ ปรุงฟื้ นฟู มี ความเกี่ยวข้องหลายฝ่ ายที่ จะร่ว มกั น
ด าเนิ น การ โดยเฉพาะในส่ ว นของการบริ ห ารจั ด การของชุ ม ชนหรื อ ผู้ เ ช่ า อาคารเฉลิ ม ธานี เ ดิ ม ที่ มี
ความละเอียดอ่อน จึงจาเป็นต้องมีหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงร่วมกับเจ้าของอาคารหรือที่ดิน และผู้เช่าอาคาร
มาประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจเห็นพ้องต้องกันให้ได้มากที่สุด
ดังนั้น การบริหารจัดการของโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานีประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ที่มีหน้าที่แตกต่างกัน
ดังนี้
1) สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ในฐานะเจ้าของโรงภาพยนตร์เฉลิมธานี ที่ให้เช่าอาคาร และควรสนับสนุนให้เกิดแนวทางการปรับ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความจาเป็นและแนวทางการพัฒนาในอนาคตของโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานีและ
ย่านนางเลิ้งด้วย เช่น การระบุถึงการปรับปรุงสภาพอาคารให้มีความสมบูรณ์ของผู้เช่าที่จะต่อสัญญา หรือ
ผู้เช่ารายใหม่ที่จะเข้ามาใช้สอยอาคารควรมีหน้าที่อย่างไร การสนับสนุนให้ผู้เช่าทาการปรับปรุงสภาพทาง
กายภาพของอาคารในลักษณะการให้สิทธิพิเศษต่างๆ สาหรับผู้เช่าที่จะทาการปรับปรุงเอง รวมทั้งหน้าที่ใน
การประสานงานหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน และกาหนดแผนงาน โครงการต่างๆ
ที่จะสามารถทาให้การบูรณะฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานีและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของย่าน
ที่จะได้รับในอนาคตต่อไป
๒) หอภาพยนตร์ในกรณีที่ได้รับการมอบหมายดาเนินการ
หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการด้านภาพยนตร์ และมีความรู้
และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการด้านพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ ควรเป็นองค์กรที่สนับสนุนจัดหาอุปกรณ์ บุคลากร
และการอบรม อาสาสมัครที่จะเข้ามาช่วยดูแลในการใช้งานอาคาร เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเรื่ องอุต สาหกรรมภาพยนตร์ ไทยทั้ งวิวัฒ นาการของโรงภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ไทย เพื่ อ สื่ อ
ความหมายให้กับอาคาร และเป็ นการสร้างจิตวิญญาณให้กับสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ และส่งเสริมให้
ชุม ชนรั กท้ อ งถิ่ น และเข้าใจในมรดกวัฒ นธรรมในท้ อ งถิ่ นของตน ทั้ งนี้ ก ารจัด กิจ กรรมใดๆต้ องไม่รบกวน
โครงสร้างของอาคารที่จะได้รับการลงทะเบียนเป็นโบราณสถานในอนาคต ควรจัดการทางานเป็นเครือข่ายกับ
เจ้ า ของอาคาร หน่ ว ยงานที่ มี ค วามรู้ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถานเช่ น กรมศิ ล ปากร กองอนุ รั ก ษ์
สานักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หรือสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
3) ผู้เช่าอาคาร
ในฐานะเป็นผู้ใช้งานอาคาร ควรเห็นความสาคัญของการปรับปรุงสภาพทางกายภาพอาคาร รวมทั้ง
การดูแลรักษาให้มีสภาพสวยงาม ระเบียบเรียบร้อย สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะส่งผล
ถึงผลประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้เช่าจะได้รับในกรณีที่มีการดาเนินตามแผนงานที่มีการวางเอาไว้ ทั้งทางด้าน สิทธิ
การใช้อาคารและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนในอนาคตด้วย
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๔) ประชาชน
ประชาชนในฐานะเป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรมควรจะตระหนักในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดก
ของตนทั้งในฐานะท้องถิ่นและของชาติ ควรจะศึกษาหาความรู้ในเชิงอนุรักษ์และพระราชบัญญัติโบราณสถาน
เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจไม่กระทาการรุกล้าหรือทาลายโบราณสถานอันเป็นมรดกของชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ข้ อ ขั ด แย้ งระหว่ างประชาชนและหน่ ว ยงานที่ ดู แ ลมรดกฯ นอกจากนั้ น ยั งสามารถเป็ น ก าลั งในรู ป แบบ
อาสาสมัครเพื่อทานุบารุงมรดกในท้องถิ่นของตนเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลาน คนรุ่นหลัง ต่อไป
๕) กรุงเทพมหานคร
ในฐานะเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีอานาจตามกฎหมายที่ดูแลพื้นที่ในด้านต่างๆ
เช่นสภาพโดยรวมของพื้นที่และย่าน ความปลอดภัย สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การควบคุมกิจกรรมตาม
ผั งเมื อ งต่ างๆ ควรมี ก ารส ารวจและกาหนด การจั ด ท าแนวทางการออกแบบ (Design Guideline) อย่ าง
เหมาะสมและถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการในการอนุ รั ก ษ์ อ าคารเก่ า ที่ มี คุ ณ ค่ า ที่ จ ะเป็ น การควบคุ ม การ
เปลี่ย นแปลงด้านกายภาพทั้งเฉพาะอาคารและรูปแบบของเมือง ในการออกข้อกาหนดกรุงเทพมหานคร
เทศบัญญัติ เป็นต้น เพื่อให้การปรับปรุงพื้นที่ที่กาหนดให้มีความถูกต้องและเหมาะสม
5.4 สรุป
ในบทที่ ๕ นี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิม
ธานี โดยสรุป ได้ว่ามีความเป็ นไปได้สูงในการที่จะได้รับการบูรณะและฟื้นฟูในฐานะเป็นพิพิธภัณ ฑ์ที่มีชีวิต
(Living Museum) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้เห็นความแท้ของรูปทรงสถาปัตยกรรมไม้ ได้รับรู้ความ
เป็นมาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในรูปแบบกาเนิดโรงภาพยนตร์และภาพยนตร์ไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
เคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนทั้งด้านการท่องเที่ยวและการค้าเพื่อพัฒนาย่านเก่านางเลิ้งให้กลับมามีชีวิต
อีกครั้ง ซึ่งการการอนุรักษ์นี้ควรมีหน่วยงานหลายภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรักษาพื้นที่ทางมรดกวัฒนธรรม
แห่งนี้ไว้ ในระดับ ท้องถิ่น ระดับ ภาค ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณในการ
บูรณะและฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกและการตกแต่งภายในประมาณ ๔๘,๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และใน
การดาเนินการควรมีแผนงานรองรับโดยแบ่งระยะการทางานเป็น ๖ ไตรมาสด้วยกัน สาหรับการดาเนินการทั้ง
๖ กลยุ ท ธ์ คื อ การจั ด ตั้ ง ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มและชุ ม ชนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ โรงภาพยนตร์ ศ าลาเฉลิ ม ธานี การตั้ ง
กลุ่มเป้าหมาย แผนการศึกษาวิจัยรายงานสารวจอาคารประวัติศาสตร์และขุดค้นทางโบราณคดี กลยุทธ์การสื่อ
ความหมาย และการก ากั บ ติ ด ตามดู แ ลรั ก ษา โดยมี ข้ อ เสนอแนะต่ า งๆที่ จะส่ ง เสริ ม ให้ ก ารอนุ รั ก ษ์
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือ การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยของอาคาร ระบบปรับอากาศภายใน
อาคารโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน แนวทางการควบคุมอาคารบริเวณโดยรอบโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานีและการบริหารจัดการ
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ต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๒
จ.ไตรปิ่น. “โรงหนังเมื่อ ๖๐ ปีก่อน” ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๔
จาเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย. ๒๕๔๔. ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ตั้งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่๒
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชาตรี ประกิตนนทการ .๒๕๔๗.การเมืองและสังคมในศิลปะสถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม
กรุงเทพฯ: มติชน
ปถพีรดี พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ลานพลับพลามหาเจษฏาบดินทร์:
อดีตศาลาเฉลิมไทย สกุลไทย ปีที่ ๕๑ ฉบับที่ ๒๖๕๙ อังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘
เพลินพิศ การาญ และเนียนศิริ ตาละลักษมณ์. ๒๕๒๒. พระประวัติและผลงานของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์. ธนบุรี: สหประชาพาณิชย์.
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบับที่ ๑-๔ (๒๕๒๒, ๒๕๓๕, ๒๕๔๓, ๒๕๕๐)
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
โดม สุขวงศ์, “๘๐ ปีภาพยนตร์ในประเทศไทย” ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๒๕
ยุธิษเฐียร (ยศ วัชรเสถียร) ๒๕๑๓ เกร็ดจากอดีต พระนคร: รวมสาส์น.
เทียมสูรย์ ศิริศรีศักดิ์ , ๒๕๔๓. การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ย่านนางเลิ้ง วิทยานิพนธ์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บางกอกสมัย ฉบับวันที่ 30 มีนาคม ร.ศ. ๑๑๘ (พ.ศ. ๒๔๔๒) หน้า ๑๓ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
แผนที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๓๑-๒๔๗๔ โดยกรมแผนที่ทหารของกองบัญชาการทหารสูงสุด ปีที่ผลิต ๒๕๔๑
แผนที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๕๐-๒๕๕๐ ของสานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ปีที่พิมพ์ ๒๕๕๐
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พินิจพระนคร ๒๔๗๕-๒๕๔๕ ของกรมแผนที่ทหาร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ ๒๕๔๙
สมชาติ จึงสิริอารักษ์. ๒๕๕๓. สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ ๔-พ.ศ ๒๔๘๐ กรุงเทพฯ:
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๒ . รายงานฉบับสมบูรณ์แบบรายละเอียดการก่อสร้าง บทที่ ๔ บริเวณ
ย่านวัดโสมนัสวรวิหารและย่านตลาดนางเลิ้ง .A-Seven Corporation Co.Ltd.
สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖
สุภรณ์ ถาวรนิธิ, สืบตานานสถานที่ประวัติศาสตร์ ๑๐๐ ปีภาพยนตร์ในประเทศไทย” สารคดี
สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์. ๒๕๕๓. พัฒ นาการย่านนางเลิ้ง. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๒.
สมชาย เกตุรัตนมาลี. ๒๕๕๒. ศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยย่านเมืองเก่า:กรณีศึกษาชุมชนนางเลิ้ง
กรุ ง เทพมหานครวิ ท ยานิ พ นธ์ ส าขาวิ ช าเคหการ ภาควิ ช าเคหการ สถาปั ต ยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หนังสือพิมพ์บางกอกไตมส์ ฉบับประจาวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๗
มูลนิธิสานักวิจัยและพัฒนาชุมชนเมือง สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วิภาวรรณ ยนต์เปี่ยม. ๒๕๓๕. มิตร ชัยบัญชา ๒๒ ปีแห่งการจากนิรันดร์ของพระเอกตลอดกาล Decade
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๗
วุฒิ ชั ย จิ ต รจ านง. ๒๕๕๓. การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพพื้ น ที่ อ าคารเก่ า กรณี ศึก ษา
การประปานครหลวงเก่า (แม้นศรี) ส่วนบริหารงานก่อสร้างและอาคาร. การศึกษาอิสระสาหรับ
นักศึกษา โครงการปริญญาโทสาชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์. คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. ๒๕๔๐. ชื่อบ้านนามเมือง พิมพ์ครั้งที่ ๔ กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์มติชน
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แผนที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2450
จากหนังสือแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2450 - 2550
(สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร และคณะ, 2550)

แผนที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2475
(กรุงเทพมหานคร, 2475)

แผนที่กรุงเทพมหานคร ประมาณ พ.ศ. 2484
จากกรมแผนที่ทหาร
(กรมแผนที่ทหาร, 2484)

แผนทีก่ รุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530
จากห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(กรุงเทพมหานคร, 2530)

สรุปขอกำหนดการใช
ระโยชนðøąē÷ßîŤ
ที่ดินตามกฎกระทรวงให
งเมือÜđìóöĀćîÙø
งรวมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2556
ÿøčð×šĂÖĞćปĀîéÖćøĔßš
ìĊęéîĉ êćöÖãÖøąìøüÜĔĀšĔßšïใช
ĆÜÙĆบ
ïñĆังÜคัđöČบĂผั
ÜøüöÖøč
ó.ý. 2556
ÖćøĔßšðøąē÷ßîŤìĊęéîĉ ðøąđõì

ìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ðøąđõìïšćîđéĊę÷ü
ìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ðøąđõìïšćîĒòé
ìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ðøąđõìïšćîĒëü
ìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ðøąđõìĀšĂÜĒëü êċÖĒëü
ìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ðøąđõìĂćÙćøĂ÷ĎŠĂćýĆ÷øüö óČĚîìĊęĕöŠđÖĉî 1,000 êćøćÜđöêø
ìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ðøąđõìĂćÙćøĂ÷ĎŠĂćýĆ÷øüö óČĚîìĊęĕöŠđÖĉî 2,000 êćøćÜđöêø
ìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ðøąđõìĂćÙćøĂ÷ĎŠĂćýĆ÷øüö óČĚîìĊęĕöŠđÖĉî 5,000 êćøćÜđöêø
ìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ðøąđõìĂćÙćøĂ÷ĎĂŠ ćýĆ÷øüöóČĚîìĊęĕöŠđÖĉî 10,000 êćøćÜđöêø
ìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ðøąđõìĂćÙćøĂ÷ĎŠĂćýĆ÷øüö óČĚîìĊęđÖĉî 10,000 êćøćÜđöêø
óćèĉß÷ÖøøöðøąđõìĀšĂÜĒëü êċÖĒëü
óćèĉß÷ÖøøöóČĚîìĊęĕöŠđÖĉî 100 êćøćÜđöêø
óćèĉß÷ÖøøöóČĚîìĊęĕöŠđÖĉî 300 êćøćÜđöêø
óćèĉß÷ÖøøöóČĚîìĊęĕöŠđÖĉî 500 êćøćÜđöêø
óćèĉß÷ÖøøöóČĚîìĊęĕöŠđÖĉî 1,000 êćøćÜđöêø
óćèĉß÷ÖøøöóČĚîìĊęĕöŠđÖĉî 2,000 êćøćÜđöêø
óćèĉß÷ÖøøöóČĚîìĊęĕöŠđÖĉî 5,000 êćøćÜđöêø
óćèĉß÷ÖøøöóČĚîìĊęĕöŠđÖĉî 10,000 êćøćÜđöêø
óćèĉß÷ÖøøöóČĚîìĊęđÖĉî 10,000 êćøćÜđöêø
ÿĞćîĆÖÜćîðøąđõìĀšĂÜĒëü êċÖĒëü
ÿĞćîĆÖÜćîóČĚîìĊęĕöŠđÖĉî 100 êćøćÜđöêø
ÿĞćîĆÖÜćîóČĚîìĊęĕöŠđÖĉî 300 êćøćÜđöêø
ÿĞćîĆÖÜćîóČĚîìĊęĕöŠđÖĉî 500 êćøćÜđöêø
ÿĞćîĆÖÜćîóČĚîìĊęĕöŠđÖĉî 1,000 êćøćÜđöêø
ÿĞćîĆÖÜćîóČĚîìĊęĕöŠđÖĉî 2,000 êćøćÜđöêø
ÿĞćîĆÖÜćîóČĚîìĊęĕöŠđÖĉî 5,000 êćøćÜđöêø
ÿĞćîĆÖÜćîóČĚîìĊęĕöŠđÖĉî 10,000 êćøćÜđöêø
ÿĞćîĆÖÜćîóČĚîìĊęđÖĉî 10,000 êćøćÜđöêø
ēøÜĒøöĕöŠđÖĉî 50 ĀšĂÜ
ēøÜĒøöĕöŠđÖĉî 80 ĀšĂÜ
ēøÜĒøöđÖĉî 80 ĀšĂÜ
êúćéóČĚîìĊęĕöŠđÖĉî 1,000 êćøćÜđöêø
êúćéóČĚîìĊęĕöŠđÖĉî 2,500 êćøćÜđöêø
êúćéóČĚîìĊęĕöŠđÖĉî 5,000 êćøćÜđöêø
êúćéóČĚîìĊęđÖĉî 5,000 êćøćÜđöêø
ÙúĆÜîĚĞćöĆîđßČĚĂđóúĉÜ/ÿëćîìĊęđÖĘïîĚĞćöĆîđßČĚĂđóúĉÜđóČęĂÝĞćĀîŠć÷
ÿëćîĊïøĉÖćøîĚĞćöĆîđßČĚĂđóúĉÜ
ÿëćîìĊęïøøÝčÖŢćà/ÿëćîìĊęđÖĘïÖŢćà/ĀšĂÜïøøÝčÖŢćà
ÿëćîĊïøĉÖćøÖŢćàðŗēêøđúĊ÷öđĀúü
ÿëćîĊïøĉÖćøÖŢćàíøøößćêĉ
ýĎî÷Ťðøąßčö/ĂćÙćøĒÿéÜÿĉîÙšć/îĉìøøýÖćø
ÿëćîïøĉÖćø
ēøÜöĀøÿó
ÿüîÿîčÖ
ÿîćöĒ×ŠÜøë
ÿîćöĒ×ŠÜöšć
ÿîćö÷ĉÜðŚî
ÿüîÿĆêüŤ
ÿëćîÿÜđÙøćąĀŤĀøČĂøĆïđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤ
ēøÜÜćîðøąđõìĀšĂÜĒëü êċÖĒëü
ēøÜÜćîóČĚîìĊęĕöŠđÖĉî 100 êćøćÜđöêø
ēøÜÜćîóČĚîìĊęĕöŠđÖĉî 300 êćøćÜđöêø
ēøÜÜćîóČĚîìĊęĕöŠđÖĉî 500 êćøćÜđöêø
ēøÜÜćîóČĚîìĊęđÖĉî 500 êćøćÜđöêø
ĀîŠü÷ÜćîÙĂîÖøĊêñÿöđÿøĘÝ (ßĆęüÙøćü)
ēøÜÛŠćÿĆêüŤ/ēøÜóĆÖÿĆêüŤ
ĕàēúđÖĘïñúĉêñúìćÜÖćøđÖþêø
ÖćøđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤđóČęĂÖćøÙšć
ÖćøđóćąđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤîĚĞćđÙĘö/îĚĞćÖøŠĂ÷
ÿëćîĊ×îÿŠÜñĎšēé÷ÿćø
ÿëćîìĊęđÖĘï/ÿëćîĊøĆïÿŠÜ/ÖĉÝÖćøøĆïÿŠÜÿĉîÙšć
ÖćøàČĚĂ×ć÷/đÖĘïßĉĚîÿŠüîđÙøČęĂÜÝĆÖøÖúđÖŠć
ÖćøàČĚĂ×ć÷/đÖĘïđýþüĆÿéčóĚîČ ìĊęđÖĉî 100 êćøćÜđöêø (đðŨîĂćÙćøðŗé)
ÖćøÖĞćÝĆéÿĉęÜðäĉÖĎúĒúąöĎúòĂ÷
ÖćøÖĞćÝĆéüĆêëčĂĆîêøć÷
ÿčÿćî/áćðîÿëćî
ÿëćîýċÖþćøąéĆïêęĞćÖüŠćĂčéö/ĂćßĊüýċÖþć
ÿëćîýċÖþćøąéĆïĂčéö/ĂćßĊüýċÖþć
ÿëćîó÷ćïćú
ÿëćîÿÜđÙøćąĀŤĀøČĂøĆïđúĊĚ÷ÜđéĘÖ
ÿëćîÿÜđÙøćąĀŤĀøČĂøĆïđúĊĚ÷ÜÙîßøć
ÿëćîÿÜđÙøćąĀŤĀøČĂøĆïđúĊĚ÷ÜÙîóĉÖćø
ðŜć÷ēÛþèć
ìĊęóĆÖĂćýĆ÷ßĆęüÙøćüÿĞćĀøĆïÙîÜćî
ĂĆêøćÿŠüîóČĚîìĊęĂćÙćøøüöêŠĂóČĚîìĊęéĉî – FAR (Ö) (êŠĂ 1)
ĂĆêøćÿŠüîóČĚîìĊęüŠćÜêŠĂóČĚîìĊęĂćÙćøøüö – OSR(×) (øšĂ÷úą)
ìĊęüŠćÜéšćîĀîšćĂćÙćø (đöêø) (Ù)
ìĊęüŠćÜéšćî×šćÜĂćÙćø (đöêø) (Ù)
ìĊęüŠćÜéšćîĀúĆÜĂćÙćø (đöêø) (Ù)
×îćéĒðúÜìĊęéĉîêęĞćÿčéĔîēÙøÜÖćøÝĆéÿøøĄ (êćøćÜüć)
ÙüćöÿĎÜÿĎÜÿčé (đöêø)
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đÜČęĂîĕ×

X = ĕöŠĂîčâćê
1* = đÜČęĂîĕ×êĆĚÜĂ÷ĎŠøöĉ ëîîìĊęöĊđ×êìćÜĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 10 ö./ĀøČĂĂ÷ĎŠĔîøą÷ą 500 ö. ÝćÖÿëćîĊøëĕôôŜć×îÿŠÜöüúßî
4 = đÜČęĂîĕ×đøČęĂÜìĊęêĆĚÜ
8
= đÜČęĂîĕ×đøČęĂÜ×îćé/øąéĆïÖćøïøĉÖćø
1 = đÜČęĂîĕ×êĆĚÜĂ÷ĎŠøöĉ ëîîìĊęöĊđ×êìćÜĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 12 ö./ĀøČĂĂ÷ĎŠĔîøą÷ą 500 ö. ÝćÖÿëćîĊøëĕôôŜć×îÿŠÜöüúßî
5 = đÜČęĂîĕ×ÙüćöđÖĊę÷üđîČęĂÜ×ĂÜÖĉÝÖøøö
9
= đÜČęĂîĕ×êćöïĆâßĊìšć÷ÖãÖøąìøüÜĄ
2 = đÜČęĂîĕ×êĆĚÜĂ÷ĎŠøöĉ ëîîìĊęöĊđ×êìćÜĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 16 ö./ĀøČĂĂ÷ĎŠĔîøą÷ą 500 ö. ÝćÖÿëćîĊøëĕôôŜć×îÿŠÜöüúßî
6 = đÜČęĂîĕ×õć÷ĔêšÖćøÙüïÙčö/Ăîčâćê Öìö.
10 = đÜČęĂîĕ×êĆĚÜßĆęüÙøćüĔîĀîŠü÷ÿëćîìĊęÖŠĂÿøšćÜĀøČĂïøĉđüèĔÖúšđÙĊ÷Ü
3 = đÜČęĂîĕ×êĆĚÜĂ÷ĎŠøöĉ ëîîìĊęöĊđ×êìćÜĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 30 ö./ĀøČĂĂ÷ĎŠĔîøą÷ą 500 ö. ÝćÖÿëćîĊøëĕôôŜć×îÿŠÜöüúßî
7 = đÜČęĂîĕ×ìéĒìî×ĂÜđéĉö
11 = đÜČęĂîĕ×đüšîÖĉÝÖćøïćÜðøąđõììĊęøąïčĕüšĔîÖãÖøąìøüÜĄ
(Ö) FAR (Floor Area Ratio) “ĂĆêøćÿŠüîóČĚîìĊęĂćÙćøøüöêŠĂóČĚîìĊęéĉî” Āöć÷ÙüćöüŠć ĂĆêøćÿŠüîóČĚîìĊęĂćÙćøøüöìčÖßĆĚî×ĂÜĂćÙćøìčÖĀúĆÜêŠĂóČĚîìĊęéĉîìĊęĔßšđðŨîìĊęêĆĚÜĂćÙćø (ĕöŠĔßšïĆÜÙĆïÖĆïïšćîđéĊę÷üĒúąïšćîĒòé)
(×) OSR (Open Space Ratio) “ĂĆêøćÿŠüî×ĂÜìĊęüŠćÜêŠĂóČĚîìĊęĂćÙćøøüö” Āöć÷ÙüćöüŠć ĂĆêøćÿŠüî×ĂÜìĊęüŠćÜĂĆîðøćýÝćÖÿĉęÜðÖÙúčöêŠĂóČĚîìĊęĂćÙćøøüöìčÖßĆĚî×ĂÜĂćÙćøìčÖĀúĆÜìĊęÖŠĂÿøšćÜĔîìĊęéĉîĒðúÜđéĊ÷üÖĆî (ĕöŠĔßšïĆÜÙĆïÖĆïïšćîđéĊę÷üĒúąïšćîĒòé)
(Ù) øą÷ąøŠîøĂïĂćÙćø ĕöŠĔßšïĆÜÙĆïÖĆïïšćîđéĊę÷üìĊęöĊ×îćéĒðúÜìĊéę îĉ îšĂ÷ÖüŠćĒðúÜúą 40 êø.ü.ĀøČĂöĊéšćîĔééšćîĀîċęÜîšĂ÷ÖüŠć 6 ö.àċęÜöĊÖćøĒïŠÜĒ÷ÖĀøČĂĒïŠÜēĂîÖŠĂîÖãÖøąìøüÜĔßšïĆÜÙĆï
(Ü) ïšćîĒëü ĀšĂÜĒëü ĒúąêċÖĒëü ĔĀšöøĊ ą÷ąëĂ÷øŠîĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 6 ö.
(Ý) ïšćîĒëü ĀšĂÜĒëü ĒúąêċÖĒëü ĔĀšöĊ×îćéêęĞćÿčé×ĂÜĒðúÜìĊęéîĉ ĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 20 êø.ü.
Āöć÷đĀêč êćøćÜÿøčð×šĂÖĞćĀîéîĊĚĕéšÝĆéìĞć×ċĚîéšü÷üĉíĊÖćøÿøčðÿćøąÿĞćÙĆâöćÝćÖÖãÖøąìøüÜĔĀšĔßšïĆÜÙĆïñĆÜđöČĂÜøüöÖøčÜđìóöĀćîÙø ó.ý. 2556 ēé÷öĊüĆêëčðøąÿÜÙŤđóČęĂĂĞćîü÷ÙüćöÿąéüÖÿĞćĀøĆïĔßšđðŨîÙĎŠöČĂðäĉïĆêĉÖćøĔĀšđðŨîĕðêćöÖãÖøąìøüÜéĆÜÖúŠćü
ĀćÖðøćÖä×šĂÙüćö ×šĂÖãĀöć÷ ĀøČĂ×šĂđìĘÝÝøĉÜðøąÖćøĔéìĊę×éĆ ĀøČĂĒ÷šÜÖĆïÖãÖøąìøüÜéĆÜÖúŠćüĒúšü ĔĀš÷ċéëČĂ×šĂÙüćöĔîÖãÖøąìøüÜĒúąïĆâßĊìšć÷ÖãÖøąìøüÜĔĀšĔßšïĆÜÙĆïñĆÜđöČĂÜøüöÖøčÜđìóöĀćîÙø ó.ý. 2556 đðŨîĀúĆÖ

กฎกระทรวงดังกลาวประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๑ ก ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

1

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในทองที่แขวงถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล แขวงดุสิต แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค
เขตดุสิต แขวงทุงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย
และแขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2526
โดยที่เปนการสมควรมีขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่แขวงถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล แขวงดุสิต แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยก
มหานาค เขตดุสิต แขวงทุงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย และแขวงวัดสาม
พระยา แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และมาตรา 67
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 กรุงเทพมหานครโดยไดรับความเห็นชอบจากสภา
กรุงเทพมหานคร จึงตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัด
แปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่แขวงถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล แขวงดุสิต แขวง
สวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต แขวงทุงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรู
พาย และแขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2526”
ขอ 2 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาและกรุงเทพกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3

ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
(1) “บริเวณที่ 1” หมายความวา พื้นที่ในบริเวณระหวางทิศเหนือจดถนนสุโขทัย ซอยสุคันธารามและ
คลองสามเสน ทิศตะวันออกจดถนนพระรามที่ 6 ทิศตะวันออกเฉียงใตจดทางรถไฟสายตะวันออก ทิศใตจดถนนหลานหลวง
และถนนกรุงเกษม ทิศตะวันตกจดถนนสามเสนและถนนพระรามที่ 5
(2) “บริเวณที่ 2” หมายความวา พื้นที่ในบริเวณระหวางทิศเหนือจดถนนนครไชยศรี และคลองสามเสน
ทิศตะวันออกจดถนนพระรามที่ 6 ซอยวัดมะกอก ซอยเสนารักษ เสนตรงจากจุดบรรจบที่ถนนโยธีกับซอยเสนารักษผานถนนศรี
อยุธยาขามทางรถไฟสายตะวันออก และซอยวิทยาลัยครูเพชรบุรี ทิศใตจดถนนเพชรบุรี ถนนหลานหลวง ถนนจักรพรรดิพงษ
ถนนวิสุทธิ์กษัตริยและถนนทาเกษม ทิศตะวันตกจดแมน้ําเจาพระยา ยกเวนบริเวณที่ 1
ทั้งนี้ ตามแผนที่ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
ขอ 4 ภายในบริเวณที่ 1 หามมิใหบุคคลใดกอสรางหรือดัดแปลงอาคารอื่นใด เวนแตอาคารที่พักอาศัยประเภท
บานเดี่ยว โรงเรียน สถานพยาบาล ศาสนสถาน อาคารหรือสถานที่ทําการของทางราชการ ซึ่งมีความสูงไมเกิน 12 เมตร โดย
วัดจากระดับถนนหรือขอบทางเทาที่ใกลที่สุดถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร
ขอ 5 ภายในบริเวณที่ 2 หามมิใหบุคคลใดกอสรางหรือดัดแปลงอาคารอื่นใด เวนแตอาคารที่พักอาศัยประเภท
บานเดี่ยว อาคารแถวอยูอาศัย อาคารชุดอยูอาศัย อาคารพาณิชยซึ่งมิใชหองแถวหรือตึกแถว โรงเรียน สถานพยาบาล ศาสน
สถาน อาคารสาธารณะ อาคารหรือสถานที่ทําการของทางราชการ ซึ่งมีความสูงไมเกิน 20 เมตร โดยวัดจากระดับถนนหรือ
ขอบทางเทาที่ใกลที่สุดถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร
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ขอ 6 อาคารที่กอสรางมากอนและขัดกับขอ 4 หรือขอ 5 หามมิใหทําการดัดแปลง เวนแตจะเปนการดัดแปลงเพื่อ
ใหอาคารนั้นไมขัดกับขอ 4 หรือขอ 5
ขอ 7 อาคารที่กอสรางมากอนและขัดกับขอ 4 หรือขอ 5 และเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา 32
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หามมิใหเปลี่ยนการใชอาคาร เวนแตเปนการเปลี่ยนการใชอาคารเพื่อใหอาคาร
นั้นไมขัดกับขอ 4 หรือขอ 5
1

ขอ 8

ขอบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกอาคาร ดังตอไปนี้
(1) อาคารของราชการสวนทองถิ่น ที่ใชในราชการหรือเพื่อสาธารณประโยชน
(2) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา รั้วหรือกําแพง

ขอ 9 อาคารที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางหรือดัดแปลงกอนวันที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใชบังคับและยังกอสราง
หรือดัดแปลงไมแลวเสร็จ ใหดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตตอไปได แตหามมิใหดัดแปลงอาคารนั้นใหขัดกับขอ 4 หรือขอ 5
ขอ 10 ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2526
พลเรือเอก เทียม มกรานนท
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่แขวงถนนนครไชยศรี
แขวงวชิรพยาบาล แขวงดุสิต แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต แขวงทุงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย และแขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และมาตรา
13 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติวา ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายใน 1 ป นับ
ตั้งแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 100 ตอนที่ 36 วันที่ 15 มีนาคม 2526
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ขอ 8 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 3 แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่
แขวงถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล แขวงดุสิต แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต แขวงทุงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงวัดโสมนัส เขตปอง
ปราบศัตรูพาย และแขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชขอ ความที่พิมพไวแลวนี้แทน

๑

ขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร
เรื่อง ควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการควบคุมอาคาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕
มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง อาคารจอดรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๑
บรรดาเทศบัญญัติ ขอบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดบัญญัติไวแลวใน
ขอบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดแยงกับขอบัญญัตินใี้ หใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ให ผู วาราชการกรุงเทพมหานครรัก ษาการตามขอ บัญ ญั ติ นี้ และมี อํานาจออก
ข อบั งคั บ
ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

หมวด ๑
วิเคราะหศัพท
ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้
(๑) “กรวด” หมายความวา กอนหินที่เกิดตามธรรมชาติขนาดโตเกิน ๓ มิลลิเมตร
(๒) “กอสราง” หมายความวา สรางอาคารขึ้นใหมทงั้ หมด ไมวาจะเปนการสรางขึ้นแทนของเดิมหรือไม

๒
(๓) “การระบายน้ําทิ้ง” หมายความวา การปลอยน้ําทิ้งลงสูหรือไหลไปสูแหลงรองรับน้ําทิ้งหรือแหลง
ระบายน้ํา
(๔) “เขตทาง” หมายความวา ความกวางรวมของทางระหวางแนวที่ดินทั้งสองดาน ซึ่งรวมความกวาง
ของผิวจราจร ทางเทา ที่วางสําหรับปลูกตนไม คูน้ํา และอื่นๆ เขาดวย
(๕) “คลังสินคา” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับเก็บสินคาหรือสิ่ง
ของ เพื่อประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม หรือเพื่อประโยชนในการประกอบกิจการเก็บขนถายสินคา ทั้งนี้
ไมรวมถึงอาคารเก็บของ
(๖) “ความกวางของบันได” หมายความวา ระยะที่วัดตามความยาวของลูกนอนบันได
(๗) “ความสูงของอาคาร” หมายความวา สวนสูงของอาคารวัดตามแนวดิ่งจากระดับถนนขึ้นไปถึงสวน
ของอาคารที่สูงที่สุด
(๘) “คอนกรีต” หมายความวา วัสดุที่ประกอบขึ้นดวยสวนผสมของปูนซีเมนต มวลผสมละเอียด เชน
ทราย เปนตน มวลผสมหยาบ เชน หิน หรือกรวด เปนตน และน้ํา ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึง คอนกรีตกําลัง
ปกติ คอนกรีตกําลังสูง และคอนกรีตกําลังสูงพิเศษ
(๙) “คอนกรีตเสริมเหล็ก” หมายความวา คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมฝงภายในใหทําหนาที่รับแรงไดมากขึ้น
(๑๐) “คอนกรีตอัดแรง” หมายความวา คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมอัดแรงฝงภายในที่ทําใหเกิดหนวยแรงที่มี
ปริมาณพอจะลบลางหนวยแรงอันเกิดจากน้ําหนักบรรทุก
(๑๑) “โครงสรางหลัก” หมายความวา สวนประกอบของอาคารที่เปนเสา คาน ตง พื้น หรือโครงเหล็ก
ที่มีชวงพาดตั้งแต ๑๕ เมตรขึ้นไป ซึ่งโดยสภาพถือไดวามีความสําคัญตอความมั่นคงของอาคารนั้น
(๑๒) “จุดสุดเชิงลาด” หมายความวา จุดเริ่มตนหรือจุดสุดทายที่มีความเอียงลาดนอยกวา ๒ ใน ๑๐๐
(๑๓) “ชวงบันได” หมายความวา ระยะตั้งบันไดซึ่งมีขั้นตอเนื่องกันโดยตลอด
(๑๔) “ชั้นใตดิน” หมายความวา พื้นของอาคารชั้นที่อยูต่ํากวาระดับดินมากกวา ๑.๒๐ เมตร
(๑๕) “เชิงลาดสะพาน” หมายความวา สะพานหรือทางสาธารณะเปลี่ยนระดับหรือทางเดินรถเฉพาะที่
เชื่อมกับสะพานหรือทางเปลี่ยนระดับที่มีสวนลาดชันตอนหนึ่งตอนใดตั้งแต ๒ ใน ๑๐๐ ขึ้นไป
(๑๖) “ซอมแซม” หมายความวา ซอมหรือเปลี่ยนสวนตางๆ ของอาคารใหคงสภาพเดิม
(๑๗) “ฐานราก” หมายความวา สวนของอาคารที่ใชถายน้ําหนักอาคารลงสูดิน
(๑๘) “ดัดแปลง” หมายความวา เปลี่ยนแปลงตอเติม เพิ่ม ลด หรือขยาย ซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ
รูปทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตางๆ ของอาคาร ซึ่งไดกอสรางไวแลวใหผิดไป
จากเดิม และมิใชการซอมแซมหรือการดัดแปลงที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๑๙) “ดาดฟา” หมายความวา พื้นที่สวนบนสุดของอาคารที่ไมมีหลังคาปกคลุม และบุคคลขึ้นไปใชสอย
(๒๐) “ดิน” หมายความวา วัสดุธรรมชาติที่ประกอบเปนเปลือกโลก เชน หิน กรวด ทราย ดินเหนียว
เปนตน
(๒๑) “ตลาด” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนตลาดตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข
(๒๒) “ตึกแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางติดตอกันเปนแถวตั้งแตสองคูหาขึ้นไปมีผนังรวมแบง
อาคารเปนคูหา และประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ
(๒๓) “ถนนสาธารณะ” หมายความวา ทางสาธารณะที่ยวดยานผานได
(๒๔) “ทราย” หมายความวา กอนหินเม็ดเล็กละเอียดที่มีขนาดโตไมเกิน ๓ มิลลิเมตร
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(๒๕) “ทาง” หมายความวา ทางตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบกไมวาในระดับพื้นดิน ใตดิน หรือ
เหนือพื้นดิน แตไมรวมถึงทางรถไฟ
(๒๖) “ทางเขาออกของรถ” หมายความวา ทางที่ใชสําหรับเขาออกหรือออกหรือเขาจากที่จอดรถถึงปาก
ทางเขาออกของรถ หรือปากทางออกของรถหรือปากทางเขาของรถ
(๒๗) “ทางน้ําสาธารณะ” หมายความวา ทางน้ําที่ประชาชนมีสิทธิใชเปนทางคมนาคมได
(๒๘) “ทางรวมทางแยก” หมายความวา บริเวณที่ทางที่อยูในระดับเดียวกันหรือตางระดับกันตั้งแตสอง
สายที่มีเขตทางกวางตั้งแต ๖ เมตรขึ้นไป และยาวตอเนื่องไมนอยกวา ๒๐๐ เมตรมาบรรจบหรือตัดกันที่บริเวณ
ระดับเดียวกัน
(๒๙) “ทางระบายน้ําสาธารณะ” หมายความวา ชองน้ําไหลตามทางสาธารณะและถนนสาธารณะ ซึ่ง
กําหนดไวใหระบายออกจากอาคารได
(๓๐) “ทางส ว นบุ คคล” หมายความว า ที่ ดิ น ของเอกชนซึ่งประชาชนใช เป น ทางคมนาคมได และมี
ลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) เปนทางคมนาคมที่มีความยาวไมเกิน ๕๐๐ เมตร
(๒) เปนทางคมนาคมที่เจาของกรรมสิทธิ์หวงหามกรรมสิทธิ์ไวไมวาจะโดยการปดปายประกาศ
หรือการเรียกหรือรับคาตอบแทนสําหรับการใชเปนทางคมนาคม หรือการทําสัญญากับผูใช แตไมรวมถึงการทํา
สัญญายินยอมใหกรุงเทพมหานครเขาปรับปรุงใชสอย
(๓๑) “ทางสาธารณะ” หมายความวา ที่ดินที่ประชาชนมีสิทธิใชเปนทางคมนาคมได ที่ไมใชทางสวน
บุคคล
(๓๒) “ที่กลับรถ” หมายความวา พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่กลับรถเพื่อสะดวกในการจอดหรือ
เขาออกของรถ
(๓๓) “ที่จอดรถ” หมายความวา พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นมาเพื่อใชเปนที่จอดรถสําหรับอาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถเพื่อใหเชาจอดหรือเก็บฝาก
รถ
(๓๔) “ที่พักมูลฝอย” หมายความวา อุปกรณหรือสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บกักมูลฝอยเพื่อรอการยายไปที่
พักรวมมูลฝอย
(๓๕) “ที่พักรวมมูลฝอย” หมายความวา อุปกรณหรือสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บกักมูลฝอยเพื่อรอการขน
ยายไปกําจัด
(๓๖) “ที่วาง” หมายความวา พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุม ซึ่งพื้นที่ดังกลาวอาจจะ
จัดใหเปนบอน้ํา สระวายน้ํา บอพักน้ําเสีย ที่พักรวมมูลฝอยหรือที่จอดรถ ที่อยูภายนอกอาคารก็ได และใหความ
หมายรวมถึงพื้นที่ของสิ่งกอสรางหรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไมเกิน ๑.๒๐ เมตร และไมมีหลังคาหรือสิ่งกอ
สรางปกคลุมเหนือระดับนั้น
(๓๗) “ที่สาธารณะ” หมายความวา ที่ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทางสัญจรได ทั้ง
นี้ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม
(๓๘) “แทนกลับรถ” หมายความวา อุปกรณหรือเครื่องจักรกลที่ใชสําหรับติดตั้งภายในอาคารหรือภาย
นอกอาคารเพื่อชวยในการหมุนหรือกลับรถ
(๓๙) “นายชาง” หมายความวา ขาราชการกรุงเทพมหานครที่ผูวาราชการกรุงเทพ- มหานครแตงตั้ง
ใหเปนนายชาง
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(๔๐) “นายตรวจ” หมายความวา ขาราชการกรุงเทพมหานครที่ผูวาราชการกรุงเทพ- มหานครแตงตั้ง
ใหเปนนายตรวจ
(๔๑) “น้ําทิ้ง” หมายความวา น้ําจากอาคารที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนมีคุณภาพตามเกณฑมาตร
ฐานที่กําหนด หรือมีคุณภาพที่เหมาะสมจะระบายลงแหลงรองรับน้ําทิ้งได
(๔๒) “น้ําเสีย” หมายความวา ของเหลวที่ผานการใชแลวทุกชนิดทั้งที่มีกากหรือไมมีกาก
(๔๓) “น้ําหนักบรรทุกคงที่” หมายความวา น้ําหนักของสวนตางๆ ของอาคาร ทั้งนี้ใหรวมถึงน้ําหนัก
ของวัตถุตางๆ ที่มิใชโครงสรางของอาคารแตกอสรางหรือติดตั้งอยูบนสวนตางๆ ของอาคารตลอดไป
(๔๔) “แนวถนน” หมายความวา เขตถนนและทางเดินที่กําหนดไวใหเปนทางสาธารณะ
(๔๕) “บอดักไขมัน” หมายความวา สวนที่เปดไดของทางระบายน้ําที่กําหนดไวเพื่อดักไขมัน
(๔๖) “บานแถว” หมายความวา หองแถวหรือตึกแถวที่ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งมีที่วางดานหนาและดาน
หลังระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแตละคูหา
(๔๗) “บานแฝด” หมายความวา อาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยกอสรางติดตอกันสองบาน มีผนังรวมแบง
อาคารเปนบาน มีที่วางระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับอาคารดานหนาดานหลัง และดานขางของแตละบาน และมี
ทางเขาออกของแตละบานแยกจากกันเปนสัดสวน
(๔๘) “แบบแปลน” หมายความวา แบบเพื่อประโยชนในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย
ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารโดยมีรูปแสดงรายละเอียดสวนสําคัญขนาดเครื่องหมายวัสดุ และการใชสอยตางๆ ของ
อาคารอยางชัดเจนพอที่จะใชในการดําเนินการได
(๔๙) “ปนจั่น” หมายความวา เครื่องยกที่ประกอบดวยสวนตางๆ เชน เสา และรอก เปนตน ไมวาจะ
มีคานยื่นหรือไมมี สําหรับยกของหนัก
(๕๐) “ปากทางเข า ออกของรถ” หมายความว า ส วนของทางสํ า หรับ รถเข าออกที่ เชื่ อ มกั บ เขตทาง
สาธารณะ
(๕๑) “ปากทางออกของรถ” หมายความวา สวนของทางสําหรับรถออกที่เชื่อมกับเขตทางสาธารณะ
(๕๒) “ปากทางเขาของรถ” หมายความวา สวนของทางสําหรับรถเขาที่เชื่อมกับเขตทางสาธารณะ
(๕๓) “แปลน” หมายความวา แบบแสดงลักษณะสวนราบของอาคาร
(๕๔) “ผนัง” หมายความวา สวนกอสรางในดานตั้งซึ่งกั้นดานนอกหรือระหวางหนวยของอาคารใหเปน
หลังหรือหนวยแยกจากกัน
(๕๕) “ผนังกันไฟ” หมายความวา ผนังทึบที่ทําดวยวัสดุทนไฟที่มีคุณสมบัติในการปองกันไฟไดดีไมนอย
กวาผนังที่กอดวยอิฐธรรมดา ฉาบปูน ๒ ดาน หนาไมนอยกวา ๑๘ เซนติเมตร ถาเปนผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตองหนาไมนอยกวา ๑๒ เซนติเมตร และไมมีชองที่ใหไฟหรือควันผานได
(๕๖) “ผูควบคุมงาน” หมายความวา ผูซึ่งรับผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดูแลการกอสราง ดัด
แปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
(๕๗) “ผูดําเนินการ” หมายความวา เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งกระทําการกอสราง ดัดแปลง
รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารดวยตนเอง และหมายความรวมถึงผูซึ่งตกลงรับกระทําการดังกลาวไมวาจะมีคาตอบ
แทนหรือไมก็ตาม และผูรับจางชวง
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(๕๘) “ผูออกแบบ” หมายความวา ผูรับผิดชอบในการคํานวณ เขียนแบบ และกําหนดรายการ เพื่อใช
ในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
(๕๙) “แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนที่แสดงลักษณะที่ตั้ง และขอบเขตที่ดินและอาคารที่กอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใช รวมทั้งแสดงลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคาร
ในบริเวณที่ดินที่ติดตอโดยสังเขปดวย
(๖๐) “ฝา” หมายความวา สวนกอสรางในดานตั้งซึ่งกั้นแบงพื้นที่ภายในอาคารใหเปนหองๆ
(๖๑) “พื้น” หมายความวา พื้นของอาคารที่บุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยไดภายในขอบเขตของคานหรือ
ตงที่รับพื้นหรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทั้งเฉลียงหรือระเบียงดวย
(๖๒) “พื้นที่อาคาร” หมายความวา พื้นที่ของพื้นของอาคารทุกชั้นที่บุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยไดภาย
ในขอบเขตดานนอกของคาน หรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตดานนอกของผนังของอาคาร และหมาย
ความรวมถึงเฉลียงหรือระเบียงดวย
(๖๓) “ภัตตาคาร” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่ขายอาหารหรือเครื่อง
ดื่ม โดยมีพื้นที่ไวบริการภายในหรือภายนอกอาคาร
(๖๔) “มาตรา” หมายความวา มาตราตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราช
บัญญัติแกไขเพิ่มเติม
(๖๕) “มูลฝอย” หมายความวา มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(๖๖) “ระบบทอยืน” หมายความวา ทอสงน้ําและอุปกรณที่ใชสําหรับการดับเพลิง
(๖๗) “ระบบบําบัดน้ําเสีย” หมายความวา กระบวนการทําหรือปรับปรุงน้ําเสียใหมีคุณภาพเปนน้ําทิ้ง
รวมทั้งการทําใหน้ําทิ้งพนไปจากอาคาร
(๖๘) “ระบบประปา” หมายความวา ระบบการจายน้ําเพื่อใชและดื่ม
(๖๙) “รายการคํานวณ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณกําลังของวัสดุการรับน้ําหนัก และ
กําลังตานทานของสวนตางๆ ของอาคาร
(๗๐) “รายการคํานวณประกอบ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณทางดานวิศวกรรมทุกสาขา
(๗๑) “รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ คุณภาพ และ
ชนิดของวัสดุตลอดจนวิธีการปฏิบัติ หรือวิธีการสําหรับการกอสราง ดัดแปลง
รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือ
เปลี่ยนการใชอาคาร เพื่อใหเปนไปตามแบบแปลน
(๗๒) “รื้อถอน” หมายความวา รื้อสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไป เชน เสา คาน ตง หรือ
สวนอื่นของโครงสรางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๗๓) “รูปดาน” หมายความวา แบบแสดงลักษณะสวนตั้งภายนอกของอาคาร
(๗๔) “รูปตัด” หมายความวา แบบแสดงลักษณะสวนตั้งภายในของอาคาร
(๗๕) “แรงกระแทก” หมายความวา แรงกระทําอันเนื่องมาจากวัตถุเคลื่อนมากระทบ
(๗๖) “แรงลม” หมายความวา แรงลมที่กระทําตอโครงสราง
(๗๗) “โรงงาน” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงงานตามกฎหมายวา
ดวยโรงงาน
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(๗๘) “โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่สําหรับฉายภาพยนตร
แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดใหสาธารณชนเขาชมการแสดงนั้น
เปนปกติธุระโดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม
(๗๙) “โรงแรม” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงแรมตามกฎหมายวา
ดวยโรงแรม
(๘๐) “ลิฟต” หมายความวา อุปกรณหรือเครื่องจักรกลที่ใชสําหรับบรรทุกบุคคลหรือสิ่งของขึ้นลงระหวาง
ชั้นตางๆ ของอาคาร
(๘๑) “ลิฟตดับเพลิง” หมายความวา ลิฟตที่พนักงานดับเพลิงสามารถควบคุมการใชขณะเกิดเพลิงไหม
(๘๒) “ลิฟตยกรถ” หมายความวา ลิฟตที่ใชสําหรับยกรถเพื่อเคลื่อนยายไปสูชั้นตางๆ ของอาคาร
(๘๓) “ลูกตั้ง” หมายความวา ระยะตั้งของขั้นบันไดแตละขั้น
(๘๔) “ลูกนอน” หมายความวา ระยะราบของขั้นบันไดแตละขั้น
(๘๕) “วัสดุถาวร” หมายความวา วัสดุซึ่งตามปกติไมแปลงสภาพไดงาย โดยน้ํา ไฟ หรือดินฟาอากาศ
(๘๖) “วัสดุทนไฟ” หมายความวา วัสดุกอสรางที่ไมเปนเชื้อเพลิง
(๘๗) “สถานบริการ” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคาร ที่ใชเปนสถานบริการตาม
กฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๘๘) “สถาบันที่เชื่อถือได” หมายความวา สวนราชการ หรือนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงคในการใหคํา
ปรึกษาแนะนําดานวิศวกรรม ซึ่งมีวิศวกรประเภทวุฒิ วิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมเปนผูใหคํา
ปรึกษาแนะนําและลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจสอบงานวิศวกรรมควบคุม
(๘๙) “สวนตางๆ ของอาคาร” หมายความวา สวนของอาคารที่จะตองแสดงรายการคํานวณการรับน้ํา
หนักและกําลังตานทาน เชน แผนพื้น คาน เสา และรากฐาน เปนตน
(๙๐) “สวนลาด” หมายความวา สวนระยะตั้งเทียบกับสวนระยะยาวของฐานตามแนวราบ
(๙๑) “สํานักงาน” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่ทําการ
(๙๒) “เสาเข็ม” หมายความวา เสาที่ตอกลงดินหรือหลออยูในดินเพื่อรับน้ําหนักบรรทุกของอาคาร ทั้งนี้
ใหหมายความรวมถึงกําแพงคอนกรีตซึ่งมีรูปรางตางๆ ที่หลออยูในดินเพื่อใชรับน้ําหนักบรรทุกของอาคารดวย
(๙๓) “หนวยแรง” หมายความวา แรงหารดวยพื้นที่หนาตัดที่รับแรงนั้น
(๙๔) “หลังคา” หมายความวา สิ่งปกคลุมสวนบนของอาคารสําหรับปองกันแดดและฝน และใหหมาย
รวมถึงโครงสรางหรือสิ่งใดซึ่งประกอบขึ้น เพือ่ ยึดเหนี่ยวสิ่งปกคลุมนี้ใหมั่นคงแข็งแรง
(๙๕) “หองแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางตอเนื่องกันเปนแถวตั้งแตสองคูหาขึ้นไป มีผนังรวม
แบงอาคารเปนคูหา และประกอบดวยวัสดุไมทนไฟเปนสวนใหญ
(๙๖) “ห องโถง” หมายความวา อาคารหรือ ส วนของอาคารซึ่ งจัด พื้ น ที่ ไว เป น สัด ส วน โดยเฉพาะที่
สามารถใชเปนที่ประชุม ชุมนุม จัดงานหรือแสดงกิจกรรมตางๆ ได ทั้งนี้ไมรวมพื้นที่ที่เปนทางเดินรวมในอาคาร
เชน โถงหนาลิฟต โถงพักคอยบริเวณหนาโตะลงทะเบียน โถงรับแขก เปนตน
(๙๗) “เหล็กโครงสรางรูปพรรณ” หมายความวา เหล็กที่ผลิตออกมามีหนาตัดเปนรูปลักษณะตางๆ ใช
ในงานโครงสราง
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(๙๘) “เหล็กเสริม” หมายความวา เหล็กที่ใชฝงในเนื้อคอนกรีตเพื่อเสริมกําลังขึ้น
(๙๙) “แหลงรองรับน้ําทิ้ง” หมายความวา ทอระบายน้ําสาธารณะ คู คลอง แมน้ํา ทะเลและแหลงน้ํา
สาธารณะ
(๑๐๐) “อาคารเก็บของ” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับเก็บสิน
คาหรือสิ่งของ เพื่อประโยชนของเจาของอาคารซึ่งมีปริมาตรที่ใชเก็บของไมเกิน ๒,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร ทั้งนี้
การวัดความสูงเพื่อคํานวณปริมาตรใหวัดจากพื้นชั้นนั้นถึงยอดผนัง สูงสุด
(๑๐๑) “อาคารขนาดใหญ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่อาคารหรือสวนใดของอาคาร
เปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน
เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต ๑๕ เมตรขึ้นไปและมีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลัง
เดี ย วกั น เกิ น ๑,๐๐๐ ตารางเมตร การวั ด ความสู ง ของอาคารให วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก อ สรางถึ งพื้ น ดาดฟ า
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๑๐๒) “อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่อาคารหรือสวนใดของ
อาคารเปนที่อยูอาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลัง
เดียวกันตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๑๐๓) “อาคารจอดรถ” หมายความวา อาคารหรือสวนของอาคารที่ใชสําหรับจอดรถตั้งแต ๑๐ คันขึ้น
ไป หรือมีพื้นที่จอดรถ ทางวิ่ง และที่กลับรถในอาคาร ตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๑๐๔) “อาคารจอดรถซึ่งติดตั้งระบบเคลื่อนยายรถดวยเครื่องจักรกล” หมายความวา สิ่งกอสรางหรือ
โครงหรือเครื่องจักรกลที่สรางขึ้น หรือติดตั้งขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถหรือเก็บรถโดยใชระบบเครื่องกลในการนํารถไป
จอดหรือเก็บ ทั้งนี้ใหรวมถึงแทนหรือพื้นหรือโครงสรางที่ทําขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถคันเดียวหรือหลายคัน และไมวา
แทนหรือพื้นหรือโครงสรางดังกลาวจะติดตั้งอยูกับที่หรือสามารถเคลื่อนยายไปอยูในตําแหนงตางๆ ไดหรือไมก็ตาม
และใหรวมถึงแทนกลับรถดวย โดยจะติดตั้งอยูภายในอาคารจอดรถ หรือตอเชื่อมกับอาคารจอดรถ หรือตั้งเปน
อิสระอยูนอกอาคารก็ได
(๑๐๕) “อาคารชุด” หมายความวา อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
(๑๐๖) “อาคารพาณิชย” หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรมหรือบริการธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรม ที่ใชเครื่องจักรที่มีกําลังการผลิตเทียบไมเกิน ๕ แรงมา
(๑๐๗) “อาคารพิเศษ” หมายความวา อาคารที่ตองการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย
เปนพิเศษ เชน อาคารดังตอไปนี้
ก. โรงมหรสพ อัฒจันทร หอประชุม หอสมุด หอศิลป พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
หรือศาสนสถาน
ข. อูเรือ คานเรือ หรือทาจอดเรือ สําหรับเรือขนาดใหญเกิน ๑๐๐ ตันกรอส
ค. อาคารหรือสิ่งที่สรางขึ้นสูงเกิน ๑๕ เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือโครง หลังคาชวง
หนึ่งเกิน ๑๐ เมตร หรือมีลักษณะโครงสรางที่อาจกอใหเกิดภยันตรายตอสาธารณชนได
ง. อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายพิษ หรือรังสีตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น
(๑๐๘) “อาคารสรรพสินคา” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีพื้นที่สําหรับแสดง
หรือขายสินคาตางๆ และมีพื้นที่ตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป โดยมีการแบงสวนของอาคารตามประเภทของสิน
คาหรือตามเจาของพื้นที่ ไมวาการแบงสวนนั้นจะทําในลักษณะของการกั้นเปนหองหรือไมก็ตาม โดยใหหมาย
ความรวมถึงอาคารแสดงสินคาดวย
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(๑๐๙) “อาคารสาธารณะ” หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการชุมนุมไดโดยทั่วไปเพื่อกิจ
กรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การสังคม การศาสนา การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เชน
โรงมหรสพ หอประชุ ม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึ กษา หอสมุด สนามกีฬ ากลางแจง สถานกีฬ าในรม
ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ
ทาอากาศยาน อุโมงค สะพาน อาคารจอดรถ สถานี
รถ ทาจอดเรือ โปะจอดเรือ สุสาน
ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เปนตน
(๑๑๐) “อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูงตั้งแต ๒๓
เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือ
ปนหยา ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๑๑๑) “อาคารแสดงสินคา” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่จัดแสดงหรือขาย
หรือสงเสริมการขายสินคา และใหหมายรวมถึงอาคารที่สรางชั่วคราวเพื่อจัดกิจกรรมดังกลาวดวย
(๑๑๒) “อาคารอยูอาศัย” หมายความวา อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใชอยูอาศัยไดทั้งกลางวันและกลางคืน
ไมวาจะเปนการอยูอาศัยอยางถาวรหรือชั่วคราว
(๑๑๓) “อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัย
สําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัวมีหองน้ํา หองสวม ทางเดิน
ทางเขาออก และทางขึ้นลงหรือลิฟตแยกจากกันหรือรวมกัน ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงหอพักดวย
(๑๑๔) “อิฐธรรมดา” หมายความวา ดินที่ทําขึ้นเปนแทงทึบและไดเผาใหสุก

หมวด ๒
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาต การดําเนินการแจง
การออกใบรับรองและใบแทน
ขอ ๖ ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยายอาคาร ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารดัดแปลงหรือใช
ทีจ่ อดรถ ทีก่ ลับรถ และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่นๆ ขอตออายุใบอนุญาต ขอรับใบแทนใบอนุญาต ขอรับใบ
แทนใบรับรอง หรือการโอนใบอนุญาต ใหยนื่ คําขอหรือโดยการแจงตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ตามความใน
หมวดนี้
ผูยนื่ คําขอหรือผูแจง ตองเปนเจาของอาคารหรือเปนตัวแทนซึ่งไดรบั มอบอํานาจ โดยชอบดวยกฎหมาย
จากเจาของอาคาร
ขอ ๗ เจาของอาคารผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาต
(๑) กอสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอน ใหยื่นคําขออนุญาตตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง พรอมดวย
เอกสารตามที่ระบุไวในแบบดังกลาว
(๒) เคลื่อนยายอาคาร ใหยื่นคําขออนุญาตตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง พรอมดวยเอกสารตามที่
ระบุในแบบดังกลาว
ผูขอรับใบอนุญาตตองแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ตาม
ทีร่ ะบุไวในแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง จํานวน ๕ ชุดพรอมกับคําขอ สําหรับการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง
หรือเคลื่อนยายอาคารที่เปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครจะประกาศกําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตตองแนบเอกสารดังกลาวมากกวา ๕ ชุดก็ไดแตไมเกิน ๗
ชุด

๙

การขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยาย อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่กอสราง
ดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ ตองแนบรายการคํานวณและรายการคํานวณประกอบ จํานวน ๑ ชุด
พรอมกับคําขอตาม (๑) หรือ (๒) ดวย
ขอ ๘ เจาของอาคารผูใดประสงคจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยไมยื่นคําขอ
รับใบอนุญาต ใหดําเนินการแจงตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ดังตอไปนี้
(๑) แจงใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครทราบ ตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด พรอม
ทั้งแจงขอมูลและยื่นเอกสารดังตอไปนี้ดวย
ก. ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปน
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิก ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม
ข. ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร ซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบ
อนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม
ค. ชื่อของผูควบคุมงาน ซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม และเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชา
ชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม
ง. สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม ก. ข. และ ค.
จ. หนังสือรับรองของบุคคลตาม ก. ข. และ ค. วาตนเปนผูออกแบบอาคารเปน
ผูออกแบบและคํานวณอาคาร หรือจะเปนผูควบคุมงาน แลวแตกรณี ตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
กําหนด พรอมทั้งรับรองวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นถูกตองตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎกระทรวง และขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ออกตามความในกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคาร
ฉ. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณและ
รายการคํานวณประกอบ ของอาคารที่จะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย ซึ่งมีคํารับรองของบุคคล
ตาม ก. และ ข. วาตนเปนผูออกแบบอาคารและเปนผูออกแบบและคํานวณอาคารนั้น
ช. วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการดังกลาว
(๒) ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวใน (๑) ครบถวน พรอมชําระคาธรรมเนียมการ
ตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคารแลว ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครออกใบรับแจงตามแบบที่ผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครกําหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจง และใหผูแจงเริ่มตน
ดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดแจงไวไดตั้งแตวันที่ไดรับใบแจง
ขอ ๙ การขอทําการเจาะกดหรือตอกเสาเข็มเพื่อทําการทดสอบ ที่จะใชในการกอสรางอาคาร ใหดําเนิน
การไดเมื่อไดแจงใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครทราบ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
(๑) ผังบริเวณแสดงสถานที่ที่จะทดสอบเสาเข็ม จํานวน ๒ ชุด
(๒) ผังแสดงตําแหนงที่จะทดสอบเสาเข็ม จํานวน ๒ ชุด
(๓) หนังสือรับรองของวิศวกรผูควบคุมงานการทดสอบ
ขอ ๑๐ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณและรายการคํานวณ
ประกอบตองเปนภาษาไทย ยกเวนเฉพาะตัวเลขและสัญลักษณ ตองเปนสิ่งพิมพสําเนาภาพถายหรือเขียนดวย
หมึก หรือวิธีการอื่นใดตามประกาศกรุงเทพมหานครและตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้

๑๐
(๑) มาตราสวน ขนาด ระยะ น้ําหนัก และหนวยคํานวณตางๆ ใหใชมาตราเมตริก
(๒) แผนผังบริเวณใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา ๑ ตอ ๕๐๐ แสดงลักษณะที่ตั้งและขอบเขตของที่ดิน
และอาคารที่ขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย เปลี่ยนการใช ดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับ
รถ และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น และพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออก
ของรถแทนของเดิม พรอมรายละเอียดดังนี้
ก. แสดงขอบนอกของอาคารที่มีอยูแลว (ถามี)
ข. ระยะหางของขอบนอกของอาคารที่ขออนุญาตถึงขอบเขตของที่ดินทุกดาน
ค. ระยะหางระหวางอาคารตางๆ ที่มีอยูและอาคารที่ขออนุญาตในขอบเขตของ
ที่ดิน
ง. ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดตอโดย
สังเขปพรอมดวยเครื่องหมายทิศ
จ. ในกรณีที่ไมมีทางน้ําสาธารณะสําหรับการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนยายอาคาร ใหแสดงทางระบายน้ําออกจากอาคารไปสูทางระบายน้ําสาธารณะ หรือวิธีการระบายน้ําดวยวิธี
อื่น พรอมทั้งแสดงเครื่องหมายชี้ทิศทางน้ําไหลและสวนลาด
ฉ. แสดงระดับของพื้นชั้นลางของอาคาร และความสัมพันธกับระดับทางหรือถนน
สาธารณะที่ใกลที่สุดและระดับพื้นดิน
ช. แผนผังบริเวณสําหรับการเคลื่อนยายอาคาร ใหแสดงแผนผังบริเวณของอาคาร
ที่มีอยูเดิม และใหแสดงแผนผังบริเวณที่จะทําการเคลื่อนยายอาคารไปอยูในที่ใหมใหชัดเจน
แผนผังบริเวณอาคารตามมาตรา ๔ เวนแตตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลัง
สินคา สํานักงานและสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได ใหแสดงรายละเอียดตาม ก. ข.
ค. ง. จ. ฉ. หรือ ช. เทาที่จะตองมีตามลักษณะของอาคารนั้นๆ
(๓) แบบแปลน ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา ๑ ตอ ๑๐๐ โดยตองแสดงรูปตางๆ คือ แปลนพื้นชั้น
ตางๆ รูปดาน (ไมนอยกวาสองดาน) รูปตัดทางขวาง รูปตัดทางยาว ผังคานรับพื้นชั้นตางๆ และผังฐานรากของ
อาคารที่ขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย เปลี่ยนการใชหรือดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่นพรอมดวยรายละเอียดดังนี้
ก. แบบแปลนตองมีรูปรายละเอียดสวนสําคัญ ขนาด เครื่องหมาย วัสดุ และการ
ใชสอยตางๆ ของอาคารอยางชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาตามกฎกระทรวง ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือ
ประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ข. แบบแปลนสําหรับการกอสรางอาคาร ใหแสดงสวนตางๆ ของอาคารที่จะกอสรางให
ชัดเจน
ค. แบบแปลนสําหรับการดัดแปลงอาคาร
ใหแสดงสวนที่มีอยูเดิมและสวนที่ดัด
แปลงใหชัดเจน
ง. แบบแปลนสําหรับการรื้อถอนอาคาร ใหแสดงขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนความ
ปลอดภัยในการรื้อถอนอาคาร
จ. แบบแปลนสําหรับการเคลื่อนยายอาคาร ใหแสดงขั้นตอน วิธีการ ความมั่นคง แข็งแรง
ตลอดจนความปลอดภัยในการเคลื่อนยายอาคาร

๑๑
สําหรับอาคารที่มีรูปตัดทางขวาง หรือรูปตัดทางยาวของอาคารมีความกวาง ความยาว
หรือความสูงเกิน ๗๐ เมตร แบบแปลนจะใชมาตราสวนเล็กกวา ๑ ตอ ๑๐๐ ก็ได แตตองไมเล็กกวา ๑ ตอ
๒๕๐
ฉ. แบบแปลนสําหรับการเปลี่ยนการใชอาคาร ใหแสดงสวนที่ใชอยูเดิมและสวนที่
จะเปลี่ยนการใชใหมใหชัดเจน
ช. แบบแปลนสําหรับการดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของ
รถเพื่อการอื่น ใหแสดงสวนที่มีอยูเดิมและสวนที่จะทําการกอสรางใหมแทนของเดิมใหชัดเจน สําหรับการกอสราง
สิ่งที่สรางขึ้นเปนอาคารเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถแทนของเดิม ตองแสดงสวนตางๆ
ของอาคารที่จะกอสรางใหชัดเจน
แบบแปลนสําหรับอาคารตามมาตรา ๔ เวนแตตึก บาน เรือน โรง ราน แพ
คลังสินคา สํานักงานและสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได ใหแสดงรายละเอียดตาม ก.
ข. ค. ง. จ. ฉ. และ ช. เทาที่จะตองมีตามลักษณะของอาคารนั้นๆ
(๔) รายการประกอบแบบแปลน ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธี
ปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย เปลี่ยนการใชอาคาร หรือดัดแปลงหรือใชที่
จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น
(๕) รายการคํานวณ ใหแสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตร โดยคํานวณกําลังของวัสดุการรับน้ําหนัก
และกําลังตานทานของสวนตางๆ ของอาคาร
(๖) รายการคํานวณประกอบ ใหแสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตรสาขาตางๆ โดยคํานวณเกี่ยวกับ
อุปกรณและระบบนั้นๆ ของอาคาร
ขอ ๑๑ ผูรับผิดชอบงานออกแบบหรือผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณตองลงลายมือชื่อพรอมกับ
เขียนชื่อดวยตัวบรรจงในแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณและรายการ
คํานวณประกอบทุกแผน และใหระบุสํานักงานหรือที่อยู พรอมกับคุณวุฒิของผูรับผิดชอบดังกลาวไวในแผนผัง
บริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณและรายการคํานวณประกอบแตละชุดดวย หรือ
อาจจะใชสิ่งพิมพ สําเนาภาพถายที่ผูรับผิดชอบงานออกแบบ หรือผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณที่มีลายมือ
ชื่อพรอมกับเขียนชื่อดวยตัวบรรจงและระบุรายละเอียดดังกลาวแทนก็ได
ในกรณีที่ผูรับผิดชอบงานออกแบบ หรือผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณ เปนผูไดรับใบอนุญาตให
เปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือ
กฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม ใหระบุเลขทะเบียนใบอนุญาตไวดวย
ขอ ๑๒ เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับคําขอตามขอ ๗ ใหตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณแบบ
แปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณและรายการคํานวณประกอบ (ถามี) เมื่อปรากฏวาถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎกระทรวง และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารแลว ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครออกใบอนุญาตตามแบบที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
ในกรณีที่มีการขออนุญาตเคลื่อนยายอาคารไปยังทองที่ซึ่งอยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นอื่น
เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดตรวจพิจารณาตามวรรคหนึ่งและเห็นวาถูกตอง ใหออกใบอนุญาตตามแบบที่
กําหนดในกฎกระทรวงและสงใบอนุญาตและสําเนาคูฉบับเอกสารที่ไดผานการตรวจพิจารณาและประทับตราไวเปน
จํานวน ๔ ชุด พรอมดวยรายการคํานวณและรายการคํานวณประกอบ ๑ ชุด (ถามี) ไปยังเจาพนักงานทองถิ่น
แหงทองที่ที่จะเคลื่อนยายอาคารไปตั้งใหม

๑๒
กรณี ที่ ผู วาราชการกรุงเทพมหานครได รับ เอกสารการอนุ ญ าตเคลื่ อนย ายอาคารและสําเนา คู ฉ บั บ
เอกสารที่เกี่ยวของจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครตรวจพิจารณาตามวรรคหนึ่ง เมื่อเห็น
วาถูกตองแลว ใหออกใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ ๑๓ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร ที่เปนอาคารประเภทควบ
คุมการใช ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือผูแจงตามขอ ๘ ไดทําการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อน
ย า ยอาคารดั ง กล า วเสร็ จ แล ว ให เจ า ของหรื อ ผู ค รอบครองอาคารยื่ น หนั ง สื อ ขอใบรั บ รองถึ ง ผู ว า ราชการ
กรุงเทพมหานคร ตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด พรอมเอกสารตามที่ระบุไวในแบบดังกลาว
เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับหนังสือตามวรรคหนึ่ง และตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดัด
แปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้น ถูกตองตามที่ไดรับอนุญาตหรือที่ไดแจงไว ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครออก
ใบรับรองตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ ๑๔ ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใช ประสงคจะใช
อาคารดังกลาวเพื่อกิจการประเภทควบคุมการใช หรือเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ซึ่งเปนอาคารประเภทควบ
คุมการใช ประสงคจะเปลี่ยนการใชอาคารเปนอาคารสําหรับอีกกิจการหนึ่ง ใหเจาของอาคารยื่นคําขออนุญ าต
เปลี่ยนการใชอาคารตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร พรอมดวยเอกสารตามที่
ระบุไวในแบบดังกลาวหรือแจงเปนหนังสือใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครทราบ ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตามแบบที่
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบดังกลาว
เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับคําขอหนังสือแจงตามความในวรรคหนึ่งและตรวจสอบแลวเห็นวา
ถู ก ต อ ง ให อ อกใบอนุ ญ าตตามแบบที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง หรื อ จะออกใบรั บ แจ งตามแบบที่ ผู ว า ราชการ
กรุงเทพมหานครกําหนด แลวแตกรณี
ขอ ๑๕ การขอใบรับรองเพื่อใชอาคารประเภทควบคุมการใชเปนสวนๆ ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
เจาของอาคารที่ประสงคจะขอใชอาคารเปนสวน กอนอาคารนั้นจะเสร็จสมบูรณ จะตองแจงความประสงค
เปนหนังสือตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดยเสนอแผนการใชอาคารเปนสวนๆ แนบมาพรอมกับคําขออนุญาต
หรือหนังสือแจงตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด โดยจะตองแสดงรายละเอียดสวนที่ขอใชตามแผน
ที่เสนอใหปรากฏชัดเจนในแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาตซึ่งถือเปนรายละเอียดที่ตอง
แสดงเพิ่ ม เติม นอกเหนือ จากรายละเอี ยดที่จําเป นต องแสดงตามวั ตถุ ประสงคที่ ยื่น ขอตามแบบที่ กําหนดในกฎ
กระทรวงหรือตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนดแลวแตกรณี โดยอาคารแตละสวนที่ขอใชจะตองมี
ความสมบูรณ ถูกตองในตัวเองเกี่ยวกับระบบตางๆ ที่จะตองจัดใหมีตามกฎหมาย เชน ระบบปองกันอัคคีภั ย
ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบสาธารณู ปโภค ระบบ
บําบัดน้ําเสีย ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถ เปนตน นอกจากนั้นจะตองแสดงมาตรการเพื่อความ
ปลอดภัยตอผูใชอาคารในแตละสวนที่ขอเปดใชดวย เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครเห็นวาถูกตองจะออกใบ
อนุญาตใหกระทําการไดตามขอตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือตามที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตาม
แบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไปกอนแลว หากเจาของอาคารมีความประสงคจะใช
อาคารเปนสวนๆ ใหยื่นคําขออนุญาตตามวรรคสอง
เมื่อทําการกอสรางอาคารเสร็จในแตละสวน ใหผูไดรับอนุญาตหรือผูแจงยื่นคําขอรับใบรับรองตอผูวาราช
การกรุงเทพมหานคร ตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด

๑๓
เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองจะออกใบรับรองอาคารในสวนนั้น ตามแบบ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ ๑๖ ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่
กลับรถ และทางเขาออกของรถตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ประสงคจะดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่
กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นเพื่อการอื่นและกอสรางพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเขาออกของรถแทนของเดิมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ใหเจาของหรือผูครอบครองยื่นคําขอ
อนุญาตตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง ตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบ
ดังกลาว
ใหนําความในขอ ๗ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับการอนุญาตตามวรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับ
เอกสารที่ตองแนบพรอมคําขอเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ แบบแปลน รายการคํานวณ
หรือรายการคํานวณประกอบ โดยอนุโลม
เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งแลวใหดําเนินการตามขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง และ
เมื่อเห็นวาถูกตอง ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครออกใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ ๑๗ ใหกําหนดระยะเวลาอายุใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลงอาคาร หรือใบรับแจงตามมาตรา ๓๙
ทวิ ตามขนาดของพื้นที่อาคารสวนที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลง ดังนี้
(๑) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันนอยกวา ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร กําหนดอายุใบอนุญาต ไมเกิน ๑ ป
(๒) อาคารที่ มี พื้ น ที่ ร วมกั น ตั้ ง แต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้ น ไป แต ไ ม เกิ น ๕๐,๐๐๐ ตารางเมตร
กําหนดอายุใบอนุญาตไมเกิน ๒ ป
(๓) อาคารที่ มี พื้ น ที่ ร วมกั น มากกว า ๕๐,๐๐๐ ตารางเมตร กํ า หนดอายุ ใบอนุ ญ าต ไม เกิ น ๓ ป
ในกรณีกอสราง ดัดแปลงอาคารไมเสร็จตามกําหนด อนุญาตใหตออายุไดตามหลักเกณฑในขอ ๑๘
ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตหรือใบรับแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ใหยื่นคําขอตออายุตาม
แบบที่กําหนดในกฎกระทรวง กอนใบอนุญาตหรือใบรับแจงสิ้นอายุ โดยหลักเกณฑและเงื่อนไขในการตออายุให
เปนไปตามที่กรุงเทพมหานครกําหนด
ขอ ๑๙ ในกรณี ที่ใ บอนุญ าตหรือใบรับ รองสูญ หาย ถูกทํ าลายหรือชํารุดในสาระสํ าคั ญ ใหผู ได รับใบ
อนุญาตหรือใบรับรองยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรองตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง ตอผู
วาราชการกรุงเทพมหานคร พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบดังกลาว ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดทราบ
ถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด
เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาคําขอดังกลาวหากเห็นวาถูกตอง
ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครออกใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรองใหแกผูยื่นคําขอ
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองแลวแตกรณี ใหประทับตราสีแดงคําวา “ใบแทน” กํากับไวดวย และใหมี
วัน เดือน ป ที่ออกใบแทน พรอมทั้งลงลายมือชื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
กรณีใบรับแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑขางตน
ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตที่ประสงคจะโอนใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย หรือเปลี่ยน
การใชอาคาร หรือใบรับแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ใหแกบุคคลอื่น ใหยื่นคําขออนุญาตตามแบบที่กําหนดในกฎ
กระทรวง พรอมดวยเอกสาร ตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุญาตหรือใบรับแจง ที่ยังมิไดทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย หรือเปลี่ยนการ
ใชอาคาร ใหแนบหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงเทานั้น

๑๔
(๒) ใบอนุญาตหรือใบรับแจง ที่อยูระหวางดําเนินการ ผูขออนุญาตจะตองแนบหลักฐานตามที่กําหนดใน
แบบที่กําหนดในกฎกระทรวง และหลักฐานการโอนทรัพยสินในสวนที่ไดดําเนินการไปแลวตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
และในกรณีที่อาคารที่อยูระหวางดําเนินการมีสวนผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบ
แปลนที่ไดรับอนุญาต หรือใบรับแจง ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนดไวในใบ
อนุญาตหรือใบรับแจง ผูรับโอนจะตองทําหนังสือรับรองวาตกลงยินยอมรับผิดชอบในการแกไขอาคารในสวนที่
ดําเนินการผิด ใหเปนไปตามแบบและเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือใบรับแจงตอไป
เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาแลวเห็นวาถูกตอง ใหผูวาราชการกรุงเทพ- มหานครออก
หนังสือแจงการอนุญาตใหโอนใบอนุญาตหรือใบรับแจง ใหแกผูขอโอน โดยใหประทับตราสีแดงคําวา “โอนแลว”
พรอมระบุชอื่ ผูรับโอน และวัน เดือน ป ที่อนุญาตใหโอนกํากับไว
ขอ ๒๑ ใหใชแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาตหรือใบแทนตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
สําหรับหนังสือแจงและแบบใบรับแจงใหใชตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด

หมวด ๓
ลักษณะตางๆ ของอาคาร
ขอ ๒๒ อาคารที่มไิ ดกอสรางดวยวัสดุถาวรหรือวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ ครัวตองอยูนอกอาคารเปนสวน
สัดตางหาก ถาจะรวมครัวไวในอาคารดวยก็ได แตตองมีพื้นและผนังที่ทาํ ดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟ สวนฝา
และเพดานนั้น หากไมไดทาํ ดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟ ก็ใหบุดวยวัสดุทนไฟ
ขอ ๒๓ อาคารที่มิไดกอ สรางดวยวัสดุถาวรหรือวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ ใหกอสรางไดไมเกิน ๒ ชั้น
ขอ ๒๔ โครงสรางหลัก บันได และผนังของอาคารที่สูงตั้งแต ๓ ชั้นขึ้นไป โรงมหรสพ หอประชุม
โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หอสมุด หางสรรพสินคา ตลาด อาคารขนาดใหญ สถานบริการตามกฎหมายวา
ดวยสถานบริการ ทาอากาศยาน หรืออุโมงค ตองทําดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟ
ขอ ๒๕ เตาไฟสําหรับการพาณิชยหรือการอุตสาหกรรม ตองมีผนังเตาทําดวยวัสดุทนไฟและตองตั้งอยู
ในอาคารที่มีพื้น ผนัง โครงหลังคา วัสดุมุงหลังคา เพดานและสวนประกอบเพดาน (ถามี) เปนวัสดุทนไฟ ควัน
ไฟที่เกิดขึ้นตองมีการกําจัดฝุนละออง กลิ่นหรือกาซพิษ กอนระบายออกสูบรรยากาศ
ขอ ๒๖ บานแฝดตองมีบันได ผนังและโครงสรางหลัก ประกอบดวยวัสดุถาวรหรือ วัสดุทนไฟเปนสวน
ใหญ
ขอ ๒๗ หอพักอยูอาศัยใหมีขนาดหองพักกวางไมนอยกวา ๓ เมตร และมีพนื้ ที่ไมนอยกวา ๑๒ ตา
รางเมตร บันได ผนังและโครงสรางหลักประกอบดวยวัสดุถาวรหรือวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ
ขอ ๒๘ หองแถว ตึกแถว หรือบานแถวที่สรางติดตอกัน ใหมีผนังกันไฟทุกระยะไมเกินหาคูหา ผนัง
กันไฟตองสรางตอเนื่องจากระดับพื้นชั้นต่ําสุดจนถึงระดับพื้นดาดฟา กรณีที่เปนหลังคาใหมีผนังกันไฟสูงเหนือหลัง
คาไมนอยกวา ๓๐ เซนติเมตรตามความลาดของหลังคา
ขอ ๒๙ วัสดุมุงหลังคาใหทาํ ดวยวัสดุทนไฟ เวนแตอาคารซึ่งตั้งอยูหางอาคารอื่นหรือทางสาธารณะเกิน
๒๐ เมตร จะใชวัสดุไมทนไฟก็ได
ขอ ๓๐ หองลิฟตและพื้นที่วางหนาลิฟต ตองกวางไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร และตองทําดวยวัสดุทนไฟ

๑๕
ขอ ๓๑ บานแถวตองมีรั้วดานหนา ดานหลังและเสนแบงระหวางบานแถวแตละหนวย
ขอ ๓๒ อาคารที่อยูในบังคับของกฎหมายวาดวยสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการจะตองจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการในเรื่องทางเขาสูอาคาร ทางลาด ประตู บันได ลิฟต หองน้ํา – หองสวม
และสถานที่จอดรถ โดยใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
ขอ ๓๓ สะพานสําหรับรถยนต ตองมีทางวิ่งกวางไมนอยกวา ๓.๕๐ เมตร และทางเทาสองขางกวาง
ขางละไมนอยกวา ๐.๕๐ เมตร โดยมีสวนลาดชันไมเกิน ๑๐ ใน ๑๐๐ และมีราวสะพานที่มั่นคงแข็งแรงยาว
ตลอดตัวสะพานสองขางดวย
ขอ ๓๔ ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายที่อาคารใหถอื เปนสวนหนึ่งของอาคารและตองไมบัง
ชองระบายอากาศ หนาตาง ประตู หรือทางหนีไฟ
ขอ ๓๕ ปายที่ติดผนังอาคารที่อยูริมทางสาธารณะ ใหยื่นไดโดยตองไมลา้ํ ที่สาธารณะ สวนต่ําสุดของ
ปายตองไมนอ ยกวา ๓.๒๕ เมตร จากระดับทางเทาและสูงไมเกินความสูงของอาคาร
ขอ ๓๖ ปายที่ตดิ ตั้งอยูบนพื้นดินโดยตรง ตองมีความสูงไมเกินระยะที่วัดจากจุดที่ตดิ ตั้งปายไปจนถึงกึ่ง
กลางถนนสาธารณะ และสูงไมเกิน ๓๐ เมตร มีความยาวไมเกิน ๓๒ เมตร และตองหางจากที่ดนิ ตางเจาของ
ไมนอยกวา ๔ เมตร
ขอ ๓๗ สิง่ ที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายใหทําดวยวัสดุทนไฟทั้งหมด

หมวด ๔
บันไดและบันไดหนีไฟ
ข อ ๓๘ บั น ไดของอาคารอยู อ าศั ย ถ า มี ต อ งมี อ ย า งน อ ยหนึ่ ง บั น ไดที่ มี ค วามกว า งไม น อ ยกว า ๙๐
เซนติเมตร ชวงหนึ่งสูงไมเกิน ๓ เมตร ลูกตั้งสูงไมเกิน ๒๐ เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักสวนที่ขั้นบันไดเหลื่อม
กันออกแลวเหลือความกวางไมนอยกวา ๒๒ เซนติเมตร และตองมีพื้นหนาบันไดมีความกวางและยาวไมนอยกวา
ความกวางของบันได
บันไดที่สูงเกิน ๓ เมตร ตองมีชานพักบันไดทุกชวง ๓ เมตร หรือนอยกวานั้น และชานพักบันไดตอง
มีความกวางและยาวไมนอยกวาความกวางของบันได ระยะดิ่งจากขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงสวนต่ําสุดของ
อาคารที่อยูเหนือขึ้นไปตองสูงไมนอยกวา ๑.๙๐ เมตร
ข อ ๓๙ โรงมหรสพ หอประชุ ม โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หอสมุ ด ห างสรรพสิ น ค า ตลาด
สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ ทาอากาศยาน สถานีขนสงมวลชน ที่กอสรางหรือดัดแปลงเกิน ๑
ชั้น นอกจากมีบันไดตามปกติแลวตองมีทางหนีไฟโดยเฉพาะอยางนอยอีกหนึ่งทาง และตองมีทางเดินไปยังทาง
หนีไฟนั้นไดโดยไมมีสิ่งกีดขวาง
อาคารสาธารณะที่มีชั้นใตดินตั้งแต ๑ ชั้นขึ้นไป นอกจากมีบันไดตามปกติแลว จะตองมีทางหนีไฟโดย
เฉพาะอยางนอยอีกหนึ่งทางดวย
ขอ ๔๐ อาคารที่มีชนั้ ใตดินตั้งแต ๒ ชั้นขึ้นไป นอกจากจะมีบันไดตามปกติแลวจะตองมีทางหนีไฟโดย
เฉพาะอยางนอยอีกหนึ่งทางดวย
ขอ ๔๑ บันไดหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟและถาวร มีความกวางไมนอยกวา ๙๐ เซนติเมตร และไม
เกิน ๑๕๐ เซนติเมตร ลูกตั้งสูงไมเกิน ๒๐ เซนติเมตร และลูกนอนกวางไมนอยกวา ๒๒ เซนติเมตร ชานพัก
กวางไมนอ ยกวาความกวางของบันได มีราวบันไดสูง ๙๐ เซนติเมตร หามสรางบันไดหนีไฟเปนแบบบันไดเวียน

๑๖
พื้นหนาบันไดหนีไฟตองกวางไมนอยกวาความกวางของบันได และอีกดานหนึ่งกวางไมนอยกวา ๑.๕๐
เมตร
กรณีใชทางลาดหนีไฟแทนบันไดหนีไฟ ความลาดชันของทางหนีไฟดังกลาวตองมีความ ลาดชันไมเกิน
กวารอยละ ๑๒
ขอ ๔๒ บันไดหนีไฟภายในอาคารที่ไมใชอาคารสูง ตองมีความกวางไมนอยกวา ๙๐ เซนติเมตร มี
ผนังทึบกอสรางดวยวัสดุทนไฟและถาวรกั้นโดยรอบ เวนแตสวนที่เปนชองระบายอากาศและชองประตูหนีไฟ และ
แตละชั้นตองมีชองระบายอากาศที่เปดสูภายนอกอาคารไดมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา ๑.๔๐ ตารางเมตร โดยตอง
มีแสงสวางใหเพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน
บันไดหนีไฟภายในอาคารตามวรรคหนึ่ง ที่เปนอาคารขนาดใหญ พิเศษ ที่ไมสามารถเปดชองระบาย
อากาศไดตามวรรคหนึ่ง ตองมีระบบอัดลมภายในชองบันไดหนีไฟที่มีความดันลมขณะใชงานไมนอยกวา ๓๘.๖
ปาสกาลมาตร ที่ทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม และบันไดหนีไฟที่ลงหรือขึ้นสูพื้นของอาคารนั้นตองอยู
ในตําแหนงที่สามารถออกสูภายนอกไดโดยสะดวก
ขอ ๔๓ ตึกแถวหรือบานแถวที่มีจํานวนชั้นไมเกิน ๔ ชั้น หรือสูงไมเกิน ๑๕ เมตรจากระดับถนน
บันไดหนีไฟจะอยูในแนวดิ่งก็ไดแตตองมีชานพักบันไดทุกชั้น โดยมีความกวางไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร ระยะ
หางของขั้นบันไดแตละขั้นไมมากกวา ๔๐ เซนติเมตร และติดตั้งในสวนที่วางทางเดินดานหลังอาคารได บันได
ขั้นสุดทายอยูสูงจากระดับพื้นดินไดไมเกิน ๓.๕๐ เมตร
ขอ ๔๔ ตําแหนงที่ตั้งบันไดหนีไฟ ยกเวนอาคารตามขอ ๔๓ ตองมีระยะหางระหวางประตูหอ งสุดทาย
ดานทางเดินที่เปนทางตันไมเกิน ๑๐ เมตร
ระยะหางระหวางบันไดหนีไฟตามทางเดินตองไมเกิน ๖๐ เมตร
ตองมีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงสุดหรือดาดฟาสูพื้นดินถาเปนบันไดหนีไฟภายในอาคารและถึงพื้นชั้นสองถา
เปนบันไดหนีไฟภายนอกอาคาร
ขอ ๔๕ ประตูของบันไดหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟมีความกวางไมนอยกวา ๘๐ เซนติเมตร สูงไมนอย
กวา ๑.๙๐ เมตร สามารถทนไฟไดไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง และตองเปนบานเปดชนิดผลักเขาสูบันไดเทานั้น ชั้น
ดาดฟา ชั้นลางและชั้นที่ออกเพื่อหนีไฟสูภายนอกอาคารใหเปดออกจากหองบันไดหนีไฟพรอมติดตั้งอุปกรณชนิดที่
บังคับใหบานประตูปดไดเอง ประตูหรือทางออกสูบนั ไดหนีไฟตองไมมีขั้นหรือธรณีประตูหรือขอบกั้น
ขอ ๔๖ ตองมีปายเรืองแสงหรือเครื่องหมายไฟแสงสวางดวยไฟสํารองฉุกเฉินบอกทางออกสูบันไดหนี
ไฟ ติดตั้งเปนระยะตามทางเดินบริเวณหนาทางออกสูบันไดหนีไฟ และทางออกจากบันไดหนีไฟสูภายนอกอาคาร
หรือชั้นที่มีทางหนีไฟไดปลอดภัยตอเนื่อง โดยปายดังกลาวตองแสดงขอความทางหนีไฟเปนอักษรมีขนาดสูงไม
นอยกวา ๑๕ เซนติเมตร หรือเครื่องหมายที่มีแสงสวางและแสดงวาเปนทางหนีไฟใหชัดเจน

๑๗

หมวด ๕
แนวอาคารและระยะตางๆ
ขอ ๔๗ บานแถวที่ไมอยูริมทางสาธารณะตองมีถนนดานหนาใชรวมกันกวางไมนอยกวา ๖ เมตร
ขอ ๔๘ บานแถวที่มีดานขางใกลเขตที่ดินของผูอื่น ตองมีที่วางระหวางดานขางของบานแถวกับเขตที่ดิน
ของผูอื่นนั้นกวางไมนอยกวา ๒ เมตร เวนแตบานแถวที่กอสรางขึ้นทดแทนอาคารเดิมโดยมีพื้นที่ไมมากกวาพื้นที่
ของอาคารเดิมและมีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร
ขอ ๔๙ ความสูงของอาคารไมวาจากจุดหนึ่งจุดใด ตองไมเกิน ๒ เทาของระยะราบ
ไปตั้งฉากกับแนวถนนดานตรงขามของถนนสาธารณะที่อยูใกลอาคารนั้นที่สุด

วัดจากจุดนั้น

กรณีอาคารตั้งอยูริมหรือหางไมเกิน ๑๐๐ เมตร จากถนนสาธารณะที่กวางไมนอยกวา ๘๐ เมตร และ
มีทางเขาออกจากอาคารสูทางสาธารณะนั้นกวางไมนอยกวา ๑๒ เมตร ใหคิดความสูงของอาคารจากความกวาง
ของถนนสาธารณะที่กวางที่สุดเปนเกณฑ
ขอ ๕๐ อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะที่มีความกวางนอยกวา ๖ เมตร ใหรนแนว
อาคารหางจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอยางนอย ๓ เมตร มิใหมีสวนของอาคารล้ําเขามาในแนวรนดังกลาว ยก
เวนรั้วหรือกําแพงกั้นแนวเขตที่สูงไมเกิน ๒ เมตร
อาคารที่สูงเกิน ๒ ชั้นหรือเกิน ๘ เมตร อาคารขนาดใหญ หองแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย โรงงาน
อาคารสาธารณะ คลังสินคา ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย ยกเวนอาคารอยูอาศัยสูงไมเกิน ๓ ชั้น
หรือไมเกิน ๑๐ เมตร และพื้นที่ไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะ ตองมี
ระยะรนดังตอไปนี้
(๑) ถ าถนนสาธารณะนั้ น มี ค วามกว า งน อ ยกว า ๑๐ เมตร ให ร น แนวอาคารห างจากกึ่ ง กลางถนน
สาธารณะอยางนอย ๖ เมตร
(๒) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางตั้งแต ๑๐ เมตรขึ้นไป แตไมเกิน ๒๐ เมตร ใหรนแนวอาคาร
หางจากเขตถนนสาธารณะอยางนอย ๑ ใน ๑๐ ของความกวางของถนนสาธารณะ
(๓) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางเกิน ๒๐ เมตรขึ้นไป ใหรนแนวอาคารหางจากเขตถนนสาธารณะ
อยางนอย ๒ เมตร
ขอ ๕๑ ที่ดินที่อยูมุมถนนสาธารณะที่กวางตั้งแต ๓ เมตรขึ้นไปแตไมเกิน ๘ เมตร และมีมุมหักนอย
กวา ๑๓๕ องศา รั้วหรือกําแพงกั้นเขตตองปาดมุมมีระยะไมนอยกวา ๔ เมตร และทํามุมกับแนวถนนสาธารณะ
เปนมุมเทาๆ กัน
หามมิใหรั้ว กําแพง หรือสวนของอาคารยื่นล้ําเขามาในที่ดินสวนที่ปาดมุม
ขอ ๕๒ อาคารแตละหลังหรือหนวยตองมีที่วางตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) อาคารอยูอาศัย ตองมีที่วางไมนอยกวา ๓๐ ใน ๑๐๐ สวนของพื้นที่ที่ดิน
(๒) หองแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะและอาคารอื่นซึ่งไมไดใชเปนที่อยูอาศัย
ตองมีที่วางไมนอยกวา ๑๐ ใน ๑๐๐ สวนของพื้นที่ที่ดิน แตถาอาคารนั้นใชเปนที่อยูอาศัยดวยตองมีที่วางตาม
(๑)
(๓) หองแถวหรือตึกแถว สูงไมเกิน ๓ ชั้นและไมอยูริมทางสาธารณะ ตองมีที่วางดานหนาอาคารกวาง
ไมนอยกวา ๖ เมตร ถาสูงเกิน ๓ ชั้น ตองมีที่วางกวางไมนอยกวา ๑๒ เมตร
ที่วางนี้อาจใชรวมกับที่วางของหองแถวหรือตึกแถวอื่นได

๑๘
(๔) หองแถวหรือตึกแถว ตองมีที่วางดานหลังอาคารกวางไมนอยกวา ๓ เมตร เพื่อใชติดตอถึงกันโดย
ไมใหมีสวนใดของอาคารยื่นล้ําเขาไปในพื้นที่ดังกลาว ในกรณีที่อาคารหันหลังเขาหากัน จะตองมีที่วางดานหลัง
อาคารกวางไมนอยกวา ๖ เมตร
(๕) หองแถวหรือตึกแถวที่มีดานขางใกลเขตที่ดินของผูอื่น ตองมีที่วางระหวางดานขางของหองแถวหรือ
ตึกแถวกับเขตที่ดินของผูอื่น กวางไมนอยกวา ๒ เมตร เวนแตหองแถวหรือตึกแถวที่กอสรางขึ้นทดแทนอาคาร
เดิม โดยมีพื้นที่ไมมากกวาพื้นที่ของอาคารเดิมและมีความสูงไมเกิน ๑๕ เมตร
(๖) อาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินคา อาคารสาธารณะ อาคารสูงเกิน ๒ ชั้นหรือสูงเกิน
๘ เมตรยกเวนอาคารอยูอาศัยสูงไมเกิน ๓ ชั้น ที่ไมอยูริมทางสาธารณะ ใหมีที่วางดานหนากวางไมนอยกวา ๖
เมตร
อาคารตามวรรคหนึ่งถาสูงเกิน ๓ ชั้น ใหมีที่วางกวางไมนอยกวา ๑๒ เมตร
ที่วางตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตองมีพื้นที่ตอเนื่องกันยาวไมนอยกวา ๑ ใน ๖ ของความยาว
เสนรอบรูปภายนอกอาคารโดยอาจรวมที่วางดานขางที่ตอเชื่อมกับที่วางดานหนาอาคารดวยก็ได และที่วางนี้ตอง
ตอเชื่อมกับถนนภายในกวางไมนอยกวา ๖ เมตรออกสูทางสาธารณะได ถาหากเปนถนนลอดใตอาคาร ความสูง
สุทธิของชองลอดตองไมนอยกวา ๕ เมตร
ที่วางนี้อาจใชรวมกับที่วางของอาคารอื่นได
(๗) อาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะ จะตองมีที่วางโดยปราศจากสิ่งปกคลุม
เปนทางเดินหลังอาคารไดถึงกัน กวางไมนอยกวา ๒ เมตร โดยใหแสดงเขตดังกลาวใหปรากฏดวย
ที่วางตามวรรคหนึ่ง จะกอสรางอาคาร รั้ว กําแพง หรือสิ่งกอสรางอื่นใดหรือจัดใหเปนบอน้ํา
สระวายน้ํา ที่พักมูลฝอยหรือที่พักรวมมูลฝอยหรือสิ่งของอื่นใดที่จะขัดขวางทางเดินรวมไมได
ขอ ๕๓ อาคารอยูริมทางสาธารณะที่ไมตองมีที่วางตามขอ ๕๒ (๓) และ ๕๒ (๖) ตองมีลักษณะ ดังนี้
แนวอาคารดานที่ประชิดติดริมทางสาธารณะ ตองมีความยาวมากกวา ๑ ใน ๘ สวนของความยาวเสน
รอบรูปภายนอกของอาคาร ทั้งนี้ แนวอาคารดานที่ประชิดติดทางสาธารณะตองหางทางสาธารณะไมเกิน ๒๐
เมตร
กรณี หองแถว ตึกแถว ดานหนาอาคารทุกคูหาตองประชิดติดริมทางสาธารณะ และมีแนวอาคารหาง
จากทางสาธารณะไมเกิน ๒๐ เมตร
ข อ ๕๔ อาคารด านชิ ด ที่ ดิ น เอกชน ช อ งเป ด ประตู หน าต าง ช อ งระบายอากาศ หรือ ริม ระเบี ย ง
สําหรับชั้น ๒ ลงมาหรือสูงไมเกิน ๙ เมตร ตองอยูหางเขตที่ดินไมนอยกวา ๒ เมตร และสําหรับชั้น ๓ ขึ้นไป
หรือสูงเกิน ๙ เมตร ตองหางไมนอยกวา ๓ เมตร
ขอ ๕๕ อาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๕ เมตร ตองมีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา ๑ เมตร ยกเวน
บานพักอาศัยที่มีพื้นที่ไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๕ เมตร ตองมีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา ๒ เมตร
ที่วางตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะใชรวมกับที่วางของอาคารอีกหลังหนึ่งไมได เวนแตใชรวมกับที่วาง
ของอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
ขอ ๕๖ บานพักอาศัยที่มีพื้นที่ไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ใหผนังดานที่ไมมีชองเปดสามารถสรางหาง
เขตที่ดินไดนอยกวา ๑ เมตร ถาหางเขตที่ดินนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร ตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก
เจาของที่ดินดานนั้นดวย

๑๙
ขอ ๕๗ ระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวที่สรางถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง ๔๐
เมตร โดยวัดระหวางจุดศูนยกลางของเสาแรกถึงจุดศูนยกลางของเสาสุดทาย ตองมีที่วางระหวางแถวดานขางของ
หองแถวหรือตึกแถวนั้นกวางไมนอยกวา ๔ เมตร เปนชองตลอดความลึกของหองแถวหรือตึกแถวเพื่อเชื่อมกับที่
วางหลังอาคาร
ห องแถวหรือตึ ก แถวที่ ส รางติ ด ต อกั น ไม ถึ งสิ บ คู ห า หรือ มี ค วามยาวรวมกั น ไม ถึ ง ๔๐ เมตรโดยวั ด
ระหวางจุดศูนยกลางของเสาแรกถึงจุดศูนยกลางของเสาสุดทาย แตมีที่วางระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือ
ตึกแถวนั้นกวางนอยกวา ๔ เมตร ไมใหถือวาเปนที่วางระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถว แตใหถือ
เสมือนวาหองแถวหรือตึกแถวนั้นสรางตอเนื่องเปนแถวเดียวกัน
ที่วางตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกอสรางอาคาร รั้ว กําแพง หรือสิ่งกอสรางอื่นใดหรือจัดใหเปนบอ
น้ํา สระวายน้ํา ที่พกั มูลฝอยหรือที่พกั รวมมูลฝอยหรือสิ่งของอื่นใดที่จะขัดขวางทางเดินรวมไมได
ขอ ๕๘ คลังสินคาหรืออาคารเก็บสินคาที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต ๑๐๐
ตารางเมตร
แตไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ตองมีที่วางหางเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนั้น ไมนอยกวา ๖ เมตร อยางนอย
๒ ดาน และยาวรวมกันไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของเสนรอบรูปอาคาร สวนดานอื่นตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินไม
นอยกวา ๓ เมตร ถาที่วางหางเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนอยกวา ๕ เมตร ตองสรางผนังอาคารเปนผนังกัน
ไฟ
คลังสินคาหรืออาคารเก็บสินคาที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ตองมีที่วางหาง
แนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนั้นไมนอยกวา ๑๐ เมตร อยางนอย ๒ ดาน และยาวรวมกันไมนอยกวาครึ่ง
หนึ่งของเสนรอบรูปอาคาร สวนดานอื่นตองมีที่วางหางจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา ๕ เมตร
ขอ ๕๙ โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต ๑๐๐ ตารางเมตรแตไมเกิน
๕๐๐ ตารางเมตร ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนั้น ไมนอยกวา ๓ เมตร จํานวน ๒ ดาน
โดยผนังอาคารทั้งสองดานนี้ใหทําเปนผนังทึบดวยอิฐหรือคอนกรีต ยกเวนประตูทนไฟขนาดไมเกิน ๑.๐๐ X
๒.๐๐ เมตร ทุกระยะไมนอยกวา ๔๐ เมตร สวนดานที่เหลือใหมีที่วางไมนอยกวา ๖ เมตร
โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต ๕๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐
ตารางเมตร ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนั้น ไมนอยกวา ๖ เมตรทุกดาน
โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตรตองมีที่วางหางจาก
แนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนั้นไมนอยกวา ๑๐ เมตรทุกดาน

หมวด ๖
แบบและจํานวนของหองน้ําและหองสวม
ขอ ๖๐ อาคารซึ่งบุคคลอาจเขาอยู หรือเขาใชสอยไดแตละหลังตองมีหองอาบน้ําและหองสวมไมนอย
กวาที่กําหนดไวในตาราง ดังตอไปนี้

๒๐

ชนิดหรือประเภทอาคาร

หองสวม

หองอาบน้ํา

อางลางมือ

-

๑

๑

๑

-

-

-

๒

๑

๑

-

ก. สําหรับผูชาย และ

๑

๑

๑

๑

ข. สําหรับผูหญิง

๒

-

๑

๑

๔. โรงแรมตอหองพัก ๑ หอง

๑

-

๑

๑

๕. อาคารชุด ตอ ๑ หองชุด

๑

-

๑

๑

๖. หอพักตอพื้นที่อาคาร ๕๐ ตารางเมตร

๑

-

๑

๑

๑. อาคารอยูอาศัย ตอ ๑ หลัง

สวม

ที่ปสสาวะ

๑

๒. หองแถวหรือตึกแถวไมวาจะใชพาณิชย
หรืออาศัย หรือบานแถว
ก. พื้นที่รวมกันแตละคูหาไมเกิน ๒๐๐
ตารางเมตร
ข. พื้ น ที่ ร วมกั น แต ล ะคู ห าเกิ น ๒๐๐ ตา
รางเมตร หรือสูงเกิน ๓ ชั้น
๓. โรงงานตอพื้นที่ทํางาน ๔๐๐ ตาราง
เมตร

สําหรับพื้นที่โรงงานสวนที่เกิน ๑,๒๐๐
ตารางเมตร ใหลดจํานวนลงครึ่งหนึ่งที่
ระบุไว

๒๑
ชนิดหรือประเภทอาคาร
๗. หอประชุม โรงมหรสพ หองโถง ตอ
พื้นที่อาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร หรือ
ตอ ๑๐๐ คน ที่กําหนดใหใชสอย
อาคารนั้น ทั้งนี้ใหถือจํานวนมากกวา
เปนเกณฑ
ก. สํารับผูชาย และ
ข. สําหรับผูหญิง
๘. สถานศึกษา ยกเวนโรงเรียนอนุบาลตอ
พื้นที่หองเรียน ๓๐๐ ตารางเมตร
หรือตอนักเรียน นักศึกษา ๕๐ คน
ก. สถานศึกษาชาย
ข. สถานศึกษาหญิง
ค. สหศึกษา
สําหรับนักเรียนนักศึกษาชาย
สําหรับนักเรียนนักศึกษาหญิง
๙. สํานักงานตอพื้นที่ทํางาน ๓๐๐ ตาราง
เมตร
ก. สําหรับผูชาย และ
ข. สําหรับผูหญิง
สํ า หรับ พื้ น ที่ ทํ างานส ว นที่ เกิ น ๑,๒๐๐ ตา
รางเมตรใหลดจํานวนลงครึ่งหนึ่งที่ระบุไว
๑๐. ภัตตาคารตอพื้นที่สําหรับโตะอาหาร
๒๐๐ ตารางเมตร
ก. สําหรับผูชาย และ
ข. สําหรับผูหญิง
สําหรับพื้นที่ตั้งโตะสวนที่เกิน ๙๐๐ ตาราง
เมตรใหลดจํานวนลงครึ่งหนึ่งที่ระบุไว

หองสวม

หองอาบน้ํา

อางลางมือ

๒
-

-

๑
๑

๒
๓

๒
-

-

๑
๑

๑
๑

๑
-

-

๑
๑

๑
๒

๒
-

-

๑
๑

๑
๒

๒
-

-

๑
๑

สวม

ที่ปสสาวะ

๑
๒

๒๒
ชนิดหรือประเภทอาคาร
๑๑. อาคารพาณิชยตอพื้นที่อาคาร ๒๐๐
ตารางเมตร
ก. สําหรับผูชาย และ
ข. สําหรับผูหญิง
สําหรับพื้นที่อาคารสวนที่เกิน ๑,๒๐๐ ตา
รางเมตรใหลดจํานวนลงครึ่งหนึ่งที่ระบุไว
๑๒. คลังสินคาตอพื้นที่ ๑,๐๐๐ ตาราง
เมตร
สําหรับพื้นที่อาคารสวนที่เกิน ๓,๐๐๐
ตารางเมตร ใหเจาของอาคาร
พิจารณาตามความเหมาะสม
๑๓. สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลตอพื้นที่อาคาร ๑๐๐
ตารางเมตร
ก. สําหรับผูชาย และ
ข. สําหรับผูหญิง
สําหรับพื้นที่อาคารสวนที่เกิน ๓๐๐ ตาราง
เมตรใหลดจํานวนลงครึ่งหนึ่งที่ระบุไว
๑๔. สถานบริการตามกฎหมายวาดวย
สถานบริการตอพื้นที่อาคาร ๒๐๐
ตารางเมตร
ก. สําหรับผูชาย และ
ข. สําหรับผูหญิง
สําหรับพื้นที่อาคารสวนที่เกิน ๙๐๐ ตาราง
เมตรใหลดจํานวนลงครึ่งหนึ่งที่ระบุไว

หองสวม

หองอาบน้ํา

อางลางมือ

๒
-

-

๑
๑

๑

๑

-

๑

๒
๒

๒
-

-

๑
๑

๑
๒

๒
-

-

๑
๑

สวม

ที่ปสสาวะ

๑
๒

๒๓
ชนิดหรือประเภทอาคาร
๑๕. อาคารสถานีขนสงมวลชนตอพื้นที่
อาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร
ก. สําหรับผูชาย และ
ข. สําหรับผูหญิง
๑๖. อาคารจอดรถสําหรับบุคคลทั่วไป ตอ
พื้นที่อาคาร ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(หรือจํานวนรถ ๕๐ คัน)
ก. สําหรับผูชาย และ
ข. สําหรับผูหญิง
สําหรับพื้นที่อาคารสวนที่เกิน ๓,๐๐๐ ตา
รางเมตรใหลดจํานวนลงครึ่งหนึ่งที่ระบุไว
๑๗. สถานกีฬาตอพื้นที่อาคาร ๒๐๐
ตารางเมตร หรือตอ ๑๐๐ คน ทั้งนี้
ถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ
ก. สําหรับผูชาย และ
ข. สําหรับผูหญิง
๑๘. ตลาดตอพื้นที่อาคารทุก ๒๐๐ ตาราง
เมตร
ก. สําหรับผูชาย และ
ข. สําหรับผูหญิง
๑๙. อาคารชั่วคราวตอพื้นที่อาคาร ๒๐๐
ตารางเมตร (หรือตอ ๕๐ คน)

หองสวม

หองอาบน้ํา

อางลางมือ

๔
-

-

๑
๑

๑
๑

๑
-

-

๑
๑

๑
๒

๒
-

-

๑
๑

๑
๒
๑

๒
-

-

๑
๑
-

สวม

ที่ปสสาวะ

๒
๕

หองสวมและหองอาบน้ําจะรวมเปนหองเดียวกันก็ได จํานวนหองสวมและหองอาบน้ําตามที่กําหนดไวใน
ตารางขางตนเปนอัตราต่ําสุดที่ตองจัดใหมีถึงแมอาคารนั้นจะมีพื้นที่อาคารหรือจํานวนคนนอยกวาที่กําหนดไวก็ตาม
ถาอาคารมีพื้นที่หรือจํานวนมากกวาที่กําหนดไว จะตองจัดใหมีจํานวนหองสวมและหองอาบน้ําเพิ่มขึ้น
ตามอัตราที่กําหนด และจํานวนที่มากเกินนั้นถาต่ํากวากึ่งหนึ่งตามอัตราที่กําหนดไวใหปดทิ้ง ตั้งแตกึ่งหนึ่งขึ้นไป
ใหคิดเต็ม
ชนิดหรือประเภทของอาคารที่มิไดกําหนดไวในตารางนี้ ใหพิจารณาเทียบเคียงลักษณะการใชสอยของ
อาคารนั้น โดยถืออัตราจํานวนหองสวม หองอาบน้ําและอางลางมือในตารางขางตน เปนหลัก
ขอ ๖๑ หองสวมและหองอาบน้ําที่แยกกัน ตองมีขนาดของพื้นที่หองแตละหองไมนอยกวา ๐.๙ ตาราง
เมตร และมีความกวางไมนอยกวา ๐.๙ เมตร ถาหองสวมและหองอาบน้ํารวมอยูในหองเดียวกันตองมีพื้นที่ภาย
ในไมนอยกวา ๑.๕๐ ตารางเมตร
หองสวมและหองอาบน้ํา ตองมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของพื้ นที่หองหรือมีพั ดลม
ระบายอากาศไดเพียงพอ ระยะดิ่งระหวางพื้นหองถึงเพดานยอดฝา หรือผนังตอนต่ําสุดไมนอยกวา ๒ เมตร

๒๔
ขอ ๖๒ หองสวมตองใชโถสวมชนิดเก็บกลิ่นและชําระสิ่งปฏิกูลดวยน้ํา

หมวด ๗
ระบบการจัดแสงสวาง การระบายอากาศ การระบายน้ํา
และการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ขอ ๖๓ แสงสวางในสวนตางๆ ของอาคาร ตองไมนอยกวาความเขมของแสงสวางตามที่กําหนดไวใน
ตาราง ดังตอไปนี้
ลําดับ

สถานที่ (ประเภทการใช)

๑
๒
๓
๔

ที่จอดรถและอาคารจอดรถ
ชองทางเดินภายในอาคารอยูอาศัยรวม
หองพักในโรงแรม อาคารอยูอาศัยรวม
หองน้ํา หองสวมของอาคารอยูอาศัยรวม โรงแรม
โรงเรียน และสํานักงาน
โรงมหรสพ (บริ เ วณที่ นั่ ง สํ า หรั บ คนดู ข ณะที่ ไ ม มี
การละเลน)

๕

ลําดับ

สถานที่ (ประเภทการใช)

๖

ชองทางเดินภายในโรงแรม สํานักงานสถานพยาบาล
โรงเรียน โรงงาน
สถานีขนสงมวลชน (บริเวณที่พักผูโดยสาร)
โรงงาน
หางสรรพสินคา
ตลาด
ห อ งน้ํ า ห อ งส ว มของโรงมหรสพ
สถาน
พยาบาล สถานี ข นส งมวลชน ห างสรรพสิ น ค าและ
ตลาด
หองสมุด หองเรียน
หองประชุม
บริเวณที่ทํางานของอาคารสํานักงาน

๗
๘
๙
๑๐
๑๑

๑๒
๑๓
๑๔

หนวยความเขมของแสงสวาง
ลักซ (LUX)
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

หนวยความเขมของแสงสวาง
ลักซ (LUX)
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐

๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐

๒๕

สถานที่อื่นๆ ที่มิไดระบุไวในตารางนี้ใหใชความเขมของแสงสวางของสถานที่ที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
ความเขมที่กําหนดไวในตาราง
ขอ ๖๔ ระบบระบายอากาศในอาคาร จะจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ หรือ วิธีกลก็ได
การระบายอากาศโดยวิธีกล ใหใชกับหองในอาคารลักษณะใดก็ไดโดยจัดใหมีกลอุปกรณขับเคลื่อนอากาศ
ซึ่งตองทํางานตลอดเวลาระหวางที่ใชสอยหองนั้น เพื่อใหเกิดการระบายอากาศตามอัตราที่กําหนดไวในตาราง
ดังตอไปนี้

ลําดับ
๑
๒
๓
๔

ลําดับ
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

สถานที่
หองน้ํา หองสวมของที่พักอาศัยหรือสํานักงาน
หองน้ํา หองสวมของอาคารสาธารณะ
ที่จอดรถที่อยูต่ํากวาระดับพื้นดิน
โรงงาน

สถานที่
โรงมหรสพ อาคารพาณิชย หางสรรพสินคา
สถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
สํานักงาน
หองพักในโรงแรมหรืออาคารชุด
หองครัวของที่พักอาศัย
หองครัวของสถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
ลิฟตโดยสารและลิฟตดับเพลิง

อัตราการระบายอากาศไมนอยกวา
จํานวนเทาของปริมาตรของหองใน ๑
ชั่วโมง
๒
๔
๔
๔

อัตราการระบายอากาศไมนอยกวา
จํานวนเทาของปริมาตรของหองใน ๑
ชั่วโมง
๔
๗
๗
๗
๑๒
๒๔
๓๐

สําหรับหองครัวของสถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ถาไดจัดใหมีการระบายอากาศครอบคลุมแหลง
ที่เกิดของกลิ่น ควัน หรือกาซที่ตองการระบายในขนาดที่เหมาะสมแลว จะมีอัตราการระบายอากาศในสวนอื่นของ
หองครัวนั้นนอยกวาอัตราที่กําหนดไวในตารางก็ได ทั้งนี้ตองไมนอยกวา ๑๒ เทาของปริมาตรของหองใน ๑ ชั่ว
โมง
สถานที่อื่นๆ ที่มิไดระบุไวในตารางนี้ ใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
อัตราที่กําหนดไวในตาราง
ขอ ๖๕ ตําแหนงชองนําอากาศเขา ตองหางจากที่เกิดอากาศเสียและชองระบายอากาศทิ้งไมนอยกวา
๕ เมตร สูงจากพื้นดินไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร
ขอ ๖๖ การนําอากาศภายนอกเขา การระบายอากาศทิ้งโดยวิธีกล และการปรับสภาวะอากาศดวย
เครื่องกล ตองไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผูอยูอาศัยใกลเคียง

๒๖

ขอ ๖๗ การระบายอากาศในอาคารที่มีการปรับภาวะอากาศดวยระบบการปรับอากาศตองมีลักษณะดัง
ตอไปนี้
(๑) ตองมีการนําอากาศภายนอกเขามาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะ
อากาศออกไปไมนอยกวาอัตราตามตาราง ดังตอไปนี้
ลําดับ
๑
๒
๓

สถานที่ (ประเภทการใช)
หางสรรพสินคา
โรงงาน
สํานักงาน

ลบ.ม. / ซม. / ตร.ม.
๒
๒
๒

ลําดับ
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

สถานที่ (ประเภทการใช)
สถานอาบ อบ นวด
ชั้นติดตอธุระกับธนาคาร
หองพักในโรงแรมหรืออาคารชุด
หองปฏิบัติการ
รานตัดผม
สถานกีฬาในรม
โรงมหรสพ (บริเวณที่นั่งสําหรับคนดู)
หองเรียน
สถานบริหารรางกาย
รานเสริมสวย
หองประชุม
หองน้ํา หองสวม
สถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
(หองรับประทานอาหาร)
ไนตคลับ หรือบาร หรือสถานลีลาศ
หองครัว
สถานพยาบาล
- หองคนไข
- หองผาตัดและหองทําคลอด
- หอง ไอ.ซี.ยู. หอง ซี.ซี.ยู. หองชวยชีวิตฉุกเฉิน

ลบ.ม. / ซม. / ตร.ม.
๒
๒
๒
๒
๓
๔
๔
๔
๕
๕
๖
๑๐
๑๐

๑๗
๑๘
๑๙

๑๐
๓๐
๒
๘
๕

สําหรับหองครัวของสถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ถาไดจัดใหมีการระบายอากาศครอบคลุมแหลง
ที่เกิดของกลิ่น ควัน หรือกาซที่ตองการระบายในขนาดที่เหมาะสมแลว จะมีอัตราการระบายอากาศในสวนอื่นของ
หองครัวนั้นนอยกวาอัตราที่กําหนดไวในตารางก็ได ทั้งนี้ตองไมนอยกวา ๑๕ ลูกบาศกเมตร / ชั่วโมง / ตาราง
เมตร

๒๗
สถานที่อื่นๆ ที่มิไดระบุไวในตารางนี้ ใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มีลักษณะใกลเคียง
(๒) หามนําสารทําความเย็นชนิดเปนอันตรายตอรางกาย หรือติดไฟไดงายมาใชกับระบบปรับภาวะ
อากาศที่ใชสารทําความเย็นโดยตรง
(๓) ระบบปรับอากาศดวยน้ําหามตอทอน้ําของระบบปรับภาวะอากาศเขากับทอน้ําของระบบประปาโดย
ตรง
(๔) ระบบทอลมของระบบปรับภาวะอากาศตองมีลักษณะดังตอไปนี้
ก. ทอลม วัสดุหุมทอลม และวัสดุภายในทอลมตองเปนวัสดุที่ไมติดไฟ และไม
เปนสวนที่ทําใหเกิดควันเมื่อเกิดเพลิงไหม
ข. ทอลมสวนที่ติดตั้งผานผนังกันไฟหรือพื้นของอาคารที่ทําดวยวัตถุทนไฟตองติด
ตั้งลิ้นกันไฟที่ปดอยางสนิท โดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกวา ๗๔ องศาเซลเซียส และลิ้นกันไฟตองมีอัตรา
การทนไฟไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
ค. หามใชทางเดินรวม บันได ชองบันได ชองลิฟตของอาคารเปนสวนหนึ่งของ
ระบบของทอลมสงหรือระบบทอลมกลับ เวนแตสวนที่เปนพื้นที่วางระหวางเพดานกับพื้นหองชั้นเหนือขึ้นไป หรือ
หลังคาที่มีสวนประกอบของเพดานที่มีอัตราการทนไฟไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง
(๕) การขับเคลื่อนอากาศของระบบปรับภาวะอากาศตองมีลักษณะดังตอไปนี้
ก. มีสวิตซพัดลมของระบบขับเคลื่อนอากาศที่ปดเปดดวยมือติดตั้งในที่ที่เหมาะสม
และสามารถปดสวิตซไดทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม
ข. ระบบปรับภาวะอากาศที่มีลมหมุนเวียนตั้งแต ๕๐ ลูกบาศกเมตรตอนาทีขึ้นไป
ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันหรืออุปกรณตรวจสอบการเกิดเพลิงไหมที่มีสมรรถนะไมนอยกวาอุปกรณตรวจจับ
ควัน ซึ่งสามารถบังคับใหสวิตซหยุดการทํางานของระบบไดโดยอัตโนมัติ
ขอ ๖๘ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีโถงภายในอาคารเปนชองเปดทะลุพื้นของอาคารตั้งแต
๒ ชั้น ขึ้ น ไปและไม มี ผ นั งป ด ล อม ต องจัด ให มีระบบควบคุ ม การแพรก ระจายของควั น และระบบระบายควั น ที่
สามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม
ขอ ๖๙ อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงตองมีการระบายน้ําฝนที่เหมาะสมและเพียงพอ
การระบายน้ําฝนจากอาคารอาจดําเนินการระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งโดยตรงก็ได
ในกรณีที่จัดใหมีทางระบายน้ําเพื่อระบายน้ําสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง ตองมีสวนลาดเอียงไมต่ํากวา ๑ ใน
๒๐๐ ถาเปนทางระบายน้ําทิ้งแบบทอปดตองมีเสนผาศูนยกลางภายในไมนอยกวา ๑๐ เซนติเมตร โดยตองมีบอ
พักสําหรับตรวจการระบายน้ําทุกมุมเลี้ยวและทุกระยะไมเกิน ๑๒ เมตร ถาทอปดนั้นมีขนาดเสนผาศูนยกลางภาย
ในตั้งแต ๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป ตองมีบอพักดังกลาวทุกมุมเลี้ยวและทุกระยะไมเกิน ๒๔ เมตร ในกรณีที่เปน
ทางระบายน้ําทิ้งแบบอื่นตองมีความกวางภายในขอบบนสุดไมนอยกวา ๑๐ เซนติเมตร และใหมีบอตรวจคุณภาพ
น้ําทิ้งที่เจาหนาที่สามารถเขาตรวจไดสะดวก
ขอ ๗๐ อาคารประเภทและลักษณะดังตอไปนี้ ตองจัดใหมีระบบการระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปรับปรุงน้ําเสียจากอาคารใหเปนน้ําทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไวในกฎ
กระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กอนที่จะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได
(๑) อาคารประเภท ก
ก. อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียว
กันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๕๐๐ หองนอนขึ้นไป

๒๘
ข. โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมที่มีจํานวนหองพักรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๒๐๐ หองขึ้นไป
ค. โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลที่ มี
จํานวนเตียงรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๓๐ เตียงขึ้นไป
ง. สถานศึกษาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน ตั้งแต ๒๕,
๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
จ. อาคารที่ทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือ
เอกชนที่มีพื้น
ที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ฉ. หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันตั้งแต ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ช. ตลาดที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๒,๕๐๐ ตา
รางเมตรขึ้นไป
ซ. ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน
ตั้งแต ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๒) อาคารประเภท ข
ก. อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียว
กันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๑๐๐ หองนอน แตไมถึง ๕๐๐ หองนอน
ข. โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมที่มีจํานวนหองพักรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๖๐ หอง แตไมถึง ๒๐๐ หอง
ค. หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๒๕๐ หองขึ้นไป
ง. สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
จ. โรงพยาบาลของทางราชการหรือ สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลที่ มี
จํานวนเตียงรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๑๐ เตียง แตไม
ถึง ๓๐ เตียง
ฉ. สถานศึกษาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๕,๐๐๐
ตารางเมตร แตไมถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร
ช. อาคารที่ทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือเอกชนที่มีพื้นที่ทุกชั้น
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร
ซ. หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันตั้งแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร
ฌ. ตลาดที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๑,๕๐๐ ตา
รางเมตร แตไมถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
ญ. ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน
ตั้งแต ๕๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
ฎ. อาคารอยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

๒๙
(๓) อาคารประเภท ค
ก. อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียว
กันหรือหลายหลังรวมกันไมถึง ๑๐๐ หองนอน
ข. โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมที่มีจํานวนหองพักรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันไมถึง ๖๐ หอง
ค. หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๕๐ หอง แตไมถึง ๒๕๐ หอง
ง. สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
จ. อาคารที่กอสรางในที่ดินของบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหจัดสรรที่ดินตามกฎหมายวาดวยการจัด
สรรที่ดินตั้งแต ๑๐ หลัง แตไมเกิน ๑๐๐ หลัง
ฉ. อาคารที่ทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือเอกชนที่มีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๑๐,๐๐๐ ตาราง
เมตร
ช. หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันตั้งแต ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
ซ. ตลาดที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๑,๐๐๐ ตา
รางเมตร แตไมถึง ๑,๕๐๐ ตารางเมตร
ฌ. ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน
ตั้งแต ๒๕๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๕๐๐ ตารางเมตร
ญ. อาคารอยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน
๒,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
(๔) อาคารประเภท ง
ก. หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๑๐ หอง แตไมถึง ๕๐ หอง
ข. สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันไมถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ค. โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลที่ มี
จํานวนเตียงรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมถึง ๑๐ เตียง
ง. สถานศึกษาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมถึง ๕,๐๐๐
ตารางเมตร
จ. อาคารที่ทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือเอกชนที่มีพื้นที่รวม
กันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
ฉ. หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันไมถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

๓๐
ช. ตลาดที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๕๐๐ ตาราง
เมตร แตไมถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ซ. ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันไมถึง ๒๕๐ ตาราง
เมตร
ฌ. อาคารอยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน
๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ญ. อาคารพักอาศัยประเภทบานเดี่ยวซึ่งมีพื้นที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ขอ ๗๑ การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารพักอาศัยประเภทบานเดี่ยวซึ่งมีพื้นที่ไมเกิน ๑,๐๐๐ ตาราง
เมตร ตึกแถว หองแถว บานแถวหรือบานแฝด และอาคารชั่วคราว ใหแสดงแบบระบบบําบัดน้ําเสียของแตละ
หนวยโดยจะตองประกอบดวย
(๑) บอดักไขมัน ซึ่งมีลักษณะที่สามารถกักเก็บไขมันและเปดทําความสะอาดได
(๒) บอเกรอะ ซึ่งตองมีลักษณะที่มิดชิดน้ําซึมผานไมไดเพื่อใชเปนที่แยกกากที่ปนอยูกับน้ําเสียทิ้งไวให
ตกตะกอน และ
(๓) บอกรอง ซึ่งตองมีลักษณะที่สามารถใชเปนที่รองรับน้ําเสียที่ผานบอเกรอะแลว และใหน้ําเสียนั้นผาน
อิฐหรือหินหรือสิ่งอื่นใดเพื่อใหเปนน้ําทิ้ง
บอดักไขมัน บอเกรอะและบอกรองตามวรรคหนึ่ง จะตองมีขนาดไดสัดสวนที่เหมาะสมกับการใชของผูที่
อยูอาศัยในอาคารนั้นเพื่อใหไดมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง ตามที่กําหนดไวสําหรับอาคารประเภท ง
ในกรณีที่จะไมใชวิธีการดังกลาวอาจใชวิธีอื่นในการบําบัดน้ําเสียใหไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามเกณฑที่กําหนด
ไวสําหรับอาคารประเภท ง ในขอ ๗๐ หรือจะใชตามแบบมาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกําหนด ก็ได
ขอ ๗๒ อาคารประเภท ตลาด โรงแรม ภัตตาคาร สถานพยาบาล อาคารพักอาศัยรวมที่มีหองพัก
อาศัยตั้งแต ๒๐ หนวยขึ้นไป และอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งมิใชตึกแถว หองแถว
ตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคารดังกลาว โดยมีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ผนังตองทําดวยวัสดุถาวรและทนไฟ
(๒) พื้นผิวภายในตองเรียบและกันน้ําซึม
(๓) ตองมีการปองกันกลิ่นและน้ําฝน
(๔) ตองมีการระบายน้ําเสียจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในกรณี อาคารที่ตองมีระบบบํ าบัดน้ําเสีย การ
ระบายน้ําเสียนั้นตองเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียดวย
(๕) ตองมีการระบายอากาศและปองกันน้ําเขา
(๖) ตองมีขนาดความจุไมนอยกวา ๓ เทาของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตละวัน
(๗) ตองจัดไวในที่ที่สามารถขนยายไดโดยสะดวก และตองมีระยะหางจากสถานที่ประกอบอาหารและ
สถานที่เก็บอาหารไมนอยกวา ๔ เมตร แตถาที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีขนาดความจุเกินกวา ๓ ลูกบาศก
เมตร ตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวไมนอยกวา ๑๐ เมตร
ขอ ๗๓ การคิดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอาคารใหคิดจากอัตราการใช ดังตอไปนี้
(๑) การใชเพื่อการอยูอาศัย ปริมาณมูลฝอยไมนอยกวา ๒.๔๐ ลิตรตอคนตอวัน
(๒) การใชเพื่อการพาณิชยกรรมหรือการอื่น ปริมาณมูลฝอยไมนอยกวา ๐.๔ ลิตรตอพื้นที่อาคาร ๑
ตารางเมตรตอวัน

๓๑
ขอ ๗๔ ถากรุงเทพมหานครไมไดประกาศกําหนดเปนอยางอื่น ปลองทิ้งมูลฝอยตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ตองทําดวยวัสดุทนไฟ ผิวภายในเรียบทําความสะอาดไดงายและไมมีสวนใดที่จะทําใหมูลฝอยติดคาง
(๒) ประตูหรือชองทิ้งมูลฝอย ตองทําดวยวัสดุทนไฟ และปดไดสนิทเพื่อปองกันมิให มูลฝอยปลิว
ยอนกลับและติดคางได
(๓) ตองมีการระบายอากาศเพื่อปองกันกลิ่น
(๔) ปลายลางของปลองทิ้งมูลฝอยตองมีประตูปดสนิทเพื่อปองกันกลิ่นและตองมีระดับสูงเพียงพอเพื่อให
รถเก็บขนสามารถขนไดสะดวก
(๕) ตองตั้งอยูในบริเวณที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเขาไปเก็บขนไดโดยสะดวก

หมวด ๘
แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการประปา
ไฟฟา กาซ และการปองกันอัคคีภัย
ขอ ๗๕ อาคารขนาดใหญยกเวนหองแถว ตึกแถวและบานแถว ตองจัดใหมีที่เก็บน้ําสํารอง ใชไดเพียง
พอกับจํานวนผูอยูอาศัยหรือใชสอยอาคาร
ขอ ๗๖ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองมีระบบจายพลังไฟฟาเพื่อการแสงสวางหรือกําลัง ซึ่ง
ตองมีการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาตามมาตราฐานของการไฟฟานครหลวง
ในระบบจายไฟฟาตองมีสวิตซประธานซึ่งติดตั้งในที่ที่จัดไวโดยเฉพาะแยกจากบริเวณที่ใชสอยเพื่อการอื่น
โดยจะจัดไวเปนหองตางหากสําหรับกรณีติดตั้งภายใน อาคาร หรือจะแยกเปนอาคารโดยเฉพาะก็ได
การติดตั้งหมอแปลงไฟฟาหรือเครื่องกําเนิดไฟฟาใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับโดยจะรวมบริเวณที่
ติดตั้งสวิตชประธาน หมอแปลงไฟฟาและเครื่องกําเนิดไฟฟาไวในที่เดียวกันก็ได
เมื่อมีการใชกระแสไฟฟาเต็มที่ตามกําหนดในแบบแปลนระบบไฟฟา แรงดันไฟฟาที่จุดจายไฟจะแตกตาง
จากแรงดันไฟฟาที่จา ยจากดานทุติยภูมิของหมอแปลงไดไมเกินรอยละ ๕
ขอ ๗๗ การติดตั้งระบบการใชกา ซรวมในอาคาร ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
ขอ ๗๘ อาคารตอไปนี้จะตองมีวิธีการเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยตามที่กําหนด
(๑) หองแถว ตึกแถว บานแถว บานแฝด
(๒) อาคารที่ใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานพยาบาล สถาน
ศึกษา หอสมุด สถานกีฬาในรม ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ ทาอากาศยาน อาคารจอด
รถ สถานีขนสงมวลชน ที่จอดรถ ทาจอดเรือ ภัตตาคาร สํานักงาน สถานที่ทาํ การของขาราชการ ศาสนสถาน
โรงงาน และอาคารพาณิชย เปนตน
(๓) อาคารอยูอาศัยรวมที่มีตั้งแต ๔ หนวยขึ้นไป และหอพัก
(๔) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่มีความสูงตั้งแต ๓ ชั้นขึ้นไป
ขอ ๗๙ อาคารตามขอ ๗๘ ตองมีเครื่องดับเพลิง ดังตอไปนี้
(๑) หองแถว ตึกแถว บานแถว และบานแฝด ที่มีความสูงไมเกิน ๒ ชั้น ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิง
แบบมือถืออยางใดอยางหนึ่งตามชนิดและขนาดที่กําหนดไวจํานวนคูหาละ ๑ เครื่อง

๓๒
(๒) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (๑) ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออยางใดอยางหนึ่งตามชนิด
และขนาดที่กําหนดไวในตารางทายขอนี้ สําหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแตละชั้นไว ๑ เครื่อง
ตอพื้นที่อาคารไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน ๔๕ เมตร แตไมนอยกวาชั้นละ ๑ เครื่อง
การติดตั้งเครื่องดับเพลิงตาม (๑) และ (๒) ตองติดตั้งใหสว นบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคาร
ไมเกิน ๑.๕๐ เมตร อยูในที่มองเห็นสามารถอานคําแนะนําการใชไดสามารถนําไปใชงานไดโดยสะดวก อยูใน
สภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา และมีชนิดและขนาดของเครื่องดับเพลิงตามตารางดังตอไปนี้
ชนิดหรือประเภทของอาคาร

ชนิดของเครื่องดับเพลิง

ขนาดบรรจุไมนอยกวา

(๑) หองแถว ตึกแถว บานแถว
และบานแฝด ที่มีความสูง
ไมเกิน ๒ ชั้น

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

โฟมเคมี
กาซคารบอนไดออกไซด
ผงเคมีแหง
ชนิดของเครื่องดับเพลิงอาจ
ใชประเภทอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติ
เทียบเทา

๑๐ ลิตร
๓ กิโลกรัม
๓ กิโลกรัม

(๒) อาคารอื่นนอกจาก
อาคารตาม (๑)

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

โฟมเคมี
กาซคารบอนไดออกไซด
ผงเคมีแหง
ชนิดของเครื่องดับเพลิงอาจ
ใชประเภทอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติ
เทียบเทา

๑๐ ลิตร
๔ กิโลกรัม
๔ กิโลกรัม

ขอ ๘๐ อาคารขนาดใหญ ยกเวนหองแถว บานแถวและตึกแถว ตองจัดใหมีระบบทอยืน สายฉีดน้ํา
พรอมอุปกรณหัวรับน้ําดับเพลิงชนิดขอตอสวมเร็วขนาดเสนผาศูนยกลาง ๖๕ มิลลิเมตร (๒ ๑/๒ นิ้ว) เพื่อดับ
เพลิงไดทกุ สวนของอาคาร
ขอ ๘๑ อาคารขนาดใหญตองจัดใหมีวัสดุทนไฟปดกั้นชองทอตางๆ ระหวางชั้นทุกชั้นของอาคาร
ขอ ๘๒ อาคารที่สูงตั้งแต ๖ ชั้นขึ้นไปและมีพื้นที่อาคารเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตรหรืออาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษตองมีผนังหรือประตูปดกั้นมิใหเปลวไฟหรือควันเขาไปในบริเวณบันไดหลักของอาคารที่ตอ
เนื่องตั้งแต ๒ ชัน้ ขึ้นไป โดยผนังและประตูดังกลาวตองสามารถทนไฟไดไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง

๓๓

หมวด ๙
อาคารจอดรถ ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถ
สวนที่ ๑
ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
ขอ ๘๓ อาคารตามประเภทดังตอไปนี้ ตองมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ คือ
(๑) โรงมหรสพ
(๒) โรงแรม
(๓) อาคารอยูอาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่หองชุดแตละหองชุดตั้งแต ๖๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๔) ภัตตาคาร ที่มีพื้นที่สําหรับตั้งโตะอาหารรวมกันตั้งแต ๑๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๕) อาคารสรรพสินคา ที่มีพื้นที่หองขายสินคาตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๖) สํานักงานที่มีพื้นที่หองทํางานรวมตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๗) ตลาด ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมในแตละหลังตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๘) โรงงาน ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมในแตละหลังตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๙) คลังสินคา ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมในแตละหลังหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป
(๑๐) อาคารเก็บของ
(๑๑) ตึกแถว
(๑๒) สถานพยาบาล ที่มีพื้นที่ใชสอยในแตละหลังตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๑๓) สถานศึกษา ที่มีพื้นที่ใชสอยในแตละหลังตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๑๔) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๑๕) อาคารแสดงสินคา ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมในแตละหลังตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๑๖) อาคารขนาดใหญยกเวนถังเก็บของเหลว สารเคมี หรือวัสดุอื่นๆ ที่คลายกัน ไซโล อางเก็บน้ํา
(๑๗) หองโถงของโรงแรมตาม (๒) ภัตตาคารตาม (๔) อาคารขนาดใหญตาม (๑๖)
(๑๘) อาคารพาณิชย ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมทั้งหลังหรือพื้นที่สวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชสอยเพื่อการ
พาณิชยตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป เวนแตที่ไดกําหนดไวแลวในขอนี้
การคิดพื้นที่ตาม (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๒) (๑๓) (๑๕) (๑๗) และ (๑๘) ใหคิดพื้นที่
รวมทุ กหองที่ใช สอยประเภทเดียวกันภายในอาคารโดยไม รวมพื้ น ที่ห องน้ํา สวม ลิฟ ต ห องนิรภัย หองเก็ บ
เอกสารที่ไมมีคนเขาใชสอย
ขอ ๘๔ อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารหลังเดียว หรือหลายหลังที่เปนอาคารประเภทที่ตองมีที่
จอดรถ ที่ ก ลับ รถ และทางเข าออกของรถตามข อ ๘๓ ต อ งจั ด ให มี ที่ จอดรถตามจํ านวนที่ กํ าหนดของแต ล ะ
ประเภทของอาคารที่ใชเพื่อการนั้นๆ ดังตอไปนี้

๓๔
(๑) โรงมหรสพ ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอจํานวนที่นั่งสําหรับคนดู ๑๐ ที่
(๒) โรงแรมที่มีหองพักไมเกิน ๑๐๐ หอง ใหมีที่จอดรถไมนอยกวา ๑๐ คัน สําหรับหองพัก ๓๐ หอง
แรก สวนที่เกิน ๓๐ หองใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอจํานวนหองพัก ๕ หอง
โรงแรมที่มีหองพักเกิน ๑๐๐ หองใหมีที่จอดรถตามอัตราที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งสําหรับหองพัก
๑๐๐ หองแรก สวนที่เกิน ๑๐๐ หองใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอจํานวนหองพัก ๑๐ หอง
(๓) อาคารอยูอาศัยรวมหรืออาคารชุด ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอ ๑ หองชุด
(๔) ภัตตาคาร ใหมีที่จอดรถ ๑๐ คันสําหรับพื้นที่ตั้งโตะ ๑๕๐ ตารางเมตรแรก สวนที่เกินใหมีที่จอด
รถ ๑ คันตอพื้นที่ ๒๐ ตารางเมตร
(๕) อาคารสรรพสินคา ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๒๐ ตารางเมตร
(๖) สํานักงาน ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๖๐ ตารางเมตร
(๗) ตลาด ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๑๒๐ ตารางเมตร
(๘) โรงงาน ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๒๔๐ ตารางเมตร
(๙) คลังสินคา ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๒๔๐ ตารางเมตร
(๑๐) อาคารเก็บของใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๑๒๐ ตารางเมตร
(๑๑) ตึกแถว ใหมีที่จอดรถอยางนอย ๑ คันตอหนึ่งคูหา ถาหนึ่งคูหามีพื้นที่เกินกวา ๒๔๐ ตารางเมตร
ตองจัดใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๑๒๐ ตารางเมตร
(๑๒) สถานพยาบาล ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๑๒๐ ตารางเมตร
(๑๓) สถานศึกษา ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๒๔๐ ตารางเมตร
(๑๔) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๖๐ ตารางเมตร
(๑๕) อาคารแสดงสินคา ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๒๐ ตารางเมตร
(๑๖) อาคารขนาดใหญ ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๑๒๐ ตารางเมตร หรือใหมีที่จอดรถตาม
จํานวนที่กําหนดของแตละประเภทของอาคารที่ใชเปนที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญนั้นรวมกัน ทั้งนี้ ใหถือ
ที่จอดรถจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑบังคับ ยกเวน โรงงาน
คลังสินคา
(๑๗) หองโถง ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๑๐ ตารางเมตร
(๑๘) อาคารพาณิชย ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๖๐ ตารางเมตร
ขอ ๘๕ การคํานวณที่จอดรถตามที่กําหนดไวในขอ ๘๔ ใหคํานวณตามประเภทการใชสอยรวมกัน
หรือประเภทอาคารโดยใหใชจํานวนที่จอดรถรวมที่มากกวาเปนเกณฑ หากมีเศษของจํานวนที่จอดรถในแตละ
ประเภทการใชสอย ใหคิดเปนที่จอดรถ ๑ คันของแตละประเภท
ขอ ๘๖ ที่จอดรถหนึ่งคันตองเปนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผาและตองมีลักษณะดังนี้
(๑) ในกรณีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาว
ไมนอยกวา ๕ เมตร
(๒) ในกรณีที่จอดรถขนานกับแนวทางเดินรถ หรือทํามุมกับทางเดินรถนอยกวา ๓๐ องศา ใหมีความ
กวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๖ เมตร
(๓) ในกรณีที่จอดรถทํามุมกับทางเดินรถตั้งแต ๓๐ องศาขึ้นไป ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐
เมตร และความยาวไมนอยกวา ๕.๕๐ เมตร
ที่จอดรถตองทําเครื่องหมายแสดงลักษณะและขอบเขตที่จอดรถแตละคันไวใหปรากฎบนที่จอดรถนั้น และ
ตองมีทางเดินรถเชื่อมตอโดยตรงกับทางเขาออกของรถและที่กลับรถ

๓๕
ขอ ๘๗ ที่จอดรถถาอยูนอกบริเวณของอาคารและอยูบนโฉนดตางแปลงที่ไมตอเนื่องกันตองมีทางเดิน
จากทางเขาออกบริเวณหรืออาคารที่จอดรถไปสูทางเขาออกอาคารนั้น วัดระยะตามแนวราบไมเกิน ๒๐๐ เมตร
ขอ ๘๘ ทางเขาออกของรถ ตองมีความกวางไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการเดินรถทางเดียวตอง
กวางไมนอยกวา ๓.๕๐ เมตร
ทางวิ่งของรถ ในกรณีจอดรถทํามุมตางๆ กับทางวิ่งของรถ จะตองกวางไมนอยกวาเกณฑ ดังนี้
(๑) กรณีจอดรถทํามุมกับทางวิ่งนอยกวา ๓๐ องศา ทางวิ่งของรถตองกวางไมนอยกวา ๓.๕๐ เมตร
(๒) กรณีจอดรถทํามุมตั้งแต ๓๐ องศาขึ้นไปแตไมเกิน ๖๐ องศา ทางวิ่งของรถตองกวางไมนอยกวา
๕.๕๐ เมตร
(๓) กรณีจอดรถทํามุมเกิน ๖๐ องศา ทางวิ่งของรถตองกวางไมนอยกวา ๖ เมตร
ขอ ๘๙ แนวศูนยกลางปากทางเขาออกของรถ ตองไมอยูในที่ที่เปนทางรวมทางแยกและจะตองอยูหาง
จากจุดเริ่มตนโคงหรือหักมุมของขอบทางแยกสาธารณะมีระยะไมนอยกวา ๒๐ เมตร
ขอ ๙๐ ทางเขาออกของรถจากที่จอดรถหรืออาคารจอดรถ ซึ่งมีที่จอดรถตั้งแต ๑๕ คันขึ้นไป ตอง
เชื่อมตอกับทางสาธารณะที่มีความกวางไมนอยกวา ๖ เมตร และยาวตอเนื่องไปสูทางสาธารณะที่กวางกวา
ขอ ๙๑ แนวศูนยกลางปากทางเขาออกของรถ ตองไมอยูบนเชิงลาดสะพานและตองอยูหางจากจุดสุด
เชิงลาดสะพานมีระยะไมนอยกวา ๕๐ เมตร ทั้งนี้ไมใชบังคับในกรณี
(๑) สะพานและเชิงลาดสะพานมีความลาดชันนอยกวา ๒ ใน ๑๐๐
(๒) สะพานที่มีทางขนานขางสะพาน และทางขนานดังกลาวสามารถไปกลับรถใตสะพานหรือไปสูทาง
อื่นๆ ไดโดยรถจากทางเขาออกของรถไมตองขึ้นสูสะพาน
(๓) สะพานที่กอสรางขึ้นเพื่อใชเปนทางเขาออกสูที่ดินเอกชน

สวนที่ ๒
อาคารจอดรถ
ขอ ๙๒ อาคารจอดรถที่อยูในบังคับตามขอบัญญัตินี้ เปนอาคารจอดรถที่มีที่จอดรถจํานวนตั้งแตสิบคัน
ขึ้นไป หรือมีพื้นที่จอดรถ ทางวิ่ง และที่กลับรถในอาคารรวมกันตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ขอ ๙๓ โครงสรางหลักของอาคารจอดรถ ตองทําดวยวัตถุทนไฟทั้งหมด
ขอ ๙๔ อาคารจอดรถที่อยูต่ํากวาระดับพื้นดิน ตองจัดใหมีระบบระบายอากาศซึ่งสามารถเปลี่ยนอากาศ
ภายในชั้นนั้นๆ ไดหมดในเวลา ๑๕ นาที
ขอ ๙๕ อาคารจอดรถเหนือระดับพื้นดิน ที่มีบุคคลเขาไปใชสอย ตองมีการระบายอากาศอยางใดอยาง
หนึ่ง ดังนี้
(๑) ถาใชสวนเปดโลงเปนที่ระบายอากาศ สวนเปดโลงดังกลาวตองมีพื้นที่ไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของ
พื้นที่อาคารจอดรถชั้นนั้น และตองมีที่วางหางที่ดินขางเคียงหรืออาคารอื่น ไมวาจะเปนอาคารของเจาของเดียวกัน
หรือไม ไมนอยกวา ๓ เมตร
(๒) ถาใช เครื่อ งระบายอากาศเพื่ อระบายอากาศ ต องจัด ใหมี เครื่องระบายอากาศซึ่งสามารถเปลี่ย น
อากาศภายในชั้นนั้นๆ ใหหมดในเวลา ๑๕ นาที
สวนเปดโลง ตองมีราวกันตกที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะใหความปลอดภัยแก รถยนตและ
บุคคลได

๓๖
ขอ ๙๖ ผนังของอาคารจอดรถที่อยูหางเขตที่ดินของผูอื่น หรืออาคารอื่นนอยกวา ๓ เมตร ตองเปน
ผนังกันไฟ และหามทําชองเปดใดๆ ในผนังนั้น
ขอ ๙๗ ในกรณีที่อาคารจอดรถอยูริมทางสาธารณะกวางตั้งแต ๓ เมตรขึ้นไป หากอาคารจอดรถนั้นมี
ระยะรนจากทางสาธารณะตามขอบัญญัตินี้หรือตามกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารแลว
ใหถือวาทางสาธารณะและหรือระยะรนดังกลาวเปนที่วางตามขอ ๙๕ (๑) และผนังดานริมทางสาธารณะนั้นใหได
รับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอกําหนดในขอ ๙๖ ดวย
ขอ ๙๘ อาคารจอดรถที่มีการใชสอยประเภทอื่นรวมอยูดวย สวนกั้นแยกประเภทการใชอาคารตองเปน
ผนังกันไฟ ใหมีชองเปดเฉพาะประตูทําดวยวัสดุทนไฟมีอัตราทนไฟไมนอยกวาผนังกันไฟมีอุปกรณทําใหบาน
ประตูปดสนิทเพื่อปองกันควันและเปลวไฟ
ขอ ๙๙ ทางลาดขึ้นลงสําหรับรถระหวางชั้น ลาดชันไดไมเกินรอยละ ๑๕
ทางลาดชวงหนึ่งๆ ตองสูงไมเกิน ๕ เมตร ทางลาดที่สูงเกิน ๕ เมตร ใหทําที่พักมีขนาดยาวไมนอย
กวา ๖ เมตร
ทางลาดแบบโคงหรือทางเวียนตองมีรัศมีความโคงของขอบดานในไมนอยกวา ๖ เมตรและพื้นทางลาดจะ
ชันไดไมเกินรอยละ ๑๒
ทางลาดขึ้นหรือลงอาคารจอดรถที่ระดับพื้นดิน ตองอยูหางปากทางเขาและทางออกของอาคาร ปากทาง
เขาของรถหรือปากทางออกของรถไมนอยกวา ๖ เมตร
ใหมีบันไดระหวางชั้นจอดรถกวางไมนอยกวา ๙๐ เซนติเมตร อยางนอยหนึ่งบันไดสําหรับพื้นที่ในชั้น
จอดรถชั้นนั้นๆ ทุก ๒,๐๐๐ ตารางเมตร เศษของพื้นที่ถาเกินกวา ๑,๐๐๐ ตารางเมตรใหมีบันไดดังกลาวเพิ่ม
ขึ้นอีกหนึ่งบันได หากตองมีเกินหนึ่งบันได แตละบันไดตองหางกันไมนอยกวา ๓๐ เมตร
ขอ ๑๐๐ พื้นที่ที่ใชจอดรถจะลาดชันไดไมเกินรอยละ ๕
ขอ ๑๐๑ ใหมีระบบระบายน้ําจากชั้นจอดรถทุกชั้น และใหเชื่อมตอกับระบบระบายน้ําที่ระดับพื้นดินหรือ
ต่ํากวา
ขอ ๑๐๒ ใหมีทอดันน้ําดับเพลิงตามมาตรฐานที่หนวยงานดับเพลิงกําหนด โดยมีหัวจายน้ําจํานวน ๑
หัว ตอพื้นที่จอดรถทุกๆ ๑๐๐ คัน และหัวจายน้ําหางกันไมเกิน ๖๔ เมตร และใหมีไวทุกชั้นที่จอดรถยนตอยาง
นอยชั้นละ ๑ หัว เพื่อดับเพลิงไดทุกสวนของอาคาร
ขอ ๑๐๓ อาคารจอดรถซึ่งติดตั้งระบบเคลื่อนยายรถดวยเครื่องจักรกล จะตองมีระยะทางเดินรถจากปาก
ทางเขาออกของรถ หรือปากทางเขาของรถ ถึงอาคารจอดรถไมนอยกวา ๒๐ เมตร ยกเวนกรณีอาคารจอดรถไม
เกิน ๒๐ คัน ระยะทางดังกลาวจะตองไมนอยกวา ๖ เมตร
ในกรณีอาคารจอดรถเกิน ๒๐๐ คันขึ้นไป ระยะทางดังกลาวตองไมนอยกวา ๖๐ เมตร หรือพื้นที่จอด
รถไดไมนอยกวา ๑๐ คัน
ขอ ๑๐๔ การคิดความสูงของอาคารจอดรถ ซึ่งติดตั้งระบบเคลื่อนยายรถดวยเครื่องจักรกลใหคิดความ
สูงของอาคารจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคารจอดรถ
กรณีอาคารจอดรถซึ่งติดตั้งระบบเคลื่อนยายรถดวยเครื่องจักรกลเชื่อมตอกับอาคารอื่นใหคิดความสูงของ
อาคารจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคารจอดรถ
ขอ ๑๐๕ การคิดคํานวณพื้นที่อาคารจอดรถซึ่งติดตั้งระบบเคลื่อนยายรถดวยเครื่องจักรกลใหคิดพื้นที่ใช
จอดรถได ๑ คัน โดยคิดทุกคันรวมกัน และรวมถึงพื้นที่อื่นๆ ที่บุคคลอาจใชสอยได

๓๗
ขอ ๑๐๖ อาคารจอดรถจะใชลิฟตยกรถในการนํารถขึ้นหรือลงสูชั้นตางๆ ของอาคารโดยมีหรือไมมีทาง
ลาดในอาคารจอดรถก็ได ในกรณีที่ไมมีทางลาด จํานวนที่จอดรถตองไมเกิน ๙๐ คัน ในกรณีที่ตองใชลิฟตยกรถ
แทนทางลาดเพื่อนํารถไปสูชั้นใดชั้นหนึ่งจะตองจัดใหมีลิฟตยกรถ ๑ เครื่องภายในอาคารตอที่จอดรถ ๓๐ คัน
จํานวนที่มากเกินนั้น ถาต่ํากวากึ่งหนึ่งใหปดทิ้ง ตั้งแตกึ่งหนึ่งขึ้นไปใหคิดเต็ม แตทั้งนี้ตองไมนอ ยกวา ๒ เครื่อง
ตออาคารหนึ่งหลังและหามใชเปนลิฟตโดยสาร
ขอ ๑๐๗ อาคารจอดรถที่สูงเกิน ๑๐ ชั้น จากระดับพื้นดินและขึ้นลงดวยทางลาดไดทุกชั้นจะตองมี
ลิฟตยกรถอีกทางหนึ่งที่สามารถยกรถขึ้นลงไดทุกชั้น

หมวด ๑๐
กําลังวัสดุและน้ําหนักบรรทุก
ขอ ๑๐๘ อาคารและสวนตางๆ ของอาคารจะตองมีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักตัวอาคารเอง
และน้ําหนักบรรทุกที่อาจเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นจริงรวมทั้งแรงอื่นๆ ที่กระทํากับสวนตางๆ ของอาคารไดโดยไมให
สวนใดๆ ของอาคารตองรับหนวยแรงมากกวาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร เวนแตมีเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได
ขอ ๑๐๙ ในการคํานวณออกแบบโครงสรางอาคาร ใหคํานึงถึงแรงลมดวย หากจําเปนตองคํานวณและ
ไมมีเอกสารที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได ใหใชหนวยแรงลมตามตาราง ดังตอไปนี้
ความสูงของอาคารหรือสวนของอาคาร
(๑) สวนของอาคารที่สูงไมเกิน ๑๐ เมตร
(๒) สวนของอาคารที่สูงเกิน ๑๐ เมตร แตไมเกิน
๒๐ เมตร
(๓) สวนของอาคารที่สงู เกิน ๒๐ เมตร แตไมเกิน
๔๐ เมตร
(๔) สวนของอาคารที่สงู เกิน ๔๐ เมตร แตไมเกิน
๘๐ เมตร
(๕) สวนของอาคารที่สูงเกิน ๘๐ เมตร

หนวยแรงลมอยางนอยกิโลปาสกาล
(กิโลกรัมแรงตอตารางเมตร)
๐.๕ (๕๐)
๐.๘ (๘๐)
๑.๒ (๑๒๐)
๑.๖ (๑๖๐)
๒.๐ (๒๐๐)

ทัง้ นี้ ยอมใหใชคาหนวยแรงที่เกิดในสวนตางๆ ของอาคารตลอดจนความตานทานของดินใตฐานรากเกิน
คาที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ไดรอยละ ๓๓.๓๐ แตตองไมทําใหสวนตางๆ ของอาคารนั้นมีความมั่นคงนอยไป
กวาเมื่อคํานวณตามปกติโดยไมคิดแรงลม
ข อ ๑๑๐ ในการออกแบบคํานวณส ว นต างๆ ของอาคารเพื่ อ รับ น้ํ าหนั ก บรรทุ ก คงที่ แ ละ น้ํ าหนั ก
บรรทุกคงที่นั้นๆ มีลักษณะที่ทําใหเกิดแรงสั่นสะเทือนแกสวนตางๆ ของอาคารได เชน น้ําหนักบรรทุกคงที่จาก
เครื่องจักร ทางวิ่ง เครน เปนตน จะตองคํานึงถึงผลจากแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกดวย โดยใหเพิ่มคาน้ํา
หนักบรรทุกคงที่ขึ้นอีกตามความเหมาะสม ในกรณี ที่ไมมีเอกสารที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือไดแสดงผลการ
ทดลองหรือการคํานวณ ใหเพิ่มคาน้ําหนักบรรทุกคงที่ขึ้นอีกตามตาราง ดังตอไปนี้

๓๘
ประเภทของสวนตางๆ ของอาคาร
และน้ําหนักบรรทุกคงที่ตางๆ

เพิ่มคาน้ําหนักบรรทุกคงที่ขึ้นอีก (รอยละ)

โครงสรางที่ประกอบดวยเสาและคานยึดโยงกันเปนโครง
สรา งอาคารเพื่ อ รับ น้ํ าหนั ก ลิ ฟ ต หรื อน้ํ าหนั ก รอกยก
ของ

๑๐๐

ฐานราก ทางเทา และตอมอรับลิฟต และอุปกรณเกี่ยว
กับรอกยกของ

๔๐

เครื่องจักรขนาดเบา ทอตางๆ หรือมอเตอร

ไมนอยกวา ๒๐

เครื่องจักรขนาดเบาชนิดลูกสูบชัก เครื่องไฟฟา

ไมนอยกวา ๒๐

ขอ ๑๑๑ โครงสรางหลักของอาคาร ดังตอไปนี้
(๑) อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
(๒) อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือสํานัก
งานหรือที่ทําการที่มีความสูงตั้งแต ๓ ชั้นขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน
๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๓) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ อาคารขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใช
เปนหอประชุม
ใหกอสรางดวยวัสดุทนไฟที่มีลักษณะและคุณสมบัติดังตอไปนี้
ชนิดของการกอสรางและโครงสรางหลัก
๑. คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑.๑ เสาสี่เหลี่ยมที่มีดานแคบขนาด ๓๐๐
มิลลิเมตรขึ้นไป

ความหนาน อ ยสุ ด ของคอนกรีต ที่ หุ ม เหล็ ก เสริม หรื อ
คอนกรีตหุมเหล็ก (มิลลิเมตร)

๔๐

๓๙
ชนิดของการกอสรางและโครงสรางหลัก
๑.๒ เสากลมหรือเสาตั้งแตหาเหลี่ยม

ความหนาน อ ยสุ ด ของคอนกรีต ที่ หุ ม เหล็ ก เสริม หรื อ
คอนกรีตหุมเหล็ก (มิลลิเมตร)
๔๐

ขึ้นไปที่มีรูปทรงใกลเคียงเสากลมซึ่งมี
เสนผาศูนยกลางตั้งแต ๓๐๐
มิลลิเมตรขึ้นไป
๑.๓ คานและโครงขอหมุนคอนกรีตขนาด

๔๐

กวางตั้งแต ๓๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป
๑.๔ พื้นหนาไมนอยกวา ๑๑๕ มิลลิเมตร

๒๐

๒. คอนกรีตอัดแรง
๒.๑ คานชนิดดึงลวดกอน

๗๕

๒.๒ คานชนิดดึงลวดภายหลัง
(๑) กวาง ๒๐๐ มิลลิเมตร โดย

๑๑๕

ปลายไมเหนี่ยวรั้ง
(UNRESTRAINED)
(๒) กวางตั้งแต ๓๐๐ มิลลิเมตรขึ้น

๖๕

ไป โดยปลายไมเหนี่ยวรั้ง
(UNRESTRAINED)
(๓) กวาง ๒๐๐ มิลลิเมตร

๕๐

โดยปลายเหนี่ยวรั้ง
(RESTRAINED)
(๔) กวางตั้งแต ๓๐๐ มิลลิเมตรขึ้น
ไป โดยปลายเหนี่ยวรั้ง
(RESTRAINED)

๔๕

๔๐
ชนิดของการกอสรางและโครงสรางหลัก
๒.๓ พื้นชนิดดึงลวดกอนที่มีความหนาตั้งแต
๑๑๕ มิลลิเมตรขึ้นไป
๒.๔ พื้นชนิดดึงลวดภายหลังที่มีความหนา
ตัง้ แต ๑๑๕ มิลลิเมตรขึ้นไป
(๑) ขอบไมเหนี่ยวรั้ง
(UNRESTRAINED)
(๒) ขอบเหนี่ยวรั้ง
(RESTRAINED)
๓. เหล็กโครงสรางรูปพรรณ
๓.๑ เสาเหล็กขนาด ๑๕๐ X ๑๕๐
มิลลิเมตร
๓.๒ เสาเหล็กขนาด ๒๐๐ X ๒๐๐
มิลลิเมตร
๓.๓ เสาเหล็กขนาดตั้งแต ๓๐๐ X ๓๐๐
มิลลิเมตรขึ้นไป
๓.๔ คานเหล็ก

ความหนาน อ ยสุ ด ของคอนกรีต ที่ หุ ม เหล็ ก เสริม หรื อ
คอนกรีตหุมเหล็ก (มิลลิเมตร)
๔๐

๔๐
๒๐

๕๐
๔๐
๒๕
๕๐

ในกรณีโครงสรางหลักมีขนาดระหวางที่กําหนดในตาราง ใหคํานวณหาความหนานอยสุดของคอนกรีตที่หุมเหล็ก
เสริมหรือคอนกรีตหุมเหล็กโดยวิธีเทียบอัตราสวน
ในกรณีโครงสรางหลักกอสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรงที่มีขนาดหรือมีความหนาของ
คอนกรีตที่หุมเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุมเหล็กนอยกวาที่กําหนดไวในตารางขางตน จะตองใชวัสดุอื่นหุมเพิ่มเติม
หรือตองปองกันโดยวิธีอื่นเพื่อชวยทําใหเสาหรือคานมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง และตงหรือพื้น
ตองมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง โดยจะตองมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได
ประกอบการขออนุญาต
ในกรณีโครงสรางหลักที่เปนเสาหรือคานที่กอสรางดวยเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ไมไดใชคอนกรีตหุมตอง
ปองกันโดยวิธีอื่นเพื่อใหมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวา ๓ ชั่วโมงและตองมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือไดประกอบการขออนุญาต ยกเวนโครงหลังคาที่เปนโครงสรางหลักที่สูงจากพื้นชั้นนั้นเกินกวา ๘
เมตร
วิธีการทดสอบอัตราการทนไฟตามวรรคสองและวรรคสาม ใหเปนไปตามมาตรฐานเอเอสทีเอ็ม อี ๑๑๙
(ASTM E ๑๑๙)
ขอ ๑๑๒ อาคารสูงที่กอสรางโดยมีผนังอาคารทําดวยกระจกโครงสรางที่ยึดกระจกกับตัวอาคารรวมทั้ง
กระจกที่ใช จะตองออกแบบใหมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะรับแรงลมตามขอ ๑๐๙ ได และจะตองใชกระจก
ประเภทที่เมื่อเกิดการแตกแลวไมหลุดออกจากกันและไมกอใหเกิดอันตรายตอบุคคลได

๔๑

หมวด ๑๑
การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนและเคลื่อนยายอาคาร
ขอ ๑๑๓ ในการกอสรางอาคาร ผูไดรับอนุญาตหรือผูดาํ เนินการตองจัดใหมีรั้วชั่วคราวทึบสูงไมนอยกวา
๒ เมตร ปดกั้นตามแนวเขตที่ดินติดตอกับที่สาธารณะ หรือที่ดินตางเจาของหรือ ผูครอบครอง เวนแตจะมีรั้ว
ทึบหรือกําแพงเดิมสูงไมนอยกวา ๒ เมตร
ในระหวางการกอสรางอาคารที่มีความสูงเหนือระดับดินเกิน ๑๐ เมตร ดานที่มีระยะราบวัดจากแนว
อาคารดานนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินตางเจาของหรือผูครอบครองนอยกวากึ่งหนึ่งของความสูงของอาคารผู
ดําเนินการตองจัดใหมีการกําจัดฝุนทําความสะอาดพื้นที่ทกุ ชั้น หรือจัดใหมีการปองกันฝุนละออง และตองจัดใหมี
สิ่งปองกันวัสดุรวงหลนที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน มีความสูงไมนอยกวาความ
สูงของอาคารที่ไดรับอนุญาตและตองรักษาใหอยูในสภาพดีตลอดเวลาการกอสราง และตองจัดใหมีวิธีการสําหรับทิ้ง
ของและปองกันฝุนละอองอันเกิดจากการกอสราง ทั้งนี้ ผูไดรับอนุญาตหรือผูดาํ เนินการตองจัดสิ่งปองกันฝุนละออง
สิง่ ปองกันวัสดุรวงหลน และวิธีการสําหรับทิ้งสิ่งของดังกลาว ตามหลักเกณฑที่กรุงเทพมหานครกําหนด
การทิ้งของ นั่งรานรวมทั้งผาใบหรือวัสดุปองกันวัสดุรวงหลน จะล้ําที่ดินขางเคียงหรือตางเจาของไมได
เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาของหรือผูครอบครองที่ดนิ ขางเคียง
การกอสราง หามกระทําใหเกิดเสียงดังเกินกวา ๗๕ เดซิเบล (เอ) ทีร่ ะยะหาง ๓๐ เมตรจากอาคารที่
กอสราง
หามกอสรางหรือกระทําการใดๆ ในบริเวณที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางซึ่งกอใหเกิดเสียงและแสงรบกวนผู
อยูอาศัยขางเคียงระหวาง ๒๒.๐๐ น. ถึง ๐๖.๐๐ น. เวนแตจะไดมีการปองกันและไดรับอนุญาตจากผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร
ขอ ๑๑๔ เมื่อหยุดการใชปนจั่นหรือลิฟตสงของประจําวัน ผูดําเนินการตองจัดใหมีการปองกันมิใหปนจั่น
หรือลิฟตสงของนั้นเลื่อน ลม หรือหมุน อันอาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน และใน
ขณะที่ใชหรือหยุดการใชปนจั่นยกของหามมิใหของหรือวัสดุที่กําลังยกอยูล้ําเขตที่ดินสาธารณะ หรือที่ดินตางเจาของ
หรือผูครอบครอง เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานผูมีอาํ นาจหนาที่ดแู ลรักษาที่สาธารณะนั้น หรือ
ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของหรือผูครอบครองที่ดนิ นั้น แลวแตกรณี
ในกรณีที่ไมอาจไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของหรือผูครอบครองที่ดินดังกลาว ผูดําเนินการ
ตองขออนุญาตตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดยใหผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแสดงระบบหรือวิธีการ
จัดการเพื่อการปองกันมิใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของเจาของหรือผูครอบครองที่ดินรวมทั้งผู
อาศัยอยูใกลเคียง ในการพิจารณาอนุญาตดังกลาว ผูวาราชการกรุงเทพมหานครอาจกําหนดวิธีการหรือเงื่อนไข
อื่นใดที่จาํ เปนใหผูดาํ เนินการปฏิบัติ ก็ได
ขอ ๑๑๕ ใหนําขอ ๑๑๓ และขอ ๑๑๔ มาใชบังคับแกการดัดแปลง การรื้อถอนและการเคลื่อนยาย
อาคาร โดยอนุโลม

๔๒

บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๑๖ การขออนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารที่ไดยื่นคําขอไวกอนขอบัญญัตินี้ใชบังคับใหไดรับ
การยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๑๗ อาคารที่ไดรับอนุญาตกอสรางกอนขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช หากมีการขออนุญาตดัดแปลง
อาคาร จะไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ไมเปนการเพิ่มความสูงของอาคาร
(๒) กรณีที่เปนอาคารขนาดใหญขึ้นไป ตองไมเปนการเพิ่มพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นเกินรอยละ ๒ ของ
พื้นที่ที่ไดรับอนุญาตไวครั้งแรก กรณีไมใชอาคารขนาดใหญตองไมเปนการเพิ่มพื้นที่รวมกันทุกชั้นเกินรอยละ ๕
ของพื้นที่ทไี่ ดรับอนุญาตไวครั้งแรก
(๓) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่ปกคลุมดิน
(๔) ไมเปนการขัดตอขอบัญญัติที่ใชบังคับอยูในขณะที่ไดรับอนุญาตครั้งแรก
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
สมัคร สุนทรเวช
(นายสมัคร สุนทรเวช)
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๗๕ ง ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๔
หมายเหตุ -: เหตุผลในการประกาศใชขอ บัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร ควบคุมการกอ
สรางอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบังคับใชมาเปนเวลากวา ๒๐ ป สมควรแกไขปรับปรุงบทบัญญัติบางประการให
เหมาะสมยิ่งขึ้น ประกอบกับไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญั ติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญ ญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ หลายฉบับ ซึ่งกฎกระทรวงตางๆ
ดังกลาวมีรายละเอียดบางประการไมครอบคลุมกับสภาพขอเท็จจริงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมควรเพิ่มเติมราย
ละเอียดบทบัญญัติบางประการเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพบานเมืองของกรุงเทพมหานคร และโดยที่มาตรา ๙ และ
มาตรา ๑๐ (๑) แหงพระราชบัญญั ติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา
๕๐ ของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญ ญั ติแหงกฎหมาย
ประกอบกับมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ บัญญัติให
ตราเปนขอบัญญัติ จึงจําเปนตองตราขอบัญญัตินี้

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๖ ง

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๔๘

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร วาดวยกําหนดบริเวณหามกอสราง
ดั ด แปลง หรื อ เปลี่ ย นการใช อ าคารบางชนิ ด หรื อ บางประเภท ในพื้ น ที่ บ างส ว นในท อ งที่
กรุงเทพมหานคร
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๙ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็น ชอบของ
สภากรุงเทพมหานคร จึงตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนด
บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวน
ในทองที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
“อาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง” หมายความวา อาคารที่ใชประโยชนเพื่อการ
พาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื้นที่ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ
ขายปลีกขายสงสินคาอุปโภคและบริโภคหลากหลายประเภทที่ใชในชีวิตประจําวัน ตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป แตไ มห มายความรวมถึง ตลาดตามกฎหมายว า ดว ยการสาธารณสุ ข และอาคารที่ ใ ชเ ฉพาะ
เพื่อสงเสริมหรือจําหนายสินคาซึ่งเปนผลิตผล หรือผลิตภัณฑของชุมชน

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๖ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๔๘

“บริเวณที่ ๑” หมายความว า พื้ น ที่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร เว น แต พื้ น ที่ บ ริ เ วณที่ ๒
บริเวณที่ ๓ และบริเวณที่ ๔
“บริเวณที่ ๒” หมายความว า พื้ น ที่ ใ นบริ เ วณที่ ๒.๑ บริ เ วณที่ ๒.๒ บริ เ วณที่ ๒.๓
บริเวณที่ ๒.๔ บริเวณที่ ๒.๕ บริเวณที่ ๒.๖ บริเวณที่ ๒.๗ บริเวณที่ ๒.๘ และบริเวณที่ ๒.๙
“บริเวณที่ ๓” หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่ ๓
“บริเวณที่ ๔” หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่ ๔.๑ บริเวณที่ ๔.๒ บริเวณที่ ๔.๓ บริเวณ
ที่ ๔.๔ บริเวณที่ ๔.๕ บริเวณที่ ๔.๖ และบริเวณที่ ๔.๗
ทั้งนี้ ตามแผนที่และรายการประกอบแผนที่ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
ขอ ๔ ใหกําหนดพื้นที่บางสวนในทองที่กรุงเทพมหานคร ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่
ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ เปนบริเวณหามกอสรางอาคารบางชนิดและบางประเภท ดังตอไปนี้
(ก) ภายในบริเวณที่ ๑ หามบุคคลใดกอสรางอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง
(ข) ภายในบริเวณที่ ๒ หามบุคคลใดกอสรางอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง
เวนแตอาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสงที่มีพื้นที่ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีก
ขายสงสินคาอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใชในชีวิตประจําวัน ตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน
๒,๐๐๐ ตารางเมตร แตทั้งนี้จะตองเปนไปตามขอกําหนด ดังตอไปนี้
(๑) ที่ดินแปลงที่ใชเปนที่ตั้งของอาคารจะตองอยูติดถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๒๐ เมตร และจะตองบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เทากันหรือมากกวา
(๒) แนวศูนยกลางปากทางเขาออกของรถยนตตองอยูหางจากทางรวมทางแยกที่เปนทาง
บรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต ๑๒ เมตรขึ้นไป ไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร
(๓) มีที่วางดานหนาอาคารหางจากเขตที่ดินของผูอื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะ
ไมนอยกวา ๓๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผูอื่นหรือริมเขตทาง
ดานที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของอาคาร
(๔) มี ที่ ว า งด า นข า งและด า นหลั ง ของอาคารห า งจากเขตที่ ดิ น ของผู อื่ น หรื อ เขตทาง
ของถนนสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผูอื่น
หรือริมเขตทางดานที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของอาคาร
(๕) มีที่วางไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของอาคาร โดยมีพื้นที่
ที่จัดเปนสวนหรือปลูกตนไมไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของพื้นที่วาง
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(๖) ต อ งมี ร ะยะห า งจากแนวเขตที่ ดิ น ซึ่ ง เป น ที่ ตั้ ง ศาสนสถาน โบราณสถาน
สถานศึกษา หรือโรงพยาบาล ไมนอยกวา ๕๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของแปลงที่ดิน
ที่ใชเปนที่ตั้งของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกลาว
(๗) ตองมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํ า นั ก วิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรณีกฎหมายกําหนดใหตองจัดทํา
(๘) ตองมีแผนผังการจัดการจราจรและแนวทางแกไขผลกระทบดานการจราจรที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากกรุงเทพมหานคร กรณีมีที่จอดรถยนตตั้งแต ๑๐๐ คันขึ้นไป
(๙) ตองมีหนังสือเห็นชอบในหลักการใหลดระดับคันหินทางเทาและทําทางเชื่อมในที่
สาธารณะจากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(๑๐) ตองมีใบอนุญาตใหสรางทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อเปนทางเขาออก
ทางหลวง ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานอื่น
(ค) ภายในบริเวณที่ ๓ หามบุคคลใดกอสรางอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง
เวนแตอาคารพาณิชยกรรมคาปลีกคาสงที่มีพื้นที่ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีก
ขายสงสินคาอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใชในชีวิตประจําวัน ตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน
๑,๐๐๐ ตารางเมตร แตทั้งนี้จะตองเปนไปตามขอกําหนด ดังตอไปนี้
(๑) ที่ดินแปลงที่ใชเปนที่ตั้งของอาคารจะตองอยูติดถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๓๐ เมตร และจะตองบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เทากันหรือมากกวา
(๒) แนวศูนยกลางปากทางเขาออกของรถยนตตองอยูหางจากทางรวมทางแยกที่เปนทาง
บรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต ๑๒ เมตรขึ้นไป ไมนอยกวา ๒๐๐ เมตร
(๓) มีที่วางดานหนาอาคารหางจากเขตที่ดินของผูอื่นหรือเขตทางของถนนสาธารณะ
ไมนอยกวา ๕๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผูอื่นหรือริมเขตทาง
ดานที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของอาคาร
(๔) มี ที่ ว า งด า นข า งและด า นหลั ง ของอาคารห า งจากเขตที่ ดิ น ของผู อื่ น หรื อ เขตทาง
ของถนนสาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผูอื่น
หรือริมเขตทางดานที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของอาคาร

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๖ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๔๘

(๕) มีที่วางไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของอาคาร โดยมีพื้นที่
ที่จัดเปนสวนหรือปลูกตนไมไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของพื้นที่วาง
(๖) ต อ งมี ร ะยะห า งจากแนวเขตที่ ดิ น ซึ่ ง เป น ที่ ตั้ ง ศาสนสถาน โบราณสถาน
สถานศึกษา หรือโรงพยาบาล ไมนอยกวา ๕๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของแปลงที่ดิน
ที่ใชเปนที่ตั้งของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกลาว
(๗) ตองมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํ า นั ก วิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรณีกฎหมายกําหนดใหตองจัดทํา
(๘) ตองมีแผนผังการจัดการจราจรและแนวทางแกไขผลกระทบดานการจราจรที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากกรุงเทพมหานคร กรณีมีที่จอดรถยนตตั้งแต ๑๐๐ คันขึ้นไป
(๙) ตองมีหนังสือเห็นชอบในหลักการใหลดระดับคันหินทางเทาและทําทางเชื่อ ม
ในที่สาธารณะจากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(๑๐) ตองมีใบอนุญาตใหสรางทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อเปนทางเขาออก
ทางหลวง ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานอื่น
(ง) ภายในบริเวณที่ ๔ หามบุคคลใดกอสรางอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงที่มี
พื้นที่ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายสงสินคาอุปโภคและบริโภคหลายประเภท
ที่ใชในชีวิตประจําวันเกิน ๔,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป เวนแตจะดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนด
ในขอ (ข) (๑) ถึง (๑๐)
ขอ ๕ ในกรณีที่พื้นที่ควบคุมตามขอ บัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ทับซอนกับพื้นที่ควบคุม
ตามกฎกระทรวงกํ า หนดบริ เ วณห า มก อ สร า ง ดั ด แปลง หรื อ เปลี่ ย นการใช อ าคารบางชนิ ด หรื อ
บางประเภทในพื้นที่บางสวนในทองที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางพลี
กิ่งอําเภอบางเสาธง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหบังคับตามกฎกระทรวง
ดังกลาว
ขอ ๖ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ ๔ หามบุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ ๔
ขอ ๗ อาคารที่มีอยูแลวในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ ๔ กอนหรือในวันที่ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ แตหาม
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ดั ด แปลง หรื อ เปลี่ ย นการใช อ าคารดั ง กล า วให เ ป น อาคารชนิ ด หรื อ ประเภทที่ มี ลั ก ษณะต อ งห า ม
ตามที่กําหนดในขอ ๔
ขอ ๘ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น กอนวันที่
ขอ บัญญั ติกรุงเทพมหานครนี้ใช บังคับ และยังก อ สรา ง ดั ดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช ไมแล วเสร็ จ
ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือ
การแจงใหเปนการขัดตอขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ไมได
ขอ ๙ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
อภิรักษ โกษะโยธิน
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

รายการประกอบแผนที่ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง

กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๘

๑. “บริเวณที่ ๑” คือ พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร เวนแตพื้นที่บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ และ
บริเวณที่ ๔
๒. “บริเวณที่ ๒” คือ พื้นที่ในบริเวณที่ ๒.๑ ถึงบริเวณที่ ๒.๙ ตามรายการดังตอไปนี้ ทั้งนี้
ไมหมายความรวมถึงบริเวณที่ ๔.๑ ถึงบริเวณที่ ๔.๖
(๑) บริเวณหมายเลข ๒.๑
ทิศเหนือ

จดเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี

ทิศตะวันออก จดเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี
ตรงจุดที่ถนนหทัยราษฎรจดกับแนวคันปองกันน้ําทวม ดานตะวันตก จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวคันปองกัน
น้ําทวม ดานตะวันตก จนจดถนนนิมิตรใหม ฟากตะวันตก จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวถนนนิมิตรใหม
ฟากตะวันตก จนจดถนนประชารวมใจ ฟากใต จากจุดนี้ไปตามแนวถนนประชารวมใจ ฟากใต แนวคัน
ปองกันน้ําทวม ดานตะวันตก ถนนราษฎรอุทิศ ฟากตะวันตก จนจดถนนสุวินทวงศ ฟากเหนือ จากจุดนี้ไปทาง
ทิศตะวันตก ตามแนวถนนสุวินทวงศ ฟากเหนือ จนจดถนนรมเกลา ฟากตะวันตก จากจุดนี้ไปทางทิศใต
ตามแนวถนนรมเกลา ฟากตะวันตก จนจดถนนออนนุช – ลาดกระบัง ฟากเหนือ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวถนนออนนุช –ลาดกระบัง ฟากเหนือ จนจดถนนกิ่งแกว ฟากตะวันตก จากจุดนี้ไปทางทิศใตตาม
แนวถนนกิ่ ง แก ว ฟากตะวั น ตก จนจดแนวเส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
ทิศใต

จดเส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด

สมุทรปราการ
ทิศตะวันตก
จดเส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด
สมุ ทรปราการ ตรงจุ ด ที่ ถ นนศรี น คริ น ทร ตั ด กั บ เส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั งหวั ด
สมุทรปราการ จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนศรีนครินทร ฟากตะวันออก จนจดกับซอยสุขุมวิท ๑๐๓
(ซอยอุดมสุข) ฟากเหนือ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอยสุขุมวิท ๑๐๓ (ซอยอุดมสุข) ฟากเหนือ จนจด
กับคลองเคล็ด จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองเคล็ด ฝงตะวันออก จนจดเสนขนานระยะ
๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑ (ซอยวชิรธรรมสาธิต) จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเสนขนาน
ระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑ (ซอยวชิรธรรมสาธิต) จนจดคลองบานหลาย จากจุดนี้ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองบานหลาย ซอยสุขุมวิท ๗๗ (ซอยออนนุช) ฟากเหนือ แนว
กึ่งกลางคลองบางนางจัน คลองพระโขนง จนจดคลองตัน จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลอง
ตัน
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-๒จนจดคลองสะแก จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางคลองสะแก จนจดคลองบานปา จากจุดนี้ไป
ทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองบานปา จนจดคลองกะจะ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลาง
คลองกะจะ จนจดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนรามคําแหง จากจุดนี้ไปตามแนวเสนขนาน
ระยะ ๒๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางถนนรามคํ า แหง จนจดเขตที่ ดิ น ของการกี ฬ าแห ง ประเทศไทย (ด า น
ตะวันออก)จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวเขตที่ดินของการกีฬาแหงประเทศไทย จนจดคลองจิก จากจุดนี้ไปทาง
ทิ ศตะวั นออกเฉี ย งใต ต ามแนวกึ่ ง กลางคลองจิ ก คลองกะจะ จนจดคลองหั ว หมาก จากจุ ด นี้ ไ ปทางทิ ศ
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อตามแนวกึ่ งกลางคลองหั วหมาก จนจดถนนรามคํ าแหง ฟากใต จากจุ ดนี้ ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนรามคําแหง ฟากใต จนจดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ ศูน ยก ลาง
ถนนศรีบูรพา จากจุด นี้ไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนศรีบูรพา จนจดถนนนวมินทร ฟากใต จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนนวมินทร ฟากใต
ถนนแฮปปแลนด สาย ๑ ฟากใต จนจดคลองยายเผื่อน จากจุดนี้ไปตามแนวกึ่งกลางคลองยายเผื่อน จนจด
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนลาดพราว จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเสน
ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนลาดพราว จนจดกับเสนขนานระยะ ๕๕๐ เมตร กับศูนยกลางซอย
ลาดพราว ๕๓ จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวเสนขนานระยะ ๕๕๐ เมตร กับศูนยกลางซอยลาดพราว ๕๓
จนจดคลองทรงกระเทียม จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางคลองทรงกระเทียม จนจดคลอง
ลาดพราว จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองลาดพราว จนจดคลองบางเขน จากจุดนี้ไปทางทิศ
ตะวันตกตามแนวกึ่งกลางคลองบางเขน จนจดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนงามวงศวาน
จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนงามวงศวาน จนจดคลอง
สงน้ําการประปานครหลวง จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองสงน้ําการประปานครหลวง จนจดกับเสน
แบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี
(๒) บริเวณหมายเลข ๒.๒
ทิศเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับถนนมิตรไมตรี ตรงจุดที่ถนน
คูฝงเหนือ – คลองสิบ บรรจบกับเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับถนนมิตรไมตรี จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวคลองหนองปลาหมอ ฝงใต และคลองสนามสองตอน ฝงใต
ทิศตะวันออก จดคลองบึงฝรั่ง ฝงตะวัน ตก ตรงจุดที่ คลองบึงฝรั่ งจดกั บคลอง
สนามสองตอน จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวคลองบึงฝรั่ง ฝงตะวันตก จนจดคลองแสนแสบ จากจุดนี้ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนจดศูนยกลางถนนสังฆสันติสุข ตรงจุดที่ถนนสังฆสันติสุขบรรจบกับถนนอยูวิทยา
ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนสังฆสันติสุขเปนระยะ ๘๐๐ เมตร และเสนตั้งฉากกับ
ถนนสัง ฆสัน ติ สุข ฟากใต ตรงจุ ดที่ ถ นนสั งฆสั นติ สุ ข บรรจบกั บถนนอยู วิท ยา ฟากตะวั น ออก ไปทางทิ ศ
ตะวันออกตามแนวถนนสังฆสันติสุขเปนระยะ ๘๐๐ เมตร
ทิศใต
จดคลองหนึ่ ง ฝ งเหนื อ ตรงจุด ที่ คลองหนึ่ งตั ด กับ ถนนอยูวิ ท ยา
จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองหนึ่ง ฝงเหนือ จนจดถนนเชื่อมสัมพันธ ฟากตะวันออก จากจุดนี้ไป
ทางทิศเหนือตามแนวถนนเชื่อมสัมพันธ ฟากตะวันออก จนจดคลองขุดใหม ฝงเหนือ จากจุดนี้ไปทางทิศ
ตะวันตก

-๓เฉียงใตตามแนวคลองขุดใหม จนจดเสนตั้งฉากกับถนนเชื่อมสัมพันธ ฟากตะวันตก ตรงจุดที่ถนนเชื่อมสัมพันธ
บรรจบกับถนนเลียบวารี ฟากใต จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวถนนเชื่อมสัมพันธ เปนระยะ ๒,๘๐๐ เมตร
ทิศตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเชื่อมสัมพันธ
ตรงจุดที่เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเชื่อมสัมพันธบรรจบกับเสนตั้งฉากกับถนนเชื่อมสัมพันธ
บรรจบกับถนนเลียบวารี ฟากใต ไปทางทิศใตตามแนวถนนเชื่อมสัมพันธเปนระยะ ๒,๘๐๐ เมตร จากจุดนี้
ไปทางทิศเหนือตามแนวเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเชื่อมสัมพันธ จนจดเสนขนานระยะ
๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเลียบวารี จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนเลียบวารี จนจดคลองลําหิน ฝงตะวันออก จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองลําหิน
ฝงตะวันออก ถนนคูฝงเหนือ – คลองสิบ ฟากตะวันออก
(๓) บริเวณหมายเลข ๒.๓
ทิศเหนือ

จดคลองมะขาม ฝงใต

ทิศตะวันออก จดแนวคลองลําพะอง ฝงตะวันตก ตรงจุดที่คลองลําพะองตัดกับ
คลองมะขาม ฝงใต จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวคลองลําพะอง จนจดคลองลําปลาทิว ฝงเหนือ
ถนนฉลองกรุง ฟากตะวันตก
ทิศใต

จดนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ทิศตะวันตก
จดนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ดานตะวันออก จากจุดนี้ไปตามแนว
เขตที่ดินนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จนจดคลองลํากอไผ ฝงตะวันออก จากจุดนี้ไปตามแนวคลองลํากอไผ
ฝงตะวันออก จนจดคลองมะขาม ฝงใต
(๔) บริเวณหมายเลข ๒.๔
ทิศเหนือ

จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต

ทิศตะวันออก

จดคลองทับยาว ฝงตะวันตก และคลองจระเขนอย ฝงตะวันตก

ทิศใต

จดเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ

ทิศตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับถนนหลวงแพง ฟากใต ตรงจุดที่ถนนวัดศรีวารีนอย
- ออนนุชบรรจบกับถนนหลวงแพง ฟากใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนหลวงแพง เปนระยะ
๑,๐๐๐ เมตร บรรจบกับเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ จากจุดนี้ไปทาง
ทิศเหนือตามแนวเสนตั้งฉากดังกลาว ถนนประชาพัฒนา ฟากตะวันออก คลองประเวศบุรีรมย ฝงเหนือ จากจุดนี้
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองประเวศบุรีรมย จนจดเขตที่ดินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตที่ดินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง จนจดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากใต

-๔(๕) บริเวณหมายเลข ๒.๕
ทิศเหนือ

จดเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี

ทิศตะวันออก จดเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี
ตรงจุดที่เสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรีตัดกับคลองบางกอกนอย จากจุดนี้ไป
ตามแนวกึ่งกลางคลองบางกอกนอย จนจดทางรถไฟสายใต จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวทางรถไฟ
สายใต จนจดถนนสวนผัก ฟากตะวันออก จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวถนนสวนผัก ถนนบรมราชชนนี ฟาก
เหนือจนจดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสุขาภิบาล ๑ จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวเสน
ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสุขาภิบาล ๑ จนจดคลองชักพระ จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนว
กึ่งกลางคลองชักพระ จนจดคลองบางเชือกหนัง
ทิศใต

จดคลองบางเชือกหนัง

ทิศตะวันตก
จดเสนแบงเขตแขวงระหวางแขวงคลองชักพระกับแขวงบางพรม
เสนแบงเขตแขวงระหวางแขวงคลองชักพระกับแขวงบางระมาด และเสนแบงเขตแขวงระหวางแขวงคลองชักพระ
กับแขวงฉิมพลี และทางรถไฟสายใต ฟากตะวันออก จนจดเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับ
จังหวัดนนทบุรี
(๖) บริเวณหมายเลข ๒.๖
ทิศเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนพระรามที่ ๒
ตรงจุดที่เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนพระรามที่ ๒ บรรจบกับแนวกึ่งกลางคลองพระยา
ราชมนตรีจากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเสนขนานดังกลาว จนจดคลองบัว จากจุดนี้ไปตาม
แนวกึ่งกลางคลองบัว คลองตาสุก คลองบางมด คลองราชพฤกษ คลองตาโซะ และคลองสะพานควาย จนจด
เสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ
ทิศตะวันออก
สมุทรปราการ (คลองรางใหญ)

จดเส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด

ทิศใต
จดเส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ (คลองสนามแดง) ตรงจุดที่คลองสนามแดงตัดกับคลองรางใหญ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตก
จนจดถนนประชาอุทิศ ฟากตะวันออก จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนประชาอุทิศ ฟากตะวันออก จนจด
กับถนนกาญจนาภิเษก (ดานใต) ฟากเหนือ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนกาญจนาภิเษก (ดานใต)
จนจดแนวกึ่งกลางคลองพระยาราชมนตรี
ทิศตะวันตก

จดแนวกึ่งกลางคลองพระยาราชมนตรี

(๗) บริเวณหมายเลข ๒.๗
ทิศเหนือ

จดแนวกึ่งกลางคลองราษฎรสามัคคี

-๕ดานตะวันออก จดเส น ขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางถนนสุ ข าภิ บ าล ๑
ตรงจุดที่เสนขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสุขาภิบาล ๑ บรรจบกับคลองบางโคลัด จากจุดนี้ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองบางโคลัด จนจดกับคลองวัดสิงห จากจุดนี้ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตตามแนวกึ่งกลางคลองวัดสิงห จนจดกับถนนเอกชัย ฟากเหนือ
ทิศใต
จดถนนเอกชัย ฟากเหนือ ตรงจุดที่ถนนเอกชัย ฟากเหนือ บรรจบ
กับแนวกึ่งกลางคลองวัดสิงห จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเอกชัย ฟากเหนือ จนจดซอย
อุดมทรัพย ฟากตะวันตก จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวซอยอุดมทรัพย ฟากตะวันตก จนจดคลองบางพราน
จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวกึ่งกลางคลองบางพราน จนจดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับ
ศูนยกลางถนนบางบอน ๑ จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนบาง
บอน ๑ จนจดถนนเอกชัย ฟากเหนือ ถนนบางขุนเทียน ฟากตะวันตก แนวกึ่งกลางคลองบางบอน แนว
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนบางขุนเทียน และทางรถไฟสายวงเวียนใหญ – มหาชัย
ทิศตะวันตก

จดถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก

(๘) บริเวณหมายเลข ๒.๘
ทิศเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางถนนเพชรเกษม
ตรงจุดที่คลองศรีสําราญตัดกับเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม จากจุดนี้ไปทาง
ทิศตะวันออกตามแนวเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม จนจดคลองมหาศร จากจุดนี้
ไปทางทิศใตตามแนวกึ่งกลางคลองมหาศร จนจดคลองราษฎรสามัคคี จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนว
กึ่งกลางคลองราษฎรสามัคคี จนจดกับถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก
ทิศตะวันออก

จดกับถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก

ทิศใต
คลองภาษีเจริญ ฝงเหนือ

จดเสนแบงเขตแขวงระหวางแขวงบางแคกับแขวงหลักสอง และ

ทิศตะวันตก
สมุทรสาคร (คลองศรีสําราญ)

จดเส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด

(๙) บริเวณหมายเลข ๒.๙
ทิศเหนือ

จดคลองกํานันเทียบ และคลองบางแวก

ทิศตะวันออก จดแนวเขตขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณหาม
กอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่แขวงบางไผ แขวงบางแคเหนือ
และแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๕
ทิศใต
จดคลองบางจาก ตรงจุดที่คลองบางจากจดกับแนวเขตขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท ในทองที่แขวงบางไผ แขวงบางแคเหนือ และแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

-๖พ.ศ. ๒๕๒๕ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางคลองบางจาก จนจดกับคลองทวีวัฒนา จากจุดนี้
ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองทวีวัฒนา จนจดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเพชร
เกษม จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม จน
จดแนวกึ่งกลางคลองมหาศร
ทิศตะวันตก

จดแนวกึ่งกลางคลองมหาศร

๓. “บริเวณที่ ๓” คือ พื้นที่ในบริเวณตามรายการดังตอไปนี้
ทิศเหนือ
จดเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี
ตรงจุดที่คลองบางกอกนอยตัดกับเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี จากจุดนี้ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี จนจด
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนงามวงศวาน จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนจด
คลองบางเขน จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางคลองบางเขน จนจดแนวกึ่งกลางคลองลาดพราว
ทิศตะวันออก จดแนวกึ่งกลางคลองลาดพราว ตรงจุดที่คลองบางเขนบรรจบกับ
คลองลาดพราว จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวกึ่งกลางคลองลาดพราว จนจดคลองทรงกระเทียม จากจุดนี้ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวกึ่งกลางคลองทรงกระเทียม จนจดเสนขนานระยะ ๕๕๐ เมตร กับศูนยกลาง
ซอยลาดพราว ๕๓ จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวเสนขนานระยะ ๕๕๐ เมตร กับศูนยกลางซอยลาดพราว ๕๓
จนจดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนลาดพราว จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตาม
แนวเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนลาดพราว จนจดคลองยายเผื่อน จากจุดนี้ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองยายเผื่อน จนจดถนนแฮปปแลนดสาย ๑ ฟากใต ถนนนวมินทร
ฟากใต จนจดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนศรีบูรพา ตรงจุดที่ถนนนวมินทรบรรจบกับ
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนศรีบูรพา จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวเสนขนาน
ระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนศรีบูรพา จนจดถนนรามคําแหง ฟากใต จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวถนนรามคําแหง ฟากใต จนจดคลองหัวหมาก จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวกึ่งกลาง
คลองหัว หมาก จนจดคลองกะจะ จากจุด นี้ไ ปทางทิศ ตะวัน ตกเฉีย งเหนือ ตามแนวกึ่ง กลางคลองกะจะ
คลองจิก จนจดเขตที่ดินของการกีฬาแหงประเทศไทย (ดานตะวันออก) จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนว
เขตที่ดินของการกีฬาแหงประเทศไทย (ดานตะวันออก) จนจดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน
รามคําแหง จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน
รามคําแหง จนจดคลองกะจะ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางคลองกะจะ จนจดคลองบานปา
จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวกึ่งกลางคลองบานปา จนจดคลองสะแก จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนว
กึ่งกลางคลองสะแก จนจดคลองตัน จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวกึ่งกลางคลองตัน จนจดคลองพระโขนง
จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวกึ่งกลางคลองพระโขนง คลองบางนางจัน จนจดซอยสุขุมวิท ๗๗
(ซอยออนนุช) ฟากเหนือ แนวกึ่งกลางคลองบานหลาย จนจดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางซอย
สุขุมวิท ๑๐๑/๑ (ซอยวชิรธรรมสาธิต) จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับ
ศูนยกลางซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑ (ซอยวชิรธรรมสาธิต) จนจดคลองเคล็ด จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวกึ่งกลาง

-๗คลองเคล็ด จนจดซอยสุขุมวิท ๑๐๓ (ซอยอุดมสุข) ฟากเหนือ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวซอย
สุขุมวิท ๑๐๓(ซอยอุดมสุข) ฟากเหนือ จนจดถนนศรีนครินทร ฟากตะวันออก จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนว
ถนนศรีนครินทรฟากตะวันออก จนจดเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ
ทิศใต
จดแนวเส น แบ ง เขตจั งหวั ด ระหว างกรุ ง เทพมหานครกั บ จั งหวั ด
สมุทรปราการ ตรงจุดที่เสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการตัดกับถนนศรี
นครินทรจากจุดนี้ไปตามแนวเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ จนจด
คลองสะพานควาย จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางคลองสะพานควาย คลองตาโซะ คลองราช
พฤกษคลองบางมด จนจดคลองตาสุก
ทิศตะวันตก
จดคลองบัว ตรงจุดที่คลองบัวตัดกับคลองตาสุก จากจุดนี้ไปทาง
ทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองบัว จนจดเสนแบงเขตระหวางเขตบางขุนเทียนกับเขตจอมทอง จากจุดนี้ไป
ตามแนวเสนแบงเขตระหวางเขตบางขุนเทียนกับเขตจอมทอง จนจดคลองวัดสิงห จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองวัดสิงห จนจดคลองบางโคลัด จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว
กึ่งกลางคลองบางโคลัด จนจดเสนขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสุขาภิบาล ๑ จากจุดนี้ไปทาง
ทิศเหนือตามแนวเสนขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสุขาภิบาล ๑ จนจดคลองราษฎรสามัคคี
จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางคลองราษฎรสามัคคี จนจดคลองมหาศร จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวกึ่งกลางคลองมหาศร จนจดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม จากจุดนี้ไป
ทางทิศตะวันตกตามแนวเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม จนจดเสนแบงเขต
จังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม จนจดคลองกํานันเทียบ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวกึ่งกลางคลองกํานันเทียบ จนจดคลองมหาศร จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวกึ่งกลางคลองมหาศร
จนจดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนว
เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนเพชรเกษม จนจดคลองทวีวัฒนา จากจุดนี้ไปทางทิศใตตาม
แนวกึ่งกลางคลองทวีวัฒนา จนจดคลองบางจาก จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางคลองบางจาก
จนจดคลองพระยาราชมนตรี จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองพระยาราชมนตรี จนจดคลอง
บางเพลี้ย จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางคลองบางเพลี้ย จนจดคลองลัดวัดฉิม จากจุดนี้ไป
ทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองลัดวัดฉิม จนจดคลองบางเชือกหนัง จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนว
กึ่งกลางคลองบางเชือกหนัง จนจดคลองชักพระ จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองชักพระ จนจด
เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสุขาภิบาล ๑ จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวเสนขนานระยะ
๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสุขาภิบาล ๑ จนจดถนนบรมราชชนนี ฟากเหนือ ถนนสวนผัก ฟากตะวันออก
จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางรถไฟสายใตจนจดคลองบางกอกนอย จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตาม
แนวกึ่งกลางคลองบางกอกนอย จนจดเสนแบงเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี
๔. “บริเวณที่ ๔” คือ พื้นที่ในบริเวณที่ ๔.๑ ถึงบริเวณที่ ๔.๗ ตามรายการดังตอไปนี้
(๑) บริเวณหมายเลข ๔.๑ ยานศูนยชุมชนสะพานใหม
ทิศเหนือ

จดคลองบางบัว คลองสอง ฝงใต และซอยศาลเจา ฟากใต

-๘ทิศตะวันออก

จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนพหลโยธิน

ทิศใต

จดถนนรามอินทรา ฟากเหนือ และถนนแจงวัฒนะ ฟากเหนือ

ทิศตะวันตก

จดคลองบางบัว ฝงตะวันออก

(๒) บริเวณหมายเลข ๔.๒ ยานศูนยชุมชนรามอินทรา กิโลเมตรที่ ๘
ทิศเหนือ
จดคลองตาเร ง ฝ ง ใต และเส น ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กั บ
ศูนยกลางถนนรามอินทรา
ทิศตะวันออก จดเสนเลียบเขตถนนวงแหวนรอบนอก (ดานตะวันออก) ฟาก
ตะวันตกไปทางทิศใต จนจดเสนตั้งฉากกับถนนรามอินทรา ฟากเหนือ ตรงจุดที่ถนนนวมินทรบรรจบกับ
ถนนรามอินทรา ฟากใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวถนนรามอินทราเปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จาก
จุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวเสนตั้งฉากกับถนนรามอินทราดังกลาว จนจดกับเสนตั้งฉากกับ
ถนนนวมินทรฟากตะวันออก ตรงจุดที่ถนนนวมินทรบรรจบกับถนนรามอินทรา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนนวมินทร เปนระยะ ๑,๗๐๐ เมตร
ทิศใต
จดเสนตั้งฉากกับถนนนวมินทร ฟากตะวันตก ตรงจุดที่ถนนนวมิ
นทรบรรจบกับถนนรามอินทรา ฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนนวมินทรเปนระยะ ๑,๗๐๐
เมตร
ทิศตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนนวมินทร ตัดกับ
เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนรามอินทรา และเสนแบงเขตระหวางเขตคันนายาวกับเขตบึงกุม
(๓) บริเวณหมายเลข ๔.๓ ยานศูนยชุมชนมีนบุรี
ทิศเหนือ
จดเสนเลียบแนวถนนโครงการ ฉ.๑ ตรงจุดที่ถนนวงแหวนรอบนอก
(ดานตะวันออก) ฟากตะวันออก บรรจบกับแนวถนนโครงการ ฉ.๑ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนจดกับถนนรามอินทรา ฟากใต จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนรามอินทรา ฟากใต จนจดเสน
ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสุวินทวงศ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเสน
ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสุวินทวงศ จนจดเสนตั้งฉากกับถนนสุวินทวงศ ฟากเหนือ ตรงจุด
ที่ถนนรมเกลาบรรจบกับถนนสุวินทวงศ ฟากใต
ทิศตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับถนนสุวินทวงศ ฟากเหนือ ตรงจุดที่ถนนรมเกลา
บรรจบกับถนนสุวินทวงศ ฟากใต จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวถนนรมเกลา ฟากตะวันตก
ทิศใต
จดเส นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กั บศู นย กลางถนนรามคํา แหง
ตรงจุดที่ถนนรมเกลาฟากตะวันตกบรรจบกับเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนรามคําแหง
จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนจดศูนยกลางซอยธรากร ๖ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวศูนยกลางซอยธรากร ๖ ซอยธรากร ๕ จนจดคลองแสนแสบ ฝงเหนือ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใตตามแนวคลองแสนแสบ ฝงเหนือ จนจดถนนวงแหวนรอบนอก (ดานตะวันออก) ฟากตะวันออก
ทิศตะวันตก

จดถนนวงแหวนรอบนอก (ดานตะวันออก) ฟากตะวันออก

-๙(๔) บริเวณหมายเลข ๔.๔ ยานศูนยชุมชนหนองจอก
ทิศเหนือ

จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ คลองแสนแสบ ฝงเหนือ

ทิศตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับถนนสังฆสันติสุข ฟากเหนือ และฟากใต ตรงจุดที่
ถนนสังฆสันติสุขบรรจบกับถนนอยูวิทยา ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนสังฆสันติสุข
เปนระยะ ๒๐๐ เมตร
ทิศใต

จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับคลองแสนแสบ ฝงใต

ทิศตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับถนนเลียบวารี ฟากเหนือ และฟากใต ตรงจุดที่
ถนนเลียบวารีบรรจบกับถนนเชื่อมสัมพันธ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเลียบวารี เปนระยะ
๑,๐๐๐ เมตร
(๕) บริเวณหมายเลข ๔.๕ ยานศูนยชุมชนลาดกระบัง
ทิศเหนือ

จดคลองประเวศบุรีรมย ฝงเหนือ

ทิศตะวันออก
จดถนนประชาพัฒนา ฟากตะวันออก ตรงจุดที่คลองประเวศบุรีรมย
ตัดกับถนนประชาพัฒนา ฟากตะวันออก จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวถนนประชาพัฒนา ฟากตะวันออก
จนจดเสนตั้งฉากกับถนนหลวงแพง ฟากใต ตรงจุดที่หางจากถนนวัดศรีวารีนอย – ออนนุช บรรจบกับถนน
หลวงแพง ฟากใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนหลวงแพงเปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากจุดนี้ไป
ทางทิ ศ ใต ต ามแนวเส น ตั้ ง ฉากดั ง กล า ว จนจดเส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
ทิศใต

จดเส น แบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า งกรุ ง เทพมหานครกั บ จั ง หวั ด

สมุทรปราการ
ทิศตะวันตก
ลาดกระบัง ๕ ฟากตะวันออก

จดสวนพระนคร ถนนออนนุช – ลาดกระบัง ฟากเหนือ และซอย

(๖) บริเวณหมายเลข ๔.๖ ยานศูนยชุมชนลาดกระบังใหม
ทิศเหนือ

จดเส นขนานระยะ ๑,๒๕๐ เมตร กั บศู นย กลางถนนกรุ งเทพ –

ทิศตะวันออก

จดถนนรมเกลา ฟากตะวันตก

ทิศใต

จดถนนกรุงเทพ – ชลบุรี (สายใหม) ฟากเหนือ

ทิศตะวันตก

จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนรมเกลา

ชลบุรี(สายใหม)

(๗) บริเวณหมายเลข ๔.๗ ยานศูนยชุมชนบางขุนเทียน
ทิศเหนือ
จดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ – มหาชัย ฟากใต ตรงจุดที่
เขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ – มหาชัย บรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก ฟากตะวันออก จากจุดนี้ไปทางทิศ

- ๑๐ ตะวันออกเฉียงเหนือ จนจดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนบางขุนเทียน จากจุดนี้ไปทาง
ทิศ เหนือตามแนวเสนขนานดังกลาว จนจดคลองบางบอน จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลาง
คลองบางบอน จนจดถนนบางขุนเทียน ฟากตะวันตก จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนบางขุนเทียน
ฟากตะวันตก จนจดถนนเอกชัย ฟากเหนือ จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเอกชัย จนจดเสนขนาน
ระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนบางบอน ๑ ตรงจุดที่ถนนบางบอน ๑ บรรจบกับถนนเอกชัยฟากเหนือ
จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนบางบอน ๑ จนจดคลอง
บางพราน จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางคลองบางพราน จนจดซอยอุดมทรัพย ฟากตะวันตก
จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวซอยอุดมทรัพย ฟากตะวันตก จนจดถนนเอกชัย ฟากเหนือ จากจุดนี้ไปทาง
ทิศตะวันออกตามแนวถนนเอกชัย ฟากเหนือ จนจดแนวกึ่งกลางคลองวัดสิงห
ทิศตะวันออก จดแนวกึ่งกลางคลองวัดสิงห คลองสนามชัย และเสนแบงเขต
ระหวางเขตบางขุนเทียนกับเขตจอมทอง
ทิศใต
จดเสนเลียบขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับถนนพระรามที่ ๒ ตรงจุด
ที่เสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับถนนพระรามที่ ๒ บรรจบกับคลองบัว จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวเสนขนานดังกลาว จนจดคลองพระยาราชมนตรี จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวกึ่งกลางคลองพระยา
ราชมนตรี จนจดถนนกาญจนาภิเษก (ดานใต)
ทิศตะวันตก
จดถนนกาญจนาภิเษก (ดานใต) ตรงจุดที่ถนนกาญจนาภิเษ
กบรรจบกับแนวกึ่งกลางคลองพระยาราชมนตรี จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนกาญจนาภิเษ
กจนจดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ – มหาชัย

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๖ ง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๔๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๗ ออกใช
บังคับโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในดานการผังเมือง การกํากับการใชประโยชนที่ดินใหเปนระเบียบ
เรี ย บร อ ย การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม การอํ า นวยความสะดวกแก ก ารจราจร และการควบคุ ม
ความหนาแนนของอาคาร ดวยการกําหนดมาตรการในการควบคุมการกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใชอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง ในพื้นที่บางสวนของกรุงเทพมหานคร โดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีผลใชบังคับ
เปนการชั่วคราวมีกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป และถาไมมีการออก
กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลใชบังคับ
จะทําใหประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกลาวเปนอันถูกยกเลิกไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนั้น
เพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ดั ง กล า ว สมควรให มี ก ฎหมายใช บั ง คั บ อย า งต อ เนื่ อ ง จึ ง จํ า เป น ต อ ง
ตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

พระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔
----------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
เปนปที่ ๑๖ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุโบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ
แหงชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาราง
รัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑแหงชาติ
พุทธศักราช ๒๔๗๗ และ
(๒) พระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑแหงชาติ (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๔๘๖
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือ
แยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“โบราณสถาน”1 หมายความวา อสังหาริมทรัพยซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการกอสราง หรือโดย
หลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยนั้นเปนประโยชนในทางศิลปประวัติศาสตร หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ใหรวมถึง
สถานที่ที่เปนแหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตรและอุทยานประวัติศาสตรดวย
“โบราณวัตถุ” หมายความวา สังหาริมทรัพยที่เปนของโบราณ ไมวาจะเปนสิ่งประดิษฐหรือเปนสิ่งที่

----------------------------------------------------------------1
บทนิยามคําวา “โบราณสถาน” ในมาตรา 4 แกไขโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

-๒เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เปนสวนหนึ่งสวนใดของโบราณสถาน ซากมนุษยหรือซากสัตว ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหง
การประดิษฐหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพยนั้น เปนประโยชนในทางศิลปประวัติศาสตรหรือโบราณคดี
“ศิลปวัตถุ” 2 หมายความวา สิ่งที่ทําดวยฝมืออยางประณีตและมีคุณคาสูงในทางศิลป
“สิ่งเทียมโบราณวัตถุ” 3 หมายความวา สิ่งที่ทําเทียมโบราณวัตถุหรือสวนของโบราณวัตถุที่ไดขึ้น
ทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่อยูในความครอบครองของกรมศิลปากร
“สิ่งเทียมศิลปวัตถุ” 3 หมายความวา สิ่งที่ทําเทียมศิลปวัตถุหรือสวนของศิลปวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนไว
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่อยูในความครอบครองของกรมศิลปากร
“ทําเทียม” 3 หมายความวา เลียนแบบ จําลอง หรือทําเอาอยางดวยวิธีการใดๆใหเหมือนหรือคลายของ
จริง ทั้งนี้ ไมวาจะมีขนาด รูปลักษณะ และวัสดุอยางเดิมหรือไม
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมศิลปากร
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕4 การออกหนังสืออนุญาตและการออกใบอนุญาตซึ่งอธิบดีตองกระทําตามพระราชบัญญัตินี้
อธิบดีจะมอบหมายใหขาราชการในกรมศิลปากรซึ่งมีตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปกระทําแทน หรือ
ผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ใดเปนผูกระทําแทนสําหรับทองที่นั้นก็ได การมอบหมายใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อไดมีประกาศมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ใดกระทําการแทนอธิบดีตามความในวรรค
หนึ่งแลว คําขอรับหนังสืออนุญาตและใบอนุญาตใหยื่นตอผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่นั้น
มาตรา ๖4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวน
คาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
โบราณสถาน
------------------

----------------------------------------------------------------2
บทนิยามคําวา “ศิลปวัตถุ” ในมาตรา 4 แกไขโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
3
บทนิยามคําวา “สิ่งเทียมโบราณวัตถุ” สิ่งเทียมศิลปวัตถุ” และ “ทําเทียม” ในมาตรา 4 เพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แหง
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
4
มาตรา 5 และมาตรา 6 แกไขโดยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

-๓มาตรา ๗ เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถานใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณสถานใดๆ ตามที่อธิบดีเห็นสมควรได และใหมีอํานาจ
กําหนดเขตที่ดินตามที่เห็นสมควรเปนเขตของโบราณสถาน โดยใหถือวาเปนโบราณสถานดวยก็ได ประกาศดังกลาวนี้
อธิบดีจะเพิกถอนหรือแกไขเพิ่มเติมก็ใหกระทําไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามความในวรรคกอน ถาโบราณสถานนั้นมีเจาของหรือมีผูครอบครอง
โดยชอบดวยกฎหมาย ใหอธิบดีแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทราบ ถาเจาของหรือผูครอบครองไมพอใจ ก็ให
มีสิทธิรองตอศาลภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่อธิบดีแจงใหทราบ ขอใหศาลมีคําสั่งใหอธิบดีระงับการขึ้นทะเบียน
และหรือการกําหนดเขตที่ดินใหเปนโบราณสถานแลวแตกรณีได ถาเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอตอศาล หรือศาลมี
คําสั่งคดีถึงที่สุดใหยกคํารองขอของเจาของหรือผูครอบครอง ใหอธิบดีดําเนินการขึ้นทะเบียนได
มาตรา ๗ ทวิ5 หามมิใหผูใดปลูกสรางอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร
ภายในเขตของโบราณสถาน ซึ่งอธิบดีไดประกาศขึ้นทะเบียน เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี
ในกรณีที่มีการปลูกสรางอาคารโดยมิไดรับอนุญาต ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งระงับการกอสรางและใหรื้อ
ถอนอาคารหรือสวนแหงอาคารนั้นภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันไดรับคําสั่ง
ผูใดขัดขืนไมระงับการกอสรางหรือรื้อถอนอาคารหรือสวนแหงอาคารตามคําสั่งอธิบดี มีความผิดฐาน
ขัดคําสั่งเจาพนักงาน และใหอธิบดีดําเนินการรื้อถอนอาคารหรือสวนแหงอาคารนั้นได โดยเจาของผูครอบครองหรือผูปลูก
สรางไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือดําเนินคดีแกผูรื้อถอนไมวาดวยประการใดทั้งสิ้น
สัมภาระที่รื้อถอนถาเจาของไมขนยายออกไปจากเขตโบราณสถานภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันรื้อ
ถอนเสร็จ ใหอธิบดีจัดการขายทอดตลาดสัมภาระนั้นเงินที่ไดจากการขายเมื่อหักคาใชจายในการรื้อถอนและการขายแลว
เหลือเทาใดใหคืนใหเจาของสัมภาระนั้น
มาตรา ๘ บรรดาโบราณสถานซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรไดจัดทําบัญชีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตามกฎหมายวาดวย โบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุและการพิพิธภัณฑแหงชาติแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหถือวาเปนโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลวตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
มาตรา ๙ โบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลว และเปนโบราณสถานที่มีเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ชํารุด หักพังหรือเสียหายไมวาดวยประการใดๆ ใหเจาของหรือผูครอบครองโบราณสถานนั้น แจงการชํารุด
หักพังหรือเสียหายเปนหนังสือ ไปยังอธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวันที่เกิดชํารุดหักพังหรือเสียหายนั้น
มาตรา ๙ ทวิ6 โบราณสถานตามมาตรา ๙ ที่ไดจัดใหมีการเรียกเก็บคาเขาชมหรือคาบริการอื่นเปนปกติ
ธุระ หรือจัดเก็บผลประโยชนใดๆ อันเกิดจากโบราณสถานนั้น ใหเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายเปนผูเสีย
คาใชจายในการซอมแซมทั้งหมด หรือบางสวนตามที่อธิบดีกําหนด
-------------------------------------------------------------------5
มาตรา 7 ทวิ เพิ่มเติมโดยขอ 1 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 308 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515
6
มาตรา 9 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

-๔การกําหนดคาใชจายในการซอมแซมโบราณสถานตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีแตงตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
มีจํานวนไมนอยกวาสามคน โดยใหเจาของหรือผูครอบครองรวมเปนกรรมการดวย
มาตรา ๑๐7 หามมิใหผูใดซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติมทําลายเคลื่อนยายโบราณสถาน
หรือสวนตางๆ ของโบราณสถาน หรือขุดคนสิ่งใดๆ หรือปลูกสรางอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เวนแตจะกระทําตาม
คําสั่งของอธิบดีหรือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี และถาหนังสืออนุญาตนั้นกําหนดเงื่อนไขไวประการใดก็ตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นดวย
มาตรา ๑๐ ทวิ8 พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในโบราณสถานเพื่อตรวจดูวาไดมีการซอมแซม
แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม ทําลายเคลื่อนยายโบราณสถานหรือสวนตางๆ ของโบราณสถาน หรือมีการขุดคนสิ่ง
ใดๆ หรือปลูกสรางอาคารภายในบริเวณโบราณสถานหรือไม ในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรืออายัดวัตถุที่มี
เหตุอันสมควรสงสัยวาจะเปนวัตถุที่ไดมาจากการขุดคนในบริเวณโบราณสถานได
การตรวจ ยึดหรืออายัดตามความในวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก
และเมื่อดําเนินการตรวจ ยึดหรืออายัดแลวในเขตกรุงเทพมหานครใหรายงานตออธิบดี ในเขตจังหวัดอื่นใหรายงานตอผูวา
ราชการจังหวัดและอธิบดีเพื่อทราบ
มาตรา ๑๑ โบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลวนั้น แมวาจะเปนโบราณสถานที่มีเจาของหรือผูครอบครอง
โดยชอบดวยกฎหมาย ก็ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่หรือบุคคลใดๆ ทําการซอมแซมหรือกระทําดวยประการ
ใดๆ อันเปนการบูรณะหรือรักษาไวใหคงสภาพเดิมได แตตองแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทราบกอน
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มีการโอนโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลว ผูโอนจะตองแจงการโอนเปนหนังสือ
โดยระบุชื่อ และที่อยูของผูรับโอน และวันเดือนปที่โอนไปยังอธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวันโอน
ผูไดรับกรรมสิทธิ์โบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลวโดยทางมรดกหรือโดยพินัยกรรมตองแจงการไดรับ
กรรมสิทธิ์ไปยังอธิบดีภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับกรรมสิทธิ์ ในกรณีที่มีผูไดรับกรรมสิทธิ์โบราณสถานเดียวกันหลายคน
เมื่อไดมีการมอบหมายใหผูมีกรรมสิทธิ์รวมคนใดคนหนึ่งเปนผูแจงการรับกรรมสิทธิ์ และผูไดรับมอบหมายไดปฏิบัติการ
แจงนั้นภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว ใหถือวาผูมีกรรมสิทธิ์รวมทุกคนไดปฏิบัติการแจงนั้นแลวดวย
มาตรา ๑๓9 เพื่อประโยชนในการรักษาสภาพ ความปลอดภัย ความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลวใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหผูเขาชมปฏิบัติในระหวาง
เขาชมไดและจะกําหนดใหผูเขาชมเสียคาเขาชมหรือคาบริการอื่นดวยก็ได
-------------------------------------------------------------7
มาตรา 10 แกไขโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
8
มาตรา 10 ทวิ แกไขโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
9
มาตรา 13 แกไขโดยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

-๕การจัดใหเขาชมโบราณสถานที่มีเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายโดยเรียกเก็บคาเขาชม
หรือคาบริการอื่น ตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบกอนและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๓ ทวิ10 เพื่อประโยชนในการสงเสริมการศึกษาและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม อธิบดีมีอํานาจ
อนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลใดเขาไปดําเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชนในบริเวณโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลว
และมิใชเปนโบราณสถานที่มีเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย โดยใหผูรับอนุญาตออกคาใชจายในการ
ดําเนินกิจการทั้งสิ้นและผูรับอนุญาตตองจายเงินคาสิทธิคาตอบแทน และคาธรรมเนียมอื่นใหแกกรมศิลปากรเพื่อสมทบ
กองทุนโบราณคดีทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๒
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ
----------------------มาตรา ๑๔11 เมื่ออธิบดีเห็นวาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใดที่มิไดอยูในความครอบครองของกรม
ศิลปากร มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลป ประวัติศาสตรหรือโบราณคดีเปนพิเศษ อธิบดีมีอํานาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุนั้น
ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาโบราณวัตถุใดไมวาจะไดขึ้นทะเบียนแลวหรือไมหรือศิลปวัตถุใดที่ไดขึ้นทะเบียน
แลว สมควรสงวนไวเปนสมบัติของชาติ อธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
นั้นเปนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่หามทําการคา และหากเห็นสมควรเก็บรักษาไวเปนสมบัติของชาติใหอธิบดีมีอํานาจ
จัดซื้อโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นไวได
มาตรา ๑๔ ทวิ12 เพื่อประโยชนในการอนุรักษและการจัดทําทะเบียนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่มีอายุ
ตั้งแตสมัยอยุธยาขึ้นไป ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหเขตทองที่ใดเปนเขตสํารวจโบราณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุนั้น โดยใหเจาของหรือผูครอบครองแจงปริมาณ รูปพรรณและสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุนั้น
ตออธิบดีตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
เมื่อไดมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเขาไปในเคหะสถานของ
เจาของหรือผูครอบครอง หรือสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือ
ระหวางเวลาทําการเพื่อประโยชนในการจัดทําทะเบียน และในกรณีที่เห็นวาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใดมีประโยชนหรือ
คุณคาในทางศิลปประวัติศาสตร หรือโบราณคดีเปนพิเศษ ใหอธิบดีมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๑๔ ได
มาตรา ๑๕ โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนแลวนั้น หามมิใหผูใดซอมแซม แกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงเวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีและถาหนังสืออนุญาตนั้นกําหนดเงื่อนไขไวประการใด
---------------------------------------------------------------10
มาตรา 13 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
11
มาตรา 14 แกไขโดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
12
มาตรา 14 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 13 แหงพระราราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

-๖ก็ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นดวย
มาตรา ๑๖13 ในกรณีที่โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนแลวชํารุดหักพัง เสียหาย สูญหาย หรือ
มีการยายสถานที่เก็บรักษา ใหผูครอบครองโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นแจงเปนหนังสือไปยังอธิบดีภายในสามสิบวันนับ
แตวันชํารุด หักพังเสียหาย สูญหาย หรือมีการยายนั้น
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่มีการโอนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนแลวผูโอนจะตองแจงการโอน
เปนหนังสือโดยระบุชื่อและที่อยูของผูรับโอน และวันเดือนปที่โอนไปยังอธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวันโอน
ผูไดรับกรรมสิทธิ์โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนแลวโดยทางมรดกหรือโดยพินัยกรรม ตอง
แจงการไดรับกรรมสิทธิ์ไปยังอธิบดีภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับกรรมสิทธิ์ ในกรณีที่มีผูไดรับกรรมสิทธิ์โบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุเดียวกันหลายคน เมื่อไดมีการมอบหมายใหผูมีกรรมสิทธิ์รวมคนใดคนหนึ่งเปนผูแจงการรับกรรมสิทธิ์ และผูไดรับ
มอบหมายไดปฏิบัติการแจงนั้นภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว ใหถือวาผูมีกรรมสิทธิ์รวมทุกคนไดปฏิบัติการแจงนั้นแลว
ดวย
มาตรา ๑๘14 โบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่เปนทรัพยสินของแผนดิน และอยูในความดูแลรักษาของกรม
ศิลปากรจะโอนกันมิได เวนแตอาศัยอํานาจแหงบทกฎหมาย แตถาโบราณวัตถุและศิลปวัตถุใดมีเหมือนกันอยูมากเกิน
ตองการอธิบดีจะอนุญาตใหโอนโดยวิธีขายหรือแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชนแหงพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หรือใหเปนรางวัล
หรือเปนคาแรงงานแกผูขุดคนก็ได ทั้งนี้ตามระเบียบที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๘ ทวิ15 โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่อยูในความครอบครองของกรมศิลปากร หรือที่ไดขึ้น
ทะเบียนไวและมีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลป ประวัติศาสตรหรือโบราณคดีเปนพิเศษ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษากําหนดใหโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นเปนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ควบคุมการทําเทียม
เมื่อไดมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว การผลิต การคา หรือมีไวในสถานที่ทําการคาซึ่งสิ่งเทียม
โบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ควบคุมการทําเทียมนั้น ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษาและใหผูประสงคจะผลิตสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ควบคุมการทําเทียมแจง
รายการสิ่งที่ตนจะผลิตตออธิบดีพรอมทั้งตองแสดงใหปรากฏที่สิ่งที่ตนผลิตนั้นดวยวาเปนสิ่งที่ไดทําเทียมขึ้น
เมื่อไดรับแจงตามวรรคสองแลว ใหอธิบดีแจงรายชื่อผูผลิตและรายการสิ่งเทียมโบราณวัตถุและสิ่งเทียม
ศิลปวัตถุที่ควบคุมการทําเทียมที่จะผลิตนั้นตออธิบดีกรมศุลกากรเพื่อประโยชนในการสงหรือนําออกนอกราชอาณาจักรดวย
มาตรา ๑๙ 16 ผูใดประสงคจะทําการคาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่มิไดหามทําการคาตามมาตรา ๑๔
วรรคสอง ตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี
-----------------------------------------------------------13
มาตรา 16 แกไขโดยมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
14
มาตรา 18 แกไขโดยมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
15
มาตรา 18 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
16
มาตรา 19 แกไขโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

-๗การขอรับใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
ในกรณีที่อธิบดีอนุญาต ใหอธิบดีประกาศรายชื่อผูไดรับใบอนุญาตในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีไมอนุญาต ผูขอรับในอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา ๑๙ ทวิ17 ผูใดจะแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุโดยเรียกเก็บคาเขาชมหรือคาบริการอื่น ตอง
แจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบกอน และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๙ ตรี18 ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ใหมีอายุใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ออก
ใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตออธิบดีกอนใบอนุญาตสิ้น
อายุ เมื่อไดยื่นคําขอแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาอธิบดีจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
ในกรณีที่อธิบดีอนุญาต ใหอธิบดีประกาศรายชื่อผูไดรับใบอนุญาตในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ถามีการอุทธรณการตออายุใบอนุญาตตามวรรคสามกอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยรัฐมนตรีจะสั่ง
อนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนเมื่อมีคําขอของผูอทุ ธรณก็ได
มาตรา ๒๐19 ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ
สถานที่ทําการคา และใหผูรับใบอนุญาตทําบัญชีรายการโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียม
ศิลปวัตถุที่ควบคุมการทําเทียมที่อยูในความครอบครองของตนและรักษาบัญชีนั้นไว ณ สถานที่ดังกลาว ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๑19 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ผลิต สถานที่ทําการคา สถานที่แสดง หรือ
สถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุ ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระ
อาทิตยตกหรือระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจดูวาไดมีการปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม หรือเพื่อตรวจดูวามี
--------------------------------------------------------------------17
มาตรา 19 ทวิ แกไขโดยมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
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มาตรา 19 ตรี เพิ่มเติมโดยมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
19
มาตรา 20 และมาตรา 21 แกไขโดยมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

-๘โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุ หรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือมีสิ่งเทียม
โบราณวัตถุ หรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่มิไดปฏิบัติตามประกาศที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๑๘ ทวิ อยูในสถานที่นั้นหรือไม
และในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามิไดมีการปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุหรือสิ่ง
เทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่
มิไดปฏิบัติตามประกาศที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๑๘ ทวิ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรืออายัดโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุหรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุนั้น เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีได
มาตรา ๒๑ ทวิ20 ในการปฏิบัติหนาที่ อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานเจาหนาที่ แลวแต
กรณี ตองแสดงบัตรประจําตัวตอเจาของ ผูครอบครองผูรับใบอนุญาตหรือผูที่เกี่ยวของในสถานที่ที่ทําการตรวจสอบตาม
มาตรา ๑๔ ทวิ หรือมาตรา ๒๑ และใหเจาของผูครอบครอง ผูรับใบอนุญาต หรือผูที่เกี่ยวของดังกลาวอํานวยความสะดวก
ตามสมควร
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๑ ตรี20 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานเจาหนาที่เปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๒21 หามมิใหผูใดสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุไมวาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นจะเปน
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนแลวหรือไม ออกนอกราชอาณาจักร เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี
การขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกศิลปวัตถุที่มีอายุไมเกินหาปและไมไดขึ้นทะเบียน และการนํา
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุผานราชอาณาจักร
มาตรา ๒๓ บุคคลใดประสงคจะสงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตออธิบดี ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไมอนุญาต ผูขอมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตอรัฐมนตรี
ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่งคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในกรณีอธิบดีเห็นสมควรหรือรัฐมนตรีวินิจฉัยใหออกใบอนุญาตใหผูยื่นคําขอสงโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว และเมื่อผูยื่นคําขอไดยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข วิธีการและขอกําหนดวา
ดวยการวางเงินประกัน และหรือการชําระคาปรับตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวแกการสงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุออก
นอกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวแลวก็ใหอธิบดีออกใบอนุญาตใหผูยื่นเรื่องราวสงหรือนําวัตถุออกนอกราชอาณาจักร
เปนการชั่วคราวได
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มาตรา 21 ทวิ และมาตรา 21 ตรี เพิ่มเติมโดยมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
21
มาตรา 22 แกไขโดยมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

-๙มาตรา ๒๓ ทวิ 22กรณีที่มีความจําเปนที่ตองสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือชิ้นสวนของ
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่อยูในความครอบครองของกรมศิลปากรออกนอกราชอาณาจักร เพื่อการศึกษา การวิเคราะห
การวิจัยการซอมแซม หรือประกอบ ใหอธิบดีมีอํานาจสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุหรือชิ้นสวนของโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวไดเวนแตเปนชิ้นสวนของโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ตองนําไปแปรสภาพ
หรือทําลายไปโดยกระบวนการวิเคราะหหรือการวิจัยนั้น อธิบดีจะสงหรือนําออกนอกราชอาณาจักรโดยไมตองนํากลับก็ได
มาตรา ๒๔23 โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซอนหรือฝงหรือทอดทิ้งไวในราชอาณาจักรหรือในบริเวณเขต
เศรษฐกิจจําเพาะโดยพฤติการณซึ่งไมมีผูใดสามารถอางวาเปนเจาของได ไมวาที่ที่ซอนหรือฝงหรือทอดทิ้งจะอยูใน
กรรมสิทธิ์หรือความครอบครองของบุคคลใดหรือไม ใหตกเปนทรัพยสินของแผนดิน ผูเก็บไดตองสงมอบแกพนักงาน
เจาหนาที่หรือพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แลวมีสิทธิจะไดรับรางวัล
ไมเกินหนึ่งในสามแหงคาของทรัพยสินนั้น
อธิบดีตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนไมนอยกวาสามคนเปนผูพิจารณากําหนดคาของทรัพยสินและ
เงินรางวัลตามวรรคหนึ่ง ผูเก็บไดมีสิทธิอุทธรณการกําหนดของคณะกรรมการเปนหนังสือตออธิบดีภายในสิบหาวันนับแต
วันทราบการกําหนด คําวินิจฉัยของอธิบดีใหเปนที่สุด
มาตรา ๒๔ ทวิ24 ในกรณีที่ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้สูญหายหรือถูกทําลายใน
สาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตออธิบดีภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบการสูญหายหรือ
ถูกทําลาย
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๓
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
---------------------------มาตรา ๒๕ ใหมีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเปนที่เก็บรักษาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันเปนทรัพยสินของ
แผนดิน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจะจัดตั้งขึ้น ณ ที่ใด หรือจะใหสถานที่ใดเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ตลอด
ถึงการถอนสภาพพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่มีอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
---------------------------------------------------------------------22
มาตรา 23 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
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มาตรา 24 แกไข โดยมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
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มาตรา 24 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

-๑๐มาตรา ๒๖25 โบราณวัตถุและศิลปวัตถุซึ่งเปนทรัพยสินของแผนดินและอยูในความดูแลรักษาของ
กรมศิลปากรนั้น จะเก็บรักษาไว ณ สถานที่อื่นใดนอกจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติมิได แตในกรณีที่ไมอาจหรือไมสมควร
จะนํามาเก็บรักษา ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติและไดรับอนุญาตจากอธิบดีแลวจะเก็บรักษาไว ณ พิพิธภัณฑอื่น วัด หรือ
สถานที่ของทางราชการก็ได
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีที่อธิบดีอนุญาตใหนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุไปแสดง ณ ที่
ใดๆ เปนการชั่วคราว หรือในกรณีที่อธิบดี มีคําสั่งใหนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเพื่อ
ประโยชนในการซอมแซมหรือบูรณะ
ในกรณีที่โบราณวัตถุและศิลปวัตถุใดมีเหมือนกันหลายชิ้น อธิบดีจะอนุญาตใหกระทรวง ทบวง กรมใด
เปนผูเก็บรักษาโบราณวัตถุและศิลปวัตถุนั้นบางชิ้นก็ได
มาตรา ๒๗25 เพื่อประโยชนในการรักษาความปลอดภัย ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหผูเขาชมปฏิบัติในระหวางเขาชมไดและจะ
กําหนดใหผูเขาชมเสียคาเขาชมหรือคาบริการอื่นดวยก็ได
หมวด ๔
กองทุนโบราณคดี
------------------------มาตรา ๒๘ ใหจัดใหมีกองทุนขึ้น เรียกวา “กองทุนโบราณคดี” เพื่อใชจายในกิจการอันเปนประโยชนแก
โบราณสถานหรือการพิพิธภัณฑ
มาตรา ๒๙ กองทุนโบราณคดีประกอบดวย
(๑) เงินที่ไดมาตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้
(๒) เงินผลประโยชนอันเกิดจากโบราณสถาน
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๔) เงินทุนกองกลางและเงินทุนตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุโบราณวัตถุ และการ
พิพิธภัณฑแหงชาติ ซึ่งกรมศิลปากรมีอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๓๐ การเก็บรักษาและการจายเงินกองทุนโบราณคดี ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๔ ทวิ26
การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต
--------------------------------มาตรา ๓๐ ทวิ ผูรับในอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง ประกาศ
-----------------------------------------------------------25
มาตรา 26 และมาตรา 27 แกไขโดยมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
26
หมวด 4 ทวิการพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาตและมาตรา 30 ทวิเพิ่มเติมโดยมาตรา 27 แหง
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

-๑๑หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดอธิบดีมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดมีกําหนดครั้งละ
ไมเกินหกสิบวันแตในกรณีที่มีการฟองผูรับใบอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อธิบดีจะสั่งพักใช
ใบอนุญาตไวจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได
ผูถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ในระหวางถูกสั่งพักใช
ใบอนุญาตนั้นไมได
มาตรา ๓๐ ตรี 27 เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําการฝาฝน
พระราชบัญญัตินี้หรือฝาฝนคําสั่งพักใชใบอนุญาต อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมไดจนกวาจะพนสองป
นับตั้งแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๓๐ จัตวา 27 คําสั่งพักใชและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวหรือบุคคลดังกลาวไมยอมรับคําสั่ง ใหปดคําสั่งไว ณ ที่เปดเผยเห็นไดงาย ที่สถานที่ที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตหรือภูมิลําเนาของผูรับใบอนุญาตนั้น และใหถือวาบุคคลดังกลาวไดทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําสั่ง
คําสั่งพักใชและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะโฆษณา
ในหนังสือพิมพหรือโดยวิธีอื่นดวยก็ได
มาตรา ๓๐ เบญจ 27 ผูถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น
หมวด ๕
บทกําหนดโทษ
---------------------มาตรา ๓๑28 ผูใดเก็บไดซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซอนหรือฝงหรือทอดทิ้งโดยพฤติการณซึ่งไมมี
ผูใดสามารถอางวาเปนเจาของได และเบียดบังเอาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นเปนของตนหรือของผูอื่น ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๑ ทวิ29 ผูใดซอนเรน จําหนาย เอาไปเสีย หรือรับซื้อรับจํานํา หรือรับไวโดยประการใดๆ ซึ่ง
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันไดมาโดยการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๑ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกิน
หาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
------------------------------------------------------------------27
มาตรา 30 ตรี มาตรา 30 จัตวา และมาตรา 30 เบญจ เพิ่มเติมโดยมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
28
มาตรา 31 แกไขโดยมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
29
มาตรา 31 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

-๑๒ถาการกระทําผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําไปเพื่อการคา ผูกระทําผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป
หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๒30 ผูใดบุกรุกโบราณสถาน หรือทําใหเสียหาย ทําลายทําใหเสื่อมคาหรือทําใหไรประโยชน
ซึ่งโบราณสถาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําตอโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลว ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๓30 ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา ทําใหไรประโยชนหรือทําใหสูญหายซึ่ง
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนแลวตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปหรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
มาตรา ๓๔31 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ วรรคสองมาตรา ๑๔ ทวิ มาตรา ๑๖
มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๐ หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๕31 ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดไวในหนังสืออนุญาตตาม
มาตรา ๑๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินสามแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๖32ผูใดทําการคาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่หามทําการคาตามประกาศที่ออกตามมาตรา
๑๔ วรรคสอง หรือฝาฝนมาตรา ๑๕ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดไวในหนังสืออนุญาตตามมาตรา ๑๕ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๖ ทวิ33 ผูใดไมปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๑๘ ทวิ วรรคสอง หรือไมแจงรายการสิ่ง
ที่ตนผลิตตออธิบดี หรือไมแสดงใหปรากฏที่สิ่งที่ตนผลิตวาเปนสิ่งที่ไดทําเทียมขึ้นตามมาตรา ๑๘ ทวิ วรรคสอง ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๗34 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไม
เกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
------------------------------------------------------------------------------30
มาตรา 32 และมาตรา 33 แกไขโดยมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
31
มาตรา 34 และมาตรา 35 แกไขโดยมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
32
มาตรา 36 แกไขโดยมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
33
มาตรา 36 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
34
มาตรา 37 แกไขโดยมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

-๑๓มาตรา ๓๗ ทวิ35 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ ทวิ หรือประกาศที่ออกตามมาตรา ๑๙ ทวิ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๗ ตรี35 ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมาย หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๘36 ผูใดสงหรือนําโบราณวัตถุที่ไมไดขึ้นทะเบียนออกนอกราชอาณาจักร อันเปนการฝาฝน
มาตรา ๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดปหรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๙36 ผูใดสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนแลวออกนอกราชอาณาจักรอัน
เปนการฝาฝนมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับไมเกินหนึ่งลานบาท
บทเฉพาะกาล
--------------------มาตรา ๔๐ ใหผูทําการคาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใหบุคคลชม
โดยเรียกเก็บคาชมเปนปกติธุระอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากอธิบดีใหทําการคา
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใหบุคคลชมภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ
ความในมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ มิใหใชบังคับแกผูทําการคาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือแสดง
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใหบุคคลชมโดยเรียกเก็บคาชมเปนปกติธุระ ซึ่งไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตโดยถูกตองตามความใน
วรรคกอน ทั้งนี้ตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนถึงวันที่ไดรับใบอนุญาต
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ส. ธนะรัชต
นายกรัฐมนตรี

--------------------------------------------------------------------35
มาตรา 37 ทวิ และมาตรา 37 ตรี เพิ่มเติมโดยมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
36
มาตรา 38 และมาตรา 39 แกไขโดยมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

-๑๔อัตราคาธรรมเนียม37
(๑) ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙
ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๒
(ก) โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุซึ่ง
กรมศิลปากรเห็นวามีอายุตั้งแตสมัยอยุธยา
ขึ้นไป ชิ้นละไมเกิน
๒,๐๐๐ บาท
(ข) โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุซึ่ง
กรมศิลปากรเห็นวามีอายุต่ํากวาสมัยอยุธยา
ชิ้นละไมเกิน
๑,๐๐๐ บาท
(๓) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๔) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น

-------------------------------------------------------------37
อัตราคาธรรมเนียม แกไขโดยมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

-๑๕หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใชอยูในปจจุบันนี้ นอกจากมีบทกําหนดโทษผูกระทําความผิดต่ํากวาที่ควรอยู
มากเปนเหตุใหมีการลักลอบนําโบราณวัตถุและศิลปวัตถุออกนอกประเทศซึ่งเปนภัยตอการสงวนวัตถุเชนวานั้นแลว ยังมี
บทบัญญัติที่ไมเหมาะสมแกการปฏิบัติจัดการเกี่ยวแกการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติและการโบราณคดีใหเปนไปดวยดีอีก
หลายประการ จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวแกการนี้เสียใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

ขอสังเกต
คําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ” ไดแกเปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม” ตามพระราช
กฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545

