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ขอกําหนด  
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...................................................................................................................................................................................................................... 

การใหรางวัล 

รางวัลประเภท ก. งานอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรมและชุมชน เปนรางวัลที่ใหกับงานอนุรักษสถาปตยกรรมหรือชุมชน ที่ประสบ

ผลสําเร็จอยางดียิ่ง เปนตัวอยางอันดี สมควรไดรับการยกยองและเผยแพรสูสาธารณะ โดยรางวัลแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก 

- รางวัลงานอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรมและชุมชน ระดับดีเยี่ยม   

เปนรางวัลที่ใหกับงานอนุรักษสถาปตยกรรมหรือชุมชน ที่ประสบผลสําเร็จอยางดีเยี่ยม ตามเกณฑที่ระบุไวทุกดาน สงผลดีตอ

การอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมในทองถิ่น ตลอดจนสงผลดีตอการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานและ

นโยบายการอนุรักษ ในระดับทองถิ่นหรือระดับชาติ  

- รางวัลงานอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรมและชุมชน ระดับดีมาก 

เปนรางวัลที่ใหกับงานอนุรักษสถาปตยกรรมหรือชุมชน ที่ประสบผลสําเร็จอยางดีมาก ตามเกณฑที่ระบุไวทุกดาน รวมถึงสงผล

ดีตอการอนุรักษและฟนฟสูภาพแวดลอมและวัฒนธรรมในทองถิ่น 

- รางวัลงานอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรมและชุมชน ระดับด ี

เปนรางวัลที่ใหกับงานอนุรักษสถาปตยกรรมหรือชุมชน ที่ประสบผลสําเร็จดี ตามเกณฑที่ระบุไวทุกดาน 

- รางวัลงานอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรมและชุมชน ระดับสมควรไดรับการเผยแพร 

เปนรางวัลที่ใหกับการอนุรักษสถาปตยกรรมหรือชุมชน ที่ประสบผลสําเร็จดี ตามเกณฑที่ระบุไว สมควรแกการเผยแพร 

คุณสมบัติของงานที่เขารับการพิจารณารางวัล 

คุณสมบัติของงานอนุรักษสถาปตยกรรมหรือชุมชนทีส่ามารถเขารับการพิจารณารางวัลมีดังนี ้

- สถาปตยกรรมหรือชุมชนทีเ่ขารับการพิจารณารางวัล ควรเปนสถาปตยกรรมหรือชุมชนที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร ทั้งนี้ควรมีอายุ

ไมนอยกวา 50 ป และมีหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณคาในดานท่ีตองการนําเสนอ 

- สถาปตยกรรม : สถาปตยกรรมที่เขารับการพิจารณารางวัล ไมจํากัดการใชสอย และไมจํากัดขนาดของอาคาร 

- ชุมชน : ยานชุมชนเกาทีเ่ขารับการพิจารณารางวัล อาจตั้งอยูในเขตเมืองหรือพื้นท่ีชนบทก็ได และไมจํากัดขนาดของชุมชน 

- งานอนุรักษสถาปตยกรรมหรือชุมชนที่เขารับการพิจารณารางวัล เปนงานที่มีเจาของหรือผูดําเนินงานในรูปของบุคคล องคกร 

หนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือกลุมองคกรที่มีการทํางานรวมกันระหวางภาคสวนตาง ๆ  

- งานอนุรักษสถาปตยกรรมหรือชุมชนที่เขารับการพิจารณารางวัล ควรเปนงานมีการดําเนินงานเสร็จสมบูรณ ภายใน 10 ป กอนการ

ประกาศผลรางวัล และควรมีการเปดใชงานมาแลวอยางนอย 1 ป 

 



ประเภท ก. งานอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรมและชุมชน 

หลักเกณฑในการพิจารณารางวัล 

งานอนุรักษสถาปตยกรรมหรือชุมชน ที่เขารับการพิจารณารางวัล ควรมีคุณสมบตัิไมนอยกวาเกณฑตอไปนี้ 

- เปนงานอนุรักษที่มีความเขาใจในคุณคาของแหลงมรดกอยางดียิ่ง โดยมีลักษณะดังน้ี 

- เปนงานท่ีสามารถถายทอดคุณคาความสําคัญ รวมถึงภูมิปญญาและจิตวิญญาณของแหลงมรดกไดเปนอยางด ี

- เปนงานที่สามารถสื่อความหมายและนําเสนอแหลงมรดกในดานตาง ๆ ไดเปนอยางดี ทั้งความหมายทางดาน

วัฒนธรรม สังคม ประวัติศาสตร สถาปตยกรรม และวิทยาการตาง ๆ ตลอดจนความหมายเชิงนามธรรมของแหลง

มรดก  

- เปนงานท่ีมีการใชงานอาคารและพื้นที่ไดอยางเหมาะสม ชวยสงเสริมคุณคาและมูลคาของแหลงมรดก ที่จะนําไปสู

ความยั่งยืนในอนาคต  

- เปนงานอนุรักษที่มกีารใชเทคนิควิธีการอนุรักษที่เหมาะสม โดยมีลักษณะดังน้ี   

- เปนงานท่ีมีการเลือกใชเทคนิควิธีการอนุรักษ ท่ีชวยสะทอนคุณคาความสําคัญของแหลงมรดกไดเปนอยางดี 

- เปนงานท่ีมีการเลือกใชวัสดุ วิธีการอนุรักษและฝมือชางที่มีความเหมาะสม 

- หากเปนงานท่ีมีการตอเติมหรือใสองคประกอบใหมลงในอาคารหรือพ้ืนทีแ่หลงมรดก จะตองมีการแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค โดยเคารพตอคุณลักษณะสําคัญของอาคารหรือพื้นท่ี 

- เปนงานอนุรักษทีส่งผลดีตอสังคม หรือสงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย โดยมีลักษณะดังน้ี 

- เปนงานท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการอนุรักษ 

- เปนงานที่ใหความสําคัญกับการพิจารณาประเด็นปญหาตาง ๆ อยางรอบดาน และมีความระมัดระวัง โดยเฉพาะ

ประเด็นที่มีความซับซอนและออนไหวตอความเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ 

- เปนงานท่ีมีสวนชวยใหเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม ดํารงอยูไดเปนอยางดี และนําไปสูการรักษาและการใช

งานแหลงมรดกในอนาคต 

- กระบวนการอนุรักษและผลที่ไดจากการอนุรักษ ชวยใหสภาพแวดลอม และวัฒนธรรมของชุมชนในทองถิ่นสามารถ

ดํารงอยูไดอยางตอเนื่อง 

- เปนงานท่ีเปนตัวอยางที่ดีในดานการอนุรักษ และอาจสงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในดานนโยบาย ระดับทองถิ่น

หรือระดับชาติ 
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ใบสมัคร 

ประเภท ก. งานอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรมและชุมชน 

...................................................................................................................................................................................................................... 

ก-1 ขอมูลเบื้องตน 

กรุณากรอกขอมลูลงในแบบฟอรม  

1.1 ชื่อแหลงมรดกทางสถาปตยกรรมหรือชุมชน 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

1.2 ที่ต้ังของแหลงมรดกทางสถาปตยกรรมหรือชุมชน   

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

1.3 ปทีเ่ร่ิมดําเนินการ และปที่ดําเนินการแลวเสร็จ   

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

1.4 ผูครอบครองกรรมสิทธิ ์(ระบุชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท อีเมล) 

…………………………………………………………………………………....

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

………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………….... 
(มรดกทั้งประเภทสถาปตยกรรมและชุมชน ใหระบุชื่อผูครอบครอง

กรรมสิทธิ์อาคาร/ที่ดิน และผูใชประโยชน) 

1.5 สถาปนกิอนุรักษ    

…………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………….... 
(ถาเปนมรดกประเภทชุมชน สามารถระบุผูรับผิดชอบโครงการ) 

1.6 การใชสอยในปจจุบัน   

มรดกประเภทสถาปตยกรรม 

o ทีพ่ักอาศัย 

o อาคารทางศาสนา 

o อาคารพาณิชยกรรม 

o อาคารราชการ หรือสถาบัน 

o การใชสอยอื่นๆ (โปรดระบุ) 

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

มรดกประเภทชุมชน 

ระบุการใชสอยของชุมชน 

…………………………………………………………………………….

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

1.7 การใชสอยในอดีต   

o การใชสอยในอดีตเหมือนกับการสอยในปจจุบัน 

o การใชสอยในอดีตตางกับการสอยในปจจุบัน 

โปรดระบุ........................................................................ 

…………………………………………………………………………….

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

1.8 เอกสารประกอบการพิจารณาที่แนบมา   

o ก-1 ขอมูลเบื้องตน   

o ก-2 คําอธิบายรายละเอียดงาน   

o ก-3 เอกสารประกอบ  

o อื่น ๆ…..................................................................  

                  .............................................................................. 

1.9 ชื่อผูนําเสนอ (ที่อยู เบอรโทร และอีเมล)   

……………………………………………………………………………………

……………………………………..…………………………………………….

……………………………………………………………………………..…….

…………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………..…………………….

…………………………………………………………………………………… 

1.10 ลงชื่อผูนําเสนอ  
 

 

     (……………………………………………………………………………………) 

                      วันท่ี............................................... 
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ก-2 คําอธิบายรายละเอียดงานอนุรักษ 

กรุณาเขียนรายละเอียดแยกเปนเอกสารแนบ 

2.1 เนื้อหาโดยสรุปของงานอนุรักษสถาปตยกรรมหรือชุมชน  

- งานอนุรักษมคีวามเปนมาอยางไร 

- เปาหมายและวตัถุประสงคในการอนุรักษคืออะไร 

- เทคนิควิธีการหลักในการอนุรักษคอือะไร 

- ระยะเวลาและขั้นตอนในการดําเนินงานเปนอยางไร 

- ขนาดโครงการและงบประมาณที่ใชเปนเทาใด 

- เจาของ ผูมีสวนไดสวนเสยี ผูดาํเนนิงาน และมีสวนเกี่ยวของกับโครงการอนุรักษคือใคร  

2.2 ลักษณะและคุณคาความสําคัญของมรดกสถาปตยกรรมหรือชุมชน     

- สถาปตยกรรมหรือชุมชนมีประวัตคิวามเปนมาอยางไร   

- สถาปตยกรรมหรือชุมชนมีคณุคาความสําคญัอยางไร (อาทิ คุณคาดานประวตัิศาสตร คณุคาดานสังคม คุณคาดาน

วัฒนธรรม คณุคาดานสถาปตยกรรม และคุณคาดานวิทยาการ เปนตน) 

- สถาปตยกรรมหรือชุมชนมีการใชงานในปจจุบันเปนอยางไร การใชงานในอดีต และความเปลี่ยนแปลงการใชงานใน

ชวงเวลาตาง ๆ เปนอยางไร 

- สถาปตยกรรมหรือชุมชนมีสถานภาพการคุมครองเปนอยางไร มีการขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานหรือไม และมีการจัดทํา

แผนอนุรักษหรือไม 

2.3 สภาพของสถาปตยกรรมหรือชุมชน กอนการดําเนินงานอนุรักษ 

- กอนการดําเนินงานอนุรักษ สถาปตยกรรมหรือชุมชนมสีภาพเปนอยางไร องคประกอบทางกายภาพ ไดแก โครงสราง ผัง

พื้น ผังบริเวณ และสภาพแวดลอมโดยรอบ เปนสภาพเปนอยางไร มคีวามเสื่อมสภาพหรือไม อยางไร 

- ปจจัยที่สงผลตอความเสื่อมสภาพของอาคารและพื้นท่ีแหลงมรดกคอือะไร   

2.4 การดําเนินงานอนุรักษ 

- หลักการและแนวทางในการอนุรักษคืออะไร 

- การดําเนินงานอนุรักษมีขั้นตอนอยางไร 

- มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอกําหนดตาง ๆ เพื่อคุมครองสถาปตยกรรมหรือชุมชนอยางไร 

2.5 ผลสําเร็จของการอนุรักษ 

- ความเขาใจในคุณคาของแหลงมรดก 

- การอนุรักษไดสะทอนใหเห็นคุณคาความสําคญัของมรดกสถาปตยกรรมหรือชุมชนอยางไร 

- มีการสื่อความหมายและนําเสนอแหลงมรดกในดานตาง ๆ อยางไร (อาทิ ดานวัฒนธรรม สังคม ประวตัิศาสตร 

สถาปตยกรรม วิทยาการ ความรูสกึและความเชื่อ) 

- มีการใชงานที่สงเสรมิและสรางความยั่งยืนใหเกิดขึ้นกับแหลงมรดกอยางไร 



ประเภท ก. งานอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรมและชุมชน 

- การใชเทคนิควิธีการอนุรักษที่เหมาะสม 

- มีการเลือกเทคนิควิธีการอนรุักษ ฝมือชางและวสัด ุที่ชวยสะทอนคณุคาความสําคญัของแหลงมรดกอยางไร (สําหรับ

มรดกประเภทชุมชน ใหอธิบายเทคนิควิธทีี่ใชในการอนุรักษอาคารประวัติศาสตร หรือองคประกอบทางกายภาพของ

ชุมชนที่ตั้งอยูในพ้ืนที)่ 

- มีการตอเติมหรือใสองคประกอบใหมลงในอาคารหรือพ้ืนที่ชุมชนหรอืไม หากมี ใชแนวทางในการดําเนินงานอยางไร อัน

เปนการเคารพตอคณุลักษณะสําคญัของอาคารหรือพื้นท่ี 

- ผลดีตอสังคม หรือผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในระดบันโยบาย 

- มีการใหประชาชนในทองถ่ินเขามามีสวนรวมในกระบวนการอนุรักษหรือไม อยางไร 

- มีความระมัดระวังในการอนุรักษ ไมใหเกิดผลกระทบตอคณุคาของแหลงมรดกหรือไม อยางไร   

- การอนุรักษชวยใหเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนสภาพแวดลอมของแหลงมรดกสามารถดํารงอยูได นําไปสูการกําหนดการ

ดูแลรักษาและการใชงานแหลงมรดกในอนาคตหรือไม อยางไร  

- มีการวางแนวทางการใชงาน และดูแลรักษามรดกสถาปตยกรรมหรอืชุมชนในอนาคตหรือไม อยางไร 

- กระบวนการอนรุักษและผลทีไ่ดจากการอนุรักษ ชวยใหสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมของชุมชนในทองถ่ิน ดํารงคงอยู

อยางตอเนื่องไดอยางไร 

- การอนุรักษสงผลตอการเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงาน และสงผลใหเกิดความเปลีย่นในระดบันโยบายการอนุรักษ  

หรือไม อยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภท ก. งานอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรมและชุมชน 

ก-3 เอกสารประกอบ 

กรุณาสงแผนที่ แบบทางสถาปตยกรรม ภาพถาย และเอกสารประกอบอื่นๆ เปนเอกสาร หรือดิจิตอลไฟลแนบ  

3.1 แผนที่และแบบทางสถาปตยกรรม 

- แผนที่หรือแบบทางสถาปตยกรรมที่แสดงใหเห็นท่ีตั้งของอาคารหรือชุมชน   

- ถาเปนงานอนุรักษมรดกประเภทสถาปตยกรรม ควรมีแบบทางสถาปตยกรรม แสดงผังบริเวณ ผังพ้ืน รูปตัด และรูปดาน

อาคาร ทั้งกอนและหลังการดําเนนิงานอนุรักษ และแบบรายละเอียดที่แสดงสาระสําคญัในการอนุรักษ 

- ถาเปนงานอนุรักษมรดกประเภทชุมชน ควรมีผังแสดงพื้นที่ชุมชน ตลอดจนมผีังพื้น รูปตัดและรูปดานของอาคาร

ประวัติศาสตรที่ควรไดรบัการอนุรกัษไว 

3.2 ภาพถาย 

- ภาพถายของอาคารหรือชุมชนที่มคีวามละเอียดชัดเจน 

- ภาพแสดงงานสถาปตยกรรมหรือชุมชน ควรมีภาพอาคารทีต่ั้งอยูในสภาพแวดลอมโดยรอบ ภาพภายนอกอาคาร และ

ภาพภายในอาคาร ทั้งนีค้วรมีภาพทั้งกอนและหลังการดําเนินงานอนุรักษ 

- ภาพแสดงรายละเอียดของการดําเนินงานอนุรักษ โดยควรมีภาพแสดงใหเห็นการทํางานของชางฝมือ ภาพแสดงเทคนิค

วิธีการและวสัดุที่ใชในการอนุรักษ ภาพแสดงการใชงานอาคาร/หรือชุมชน โดยแสดงใหเห็นถึงการใชงานพื้นท่ีในการทํา

กิจกรรมตางๆ 

- ถาเปนโครงการอนุรักษมรดกประเภทชุมชน ควรมีภาพแสดงภมูิทัศน กลุมอาคารและองคประกอบชุมชนที่มีความสําคัญ 

3.3 เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ  

- เอกสารและขอมูล อาทิ วีดีโอ บทความ ขาว หรือขอมูลในลักษณะอื่น ๆ ที่ใหรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน 

 

หมายเหตุ เอกสารแบบสถาปตยกรรมและภาพถาย ควรจดัลงในกระดาษขนาด A4 หรือ A3 ขนาดของไฟลไมควรเกิน 50 MB. 

 


