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การใหรางวัล 

รางวัลงานออกแบบใหมในบริบทการอนุรักษ เปนรางวัลที่ใหกับงานออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมัย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการออกแบบที่

สามารถผสมผสานใหเขากับบริบททางประวัติศาสตรไดอยางดียิ่ง สมควรไดรับการยกยองและเผยแพรสูสาธารณะ 

คุณสมบัติของงานที่เขารับการพิจารณารางวัล 

คุณสมบัติของงานออกแบบสถาปตยกรรมใหมทีส่ามารถเขารับการพิจารณารางวัลมดีังนี ้

- งานออกแบบใหมทีส่ามารถเขารับการพิจารณารางวัล จะตองเปนงานที่มีแนวคิดการออกแบบในบริบทการอนุรักษ หรือเปน

งานออกแบบท่ีตั้งอยูในพื้นที่ท่ีมีบริบททางประวัติศาสตร 

- งานออกแบบใหมที่สามารถเขารับการพิจารณารางวัล จะตองเปนงานที่มีการออกแบบอาคาร สวนตอเติม พื้นที่ หรือ

โครงสราง ที่ไดรับการสรางขึ้นใหม เขาไปในอาคารหรือพื้นท่ีที่มีบริบททางประวัติศาสตร 

- งานออกแบบควรเปนงานมีการดําเนินงานเสร็จสมบูรณ ภายใน 10 ป กอนการประกาศผลรางวัล และควรมีการเปดใชงาน

มาแลวอยางนอย 1 ป 

- งานออกแบบใหมจะตองไมมีการดําเนินการใด ๆ ที่กอใหเกิดผลกระทบตอโครงสราง หรือองคประกอบที่มีคุณคาของอาคาร

เดิมหรือพ้ืนที่ประวัติศาสตรที่งานออกแบบน้ันตั้งอยู 

- งานออกแบบใหมทีท่ําข้ึนเพื่อลอกเลียนแบบองคประกอบเดิม โดยมิไดมีเนื้อหาสาระสําคัญเชิงอนุรักษ หรือเปนการสรางแหลง

ทองเที่ยวเพื่อความบันเทิงที่อิงบริบททางประวัติศาสตร (theme park) ไมสามารถรับการพิจารณารางวัลนี้ได 

หลักเกณฑในการพิจารณารางวัล 

งานออกแบบสถาปตยกรรมใหมทีเ่ขารับการพิจารณารางวัล ควรที่มคีุณสมบัตไิมนอยกวาเกณฑตอไปนี ้

- เปนงานออกแบบใหมที่มีแนวคิดในการออกแบบที่โดดเดน แสดงถึงการออกแบบใหมใหสอดคลองกับพื้นที่ที่มีบริบททาง

ประวัติศาสตร ดวยความริเริ่มสรางสรรคและเกิดการพัฒนาสิ่งใหม  

- เปนงานออกแบบใหมที่แสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะที่มีคุณคาของพื้นที่ ทั้งทางดานประวัติศาสตร สถาปตยกรรม วัฒนธรรม 

และสังคม 

- โปรแกรมการใชสอยของงานออกแบบใหมมีความสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทแวดลอม  

- เปนงานออกแบบใหมท่ีมีความกลมกลืนกับสิ่งกอสรางหรือองคประกอบทางธรรมชาติที่มีอยูเดิม  

- เปนงานออกแบบใหมท่ีมีการเลือกใช และการควบคุมคุณภาพของวัสดุและเทคนิคการสรางอาคาร โดยอาจจะปรับใชวัสดุและ

เทคนิควิธีแบบรวมสมัย หรือแบบพ้ืนถิ่น  

- กระบวนการการและผลที่ไดรับจากงานออกแบบ มีสวนชวยสงเสริมวัฒนธรรมและสังคมในทองถิ่นใหดํารงอยู  

- เปนงานออกแบบใหมที่สงผลดีตอแนวทางการออกแบบและการสรางงานสถาปตยกรรม หรืออาจสงผลใหเกิดความ

เปลี่ยนแปลงดานนโยบาย ระดับทองถิ่นหรือระดับชาติ 
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ใบสมัคร 

ประเภท ข. งานออกแบบใหมในบริบทการอนุรักษ 
...................................................................................................................................................................................................................... 

ข-1 ขอมูลเบื้องตน 

กรุณากรอกขอมลูลงในแบบฟอรม 

1.1 ชื่อของงานออกแบบใหม 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

1.2 ที่ต้ังของงานออกแบบใหม   

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

1.3 ปทีเ่ร่ิมดําเนินการ และปที่ดําเนินการแลวเสร็จ   

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

1.4 ผูครอบครองกรรมสิทธิ ์(ระบุชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท อีเมล) 

…………………………………………………………………………………....

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

………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………….... 

1.5 สถาปนกิอนุรักษ    

…………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………….... 

1.6 การใชสอยในปจจุบัน   

มรดกประเภทสถาปตยกรรม 

o ทีพ่ักอาศัย 

o อาคารทางศาสนา 

o อาคารพาณิชยกรรม 

o อาคารราชการ หรือสถาบัน 

o การใชสอยอื่นๆ (โปรดระบุ) 

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

 

 

1.7 การใชสอยในอดีต   

o การใชสอยในอดีตเหมือนกับการสอยในปจจุบัน 

o การใชสอยในอดีตตางกับการสอยในปจจุบัน 

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

…………………………………………………………………………….

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

1.8 เอกสารประกอบการพิจารณาที่แนบมา   

o ข-1 ขอมูลเบื้องตน   

o ข-2 คําอธิบายรายละเอียดงาน   

o ข-3 เอกสารประกอบ  

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

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

1.9 ชื่อผูนําเสนอ (ที่อยู เบอรโทร และอีเมล)   

……………………………………………………………………………………

……………………………………..…………………………………………….

……………………………………………………………………………..…….

…………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………..…………………….

…………………………………………………………………………………… 

1.10 ลงชื่อผูนําเสนอ  
 

 

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

                      วันท่ี...............................................
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ข-2 คําอธิบายรายละเอียดงานออกแบบใหม 

กรุณาเขียนรายละเอียดแยกเปนเอกสารแนบ 

2.1 เนื้อหาโดยสรุปของงานออกแบบใหมในบริบทการอนุรักษ  

- งานออกแบบใหมในบริบทการอนุรักษนีม้ีความเปนมาอยางไร 

- เปาหมายและวตัถุประสงคของงานนีค้ืออะไร 

- โปรแกรมการใชสอยของงานที่ไดรบัการออกแบบคืออะไร 

- ระยะเวลาและขั้นตอนในการดําเนินงานเปนอยางไร 

- ขนาดโครงการและงบประมาณที่ใชเปนเทาใด 

- ความสัมพันธระหวางงานออกแบบใหมกับอาคารหรือพื้นท่ีที่มีบริบททางประวัติศาสตรที่งานออกแบบตั้งอยู เปนอยางไร 

- เจาของ ผูมีสวนไดสวนเสยี ผูดาํเนนิงาน และมีสวนเกี่ยวของกับโครงการคือใคร  

2.2 ลักษณะและคุณคาความสําคัญของอาคารหรือพื้นที่ท่ีมีบริบททางประวัติศาสตรท่ีงานออกแบบตั้งอยู 

- อาคารหรือพื้นท่ีที่มีบรบิททางประวัติศาสตร มีประวัติความเปนมาอยางไร   

- สภาพและลักษณะความสําคัญของอาคารหรือพ้ืนที่ท่ีมีบริบททางประวัติศาสตร นับจากอดีตจนถึงปจจุบันเปนอยางไร 

- อาคารหรือพื้นท่ีที่มีบรบิททางประวัติศาสตร มสีถานภาพการคุมครองเปนอยางไร มีการขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน

หรือไม 

2.3 วิธีการออกแบบใหม ในบริบททางประวัติศาสตร 

- แนวคิดในการออกแบบคืออะไร 

- การออกแบบมีแนวทางอยางไร เพื่อไมใหสงผลกระทบตออาคารหรอืพ้ืนที่ท่ีมีบริบททางประวัติศาสตร ท้ังผลกระทบ

ทางดานกายภาพ และทางดานสังคม 

- การใชสอยสวนท่ีออกแบบใหม มคีวามสอดคลองสัมพันธกับอาคารหรือพื้นท่ีที่มีบริบททางประวัตศิาสตรอยางไร 

2.4 ผลสําเร็จของงานออกแบบใหมในบริบทการอนุรักษ 

- เปนงานออกแบบใหมที่มแีนวคิดในการออกแบบที่โดดเดน แสดงถึงการออกแบบใหมใหสอดคลองกับพื้นที่ที่มีบริบททาง

ประวัติศาสตร ดวยความริเร่ิมสรางสรรคและเกิดการพัฒนาสิ่งใหม  

- แนวคิดการออกแบบอยางสรางสรรค ปรากฏใหเห็นเปนองคประกอบที่ไดรับการสรางข้ึนใหมอยางไร 

- เปนงานออกแบบใหมที่แสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะที่มีคุณคาของพ้ืนที่  

- เปนงานท่ีชวยสงเสรมิ และสืบสานความหมายและจิตวิญญาณของพื้นท่ีที่มีบริบททางประวัติศาสตรใหคงอยูไดอยางไร 

- โปรแกรมการใชสอยของงานออกแบบใหมมีความสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทแวดลอม  

- โปรแกรมการใชสอยของงานออกแบบใหมสงเสริมพื้นท่ีและชุมชนที่ตั้งอยูโดยรอบอยางไร 

- เปนงานออกแบบใหมที่มีความกลมกลืนกับสิ่งกอสรางหรือองคประกอบทางธรรมชาติที่มีอยูเดิมของที่ต้ัง 

- องคประกอบใหมมีความสอดคลองสัมพันธกับองคประกอบเดมิอยางไร   
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- เปนงานออกแบบใหมที่มีการเลือกใช และการควบคุมคุณภาพของวัสดุและเทคนิคการสรางอาคาร โดยอาจจะปรับใชวัสดุ

และเทคนคิวิธีแบบรวมสมัย หรือแบบพื้นถิ่น  

- มีเหตผุลอยางไร ในการเลือกใชวัสดุ โครงสราง และระบบการกอสราง ในงานการออกแบบ และสิ่งที่เลือกเหลานั้นมี

ความสอดคลองกับอาคารและพื้นที่ประวัติศาสตรอยางไร 

- กระบวนการการและผลที่ไดรับจากงานออกแบบ มีสวนชวยสงเสริมวัฒนธรรมและสังคมในทองถิ่นใหดํารงอยู  

- งานออกแบบใหมมีสวนชวยสงเสรมิวิถีการดํารงชีวิตของชุมชน รักษาอัตลักษณ แบบแผนปฏิบตัิ ประเพณี หรือ

ประวัติศาสตรทองถ่ินอยางไร 

- เปนงานออกแบบใหมที่สงผลดีตอแนวทางการออกแบบและการสรางงานสถาปตยกรรม ตลอดจนอาจสงผลใหเกิดความ

เปลี่ยนแปลงดานนโยบาย ระดับทองถิ่นหรือระดับชาต ิ

- โครงการไดสงผลใหสังคมเกดิความตระหนักถึงแนวทางการออกแบบในลักษณะนี้หรือไม อยางไร 

- งานไดรับการใหความสําคญัจากหนวยงานและสถาบันตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่นและในระดับชาติ หรอืไม อยางไร 

- งานสงผลดีตอแนวทางการออกแบบ และสงผลใหเกดิความเปลี่ยนแปลงดานนโยบาย ระดับทองถิ่นหรือระดับชาติ 

หรือไม อยางไร 
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ข-3 เอกสารประกอบ 

กรุณาสงแผนที่ แบบทางสถาปตยกรรม ภาพถาย และเอกสารประกอบอื่นๆ เปนเอกสาร หรือดิจิตอลไฟลแนบ  

3.1 แผนที่และแบบทางสถาปตยกรรม 

- แผนที่หรือแบบทางสถาปตยกรรมที่แสดงใหเห็นท่ีตั้งของงาน 

- ภาพวาดหรือภาพสเก็ตช แสดงแนวคิดในการออกแบบ 

- แบบทางสถาปตยกรรม แสดงผังบริเวณ ผังพื้น รูปตัด และรูปดานอาคาร   

- รูปทัศนียภาพภายนอกและภายใน 

3.2 ภาพถาย 

- ภาพถายของอาคารที่มีความละเอยีดชัดเจน 

- ภาพแสดงงานสถาปตยกรรม ควรมีภาพแสดงภาพโดยรวมของอาคาร ภาพภายนอกอาคาร และภาพภายในอาคาร   

- ภาพแสดงรายละเอียดของงาน อันไดแก แสดงเทคนิควิธีการและวสัดุที่ใช  

- ภาพการใชสอยของผูใชงาน     

3.3 เอกสารประกอบการพิจารณาอื่น ๆ  

- เอกสารและขอมูล อาทิ วีดีโอ บทความ ขาว หรือขอมูลในลักษณะอื่น ๆ ที่ใหรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน 

 

หมายเหตุ เอกสารแบบสถาปตยกรรมและภาพถาย ควรจดัลงในกระดาษขนาด A4 หรือ A3 ขนาดของไฟลไมควรเกิน 50 MB. 

 


