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การให้รางวัล 

รางวัลประเภท ก. งานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชน เป็นรางวัลที่ให้กับงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมหรือชุมชน ที่ประสบ
ผลส าเร็จอย่างดียิ่ง เป็นตัวอย่างอันดี สมควรได้รับการยกย่องและเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

- รางวัลงานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชน ระดับดีเย่ียม   

เป็นรางวัลที่ให้กับงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมหรือชุมชน ที่ประสบผลส าเร็จอย่างดีเยี่ยม ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ทุกด้าน ส่งผลดีต่อ
การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ตลอดจนส่งผลดีต่อการพัฒนาแนวทางการด าเนินงานและ
นโยบายการอนุรักษ์ ในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ  

- รางวัลงานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชน ระดับดีมาก 

เป็นรางวัลที่ให้กับงานอนุรักษส์ถาปัตยกรรมหรือชุมชน ที่ประสบผลส าเร็จอย่างดีมาก ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ทุกด้าน รวมถึงส่งผล
ดีต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

- รางวัลงานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชน ระดับดี 

เป็นรางวัลที่ให้กับงานอนุรักษส์ถาปัตยกรรมหรือชุมชน ที่ประสบผลส าเร็จด ีตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ทุกด้าน 

- รางวัลงานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชน ระดับสมควรได้รับการเผยแพร่ 

เป็นรางวัลที่ให้กับการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมหรือชุมชน ที่ประสบผลส าเร็จด ีตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ สมควรแก่การเผยแพร่ 

คุณสมบัติของงานที่เข้ารับการพิจารณารางวัล 

คุณสมบัติของงานอนุรักษ์สถาปตัยกรรมหรือชุมชนทีส่ามารถเข้ารับการพิจารณารางวลัมดีังนี ้

- สถาปัตยกรรมหรือชุมชนท่ีเข้ารับการพิจารณารางวัล ควรเป็นสถาปัตยกรรมหรือชุมชนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ควรมีอายุ
ไม่น้อยกว่า 50 ปี และมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าในด้านที่ต้องการน าเสนอ 

- สถาปัตยกรรม : สถาปัตยกรรมที่เข้ารับการพิจารณารางวัล ไม่จ ากัดการใช้สอย และไม่จ ากัดขนาดของอาคาร 

- ชุมชน : ย่านชุมชนเก่าทีเ่ข้ารับการพิจารณารางวัล อาจตั้งอยู่ในเขตเมืองหรือพื้นทีช่นบทก็ได้ และไม่จ ากัดขนาดของชุมชน 

- งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมหรือชุมชนที่เข้ารับการพิจารณารางวัล เป็นงานที่มีเจ้าของหรือผู้ด าเนินงานในรูปของบุคคล องค์กร 
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือกลุ่มองค์กรที่มีการท างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  

- งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมหรือชุมชนที่เข้ารับการพิจารณารางวัล ควรเป็นงานมีการด าเนินงานเสร็จสมบูรณ์ ภายใน 10 ปี ก่อนการ
ประกาศผลรางวัล และควรมีการเปิดใช้งานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัล 

งานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมหรือชุมชน ที่เข้ารับการพิจารณารางวัล ควรมีคุณสมบตัิไม่น้อยกว่าเกณฑ์ตอ่ไปนี้ 

- เป็นงานอนุรักษ์ที่มีความเข้าใจในคุณค่าของแหล่งมรดกอย่างดียิ่ง โดยมีลักษณะดังนี้ 

- เป็นงานท่ีสามารถถ่ายทอดคุณค่าความส าคัญ รวมถึงภูมิปัญญาและจิตวิญญาณของแหล่งมรดกได้เป็นอย่างดี 

- เป็นงานที่สามารถสื่อความหมายและน าเสนอแหล่งมรดกในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งความหมายทางด้าน
วัฒนธรรม สังคม ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนความหมายเชิงนามธรรมของแหล่ง
มรดก  

- เป็นงานที่มีการใช้งานอาคารและพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ช่วยส่งเสริมคุณค่าและมูลค่าของแหล่งมรดก ที่จะน าไปสู่
ความยั่งยืนในอนาคต  

- เป็นงานอนุรักษ์ที่มีการใช้เทคนิควิธีการอนุรักษ์ที่เหมาะสม โดยมีลักษณะดังนี้   

- เป็นงานท่ีมีการเลือกใช้เทคนิควิธีการอนุรักษ์ ที่ช่วยสะท้อนคุณค่าความส าคัญของแหล่งมรดกได้เป็นอย่างดี 

- เป็นงานท่ีมีการเลือกใช้วัสดุ วิธีการอนุรักษ์และฝีมือช่างที่มีความเหมาะสม 

- หากเป็นงานท่ีมีการตอ่เติมหรือใส่องค์ประกอบใหม่ลงในอาคารหรือพ้ืนที่แหล่งมรดก จะต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ โดยเคารพต่อคุณลักษณะส าคัญของอาคารหรือพ้ืนท่ี 

- เป็นงานอนุรักษ์ที่ส่งผลดีต่อสังคม หรือส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย โดยมีลักษณะดังนี้ 

- เป็นงานท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอนุรักษ์ 

- เป็นงานที่ให้ความส าคัญกับการพิจารณาประเด็นปัญหาต่าง ๆ อย่างรอบด้าน และมีความระมัดระวัง โดยเฉพาะ
ประเด็นท่ีมีความซับซ้อนและอ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ 

- เป็นงานท่ีมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ด ารงอยู่ได้เป็นอย่างดี และน าไปสู่การรักษาและการใช้
งานแหล่งมรดกในอนาคต 

- กระบวนการอนุรักษ์และผลที่ได้จากการอนุรักษ์ ช่วยให้สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่นสามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง 

- เป็นงานที่เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการอนุรักษ์ และอาจส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบาย ระดับท้องถิ่น
หรือระดับชาติ 
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ใบสมัคร 
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...................................................................................................................................................................................................................... 

ก-1 ข้อมูลเบื้องต้น 

กรุณากรอกข้อมลูลงในแบบฟอร์ม  

1.1 ชื่อแหล่งมรดกทางสถาปัตยกรรมหรือชุมชน 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

1.2 ที่ต้ังของแหล่งมรดกทางสถาปัตยกรรมหรือชุมชน   
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

1.3 ปีทีเ่ร่ิมด าเนินการ และปีที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

1.4 ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ ์(ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์อีเมล์) 
…………………………………………………………………………………....
.........…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….... 
(มรดกทั้งประเภทสถาปัตยกรรมและชุมชน ให้ระบุชื่อผู้ครอบครอง
กรรมสิทธิ์อาคาร/ที่ดิน และผู้ใช้ประโยชน์) 

1.5 สถาปนกิอนุรักษ์    
…………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………….... 
(ถ้าเป็นมรดกประเภทชุมชน สามารถระบุผู้รับผิดชอบโครงการ) 

1.6 การใช้สอยในปัจจุบัน   
มรดกประเภทสถาปตัยกรรม 

o ทีพ่ักอาศัย 
o อาคารทางศาสนา 
o อาคารพาณิชยกรรม 
o อาคารราชการ หรือสถาบัน 
o การใช้สอยอื่นๆ (โปรดระบุ) 

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

มรดกประเภทชุมชน 

ระบุการใช้สอยของชุมชน 
…………………………………………………………………………….
…….............…………………………………………………………… 

1.7 การใช้สอยในอดีต   
o การใช้สอยในอดีตเหมือนกับการสอยในปัจจุบัน 
o การใช้สอยในอดีตต่างกับการสอยในปัจจุบัน 

โปรดระบุ........................................................................ 
…………………………………………………………………………….
…….............…………………………………………………………… 

1.8 เอกสารประกอบการพิจารณาท่ีแนบมา   
o ก-1 ข้อมูลเบื้องต้น   
o ก-2 ค าอธิบายรายละเอียดงาน   
o ก-3 เอกสารประกอบ  
o อื่น ๆ…..................................................................  

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

1.9 ชื่อผู้น าเสนอ (ที่อยู่ เบอร์โทร และอีเมล์)   

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

1.10 ลงชื่อผู้น าเสนอ  
 

 

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

                      วันท่ี............................................... 
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ก-2 ค าอธิบายรายละเอียดงานอนุรักษ์ 

กรุณาเขียนรายละเอียดแยกเป็นเอกสารแนบ 

2.1 เนื้อหาโดยสรุปของงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมหรือชุมชน  

- งานอนุรักษ์มีความเป็นมาอย่างไร 

- เป้าหมายและวตัถุประสงค์ในการอนุรักษ์คืออะไร 

- เทคนิควิธีการหลักในการอนุรักษค์อือะไร 

- ระยะเวลาและขั้นตอนในการด าเนินงานเป็นอย่างไร 

- ขนาดโครงการและงบประมาณที่ใช้เป็นเท่าใด 

- เจ้าของ ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี ผู้ด าเนนิงาน และมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการอนุรักษค์ือใคร  

2.2 ลักษณะและคุณค่าความส าคัญของมรดกสถาปัตยกรรมหรือชุมชน     

- สถาปัตยกรรมหรือชุมชนมีประวัตคิวามเป็นมาอยา่งไร   

- สถาปัตยกรรมหรือชุมชนมีคณุค่าความส าคญัอย่างไร (อาทิ คุณค่าด้านประวตัิศาสตร์ คณุค่าด้านสังคม คุณค่าด้าน
วัฒนธรรม คณุค่าด้านสถาปัตยกรรม และคุณคา่ด้านวิทยาการ เป็นต้น) 

- สถาปัตยกรรมหรือชุมชนมีการใช้งานในปัจจุบันเป็นอย่างไร การใช้งานในอดีต และความเปลี่ยนแปลงการใช้งานใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ เป็นอย่างไร 

- สถาปัตยกรรมหรือชุมชนมีสถานภาพการคุ้มครองเป็นอย่างไร มกีารขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานหรือไม่ และมีการจัดท า
แผนอนุรักษ์หรือไม ่

2.3 สภาพของสถาปัตยกรรมหรือชุมชน ก่อนการด าเนินงานอนุรักษ ์

- ก่อนการด าเนินงานอนุรักษ์ สถาปตัยกรรมหรือชุมชนมสีภาพเป็นอยา่งไร องค์ประกอบทางกายภาพ ได้แก่ โครงสร้าง ผัง
พื้น ผังบริเวณ และสภาพแวดล้อมโดยรอบ เป็นสภาพเป็นอย่างไร มคีวามเสื่อมสภาพหรือไม่ อย่างไร 

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสื่อมสภาพของอาคารและพื้นที่แหล่งมรดกคอือะไร   

2.4 การด าเนินงานอนุรักษ ์

- หลักการและแนวทางในการอนุรักษ์คืออะไร 

- การด าเนินงานอนุรักษม์ีขั้นตอนอย่างไร 

- มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองสถาปตัยกรรมหรือชุมชนอย่างไร 

2.5 ผลส าเร็จของการอนุรักษ ์

- ความเข้าใจในคุณค่าของแหล่งมรดก 

- การอนุรักษไ์ด้สะท้อนให้เห็นคุณคา่ความส าคญัของมรดกสถาปัตยกรรมหรือชุมชนอย่างไร 

- มีการสื่อความหมายและน าเสนอแหล่งมรดกในด้านต่าง ๆ อย่างไร (อาทิ ด้านวัฒนธรรม สังคม ประวตัิศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม วิทยาการ ความรู้สกึและความเชื่อ) 

- มีการใช้งานท่ีส่งเสรมิและสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับแหล่งมรดกอย่างไร 
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- การใช้เทคนิควิธีการอนุรักษ์ที่เหมาะสม 

- มีการเลือกเทคนิควิธีการอนุรักษ์ ฝีมือช่างและวสัดุ ที่ช่วยสะท้อนคณุค่าความส าคญัของแหล่งมรดกอย่างไร (ส าหรับ
มรดกประเภทชุมชน ให้อธิบายเทคนิควิธีที่ใช้ในการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ หรือองค์ประกอบทางกายภาพของ
ชุมชนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี) 

- มีการต่อเติมหรือใส่องค์ประกอบใหม่ลงในอาคารหรือพ้ืนท่ีชุมชนหรอืไม่ หากมี ใช้แนวทางในการด าเนินงานอย่างไร อัน
เป็นการเคารพต่อคณุลักษณะส าคญัของอาคารหรือพ้ืนท่ี 

- ผลดีต่อสังคม หรือผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย 

- มีการให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอนุรักษห์รือไม่ อย่างไร 

- มีความระมัดระวังในการอนุรักษ์ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคณุค่าของแหล่งมรดกหรือไม่ อย่างไร   

- การอนุรักษ์ช่วยให้เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนสภาพแวดล้อมของแหล่งมรดกสามารถด ารงอยู่ได้ น าไปสู่การก าหนดการ
ดูแลรักษาและการใช้งานแหล่งมรดกในอนาคตหรือไม่ อย่างไร  

- มีการวางแนวทางการใช้งาน และดูแลรักษามรดกสถาปัตยกรรมหรอืชุมชนในอนาคตหรือไม่ อย่างไร 

- กระบวนการอนุรักษ์และผลทีไ่ด้จากการอนุรักษ์ ช่วยให้สภาพแวดลอ้มและวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่น ด ารงคงอยู่
อย่างต่อเนื่องได้อย่างไร 

- การอนุรักษส์่งผลต่อการเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน และส่งผลให้เกิดความเปลีย่นในระดบันโยบายการอนุรักษ์  
หรือไม่ อย่างไร 
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ก-3 เอกสารประกอบ 

กรุณาส่งแผนที่ แบบทางสถาปัตยกรรม ภาพถ่าย และเอกสารประกอบอื่นๆ เป็นเอกสาร หรือดิจิตอลไฟล์แนบ  

3.1 แผนที่และแบบทางสถาปัตยกรรม 

- แผนที่หรือแบบทางสถาปตัยกรรมที่แสดงให้เห็นที่ตั้งของอาคารหรือชุมชน   

- ถ้าเป็นงานอนุรักษม์รดกประเภทสถาปัตยกรรม ควรมีแบบทางสถาปัตยกรรม แสดงผังบริเวณ ผังพ้ืน รูปตัด และรูปด้าน
อาคาร ท้ังก่อนและหลังการด าเนนิงานอนุรักษ์ และแบบรายละเอียดที่แสดงสาระส าคญัในการอนุรักษ์ 

- ถ้าเป็นงานอนุรักษ์มรดกประเภทชุมชน ควรมีผังแสดงพ้ืนท่ีชุมชน ตลอดจนมผีังพื้น รูปตัดและรูปด้านของอาคาร
ประวัติศาสตร์ที่ควรได้รบัการอนุรกัษ์ไว้ 

3.2 ภาพถ่าย 

- ภาพถ่ายของอาคารหรือชุมชนที่มคีวามละเอียดชัดเจน 

- ภาพแสดงงานสถาปตัยกรรมหรือชุมชน ควรมีภาพอาคารทีต่ั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมโดยรอบ ภาพภายนอกอาคาร และ
ภาพภายในอาคาร ทั้งนีค้วรมีภาพทั้งก่อนและหลังการด าเนินงานอนรุักษ์ 

- ภาพแสดงรายละเอียดของการด าเนินงานอนุรักษ์ โดยควรมีภาพแสดงให้เห็นการท างานของช่างฝีมือ ภาพแสดงเทคนิค
วิธีการและวสัดุที่ใช้ในการอนุรักษ ์ภาพแสดงการใช้งานอาคาร/หรือชุมชน โดยแสดงให้เห็นถึงการใช้งานพ้ืนท่ีในการท า
กิจกรรมต่างๆ 

- ถ้าเป็นโครงการอนุรักษ์มรดกประเภทชุมชน ควรมีภาพแสดงภมูิทัศน์ กลุ่มอาคารและองค์ประกอบชุมชนที่มีความส าคัญ 

3.3 เอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืนๆ  

- เอกสารและข้อมูล อาทิ วีดีโอ บทความ ข่าว หรือข้อมูลในลักษณะอื่น ๆ ที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน 
 

หมายเหตุ เอกสารแบบสถาปัตยกรรมและภาพถ่าย ควรจดัลงในกระดาษขนาด A4 หรือ A3 ขนาดของไฟล์ไม่ควรเกิน 50 MB. 

 


