โครงการประกวดแบบ “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลาพูน” (พื้นที่ศาลากลางจังหวัดลาพูน ในเขตเมืองเก่า)
1. โครงการ กำรประกวดแบบ “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลาพูน” (พื้นที่ศำลำกลำงจังหวัดลำพูน
ในเขตเมืองเก่ำ)
2. หลักการและเหตุผล
จังหวัดลำพูนมีขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่ยำวนำน ตลอดจนพื้นที่เมือง สถำปัตยกรรมที่มีคุณค่ำ เป็น
พื้นที่ที่มีควำมสำคัญในอดีต และยังมีกำรส่งต่อทำงวัฒนธรรมหลำยๆอย่ำงมำจนถึงปัจจุบัน ที่ยังหลงเหลือทำงกำยภำพที่ชัดเจนก็
คือ สถำปัตยกรรมที่มีคุณค่ำได้กระจำยตัวอยู่ในเมืองลำพูน ทั้งศำสนสถำน คุ้มเจ้ำ อำคำรรำชกำร (ศำลำกลำงจังหวัดลำพูน ในเขต
เมืองเก่ำ) ตลอดจนอำคำรบ้ำนเรือน แต่พื้นที่กิจกรรมสำธำรณะระดับ เมืองนั้นกลับถูกลบเลือนหรือสูญ หำยไป กำรประกวดแบบ
“ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลำพูน” (พื้นที่ศำลำกลำงจังหวัดลำพูน ในเขตเมืองเก่ำ) ที่จะจัดขึ้นนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของงำน
“สถำปนิกล้ำนนำ’60 : แวดเวียง หละปูน” ซึ่งในช่วงวันที่ 14-16 ธันวำคม พ.ศ. 2560 นี้
ด้วยเล็งเห็นถึงควำมสำคัญของพื้นที่กิจกรรมระดับเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีควำมสำคัญ กอปรกับสภำพของพื้นที่ ที่ทรุดโทรมไป
ตำมกำลเวลำ และกำรใช้งำนของพื้นที่ศำลำกลำงจังหวัดลำพูน ในเขตเมืองเก่ำในอนำคต กรรมำธิกำรสถำปนิกล้ำนนำจึงมีมติ
ร่วมกันกับทำงเทศบำลเมืองลำพูน และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดลำพูน ในกำรหำแนวทำงกำรพัฒนำ“ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยลาพู น ” (พื้ นที่ศาลากลางจังหวัดลาพู น ในเขตเมืองเก่า) และภูมิทัศน์ โดยรอบของพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิด กำรสร้ำง
ปฏิสัมพันธ์ผ่ำนรูปแบบกิจกรรมต่ำงๆ ของคนในพื้นที่ โดยใช้หลักกำรทำงวิชำชีพสถำปัตยกรรม และมำตรฐำนกำรออกแบบพื้นที่
สำธำรณะ หรือพื้นที่ในกำรสร้ำงกิจกรรม โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติ เสนอแนวทำงผ่ำนกำรประกวดแบบ และพิจำรณำ
โดยกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นหลักสำกลในกำรหำแนวทำงเพื่อพัฒนำศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลำพูน (พื้นที่ศำลำกลำง
จังหวัดลำพูน ในเขตเมืองเก่ำ) ให้เป็นพื้นที่สำธำรณะของเมือง

3. วัตถุประสงค์
เพื่อคัดเลือกผลงำนและนำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลำพูน (พื้นที่ศำลำกลำงจังหวัดลำพูน ในเขต
เมืองเก่ำ) และภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ ให้แก่เมืองลำพูน

4. เป้าหมาย
เพื่อเฟ้นหำควำมคิดสร้ำงสรรค์และมำตรฐำนในกำรออกแบบ เพื่อปรับปรุงพื้นที่อันเป็นพื้นที่สำธำรณะ “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมั ยลำพู น ” (พื้น ที่ศำลำกลำงจังหวัด ลำพู น ในเขตเมือ งเก่ำ) พัฒ นำไปในแนวทำงที่เหมำะสม ผ่ำนกำรออกแบบของนั ก
ออกแบบ และพิจำรณำโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำผลงำนที่ได้รับรำงวัล เสนอเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงแก่หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
ยังผลไปสู่กำรพัฒนำพื้นที่อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม

5. กฎเกณฑ์การสมัคร
5.1 รับสมัครทีมประกวดแบบเป็นทีม ทีมละ 3 คน (ห้ำมมีรำยชื่อผู้สมัครซ้ำกันในแต่ละทีม)
5.2 สมำชิกในทีมจะต้อง เป็นสมาชิกของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และไม่อยู่ในช่วงขำดต่ออำยุ (ผู้ที่ยัง
ไม่ได้เป็นสมำชิก ให้กรอกใบสมัครและนำส่งได้ที่ ที่ทำกำรสมำคมสถำปนิกสยำม ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (ล้ำนนำ) ตำม
เอกสำรใบสมัครและแผนที่แนบท้ำย)
5.3 ไม่จำกัดประเภทผู้เข้ำร่วมประกวด
5.4 ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัคร โดยระบุรำยละเอียดให้ครบถ้วนและส่งมำที่ asalanna.competition@gmail.com
ที่ทำกำรสมำคมสถำปนิกสยำมฯ สำขำล้ำนนำ เลขที่ 257 ม.2 ต.ดอนแก้ว อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ 052-001 155,
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5.5 เปิดให้ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันเริ่มประกำศ และ ปิดรับสมัครในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
5.6 หลังจำกผู้จัดประกวดได้รับใบสมัครและตรวจสอบว่ำถูกต้องแล้ว จะยืนยันกำรรับสมัครกลับทำง Email และจะจัดส่ง
“รหัสประจำทีม” กลับให้แต่ละทีม เพื่อนำไประบุในผลงำนของตนเอง
5.7 ทีมที่ได้รับรหัสไปแล้ว จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์ส่งผลงำนเข้ำประกวดอย่ำงถูกต้อง
5.8 หากพบรายชื่อผู้สมัครท่านใดท่านหนึ่งที่มีชื่อซ้ากับรายชื่อในทีมที่ได้รับรหัสไปแล้ว
ผู้จัดประกวดจะไม่รับพิจารณาใบสมัครนันอีกเด็ดขาด
5.9 และหากพบรายชื่อผู้สมัครท่านใดท่านหนึ่งมีชื่อซ้าในทีมที่ได้รับรหัสไปแล้วมากกว่า 1 ทีม ทีมที่มีชื่อผู้สมัครท่าน
นันทังหมดจะถูกตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานและพิจารณาผลงานทันที
6. การจัดส่งผลงาน
6.1 เปิดให้ส่งผลงำนประกวดได้ตั้งแต่ วันที่ 17 ตุลำคม 2560
6.2 ปิดรับผลงำน ในวันที่ 17 พฤศจิกำยน 25560 (โดยถือวันที่ประทับตรำไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
6.3 ผู้สมัครแต่ละทีม สำมำรถส่งผลงำนได้เพียงชิ้นเดียวเท่ำนั้น
6.4 ส่งใบสมัครพร้อมผลงำนด้วยตัวเอง ในวันจันทร์ -ศุกร์ เวลำ 09.00-16.00 น. หรือจัดส่งทำงไปรษณีย์ พร้อมระบุว่ำ
"ประกวดแบบ“ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลาพูน” (พื้นที่ศาลากลางจังหวัดลาพูน ในเขตเมืองเก่า)” มำที่
สมำคมสถำปนิกสยำม ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (สำขำล้ำนนำ)
เลขที่ 257 หมู่ 2 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ 50180
6.5 ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด ถือเป็นกรรมสิ ทธิ์ร่วมระหว่ำงสมำคมสถำปนิกสยำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ เทศบำลเมือง
ลำพู น และองค์ก ำรบริห ำรส่วนจังหวัด ลำพู น เท่ ำนั้ น ผู้จั ดประกวดสำมำรถนำไปเผยแพร่ แ ละประชำสั มพั นธ์ สู่
สำธำรณะชนได้

7. รายละเอียดผลงาน
7.1 ผลงำนต้องเป็นขนำด A1 (594 x 841 มม.) จัดวำงในแนวตั้ง พิมพ์ 4 สี จำนวน 2 แผ่น ติดบนแผ่นพลำสติก ลูกฟูก
สีขำว
7.1.1 ด้ ำ นหน้ ำแต่ ล ะแผ่ น ให้ ติ ด ผลงำน ประกอบด้ ว ย บทวิ เครำะห์ ผั งบริ เวณ ผั งพื้ น รู ป แบบ ภำพ
ทัศนียภำพ แนวควำมคิด รำยละเอียดที่สำคัญ ฯลฯ
7.1.2 ด้ำนหลังให้ติด รหัสทีม, ชื่อสมำชิกแต่ละท่ำนพร้อมรหัสสมำชิกสมำคมสถำปนิกสยำมฯ ติดทุกแผ่น
7.2 คำอธิบำยประกอบผลงำนต้องเป็นภำษำไทยเท่ำนั้น
7.3 ภำพที่ปรำกฏในผลงำนทั้งหมด จะต้องเป็นภำพที่ผู้ส่งเข้ำประกวดจัดทำหรือถ่ำยเอง หำกมีกำรหยิบยกภำพดังกล่ำวมำ
จำกที่อื่น ให้ลงเครดิตแหล่งที่มำของภำพให้ชัดเจนและถูกต้อง
7.4 แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภำพควำมละเอียดไม่ต่ำกว่ำ 300 DPI บันทึกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น
บันทึกชื่อแฟ้มเป็นชื่อรหัสกลุ่ม ในรูปแบบนำมสกุล PDF
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8. กฎการเข้าร่วมประกวด
8.1 ผู้เข้ำร่วมประกวดจะต้องเป็นสมำชิกของสมำคมสถำปนิกสยำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ และไม่อยู่ในช่วงขำดต่ออำยุ
8.2 ผู้เข้ำร่วมประกวดจะต้องไม่เป็นกรรมกำรตัดสิน หรือเป็นกรรมกำร และคณะกรรมกำรบริหำรของสมำคมสถำปนิก
สยำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ วำระปี 2559-2561
8.3 ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดทั้งหมด ถือเป็นทรัพย์สินของสมำคมสถำปนิกสยำมในพระบรมรำชูปถัมภ์

9. คณะกรรมการตัดสินผลงาน
ดร.จุลทัศน์ กิติบุตร
รศ.ศิริชัย หงษ์วิทยำกร
ผศ.ดร. ณวิทย์ อ่องแสวงชัย
ผศ.สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี
อำจำรย์พงษ์สิน ทวีเพชร
ดร.นิรันดร์ ด่ำนไพบูลย์
นำยประภัสร์ ภู่เจริญ
นำยฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล

ศิลปินแห่งชำติ สำขำสถำปัตยกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2547
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหำวิทยำลัยแม่โจ้
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดลำพูน
นำยกเทศมนตรีเมืองลำพูน
ปลัดเทศบำลเมืองลำพูน

10. เกณฑ์การตัดสินผลงาน
10.1 ต้องเป็นผลงำนที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีเอกลักษณ์ร่วมสมัย สอดคล้องกับสถำนที่
10.2 ต้องไม่เป็นผลงำนที่เคยได้รับกำรเผยแพร่หรือส่งประกวดที่ไหนมำก่อน หรือมีรูปแบบที่สอดคล้องกัน
10.3 ผลงำนต้องเป็นกำรออกแบบที่อยู่บนหลักควำมเป็นจริง สำมำรถนำไปปรับปรุงและพัฒนำเป็นแบบก่อสร้ำงจริงได้ใน
อนำคต
10.4 ผู้จัดประกวด จะรับพิจำรณำตัดสินผลงำน เฉพำะทีมที่มีรำยชื่ออยู่ในผู้สมัครตำมวันเวลำที่ระบุเท่ำนั้น และจะไม่รับ
พิจำรณำไม่ว่ำกรณีใดๆ สำหรับผู้ที่ไม่อยู่ในรำยชื่อผู้สมัครตำมกฎ
10.5 ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 4 ธันวาคม 2560
10.6 ผลตัดสินของกรรมกำรถือเป็นอันสิ้นสุด

11. เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
11.1 ควำมเหมำะสมของกำรออกแบบพื้นที่ใช้สอย
11.2 แนวควำมคิดในกำรออกแบบ
11.3 รำยละเอียดประกอบกำรออกแบบ
11.4 กำรออกแบบที่เอื้อต่อคนทั้งมวล (Universal Design)
11.5 ควำมเป็นไปได้และควำมเหมำะสมในกำรก่อสร้ำง

40 คะแนน
30 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
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12. รางวัล
รำงวัลที่ 1
รำงวัลที่ 2
รำงวัลที่ 3

เงินรำงวัล
เงินรำงวัล
เงินรำงวัล

จำนวน 1 รำงวัล มูลค่ำ 30,000 บำท
จำนวน 1 รำงวัล มูลค่ำ 20,000 บำท
จำนวน 1 รำงวัล มูลค่ำ 10,000 บำท

รวมเป็นรางวัล มูลค่ารวม 60,000 บาท
12.1 ผู้ที่ได้รับรำงวัล จะได้รับกำรแจ้งให้เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนสถำปนิกล้ำนนำ’60 และจะต้องมำร่วมพิธีมอบรำงวัลในงำน
สถำปนิ ก ล้ ำนนำ’60 ณ บริเวณพื้ น ที่ จั ด งำนพิ ธีเปิ ดงำนสถำปนิ ก ล้ ำนนำ’60 จังหวั ดล ำพู น ในพิ ธีเปิ ด วัน ที่ 14
ธันวำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 15.00 น. – 19.00 น.
12.2 ผู้ที่ได้รับรำงวัล จะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ในกำรเดินทำงมำงำนพิธีมอบรำงวัล และค่ำใช้จ่ำยจิปำถะอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย เป็นต้น
12.3 ผู้ที่ได้รับรำงวัล จะต้องมีหน้ำที่ผูกพันภำยในระยะเวลำ 1 ปีนับจำกวันที่ได้รับกำรตัดสิน ในกำรให้คาปรึกษา เพื่อ
พัฒนำแบบร่วมกับสมำคมฯ เทศบำลเมืองลำพูน และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดลำพูน และสำนต่อไปสู่แบบก่อสร้ำง
จริง

13. เอกสารแนบท้าย
13.1 ใบสมัครประกวดผลงำน
13.2 ใบสมัครสมำชิกสมำคมสถำปนิกสยำม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
13.3 แผนที่สง่ ใบสมัครและส่งผลงำน ณ ที่ทำกำรสมำคมสถำปนิกสยำม ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (ล้ำนนำ)

14. กรรมการจัดประกวด
ประธำนกรรมกำร

นำยขวัญชัย สุธรรมซำว

ผู้จัดกำรโครงกำร

นำยวีระพงษ์ พรหมำวัฒน์

ผู้ประสำนงำนโครงกำร

ดร.วิทยำ ดวงธิมำ
นำยอิศรำ อำรีรอบ

สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม
ดร.วิทยำ ดวงธิมำ
นำยอิศรำ อำรีรอบ
นำงสำวจีรำพร กำติ๊บ

ประธำนกรรมำธิกำร สมำคมสถำปนิกสยำม
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (ล้ำนนำ)
รองประธำนกรรมำธิกำร ฝ่ำยวิชำชีพ
สมำคมสถำปนิกสยำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ (ล้ำนนำ)
กรรมำธิกำรกลำง สมำคมสถำปนิกสยำม
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (ล้ำนนำ)
กรรมกำรบริหำร ฝ่ำยปฏิคม สมำคมสถำปนิกสยำมในพระ
บรมรำชูปถัมภ์ (ล้ำนนำ)

085-6169323
089-7579993
099-2686862
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15. กาหนดการ
ลาดับ
1
2

กาหนดการ
ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ
ส่งใบสมัครและรำยชื่อทีม

ช่วงวัน เวลา
9 ตค. 60 – 14 ธค. 60
9 ตค. 60 –17 พย. 60

3

ดูพื้นที่ที่จะทำกำรออกแบบ

16 ตค. 60 เวลำ 13.00น.

4

ส่งผลงำนประกวดแบบ

17 ตค. 60 – 17 พย. 60

5

กรรมกำรตัดสินประกวดแบบ

22 พย. 60

6

ประกำศผลกำรตัดสิน

4 ธค. 60

7

รับรำงวัล (พิธีเปิดงำนสถำปนิก
ล้ำนนำ’60)

14 ธค. 60

สถานที่
สื่อประชำสัมพันธ์
สมำคมสถำปนิกสยำม
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (ล้ำนนำ)
ห้องประชุมคุณธรรม 27
เทศบำลเมืองลำพูน
สมำคมสถำปนิกสยำม
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (ล้ำนนำ)
สมำคมสถำปนิกสยำม
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (ล้ำนนำ)
สื่อประชำสัมพันธ์/ facebook
สมำคมฯ
สถำนที่จัดงำนพิธีเปิดงำน
สถำปนิกล้ำนนำ’60
ณ. จังหวัดลำพูน
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