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โครงการประกวดแบบ “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยล าพูน” (พ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดล าพูน ในเขตเมืองเก่า) 
1. โครงการ กำรประกวดแบบ “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยล าพูน” (พ้ืนท่ีศำลำกลำงจังหวัดล ำพูน  
 ในเขตเมืองเก่ำ) 
2. หลักการและเหตุผล 
 จังหวัดล ำพูนมีขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่ยำวนำน ตลอดจนพ้ืนท่ีเมือง สถำปัตยกรรมที่มีคุณค่ำ เป็น
พื้นที่ที่มีควำมส ำคัญในอดีต และยังมีกำรส่งต่อทำงวัฒนธรรมหลำยๆอย่ำงมำจนถึงปัจจุบัน ท่ียังหลงเหลือทำงกำยภำพที่ชัดเจนก็
คือ สถำปัตยกรรมที่มีคุณค่ำได้กระจำยตัวอยู่ในเมืองล ำพูน ทั้งศำสนสถำน คุ้มเจ้ำ อำคำรรำชกำร (ศำลำกลำงจังหวัดล ำพูน ในเขต
เมืองเก่ำ) ตลอดจนอำคำรบ้ำนเรือน แต่พื้นที่กิจกรรมสำธำรณะระดับเมืองนั้นกลับถูกลบเลือนหรือสูญหำยไป กำรประกวดแบบ 
“ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยล ำพูน” (พื้นที่ศำลำกลำงจังหวัดล ำพูน ในเขตเมืองเก่ำ) ที่จะจัดขึ้นนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของงำน 
“สถำปนิกล้ำนนำ’60 : แวดเวียง หละปูน” ซึ่งในช่วงวันท่ี 14-16 ธันวำคม พ.ศ. 2560 นี้   
 ด้วยเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของพื้นท่ีกิจกรรมระดับเมือง ซึ่งเป็นพื้นท่ีที่มีควำมส ำคัญ กอปรกับสภำพของพื้นที่ ที่ทรุดโทรมไป
ตำมกำลเวลำ และกำรใช้งำนของพื้นที่ศำลำกลำงจังหวัดล ำพูน ในเขตเมืองเก่ำในอนำคต กรรมำธิกำรสถำปนิกล้ำนนำจึงมีมติ
ร่วมกันกับทำงเทศบำลเมืองล ำพูน และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน ในกำรหำแนวทำงกำรพัฒนำ“ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยล าพูน” (พ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดล าพูน ในเขตเมืองเก่า) และภูมิทัศน์โดยรอบของพ้ืนที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำง
ปฏิสัมพันธ์ผ่ำนรูปแบบกิจกรรมต่ำงๆ ของคนในพื้นที่ โดยใช้หลักกำรทำงวิชำชีพสถำปัตยกรรม และมำตรฐำนกำรออกแบบพื้นที่
สำธำรณะ หรือพื้นที่ในกำรสร้ำงกิจกรรม โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติ เสนอแนวทำงผ่ำนกำรประกวดแบบ และพิจำรณำ
โดยกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นหลักสำกลในกำรหำแนวทำงเพื่อพัฒนำศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยล ำพูน (พื้นที่ศำลำกลำง
จังหวัดล ำพูน ในเขตเมืองเก่ำ) ใหเ้ป็นพื้นที่สำธำรณะของเมือง 
 
3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อคัดเลือกผลงำนและน ำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยล ำพูน (พ้ืนท่ีศำลำกลำงจังหวัดล ำพูน ในเขต
เมืองเก่ำ) และภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ ให้แก่เมืองล ำพูน  
 
4. เป้าหมาย 
 เพื่อเฟ้นหำควำมคิดสร้ำงสรรค์และมำตรฐำนในกำรออกแบบ เพื่อปรับปรุงพ้ืนท่ีอันเป็นพื้นท่ีสำธำรณะ “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยล ำพูน” (พื้นที่ศำลำกลำงจังหวัดล ำพูน ในเขตเมืองเก่ำ) พัฒนำไปในแนวทำงที่เหมำะสม ผ่ำนกำรออกแบบของนัก
ออกแบบ และพิจำรณำโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อน ำผลงำนที่ได้รับรำงวัล เสนอเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงแก่หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
ยังผลไปสู่กำรพัฒนำพ้ืนท่ีอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
 
5. กฎเกณฑ์การสมัคร 

5.1 รับสมัครทีมประกวดแบบเป็นทีม ทีมละ 3 คน (ห้ำมมีรำยชื่อผู้สมัครซ้ ำกันในแต่ละทีม) 
5.2 สมำชิกในทีมจะต้อง เป็นสมาชิกของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และไม่อยู่ในช่วงขำดต่ออำยุ (ผู้ที่ยัง

ไม่ได้เป็นสมำชิก ให้กรอกใบสมัครและน ำส่งได้ที่ ที่ท ำกำรสมำคมสถำปนิกสยำม ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (ล้ำนนำ) ตำม
เอกสำรใบสมัครและแผนที่แนบท้ำย) 

5.3 ไม่จ ำกัดประเภทผู้เข้ำร่วมประกวด  
5.4 ผู้สมคัรต้องกรอกใบสมัคร โดยระบุรำยละเอียดให้ครบถ้วนและส่งมำที ่asalanna.competition@gmail.com 
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5.5 เปิดให้ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันเริ่มประกำศ และ ปิดรับสมัครในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 
5.6 หลังจำกผู้จัดประกวดได้รับใบสมัครและตรวจสอบว่ำถูกต้องแล้ว จะยืนยันกำรรับสมัครกลับทำง Email และจะจัดส่ง 

“รหัสประจ ำทีม” กลับให้แต่ละทีม เพื่อน ำไประบุในผลงำนของตนเอง 
5.7 ทีมท่ีได้รับรหัสไปแล้ว จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธ์ิส่งผลงำนเข้ำประกวดอย่ำงถูกต้อง 
5.8 หากพบรายชื่อผู้สมัครท่านใดท่านหนึ่งที่มีชื่อซ ้ากับรายชื่อในทีมที่ได้รับรหัสไปแล้ว  

ผู้จัดประกวดจะไม่รับพิจารณาใบสมัครนั นอีกเด็ดขาด 
5.9 และหากพบรายชื่อผู้สมัครท่านใดท่านหนึ่งมีชื่อซ ้าในทีมที่ได้รับรหัสไปแล้วมากกว่า 1 ทีม ทีมที่มีชื่อผู้สมัครท่าน

นั นทั งหมดจะถูกตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานและพิจารณาผลงานทันที 
6. การจัดส่งผลงาน 

6.1 เปิดให้ส่งผลงำนประกวดได้ตั้งแต่ วันที ่17 ตุลำคม 2560 
6.2 ปิดรับผลงำน ในวันท่ี 17 พฤศจิกำยน 25560 (โดยถือวันท่ีประทับตรำไปรษณีย์เป็นส ำคัญ) 
6.3 ผู้สมัครแต่ละทีม สำมำรถส่งผลงำนได้เพียงช้ินเดียวเท่ำนั้น 
6.4 ส่งใบสมัครพร้อมผลงำนด้วยตัวเอง ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลำ 09.00-16.00 น. หรือจัดส่งทำงไปรษณีย์ พร้อมระบุว่ำ 

"ประกวดแบบ“ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยล าพูน” (พ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดล าพูน ในเขตเมืองเก่า)” มำที่  
 

สมำคมสถำปนิกสยำม ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (สำขำล้ำนนำ) 
เลขท่ี 257 หมู่ 2 ต ำบลดอนแก้ว อ ำเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ 50180 

 
6.5 ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่ำงสมำคมสถำปนิกสยำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ เทศบำลเมือง

ล ำพูน และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูนเท่ำนั้น ผู้จัดประกวดสำมำรถน ำไปเผยแพร่และประชำสัมพันธ์สู่
สำธำรณะชนได้ 

 
7. รายละเอียดผลงาน 

7.1 ผลงำนต้องเป็นขนำด A1 (594 x 841 มม.) จัดวำงในแนวตั้ง พิมพ์ 4 สี จ ำนวน 2 แผ่น ติดบนแผ่นพลำสติกลูกฟูก     
สีขำว 

7.1.1 ด้ำนหน้ำแต่ละแผ่นให้ติดผลงำน ประกอบด้วย บทวิเครำะห์ ผังบริเวณ ผังพื้น รูปแบบ ภำพ
ทัศนียภำพ แนวควำมคิด รำยละเอียดที่ส ำคัญ ฯลฯ 

7.1.2 ด้ำนหลังให้ติด รหัสทีม, ช่ือสมำชิกแต่ละท่ำนพร้อมรหัสสมำชิกสมำคมสถำปนิกสยำมฯ ติดทุกแผ่น  
7.2 ค ำอธิบำยประกอบผลงำนต้องเป็นภำษำไทยเท่ำน้ัน 
7.3 ภำพที่ปรำกฏในผลงำนท้ังหมด จะต้องเป็นภำพที่ผู้ส่งเข้ำประกวดจัดท ำหรือถ่ำยเอง หำกมีกำรหยิบยกภำพดังกล่ำวมำ

จำกท่ีอื่น ให้ลงเครดิตแหล่งที่มำของภำพให้ชัดเจนและถูกต้อง 
7.4 แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภำพควำมละเอียดไม่ต่ ำกว่ำ 300 DPI บันทึกใส่ CD จ ำนวน 1 แผ่น 

บันทึกช่ือแฟ้มเป็นช่ือรหัสกลุ่ม ในรูปแบบนำมสกุล PDF 
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8. กฎการเข้าร่วมประกวด 
8.1 ผู้เข้ำร่วมประกวดจะต้องเป็นสมำชิกของสมำคมสถำปนิกสยำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ และไม่อยู่ในช่วงขำดต่ออำยุ 
8.2 ผู้เข้ำร่วมประกวดจะต้องไม่เป็นกรรมกำรตัดสิน หรือเป็นกรรมกำร และคณะกรรมกำรบริหำรของสมำคมสถำปนิก

สยำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ วำระปี 2559-2561 
8.3 ผลงำนท่ีส่งเข้ำประกวดทั้งหมด ถือเป็นทรัพย์สินของสมำคมสถำปนิกสยำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 
9. คณะกรรมการตัดสินผลงาน 

ดร.จุลทัศน์ กิติบุตร   ศิลปินแห่งชำติ สำขำสถำปัตยกรรมร่วมสมัย ประจ ำปี 2547 
รศ.ศิริชัย หงษ์วิทยำกร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม  
 มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
ผศ.ดร. ณวิทย์ อ่องแสวงชัย คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ผศ.สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี  คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์  
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
อำจำรย์พงษ์สิน ทวีเพชร  คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์  
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

ดร.นิรันดร์ ด่ำนไพบูลย์  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน 
นำยประภัสร์ ภู่เจริญ   นำยกเทศมนตรีเมืองล ำพูน 
นำยฉัตรกุล ช่ืนสุวรรณกุล   ปลัดเทศบำลเมืองล ำพูน 
 

10. เกณฑ์การตัดสินผลงาน 
10.1 ต้องเป็นผลงำนท่ีมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีเอกลักษณ์ร่วมสมัย สอดคล้องกับสถำนท่ี 
10.2 ต้องไม่เป็นผลงำนท่ีเคยได้รับกำรเผยแพร่หรือส่งประกวดที่ไหนมำก่อน หรือมีรูปแบบที่สอดคล้องกัน 
10.3 ผลงำนต้องเป็นกำรออกแบบท่ีอยู่บนหลักควำมเป็นจริง สำมำรถน ำไปปรับปรุงและพัฒนำเป็นแบบก่อสร้ำงจริงได้ใน

อนำคต 
10.4 ผู้จัดประกวด จะรับพิจำรณำตัดสินผลงำน เฉพำะทีมที่มีรำยช่ืออยู่ในผู้สมัครตำมวันเวลำที่ระบุเท่ำนั้น และจะไม่รับ

พิจำรณำไม่ว่ำกรณีใดๆ ส ำหรับผู้ที่ไม่อยู่ในรำยชื่อผู้สมัครตำมกฎ 
10.5 ประกาศผลการตัดสิน วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
10.6 ผลตัดสินของกรรมกำรถือเป็นอันสิ้นสุด 

 
11. เกณฑ์การให้คะแนน 

 คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
11.1 ควำมเหมำะสมของกำรออกแบบพื้นที่ใช้สอย     40 คะแนน 
11.2 แนวควำมคิดในกำรออกแบบ      30 คะแนน 
11.3 รำยละเอียดประกอบกำรออกแบบ       10 คะแนน 
11.4 กำรออกแบบที่เอื้อต่อคนท้ังมวล (Universal Design)     10 คะแนน 
11.5 ควำมเป็นไปได้และควำมเหมำะสมในกำรก่อสร้ำง    10 คะแนน 
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12. รางวัล 
รำงวัลที่ 1 เงินรำงวัล จ ำนวน   1 รำงวัล มูลค่ำ   30,000 บำท 
รำงวัลที่ 2 เงนิรำงวัล จ ำนวน   1 รำงวัล มูลค่ำ   20,000 บำท 
รำงวัลที่ 3 เงินรำงวัล จ ำนวน   1 รำงวัล มูลค่ำ   10,000 บำท 
   
  รวมเป็นรางวัล มูลค่ารวม 60,000 บาท 
 

12.1  ผู้ที่ได้รับรำงวัล จะได้รับกำรแจ้งให้เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนสถำปนิกล้ำนนำ’60 และจะต้องมำร่วมพิธีมอบรำงวัลในงำน 
สถำปนิกล้ำนนำ’60 ณ บริเวณพื้นที่จัดงำนพิธีเปิดงำนสถำปนิกล้ำนนำ’60 จังหวัดล ำพูน ในพิธีเปิด วันที่ 14 
ธันวำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 15.00 น. – 19.00 น. 

12.2 ผู้ที่ได้รับรำงวัลจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ในกำรเดินทำงมำงำนพิธีมอบรำงวัล  และค่ำใช้จ่ำยจิปำถะอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย เป็นต้น 

12.3 ผู้ที่ได้รับรำงวัลจะต้องมีหน้ำที่ผูกพันภำยในระยะเวลำ 1 ปีนับจำกวันที่ได้รับกำรตัดสิน ในกำรให้ค าปรึกษา เพื่อ
พัฒนำแบบร่วมกับสมำคมฯ เทศบำลเมืองล ำพูน และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน และสำนต่อไปสู่แบบก่อสร้ำง
จริง 

 
13. เอกสารแนบทา้ย 

13.1 ใบสมัครประกวดผลงำน 
13.2 ใบสมัครสมำชิกสมำคมสถำปนิกสยำม ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
13.3 แผนที่ส่งใบสมัครและส่งผลงำน ณ ท่ีท ำกำรสมำคมสถำปนิกสยำม ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (ล้ำนนำ) 

 
14. กรรมการจัดประกวด 

ประธำนกรรมกำร  นำยขวัญชัย สุธรรมซำว ประธำนกรรมำธิกำร สมำคมสถำปนิกสยำม 
  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (ล้ำนนำ) 
ผู้จัดกำรโครงกำร นำยวีระพงษ์ พรหมำวัฒน ์ รองประธำนกรรมำธิกำร ฝ่ำยวิชำชีพ  
  สมำคมสถำปนิกสยำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ (ล้ำนนำ) 
ผู้ประสำนงำนโครงกำร ดร.วิทยำ ดวงธิมำ กรรมำธิกำรกลำง สมำคมสถำปนิกสยำม 
  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (ล้ำนนำ) 
 นำยอิศรำ อำรีรอบ กรรมกำรบริหำร ฝ่ำยปฏิคม สมำคมสถำปนิกสยำมในพระ

บรมรำชูปถัมภ์ (ล้ำนนำ) 
 
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม   

 ดร.วิทยำ ดวงธิมำ 085-6169323 
 นำยอิศรำ อำรีรอบ 089-7579993 
 นำงสำวจีรำพร กำติ๊บ 099-2686862 
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15. ก าหนดการ 

 
ล าดับ ก าหนดการ ช่วงวัน เวลา สถานที ่

1 ประชำสมัพันธ์โครงกำรฯ 9 ตค. 60 – 14 ธค. 60 สื่อประชำสัมพันธ์ 
2 ส่งใบสมัครและรำยชื่อทีม 9 ตค. 60 –17 พย. 60 สมำคมสถำปนิกสยำม  

ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (ล้ำนนำ) 
3 ดูพื้นท่ีที่จะท ำกำรออกแบบ 16 ตค. 60  เวลำ 13.00น. ห้องประชุมคุณธรรม 27 

เทศบำลเมืองล ำพูน 
4 ส่งผลงำนประกวดแบบ 17 ตค. 60 – 17 พย. 60 สมำคมสถำปนิกสยำม  

ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (ล้ำนนำ) 
5 กรรมกำรตัดสินประกวดแบบ 22 พย. 60 สมำคมสถำปนิกสยำม  

ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (ล้ำนนำ) 
6 ประกำศผลกำรตัดสิน 4 ธค. 60 สื่อประชำสัมพันธ์/ facebook 

สมำคมฯ 
7 รับรำงวัล (พิธีเปิดงำนสถำปนิก

ล้ำนนำ’60) 
14 ธค. 60 สถำนท่ีจัดงำนพิธีเปิดงำน

สถำปนิกล้ำนนำ’60  
ณ. จังหวัดล ำพูน 

 
 


