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อาคารสมัยโมเดิร์นในประเทศ ไทย

ควรค่าแก่การอนุรักษ์
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กลุ่มอาคารหมายเลข 1 (group of buildings no.1)

พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย

ชื่อปัจจุบัน (current name)
พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย

ชื่อดั้งเดิม (original name)
โรงกรองน�้ำสามเสน

ที่ตั้ง (location)
เลขที่ 220 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ประเภทของอาคารในปัจจุบนั (current typology)
พิพิธภัณฑ์ (museum) : REC (Recreation)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (original
typology)		
โรงกรองน�้ำ (water supply) : PBS (Public services)

การปกป้องคุ้มครอง (state of protection)
1. ดูแลรักษาโดยการประปานครหลวง

2. สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบ
รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคาร
สถาบันและอาคารสาธารณะ ให้กบั พิพธิ ภัณฑ์แห่งการเรียนรู้
การประปาไทย ในปี พ.ศ. 2557

ปีทกี่ อ่ สร้างแล้วเสร็จ (year of competition
of construction )
พ.ศ. 2452 – 2473
ผู้ออกแบบ (architectural designer)
1. ที่สูบน�้ำ  พ.ศ. 2457 และอาคารที่ขังน�้ำบริสุทธิ์
ออกแบบโดยบริษัท ยี.กลูเซอร์ ประเทศอิตาลี
2. โรงเกรอะน�้ำ ถังพักน�้ำ และโรงกรองน�้ำ 1 ออกแบบ
โดยบริษัทยูไนเต็ด อินยีเนีย ประเทศอังกฤษ

ประวัติความเป็นมาของกลุ่มอาคาร (history
of buildings)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ได้มพี ระบรมราชโองการด�ำรัสเหนือเกล้าฯ ประกาศก�ำหนด
จัดการประปา และเริม่ ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2452 โดยให้จดั ท�ำ
น�้ำบริโภคด้วยการขุดคลองส่งน�้ำจากบริเวณคลองเชียงราก
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มาถึงคลองสามเสน และตั้งโรงกรองน�้ำขึ้นที่สามเสน ภายใต้
ความรับผิดชอบของกรมศุขาภิบาล ซึง่ การก่อสร้างมาแล้วเสร็จ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6
และพระองค์ทรงเสด็จเป็นประธานในพระราชพิธีเปิดกิจการ
และเริ่มใช้งานครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457
ในนาม “ประปากรุงเทพฯ” สังกัดกรมช่างสุขาภิบาล กระทรวง
นครบาล ต่อมาภายหลังกรมช่างสุขาภิบาลได้เปลี่ยนชื่อเป็น
กรมโยธาเทศบาล และกระทรวงนครบาลได้เปลี่ยนชื่อเป็น
กระทรวงมหาดไทย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2482 การประปา
กรุงเทพฯ ได้โอนไปสังกัดเทศบาลนครกรุงเทพฯ และโอน
กลับมากรมโยธาเทศบาล เมื่อปี พ.ศ. 2495 และโอนไปรวม
เป็นการประปานครหลวงเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2510
โดยการประปานครหลวงได้พิจารณาอนุรักษ์กลุ่มอาคารเดิม
ทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตน�ำ้ ของโรงกรองน�ำ้ สามเสน ทีก่ อ่ สร้าง
ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ซึ่งปัจจุบันได้ยกเลิก
การใช้งานไปแล้ว ไว้เป็นกลุ่มอาคารอนุรักษ์เพื่อจัดท�ำเป็น
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง การเรี ย นรู ้ ก ารประปาไทย    เพื่ อ เผยแพร่
พระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ
ของกษัตริย์ไทยที่มีต่อการพัฒนาและส่งเสริมงานด้านระบบ
การประปา และบูรณะฟืน้ ฟูโรงกรองน�ำ้ ชุดแรกให้อนุชนรุน่ หลัง
ได้ศกึ ษา เรียนรูเ้ กีย่ วกับวิวฒ
ั นาการความเป็นมาของการผลิต
น�้ำประปาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และใช้เป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรูร้ ะบบประปาของไทย เผยแพร่ปรัชญาแนวคิดและ
องค์ความรูเ้ รือ่ งการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ ้ ปลูกฝังและสร้าง
จิตส�ำนึกให้กบั เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ  ซึ่งจะเป็น
แหล่งเรียนรูท้ คี่ งคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ของชาติไทยสืบต่อไป

การปรับปรุงเปลีย่ นแปลงอาคารหลังจากก่อสร้าง
แล้วเสร็จ (summary of important changes
after completion)
การประปานครหลวงได้แบ่งการด�ำเนินงานซ่อมแซม
บูรณะกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย
เป็น 3 ระยะ ตัง้ แต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบนั ในความรับผิดชอบ
ของคณะท�ำงานย่อยโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้
(คณะท�ำงานย่อยฯ) โดยในระยะที่ 1 และ 2 ได้ด�ำเนินการ

ส�ำรวจ ศึกษา บูรณะและซ่อมแซมตัวอาคารทั้งภายนอก
และภายใน รวมทั้งภูมิทัศน์โดยรอบของพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งได้
เรียนเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรมาให้ค�ำแนะน�ำและ
ดูแลอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามหลักวิชาการอนุรักษ์อาคาร
ส�ำหรับสีภายนอกของอาคารเลือกใช้สเี หลืองหมากสุก ซึง่ น่า
จะเป็นสีเดิมของอาคาร เนือ่ งจากยังคงมองเห็นชัน้ สีเดิมทีพ่ บ
จากบริเวณที่สีและปูนใหม่กะเทาะออกไป และเป็นสีที่นิยม
ใช้กันอย่างแพร่หลายทางตะวันตก รวมถึงสิ่งก่อสร้างใน
ประเทศไทยทีเ่ กิดขึน้ ในสมัยนัน้ ด้วย รวมงบประมาณด�ำเนิน
การประมาณ 33 ล้านบาท ส่วนในระยะที่ 3 ระยะสุดท้าย
จะด�ำเนินการในปี 2557 โดยจัดท�ำสื่อการเรียนรู้และ
นิทรรศการภายในตัวอาคาร โดยพิจารณาด�ำเนินการให้เกิด
ผลกระทบกับอาคารเดิมน้อยที่สุด ในกรอบงบประมาณ
ด�ำเนินการทัง้ สิน้ 45 ล้านบาท และคาดว่าจะด�ำเนินการแล้ว
เสร็จภายในปี 2557 รวมงบประมาณทั้งหมดที่การประปา
นครหลวงด�ำเนินการเองทั้งสิ้น 78 ล้านบาท ซึ่งในระหว่างนี้
คณะท�ำงานย่อยฯ ได้เสนอให้การประปานครหลวงจัดตั้ง
หน่วยงานเข้ามาดูแลอาคารอนุรักษ์และพิพิธภัณฑ์แห่งการ
เรียนรูเ้ มือ่ โครงการแล้วเสร็จ ทัง้ นี้ เพือ่ ความยัง่ ยืน คงคุณค่า
และเป็นแหล่งเรียนรู้คู่การประปานครหลวงและชาติไทย
ตลอดไป

ลักษณะของอาคาร (building character)
พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทยประกอบด้วย
หมู่อาคารจ�ำนวน 9 อาคาร ได้แก่ อาคารเรือนรับรอง
เจ้าพระยายมราช หอที่รวมกุญแจไฟฟ้า (หอกุญแจ) อาคาร
โรงสูบน�้ำ  อาคารโรงเกรอะน�้ำ  ถังตกตะกอน (ถังพักน�้ำ) 1
และ 2 อาคารโรงกรองน�ำ 
้ 1 และ 2 และอาคารทีข่ งั น�ำ้ บริสทุ ธิ์
ส�ำหรับอาคารโรงกรองน�้ำนับเป็นอาคารทางวิศวกรรมที่
แสดงถึงการใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชัดเจนและ
ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในยุคนั้น ส่วนอาคารอื่นๆ ลักษณะ
แบบเรียบง่าย โครงสร้างผสมระหว่างคอนกรีตเสริมเหล็กกับ
ระบบก�ำแพงรับน�ำ้ หนัก ตัวอาคารมีลกั ษณะเป็นรูปสีเ่ หลีย่ ม
แบบสมมาตร หลังคาทรงปั้นหยาผสมหน้าจั่ว ออกแบบ
แนวเส้นประตูหน้าต่างเป็นระเบียบในแนวเดียวกัน ประดับ
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ตกแต่งด้วยบัวปูนปั้น โค้งหรือเหลี่ยมตามแนวกรอบประตู
หน้าต่างและโดยรอบอาคาร นอกจากนีอ้ าคารโรงสูบน�ำ้ ยังมี
การประดับด้วยลวดลายไม้ฉลุ ทีเ่ รียกว่า “เรือนขนมปังขิง”
บริเวณกรอบหน้าต่างของอาคารเพื่อความสวยงามอีกด้วย

การประเมิน (evaluation)
โรงกรองน�้ำสามเสนเป็นโรงงานผลิตน�้ำแห่งแรกของ
ประเทศไทย มีจุดเริ่มต้นมาจากพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ผูท้ รงมีวสิ ยั ทัศน์อนั ยาวไกล เนือ่ งจากพระองค์ทรงตระหนักว่า
น�ำ้ สะอาดมีความส�ำคัญต่อสุขอนามัยของพสกนิกร นอกจากนี้
อาคารโรงกรองน�้ำนับเป็นอาคารทางวิศวกรรมที่แสดงถึง
การใช้โครงสร้างแบบใหม่ที่ชัดเจนและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง
ในยุคนั้น เป็นตัวอย่างของอาคารที่เน้นประโยชน์ใช้งานที่ดี
ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ถึงปัจจุบัน

กลุ่มอาคารหมายเลข 2 (group of buildings no.2)

พิพิธบางลำ�พู

ชื่อปัจจุบัน (current name)
พิพิธบางล�ำพู

ชื่อดั้งเดิม (original name)
โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช

ที่ตั้ง (location)
เลขที่ 5 ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

ประเภทของอาคารในปั จ จุ บั น (current
typology)
พิพิธภัณฑ์ (museum) : REC (Recreation)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (original
typology)
โรงเรียน (school) : EDC (Education)

การปกป้องคุ้มครอง (state of protection)
1. ดูแลรักษาโดยกรมธนารักษ์
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2. กรมศิลปากรขึน้ ทะเบียนเป็นโบราณสถานในปี พ.ศ.
2544
3. สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบ
รางวัลอนุรกั ษ์ศลิ ปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคารสถาบัน
และอาคารสาธารณะ ให้กบั โรงเรียนช่างพิมพ์วดั สังเวช (เดิม)
ในปี พ.ศ. 2554

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (year of competition
of construction )
พ.ศ. 2475

ผู้ออกแบบ (architectural designer)
1. อาคารโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช ไม่ปรากฏชื่อ
ผู้ออกแบบ
2. อาคารโรงงานของโรงเรี ย นช่ า งพิ ม พ์ วั ด สั ง เวช
ออกแบบโดยพระสาโรชรัตนนิมมานก์

ประวัติความเป็นมาของอาคาร (history of
building)
โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช (เดิม) ตั้งอยู่ริมฝั่งคลอง
บางล�ำพู ตรงข้ามกับโรงเรียนวัดสังเวช พืน้ ทีเ่ ดิมของโรงเรียน
ช่างพิมพ์วดั สังเวชเป็นบ้านของพระยานรนารถภักดี (เอม ณ
มหาไชย) ต่อมาได้ตกเป็นที่ราชพัสดุ และกระทรวงพาณิชย์
ได้ขอใช้เป็นที่เก็บหนังสือ บัญชี และสิ่งของของห้างเยอรมัน
และออสเตรียในปี พ.ศ. 2467 หลังจากนัน้ อีก 1 ปี กรมต�ำรา
กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบจากกรมตรวจเงินแผ่นดิน
เพือ่ ใช้เป็นร้านกลางส�ำหรับจัดจ�ำหน่ายแบบเรียน จึงด�ำเนิน
การรือ้ และซ่อมแซมอาคารเดิมด้านถนนพระสุเมรุ ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2475 ได้มีการสร้างโรงงานของโรงเรียนช่างพิมพ์
วัดสังเวชขึ้นบริเวณริมถนนซอยเข้าโรงเรียนวัดสังเวช และ
อาคารโรงเรียนช่างพิมพ์วดั สังเวช ด้านถนนพระสุเมรุ เพือ่ ใช้
เป็นโรงเรียนสอนการพิมพ์แห่งแรกของประเทศ โดยนักเรียน
ที่มาเรียนทั้งภาคทฤษฎี (ภาคเช้า) และรับงานพิมพ์ (ภาค
บ่าย) ได้รับค่าจ้างตอบแทน จนกระทั่งหยุดท�ำการสอนและ
รับงานพิมพ์ในปี พ.ศ. 2489 หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2493
ได้เปลีย่ นชือ่ เป็นโรงพิมพ์ครุ สุ ภาพระสุเมรุ สังกัดองค์การค้า
ของคุรุสภา ท�ำหน้าที่พิมพ์ต�ำราแบบเรียนต่างๆ ต่อมาในปี

พ.ศ. 2501 ได้มีการสร้างโรงพิมพ์คุรุสภาขึ้นใหม่ที่ลาดพร้าว
จึงย้ายแท่นพิมพ์ไปรวมไว้ทใี่ หม่ทงั้ หมด และใช้อาคารโรงพิมพ์
เดิมเป็นคลังสินค้าของคุรสุ ภา จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2538  จึงปิดลง
เนื่องจากหมดสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ อาคารทั้งหมด
ในพื้นที่จึงถูกทิ้งร้างลง ต่อมากรมธนารักษ์ได้เริ่มรื้ออาคาร
บางหลังลง ท�ำให้ชาวชุมชนบางล�ำพูทเี่ ห็นถึงความส�ำคัญทาง
ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม รวมตัวกันเพือ่ คัดค้าน
การรือ้ อาคารทีเ่ หลืออยูจ่ นกระทัง่ เกิดการรวมตัวเป็นประชาคม
บางล�ำพู และสามารถผลักดันให้อาคารโรงเรียนช่างพิมพ์
วัดสังเวชและอาคารโรงงานของโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช
ขึน้ ทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรในปี พ.ศ. 2544

การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงอาคารหลั ง จาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ (summary of important
changes after completion)
ในปี พ.ศ. 2556 กรมธนารักษ์ได้เข้ามาปรับปรุงฟื้นฟู
อาคารโรงเรียนช่างพิมพ์วดั สังเวช อาคารโรงงานของโรงเรียน
ช่างพิมพ์วัดสังเวช และพื้นที่ระหว่างอาคารทั้ง 2 หลัง
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละลานกิ จ กรรมเอนกประสงค์
ส�ำหรับหน่วยงานราชการและประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ

ลักษณะของอาคาร (building character)
อาคารโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชเป็นอาคารสูง 2 ชั้น
ผังพื้นอาคารเป็นรูปตัวแอล (L) ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
แบบเรียบง่าย ตัวอาคารและหลังคาเป็นคอนกรีต บานประตู
หน้าต่าง บันได และพื้นเป็นไม้สัก ส่วนอาคารโรงงานของ
โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช ซึ่งออกแบบโดยพระสาโรชรัตน
นิมมานก์ สถาปนิกส�ำคัญตั้งแต่รัชกาลที่ 6 เป็นอาคารไม้สัก
2 ชั้น ทอดตัวยาวริมคลองบางล�ำพู ผังพื้นอาคารเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง โครงเสาเฟอร์โรคอนกรีต
ชั้นบนเป็นโครงสร้างไม้ โครงสร้างหลังคาเป็นไม้มุงด้วย
กระเบื้อง พื้นที่ระหว่างอาคารทั้ง 2 หลังเป็นสนามหญ้า

การประเมิน (evaluation)

โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชเป็นโรงเรียนสอนการพิมพ์
แห่งแรกของประเทศไทย
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อาคารหมายเลข 3 (building no.3)

ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อปัจจุบัน (current name)
ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อดั้งเดิม (original name)
ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ตั้ง (location)
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ประเภทของอาคารในปัจจุบัน (current
typology)
อาคารเรียนของมหาวิทยาลัย (university) : EDC
(Education)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (original
typology)
อาคารเรียนของมหาวิทยาลัย (university) : EDC
(Education)

การปกป้องคุ้มครอง (state of protection)
1. ดูแลรักษาโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
2. สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบ
รางวัลอนุรกั ษ์ศลิ ปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคารสถาบัน
และอาคารสาธารณะ ให้กับตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2553

ปีทกี่ อ่ สร้างแล้วเสร็จ (year of competition
of construction )
พ.ศ. 2508
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ผู้ออกแบบ (architectural designer)
นายอมร ศรีวงศ์

ประวัติความเป็นมาของอาคาร (history of
building)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เดิมมีสถานะ
เป็นโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย
แพทย์ศาสตร์ มีศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
ปูชนียบุคลส�ำคัญด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเป็น
ผูก้ อ่ ตัง้ ในปี พ.ศ. 2503 แล้วได้ยกฐานะเป็นคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์และคณะวิทยาศาสตร์ตามล�ำดับ มีนกั ศึกษารุน่ แรก
จ�ำนวน 65 คน ในครั้งแรกด�ำเนินการเรียนการสอนที่ตึก
เทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อมาได้ย้าย
สถานที่ตั้งมาพื้นที่บนถนนพระรามที่ 6 ตรงข้ามกระทรวง
อุตสาหกรรม และได้รบั อนุมตั งิ บประมาณสร้างอาคารบรรยาย
กั บ อาคารทดลองวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น สถานที่ เรี ย น
ส�ำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ในปีพ.ศ. 2508 เมื่อ
ชาวบ้ า นย้ า ยออกจากพื้ น ที่ ชุ ม ชนแออั ด สะพานเสาวนี ย ์
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ ได้สงั่ การให้
เทศบาลน�ำขยะมาถมจนเต็มพื้นที่แล้วก่อสร้างอาคารเรียน
ซึ่งก็คือ “อาคารเรียนตึกกลม” พร้อมไปกับการก่อสร้าง
โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีนายอมร ศรีวงศ์ เป็นสถาปนิก
ผู้ออกแบบ ตึกกลมหลังนี้ใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น
4 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและ
มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชด�ำเนินเป็น
องค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม
พ.ศ. 2508 และเสด็จพระราชด�ำเนินทรงประกอบพิธีเปิด
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 นอกจากตึกกลมจะใช้
เพื่อการเรียนการสอนแล้ว ยังใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมใน
วาระโอกาสพิเศษต่างๆ ของคณะ เช่น พิธีไหว้ครูประจ�ำปี
งานปาฐกถาพิเศษ งานประชุมวิชาการต่างๆ เป็นต้น

การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงอาคารหลั ง จาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ (summary of important
changes after completion)
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตึกกลมได้รับการดูแลรักษา
เป็นอย่างดีจากคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งไม่มีการต่อเติม
หรือเปลี่ยนแปลงอาคารไปจากเดิม

ลักษณะของอาคาร (building character)
ตึกกลมเป็นอาคารเรียนขนาด 1,500 ที่นั่ง ประกอบ
ด้วยห้องบรรยายใหญ่ 1 ห้อง ความจุ 500 ที่นั่ง และห้อง
บรรยายเล็ก 4 ห้อง ความจุห้องละ 250 ที่นั่ง ด้านล่าง
อาคารเป็นโถงขนาดใหญ่และมีลานกว้างรอบตึก โดยแนวคิด
การออกแบบเพือ่ ต้องการให้ทกุ ๆ ต�ำแหน่งของอาคารสามารถ
ได้ยินและมองเห็นเท่าเทียมกันทุกจุด

การประเมิน (evaluation)
ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นอาคารประวัติศาสตร์ควบคู่กับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และมีความโดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ กล่าวคือ เป็นทรงกลมเมื่อมองจากด้านบน
และเมื่อมองจากด้านข้างจะมีลักษณะคล้ายกับจานบิน
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อาคารหมายเลข 4 (building no.4)

อาคาร 6 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ชื่อปัจจุบัน (current name)
อาคาร 6 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ชื่อดั้งเดิม (original name)
อาคาร 6 แผนกวิชาช่างกลการเกษตร วิทยาลัยเทคนิค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

ที่ตั้ง (location)
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทของอาคารในปัจจุบัน
typology)

(current

อาคารเรียนของมหาวิทยาลัย (university) : EDC
(Education)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (original
typology)
อาคารเรียนของวิทยาลัย (college) : EDC
(Education)

การปกป้องคุ้มครอง (state of protection)
1. ดูแลรักษาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา
2. สมาคมสถาปนิ ก สยามในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ไ ด้
มอบรางวัลอนุรกั ษ์ศลิ ปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคาร
สถาบันและอาคารสาธารณะ ให้กับอาคาร 6 แผนก
วิชาช่างกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2557

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (year of competition
of construction )
พ.ศ. 2505
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ผู้ออกแบบ (architectural designer)
อาจารย์ ดร. เทอดทูล ข�ำวิไล

ประวัติความเป็นมาของอาคาร (history of
building)		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
เดิมมีสถานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา โดยมี อาจารย์ ดร.วทัญญู ณ ถลาง ปูชนียบุคคล
ด้ า นสถาปั ต ยกรรมและสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศไทย
เป็นผูอ้ ำ� นวยการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2500 – 2510 โดยในช่วงเวลา
ดังกล่าวเป็นช่วงของการบุกเบิก ก่อสร้าง และเริม่ ต้นการสอน
ในวิชาต่าง ๆ โดยเน้นการผลิตช่างเทคนิคระดับสูงเพือ่ รองรับ
การพั ฒ นาของประเทศในสถานการณ์ ที่ ป ระเทศไทย
ยังขาดแคลนแรงงานและเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการ
ก่อสร้างทัง้ หลาย ท�ำให้ผบู้ ริหารในยุคแรกทีป่ ระกอบไปด้วย
กลุ ่ ม สถาปนิ ก และวิ ศ วกรต้ อ งใช้ แ นวคิ ด ในการก่ อ สร้ า ง
อาคารให้มีประโยชน์ใช้สอยสูงสุดและประหยัดงบประมาณ
อันสอดคล้องกับแนวทางของสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่
ในยุคนั้น ด้วยการออกแบบอาคารและค�ำนวณโครงสร้าง
โดยอาจารย์ทสี่ อนอยูใ่ นสถาบันและใช้แรงงานของนักศึกษา
เป็นหลักในการก่อสร้าง ส�ำหรับอาคาร 6 แผนกวิชา
ช่างกลเกษตร ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารเรียนของนักศึกษา
แผนกวิ ช าช่ า งกลเกษตรซึ่ ง ได้ เ ปิ ด ท� ำ การสอนขึ้ น ในปี
พ.ศ. 2506 เพื่อมุ่งหมายผลิตช่างเทคนิคระดับสูงที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในการซ่อมบ�ำรุงเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้
ในงานด้านการเกษตร

การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงอาคารหลั ง จาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ (summary of important
changes after completion)
อาคาร 6 แผนกวิชาช่างกลเกษตรถูกใช้งานต่อเนื่อง
เรื่ อ ยมาตั้ ง แต่ เริ่ ม ต้ น เปิ ด สอนในระดั บ ประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงสาขาช่างกลเกษตร

แม้เวลาจะผ่านไปถึงห้าสิบปีที่มีพัฒนาการของแผนกวิชา
ช่างกลเกษตรที่ได้มีการเปิดสอนในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
ในระดับปริญญาตรีในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน แต่อาคาร
หลังนี้ก็ยังมีรูปลักษณ์และการใช้งานที่ไม่แตกต่างไปจาก
เมื่อสมัยแรกเริ่ม โดยสัดส่วนอาคารทั้งหมดยังคงเดิม มีการ
ซ่ อ มบ� ำ รุ ง เล็ ก น้ อ ยในบางจุ ด ที่ เ สื่ อ มโทรมตามกาลเวลา
แต่ยังรักษาโครงร่างเดิมของอาคารไว้เป็นอย่างดี

ลักษณะของอาคาร (building character)
อาคาร 6 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
มี ลั ก ษณะเป็ น สถาปั ต ยกรรมสมั ย ใหม่ ที่ โ ดดเด่ น เป็ น
เอกลักษณ์ มีความสมดุลแบบสมมาตร เป็นการออกแบบ
เส้นสายอาคารให้มีลักษณะเบา ลอยตัว และแสดงสัจจะ
ของวัสดุ โดยเฉพาะบันไดทางขึ้นด้านหน้าและหลังคา
แผ่นพับคอนกรีตทีม่ กี ารออกแบบและก่อสร้างอย่างประณีต
มีการวางผังพื้นอย่างแยบยลโดยด้านหน้าท�ำเป็นอาคาร
สองชั้น ชั้นล่างเป็นห้องเรียนและชั้นบนเป็นส�ำนักงาน
มี ก ารเว้ น ที่ ว ่ า งแบบเล่ น ระดั บ ระหว่ า งผั ง พื้ น ที่ อ าคาร
ด้านหน้ากับด้านในของอาคารที่เป็นโรงฝึกงาน ออกแบบ
เป็นชั้นเดียวโล่ง เพดานสูง มีการเลือกใช้วัสดุที่ท�ำให้เกิด
การถ่ายเทอากาศระหว่างอาคารด้านหน้าและด้านหลัง
ถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมิน (evaluation)
อาคาร 6 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
เป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่ควบคู่กับการก่อตั้งวิทยาลัย
เทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ซึ่งสะท้อน
ภาพลักษณ์ความทันสมัยของวิทยาลัยฯ ในยุคสมัยนั้น โดย
อาคารมีรูปทรงและการก�ำหนดพื้นที่เว้นว่างเพื่อการใช้งาน
ที่น่าประทับใจ และเป็นตัวอย่างของอาคารที่เน้นประโยชน์
ใช้สอยที่ดี มีความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากสภาพ
แวดล้อมในการสร้างความสบาย
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อาคารหมายเลข 5 (building no.5)

อาคารอำ�นวยการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล

ชื่อปัจจุบัน (current name)
อาคารอ�ำนวยการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล

ชื่อดั้งเดิม (original name)
ที่ตั้ง (location)
เลขที่ 35 หมู่ 6 ต�ำบลเขาสามยอด อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี

โรงพยาบาล (hospital) : HLT (Health)

โรงพยาบาล (hospital) : HLT (Health)

การปกป้องคุ้มครอง (state of protection)

ตึกอานันทมหิดล

ประเภทของอาคารในปัจจุบัน
typology)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (original
typology)

(current

1. ดูแลรักษาโดยกรมแพทย์ทหารบก
2. สมาคมสถาปนิ ก สยามในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ไ ด้
มอบรางวัลอนุรกั ษ์ศลิ ปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคาร
สถาบันและอาคารสาธารณะ ให้กับอาคารอ�ำนวยการ
โรงพยาบาลอานันทมหิดล ในปี พ.ศ. 2551

ปีทกี่ อ่ สร้างแล้วเสร็จ (year of competition
of construction )
พ.ศ. 2480

15

ผู้ออกแบบ (architectural designer)
ไม่ปรากฏหลักฐานชื่อผู้ออกแบบ

ประวัติความเป็นมาของอาคาร (history of
building)
ในปี พ.ศ. 2480 พันเอก หลวงพิบลู สงคราม (ยศขณะนัน้ )
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ย้ายหน่วยทหาร
บางส่วนจากกรุงเทพมหานครมาตั้งที่จังหวัดลพบุรี พร้อม
ได้ จั ด ตั้ ง โรงพยาบาลไว้ ใ นจั ง หวั ด ลพบุ รี เ พื่ อ รองรั บ การ
รักษาพยาบาลของทหารและประชาชนในจังหวัดลพบุรี
รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง แต่กระทรวงกลาโหมไม่มีเงินพอ
ที่จะสร้างโรงพยาบาล จึงได้มีหนังสือกราบทูลไปยังคณะ
ผู ้ ส� ำ เร็ จ ราชการแทนพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
อานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และได้รับความเห็นชอบ อีกทั้ง
ได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ พระราชทานพระราชทรั พ ย์
ส่วนหนึ่งในการก่อสร้างและได้รับพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้ใช้พระนาม “ตึกอานันทมหิดล” ซึง่ ปัจจุบนั คือ
อาคารอ�ำนวยการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล การก่อสร้าง
ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2480 และแล้วเสร็จในปีต่อมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จพระราช
ด�ำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิด เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม
พ.ศ. 2481 ในระยะแรกที่โรงพยาบาลยังไม่สามารถรองรับ
การรักษาพยาบาลให้แก่ผปู้ ว่ ยได้เพียงพอเนือ่ งจากงบประมาณ
ของกองทั พ บกส่ ว นใหญ่ ต ้ อ งใช้ ใ นการป้ อ งกั น ประเทศ
ในสงครามมหาเอเชียบูรพา ต่อมาในปี พ.ศ. 2486 สงคราม
มหาเอเชียบูรพาทวีความรุนแรงขึน้ ท�ำให้มที หารได้รบั บาดเจ็บ
จากสงครามเป็นจ�ำนวนมาก จนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักของกองทัพบกไม่สามารถรับผู้ป่วย
ได้เพียงพอ กองทัพบกจึงได้ดำ� เนินการปรับปรุงโรงพยาบาล
อานันทมหิดล จนสามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้เพียงพอ
เพื่ อ ช่ ว ยแบ่ ง เบาภารกิ จ ด้ า นการรั ก ษาพยาบาลให้ แ ก่
กองทัพบกได้ และสามารถสนับสนุนภารกิจของกองทัพบก
ได้ตลอดมา รวมทั้งการดูแลทหารและประชาชนที่เจ็บป่วย
ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงอาคารหลั ง จาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ (summary of important
changes after completion)
อาคารอ�ำนวยการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ได้รบั การ
ดู แ ลรั ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ เ มื่ อ แรกสร้ า งมาจนถึ ง
ปัจจุบัน รวมทั้งไม่มีการต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงอาคารไป
จากเดิม

ลักษณะของอาคาร (building character)
อาคารอ�ำนวยการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล เป็นอาคาร
ทีส่ ร้างขึน้ ตัง้ แต่เมือ่ เริม่ ตัง้ โรงพยาบาล มีลกั ษณะเป็นอาคาร
2 ชั้น รูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ผังเป็นรูปผืนผ้า
หลังคาทรงตัดไม่มีการตกแต่งประดับลวดลาย ซึ่งเป็น
สถาปัตยกรรมแบบที่นิยมสร้างในช่วงเวลานั้น
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อาคารหมายเลข 6 (building no.6)

อาคารไปรษณีย์กลาง

ชื่อปัจจุบัน (current name)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (original
typology)

อาคารไปรษณีย์กลาง

สถานที่รับฝากบริการไปรษณีย์และโทรเลข และที่ตั้ง
ส�ำนักงานใหญ่ของกรมไปรษณียโ์ ทรเลข (civic and public
building) : ADM (Administration)

ชื่อดั้งเดิม (original name)
อาคารไปรษณีย์กลาง

การปกป้องคุ้มครอง (state of protection)

ที่ตั้ง (location)
1160 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

ประเภทของอาคารในปัจจุบัน
typology)

(current

พิพิธภัณฑ์, สถานที่จัดเลี้ยง, ร้านอาหาร, และสถานที่
บริการไปรษณีย์ (museum) : REC (Recreation)
(restaurant) : COM (Commercial) (civic and public
building) : ADM (Administration)

ดูแลรักษาโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด โดยว่าจ้าง
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์ จ�ำกัด มาเป็น
ผู้บริหารโครงการ

ปีทกี่ อ่ สร้างแล้วเสร็จ (year of competition
of construction)
พ.ศ. 2478 – 2483
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ผู้ออกแบบ (architectural designer)
นายหมิว อภัยวงศ์ (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น จิตรเสน
อภัยวงศ์)

ประวัติความเป็นมาของอาคาร (history of
building)
กิจการไปรษณีย์เริ่มจัดให้มีในประเทศไทยโดยใช้พื้นที่
ของกงสุลอังกฤษ ณ สถานกงสุลอังกฤษประจ�ำประเทศไทย
ต�ำบลบางรัก จังหวัดพระนคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2424
รัฐบาลไทยได้ขยายงานทางด้านนี้ จนในปี พ.ศ. 2426 ก็ได้เปิด
ทีท่ ำ� การไปรษณียข์ นึ้ เป็นแห่งแรก บริเวณริมแม่นำ�้ เจ้าพระยา
(บริเวณสะพานพระปกเกล้าฝั่งพระนครในปัจจุบัน) มีชื่อว่า
“ไปรสนียาคาร” เมือ่ การด�ำเนินงานขยายตัวอย่างกว้างขวาง
และเจริญเติบโตพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�ำให้อาคาร
ไปรสนียาคารไม่เหมาะสมที่จะรองรับ จึงได้ย้ายที่ท�ำการ
ไปใช้ทสี่ ถานฑูตอังกฤษเดิม บางรัก แต่ในเวลาต่อมารัฐบาลว่า
กิจการไปรษณีย์เจริญก้าวหน้ามากอาคารไปรสนียาคารเดิม
ไม่เหมาะสมเนื่องจากไม่ได้สร้างขึ้นส�ำหรับเป็นที่ท�ำการ
ไปรษณียโ์ ดยตรง จึงได้ทำ� การออกแบบก่อสร้างตึกทีท่ ำ� การ
ไปรษณีย์ขึ้นใหม่ ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบทันสมัย
ณ บริเวณต�ำบลบางรัก โดยสถาปนิกชื่อ หมิว อภัยวงศ์
เป็นผูอ้ อกแบบ ตัวอาคารเริม่ ท�ำการก่อสร้างเมือ่ พ.ศ. 2478
และเปิดใช้งานจริงเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483

การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงอาคารหลั ง จาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ (summary of important
changes after completion)
อาคารไปรษณีย์กลาง ท�ำหน้าที่เป็นสถานที่รับฝาก
บริการไปรษณีย์และโทรเลข และที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ของ
กรมไปรษณีย์โทรเลขมาเป็นเวลาหลายสิบปี ซึ่งภายหลัง
ส�ำนักงานใหญ่ได้ยา้ ยไปอยู่ ณ สถานทีแ่ ห่งอืน่ คงเหลือเพียง
การเป็นสถานที่รับฝากไปรษณีย์เท่านั้น ซึ่งสภาพอาคาร

เสือ่ มโทรมลงโดยล�ำดับ ต่อมา เมือ่ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2547
กรมศิลปากรได้ประกาศให้อาคารที่ท�ำการไปรษณีย์กลาง
เป็นสถานที่ที่มีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ หลังจากนั้น
ในราวปี พ.ศ. 2548 ผู้ดูแลอาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นเพื่อพิจารณาด�ำเนินการบูรณะอาคารใหม่ทั้งหมด โดยมี
เป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้
แก่คนทั่วไปในด้านของกิจการไปรษณีย์และโทรเลขของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ยังก�ำหนดให้เป็นสถานที่ให้บริการ
ในการจัดเลี้ยงต่างๆ จนในปี พ.ศ. 2556 อาคารได้รับการ
ปรับปรุงใหม่แล้วเสร็จ พร้อมมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลักษณะของอาคาร (building character)
อาคารไปรษณียก์ ลางมีแผนผังเป็นรูปตัวที (T) ความสูง
4 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน 1 ชั้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปทรงอาคารเป็นลักษณะของงานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่
ช่วงต้น (Early Modern) กล่าวคือยังคงออกแบบให้มี
ลักษณะแผนผังและรูปทรงทีส่ บื เนือ่ งจากรูปแบบสถาปัตยกรรม
Neo-Classic ที่เน้นแนวแกนอาคารและความสมมาตรของ
รูปด้านหน้าอาคาร โดยออกแบบให้มรี ปู ด้านทีเ่ น้นส่วนกลาง
และส่วนริมอาคารทั้ง 2 ข้าง ในลักษณะที่คล้ายแบ่งอาคาร
ออกเป็น 5 ส่วน เน้น 3 ส่วน ส่วนหน้ากว้าง 103.80 เมตร
ลึก 38.52 เมตร ส่วนหลังกว้าง 22 เมตร ลึก 96 เมตร
แต่ในขณะเดียวกันก็มกี ารลดทอนรายละเอียดของสถาปัตยกรรม
ให้เรียบง่ายขึน้ ตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ผิวนอก
อาคารตกแต่งด้วยซีเมนต์เซาะร่องให้เป็นแนวเสมือนว่า
อาคารก่อด้วยหิน อาคารหลังนีม้ จี ดุ เด่นทีส่ ำ� คัญอีกประการคือ
ที่ปลายยอดอาคารส่วนกลาง มีประติมากรรมรูปครุฑ
ขนาดใหญ่ ขนาด 2 เท่าตัวคน ประดับตกแต่งอยู่ 2 ข้าง
เป็นศิลปกรรมแนว Realistic Art เน้นรูปร่างและ
สัดส่วนมนุษย์แบบเหมือนจริงซึ่งเป็นที่นิยมท�ำกันในช่วง
ทศวรรษ 2470 – 2480 ออกแบบโดย ศิลป์ พีระศรี
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อาคารหมายเลข 7 (building no.7)

กรีฑาสถานแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย)

ชื่อปัจจุบัน (current name)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง
typology)

กรีฑาสถานแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย)

สนามกีฬา (sports centre) : REC (Recreation)

ชื่อดั้งเดิม (original name)

การปกป้องคุ้มครอง (state of protection)

กรีฑาสถานแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย)

ดูแลรักษาโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

ที่ตั้ง (location)
154 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

ประเภทของอาคารในปัจจุบัน
typology)

(original

(current

สนามกีฬา (sports centre) : REC (Recreation)

ปีทกี่ อ่ สร้างแล้วเสร็จ (year of competition
of construction )
พ.ศ. 2481
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ผูอ้ อกแบบ (architectural designer)
นายหมิว อภัยวงศ์ (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น จิตรเสน
อภัยวงศ์)

กรีฑาสถานแห่งชาติทั้งหมด การปรับปรุงนี้แม้จะท�ำให้
สภาพอาคารโดยรวมดีขนึ้ แต่การออกแบบปรับปรุงดังกล่าว
ได้ละเลยลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมของงานอาร์ต เดโค
(Art Deco) ซึ่งเป็นรูปแบบอาคารเดิม

ประวัติความเป็นมาของอาคาร (history of
building)

ลักษณะของอาคาร (building character)

ในปี พ.ศ. 2476 รัฐบาลได้จดั ตัง้ กรมพลศึกษา ภายใต้
สังกัดของกระทรวงธรรมการ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุน
ให้ ป ระชาชนคนไทยมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามที่ รั ฐ บาล
ก�ำหนดนิยามไว้ คือ มีจริยศึกษา พุทธิศึกษา และพลศึกษา
ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 นาวาโท หลวงศุภชลาศัย อธิบดี
กรมพลศึ ก ษาคนแรก มี ด� ำ ริ ใ นการจั ด หาสถานที่ ตั้ ง
สนามกีฬากลางกรมพลศึกษา จึงได้มอบหมายให้กรมพลศึกษา
ขอเช่าสถานทีจ่ ากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ริมถนนพระราม 1
เพื่อใช้เป็นสถานที่ท�ำงานและเพื่อจัดสร้าง “กรีฑาสถาน
แห่งชาติ” เพื่อให้เป็นสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานสากล
โดยว่าจ้าง หมิว อภัยวงศ์ เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบอาคาร
ได้เริ่มท�ำการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2480 แล้วเสร็จและ
เปิดใช้งานบางส่วนในปี 2481 โดยท�ำการจัดการแข่งขัน
กรีฑาประชาชนชายขึ้น ทั้งนี้ตัวอาคารทั้งหมดจะมาแล้ว
เสร็จสมบูรณ์ในราวปี พ.ศ. 2484

การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงอาคารหลั ง จาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ (summary of important
changes after completion)
ในปี พ.ศ. 2551 มีการปรับปรุงบริเวณกรีฑาสถานแห่งชาติ
ครั้งใหญ่เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี การปรับปรุงอาคาร
ประกอบด้วย ส่วนหน้าปะร�ำทีป่ ระทับภายในสนามศุภชลาศัย
ได้ท�ำการประดับด้วยพระบรมมหาราชวังจ�ำลอง ณ บริเวณ
หน้ามุขทางขึ้น ตกแต่งคล้ายกับพระราชวังวินด์เซอร์
ที่สหราชอาณาจักร ทาสีอาคารใหม่ทั้งหมด ปลูกต้นไม้รอบ
บริเวณสนาม ติดตั้งเก้าอี้บนอัฒจันทร์ทั้งหมด และปรับพื้น
สนามหญ้าใหม่ ตลอดจนปรับปรุงพื้นถนนภายในบริเวณ

รูปแบบอาคารออกแบบด้วยรูปทรงของสถาปัตยกรรม
อาร์ต เดโค (Art Deco) ที่เน้นการออกแบบเล่นกับ
เส้นสายแนวตั้ง (streamline) ที่ชัดเจน กันสาดแผ่นบางๆ
หน้าต่างเข้ามุมอาคาร หรือการออกแบบแนวเสาอิงให้แสดง
ออกถึงเส้นแนวตั้ง เป็นต้น สนามศุภชลาศัยออกแบบเป็น
สนามฟุตบอลพื้นหญ้าขนาดมาตรฐาน พร้อมลู่วิ่งรอบนอก
อัฒจันทร์ทิศตะวันตก มีจ�ำนวน 20 ชั้น ตอนกลางออกแบบ
เป็นทีป่ ระทับพระบรมวงศานุวงศ์หรือผูแ้ ทนพระองค์ มีหลังคา
รูปเพิงแหงนไม่มีเสาค�้ำปกคลุมตลอดแนว และอัฒจันทร์
ทิศเหนือ มีจ�ำนวน 20 ชั้นเท่ากัน นอกจากนี้ รูปด้านหน้า
อาคารตรงมุขทางเข้าอาคารกลาง บริเวณยอดมุมซ้ายและ
ขวาออกแบบเป็นประติมากรรมปูนปั้นนูนสูงขนาดใหญ่
เป็นภาพพระพลบดีทรงช้างไอยราพต สัญลักษณ์ประจ�ำ
กรมพลศึกษา ส่วนอาคารริมสุดทางซ้ายขวา ออกแบบเป็น
หอสูงสองข้าง ระหว่างมุขกลางและหอคอยทั้งสองข้าง ทั้งนี้
การก่อสร้างอัฒจันทร์ทิศตะวันออกและทิศใต้ ได้ด�ำเนินไป
อย่างต่อเนื่อง จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามมาในภายหลัง
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อาคารหมายเลข 8 (buildings no.8)

อาคารโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อปัจจุบัน (current name)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (original
typology)

อาคารโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ท�ำงานของ ดร.ปรีดี พนมยงค์ (university) : EDC
(Education) ศูนย์บัญชาการงานของเสรีไทยในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 (civic andpublic building) : ADM
(Administration)

ชื่อดั้งเดิม (original name)
อาคารโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ตั้ง (location)
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

ประเภทของอาคารในปัจจุบัน
typology)

(current

ส�ำนักงานของมหาวิทยาลัย (university) : EDC
(Education)

การปกป้องคุ้มครอง (state of protection)
1. ดูแลรักษาโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. สมาคมสถาปนิ ก สยามในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ไ ด้
มอบรางวัลอนุรกั ษ์ศลิ ปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคาร
สถาบันและอาคารสาธารณะ ให้กับอาคารโดม ในปี
พ.ศ. 2548
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ปีทกี่ อ่ สร้างแล้วเสร็จ (year of competition
of construction )
พ.ศ. 2478 – 2479

ผู้ออกแบบ (architectural designer)
นายหมิว อภัยวงศ์ (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น จิตรเสน
อภัยวงศ์)

ประวัติความเป็นมาของอาคาร (history of
building)
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองก่อตั้งขึ้น
โดย ดร.ปรีดี พนมยงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในสมัยนัน้ ปัจจุบนั มีการลดทอนชือ่ เหลือเพียง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ในเบื้องแรกมีจุดประสงค์ให้เป็นตลาดวิชา
ลักษณะมหาวิทยาลัยเปิด ในปี พ.ศ. 2477 ซึ่งมีที่ตั้งที่
เชิงสะพานผ่านพิภพลีลา ในปีถัดมาได้ซื้อที่ดินริมแม่น้�ำ
เจ้าพระยาบริเวณท่าพระจันทร์และท่าพระอาทิตย์ซึ่งเป็น
ของกองพันทหารราบที่ 4 โดย ดร.ปรีดไี ด้ให้นายหมิว อภัยวงศ์
(ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นจิตรเสน) สถาปนิกที่จบจากฝรั่งเศส
มาออกแบบตึกบัญชาการของมหาวิทยาลัย ซึง่ รูจ้ กั กันในชือ่
“ตึกโดม” โดยปรับปรุงเชือ่ มอาคารทางการทหารทีม่ อี ยูเ่ ดิม
4 หลังซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 เข้าด้วยกัน และเพิ่มเติม
ส่วนตรงให้สูงขึ้นพร้อมมีหลังคายอดเหลี่ยมที่เป็นที่มาของ
ชื่อตึก การก่อสร้างอาคารได้เริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2478 เสร็จ
สมบูรณ์ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2479 ผู้รับเหมาก่อสร้าง
คือนายบุญชู ยี่ห้อเอี้ยมกี่ ผู้ควบคุมการก่อสร้างคือ
นายหมิว อภัยวงศ์ ตึกโดมเป็นทีท่ ำ� งานของ ดร.ปรีดี พนมยงค์
ผู้ประศาสน์การคนแรกของมหาวิทยาลัย (ต�ำแหน่งนี้ต่อมา
เปลี่ยนมาใช้ค�ำว่า อธิการบดี) รวมถึงเป็นศูนย์บัญชาการ
งานของเสรีไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบัน อาคาร
โดมได้กลายเป็นสัญลักษณ์ส�ำคัญหนึ่งของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีการย้ายหน่วยงาน

ต่างๆ ออกจากอาคารและอนุรักษ์ซ่อมบ�ำรุงอาคาร โดยใช้
ชั้นที่ 3 เป็นหอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงอาคารหลั ง จาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ (summary of important
changes after completion)
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2503 – 2515 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ไ ด้ ท� ำ การรื้ อ ถอนอาคาร 4 ปี กตึ กโดม
ด้านท่าพระอาทิตย์เพือ่ ท�ำการก่อสร้างห้องเอที  และรือ้ ถอน
อาคาร 1 ในปี พ.ศ. 2520 เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ท�ำให้อาคารมีความยาวดังที่เห็นในปัจจุบัน ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2528 ได้มีการต่อเติมอาคารโดยก่อสร้างมุขเพิ่ม
ออกไปทางด้านหลังเพือ่ ใช้เป็นอนุสรณ์สถานผูป้ ระศาสน์การ
ปรีดี พนมยงค์

ลักษณะของอาคาร (building character)
อาคารโดมเป็นอาคาร 3 ชัน้ โดยปีกซ้ายและขวามี 2 ชัน้
มีผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผนังก่ออิฐฉาบปูน หลังคาส่วนมุขตรงกลางบนสุดเป็นยอด
แหลมแปดเหลีย่ ม มีความสูง 16 เมตร เดิมมุงด้วยกระเบือ้ ง
ไม้สกั ปัจจุบนั เปลีย่ นเป็นกระเบือ้ งสีนำ�้ ตาล หลังคาส่วนอืน่ ๆ
เป็นหลังคาจั่ว
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อาคารหมายเลข 9 (building no.9)

อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อปัจจุบัน (current name)
อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อดั้งเดิม (original name)
อาคารเคมี 1

(original

อาคารเรียนของมหาวิทยาลัย (university) : EDC
(Education)

การปกป้องคุ้มครอง (state of protection)

ที่ตั้ง (location)
เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

ประเภทของอาคารในปัจจุบัน
typology)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง
typology)

(current

อาคารศิลปวัฒนธรรม (art gallery) : REC
(Recreation)

1. ดูแลรักษาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. สมาคมสถาปนิ ก สยามในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ไ ด้
มอบรางวัลอนุรกั ษ์ศลิ ปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคาร
สถาบันและอาคารสาธารณะ ให้กับอาคารศิลปวัฒนธรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2550
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ปีทกี่ อ่ สร้างแล้วเสร็จ (year of competition
of construction )
พ.ศ. 2480

ผู้ออกแบบ (architectural designer)
พระสาโรชรัตนนิมมานก์

ประวัติความเป็นมาของอาคาร (history of
building)
เมือ่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6
ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาโรงเรียนข้าราชการ
พลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้น
เป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งแรกของสยาม
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 มีคณะวิชาเริ่มต้น 4 คณะ
คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ กับคณะคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ทีร่ วมอยูใ่ นคณะเดียวกัน มีตกึ ขาวเป็นอาคารเรียนหลังแรก
(ปัจจุบันคือ อาคารชีวะ 1) ของแผนกวิทยาศาสตร์ ต่อมา
คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาสร้างอาคาร
เพิ่มอีกหลายหลังโดยเฉพาะอาคารเรียนด้านวิทยาศาสตร์
ซึ่งมีแผนกเคมี แผนกฟิสิกส์   แผนกชีววิทยา และแผนก
คณิตศาสตร์ หนึ่งในนั้น คือ ตึกเคมี ซึ่งต่อมาได้เรียกชื่อว่า
“อาคารเคมี 1” ออกแบบโดยพระสาโรชรัตนนิมมานก์
(สาโรช สุขยางค์) สถาปนิกกรมศิลปากรและเป็นอาจารย์แผนก
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ขณะนัน้ อยูใ่ นคณะวิศวกรรมศาสตร์)
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2480
เมือ่ แผนกทางวิทยาศาสตร์ทงั้ หมดได้แยกเป็นคณะวิทยาศาสตร์
ในปี พ.ศ. 2491 และในเวลาต่อมาก็ได้พัฒนาหลักสูตร
เพิม่ สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์อกี หลายสาขา จึงสร้างอาคาร
ใหม่ขึ้นเพื่อตอบรับกับการเรียนการสอนที่มีมากขึ้นเป็น
ล�ำดับ จนท�ำให้ในที่สุดแล้วอาคารเคมี 1 ซึ่งเป็นอาคารเก่า
และตัง้ อยูห่ า่ งจากกลุม่ อาคารคณะวิทยาศาสตร์งดการใช้งาน

เพือ่ การเรียนการสอนอยูห่ ลายปี เมือ่ จุฬาลงกรณ์เริม่ ปรับผัง
มหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดรับกับแผนแม่บทในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย จึงได้มีการพิจารณาอาคารเก่าที่มีคุณค่าทาง
สถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อการ
อนุรักษ์และปรับเปลี่ยนการใช้สอยใหม่ อาคารเคมี 1 ได้รับ
การปรับเปลี่ยนเป็นอาคารศิลปวัฒนธรรมเพื่อใช้ในการจัด
แสดงศิลปะและมีการแสดงดนตรีกบั นาฏศิลป์ โดยเริม่ เปิด
ใช้ในปี พ.ศ. 2554

การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงอาคารหลั ง จาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ (summary of important
changes after completion)
ผังเดิมของอาคารเป็นรูปคล้ายตัวยู (U) แต่เมื่อ
เปลี่ยนแปลงการใช้สอยแล้วได้ต่อเติมส่วนตรงกลางเป็น
โรงมหรสพส�ำหรับการแสดงต่างๆ

ลักษณะของอาคาร (building character)
อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น
อาคาร 2 ชั้น รูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ซึ่งเน้นความ
เรียบง่าย ไม่มกี ารประดับตกแต่งตัวอาคาร และมีโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเป็นที่นิยมตามการพัฒนาทางการ
ก่อสร้างสมัยนั้น
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อาคารหมายเลข 10 (building no.10)

อาคารสำ�นักงานยาสูบเชียงราย

ชื่อปัจจุบัน (current name)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง
typology)

อาคารส�ำนักงานยาสูบเชียงราย

ส�ำนักงาน (civic and public building) : ADM
(Administration)

ชื่อดั้งเดิม (original name)
อาคารส�ำนักงานยาสูบเชียงราย

การปกป้องคุ้มครอง (state of protection)

ที่ตั้ง (location)
เลขที่ 674 ถนนธนาลัย ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

ประเภทของอาคารในปัจจุบัน
typology)

(original

(current

ส�ำนักงาน (civic and public building) : ADM
(Administration)

1. ดูแลรักษาโดยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
2. สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบ
รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคาร
สถาบันและอาคารสาธารณะ ให้กับอาคารส�ำนักงานยาสูบ
เชียงราย ในปี พ.ศ. 2553

ปีทกี่ อ่ สร้างแล้วเสร็จ (year of competition
of construction )

พ.ศ. 2507
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ผู้ออกแบบ (architectural designer)

ไม่ปรากฏชื่อผู้ออกแบบ

ประวัติความเป็นมาของอาคาร (history of
building)
ส�ำนักงานยาสูบเชียงรายเริ่มตั้งขึ้นโดย บริษัท ยาสูบ
อังกฤษ – อเมริกัน (ไทย) จ�ำกัด (บี.เอ.ที.) เมื่อปี พ.ศ. 2476
เดิ ม บริ ษั ท ตั้ ง ส� ำ นั ก งานในที่ ดิ น และโรงเรื อ นซึ่ ง เช่ า จาก
เอกชน ต่อมารัฐบาลรับซื้อกิจการจากบริษัทมาเป็นของรัฐ
โดยกรมสรรพาสามิต เริ่มด�ำเนินการเมื่อวันที่ 1 กันยายน
พ.ศ. 2484 จากนั้นกรมสรรพสามิตจึงได้ซื้อที่ดินพร้อม
โรงเรือนจากบริษัทป่าไม้อิสเอเชียติก เอ.อาฟริกัน ที่ถนน
ธนาลัยและที่ถนนสิงหไคล อ�ำเภอเมือง จ�ำนวน 2 แปลง
ในราคา 25,000 บาท แล้วจึงย้ายส�ำนักงานยาสูบมาอยู่ใน
ที่ตั้งปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2485 เป็นต้นมา
หลั ง จากนั้ น จึ ง เริ่ ม ด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งอาคารส� ำ นั ก งาน
ยาสูบเชียงราย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2507 และเปิด
ท�ำการเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2509

การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงอาคารหลั ง จาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ (summary of important
changes after completion)
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา อาคารส�ำนักงานยาสูบเชียงราย
ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีจากโรงงานยาสูบ กระทรวง
การคลัง รวมทั้งไม่มีการต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงอาคารไป
จากเดิม

ลักษณะของอาคาร (building character)
อาคารส�ำนักงานยาสูบเชียงราย เป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กสูง 2 ชั้น ลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบสมัย
ใหม่ ผังพื้นอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นที่ใช้สอยชั้น
ล่างประกอบด้วยโถงบันไดกลาง อาคารด้านซ้ายขวาของ

โถงบันไดเป็นส�ำนักงาน โดยส�ำนักงานด้านขวาของโถง
บันไดมีความยาวมากกว่าและมีระเบียงล้อมรอบ 3 ด้าน
ส่วนพื้นที่ใช้สอยชั้นบนประกอบด้วยโถงบันไดกลางอาคาร
โดยชานพั ก บั น ไดถู ก ออกแบบให้ มี ข นาดใหญ่ ก ลายเป็ น
ระเบียงยื่นยาวออกมาจากตัวอาคารคลุมทางเข้าด้านหน้า
โดยไม่มีเสารองรับ ด้านซ้ายของโถงบันไดเป็นส�ำนักงาน
ส่วนด้านขวาของโถงบันไดเป็นห้องประชุมและมีระเบียง
ล้อมรอบ 3 ด้าน ส�ำหรับห้องน�้ำมีทั้งชั้นล่างและชั้นบน จุด
เด่นของอาคารคือ หลังคาห้องประชุมชั้นบนเป็นหลังคา
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบโครงสร้างเปลือกบาง (Thin Shell
Structure) ลักษณะคว�่ำหงายสลับกัน 5 ผืน และหลังคา
ยังใช้เป็นฝ้าเพดานภายในห้องประชุมอีกด้วย ส่วนหลังคา
ส�ำนักงานและโถงบันไดเป็นหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบนเรียบ

การประเมิน (evaluation)
อาคารส�ำนักงานยาสูบเชียงรายเป็นอาคารที่สะท้อน
ภาพลักษณ์ความทันสมัยของเมืองเชียงรายในยุคสมัยนั้น
ตัวอาคารมีความโดดเด่นทางด้านวิศวกรรม และมีรูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ
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อาคารหมายเลข 11 (building no.11)

โรงภาพยนตร์สกาลา

ชื่อปัจจุบัน (current name)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (original
typology)

โรงภาพยนตร์สกาลา

โรงภาพยนตร์ (cinema) : REC (Recreation)

ชื่อดั้งเดิม (original name)

การปกป้องคุ้มครอง (state of protection)

โรงภาพยนตร์สกาลา

ที่ตั้ง (location)
เลขที่ 184 ซอยสยามสแควร์ 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร

ประเภทของอาคารในปัจจุบัน
typology)

(current

โรงภาพยนตร์ (cinema) : REC (Recreation)

1. ดูแลรักษาโดยบริษัท สยามมหรสพ จ�ำกัด
2. สมาคมสถาปนิ ก สยามในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ไ ด้
มอบรางวัลอนุรกั ษ์ศลิ ปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคาร
สถาบันและอาคารสาธารณะ ให้กบั โรงภาพยนตร์สกาลาใน
ปี พ.ศ. 2555

ปีทกี่ อ่ สร้างแล้วเสร็จ (year of competition
of construction )
พ.ศ. 2512
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ผู้ออกแบบ (architectural designer)
พันเอกจิระ ศิลปะกนก

ประวัติความเป็นมาของอาคาร (history of
building)
โรงภาพยนตร์สกาลา ตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ซึ่งเป็นที่ดิน
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเริ่มให้เอกชนเช่าเพื่อการ
พัฒนาพืน้ ทีต่ งั้ แต่ปี พ.ศ. 2505 เป็นต้นมา คุณพิสฐิ ตันสัจจา
ซึ่งเป็นผู้เริ่มธุรกิจเครือเอเพ็กซ์ ได้เริ่มสร้างโรงภาพยนตร์
ในบริเวณนั้น โดยมีโรงภาพยนตร์สยาม โรงภาพยนตร์ลิโด
และโรงภาพยนตร์สกาลา ซึ่งก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นล�ำดับ
โดยบริษัท เซาท์ อีสเอเซีย ก่อสร้าง จ�ำกัด รับผิดชอบการ
ก่อสร้างโรงภาพยนตร์สกาลานัน้ สร้างเสร็จและเปิดให้บริการ
กับผู้ชมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2512 ด้วย
ภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่อง สองสิงห์ตะลุยศึก น�ำแสดงโดย
จอห์น เวนย์ กับ ร็อค ฮัดสัน ต่อมาย่านสยามสแควร์ได้รับ
การพัฒนาเป็นแหล่งการค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากโดย
เฉพาะส�ำหรับวัยรุ่น โรงภาพยนตร์ในเครือเอเพ็กซ์ก็เป็น
ตัวแทนของความบันเทิงในย่านนี้ ก่อนที่สื่ออย่างวิดีโอจะ
เข้ามาในเมืองไทย แม้ว่าต่อมาจะมีการสร้างโรงภาพยนตร์
แบบต่างๆ ทีม่ คี วามทันสมัย แต่โรงภาพยนตร์สกาลาก็ยงั คง
รักษากลุ่มลูกค้าผู้ชมได้ไม่น้อย นอกจากโรงภาพยนตร์ที่อยู่
ชั้นบนของตัวอาคาร เครือเอเพ็กซ์ก็ริเริ่มการใช้พื้นที่ชั้นล่าง
ให้เป็นร้านค้าและร้านอาหารขนาดเล็กที่ตอบรับผู้ชมที่รอ
รอบภาพยนตร์

การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงอาคารหลั ง จาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ (summary of important
changes after completion)
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงภาพยนตร์สกาลาได้รับ
การดูแลรักษาเป็นอย่างดีจากผู้ครอบครอง รวมทั้งไม่มีการ
ต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงอาคารไปจากเดิม

ลักษณะของอาคาร (building character)
โรงภาพยนตร์สกาลา มีลักษณะทางสถาปัตยกรรม
โรงภาพยนตร์ในรูปแบบสมัยใหม่ชว่ งหลัง (Late Modernist)
ผสมกับการประดับลวดลายแบบอาร์ต เดโค (Art Deco)
ด้านหน้าอาคารยกพื้นขึ้นสูงเปิดเป็นทางเข้า โดยใช้ลักษณะ
ของซุม้ โค้ง ภายในชัน้ บนทีเ่ ป็นทางเข้าชมภาพยนตร์มลี กั ษณะ
เป็นโครงสร้างทรงโค้งมีเสารองรับตามจุดต่างๆ เพดาน
ระหว่างเสาประดับเป็นรูปคล้ายเฟืองขนาดใหญ่ ซึ่งกลาย
เป็นลักษณะเฉพาะของโรงภาพยนตร์นี้

28

อาคารหมายเลข 12 (building no.12)

อาคารสถานีรถไฟเชียงใหม่

ชื่อปัจจุบัน (current name)
อาคารสถานีรถไฟเชียงใหม่

ชื่อดั้งเดิม (original name)
อาคารสถานีรถไฟเชียงใหม่

ที่ตั้ง (location)
ถนนเจริญเมือง ต�ำบลวัดเกต อ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่

ประเภทของอาคารในปัจจุบัน
typology)

(current

อาคารสถานีรถไฟ (railway station building) : TRC
(Transport Communications)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง
typology)

(original

อาคารสถานีรถไฟ (railway station building) : TRC
(Transport Communications)
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การปกป้องคุม้ ครอง (state of protection)
1. ดูแลรักษาโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย
2. สมาคมสถาปนิ ก สยามในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ไ ด้
มอบรางวัลอนุรกั ษ์ศลิ ปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคาร
สถาบันและอาคารสาธารณะ ให้กบั อาคารสถานีรถไฟเชียงใหม่
ในปี พ.ศ. 2549

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (year of competition
of construction )
พ.ศ. 2490 – 2491

ผู้ออกแบบ (architectural designer)		
หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ

ประวัติความเป็นมาของอาคาร (history of
building)		
ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 อาคารสถานีรถไฟ
เชียงใหม่หลังเดิมได้ถูกเครื่องบินบี 24 ทิ้งระเบิดพินาศสิ้น
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2486 หลังจากนั้น กรมรถไฟหลวง
ได้ ด� ำ เนิ น การออกแบบและจั ด สร้ า งอาคารสถานี ร ถไฟ
เชียงใหม่หลังปัจจุบันขึ้น อาคารได้รับการออกแบบโดย
หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ ในปี พ.ศ. 2489 ซึ่งปรากฏ
ข้อความในแบบพิมพ์เขียวอาคารสถานีรถไฟเชียงใหม่ว่า
ลอกจากแบบเดิม 12 ม.ค. 89 ช�ำรุด อาคารสถานีรถไฟ
เชียงใหม่หลังนี้เปิดใช้งานในปี พ.ศ. 2491

การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงอาคารหลั ง จาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ (summary of important
changes after completion)		
การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการต่อเติมและปรับ

เปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยอาคารสถานีเชียงใหม่ โดยปรับผังพื้น
อาคารให้ต่างไปจากแบบที่หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ
ท�ำการออกแบบไว้เล็กน้อยและได้เพิ่มอาคารที่ใช้เป็นพื้นที่
ส�ำหรับร้านอาหารและห้องน�้ำภายในบริเวณอาคารสถานี
โดยอาคารที่ท�ำการก่อสร้างเพิ่มเติมก็ได้รับการออกแบบ
ให้มีรูปแบบที่สอดคล้องและกลมกลืนกับอาคารเดิม

ลักษณะของอาคาร (building character)
อาคารสถานีรถไฟเชียงใหม่มผี งั พืน้ อาคารเป็นรูปสีเ่ หลีย่ ม
ผืนผ้า แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนด้านทิศ
ตะวันตกเป็นอาคาร 2 ชั้น ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกอบ
ด้วยห้องจ�ำหน่ายตัว๋ ห้องท�ำงานของนายสถานีและพนักงาน
การรถไฟ ส่วนด้านทิศตะวันออกประกอบด้วยส่วนท�ำงาน
เจ้าหน้าที่ ห้องรับรอง ห้องน�้ำ  ห้องฝากสัมภาระและ
หอนาฬิกา ซึ่งเป็นจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ที่ส�ำคัญของ
สถานีรถไฟแห่งนี้ และส่วนกลางอาคารเป็นโถงพักคอย
ซึง่ เชือ่ มต่อส่วนตะวันตก ส่วนตะวันออก และชานชาลาเข้าไว้
ด้วยกัน รูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารสถานีรถไฟเชียงใหม่
เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูนแบบไทยภาคกลางประยุกต์ เช่น
การใช้ตัวเหงาปั้นลมที่หลังคา ใช้หลังคาจตุรมุขซ้อนชั้น
บริเวณหอนาฬิกา รวมไปถึงการประดับตกแต่งส่วนราย
ละเอียดบริเวณเสา บัวหัวเสา เป็นต้น ผสมกับรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในการออกแบบผังอาคารตาม
ประโยชน์ใช้สอย และการใช้ผนังชั้นบนของอาคารด้าน
ทิศตะวันตกรูปแบบฮาฟ ทิมเบอร์ (Half timber)

การประเมิน (evaluation)
อาคารสถานี ร ถไฟเชี ย งใหม่ เ ป็ น อาคารสถานี ร ถไฟ
ขนาดใหญ่ที่ได้รับการออกแบบด้วยศิลปสถาปัตยกรรม
ผสมผสานระหว่างไทยและตะวันตกทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว
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อาคารหมายเลข 13 (building no.13)

อาคารที่ทำ�การพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ชื่อปัจจุบัน (current name)
อาคารที่ท�ำการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ชื่อดั้งเดิม (original name)
อาคารที่ท�ำการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ที่ตั้ง (location)
เลขที่ 1 การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประเภทของอาคารในปัจจุบัน
typology)

(current

อาคารส�ำนักงาน (office building) : TRC (Transport
Communications)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (original
typology)
อาคารที่ท�ำการพัสดุ (warehouse) : TRC (Transport
Communications)

การปกป้องคุ้มครอง (state of protection)
1. ดูแลรักษาโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย
2. สมาคมสถาปนิ ก สยามในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ไ ด้
มอบรางวัลอนุรกั ษ์ศลิ ปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคาร
สถาบันและอาคารสาธารณะ ให้กับอาคารที่ท�ำการพัสดุ
ในปี พ.ศ. 2549

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (year of competition
of construction )
พ.ศ. 2471 – 2474
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ผู้ออกแบบ (architectural designer)
หลวงสุขวัฒน์สุนทร

ประวัติความเป็นมาของอาคาร (history of
building)
แต่เดิมนั้น อาคารคลังพัสดุของกรมรถไฟหลวงมีอยู่
กระจัดกระจายและไม่อยู่เป็นศูนย์เดียวกัน ดังนั้นจึงมีด�ำริ
ทีจ่ ะก่อสร้างอาคารพัสดุกลางทีย่ ศเสขึน้ การก่อสร้างเริม่ ต้น
ในปี พ.ศ. 2471 งานตอกเสาเข็มและงานรากฐานแล้วเสร็จ
ในปี พ.ศ. 2472 หลังจากนั้นจึงเริ่มงานโครงสร้างประธาน
ของอาคารพัสดุกลาง อาคารพัสดุกลางหลังนี้ก่อสร้างเสร็จ
และเปิดท�ำการในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474 หลัง
จากนั้นมีการรื้อถอนอาคารคลังพัสดุต่างๆ ได้แก่ อาคาร
พัสดุกลางหลังเดิม คลังไปรษณียโ์ ทรเลข คลังพัสดุสงิ่ ของคืน
คลังพัสดุยศเสเดิม คลังพัสดุเครื่องมือส�ำรวจ คลังพัสดุ
กองโรงแรม และคลังพัสดุโทรเลข จากนั้นก็มีการโยกย้าย
เปลี่ยนแปลงกองและส�ำนักงานต่างๆ ในอาคารพัสดุกลาง
หลังใหม่ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 อาคารหลังนี้เคยใช้
เป็นทีท่ ำ� การกรมรถไฟหลังจากทีอ่ าคารกรมรถไฟโดนระเบิด
ท�ำลาย ปัจจุบัน อาคารที่ท�ำการพัสดุใช้เป็นที่ท�ำงานของ
หน่วยงานต่างๆ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงอาคารหลั ง จาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ (summary of important
changes after completion)
ในปี พ.ศ. 2494 ได้มีการต่อเติมปีกอาคารทั้งสอง
(อาคารทิศเหนือและอาคารทิศใต้) ให้เป็นตึก 3 ชั้น
เหมือนอาคารด้านหน้า (อาคารทิศตะวันตก) ในช่วงนั้น
ระหว่างอาคารทั้งสาม เป็นลานคอนกรีตขนาดใหญ่ส�ำหรับ
ขนถ่ายสินค้าที่จะเข้ามาเก็บในคลัง สร้างเป็นรางรถไฟจาก
ทิศเหนือวิ่งตัดทะลุเข้ามาในตัวตึกส่วนที่เป็นคลังพัสดุทั้ง
2 ปีกเส้นหนึ่ง อีกเส้นหนึ่งวิ่งจากทิศตะวันออกตัดฉากกับ

รางแรกมาจ่ออยูห่ น้าอาคารทิศตะวันตก จุดตัดของรางรถไฟ
ทัง้ 2 เส้น ท�ำเป็นแป้นกลมหมุนได้สำ� หรับปรับรางให้เปลีย่ น
แกนได้ ปัจจุบันลานคอนกรีตเป็นที่จอดรถ

ลักษณะของอาคาร (building character)
อาคารที่ท�ำการพัสดุมีผังพื้นอาคารเป็นรูปตัวยู (U)
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบสมัยใหม่ โครงสร้าง
อาคารเป็นระบบเสาและคานคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคา
อาคารทิศตะวันตกเป็นหลังคาทรงปั้นหยา เหนือหลังคา
ปัน้ หยามีหลังคาจัว่ อีกชัน้ หนึง่ เพือ่ ระบายอากาศ ส่วนหลังคา
อาคารทิศเหนือและอาคารทิศใต้เป็นหลังคาคอนกรีตแบน
ผสมกับหลังคาปั้นหยา เหนือหลังคาปั้นหยามีหลังคาจั่ว
อีกชั้นหนึ่งเพื่อระบายอากาศเช่นกัน จุดเด่นของอาคารอยู่
ที่ผนังภายนอกทั้งหมดก่ออิฐเปิดผิว ยกเว้นชั้น 2 และ 3
ของอาคารทิศตะวันตกเป็นผนังโครงและฝาไม้ มีระเบียง
ทางเดินยาวไปตลอดแนวอาคารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
ของอาคาร พื้นอาคารทิศตะวันตกเป็นพื้นไม้เทคอนกรีตทับ
หน้าวางบนตงเหล็ก ช่องประตูหน้าต่างเป็นกรอบสี่เหลี่ยม
เรียบง่าย มีทงั้ ขนาดปกติและขนาดใหญ่แล้วแต่พนื้ ทีใ่ ช้สอย

การประเมิน (evaluation)
อาคารที่ท�ำการพัสดุเป็นตัวอย่างอาคารอีกหลังหนึ่ง
ทีส่ ร้างเพือ่ สนองจุดประสงค์ในทางใช้งาน แต่วธิ กี ารออกแบบ
และการเลือกใช้ระบบโครงสร้างและวัสดุกอ่ สร้าง ท�ำให้อาคาร
หลังนีเ้ ป็นอาคารแบบโมเดิรน์ ยุคบุกเบิกของสยามทีน่ า่ สนใจ
อย่างยิ่ง
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อาคารหมายเลข 14 (building no.14)

วังวาริชเวสม์

ชื่อปัจจุบัน (current name)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง
typology)		

วังวาริชเวสม์

วัง (palace) : RES (Residential)

ชื่อดั้งเดิม (original name)

การปกป้องคุ้มครอง (state of protection)

วังวาริชเวสม์

ที่ตั้ง (location)
เลขที่ 305 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

ประเภทของอาคารในปัจจุบัน
typology)

(original

(current

อาคารส�ำนักงาน (office) : COM (Commercial)

1. ดูแลรักษาโดยส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
เช่าโดย บริษัท แมชชิ่ง สตูดิโอ จ�ำกัด (มหาชน)
2. สมาคมสถาปนิ ก สยามในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ไ ด้
มอบรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภท
เคหะสถานและบ้านเรือนเอกชน ให้กับวังวาริชเวสม์ ในปี
พ.ศ. 2551
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ปีทกี่ อ่ สร้างแล้วเสร็จ (year of competition
of construction )		
พ.ศ. 2476

ผู้ออกแบบ (architectural designer)
พระสาโรชรัตนนิมมานก์

ประวัติความเป็นมาของอาคาร (history of
building)
วังวาริชเวสม์เป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าหญิงประภาพรรณพิไลย (ประสูติเมื่อวันที่ 13
สิงหาคม พ.ศ. 2428) กับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าหญิงวาปีบุษบากร (ประสูติเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
พ.ศ. 2434) พระขนิษฐา ซึ่งทั้งสองพระองค์เป็นพระธิดา
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอม
มารดาพร้อม พระต�ำหนักนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2476
พระสาโรชรัตนนิมมานก์ (สาโรช สุขยางค์) เป็นสถาปนิก
ผูอ้ อกแบบและควบคุมการก่อสร้างบนทีด่ นิ มรดกของเจ้าจอม
มารดาพร้อม แต่พระองค์เจ้าหญิงประภาพรรณพิไลยไม่โปรด
ทีน่ ี่ จึงเสด็จย้ายไปประทับทีว่ งั ริมถนนวิทยุ พระองค์เจ้าหญิง
วาปีบุษบากรจึงประทับที่วังวาริชเวสม์นี้เพียงพระองค์เดียว
จนสิ้นพระชนม์ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2525 ชื่อต�ำหนัก
ได้รับการตั้งชื่อจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดเทพศิริน
ทราวาส ว่า “วาริชเวสม์”  ค�ำว่า วาริช หมายถึง น�้ำหรือ
ดอกบัว และเวสม์ หมายถึง ที่อยู่รวมกัน ดังนั้น วาริชเวสม์
หมายถึง ที่อยู่ของผู้เกิดจากน�้ำ  ซึ่งสอดคล้องกับค�ำว่า วาปี
ที่หมายถึงบึงน�้ำ

การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงอาคารหลั ง จาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ (summary of important
changes after completion)
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วังวาริชเวสม์ได้รับการดูแล

รักษาเป็นอย่างดีจากผู้ครอบครอง รวมทั้งไม่มีการต่อเติม
หรือเปลี่ยนแปลงอาคารไปจากเดิม

ลักษณะของอาคาร (building character)
ต�ำหนักของวังวาริชเวสม์มี 2 ชัน้ รูปแบบสถาปัตยกรรม
ผสมระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่แบบอาร์ต นูโว (Art
Nouveau) กับแบบโคโลเนียล หลังคาปั้นหยาผสมจั่ว
ชั้นล่างด้านหน้าเว้นช่องเสาตอนบนท�ำเป็นวงโค้งเปิดโล่ง

การประเมิน (evaluation)		
วังวาริชเวสม์เป็นอาคารหลังแรก ๆ ในช่วงของการเปลีย่ น
ยุคทางสถาปัตยกรรมจากตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 7 ซึ่งยัง
มีความคิดที่ติดกับรูปแบบเดิม อิงกับอิทธิพลสถาปัตยกรรม
ตะวันตกแบบโบราณมาสูย่ คุ ต้นรัชกาลที่ 8 ทีม่ คี วามทันสมัย
และเป็นสากลมากยิ่งขึ้น การก่อสร้างจึงเน้นความประหยัด
และเรียบง่าย เนือ่ งจากบ้านเมืองขณะนัน้ อยูใ่ นสภาวะเศรษฐกิจ
ตกต�่ำ  วัสดุก่อสร้างเปลี่ยนจากวัสดุธรรมชาติมาเป็นวัสดุที่
คงทนถาวรโดยน�ำคอนกรีตเสริมเหล็กมาใช้แทนไม้หรือปูน
ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นโครงสร้างและองค์ประกอบตกแต่ง ใช้ลวดลาย
เรขาคณิตแทนลวดลายฉลุแบบเดิม (บ้านขนมปังขิง) นอก
จากนีย้ งั เป็นยุคเปลีย่ นสถาปนิกจากทีเ่ คยเป็นเจ้านายขุนนาง
หรือชาวต่างชาติมาเป็นสามัญชน สะท้อนให้เห็นวิวฒ
ั นาการ
เชิงรูปแบบและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมในประเทศไทย
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อาคารหมายเลข 15 (building no.15)

อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อปัจจุบัน (current name)
อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อดั้งเดิม (original name)
อาคาร 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ที่ตั้ง (location)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เลขที่ 114
ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร

ประเภทของอาคารในปัจจุบัน
typology)

(current

หอจดหมายเหตุ ส�ำนักงาน สถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะของมหาวิทยาลัย (university) : EDC (Education)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (original
typology)
อาคารเรียนของมหาวิทยาลัย (university) : EDC
(Education)

การปกป้องคุ้มครอง (state of protection)
1. ดู แ ลรั ก ษาโดยมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
ประสานมิตร
2. สมาคมสถาปนิ ก สยามในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ไ ด้
มอบรางวัลอนุรกั ษ์ศลิ ปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคาร
สถาบันและอาคารสาธารณะ ให้กับอาคารประสานมิตร
ในปี พ.ศ. 2550

ปีทกี่ อ่ สร้างแล้วเสร็จ (year of competition
of construction )
พ.ศ. 2493
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ผู้ออกแบบ (architectural designer)
นายเพี้ยน สมบัติเปี่ยม

ประวัติความเป็นมาของอาคาร (history of
building)			
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพัฒนามาจากโรงเรียน
ฝึกหัดครูชั้นสูงซึ่งสถาปนาในปี พ.ศ. 2492 แล้วได้ยกระดับ
เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาใน พ.ศ. 2497 จนถึงปี พ.ศ. 2517
ได้พฒ
ั นาขึน้ เป็นมหาวิทยาลัยดังในปัจจุบนั อาคารประสานมิตร
หรือ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ก่อสร้างขึน้ โดยได้รบั การอนุมตั จิ ากศาสตราจารย์หม่อมหลวง
ปิ่น มาลากุล ซึ่งในขณะนั้นด�ำรงต�ำแหน่งปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ท�ำพิธีก่อรากอาคารในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม
พ.ศ. 2493 โดยพระยาศราภัยพิพัฒน์ (เลื่อน ศราภัยวานิช)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี
ใช้งบประมาณเป็นจ�ำนวนเงิน 1,386,000 บาท ด�ำเนินการ
ก่อสร้างโดยบริษัทสมสมัยเฟอร์นิเจอร์ และเปิดใช้อาคาร
เมื่อปี พ.ศ. 2495 เป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน
ฝึกหัดครูชั้นสูง เป็นห้องท�ำงานของคณะผู้เชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา ที่มีโครงการความ
ร่วมมือด้วย และเป็นส�ำนักงานบริหารของศาสตราจารย์
ดร. สาโรช บัวศรี ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงและ
อธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษาใน พ.ศ. 2496 ตามล�ำดับ

การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงอาคารหลั ง จาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ (summary of important
changes after completion)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มกี ารปรับปรุงอาคาร
ประสานมิตร 4 ครั้ง ครั้งแรกคือในปี พ.ศ. 2526 – 2530
เป็นการซ่อมแซมทั่วไป ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2541 ปรับปรุง
ห้อง 314 เป็นห้องนิทรรศการชั่วคราว ครั้งที่ 3 ในปี
พ.ศ. 2541 ปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งเป็นหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ.

2548 – 2549 บูรณะปรับปรุงอาคารเพือ่ เป็นอาคารอนุรกั ษ์
และเรียกชื่อว่า “อาคารประสานมิตร” อาคารยังเป็นที่ตั้ง
ของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ และเป็นที่ปฏิบัติงานของ
อธิการบดี รองอธิการบดี ประธานยุทธศาสตร์ และงาน
สวัสดิการ ด้วยการอนุรักษ์ที่ดีและการใช้สอยที่เหมาะสม
อาคารประสานมิตรจึงด�ำรงอยู่อย่างภาคภูมิ เป็นหนึ่งใน
ตัวแทนของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในประเทศไทย และเป็น
เอกลั ก ษณ์ ที่ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง ของประชาคมชาวมหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒตลอดมา

ลักษณะของอาคาร (building character)
อาคารประสานมิตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตอนกลางเป็น 3 ชัน้ ปีกสองข้าง 2 ชัน้ มีความยาว 96 เมตร
ตอนกลางอาคารกว้าง 19 เมตร ปีกสองข้างกว้าง 10 เมตร
พื้นที่ทั้งหมด 1,233 ตารางเมตร หลังคาปั้นหยา ช่วงกลาง
เปิดจั่ว หลังคากระเบื้องลอนคู่ รูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบสมัยใหม่ ดูเรียบง่ายและสง่างาม มีการตกแต่งด้วย
ลูกกรงซีเมนต์หล่อเป็นลายเรขาคณิต พื้นทางเดินภายใน
ปูกระเบื้องหินขัด ส่วนพื้นห้องเป็นพื้นไม้

การประเมิน (evaluation)
อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง
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อาคารหมายเลข 16 (building no.16)

อาคารโรงรถจักรแก่งคอย

ชื่อปัจจุบัน (current name)

การปกป้องคุ้มครอง (state of protection)

อาคารโรงรถจักรแก่งคอย

1. ดูแลรักษาโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย
2. สมาคมสถาปนิ ก สยามในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ไ ด้
มอบรางวัลอนุรกั ษ์ศลิ ปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคาร
สถาบันและอาคารสาธารณะ ให้กบั อาคารโรงรถจักรแก่งคอย
ในปี พ.ศ. 2556

ชื่อดั้งเดิม (original name)
อาคารโรงรถจักรแก่งคอย

ที่ตั้ง (location)
ย่านสถานีรถไฟแก่งคอย ต�ำบลแก่งคอย อ�ำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี

ประเภทของอาคารในปัจจุบัน
typology)

(current

อาคารโรงรถจักร (locomotive depot) : TRC
(Transport Communications)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง
typology)

(original

อาคารโรงรถจักร (locomotive depot) : TRC
(Transport Communications)

ปีทกี่ อ่ สร้างแล้วเสร็จ (year of competition
of construction )
พ.ศ. 2485 – 2486

ผู้ออกแบบ (architectural designer)
นายปิ่น (ไม่ทราบนามสกุล)

ประวัติความเป็นมาของอาคาร (history of
building)
อาคารโรงรถจั ก รแก่ ง คอยถู ก สร้ า งขึ้ น เพื่ อ ทดแทน
อาคารโรงรถจักรเดิมที่มีขนาดเล็กและไม่สามารถรองรับ
การซ่อมบ�ำรุงรถจักรไอน�้ำที่มีจ�ำนวนมากขึ้น นอกจากเป็น
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สถานที่ส�ำหรับซ่อมบ�ำรุงรถจักรไอน�้ำแล้วอาคารโรงรถจักร
แก่งคอยยังเป็นสถานที่เก็บเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
ขนย้ายมาจากโรงงานมักกะสันในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2
อีกด้วย ถือเป็นโรงรถจักรที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่นอกเขต
กรุงเทพมหานคร หลังจากที่อาคารโรงรถจักรแก่งคอยถูก
เปิดใช้ได้ไม่กี่เดือน ฝ่ายสัมพันธมิตรได้พยายามทิ้งระเบิดที่
ย่านสถานีรถไฟแก่งคอยและโรงรถจักรแห่งใหม่นี้ เนือ่ งจาก
เป็นที่ตั้งของกองทหารญี่ปุ่นและเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เห็น
ได้ชดั เจน แต่กลับพลาดเป้าหมายท�ำให้ลกู ระเบิดตกใส่ตลาด
แก่งคอยและบ้านเรือนราษฎรท�ำให้มผี เู้ สียชีวติ เป็นจ�ำนวนมาก
นอกจากนี้สะเก็ดระเบิดยังท�ำให้หลังคาบางส่วนของโรง
รถจักรเสียหาย และยังมีเศษสะเก็ดระเบิดที่ยังคงฝังอยู่ใน
เนือ้ ไม้ของเสาต้นหนึง่ ในโรงรถจักรโดยไม่มกี ารดัดแปลงหรือ
ปรับปรุงใหม่แต่อย่างใด หลังจากนัน้ โรงรถจักรได้เป็นสถานที่
ซ่อมบ�ำรุงรถจักรไอน�้ำเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2512 ที่มีการ
ซ่อมรถจักรไอน�ำ้ ครัง้ สุดท้าย ก่อนทีจ่ ะเปลีย่ นมาเป็นสถานที่
ซ่อมบ�ำรุงรถจักรดีเซล ปัจจุบนั โรงรถจักรแก่งคอยเป็นสถานที่
ซ่อมหัวรถจักรทีใ่ ช้ลากจูงขบวนสินค้าต่าง ๆ เช่น น�ำ้ มัน แป้ง
น�้ำตาล ข้าว และปูนซีเมนต์ เป็นต้น รวมทั้งซ่อมบ�ำรุง
รถพ่วงต่างๆ ได้แก่ รถพ่วงบรรทุกแก๊ส รถพ่วงบรรทุก
น�้ำมัน และรถพ่วงส�ำหรับบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์

การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงอาคารหลั ง จาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ (summary of important
changes after completion)
ในปี พ.ศ. 2495 ได้มีการต่อเติมอาคารโรงรถจักร
แก่งคอยทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้เพื่อใช้เป็นส่วนของ
โรงงาน ออกแบบโดยนายชลิต ศิริภาคย์ ปัจจุบันใช้เป็นห้อง
เครื่องมือกล

ลักษณะของอาคาร (building character)
อาคารโรงรถจักรแก่งคอย เป็นอาคารไม้ชนั้ เดียว ผังพืน้
อาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร

โรงรถจักรแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนโถงกลาง ส่วนส�ำนักงาน
และส่วนห้องมือกล ส�ำหรับโถงกลางกว้าง 38.25 เมตร
ยาว 55 เมตร ด้านสกัดเป็นโครงสร้างเสาคานไม้ตอ่ เนือ่ งกัน
7 ช่วง หลังคาของแต่ละช่วงเป็นทรงเพิง มีกระจกปิดตาย
ยาวตลอดแนวอาคารทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือเพือ่ ให้มี
แสงสว่างเพียงพอต่อการท�ำงานภายในอาคาร ระหว่างแต่ละ
ช่วงเสามีการวางรางไปตามความยาวอาคารจ�ำนวน 7 แนวราง
บริเวณใต้รางแต่ละรางขุดลึกลงไปเป็นคูคอนกรีตส�ำหรับ
ช่างซ่อมใต้ท้องรถได้ และมีบ่อถ่ายล้อเชื่อมต่อระหว่างราง
ที่ 2 และรางที่ 3 นอกจากนี้บริเวณมุมโถงกลางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือมีห้องน�้ำที่สร้างขึ้นมาภายหลังเพื่อ
ทดแทนห้องน�้ำเดิมที่อยู่ภายในส่วนส�ำนักงานซึ่งได้เปลี่ยน
เป็นห้องท�ำงานหน่วยซ่อมรถจักรและรถพ่วง ส่วนต่อมาคือ
ส่ ว นส� ำ นั ก งานซึ่ ง วางขนานไปกั บ โถงกลางทางด้ า นทิ ศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 48.50 เมตร
ประกอบด้วยห้องที่ท�ำการสารวัตรเวรกลางคืน ห้องท�ำงาน
หน่วยซ่อมรถจักรและรถพ่วง ห้องเก็บพัสดุ ห้องที่ท�ำการ
ด้านการจัดการพนักงานรถจักร ห้องท�ำงานสารวัตรรถพ่วง
แก่งคอย และห้องเจ้าหน้าที่ธุรการ และส่วนสุดท้ายเป็น
ห้องเครื่องมือกลตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอาคาร
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 15 เมตร ผนังของส�ำหรับส่วน
ส�ำนักงาน ส่วนห้องมือกล และบางส่วนของโถงกลาง เป็น
ผนังไม้ตีเกล็ดตามนอนซึ่งตั้งอยู่บนผนังก่ออิฐฉาบปูนสูง
จากพื้น 90 เซนติเมตร หลังคาส่วนส�ำนักงาน ส่วนห้อง
มือกลเป็นหลังคาทรงเพิงมุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ ประตูและ
หน้าต่างของโรงรถจักรเป็นไม้ ปัจจุบนั มีบางส่วนเปลีย่ นเป็น
กระจกกรอบอลูมิเนียมที่ส่วนส�ำนักงาน

การประเมิน (evaluation)
อาคารโรงรถจักรแก่งคอยเป็นสิง่ ก่อสร้างทีม่ เี อกลักษณ์
โดดเด่น ได้รับการออกแบบที่สอดคล้องกับการใช้สอยและ
สภาพเศรษฐกิจในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นอาคาร
โรงรถจักรแห่งเดียวของการรถไฟแห่งประเทศไทยทีม่ โี ครงสร้าง
เป็นไม้และยังคงใช้งานอยู่
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อาคารหมายเลข 17 (building no.17)

อาคารสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อปัจจุบัน (current name)
อาคารสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
พระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อดั้งเดิม (original name)
อาคารสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
พระบรมราชูปถัมภ์

ที่ตั้ง (location)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประเภทของอาคารในปัจจุบัน
typology)

(current

อาคารสมาคมนิสติ เก่า (university alumni building) :
REC (Recreation)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (original
typology)
อาคารสมาคมนิสติ เก่า (university alumni building) :
REC (Recreation)

การปกป้องคุ้มครอง (state of protection)
1. ดูแลรักษาโดยสมาคมนิสติ เก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. สมาคมสถาปนิ ก สยามในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ไ ด้
มอบรางวัลอนุรกั ษ์ศลิ ปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคาร
สถาบันและอาคารสาธารณะ ให้กับอาคารศิลปวัฒนธรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2553

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (year of competition
of construction ) 		
พ.ศ. 2510

39

ผู้ออกแบบ (architectural designer)
นายเจน สกลธนารักษ์

ประวัติความเป็นมาของอาคาร (history of
building)
สมาคมนิสติ เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
(สนจ.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489
โดยคณะผูก้ อ่ ตัง้ สมาคมนิสติ เก่า ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย และ
คณาจารย์ จ�ำนวน 1,350 คน ร่วมประชุมเพื่อก่อตั้งสมาคม
โดยในครั้งแรกนั้นใช้ชื่อว่า สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงรับ
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 มีพระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากรทรงเป็นนายกสมาคม
พระองค์แรก มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมความสามัคคี สงเคราะห์
ซึง่ กันและกัน ส่งเสริมการกีฬา การบันเทิง การศึกษาเผยแพร่
วิทยาการ ส่งเสริมเกียรติแห่งสถานศึกษาและสมาชิกผู้ได้
ประกอบกิจอันเป็นประโยชน์มีชื่อเสียง การด�ำเนินงานของ
สมาคมครัง้ แรกนัน้ ใช้พนื้ ทีบ่ ริเวณร้านไชยณรงค์เป็นส�ำนักงาน
หลังจากนั้น 2 ปีจึงย้ายมาใช้เรือนเก่าที่เคยเป็นบ้านพัก
ผู้บัญชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ต�ำแหน่งนี้เปลี่ยน
เป็นอธิการบดีในเวลาต่อมา) ปัจจุบันเรือนเก่านี้ คือ
“เรือนภะรตราชา” ซึง่ เป็นอาคารทีไ่ ด้รบั รางวัลอาคารอนุรกั ษ์
ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในปี พ.ศ. 2540 จนกระทั่งเมื่อจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมีอายุครบ 50 ปี ทางสมาคมจึงได้รับอนุมัติให้
จัดสร้างอาคารที่ท�ำการถาวรของสมาคมขึ้นบนพื้นที่ขนาด
ครึ่งไร่ ริมถนนพญาไท โดยนายเจน สกลธนารักษ์ เป็น
สถาปนิกออกแบบ

การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงอาคารหลั ง จาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ (summary of important
changes after completion)
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อาคารสมาคมนิสิตเก่า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับการ
ดูแลรักษาเป็นอย่างดีจากผูค้ รอบครอง รวมทัง้ ไม่มกี ารต่อเติม
หรือเปลี่ยนแปลงอาคารไปจากเดิม

ลักษณะของอาคาร (building character)
อาคารสมาคมนิสิตเก่ามีลักษณะทางสถาปัตยกรรม
สมัยใหม่แบบ Brutalist เป็นทรงสี่เหลี่ยม ผนังอาคารเป็น
แบบปิดทึบ สื่อถึงความเป็นอิสระจากภายนอก แต่ยังคง
รับแสงสว่างและระบายอากาศโดยอาศัยการจัดวางระนาบ
ตื้นลึกของผนัง เพิ่มความน่าสนใจของตัวอาคารด้วยการใช้
เทคโนโลยีการหล่อคอนกรีตให้เป็นผิวลอนลูกฟูกเพื่อให้
เกิ ด แสงเงาบนพื้ น ผิ ว ตั ว อาคารและเพิ่ ม ความน่ า สนใจ
ภายในอาคารแบ่งเป็นห้องต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมของทาง
สมาคม เช่น ห้องจัดเลี้ยง หอพัก ห้องกีฬาในร่ม ห้องประชุม
และห้องสมุด เป็นต้น

การประเมิน (evaluation)
อาคารสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นด้วยรูป
ลักษณ์ภายนอกและการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในของตัว
อาคารที่สะท้อนถึงรสนิยมและกิจกรรมของผู้มีการศึกษา
ซึ่งแตกต่างจากพื้นที่และสังคมแวดล้อมโดยรอบที่เป็นที่อยู่
อาศัยของชนชั้นแรงงานอย่างสิ้นเชิง
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อาคารหมายเลข 18 (building no.18)

ศาลาเฉลิมกรุง

ชื่อปัจจุบัน (current name)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (original
typology)		

ศาลาเฉลิมกรุง

โรงภาพยนตร์ (cinema) : REC (Recreation)

ชื่อดั้งเดิม (original name)

การปกป้องคุ้มครอง (state of protection)

ศาลาเฉลิมกรุง

ที่ตั้ง (location)
เลขที่ 66 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ประเภทของอาคารในปัจจุบัน
typology)		

(current

โรงภาพยนตร์ (cinema) : REC (Recreation)

1. ดูแลรักษาโดยบริษัท เฉลิมกรุง มณีทัศน์ จ�ำกัด
2. สมาคมสถาปนิ ก สยามในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ไ ด้
มอบรางวัลอนุรกั ษ์ศลิ ปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคาร
สถาบันและอาคารสาธารณะ ให้กับศาลาเฉลิมกรุง ในปี
พ.ศ. 2537

ปีทกี่ อ่ สร้างแล้วเสร็จ (year of competition
of construction )
พ.ศ. 2473 – 2476
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ผู้ออกแบบ (architectural designer)
หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร

ประวัติความเป็นมาของอาคาร (history of
building)		
เมือ่ รัชกาลที่ 7 ทรงขึน้ ครองราชสมบัตใิ นปี พ.ศ. 2468
พระองค์มีพระราชด�ำริจะจัดงานฉลองพระนครครบ 150 ปี
ทีจ่ ะมีขนึ้ ในปี พ.ศ. 2475 และในการเฉลิมฉลองวาะระพิเศษ
ดังกล่าว พระองค์ได้มพี ระราชด�ำริจดั สร้างถาวรวัตถุสำ� คัญขึน้
เพื่อเป็นที่ระลึก คือ ปฐมบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1
และสะพานพระพุทธยอดฟ้า ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ได้
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงมหรสพ
ที่ทันสมัยขึ้น ณ ย่านธุรกิจที่ส�ำคัญมากที่สุดในสมัยนั้น
(หัวมุมถนนเจริญกรุงตัดกับถนนตรีเพชร) โดยมุง่ หวังให้เป็น
หนึ่งในอนุสรณ์ส�ำคัญในวาระฉลองพระนครครบ 150 ปี
ด้วยเช่นกัน โดยมอบหมายให้ หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร
เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ และ อาจารย์นารถ โพธิประสาท
เป็นผูค้ ำ� นวณโครงสร้าง พระองค์พระราชทานนามโรงมหรสพ
แห่งนี้ว่า “ศาลาเฉลิมกรุง” ซึ่งถือว่าเป็นโรงภาพยนตร์ที่
เปิดฉายภาพยนตร์เสียงเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ศาลา
เฉลิ ม กรุ ง ถื อ เป็ น โรงภาพยนตร์ ที่ ทั น สมั ย ที่ สุ ด ในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ขณะนัน้ สามารถรองรับผูค้ นได้เป็นพันคน
มีการออกแบบตกแต่งภายในอย่างวิจติ รงดงามด้วยศิลปะไทย
สอดผสานกับศิลปะตะวันตก มีระบบเสียงที่สมบูรณ์แบบ
มีระบบปิด – เปิดม่านอัตโนมัติ ที่ส�ำคัญคือ เป็นโรงมหรสพ
แห่งแรกของประเทศไทยที่มีการใช้ระบบปรับอากาศแบบ
ระบายความร้อนด้วยน�้ำ (Chilled Water System)

การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงอาคารหลั ง จาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ (summary of important
changes after completion)
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ศาลาเฉลิมกรุงได้รบั การดูแล

รักษาเป็นอย่างดีจากผู้ครอบครอง รวมทั้งไม่มีการต่อเติม
หรือเปลี่ยนแปลงอาคารไปจากเดิม

ลักษณะของอาคาร (building character)
ศาลาเฉลิมกรุงเป็นอาคารกล่องสี่เหลี่ยมที่เรียบเกลี้ยง
ความสูง 3 และ 4 ชั้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผนังก่ออิฐฉาบปูน ตัวอาคารแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น
โถงหน้า และส่วนโรงภาพยนตร์ จุดเด่นของอาคารอยู่ที่
ทางเข้าด้านหน้าที่ตัดมุมฉากแล้วแบ่งเป็น 3 ช่อง ช่องกลาง
กว้างประมาณ 2 เท่าของช่องริม เส้นรอบรูปของทางเข้า
ใกล้เคียงกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส การเจาะช่องประตูหน้าต่าง
เป็นไปตามประโยชน์ใช้สอยและไม่ยึดติดกับระบบสมมาตร
จึงได้ช่องประตูหน้าต่างที่มีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกัน
ไปตามหน้าที่ของห้องที่อยู่ภายใน เหนือผนังทางเข้าที่แบ่ง
เป็น 3 ช่อง ประดับด้วยองค์ประกอบรูปวงกลมช่องละ 1 วง
ลักษณะเป็นโลหะฉลุลายไทยประยุกต์แบบเรขาคณิตเป็น
รูปหัวลิง หัวยักษ์และหัวฤาษี ตามแบบลายฉลุหนังใหญ่
ภายในห้องโถงหน้าของโรงภาพยนตร์มบี รรยากาศเรียบง่าย
แบบโมเดิร์น ภายในโรงภาพยนตร์มีเพดานสูง 15 เมตร
ที่นั่งผู้ชมวางลดหลั่นตามพื้นรูปขั้นบันได การตกแต่งค่อน
ข้างเรียบ ที่เด่นชัดคือ แนวกลางของฝ้าเพดานที่เดินเส้น
เป็นแถบยาวสลับสีตลอดความยาวของโรงภาพยนตร์ แสดง
ให้เห็นอิทธิพลของศิลปะอาร์ค เดโค (Art Deco)

การประเมิน (evaluation)
ศาลาเฉลิมกรุงเป็นโรงภาพยนตร์ที่เปิดฉายภาพยนตร์
เสียงเป็นแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในอนุสรณ์
ส�ำคัญในวาระฉลองพระนครครบ 150 ปี
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อาคารหมายเลข 19 (building no.19)

ร้านถวิล

ชื่อปัจจุบัน (current name)
ร้านถวิล

ชื่อดั้งเดิม (original name)
ไม่มี

ที่ตั้ง (location)
เลขที่ 35 – 39 ถนนช้างม่อย ต�ำบลศรีภมู ิ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทของอาคารในปัจจุบัน
typology)		

(current

บ้านพักอาศัยและร้านตัดเสื้อผ้า (house) : RES
(Residential) (tailor’s shop) : COM (Commercial)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง
typology)

(original

บ้านพักอาศัย (house) : RES (Residential)
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การปกป้องคุ้มครอง (state of protection)
1. ดูแลรักษาโดยครอบครัวเทียนนิมิต
2. สมาคมสถาปนิ ก สยามในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ไ ด้
มอบรางวัลอนุรกั ษ์ศลิ ปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคาร
พาณิชย์ ให้กับร้านถวิล ในปี พ.ศ. 2551

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (year of competition
of construction )
พ.ศ. 2492

ผู้ออกแบบ (architectural designer)
นางถวิลและนายเซียมจุย้ แซ่เตีย และผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
ชาวญวน

ประวัติความเป็นมาของอาคาร (history of
building)		
นางถวิลและนายเซียมจุ้ย แซ่เตีย ได้สร้างอาคารหลังนี้
โดยว่าจ้างผูร้ บั เหมาก่อสร้างชาวญวน โดยประสงค์ให้อาคาร
มี ค วามพิ เ ศษและแตกต่ า งจากอาคารพาณิ ช ย์ ห ลั ง อื่ น
ในย่านช้างม่อย จึงเป็นผลให้อาคารมีลักษณะเฉพาะตัว
ตั้ ง แต่ แรกอาคารหลั ง นี้ ใช้ เ พื่ อ พั ก อาศั ย เพี ย งอย่ า งเดี ย ว
ปัจจุบันชั้นบนใช้เป็นที่พักอาศัย ส่วนชั้นล่างเป็นร้านตัดเสื้อ

การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงอาคารหลั ง จาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ (summary of important
changes after completion)
ในปี พ.ศ. 2515 ปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่างเป็นร้านขาย
เครื่องปั้นดินเผา ขายยาและของช�ำ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2520
ได้เปลี่ยนเป็นร้านตัดเสื้อจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ลักษณะของอาคาร (building character)
ร้านถวิลเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 คูหา 2 ชั้น
ในยุคแรกๆ ของเชียงใหม่ สร้างในช่วงที่มีวัสดุก่อสร้าง
สมัยใหม่เข้ามาอย่างแพร่หลายโดยการขนส่งโดยทางรถไฟ
ดังนั้นโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ ได้แก่ พื้น เสาและคาน
จึงเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีการเจาะช่องระบายอากาศ
ที่พื้นชั้นสองให้ทะลุกันระหว่างชั้นล่างและชั้นบน และมี
การท�ำดาดฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ลูกกรงเหล็กดัดบริเวณ
ระเบียงประดับด้วยครีบคอนกรีตเสริมเหล็ก และลวดลาย
ปูนเปลือยหล่อ

การประเมิน (evaluation)
ร้านถวิลเป็นอาคารที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบ
โมเดิร์นซึ่งถือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างจากอาคาร
หลังอื่นๆ ของย่านช้างม่อยในช่วงเวลานั้น
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อาคารหมายเลข 20 (building no.20)

โรงสี หับ โห้ หิ้น

ชื่อปัจจุบัน (current name)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (original
typology)

โรงสี หับ โห้ หิ้น

โรงสีข้าว (rice mill) : COM (Commercial)

ชื่อดั้งเดิม (original name)

การปกป้องคุ้มครอง (state of protection)

โรงสี หับ โห้ หิ้น

ที่ตั้ง (location)
เลขที่ 13 ถนนนครนอก ต�ำบลบ่อยาง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา

ประเภทของอาคารในปัจจุบัน
typology)

(current

ท่าเทียบเรือ (dock) : COM (Commercial)

1. ดูแลรักษาโดยทายาทตระกูลรัตนปราการ
2. สมาคมสถาปนิ ก สยามในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ไ ด้
มอบรางวัลอนุรกั ษ์ศลิ ปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคาร
พาณิชย์ ให้กับโรงสี หับ โห้ หิ้น ในปี พ.ศ. 2554

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (year of competition
of construction )
พ.ศ. 2464
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ผู้ออกแบบ (architectural designer)
ไม่ปรากฏหลักฐาน

ประวัติความเป็นมาของอาคาร (history of
building)		
โรงสี หับ โห้ หิ้น สร้างโดยขุนราชกิจการีย์ (ซุ่นเลี่ยง
เสาวพฤกษ์) เป็นโรงสีข้าวใช้เครื่องจักรไอน�้ำขนาดใหญ่
มีปล่องไฟสูง 34 เมตร สร้างตามมาตรฐานประเทศอังกฤษ
ชื่อ “หับ โห้ หิ้น” เป็นภาษาฮกเกี้ยนหมายถึง ความ
สามัคคี ความกลมเกลียว ความเจริญรุ่งเรือง โดยเริ่มด�ำเนิน
กิจการในปี พ.ศ. 2470 มีนายสุชาติ รัตนปราการ เป็น
ผู้จัดการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 กองทัพเรือญี่ปุ่นได้บุกยึด
เมืองสงขลาและได้ใช้โรงสีเป็นคลังเก็บเวชภัณฑ์กองทัพ
ภาคพื้นบูรพาตลอดระยะสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจาก
สงคราม มีการปรับปรุงพืน้ ทีโ่ รงสีเพือ่ ใช้เป็นท่าเทียบเรือด่วน
รับส่งผูโ้ ดยสารระหว่างอ�ำเภอระโนดและอ�ำเภอเมืองสงขลา
เป็นที่ทดลองผลิตน�้ำมะเน็ดออกจ�ำหน่าย น�้ำมะเน็ดเป็น
น�้ำอัดลมรุ่นโบราณรสเปรี้ยวอมหวาน บรรจุในขวดแก้ว
คอคอด และได้ปรับปรุงอาคารด้านใต้เป็นโรงผลิตน�้ำแข็ง
ขนาดเล็ก ต่อมาได้เกิดกิจการโรงสีข้าวขนาดเล็กขึ้นมาก
ท�ำให้ปริมาณข้าวเปลือกทีเ่ ข้ามาป้อนโรงสีลดน้อยลงจนต้อง
ปิดตัวลงในปี พ.ศ. 2494 หลังจากนัน้ ในปี พ.ศ. 2495 – 2527
โรงสีได้แปรสภาพเป็นโกดังยางพาราส�ำหรับขนส่งต่อด้วย
เรือล�ำเลียงไปยังเรือเดินสมุทรซึ่งจอดบังคลื่นลมอยู่ใกล้ๆ
เกาะหนู เพื่อน�ำยางไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศ เมื่อท่าเรือ
น�ำ้ ลึกสงขลาเปิดด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2527 ท�ำให้การขนส่ง
สินค้าด้วยเรือล�ำเลียงต้องหยุดกิจการไป ทายาทของตระกูล
จึงใช้ท่าเทียบเรือโรงสีแดงให้บริการเรือประมงขนาดเล็ก
ต่อมาจนถึงปัจจุบัน

การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงอาคารหลั ง จาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ (summary of important
changes after completion)
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ภายในอาคารเพื่อใช้ในกิจการต่างๆ ของตระกูล
รัตนปราการ แต่ยงั คงรักษาสภาพอาคารภายนอกไว้ได้เหมือน
เมื่อแรกสร้าง

ลักษณะของอาคาร (building character)
โรงสี หับ โห้ หิ้น ประกอบด้วยอาคาร 4 หลัง เชื่อม
ต่อกัน ด้านหน้าของอาคารทัง้ หมดขนานไปกับถนนนครนอก
มีความยาวรวมกัน 70 เมตร ด้านข้างของอาคารลึก 25 เมตร
ด้านหลังติดทะเลสาบสงขลา อาคารหลังแรกเป็นอาคาร
ชั้นเดียว ถัดมาเป็นอาคารสูงสองชั้น อาคารทั้ง 2 หลังนี้
เคยใช้เป็นที่วางเครื่องจักรไอน�้ำซึ่งน�ำเข้ามาจากประเทศ
อังกฤษ ถัดมาเป็นอาคารสีข้าวซึ่งเป็นอาคารสูงโปร่งพร้อม
กับมีทางเข้าออก อาคารหลังสุดท้ายเป็นอาคารชั้นเดียวซึ่ง
เคยใช้เป็นส�ำนักงานและที่จอดรถ โครงสร้างของอาคาร
ทัง้ หมดสร้างด้วยไม้เนือ้ แข็ง ผนังภายนอกบุดว้ ยสังกะสีหนา
น�ำเข้าจากประเทศอังกฤษ หลังคาของอาคารหลังที่ 1 และ
หลังที่ 4 เป็นหลังคาจั่ว หลังคาของอาคารหลังที่ 2 เป็น
หลังคาสองชั้น ชั้นล่างเป็นหลังคาทรงปั้นหยาและชั้นบน
เป็นหลังคาจั่ว ส่วนหลังคาของอาคารสีข้าวเป็นหลังคาจั่ว
สามชั้น หลังคาของอาคารหลังที่ 1, 2 และ 3 มุงด้วยสังกะสี
ชนิดเดียวกันกับผนังภายนอกอาคาร ส่วนหลังที่ 4 มุงด้วย
กระเบื้องลอนคู่ โดยอาคารทั้งหมดทาด้วยสีแดง ชาวสงขลา
จึงเรียกอาคารหลังนี้ว่าโรงสีแดง

การประเมิน (evaluation)
โรงสี หับ โห้ หิ้น เป็นโรงสีข้าวขนาดใหญ่ มีการใช้
เครือ่ งจักรและเทคโนโลยีจากประเทศอังกฤษ นับว่ามีความ
ทันสมัยเป็นอย่างมากเมือ่ เปรียบเทียบกับโรงสีอนื่ ๆ ของเมือง
สงขลาในเวลานั้น
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อาคารหมายเลข 21 (building no.21)

คุรุสัมมนาคาร

ชื่อปัจจุบัน (current name)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (original
typology)

คุรุสัมมนาคาร

อาคารเรียนของวิทยาลัย (college) : EDC (Education)

ชื่อดั้งเดิม (original name)

การปกป้องคุ้มครอง (state of protection)

คุรุสัมมนาคาร

ดูแลรักษาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา

ที่ตั้ง (location)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ประเภทของอาคารในปัจจุบัน
typology)

(current

อาคารเรียนของมหาวิทยาลัย (university) : EDC
(Education)

ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (year of competition
of construction )
พ.ศ. 2503

ผู้ออกแบบ (architectural designer)
อาจารย์ ดร. วทัญญู ณ ถลาง และอาจารย์นคร ศรีวจิ ารณ์
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ประวัติความเป็นมาของอาคาร (history of
building)
คุรสุ มั มนาคาร เกิดจากแรงของเหล่าคณาจารย์วทิ ยาลัย
เทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ที่ต้องการ
ออกแบบอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่ส�ำหรับการแสดงหรือ
การประชุม หลังจากทีก่ อ่ ตัง้ วิทยาลัยได้ราว 3 ปี เพือ่ รองรับ
เหล่าคณาจารย์และนักศึกษาที่เริ่มเปิดแผนกวิชาเพิ่มขึ้น
ภายใต้การออกแบบของสองสถาปนิกซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง
วิทยาลัย อาจารย์ ดร.วทัญญู ณ ถลาง ในฐานะผูอ้ ำ� นวยการ
วิทยาลัยคนแรก และอาจารย์นคร ศรีวิจารณ์ โดยได้
ม.ร.ว.จาตุรีสาน ชุมพล ร่วมออกแบบโครงสร้าง และมี
บริษัท วู ซี ยิน จ�ำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยมีเหล่า
นักศึกษาร่วมเป็นแรงงานก่อสร้าง ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี
พ.ศ. 2503

การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงอาคารหลั ง จาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ (summary of important
changes after completion)
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คุรุสัมมนาคาร ได้รับการ
ดูแลรักษาเป็นอย่างดีจากผูค้ รอบครอง รวมทัง้ ไม่มกี ารต่อเติม
หรือเปลี่ยนแปลงอาคารไปจากเดิมมากนัก มีการซ่อมบ�ำรุง
เล็กน้อยในบางจุดที่เสื่อมโทรมตามกาลเวลาแต่ยังรักษา
โครงร่างและบูรณภาพดั้งเดิมของอาคารไว้เป็นอย่างดี

ลักษณะของอาคาร (building character)
อาคารคุรุสัมมนาคารเป็นโครงสร้างเปลือกแข็งบาง
(Thin Shell) หลังคาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กชิ้นเดียว
ขนาดใหญ่ไม่มีรอยต่อ รูปทรงโค้งคล้ายอานม้า มีการ
เปลีย่ นถ่ายผิวคว�ำ่ ลงหรือทีเ่ รียกว่า ไฮเพอบิรคิ พาลาโบลอยด์
(Hyperbolic Paraboloid) มุมมองจากด้านบนจะเห็น
หลังคาเป็นแผ่นคอนกรีตสีขาวรูปหกเหลีย่ มทีพ่ บั สลับปลาย
ของมุมขึ้น - ลง โดยปลายมุมที่โน้มปลายพุ่งลงสู่พื้นดินได้

ถ่ายแรงจากแผ่นหลังคาคอนกรีตมาสู่จุดรับหลังคาที่เป็น
เสาเอน 3 จุดค�้ำยันไว้ และมีผนังก่อด้วยหินทรายเตี้ย ๆ
เป็นแนวขอบเขตระหว่างภายนอกและภายในของอาคาร
ซึ่งใช้เป็นห้องประชุม ด้านหลังเวทีของห้องประชุมมีผนังไม้
เนื้อแข็งสูงเป็นฉาก จากทางเข้ามีการลดระดับพื้นและที่นั่ง
ลงไป โดยที่นั่งหน้าเวทีจะเป็นระดับต�่ำที่สุด ซึ่งช่วยให้เกิด
มุ ม มองในการใช้ ส อยและการป้ อ งกั น เสี ย งรบกวนจาก
ภายนอกได้ดี

การประเมิน (evaluation)
อาคารคุรุสัมมนาคารเป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่เกิด
ควบคูก่ บั การก่อตัง้ วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา ซึง่ สะท้อนภาพลักษณ์ความทันสมัยของวิทยาลัยฯ
ในยุคสมัยนั้น อาคารมีความโดดเด่นทางวิศวสถาปัตยกรรม
และมีรูปทรงที่งดงามน่าประทับใจ งานฝีมือเชิงช่างมีความ
ประณีตสูง และเป็นตัวอย่างของอาคารที่เน้นประโยชน์
ใช้สอยทีด่ ี มีความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม
ในการสร้างความสบายและความเป็นส่วนตัวแก่ผู้ใช้อาคาร
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อาคารหมายเลข 22 (building no.22)

อาคารอำ�นวยการเดิม หรือ อาคาร 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

ชื่อปัจจุบัน (current name)
อาคารอ�ำนวยการเดิม หรือ อาคาร 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

ชื่อดั้งเดิม (original name)
อาคารอ�ำนวยการ โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย

ที่ตั้ง (location)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
อุเทนถวาย เลขที่ 225 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประเภทของอาคารในปัจจุบัน
typology)

(current

อาคารส�ำนักงานของมหาวิทยาลัย (university) :
EDC (Education)

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง
typology)

(original

อาคารส�ำนักงานของโรงเรียน (school) : EDC
(Education)

การปกป้องคุ้มครอง(state of protection)
1. ดูแลรักษาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
2. กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

ปีทกี่ อ่ สร้างแล้วเสร็จ (year of competition
of construction )
พ.ศ. 2484

ผู้ออกแบบ (architectural designer)
ไม่ปรากฏชื่อผู้ออกแบบ
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ประวัติความเป็นมาของอาคาร (history of
building)		
ในปี พ.ศ. 2475 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดี
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีด�ำริจะเปิดโรงเรียนช่างก่อสร้าง
อุเทนถวายเป็นโรงเรียนช่างก่อสร้างแห่งแรกของประเทศไทย
โดยเปิดการเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2476 อาจารย์หลวงวิศาล
ศิลปกรรม เป็นอาจารย์ใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 โรงเรียน
ช่างก่อสร้างอุเทนถวาย ได้เริ่มก่อสร้างอาคารอ�ำนวยการ
ซึ่ ง เป็ น อาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก หลั ง แรกของโรงเรี ย น
โดยใช้ครูอาจารย์ของโรงเรียนเป็นผู้ฝึกฝนดูแลนักเรียน
ช่างก่อสร้างรุน่ แรกๆ เป็นแรงงานในการก่อสร้าง ตามเทคนิค
วิธแี ละวัสดุกอ่ สร้างทีห่ าได้ในยุคสมัยนัน้ การก่อสร้างแล้วเสร็จ
และเปิดใช้อาคารในปี พ.ศ. 2484 หลังจากเข้าใช้อาคาร
ดังกล่าวได้ไม่ถงึ 1 ปี ประเทศไทยเข้าสูส่ งครามมหาเอเชียบูรพา
(สงครามโลกครั้งที่ 2) กองทหารญี่ปุ่นได้เข้ายึดสถานที่
โรงเรียนส�ำหรับใช้เป็นที่ท�ำการและที่พักในช่วงสงคราม
จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2489 ทางโรงเรียนจึงได้รบั มอบสถานที่
คืนอย่างเป็นทางการ โดยโรงเรียนมีสภาพเสียหายอย่างหนัก
ทว่าอาคารหลังดังกล่าวเป็นอาคารเพียงไม่กหี่ ลังของโรงเรียน
ที่รอดจากการถูกทิ้งระเบิดในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา
หลังจากนั้น อาคารดังกล่าวถูกใช้เป็นส�ำนักงานบริหารของ
โรงเรียนเรื่อยมา จนกระทั่งโรงเรียนยกระดับเป็นวิทยาลัย
ต่อมาในราวปี พ.ศ. 2533 –2534 ได้มีการย้ายส�ำนักงาน
บริหารไปยังอาคาร 7 ที่สร้างขึ้นใหม่ นับแต่นั้นเป็นต้นมา
อาคารอ�ำนวยการได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอาคาร 1 และถูกใช้
เป็นทีท่ ำ� การสมาคมผูป้ กครองและครูอเุ ทนถวาย โดยชัน้ บน
ของอาคารซึ่งเป็นห้องประชุมยังเป็นที่เก็บอัฐิปูชนียบุคคล
ของวงการช่างก่อสร้าง ครูใหญ่ และอาจารย์ใหญ่ของ
โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายเอาไว้

การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงอาคารหลั ง จาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ (summary of important
changes after completion)
ในปี พ.ศ. 2490 อาจารย์จรัญ สมชนะ ได้ควบคุม

การซ่อมแซมอาคารอ�ำนวยการครั้งใหญ่ โดยยังคงรูปแบบ
ตามเดิม เนือ่ งจากอาคารได้รบั ความเสียหายจากช่วงสงคราม
มหาเอเชียบูรพา และในปี พ.ศ. 2508 ได้มีการซ่อมแซม
ส่วนหลังคาของอาคารอีกครั้ง

ลักษณะของอาคาร (building character)
อาคารอ�ำนวยการโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย เป็น
อาคารคอนกรีตสูงสองชัน้ ผังพืน้ อาคารเป็นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
มี บั น ไดภายนอกและภายในทั้ ง สองฝั ่ ง ส� ำ หรั บ ขึ้ น ชั้ น บน
อาคาร ลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่าย หลังคา
แบนทรงปัน้ หยามุงด้วยกระเบือ้ งลอน ช่องเปิดเป็นไม้เนือ้ แข็ง
และกระจก บันไดและพืน้ เป็นไม้เนือ้ แข็ง ชัน้ ล่างฝัง่ สนามหญ้า
มีการยกพื้นระเบียงยื่นเป็นเวที

การประเมิน (evaluation)
อาคารอ�ำนวยการเดิม เป็นอาคารที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ในยุคก่อตั้งโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังแรกของโรงเรียน โดยใช้
แรงงานครูอาจารย์และนักเรียนในการก่อสร้าง ตามเทคนิควิธี
เทคโนโลยี ก ารก่ อ สร้ า งและวั ส ดุ ที่ ห าได้ ใ นยุ ค สมั ย นั้ น
จัดเป็นผลผลิตจากการเรียนการสอนวิชาชีพช่างก่อสร้าง
ยุคใหม่โดยช่างก่อสร้างไทยซึง่ เริม่ เกิดขึน้ ในยุคสมัยนัน้ ถือเป็น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรียนรู้พัฒนาการ
ทางเชิงช่างก่อสร้าง นอกจากนีอ้ าคารดังกล่าวยังมีความส�ำคัญ
ทางจิตใจของศิษย์และคณาจารย์ของโรงเรียน เนื่องจาก
เป็นสถานทีเ่ ก็บอัฐปิ ชู นียบุคลทีส่ ำ� คัญของชาติ อาทิ สถาปนิก
ศาสตราจารย์ หลวงวิศาลศิลปกรรม ราชบัณฑิต ครูใหญ่
คนแรกของโรงเรียน รวมถึงอัฐิของครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่
อีกหลายท่าน
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อาคารหมายเลข 23 (building no.23)

โรงภาพยนตร์ทหานบก

ชื่อปัจจุบัน (current name)
โรงภาพยนตร์ทหานบก

ชื่อดั้งเดิม (original name)

ประเภทของอาคารในปัจจุบัน
typology)

(current

ส�ำนักงานกิจการรักษาความปลอดภัย

โรงภาพยนตร์ทหานบก

ประเภทของอาคารเมื่อแรกสร้าง (original
typology)

ที่ตั้ง (location)

โรงภาพยนตร์ (cinema) : REC (Recreation)

ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวงเวียนศรีสุริโยทัย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

การปกป้องคุ้มครอง (state of protection)
ยังไม่มี
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ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (year of competition
of construction )
พ.ศ. 2482

ผู้ออกแบบ (architectural designer)
ไม่ปรากฏชื่อผู้ออกแบบ

ประวัติความเป็นมาของอาคาร (history of
building)
สร้างขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรีสมัยที่ จอมพล แปลก
พิบูลสงคราม ขณะด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เป็น
รมณียสถานของเมืองลพบุรีรวมทั้งอาจจะใช้ประโยชน์เป็น
ที่ประชุมสภาได้หากเกิดเหตุคับขันในระหว่างสงครามโลก
ครั้งที่ 2 และจ�ำเป็นต้องย้ายเมืองหลวงมา ณ จังหวัดนี้ โดย
เป็นโรงภาพยนตร์ที่เปิดฉายภาพยนตร์เสียงเป็นแห่งที่สอง
ในประเทศไทย รองจากศาลาเฉลิมกรุงในกรุงเทพฯ ซึ่งถือ
เป็นโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขณะนั้น มีการออกแบบตกแต่งภายในอย่างงดงาม มีระบบ
เสียงที่สมบูรณ์แบบ มีระบบปิด – เปิดม่านอัตโนมัติ มี
ระบบปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยน�้ำ  (Chilled
Water System) เช่นเดียวกับโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง
ในกรุงเทพฯ

การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงอาคารหลั ง จาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ (summary of important
changes after completion)
ผู้ครอบครองได้รื้อถอนที่นั่งชมภาพยนตร์ที่บริเวณชั้น
ล่าง และด้านภายนอกบางบริเวณมีการต่อเติมเปลี่ยนแปลง
อาคารไปจากเดิม โดยเฉพาะด้านหลังของโรงภาพยนตร์ซึ่ง
ได้มีการรื้อถอนอาคารเดิมออกไปบางส่วน

ลักษณะของอาคาร (building character)
มีที่นั่งส�ำหรับผู้ชม 800 ที่นั่ง โดยจัดแถวที่นั่งไว้บนพื้น
ลาดเอียงชั้นล่างและชั้นลอยด้านบน

การประเมิน (evaluation)
โรงภาพยนตร์ทหานบกเป็นสถาปัตยกรรมโรงมหรสพ
ทันสมัยที่เก่าแก่เป็นแห่งที่สองของประเทศไทยรองจาก
โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงในกรุงเทพฯ ตัวสะกดชื่อที่ติด
ถาวรอยู่บนอาคาร “ภาพยนตร์ทหานบก”ยังแสดงถึงความ
พยายามสร้างอัตลักษณ์ในยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ด้วยการใช้ภาษาที่แตกต่างไปจากเดิม
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Minimum Documentation Fiche 2003

composed by national working party of: Thailand
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Group of building no.1

Thai Waterworks Museum overview
0.1 Picture of building / site

depicted item: Thai Waterworks Museum overview
source: Parinya Chukaew
date: 2014

1. Identity of building / group of buildings /
urban scheme / landscape / garden
1.1 current name of building: Thai Waterworks
Museum overview
1.2 variant or former name: The Metropolitan
Waterworks Authority Of Samsen (MWA)
1.3 number & name of street: 220 Rama VI Road,
Samsennai
1.4 town: Phayathai
1.5 province/state: Bangkok
1.6 zip code: 10400		
1.7 country: Thailand		
1.8 national grid reference: 		
1.9 classification/typology: REC
1.10 protection status & date: managed by
the Metropolitan waterworks Authority (MWA)

and received the Architectural Conservation Awards
2014 from the Association of Siamese Architects
Under Royal Patronage

2. History of building		
2.1 original brief/purpose: PBS
2.2 date commission/completion: 1909-1930
2.3 architectural and other designers: Italian
company designed The Water pumping Station
and The Pure Water Station. British architectural
company, The United Engineer, designed The
Septic Tank Station, The Settling House 1 and 2,
and The Filtration House 1 and 2.
2.4 others associated with building: There are
9 buildings, namely, The Septic Tank Station,
The Water pumping Station, The Settling House
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1 and 2, The Filtration House 1 and 2, The Pure
Water Station, The Guest House of Choa Phya
Yomarach and Keys collection Tower.
2.5 significant alterations with dates: From
2011 to 2013, The Metropolitan Waterworks
Authority Of Samsen (MWA) restored the Waterworks
buildings to the museum in order to celebrate
the centenary of Metropolitan Waterworks Authority.
The restoration is divided into three phrases
of restoration. First and second pharses are
survey and restoration stages by repainting
the external and internal walls with the
original colour (yellow) and improving the landscape
of surrounding area. Final phrase is to publish the book
of the museum and hold the exhibition in 2014.
2.6 current use: museum of Thai Waterworks
2.7 current condition: good

3. Description
3.1 general description: The Metropolitan
Waterworks Authority Of Samsen (MWA) was the
first water supply service of Thailand which was
commissioned by King Chulalongkorn (Rama V)
in order to provide water at good hygiene
standard to the public. The construction was
started in 1909 by creating man-made waterway
from Chiang Rak to Samsen Canals and built
the Waterworks which completed in 1914.
3.2 construction: reinforced concrete and
load-bearing walls
3.3 context: The 9 buildings (no. 2.4) worked in
the process of water purification.

4. Evaluation
4.1 technical: The Filtration House is built by
reinforced concrete and load-bearing walls on

the symmetrical rectangular plan and covered
by hip and gable roofs. It has presented the
innovative construction technology of reinforced
concrete structure. Other buildings were simply
built by other material such as timber.
4.2 social: The first public service facility to
produce clean water in Bangkok.		
4.3 cultural & aesthetic: Windows and doors
of the Filtration House are aligned and decorate
with curved and linear concrete moulding. The
Water pumping Station shows perforate wooden
decorative ornament which is similar to the art
of Gingerbread house in Thailand.
4.4 historical: King Rama VI gave the
opening ceremony on November 14, 1914.
4.5 general assessment: Although, the
Metropolitan Waterworks Authority Of Samsen
is no longer in use to produce clean water as its
original function, this valuable group of buildings
have been sustainably conserved as the educational
center of Waterworks history in Thailand.

5. Documentation
5.1 principal references: Parinya Chukaew
and Waeovichian Abhichartvorapan
5.2 visual material attached: Parinya Chukaew
5.3 rapporteur/date: June 2014

6. Fiche report examination by ISC/R
name of examining ISC member:
date of examination:
approval:
working party/ref. n° :
NAi ref. n°:
comments:
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Explanation of selection
The Metropolitan Waterworks Authority Of
Samsen (MWA) was the first water supply
service of Thailand granted by King Rama V
who had a clear vision of the importance of
good hygiene. Such waterworks have been vital
services at that time. Especially, the Filtration

House shows great structural technology. The
project of Thai Waterworks Museum can be
an example of adaptive reuse in Thailand. It
can be suggested that setting the management
teams will help the project sustain its values to
the future.

Group of building no.2

Pipit Banglamphu
0.1 Picture of building / site

depicted item: Pipit Banglamphu’s front elevation
source: Parinya Chukaew
date: 2014

1. Identity of building / group of buildings /
urban scheme / landscape / garden
1.1 current name of building: Pipit
Banglamphu
1.2 variant or former name: Wat Sangwet
Printing School
1.3 number & name of street: 5 Phra Sumen Rd.,
Chanasongkram
1.4 town: Phra Nakhon

1.5 province/state: Bangkok 	
1.6 zip code: 10200
1.7 country: Thailand
1.8 national grid reference:
1.9 classification/typology: REC
1.10 protection status & date: owned by the
Treasury Department, Ministry of Finance, registered
with the Department of Fine Arts as the national
heritage in 2001 and received the Architectural
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Conservation Awards 2011 from the Association of
Siamese Architects Under Royal Patronage

2. History of building
2.1 original brief/purpose: EDC
2.2 date completion: 1932
2.3 architectural and other designers: The
school’s architect is unknown. The school’s workshop
was designed by Phra Sarotratthananimman.
2.4 others associated with building: The Wat
Sangwet Printing School’s workshop
2.5 significant alterations with dates: In 2013
the Treasury Department renovated the school,
factory and landscape in order to develop as a
museum and community center for the public uses.
2.6 current use: museum and community center
2.7 current condition: good

3. Description
3.1 general description: In 1925, the Ministry
of Education was subsidized the budget to
merchandise textbooks. This led to the construction
of the printing school. Therefore, Wat Sangwet Printing
School was built to serve such purposes in 1932.
3.2 construction: reinforced concrete architecture
3.3 context: Wat Sangwet Printing School is
situated in one of the historical areas of Bangkok,
Banglamphu district.

4. Evaluation
4.1 technical: The school, Wat Sangwet
Printing School, is two-storey reinforced concrete
building of ‘L’ shaped layout and slab roof.
Other elements such as windows, doors,
stairs and floors are made from woods.
4.2 social: It was the first printing school
in Thailand providing both theoretical and practical

skills for students.
4.3 cultural & aesthetic: The building has
simple decoration with concrete moulding for
example a low-relief building’s name on the parapet.
4.4 historical: Printing school was opened in
1932 until 1946 before changing its name and
function to Khurusapha, Phra Sumen Printer
in 1950 to print textbooks. In 1958 the printer
was moved to the new location at Ladprao district
and used as a warehouse. Until 1995 such
building was abandoned and faced the demolition.
4.5 general assessment: The demolition of
Khurusapha warehouse has raised public
awareness among people in surrounded
communities in Banglamphu area and strengthen
the communities. They were against the
demolition and asked for the protection until
successfully requested the Department of Fine Arts
protection as the national heritage in 2001.

5. Documentation
5.1 principal references: Parinya Chukaew and
Waeovichian Abhichartvorapan
5.2 visual material attached: Parinya Chukaew
5.3 rapporteur/date: June 2014

6. Fiche report examination by ISC/R
name of examining ISC member:
date of examination:
approval:
working party/ref. n° :
NAi ref. n°:

comments:

Explanation of selection
Architect studied abroad
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Building no.3

Tuek Klom, the Faculty of Science
at Mahidol University
0.1 Picture of building / site

depicted item: Exterior and interior of Tuek Klom, the Faculty of Science at Mahidol University
source: Parinya Chukaew and Architectural Heritage in Thailand II
date: 2014

1. Identity of building / group of buildings / urban
scheme / landscape / garden		
1.1 current name of building: Tuek Klom, the
Faculty of Science at Mahidol University
1.2 variant or former name: Tuek Klom, the
Faculty of Science at Mahidol University 		
1.3 number & name of street: 272 Rama VI Rd.
1.4 town: Ratchathewi
1.5 province/state: Bangkok
1.6 zip code: 10400
1.7 country: Thailand
1.8 national grid reference: 		
1.9 classification/ typology: EDC
1.10 protection status & date: owned by
Mahidol University and received the Architectural
Conservation Awards 2010 from the Association of
Siamese Architects Under Royal Patronage

2. History of building
2.1 original brief/purpose: EDC
2.2 date completion: 1965
2.3 architectural and other designers: Amon
Sriwong
2.4 others associated with building: Ramathibodi
Hospital
2.5 significant alterations with dates: 2.6 current uses: lecture theater and event hall
2.7 current condition: good

3. Description
3.1 general description: The Faculty of Science,
Mahidol University, formerly a school of Medicine
and Faculty of Medical Science, was established
in 1960 by a venerable scientist in Thailand,
Prof. Dr. Stang Mongkolsak. There were 65 students
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when classes were first held in the Medical
Techniques building of Chulalongkorn Hospital.
Later it was relocated to the Rama VI Road,
opposite to the Ministry of Industry, and was also
subsidized the budget to construct a lecture building
and science laboratories for students of the Faculty
of Science which was Tuek Klom.		
		 Tuek Klom means round shaped building which is
suitable to describe its building form. The construction
was subsidized by Field Marshal Sarit Thanarat,
Thai Prime minister, and Rockefeller Foundation.
3.2 construction: circular reinforced concrete
and stone structures
3.3 context: Tuek Klom’s land was a slum. After
the community moved out, the land development
was started. The land had been filled by waste before
building Tuek Klom and Ramathibodi Hospital.

quality and the lecture can be seen from the
various directions. Other decoration is stripe lines
on the ceiling of the indoor open space. Those lines
are created when wet concrete are poured and
filled the gaps between timber frameworks.
4.4 historical: His Majesty King Bhumibol
Adulyadej presided over the ceremony of
laying foundation stone on 19th August 1965
as well as the opening ceremony of Tuek Klom
on 26th February 1968.
4.5 general assessment: Tuek Klom is a
landmark of the place and symbol of the faculty. It
can exemplify the Late Modern architecture which
was built by high construction technology, wide
choice of materials and skillful craftsmanship.

4. Evaluation

5.1 principal references: Parinya Chukaew
and Architectural Heritage in Thailand II
5.2 visual material attached: Parinya Chukaew
and Architectural Heritage in Thailand II
5.3 rapporteur/date: June 2014

4.1 technical: Tuek Klom has a round plan and
may look similar to flying saucer from its elevation.
There are five lecture rooms, namely, a 500-seat
room and four 250-seat rooms. All rooms are
supported by huge concrete and stone columns and
raised from the ground level in order to create an
indoor open space. Furthermore, there is a round
opening at the center of the roof to bring light into
such space.
4.2 social: Tuek Klom not only a lecture
theater but it is also held faculty’s activities such
as ceremonies, special speeches, academic
conference, book fare and leisure place.
4.3 cultural & aesthetic: The architect highly
concerned about utilities and acoustic in the design
process. This impacted the creation of form. The
round layout plan can facilitate good acoustic

5. Documentation

6. Fiche report examination by ISC/R
name of examining ISC member:
date of examination:
approval:
working party/ref. n° :
NAi ref. n°:
comments:
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Building no.4

Building No.6, Agricultural Machinery Engineering
Department, Faculty of Engineering and Architecture,
Rajamangala University of Technology Isan
0.1 Picture of building / site

depicted item: Building No.6, Agricultural Machinery Engineering Department, Faculty of
			
Engineering and Architecture, Rajamangala University of Technology Isan
source: Architectural Heritage in Thailand II and Narathip Thubthun
date: July 2010

1. Identity of building / group of buildings /
urban scheme / landscape / garden
1.1 current name of building: Building No.6,
Agricultural Machinery Engineering Department,
Faculty of Engineering and Architecture,
Rajamangala University of Technology Isan
1.2 variant or former name: Building No.6,
Agricultural Machinery Department, Northeastern
Technical College
1.3 number & name of street: 744 Surannarai Rd.
1.4 town: Muang
1.5 province/state: Nakhon Ratchasima
1.6 zip code: 30000		
1.7 country: Thailand
1.8 national grid reference:		

1.9 classification/typology: EDC
1.10 protection status & date: managed by
Rajamangala University of Technology Isan,
Nakhon Ratchasima and received the Architectural
Conservation Awards 2014 from the Association of
Siamese Architects Under Royal Patronage

2. History of building
2.1 original brief/purpose: EDC
2.2 date: commission/completion: 1962
2.3 architectural and other designers: Terdtoon
Khamvilai (architect)
2.4 others associated with building: 2.5 significant alterations with dates: 2.6 current use: department’s lecture and workshop
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2.7 current condition: good with routine maintenance
and use

3. Description
3.1 general description: During the management
of Dr. Wathanyu Na Thalang, the 1st chancellor of
Northeastern Technical College, later Rajamangala
University of Technology Isan, many buildings were
constructed from 1957 to 1967. At that time, there
were shortages of skilled labour and construction
machinery in Thai construction market, the
college’s curricula focused particular on resolving
these issues. Accordingly, the design concepts
of maximizing building utility and minimizing the
construction cost were taught in architecture and
engineering curricula in parallel with the nature
of Modern architecture. The main mission of the
department is to produce technical expertise of
agricultural machinery engineering.
3.2 construction: reinforced concrete and
concrete folded plate roof
3.3 context: in the university campus in the
northeastern region of Thailand

4. Evaluation
4.1 technical: Building No.6 is 2-storey concrete
building with rectangular layout. The building
uses various types of Modern character materials
to demonstrate their construction techniques for
example concrete pillars, wooden walls, glazing
panels and steel handrails. The building is divided
into two parts, front and back parts. The front part
has two stroeys, lecture rooms on the 1st floor
and office space on 2nd floor. While there is a
double-height workshop space at the rear of the
building. Consequently, these layouts create good
ventilation through both front and rear parts.

4.2 social: In order to master students skills,
students took part in the construction process of the
building. So students from generations to generations
have been proud of this building.
4.3 cultural & aesthetic: Concrete folded plate roof,
the significant building element, makes the building
remarkably. Cantilever construction of roof also
presents the weightless quality of Modern architectural
characteristics. These elements are reflected the
concept of tropical architecture in Thailand.
4.4 historical: Building No.6, Agricultural
Machinery Engineering Department was completed
the construction in 1962 and officially opened
in the following year.
4.5 general assessment: Building No.6, Agricultural
Machinery Engineering Department, well planned
building has performed its original functions and
can serve the current needs. The building was
contemporary with the establishment of the college
so it is regarded as one of the college historic
buildings.

5. Documentation
5.1 principal references: Narathip Thubthun and
Waeovichian Abhichartvorapan
5.2 visual material attached: Architectural
Heritage in Thailand II and Narathip Thubthun
5.3 rapporteur/date: June 2014

6. Fiche report examination by ISC/R
name of examining ISC member:
date of examination:		
approval:
working party/ref. n° :
NAi ref. n°:
comments:
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Building no.5

administration off ce of Anandamahidol Hospital
0.1 Picture of building / site

depicted item: the front of administration office of Anandamahidol Hospital
source: Parinya Chukaew
date: 2014

1. Identity of building / group of buildings /
urban scheme / landscape / garden
1.1 current name of building: administration
office of Anandamahidol Hospital
1.2 variant or former name: Anandamahidol
building
1.3 number & name of street: 35 Moo 6,
Khaosamyod
1.4 town: Muang
1.5 province/state: Lopburi
1.6 zip code: 15000
1.7 country: Thailand
1.8 national grid reference:
1.9 classification/typology: HLT
1.10 protection status & date: owned by Army

Medical Department, the Royal Thai Army and
received the Architectural Conservation Awards
2008 from the Association of Siamese Architects
Under Royal Patronage

2. History of building
2.1 original brief/purpose: HLT
2.2 date completion: 1937-38
2.3 architectural and other designers: unknow
2.4 others associated with building: surgical,
medical and obstetric buildings
2.5 significant alterations with dates: 2.6 current use: administration office of the
hospital
2.7 current condition: fairly good
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3. Description

3.1 general description: Field Marshal Plaek
Pibul Songkram, the Defence Minister, moved some
governmental offices from Bangkok to Lopburi in
1937 and also built the hospital to service military
officers and the public. King Ananda Mahidol (King
Rama VIII) supported this project and named the
hospital after the King’s name as Anandamahidol
building, 200 bed hospital. King Rama VIII
opened the hospital on 6th March 1938.
3.2 construction: reinforced concrete structure
and arched ceiling
3.3 context: Anandamahidol building was located
in Lopburi province, the largest military base of
Thailand during World War II.

4. Evaluation
4.1 technical: Anandamahidol building is a
two-storey building with symmetrical rectangular
plan and flat slap roof.
4.2 social: Anandamahidol Hospital is the first
hospital of the Royal Thai Army aiming to serve
the public in general.  	
4.3 cultural & aesthetic: It is simple decoration of
Neo Classical and Art Deco styles. The alignment
of windows and void are used to create rhythm of
facades. The thin concrete shading above windows
and corridors both 1st and 2nd floors can emphasise
horizontal perspective of the building.
4.4 historical: Anandamahidol Hospital was
served the patients during the Greater East Asia
War about 1943.
4.5 general assessment: Not only Anandamahidol
Hospital is the first hospital of the Royal Thai Army,

but it has also been the second biggest hospital of
which of Thailand after subsequently constructing
other buildings on the same site. In addition,
Anandamahidol building has been used as the
administration office of Anandamahidol Hospital
since such expansion.

5. Documentation
5.1 principal references: Parinya Chukaew and
Waeovichian Abhichartvorapan
5.2 visual material attached: Parinya Chukaew
5.3 rapporteur/date: June 2014

6. Fiche report examination by ISC/R
name of examining ISC member:
date of examination:
approval:
working party/ref. n° :
NAi ref. n°:
comments:
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Building no.6

the Grand Postal Building (G.P.O.)
0.1 Picture of building / site

depicted item: perspective of the Grand Postal Building (G.P.O.)
source: Associate Professor Chatri Prakitnonthakan
date: 2014

1. Identity of building / group of buildings /
urban scheme / landscape / garden
1.1 current name of building: the Grand
Postal Building (G.P.O.)
1.2 variant or former name: the Grand
Postal Building (G.P.O.)
1.3 number & name of street: 1160 Charoen
Krung Rd., Si Phraya
1.4 town: Bang Rak
1.5 province/state: Bangkok
1.6 zip code: 10500
1.7 country: Thailand
1.8 national grid reference: 		
1.9 classification/typology: REC, COM and ADM
1.10 protection status & date: owned by
Thailand Post Co., Ltd., managed by IMPACT
Exhibition Management Co., Ltd and announced by

the Department of Fine Arts as an important historic
building on 9th April in 2004

2. History of building
2.1 original brief/purpose: ADM
2.2 date completion: 1935-1940
2.3 architectural and other designers: Mui (Jitrsean)
Apaiwong (architect) and H. Herman (engineer)
and Silpa Bhirasri (Corrado Feroci) (sculptor)
2.4 others associated with building: 2.5 significant alterations with dates: After the
Department of Fine Arts announced that the Grand
Postal Building (G.P.O.) was an important historic
building in 2004, G.P.O. set up the committee in
the following year in order to plan the conservation
of the building. Consequently, the conservation
and adaptation were commenced and officially
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reopened on 4th August 2013 by Her Royal
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.
2.6 current uses: museum, banquet hall,
restaurant and postal office
2.7 current condition: good

3. Description
3.1 general description: Thai postal services
were started in 1881 and built the first office in 1883.
The services significantly expanded and required
the new office. Therefore, Thai postal services
were moved to the current location which was
previously owned by the British Embassy. Buildings
of the embassy were used before constructing the
Grand Postal Building (G.P.O.) in 1935. G.P.O. was
officially opened on 24th June 1940 and has been
operated since then.
3.2 construction: reinforced concrete structure
and masonry walls
3.3 context: The Grand Postal Building is located
on good location for transporting the postal service
by two forms of transportation, Chao Phraya river
and Charoen Krung Road.

4. Evaluation
4.1 technical: The Grand Postal Building (G.P.O.)
is T-shaped building, there are four storeys including
basement with concrete structure and flat slab roof.
The concept of symmetrical axes is used both
layouts and elevations. The building dimension is
103.80 m. x 38.52 m. and 22.00 m. x 96.00 m.
4.2 social: The construction of postal office
represented the Modern era of Thai postal works.
There has been an intention to use and adapt the
building to other purposes in the future.

4.3 cultural & aesthetic: The building presents
the Early Modern architectural style in Thailand
in Neo Classical style. Recessed mortar joints on
brickwork create special patterns like stonework on
the front elevation. In addition, the main entrance is
at the center of the building and has sculptures of
Garudas decorated at the top corners of the building.
The Garudas, Silpa Bhirasri’s masterpieces, are
Realistic Art and three times in size of human.
He also designed other low relief sculptures which
have decorated in the building’s hall.
4.4 historical: The grand opening of G.P.O. was
on 24th June 1940 by General Phraya Phahon
Phonphayuhasena, Thai military leader and politician.
4.5 general assessment: After the renovation,
the Grand Postal Building (G.P.O.) has maintained
its original purpose and also created other functions
to meet new requirements.

5. Documentation
5.1 principal references: Associate Professor
Chatri Prakitnonthakan and Waeovichian
Abhichartvorapan
5.2 visual material attached: Associate Professor
Chatri Prakitnonthakan
5.3 rapporteur/date: June 2014

6. Fiche report examination by ISC/R
name of examining ISC member:
date of examination:
approval:
working party/ref. n° :
NAi ref. n°:
comments:
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Building no.7

Supachalasai Stadium,
the National Stadium of Thailand
0.1 Picture of building / site

depicted item: Overview of Supachalasai Stadium in the past and the present
source: Associate Professor Chatri Prakitnonthakan and Parinya Chukaew
date: 2014

1. Identity of building / group of buildings /
urban scheme / landscape / garden
1.1 current name of building: Supachalasai
Stadium, the National Stadium of Thailand
1.2 variant or former name: Supachalasai
Stadium, the National Stadium of Thailand
1.3 number & name of street: 154 Rama 1 Rd.,
Wang Mai
1.4 town: Pathumwan
1.5 province/state: Bangkok
1.6 zip code: 10330
1.7 country: Thailand
1.8 national grid reference:
1.9 classification/typology: REC
1.10 protection status & date: managed by the
Department of Physical Education, Ministry of
Tourism and Sports

2. History of building
2.1 original brief/purpose: sports center
2.2 date commission/completion: 1937-1938
2.3 architectural and other designers: Mui (Jitrsean)
Apaiwong
2.4 others associated with building: Thephasadin
Stadium, Jindarat Stadium, Wisutamol Pool,
Nimidbud Gymnasium and Jhanthana-Yingyong
Gymnasium
2.5 significant alterations with dates: 2008
2.6 current use: sports center
2.7 current condition: good

3. Description
3.1 general description: The Department of
Physical Education was established in 1933
aiming to encourage people to concern about health.
Therefore, Supachalasai Stadium was constructed
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in 1937 and fully completed in 1938 at international
standard level. The building takes the majority
of the site. It is multi purposes stadium including a
football field and running tracks.
		 The repair works of building and landscape were
taken in 2008 in order to celebrate the 70th anniversary
of the stadium. Such works have improved the general
environment of the site, however, some works have
ignored the original architectural characteristics of
Art Deco for example installing the Windsor stylistic
feature at the podium inside the stadium.
3.2 construction: reinforced concrete building
3.3 context: educational and commercial areas
of Bangkok

4. Evaluation
4.1 technical: Supachalasai Stadium is a
reinforced concreted building with 20 storied stands
in the west and north wings. The west wing roof is
supported by cantilevered concrete structure.
4.2 social: The first high standard stadium of
Thailand and the King Rama VIII was invited to be
a chair in the opening of public running competition
on May 4, 1941.
4.3 cultural & aesthetic: In the middle of west
wing stand is provided for the royal family members
or other representatives as chair of the events.
The building facades are decorated by Art Deco
style and sculpture such as vertical streamline
with thin concrete shading. The symbols of the
Department of Physical Education are shown at
the top of the pillars on the north façade.
4.4 historical: Supachalasai Stadium was held
three time of the Asian Games (the fifth, sixth and
eighth) in 1966, 1970 and 1978, respectively. It has
been nationally and internationally held other
activities such as sports and musical competition.

4.5 general assessment: This is one of the most
significant works of Mui Apaiwong who had great
reputation for designing governmental buildings.

5. Documentation

5.1 principal references: Associate Professor Chatri
Prakitnonthakan and Waeovichian Abhichartvorapan
5.2 visual material attached: Associate Professor
Chatri Prakitnonthakan and Parinya Chukaew
5.3 rapporteur/date: June 2014

6. Fiche report examination by ISC/R
name of examining ISC member:
date of examination:
approval:
working party/ref. n° :
NAi ref. n°:
comments:

Explanation for selection
Supachalasai Stadium, the National Stadium of
Thailand has successfully maintained the original
function as the sports center since it was built.
This may because the stadium is located in one
of the most important business areas where there
are many main transportation such as public bus
and Bangkok Mass Transit System (BTS)’s train
station (The National Stadium Station). Many
important activities have been held such as
hosting three times of the Asian Games. In term of
architectural characteristics, the stadium is an icon
of massive concrete structure in the early age of
modern architecture in Thailand. The architect, Mui
Apaiwong, played a significant role in adapting Art
Deco stylistic elements into modern architecture in
Thailand.
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Building no.8

Dome Building, Thammasat University
0.1 Picture of building / site

depicted item: Exterior and interior of Dome Building, Thammasat University
source: Parinya Chukaew and Architectural Heritage in Thailand II
date: 2014

1. Identity of building / group of buildings /
urban scheme / landscape / garden
1.1 current name of building: Dome Building,
Thammasat University
1.2 variant or former name: Dome Building,
Thammasat University
1.3 number & name of street: 2 Phra Chan Rd.,
Phra Borom Maha Ratchawang
1.4 town: Phra Nakhon
1.5 province/state: Bangkok
1.6 zip code: 10200
1.7 country: Thailand
1.8 national grid reference:
1.9 classification/ typology: EDC
1.10 protection status & date: owned by
Thammasat University and received the Architectural
Conservation Awards 2005 from the Association of
Siamese Architects Under Royal Patronage

2. History of building
2.1 original brief/purpose: EDC
2.2 date completion: 1935-1936
2.3 architectural and other designers: Mui (Jitrsean)
Apaiwong
2.4 others associated with building: 2.5 significant alterations with dates: During
1960-1972 its 4th building was demolished in order
to construct the AT room and the 1st building
was demolished in 1977 to build a multi-purpose
building. In addition, the construction of Dr. Pridi
Banomyong Memorial Hall was started in 1985 by
extending a portico to the rear of the building.
2.6 current uses: Thammasat University’s hall
of fame		
2.7 current condition: good
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3. Description
3.1 general description: The history of Dome
Building began with the founding of Thammasat
university, previously known as University of Moral
and Political Sciences, near Phan Phiphop Lila
Bridge in 1934 by Dr. Pridi Banomyong, the Interior
Minister. Dr. Pridi bought a land beside Chao
Phraya River, nearby Phra Chan and Phra Athit
Piers, which belonged to the 4th Infantry Troop,
Ministry of Defence, to be served as the university’s
permanent site. Dome Building was the first building
of Thammasat University and was used as the
administration hall.
3.2 construction: reinforced concrete structure
and brick masonry painted walls
3.3 context: The land was the Ministry of
Defence’s property. This means that the site has a
strong strategic importance because it is accessible
from several types of transportation such as cars,
buses and boats.

4. Evaluation
4.1 technical: The four existing buildings on site
were connected into one big building and
extended the middle part with 16 meter octagonal
pointed roof which became the name of the building
as called ‘Dome Building’. It is a long rectangular
plan with three-storey at the center and two-storey
wings on its left and right sides. The building itself
is reinforced concrete structure and brick masonry
painted walls except the roof was originally finished
with high quality teakwood tiles but it has been
changed to brown-coloured tiles. Both wings are
coverd by gable roofs.
4.2 social: Dome Building has become a symbol

of Thammasat University since its construction. It
related to political movement both international and
domestic levels which have conveyed the meaning
of democratic process in Thai society.
4.3 cultural & aesthetic: This building demonstrates
the mixture of Modern and Gothic Revival styles in
Thai context.
4.4 historical: Dr. Pridi Banomyong was a founder
of Thammasat University and also an important
Free Thai Movement or Seri Thai agent. The Free
Thai Movement was a movement of Thai resistance
movement against Japan during the World War II.
Therefore, Dr. Pridi selected the Dome Building to
use as the Free Thai Movement’s office during
the war.
4.5 general assessment: Currently, the Dome
Building has been conserved and hall of fame on
the 3rd floor. The case of Dome Building has shown
significant conservation of building values in terms
of social and historic values.

5. Documentation
5.1 principal references: Parinya Chukaew
and Architectural Heritage in Thailand II
5.2 visual material attached: Parinya Chukaew
and Architectural Heritage in Thailand II
5.3 rapporteur/date: June 2014

6. Fiche report examination by ISC/R
name of examining ISC member:
date of examination:
approval:
working party/ref. n° :
NAi ref. n°:
comments:
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Building no.9

Building of Arts and Culture,
Chulalongkorn University
0.1 Picture of building / site

depicted item: exterior and interior of Building of Arts and Culture, Chulalongkorn University
source: Parinya Chukaew and Architectural Heritage in Thailand II
date: 2014

1. Identity of building / group of buildings /
urban scheme / landscape / garden
1.1 current name of building: Building of Arts
and Culture, Chulalongkorn University
1.2 variant or former name: Chemistry
Building 1, Chulalongkorn University
1.3 number & name of street: Phaya Thai Rd.,
Wang Mai
1.4 town: Pathumwan
1.5 province/state: Bangkok
1.6 zip code: 10330
1.7 country: Thailand
1.8 national grid reference:
1.9 classification/typology: REC
1.10 protection status & date: owned by
Chulalongkorn University and received the Architectural

Conservation Awards 2007 from the Association of
Siamese Architects Under Royal Patronage

2. History of building
2.1 original brief/purpose: EDC
2.2 date completion: 1937
2.3 architectural and other designers: Phra
Saroj Rattananimman (Saroj Sukkayang)
2.4 others associated with building: the Faculty
of Art & Sciences’ buildings
2.5 significant alterations with dates: In 2011,
the stage performance space was added inside
the original U-shaped building layout.
2.6 current uses: art gallery and cultural center
2.7 current condition: good
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3. Description
3.1 general description: Chulalongkorn University
is the first national university, founded on 26th March
1916 by King Rama VI. The university developed
from King Rama V’s the Civil Service Training School.
Engineering, Public Administration, Medicine, and
Arts & Sciences were the first four faculties of the
university. Many buildings were consequently built
including Chemistry Building 1 or presently known
as Building of Arts and Culture.
3.2 construction: reinforced concrete structure
and concrete slab roof
3.3 context: The building is situated in a long
historical context where it was Thailand’s first
national university and founded by King Rama VI.

4. Evaluation
4.1 technical: Building of Arts and Culture,
2-storey reinforced concrete structure, originally
was U-shaped plan. It has symmetrical plan and
elevations. The south elevation has a central
entrance while the east one has two entrances
which are placed symmetrically on the left and right
sides of the building.
4.2 social: The architect, Phra Saroj Rattananimman
(Saroj Sukkayang), of this building played an
important role in architectural professional. He was
an architect of the Fine Arts Department and also a
professor of the Architecture Department, Faculty of
Engineering, Chulalongkorn University.
4.3 cultural & aesthetic: There is a single corridor
at the front elevation both on 1st and 2nd floors. The
front entrance is covered by a cantilevered concrete
canopy. In addition, windows of building elevations

are vertically aligned creating unique patterns.
4.4 historical: Chemistry Building 1, Department
of Sciences had been used since it was built in
1937. Since 1948 the department developed and
many new buildings were constructed, Chemistry
Building 1 had gradually decreased the uses and
eventually abandoned. The building was renovated
and reopened in 2011 as Building of Arts and
Culture.
4.5 general assessment: Chulalongkorn University
administrators evaluated the Chemistry Building
1 and found that this building is a valuable
property and can be adapted to meet the present
requirements of new arts and cultural place.

5. Documentation
5.1 principal references: Parinya Chukaew
and Architectural Heritage in Thailand II
5.2 visual material attached: Parinya Chukaew
and Architectural Heritage in Thailand II
5.3 rapporteur/date: June 2014

6. Fiche report examination by ISC/R
name of examining ISC member:
date of examination:
approval:
working party/ref. n° :
NAi ref. n°:
comments:
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Building no.10

Chiang Rai Tobacco Off ce
0.1 Picture of building / site

depicted item: Chiang Rai Tobacco Office and a meeting room’s curved concrete ceilings
source: Parinya Chukaew and Architectural Heritage in Thailand II
date: 2014

1. Identity of building / group of buildings /
urban scheme / landscape / garden
1.1 current name of building: Chiang Rai
Tobacco Office
1.2 variant or former name: Chiang Rai
Tobacco Office
1.3 number & name of street: 647 Thanalai Rd.,
Wiang
1.4 town: Mueang
1.5 province/state: Chiang Rai
1.6 zip code: 57000
1.7 country: Thailand
1.8 national grid reference:
1.9 classification/typology: ADM
1.10 protection status & date: owned by Thailand

Tobacco Monopoly, Ministry of Finance and received
the Architectural Conservation Awards 2010 from
the Association of Siamese Architects Under Royal
Patronage

2. History of building
2.1 original brief/purpose: ADM
2.2 date completion: 1964
2.3 architectural and other designers: unknown
2.4 others associated with building: 2.5 significant alterations with dates: 2.6 current uses: civic and public building
2.7 current condition: good
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3. Description
3.1 general description: Chiang Rai Tobacco
Office was established by the British-American
Tobacco Limited (Thailand) (B.A.T.) in 1993.
Currently, the Office has governed by Thailand
Tobacco Monopoly, Ministry of Finance. It is
a state enterprise contributing revenues to
the government for country development.
3.2 construction: reinforced concrete structure
and curved concrete roofs
3.3 context: Chiang Rai province is an important
province of Northern region of Thailand. It is
one of the biggest tobacco farming industries of
Thailand. There are approximately ten thousands
families of tobacco farmers in the Northern and the
Northeastern part of Thailand.

4. Evaluation
4.1 technical: The building is a 2-storey reinforced
concrete structure of Modern style with rectangular
floor plan. The building is divided into left and right
sides between the main staircase. The office is on
both sides of the 1st floor but the right side is longer
than another one and also enclosed by corridors.
On the 2nd floor, there is an office space on the left
side and a meeting room is on the other side.
4.2 social: Chiang Rai Tobacco Office is
managed by Thailand Tobacco Monopoly, Ministry
of Finance. It has provided an employment opportunity
for local people in Chiang Rai province and
other northern provinces of Thailand.
4.3 cultural & aesthetic: Curved concrete roofs
are the most outstanding building’s element. The
roofs lay concave up and down curves which create
the meeting room’s unique curved ceilings.

The staircase is another special element. Its
landing creates cantilevered canopy without
any posts for building’s main entrance.
4.4 historical: The government, the Excise
Department, had rented a land and premises before
bought it. The department started the business on
1st September 1941 and then purchased new two
plots of land on Thanalai Rd. (the current site)
and Singhaklai Rd. from East Asiatic A. African
Company. The Tobacco Office moved to the
current site on 24th January 1942, constructed
Chiang Rai Tobacco Office on 25th June 1964
and opened on 27th January 1966.
4.5 general assessment: Chiang Rai Tobacco
Office presented the modern image of Chiang Rai
province late 20th century. This building is a good
example of building conservation and continuous
use.

5. Documentation
5.1 principal references: Parinya Chukaew
and Architectural Heritage in Thailand II
5.2 visual material attached: Parinya Chukaew
and Architectural Heritage in Thailand II
5.3 rapporteur/date: June 2014

6. Fiche report examination by ISC/R
name of examining ISC member:
date of examination:
approval:
working party/ref. n° :
NAi ref. n°:
comments:
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Building no.11

Scala Theater
0.1 Picture of building / site

depicted item: Outside and inside Scala Theater
source: Parinya Chukaew and Architectural Heritage in Thailand II
date: 2014

1. Identity of building / group of buildings /
urban scheme / landscape / garden
1.1 current name of building: Scala Theater
1.2 variant or former name: Scala Theater
1.3 number & name of street: 184 Soi Siam
Square 1, Pathumwan
1.4 town: Pathumwan
1.5 province/state: Bangkok 	
1.6 zip code: 10330
1.7 country: Thailand
1.8 national grid reference: 		
1.9 classification/typology: REC
1.10 protection status & date: operated by
Siam Mahorasop company or APEX company and
received the Architectural Conservation Awards

2012 from the Association of Siamese Architects
Under Royal Patronage

2. History of building
2.1 original brief/purpose: REC
2.2 date completion: 1969
2.3 architectural and other designers: Colonel
Jira Silapakanok
2.4 others associated with building: Lido and
Siam theaters. For Siam theater, it was fired
in 2010.
2.5 significant alterations with dates: routine
maintenance
2.6 current use: cinema
2.7 current condition: fairy good
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3. Description
3.1 general description: Mr. Pisit Tunsajja,
a founder of APEX company, rented three pieces
of land from Chulalongkorn University, the landlord.
Three stand alone cinemas were subsequently
built each on those lands, namely, Siam, Lido and
Scala Theaters. They were constructed by the
same construction company, South East Asia Co.
The maximum capacity of Scala Theater is about
1,000 seats. Since Scala Theater was opened on
December 31, 1969, it has performed its original
function.
3.2 construction: reinforced concrete structure
with mushroom ceiling
3.3 context: high density of entertainment and
shopping facilities of Bangkok

4. Evaluation
4.1 technical: The reinforced concrete ceiling
is the most outstanding features of the building.
The ceiling loads are transfer to the columns which
create the special form like mushroom. Particularly
at the foyer of the cinema, the columns stand from
the first till the second floors.
4.2 social: Scala Theater has introduced the new
life style of entertainment with cinema, restaurants
and shops in one place. It is one of single-screen
cinemas at that time.
4.3 cultural & aesthetic: The late Modernism
architecture, Scala Theater, has the mixture of Art
Deco decoration. The main entrance is emphasized
by building the steps and arches. On the second
floor is the cinema entrance which shows the
magnificent reinforced concrete mushroom ceiling

with modern Thai art ornaments so called stars.
Window frames clearly show the Art Deco style.
4.4 historical: The first movie shown at Scala
Theater was the Undefeated on December 31, 1969.
In 2008, Scala Theater was only one cinema which
showed the good quality movie such as Slumdog
Millionaire.
4.5 general assessment: Scala Theater is one of
the land marks of Siam Square. The combination of
functions as cinema, restaurants and shops make
Scala Theater as an unique meeting place of the
20th century life style.

5. Documentation
5.1 principal references: Parinya Chukaew and
Waeovichian Abhichartvorapan
5.2 visual material attached: Parinya Chukaew
and Architectural Heritage in Thailand II
5.3 rapporteur/date: June 2014

6. Fiche report examination by ISC/R
name of examining ISC member:
date of examination:
approval:
working party/ref. n° :
NAi ref. n°:
comments:
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Building no.12

Chiang Mai Railway Station
0.1 Picture of building / site

depicted item: Chiang Mai Railway Station
source: Parinya Chukaew
date: 2014

1. Identity of building / group of buildings /
urban scheme / landscape / garden
1.1 current name of building: Chiang Mai
Railway Station
1.2 variant or former name: Chiang Mai
Railway Station
1.3 number & name of street: 27
Charoenmuang Rd., Wat Ket
1.4 town: Mueang
1.5 province/state: Chiang Mai
1.6 zip code: 50300
1.7 country: Thailand
1.8 national grid reference:
1.9 classification/typology: TRC

1.10 protection status & date: owned by
The State Railway of Thailand and received the
Architectural Conservation Awards 2006 from the
Association of Siamese Architects Under Royal
Patronage

2. History of building
2.1 original brief/purpose: TRC
2.2 date completion: 1947-1948
2.3 architectural and other designers: Mom
Chao Votayakorn Voravan
2.4 others associated with building: 2.5 significant alterations with dates: Although
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there is no information about alteration date, the
alteration details are documented. The original was
redesigned to suit the current needs. Moreover,
there was an extension of new area for restaurants
and restrooms. This area was designed with the
similar characteristics to the existing building.
2.6 current uses: railway station
2.7 current condition: good

3. Description
3.1 general description: The current Chiang Mai
Railway Station was designed in 1946 by
Mom Chao Votayakorn Voravan after the previous
station was attacked by American air raid, B-24s,
on 21st December 1943 during the World War II.
3.2 construction: masonry and plaster walls
and half-timbered wall
3.3 context: The station is located at the
intersection of Charoen Muang Road and Rat Uthit
Road on the east bank of the Ping River in the city
of Chiang Mai.

4. Evaluation
4.1 technical: Chiang Mai Railway Station,
a rectangular floor plan building, is divided into
3 parts, west, east and central parts. Firstly, the
west side has two storeys and consists of ticket
office, staffs’ office. Secondly, the east side includes
administration office, lounge, restrooms, luggage
storage and clock tower. Finally, the central part
is a transitional area to connect the west, east and
platforms.

4.2 social: Chiang Mai Railway Station has been
the main railway transportation not only Chiang Mai
province but also other provinces in the Northern
Thailand.
4.3 cultural & aesthetic: The characteristics of
the station can be called as the applied Thai style
of central region of Thailand art decoration such as
curved gable ends on the main building, four gable
ends of the Clock tower’s roof and moulding on the
top part of columns. Furthermore, on the 2nd floor of
the west part is half-timbered walls which may be
influenced by the western architectural style.
4.4 historical: The official opening of Chiang Mai
Railway Station was in 1948.
4.5 general assessment: Chiang Mai Railway
Station is one of the Chiang Mai remarkable spots
and one of the biggest stations in the Northern
region of Thailand. It is a good example of east meet
west architecture.

5. Documentation
5.1 principal references: Parinya Chukaew
5.2 visual material attached: Parinya Chukaew
5.3 rapporteur/date: June 2014

6. Fiche report examination by ISC/R
name of examining ISC member:
date of examination:
approval:
working party/ref. n° :
NAi ref. n°:
comments:
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Building no.13

Warichwes Palace
0.1 Picture of building / site

depicted item: From the yard of Warichwes Palace
source: Parinya Chukaew
date: 2014

1. Identity of building / group of buildings /
urban scheme / landscape / garden
1.1 current name of building: Warichwes
Palace
1.2 variant or former name: Warichwes
Palace
1.3 number & name of street: 305 Soi
Sukhothai 6, Sukhothai Rd.
1.4 town: Dusit
1.5 province/state: Bangkok 	
1.6 zip code: 10300
1.7 country: Thailand
1.8 national grid reference:
1.9 classification/typology: COM			
1.10 protection status & date: owned by Crown

Property Bureau Foundation, rented by Matching
Studio Public Company Limited and received the
Architectural Conservation Awards 2008 from the
Association of Siamese Architects Under Royal
Patronage

2. History of building
2.1 original brief/purpose: RES
2.2 date completion: 1933
2.3 architectural and other designers: Phra
Sarotratthananimman
2.4 others associated with building: 2.5 significant alterations with dates: 2.6 current use: Matching Studio Public
Company Limited’s office
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2.7 current condition: good

3. Description
3.1 general description: Warichwes Palace
belonged to Her Royal Highness Princess
Wapeebussabahkorn (25/7/1891-15/12/1982), the
84th daughter of King Chulalongkorn (King Rama V)
and Chao Chom Marada Prom. The palace was
constructed in 1933 by Phra Sarotratthananimman,
an architect and engineer. The palace was named
after Her Royal Highness Princess. Warichwes
means a residence owned by a person who was
born from water water and lotus. The word ‘a
person’ refers to Her Royal Highness Princess
Wapeebussabahkorn because Wapee means water
or swamp.
3.2 construction: two storey house with reinforced
concrete structure
3.3 context: former royal families residential area

4. Evaluation
4.1 technical: The two-storey palace, Warichwes
Palace, is a blend of Art Nouveau and Colonial
styles. The entrance is placed at the side of the
palace with steps and arches. The roof is in the hip
and gable forms.
4.2 social: The palace exemplifies the change
in social preference in terms of architectural style.
4.3 cultural & aesthetic: The architect concerned
about the simplicity and economical because it
was a period of Siamese economic depression.
Therefore, the choices of materials focused on
durability for example using reinforced concrete
instead of wood and minimising high decorative art
into geometrical patterns.

4.4 historical: Warichwes Palace was constructed
just one year after the radical changes in Siam
political system when the constitutional monarchy
was established in 1932. Such changes occurred
not only politic but also architecture. Therefore, this
palace might reflect the changes in social attitude
in two aspects, namely, architectural characteristics
and architect. Previously in the late reign of King
Rama VII, the western architecture dominated the
style in Siam which was designed by royal members,
noblemen and foreign architects. While at the
beginning of King Rama VIII reign, the architecture
was minimized the decoration and detailed and also
designed by normal social class architects.
4.5 general assessment: Warichwes Palace is
one of the good cases of adaptive reuse. In this
case, it maintains the use of building with the new
function.

5. Documentation
5.1 principal references: Architectural Heritage
in Thailand II
5.2 visual material attached: Parinya Chukaew
5.3 rapporteur/date: June 2014

6. Fiche report examination by ISC/R
name of examining ISC member:
date of examination:
approval:
working party/ref. n° :
NAi ref. n°:
comments:

Explanation of selection
Architect studied abroad
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Building no.14

Prasanmit Building, Srinakharinwirot University
(Prasanmit Campus)
0.1 Picture of building / site

depicted item: exterior and interior of Prasanmit Building, Srinakharinwirot University (Prasanmit Campus)
source: Parinya Chukaew and Architectural Heritage in Thailand II
date: 2014

1. Identity of building / group of buildings /
urban scheme / landscape / garden

1.1 current name of building: Prasanmit Building,
Srinakharinwirot University (Prasanmit Campus)
1.2 variant or former name: Building No.3
Srinakharinwirot University (Prasanmit Campus)
1.3 number & name of street: Srinakharinwirot
University 114 Sukhumvit 23 Rd., Khlong Toei Nuea
1.4 town: Vadhana
1.5 province/state: Bangkok
1.6 zip code: 10110
1.7 country: Thailand
1.8 national grid reference:
1.9 classification/typology: EDC
1.10 protection status & date: owned by
Srinakharinwirot University (Prasanmit Campus)
and received the Architectural Conservation Awards
2007 from the Association of Siamese Architects
Under Royal Patronage

2. History of building
2.1 original brief/purpose: EDC
2.2 date completion: 1950
2.3 architectural and other designers: Phian
Sombatpiam
2.4 others associated with building: Srinakharinwirot
University Prasanmit Demonstration School
secondary and elementary departments
2.5 significant alterations with dates: The building
has undergone 4 times of renovations. The first was
general repairs during 1983-1987. The second time
was a rehabilitation of room no.314 as a temporary
exhibition room in 1998 and the third time during
the same year was to renovate the building to be
Srinakharinwirot University Archives. Eventually
the fourth time was a major conservation carried
out during 2005-2006 and the building has been
renamed ‘Prasanmit Building’.
2.6 current uses: archive, office, art and cultural
center of the university
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2.7 current condition: good

3. Description
3.1 general description: Srinakharinwirot University
was derived from the Higher Teachers’ Training
School in 1949 and changed to the Education
College in 1954. Until 1974, the college was
developed the university. Prasanmit Building or
Building No.3 of Srinakharinwirot University
(Prasanmit Campus) was constructed in 1950 by
an approval of Professor Mom Luang Pin Malakul
during his time as the Permanent Secretary of the
Ministry of Education. The construction was carried
out by Somsamai Furniture Co., Ltd.
3.2 construction: reinforced concrete structure
with hipped and gabled roofs
3.3 context: Srinakharinwirot University (Prasanmit
Campus) is a complex educational institutes which
consists of the university, and elementary and
secondary schools.

4. Evaluation
4.1 technical: Prasanmit Building is a reinforced
concrete building with 3-storey central core flanked
by 2-storey wings. The central core is 19 meters
wide; each wing is 10 meters wide. The total area is
1,233 square meters. The building has hipped roofs
over the wings and gabled central core, both are
covered by Roman tiles.
4.2 social: Prasanmit Building has always been
the vital identity of the Srinakharinwirot University
members.
4.3 cultural & aesthetic: Decorative elements
are cement balustrades casted geometric design.
The corridor floors are terrazzo while room floors are
paved by wooden tiles.
4.4 historical: Foundation stone laying ceremony
was held on 18th August 1950 and Phraya

Saraphaiphiphat (Luean Saraphaiphiphat), Ministry
of Education presided our the ceremony. It was
officially opened and served as the first lecture
building of the Higher Teachers’ Training School
in 1952 and used as the Indiana University staffs’
office. It also was an administration office of
Professor Dr. Sarot Buasi, Director of the Higher
Teachers’ Training School and Rector of Education
College in 1953.
4.5 general assessment: At present, Prasanmit
Building functioned as Srinakharinwirot University
Archives, Culture and Art Institution, and offices
of the Rector, Vice-Rector, Strategic President,
and Welfare Section. Due to the well-managed
conservation and proper utilization, Prasanmit
Building has existed notably as a representative of
modern architecture in Thailand.

5. Documentation
5.1 principal references: Parinya Chukaew and
Architectural Heritage in Thailand II
5.2 visual material attached: Parinya Chukaew
and Architectural Heritage in Thailand II
5.3 rapporteur/date: June 2014

6. Fiche report examination by ISC/R
name of examining ISC member:
date of examination:
approval:
working party/ref. n° :
NAi ref. n°:
comments:

Explanation of selection
This represents modern architecture with
a dignified simplicity.

82

Building no.15

Building of Chulalongkorn University Alumni Association
Under the Patronage of His Majesty the King
0.1 Picture of building / site

depicted item: Building of Chulalongkorn University Alumni Association
			
Under the Patronage of His Majesty the King main entrance
source: Parinya Chukaew
date: 2014

1. Identity of building / group of buildings /
urban scheme / landscape / garden
1.1 current name of building: Building of
Chulalongkorn University Alumni Association Under
the Patronage of His Majesty the King
1.2 variant or former name: Building of
Chulalongkorn University Alumni Association Under
the Patronage of His Majesty the King
1.3 number & name of street: Phaya Thai Rd.,
Wang Mai
1.4 town: Pathumwan
1.5 province/state: Bangkok
1.6 zip code: 10330
1.7 country: Thailand

1.8 national grid reference:
1.9 classification/typology: REC
1.10 protection status & date: managed by
Chulalongkorn University Alumni Association Under
the Patronage of His Majesty the King and received
the Architectural Conservation Awards 2010 from
the Association of Siamese Architects Under Royal
Patronage

2. History of building
2.1 original brief/purpose: REC
2.2 date completion: 1967
2.3 architectural and other designers: Jane
Sakolthanarak
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2.4 others associated with building: 2.5 significant alterations with dates: 2.6 current uses: alumni association office
2.7 current condition: good

3. Description
3.1 general description: Chulalongkorn University
Alumni Association was established on 16 February
1946 by 1,350 university members. Until it was
patronised by King Rama VIII on 15th July 1946, it
was renamed into Chulalongkorn University Alumni
Association Under the Patronage of His Majesty the
King (CUAA). and H.R.H. Prince Wan Waithyakon
was the first chairperson.
3.2 construction: reinforced concrete structure
and textured concert walls
3.3 context: The building is situated in a long
historical context where it was Thailand’s first
national university and founded by King Rama VI.

4. Evaluation
4.1 technical: The external walls show high
construction technique called textured concert.
This technique creates shade and shadow on the
building facades.
4.2 social: The association mission aims to
unite Chulalongkorn University members, promote
university’s activities and achievements of both
past and current members.
4.3 cultural & aesthetic: This building is regarded
as the Brutalist architecture because the walls
enclose most parts of the building and less
opening on the walls in order to diminish the
intervention from the outside. However, natural

light and air can still come through via some
openings from different layers of walls.
4.4 historical: Originally, the association’s office
used a space in Chainarong Shop before moving the
office to the old house of Chulalongkorn University’s
director. The association did not have a permanent
office until 1961 when the proposal of building the
association’s office was approved in conjunction
with 50th anniversary of the university.
4.5 general assessment: The architectural
characteristics of Chulalongkorn University Alumni
Association Under the Patronage of His Majesty
the King’s building reflects the images of educated
people which differs from other buildings in the
same area.

5. Documentation
5.1 principal references: Parinya Chukaew
5.2 visual material attached: Parinya Chukaew
5.3 rapporteur/date: June 2014

6. Fiche report examination by ISC/R
name of examining ISC member:
date of examination:
approval:
working party/ref. n° :
NAi ref. n°:
comments:
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Building no.16

Sala Chaloem Krung
0.1 Picture of building / site

depicted item: Sala Chaloem Krung
source: Parinya Chukaew
date: 2014

1. Identity of building / group of buildings /
urban scheme / landscape / garden
1.1 current name of building: Sala Chaloem
Krung
1.2 variant or former name: Sala Chaloem
Krung		
1.3 number & name of street: 66 Charoen
Krung Rd., Wang Buraphaphirom
1.4 town: Phra Nakhon
1.5 province/state: Bangkok 	
1.6 zip code: 10200
1.7 country: Thailand
1.8 national grid reference:

1.9 classification/typology: REC		
1.10 protection status & date: owned by
Chaloem Krung Manitas Co., Ltd. and received
the Architectural Conservation Awards 1994 from
the Association of Siamese Architects Under Royal
Patronage

2. History of building
2.1 original brief/purpose: REC
2.2 date completion: 1930-1933
2.3 architectural and other designers: Mom
Chao Samaichaloem Kridakon (architect) and Nart
Bhodiprasat (structural engineer)
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2.4 others associated with building: 2.5 significant alterations with dates: routine
maintenance
2.6 current use: cinema
2.7 current condition: good

3. Description
3.1 general description: Sala Chaloem Krung
was built as part of a commemoration to Bangkok
150th Anniversary Celebration in 1936 in conjunction
with the Memorial Bridge (Phra Phuttha Yodfa
Bridge) and the King Rama I monument. The
cinema’s name means City Celebration Pavillion.
3.2 construction: reinforced concrete structure
and masonry painted walls
3.3 context: Sala Chaloem Krung is situated in
the old business area of bangkok.

4. Evaluation
4.1 technical: Sala Chaloem Krung has two
parts, foyer and cinema. There are four storeys and
three storeys at the foyer and cinema, respectively.
Building structure is reinforced concrete and
masonry walls with paint.
4.2 social: It was the first cinema which showed
sound-on-film movie in Thailand.
4.3 cultural & aesthetic: The significant element
of the building is at the entrance. It is divided into
three accesses and the central access is bigger
than the other two. Above the three accesses are
decorated by the perforated metal in round frames
of simplified Thai traditional cinema icons. Inside the
cinema, the ceiling is 15 meters high and decorates

with colour stripes influenced by the style of
Art Deco.
4.4 historical: Mom Chao Samaichaloem Kridakon,
the architect, was commissioned by the King Rama
VII in 1925. The construction was started in 1930 and
had the grand opening on 2nd July 1933.
4.5 general assessment: Sala Chaloem Krung
was high technology cinema with automatic screen
curtain and firstly used the air conditioning with
chilled water system when it was built.

5. Documentation
5.1 principal references: Parinya Chukaew and
Waeovichian Abhichartvorapan
5.2 visual material attached: Parinya Chukaew
5.3 rapporteur/date: June 2014

6. Fiche report examination by ISC/R
name of examining ISC member:
date of examination:
approval:
working party/ref. n° :
NAi ref. n°:
comments:

Explanation of selection
Architect studied abroad
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Building no.17

Tawin shop
0.1 Picture of building / site

depicted item: Tawin shop
source: Parinya Chukaew
date: 2014

1. Identity of building / group of buildings /
urban scheme / landscape / garden
1.1 current name of building: Tawin shop
1.2 variant or former name: Tawin shop
1.3 number & name of street: 35-39 Chang
Moi Rd., Sri Poom
1.4 town: Mueang
1.5 province/state: Chiang Mai
1.6 zip code: 50300
1.7 country: Thailand

1.8 national grid reference:
1.9 classification/typology: RES and COM
1.10 protection status & date: owned by Tiannimitr
family and received the Architectural Conservation
Awards 2008 from the Association of Siamese
Architects Under Royal Patronage

2. History of building
2.1 original brief/ purpose: RES
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2.2 date completion: 1949
2.3 architectural and other designers: Mrs. TawinMr. Siemjui Sae Tai and their Yuan contractor
2.4 others associated with building: 2.5 significant alterations with dates: Replanning
ground floor into shop to sell pottery, medicines
and groceries in 1972 then changing to tailor
shop from 1977 until now
2.6 current uses: house and tailor shop
2.7 current condition: good

moulding and concrete balustrade. Thin concrete
fins above windows present the design consideration
of tropical climate.
4.4 historical: Concrete was regards as the
new material at a time and was transported to this
province by railways.
4.5 general assessment: Tawin shop is good
example of Modern movement at local level which
has stood distinctively than other buildings in the
same context.

3. Description

5. Documentation

3.1 general description: Mrs. Tawin- Mr. Siemjui
Sae Tai asked the Yuan contractor to build an unique
architectural shophouse which distinguished from
others on Chang Moi Rd.
3.2 construction: reinforced concrete structure
and low relief concrete moulding
3.3 context: The shop is on the commercial area
of Chiang Mai.

4. Evaluation
4.1 technical: Tawin shop is two storeys of three
detached concrete shophouses. It was built in the
early state of the use of concrete in Chiang Mai.
The main structure, namely, floor, beams, columns
and slab roof, is made from reinforced concrete. In
addition, the opening on the 2nd floor ventilates the
air between upper and lower floors.
4.2 social: Tawin shop has stood uniquely among
other shophouses in the same area.
4.3 cultural & aesthetic: On the top part of
the building is decorated by low relief concrete

5.1 principal references: Parinya Chukaew
5.2 visual material attached: Parinya Chukaew
5.3 rapporteur/date: June 2014

6. Fiche report examination by ISC/R
name of examining ISC member:
date of examination:
approval:
working party/ref. n° :
NAi ref. n°:
comments:
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Building no.18

Hub Ho Hin Rice Mill
0.1 Picture of building / site

depicted item: Exterior and interior of Hub Ho Hin Rice Mill
source: Parinya Chukaew and Architectural Heritage in Thailand II
date: 2014

1. Identity of building / group of buildings / urban
scheme / landscape / garden
1.1 current name of building: Hub Ho Hin
Rice Mill
1.2 variant or former name: Hub Ho Hin
Rice Mill
1.3 number & name of street: 13 Nakhon Nok Rd.,
Tambon Bo Yang
1.4 town: Mueang
1.5 province/state: Songkhla
1.6 zip code: 90000
1.7 country: Thailand
1.8 national grid reference:
1.9 classification/typology: COM
1.10 protection status & date: owned by
Rattanaprakarn Family and received the Architectural

Conservation Awards 2011 from the Association
of Siamese Architects Under Royal Patronage

2. History of building
2.1 original brief/purpose: COM
2.2 date completion: 1921
2.3 architectural and other designers: unknown
2.4 others associated with building: 2.5 significant alterations with dates: changing
an interior space but keeping the original facade
2.6 current uses: a dock for small fishing boats
2.7 current condition: good

3. Description

3.1 general description: The name ‘Hub Ho Hin’
in the Hokkien dialect means the harmonious unity.
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It consists of 4 connected units of 70 meters
long along the road. Each side of the building is
25 meters deep and the back is close to the
Songkhla Lake. The front unit has single storey
and the next unit has 2 storeys, which were used
to place the steam engine imported from England.
The third unit was used as a rice mill with an open
entrance. The last one-floored unit was used
as an office and a parking.
3.2 construction: hardwood structure and
zinc roofs
3.3 context: The mill is close to the Songkhla Lake
which is the important water supply of Songkhla
province.

4. Evaluation
4.1 technical: Hub Ho Hin Rice Mill is a rice mill
using a big steam engine with a large chimney of
34 meters high built by Khun Ratchakitkari
(Sunliang Saowapruk) following to the standard of
the British. The structure of the building is built with
hardwood. The outer walls are lined with thick zinc
imported from England.
4.2 social: The mill has supported the social
activities both in local and national levels such as
mill, military storage, pier, warehouse and dock.
4.3 cultural & aesthetic: The first and fourth units
have a gable roof. The roof of the second unit has
2 tiered; that is: the lower hip roof and the upper
gable roof. The roof of the rice mill is a 3 tired gable
roof. The roofs of the first, second and third units
are made of think zinc the same as the zinc of the
outer walls of the building. The roof of the fourth unit
is covered with carved tiles. The whole building is
painted in red so Songkhla people call is as ‘Red
Building’.

4.4 historical: The mill was operated in 1927
and the manager was Mr. Suchart Rattanaprakarn.
In 1941, the Japanese Army invaded the city of
Songkhla and the mill became a storehouse for
military supplies during the World War II. After the
war, the mill was improved to be a pier to transfer
passengers between Ranod District and Muang
District, a plant for a traditional soft drink with a small
ice plant. The mill was closed down since there
were many small rice mills. From 1952-1984, the mill
was changed to a rubber warehouse for delivering
to ships waiting in the sea. After the deep-sea port
of Songkhla was opened in 1984, it had to stop the
operation. Then, the family has used the mill as
a dock for small fishing boats until now.
4.5 general assessment: The family has
maintained the rice mill in good condition of which
the architectural style is valuable for the history of
the nation.

5. Documentation
5.1 principal references: Parinya Chukaew and
Architectural Heritage in Thailand II
5.2 visual material attached: Parinya Chukaew
and Architectural Heritage in Thailand II
5.3 rapporteur/date: June 2014

6. Fiche report examination by ISC/R
name of examining ISC member:
date of examination:
approval:
working party/ref. n° :
NAi ref. n°:
comments:
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Building no.19

Khurusammanakharn, Rajamangala University
of Technology Isan
0.1 Picture of building / site

depicted item: Khurusammanakharn’s exterior and interior
source: Narathip Thubthun
date: 2010

1. Identity of building / group of buildings / urban
scheme / landscape / garden
1.1 current name of building: Khurusammanakharn,
Rajamangala University of Technology Isan
1.2 variant or former name: Khurusammanakharn,
Northeastern Technical College
1.3 number & name of street: 744 Surannarai Rd.
1.4 town: Muang
1.5 province/state: Nakhon Ratchasima
1.6 zip code: 30000
1.7 country: Thailand
1.8 national grid reference:
1.9 classification/typology: EDC
1.10 protection status & date: managed by

Rajamangala University of Technology Isan,
Nakhon Ratchasima

2. History of building
2.1 original brief/purpose: a meeting room
2.2 date: commission/completion: 1960
2.3 architectural and other designers: Dr. Wathanyu
Na Thalang and Nakhon Srivijarn (architecs), Mom
Ratchawong Chartureesan Chumpol (engineer),
and Woo See Yin company (contractor)
2.4 others associated with building: 2.5 significant alterations with dates: 2.6 current use: a meeting room on special
occasions
2.7 current condition: fairly good
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3. Description
3.1 general description: After 3 years of the
establishment of Northeastern Technical College,
Khurusammanakharn in Nakhon Ratchasima
province was built to support the need for arranging
the performance and conference of the college’s
staffs. The building was designed by two founding
members of the college, namely, Dr. Wathanyu Na
Thalang who was the 1st chancellor and Nakhon
Srivijarn. In addition, Mom Rajawongse Jatureesarn
Chumpol was in charge of the structural design,
Woo C. Yin Company was the contractor in this
project and college’s students also involved in the
construction process of the building.
		 Khurusammanakharn has faced the challenge
of ageing and maintain the use for the current needs.
However, this building has been received proper
maintenance by providing necessary repair with
less intervention.
3.2 construction: reinforced concrete thin shell
3.3 context: in the university campus in the
northeastern region of Thailand

4. Evaluation
4.1 technical: Khurusammanakharn is the 1st
and only thin-shell structure in Thailand. The
roof in particular has no joint reinforced concrete
shell of Hyperbolic Paraboliod shape because
it completed at one time. It has hexagonal shape
when looking from the top view. Roof load is mainly
transferred to three concrete footings. Building
span is approximately 20 meters. The interior space
is enclosed by the local material such as red sand
stone and earthenware walls.

4.2 social: It is the masterpiece of the college
founding members which is highly regarded as the
important landmark of Rajamangala University of
Technology Isan, Nakhon Ratchasima.
4.3 cultural & aesthetic: This building was well
designed with unique form, innovative structural
technology and high standard of craftsmanship.
This creation can present the modern image of the
college education.
4.4 historical: King Rama IX and Queen Sirikit, the
current king and queen, visited Khurusammanakharn
during its construction.
4.5 general assessment: Khurusammanakharn
was designed under the climatic consideration of
the northeastern region of Thailand which is very
hot and dry so the building is partly enclosed by
the partitions. Not only the air can well ventilate, but
also inside and outside spaces can be connected.

5. Documentation
5.1 principal references: Narathip Thubthun and
Waeovichian Abhichartvorapan
5.2 visual material attached: Narathip Thubthun
5.3 rapporteur/date: June 2014

6. Fiche report examination by ISC/R
name of examining ISC member:
date of examination:
approval:
working party/ref. n° :
NAi ref. n°:
comments:
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Building no.20

Building No.1, Rajamangala University of
Technology Tawan-ok, Uthenthawai Campus
0.1 Picture of building / site

depicted item: elevation of Building No.1 from football field
source: Narathip Thubthun
date: 2014

1. Identity of building / group of buildings /
urban scheme / landscape / garden
1.1 current name of building: Building No.1,
Rajamangala University of Technology Tawan-ok,
Uthenthawai Campus
1.2 variant or former name: Administration
office, Uthenthawai School of Construction
1.3 number & name of street: 225 Phaya Thai Rd.,
Pathumwan
1.4 town: Pathumwan
1.5 province/state: Bangkok
1.6 zip code: 10330
1.7 country: Thailand
1.8 national grid reference:
1.9 classification/ typology: EDC

1.10 protection status & date: owned by
Rajamangala University of Technology Tawan-ok,
Uthenthawai Campus and registered by the
Department of Fine Arts

2. History of building
2.1 original brief/purpose: EDC
2.2 date completion: 1941
2.3 architectural and other designers: unknown
2.4 others associated with building:
2.5 significant alterations with dates: Due to the
building damage after the Greater East Asia War,
the repair works on building were done in 1947
and managed by Jarun Somchana, a teacher. The
second repair was in 1965 on the building’s roof.
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2.6 current uses: Uthenthawai Parents and
Teachers Association
2.7 current condition: good

3. Description
3.1 general description: Uthenthawai School
of Construction was founded in 1933 by Chao
Praya Dhammasak Montree, the Minister of Education
and Luang Wisarn Silpakam, the first headmaster.
This school was changed to college and university
in 1974 and 2005, respectively.
3.2 construction: reinforced concrete structure
and low hipped roof
3.3 context: The college is situated in a long
historical site of Thai educational development next
to Chulalongkorn University.

4. Evaluation
4.1 technical: Building No.1 is the university first
reinforced concrete building. There are two storeys
of rectangular plan and indoor and outdoor stairs.
4.2 social: Building No.1 has been a center of
this university because it was built by the school
staffs and students. In addition, the headmasters’
bone ashes have been kept in the meeting room on
2nd floor of this building.
4.3 cultural & aesthetic: It has a symmetrical
design of the elevations. The interesting elevation
facing the football field has two outdoor stairs and
a raised floor at the center for headmasters to give
speeches.
4.4 historical: In 1940, the first building was
constructed which was the Administration office and
completed in 1941. This building and others were

occupied by Japanese soldiers during the Greater
East Asia War after opening until 1946. Although
many buildings seriously damaged after the war, the
Administration office was one of surviving buildings.
The Administration office was reopened and
changed its name to Building No.1 about 1990-1991
after moving the office to the new building (Building
No.7). Since then Building No.1 has been used as
Uthenthawai Parents and Teachers Association.
4.5 general assessment: Building No.1 (the
Administration office, previous name) has hold
the historic value of School of Construction
establishment because it was the first reinforced
concrete architecture built heartily by school staffs.
This has demonstrated the effective curriculum of
this school. Furthermore, this building has united its
members because it has been a place of collecting
the successive headmasters’ bone ashes including
Luang Wisarn Silpakam’s bone ash who was the first
headmaster.

5. Documentation
5.1 principal references: Narathip Thubthun and
Waeovichian Abhichartvorapan
5.2 visual material attached: Narathip Thubthun
5.3 rapporteur/date: June 2014

6. Fiche report examination by ISC/R
name of examining ISC member:
date of examination:
approval:
working party/ref. n° :
NAi ref. n°:
comments:
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Building no.21

the Royal Thai Army’s cinema
0.1 Picture of building / site

depicted item: perspective of the Royal Thai Army’s cinema
source: Parinya Chukaew
date: 2014

1. Identity of building / group of buildings / urban
scheme / landscape / garden
1.1 current name of building: the Royal Thai
Army’s cinema 	
1.2 variant or former name: the Royal Thai
Army’s cinema 	
1.3 number & name of street: northeast axis
of Sri Suriyothai circle
1.4 town: Muang
1.5 province/state: Lopburi
1.6 zip code: 15000

1.7 country: Thailand
1.8 national grid reference:
1.9 classification/typology: COM
1.10 protection status & date: owned by Crown
Property Bureau Foundation and rented by security
company

2. History of building
2.1 original brief/purpose: REC
2.2 date completion: 1939
2.3 architectural and other designers: unknown
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2.4 others associated with building: Sri Suriyothai
circle
2.5 significant alterations with dates: The
audience’s seats at the lower level were removed.
The back elevation was partly demolished while
there were some additional works on side
elevation.
2.6 current use: security guard company
2.7 current condition: lack of proper conservation

3. Description
3.1 general description: The Field Marshal
Plaek Pibul Songkram’s government of Thailand
constructed the building as a leisure facility in
Lopburi during the World War II which can be used
as a conference hall if the government has to move
the capital city from Bangkok to Lopburi due to air
bombings.
3.2 construction: reinforced concrete structure
and masonry painted walls
3.3 context: This Royal Thai Army’s cinema is
situated as one of Lopburi new town planning
elements.

4. Evaluation
4.1 technical: The Royal Thai Army’s cinema
was 800 seats both on slope level and concrete
structural mezzanine. It has a symmetrical design
on the front facade.
4.2 social: It was the second cinema which
showed sound-on-film movie in Thailand after Sala
Chaloem Krung.

4.3 cultural & aesthetic: It is simple decoration
of Art Deco style. Windows are vertically aligned
especially the two continuing glass panels can
create elegant look of the cinema’s main entrance.
4.4 historical: The location of the cinema related
to the town planning of the city which was planned
in 1937.
4.5 general assessment: The Royal Thai Army’s
cinema in Lopburi was as high quality as Sala
Chaloem Krung in Bangkok because both cinemas
installed automatic screen curtains and air
conditioning with chilled water systems.

5.Documentation
5.1 principal references: Parinya Chukaew and
Waeovichian Abhichartvorapan
5.2 visual material attached: Parinya Chukaew
5.3 rapporteur/date: June 2014

6. Fiche report examination by ISC/R
name of examining ISC member:
date of examination:
approval:
working party/ref. n° :
NAi ref. n°:
comments:
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Building no.22

the complex of the Court of Justice
0.1 Picture of building / site

depicted item: Exterior and interior of the complex of the Court of Justice
source: Parinya Chukaew and Architectural Heritage in Thailand II
date: 2014

1. Identity of building / group of buildings /
urban scheme / landscape / garden
1.1 current name of building: the complex of
the Court of Justice
1.2 variant or former name: the complex of
the Court of Justice
1.3 number & name of street: Ratchadamnoen Rd.,
Phra Borom Maha Ratchawang
1.4 town: Phra Nakhon
1.5 province/state: Bangkok
1.6 zip code: 10200
1.7 country: Thailand
1.8 national grid reference:
1.9 classification/typology: ADM
1.10 protection status & date: owned by
Ministry of Justice and received the Architectural
Conservation Awards 2009 from the Association of
Siamese Architects Under Royal Patronage

2. History of building

2.1 original brief/purpose: ADM
2.2 date completion: 1939-1943
2.3 architectural and other designers: Phra
Sarocharattanimmaan (Saroch Sukkayang)
2.4 others associated with building: the Court
of Appeals and the Supreme Court
2.5 significant alterations with dates: under the
threat of demolition since 2007
2.6 current uses: the Court of Justice
2.7 current condition: partly demolished

3. Description
3.1 general description: The complex of the
Court of Justice was established in 1939 by Phra
Sarocharattanimmaan (Saroch Sukkayang). Before
drawing the plans, the government sent him to visit
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a court in Singapore and bring back architectural
information. The opening ceremony of the Court
of Justice was held in 1941 by Phra Ong Jao Atit
Tiphaya Apa.
		 The buildings are laid out in a ‘V’ shape divided
into three sections. The first section was built in
1939 for the Court of Justice. The second section
is the building nearby the ‘Ku Muang Doem Canal’,
completed in 1943. This section is used as the
Court of Appeals. The third section is the Supreme
Court. It sits on the site of a former justice Court
used during the reign of King Rama V that was
demolished in 1959. In 1963, a new building was
erected and installed as the Supreme Court.
3.2 construction: reinforced concrete structure
and flat slab roof
3.3 context: The complex of the Court of Justice
is located in the Bangkok inner city where many
nationally important buildings were built.

national architectural heritage site and the land it is
built on has a long history as a Justice Court.
4.5 general assessment: The building exposes
the arts and architectural styles of the old period
and represents a good source of knowledge on our
national history, our society and political system.
Therefore, the Department of Fine Arts announced
that the Court of Justice complex should be
registered as a national historic building. Thus, the
buildings of the Justice Court and the Supreme
Court are worthy of being preserved.

4. Evaluation

6. Fiche report examination by ISC/R

4.1 technical: The main structure of the Court
of Justice, the Court of Appeals and the Supreme
Court were constructed by reinforced concrete.
The three buildings have symmetrical rectangular
plans and entrance at the center with large pillars.
4.2 social: The construction of the Court
of Justice complex was built to celebrate
sovereignty of Thai legislative body.
4.3 cultural & aesthetic: The three buildings
were influenced by modernism, which were the
main architectural trend of that period. The latest
building, the Supreme Court, was only one building
which was decorated by simplified Thai decorative
arts. Its Modern architectural style was popular in
the period after the 1932 revolution.
4.4 historical: The entire construction is a valuable

5. Documentation
5.1 principal references: Parinya Chukaew and
Architectural Heritage in Thailand II
5.2 visual material attached: Parinya Chukaew
and Architectural Heritage in Thailand II
5.3 rapporteur/date: June 2014
name of examining ISC member:
date of examination:
approval:		
working party/ref. n° :
NAi ref. n°:
comments:

Explanation of selection
The concept of modernist architecture was
well-known during the reign of King Rama V by
groups of Thai students who studied in Europe.
However, the popularity of this style did not become
wide spread until after the revolution of 1932 where
the modernist style can now be found in various
important public buildings.
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Building no.23

new Suan Amporn Pavilion
0.1 Picture of building / site

depicted item: new Suan Amporn Pavilion
source: the book of ‘Keeping Up: Modern Thai Architecture 1967-1987 Exhibition’
		 on 12 June-14 September 2008
date: 2008

1. Identity of building / group of buildings /
urban scheme / landscape / garden
1.1 current name of building: new Suan Amporn
Pavilion
1.2 variant or former name: new Suan Amporn
Pavilion
1.3 number & name of street: Ratchadamnoen
Nok Rd.
1.4 town: Dusit
1.5 province/state: Bangkok
1.6 zip code: 10300
1.7 country: Thailand
1.8 national grid reference:
1.9 classification/ typology: REC

1.10 protection status & date: owned by Bureau
of the Royal Household

2. History of building
2.1 original brief/ purpose: REC
2.2 date completion: 1972
2.3 architectural and other designers: Krisda
Arunvongse Na Ayudhya
2.4 others associated with building: previous
Suan Amporn Pavilion, Dance Floor Pavilion and
new Dance Floor Pavilion
2.5 significant alterations with dates: 2.6 current use: multi-purpose building such as
event hall and sport venue
2.7 current condition: good
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3. Description
3.1 general description: Economic growth and
rising population in the 1970s led to ever larger
product fairs and festivals in the city. This soon
culminated in a demand for a multi-purpose building
suitable for a variety of city events. As a result, new
Suan Amporn Pavilion was built in 1972.
3.2 construction: reinforced concrete structure
with 15 meter column-free span and folded plate
roof
3.3 context: Significantly, new Suan Amporn
Pavilion was built on royal grounds, but functioned
as both a public-use building, and a royal venue.

4. Evaluation
4.1 technical: Using the latest concrete
engineering techniques, Krisda Arunvongse Na
Ayudhya incorporated a folded plate roof, creating
a large stretch of space adaptable for various
uses.
4.2 social: In contrast to the surrounding
backdrop of Amporn and Ananda Samakhom
Throne Halls, the modern structure was a symbol
of the evolving relationship between monarchy and
the people.
4.3 cultural & aesthetic: Visitors to the 1972
Red Cross Fair at the New Suan Amporn pavilion
marveled at the huge 15 meter column-free span.
4.4 historical: The new Suan Amporn Pavilion
was held the 1972 Red Cross Fair which
was one of the national important events.
4.5 general assessment: The brief for the pavilion
included serving as an occasional badminton

court for the King and as a reception hall for the
Queen’s state visitors (the current King and Queen).

5. Documentation
5.1 principal references: the book of ‘Keeping
Up: Modern Thai Architecture 1967-1987 Exhibition’
on 12 June-14 September 2008
5.2 visual material attached: the book of
‘Keeping Up: Modern Thai Architecture 1967-1987
Exhibition’ on 12 June-14 September 2008
5.3 rapporteur/date: June 2014

6. Fiche report examination by ISC/R
name of examining ISC member:
date of examination:
approval:
working party/ref. n° :
NAi ref. n°:
comments:
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Building no.24

Indra Regent Hotel
0.1 Picture of building / site

depicted item: Indra Regent Hotel in the past and its motif fin shades
source: the book of ‘Keeping Up: Modern Thai Architecture 1967-1987 Exhibition’
		 on 12 June-14 September 2008
date: 2008

1. Identity of building / group of buildings / urban
scheme / landscape / garden
1.1 current name of building: Indra Regent
Hotel
1.2 variant or former name: Indra Hotel
Complex
1.3 number & name of street: 120/126
Rajaprarop Rd., Pratunam
1.4 town: 1.5 province/state: Bangkok 	
1.6 zip code: 10400
1.7 country: Thailand
1.8 national grid reference:
1.9 classification/ typology: RES and REC

1.10 protection status & date: owned by Basoma
Co., Ltd. and affiliated with Gardengrove Suites

2. History of building
2.1 original brief/ purpose: RES and REC
2.2 date completion: 1970
2.3 architectural and other designers: Colonel
Chira Silpakanok		
2.4 others associated with building: 2.5 significant alterations with dates: From 2000
to 2003, the hotel was renovated and shopping
arcade in the following year.
2.6 current use: hotel and shopping arcade
2.7 current condition: good
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3. Description
3.1 general description: Indra Hotel Complex
was established by Mom Rajawongse Kukrit
Pramoj, Piti Poonsangsathit, and other international
stakeholders from Hong Kong and Malaysia. The
hotel cooperated with the five-star hotel chain, the
Regent Hotels, one year after its opening. However,
two international stakeholders withdrew from the
business in 1975. This was the turning point of
the Indra Regent Hotel. Consequently, the Regent
Hotels invested in other hotel in the area nearby.
Therefore, the Indra Regent Hotel terminated the
contract with the Regent Hotels but has remained
the Regent in its name with the permission from
the Regent Hotels.
3.2 construction: reinforced concrete structure
with concrete fin shades
3.3 context: The complex located on Rajaprarop Rd.,
Pratunam, was the new bus depot during the late
1960s and 70s.

4. Evaluation
4.1 technical: Chira Silpakanok designed the
layout of the shopping arcade, cinema, and hotel
rooms and facilities, according to contemporary
Western models in order to maximize its commercial
potential. A walkway connected the hotel to the
arcade, allowing access 24 hours a day.
4.2 social: A real estate project of developer
Lenglert Baiyoke’s, the Indra Hotel offered shopping,
eating, and the movies all under one roof-Westerninspired lifestyle options which were slightly out
of spending reach of most city inhabitants at the
time. Instead, the five-star hotel was a new choice

for foreign investors and tourists, and a dining
entertainment venue for local elites.
4.3 cultural & aesthetic: The stylish fin shades,
inspired by traditional Prajamyam motifs. The use
of shades shows the consideration of environmental
design.
4.4 historical: The Indra Hotel complex in
Pratunam was Bangkok’s first integrated commercial
leisure center in 1970.
4.5 general assessment: Indra Regent Hotel
has been located on Rajaprarop Rd., Pratunam,
the high density of commercial areas of Bangkok.
It created new urban lifestyle for the society. This
place not only holds the social value, but it also
exhibits the consideration of environment by using
the fin shades on building facades.

5. Documentation
5.1 principal references: the book of ‘Keeping
Up: Modern Thai Architecture 1967-1987 Exhibition’
on 12 June-14 September 2008
5.2 visual material attached: the book of
‘Keeping Up: Modern Thai Architecture 1967-1987
Exhibition’ on 12 June-14 September 2008
5.3 rapporteur/date: June 2014

6. Fiche report examination by ISC/R
name of examining ISC member:
date of examination:
approval:
working party/ref. n° :
NAi ref. n°:
comments:
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DOCOMOMO INTERNATIONAL
โดโคโมโมสากล
การอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในระดับสากล
โดยองค์กรโดโคโมโมสากล (DOCOMOMO INTERNATIONAL)
ซึ่ง DOCOMOMO มาจาก Documentation and
Conservation of Buildings, Sites, and Neighbourhoods
of the Modern Movement ในทศวรรษล่าสุดนี้ มรดก
ทางสถาปัตยกรรมของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ตกอยูใ่ นภาวะ
เสี่ยงมากกว่าช่วงเวลาใด สิ่งปลูกสร้างและชุมชนในสมัย
โมเดิร์น เป็นมรดกล�้ำค่าต่อจิตวิญญาณอันปราดเปรียวของ
ยุคอุตสาหกรรม (Machine Age) เมื่อสิ้นสุดช่วงยุค 1980
ผลงานชิ้นเอกแบบสมัยใหม่จ�ำนวนมากได้ถูกรื้อถอนหรือ
เปลี่ยนแปลงจนไม่เหลือเค้าเดิมให้จดจ�ำ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิด
จากข้อเท็จจริงที่ว่าผลงานเหล่านั้นไม่ได้ถูกพิจารณาว่า
เป็นองค์ประกอบของมรดก หรือเนื่องจากประโยชน์ใช้สอย
ฟังก์ชั่นการใช้งานเดิมของผลงานดังกล่าวถูกเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมาก รวมทัง้ การทีน่ วัตกรรมทางเทคโนโลยีของผลงาน
ดังกล่าวไม่ได้รับการเน้นย�้ำในระยะยาวด้วย

ประวัติ
DOCOMOMO สากล คือองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร
ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1988 โดย Hubert-Jan Henket
(สถาปนิกและศาสตราจารย์) และ Wessel de Jonge
(สถาปนิกและนักวิจยั ) ทีค่ ณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (School
of Architecture) แห่งมหาวิทยาลัยทางเทคนิค (Technical
University) ในเมืองไอนด์โฮเฟน ประเทศเนเธอร์แลนด์
ปี 2002 ส�ำนักงานเลขานุการ DOCOMOMO สากล ได้ยา้ ย
ไปยังปารีส โดยใช้สถานที่ของพิพิธภัณฑ์ทางสถาปัตยกรรม
แห่งชาติ (Cité de l’Architecture et du Patrimoine)
ในอาคารปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ผู้ท�ำหน้าที่
ประธานและเลขาธิการคือ Maristella Casciato (สถาปนิก
และนักประวัตศิ าสตร์สถาปัตยกรรม) และ Émilie d’Orgeix

(นักประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม) โดยมี Anne-Laure
Guillet รับหน้าที่เป็นผู้อ�ำนวยการตามล�ำดับ ตั้งแต่เดือน
มกราคม ปี 2010 เป็นต้นมา ส�ำนักงานเลขานุการ
DOCOMOMO สากล ได้ย้ายไปที่บาร์เซโลนา และปัจจุบัน
ใช้สถานที่ของมูลนิธิ Fundació Mies van der Rohe
โดยมีประธานคือ Ana Tostões (สถาปนิก – ESBAL
ปี 1982, นักประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม – UNL ปี 1994)
สมาชิกของ DOCOMOMO Ibérico และรองศาสตราจารย์
ประจ�ำคณะวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรมของสถาบัน
Instituto Superior Técnico แห่งมหาวิทยาลัย Universidade
Técnica de Lisboa และมีเลขาธิการคือ Ivan Blasi (สถาปนิก)

ภารกิจของ DOCOMOMO สากล คือ
- เป็นผู้เฝ้าสังเกตการณ์เมื่อสิ่งปลูกสร้างที่ส�ำคัญในยุค
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทัว่ โลกก�ำลังถูกคุกคาม
- แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์
การศึกษา และเทคโนโลยีในการอนุรักษ์
- ส่งเสริมให้เกิดความสนใจต่อแนวคิดและมรดกทาง
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่
- กระตุน้ ให้เกิดความรับผิดชอบต่อมรดกทางสถาปัตยกรรม
ใหม่นี้
นับแต่เริ่มก่อตั้ง DOCOMOMO สากล เป็นต้นมา
องค์กรนีไ้ ด้เติบโตขึน้ อย่างรวดเร็วและได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญ
ไม่เฉพาะแต่ในส่วนของการอนุรักษ์ แต่ยังมีบทบาทส�ำคัญ
ต่อวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมในวงกว้างอีกด้วย สหวิทยาการ
อันหลากหลายของ DOCOMOMO สากล คือสิง่ อันทรงคุณค่า
อย่างยิ่ง ซึ่งเกิดจากความสามารถขององค์กรในการรวบรวม
นักประวัติศาสตร์ สถาปนิก นักผังเมือง ภูมิสถาปนิก
นักอนุรกั ษ์ ครู อาจารย์ นักเรียน และข้าราชการ เอาไว้ดว้ ยกัน
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ปัจจุบนั DOCOMOMO สากล มีสาขาทัง้ หมด 59 สาขา
และจ�ำนวนสมาชิกมากกว่า 2,300 คน ในยุโรป อเมริกา
เอเชีย โอเชียเนีย และแอฟริกา ความหลากหลายด้าน
วัฒนธรรมและประสบการณ์ของสาขาต่างๆ แสดงให้เห็น
ถึงความมั่นคงสมบูรณ์ของ DOCOMOMO สากล

แถลงการณ์ไอนด์โฮเฟน (Eindhoven Statement)
จุดมุ่งหมายหลักของ DOCOMOMO คือเพื่อปฏิบัติ
ตามแถลงการณ์ไอนด์โฮเฟน (Eindhoven statement)
ซึ่งถูกประกาศในช่วงสรุปปิดท้ายการประชุมสถาปนาเมื่อ
ปี 1990 นั่นคือ
• ท�ำให้สาธารณชน เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้เชี่ยวชาญ และ
สถาบันการศึกษา หันมาให้ความสนใจต่อความส�ำคัญของ
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในส่วนของสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
• ระบุและสนับสนุนการเก็บบันทึกผลงานสถาปัตยกรรม
สมัยใหม่ ซึ่งรวมถึงการขึ้นทะเบียน ภาพวาด ภาพถ่าย
จดหมายเหตุ และเอกสารอื่นๆ
• ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคนิคที่เหมาะสม รวมทั้ง
วิ ธี ก ารอนุ รั ก ษ์ แ ละเผยแพร่ ค วามรู ้ นี้ ใ ห้ ทั่ ว กลุ ่ ม วิ ช าชี พ
• คัดค้านการท�ำลายหรือการสร้างความเสียหายต่อ
ผลงานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่
• จัดหาและระดมทุนเพื่อการจัดการด้านเอกสารและ
การอนุรักษ์
• ส�ำรวจและพัฒนาความรูด้ า้ นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่

การขอเข้าเป็นสมาชิก DOCOMOMO สากล
เอกสารส�ำหรับยื่นขอเปิดสาขาใหม่
กล่าวโดยสรุปส�ำหรับสาขาใหม่ คุณควร:  
1. คุ ณ จ� ำ เป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บปฏิ บั ติ แ ละ
แถลงการณ์ของ DOCOMOMO
(ดูระเบียบปฏิบัติในเอกสารแนบ)
2. คุณจ�ำเป็นต้องยืน่ โปรแกรมการท�ำงานส�ำหรับสองปีแรก

3. คุณจ�ำเป็นต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 10 คนที่จะ
ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ DOCOMOMO สากล ทั้งนี้
บางสาขาอาจสามารถลดค่าสมาชิกได้ ส�ำหรับกรณีดังกล่าว
คุณจ�ำเป็นต้องยื่นค�ำร้องอย่างเป็นทางการ  
4. คุณจ�ำเป็นต้องมีจดหมายรับรองการเปิดสาขาของคุณ
จาก DOCOMOMO สาขาอื่นอีกสี่แห่ง
โปรดส่งเอกสารไปที่:
DOCOMOMO INTERNATIONAL
Provença 318 pral. 2B
08037 Barcelona
Ana Tostões
ประธาน

ระเบียบปฏิบตั ขิ อง DOCOMOMO (Revision 2010:
DOCOMOMO Constitution)
1. วัตถุประสงค์ทั่วไปของ DOCOMOMO คือ:
ก. การแลกเปลี่ยนความรู้ความช�ำนาญและแนวคิด
ในวงการสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ (Modern Movement)
และการออกแบบ รวมทั้งการจัดการด้านเอกสารและ
การอนุรักษ์;
ข. เป็นผูเ้ ฝ้าสังเกตการณ์เมือ่ ตัวอย่างของสถาปัตยกรรม
สมั ย ใหม่ แ ละการออกแบบชุ ม ชนเมื อ งก� ำ ลั ง ตกอยู ่ ใ น
สถานการณ์อันตราย;
ค. กระตุ ้ น ความสนใจของสาธารณชนโดยรวมและ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนของสถาปัตยกรรม
สมัยใหม่และการออกแบบสมัยใหม่; เพื่อให้สิ่งปลูกสร้างที่
ส�ำคัญในยุค Modern Movement ได้รับการขึ้นทะเบียน
สากลเพื่อการอนุรักษ์และ/หรือบันทึกข้อมูลไว้; เพื่อค้นหา
แนวคิดใหม่ส�ำหรับอนาคตของสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโดย
ยึดเอาประสบการณ์เกี่ยวกับ Modern Movement
ในอดีตที่ผ่านมาเป็นหลัก
2. เนื่ อ งจากสภาวะแวดล้ อ มในประเทศที่ เข้ า ร่ ว ม
ด�ำเนินการจะมีความแตกต่างกันไป คณะท�ำงานของ

106

DOCOMOMO ประจ�ำประเทศและ/หรือภูมิภาคจะมีการ
ด�ำเนินการและจัดระบบภายในกลุม่ ของตนเพือ่ ให้เหมาะสม
กับความต้องการในท้องถิน่ ในกรณีทจี่ ะมีการจัดตัง้ คณะท�ำงาน
ประจ�ำประเทศหรือภูมิภาคขึ้น คณะท�ำงานดังกล่าวจ�ำเป็น
ต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ DOCOMOMO ก่อน
ดูภาคผนวก 2.1 และ 2.2
3. คณะท�ำงานประจ�ำประเทศและ/หรือภูมิภาคอาจ
ต้องด�ำเนินการด้วยตนเอง หรืออาจด�ำเนินการในระดับพืน้ ฐาน
แบบ ‘เครือข่าย’ โดยการส่งเสริมสถาบันที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ให้ด�ำเนินการตามแนวคุณธรรมจริยธรรมท้องถิ่น
4. DOCOMOMO สากล คือผลรวมของกิจกรรมระดับ
ประเทศและ/หรือระดับภูมิภาคเหล่านี้ทั้งหมด ส�ำนักงาน
เลขานุการระหว่างประเทศ (International Secretariat)
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยงานสือ่ สารทัว่ ไประหว่างภูมภิ าค ประเทศ
และการริเริม่ โครงการต่างๆ โดยจะเก็บรักษาเครือข่ายข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลและกิจกรรมที่ท�ำ  รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างยุค
Modern Movement ทีก่ ำ� ลังตกอยูใ่ นสถานการณ์อนั ตรายด้วย
ส�ำนักงานเลขานุการระหว่างประเทศมีเป้าหมายทีจ่ ะตีพมิ พ์
วารสารปีละสองฉบับ และให้ความช่วยเหลือแก่คณะกรรมการ
บริหาร (Executive Committee) ของ DOCOMOMO  
ดูภาคผนวก 4.1 และ 4.2
5. ทุกๆ สองปีจะมีการจัดการประชุม DOCOMOMO
สากลขึ้น โดยประเทศเจ้าภาพ (หมายถึงคณะท�ำงานใน
ประเทศหรือภูมิภาคที่เป็นเจ้าภาพ) จะได้รับมอบหมายจาก
สภา DOCOMOMO (DOCOMOMO Council) ในการประชุม
ครัง้ ก่อนหน้า คณะท�ำงานประจ�ำประเทศหรือภูมภิ าคเจ้าภาพ
จะรั บ ผิ ด ชอบด้ า นการจั ด งานและการจั ด หาเงิ น ส� ำ หรั บ
การประชุมครัง้ นี้ โปรแกรมหลักในการประชุมจะถูกก�ำหนด
โดยคณะท�ำงานประจ�ำประเทศหรือภูมิภาคเจ้าภาพโดย
ผ่านการหารือกับคณะกรรมการบริหารของ DOCOMOMO
เรียบร้อยแล้ว ดูภาคผนวก 5.1
6. ในการประชุม DOCOMOMO สากล จะมีการลงมติ
ยอมรับแผนปฏิบัติการส�ำหรับสองปีถัดไป คณะท�ำงาน

DOCOMOMO ประจ�ำประเทศหรือภูมิภาคจะรายงานให้
การประชุมครัง้ ต่อไปทราบถึงขัน้ ตอนทีก่ ำ� ลังมีการด�ำเนินการ  
7. โครงสร้างองค์กรของ DOCOMOMO มีดังนี้:
ก. คณะท�ำงาน DOCOMOMO ประจ�ำประเทศหรือ
ภูมภิ าคท�ำการคัดเลือกตัวแทน ส�ำหรับประเทศหรือภูมภิ าค
ที่ยังไม่มีคณะท�ำงาน DOCOMOMO ประจ�ำประเทศหรือ
ภูมิภาคดังกล่าว คณะกรรมการบริหาร DOCOMOMO
อาจแต่งตั้งตัวแทนประจ�ำประเทศหรือภูมิภาคขึ้นเป็นการ
ชั่วคราวได้
ข. ตัวแทน DOCOMOMO ประจ�ำประเทศหรือประจ�ำ
ภูมิภาคจะร่วมกันจัดตั้งสภา DOCOMOMO ขึ้น สภา
DOCOMOMO นี้มีหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ
ส�ำหรับสองปีถัดไป สภาจะท�ำการคัดเลือกคณะกรรมการ
บริหาร DOCOMOMO ทุกๆ สองปี ตัวแทน DOCOMOMO
ประจ�ำประเทศหรือประจ�ำภูมภิ าคแต่ละคนมีสทิ ธิลงคะแนน
เสียงในสภาได้คนละหนึ่งเสียง ดูภาคผนวก 6.1
ค. คณะกรรมการบริหารของ DOCOMOMO ประกอบ
ด้วยประธานจากการเลือกตั้ง เลขานุการจากการเลือกตั้ง
สมาชิกจากการเลือกตั้ง และสมาชิกที่ได้รับแต่งตั้งซึ่งเป็น
ตัวแทนของคณะท�ำงานประจ�ำประเทศหรือภูมภิ าคเจ้าภาพ
มีหน้าที่รับผิดชอบการประชุม DOCOMOMO สากลครั้ง
ถัดไป ประธานและเลขานุการจะรับผิดชอบดูแลกิจกรรม
ระหว่างประเทศทั่วไปและส�ำนักงานเลขานุการระหว่าง
ประเทศของ DOCOMOMO เลขานุการมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบการ
ด� ำ เนิ น งานของส� ำ นั ก งานเลขานุ ก ารระหว่ า งประเทศ
คณะกรรมการบริหารของ DOCOMOMO มีหน้าที่ต้อง
รายงานต่อสภาทุกๆ สองปี คณะกรรมการบริหารของ
DOCOMOMO ไม่มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบหรือต้องรายงานการเงิน
หรือการตัดสินใจใดๆ ที่ท�ำโดยคณะท�ำงาน DOCOMOMO
ประจ�ำประเทศ หรือสมาชิก DOCOMOMO แต่ละคน
ดูภาคผนวก 7.1 และ 7.2
8. สภาสามารถแต่งตัง้ คณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญระหว่าง
ประเทศ (International Specialist Committees หรือ
ISC’s) เพื่อดูแลเฉพาะเรื่องได้ ดูภาคผนวก 8.1
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ไอนด์โฮเฟน (Eindhoven) 14 กันยายน 1990
แก้ไขในเมืองเดสเซา (Dessau) 18 กันยายน 1992
(ดูจดหมายข่าวฉบับที่ 8 หน้า 8)
แก้ ไขโดยการลงคะแนนเสี ย งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
1 พฤษภาคม 1993 (ดูวารสารฉบับที่ 9 หน้า 10-11)
แก้ไขในเมืองบาร์เซโลนา (Barcelona) 16 กันยายน
1994 (ดูวารสารฉบับที่ 12 หน้า 8-10)
ได้รบั การอนุมตั ใิ นเมืองสเลียค (Sliac) 20 กันยายน 1999
แก้ไขในเมืองเดลฟท์ (Delft) 15 ธันวาคม 2000

ภาคผนวกส�ำหรับระเบียบปฏิบตั ขิ อง DOCOMOMO
2.1.1 คณะท�ำงานของ DOCOMOMO จะหมายถึง
เฉพาะองค์กรซึ่ง:
ก. ได้ รั บ การยอมรั บ อย่ า งเป็ น ทางการจากสภา
DOCOMOMO
ข. คณะท�ำงานทีผ่ า่ นการยอมรับแล้วเท่านัน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิ
และหน้าที่ในฐานะของคณะท�ำงาน โดยต้องมีสมาชิกอย่าง
น้อย 10 คนที่มีชื่อในทะเบียนสมาชิกของ DOCOMOMO
สากล การยกเว้นใดๆ ต่อกฎข้อบังคับข้อนี้จ�ำเป็นต้องผ่าน
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน
2.1.2 คณะท�ำงานของ DOCOMOMO มีหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบด้านกฎหมายและด้านการเงินของตนเอง คณะ
ท�ำงานนี้อาจเป็นสมาคม องค์กรการกุศล มูลนิธิ หรือ
โครงสร้างอืน่ ใดทีเ่ หมาะสมตามประเพณีนยิ ม ความต้องการ
หรือวิถีของท้องถิ่น หากคณะท�ำงานต้องอาศัยความร่วมมือ
กับองค์กรระดับชาติหรือระดับภูมิภาคองค์กรอื่นไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม การด�ำเนินการนี้ย่อมเป็นที่ยอมรับได้
หากคณะท�ำงานของ DOCOMOMO ไม่ได้อยู่ในต�ำแหน่งที่
ต�่ำกว่า และต้องมีการรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า
คณะท�ำงานสามารถท�ำการตัดสินใจได้เองโดยอิสระตาม
แถลงการณ์ไอนด์โฮเฟน (Eindhoven Statement) และ
ระเบียบปฏิบัติของ DOCOMOMO (DOCOMOMO
Constitution)

2.1.3 ในการจัดตัง้ คณะท�ำงานใหม่ของ DOCOMOMO
ประจ�ำประเทศหรือภูมิภาคและให้ได้รับการยอมรับนั้น
ต้องมีการด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดดังต่อไปนี้:
ก. คณะท� ำ งานต้ อ งยอมรั บ ระเบี ย บปฏิ บั ติ ข อง
DOCOMOMO สากล
ข. คณะท�ำงานต้องยืน่ แผนปฏิบตั กิ าร (Plan of Action)
ทีแ่ สดงถึงวัตถุประสงค์และกิจกรรมของคณะท�ำงานส�ำหรับ
สองปีถัดไป
ค. ถ้าคณะท�ำงานชุดนีต้ อ้ งการเป็นตัวแทนระดับภูมภิ าค
มากกว่าระดับประเทศ (ตามที่ได้รับการยอมรับโดยกฎบัตร
สหประชาชาติหรือ UN Charter) คณะท�ำงานชุดนี้ต้อง
ระบุ เ หตุ ผ ลด้ า นวั ฒ นธรรมและ/หรื อ ด้ า นการสื่ อ สาร
ส�ำหรับการไม่เข้าร่วมหรือจัดตั้งคณะท�ำงานระดับประเทศ
ง. คณะท�ำงานจ�ำเป็นต้องได้รับการรับรองจากตัวแทน
ของคณะท�ำงาน DOCOMOMO อีก 4 กลุ่มในการเริ่ม
ก่อตั้งคณะท�ำงาน
จ. คณะท� ำ งานจ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ส มาชิ ก ในอนาคตของ
DOCOMOMO สากลอย่างน้อย 10 คน แต่ในกรณีพิเศษ
บางกรณี คณะกรรมการบริหารอาจท�ำการยกเว้นให้ได้
ตามที่มีการร้องขอ
ฉ. ในการสมัครเป็นสมาชิก ควรยืน่ เรือ่ งไปยังคณะกรรมการ
บริหารของ DOCOMOMO อย่างน้อยสามเดือนก่อนการ
ประชุมสภาครั้งถัดไป
ช. ถ้าและเมื่อคณะกรรมการบริหารตกลงรับใบสมัคร
แล้ว จะมีการส่งใบสมัครนี้ไปยังสภา DOCOMOMO โดย
ผู้สมัครต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจ�ำนวน 51% ในสภา
ในวันที่ 1 มิถนุ ายนก่อนมีการประชุมสภา ส�ำนักงาน
เลขานุการระหว่างประเทศจะจัดท�ำรายชื่อคณะท�ำงานที่ได้
รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากสภา DOCOMOMO
(เป็นการปฏิบตั ติ ามภาคผนวกส�ำหรับระเบียบปฏิบตั ิ 2.1.1)
และมีสมาชิกที่ลงทะเบียนแล้วอย่างน้อย 10 คน (เป็นการ
ปฏิบัติตามภาคผนวกส�ำหรับระเบียบปฏิบัติ 2.1.2) ส�ำหรับ
สิทธิในการลงคะแนนเสียง ดูภาคผนวก 6.1
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DOCOMOMO สากลจะมีสมาชิก โดยผู้ที่เป็นสมาชิก
ได้จ่ายค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกของ DOCOMOMO
สากลแล้ว การสมัครเป็นสมาชิกของ DOCOMOMO สากล
สามารถท� ำ ได้ โ ดยต้ อ งผ่ า นการรั บ รองจากคณะท� ำ งาน
ประจ�ำประเทศหรือภูมิภาคซึ่งผู้สมัครอาศัยอยู่เท่านั้น การ
ลงทะเบียนและช�ำระค่าสมาชิกของ DOCOMOMO สากล
ควรด�ำเนินการผ่านคณะท�ำงาน ถ้ายังไม่มคี ณะท�ำงานประจ�ำ
ประเทศหรือภูมิภาค คณะกรรมการบริหารอาจตัดสินใจ
อย่างใดอย่างหนึ่งแทน คณะกรรมการบริหารจะท�ำการ
ตัดสินใจโดยดูจากอัตราค่าสมาชิก บุคคล (และสถาบัน)
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศหรือภูมภิ าคนัน้ ๆ อาจได้รบั ยกเว้นหรือ
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาชิกได้ การลดหย่อนหรือการ
ยกเว้นนีไ้ ม่มผี ลกระทบต่อสถานภาพของสมาชิกรายดังกล่าว
สภาจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าประเทศใดบ้างที่สามารถท�ำการ
ลดหย่อนหรือการยกเว้นดังกล่าวมาแล้วได้ การบริหาร
จัดการค่าธรรมเนียมสมาชิกนีจ้ ะด�ำเนินการโดย Associació
Docomomo Internacional
4.1.2 สมาคม DOCOMOMO สากล คือสมาคมที่จัด
ตัง้ ขึน้ อย่างถูกต้องตามกฎหมายในเมืองบาร์เซโลนา ประเทศ
สเปน ตามกฏหมายสเปนและคาตาลัน โดยตามบทกฏหมาย
ของประเทศและแคว้นดังกล่าวก�ำหนดให้ต้องมีประธาน
(คือประธานจากการเลือกตัง้ ของ DOCOMOMO) เลขานุการ
(คือเลขานุการจากการเลือกตั้งของ DOCOMOMO) และ
เหรัญญิก
4.1.3 ผูท้ ปี่ ระสงค์จะด�ำเนินการภายใต้ชอื่   DOCOMOMO
สากล ต้องเป็นสมาชิกของ DOCOMOMO สากล และต้อง
ปฏิบัติตามแถลงการณ์ไอนด์โฮเฟน ระเบียบปฏิบัติของ
DOCOMOMO และภาคผนวกของระเบียบปฏิบัติ รวมทั้ง
ต้องได้รับการยินยอมจากคณะกรรมการบริหารให้ด�ำเนิน
กิจกรรมดังกล่าวได้
คณะท�ำงานประจ�ำประเทศหรือภูมิภาคใดที่ต้องการ
เป็นเจ้าภาพในการประชุม DOCOMOMO สากล ต้อง
ปฏิบัติตาม ‘คู่มือการจัดการประชุม DOCOMOMO สากล’

ฉบับล่าสุด โดยสามารถขอรับคู่มือเหล่านี้ได้จากส�ำนักงาน
เลขานุการระหว่างประเทศ
6.1 เฉพาะประเทศที่มีการลงคะแนนเสียงในสภา
DOCOMOMO เท่านั้นที่ต้องท�ำ  “การบ้าน” ตามที่ระบุไว้
ในแผนปฏิบัติการส�ำหรับระยะเวลาสองปี
7.1 โครงสร้างองค์กรของ DOCOMOMO มีดังนี้:
ประธาน
ส�ำนักงานเลขานุการ
ระหว่างประเทศ
คณะกรรมการบริหาร:
ประธานจากการเลือกตั้ง
เลขานุการจากการเลือกตั้ง
สมาชิกจากการเลือกตั้ง/คณะผู้เชี่ยวชาญฯ
สมาชิกที่ได้รับแต่งตั้ง/การประชุมสากลฯ
สภา
ตัวแทน
ตัวแทน
คณะท�ำงาน คณะท�ำงาน
ประเทศ/ ประเทศ/
ภูมิภาค
ภูมิภาค

ตัวแทน
ตัวแทน
คณะท�ำงาน คณะท�ำงาน
ประเทศ/ ประเทศ/
ภูมิภาค
ภูมิภาค

คณะท�ำงานประจ�ำประเทศ/ภูมิภาคทุกกลุ่มที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบปฏิบัติในย่อหน้าที่ 2 และภาคผนวก 2.1.ก
และ 2.1.ข มีสิทธิส่งตัวแทนหนึ่งคน เพื่อเข้าร่วมกับสภา
DOCOMOMO ผู้ที่เป็นตัวแทนนี้จะต้องเป็นสมาชิกของ
DOCOMOMO สากล ตัวแทนนี้มีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรม
ทั้งหมดของสภาได้
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8.1. ISC จะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญประมาณ 5 คน
ซึ่งแต่งตั้งโดยสภาของประเทศต่างๆ รวมทั้งประธานจาก
การแต่งตั้งด้วย สมาชิกของ ISC ไม่ได้ท�ำหน้าที่เป็นตัวแทน
ของคณะท�ำงาน แต่จะถูกมุง่ หวังให้นำ� ความคิดเห็นทีไ่ ด้จาก
ประเทศสมาชิกต่างๆ มาพิจารณา คณะท�ำงานทั้งหมด
ทีไ่ ม่ได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูใ่ น ISC จะถูกขอให้จดั หาสมาชิก 1 คน
เพื่อท�ำหน้าที่ดูแลด้านการติดต่อสื่อสาร ประธานมีหน้าที่
รับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อแผนปฏิบัติการ การรักษาเวลา
และการจัดหาเงินทุนส�ำหรับกิจกรรมของ ISC และการสือ่ สาร
กับคณะท�ำงานอื่นและสมาชิกคนอื่นของ DOCOMOMO
ทั้งหมด
ไอนด์โฮเฟน (Eindhoven) 14 กันยายน 1990
แก้ไขในเมืองเดสเซา (Dessau) 18 กันยายน 1992
(ดูจดหมายข่าวฉบับที่ 8 หน้า 8)
แก้ไขโดยการลงคะแนนเสียงเป็นลายลักษณ์อักษร
1 พฤษภาคม 1993 (ดูวารสารฉบับที่ 9 หน้า 10-11)
แก้ไขในเมืองบาร์เซโลนา (Barcelona) 16 กันยายน
1994 (ดูวารสารฉบับที่ 12 หน้า 8-10)
ได้รับการอนุมัติในเมืองสเลียค (Sliac) 20 กันยายน
1996
แก้ไขในเมืองเดลฟท์ (Delft) 15 ธันวาคม 2000
แก้ไขในเมืองเม็กซิโกซิตี (Mexico City) 26 สิงหาคม 2010
(ดูวารสารฉบับที่ 43 หน้า 88)
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DIRECTIVES FOR THE DOCOMOMO REGISTRATION,
Update February 2003
แนวทางปฏิบัติสำ�หรับการขึ้นทะเบียน DOCOMOMO
อัพเดท กุมภาพันธ์ 2003
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

• บทน�ำ
• การขึ้นทะเบียนระดับประเทศ/ภูมิภาค
• การขึ้นทะเบียนสากล และการคัดเลือกระดับสากล
ครั้งใหม่
• บัญชีมรดกโลก

บทน�ำ

การคั ดเลื อ กระดับ สากลครั้ง ใหม่ (NIS, New
international selection)
• เกณฑ์ของ NIS
• ขอบเขตของ NIS
• การน�ำเสนอ NIS

ไมโครฟิช NIS
•
•
•
•
•

ไมโครฟิชฉบับสมบูรณ์ส�ำหรับ NIS
ไมโครฟิชฉบับย่อส�ำหรับ NIS
คูม่ อื การจัดท�ำไมโครฟิชส�ำหรับ NIS จนเสร็จสมบูรณ์
เอกสารอ้างอิง
การจัดแบ่งกลุ่มอาคาร

ISC ของ DOCOMOMO ส�ำหรับการขึ้นทะเบียน
• แผนปฏิบัติการส�ำหรับปี 2003-2004
• รายชื่อสมาชิก
• เอกสารสิง่ พิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

หนึ่งในเป้าหมายหลักของ DOCOMOMO คือการ
จัดท�ำเอกสารส�ำหรับตัวอย่างที่ส�ำคัญของสถาปัตยกรรม
สมัยใหม่ (Modern Movement) และแบ่งปันความรู้
ของคณะท�ำงาน (wps, working parties) ระดับประเทศ/
ภูมิภาคทั่วโลกโดยการสร้างทะเบียนส่วนรวมขึ้น
ส�ำหรับการจัดเตรียมเอกสารชุดนี้และการคัดเลือก
ที่เกี่ยวข้องจะแยกเป็นสามระดับ คือ:
- ระดับท้องถิ่น ส�ำหรับการขึ้นทะเบียนระดับประเทศ
และ/หรือภูมิภาค (NR, National and/or Regional
Register)
- ระดับสากล ส�ำหรับการคัดเลือกระดับสากลครัง้ ใหม่
(NIS) และการขึ้นทะเบียนสากล (IR) ครั้งก่อนหน้าของ
DOCOMOMO ทั้งสองรายการ และ
- ระดับโลก
ส�ำหรับบัญชีมรดกโลก
(WHL,
World heritage list) ของยูเนสโก (Unesco)
การคัดเลือกในแต่ละระดับเหล่านี้จะมีวัตถุประสงค์
เฉพาะและล�ำดับความส�ำคัญที่แตกต่างกัน คณะกรรมการ
ผูเ้ ชีย่ วชาญระหว่างประเทศส�ำหรับการขึน้ ทะเบียน (International
Specialist Committee on Registers หรือ ISC/R)
จะเชิญ wps ทั้งหมดมาท�ำการคัดเลือกระดับสากลครั้งใหม่
ของ DOCOMOMO โดยใช้ไมโครฟิชฉบับสมบูรณ์ รวมทั้ง
แนวทางปฏิบัติที่ผ่านการอัพเดทครั้งล่าสุด ไมโครฟิชจะมี
มาตรฐานเดียวกันคือต้องอยู่ในรูปแบบ ‘สมบูรณ์’ และ
รูปแบบ ‘ย่อ’ ISC/R จะตรวจสอบรายการใหม่ทั้งหมดที่
ถูกเสนอเข้ามาส�ำหรับ NIS ทุกๆ ปี (โดยปกติจะอยู่ในช่วง
กลางเดือนกรกฎาคม)
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วั ส ดุ ง านของเอกสารส�ำคัญส�ำหรับการขึ้นทะเบี ย น
DOCOMOMO จะถูกเก็บไว้ในสถาบันสถาปัตยกรรมแห่ง
เนเธอร์แลนด์ (NAI, Netherlands Architecture Institute)
ที่เมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) เพื่อจะได้น�ำมา
พิจารณาได้เมื่อต้องการ
ส�ำหรับฐานข้อมูลดิจิตอลเพื่อการเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บ
นั้นก�ำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ในอนาคตอันใกล้

การขึ้นทะเบียนระดับประเทศ/ภูมิภาค (NR)
การขึน้ ทะเบียนระดับประเทศ/ภูมภิ าค (NR) ซึง่ จัดท�ำ
โดยคณะท�ำงาน wps ประจ�ำประเทศ/ภูมิภาคนั้นจะเป็น
รายการแบบเปิด แสดงถึงมรดกด้านสถาปัตยกรรมสมัยใหม่
(MOMO) ที่ส�ำคัญของท้องถิ่น การขึ้นทะเบียนจะเป็นการ
ส่ ง เสริ ม และท� ำ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า อาคารหรื อ สถานที่ ซึ่ ง เป็ น
MOMO ภายในประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ จะได้รับการ
ปกป้องและอนุรกั ษ์ไว้อย่างถูกต้องเหมาะสม การขึน้ ทะเบียน
ยั ง เป็ น เสมื อ นเครื่ อ งมื อ หรื อ อาวุ ธ ที่ ใช้ ร ณรงค์ เ พื่ อ รั ก ษา
มรดกประจ�ำประเทศ/ภูมิภาคดังกล่าวด้วย การจัดท�ำ
เอกสารเป็นงานในระหว่างการด�ำเนินการซึ่งมีเป้าหมาย
อยูท่ คี่ วามละเอียดครบถ้วนของข้อมูล การขึน้ ทะเบียนระดับ
ท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและกลยุทธ์ เป้าหมาย
เชิงคุณภาพคือเพื่อท�ำการส�ำรวจประเมินอาคาร สถานที่
บริเวณใกล้เคียง สวน และภูมิทัศน์แบบสถาปัตยกรรม
สมัยใหม่ในประเทศ/ภูมิภาคจนครบสมบูรณ์
คู่มือส�ำหรับการคัดเลือกระดับสากลครั้งใหม่ (New
International Selection) อาจน�ำมาใช้กับ NR ได้เช่นกัน
แต่จากคุณภาพของบันทึกและความรู้ท้องถิ่นแล้ว อาจต้อง
ใช้วัสดุประกอบการพิจารณาให้กว้างขวางและครอบคลุม
มากขึ้น ถึงแม้ว่าการให้ค�ำจ�ำกัดความส�ำหรับคู่มือและ
หลักเกณฑ์ระดับท้องถิ่นจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ wps
ก็ตาม แต่รปู แบบพืน้ ฐานของบันทึก NR ก็ควรเป็นไมโครฟิช
ฉบับย่อพร้อมด้วยภาพประกอบอย่างน้อย 2 ภาพ โดยเฉพาะ

ภาพที่แสดงให้เห็นทั้งสภาพดั้งเดิมและสภาพในปัจจุบัน
หากเป็นไปได้ wps ควรใช้วัสดุส�ำหรับ NR จากเอกสาร
สิ่งพิมพ์และนิทรรศการท้องถิ่นมาใช้เป็นฐานข้อมูลส�ำหรับ
จัดท�ำรายการหรือการรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์ และเพื่อใช้
แสดงบนหน้าเว็บไซต์ของตนเอง อย่างไรก็ตาม ISC/R ยังได้
ให้คำ� แนะน�ำว่า wps ควรส่ง NR ของตนเป็นตอนๆ แนบไป
พร้อมกับการส่งรายงานทุกสองปีในปีที่มีการประชุมด้วย
เมื่อได้รับการยอมรับจาก ISC/R แล้ว NR จะถูกเก็บไว้
ในหน่วยเก็บเอกสารส�ำคัญของ DOCOMOMO ที่สถาบัน
สถาปัตยกรรมแห่งเนเธอร์แลนด์ (NAI) เมืองรอตเทอร์ดาม

การขึ้นทะเบียนสากลและการคัดเลือกระดับสากล
ครั้งใหม่ (NIS)
การคัดเลือกระดับสากลครั้งใหม่ (NIS) เป็นส่วนขยาย
ของการขึน้ ทะเบียนสากล (IR) ทีม่ อี ยูแ่ ล้วของ DOCOMOMO
ส�ำหรับ IR นี้ได้รับการเรียบเรียงโดยคณะท�ำงาน wps 15
กลุ่มในปี ค.ศ. 1994 และมีไมโครฟิชเกี่ยวกับอาคารและ
สถานที่ส�ำคัญด้านสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในระดับสากล
มากกว่า 500 ชิ้น (ปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ในหน่วยเก็บ
เอกสารส�ำคัญในการขึน้ ทะเบียนของ DOCOMOMO ทีส่ ถาบัน
สถาปัตยกรรมแห่งเนเธอร์แลนด์ (NAI) เมืองรอตเทอร์ดาม)
การจัดท�ำเอกสารสากลเป็นงานในระหว่างการด�ำเนิน
การเช่นกัน การขยาย IR โดยใช้ NIS นั้นมีขึ้นเพื่อขยาย
ขอบเขตในการขึ้นทะเบียนของ DOCOMOMO ทั้งในแง่
ของภูมิศาสตร์ – โดยการยื่นเสนอของ wps ที่เข้าใหม่
หรือโดยการยื่นเสนอในส่วนของภูมิภาคซึ่งยังไม่ได้รับการ
ส�ำรวจ – และในแง่ของประเภทและระยะเวลารวมกัน
อาคารและสถานที่แบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในช่วงหลัง
สงคราม รวมทัง้ ตัวอย่างส�ำคัญของการปรับปรุงเมือง ภูมทิ ศั น์
และสวนแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ใน NIS
ISC/R จะได้รับสิทธิพิเศษในการขยายการคัดเลือก
ระดับสากลครั้งใหม่ (NIS) แต่การขยายนี้จะต้องขึ้นอยู่กับ
ข้อมูลที่ได้จาก wps ทุกกลุ่มด้วย
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ส�ำหรับการยื่นเสนอ NIS ใหม่ สามารถดูคู่มือที่ได้รับ
การอัพเดทแล้วด้านล่างนี้
เป้าหมายของ NIS ที่ส�ำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือเพื่อให้
มีการจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักวิทยาศาสตร์; เพือ่ พัฒนา
ความรู้ และเพื่อขยายขอบเขตของประวัติศาสตร์ด้าน
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น NIS จะเหมือน
กับ NR คือ มีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (ในระดับสากล) เพื่อ
ท� ำ การระบุ อ นุ ส รณ์ ส ถานที่ เ ป็ น สถาปั ต ยกรรมสมั ย ใหม่
รวมทั้ ง เน้ น ความส� ำ คั ญ ต่ อ สั ง คมและการสนั บ สนุ น
เชิงวัฒนธรรม
NIS จะเป็นขั้นที่สามของการจัดท�ำเอกสาร (คือเป็น
ส่วนขยายไม่ใช่การแทนที)่ บันทึกเกีย่ วกับอาคารและสถานที่
ที่เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในไมโครฟิชส�ำหรับ IR และ
(N)IS ในหน่วยเก็บเอกสารส�ำคัญส�ำหรับการขึ้นทะเบียน
ของ DOCOMOMO ที่ NAI เมืองรอตเทอร์ดาม ไมโครฟิช
NIS ใหม่จะไม่ใช่การยื่นเสนอส�ำหรับ IR ก่อนหน้าและการ
ยื่นเสนอ IS เก่าแต่อย่างใด wps ควรขยายขอบเขตของ
บันทึกของตนเองต่อไปโดยท�ำการปรับปรุงข้อมูลในไมโครฟิช
ชุดก่อนหน้าเฉพาะในส่วนที่มีข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้น หรือเมื่อ
ISC/R ขอค�ำอธิบายหรือข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งเป็นกรณีที่ไม่ค่อย
เกิดขึ้นบ่อยนัก
นอกจากนี้ ยั งควรให้ความใส่ใจกับหมวด ‘อื่ นๆ’
(miscellaneous) ทีน่ ำ� เสนอด้วยเช่นกัน หมวดนีจ้ ะหมายถึง
การจัดท�ำเอกสารส�ำหรับอาคารหรือสถานทีท่ มี่ คี วามส�ำคัญ
ระดับสากลในประเทศที่ (ยัง) ไม่มี wp

บัญชีมรดกโลก
ในการประชุมระดับโลกว่าด้วยอนุสัญญามรดกโลกปี
1972 ของยูเนสโก (UNESCO) เป็นผลให้เกิดบัญชีมรดกโลก
(WHL) – ส่วนขยาย – เพื่อคุ้มครองธรรมชาติและพื้นที่มรดก
ทางวัฒนธรรมทีม่ คี ณ
ุ ค่าโดดเด่นในระดับสากล ตัง้ แต่ปี 2002
WHL ได้มีสถานที่ที่เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่อยู่ 5 แห่ง
(กลุ่มอาคารสถานที่ Baushaus เมือง Dessau/Weimar;

Brasilia; Rietveld-Schröder House เมือง Utrecht;
Villa Tugendhat เมือง Brno; Woodlands Cemetery
ใกล้กรุง Stockholm) ส�ำหรับการประเมินสถานที่ต่างๆ
ที่ถูกเสนอชื่อเข้า WHL ซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบของรัฐภาคี
(State Parties) ระดับชาตินั้น จะมีการปรึกษากับสภาการ
โบราณสถานระหว่างประเทศ (International Council
on Monuments and Sites หรือ ICOMOS)
ในทางกลับกัน ICOMOS ก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญของ
DOCOMOMO เข้าร่วมโปรแกรมให้คำ� ปรึกษาส�ำหรับมรดก
สิง่ ปลูกสร้างของศตวรรษที่ 20 เพือ่ ช่วยประเมินสถานทีต่ า่ งๆ
ทีถ่ กู เสนอชือ่ และเพือ่ เตรียมรายงานเกีย่ วกับสถาปัตยกรรม
สมัยใหม่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีมรดกโลก รายงานการ
ให้ค�ำปรึกษาของ DOCOMOMO เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม
สมัยใหม่และบัญชีมรดกโลกได้ถูกส่งให้กับ ICOMOS และ
ยูเนสโกในปี 1997 รายงานชุดนี้ไม่ได้มีเฉพาะการเสนอ
ความเห็นเพื่อแก้ไขคู่มือ WHL ให้เหมาะสมกับมรดกจาก
ศตวรรษที่ 20 เท่านั้น แต่ยังมี ‘บัญชีอาคารอย่างยาว’
ที่ ร ะบุ ถึ ง อาคารและสถานที่ ส ถาปั ต ยกรรมสมั ย ใหม่ ที่ มี
คุณสมบัตติ รงตามเกณฑ์การเสนอชือ่ อีก 100 รายการ รวมทัง้
ข้อเสนอทีล่ ะเอียดยิง่ ขึน้ ของรายการสถาปัตยกรรมสมัยใหม่
โดยใช้เกณฑ์ของ WHL เป็นหลัก ซึ่งเป็นผลงานของ wps
DOCOMOMO ทั้งหมด
เนื้อหาของรายงานฉบับนี้จะช่วยให้ wps สามารถให้
การสนับสนุนและส่งเสริมรายชื่อที่ถูกเสนอเข้า WHL โดย
องค์กรระดับประเทศหรือคณะกรรมการยูเนสโกได้ การขอ
ค�ำปรึกษาเกีย่ วกับรายงานสามารถท�ำผ่านเว็บหรือส่งค�ำร้อง
ขอไปที่ส�ำนักงาน DOCOMOMO สากล (Bureau of
DOCOMOMO International) ในกรุงปารีสได้
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การคัดเลือกระดับสากลครั้งใหม่ (NIS)
เกณฑ์ของ NIS

การคัดเลือกระดับสากลครั้งใหม่ (NIS) แสดงให้เห็นถึง
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ การพัฒนาเมือง สวน และภูมิทัศน์
ในช่วงเวลา สถานที่ และการใช้งานที่หลากหลาย
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่จ�ำเป็นต้องได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นการบุกเบิก; ทางสังคม ทางเทคนิค และทางสุนทรียภาพ
ความแตกต่ า งที่ ป รากฏให้ เ ห็ น ชั ด เจนแบบสุ ด โต่ ง ท� ำ ให้
สถาปัตยกรรมแนวนี้ถูกมองว่าเป็นการท�ำลายคุณค่าตาม
แบบประเพณีนยิ มดัง้ เดิม แต่เมือ่ พิจารณาในมุมมองทีก่ ว้างขึน้
จะเห็ น ว่ า สถาปั ตยกรรมสมัยใหม่นั้นมีความซับซ้ อ นขึ้ น
เป็นการน�ำการปรับเปลี่ยน ความต่อเนื่อง การดัดแปลง
และการเปลี่ยนแปลงมารวมเข้าด้วยกัน
อาคารหรือสถานที่ที่ได้รับคัดเลือกควรจะ
- เป็ น ตั ว อย่ า งที่ แ สดงถึ ง รู ป ลั ก ษณ์ แ บบสากลของ
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ หรือแสดงให้เห็นความทันสมัยใน
แบบท้องถิ่นอย่างชัดเจน และ/หรือ
- เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบประโยชน์นิยม
หรือ functionalist architecture (เชื่อมโยงกับแนวคิด
สมัยใหม่ด้านสุขอนามัย สุขภาพ การใช้ชีวิตแบบรวมกลุ่ม
การท�ำงาน การใช้เวลาว่าง ฯลฯ) และ/หรือ
- เป็นนวัตกรรมทางเทคนิคของการใช้งานวัสดุ หรือ
การออกแบบโครงสร้าง หรือวิธีการก่อสร้าง (เช่น การผลิต
จ�ำนวนมาก การวางมาตรฐาน การก่อสร้างแบบส�ำเร็จรูป)

ขอบเขตของ NIS
งาน MOMO ที่ได้รับคัดเลือกจะประกอบด้วยอาคาร
สถานที่ บริเวณใกล้เคียง การพัฒนาเมือง สวน และภูมทิ ศั น์
และยังรวมถึงโครงสร้างพืน้ ฐาน งานวิศวกรรมโยธา การแก้ไข
และการเปลี่ยนแปลงอาคาร การตกแต่งภายใน และเครื่อง
ตกแต่งทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ตลอดจนองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
เชิงอุตสาหกรรม (เช่น ผนังด้านตั้ง เป็นต้น)

ชิน้ งานทีไ่ ด้รบั คัดเลือกจะถูกเรียกว่า ‘อาคารและสถานที’่
เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนเอกสารการท�ำงาน
โดยหลักการแล้ว การขึ้นทะเบียนของ DOCOMOMO
จะหมายรวมถึงทุกประเทศและทุกภูมภิ าคทีม่ สี ถาปัตยกรรม
สมัยใหม่ปรากฏอยู่ การคัดเลือกอาคารและสถานที่ MOMO
ในครั้งแรกจะรวมถึงอาคารหลัก และอื่นๆ ภายในประเทศ
หรือภูมภิ าคโดยไม่เกีย่ วกับสัญชาติของนักออกแบบ และอาจ
มีค่าเฉลี่ยของรายการถึงประมาณ 20 รายการ ขึ้นอยู่กับ
พืน้ ทีข่ อง wp และความส�ำคัญต่อการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรม
สมัยใหม่ของผลงานดังกล่าว
ในการปฏิบัติงานย่อมเป็นที่แน่นอนว่าจะไม่สามารถ
ท�ำการน�ำเสนอได้หมดทั่วทั้งโลก แต่ด้วยจ�ำนวนของ wps
ประจ�ำประเทศ/ภูมภิ าคทีก่ ำ� ลังเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ย่อมท�ำให้เรา
ได้รบั ความรูเ้ พิม่ มากขึน้ อย่างไรก็ตาม แม้วา่ DOCOMOMO
สากล จะส่งเสริมให้มกี ารตัง้ คณะท�ำงานใหม่ แต่ ISC/R ก็ยงั
คงยินดีรบั ผลงานในหมวด ‘อืน่ ๆ’ ซึง่ เป็นอาคารและสถานที่
แบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ส�ำคัญในภูมิภาคที่ยังไม่มี
คณะท�ำงานอยู่เสมอ โดยเอกสารที่ส่งควรอยู่ในรูปของ
ไมโครฟิชส�ำหรับ NIS จากผู้รายงานอิสระ เพื่อให้สอดคล้อง
กับหน่วยเก็บเอกสารส�ำคัญส�ำหรับการขึ้นทะเบียนของ
DOCOMOMO

การน�ำเสนอหรือการบ้านของ NIS
wp แต่ละกลุ่มควรน�ำเสนอไมโครฟิชส�ำหรับ NIS
ฉบับสมบูรณ์ และ/หรือฉบับอัพเดทเป็นประจ�ำทุกปี
ระยะการน�ำเสนอสามารถจ�ำแนกได้ (การบ้าน ‘เก่า’ และ
‘ใหม่’) โดยขึ้นอยู่กับวันที่ที่ท�ำข้อตกลงของ wp แต่ละกลุ่ม
ในขั้ น แรกควรมี ก ารจั ด ท� ำ ไมโครฟิ ช ทุ ก ชุ ด จนเสร็ จ
สมบูรณ์ทงั้ ในรูปแบบย่อและรูปแบบสมบูรณ์สำ� หรับรายการ
ที่เลือกไว้เพื่อการขึ้นทะเบียนสากล หรือการคัดเลือกระดับ
สากลครั้งใหม่
ขั้ น ต่ อ ไปควรยื่ น เสนอไมโครฟิ ช ที่ เ กี่ ย วกั บ รายการ
ดังกล่าว ซึง่ จะถูกตีพมิ พ์ลงในหนังสือรวมเรือ่ งการขึน้ ทะเบียน
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ของ DOCOMOMO ที่ชื่อว่า The Modern Movement
in Architecture (2000)
การน�ำเสนอ NIS ของ wp ควรประกอบด้วยอาคาร
หรือสถานทีห่ ลักภายในประเทศ/ภูมภิ าค ไม่วา่ นักออกแบบ
เจ้าของผลงานจะมีสัญชาติใดก็ตาม อาคารหรือสถานที่
แต่ละแห่งจะถูกรายงานในรูปของไมโครฟิชฉบับย่อและ
ฉบับเต็ม
การน�ำเสนอยังอาจมีทั้ง “icons” (รูปสัญลักษณ์):
ซึ่งเป็นผลงานที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมสมัยใหม่
ในระดับสากล และ “ordinaries” (สิ่งธรรมดาทั่วไป):
ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความทั น สมั ย ในส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า ง
ชัดเจน
การน�ำเสนอ NIS ของคณะท�ำงาน wp ที่ควรมีอยู่
ในการบ้านชุดแรก:
1. ข้อความการส่ง พร้อมด้วยชื่อ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์และโทรสาร รวมทั้งอีเมลแอดเดรสของสมาชิก
WP ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และรายการอาคารและสถานที่
ที่น�ำเสนอเพื่อ NIS
2. ‘เนื้อหาจูงใจ’ ประมาณ 6 หน้าโดยเฉลี่ย เป็นการ
สรุ ป ย่ อ การพั ฒ นาส่ ว นท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ สถาปั ต ยกรรม
สมัยใหม่ และให้เหตุผลทางประวัติศาสตร์ส�ำหรับการเลือก
น�ำเสนอ รวมทั้งการให้เหตุผลแก่ล�ำดับเหตุการณ์ และ
บรรณานุกรมฉบับย่อที่จ�ำเป็น
3. ชุดไมโครฟิช NIS ฉบับสมบูรณ์ ส�ำหรับอาคารหรือ
สถานที่ที่เลือกไว้แต่ละแห่ง (อย่างน้อยต้องเป็นฉบับย่อ แต่
ในระยะยาวต้องใช้ฉบับสมบูรณ์เช่นกัน)
อีกทางเลือกหนึ่งคือการเพิ่มชุดไมโครฟิชฉบับย่อที่
สมบูรณ์ของอาคารหรือสถานที่แต่ละรายการที่ถูกคัดเลือก
ส�ำหรับการขึ้นทะเบียนระดับประเทศ
ควรส่ ง ส� ำ เนาถาวรสองชุ ด ส� ำ หรั บ เอกสารทั้ ง หมด
พร้อมด้วย (ส�ำเนา) ภาพประกอบและ/หรือซีดีรอมพร้อม
เนื้อหา และภาพแสดงคุณภาพของสิ่งพิมพ์ (รูปแบบไฟล์
tiff หรือ jpg) ส�ำเนาชุดหนึ่งจะถูกเก็บไว้ในหน่วยเก็บ

เอกสารส�ำคัญส�ำหรับการขึ้นทะเบียนของ DOCOMOMO
ที่ NAI เมืองรอตเทอร์ดาม ส่วนอีกชุดจะเก็บไว้ที่ ISC/R
‘การบ้านใหม่’
ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2002 เป็นต้นไป จ�ำเป็นต้อง
มีส่วนขยายใหม่ของ NIS (ถ้าเป็นฉบับสมบูรณ์) โดยยึดตาม
ธีมเฉพาะเป็นหลัก ส�ำหรับปี 2003 ธีมคือสถานบริการด้าน
กีฬา เนื่องจากการสัมมนาระหว่างประเทศครั้งแรกว่าด้วย
การขึ้นทะเบียน ร่างกาย กีฬา และสถาปัตยกรรมสมัยใหม่
(Body, Sport and Modern Architecture) นั้นได้ถูกจัด
ขึ้นที่กรุงเอเธนส์
เราก� ำ ลั ง คาดหวั ง ถึ ง การคั ด เลื อ กสถานบริ ก ารด้ า น
กีฬา หรืออาคารและสถานทีท่ เี่ ป็น MOMO 5 แห่งจาก wp
แต่ละกลุ่ม โดยการออกแบบสถานที่ดังกล่าวต้องได้รับ
อิทธิพลโดยตรงจากบทบาทของกีฬาและร่างกายมนุษย์
ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ wp ควรยื่นเสนอไมโครฟิชที่
เกี่ยวข้อง 5 ชุด (ทั้งหมดต้องเป็นฉบับย่อรูปแบบใหม่ และ
มีฉบับสมบูรณ์ 1 ชุดเท่านั้น) ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2003
โดยส่งไปยังเลขานุการ ISC/R ด้วยวิธีการส่งไปรษณีย์
ภาคพื้น (surface mail) เพื่อให้เอกสารได้รับการตรวจสอบ
โดย ISC/R ในการประชุมประจ�ำเดือนกรกฎาคม
รายการที่ถูกจัดท�ำเป็นเอกสารไปเมื่อไม่นานนี้จะถูก
จัดแสดงด้วยเช่นกัน โดยจะติดเป็นป้ายโปสเตอร์ไว้ทที่ างเข้า
งานสัมมนา และจะถูกจัดแสดงอีกครัง้ ไว้ทที่ างเข้างานประชุม
(ที่นิวยอร์กในเดือนกันยายน 2004) ร่วมกับโปสเตอร์ใหม่
ที่แสดงถึงธีมประจ�ำปี 2004
ส�ำหรับปี 2004 จ�ำเป็นต้องมีไมโครฟิชที่เกี่ยวกับธีม
ชุดใหม่ เนือ่ งจากธีมของการประชุมสากลคือ: ความทันสมัย
ช่วงหลังสงครามและความเชื่อมโยงของการอนุรักษ์และ
การออกแบบ

รายการอาคารและสถานที่ท่ีเป็นสถาปัตยกรรม
สมัยใหม่ส�ำหรับ NIS
รายการที่จ�ำเป็นควรได้รับการจัดเรียงตามล�ำดับเวลา
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และมีข้อมูลเกี่ยวกับอาคารหรือสถานที่ MOMO ซึ่งได้รับ
คัดเลือกแต่ละรายการดังต่อไปนี้:
- ชื่อปัจจุบันของอาคารหรือสถานที่
- ชื่อเมือง ภูมิภาค และประเทศ
- วันที่ส�ำหรับรอบระยะเวลาการก่อสร้าง (เริ่มต้น
โครงการจนกระทั่งสิ้นสุดการก่อสร้าง)
- ชื่อสถาปนิก
ตัวอย่าง:
Reconstructed centre of Le Havre, France,
1945-1963, Auguste Perret (1945-1954), l’atelier
Perret et 17 local architects.
Royal Commonwealth Pool, Edinburgh,
Scotland, 1967-70, Robert Matthew JohnsonMarshall & Partners, architects.
Quebec Pavilion at Expo 67, Montreal,
Quebec, Canada, 1964-1967, Papineau, GérinLajoie, Le Blanc et Luc Durand, architects.
Skogskirkogården / Woodland Cemetery,
Stockholm, Sweden, 1915-1940, Gunnar Asplund
and Sigurd Lewerentz, architects.
ISC/R แนะน�ำให้ คณะท�ำงานwp แต่ละกลุม่ ใส่รายการ
การคัดเลือกระดับสากลเอาไว้ในเว็บไซต์ระดับประเทศ/
ภูมิภาคของกลุ่มด้วย
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ไมโครฟิช NIS
ไมโครฟิช NIS ซึ่งเป็นการจัดทำ�เอกสารสำ�หรับ
อาคารและสถานที่ การพัฒนาเมือง สวน และภูมิทัศน์ที่
เป็น MOMO จะมีสองรูปแบบ: แบบสมบูรณ์และแบบย่อ
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้า จะเห็นได้ว่าจำ�นวนของ
เขตข้อมูลจะลดลง โดยที่ยังคงมีโครงสร้างเหมือนเดิม

ไมโครฟิชฉบับย่อ
เพื่อให้สามารถเข้าถึงการขึ้นทะเบียนได้อย่างทั่วถึง
ยิ่งขึ้น ไมโครฟิชฉบับย่อคือสิ่งส�ำคัญที่สุด
ไมโครฟิชฉบับย่อถูกน�ำเสนอในปี 1992 โดยกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับเชิญจากคณะมนตรีแห่งยุโรป (Council
of Europe) ให้เข้าร่วมการประชุมเพื่อก�ำหนดมาตรฐาน
หลักขัน้ ต�ำ่ หรือชุดองค์ประกอบของข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นต่อการจัด
ท�ำบันทึกที่ระบุและบรรยายถึงอาคารทางประวัติศาสตร์
ไมโครฟิชเวอร์ชนั่ ทีม่ หี ลักเกณฑ์ของ DOCOMOMO ส�ำหรับ
การประเมินอาคารและสถานที่แบบ MOMO ซึ่งถูกน�ำไปใช้
ใน IS ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 นั้นได้ท�ำให้เกิดรูปแบบพื้นฐาน
ในการน�ำเสนอขึน้ และในปัจจุบนั ก็ได้รบั การออกแบบเพือ่ ให้
เหมาะส�ำหรับใช้งานกับฐานข้อมูลดิจติ อลในอนาคต ด้วยเหตุนี้
ไมโครฟิชฉบับย่อที่แสดงอยู่ในส่วนนี้จึงจะอยู่ในรูปแบบ
โครงร่าง (skeletal) คอลัมน์ ‘db code’ จะแนะน�ำชื่อของ
ฐานข้อมูล 32 ช่องข้อมูล โดยจะจัดท�ำเป็นตารางไว้ให้ใน
โครงสร้างฐานข้อมูลที่แนบมาด้วย
รูปแบบที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จะเป็นการสรุปข้อมูล
ส�ำคัญของไมโครฟิช NIS ในรูปแบบทีเ่ หมาะส�ำหรับการตีพมิ พ์
และใช้ในการน�ำเสนอผลงานแบบ ‘หน้าเดียว’ รวมทั้งยัง
สามารถแปลงเป็นฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ได้ด้วย
ในขณะที่ข้อมูลในบางหัวข้อ (เช่น การประเมินทางเทคนิค
เป็นต้น) จะถูกบีบให้มกี ารจัดล�ำดับแบบทัว่ ไป คือ ก. ข. ค. ง.
แต่ช่องข้อมูล ‘memo’ (บันทึกช่วยจ�ำ) หลายช่องจะยอม
ให้ ร วมเนื้ อ หาเป็ น หน้ า เดี ย วเพื่ อ ให้ ผู ้ ใช้ ง านฐานข้ อ มู ล
สามารถอ่านและสั่งพิมพ์ออกมาได้

อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับหมายเหตุทเี่ ป็นเพียงบันทึกช่วยจ�ำ
สั้นๆ จะสามารถมองเห็นได้ในแบบรายงานหรือบนหน้าเว็บ
เพื่อเป็นการ ‘เน้น’ ที่ธีมหลัก

ไมโครฟิช NIS ฉบับสมบูรณ์
ไมโครฟิช NIS ฉบับสมบูรณ์ มีขึ้นเพื่อการวิจัยและ
การจัดท�ำเอกสารอย่างมีหลักการตามหลักวิทยาศาสตร์
รวมทั้งเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ต่อสถาปัตยกรรมสมัยใหม่
ในระดับนานาชาติ
ไมโครฟิชเวอร์ชั่นอัพเดทจะลดลงบางส่วน โดยเฉพาะ
มุมมองด้านสถานการณ์
ถ้าต้องการจัดท�ำเอกสารเป็นกลุ่ม สามารถเพิ่มชุด
ไมโครฟิช (ฉบับย่อ) แบบสมบูรณ์ซงึ่ แยกออกเฉพาะรายการ
โดยใส่เพิ่มไว้กับเอกสารอ้างอิงส�ำหรับค�ำอธิบายหลักได้

คู่มือการจัดท�ำไมโครฟิช NIS ฉบับสมบูรณ์ให้
แล้วเสร็จ
คูม่ อื ต่อไปนีจ้ ะช่วยให้ คณะท�ำงาน wps สามารถจัดท�ำ
ไมโครฟิช NIS จนเสร็จสมบูรณ์และท�ำให้การบันทึกข้อมูล
เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ไมโครฟิชควรจัดท�ำจนเสร็จสมบูรณ์
อย่างเต็มรูปแบบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ต้องให้อยู่ในรูป
แบบมาตรฐาน โดยทุกๆ หมวดอาจไม่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับ
หัวข้อเฉพาะ หมวดที่เกี่ยวเนื่องกันควรมีการน�ำเสนอจนจบ
สมบู ร ณ์ เ สมอแม้ ว ่ า จะมี ก ารอ้ า งถึ ง ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วซ�้ ำ ใน
ไมโครฟิชอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกันก็ตาม วัตถุประสงค์หลักของ NIS
คือเพือ่ ให้มกี ารบันทึกอย่างมีหลักการ เนือ่ งจากล�ำดับเหตุการณ์
มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ข้อมูลทั้งหมดในเอกสารที่น�ำส่งจึง
ควรถูกต้องแม่นย�ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รายการข้อมูล
ในหมวด ‘ประวัติศาสตร์’ (2) ควรได้รับการยืนยันจาก
แหล่งข้อมูลที่มีทั้งหมด
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0. ภาพของอาคาร
ภาพถ่ายและภาพวาดซึ่งแสดงถึงอาคารหรือสถานที่
จะต้องมีแสดงอยู่ในส่วนที่ 5 ของไมโครฟิช และเพื่อให้
สามารถท�ำการระบุด้วยตาได้อย่างรวดเร็ว เราจะขอให้ใช้
ภาพเดี่ยวซึ่งแสดงถึงลักษณะเฉพาะของเป้าหมาย ภาพนี้
ต้องไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์และมีการระบุแหล่งที่มาอย่าง
ชัดแจ้ง หากเป็นไปได้ควรมีส�ำเนาอีกหนึ่งชุดเพื่อการท�ำซ�้ำ 
เช่น การพิมพ์ภาพขาวด�ำต้นฉบับ ส�ำหรับ “ค�ำอธิบายโดย
ย่อ” ควรเป็นค�ำบรรยายเกี่ยวกับภาพนี้

1. เอกลักษณ์ของอาคาร/สถานที่
1.1 การระบุเอกลักษณ์
ในส่วนนี้ต้องมีการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อแสดง
ต�ำแหน่งที่ตั้งและระบุเป้าหมาย
ระบุที่อยู่ตามปกติ; เขต/รหัสไปรษณีย์คือส่วนส�ำคัญ;
ระบุจังหวัด/ภูมิภาค/ประเทศ ฯลฯ ตามความเหมาะสม
ถ้าทีอ่ ยูท่ างไปรษณียย์ งั ไม่เพียงพอ ให้ระบุตำ� แหน่งทีต่ งั้ โดย
แจ้งชือ่ สถานทีแ่ ละถนนทีใ่ กล้ทสี่ ดุ ควรระบุกริดอ้างอิงส�ำหรับ
ประเทศเสมอ
ภูมินาม (Typology) ควรเป็นไปตามมาตรฐาน โดยดู
การจัดแบ่งกลุ่มในเอกสารที่แนบมาด้วย (เช่น: โบสถ์: REL;
สถานีดับเพลิง: PBS)
1.2 สถานะการคุ้มครอง
ควรระบุตามสภาพท้องถิ่นในปัจจุบัน
ถ้าก�ำลังอยูใ่ นระหว่างการเตรียมการเพือ่ เสนอชือ่ - ส�ำหรับ
การคุ ้ ม ครองในท้ อ งถิ่ น หรื อ เพื่ อ เข้ า ชื่ อ ในรายการบั ญ ชี
มรดกโลก - สามารถระบุเรื่องนี้ไว้ที่ส่วนหัวของหมายเหตุได้
ควรแจ้งการเปลี่ยนแปลงของสถานะที่เกิดขึ้นในขั้น
สุดท้ายด้วยเมื่อมีการอัพเดทข้อมูลในภายหลัง
1.3 อาคาร/สถานที่ที่เกี่ยวเนื่องทางการมองเห็น
หรือการใช้งาน
สามารถระบุได้ถา้ ข้อมูลนีม้ คี วามจ�ำเป็นต่อองค์ประกอบ

ของอาคาร/สถานที่หลัก ควรแสดงมุมมองสุดท้ายเป็นรูป
ลูกศรชี้ไว้บนแผนที่ด้วย

2. ประวัติของอาคารหรือสถานที่
2.1-2.2.-2.3 บุคคล/องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา
โดยเรียงตามล�ำดับเหตุการณ์
ควรระบุ ใ ห้ ล ะเอี ย ดที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะท� ำ ได้ เ พื่ อ บั น ทึ ก
ขั้นตอนในการออกแบบและก่อสร้าง ตั้งแต่การมอบหมาย ลูกค้าและโปรแกรม - ไปจนถึงพิธีเปิด การจดบันทึกต่างๆ
โดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลงโปรแกรม แนวคิดหรือโครงสร้าง
ในระหว่างช่วงเวลานัน้ รวมทัง้ บันทึกความเชือ่ มโยงใดๆ ผ่าน
ทางบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยแง่มุมที่
หลากหลายขึ้นของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ (Modern
Movement)
2.4-2.5 บุคคล/เหตุการณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง - การเปลี่ยน
แปลงที่ส�ำคัญ
สามารถน�ำมาใช้ในการบันทึกประวัตศิ าสตร์ของอาคาร
ดังกล่าวได้
ควรระมัดระวังข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ โดยต้องเป็นข้อมูล
ที่แม่นย�ำและผ่านการค้นคว้ามาแล้ว การลงวันที่ควรระบุ
ให้ชัดเจนว่า “ทราบวันที่อย่างแน่ชัด” (e) หรือเป็น “วันที่
โดยประมาณ” (a) หรือ (c) ที่ย่อมาจาก circa (ประมาณ)
ต่อรายการหนึ่งๆ
วันที่สามารถจ�ำแนกได้เป็น:
- ปีการแข่งขันสากล
- แนวคิดเบื้องต้นของการออกแบบ
- การอนุมัติสิ่งปลูกสร้างอย่างเป็นทางการ
- การเริ่มและการสิ้นสุดการก่อสร้าง
- พิธีเปิดอาคาร
ถ้าเป็นไปได้ ให้ระบุแหล่งข้อมูลด้วย
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3. ค�ำบรรยายลักษณะของอาคารหรือสถานที่
3.1 ลักษณะเฉพาะ
ในส่วนนีจ้ ะเป็นการสรุปลักษณะเฉพาะหลักๆ ของอาคาร
หรือสถานที่ และกรุณาอย่าให้มีความยาวเกินกว่าหนึ่งหน้า
ในการอธิ บ ายหั ว ข้ อ นั้ น ไม่ ค วรอธิ บ ายเฉพาะระดั บ ของ
การใช้งาน แต่ควรกล่าวถึงแง่มมุ อืน่ ทัง้ ในแบบทีเ่ ป็นทางการ
และในทางเทคนิค รวมทัง้ ควรกล่าวถึงการสังเคราะห์แนวคิด
ทางสถาปัตยกรรมด้วย กลุม่ อาคาร สถานทีใ่ กล้เคียง ภูมทิ ศั น์
ในเมืองและชนบท หรือสวน อาจจ�ำเป็นต้องมีการระบุ
อาคารหรือองค์ประกอบแยกย่อย ซึง่ ในท้ายทีส่ ดุ แล้วสามารถ
อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ในส่วนของไมโครฟิชเสริมได้
3.2-3.3  การใช้งาน - สภาพในปัจจุบนั
ควรเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ส มบู ร ณ์ เ พื่ อ บั น ทึ ก สภาพและการ
ใช้งานในปัจจุบัน
3.4 บริบท
เพื่อบันทึกการพัฒนาของท้องถิ่นหรือข้อเสนออื่ น ใด
เท่าทีท่ ราบ ซึง่ มีผลกระทบถึงแนวคิดหรือการท�ำงานของอาคาร
หรือสถานที่

4. การประเมิน
การทดสอบของ DOCOMOMO เพือ่ ค้นหาสิง่ ทีท่ นั สมัย
เพื่อแสดงถึงนวัตกรรม ทางเทคนิค สังคม และสุนทรียภาพ
4.1-4.2-4.3 คุณค่าที่แท้จริง
ในหมวดนี้จะเป็นการอธิบายเหตุผลในการเลือกอย่าง
มีหลักการ การยืนยันคุณค่าทีโ่ ดดเด่นของอาคารหรือสถานที่
ทีเ่ ป็น MOMO ด้วยระดับทางเทคนิค สังคม และสุนทรียภาพ
นั้นยังไม่เพียงพอ แต่ควรต้องมีการอ้างอิงเหตุผลด้วย และ
เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ของ MOMO ในการประเมินจึงต้อง
เน้นแง่มุมที่แปลกใหม่ เช่น ในด้านวัสดุ โครงสร้าง และ
รายละเอียดของอาคาร ในด้านการมอบหมาย การใช้งาน
หรือภูมินาม (typology) และด้านการออกแบบ

4.1 การประเมินทางเทคนิค
การใช้ วั ส ดุ ใ หม่ แ ละเทคนิ ค ใหม่ เ ป็ น ข้ อ บั ญ ญั ติ ข อง
MOMO ดังนั้น จึงต้องมีการตรวจสอบแง่มุมนี้อย่างระมัด
ระวัง โดยควรพิจารณาถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและการ
ตกแต่งขั้นสุดท้าย โครงสร้างและการบริการ และอาจรวม
ถึงวิธีการก่อสร้างด้วยในกรณีที่อาจมีส่วนเกี่ยวเนื่องกัน
4.2 การประเมินทางสังคม
ในส่วนนี้จะพิจารณาถึงเป้าหมายทางสังคมและผล
กระทบ ลูกค้าคือผูม้ บี ทบาทรายใหม่ทที่ ำ� ให้เกิดการแทรกแซง
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ซ่ึงเป็นหน่วยงานการเคหะของรัฐ
หรืออาจมีความต้องการอาคารใหม่ประเภทต่างๆ เช่น สถาน
พักฟื้นหรือศูนย์สุขภาพหรือไม่ โครงการนี้ตอบสนองต่อ
กลยุ ท ธ์ ท างสั ง คมหรื อ เศรษฐกิ จได้ ม ากขึ้ นแบบเดี ย วกั บ
แผนไฟฟ้าพลังน�้ำและโครงการเมืองใหม่หรือไม่
4.3 การประเมินด้านสุนทรียภาพ
ในส่วนนี้จะพิจารณาถึงกลยุทธ์อย่างเป็นทางการของ
นักออกแบบ และคุณภาพอย่างเป็นทางการของอาคาร
4.4-4.5 ความส�ำคัญเชิงเปรียบเทียบ 		
เนื้อหาในอีกสองหมวดถัดไปจะเป็นส่วนเสริม แม้ว่า
รูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยของสถาปัตยกรรม MOMO จะได้รับ
การชื่นชม แต่ไม่ได้หมายความว่าอาคารทุกแห่งจะเป็นต้น
แบบของความแปลกใหม่ได้ทงั้ หมด และยิง่ ไปกว่านัน้ อาคาร
หลายๆ แห่งยังเป็นการลอกเลียนแบบอีกด้วย
4.4 สถานะซึ่งเป็นที่ยอมรับ (ค�ำถามเกี่ยวกับการเป็น
ต้นแบบ)
ค� ำ ถามนี้ จ ะเกี่ ย วกั บ ความนิ ย มทางสถาปั ต ยกรรม
การยอมรับของสือ่ เฉพาะด้าน รวมทัง้ ผลกระทบของโครงการ
ต่อการออกแบบในระดับสากลหรือระดับท้องถิ่น กล่าวอีก
นัยหนึง่ คือ ในช่วงเวลาของสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าว ในช่วงเวลา
หลังจากนั้น โครงการนี้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผลงานชิ้นเด่น
ของสถาปัตยกรรม MOMO ใช่หรือไม่ นอกจากนี้ อาคารหรือ
สถานทีด่ งั กล่าวได้ทำ� ให้เกิดหลักการใหม่ๆ ทางสถาปัตยกรรม
ใช่หรือไม่ และได้กลายเป็นต้นแบบหรือไม่
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4.5 คุณค่าอ้างอิง (ค�ำถามเกี่ยวกับรรทัดฐาน)
ในส่วนนี้จะพิจารณาถึงบริบททางประวัติศาสตร์: เรา
สามารถสร้างความสัมพันธ์ (ทางเทคนิค ทางการใช้งาน
หรืออย่างเป็นทางการ) ระหว่างอาคารหรือสถานที่ที่ก�ำลัง
อยู่ในระหว่างการพิจารณากับอาคารหรือสถานที่อื่นที่ถูก
ก่อสร้างขึ้นมาก่อนแล้วภายในภูมิภาคเดียวกันหรือในต่าง
ประเทศได้หรือไม่
ข้อมูลอ้างอิงทางบรรณานุกรม
หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง, ชื่อต้นหรือชื่อย่อ, ชื่อหนังสือ, เมืองที่ท�ำการ
ตีพิมพ์; ชื่อส�ำนักพิมพ์; ปี; ISBN  เช่น   
WATTERS, Diane, Cardross Seminary, Edinburgh;
RCAHMS; 1997; ISBN   0 7480 5829 X
บทความ
ชื่อผู้แต่ง, ชื่อต้นหรือชื่อย่อ, ‘ชื่อบทความ’, ชื่อ
วารสาร, เล่มที่หรือฉบับที่, ปี, อยู่ในหน้า x-y เช่น  
BROOKS, Allen, ‘PSFS: a source for its design’,
Journal of the Society of Architectural Historians,
vol. 27, 1967, pp. 299-302
สิ่งส�ำคัญคือการให้ข้อมูลที่มากเพียงพอ ไม่ใช่ล�ำดับ
ในการเขียนหรือการแบ่งวรรคตอน คุณสามารถใช้รูปแบบ
การเขียนที่ต่างออกไปได้แต่ต้องให้มีความสอดคล้องกัน
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ให้ข้อมูลอ้างอิงที่ส�ำคัญไว้
อย่างครบถ้วนแล้ว
ที่อยู่ในการส่งเอกสารส�ำหรับ NIS
ส�ำเนาแบบถาวรสองชุดส�ำหรับเอกสารทั้งหมดโดยใช้
ภาษาอังฤษ (หรือภาษาฝรั่งเศส) และซีดีรอม ทั้งนี้ ควรส่ง
เอกสารก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2003 โดยส่งไปที่เลขานุการ
ISC/R:

Marieke Kuipers
C/o Rijksdienst vd Monumentenzorg
p.o. box 3700 BA Zeist
The Netherlands.
ส�ำเนาบันทึกหนึง่ ชุดจะถูกเก็บไว้ในทีเ่ ก็บเอกสาร ISC/R
อี ก ชุ ด หนึ่ ง จะเก็ บ ไว้ ใ นหน่ ว ยเก็ บ เอกสารส� ำ คั ญ ของ
DOCOMOMO ที่ NAI เมืองรอตเทอร์ดาม
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ไมโครฟิชเอกสารการจัดแบ่งกลุ่มของอาคาร 2003
เรียบเรียงโดยคณะท�ำงานประจ�ำประเทศ/ภูมิภาค:
รายละเอียดด้านล่างนี้คือรหัสย่อที่ใช้ในการจ�ำแนก
อาคารส�ำหรับจัดท�ำเอกสาร

กฎหมาย LAW

การบริหาร ADM

รัฐสภา รัฐบาล อาคารของราชการและอาคารสาธารณะ
สถาบันวิชาชีพต่างๆ

ชุมชนเกษตรกรรม สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ
ป่าไม้ การปรับปรุงที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ อุทยานแห่งชาติ
และสวนระดับภูมิภาค

การพาณิชย์ COM

อนุสาวรีย์ MON

ธนาคาร ตลาด ส�ำนักงาน ร้านขายเหล้า ภัตตาคาร
ร้านกาแฟ ร้านค้าปลีก สถานที่ให้บริการ อาคารเก็บสินค้า

ของรัฐ อนุสาวรีย์ที่ระลึก รูปแกะสลัก (แบบตั้งอย่าง
อิสระ)

การป้องกันประเทศ DEF

บริการชุมชน PBS

ศาล ทัณฑสถาน สถานีต�ำรวจ

ภูมิทัศน์ LND

การศึกษา EDC

ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ ส�ำนักทะเบียน สถาบันวิจยั
โรงเรียน มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย

ห้องอาบน�้ำ สระว่ายน�้ำ บริการท�ำความสะอาด ระบบ
ท�ำความร้อนของชุมชน โรงจ่ายไฟฟ้า สถานีดับเพลิง
บริการรถพยาบาล สถานที่จ�ำหน่ายแก๊ส โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ 
บทบัญญัติสุขาภิบาล โรงจ่ายน�้ำ  การระบายน�้ำ  การก�ำจัด
ของเสีย

การเกษตร การประมง FAF

นันทนาการ REC

ป้อม ค่ายทหาร

การท�ำฟาร์ม การประมง การเลี้ยงปลา การท�ำป่าไม้
การปลูกพืชสวน

การฌาปณกิจ FNR

สุสาน ป่าช้า เมรุ อนุสาวรียท์ บี่ รรจุศพ อาคารทีเ่ ก็บศพ

สุขภาพ HLT

โรงพยาบาล สถานที่ศัลยกรรม ศูนย์สุขภาพ

อุตสาหกรรม IND

อุตสาหกรรมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องเคลือบดินเผา เคมี
วิศวกรรม อุตสาหกรรมที่น�ำทรัพยากรธรรมขาติมาใช้ผลิต
เป็นสินค้า การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม การก่อสร้าง
ทางน�้ำ  อุตสาหกรรมโลหะ สิ่งทอ อุตสาหกรรมงานไม้

โรงภาพยนตร์ หอประชุมส�ำหรับแสดงดนตรี พิพธิ ภัณฑ์
หอศิลป์ ศาลา คลับเฮาส์ หอประชุมเอกชน สโมสร
สวนสาธารณะ สวน ศูนย์กีฬา โรงยิม สนามกีฬา
สนามกรีฑา โรงละคร

ศาสนา REL

วิหารคริสต์ หอสวดมนต์ โบสถ์ มัสยิด โบสถ์ยิว วัด
และสถานทีส่ กั การะอืน่ ๆ วัดโถง (church halls) บ้านหรือ
สถานที่ชุมนุมทางศาสนา ศูนย์ศาสนา โรงเรียนสอนศาสนา
แท่นบูชา ที่อยู่ของพระ วัดพุทธ ส�ำนักแม่ชี (convents)
สถานที่ทางศาสนา (religious houses) ศาลเจ้า สถานที่
จาริกแสวงบุญ
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ที่อยู่อาศัย RES

ปราสาท พระราชวัง ป้อมปราการ การเคหะชุมชน
บ้านชนบท คฤหาสน์ บ้านพักตากอากาศขนาดใหญ่
โรงแรม โรงแรมขนาดเล็ก แฟลตแบบหลายชั้น บ้านเดี่ยว
ขนาดเล็ก กระท่อม บ้านเช่า แฟลตเตีย้ ห้องแถว (terraced
cottages)

การขนส่ง การติดต่อสื่อสาร TRC

การแพร่ภาพกระจายเสียงออกอากาศ บริการรถประจ�ำทาง
และรถโดยสาร คลอง การบินพลเรือน บริการไปรษณีย์
ระบบทางรถไฟ ถนน ทางสัญจร การขนส่งทางเรือ
โทรคมนาคม ระบบทางรถราง

การปรับปรุงเมือง URB

หมู่บ้านและเมืองใหม่ เมืองขยาย การพัฒนาเมือง
การบูรณะ

ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มได้ UNC
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ไมโครฟิชเอกสารฉบับสมบูรณ์ 2003
เรียบเรียงโดยคณะท�ำงานประจ�ำประเทศ/ภูมิภาค:

2. ประวัตขิ องอาคาร และอืน่ ๆ

0. ภาพของอาคาร / กลุม่ อาคาร/ ผังเมือง/ ภูมทิ ศั น์/
สวน/รายการที่อธิบาย:

2.1 ล�ำดับเหตุการณ์
ลงบันทึกไว้ว่าทราบวันที่ที่แน่ชัด (e) หรือวันที่โดย
ประมาณ = ประมาณ (c) หรือ (±)
วันที่มีการมอบหมายหรือการแข่งขัน:
ระยะเวลาการออกแบบ:
วันที่เริ่มท�ำงานในสถานที่:
วันที่เสร็จ/วันที่ท�ำพิธีเปิด:
2.2 สรุปการพัฒนา
การมอบหมายโดยย่อ:
การออกแบบโดยย่อ:
อาคาร/โครงสร้าง:
สถานภาพเมื่อเสร็จสมบูรณ์:
สถานภาพดั้งเดิมหรือลักษณะเฉพาะของสถานที่:
2.3 บุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้อง
เจ้าของ/ผู้อุปถัมภ์ดั้งเดิม: สถาปนิก:
นักออกแบบภูมิทัศน์/สวน:
นักออกแบบอื่นๆ:
วิศวกรที่ปรึกษา:
ผู้รับเหมาก่อสร้าง:
2.4 บุคคลหรือเหตุการณ์อนื่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาคาร/สถานที่
ชื่อ:
สมาคม:
เหตุการณ์:
ระยะเวลา:
2.5 สรุปการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญหลังจากท�ำการก่อสร้าง
เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ประเภทของการเปลีย่ นแปลง: การแก้ไข/การปรับปรุงใหม่/
การบูรณะซ่อมแซม/การขยาย/อื่นๆ:
วันที่:
เหตุการณ์/เหตุผลที่ท�ำการเปลี่ยนแปลง:
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง:
บุคคล/องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง:

แหล่งที่มา:
วันที่:

1. เอกลักษณ์ของอาคาร/กลุม่ อาคาร/กลุม่ อาคาร/
ภูมิทัศน์/สวน
1.1 ข้อมูลส�ำหรับการระบุเอกลักษณ์
ชื่อปัจจุบัน:
ชื่อก่อนหน้า/ชื่อดั้งเดิม/ชื่ออื่น:
เลขที่และชื่อถนน:
เมือง:
จังหวัด/รัฐ:
รหัสไปรษณีย์:
บล็อค:
ล็อต:
ประเทศ:
กริดอ้างอิงส�ำหรับแผนที่ประเทศ:
ภูมินาม (typology) ปัจจุบัน:
ภูมินามก่อนหน้า/ภูมินามดั้งเดิม/ภูมินามอื่น:
หมายเหตุเกี่ยวกับภูมินาม:
1.2 สถานะการคุ้มครอง
คุ้มครองโดย: รัฐ/จังหวัด/เมือง/บันทึกไว้เท่านั้น
ระดับ:
วันที่:
มีผลบังคับใช้: ทั่วทั้งพื้นที่/เฉพาะบางพื้นที่/ตัวอาคาร
ข้อสังเกต:
1.3 อาคาร/สถานที่ที่เกี่ยวเนื่องทางการมองเห็นหรือ
การใช้งาน
ชื่อของพื้นที่/อาคารแวดล้อม:
ความเกี่ยวข้องทางการมองเห็น:
ความเกี่ยวข้องทางการใช้งาน:
ความเกี่ยวข้องอื่นๆ:
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3. ค�ำบรรยายลักษณะของอาคาร และอืน่ ๆ

3.1 ลักษณะเฉพาะของสถานที่/อาคาร
สรุปลักษณะเฉพาะหลักๆ และบันทึกสถานที/่ อาคาร/พืน้ ที่
บางส่วนที่หลงเหลืออยู่
ในกรณีที่เป็นสถานที่: ลักษณะส�ำคัญและเขตอิทธิพล;
องค์ประกอบหลักในการจัดวางระยะ
ในกรณีที่เป็นอาคาร: ลักษณะหลัก โครงสร้าง และวัสดุ
3.2 การใช้งานปัจจุบัน
ของอาคาร/สถานที่ทั้งหมด:
ของส่วนประกอบที่ส�ำคัญ (ถ้าใช้ได้):
หมายเหตุ:
3.3 สภาพ (ทางกายภาพ) ปัจจุบัน
ของอาคาร/สถานที่ทั้งหมด:
ของส่วนประกอบที่ส�ำคัญ (ถ้าใช้ได้):
ขององค์ประกอบอื่น (ถ้าใช้ได้):
ของพื้นที่แวดล้อม (ถ้าใช้ได้):
หมายเหตุ:
3.4 หมายเหตุเกี่ยวกับบริบท ระบุการพัฒนาที่อาจ
เกิดขึ้น
ระบุการพัฒนาที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้อง (ถ้าทราบ) เพื่อ
การอนุรักษ์/สิ่งที่เป็นการคุกคามของอาคาร/สถานที่

4. การประเมิน

ให้เหตุผลอย่างมีหลักการต่อการเลือก ส�ำหรับเอกสาร
ของ docomomo

คุณค่าที่แท้จริง

4.1 การประเมินทางเทคนิค:
4.2 การประเมินทางสังคม:
4.3 การประเมินเชิงวัฒนธรรมและสุนทรียภาพ: ความ
ส�ำคัญเชิงเปรียบเทียบ 		
4.4 สถานะซึง่ เป็นทีย่ อมรับ (ระดับท้องถิน่ ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ)
4.5 คุณค่าทางประวัติศาสตร์และคุณค่าอ้างอิง:

5. เอกสาร

5.1 จดหมายเหตุ / บั น ทึ ก เป็ น ลายลั กษณ์ อั ก ษร/
จดหมาย ฯลฯ (ระบุต�ำแหน่ง/ ที่อยู่):
5.2 สิ่งตีพิมพ์ที่ส�ำคัญ (เรียงตามล�ำดับเวลา):
5.3 ทัศนวัสดุ (ระบุต�ำแหน่ง/ ที่อยู่)
บันทึก/ภาพวาด/ภาพถ่าย/วัสดุอนื่ ๆ ทีม่ องเห็นได้ฉบับดัง้ เดิม:
ภาพถ่ายและภาพวาดจากการส�ำรวจล่าสุด:
ฟิล์ม/วิดีโอ/แหล่งข้อมูลอื่น:
5. 4 เอกสารรายการที่รวมอยู่ในแฟ้มข้อมูลเพิ่มเติม

6. รายงานไมโครฟิช
ชื่อผู้รายงาน:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล:
วันที่รายงาน:

การตรวจสอบโดย DOCOMOMO ประจ�ำประเทศ/
ภูมิภาค

รับรองโดยผู้ประสานงานคณะท�ำงาน/ผู้ติดต่อตาม
ทะเบียน (ชื่อ):
ลงชื่อและวันที่:

การตรวจสอบโดย DOCOMOMO ISC/R
ชื่อสมาชิก ISC ที่รับผิดชอบการประเมิน:
หมายเหตุ:
ลงชื่อและวันที่:
การอนุมัติจาก ISC/R:
วันที่:
คณะท�ำงาน/หมายเลขอ้างอิงที่ :
หมายเลขอ้างอิง NAI ที่:

124

ไมโครฟิชเอกสารฉบับย่อ 2003
เรียบเรียงโดยคณะท�ำงานประจ�ำประเทศ/ภูมิภาค:

0.1 ภาพของอาคาร/สถานที่
รายการที่อธิบาย:
แหล่งที่มา:
วันที:

1. เอกลักษณ์ของอาคาร/กลุ่มอาคาร/ผังเมือง/
ภูมิทัศน์/สวน
1.1 ชื่อปัจจุบันของอาคาร
1.2 ชื่ออื่นหรือชื่อก่อนหน้า
1.3 เลขที่และชื่อถนน
1.4 เมือง
1.5 จังหวัด/รัฐ
1.6 รหัสไปรษณีย์
1.7 ประเทศ
1.8 กริดอ้างอิงส�ำหรับประเทศ
1.9 การจัดแบ่งกลุ่ม/ภูมินาม (typology)
1.10 สถานะการคุ้มครองและวันที่

2. ประวัติของอาคาร
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

ข้อมูลดั้งเดิมแบบย่อ/วัตถุประสงค์
วันที่: การมอบหมาย/การเสร็จสมบูรณ์
ข้อมูลทางสถาปัตยกรรมและนักออกแบบอื่นๆ
ความเกี่ยวข้องอื่นที่มีต่ออาคาร
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญและวันที่
การใช้งานปัจจุบัน
สภาพปัจจุบัน

3. ค�ำบรรยาย
3.1 ค�ำบรรยายทั่วไป
3.2 โครงสร้าง
3.3 บริบท

4. การประเมิน
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ทางเทคนิค
ทางสังคม
เชิงวัฒนธรรมและสุนทรียภาพ
ทางประวัติศาสตร์
การประมวลผลทั่วไป

5. เอกสาร
5.1 ข้อมูลอ้างอิงที่ส�ำคัญ
5.2 ทัศนวัสดุที่แนบมาด้วย
5.3 ผู้น�ำเสนอรายงาน/วันที่

6. การตรวจสอบรายงานไมโครฟิชโดย ISC/R
ชื่อสมาชิก ISC ที่ท�ำการตรวจสอบ:
วันที่ท�ำการตรวจสอบ:
การอนุมัติ:
คณะท�ำงาน/หมายเลขอ้างอิงที่:
หมายเลขอ้างอิง NAI ที่:
หมายเหตุ:
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