
สศช. พัฒนาพื้นที่ราชดําเนินขอเชิญประชาชนไทยส่งผลงานการออกแบบ  
“โครงการประกวดแบบลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 

 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๓.๔ ล้านบาท   

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เร่งแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษบนถนน 
ราชดําเนิน เตรียมปรับปรุงพ้ืนท่ีกว่า ๕ ไร่บริเวณบนถนนราชดําเนินกลางให้เป็นโครงการสวนและลานกิจกรรม
อาคารนิทรรศการและศูนย์การเรียนรู้ เพื่อจัดเป็นจุดที่สําคัญสูงสุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษาและหวังเป็นจุดหมายแห่งแรกในการท่องเท่ียว
เกาะรัตนโกสินทร์  เปิดเวทีให้ประชาชนชาวไทยส่งแบบเข้าประกวดภายใต้โครงการ “ประกวดแบบ 
ลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
มอบหมายมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้รับผิดชอบการจัดประกวดเพื่อเฟ้นหาแบบที่ดีที่สุด เพื่อนําไปเป็นแบบ 
ในการจัดสร้างต่อไป โดยได้จัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ประธาน
ในการแถลงข่าว กล่าวว่า โครงการลานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภู มิพลอดุลยเดช 
นับเป็นหัวใจสําคัญของแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่
พิเศษบนถนนราชดําเนิน ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือ
วันท่ี  ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๒  เ ห็นชอบให้  สศช .  
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
การพัฒนาพื้นที ่พิเศษถนนราชดําเนิน (กบพร . )  

เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการจัดประกวดแบบเพื่อปรับปรุงพ้ืนท่ี ๕ ไร่เศษบนถนนราชดําเนิน บริเวณ
อาคารกรมประชาสัมพันธ์เดิมและอาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล และให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดําเนินการ
ก่อสร้าง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
รัฐบาล โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้สําหรับเด็กและเยาวชนเพื่อสนอง
พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งน้ี 
เปิดโอกาสให้นักออกแบบ นิสิต นักศึกษา และ
ป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ไ ป ไ ด้ ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ส่ ง 
แบบ เ ข้ า ป ร ะ ก วด  ซ่ึ ง จ ะ ทํ า ใ ห้ ไ ด้ แ บบ ท่ี มี 
ความหลากหลาย เพ่ือคัดเลือกแบบที่มีเอกลักษณ์
ความเป็นไทย และมีความคิดสร้างสรรค์  

 

 



๒ 

 

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ในฐานะ 
กบพร. ได้มีหน้าที่สําคัญในการผลักดันให้พ้ืนที่บริเวณน้ี 
เป็นจุดหมายสําคัญจุดแรกในการท่องเท่ียวของเกาะ
รัตนโกสินทร์ เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้เข้าใจถึงจุดสําคัญต่อไป
ยังจุดหมายอื่นๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ต่อไป โดยได้มี
นโยบายในการปรับปรุง พื ้นที ่บริเวณหัวมุมของถนน 

ราชดําเนินกลางเชิงสะพานผ่านภิภพลีลาศ (ปัจจุบันคือบริเวณอาคารกรมประชาสัมพันธ์เดิมและอาคาร
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล) ซ่ึงมองว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีจะทําให้บริเวณน้ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่บรรจุ
เนื้อหาทางประวัติศาสตร์ท่ีสําคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยได้มีการศึกษากันมาพอสมควรถึงผลกระทบหลายๆ ด้าน 
อาทิ ด้านชุมชน ด้านสังคม ด้านประวัติศาสตร์ด้านโบราณคดี สถาปัตยกรรมและโบราณสถาน ซ่ึงจาก
การศึกษาองค์ประกอบและผลกระทบน้ัน โดยรวมหากโครงการสําเร็จเสร็จสิ้น จะเป็นแลนด์มาร์กที่สําคัญของ
ประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์  

“องค์ประกอบท่ีสําคัญของโครงการน้ีคือต้องการสร้างพ้ืนท่ีท่ีมีความเช่ือมโยงกิจกรรมกับพ้ืนท่ีโดยรอบและเป็น
การส่งเสริมการท่องเท่ียวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังให้มีส่วนประกอบ ๓ ส่วนสําคัญๆ 
คือ ส่วนของสวนและลานกิจกรรม ส่วนของนิทรรศการ รวมไปถึงส่วนของศูนย์การเรียนรู้แห่งราชดําเนิน 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการออกแบบลานกิจกรรมนี้ร่วมกัน จึงได้มอบหมายให้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาขาสถาปัตยกรรมหลายๆ ท่าน จัดโครงการประกวดเปิดโอกาสให้ประชาชน
นําส่งแบบอาคารและลานกิจกรรมบนพ้ืนท่ีประมาณ ๕ ไร่ หรือรวมประมาณกว่า ๒๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
เพ่ือให้ได้แบบท่ีดีท่ีสุดนําไปก่อสร้างให้แล้วเสร็จต่อไป ซ่ึงเช่ือม่ันว่าโครงการนี้จะได้รับความสนใจจาก
ประชาชนหลากหลายกลุ่มเป็นอย่างมาก เพราะเราให้ความสําคัญกับโครงการประกวดมากที่สุด โดยเฉพาะ 
เงินรางวัลท่ีนับว่าสูงมาก เพราะต้องการให้เพียงพอต่อการออกแบบในเบื้องต้น” 

ผศ.ดร.พันธุดา  พุฒิไพโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้บริหารโครงการ 
จัดประกวดออกแบบลานเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า โครงการน้ีนับเป็นมรดกช้ินสําคัญของชาติที่จะสะท้อนถึง
ความรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้มีการ
รวบรวมผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบและ
สถาปัตยกรรมมากมายเพ่ือเข้ามาบริหารงาน
โครงการครั้งนี้อย่างพิถีพิถันเพ่ือให้ได้แบบท่ีดี
ท่ีสุดและตรงตามความต้องการของปวงชน
ชาวไทย ท้ังในแง่การออกแบบอาคาร พ้ืนที่
ใ ช้สอย  ตลอดจนนิทรรศการท่ีมี เนื้อหา
ถูกต้องน่าสนใจ  



๓ 

 

สําหรับโครงการประกวดแบบนี้ได้จัดให้มีหลายขั้นตอนเพื่อเฟ้นหาแบบท่ีดีท่ีสุด เริ่มต้นที่ขั้นตอนแรก 
เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปไม่จํากัดสาขา สามารถเสนอแบบเข้าประกวดได้ โดยคณะกรรมการจะเลือกแบบ
ท่ีถูกต้องและดีท่ีสุดตรงตามมติกรรมการมาทั้งสิ้น ๑๐ ช้ินผลงาน และมอบรางวัลรายละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ท่ี
ผ่านการคัดเลือก ๕ รายแรกจะจับมือกับบริษัทผู้เช่ียวชาญด้านสถาปัตยกรรมเพ่ือนําเสนอแบบในข้ันตอนที่ ๒ 
ต่อไป โดยจะคัดเลือกให้เหลือเพียง ๑ ช้ินผลงานที่ดีที่สุด และได้รับรางวัลเงินรางวัลมูลค่า ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และรางวัลรองชนะเลิศ ๔ รางวัล รางวัลละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะนําไปพัฒนา 
ให้เป็นแบบสําหรับก่อสร้างต่อไป  

 “ท้ังน้ี เพ่ือให้ลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นสถานท่ีกระจายความรู้
และเป็นจุดต้ังต้นก่อนจะไปยังสถานที่ต่างๆ ในเกาะรัตนโกสินทร์ต่อไป ดังนั้นคณะกรรมการไม่เพียงพิจารณา
การออกแบบอาคาร หากแต่จะพิจารณาให้ความสําคัญด้านเนื้อหาการจัดแสดงอีกด้วย  ทั้งในส่วนของการ 
จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ และส่วนของศูนย์การเรียนรู้” ผศ.ดร.พันธุดา กล่าว 

สอบถามข้อมูลเก่ียวกับการส่งเอกสารการประกวดแบบฯ  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขท่ี ๓๑ ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
โทรศพัท์ ๐๒ ๒๒๑ ๕๘๗๗ ต่อ ๑๒๑๕ คุณมุกดา ถาวร  

เว็บไซต์ http://lanchaloemphrakiat.in.th, http://lcpkthai.net  

ท่ีอยู่สําหรับส่งเอกสารการประกวดแบบฯ  

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๒๔๘/๑ซอยศูนย์วิจัย ๔ (ซอย ๑๗) ถนนพระราม ๙ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่คุณกัลยาพร จงไพศาล  
โทร ๐๒-๓๑๙๖๕๕๕ ต่อ ๒๐๓ โทรสาร ๐๒-๓๑๙๖๔๑๙  

(กรณีท่ีส่งทางไปรษณีย์ให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก การป้องกันความเสียหายของผลงาน 
ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งงานเข้าร่วมประกวด) 

 

 


