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โครงการประกวดออกแบบบ้านสไตล์รีสอร์ต ครัง้ที่ 1/2558 ในหวัข้อ “อยู่ร่วมกัน” 

จัดโดย นิตยสาร โฮม แอนด์ รีสอร์ต ไทยแลนด์ และ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน 

ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง จ ากดั และ ผลิตภณัฑ์วัสดุก่อสร้างและตกแต่งไวนิลวินด์เซอร์ 

1. หลักการและเหตุผล 

 สถานท่ีพกัตากอากาศอยา่งรีสอร์ตเป็นสถาปัตยกรรมที่สามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัผู้ที่อยากมีบ้าน ผู้คนจ านวน

ไมน้่อยประทบัใจกบัความงดงามทางสถาปัตยกรรมของรีสอร์ตที่พวกเขาพกั และจ านวนไม่น้อยที่น าแนวคิดหรือสไตล์ในการ

ออกแบบรีสอร์ตที่พวกเขาประทบัใจเหลา่นัน้มาประยกุต์ใช้กบัการสร้างบ้าน ปรับปรุงบ้าน หรือตกแต่งบ้านของพวกเขา สว่น

หนึง่อาจเกิดจากสถาปัตยกรรมของรีสอร์ตก่อให้เกิดบรรยากาศและความรู้สกึที่ผ่อนคลาย แตกต่างจากที่อยู่อาศยัโดยทัว่ไป

เพราะมีความเป็นสถานที่ส าหรับพกัผ่อนมากกว่าสถานที่ส าหรับอยู่อาศยัเพื่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั ดงันัน้แนวคิด “บ้าน

สไตล์รีสอร์ต” จึงเป็นแนวคิดของบ้านท่ีก่อให้เกิดบรรยากาศและความรู้สกึที่ผ่อนคลาย เหมาะจะเป็นทัง้สถานที่พกัผ่อนหย่อน

ใจและอยูอ่าศยัในสถานท่ีเดียวกนั 

 ด้วยสภาวะสงัคมไทยในปัจจบุนัท่ีเตม็ไปด้วยความขดัแย้ง ความเกลยีดชงั การไมย่อมรับความแตกตา่ง เป็นท่ีมาของ

ปัญหาทางการเมือง และตามมาด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจหรือปากท้องความเป็นอยู่ของคนทัง้ประเทศในที่ สุด ซึ่งสภาวะ

ดงักล่าวเป็นสภาวะที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่ง และเป็นปัญหาที่ไม่อาจมีใครคนใดคนหนึ่งสามารถจะแก้ไขได้ด้วยตวัคนเดียว 

นิตยสาร โฮม แอนด์ รีสอร์ต ไทยแลนด์ ในฐานะสื่อมวลชนผู้มีหน้าที่เผยแพร่ผลงานด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่มี

คณุคา่ทางศิลปะ เพื่อถ่ายทอดความงดงามหรือสนุทรียภาพที่ช่วยยกระดบัจิตใจเหลา่นัน้ให้กบัผู้คนในสงัคม กบั สมาคมไทย

รับสร้างบ้าน กลุม่ของผู้ประกอบธุรกิจรับก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศยัแนวราบชัน้น าของประเทศไทย ผู้มีบทบาทส าคญัในการที่

จะเปลีย่นสิง่ที่อยูบ่นกระดาษหรือในความคิดของสถาปนิกหรือผู้ออกแบบให้กลายเป็นสถาปัตยกรรมที่มีคณุค่า บริษัท เอสซีจี 

ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง จ ากดั ผู้ผลิตวสัดกุ่อสร้างรายใหญ่ที่สดุด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยัที่สดุของประเทศไทย และเป็นที่

ยอมรับในระดบันานาชาติ และ ผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างและตกแตง่ไวนิลวินด์เซอร์ ผู้ผลติวสัดกุ่อสร้างภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์

นวตักรรมที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และตอบสนองต่อการอยู่อาศยัของคนไทย จึงร่วมมือกันเพื่อจะเป็นอีกสว่นหนึ่งใน

สงัคมที่ช่วยกันท าหน้าที่รวบรวมและเผยแพร่แนวคิดซึ่งแสดงออกถึง การยอมรับซึ่งความแตกต่างของกันและกัน ผ่าน

สถาปัตยกรรมที่สามารถเป็นได้ทัง้ที่อยู่อาศัยและสถานที่ส าหรับผ่อนคลายจิตใจ ด้วยการจัดโครงการประกวดออกแบบ

สถาปัตยกรรมขึน้ ภายใต้แนวคิด “บ้านสไตล์รีสอร์ต” โดยมีหวัข้อของการจดัประกวดในครัง้แรกนีค้ือ “อยูร่่วมกนั”  
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2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อรวบรวมและคดัเลอืกแนวคดิการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีทัง้ความเป็นบ้านและรีสอร์ต อีกทัง้ยงัแสดงให้เห็นถึง

แนวคิดที่สนบัสนนุให้ผู้คนยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ  แล้วเผยแพร่แนวคิดการออกแบบ

ดงักลา่วให้กบัประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจน าไปปรับใช้ อนัจะเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์กับสงัคม 

2.2 เพื่อกระตุ้นและสนบัสนนุให้ผู้คนในสงัคมเห็นความส าคญัของการยอมรับความแตกตา่งเพื่อท่ีจะอยูร่่วมกนั  

2.3 เพื่อเป็นเวทีส าหรับสนบัสนนุสง่เสริมให้ นิสติ นกัศกึษา ได้แสดงทกัษะ ความรู้ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์

ของตนให้เป็นท่ีประจกัษ์แก่สาธารณชน รวมถงึเก็บเก่ียวประสบการณ์ที่ได้รับเพื่อน าไปใช้ปรับปรุงพฒันาตนเอง

ตอ่ไปในอนาคต 

 

3. ผู้ด าเนินโครงการ 

 นิตยสาร โฮม แอนด์ รีสอร์ต ไทยแลนด์ และ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน  

ร่วมกบั บริษัท เอสซีจี ซเิมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง จ ากดั และ ผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างและตกแตง่ไวนิลวินด์เซอร์ 

 

4. หัวข้อการประกวด 

 “อยูร่่วมกนั”  

 

5. กตกิาการประกวด 

5.1. คุณสมบัติผู้สมัคร 

5.1.1. ประเภทอาชีวศกึษา 

5.1.1.1. นกัศกึษาที่ก าลงัศกึษาในระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชีพและประกาศนียบตัรวชิาชีพขัน้สงูทกุสถาบนั ไม่

จ ากดัสาขาวิชา สามารถสง่ผลงานเข้าประกวดได้ทัง้แบบเดี่ยวและแบบกลุม่ (จ านวนสมาชิกไมเ่กิน 3 

คนตอ่กลุม่) ไมจ่ ากดัจ านวนทมีตอ่ 1 สถาบนั 

5.1.2. ประเภทอดุมศกึษา 

5.1.2.1. นกัศกึษาและนิสติทกุสถาบนัที่ก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ไม่จ ากดัคณะหรือสาขาวิชา สามารถ

สง่ผลงานเข้าประกวดได้ทัง้แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม (จ านวนสมาชิกไม่เกิน 3 คนต่อกลุม่) ไม่จ ากัด

จ านวนทีมตอ่ 1 สถาบนั 

5.1.3. ผู้ เข้าร่วมประกวดมีสทิธ์ิสง่ผลงานเข้าประกวดได้หนึง่ชิน้งานตอ่หนึง่กลุม่/เดีย่วเทา่นัน้ หากปรากฏมีช่ือซ า้

กนัในผลงานมากกวา่ 1 ชิน้งาน ชิน้งานทัง้หมดจะไมไ่ด้รับการพิจารณาตดัสนิ 
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5.1.4. ต้องเป็นผลงานการออกแบบด้วยตนเอง อนัเกิดจากแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยมีการน าเสนอหรือส่ง

ประกวดที่ใดมาก่อน ไมล่ะเมิดลขิสทิธ์ิงานของผู้ อ่ืน หากได้รับรางวลัแล้วตรวจพบภายหลงั รางวลัที่ได้รับจะ

ถือเป็นโมฆะและถกูเรียกคืนทัง้หมด (ผู้ออกแบบและสง่ผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ หากมี

การเรียกร้องจากผู้ถกูละเมิด) 

5.2. ข้อก าหนดในการออกแบบ 

5.2.1. บ้านเดีย่ว 1-2 ชัน้ขนาดพืน้ท่ีใช้สอยไมเ่กิน 400 ตารางเมตรส าหรับครอบครัวที่มจี านวนสมาชิก 6 คนขึน้ไป 

5.2.2. เป็นบ้านท่ีให้ความรู้สกึผอ่นคลายและเหมาะส าหรับทัง้การอยูอ่าศยัและการพกัผอ่น ดงัแนวคิด “บ้านสไตล์

รีสอร์ต” 

5.2.3. เป็นบ้านท่ีแสดงให้เห็นถึงการตคีวามหวัข้อ “อยูร่่วมกนั” ผา่นการออกแบบได้อยา่งชดัเจน 

5.2.4. ให้ออกแบบโดยเลือกใช้วัสดุก่อสร้างจาก เอสซีจี และ วินด์เซอร์ เป็นหลัก กรณีที่ทัง้ เอสซีจี และ 

วินด์เซอร์ ไมม่ีวสัดตุามที่ต้องการ สามารถใช้วสัดอุื่นทดแทนได้ 

5.3. รายละเอียดและหลักฐานการสมัครในการส่งแบบเข้าประกวด 

5.3.1. รอบแรก 

5.3.1.1. กรอกข้อมลูในแบบฟอร์มใบสมคัรให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบ ได้แก่ ส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชน และ ส าเนาบตัรนิสติ นกัศกึษา ของผู้เข้าร่วมประกวดพร้อมลงช่ือรับรองส าเนาทกุคน 

5.3.1.2. ตัง้ช่ือผลงาน พร้อมระบแุนวคิดในการออกแบบ (Design Concept) ที่สอดคล้องกบัแนวคดิ “บ้าน

สไตล์รีสอร์ต” และหวัข้อ “อยูร่่วมกนั” ลงในกระดาษขนาด A4 ไมเ่กิน 2 แผน่ 

5.3.1.3. ก าหนดให้น าสง่ แปลนบ้าน รูปตดัอาคาร รูปด้านหน้า (Front view) รูปด้านข้างซ้าย-ขวา (Side view) 

รูปด้านหล้ง (Back view) รูปตดัมองจากด้านบน (Top view) และรูป Perspective แสดงแบบบ้าน สง่

งานโดยพิมพ์ลงบนกระดาษ A3 ไม่เกิน 6 แผ่น พร้อมแผ่นซีดีบรรจุไฟล์ในรูปแบบ .PDF หรือ .JPG 

หรือ .TIFF เทา่นัน้  

5.3.2. รอบ 5 ทีมสดุท้าย 

5.3.2.1. ผู้ เข้าประกวดที่ได้รับคดัเลอืกให้ผา่นเข้ารอบ 5 ทีมสดุท้ายของแตล่ะประเภท รวม 10 ทีม จะต้องจดัท า

แบบจ าลอง (Model) ขนาดมาตราสว่น 1 : 50 โดยติดตัง้ลงบนฐานพีพีบอร์ด (ฟิวเจอร์บอร์ด) และแผ่น

ป้ายแสดงภาพแบบบ้านและแนวคิดในการออกแบบขนาด 42.0 x 59.4 เซนติเมตร (A2) ไม่เกิน 3 

แผน่ เพื่อน ามาจดัแสดงนิทรรศการ ในงานมหากรรมสร้างบ้านและวสัดกุ่อสร้าง 2559 (THBF 2016) 

ตัง้แตว่นัท่ี 27-31 มกราคม 2559 โดยขอให้ผู้ประกวดระบช่ืุอ เบอร์โทรศพัท์ อีเมล และที่อยู ่ลงบนป้าย

กระดาษขนาด 10 x 15 เซนติเมตร ติดไว้ที่มมุขวาบนของด้านหลงัชิน้งานทกุชิน้ 
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5.3.2.2. ผู้ เข้าประกวดที่ได้รับคดัเลือกให้ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสดุท้ายของแต่ละประเภท รวม 10 ทีม จะต้อง

น าเสนอแนวคิดของผลงานให้คณะกรรมการพิจารณาบนเวทีกิจกรรมของงาน THBF 2016 โดย

น าเสนอประกอบงาน Presentation (ไมจ่ ากดัรูปแบบของงาน Presentation ที่ใช้ประกอบ) ในวนัพธุที ่

27 มกราคม 2559 โดยมีเวลาส าหรับน าเสนอทีมละไม่เกิน 15 นาที และส าหรับให้คณะกรรมการ

ซกัถามทีมละ 15 นาที  

 

6. เกณฑ์การคดัเลือกและตดัสนิผลงาน 

6.1. การออกแบบเป็นไปตามข้อก าหนด 

6.2. ความชดัเจนในการสือ่ถึงแนวคิดของการประกวด “บ้านสไตล์รีสอร์ต”  

6.3. ความนา่สนใจของการน าเสนอการตีความหวัข้อของการประกวด “อยูร่่วมกนั”  

6.4. ความคุ้มคา่ในการใช้ทรัพยากร ทัง้พืน้ท่ีและวสัด ุ

6.5. การใช้นวตักรรมการออกแบบหรือการก่อสร้างใหม่ ๆ  

6.6. ให้คะแนนตามหวัข้อที่ก าหนด โดยแบง่เป็น Design Criteria 50 % และความคิดสร้างสรรค์ 50 % 

หมายเหตุ 

- ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 

- ในกรณีที่ผู้สมคัรสง่ผลงานหรือเอกสารไมค่รบ และ/หรือ ไมส่ามารถน ามาเสนอผลงานด้วยตวัเองตามข้อก าหนด จะ

ถือวา่ผู้สมคัรสละสทิธ์ิการเข้าร่วมประกวด 

- แบบบ้านท่ีผา่นเข้ารอบสดุท้ายทัง้ 10 แบบ ถือเป็นลขิสทิธ์ิร่วมของนิตยสาร โฮม แอนด์ รีสอร์ต ไทยแลนด์ สมาคม

ไทยรับสร้างบ้าน บริษัท เอสซจีี ซมิเนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง จ ากดั และ ผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างและตกแตง่ไวนิล

วินด์เซอร์ 

 

7. คณะกรรมการผู้คัดเลอืกและตัดสนิ 

7.1. ผู้ทรงคณุวฒุจิากนิตยสาร โฮม แอนด์ รีสอร์ต ไทยแลนด์ 1 ทา่น 

7.2. ผู้ทรงคณุวฒุจิากสมาคมไทยรับสร้างบ้าน 1 ทา่น 

7.3. ผู้ทรงคณุวฒุจิากผู้สนบัสนนุโครงการ  

7.3.1. บริษัท เอสซีจี ซเิมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง จ ากดั 1 ทา่น 

7.3.2. ผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างและตกแตง่ไวนิลวินด์เซอร์ 1 ทา่น 

7.4. ผู้ทรงคณุวฒุจิากบริษัทสถาปนิกและออกแบบ 2 ทา่น 

รวม  6 ทา่น 
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8. ขัน้ตอนการคดัเลอืกและตดัสนิผลงาน 

ก าหนดการ วันเวลา สถานที่ 
1. คดัเลอืกผลงานผู้สง่เข้าประกวด

รอบแรก 
1 ก.ย. - 30 พ.ย. 
2558 

สง่ไปรษณีย์แบบลงทะเบยีนมาทีส่ านกังานนิตยสาร 
โฮม แอนด์ รีสอร์ต ไทยแลนด์ 

2. ประกาศผลผู้ได้รับคดัเลอืกให้
เข้ารอบสดุท้าย 
ประเภทอาชีวศกึษา 5 ทีม 
ประเภทอดุมศกึษา 5 ทีม 

14 ธ.ค. 2558 ทางเวบไซต์ 
www.facebook.com/events/1627331967544000 
www.thba.or.th 
www.scg.co.th 
และ www.windsor.co.th 

3. ผู้ได้รับคดัเลอืกทัง้ 10 ทีมน า
ผลงานมาร่วมจดัแสดงนิทรรศการ 

26-31 ม.ค. 2558 บธูนิตยสาร โฮม แอนด์ รีสอร์ต ไทยแลนด์ ในงาน 
THBF 2016  
อิมแพ็ค ฮอลล์ 4 เมืองทองธาน ี

4. ผู้ได้รับคดัเลอืกน าเสนอผลงานตอ่
หน้าคณะกรรมการและผู้ชมในงาน 
รอบบ่าย ประเภทอาชีวศกึษา 
รอบเยน็ ประเภทอดุมศกึษา 
ประกาศผลการตดัสนิและมอบ
รางวลัทัง้ 2 ประเภทหลงัเสร็จสิน้
การน าเสนอครบ 5 ทีม 

27 ม.ค. 2558 
 
 

เวทีกิจกรรมในงาน THBF 2016  
อิมแพ็ค ฮอลล์ 4 เมืองทองธาน ี

 

9. รางวัล 

 ผู้ชนะการประกวดทัง้ประเภทอดุมศกึษาและประเภทอาชีวศกึษาจะได้รับรางวลัดงันี ้

9.1.  รางวลัที่ 1 ประเภทละ 1 รางวลั รวม 2 รางวลั เงินรางวลั 30,000 บาท  

พร้อมโลเ่กียรติยศและประกาศนยีบตัรจาก นิตยสาร Home & Resort Thailand และ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน 

9.2. รางวลัที่ 2 ประเภทละ 1 รางวลั รวม 2 รางวลั เงินรางวลั 20,000 บาท  

พร้อมโลเ่กียรติยศและประกาศนยีบตัรจาก นิตยสาร Home & Resort Thailand และ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน 

9.3. รางวลัที่ 3 ประเภทละ 1 รางวลั รวม 2 รางวลั เงินรางวลั 10,000 บาท 

พร้อมโลเ่กียรติยศและประกาศนยีบตัรจาก นิตยสาร Home & Resort Thailand และ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน 

9.4. รางวลัชมเชย ประเภทละ 2 รางวลั รวม 4 รางวลั เงินรางวลั 5,000 บาท 

พร้อมประกาศนยีบตัรจาก นิตยสาร Home & Resort Thailand และ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน 

รวมเงินรางวลัทัง้สิน้ 10 รางวลั รวมมลูคา่ 140,000 บาท  
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 หมายเหตุ 

- สมาชิกทกุคนของทีมที่ได้รับรางวลัที่ 1 2 และ 3 ทัง้ 2 ประเภท รวม 6 ทีมจะได้รับการพิจารณาเพื่อรับเข้าท างานกบั

บริษัทท่ีเป็นสมาชิกสมาคมไทยรับสร้างบ้านทกุบริษัท รวมถึงได้สทิธ์ิเป็นสมาชิกนิตยสาร โฮม แอนด์ รีสอร์ต ไทย

แลนด์ นาน 2 ปี 

- ทีมที่เข้ารอบสดุท้ายจะได้รับการเผยแพร่ผลงานและบทสมัภาษณ์ลงในนิตยสาร โฮม แอนด์ รีสอร์ต ไทยแลนด์ ตัง้แต่

ฉบบัเดือน มี.ค. 59 เป็นต้นไปจนครบทัง้ 10 ทีม 

 

10. สมัครและส่งผลงาน 

10.1. รอบแรก 

- สง่ผลงานพร้อมใบสมคัรและเอกสารประกอบทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ภายในวนัจนัทร์ที ่30 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2558 เวลา โดยถือวนัท่ีลงตราประทบัไปรษณีย์เป็นส าคญั จ่าหน้าถึง  

โครงการประกวดแบบบ้านสไตล์รีสอร์ต “อยูร่่วมกนั” 

   บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชัน่ จ ากดั 

18/19 ม.บ้านกลางเมือง Swiss Town ซ.ประเสริฐมนกิูจ25 แยก2  

แขวงจระเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

10.2. รอบสดุท้าย (ประเภทละ 5 ทีม รวม 10 ทีม)  

- น าสง่แบบจ าลองและแผน่ป้ายส าหรับจดัแสดงนิทรรศการที่ อิมแพ็ค ฮอลล์ 4 เมืองทองธานี วนัองัคารที ่26 มกราคม 

2559 (วนัเซ็ตอพังาน THBF 2016 วนัท่ี 2) เพื่อจดัแสดงตัง้แตว่นัพธุที่ 27 ถึง อาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 

 

11. การประชาสัมพันธ์ 

- โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์โครงการการประกวดจะถกูจดัสง่พร้อมจดหมายเชิญไปยงัสถานบนัอดุมศกึษา และ

อาชีวศกึษาทัว่ประเทศ เพื่อการรับรู้ของกลุม่นิสติ นกัศกึษาที่สนใจเข้าร่วม ตัง้แต ่วนัท่ี 1 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป 

- โฆษณาประชาสมัพนัธ์โครงการฯผา่นนิตยสารนิตยสารโฮม แอนด์ รีสอร์ต ไทยแลนด์ ตัง้แตฉ่บบัเดอืนกนัยายน 2558 

- ประชาสมัพนัธ์โครงการฯผา่นทาง Facebook ของนิตยสารโฮม แอนด์ รีสอร์ต ไทยแลนด์: 

www.facebook.com/HomeandResortThailand 

และ เวบไซด์ของสมาคมไทยรับสร้างบ้าน: www.thba.or.th 

- ประชาสมัพนัธ์โครงการฯผา่นทางเวบไซด์ของผู้สนบัสนนุโครงการ: www.scg.co.th, www.windsor.co.th 
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12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

นิตยสาร โฮม แอนด์ รีสอร์ต ไทยแลนด์ 

โทร. 0 2553 1060 มือถือ 09 8279 5852 

Email : home.resort14@gmail.com 

ดาวน์โหลดใบสมคัรได้ที่เวบไซต์ www.facebook.com/events/1627331967544000, www.thba.or.th, 

www.scg.co.th และ www.windsor.co.th 


