
 

 

 

  

 

 

 

 
 

รางวัลเพ่ือการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค 
แห่งองค์การยูเนสโกประจ าปี พ.ศ. 2563 

  

 

ข้อแนะน าในการกรอกรายละเอียดโครงการ | การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
 

เอกสารจ าเป็นส าหรับการสมัคร 

ผูท่ี้สนใจสมคัรเขา้ร่วมจะตอ้งยืน่ใบสมคัรพร้อมกบัเอกสารตวัจริง มีรายการดงัต่อไปน้ี 

1. ใบสมคัร (สมคัรออนไลน์) กรุณาไปท่ี https://www.surveymonkey.com/r/2020entryform-
culturalheritageconservation 

2. เอกสารเก่ียวกบัโครงการ (กรุณาส่งไปรษณียม์ายงัองคก์ารยเูนสโก) 
ก. รายละเอียดของโครงการ (ใชรู้ปแบบทางการตามท่ีก าหนดให)้ 
ข. ขอ้คิดเห็นของผูใ้ชอ้าคาร 
ค. การตกลงยนิยอมจากเจา้ของ 
ง. แบบฟอร์มการมอบอ านาจ (ลิขสิทธ์ิรูปวาด ภาพประกอบและรูปถ่าย) 
จ. รูปวาดขนาดกระดาษ A4 หรือ A3 
ฉ. รูปถ่าย (ก่อน ในระหวา่ง และหลงักระบวนการอนุรักษ ์

รวมถึงสภาพท่ีอยูใ่นการใชง้านหรือสถาพปัจจุบนั) 
ช. ยเูอสบีแฟลชไดร์ฟ (รวมเอกสารทั้งหมดอยู่รูปแบบของ PDF 

เอกสารภาพวาดและรูปถ่ายควรมีความละเอียดสูง) 
ซ. แบบฟอร์มการยนืยนัการสมคัร 

3. แผนการจดัการการอนุรักษ ์(หากมี) 
4.  เอกสารเพิ่มเติม (บทความ วิดีโอ ฯลฯ) 

ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้แนะน าในเวบ็ไซตร์างวลัเพื่อการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียแ
ละแปซิฟิคแห่งองคก์ารยเูนสโก 

 

https://www.surveymonkey.com/r/2020entryform-culturalheritageconservation
https://www.surveymonkey.com/r/2020entryform-culturalheritageconservation


 

 

 

  

 

 

 

ผูส้มคัรเขา้ร่วมการประกวดท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการการสมคัรจะไม่ถูกเสนอใหค้ณะกรรมการผูท้
รงคุณวุฒิพิจารณา  

ใบสมัครออนไลน์ 

ทุกโครงการต้องส่งใบสมัครออนไลน์ 

กรุณาใบสมัครออนไลน์ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
และส่งไปรษณีย์เอกสารเกีย่วกบัโครงการและเอกสารสนับสนุนมายังท่ีอยู่ขององค์การยูเนสโกตามท่ีระบุ 
ตราประทับท่ีอยู่บนห่อพสัดุจะต้องไม่เกนิวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ 2563  

ค าอธิบายโครงการ   

ควรเขียนประเด็นต่างๆให้สมบูรณ์ในรายงานและมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัรูปถ่ายและรูปวาดท่ีส่งมาประกอบ
การสมัคร 

ก: รายละเอียดโครงการอนุรักษ์โดยย่อ 

รายละเอียดโดยย่อควรอธิบายภาพรวมของโครงการโดยตอบค าถามดงัต่อไปน้ี 
▪ ประวติัความเป็นมาของโครงการ (โครงการน้ีริเร่ิมขึ้นอยา่งไร 

ไดแ้รงบนัดาลใจจากเหตุการณ์หรือบุคคลใด) 
▪ เป้าหมายและวตัถุประสงคห์ลกัของโครงการอนุรักษ์น้ี หากมีลูกคา้หรือผูว้า่จา้งในโครงการน้ี 

ควรมีค าอธิบายโดยยอ่ของงานท่ีลูกคา้หรือผูว้า่จา้งระบุ 
▪ ขั้นตอนการด าเนินการหลกัเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีระบุไวข้า้งตน้ 
▪ โครงการน้ีด าเนินการเม่ือใด ใชเ้วลานานเท่าใดจึงจะเสร็จสมบูรณ์ 
▪ โครงการน้ีมีขนาดพื้นท่ีเท่าใด (ตารางเมตร) และใชง้บประมาณเท่าใด (เหรียญสหรัฐ) 
▪ หุน้ส่วนหรือผูท่ี้มีส่วนร่วมในโครงน้ีเป็นสถาบนั นิติบุคคลหรือบุคคลใด (รัฐบาล ภาคเอกชน 

มหาวิทยาลยั ผูเ้ช่ียวชาญ ฯลฯ)  
กรุณาระบุวา่โครงน้ีริเร่ิมโดยภาคเอกชนหรือโดยความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน 

▪ กรุณาระบุใหช้ดัเจนวา่โครงการน้ีถูกริเร่ิมจากภาครัฐหรือภาคเอกชน 
และใหข้อ้มูลถึงหน่วยงานท่ีไดเ้ขา้มาใหค้วามร่วมมือ ไดแ้ก่ ช่ือ บทบาท 
และลกัษณะการสนบัสนุนท่ีมีต่อโครงการ 



 

 

 

  

 

 

 

▪ อาคารหรือสถานท่ีน้ีไดรั้บการปกป้องและอนุรักษใ์นระดบัใด (ตวัอยา่งเช่น 
การลงทะเบียนคุม้ครองมรดกระดบัจงัหวดั ระดบัประเทศ หรือสถานะการเป็นมรดกโลก)  
กรุณาอธิบายวา่โครงการไดย้อมท าตามขอ้บงัคบัทางมรดกหรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งไร 

 
ความยาวไม่เกนิ 1,000 ค า  

ข: รายละเอียดของอาคารหรือสถานท่ีมรดกทางวัฒนธรรม 

กรุณาระบุรายละเอียดประวติัความเป็นมา 
คุณค่าและความส าคญัของแหล่งมรดกทางวฒันธรรมโดยอภิปรายความเช่ือมโยงกบัแง่มุมต่อไปน้ี 

▪ อาคารหรือสถานท่ีมรดกทางวฒันธรรมน้ีมีบริบทและประวติัความเป็นมาอยา่งไร ตวัอยา่งเช่น 
ส่ิงก่อสร้างน้ีถูกสร้างขึ้นเม่ือใดและเพื่อการใชง้านใด 

▪ อาคารหรือสถานท่ีมรดกทางวฒันธรรมมีคุณค่าทางวฒันธรรมโดยรวมอยา่งไร 
มีความส าคญัต่อทอ้งถ่ินหรือไม่ มีคุณค่าและความส าคญัท่ีกวา้งขึ้นในระดบัภูมิภาคหรือโลกหรือไม่ 
กรุณาอธิบายคุณค่าและความส าคญัดา้นต่างๆท่ีท าให้อาคารหรือสถานท่ีแห่งน้ีมีความส าคญั อาทิ 
มีคุณค่าทางวฒันธรรม สังคม ประวติัศาสตร์ สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ จิตวิญญาณ และดา้นอ่ืนๆ 
รวมทั้งกรุณาอภิปรายวา่คุณค่าเหล่าน้ีไดรั้บการถ่ายทอดผา่นคุณลกัษณะทางกายภาพและนามธรรมของ
สถานท่ีดงักล่าวอยา่งไร 

▪ กรุณาระบุลกัษณะการใชง้านและประโยชน์ใชส้อยของสถานท่ีมรดกทางวฒันธรรมในปัจจุบนั 
การใชง้านในปัจจุบนัมีความเปลี่ยนแปลงท่ีแตกต่างจากการใชง้านในอดีตหรือไม่ อยา่งไร  

▪ อาคารหรือสถานท่ีน้ีไดรั้บการปกป้องและอนุรักษใ์นระดบัใด 
เป็นอนุสาวรียแ์ห่งชาติหรือสถานท่ีมรดกขึ้นทะเบียนหรือไม่ มีแผนการอนุรักษห์รือการจดัการหรือไม่ 
ฯลฯ  

▪ กรุณาอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานท่ีกบัชุมชนโดยรอบ 

ความยาวไม่เกนิ 1,500 ค า  

ค: ค าอธิบายสภาพของอาคารหรือสถานท่ีมรดกก่อนการบูรณะปฏิสังขรณ์ 



 

 

 

  

 

 

 

กรุณาอธิบายสภาพของอาคารหรือสถานท่ีมรดกก่อนการด าเนินโครงการ เช่น ลกัษณะกายภาพ 
โครงงาน สถานท่ีตั้ง ความมัน่คงของโครงสร้าง พื้นผิวของส่ิงปลูกสร้าง ฯลฯ (ถา้เป็นตึกอาคาร 
กรุณาอธิบายสภาพภายใน ภายนอก และสภาพแวดลอ้มโดยละเอียด) 

โปรดอธิบายปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพของอาคารหรือสถานท่ีมรดกทางวฒันธรรมก่อนการด าเนิน
โครงการ ซ่ึงอาจรวมถึง แต่ไม่จ ากดัเฉพาะปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

▪ ปัจจยัทางโครงสร้าง (การเส่ือมสภาพของวสัดุ ฯลฯ) 
▪ ปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้ม (สภาพอากาศรุนแรง พื้นผิวดินกดักร่อน 

ผลจากการเปล่ียนแปลงสภาพทางภูมิอากาศหรือ ภยัทางธรรมชาติ ฯลฯ) 
▪ ปัจจยัทางชีวภาพ (วชัพืช ศตัรูพืช จุลินทรีย ์ฯลฯ) 
▪ ปัจจยัทางสังคม (การใชง้านท่ีไม่เหมาะสม การท าลายทรัพยสิ์น ผลกระทบจากเหตุการเมือง การจลาจล 

การปะทะติดอาวุธ ฯลฯ) 
▪ ปัจจยัทางการจดัการและองคก์ร (ประเด็นเร่ืองกรรมสิทธ์ิ การปล่อยปละละเลย การขาดการดูแลรักษา 

ผลกระทบจากการท่องเท่ียว การพฒันาของชุมชน ฯลฯ) 
▪ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (การจดัหาเงินทุน ประเด็นเก่ียวกบัการเงิน ฯลฯ) 

กรุณาระบุวา่ปัจจยัเหล่าน้ียงัคงส่งผลต่ออาคารหรือสถานท่ีมรดกในปัจจุบนัหรือไม่ 
และจะมีการจดัการกบัปัจจยัเหล่าน้ีอยา่งไรในอนาคต 

ความยาวไม่เกนิ 1,000 ค า  

ง: รายละเอียดของการบูรณะปฏิสังขรณ์ 

▪ กรุณาอธิบายปรัชญาและหลกัการในการบูรณะปฏิสังขรณ์ท่ีใช ้เช่น แนวทางระดบัชาติหรือนานาชาติ 
กฎบตัรระหวา่งประเทศ เอกสารดา้นการอนุรักษ ์ฯลฯ 

▪ ท่านใชร้ะเบียบวิธีใดในการปฏิบติัโครงการ มีการออกแบบกระบวนการในการปฏิบติังานอยา่งไร 
หากโครงการด าเนินการในหลายระยะ กรุณาอธิบายระยะแต่ละระยะโดยสังเขป 

▪ โครงการน้ีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัดา้นมรดกในปัจจุบนัหรือไม่ 
โดยเฉพาะขอ้บงัคบัดา้นการอนุรักษม์รดก (กรุณาอา้งถึงหมวด ก. 
วา่ดว้ยระดบัการอนุรักษค์ุม้ครองอาคารหรือสถานท่ีมรดกทางวฒันธรรม) 



 

 

 

  

 

 

 

ความยาวไม่เกนิ 1,000 ค า  

 

 

 

 

จ. ค าอธิบายว่าโครงการนีไ้ด้บรรลุคุณลักษณะท่ีระบุไว้ในเกณฑ์การประกวดอย่างไร 

ความเข้าใจในมรดกทางวัฒนธรรม  

ก. ความเข้าใจในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมซ่ึงสามารถถ่ายทอดความส าคัญของสถานท่ีนั้นๆ 
ผ่านงานอนุรักษ์ของโครงการได้ (ท้ังทางวัฒนธรรม สังคม ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม 
วิทยาศาสตร์ และจิตวิญญาณ) 
▪ งานอนุรักษไ์ดอ้ธิบาย แสดงใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจ 

และส่งเสริมจิตวิญญาณของสถานท่ีนั้นอยา่งไร 
▪ ความส าคญัของสถานท่ีส่งผลอยา่งไรต่องานอนุรักษ ์

งานอนุรักษมี์ส่วนช่วยรักษาคุณค่าภายใตห้วัขอ้ ข. อยา่งไร 
รวมถึงคุณค่าอนัมีความส าคญัต่อชุมชนทอ้งถ่ิน 

ข. การส่ือความหมายทางจิตวิญญาณของสถานท่ี  
▪ งานอนุรักษไ์ดอ้ธิบาย แสดงใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจ 

และส่งเสริมจิตวิญญาณของสถานท่ีนั้นอยา่งไร 
▪ อะไรคือองคป์ระกอบแทแ้ละแง่มุมท่ีนิยามคุณลกัษณะของสถานท่ีมรดกนั้น 

กระบวนการอนุรักษไ์ดมี้การค านึงและจดัการองคป์ระกอบเหล่าน้ีอยา่งไร 
ค. การส่ือสารความส าคัญของสถานท่ีผ่านการตีความท่ีเหมาะสม หากจ าเป็น 

▪ โครงการสามารถส่ือสารความส าคญัของสถานท่ีผา่นการตีความและวิธีอ่ืนๆอยา่งไร 
หากการตีความหมายถูกเช่ือว่าเป็นส่วนส าคญั เช่น ประกาศ แผน่พบั ส่ิงพมิพ ์นิทรรศการ 
โครงการ การท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่างๆ เป็นตน้ 



 

 

 

  

 

 

 

ความยาวไม่เกนิ 2,000 ค า  

ความส าเร็จทางเทคนิค 

ง. ความสามารถของโครงการในการจัดการกับประเดน็ทางเทคนิคของงานอนุรักษ์/บูรณะปฏิสังขรณ์ 
▪ โครงการน้ีมีการจดัการกบัประเด็นทางเทคนิคอยา่งไร 

ระดบัของการด าเนินการเพื่อจดัการกบัปัญหาเหล่านั้นและเหตุผลส าหรับการตดัสินใจกระท าก
ารดงักล่าว 
มีการด าเนินการวิจยัแบบไหนเพื่อท่ีจะช่วยให้เขา้ใจและจดัการประเด็นทางเทคนิคในโครงการ
อนุรักษน้ี์บา้ง ตวัอยา่งเช่น หากโครงการดงักล่าวเป็นโครงการเพื่อการอนุรักษอ์าคาร 
ไดมี้การด าเนินการวิจยัแบบไหนท่ีช่วยใหเ้ขา้ใจระบบโครงสร้าง 
ประวติัการพฒันาและการเส่ือมสลายของอาคาร 

จ. การใช้และควบคุมงานก่อสร้าง งานฝีมือและเทคนิคการอนุรักษ์ท่ีเหมาะสม 
รวมถึงวิธีปฏิบัติของงานช่างแบบดั้งเดิม 
▪ โครงการอนุรักษน้ี์มีการใชเ้ทคนิคในการสร้าง อนุรักษ ์และงานช่างแบบดั้งเดิมหรือไม่ ถา้ใช ้

กรุณาอธิบายถึงเหตุผลในการเลือกใชเ้ทคนิคดงักล่าวโดยอา้งอิงถึงคุณภาพของงานในบริบทท้
องถ่ิน โครงการน้ีมีการควบคุมคุณภาพของงานอยา่งไร ตวัอยา่งเช่น 
มีการจดัหาช่างฝีมืออยา่งไร คนท างานไดรั้บการอบรมหรือฝึกฝนในเทคนิคการสร้าง อนุรักษ ์
และงานช่างแบบดั้งเดิมหรือไม่ ฯลฯ 

ฉ. การใช้วัสดุท่ีเหมาะสม 
▪ ใชว้สัดุใดในกระบวนการอนุรักษ ์ท าไมถึงตดัสินใจเลือกวสัดุเหล่านั้น 
▪ โครงการอนุรักษน้ี์ใชว้สัดุทอ้งถ่ินหรือไม่ ถา้ใช ้

กรุณาอธิบายเหตุผลท่ีเลือกใชโ้ดยอา้งอิงถึงคุณภาพในบริบททอ้งถ่ิน 
▪ หากมีการใชว้สัดุสมยัใหม่ เช่น วสัดุอุตสาหกรรม ซีเมนต ์คอนกรีต ฯลฯ 

กรุณาอธิบายเหตุผลท่ีเลือกใชว้สัดุลเหล่านั้นส่งผลดีต่อความส าคญัของสถานท่ีอยา่งไร 
ช. ความสามารถในการค านึงถึงรูปแบบและคุณลักษณะของอาคารอนุรักษ์เพ่ือต่อเติม 

หรือการใช้เทคนิคการแก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ 
▪ กรุณาอธิบายความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบใหม่ท่ีมีต่อสถานท่ีมรดก เช่น 

องคป์ระกอบใหม่นั้นมีความเหมาะสมดา้นความสูง ขนาด รูปแบบ ฯลฯ หรือไม่ 



 

 

 

  

 

 

 

▪ องคป์ระกอบใหม่มีการเคารพต่อสุนทรียภาพและประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่ 

ความยาวไม่เกนิ 2,000 ค า  

ความยั่งยืนและผลกระทบ 

ซ. การมีส่วนร่วมจากชุมชนในกระบวนการอนุรักษ์ 
▪ ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการอนุรักษห์รือไม่ อยา่งไร 
▪ กรุณาอธิบายรายละเอียดบทบาทของชุมชนในโครงการอนุรักษใ์นระยะเวลาต่างๆของกระบว

นการ (เช่น เหตุจ าเป็นท่ีตอ้งมีการอนุรักษ ์ระบุคุณค่าของสถานท่ี 
กระบวนการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอนุรักษ ์รวมถึงการใชง้าน การเขา้ครองพื้นท่ี 
การปฏิบติังาน การดูแลรักษาสถานท่ีนั้นๆ) 

▪ ผลตอบรับจากชุมชนต่อโครงการเป็นอยา่งไร 
ฌ. การใช้สถานท่ีนั้นๆอย่างยัง่ยืน และการอนุรักษ์สถานท่ีผ่านการใช้งาน การดัดแปลง 

การรักษาสภาพ การวางแผนด้านกลยทุธ์ิและการเงินท่ีเหมาะสม 
▪ กรุณาระบุการใชง้านของสถานท่ีมรดก โดยตดัสินตามประเภทดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ 

การใชง้านต่อเน่ืองจากการใชง้านแรกเร่ิม การกลบัไปใชง้านจุดประสงคแ์รกเร่ิม 
การเปล่ียนแปลงเพียงเลก็นอ้ยจากจุดประสงคก์ารใชง้าน 
หรือการใชง้านใหม่ท่ีแตกต่างจากจุดประสงคเ์ดิมอย่างส้ินเชิง 

▪ การใชง้านปัจจุบนัใหค้  านึงถึงความส าคญัของสถานท่ีอยา่งไร  
▪ อะไรคือระดบัของการด าเนินงานส าหรับการใชง้าน(ใหม่) 

ระดบัการเปลี่ยนแปลงของสถานท่ีท่ีถูกปรับใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน(ใหม่) เป็นอยา่งไร 
▪ ระดบัการใชง้านเหมาะสมหรือไม่ 

จ านวนหรือประเภทของผูใ้ชง้านส่งผลกระทบต่อจิตวิญญาณของสถานท่ีหรือไม่ 
ผูใ้ชง้านไดส้ร้างผลกระทบอยา่งเป็นรูปธรรมต่อสถานท่ีหรือไม่ 
หากเป็นสถานท่ีเพื่อจุดประสงคก์ารท่องเท่ียว 
ความสามารถในการรับนกัท่องเท่ียวของสถานท่ีเป็นอยา่งไร มีขอ้จ ากดัในการใชง้านหรือไม่ 

▪ การใชง้านของสถานท่ีส่งผลกระทบต่อจิตวิญญาณของสถานท่ีหรือไม่ 
▪ กรุณาอธิบายวา่การใชง้านในปัจจุบนัมีส่วนในสนบัสนุนการความยัง่ยนืในระยะยาว 

ผา่นการดูแลบ ารุงรักษา การมีแผนกลยทุธ์ิและแผนการจดัการเงินท่ีเหมาะสมอยา่งไร 



 

 

 

  

 

 

 

หากโครงการถูกริเร่ิมโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน 
กรุณาอธิบายถึงความรับผิดชอบของผูท่ี้ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัโครงการในการบ ารุงรักษาในอ
นาคต 

▪ มีระบบเงินทุนส าหรับการอนุรักษใ์นอนาคตหรือไม่ 
ญ. ระดับของศักยภาพของโครงการในการน าไปสู่ความยัง่ยืนด้านส่ิงแวดล้อม 

และความสามาถในการกลับสู่สภาพเดิมของสถานท่ี 
▪ อะไรคือสถานการณ์หรือปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีสถานท่ีก าลงัเผชิญ 

โครงการไดมี้ส่วนในการแกปั้ญหาเหล่านั้นหรือไม่ 
▪ โครงการมีส่วนสนบัสนุนให้เกิดความยัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือการเขา้สู่สภาพปกติของสถา

นท่ีอยา่งไร ตวัอยา่งเช่น โครงการไดเ้พิ่มสมรรถนะของสถานท่ีในการใช่พลงังานอย่างรู้คุณค่า 
หรือการบรรเทาความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภยัพิบติั 

ฎ. ความสามารถของโครงการในการสนับสนุนความกินดีอยู่ดีทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน
ท้องถ่ิน ความต่อเน่ืองทางวัฒนธรรม และความจ าเป็นในการพัฒนา 
▪ ชุมชนไดรั้บประโยชน์อยา่งไรบา้งจากโครงการ 
▪ อะไรคือความสามารถในการด ารงอยูแ่ละเจริญเติบโตไดใ้นระยะยาวของโครงการ 

(ทั้งทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจ และวฒันธรรม) 
▪ โครงการตอบสนองต่อความจ าเป็นในการพฒันาของชุมชนอยา่งไร โครงการส่งผลอยา่งไรต่อ  

ความกินดีอยู่ดีทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนท้องถ่ิน 
และความต่อเน่ืองทางวัฒนธรรม  

ฏ. ความสามารถของโครงการในการพัฒนาความรู้ท้องถ่ินและมรดกท่ียงัมีชีวิตอยู่ 
▪ ความสามารถของโครงการในการสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน การปกป้องความรู้ท้องถ่ิน 

และมรดกท่ียงัมีชีวิต 
▪ โครงการไดรั้กษาะและพฒันาวิถีชีวิตของคนในชุมชนอยา่งไร (ยกตวัอยา่งเช่น 

โครงการไดมี้ส่วนช่วยในการรักษาหรือฟ้ืนคืนตวัตน วิธีปฏิบติั การใชชี้วิต วฒันธรรม 
ประวติัศาสตร์ ประเพณี ฯลฯ) 

ฐ. ความสามารถของโครงการในการมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของเมือง ชนบท 
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และพืน้ท่ีว่างเปล่า  



 

 

 

  

 

 

 

▪ สถานท่ีผสมสานเขา้กบัเมือง ชนบท สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
และพื้นท่ีวา่งเปล่าท่ีมีอยูอ่ยา่งไร ทั้งทางทศันวิสัย ทางโครงสร้าง 
และทางจุดประสงคก์ารใชง้าน หลงัจากท่ีโครงการเสร็จส้ินแลว้ 

▪ โครงการไดพ้ฒันาลกัษะหรือจุดประสงคด์ั้งเดิมของเมือง ชนบท 
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติของสถานท่ีอยา่งไร 

ฑ. อิทธิพลท่ีโครงการอนุรักษน์ั้นๆมีต่อนโยบายและกิจกรรมการอนุรักษท์ั้งในระดบัทอ้งถ่ิน 
ระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค หรือระดบันานาชาติ 
▪ โครงการน้ีไดรั้บความสนใจจากส่ือมวลชนและปลุกจิตส านึกดา้นการอนุรักษม์รดกในสังคมห

รือไม่ 
▪ ฝ่ายบริหารหรือองคก์รในระดบัทอ้งถ่ินหรือชาติไดรั้บรู้และยอมรับโครงการน้ีหรือไม่ 
▪ โครงการน้ีไดน้ าไปสู่พนัธกิจในระดบัการเมืองหรือการปฏิบติัการดา้นการอนุรักษม์รดกในภูมิ

ภาคหรือไม่ 
▪ มีโครงการใดไดรั้บแรงบนัดาลใจจากโครงการน้ีบา้ง 
▪ โครงการน้ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติัและนโยบายดา้นการอนุรักษใ์นระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ 

ระดบัภูมิภาคหรือระดบันานาชาติหรือไม่ กรุณาอธิบาย 

ระบุความยาวไม่เกนิ 1,500 ค า  

 
 
 
 
 
      



 

 

 

  

 

 

 

 รูปวาด 

รูปวาดท่ีถูกส่งผา่นใบสมคัรออนไลน์ ควรแสดงส่ิงเหล่าน้ี 

- ส าหรับทุกโครงการ: ตอ้งมีแผนท่ีแสดงต าแหน่งท่ีตั้งของโครงการในบริเวณใกลเ้คียง ในเมือง 
ในประเทศ (สามารถอยูใ่นรูปแบบของภาพถ่ายทางอากาศ) 

- ส าหรับอาคารของโครงการ: แผนผงัเขต แปลน และส่วนต่างๆ 
อนัแสดงถึงปัจจยัแวดลอ้มก่อนและหลงัการบูรณะ 
หากมีรูปวาดของการยกระดบัควรส่งรวมในเอกสารดว้ย แต่ไม่ถือวา่บงัคบั 
ควรท าสัญลกัษณ์สีส าหรับการเปล่ียนแปลงและการต่อเติมทั้งหมด 

- ส าหรับการจัดการ: รูปวาดการยกระดบัถนน แผนผงัเขตอนัแสดงถึงรอยเทา้ของอาคาร แผนผงั 
แปลน และส่วนต่างๆของอาคารหลกัท่ีถูกบูรณะ 

- รูปวาดทั้งหมดควรอยูใ่นขนาด A4 พร้อมกบัระบุขนาดและรายละเอียด 

➢ ระหวา่งส่งใบสมคัรออนไลน์ กรุณารวมรูปวาดทั้งหมดอยูใ่นเอกสารเดียว ภายใตรู้ปแบบ PDF 
และขนาดของเอกสารจะต้องไม่เกนิ 16 MB 

➢ รูปวาดเพิ่มเติมสามารถถูกรวมเขา้กบัเอกสารเก่ียวกบัโครงการท่ีจะถูกส่งไปรษณียม์ายงัองคก์ารยเูนสโ
ก  

ในกรณีท่ีผูเ้ขา้สมคัรส่งรูปวาดผา่นไปรษณีย์มายงัองคก์ารยเูนสโก 

- รูปภาพในรูปแบบส าเนาส่ิงพิมพอ์ยูใ่นคุณภาพสูง ขนาดA3 และ A4 
- รวมถึงยเูอสบีแฟลชไดร์ฟ โดยเอกสารรูปวาดแต่ละรูปตอ้งแยกไฟล์ให้ชัดเจน ความละเอยีดสูง 

และควรอยูใ่นรูปแบบ TIFF 
- ไฟลรู์ปวาดทั้งหมดตอ้งมีการตั้งช่ืออย่างชัดเจน 

และช่ือเหล่านั้นจะตอ้งสัมพนัธ์กบัแบบฟอร์มการมอบอ านาจ 
 
 
 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

รูปถ่าย       

รูปถ่ายท่ีถูกส่งผา่นใบสมคัรออนไลน์ ควรแสดงส่ิงเหล่าน้ี 

- ส าหรับทุกโครงการ: ปัจจัยแวดล้อมก่อนและหลงัการบูรณะ 
รวมถึงลกัษณะโดยรวมของอาคารท่ามกลางสภาพแวดลอ้ม ทั้งจากมุมมองภายนอกและภายใน 
(จ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 5 คู่ของรูปถ่ายเหล่านั้น แสดงถึงปัจจยัแวดลอ้มก่อนและหลงัการบรูณะ 
จะดีหากเป็นมุมเดียวกนัทั้งคู่) 

- ส าหรับทุกโครงการ: รายละเอยีดของความคืบหน้าของการอนุรักษ์ (จ านวนอยา่งนอ้ยท่ีสุด 3 
รูปถ่าย) ซ่ึงมีการรวมคนท างาน รายละเอียดของเคร่ืองมือ อาคาร และเทคนิคการอนุรักษ ์

- ส าหรับทุกโครงการ: การใช้งานปัจจุบัน (จ านวนอยา่งนอ้ยท่ีสุด 3 รูปถ่าย) 
ไม่วา่จะเป็นการใชง้านจากผูอ้ยูอ่าศยั ผูเ้ช่า หรือผูเ้ยีย่มชม (เทศกาล กิจกรรม นิทรรศการ 
และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง) 

- ส าหรับโครงการท่ีรวบรวบสินทรัพย์มรดกเอาไว้: 
เอกสารภาพถ่ายควรแสดงแต่ละสินทรัพยม์รดกท่ีอยูใ่นโครงการ 

- ส าหรับการจัดการและภูมิประเทศ:  กรุณาแนบภาพรวมของภูมิทศัน์ถนน ภูมิทศัน์เมือง 
ภูมิทศัน์ประเทศ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

➢ ระหวา่งส่งใบสมคัรออนไลน์ กรุณารวมรูปถ่ายทั้งหมดอยูใ่นเอกสารเดียว ภายใตรู้ปแบบ PDF 
และขนาดของเอกสารจะต้องไม่เกนิ 16 MB 

➢ รูปถ่ายเพิ่มเติมสามารถถูกรวมเขา้กบัเอกสารเก่ียวกบัโครงการท่ีจะถูกส่งไปรษณียม์ายงัองคก์ารยเูนสโ
ก  

ในกรณีท่ีผูเ้ขา้สมคัรส่งรูปถ่ายผา่นไปรษณย์ีมายงัองคก์ารยเูนสโก 

- รูปถ่ายในรูปแบบส าเนาส่ิงพิมพอ์ยูใ่นคุณภาพสูง ขนาด 5 x 7 นิว้ 
- รวมถึงยเูอสบีแฟลชไดร์ฟ โดยเอกสารรูปถ่ายแต่ละรูปตอ้งแยกไฟล์ให้ชัดเจน ความละเอยีดสูง 

(350 dpi) และควรอยูใ่นรูปแบบ TIFF 



 

 

 

  

 

 

 

- ไฟลรู์ปถ่ายทั้งหมดตอ้งมีการตั้งช่ืออยา่งชดัเจน 
และช่ือเหล่านั้นจะตอ้งสัมพนัธ์กบัแบบฟอร์มการมอบอ านาจ 

- ควรมีการระบุสถานท่ีของรูปถ่ายบนแปลนพื้น กรุณาดูตวัอยา่งดา้นล่าง 
 
 

ตัวอย่างของรูปถ่าย: 

กรุณาเตรียมเอกสารรูปถ่ายของท่านใหส้อดคลอ้งกบัค าแนะน ามากท่ีสุด 
โดยการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีตั้งของรูปนั้นๆ  
ตวัอยา่งรูปถ่ายท่ีไดป้รากฎอยูใ่นเอกสารสามารถลบออกไดใ้นขณะกรอกขอ้มูล 
 

ผังท่ีตั้งแสดงถึงต าแหน่งของรูปถ่าย 

  
 
กรุณาแทรกผงัเขตและแปลนพื้น 
ค าบรรยายใตภ้าพ (เช่น ช่ือของอาคาร) 
 

 



 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. ก่อน 1. หลงั 

 
(กรุณาแทรกรูปถ่าย) 

       

 
(กรุณาแทรกรูปถ่าย) 

ค าบรรยายใตภ้าพ (เช่น มุมภายใน มุมภายนอก 
และอ่ืนๆ) 
 

ค าบรรยายใตภ้าพ (เช่น มุมภายใน มุมภายนอก 
และอ่ืนๆ) 
 



 

 

 

  

 

 

 

 
2. ก่อน 2. หลงั 
 (กรุณาแทรกรูปถ่าย)  (กรุณาแทรกรูปถ่าย) 
ค าบรรยาย ค าบรรยาย 
3. ก่อน 3. หลงั 
 (กรุณาแทรกรูปถ่าย)  (กรุณาแทรกรูปถ่าย) 
ค าบรรยาย ค าบรรยาย 
4. ก่อน 4. หลงั 
(กรุณาแทรกรูปถ่าย)  (กรุณาแทรกรูปถ่าย) 
ค าบรรยาย ค าบรรยาย 
5. ก่อน 5. หลงั 
 (กรุณาแทรกรูปถ่าย)  (กรุณาแทรกรูปถ่าย) 
ค าบรรยาย ค าบรรยาย 
1. อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(กรุณาแทรกรูปถ่าย) 

ค าบรรยาย 
2. อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
(กรุณาแทรกรูปถ่าย) 
ค าบรรยาย 
3. อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
(กรุณาแทรกรูปถ่าย) 
ค าบรรยาย 
1. การใช้งานปัจจุบัน 
(กรุณาแทรกรูปถ่าย) 
ค าบรรยาย 
2. การใช้งานปัจจุบัน 
(กรุณาแทรกรูปถ่าย) 
(ค าบรรยาย) 



 

 

 

  

 

 

 

3. การใช้งานปัจจุบัน 
 (กรุณาแทรกรูปถ่าย) 
ค าบรรยาย 
 
 

เอกสารและเน้ือหาเพิม่เติม 

เอกสารสนบัสนุนเพิ่มเติมสามารถอยูใ่นรูปแบบวิดีโอ บทความ และอ่ืนๆ 
ซ่ึงตอ้งเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังานอนุรักษภ์ายใตโ้ครงการ 
เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดึงดูดการท่องเท่ียว บุคคลส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
และแง่มุมอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวขอ้งไม่ควรส่งแนบมาดว้ย 

ยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ 

เอกสารท้ังหมดรวมถึงค าอธิบายโครงการ (อยูใ่นรูปแบบของ PDF หรือ Word) รูปวาด (ควรอยูใ่นรูปแบบ 
TIFF) และรูปถ่าย (ควรอยูใ่นรูปแบบ TIFF) ควรถูกจดัเก็บภายใตย้เูอสบีแฟลชไดร์ฟ 
 


