รางวัลเพื่อการอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค
แห่ งองค์การยูเนสโกประจาปี พ.ศ. 2563
ข้ อแนะนาในการกรอกรายละเอียดโครงการ | การอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรม
เอกสารจาเป็ นสาหรับการสมัคร
ผูท้ ี่สนใจสมัครเข้าร่ วมจะต้องยืน่ ใบสมัครพร้อมกับเอกสารตัวจริ ง มีรายการดังต่อไปนี้
1. ใบสมัคร (สมัครออนไลน์) กรุ ณาไปที่ https://www.surveymonkey.com/r/2020entryformculturalheritageconservation
2. เอกสารเกี่ยวกับโครงการ (กรุ ณาส่งไปรษณียม์ ายังองค์การยูเนสโก)
ก. รายละเอียดของโครงการ (ใช้รูปแบบทางการตามที่กาหนดให้)
ข. ข้อคิดเห็นของผูใ้ ช้อาคาร
ค. การตกลงยินยอมจากเจ้าของ
ง. แบบฟอร์มการมอบอานาจ (ลิขสิ ทธิ์รูปวาด ภาพประกอบและรู ปถ่าย)
จ. รู ปวาดขนาดกระดาษ A4 หรื อ A3
ฉ. รู ปถ่าย (ก่อน ในระหว่าง และหลังกระบวนการอนุรักษ์
รวมถึงสภาพที่อยูใ่ นการใช้งานหรื อสถาพปัจจุบนั )
ช. ยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ (รวมเอกสารทั้งหมดอยู่รูปแบบของ PDF
เอกสารภาพวาดและรู ปถ่ายควรมีความละเอียดสู ง)
ซ. แบบฟอร์มการยืนยันการสมัคร
3. แผนการจัดการการอนุรักษ์ (หากมี)
4. เอกสารเพิ่มเติม (บทความ วิดีโอ ฯลฯ)
ตามที่ระบุไว้ในข้อแนะนาในเว็บไซต์รางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแ
ละแปซิฟิคแห่งองค์การยูเนสโก

ผูส้ มัครเข้าร่ วมการประกวดที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดการการสมัครจะไม่ถูกเสนอให้คณะกรรมการผูท้
รงคุณวุฒิพิจารณา
ใบสมัครออนไลน์
ทุกโครงการต้องส่ งใบสมัครออนไลน์
กรุณาใบสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
และส่ งไปรษณีย์เอกสารเกีย่ วกับโครงการและเอกสารสนับสนุนมายังที่อยู่ขององค์ การยูเนสโกตามที่ระบุ
ตราประทับที่อยู่บนห่ อพัสดุจะต้ องไม่ เกินวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ 2563
คาอธิบายโครงการ
ควรเขียนประเด็นต่างๆให้ สมบูรณ์ ในรายงานและมีความสั มพันธ์ เชื่ อมโยงกับรู ปถ่ ายและรู ปวาดที่ส่งมาประกอบ
การสมัคร
ก: รายละเอียดโครงการอนุรักษ์ โดยย่ อ
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

รายละเอียดโดยย่อควรอธิบายภาพรวมของโครงการโดยตอบคาถามดังต่อไปนี้
ประวัติความเป็ นมาของโครงการ (โครงการนี้ริเริ่ มขึ้นอย่างไร
ได้แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์หรื อบุคคลใด)
เป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักของโครงการอนุรักษ์น้ ี หากมีลูกค้าหรื อผูว้ า่ จ้างในโครงการนี้
ควรมีคาอธิบายโดยย่อของงานที่ลูกค้าหรื อผูว้ า่ จ้างระบุ
ขั้นตอนการดาเนินการหลักเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้ขา้ งต้น
โครงการนี้ดาเนินการเมื่อใด ใช้เวลานานเท่าใดจึงจะเสร็ จสมบูรณ์
โครงการนี้มีขนาดพื้นที่เท่าใด (ตารางเมตร) และใช้งบประมาณเท่าใด (เหรี ยญสหรัฐ)
หุน้ ส่วนหรื อผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในโครงนี้เป็ นสถาบัน นิติบุคคลหรื อบุคคลใด (รัฐบาล ภาคเอกชน
มหาวิทยาลัย ผูเ้ ชี่ยวชาญ ฯลฯ)
กรุ ณาระบุวา่ โครงนี้ริเริ่ มโดยภาคเอกชนหรื อโดยความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
กรุ ณาระบุให้ชดั เจนว่าโครงการนี้ถูกริ เริ่ มจากภาครัฐหรื อภาคเอกชน
และให้ขอ้ มูลถึงหน่วยงานที่ได้เข้ามาให้ความร่ วมมือ ได้แก่ ชื่อ บทบาท
และลักษณะการสนับสนุนที่มีต่อโครงการ

▪ อาคารหรื อสถานที่น้ ีได้รับการปกป้องและอนุรักษ์ในระดับใด (ตัวอย่างเช่น
การลงทะเบียนคุม้ ครองมรดกระดับจังหวัด ระดับประเทศ หรื อสถานะการเป็ นมรดกโลก)
กรุ ณาอธิบายว่าโครงการได้ยอมทาตามข้อบังคับทางมรดกหรื อข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างไร
ความยาวไม่เกิน 1,000 คา
ข: รายละเอียดของอาคารหรื อสถานที่มรดกทางวัฒนธรรม
กรุ ณาระบุรายละเอียดประวัติความเป็ นมา
คุณค่าและความสาคัญของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมโดยอภิปรายความเชื่อมโยงกับแง่มุมต่อไปนี้
▪ อาคารหรื อสถานที่มรดกทางวัฒนธรรมนี้มีบริ บทและประวัติความเป็ นมาอย่างไร ตัวอย่างเช่น
สิ่ งก่อสร้างนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อใดและเพื่อการใช้งานใด
▪ อาคารหรื อสถานที่มรดกทางวัฒนธรรมมีคุณค่าทางวัฒนธรรมโดยรวมอย่างไร
มีความสาคัญต่อท้องถิ่นหรื อไม่ มีคุณค่าและความสาคัญที่กว้างขึ้นในระดับภูมิภาคหรื อโลกหรื อไม่
กรุ ณาอธิบายคุณค่าและความสาคัญด้านต่างๆที่ทาให้อาคารหรื อสถานที่แห่งนี้มีความสาคัญ อาทิ
มีคุณค่าทางวัฒนธรรม สังคม ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ จิตวิญญาณ และด้านอื่นๆ
รวมทั้งกรุ ณาอภิปรายว่าคุณค่าเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดผ่านคุณลักษณะทางกายภาพและนามธรรมของ
สถานที่ดงั กล่าวอย่างไร
▪ กรุ ณาระบุลกั ษณะการใช้งานและประโยชน์ใช้สอยของสถานที่มรดกทางวัฒนธรรมในปัจจุบนั
การใช้งานในปัจจุบนั มีความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากการใช้งานในอดีตหรื อไม่ อย่างไร
▪ อาคารหรื อสถานที่น้ ีได้รับการปกป้องและอนุรักษ์ในระดับใด
เป็ นอนุสาวรี ยแ์ ห่งชาติหรื อสถานที่มรดกขึ้นทะเบียนหรื อไม่ มีแผนการอนุรักษ์หรื อการจัดการหรื อไม่
ฯลฯ
▪ กรุ ณาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่กบั ชุมชนโดยรอบ
ความยาวไม่เกิน 1,500 คา
ค: คาอธิบายสภาพของอาคารหรื อสถานที่มรดกก่ อนการบูรณะปฏิสังขรณ์

กรุ ณาอธิบายสภาพของอาคารหรื อสถานที่มรดกก่อนการดาเนินโครงการ เช่น ลักษณะกายภาพ
โครงงาน สถานที่ต้ งั ความมัน่ คงของโครงสร้าง พื้นผิวของสิ่ งปลูกสร้าง ฯลฯ (ถ้าเป็ นตึกอาคาร
กรุ ณาอธิบายสภาพภายใน ภายนอก และสภาพแวดล้อมโดยละเอียด)
โปรดอธิบายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสภาพของอาคารหรื อสถานที่มรดกทางวัฒนธรรมก่อนการดาเนิน
โครงการ ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะปัจจัยดังต่อไปนี้
▪ ปัจจัยทางโครงสร้าง (การเสื่ อมสภาพของวัสดุ ฯลฯ)
▪ ปัจจัยทางสิ่ งแวดล้อม (สภาพอากาศรุ นแรง พื้นผิวดินกัดกร่ อน
ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศหรื อ ภัยทางธรรมชาติ ฯลฯ)
▪ ปัจจัยทางชีวภาพ (วัชพืช ศัตรู พืช จุลินทรี ย ์ ฯลฯ)
▪ ปัจจัยทางสังคม (การใช้งานที่ไม่เหมาะสม การทาลายทรัพย์สิน ผลกระทบจากเหตุการเมือง การจลาจล
การปะทะติดอาวุธ ฯลฯ)
▪ ปัจจัยทางการจัดการและองค์กร (ประเด็นเรื่ องกรรมสิ ทธิ์ การปล่อยปละละเลย การขาดการดูแลรักษา
ผลกระทบจากการท่องเที่ยว การพัฒนาของชุมชน ฯลฯ)
▪ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (การจัดหาเงินทุน ประเด็นเกี่ยวกับการเงิน ฯลฯ)
กรุ ณาระบุวา่ ปัจจัยเหล่านี้ยงั คงส่งผลต่ออาคารหรื อสถานที่มรดกในปัจจุบนั หรื อไม่
และจะมีการจัดการกับปัจจัยเหล่านี้อย่างไรในอนาคต
ความยาวไม่ เกิน 1,000 คา
ง: รายละเอียดของการบูรณะปฏิสังขรณ์
▪ กรุ ณาอธิบายปรัชญาและหลักการในการบูรณะปฏิสังขรณ์ที่ใช้ เช่น แนวทางระดับชาติหรื อนานาชาติ
กฎบัตรระหว่างประเทศ เอกสารด้านการอนุรักษ์ ฯลฯ
▪ ท่านใช้ระเบียบวิธีใดในการปฏิบตั ิโครงการ มีการออกแบบกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างไร
หากโครงการดาเนินการในหลายระยะ กรุ ณาอธิบายระยะแต่ละระยะโดยสังเขป
▪ โครงการนี้มีความสอดคล้องกับข้อบังคับด้านมรดกในปัจจุบนั หรื อไม่
โดยเฉพาะข้อบังคับด้านการอนุรักษ์มรดก (กรุ ณาอ้างถึงหมวด ก.
ว่าด้วยระดับการอนุรักษ์คมุ ้ ครองอาคารหรื อสถานที่มรดกทางวัฒนธรรม)

ความยาวไม่เกิน 1,000 คา

จ. คาอธิบายว่าโครงการนีไ้ ด้ บรรลุคุณลักษณะที่ระบุไว้ ในเกณฑ์ การประกวดอย่างไร
ความเข้าใจในมรดกทางวัฒนธรรม
ก. ความเข้าใจในคุณค่ าของมรดกทางวัฒนธรรมซึ่ งสามารถถ่ ายทอดความสาคัญของสถานที่นั้นๆ
ผ่ านงานอนุรักษ์ ของโครงการได้ (ทั้งทางวัฒนธรรม สังคม ประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม
วิทยาศาสตร์ และจิตวิญญาณ)
▪ งานอนุรักษ์ได้อธิบาย แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ
และส่งเสริ มจิตวิญญาณของสถานที่น้ นั อย่างไร
▪ ความสาคัญของสถานที่ส่งผลอย่างไรต่องานอนุรักษ์
งานอนุรักษ์มีส่วนช่วยรักษาคุณค่าภายใต้หวั ข้อ ข. อย่างไร
รวมถึงคุณค่าอันมีความสาคัญต่อชุมชนท้องถิ่น
ข. การสื่ อความหมายทางจิ ตวิญญาณของสถานที่
▪ งานอนุรักษ์ได้อธิบาย แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ
และส่งเสริ มจิตวิญญาณของสถานที่น้ นั อย่างไร
▪ อะไรคือองค์ประกอบแท้และแง่มุมที่นิยามคุณลักษณะของสถานที่มรดกนั้น
กระบวนการอนุรักษ์ได้มีการคานึงและจัดการองค์ประกอบเหล่านี้อย่างไร
ค. การสื่ อสารความสาคัญของสถานที่ผ่านการตีความที่เหมาะสม หากจาเป็ น
▪ โครงการสามารถสื่ อสารความสาคัญของสถานที่ผา่ นการตีความและวิธีอื่นๆอย่างไร
หากการตีความหมายถูกเชื่อว่าเป็ นส่ วนสาคัญ เช่น ประกาศ แผ่นพับ สิ่ งพิมพ์ นิทรรศการ
โครงการ การท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ เป็ นต้น

ความยาวไม่เกิน 2,000 คา
ความสาเร็จทางเทคนิค
ง. ความสามารถของโครงการในการจัดการกับประเด็นทางเทคนิคของงานอนุรักษ์ /บูรณะปฏิสังขรณ์
▪ โครงการนี้มีการจัดการกับประเด็นทางเทคนิคอย่างไร
ระดับของการดาเนินการเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านั้นและเหตุผลสาหรับการตัดสิ นใจกระทาก
ารดังกล่าว
มีการดาเนินการวิจยั แบบไหนเพื่อที่จะช่วยให้เข้าใจและจัดการประเด็นทางเทคนิคในโครงการ
อนุรักษ์น้ ีบา้ ง ตัวอย่างเช่น หากโครงการดังกล่าวเป็ นโครงการเพื่อการอนุรักษ์อาคาร
ได้มีการดาเนินการวิจยั แบบไหนที่ช่วยให้เข้าใจระบบโครงสร้าง
ประวัติการพัฒนาและการเสื่ อมสลายของอาคาร
จ. การใช้ และควบคุมงานก่ อสร้ าง งานฝี มือและเทคนิคการอนุรักษ์ ที่เหมาะสม
รวมถึงวิธีปฏิบัติของงานช่ างแบบดั้งเดิม
▪ โครงการอนุรักษ์น้ ีมีการใช้เทคนิคในการสร้าง อนุรักษ์ และงานช่างแบบดั้งเดิมหรื อไม่ ถ้าใช้
กรุ ณาอธิบายถึงเหตุผลในการเลือกใช้เทคนิคดังกล่าวโดยอ้างอิงถึงคุณภาพของงานในบริ บทท้
องถิ่น โครงการนี้มีการควบคุมคุณภาพของงานอย่างไร ตัวอย่างเช่น
มีการจัดหาช่างฝี มืออย่างไร คนทางานได้รับการอบรมหรื อฝึ กฝนในเทคนิคการสร้าง อนุรักษ์
และงานช่างแบบดั้งเดิมหรื อไม่ ฯลฯ
ฉ. การใช้ วัสดุที่เหมาะสม
▪ ใช้วสั ดุใดในกระบวนการอนุรักษ์ ทาไมถึงตัดสิ นใจเลือกวัสดุเหล่านั้น
▪ โครงการอนุรักษ์น้ ีใช้วสั ดุทอ้ งถิ่นหรื อไม่ ถ้าใช้
กรุ ณาอธิบายเหตุผลที่เลือกใช้โดยอ้างอิงถึงคุณภาพในบริ บทท้องถิ่น
▪ หากมีการใช้วสั ดุสมัยใหม่ เช่น วัสดุอุตสาหกรรม ซีเมนต์ คอนกรี ต ฯลฯ
กรุ ณาอธิบายเหตุผลที่เลือกใช้วสั ดุลเหล่านั้นส่งผลดีต่อความสาคัญของสถานที่อย่างไร
ช. ความสามารถในการคานึงถึงรู ปแบบและคุณลักษณะของอาคารอนุรักษ์ เพื่อต่ อเติม
หรื อการใช้ เทคนิคการแก้ ปัญหาในเชิ งสร้ างสรรค์
▪ กรุ ณาอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบใหม่ที่มีต่อสถานที่มรดก เช่น
องค์ประกอบใหม่น้ นั มีความเหมาะสมด้านความสู ง ขนาด รู ปแบบ ฯลฯ หรื อไม่

▪ องค์ประกอบใหม่มีการเคารพต่อสุนทรี ยภาพและประโยชน์ต่อสังคมหรื อไม่
ความยาวไม่เกิน 2,000 คา
ความยั่งยืนและผลกระทบ
ซ. การมีส่วนร่ วมจากชุมชนในกระบวนการอนุรักษ์
▪ ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการอนุรักษ์หรื อไม่ อย่างไร
▪ กรุ ณาอธิบายรายละเอียดบทบาทของชุมชนในโครงการอนุรักษ์ในระยะเวลาต่างๆของกระบว
นการ (เช่น เหตุจาเป็ นที่ตอ้ งมีการอนุ รักษ์ ระบุคุณค่าของสถานที่
กระบวนการตัดสิ นใจที่เกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์ รวมถึงการใช้งาน การเข้าครองพื้นที่
การปฏิบตั ิงาน การดูแลรักษาสถานที่น้ นั ๆ)
▪ ผลตอบรับจากชุมชนต่อโครงการเป็ นอย่างไร
ฌ. การใช้ สถานที่นั้นๆอย่างยัง่ ยืน และการอนุรักษ์ สถานที่ผ่านการใช้ งาน การดัดแปลง
การรั กษาสภาพ การวางแผนด้ านกลยุทธิ์ และการเงินที่เหมาะสม
▪ กรุ ณาระบุการใช้งานของสถานที่มรดก โดยตัดสิ นตามประเภทดังต่อไปนี้ ได้แก่
การใช้งานต่อเนื่องจากการใช้งานแรกเริ่ ม การกลับไปใช้งานจุดประสงค์แรกเริ่ ม
การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจากจุดประสงค์การใช้งาน
หรื อการใช้งานใหม่ที่แตกต่างจากจุดประสงค์เดิมอย่างสิ้ นเชิง
▪ การใช้งานปัจจุบนั ให้คานึงถึงความสาคัญของสถานที่อย่างไร
▪ อะไรคือระดับของการดาเนินงานสาหรับการใช้งาน(ใหม่)
ระดับการเปลี่ยนแปลงของสถานที่ที่ถูกปรับให้เหมาะสมกับการใช้งาน(ใหม่) เป็ นอย่างไร
▪ ระดับการใช้งานเหมาะสมหรื อไม่
จานวนหรื อประเภทของผูใ้ ช้งานส่ งผลกระทบต่อจิตวิญญาณของสถานที่หรื อไม่
ผูใ้ ช้งานได้สร้างผลกระทบอย่างเป็ นรู ปธรรมต่อสถานที่หรื อไม่
หากเป็ นสถานที่เพื่อจุดประสงค์การท่องเที่ยว
ความสามารถในการรับนักท่องเที่ยวของสถานที่เป็ นอย่างไร มีขอ้ จากัดในการใช้งานหรื อไม่
▪ การใช้งานของสถานที่ส่งผลกระทบต่อจิตวิญญาณของสถานที่หรื อไม่
▪ กรุ ณาอธิบายว่าการใช้งานในปัจจุบนั มีส่วนในสนับสนุนการความยัง่ ยืนในระยะยาว
ผ่านการดูแลบารุ งรักษา การมีแผนกลยุทธิ์และแผนการจัดการเงินที่เหมาะสมอย่างไร

ญ.

ฎ.

ฏ.

ฐ.

หากโครงการถูกริ เริ่ มโดยภาครัฐหรื อภาคเอกชน
กรุ ณาอธิบายถึงความรับผิดชอบของผูท้ ี่ได้เข้ามามีส่วนร่ วมกับโครงการในการบารุ งรักษาในอ
นาคต
▪ มีระบบเงินทุนสาหรับการอนุรักษ์ในอนาคตหรื อไม่
ระดับของศักยภาพของโครงการในการนาไปสู่ความยัง่ ยืนด้ านสิ่ งแวดล้ อม
และความสามาถในการกลับสู่สภาพเดิมของสถานที่
▪ อะไรคือสถานการณ์หรื อปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมที่สถานที่กาลังเผชิญ
โครงการได้มีส่วนในการแก้ปัญหาเหล่านั้นหรื อไม่
▪ โครงการมีส่วนสนับสนุนให้เกิดความยัง่ ยืนด้านสิ่ งแวดล้อมหรื อการเข้าสู่สภาพปกติของสถา
นที่อย่างไร ตัวอย่างเช่น โครงการได้เพิ่มสมรรถนะของสถานที่ในการใช่พลังงานอย่างรู ้คุณค่า
หรื อการบรรเทาความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบตั ิ
ความสามารถของโครงการในการสนับสนุนความกินดีอยู่ดีทางด้ านสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน
ท้ องถิ่น ความต่ อเนื่องทางวัฒนธรรม และความจาเป็ นในการพัฒนา
▪ ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างจากโครงการ
▪ อะไรคือความสามารถในการดารงอยูแ่ ละเจริ ญเติบโตได้ในระยะยาวของโครงการ
(ทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม)
▪ โครงการตอบสนองต่อความจาเป็ นในการพัฒนาของชุมชนอย่างไร โครงการส่ งผลอย่างไรต่อ
ความกินดีอยู่ดีทางด้ านสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนท้ องถิ่น
และความต่ อเนื่องทางวัฒนธรรม
ความสามารถของโครงการในการพัฒนาความรู้ ท้องถิ่นและมรดกที่ยงั มีชีวิตอยู่
▪ ความสามารถของโครงการในการสนับสนุนให้ เกิดการจ้ างงาน การปกป้องความรู้ ท้ องถิ่น
และมรดกที่ยงั มีชีวิต
▪ โครงการได้รักษาะและพัฒนาวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างไร (ยกตัวอย่างเช่น
โครงการได้มีส่วนช่วยในการรักษาหรื อฟื้ นคืนตัวตน วิธีปฏิบตั ิ การใช้ชีวิต วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ ประเพณี ฯลฯ)
ความสามารถของโครงการในการมีส่วนสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพของเมือง ชนบท
สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ และพืน้ ที่ว่างเปล่ า

▪ สถานที่ผสมสานเข้ากับเมือง ชนบท สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
และพื้นที่วา่ งเปล่าที่มีอยูอ่ ย่างไร ทั้งทางทัศนวิสัย ทางโครงสร้าง
และทางจุดประสงค์การใช้งาน หลังจากที่โครงการเสร็ จสิ้ นแล้ว
▪ โครงการได้พฒั นาลักษะหรื อจุดประสงค์ด้ งั เดิมของเมือง ชนบท
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของสถานที่อย่างไร
ฑ. อิทธิพลที่โครงการอนุรักษ์น้ นั ๆมีต่อนโยบายและกิจกรรมการอนุรักษ์ท้ งั ในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรื อระดับนานาชาติ
▪ โครงการนี้ได้รับความสนใจจากสื่ อมวลชนและปลุกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์มรดกในสังคมห
รื อไม่
▪ ฝ่ ายบริ หารหรื อองค์กรในระดับท้องถิ่นหรื อชาติได้รับรู ้และยอมรับโครงการนี้ หรื อไม่
▪ โครงการนี้ได้นาไปสู่พนั ธกิจในระดับการเมืองหรื อการปฏิบตั ิการด้านการอนุรักษ์มรดกในภูมิ
ภาคหรื อไม่
▪ มีโครงการใดได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการนี้บา้ ง
▪ โครงการนี้มีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิและนโยบายด้านการอนุรักษ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
ระดับภูมิภาคหรื อระดับนานาชาติหรื อไม่ กรุ ณาอธิบาย
ระบุความยาวไม่เกิน 1,500 คา

รู ปวาด
รู ปวาดที่ถูกส่งผ่านใบสมัครออนไลน์ ควรแสดงสิ่ งเหล่านี้
-

-

-

-

สาหรับทุกโครงการ: ต้องมีแผนที่แสดงตาแหน่งที่ต้ งั ของโครงการในบริ เวณใกล้เคียง ในเมือง
ในประเทศ (สามารถอยูใ่ นรู ปแบบของภาพถ่ายทางอากาศ)
สาหรับอาคารของโครงการ:
แผนผังเขต
แปลน
และส่วนต่างๆ
อันแสดงถึงปัจจัยแวดล้อมก่อนและหลังการบูรณะ
หากมีรูปวาดของการยกระดับควรส่งรวมในเอกสารด้วย
แต่ไม่ถือว่าบังคับ
ควรทาสัญลักษณ์สีสาหรับการเปลี่ยนแปลงและการต่อเติมทั้งหมด
สาหรับการจัดการ: รู ปวาดการยกระดับถนน แผนผังเขตอันแสดงถึงรอยเท้าของอาคาร แผนผัง
แปลน และส่วนต่างๆของอาคารหลักที่ถูกบูรณะ
รู ปวาดทั้งหมดควรอยูใ่ นขนาด A4 พร้อมกับระบุขนาดและรายละเอียด

➢ ระหว่างส่ งใบสมัครออนไลน์ กรุ ณารวมรู ปวาดทั้งหมดอยูใ่ นเอกสารเดียว ภายใต้รูปแบบ PDF
และขนาดของเอกสารจะต้องไม่เกิน 16 MB
➢ รู ปวาดเพิ่มเติมสามารถถูกรวมเข้ากับเอกสารเกี่ยวกับโครงการที่จะถูกส่งไปรษณียม์ ายังองค์การยูเนสโ
ก
ในกรณีที่ผเู ้ ข้าสมัครส่งรู ปวาดผ่านไปรษณีย์มายังองค์การยูเนสโก
- รู ปภาพในรู ปแบบสาเนาสิ่ งพิมพ์อยูใ่ นคุณภาพสู ง ขนาดA3 และ A4
- รวมถึงยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ โดยเอกสารรู ปวาดแต่ละรู ปต้องแยกไฟล์ให้ ชัดเจน ความละเอียดสู ง
และควรอยูใ่ นรู ปแบบ TIFF
- ไฟล์รูปวาดทั้งหมดต้องมีการตั้งชื่ ออย่างชัดเจน
และชื่อเหล่านั้นจะต้องสัมพันธ์กบั แบบฟอร์มการมอบอานาจ

รู ปถ่ าย
รู ปถ่ายที่ถูกส่งผ่านใบสมัครออนไลน์ ควรแสดงสิ่ งเหล่านี้
- สาหรับทุกโครงการ:
ปัจจัยแวดล้ อมก่ อนและหลังการบูรณะ
รวมถึงลักษณะโดยรวมของอาคารท่ามกลางสภาพแวดล้อม ทั้งจากมุมมองภายนอกและภายใน
(จานวนน้อยที่สุด จานวน 5 คู่ของรู ปถ่ายเหล่านั้น แสดงถึงปัจจัยแวดล้อมก่อนและหลังการบูรณะ
จะดีหากเป็ นมุมเดียวกันทั้งคู่)
- สาหรับทุกโครงการ: รายละเอียดของความคืบหน้ าของการอนุรักษ์ (จานวนอย่างน้อยที่สุด 3
รู ปถ่าย) ซึ่งมีการรวมคนทางาน รายละเอียดของเครื่ องมือ อาคาร และเทคนิคการอนุรักษ์
- สาหรับทุกโครงการ: การใช้ งานปัจจุบัน (จานวนอย่างน้อยที่สุด 3 รู ปถ่าย)
ไม่วา่ จะเป็ นการใช้งานจากผูอ้ ยูอ่ าศัย ผูเ้ ช่า หรื อผูเ้ ยีย่ มชม (เทศกาล กิจกรรม นิทรรศการ
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
- สาหรับโครงการที่รวบรวบสิ นทรัพย์ มรดกเอาไว้ :
เอกสารภาพถ่ายควรแสดงแต่ละสิ นทรัพย์มรดกที่อยูใ่ นโครงการ
- สาหรับการจัดการและภูมิประเทศ:
กรุ ณาแนบภาพรวมของภูมิทศั น์ถนน ภูมิทศั น์เมือง
ภูมิทศั น์ประเทศ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
➢ ระหว่างส่งใบสมัครออนไลน์ กรุ ณารวมรู ปถ่ายทั้งหมดอยูใ่ นเอกสารเดียว ภายใต้รูปแบบ PDF
และขนาดของเอกสารจะต้องไม่เกิน 16 MB
➢ รู ปถ่ายเพิ่มเติมสามารถถูกรวมเข้ากับเอกสารเกี่ยวกับโครงการที่จะถูกส่งไปรษณี ยม์ ายังองค์การยูเนสโ
ก
ในกรณีที่ผเู ้ ข้าสมัครส่งรู ปถ่ายผ่านไปรษณีย์มายังองค์การยูเนสโก
- รู ปถ่ายในรู ปแบบสาเนาสิ่ งพิมพ์อยูใ่ นคุณภาพสู ง ขนาด 5 x 7 นิว้
- รวมถึงยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ โดยเอกสารรู ปถ่ายแต่ละรู ปต้องแยกไฟล์ให้ ชัดเจน ความละเอียดสู ง
(350 dpi) และควรอยูใ่ นรู ปแบบ TIFF

- ไฟล์รูปถ่ายทั้งหมดต้องมีการตั้งชื่ออย่างชัดเจน
และชื่อเหล่านั้นจะต้องสัมพันธ์กบั แบบฟอร์มการมอบอานาจ
- ควรมีการระบุสถานที่ของรู ปถ่ายบนแปลนพื้น กรุ ณาดูตวั อย่างด้านล่าง

ตัวอย่ างของรู ปถ่าย:
กรุ ณาเตรี ยมเอกสารรู ปถ่ายของท่านให้สอดคล้องกับคาแนะนามากที่สุด
โดยการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ต้ งั ของรู ปนั้นๆ
ตัวอย่างรู ปถ่ายที่ได้ปรากฎอยูใ่ นเอกสารสามารถลบออกได้ในขณะกรอกข้อมูล
ผังที่ต้งั แสดงถึงตาแหน่ งของรู ปถ่ าย

กรุ ณาแทรกผังเขตและแปลนพื้น
คาบรรยายใต้ภาพ (เช่น ชื่อของอาคาร)

1. ก่อน

1. หลัง

(กรุ ณาแทรกรู ปถ่าย)

(กรุ ณาแทรกรู ปถ่าย)

คาบรรยายใต้ภาพ (เช่น มุมภายใน มุมภายนอก
และอื่นๆ)

คาบรรยายใต้ภาพ (เช่น มุมภายใน มุมภายนอก
และอื่นๆ)

2. ก่อน
(กรุ ณาแทรกรู ปถ่าย)
คาบรรยาย
3. ก่อน
(กรุ ณาแทรกรู ปถ่าย)
คาบรรยาย
4. ก่อน
(กรุ ณาแทรกรู ปถ่าย)
คาบรรยาย
5. ก่อน
(กรุ ณาแทรกรู ปถ่าย)
คาบรรยาย
1. อยู่ระหว่างดาเนินการ
(กรุ ณาแทรกรู ปถ่าย)
คาบรรยาย
2. อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
(กรุ ณาแทรกรู ปถ่าย)
คาบรรยาย
3. อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
(กรุ ณาแทรกรู ปถ่าย)
คาบรรยาย
1. การใช้ งานปัจจุบัน
(กรุ ณาแทรกรู ปถ่าย)
คาบรรยาย
2. การใช้ งานปัจจุบัน
(กรุ ณาแทรกรู ปถ่าย)
(คาบรรยาย)

2. หลัง
(กรุ ณาแทรกรู ปถ่าย)
คาบรรยาย
3. หลัง
(กรุ ณาแทรกรู ปถ่าย)
คาบรรยาย
4. หลัง
(กรุ ณาแทรกรู ปถ่าย)
คาบรรยาย
5. หลัง
(กรุ ณาแทรกรู ปถ่าย)
คาบรรยาย

3. การใช้ งานปัจจุบัน
(กรุ ณาแทรกรู ปถ่าย)
คาบรรยาย

เอกสารและเนื้อหาเพิม่ เติม
เอกสารสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถอยูใ่ นรู ปแบบวิดีโอ บทความ และอื่นๆ
ซึ่งต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานอนุรักษ์ภายใต้โครงการ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดึงดูดการท่องเที่ยว บุคคลสาคัญทางประวัติศาสตร์
และแง่มุมอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ควรส่ งแนบมาด้วย
ยูเอสบีแฟลชไดร์ ฟ
เอกสารทั้งหมดรวมถึงคาอธิบายโครงการ (อยูใ่ นรู ปแบบของ PDF หรื อ Word) รู ปวาด (ควรอยูใ่ นรู ปแบบ
TIFF) และรู ปถ่ าย (ควรอยูใ่ นรู ปแบบ TIFF) ควรถูกจัดเก็บภายใต้ยเู อสบีแฟลชไดร์ฟ

