สถา

รางวัลเพื่อการอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค
แห่ งองค์การยูเนสโกประจาปี พ.ศ. 2563
ระเบียบการ | การอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรม
ข้อที่ 1 - วัตถุประสงค์
1.1 รางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคแห่งองค์การยูเนสโก
เกิดขึ้นเพื่อยกย่องความสาเร็ จขององค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน
ในการบูรณะปฏิสังขรณ์อาคารและสิ่ งก่อสร้างที่เป็ นมรดกอันทรงคุณค่าในภูมิภาคนี้
ข้อที่ 2 - รางวัลและการมอบรางวัล
2.1 รางวัลที่จดั ตั้งขึ้นไม่มีกาหนดระยะเวลาสิ้ นสุ ดการมอบรางวัล จึงเป็ นเกณฑ์รายปี
2.2 รางวัลของโครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึ่งประกอบด้วยประเภทรางวัลดังต่อไปนี้
ก. รางวัลยอดเยี่ยม แสดงถึงความสาเร็จที่เหนือความคาดหมายในทุกด้านของการบูรณะ
ซึ่งส่งผลอย่างสูงในระดับชาติหรื อระดับภูมิภาค
ข. รางวัลดีเด่น แสดงถึงความสาเร็จดีเด่นในทุกด้านของการบูรณะ
ซึ่งส่งผลอย่างมากในระดับชาติหรื อระดับภูมิภาค
ค. รางวัลดี แสดงถึงความสาเร็ จขั้นสู งในทุกด้านของการบูรณะ
ง. การย่องยกพิเศษสาหรับการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน แสดงถึงความสาเร็จที่น่าจดจาในทุกด้าน
และสร้างผลกระทบสาคัญต่อการนาไปสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2.3 ทุกโครงการที่ชนะรางวัลจะได้รับโล่ทองแดงจานวน ๑ โล่
2.4 ประกาศนียบัตรจะจัดทาให้แก่ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ นัน่ หมายรวมถึงทุกบุคคล นิติบุคคล
และองค์กรที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นใบสมัคร

2.5 ลักษณะและจานวนของรางวัลในแต่ละปี
อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจขององค์การยูเนสโกและดุลยพินิจของคณะกรรมการ
2.6 รางวัลจะออกให้ในนามของโครงการที่เข้าประกวด
ข้อที่ 3 – คุณสมบัติของโครงการที่เข้ าประกวด
3.1 ลักษณะสิ่ งก่อสร้างดังต่อไปนี้มีคุณบัติที่สามารถส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย กลุ่มอาคาร ได้แก่
อาคารที่อยูอ่ าศัย

อาคารพาณิชย์

และอาคารของสถาบันต่างๆ

กลุ่มศาสนสถาน

กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานในเมืองและในชนบท ได้แก่ เมืองเก่าและหมู่บา้ น กลุ่มโบราณสถาน
กลุ่มภูมิทศั น์วฒั นธรรม ได้แก่ อุทยานและสวน กลุ่มทรัพย์สินทางทหาร กลุ่มมรดกร่ วมสมัย
กลุ่มสถานที่ประกอบการกสิ กรรม อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี กลุ่มอนุสาวรี ยแ์ ละสถานที่ฝังศพ
กลุ่มเส้นทางทางวัฒนธรรม

กลุ่มสถาปัตยกรรมพื้นฐิ่น

และกลุ่มสถานที่ที่มีคุณค่าทางสัญลักษณ์และอนุสรณ์
3.2 โครงการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ส ามารถส่ งเข้ า ประกวดจะต้ อ งเกิ ด จากการริ เริ่ มโดยภาคเอกชนหรื อ
ห รื อ เ กิ ด จ า ก ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ ภ า ค เ อ ก ช น
จะต้องมีความชัดเจนเรื่ องบทบาทและการมีส่วนร่ วมของบุคคลหรื อนิติบุคคลจากภาคเอกชนในด้านขอ
ง ก ร ร ม สิ ท ธิ์ ก า ร เช่ า อ ยู่ อ า ศั ย ก า ร เงิ น ห รื อ ก า ร ส นั บ ส นุ น โ ค ร ง ก า ร ใ น ด้ า น อื่ น ๆ
โครงการใดๆที่ภาครัฐเป็ นผูใ้ ห้เงินทุน เป็ นเจ้าของ และกระทาการโดยทั้งหมดจะไม่ได้รับการพิจารณา
3.3 ระยะเวลาการสร้างของโครงการอนุรักษ์น้ นั ๆจะต้องแล้วเสร็ จสมบูรณ์ภายใน ๑๐ ปี ก่อนวันส่งประกวด
อาคารที่เพิ่งมีการเปิ ดใช้งาน จะต้องมีการเปิ ดใช้การมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี ณ วันที่ส่งประกวด
3.4

โครงการที่เคยร่ วมประกวดมาก่อนจะไม่สามารถส่ งเข้าประกวดอีกได้
เว้นแต่ได้รับจดหมายเชิญอย่างเป็ นทางการจากคณะกรรมการ
หรื อมีการบูรณะสังขรณ์เพิ่มเติมจากครั้งก่อนอย่างเป็ นนัยยะสาคัญ

3.5

โครงการที่ส่งเข้าประกวดในประเภทการออกแบบใหม่
ไม่สามารถส่ งเข้าประกวดในประเภทรางวัลเพื่อการอนุรักษ์ในปี เดียวกันได้
โครงการที่ส่งเข้าประกวดพร้อมกันสองประเภทจะถูกตัดสิ ทธิ์

ข้อที่ 4 – หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาให้ รางวัล
4.1 โครงการที่ได้รับรางวัลจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดีเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้ :
ความเข้าใจในสถานที่

ก. โครงการสามารถสะท้อนความเข้าใจในความสาคัญของสถานที่อนั เป็ นมรดก
ไม่วา่ จะเป็ นในด้านวัฒนธรรม สังคม ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ และจิตวิญญาณ
ข. การถ่ายทอดจิตวิญญาณของสถานที่น้ นั ๆในงานอนุรักษ์ของโครงการ
ค. การสื่ อความหมายของความสาคัญของสถานที่น้ นั ๆผ่านการตีความอย่างเหมาะสม
หากมีความจาเป็ น
ความสาเร็จทางเทคนิค
ง. ความเข้าใจถึงประเด็นทางเทคนิค
การตีประเด็นความสาคัญเกี่ยวกับงานอนุรักษ์/บูรณะปฏิสังขรณ์
จ. การใช้และควบคุมงานก่อสร้าง งานฝี มือและเทคนิคการอนุรักษ์ที่เหมาะสม
รวมถึงการดาเนินการต่ออาคารดั้งเดิม
ฉ. การใช้วสั ดุที่เหมาะสม
ช.
ความสามารถขององค์ประกอบหรื อการแก้ปัญหาทางเทคนิคในการเคารพ/ยกระดับความสาคัญข
องสถานที่
ความยั่งยืนและผลกระทบ
ซ. การมีส่วนร่ วมจากชุมชนท้องถิ่นในกระบวนการอนุรักษ์
ฌ. การใช้สถานที่น้ นั ๆอย่างยัง่ ยืน และการอนุรักษ์สถานที่ผา่ นการใช้งาน การดัดแปลง
การรักษาสภาพ การวางแผนด้านกลยุทธิ์และการเงินที่เหมาะสม
ญ.
ความสามารถของโครงการในการก่อให้เกิดความยัง่ ยืนทางสิ่ งแวดล้อมและก่อให้เกิดการฟื้ นคืน
สู่ปกติ
ฎ.
ความสามารถของโครงการในการก่อให้เกิดสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดีทางสังคมและเศรษฐกิจของชุม
ชนท้องถิ่น ความต่อเนื่องทางวัฒนธรรม และความจาเป็ นในการพัฒนา
ฏ.ความสามารถของโครงการในการสนับสนุนความรู ้ทอ้ งถิ่นและมรดกที่ยงั มีชีวิต
ฐ. ความสามารถของโครงการในการมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของเมือง ชนบท
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และพื้นที่วา่ งเปล่า
ฑ. อิทธิพลที่โครงการอนุรักษ์น้ นั ๆมีต่อนโยบายและกิจกรรมการอนุรักษ์ท้ งั ในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรื อระดับนานาชาติ

ข้อที่ 5 – การคัดเลือกโครงการที่ได้รับรางวัลและคณะกรรมการ
5.1 ผูร้ ับรางวัลจะถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน ๕-๗ ท่าน
โดยแต่ละท่านมาจากนานาชาติ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ที่มีชื่อเสี ยงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค
และไม่ได้เป็ นพนักงานอยูท่ ี่องค์การยูเนสโก
5.2 องค์การยูเนสโกจะเป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
5.3
สานักงานเขตขององค์การยูเนสโกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคจะส่วนร่ วมในการแต่งตั้งกรรมการผูท้ ร
งคุณวุฒิ
รวมถึงคัดกรองผูท้ ี่เข้าร่ วมการประกวดว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกาหนดคุณสมบัติของการประกว
ดหรื อไม่
5.4
คณะกรรมผูท้ รงคุณวุฒิจะต้องยืนยันว่าโครงการที่เข้าร่ วมการประกวดมีความสอดคล้องกับข้อกาหนดคุ
ณสมบัติของการประกวด และประเมินโครงการเหล่านั้น
โดยอ้างอิงจากเกณฑ์ของรางวัลระหว่างการประชุมคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิประจาปี
ข้อที่ 6 - เงื่อนไขการเข้าประกวด
6.1 โครงการที่เข้าประกวดอาจยืน่ เสนอโดยเจ้าของที่ดิน เจ้าของอาคารที่จดทะเบียนถูกต้อง ผูเ้ ช่าอาศัยที่ทา
สัญญาเรี ยบร้อยแล้ว หรื อผูท้ ี่ดูแลโครงการอนุรักษ์ สถาปนิก หรื อนักออกแบบ
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ โครงการอนุรักษ์ต้ งั แต่ตน้ จนจบ หากเป็ นไปได้
6.2 โครงการที่เข้าประกวดต้องยืน่ เอกสารการสมัครมาที่องค์การยูเนสโกก่อนวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
6.3 องค์การยูเนสโกจะประกาศผลในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
6.4 ข้อความที่ปรากฏบนโล่และประกาศนียบัตรจะยึดตามรายละเอียดที่ปรากฎในเอกสารที่ส่งเข้าประกวด
6.5
ผูส้ ่งโครงการหรื อบริ ษทั ที่ส่งโครงการต่างๆเข้าร่ วมประกวดต้องรับผิ ดชอบเรื่ องการส่ งเอกสารด้วยตนเ
อง และทางองค์การยูเนสโกจะไม่คืนเอกสารใดๆให้ภายหลังการตัดสิ น
6.6 บุคคลหรื อสถาบันหนึ่งๆ สามารถส่งโครงการได้มากกว่าหนึ่งโครงการ

6.7
องค์การยูเนสโกสนับสนุนให้โครงการจากสถานที่และประเทศที่ไม่ได้อยูใ่ นบทบทหลักเข้าร่ วมการสมั
คร เพื่อสร้างความหลากหลายและเป็ นบรรทัดฐานให้แก่โครงการต่อไปในอนาคต
6.8 ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการจะต้องเที่ยงตรง
ผูย้ นื่ สมัครเข้าร่ วมการประกวดต้องมัน่ ใจว่าได้ทาการค้นคว้าอย่างดีที่สุดในวันสมัคร
มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิ ทธิ์
6.9
โครงการที่จะถูกเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้งทางกฎหมายที่เกิดขึ้นใ
นณะนี้
6.10 เอกสารและเนื้ อหาสนับสนุนทั้งหมดต้องถูกครอบครองโดยผูย้ นื่ คาร้องเข้าประกวด
มิเช่นนั้นผูย้ นื่ คาร้องเข้าประกวดต้องได้รับความยินยอมจากผูเ้ ขียน หรื อเจ้าของโดยแท้จริ ง
6.11 เมื่อส่งโครงการเข้าร่ วมประกวดแล้ว
เอกสารต่างๆถือเป็ นกรรมสิ ทธิ์ขององค์การยูเนสโกในการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ ต่อบุคคลทัว่ ไป
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนของโครงการที่ชนะการประกวด
รวมทั้งรายงานของคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
6.12 ในการใช้ตราสัญลักษณ์ขององค์การยูเนสโกเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ
ที่เกี่ยวกับรางวัลจะต้องได้รับอนุญาตจากองค์การฯเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน
ข้อที่ 7 – เอกสารที่ใช้ ในการสมัคร
โครงการที่ประสงค์เข้าร่ วมประกวดแต่ละโครงการจะต้องยืน่ ใบสมัครพร้อมกับเอกสารตัวจริ ง
มีรายการดังต่อไปนี้
7.1 ใบสมัคร (ส่งใบสมัครออนไลน์)
7.2 รายละเอียดโครงการโดยยึดตามรู ปแบบที่กาหนด
(เป็ นภาษาอังกฤษและส่ งให้องค์การยูเนสโกทางอีเมล)
7.2.1 คาอธิบายโครงการ (ใช้รูปแบบทางการตามที่กาหนดให้)
7.2.2 ข้อคิดเห็นของผูใ้ ช้อาคาร
7.2.3 การตกลงยินยอมจากเจ้าของ
7.2.4 แบบฟอร์มการมอบอานาจ (ลิขสิ ทธิ์รูปวาด ภาพประกอบและรู ปถ่าย)
7.2.5 รู ปวาดขนาดกระดาษ A4 หรื อ A3

7.2.6 รู ปถ่าย (ก่อน ในระหว่าง และหลังกระบวนการอนุรักษ์
รวมถึงสภาพที่อยูใ่ นการใช้งานหรื อสถาพปัจจุบนั )
7.2.7 ยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ (รวมเอกสารทั้งหมดอยูร่ ู ปแบบของ PDF
ภาพวาดและรู ปถ่ายควรมีความละเอียดสูง)
7.3 แผนการจัดการการอนุรักษ์ (หากมี)
7.4 เอกสารเพิม่ เติม (บทความ วิดีโอ ฯลฯ)
ตามที่ระบุไว้ในข้อแนะนาในเว็บไซต์รางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแ
ปซิฟิคแห่งองค์การยูเนสโก
ผูส้ มัครเข้าร่ วมการประกวดที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดการการสมัครจะไม่ถูกเสนอให้คณะกรรมกา
รผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณา

