สถา

รางวัลเพื่อการอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค
แห่ งองค์การยูเนสโกประจาปี พ.ศ. 2563
ระเบียบการ | การออกแบบใหม่ ในบริบทของมรดกทางวัฒนธรรม
ข้อที่ 1 - วัตถุประสงค์
1.1 นอกเหนือจากรางวัลอื่นๆ
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจะให้การพิจารณาแก่รางวัลสาหรับการออกแบบใหม่ในบริ บของมรดกทาง
วัฒนธรรม เพื่อเป็ นการยกย่องโครงการที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ อันสามารถแสดงให้เห็นถึงรู ปแบบอันดีเยีย่ ม
อันถูกผสมผสานเข้าไปในบริ บทของมรดกทางวัฒนธรรม
ข้ อที่ 2 - รางวัลและการมอบรางวัล
2.1

รางวัลสาหรับการออกแบบใหม่ในบริ บของมรดกทางวัฒนธรรม
จะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

2.2 ประเภทของรางวัลในโครงการประกอบด้วย
ก. รางวัลสาหรับการออกแบบใหม่ ในบริบของมรดกทางวัฒนธรรม อันแสดงถึงความสาเร็จ
เป็ นที่ประจักษ์ในทุกเกณฑ์
ข. การยกย่ องพิเศษสาหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเป็ นการให้ความสาคัญกับโครงการที่
แสดงความสาเร็ จที่น่าจดจาในทุกด้านและสามารถแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ชดั เจน
อันนาไปสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2.3 ผูท้ ี่ชนะรางวัลในแต่ละประเภทจะได้รับโล่ทองแดงจานวน ๑ โล่
2.4 ประกาศนียบัตรจะจัดทาให้แก่ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ นัน่ หมายรวมถึงทุกบุคคล นิติบุคคล
และองค์กรที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นใบสมัคร
2.5 ลักษณะและจานวนของรางวัลในแต่ละปี
อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจขององค์การยูเนสโกและดุลยพินิจของคณะกรรมการ
2.6 รางวัลจะออกให้ในนามของโครงการที่เข้าประกวด

ข้อที่ 3 – คุณสมบัติของโครงการที่เข้าประกวด
3.1 โครงการที่ส่งเข้าประกวดควรอยูภ่ ายใต้กรอบการทางานของโครงการอนุรักษ์ที่ใหญ่กว่า
หรื อควรจะมีที่ต้ งั อยูใ่ นหรื อติดกับพื้นที่ประวัติศาสตร์
3.2 ส่วนที่ยนื่ ออกมาจากอาคาร ส่ วนต่อเติม อาคารใหม่ พื้นที่สาธารณะใหม่ และโครงสร้างใหม่ เช่น
สะพาน มีคุณสมบัติในการส่งเข้าประกวด
3.3 ระยะเวลาการสร้างของโครงการอนุรักษ์น้ นั ๆจะต้องแล้วเสร็ จสมบูรณ์ภายใน ๑๐ ปี ก่อนวันส่งประกวด
อาคารที่เพิ่งมีการเปิ ดใช้งาน จะต้องมีการเปิ ดใช้การมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี ณ วันที่ส่งประกวด
3.4
โครงการที่ส่งเข้าประกวดต้องมัน่ ใจว่าไม่มีใครงสร้างใดที่เกี่ยวข้องกับนัยะสาคัญของตัวมรดกได้รับผล
กระทบทางลบ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของรางวัลการออกแบบใหม่ในบริ บทของมรดกทางวัฒนธรรม
3.5

โครงการที่เคยร่ วมประกวดมาก่อนจะไม่สามารถส่งเข้าประกวดอีกได้
เว้นแต่ได้รับจดหมายเชิญอย่างเป็ นทางการจากคณะกรรมการ

3.6

โครงการที่เป็ นสิ่ งก่อสร้างจาลองจากโครงสร้างประวัติศาสตร์
การนามาสร้างเฉพาะส่ วนด้านหน้าของอาคาร
หรื อเป็ นส่วนหนึ่งของสวนสนุกจะไม่ถูกพิจารณาภายใต้ขอบเขตของรางวัลนี้

3.7

โครงการที่ถูกส่งเข้าประกวดภายใต้รางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในปี เดียวกันนี้
ไม่มีคุณสมบัติในการส่งเข้าประกวดรางวัลการออกแบบใหม่
โครงการที่ส่งเข้าร่ วมการประกวดทั้งสองรางวัลข้างต้นพร้อมกันจะไม่ถูกพิจารณา

ข้อที่ 4 – หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาให้ รางวัล
4.1 โครงการที่ได้รับรางวัลจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดีเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้ :
บริ บทของการออกแบบ
ก. แนวคิดการออกแบบที่มีความโดดเด่น
อันแสดงถึงการคิดเชิงวิพากย์ในการการสร้างคาตอบเชิงสร้างสรรค์ให้แก่บริ บทมรดกทางวัฒน
ธรรม
ข. ความสามารถของรู ปแบบในการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสถานที่น้ นั ๆ
รวมทั้งความสาคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และสังคม

ค. ความไปด้วยกันได้และความเหมาะสมของการใช้งานรู ปแบบใหม่น้ นั ๆในบริ บทที่มีอยู่
ง. ความเชื่อมโยงระหว่างรู ปแบบใหม่กบั อาคารที่มีอยูแ่ ล้ว
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมโยงดังกล่าว

ได้แก่

รวมถึงบริ บททางธรรมชาติ
(อาจรวมถึง

แต่ไม่ถูกจากัด)

รู ปแบบและสัญลักษณ์ การจัดสถานที่ต้ งั การรวมเข้ากันเป็ นกลุ่ม รู ปแบบ ขนาด คุณลักษณะ สี
และพื้นผิว
จ. การให้เหตุผลของการเลือกและการควบคุมวัสดุต่างๆ รวมถึงเทคนิคการสร้าง (แบบร่ วมสมัย
แบบให้ความสาคัญกับการใช้งานเป็ นหลัก หรื อทั้งสอง)
ความยั่งยืนและผลกระทบ
ฉ.
ความสามารถของโครงการในการก่อให้เกิดความยัง่ ยืนทางสิ่ งแวดล้อมและก่อให้เกิดการฟื้ นคืน
สู่ปกติ
ช. ความสามารถของโครงการในการก่อให้เกิดสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดีทางสังคมและเศรษฐกิจของชุ
มชนท้องถิ่น ความต่อเนื่องทางวัฒนธรรม และความจาเป็ นในการพัฒนา
ซ. 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 ทธิ์ ขององค์การยูเนสโกในการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ ต่อบุคคลทัว่ ไป
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนของโครงการที่ชนะการประกวด
รวมทั้งรายงานของคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

6.12 ในการใช้ตราสัญลักษณ์ขององค์การยูเนสโกเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ
ที่เกี่ยวกับรางวัลจะต้องได้รับอนุญาตจากองค์การฯเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน
ข้ อที่ 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 นการใช้งาน
หรื อสถาพปัจจุบนั )
7.2.7 ยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ (รวมเอกสารทั้งหมดอยูร่ ู ปแบบของ PDF ภาพวาดและรู ปถ่ายควรมี
ความละเอียดสูง)
7.3 แผนการจัดการการอนุรักษ์ (หากมี)
7.4 เอกสารเพิ่มเติม (บทความ วิดีโอ ฯลฯ)
ตามที่ระบุไว้ในข้อแนะนาในเว็บไซต์รางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแ
ปซิฟิคแห่งองค์การยูเนสโก
ผูส้ มัครเข้าร่ วมการประกวดที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดการการสมัครจะไม่ถูกเสนอให้คณะกรรมกา
รผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณา

