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ระเบียบการ | การออกแบบใหม่ในบริบทของมรดกทางวัฒนธรรม 

ข้อที ่1 - วัตถุประสงค์ 

1.1 นอกเหนือจากรางวลัอ่ืนๆ 

คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิจะใหก้ารพิจารณาแก่รางวลัส าหรับการออกแบบใหม่ในบริบของมรดกทาง

วฒันธรรม เพื่อเป็นการยกยอ่งโครงการท่ีถูกสร้างขึ้นใหม่ อนัสามารถแสดงให้เห็นถึงรูปแบบอนัดีเยีย่ม 

อนัถูกผสมผสานเขา้ไปในบริบทของมรดกทางวฒันธรรม 

ข้อที ่2 - รางวัลและการมอบรางวัล 

2.1 รางวลัส าหรับการออกแบบใหม่ในบริบของมรดกทางวฒันธรรม 

จะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

2.2 ประเภทของรางวลัในโครงการประกอบดว้ย 

 ก. รางวัลส าหรับการออกแบบใหม่ในบริบของมรดกทางวัฒนธรรม อนัแสดงถึงความส าเร็จ    

               เป็นท่ีประจกัษใ์นทุกเกณฑ ์

 ข. การยกย่องพเิศษส าหรับการพฒันาอย่างยั่งยืน โดยเป็นการใหค้วามส าคญักบัโครงการท่ี 

                 แสดงความส าเร็จท่ีน่าจดจ าในทุกดา้นและสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบท่ีชดัเจน   

                 อนัน าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

2.3 ผูท่ี้ชนะรางวลัในแต่ละประเภทจะไดรั้บโล่ทองแดงจ านวน ๑ โล่ 

2.4 ประกาศนียบตัรจะจดัท าใหแ้ก่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการ นัน่หมายรวมถึงทุกบุคคล นิติบุคคล 

และองคก์รท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นใบสมคัร 

2.5 ลกัษณะและจ านวนของรางวลัในแต่ละปี 

อาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจขององคก์ารยเูนสโกและดุลยพนิิจของคณะกรรมการ 

2.6 รางวลัจะออกใหใ้นนามของโครงการท่ีเขา้ประกวด 

รางวัลเพ่ือการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค 

แห่งองค์การยูเนสโกประจ าปี พ.ศ. 2563 



 

ข้อที ่3 – คุณสมบัติของโครงการท่ีเข้าประกวด 

3.1 โครงการท่ีส่งเขา้ประกวดควรอยูภ่ายใตก้รอบการท างานของโครงการอนุรักษท่ี์ใหญ่กวา่ 

หรือควรจะมีท่ีตั้งอยูใ่นหรือติดกบัพื้นท่ีประวติัศาสตร์ 

3.2 ส่วนท่ียืน่ออกมาจากอาคาร ส่วนต่อเติม อาคารใหม่ พื้นท่ีสาธารณะใหม่ และโครงสร้างใหม่ เช่น 

สะพาน มีคุณสมบติัในการส่งเขา้ประกวด 

3.3 ระยะเวลาการสร้างของโครงการอนุรักษน์ั้นๆจะตอ้งแลว้เสร็จสมบูรณ์ภายใน ๑๐ ปีก่อนวนัส่งประกวด 

อาคารท่ีเพิ่งมีการเปิดใชง้าน จะตอ้งมีการเปิดใชก้ารมาแลว้อยา่งนอ้ย ๑ ปี ณ วนัท่ีส่งประกวด 

3.4 

โครงการท่ีส่งเขา้ประกวดตอ้งมัน่ใจวา่ไม่มีใครงสร้างใดท่ีเก่ียวขอ้งกบันยัะส าคญัของตวัมรดกไดรั้บผล

กระทบทางลบ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของรางวลัการออกแบบใหม่ในบริบทของมรดกทางวฒันธรรม 

3.5 โครงการท่ีเคยร่วมประกวดมาก่อนจะไม่สามารถส่งเขา้ประกวดอีกได ้

เวน้แต่ไดรั้บจดหมายเชิญอยา่งเป็นทางการจากคณะกรรมการ  

3.6 โครงการท่ีเป็นส่ิงก่อสร้างจ าลองจากโครงสร้างประวติัศาสตร์ 

การน ามาสร้างเฉพาะส่วนดา้นหนา้ของอาคาร 

หรือเป็นส่วนหน่ึงของสวนสนุกจะไม่ถูกพิจารณาภายใตข้อบเขตของรางวลัน้ี 

3.7 โครงการท่ีถูกส่งเขา้ประกวดภายใตร้างวลัเพื่อการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมในปีเดียวกนัน้ี 

ไม่มีคุณสมบติัในการส่งเขา้ประกวดรางวลัการออกแบบใหม่ 

โครงการท่ีส่งเขา้ร่วมการประกวดทั้งสองรางวลัขา้งตน้พร้อมกนัจะไม่ถูกพิจารณา 

ข้อที ่4 – หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาให้รางวัล 

4.1 โครงการท่ีไดรั้บรางวลัจะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบดีเด่นในดา้นต่างๆ ดงัน้ี: 

บริบทของการออกแบบ 

ก. แนวคิดการออกแบบท่ีมีความโดดเด่น 

อนัแสดงถึงการคิดเชิงวิพากยใ์นการการสร้างค าตอบเชิงสร้างสรรคใ์หแ้ก่บริบทมรดกทางวฒัน

ธรรม 

ข. ความสามารถของรูปแบบในการแสดงใหเ้ห็นถึงคุณภาพของสถานท่ีนั้นๆ 

รวมทั้งความส าคญัทางประวติัศาสตร์ สถาปัตยกรรม วฒันธรรม และสังคม 



ค. ความไปดว้ยกนัไดแ้ละความเหมาะสมของการใชง้านรูปแบบใหม่นั้นๆในบริบทท่ีมีอยู ่

ง. ความเช่ือมโยงระหวา่งรูปแบบใหม่กบัอาคารท่ีมีอยูแ่ลว้ รวมถึงบริบททางธรรมชาติ 

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความเช่ือมโยงดงักล่าว ไดแ้ก่ (อาจรวมถึง แต่ไม่ถูกจ ากดั) 

รูปแบบและสัญลกัษณ์ การจดัสถานท่ีตั้ง การรวมเขา้กนัเป็นกลุ่ม รูปแบบ ขนาด คุณลกัษณะ สี 

และพื้นผิว 

จ. การใหเ้หตุผลของการเลือกและการควบคุมวสัดุต่างๆ รวมถึงเทคนิคการสร้าง (แบบร่วมสมยั 

แบบใหค้วามส าคญักบัการใชง้านเป็นหลกั หรือทั้งสอง)  

ความยั่งยืนและผลกระทบ 

ฉ.  

ความสามารถของโครงการในการก่อให้เกิดความยัง่ยนืทางส่ิงแวดลอ้มและก่อใหเ้กิดการฟ้ืนคืน

สู่ปกติ 

ช. ความสามารถของโครงการในการก่อให้เกิดสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีทางสังคมและเศรษฐกิจของชุ

มชนทอ้งถ่ิน ความต่อเน่ืองทางวฒันธรรม และความจ าเป็นในการพฒันา 

ซ. อิทธิพลท่ีโครงการอนุรักษน์ั้นๆมีต่อนโยบายและกิจกรรมการอนุรักษท์ั้งในระดบัทอ้งถ่ิน 

ระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค หรือระดบันานาชาติ 

ข้อที ่5 – การคัดเลือกโครงการท่ีได้รับรางวัลและคณะกรรมการ 

5.1 ผูรั้บรางวลัจะถูกคดัเลือกจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน ๕-๗ ท่าน 

โดยแตล่ะท่านมาจากนานาชาติ เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการอนุรักษท่ี์มีช่ือเสียงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค 

และไม่ไดเ้ป็นพนกังานอยูท่ี่องคก์ารยูเนสโก 

5.2 องคก์ารยเูนสโกจะเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

5.3 

ส านกังานเขตขององคก์ารยเูนสโกในภมิูภาคเอเชียและแปซิฟิคจะส่วนร่วมในการแต่งตั้งกรรมการผูท้ร

งคุณวุฒิ 

รวมถึงคดักรองผูท่ี้เขา้ร่วมการประกวดวา่มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดคุณสมบติัของการประกว

ดหรือไม่ 

5.4 

คณะกรรมผูท้รงคุณวุฒิจะตอ้งยืนยนัวา่โครงการท่ีเขา้ร่วมการประกวดมีความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดคุ



ณสมบติัของการประกวด และประเมินโครงการเหล่านั้น 

โดยอา้งอิงจากเกณฑข์องรางวลัระหวา่งการประชุมคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิประจ าปี 

ข้อที ่6 - เง่ือนไขการเข้าประกวด 

6.1 โครงการท่ีเขา้ประกวดอาจยืน่เสนอโดยเจา้ของท่ีดิน เจา้ของอาคารท่ีจดทะเบียนถูกตอ้ง ผูเ้ช่าอาศยัท่ีท า 

สัญญาเรียบร้อยแลว้ หรือผูท่ี้ดูแลโครงการอนุรักษ ์สถาปนิก หรือนกัออกแบบ 

ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั โครงการอนุรักษต์ั้งแต่ตน้จนจบ หากเป็นไปได ้     

6.2 โครงการท่ีเขา้ประกวดตอ้งยืน่เอกสารการสมคัรมาท่ีองคก์ารยเูนสโกก่อนวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

6.3 องคก์ารยเูนสโกจะประกาศผลในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

6.4 ขอ้ความท่ีปรากฏบนโล่และประกาศนียบตัรจะยดึตามรายละเอียดท่ีปรากฎในเอกสารท่ีส่งเขา้ประกวด 

6.5 

ผูส่้งโครงการหรือบริษทัท่ีส่งโครงการต่างๆเขา้ร่วมประกวดตอ้งรับผิดชอบเร่ืองการส่งเอกสารดว้ยตนเ

อง และทางองคก์ารยเูนสโกจะไม่คืนเอกสารใดๆใหภ้ายหลงัการตดัสิน 

6.6 บุคคลหรือสถาบนัหน่ึงๆ สามารถส่งโครงการไดม้ากกวา่หน่ึงโครงการ 

6.7 

องคก์ารยเูนสโกสนบัสนุนใหโ้ครงการจากสถานท่ีและประเทศท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นบทบทหลกัเขา้ร่วมการสมั

คร เพื่อสร้างความหลากหลายและเป็นบรรทดัฐานให้แก่โครงการต่อไปในอนาคต 

6.8 ขอ้มูลทั้งหมดเก่ียวกบัโครงการจะตอ้งเท่ียงตรง 

ผูย้ืน่สมคัรเขา้ร่วมการประกวดตอ้งมัน่ใจวา่ไดท้ าการคน้ควา้อยา่งดีท่ีสุดในวนัสมคัร 

มิเช่นนั้นจะถูกตดัสิทธ์ิ 

6.9 

โครงการท่ีจะถูกเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาจะตอ้งไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้ขดัแยง้ทางกฎหมายท่ีเกิดขึ้นใ

นณะน้ี 

6.10 เอกสารและเน้ือหาสนบัสนุนทั้งหมดตอ้งถูกครอบครองโดยผูย้ืน่ค  าร้องเขา้ประกวด 

มิเช่นนั้นผูย้ืน่ค  าร้องเขา้ประกวดตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูเ้ขียน หรือเจา้ของโดยแทจ้ริง 

6.11 เม่ือส่งโครงการเขา้ร่วมประกวดแลว้ 

เอกสารต่างๆถือเป็นกรรมสิทธ์ิขององคก์ารยเูนสโกในการจดัพิมพเ์พื่อเผยแพร่ต่อบุคคลทัว่ไป 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนของโครงการท่ีชนะการประกวด 

รวมทั้งรายงานของคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ โดยท่ีไม่คิดค่าใชจ่้ายใดๆ 



6.12 ในการใชต้ราสัญลกัษณ์ขององคก์ารยเูนสโกเพื่อวตัถุประสงคใ์ดๆ 

ท่ีเก่ียวกบัรางวลัจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากองคก์ารฯเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 

ข้อที ่7 – เอกสารท่ีใช้ในการสมัคร 

โครงการท่ีประสงคเ์ขา้ร่วมประกวดแต่ละโครงการจะตอ้งยืน่ใบสมคัรพร้อมกบัเอกสารตวัจริง 

มีรายการดงัต่อไปน้ี 

7.1 ใบสมคัร (ส่งใบสมคัรออนไลน์) 

7.2 รายละเอียดโครงการโดยยดึตามรูปแบบท่ีก าหนด 

(เป็นภาษาองักฤษและส่งใหอ้งคก์ารยเูนสโกทางอีเมล) 

7.2.1 ค  าอธิบายโครงการ (ใชรู้ปแบบทางการตามท่ีก าหนดให)้ 

7.2.2 ขอ้คิดเห็นของผูใ้ชอ้าคาร 

7.2.3 การตกลงยนิยอมจากเจา้ของ 

7.2.4 แบบฟอร์มการมอบอ านาจ (ลิขสิทธ์ิรูปวาด ภาพประกอบและรูปถ่าย) 

7.2.5 รูปวาดขนาดกระดาษ A4 หรือ A3 

7.2.6 รูปถ่าย (ก่อน ในระหวา่ง และหลงักระบวนการอนุรักษ ์รวมถึงสภาพท่ีอยูใ่นการใชง้าน 

            หรือสถาพปัจจุบนั) 

7.2.7 ยเูอสบีแฟลชไดร์ฟ (รวมเอกสารทั้งหมดอยูรู่ปแบบของ PDF ภาพวาดและรูปถ่ายควรมี 

             ความละเอียดสูง) 

7.3 แผนการจดัการการอนุรักษ ์(หากมี) 

7.4 เอกสารเพิ่มเติม (บทความ วิดีโอ ฯลฯ) 

ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้แนะน าในเวบ็ไซตร์างวลัเพื่อการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียและแ

ปซิฟิคแห่งองคก์ารยเูนสโก 

 

ผูส้มคัรเขา้ร่วมการประกวดท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการการสมคัรจะไม่ถูกเสนอใหค้ณะกรรมกา

รผูท้รงคุณวุฒิพิจารณา  

 


