รำงวัลเพื่อกำรอนุรักษ์ มรดกทำงวัฒนธรรมในภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิค
แห่ งองค์กำรยูเนสโกประจำปี พ.ศ. 2563
ข้ อแนะนำในกำรกรอกรำยละเอียดโครงกำร | กำรออกแบบใหม่ ในบริบทของมรดกทำงวัฒนธรรม
เอกสำรจำเป็ นสำหรับกำรสมัคร
ผูท้ ี่สนใจสมัครเข้าร่ วมจะต้องยืน่ ใบสมัครพร้อมกับเอกสารตัวจริ ง มีรายการดังต่อไปนี้
1. ใบสมัคร (สมัครออนไลน์) กรุ ณาไปที่ https://www.surveymonkey.com/r/2020entryformnewdesign
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
เอกสารรู ปวาดและรู ปถ่ายควรมีความละเอียดสู ง)
ซ. แบบฟอร์มการยืนยันการสมัคร
3. แผนการจัดการการอนุรักษ์ (หากมี)
4. เอกสารเพิ่มเติม (บทความ วิดีโอ ฯลฯ)
ตามที่ระบุไว้ในข้อแนะนาในเว็บไซต์รางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแ
ละแปซิฟิคแห่งองค์การยูเนสโก

ผูส้ มัครเข้าร่ วมการประกวดที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดการการสมัครจะไม่ถูกเสนอให้คณะกรรมการผูท้
รงคุณวุฒิพิจารณา
ใบสมัครออนไลน์
ทุกโครงกำรต้องส่ งใบสมัครออนไลน์
กรุณำใบสมัครออนไลน์ ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
และส่ งไปรษณีย์เกีย่ วกับโครงกำรและเอกสำรสนับสนุนมำยังที่อยู่ขององค์ กำรยูเนสโกตำมที่ระบุ
ตรำประทับที่อยู่บนห่ อพัสดุจะต้ องไม่เกินวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ 2563
คำอธิบำยโครงกำร
ควรเขียนประเด็นต่ำงๆให้ สมบูรณ์ ในรำยงำนและมีควำมสัมพันธ์ เชื่ อมโยงกับรู ปถ่ ำยและรู ปวำดที่ส่งมำประกอบ
กำรสมัคร
ก: รำยละเอียดโครงกำรอนุรักษ์ โดยย่ อ
รายละเอียดโดยย่อควรอธิบายภาพรวมของโครงการโดยตอบคาถามดังต่อไปนี้
▪ ประวัติความเป็ นมาของโครงการ (โครงการนี้ริเริ่ มขึ้นอย่างไร
ได้แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์หรื อบุคคลใด)
▪ เป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักของโครงการอนุรักษ์น้ ี หากมีลูกค้าหรื อผูว้ า่ จ้างในโครงการนี้
ควรมีคาอธิบายโดยย่อของงานที่ลูกค้าหรื อผูว้ า่ จ้างระบุ
▪ กรุ ณาอธิบายถึงเหตุผลและการใช้ข้นั พื้นฐานของส่วนประกอบที่เพิ่งถูกสร้างใหม่ของโครงการ
และสิ่ งจาเป็ นสาหรับการสร้างโครงสร้างใหม่
▪ ความไปด้วยกันได้และความเหมาะสมของของการออกแบบใหม่เนื่องจากบริ บททางประวัติศาสตร์
(ขนาดของอาคาร ขนาดของเมือง และ/หรื อ ขนาดของภูมิประเทศ)
▪ โครงการนี้ดาเนินการเมื่อใด ใช้เวลานานเท่าใดจึงจะเสร็ จสมบูรณ์
มีอุปสรรคใดๆระหว่างการดาเนินงานจนสร้างเสร็จหรื อไม่

▪ 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
ควำมยำวไม่เกิน 1,000 คำ
ข: รำยละเอียดของอำคำรหรื อสถำนที่มรดกทำงวัฒนธรรม
รายละเอียดของบริ บททางวัฒนธรรมควรรวมแง่มุมเหล่านี้ไว้ดว้ ย ได้แก่
▪ อาคารหรื อสถานที่มรดกทางวัฒนธรรมนี้มีบริ บทและประวัติความเป็ นมาอย่างไร
โดยอธิบายถึงบริ บทของสถานที่วา่ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
▪ คาอธิบายของโครงสร้างสุดท้ายที่เคยอยูใ่ นสถานที่ต้ งั ของอาคาร (หากมี) วันที่
และการให้เหตุผลถึงการรื้ อถอน
▪ บริ บทของสถานที่ต้ งั ไม่วา่ จะเป็ นมิติทางกายภาพ (สถาปัตยกรรม) สังคม เศรษฐศาสตร์ สิ่ งแวดล้อม
และการเมือง
▪ อาคารหรื อสถานที่น้ ีได้รับการปกป้องและอนุรักษ์ในระดับใด (ตัวอย่างเช่น
การลงทะเบียนคุม้ ครองมรดกระดับจังหวัด ระดับประเทศ หรื อสถานะการเป็ นมรดกโลก)
สถานะการคุม้ ครองสถานที่ทาให้เกิดความท้าทายหรื อให้ประโยชน์กบั โครงการหรื อไม่
กรุ ณาอธิบายหากมีไปได้ที่จะมีสถานะคุม้ ครองมรดกในอนาคตอันใกล้
อันจะสร้างผลกระทบให้แก่พ้ืนที่ที่สถานที่ได้ต้ งั อยู่
ควำมยำวไม่เกิน 1,500 คำ
ค: คำอธิบำยของกำรดำเนินกำรออกแบบ

คาอธิบายของการดาเนินการออกแบบควรรวมถึง
▪ แนวคิดการออกแบบ (ร่ วมกับการวาดแนวคิดนั้น) อะไรคือความตั้งใจหลักของการออกแบบ
กรุ ณาอธิบายการพัฒนาและกระบวนการของรู ปแบบ
รวมทั้งการปรึ กษาหารื อกับชุมชนและผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย
▪ กรุ ณาอธิบายถึงแนวคิดการออกแบบว่ามีการตอบสนองต่อบริ บททางมรดกอันมีลกั ษะเฉพาะเจาะจงอย่
างไร (ทั้งทางกายภาพและทางสังคม) กรุ ณาอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งใหม่และสิ่ งเก่า
▪ กรุ ณาอธิบายถึงความสัมพันธ์ของการใช้งานของอาคารนั้นๆภายใต้แนวคิดการออกแบบและบริ บททาง
มรดก
ควำมยำวไม่เกิน 1,500 คำ
ง. คำอธิบำยว่ำโครงกำรนีไ้ ด้ บรรลุคุณลักษณะที่ระบุไว้ ในเกณฑ์ กำรประกวดอย่ ำงไร
บริบทของการออกแบบhow the project meets the criteria for the
ก. แนวคิดการออกแบบที่มีความโดดเด่ น
อันแสดงถึงการคิดเชิ งวิพากย์ในการการสร้ างคาตอบเชิ งสร้ างสรรค์ ให้ แก่ บริ บทมรดกทางวัฒนธรร
ม
▪ การออกแบบใหม่ของโครงการตอบสนองในลักษณะที่สร้างสรรค์อย่างไรต่อบริ บททางม
รดก อยูใ่ นองค์ประกอบของการออกแบบอะไร
ข. ความสามารถของรู ปแบบในการแสดงให้ เห็นถึงคุณภาพของสถานที่นั้นๆ
รวมทั้งความสาคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม วัฒนธรรม และสังคม
▪ การออกแบบใหม่แสดงให้เห็นความเข้าใจของการเชื่อมต่อและปรับปรุ งจิตวิญญาณของส
ถานที่ในบริ บททางมรดกวัฒนธรรมอย่างไร
ค. ความไปด้ วยกันได้ และความเหมาะสมของการใช้ งานรู ปแบบใหม่ นั้นๆในบริ บทที่มีอยู่
▪ โครงการและการใช้งานของการออกแบบใหม่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของบริ เวณใก
ล้เคียงอย่างไรบ้าง

ง. ความเชื่ อมโยงระหว่ างรู ปแบบใหม่ กับอาคารที่มีอยู่แล้ ว
รวมถึงบริ บททางธรรมชาติ
ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่ อความเชื่ อมโยงดังกล่ าว
ได้ แก่
(อาจรวมถึง
แต่ ไม่ ถูกจากัด)
รู ปแบบและสัญลักษณ์ การจัดสถานที่ตงั้ การรวมเข้ากันเป็ นกลุ่ม รู ปแบบ ขนาด คุณลักษณะ สี
และพืน้ ผิว
▪ กรุ ณาอธิบายว่าโครงสร้างใหม่เกี่ยวข้องอย่างไรกับอาคาร และ/หรื อ
บริ บททางธรรมชาติที่มีอยูแ่ ล้ว ทั้งทางทัศนวิสัยและทางกายภาพ กรุ ณาใช้ภาพร่ าง
แผนภาพ และภาพวาด หากจาเป็ น
จ. การให้ เหตุผลของการเลือกและการควบคุมวัสดุต่างๆ รวมถึงเทคนิคการสร้ าง (แบบร่ วมสมัย
แบบพืน้ ฐิ่ น หรื อทั้งสอง)
▪ กรุ ณาอธิบายถึงเหตุผลของการเลือกวัสดุ การก่อสร้าง
หรื อระบบโครงสร้างที่ถูกใช้ในการออกแบบอันเป็ นที่สิ้นสุ ด
สิ่ งเหล่านั้นตอบสนองต่อบริ บททางประวัติศาสตร์อย่างไรบ้าง
ฉ. ความสามารถของโครงการในการก่ อให้ เกิดความยัง่ ยืนทางสิ่ งแวดล้ อมและก่ อให้ เกิดการฟื ้ นคืนสู่
ปกติ
▪ อะไรคือสถานการณ์หรื อปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมที่สถานที่กาลังเผชิญ
โครงการได้มีส่วนในการแก้ปัญหาเหล่านั้นหรื อไม่
▪ โครงการมีส่วนสนับสนุนให้เกิดความยัง่ ยืนด้านสิ่ งแวดล้อมหรื อการเข้าสู่สภาพปกติของส
ถานที่อย่างไร ตัวอย่างเช่น
โครงการได้เพิ่มสมรรถนะของสถานที่ในการใช้พลังงานอย่างรู ้คุณค่า
หรื อการบรรเทาความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบตั ิ
ช. ความสามารถของโครงการในการสนับสนุนความกินดีอยู่ดีทางด้ านสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน
ท้ องถิ่น ความต่ อเนื่องทางวัฒนธรรม และความจาเป็ นในการพัฒนา
▪ ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างจากโครงการ
▪ อะไรคือความสามารถในการดารงอยูแ่ ละเจริ ญเติบโตได้ในระยะยาวของโครงการ
(ทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม)

▪ โครงการตอบสนองต่อความจาเป็ นในการพัฒนาของชุมชนอย่างไร
โครงการส่ งผลอย่างไรต่อ ความกินดีอยู่ดีทางด้ านสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนท้ องถิ่น
และความต่ อเนื่องทางวัฒนธรรม
ซ. อิทธิ พลที่โครงการอนุรักษ์ นั้นๆมีต่อนโยบายและกิจกรรมการอนุรักษ์ ทั้งในระดับท้ องถิ่น
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรื อระดับนานาชาติ
▪ โครงการนี้ได้รับความสนใจจากสื่ อมวลชนและปลุกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์มรดกในสัง
คมหรื อไม่
▪ ฝ่ ายบริ หารหรื อองค์กรในระดับท้องถิ่นหรื อชาติได้รับรู ้และยอมรับโครงการนี้ หรื อไม่
▪ โครงการนี้ได้นาไปสู่พนั ธกิจในระดับการเมืองหรื อการปฏิบตั ิการด้านการอนุรักษ์มรดกใ
นภูมิภาคหรื อไม่
▪ มีโครงการใดได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการนี้บา้ ง
▪ โครงการนี้มีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิและนโยบายด้านการอนุรักษ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
ระดับภูมิภาคหรื อระดับนานาชาติหรื อไม่ กรุ ณาอธิ บาย
รู ปวำด
รู ปวาดที่ถูกส่งผ่านใบสมัครออนไลน์ ควรแสดงสิ่ งเหล่านี้
-

-

-

-

ทุกโครงกำร: ต้องมีแผนที่แสดงตาแหน่งที่ต้ งั ของโครงการในบริ เวณใกล้เคียง ในเมือง ในประเทศ
(สามารถอยูใ่ นรู ปแบบของภาพถ่ายทางอากาศ) รู ปวาดของแนวคิดในรู ปแบบ 2D และ/หรื อ 3D
อธิบายถึงองค์ประกอบของการออกแบบใหม่
สำหรับอำคำรของโครงกำร:
แผนผังเขต
แปลน
และส่วนต่างๆ
อันแสดงถึงปัจจัยแวดล้อมก่อนและหลังการบูรณะ
หากมีรูปวาดของการยกระดับควรส่งรวมในเอกสารด้วย
แต่ไม่ถือว่าบังคับ
ควรทาสัญลักษณ์สีสาหรับการเปลี่ยนแปลงและการต่อเติมทั้งหมด
สำหรับกำรจัดกำร: รู ปวาดการยกระดับถนน แผนผังเขตอันแสดงถึงรอยเท้าของอาคาร แผนผังเขต
แปลน และส่วนต่างๆของอาคารหลักที่ถูกบูรณะ
รู ปวาดทั้งหมดควรอยูใ่ นขนาด A4 พร้อมกับระบุขนาดและรายละเอียด

➢ ระหว่างส่ งใบสมัครออนไลน์ กรุ ณารวมรู ปวาดทั้งหมดอยูใ่ นเอกสารเดียว ภายใต้รูปแบบ PDF
และขนาดของเอกสารจะต้องไม่เกิน 16 MB
➢ รู ปวาดเพิ่มเติมสามารถถูกรวมเข้ากับเอกสารเกี่ยวกับโครงการที่จะถูกส่งไปรษณียม์ ายังองค์การยูเนสโก
ในกรณีที่ผเู ้ ข้าสมัครส่งรู ปวาดผ่านไปรษณีย์มายังองค์การยูเนสโก
- รู ปภาพในรู ปแบบสาเนาสิ่ งพิมพ์อยูใ่ นคุณภำพสู ง ขนาดA3 และ A4
- รวมถึงยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ โดยเอกสารรู ปวาดแต่ละรู ปต้องแยกไฟล์ให้ ชัดเจน ควำมละเอียดสู ง
และควรอยูใ่ นรู ปแบบ TIFF
- ไฟล์รูปวาดทั้งหมดต้องมีกำรตั้งชื่ ออย่ำงชัดเจน
และชื่อเหล่านั้นจะต้องสัมพันธ์กบั แบบฟอร์มการมอบอานาจ
รู ปถ่ ำย
รู ปถ่ายที่ถูกส่งผ่านใบสมัครออนไลน์ ควรแสดงสิ่ งเหล่านี้
- สำหรับทุกโครงกำร:
ภาพลักษณ์โดยรวมของอาคารท่ามกลางสภาพแวดล้อม
และจากมุมมองทั้งภายนอกและภายใน รายละเอียดของนวัตกรรมและกระบวนกำรทำงเทคนิค
(จานวนน้อยที่สุด
5
รู ปถ่าย)
ซึ่งมีการรวมคนทางาน
รายละเอียดของเครื่ องมือ
และเทคนิคการอนุรักษ์
- สำหรับทุกโครงกำร: กำรใช้ งำนปัจจุบัน (จานวนอย่างน้อยที่สุด 3 รู ปถ่าย)
ไม่วา่ จะเป็ นการใช้งานจากผูอ้ ยูอ่ าศัย ผูเ้ ช่า หรื อผูเ้ ยีย่ มชม (เทศกาล กิจกรรม นิทรรศการ
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
- สำหรับโครงกำรที่รวบรวบสิ นทรัพย์ มรดกเอำไว้ :
เอกสารภาพถ่ายควรแสดงแต่ละสิ นทรัพย์มรดกที่อยูใ่ นโครงการ
- สำหรับกำรจัดกำรและภูมิประเทศ:
กรุ ณาแนบภำพรวมของภูมิทศั น์ถนน ภูมิทศั น์เมือง
ภูมิทศั น์ประเทศ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

➢ ระหว่างส่งใบสมัครออนไลน์ กรุ ณารวมรู ปถ่ายทั้งหมดอยูใ่ นเอกสารเดียว ภายใต้รูปแบบ PDF
และขนาดของเอกสารจะต้องไม่เกิน 16 MB
➢ รู ปถ่ายเพิ่มเติมสามารถถูกรวมเข้ากับเอกสารเกี่ยวกับโครงการที่จะถูกส่งไปรษณียม์ ายังองค์การยูเนสโก
ในกรณีที่ผเู ้ ข้าสมัครส่งรู ปถ่ายผ่านไปรษณีย์มายังองค์การยูเนสโก
- รู ปถ่ายในรู ปแบบสาเนาสิ่ งพิมพ์อยูใ่ นคุณภำพสู ง ขนำด 5 x 7 นิว้
- รวมถึงยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ โดยเอกสารรู ปถ่ายแต่ละรู ปต้องแยกไฟล์ให้ ชัดเจน ควำมละเอียดสู ง
(350 dpi) และควรอยูใ่ นรู ปแบบ TIFF
- ไฟล์รูปถ่ายทั้งหมดต้องมีการตั้งชื่ ออย่ำงชัดเจน
และชื่อเหล่านั้นจะต้องสัมพันธ์กบั แบบฟอร์มการมอบอานาจ
- ควรมีการระบุสถานที่ของรู ปถ่ายบนแปลนพื้น กรุ ณาดูตวั อย่างด้านล่าง
ตัวอย่ ำงของรู ปถ่ำย:
กรุ ณาเตรี ยมเอกสารรู ปถ่ายของท่านให้สอดคล้องกับคาแนะนามากที่สุด
โดยการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ต้ งั ของรู ปนั้นๆ
ตัวอย่างรู ปถ่ายที่ได้ปรากฏอยูใ่ นเอกสารสามารถลบออกได้ในขณะกรอกข้อมูล
ผังที่ต้งั แสดงถึงตำแหน่ งของรู ปถ่ ำย

กรุ ณาแทรกแผนผังเขตและแปลนพื้น
คาบรรยายใต้ภาพ (เช่น ชื่อของอาคาร)

เอกสำรและเนื้อหำเพิม่ เติม
เอกสารสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถอยูใ่ นรู ปแบบวิดีโอ บทความ และอื่นๆ
ซึ่งต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานอนุรักษ์ภายใต้โครงการ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดึงดูดการท่องเที่ยว บุคคลสาคัญทางประวัติศาสตร์
และแง่มุมอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ควรส่งแนบมาด้วย
ยูเอสบีแฟลชไดร์ ฟ

เอกสารทั้งหมดรวมถึงคาอธิบำยโครงกำร (อยูใ่ นรู ปแบบของ PDF หรื อ Word) รู ปวาด (ควรอยูใ่ นรู ปแบบ
TIFF)
และรู ปถ่ ำย
(ควรอยูใ่ นรู ปแบบ
TIFF)
ควรถูกจัดเก็บภายใต้ยูเอสบีแฟลชไดร์ฟในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

