
 

 

 

  

 

 
 

 

 

ข้อแนะน ำในกำรกรอกรำยละเอียดโครงกำร | กำรออกแบบใหม่ในบริบทของมรดกทำงวัฒนธรรม 

เอกสำรจ ำเป็นส ำหรับกำรสมัคร 

ผูท่ี้สนใจสมคัรเขา้ร่วมจะตอ้งยืน่ใบสมคัรพร้อมกบัเอกสารตวัจริง มีรายการดงัต่อไปน้ี 
1. ใบสมคัร (สมคัรออนไลน์) กรุณาไปท่ี https://www.surveymonkey.com/r/2020entryform-

newdesign 
2. เอกสารเก่ียวกบัโครงการ (กรุณาส่งไปรษณียม์ายงัองคก์ารยเูนสโก) 

ก. รายละเอียดของโครงการ (ใชรู้ปแบบทางการตามท่ีก าหนดให)้ 
ข. ขอ้คิดเห็นของผูใ้ชอ้าคาร 
ค. การตกลงยนิยอมจากเจา้ของ 
ง. แบบฟอร์มการมอบอ านาจ (ลิขสิทธ์ิรูปวาด ภาพประกอบและรูปถ่าย) 
จ. รูปวาดขนาดกระดาษ A4 หรือ A3 
ฉ. รูปถ่าย (ก่อน ในระหวา่ง และหลงักระบวนการอนุรักษ ์

รวมถึงสภาพท่ีอยูใ่นการใชง้านหรือสถาพปัจจุบนั) 
ช. ยเูอสบีแฟลชไดร์ฟ (รวมเอกสารทั้งหมดอยู่รูปแบบของ PDF 

เอกสารรูปวาดและรูปถ่ายควรมีความละเอียดสูง) 
ซ. แบบฟอร์มการยนืยนัการสมคัร 

3.  แผนการจดัการการอนุรักษ ์(หากมี) 
4. เอกสารเพิ่มเติม (บทความ วิดีโอ ฯลฯ) 

ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้แนะน าในเวบ็ไซตร์างวลัเพื่อการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียแ
ละแปซิฟิคแห่งองคก์ารยเูนสโก 

รำงวัลเพ่ือกำรอนุรักษ์มรดกทำงวัฒนธรรมในภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิค 
แห่งองค์กำรยูเนสโกประจ ำปี พ.ศ. 2563 

https://www.surveymonkey.com/r/2020entryform-newdesign
https://www.surveymonkey.com/r/2020entryform-newdesign


 

 

 

  

 

 

ผูส้มคัรเขา้ร่วมการประกวดท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการการสมคัรจะไม่ถูกเสนอใหค้ณะกรรมการผูท้
รงคุณวุฒิพิจารณา  
 

ใบสมัครออนไลน์ 

ทุกโครงกำรต้องส่งใบสมัครออนไลน์ 

กรุณำใบสมัครออนไลน์ภำยในวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
และส่งไปรษณีย์เกีย่วกบัโครงกำรและเอกสำรสนับสนุนมำยังท่ีอยู่ขององค์กำรยูเนสโกตำมท่ีระบุ 
ตรำประทับท่ีอยู่บนห่อพสัดุจะต้องไม่เกนิวันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ 2563  

ค ำอธิบำยโครงกำร 

ควรเขียนประเด็นต่ำงๆให้สมบูรณ์ในรำยงำนและมีควำมสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัรูปถ่ำยและรูปวำดท่ีส่งมำประกอบ
กำรสมัคร 

ก: รำยละเอียดโครงกำรอนุรักษ์โดยย่อ 

รายละเอียดโดยย่อควรอธิบายภาพรวมของโครงการโดยตอบค าถามดงัต่อไปน้ี 

▪ ประวติัความเป็นมาของโครงการ (โครงการน้ีริเร่ิมขึ้นอยา่งไร 
ไดแ้รงบนัดาลใจจากเหตุการณ์หรือบุคคลใด) 

▪ เป้าหมายและวตัถุประสงคห์ลกัของโครงการอนุรักษน้ี์ หากมีลูกคา้หรือผูว้า่จา้งในโครงการน้ี 
ควรมีค าอธิบายโดยยอ่ของงานท่ีลูกคา้หรือผูว้า่จา้งระบุ 

▪ กรุณาอธิบายถึงเหตุผลและการใชข้ั้นพื้นฐานของส่วนประกอบท่ีเพิ่งถูกสร้างใหม่ของโครงการ 
และส่ิงจ าเป็นส าหรับการสร้างโครงสร้างใหม่ 

▪ ความไปดว้ยกนัไดแ้ละความเหมาะสมของของการออกแบบใหม่เน่ืองจากบริบททางประวติัศาสตร์ 
(ขนาดของอาคาร ขนาดของเมือง และ/หรือ ขนาดของภูมิประเทศ)  

▪ โครงการน้ีด าเนินการเม่ือใด ใชเ้วลานานเท่าใดจึงจะเสร็จสมบูรณ์ 
มีอุปสรรคใดๆระหวา่งการด าเนินงานจนสร้างเสร็จหรือไม่ 



 

 

 

  

 

 

▪ โครงการน้ีมีขนาดพื้นท่ีเท่าใด (ตารางเมตร) และใชง้บประมาณเท่าใด (เหรียญสหรัฐ) 
▪ หุน้ส่วนหรือผูท่ี้มีส่วนร่วมในโครงน้ีเป็นสถาบนั นิติบุคคลหรือบุคคลใด (รัฐบาล ภาคเอกชน 

มหาวิทยาลยั ผูเ้ช่ียวชาญ ฯลฯ)  
กรุณาระบุวา่โครงน้ีริเร่ิมโดยภาคเอกชนหรือโดยความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
ควำมยำวไม่เกนิ 1,000 ค ำ  
 

ข: รำยละเอียดของอำคำรหรือสถำนท่ีมรดกทำงวัฒนธรรม 

รายละเอียดของบริบททางวฒันธรรมควรรวมแง่มุมเหล่าน้ีไวด้ว้ย ไดแ้ก่ 

▪ อาคารหรือสถานท่ีมรดกทางวฒันธรรมน้ีมีบริบทและประวติัความเป็นมาอยา่งไร 
โดยอธิบายถึงบริบทของสถานท่ีวา่ไดมี้การเปล่ียนแปลงอยา่งไร 

▪ ค าอธิบายของโครงสร้างสุดทา้ยท่ีเคยอยูใ่นสถานท่ีตั้งของอาคาร (หากมี) วนัท่ี 
และการใหเ้หตุผลถึงการร้ือถอน 

▪ บริบทของสถานท่ีตั้ง ไม่วา่จะเป็นมิติทางกายภาพ (สถาปัตยกรรม) สังคม เศรษฐศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม 
และการเมือง 

▪ อาคารหรือสถานท่ีน้ีไดรั้บการปกป้องและอนุรักษใ์นระดบัใด (ตวัอยา่งเช่น 
การลงทะเบียนคุม้ครองมรดกระดบัจงัหวดั ระดบัประเทศ หรือสถานะการเป็นมรดกโลก)  
สถานะการคุม้ครองสถานท่ีท าใหเ้กิดความทา้ทายหรือใหป้ระโยชน์กบัโครงการหรือไม่ 
กรุณาอธิบายหากมีไปไดท่ี้จะมีสถานะคุม้ครองมรดกในอนาคตอนัใกล ้
อนัจะสร้างผลกระทบใหแ้ก่พื้นท่ีท่ีสถานท่ีไดต้ั้งอยู่ 
 
ควำมยำวไม่เกนิ 1,500 ค ำ  

 

ค: ค ำอธิบำยของกำรด ำเนินกำรออกแบบ 



 

 

 

  

 

 

ค าอธิบายของการด าเนินการออกแบบควรรวมถึง 

▪ แนวคิดการออกแบบ (ร่วมกบัการวาดแนวคิดนั้น)  อะไรคือความตั้งใจหลกัของการออกแบบ 
กรุณาอธิบายการพฒันาและกระบวนการของรูปแบบ 
รวมทั้งการปรึกษาหารือกบัชุมชนและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย 

▪ กรุณาอธิบายถึงแนวคิดการออกแบบวา่มีการตอบสนองต่อบริบททางมรดกอนัมีลกัษะเฉพาะเจาะจงอย่
างไร (ทั้งทางกายภาพและทางสังคม) กรุณาอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงใหม่และส่ิงเก่า 

▪ กรุณาอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของการใชง้านของอาคารนั้นๆภายใตแ้นวคิดการออกแบบและบริบททาง
มรดก 
 
ควำมยำวไม่เกนิ 1,500 ค ำ  
 

ง. ค ำอธิบำยว่ำโครงกำรนีไ้ด้บรรลุคุณลักษณะท่ีระบุไว้ในเกณฑ์กำรประกวดอย่ำงไร 

บริบทของการออกแบบhow the project meets the criteria for the  

ก. แนวคิดการออกแบบท่ีมีความโดดเด่น 
อันแสดงถึงการคิดเชิงวิพากย์ในการการสร้างค าตอบเชิงสร้างสรรค์ให้แก่บริบทมรดกทางวัฒนธรร
ม 
▪ การออกแบบใหม่ของโครงการตอบสนองในลกัษณะท่ีสร้างสรรคอ์ยา่งไรต่อบริบททางม

รดก อยูใ่นองคป์ระกอบของการออกแบบอะไร 
ข. ความสามารถของรูปแบบในการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสถานท่ีนั้นๆ 

รวมท้ังความส าคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และสังคม 
▪ การออกแบบใหม่แสดงใหเ้ห็นความเขา้ใจของการเช่ือมต่อและปรับปรุงจิตวิญญาณของส

ถานท่ีในบริบททางมรดกวฒันธรรมอยา่งไร 
ค. ความไปด้วยกันได้และความเหมาะสมของการใช้งานรูปแบบใหม่นั้นๆในบริบทท่ีมีอยู่ 

▪ โครงการและการใชง้านของการออกแบบใหม่ตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มของบริเวณใก
ลเ้คยีงอยา่งไรบา้ง 



 

 

 

  

 

 

ง. ความเช่ือมโยงระหว่างรูปแบบใหม่กับอาคารท่ีมีอยู่แล้ว รวมถึงบริบททางธรรมชาติ 
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความเช่ือมโยงดังกล่าว ได้แก่ (อาจรวมถึง แต่ไม่ถูกจ ากัด) 
รูปแบบและสัญลักษณ์ การจัดสถานท่ีตัง้ การรวมเข้ากันเป็นกลุ่ม รูปแบบ ขนาด คุณลักษณะ สี 
และพืน้ผิว 
▪ กรุณาอธิบายวา่โครงสร้างใหม่เก่ียวขอ้งอยา่งไรกบัอาคาร และ/หรือ 

บริบททางธรรมชาติท่ีมีอยูแ่ลว้ ทั้งทางทศันวิสัยและทางกายภาพ กรุณาใชภ้าพร่าง 
แผนภาพ และภาพวาด หากจ าเป็น 

จ. การให้เหตุผลของการเลือกและการควบคุมวัสดุต่างๆ รวมถึงเทคนิคการสร้าง (แบบร่วมสมัย 
แบบพืน้ฐ่ิน หรือท้ังสอง)  
▪ กรุณาอธิบายถึงเหตุผลของการเลือกวสัดุ การก่อสร้าง 

หรือระบบโครงสร้างท่ีถูกใชใ้นการออกแบบอนัเป็นท่ีส้ินสุด 
ส่ิงเหล่านั้นตอบสนองต่อบริบททางประวติัศาสตร์อยา่งไรบา้ง 

ฉ. ความสามารถของโครงการในการก่อให้เกิดความยัง่ยืนทางส่ิงแวดล้อมและก่อให้เกิดการฟ้ืนคืนสู่
ปกติ 
▪ อะไรคือสถานการณ์หรือปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีสถานท่ีก าลงัเผชิญ 

โครงการไดมี้ส่วนในการแกปั้ญหาเหล่านั้นหรือไม่ 
▪ โครงการมีส่วนสนบัสนุนให้เกิดความยัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือการเขา้สู่สภาพปกติของส

ถานท่ีอยา่งไร ตวัอยา่งเช่น 
โครงการไดเ้พิ่มสมรรถนะของสถานท่ีในการใชพ้ลงังานอยา่งรู้คุณค่า 
หรือการบรรเทาความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภยัพิบติั 

ช. ความสามารถของโครงการในการสนับสนุนความกินดีอยู่ดีทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน
ท้องถ่ิน ความต่อเน่ืองทางวัฒนธรรม และความจ าเป็นในการพัฒนา 
▪ ชุมชนไดรั้บประโยชน์อยา่งไรบา้งจากโครงการ 
▪ อะไรคือความสามารถในการด ารงอยูแ่ละเจริญเติบโตไดใ้นระยะยาวของโครงการ 

(ทั้งทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจ และวฒันธรรม) 



 

 

 

  

 

 

▪ โครงการตอบสนองต่อความจ าเป็นในการพฒันาของชุมชนอยา่งไร 
โครงการส่งผลอยา่งไรต่อ  ความกินดีอยู่ดีทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนท้องถ่ิน 
และความต่อเน่ืองทางวัฒนธรรม  

ซ. อิทธิพลท่ีโครงการอนุรักษ์นั้นๆมีต่อนโยบายและกิจกรรมการอนุรักษ์ท้ังในระดับท้องถ่ิน 
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ 
▪ โครงการน้ีไดรั้บความสนใจจากส่ือมวลชนและปลุกจิตส านึกดา้นการอนุรักษม์รดกในสัง

คมหรือไม่ 
▪ ฝ่ายบริหารหรือองคก์รในระดบัทอ้งถ่ินหรือชาติไดรั้บรู้และยอมรับโครงการน้ีหรือไม่ 
▪ โครงการน้ีไดน้ าไปสู่พนัธกิจในระดบัการเมืองหรือการปฏิบติัการดา้นการอนุรักษม์รดกใ

นภูมิภาคหรือไม่ 
▪ มีโครงการใดไดรั้บแรงบนัดาลใจจากโครงการน้ีบา้ง 
▪ โครงการน้ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติัและนโยบายดา้นการอนุรักษใ์นระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ 

ระดบัภูมิภาคหรือระดบันานาชาติหรือไม่ กรุณาอธิบาย 
 

รูปวำด 

รูปวาดท่ีถูกส่งผา่นใบสมคัรออนไลน์ ควรแสดงส่ิงเหล่าน้ี 

- ทุกโครงกำร: ตอ้งมีแผนท่ีแสดงต าแหน่งท่ีตั้งของโครงการในบริเวณใกลเ้คียง ในเมือง ในประเทศ 
(สามารถอยูใ่นรูปแบบของภาพถ่ายทางอากาศ) รูปวาดของแนวคิดในรูปแบบ 2D และ/หรือ 3D 
อธิบายถึงองคป์ระกอบของการออกแบบใหม่ 

- ส ำหรับอำคำรของโครงกำร: แผนผงัเขต แปลน และส่วนต่างๆ 
อนัแสดงถึงปัจจยัแวดลอ้มก่อนและหลงัการบูรณะ 
หากมีรูปวาดของการยกระดบัควรส่งรวมในเอกสารดว้ย แต่ไม่ถือวา่บงัคบั 
ควรท าสัญลกัษณ์สีส าหรับการเปล่ียนแปลงและการต่อเติมทั้งหมด 

- ส ำหรับกำรจัดกำร: รูปวาดการยกระดบัถนน แผนผงัเขตอนัแสดงถึงรอยเทา้ของอาคาร แผนผงัเขต 
แปลน และส่วนต่างๆของอาคารหลกัท่ีถูกบูรณะ 

- รูปวาดทั้งหมดควรอยูใ่นขนาด A4 พร้อมกบัระบุขนาดและรายละเอียด 



 

 

 

  

 

 

 
➢ ระหวา่งส่งใบสมคัรออนไลน์ กรุณารวมรูปวาดทั้งหมดอยูใ่นเอกสารเดียว ภายใตรู้ปแบบ PDF 

และขนาดของเอกสารจะตอ้งไม่เกิน 16 MB 
➢ รูปวาดเพิ่มเติมสามารถถูกรวมเขา้กบัเอกสารเก่ียวกบัโครงการท่ีจะถูกส่งไปรษณียม์ายงัองคก์ารยเูนสโก  

 
ในกรณีท่ีผูเ้ขา้สมคัรส่งรูปวาดผา่นไปรษณีย์มายงัองคก์ารยเูนสโก 

- รูปภาพในรูปแบบส าเนาส่ิงพิมพอ์ยูใ่นคุณภำพสูง ขนาดA3 และ A4 
- รวมถึงยเูอสบีแฟลชไดร์ฟ โดยเอกสารรูปวาดแต่ละรูปตอ้งแยกไฟล์ให้ชัดเจน ควำมละเอยีดสูง 

และควรอยูใ่นรูปแบบ TIFF 
- ไฟลรู์ปวาดทั้งหมดตอ้งมีกำรตั้งช่ืออย่ำงชัดเจน 

และช่ือเหล่านั้นจะตอ้งสัมพนัธ์กบัแบบฟอร์มการมอบอ านาจ 

รูปถ่ำย    

รูปถ่ายท่ีถูกส่งผา่นใบสมคัรออนไลน์ ควรแสดงส่ิงเหล่าน้ี 

- ส ำหรับทุกโครงกำร: ภาพลกัษณ์โดยรวมของอาคารท่ามกลางสภาพแวดลอ้ม 
และจากมุมมองทั้งภายนอกและภายใน รายละเอียดของนวัตกรรมและกระบวนกำรทำงเทคนิค 
(จ านวนนอ้ยท่ีสุด 5 รูปถ่าย) ซ่ึงมีการรวมคนท างาน รายละเอียดของเคร่ืองมือ 
และเทคนิคการอนุรักษ ์

- ส ำหรับทุกโครงกำร: กำรใช้งำนปัจจุบัน (จ านวนอยา่งนอ้ยท่ีสุด 3 รูปถ่าย) 
ไม่วา่จะเป็นการใชง้านจากผูอ้ยูอ่าศยั ผูเ้ช่า หรือผูเ้ยีย่มชม (เทศกาล กิจกรรม นิทรรศการ 
และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง) 

- ส ำหรับโครงกำรท่ีรวบรวบสินทรัพย์มรดกเอำไว้: 
เอกสารภาพถ่ายควรแสดงแต่ละสินทรัพยม์รดกท่ีอยูใ่นโครงการ 

- ส ำหรับกำรจัดกำรและภูมิประเทศ:  กรุณาแนบภำพรวมของภูมิทศัน์ถนน ภูมิทศัน์เมือง 
ภูมิทศัน์ประเทศ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 



 

 

 

  

 

 

➢ ระหวา่งส่งใบสมคัรออนไลน ์ กรุณารวมรูปถ่ายทั้งหมดอยูใ่นเอกสารเดียว ภายใตรู้ปแบบ PDF 
และขนาดของเอกสารจะต้องไม่เกนิ 16 MB 

➢ รูปถ่ายเพิ่มเติมสามารถถูกรวมเขา้กบัเอกสารเก่ียวกบัโครงการท่ีจะถูกส่งไปรษณียม์ายงัองคก์ารยเูนสโก  

ในกรณีท่ีผูเ้ขา้สมคัรส่งรูปถ่ายผา่นไปรษณีย์มายงัองคก์ารยเูนสโก 

- รูปถ่ายในรูปแบบส าเนาส่ิงพิมพอ์ยูใ่นคุณภำพสูง ขนำด 5 x 7 นิว้ 
- รวมถึงยเูอสบีแฟลชไดร์ฟ โดยเอกสารรูปถ่ายแต่ละรูปตอ้งแยกไฟล์ให้ชัดเจน ควำมละเอยีดสูง 

(350 dpi) และควรอยูใ่นรูปแบบ TIFF 
- ไฟลรู์ปถ่ายทั้งหมดตอ้งมีการตั้งช่ืออย่ำงชัดเจน 

และช่ือเหล่านั้นจะตอ้งสัมพนัธ์กบัแบบฟอร์มการมอบอ านาจ 
- ควรมีการระบุสถานท่ีของรูปถ่ายบนแปลนพื้น กรุณาดูตวัอยา่งดา้นล่าง 

 
ตัวอย่ำงของรูปถ่ำย: 
กรุณาเตรียมเอกสารรูปถ่ายของท่านใหส้อดคลอ้งกบัค าแนะน ามากท่ีสุด 
โดยการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีตั้งของรูปนั้นๆ  
ตวัอยา่งรูปถ่ายท่ีไดป้รากฏอยูใ่นเอกสารสามารถลบออกไดใ้นขณะกรอกขอ้มูล 
 

ผังท่ีตั้งแสดงถึงต ำแหน่งของรูปถ่ำย 



 

 

 

  

 

 

  
 
กรุณาแทรกแผนผงัเขตและแปลนพื้น 
ค าบรรยายใตภ้าพ (เช่น ช่ือของอาคาร) 
 

 
 
 
 
เอกสำรและเน้ือหำเพิม่เติม 

เอกสารสนบัสนุนเพิ่มเติมสามารถอยูใ่นรูปแบบวิดีโอ บทความ และอ่ืนๆ 
ซ่ึงตอ้งเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังานอนุรักษภ์ายใตโ้ครงการ 

เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดึงดูดการท่องเท่ียว บุคคลส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
และแง่มุมอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวขอ้งไม่ควรส่งแนบมาดว้ย 

ยูเอสบแีฟลชไดร์ฟ 



 

 

 

  

 

 

เอกสารท้ังหมดรวมถึงค าอธิบำยโครงกำร (อยูใ่นรูปแบบของ PDF หรือ Word) รูปวาด (ควรอยูใ่นรูปแบบ 
TIFF) และรูปถ่ำย (ควรอยูใ่นรูปแบบ TIFF) 
ควรถูกจดัเก็บภายใตยู้เอสบีแฟลชไดร์ฟในลกัษณะของไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์  


