
 
รางวัลผูนํ้าแหง่สถาปัตยกรรมการออกแบบอาคารเขียวของ FuturArc ในเอเชียและการประกวดงานออกแบบอาคาร
เขียว  กลับมาอีกครัง้! 
  
FuturArc Prize 2019 และรางวัล FuturArc Green Leadership Award 2019 
 
 

 
  
FUTURARC PRIZE (www.futurarcprize.com) กาํลังมองหาแนวคดิในอนาคตสาํหรับแนวคดิการออกแบบท่ีทันสมัย   
สาํหรับเอเชีย การแขง่ขันน้ี เป็นเวทีสาํหรับ สถาปนิกมืออาชีพ และ นักเรียนนักศกึษา ท่ีหลงใหลในสิง่แวดลอ้ม ดว้ยพลังแหง่     
จินตนาการของคนท่ีมีเป้าหมายท่ีมีภาพวสัิยทัศน์แหง่อนาคตท่ีย่ังยืน 
 
100,000 คนตอ่ 1 ตารางกิโลเมตร 
FuturArc Prize 2019 อยากให้คุณสาํรวจของการอยูอ่าศัยในความหนาแน่นของประชากร 100,000 คน ตอ่ตารางกิโลเมตร 
  
บริเวณท่ีออกแบบใหมต่อ้งมีอะไรบา้งดังตอ่ไปน้ี: 
1. มีการผลิต พลังงาน นํา้ และ อาหาร  (Produce energy, water and food) 
2. เสนอพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีครอบคลุมและเขา้ถึงทุกกลุม่ในชุมชน ( Offer inclusive and accessible public space to all 
groups in the community) 
3. เสนอพ้ืนท่ีให้กับสิง่มีชีวติท่ีไมใ่ชม่นุษยแ์ละเอ้ือตอ่ระบบนิเวศน์ (Offer space to non-human species and perform 
ecosystem services) 
4. มีสว่นร่วมในเมืองท่ีกวา้งข้ึนในเชิงบวกและมีนํา้ใจ (Engage the wider city in positive and generous way)  
 
การเลือกไซตจ์ะข้ึนอยูกั่บดุลยพินิจของผูเ้ขา้ร่วมการแขง่ขันตราบใดท่ีพ้ืนท่ีในอยูใ่นทวีป เอเชีย หรือ ออสเตรเลีย และผูเ้ขา้ร่วมแขง่ขัน
ควรอธิบายไวอ้ยา่งชัดเจนในแมแ่บบไฟลท่ี์ใชก้ารสง่ ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซตก์ารแขง่ขัน 
 
รางวัลเงนิสด * รวม: 

Professional สถาปนิกมืออาชีพ Student นักเรียนและนักศกึษา 

First Place: S$15,000  
รางวัลท่ี 1: รางวัลเงนิสด 15,000 เหรียญสงิคโปร์ 

First Place: S$10,000  
รางวัลท่ี 1: รางวัลเงนิสด 10,000 เหรียญสงิคโปร์ 

Second Place: S$8,000 
รางวัลท่ี 2: รางวัลเงนิสด 8,000 เหรียญสงิคโปร์ 

Second Place: S$5,000 
รางวัลท่ี 2: รางวัลเงนิสด 5,000 เหรียญสงิคโปร์ 

Third Place: S$4,000 
รางวัลท่ี 3: รางวัลเงนิสด 4,000 เหรียญสงิคโปร์ 

Third Place: S$2,000 
รางวัลท่ี 3: รางวัลเงนิสด 2,000 เหรียญสงิคโปร์ 

(*Prizes subject to changes.)  (* รางวัลอาจมีการเปล่ียนแปลง) 
 



  
 
 
FUTURARC GREEN LEADERSHIP AWARD 
(www.futurarcgreenleadershipaward.com) 
การประกวดเฟ้นหาโครงการท่ีมีนวัตกรรมและ มีความรับผิดชอบดา้นนิเวศวทิยาในเอเชีย การแขง่ขันตระหนักถึงความพยายาม  
ของทีมงานท่ีอยูเ่บ้ืองหลัง โครงการท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ น่ัน คือสถาปนิก นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ท่ีปรึกษา และผูรั้บเหมา ซ่ึงได้      
ร่วมกันผลักดัน และกาํหนดนิยามของอาคารเขียวในเอเชียปัจจุบันวา่ควรเป็นเชน่ไร 
 
ในปี 2019 น้ี เรากาํลังมองหา โครงการกอ่สร้างอาคารเขียว  (รวมถึง โครงการสร้างใหม ่โครงการซอ่มแซม โครงการบูรณะฟ้ืนฟู 
หรือแปลงสภาพ) ซ่ึงตอ้งแลว้เสร็จกอ่นวันท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  และโครงการตอ้งตัง้อยูใ่นทวีปเอเชียหรือออสเตรเลีย 
 
ผลงานโครงการครอบคลุม 6 หมวดหมู:่ 
 
1.       Residential – Individual Houses ท่ีอยูอ่าศัย - บา้นเด่ียว 
2.       Residential – Multiple Houses  ท่ีอยูอ่าศัย - คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมน้ 
3.       Commercial อาคารพาณิชย ์
4.       Institutional สถาบันทางการศกึษา 
5.       Urban* เมือง* 
6.       Socially-Inclusive** สังคมโดยรวม** 
  

*The Urban category includes large projects such as townships or neighbourhoods where the network 
of space or other urban elements are critical to the functioning of the development. In addition to 
masterplans, this category can apply to infrastructural developments such as parks, roads, transit 
systems, etc. 

ประเภทเมืองรวมถึงโครงการขนาดใหญ่ๆ  เชน่ ชุมชนหรือละแวกใกลเ้คียงท่ีเครือขา่ยของพ้ืนท่ีหรือองคป์ระกอบของเมืองอ่ืนๆ มี
ความสาํคัญตอ่การทาํงานของการพัฒนา นอกเหนือจากภาพแผนโครงการประเภทน้ีสามารถนําไปใชกั้บการพัฒนาโครงสร้างพ้ืน
ฐาน เชน่ สวนสาธารณะ, ถนน, ระบบขนสง่ ฯลฯ  

**A Socially-inclusive development is one with a strong social agenda, issues such as social equity, 
community ties, livelihood, stakeholder involvement through participatory design, etc. 

** การพัฒนาสังคมเป็นสว่นหน่ึงท่ีมีวาระทางสังคมท่ีเขม้แขง็ในประเดน็ตา่งๆ เชน่ ความเทา่เทียมทางสังคม, ความสัมพันธกั์บ
ชุมชน, การดาํรงชีวติ, การมีสว่นร่วมของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีโดยการมีสว่นร่วมในการออกแบบ เป็นตน้ 

 

In the case of mixed-use developments (where, for instance, the programme is a mix of commercial 
and residential), the category selected should reflect whichever is the dominant programme, 
measured as percentage of total floor area. 

http://www.futurarcgreenleadershipaward.com/


ในกรณีโครงการแบบผสมผสาน (ตัวอยา่งเชน่ แผนงานโครงการผสมผสานระหวา่งเชิงพาณิชยแ์ละท่ีอยูอ่าศัย) ประเภทโครงการท่ี
เลือกควรสะทอ้นถึงแผนงานท่ีโดดเดน่ ซ่ึงจะคาํนวณจากเปอร์เซน็ตข์องพ้ืนท่ีทัง้หมด 

The Jury seeks to understand how the project delivers specific outcomes. Entrants must make a case 
against as many of the following criteria as possible: 

คณะกรรมการตัดสนิพยายามท่ีจะทาํความเขา้ใจวา่โครงการสง่ผลเฉพาะเจาะจงไดอ้ยา่งไร ผูเ้ขา้แขง่ขันจะตอ้งเป็นนําเสนอไอเดีย
ตามเกณฑต์า่งๆดังตอ่ไปน้ี: 

1. ความยืดหยุน่  | การบริหารจัดการ นํา้ พลังงาน วัสดุ | การพ่ึงพาทรัพยากรหมุนเวียน |  Cradle-to-cradle approach | 
สามารถพิสูจน์ไดใ้นอนาคต ( Resilience | Efficacious management of water, energy, materials | 
Reliance on renewable resources | Cradle-to-cradle approach | Future proofing) 

2. ความสมบูรณ์ของร่างกาย  | ความตอ้งการทางร่างกายจิตใจและอารมณ์ของผูใ้ช ้| การตอบสนองความตอ้งการของบุคคลและ
ชุมชน | การมีสว่นร่วมของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี ( Wellness | Physical, psychological and emotional needs of 
users | Addressing the aspirations of individuals and communities | Stakeholder engagement) 

3. ความเป็นสว่นหน่ึง  | การรักษาความรู้สกึของชุมชน, ประวัติศาสตร์และสถานท่ี | พ่ึงพาความรู้และทักษะในทอ้งถิน่  ( 
Embeddedness | Preservation of a sense of community, history and Place | Reliance on local 
know-how and skills) 

4. ระบบนิเวศน์  | การซอ่มแซมและฟ้ืนฟูระบบเมืองหรือระบบบาํบัดนํา้เสยี | การผลิตอาหารท่ีย่ังยืนและการเกบ็รักษาวัฏจักรสาร
อาหาร | การคุม้ครองและเพิม่พูนความหลากหลายทางชีวภาพและแหลง่ท่ีอยูอ่าศัย | บรรเทาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Ecosystems | Repair and regeneration of urban or natural systems | Sustainable food 
production and preservation of nutrient cycles | Protection and enhancement of biodiversity and 
habitats | Mitigation of climate change) 

5. การจาํลอง  | ศักยภาพในการประยุกตใ์ชใ้นวงกวา้ง | ผลกระทบระดับชุมชน, เขตหรือเมือง (  Replicability | Potential 
for broad based application | Multiplier effect at the scales of community, precinct or city) 

ควรสง่ผลงานโดยใชแ้มแ่บบท่ีมีอยูใ่นเวบ็ไซตก์ารแขง่ขัน 

Regional Recognition การเป็นท่ียอมรับในระดับภูมิภาค 

ผูช้นะรางวัล FuturArc Prize และรางวัล FuturArc Green Leadership Award จะไดรั้บเกียรติในงาน BCI Asia           
Awards 2019 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2562) งานกาลา่ดินเนอร์ท่ีไดรั้บเกียรติและความสนใจจากเหลา่ผูเ้ชียวชาญในแวดวง      
สถาปัตยกรรมและอุตสาหกรรมการกอ่สร้างชัน้นําของทัง้ 7 ประเทศในภูมิภาคท่ีมีบริษัท BCI Asia ตัง้อยู่ จากจาํนวนทัง้หมด      
ประมาณ 2,500 คน ผูช้นะและโครงการท่ีชนะเลิศจะปรากฏในนิตยสาร FuturArc รวมถึงเวบ็ไซตแ์ละชอ่งทางโซเชียลมีเดียของ      
FuturArc ซ่ึงเป็นนิตยสารชัน้นําดา้นสถาปัตยกรรมและการออกแบบสเีขียวในภูมิภาคเอเชีย 

เวบ็ไซตก์ารแขง่ขัน 

www.futurarcprize.com 

www.futurarcgreenleadershipaward.com 

วันท่ีปิดรับการลงทะเบียนและย่ืนแบบออนไลน์:  31 ธันวาคม 2561 

 

http://www.futurarcprize.com/
http://www.futurarcgreenleadershipaward.com/

