รางวัลผูน
้ ําแหง่ สถาปัตยกรรมการออกแบบอาคารเขียวของ FuturArc ในเอเชียและการประกวดงานออกแบบอาคาร
เขียว กลับมาอีกครัง้ !
FuturArc Prize 2019 และรางวัล FuturArc Green Leadership Award 2019

FUTURARC PRIZE (www.futurarcprize.com) กาํ ลังมองหาแนวคิดในอนาคตสาํ หรับแนวคิดการออกแบบที่ทันสมัย
สาํ หรับเอเชีย การแขง่ ขันนี้ เป็ นเวทีสาํ หรับ สถาปนิ กมืออาชีพ และนักเรี ยนนักศึกษาที่หลงใหลในสิง่ แวดลอ
้ ม ดว้ ยพลังแหง่
จินตนาการของคนที่มีเป้าหมายที่มีภาพวิสัยทัศน์แหง่ อนาคตที่ยั่งยืน
100,000 คนตอ่ 1 ตารางกิโลเมตร
FuturArc Prize 2019 อยากให้คุณสาํ รวจของการอยูอ่ าศั ยในความหนาแน่นของประชากร 100,000 คน ตอ่ ตารางกิโลเมตร
บริ เวณที่ออกแบบใหมต
้ งมีอะไรบา้ งดังตอ่ ไปนี้ :
่ อ
1. มีการผลิต พลังงาน นํา้ และ อาหาร (Produce energy, water and food)
2. เสนอพื้นที่สาธารณะที่ครอบคลุมและเขา้ ถึงทุกกลุม
่ ในชุมชน ( Offer inclusive and accessible public space to all
groups in the community)
3. เสนอพื้นที่ให้กับสิง่ มีชีวต
ิ ที่ไมใ่ ชม
่ นุ ษยแ์ ละเอื้อตอ่ ระบบนิ เวศน์ (Offer space to non-human species and perform
ecosystem services)
4. มีสว่ นร่วมในเมืองที่กวา้ งขึ้นในเชิงบวกและมีนํา้ ใจ (Engage the wider city in positive and generous way)
การเลือกไซตจ์ ะขึ้นอยูก
่ ั บดุลยพินิจของผูเ้ ขา้ ร่วมการแขง่ ขันตราบใดที่พ้ ืนที่ในอยูใ่ นทวีปเอเชียหรื อออสเตรเลียและผูเ้ ขา้ ร่วมแขง่ ขัน
ควรอธิบายไวอ้ ยา่ งชั ดเจนในแมแ
้ ารสง่ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไดจ้ ากเว็บไซตก
่ บบไฟลท
์ ารแขง่ ขัน
์ ่ีใชก
รางวัลเงินสด * รวม:
Professional สถาปนิ กมืออาชีพ

Student น
 ั กเรี ยนและนักศึกษา

First Place: S$15,000
รางวัลที่ 1: รางวัลเงินสด 15,000 เหรี ยญสิงคโปร์

First Place: S$10,000
รางวัลที่ 1: รางวัลเงินสด 10,000 เหรี ยญสิงคโปร์

Second Place: S$8,000
รางวัลที่ 2: รางวัลเงินสด 8,000 เหรี ยญสิงคโปร์

Second Place: S$5,000
รางวัลที่ 2: รางวัลเงินสด 5,000 เหรี ยญสิงคโปร์

Third Place: S$4,000
รางวัลที่ 3: รางวัลเงินสด 4,000 เหรี ยญสิงคโปร์

Third Place: S$2,000
รางวัลที่ 3: รางวัลเงินสด 2,000 เหรี ยญสิงคโปร์

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

FUTURARC GREEN LEADERSHIP AWARD
(www.futurarcgreenleadershipaward.com)
การประกวดเฟ้นหาโครงการที่มีนวัตกรรมและ มีความรับผิดชอบดา้ นนิ เวศวิทยาในเอเชีย การแขง่ ขันตระหนักถึงความพยายาม
ของทีมงานที่อยูเ่ บื้องหลังโครงการที่เสร็จสมบูรณ์แลว้ นั่น คือสถาปนิ ก นักพัฒนาอสั งหาริ มทรัพย ์ ที่ปรึ กษา และผูร้ ั บเหมา ซึ่งได้
ร่วมกันผลักดัน และกาํ หนดนิ ยามของอาคารเขียวในเอเชียปัจจุบันวา่ ควรเป็ นเชน
่ ไร
ในปี 2019 นี้ เรากาํ ลังมองหาโครงการกอ
่ มแซม โครงการบูรณะฟื้ นฟู
่ สร้างอาคารเขียว (รวมถึง โครงการสร้างใหม่ โครงการซอ
่
้
ใ
นทวี
ปเอเชียหรื อออสเตรเลีย
นว
น
ที
งอยู
หรื อแปลงสภาพ) ซึ่งตอ
31
ธ
นวาคม
พ.ศ.
2561
และโครงการต
อ
งต
ั
ั
ั
้ งแลว้ เสร็จกอ
้
่
่
ผลงานโครงการครอบคลุม 6 หมวดหมู:่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Residential – Individual Houses ที่อยูอ่ าศั ย - บา้ นเดี่ยว
Residential – Multiple Houses  ท่ีอยูอ่ าศั ย - คอนโดมิเนี ยม อพาร์ทเมน
้
Commercial อาคารพาณิ ชย ์
Institutional สถาบันทางการศึกษา
Urban* เมือง*
Socially-Inclusive** สั งคมโดยรวม**

*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.

ประเภทเมืองรวมถึงโครงการขนาดใหญๆ่ เชน
่ ชุมชนหรื อละแวกใกลเ้ คียงที่เครื อขา่ ยของพื้นที่หรื อองคป
์ ระกอบของเมืองอื่นๆ มี
ความสาํ คัญตอ่ การทาํ งานของการพัฒนา นอกเหนื อจากภาพแผนโครงการประเภทนี้ สามารถนําไปใชก
้ ั บการพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน เชน
สวนสาธารณะ
,
ถนน
,
ระบบขนส
ง
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.
** การพัฒนาสั งคมเป็ นสว่ นหนึ่ งที่มีวาระทางสั งคมที่เขม
่ ความเทา่ เทียมทางสั งคม, ความสั มพันธก
้ แข็งในประเด็นตา่ งๆ เชน
์ ับ
ชุมชน, การดาํ รงชีวต
ิ , การมีสว่ นร่วมของผูม
้ ีสว่ นไดส
้ ว่ นเสียโดยการมีสว่ นร่วมในการออกแบบ เป็ นตน
้

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.

ในกรณี โครงการแบบผสมผสาน (ตัวอยา่ งเชน
่ แผนงานโครงการผสมผสานระหวา่ งเชิงพาณิ ชยแ์ ละที่อยูอ่ าศั ย) ประเภทโครงการที่
่
้
ง
จะค
าํ นวณจากเปอร์เซ็นตข์ องพื้นที่ทังหมด
เลือกควรสะทอ้ นถึงแผนงานที่โดดเดน
ซึ
่
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:
คณะกรรมการตัดสินพยายามที่จะทาํ ความเขา้ ใจวา่ โครงการสง่ ผลเฉพาะเจาะจงไดอ
้ งเป็ นนําเสนอไอเดีย
้ ยา่ งไร ผูเ้ ขา้ แขง่ ขันจะตอ
ตามเกณฑต
์ า่ งๆดังตอ่ ไปนี้ :
1. ความยืดหยุน
่ | การบริ หารจัดการ นํา้ พลังงาน วัสดุ | การพึ่งพาทรัพยากรหมุนเวียน | Cradle-to-cradle approach |
สามารถพิสูจน์ไดใ้ นอนาคต (Resilience | Efficacious management of water, energy, materials |
Reliance on renewable resources | Cradle-to-cradle approach | Future proofing)
2. ความสมบูรณ์ของร่างกาย | ความตอ
้ งการทางร่างกายจิตใจและอารมณ์ของผูใ้ ช้ | การตอบสนองความตอ
้ งการของบุคคลและ
ชุมชน | การมีสว่ นร่วมของผูม
้ ีสว่ นไดส
้ ว่ นเสีย (Wellness | Physical, psychological and emotional needs of
users | Addressing the aspirations of individuals and communities | Stakeholder engagement)
่ (
ึ ของชุมชน, ประวัติศาสตร์และสถานที่ | พึ่งพาความรู้ และทักษะในทอ
3. ความเป็ นสว่ นหนึ่ ง | การรักษาความรู้ สก
้ งถิน
Embeddedness | Preservation of a sense of community, history and Place | Reliance on local
know-how and skills)
4. ระบบนิ เวศน์ | การซอ
่ มแซมและฟื้ นฟูระบบเมืองหรื อระบบบาํ บัดนํา้ เสีย | การผลิตอาหารที่ยั่งยืนและการเก็บรักษาวัฏจักรสาร
่ พูนความหลากหลายทางชีวภาพและแหลง่ ที่อยูอ่ าศั ย | บรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อาหาร | การคุม
้ ครองและเพิม
(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. การจาํ ลอง | ศั กยภาพในการประยุกตใ์ ชใ้ นวงกวา้ ง | ผลกระทบระดับชุมชน, เขตหรื อเมือง ( Replicability | Potential
for broad based application | Multiplier effect at the scales of community, precinct or city)

ควรสง่ ผลงานโดยใชแ
้ มแ่ บบที่มีอยูใ่ นเว็บไซตก์ ารแขง่ ขัน
Regional Recognition การเป็ นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค
ผูช้ นะรางวัล FuturArc Prize และรางวัล FuturArc Green Leadership Award จะไดร้ ั บเกียรติในงาน BCI Asia
Awards 2019 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2562) งานกาลา่ ดินเนอร์ท่ีไดร้ ั บเกียรติและความสนใจจากเหลา่ ผูเ้ ชียวชาญในแวดวง
้ ําของทัง้ 7 ประเทศในภูมิภาคที่มีบริ ษัท BCI Asia ตังอยู
้ ่ จากจาํ นวนทังหมด
้
สถาปัตยกรรมและอุตสาหกรรมการกอ
่ สร้างชั นน
ประมาณ 2,500 คน ผูช้ นะและโครงการที่ชนะเลิศจะปรากฏในนิ ตยสาร FuturArc รวมถึงเว็บไซตแ์ ละชอ่ งทางโซเชียลมีเดียของ
้ ําดา้ นสถาปัตยกรรมและการออกแบบสีเขียวในภูมิภาคเอเชีย
FuturArc ซึ่งเป็ นนิ ตยสารชั นน
เว็บไซตก
์ ารแขง่ ขัน
www.futurarcprize.com
www.futurarcgreenleadershipaward.com
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนและยื่นแบบออนไลน์: 31 ธันวาคม 2561

