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บริษัท นิปปอนเพนต เดคโคเรทีฟ โคทต้ิง (ประเทศไทย) จํากัด รวมกับ

กลุมบริษัท นิปปอนเพนตท่ัวเอเชีย 16 ประเทศไดรวมกันดําเนิน

โครงการประกวดผลงานออกแบบในสาขาสถาปตยกรรมและสาขาการ

ออกแบบตกแตงภายใน ระดับมหาวิทยาลัยภายใตชื�อ Asia Young 

Designer Awards ซ่ึงจัดการประกวดอยางตอเนื�อง 14 ป เพื�อกระตุน

จิตสํานึกในเรื�องของการออกแบบท่ีคํานึงถึงผูคน ชุมชน และส่ิงแวดลอม 

ผานหัวขอการประกวด เพื�อใหนักออกแบบรุนใหมไดขบคิด และแสดง

ความเห็นในการนําเสนอทางออกหรือความเปนไปไดท่ีจะใชใหมๆ  เพื�อใชความ

คิดสรางสรรคใหเปนพลังในการสรางส่ิงแวดลอม (Built Environment) 

ท่ีเปนประโยชนมีคุณคาและเปนการพัฒนาท่ีย่ังยืนผานผลงาน แบงปน

ไอเดียแรงบันดาลใจ เปนก่ิงกานทางความคิดท่ีตอยอดตอไป  

 สถานการณโลกท่ีเปล่ียนไปทําใหทุกคนตองปรับเปล่ียนวิถีการ

ใชชีวิต ในขณะเดียวกันนักออกแบบทุกคน ก็ตองรับมือกับความทาทาย

จากการเปล่ียนแปลงของโลก สังคม วัฒนธรรม โดยการเอากระบวน

ความคิดวิธีการมองปญหา นํานวัตกรรมเขามาชวยผนวกกับความเขาใจ 

และการวิเคราะหเขาไปในงานออกแบบ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูใชงาน

เพื�อสราง Better life, Better living, Better solution ใหกับผูคน

ในสังคม สอดคลองกับโจทยการแขงขันในปน้ั “Amplifying Empathy 

Through Design 2021”

ABOUT AYDA
กาวเขาปท่ี 

สงเสริมและปลูกฝงใหนักออกแบบรุนใหมใชความคิดสรางสรรค

เพื�อยกระดับความเปนอยูคุณภาพชีวิตของผูคนดวยความย่ังยืนบน

ความสัมพันธของ คน ส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยี

ผลักดันใหโครงการ AYDA เปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย พรอมท้ัง

เปนศูนยรวมนักออกแบบท้ังในประเทศและระดับนานาชาติ เพื�อแลก

เปล่ียนประสบการณความรู แนวคิดตางๆ เพื�อพัฒนาวงการออกแบบท่ีดี

ย่ึงข้ึน สรางโอกาสใหนักออกแบบรุนใหมไดสัมผัสประสบการณการ

ทํางานจริง

วัตถุประสงคโครงการ
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AYDA’s 
Presence

To learn more about AYDA, visit the following links:

1. Bangladesh
2. China
3. Hong Kong
4. India
5. Indonesia
6. Iran
7. Japan
8. Malaysia

  9. Pakistan
10. Philippines
11. Singapore
12. Sri Lanka
13. Taiwan
14. Thailand
15. Turkey
16. Vietnam
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competition platform to building a community. On top of delivering an eye-opening 
experience to our participants, we intend to develop professional networks for our 
alums with the set-up of online knowledge exchanges across our participating 
regions.

Our theme this year – Forward: Amplifying Empathy through Design – reflects 
the need for designers to grow beyond designing one-dimensional spaces but 
spaces which address evolving demands of the end-users while factoring in critical 
environmental factors. It is essential to strike a balance between caring for humans 
and nature, keeping in view the survivability of our planet. It never fails to excite the 
AYDA team when we develop the competition brief yearly with the valuable input 
from our Advisory Panel of renowned architects and interior designers. This year is 
no different. This year’s theme will further push the boundaries of the ingenuity of 
our participants. We cannot wait to see how our participants breathe life into their 
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      ในปจจุบันการเปล่ียนแปลงของประชากรโลกเปนส่ิงท่ีมีผลกระทบตอนานาประเทศ องคการสหประชาชาติไดใหความสําคัญของประชากร 
ท่ีเติบโตอยางรวดเร็วไดจัดทําเปาหมาย “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” (SDGs) กลายเปนเปาหมายระดับโลก ถูกนํามาใชโดยประเทศสมาชิกทุกประเทศ
ของสหประชาชาติในป พ.ศ.2558 เพื�อเปนการเรียกรองใหท่ัวโลกดําเนินการเพื�อยุติความยากจน ปกปองโลก และสรางความม่ันใจใหกับทุกคน 
จึงไดต้ังเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนท้ัง 17 ขอ ซ่ึงการจะบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดน้ัน จําเปนจะตองสรางความสมดุลใหเกิดข้ึนท้ัง 
มิติดานเศรษฐกิจ มิติดานสังคม และมิติดานส่ิงแวดลอมเปนเวทีใหนักศึกษาไดแสดงความสามารถและเปนตัวแทนประเทศไทย ไปแขงขันบนเวที
ระดับนานาชาติ 
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UN Sustainable Development Goals as our thematic backdrop

เปาหมายที่ 7: 

พลังงานสะอาดท่ีทุกคนเขาถึงได
เปาหมายที่ 9: 

อุตสาหกรรม นวัตกรรม 
โครงสรางพ้ืนฐาน

เปาหมายที่ 11: 

เมืองและถ่ินฐานมนุษยอยางย่ังยืน
เปาหมายที่ 13: 

การรับมือการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ความมุงมั่นของ AYDA ใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน หรือ UNSDG
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โจทยการประกวดป 2021
FORWARD : Amplifying Empathy Through Design 2021
  ธีมการประกวดป2021 เปนโจทยท่ีตองแสดงถึงความเขาใจอยางลึกซ้ึงผานงานออกแบบ นักออกแบบจะตองนํากระบวนการคิดท่ีใชการทําความ
เขาใจในปญหา เสนอโซลูชันท่ีตอบโจทยตรงตามความตองการของผูใชงานท้ังดานกายภาพ จิตใจ อารมณ ส่ิงแวดลอม สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
ซ่ึงสอดคลองกับบริบทโดยรอบ โดยนํานวัตกรรมใหมๆเขามาชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของผูคนใหดีย่ิงข้ึน 
 การออกแบบท่ีเนนความเขาใจ หรือ Empathy เราตองเขาใจและรับรูอารมณ ความรูสึกของผูใชงานได จนสามารถถอดความตองการ (want) 
หรือความจําเปน (need) ปญหา หรือ Pain Point ของผูใชได โดยมีกระบวนการคิดทําใหเกิดแนวทางพ้ืนฐานสําหรับการแกปญหาตางๆ ซ่ึงมีประโยชน
อยางมากในการจัดการกับปญหาท่ีซับซอนดวยการทําความเขาใจความตองการของมนุษย การกําหนดกรอบของปญหาโดยเนนมนุษยเปนจุดศูนยกลาง
การระดมสมองเพื�อหาไอเดียท่ีหลากหลาย และการสรางตนแบบไปจนถึงการทดสอบวิธีการน้ัน

เขาถึง Empathic Design ไดอยางไร 
5 ขั้นตอนของ Design Thinking

การคิดเชิงออกแบบ คือกระบวนการทําความเขาใจปญหาของผูใช นําเสนอทางแกไขปญหาแบบใหมท่ีอาจไมเคย  
คิดมากอน สนับสนุนใหเราคิดนอกกรอบ เพื�อหา ‘วิธีแก’ ปญหาท่ีคนสวนมากคิดวาทําไมได หรือเขาใจวา 

‘ส่ิงท่ีมีอยูปจจุบันดีอยูแลว’ 

AYDA 20214

SUBMIT BEFORE : 15.10.2021
www.asiayoungdesignerawards-th.com

Step #1

เขาใจ ทําความเขาใจปญหาของ
ผูใชงาน ผานการ สัมภาษณ 

สังเกต สอบถาม

Step #2

นิยาม สรุปขอมูลจากข้ันตอนท่ีแลว
เพื�ออธิบาย ‘ปญหาของผูใช’ ออก

มาใหชัดเจนท่ีสุด
 “ใคร” ”อะไร” “ทําไม”

Step #3

สรางสรรค รวบรวมไอเดีย 
คัดกรองหาไอเดียท่ีนาทดลอง 
หาความคิดใหมๆมาแกปญหาท่ี

เราต้ังไวในขอท่ีแลว

Empathise Define (Problem) Ideate

Step #4

จําลอง สรางแบบจําลองท่ี
สามารถชวยตอบโจทยของผู
ใชเพื�อนําไปทดลองภายหลัง 

ชอบหรือไมชอบจุดไหน สามารถ
ปรับเปล่ียนไดอยางรวดเร็ว

Step #5

ทดสอบ เพื�อเก็บขอมูลอยางรวดเร็ว 
ตอบคําถาม “อะไรท่ีผูใชชอบ” และ 

“อะไรท่ีตองปรับปรุง” 
หากในข้ันตอนน่ีเราคิดวา 

‘ไอเดียไมสามารถไปตอได’ เราก็ตองกลับไป
ดูไอเดียในข้ันตอนสาม (Ideate) ใหมอีกรอบ

Prototype Test
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THE BRIEF
การออกแบบถือเปนภาษาสากลท่ีสามารถทําความเขาใจ
ไดโดยไมตองมีคําพูดมาอธิบาย และโจทยในปน้ีคาดหวัง
ใหผลงานท่ีออกมา ไดใหความสําคัญกับการออกแบบ
ท่ีแสดงออกไดวาเขาใจ ใสใจ ท้ังผูคนและส่ิงแวดลอม
อยางแทจริง 

AYDA 20215

Empathy for all  การออกแบบของคุณตองสรางความสมดุลระหวาง
ความเปนอยูท่ีดีของมนุษยชาติและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากโครงสรางท่ีมีตอส่ิงแวดลอม 
สรางอนาคตแบบย่ังยืนท่ีมีความเก่ียวของมากกวาการเปน "สีเขียว" ไดอยางไร
แตหมายถึงการเติบโตท่ีย่ังยืนของท้ังผูคนและส่ิงแวดลอม 

Your role as a designer บานจะไมไดเปนแคส่ิงปลูกสรางหรือ
แคสถานท่ี แตเปนสถานท่ีเต็มไปดวยความรูสึกและความทรงจําของผูอยูอาศัย การออกแบบ
มีสวนชวยสรางความสัมพันธระหวางพ้ืนท่ีและผูใชงาน ต้ังแตเร่ิมรางแปลนไปจนถึง
องคประกอบเล็กๆ แมแตในมุมเล็กๆท่ีมองไมเห็น ส่ิงเหลาน้ีมีความสําคัญไมนอยไปกวากัน

Applying to New norms รับฟงและทําความเขาใจความตอง
การของผูใชงาน ออกแบบใหมีความยืดหยุนและตอบโจทยตรงตามการใชงานตาม
สถานการณปจจุบัน เนื�องจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ในปจจุบันทําให
หลายคนตองทํางานจากท่ีบาน การออกแบบจึงมีบทบาทสําคัญกับความตองการท่ีเพ่ิมข้ึน 
สําหรับพ้ืนท่ีทํางานและการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีใชสอยท่ียืดหยุนย่ิงข้ึน 

ขอความอธิบายแนวคิดสําคัญใน Design Statement ของคุณ เปนส่ิงท่ีคณะกรรมการตัดสินการประกวดจะใชเปนขอมูลในการพิจารณาตัดสิน
โดยมีความยาวไมเกิน 800 คํา อธิบายเน้ือหาตามลําดับข้ันตอนดวยวิธีการท่ีเขาใจงายไมซับซอน โดย Design Statement ควรตอบคําถามเหลาน้ี

Ideste

Empathise Define (Problem)
Ideste

RESEARCH PROCESS
กระบวนการในการหาขอมูลเพื�อการออกแบบ
ของคุณเปนอยางไร?
ใครคือแหลงขอมูลหลักของคุณ?
คําถามอะไรบางท่ีคุณนํามาพิจารณาในการหาขอมูล?
กระบวนการวิเคราะหขอมูลของคุณมีประสิทธิผลหรือไม?
คุณไดเรียนรูอะไรจากขอมูลท่ีได? 

Ideste

EmpathiseDESIGN PROCESS
ดวยวิสัยทัศนท่ีมองไปขางหนา อะไรคือโจทยในการออกแบบ
ท่ีคุณตองการนําเสนอ และดีไซนของคุณชวยแกปญหาและ
สรางประโยชนตอชุมชนและสังคมอยางไร?
คุณมีแนวคิดในเรื�องของระบบนิเวศ สังคม และเทคโนโลยีท่ีมี
บทบาทสําคัญตอคุณภาพชีวิตของผูคนอยางไร?
ผลงานของคุณมีสวนในการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางไร? 
ในแงของแนวความคิดในการออกแบบ การใชวัสดุ การดูแลรักษา 
การใชพลังงาน น้ํา และการจัดการของเสีย เปนตน
ในความเห็นของคุณ อะไรคือกุญแจสําคัญท่ีตองมีในการ
ออกแบบท่ีรองรับอนาคต?

TIPS Design Statement
หลักการเขียนท่ีตรงใจกรรมการ

Prototype
Test

Prototype

Other aspects to consider when preparing the design concept statement

CONCEPTUALISATION

ถายทอด Solution ผานแนวคิดการออกแบบและสื�อสารออกมาได
อยางชัดเจน

DESIGN INNOVATION

นําเสนอไอเดียท่ีสดใหม คิดนอกกรอบ สรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ

CRITICAL ANALYSIS

คิดวิเคราะหแนวทางแกไขอยางตรงจุด ใหสอดคลองกับวัฒนธรรม
ของผูคน ชุมชนและวิถีชีวิตของผูคน

DESIGN SENSITIVITY

 สามารถใชงานไดจริงโดยคํานึงถึงผูใชงานเปนหลัก

STAINABILITY

 มีแนวคิดในเรื�องความย่ังยืนและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

PLACE-MAKING

มีความเขาใจบริบททางวัฒนธรรมและสังคมเปนอยางดี

       FORWARD-THINKING

 เปนการออกแบบท่ีมีความสวยงาม สามารถเปล่ียนแปลงและปรับเขากับ New normal ท่ีเกิดข้ึนตามสภาวะการณ
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D St Olav Hospital in Trondheim, Norway : Hospital

Farrer Park Hospital, Singapore : Hospitality | Healthcare | Mixed Use

Zurich North America Headquarters, Chicago 

Patient-oriented hospital
Wheelchair ramps integrated into 
stairways to avoid stigma 
associated with separate 
entrance 
Private rooms arranged around 
central desk so patients can 
always see the nursing staff

Transparent lobby area overlooking 
courtyard  to ensure patients 
registering feel comfortable and 
easy to maneuver through the 
complex 
The medical area was organised 
into six organ-based blocks
Outdoor rehabilitation complex 
for more conducive environment

Singapore’s first fully integrated 
healthcare, lifestyle hub and 
hospitality complex
Seamless information flow 
between medical staff and 
patient 
Larger parking lots to allow a 
patient on crutches to comfortably 
exit vehicle 
Bath bench with a cut out that 
allows patients to sit while 
washing themselves

Automated Inpatient food service, 
so whatever appears on the electronic 
screen on a patient’s personal tablet 
matches their dietary restrictions 
Curved sinks for doctors to scrub 
their hands so water will not drip on 
the floor from their elbows

Enclosed link from parking structure 
to office building and charging 
stations for electric vehicles and 
bike storage
There is a recreation center, green roof 
space with gardens, 13 acres of native 
landscaping, walking trails, courts 
for volleyball and basketball and  
fully equipped fitness facilities 
for staff
Conference rooms, enclaves 
and casual meeting spaces 
strategically located on each 
floor throughout the workspace

Coffee bar, retail concourse, 
café and dining atrium

Credit :https://archello.com/story/19632/attachments/photos-videos

Credit : https://www.dpa.com.sg/projects/connexion/

Credit : https://www.dpa.com.sg/projects/connexion/

Credit: https://www.archdaily.com/799815/zurich-north-america-head
quarters-goettsch-partners?ad_medium=widget&ad_name=
navigation-next
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competition platform to building a community. On top of delivering an eye-opening 
experience to our participants, we intend to develop professional networks for our 
alums with the set-up of online knowledge exchanges across our participating 
regions.

Our theme this year – Forward: Amplifying Empathy through Design – reflects 
the need for designers to grow beyond designing one-dimensional spaces but 
spaces which address evolving demands of the end-users while factoring in critical 
environmental factors. It is essential to strike a balance between caring for humans 
and nature, keeping in view the survivability of our planet. It never fails to excite the 
AYDA team when we develop the competition brief yearly with the valuable input 
from our Advisory Panel of renowned architects and interior designers. This year is 
no different. This year’s theme will further push the boundaries of the ingenuity of 
our participants. We cannot wait to see how our participants breathe life into their 
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25 NOV 2021

Final Round & Ceremony Award
7 DEC 2021

TIMELINE 
 

AYDA 2021
LAUNCHING THEME
CEREMONY

10 AUG 2021

1 SUBMISSION
DEADLINE

11 NOV 2021

3

UNIVERSITIES
ROADSHOW

JUL-NOV 2021

2

5 AYDA HARVARD 
DESIGN DISCOVERY7

ANNOUCEMENT
DATE

21 NOV 2021

4 INTERNATION 
FINAL

MAY 2022

6

 AWARDS 

GOLD
  AWARD**

SILVER
AWARD

HONORARY
MENTION X 2

GG

NATIONAL AWARDS

HMHMSS

เงินรางวัล 100,000 บาท

เปนตัวแทนประเทศ ไปแขงขันระดับระดับนานาชาติ

Asia Young Designer Summit 2022

+ Sketchup Studio Education Software 2021 (1 Year)

เงินรางวัล 20,000 บาท

+ Sketchup Studio Education 

Software 2021 (1 Year)

เงินรางวัล 4,000 บาท

สาขาละ 4 รางวัล

BEST
  LECTURER AWARD

BEST
COLOUR CHOICE

CCBC GIBL

เงินรางวัล 2,000 บาท

สาขาละ 4 รางวัล

เงินรางวัล 4,000 บาท

Trip  AYDA Summit 2022

+SKETCHUP PRO 2021 

(License for Education-Lab 

1 year, 15 Licenses)

Preliminary Round Judging
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INTERNATIONAL AWARDS

 

ผูชนะเลิศในแตละสาขาไดรับโอกาสเขาอบรมใน

หลักสูตรพิเศษ Design Discovery Program 

ท่ี Harvard’s Graduate School of Design

 in program’ June 2023 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ฟรี ระยะเวลา 6 สัปดาห

 มูลคากวา 10,000 USD 

NIPPON PAINT 
COLOUR AWARD

BEST
DESIGN IMPACT

BEST
SUSTAINABLE DESIGN

“Asia Young Designer of the Year”

เงินรางวัล จํานวน 1,000 USD เงินรางวัล จํานวน 1,000 USD เงินรางวัล จํานวน 1,000 USD

ARCHITECTURAL 
CATEGORY

INTERIOR DESIGN
           CATEGORY

ผลงานประเภท Architecture นําเสนองานออกแบบทางสถาปตยกรรม
ท่ีเสนอ Solution ตอบโจทยผูคน สังคม และสภาพแวดลอมท่ีสะทอน
ความเปนจริงในปจจุบัน ออกมาในรูปแบบสถาปตยกรรมท่ีแฝงไปดวย
นวัตกรรมท่ีดึงดูดผูคนใหมาใชงานสรางอนาคตท่ีดีใหแกสังคม  

ผลงานประเภท Interior Design นำเสนอการออกแบบพื้นที่ภายในที่
ตอบโจทยผูใชงาน ยกระดับชีวิตความเปนอยูทั ้งทางกายภาพและ
อารมณ อีกทั้งใหความสำคัญกับองคประกอบตางๆ รวมทั้งคำนึงถึง
สิ่งแวดลอมภายในพื้นที่และชุมชน
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JUDGING CRITERIA
 

ARCHITECTURAL CATEGORY

DESIGN CONCEPT

FUNCTIONALITY

20%

20%

DESIGN INNOVATION

55%

 

เน้ือหาคําอธิบายแนวคิดของโปรเจคหรือปญหาและโปรแกรม
แสดงขอมูลวิจัยท่ีสมบูรณ
ความสามารถในการนําเสนอSolution ท่ีสดใหม และทาทายในงานออกแบบ
ความสามารถในการวิเคราะหแสดงเหตุผล
ออกแบบไดตรงตามความตองการพ้ืนฐานของมนุษย หรือแกไขปญหาไดหรือไม?
ออกแบบการใชงานใหอํานวยความสะดวกเหมาะสมกับวัตถุประสงคของผูใชงาน
และ Human scale หรือไม?
การออกแบบของคุณสามารถตอยอดในเชิงพาณิชยหรือเพ่ิมมูลคาตอสังคมได
การออกแบบของคุณมีผลตอเศรษฐกิจ และสภาพแวดลอม ชวยรักษาสภาพ
ความเปนอยูใหมีชีวิตท่ีดีข้ึนหรือไม?

SITE & SPATIAL PLANNING / SENSITIVITY:
สรางสรรค Layout Plan ท่ีตอบสนองตอบริบทพ้ืนท่ีแตละสวน มีการวางแผน
และออกแบบใหเหมาะสมกับความตองการเฉพาะดานในการใชงาน โดยคํานึงถึงหลัก
ของ Anthropometric และ Ergonomic

FUNCTIONALITY:
งานออกแบบตองมีความเหมาะสมตามประโยชนใชสอยท่ีต้ังใจ และสามารถสราง
ผลในทางบวกตอท้ังผูใชงานโดยตรงรวมถึงชุมชนโดยรวม

DESIGN IMPACT:
ผลงานแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลสําคัญท่ีสามารถสรางความเปล่ียนแปลงบางอยาง
ตอวิถีชีวิตของผูคน และส่ิงแวดลอมมีคุณคาในเชิงสังคม และประเทศ ไมวาจะเปน
คุณคาในเชิงสัญลักษณ และการสรางแรงบันดาลใจหรือความเปนตนแบบใหกับคน
รุนถัดไป และเปนงานออกแบบท่ีแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาของวงการ

 

ผลงานตองมีความเปน Original และพยายามนําเสนอแนวความคิดท่ีแตกตาง
นําเสนอไอเดียท่ีสดใหม มีความเปนนวัตกรรม และวิสัยทัศนท่ีมองไปขางหนาเพื�ออ
สรางสรรค Solution ท่ีใหความสําคัญกับมนุษย ในเชิงอารมณความรูสึกความเขาอก
เขาใจ ในเชิงสังคมและวัฒนธรรม

SUSTAINABILITY &
RELEVANCE  

15%
 

เปนงานออกแบบท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและสภาพอากาศ
คํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพไมวาจะเปนวัสดุ น้ํา หรือพลังงาน
คํานึงถึงวงจรของการใชทรัพยากรและพลังงาน ต้ังแตการออกแบบการกอสราง 
และการใชงานโครงการ
ใหความสําคัญในเรื�องของคุณภาพส่ิงแวดลอมภายในอาคาร เพื�อสุขภาวะท่ีดีของ
ผูใชงานอาคาร
เปนโครงการท่ีมีความเปนไปไดจริง
คํานึงถึงผูคนท่ีหลากหลาย (Universal Design)

AESTHETIC &
VISUAL IMPACT

10%
งานออกแบบมีทัศนะท่ีงดงาม โดยคํานึงถึงบริบท สังคม และวัฒนธรรม
เปนงานออกแบบท่ีสรางพ้ืนท่ีสาธารณะเพื�อสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูคนและ
ส่ิงแวดลอม
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JUDGING CRITERIA
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INTERIOR CATEGORY

COLOUR USAGE

10%

DESIGN CONCEPT 

55%

 การเลือกใชกลุมสีที่มีความเขากันไดดีมีความสมดุลระหวางสีที่เลือกใช
มีความคิดสรางสรรค ในการเลือกใชเฉดสีตาง ๆ ที่ทำใหงานออกแบบดูโดดเดน
มีความเปนเอกลักษณ

DELIVERY &
PRESENCE 

10%
 การนำเสนอขอมูลที่ชัดเจน นาสนใจมีความคิดสรางสรรค และปฎิภาณไหวพริบ
ที่ยอดเยี่ยม
การนำเสนอควรใชวิธีการที่สรางสรรคเพื�อถายทอดเนื้อหา สรางความเขาใจใน
ตัวยผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะดวยภาพประกอบ กราฟฟค และ
เอนิเมชั่น

 

เน้ือหาคําอธิบายแนวคิดของโปรเจกตปญหา และโปรแกรม
แสดงขอมูลวิจัยท่ีสมบูรณ
ความสามารถในการนําเสนอ Solutionท่ีสดใหม และทาทายในงานออกแบบ
ความสามารถในการวิเคราะหแสดงเหตุผล
ออกแบบไดตรงตามความตองการพ้ืนฐานของมนุษยหรือแกไขปญหาไดหรือไม?
ออกแบบการใชงานใหอํานวยความสะดวกเหมาะสมกับวัตถุประสงคของผูใชงาน
และ Human scale หรือไม?
การออกแบบของคุณสามารถตอยอดในเชิงพาณิชยหรือเพ่ิมมูลคาตอสังคมได
การออกแบบของคุณมีผลตอเศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมชวยรักษาสภาพความ
เปนอยูใหมีชีวิตท่ีดีข้ึนหรือไม?

ผลงานตองมีความเปน Original และพยายามนําเสนอแนวความคิดท่ีแตกตาง
นําเสนอไอเดียท่ีสดใหม มีความเปนนวัตกรรม และวิสัยทัศนท่ีมองไปขางหนาเพื�อ
สรางสรรค Solution ท่ีใหความสําคัญกับมนุษย ในเชิงอารมณความรูสึกความเขา
อกเขาใจ ในเชิงสังคมและวัฒนธรรม

PLANNING &
FUNCTIONALITY 

55%
SPATIAL PLANNING:
มีการวางแผนและออกแบบใหเหมาะสมกับความตองการเฉพาะดานในการใชงานของ
พ้ืนท่ีในแตละสัดสวน โดยคํานึงถึงหลักของ Anthropometric และ Ergonomic

FUNCTIONALITY:
งานออกแบบตองมีความเหมาะสมตามประโยชนใชสอยท่ีต้ังใจ และสามารถสรางผล
ในทางบวกตอท้ังผูใชงานโดยตรงรวมถึงชุมชนโดยรวม

DESIGN INNOVATION 

15%

เปนงานออกแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพอากาศ
คำนึงถึงการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพไมวาจะเปนวัสดุ น้ำ หรือพลังงาน
คำนึงถึงวงจรของการใชทรัพยากรและพลังงาน ตั้งแตการออกแบบการกอสราง 
และการใชงานโครงการ

SUSTAINABILITY &
RELEVANCE   

10%
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JUDGING CRITERIA
 

SUBMISSION REQUIREMENTS
 

COLOUR USAGE  

10%
 การเลือกใชกลุมสีที่มีความเขากันไดดีมีความสมดุลระหวางสีที่เลือกใช
มีความคิดสรางสรรค ในการเลือกใชเฉดสีตาง ๆ ที่ทำใหงานออกแบบดูโดดเดนมีความ
เปนเอกลักษณ
ใหความสำคัญในเรื�องของคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในอาคาร เพื�อสุขภาวะที่ดี

 การนำเสนอขอมูลที่ชัดเจน และนาสนใจมีความคิดสรางสรรค และปฎิภาณไหวพริบ
ที่ยอดเยี่ยม
การนำเสนอควรใชวิธีการที่สรางสรรคเพื�อถายทอดเนื้อหา สรางความเขาใจในตัว
ผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะดวยภาพประกอบ กราฟฟค และเอนิเมชั่น
ของผูใชงานอาคาร

DELIVERY &
PRESENCE  

10%
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OVERVIEW ARCHITECT INTERIOR

THEME Amplifying Empathy 
Through Design

PROJECT CATEGORY OPEN Category

PROJECT LAYOUT SIZE
พื้นท่ีไมเกิน 

40,000 ตรม.

พื้นท่ีไมเกิน 

2,800 ตรม.

ELIGIBILITY ชั้นป 3 ขึ้นไป ชั้นป 2 ขึ้นไป

SUBMISSION LIMIT

FOR SUBMISSION

ไมเกิน 1 ผลงานตอผูสงประกวด

วิธีการสงผลงาน

1.ผูสงผลงานตองมี Email เปน Gmail

2.เขาสงผลงานที่ www.asiayoungdesignerawards-th.com

3.คลิ๊กที่ SUBMIT ENTRY เลือกสงผลงานตามประเภทของผลงาน 

4.กรอกใบสมัครและสงผลงาน ตั้งคา Page Present ขนาด A2 เปนแนวตั้ง

5.หามระบุชือ-นามสกุลและ ช�อมหาลัยลงใน Page Present ทุกหนา



งานออกแบบมีทัศนะท่ีงดงาม โดยคํานึงถึงบริบท สังคม และวัฒนธรรม
เปนงานออกแบบท่ีสรางพ้ืนท่ีสาธารณะเพื�อสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูคนและ
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AYDA 202112

SUBMISSION REQUIREMENTS
 

Name and Theme Concept

ผลงานสงประกวดตองระบุชื�อProject และ Theme/Concept 

Design Concept Statement

ขอความอธิบายที่มาของความคิดในการออกแบบ บันทึกในรูปแบบของ Microsoft Word โดยมีความยาวไมเกิน 800 คำ

Page Present (ตั้งคากระดาษขนาด A2 )

นำเสนอผลงาน ขนาด A2 แนวตั้ง จำนวน 3-4 แผน

  บอรดที่ 1 นำเสนอ Floor Plan, Elevation, Furniture Layout Plan และSite Analysis แสดงภาพถายและรายละเอียด
  ของ Site ที่ถูกเลือกมาทำเปนโปรเจค
  บอรดที่ 2, 3 และ 4 นำเสนอ 3D Perspectives มุมมองตางๆ พรอมรายละเอียดการใชวัสดุตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงระบุ
  เฉดสี และเหตุผลในการเลือกใชเฉดสี
  บอรดนำเสนอผลงาน ตองทำเปนแนวตั้งเทานั้น
  กรอกใบสมัครพรอมสงไฟลผลงานคลิ๊กที่  Submit Entry ที่www.asiayoungdesignerawards-th.com กรอกใบสมัคร
  พรอมสงผลงาน Upload File ผลงานวางในใบสมัคร ขนาดความจุรวมไมเกิน 20 MB
  “Page Present” ตั้งชื�อไฟลขางในวา “(ชื�อเจาของผลงาน) Page1”ซึ่งตองมี Design statement รวมอยูดวย

Photographs ไฟลภาพ

รูปถายครึ่งตัวเจาของผลงาน
ไฟลภาพ Perspectives ทุกภาพ โดยมีขนาดขั้นต่ำ คือ A4 บันทึกไวในโฟลเดอรชื�อ “Perspectives” ไฟลภาพทุกไฟลใหบันทึกเปนไฟล 
JPEG มีความละเอียด 300 dpi

Colours

เฉดสีที่เลือกใชในผลงาน มาจากผลิตภัณฑนิปปอนเพนตทั้งหมดโดยตองระบุชื�อเฉด รหัสเฉดสี และชื�อผลิตภัณฑอยางชัดเจนโดยสามารถ
ดาวนโหลดชิปสีตัวอยางไดจาก www.asiayoungdesignerawards-th.com

Labelling

ระบุพื้นที่ ใหครบถวนทุก ๆ จุดใน Floor Plan
ภาพ Perspective ในPage Present 2, 3 และ 4 จะตองมีขนาด A3, A4 หรือ A5 เพื�อความชัดเจนเมื�ออยูบนPage
Page Present ผูสงผลงานไมตองระบุประวัติ หรือชื�อสถานศึกษาของตน ทั้งนี้เพื�อความเปนกลางในการประกวด
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RULES & REGULATIONS
 

HOW TO SUBMIT
 

ผูสงผลงานตองเปนผูที่กำลังศึกษาในสาขาสถาปตยกรรม หรือสาขาการออกแบบตกแตงภายใน
การประกวดเปดโอกาสเฉพาะนักศึกษาในสาขาสถาปตยกรรม ชั้นปที่ 3 ขึ้นไป และนักศึกษาในสาขาการออกแบบตกแตงภายใน ชั้นปที่ 2 ขึ้นไป
สามารถสงผลงานเขารวมประกวดไดทานละ 1 ผลงานเทานั้น
ผูสงผลงานตองปฎิบัติตามขอกำหนดในการสงอยางเครงครัด และสามารถปรึกษาอาจารยผูประสานงานการประกวดของแตละสถาบันได 
กำหนดสงผลงานประกวด ตั้งแตวันนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
ผลงานท่ีสงเขารวมประกวดทุกช้ิน ถือเปนกรรมสิทธ์ิของบริษัท นิปปอนเพนต เดคโคเรทีฟ โคทต้ิง (ประเทศไทย) จำกัด
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันสิ้นสุด
เจาของผลงานที่ผานเขารอบ จะถูกแจงใหทราบเพื�อเดินทางมานำเสนอผลงานดวยตัวเองตอหนาคณะกรรมการเพื�อทำการคัดเลือกเขาสูรอบ
สุดทาย
เจาของผลงานที่เขารอบสุดทายทุกทาน ตองเขารวมกิจกรรมในงานประกาศผลรางวัล
ผูชนะเลิศระดับ GOLD AWARD ในแตละประเทศ จะไดรับสิทธิ์เดินทางเขารวมกิจกรรม ASIA YOUNG DESIGNER SUMMIT
2022 ที่ประเทศเวียดนาม เพื�อชิงชนะเลิศระดับเอเชียตอไป
ของรางวัลไมสามารถโอนยายใหกัน หรือแลกเปลี่ยนเปนเงินสด หรือเครดิตใดๆ
ผูจัดงานมีสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนของรางวัลตางๆ ได ในมูลคาที่เทาเทียมกัน โดยไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
ผูไดรับการคัดเลือกจะตองมีหนังสือเดินทางระหวางประเทศ (Passport)

เขา www.asiayoungdesignerawards-th.com
คลิกที่ ENTRY SUBMIT

2 กรอกใบสมัครใหครบถวน 5 รูปถายเจาของผลงานJPEG (Resolution300dpi)
พรอมระบุชื�อลงในไฟล

4 Design Statement มีความยาวไมเกิน 800 คำ
บันทึกในรูปแบบ Microsoft Word โดย
ตั้งช�อไฟลวา Design Statement.docx

3 สงไฟลผลงาน Up load Files ตั้งชื�อ Folder 
ตามกติกา File ขนาดความจุรวมไมเกิน 20 MB
Page Present ขนาด A2 แนวตั้ง (3-4 บอรด)  
ตั้งช�อ Folder ช�อ “Page Presentation” 
โดยเปนไฟล JPEG ที่มีความละเอียด 300dpi 
และตั้งช�อไฟลวา 

(ช�อเจาของผลงาน)Board1.jpeg , 
(ช�อเจาของผลงาน)Board2.jpeg , 
(ช�อเจาของผลงาน)Board3.jpeg เปนตน

ไฟลภาพ Perspective ทุกภาพ JPEG 
(Resolution 300dpi) บันทึกลงใน Folder 
ชื�อ “Perspective” โดยตั้งชื�อไฟลตาม Area
เชน Lobby , Rest room, Kitchen เปนตน

สงผลงานไดตั้งแต

    15 July 2021 – 15 Oct 2021

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่      

    Asia Young Designer Awards Thailand

บริษัท นิปปอนเพนต เดคโคเรทีฟ โคทต้ิง (ประเทศไทย) จำกัด

101 หมู3 ซอยสุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง 

จ.สมุทรปราการ 10130

Tel: 081-823-5178

ayda-th

Scan to submits
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competition platform to building a community. On top of delivering an eye-opening 
experience to our participants, we intend to develop professional networks for our 
alums with the set-up of online knowledge exchanges across our participating 
regions.

Our theme this year – Forward: Amplifying Empathy through Design – reflects 
the need for designers to grow beyond designing one-dimensional spaces but 
spaces which address evolving demands of the end-users while factoring in critical 
environmental factors. It is essential to strike a balance between caring for humans 
and nature, keeping in view the survivability of our planet. It never fails to excite the 
AYDA team when we develop the competition brief yearly with the valuable input 
from our Advisory Panel of renowned architects and interior designers. This year is 
no different. This year’s theme will further push the boundaries of the ingenuity of 
our participants. We cannot wait to see how our participants breathe life into their 
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AYDA JUDGES
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ชนะ สัมพลัง

President of The Association 
Of Siamese Architects Under 

Royal Patronage (ASA)

ณวัฒน ทองสวาง

Principle and Founder
Februar Image Co.,Ltd.

ดร.อรรจน เศรษฐบุตร

Managing Director
AFRICUS Co.,Ltd.

ศุภชัย เขียวงาม

Associate
Somdoom Architect

ณภัสสรยา ธำรงสมบัติสกุล

President of DT
Design Corporation Limited

ไพทยา บัญชากิติคุณ

Managing Direction & Partner
ATOM Design

มนัสพงษ สงวนวุฒิโรจนา

Architect&Design Director
Hypothesis Co.,Ltd.
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ธนวัฒน สุขัคคานนท

Managing Director
Interior Vision Co.,Ltd.

พลัช ไพนุพงศ

Founder  
That's ITH Interior

สมชาย จงแสง

Managing Director
Deca Atelier

กันทิมา ชลายนเดช

Project Director
Bplus Art & Design
Consultant Co.,Ltd.

เสก สวัสดี

Committee Interior
Architect & Interior

Design Academic Council
of Thailand (IAIDAC)

ภฤศธร สกุลไทย

Design Director
PIA Interior Co.,Ltd.

เมธินี สุวรรณะบุญย

Senior Vice President
Project Development

The Mall Group Co.,Ltd.


