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ABOUT

AYDA

FORWARD
บริษัท นิปปอนเพนต เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด รวมกับ
กลุ  ม บริ ษั ท นิ ป ปอนเพนต ทั่ ว เอเชี ย 16 ประเทศได ร  ว มกั น ดํ า เนิ น
โครงการประกวดผลงานออกแบบในสาขาสถาปตยกรรมและสาขาการ
ออกแบบตกแตงภายใน ระดับมหาวิทยาลัยภายใตชื1อ Asia Young
Designer Awards ซึง่ จัดการประกวดอยางตอเนือ1 ง 14 ป เพือ1 กระตุน
จิตสํานึกในเรือ1 งของการออกแบบทีค่ าํ นึงถึงผูค น ชุมชน และสิง่ แวดลอม
ผานหัวขอการประกวด เพื1อใหนักออกแบบรุนใหมไดขบคิด และแสดง
ความเห็นในการนําเสนอทางออกหรือความเปนไปไดทจี่ ะใชใหมๆ เพือ1 ใชความ
คิดสรางสรรคใหเปนพลังในการสรางสิง่ แวดลอม (Built Environment)
ที่เปนประโยชนมีคุณคาและเปนการพัฒนาที่ย่ังยืนผานผลงาน แบงปน
ไอเดียแรงบันดาลใจ เปนกิ่งกานทางความคิดที่ตอยอดตอไป
สถานการณโลกทีเ่ ปลีย่ นไปทําใหทกุ คนตองปรับเปลีย่ นวิถกี าร
ใชชีวิต ในขณะเดียวกันนักออกแบบทุกคน ก็ตองรับมือกับความทาทาย
จากการเปลี่ยนแปลงของโลก สังคม วัฒนธรรม โดยการเอากระบวน
ความคิดวิธกี ารมองปญหา นํานวัตกรรมเขามาชวยผนวกกับความเขาใจ
และการวิเคราะหเขาไปในงานออกแบบ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูใชงาน
เพื1อสราง Better life, Better living, Better solution ใหกับผูคน
ในสังคม สอดคลองกับโจทยการแขงขันในปนั้ “Amplifying Empathy
Through Design 2021”

วัตถุประสงคโครงการ
สงเสริมและปลูกฝงใหนักออกแบบรุนใหมใชความคิดสรางสรรค
เพื1อยกระดับความเปนอยูคุณภาพชีวิตของผูคนดวยความยั่งยืนบน
ความสัมพันธของ คน สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี
ผลักดันใหโครงการ AYDA เปนทีร่ จู กั กันอยางแพรหลาย พรอมทัง้
เปนศูนยรวมนักออกแบบทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เพื1อแลก
เปลีย่ นประสบการณความรู แนวคิดตางๆ เพือ1 พัฒนาวงการออกแบบทีด่ ี
ยึ่งขึ้น สรางโอกาสใหนักออกแบบรุนใหมไดสัมผัสประสบการณการ
ทํางานจริง
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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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UN Sustainable Development Goals as our thematic backdrop
ในปจจุบนั การเปลีย่ นแปลงของประชากรโลกเปนสิง่ ทีม่ ผ
ี ลกระทบตอนานาประเทศ องคการสหประชาชาติไดใหความสําคัญของประชากร
ที่เติบโตอยางรวดเร็วไดจัดทําเปาหมาย “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDGs) กลายเปนเปาหมายระดับโลก ถูกนํามาใชโดยประเทศสมาชิกทุกประเทศ
ของสหประชาชาติในป พ.ศ.2558 เพือ1 เปนการเรียกรองใหทวั่ โลกดําเนินการเพือ1 ยุตคิ วามยากจน ปกปองโลก และสรางความมัน่ ใจใหกบั ทุกคน
จึงไดตงั้ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ขอ ซึ่งการจะบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไดนั้น จําเปนจะตองสรางความสมดุลใหเกิดขึ้นทั้ง
มิติดานเศรษฐกิจ มิติดานสังคม และมิติดานสิ่งแวดลอมเปนเวทีใหนักศึกษาไดแสดงความสามารถและเปนตัวแทนประเทศไทย ไปแขงขันบนเวที
ระดับนานาชาติ

ความมุงมั่นของ AYDA ใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน หรือ UNSDG
เปาหมายที่ 7:

พลังงานสะอาดที่ทุกคนเขาถึงได

เปาหมายที่ 9:

อุตสาหกรรม นวัตกรรม
โครงสรางพื้นฐาน

เปาหมายที่ 11:

เมืองและถิ่นฐานมนุษยอยางยั่งยืน

เปาหมายที่ 13:

การรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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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.
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from our Advisory Panel of renowned architects and interior designers. This year
การระดมสมองเพื1อหาไอเดียที่หลากหลาย และการสรางตนแบบไปจนถึงการทดสอบวิธีการนั้น
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

เขาถึง Empathic Design ไดอยางไร
5 ขั้นตอนของ Design Thinking

การคิดเชิงออกแบบ คือกระบวนการทําความเขาใจปญหาของผูใช นําเสนอทางแกไขปญหาแบบใหมที่อาจไมเคย
คิดมากอน สนับสนุนใหเราคิดนอกกรอบ เพื1อหา ‘วิธีแก’ ปญหาที่คนสวนมากคิดวาทําไมได หรือเขาใจวา
‘สิ่งที่มีอยูปจจุบันดีอยูแลว’

Step #1

Step #2

Step #3

Empathise

Define (Problem)

Ideate

เขาใจ ทําความเขาใจปญหาของ
ผูใชงาน ผานการ สัมภาษณ
สังเกต สอบถาม

นิยาม สรุปขอมูลจากขั้นตอนที่แลว
เพื1ออธิบาย ‘ปญหาของผูใช’ ออก
มาใหชัดเจนที่สุด
“ใคร” ”อะไร” “ทําไม”

สรางสรรค รวบรวมไอเดีย
คัดกรองหาไอเดียที่นาทดลอง
หาความคิดใหมๆมาแกปญหาที่
เราตั้งไวในขอที่แลว

Step #4

Prototype

จําลอง สรางแบบจําลองที่
สามารถชวยตอบโจทยของผู
ใชเพื1อนําไปทดลองภายหลัง
ชอบหรือไมชอบจุดไหน สามารถ
ปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว

Step #5

Test

ทดสอบ เพื1อเก็บขอมูลอยางรวดเร็ว
ตอบคําถาม “อะไรที่ผูใชชอบ” และ
“อะไรที่ตองปรับปรุง”
หากในขั้นตอนนี่เราคิดวา
‘ไอเดียไมสามารถไปตอได’ เราก็ตองกลับไป
ดูไอเดียในขั้นตอนสาม (Ideate) ใหมอีกรอบ

AYDA
4
5 2021

A. A.
FOREWORD
FOREWORD

AYDA 2021
5

THE BRIEF
Empathy
การออกแบบของคุan
ณตอeye-opening
งสรางความสมดุลระหวาง
competition
platform to building a community.
Onfor
topall
of delivering
ความเปto
นอยูdevelop
ที่ดีของมนุษยชาติ
และผลกระทบที่เกิดnetworks
ขึ้นจากโครงสรางที
่มีตอour
สิ่งแวดลอม
experience
toนภาษาสากลที
our participants,
professional
for
การออกแบบถือเป
ส่ ามารถทําความเขาใจwe intend
สรางอนาคตแบบยั่งยืนที่มีความเกี่ยวของมากกวาการเปน "สีเขียว" ไดอยางไร
alums
set-up
of ในป
online
across
our่งแวดล
participating
ไดโดยไมwith
ตอ งมีคthe
าํ พูดมาอธิ
บาย และโจทย
นคี้ าดหวังknowledge
แตหมายถึexchanges
งการเติบโตที่ยั่งยืนของทั
้งผูคนและสิ
อม
ใหผลงานที่ออกมา ไดใหความสําคัญกับการออกแบบ
regions.

Your role as a designer บานจะไมไดเปนแคสิ่งปลูกสรางหรือ
ทีแ่ สดงออกไดวา เขาใจ ใสใจ ทัง้ ผูค นและสิง่ แวดลอม
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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
TIPS Design
Statement
our participants.
We cannot
wait to see how our participants breathe life into their

หลักการเขียนที่ตรงใจกรรมการ

ขอความอธิบายแนวคิดสําคัญใน Design Statement ของคุณ เปนสิ่งที่คณะกรรมการตัดสินการประกวดจะใชเปนขอมูลในการพิจารณาตัดสิน
โดยมีความยาวไมเกิน 800 คํา อธิบายเนื้อหาตามลําดับขั้นตอนดวยวิธีการที่เขาใจงายไมซับซอน โดย Design Statement ควรตอบคําถามเหลานี้

RESEARCH
PROCESSDefine (Problem)
Empathise
กระบวนการในการหาขอมูลเพื1อการออกแบบ
ของคุIdeste
ณเปนอยางไร?
ใครคือแหลงขอมูลหลักของคุณ?
คําถามอะไรบางที่คุณนํามาพิจารณาในการหาขอมูล?
กระบวนการวิเคราะหขอมูลของคุณมีประสิทธิผลหรือไม?
คุณไดเรียนรูอะไรจากขอมูลที่ได?

DESIGN
PROCESS
Empathise
Ideste

ดวยวิสัยทัศนที่มองไปขางหนา อะไรคือโจทยในการออกแบบ
ที่คุณIdeste
ตองการนําเสนอ และดีไซนของคุณชวยแกปญหาและ
สรางประโยชนตอชุมชนและสังคมอยางไร?
คุณมีแนวคิดในเรื1องของระบบนิเวศ สังคม และเทคโนโลยีที่มี
บทบาทสําคัญตอคุณภาพชีวิตของผูคนอยางไร?
ผลงานของคุณมีสวนในการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางไร?
ในแงของแนวความคิดในการออกแบบ การใชวสั ดุ การดูแลรักษา
การใชพลังงาน นํ้า และการจัดการของเสีย เปนตน
ในความเห็นของคุณ อะไรคือกุญแจสําคัญที่ตองมีในการ
ออกแบบที่รองรับอนาคต?

Other aspects to consider when preparing the design concept statement
Prototype
CONCEPTUALISATION
ถายทอด Solution ผานแนวคิดการออกแบบและสื1อสารออกมาได
อยางชัดเจน

Prototype
DESIGN SENSITIVITY
Test
สามารถใชงานไดจริงโดยคํานึงถึงผูใชงานเปนหลัก

DESIGN INNOVATION
นําเสนอไอเดียที่สดใหม คิดนอกกรอบ สรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ

STAINABILITY
มีแนวคิดในเรื1องความยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

CRITICAL ANALYSIS
คิดวิเคราะหแนวทางแกไขอยางตรงจุด ใหสอดคลองกับวัฒนธรรม
ของผูคน ชุมชนและวิถีชีวิตของผูคน

PLACE-MAKING
มีความเขาใจบริบททางวัฒนธรรมและสังคมเปนอยางดี

FORWARD-THINKING
เปนการออกแบบที่มีความสวยงาม สามารถเปลี่ยนแปลงและปรับเขากับ New normal ที่เกิดขึ้นตามสภาวะการณ

A. FOREWORD

CASE STUDIES

EMPATHIC DESIGNS AROUND THE WORLD

4
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St Olav Hospital in Trondheim, Norway : Hospital
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

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

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

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

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

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

Zurich North America Headquarters, Chicago

Credit: https://www.archdaily.com/799815/zurich-north-america-head
quarters-goettsch-partners?ad_medium=widget&ad_name=
navigation-next

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

2

4

6

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
Preliminary Round Judging
AYDA 2021
SUBMISSION
AYDA HARVARD
25 NOV 2021
environmental
factors.
to strike a balance
between caring
humans
LAUNCHING
THEME It is essential
DEADLINE
DESIGNfor
DISCOVERY
CEREMONY
Final
Round
&
Ceremony
Award
and nature, keeping
in view the 11survivability
of our7 DEC
planet.
It never fails to excite the
2021
10 AUG 2021
NOV 2021
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
JUL-NOV 2021

1

21 NOV 2021

3

MAY 2022

5

7

AWARDS

NATIONAL AWARDS

S

HM

G

SILVER
AWARD

HONORARY
MENTION X 2

GOLD
AWARD**

เงินรางวัล 20,000 บาท
+ Sketchup Studio Education
Software 2021 (1 Year)

เงินรางวัล 4,000 บาท
สาขาละ 4 รางวัล

เงินรางวัล 100,000 บาท
เปนตัวแทนประเทศ ไปแขงขันระดับระดับนานาชาติ
Asia Young Designer Summit 2022
+ Sketchup Studio Education Software 2021 (1 Year)

BC
CC
BEST
COLOUR CHOICE

เงินรางวัล 2,000 บาท
สาขาละ 4 รางวัล

BL
GI
BEST
LECTURER AWARD

เงินรางวัล 4,000 บาท
Trip AYDA Summit 2022
+SKETCHUP PRO 2021
(License for Education-Lab
1 year, 15 Licenses)
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competition platform to building
a community. On
top of delivering an eye-opening
INTERNATIONAL
AWARDS
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 “Asia
renowned
architects
interior
Young
Designerand
of the
Year”designers. This year is
no different. This year’s theme will
further
push
the boundaries
of the ingenuity of
ผูชนะเลิ
ศในแตละสาขาได
รับโอกาสเข
าอบรมใน
หลักสูตรพิเศษ Design Discovery Program
our participants. We cannot wait
to see Graduate
how our
participants
breathe life into their
ที่ Harvard’s
School
of Design
in program’ June 2023
ประเทศสหรัฐอเมริกา ฟรี ระยะเวลา 6 สัปดาห
มูลคากวา 10,000 USD

NIPPON PAINT
COLOUR AWARD

BEST
SUSTAINABLE DESIGN

BEST
DESIGN IMPACT

เงินรางวัล จํานวน 1,000 USD

เงินรางวัล จํานวน 1,000 USD

เงินรางวัล จํานวน 1,000 USD

ARCHITECTURAL
CATEGORY
ผลงานประเภท Architecture นําเสนองานออกแบบทางสถาปตยกรรม
ที่เสนอ Solution ตอบโจทยผูคน สังคม และสภาพแวดลอมที่สะทอน
ความเปนจริงในปจจุบัน ออกมาในรูปแบบสถาปตยกรรมที่แฝงไปดวย
นวัตกรรมที่ดึงดูดผูคนใหมาใชงานสรางอนาคตที่ดีใหแกสังคม

INTERIOR DESIGN
CATEGORY
ผลงานประเภท Interior Design นำเสนอการออกแบบพื้นที่ภายในที่
ตอบโจทยผูใชงาน ยกระดับชีวิตความเปนอยูทั้งทางกายภาพและ
อารมณ อีกทั้งใหความสำคัญกับองคประกอบตางๆ รวมทั้งคำนึงถึง
สิ่งแวดลอมภายในพื้นที่และชุมชน

A. FOREWORD
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JUDGING CRITERIA
ARCHITECTURAL CATEGORY
DESIGN CONCEPT

เนื้อหาคําอธิบายแนวคิดของโปรเจคหรือปญหาและโปรแกรม
แสดงขอมูลวิจัยที่สมบูรณ
ความสามารถในการนําเสนอSolution ที่สดใหม และทาทายในงานออกแบบ
ความสามารถในการวิเคราะหแสดงเหตุผล
ออกแบบไดตรงตามความตองการพื้นฐานของมนุษย หรือแกไขปญหาไดหรือไม?
ออกแบบการใชงานใหอํานวยความสะดวกเหมาะสมกับวัตถุประสงคของผูใชงาน
และ Human scale หรือไม?
การออกแบบของคุณสามารถตอยอดในเชิงพาณิชยหรือเพิ่มมูลคาตอสังคมได
การออกแบบของคุณมีผลตอเศรษฐกิจ และสภาพแวดลอม ชวยรักษาสภาพ
ความเปนอยูใหมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม?

FUNCTIONALITY

SITE & SPATIAL PLANNING / SENSITIVITY:

20%

20%

สรางสรรค Layout Plan ที่ตอบสนองตอบริบทพื้นที่แตละสวน มีการวางแผน
และออกแบบใหเหมาะสมกับความตองการเฉพาะดานในการใชงาน โดยคํานึงถึงหลัก
ของ Anthropometric และ Ergonomic
FUNCTIONALITY:

งานออกแบบตองมีความเหมาะสมตามประโยชนใชสอยที่ตั้งใจ และสามารถสราง
ผลในทางบวกตอทั้งผูใชงานโดยตรงรวมถึงชุมชนโดยรวม
DESIGN IMPACT:

ผลงานแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลสําคัญที่สามารถสรางความเปลี่ยนแปลงบางอยาง
ตอวิถีชีวิตของผูคน และสิ่งแวดลอมมีคุณคาในเชิงสังคม และประเทศ ไมวาจะเปน
คุณคาในเชิงสัญลักษณ และการสรางแรงบันดาลใจหรือความเปนตนแบบใหกับคน
รุนถัดไป และเปนงานออกแบบที่แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาของวงการ
DESIGN INNOVATION

ผลงานตองมีความเปน Original และพยายามนําเสนอแนวความคิดที่แตกตาง
นําเสนอไอเดียที่สดใหม มีความเปนนวัตกรรม และวิสัยทัศนที่มองไปขางหนาเพื1ออ
สรางสรรค Solution ที่ใหความสําคัญกับมนุษย ในเชิงอารมณความรูสึกความเขาอก
เขาใจ ในเชิงสังคมและวัฒนธรรม

SUSTAINABILITY &
RELEVANCE

เปนงานออกแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพอากาศ
คํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพไมวาจะเปนวัสดุ นํ้า หรือพลังงาน
คํานึงถึงวงจรของการใชทรัพยากรและพลังงาน ตั้งแตการออกแบบการกอสราง
และการใชงานโครงการ
ใหความสําคัญในเรื1องของคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในอาคาร เพื1อสุขภาวะที่ดีของ
ผูใชงานอาคาร
เปนโครงการที่มีความเปนไปไดจริง
คํานึงถึงผูคนที่หลากหลาย (Universal Design)

AESTHETIC &
VISUAL IMPACT

งานออกแบบมีทัศนะที่งดงาม โดยคํานึงถึงบริบท สังคม และวัฒนธรรม
เปนงานออกแบบที่สรางพื้นที่สาธารณะเพื1อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผูคนและ
สิ่งแวดลอม

55%
15%

10%
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JUDGING
CRITERIA
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 withCOLOUR
the set-up
of online knowledge
exchanges
our participating
การเลือกใช
กลุมสีที่มีความเขacross
ากันไดดีมีความสมดุ
ลระหวางสีที่เลือกใช
USAGE
มีความคิดสรางสรรค ในการเลือกใชเฉดสีตาง ๆ ที่ทำใหงานออกแบบดูโดดเดน
regions.
มีความเปนเอกลักษณ
10%
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
while
inภาณไหวพริ
criticalบ
การนำเสนอข
อมูend-users
ลที่ชัดเจน นาสนใจมี
ความคิดfactoring
สรางสรรค และปฎิ
DELIVERY
environmental
factors. It is essential toทีstrike
่ยอดเยี่ยม a balance between caring for humans
PRESENCE
การนำเสนอควรใช
วิธีกplanet.
ารที่สรางสรรค
1อถายทอดเนื
้อหา to
สรางความเข
าใจใน
and nature, keeping in view the survivability of our
Itเพืnever
fails
excite
the
ตั
ว
ยผลงานได
อ
ย
า
งมี
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
ไม
ว

า
จะด
ว
ยภาพประกอบ
กราฟฟ
ค
และ
AYDA team when we develop the competition brief yearly with the valuable input
เอนิเมชั่น
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 waitINTERIOR
to see how
our participants breathe life into their
CATEGORY

10%

DESIGN CONCEPT

เนื้อหาคําอธิบายแนวคิดของโปรเจกตปญหา และโปรแกรม
แสดงขอมูลวิจัยที่สมบูรณ
ความสามารถในการนําเสนอ Solutionที่สดใหม และทาทายในงานออกแบบ
ความสามารถในการวิเคราะหแสดงเหตุผล
ออกแบบไดตรงตามความตองการพื้นฐานของมนุษยหรือแกไขปญหาไดหรือไม?
ออกแบบการใชงานใหอํานวยความสะดวกเหมาะสมกับวัตถุประสงคของผูใชงาน
และ Human scale หรือไม?
การออกแบบของคุณสามารถตอยอดในเชิงพาณิชยหรือเพิ่มมูลคาตอสังคมได
การออกแบบของคุณมีผลตอเศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมชวยรักษาสภาพความ
เปนอยูใหมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม?

PLANNING &
FUNCTIONALITY

SPATIAL PLANNING:

55%

55%

มีการวางแผนและออกแบบใหเหมาะสมกับความตองการเฉพาะดานในการใชงานของ
พื้นที่ในแตละสัดสวน โดยคํานึงถึงหลักของ Anthropometric และ Ergonomic
FUNCTIONALITY:

งานออกแบบตองมีความเหมาะสมตามประโยชนใชสอยที่ตั้งใจ และสามารถสรางผล
ในทางบวกตอทั้งผูใชงานโดยตรงรวมถึงชุมชนโดยรวม

DESIGN INNOVATION

ผลงานตองมีความเปน Original และพยายามนําเสนอแนวความคิดที่แตกตาง
นําเสนอไอเดียที่สดใหม มีความเปนนวัตกรรม และวิสัยทัศนที่มองไปขางหนาเพื1อ
สรางสรรค Solution ที่ใหความสําคัญกับมนุษย ในเชิงอารมณความรูสึกความเขา
อกเขาใจ ในเชิงสังคมและวัฒนธรรม

SUSTAINABILITY &
RELEVANCE

เปนงานออกแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพอากาศ
คำนึงถึงการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพไมวาจะเปนวัสดุ น้ำ หรือพลังงาน
คำนึงถึงวงจรของการใชทรัพยากรและพลังงาน ตั้งแตการออกแบบการกอสราง
และการใชงานโครงการ

15%

10%
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JUDGING
CRITERIA
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 withCOLOUR
the set-up
of online knowledge
exchanges
our participating
การเลือกใช
กลุมสีที่มีความเขacross
ากันไดดีมีความสมดุ
ลระหวางสีที่เลือกใช
USAGE
มีความคิดสรางสรรค ในการเลือกใชเฉดสีตาง ๆ ที่ทำใหงานออกแบบดูโดดเดนมีความ
regions.
เปนเอกลักษณ
10%
ใหความสำคัEmpathy
ญในเรื1องของคุณthrough
ภาพสิ่งแวดลอDesign
มภายในอาคาร–เพืreflects
1อสุขภาวะที่ดี
Our theme this year – Forward: Amplifying

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
ลที่ชัดเจน และน
าสนใจมีความคิcaring
ดสรางสรรคforและปฎิ
ภาณไหวพริบ
environmental
factors.
strike aอมูbalance
between
humans
DELIVERY
& It is essential toการนำเสนอข
ที
่
ย
อดเยี
่
ย
ม
PRESENCE
and nature, keeping in view the survivability of our planet. It never fails to excite the
การนำเสนอควรใช
วิธีการที
่สรางสรรค
เพื1อถthe
ายทอดเนื
้อหา สรางความเข
าใจในตัว
AYDA team when we develop the competition
brief
yearly
with
valuable
input
ผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะดวยภาพประกอบ กราฟฟค และเอนิเมชั่น
from our Advisory Panel of renowned architects
ของผูใชงานอาคารand 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

10%

SUBMISSION REQUIREMENTS
OVERVIEW

ARCHITECT

INTERIOR

Amplifying Empathy
Through Design

THEME

OPEN Category

PROJECT CATEGORY
PROJECT LAYOUT SIZE

พื้นที่ไมเกิน
40,000 ตรม.

พื้นที่ไมเกิน
2,800 ตรม.

ELIGIBILITY

ชั้นป 3 ขึ้นไป

ชั้นป 2 ขึ้นไป

SUBMISSION LIMIT

ไมเกิน 1 ผลงานตอผูสงประกวด
วิธีการสงผลงาน

FOR SUBMISSION

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

AYDA 2021
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SUBMISSION REQUIREMENTS
Name and Theme Concept

ผลงานสงประกวดตองระบุชื1อProject 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” ตั้งชื1อไฟลขางในวา “(ชื1อเจาของผลงาน) Page1”ซึ่งตองมี Design statement รวมอยูดวย

Photographs ไฟลภาพ

รูปถายครึ่งตัวเจาของผลงาน
ไฟลภาพ Perspectives ทุกภาพ โดยมีขนาดขั้นต่ำ คือ A4 บันทึกไวในโฟลเดอรชื1อ “Perspectives” ไฟลภาพทุกไฟล ใหบันทึกเปนไฟล
JPEG มีความละเอียด 300 dpi

Labelling

ระบุพื้นที่ ใหครบถวนทุก ๆ จุดใน Floor Plan
ภาพ Perspective ในPage Present 2, 3 และ 4 จะตองมีขนาด A3, A4 หรือ A5 เพื1อความชัดเจนเมื1ออยูบนPage
Page Present ผูสงผลงานไมตองระบุประวัติ หรือชื1อสถานศึกษาของตน ทั้งนี้เพื1อความเปนกลางในการประกวด

Colours

เฉดสีที่เลือกใชในผลงาน มาจากผลิตภัณฑนิปปอนเพนตทั้งหมดโดยตองระบุชื1อเฉด รหัสเฉดสี และชื1อผลิตภัณฑอยางชัดเจนโดยสามารถ
ดาวนโหลดชิปสีตัวอยางไดจาก www.asiayoungdesignerawards-th.com

A. FOREWORD
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RULES & REGULATIONS
ผูสงผลงานตองเปนผูที่กำลังศึกษาในสาขาสถาปตยกรรม หรือสาขาการออกแบบตกแตงภายใน
การประกวดเปดโอกาสเฉพาะนักศึกษาในสาขาสถาปตยกรรม ชั้นปที่ 3 ขึ้นไป และนักศึกษาในสาขาการออกแบบตกแตงภายใน ชั้นปที่ 2 ขึ้นไป
สามารถสงผลงานเขารวมประกวดไดทานละ 1 ผลงานเทานั้น
ผูสงผลงานตองปฎิบัติตามขอกำหนดในการสงอยางเครงครัด และสามารถปรึกษาอาจารยผูประสานงานการประกวดของแตละสถาบันได
กำหนดสงผลงานประกวด ตั้งแตวันนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
ผลงานทีส่ ง เขารวมประกวดทุกชิน้ ถือเปนกรรมสิทธิข์ องบริษทั นิปปอนเพนต เดคโคเรทีฟ โคทติง้ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันสิ้นสุด
เจาของผลงานที่ผานเขารอบ จะถูกแจงใหทราบเพื1อเดินทางมานำเสนอผลงานดวยตัวเองตอหนาคณะกรรมการเพื1อทำการคัดเลือกเขาสูรอบ
สุดทาย
เจาของผลงานที่เขารอบสุดทายทุกทาน ตองเขารวมกิจกรรมในงานประกาศผลรางวัล
ผูชนะเลิศระดับ GOLD AWARD ในแตละประเทศ จะไดรับสิทธิ์เดินทางเขารวมกิจกรรม ASIA YOUNG DESIGNER SUMMIT
2022 ที่ประเทศเวียดนาม เพื1อชิงชนะเลิศระดับเอเชียตอไป
ของรางวัลไมสามารถโอนยายใหกัน หรือแลกเปลี่ยนเปนเงินสด หรือเครดิตใดๆ
ผูจัดงานมีสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนของรางวัลตางๆ ได ในมูลคาที่เทาเทียมกัน โดยไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
ผูไดรับการคัดเลือกจะตองมีหนังสือเดินทางระหวางประเทศ (Passport)

HOW TO SUBMIT

1

2

3

เขา www.asiayoungdesignerawards-th.com
คลิกที่ ENTRY SUBMIT

กรอกใบสมัครใหครบถวน

สงไฟลผลงาน Up load Files ตั้งชื1อ 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
ชื1อ “Perspective” โดยตั้งชื1อไฟลตาม Area
เชน Lobby , Rest room, Kitchen เปนตน

4

5

Design Statement มีความยาวไมเกิน 800 คำ
บันทึกในรูปแบบ Microsoft Word โดย
ตั้งช�อไฟลวา Design Statement.docx
รูปถายเจาของผลงานJPEG (Resolution300dpi)
พรอมระบุชื1อลงในไฟล

สงผลงานไดตั้งแต

15 July 2021 – 15 Oct 2021

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
Asia Young Designer Awards Thailand
ayda-th
บริษทั นิปปอนเพนต เดคโคเรทีฟ โคทติง้ (ประเทศไทย) จำกัด
101 หมู3 ซอยสุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
Tel: 081-823-5178
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AYDA JUDGES
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.

Architectural Category

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
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Co.,Ltd.
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Image Co.,Ltd.brief yearly
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Royal Patronage
(ASA)
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

Interior Design Category

ไพทยา บัญชากิติคุณ
ณภัสสรยา ธำรงสมบัติสกุล
Managing Direction & Partner
President of DT
ATOM Design
Design Corporation Limited

เมธินี สุวรรณะบุญย
Senior Vice President
Project Development
The Mall Group Co.,Ltd.

ธนวัฒน สุขัคคานนท
Managing Director
Interior Vision Co.,Ltd.

เสก สวัสดี
Committee Interior
Architect & Interior
Design Academic Council
of Thailand (IAIDAC)

ศุภชัย เขียวงาม
Associate
Somdoom Architect

ภฤศธร สกุลไทย
Design Director
PIA Interior Co.,Ltd.

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

พลัช ไพนุพงศ
Founder
That's ITH Interior

สมชาย จงแสง
Managing Director
Deca Atelier

