
BlueScope Design Award 2022

บรษัิท เอ็นเอส บลสูโคป (ประเทศไทย) จํากดั รว่มกบั สมาคมสถาปนกิสยาม
ในพระบรมราชปูถมัภ ์ขอเชญิสถาปนกิและนักออกแบบ สง่ผลงานเขา้รว่มประกวด
Building of the year 2022 ในเวท ีBlueScope Design Award 2022 ‘The Coated-
Steel Building’ ภายใตธ้มี Addressing Climate Change เพื�อชงิถว้ยรางวลั พรอ้ม
ใบประกาศเกยีรตคิณุ และเงนิรางวลัมลูคา่รวมกวา่ 600,000 บาท

วตัถปุระสงค์

1. เพื�อสนับสนุนแนวคดิและวธิกีารออกแบบอาคารโดยใชว้สัดหุรอืผลติภณัฑเ์หล็ก
เคลอืบและเหล็กเคลอืบส ีในการตอบสนองการออกแบบและใชง้านอยา่งยั�งยนื
(Sustainable - ซึ�งเป็นวสัดทุี�สามารถนํากลบัมาใชใ้หมไ่ด)้

2. เพื�อประชาสมัพันธผ์ลงานออกแบบอาคารที�มกีารนําวสัดแุละผลติภณัฑเ์หล็ก
เคลอืบและเหล็กเคลอืบสไีปใชใ้นงานออกแบบ

ประเภทผลงาน
แบง่เป็น 4 หมวดหลกั ดงันี�

1. อาคารพักอาศยั (Residential Building) เชน่ บา้น และคอนโดมเินยีม
2. อาคารไมพ่าณชิยกรรม (Non-Commercial Building) เชน่ สถาบนั การศกึษา

และอาคารทางศาสนา
3. อาคารพาณชิยกรรม (Commercial Building) เชน่ สํานักงาน โรงแรม และ

หา้งสรรพสนิคา้
4. อาคารประเภทอื�นๆ (Others) เชน่ โรงงาน สนามบนิ และทา่เรอื
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รางวลั
แบง่เป็น 2 ระดบั คอื

1. รางวลัสนับสนุน สําหรับผลงานที�เขา้รอบนําเสนอผลงาน
จํานวน 20 รางวลั รางวลัละ 10,000 บาท

2. รางวลัชนะเลศิในแตล่ะหมวด
จํานวน 4 รางวลั รางวลัละ 100,000 บาท ประกอบดว้ย
2.1  อาคารพักอาศยั (Residential Building) 1 รางวลั

รางวลัละ 100,000 บาท
2.2  อาคารไมพ่าณชิยกรรม (Non-Commercial Building) 1 รางวลั

รางวลัละ 100,000 บาท
2.3  อาคารพาณชิยกรรม (Commercial Building) 1 รางวลั

รางวลัละ 100,000 บาท
2.4  อาคารประเภทอื�นๆ (Others) 1 รางวลั

รางวลัละ 100,000 บาท

คณุสมบตักิารสง่ผลงาน และเงื�อนไขการรว่มประกวด

1. ผูม้สีทิธสิง่ผลงานเขา้รว่มประกวด จะตอ้งเป็นสถาปนกิหรอืนักออกแบบ
และเป็นสมาชกิสมาคมสถาปนกิสยามฯ ภายในวนักอ่นปิดรับผลงาน

2. อาคารที�นําเสนอผลงาน จะตอ้งมสีถาปนกิทั �งประเภทบคุคล หรอื นติบิคุคล
และมใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีที�ไดรั้บการรับรองจากสภาสถาปนกิลงนามเป็นผู ้
ออกแบบ

3. ผลงานที�สง่เขา้รว่มประกวดจะตอ้งมกีารกอ่สรา้งเสร็จสมบรูณ ์และมกีารเลอืกใช ้
ผลติภณัฑเ์หล็กเคลอืบและเหล็กเคลอืบสขีอง บรษัิท เอ็นเอส บลสูโคป
(ประเทศไทย) จํากดั

4. ผลงานที�กอ่สรา้งแลว้เสร็จนั�น จะตอ้งตั �งอยูใ่นประเทศไทย
5. ผลงานที�สง่เขา้รว่มประกวดจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของอาคารใหส้ง่ผลงาน

เขา้รว่มการประกวดได ้
6. ผลงานมคีวามโดดเดน่หรอืมคีวามน่าสนใจในการนําวสัดหุรอืผลติภณัฑเ์หล็ก

เคลอืบและเหล็กเคลอืบสไีปใชง้านในมติติา่งๆ
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7. ผลงานที�เคยไดรั้บรางวลัจากเวทปีระกวดผลงานออกแบบ BlueScope Design-
Award ในปีอื�นๆ ที�ผา่นมาแลว้ ไมส่ามารถสง่ผลงานเขา้ประกวดซํ�าได ้

8. การประกวดผลงานออกแบบ แบง่ออกเป็น 2 รอบ โดยรอบที� 1 คณะกรรมการสรร
หาจะทําการคดัเลอืกผลงานของผูเ้ขา้ประกวดตามขอบเขตการประกวด
เพื�อคดัเลอืกเขา้ไปยงัรอบนําเสนอผลงาน จํานวน 20 ราย โดยรอบนําเสนอผลงาน
ผูเ้ขา้ประกวดจะตอ้งเตรยีม Presentation นําเสนอผลงานตอ่คณะกรรมการตดัสนิ
ผา่นระบบ ZOOM Online กําหนดเวลานําเสนอไมเ่กนิ 15 นาท ีและนําเสนอเป็น
ภาษาองักฤษเทา่นั�น

หมายเหต:ุ ผลงานที�สง่เขา้รว่มประกวดที�ไมร่ะบขุอ้มลูตามขอ้กําหนด หรอืขาดคณุสมบตัิ
ทางคณะทํางานจัดการประกวดงานออกแบบขอสงวนสทิธไิมพ่จิารณาผลงาน และหาก
ทราบภายหลงัจากที�พจิารณาแลว้จะถอืเป็นโมฆะ

ข ั�นตอนการสง่ผลงาน และขอ้มลูที�ตอ้งจดัสง่ (รอบคดัเลอืก)

1. กรอกแบบฟอรม์สมคัรเขา้รว่มประกวดผลงาน คลกิ https://bit.ly/3xfuTHl
2. กรอกเลขสมาชกิสมาคสถาปนกิสยามฯ ในแบบฟอรม์ใหถ้กูตอ้ง หากยงัไมไ่ดเ้ป็น

สมาชกิ สามารถสมคัรสมาชกิเพื�อนําเลขไปกรอกในแบบฟอรม์ไดท้ี�
https://asa.or.th/member-information/http-asa-member-com/

3. อพัโหลดไฟลร์ายละเอยีดโครงการ และคําบรรยายแนวคดิของผลงานเป็นภาษา
ไทยและภาษาองักฤษ ไมเ่กนิ 5 หนา้

4. อพัโหลดภาพถา่ยจรงิของโครงการ เป็นไฟล ์JPG ขนาดไฟลไ์มเ่กนิ 2 mb/ภาพ
จํานวน 10 ภาพ

5. การจัดสง่ขอ้มลูขา้งตน้ ใหจั้ดสง่โดยอพัโหลดไฟลข์อ้มลูใน Google Form สมคัร
เขา้ประกวดทั �งหมด โดยจะตอ้งนําสง่ภายในวนัที� 15 พฤศจกิายน 2565 เทา่นั�น

6. ประกาศผลผูเ้ขา้รอบทางเว็บไซต ์สื�อของสมาคมสถาปนกิสยามฯ และบลสูโคป
วนัที� 21 พฤศจกิายน 2565 โดยผูเ้ขา้รอบจะไดรั้บเงนิสนับสนุนสําหรับการเตรยีม
ตวันําเสนอผลงาน จํานวน 10,000 บาท
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การเตรยีมขอ้มลู และการนําเสนอผลงานตอ่คณะกรรมการตดัสนิ
(สาํหรบัผูท้ ี�ผา่นเขา้รอบ)

1. ผูท้ี�ผา่นเขา้รอบนําเสนอผลงาน จะตอ้งจัดทํา Presentation นําเสนอผลงานตอ่
คณะกรรมการตดัสนิและคณะทํางานจัดการประกวดงานออกแบบ โดยนําสง่
ไฟลใ์นรปูแบบ PDF ไมเ่กนิ 8 หนา้ และใชคํ้าอธบิายเป็นภาษาองักฤษเทา่นั�น

2. ผูผ้า่นเขา้รอบนําเสนอผลงานจะตอ้งอพัโหลดเอกสารขออนุญาตสง่ผลงานและ
เผยแพรผ่ลงาน ที�ไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของโครงการ ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์
คลกิ
https://asajournal.asa.or.th/bluescope-design-award-2022-permission-d
ocument/

3. ผูเ้ขา้ประกวดที�เขา้รอบ จะตอ้งสามารถเขา้รว่มการนําเสนอผา่นระบบ ZOOM-
Online ในวนัที� 14-15  ธนัวาคม 2565 ได ้ (โดยคณะทํางานจัดการประกวดงาน
ออกแบบจะเป็นผูกํ้าหนดวนันําเสนอใหก้บัผูเ้ขา้รอบแตล่ะราย และจะแจง้ใหท้ราบ
อกีครั �งในวนัประกาศผลผูเ้ขา้รอบ)

4. การนําเสนอจะตอ้งอธบิายตอ่คณะกรรมการตดัสนิเป็นภาษาองักฤษ เวลาในการ
นําเสนอไมเ่กนิ 15 นาที

5. ประกาศผลผูไ้ดรั้บรางวลัทางเว็บไซต ์สื�อของสมาคมสถาปนกิสยามฯ และ
บลสูโคป ในเดอืนมกราคม 2566 (โดยจะแจง้วนัที�ใหท้ราบอกีครั �งทางสื�อ
โซเชยีล
มเีดยีชอ่งทางตา่งๆ ของสมาคมฯ และบลสูโคป)

คณะกรรมการตดัสนิ
1. Tone Wheeler Founder & Director,

Environa Studio,Australia

2. รศ.ดร.สงิห ์อนิทรชโูต Chief Advisor, RISC (Research and
Innovation For Sustainability Center), MQDC
และ Head of Creative Center for Eco Design,
Kasetsart University

3. ศริทิพิย ์หาญทววีงศา Executive Director & LEED AP
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(Leadership in Energy & Environmental Design)
บรษัิท GreenDwell

เกณฑก์ารตดัสนิ (สดัสว่นการใหค้ะแนน)

1. ความโดดเดน่น่าสนใจของเนื�อหา และแนวความคดิการนําวสัดแุละผลติภณัฑ์
เหล็กเคลอืบและเหล็กเคลอืบส ีมาใชใ้นงานออกแบบอาคาร (40 คะแนน)
(Creativity / Innovation / Originality / Aesthetics)

2. แนวทางการออกแบบที�ตอบสนองตอ่สภาพแวดลอ้ม (40 คะแนน)
(Durability / Resilience / Social Impact)

3. แนวทางการออกแบบที�ชว่ยลดผลกระทบเชงิลบตอ่สิ�งแวดลอ้ม (20 คะแนน)
(Function / Sustainability / Material choices)

หมายเหต ุ: คําตดัสนิของคณะกรรมการฯ ถอืเป็นที�ส ิ�นสดุ ผูเ้ขา้รว่มประกวดแบบ
ไมม่สีทิธ ์รอ้งเรยีนหรอื อทุธรณใ์ดๆ ในทกุกรณี

กาํหนดการประกวด

ประชาสมัพันธ ์เปิดรับสมคัรผลงาน 5  กนัยายน  2565
ปิดรับผลงาน 15  พฤศจกิายน  2565
คดัสรรผลงานประกวดรอบที� 1 16 - 18  พฤศจกิายน  2565
ประกาศผล ผลงานเขา้รอบที� 2 21  พฤศจกิายน  2565
ผูเ้ขา้รอบที� 2 นําเสนอผลงานตอ่คณะกรรมการตดัสนิ 14-15  ธนัวาคม  2565
ประกาศผลผูไ้ดรั้บรางวลั มกราคม 2566

หมายเหต ุ: วนัประกาศผลผูไ้ดรั้บรางวลั ทางคณะทํางานจัดการประกวดผลงานออกแบบ
จะแจง้ใหท้ราบอกีครั �ง ทางสื�อโซเชยีลมเีดยีชอ่งทางตา่งๆ ของสมาคมฯ และบลสูโคป
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ลขิสทิธิ�ผลงานผูเ้ขา้ประกวด
ลขิสทิธิ�ผลงานที�สง่เขา้รว่มกจิกรรมของผูอ้อกแบบ ทางบรษัิท เอ็นเอส บลสูโคป

(ประเทศไทย) จํากดั สามารถนําผลงานดงักลา่วไปเผยแพรป่ระชาสมัพันธผ์ลงานทาง
สถาปัตยกรรมที�มกีารใชว้สัดขุอง บรษัิท เอ็นเอส บลสูโคป (ประเทศไทย) จํากดั ได ้

การดาํเนนิงานข ั�นตอนตอ่ไป

ผลงานที�ไดรั้บการคดัเลอืกทั �งหมดหรอืที�เห็นวา่เหมาะสม บรษัิท เอ็นเอส บลสูโค
ป (ประเทศไทย) จํากดั สามารถทําการบนัทกึภาพอาคารและจัดทําวดีโีอเพื�อ
ประชาสมัพันธโ์ครงการฯ ผา่นชอ่งทางของบรษัิทตอ่ไป

ตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิกบัเจา้หนา้ในเวลาทําการ 9.00-18.00 น. จันทร-์ศกุร์
โทร 085-332-8989 (คณุพชิาภรณ ์สงิหน์มิติตระกลู)
หรอืทางอเีมล asajournal@asa.or.th
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