
“เมืองหลวงแห่งภาพถ่าย” ฮงิาชคิาวะ ฮอกไกโด 
การประกวดออกแบบ “Kengo Kuma & Higashikawa” KAGU Design ครัง้ที่ 1 

 

● ท่ีมา 
เราอยู่ในยคุท่ีผู้คนเร่ิมกลบัมาทบทวนค้นหาคณุคา่และความเป็นไปได้ของท้องถ่ินตา่งๆ กนัใหมอ่ีกครัง้  

เช่นเดียวกบั “เมืองแห่งภาพถ่าย” ฮิงาชิคาวะ อนัได้ช่ือวา่เป็นเมืองหลวงทางวฒันธรรมการถ่ายภาพของจงัหวดั 
ฮอกไกโด  เมืองนีต้ัง้อยู่ท่ามกลางความอดุมสมบรูณ์ของแหลง่น า้บาดาลธรรมชาติ  รายล้อมด้วยทิวทศัน์ท้องนาท่ี
มีเทือกเขาไดเซท็ซซึงัเป็นฉากหลงังดงาม  และด้วยความตัง้ใจท่ีจะสื่อสารถงึการใช้ชีวิตในความอดุมสมบรูณ์นี ้
ผ่านทางสถาปัตย์และเฟอร์นิเจอร์(Kagu)  ฮิงาชิคาวะจงึได้ร่วมกบั Kengo Kuma นกัสถาปนิกผู้ ท่ีไมเ่พียง
ออกแบบสิ่งก่อสร้างแตย่งัรวมไปถงึดีไซน์รูปแบบท้องถ่ินด้วย 
 ด้วยความท่ีเป็นแหลง่ผลิตเฟอร์นิเจอร์และเป็นเมืองขนาดเลก็จงึท าให้ฮิงาชิคาวะสามารถด าเนินโครงการ
ตอ่เน่ืองได้ยาวนาน  เร่ิมตัง้แต่โปรเจค “เก้าอีข้องเธอ” โดยทางเมืองจะมอบเก้าอีใ้ห้กบัทารกเกิดใหมท่ี่น่ีทกุคน  
แทนความหมายเพ่ือบอกกบัเด็กๆ วา่ “ท่ีของเธออยู่ตรงนีเ้สมอ” นอกจากนัน้แล้วเฟอร์นิเจอร์ไม้ยงัถกูน ามาใช้ใน
โรงเรียนระดบัประถม  และเดก็ทกุคนจะได้รับเก้าอีไ้ม้ท่ีตนเองใช้นัง่เรียนมาตลอด 3 ปีกลบับ้านเป็นของขวญัท่ี
ระลกึในวนัจบการศกึษาระดบัมธัยมต้นอีกด้วย  ถงึเวลาแล้วท่ีโครงการพฒันาเมืองแหลง่ผลิตเฟอร์นิเจอร์นีจ้ะ
เดินหน้าสูก้่าวใหม ่ เพ่ือสร้างเยาวชนผู้ ท่ีจะมาสานตอ่อนาคตในยคุถดัไป 

 ตอนนีเ้ราตา่งตกอยู่ในวิกฤตไวรัสโคโรน่า  ท าให้ทกุคนพยายามเร่ิมค้นหาวิถีชีวิตใหม ่ พร้อมกบัมองเห็น
ปัญหาความแออดัเกินไปของสงัคมเมืองใหญ่อย่างชดัเจนขึน้  แตล่ะท้องถ่ินจงึพยายามดงึคณุคา่  และความ
เป็นไปได้ท่ีซอ่นอยู่เดิมในพืน้ท่ีของตนเพ่ือเฟ้นหาค าตอบให้กบัการเร่ิมวิถีชีวิตใหมน่ัน้  คณุ Kengo Kuma  
สถาปนิกผู้ซึง่เร่ิมสนใจในการถา่ยทอดเสน่ห์ท้องถ่ินผ่านทางสถาปัตย์มานานแล้ว  เขายงัมีความมุง่มัน่อย่างมากท่ี
จะให้ความรู้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม ่ และพยายามคิดออกแบบท้องถ่ินจากมมุมองของสถาปัตย์เพ่ือขยายการใช้
ประโยชน์วตัถดุิบในท้องถ่ินให้มากขึน้  โดยครัง้นีฮิ้งาชิคาวะ  เมืองท่ีมีขนาดก าลงัดี  แถมอดุมด้วยธรรมชาติและ
แหลง่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ก็ได้เข้ามาร่วมโครงการ  เพ่ือริเร่ิมสร้างสรรค์วิถีชีวิตใหมต่อ่ไป 
 ด้วยความมุง่หวงัให้โครงการนีไ้ด้เติบโตไปพร้อมๆ กบัทกุคน  และมีสว่นเติมเตม็ให้จิตใจและวิถีชีวิตของ
ผู้คนบนโลกใบนีใ้ห้สมบรูณ์ย่ิงขึน้  จงึขอเร่ิมต้นโครงการตัง้แตปี่ 2021 ซึง่จะเป็นปีแห่งความทรงจ าและยงัเป็นปีท่ี
จะมีจดังานแข่งกนักีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกท่ีโตเกียวด้วย 
 

● วตัถปุระสงค์ 
ฮิงาชิคาวะเมืองแหลง่ผลิตหลกัของ Asahikawa furniture ต้องการเฟ้นหานกัออกแบบหนุม่สาวรุ่นใหม่ 

ท่ีสามารถดีไซน์ “KAGU” ได้ตรงโจทย์ส าหรับวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายและทนัสมยัได้มากท่ีสดุ 
 “KAGU” โดยทัว่ไป เปรียบเหมือนสิ่งท่ีเช่ือมโยงมนษุย์กบัโลกใบนีไ้ว้ด้วยกนั แต ่“KAGU” ในท่ีนี ้ ต้องการ
สื่อความหมายให้มากกวา่แคเ่ฟอร์นิเจอร์แบบเดิมๆ  หากมองลกึลงไปแม้เราใช้ประโยชน์สิ่งของตา่งๆ รอบตวัใน
ชีวิตประจ าวนัทกุวนั  แตเ่ราแทบไมรู้่เลยวา่สิ่งของเหลา่นัน้มีเร่ืองราวและท่ีมา  กวา่จะถงึมือเราได้อย่างไร 
 และการที่เราไมรู้่นัน้บางครัง้ท าให้เราใช้สิ่งของแบบหยาบมือ  ไมด่แูลรักษา  ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบขอเพียงแค่
จบหรือผ่านไปไวๆ  ขาดการไตร่ตรองพิจารณาให้ถ่ีถ้วน  เหลา่นัน้อาจสง่ผลกระทบท่ีไมค่าดคิดอื่นได้อีกมากมาย 
 ผู้จดัจงึอยากใช้โอกาสการประกวดออกแบบ  “KAGU” ครัง้นี ้ ให้เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีจะช่วยดงึเอาศกัยภาพไร้
ขีดจ ากดัท่ีซอ่นเร้นอยู่ในไอเดียของคนรุ่นใหม ่ ออกมาให้เห็นเป็นรูปร่างท่ีจบัต้องได้  และหวงัจะได้เห็นวิถีชีวิตเรียบ
ง่ายแตเ่ป่ียมด้วยคณุภาพท่ีทนัยคุสมยัเสมอเกิดขึน้ตามมา 



● รายละเอียดผลงานสง่ประกวด : ธีม “เก้าอีไ้ม้”  
※   ใช้ไม้เป็นวสัดหุลกัในการท าเก้าอี ้
※   ผลงานต้องไมเ่คยเผยแพร่ท่ีใดมาก่อน 
       ยกเว้นเป็นการเผยแพร่ผลงานเพ่ือการส าเร็จการศกึษา  ให้ถือวา่เป็นผลงานท่ียงัไมเ่คยเผยแพร่ท่ีใด 

● คณุสมบตัิผู้ เข้าร่วมประกวด : ได้ทัง้ผู้ ท่ีอยู่ในและนอกประเทศญ่ีปุ่ น  โดยต้องยงัคงสภาพนกัเรียน/นกัศกึษาอยู่
ในสถาบนัการศกึษา  และมีอายไุมเ่กิน 30 ปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม ค.ศ.2021 
※   กรณีสมคัรแบบกลุม่  สมาชิกในกลุม่ทกุคนต้องมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ท่ีระบุ 
※   1 คนสามารถสมคัรได้เพียง 1 กลุม่เท่านัน้ 

● จ านวนผลงานสง่ประกวด : คนละ 1 ชิน้ / กลุม่ละ 1 ชิน้เท่านัน้ 
● คา่ใช้จ่ายในการสมคัร  : ฟรี 
● รูปแบบผลงาน  : ไฟล์ข้อมลูดิจิทลัทัง้หมด โดยสง่มายงั Email: <design@kagu-higashikawa.jp>   
 ดาวน์โหลดใบสมคัรได้จากเวบ็ไซต์ “Kengo Kuma & Higashikawa KAGU Design Competition” 

URL: <https://www.kagu-higashikawa.jp/english/> 

 ข้อก าหนดไฟล์ข้อมลูผลงาน 
※ ผลงานออกแบบลงบนหน้าเอกสารขนาด A3 (หน้าเดียวแนวนอน) โดยระบช่ืุอผลงาน, ค าอธิบาย 

หรือวตัถปุระสงค์ของดีไซน์  พร้อมภาพสเก็ตผลงาน, ดรออิง้, CG  หรือ รูปถ่ายแบบจ าลองตา่งๆ เป็นต้น  
รวมในหน้ากระดาษตามขนาดท่ีระบเุพียง 1 แผน่เท่านัน้ (ใช้ฟอนท์ขนาดตัง้แต ่10 พ้อยท์ขึน้ไป) 

※ เม่ือท าการ “ลงทะเบียนลว่งหน้า” ผู้สมคัรจะได้รับหมายเลขประจ าผลงาน  ให้ใสห่มายเลขนัน้ด้วยฟอนท์ 
ขนาดประมาณ 72 พ้อยท์ลงบนมมุขวาลา่งในหน้ากระดาษท่ีออกแบบ 

※ ภาษาท่ีใช้  เฉพาะภาษาองักฤษหรือญ่ีปุ่ น 
※ ห้ามใสช่ื่อ  ค าพดู  อกัษรหรือสญัลกัษณ์ใดๆ ท่ีจะท าให้รู้ตวัจริงของผู้สมคัรได้ 
※ เม่ือจดัท าแบบผลงานเสร็จเรียบร้อยลงในหน้าเอกสารขนาด A3 ให้แปลงเป็น PDF แล้วจงึน าสง่ไฟล์ข้อมลู 
※ ขนาดไฟล์  ไมเ่กิน 3 MB 

● ถาม-ตอบ 

 หากมีข้อสงสยั  สามารถสง่อีเมล์ค าถามพร้อมระบช่ืุอและช่องทางติดตอ่กลบัให้ชดัเจนมาได้ท่ี  
<official@kagu-higashikawa.jp> ทางทีมผู้จดัจะรีบตอบกลบัอย่างเร็วท่ีสดุตามล าดบั 

● การลงทะเบียนลว่งหน้าเพ่ือรับหมายเลขส าหรับผลงานท่ีจะสง่ประกวด 
 กรุณาลงทะเบียนลว่งหน้าได้ท่ีเวบ็ไซต์  “Kengo Kuma & Higashikawa KAGU Design Competition” 
เม่ือท าการลงทะเบียนส าเร็จ  ทางผู้จดัจะออกเลขลงทะเบียนและน าสง่ให้ทางช่องทางท่ีได้รับแจ้งไว้ 
 ปิดรับลงทะเบียนลว่งหน้า : วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2021 เวลาเท่ียงตรง 12:00 น.(เวลาญ่ีปุ่ น) 

● ช่วงเวลาเปิดรับไฟล์ข้อมลูผลงาน : 
  ตัง้แตว่นัท่ี 25 มีนาคม จนถงึเวลาเท่ียงตรง 12:00 น. (เวลาญ่ีปุ่ น) ของวนัท่ี 31 มีนาคม ค.ศ.2021  

● ขัน้ตอนการตดัสิน 
 กรรมการจะคดัเลือกผลงานท่ีผ่านเข้ารอบเพียง 10 ชิน้จากจ านวนทัง้หมด 
 ผลงานทัง้ 10 ชิน้ท่ีผ่านเข้ารอบจะได้รับการแจ้งกลบัช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2021 และประกาศผลทาง

เวบ็ไซต์ 
 ผู้ เข้าประกวดท่ีมีผลงานผ่านเข้ารอบ  จะต้องท าโมเดลจ าลองขนาดย่อ 1/5 เท่า (ไมจ่ ากดัวสัดท่ีุใช้) และน ามา

ประกอบค าอธิบายพรีเซน็ต์ผลงานในรอบตดัสินสดุท้าย (โดยจะไมค่ืนโมเดลนัน้ให้) 



 การตดัสินรอบสดุท้าย (ทกุรางวลั) ให้ผู้ เข้าประกวดพรีเซน็ต์ผลงานท่ีเมืองฮิงาชิคาวะในวนัตดัสินรอบชิง
ชนะเลิศ    จากนัน้คณะกรรมการ(*1) จะท าการพิจารณาตดัสนิ  และเผยแพร่ขัน้ตอนบางสว่นลงบนเวบ็ไซต์ 
(*1 กรรมการบางท่านอาจร่วมตดัสินผ่านทางออนไลน์)  

 หลงัสิน้สดุการตดัสินจะจดัพิธีมอบรางวลัทนัที  ดงันัน้ผู้ เข้าประกวดจงึต้องสามารถมายงัเมืองฮิงาชิคาวะและ
เข้าร่วมในวนัตดัสินรอบชิงชนะเลิศ  และร่วมพิธีมอบรางวลัในวนัเดียวกนัได้ด้วย 
 

● วนัตดัสินรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวลั: วนัเสาร์ท่ี 26 มิถนุายน ค.ศ.2021 ณ เมืองฮิงาชิคาวะ จ.ฮอกไกโด 
 

● รายละเอียดรางวลั 
 รางวลัชนะเลิศ Kengo Kuma (1 รางวลั)  พร้อมเงินรางวลั  500,000 เยน 
 รางวลัผลงานดีเดน่  (3 รางวลั)   พร้อมเงินรางวลั  100,000 เยน 
 รางวลัชมเชย (6 รางวลั)    
※   เจ้าของผลงานท่ีผ่านเข้ารอบตดัสินทัง้ 10  ต้องเข้าร่วมงานตดัสินรอบชิงฯ และพิธีมอบรางวลัได้ 
     โดยผู้ เข้าร่วมจะได้รับในสว่นของคา่ใช้จ่ายส าหรับท่ีพกัภายในเมืองฮิงาชิคาวะและคา่เดินทางจากท่ีอยู่ 

อาศยัแยกจากสว่นของเงินรางวลั 
※   กรณีท่ีดีไซน์ของผลงานท่ีผ่านการคดัเลือกได้ถกูน าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์  จะขอปรึกษาหารือกบัเจ้าของ 

ผลงานนัน้เป็นวาระอื่นๆ ตอ่ไป 
ทัง้นี ้ ทางผู้จดัจะได้รับสทิธิพิเศษในการเจรจาตอ่รองเก่ียวกบัการแปรรูปผลิตภณัฑ์ 
 

● คณะกรรมการผู้ตดัสิน 
 ประธานคณะกรรมการตดัสิน: Kengo Kuma (Architect, professor at the University of Tokyo) 
 คณะกรรมการตดัสิน:  

Toshiko Mori (Architect, professor at Harvard Graduate School of Design) 
Masahiro Harada (Architect, associate professor at Shibaura Institute of Technology) 
Teppei Fujiwara (Architect, associate professor at Yokohama National University) 
Katsuhiko Hibino (Artist, Professor at Tokyo University of the Arts) 
Asao Tokoro (Artist) 
Noritsugu Oda (Chair researcher and design advisor to the town of Higashikawa) 
Hiroshi Nakamura (Architect, NAP Architectural Design Office) 
Eisuke Tachikawa (Design Strategist, NOSIGNER Corporation) 
 

● เก่ียวกบัสิทธิตา่งๆ  
 ส าหรับลิขสิทธ์ิและสิทธิการออกแบบทัง้หมดของผลงานเป็นของผู้สง่ผลงานเข้าประกวด 
 กรณีผลงานได้รับการคดัเลือกเพ่ือน าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์  ทางผู้จดัขอประชมุปรึกษากบัเจ้าของ

ผลงานผู้สง่ประกวดเป็นวาระอื่นๆ ตอ่ไป 
 สิทธิในการน าผลงานจดัแสดงโชว์  ลงสื่อพิมพ์  หรือลงวารสารข่าวสารทัง้สื่อพิมพ์และทางเวบ็ไซต์  ให้ถือ

เป็นสิทธ์ิของฝ่ายผู้จดังาน 
 



● ช่ือฝ่ายผู้ด าเนินงาน:  คณะกรรมการผู้จดังานประกวดออกแบบ “Kengo Kuma & Higashikawa” KAGU Design 
องค์กรที่เข้าร่วม: The Town of Higashikawa, Higashikawa Chamber of Commerce,  

Higashikawa Tourist association, JA Higashikawa, Asahikawa Furniture Cooperative,   

Forestry Association, Higashikawa Development Corporation Inc., Higashikawa Construction  
Industry Association, Higashikawa Town Council, Higashikawa Board of Education 

สปอนเซอร์โดย:  (ยงัไมก่ าหนดเป็นทางการ) 
ให้ความร่วมมือโดย:  (ยงัไมก่ าหนดเป็นทางการ) 
ส านกังานคณะกรรมการผู้จดัการประกวด:   

Higashikawa Culture and Exchange Department  
Phone: +81 166-82-2111, Email: official@kagu-higashikawa.jp 

 


