
“เมืองหลวงแห่งภาพถ่าย” ฮงิาชิคาวะ ฮอกไกโด 
การประกวดออกแบบ “Kengo Kuma & Higashikawa” KAGU Design ครัง้ที่ 2 

 

● บทน า 
เราอยู่ในยคุท่ีผู้คนเร่ิมกลบัมาทบทวนค้นหาคณุคา่และความเป็นไปได้ของท้องถ่ินตา่งๆ กนัใหมอ่ีกครัง้  

เช่นเดียวกบั “เมืองแห่งภาพถ่าย” ฮิงาชิคาวะ อนัได้ช่ือวา่เป็นเมืองหลวงทางวฒันธรรมการถ่ายภาพของจงัหวดั 

ฮอกไกโด  เมืองนีต้ัง้อยู่ท่ามกลางความอดุมสมบรูณ์ของแหลง่น า้บาดาลธรรมชาติ  รายล้อมด้วยทิวทศัน์ท้องนาท่ี
มีเทือกเขาไดเซท็ซซึงัเป็นฉากหลงังดงาม  และด้วยความตัง้ใจท่ีจะสื่อสารถงึการใช้ชีวิตในความอดุมสมบรูณ์นี ้
ผ่านทางสถาปัตย์และเฟอร์นิเจอร์ (Kagu)  ฮิงาชิคาวะจงึได้ร่วมกบั Kengo Kuma นกัสถาปนิกผู้ ท่ีไมเ่พียง
ออกแบบสิ่งก่อสร้างแตย่งัรวมไปถงึดีไซน์รูปแบบท้องถ่ินด้วย 

ด้วยความท่ีเป็นแหลง่ผลิตเฟอร์นิเจอร์และเป็นเมืองขนาดเลก็จงึท าให้ฮิงาชิคาวะสามารถด าเนิน
โครงการตอ่เน่ืองได้ยาวนาน  โดยเร่ิมตัง้แตโ่ปรเจค “เก้าอีข้องเธอ” ท่ีมอบเก้าอีใ้ห้กบัทารกเกิดใหมใ่นเมือง  แทน
ความหมายเพ่ือบอกกบัเดก็ทกุคนวา่ “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  เขายงัมีความมุ่งมัน่อย่างมากท่ี
จะให้ความรู้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม ่  และพยายามคิดออกแบบท้องถ่ินจากมมุมองของสถาปัตย์เพ่ือขยายการใช้
ประโยชน์วตัถดุิบในท้องถ่ินให้มากขึน้  โดยครัง้นีฮิ้งาชิคาวะ  เมืองท่ีมีขนาดก าลงัดี  แถมอดุมด้วยธรรมชาติและ
แหลง่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ก็ได้เข้ามาร่วมโครงการ  เพ่ือริเร่ิมสร้างสรรค์วิถีชีวิตใหมต่อ่ไป 

 

● วัตถุประสงค์  

ฮิงาชิคาวะเมืองแหลง่ผลิตหลกัของ Asahikawa furniture ต้องการเฟ้นหานกัออกแบบหนุม่สาวรุ่นใหม่ 
ท่ีสามารถดีไซน์ “KAGU” ได้ตรงโจทย์ส าหรับวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายและทนัสมยัได้มากท่ีสดุ 
 “KAGU” โดยทัว่ไป เปรียบเหมือนสิ่งท่ีเช่ือมโยงมนษุย์กบัโลกใบนีไ้ว้ด้วยกนั แต ่ “KAGU” ในท่ีนี ้ 
ต้องการสื่อความหมายให้มากกวา่แคเ่ฟอร์นิเจอร์แบบเดิมๆ  หากมองลกึลงไปแม้เราใช้ประโยชน์สิ่งของตา่งๆ 
รอบตวัในชีวิตประจ าวนัทกุวนั  แตเ่ราแทบไมรู้่เลยวา่สิ่งของเหลา่นัน้มีเร่ืองราวและท่ีมา  กวา่จะถงึมือเราได้
อย่างไร และการที่เราไมรู้่นัน้บางครัง้ท าให้เราใช้สิ่งของแบบหยาบมือ  ไมด่แูลรักษา  ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบขอเพียง
แคจ่บหรือผ่านไปไวๆ  ขาดความละเอียดพิถีพิถนั  เหลา่นัน้สง่ผลกระทบท่ีไมค่าดคิดอื่นตามมาได้อีกมากมาย 
 ผู้จดัจงึอยากใช้โอกาสการประกวดออกแบบ  “KAGU” ครัง้นี ้ ให้เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีจะช่วยดงึเอาศกัยภาพ
ไร้ขีดจ ากดัท่ีซอ่นเร้นอยู่ในไอเดียของคนรุ่นใหม ่  ออกมาให้เห็นเป็นรูปร่างสามารถใช้งานได้ทนนาน    และหวงัจะ
ได้เห็นการใช้ชีวิตท่ีพิถีพิถนัเป่ียมด้วยคณุภาพเกิดขึน้ยั่งยืนต่อไป 

 



● รายละเอียดผลงานส่งประกวด 

ธีม  “ดีไซน์โต๊ะอิสระ” (Unconventional Table Designs) 
 ผู้สมคัรต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบการสมคัรและรักษากฎหมายอย่างเคร่งครัด และต้องเป็นผู้ออกแบบ 

ผลงานนีด้้วยตนเองเท่านัน้   
 ต้องเป็นผลงานออริจินอลของผู้สมคัรเอง  ไมเ่คยเผยแพร่ท่ีใดมาก่อน 

ยกเว้นเป็นการเผยแพร่ผลงานเพ่ือการส าเร็จการศกึษา  ให้ถือวา่เป็นผลงานท่ียงัไมเ่คยเผยแพร่ท่ีใด 

 

● คุณสมบัตผู้ิเข้าร่วมประกวด 

 ผู้ ท่ีอาศยัอยู่ทัง้ในและนอกประเทศญ่ีปุ่ น  โดยต้องยงัคงสภาพนกัเรียน/นกัศกึษาอยู่ในสถาบนัการศกึษา  
และมีอายไุมเ่กิน 30 ปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม ค.ศ.2022  *กรณีอายไุมเ่กิน 30 ปี ณ วนัท่ีระบ ุ และหากนบัจากวนัท่ี 1 
มีนาคม  ค.ศ.2022 เป็นต้นไปภายในระยะเวลา 30 วนั  มีก าหนดการจะเป็นผู้ส าเร็จการศกึษา  ให้ถือวา่มี
คณุสมบตัิสามารถสมคัรได้ 
 สามารถสมคัรแบบกลุม่ได้  ทัง้นีส้มาชิกในกลุม่เดียวกนัต้องมีคณุสมบตัิตามระบขุ้างต้นทกุคน 

 

● จ านวนผลงานส่งประกวด 

 คนละ 1 ชิน้ / กลุม่ละ 1 ชิน้เทา่นัน้ 
    ※ ผู้สมคัร 1 คนสามารถมีช่ือในผลงานได้เพียง 1 ชิน้เท่านัน้  อาจเป็นประเภทเดี่ยวหรือกลุม่  เพียงอย่างใด 

อย่างหนึง่ไมส่ามารถลงสมคัรทัง้ 2 ประเภทหรือหลายกลุม่พร้อมกนัได้ 

 

● ค่าใช้จ่ายในการสมัคร  

ฟรี 
 

● รูปแบบผลงาน 

ผลงานออกแบบลงบนหน้าเอกสารขนาด A3 (หน้าเดียวแนวนอน) โดยระบช่ืุอผลงาน, ค าอธิบายและ
วตัถปุระสงค์ของดีไซน์  พร้อมภาพสเก็ตผลงาน, ดรออิง้, CG  หรือ รูปถ่ายแบบจ าลองตา่งๆ เป็นต้น (สง่เป็นไฟล์ 
PDF) รวมในหน้ากระดาษตามขนาดท่ีระบเุพียง 1 แผ่นเท่านัน้ โดยภาษาท่ีใช้ในเอกสารคือองักฤษหรือญ่ีปุ่ น 
 

ข้อความจากประธานคณะกรรมการตดัสิน 
โควิด-19 ท ำใหก้ำรใชชี้วิตเปลีย่นไปเยอะ  ไม่ว่ำจะเป็นกำรท ำงำนทีบ่ำ้นหรือกำรทำนอำหำรกลำงแจ้งเพือ่เลีย่ง
ควำมแออดัต่ำงๆ กลำยเป็นเร่ืองปกติมำกข้ึน  จึงอำจไม่จ ำเป็นตอ้งแยกควำมหมำยของค ำว่ำโต๊ะท ำงำน 
(Desk) กบั โต๊ะทำนอำหำร (Table) อีกต่อไป  กำรใชชี้วิตทีเ่มืองฮิงำชิคำวะเองก็ค่อยๆ เปลีย่นไปเช่นกนั   

ผมจึงหวงัจะไดเ้ห็นไอเดียใหม่ๆ ในกำรออกแบบโต๊ะอิสระทีต่อบโจทย์กำรใชชี้วิตนิวนอร์มอลนีข้องทกุคนครับ 
 

Kengo Kuma ประธานคณะกรรมการตดัสินประกวดออกแบบ “Kengo Kuma & Higashikawa” KAGU Design 



● ถาม-ตอบ 

 หากมีข้อสงสยั  สามารถสง่อีเมล์ค าถามพร้อมระบช่ืุอและช่องทางติดตอ่กลบัให้ชดัเจน  โดยทางทีมงาน
จะรีบตอบกลบัให้เร็วท่ีสดุได้ท่ีอีเมล์ official@kagu-higashikawa.jp 

 

● การลงทะเบียนล่วงหน้า 

ปิดรับลงทะเบียนลว่งหน้า : วนัจนัทร์ท่ี 28 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2022 เวลาเท่ียงตรง 12:00 น.(เวลาญ่ีปุ่ น) 
 การสง่ผลงาน  จ าเป็นต้องลงทะเบียนลว่งหน้าเพ่ือรับหมายเลขส าหรับผลงานท่ีจะสง่ประกวด หากไมไ่ด้

ท าการลงทะเบียนลว่งหน้าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  จะไมส่ามารถสง่ผลงานเข้าประกวดได้ 

 กรุณาลงทะเบียนลว่งหน้าได้ท่ีเวบ็ไซต์  “Kengo Kuma & Higashikawa KAGU Design Competition” 
ในการลงทะเบียนจ าเป็นต้องใช้อีเมล์ (กรณีกลุม่  สามารถใช้อีเมล์ของตวัแทนคนใดคนหนึง่ได้) เม่ือท า
การลงทะเบียนส าเร็จ  ทางผู้จดัจะออกเลขลงทะเบียนส าหรับผลงาน, URL เพ่ือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
น าสง่ผลงาน  และ Password  ให้ทางอีเมล์ท่ีแจ้งไว้ 

 

● ช่วงเวลาเปิดรับไฟล์ข้อมูลผลงาน 

    ตัง้แตว่นัท่ี 25 มีนาคม จนถงึเวลาเท่ียงตรง 12:00 น. (เวลาญ่ีปุ่ น) ของวนัท่ี 31 มีนาคม ค.ศ.2022 

กรุณาสง่ผลงานภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยใช้แบบฟอร์มส าหรับสง่ผลงานตามระบเุท่านัน้  กรณีใช้
ฟอร์มไมต่รงตามก าหนด  รายละเอียดในการสมคัรเป็นเทจ็หรือไมเ่หมาะสม  มีสว่นใดสว่นหนึง่ท่ีไมต่รงตาม
เง่ือนไขท่ีระบ ุ อาจถกูตดัสิทธ์ิการสมคัรได้ 

①   ผลงานที่ส่งประกวด PDF 

 ผลงานออกแบบลงบนหน้าเอกสารขนาด A3 (แนวนอน 1 แผน่เท่านัน้) โดยระบช่ืุอผลงาน, ค าอธิบาย 
หรือวตัถปุระสงค์ของดีไซน์  พร้อมภาพสเก็ตผลงาน, ดรออิง้, CG  หรือ รูปถ่ายแบบจ าลองตา่งๆ เป็นต้น  
 (ใช้ฟอนท์ขนาดตัง้แต ่10 พ้อยท์ขึน้ไป) 

 กรุณาใสห่มายเลขลงทะเบียนท่ีได้รับลงในผลงานมมุขวาลา่งด้วยฟอนต์ขนาด 72 พ้อยท์ให้ชดัเจน 
 กรุณาใช้ภาษาองักฤษหรือญ่ีปุ่ น  ส าหรับรายละเอียดผลงานทัง้หมด 
 ห้ามใช้สญัลกัษณ์  อกัษร  หรือค าอธิบายใดๆ ที่ท าให้สามารถระบตุวัตนของผู้สมคัรได้ 
 ผลงานท่ีออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว  กรุณาแปลงเป็นไฟล์ PDF 
 กรุณาบนัทกึไฟล์ผลงานส าหรับสง่ให้มีขนาดไมเ่กิน 3MB 

 

② ผู้สมัคร (หมายรวมทกุคนในประเภทกลุม่ด้วย) ให้ย่ืนหลกัฐานแสดงสถานะวา่ยงัเป็นนกัศกึษาอยู่ใน
สถาบนัการศกึษา  (น าสง่เอกสารเป็นไฟล์ PDF/ jpeg/ GIF อย่างใดอย่างหนึง่)  

 กรุณาสง่ส าเนาเอกสารรับรองสถานะนกัเรียน/นกัศกึษา  หรือบตัรประจ าตวันกัเรียน  ท่ีสามารถยืนยนั
สถานะการศกึษาในสถาบนัการศกึษานัน้ๆ ได้  และสแกนแปลงเป็นไฟล์ PDF/jpeg/GIF  อย่างใดอย่างหนึง่   

 กรุณาบนัทกึขนาดไฟล์ให้ไมเ่กิน 1 MB ตอ่ 1 ไฟล์ข้อมลู 

※ ในการน าสง่เอกสารข้างต้น  ผู้สมคัรจ าเป็นต้องใช้อีเมล์เดียวกบัตอนลงทะเบียน  และ Password ท่ีได้รับ
จากการลงทะเบียนลว่งหน้า 

 



● ข้อควรระวังในการส่งผลงาน  

 หลงัหมดเขตสง่ผลงานแล้ว  ไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขผลงาน  หรือยกเลิกการสมคัรได้ 

 คา่ใช้จ่ายในการจดัท าผลงาน  ให้ผู้สมคัรรับผิดชอบด้วยตนเองทัง้หมด 

 ให้ผู้สมคัรมีหน้าท่ีรับผิดชอบและท าการขออนญุาตให้ครบถ้วนก่อนน าสื่อตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลท่ี 3 มา
ใช้ เช่นการน ารูปวาดหรือรูปถ่ายของผู้อื่นมาประกอบในการออกแบบจดัท าผลงาน เพ่ือป้องกนัการฟ้องร้อง
ความเสียหายละเมิดลิขสิทธ์ิใดๆ  ท่ีอาจเกิดขึน้ได้   

 หากเกิดกรณีแจ้งละเมิดลิขสิทธ์ิใดๆ ขึน้ในผลงานท่ีน าสง่  ทางผู้จดัจะตดัสิทธ์ิการสมคัรและยกเลิกรางวลั
ทกุกรณี  และหากมีการฟ้องร้องคา่เสียหายตา่งๆ ขึน้  ให้ผู้สมคัรรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด  
โดยทางผู้จดัและสปอนเซอร์งานไมถื่อมีสว่นเก่ียวข้องใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีพบวา่ผลงานท่ีน าสง่  เหมือนหรือคล้ายกบังานดีไซน์ท่ีมีอยู่แล้ว  และเกิดการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธ์ิ
โดยบคุคลท่ี 3 ขึน้  ทางผู้จดัจะตดัสิทธ์ิการสมคัรและยกเลิกรางวลัทกุกรณี  และทางผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบ
ใดๆ หากเกิดการฟ้องร้องให้ชดใช้คา่เสียหายละเมิดลิขสิทธ์ิในกรณีดงักลา่ว   

 

●  ขัน้ตอนการตัดสิน 

 กรรมการจะคดัเลือกผลงานท่ีผ่านเข้ารอบเพียง 10 ชิน้จากทัง้หมด  ภายในกลางเดือนพฤษภาคม ปี 2022 

 เจ้าของผลงานท่ีผ่านเข้ารอบจะได้รับการติดตอ่กลบั  และประกาศผลทางเวบ็ไซต์อย่างเป็นทางการ 
 ผู้ เข้าประกวดท่ีผลงานผ่านเข้ารอบ  จะต้องท าโมเดลจ าลองขนาดย่อ 1/5 เท่า (ไมจ่ ากดัวสัดท่ีุใช้) และ

น ามาประกอบค าอธิบายพรีเซน็ต์ผลงานในรอบตดัสินสดุท้าย (โดยจะไมค่ืนโมเดลนัน้ให้) 
 การตดัสินรอบสดุท้าย (ทกุรางวลั) ผู้ เข้าประกวดต้องมาพรีเซน็ต์ผลงานท่ีเมืองฮิงาชิคาวะในวนัตดัสินรอบ

ชิงชนะเลิศ    จากนัน้คณะกรรมการจงึจะท าการพิจารณาตดัสินร่วมกนัในงาน 

 หลงัสิน้สดุการตดัสินจะจดัพิธีมอบรางวลัทนัที  ดงันัน้ผู้ เข้าประกวดจงึต้องสามารถมายงัเมืองฮิงาชิคาวะ
และเข้าร่วมในวนัตดัสินรอบชิงชนะเลิศ  และร่วมพิธีมอบรางวลัในวนัเดียวกนัได้ด้วย 

 หากพบวา่ข้อมลูที่กรอกในแบบฟอร์มน าสง่ผลงานเป็นเท็จ  หรือไมเ่ป็นไปตามกฎระเบียบท่ีก าหนด  และ
พบเจอข้อมลูอนัไมเ่หมาะสมอ่ืนใด  ทางผู้จดัจะตดัสิทธ์ิการเข้ารอบชิงฯ และอาจยกเลิกทกุรางวลัที่ได้รับได้ 

 ทางผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิในการตอบค าถามเก่ียวกบัวิธีการ มาตรฐานท่ีใช้  และอืน่ๆ ท่ีเก่ียวกบัผลการตดัสิน     
 

● วันตัดสินรอบชงิชนะเลิศและพธีิมอบรางวัล 
ก าหนดจดัขึน้ใน  วันอาทติย์ ที่ 26 มิถุนายน ค.ศ.2022 ณ เมืองฮิงาชิคาวะ จ.ฮอกไกโด  

 

● รายละเอียดรางวัล 
 รางวลัชนะเลิศ Kengo Kuma (1 รางวลั)  พร้อมเงินรางวลั  500,000 เยน 
 รางวลัผลงานดีเดน่  (3 รางวลั)   พร้อมเงินรางวลั  100,000 เยน 
 รางวลัชมเชย (6 รางวลั) 
※ เจ้าของผลงานท่ีผ่านเข้ารอบตดัสิน  ต้องเข้าร่วมงานตดัสินรอบชิงฯ และพิธีมอบรางวลัได้ 
※   โดยทางผู้จดัจะออกคา่ใช้จ่าย คา่เดินทางไป-กลบั (จากสนามบินท่ีใกล้ท่ีพกัอาศยัท่ีสดุ) มายงัสถานท่ีจดังาน   
รวมถงึคา่ท่ีพกัท่ีเมืองฮิงาชิคาวะ *กรณีสมคัรแบบกลุม่ใหญ่ทางผู้จดัอาจออกให้เพียงตวัแทนกลุม่เท่านัน้ 



※  กรณีท่ีดีไซน์ของผลงานท่ีผา่นการคดัเลือกได้ถกูน าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์  จะขอปรึกษาหารือกบัเจ้าของ 
ผลงานนัน้เป็นวาระอื่นๆ ตอ่ไป  

 

● คณะกรรมการผู้ตัดสิน 

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

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

 

● เกี่ยวกับสิทธิต่างๆ 
 ผลงานท่ีสง่ (รวมโมเดล)  ถือเป็นกรรมสทิธ์ิของทางผู้จดั  และจะไมส่ง่คืนให้ 

 ลิขสิทธ์ิและสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ของผลงาน  ให้เป็นของผู้สง่ผลงานนัน้ 

 กรณีผลงานได้รับพิจารณาน าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์  จะมีการหารือกบัเจ้าของผลงานนัน้ภายหลงั 

 ลิขสิทธ์ิในการจดัแสดง  ตีพิมพ์ลงสื่อประชาสมัพนัธ์เช่นนิตยสารหรือเวบ็ไซต์ตา่งๆ ให้ถือเป็นของผู้จดังาน 

 ให้ผู้จดัหรือตวัแทน  มีสิทธ์ิน าผลงานไปจดัแสดง  ตดัตอ่ปรับปรุงแก้ไข  ท าซ า้และเผยแพร่ได้อิสระเพ่ือ
การประชาสมัพนัธ์งาน  โดยอาจมิได้แจ้งลว่งหน้า  ผู้สมคัรจะไมข่ดัขวางการใช้งานดงักลา่วข้างต้นนัน้ 

 ผู้จดัและสปอนเซอร์สามารถน าผลงานมาโปรโมทประชาสมัพนัธ์ได้อย่างอิสระ  โดยไมม่คีา่ตอบแทนให้  
และกรณีท่ีผลงานได้รับพิจารณาให้แปรรูปผลิตภณัฑ์  ให้สทิธ์ิในการพดูคยุตอ่รองกบัผู้จดัเป็นอนัดบัแรก 

 

●  ข้อยกเว้นต่างๆ 
 กรณีผู้สมคัรได้รับความเสียหายใดๆ จากการสมคัรประกวดในครัง้นี ้  ทางผู้จดัไมถื่อมีสว่นรับผิดชอบใดๆ 

ยกเว้นกรณีผู้จดัเป็นฝ่ายกระท าการใดโดยประมาทบกพร่องเท่านัน้ 

 การประกวดในครัง้นีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 

● ผู้ด าเนินงาน: คณะกรรมการผู้จดังานประกวดออกแบบ “Kengo Kuma & Higashikawa” KAGU Design 

        องค์กรที่เข้าร่วม: The Town of Higashikawa, Higashikawa Chamber of Commerce, Higashikawa 
tourist association, JA Higashikawa, Higashikawa Construction Industry Association, Higashikawa 
Forestry Association, Higashikawa Development Corporation Inc., Asahikawa Furniture Cooperative, 

Higashikawa Town Council, Higashikawa Board of Education 
ส านักงานคณะกรรมการผู้จัดการประกวด: Higashikawa Cultural Exchange Department  

Phone: +81 166-82-2111, Email: official@kagu-higashikawa.jp 


