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งานเทศกาลไทยในญี่ปุ2นออนไลน4

Thai Festival in Japan2022
หัวข&องาน!T-POP"

กระชับมิตรภาพไทย-ญี่ปุ2น
!

3 กิจกรรมทีข่ อเชิญให&ทุกท9านมาร9วมสนุกด&วยกัน: ความบันเทิง อาหาร และช็อปปEFง
คณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดงานเทศกาลไทยประจำป< 2565
ในระหวAางวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565 โดยในป<นี้ งานเทศกาลไทยจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลนQภายใตR
หัวขRอ “T-POP” เพื่อสนับสนุนการเผยแพรA “เพลงไทย” และใหRเพลงไทยเป\นเครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธQวัฒนธรรมและสAงเสริมภาพลักษณQของประเทศไทยในญี่ปุbน
ตั้งแตAป< 2543 จนถึงป< 2562 สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดRจัดงานเทศกาลไทยในกรุงโตเกียว
ตAอเนื่องมาเป\นเวลา 20 ป< ในชAวงวันเสารQและวันอาทิตยQของสัปดาหQที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม
ที่สวนสาธารณะโยโยกิมีวัตถุประสงคQเพื่อประชาสัมพันธQประเทศไทยใหRชาวญี่ปุbนรูRจักและชื่นชอบ
ประเทศไทยในวงกวRาง จำนวนผูRเขRารAวมเพิ่มขึ้นอยAางตAอเนื่องในแตAละป< โดยในชAวง 3 ป<ลAาสุด (25602562) มีจำนวนผูRเขRารAวมงานประมาณป<ละ 300,000 - 350,000 คน ทำใหRประเทศไทยเป\นที่รูRจัก
ในสังคมญี่ปุbนมากขึ้นทุกป<
อยAางไรก็ดี สถานการณQการแพรAระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดในญี่ปุbนและทั่วโลก
อยAางตAอเนื่องตั้งแตAป< 2563 เป\นตRนมา ทำใหRการจัดงานเทศกาลไทยป< 2563 ตRองระงับไป และในป<
2564 สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดRปรับการจัดงานเป\นรูปแบบ hybrid ในหัวขRอ “ละครไทย”
ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีการถAายทอดทางสื่อสังคมออนไลนQจากหRองสAงที่ประเทศไทย เพื่อใหR
สอดคลRองกับสถานการณQการแพรAระบาด
การจัดงานในป< 2565 ภายใตRหัวขRอ “T-POP” นี้ จะเป\นการจัดงานออนไลนQเต็มรูปแบบเป\น
ครั้งแรก เพื่อความปลอดภัยของผูRเขRารAวมงานฯ และผูRที่เกี่ยวขRองทุกฝbาย งานนี้ไดRรับเกียรติจากนักรRอง
ไทยสมัยใหมAที่มีชื่อเสียงและเป\นที่จับตามองของประชาชนและสื่อญี่ปุbน เป\นสื่อกลางซึ่งชAวยผลักดันใหR
เกิดกระแสความชื่นชอบประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย สืบตAอมาจากปรากฏการณQกระแสนิยมละครไทย
ภายในญี่ปุbน ที่เกิดขึ้นตAอเนื่องจากป<ที่ผAานมาจนถึงปuจจุบัน ขณะเดียวกัน ก็ยังคงเนRนการสAงเสริม
ความเป\นไทยใน 3 ดRาน เชAนเดียวกับการจัดงานที่สวนสาธารณะโยโยกิ ไดRแกA วัฒนธรรมไทย อาหารไทย
และสินคRาไทย
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กำหนดการ
ชื่องาน งานเทศกาลไทยในญี่ปุbนประจำป< 2565 / Thai Festival in Japan 2022
หัวข&องาน “T-POP”
วันและเวลา
Ø วันอาทิตยQที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลาประเทศไทย 12.30 –14.00 น. / เวลาประเทศญี่ปุbน
14.30 – 16.00 น.: คอนเสิรIต T-Pop Stage Show: Special Episode with Thai
Festival in Japan ไลฟ„สดทางออนไลนIจากประเทศไทย
Ø ปลายเดือนเมษายน 2565: พบกับกิจกรรม Dance Challenge คลิปสุดพิเศษจากศิลป…น
และinﬂuencers ชาวไทยและญี่ปุbน และสารคดี T-Pop History
Ø วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565: จัดแคมเปญพิเศษ “อาหารไทยใกล&ตัว” และ “สินค&าไทย
ใกล&ตัว” เพื่อเสนอทางเลือกในการซื้อหาและจับจAายอาหารไทยและผลิตภัณฑQไทยที่
สะดวกสบาย ใกลRบRาน โดยไมAตRองเดินทาง และสามารถซื้อทางออนไลนQในชAองทางที่สะดวก
ไดRดRวย
วัตถุประสงคI เพื่อประชาสัมพันธQเพลงป‡อปไทยในหมูAชาวญี่ปุbน และเผยแพรAวัฒนธรรม
ความเป\นอยูAของคนไทย และเสนAหQของไทย ผAานเพลง T-Pop ทางออนไลนQ เพิ่มชAองทาง
ในการเขRาถึงสินคRาไทยและอาหารไทย และกระชับความสัมพันธQที่ดีระหวAางไทยและญี่ปุbน
ใหRแนAนแฟ‰นมากยิ่งขึ้น

ในป<นี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดRรับเกียรติ
จากคุณวิศุทธิ์ พรนิมิต (คุณตั้ม) ผูRวาดการQตูนนRอง
มะมAวง ออกแบบโปสเตอรQใหRกับงานเทศกาลไทย
เป\นพิเศษอีกครั้ง
คุณวิศุทธิฯ์ เป\นศิลป…นไทยที่มีชื่อเสียง และมี
ผลงานทีร่ AวมกับหนAวยงานตAางๆ ทั้งไทยและญี่ปุbน
ในหลากหลายดRาน ทั้งแฟชั่น ภาพยนตรQ การQตูน
และดนตรี และมีแฟนคลับคนญี่ปุbนจำนวนมาก
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กิจกรรมสนุกๆ ในงานเทศกาลไทย
ความสนุกที่ 1.!ความบันเทิง"
วันอาทิตยIที่ 15 พฤษภาคม 2565
มีคอนเสิรQตพิเศษสำหรับงานเทศกาลไทย 2565 โดยรAวมกับบริษัท ทีป‡อป อินคอรQปอเรชัน่
จำกัด ผูRจัดรายการ T-Pop Stage Show จัดโชวQพิเศษ “T-Pop Stage Show: Special Episode
with Thai Festival in Japan” โดยศิลป…นแนวหนRาของไทย 8 คน/กลุAม จากคAายเพลงชั้นนำของไทย
ที่มีเพลงฮิตติดชารQต จัดการแสดงพิเศษสำหรับงานเทศกาลไทยเทAานั้น และยังมีการ featuring พิเศษ
รAวมกับศิลป…นญี่ปุbนดRวย
งานจัดขึ้นในวันอาทิตยIที่ 15 พฤษภาคม 2565
เวลาประเทศไทย 12.30 – 14.00 น. /
เวลาประเทศญี่ปุbน 14.30 – 16.00 น.
ทุกทAานสามารถรับชมไลฟ„สดพรRอมกันไดRจากชAองทางดังตAอไปนี้
Facebook
Ø thaifestival.jp
Ø T-POP Stage
Ø Workpoint Entertainment

YouTube
Ø T-POP Stage

นอกจากนี้ ยังมีการฉายคลิปวิดีโอ Vlog พิเศษของศิลป…นและนักแสดงไทย ทั้งในดRานการกีฬา
ป<นผาสุด extreme และการทำอาหารไทยเมนูกะเพรา และจัดจานมะมAวง parfait เพื่อเผยแพรA
ไลฟ„สไตลQสมัยใหมAของคนไทยอีกดRวย พรRอมกิจกรรม Q&A รAวมกับศิลป…นสุดพิเศษ
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ศิลปEนที่เข&าร9วมงาน
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ปลายเดือนเมษายน 2565 เปzนต&นไป
1. ร9วมสนุกกับ Dance Challenge ผ9านทาง SNS: นRองเบล วริศรา จะมาชวนชาวญี่ปุbนรAวม
สนุกกันในการเตRน Dance Challenge กับเพลง “เอาปากกามาวง” เพลงดังตอนนี้ที่ไมAมีใคร
ในประเทศไทยที่ไมAรูRจัก และมียอดวิวมากกวAา 30,000,000 ครั้ง รAวมสนุกกันไดRทางสื่อสังคม
ออนไลนQทุกแพลตฟอรQมในชื่อ “#marudancechallenge”
2. คลิปสุดพิเศษจากศิลป…นและเหลAา inﬂuencers ชาวไทยและญี่ปุbนที่จะมาแนะนำงานเทศกาล
ไทยใหRทุกคนรูRจัก
3. พบกับสารคดี T-Pop History ที่จัดทำขึ้นสำหรับงานเทศกาลไทยครั้งนี้โดยเฉพาะ เพื่อใหR
ผูRชมเขRาใจที่มาและตัวตนของกระแสเพลง T-Pop ของไทย

ความสนุกที่ 2.!อาหารอร9อย"
ตั้งแตAวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565 จะมีแคมเปญ “อาหารไทยใกลRตัว” โดยรAวมมือกับ
รRานอาหารไทยที่ไดRรับตราสัญลักษณQ “Thai Select” มากกวAา 60 รRาน ใน 7 จังหวัด จัดเมนูพิเศษ
และมีบริการอาหาร/เครื่องดื่มสมนาคุณ สำหรับผูRที่รับประทานอาหารในรRานที่รAวมรายการ
นอกจากนี้ จะไดRรับคูปอง 1 ใบ จากการรับประทานอาหารทุก 2,000 เยน เพื่อลุRนชิงโชค
ของรางวัล อาทิ ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงโตเกียว-กรุงเทพฯ-กรุงโตเกียว จากสายการบิน Air Asia X
และลุRนของรางวัลมากมาย เชAน เบียรQไทย น้ำผลไมR ขRาวหอมมะลิไทย แกงไทย voucher รับประทาน
อาหาร และ voucher คลาสทำอาหารไทย ฯลฯ ทั้งนี้ ผูRจัดงานจะคัดเลือกผูRโชคดีจากการจับฉลาก
และของรางวัลจะถูกจัดสAงใหRแกAผูRโชคดีในชAวงกลางเดือนมิถุนายน2565
ความสนุกที่ 3 !เลือกซื้อสินค&าไทยในราคาพิเศษสุด"
ตั้งแตAวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565 จะมีแคมเปญพิเศษ “สินคRาไทยใกลRตัว” โดยรAวมมือกับ
รRานคRาและซุปเปอรQมารQเก็ตรายใหญAในญี่ปุbนที่ขายผลิตภัณฑQของไทยกวAา 30 แหAง จัดชุดแคมเปญพิเศษ
สAวนลด หรือของขวัญสำหรับลูกคRา ในชAวงเทศกาลไทยเทAานั้น ไดRแกA เครื่องปรุงอาหารผัก ผลไมR
น้ำผลไมR สินคRาของใชR และผลิตภัณฑQของศิลป…นไทยเป\นตRน
สามารถสั่งซื้อไดRทางออนไลนQ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดRรวบรวมขRอมูลรRานคRาที่รAวม
รายการผAานเว็บไซตQ www.gotothailand.jp/thaifestival ไมAวAาคุณจะอยูAที่ไหนในญี่ปุbน เว็บไซตQนี้จะ
ชAวย link ไปยังโฮมเพจของรRานคRาที่เขRารAวมรายการ
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ถึงแม&ว9าจะไม9ได&จัดงานเทศกาลไทยที่สวนโยโยกิเหมือนในป•ที่ผ9าน ๆ มา แต9ก็ยังอยากให&ทุกท9านได&
เพลิดเพลินกับอาหารไทยและสินค&าไทยจากที่บ&าน หรือในบริเวณใกล&เคียง ป•นี้จึงได&จัดงานใน
รูปแบบออนไลนIที่เข&าถึงทุกท9านได&ไม9ว9าจะอยู9ที่ไหนในญี่ปุ„น หวังว9าผู&ชื่นชอบงานเทศกาลไทย
ที่อาศัยอยูใ9 นกรุงโตเกียวและทั่วประเทศญี่ปุ„น จะสามารถสัมผัสเสน9หIของประเทศไทยได&ไม9แพ&ป•ก9อน ๆ
ติดต9อสอบถามเกี่ยวกับงานเทศกาลไทย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ฝbายสารนิเทศและวัฒนธรรม
เจRาหนRาที่ผูRรับผิดชอบ:
Tami Hashimoto โทรศัพทQ 03-5789-2433 (ตAอ 471) Email: hashimoto@thaiembassy.jp
ศีจุฑา นววงศQ โทรศัพทQ 03-5789-2433 (ตAอ 472) Email: sijutha@thaiembassy.jp

