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คณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดงานเทศกาลไทยประจำป< 2565 

ในระหวAางวันท่ี 1 – 31 พฤษภาคม 2565 โดยในป<น้ี งานเทศกาลไทยจะจัดข้ึนในรูปแบบออนไลนQภายใตR

หัวขRอ “T-POP” เพ่ือสนับสนุนการเผยแพรA “เพลงไทย” และใหRเพลงไทยเป\นเคร่ืองมือในการ

ประชาสัมพันธQวัฒนธรรมและสAงเสริมภาพลักษณQของประเทศไทยในญ่ีปุbน 

ต้ังแตAป< 2543 จนถึงป< 2562 สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดRจัดงานเทศกาลไทยในกรุงโตเกียว

ตAอเน่ืองมาเป\นเวลา 20 ป< ในชAวงวันเสารQและวันอาทิตยQของสัปดาหQท่ี 2 ของเดือนพฤษภาคม 

ท่ีสวนสาธารณะโยโยกิมีวัตถุประสงคQเพ่ือประชาสัมพันธQประเทศไทยใหRชาวญ่ีปุbนรูRจักและช่ืนชอบ

ประเทศไทยในวงกวRาง จำนวนผูRเขRารAวมเพ่ิมข้ึนอยAางตAอเน่ืองในแตAละป< โดยในชAวง 3 ป<ลAาสุด (2560-

2562) มีจำนวนผูRเขRารAวมงานประมาณป<ละ 300,000 - 350,000 คน ทำใหRประเทศไทยเป\นท่ีรูRจัก 

ในสังคมญ่ีปุbนมากข้ึนทุกป< 

อยAางไรก็ดี สถานการณQการแพรAระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีระบาดในญ่ีปุbนและท่ัวโลก

อยAางตAอเน่ืองต้ังแตAป< 2563 เป\นตRนมา ทำใหRการจัดงานเทศกาลไทยป< 2563 ตRองระงับไป และในป< 

2564 สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดRปรับการจัดงานเป\นรูปแบบ hybrid ในหัวขRอ “ละครไทย” 

ท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีการถAายทอดทางส่ือสังคมออนไลนQจากหRองสAงท่ีประเทศไทย เพ่ือใหR

สอดคลRองกับสถานการณQการแพรAระบาด  

การจัดงานในป< 2565 ภายใตRหัวขRอ “T-POP” น้ี จะเป\นการจัดงานออนไลนQเต็มรูปแบบเป\น

คร้ังแรก เพ่ือความปลอดภัยของผูRเขRารAวมงานฯ และผูRท่ีเก่ียวขRองทุกฝbาย งานน้ีไดRรับเกียรติจากนักรRอง

ไทยสมัยใหมAท่ีมีช่ือเสียงและเป\นท่ีจับตามองของประชาชนและส่ือญ่ีปุbน เป\นส่ือกลางซ่ึงชAวยผลักดันใหR

เกิดกระแสความช่ืนชอบประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย สืบตAอมาจากปรากฏการณQกระแสนิยมละครไทย

ภายในญ่ีปุbน ท่ีเกิดข้ึนตAอเน่ืองจากป<ท่ีผAานมาจนถึงปuจจุบัน ขณะเดียวกัน ก็ยังคงเนRนการสAงเสริม 

ความเป\นไทยใน 3 ดRาน เชAนเดียวกับการจัดงานท่ีสวนสาธารณะโยโยกิ ไดRแกA วัฒนธรรมไทย อาหารไทย 

และสินคRาไทย  

 

 

งานเทศกาลไทยในญี่ปุ2นออนไลน4 

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

กระชับมิตรภาพไทย-ญี่ปุ2น 
!

3 กิจกรรมท่ีขอเชิญให&ทุกท9านมาร9วมสนุกด&วยกัน: ความบันเทิง อาหาร และช็อปปEFง 
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กำหนดการ 

1. ช่ืองาน งานเทศกาลไทยในญ่ีปุbนประจำป< 2565 / Thai Festival in Japan 2022 

2. หัวข&องาน “T-POP” 

3. วันและเวลา 

Ø วันอาทิตยQท่ี 15 พฤษภาคม 2565 เวลาประเทศไทย 12.30 –14.00 น. / เวลาประเทศญ่ีปุbน 

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 ชาวไทยและญ่ีปุbน และสารคดี T-Pop History 

Ø วันท่ี 1 – 31 พฤษภาคม 2565: จัดแคมเปญพิเศษ “อาหารไทยใกล&ตัว” และ “สินค&าไทย

ใกล&ตัว” เพ่ือเสนอทางเลือกในการซ้ือหาและจับจAายอาหารไทยและผลิตภัณฑQไทยท่ี

สะดวกสบาย ใกลRบRาน โดยไมAตRองเดินทาง และสามารถซ้ือทางออนไลนQในชAองทางท่ีสะดวก 

ไดRดRวย 

4. วัตถุประสงคI เพ่ือประชาสัมพันธQเพลงป�อปไทยในหมูAชาวญ่ีปุbน และเผยแพรAวัฒนธรรม  

ความเป\นอยูAของคนไทย และเสนAหQของไทย ผAานเพลง T-Pop ทางออนไลนQ เพ่ิมชAองทาง 

ในการเขRาถึงสินคRาไทยและอาหารไทย และกระชับความสัมพันธQท่ีดีระหวAางไทยและญ่ีปุbน 

ใหRแนAนแฟ�นมากย่ิงข้ึน 

 

 

 

ในป<น้ี สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดRรับเกียรติ

จากคุณวิศุทธ์ิ พรนิมิต (คุณต้ัม) ผูRวาดการQตูนนRอง

มะมAวง ออกแบบโปสเตอรQใหRกับงานเทศกาลไทย 

เป\นพิเศษอีกคร้ัง 

 

คุณวิศุทธ์ิฯ เป\นศิลป�นไทยท่ีมีช่ือเสียง และมี

ผลงานท่ีรAวมกับหนAวยงานตAางๆ ท้ังไทยและญ่ีปุbน 

ในหลากหลายดRาน ท้ังแฟช่ัน ภาพยนตรQ การQตูน  

และดนตรี และมีแฟนคลับคนญ่ีปุbนจำนวนมาก 
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กิจกรรมสนุกๆ ในงานเทศกาลไทย 

 

ความสนุกท่ี 1.!ความบันเทิง" 
 

วันอาทิตยIท่ี 15 พฤษภาคม 2565 
 

มีคอนเสิรQตพิเศษสำหรับงานเทศกาลไทย 2565 โดยรAวมกับบริษัท ทีป�อป อินคอรQปอเรช่ัน 

จำกัด ผูRจัดรายการ T-Pop Stage Show จัดโชวQพิเศษ “T-Pop Stage Show: Special Episode 

with Thai Festival in Japan” โดยศิลป�นแนวหนRาของไทย 8 คน/กลุAม จากคAายเพลงช้ันนำของไทย 

ท่ีมีเพลงฮิตติดชารQต จัดการแสดงพิเศษสำหรับงานเทศกาลไทยเทAาน้ัน และยังมีการ featuring พิเศษ

รAวมกับศิลป�นญ่ีปุbนดRวย  

 

งานจัดข้ึนในวันอาทิตยIท่ี 15 พฤษภาคม 2565 

เวลาประเทศไทย 12.30 – 14.00 น. / 

เวลาประเทศญ่ีปุbน 14.30 – 16.00 น.  

 

ทุกทAานสามารถรับชมไลฟ�สดพรRอมกันไดRจากชAองทางดังตAอไปน้ี  

 

 Facebook  YouTube 

Ø thaifestival.jp Ø T-POP Stage 

Ø T-POP Stage  

Ø Workpoint Entertainment  

 

นอกจากน้ี ยังมีการฉายคลิปวิดีโอ Vlog พิเศษของศิลป�นและนักแสดงไทย ท้ังในดRานการกีฬา

ป<นผาสุด extreme และการทำอาหารไทยเมนูกะเพรา และจัดจานมะมAวง parfait เพ่ือเผยแพรA 

ไลฟ�สไตลQสมัยใหมAของคนไทยอีกดRวย พรRอมกิจกรรม Q&A รAวมกับศิลป�นสุดพิเศษ 
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ศิลปEนท่ีเข&าร9วมงาน 
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ปลายเดือนเมษายน 2565 เปzนต&นไป 

1. ร9วมสนุกกับ Dance Challenge ผ9านทาง SNS: นRองเบล วริศรา จะมาชวนชาวญ่ีปุbนรAวม

สนุกกันในการเตRน Dance Challenge กับเพลง “เอาปากกามาวง” เพลงดังตอนน้ีท่ีไมAมีใคร 

ในประเทศไทยท่ีไมAรูRจัก และมียอดวิวมากกวAา 30,000,000 คร้ัง รAวมสนุกกันไดRทางส่ือสังคม

ออนไลนQทุกแพลตฟอรQมในช่ือ “#marudancechallenge” 

2. คลิปสุดพิเศษจากศิลป�นและเหลAา influencers ชาวไทยและญ่ีปุbนท่ีจะมาแนะนำงานเทศกาล

ไทยใหRทุกคนรูRจัก 

3. พบกับสารคดี T-Pop History ท่ีจัดทำข้ึนสำหรับงานเทศกาลไทยคร้ังน้ีโดยเฉพาะ เพ่ือใหR

ผูRชมเขRาใจท่ีมาและตัวตนของกระแสเพลง T-Pop ของไทย 

 

   
 

ความสนุกท่ี 2.!อาหารอร9อย" 

ต้ังแตAวันท่ี 1 – 31 พฤษภาคม 2565 จะมีแคมเปญ “อาหารไทยใกลRตัว” โดยรAวมมือกับ

รRานอาหารไทยท่ีไดRรับตราสัญลักษณQ “Thai Select” มากกวAา 60 รRาน ใน 7 จังหวัด จัดเมนูพิเศษ 

และมีบริการอาหาร/เคร่ืองด่ืมสมนาคุณ สำหรับผูRท่ีรับประทานอาหารในรRานท่ีรAวมรายการ  

นอกจากน้ี จะไดRรับคูปอง 1 ใบ จากการรับประทานอาหารทุก 2,000 เยน เพ่ือลุRนชิงโชค 

ของรางวัล อาทิ ต๋ัวเคร่ืองบินไปกลับ กรุงโตเกียว-กรุงเทพฯ-กรุงโตเกียว จากสายการบิน Air Asia X 

และลุRนของรางวัลมากมาย เชAน เบียรQไทย น้ำผลไมR ขRาวหอมมะลิไทย แกงไทย voucher รับประทาน

อาหาร และ voucher คลาสทำอาหารไทย ฯลฯ ท้ังน้ี ผูRจัดงานจะคัดเลือกผูRโชคดีจากการจับฉลาก 

และของรางวัลจะถูกจัดสAงใหRแกAผูRโชคดีในชAวงกลางเดือนมิถุนายน2565 

 

ความสนุกท่ี 3 !เลือกซ้ือสินค&าไทยในราคาพิเศษสุด" 

ต้ังแตAวันท่ี 1 – 31 พฤษภาคม 2565 จะมีแคมเปญพิเศษ “สินคRาไทยใกลRตัว” โดยรAวมมือกับ

รRานคRาและซุปเปอรQมารQเก็ตรายใหญAในญ่ีปุbนท่ีขายผลิตภัณฑQของไทยกวAา 30 แหAง จัดชุดแคมเปญพิเศษ 

สAวนลด หรือของขวัญสำหรับลูกคRา ในชAวงเทศกาลไทยเทAาน้ัน ไดRแกA เคร่ืองปรุงอาหารผัก ผลไมR  

น้ำผลไมR สินคRาของใชR และผลิตภัณฑQของศิลป�นไทยเป\นตRน 

สามารถส่ังซ้ือไดRทางออนไลนQ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดRรวบรวมขRอมูลรRานคRาท่ีรAวม

รายการผAานเว็บไซตQ www.gotothailand.jp/thaifestival ไมAวAาคุณจะอยูAท่ีไหนในญ่ีปุbน เว็บไซตQน้ีจะ

ชAวย link ไปยังโฮมเพจของรRานคRาท่ีเขRารAวมรายการ  
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ถึงแม&ว9าจะไม9ได&จัดงานเทศกาลไทยท่ีสวนโยโยกิเหมือนในป�ท่ีผ9าน ๆ มา แต9ก็ยังอยากให&ทุกท9านได&

เพลิดเพลินกับอาหารไทยและสินค&าไทยจากท่ีบ&าน หรือในบริเวณใกล&เคียง ป�น้ีจึงได&จัดงานใน

รูปแบบออนไลนIท่ีเข&าถึงทุกท9านได&ไม9ว9าจะอยู9ท่ีไหนในญ่ีปุ�น หวังว9าผู&ช่ืนชอบงานเทศกาลไทย 

ท่ีอาศัยอยู9ในกรุงโตเกียวและท่ัวประเทศญ่ีปุ�น จะสามารถสัมผัสเสน9หIของประเทศไทยได&ไม9แพ&ป�ก9อน ๆ  

 

ติดต9อสอบถามเก่ียวกับงานเทศกาลไทย 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ฝbายสารนิเทศและวัฒนธรรม 

เจRาหนRาท่ีผูRรับผิดชอบ: 

Tami Hashimoto โทรศัพทQ 03-5789-2433 (ตAอ 471) Email: hashimoto@thaiembassy.jp  

ศีจุฑา นววงศQ โทรศัพทQ 03-5789-2433 (ตAอ 472) Email: sijutha@thaiembassy.jp 

 

 

 


