ข่ าวสารนิเทศ งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั ง้ ที่ 17
ภาพรวม
งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว เป็ นงานประชาสัมพันธ์อาหารไทย ตลอดจนสินค้ า บริการ
และวัฒนธรรมของไทย ที่จดั ขึ ้น ณ สวนสาธารณะโยโยงิ กรุงโตเกียว ในเดือนพฤษภาคม เป็ น
ประจาทุกปี ซึง่ ที่ผา่ นมา มีจานวนผู้เข้ าร่วมงานในแต่ละปี ประมาณ 300,000 คน ซึง่ ได้ รับการ
กล่าวขานกันว่า เป็ นงานเทศกาลของต่างประเทศในกรุงโตเกียวที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ และเป็ นงาน
สาคัญงานหนึง่ ของกรุงโตเกียว งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว จึงเป็ นที่สนใจและรอคอยของชาว
ญี่ปนุ่ ในกรุงโตเกียวและปริมณฑลเรื่ อยมา ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็ นเพราะความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปนุ่ ที่มี
ความใกล้ ชิดในทุกด้ านทังพระราชวงศ์
้
การเมือง เศรษฐกิจ และระหว่างประชนชน เป็ นเวลานาน
กว่า 600 ปี โดยเฉพาะในระดับประชาชน จะเห็นได้ วา่ ปั จจุบนั มีกระแสความนิยมอาหารไทยและ
สินค้ าไทยในญี่ปนุ่ เป็ นอย่างมาก ขณะเดียวกัน ญี่ปนุ่ ก็เป็ นที่ชื่นชอบของคนไทย จึงมีนกั ท่องเที่ยว
ไทยเดินทางมาญี่ปนุ่ เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนมาก
หัวข้ องานเทศกาลไทย ครั ง้ ที่ 17
สาหรับงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครัง้ ที่ 17 ในปี นี ้ มีกาหนดจัดขึ ้นในวันที่
14 - 15 พฤษภาคม 2559 ภายใต้ หวั ข้ อ “Thai Festival 2016 - Discover Thailand’s BEST”
ซึง่ จะเป็ นการเชิญชวนชาวญี่ปนุ่ ให้ มาร่วมค้ นหาความเป็ นเลิศของไทยในด้ านต่าง ๆ ซึง่ ถือเป็ น
ความพิเศษอย่างยิ่ง เพราะญี่ปนุ่ กับไทยจะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 130 ปี ในปี หน้ า
ความเป็ นเลิศในด้ านแรกที่ต้องการให้ ชาวญี่ปนุ่ ได้ ค้นหา ได้ แก่ อาหาร ผลไม้ เครื่ องดื่ม
สินค้ าและบริการของไทยที่มีศกั ยภาพ โดยในปี นี ้จะมีการออกคูหาในงานมากกว่า 180 คูหา
ประกอบไปด้ วย คูหาอาหารของร้ านอาหารไทยในญี่ปนุ่ 73 คูหา คูหาผลไม้ จานวน 14 คูหา
ซึง่ จะมีการจาหน่ายผลไม้ ไทยซึง่ ปัจจุบนั สามารถนาเข้ ามาในญี่ปนุ่ ได้ 9 ชนิด ได้ แก่ มะม่วง (ซึง่
รวมถึงมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ และเขียนเสวย ซึง่ เป็ นมะม่วงเขียว 2 สายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งได้ รับ
อนุญาตจากรัฐบาลญี่ปนุ่ ให้ นาเข้ าไปยังญี่ปนุ่ ได้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559) ส้ มโอ มังคุด มะพร้ าว
ทุเรี ยน สับปะรด มะขาม สละและกล้ วย คูหาเครื่ องดื่ม จานวน 20 คูหา ซึง่ จะจาหน่ายเครื่ องดื่ม
คุณภาพของไทย และคูหาสินค้ าและบริการ จานวน 48 คูหา ซึง่ จะจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไทย ตังแต่
้
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เสื ้อผ้ า และของใช้ แบบไทย ๆ รวมทังบริ
้ การต่าง ๆ และคูหาของ NGO
10 คูหา ซึง่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ คดั สรรร้ านค้ ามาร่วมออกคูหาโดยเน้ นคุณภาพและศักยภาพ
Thai Village
ในปี นี ้ จะมีพื ้นที่ขนาดใหญ่ในงานที่ชื่อว่า Thai Village เป็ นการรวมคูหาของหน่วยงาน
ภาครัฐต่าง ๆ และบริษัทที่เป็ นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน เพื่อแนะนาสินค้ าและบริ การที่เป็ น
เลิศของไทย ซึง่ เรี ยกได้ ว่าเป็ นการยกเมืองไทยมาไว้ ที่สวนโยโยงิเลยทีเดียว ได้ แก่
- คูหาของโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึง่ ประกอบไปด้ วยสถาบันสิริกิต์ิ ร้ านภัทรพัฒน์
ร้ านภูฟ้า และศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ซึง่ จะแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราช
กรณียกิจและผลงานและผลิตภัณฑ์ในโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะในปี นี ้ที่เป็ นปี ครบรอบ 84 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถ

- คูหาของสานักงาน ททท. ซึง่ จะแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวในไทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ คนญี่ปนุ่ ต้ องห้ ามพลาด
- คูหาของสานักงานพาณิชย์ ซึง่ จะแนะนาผลิตภัณฑ์แฟชัน่ จากแบรนด์คนไทย และ
แนะนาตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (TTM) ซึง่ การันตีคณ
ุ ภาพของสินค้ าไทยที่สง่ ออกไป
ยังญี่ปนุ่
- คูหาของสานักงานเกษตร ซึง่ จะแนะนาผลไม้ ไทยที่หลากหลาย และผ้ าไหมไทย
- คูหาของสานักงานอุตสาหกรรม ซึง่ จะแนะนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของไทยที่ผลิตจาก
นวัตกรรมการผลิตอาหารที่ทนั สมัยและถูกสุขลักษะของไทย และแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
สมาคมวัฒนหัตถศิลป์ ล้ านนา
- คูหาของ จ.อุบลราชธานี และศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.)
ซึง่ จะแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
- คูหาของสายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ ซึง่ จะแนะนาสายการบินและมีกิจกรรมร่วม
สนุกมากมาย
นอกจากนี ้ ยังมีกิจกรรมบนเวทียอ่ ยใน Thai Village และมีจดุ ถ่ายภาพให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้
ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก และยังมีโอกาสได้ พบกับน้ องสุขใจซึ่งเป็ นตัวมาสคอตของงานในปี นี ้ รวมทัง้
ยังมีกิจกรรมร่วมสนุกเพื่อลุ้นรางวัลบัตรโดยสารเครื่ องบินไปกลับกรุงเทพฯ – โตเกียวจากการบิน
ไทยและไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ อีกด้ วย
การแสดงบนเวทีใหญ่
ทางด้ านการแสดงบนเวทีใหญ่ในปี นี ้ จะมีการแสดงของศิลปิ นในระดับแนวหน้ าของไทย
ในหลากหลายแนวเพลง ได้ แก่ เพลงลูกทุง่ โดยตัก๊ แตน ชลดา และเปา เปาวลี / เพลงป๊ อบ โดย
วงสี่โพดา ซึง่ เป็ นการรวมตัวกันของแชมป์ รายการ The Star 4 คน ที่มีเสียงคุณภาพ ได้ แก่
แก้ ม วิชญาณี, กัน นภัทร, โดม จารุวฒ
ั น์ และตัม้ วราวุธ และกาลังมีรายการโทรทัศน์ชื่อว่า สี่โพดา
ซูเปอร์ โชว์ ซึง่ กาลังโด่งดังที่ไทยเป็ นอย่างมาก / เพลงแดนซ์ โดยแกงส้ ม ธนทัต และฮัน่ อิสริยะ
ซึง่ ได้ รับการกล่าวขานว่าเป็ น Prince of Dance of Thailand / การแสดงของเจมส์ จิรายุ ซึง่ เป็ น
ดาราและนักร้ องที่มีชื่อเสียงของไทยและกาลังมีผลงานละครไทยออกอากาศในญี่ปนุ่ และจะมี
ผลงานเพลงในญี่ปนุ่ ในเร็ว ๆ นี ้ / การแสดงของวง VieTrio ซึง่ เป็ นวงคลาสสิกแนว Cross Over
และวง Tiger Club ซึง่ เป็ นวงกลองชันน
้ าของไทย โดยจะเป็ นการผสมผสานระหว่างเพลงคลาสสิก
และเพลงไทย / การแสดงนาฏศิลป์ จากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ และการแสดงมวยไทย และ
ดนตรี ไทยจากนักแสดงไทยในญี่ปนุ่
ขอเชิญชวนมาร่ วมงาน
จากรายละเอียดต่าง ๆ ของงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ที่ได้ กล่าวมาแล้ ว คิดว่าจะทา
ให้ ทกุ ท่านเห็นภาพและอยากที่จะมาค้ นหาความเป็ นเลิศของไทยในด้ านต่าง ๆ โดยรับประทาน
อาหาร ซื ้อของกลับบ้ าน ฟั งเพลงและสนุกไปกับคอนเสิร์ต รวมทังเก็
้ บข้ อมูลในการวางแผนเที่ยว
เมืองไทยครัง้ ต่อไป หากโชคดีก็อาจได้ บตั รโดยสารเครื่ องบินเที่ยวเมืองไทยฟรี ด้วย จึงขอเชิญชวน
ให้ ทกุ ท่านมาร่วมงานในวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2559 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ ตังแต่
้ เวลา
10.00 – 20.00 น. และหวังว่าจะได้ พบกับทุกท่าน

