
ข่าวสารนิเทศ งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครัง้ที่ 17 

ภาพรวม 
            งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว เป็นงานประชาสมัพนัธ์อาหารไทย ตลอดจนสินค้า บริการ 
และวฒันธรรมของไทย ท่ีจดัขึน้ ณ สวนสาธารณะโยโยงิ กรุงโตเกียว ในเดือนพฤษภาคม เป็น
ประจ าทกุปี ซึง่ท่ีผา่นมา มีจ านวนผู้ เข้าร่วมงานในแตล่ะปีประมาณ 300,000 คน ซึง่ได้รับการ
กลา่วขานกนัวา่ เป็นงานเทศกาลของตา่งประเทศในกรุงโตเกียวท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ และเป็นงาน
ส าคญังานหนึง่ของกรุงโตเกียว งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว จงึเป็นท่ีสนใจและรอคอยของชาว
ญ่ีปุ่ นในกรุงโตเกียวและปริมณฑลเร่ือยมา ซึง่สว่นหนึง่เป็นเพราะความสมัพนัธ์ไทย - ญ่ีปุ่ น ท่ีมี
ความใกล้ชิดในทกุด้านทัง้พระราชวงศ์ การเมือง เศรษฐกิจ และระหวา่งประชนชน เป็นเวลานาน
กวา่ 600 ปี โดยเฉพาะในระดบัประชาชน จะเห็นได้วา่ปัจจบุนัมีกระแสความนิยมอาหารไทยและ
สินค้าไทยในญ่ีปุ่ นเป็นอยา่งมาก ขณะเดียวกนั ญ่ีปุ่ นก็เป็นท่ีช่ืนชอบของคนไทย จงึมีนกัทอ่งเท่ียว
ไทยเดนิทางมาญ่ีปุ่ นเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก 

หัวข้องานเทศกาลไทย ครัง้ท่ี 17 
            ส าหรับงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครัง้ท่ี 17 ในปีนี ้มีก าหนดจดัขึน้ในวนัท่ี  
14 - 15 พฤษภาคม 2559 ภายใต้หวัข้อ “Thai Festival 2016 - Discover Thailand’s BEST”  
ซึง่จะเป็นการเชิญชวนชาวญ่ีปุ่ นให้มาร่วมค้นหาความเป็นเลิศของไทยในด้านตา่ง ๆ ซึง่ถือเป็น
ความพิเศษอย่างยิ่ง เพราะญ่ีปุ่ นกบัไทยจะสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตูครบ 130 ปีในปีหน้า  
            ความเป็นเลิศในด้านแรกท่ีต้องการให้ชาวญ่ีปุ่ นได้ค้นหา ได้แก่ อาหาร ผลไม้ เคร่ืองด่ืม 
สินค้าและบริการของไทยท่ีมีศกัยภาพ โดยในปีนีจ้ะมีการออกคหูาในงานมากกวา่ 180 คหูา 
ประกอบไปด้วย คหูาอาหารของร้านอาหารไทยในญ่ีปุ่ น 73 คหูา คหูาผลไม้ จ านวน 14 คหูา  
ซึง่จะมีการจ าหนา่ยผลไม้ไทยซึง่ปัจจบุนัสามารถน าเข้ามาในญ่ีปุ่ นได้  9 ชนิด ได้แก่ มะมว่ง (ซึง่
รวมถึงมะมว่งพนัธุ์โชคอนนัต์ และเขียนเสวย ซึง่เป็นมะมว่งเขียว 2 สายพนัธุ์ใหมท่ี่เพิ่งได้รับ
อนญุาตจากรัฐบาลญ่ีปุ่ นให้น าเข้าไปยงัญ่ีปุ่ นได้เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2559) ส้มโอ มงัคดุ มะพร้าว 
ทเุรียน สบัปะรด มะขาม สละและกล้วย คหูาเคร่ืองด่ืม จ านวน 20 คหูา ซึง่จะจ าหนา่ยเคร่ืองดื่ม
คณุภาพของไทย และคหูาสินค้าและบริการ จ านวน 48 คหูา ซึง่จะจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ไทย ตัง้แต่
ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป เสือ้ผ้า และของใช้แบบไทย ๆ รวมทัง้บริการตา่ง ๆ และคหูาของ NGO 
10 คหูา ซึง่สถานเอกอคัรราชทตูฯ ได้คดัสรรร้านค้ามาร่วมออกคหูาโดยเน้นคณุภาพและศกัยภาพ 

Thai Village 
          ในปีนี ้จะมีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ในงานท่ีช่ือวา่ Thai Village เป็นการรวมคหูาของหน่วยงาน
ภาครัฐตา่ง ๆ และบริษัทท่ีเป็นผู้สนบัสนนุหลกัในการจดังาน เพ่ือแนะน าสินค้าและบริการท่ีเป็น
เลิศของไทย ซึง่เรียกได้ว่าเป็นการยกเมืองไทยมาไว้ท่ีสวนโยโยงิเลยทีเดียว ได้แก่  
           - คหูาของโครงการในพระบรมราชปูถมัภ์ ซึง่ประกอบไปด้วยสถาบนัสิริกิติ ์ร้านภทัรพฒัน์ 
ร้านภฟู้า และศนูย์สง่เสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ ซึง่จะแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัพระราช 
กรณียกิจและผลงานและผลิตภณัฑ์ในโครงการตา่ง ๆ โดยเฉพาะในปีนีท่ี้เป็นปีครบรอบ 84 พรรษา 
สมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  



            - คหูาของส านกังาน ททท. ซึง่จะแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวในไทยในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่คนญ่ีปุ่ นต้องห้ามพลาด  
            - คหูาของส านกังานพาณิชย์ ซึง่จะแนะน าผลิตภณัฑ์แฟชัน่จากแบรนด์คนไทย และ
แนะน าตราสญัลกัษณ์ Thailand Trust Mark (TTM) ซึง่การันตีคณุภาพของสินค้าไทยท่ีสง่ออกไป
ยงัญ่ีปุ่ น  
            - คหูาของส านกังานเกษตร ซึง่จะแนะน าผลไม้ไทยท่ีหลากหลาย และผ้าไหมไทย  
            - คหูาของส านกังานอตุสาหกรรม ซึง่จะแนะน าผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปของไทยท่ีผลิตจาก
นวตักรรมการผลิตอาหารท่ีทนัสมยัและถกูสขุลกัษะของไทย และแสดงและจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ของ
สมาคมวฒันหตัถศลิป์ล้านนา  
             - คหูาของ จ.อบุลราชธานี และศนูย์อ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) 
ซึง่จะแสดงและจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ท้องถ่ิน 
             - คหูาของสายการบนิไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ซึง่จะแนะน าสายการบินและมีกิจกรรมร่วม
สนกุมากมาย  
             นอกจากนี ้ยงัมีกิจกรรมบนเวทียอ่ยใน Thai Village และมีจดุถ่ายภาพให้ผู้ เข้าร่วมได้
ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก และยงัมีโอกาสได้พบกบัน้องสขุใจซึ่งเป็นตวัมาสคอตของงานในปีนี ้รวมทัง้
ยงัมีกิจกรรมร่วมสนกุเพ่ือลุ้นรางวลับตัรโดยสารเคร่ืองบนิไปกลบักรุงเทพฯ – โตเกียวจากการบนิ
ไทยและไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ อีกด้วย  

การแสดงบนเวทีใหญ่ 
             ทางด้านการแสดงบนเวทีใหญ่ในปีนี ้จะมีการแสดงของศลิปินในระดบัแนวหน้าของไทย
ในหลากหลายแนวเพลง ได้แก่ เพลงลกูทุง่ โดยตัก๊แตน ชลดา และเปา เปาวลี / เพลงป๊อบ โดย 
วงส่ีโพด า ซึง่เป็นการรวมตวักนัของแชมป์รายการ The Star 4 คน ท่ีมีเสียงคณุภาพ ได้แก่  
แก้ม วิชญาณี, กนั นภทัร, โดม จารุวฒัน์ และตัม้ วราวธุ และก าลงัมีรายการโทรทศัน์ช่ือวา่ ส่ีโพด า 
ซูเปอร์โชว์ ซึง่ก าลงัโดง่ดงัท่ีไทยเป็นอยา่งมาก / เพลงแดนซ์ โดยแกงส้ม ธนทตั และฮัน่ อิสริยะ  
ซึง่ได้รับการกลา่วขานวา่เป็น Prince of Dance of Thailand / การแสดงของเจมส์ จิราย ุซึง่เป็น
ดาราและนกัร้องท่ีมีช่ือเสียงของไทยและก าลงัมีผลงานละครไทยออกอากาศในญ่ีปุ่ น และจะมี
ผลงานเพลงในญ่ีปุ่ นในเร็ว ๆ นี ้/ การแสดงของวง VieTrio ซึง่เป็นวงคลาสสิกแนว Cross Over 
และวง Tiger Club ซึง่เป็นวงกลองชัน้น าของไทย โดยจะเป็นการผสมผสานระหวา่งเพลงคลาสสิก
และเพลงไทย / การแสดงนาฏศลิป์จากวิทยาลยันาฏศลิปกาฬสินธุ์ และการแสดงมวยไทย และ
ดนตรีไทยจากนกัแสดงไทยในญ่ีปุ่ น  

ขอเชิญชวนมาร่วมงาน 
            จากรายละเอียดตา่ง ๆ ของงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ท่ีได้กลา่วมาแล้ว คดิว่าจะท า
ให้ทกุทา่นเห็นภาพและอยากท่ีจะมาค้นหาความเป็นเลิศของไทยในด้านตา่ง ๆ โดยรับประทาน
อาหาร ซือ้ของกลบับ้าน ฟังเพลงและสนกุไปกบัคอนเสิร์ต รวมทัง้เก็บข้อมลูในการวางแผนเท่ียว
เมืองไทยครัง้ตอ่ไป หากโชคดีก็อาจได้บตัรโดยสารเคร่ืองบนิเท่ียวเมืองไทยฟรีด้วย จงึขอเชิญชวน
ให้ทกุทา่นมาร่วมงานในวนัท่ี 14 - 15 พฤษภาคม 2559 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ ตัง้แตเ่วลา  
10.00 – 20.00 น. และหวงัว่าจะได้พบกบัทกุทา่น  


