สำนักงำนคณะรัฐมนตรี แห่ง
วันที่ 9 มกราคม 2561
สานักเลขานุการยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงำนคณะรัฐมนตรี แห่งญี่ปุ่น

เนื่องในการจัดงาน JAPAN EXPO THAILAND2018

เกี่ยวกับ “งานเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร คูล เจแปน” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงำนคณะรัฐมนตรี แห่งญี่ปุ่น
สำนักงำนคณะรัฐมนตรีแห่งญี่ปุ่นจะได้จัดกิจกรรมกำรส่งเสริม Cool Japanในโอกำส Japan Expo Thailand
2018 ที่ประเทศไทยซึ่งหัวเรือ
่ งของJapan Expo Thailand 2018 คือJapan & Thailand : Future Together
กิจกรรมกำรส่งเสริมCool Japan
ครั้งนี้มีเป้ำหมำยเพื่อให้ผู้โบริโภคและนักธุรกิจชำวไทยทำควำมรู้จักและทำควำมเข้ำใจถึงควำมเสน่หข
์ อง Cool
Japan และเพือ
่ สร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงวัฒนธรรมและทำงเศรษฐกิจระหว่ำง 2ประเทศอย่ำงแนบแฟ้นมำกยิ่งขึ้น
อีกทั้งสำนักงำนคณะรัฐมนตรีแห่งญี่ปุ่นจะจัดกิจกรรมบนเวทีที่แนะนำสถำนที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นและแนะ
นำสินค้ำและบริกำรต่ำงๆของประเทศญีป
่ ุ่น และจะจัดบูท
๊ ที่ประชำสัมพันธ์แนวควำมคิดสมัยใหม่ของ Cool
Japanเพื่อแก้ไขปัญหำทำงสังคม
นอกจำกนั้นสำนักงำนคณะรัฐมนตรีแห่งญี่ปุ่นจะจัดสัมมนำทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคคลำกร
เพื่อให้เป็นผลประโยชน์ในกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ทำงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจระหว่ำง 2ประเทศ
และอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ที่เกีย
่ วข้องกับ Cool Japan

รายละเอียดของงานที่จดั โดยสานักคณะรัฐมนตรี มีดงั นี้
■ การแสดงบนเวที (วันเวลา: วันที่ 27 (เสาร์ ) มกราคม 14.30-14.45 น./สถานที่: JAPAN EXPO THAILAND ZONE A Stage)
สาหรับผูท้ ี่เข้ามางาน JAPAN EXPO THAILAND2018 จะได้พบกับดาราไทย อาทิ คุณกอล์ฟ พิชญะ บนเวที “Japan & Thailand:
Future Together” ของเวที Cool Japan เพื่อสนาทนาถึงสเน่ห์ของญี่ปุ่น ฯลฯ จากมุมมองของคนไทย
■ การออกบู้ท (วันเวลา: 26 (ศุกร์ ) ม.ค. ถึง 28 (อาทิตย์) ม.ค. /สถานที่: JAPAN EXPO THAILAND TRAVEL&PREFECTURE ZONE)

ในส่วนที่เกี่ยวกับปั ญหาทางสังคมของญี่ปุ่นหรื อไทย อาทิ สังคมสูงวัยและเด็กเกิดใหม่นอ้ ย เป็ นต้น นั้น
จะมีการจัดแสดง/แนะนาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเ่ ชิงญี่ปุ่นกับวิธีเพลิดเพลินกับวัฒนธรรมการใช้ชีวติ ของ
ญี่ปุ่น
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดง/แนะนาสิ นค้าหรื อบริ การล้ าสมัย ที่เกิดขึ้นจากความร่ วมมือกันของประเภทธุรกิจที่ต่างกัน
ซึ่งได้รับการยกย่องในงาน “Cool Japan/ Matching Award” (จัดโดยสานักคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม)
ที่จดั ขึ้นเพื่อสนับสนุนความร่ วมมือระหว่างประเภทธุรกิจที่หลากหลายอีกด้วย
*ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 1
■งานสัมมนา (วันเวลา: วันที่ 27 (เสาร์ ) มกราคม 15:30-17:00/สถานที่ : ZEN Event Gallery ห้างสรรพสิ นค้า ZEN ชั้น 8)

ผูส้ นับสนุน : องค์กำรส่งเสริ มกำรค้ำต่ำงประเทศของญี่ปุ่นJETRO, หอกำรค้ำและอุตสำหกรรมญี่ปน-กรุ
ุ่
งเทพฯ
จัดขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผมู ้ ีอานาจในการตัดสิ นใจของญี่ปุ่นกับไทย อาทิ อุตสาหกรรมผลิต
หน่วยงานสร้างทรัพยากรบุคคล ประเทศ/ท้องที่ ฯลฯ
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ที่จาเป็ นต่อการจับคู่ทางธุรกิจที่มีประสิ ทธิภาพของธุรกิจญี่ปุ่นที่ตอ้ งการให้พฒั นาธุรกิจโดยการจ้างคนไทย
กับความต้องการของคนไทยที่ทางานอยูใ่ นธุรกิจญี่ปุ่นสาหรับผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรื อนักเรี ยนชาวไทย
ได้หารื อกันและการพัฒนายิง่ ขึ้นไปของอุตสาหกรรมผลิต Cool Japan
หลังจากจบสัมมนา จะมีการทาเน็ตเวิร์กกิ้งระหว่างผูร้ ่ วมสัมมนาหรื อผูเ้ กี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการญี่ปุ่น
ภาพรวม JAPAN EXPO THAILAND2018
[วันและเวลา]: วันที่ 26 (ศุกร์) มกราคม ถึง วันที่ 28 (อาทิตย์) มกราคม พ.ศ. 2561
[สถานที่]: เซ็นทรัลเวิร์ล กรุ งเทพฯ
[ผูจ้ ดั ]: G-Yu Creative
1. การสัมภาษณ์
○งานที่จดั ขึ้นนี้เป็ นแบบ ฟูลโอเพ็น
กรุ ณาปฏิบตั ิตามข้อควรระวังต่อไปนี้ในการสัมภาษณ์
อนึ่ง กรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตามข้อต่อไปนี้ อาจมีการปฏิเสธการให้สมั ภาษณ์
(ข้อควรระวัง)
① ห้ามเข้าพื้นที่นอกเหนือจากที่แอดมินกาหนดไว้
② อื่น ๆ ให้ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
○หลังสิ้นสุดการสัมมนา (17:00 น. เป็ นต้นไป) สามารถสัมภาษณ์ผรู ้ ่ วมอภิปราย พิธีกร ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา ฯลฯ ได้
○ในวันดังกล่าวโปรดแสดงบัตรนักข่าวหรื อสวมปลอกแขนชื่อบริ ษทั มายังสถานที่จดั งานโดยตรง
สื่ อที่ตอ้ งการสัมภาษณ์ในวันดังกล่าวกรุ ณาลงทะเบียนล่วงหน้าภายในเวลา 17:00 น. ของวันที่ 25 (พฤหัสบดี) มกราคม
ทางอีเมล์ถึงผูร้ ับผิดชอบด้านล่าง รายละเอียดการลงทะเบียน ได้แก่ 1 ชื่อ-สกุล, 2 สังกัด (กรณี ของสาขาในประเทศไทย
กรุ ณาระบุให้ชดั เจน), 3 หมายเลขโทรศัพท์, 4 อีเมล์, 5 อื่น ๆ นอกจากภาพยนตร์ ภาพถ่าย ปากกา, 6 จานวนกล้อง
(กรณี ของภาพยนตร์), 7 ความต้องการสัมภาษณ์ (บูท้ ทัวร์, สัมมนา)
[การลงทะเบียนสื่ อและการติดต่อสอบถาม]
สานักงานดาเนิ นการงานเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารในต่างประเทศ คูล เจแปน (ประเทศไทย) (ผูร้ ับต่องาน: อยูใ่ นบริ ษทั ADK, บริ ษทั
JET)
ผูร้ ับผิดชอบ: Ninomiya (นิโนมิยะ), Niikura (นีคุระ)
MAIL：cj2018@jetinc.tv

สานักเลขานุการยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงำนคณะรัฐมนตรี แห่ งญี่ปุ่น
คิซาวะ, อิมามูระ, อิชิงายะ, มิตะ
1-6-1 Nagata-chou, Chiyoda-ku, Tokyou
อาคารสานักคณะรัฐมนตรี ชั้น 3
MAIL: i.cooljapan@cao.go.jp
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เอกสารแนบ 1

เกี่ยวกับงานจัดแสดง
เป็ นการจัดแสดงและแนะนาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของญี่ปุ่น ภายใต้หวั ข้อ “Japan & Thailand: Future Together”
ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการจัดในประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน
ในประเทศญี่ปุ่นมีมาตรการต่อการแก้ไขปั ญหาสังคมโดยการร่ วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
ปั ญหาสังคมสูงวัยและมีเด็กเกิดใหม่นอ้ ย เป็ นปั ญหาทั้งในประเทศญี่ปุ่นหรื อประเทศไทย และระดับนานาชาติ
ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์จากความโดดเด่นของวัฒนธรรมการใช้ชีวติ ของญี่ปุ่น และช่วยเหลือผูส้ ูงวัยหรื อครอบครัวนั้น อาทิ
บริ การฝึ กอบรมที่ใช้ประโยชน์จากหุ่นยนต์หรื อ VR
ในการช่วยเหลือให้สามารถใช้ชีวติ ประจาวันด้วยตัวเองได้ภายในครอบครัวและมอบสุขภาพที่ดี ฯลฯ จะถูกนามาจัดแสดง
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดง/แนะนาสิ นค้าหรื อบริ การที่ล้ าสมัยซึ่งเป็ นการร่ วมมือกันระหว่าง contents กับประเภทธุรกิจอื่น อาทิ
อะนิเมชัน่ ฯลฯ ซึ่งได้รับการยกย่องใน “Cool Japan Matching Award” (จัดขึ้นโดยสานักคณะรัฐมนตรี ฯลฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม)
ที่จะจัดแสดงขึ้นเพื่อส่งเสริ มความร่ วมมือของภาคธุรกิจที่หลากหลาย
[วันและเวลา]: วันที่ 26 (ศุกร์) มกราคม ถึง วันที่ 28 (อาทิตย์) มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:00 ถึง 21:00 น.
[สถานที่]: JAPAN EXPO THAILAND TRAVEL & PREFECTURE ZONE
■การจัดแสดงสินค้ า/บริการทีใ่ ช้ ประโยชน์ จากวัฒนธรรมการใช้ ชีวติ ของญี่ปุ่นกับเทคโนโลยีญี่ปุ่น เพือ่ แก้ ไขปัญหาสังคม

○Human Support Robot/บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ จากัด
หุ่นยนต์ช่วยเหลือการใช้ชีวติ ที่จะช่วยเหลือคนพิการหรื อคนชรา ฯลฯ ให้ใช้ชีวติ ได้ดว้ ยตนเองภายในครอบครัว
○บริ การฝึ กอบรมซีเนียร์ VR/บริ ษทั ได นิปปอน ปริ้ นติง้ จากัด
บริ การใหม่ที่คานึงถึงสุขภาพของคนชราซึ่งใช้ประโยชน์จาก VR
○BOCCO/บริ ษทั ยุไค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
หุ่นยนต์ที่ช่วยดูแลปกป้ องคนชราหรื อเด็กที่อยูเ่ ฝ้ าบ้าน
○Qoobo(คูโบะ)/บริ ษทั ยุไค เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด หุ่นยนต์บาบัดทรงหมอหนุนมีหาง ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์
เป็ น “การบาบัดด้วยหุ่นยนต์” ภายในที่พกั อาศัยของคนชรา
○Tipron/บริ ษทั Cerevo จากัด
หุ่นยนต์ในบ้านแบบเปลี่ยนแปลงได้ที่ได้รับการติดตั้งโปรเจ็กเตอร์
■การจัดแสดงสิ นค้ า/บริ การที่เกิดขึ้นโดยความร่ วมมือของประเภทธุรกิจที่แตกต่ างกัน (Cool Japan Matching Award)

“Cool Japan Matching Award Forum จัดให้มี 1 การยกย่องตัวอย่างที่ยอดเยีย่ มซึ่งประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันร่ วมมือกัน
(Matching Award), 2 การพบประหารื อ (Matching Message) เพื่อสร้างธุรกิจโดยการร่ วมมือกันของประเภทธุรกิจที่ต่างกัน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการผลักดันให้ธุรกิจต่างประเภทร่ วมมือกันและสร้างสรรค์สินค้า/บริ การ ฯลฯ ชนิดใหม่ โดยมี Contents
ที่เป็ นสเน่ห์ของญี่ปุ่นเป็ นแกนกลาง ซึ่งในปี นี้ได้จดั ขึ้น ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560
○รางวัลกรางปรี
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VR ZONE SHINJUKU/บริ ษทั บันได นัมโค เอนเตอร์เทนเม้นท์ จากัด (ประจาปี 2560)
การหลอมรวมกันของคาบูกิกบั เทคโนโลยี ในการแสดง “KABUKI LION: LION KING” กับ “ซุปเปอร์คาบูกิ:
ฮานะคุราเบะเซมบ้งซากุระ”/บริ ษทั โชจิคุ จากัด (ประจาปี 2559)
○รางวัลที่สอง
ภาพยนตร์เรื่ อง “TSUKIJI WONDERLAND (สึ คิจิ วันเดอร์แลนด์)/บริ ษทั โชจิคุ จากัด (ประจาปี 2560)
การพัฒนาร่ วมกันของ SNOWััFace Regonization Stamp ซึ่งเป็ น Contents ของญี่ปน/บริ
ุ่
ษทั SNOW Japan จาพกัด (ประจาปี
2560)
การแลกเปลี่ยนทางอุตสาหกรรมครี เอทีฟระหว่างจังหวัดซากะกับประเทศนิวซีแลนด์/สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประเทศญี่ปุ่น
(ประจาปี 2559)/
○รางวัลขวัญใจกรรมการ
STAR ISLAND/บริ ษทั Avex Entertainment จากัด (ประจาปี 2560)
DENDAMA SAO EDITION/บริ ษทั เด็นดามะ จากัด (ประจาปี 2560)
อิชชิโด ดีไซน์เฟสแพ็ค/บริ ษทั อิชชินโด จากัด (ประจาปี 2559)
GHOST IN THE SHELL REALIZE PROJECT/คณะกรรมการดาเนินการ GHOST IN THE SHELL REALIZE PROJECT
(ประจาปี 2559)
การจัดการแข่งขันกีฬาเก็บขยะ (SUPOGOMI)/สหพันธ์ SUPOGOMI JAPAN, (Club) Social Sport Initiative (ประจาปี 2559)
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