
 

ข่าวประชาสัมพันธ ์ 
 

“เลิฟ เดลิเวอรี ่เฟส บาย ยูนิเซฟ” ยกทัพ 26 ศิลปินดัง 
ไลฟ์สดระดมทุนช่วยเหลือเด็กๆ ทีเ่ดือดร้อนจากโควิด-19  ยอดทะลุ 3.7 ล้านบาท!! 

 

กรุงเทพฯ 1 มิถุนายน 2563 –  ผ่านไปดว้ยความสขุลน้ใจทัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บัดว้ยยอดบรจิาคกว่า 3,718,307 ลา้น
บาท!! ส าหรบั Love Delivery Fest by UNICEF (เลิฟ เดลเิวอร่ี เฟส บาย ยูนิเซฟ #LoveDeliveryFest) เทศกาล
ดนตรีการกศุลออนไลนค์รัง้แรกของ องคก์ารยูนิเซฟ ประเทศไทย ที่ไดร้บัความรว่มมือจากศิลปินดงัระดบัประเทศ
และเอเชียไวม้ากที่สดุถึง 26 กลุม่ศิลปิน  เพื่อระดมทนุช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 ทัง้
ในประเทศไทยและทั่วโลก พรอ้มสง่พลงัใจใหค้นไทยผ่านพน้วิกฤตไปดว้ยกนั ออกอากาศสดผ่านทาง YouTube 
Channel : WorkpointOfficial  เม่ือวนัอาทิตยท์ี่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา  
 

เปิดงานดว้ย 2 พิธีกรขวญัใจแฟน ๆ ยนูิเซฟอย่าง ป๋อมแป๋ม - นิติ และ ตุ๊ยตุ่ย – พุทธชาต ิทกัทายแฟน ๆ ที่ชมผ่าน

ทาง YouTube และเอ็กซค์ลซูฟีผ่านทางแอพพลิเคชั่น Zoom ก่อนจะเปิดเวทีตอ้นรบัศิลปินเบอรแ์รก “แพท – ณัฐ                 

วง Klear”  ที่มาพรอ้มเพลงฮิต กระโดดกอด และ ใหน้านกว่าทีเ่คย จากนัน้ไม่ปลอ่ยใหน้ชุตอ้งรอนาน ต่อกนัดว้ยโชว์

พิเศษเดลิเวอรี่สง่ตรงมาจาก “เป๊ก ผลิตโชค” ที่มาพรอ้มเสียงนุ่ม ๆ อบอุ่นสไตลเ์ป๊ก กบัเพลงใหม่จากดิจิทลัอลับัม้ 

เพลง Get to know you  และแฟน ๆ ยงัคงไดก้รีด๊กนัอย่างต่อเนื่องกบั 2 หนุ่ม “มวิ-ศุภศิษฏ”์ และ “กลัฟ-คณาวุฒิ” 

ที่ควงคู่กนัมาเรียกความหวานชนิดที่น  า้ตาลไม่ตอ้ง โดยทัง้คู่ไดม้าพรอ้มของรกัของหวงที่ขอเอามาใหแ้ฟน ๆ ไดป้ระมลู

และท าบญุรว่มกนั  ก่อนที่จะจบัไมคโ์ชวเ์พลงเพราะ ๆ ใหก้บัแฟน ๆ ไดฟั้ง “มิว” ในเพลง เจา้ชายนทิรา และ หยดุ 

ในขณะที่ “กลัฟ” เซอรไ์พรสแ์ฟน ๆ ดว้ยเพลง วาฬเกยตืน้ เวอรช์ั่นพิเศษ 3 ภาษา คือ ไทย, จีน และเกาหลี ที่ซุ่มซอ้ม

มาเพื่องานนีโ้ดยเฉพาะ 

  

รายการยงัคงด าเนินต่อไปอย่างสนกุสนาน ดว้ยคลิปน่ารกั ๆ จากแม่ลกูซุปเปอรส์ตาร ์ “แพท ณปภา และ น้องเรซ

ซิ่ง” ที่มาพรอ้มสเต๊ปการแด๊นซแ์บบน่ารกัน่าชงั ท าเอาผูช้มอมยิม้กนัไม่หยดุ ต่อเนื่องดว้ยอีกหนึ่งศิลปินมาก

ความสามารถ “ต้น ธนษิต” ที่เลือกเอาเพลง รูย้งั มารอ้งใหแ้ฟน ๆ ไดฟั้งกนั และเป็นคิวของ 3 ศิลปินสาว “ว ีวิโอเลต” 

และ “นิว – จ๋ิว”  ที่ปลอ่ยพลงัเสียงสะกดผูช้มแบบชดุใหญ่ จากนัน้จึงเสิรฟ์ความฟินกนัต่อดว้ยภารกิจ “จิน้มิชชั่น” ที่ 

“มิว – กลัฟ” กลบัขึน้เวทีอีกครัง้ สวมคาแรคเตอรจ์ากซีรีสด์งั ทัง้งอน ทัง้งอ้ ทัง้จอ้งตา แสดงความรกักนัแบบไม่มีกั๊ก 

ท าเอาทัง้พิธีกร, ทีมงาน และผูช้ม ฟินเขินจิกหมอนขาดกนัเลยทีเดียว  ต่อดว้ย Friend of UNICEF “ใหม่ ดาวิกา” 

และ “พีช พชร” ที่สง่คลิปน่ารกั ๆ มารว่มมอบความบนัเทิงใหก้ับผูช้มเชน่กนั  และเป็นคิวของหนุ่ม “ณัฐ ศักดาธร”                   

ที่ช่วงนีด้หูลอ่เฟิรม์ขึน้เป็นกอง  ท าเอาพิธีกรถึงกบัแซวว่า  ช่วงกกัตวัแอบไปฟิตหุ่นมาดว้ยหรือเปลา่       เลือกเอาเพลง 



 

 

รกัเธอคนเดยีว มารอ้ง  เติมดีกรีความฮอตใหพุ้่งปรีด๊เมื่อ 3 หนุ่ม TRINITY เจมส,์ ปอรเ์ช่ และแจ๊คกี ้ปรากฎตวัขึน้ 

งานนีข้อมาระดมทนุช่วยนอ้ง ๆ ดว้ยภารกิจพิเศษเพน้ทเ์สือ้ Love Delivery ที่ตอ้งถือว่าเป็นเสือ้ rare item เพราะมี

เพียงชิน้เดียวในโลก ก่อนจะออ้นใหแ้ฟน ๆ และผูช้มทัง้ประเทศรว่มกนัประมลูเสือ้ของพวกเขาเพื่อท าบญุรว่มกนั 

 

จากนัน้ไดเ้วลาของ 2 หนุ่ม 2 สไตลแ์ต่ลงตวั Billkin (บิวกิน้ – พุฒิพงศ)์ และ JAYLERR (เจเจ – กฤษณภูมิ) ที่มา

โชวส์ดเพลง กอดในใจ เพลงเพราะ สื่อความหมายแทนใจใครหลาย ๆ คน ที่ก าลงัคิดถึงเพื่อน คนรกั สถานที่ หรือ

คิดถึงทกุอย่างที่ท  าใหไ้ม่ไดเ้จอกนัในช่วงเวลานี ้ และรอวนัที่จะไดก้ลบัมาเจอกนัอีกครัง้ เรียกไดว่้าเป็นอีกโชวท์ี่สดุ

ประทบัใจ ก่อนที่พิธีกรจะสง่เขา้อีกหนึ่งไฮไลทพ์ิเศษ คือ MV เพลงฤดูทีแ่ตกต่าง ที่ไดเ้หลา่คนบนัเทิงและประชาชน

ทั่วไป รว่มใจกนัเขียนขอ้ความใหก้ าลงัใจ พรอ้มวาดรูปหวัใจในแบบของตวัเอง เพื่อสง่ก าลงัใจใหก้นัและกนั ต่อดว้ย

กิจกรรมยามว่างของเหลา่คนดงั ทัง้การท าอาหารสดใสสไตล ์ “พิมฐา”, เคล็ดลบัการดแูลตวัเองใหห้่างไกลจากโควิด

จาก Friend of UNICEF “พอลล่า เทยเ์ลอร ์ บัทสเ์ทอร่ี” และลกู ๆ  และ ฮาไม่หยดุกบัการออกก าลงักายสไตล ์

“ปิงปอง ธงชัย”  ก่อนจะถึงชว่งเวลาที่หวัใจทุกคนตอ้งเตน้แรงสดุ ๆ อีกครัง้เพราะ “แบมแบม GOT7” ที่งานนีล้งทนุ

ท าคลิป ถ่ายเอง ตดัต่อเอง สง่ตรงมาจากเกาหลีใตเ้พื่อรว่มเป็นสว่นหนึ่งในรายการและช่วยเหลือนอ้ง ๆ รว่มกบัยนูิเซฟ 

การออกก าลงักายสไตลแ์บมแบมนัน้เรียกไดว่้า กระชากใจสาว ๆ และสรา้งแรงบนัดาลใจใหใ้ครหลาย ๆ คนอยากลกุ

ขึน้มาฟิตรา่งกายกนัเลยทีเดียว จากนัน้ “นิชคุณ” อีกหนึ่ง Friend of UNICEF มาพรอ้มโชวใ์นเพลง Mars เพลงเพราะ 

ความหมายดีที่เขาทัง้รอ้งและแต่งดว้ยตวัเอง และก าลงัใจโต ๆ จากคลิปที่สง่ตรงจาก ชเว ชีวอน ทตูยนูิเซฟ ประจ า

ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิก เพื่อแฟน ๆ ชาวไทยโดยเฉพาะ 

 

ก่อนจะถึงเดินทางมาถึงช่วงสดุทา้ยของรายการ ดว้ยคลิปโชวจ์าก 2 ศลิปินลกูทุ่งรอ้ยลา้นวิว “ต่าย อรทัย” และ “ก้อง 

ห้วยไร่” พรอ้มสง่ก าลงัใจใหก้บัคนที่ห่างไกลจากบา้นและครอบครวั และโชวจ์าก 3 นกัรอ้งคณุภาพ แก้ม วิชญาณี, 

โต๋ ศักดิส์ิทธ์ิ และ ดา เอ็นโดรฟิน ที่เรียกความประทบัใจดว้ยการฟีทเจอริ่งรว่มกนัเป็นครัง้แรก ในเพลง Live and 
learn เพื่อสง่ก าลงัใจใหค้นไทยเขม้แข็งและผ่านวิกฤตไปดว้ยกนั เป็นการปิดทา้ยโชวท์ี่อิ่มเอมใจและทรงพลงัเป็นอย่าง
มาก ก่อนที่ “ป๋อมแป๋ม และ ตุ๊ยตุ่ย” จะสรุปยอดบรจิาคจากทกุช่องทางว่าตลอดโชวส์ามารถท ายอดบรจิาคไปไดถ้ึง 
3,718,307 บาท โดยเงินทัง้หมดจะถกูน าไปสนบัสนนุกิจกรรมต่าง ๆ ของ “ยูนิเซฟ” เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ และ
ครอบครวัที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19  และฟ้ืนฟชูวิีตของพวกเขาใหก้ลบัมาดียิ่งขึน้กว่าเดิม ส  าหรบัผูท้ี่สนใจ
ยงัคงสามารถเป็นสว่นหนึ่งในการช่วยเหลือเด็ก ๆ ทัง้ในประเทศไทยและทั่วโลกที่ก าลงัไดร้บัความเดือดรอ้น และ
เปราะบาง ไดท้าง www.unicef.or.th/th/covid19 

#LoveDeliveryFest 
#UNICEFThailand  

http://www.unicef.or.th/th/covid19


 

 
 
ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี ้ :  ประชาสมัพนัธเ์ฉพาะกิจ  บรษิัท งานดีทวีสขุ จ ากดั  
(สือ่หนงัสอืพมิพ)์ - ป้ากบ 062-561-5505 (สือ่นติยสาร) - เอ๋ 081-850-2405 
(สือ่ทวี)ี - บ ี090-395-6563 , ออ้ม 064-224-4926  (สือ่เวบ็ไซต)์ - ปุ้ม 086-774-9911 
 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ได้ที ่ 
องคก์ารยูนเิซฟ ประเทศไทย  
ณฐัฐา กีนะพนัธ์ 086 616 7555 หรือ nkeenapan@unicef.org 
วรวฒุ ิชูมณี 093 442 8289 wchumanee@unicef.org 
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