
 

ข่าวประชาสมัพนัธ์       วนัท่ี 13 มิถนุายน 2565 

CEYE ร่วมสนับสนุนงาน Spectrum Bangkok Pride 2022 Rainbowtopia 
วนัท่ี 17-19 มิถนุายนน้ี !          ✨ 

 
บมจ. ตาช านิ (CEYE) หรือ Chamni's Eye Creative Production เชิญชวนทุกคนมาร่วม

พบปะ เฉลิมฉลองทุกอัตลักษณ์ LGBT+ กับอีเวนต์ไพรด์เต็มรูปแบบ ท่ีจดัเต็มถึง 3 วนั ใน
ดินแดนแห่งความเท่าเทียม ‘Rainbowtopia’ ท่ีจะถกูรงัสรรค์ขึ้น ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุง
เทพมหานคร โดยทีมส่ือท่ีท างานเรื่องเพศอย่างเข้มข้นอย่าง SPECTRUM 

SPECTRUM สื่อออนไลน์ที่น ำเสนอประเด็นเรื่อง  'เพศ ' ในแง่มุมต่ำงๆ ทัง้ในไทยและ
ต่ำงประเทศที่ก่อตัง้ขึ้นตัง้แต่ปี 2019 พวกเรำมีวิสัยทัศน์กำรท ำงำนสื่อเพื่อผลักดันให้เกิดควำม
หลำกหลำยทำงเพศและควำมเท่ำเทยีมในประเทศไทย ภำยใต้กำรสนับสนุนของบรษิทั ตำช ำนิ จ ำกดั 
(มหำชน) (CEYE) หรอื Chamni's Eye Creative Production ทีท่ ำงำนโฆษณำและสือ่อื่น ๆ มำนำนกว่ำ 
30 ปี โดยเชื่อว่ำ สื่อที่สร้ำงสรรค์เป็นเครื่องมือส ำคญัที่จะน ำไปสู่กำรสร้ำงสรรค์ควำมเท่ำเทียมใน
สงัคมไทย 

นี่คอืเทศกำลแห่งควำมภำคภูมใิจ ทีจ่ดัขึน้ครัง้แรกโดย SPECTRUM ร่วมกบัควำมร่วมมอืของ
หลำยภำคส่วน ไม่ว่ำจะเป็นกลุ่มนักกิจกรรม กลุ่มผู้ท ำงำนศิลปะ ประเด็นสุขภำพทำงเพศ วงกำร
ภำพยนตร ์และวงกำรดนตร ีทีจ่ะจดัขึน้ในเดอืนไพรด์ ตัง้แต่วนัที ่17-19 มถิุนำยน 2022 ทีจ่ะถงึนี้  

‘Rainbowtopia’ –– คอืธมีในปีแรกของเรำ เรำอยำกจะชวนทุกคนมำวำดฝัน และจนิตนำกำร
ถงึโลกแห่งควำมเท่ำเทยีม ทีค่นทุกเพศ ทุกเชือ้ชำต ิและทุกช่วงวยั ไดม้พีืน้ทีป่ลอดภยัในกำรเป็นตวัของ
ตัวเอง ได้รับสิทธิ สวัสดิกำรอย่ำงเท่ำเทียมเสมอเหมือนกันถ้วนหน้ำ เพรำะนี่คือที่ ๆ ทุกควำม
หลำกหลำยได้รบักำรเฉลมิฉลอง โดยแต่ละส่วนของงำนนัน้ไดแ้รงบนัดำลใจมำจำกสทีัง้ 6 บนธงไพรด์
ได้แก่ สแีดง (Life) สสี้ม (Healing) สเีหลือง (Sunlight) สเีขยีว (Nature) สฟ้ีำ (Harmony) และ สม่ีวง 
(Spirit) ที่พัฒนำมำเป็นโซนกิจกรรมหลำกหลำยรูปแบบ จำกกำรรวบรวมควำมคิดเห็นของผู้คนที่
หลำกหลำย 

Life Zone – โลกทีเ่รื่องรำวของทุกชวีติมคีวำมหมำย พบกบักจิกรรมทีห่ลำกหลำย ในพืน้ทีห่อ้ง
เอนกประสงค์ ชัน้ 1 ทัง้เวททีอล์คพูดคุยประเดน็เรื่องเพศและควำมหลำกหลำย 9 Sessions สุดเขม้ขน้ 
ในวนัศุกร์ที่ 17 และเสำร์ที่ 18 มิถุนำยน แล้วพบกับภำพยนตร์สัน้และยำวที่เล่ำเรื่องของผู้มีควำม
หลำกหลำยทำงเพศ เช่น Tangerine, in the name of love รวมทัง้หมด 8 เรื่องรำวตลอดวนั และปิด
ท้ำยเทศกำลแห่งกำรเฉลิมฉลองควำมหลำกหลำยด้วย Shibari (ชิบำริ) กำรแสดงที่ท ำงำนกับจิต
วญิญำณ ศำสตรแ์ละศลิป์ของกำรมดัจำกศลิปินมดัเชอืก Yada.Kinbaku 

Healing Zone – โลกที่ทุกควำมเจบ็ปวดได้รบักำรเยยีวยำ พื้นที่ที่มคีวำมเป็นส่วนตวั โอบรบั
ผู้คนและควำมรู้สกึที่หลำกหลำยนี้  อยู่ในพื้นที่วงกลมชัน้ L ของ Bacc ด้วยควำมตัง้ใจที่อยำกผลกัดนั
ประเดน็สุขภำวะทำงเพศทัง้ในเรื่องค่ำใชจ่้ำยในกำรรกัษำ สทิธภิำพเหนือเนื้อตวัร่ำงกำย และกำรเขำ้ถงึ
กำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ที่จ ำเป็นส ำหรับผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ ในโซนนี้จึงรวบรวม



 

โรงพยำบำลเอกชน หน่วยงำนของรฐั และภำคประชำชนทีข่บัเคลื่อนในประเดน็เพื่อกำรเยยีวยำ เพื่อให้
ค ำปรกึษำและบรกิำรเบื้องต้น โดยหวงัว่ำกำรพูดถงึสุขภำวะทำงเพศในฐำนะประเดน็ที่จ ำเป็นเช่นนี้  จะ
ลดกำรตตีรำจำกอคตทิำงเพศ และสร้ำงพื้นที่ปลอดภยัเพื่อให้ผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศได้เขำ้ถงึ
บรกิำรทำงกำรแพทยไ์ดทุ้กเมื่อ หำกตอ้งกำร 

Sunlight Zone – โลกที่ทุกคนมีควำมหวงัสู่โลกที่ดีกว่ำ นิทรรศกำรศิลปะที่รวบรวมศิลปิน
มำกกว่ำ 40 คน ผูเ้ล่ำเรื่องรำวทีห่ลำกหลำยผ่ำนเทคนิค แพลตฟอรม์และสสีนัทีไ่ม่จ ำกดั เป็นพืน้ทีแ่ห่ง
ควำมเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดเพื่อเป็นควำมหวังในกำรสร้ำงสรรค์โลกที่ดีกว่ำ  ในโซนนี้ประกอบด้วย 
Collectible Artwork งำนศลิปะที่จ ำหน่ำยให้ผู้เข้ำเก็บชิ้นงำนศลิปะที่ชื่นชอบกลบับ้ำนไปด้วยได้ , Live 
Painting บนแคนวำสขนำด 1.2 x 4.8 เมตร โดยศิลปิน Baphoboy, Lig. by Tuna Dunn & Nut Dao, 
Viput A. และ Petchpaints และกิจกรรมอื่นๆ อีกเพยีบ รบัประกนัควำมตื่นตำตื่นใจในโลกศิลปะที่ไร้
ขดีจ ำกดั 

Nature Zone – โลกที่กำรเป็นตวัเองส ำคญักว่ำกำรกะเกณฑ์ของสงัคม เพรำะควำมเป็นเรำ
ส ำคญั นี่จึงเป็นโซนกิจกรรมที่อยำกให้ทุกคนเชื่อมัน่ และใฝ่ฝันถึงวนัที่โลกเท่ำเทียมไปด้วยกนั กบั
กจิกรรม Pride Support กจิกรรมลงชื่อสนับสนุนสมรสเท่ำเทยีม และพรบ.อตัลกัษณ์ทำงเพศ กำรแก้ไข
กฎหมำยเพื่อควำมเท่ำเทยีมทำงเพศ ฯลฯ ที่มำพร้อมกบันิทรรศกำรจดัแสดงชุดขอ้มูลควำมเป็นไปได้
ของควำมเท่ำเทยีมทำงเพศทัง้ครอบครวั LGBT+ และสือ่ทีส่นบัสนุนควำมหลำกหลำย รวมถงึอธบิำยถงึ
ควำมส ำคญัของกฎหมำยและนโยบำยทีต่อ้งคุม้ครองและโอบรบัคนทุกเพศ และย ้ำควำมส ำคญัของเสยีง
ของผูม้คีวำมหลำกหลำยดว้ย งำนหนงัสอืขนำดย่อม Pride Book ทีส่เปคตรมัคดัสรรผลงำนจำกนกัเขยีน
อสิระและส ำนกัพมิพท์ีถ่่ำยทอดเสยีงของผูค้นหลำกอตัลกัษณ์ กว่ำ 10 เล่ม มำจดัแสดงและจ ำหน่ำย และ
พเิศษที่สุด เรื่องสัน้จำกทำงบ้ำนจำกโปรเจกต์ QUEER SHORT STORIES by SPECTRUM ก็จะมำ
ตพีมิพใ์หทุ้กคนไดเ้ลอืกซือ้และเยบ็เล่มสด ๆ ในงำน ทีน่ี่ทีเ่ดยีวเท่ำนัน้ 

Harmony Zone – โลกทีค่วำมหลำกหลำยอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่ำงงดงำม เฉลมิฉลองวฒันธรรมและ
ควำมหลำกหลำย ด้วยเวทกีำรแสดงของศลิปินที่สนับสนุนจำกคอมมูนิตี้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ 
และตลำดเทศกำลไพรด์กลำงแจง้ พบกบั วง Mints, Gene Kasidit, ลำนดอกไม้, จนิตะ และอกีหลำยวง 
ทีร่วมพลงักนัมำจดัโชวก์ำรแสดงสุดพเิศษ เพือ่เตมิเตม็เวลำย ่ำค ่ำดว้ยเสยีงดนตรทีีจ่ะกล่อมเกลำพวกเรำ
ให้เคลิบเคลิ้มไปกบับรรยำกำศของกำรเฉลิมฉลองควำมหลำกหลำยครัง้นี้  และเติมสสีนัไปกบั Pride 
Market ตลำดไอเทมจำกแบรนด์ทีส่นับสนุนคอมมูนิตี้ LGBT+ ทีม่ำพรอ้มกบัสนิคำ้พเิศษเฉพำะเทศกำล 
ทัง้อำหำร เครื่องดื่ม และสำรพดัของกุ๊กกิก๊จำก Primsstuff และรำ้นคำ้อื่น ๆ อกีมำกมำย 

Spirit Zone – โลกทีจ่ติวญิญำณเตบิโตดว้ยควำมเขำ้ใจในตวัเอง โซนสุดทำ้ยทีเ่ตม็ไปดว้ยกำร
ท ำงำนในเชงิประเดน็จำกผูค้นและองคก์รทีเ่ขม้ขน้ในแนวทำง ใหทุ้กคนไดม้ำร่วมมองเหน็มติขิองควำม
หลำกหลำยทำงเพศ ผ่ำนกำรท ำกจิกรรมเวริค์ช็อปจำกคอมมูนิตี้ที่จะท ำใหเ้รำเขำ้ใจจติวญิญำณและตวั
ตวัขำ้งในของเรำมำกยิง่ขึน้ ทัง้ บอรด์เกมส ์Consentopia – เขำ้ใจเรื่องเซก็ซแ์ละควำมยนิยอม ผ่ำนเกม
บทบำทสมมุต,ิ เวริค์ชอ็ป SOGIEsc – เรยีนรูอ้ตัลกัษณ์และเรื่องเพศผ่ำนโมเดลขนมปังขงิ โดย Queer 
Riots และ Exploring Gender – เขำ้ใจตวัตนทำงเพศของตวัเรำ ผ่ำน Toolkit Zine โดย Rin Jakkavan 
เพื่อให้ควำมเข้ำใจในตวัเอง เป็นพื้นฐำนในกำรเข้ำใจและอยู่ร่วมกนัในโลกที่ควำมเท่ำเทียม ก ำลงัจะ
มำถงึ 



 

 
นอกจำกนัน้ ยงัมพีื้นที่แห่งกำรบนัทกึควำมทรงจ ำ ‘Rainbowtopia Photobooth’ กบัสเปคตรมั, 

สมัผสัควำมรู้สกึดีข ัน้สุดไปกบั Durex, เต็มอิ่มกบัสำระในแง่มุมทำงกำรแพทย์จำกโรงพยำบำลยันฮี , 
แฟชัน่ที่ไม่จ ำกัดเพศจำก Smileyhound และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมำกมำยตลอด 3 วนั ในดินแดนแห่ง
ควำมเท่ำเทยีม ‘Rainbowtopia’  

ทีสุ่ดแลว้กำรจดังำนไพรด์ครัง้นี้ขึ้น พวกเรำกห็วงัว่ำ โลกแห่งควำมเท่ำเทยีมทีทุ่กคนเคำรพซึ่ง
กนัและกนั จะไม่ตอ้งเป็น 'โลกสมมต'ิ อกีต่อไป และควำมเท่ำเทยีมทีใ่ฝ่ฝันจะตอ้งเกดิขึน้จรงิในทุก ๆ วนั
ในประเทศไทยเสยีท ี

ตดิตำมขำ่วสำรของ Rainbowtopia ไดแ้ลว้วนัน้ีที ่ 
Facebook : Bangkok Pride : Rainbowtopia 
Twitter : @bkkpride (https://bit.ly/3yDkUgp) 
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สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ ท่ี  : IR PLUS 

คุณชนนำถ  ไตรทรพัย ์ (ฟ้ำ)  Tel. 02-022-6200 ต่อ 614, 095-249-3666  Email : chonnanart@irplus.in.th 

คุณสำรภ ี     สำยะเวส  (จูน)   Tel. 02-022-6200 ต่อ 610, 081-854-8170  Email : sarapee@irplus.in.th 

 


