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แบรนด์แฟชั่นดัง 

ผลิตสินค้าสีรุ้งสัญลักษณ์ LGBT   
 
 บริษัทแบรนด์เสื้อผ้ำต่ำงผลิตสินค้ำสีรุ้งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม
บุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ (LGBT) ออกมำจ ำหน่ำย บริษัท Gap 
Japan และบริษัท STRIEP International Inc. ได้ผลิตสินค้ำ เช่น เสื้อ
ยืด ที่ ใช้สีรุ้ ง เ พ่ือเตรียมจ ำหน่ำยในช่วงกำรจัดกิจกรรม "TOKYO 
RAINBOW PRIDE" ที่เริ่มขึ้นวันที่ 27 เมษำยน 2562 โดยกิจกรรมนี้ เป็น
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือลดและแก้ปัญหำกำรแบ่งแยกทำงสังคมที่มีต่อกลุ่ม 
LGBT แบรนด์ต่ำงๆจึงพยำยำมแสดงให้เห็นว่ำ แบรนด์มีกำรค ำนึงถึงกลุ่ม 
LGBT เพ่ือภำพพจน์ที่ดีของแบรนด์ 

  

 โดยบริษัท Gap Japan ได้วำงจ ำหน่ำยสินค้ำกลุ่ม LGBT เป็นครั้งแรกในร้ำน Banana Republic ซึ่งเป็น
แบรนด์ดังในเครือของบริษัทฯ มีกำรผลิตเสื้อยืดที่ดีไซน์เป็นรูปกล้วยและช้ำงด้วยสีรุ้งที่มีสีสันหลำกสี บริษัทฯ ได้
จ ำหน่ำยสินค้ำกลุ่ม LGBT ภำยในร้ำน GAP อยู่แล้ว แต่กำรขยำยกำรจ ำหน่ำยสู่ร้ำนค้ำแบรนด์อ่ืนในเครือบริษัทฯ
แสดงให้เห็นว่ำ บริษัทให้ควำมส ำคัญและมุ่งมั่นกำรแก้ไขปัญหำทำงสังคมของกลุ่ม LGBT โดยจ ำหน่ำยเสื้อยืดและ
เข็มกลัดในรำคำ 4,900 เยน ภำยในร้ำนสำขำย่ำนกินซ่ำและอ่ืนๆรวม 6 สำขำ จนถึงวันที่ 6 พฤษภำคม 2562  
 ส ำหรับบริษัท STRIEP International Inc. ได้จัดมุมพิเศษเกี่ยวกับ "TOKYO RAINBOW PRIDE" เป็นครั้ง
แรกภำยใน Hotel Koe (เขตชิบูยะ, โตเกียว) ซึ่งเป็นโรงแรมในเครือของบริษัทฯ และได้น ำเศษผ้ำ 6 สีที่เหลือจำก
กระบวนกำรผลิตเสื้อผ้ำมำท ำเป็นสำยรุ้งเพ่ือติดเสื้อยืดหรือกระเป๋ำ  และได้ร่วมออกคูหำในกิจกรรม "TOKYO 
RAINBOW PRIDE" โดยภำยในคูหำได้จัดกิจกรรม Workshop ท ำเครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ ฯลฯ เพ่ือได้มี
โอกำสพูดคุยกับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมซึ่งต่ำงจำกปีที่ผ่ำนมำท่ีจัดจ ำหน่ำยสินค้ำเพียงอย่ำงเดียว  
 ส่วนบริษัท Adastria Co.,Ltd. ก็วำงจ ำหน่ำยสินค้ำกลุ่ม LGBT ในร้ำนค้ำของบริษัทเช่นกัน มีกำรวำง
จ ำหน่ำยสินค้ำ เช่น เสื้อยืด กระเป๋ำ Tote bag ภำยในร้ำนดังในเครือ
อย่ำง Niko and..., Global Work และ bijorie โดย Niko and... ไดผ้ลิต
เสื้อยืดพิมพ์โลโกแ้บรนด์ "Rainbow Logo TEE" ที่มสีีรุ้งจ ำหน่ำยในรำคำ 
3,900 เยน โดยจัดจ ำหน่ำยในบำงสำขำตั้งแต่วันที่ 27 เมษำยน - วันที่ 6 
พฤษภำคม 2562 
 "TOKYO RAINBOW PRIDE" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีธีม
เกี่ยวกับควำมหลำกหลำยทำงเพศและรูปแบบกำรใช้ชีวิต มีผู้เข้ำร่วม
ประมำณ 150,000 คน เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2537 และปีนี้จัดขึ้น 

เส้ือยืดแบรนด์ Banana Republic ท่ีผลิตเพื่อกลุ่ม LGBT 
ที่มำ : หนังสือพิมพ์ Nikkei MJ (26 เม.ย. 62) 

ขบวนพำเหรดกลำงเขตชิบูยะ ที่มีผู้เข้ำรว่มกวำ่หมื่นคน 
ที่มำ : หนังสือพิมพ์ Nikkei MJ (26 เม.ย. 62) 



- ๒ - 

เป็นปีที่ 25 โดยจัดที่สวนสำธำรณะโยโยงิ (เขตชิบูยะ, โตเกียว) ระหว่ำงวันที่ 27 เมษำยน - 6 พฤษภำคม 2562 มี
บริษัทร่วมออกคูหำ 223 บริษัท และมีกำรเดินพำเหรดภำยในเขตชิบูยะในวันที่ 28 พฤษภำคม 2562 ซึ่งมี
ผู้เข้ำร่วมขบวนกว่ำ 1 หมื่นคน กิจกรรมนี้มีบริษัท/องค์กรเข้ำร่วมเพ่ิมขึ้น 65 บริษัท/องค์กรเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำน
มำ โดยปีนี้เข้ำร่วมทั้งหมด 278 บริษัท/องค์กร โดยผู้จัดกิจกรรม "TOKYO RAINBOW PRIDE" ให้ควำมเห็นว่ำ 
บริษัทและองค์กรต่ำงๆเริ่มตระหนักถึงกำรแก้ไขปัญำหำในเรื่องควำมหลำกหลำยทำงเพศและไดแ้พร่หลำยมำกข้ึน 
 ในปี 2558 เขตชิบูยะและเขตเซตำงำยะ (โตเกียว) ได้ออกใบรับรอง "same-sex partnership 
certificate" ท ำให้ปัญหำเรื่องนี้เป็นที่สนใจของสังคม บริษัทต่ำงๆก็พยำยำมปรับตัวไปตำมควำมตระหนักที่
เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค กำรแก้ปัญหำนี้คงไม่ได้หยุดอยู่ที่กำรท ำกิจกรรมด้ำน CRS ขององค์กรต่ำงๆเท่ำนั้น 
แต่จะแพร่หลำยออกไปในวงกว้ำงมำกขึ้น      
      
 
 บทวิเคราะห์ (ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย) 
 กำรแก้ไขปัญหำกำรแบ่งแยกทำงสังคมที่มีต่อกลุ่ม LGBT ในประเทศญี่ปุ่นเป็นที่รับรู้และแพร่หลำยมำก
ขึ้น สังคมญี่ปุ่นเริ่มเปิดรับและมีควำมคิดที่มีต่อกลุ่ม LGBT ที่เปลี่ยนไป บริษัทต่ำงๆจึงเห็นโอกำสและช่องทำง
ทำงกำรค้ำ โดยมีกำรผลิตสินค้ำต่ำงๆเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดนี้ และพยำยำมแสดงให้สังคมเห็นว่ำ
บริษัทตระหนักถึงปัญหำที่เกิดขึ้นเพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้กับบริษัท กำรเปลี่ยนแปลงของภำครัฐก็เป็นตัวกระตุ้น
ให้สังคมตระหนักถึงปัญหำนี้มำกขึ้น เมื่อภำครัฐและแบรนด์ดังต่ำงๆเริ่มเป็นผู้น ำในกำรแสดงให้เห็นถึงควำมส ำคัญ
ของปัญหำ ผู้บริโภคจึงเริ่มตระหนักและรับรู้เกี่ยวกับปัญหำที่เกิดขึ้น ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ ท ำให้เกิดช่องทำง
และโอกำสทำงกำรค้ำและบริกำรของไทยที่จะบุกเข้ำตลำดที่อำจเรียกได้ว่ำเป็นตลำดเกิดใหม่ก็เป็นได้ 
 

อ้ำงอิง หนังสือพิมพ์ Nikkei MJ ฉบับลงวันท่ี 26 เมษำยน 2562 
 

 




