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เมืองทีเ่ป็นมิตรส ำหรับกลุ่ม LGBT ในรัฐฟลอริดำ 

 

“กิจกรรม Gay Days มีก ำหนดจัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปีในเดือนมิถุนำยนที่เมือง Orlando รัฐฟลอริดำ” 

 เมืองส าคัญในรัฐฟลอริดา ได้แก่ “St. Petersburg” “Orlando” และ “Wilton Manor” เป็นเมืองที่มี
ความเป็นมิตรกบักลุ่มประชากร LGBT (Lesbian Gay Bisexual และ Transgender) สูงสุดในรัฐฟลอริดา 

เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2558 องค์กรธุรกิจเพ่ือความเสมอภาคในสถานที่ท างานแห่งรัฐฟลอริดา (Florida 
Business for a Competitive Workforce หรือ FBCW) รายงานว่า 3 เมืองส าคัญในรัฐฟลอริดา ได้แก่ “St. 
Petersburg” “Orlando” และ “Wilton Manor” ได้รับคะแนนจากองค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชน (Human Right 
Campaign หรือ HRC) ว่าเป็นเมืองที่มีความเป็นมิตรต่อกลุ่ม LGBT สูงสุด ได้คะแนนดัชนีความเสมอภาคภายใน
เมือง (Municipal Equality Index) 100 คะแนนเต็ม โดยการให้คะแนนครั้งนี้มีเมืองที่ได้รับคะแนนเต็มทั้งสิ้น 48 
เมือง จากการจัดอันดับเมืองในสหรัฐฯ ทั้งสิ้น 408 เมือง 

 

ข่ำวเด่นประจ ำสปัดำห์จำกสหรัฐอเมริกำ 
 (Weekly News from USA) 
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  Mr. Patric Slevin ผู้จัดการองค์กร FBCW กล่าวว่า องค์กรฯ ยินดีอย่างยิ่งที่เมืองในรัฐฟลอริดาทั้งสิ้น 
37 เมืองผ่านมาตรฐานกฏหมายต่อต้านการเลือกปฎิบัติ (Anti – Discrimination Laws) ที่ใช้คุ้มครองกลุ่ม
ประชากร LGBT จากการได้รับการเลือกปฎิบัติในสังคมเพ่ิมเติมจากข้อบัญญัติองค์กรส่วนท้องถิ่น (Local 
Ordinances) ที่มีอ านาจครอบคลุมประชากรในรัฐฟลอริดาเพียงร้อยละ 56 และไม่ครอบคลุมประชากรกลุ่ม  
LGBT อีกทั้งยังค่อนข้างหละหลวมไม่เปิดโอกาสให้หลุ่มประชากรเหล่านี้มีสิทธิ์เรียกร้องทางกฎหมายได้และส่งผล
กระทบทางลบต่อภาพลักษณ์ของรัฐ ทั้งนี้ การที่เมืองทั้ง 3 ได้รับคะแนนสูงสุดในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณดีที่จะส่งผล
ให้เกิดการขยายทางเศรษฐกิจของรัฐตามมาในอนาคต 

Mr. Buddy Dyer นายกเทศมณตรีเมือง Orlando รัฐฟลอริดา ประกาศในเว็บไซต์ส่วนตัวว่า การที่เมือง 
Orlando ได้รับการคะแนนสูงสุดในครั้งนี้ เป็นผลของการบริหารงานภายใต้แนวนโยบายแบบรวมศูนย์ ( Inclusive 
Government) โดยเน้นการบริหารงานแบบหลากหลายเพื่อประโยชน์ส าหรับประชากรทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่ม LGBT  

นอกจากนี้ HRC ยังได้ยกย่องให้ 6 เมืองในรัฐฟลอริดา ได้แก่ “Orlando” “St. Petersburg” “Wilton 
Manor” “Tampa” “Tallahassee” และ “Oakland Park” เป็นเมืองต้นแบบของรัฐฟลอริดาที่ให้ความส าคัญ
ทั้งด้านกฎหมายและนโยบายเมืองเพ่ือการปฎิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อกลุ่มประชากร LGBT อีกด้วย 

ปัจจุบันมีองค์กรทางธุรกิจในรัฐฟลอริดาเป็นสมาชิกองค์กร FBCW ทั้งสิ้น 36 บริษัท โดยมีวัตถุประสงค์
ของการรวมกลุ่มเพ่ือส่งเสริมการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและดูแลการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน ใน
จ านวนดังกล่าวมี 9 บริษัท ติดอันดับ 1 ใน 500 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดจากการจัดอันดับของนิตยสาร Fortune ได้แก่ 
“AT&T” “CSX” “Darden Restaurants” “Marriott” “NestEra Energy” “Office Depot” “Tech Data” 
“Walt Disney World Resort” และ “Wells Fargo”   

 แม้ว่าการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอันเนื่องมาจาก เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ พ้ืนเพ ทุพลภาพ และสถานภาพ
การแต่งงานจะขัดต่อข้อกฎหมายในระดับท้องถิ่น แต่ในระดับรัฐกลุ่ม LGBT ก็ยังถือว่ายังไม่ได้รับการคุ้มครองอย่าง
เท่าเทียมกันอยู่ ดังนั้น จึงมีกลุ่มเคลื่อนไหวเพ่ือผลักดันการผ่านร่างกฎหมาย  The Florida Competitive 
Workforce Act เพ่ือสร้างความเสมอภาคในการคุ้มครองแรงงานในระดับรัฐต่อไป ทั้งนี้ มีก าหนดการพิจารณาร่าง
กฎหมายดังกล่าวในเดือนมกราคม 2559  

หมำยเหตุ:  ในรัฐฟลอริดากฎหมายคุ้มครองการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่ม LGBT (Human Right Ordinances or 
Instituted Resolutions Banning Discrimination Against LGBT) มีผลบังคับใช้ใน 10 มณฑล ได้แก่ 
“Alachua” “Broward” “Hillsborough” “Leon” “Miami-Dade” “Monroe” “Orange” “Osceola” 
“Palm Beach” และ “Pinellas” และมีผลบังคับใช้ใน 26 เมือง ได้แก่ “Atlantic Beach” “Boynton Beach” 
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“Delray Beach” “Dunedin” “Gainesville” “Greenacres” “Gulfport” “Key West” “Lake Clarke 
Shores”  “Lake Worth” “Largo” “Leesburg” “Mascotte” “Miami Beach” “Miami” “North Port” 
“Oakland Park” “Orlando” “St. Augustine Beach” “Sarasota” “Tampa” “Tequesta” “Venice” 
“Wellington” “Wilton Manors” และ “West Palm Beach”     

*********************************************************************** 

ที่มา: ส านักข่าว Florida Politics 

เรื่อง: “3 Florida Cities Receive Perfect Score for LGBT Anti-Discrimination Policies” 

โดย: Mr. Phil Ammann 

จัดท าโดย: นายพงษ์ระพี ซื่อสัตย์บุญ  

สคร. ไมอามี / วันที่ 4 มกราคม 2559 
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ธุรกิจเรือส ำรำญใส่ใจสวัสดิภำพสัตว์ 

 

 

 

 

 

 บริษัทเรือส าราญยักษ์ใหญ่ 2 บริษัท ตัดสินใจเข้าร่วมในบัญชีรายชื่อบริษัทสหรัฐฯ ที่มุ่งมั่นใช้ไข่ไก่ที่ได้มา
จากการเลี้ยงแบบปล่อย (Cage – Free) บริษัทเรือส าราญ Carnival Corp. กล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะเปลี่ยน
มาใช้ไข่ไก่ที่ได้มาจากการเลี้ยงแบบปล่อยบนเรือส าราญของบริษัทจ านวนกว่า 10 ล าภายในปี 2568 

 Carnival ส านักงานใหญ่เมืองไมอามี กล่าวว่า การเปลี่ยนครั้งนี้เป็นก้าวส าคัญท่ีบริษัทพยายามท ามาเป็น
เวลานาน บริษัทต้องการที่จะช่วยด้านสวัสดิภาพของสัตว์ (Animal Welfare) และชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ดีขึ้น 
รวมถึงเป็นความต้องการของนักท่องเที่ยวบนเรือด้วย 

 Mr. Roger Frizzell โฆษกบริษัท Carnival Corp. กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ท างานร่วมกับผู้ค้าส่ง/ฟาร์มเลี้ยง
ไก่ในพ้ืนที ่และหวังว่าทุกหน่วยงานจะท างานร่วมกันให้บรรลุมุ่งเป้าหมายในอนาคตอันใกล้ 

 ท่าเรือ Port Everglade และท่าเรือ Miami เป็นท่าเรือท่ีเรือส าราญของ Carnival เข้าเทียบท่าเป็น
ประจ าเรือที่อยู่ภายใต้บริษัท Carnival Corp. ได้แก่ Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland 
America Line, Costa Cruises, Seabourn, Cunard, AIDA Cruise, P&O UK, P&O Australia และ Fathom 

 บริษัท Carnival ประกาศการใช้ไข่ไก่ท่ีได้มาจากการเลี้ยงแบบปล่อย หลังจากท่ีบริษัทเรือส าราญ Royal 
Caribbean ประกาศใช้ไข่ไก่ที่ได้มาจากการเลี้ยงแบบปล่อยครั้งแรกเมื่อปี 2553 โดยคาดว่าจะใช้ไข่ไก่ที่ได้มาจาก
การเลี้ยงแบบปล่อยบนเรือของบริษัทฯ ทุกล าภายในปี 2565 

     Mr. Mike Jones รองประธาน แผนกห่วงโซ่อุปทาน บริษัท Royal Caribbean กล่าวว่า การเปลี่ยน
มาใช้ไข่ไก่ที่ได้มาจากการเลี้ยงแบบปล่อย จะเป็นการช่วยด้านสวัสดิภาพของสัตว์ และท าให้ระบบความเป็นอยู่ของ
สัตว์ดีขึ้น โดยจะใช้ไข่ไก่ดังกล่าวบนเรือของบริษัท Royal Caribbean ได้แก่ Royal Caribbean International, 
Celebrity cruises, Pullmantur, Azamara Club Cruise, CDF Croisieres de France และ TUI Cruises 
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 เมื่อปี 2558 บริษัทเรือส าราญในเมืองไมอามี น าวัตถุดิบอาหารมาจากแหล่งผลิตที่มีความยั่งยืนมา
ให้บริการผู้โดยสารบนเรือ เช่น การใช้เนื้อหมูจากฟาร์มเลี้ยงแบบปล่อย และไม่มีการกักขัง ซึ่งบริษัทเรือส าราญ
ใหญ่อันดับ 2 ของโลกประกาศว่าจะสามารถใช้เนื้อหมูจากฟาร์มเลี้ยงแบบปล่อยบนเรือทุกล าของบริษัทภายในปี 
2565 

 บริษัทเรือส าราญทั้ง 2 บริษัทเป็นเพียงบริษัทบางส่วนที่มีความคิดริเริ่มในการใช้ไข่ไก่ที่ได้มาจากการเลี้ยง
แบบปล่อย นอกจากนี้ องค์กรมนุษยธรรมสหรัฐฯ กล่าวว่า บริษัทอ่ืนๆ เช่น Taco Bell, Costco, Nestle, 
Subway และ McDonalds ได้เริ่มใช้ไข่ไก่ที่ได้มาจากการเลี้ยงแบบปล่อยแล้วเช่นกัน  

 Mr. Matthew Prescott ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายด้านอาหาร องค์กรมนุษยธรรมสหรัฐฯ กล่าวว่า 
การหันมาใช้ไข่ไก่ที่ได้มาจากการเลี้ยงแบบปล่อยของบริษัท Carnival และ Royal Caribbean จะช่วยให้ความ
เป็นอยู่ของไก่ดีข้ึน ซึ่งฟาร์มเลี้ยงไก่ในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่จะเลี้ยงในกรงท่ีมีขนาดเล็ก ไม่สามารถขยับตัวหรือกางปีก
ได้ ท าให้ไก่ไม่สามารถด ารงชีวิตตามธรรมชาติได้  

 การเลี้ยงไก่แบบปล่อย ส่วนใหญ่จะเลื้ยงให้อยู่เป็นฝูงในฟาร์มที่มีพ้ืนที่ใหญ่ ดังนั้น ไก่จะสามารถใช้ชีวิต
ตามธรรมชาติและสามารถวางไข่ในรังที่ทางฟาร์มท าไว้ให้ และเมื่อบริษัทสหรัฐฯ เปลี่ยนมาใช้ไข่ไก่ที่ได้มาจากการ
เลี้ยงแบบปล่อยมากข้ึน ผู้ประกอบการฟาร์มไก่สหรัฐฯ หลายรายได้ท าการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการบ้างแล้ว 

 นอกจากธุรกิจเรือส าราญแล้ว ธุรกิจโรงแรมหลายรายได้ให้ความส าคัญในการใช้ไข่ไก่ที่ได้มาจากการเลี้ยง
แบบปล่อย เช่น โรงแรมในเครือ Hyatt, Marriott และ Virgin America ส่วนโรงแรมในเครือ Hilton, Conrad, 
Waldorf Astroria, Canopy และ DoubleTree มีแผนที่จะใช้ไข่ไก่ที่ได้มาจากการเลี้ยงแบบปล่อยในปี 2560 

 จ านวนธุรกิจในสหรัฐฯ ที่เริ่มใช้ไข่ไก่ท่ีได้มาจากการเลี้ยงแบบปล่อย มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน แต่ที่
ส าคัญคือยังมีธุรกิจอ่ืนๆ ที่ยังมองไม่เห็นความส าคัญ ของการใช้ไข่ไก่ที่ได้มาจากการเลี้ยงแบบปล่อย เนื่องจากมี
ราคาสูงกว่าไข่ไก่ทั่วไป 
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