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 เมืองสําคัญทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกามักจะมีการรวมตัวกันของกลุ่มนักธุรกิจ LGBT จัดต้ังองค์กรหอการค้า 
เพ่ือใช้เป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมวลสมาชิกไม่ว่าในรูปเชิงธุรกิจ การให้ความช่วยเหลือ การ
เคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้องสิทธิ์ เสริมสร้างความรู้ แชร์ความคิด ปกป้องผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม หรือแม้กระท่ังการ
จัดกิจกรรมงานรื่นเริงขนาดใหญ่อย่าง Pride parades ท่ีเรียกความสนใจได้ในวงกว้างและสามารถดึงดูดเม็ดเงิน
จากการท่องเท่ียวได้อย่างมหาศาล ส่วนการเปิดรับสมาชิกก็ไม่จํากัดว่าเจ้าของธุรกิจจะต้องเป็น LGBT ยินดี
ต้อนรับองค์กรทางธุรกิจท่ัวไปท่ียอมรับและให้การสนับสนุนชุมชน LGBT ด้วยในฐานะพันธมิตร (Ally) ซ่ึงบริษัท
ต่างๆ ก็มองเห็นโอกาสในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพ่ือปลูกความสัมพันธ์และร่วมเป็นพันธมิตรท่ีดีสําหรับ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจของตน ท้ังนี้ หอการค้ากลุ่ม LGBT แต่ละแห่งมีบทบาทและภารกิจมากน้อยแตกต่างกันไป 
โดยท่ีหอการค้าแต่ละเมืองจะอยู่ภายใต้ NATIONAL GAY AND LESBIAN CHAMBER OF COMMERCE ท่ีถือเป็น
ศูนย์กลางของหอการค้า LGBT ของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีตั้งอยู่ท่ีกรุงวอชิงตัน ดีซี 

กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเฉพาะ (niche market) สําหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศ หรือ LGBT (Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender) ในสหรัฐอเมริกา
เป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีกว้างใหญ่สอดแทรกอยู่ในทุกกลุ่มประชากรและมีอํานาจซ้ือสูง
กว่าระดับเฉล่ียประมาณ 2 เท่าตัวข้ึนไป แถมยังกล้าใช้จ่ายโดยไม่ต้องคํานึงถึงการ
ออมสําหรับเล้ียงดูบุตรแต่อย่างใด ดังนั้น องค์กรธุรกิจต่างๆ จึงจ้องเข้ามาแย่งส่วน
แบ่งตลาดกันโดยไม่ต้องเหนียมอายกันอีกต่อไปหลังจากสังคมได้เปิดพ้ืนท่ีและให้
การยอมรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมากข้ึน ในทางกลับกัน กลุ่ม LGBT 
เองก็เข้าใจดีว่าตนเองเป็นเป้าหมายทางการตลาด จึงสามารถนําอํานาจการซ้ือใน
มือนี้มาเป็นเครื่องมือต่อรองในการรุกคืบสิทธิเสรีภาพและความเป็นธรรมในสังคม
เพ่ิมข้ึนได้เช่นกัน... 

 สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองไมอามี ได้สํารวจหอการค้าของกลุ่ม LGBT ท่ีมีท่ีต้ังอยู่ในเมือง
สําคัญทางเศรษฐกิจในรัศมีการเดินทางโดยรถยนต์ 5 ชั่วโมง พบว่ามีเป้าหมายสําคัญอยู่ 4 แห่งประกอบด้วย 

� Miami-Dade 

� Fort Lauderdale (ปริมณฑลเมืองไมอามี) 

� Orlando (ห่างจากไมอามี ประมาณ 4 ชั่วโมง) 

� Tampa and St. Petersburg (ห่างจากไมอามี ประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง) 

สร้างพันธมิตรกับองค์กรทางการค้า กลุ่ม LGBT(1) 
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 สคร. ไมอามี ได้เลือกไปเยือนหอการค้า LGBT 
ในเขต Miami-Dade เป็นลําดับแรก ซ่ึงเป็น
เมืองท่ีตั้งของ สคร. พบว่าเป็นองค์กรท่ีก่อต้ังข้ึน
เม่ือปี ค.ศ. 1999 ใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า 
MIAMI-DADE GAY & LESBIAN CHAMBER OF 

COMMERCE (MDGLCC) มีท่ีต้ังอยู่เลขท่ี 1130 
Washington Ave., 1 st Floor North Miami 
Beach, FL  33139 Tel. (305) 673-4440  
Fax (305) 673-8883 มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจท้ังของชุมชน 
LGBT และองค์กรพันธมิตร รวมท้ังชุมชนสาย
วิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจแก่มวล
สมาชิก และเพ่ือส่งเสริมให้ไมอามีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวสําหรับชุมชน LGBT ตลอดปี อีกท้ัง
ช่วยจัดหาทรัพยากรและเชื่อมโยงชุมชนกับ
องค์กรภายนอกอ่ืนๆ 

 MDGLCC เป็นองค์กรทางการค้าท่ีไม่แสวงหากําไร มีสมาชิกท่ีเป็นองค์กรทางธุรกิจในแขนงต่างๆกว่า 800 แห่ง 
รวมท้ังบริษัทใหญ่ๆ หรือเจ้าของแบรนด์ดังๆ ระดับชาติ เช่น American Airlines, Bacardi USA, Bank of 
America, Comcast, TD Bank, Enterprise Holdings, IKEA, MSC Cruise (USA) Inc., Royal Caribbean 
International, Office Depot ปัจจุบันนี้ Mr. Steve Atkins ดํารงตําแหน่งประธานหอการค้าฯ ก่อนท่ีจะมา
รับตําแหน่งนี้เคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารในรัฐแคลิฟอร์เนียมาก่อน MDGLCC อ้างว่าการตลาดของ
ประชากร LGBT ในท้องถ่ินมีมูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 245,000 ล้านบาท) ยังไม่นับรวมรายได้
จากการท่องเท่ียวของ LGBT ท่ีเดินทางมาเยือนอีก 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 42,000 ล้านบาท) 

 สคร. ไมอามี ได้กล่าวแนะนําประเทศไทยเป็นประเทศท่ีเปิดกว้าง ยอมรับ และเป็นมิตรกับ LGBT มากท่ีสุดแห่ง
หนึ่งของโลก ไม่มีข้อจํากัดทางด้านศาสนาหรือข้อขัดแย้งทางความคิด และในฐานะหน่วยงานราชการของกรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีความต้ังใจจริงท่ีสร้างความสัมพันธ์กับหอการค้าฯ อย่าง
ยั่งยืน พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านการค้าต่างๆ อย่างเต็มท่ี โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์
ครั้งนี้จะสามารถนําไปต่อยอดเพ่ือนําไปสู่การขยายมูลค่าท้ังมิติการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียวระหว่าง
ประเทศไทยและกลุ่มสมาชิกท่ีหลากหลายขององค์กรต่อไป 
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 MDGLCC ตอบรับว่าได้ตระหนักดีว่าประเทศ
ไทยเป็นประเทศท่ีเปิดกว้างและเป็นมิตรกับ 
LGBT มากท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นท่ี
ทราบกันดีในชุมชนว่าประเทศไทยเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีติดอันดับความนิยมอันดับต้นๆ 
ฝ่ายหอการค้าฯ ก็มีความยินดีท่ีได้ขยาย
เครือข่ายความสัมพันธ์กับประเทศไทย และ
พร้อมจะให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ร่วมกันในอนาคตโดยไม่มีข้อจํากัด 

 ในเบื้องต้นได้หารือกับถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการดําเนินกิจกรรมร่วมกัน พอสรุปได้ดังนี้ 

� การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืมของไทย รวมท้ังธุรกิจร้านอาหารไทยใน
กิจกรรมย่อยๆ ของหอการค้าฯ ท่ีเหมาะสมไปจนถึงกิจกรรม Miami Beach Gay Parade 

� การจัดคณะผู้สื่อข่าว ผู้แทนการค้า หรือผู้ทรงอิทธิพลของกลุ่ม LGBT เยือนประเทศไทย 

� การจัดกิจกรรมบูรณาการระหว่าง สคร. กับสํานักงาน ททท. เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 

� การจัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจบริการ โดยการจัด Mini Exhibition และนําคณะแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเพ่ือความสวยงามและการแปลงเพศ มาพบกับกลุ่ม LGBT ท่ีเป็น
เป้าหมายทางการค้า ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  Medical Tourism 

� การสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
โดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิตภาพยนตร์
สํ าหรั บกลุ่ ม  LGBT ของ ไทย ท่ี ถือว่ า มี
ศักยภาพในอุตสาหกรรมนี้ระดับโลก ส่งผล
ง า น เ ข้ า ร่ ว ม ง า น  MiFo LGBT Film 

Festival 2016 ท่ีจะจัดข้ึนสองครั้งในช่วง
เดือนเมษายน (เมือง Miami) และเดือน
ตุลาคม (เ มือง Fort Lauderdale) โดย 
สคร. ได้แจ้งสํานักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ผลิต
ภาพยนตร์ของไทยแล้ว 

 

 

 

���� เขา้พบ Mr. Steve Atkins ประธาน MDGLCC 
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� แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของเมืองเป้าหมายในเขตฟลอริดาตอนใต้ท่ีมีชุมชน LGBT อาศัยหนาแน่น 
 ความหนาแน่นประชากร LGBT* 
� Miami  4.2% 

� Fort Lauderdale 4.2% 

� Tampa & St. Petersburg 4.1% 

� Orlando 4.1% 

*  ท่ีมา: Gallup 


