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ทั่วโลกต�างเฉลิมฉลอง Pride Month ในเดือนมิถุนายน

แอกซ�าเป�นพันธมิตรของกลุ�ม LGBTQ+ ซึ่งการเป�นเป�นส�วนหนึ่งของชุมชนที่มีอยู�ทั่วโลกนี้เป�นหัวใจหลักของกลยุทธ�
ระดับโลกของเราที่เน�นย้ำเร�่องการยอมรับความหลากหลาย หร�อ Inclusion & Diversity (I&D) เนื่องจากแอกซ�า
เสร�มสร�างวัฒนธรรมให�พนักงานทุกคนแสดงตัวตนที่แท�จร�งออกมาในที่ทำงาน

สำหรับ Pride Month ในป�นี้ แอกซ�าเอเชียได�ทำการศึกษากลุ�มที่ระบุตนเองว�าเป�นสมาชิก LGBTQ+ ในฮ�องกงและ
ฟ�ลิปป�นส�เพ�่อศึกษาถึงความท�าทายด�านสุขภาพจ�ตที่พวกเขาเผชิญในที่ทำงาน ในขณะเดียวกัน เราได�รวบรวมความ
คิดเห็นของผู�ทรงอิทธิพลในกลุ�ม LGBTQ+ 5 รายในญี่ปุ�นและประเทศไทย เพ�่อสอดแทรกมุมมองรอบด�านเกี่ยวกับ
ความคืบหน�าในประเด็น LGBTQ+ ในช�วง 12 เดือนที่ผ�านมา

เราต�องการที่จะเข�าใจประสบการณ�ส�วนตัวของคนที่ระบุว�าตนเองเป�น LGBTQ+
ในที่ทำงาน เพ�่อให�แน�ใจว�าแอกซ�าจะทำตามความต�องการของคนในองค�กร
ให�ดีข�้นได� ในการศึกษาของเรา เรามองไปถึงความสำคัญของการที่บร�ษัทเป�น
ผู �นำในการให�ความรู �เกี ่ยวกับการยอมรับและประสบการณ�ของ LGBTQ+
ในที ่ทำงาน และมองไปถึงคำถามที่ว�าการยอมรับ LGBTQ+ นั ้นลดน�อยลง
หร�อไม�ท�ามกลางสถานการณ�แพร�ระบาดของไวรัสโคว�ด-19

บร�ษัทต�างๆ มีบทบาทสำคัญในการสร�างสภาพแวดล�อมที่เป�นมิตรและยอมรับ
ความหลากหลายของพนักงาน รวมถึงเป�นผู �นำในการให�ความรู �เกี ่ยวกับ
LGBTQ+ และหัวข�อเร�่อง I&D อย�างกว�างขวาง เพราะฉะนั้นผมหวังว�าผลการ
ศึกษาในครั้งนี้จะน�าสนใจและเป�นแรงแรงบันดาลใจให�คุณนำไปพัฒนานโยบาย
เกี่ยวกับ LGBTQ+ และ I&D ต�อไปครับ
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“ผมรู�สึกดีใจมากท่ีหลายๆ บร�ษัทให�ความสนับสนุน LGBTQ+
ด�วยการร�วมเดินพาเหรด Rainbow Pride และสื่อก็มีการ
นำเสนอหัวข�อเกี่ยวกับ LGBTQ+ ในโฆษณาทีว�และข�าว เพ�่อ
เน�นย้ำว�า LGBTQ+ เป�นคนธรรมดาคนหนึ่งที่สมควรได�รับ
ความเคารพจากทุกคนเหมือนกัน”

“บางบร�ษัทหร�อรัฐบาลท่ียึดติดกับขนบธรรมเนียมเดิมๆ จะบังคับ
ให�พนักงานใส�เคร�อ่งแบบไปทำงาน โดยมีกฎท่ีเข�มงวดสำหรับชาย
และหญิง น่ีเป�นป�ญหาสำหรับคนข�ามเพศ (transgender) เรารู�สึก
เป�นผู�หญิง แล�วทำไมเราต�องแต�งตัวเป�นชายด�วยล�ะ!”

Kanato Ito
Vice-president of LGBT Alliance, 
Osaka, Japan

ความสำคัญของวัฒนธรรมที่เน�น
ความเท�าเทียมกันในที่ทำงานและการศึกษาเร�่อง I&D

การให�ความรู�ความเข�าใจ/สนับสนุนเร�่อง I&D
ในที่ทำงานเป�นเร�่องสำคัญ

ฉันไม�ยินดีที่จะทำงานกับบร�ษัทที่ไม�มีการให�ความรู�
ความเข�าใจ/สนับสนุนเร�่อง I&D

โดยรวมแล�ว พบว�าในหลายตลาดมีภาพรวมที่แตกต�างกันออกไป โดยหลายบร�ษัทในหลายประเทศ
มีการศึกษาเกี่ยวกับ LGBTQ+ และ I&D ที่มีประสิทธิภาพต่ำลง โดยบร�ษัทในฟ�ลิปป�นส�ทำได�ดี
กว�าฮ�องกง และบร�ษัทต�างชาติทำได�ดีกว�าบร�ษัทภายในประเทศในทั้งสองภูมิศาสตร�
บร�ษัทในญี่ปุ�นแสดงจ�ดยืนที่ชัดเจนมากข�้นในการสนับสนุนชุมชน LGBTQ+
ในช�วงที่ผ�านมา เช�น การเข�าร�วมขบวนพาเหรด Rainbow Pride
ในขณะที่ประเทศไทยมีความกระตือร�อร�นน�อยกว�า

สองในสามของบร�ษัทในฮ�องกงและฟ�ลิปป�นส�ที่ผู�ตอบแบบสอบถามของ
เราทำงานไม�มีสวัสดิการที่เกี่ยวข�องกับ LGBTQ+ อย�างไรก็ตาม กว�า
70% ของผู�ตอบแบบสอบถามของเราเชื่อว�าองค�กรให�ความสำคัญกับ
วัฒนธรรมที่ยอมรับความหลากหลายในที่ทำงาน

บร�ษัทที่เน�นการยอมรับ LGBTQ+ ในกลุ�มแรงงานและศึกษาเร�่อง I&D
มีผลต�อการคงอยู�ของพนักงาน และการแสดงออกถึงตัวตนที่แท�จร�ง
ของพวกเขาในที่ทำงาน
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64%

การพัฒนานโยบาย LGBTQ+ และ I&D ในที่ทำงานที่ไม�สม่ำเสมอ
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D&I Pillar
LGBTQ+

16 42 56 68
32 31 18 11

K. Doy
Director of Sisters Foundation, 
Thailand
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อย�างมาก/
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เห็นด�วย 

38%
เห็นด�วย 

58%

การปลูกฝ�งสภาพแวดล�อมที่ส�งเสร�มความเคารพต�อทุกคน โดยไม�ข�้นอยู�กับอัตลักษณ�ทางเพศหร�อรสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ หร�อความพ�การ
จะส�งผลโดยตรงต�ออัตราการคงอยู�ของบร�ษัท ซึ่งส�งผลต�อความสำเร็จในระยะยาวด�วย

สิ�งที่เร�ยนรู�ได�จากเร�่องนี้
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Maki Muraki
Representative of Nijiiro Diversity, 
Japan

K. Thissadee
Director of Health and Opportunity Network
(HON), Thailand

ข�อมูลที่ควรรู�

AXA Asia  All rights reserved. P.03

LGBTQ+ Inclusion: ส�องความคืบหน�าของประเด็นเร�่องความหลากหลายในที่ทำงาน
Study by AXA Asia – June 2021

ในฮ�องกง ผู�ตอบแบบสอบถามมักรู�สึกว�าการระบุว�าเป�น LGBTQ+ เป�นอุปสรรคในอาชีพการทำงาน
ซึ่งส�งผลกระทบต�อโอกาสและการพัฒนาของพวกเขา ในทางกลับกัน ความรู�สึกดังกล�าว
แตกต�างออกไปในประเทศฟ�ลิปป�นส� โดยผู�ตอบแบบสอบถามรู�สึกว�า
พวกเขาสามารถ ‘แสดงออกถึงตัวตน’ ได�มากกว�า ซึ่งช�วย
ส�งเสร�มการทำงานของเขาในแง�ของการรับรู�
ความสามารถ/ประสิทธิภาพการทำงาน
และความสัมพันธ�กับเพ�่อนร�วมงาน

อุปสรรคยังคงขวางกั้นชาว LGBTQ+ ไม�ให�แสดงตัวตนที่แท�จร�งในที่ทำงาน

ฮ�องกง

ฟ�ลิปป�นส�

โดยรวมแล�ว ผู�ตอบแบบสอบถามของเรากล�าวด�วยว�า “การแสดงออกถึงตัวตน”
ในประเทศฟ�ลิปป�นส�ทำได�ง�ายกว�าในฮ�องกงพนักงาน LGBTQ+ ในฟ�ลิปป�นส�
กล�าวว�าพวกเขาสามารถแสดงตัวตนที่แท�จร�งได�มากกว�า ในขณะที่ผู�ตอบแบบ
สอบถามส�วนใหญ�ในฮ�องกงเชื่อว�าการเป�น LGBTQ+ จะถูกตีตราในสังคม
ในขณะเดียวกัน ผู�เชี่ยวชาญในญี่ปุ�นและประเทศไทยระบุว�าการยอมรับของ
LGBTQ+ ในสังคมดีข�้น และมีการแสดงออกที่มากข�้น แต�ในระดับบุคคลก็ยัง
รู�สึกถูกจำกัดในที่ทำงานจากความคาดหวังให�พวกเขาปฏิบัติตามบทบาททาง
เพศแบบชายหญิงและบางครั้ง พวกเขายังไม�รู�สึกเป�นส�วนหนึ่งของสังคมนั้น

ในฟ�ลิปป�นส� มากกว�า 60% ของผู�ตอบแบบสอบถาม LGBTQ+
กล�าวว�าสมาชิกในครอบครัว เพ�อ่น และเพ�อ่นร�วมงานตระหนัก
ถึงสถานะของพวกเขา เมื่อเทียบกับฮ�องกง มีเพ�ยง 40% ของ
ผู�ตอบแบบสำรวจชาว LGBTQ+ ที่กล�าวว�าครอบครัวและ
เพ�อ่นฝูงรับรู�ถึงสถานะของพวกเขา เกือบหน่ึงในห�าของผู�ตอบ
แบบสอบถามจากฮ�องกงเลือกที่จะไม�เป�ดเผยรสนิยมทางเพศ
ในท่ีทำงานเลย

“ท่ีทำงานเป�นอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีเราต�องรู�สึกเป�นส�วนหน่ึงกับมัน
เมื่อก�อน ฉันเคยรู�สึกว�าตัวเองไม�เป�นส�วนหนึ่งของทีม การเข�า
ไปรวมกลุ�มกับคนอื่นเป�นเร�่องยากสำหรับฉัน พวกเขามักจะ
พ�ดเร�่องครอบครัวของเขา แต�ฉันไม�รู�จะพ�ดอะไรเกี่ยวกับเร�่อง
น้ีเลย”

“น�าเสียดายท่ี สำหรับบางหน�วยงาน อย�างเช�น ตำรวจหร�อทหาร
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การ “แสดงออกถึงตัวตน” เป�นประโยชน�ต�อพนักงานและช�วยให�พวกเขาได�แสดงถึงความเป�นตัวของตัวเองที่แท�จร�ง ซึ่งจะส�งผลต�อการพัฒนา
ในสายอาชีพและความสัมพันธ�กับคนในที่ทำงานด�วย

สิ�งที่เร�ยนรู�ได�จากเร�่องนี้     
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เร�่องตลกหร�อการหยอกล�อเกี่ยวกับ
รสนิยมทางเพศหร�ออัตลักษณ�ทาง
เพศของฉันเป�นเร�่องที่ทำร�ายจ�ตใจ
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ฮ�องกง

ฟ�ลิปป�นส�

66%

เห็นด�วย
อย�างมาก/
เห็นด�วย 

64%

เห็นด�วย
อย�างมาก/
เห็นด�วย 

เป�นที่ชัดเจนว�าองค�กรจำเป�นต�องให�ความรู�เกี่ยวกับตระหนักเร�่อง
การไม�เลือกปฏิบัติและนโยบายเกี่ยวกับ LGBTQ+ และ I&D

“หลายคนชอบคิดว�าเกย�ต�องเป�นคนรักสนุก ต�องดูดี
แต�งหน�าเก�ง แต�ในความเป�นจร�งแล�ว เกย�มีไลฟ�สไตล�
ที่หลากหลายมาก”

บร�ษัทจะต�องระวังพฤติกรรมที่ไม�สร�างสรรค�เหล�านี้ในที่ทำงาน และสร�างความเข�าใจให�พนักงานว�าบางสิ�งบางอย�างที่พวกเขาอาจจะมองว�าไม�
เป�นพ�ษเป�นภัยอะไรสามารถทำร�ายจ�ตใจผู�อื่นได� และก�อให�เกิดบรรยากาศที่ไม�เป�นมิตรต�อเพ�่อนร�วมงาน

สิ�งที่เร�ยนรู�ได�จากเร�่องนี้

เร�่องตลกและการหยอกล�อ แม�อาจจะฟ�งดูเหมือนไม�มีพ�ษมีภัย แต�ก็สามารถส�งผลกระทบทางอารมณ�เชิงลบต�อชาว

บางครั้ง เร�่องตลกบางเร�่องก็ไม�น�าขำ

 LGBTQ+ ได�เหมือนกัน อย�างน�อยคร�่งหนึ่งของผู�ตอบแบบสอบถามจากฮ�องกงและฟ�ลิปป�นส�ประสบกับการเลือก
ปฏิบัติหร�อการกีดกันบางรูปแบบในอดีตมาก�อน ซึ ่งส�วนใหญ�มักจะอยู�ในรูปแบบของการหยอกล�อหร�อ

ล�อเลียนจากเพ�่อนร�วมงาน

มากกว�าสองในสามของผู�ตอบแบบสอบถามในฮ�องกงและฟ�ลิปป�นส�เห็นด�วยว�าเร�่องตลกหร�อการ
หยอกล�อเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศหร�ออัตลักษณ�ทางเพศของพวกเขาเป�นเร�่องที่ทำร�ายจ�ตใจ

สำหรับประเทศไทย ผู�เชี ่ยวชาญตั้งข�อสังเกตว�ารูปแบบของทัศนคติแบบเหมารวม
(stereotype) ที่ตายตัวทำให�คนมองข�ามภูมิหลัง และบุคลิกที่หลากหลาย

ของ LGBTQ+ ไป
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Benita Chick
Founder and CEO, 
Encompass HK

ยอมรับมากข�้น/
ยอมรับมากข�้นเล็กน�อย

ยอมรับน�อยลง/
ยอมรับน�อยลงเล็กน�อย

ไม�แตกต�าง

ยอมรับมากข�้น/
ยอมรับมากข�้นเล็กน�อย

ยอมรับน�อยลง/
ยอมรับน�อยลงเล็กน�อย

ไม�แตกต�าง

27

67

5

51
49

66

32
3

45

38

7

(I&D)
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ผลตอบรับอย�างท�วมท�นจากผู�ตอบแบบสอบถามของเราเผยว�า ในขณะที่ COVID-19 ได�นำมาซึ่งความท�าทาย
มากมายทั่วโลก แต�คนส�วนใหญ�เชื่อว�าไม�ส�งผลกระทบต�อระดับการยอมรับ
ของ LGBTQ+ ในที่ทำงาน

โรคระบาดโคว�ด-19 ไม�ได�ทำให�ความคืบหน�าเร�่อง LGBTQ+ ในที่ทำงานลดลง

WFH ทำให�เป�นตัวของตัวเองได�ง�ายข�้น

อันที่จร�ง ผู�ตอบแบบสอบถามจากฟ�ลิปป�นส�เชื่อว�าโคว�ด-19 เป�นประโยชน�ต�อ LGBTQ+ ตัวอย�างเช�น
ผู�ตอบรายหนึ่งกล�าวว�า “การทำงานจากที่บ�านผ�านการประชุมและการสื่อสารแบบ virtual ทำให�ฉันเป�น
ตัวของตัวเองในที่ทำงานได�ง�ายข�้น”

ฮ�องกง

ฟ�ลิปป�นส�

มีการพัฒนา

หยุดอยู�กับที่

ถดถอยลง

มีการพัฒนา

หยุดอยู�กับที่

ถดถอยลง

“แน�นอนว�าโคว�ด-19 ส�งผลกระทบต�อพวกเราทุกคนไม�ว�าทางใดก็ทางหน่ึง
สำหรับชุมชน LGBTQ+ กิจกรรมสร�างความตระหนักหร�อการให�ความรู�
ต�างๆ ชะลอลงเล็กน�อย เนื่องจากงาน Pride ทั่วโลกถูกยกเลิกหร�อเลื่อน
ออกไป อย�างไรก็ตาม ผมไม�แน�ใจว�าโรคระบาดได�ส�งผลกระทบต�อการ
ยอมรับของ LGBTQ+ ในที่ทำงานทางใดทางหนึ่งหร�อไม�”

ความก�าวหน�าทางสังคมในประเด็น LGBTQ+ มีผลกระทบที่ยั่งยืน และภัยพ�บัติทางธรรมชาติหร�อจากมนุษย�ไม�ได�ทำให�การยอมรับ
ในกลุ�ม LGBTQ+ ลดน�อยลง

สิ�งที่เร�ยนรู�ได�จากเร�่องนี้
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โดยรวมแล�ว สถานที่ทำงานถือว�ามีการยอมรับ LGBTQ+ ที่มากข�้นในช�วงไม�กี่ป�
ที่ผ�านมา แม�ว�าสถานการณ�แพร�ระบาดของไวรัสโคว�ด-19 จะทำให�การจัดเตร�ยมงาน

สำหรับชุมชน LGBTQ+ หยุดชะงักไป แต�การยอมรับในหมู�พนักงาน LGBTQ+ ที ่มี
อัตลักษณ�ตนเองยังคงอยู� ซึ่งแสดงให�เห็นว�าความก�าวหน�าที่จับต�องได�นี้จะสามารถเอา

ชนะเหตุการณ�ครั้งยิ�งใหญ�ในสังคมได�

โดยทั่วไป ที่ทำงานมักจะเป�นสถานที่ที่ผู�คนมักจะเลือกคนที่พวกเขาจะแสดงออกถึงตัวตนของตัวเอง

เกี่ยวกับวัฒนธรรม I&D ให�แก�พนักงาน

ออกมา โดยผลกระทบแง�ลบที่อาจเกิดข�้นต�อโอกาสทางอาชีพและการพัฒนาเป�นป�ญหาทั่วไปที่อาจ
เป�นอุปสรรคที่ ทำให�พวกเขาไม�สามารถแสดงตัวตนที่แท�จร�งออกมาได� ซึ่งบร�ษัทต�างๆ จำเป�นต�อง
พ�ดถึงเร�่องนี้ หากต�องการได�รับสิ�งที่ดีที่สุดจากพนักงานของพวกเขา เพราะฉะนั้น บร�ษัทต�างๆ โดย
เฉพาะบร�ษัทในประเทศหร�อรายย�อย จำเป�นต�องอุทิศเวลาและพลังงานในการส�งเสร�มและให�ความรู�

ผลการศึกษานี้เผยให�เห็นว�าบร�ษัทหลายแห�งในภูมิภาคนี้ยังคงประสบป�ญหาในการส�งเสร�มสภาพแวดล�อม
การทำงานที่เป�นมิตรกับ LGBTQ+ ผ�านโครงการ I&D ซึ่งแสดงให�เห็นถึงความจำเป�นที่เราต�องลงมือทำ

เพ� ่อรับมือกับป�จจัยที ่ส�งผลต�อสุขภาพจ�ตของพนักงานกลุ �ม LGBTQ+ รวมถึงการยอมรับ
วัฒนธรรมการทำงาน และผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคว�ด-19 บร�ษัทต�างๆ ในเอเชียที่

แสวงหาการเติบโตในโลกภายหลังโรคระบาดต�องเป�ดทางให�พนักงานได� แสดงออกถึงตัวตนที่
แท�จร�งในที่ทำงานอย�างเต็มที่ หากต�องการดึงดูด พัฒนา และรักษา พนักงานที่มีความ

สามารถในช�วงเวลาแห�งการเปลี่ยนแปลงนี้ได�

เพ�่อให�เข�าใจว�าบร�ษัทต�างๆ สามารถสร�างสถานที่ทำงานที่ดีข� ้นและเป�นที่ยอมรับในหมู�พนักงาน
LGBTQ+ ได �อย�างไร แอกซ�าเอเช ีย ทำการศึกษาในกลุ �มพนักงาน 145 คนในฮ�องกงและ

ฟ�ลิปป�นส� ที ่ระบุตนเองว�าเป�น LGBTQ+ การศึกษาดังกล�าวจัดทำข� ้นผ�านแบบสอบถาม
ออนไลน� 10 นาที ระหว�างวันที ่  28 มีนาคม ถึง 19 เมษายน 2021 ซึ ่งได �ส �งไปยังชาว

LGBTQ+ ที่มีอายุระหว�าง 22-65 ที่ทำงานเต็มเวลา

นอกจากนี ้เรายังได�พ�ดคุยกับผู �ทรงอิทธิพล LGBTQ+ ในญี ่ปุ �นและประเทศไทย
ผ�านโปรแกรม Zoom เป�นเวลาหนึ่งชั ่วโมง เพ�่อรับฟ�งความคิดเห็นของพวกเขา

ในประเด็นสำคัญที่กล�าวถึงในรายงานฉบับนี้
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ออกมา โดยผลกระทบแง�ลบที่อาจเกิดข�้นต�อโอกาสทางอาชีพและการพัฒนาเป�นป�ญหาทั่วไปที่อาจ
เป�นอุปสรรคที่ ทำให�พวกเขาไม�สามารถแสดงตัวตนที่แท�จร�งออกมาได� ซึ่งบร�ษัทต�างๆ จำเป�นต�อง
พ�ดถึงเร�่องนี้ หากต�องการได�รับสิ�งที่ดีที่สุดจากพนักงานของพวกเขา เพราะฉะนั้น บร�ษัทต�างๆ โดย
เฉพาะบร�ษัทในประเทศหร�อรายย�อย จำเป�นต�องอุทิศเวลาและพลังงานในการส�งเสร�มและให�ความรู�

ผลการศึกษานี้เผยให�เห็นว�าบร�ษัทหลายแห�งในภูมิภาคนี้ยังคงประสบป�ญหาในการส�งเสร�มสภาพแวดล�อม
การทำงานที่เป�นมิตรกับ LGBTQ+ ผ�านโครงการ I&D ซึ่งแสดงให�เห็นถึงความจำเป�นที่เราต�องลงมือทำ

เพ� ่อรับมือกับป�จจัยที ่ส�งผลต�อสุขภาพจ�ตของพนักงานกลุ �ม LGBTQ+ รวมถึงการยอมรับ
วัฒนธรรมการทำงาน และผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคว�ด-19 บร�ษัทต�างๆ ในเอเชียที่

แสวงหาการเติบโตในโลกภายหลังโรคระบาดต�องเป�ดทางให�พนักงานได� แสดงออกถึงตัวตนที่
แท�จร�งในที่ทำงานอย�างเต็มที่ หากต�องการดึงดูด พัฒนา และรักษา พนักงานที่มีความ

สามารถในช�วงเวลาแห�งการเปลี่ยนแปลงนี้ได�

เพ�่อให�เข�าใจว�าบร�ษัทต�างๆ สามารถสร�างสถานที่ทำงานที่ดีข� ้นและเป�นที่ยอมรับในหมู�พนักงาน
LGBTQ+ ได �อย�างไร แอกซ�าเอเช ีย ทำการศึกษาในกลุ �มพนักงาน 145 คนในฮ�องกงและ

ฟ�ลิปป�นส� ที ่ระบุตนเองว�าเป�น LGBTQ+ การศึกษาดังกล�าวจัดทำข� ้นผ�านแบบสอบถาม
ออนไลน� 10 นาที ระหว�างวันที ่  28 มีนาคม ถึง 19 เมษายน 2021 ซึ ่งได �ส �งไปยังชาว

LGBTQ+ ที่มีอายุระหว�าง 22-65 ที่ทำงานเต็มเวลา

นอกจากนี ้เรายังได�พ�ดคุยกับผู �ทรงอิทธิพล LGBTQ+ ในญี ่ปุ �นและประเทศไทย
ผ�านโปรแกรม Zoom เป�นเวลาหนึ่งชั ่วโมง เพ�่อรับฟ�งความคิดเห็นของพวกเขา

ในประเด็นสำคัญที่กล�าวถึงในรายงานฉบับนี้
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