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TERMINOLOGY

ภาษาอังกฤษ

Bisexual	Man	(ช้าย่รักสองเพศั)	 ผ้่ชายท่�ม่ความร้่ส่กด่ังด่ัดัทางเพัศห่ร่อ้ม่ความร้่ส่กรักใคร่ห่ร่อ้ม่ความสัมพัันธ์ิ์ทางเพัศ
กับทั�งชายและห่ญิิง จุดัประสงค์ขอ้งการศ่กษาครั�งน่�จำาแนกชายท่�รักสอ้งเพัศและเพัศสถานะติรงกับเพัศกำาเนิดัเท่านั�น 
ให้่เป็น “ชายรักสอ้งเพัศ” เพ่ั�อ้ไม่ให้่เกิดัความสับสนในกลุ่มตัิวอ้ย่าง 

Bisexual	Woman	(หญิงรักสองเพศั)	 ผ้่ห่ญิิงท่�ม่ความร้่ส่กด่ังด่ัดัทางเพัศห่ร่อ้ม่ความร้่ส่กรักใคร่ห่ร่อ้ม่ความสัมพัันธ์ิ์ 
ทางเพัศกับทั�งชายและห่ญิิง จุดัประสงค์ขอ้งการศ่กษาครั�งน่�จำาแนกห่ญิิงท่�รักสอ้งเพัศและเพัศสถานะติรงกับเพัศกำาเนิดั
เท่านั�นให้่เป็น “ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ” เพ่ั�อ้ไม่ให้่เกิดัความสับสนในกลุ่มตัิวอ้ย่าง 

Cisgender	(ซิ็สเจันำเดอร์)	คำาศัพัท์ท่�ใช้อ้ธิิ์บายถ่งบุคคลท่�ม่อั้ติลักษณ์ทางเพัศห่ร่อ้เพัศสถานะเช่นเด่ัยวกับเพัศกำาเนิดั

Discrimination	 (การเล่อกปฏิิบััติ)	การเล่อ้กปฏิิบัติิค่อ้การใช้วิธ่ิ์ปฏิิบัติิท่�ไม่พ่ังประสงค์ต่ิอ้บุคคลห่ร่อ้กลุ่มบุคคล 
บนพ่ั�นฐานขอ้งคุณลักษณะบางประการ เช่น วิถ่ทางเพัศ อั้ติลักษณ์ทางเพัศและคุณลักษณะทางเพัศ โดัยพัฤติิกรรม 
ดัังกล่าวจะเกิดัข่�นเม่�อ้ม่การต่ิติราเกิดัข่�น (ด่ั Stigma)

Gay	Man	 (ช้าย่รักช้าย่)	 ผ้่ชายท่�ม่ความร้่ส่กด่ังด่ัดัทางเพัศห่ร่อ้ม่ความร้่ส่กรักใคร่ห่ร่อ้ม่เพัศสัมพัันธ์ิ์กับชายคนอ่้�น  
จุดัประสงค์ขอ้งการศ่กษาครั�งน่�จำาแนกชายท่�รักชายท่�ม่เพัศสถานะติรงกับเพัศกำาเนิดัเท่านั�นให้่เป็น “ชายรักชาย”  
เพ่ั�อ้ไม่ให้่เกิดัความสับสนในกลุ่มตัิวอ้ย่าง 

Gender	 (เพศัหร่อเพศัสถุานำะ)	คำาท่�ใช้บ่งบอ้กว่าเพัศสร่ระห่น่�งจะแสดังพัฤติิกรรม ทัศนคติิ และความร้่ส่กแบบใดั 
โดัยพัฤติิกรรมท่�เป็นไปติามความคาดัห่วังทางสังคมวัฒนธิ์รรมจะถ่อ้ว่าเป็นบรรทัดัฐานทางเพัศ ส่วนพัฤติิกรรม 
ท่�ถ่กมอ้งว่าไม่เป็นไปติามครรลอ้งจะไม่ได้ัรับการยอ้มรับว่าเป็นบรรทัดัฐานทางเพัศขอ้งสังคม

Gender-Affirming	Health	Services	(บัริการสุขภาพเพ่�อปรับัเปล่�ย่นำรูปลักษณ์ให้ตรงกับัเพศัสถุานำะ)	เป็นคำาศัพัท์
ท่�ม่ความห่มายกว้างท่�ครอ้บคลุมถ่งปฏิิบัติิการต่ิางๆ ทางสาธิ์ารณสุข ทางศัลยกรรมและทางช่วการแพัทย์ท่�คนข้ามเพัศ 
สามารถเข้าถ่งในการปรับเปล่�ยนร่างกายกับอั้ติลักษณ์ทางเพัศ ซ่ึ่�งอ้าจรวมถ่งประเดั็นต่ิางๆ เช่น การเข้าถ่งบริการ 
ให้่คำาปร่กษา การบำาบัดัด้ัวยฮอ้ร์โมน การกำาจัดัขน รวมทั�งการผ่าตัิดัชนิดัต่ิางๆ คำาว่า “การผ่าตัิดัเพ่ั�อ้ปรับเปล่�ยน 
ร่ปลักษณ์ให้่ติรงกับเพัศสถานะ” (Gender-Affirming Surgeries) ถ่กนำามาใช้ในรายงานฉบับน่�มากกว่าคำาศัพัท์ท่�บัญิญัิติิ 
ไว้ก่อ้นห่น้าน่� ซ่ึ่�งค่อ้ “การผ่าตัิดัแปลงเพัศ” (Sex-Reassignment Surgery)

Gender	Expression	 (การแสดงออกท์างเพศั)	 วิธ่ิ์การส่�อ้สารเพัศสถานะขอ้งบุคคล เช่น ไม่ระบุความเป็นเพัศ  
ความเป็นชาย ความเป็นห่ญิิง โดัยอ้าจกระทำาผ่านลักษณะทางกายภาพั (รวมถ่ง การแต่ิงตัิว ทรงผมและการใช้ 
เคร่�อ้งสำาอ้าง) อ้ากัปกิริยา วิธ่ิ์การพ่ัดัและร่ปแบบพัฤติิกรรมเม่�อ้ม่ปฏิิสัมพัันธิ์์กับผ้่อ่้�น บุคคลท่�ไม่ปฏิิบัติิตัิว 
ติามความคาดัห่วังขอ้งสังคมในแง่ขอ้งการแสดังอ้อ้กทางเพัศอ้าจจะไม่ถ่อ้ว่าเป็นบุคคลข้ามเพัศ

คำำาศััพท์์ท่์�ใช้้
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Gender	Identity	(อัตลักษณ์ท์างเพศั)	ความร้่ส่กภายในขอ้งบุคคลว่าเป็นผ้่ชาย ผ้่ห่ญิิง เพัศท่�สาม ห่ร่อ้เป็นเพัศสถานะ
อ่้�นๆ เป็นเพัศรวม ห่ร่อ้ไม่ม่เพัศสถานะก็ได้ั อั้ติลักษณ์ทางเพัศขอ้งบุคคลอ้าจไม่สอ้ดัคล้อ้งกับเพัศกำาเนิดั การใช้คำาศัพัท์
มาอ้ธิิ์บายอั้ติลักษณ์ทางเพัศและการแสดังอ้อ้กทางเพัศม่ความแติกต่ิางกันไป ในภ่มิภาคเอ้เช่ยม่ประวัติิศาสติร์การใช้ 
คำาศัพัท์เฉพัาะสำาห่รับอั้ติลักษณ์ทางเพัศและการแสดังอ้อ้กทางเพัศมายาวนาน ซ่ึ่�งอ้าจรวมถ่งกะเทยในภาษาไทยและ 
มัคเน่ยห์่ (Mak nyah) ในภาษามาเลย์ โดัยทั�วไปคำาศัพัท์เห่ล่าน่�ใช้อ้ธิิ์บายถ่งบุคคลท่�ถ่กระบุว่าเป็นเพัศชาย ณ แรกเกิดั  
แต่ิอั้ติลักษณ์ทางเพัศห่ร่อ้การแสดังอ้อ้กทางเพัศไม่สอ้ดัคล้อ้งกับเพัศสถานะท่�ถ่กระบุไว้

Intersex/	Sex	Characteristics	 (อินำเตอร์เซ็็กส์/	 ลักษณะของเพศัสร่ระ)	 บุคคลท่�เป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์เกิดัมาม่ลักษณะ
ขอ้งเพัศสร่ระ (ซ่ึ่�งรวมถ่ง อ้วัยวะเพัศ ต่ิอ้มบ่งเพัศ และร่ปแบบโครโมโซึ่ม) ท่�ไม่สอ้ดัคล้อ้งกับความคิดัระบบเพัศค่่ทั�วไป 
ท่�แบ่งโดัยร่างกายเพัศชายห่ร่อ้ห่ญิิง คำาว่าอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์เป็นศัพัท์ท่�ม่ความห่มายกว้างท่�ใช้อ้ธิิ์บายถ่งความผันแปร 
ขอ้งร่างกายในลักษณะต่ิางๆ ในบางกรณ่ลักษณะขอ้งอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์สามารถสังเกติเห็่นได้ัตัิ�งแต่ิแรกเกิดัห่ร่อ้ในกรณ่อ่้�นๆ 
อ้าจไม่แสดังให้่เห็่นทางกายภาพัจนกระทั�งเข้าส่่วัยรุ่น การผันแปรทางโครโมโซึ่มขอ้งอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์อ้าจจะแสดังให้่เห็่น
ทางกายภาพัได้ัเลย การเป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ม่ความเก่�ยวข้อ้งกับลักษณะขอ้งเพัศสร่ระทางกายภาพัและแติกต่ิางไปจาก 
วิถ่ทางเพัศห่ร่อ้อ้ัติลักษณ์ทางเพัศ บุคคลท่�เป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์อ้าจเป็นชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศ ชายรักชาย ห่ญิิงรักห่ญิิง  
คนรักสอ้งเพัศห่ร่อ้คนไม่ฝัึกใจทางเพัศ (Asexual) และอ้าจจะถ่อ้ว่าเป็นเพัศห่ญิิง เพัศชาย ทั�งค่่ห่ร่อ้ไม่เข้าข่ายใดัๆ 

Lesbian	 (หญิงรักหญิง)	 ผ้่ห่ญิิงท่�ม่ความร้่ส่กด่ังด่ัดัทางเพัศห่ร่อ้ม่ความร้่ส่กรักใคร่ห่ร่อ้ม่เพัศสัมพัันธ์ิ์กับห่ญิิงอ่้�น  
จุดัประสงค์ขอ้งการศ่กษาครั�งน่�จำาแนกห่ญิิงท่�รักห่ญิิงและม่เพัศสถานะติรงกับเพัศกำาเนิดัเท่านั�นให้่เป็น “ห่ญิิงรักห่ญิิง” 
เพ่ั�อ้ไม่ให้่เกิดัความสับสนในกลุ่มตัิวอ้ย่าง 

LGBTI	 (ผูู้้ม่คำวัามหลากหลาย่ท์างเพศั)	ห่มายถ่งห่ญิิงรักห่ญิิง (Lesbian) ชายรักชาย (Gay) รักสอ้งเพัศ (Bisexual) 
บุคคลข้ามเพัศ (Transgender) และบุคคลท่�เป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ (Intersex) คำาว่า “LGBT” และ “LGBTI” ถ่กใช้ 
อ้ย่างแพัร่ห่ลายมากข่�นโดัยอ้งค์กรท่�ขับเคล่�อ้นโดัยชุมชนในภ่มิภาคเอ้เช่ยและแปซึ่ิฟิก ขณะท่�บุคคลท่�ม่วิถ่ทางเพัศ  
อั้ติลักษณ์ทางเพัศ และความผันแปรขอ้งซิึ่สเจนเดัอ้ร์ (Cisgender) ต่ิางๆ ไม่ควรและไม่จำาเป็นท่�จะถ่กนำามารวมอ้ย่่ในกลุ่ม
เด่ัยวกนัเสมอ้ไป ซ่ึ่�งจะเปน็ประโยชนต่์ิอ้ประเดัน็ต่ิางๆ ขอ้งกลุ่มท่�ส่งผลติอ่้ประชากรขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศดัว้ยกัน 
โดัยม่จุดัประสงค์ในการขับเคล่�อ้นและความเป็นนำ�าห่น่�งใจเด่ัยวกัน ในขณะเด่ัยวกันก็ยอ้มรับในความแติกต่ิางท่�ม่นัยสำาคัญิ
ระห่ว่างประเด็ันต่ิางๆ และการจัดัลำาดัับความสำาคัญิขอ้งประชากรกลุ่มน่� อ้น่�ง เวลาพ่ัดัถ่งความต้ิอ้งการเฉพัาะขอ้งกลุ่มๆ ห่น่�ง 
ท่�คุณอ้าจกล่าวถ่งกลุ่มนั�นอ้ย่่อ้ย่างเปิดัเผยก็ม่ความสำาคัญิเท่าๆ กัน

บางครั�งผ้่กำาห่นดันโยบายนิยมใช้คำาศัพัท์ท่�ม่ความห่มายกว้าง เช่น “ชนกลุ่มน้อ้ยทางเพัศ” (Gender and Sexual 
Minorities) “ชนกลุ่มน้อ้ย SOGIE” “ชนกลุ่มน้อ้ย SOGIESC” ห่ร่อ้ “ชนกลุ่มน้อ้ยท่�ม่ความห่ลากห่ลายขอ้ง SOGIE” 
(อ้้างอิ้งด้ัานล่าง) อ้ย่างไรก็ด่ั คำาศัพัท์ขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศคำาว่า “ประชากร LGBT” ห่ร่อ้ “ประชากร LGBTI” 
ถ่กนำามาใช้อ้ย่างแพัร่ห่ลายมากกว่า เน่�อ้งจากความติระห่นักขอ้งประชากรและประเด็ันท่�เก่�ยวข้อ้งกับซิึ่สเจนเดัอ้ร์ 
ม่ค่อ้นข้างน้อ้ยจนกระทั�งปัจจุบันความติระห่นักถ่งประเด็ันดัังกล่าวก็ยังน้อ้ยอ้ย่่ ดัังนั�น การใช้คำาว่า LGBTI นั�นไม่ได้ัถ่กต้ิอ้ง 
เสมอ้ไป ยกตัิวอ้ย่างในกรณ่ท่�การสนับสนุนความห่ลากห่ลายทางเพัศ (LGBT Advocacy) ในประเทศท่�ไม่ได้ัม่ปัญิห่า 
เร่�อ้งอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ก็อ้าจจะไม่ถ่กต้ิอ้งท่�จะเพิั�มตัิวอั้กษรตัิวไอ้ “I” จาก Intersex เข้ามาด้ัวย

ในรายงานฉบับน่� คำาว่า “ประชากร LGBT” (ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ) ห่มายรวมถ่งชนกลุ่มน้อ้ยทางเพัศ (ซ่ึ่�งรวมถ่ง 
บุคคลท่�ไม่อ้ย่่ในระบบเพัศขั�วติรงข้าม) โดัยไม่คำาน่งถ่งว่าจะถ่กจัดัว่าเป็นห่ญิิงรักห่ญิิง ชายรักชาย บุคคลรักสอ้งเพัศ 
บุคคลข้ามเพัศห่ร่อ้อั้ติลักษณ์อ้่�นๆ ท่�ม่ลักษณะเฉพัาะตัิวทางวัฒนธิ์รรม อ้ย่างไรก็ติาม รายงานฉบับน่�ไม่ได้ัใช้คำาว่า 
LGBT (ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ) โดัยท่�รวมถ่งบุคคลท่�เป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ด้ัวย เน่�อ้งจากการวิจัยและผลลัพัธ์ิ์ท่�ได้ั 
ไม่สามารถสะท้อ้นถ่งประชากรและประเด็ันปัญิห่าขอ้งผ้่ท่�เป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ได้ัอ้ย่างชัดัเจน

Men	Who	Have	Sex	With	Men	 (ช้าย่ท่์�ม่เพศัสัมพันำธ์ีกับัช้าย่)	บางครั�งใช้คำาย่อ้ว่า MSM เป็นคำาศัพัท์ 
ท่�ม่ความห่มายกว้าง ใช้ในการจำาแนกกลุ่มขอ้งชายท่�ม่พัฤติิกรรมทางเพัศร่วมกับชายคนอ้่�น คำาศัพัท์ดัังกล่าวถ่กใช้บ่อ้ย 
ในแวดัวงสาธิ์ารณสุข ซ่ึ่�งชายท่�ม่เพัศสัมพัันธ์ิ์กับชายบางคนอ้าจม่เพัศสัมพัันธ์ิ์กับเพัศห่ญิิงและผ้่ห่ญิิงก็ได้ั  
คำาน่�จ่งไม่ได้ับ่งบอ้กถ่งวิถ่ทางเพัศขอ้งตัิวบุคคลนั�นๆ
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Non-Binary	 (น็ำอนำไบันำาร่)	 เป็นคำาศัพัท์ท่�ม่ความห่มายกว้างสำาห่รับบุคคลท่�ไม่ต้ิอ้งการบ่งบอ้กอั้ติลักษณ์ทางเพัศ 
ขอ้งตินว่าเป็นเพัศชายห่ร่อ้เพัศห่ญิิงและอ้าจบ่งบอ้กว่าตินเป็นบุคคลท่�ไม่อ้ย่่ในระบบเพัศขั�วติรงข้ามห่ร่อ้ติรงกันข้าม  
ม่ทั�งสอ้งเพัศ ม่เพัศท่�เปล่�ยนไปมาเป็นเพัศอ้ะไรก็ได้ัห่ร่อ้ไร้เพัศ 

Others	 (เพศัอ่�นำๆ)	รายงานฉบับน่�ใช้คำาศัพัท์คำาว่า “เพัศอ่้�นๆ” เพ่ั�อ้อ้้างอิ้งถ่งบุคคลต่ิางๆ ท่�ไม่สามารถถ่กจัดัอ้ย่่ 
ในประเภทใดัในกลุ่มข้อ้ม่ลท่�ม่อ้ย่่เลย เช่น ปัจเจกบุคคลต่ิางๆ ท่�เป็นซิึ่สเจนเดัอ้ร์ (Cisgender) ท่�เป็นคนท่�ด่ังด่ัดัผ้่คน 
โดัยไม่คำาน่งถ่งเพัศ (Pansexual) ท่�ร้่ส่กด่ังด่ัดัเฉพัาะกลุ่มบุคคลข้ามเพัศท่�เป็นเพัศติรงข้ามขอ้งตินเอ้ง ท่�ไม่แน่ใจว่าตินเอ้ง
ม่ความร้่ส่กด่ังด่ัดัทางเพัศกับใครห่ร่อ้ท่�ไม่ม่ความร้่ส่กด่ังด่ัดัทางเพัศกับใครเลย

Pansexual	 (แพนำเซ็็กชั้วัร์)	คำาว่า Pan ในภาษาอั้งกฤษห่มายถ่ง “ครอ้บคลุมทั�งห่มดั” จ่งถ่กนำามาอ้ธิิ์บายถ่งความร้่ส่ก
ด่ังด่ัดัทางเพัศกับเพัศสภาวะท่�ห่ลากห่ลาย คนท่�ม่ความด่ังด่ัดัผ้่คนโดัยไม่คำาน่งถ่งเพัศ บางคนอ้ธิิ์บายถ่งความร้่ส่กด่ังด่ัดั
ขอ้งพัวกเขาว่ามาจากเคม่มากกว่าเพัศสภาวะ ซ่ึ่�งม่ความแติกต่ิางกันไปในแต่ิละบุคคล

Queer	 (เคำว่ัย่ร์)	 เป็นคำาท่�ถ่กใช้โดัยกลุ่มคนบางกลุ่มในอ้เมริกาเห่น่อ้ โดัยเฉพัาะกับกลุ่มคนท่�ม่อ้ายุน้อ้ยซ่ึ่�งม่วิถ่ทางเพัศ
แบบล่�นไห่ลและไม่ได้ัเป็นแบบลักษณะขอ้งชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศเท่านั�น บางครั�งศัพัท์คำาน่�ได้ัถ่กนำามาใช้ในประเทศอ่้�นๆ 
และวัฒนธิ์รรมห่ลายแห่่งในโลก บุคคลท่�ระบุตัิวเอ้งว่าเป็นเคว่ยร์มักร้่ส่กว่าคำาอ่้�นๆ อ้ย่างเช่น ห่ญิิงรักห่ญิิง ชายรักชาย 
รักสอ้งเพัศ และบุคคลข้ามเพัศนั�นม่ข้อ้จำากัดัและม่ความห่มายไม่ติรงกับสิ�งท่�พัวกเขาเป็น

Sex,	Biological	Sex	 (เพศัสร่ระ)	 เป็นคำาศัพัท์ท่�อ้้างอิ้งได้ัถ่งอ้วัยวะท่�สามารถบ่งช่�ได้ัโดัยวัติถุวิสัย ฮอ้ร์โมน  
และโครโมโซึ่มท่�แบ่งแยกความเป็นเพัศชาย เพัศห่ญิิงห่ร่อ้บุคคลท่�เป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ 

Sexual	Orientation	 (วิัถุ่ท์างเพศั)	คำาศัพัท์คำาน่�อ้้างอิ้งถ่งความร้่ส่กด่ังด่ัดัต่ิางๆ ขอ้งบุคคล ไม่ว่าจะเป็นความร้่ส่ก 
ทางอ้ารมณ์ ทางเสน่ห่า ทางเพัศ และความใกล้ชิดัรวมทั�งความสัมพัันธิ์์ทางเพัศกับบุคคลอ้่�น ซ่ึ่�งคนเราอ้าจม่ 
ความร้่ส่กด่ังด่ัดัทางเพัศกับคนท่�ม่เพัศสถานะเด่ัยวกัน (รักเพัศเด่ัยวกัน/ชายรักชาย/ห่ญิิงรักห่ญิิง) ห่ร่อ้กับคนต่ิางเพัศสถานะ  
(รักต่ิางเพัศ) ห่ร่อ้ร้่ส่กด่ังด่ัดัมากกว่าเพัศสถานะเด่ัยวก็ได้ัเช่นกัน (รักสอ้งเพัศห่ร่อ้แพันเซ็ึ่กชัวร์)

SOGI:	Sexual	Orientation	and	Gender	 Identity	 (วิัถุ่ท์างเพศัและอัตลักษณ์ท์างเพศั)	SOGIE:	Sexual	
Orientation,	Gender	 Identity	and	Expression	 (วิัถุ่ท์างเพศั	อัตลักษณ์ท์างเพศั	และการแสดงออกท์างเพศั)		
SOGIESC:	Sexual	Orientation,	Gender	 Identity	or	Expression	and	Sex	Characteristics	 (วิัถุ่ท์างเพศั		
อัตลักษณ์ท์างเพศั	การแสดงออกท์างเพศัและลักษณะของเพศัสร่ระ)	รายงานฉบับน่�จะใช้คำาว่า SOGI เป็นห่ลัก 
ส่วนคำาว่า SOGIESC นั�น จะใช้เม่�อ้ม่ประเดัน็เร่�อ้งอ้นิเติอ้ร์เซ็ึ่กส์และลักษณะขอ้งเพัศสร่ระเขา้มาเก่�ยวข้อ้ง ในขณะเด่ัยวกนั 
การใช้คำาว่า “LGBT” จะม่การเน้นถ่งในแง่ขอ้งชุมชนและบุคคลมากกว่า คำาศัพัท์เฉพัาะเห่ล่าน่�อ้้างอิ้งถ่งแนวคิดัในมุมกว้าง 
ได้ัชัดัเจนกว่าเก่�ยวกับการท่�แต่ิละบุคคลบ่งบอ้กเพัศสภาพัขอ้งตินอ้ย่างไร รวมถ่งความร้่ส่กด่ังด่ัดัทางเพัศกับผ้่อ่้�น 
และความห่ลากห่ลายทางช่วภาพั 

แนวคิดัเร่�อ้งวิถ่ทางเพัศและอั้ติลักษณ์ทางเพัศนั�นม่ความแติกต่ิางห่ลากห่ลายและแติกต่ิางกันไปในภ่มิภาคเอ้เช่ย 
ประกอ้บกับประวัติิศาสติร์อ้ันยาวนานท่�เก่�ยวกับอั้ติลักษณ์ทางเพัศติามวัฒนธิ์รรมพ่ั�นเม่อ้งเฉพัาะตัิวในห่ลายๆ 
ประเทศ ม่ศัพัท์ท้อ้งถิ�นมากมายท่�ใช้อ้ธิิ์บายถ่ง SOGIESC (วิถ่ทางเพัศ อั้ติลักษณ์ทางเพัศ การแสดังอ้อ้กทางเพัศ 
และลักษณะขอ้งเพัศสร่ระ) ในวัฒนธิ์รรมย่อ้ยขอ้งสังคมสมัยให่ม่ทั�วทั�งภ่มิภาค คำาศัพัท์ท่�ใช้กันแพัร่ห่ลายมักจะม่ความห่มาย 
ท่�รวมถ่งมุมมอ้งขอ้งทั�งเร่�อ้งวิถ่ทางเพัศและอั้ติลักษณ์ทางเพัศ ห่ร่อ้การแสดังอ้อ้กทางเพัศ นอ้กจากน่� ชุมชนห่ลายๆ 
ชุมชนท่�กระจุกอ้ย่่ในบริเวณตัิวเม่อ้งให่ญิ่เป็นห่ลักผสมผสานไปกับอั้ติลักษณ์ท้อ้งถิ�น อั้ติลักษณ์ขอ้งกลุ่มคนเห่ล่าน่� 
จะม่ความใกล้เค่ยงกับวัฒนธิ์รรมย่อ้ยแบบติะวันติกขอ้งห่ญิิงรักห่ญิิง ชายรักชาย รักสอ้งเพัศและบุคคลข้ามเพัศมากกว่า

Stigma	(การต่ตรา)	ความคิดัเห็่นห่ร่อ้การตัิดัสินโดัยปัจเจกบุคคลห่ร่อ้สังคมท่�สะท้อ้นถ่งตัิวบุคคลห่ร่อ้กลุ่มในเชิงลบ  
การเล่อ้กปฏิิบัติิจะเกิดัข่�นเม่�อ้ม่การถ่กต่ิติรา

Transgender	 (บุัคำคำลข้ามเพศั)	 เป็นคำาศัพัท์ท่�ม่ความห่มายกว้างสำาห่รับประชากรท่�ม่อั้ติลักษณ์ทางเพัศ 
ห่ร่อ้การแสดังอ้อ้กท่�แติกต่ิางจากเพัศกำาเนิดั อั้ติลักษณ์ขอ้งบุคคลข้ามเพัศนั�นไม่ได้ัข่�นอ้ย่่กับกระบวนการทางการแพัทย์
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Transgender	Men,	or	 ‘Trans	Men’(ช้าย่ข้ามเพศั)	 บุคคลท่�ถ่กกำาห่นดัว่าเป็นเพัศห่ญิิงโดัยกำาเนิดัแต่ิบ่งบอ้กว่าตินนั�น
เป็นชาย (ยังสามารถเร่ยกได้ัว่า Female-to-Male / FtM / Transgender Men)

Transgender	Women,	or	‘Trans	Women’	(หญิงข้ามเพศั)	บุคคลท่�ถ่กกำาห่นดัว่าเป็นเพัศชายโดัยกำาเนิดัแต่ิบ่งบอ้กว่า
ตินนั�นเป็นห่ญิิง (ยังสามารถเร่ยกได้ัว่า Male-to-Female / MtF / Transgender Women)

ภาษาไท์ย่

หมาย่เหตุการใช้้ภาษาไท์ย่ท่์�เก่�ย่วัข้องกับัวิัถุ่ท์างเพศั	 อัตลักษณ์ท์างเพศั	การแสดงออกท์างเพศั		
และลักษณะของเพศัสร่ระ

ในประเทศไทย การใช้คำาและนิยามขอ้งคำาว่าวิถ่ทางเพัศ อั้ติลักษณ์ทางเพัศ การแสดังอ้อ้กทางเพัศ และความผันแปร
ขอ้งอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์นั�นม่ความทับซ้ึ่อ้นกันอ้ย่่ โดัยยังม่ความเข้าใจกันว่าห่ญิิงข้ามเพัศก็ค่อ้ผ้่ชายท่�ชอ้บผ้่ชาย แล้วอ้นุมาน 
ว่าอ้ย่่ในกลุ่มเกยห์่ร่อ้ชายรกัชาย เชน่เด่ัยวกบัชายขา้มเพัศท่�มักถ่กมอ้งวา่เป็นเลสเบ่�ยนห่ร่อ้ผ้่ห่ญิิงท่�ม่ความเปน็ชาย อ้ย่างเช่น
การใช้คำาว่า “กะเทย” กับทั�งห่ญิิงข้ามเพัศและชายรักชาย และใช้คำาว่า “ทอ้ม” กับทั�งชายข้ามเพัศและห่ญิิงรักห่ญิิง เป็นต้ิน 

สังคมไทยนั�นย่ดัติิดักับคติินิยมแบบเห่มารวมท่�จำาแนกกลุ่มเพัศขอ้งคนอ้อ้กเป็นชายห่ร่อ้ห่ญิิงเท่านั�นประกอ้บกับ 
ม่ความคาดัห่วังท่�เฉพัาะเจาะจงว่าภาพัพัฤติิกรรมขอ้งชายและห่ญิิงควรจะเป็นอ้ย่างไร ค่านิยมดัังกล่าวส่งผลทำาให้่คน
ท่�ม่อั้ติลักษณ์ทางเพัศท่�แติกต่ิางนอ้กเห่น่อ้ไปจากน่�เห่ม่อ้นเขาเห่ล่านั�นไม่ม่ตัิวติน บุคคลท่�เป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์นั�นก็เห่ม่อ้น
ไม่ม่ตัิวตินและความผันแปรทางช่วภาพัท่�เกิดัข่�นติามธิ์รรมชาติิถ่กมอ้งว่าเป็นโรคท่�ต้ิอ้งรักษา บุคคลท่�เป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ 
ถ่กจัดัให้่อ้ย่่ในกลุ่มเด่ัยวกับบุคคลข้ามเพัศโดัยสังคมและผ้่กำาห่นดันโยบายท่�ไม่ติระห่นักถ่งประเด็ันปัญิห่าขอ้งกลุ่มบุคคล
ท่�เป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์

บุคคลข้ามเพัศจะได้ัรับการยอ้มรับจากสังคมก็ต่ิอ้เม่�อ้บุคคลนั�นได้ัผ่านกระบวนการทางการแพัทย์ (การบำาบัดัโดัยใช้ 
ฮอ้ร์โมนห่ร่อ้การผ่าตัิดัเพ่ั�อ้ปรับเปล่�ยนร่ปลักษณ์ให้่ติรงกับเพัศสถานะ) โดัยทั�วไปห่ากยังไม่ได้ัทำาการปรับเปล่�ยน 
ร่ปลักษณ์ ชายข้ามเพัศจะถ่กจัดัว่าเป็นเลสเบ่�ยนห่ร่อ้ห่ญิิงรักห่ญิิง ส่วนห่ญิิงข้ามเพัศจะถ่กจัดัว่าเป็นเกย์ห่ร่อ้ชายรักชาย  
แม้ว่าความร้่ส่กภายในเก่�ยวกับเพัศสถานะขอ้งพัวกเขาชัดัเจนและคงท่� และบ่อ้ยครั�งท่�ไม่ได้ัคำาน่งถ่งวิถ่ทางเพัศขอ้งพัวกเขา

ช้าย่ข้ามเพศั	แปลมาจากคำาว่า ‘Transgender Men’ ในภาษาอั้งกฤษ

ช้าย่รักช้าย่	ชายท่�รักบุคคลท่�ม่เพัศเด่ัยวกัน เป็นการถอ้ดัความมาจากคำาว่า “ชายท่�ม่เพัศสัมพัันธ์ิ์กับชาย” ห่ร่อ้ท่�เร่ยกกัน
โดัยทั�วไปว่า MSM

ด่�	มาจากคำาว่า “Lady” ในภาษาอ้ังกฤษ ห่มายถ่งผ้่ท่�ม่อั้ติลักษณ์และการแสดังอ้อ้กทางเพัศเป็นห่ญิิง และร้่ส่กด่ังด่ัดั 
กับผ้่ห่ญิิงท่�ส่วนให่ญ่ิจะเป็นทอ้มแต่ิก็อ้าจไม่ใช่ทอ้มเสมอ้ไป ไม่ว่าจะทางอ้ารมณ์ ทางเพัศและทางกายภาพั 

กะเท์ย่	ห่ญิิงข้ามเพัศห่ร่อ้คนท่�ปรับเปล่�ยนเพัศจากชายมาเป็นห่ญิิง เป็นคนท่�ถ่กกำาห่นดัเป็นเพัศชายโดัยกำาเนิดั 
แต่ิม่ลักษณะภายนอ้กเป็นห่ญิิง ม่พัฤติิกรรมและการแสดังอ้อ้กถ่งความเป็นห่ญิิงอ้ย่างต่ิอ้เน่�อ้ง คำาศัพัท์ดัังกล่าวอ้าจม่
ความห่มายไปในทางเส่�อ้มเส่ยในบางบริบท ห่ญิิงข้ามเพัศบางคนโดัยเฉพัาะห่ญิิงข้ามเพัศท่�ม่เป้าห่มายจะปรับเปล่�ยน 
ร่ปลักษณ์ให้่ติรงกับเพัศสถานะท่�เป็นห่ญิิงจะไม่นิยมและไม่พัอ้ใจกับการใช้คำาน่� ในขณะท่�ห่ญิิงข้ามเพัศกลุ่มอ่้�นโดัยเฉพัาะ 
คนท่�ร้่ส่กภาคภ่มิใจในความเป็นเอ้กลักษณ์จากอั้ติลักษณ์ท่�อ้ย่่ระห่ว่างกลางทั�งสอ้งเพัศสถานะห่ร่อ้คำาว่ากะเทยจะพัอ้ใจ
กับการใช้คำาน่� 
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เลส	มาจากคำาว่า “Lesbian” ในภาษาอั้งกฤษ ห่มายถ่งผ้่ห่ญิิงท่�แสดังอ้อ้กทางเพัศเป็นผ้่ห่ญิิงและไม่สามารถแยกแยะได้ั
จากกลุ่มห่ญิิงรักต่ิางเพัศ แต่ิม่ความร้่ส่กด่ังด่ัดัทางเพัศกับผ้่ห่ญิิงด้ัวยกัน 

เพศัท่์�สาม	ห่มายถ่งกลุ่มคนท่�ไม่ได้ัเป็นห่ญิิงชายรักต่ิางเพัศ รวมไปถ่งห่ญิิงรักห่ญิิง ชายรักชาย บุคคลรักสอ้งเพัศ 
และบุคคลข้ามเพัศ ศัพัท์คำาน่�ไม่เป็นท่�นิยมในกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศชาวไทยเพัราะแสดังถ่งลำาดัับชนชั�นทางเพัศ

สาวัประเภท์สอง	ใช้เร่ยกกะเทยห่ร่อ้บุคคลข้ามเพัศจากชายเป็นห่ญิิงท่�ม่อั้ติลักษณ์ทางเพัศและแสดังอ้อ้กเห่ม่อ้น 
เพัศห่ญิิง (เป็นคำาท่�สุภาพัมากกว่าคำาว่า “กะเทย”)

ท์อม	มาจากคำาว่า “Tomboy” ในภาษาอั้งกฤษ ห่มายถ่ง ผ้่ห่ญิิงท่�ร้่ส่กห่ร่อ้ม่ความเป็นชาย โดัยมักม่ลักษณะภายนอ้ก 
ท่�แสดังอ้อ้กถ่งความเป็นชาย

ตุ�ด	เป็นคำาสแลงท่�มาจากภาพัยนติร์อ้เมริกันเร่�อ้ง “Tootsie” ในปี ค.ศ. 1982 ท่�ม่นักแสดังชายรับบทนำาแต่ิงตัิวเป็นผ้่ห่ญิิง 
คำาว่า “ตุิ�ดั” ถ่อ้ว่าเป็นศัพัท์ท่�โดัยทั�วไปถ่กมอ้งว่าเป็นคำาท่�ไม่สุภาพัต่ิอ้ห่ญิิงข้ามเพัศห่ร่อ้เกย์ท่�ม่ความอ้รชรอ้้อ้นแอ้้น

หญิงข้ามเพศั	แปลมาจากคำาว่า “Transgender Women” ในภาษาอั้งกฤษ

หญิงรักหญิง	ผ้่ห่ญิิงท่�รักผ้่ท่�ม่เพัศเด่ัยวกัน เป็นคำาศัพัท์ท่�ม่ความห่มายรวมถ่งเลสเบ่�ยน ทอ้ม และด่ั� 
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AIT  Asian Institute of Technology
BRO  Bangkok Rainbow Organization
HIV  Human Immunodeficiency Virus
LGBT  Lesbian, gay, bisexual and transgender
LGBTI  Lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex
MOJ  Ministry of Justice
MSDHS  Ministry of Social Development and Human Security
NGO  Non-governmental organization
NHRCT  National Human Rights Commission of Thailand
RSAT  Rainbow Sky Association of Thailand
SEM  Socio-Ecological Model
SOGI  Sexual orientation and gender identity 
SOGIE  Sexual orientation, gender identity and gender expression
STI  Sexually Transmitted Infection 
TEA  Togetherness for Equity and Action
Thai TGA Thai Transgender Alliance
THB  Thai Baht 
UNDP  United Nations Development Programme
We Peace Association of Women for Peace

คำำาย่่อและอักษรย่่อ
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ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ (LGBTI: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex) เป็นกลุ่มประชากร
ชายขอ้บท่�ถ่กก่ดักันมากท่�สุดักลุ่มห่น่�งในสังคมทั�วโลก บุคคลกลุ่มน่�ม่แนวโน้มท่�จะเผชิญิห่น้ากับการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิ
เน่�อ้งด้ัวยวิถ่ทางเพัศและอ้ัติลักษณ์ทางเพัศส่งกว่ากลุ่มอ่้�นๆ ห่ากเปร่ยบเท่ยบกับกลุ่มคนรักต่ิางเพัศท่�เป็นซิึ่สเจนเดัอ้ร์ 
(Cisgender) ในประเทศไทย ถ่งแม้ว่าผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศจะได้ัรับการยอ้มรับจากสังคมมากข่�นและพับเห็่น
ได้ัติามท่�สาธิ์ารณะและส่�อ้ต่ิางๆ แต่ิผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศจำานวนมากก็ยังคงเผชิญิกับการก่ดักัน การล่วงละเมิดั
และความรุนแรงในครอ้บครัว สถาบันการศ่กษา สถานท่�ทำางานและชุมชน ซ่ึ่�งการละเมิดัต่ิอ้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
เกิดัข่�นในห่ลายร่ปแบบ ตัิ�งแต่ิมุกติลกล้อ้เล่ยนท่�ด่ัเห่ม่อ้นจะไม่ม่พิัษม่ภัย จนถ่งคำาพ่ัดัด่ัถ่กเห่ย่ยดัห่ยาม การปฏิิบัติิ 
อ้ย่างไม่เป็นธิ์รรม และในกรณ่ท่�รุนแรงท่�สุดัค่อ้การถ่กทำาร้ายร่างกาย ม่ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศอ่้กจำานวนมากมาย
เห่ล่อ้เกินท่�ยังต้ิอ้งเผชิญิกับอ้คติิในทุกห่นแห่่งติลอ้ดัในช่วิติขอ้งพัวกเขา

การต่ิติราและการเล่อ้กปฏิิบัติินั�นก่อ้ให้่เกิดัผลกระทบมากมายอ้ย่างไม่ต้ิอ้งสงสัย ห่ลายคนบ่อ้ยครั�งท่�ร้่ส่กถ่กกดัดััน 
ท่�จะต้ิอ้งทำาตัิวให้่เข้ากับแนวคิดัติามธิ์รรมเน่ยมและกรอ้บขอ้งสังคมในการเป็นเพัศชายห่ร่อ้เพัศห่ญิิงแบบดัั�งเดิัม 
ส่วนคนท่�ไม่อ้ย่่ในกรอ้บก็จะถ่กเย้ยห่ยัน ข่มข่่ ห่ร่อ้แม้กระทั�งถ่กทำาร้ายร่างกาย ดัังนั�น ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
จ่งพัยายามท่�จะทำาตัิวให้่เข้าพัวกด้ัวยการปิดับังตัิวตินท่�แท้จริง แสร้งทำาในสิ�งท่�ตัิวเอ้งไม่ได้ัเป็นห่ร่อ้บางรายเล่อ้กท่�จะ 
ถอ้นตัิวอ้อ้กจากเคร่อ้ข่ายการสนับสนุนทางสังคมเป็นเพ่ัยงเพัราะเห่ตุิผลดัังกล่าว

อ้ย่างไรก็ติาม การศ่กษาครั�งน่�ได้ัเผยให้่เห็่นถ่งข้อ้ค้นพับในเชิงบวกและท่�น่าสนับสนุน กล่าวค่อ้ ชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศ 
ในประเทศไทยม่ทศันคติิโดัยทั�วไปท่�ด่ัติอ่้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ และพับว่ากลุ่มคนส่วนให่ญ่ิสนับสนุนความเท่าเท่ยม 
ด้ัานสิทธิิ์และการเข้าถ่งบริการต่ิางๆ ขอ้งกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ แต่ิการให้่การยอ้มรับและสนับสนุน 
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศลดัน้อ้ยลงในกรณ่ท่�บุคคลนั�นเป็นสมาชิกในครอ้บครัว เพ่ั�อ้นร่วมงาน นักเร่ยน ห่ร่อ้คนในชุมชน 
ดัังนั�นการเน้นยำ�าถ่งความสำาคัญิในการสนับสนุนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศก็ไม่ได้ัเป็นการกล่าวมากเกินสมควร  
ห่ากประเทศไทยต้ิอ้งการท่�จะเปล่�ยนจากการทนรับ มาเป็นยอ้มรับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 

คำำานำำา
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ทนรับ แต่ิไม่ยอ้มรับ: รายงานผลสำารวจเร่�อ้งการเล่อ้กปฏิิบัติิและทัศนคติิทางสังคมต่ิอ้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
ในประเทศไทย เป็นงานวิจัยท่�ครบถ้วนและสมบ่รณ์ท่�สุดัท่�ได้ัเคยทำามาในประเทศไทย โดัยได้ัสำารวจประสบการณ์ 
ในการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิ และทัศนคติิทางสังคมท่�ม่ต่ิอ้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในเม่อ้งไทย ม่ผ้่เข้าร่วมกว่า 2,000 คน 
ซ่ึ่�งมาจากแต่ิละภ่มิภาคทั�วประเทศไทย มาร่วมติอ้บแบบสอ้บถามอ้อ้นไลน์ และอ่้กเก่อ้บ 100 คน ท่�ได้ัเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 
ในการวิจัยครั�งน่�

โครงการพััฒนาแห่่งสห่ประชาชาติิ ห่ร่อ้ UNDP สนับสนุนการดัำาเนินงานติามวาระการพััฒนาอ้ย่างยั�งย่นปี ค.ศ. 2030  
เพ่ั�อ้บรรลุเป้าห่มายการพััฒนาอ้ย่างยั�งย่นทั�ง 17 ข้อ้ ในประเทศไทยและประเทศอ้่�นๆ ทั�วโลก โดัยมอ้งเห่็นภาพั 
ขอ้งโลกอ้นาคติท่�ทุกคนจะได้ัม่ช่วิติความเป็นอ้ย่่ท่�ด่ั ปฏิิบัติิภารกิจขอ้งสิทธิิ์มนุษยชนให้่สำาเร็จ สามารถเข้าถ่งการศ่กษา 
และสาธิ์ารณสุขได้ักันถ้วนห่น้า ม่โอ้กาสท่�เท่าเท่ยมกัน ซ่ึ่�งจะช่วยให้่ทุกคนสามารถพััฒนาศักยภาพัไดั้อ้ย่างเต็ิมท่�  
สิ�งท่� UNDP ต้ิอ้งการค่อ้การสัมฤทธิ์ิ�ผลจากความพัยายามในการขจัดัการต่ิติราและเล่อ้กปฏิิบัติิให้่ห่ายไปจากสังคม  
รวมทั�งการสนับสนุนสิทธิิ์ขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ นั�นก็ค่อ้ โลกท่�ม่ความเสมอ้ภาค เท่าเท่ยม และยอ้มรับซ่ึ่�งกันและกัน  
ซ่ึ่�งส่งเสริมศักดิั�ศร่ความเป็นมนุษย์มากยิ�งข่�น โลกท่�จะไม่ม่ใครถ่กทิ�งไว้ข้างห่ลัง ไม่เว้นแม้กระทั�งกลุ่มคนท่�อ้ย่่ชายขอ้บท่�สุดั
ก็ติาม 

ข้อ้ค้นพับจากการศ่กษาครั�งน่�ช่�ให้่เห็่นถ่งความจำาเป็นในการแทรกแซึ่งและการดัำาเนินโครงการต่ิางๆ เพ่ั�อ้ลดัการต่ิติรา
และขจัดัแนวคิดัแบบเห่มารวมท่�ม่ติ่อ้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ รวมไปถ่งการเพิั�มอ้งค์ความร้่ในแง่ขอ้งผลกระทบ 
จากการต่ิติราและเล่อ้กปฏิิบัติิต่ิอ้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ ส่วนข้อ้เสนอ้แนะห่ลักๆ นั�นจะครอ้บคลุมถ่งการผลักดััน
ให้่เกิดัการรอ้งรับทางกฎห่มายและสังคมในเร่�อ้งความห่ลากห่ลายทางเพัศและเพัศสภาวะ สร้างสิทธิิ์ท่�เท่าเท่ยมให่้แก่ 
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศและให่้การสนับสนุนทางสังคมและทางกฎห่มาย เพั่�อ้ให้่ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
เข้าถ่งการศ่กษา การจ้างงาน บริการสุขภาพัและบริการสังคมโดัยรวม UNDP มุ่งมั�นท่�จะทำางานกับภาค่ อั้นได้ัแก่  
ห่น่วยงานภาครัฐ สถาบันการศ่กษา นายจ้าง ผ้่ให้่บริการสุขภาพั ช่อ้งทางส่�อ้ต่ิางๆ และอ้งค์กรภาคประชาสังคม  
ในการนำาเอ้าข้อ้เสนอ้แนะเห่ล่าน่�ไปปฏิิบัติิจริง เพ่ั�อ้ให้่แน่ใจว่าไม่ม่ใครถ่กทิ�งไว้ข้างห่ลัง อั้นเป็นห่นทางไปส่่การบรรลุ 
เป้าห่มายการพััฒนาอ้ย่างยั�งย่น

เรอ้โน เมแยร์ 
ผ้่แทนโครงการพััฒนาแห่่งสห่ประชาชาติิประจำาประเทศไทย 
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กิตติกรรมประกาศั

“ทนรับ แต่ิไม่ยอ้มรับ: รายงานผลสำารวจเร่�อ้งการเล่อ้กปฏิิบัติิและทัศนคติิทางสังคมต่ิอ้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย 
ทางเพัศในประเทศไทย” ได้ัรับการสนับสนุนจากโครงการ Being LGBTI in Asia and the Pacific ขอ้งโครงการพััฒนา 
แห่่งสห่ประชาชาติิ และดัำาเนินงานโดัยคณะทำางาน ซ่ึ่�งประกอ้บด้ัวยผ้่แทนจากเลิฟ แฟรงก่� สถาบันเทคโนโลย่แห่่งเอ้เช่ย 
มห่าวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโครงการพััฒนาแห่่งสห่ประชาชาติิ 

คำณะผูู้้วิัจััย่และผูู้้เข่ย่นำ	
เลิฟ	แฟรงก่�:	 	 	 ดัร. ปวิธิ์ ไทยนิยม (หั่วห่น้าคณะทำางาน), คุณ Mike Wilson
    คุณ ชญิานิศ ธิ์รรมปริพััติรา, คุณ ธ่ิ์รยุทธ์ิ์ ธ่ิ์รศุภลักษณ์
    ดัร. ลดัาวัลย์ ไข่คำา, ดัร. ธัิ์ญิณ์ณภัทร์ เจริญิพัานิช
สถุาบัันำเท์คำโนำโลย่่แห่งเอเช่้ย่:	 ดัร. Joyee S. Chatterjee และ ดัร. Philippe Doneys 
มหาวิัท์ย่าลัย่สงขลานำคำรินำท์ร์:		 ดัร. อั้ญิธิิ์ชา แสงชัย 
โคำรงการพัฒนำาแห่งสหประช้าช้าติ:	คุณ สุภาณ่ (เจ) พังษ์เร่อ้งพัันธ์ุิ์, คุณ ทยุติ สิริวรการวณิชย์
    คุณ Katri Kivioja, คุณ Angel Treesa Roni

ผ้่เช่�ยวชาญิประกอ้บด้ัวย คุณ Andrew Park ซ่ึ่�งเป็นผ้่ทบทวนเน่�อ้ห่ารายงาน คุณ Andy Quan และคุณ Edmund Settle 
ซ่ึ่�งทั�งสอ้งท่านเป็นผ้่เร่ยบเร่ยงรายงานฉบับน่�

พัวกเราขอ้บคุณอ้งค์กรต่ิางๆ ต่ิอ้ไปน่� ท่�ได้ัให้่แนวทางและม่ส่วนช่วยในการเก็บข้อ้ม่ล การวิเคราะห์่ และการเข่ยนรายงาน

คำณะกรรมาธิีการงานำวิัจััย่แห่งช้าติ	
• อ้งค์กรบางกอ้กเรนโบว์
• กรมคุ้มครอ้งสิทธิิ์และเสร่ภาพั กระทรวงยุติิธิ์รรม 
• กรมกิจการสติร่และสถาบันครอ้บครัว กระทรวงการพััฒนาสังคมและความมั�นคงขอ้งมนุษย์
• คณะกรรมการสิทธิิ์มนุษยชนแห่่งชาติิ ประเทศไทย 
• สำานักงานสถิติิแห่่งชาติิ 
• สมาคมฟ้าส่รุ้งแห่่งประเทศไทย สำานักงานกรุงเทพัมห่านคร 
• ม่ลนิธิิ์เคร่อ้ข่ายเพ่ั�อ้นกะเทยเพ่ั�อ้สิทธิิ์มนุษยชน 
• ธิ์นาคารโลก สำานักงานกรุงเทพัมห่านคร 
• กลุ่มโรงนำ�าชา 
• โครงการโรคเอ้ดัส์แห่่งสห่ประชาชาติิ ประเทศไทย 
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ท่์�ปรึกษาในำภาคำเหน่ำอ
• ภาควิชาสติร่ศ่กษา คณะสังคมศาสติร์ มห่าวิทยาลัยเช่ยงให่ม่ 
• ม่ลนิธิิ์เอ็้มพัลัส 
• กลุ่มเรนโบว์ดัร่ม
• เคร่อ้ข่ายสร้างสรรค์อ้นาคติเยาวชน 
• กลุ่มว่แคป

ท่์�ปรึกษาในำภาคำตะวัันำออกเฉ่ย่งเหน่ำอ
• สมาคมฟ้าส่รุ้งแห่่งประเทศไทย สำานักงานจังห่วัดัอุ้บลราชธิ์าน่

ท่์�ปรึกษาในำภาคำใต้
• สมาคมสห่พัันธ์ิ์สติร่เพ่ั�อ้สันติิภาพัโลก 
• ห้่อ้งเร่ยนบ่ค่ 
• กลุ่มกาวันก่ติอ้ 
• สมาคมฟ้าส่รุ้งแห่่งประเทศไทย สำานักงานจังห่วัดัสงขลา 
• บ้านอ้าสาสมัครเพ่ั�อ้เด็ักและเยาวชน 

Being LGBTI in Asia and the Pacific เป็นโครงการระดัับภ่มิภาค ม่เป้าห่มายท่�จะลดัความเห่ล่�อ้มลำ�า ความรุนแรง  
และการเล่อ้กปฏิิบัติิอั้นเน่�อ้งมาจากวิถ่ทางเพัศ อั้ติลักษณ์ทางเพัศ ห่ร่อ้สถานะอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ (Intersex) และส่งเสริม 
การเข้าถ่งบริการสุขภาพัและสังคมอ้ย่างเท่าเท่ยม โครงการน่�ได้ัรับการสนับสนุนจากโครงการพััฒนาแห่่งสห่ประชาชาติิ (UNDP)  
สถานเอ้กอั้ครราชท่ติสว่เดัน อ้งค์การเพ่ั�อ้การพััฒนาระห่ว่างประเทศขอ้งสห่รัฐอ้เมริกา (USAID) กระทรวงต่ิางประเทศ 
และการคา้แห่่งเคร่อ้รฐัอ้อ้สเติรเล่ย กระทรวงกจิการยุโรปและความเทา่เท่ยม แห่่งสาธิ์ารณรฐัมอ้ลต้ิา รัฐบาลประเทศแคนาดัา  
และม่ลนิธิิ์ Faith In Love ฮ่อ้งกง
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แม้ประเทศไทยจะม่ประวัติิศาสติร์และช่�อ้เส่ยงระดัับโลกในเร่�อ้งขอ้งการเปิดัรับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ รายงาน
ฉบับน่�เผยให้่เห็่นห่ลักฐานท่�ว่าช่วิติขอ้งกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในประเทศไทยยังคงได้ัรับผลกระทบด้ัานลบ
จากการถ่กต่ิติราและถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิ ความเช่�อ้และทัศนคติิในเชิงลบเก่�ยวกับกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศปิดักั�น 
ไม่ให้่พัวกเขาได้ัแสดังศักยภาพัอ้ย่างเต็ิมเปี�ยมในฐานะคนทำางาน นักศ่กษาและสมาชิกในสังคม 

รายงานฉบับน่�พััฒนามาจากผลการสำารวจขอ้งรายงาน Being LGBTI ในบริบทขอ้งประเทศไทย ปี พั.ศ. 2561 ซ่ึ่�งถ่อ้เป็น 
การสำารวจระดัับชาติิท่�ให่ญ่ิท่�สุดัเก่�ยวกับการค้นห่าในเร่�อ้งขอ้งประสบการณ์และทัศนคติิทางสังคมต่ิอ้กลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย 
ทางเพัศ การศ่กษาครั�งน่�เก็บข้อ้ม่ลจากผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศและชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศทั�งสอ้งกลุ่ม ภาพัรวมขอ้งโครงการ 
ม่ผ้่เข้าร่วมในการสำารวจทั�งห่มดั 2,210 คน โดัยแบ่งเป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 1,349 คน และชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศ  
861 คน ผ้่เข้าร่วมการสำารวจครั�งน่� ม่อ้ายุตัิ�งแต่ิ 18 ถ่ง 57 ปี อ้ายุเฉล่�ยอ้ย่่ท่�ประมาณ 28.6 ปี นอ้กจากน่�ยังม่การเก็บ 
ข้อ้ม่ลเชิงคุณภาพัจากการสนทนากลุ่ม 12 กลุ่ม ซ่ึ่�งประกอ้บไปด้ัวย ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 93 คน จากกรุงเทพัมห่านคร 
เช่ยงให่ม่ พิัษณุโลก และปัติติาน่ 

การสำารวจครั�งน่�เผยให้่เห็่นว่ากลุ่มชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศม่ความร้่ส่กและทัศนคติิโดัยทั�วไปท่�ด่ัต่ิอ้กลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย 
ทางเพัศและส่วนให่ญ่ิให้่การสนับสนุนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศได้ัม่สิทธิิ์และสามารถเข้าถ่งบริการต่ิางๆ อ้ย่างเท่าเท่ยม 
อ้ย่างไรก็ติาม การสนับสนุนดัังกล่าวลดัน้อ้ยลง ในกรณ่ท่�ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศนั�นเป็นสมาชิกขอ้งครอ้บครัว 
เพ่ั�อ้นร่วมงาน เพ่ั�อ้นนักเร่ยนห่ร่อ้คนในชุมชนเด่ัยวกัน ทั�งน่�ประชาชนท่�อ้าศัยอ้ย่่ในเม่อ้ง ผ้่ห่ญิิง และชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศ 

ผูู้้ม่คำวัามหลากหลาย่
ท์างเพศั

1,349

ช้าย่หญิงรักต่างเพศั

861

เช่้ย่งใหม่

พิษณุโลก

กรุงเท์พมหานำคำร

ปัตตาน่ำ

บัท์สรุปผูู้้บัริหาร
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ท่�เคยปฏิิสัมพัันธ์ิ์กับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�ไม่ใช่คนในเคร่อ้ข่ายขอ้งครอ้บครัวห่ร่อ้ญิาติิพ่ั�น้อ้งขอ้งติน  
พับว่ามักจะให้่การสนับสนุนนโยบายต่ิางๆ ท่�ครอ้บคลุมถ่งกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ ขณะเด่ัยวกันในกรณ่ท่�กลุ่มท่�ม่ 
คนในครอ้บครัวเป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศเอ้งมักจะม่แนวโน้มท่�จะต่ิอ้ต้ิานนโยบายเห่ล่านั�น

          โดัยทั�วไปแล้วม่ทัศนคติิเชิงบวกต่ิอ้ประชากรท่�เป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ  

         ไม่เห็่นด้ัวยกับประโยคท่�ว่า “ความห่ลากห่ลายทางเพัศไม่ใช่การแสดังอ้อ้กท่�เป็นธิ์รรมชาติิ 
   ขอ้งวิถ่ทางเพัศ” อ้ย่างไรก็ติาม ร้อ้ยละ 61 ร้่ส่กว่าผ้่ท่�ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศเป็นผ้่ท่�  
   “ม่ปัญิห่า” ร้อ้ยละ 63 ร้่ส่กอ่้ดัอั้ดัห่ากสมาชิกในครอ้บครัวม่ความรักกับผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย 
   ทางเพัศ 

        การสนับสนุนสิทธิิ์และการเข้าถ่งบริการต่ิางๆ อ้ย่างเท่าเท่ยม โดัยร้อ้ยละ 77 เห็่นด้ัวยว่า  
  “เจ้าขอ้งกรรมสิทธิิ์�ท่�ดิันต่ิางๆ ไม่อ้าจปฏิิเสธิ์การเช่าห่ร่อ้ซ่ึ่�อ้อ้สังห่าริมทรัพัย์จากผ้่ม่ 
  ความห่ลากห่ลายทางเพัศได้ั” และร้อ้ยละ 53 ให้่การสนับสนุนค่่รักท่�ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
  ในการขอ้ก้่บ้านห่ร่อ้จดัทะเบ่ยนจำานอ้งร่วมกัน 

        อ้ย่างไรก็ติาม อ่้กร้อ้ยละ 44 เช่�อ้ว่าผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศไม่ควรไดั้รับอ้นุญิาติ 
   ให้่จัดัตัิ�งอ้งค์กรเพ่ั�อ้ “ส่งเสริมในเร่�อ้งขอ้งเพัศสภาวะ”

   ขอ้งผ้่ติอ้บแบบสำารวจกล่าวว่าพัวกเขาจะยอ้มรับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�ไม่ใช่ 
   คนในครอ้บครัวและตัิวเลขลดัลงเห่ล่อ้เพ่ัยงร้อ้ยละ 75 เท่านั�น เม่�อ้เป็นการยอ้มรับผ้่ม่ 
   ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เป็นสมาชิกในครอ้บครัว

ชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศชาวไทยให้่การสนับสนุนกฎห่มายและนโยบายเร่�อ้งความห่ลากห่ลายทางเพัศอ้ย่างชัดัเจน 
แม้ว่าบางประเด็ันท่�สำาคัญิจะได้ัรับการสนับสนุนจากผ้่คนน้อ้ยกว่าเร่�อ้งท่�เก่�ยวกับสิทธิิ์การเข้าถ่งบริการและการปฏิิบัติิ
อ้ย่างเท่าเท่ยมซ่ึ่�งถ่กโต้ิแย้งได้ัยาก ผ้่คนจำานวนมากให้่การสนับสนุนมากกว่าคัดัค้านในเร่�อ้งขอ้งการสมรสเพัศเด่ัยวกัน  
สิทธิิ์การรับบุติรบุญิธิ์รรมขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ การให้่ม่ตัิวเล่อ้กเพัศมากกว่า 2 เพัศในเอ้กสารราชการ  
และการให่้ยกเลิกข้อ้ห้่ามไม่ให้่ชายท่�ม่เพัศสัมพัันธ์ิ์กับชายบริจาคเล่อ้ดั นอ้กจากน่� ประชากรในสัดัส่วนให่ญิ่ (ระห่ว่าง
ร้อ้ยละ 20.5 ถ่ง 23.3) ยังคงไม่แสดังจุดัย่นในประเด็ันเห่ล่าน่�อ้ย่างชัดัเจน ซ่ึ่�งสะท้อ้นถ่งการขาดัอ้งค์ความร้่เก่�ยวกับเร่�อ้งน่�  
และช่�ให้่เห็่นถ่งโอ้กาสท่�ม่อิ้ทธิิ์พัลต่ิอ้มติิมห่าชนด้ัวยการรณรงค์ในการสนับสนุนเร่�อ้งต่ิางๆ 

เก่อ้บคร่�งห่น่�งห่ร่อ้ร้อ้ยละ 48 ขอ้งกลุ่มชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศ คิดัว่าควรอ้นุญิาติให้่ผ้่ม่ 
ความห่ลากห่ลายทางเพัศรับบุติรบุญิธิ์รรมได้ั ในขณะท่�อ่้กร้อ้ยละ 30 ไม่เห็่นด้ัวย 

ร้อ้ยละ 47 คิดัว่าการสมรสขอ้งคนเพัศเด่ัยวกันควรได้ัรับการรับรอ้งทางกฎห่มาย ขณะท่� 
ร้อ้ยละ 31 ไม่เห็่นด้ัวย

การรับรอ้งเพัศสภาวะทางกฎห่มาย โดัยเฉพัาะกรณ่ท่�ยังไม่ได้ัผ่าตัิดัเพ่ั�อ้ปรับเปล่�ยน 
ร่ปลักษณ์ ได้ัรับการสนับสนุนจากสาธิ์ารณชนน้อ้ยท่�สุดัจากประเดั็นเร่�อ้งเพัศติ่างๆ ทั�งห่มดั
แม้กระนั�นส่วนให่ญ่ิ (ร้อ้ยละ 35) ขอ้งกลุ่มชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศเห็่นด้ัวย ห่ร่อ้เป็นกลาง 
(ร้อ้ยละ 21) ต่ิอ้เร่�อ้งขอ้งการอ้นญุิาติเปล่�ยนเพัศสภาวะในเอ้กสารย่นยันตัิวติน ห่ลังจากผา่ตัิดัแลว้ 

30.6

46.6

22.8

69 %
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29.2
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44.4
34.5
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ไม่เห็่นด้ัวยอ้ย่างยิ�ง/ไม่เห็่นด้ัวย เป็นกลาง เห็่นด้ัวยอ้ย่างยิ�ง/เห็่นด้ัวย
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สัดัส่วนขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เปิดัเผยว่าตินเอ้งเคยเผชิญิกับการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิ

ร้อ้ยละ 21 ขอ้งห่ญิิงข้ามเพัศเปิดัเผยว่าบ่อ้ยครั�งท่�ถ่กโจมต่ิด้ัวยคำาพ่ัดั ร้อ้ยละ 9  
เปิดัเผยว่าบ่อ้ยครั�งท่�เคยถ่กล่วงละเมิดัทางเพัศ และร้อ้ยละ 8 เปิดัเผยว่าบ่อ้ยครั�งท่�
ติกเป็นเห่ย่�อ้ขอ้งการถ่กทำาร้ายร่างกาย

ร้อ้ยละ 41 ขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ และร้อ้ยละ 61 ขอ้งห่ญิิงข้ามเพัศ 
เปิดัเผยว่าเคยเผชิญิกับการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิในฐานะขอ้งนักเร่ยนนักศ่กษา

ร้อ้ยละ 64 ขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศเปิดัเผยว่าห่ลักส่ติรการเร่ยนการสอ้น 
ขอ้งสถาบันการศ่กษาขอ้งตินไม่ได้ัรวมหั่วข้อ้ท่�เก่�ยวข้อ้งกับเพัศสภาวะห่ร่อ้วิถ่ทางเพัศ 
ขอ้งพัวกเขา 

ร้อ้ยละ 10 ขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ และร้อ้ยละ 32 ขอ้งห่ญิิงข้ามเพัศ 
เปิดัเผยว่าเคยเผชิญิกับการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิในสถานท่�ทำางานปัจจุบันห่ร่อ้สถานท่�
ทำางานท่�ทำาล่าสุดั

ช่วิติครอ้บครัวขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศมักม่ความซัึ่บซ้ึ่อ้น

สัดัส่วนคร่�งห่น่�งขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศเคยม่ประสบการณ์การถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิ
ในครอ้บครัวขอ้งติน

ร้อ้ยละ 37 ขอ้งชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศม่ความร้่ส่กเชิงลบต่ิอ้การท่�ม่สมาชิกในครอ้บครัว 
เป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ

สำาห่รับชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศ การท่�ม่สมาชิกในครอ้บครัวเป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย
ทางเพัศไม่ได้ัช่วยเพิั�มทัศนคติิเชิงบวกต่ิอ้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศแติ่อ้ย่างใดั 
และในความเป็นจริงนั�น ชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศมักให้่การยอ้มรับผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย 
ทางเพัศท่�เป็นบุคคลภายนอ้กมากกว่าคนในครอ้บครัวขอ้งติน

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศร้่ส่กว่าได้ัรับการยอ้มรบัจากคนภายนอ้กครอ้บครวัมากกวา่  
จ่งไม่น่าแปลกใจท่�ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศมกัเปิดัเผยถ่งวิถ่ทางเพัศขอ้งตินเอ้ง
กับคนอ่้�นในเคร่อ้ข่ายสังคมมากกว่าครอ้บครัวขอ้งตินเอ้ง

การปรากฏิอ้ย่่ขอ้งการต่ิติราห่ร่อ้ความคิดัความเช่�อ้ในแง่ลบเก่�ยวกับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศส่งผลกระทบต่ิางๆ มากมาย 
ซ่ึ่�งการต่ิติรานั�นทำาให้่เกิดัข้อ้จำากัดัท่�จะทำาให้่ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศจำาเป็นต้ิอ้งปกปิดัอั้ติลักษณ์ท่�แท้จริงขอ้งพัวกเขา 
แสร้งทำาในสิ�งท่�ไม่ใช่ตัิวตินเอ้งและถอ้นตัิวเอ้งอ้อ้กจากเคร่อ้ข่ายสนับสนุนทางสังคม

ร้อ้ยละ 32 ขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศมักถ่กเต่ิอ้นให้่ระมัดัระวังในการรักษา 
ภาพัลักษณ์ภายนอ้ก วิธ่ิ์การพ่ัดัจาห่ร่อ้กริยาท่าทางในระห่ว่างช่วงท่�ยังเป็นนักเร่ยน
นักศ่กษา โดัยเฉพัาะในกลุ่มขอ้งห่ญิิงข้ามเพัศท่�มักถ่กพ่ัดัด้ัวยคำาตัิกเต่ิอ้นดัังกล่าว
เป็นจำานวนมากถ่งร้อ้ยละ 35

มากกว่าคร่�งขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศม่ประสบการณ์เคยถ่กล้อ้เล่ยน 
และถ่กเร่ยกช่�อ้ด้ัวยฉายาต่ิางๆ

ร้อ้ยละ 42 ขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศเปิดัเผยว่าพัวกเขาเคยแสร้งทำาตัิว
ให้่เป็นเห่ม่อ้นกับชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศเพั่�อ้ท่�จะได้ัรับการยอ้มรับ และร้อ้ยละ 32  
เปิดัเผยว่าพัวกเขาปฏิิบัติิตัิวแบบน่�อ้ย่่บ่อ้ยครั�ง 
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ลักษณะขอ้งการถ่กต่ิติราเช่นน่�ยังสามารถก่อ้ให้่เกิดัปัญิห่าทางด้ัานสุขภาพัจิติได้ั นอ้กจากน่� ทัศนคติิเชิงลบขอ้ง
บุคลากรทางดั้านสาธิ์ารณสุข ประกอ้บกับการขาดัความคุ้มครอ้งทางกฎห่มาย สามารถส่งผลซ่ึ่�งนำาไปส่่การเล่อ้กปฏิิบัติิ  
และการก่ดักันในร่ปแบบต่ิางๆ 

เก่อ้บคร่�งห่น่�งขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศเคยคิดัฆ่่าตัิวติายและเก่อ้บ 1 ใน 6 
เคยพัยายามจะฆ่่าตัิวติายมาแล้ว

ร้อ้ยละ 49 ขอ้งผ้่ติอ้บแบบสำารวจเปิดัเผยว่าให้่ความสำาคัญิกับการให่้บริการ 
ด้ัานสุขภาพัจิติ ซ่ึ่�งถ่กจัดัลำาดัับอ้ย่่อั้นดัับต้ินๆ ในขณะเด่ัยวกัน 1 ใน 5 ขอ้งผ้่ติอ้บ 
แบบสำารวจเปิดัเผยว่าการเข้าถ่งบริการสุขภาพัจิตินั�นเป็นไปด้ัวยความยากลำาบาก

ห่ญิิงข้ามเพัศกว่าคร่�ง ประมาณร้อ้ยละ 53 เปิดัเผยว่าพัวกเขาใช้ฮอ้ร์โมน 
โดัยไม่ได้ัอ้ย่่ในการด่ัแลขอ้งแพัทย์ โดัยร้อ้ยละ 41.4 ขอ้งคนกลุ่มน่�เคยฉ่ดัฮอ้ร์โมน 
ด้ัวยตินเอ้ง ขณะท่�กลุ่มย่อ้ยอ่้�นๆ เปิดัเผยว่าใช้สารเคม่ต่ิางๆ ในช่วง 30 วันท่�ผ่านมา 
อ้ย่างเช่น ยากล่อ้มประสาท ยานอ้นห่ลับและสารระเห่ยไนไติรท์เพ่ั�อ้การผ่อ้นคลาย 
ห่ร่อ้กระตุ้ินทางเพัศ และสารเสพัติิดักระตุ้ินประสาท (เมทแอ้มเฟทติาม่นและ 
แอ้มเฟติาม่น) ซ่ึ่�งช่�ให้่เห็่นถ่งความจำาเป็นในการวิเคราะห์่วิจัยเพิั�มเติิม เพ่ั�อ้ทำาความเข้าใจ
พัฤติิกรรมการใช้สารเห่ล่าน่�ในกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในประเทศไทย 

ร้อ้ยละ 36 ขอ้งห่ญิิงข้ามเพัศและร้อ้ยละ 32 ขอ้งชายรักสอ้งเพัศเปิดัเผยว่า 
พัวกเขาเผชิญิกับการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิในสถานพัยาบาล

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศยังประสบปัญิห่าในการเข้าถ่งประกันสังคม  
โดัยเฉพัาะเร่�อ้งคุณสมบัติิในการเข้าระบบประกันสุขภาพัและโครงการอ่้�นๆ 

ผลการสำารวจท่�ได้ันำาเสนอ้ในรายงานฉบับน่�นำามาซ่ึ่�งข้อ้เสนอ้แนะติ่อ้รัฐบาลในการริเริ�มจัดัเก็บข้อ้ม่ลและติิดัติาม 
ผลกระทบทางด้ัานสุขภาพั การศ่กษาและการจ้างงานในกลุ่มประชากรผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ โดัยให้่เป็นส่วนห่น่�ง
ขอ้งระบบการจัดัเก็บข้อ้ม่ลประชากรทั�งประเทศ นอ้กจากน่� ยังม่ข้อ้เสนอ้แนะสำาห่รับการปฏิิร่ปกฎห่มายและนโยบาย 
เพ่ั�อ้เสริมสร้างความมั�นคงในการบังคับใช้กฎห่มาย นโยบาย และดัำาเนินโครงการต่ิางๆ ขอ้งภาครัฐ เพ่ั�อ้สิทธิิ์ความเท่าเท่ยม 
ขอ้งประชาชนทุกคนในสังคม

36 %

53 %

49 %

X
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วััตถุุประสงค์ำการวิัจััย่	

เพิ�มฐานำองค์ำคำวัามรู้เพ่�อการพัฒนำาอย่่างม่ส่วันำร่วัม
รัฐบาล สห่ประชาชาติิ และภาคประชาสังคมได้ัทำางานร่วมกันเพ่ั�อ้ทำาให้่วิสัยทัศน์โลกท่�ทุกคนได้ัใช้ช่วิติอ้ย่่อ้ย่างม่ศักดิั�ศร่  
ม่ส่วนช่วยสร้างชาติิบ้านเม่อ้งอ้ย่างเต็ิมท่� และร่วมกันพััฒนาชุมชนท่�ยั�งย่นให้่เกิดัข่�นจริงในประเทศไทย ความพัยายามดัังกล่าว 
ก่อ้กำาเนิดัข่�นจากประวัติิศาสติร์อั้นยาวนานขอ้งชุมชนท่�ห่ลากห่ลาย ไปจนถ่งครอ้บครัวและบุคคลท่�ต้ิอ้งการพััฒนาช่วิติ
ขอ้งตินให้่ด่ัยิ�งข่�น

งานวิจัยส่วนน้อ้ยแต่ิค่อ้ยๆ เพิั�มจำานวนข่�น ได้ัแสดังให้่เห็่นว่าการต่ิติราและการเล่อ้กปฏิิบัติินั�นปิดักั�นผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย 
ทางเพัศและครอ้บครัวขอ้งพัวกเขาจากการใช้ศักยภาพัขอ้งตินในการทำางาน การศ่กษาห่าความร้่ และการทำาห่น้าท่�
สมาชิกขอ้งชุมชน ได้ัอ้ย่างเต็ิมท่� ความพัยายามในการสนับสนุนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในสถาบันการศ่กษา  
สถานท่�ทำางานและภาคประชาสังคมท่�ไม่เพ่ัยงพัอ้ ประกอ้บกับตัิวบทกฎห่มายท่�อ่้อ้นแอ้จ่งส่งผลทำาให้่ผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย 
ทางเพัศไม่สามารถเข้าถ่งติลาดัและบริการท่�ห่ลากห่ลายได้ั1 ห่ลักฐานต่ิางๆ แสดังให้่เห็่นเพิั�มข่�นอ่้กว่าผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย  
ทางเพัศม่โอ้กาสน้อ้ยกว่าในการถ่กจ้างงาน การเข้าถ่งการศ่กษาห่ร่อ้บริการสุขภาพั และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
และสังคมน้อ้ยกว่า เม่�อ้เปร่ยบเท่ยบกับประชากรกลุ่มอ่้�นๆ 

การแก้ไขปัญิห่าขอ้งการต่ิติราและเล่อ้กปฏิิบัติิเป็นสิ�งจำาเป็น การศ่กษาครั�งน่�มุ่งเน้นถ่งการนำาเสนอ้ข้อ้ม่ลให่ม่ๆ เพ่ั�อ้ให้่ 
ผ้่ม่ส่วนได้ัส่วนเส่ยสามารถนำาไปสร้างนโยบาย จัดัลำาดัับความสำาคัญิ และห่าทางพััฒนาคุณภาพัช่วิติขอ้งผ้่ม่ 
ความห่ลากห่ลายทางเพัศให้่ด่ัยิ�งข่�น โครงการ Being LGBTI in Asia and the Pacific ขอ้ง UNDP ได้ัริเริ�มการศ่กษาดัังกล่าว 
เพ่ั�อ้การศ่กษาแงมุ่มต่ิางๆ ในการใชช่้วิติ อั้นได้ัแก่ การจ้างงาน การศ่กษา สุขภาพัและครอ้บครวั ซ่ึ่�งล้วนเก่�ยวข้อ้งกบัปัจจัย
แห่่งความสำาเร็จขอ้งความพัยายามในการพััฒนาต่ิางๆ ในประเทศไทย โดัยเราห่วังว่าข้อ้ค้นพับและข้อ้เสนอ้แนะต่ิางๆ  
ในรายงานฉบับน่�จะนำาไปส่่ความเปล่�ยนแปลงเชิงบวกต่ิอ้สังคมไทยในทุกๆ ภาคส่วน และพััฒนาสภาพัแวดัล้อ้มทางสังคม 
เพ่ั�อ้ให้่ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศได้ัม่ช่วิติท่�สมบ่รณ์ ม่สุขภาพัแข็งแรง และได้ัทำาประโยชน์ให้่สังคมต่ิอ้ไป

1 UNDP & MSDHS (2018). Legal Gender Recognition in Thailand: A Legal and Policy Review. Available at: http://www.th.undp.org/
content/dam/thailand/docs/legal-gender-recognition-in-thailand-2018.pdf 

บัท์นำำา

http://www.th.undp.org/content/dam/thailand/docs/legal-gender-recognition-in-thailand-2018.pdf
http://www.th.undp.org/content/dam/thailand/docs/legal-gender-recognition-in-thailand-2018.pdf


25

การจััดการกับัข้อมูลเก่�ย่วักับัผูู้้ม่คำวัามหลากหลาย่ท์างเพศัท่์�ยั่งม่ไม่เพ่ย่งพอ	
คำาถามเก่�ยวกับผลลัพัธ์ิ์จากการพััฒนากลุ่มประชากรติ่างๆ ในประเทศไทย มักห่าคำาติอ้บได้ัจากการด่ัข้อ้ม่ลครัวเร่อ้น 
ข้อ้ม่ลประชากรและข้อ้ม่ลด้ัานสุขภาพัท่�จัดัเก็บโดัยรัฐบาลไทยและห่น่วยงานระห่ว่างประเทศต่ิางๆ อ้ย่างไรก็ติาม  
ความพัยายามในการเก็บข้อ้ม่ลเห่ล่าน่�เก่อ้บทั�งห่มดัไม่ได้ัรวมถ่งการท่�จะรวมเอ้าตัิวแปรต่ิางๆ ท่�จะช่วยทำาความเข้าใจ
กลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ2 อ้าทิ สำานักงานสถิติิแห่่งชาติิ กระทรวงเทคโนโลย่สารสนเทศและการส่�อ้สาร  
ได้ัจำาแนกขอ้้ม่ลสุขภาพัและสวสัดิัการขอ้งประชากรในประเทศไทยติามภ่มภิาค กลุ่มอ้าย ุและเพัศเทา่นั�น โดัยท่�ไม่ได้ัรวมเอ้า 
วิถ่ทางเพัศและอั้ติลักษณ์ทางเพัศในการเก็บข้อ้ม่ลด้ัวย3 ถ่งแม้ว่าจะม่งานวิจัยเก่�ยวกับทัศนคติิขอ้งสาธิ์ารณชนต่ิอ้กลุ่มผ้่ม่  
ความห่ลากห่ลายทางเพัศอ้ย่่บ้าง แต่ิก็มักจำากัดัอ้ย่่แค่กลุ่มตัิวอ้ย่างเล็กๆ ท่�เป็นนักศ่กษาท่�ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
ห่ร่อ้มุ่งเน้นศ่กษาเฉพัาะความคิดัขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศว่าสาธิ์ารณชนม่ทัศนคติิต่ิอ้พัวกเขาอ้ย่างไร4 

ข้อ้ค้นพับในรายงานฉบับน่�แสดังห่ลักฐานท่�จะช่วยให้่ห่น่วยงานภาครัฐ อ้งค์กรระห่ว่างประเทศ อ้งค์กรชุมชน ส่�อ้  
สถาบันวิชาการและภาคเอ้กชนได้ัทำาความเข้าใจถ่งปัญิห่าท่�ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศติ้อ้งเผชิญิในประเทศไทย 
ได้ัด่ัยิ�งข่�น อ้ย่างไรก็ติาม ในการจัดัทำาและดัำาเนินนโยบายพััฒนาต่ิางๆ เพ่ั�อ้กลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ ติลอ้ดัจน 
การติิดัติามประสิทธิิ์ผลขอ้งการดัำาเนินงาน โครงการวิจัยระดัับชาติิจำาเป็นต้ิอ้งทำาการเก็บข้อ้ม่ลเก่�ยวกับผ้่ม่ 
ความห่ลากห่ลายทางเพัศอ้ย่างครอ้บคลุมและสมำ�าเสมอ้

รูปแบับัและระเบ่ัย่บัวิัธ่ีวิัจััย่	

ท์ำาคำวัามเข้าใจักับัปัจัจััย่ต่างๆ	ท่์�ม่ผู้ลต่อการพัฒนำา	
การทบทวนวรรณกรรมเก่�ยวกับสถานการณ์ปัญิห่าความห่ลากห่ลายทางเพัศต่ิางๆ ในประเทศไทย ได้ัเผยให้่เห็่นถ่ง
สิ�งท่�ขัดัแย้งกัน โดัยในขณะท่�ม่ความก้าวห่น้าในการพััฒนาติัวบทกฎห่มายปรากฏิให่้เห็่นอ้ย่่มาก สังคมกลับยังปฏิิเสธิ์
สิทธิิ์ขั�นพ่ั�นฐานและให่้การยอ้มรับเร่�อ้งน่�ในระดัับติำ�า การท่�จะศ่กษาบริบทอั้นซัึ่บซ้ึ่อ้นเห่ล่าน่� คณะวิจัยจ่งเล่อ้กเอ้า 
ร่ปแบบการวิจัยท่�ช่วยให้่ได้ัศ่กษาปัจจัยต่ิางๆ ท่�ส่งผลต่ิอ้การพััฒนาเพ่ั�อ้กลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ โดัยนำาเอ้า 
แนวคิดันิเวศวิทยาเชิงสังคม5 6 (SEM ด่ัร่ปภาพั 1) มาปรับใช้เป็นกรอ้บทฤษฎ่ในการพััฒนาคำาถามวิจัยสำาห่รับโครงการน่� 

ห่ลักสำาคัญิขอ้งร่ปแบบการวิจัยท่�ใช้กันอ้ย่างกว้างขวางน่�ค่อ้ บุคคลห่น่�งแวดัล้อ้มไปด้ัวยปัจจัยท่�ม่อิ้ทธิิ์พัล 5 ประการ  
ในระดัับนโยบาย สังคม ชุมชน อ้งค์กร และบุคคล โดัยแนวคิดัน่�เห็่นว่ามนุษย์จะพััฒนาจากสภาพัแวดัล้อ้ม ซ่ึ่�งรวมถ่ง 
ระบบติ่างๆ ท่�ส่งผลกระทบติ่อ้บุคคล โดัยชุดัคำาถามวิจัยถ่กพััฒนาข่�นจากปัจจัยท่�ม่อิ้ทธิิ์พัล 5 ประการ ติามท่�แสดังใน 
ร่ปภาพั 1 (ด่ัภาคผนวก ก.) และเป็นแนวทางในการอ้อ้กแบบเคร่�อ้งม่อ้วิจัยในการศ่กษาครั�งน่�

2 Mulé, N.J., Ross, L.E., Deeprose, B., Jackson, B.E., Daley, A., Travers, A. & Moore, D. (2009). Promoting LGBT health and wellbeing 
through inclusive policy development. International Journal for Equity in Health, 8(1), 18.

3 National Statistics Office (2015). The 2015 survey on health and welfare. Available at: http://web.nso.go.th/en/survey/hw/ 
data/2015_Fullpercent 20Report.pdf 

4 Winter, S. (2006). Thai transgenders in focus: Their beliefs about attitudes towards and origins of transgender. International Journal 
of Transgenderism, 9(2), 47–62.

5 McLeroy, K.R., Bibeau, D., Steckler, A. & Glanz K. (1988). An ecological perspective on health promotion programs. Health Educ. 
Q,15(4), 351–377.

6 Reifsnider, E., Gallagher, M. & Forgione, B. (2005). Using ecological models in research on health disparities. J Prof Nurs, 21(4), 
216–222.
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รูปภาพ	1:	 แนวคิดันิเวศวิทยาเชิงสังคม

การหาร่อกับัชุ้มช้นำและการออกแบับังานำวิัจััย่
ห่ลังจากท่�ได้ัรับการย่นยันให้่เริ�มการศ่กษาครั�งน่� ได้ัม่การจัดัตัิ�งคณะกรรมการงานวิจัยแห่่งชาติิเพั่�อ้จัดัทำาแผนการวิจัย 
ติลอ้ดัจนพิัจารณาและรับรอ้งเคร่�อ้งม่อ้สำารวจในการวิจัยครั�งน่� โดัยม่การประชุมคณะกรรมการเพ่ั�อ้เริ�มกระบวนการอ้อ้กแบบ 
การสำารวจร่วมกันในเด่ัอ้นมกราคม พั.ศ. 2561 คณะกรรมการฯ ชุดัน่�ได้ัรวมเอ้าคณะผ้่แทนจากกระทรวงการพััฒนา
สังคมและความมั�นคงขอ้งมนุษย์ กระทรวงยุติิธิ์รรม คณะกรรมการสิทธิิ์มนุษยชนแห่่งชาติิ ธิ์นาคารโลก และอ้งค์กร 
ภาคประชาสงัคม เชน่ สมาคมฟา้ส่รุ้งแห่่งประเทศไทย กลุ่มโรงนำ�าชา ม่ลนิธิิ์เคร่อ้ขา่ยเพ่ั�อ้นกะเทยเพั่�อ้สิทธิิ์มนุษยชน เปน็ต้ิน 
รวมถ่งสถาบันเทคโนโลย่แห่่งเอ้เช่ย ห่น่วยงานให้่คำาปร่กษาเลิฟ แฟรงก่� และโครงการพััฒนาแห่่งสห่ประชาชาติิ

คณะวิจัยจากห่น่วยงานให่้คำาปร่กษาเลิฟ แฟรงก่� และสถาบันเทคโนโลย่แห่่งเอ้เช่ย ได้ัใช้เวลา 5 เด่ัอ้น ห่ลังจากนั�น 
พััฒนาเคร่�อ้งม่อ้สำารวจ 2 ชุดั (โดัยให่้ชุดัห่น่�งใช้สำาห่รับกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศและอ่้กชุดัห่น่�งใช้สำาห่รับ 
กลุ่มชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศ) และค่่ม่อ้สำาห่รับผ้่ดัำาเนินรายการสนทนากลุ่ม รวมทั�งม่การปร่กษาห่าร่อ้กับอ้งค์กรในกลุ่มผ้่ม่
ความห่ลากห่ลายทางเพัศ ห่น่วยงานภาครัฐ อ้งค์กรระห่ว่างประเทศ สถาบันการศ่กษา เพ่ั�อ้ติรวจสอ้บเคร่�อ้งม่อ้ท่�ใช้ใน
การสำารวจก่อ้นล่วงห่น้าให้่ม่ความครอ้บคลุม ม่การปรับให้่เห่มาะสมกับวัฒนธิ์รรมในภ่มิภาค และแปลความอ้อ้กมาได้ั 
อ้ย่างถ่กต้ิอ้ง จากนั�นเคร่�อ้งม่อ้สำารวจถ่กส่งไปยังคณะกรรมการพิัจารณาจริยธิ์รรมการวิจัยขอ้งสถาบันเทคโนโลย่แห่่งเอ้เช่ย 
เพ่ั�อ้รับรอ้งก่อ้นท่�จะเริ�มการเก็บข้อ้ม่ล (ด่ัลำาดัับเวลาแบบละเอ่้ยดัในภาคผนวก ก.) โดัยแบบสำารวจชุดัสุดัท้ายได้ัรวมเอ้า 
การวัดัลักษณะพิัเศษซ่ึ่�งแสดังรายละเอ่้ยดัอ้ย่่ในติาราง ก.3 ขอ้งภาคผนวก ก.

แบับัสำารวัจัและการสนำท์นำากลุ่ม

ข้อ้ม่ลต่ิางๆ ถ่กรวบรวมจากกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศและกลุ่มชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศ โดัยใช้ระเบ่ยบวิธ่ิ์วิจัยทั�งห่มดั 
3 แบบ

1. แบบสำารวจสำาห่รับกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศอ้อ้นไลน์ระดัับชาติิ เริ�มใช้เก็บข้อ้ม่ลในเด่ัอ้นมกราคม 
ปี พั.ศ. 2561 โดัยใช้วิธ่ิ์การสุ่มตัิวอ้ย่างแบบล่กโซ่ึ่ห่ร่อ้การเร่ยนร้่และเข้าถ่งด้ัวยการอ้้างอิ้งต่ิอ้เน่�อ้งปากต่ิอ้ปาก 
และได้ัติิดัต่ิอ้ให้่อ้งค์กรกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศมาช่วยห่าคนมาเข้าร่วมติอ้บแบบสำารวจ ซ่ึ่�งผ้่เข้าร่วม 
จะต้ิอ้งระบุวิถ่ทางเพัศและอั้ติลักษณ์ทางเพัศขอ้งตินเอ้งตัิ�งแต่ิแรก แต่ิเน่�อ้งจากวิธ่ิ์สุ่มตัิวอ้ย่างและการสำารวจ 
เป็นแบบอ้อ้นไลน์ ผลท่�ได้ัจากการสำารวจกลุ่มตัิวอ้ย่างน่�จ่งไม่สามารถนำาไปใช้กับกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย
ทางเพัศในวงกว้างทั�งประเทศ กลุ่มตัิวอ้ย่างน่�ม่จำานวนผ้่เข้าร่วมทั�งห่มดั 1,349 คน (ด่ัติาราง ก.4 ภาคผนวก ก.)
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2. แบบสำารวจสำาห่รับกลุ่มชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศอ้อ้นไลน์ระดัับชาติิ เริ�มใช้เก็บข้อ้ม่ลในเด่ัอ้นกุมภาพัันธิ์์  
พั.ศ. 2561 โดัยใช้วิธ่ิ์การสุ่มตัิวอ้ย่างแบบอ้าสาสมัครจากการจ่งใจและโควติาในการห่าผ้่เข้าร่วมท่�เป็น 
ชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศจากกลุ่มประชากรทั�วไปในประเทศไทย โดัยใช้แบนเนอ้ร์โฆ่ษณาอ้อ้นไลน์ในการสุ่มตัิวอ้ย่าง 
และด่ังคนจากเว็บไซึ่ต์ิท่�ม่ช่�อ้เส่ยงเข้ามาร่วมทำาแบบสำารวจบนโทรศัพัท์ม่อ้ถ่อ้ห่ร่อ้คอ้มพัิวเติอ้ร์  
แม้วิธ่ิ์สุ่มตัิวอ้ย่างแบบน่�จะสามารถใชไ้ด้ัในวงกวา้งมากกวา่วิธ่ิ์สุ่มตัิวอ้ย่างแบบล่กโซึ่ ่แต่ิก็ยังไม่สามารถนำามาใช้ 
กับประชากรทั�งประเทศได้ั กลุ่มตัิวอ้ย่างชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศท่�เข้าร่วมการสำารวจม่ทั�งห่มดั 861 คน  
(ด่ัติาราง ก.4 ภาคผนวก ก.)

3. สำาห่รับร่ปแบบการสนทนากลุ่มในระดัับชุมชน ไดั้ม่การจัดัการสนทนากลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ
ข่�นใน 3 ภ่มิภาคขอ้งประเทศไทย ได้ัแก่ ภาคเห่น่อ้ (เช่ยงให่ม่และพิัษณุโลก) ภาคกลาง (กรุงเทพัมห่านคร) 
และภาคใต้ิ (ปัติติาน่) โดัยจัดัการสนทนากลุ่ม 4 ครั�ง ในแต่ิละภ่มิภาค จ่งม่การสนทนากลุ่มทั�งห่มดัรวมเป็น  
12 ครั�ง ในแต่ิละกลุ่มม่ผ้่เข้าร่วม 7-8 คน ซ่ึ่�งเป็นห่ญิิงรักห่ญิิง ชายรักชาย ชายรักสอ้งเพัศ ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ  
ชายข้ามเพัศและห่ญิิงข้ามเพัศ รายละเอ่้ยดัผ้่เข้าร่วมการสนทนากลุ่มและคำาอ้ธิิ์บายการดัำาเนินรายการสนทนา
สามารถอ้้างอิ้งได้ัในภาคผนวก ก.

ห่ลังจากท่�ปิดัการสำารวจ ข้อ้ม่ลได้ัถ่กนำามาถ่วงนำ�าห่นัก โดัยให้่ม่สัดัส่วนเพัศชายต่ิอ้เพัศห่ญิิงเป็น 50 ต่ิอ้ 50 แม้ว่า 
การถ่วงนำ�าห่นักจะไม่ได้ัม่ผลต่ิอ้คะแนนเฉล่�ยอ้ย่างม่นัยสำาคัญิ และได้ัม่การทดัสอ้บแบบสำารวจเชิงสถิติิ เพ่ั�อ้ประเมิน 
ความถ่กต้ิอ้งและความน่าเช่�อ้ถ่อ้ (ด่ัรายละเอ่้ยดัการสนทนาในภาคผนวก ก.) 

ภาพรวัมของประช้ากรกลุ่มตัวัอย่่างในำการสำารวัจั	

ขนำาดกลุ่มตัวัอย่่าง	
ม่ผ้่เข้าร่วมในการสำารวจน่�ทั�งห่มดั 2,210 คน โดัย 1,349 คน ได้ัทำาแบบสำารวจสำาห่รับกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ  
และ 861 คน ทำาแบบสำารวจสำาห่รับชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศ รายละเอ่้ยดัขอ้งกลุ่มตัิวอ้ย่างสามารถด่ัได้ัในติาราง ก.4  
ภาคผนวก ก.

กลุ่มย่่อย่
นอ้กจากวิถ่ทางเพัศและอ้ัติลักษณ์ทางเพัศท่�ห่ลากห่ลายแล้ว ผ้่เข้าร่วมการสำารวจระดัับชาติิครั�งน่�ยังม่ความห่ลากห่ลาย 
ในด้ัานอ่้�นๆ ท่�สำาคัญิ ได้ัแก่ อ้ายุ การศ่กษา รายได้ั อ้าช่พั สถานะความสัมพัันธ์ิ์ และภ่มิลำาเนา (ด่ัข้อ้ม่ลลักษณะ 
ทางสังคมประชากรและภ่มิห่ลังขอ้งกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ และกลุ่มชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศ จากติาราง ก.4)  
จากข้อ้ม่ลดิับ ม่ผ้่ติอ้บแบบสำารวจเป็นเพัศชายร้อ้ยละ 43 และเพัศห่ญิิง ร้อ้ยละ 57 ในกลุ่มตัิวอ้ย่างชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศ 
และถ่กนำามาถ่วงนำ�าห่นักให้่ม่สัดัส่วนเพัศชายต่ิอ้เพัศห่ญิิงเป็น 50 ต่ิอ้ 50

การวิจัยครั�งน่�ได้ัแบ่งกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศอ้อ้กเป็นกลุ่มย่อ้ย 9 กลุ่มด้ัวยกัน ได้ัแก่ (1) ห่ญิิงรักห่ญิิง 
(Lesbian) (2) ชายรักชาย (Gay) (3) ชายรักสอ้งเพัศ (Bisexual Man) (4) ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ (Bisexual Woman)  
(5) ชายข้ามเพัศ (Trans Man) (6) ห่ญิิงข้ามเพัศ (Trans Woman) (7) น็อ้นไบนาร่ (Non-Binary) (8) อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์  
(Intersex) และ (9) เพัศอ่้�นๆ ทั�งน่�เพ่ั�อ้ห่ล่กเล่�ยงการนับซึ่ำ�าและการปะปนกันขอ้งค่าสถิติิ ห่ญิิงรักห่ญิิง ชายรักชาย  
และคนรักสอ้งเพัศท่�เป็นซิึ่สเจนเดัอ้ร์ (Cisgender) จ่งถ่กจัดัอ้ย่่ในกลุ่มห่ญิิงรักห่ญิิง ชายรักชาย และคนรักสอ้งเพัศ (Lesbian, 
Gay, Bisexual: LGB) ส่วนห่ญิิงรักห่ญิิง ชายรักชายและคนรักสอ้งเพัศท่�ข้ามเพัศแล้ว และน็อ้นไบนาร่จะถ่กจัดัอ้ย่่ใน
กลุ่มคนข้ามเพัศ และกลุ่มผ้่ท่�เป็นน็อ้นไบนาร่โดัยไม่ได้ัแบ่งกลุ่มย่อ้ยลงไปติามวิถ่ทางเพัศอ่้ก จากผ้่ติอ้บแบบสำารวจท่�เป็น
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 1,349 คน ร้อ้ยละ 15.3 เป็นห่ญิิงรักห่ญิิง (ผ้่ห่ญิิงท่�ซิึ่สเจนเดัอ้ร์และร้่ส่กด่ังด่ัดักับผ้่ห่ญิิง 
ด้ัวยกันห่ร่อ้ผ้่ท่�เร่ยกตินเอ้งว่าเป็นเลสเบ่�ยน) ร้อ้ยละ 18.7 เป็นชายรักชาย (ผ้่ชายท่�เป็นซิึ่สเจนเดัอ้ร์และร้่ส่กด่ังด่ัดักับ
ผ้่ชายด้ัวยกันห่ร่อ้ผ้่ท่�เร่ยกตินเอ้งว่าเป็นเกย์) ร้อ้ยละ 8.3 เป็นบุคคลรักสอ้งเพัศ (ผ้่ท่�เป็นซิึ่สเจนเดัอ้ร์และร้่ส่กด่ังด่ัดักับ 
ทั�งผ้่ห่ญิิงและผ้่ชาย) ร้อ้ยละ 1.9 เป็นชายรักสอ้งเพัศ และร้อ้ยละ 6.4 เป็นห่ญิิงรักสอ้งเพัศ ร้อ้ยละ 32.6 เป็นคนข้ามเพัศ 
โดัยในกลุ่มน่� ร้อ้ยละ 14.4 เป็นชายข้ามเพัศ (ผ้่ท่�ถ่กกำาห่นดัเป็นเพัศห่ญิิงโดัยกำาเนิดั โดัยร้อ้ยละ 3.2 ขอ้งกลุ่มย่อ้ยน่�ระบุว่า 
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ตัิวเอ้งเป็นผ้่ชาย และร้อ้ยละ 11.2 ระบุว่าตัิวเอ้งเป็นทอ้ม)7 และอ่้กร้อ้ยละ 18.2 เป็นห่ญิิงข้ามเพัศ (ผ้่ท่�ถ่กกำาห่นดัเป็น 
เพัศชายโดัยกำาเนิดั โดัยร้อ้ยละ 5.3 ขอ้งกลุ่มย่อ้ยน่�ระบุว่าตัิวเอ้งเป็นผ้่ห่ญิิง ร้อ้ยละ 7.7 ระบุว่าตัิวเอ้งเป็นสาวประเภทสอ้ง 
ร้อ้ยละ 5.1 ระบุว่าตัิวเอ้งเป็นกะเทยและอ่้กร้อ้ยละ 0.1 ระบุว่าตัิวเอ้งเป็นตุิ�ดั) ร้อ้ยละ 5.5 เป็นผ้่ท่�เป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์8 
นอ้กจากผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มย่อ้ยเห่ล่าน่�แล้ว ผ้่เข้าร่วมการสำารวจอ่้กเก่อ้บร้อ้ยละ 12.8 ระบุว่าตินเอ้งเป็น
น็อ้นไบนาร่ (ไม่ได้ัเป็นผ้่ชายห่ร่อ้ผ้่ห่ญิิง) และร้อ้ยละ 6.9 จัดัว่าตัิวเอ้งเป็นกลุ่มเพัศอ่้�นๆ ซ่ึ่�งรวมถ่งผ้่ท่�เป็นซิึ่สเจนเดัอ้ร์ 
ท่�เป็นแพันเซ็ึ่กชัวร์ในอั้ติราร้อ้ยละ 3.9 ผ้่ท่�ด่ังด่ัดัทอ้มเท่านั�นร้อ้ยละ 1.5 ผ้่ท่�ร้่ส่กด่ังด่ัดักับห่ญิิงข้ามเพัศเท่านั�นร้อ้ยละ 0.2  
ผ้่ท่�ไม่แน่ใจว่าร้่ส่กด่ังด่ัดักับเพัศใดัร้อ้ยละ 1 และผ้่ท่�ไม่ด่ังด่ัดัเพัศใดัเลยร้อ้ยละ 0.3  

คุำณลักษณะของกลุ่มตัวัอย่่าง
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เป็นผ้่ให่ญ่ิท่�เข้าร่วมงานวิจัยน่�ม่อ้ายุตัิ�งแต่ิ 18 ถ่ง 57 ปี โดัยม่อ้ายุเฉล่�ย 28.6 ปี  
ผ้่เข้าร่วมการสำารวจโดัยส่วนให่ญ่ิอ้ย่่ในกลุ่มช่วงอ้ายุ 25 ถ่ง 34 ปี คิดัเป็นอั้ติราร้อ้ยละ 50.5 ติามมาด้ัวยกลุ่มช่วงอ้ายุ  
18 ถ่ง 24 ปี ร้อ้ยละ 31.9 กลุ่มช่วงอ้ายุ 35 ถ่ง 44 ปี ร้อ้ยละ 15.4 และกลุ่มท่�ม่อ้ายุ 45 ปีข่�นไป ร้อ้ยละ 2.2  
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เข้าร่วมการสำารวจโดัยสว่นให่ญ่ิอ้าศัยอ้ย่่ในกรุงเทพัมห่านคร ร้อ้ยละ 56.7 ในขณะท่�ร้อ้ยละ 12.3  
อ้าศัยอ้ย่่ในภาคกลาง ร้อ้ยละ 12.3 อ้าศัยอ้ย่่ในภาคเห่น่อ้ ร้อ้ยละ 11.7 อ้าศัยอ้ย่่ในภาคติะวันอ้อ้กเฉ่ยงเห่น่อ้  
และร้อ้ยละ 6.9 อ้าศัยอ้ย่่ในภาคใติ้ ไม่ม่ผ้่ใดัอ้าศัยอ้ย่่ในเขติพ่ั�นท่�ชนบท โดัยส่วนให่ญ่ินับถ่อ้ศาสนาพัุทธิ์ ร้อ้ยละ 80.2 
และท่�ระบุว่าไม่ได้ันับถ่อ้ศาสนาใดัห่ร่อ้นับถ่อ้ศาสนาอ้่�นนอ้กเห่น่อ้จากศาสนาพัุทธิ์ ศาสนาอ้ิสลาม และศาสนาคริสต์ิ  
ร้อ้ยละ 13.5 ส่วนกลุ่มตัิวอ้ย่างชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศ ม่อ้ายุเฉล่�ย 28.9 ปี จากช่วงอ้ายุตัิ�งแต่ิ 18 ถ่ง 62 ปี โดัยม่กลุ่มช่วงอ้ายุ 
18 ถ่ง 24 ปี มากท่�สุดัในอั้ติราร้อ้ยละ 39.9 ขณะท่�ร้อ้ยละ 6.7 อ้ายุมากกว่า 45 ปี จากการสุ่มตัิวอ้ย่างแบบโควติาทำาให้่ม่
การกระจายตัิวแทนกลุ่มชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศในภ่มิภาคต่ิางๆ ในประเทศไทย โดัยร้อ้ยละ 27.2 อ้าศัยอ้ย่่ในกรุงเทพัมห่านคร 
ร้อ้ยละ 20.5 อ้ย่่ในภาคกลาง ร้อ้ยละ 18.9 อ้ย่่ในภาคเห่น่อ้ ร้อ้ยละ 19.9 อ้ย่่ในภาคติะวันอ้อ้กเฉ่ยงเห่น่อ้ และร้อ้ยละ  
13.5 อ้ย่่ในภาคใต้ิ โดัยร้อ้ยละ 33.4 ห่ร่อ้ 1 ใน 3 ขอ้งกลุ่มชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศท่�เข้าร่วมการสำารวจอ้อ้นไลน์อ้าศัย 
อ้ย่่ในเขติชนบท

ในด้ัานสถานภาพัสมรส กลุ่มตัิวอ้ย่างผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศร้อ้ยละ 97.4 เป็นโสดั และม่เพ่ัยงร้อ้ยละ 1.9  
ท่�ม่สถานภาพัสมรสติามกฎห่มาย ในขณะท่�กลุ่มตัิวอ้ย่างชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศร้อ้ยละ 20.4 ได้ัสมรสอ้ย่างถ่กต้ิอ้ง 
ติามกฎห่มาย กลุ่มตัิวอ้ย่างผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศร้อ้ยละ 63.6 ม่ความสัมพัันธ์ิ์แบบค่่สมรสเพ่ัยงคนเด่ัยว  
ในขณะท่�กลุ่มตัิวอ้ย่างชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศ ม่ถ่งร้อ้ยละ 78.8 โดัยประมาณร้อ้ยละ 3 ขอ้งกลุ่มตัิวอ้ย่างทั�งสอ้งม่ความสัมพัันธ์ิ์ 
กับบุคคลมากกว่า 1 คน ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศอ่้กร้อ้ยละ 33.5 เป็นโสดั ส่วนกลุ่มชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศท่�เป็นโสดั 
คิดัเป็นอั้ติราร้อ้ยละ 18.3

กว่าร้อ้ยละ 50 ขอ้งผ้่เข้าร่วมการสำารวจทั�งสอ้งกลุ่มให้่ข้อ้ม่ลว่าผ้่ปกครอ้งขอ้งพัวกเขาเป็นหั่วห่น้าครอ้บครัว โดัยผ้่ม่ 
ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เข้าร่วมร้อ้ยละ 10.6 บอ้กว่าตินเอ้งและค่่ครอ้งม่ส่วนร่วมเป็นผ้่นำาครอ้บครัว มากกว่าชายห่ญิิง 
รักต่ิางเพัศ ซ่ึ่�งคิดัเป็นอั้ติราร้อ้ยละ 5.4 ชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศท่�เข้าร่วมการสำารวจร้อ้ยละ 29 ม่บุติร ขณะท่�ม่เพ่ัยงร้อ้ยละ 1.7 
ในกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�ม่บุติร และประมาณร้อ้ยละ 1 ขอ้งทั�งสอ้งกลุ่มเป็นผ้่พิัการ

ในดั้านการศ่กษา กลุ่มตัิวอ้ย่างท่�ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศม่วุฒิการศ่กษาระดัับปริญิญิาติร่ห่ร่อ้ส่งกว่า คิดัเป็น 
ร้อ้ยละ 76.8 เม่�อ้เท่ยบกับกลุ่มตัิวอ้ย่างท่�เป็นชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศเพ่ัยงร้อ้ยละ 47.4 อั้ติราการว่างงานขอ้งกลุ่มผ้่ม่ 
ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เข้าร่วมการสำารวจคิดัเป็นร้อ้ยละ 6.6 ติำ�ากว่ากลุ่มชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศท่�เข้าร่วมซ่ึ่�งม่อั้ติราร้อ้ยละ  
10.6 กลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศร้อ้ยละ 19.6 ม่รายได้ัต่ิอ้เด่ัอ้นมากกว่า 30,000 บาท ซ่ึ่�งมากกว่ากลุ่มชายห่ญิิง 
รักต่ิางเพัศท่�ม่เพ่ัยงร้อ้ยละ 15.3 กลุ่มชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศอ่้กร้อ้ยละ 40.7 ม่รายได้ัน้อ้ยกว่า 10,000 บาทต่ิอ้เด่ัอ้น  
ซ่ึ่�งเป็นอั้ติราท่�ส่งกว่ากลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�ม่อั้ติราร้อ้ยละ 29.9

7 ชายข้ามเพัศถ่อ้เป็นประเดั็นให่ม่ในประเทศไทย ซ่ึ่�งไม่ใช่ทอ้มทุกคนท่�จะระบุว่าตินเอ้งเป็นชาย อ้ย่างไรก็ติาม รายงานฉบับน่�พิัจารณาว่าทอ้ม 
เป็นชายข้ามเพัศจากร่ปลักษณ์ (Masculine appearance) และการแสดังอ้อ้กทางเพัศท่�เป็นชาย ซ่ึ่�งสอ้ดัรับกับคุณลักษณะขอ้งชายข้ามเพัศ

8 เน่�อ้งจากอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ยังเป็นหั่วข้อ้ให่ม่ในประเทศไทย จ่งเป็นไปได้ัว่าผ้่ร่วมทำาแบบสำารวจและติอ้บว่าตินเอ้งเป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ แต่ิอ้าจไม่ใช่ 
อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์จริงๆ ก็ได้ั ข้อ้ม่ลท่�เก่�ยวข้อ้งกับกลุ่มอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ท่�มาจากการสำารวจน่�จ่งอ้าจไม่ได้ัเป็นตัิวแทนท่�แท้จริงขอ้งกลุ่มประชากรอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ 
ในประเทศไทยและควรนำาข้อ้ม่ลเห่ล่าน่�ไปใช้ต่ิอ้อ้ย่างระมัดัระวัง
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ขอบัเขตของงานำวิัจััย่ท่์�เก่�ย่วัข้องกับัผูู้้ท่์�เป็นำอินำเตอร์เซ็็กส์	
ขอ้บเขติขอ้งงานวิจัยซ่ึ่�งถ่กกำาห่นดัโดัยคณะกรรมการงานวิจัยแห่่งชาติิ ประกอ้บด้ัวย กลุ่มย่อ้ยท่�ม่เพัศสภาวะ 
และวิถ่ทางเพัศท่�ห่ลากห่ลาย ผ้่ท่�เป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ ซ่ึ่�งเป็นกลุ่มท่�ม่คุณลักษณะทางเพัศท่�ห่ลากห่ลายถ่กรวมอ้ย่่ในกลุ่มตัิวอ้ย่าง 
และการวิเคราะห์่ด้ัวย อ้ย่างไรก็ติาม ช่อ้งโห่ว่ท่�ม่ก่อ้นห่น้าน่�ในงานวิจัยเก่�ยวกับผ้่ท่�เป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ทำาให้่ต้ิอ้งระมัดัระวัง
เวลาแปลผลข้อ้ค้นพับต่ิางๆ เร่�อ้งอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ รวมถ่งประเด็ันปัญิห่าต่ิางๆ ท่�เก่�ยวข้อ้งในประเทศไทย และทั�วโลกยังขาดั 
การศ่กษาโดัยการทบทวนระดัับเด่ัยวกันเก่�ยวกับความสัมพัันธ์ิ์ขอ้งคุณลักษณะทางเพัศท่�แปรผันจากการถ่กต่ิติรา 
และการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิ รวมทั�งสุขภาพัและผลลัพัธ์ิ์ต่ิางๆ 

นอ้กจากน่� คณะกรรมการงานวิจัยแห่่งชาติิมุ่งเน้นการใช้คำาศัพัท์ท่�สามารถเข้าใจได้ัในกลุ่มผ้่ท่�ไม่ใช่ผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย
ทางเพัศ เพ่ั�อ้ให้่สามารถประเมินทัศนคติิและความเช่�อ้ขอ้งคนกลุ่มน่�ต่ิอ้กลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศได้ัในการสำารวจ 
คำาว่า “ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ” และคำาศัพัท์อ่้�นๆ ในภาษาไทยท่�ใช้ในแบบสำารวจ จ่งเป็นคำาศัพัท์ท่�กลุ่มชายห่ญิิง
รักต่ิางเพัศท่�เข้าร่วมการสำารวจคุ้นเคยอ้ย่่แล้ว เม่�อ้เปร่ยบเท่ยบกับการวิจัยในอ้ด่ัติท่�พัยายามวัดัทัศนคติิและความเช่�อ้ 
ขอ้งสาธิ์ารณชนในเร่�อ้งอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ แต่ิก็ยังไม่ประสบผลสำาเร็จเน่�อ้งจากเคร่�อ้งม่อ้สำารวจไม่ได้ัถ่กพััฒนาให้่ใช้ได้ัจริง  
และประชากรโดัยทั�วไปยงัไม่คุ้นเคยกบัคำาศัพัท์ต่ิางๆ ดัังนั�น แบบสำารวจสำาห่รับกลุ่มชายห่ญิิงรกัต่ิางเพัศในการศ่กษาครั�งน่� 
จ่งไม่ม่คำาถามเฉพัาะเร่�อ้งสถานะอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ แต่ิจะอ้้างอิ้งถ่งกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศโดัยทั�วไปเพ่ั�อ้ความแม่นยำา 
ขอ้งการสำารวจ 

ผ้่ติอ้บแบบสำารวจสามารถเล่อ้กเปิดัเผยว่าตินเกิดัมาพัร้อ้มกับคุณลักษณะทางเพัศท่�แปรผันห่ร่อ้ไม่ โดัยร้อ้ยละ 5.5  
ขอ้งผ้่เข้าร่วมท่�ทำาแบบสำารวจสำาห่รบัผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศติอ้บวา่ ใช่ ในข้อ้น่� (ด่ัติาราง ก.4) ผลลพััธ์ิ์ดัังกล่าวแสดัง
นัยสำาคัญิด้ัวยตัิวเอ้งและช่�ให้่เห็่นถ่งความจำาเป็นในการศ่กษาเพิั�มเติิมเก่�ยวกับประสบการณ์ขอ้งผ้่ท่�เป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ 
(ด่ัข้อ้เสนอ้แนะ)

ผ้่ติอ้บแบบสำารวจเห่ล่าน่�ถ่กรวมอ้ย่่ในการวิเคราะห์่ผลสำารวจและข้อ้ม่ล โดัยจัดัเป็นกลุ่มย่อ้ยท่�เร่ยกรวมกันว่า “อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์”
อ้ย่างไรก็ติาม ความสามารถในการแปรผลข้อ้ม่ลเก่�ยวกับผ้่เข้าร่วมท่�เป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์และข้อ้ม่ลเก่�ยวกับทัศนคติิ 
ขอ้งชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศต่ิอ้กลุ่มผ้่ท่�เป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ม่อ้ย่่อ้ย่างจำากัดั ดัังรายละเอ่้ยดัท่�ได้ัอ้ธิิ์บายไปในข้างต้ิน ด้ัวยเห่ตุิผลทั�งห่มดัน่� 
แบบสำารวจน่�จ่งใช้คำาศัพัท์ LGBT ในภาษาอั้งกฤษแทนท่�จะใช้ LGBTI ซ่ึ่�งรวมถ่งคนท่�เป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ (Intersex) ด้ัวย  
อ้ย่างไรก็ติาม ข้อ้ม่ลเบ่�อ้งต้ินเก่�ยวกับกลุ่มอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ท่�เข้าร่วมการสำารวจในครั�งน่�จะเป็นประโยชน์ต่ิอ้การสร้าง 
ความติระห่นักร้่ในประเด็ันเร่�อ้งอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์และคุณลักษณะทางเพัศต่ิางๆ มากข่�นและช่�ให้่เห็่นถ่งแนวทางในการศ่กษา
วิจัยต่ิอ้ไปในภายภาคห่น้า 
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ประวััติของผูู้้ม่คำวัามหลากหลาย่ท์างเพศัในำประเท์ศัไท์ย่

เน่�อ้งจากประเทศไทยม่ประวัติิศาสติร์ในมุมมอ้งเร่�อ้งขอ้งเพัศและวิถ่ทางเพัศท่�โดัดัเดั่นมายาวนาน การอ้ภิปรายประเดั็น
เร่�อ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในเม่อ้งไทยอ้าจจะไม่ครบถ้วนสมบ่รณ์ ห่ากขาดัความเข้าใจถ่งท่�มาและบริบทท่�เก่�ยวข้อ้ง 
กับกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ แม้ว่าประเดั็นน่�จะได้ัรับความสนใจไปทั�วโลกในช่วงห่ลายปีท่�ผ่านมา แติ่การพ่ั�ง
แนวคิดัและสมมติิฐานแบบสากลก็ไม่อ้าจช่วยเพิั�มความร้่เก่�ยวกับกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในประเทศไทย  
ซ่ึ่�งอั้นท่�จริงแล้ว ด้ัวยความท่�ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศสามารถแสดังติัวตินได้ัในเม่อ้งไทย ประสบการณ์ขอ้งพัวกเขา
อ้าจม่ส่วนช่วยเห่ล่อ้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในประเทศอ่้�นๆ ท่�กำาลังประสบปัญิห่าทางวัฒนธิ์รรมอ้ย่่

ประเทศไทยม่ประวัติิศาสติร์เก่�ยวกับพัฤติิกรรมท่�ถ่อ้ว่าไม่เป็นไปติามบรรทัดัฐานแบบรักต่ิางเพัศมายาวนานตัิ�งแต่ิ
ศติวรรษท่� 14 ซ่ึ่�งม่การเล่าขานถ่งการรักร่วมเพัศขอ้งชายและห่ญิิงในราชสำานัก บันท่กเก่�ยวกับพัฤติิกรรมรักร่วมเพัศ 
ทั�งในกลุ่มผ้่ชายและผ้่ห่ญิิงพับได้ัจากภาพัเข่ยนจิติรกรรมฝึาผนังในวัดัตัิ�งแต่ิก่อ้นยุครัตินโกสินทร์ (พั.ศ. 2325  
ถ่งปัจจุบัน)9 แนวคิดัเก่�ยวกับเพัศสภาวะและอ้ัติลักษณ์ท่�ย่ดัติามระบบขั�วติรงข้ามโดัยแบ่งเพัศอ้อ้กเป็นแค่ชายและห่ญิิง  
เพิั�งจะมาแพัร่ห่ลายในยุคล่าอ้าณานิคมจากประเทศติะวันติก ช่วงปลายศติวรรษท่� 19 จนถ่งต้ินศติวรรษท่� 20  
เม่�อ้ประเทศไทยเริ�มปฏิิร่ปบ้านเม่อ้งและวัฒนธิ์รรมให้่ทัดัเท่ยมอ้ารยประเทศเพ่ั�อ้แสดังให้่เห็่นถ่งความเจริญิก้าวห่น้า 
และให่ร้อ้ดัพ้ันจากการลา่อ้าณานคิมขอ้งมห่าอ้ำานาจติะวนัติก10 ตัิวอ้ย่างขอ้งการปฏิิร่ปทางวัฒนธิ์รรม เชน่ การยกเลกิทรงผม 
เส่�อ้ผ้า และช่�อ้ท่�ใช้ได้ักับทั�งสอ้งเพัศ จนกระทั�งช่วงยุค ค.ศ. 1940 (พั.ศ. 2483 ถ่ง 2492) ม่การอ้อ้กกฎห่มายให้่ชาย 
และห่ญิิงใช้ช่�อ้ท่�ได้ัรับรอ้งแล้วว่าเห่มาะสมกับเพัศสภาวะขอ้งตินเอ้ง และผ้่ห่ญิิงถ่กกำาห่นดัให้่ใส่กระโปรงและสวมห่มวก  
ขณะท่�ผ้่ชายต้ิอ้งใส่กางเกงและจ่บลาภรรยาก่อ้นอ้อ้กไปทำางาน 

ขณะเด่ัยวกัน กลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศไดั้ขยายติัวและม่ความห่ลากห่ลายเพิั�มมากข่�น และเริ�มเป็นท่�สนใจ 
ในห่ม่่ชาวต่ิางชาติิจากประเทศติะวันติกท่�เข้ามาทำางานในประเทศไทยช่วงห่ลังสงครามโลกครั�งท่� 211 โดัยตัิ�งแต่ิยุค 
ค.ศ. 1950 (พั.ศ. 2493 ถ่ง 2502) การขยายตัิวขอ้งส่�อ้มวลชนได้ัส่งผลให้่ม่ข้อ้ม่ลเร่�อ้งเพัศสภาวะและความร้่ส่กทางเพัศ
มากข่�น อ้ย่างไรก็ติาม พับว่าส่�อ้ท่�เติิบโติข่�นโดัยเฉพัาะสำานักข่าวกลับนำาเสนอ้ภาพัขอ้งกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ
ในเชิงลบ โดัยการสร้างความอ่้�อ้ฉาว และพัาดัห่ัวข่าวล้อ้เล่ยนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�ปรากฏิตัิวในท่�สาธิ์ารณะ 
ม่ให้่เห็่นอ้ย่่ทั�วไปติามส่�อ้ในยุค ค.ศ. 1960 (พั.ศ. 2503 ถ่ง 2512)12

9 Hauser, S. (2000). Transsexuality in Northern Thailand – historical notes. Sjon Hauser de Thailandspecialist RSS. Available at: http://
www.sjonhauser.nl/transsexuality-in-northern-thailand-historical-notes.html

10 Jiackson, P.A. (2003). Performative genders, perverse desires: A bio-history of Thailand’s same sex and transgender cultures. 
Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context, 9. Available at: http://intersections.anu.edu.au/issue9_ contents.html

11 History of Thai LGBTs (2009). Origins of Homosexuality in Thailand. 8 Sept 2009. Available at: http://www.dek-d.com/board/ view/1410188

12 Jackson, P.A. (2011). Queer Bangkok after the millennium: Beyond twentieth-century paradigms. In P.A. Jackson (ed.), Queer Bangkok: 
21st century markets, media, and rights, 8–9. Hong Kong: Hong Kong University Press. 
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ช่วงคร่�งห่ลังขอ้งศติวรรษท่� 20 เม่�อ้ม่การเปิดัเสร่เร่�อ้งบรรทัดัฐานทางเพัศในชาติิติะวันติก ประเทศไทยม่ช่�อ้เส่ยง 
ในระดัับโลกเร่�อ้งการเปิดัรับความห่ลากห่ลาย แม้ว่าฝ่ึายอ้นุรักษ์นิยมในสังคมไทยจะยังคงต่ิอ้ต้ิานกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย 
ทางเพัศ ศาสติราจารย์ ดัักลาส แซึ่นเดัอ้ร์ส นักวิชาการท่�ม่ช่�อ้เส่ยงท่านห่น่�งได้ัอ้ธิิ์บายว่า “ประเทศไทยทนรับเร่�อ้ง 
ความห่ลากห่ลายทางเพัศไดั้อ้ย่างม่เอ้กลักษณ์เฉพัาะตัิว ไม่เห่ม่อ้นประเทศใดัในเอ้เช่ย”13 และเขายังกล่าวว่า 
การทนรับนั�นปรากฏิอ้ย่่ร่วมกับการไม่ให้่การยอ้มรับในครอ้บครัวไทย การถ่กต่ิติราและการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิจากสังคม 
ความไม่เสมอ้ภาคทางกฎห่มาย ติลอ้ดัจนการใช้ความรุนแรงกับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ แต่ิห่น่วยงานภาครัฐ 
ขอ้งไทยกลับไม่ให้่ความสำาคัญิในเร่�อ้งเห่ล่านั�น นอ้กจากน่� เขายังได้ัสรุปสถานการณ์ท่�เกิดัข่�น โดัยวิจารณ์ว่า ความพัยายาม 
ในการปฏิิร่ปเร่�อ้งสิทธิิ์ขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในเม่อ้งไทยถ่กจำากัดัและห่ยุดัยั�งมาเป็นเวลานานแล้ว  
โดัยบรรทัดัฐานแบบไทยยังคงดัำาเนินต่ิอ้ไป เช่น ให้่ม่สถานท่�ขอ้งเกย์โดัยเฉพัาะไดั้ แต่ิจะไม่เข้าไปยุ่ง รวมทั�งไม่ให้่ 
ม่การต้ิอ้นรับนักท่อ้งเท่�ยวเกย์อ้ย่างอ้บอุ่้น ยังม่การจำากัดัไม่ให้่ม่การปฏิิร่ปกฎห่มายด้ัานน่�อ้ย่่14

“การท์นำรับั”	แบับัไท์ย่ๆ	และคำวัามกดดันำให้ปิดบัังตัวัตนำท่์�แท้์จัริง	

แนวคิดัเก่�ยวกับ “การทนรับ” ในบริบทขอ้งไทยม่ความเก่�ยวโยงกับเร่�อ้งกาลเทศะและความเห่มาะสมขอ้งสถานการณ์ 
กลไกการทนรับจากสังคมทำาให้่ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในเม่อ้งไทยต้ิอ้งดิั�นรนต่ิอ้ส้่ให้่ได้ัใช้ช่วิติอ้ย่างเปิดัเผย 
และเป็นตัิวขอ้งตัิวเอ้ง ในด้ัานห่น่�ง ประเทศไทยม่ช่�อ้เส่ยงเร่�อ้งการเปิดัให้่ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศแสดังอ้อ้กถ่งตัิวติน 
ในสังคมได้ั อ่้กด้ัานห่น่�ง ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในเม่อ้งไทยยังคงต้ิอ้งเผชิญิกับข้อ้จำากัดัอั้นโห่ดัร้ายในสถานท่�ทำางาน  
สถาบันการศ่กษา และครอ้บครัว โดัยพัวกเขาถ่กสอ้นให้่ปิดับังตัิวตินท่�แท้จริงและต้ิอ้งแสร้งทำาเป็นว่าตินไม่ได้ัเป็น 
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศเม่�อ้อ้ย่่ในสภาพัแวดัล้อ้มเห่ล่านั�น ห่ร่อ้ต้ิอ้งกลบเกล่�อ้นด้ัวยวิธ่ิ์ต่ิางๆ เพ่ั�อ้ไม่ให้่ผ้่อ่้�นรับร้่ตัิวติน 
ท่�แท้จริงขอ้งพัวกเขา 

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศห่ลายคนในเม่อ้งไทยไดั้รับข้อ้เสนอ้และการติ่อ้รอ้งจากครอ้บครัว นายจ้าง และคร่อ้าจารย์ 
ให้่ปิดับังตัิวตินท่�แท้จริงเพ่ั�อ้แลกกับบทบาท งาน และการศ่กษา ห่ลายคนต้ิอ้งดัำาเนินช่วิติ 2 บทบาทควบค่่กันไป ห่ลายคน 
ไม่เคยได้ัม่ความสัมพัันธ์ิ์กับใครอ้ย่างล่กซ่ึ่�ง ห่ลายคนต้ิอ้งถอ้นตัิวจากเคร่อ้ข่ายสนับสนุนทางสังคม และอ่้กห่ลายคนม่ช่วิติ 
อ้ย่่ในร่างกายท่�ไม่ใช่ตัิวตินขอ้งพัวกเขา นักวิชาการด้ัานวัฒนธิ์รรมไทยท่�ม่ช่�อ้เส่ยงท่านห่น่�งเคยอ้ธิิ์บายว่าประเทศไทยนั�น 
“ทนรับ” แต่ิไม่เคย “ยอ้มรับ” ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศได้ัจริง15

ในห่ลายทศวรรษท่�ผ่านมา การเปิดัเผยตัิวขอ้งกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศม่เพิั�มมากข่�นในสังคมไทยอ้ย่างเห็่นได้ัชัดั 
โดัยสังเกติได้ัจากจำานวนสถานท่�สำาห่รับประชากรชาวเกย์ในกรุงเทพัมห่านคร ส่�อ้สิ�งพิัมพ์ัท่�นำาเสนอ้หั่วข้อ้ความห่ลากห่ลาย 
ทางเพัศ ภาพัยนติร์และรายการโทรทัศน์ท่�โด่ังดัังห่ลายเร่�อ้งม่ตัิวละครและผ้่รับบทนำาท่�เป็นเกย์ห่ร่อ้คนข้ามเพัศมากข่�น  
การท่�ประเทศไทยกลายเป็นศ่นย์กลางท่�ม่ช่�อ้เส่ยงทางด้ัานการผ่าตัิดัแปลงเพัศเพั่�อ้ปรับเปล่�ยนร่ปลักษณ์ให้่ติรงกับอั้ติลักษณ์ 
ทางเพัศ จำานวนนักวิชาการและนักวิจัยในประเด็ันความห่ลากห่ลายทางเพัศ รวมทั�งการก่อ้ตัิ�งชุมชนและเคร่อ้ข่ายสังคม
ขอ้งกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ นอ้กจากน่� การท่อ้งเท่�ยวแห่่งประเทศไทยได้ันำาปรากฏิการณ์ดัังกล่าวมาเป็นจุดัขาย 
และส่งเสริมให้่ประเทศไทยเป็นจุดัห่มายปลายทางขอ้งนักท่อ้งเท่�ยวท่�เป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ ผ่านการรณรงค์
การท่อ้งเท่�ยวบนห่น้าเว็บไซึ่ต์ิท่�ใช้สโลแกนว่า “Go Thai. Be Free.”16

ถ่งกระนั�นก็ติาม งานวิจัยล่าสุดัช่�ให้่เห็่นถ่งความเกล่ยดัชังและอ้คติิท่�ยังคงม่อ้ย่่ รวมทั�งการเล่อ้กปฏิิบัติิต่ิอ้ผ้่ม่ 
ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�ฝัึงรากล่กอ้ย่่ในระบบ การแสดังตัิวตินขอ้งกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศมักพับเห็่นได้ัใน 
เขติเม่อ้งมากกวา่เขติชนบทขอ้งประเทศไทย การสนทนาแลกเปล่�ยนเร่�อ้งความร้่ส่กทางเพัศในสงัคมยังคงเปน็เร่�อ้งติอ้้งห่า้ม  

13 Sanders, D. (Forthcoming). Thailand: Sex and Gender Diversity. In Chachavalpongun, P. Routledge Handbook of Contemporary 
Thailand. 

14 Ibid. 

15 Jackson, P.A. (1999). Tolerant but unaccepting: The myth of a Thai ‘gay paradise.’ In P.A. Jackson & N.M. Cook (eds.), Genders and 
sexualities in modern Thailand, 226–242. Chiang Mai, Thailand: Silkworm Books. 

16 Tourism Authority of Thailand (2018). Gay life in Thailand. Available at: http://gothaibefree.com/LGBT-thailand/ 

http://gothaibefree.com/LGBT-thailand/
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และการศ่กษาและให่้ความร้่เก่�ยวกับเพัศสภาวะในโรงเร่ยนและมห่าวิทยาลัยยังม่อ้ย่่จำากัดั17 ในส่�อ้ร่วมสมัยขอ้งไทย 
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศมักถ่กล้อ้เล่ยนว่าเป็นตัิวติลกท่�ม่ความห่มกมุ่นเร่�อ้งเพัศและความงาม และยังถ่กต่ิติรา 
ว่าเป็นตัิวแพัร่เช่�อ้ HIV ห่ร่อ้ก่อ้คด่ัอ้าชญิากรรมต่ิางๆ18

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�ไม่ปฏิิบัติิติามครรลอ้งขอ้งสังคมท่�ต้ิอ้งการให่้ปิดับังตัิวตินท่�แท้จริงต้ิอ้งเผชิญิห่น้า 
กับความเกล่ยดัชังในช่วิติประจำาวัน20 ชายรักชายท่�ม่บุคลิกอ้้อ้นแอ้้น มักถ่กประณามดั้วยคำาพ่ัดัล้อ้เล่ยนติ่างๆ นาๆ
เช่น “สาวแติก” “กะเทยร้อ้งซ่ึ่�ดั” “กร่�ดัใส่ผ้่ชาย” ห่ร่อ้ “เกิดัมาเพั่�อ้ฆ่่าชะน่” ในขณะท่�กลุ่มห่ญิิงรักห่ญิิงซ่ึ่�งม่พัฤติิกรรม 
แบบผ้่ชาย ไม่ค่อ้ยถ่กตัิดัสินห่ร่อ้ว่ากล่าวอ้ย่างรุนแรงจากส่�อ้ แม้จะม่คำาเฉพัาะท่�ใช้เร่ยกทอ้มห่ร่อ้ห่ญิิงท่�ม่ความเป็นชาย 
อ้ย่างเช่น “สาวห่ล่อ้” ประเด็ันเล็กๆ น้อ้ยๆ เห่ล่าน่�ก็ส่งผลให้่การแสดังอ้อ้กถ่งความเป็นห่ญิิงในกลุ่มชายรักชายกลายเป็น
เร่�อ้งน่าอั้บอ้ายและอ้าจถ่กสังคมประณามได้ั

ปัจจัยทางด้ัานประชากรและด้ัานสังคมและเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นเช่�อ้ชาติิ รายได้ั เพัศกำาเนิดัและศาสนา ล้วนส่งผล 
ต่ิอ้ระดัับการต่ิติราและเล่อ้กปฏิิบัติิต่ิอ้กลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในประเทศไทย21 ชาวไทยเช่�อ้สายจ่น 
ให้่การยอ้มรับกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศน้อ้ยกว่า เม่�อ้เท่ยบกับชาวไทยท่�ม่เช่�อ้สายอ่้�นๆ22 ครอ้บครัวท่�ม่รายได้ั 
ปานกลางจนถ่งรายไดั้ส่งให้่ความสำาคัญิกับการ “รักษาห่น้า” และปกป้อ้งช่�อ้เส่ยงขอ้งวงศ์ติระก่ลมากกว่าครอ้บครัว
ท่�ม่รายไดั้น้อ้ย ในขณะเด่ัยวกัน ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�มาจากครอ้บครัวฐานะรำ�ารวย อ้าจม่ทางเล่อ้กมากกว่า 
เน่�อ้งจากม่สถานะทางการเงินท่�ด่ักว่า การคบเพัศเด่ัยวกันระห่ว่างห่ญิิงกับห่ญิิงมักถ่กมอ้งว่าเป็นแค่เพ่ั�อ้นกัน ดัังนั�น  
เลสเบ่�ยน ทอ้ม และด่ั� จ่งเผชิญิกับการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิน้อ้ยกว่าชายท่�คบกับชาย แติ่ความสัมพัันธ์ิ์ดัังกล่าวกลับถ่กมอ้ง
ว่าไม่ใช่เร่�อ้งจริงจัง และผ้่ห่ญิิงท่�เป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศมักถ่กกดัดัันให้่แต่ิงงานม่ครอ้บครัวกับผ้่ชายห่ร่อ้อ้ย่่
กับครอ้บครัวเพ่ั�อ้ด่ัแลพั่อ้แม่ ในเชิงศาสนา ชาวไทยท่�นับถ่อ้ศาสนาพัุทธิ์เช่�อ้กันว่าผ้่ท่�เกิดัมาเป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย 
ทางเพัศเป็นผลจากเวรกรรมในภพัชาติิท่�แล้ว ห่ญิิงข้ามเพัศจ่งไม่สามารถบวชเป็นพัระได้ั ในขณะท่�ผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย
ทางเพัศชาวไทยท่�นับถ่อ้ศาสนาคริสต์ิและอิ้สลามก็ต้ิอ้งเผชิญิกับปัญิห่าเฉพัาะในชุมชนขอ้งพัวกเขาเช่นเด่ัยวกัน

เม่�อ้ปี พั.ศ. 2561 สถาบันวิลเล่ยมแห่่งมห่าวิทยาลัยแคลิฟอ้ร์เน่ยในเม่อ้งลอ้สแอ้นเจลิส ได้ัจัดัทำารายงานเร่�อ้งการให่้ 
การยอ้มรับผ้่ท่�ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศทางสังคมใน 141 ประเทศ โดัยประเทศไทยถ่กจัดัอ้ย่่ในอั้นดัับท่� 73 ขอ้งโลก  
และอั้นดัับท่� 9 ในภ่มิภาคเอ้เช่ย รอ้งจากฮ่อ้งกง ญ่ิ�ปุ่น ฟิลปิปินส์ ไต้ิห่วัน และเว่ยดันาม24 จากการติิดัติามบันท่กข้อ้ม่ล 
ขอ้งห่น่วยสำารวจห่ลายห่น่วยติิดัต่ิอ้กันเป็นเวลาห่ลายปีใน World Values Survey พับว่าประเทศไทยติิดั 1 ใน 11 ประเทศ 
ท่�ให้่การยอ้มรับคนรักเพัศเด่ัยวกันลดัลง25

17 Thaweesit, S. & Boonmongkon, P. (2011). Pushing the boundaries: The challenge of sexuality education in Thailand. In S. Thanenthiran, 
Reclaiming & redefining rights. Thematic studies series 1: Sexuality & Rights in Asia, 44–53. Kuala Lumpur, Malaysia: Asian-Pacific 
Resource & Research Center for Women (ARROW). 

18 Burapha University & UNDP (2017). A tool for change: Working with the media on issues relating to sexual orientation, gender 
identity, expression and sex characteristics in Thailand. Available at: http://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/
democratic_governance/hiv_aids/a-tool-for-change--working-with-the-media-on-issues-relating-to-.html 

19 Ojanen, T.T. (2014). The Thai Delphi Panel: Impact of structural factors on gender and sexuality in Thailand in 1980–2010. In P. 
Boonmongkon & T.T. Ojanen (Eds), Mobile sexualities: Transformations of gender and sexuality in South-east Asia, 51–166. Nakhon 
Pathom: The Southeast Asian Consortium on Gender, Sexuality, and Health. 
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คำำาศััพท์์และภาษาท่์�ใช้้	

คณะผ้่วิจัยในการสำารวจครั�งน่�เล่อ้กใช้คำาว่า “ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ” (LGBT) เป็นห่ลัก ในการอ้้างอิ้งถ่ง 
กลุ่มประชากรท่�เข้าร่วมในการสำารวจ ดัังท่�ได้ัอ้ธิิ์บายไปในข้างต้ิน ผ้่ท่�เป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ไม่ถ่กรวมอ้ย่่ในคำาดัังกล่าว เน่�อ้งจาก 
ผลลัพัธ์ิ์จากการวิจัยไม่สามารถอ้ธิิ์บายถ่งคนกลุ่มน่� ผ้่เข้าร่วมการสำารวจถ่กแบ่งอ้อ้กเป็นกลุ่มย่อ้ย ภายใต้ิกลุ่มผ้่ม่ 
ความห่ลากห่ลายทางเพัศ โดัยพิัจารณาจากเพัศกำาเนิดั อั้ติลักษณ์ทางเพัศและวิถ่ทางเพัศ กลุ่มย่อ้ยเห่ล่าน่�ประกอ้บด้ัวย  
ห่ญิิงรักห่ญิิง ชายรักชาย ชายรักสอ้งเพัศ ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ ชายข้ามเพัศ ห่ญิิงข้ามเพัศ น็อ้นไบนาร่ อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์  
และเพัศอ้่�นๆ อ้น่�ง คำาศัพัท์ท่�ใช้กำาห่นดักลุ่มย่อ้ยเห่ล่าน่�อ้าจไม่ติรงกับคำาศัพัท์ท่�ผ้่เข้าร่วมการสำารวจแติ่ละคนใช้อ้ธิิ์บาย
ตินเอ้งห่ร่อ้เพ่ั�อ้นในกลุ่ม คำาว่า “ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ” เป็นคำาศัพัท์ท่�ได้ัรับการยอ้มรับมากข่�นในการใช้อ้้างอิ้ง 
โดัยรวมถ่งกลุ่มบุคคลท่�ม่วิถ่ทางเพัศและอั้ติลักษณ์ทางเพัศ (SOGI) ท่�ถ่อ้ว่าไม่สอ้ดัคล้อ้งกับบรรทัดัฐานท่�สังคมให้่การยอ้มรับ  
การใช้คำาศัพัท์เห่ล่าน่� เพ่ั�อ้เป็นกรอ้บในการวิจัย ช่วยให้่สามารถนำาผลจากการสำารวจไปประยุกต์ิใช้กับวัฒนธิ์รรมอ่้�นๆ ได้ั

ภาษาไทยใช้คำาว่า “เพัศ” ในการอ้้างอิ้งและอ้ธิิ์บายถ่งเพัศโดัยกำาเนิดั (Biological Sex) และเพัศสภาวะ (Gender)  
รวมกัน และคิดัคำาศัพัท์ให่ม่ ได้ัแก่ “เพัศสภาพั เพัศสภาวะและสถานะเพัศ” มาแปลคำาว่า Gender ในภาษาอ้ังกฤษ  
คำาศัพัท์เห่ล่าน่�ไม่ค่อ้ยได้ัใช้กันในห่ม่่คนทั�วไป แต่ิถ่กใช้ในแวดัวงวิชาการเป็นห่ลัก ส่วนคำาศัพัท์ในภาษาไทยท่�ถ่กนำามาใช้ 
แบ่งกลุ่มย่อ้ยขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ ได้ัเแก่ คำาว่า “กะเทย” ท่�เริ�มใช้มาตัิ�งแต่ิช่วงยุค ค.ศ. 1950 (พั.ศ. 2493 
ถ่ง 2502) เพ่ั�อ้อ้้างอิ้งถ่งห่ญิิงข้ามเพัศ คำาว่า “เกย์” ท่�ใช้ตัิ�งแต่ิยุค ค.ศ. 1960 (พั.ศ. 2503 ถ่ง 2512) เพ่ั�อ้อ้้างอิ้งถ่งชาย 
ท่�ม่ความเป็นชายแต่ิชอ้บคนเพัศเด่ัยวกัน และคำาว่า “ทอ้ม” “ด่ั�” ถ่กใช้ตัิ�งแต่ิยุค ค.ศ. 1970 (พั.ศ. 2513) ติอ้นปลาย  
เพ่ั�อ้อ้้างอิ้งถ่งห่ญิิงรักห่ญิิง

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในประเทศไทยได้ัคิดัค้นและพััฒนาคำาศัพัท์ต่ิางๆ อ้ย่างต่ิอ้เน่�อ้งเพ่ั�อ้แสดังถ่งอั้ติลักษณ์ 
ขอ้งพัวกเขาให้่ติรงกับท่�เป็นในเชิงบวก26 ตัิวอ้ย่างเช่น ห่ญิิงข้ามเพัศบางคนร้่ส่กว่า “กะเทย” เป็นคำาท่�เส่�อ้มเส่ยและไม่ควร 
นำามาใชอ้้้างอิ้งถ่งผ้่ท่�กำาลังปรับเปล่�ยนร่ปลักษณ์จากชายมาเปน็ห่ญิิงในช่วงสุดัท้าย แต่ิอ้ยากให้่ใช้คำาว่า “สาวประเภทสอ้ง”  
ห่ร่อ้ “ผ้่ห่ญิิงข้ามเพัศ” ท่�ฟังด่ัสุภาพักว่า ในขณะท่�ห่ญิิงข้ามเพัศบางคนก็นิยมใช้คำาว่ากะเทย เพ่ั�อ้แสดังเอ้กลักษณ์เฉพัาะ 
ว่าอ้ย่่ระห่ว่างกลางอ้ัติลักษณ์ทางเพัศ ส่วนห่ญิิงข้ามเพัศท่�ผ่านการผ่าตัิดัเพ่ั�อ้ปรับเปล่�ยนร่ปลักษณ์ให้่ติรงกับ
เพัศสภาวะแล้วต้ิอ้งการให้่เร่ยกพัวกเขาว่าเป็นผ้่ห่ญิิง27 ในการศ่กษาเร่�อ้งการม่ส่วนร่วมทางเศรษฐกิจในกลุ่มผ้่ม่ 
ความห่ลากห่ลายทางเพัศในประเทศไทย ซ่ึ่�งจัดัทำาโดัยธิ์นาคารโลก เม่�อ้ปี พั.ศ. 2561 ม่ตัิวเล่อ้กเพัศสภาวะในการเล่อ้กถ่ง  
12 ประเภท (ไม่รวมตัิวเล่อ้กขอ้งชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศและอ่้�นๆ) ได้ัแก่ (1) กะเทย (2) สาวประเภทสอ้ง (3) ผ้่ห่ญิิงข้ามเพัศ  
(4) เกย์ (5) ชายรักชาย (6) ทอ้ม (7) ผ้่ชายข้ามเพัศ (8) ด่ั� (9) เลส (10) ห่ญิิงรักห่ญิิง (11) ไบห่ร่อ้รักสอ้งเพัศ  
และ (12) อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ 

ทั�วโลก ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศบางคนเร่ยกตัิวเอ้งว่า “เคว่ยร์” (Queer) เพัราะร้่ส่กว่าคำาศัพัท์ท่�ใช้กันอ้ย่่ในขณะน่�
แคบเกินไปและไม่ติรงกับสิ�งท่�พัวกเขาเป็น28 ในภาษาไทยยังไม่ม่คำาศัพัท์ท่�ใช้แปลคำาว่า Queer โดัยติรง และคำาน่�ยังไม่ถ่กใช้ 
อ้ย่างแพัร่ห่ลายในกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ อ้ย่างไรก็ติาม การสำารวจในครั�งน่�พับว่า กลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย
ทางเพัศบางส่วนไม่อ้ธิิ์บายตัิวตินขอ้งพัวกเขาติามคำาศัพัท์ท่�ใช้กันอ้ย่่ คำาว่า “ไม่ใช่ผ้่ห่ญิิง ห่ร่อ้ผ้่ชาย” ห่ร่อ้ “น็อ้นไบนาร่” 
จ่งถ่กคิดัข่�นมาเพิั�มสำาห่รับบุคคลเห่ล่าน่� ในขณะท่�คำาว่า “เพัศท่�สาม” เป็นคำากว้างๆ ซ่ึ่�งห่มายถ่งผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย 
ทางเพัศ ถ่กใช้อ้ย่างแพัร่ห่ลายในประเทศไทย แต่ิรายงานฉบับน่�ไม่ใช้คำาน่� เน่�อ้งจากผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศชาวไทย
ห่ลายท่านไม่ชอ้บคำาศัพัท์ดัังกล่าว เพัราะม่นัยขอ้งลำาดัับชนชั�นทางเพัศสภาวะ โดัยสะท้อ้นว่าผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศนั�น 
ติามห่ลังผ้่ชายและผ้่ห่ญิิง29

26 Winter, S. (2011). Transpeople (Khon kham-phet) in Thailand: Transprejudice, exclusion and the presumption of mental illness. In P.A. 
Jackson (ed.), Queer Bangkok: 21st century markets, media and rights, 251–267. Hong Kong: Hong Kong University Press. 

27 Chonwilai, S. (2012). Kathoey (กะเทย) Male-to-female transgenders or transsexuals. In Boonmongkon, P. & Jackson, P.A. (eds.), Thai 
sex talk: The language of sex and sexuality in Thailand, 109–117. Chiang Mai, Thailand: Mekong Press. 

28 GLAAD. (2018). Glossary of Terms – Lesbian/Gay/Bisexual/Queer. Available at: https://www.glaad.org/reference/LGBTq  

29 Suriyasarn, B. (2014). Gender identity and sexual orientation in Thailand: Promoting Rights, Diversity and Equality in the World of Work 
(PRIDE) Project. Available at: http://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_356950/lang--en/index.htm 
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บัริบัท์ท์างกฎหมาย่

แม้ว่ารัฐธิ์รรมน่ญิขอ้งประเทศไทยและกฎห่มายสทิธิิ์มนุษยชนซ่ึ่�งเป็นท่�ยอ้มรับห่ลายฉบบัจะม่ข้อ้ห้่ามเร่�อ้งการเล่อ้กปฏิิบัติิ  
ก็ยังไม่ม่กฎห่มายฉบับใดัท่�อ้้างอิ้งถ่งเร่�อ้งวิถ่ทางเพัศโดัยเฉพัาะ ประเทศไทยได้ัอ้อ้กพัระราชบัญิญัิติิความเท่าเท่ยม
ระห่ว่างเพัศ พั.ศ. 2558 เพั่�อ้ปกป้อ้งบุคคลจากการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิท่�ไม่เป็นธิ์รรมอ้ันเน่�อ้งมาจากเพัศสภาวะขอ้งติน30

อ้ย่างไรก็ติาม การนำากฎห่มายมาบังคับใช้ยังอ้ย่่ในช่วงเริ�มต้ินและการประยุกต์ิใช้กฎห่มายเพ่ั�อ้สิทธิิ์ขอ้งบุคคลข้ามเพัศ 
ยังไม่ม่ปรากฏิให้่เห็่น โดัยยังม่การถกเถ่ยงกันในเร่�อ้งความครอ้บคลุมขอ้งวิถ่ทางเพัศต่ิางๆ ในกฎห่มาย และม่ข้อ้กฎห่มาย 
ท่�อ้นุญิาติให้่ม่การเล่อ้กปฏิิบัติิได้ัห่ากเป็นไปเพ่ั�อ้จัดัสวัสดิัการและรักษาความสงบเร่ยบร้อ้ย ม่ความสอ้ดัคล้อ้งกับห่ลักการ 
ทางศาสนาต่ิางๆ ห่ร่อ้เพ่ั�อ้ความมั�นคงขอ้งชาติิ31 ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ม่กฎห่มายท่�อ้นุญิาติให้่บุคคลข้ามเพัศ 
เปล่�ยนคำานำาห่น้าช่�อ้และเพัศห่ร่อ้เพัศสภาวะในเอ้กสารราชการ

มาติรฐานแรงงานไทยม่ข้อ้กำาห่นดัท่�ห้่ามการเล่อ้กปฏิิบัติิ แต่ิไม่อ้าจต่ิความว่ารวมถ่งกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
นอ้กจากน่� ยังม่ข้อ้จำากัดัเร่�อ้งการแสดังอ้อ้กทางเพัศ เช่น เส่�อ้ผ้าและการแติ่งกายติามระเบ่ยบเคร่�อ้งแบบข้าราชการ 
คณะกรรมการสิทธิิ์มนุษยชนแห่่งชาติิ (กสม.) ได้ัรับการผลักดัันให้่รับเร่�อ้งและสอ้บสวนคำาร้อ้งเก่�ยวกับการเล่อ้กปฏิิบัติิ
ท่�ละเมิดัสิทธิิ์มนุษยชน แม้ กสม. สามารถให่้คำาแนะนำาในเชิงนโยบายไดั้ แต่ิก็ไม่ม่อ้ำานาจท่�จะอ้อ้กคำาสั�งห่ร่อ้มาติรการ
เย่ยวยาใดัๆ เช่น การให้่กลับเข้ารับติำาแห่น่งงาน การใช้กฎห่มายบังคับสัญิญิาระห่ว่างผ้่เช่าและผ้่ให้่เช่า ห่ร่อ้การได้ัรับ 
ค่าชดัเชยจากการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิ

กลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศยังคงถ่กปฏิิเสธิ์การเข้าถ่งสิทธิิ์ต่ิางๆ ท่�เก่�ยวข้อ้งกับการสมรส เช่น การตัิดัสินใจ 
แทนค่่สมรสเร่�อ้งการรักษาพัยาบาล การรับสิทธิิ์ประโยชน์ขอ้งค่่สมรสจากการจ้างงานและนโยบายสวัสดิัการสังคม  
การก้่ย่มร่วมกัน การรับมรดักและจัดัการทรัพัย์สิน การรับบุติรบุญิธิ์รรมห่ร่อ้การเล่�ยงด่ับุติร ประเทศไทยม่กฎห่มายให้่ 
ผ้่ท่�ม่เพัศชายโดัยกำาเนิดัจะต้ิอ้งเข้ารับการเกณฑ์์ทห่าร แต่ิห่ญิิงข้ามเพัศ ซ่ึ่�งรวมถ่งผ้่ท่�เป็นเพัศชาย ณ แรกเกิดั แต่ิได้ัผ่าน
การผ่าตัิดัปรับเปล่�ยนร่ปลักษณ์ให้่ติรงกับเพัศสภาวะแล้ว ห่ร่อ้ผ่านการผ่าตัิดัใดัๆ ท่�ทำาให้่ด่ัม่ความเป็นผ้่ห่ญิิงมากข่�น  
จะถ่กปลดัจากการเกณฑ์์ทห่าร ด้ัวยเห่ตุิผลว่า “ม่ความผิดัปกติิทางจิติถาวร” แต่ิห่ลังจากการคัดัค้านในชั�นศาล 
เม่�อ้ปี พั.ศ. 2549 ท่�ประสบผลสำาเร็จ ทำาให้่เกิดัระเบ่ยบให่ม่ข่�นในปี พั.ศ. 2555 ซ่ึ่�งเปล่�ยนคำาอ้ธิิ์บายสาเห่ตุิในการปลดัมาเป็น  
“เพัศสภาวะไม่ติรงกับเพัศกำาเนิดั”32 นอ้กจากน่� ยังไม่ม่ระเบ่ยบและนโยบายการแต่ิงกายท่�กำาห่นดัชัดัเจนสำาห่รับ 
ห่ญิิงข้ามเพัศในสถาบันการศ่กษา และไม่ม่นโยบายต่ิอ้ต้ิานการคุกคามในโรงเร่ยนและมห่าวิทยาลัยเพ่ั�อ้ปกป้อ้งด่ัแล
สวัสดิัภาพัขอ้งกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ

30 Department of Women’s Affairs and Family Development, Ministry of Social Development and Human Security (2016). Gender Equality
Act B.E. 2558 (Public Edition), 27. Bangkok: Department of Women’s Affairs and Family Development. 

31 Gender Equality Act, B.E. 2558 (2015), Article 17.

32 สามารถศ่กษาข้อ้ม่ลเพิั�มเติิมได้ัท่� UNDP & MSDHS (2018). Legal Gender Recognition in Thailand: A Legal and Policy Review, 47–50.
Available at: http://www.th.undp.org/content/dam/thailand/docs/legal-gender-recognition-in-thailand-2018.pdf 

http://www.th.undp.org/content/dam/thailand/docs/legal-gender-recognition-in-thailand-2018.pdf


ข้้อค้้นพบหลััก

ทััศนคติิทัั�วไปติ่อกล่่มผ้�มีความ 
หลากหลายทัางเพศ	
สำ่ขภาพและการเข�าถึึงบัริการสำ่ขภาพ 
ของกล่่มผ้�มีความหลากหลายทัางเพศ	
ครอบัครัวและเพ่�อน	
สำถึาบัันการศึกษา	
สำถึานทัี�ทัำางาน	
ชุ่มชุนและสำื�อ	



36

ทััศนค้ติิทัั�วไป
ติ่อกลั่่ม 
ผู้้้มีค้วามหลัากหลัาย
ทัางเพศ 
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ทั์ศันำคำติทั์�วัไปต่อกลุ่มผูู้้ม่คำวัาม
หลากหลาย่ท์างเพศั	
การต่ิติราเป็นทัศนคติิห่ร่อ้ความเช่�อ้ในเชิงลบท่�ม่ต่ิอ้บุคคลห่ร่อ้กลุ่ม33 โดัยมักแสดังอ้อ้กมาในลักษณะขอ้ง 
แนวคิดัแบบเห่มารวมห่ร่อ้การท่กทักไปเอ้งแบบผิดัๆ การสำารวจครั�งน่�ได้ัศ่กษาถ่งความเช่�อ้ท่�ว่า บุคคลห่น่�งจะไม่สามารถ
ทำางาน ศ่กษาเล่าเร่ยน ห่ร่อ้ทำาห่น้าท่�สมาชิกในครอ้บครัวและสมาชิกในชุมชนให้่ด่ัได้ั เป็นเพ่ัยงเพัราะบุคคลนั�นเป็น 
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ เม่�อ้นายจ้าง คร่อ้าจารย์และบุคลากรทางการแพัทย์ม่ความคิดัความเช่�อ้และทัศนคติิ 
ในเชิงลบต่ิอ้กลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศจนเกิดัเป็นการต่ิติรา ย่อ้มส่งผลกระทบต่ิอ้กลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ  
ไม่ว่าจะเป็นในเร่�อ้งขอ้งการสมัครงาน การศ่กษาและการเข้าถ่งบริการสุขภาพั 

การสำารวจครั�งน่�ได้ัเผยให้่เห็่นว่าแม้กลุ่มประชากรโดัยทั�วไปจะม่ทัศนคติิท่�ด่ัต่ิอ้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ แต่ิการยอ้มรับ  
และสนับสนุนกลับลดัลงเม่�อ้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศเป็นบุคคลจากสถานท่�ทำางาน นักเร่ยน นักศ่กษา สมาชิก 
ในครอ้บครัว ห่ร่อ้คนร้่จักใกล้ชิดั ซ่ึ่�งอ้าจสะท้อ้นถ่งการทนรับแบบไทย โดัยเฉพัาะท่�ให้่การยอ้มรับผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย  
ทางเพัศ แติ่ไม่รวมถ่งคุณลักษณะห่ร่อ้การแสดังอ้อ้กทางเพัศติ่างๆ ขอ้งพัวกเขา โดัยในบริบททางวัฒนธิ์รรมดัังกล่าว  
การยอ้มรับและสนับสนุนบุคคลผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศนั�นม่มากกว่ากฎห่มายห่ร่อ้นโยบายเร่�อ้งความห่ลากห่ลาย  
ทางเพัศ แม้ว่าร้อ้ยละ 69 ขอ้งชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศจะม่ทัศนคติิท่�ด่ัต่ิอ้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ สัดัส่วนผ้่ติอ้บ  
แบบสำารวจท่�ให้่การสนับสนุนนโยบายสิทธิิ์ความเท่าเท่ยมกลับม่เพ่ัยงร้อ้ยละ 40 ห่ร่อ้ติำ�ากว่า ซ่ึ่�งเท่ากับว่า 
ม่ผ้่ติอ้บแบบสำารวจประมาณร้อ้ยละ 30 ท่�ม่ความร้่ส่กท่�ด่ัต่ิอ้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ แต่ิก็ไม่ได้ัเห็่นด้ัวยกับนโยบาย 
การม่ส่วนร่วมห่ร่อ้สิทธิิ์ความเท่าเท่ยมขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ (ด่ัร่ปภาพั 2)

เส่ยงส่วนให่ญ่ิท่�ให้่การสนับสนุนห่ร่อ้ต่ิอ้ต้ิานในเร่�อ้งต่ิางๆ ม่ความแติกติา่งกันไป และผ้่ติอ้บแบบสำารวจโดัยสว่นให่ญ่ิไม่ได้ั
ม่ความคิดัเห่็นท่�ชัดัเจนเก่�ยวกับนโยบายระดัับส่งท่�เก่�ยวกับความห่ลากห่ลายทางเพัศ ข้อ้ค้นพับเห่ล่าน่�ช่�ให้่เห็่นถ่งโอ้กาส 
ในการสนับสนุนต่ิอ้ประเด็ันดัังกล่าวอ้ย่างต่ิอ้เน่�อ้ง

รูปภาพ	2:	 ทัศนคติิขอ้งสังคมในการยอ้มรับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 5 ประการ

ทัศนคติิท่�ม่ต่ิอ้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ

ทัศนคติิท่�ม่ต่ิอ้นโยบายสิทธิิ์ความเท่าเท่ยมขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ

ความร้่ส่กท่�ม่ต่ิอ้การม่บุติรห่ลานในครอ้บครัวท่�เป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ

ทัศนคติิท่�ม่ต่ิอ้เร่�อ้งสิทธิิ์ขอ้งบุคคลข้ามเพัศ

ทัศนคติิท่�ม่ต่ิอ้นโยบายด้ัานความห่ลากห่ลายทางเพัศ
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เป็นกลาง เชิงบวกเชิงลบ

33 Herek, G.M. (2007). Confronting sexual stigma and prejudice: Theory and practice. Journal of Social Issues, 63(4), 905–925
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“ฉันอ้ยากให้่ม่การเปิดัรับเข้าทำางานในสาขาอ้าช่พัต่ิางๆ 
อ้ย่างเท่าเท่ยม เช่น พันักงานติ้อ้นรับขอ้งสายการบิน 
ข้าราชการ และคร่”

— นักศ่กษาห่ญิิงข้ามเพัศ 

“ติอ้นน่�ฉันต้ิอ้งตัิดังานข้าราชการอ้อ้กไปจากช่วิติ เพัราะ
เขาไม่ยอ้มรับพัวกเรา เขาไม่ยอ้มให้่ใส่ชุดัขอ้งผ้่ห่ญิิง 
ไปทำางาน ร่ปร่างและลักษณะภายนอ้กขอ้งพัวกเรา 
เป็นแบบน่� มันก็แปลกท่�เราต้ิอ้งมาใส่เคร่�อ้งแบบขอ้งผ้่ชาย”

— นักศ่กษาห่ญิิงข้ามเพัศ

ทั์ศันำคำติและคำวัามเช่้�อของกลุ่มช้าย่หญิงรักต่างเพศั	

ทั์ศันำคำติของช้าย่หญิงรักต่างเพศัท่์�ม่ต่อผูู้้ม่คำวัามหลากหลาย่ท์างเพศั
กลุ่มชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศส่วนให่ญ่ิไม่เห็่นด้ัวยกับการต่ิติรา ร่ปภาพั 3 แสดังทัศนคติิเชิงลบท่�ปรากฏิอ้ย่่มากท่�สุดั 5 อั้นดัับแรก  
ขณะท่�ผ้่ติอ้บแบบสำารวจส่วนให่ญ่ิไม่เห็่นด้ัวยกับความเช่�อ้และทัศนคติิในเชิงลบแบบน่� ก็ม่ผ้่ติอ้บแบบสำารวจร้อ้ยละ 40 ถ่ง
ร้อ้ยละ 50 ท่�ไม่ได้ัไม่เห็่นด้ัวยกับทัศนคติิเห่ล่าน่�

รูปภาพ	3:	 ทัศนคติิโดัยทั�วไปเชิงลบท่�ม่ต่ิอ้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 5 อั้นดัับแรก 

ความห่ลากห่ลายทางเพัศไม่ใช่การแสดังอ้อ้กขอ้งวิถ่ทางเพัศท่�เป็นธิ์รรมชาติิ

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศควรถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิในการทำางาน

การเป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศเป็นปัญิห่า

ฉันจะร้่ส่กไม่สบายใจห่ากม่คนในครอ้บครัวม่ความรักกับผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย
ทางเพัศ

ฉันไม่อ้ยากไปร่วมงานสังคมต่ิางๆ กับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ
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เป็นกลาง เห็่นด้ัวยอ้ย่างยิ�ง/เห็่นด้ัวยไม่เห็่นด้ัวยอ้ย่างยิ�ง/ไม่เห็่นด้ัวย

ทั์ศันำคำติต่อเร่�องสิท์ธิีคำวัามเท่์าเท่์ย่มของผูู้้ม่คำวัามหลากหลาย่ท์างเพศั
กลุ่มชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศท่�เข้าร่วมการสำารวจส่วนให่ญ่ิสนับสนุนสิทธิิ์ความเท่าเท่ยมขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ  
แต่ิก็ม่ข้อ้ยกเว้นท่�ชัดัเจนเก่�ยวกับสิทธิิ์ในการจัดัตัิ�งอ้งค์กรเพ่ั�อ้ส่งเสริมความติระห่นักในปัญิห่าท่�เก่�ยวกับความห่ลากห่ลาย
ทางเพัศ ข้อ้ค้นพับน่�สะท้อ้นถ่งมุมมอ้งเชิงอ้นุรักษ์นิยมขอ้งวัฒนธิ์รรมไทย

ผู้้้มีค้วามหลัากหลัายทัางเพศ

ติ้องการโอกาส
ในการทัำางาน
ทัี�เทั่าเทัียม
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รูปภาพ	4:	 ทัศนคติิต่ิอ้เร่�อ้งสิทธิิ์ท่�เท่าเท่ยมขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ
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เป็นกลาง เห็่นด้ัวยอ้ย่างยิ�ง/เห็่นด้ัวยไม่เห็่นด้ัวยอ้ย่างยิ�ง/ไม่เห็่นด้ัวย

เจ้าขอ้งกรรมสิทธิิ์�ท่�ดิันต่ิางๆ ไม่อ้าจปฏิิเสธิ์การเช่าห่ร่อ้ซ่ึ่�อ้อ้สังห่าริมทรัพัย์ 
จากผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 

ผ่ม้ค่วามห่ลากห่ลายทางเพัศมส่ทิธิ์ทิ่�จะเข้ารบัการฝึึกอ้บรมและบรกิารต่ิางๆ 
เม่�อ้ได้ัรับการจ้างงาน

ผ่ม้ค่วามห่ลากห่ลายทางเพัศควรท่�จะไดัร้บัสทิธิ์ใินการเขา้ไปอ้ย่ใ่นบา้นพักั 
คนชรา

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศควรได้ัรับสิทธิิ์ในการรับบริการทางสังคม

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศควรท่�จะสามารถแจ้งความกับเจ้าห่น้าท่�ติำารวจ
เม่�อ้เผชิญิกับการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิ

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศควรท่�จะม่สิทธิิ์ในการขอ้ก้่บ้านห่ร่อ้จดัทะเบ่ยน
จำานอ้งร่วมกัน

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศควรท่�จะสามารถจัดัตัิ�งอ้งค์กรเพ่ั�อ้ส่งเสริมประเด็ัน
เก่�ยวกับวิถ่ทางเพัศและอั้ติลักษณ์ทางเพัศ (SOGI)

ผ่ม้ค่วามห่ลากห่ลายทางเพัศควรท่�จะสามารถถา่ยโอ้นกรรมสทิธิ์ิ�ในการรบั 
ผลประโยชน์ประกันสังคมให้่กับค่่สมรสได้ั

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศสมควรได้ัรับผลประโยชน์ทางสังคม

15.6

16

ผลการสำารวจในครั�งน่�สอ้ดัคล้อ้งกับผลสำารวจความคิดัเห็่นขอ้งประชาชนท่�ผ่านมา ซ่ึ่�งแสดังให้่เห็่นว่าประชากร 
โดัยทั�วไปในประเทศไทยเห็่นด้ัวยกับนโยบายท่�เอ่้�อ้ต่ิอ้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ ตัิวอ้ย่างเช่น ผลสำารวจจากสถาบัน  
บัณฑิ์ติพััฒนบริห่ารศาสติร์ห่ร่อ้โพัลนิด้ัา พับว่าประชาชนให้่การสนับสนุนเร่�อ้งการสมรสขอ้งคนเพัศเด่ัยวกันเพิั�มข่�น 
จากร้อ้ยละ 53 ในปี พั.ศ. 2556 เป็นร้อ้ยละ 59 ในปี พั.ศ. 255834

ทั์ศันำคำติต่อนำโย่บัาย่ท่์�ได้รับัคำวัามสนำใจัในำระดับัสูง	
กลุ่มชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศท่�เข้าร่วมการสำารวจไม่ค่อ้ยให้่การสนับสนุนนโยบายท่�ได้ัรับความสนใจจากส่�อ้มวลชน  
คณะวิจัยได้ันำาเอ้าประเดั็นต่ิางๆ ท่�ได้ัรับความสนใจจากส่�อ้เข้ามารวมในการสำารวจด้ัวย ซ่ึ่�งประเดั็นเห่ล่าน่�กลับได้ัรับ  
การสนับสนุนน้อ้ยกว่านโยบายสิทธิิ์ความเท่าเท่ยมโดัยรวม ระดัับการสนับสนุนท่�แติกต่ิางกันน่�อ้าจสะท้อ้นให่้เห็่นถ่ง  
การต่ิอ้ต้ิานผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในประเด็ันต่ิางๆ ขอ้งส่�อ้ห่ร่อ้อ้าจสะท้อ้นถ่งความไม่พัอ้ใจขอ้งผ้่ติอ้บแบบสำารวจ
ต่ิอ้การสนทนาแลกเปล่�ยนเร่�อ้งวิถ่ทางเพัศและเพัศสภาวะต่ิางๆ กับสาธิ์ารณชน 

กลุ่มชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศท่�เข้าร่วมการสำารวจส่วนให่ญ่ิทราบว่าม่พัระราชบัญิญัิติิความเท่าเท่ยมระห่ว่างเพัศ  
แต่ิกลับคัดัค้านความเท่าเท่ยมทางเพัศสภาวะ แม้จะม่ชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศท่�เข้าร่วมการสำารวจมากกว่าคร่�ง 
ทราบเก่�ยวกับกฎห่มายฉบับน่� แต่ิก็ม่เพ่ัยงร้อ้ยละ 23.5 ท่�สนับสนุนนโยบายให่้คนข้ามเพัศเปล่�ยนเพัศห่ร่อ้คำานำาห่น้าช่�อ้ 
ในบัติรประจำาตัิวประชาชนให่้ติรงกับเพัศสภาวะ โดัยท่�การรับรอ้งอ้ัติลักษณ์ทางเพัศไดั้รับการสนับสนุนน้อ้ยกว่า 
เม่�อ้เปร่ยบเท่ยบกับประเด็ันการสมรสอ้ย่างเท่าเท่ยมและการให้่สิทธิิ์ในการเล่�ยงด่ับุติร 

34 Poll (2015). What do Thai society think of the Third Gender? Available at: http://nidapoll.nida.ac.th/file_upload/poll/document/20160608033752.
pdf
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รูปภาพ	5:	 การสนับสนุนนโยบายความห่ลากห่ลายทางเพัศขอ้งสาธิ์ารณชน

เป็นกลาง เห็่นด้ัวยอ้ย่างยิ�ง/เห็่นด้ัวยไม่เห็่นด้ัวยอ้ย่างยิ�ง/ไม่เห็่นด้ัวย

ทราบว่าม่พัระราชบัญิญัิติิความเท่าเท่ยมระห่ว่างเพัศ พั.ศ. 2558

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศควรได้ัรับสิทธิิ์ในการรับอุ้ปการะบุติรบุญิธิ์รรม

ยกเลิกข้อ้ห้่ามท่�จำากัดัไม่ให้่ชายท่�ม่เพัศสัมพัันธ์ิ์กับชายบริจาคเล่อ้ดั

บคุคลขา้มเพัศท่�ผา่นการผา่ติดััแปลงเพัศแลว้ควรไดัร้บัอ้นญุิาติให่เ้ปล่�ยน 
เพัศสถานะในบัติรประจำาตัิวประชาชน

นักเร่ยนสามารถเล่อ้กใส่เคร่�อ้งแบบติามอั้ติลักษณ์ทางเพัศขอ้งตินได้ั

บุคคลข้ามเพัศทกุคนควรได้ัรับอ้นุญิาติให้่เปล่�ยนเพัศสถานะในบตัิรประจำาตัิว 
ประชาชน

การสมรสเพัศเด่ัยวกันควรได้ัรับการรับรอ้งให้่ถ่กกฎห่มาย

ม่การระบุในเอ้กสารราชการให้่ม่ตัิวเล่อ้กเพัศมากกว่า 2 เพัศ

23.2 51.525.2

23 47.829.2

22.8 46.630.6

23.3 45.331.4

20.5 40.738.8

24.8 34.640.6

21 34.544.4

23.6 23.552.9

“ฉันอ้ยากแต่ิงงานม่ครอ้บครัวเห่ม่อ้นคนอ้่�นๆ ฉันอ้ยากร้่ 
ว่ามันร้่ส่กอ้ย่างไร แต่ิก็ไม่แน่ใจเท่าไห่ร่ว่าช่วิติแต่ิงงาน 
จะไปรอ้ดัห่ร่อ้ไม่ แล้วฉันก็อ้ยากม่ใครสักคนท่�พ่ั�งพัาไดั ้
ในช่วิติห่ลังเกษ่ยณอ้ายุ ก็เลยจะอุ้ปการะเด็ักสักคน”  

— นักศ่กษาเกย์ในภาคเห่น่อ้

ปัจัจััย่ท่์�เก่�ย่วัข้องกับัทั์ศันำคำติท่์�ให้การสนัำบัสนุำนำ	
ปัจจัยทางด้ัานภ่มิศาสติร์ สถานะความเป็นผ้่ปกครอ้ง ครอ้บครัว และเคร่อ้ข่ายสังคมล้วนส่งผลต่ิอ้ทัศนคติิขอ้งผ้่คน  
การวิเคราะห์่ข้อ้ม่ลผลสำารวจเพิั�มเติิมเผยให้่เห็่นว่า กลุ่มชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศบางกลุ่มม่แนวโน้มท่�จะสนับสนุนนโยบาย
ความห่ลากห่ลายทางเพัศมากกว่ากลุ่มอ่้�นๆ (ด่ัติาราง ข.1 และติาราง ข.2 ในภาคผนวก ข.)

• ผ้่ท่�อ้าศัยอ้ย่่ในเขติเม่อ้งให้่การสนับสนุนมากกว่าผ้่ท่�อ้าศัยอ้ย่่ในเขติชนบทอ้ย่างม่นัยสำาคัญิ
• ผ้่ท่�ม่บุติรให้่การสนับสนุนน้อ้ยกว่าผ้่ท่�ไม่ม่บุติร
• ผ้่ท่�อ้าศัยอ้ย่่ในภาคใต้ิให้่การสนับสนุนน้อ้ยกว่าผ้่ท่�อ้าศัยอ้ย่่ในภาคติะวันอ้อ้กเฉ่ยงเห่น่อ้
• ชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศท่�เคยม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์กับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศภายนอ้กครอ้บครัวมากกว่า 

จะให้่การสนับสนุนมากกว่าเช่นเด่ัยวกัน ในทำานอ้งเด่ัยวกันกับผ้่ท่�ให้่การยอ้มรับอ้ย่างมากต่ิอ้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย 
ทางเพัศทั�งภายในและภายนอ้กครอ้บครัว

• ผ้่เข้าร่วมการสำารวจท่�แค่ร้่จักผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เป็นสมาชิกในครอ้บครัวม่แนวโน้มท่�จะคัดัค้าน
นโยบายความห่ลากห่ลายทางเพัศอ้ย่างม่นัยสำาคัญิส่งกว่า 

• ผ้่ห่ญิิงม่ทัศนคติิท่�ด่ักว่าผ้่ชายในทุกตัิวแปรอ้ย่างม่นัยสำาคัญิ ซ่ึ่�งติรงกับข้อ้ค้นพับจากงานวิจัยก่อ้นห่น้าน่� 
ท่�พับว่าผ้่ชายในห่ลายวัฒนธิ์รรมให้่การยอ้มรับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศน้อ้ยกว่า35

35 Monto, M.A. & Supinski, J. (2014). Discomfort with homosexuality: A new measure captures differences in attitudes towards gay men 
and lesbians. Journal of Homosexuality, 61(6), 899–916.

ผู้้้มีค้วามหลัากหลัายทัางเพศ
ติ้องการค้วามเทั่าเทัียม 
ในการมีค้รอบค้รัว
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ประสบัการณ์ถูุกต่ตราและเล่อกปฏิิบััติของผูู้้ม่คำวัามหลากหลาย่ท์างเพศั	

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศรับร้่ถ่งการถ่กต่ิติราเม่�อ้ทราบว่าผ้่คนรอ้บข้างม่ความเช่�อ้และทัศนคติิในเชิงลบเก่�ยวกับ 
วิถ่ทางเพัศ คุณลักษณะทางเพัศ และเพัศสภาวะขอ้งพัวกเขา ซ่ึ่�งอ้าจมาจากการได้ัยินได้ัฟังคำาพ่ัดับางอ้ย่างเก่�ยวกับ 
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ นอ้กจากน่� พัวกเขาจะร้่ตัิวว่าถ่กต่ิติราเม่�อ้ประสบกับการกระทำาห่ร่อ้การถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิ 
บนพ่ั�นฐานขอ้งความเช่�อ้และทัศนคติิในเชิงลบเห่ล่านั�น การเล่อ้กปฏิิบัติิม่ทั�งร่ปแบบการใช้ความรุนแรงทำาร้ายทางร่างกาย  
ทางวาจา และทางเพัศ การก่ดักันอ้อ้กจากโอ้กาสต่ิางๆ และการกดัดัันให้่ทำาตัิวติามแนวคิดัแบบเห่มารวม การสำารวจครั�งน่�
มุ่งศ่กษาประสบการณ์ขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศทั�งการถ่กต่ิติราและการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิ

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�ติอ้บแบบสำารวจส่วนให่ญ่ิเคยเผชิญิกับการถ่กต่ิติรา ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
ในสัดัส่วนค่อ้นข้างส่ง ร้อ้ยละ 68.5 มักได้ัยินคนพ่ัดัว่าผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศต้ิอ้งอ้ย่่คนเด่ัยวไปจนแก่ ร้อ้ยละ 58.6  
เคยได้ัยินว่าผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศม่ความผิดัปกติิ และร้อ้ยละ 36.3 เคยได้ัยินว่าครอ้บครัวขอ้งพัวกเขา 
ต้ิอ้งอั้บอ้ายและเส่ยใจ

รูปภาพ	6:	 คำาพ่ัดัต่ิติราท่�กลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศเคยได้ัยิน

ร้อ้ยละ 0 20 40 60 80 100

บางครั�ง บ่อ้ยครั�งน้อ้ยครั�ง

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศต้ิอ้งอ้ย่่คนเด่ัยวไปจนแก่

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศม่ความผิดัปกติิ

ควรเลิกข้อ้งเก่�ยวกับครอ้บครัว

ครอ้บครัวขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศต้ิอ้งอั้บอ้ายและเส่ยใจ

ต้ิอ้งแสร้งทำาตัิวเป็นผ้่ชายเพ่ั�อ้จะได้ัรับการยอ้มรับ

12.6 68.518.9

15.8 58.625.6

14.2 36.349.5

10.1 32.157.8

9.6 24.166.3

ชายรักสอ้งเพัศม่ประสบการณ์ถ่กต่ิติราห่ลายร่ปแบบมากกว่าผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มอ่้�นๆ เม่�อ้ศ่กษา 
ถ่งจำานวนร่ปแบบการต่ิติราและความถ่�ในการถ่กต่ิติรา พับว่าชายรักสอ้งเพัศม่คะแนนส่งกว่ากลุ่มย่อ้ยอ่้�นๆ ทั�งห่มดั  
(ด่ัร่ปภาพั ข.1 ภาคผนวก ข.) โดัยร้อ้ยละ 54 ให้่ข้อ้ม่ลว่าพัวกเขามักได้ัยินว่าครอ้บครัวต้ิอ้งอั้บอ้ายและเส่ยใจ ร้อ้ยละ 59 
ถ่กบอ้กให้่แสร้งทำาตัิวเป็นผ้่ชายเพ่ั�อ้จะได้ัรับการยอ้มรับอ้ย่่บ่อ้ยครั�ง และร้อ้ยละ 32 ถ่กบอ้กให้่เลิกข้อ้งเก่�ยวกับครอ้บครัว 
(ด่ัร่ปภาพั ข.3 ภาคผนวก ข.) 

ชายข้ามเพัศและห่ญิิงข้ามเพัศเผชิญิกับการถ่กต่ิติราในอั้ติราท่�ส่งเช่นกัน ชายข้ามเพัศร้อ้ยละ 66 มักจะได้ัยินว่า 
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศม่ความผิดัปกติิ และห่ญิิงข้ามเพัศร้อ้ยละ 84 เคยไดั้ยินคนพ่ัดัอ้ย่่บ่อ้ยครั�งว่า 
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศจะต้ิอ้งอ้ย่่คนเด่ัยวไปจนแก่ (ด่ัติาราง ข.3 ภาคผนวก ข.) 

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศส่วนให่ญ่ิไม่ทราบเก่�ยวกับพัระราชบัญิญัิติิความเท่าเท่ยมระห่ว่างเพัศ ปี พั.ศ. 2558  
การถ่กต่ิติราส่วนห่น่�งเก่�ยวเน่�อ้งกับความร้่เร่�อ้งกฎห่มายและนโยบายท่�เก่�ยวกับอั้ติลักษณ์ขอ้งบุคคล เป็นท่�น่าสังเกติ
ว่าม่เพ่ัยงร้อ้ยละ 44 ขอ้งกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�ทราบว่าม่พัระราชบัญิญัิติิความเท่าเท่ยมระห่ว่างเพัศ  
ปี พั.ศ. 2558 ในขณะท่�เกินกว่าคร่�งขอ้งกลุ่มชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศท่�ร่วมติอ้บแบบสำารวจ ทราบว่าม่กฎห่มายฉบับน่�
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การถูุกเล่อกปฏิิบััติในำกลุ่มผูู้้ม่คำวัามหลากหลาย่ท์างเพศั	
ขณะท่�การต่ิติราเป็นความเช่�อ้ในแง่ลบท่�ม่อ้ย่่ในสังคม การเล่อ้กปฏิิบัติิจะเกิดัข่�นเม่�อ้บุคคลกระทำาการอั้นเน่�อ้งมาจาก 
พ่ั�นฐานความเช่�อ้เห่ล่านั�น 

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศส่วนมากเคยถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิในร่ปแบบใดัร่ปแบบห่น่�ง มากกว่าคร่�งห่น่�งท่�ร้อ้ยละ 53  
ถ่กตัิ�งฉายาล้อ้เล่ยน โดัยร้อ้ยละ 39 ขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศทั�งห่มดัเคยประสบกับเร่�อ้งน่�อ้ย่่บ่อ้ยๆ ร้อ้ยละ 16  
เคยถ่กข่มข่นกระทำาชำาเรา ร้อ้ยละ 10 ม่ประสบการณ์ถ่กข่มข่นกระทำาชำาเราบ่อ้ยครั�ง ส่วนการเล่อ้กปฏิิบัติิในร่ปแบบอ่้�นๆ 
เกิดัข่�นน้อ้ยครั�งกว่า (ด่ัร่ปภาพั ข.2 ในภาคผนวก ข.) 

ห่ญิิงข้ามเพัศและชายรักสอ้งเพัศถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิในอั้ติราท่�ส่งกว่าผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มย่อ้ยอ่้�นๆ  
ห่ญิิงข้ามเพัศร้อ้ยละ 61 เคยถ่กล้อ้เล่ยนและเร่ยกช่�อ้ท่�ไม่ชอ้บ ร้อ้ยละ 22 เคยถ่กข่มข่นกระทำาชำาเรา ร้อ้ยละ 11 เคยถ่กซ้ึ่อ้ม 
ห่ร่อ้ทำาร้ายร่างกาย และร้อ้ยละ 8 เคยถ่กล่วงละเมิดัโดัยเจ้าห่น้าท่�ติำารวจ ชายรักสอ้งเพัศร้อ้ยละ 14 เคยส่ญิเส่ยเพ่ั�อ้น 
เพัราะวิถ่ทางเพัศขอ้งพัวกเขา และกว่าร้อ้ยละ 9 เคยต้ิอ้งส่ญิเส่ยท่�อ้ย่่อ้าศัย ซ่ึ่�งเป็นอั้ติราท่�ส่งกว่าการเล่อ้กปฏิิบัติิในร่ปแบบ
เด่ัยวกันท่�เกิดัข่�นกับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มอ่้�นๆ (ด่ัติาราง ข.4 ในภาคผนวก ข.) 

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิในสถาบันการศ่กษา สถานท่�ทำางาน และสถานพัยาบาล ร่ปภาพั 7 แสดังอั้ติรา
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เคยถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิร่ปแบบใดัร่ปแบบห่น่�งในอ้งค์กร 

รูปภาพ	7:	 อั้ติราผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เคยถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิร่ปแบบใดัร่ปแบบห่น่�งในอ้งค์กร
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ผูู้้ม่คำวัามหลากหลาย่ท์างเพศัถูุกขอให้ปิดบัังวิัถุ่ท์างเพศั	อัตลักษณ์ท์างเพศั	และการแสดงออกท์างเพศัของตนำ
แนวคิดัว่าด้ัวยการต่ิติราทำาให่้สังคมคาดัห่วังว่าผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศจะติ้อ้งปิดับังตัิวติน และแสร้งว่า 
ไม่ได้ัเป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ ห่ร่อ้ลดัการแสดังอ้อ้กถ่งวิถ่ทางเพัศและอั้ติลักษณ์ทางเพัศขอ้งตินเพ่ั�อ้ให้่คนอ่้�น
ไม่สงสัย กลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศอ้าจได้ัรับความกดัดัันให้่ปิดับังและแสร้งทำาในสิ�งท่�ไม่ใช่ตัิวติน ห่ร่อ้ทำาไปด้ัวย 
ความเกรงกลัวว่าจะถ่กทำาร้าย การกดัดัันให่้ปิดับังห่ร่อ้เสแสร้งมักจะมาในลักษณะการเร่ยกร้อ้งท่�ชัดัเจน อ้ย่างเช่น 
นายจ้างอ้าจรับบุคคลข้ามเพัศเข้ามาทำางานแต่ิขอ้ให้่บุคคลนั�นแต่ิงกายติามเพัศสภาพัอ่้กแบบห่น่�ง คนในครอ้บครัว
อ้าจกดัดัันให้่ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศแต่ิงงานกับคนท่�เป็นเพัศติรงข้ามเพ่ั�อ้เป็นการปกปิดัวิถ่ทางเพัศขอ้งผ้่ม่ 
ความห่ลากห่ลายทางเพัศ ห่ร่อ้แม้กระทั�งคิดัว่าการแต่ิงงานจะช่วยขจัดัความต้ิอ้งการและพัฤติิกรรมรักร่วมเพัศไปได้ั โดัยห่าก 
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศไม่ให้่ความร่วมม่อ้กับข้อ้เร่ยกร้อ้งเห่ล่านั�นก็อ้าจได้ัรับผลกระทบต่ิางๆ เช่น ถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิ  
ถ่กละเมิดั และโดันทำาร้าย

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศถ่กบอ้กให้่ปิดับังตัิวตินและแสร้งทำาเป็นสิ�งท่�ไม่ใช่ตัิวเอ้งในสถาบันการศ่กษา สถานท่�ทำางาน 
และท่�บ้าน รายงานฉบับน่�จะนำาเสนอ้ข้อ้ม่ลล่กลงไปในแต่ิละสถานท่�ในส่วนต่ิอ้ไป โดัยม่ประเด็ันสำาคัญิๆ ดัังต่ิอ้ไปน่�

• ร้อ้ยละ 32 ขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศทั�งห่มดั ถ่กสอ้นให้่ระมัดัระวังภาพัลักษณ์ภายนอ้ก ห่ร่อ้การพ่ัดัจา 
และอ้ากัปกิริยาติอ้นท่�เป็นนักเร่ยน โดัยติัวเลขเพิั�มข่�นเป็นร้อ้ยละ 35 ในกลุ่มนักเร่ยนห่ญิิงข้ามเพัศ  
(ติาราง จ.1) การศ่กษาก่อ้นห่น้าน่�พับว่าร้อ้ยละ 82 ขอ้งนักเร่ยนห่ญิิงข้ามเพัศถ่กขอ้ให่้แต่ิงกาย พ่ัดัจา  
และประพัฤติิตัิวติามเพัศโดัยกำาเนิดั36

• ร้อ้ยละ 10 ขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกล่าวว่าพัวกเขาถ่กเต่ิอ้นให้่ระมัดัระวังภาพัลักษณ์
ภายนอ้ก ห่ร่อ้อ้ากัปกิริยาในสถานท่�ทำางานปัจจุบันห่ร่อ้ท่�ผ่านมาล่าสุดั (ติาราง จ.1) งานวิจัยก่อ้นห่น้าน่� 
ขอ้งธิ์นาคารโลกพับว่าผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศร้อ้ยละ 24.5 และห่ญิิงข้ามเพัศร้อ้ยละ 26 เคยถ่กห้่าม 
ไม่ให้่แสดังห่ร่อ้บอ้กใครว่าตินเป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศครั�งห่น่�งในช่วิติการทำางาน งานวิจัยฉบับนั�น 
ยังพับว่าการถ่กขอ้ให้่ปกปิดัอั้ติลักษณ์นั�นเป็นห่น่�งในสามร่ปแบบการเล่อ้กปฏิิบัติิท่�เกิดัข่�นในสถานท่�ทำางาน37

• ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เข้าร่วมการสำารวจมากกว่าคร่�งห่น่�งเคยประสบกับการถ่กตัิ�งฉายาล้อ้เล่ยน 
(ร่ปภาพั 5)

• ร้อ้ยละ 32 ขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศทั�งห่มดัเปิดัเผยว่าพัวกเขามักแสร้งเป็นเพัศชายห่ร่อ้เพัศห่ญิิง 
เพ่ั�อ้ให้่ได้ัรับการยอ้มรับอ้ย่่บ่อ้ยครั�ง และร้อ้ยละ 10 เปิดัเผยว่าพัวกเขาแสร้งทำาเป็นบางครั�ง (ติาราง ข.3)

36 World Bank (2018). Economic inclusion of LGBT groups in Thailand (Vol. 2): main report (English). Washington, D.C.: World Bank 
Group, 42. 

37 Ibid., 36.
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สุขภาพและการเข้าถึุงบัริการสุขภาพ	
ของกลุ่มผูู้้ม่คำวัามหลากหลาย่ท์างเพศั
งานวิจัยก่อ้นห่น้าน่�แสดังให้่เห็่นว่าผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศทั�วโลกต้ิอ้งดิั�นรนเพ่ั�อ้สุขภาพัและความเป็นอ้ย่่ท่�ด่ัข่�น38

สุขภาพัท่�ไม่ด่ัส่งผลกระทบติ่อ้การพััฒนา โดัยทำาให่้ประสิทธิิ์ภาพัในการทำางานขอ้งล่กจ้างลดัลงและเพิั�มภาระค่าใช้จ่าย 
ให้่กับนายจ้างซ่ึ่�งเช่�อ้มโยงไปถ่งรัฐบาลและเศรษฐกิจขอ้งประเทศโดัยรวมทั�งห่มดั การทำาความเข้าใจว่าการต่ิติรา  
การเล่อ้กปฏิิบัติิและอุ้ปสรรคในการเข้าถ่งบริการสาธิ์ารณสุขสามารถส่งผลกระทบติ่อ้สุขภาพัไดั้อ้ย่างไรนั�นถ่อ้เป็น 
ก้าวแรกในการพััฒนากลยุทธ์ิ์ท่�เห่มาะสมเพ่ั�อ้จะลดัความเห่ล่�อ้มลำ�าทางด้ัานสุขภาพัระห่ว่างกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย 
ทางเพัศและกลุ่มประชากรทั�วไป

การต่ตราเป็นำสาเหตุของการบัั�นำท์อนำสุขภาพ
การศ่กษาเชิงประจักษ์ได้ัแสดังให้่เห็่นว่าเม่�อ้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศเผชิญิกับการถ่กต่ิติราและการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิ 
อ้ย่างม่อ้คติิ พัวกเขาจะม่ภาวะเคร่ยดัและร้่ส่กบอ้บชำ�าในจิติใจในแบบท่�ผ้่เป็นซิึ่สเจนเดัอ้ร์ท่�รักต่ิางเพัศนั�นไม่เคยประสบ 
ผลกระทบต่ิอ้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศดัังกล่าว ห่ร่อ้ท่�เร่ยกว่า “ภาวะเคร่ยดัขอ้งชนกลุ่มน้อ้ย” ส่งผลให้่สุขภาพัจิติ 
และร่างกายแย่ลง39 ปรากฏิการณ์น่�เป็นท่�ทราบกนัด่ัและถ่กบันท่กไว้อ้ย่างละเอ่้ยดัในการศ่กษาวจัิยทั�วโลก ภาวะเคร่ยดั  
ขอ้งชนกลุ่มน้อ้ยครอ้บคลุมทั�งห่มดั 4 ระดัับ ซ่ึ่�งม่การต่ิติราและอ้คติิเป็นส่วนห่น่�งท่�เกิดัข่�นในช่วิติขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย 
ทางเพัศ40

ระดัับแรกขอ้งภาวะความเคร่ยดัเริ�มจากการท่�เม่�อ้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศรับร้่ได้ัถ่งการถ่กต่ิติราท่�เกิดัข่�นรอ้บตัิว  
เช่น การไดั้ยินได้ัฟังคำาพ่ัดัขอ้งเพั่�อ้น ครอ้บครัว และส่�อ้ต่ิางๆ และประสบการณ์การถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิห่ร่อ้การปฏิิบัติิ 
ต่ิอ้พัวกเขาอ้ย่างม่อ้คติิ เช่น การถ่กล่วงละเมิดัและการถ่กปฏิิเสธิ์จากสมาชิกในครอ้บครัว นายจ้างห่ร่อ้เพ่ั�อ้นนักเร่ยนคนอ่้�นๆ  
สถานการณ์และการกระทำาเห่ล่านั�นแสดังถ่งสัญิลักษณ์ความห่มายเชิงล่กทางวัฒนธิ์รรมท่�ไม่ให้่คุณค่า และรังเก่ยจ  
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ

ระดัับท่�สอ้ง ห่ลังจากท่�ต้ิอ้งเผชิญิกับสถานการณ์และการถ่กปฏิิบัติิอ้ย่างม่อ้คติิซึ่ำ�าแล้วซึ่ำ�าเล่า ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
ก็จะเริ�มคิดัว่าสิ�งเห่ล่านั�นจะเกิดัข่�นต่ิอ้ไปเร่�อ้ยๆ และเริ�มระมัดัระวังตัิวเพ่ั�อ้ท่�จะปกป้อ้งตินเอ้ง ความเคร่ยดัท่�เกิดัจาก 
การต้ิอ้งคอ้ยระวังตัิวอ้ย่่ติลอ้ดัเวลาอ้าจเกิดัข่�นติามมา แม้ว่าในสถานการณ์ท่�คนรอ้บข้างไม่ได้ัม่ทัศนคติิเชิงลบต่ิอ้พัวกเขาก็ติาม41

ระดัับท่�สาม ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศอ้าจพัยายามปิดับังความเป็นตัิวตินเพ่ั�อ้ห่ล่กเล่�ยงจากการถ่กต่ิติราและอ้คติิ  
พัวกเขาอ้าจเปิดัเผยตัิวตินน้อ้ยลงห่ร่อ้อ้าจจะพัยายามปิดับังตัิวตินและทำาให้่ผ้่อ่้�นคิดัว่าพัวกเขาไม่ได้ัม่ 
ความห่ลากห่ลายทางเพัศด้ัวยการแต่ิงงานห่ร่อ้แต่ิงกายติามเพัศสภาวะท่�ไม่ใช่ตัิวตินท่�แท้จริงขอ้งพัวกเขา การปิดับังตัิวติน 
เป็นการบั�นทอ้นจิติใจอ้ย่างมากเม่�อ้บุคคลม่ความเกรงกลัวว่าความจริงจะถ่กค้นพับ นอ้กจากน่� การถอ้นติัวอ้อ้กห่ร่อ้
แม้แต่ิลดัระดัับการม่ส่วนร่วมจากเคร่อ้ข่ายสังคมท่�ห่ลากห่ลายซ่ึ่�งให่้การสนับสนุนพัวกเขา จะทำาให้่พัวกเขาเส่ยโอ้กาส 
ในการรับผลประโยชน์จากความใกล้ชิดัสนิทสนมกับผ้่อ่้�นและความสัมพัันธ์ิ์ท่�จริงใจ ซ่ึ่�งม่ส่วนช่วยทั�งด้ัานจิติใจและสุขภาพั
ร่างกาย ยิ�งไปกว่านั�นความสามารถขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในการรับความช่วยเห่ล่อ้สนับสนุนเพ่ั�อ้รับม่อ้กับ 
เร่�อ้งต่ิางๆ ก็จะลดัลงติามไปด้ัวย42

38 Rodríguez-Díaz, C.E., Martínez-Vélez, J.J., Jovet-Toledo, G.G., Vélez-Vega, C.M., Hernández-Otero, N., Escotto-Morales, B. & 
Mulinelli-Rodríguez, J.J. (2016). Challenges for the well-being of and health equity for lesbian, gay, and bisexual people in Puerto 
Rico. International Journal of Sexual Health, 28(4), 286–295.

39 Manalastas, E.J. (2013). Sexual Orientation and Suicide Risk in the Philippines: Evidence from a Nationally Representative Sample of 
Young Filipino Men. Philippine Journal of Psychology 46, no. 1: 1–13.

40 Frost, D.M. & Meyer, I.H. (2009). Internationalized Homophobia and Relationship Quality Among Lesbians, Gay Men, and Bisexuals. 
Journal of Counseling Psychology 56, no. 1: 97.

41 Crocker, J. (1999). Social stigma and self-esteem: Situational construction of self-worth. Journal of experimental social psychology, 
35(1), 89–107, cited in Meyer, I.H. (2003). Prejudice, Social Stress, and Mental Health in Lesbian, Gay, and Bisexual Populations: 
Conceptual Issues and Research Evidence. Psychological Bulletin, 129(5), 681.

42 Meyer, I.H. (2003). Prejudice, Social Stress, and Mental Health in Lesbian, Gay, and Bisexual Populations: Conceptual Issues and 
Research Evidence. Psychological Bulletin, 129(5), 674–697; Pachankis, P. (2007). The Psychological Implications of Concealing a 
Stigma: A Cognitive-Affecitve-Behavioral Model. Psychological Bulletin 133, no. 2 (2007), 328–345.
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ระดัับสุดัท้ายค่อ้การท่�ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศอ้าจเริ�มซ่ึ่มซัึ่บข้อ้ความเชิงลบและแนวคิดัแบบเห่มารวมท่�เก่�ยวกับ  
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศเข้าไปในจิติใจเบ่�อ้งล่ก การถ่กต่ิติราเช่นน่�อ้าจส่งผลต่ิอ้ความมั�นใจและการเห็่นคุณค่า  
ในตินเอ้ง ความใกล้ชิดัสนิทสนมกับผ้่อ่้�นและต่ิกรอ้บไม่ให้่บุคคลได้ัมอ้งเห็่นภาพัช่วิติท่�รวมวิถ่ทางเพัศและอั้ติลักษณ์  
ทางเพัศขอ้งพัวกเขา ทั�งท่�สิ�งเห่ล่าน่�ม่ความจำาเป็นต่ิอ้การพััฒนาสุขภาพัขอ้งผ้่คนติลอ้ดัช่วิติ43

ความถ่�ในการคิดัและพัยายามฆ่่าตัิวติายเป็นตัิวช่�วัดัสุขภาพัจิติท่�สำาคัญิ แม้ว่าอั้ติราการคิดัฆ่่าตัิวติายและการพัยายาม
ฆ่่าตัิวติายจะไม่สามารถบอ้กถ่งอ้าการทางจิติและสุขภาพัร่างกายท่�ยำ�าแย่อ้ย่างชัดัเจน แต่ิสามารถบ่งบอ้กถ่งความถ่�  
ท่�เกิดัข่�นขอ้งปัญิห่าสุขภาพัจิติ 

ผ้่ติอ้บแบบสำารวจท่�ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศเก่อ้บคร่�งห่น่�งเคยคิดัฆ่่าตัิวติายท่�อั้ติราร้อ้ยละ 48.5 โดัยร้อ้ยละ 8.6  
คิดัฆ่่าตัิวติายบ่อ้ยครั�ง และร้อ้ยละ 39.9 คิดัเร่�อ้งน่�เป็นบางครั�ง ข้อ้ม่ลดัังกล่าวเป็นท่�น่าติกใจเม่�อ้เท่ยบกับข้อ้ม่ลจากงานวจัิย
อ่้กงานห่น่�งท่�ม่รายงานการคิดัฆ่่าตัิวติายติลอ้ดัช่วิติขอ้งสติร่ไทยวัยเจริญิพัันธ์ุิ์ในจังห่วัดันครสวรรค์และกรุงเทพัมห่านคร 
อ้ย่่ท่�ร้อ้ยละ 22.1 และ 21.8 ติามลำาดัับ44

ชายรักสอ้งเพัศม่ความเปราะบางในเร่�อ้งน่�มากท่�สุดั โดัยร้อ้ยละ 68.1 ขอ้งกลุ่มเคยคิดัฆ่่าตัิวติาย ผลการสำารวจน่�
สอ้ดัคล้อ้งกับการศ่กษาวิเคราะห์่อ้ภิมาน (Meta Analysis) ท่�รวมงานวิจัย 46 งานทั�วโลกเก่�ยวกับความคิดัในการฆ่่าตัิวติาย  
ติลอ้ดัทั�งช่วิติขอ้งกลุ่มห่ญิิงรักห่ญิิง ชายรักชาย และบุคคลรักสอ้งเพัศ45 ซ่ึ่�งพับว่ากลุ่มบุคคลรักสอ้งเพัศม่ความเส่�ยง 
ในการฆ่่าติัวติายมากท่�สุดั โดัยม่ความถ่�เฉล่�ยร้อ้ยละ 38 เม่�อ้เท่ยบกับกลุ่มห่ญิิงรักห่ญิิงและชายรักชายท่�ม่อั้ติราความถ่�
ร้อ้ยละ 3446

รูปภาพ	8:	 สัดัส่วนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มย่อ้ยท่�เคยคิดัฆ่่าตัิวติาย

43 Herdt, G.H. (1996). Children of Horizons: How Gay and Lesbian Teens Are Leading a New Way Out of the Closet. Boston: Beacon 
Press, 205.

44 Devries, K., Watts, C., Yoshihama, M., Kiss, L., Schraiber, L. B., Deyessa, N., ... & Berhane, Y. (2011). Violence against women is 
strongly associated with suicide attempts: evidence from the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence 
against women. Social science & medicine, 73(1), 79–86.

45 การศ่กษาวิเคราะห์่อ้ภิมาน (Meta Analysis) ไม่ครอ้บคลุมถ่งบุคคลข้ามเพัศ

46 Salway, T., Ross, L. E., Fehr, C. P., Burley, J., Asadi, S., Hawkins, B. & Tarasoff, L. A. (2018). A systematic review and meta-analysis 
of disparities in the prevalence of suicide ideation and attempt among bisexual populations. Archives of Sexual Behaviour, 1–23.
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ชายรักสอ้งเพัศ 4.5 68.163.6

ชายข้ามเพัศ 8.2 42.234.0

39.9
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กลุ่มตัิวอ้ย่างผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศเก่อ้บ 1 ใน 6 ห่ร่อ้ร้อ้ยละ 16.2 เคยพัยายามฆ่่าตัิวติาย ซ่ึ่�งตัิวเลขน่�ส่งกว่า 
ระดัับความถ่�ในการพัยายามฆ่่าตัิวติายขอ้งสติร่ไทยท่�ม่อ้ายุ 15 ถ่ง 49 ปี ในจังห่วัดันครสวรรค์และกรุงเทพัมห่านคร  
ซ่ึ่�งเก็บข้อ้ม่ลเม่�อ้ปี พั.ศ. 2543 ถ่ง 2546 ผลสำารวจในครั�งน่�ยังสอ้ดัคล้อ้งกับข้อ้ม่ลในงานวิจัยระดัับนานาชาติิ 46 งาน  
ท่�พับค่าความถ่�เฉล่�ยขอ้งการพัยายามฆ่่าติัวติายติลอ้ดัช่วิติในกลุ่มห่ญิิงรักห่ญิิงและชายรักชายในอ้ัติราร้อ้ยละ 15  
และบุคคลรักสอ้งเพัศในอั้ติราร้อ้ยละ 18 

ขณะท่�ชายรักสอ้งเพัศในประเทศไทยม่ความคิดัท่�ฆ่่าตัิวติายบ่อ้ยครั�งท่�สุดั แต่ิม่ความพัยายามท่�จะฆ่่าตัิวติาย 
น้อ้ยครั�งท่�สดุั ห่ญิิงข้ามเพัศกว่าร้อ้ยละ 20 เคยพัยายามท่�จะฆ่่าตัิวติาย ติามมาด้ัวยผ้่ท่�เป็นน็อ้นไบนาร่ร้อ้ยละ 19.6 และผ้่ท่�เป็น 
เพัศอ่้�นๆ ร้อ้ยละ 18.9 เป็นเร่�อ้งน่าเป็นห่่วงท่�อั้ติราการพัยายามฆ่่าตัิวติายในกลุ่มห่ญิิงข้ามเพัศในประเทศไทยม่อ้ย่่ส่ง  
แต่ิตัิวเลขความถ่�ดัังกล่าวก็ยังน้อ้ยกว่าในประเทศสห่รัฐอ้เมริกาอ้ย่่มาก ท่�ม่ห่ญิิงข้ามเพัศถ่งร้อ้ยละ 42 เคยพัยายาม 
ท่�จะฆ่่าตัิวติาย47

การพัยายามฆ่่าตัิวติายเกิดัข่�นมากในกลุ่มผ้่ท่�ยังม่อ้ายุน้อ้ย ผ้่ท่�อ้าศัยอ้ย่่ในเขติเม่อ้ง ผ้่ม่รายได้ัน้อ้ย ผ้่ท่�รับร้่ถ่งการต่ิติรา 
และเคยเผชิญิกับการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิจากสมาชิกในครอ้บครัว เม่�อ้เท่ยบกับกลุ่มผ้่ท่�ม่อ้ายุ 45 ปีข่�นไป กลุ่มผ้่ท่�ม่อ้ายุ  
18 ถ่ง 24 ปี ม่อั้ติราคิดัฆ่่าตัิวติายมากกว่าถ่ง 2.5 เท่า กลุ่มท่�ม่ความเส่�ยงอ่้�นๆ รวมถ่งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�ม่ 
รายไดัต่้ิอ้เด่ัอ้นติำ�ากว่า 10,000 บาท ม่ความคดิัท่�จะฆ่่าตัิวติายมากกวา่ผ้่ท่�ม่รายไดัต่้ิอ้เด่ัอ้นมากกวา่ 30,000 บาท ถ่ง 1.6 เท่า  
ส่วนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในภาคใต้ิคิดัฆ่่าตัิวติายน้อ้ยกว่ากลุ่มท่�อ้าศัยอ้ย่่ในกรุงเทพัมห่านคร (ด่ัติาราง ช.2  
ภาคผนวก ช.) กลุ่มท่�รับร้่ถ่งการต่ิติราในระดัับท่�ส่งและกลุ่มท่�เคยถ่กสมาชิกในครอ้บครัวเล่อ้กปฏิิบัติิดั้วย ม่ความเส่�ยง 
ต่ิอ้การคิดัเร่�อ้งฆ่่าตัิวติายมากกว่า นอ้กจากน่� ผ้่ร่วมติอ้บแบบสำารวจท่�คิดัจะฆ่่าตัิวติายบ่อ้ยครั�งให้่ข้อ้ม่ลว่าการเข้ารับ 
บริการสุขภาพัเป็นเร่�อ้งสำาคัญิอั้นดัับต้ินๆ สำาห่รับพัวกเขา (ด่ัติาราง ช.2)

47 Haas, A.P., Rodgers, P.L. & Herman, J. (2014). Suicide attempts among transgender and gender non-conforming adults: findings of 
the national transgender discrimination survey. American Foundation for Suicide Prevention.
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ห่ญิิงข้ามเพัศ
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20.1

9.1

ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ 3.1 14.311.2

ชายข้ามเพัศ 3.6 15.411.8

ชายรักชาย 1.8 15.613.8

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ 2.8 16.613.8

เพัศอ่้�นๆ 1.9 18.917.0

เคว่ยร์/ น็อ้นไบนาร่ 1.5 19.618.1

17.9

ห่ญิิงรักห่ญิิง 0.9 14.113.2
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“ติอ้นนั�นผมไม่ได้ัคิดัถ่งเร่�อ้งผ่าตัิดัเพ่ั�อ้ปรับเปล่�ยน 
ร่ปลักษณ์ให้่ติรงกับอั้ติลักษณ์ทางเพัศเลย… ผมอ้ยาก
จะติายก่อ้นอ้ายุ 30 เพัราะผมไม่อ้ยากติิดัอ้ย่่ในร่างกาย 
แบบน่� ผมไม่อ้ยากเป็นคนคนน่� ไม่อ้ยากใช้ช่วิติ 
แบบน่� ผมก็เลยทำาทุกอ้ย่างเพ่ั�อ้ให่้สุขภาพัไม่ด่ั ผมกินยา
และไปโรงพัยาบาลติลอ้ดั และผมก็ด่ัใจท่�จะได้ัผ่าตัิดั... 
จะเน่�อ้งอ้กห่ร่อ้กระด่ักก็ได้ั ผมร้่ส่กด่ัท่�จะได้ัเข้าใกล้ 
ความติายเข้าไปทุกท่และจะได้ัไม่ต้ิอ้งอ้ย่่บนโลกน่�นานๆ” 

— นักศ่กษาปรญิิญิาโทชายขา้มเพัศ จากกรงุเทพัมห่านคร 
ท่�ต้ิอ้งทุกข์ทรมานกับการพัยายามฆ่่าตัิวติาย

การต่ตราเป็นำอุปสรรคำต่อการเข้าถึุงบัริการสุขภาพท่์�จัำาเป็นำ

การเข้าถ่งการด่ัแลรักษาสุขภาพัและบริการทางสังคมต่ิางๆ เป็นปัจจัยสำาคัญิในการประเมินสุขภาพัขอ้งชุมชน  
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศอ้าจถ่กปฏิิเสธิ์ในการเข้ารับการรักษาและบริการทางการแพัทย์ ห่ร่อ้พัวกเขาอ้าจประสบ 
กับการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิทางอ้้อ้มเม่�อ้ผ้่ให้่บริการสุขภาพัไม่ได้ัใส่ใจถ่งความต้ิอ้งการเฉพัาะขอ้งกลุ่มคนไข้ท่�ม่ความห่ลากห่ลาย 
ทางเพัศ48 ไม่ยอ้มให้่พัวกเขาใช้สถานท่�ห่ร่อ้อุ้ปกรณ์ท่�เห่มาะสมกับเพัศสภาวะห่ร่อ้อ้าจไปว่ากล่าวตัิกเต่ิอ้นพัวกเขา
นอ้กจากน่� ผ้่ให้่บริการสุขภาพัท่�ไม่ได้ัจริงจังกับการเก็บข้อ้ม่ลความลับขอ้งคนไข้ ได้ัทำาให้่ข้อ้ม่ลท่�เก่�ยวกับวิถ่ทางเพัศ
และอั้ติลักษณ์ทางเพัศขอ้งคนไข้ห่ลุดัอ้อ้กไปถ่งสมาชิกในครอ้บครัวห่ร่อ้ชุมชนขอ้งพัวกเขา ซ่ึ่�งไดั้สร้างความเจ็บปวดั  
ทางอ้ารมณ์และเป็นอั้นติรายต่ิอ้ร่างกายขอ้งคนไข้

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศให้่ความสำาคัญิกับบริการสุขภาพัในช่วิติประจำาวัน สุขภาพัจิติ และการป้อ้งกัน
และติรวจห่าเช่�อ้ HIV ผ้่ติอ้บแบบสำารวจส่วนให่ญ่ิร้อ้ยละ 65.2 ร้่ส่กว่าการเข้าถ่งบริการสุขภาพัในช่วิติประจำาวัน 
ม่ความสำาคัญิมากท่�สุดั ติามมาด้ัวยบริการสุขภาพัจิติร้อ้ยละ 48.7 และบริการป้อ้งกันและติรวจห่าเช่�อ้ HIV  
ร้อ้ยละ 48.5 (ด่ัรายละเอ่้ยดัในภาคผนวก ค.) 

บุคคลข้ามเพัศให้่ความสำาคัญิกับบริการสำาห่รับบุคคลข้ามเพัศโดัยเฉพัาะ ชายข้ามเพัศและห่ญิิงข้ามเพัศเห็่นว่า 
การบำาบัดัด้ัวยฮอ้ร์โมนและการผ่าตัิดัเพั่�อ้ปรับเปล่�ยนร่ปลักษณ์ให้่ติรงกับอั้ติลักษณ์ทางเพัศเป็นบริการท่�ม่ 
ความสำาคัญิในระดัับท่�ส่ง ชายข้ามเพัศร้อ้ยละ 47 และห่ญิิงข้ามเพัศร้อ้ยละ 57 ต้ิอ้งการเข้าถ่งบริการสุขภาพัจิติด้ัวยเช่นกัน  
เก่อ้บคร่�งห่น่�งขอ้งชายข้ามเพัศและห่ญิิงข้ามเพัศท่�ร่วมติอ้บแบบสำารวจระบุถ่งความจำาเป็นขอ้งบริการสุขภาพัขอ้งสติร่ 
ห่ญิิงข้ามเพัศเก่อ้บร้อ้ยละ 70 ให้่ความสำาคัญิในระดัับท่�ส่งกับการป้อ้งกันและติรวจห่าเช่�อ้ HIV ท้ายท่�สุดั ผ้่ร่วมติอ้บแบบสำารวจ 
ท่�เป็นห่ญิิงข้ามเพัศร้อ้ยละ 21.7 และชายข้ามเพัศร้อ้ยละ 14.7 ไดั้ให้่ข้อ้ม่ลว่าอุ้ปสรรคท่�สำาคัญิอ่้กประการห่น่�งค่อ้  
การท่�ยังขาดับุคลากรทางการแพัทย์ท่�เช่�ยวชาญิในเร่�อ้งขอ้งสุขภาพัขอ้งบุคคลข้ามเพัศ 

1 ใน 5 ขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�ร่วมติอ้บแบบสำารวจเผชิญิกับความยากลำาบากในการเข้าถ่งบริการสุขภาพัจิติ  
ส่วนบริการอ่้�นๆ ท่�เข้าถ่งได้ัยาก ไดั้แก่ การใช้ฮอ้ร์โมนบำาบัดัและการผ่าตัิดัเพ่ั�อ้ปรับเปล่�ยนร่ปลักษณ์ให้่ติรงกับ 
อั้ติลักษณ์ทางเพัศ

48 Daulaire, N. (2014). The importance of LGBT health on a global scale. LGBT health, 1(1), 8–9.

การติ่อส้้กับ 
การฆ่่าติัวติาย
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บริการสุขภาพัจิติ

การใช้ฮอ้ร์โมนบำาบัดัสำาห่รับบุคคลข้ามเพัศ

บริการสุขภาพัสติร่

บริการป้อ้งกันและติรวจห่าเช่�อ้ HIV

บริการสุขภาพับุรุษ

บริการรักษา HIV

การผ่าตัิดัเพ่ั�อ้ปรับเปล่�ยนร่ปลักษณ์ให้่ติรงกับอั้ติลักษณ์ทางเพัศ

บริการสุขภาพัในช่วิติประจำาวัน
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ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ โดัยเฉพัาะห่ญิิงข้ามเพัศและชายรักสอ้งเพัศต้ิอ้งเผชิญิกับการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิ 
ในสถานพัยาบาล ร่ปภาพั 11 แสดังให้่เห็่นว่าโดัยรวมผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศร้อ้ยละ 16.2 เคยถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิ 
ในร่ปแบบต่ิางๆ ดัังเช่นท่�ได้ักล่าวไปในข้างต้ินอ้ย่างน้อ้ย 1 ร่ปแบบห่ร่อ้มากกว่า โดัยกลุ่มห่ญิิงข้ามเพัศร้อ้ยละ 36.3  
และชายรักสอ้งเพัศร้อ้ยละ 31.8 ถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิบ่อ้ยท่�สุดั

รูปภาพ	11:	 สัดัส่วนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในการสำารวจท่�เคยถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิอ้ย่างน้อ้ย 1 ร่ปแบบ ในสถานพัยาบาลต่ิางๆ
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ชายรักสอ้งเพัศ

ห่ญิิงข้ามเพัศ

31.8

ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ 4.1

ชายข้ามเพัศ 16.3

ชายรักชาย 11.0

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ 16.1

เพัศอ่้�นๆ 11.9

เคว่ยร์/ น็อ้นไบนาร่ 10.0

36.3

ห่ญิิงรักห่ญิิง 8.7

16.2

ห่ญิิงข้ามเพัศเก่อ้บร้อ้ยละ 20 ให้่ข้อ้ม่ลว่าเคยถ่กปฏิิเสธิ์การเข้าอ้ย่่ในห่อ้พัักผ้่ป่วยในสำาห่รับสติร่ท่�โรงพัยาบาล  
ชายรักสอ้งเพัศร้อ้ยละ 13.6 ให่้ข้อ้ม่ลว่าไม่ได้ัรับการด่ัแลรักษาท่�ม่คุณภาพัเท่ากับคนไข้อ่้�นๆ และห่ญิิงข้ามเพัศ 
ร้อ้ยละ 7.5 ให่้ข้อ้ม่ลว่าแพัทย์ท่�รักษาไม่ม่ความร้่เพ่ัยงพัอ้ ด่ัรายละเอ่้ยดัอุ้ปสรรคในการเข้าถ่งบริการสุขภาพั  
สำาห่รับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศจากร่ปภาพั ค.1 ในภาคผนวก ค. 
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ค้วามร้้สึกอับอายข้ายหน้าทัี�โรงพยาบาลั

“ผมไปโรงพัยาบาลเพั่�อ้ผ่าตัิดัเอ้าก้อ้นซึ่ิสต์ิอ้อ้กและ 
คิดัว่าบุคลากรทางการแพัทย์จะเข้าใจ แติ่ไม่เลย 
พัยาบาลเดิันไปห่าเจ้าห่น้าท่�คนห่น่�งและถามว่า  
‘ทำาบัติรคนไข้ผิดัห่ร่อ้เปล่า ทำาไมถ่งใช้คำานำาห่น้าช่�อ้
เป็นนางสาว...’ ผมต้ิอ้งถอ้ดัเส่�อ้เพ่ั�อ้เปิดัให้่ด่ัก้อ้นเน่�อ้  
ซ่ึ่�งมันไม่เป็นไรสำาห่รับผมเพัราะผมคิดัว่าตัิวเอ้งเป็นผ้่ชาย
อ้ย่่แล้ว... ห่มอ้ถามผมว่าเกิดัอ้ะไรข่�นกับห่น้าอ้กขอ้งผม  
ผมจ่งบอ้กเขาว่าผมได้ัผ่าตัิดัอ้อ้กไปแล้ว ห่มอ้ก็พ่ัดัว่า 
‘อ้้าว คุณเป็นผ้่ห่ญิิงน่� ปิดัม่าน! ปิดัม่าน!’ เห่ติุการณ์ 
เกิดัข่�นในห้่อ้งฉุกเฉิน แล้วพัยาบาลในนั�นก็วิ�งมาด่ั 
เห่ม่อ้นกับว่าผมเป็นตัิวประห่ลาดั... จากนั�นม่พัยาบาล  
3 ถ่ง 4 คน ผลัดัเปล่�ยนกันมาท่�เต่ิยงขอ้งผมและถามว่า 
ผมเป็นยังไงบ้าง เห่ม่อ้นกับว่าอ้ยากจะฟังเส่ยงขอ้งผมชัดัๆ ...  
ทำาให้่ผมร้่ส่กอ่้ดัอั้ดัมาก”

— ช่างตัิดัผมชายข้ามเพัศ

“ม่คนมุสลิมเป็นตุิ�ดั แล้วติรวจเจอ้ว่าติิดัเช่�อ้ HIV... 
เจ้าห่น้าท่�ในโรงพัยาบาลบอ้กว่าเขาต้ิอ้งพัาพ่ัอ้แม่ 
มาเซ็ึ่นเอ้กสาร และรับทราบอ้าการ... ผมบอ้ก 
ทางโรงพัยาบาลวา่เขาอ้าย ุ25 ปีแล้ว สามารถจดััการ
ด่ัแลตัิวเอ้งได้ั พัวกเขาก็เลยปล่อ้ยไป... พัวกเขาบอ้ก
ผมว่าครอ้บครัวขอ้งคนไข้ต้ิอ้งติกใจมากถ้าร้่ว่าคนไข้ 
ติิดัเช่�อ้ HIV แล้วยังเป็นตุิ�ดัอ่้ก เขาน่าจะม่ความละอ้าย 
กับตัิวเอ้งนะ”

— ชายรักชายท่�ทำางานในอ้งคก์รอิ้สระผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย 
ทางเพัศในภาคใต้ิ

การเข้าถ่งบริการทางสังคมไม่ได้ัเป็นเร่�อ้งยากสำาห่รับคนบางคน แต่ิสำาห่รับอ่้กห่ลายๆ คน สิ�งน่�ก็ยังเป็นปัญิห่าท่�พับเห็่นได้ัอ้ย่่ 

รูปภาพ	12:	 สัดัส่วนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในการสำารวจท่�เคยประสบปัญิห่าในการเข้ารับบริการทางสังคม
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พฤติกรรมสุขภาพและสถุานำะการติดเช่้�อ	HIV	
ห่ญิิงรักห่ญิิงและห่ญิิงรักสอ้งเพัศม่คะแนนติำ�าสุดัในด้ัานกิจกรรมการป้อ้งกันโรค นอ้กจากน่� ยังเข้ารับบริการด่ัแล 
ให้่คำาปร่กษาเร่�อ้งการม่เพัศสัมพัันธ์ิ์อ้ย่างปลอ้ดัภัย บริการให้่คำาปร่กษาเร่�อ้งการใช้สารเสพัติิดั และการติรวจห่าโรคติิดัต่ิอ้ 
ทางเพัศสัมพัันธ์ิ์ในอั้ติราท่�ติำ�าสุดัอ่้กด้ัวย ข้อ้ค้นพับน่�อ้าจสะท้อ้นถ่ง “ความเข้าใจผิดัเก่�ยวกับภ่มิคุ้มกันขอ้งห่ญิิงรักห่ญิิง”  
ซ่ึ่�งม่ท่�มาจากแนวคิดัท่�ว่าห่ญิิงท่�ม่เพัศสัมพัันธ์ิ์กับห่ญิิงไม่ม่ความเส่�ยงต่ิอ้โรคติิดัต่ิอ้ทางเพัศสัมพัันธ์ิ์ ความเช่�อ้ท่�ผิดัน่� 
เกิดัข่�นเพัราะคนมักเข้าใจกันว่าผ้่ห่ญิิงไม่ได้ัม่เพัศสัมพัันธ์ิ์บ่อ้ยๆ มักม่เพัศสัมพัันธ์ิ์กับค่่นอ้นคนเด่ัยวท่�เป็นเพัศเด่ัยวกัน 
และการม่เพัศสัมพัันธ์ิ์ขอ้งผ้่ห่ญิิงด้ัวยกันเอ้งไม่ใช่การม่เพัศสัมพัันธ์ิ์ท่�แท้จริงเพัราะว่าไม่ม่ผ้่ชายร่วมกิจกรรมด้ัวย เป็นผลให้่ 
การพััฒนาและดัำาเนินโครงการสาธิ์ารณสุขท่�เก่�ยวข้อ้งกับวิถ่ทางเพัศมักจะไม่ให้่ความสำาคัญิกับห่ญิิงรักห่ญิิงและห่ญิิงรัก
สอ้งเพัศนัก

ในช่วง 30 วันท่�ผ่านมา พับว่าผ้่ติอ้บแบบสำารวจด่ั�มแอ้ลกอ้ฮอ้ล์และส่บบุห่ร่�มากท่�สุดัท่�อั้ติราร้อ้ยละ 54.1 และร้อ้ยละ 
16.6 ติามลำาดัับ เน่�อ้งจากอุ้ปสรรคในการเข้ารับบริการสุขภาพัท่�น่าเป็นห่่วง ร้อ้ยละ 52.7 ห่ร่อ้มากกว่าคร่�งขอ้งห่ญิิงข้ามเพัศ 
ใช้ฮอ้ร์โมนโดัยไม่ได้ัอ้ย่่ภายใต้ิการด่ัแลขอ้งแพัทย์ ขณะท่�ร้อ้ยละ 41.4 ในกลุ่มน่� ฉ่ดัฮอ้ร์โมนด้ัวยตินเอ้ง กลุ่มย่อ้ยบางกลุ่ม 
ให้่ข้อ้ม่ลว่าใช้สารอ่้�นๆ ในช่วง 30 วันท่�ผ่านมา อ้ย่างเช่น ยากล่อ้มประสาท ห่ร่อ้ยานอ้นห่ลับ และสารกระตุ้ินไนไติรท์ 
ห่ร่อ้ยาปลุกเซ็ึ่กส์และสารกระตุ้ินแอ้มเฟติาม่น ยาบ้า ห่ร่อ้คริสตัิล (ด่ัติาราง ค.3 ในภาคผนวก ค.) ข้อ้ม่ลเห่ล่าน่�ช่�ให้่
เห็่นถ่งความจำาเป็นในการศ่กษาและวิเคราะห์่ล่กลงไป เพ่ั�อ้ทำาความเข้าใจเร่�อ้งร่ปแบบการใช้สารต่ิางๆ ในกลุ่มผ้่ม่ 
ความห่ลากห่ลายทางเพัศในประเทศไทย 

ผลการสำารวจอ่้�น ๆ เก่�ยวกับสุขภาพัและการเข้าถ่งบริการสุขภาพัสามารถด่ัได้ัจากภาคผนวก ค.

รูปภาพ	13:	 สัดัส่วนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในการสำารวจท่�เคยรับบริการให้่คำาปร่กษาเร่�อ้งการม่เพัศสัมพัันธ์ิ์ 
อ้ย่างปลอ้ดัภัย การใช้สารเสพัติิดัและผ้่ท่�เคยติรวจห่าโรคติิดัต่ิอ้ทางเพัศสัมพัันธ์ิ์ในช่วง 3 เด่ัอ้นท่�ผ่านมา

ทุกกลุ่ม ชายรักสอ้งเพัศ ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ ชายรักชาย ห่ญิิงรักห่ญิิง เคว่ยร์/ 
น็อ้นไบนาร่

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ เพัศอ่้�นๆ ชายข้ามเพัศ ห่ญิิงข้ามเพัศ

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เคยรับบริการให้่คำาปร่กษาเร่�อ้งการม่เพัศสัมพัันธ์ิ์อ้ย่างปลอ้ดัภัยในช่วง 3 เด่ัอ้นท่�ผ่านมา  

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เคยรับบริการให้่คำาปร่กษาเร่�อ้งการใช้สารเสพัติิดัในช่วง 3 เด่ัอ้นท่�ผ่านมา  

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เคยติรวจห่าโรคติิดัต่ิอ้ทางเพัศสัมพัันธ์ิ์ในช่วง 3 เด่ัอ้นท่�ผ่านมา  
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คำวัามรู้เร่�องสถุานำะการติดเช่้�อ	HIV
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศมากกว่าคร่�งห่น่�งไม่ทราบถ่งสถานะ HIV ขอ้งตินเอ้ง แม้ว่าจะให้่ความสำาคัญิกับการเข้าถ่ง 
บริการป้อ้งกันและติรวจห่าเช่�อ้ HIV เป็นอั้นดัับต้ินๆ ผ้่ติอ้บแบบสำารวจส่วนให่ญ่ิ ร้อ้ยละ 54.6 ไม่เคยติรวจห่าเช่�อ้ 
และไม่ทราบสถานะ HIV นอ้กจากน่� ยังพับว่าตัิวเลขขอ้งผ้่ท่�ไม่เคยรับการติรวจยิ�งส่งมากในกลุ่มเยาวชนท่�ม่ความห่ลากห่ลาย
ทางเพัศ (อ้ายุ 18 ถ่ง 24 ปี) ซ่ึ่�งม่อั้ติราร้อ้ยละ 70 โดัยเฉพัาะเยาวชนห่ญิิงรักสอ้งเพัศม่อั้ติราร้อ้ยละ 84.4 เยาวชน  
ห่ญิิงรักห่ญิิงม่อั้ติราร้อ้ยละ 90.3 กลุ่มห่ญิิงรักห่ญิิง ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ ชายข้ามเพัศ น็อ้นไบนาร่และผ้่ท่�เป็นเพัศอ่้�นๆ  
โดัยส่วนให่ญ่ิไม่เคยติรวจห่าเช่�อ้ HIV และไม่ทราบว่าตินเอ้งม่สถานะอ้ย่างไร (ด่ัติาราง ค.5 ในภาคผนวก ค.)

โดัยรวม ผ้่เข้าร่วมการสำารวจร้อ้ยละ 3 รับร้่สถานะการติิดัเช่�อ้ HIV ขอ้งตินเอ้ง ซ่ึ่�งส่งกว่าความชุกการติิดัเช่�อ้ HIV  
ในระดัับชาติิท่�ม่อั้ติราร้อ้ยละ 1.149 ในจำานวนผ้่ท่�ทราบสถานะขอ้งติน ชายรักสอ้งเพัศและชายรักชายม่อั้ติราการติิดัเช่�อ้ 
HIV ส่งท่�สุดัท่�ร้อ้ยละ 7.7 และร้อ้ยละ 8.7 ติามลำาดัับ ซ่ึ่�งใกล้เค่ยงกับข้อ้ม่ลความชุกการติิดัเช่�อ้ HIV ขอ้งชายท่�ม่เพัศสัมพัันธ์ิ์
กับชายในประเทศไทย ร้อ้ยละ 9.15 จากรายงานขอ้งโครงการโรคเอ้ดัส์แห่่งสห่ประชาชาติิในปี พั.ศ. 2560

ข้อ้ม่ลการรับร้่สถานะ HIV แบ่งติามกลุ่มย่อ้ยผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศแสดังอ้ย่่ในร่ปภาพัด้ัานล่าง 

ผ้่ท่�เป็นโสดั ผ้่ม่รายได้ัน้อ้ยและผ้่ท่�ม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์กับเคร่อ้ข่ายผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศส่งจะม่แนวโน้มท่�จะทราบ
สถานะ HIV ขอ้งตินเอ้งติำ�ากว่า โดัยปัจจัยท่�ส่งผลต่ิอ้การรับร้่สถานะ HIV ขอ้งบุคคลม่ห่ลายประการ (ด่ัติาราง ช.2  
ภาคผนวก ช.)

• ผ้่ติอ้บแบบสำารวจท่�ม่รายไดั้น้อ้ยม่แนวโน้มท่�จะติรวจห่าเช่�อ้และรับทราบสถานะ HIV น้อ้ยท่�สุดั  
ตัิวอ้ย่างเช่น ผ้่ท่�ม่รายได้ัปานกลางถ่งค่อ้นข้างส่ง (30,001 ถ่ง 60,000 บาท) ม่แนวโน้มท่�จะทราบสถานะ HIV 
ขอ้งตินมากกว่าผ้่ท่�ม่รายได้ัติำ�ากว่า 10,000 บาท ถ่ง 4 เท่า

49 UNAIDS. (2017). UNAIDS Data 2017. Available at: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20170720_Data_book_2017_
en.pdf

รูปภาพ	14:	การรับร้่สถานะ HIV ในกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในการสำารวจ แบ่งติามกลุ่มย่อ้ย

N

เคำย่ตรวัจัหาเช่้�อ ไม่เคำย่ตรวัจัหาเช่้�อ/	
ไม่ท์ราบัสถุานำะ

ไม่ให้ข้อมูล
HIV+ HIV-

ร้อย่ละ ร้อย่ละ ร้อย่ละ ร้อย่ละ

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
ทุกกลุ่ม

1,349 3.0 39.0 54.6 3.5

ชายรักสอ้งเพัศ 26 7.7 50.0 38.5 3.8

ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ 86 0.0 18.6 80.2 1.2

ชายรักชาย 253 8.7 56.9 26.1 8.3

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ 74 4.1 33.8 56.8 5.4

ห่ญิิงรักห่ญิิง 206 0.0 20.4 78.2 1.5

เพัศอ่้�นๆ 93 2.2 30.1 65.6 2.2

เคว่ยร์/ น็อ้นไบนาร่ 173 2.3 29.5 64.2 4.0

ชายข้ามเพัศ 194 0.5 35.1 62.4 2.1

ห่ญิิงข้ามเพัศ 246 2.0 56.9 38.6 2.4

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20170720_Data_book_2017_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20170720_Data_book_2017_en.pdf
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• ผ้่ท่�เป็นโสดัม่แนวโน้มท่�จะทราบสถานะ HIV น้อ้ยกว่าผ้่ท่�ม่ความสัมพัันธ์ิ์กับคนเพ่ัยงคนเด่ัยว 
ห่ร่อ้ผ้่ท่�ม่ความสัมพัันธ์ิ์กับคนห่ลายคน เป็นไปได้ัว่าคนโสดัไม่ได้ัม่เพัศสัมพัันธ์ิ์กับใคร จ่งคิดัว่าไม่จำาเป็น
จะต้ิอ้งไปติรวจห่าเช่�อ้ อ้ย่างไรก็ติาม ห่ากคนโสดักลุ่มน่�ม่กิจกรรมทางเพัศ ผลสำารวจท่�ได้ัมาย่อ้มแสดังถ่ง 
ความสำาคัญิและจำาเป็นท่�จะต้ิอ้งเพิั�มมาติรการป้อ้งกัน HIV ในกลุ่มคนท่�เป็นโสดัอ้ย่่ในขณะน่�

• การม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์กับคนในเคร่อ้ข่ายผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศส่งกลับทำาให้่การรับทราบสถานะ HIV 
ลดัลง ข้อ้ม่ลดัังกล่าวแสดังให่้เห็่นว่าการม่ความสัมพัันธิ์์ท่�แน่นแฟ้นกับเคร่อ้ข่ายสังคมอ้าจไม่ได้ัม่ส่วนช่วย 
ส่งเสริมพัฤติิกรรมสุขภาพัท่�ด่ั แต่ิกลับทำาให้่คนไม่ไปติรวจห่าเช่�อ้เน่�อ้งจากการต่ิติราในการสนทนา 
แลกเปล่�ยนเร่�อ้ง HIV และบรรทัดัฐานสังคมท่�มักห่ล่กเล่�ยงการพ่ัดัเร่�อ้งสุขภาพัทางเพัศ ห่ร่อ้อ้าจเป็นเพัราะ 
“ความเบ่�อ้ห่น่ายกับข้อ้ความการส่�อ้สารแบบเดิัมๆ”

• ปัจจัยสำาคัญิอ่้�นๆ ได้ัแก่ การถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิในสถานพัยาบาลและการให่้ความสำาคัญิในการเข้ารับ 
บริการสุขภาพั ข้อ้ค้นพับน่�ช่�ให้่เห็่นว่าผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�พัยายามติรวจห่าเช่�อ้ HIV เคยถ่ก
บุคลากรทางการแพัทย์เล่อ้กปฏิิบัติิห่ร่อ้แสดังความเห็่นโดัยไม่น่กถ่งจิติใจผ้่อ่้�น ด้ัวยความท่�พัฤติิกรรม 
การติรวจห่าเช่�อ้ HIV ในกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มย่อ้ยม่ร่ปแบบท่�ห่ลากห่ลายและแติกต่ิางกัน  
จ่งควรพััฒนาและเพิั�มโครงการฝึึกอ้บรมต่ิางๆ ให้่กับบุคลากรทางการแพัทย์ เพ่ั�อ้ให้่สามารถปฏิิบัติิงาน 
ติรวจห่าเช่�อ้ HIV ด้ัวยความเห็่นอ้กเห็่นใจ ปราศจากอ้คติิ และติอ้บสนอ้งต่ิอ้ความต้ิอ้งการเฉพัาะ 
ขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในแต่ิละกลุ่มย่อ้ย 
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ค้รอบค้รัว
แลัะเพ่�อน
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การถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิจากคนในครอ้บครัวท่�พับมากท่�สุดัค่อ้การถ่กสอ้นให่้ “ระมัดัระวังภาพัลักษณ์ภายนอ้ก อ้ากัปกิริยา 
และการพ่ัดัจา” ในกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เคยถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิอ้ย่างน้อ้ยร่ปแบบห่น่�งท่�ม่อั้ติราร้อ้ยละ 47.5 นั�น  
ร้อ้ยละ 84 ขอ้งกลุ่มดัังกล่าวเคยถ่กคนในครอ้บครัวสั�งห้่ามประพัฤติิตัิว พ่ัดั ห่ร่อ้แต่ิงกายเพ่ั�อ้แสดังอ้อ้กทางเพัศ 
อ้ย่างอิ้สระติามความติ้อ้งการขอ้งพัวกเขา โดัยห่ญิิงข้ามเพัศและน็อ้นไบนาร่เคยเผชิญิกับการเล่อ้กปฏิิบัติิในร่ปแบบ 
ดัังกล่าวจากคนในครอ้บครัวบ่อ้ยกว่าผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มอ่้�นๆ 

ประสบการณ์ขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เข้าร่วมทำาแบบสำารวจครั�งน่�สะท้อ้นให้่เห็่นถ่งกลไกการทนรับขอ้งคน 
ทั�งสอ้งกลุ่มในประเทศไทย ขณะท่�กลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศติ้อ้งใช้ความอ้ดักลั�นในฐานะท่�เป็นสมาชิกคนห่น่�ง 
ในครอ้บครัว (ผ้่เข้าร่วมการสำารวจทั�งท่�เป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศและชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศคร่�งห่น่�งยังอ้าศัยอ้ย่่ 
กับพ่ัอ้แม่) ในขณะเด่ัยวกันพัวกเขาก็ถ่กเร่ยกร้อ้งให้่ปรับเปล่�ยนตัิวตินและการแสดังอ้อ้ก แทนท่�จะให้่พัวกเขาเล่อ้ก 
ท่�จะแสดังอ้อ้กในสิ�งท่�เป็นโดัยท่�ไม่ถ่กกดัดัันห่ร่อ้ถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิ

แรงกดดันำจัากคำรอบัคำรัวัเร่�องการแต่งงานำ

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศไดั้รับแรงกดัดัันจากครอ้บครัวให้่แต่ิงงานกับคนท่�เป็นเพัศติรงข้าม โดัยท่�การแต่ิงงาน 
กับเพัศติรงข้ามถ่อ้เป็นการแสดังสัญิลักษณ์ทางกฎห่มายและวัฒนธิ์รรมติามบรรทัดัฐานท่�ย่ดัว่าการรักต่ิางเพัศ 
เป็นความปกติิ โดัยรวม ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เข้าร่วมการสำารวจรอ้้ยละ 28.1 เคยถ่กครอ้บครวักดัดัันให้่แต่ิงงานกับ 

ร้อ้ยละ 0 20 40 60 80 100

ทุกกลุ่ม

ชายรักสอ้งเพัศ

ห่ญิิงข้ามเพัศ

50.0

ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ 39.8

ชายข้ามเพัศ 44.4

ชายรักชาย 42.7

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ 49.8

เพัศอ่้�นๆ 45.0

เคว่ยร์/ น็อ้นไบนาร่ 53.2

56.4

ห่ญิิงรักห่ญิิง 44.5

47.5

คำรอบัคำรัวัและเพ่�อนำ	
การถูุกเล่อกปฏิิบััติจัากคำนำในำคำรอบัคำรัวั	

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เข้าร่วมการสำารวจเก่อ้บคร่�งห่น่�ง ในอั้ติราร้อ้ยละ 47.5 เคยเผชิญิกับการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิ 
จากคนในครอ้บครัวในร่ปแบบใดัร่ปแบบห่น่�ง โดัยห่ญิิงข้ามเพัศเป็นกลุ่มท่�ถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิมากกว่ากลุ่มอ่้�นๆ ส่วนชายรักสอ้งเพัศ
ถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิในห่ลายร่ปแบบมากกว่ากลุ่มอ่้�นๆ ไม่ว่าจะเป็นการถ่กล้อ้เล่ยน ถ่กกดัดัันให้่เลิกความสัมพัันธ์ิ์กับคนเพัศเด่ัยวกัน
แต่ิให้่คบกับคนท่�เป็นเพัศติรงข้าม และถ่กควบคุมด้ัวยปัจจัยทางเศรษฐกิจ (ด่ัติาราง ข.4 ในภาคผนวก ข.)

รูปภาพ	15:	 สัดัส่วนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เคยถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิจากคนในครอ้บครัวอ้ย่างน้อ้ย 1 ร่ปแบบ
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คนท่�เป็นเพัศติรงข้าม ชายรักสอ้งเพัศร้อ้ยละ 50 เผชิญิกับความกดัดัันมากท่�สุดั ติามมาดั้วยห่ญิิงรักห่ญิิงท่�อั้ติราร้อ้ยละ 
39.3 ผ้่ท่�เป็นน็อ้นไบนาร่ท่�อั้ติราร้อ้ยละ 35.8 และห่ญิิงรักสอ้งเพัศท่�อั้ติราร้อ้ยละ 32.6 

อ้ย่างไรก็ติาม ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เข้าร่วมการสำารวจและเคยแต่ิงงานกับผ้่ท่�เป็นเพัศติรงข้ามส่วนให่ญ่ิ  
ให้่ข้อ้ม่ลว่าพัวกเขาแติ่งงานเพัราะความรัก โดัยชายรักสอ้งเพัศท่�แต่ิงงานแล้วร้อ้ยละ 77 ให้่เห่ตุิผลน่� เช่นเด่ัยวกับ 
ห่ญิิงรักสอ้งเพัศท่�แต่ิงงานแล้วร้อ้ยละ 53.1 ผ้่ท่�เป็นน็อ้นไบนาร่ท่�แต่ิงงานแล้วร้อ้ยละ 23 และผ้่ท่�ม่วิถ่ทางเพัศ 
และอั้ติลักษณ์ทางเพัศแบบอ่้�นๆ ท่�แต่ิงงานแล้วอ่้กร้อ้ยละ 38 ข้อ้ม่ลเห่ล่าน่�ม่ความสอ้ดัคล้อ้งกับข้อ้ม่ลในปัจจุบัน 
ท่�เก่�ยวกับความล่�นไห่ลทางเพัศและทางเพัศสภาวะ 

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศบางคนบอ้กว่าพัวกเขาแต่ิงงานกับผ้่ท่�เป็นเพัศติรงข้ามเพ่ั�อ้เอ้าใจครอ้บครัว การทำาให้่พ่ัอ้แม่ 
และญิาติิผ้่ให่ญิ่ม่ความสุขเป็นเห่ติุผลสำาคัญิอั้นดัับสอ้งขอ้งการแติ่งงานกับเพัศติรงข้าม ซ่ึ่�งร้อ้ยละ 11.9 ขอ้งกลุ่มผ้่ม่ 
ความห่ลากห่ลายทางเพัศทั�งห่มดัให้่เห่ตุิผลน่� โดัยม่ชายรักสอ้งเพัศร้อ้ยละ 41 และห่ญิิงรักสอ้งเพัศร้อ้ยละ 25  
(ด่ัติาราง ง.1 ในภาคผนวก ง.) ตัิวเลขดัังกล่าวไม่ได้ัรวมถ่งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศอ่้กร้อ้ยละ 6.4 ท่�ถ่กพ่ัอ้แม่ 
และญิาติิผ้่ให่ญ่ิบังคับให้่แต่ิงงานกับเพัศติรงข้าม และอ่้กร้อ้ยละ 8.5 ขอ้งผ้่ท่�เข้าร่วมการสำารวจ ให้่เห่ตุิผลว่าพัวกเขา 
ทำาไปเพัราะต้ิอ้งการม่ล่ก

รูปภาพ	16:	 สัดัส่วนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มย่อ้ยท่�ถ่กกดัดัันให้่แต่ิงงานกับผ้่ท่�เป็นเพัศติรงข้าม

ร้อ้ยละ 0 20 40 60 80 100

ชายรักสอ้งเพัศ

ห่ญิิงข้ามเพัศ

50.0

ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ 32.6

ชายข้ามเพัศ 21.6

ชายรักชาย 27

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ 23

เพัศอ่้�นๆ 31.2

เคว่ยร์/ น็อ้นไบนาร่ 35.8

15.9

ห่ญิิงรักห่ญิิง 39.3

ร้อ้ยละ 0 20 40 60 80 100

รูปภาพ	17:	 เห่ตุิผลท่�เริ�มความสัมพัันธ์ิ์ห่ร่อ้แต่ิงงานกับผ้่ท่�เป็นเพัศติรงข้าม

ต้ิอ้งการม่ล่ก

เพ่ั�อ้ได้ัสิทธิิ์บางประการ เช่น การได้ัรับมรดัก

ถ่กพ่ัอ้แม่ห่ร่อ้ญิาติิผ้่ให่ญ่ิบังคับ

เพ่ั�อ้ให้่คนอ่้�นเลิกคิดัว่าตินเป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ

ม่ความรักกับผ้่ท่�เป็นเพัศติรงข้าม

ทำาให้่พ่ัอ้แม่และญิาติิผ้่ให่ญ่ิม่ความสุข

17.1

11.9

8.5

6.4

5.4

1.2
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เพ่�อให้ได้้การยอมรับจากพ่อแม่

“วันนั�นห่น่กลับมาจากโรงเร่ยนโดัยท่�ใบห่น้าม่เคร่�อ้งสำาอ้าง
ท่�เพ่ั�อ้นมาแติ่งให้่ติิดัอ้ย่่ แม่ขอ้งห่น่ก็ไปห่ยิบไม้กวาดั 
มาไล่ต่ิห่น่ แม่พ่ัดัว่าเค้าเล่�ยงห่น่มาอ้ย่างด่ัทำาไมจะต้ิอ้ง
กลายมาเป็นผ้่ห่ญิิงด้ัวย จนกระทั�งน้อ้งชายขอ้งห่น่เกิดั  
แม่ก็ฝึากความห่วังท่�ม่ไว้กับน้อ้งชายแทน” 

— นักเร่ยนและล่กจ้างชายรักชาย 

“พ่ั�สาวขอ้งผมรับผมไม่ได้ั เม่�อ้ผมบอ้กเขาว่าผมเป็นผ้่ชาย 
เขาก็บอ้กว่าเขาไม่สน เขาจะเร่ยกผมด้ัวยสรรพันามท่�ใช้
กับผ้่ห่ญิิงเพัราะเขาเร่ยกแบบน่�มา 20 ปีแล้ว เขาพ่ัดักับ
ผมว่า ‘จะให้่ฉันเปล่�ยนได้ัยังไงในเม่�อ้เธิ์อ้เพิั�งจะมาบอ้กฉัน
เม่�อ้สิบนาท่ท่�แล้ว’ ”

— นักศ่กษาระดัับปริญิญิาโทชายข้ามเพัศ

“เม่�อ้ปีท่�แล้วผมบอ้กกับแม่ว่าล่กสาวขอ้งแม่กำาลัง
จะเป็นผ้่ชายแล้วนะ แม่เอ้าม่อ้ปิดัห่่เพัราะไม่อ้ยาก
ได้ัยิน แล้วด่ัาผมว่า ‘ทำาไม ทำาไมเธิ์อ้ไม่กลับไปเป็น 
ทอ้มเห่ม่อ้นเม่�อ้ก่อ้น เป็นทอ้มยังโอ้เคสำาห่รับแม่  
แต่ิน่�เธิ์อ้กำาลังทำาสิ�งท่�ผิดัธิ์รรมชาติิ เธิ์อ้มันบ้า!’  
ผมเส่ยใจมากเพัราะแม่เป็นคนท่�ผมรักมากท่�สุดั 
และเป็นคนแรกท่�ผมอ้ยากจะบอ้กเร่�อ้งน่� ผมเส่ยใจ
แต่ิก็ไม่สามารถเปล่�ยนแปลงอ้ะไรได้ัแล้วผมก็อ้อ้ก
จากบ้านมาห่น่�งสัปดัาห์่...ช่วงนั�น ผมไม่อ้ยากต่ิ�นเลย  
มันเห่ม่อ้นกบัว่าผมก็ไม่ร้่เห่ม่อ้นกนัว่าผมจะทำาแบบน่� 
ไปทำาไม ทำาไปเพ่ั�อ้อ้ะไร และจะทำายังไง ...ติอ้นท่� 
แม่เห็่นผมถ่อ้สายระบายทรวงอ้กห่ลังจากผ่าตัิดั  
แม่คงติกใจมาก ผมร้อ้งไห่้และบอ้กแม่ว่าผมไม่ 
สามารถแก้ไขอ้ะไรได้ัและผมขอ้โทษท่�ไม่สามารถเป็น 
ล่กสาวขอ้งแม่ได้ั แม่ติกใจมาก แติ่วันรุ่งข่�นแม่ก็เอ้า 
ต้ิมซุึ่ปไก่มาให้่ และยังคงทำาห่น้าท่�แม่เห่ม่อ้นท่�เคยทำา
มาติลอ้ดั ส่วนพ่ัอ้ผมทำาเห่ม่อ้นไม่ร้่เร่�อ้งอ้ะไรและไมม่่
อ้ะไรเกิดัข่�นทั�งนั�น”

— ช่างทำาผมชายข้ามเพัศ 

เคำร่อข่าย่สังคำม	

เคร่อ้ข่ายสังคมห่มายถ่งความสัมพัันธ์ิ์กับครอ้บครัว เพ่ั�อ้นฝ่ึง เพ่ั�อ้นร่วมงาน เพ่ั�อ้นบ้าน สมาชิกในชุมชน และผ้่ท่�ใช้
ส่�อ้โซึ่เช่ยลต่ิางๆ ในโลกอ้อ้นไลน์ เคร่อ้ข่ายสังคมเป็นเคร่�อ้งม่อ้ท่�ช่วยให้่คนได้ัรับการสนับสนุนจากสังคมในด้ัานต่ิางๆ50

งานวิจัยเชิงประจักษ์ได้ัแสดังให้่เห็่นว่าบุคคลท่�เป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�ม่เคร่อ้ข่ายสังคมเล็ก ม่แนวโน้มท่�จะเป็น
โรคซ่ึ่มเศร้า ม่พัฤติิกรรมเส่�ยงและสุขภาพัไม่ด่ั51 ในขณะท่�การม่เคร่อ้ข่ายสังคมให่ญ่ิช่วยลดัการต่ิติรา แล้วยังช่วยพััฒนา 
สุขภาพัโดัยทั�วไปในกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศอ่้กด้ัวย52

การสำารวจในครั�งน่�ศ่กษาถ่งระดัับการม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์และความห่ลากห่ลายขอ้งกลุ่มเคร่อ้ข่ายสังคมผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย 
ทางเพัศท่�เข้าร่วมการสำารวจ ระดัับการม่ปฏิิสัมพัันธิ์ใ์นท่�น่�ห่มายถ่งว่า บุคคลห่น่�งจะม่ปฏิิสัมพัันธิ์กั์บเคร่อ้ขา่ยผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย 
ทางเพัศขอ้งตินมากน้อ้ยเพ่ัยงใดั ส่วนการศ่กษาความห่ลากห่ลายในท่�น่�เป็นการสำารวจว่าเคร่อ้ข่ายนั�นม่คนจากกลุ่มผ้่ม่ 
ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มย่อ้ยต่ิางๆ และคนจากเคร่อ้ข่ายอ่้�นๆ รวมอ้ย่่ด้ัวยห่ร่อ้ไม่

50 Gray, A. (2009). The social capital of older people. Ageing and Society, 29, 5–31.doi:10.1017/S0144686X08007617

51 Fredriksen-Goldsen, K.I., Emlet, C.A., Kim, H.J., Muraco, A., Erosheva, E.A., Goldsen, J. & Hoy-Ellis, C.P. (2013). The physical and 
mental health of lesbian, gay male, and bisexual (LGB) older adults: The role of key health indicators and risk and protective factors. 
The Gerontologist, 53, 664–675. doi:10.1093/geront/gns123

52 Shankar, A., McMunn, A., Banks, J. & Steptoe, A. (2011). Loneliness, social isolation, and behavioural and biological health indicators 
in older adults. Health Psychology, 30, 377–385. doi:10.1037/a0022826
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ไม่น่าแปลกใจท่�ระดัับการม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์ขอ้งชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศท่�เข้าร่วมการสำารวจกับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
ม่อ้ย่่ไม่ส่งนัก ในการให้่คะแนนจาก 1 ถ่ง 7 ซ่ึ่�งแทนระดัับติำ�าสุดัไปถ่งระดัับส่งสุดั พับว่าชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศท่�ร่วมติอ้บ 
แบบสำารวจม่คะแนนการม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์กับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศอ้ย่่ท่� 4.3 และผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
ท่�ร่วมติอ้บแบบสำารวจม่คะแนนการม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์กับชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศอ้ย่่ท่� 5.4 ระดัับความห่ลากห่ลายขอ้งเคร่อ้ข่าย 
ก็ม่ลักษณะเช่นเด่ัยวกันค่อ้ เคร่อ้ข่ายชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศท่�เข้าร่วมการสำารวจม่ความห่ลากห่ลายน้อ้ยกว่าเคร่อ้ข่าย 
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เข้าร่วมการสำารวจ โดัยม่คะแนนความห่ลากห่ลายอ้ย่่ท่� 3.3 และ 4.8 ติามลำาดัับ

บุคคลท่�เป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ม่คะแนนการม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์กับเคร่อ้ข่ายผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศต่ิางๆ มากท่�สุดั โดัยบุคคล
ท่�เป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ม่ค่าเฉล่�ยคะแนนการม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์กับเคร่อ้ข่ายสังคม (6 คะแนน) และความห่ลากห่ลายขอ้งเคร่อ้ข่าย  
(5.6 คะแนน) ส่งท่�สุดั ติามมาด้ัวยชายข้ามเพัศ (การม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์ 5.6 คะแนน และความห่ลากห่ลาย 5 คะแนน)  
ในชุมชนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ ชายรักชายม่คะแนนการม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์น้อ้ยท่�สุดั (4.9 คะแนน) และม่ความสัมพัันธ์ิ์
ทางสังคมกับกลุ่มอ่้�นๆ ในสังคมน้อ้ยท่�สุดั (4.3 คะแนน)

รูปภาพ	18:	คะแนนเฉล่�ยการม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์และความห่ลากห่ลายในกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มย่อ้ย 
และชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศ

ชายรักชายและห่ญิิงข้ามเพัศม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์กันภายในกลุ่มย่อ้ยขอ้งพัวกเขามากท่�สุดั เม่�อ้ด่ัท่�ระดัับการม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์ 
ขอ้งแต่ิละกลุ่มย่อ้ยจากการสำารวจในครั�งน่� พับว่าห่ญิิงข้ามเพัศร้อ้ยละ 88.4 และชายรักชายร้อ้ยละ 83 ม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์ 
กับคนในกลุ่มย่อ้ยท่�ม่วิถ่ทางเพัศและอั้ติลักษณ์ทางเพัศแบบเด่ัยวกับพัวกเขา ขณะท่�ผ้่ท่�เป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ร้อ้ยละ 
17.4 และผ้่ท่�เป็นเพัศอ่้�นๆ ร้อ้ยละ 10 ม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์กับกลุ่มย่อ้ยขอ้งพัวกเขาน้อ้ยท่�สุดั นอ้กจากน่� ข้อ้ม่ลท่�น่าสนใจก็ค่อ้ 
ห่ญิิงข้ามเพัศร้อ้ยละ 56.1 และชายรักชายร้อ้ยละ 50.7 ม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์กับกลุ่มย่อ้ยอ่้�นๆ มากท่�สุดัอ่้กด้ัวย ซ่ึ่�งห่มายความว่า
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มอ่้�นๆ ได้ัม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์กับชายรักชายและห่ญิิงข้ามเพัศมากท่�สุดัเช่นกัน

4.6

การม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์ในกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ ความห่ลากห่ลายในกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ
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การเปิดเผู้ย่ตัวัตนำ
ดัังท่�ได้ัอ้ธิิ์บายไปในบทความข้างต้ิน เคร่อ้ข่ายท่�เล็กและม่ความห่ลากห่ลายน้อ้ยมักส่งผลเส่ยต่ิอ้สุขภาพักายและจิติ 
คุณลักษณะท่�สำาคัญิขอ้งเคร่อ้ข่ายสังคมอ่้กประการค่อ้จะต้ิอ้งช่วยให้่คนสามารถเปิดัเผยตัิวตินในเคร่อ้ข่ายขอ้งตินได้ั  
การท่�ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศจะกล้าเปิดัเผยตัิวติน พัวกเขาจะต้ิอ้งร้่ส่กถ่งการยอ้มรับจากคนในเคร่อ้ข่าย ห่ากม่ 
การยอ้มรับในระดัับท่�ส่ง ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศจะสามารถพััฒนาความสัมพัันธ์ิ์ให้่เกิดัประโยชน์ ได้ัรับการสนับสนุน
ทางสังคมมากข่�นและเปิดัใจถ่งปัญิห่าความสัมพัันธ์ิ์ต่ิางๆ กับคนในครอ้บครัวและเพ่ั�อ้นฝ่ึง53 ในอ่้กแง่ห่น่�ง ห่ากผ้่ม่ 
ความห่ลากห่ลายทางเพัศร้่ส่กว่าตินโดันปฏิิเสธิ์จากเคร่อ้ข่ายต่ิางๆ เห่ล่าน่� พัวกเขาอ้าจจะเก็บเอ้าปัญิห่าต่ิางๆ ไว้ข้างใน 
และหั่นมายอ้มรับกับแนวคิดัและความเช่�อ้ในแง่ลบท่�ได้ัยินจากคนอ่้�นๆ ว่าเป็นความจริง จนอ้าจประสบกับภาวะซ่ึ่มเศร้า  
คิดัฆ่่าตัิวติายและม่แนวโน้มท่�จะม่พัฤติิกรรมเส่�ยงต่ิางๆ เช่น ติิดัเห่ล้า ใช้ยาเสพัติิดั และม่เพัศสัมพัันธ์ิ์อ้ย่างไม่ปลอ้ดัภัย54

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศไม่ค่อ้ยจะเปิดัเผยตัิวตินกับคนในครอ้บครัว คร่อ้าจารย์และแพัทย์ แม้ว่าผ้่เข้าร่วม 
การสำารวจส่วนให่ญ่ิจะเปิดัเผยตัิวตินกับสมาชิกในครอ้บครัวอ้ย่างน้อ้ยห่น่�งคน แต่ิเปิดัเผยตัิวตินกับคนบนโลกน่�อ้ย่างน้อ้ย 
ห่น่�งคนถ่งร้อ้ยละ 92.9 ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศเพ่ัยงร้อ้ยละ 49.7 ร้่ส่กว่าพัวกเขาสามารถเปิดัเผยตัิวตินกับแพัทย์ได้ั  
ซ่ึ่�งความลงัเลในการเปดิัเผยวิถ่ทางเพัศและอ้ตัิลักษณ์ทางเพัศกบัแพัทย์อ้าจสง่ผลให้่ได้ัรับการด่ัแลรกัษาอ้ย่างไม่เห่มาะสม  
ในขณะท่�พัวกเขาต้ิอ้งเผชิญิกับปัญิห่าสุขภาพัท่�แติกต่ิางกับกลุ่มอ่้�น 

รูปภาพ	19:	 สัดัส่วนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เคยเปิดัเผยตัิวตินกับคนในเคร่อ้ข่ายสังคมขอ้งติน

53 Kosciw, J.G., Palmer, N.A. & Kull, R.M. (2015). Reflecting resiliency: Openness about sexual orientation and/or gender identity and 
its relationship to well-being and educational outcomes for LGBT students. American Journal of Community Psychology, 55(1–2), 
167–178.

54 Ryan, C., Russell, S.T., Huebner, D., Diaz, R. & Sanchez, J. (2010). Family acceptance in adolescence and the health of LGBT young 
adults. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 23(4), 205–213. 

55 Klein, A. & Golub, S.A. (2016). Family rejection as a predictor of suicide attempts and substance misuse among transgender and 
gender nonconforming adults. LGBT health, 3(3), 193–199.
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45.9

82.6

61.0

70.0

38.5

67.0

36.3

60.3

89.7

95.4

98.698.9

91.6

88.1
90.9

96.0

68.8

61.2

93.1

78.6

72.7

รูปภาพ	20:	 สัดัส่วนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�ได้ัเปิดัเผยเก่�ยวกับวิถ่ทางเพัศและอั้ติลักษณ์ทางเพัศขอ้งตินกับบุคคลอ่้�น 
อ้ย่างน้อ้ยห่น่�งคน 

บุคคลข้ามเพัศและผ้่ท่�เป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์มักเปิดัเผยตัิวตินกับคนในเคร่อ้ข่ายบ่อ้ยครั�งท่�สุดั เม่�อ้เท่ยบกับกลุ่มย่อ้ยอ่้�นๆ  
โดัยเฉพัาะห่ญิิงข้ามเพัศร้อ้ยละ 95.4 จะเปิดัเผยอั้ติลักษณ์ทางเพัศกับคนในครอ้บครัวอ้ย่างน้อ้ยห่น่�งคน ติามมาด้ัวย 
ชายข้ามเพัศร้อ้ยละ 89.7 และผ้่ท่�เป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ร้อ้ยละ 82.6 (ด่ัติาราง ง.2 ภาคผนวก ง.) 

กลุ่มบุคคลท่�รักสอ้งเพัศปกปิดัวิถ่ทางเพัศขอ้งพัวกเขาจากครอ้บครัวและคนอ่้�นๆ มากท่�สุดั ห่น่�งในสามห่ร่อ้ร้อ้ยละ 36.4 
ขอ้งชายรักสอ้งเพัศเคยเปิดัเผยตัิวตินกับคนในครอ้บครัวอ้ย่างน้อ้ยห่น่�งคน ขณะท่�เก่อ้บสอ้งในสามไม่เปิดัเผยตัิวติน 
กับใครในครอ้บครัวเลย บุคคลรักสอ้งเพัศร้อ้ยละ 68 เปิดัเผยตัิวตินกับคนภายนอ้กครอ้บครัวอ้ย่างน้อ้ยห่น่�งคน 

การเปิดัเผยตัิวตินนั�นเก่�ยวข้อ้งกับการได้ัรับการสนับสนุนและการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิท่�มากข่�นด้ัวยในเวลาเด่ัยวกัน  
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เปิดัเผยวิถ่ทางเพัศห่ร่อ้อั้ติลักษณ์ทางเพัศขอ้งพัวกเขาจะม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์กับเคร่อ้ข่ายสังคม 
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศมากกว่า ม่ความร้่ส่กว่าเป็นส่วนห่น่�งขอ้งชุมชนมากกว่า ม่ส่วนร่วมในฐานะพัลเม่อ้งมากกว่า 
และได้ัรับการสนับสนุนทางสังคมจากคนกลุ่มต่ิางๆ ในช่วิติมากกว่า แต่ิระดัับการเปิดัเผยตัิวตินท่�ส่งกว่าก็ส่งผลให้่ระดัับ 
การถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิจากคนในเคร่อ้ข่ายสังคมขอ้งพัวกเขาส่งข่�นติามไปด้ัวย ข้อ้ค้นพับดัังกล่าวม่ความสอ้ดัคล้อ้งกับ 
สภาพัการณ์ขอ้งการทนรับ กล่าวค่อ้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เปิดัเผยและแสดังตัิวตินต้ิอ้งเผชิญิกับการกดัดัันให้่
ปกปิดัและแสร้งว่าตินไม่ได้ัเป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ โดัยท่�การกดัดัันเห่ล่านั�นอ้าจมาในร่ปแบบขอ้งคำาพ่ัดัเชิงลบ 
และการก่ดักันพัวกเขาอ้ย่างสิ�นเชิง บุคคลท่�ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศจ่งเล่อ้กท่�จะเปิดัเผยติัวตินอ้ย่างม่ข่ดัจำากัดั 
และปกปิดัวิถ่ทางเพัศ และอั้ติลักษณ์ทางเพัศขอ้งพัวกเขา เพ่ั�อ้ปกป้อ้งตินเอ้งจากการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิในสถานการณ์ต่ิางๆ 

100
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“เพ่ั�อ้นขอ้งห่น่รับตัิวตินขอ้งห่น่ (วิถ่ทางเพัศและอั้ติลักษณ์ทางเพัศ)  
ได้ัและห่น่ก็ไม่เคยม่ปัญิห่าอ้ะไรกับพัวกเพั่�อ้นผ้่ห่ญิิงในสมัยเร่ยน
มัธิ์ยม...ติอ้นท่�ยังอ้ย่่โรงเร่ยน ห่น่ก็เริ�มม่เพ่ั�อ้นท่�เป็นกะเทยเห่ม่อ้นกัน  
ม่อ้ย่่ 3 คนท่�อ้ย่่ห้่อ้งเด่ัยวกัน และพัวกเราก็มักจะไปรวมติัวกัน 
แถวสนามวอ้ลเลย์บอ้ล กะเทยท่�อ้ย่่ชั�นปีอ่้�นๆ ก็มารวมติัว 
กับพัวกเราดัว้ย ทำาให่ห้่น่ร้่ส่กว่ากล้าเปิดัเผยและยอ้มรบัตัิวตินขอ้งห่น่ 
มากข่�น แต่ิติอ้นนั�นยังร้่ส่กว่าไม่พัร้อ้มท่�จะแต่ิงตัิวเป็นผ้่ห่ญิิง จนห่น่
เริ�มเข้าเร่ยนในมห่าวิทยาลัยเม่�อ้ปี พั.ศ. 2553 ถ่งได้ัเปิดัเผยตัิวเอ้ง 
มากข่�น”
— พันักงานในคลินิกนิรนามห่ญิิงข้ามเพัศ

การย่อมรับั

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศร้่ส่กว่าได้ัรับการยอ้มรับจากบุคคลภายนอ้กครอ้บครัวมากกว่าคนในครอ้บครัว  
ในการวัดัคะแนนจาก 1 (ติำ�าสุดั) ไป 5 (ส่งสุดั) ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เข้าร่วมร้่ส่กว่าได้ัรับการยอ้มรับจากครอ้บครัว 
ในระดัับกลางๆ (3.8 คะแนน) แต่ิได้ัรับการยอ้มรับจากบุคคลภายนอ้กส่งกว่า (4.2 คะแนน) ร่ปภาพั ก.6 แสดังให้่เห็่น 
ระดัับการยอ้มรับจากเคร่อ้ข่ายสังคมท่�ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มย่อ้ยร้่ส่กว่าได้ัรับ โดัยชายรักสอ้งเพัศร้่ส่กว่า 
ได้ัรับการยอ้มรับน้อ้ยท่�สุดั 
 

ติลอ้ดัช่วิติขอ้งพัวกเขา แม้กระนั�นก็ติาม สิ�งท่�เกิดัข่�นทำาให้่เกิดัการจำากัดัความสัมพัันธ์ิ์ทางสังคม ซ่ึ่�งจะส่งผลให้่เคร่อ้ข่าย 
ยิ�งเล็กลงและม่ความห่ลากห่ลายน้อ้ยลงไปด้ัวย

ในรั�วมห่าวิทยาลัย นักศ่กษาจะม่การรวมตัิว 
ร ะ ห่ ว่า ง ก ลุ่ม ย่อ้ ย แ ล ะ เปิดั เผ ย เก่�ย ว กับ 
วิถ่ทางเพัศและอ้ัติลักษณ์ทางเพัศมากกว่า  
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�อ้ย่่ในกลุ่มย่อ้ย 
เด่ัยวกันมักจะเข้าสังคมด้ัวยกัน การอ้ย่่ในกลุ่ม 
ช่วยเสริมพัลังให้่กับบุคคลท่�เป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย 
ทางเพัศ

รูปภาพ	21:	 คะแนนการให้่การยอ้มรับจากคนในครอ้บครัวและบุคคลภายนอ้ก แบ่งติามกลุ่มย่อ้ยขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย 
ทางเพัศ

จากครอ้บครัว จากสังคมภายนอ้ก

ร้้อยละ

5

4

3

2

1

0

ชาย 
รักสอ้งเพัศ

ห่ญิิง 
รักสอ้งเพัศ

ผ้่ชาย ผ้่ห่ญิิง เคว่ยร์/
น็อ้นไบนาร่

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ เพัศอ่้�นๆ ชาย 
ข้ามเพัศ

ห่ญิิง 
ข้ามเพัศ

3.8
4.0

4.3
4.1

4.4

4.1 4.1
4.3 4.4

3.1
3.2

3.7
3.5

4.2

3.6
3.4

4.1 4.2

ชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศม่แนวโน้มท่�จะยอ้มรับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เป็นคนในครอ้บครัวน้อ้ยกว่าบุคคลภายนอ้ก 
แม้ชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศส่วนให่ญ่ิในประเทศไทยให้่การยอ้มรับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ แต่ิบางคนก็ยังลังเล 
เม่�อ้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศเปน็สมาชิกในครอ้บครัวขอ้งตินเอ้ง ขณะท่�ร้อ้ยละ 88 ให้่การยอ้มรับผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย 
ทางเพัศท่�เป็นคนภายนอ้กครอ้บครัว ประมาณสามในส่�ขอ้งชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศท่�เข้าร่วม ห่ร่อ้ร้อ้ยละ 74.9 ให้่ข้อ้ม่ลว่า 
พัวกเขาจะยอ้มรับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เป็นคนในครอ้บครัวด้ัวย

เพ่�อให้ได้้อย้่ใน

เค้รือข้่าย
สังค้ม
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รูปภาพ	22:	 สัดัส่วนชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศในการสำารวจท่�ให้่การยอ้มรับบุคคลท่�ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เป็นคนในครอ้บครัว 74.925.1

ร้อ้ยละ 0 20 40 60 80 100

ไม่ยอ้มรับ ยอ้มรับ

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เป็นคนนอ้กครอ้บครัว 12.0 88.0

ค้วามรักข้องแม่ทัี�มีติ่อ 
ลั้กทัี�เป็นบ่ค้ค้ลัข้้ามเพศ

“พ่ัอ้ขอ้งฉันไม่ได้ัยอ้มรับตัิวตินขอ้งฉันได้ัจริงๆ แต่ิแม่ขอ้งฉันร้่ตัิ�งแต่ิฉันยังเด็ัก ยอ้มรับและสนับสนุนฉัน ฉันก็เลยไม่ค่อ้ย 
ไปยุ่งกับพ่ัอ้ เพัราะเขาก็ไม่ค่อ้ยพ่ัดัอ้ะไรมาก เขาเป็นคนหั่วโบราณและด่ั�อ้ เขาเคยเป็นนักมวยและทห่าร เพัราะฉะนั�นเขาก็เลย 
ม่ความเช่�อ้ท่�ฝัึงรากล่กว่าล่กชายจะต้ิอ้งม่ความเป็นชายเต็ิมร้อ้ย”

— ล่กจ้างอิ้สระท่�เป็นห่ญิิงข้ามเพัศ

“พ่ัอ้ขอ้งฉันยังคงไม่ร้่ แม่และน้อ้งสาวบอ้กให้่ฉันปกปิดัเร่�อ้งน่�จากพ่ัอ้ ติอ้นน่�ฉันยังอ้ย่่บ้านเด่ัยวกับพ่ัอ้แม่และเวลาท่�จะ 
อ้อ้กไปข้างนอ้ก แม่กับน้อ้งจะคอ้ยช่วยด่ัสถานการณ์ท่�บ้าน แม่จะบอ้กฉันว่า ‘พ่ัอ้กำาลังอ้ย่่ในห้่อ้งทำางาน อ้อ้กไปได้ัติอ้นน่�’  
และก่อ้นจะกลับบ้าน ฉันก็จะโทรห่าแม่เพ่ั�อ้ถามก่อ้นว่า ‘แม่ พ่ัอ้อ้ย่่ในห้่อ้งทำางานห่ร่อ้ว่าห่ลับไปแล้วห่ร่อ้ยัง’ ถ้าพ่ัอ้ยังอ้ย่่
ในห้่อ้งทำางาน ฉันก็จะเข้าบ้านอ้ย่างเง่ยบๆ”

— ข้าราชการท่�เป็นห่ญิิงข้ามเพัศ 

“พ่ัอ้แม่ขอ้งผมเป็นคนหั่วโบราณมาก เพัราะพั่อ้เป็นติำารวจและแม่เป็นคร่…พ่ั�ชายผมตุ้ิงติิ�งและชอ้บทำาตัิวเป็นสาว  
ซ่ึ่�งพ่ัอ้ผมไมช่อ้บอ้ยา่งมากและเขาจะเติะ ต่ิอ้ย ห่ร่อ้ขวา้งปาเกา้อ่้�ใส่พ่ั�ชาย พ่ัอ้จะด่ัาและบอ้กวา่… ‘แกถ่กสั�งห้่ามไมใ่ห้่ทำาตัิว
แบบน่�!’ … พ่ัอ้เป็นคนไม่ค่อ้ยพ่ัดัเยอ้ะ แล้วเวลาพ่ัดัมักจะดุัด่ัา แต่ิไม่เคยมานั�งคุยกัน...พ่ัอ้ไม่เคยดุัว่าผม ผมก็เลยไม่ร้่ว่าเขา
คิดัอ้ะไร แต่ิกับแม่ผมสามารถคุยด้ัวยได้ั” 

— คร่สอ้นว่ายนำ�าท่�เป็นชายข้ามเพัศ 

ข้อ้ม่ลจากผ้่ท่�เป็นแม่และพ่ัอ้เก่�ยวกับการม่ล่กเป็นบุคคลข้ามเพัศม่ร่ปแบบ 
ท่�น่าสนใจเลยท่เด่ัยว กล่าวค่อ้ แม่ม่แนวโน้มท่�จะเข้าใจและให้่ 
การสนบัสนุนมากกว่าพ่ัอ้ท่�มักไม่เห็่นด้ัวยห่ร่อ้เล่อ้กจะไมแ่สดังความเห่น็ใดัๆ
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การสนัำบัสนุำนำจัากสังคำม

กลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�ร่วมติอ้บแบบสำารวจร้่ส่กไม่สบายใจท่�จะเล่าถ่งปัญิห่าส่วนตัิวกับครอ้บครัวขอ้งติน 
ตัิวแปรการวัดัประเมินการสนับสนุนทางสังคมตัิวแปรห่น่�งค่อ้ ระดัับความไว้วางใจท่�จะเล่าปัญิห่าส่วนตัิวกับ 
คนในเคร่อ้ข่ายสังคม แบบสำารวจเก็บข้อ้ม่ลว่าผ้่เข้าร่วมพ่ัดัคุยกับเคร่อ้ข่ายขอ้งพัวกเขาเร่�อ้งปัญิห่าขอ้งการเป็น 
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศบ่อ้ยแค่ไห่น (จาก 1 คะแนน ไม่เล่าให้่ฟังเลย ไปถ่ง 7 คะแนน เล่าให้่ฟังเสมอ้) ไม่นับกลุ่มเพ่ั�อ้น 
ขอ้งพัวกเขา (3.4 คะแนน) ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เข้าร่วมร้่ส่กไม่สบายใจท่�จะเล่าถ่งปัญิห่าความสัมพัันธ์ิ์ต่ิางๆ  
กับคนในครอ้บครัวขอ้งตินเอ้ง (1.5 คะแนน) ห่ร่อ้คนภายนอ้กครอ้บครัว (1 คะแนน) ผลการสำารวจช่วยย่นยันผลวิจัย 
ท่�ปรากฏิอ้ย่่ว่าเคร่อ้ข่ายเพ่ั�อ้นฝ่ึงยังคงเป็นแห่ล่งกำาลังใจท่�สำาคัญิมากท่�สุดัสำาห่รับกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 

ชายรักสอ้งเพัศให้่ข้อ้ม่ลว่าได้ัรับการสนับสนุนจากครอ้บครัวและเพ่ั�อ้นฝ่ึงน้อ้ยกว่ากลุ่มอ่้�นๆ นอ้กจากน่� การสำารวจ
ยังได้ัเพิั�มตัิวแปรในการวัดัการสนับสนุนจากคนอ้่�นๆ ในเคร่อ้ข่ายสังคม (จากน้อ้ยท่�สุดั 1 คะแนน ไปถ่งมากท่�สุดั  
7 คะแนน) ซ่ึ่�งกลุ่มชายรักสอ้งเพัศยังคงม่คะแนนการได้ัรับการสนับสนุนทางสังคมจากค่่รัก (4.6 คะแนน) คนในครอ้บครัว  
(4.4 คะแนน) และเพ่ั�อ้น (3.9 คะแนน) น้อ้ยท่�สุดั ขณะท่�ห่ญิิงรักห่ญิิงได้ัรับการสนับสนุนทางสังคมจากค่่รักมากท่�สุดั  
(5.2 คะแนน) ส่วนห่ญิิงข้ามเพัศ (5 คะแนน) และผ้่ท่�เป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ (4.9 คะแนน) ได้ัรับการสนับสนุนจากครอ้บครัว
มากท่�สุดั ขณะท่�ชายรักชายได้ัรับการสนับสนุนจากเพ่ั�อ้นมากท่�สุดั (4.9 คะแนน) ผลการสำารวจช่�ให้่เห็่นว่าบุคคลข้ามเพัศ 
ท่�ม่อั้ติลักษณ์ทางเพัศชัดัเจนจะไดั้รับการสนับสนุนจากครอ้บครัวขอ้งพัวกเขามากกว่าชายรักชาย ชายรักสอ้งเพัศ 
และผ้่ท่�เป็นน็อ้นไบนาร่ท่�อ้าจปกปิดัวิถ่ทางเพัศขอ้งตินจากคนในครอ้บครัว (ด่ัติาราง ง.8 ภาคผนวก ง.) 
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สถุาบัันำการศึักษา
การเล่อกปฏิิบััติและการใช้้คำวัามรุนำแรงในำสถุาบัันำการศึักษา

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศร้อ้ยละ 41 และห่ญิิงข้ามเพัศร้อ้ยละ 61 เคยถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิติอ้นเป็นนักเร่ยน  
ห่ญิิงข้ามเพัศร้อ้ยละ 35 ให้่ข้อ้ม่ลว่าพัวกเขามักถ่กเต่ิอ้นให้่ระมัดัระวังการแต่ิงตัิวและร่ปลักษณ์ รวมถ่งระวังกริยาท่าทาง 
และการพ่ัดัจาให้่ด่ั ร้อ้ยละ 21.2 มักถ่กล้อ้เล่ยนห่ร่อ้ด่ัห่มิ�น ร้อ้ยละ 9.4 มักถ่กล่วงละเมิดัทางเพัศ และร้อ้ยละ 8  
ถ่กทำาร้ายร่างกาย (ด่ัติาราง จ.1 ภาคผนวก จ.)
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ทุกกลุ่ม

ชายรักสอ้งเพัศ

ห่ญิิงข้ามเพัศ

31.8

ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ 27.6

ชายข้ามเพัศ 45.0

ผ้่ชาย 43.1

ผ้่ห่ญิิง 25.3

เพัศอ่้�นๆ 24.5

เคว่ยร์/ น็อ้นไบนาร่ 44.4

61.1

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ 44.6

41.7

“ติอ้นท่�ฉันเข้าเร่ยนรักษาดิันแดัน (รดั.) ม่เพ่ั�อ้นผ้่ชายบางคน 
ปากรวดัหิ่นมาใส่ พัอ้เห็่นว่าฉันไม่ส้่กลับ พัวกเขาก็แกล้งต่ิอ้ 
และแรงข่�นอ่้ก คร่ฝึึกดุัเพ่ั�อ้นคนห่น่�งแต่ิเขาก็ยังไม่ห่ยุดั  
ฉันก็เลยต่ิอ้ยเขากลับ ห่ลังจากนั�นก็ไม่ม่ใครมาแกล้งฉันอ่้กเลย”

— ห่ญิิงข้ามเพัศจากภาคเห่น่อ้

“ท่�งานประชุมผ้่ปกครอ้งประจำาปีขอ้งโรงเร่ยนห่ญิิงล้วน 
ท่�ห่น่เร่ยนอ้ย่่ คร่ท่านห่น่�งประกาศให้่ทุกคนในห้่อ้งประชุม
ได้ัยินว่า ห่น่ม่ความสัมพัันธ์ิ์และจับม่อ้นักเร่ยนห่ญิิงอ่้กคน 
ในโรงเร่ยน ห่น่ร้่ส่กอ้ายและห่งุดัห่งิดัมาก ห่น่ไม่ร้่ว่าทำาไมคร่ 
ถ่งต้ิอ้งทำาแบบนั�น” 

— นักเร่ยนห่ญิิงรักห่ญิิงจากภาคเห่น่อ้ 

รูปภาพ	23:	 สัดัส่วนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เคยถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิอ้ย่างน้อ้ยห่น่�งร่ปแบบในสถาบันการศ่กษา

นักเรียน

ถึ้กกด้ด้ัน

เรื�องภาพลัักษณ์์
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“ท่�งานประชุมผ้่ปกครอ้ง คร่ให่ญ่ิพ่ัดัต่ิอ้ห่น้าทุกคนว่าม่ 
นักเร่ยนห่ญิิงค่่ห่น่�งเป็นแฟนกัน ญิาติิขอ้งผมอ้ย่่ท่�นั�นด้ัวยและเอ้า 
เร่�อ้งน่�ไปพ่ัดันินทาต่ิอ้ ห่ลายคนร้่ว่านักเร่ยนคนนั�นก็ค่อ้ผมเอ้ง  
ยายขอ้งผมบอ้กว่าร้่ส่กห่น้าชามากเม่�อ้ม่คนมาเล่าถ่งข่าวนั�น 
จนผมต้ิอ้งปลอ้บยายให้่ใจเย็นๆ” 

— นักเร่ยนทอ้มจากภาคเห่น่อ้

ข้อ้ค้นพับเห่ล่าน่�สอ้ดัคล้อ้งกับข้อ้ม่ลจากงานวิจัยท่�ผ่านมา โดัยแสดังถ่งการเร่ยกร้อ้งให้่บุคคลห่น่�งประพัฤติิตัิว 
ติามความคาดัห่วงัขอ้งสงัคม ในการศ่กษาก่อ้นห่น้าน่� อ้้างอ้งิว่ามาจากอ้งคก์ารเพั่�อ้การศ่กษา วิทยาศาสติรแ์ละวฒันธิ์รรม
แห่่งสห่ประชาชาติิ (UNESCO) ซ่ึ่�งไดั้รับการอ้้างอิ้งว่าเป็นงานวิจัยอ้ย่างเป็นระบบชิ�นแรกเก่�ยวกับปัญิห่าการรังแก 
ในประเทศไทย คณะวิจัยจากมห่าวิทยาลัยมหิ่ดัลได้ัศ่กษาความสัมพัันธ์ิ์ขอ้งการใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิดั  
และผลการเร่ยน พับว่านักเร่ยนท่�ระบุว่าตินเอ้งเป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศมากกว่าคร่�งในการสำารวจได้ัให้่ข้อ้ม่ลว่า
ตินเคยถ่กรังแก เช่นเด่ัยวกับนักเร่ยนชายท่�ร้่ส่กว่าตัิวเอ้งไม่ค่อ้ยม่ความเป็นชาย ซ่ึ่�งรวมถ่งนักเร่ยนท่�ไม่ได้ัระบุว่าตินเอ้ง 
เป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศอ่้กร้อ้ยละ 70 

นักเร่ยนท่�เคยเผชิญิกับการถ่กรังแกม่ภาวะซ่ึ่มเศร้ามากกว่านักเร่ยนคนอ่้�นๆ ถ่งส่�เท่า โดัยห่น่�งในสามขอ้งคนท่�ถ่กรังแก
เคยโดัดัเร่ยน เม่�อ้เท่ยบกับนักเร่ยนท่�ไม่ถ่กรังแกท่�โดัดัเร่ยนเพ่ัยงร้อ้ยละ 15 และนักเร่ยนท่�โดันรังแกเพัราะวิถ่ทางเพัศ 
ห่ร่อ้อั้ติลักษณ์ทางเพัศร้อ้ยละ 7 เคยพัยายามฆ่่าตัิวติายในปีท่�ผ่านมา โดัยเป็นอั้ติราส่งกว่านักเร่ยนท่�ไม่เคยโดันรังแก 
ซ่ึ่�งม่อ้ย่่ร้อ้ยละ 1.2 และส่งกว่านักเร่ยนท่�เคยโดันรังแกด้ัวยเห่ตุิผลอ่้�นซ่ึ่�งม่อ้ย่่ร้อ้ยละ 3.6 เน่�อ้งจากการรังแกมักเกิดัข่�น 
ในห้่อ้งนำ�าชายห่ร่อ้บริเวณใกล้ๆ นักเร่ยนบางคนเปิดัเผยว่าพัวกเขาจ่งไม่ใช้ห้่อ้งนำ�าติอ้นท่�อ้ย่่โรงเร่ยน56

คำวัามคำรอบัคำลุมของหลักสูตรเพศัศึักษา

ประเทศไทยพััฒนานโยบายเร่�อ้งเพัศศ่กษาครั�งแรกเม่�อ้ปี พั.ศ. 2481 แต่ิก็ไม่เคยม่การเร่ยนการสอ้นในหั่วข้อ้น่�จนกระทั�ง
ปี พั.ศ. 2521 ตัิ�งแต่ินั�นมาเพัศศ่กษาถ่งไดั้อ้ย่่ในห่ลักส่ติรการศ่กษาในโรงเร่ยนระดัับมัธิ์ยมติ้นประมาณร้อ้ยละ 60  
ขอ้งประเทศ อ้ย่างไรก็ติาม ห่ลายโรงเร่ยนยังสอ้นแค่เร่�อ้งกายวิภาคทางเพัศ และเน่�อ้ห่าขอ้งเพัศศ่กษายังไม่ครอ้บคลุมถ่ง
หั่วข้อ้ท่�เก่�ยวกับวิถ่ทางเพัศ อั้ติลักษณ์ทางเพัศและคุณลักษณะทางเพัศ 

ในส่วนขอ้งคำาถามเก่�ยวกับการเร่ยนเพัศศ่กษาในสถาบันการศ่กษา พับว่ากลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เข้าร่วม 
การสำารวจร้อ้ยละ 88 และกลุ่มชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศร้อ้ยละ 89 ซ่ึ่�งเป็นอั้ติราท่�ใกล้เค่ยงกัน เคยเร่ยนเพัศศ่กษา  
อ้ย่างไรก็ติาม ม่เพ่ัยงร้อ้ยละ 35.7 ขอ้งกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�คิดัว่าประเดั็นเก่�ยวกับวิถ่ทางเพัศ อั้ติลักษณ์
ทางเพัศและการแสดังอ้อ้กทางเพัศถ่กรวมอ้ย่่ในห่ลักส่ติรเพัศศ่กษาแล้ว ขณะท่�ร้อ้ยละ 77 ขอ้งกลุ่มชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศ 
ร้่ส่กว่าห่ลักส่ติรเพัศศ่กษาท่�ตินได้ัรับครอ้บคลุมประเด็ันต่ิางๆ แล้ว ข้อ้ม่ลท่�แติกต่ิางน่�แสดังให้่เห็่นว่าผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย 
ทางเพัศคิดัว่าห่ลักส่ติรเพัศศ่กษาไม่สอ้ดัคล้อ้งกับประสบการณ์ช่วิติจริงขอ้งพัวกเขา และเป็นข้อ้ค้นพับท่�ติรงกับ 
งานวจัิยก่อ้นห่นา้น่�ท่�แสดังผลการศ่กษาวา่ยังขาดัเน่�อ้ห่าเก่�ยวกับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในห่ลกัส่ติรเพัศศ่กษาอ่้กด้ัวย  
(ด่ัติาราง ก.17)

56 Mahidol University, Plan International Thailand & UNESCO Bangkok Office (2014). Bullying targeting secondary school students who 
are or are perceived to be transgender or same-sex attracted: Types, prevalence, impact, motivation and preventive measures in 5 
provinces of Thailand. Bangkok: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
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คำวัามสำาเร็จัด้านำการศึักษา

ชายรักสอ้งเพัศ ห่ญิิงข้ามเพัศและบุคคลท่�เป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ม่แนวโน้มจบการศ่กษาระดัับปริญิญิาติร่น้อ้ยกว่าชายรักชาย 
อ้ย่างไรก็ด่ั การจบปริญิญิาติร่ม่ความสัมพัันธ์ิ์อ้ย่างยิ�งกับระดัับรายได้ัท่�ส่งข่�น 

ม่ข้อ้สังเกติท่�น่าสนใจค่อ้ ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในการสำารวจท่�เปิดัเผยติัวตินกับครอ้บครัวและม่ความร้่ส่กว่า 
เป็นส่วนห่น่�งขอ้งชุมชนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ ม่แนวโน้มท่�จะเร่ยนจบปริญิญิาติร่น้อ้ยกว่า พัวกเขาอ้าจเป็น 
ผ้่เข้าร่วมท่�ยังอ้ายุน้อ้ยและยังเป็นนักศ่กษาท่�กำาลังจะจบการศ่กษาระดัับปริญิญิาติร่ ม่เพ่ั�อ้นในสถาบันการศ่กษา 
ท่�ช่วยให้่ได้ัรับการสนับสนุนทางสังคมมากกว่า จ่งม่ความร้่ส่กว่าเป็นส่วนห่น่�งขอ้งชุมชนมากกว่า นอ้กจากน่� ผ้่เข้าร่วม 
การสำารวจท่�ได้ัรับการศ่กษามากกว่าจะเข้าถ่งส่�อ้เพ่ั�อ้รับทราบข่าวสารและข้อ้ม่ลเก่�ยวกับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ
มากกว่า (ด่ัติาราง ช.1 ภาคผนวก ช.) 
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สถึานทัี�ทัำางาน
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สถุานำท่์�ท์ำางานำ
การถูุกเล่อกปฏิิบััติในำสถุานำท่์�ท์ำางานำ

ความสามารถขอ้งสมาชิกในสังคมในการห่าเล่�ยงช่พัได้ัด้ัวยตัิวเอ้งอ้ย่างยั�งย่นและทำางานอ้ย่างเต็ิมศักยภาพัเป็น 
ปัจจัยห่ลักสำาคัญิต่ิอ้การพััฒนาเศรษฐกจิระดัับชาติิให่ป้ระสบผลสำาเรจ็ การสำารวจครั�งน่�เผยให่เ้ห็่นว่าโอ้กาสในการจา้งงาน 
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศถ่กจำากัดัโดัยการถ่กต่ิติราและเล่อ้กปฏิิบัติิ ติลอ้ดัจนความไม่เท่าเท่ยมทางสุขภาพั  
ดัังท่�ได้ัอ้้างอิ้งไปในข้างต้ิน ห่น่�งในส่�ขอ้งชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศท่�เข้าร่วมการสำารวจร้่ส่กว่าผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
ไม่ควรได้ัรับการอ้นุญิาติให่้เข้ามาในสถานท่�ทำางาน และอ่้กร้อ้ยละ 11.5 ยังไม่แน่ใจ จากความเช่�อ้ท่�ว่าไม่ควรรับ 
ผ่้ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศเขา้มาในสถานท่�ทำางานสง่ผลให่โ้อ้กาสในการทำางานขอ้งกลุม่ผ่ม้ค่วามห่ลากห่ลายทางเพัศ 
ยิ�งลดัน้อ้ยลง

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มย่อ้ยเคยประสบกับการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิในงานปัจจุบันห่ร่อ้ล่าสุดัท่�เคยทำา โดัยห่ญิิงข้ามเพัศ
ถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิมากท่�สุดัในบรรดัาผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มย่อ้ย

รูปภาพ	24:	 สัดัส่วนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เคยถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิในสถานท่�ทำางานอ้ย่างน้อ้ยห่น่�งร่ปแบบ
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ทุกกลุ่ม

ชายรักสอ้งเพัศ

ห่ญิิงข้ามเพัศ

18.2

ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ 9.2

ชายข้ามเพัศ 16.8

ผ้่ชาย 17

ผ้่ห่ญิิง 11.5

เพัศอ่้�นๆ 14.8

เคว่ยร์/ น็อ้นไบนาร่ 18.6

32.1

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ 22.9

18.8

งานวิจัยก่อ้นห่น้าน่�ช่�ให้่เห็่นว่าผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศต้ิอ้งเผชิญิกับการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิในสถานท่�ทำางานสอ้งร่ปแบบ  
โดัยแติ่ละร่ปแบบเก่�ยวข้อ้งกับความเช่�อ้ท่�ม่อ้คติิว่า ห่ากบุคคลห่น่�งม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศจะไม่สามารถ
ทำางานไดั้ด่ั อั้นดัับแรก พันักงานท่�เป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศติ้อ้งเผชิญิกับการเล่อ้กปฏิิบัติิอ้ย่างเป็นทางการ  
ในร่ปแบบขอ้งสัญิญิาจ้างงาน ได้ัแก่ อั้ติราเงินเด่ัอ้นท่�ไม่เท่าเท่ยม ไม่ได้ัรับการว่าจ้าง โดันไล่อ้อ้กและถ่กปฏิิเสธิ์  
ห่ร่อ้ไม่ได้ัรับการเล่�อ้นติำาแห่น่ง พัฤติิกรรมการเล่อ้กปฏิิบัติิเห่ล่าน่�ได้ัถ่กบันท่กในเอ้กสารการทบทวนวรรณกรรมเชิงวิชาการ 
ระดัับนานาชาติิ57 และงานวิจัยขอ้งธิ์นาคารโลกในประเทศไทย ปี พั.ศ. 2561         ท่�แสดังให้่เห็่นว่าผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
ท่�กำาลังห่างานมากกว่าคร่�งห่น่�งร้่ส่กว่าไม่ได้ัถ่กว่าจ้างเน่�อ้งด้ัวยเห่ตุิผลขอ้งเร่�อ้งวิถ่ทางเพัศ อั้ติลักษณ์ทางเพัศ  
และการแสดังอ้อ้กทางเพัศขอ้งติน 

57 Human Rights Council. United Nations General Assembly. (2018). Report of the Independent Expert on protection against violence 
and discrimination based on sexual orientation and gender identity. Available at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G18/132/12/PDF/G1813212.pdf?OpenElement
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ส่วนการเล่อ้กปฏิิบัติิอ้ย่างไม่เป็นทางการเป็นเร่�อ้งขอ้งสภาพัในการทำางาน เช่น การถ่กเจ้านายและเพ่ั�อ้นร่วมงาน 
ล่วงละเมิดัห่ร่อ้ปฏิิบัติิดั้วยไม่ด่ั จากการทบทวนวรรณกรรมเชิงวิชาการระดัับนานาชาติิ58 และรายงานจากผ้่เช่�ยวชาญิ 
ด้ัานความห่ลากห่ลายทางเพัศขอ้งสห่ประชาชาติิ59 พับว่าผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศติอ้้งเผชญิิกับการถ่กข่มเห่งด้ัวยวาจา 
ในร่ปแบบต่ิางๆ การส่ญิเส่ยความน่าเช่�อ้ถ่อ้และการท่�ไม่ได้ัรับการยอ้มรับและความเคารพัจากเพ่ั�อ้นร่วมงาน 

นำโย่บัาย่ในำสถุานำท่์�ท์ำางานำ

ในการลดัผลกระทบอั้นเน่�อ้งมาจากการถ่กต่ิติรา นายจ้างบางแห่่งได้ัจัดัให้่ม่การฝึึกอ้บรมเร่�อ้งความห่ลากห่ลาย  
และดัำาเนินนโยบายความเท่าเท่ยมในสถานท่�ทำางาน การฝึึกอ้บรมเร่�อ้งความห่ลากห่ลายท่�รวมถ่งการให่้ข้อ้ม่ล 
อ้ย่างถ่กต้ิอ้งเก่�ยวกับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ ช่วยลดัทอ้นและขจัดัแนวคิดัแบบเห่มารวมในเชิงลบ และยังช่วยลดั
พัฤติิกรรมท่�มาขัดัขวางการทำางานให้่ม่ประสิทธิิ์ภาพัและการไปส่่เป้าห่มายขอ้งสถานท่�ทำางาน งานวิจัยระบุว่ากำาลังคน 
ท่�ม่ความห่ลากห่ลาย ซ่ึ่�งคนเห่ล่าน่�ร้่ส่กเป็นท่�ยอ้มรับและได้ัรับการสนับสนุนในท่มห่ร่อ้อ้งค์กร จะเพิั�มศักยภาพัการทำางาน
และสร้างสรรค์นวัติกรรมต่ิางๆ ได้ัมากกว่า อ่้กทั�งค่าใช้จ่ายสำาห่รับการจัดัการกับความขัดัแย้งในสถานท่�ทำางานก็ติำ�ากว่า

นโยบายความเท่าเท่ยมในสถานท่�ทำางานไม่ได้ัรวมถ่งประเด็ันเร่�อ้งความห่ลากห่ลายทางเพัศ ร่ปภาพั 25 แสดังให้่เห็่นว่า 
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�ร่วมติอ้บแบบสำารวจในสัดัส่วนปานกลางร้อ้ยละ 21.9 และชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศ 
ท่�ร่วมติอ้บแบบสำารวจร้อ้ยละ 39 เปิดัเผยว่าสถานท่�ทำางานขอ้งพัวกเขาม่นโยบายความเท่าเท่ยมทางเพัศสภาวะ  
อ้ย่างไรก็ติาม จากข้อ้ม่ลทั�งสอ้งกลุ่มพับว่าสัดัส่วนขอ้งนายจ้างท่�ม่นโยบายดัังกล่าว ยังคงม่ติำ�ากว่าคร่�งห่น่�ง แต่ิท่�น่าสนใจ
ก็ค่อ้กลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เข้าร่วมการสำารวจและเคยได้ัรับการฝึึกอ้บรมเร่�อ้งความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
ม่อั้ติราเพ่ัยงร้อ้ยละ 10.3 ซ่ึ่�งเป็นสัดัส่วนท่�น้อ้ยกว่ามากเม่�อ้เท่ยบกับชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศท่�เข้าร่วมการสำารวจท่�ม่อั้ติรา 
ร้อ้ยละ 26.5 ข้อ้ค้นพับต่ิางๆ ช่�ให้่เห็่นว่าเม่�อ้เปร่ยบเท่ยบกับกลุ่มประชากรท่�เห่ล่อ้ทั�งห่มดั ห่ากผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
ท่�เข้าร่วมติอ้บแบบสำารวจไดั้รับการฝึึกอ้บรมเร่�อ้งความห่ลากห่ลายทางเพัศ พัวกเขาอ้าจจะไม่ได้ัคิดัว่าม่ประเดั็น 
เร่�อ้งวิถ่ทางเพัศและอั้ติลักษณ์ทางเพัศรวมอ้ย่่ในการฝึึกอ้บรมด้ัวยแล้ว 

ราย่ได้	

ผ้่ท่�ม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์ในระดัับท่�ส่งกับเคร่อ้ข่ายสังคมขอ้งตินและได้ัรับการยอ้มรับจากคนภายนอ้กครอ้บครัวจะม่รายได้ั 
ท่�มากกว่า นอ้กจากน่� ระดัับรายไดั้ท่�ส่งยังม่ความเก่�ยวข้อ้งกับแนวโน้มการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิในสถานท่�ทำางานท่�ติำ�ากว่า  
ความสัมพัันธ์ิ์ทางสถิติิระห่ว่างรายไดัแ้ละปัจจัยอ่้�นๆ ไมไ่ด้ัช่�ว่าอ้ะไรเปน็สาเห่ตุิห่ร่อ้ผลลัพัธ์ิ์ อ้ย่างไรก็ติาม ความสมัพัันธ์ิ์เห่ล่าน่� 
ช่วยสร้างความเข้าใจเก่�ยวกับผลกระทบจากการถ่กต่ิติรา นอ้กจากข้อ้ม่ลท่�ได้ักล่าวมา การวิเคราะห์่เชิงสถิติิเผยให้่เห็่น 
ปัจจัยท่�เก่�ยวข้อ้งมากมาย ได้ัแก่

• ผ้่ท่�ม่รายได้ัมากกว่าจะรับร้่ถ่งการถ่กต่ิติราบ่อ้ยครั�งกว่าและได้ัรับการยอ้มรับจากคนในครอ้บครัวน้อ้ยกว่า

58 Ozeren, E. (2014). Sexual Orientation Discrimination in the Workplace: A Systematic Review of Literature. Procedia – Social and 
Behavioral Sciences, 109, 1203–1215.

59 Human Rights Council. United Nations General Assembly. (2018). Report of the Independent Expert on protection against violence 
and discrimination based on sexual orientation and gender identity.
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รูปภาพ	25:	 สัดัส่วนผ้่เข้าร่วมการสำารวจท่�ทำางานอ้ย่่ในสถานท่�ทำางานท่�ม่นโยบายความเท่าเท่ยมทางเพัศและเคยไดั้รับ
การอ้บรมเร่�อ้งความห่ลากห่ลายทางเพัศ

สถานท่�ทำางานม่นโยบายความเท่าเท่ยมทางเพัศสภาวะ

ได้ัรับการฝึึกอ้บรมเร่�อ้งความห่ลากห่ลายทางเพัศ

21.9
39

10.3
26.5

ชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ
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“ผ้่จัดัการยอ้มรับดิัฉัน แต่ิว่าเจ้าขอ้งท่�เป็นชาวต่ิางชาติิ 
ไม่ยอ้มรับและบอ้กว่ากะเทยชอ้บขโมยขอ้ง...ดิัฉันก็ไม่เคย
ร้อ้งเร่ยน แค่ร้่ส่กเศร้าและน้อ้ยใจ [เจ็บใจและโกรธิ์]”

— นักวิเคราะห์่ห่ญิิงข้ามเพัศในกรุงเทพัมห่านคร 

“ห่น่ส่งใบประวติัิพัร้อ้มร่ปถ่ายไปเพั่�อ้สมคัรฝึึกงานในติำาแห่นง่
พันักงานต้ิอ้นรับและพัวกเขาติอ้บรับให้่ห่น่ไปฝึึกงาน  
จากนั�นห่น่ได้ัโทรไปย่นยันรับติำาแห่น่งทางโทรศัพัท์  
เจ้าห่น้าท่�ฝ่ึายบุคคลถามว่าห่น่แต่ิงตัิวเห่ม่อ้นผ้่ห่ญิิง 
บ่อ้ยห่ร่อ้ไม่ และบอ้กว่าทางบริษัทม่ปัญิห่าจำานวนมาก 
กับห่ญิิงข้ามเพัศท่�มาทำางานเป็นพันักงานต้ิอ้นรับในอ้ด่ัติ 
เพัราะพัวกเขาไม่สามารถควบคุมอ้ารมณ์ต่ิอ้ห่น้าล่กค้าได้ั 
สรุปแล้วห่น่ก็ไม่ได้ัเข้าไปฝึึกงานท่�นั�น” 

— นักศ่กษาห่ญิิงข้ามเพัศในภาคเห่น่อ้

• ห่ญิิงรักห่ญิิง ชายรักสอ้งเพัศและน็อ้นไบนาร่ม่รายได้ัน้อ้ยกว่าชายรักชาย ผ้่ท่�ม่อ้ายุช่วงวัยกลางคน 
(35 ถ่ง 44 ปี) ม่แนวโน้มมากท่�สุดัท่�จะม่รายได้ัมากกว่า 20,000 บาท ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
ในกรุงเทพัมห่านครห่าเงินได้ัมากท่�สุดั โดัยเฉพัาะเม่�อ้เท่ยบกับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�อ้าศัยอ้ย่่ 
ในภาคกลาง

• ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�ม่ความร้่ส่กว่าเป็นส่วนห่น่�งขอ้งชุมชนน้อ้ยกว่ามักจะม่รายไดั้ท่�ส่งกว่า  
ซ่ึ่�งช่�ให้่เห็่นว่าแม้จะร้่ส่กแปลกแยกจากชุมชนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ ก็เป็นไปได้ัท่�จะ 
ประสบความสำาเร็จทางด้ัานการเงิน อ้ย่างไรก็ติาม การม่ส่วนร่วมในชุมชนม่ผลต่ิอ้ระดัับรายได้ัท่�ส่งกว่า

ข้ี�ข้โมยแลัะค้วบค้่ม 
อารมณ์์ไม่ได้้: 

แนวค้ิด้แบบเหมารวม

ติ่อพนักงาน

ทัี�เป็นค้นข้้ามเพศ
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ชิ่มชินแลัะสื�อ
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ชุ้มช้นำและส่�อ	
งานวิจัยท่�ม่จำานวนมากข่�นได้ัแสดังถ่งความเช่�อ้มโยงระห่ว่างชุมชนและส่�อ้ว่าเป็นปัจจัยสำาคัญิท่�ส่งผลต่ิอ้สุขภาพั 
และความเป็นอ้ย่่ท่�ด่ั60 ยิ�งเม่�อ้แต่ิละชุมชนม่โครงสร้างการส่�อ้สารท่�แติกต่ิาง อั้นประกอ้บด้ัวย ประชาชน ส่�อ้ 
และอ้งค์กรชุมชน ความร้่ส่กว่าเป็นส่วนห่น่�งและการม่ส่วนร่วมในฐานะพัลเม่อ้งกับชุมชนขอ้งติน ติลอ้ดัจนการรับข้อ้ม่ล
ข่าวสารจากส่�อ้อ้าจเป็นตัิวช่วยส่งเสริมห่ร่อ้ขัดัขวางความสามารถขอ้งบุคคลในการแก้ไขปัญิห่าต่ิางๆ ความสามารถ 
ในการเข้าถ่งข้อ้ม่ลและรับการสนับสนุนจากชุมชนขอ้งพัวกเขาม่ความสำาคัญิอ้ย่างยิ�งต่ิอ้การพััฒนาชุมชนโดัยรวม62

การเป็นำส่วันำหนึำ�งของชุ้มช้นำและการม่ส่วันำร่วัมในำฐานำะพลเม่อง	

การสำารวจครั�งน่�ศ่กษาถ่งการเป็นส่วนห่น่�งขอ้งชุมชน ซ่ึ่�งห่มายถ่งระดัับความร้่ส่กว่าตินม่ความเช่�อ้มโยงกับชุมชน63 
ยกตัิวอ้ย่างเช่น บุคคลท่�ม่ความร้่ส่กว่าเป็นส่วนห่น่�งขอ้งชุมชนอ้ย่างมากจะติิดัติามข่าวสารเก่�ยวกับผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย 
ทางเพัศผ่านช่อ้งทางส่�อ้ท่�ห่ลากห่ลาย และม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์กับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศคนอ่้�นๆ บ่อ้ยกว่า  
การสำารวจครั�งน่�ยังได้ัศ่กษาถ่งเร่�อ้งการม่ส่วนร่วมในฐานะพัลเม่อ้งห่ร่อ้การม่ส่วนร่วมในชุมชนบนพ่ั�นฐานความเช่�อ้ท่�ว่า
บุคคลม่ความสามารถควรท่�จะช่วยกันพััฒนาและสร้างความเปล่�ยนแปลงให้่กับชุมชนขอ้งติน

กลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศแสดังถ่งการเป็นส่วนห่น่�งขอ้งชุมชนในระดัับปานกลางถ่งค่อ้นข้างส่ง แต่ิระดัับ 
การม่ส่วนร่วมติำ�า ในภาพัรวมนั�น ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เข้าร่วมการสำารวจม่คะแนนการเป็นส่วนห่น่�งขอ้งชุมชน 
อ้ย่่ท่� 5 คะแนนจาก 7 คะแนน ร่ปภาพั 26 แสดังถ่งคะแนนการเป็นส่วนห่น่�งขอ้งชุมชนโดัยแบ่งติามกลุ่มย่อ้ย ซ่ึ่�งปรากฏิว่า
ผ้่ท่�เป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์และห่ญิิงข้ามเพัศม่คะแนนส่งท่�สุดั ขณะท่�ชายและห่ญิิงรักสอ้งเพัศม่คะแนนติำ�าท่�สุดั

60 Wilkin, H.A. (2013). Exploring the potential of communication infrastructure theory for informing efforts to reduce health disparities. 
Journal of Communication, 63(1), 181–200.

61 Matsaganis, M.D. & Wilkin, H.A. (2015). Communicative social capital and collective efficacy as determinants of access to healthenhancing 
resources in residential communities. Journal of health communication, 20(4), 377–386. 

62 Kim, Y.C. & Ball-Rokeach, S.J. (2006). Civic engagement from a communication infrastructure perspective. Communication Theory, 
16(2), 173–197.

63 Hystad, P. & Carpiano, R.M. (2010). Sense of community-belonging and health-behaviour change in Canada. Journal of Epidemiology 
& Community Health, jech-2009.
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รูปภาพ	26:	คะแนนความร้่ส่กว่าเป็นส่วนห่น่�งในชุมชนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศขอ้งกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย 
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ชายรักสอ้งเพัศ

ห่ญิิงข้ามเพัศ
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ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ 2.5

ชายข้ามเพัศ 2.9

ชายรักชาย 2.9

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ 3.3

เพัศอ่้�นๆ 2.9

เคว่ยร์/ น็อ้นไบนาร่ 2.9

3.3

ห่ญิิงรักห่ญิิง 2.7

รูปภาพ	27: คะแนนการม่ส่วนร่วมในฐานะพัลเม่อ้งขอ้งกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มย่อ้ย 

ไม่เคย สมำ�าเสมอ้

10 32 54 6 7

เข้าร่วมการสนทนาเพ่ั�อ้เพิั�มความติระห่นักในเร่�อ้งความห่ลากห่ลายทางเพัศ 1.9

เป็นอ้าสาสมัครในชุมชนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 1.9

บริจาคเงินให้่กับอ้งค์กรผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 2.1

ช่วยเห่ล่อ้สมาชิกในชุมชนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ (ให้่ แนะนำา สอ้น 
เป็นพ่ั�เล่�ยง) 4

ร้่ทันข่าวสารและเห่ตุิการณ์ท่�เก่�ยวกับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 4.8

รูปภาพ	28:	 คุณม่ส่วนร่วมในกิจกรรมต่ิางๆ เห่ล่าน่�บ่อ้ยแค่ไห่น  

ร่ปภาพัด้ัานล่างแสดังคะแนนการม่ส่วนร่วมในฐานะพัลเม่อ้งขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มย่อ้ย โดัยคะแนนเฉล่�ย
ขอ้งกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เข้าร่วมการสำารวจอ้ย่่ท่� 2.9 คะแนน

ร่ปภาพั 28 แสดังให้่เห็่นถ่งคะแนนการม่ส่วนร่วมในกิจกรรมต่ิางๆ ในฐานะพัลเม่อ้ง 

ในกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มย่อ้ย ค่าเฉล่�ยคะแนนการม่ส่วนร่วมในฐานะพัลเม่อ้งอ้ย่่ติำ�ากว่าจุดัก่�งกลาง 
ในการให่้คะแนนท่�ระดัับ 1 ถ่ง 7 คะแนน (ด่ัติาราง ฉ.1 ภาคผนวก ฉ.) ข้อ้ค้นพับดัังกล่าวทำาให่้ต้ิอ้งศ่กษาเพิั�มเติิม  
เน่�อ้งจากการม่ส่วนร่วมในฐานะพัลเม่อ้งในระดัับท่�ส่งขอ้งกลุ่มอ่้�นพับว่าม่ความเช่�อ้มโยงกับการเพิั�มศักยภาพัขอ้งแต่ิละบุคคล  
ความแติกต่ิางระห่ว่างการเป็นส่วนห่น่�งขอ้งชุมชนและการม่ส่วนร่วมในฐานะพัลเม่อ้งขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
อ้าจช่�ให้่เห็่นถ่งความแติกติ่างในเร่�อ้งขอ้งทักษะ เช่นเด่ัยวกันกับในเร่�อ้งขอ้งความสามารถในการปรับตัิว 
และการเห็่นคุณค่าในตินเอ้ง ถ่งแม้ว่าสิ�งน่�ยังสามารถระบุถ่งการขาดัโครงสร้างสาธิ์ารณ่ปโภคทางสังคมท่�ผ้่คนสามารถ
เข้าไปม่ส่วนร่วมในกิจกรรมต่ิางๆ ได้ั 
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“เราไม่ใช่ด่ั�ร้อ้ยเปอ้ร์เซ็ึ่นต์ิ ถ้าเราเป็นด่ั�เต็ิมร้อ้ยก็อ้าจจะไม่ต้ิอ้งโดันคนอ่้�นโจมต่ิจนทำาให้่ต้ิอ้งลุกข่�นส้่และผลักดััน
สิ�งต่ิางๆ ฉันร้่ส่กว่ามันเป็นเร่�อ้งท่�ยาก”

— นักเร่ยนท่�เป็นห่ญิิงรักห่ญิิง 

“ฉันไม่ได้ัสนใจมากนัก...ไม่ได้ัร้่ส่กว่าต้ิอ้งให้่ความสำาคัญิกับสิ�งท่�อ้ธิิ์บายถ่งตัิวฉัน ฉันก็แค่ใช้ช่วิติในแบบขอ้งฉัน  
ไม่ได้ัติิดัอ้ย่่กับส่�อ้ ห่ร่อ้คิดัว่าเพัราะฉันเป็นเห่ม่อ้นคนกลุ่มน่�ก็เลยต้ิอ้งมาสนใจกลุ่มน่�ไปด้ัวย มันไม่ใช่เร่�อ้งท่�ฉันจะต้ิอ้ง 
ไปสนใจขนาดันั�น ไม่ใช่ว่ามันจะม่ผลกระทบอ้ะไรกับฉัน”

— นักศ่กษามห่าวิทยาลัยท่�เป็นห่ญิิงรักห่ญิิง

ค้วามค้ิด้เห็นทัี�แติกติ่าง 
ในการมีส่วนร่วมในองค้์กรผู้้้มีค้วามหลัากหลัายทัางเพศ 

ชายรักชายท่�เข้าร่วมการสนทนากลุ่มบางคนเคยเข้าร่วมกิจกรรมขอ้งอ้งค์กรท่�เก่�ยวกับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ  
ชายรักชายคนห่น่�งร้่ส่กว่าการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้ัม่อ้ะไรเส่ยห่าย แถมยังได้ัประโยชน์และสามารถแลกเปล่�ยนข้อ้ม่ล 
กับคนอ่้�นๆ ด้ัวย โดัยถ่อ้เป็นการทำาบุญิ (ทำาด่ัเพ่ั�อ้ผ้่อ่้�น) อ่้กคนไม่ต้ิอ้งการเปิดัเผยตัิวตินและม่ภารกิจห่น้าท่�อ่้�นๆ ซ่ึ่�งทำาให้่ 
ไม่สามารถแบ่งเวลาไปเข้าร่วมกิจกรรมเห่ล่าน่�ได้ั ส่วนอ่้กคนห่น่�งคิดัว่าการจะเข้าร่วมกิจกรรมห่ร่อ้ไม่ข่�นอ้ย่่กับผลประโยชน์
ท่�เขาจะได้ัรับ 

“ถ้าคุณอ้ยากจะทำาให้่มันเป็นแคมเปญิดััง คุณต้ิอ้งโฆ่ษณา ถ้าม่เพ่ัยงแค่ 
พัวกเราห่ร่อ้เด็ักๆ มันไม่พัอ้ มันต้ิอ้งให่ญิ่พัอ้ท่�จะทำาให้่ทุกคน 
มารวมตัิวกันเพ่ั�อ้ท่�จะสร้างความเปล่�ยนแปลง”

— เจ้าห่น้าท่�ในอ้งค์กรผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เป็นชายรักชาย

“ผมร้่ส่กว่าห่ากผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศห่ร่อ้แค่กลุ่มชายข้ามเพัศ 
ต้ิอ้งการอ้ะไรสักอ้ย่าง เราติ้อ้งอ้อ้กมาแสดังเจตินารมณ์ และนำาเสนอ้ 
ประเดั็นปัญิห่าท่�ต้ิอ้งได้ัรับการเปล่�ยนแปลงแก้ไขให่้มากกว่าน่�  
ติอ้นน่�ทุกคนยังใช้วิธ่ิ์การตัิ�งรับแบบไทยๆ ท่�คิดัว่าอ้ะไรจะเกดิัเด่ั�ยวมันก็เกิดั 
ห่ร่อ้ถ้าไม่เกิดัก็ไม่เป็นไร”

— พันักงานบริษัทท่�เป็นชายข้ามเพัศ
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ขณะท่�ห่ญิิงรักห่ญิิง ทอ้ม ชายรักชายและกะเทยเป็นท่�พับเห็่นได้ัทั�วไปในสังคมไทย ข้อ้ม่ลเก่�ยวกับชายข้ามเพัศ 
ยังม่อ้ย่่จำากัดัในประเทศไทย ชายข้ามเพัศบางคนร้่ส่กว่าการอ้ธิิ์บายตัิวตินเป็นเร่�อ้งยาก บางคนคิดัว่าตัิวเอ้งเป็นทอ้ม  
ซ่ึ่�งเป็นคำาศัพัท์ภาษาไทยท่�ใช้เร่ยกผ้่ห่ญิิงห่ร่อ้ห่ญิิงรักห่ญิิงท่�ม่ความเป็นชายส่ง บางคนร้่ส่กว่าตัิวเอ้งไม่ใช่ทอ้ม  
แต่ิก็ไม่ร้่จะอ้ธิ์บิายเก่�ยวกับตัิวเอ้งอ้ยา่งไร แมช้ายข้ามเพัศสว่นให่ญิจ่ะไม่เห็่นด้ัวย แต่ิคนส่วนให่ญิใ่นประเทศไทยมกัคิดัว่า 
ชายข้ามเพัศและทอ้มนั�นก็เห่ม่อ้นกัน ข้อ้ม่ลสาธิ์ารณะเก่�ยวกับชายข้ามเพัศในประเทศไทยท่�ม่อ้ย่่จำากัดัทำาให้่คนกลุ่มน่� 
ต้ิอ้งทนทุกข์จากการถ่กทำาร้ายทั�งทางร่างกายและจิติใจ ดัังเช่นปัญิห่าสุขภาพัจิติ ความเคร่ยดั และการใช้ฮอ้ร์โมน 
ด้ัวยวิธ่ิ์การท่�ไม่ปลอ้ดัภัย

ชายข้ามเพัศห่ลายคนท่�เข้าร่วมการสำารวจได้ัอ้ธิิ์บายว่าพัวกเขาร้่ตัิวว่าเป็นชายข้ามเพัศจากการได้ัยินเร่�อ้งราวห่ร่อ้อ่้าน 
บทสัมภาษณ์ขอ้งชายข้ามเพัศท่�ช่�อ้ว่าจิมม่�ในส่�อ้ต่ิางๆ

การค้้นหาติัวติน แรงบันด้าลัใจจากจิมมี�

“พ่ั�สาวขอ้งผมบอ้กคนอ่้�นๆ ว่าน้อ้งขอ้งเขาเป็นทอ้ม ผมไม่ได้ัร้่ส่กแบบนั�น..ในใจผมร้่ส่กว่าผมไม่ใช่ทอ้ม..เม่�อ้ได้ัยินเร่�อ้ง
ขอ้งจิมม่� ผมก็เลยลอ้งค้นห่าข้อ้ม่ลเพิั�มเติิม มันเป็นปัญิห่าห่นักเม่�อ้ผมต้ิอ้งถามตัิวเอ้งว่าผมเป็นทอ้มห่ร่อ้เป็นผ้่ชายกันแน่” 

— นักศ่กษาชั�นปริญิญิาโทท่�เป็นชายข้ามเพัศ 

“ผมเป็นคนเปิดัเผยนะว่าผมชอ้บผ้่ห่ญิิง แต่ิไม่เคยเร่ยกตัิวเอ้งว่าเป็นทอ้มเพัราะผมไม่ได้ัร้่ส่กอ้ย่างนั�น แต่ิผมก็ร้่ส่กขัดัแย้ง 
ในตัิวเอ้งว่า จริงๆ แล้วผมเป็นอ้ะไรกันแน่ ตัิ�งแต่ิท่�จิมม่�ได้ัเปิดัตัิว ผมก็ได้ัห่าข้อ้ม่ลว่าต้ิอ้งทำาอ้ย่างไรถ่งจะเป็นแบบเขา  
และเริ�มเปล่�ยนตัิวเอ้งตัิ�งแต่ิเม่�อ้ 6 เด่ัอ้นท่�แล้ว...ติอ้นน่�ผมบอ้กได้ัแล้วว่าตัิวเอ้งเป็นชายข้ามเพัศ แต่ิผมไม่ใช่ผ้่ชาย 
เพัราะผมร้่ส่กว่ายังไม่ม่อ้วัยวะเพัศชาย” 

— นักวิทยาศาสติร์ในห้่อ้งปฏิิบัติิการท่�เป็นชายข้ามเพัศ

“ติอ้นผมเร่ยนอ้ย่่โรงเร่ยนอ้าช่วะ ผมได้ัร้่จักกับคำาว่าทอ้มเป็นครั�งแรก...ผมก็คิดัว่าตัิวเอ้งคงเป็นทอ้มก็เลยเร่ยกตัิวเอ้ง 
แบบนั�น... แต่ิผมก็ยังชอ้บผ้่ห่ญิิง...ซ่ึ่�งส่วนให่ญ่ิไม่ใช่ด่ั�...จากนั�นก็ม่เร่�อ้งต่ิ�นเต้ินเก่�ยวกับจิมม่�ท่�ทำาให้่ผมติาสว่าง... 
ผมต่ิ�นเต้ินกับการเร่ยนร้่ท่�จะเป็นผ้่ชาย ซ่ึ่�งด่ั�จะไม่ชอ้บอ้ะไรแบบนั�น แฟนขอ้งผมบอ้กว่า ‘ทำาไม เธิ์อ้อ้ยากม่อ้วัยวะเพัศชายเห่รอ้  
ถ้าเธิ์อ้ม่เราเลิกกัน’ ห่ลังจากนั�นผมก็เริ�มคบแฟนท่�เป็นผ้่ห่ญิิงเท่านั�น” 

— พันักงานบริษัทท่�เป็นชายข้ามเพัศ

ช่้องท์างส่�อของผูู้้ม่คำวัามหลากหลาย่ท์างเพศั

พัฤติิกรรมในการเสพัส่�อ้เผยให้่เห็่นว่าผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศได้ัรับข่าวสารเก่�ยวกับประเด็ันปัญิห่าต่ิางๆ  
ท่�อ้าจส่งผลกระทบต่ิอ้พัวกเขาอ้ย่างไรบ้าง จากรายช่�อ้ส่�อ้ทั�งห่มดั 15 ช่อ้งทาง ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�ร่วมติอ้บ 
แบบสำารวจเสพัส่�อ้โดัยเฉล่�ย 3.9 ช่อ้งทาง ร้อ้ยละ 81 เข้าไปด่ัข้อ้ม่ลในเว็บไซึ่ต์ิ และร้อ้ยละ 77 ใช้แอ้ปพัลิเคชันส่�อ้โซึ่เช่ยล 
เป็นแห่ล่งข้อ้ม่ลทั�วไปท่�เก่�ยวกับประเด็ันความห่ลากห่ลายทางเพัศ ส่วนส่�อ้ในระดัับประเทศ ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
ท่�เข้าร่วมการสำารวจร้อ้ยละ 42 จะรับข้อ้ม่ลข่าวสารจากทางสถาน่โทรทัศน์ (เช่น ช่อ้ง 3 ช่อ้ง 5 ช่อ้ง 7 และช่อ้ง 9)

ชายรักสอ้งเพัศเสพัส่�อ้ในช่อ้งทางต่ิางๆ มากท่�สุดั (4.4) เพ่ั�อ้ห่าข้อ้ม่ลเก่�ยวกับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ  
ด้ัวยความท่�พัวกเขาม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์กันภายในเคร่อ้ข่ายสังคมน้อ้ยและเป็นเคร่อ้ข่ายท่�ไม่ค่อ้ยห่ลากห่ลาย ประกอ้บกับ 
ความร้่ส่กว่าเป็นส่วนห่น่�งและการม่ส่วนร่วมในฐานะพัลเม่อ้งอ้ย่่ในระดัับท่�ติำ�า กลุ่มชายรักสอ้งเพัศจ่งพ่ั�งพัาส่�อ้ 
ในช่อ้งทางต่ิางๆ มากกว่ากลุ่มย่อ้ยอ่้�นๆ เพ่ั�อ้ท่�จะรับทราบข้อ้ม่ลเร่�อ้งความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เก่�ยวข้อ้งกับพัวกเขา ข้อ้ค้นพับ 
ท่�น่าสนใจอ่้กประการค่อ้ห่ญิิงรักห่ญิิง (3.3) และห่ญิิงรักสอ้งเพัศ (3.4) เสพัส่�อ้ในช่อ้งทางติ่างๆ เพ่ั�อ้ห่าข้อ้ม่ลเก่�ยวกับ
ประเด็ันความห่ลากห่ลายทางเพัศน้อ้ยท่�สุดั 
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ข้อ้ค้นพับท่�ได้ัจากการสำารวจครั�งน่�นำามาซ่ึ่�งข้อ้เสนอ้แนะต่ิอ้ห่น่วยงานภาครัฐ สถาบันการศ่กษา นายจ้าง ผ้่ให้่บริการสาธิ์ารณสุข  
ส่�อ้และภาคประชาสังคม ความพัยายามขอ้งภาครัฐในการเร่ยนร้่จากประสบการณ์ช่วิติจริงขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย 
ทางเพัศและการติามเก็บข้อ้ม่ลผลกระทบทางสุขภาพั การจ้างงาน และการศ่กษา จะช่วยให้่ภาครัฐสามารถ 
เข้าใจประเด็ันความห่ลากห่ลายทางเพัศได้ัอ้ย่างล่กซ่ึ่�งมากข่�น ข้อ้เสนอ้แนะเห่ล่าน่� รวมถ่งแนวทางการดัำาเนินงาน 
ท่�จะช่วยส่งเสริมเร่�อ้งสิทธิิ์ความเท่าเท่ยมขอ้งกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ ช่วยให่้สังคมยอ้มรับและม่กฎห่มาย
รับรอ้งวิถ่ทางเพัศและเพัศสภาวะท่�ห่ลากห่ลาย ติลอ้ดัจนการม่ส่วนร่วมขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในฐานะ
นักเร่ยน แรงงาน ผ้่รับบริการสุขภาพั และสมาชิกในสังคม ข้อ้ค้นพับต่ิางๆ ไดั้ช่�ให้่เห็่นถ่งความสำาคัญิและความจำาเป็น 
ในการม่โครงการต่ิางๆ เพ่ั�อ้ท่�จะลดัการต่ิติรา รวมถ่งขจัดัแนวคิดัแบบเห่มารวมต่ิอ้กลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ  
และเพิั�มพ่ันความร้่เก่�ยวกับผลกระทบท่�อ้าจเกิดัข่�นจากการถ่กต่ิติราและการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ

รัฐบาลไทยควรท่�จะดัำาเนินมาติรการทางกฎห่มายและการบริห่ารปกครอ้ง รวมทั�งมาติรการอ่้�นๆ ท่�จำาเป็นในเร่�อ้งต่ิางๆ  
ดัังต่ิอ้ไปน่�

• ให้่ค่่สมรสท่�เป็นเพัศเด่ัยวกันสามารถเข้าถ่งสถาบันต่ิางๆ ได้ัรับสิทธิิ์ประโยชน์ และทำาห่น้าท่�เช่นเด่ัยวกับ 
ค่่สมรสท่�เป็นเพัศติรงข้ามกัน 

• ให้่ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศม่สิทธิิ์ในการสร้างครอ้บครัว รวมถ่งการเป็นผ้่ปกครอ้ง สิทธิิ์ในการรับบุติรบุญิธิ์รรม 
สิทธิิ์ในการให้่แม่อุ้้มบุญิตัิ�งครรภ์แทนได้ัและเข้าถ่งเทคโนโลย่ต่ิางๆ เพ่ั�อ้จุดัประสงค์ขอ้งการม่บุติร

• ให้่ทุกคนม่สิทธิิ์ในการกำาห่นดัและรับรอ้งเพัศสภาวะขอ้งตินด้ัวยตัิวเอ้ง
• ห้่ามไม่ให้่ม่การเล่อ้กปฏิิบัติิบนพ่ั�นฐานขอ้งวิถ่ทางเพัศและอั้ติลักษณ์ทางเพัศในสถานท่�ทำางาน  

สถาบันการศ่กษา สถานพัยาบาล สถาบันการเงินและการค้า และจัดัให้่ม่การติรวจสอ้บ พิัจารณาตัิดัสิน  
ฟ้อ้งร้อ้งดัำาเนินคด่ัผ้่ท่�เล่อ้กปฏิิบัติิ รวมทั�งการแก้ไขและเย่ยวยาผ้่ท่�ต้ิอ้งเผชิญิกับการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิ 

• อ้อ้กกฎห่มายต่ิอ้ต้ิานในเร่�อ้งขอ้งการข่มข่นกระทำาชำาเรา การใช้ความรุนแรงทางเพัศ และการล่วงละเมิดัทางเพัศ  
เพ่ั�อ้ปกป้อ้งทุกคนโดัยท่�ไม่ต้ิอ้งคำาน่งถ่งวิถ่ทางเพัศ อั้ติลักษณ์ทางเพัศ การแสดังอ้อ้กทางเพัศ 
ห่ร่อ้คุณลักษณะขอ้งบุคคลคนนั�นว่าจะเป็นแบบใดั

• รวมเอ้าประเดั็นเร่�อ้งวิถ่ทางเพัศ อั้ติลักษณ์ทางเพัศ การแสดังอ้อ้กทางเพัศ และคุณลักษณะทางเพัศติ่างๆ 
เข้าไปในงานวิจัยและการเก็บข้อ้ม่ลระดัับชาติิ รวมทั�งการศ่กษาถ่งสาเห่ตุิและผลกระทบจากการถ่กต่ิติรา
และการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ

• ให้่ความร้่กับประชาชนในประเด็ันปัญิห่าขอ้งการเล่อ้กปฏิิบัติิต่ิอ้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�ม่ให้่เห็่นบ่อ้ยมาก 
ทั�งในสถานท่�ขอ้งภาครัฐและภาคเอ้กชน

• ส่งเสริมการยอ้มรับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในครอ้บครัว และให่้ข้อ้ม่ลและอ้งค์ความร้่ติ่างๆ  
กับผ้่ปกครอ้งว่าจะสนับสนุนและส่�อ้สารกับเด็ักท่�ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในบ้านได้ัอ้ย่างไร

• เพิั�มความติระห่นกัร้่เก่�ยวกับกลไกการรอ้้งเร่ยนภายใติพ้ัระราชบัญิญัิติิความเทา่เท่ยมระห่วา่งเพัศ พั.ศ. 2558  
เพ่ั�อ้ให้่ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศสามารถปกป้อ้งตินเอ้งได้ั และเพิั�มกระบวนการยุติิธิ์รรมท่�ให้่โทษ 
กับการกระทำาท่�เป็นการเล่อ้กปฏิิบัติิบนพ่ั�นฐานเร่�อ้งเพัศห่ร่อ้การแสดังอ้อ้กทางเพัศสภาวะ

ข้อเสนำอแนำะ
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กระทรวงศ่กษาธิิ์การควรดัำาเนินมาติรการและบริห่ารจัดัการในเร่�อ้งต่ิอ้ไปน่�

• อ้อ้กนโยบายติ่อ้ต้ิานการรังแกและการล่วงละเมิดัทางเพัศ เพ่ั�อ้สร้างสภาพัแวดัล้อ้มท่�ปลอ้ดัภัยให้่กับ 
นกัเรย่นท่�มค่วามห่ลากห่ลายทางเพัศให่ส้ามารถเขา้มาศก่ษาเลา่เรย่นอ้ยา่งเติม็ท่�ติั�งแติช่ั�นประถมศก่ษา 
มัธิ์ยมศ่กษา อ้าช่วศ่กษา จนถ่งวิทยาลัยและมห่าวิทยาลัยทั�วประเทศ

• กำาห่นดัและดัำาเนินนโยบายการแติ่งกายท่�อ้นุญิาติให่้นักเร่ยนและคร่อ้าจารย์สามารถแต่ิงกายได้ัติาม 
อั้ติลักษณ์ทางเพัศขอ้งติน

• จัดัฝึึกอ้บรมคร่อ้าจารย์เร่�อ้งความห่ลากห่ลายขอ้งเพัศสภาวะ รวมทั�งประเด็ันความห่ลากห่ลายทางเพัศต่ิางๆ  
เพ่ั�อ้ให้่คร่อ้าจารย์ปฏิิบัติิต่ิอ้ล่กศิษย์ท่�ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศด้ัวยความเข้าใจและให้่เก่ยรติิซ่ึ่�งกันและกัน 

• จัดัห่ลักส่ติรเพัศศ่กษาท่�ครอ้บคลุมในประเด็ันท่�ว่าด้ัวยเร่�อ้งขอ้งวิถ่ทางเพัศ อั้ติลักษณ์ทางเพัศ 
และการแสดังอ้อ้กทางเพัศสภาวะ

• ดัำาเนินวิธ่ิ์การต่ิางๆ เพ่ั�อ้ติิดัติามผลในเร่�อ้งขอ้งช่วิติความเป็นอ้ย่่ในโรงเร่ยนและผลการศ่กษาขอ้งนักเร่ยน 
ท่�ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ

กระทรวงแรงงานควรดัำาเนินมาติรการและบริห่ารจัดัการในเร่�อ้งต่ิอ้ไปน่� 

• กำาห่นดัแนวทางท่�ทำาให้่เกิดัการจ้างงานด้ัวยความยุติิธิ์รรม และห้่ามไม่ให้่ม่การก่ดักันบนพ่ั�นฐานขอ้ง 
วิถ่ทางเพัศและอ้ัติลักษณ์ทางเพัศ ซ่ึ่�งต้ิอ้งรวมถ่งการยอ้มรับและเปิดัรับให้่ผ้่ท่�ห่างานสามารถแติ่งกาย 
มาสมัครงานได้ัติามอั้ติลักษณ์ทางเพัศขอ้งพัวกเขา

• กำาห่นดัให้่นายจ้างม่นโยบายบุคลากรท่�สอ้ดัคล้อ้งกับพัระราชบัญิญัิติิความเท่าเท่ยมระห่ว่างเพัศ  
และปฏิิบัติิต่ิอ้พันักงานท่�ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศด้ัวยความเสมอ้ภาค ป้อ้งกันไม่ให้่เกิดัการล่วงละเมิดั
ทางเพัศและทางวาจา รวมทั�งป้อ้งกันการใช้ความรุนแรงทางเพัศในสถานท่�ทำางาน

• กำาห่นดัให้่ม่การจำาแนกข้อ้ม่ลทางสถิติิเก่�ยวกับบุคลากรติามวิถ่ทางเพัศ อั้ติลักษณ์ทางเพัศ  
การแสดังอ้อ้กทางเพัศและคุณลักษณะทางเพัศ 

กระทรวงเทคโนโลย่สารสนเทศและการส่�อ้สาร และสำานักงานสถิติิแห่่งชาติิควรจัดัให้่ม่การเก็บข้อ้ม่ลและจำาแนกข้อ้ม่ลสถิติิ 
ในระดัับชาติิ เช่น สำามะโนประชากรติามวิถ่ทางเพัศ อั้ติลักษณ์ทางเพัศ การแสดังอ้อ้กทางเพัศและคุณลักษณะทางเพัศ

กระทรวงสาธิ์ารณสุขควรดัำาเนินมาติรการและบริห่ารจัดัการในเร่�อ้งต่ิอ้ไปน่�

• กรมสุขภาพัจิติควรร่วมม่อ้กับอ้งค์กรภาคประชาสังคมและส่�อ้ต่ิางๆ ในการส่งเสริมการใช้บริการสายด่ัวน
สุขภาพัจิติ เพ่ั�อ้ป้อ้งกันการฆ่่าตัิวติายในกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�เป็นเป้าห่มายและม่ความเส่�ยง 
โดัยเจ้าห่น้าท่�สายดั่วนต้ิอ้งผ่านการฝึึกอ้บรมเพั่�อ้รับม่อ้กับคนท่�โทรติิดัต่ิอ้เข้ามาปร่กษาปัญิห่าเก่�ยวกับ 
การเป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ

• ทำางานร่วมกับสำานักงานกอ้งทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพั (สสส.) และอ้งค์กรด้ัานสุขภาพัต่ิางๆ 
รณรงค์ผ่านส่�อ้แคมเปญิ แพัลติฟอ้ร์มอ้อ้นไลน์และศ่นย์อ้นามัย และสร้างความติระห่นักร้่เก่�ยวกับ 
ความสำาคัญิขอ้งการติรวจห่าเช่�อ้ HIV และโรคติิดัต่ิอ้ทางเพัศสัมพัันธ์ิ์ในกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ
ท่�ม่เพัศสัมพัันธ์ิ์ โดัยรวมไปถ่งห่ญิิงรักห่ญิิง ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ ชายข้ามเพัศ ผ้่ท่�เป็นน็อ้นไบนาร่และเยาวชน  
ท่�ไม่เคยเข้ารับการติรวจ 

• จัดัสรรทรัพัยากรให้่กับคลินิก โรงพัยาบาลและศ่นย์อ้นามัย ในการให้่บริการติรวจห่าเช่�อ้ HIV และโรคติิดัต่ิอ้ 
ทางเพัศสัมพัันธ์ิ์ รวมถ่งการบริการให้่คำาปร่กษาเร่�อ้งสุขภาพัทางเพัศแก่กลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
โดัยไม่ม่ค่าใช้จ่ายห่ร่อ้ม่ค่าใช้จ่ายเพ่ัยงเล็กน้อ้ย 

• จัดัให้่การใช้ฮอ้ร์โมนทดัแทนและการผ่าตัิดัเพ่ั�อ้ปรับเปล่�ยนร่ปลักษณ์ให้่ติรงกับอั้ติลักษณ์ทางเพัศ 
สำาห่รับกลุ่มคนข้ามเพัศรวมเข้าไปอ้ย่่ในห่ลักประกันสุขภาพัแห่่งชาติิ
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• ปรับแนวทางปฏิิบัติิทางคลินิกระดัับชาติิในการให้่บริการสุขภาพัแก่บุคคลข้ามเพัศ โดัยพััฒนาจากแนวทาง
และรายงานระดัับสากล เช่น รายงานต้้นแบบการให้้บริการสุุขภาพท่ี่�ครอบคลุุมบุคคลุข้ามเพศแลุะชุุมชุน64

• ส่งเสริมและจัดัให้่ม่โครงการฝึึกอ้บรมให้่ความร้่ในสถาบันวิชาการและสถาบันการแพัทย์ โดัยรวมเอ้า 
สุขภาพัขอ้งกลุ่มบุคคลข้ามเพัศเข้าเป็นส่วนห่น่�งในห่ลักส่ติรสห่สาขาวิชาทางด้ัานสุขภาพั

• สนับสนุนให้่ม่การเพิั�มบุคลากรด้ัานสาธิ์ารณสุข (ได้ัแก่ แพัทย์ พัยาบาลและนักบำาบัดั) ท่�เช่�ยวชาญิ 
เร่�อ้งสุขภาพัขอ้งบุคคลข้ามเพัศ ห่ร่อ้จัดัให้่ม่ระบบส่งต่ิอ้ไปยังบุคลากรเห่ล่านั�นในโรงพัยาบาล คลินิก  
และศ่นย์อ้นามัยในท้อ้งถิ�นเพ่ั�อ้ให้่คำาแนะนำาและด่ัแลรักษาคนไข้ท่�เป็นบุคคลข้ามเพัศได้ั

• ส่งเสริมและจัดัให้่ม่นโยบายในสถานพัยาบาลท่�อ้นุญิาติให้่ผ้่ปว่ยท่�เป็นบุคคลข้ามเพัศได้ัเข้ารับการรักษาในต่ิก 
ห่ร่อ้ห้่อ้งคนไข้ติามเพัศสภาวะขอ้งพัวกเขา

• ฝึึกอ้บรมบุคลากรสาธิ์ารณสุขให้่ม่สมรรถนะทางวัฒนธิ์รรมและไวติ่อ้ความร้่ส่กขอ้งคนไข้ 
ท่�ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ

นักวิจัยและชุมชนควรเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ั�อ้เพิั�มความร้่เก่�ยวกับประเด็ันปัญิห่าท่�ได้ันำาเสนอ้ในรายงานฉบับน่�  
และศ่กษาเพิั�มเติิมถ่งความติ้อ้งการและประสบการณ์ขอ้งผ้่ท่�เป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ ติลอ้ดัจนคุณลักษณะทางเพัศท่�ส่งผล 
ต่ิอ้การถ่กต่ิติราและการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิ 

สถาบันส่�อ้ วงการบันเทิงและสำานักข่าว ควรกำาห่นดัแนวทางในการนำาเสนอ้ข้อ้ม่ลเก่�ยวกับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ
และประเด็ันปัญิห่าต่ิางๆ เพ่ั�อ้ให้่ภาพัลักษณ์ห่ร่อ้ข้อ้ความท่�เส่�อ้มเส่ยกระจายอ้อ้กไปน้อ้ยท่�สุดั และควรเพิั�มการนำาเสนอ้
ข้อ้ม่ลท่�สะท้อ้นถ่งประสบการณ์ช่วิติจริงขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในประเทศไทย 

อ้งค์กรชุมชนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศควรพัยายามดัำาเนินการในเร่�อ้งเห่ล่าน่�ให้่มากท่�สุดั 

• จัดักิจกรรมเผยแพัร่ข้อ้ม่ลโดัยม่เป้าห่มายให้่ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศไดั้มาเข้าร่วมกลุ่มและอ้งค์กร 
ขอ้งชุมชนเป็นจำานวนเพิั�มมากข่�น 

• ชุมชนชายรักชาย ห่ญิิงรักห่ญิิงและบุคคลข้ามเพัศ ควรเปิดัให้่บุคคลรักสอ้งเพัศ น็อ้นไบนาร่และบุคคล 
ท่�เป็นเพัศอ่้�นๆ (ผ้่ท่�ร้่ส่กด่ังด่ัดักับผ้่อ่้�นโดัยไม่คำาน่งถ่งเพัศ บุคคลไร้เพัศ ผ้่ท่�เป็นซิึ่สเจนเดัอ้ร์และด่ังด่ัดั 
เฉพัาะบุคคลข้ามเพัศและผ้่ท่�ยังไม่แน่ใจว่าตินเป็นเพัศอ้ะไร) เข้ามารวมอ้ย่่ในชุมชนด้ัวย พัร้อ้มทั�งให้่ข้อ้ม่ล
และโอ้กาสท่�เก่�ยวข้อ้งกับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในกลุ่มย่อ้ยทั�งห่มดั

• ส่งเสริมให้่ม่การเก็บข้อ้ม่ลเก่�ยวกับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศเพิั�มข่�น และร่วมม่อ้กับห่น่วยงานภาครัฐ  
เพ่ั�อ้ดัำาเนินการให้่แน่ใจว่าการเก็บข้อ้ม่ลเป็นไปติามความต้ิอ้งการขอ้งชุมชนและถ่กต้ิอ้งติามห่ลักจรรยาบรรณ

64 Health Policy Project, Asia Pacific Transgender Network and United Nations Development Programme (2015). Blueprint for the Provision 
of Comprehensive Care for Trans People and Trans Communities. Washington, DC: Futures Group, Health Policy Project.
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ภาคำผู้นำวัก	ก.	ระเบ่ัย่บัวิัธ่ีวิัจััย่

คำำาถุามวิัจััย่

คำาถามวิจัยถ่กพััฒนาโดัยประยุกต์ิใช้แนวคิดันิเวศวิทยาเชิงสังคม (Socio-Ecological Model: SEM) ซ่ึ่�งจัดัให่้บุคคล 
เป็นศ่นย์กลางและศ่กษาถ่งปัจจัยท่�ม่อิ้ทธิิ์พัลใน 5 ระดัับ ได้ัแก่ (1) ระดัับบุคคลสัมพัันธ์ิ์ (2) ระดัับอ้งค์กร (3) ระดัับชุมชน  
(4) ระดัับสังคมและ (5) ระดัับนโยบาย ในระดัับบุคคลสัมพัันธ์ิ์นั�น แนวคิดันิเวศวิทยาเชิงสังคมช่วยให้่เราเข้าใจว่า 
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศรับร้่เร่�อ้งการต่ิติราและการเล่อ้กปฏิิบัติิอ้ย่างไรบ้าง และศ่กษาถ่งสิ�งท่�ช่วยบ่งช่�สภาพัจิติใจ 
ต่ิางๆ อั้นได้ัแก่ ความสามารถในการปรับตัิว การเห็่นคุณค่าและเช่�อ้มั�นในตัิวเอ้ง คุณภาพัช่วิติ ติลอ้ดัจนสุขภาพั 
และความเป็นอ้ย่่ท่�ด่ั ในระดัับความสัมพัันธ์ิ์ระห่ว่างบุคคล มุ่งศ่กษาประสบการณ์ขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
ในเร่�อ้งการเปิดัเผยและการได้ัรับการยอ้มรับสนับสนุนจากครอ้บครัว และเคร่อ้ข่ายสังคม ในระดัับอ้งค์กรได้ัทำาการสำารวจ
ทั�งประสบการณท่์�ด่ัและการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิในโรงเร่ยนและมห่าวทิยาลัย สถานท่�ทำางาน โรงพัยาบาลและสถาบนัท่�ให้่บริการ
ทางสังคมต่ิางๆ ในระดัับชุมชนจะศ่กษาถ่งความร้่ส่กเป็นส่วนห่น่�งขอ้งชุมชนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศและการม่ส่วนร่วม 
ในฐานะพัลเม่อ้ง สำาห่รับในระดัับสังคมนั�น งานวิจัยน่�ได้ัสำารวจว่าผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศอ้าศัยส่�อ้ใดับ้าง 
ในการรับทราบข้อ้ม่ลข่าวสาร นอ้กจากน่� ยังม่แบบสำารวจอ่้กชุดัห่น่�งท่�สอ้ดัคล้อ้งกันสำาห่รับกลุ่มประชากรทั�วไป (ชายห่ญิิง
รักต่ิางเพัศห่ร่อ้ผ้่ท่�เป็นซิึ่สเจนเดัอ้ร์) มาช่วยรวบรวมข้อ้ม่ลทัศนคติิขอ้งสาธิ์ารณชนเก่�ยวกับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ  
และในระดัับนโยบายจะม่การวัดัประเมินทัศนคติิขอ้งสาธิ์ารณชนเก่�ยวกับนโยบายความห่ลากห่ลายทางเพัศอ่้กด้ัวย 
แนวคิดันิเวศวิทยาเชิงสังคมช่วยให้่เราเข้าใจได้ัว่าปัจจัยท่�ม่อิ้ทธิิ์พัลในระดัับต่ิางๆ สามารถส่งผลต่ิอ้สถานะทางเศรษฐกิจ 
การศ่กษา และสุขภาพัขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศอ้ย่างไรบ้าง คำาถามวิจัยต่ิางๆ ได้ัสรุปรวมอ้ย่่ในติาราง ก.1  
ดัังต่ิอ้ไปน่� 

ภาคำผู้นำวัก
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ตาราง	ก.1:	 คำาถามวิจัย

I.	การต่ตราและเล่อกปฏิิบััติ	สุขภาพและคำวัามเป็นำอยู่่ท่์�ด่ของกลุ่มผูู้้ม่คำวัามหลากหลาย่ท์างเพศั

1.1 กลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศรับร้่ถ่งการต่ิติราและเล่อ้กปฏิิบัติิในประเทศไทยอ้ย่างไร

1.2 บริการสุขภาพัใดับ้างท่�สำาคัญิต่ิอ้กลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ ม่อุ้ปสรรคใดับ้างในการเข้าถ่งบริการ
สุขภาพัเห่ล่านั�น

1.3 สถานะขอ้งชุมชนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศเป็นอ้ย่างไรบ้าง ทั�งในแง่ความสามารถในการปรับตัิว  
ความเช่�อ้มั�นและเห็่นคุณค่าในตินเอ้ง คุณภาพัช่วิติ สุขภาพัจิติ พัฤติิกรรมป้อ้งกันและพัฤติิกรรมเส่�ยงท่�ส่งผล
ต่ิอ้สุขภาพั เช่น การใช้สารเสพัติิดั การติรวจห่าเช่�อ้ HIV และโรคติิดัต่ิอ้ทางเพัศสัมพัันธ์ิ์  

II.	คำวัามสัมพันำธ์ีระหว่ัางบุัคำคำลและเคำร่อข่าย่สังคำมของกลุ่มผูู้้ม่คำวัามหลากหลาย่ท์างเพศั

2.1 ความถ่�ในการติิดัต่ิอ้สัมพัันธ์ิ์และความห่ลากห่ลายภายในเคร่อ้ข่ายสังคมขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ
ม่มากน้อ้ยเพ่ัยงใดั

2.2 ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศเปิดัเผยต่ิอ้เคร่อ้ข่ายสังคมขอ้งตินเอ้งในอั้ติราร้อ้ยละเท่าใดั

2.3 ระดัับการยอ้มรับ การสนับสนุนทางสังคม และความไว้วางใจในการปรับทุกข์เร่�อ้งปัญิห่าความสัมพัันธ์ิ์ 
กับคนในเคร่อ้ข่ายสังคมขอ้งตินม่มากน้อ้ยเพ่ัยงใดั

2.4 พัฤติิกรรมท่�ก่ดักันห่ร่อ้ให้่การสนับสนุนร่ปแบบใดับ้างท่�ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศเคยประสบจากสมาชิก
ในครอ้บครัวขอ้งตินเอ้ง และพัวกเขาจัดัการกับปัญิห่าการเล่อ้กปฏิิบัติิในครอ้บครัวอ้ย่างไร

III.	การเล่อกปฏิิบััติต่อผูู้้ม่คำวัามหลากหลาย่ท์างเพศัในำองค์ำกร

3.1 ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศเคยถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิในร่ปแบบใดับ้างท่�โรงเร่ยน สถานท่�ทำางาน สถานพัยาบาล 
และสถานบริการทางสังคม พัวกเขาจัดัการกับปัญิห่าการเล่อ้กปฏิิบัติิในสถาบันต่ิางๆ อ้ย่างไร  

3.2 ม่ประชากรท่�เคยได้ัรับการอ้บรมเร่�อ้งความห่ลากห่ลายขอ้งเพัศสภาวะในโรงเร่ยนและสถานท่�ทำางาน 
อั้ติราร้อ้ยละเท่าใดั

IV.	ชุ้มช้นำและสภาพแวัดล้อมท์างส่�อของกลุ่มประช้ากรท่์�ม่คำวัามหลากหลาย่ท์างเพศั

4.1 ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศร้่ส่กเป็นส่วนห่น่�งขอ้งชุมชนขอ้งตินมากน้อ้ยเพ่ัยงใดั ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
ได้ัม่ส่วนร่วมในฐานะพัลเม่อ้งขอ้งชุมชนอ้ย่างไรบ้าง

4.2 ความเช่�อ้มต่ิอ้กับช่อ้งทางส่�อ้ในการรับข้อ้ม่ลข่าวสารเก่�ยวกับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศอ้ย่่ในระดัับใดั

V.	ปัจัจััย่ท่์�เก่�ย่วัข้องกับัสุขภาพ	การศึักษาและราย่ได้ในำกลุ่มผูู้้ม่คำวัามหลากหลาย่ท์างเพศั

5.1 ปัจจัยใดับ้างท่�ส่งผลต่ิอ้คุณภาพัช่วิติ การคิดัฆ่่าตัิวติาย การรับทราบสถานะ HIV การศ่กษา และสถานะทางเศรษฐกิจ 
และสังคมในระดัับส่ง

VI.	ทั์ศันำคำติท์างสังคำมและนำโย่บัาย่สาธีารณะต่อประช้ากรผูู้้ม่คำวัามหลากหลาย่ท์างเพศั

6.1 สาธิ์ารณชนม่ทัศนคติิทางสังคมต่ิอ้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศและให่้การสนับสนุนนโยบาย 
ความห่ลากห่ลายทางเพัศอ้ย่างไรบ้าง

6.2 ปัจจัยใดับ้างท่�ส่งผลต่ิอ้การสนับสนุนนโยบายความห่ลากห่ลายทางเพัศขอ้งสาธิ์ารณชน
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ระย่ะเวัลาการวิัจััย่

รูปภาพ	ก.1:			ระยะเวลาและขั�นติอ้นการวิจัย

ตัวัแปรการวััดข้อมูล	

ติาราง ก.2 สรุปตัิวแปรการวัดัข้อ้ม่ลท่�ได้ัจากการสำารวจทั�งห่มดั โดัยถ่กพััฒนาข่�นเพ่ั�อ้ติอ้บคำาถามวิจัยแต่ิละคำาถาม  
แม้ตัิวแปรการวัดัข้อ้ม่ลโดัยส่วนให่ญ่ิจะมาจากกลุ่มตัิวอ้ย่างทั�งท่�เป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศและชายห่ญิิง 
รักต่ิางเพัศ ตัิวแปรการวัดัข้อ้ม่ลบางส่วนถ่กสร้างข่�นเฉพัาะสำาห่รับการสำารวจแต่ิละหั่วข้อ้ โดัยจะแสดังเคร่�อ้งห่มายถ่ก “√”  
ห่ากม่การใช้ตัิวแปรการวัดัข้อ้ม่ลใดัในกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศห่ร่อ้กลุ่มชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศ และจะแสดัง
เคร่�อ้งห่มายผิดั “X” ห่ากไม่ม่การใช้ตัิวแปรการวัดัข้อ้ม่ลนั�นในกลุ่มต่ิางๆ 

ข้อท่์� ตัวัแปร
จัำานำวันำ	
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การต่ตราและเล่อกปฏิิบััติ	สุขภาพและคำวัามเป็นำอยู่่ท่์�ด่

1.1 การต่ิติราและเล่อ้กปฏิิบัติิ 12 Logie & Earnshaw65 √ X

65 Logie, C.H. & Earnshaw, V. (2015). Adapting and validating a scale to measure sexual stigma among lesbian, bisexual and queer 
women. PloS one, 10(2), e0116198.

ตาราง	ก.2:	 สรุปตัิวแปรการวัดัข้อ้ม่ลวิจัย

ธัีนำวัาคำม	พ.ศั.	2560	ถึุง	ม่นำาคำม	พ.ศั.	2561
การเก็บัข้อมูล	
- กลุ่มเป้าห่มายผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 12 กลุ่ม (n = 93) ในกรุงเทพัมห่านคร เช่ยงให่ม่ พิัษณุโลก และปัติติาน่
- การสำารวจอ้อ้นไลน์ในกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ (n = 1,349) และกลุ่มประชากรทั�วไป (n = 861) ทั�วประเทศไทย

กันำย่าย่นำ	ถึุง	พฤศัจิักาย่นำ	พ.ศั.	2560	
พัฒนำาแบับัสำารวัจัและคู่ำม่อการดำาเนิำนำราย่การสนำท์นำากลุ่ม	
- ทบทวนวรรณกรรมเก่�ยวกับเคร่�อ้งม่อ้วิจัย 
- ทดัสอ้บเคร่�อ้งม่อ้ก่อ้นใช้งานกับเคร่อ้ข่ายผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศระดัับภ่มิภาค ได้ัแก่ กรุงเทพัมห่านคร 
 เช่ยงให่ม่ และสงขลา 
- ทบทวนเคร่�อ้งม่อ้ท่�ปรับแล้วโดัยผ้่เช่�ยวชาญิ (Expert Review of Revised Instruments)
- แปลเคร่�อ้งม่อ้เป็นภาษาไทย 
- พิัจารณาจริยธิ์รรมงานวิจัย

ม่นำาคำม	ถึุง	กรกฎาคำม	พ.ศั.	2561
การวิัเคำราะห์ข้อมูลและจััดท์ำาราย่งานำ	
- การวิเคราะห์่เชิงเปร่ยบเท่ยบข้อ้ม่ลบันท่กเส่ยงจากการสนทนากลุ่ม
- การวิเคราะห์่เชิงสถิติิข้อ้ม่ลจากการสำารวจอ้อ้นไลน์ผ่านโปรแกรม IBM SPSS Statistics 25
- การนำาเสนอ้ข้อ้ค้นพับเบ่�อ้งต้ินและรับข้อ้เสนอ้แนะจากกลุ่มอ้้างอิ้งการสำารวจระดัับชาติิและระดัับภ่มิภาค 
- การทบทวนในระดัับเด่ัยวกันกับผ้่เช่�ยวชาญิด้ัานสิทธิิ์มนุษยชนและผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ

สิงหาคำม	พ.ศั.	2560	
กำาหนำดแผู้นำการวิัจััย่	
- จัดัตัิ�งกลุ่มอ้้างอิ้งการสำารวจระดัับชาติิ 
- ม่การประชุมครั�งแรกเม่�อ้วันท่� 17 สิงห่าคม พั.ศ. 2560
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1.2 การเข้าถ่งการรักษาพัยาบาล 18
UNDP66 

√ X

อุ้ปสรรคในการเข้าถ่งการรักษาพัยาบาล 11 √ X

1.3 ความสามารถในการปรับตัิว 6 Smith et al.67 √ √

การเห็่นคุณค่าและความเช่�อ้มั�นในตินเอ้ง 7 Rosenberg 68 √ √

คุณภาพัช่วิติ 1

UNDP66 √ X

สุขภาพัจิติ 2

พัฤติิกรรมเส่�ยง 29

พัฤติิกรรมเชิงป้อ้งกัน 3

สถานะการติิดัเช่�อ้ HIV 6

คำวัามสัมพันำธ์ีระหว่ัางบุัคำคำลและเคำร่อข่าย่สังคำม

2.1
ความห่ลากห่ลายและความถ่�ในการม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์กัน 
ขอ้งเคร่อ้ข่าย 

11 Erosheva et al.69 √ √

2.2 การเปิดัเผยต่ิอ้เคร่อ้ข่ายสังคม 12

MOHR & Fassinger70 

√ X

การเปิดัเผยขอ้งสมาชกิในกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย 
ทางเพัศ

12 X √

2.3
การยอ้มรับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศจาก 
เคร่อ้ข่ายสังคม 

12 Ross71 √ X

การยอ้มรับสมาชิกท่�เป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
ในเคร่อ้ข่ายสังคม 

11 Ross71 X √

การสนับสนุนทางสังคม 12 Zimet et al.72 √ √

การพ่ัดัคุยแลกเปล่�ยนเก่�ยวกับปัญิห่าเร่�อ้ง 
ความสัมพัันธ์ิ์

13 UNDP66 √ √

66 เคร่�อ้งม่อ้สำารวจน่�ไดั้ถ่กพััฒนาร่วมกับกลุ่มอ้้างอิ้งการสำารวจระดัับชาติิและระดัับภ่มิภาค (National and Regional Survey Reference Groups) 
และถ่กปรับใช้จากการศ่กษาขอ้งโครงการพััฒนาแห่่งสห่ประชาชาติิท่�ดัำาเนินการในประเทศจ่น

67 Smith, B.W., Dalen, J., Wiggins, K., Tooley, E., Christopher, P. & Bernard, J. (2008). The brief resilience scale: assessing the ability to 
bounce back. International journal of behavioural medicine, 15(3), 194–200.

68 Rosenberg, M. (1965). Rosenberg self-esteem scale (RSE). Acceptance and commitment therapy. Measures package, 61, 52.

69 Erosheva, E.A., Kim, H.J., Emlet, C. & Fredriksen-Goldsen, K.I. (2016). Social networks of lesbian, gay, bisexual, and transgender older 
adults. Research on aging, 38(1), 98–123.

70 Mohr, J.J. & Fassinger, R.E. (2000). Measuring dimensions of lesbian and gay male experience. Measurement and Evaluation in 
Counseling and Development, 33, 66–90.

71 Ross, M.W. (1985). Actual and anticipated societal reaction to homosexuality and adjustment in two societies. The Journal of Sex 
Research, 21, 40–55.

72 Zimet, G.D., Dahlem, N.W., Zimet, S.G. & Farley, G.K. (1988). The multidimensional scale of perceived social support. Journal of 
personality assessent, 52(1), 30–41.
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2.4 การถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิจากสมาชิกในครอ้บครัว 15

UNDP66

√ √

วิธ่ิ์การรับม่อ้กับการเล่อ้กปฏิิบัติิจากคนในครอ้บครัว 19 √ X

การสนับสนุนจากคนในครอ้บครัว 9 X √

การเล่อกปฏิิบััติในำองค์ำกร

3.1 การเล่อ้กปฏิิบัติิในสถาบันการศ่กษา 12

UNDP66

√ √

วิธ่ิ์การรับม่อ้กับการเล่อ้กปฏิิบัติิในสถาบันการศ่กษา 18 √ √

การเล่อ้กปฏิิบัติิในสถานท่�ทำางาน 13 √ √

วิธ่ิ์การรับม่อ้กับการเล่อ้กปฏิิบัติิในสถานท่�ทำางาน 19 √ √

การเล่อ้กปฏิิบัติิในสถานพัยาบาลและสถาบัน 
ท่�ให้่บริการทางสังคม 

21 √ X

วิธ่ิ์การรับม่อ้กับการเล่อ้กปฏิิบัติิในสถานพัยาบาล 18 UNDP66 √ X

3.2 การฝึึกอ้บรมและความห่ลากห่ลายทางเพัศสภาวะ 4

ชุ้มช้นำและส่�อ

4.1
ความร้่ส่กว่าเป็นส่วนห่น่�งขอ้งชุมชนผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย 
ทางเพัศ 

5 Luthanen & Crocker73 √ X

การม่ส่วนร่วมในฐานะพัลเม่อ้ง 5 Doolittle & Faul74 √ X

4.2 ความเช่�อ้มต่ิอ้กับช่อ้งทางส่�อ้และอ้งค์กรชุมชน 22 Kim et al.75 √ √

ทั์ศันำคำติท์างสังคำมและนำโย่บัาย่สาธีารณะ

5.1 ทัศนคติิโดัยทั�วไปต่ิอ้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 21
Helms & Waters76 
Ngamake, Walch & 
Raveepatarakul77 

X √

ความร้่ส่กต่ิอ้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�ม่ล่ก 5 Helms & Waters76 X √

ทัศนคติิเร่�อ้งสิทธิิ์ขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 9

UNDP66

X √

ทัศนคติิเร่�อ้งสิทธิิ์ขอ้งบุคคลข้ามเพัศ 3 X √

การสนับสนุนนโยบายความห่ลากห่ลายทางเพัศ
ขอ้งสาธิ์ารณชน 

8 √ √

73 Luhtanen, R. & Crocker, J. (1992). A collective self-esteem scale: Self-evaluation of one’s social identity. Personality and social 
psychology bulletin, 18(3), 302–318.

74 Doolittle, A. & Faul, A.C. (2013). Civic engagement scale: A validation study. Sage Open, 3(3), 215824405542.

75 Kim, Y.C., Moran, M.B., Wilkin, H. A. & Ball-Rokeach, S.J. (2011). Integrated connection to neighborhood storytelling network, 
education, and chronic disease knowledge among African Americans and Latinos in Los Angeles. Journal of health communication, 
16(4), 393–415.

76 Helms, J.L. & Waters, A.M. (2016). Attitudes towards bisexual men and women. Journal of Bisexuality, 16(4), 454–467.

77 Ngamake, S.T., Walch, S.E. & Raveepatarakul, J. (2013). Validation of the attitudes towards transgendered individuals scale in Thailand. 
International Journal of Transgenderism, 14(4), 158–170.
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การสุ่มตัวัอย่่าง	

แบบสำารวจอ้อ้นไลน์ถ่กสร้างข่�น 2 ชุดั สำาห่รับแต่ิละกลุ่มเป้าห่มาย และม่กลยุทธ์ิ์ในการสุ่มตัิวอ้ย่างในแต่ิละกลุ่ม 
โดัยเฉพัาะ 

ก.	ผูู้้ม่คำวัามหลากหลาย่ท์างเพศั	
แบบสำารวจอ้อ้นไลน์สำาห่รับกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศเริ�มใช้เก็บข้อ้ม่ลตัิ�งแต่ิเด่ัอ้นมกราคมถ่งเด่ัอ้นม่นาคม  
พั.ศ. 2561 ด้ัวยวิธ่ิ์การสุ่มตัิวอ้ย่างแบบล่กโซ่ึ่78 วิธ่ิ์น่�พััฒนามาจากวิธ่ิ์การสุ่มตัิวอ้ย่างแบบก้อ้นหิ่มะ ซ่ึ่�งจะเล่อ้ก 
กลุ่มตัิวอ้ย่างห่น่วยแรกอ้ย่างเฉพัาะเจาะจง ห่ร่อ้ “ห่น่วยตัิ�งต้ิน” ข่�นมาก่อ้น และให้่กลุ่มตัิวอ้ย่างดัังกล่าวแนะนำาห่น่วยตัิวอ้ย่าง 
ท่�ม่คุณสมบัติิเห่ม่อ้นกันต่ิอ้ๆ กันไป ให้่มาเข้าร่วมการสำารวจข้อ้ม่ล อ้ย่างไรก็ติาม วิธ่ิ์การสุ่มตัิวอ้ย่างแบบล่กโซ่ึ่ 
ต้ิอ้งอ้าศัยการเล่อ้กห่น่วยตัิ�งต้ินมาจากห่ลายเคร่อ้ขา่ยอ้ย่างม่กลยุทธ์ิ์เพ่ั�อ้ท่�จะสร้างแบบอ้ย่างขอ้งกลุ่มประชากรเป้าห่มาย79 
การศ่กษาวิจัยครั�งน่�ได้ัติิดัต่ิอ้อ้งค์กรผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศทั�งระดัับท้อ้งถิ�น ระดัับภ่มิภาค และระดัับชาติิ  
ให้่มาเป็นห่น่วยตัิ�งต้ินเพ่ั�อ้ช่วยห่าผ้่เข้าร่วมการสำารวจท่�เป็นตัิวแทนประชากรผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในระดัับประเทศ 
ต่ิอ้ไปได้ั นอ้กจากน่� ได้ัพัยายามห่าห่น่วยตัิ�งต้ินท่�เป็นตัิวแทนกลุ่มย่อ้ยต่ิางๆ ขอ้งประชากรผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
เพ่ั�อ้ให้่แน่ใจได้ัว่ากลุ่มตัิวอ้ย่างม่ความห่ลากห่ลายมากพัอ้ อ้ย่างไรก็ติาม แม้จะม่การสุ่มตัิวอ้ย่างแบบล่กโซ่ึ่ถ่ง 4 ภ่มิภาค
ในประเทศไทย ก็ยังไม่สามารถนำาข้อ้ม่ลท่�ได้ัมาใช้แปลผลส่่ประชากรเป้าห่มายท่�เป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
ทั�วทั�งประเทศได้ั เน่�อ้งจากไม่ได้ัทำาการเล่อ้กห่น่วยตัิ�งต้ินแบบสุ่ม และห่น่วยตัิ�งต้ินทั�งห่มดัมาจากพ่ั�นท่�เขติเม่อ้ง 
ท่�เป็นศ่นย์กลางขอ้งจังห่วัดั ดัังนั�น กลุ่มตัิวอ้ย่างผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศจ่งม่เฉพัาะคนท่�อ้าศัยอ้ย่่ในเม่อ้งและสามารถ 
เข้าถ่งอิ้นเทอ้ร์เน็ติได้ั 

ในการห่าผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศมาเข้าร่วมทำาแบบสำารวจได้ัม่การจัดัทำาและแจกร่ปภาพัโปรโมทการสำารวจ
ทั�งห่มดั 10 ภาพั (ด่ัตัิวอ้ย่างในร่ปภาพั ก.2) ให้่กับห่น่วยตัิ�งต้ิน (สมาชิกกลุ่มอ้้างอิ้งการสำารวจระดัับชาติิและระดัับ
ภ่มิภาค) ซ่ึ่�งประกอ้บดั้วยอ้งค์กรท่�เก่�ยวข้อ้งกับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกว่า 24 อ้งค์กร สมาชิกเห่ล่าน่�ได้ัช่วยกัน 
เผยแพัร่ร่ปภาพัเพ่ั�อ้โปรโมทให้่กับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศผ่านส่�อ้โซึ่เช่ยลและชุมชนอ้อ้นไลน์ขอ้งพัวกเขา  
ในการเข้าร่วมทำาแบบสำารวจ ผ้่เข้าร่วมจะต้ิอ้งสามารถระบุได้ัว่าตินเอ้งเป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ ม่อ้ายุ 18 ปีข่�นไป 
อ้าศัยอ้ย่่ในประเทศไทยในปัจจุบัน และสามารถอ่้านและพ่ัดัภาษาไทยได้ั และเพ่ั�อ้จ่งใจให้่ติอ้บแบบสำารวจให้่ครบถ้วน  
ผ้่เข้าร่วมสามารถให้่ข้อ้ม่ลติิดัต่ิอ้ทางอ่้เมลเพ่ั�อ้ลุ้นรับรางวัล ซ่ึ่�งเป็นบัติรขอ้งขวัญิสำาห่รับใช้ซ่ึ่�อ้สินค้าในห้่างสรรพัสินค้า
เซ็ึ่นทรัลทั�วประเทศไทย ม่ผ้่เข้าร่วมการสำารวจจำานวน 10 คน ได้ัรับรางวัลดัังกล่าวจากการสุ่มจับรางวัลและได้ัส่งบัติรกำานัล 
ซ่ึ่�งม่ม่ลค่าตัิ�งแต่ิ 1,000 บาท ถ่ง 5,000 บาท ไปให้่ผ้่โชคด่ัแต่ิละคน

ข.	ช้าย่หญิงรักต่างเพศัในำกลุ่มประช้ากรทั์�วัไป	
การสำารวจอ้อ้นไลน์สำาห่รับกลุ่มชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศท่�มาจากกลุ่มประชากรทั�วไปในประเทศไทย ไดั้เริ�มเก็บข้อ้ม่ล
ตัิ�งแต่ิเด่ัอ้นกุมภาพัันธ์ิ์ถ่งเด่ัอ้นม่นาคม พั.ศ. 2561 โดัยใช้วิธ่ิ์การสุ่มตัิวอ้ย่างแบบโควต้ิาและอ้าสาสมัครด้ัวยการจ่งใจ  
วิธ่ิ์การน่�อ้าศัยเทคนิคการซ่ึ่�อ้แบนเนอ้ร์โฆ่ษณาอ้อ้นไลน์ห่ร่อ้ Programmatic Media Buying ในการห่าผ้่เข้าร่วมการสำารวจ
ให้่ติรงกับเป้าห่มายผ่านโปรแกรมจัดัการอั้ติโนมัติิ การลงโฆ่ษณาอ้อ้นไลน์กับส่�อ้ต่ิางๆ ด้ัวยวิธ่ิ์น่�ช่วยลงโฆ่ษณาอ้อ้นไลน์
ให้่เข้าถ่งกลุ่มเป้าห่มายได้ัอ้ย่างม่ประสิทธิิ์ภาพัด้ัวยระบบฐานข้อ้ม่ลท่�เข้าถ่งได้ัทันท่ และช่วยกระจายแบบสำารวจอ้อ้กไป
ในเว็บไซึ่ต์ิต่ิางๆ ท่�ม่ช่�อ้เส่ยง ทำาให้่ผ้่คนสามารถเข้าถ่งแบบสำารวจได้ัจากทั�วประเทศผ่านโทรศัพัท์ม่อ้ถ่อ้และคอ้มพิัวเติอ้ร์ 
และจ่งใจให้่คนมาเข้าร่วมติอ้บแบบสำารวจด้ัวยการให้่เครดิัติค่าโทร คะแนนเกมส์อ้อ้นไลน์และแต้ิมสะสมต่ิางๆ ท่�ม่ม่ลค่า
ประมาณ 35 บาท โดัยจะแติกต่ิางกันไปข่�นอ้ย่่กับแพัลติฟอ้ร์มและผ้่เข้าร่วม 

78 Platt, L., Wall, M., Rhodes, T., Judd, A., Hickman, M., Johnson, L. G., … Sarang, A. (2006). Methods to recruit hard-to-reach groups: 
Comparing two chain referral sampling methods of recruiting injecting drug users across nine studies in Russia and Estonia. Journal 
of Urban Health, 83(6), 39–53. doi:10.1007/s11524-006-9101-2

79 Penrod, J., Preston, D. B., Cain, R.E. & Starks, M.T. (2003). A discussion of chain referral as a method of sampling hard-to-reach 
populations. Journal of Transcultural Nursing, 14(2), 100–107. doi:10.1177/104365960225061
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ในการเข้าร่วมทำาแบบสำารวจ ผ้่เข้าร่วมจะต้ิอ้งม่อ้ายุ 18 ปีข่�นไป อ้าศัยอ้ย่่ในประเทศไทยในปัจจุบัน และสามารถอ่้าน 
และพ่ัดัภาษาไทยได้ั ในติอ้นสุดัท้าย ม่ผ้่เข้าร่วมการสำารวจทั�งห่มดั 1,200 กว่าคน มาติอ้บแบบสำารวจชุดัน่�  
โดัยผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 339 คน ท่�มาติอ้บแบบสำารวจน่�ถ่กตัิดัอ้อ้กไปจากกลุ่มตัิวอ้ย่าง ทำาให้่เห่ล่อ้กลุ่มตัิวอ้ย่าง
ชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศจำานวน 861 คน ข้อ้ม่ลถ่กนำาไปถว่งนำ�าห่นักให้่ม่สัดัส่วนเพัศชายติอ่้เพัศห่ญิิงอ้ยา่งละคร่�งห่ร่อ้ 50 ต่ิอ้ 50  
เพ่ั�อ้ให้่เป็นตัิวแทนขอ้งกลุ่มประชากรไดั้ แม้การสุ่มตัิวอ้ย่างแบบโควต้ิาจะสามารถนำาไปแปลผลส่่ประชากรเป้าห่มาย 
ทั�วทั�งประเทศได้ัด่ักว่าการสุ่มตัิวอ้ย่างแบบล่กโซ่ึ่ แต่ิก็ยังไม่ได้ัใช้การเล่อ้กตัิวอ้ย่างแบบสุ่ม ดัังนั�น การอ้นุมาน 
และนำาข้อ้ม่ลท่�ได้ัจากกลุ่มชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศในงานวิจัยน่�ไปใช้กับกลุ่มประชากรทั�วไปควรทำาด้ัวยความระมัดัระวัง 
นอ้กจากน่� ประชากรในประเทศไทยเพ่ัยงร้อ้ยละ 67 เท่านั�นท่�สามารถเข้าถ่งอิ้นเทอ้ร์เน็ติได้ั80 ดัังนั�น การสำารวจอ้อ้นไลน์
จ่งไม่สามารถเข้าถ่งกลุ่มประชากรท่�ไม่ได้ัอ้ย่่บนโลกอ้อ้นไลน์ โดัยเฉพัาะผ้่ท่�ไม่ม่โทรศัพัท์ม่อ้ถ่อ้ ไม่สามารถเข้าถ่งสัญิญิาณ
อิ้นเทอ้ร์เน็ติไม่ว่าจะแบบระบบสายไฟห่ร่อ้เคร่อ้ข่ายไร้สาย ติลอ้ดัจนผ้่ท่�ไม่ม่ทักษะและความเข้าใจในการใช้เคร่�อ้งม่อ้ 
อุ้ปกรณ์ และเทคโนโลย่ดิัจิทัล (เช่น คนในเขติพ่ั�นท่�ชนบท ห่ร่อ้ประชากรผ้่ส่งอ้ายุ) 

รูปภาพ	ก.2:			ตัิวอ้ย่างภาพัท่�ใช้โปรโมทแบบสำารวจ 

การสนำท์นำากลุ่ม	

ติาราง ก.3 แสดังจำานวนผ้่เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม โดัยแบ่งติามกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในแต่ิละจังห่วัดั  
ในภาพัรวม ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศทั�งห่มดั 93 คน (ชายรักสอ้งเพัศ 19 คน ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ 20 คน ชายรักชาย
และห่ญิิงรักห่ญิิง 6 คน ชายข้ามเพัศ 25 คน ห่ญิิงข้ามเพัศ 23 คน) เข้าร่วมการสนทนากลุ่มรวม 12 กลุ่ม ใน 4 จังห่วัดั  
เม่�อ้เด่ัอ้นธัิ์นวาคม พั.ศ. 2560 และเด่ัอ้นมกราคม พั.ศ. 2561 อ้งค์กรผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในท้อ้งถิ�นท่�มาจาก 
คณะกรรมการงานวิจัยฯ ให้่การสนับสนุนการสำารวจครั�งน่�โดัยช่วยห่าผ้่เข้าร่วมและจัดัสถานท่�สำาห่รับการสนทนา 
ขอ้งแต่ิละกลุ่ม

ในการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ผ้่เข้าร่วมจะต้ิอ้งอ้าศัยอ้ย่่ในเขติจังห่วัดัท่�ม่การจัดัการสนทนากลุ่ม ม่อ้ายุ 18 ปีบริบ่รณ์ 
ข่�นไป จบการศ่กษาชั�นประถมเป็นอ้ย่างน้อ้ย ใช้ภาษาไทยไดั้อ้ย่างคล่อ้งแคล่ว ยินยอ้มให้่บันท่กเส่ยงในระห่ว่าง 
การสนทนากลุ่ม และระบุได้ัว่าตินเอ้งเป็นห่ญิิงรักห่ญิิง ชายรักชาย บุคคลรักสอ้งเพัศห่ร่อ้บุคคลข้ามเพัศ การสนทนา
ในแต่ิละกลุ่มใช้เวลาประมาณ 1 ชั�วโมงคร่�ง และห่ลังจบการสนทนากลุ่มแล้ว ผ้่เข้าร่วมจะได้ัรับเงิน 500 บาท  
แทนการขอ้บคุณท่�สละเวลามาเข้าร่วมและให้่ข้อ้ม่ล

80 Kemp S. (2017). The full guide to Southeast Asia’s digital landscape in 2017, slide 141. Available at https://www.techinasia.com/talk/
full-guide-southeast-asia-digital-landscape-2017



89

ตาราง	ก.3:	 จำานวนผ้่เข้าร่วมการสนทนากลุ่มโดัยแบ่งติามกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศในแต่ิละจังห่วัดั 

สถุานำท่์�
ช้าย่รัก
สองเพศั

หญิงรัก
สองเพศั

ช้าย่รัก
ช้าย่

หญิงรัก
หญิง

ช้าย่ข้ามเพศั หญิงข้ามเพศั รวัม

เช่ยงให่ม่ (2 กลุ่ม) 7 - - - 7 - 14

พิัษณุโลก (2 กลุ่ม) - 6 - - 2 8 16

กรุงเทพัมห่านคร 
(4 กลุ่ม)

8 8 - - 8 8 32

ปัติติาน่ (4 กลุ่ม) 4 6 2 4 8 7 31

รวัม 19 20 2 4 25 23 93

หั่วห่น้าคณะวิจัยจากอ้งค์กร เลิฟ แฟรงก่� ได้ัจัดัเติร่ยมค่่ม่อ้การดัำาเนินรายการสนทนากลุ่มให่้กับผ้่ดัำาเนินรายการ  
3 ท่าน ท่�มาช่วยจัดัการสนทนากลุ่มในแต่ิละภ่มิภาคขอ้งประเทศไทย ผ้่ดัำาเนินรายการสนทนากลุ่มได้ัรับการฝึึกอ้บรม 
ให้่ย่ดัเกณฑ์์การรับผ้่เข้าร่วมและมาติรฐานในการวิจัย ค่่ม่อ้สำาห่รับผ้่ดัำาเนินรายการไดั้ผ่านการพิัจารณาและรับรอ้งโดัย 
คณะกรรมการงานวิจัยแห่่งชาติิและคณะกรรมการจริยธิ์รรมการวิจัยจากสถาบันเทคโนโลย่แห่่งเอ้เช่ย คำาถามใน
การสนทนากลุ่มย่ดัติามกรอ้บทฤษฎ่ขอ้งแนวคิดันิเวศวิทยาเชิงสังคมและครอ้บคลุมหั่วข้อ้ห่ลัก 5 หั่วข้อ้ท่�เก่�ยวกับ 
ประสบการณ์ในช่วิติขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ ระดัับบุคคล (การยอ้มรับและความร้่ส่กท่�ม่ต่ิอ้ตินเอ้ง)  
ความสัมพัันธ์ิ์ระห่ว่างบุคคล (การเปิดัรับและการยอ้มรับจากครอ้บครัวและเคร่อ้ข่ายสังคม) อ้งค์กร (การถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิ
และการรับม่อ้กับปัญิห่าในโรงเร่ยนและสถานท่�ทำางาน) ชุมชนและสังคม (ทัศนคติิขอ้งสาธิ์ารณชนต่ิอ้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย
ทางเพัศ ความภ่มิใจและความร้่ส่กเป็นส่วนห่น่�ง การม่ส่วนร่วมในฐานะพัลเม่อ้งและการเสพัส่�อ้ต่ิางๆ) และนโยบาย 
(นโยบายขอ้งรัฐบาลเก่�ยวกับประเด็ันความห่ลากห่ลายทางเพัศต่ิางๆ) การสนทนาในแต่ิละกลุ่มถ่กบันท่กเส่ยงไว้ 
และผ้่ดัำาเนินรายการในแต่ิละภ่มิภาคได้ัจัดัทำารายงานสรุปให้่กับหั่วห่น้าคณะวิจัยเพ่ั�อ้ใช้ประกอ้บการวิจัยครั�งน่� 

การวิัเคำราะห์ข้อมูล	

ในการวิเคราะห่์ข้อ้ม่ลจากการสำารวจ ชุดัข้อ้ม่ลถ่กนำามาถ่วงนำ�าห่นักให้่ม่สัดัส่วนเพัศชายติ่อ้เพัศห่ญิิงเป็น 50 ต่ิอ้ 50  
เพ่ั�อ้เปน็ตัิวแทนกลุ่มประชากรทั�วไปสำาห่รบัทั�งแบบสำารวจผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศและแบบสำารวจชายห่ญิิงรกัต่ิางเพัศ  
การถ่วงนำ�าห่นักไม่ได้ัส่งผลกระทบอ้ย่างม่นัยสำาคัญิต่ิอ้คะแนนเฉล่�ยและผลลัพัธ์ิ์ขอ้งตัิวแปรท่�ศ่กษาในกลุ่มย่อ้ยขอ้ง 
ชุดัการสำารวจผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ ม่การวิเคราะห์่ความน่าเช่�อ้ถ่อ้ขอ้งตัิวแปรและค่าต่ิางๆ ท่�ใช้ในการสำารวจ เพ่ั�อ้วัดั 
ความถ่กต้ิอ้งและความน่าเช่�อ้ถ่อ้ โดัยค่าต่ิางๆ ถ่กประมวลผลเป็นตัิวแปรสำาห่รับการวิเคราะห์่ทางสถิติิ ม่การใช้สถิติิเชิงพัรรณนา  
(Descriptive Statistics) มาอ้ธิ์ิบายค่าเฉล่�ยและความถ่�ขอ้งตัิวแปร ใช้สถิติิเปร่ยบเท่ยบค่าเฉล่�ยระห่ว่างกลุ่มตัิวอ้ย่าง 
สอ้งกลุ่มท่�เป็นอิ้สระจากกัน (Independent Sample T-tests) ค่อ้ กลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศและกลุ่มชายห่ญิิง 
รักต่ิางเพัศ เม่�อ้จำาเป็น ใช้การวิเคราะห่์ความแปรปรวนทางเด่ัยว (One-Way Analysis of Variance Tests) กับตัิวแปร 
ต่ิอ้เน่�อ้งมาเปร่ยบเท่ยบความแติกต่ิางขอ้งค่าเฉล่�ยในกลุ่มย่อ้ย ในการติอ้บคำาถามวิจัยข้อ้ท่� 5.1 ใช้วิธ่ิ์วิเคราะห์่การถดัถอ้ย 
โลจิสติิกแบบพัหุ่ (Multivariate Logistic Regression Analyses) มาติรวจสอ้บความเก่�ยวข้อ้งขอ้งตัิวแปรด้ัานสุขภาพั  
(คุณภาพัช่วิติ การคิดัฆ่่าตัิวติายและการรับทราบสถานะทาง HIV) สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ (รายได้ัต่ิอ้เด่ัอ้น 20,000 บาท  
ข่�นไป) และการศ่กษา (ระดัับปริญิญิาติร่ห่ร่อ้ส่งกว่า) กับกลุ่มประชากรและตัิวแปรท่�ศ่กษา ในการติอ้บคำาถามวิจัย 
ข้อ้ท่� 6.2 ใช้วิธ่ิ์วิเคราะห่์การถดัถอ้ยแบบพัหุ่ค่ณ (Multiple Linear Regression) มาช่�ให้่เห็่นถ่งปัจจัยท่�เก่�ยวข้อ้งกับ 
การสนับสนุนนโยบายความห่ลากห่ลายทางเพัศจากสาธิ์ารณชน ข้อ้ม่ลทางสถิติิทั�งห่มดัถ่กวิเคราะห์่ประมวลผลโดัยโปรแกรม  
SPSS Statistics 25 ขอ้ง IBM
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สำาห่รับการสนทนากลุ่ม ผ้่ดัำาเนินรายการใช้แบบรายงานท่�ม่คำาถามในการสนทนาซ่ึ่�งม่รหั่สประเภทขอ้งห่ัวข้อ้ต่ิางๆ  
ผ้่ดัำาเนินรายการจัดัประเภทข้อ้ม่ลดิับ โดัยทบทวนบันท่กเส่ยงการสนทนากลุ่มและจดับันท่กคำาติอ้บจากผ้่เข้าร่วม 
ท่�น่าสนใจในแต่ิละคำาถาม ม่การเปร่ยบเท่ยบข้อ้ม่ลอ้ย่างต่ิอ้เน่�อ้งเพ่ั�อ้ติรวจสอ้บความคิดัท่�เห่ม่อ้นและแติกต่ิางกัน 
ในกลุ่มผ้่เข้าร่วมท่�มาจากกลุ่มย่อ้ยห่ลายกลุ่ม ประโยคคำาพ่ัดัจากผ้่เข้าร่วมถ่กบันท่กรวมอ้ย่่ในช่อ้งแสดังผลเพ่ั�อ้เก็บ 
รายละเอ่้ยดัประสบการณ์เชิงล่ก ซ่ึ่�งม่ส่วนช่วยให้่การแปลผลจากการสำารวจด่ัยิ�งข่�น 

ประช้ากรกลุ่มตัวัอย่่าง

ตาราง	ก.4:	 คุณลักษณะทางสังคมเชิงประชากรและคุณลักษณะภ่มิห่ลังขอ้งกลุ่มตัิวอ้ย่าง 

ผูู้้ม่คำวัามหลาก
หลาย่ท์างเพศั

ช้าย่หญิง
รักต่างเพศั

(n	=	1,349)
ร้อย่ละ

(n	=	861)
ร้อย่ละ

เพศั	(จัากบััตรประช้าช้นำ)

ชาย 49.9 50.0

ห่ญิิง 50.1 50.0

ช้าย่หญิงรักต่างเพศักลุ่มย่่อย่

ผ้่ชาย - 50.0

ผ้่ห่ญิิง - 50.0

ผูู้้ม่คำวัามหลากหลาย่ท์างเพศักลุ่มย่่อย่

ห่ญิิงรักห่ญิิง 15.3 -

ชายรักชาย 18.7 -

ชายรักสอ้งเพัศ 1.9 -

ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ 6.4 -

ชายข้ามเพัศ 14.4 -

ห่ญิิงข้ามเพัศ 18.2 -

น็อ้นไบนาร่ 12.8 -

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ 5.5 -

เพัศอ่้�นๆ 6.9 -

อายุ่

18-24 ปี 31.9 39.9

25-34 ปี 50.5 31.8

35-44 ปี 15.4 21.6

45 ปี ข่�นไป 2.2 6.7

เขตภูมิภาคำ

กรุงเทพัมห่านคร 56.7 27.2

ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพัมห่านคร) 12.3 20.5

ภาคเห่น่อ้ 12.3 18.9
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ผูู้้ม่คำวัามหลาก
หลาย่ท์างเพศั

ช้าย่หญิง
รักต่างเพศั

(n	=	1,349)
ร้อย่ละ

(n	=	861)
ร้อย่ละ

ภาคติะวันอ้อ้กเฉ่ยงเห่น่อ้ 11.7 19.9

ภาคใต้ิ 6.9 13.5

เขติชนบท 0.0 33.4

เขติเม่อ้ง 100.0 66.6

ศัาสนำา

พุัทธิ์ 80.2 90.9

อิ้สลาม 1.4 4.2

คริสต์ิ 4.9 2.8

ไม่ม่ศาสนา/ อ่้�นๆ 13.5 2.1

สถุานำภาพ

โสดั 97.4 73.8

สมรสติามกฎห่มายในประเทศไทย 1.0 19.5

สมรสในต่ิางประเทศ 0.9 0.9

ห่ย่าร้าง 0.3 4.0

แยกกันอ้ย่่ 0.3 1.0

ห่ม้าย 0.1 0.8

สถุานำะของคำวัามสัมพันำธ์ี

ม่ความสัมพัันธ์ิ์กับคนเพ่ัยงคนเด่ัยว แต่ิไม่ได้ัอ้ย่่ด้ัวยกัน 39.5 47.2

ม่ความสัมพัันธ์ิ์กับคนเพ่ัยงคนเด่ัยว และอ้ย่่ด้ัวยกัน 24.1 31.6

ม่ความสัมพัันธ์ิ์กับคนห่ลายคน 2.9 2.9

ไม่ม่ความสัมพัันธ์ิ์กับใครและอ่้�นๆ 33.5 18.3

หัวัหน้ำาคำรอบัคำรัวั

ตินเอ้ง 19.0 27.5

บิดัา มารดัา 55.8 51.2

ค่่สมรส 2.1 7.6

ร่วมกับค่่สมรส 10.6 5.4

อ่้�นๆ 12.5 8.4

ผูู้้พิการ

ผ้่ติอ้บแบบสำารวจท่�พิัการ 1.3 1.2

ผูู้้ม่บุัตร

ผ้่ติอ้บแบบสำารวจท่�ม่บุติร 1.7 29

การศึักษา

ประถมศ่กษาชั�นปีท่� 6 ห่ร่อ้ติำ�ากว่า 0.4 1.8
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ผูู้้ม่คำวัามหลาก
หลาย่ท์างเพศั

ช้าย่หญิง
รักต่างเพศั

(n	=	1,349)
ร้อย่ละ

(n	=	861)
ร้อย่ละ

มัธิ์ยมศ่กษาติอ้นต้ิน 2.8 11.5

มัธิ์ยมศ่กษาติอ้นปลาย/ ปวช. 16.3 29.5

ปวส./ ปวท. 3.7 9.8

ปริญิญิาติร่ 60.4 41.3

ปริญิญิาโทห่ร่อ้ส่งกว่า 16.4 6.1

อาช่้พ

ข้าราชการ/ พันักงานรัฐวิสาห่กิจ 16.0 12.4

พันักงานบริษัท 32.4 26.3

เจ้าขอ้งธุิ์รกิจ 10.7 11.7

เกษติรกร 0.2 1.9

ฟร่แลนซ์ึ่/ รับจ้างทั�วไป 5.7 9.5

นักเร่ยน/ นักศ่กษา 26.3 25.5

ฝึึกงาน 1.0 1.4

ว่างงาน 6.6 10.6

อ่้�นๆ 1.1 0.6

ราย่ได้ต่อเด่อนำ

<10,000 บาท 29.9 40.7

10,000-20,000 บาท 32.6 31.5

20,001-30,000 บาท 18.0 12.6

30,001-60,000 บาท 14.2 11.6
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ภาคำผู้นำวัก	ข.	การต่ตรา
ตาราง	ข.1:	 ผลลัพัธ์ิ์ T-Test ระห่ว่างกลุ่มชายรักต่ิางเพัศกับกลุ่มห่ญิิงรักต่ิางเพัศและทัศนคติิขอ้งพัวกเขาท่�ม่ต่ิอ้ 

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 

ทั์�งสองกลุ่ม
(N = 861)

ช้าย่
(n = 430)

หญิง		
(n = 431)

M SD M SD M SD p η2

ทัศนคติิท่�ม่ต่ิอ้ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ
(พิัสัย 1–100)****,ii

76.6 16.3 72.6 15.8 80.5 15.8 .000 .50

ความร้่ส่กท่�ม่ต่ิอ้การม่บุติรห่ลานในครอ้บครัว 
เป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
(พิัสัย 1–100)****,i

61.1 26.5 57.1 26.1 65.1 26.4 .000 .33

ทัศนคติิท่�ม่ต่ิอ้นโยบายสิทธิิ์ความเท่าเท่ยม
ขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
(พิัสัย 1–100)****,i

72.1 20.3 69.2 21.3 74.9 18.9 .000 .21

ทัศนคติิท่�ม่ต่ิอ้เร่�อ้งสิทธิิ์ขอ้งบุคคลข้ามเพัศ
(พิัสัย 1–100)***

58.3 23.1 56.2 23.9 60.4 22.1 .008 .19

ทัศนคติิท่�ม่ต่ิอ้นโยบายด้ัานความห่ลากห่ลาย 
ทางเพัศ***,i

59.8 19.8 57.8 20.0 61.9 19.5 .003 .21

M = ค่าเฉล่�ย (Mean), SD = ค่าเบ่�ยงเบนมาติรฐาน (Standard Deviation), *p < .10, **p < .05, ***p < .01, ****p < .001
 i η2 ≥ 0.20, ii η2 ≥ 0.50, iii η2 ≥ 0.80 

ตาราง	ข.2:	 ผลการวิเคราะห์่การถดัถอ้ยแบบพัหุ่ (Multiple Regression Analysis) ในการทำานายการสนับสนุนนโยบาย
ความห่ลากห่ลายทางเพัศขอ้งสาธิ์ารณชน

โมเดลท่์�	1 โมเดลท่์�	2

B SE B p B SE β p

(ค่าคงท่�) 60.90 2.82 - .000 32.23 2.14 - .000

ตัวัแปรคำวับัคุำม

เพัศ (ชาย = 1)*** -4.50 1.39 -0.11 .001 -1.57 1.15 -0.04 .171

อ้ายุ 0.02 0.09 0.01 .847

รายได้ั 0.22 0.39 0.02 .573

เขติเม่อ้ง*’* 2.76 1.47 0.07 0.060 2.03 1.23 0.05 .081

ภาคกลาง -2.14 2 -0.04 .284

ภาคเห่น่อ้ -1.14 2.06 -0.02 .580

ภาคติะวันอ้อ้กเฉ่ยงเห่น่อ้ 3.11 2.03 0.06 .125

ภาคใต้ิ*’* -3.96 2.28 -0.07 .083 -2.83 1.67 -0.05 .090

ปริญิญิาติร่ห่ร่อ้ส่งกว่า -0.24 1.45 -0.01 .866
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โมเดลท่์�	1 โมเดลท่์�	2

B SE B p B SE β p

สถานภาพัสมรส -0.23 2.05 -0.01 .912

ม่บุติร*’** -3.23 1.92 -0.07 .94 -3.09 1.26 -0.07 .014

ผู้ลกระท์บัหลัก

การม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์กับเคร่อ้ข่าย 
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ****

3.29 0.29 0.36 .000

การยอ้มรบัจากคนในครอ้บครวั**** 2.78 0.56 0.19 .000

การยอ้มรบัจากคนภายนอ้กครอ้บครวั*** 1.74 0.61 0.12 .005

ร้่จักผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ
ท่�เป็นคนในครอ้บครัว*

-0.97 0.49 -0.07 .050

ร้่จักผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
ท่�เป็นคนภายนอ้กครอ้บครัว

0.13 0.37 0.01 .737

ค่าสังเกติ 861 861

R2 0.03 0.31

สัมประสิทธิิ์�การตัิดัสินใจ  
(Adjust R2)

0.02 0.30

F statistic***,**** 2.68 (df = 11; 849) .002 41.74 (df = 9; 851) .000

*p < .10, **p < .05, ***p < .01, ****p < .001

รูปภาพ	ข.1:			คะแนนเฉล่�ยการถ่กต่ิติราในกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มย่อ้ย

ร้อ้ยละ 0 21 43 65 87 109

ชายรักสอ้งเพัศ

ห่ญิิงข้ามเพัศ

4.4

ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ 3.7

ชายข้ามเพัศ 3.7

ชายรักชาย 4

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ 3.8

เพัศอ่้�นๆ 3.4

เคว่ยร์/ น็อ้นไบนาร่ 4

4.1

ห่ญิิงรักห่ญิิง 3.8
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ตาราง	ข.3:	 คะแนนเฉล่�ยการรับร้่ถ่งการถ่กต่ิติราในกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มย่อ้ย

น้ำอย่ท่์�สุด ร้อย่ละ มากท่์�สุด ร้อย่ละ

การต่ตรา

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศต้ิอ้งอ้ย่่คนเด่ัยว 
ไปจนแก่

เพัศอ่้�นๆ 51.5 ห่ญิิงข้ามเพัศ 83.8

ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศม่ความผิดัปกติิ ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ 50.0 ชายข้ามเพัศ 65.9

ครอ้บครัวขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
ต้ิอ้งอั้บอ้ายและเส่ยใจ

เพัศอ่้�นๆ 30.8 ชายรักสอ้งเพัศ 54.5

แสร้งทำาตัิวเป็นชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศเพั่�อ้ 
ให้่ได้ัรับการยอ้มรับ

ชายข้ามเพัศ 18.7 ชายรักสอ้งเพัศ 59.1

เลิกข้อ้งเก่�ยวกับครอ้บครัว ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ 18.4 ชายรักสอ้งเพัศ 31.8

รูปภาพ	ข.2:			การถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิเน่�อ้งจากเป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ

14.2 38.8

9.6

10.3

8.82.9

4.2

2.1

1.8

4.4

2.7

2.9

47.0

83.6

84.3

88.3

91.4

95.2

95.4

ร้อ้ยละ 0 20 40 60 80 100

บางครั�ง บ่อ้ยครั�งน้อ้ยครั�ง

ถ่กตัิ�งฉายาล้อ้เล่ยน

ถ่กข่มข่นกระทำาชำาเรา

ถ่กซ้ึ่อ้มห่ร่อ้ทำาร้ายร่างกาย

ถ่กล่วงละเมิดัโดัยเจ้าห่น้าท่�ติำารวจ

ส่ญิเส่ยบ้านท่�อ้ย่่อ้าศัย

ส่ญิเส่ยเพ่ั�อ้นผ้่ชายห่ร่อ้เพ่ั�อ้นผ้่ห่ญิิง

ส่ญิเส่ยโอ้กาสในการทำางาน

6.9

5.4

ตาราง	ข.4:	 อั้ติราการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิในกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มย่อ้ยท่�บ่อ้ยน้อ้ยท่�สุดัและบ่อ้ยมากท่�สุดั

บ่ัอย่น้ำอย่ท่์�สุด ร้อย่ละ บ่ัอย่มากท่์�สุด ร้อย่ละ

การเล่อกปฏิิบััติ

ถ่กล้อ้เล่ยนและเร่ยกช่�อ้ท่�ไม่ชอ้บ ห่ญิิงรักห่ญิิง 16.2 ห่ญิิงข้ามเพัศ 60.8

ถ่กข่มข่นกระทำาชำาเรา ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ 0.0 ห่ญิิงข้ามเพัศ 21.7

ส่ญิเส่ยเพ่ั�อ้นผ้่ชายห่ร่อ้เพ่ั�อ้นผ้่ห่ญิิง เพัศอ่้�นๆ 6.6 ชายรักสอ้งเพัศ 13.6

ส่ญิเส่ยโอ้กาสในการทำางาน ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ 0.0 ห่ญิิงข้ามเพัศ 27.4

ถ่กซ้ึ่อ้มห่ร่อ้ทำาร้ายร่างกาย ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ 0.0 ห่ญิิงข้ามเพัศ 11.3

ส่ญิเส่ยบ้านท่�อ้ย่่อ้าศัย ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ 0.0 ชายรักสอ้งเพัศ 9.1

ถ่กล่วงละเมิดัโดัยเจ้าห่น้าท่�ติำารวจ ห่ญิิงรักห่ญิิง
ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ

0.0 ห่ญิิงข้ามเพัศ 8.0
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ร้อ้ยละ 0 21 43 65 87 109

ชายรักสอ้งเพัศ

ห่ญิิงข้ามเพัศ

2.1

ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ 1.3

ชายข้ามเพัศ 1.7

ชายรักชาย 2

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ 2

เพัศอ่้�นๆ 1.6

เคว่ยร์/ น็อ้นไบนาร่ 1.9

2.5

ห่ญิิงรักห่ญิิง 1.4

รูปภาพ	ข.3:			คะแนนเฉล่�ยการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิในกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มย่อ้ย
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ภาคำผู้นำวัก	คำ.
สุขภาพและการเข้าถึุงบัริการสุขภาพ
ตาราง	คำ.1:	 บริการสุขภาพัสำาห่รับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มย่อ้ยแต่ิละกลุ่มท่�สำาคัญิท่�สุดั 3 อั้นดัับแรก

ลำาดับัคำวัามสำาคัำญสูง
ร้อย่ละ

เข้าถึุงได้ย่าก
ร้อย่ละ

หญิงรักหญิง (n	=	206)

1 บริการสุขภาพัสติร่ 62.4 9.8

2 บริการสุขภาพัในช่วิติประจำาวัน 60.7 8.5

3 บริการสุขภาพัจิติ 39.8 14.2

ช้าย่รักช้าย่	 (n	=	253)

1 บริการป้อ้งกันและติรวจห่าเช่�อ้ HIV 64.7 17.0

2 บริการสุขภาพับุรุษ 63.3 19.7

3 บริการสุขภาพัในช่วิติประจำาวัน 61.9 18.3

ช้าย่รักสองเพศั (n	=	26)

1 บริการป้อ้งกันและติรวจห่าเช่�อ้ HIV 81.8 13.6

2 บริการสุขภาพับุรุษ 72.7 18.2

3 บริการสุขภาพัจิติ 63.6 13.6

หญิงรักสองเพศั (n	=	86)

1 บริการสุขภาพัสติร่ 64.3 14.3

2 บริการสุขภาพัในช่วิติประจำาวัน 59.2 10.2

3 บริการสุขภาพัจิติ 45.9 19.4

ช้าย่ข้ามเพศั (n	=	194)

1 บริการสุขภาพัในช่วิติประจำาวัน 67.7 8.2

2 การใช้ฮอ้ร์โมนบำาบัดัเพ่ั�อ้การข้ามเพัศ 53.3 17.7

3 การผ่าตัิดัเพ่ั�อ้ปรับเปล่�ยนร่ปลักษณ์ให้่ติรงกับอั้ติลักษณ์ทางเพัศ 49.1 19.9

หญิงข้ามเพศั	 (n	=	246)

1 บริการสุขภาพัในช่วิติประจำาวัน 77.5 11.3

2 การใช้ฮอ้ร์โมนบำาบัดัเพ่ั�อ้การข้ามเพัศ 75.8 28.3

3 การผ่าตัิดัเพ่ั�อ้ปรับเปล่�ยนร่ปลักษณ์ให้่ติรงกับอั้ติลักษณ์ทางเพัศ 74.4 32.5

อินำเตอร์เซ็็กส์ (n	=	74)

1 บริการสุขภาพัในช่วิติประจำาวัน 73.5 19.8

2 บริการป้อ้งกันและติรวจห่าเช่�อ้ HIV 66.7 20.1

3 บริการสุขภาพัจิติ 55.7 19.4

น็ำอนำไบันำาร่ (n	=	173)

1 บริการสุขภาพัในช่วิติประจำาวัน 59.1 13.9

2 บริการสุขภาพัจิติ 52.2 21.5

3 บริการป้อ้งกันและติรวจห่าเช่�อ้ HIV 39.1 9.3
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ลำาดับัคำวัามสำาคัำญสูง
ร้อย่ละ

เข้าถึุงได้ย่าก
ร้อย่ละ

เพศัอ่�นำๆ (n	=	93)

1 บริการสุขภาพัในช่วิติประจำาวัน 61.9 16.0

2 บริการสุขภาพัจิติ 45.0 24.5

3 บริการสุขภาพัสติร่ 44.5 13.5

รูปภาพ	คำ.1:			อุ้ปสรรคในการเข้าถ่งบริการสุขภาพั 

กลัวว่าผลติรวจเล่อ้ดัจะถ่กเปิดัเผยต่ิอ้สาธิ์ารณะ

27.1

13.1

14.9

8.5

17.1

12.3

14.8

5.8

4.9

ร้อ้ยละ 0 20 40 60 80 100

ราคาแพังเกินไป

ผ้่ให้่บริการสุขภาพัม่ทัศนคติิไม่ด่ั

ไม่ร้่ว่าจะไปห่าบริการสุขภาพัเห่ล่าน่�ได้ัท่�ไห่น

ศ่นย์การแพัทย์ห่ร่อ้โรงพัยาบาลอ้ย่่ไกลเกินไป

ยุ่งยากเกินไปท่�จะเข้ารับบริการสุขภาพัเห่ล่าน่�

แพัทย์และพัยาบาลไม่ม่ความเช่�ยวชาญิ

ไม่ม่ประกันสุขภาพั

กลัวว่าจะต้ิอ้งเปิดัเผยว่าเป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ

ตาราง	คำ.2:	 สัดัส่วนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มย่อ้ยท่�รายงานปัญิห่าการเข้ารับบริการทางสังคมต่ิางๆ น้อ้ยท่�สุดั
และมากท่�สุดั

น้ำอย่ท่์�สุด ร้อย่ละ มากท่์�สุด ร้อย่ละ

ใส่ช่�อ้ค่่สมรสเป็นผ้่รับสิทธิิ์ประโยชน์จาก
กรมธิ์รรม์ประกันช่วิติ

ชายรักสอ้งเพัศ 0 ชายข้ามเพัศ 36.3

ทำาประกันสุขภาพั ชายรักสอ้งเพัศ 0 ชายข้ามเพัศ 17.7

ทำาบัติรประจำาตัิวประชาชนห่ร่อ้เอ้กสารราชการ ชายรักสอ้งเพัศ 0 ห่ญิิงข้ามเพัศ 14.1

เป็นผ้่ตัิดัสินใจในการรักษาพัยาบาล ชายรักสอ้งเพัศ 0 ห่ญิิงรักห่ญิิง 9.8

สมัครขอ้รับสวัสดิัการสังคม ชายรักสอ้งเพัศ 0 ห่ญิิงข้ามเพัศ 13.2

เข้าร่วมอ้งค์กรชุมชน ชายรักสอ้งเพัศ
ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ

0 ห่ญิิงข้ามเพัศ 9.4

แจ้งความท่�สถาน่ติำารวจ ชายรักสอ้งเพัศ
ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ

0 ห่ญิิงข้ามเพัศ 12.3

สิทธิิ์ในการเข้าเย่�ยมผ้่ป่วย ชายรักสอ้งเพัศ 0 เพัศอ่้�นๆ 4.1

การเช่าบ้าน ชายรักสอ้งเพัศ 0 ห่ญิิงข้ามเพัศ 4.7
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เสพัสารกระตุ้ินแอ้มเฟติาม่น

54.1

9.8

14.2

1.8

16.6

2.2

11.6

1

1

ร้อ้ยละ 0 20 40 60 80 100

ด่ั�มสุรา

ฉ่ดัฮอ้ร์โมนโดัยอ้ย่่ภายใต้ิการด่ัแลขอ้งแพัทย์ผ้่เช่�ยวชาญิ

ใช้ยากล่อ้มประสาท/ ยานอ้นห่ลับ

เสพักัญิชา

ส่บบุห่ร่�

ใช้สารระเห่ยเอ้มิลไนไติรท์ห่ร่อ้ป็อ้บเปอ้ร์

ฉ่ดัฮอ้ร์โมนโดัยไม่ได้ัอ้ย่่ในการด่ัแลขอ้งแพัทย์ผ้่เช่�ยวชาญิ

เสพัสารกระตุ้ินเมทแอ้มเฟติาม่น (ยาบ้า/ คริสตัิล)

ตาราง	คำ.3:	 สัดัส่วนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มย่อ้ยท่�ด่ั�มสุรา ส่บบุห่ร่� และใช้สารเสพัติิดัมากท่�สุดัในช่วง  
30 วันท่�ผ่านมา

ประเภท์ กลุ่ม ร้อย่ละ

ด่ั�มสุรา

ชายข้ามเพัศ 61.9

เพัศอ่้�นๆ 56.6

ชายรักสอ้งเพัศ 54.6

ส่บบุห่ร่�

ชายข้ามเพัศ 24.3

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ 22.9

ชายรักสอ้งเพัศ 18.2

ใช้ยากล่อ้มประสาท/ ยานอ้นห่ลับ

ชายรักสอ้งเพัศ 22.7

เพัศอ่้�นๆ 20.1

น็อ้นไบนาร่ 17.6

ฉ่ดัฮอ้ร์โมนโดัยไม่ได้ัอ้ย่่ในการด่ัแลขอ้งแพัทย์

ห่ญิิงข้ามเพัศ 52.7

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ 18.5

น็อ้นไบนาร่ 3.5

ฉ่ดัฮอ้ร์โมนโดัยอ้ย่่ภายใต้ิการด่ัแลขอ้งแพัทย์

ห่ญิิงข้ามเพัศ 28.7

ชายข้ามเพัศ 19.5

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ 13.0

ใช้สารระเห่ยเอ้มิลไนไติรท์ห่ร่อ้ป็อ้บเปอ้ร์

ชายรักสอ้งเพัศ 13.6

ชายรักชาย 7.8

น็อ้นไบนาร่ 2.0

เสพักัญิชา

เพัศอ่้�นๆ 3.1

ชายรักชาย 2.8

ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ 2.0

รูปภาพ	คำ.2:			สัดัส่วนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�ด่ั�มสุรา ส่บบุห่ร่�และใช้สารเสพัติิดัในช่วง 30 วันท่�ผ่านมา
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ประเภท์ กลุ่ม ร้อย่ละ

เสพัสารกระตุ้ินแอ้มเฟติาม่น

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ 2.8

ชายรักชาย 1.4

ห่ญิิงข้ามเพัศ 1.4

เสพัสารกระตุ้ินเมทแอ้มเฟติาม่น (ยาบ้า/ คริสตัิล)

ชายรักชาย 2.3

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ 1.6

น็อ้นไบนาร่ 1.0

ตาราง	คำ.4:	 ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มย่อ้ยท่�ฉ่ดัสารเสพัติิดัเข้าร่างกายบ่อ้ยท่�สุดั

ทั์�งหมด
ร้อย่ละ

กลุ่มย่่อย่	3	อันำดับัแรก ร้อย่ละ

ฉ่ดัฮอ้ร์โมนโดัยไม่ได้ัอ้ย่่ในการด่ัแลขอ้งแพัทย์ 9.6

ห่ญิิงข้ามเพัศ 41.4

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ 21.7

น็อ้นไบนาร่ 2.7

ฉ่ดัฮอ้ร์โมนโดัยอ้ย่่ภายใต้ิการด่ัแลขอ้งแพัทย์ 7.3

ห่ญิิงข้ามเพัศ 20.2

ชายข้ามเพัศ 17.2

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ 10.3

ใช้ยากล่อ้มประสาท/ ยานอ้นห่ลับ 2.2

ชายรักสอ้งเพัศ 13.6

เพัศอ่้�นๆ 2.8

น็อ้นไบนาร่ 2.5

เสพัสารกระตุ้ินเมทแอ้มเฟติาม่น (ยาบ้า/ คริสตัิล) 1.3

ชายรักสอ้งเพัศ 4.5

ชายรักชาย 4.1

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ 1.6

ตาราง	คำ.5:	 การรับร้่สถานะ HIV โดัยแบ่งติามอ้ายุและกลุ่มย่อ้ยขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ

N

เคำย่ตรวัจัหาเช่้�อ ไม่เคำย่ตรวัจัหาเช่้�อ/
ไม่ท์ราบัสถุานำะ

ไม่ให้ข้อมูล
HIV+ HIV-

ร้อย่ละ ร้อย่ละ ร้อย่ละ ร้อย่ละ

ผูู้้ม่คำวัามหลากหลาย่ท์างเพศัทั์�งหมด 1,349 3 39 54.6 3.5

อ้ายุ 18–24 ปี 430 1.6 26.7 69.8 1.9

อ้ายุ 25 ปี ห่ร่อ้มากกว่า 919 3.5 44.8 47.4 4.2

ช้าย่รักช้าย่ 253 8.7 56.9 26.1 8.3

อ้ายุ 18–24 ปี 64 7.8 48.4 43.8 0

อ้ายุ 25 ปี ห่ร่อ้มากกว่า 189 9.0 59.8 20.1 11.1

ช้าย่รักสองเพศั 26 7.7 50 38.5 3.8

อ้ายุ 18–24 ปี 12 0 50 50 0
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N

เคำย่ตรวัจัหาเช่้�อ ไม่เคำย่ตรวัจัหาเช่้�อ/
ไม่ท์ราบัสถุานำะ

ไม่ให้ข้อมูล
HIV+ HIV-

ร้อย่ละ ร้อย่ละ ร้อย่ละ ร้อย่ละ

อ้ายุ 25 ปี ห่ร่อ้มากกว่า 14 14.3 50 35.7 0

อินำเตอร์เซ็็กส์ 74 4.1 33.8 56.8 5.4

อ้ายุ 18–24 ปี 35 2.9 20 71.4 5.7

อ้ายุ 25 ปี ห่ร่อ้มากกว่า 38 5.3 47.4 44.7 2.6

น็ำอนำไบันำาร่ 173 2.3 29.5 64.2 4

อ้ายุ 18–24 ปี 59 1.7 13.6 83.1 1.7

อ้ายุ 25 ปี ห่ร่อ้มากกว่า 113 2.7 38.1 54.9 4.4

เพศัอ่�นำๆ 93 2.2 30.1 65.6 2.2

อ้ายุ 18–24 ปี 30 0 20 80 0

อ้ายุ 25 ปี ห่ร่อ้มากกว่า 63 3.2 34.9 58.7 3.2

หญิงข้ามเพศั 246 2 56.9 38.6 2.4

อ้ายุ 18–24 ปี 82 0 45.1 51.2 3.7

อ้ายุ 25 ปี ห่ร่อ้มากกว่า 163 3.1 63.2 32.5 1.2

ท์อม/	ช้าย่ข้ามเพศั 194 0.5 35.1 62.4 2.1

อ้ายุ 18–24 ปี 44 0 22.7 75 2.3

อ้ายุ 25 ปี ห่ร่อ้มากกว่า 149 0.7 39.6 58.4 1.3

หญิงรักสองเพศั 86 0 18.6 80.2 1.2

อ้ายุ 18–24 ปี 32 0 12.5 84.4 3.1

อ้ายุ 25 ปี ห่ร่อ้มากกว่า 54 0 22.2 75.9 1.9

หญิงรักหญิง 206 0 20.4 78.2 1.5

อ้ายุ 18–24 ปี 72 0 8.3 90.3 1.4

อ้ายุ 25 ปี ห่ร่อ้มากกว่า 134 0 26.1 71.6 2.2

ตาราง	คำ.6:	 ผลลัพัธ์ิ์ T-Test ในดั้านความสามารถในการปรับตัิวและการเห่็นคุณค่าในตินเอ้งเม่�อ้เปร่ยบเท่ยบระห่ว่าง 
กลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกับกลุ่มชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศ

ผูู้้ม่คำวัามหลาก
หลาย่ท์างเพศั	
(n	=	1,349)

ช้าย่หญิง
รักต่างเพศั	
(n	=	861)

ตัวัแปร M SD M SD P η2

ความสามารถในการปรับตัิว (พิัสัย 1–7) 4.4 1.1 4.4 1.0 .067 -

ความเช่�อ้มั�นและเห็่นคุณค่าในตินเอ้ง (พิัสัย 1–7)*** 5.3 1.4 5.1 1.1 .005 .16

M = ค่าเฉล่�ย (Mean), SD = ค่าเบ่�ยงเบนมาติรฐาน (Standard Deviation), *p < .10, **p < .05, ***p < .01, ****p < .001
 i η2 ≥ 0.20, ii η2 ≥ 0.50, iii η2 ≥ 0.80
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รูปภาพ	คำ.3:			คะแนนความสามารถในการปรับตัิวขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มย่อ้ยและชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศ

ร้อ้ยละ 0 21 43 65 87 109

ชายรักชาย

ชายรักสอ้งเพัศ

ห่ญิิงข้ามเพัศ

4.5

4.6

ผ้่ชาย

ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ

4.4

4.5

ชายข้ามเพัศ 4.4

ผ้่ห่ญิิง 4.4

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ 4.6

เพัศอ่้�นๆ 4.3

เคว่ยร์/ น็อ้นไบนาร่ 4.2

4.4

ห่ญิิงรักห่ญิิง 4.4

รูปภาพ	คำ.4:			คะแนนการเห็่นคุณค่าในตินเอ้งขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มย่อ้ยและชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศ  

ร้อ้ยละ 0 21 43 65 87 109

ชายรักชาย

ชายรักสอ้งเพัศ

ห่ญิิงข้ามเพัศ

5.4

5.2

ผ้่ชาย

ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ

5

5.4

ชายข้ามเพัศ 5.2

ผ้่ห่ญิิง 5.2

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ 5.3

เพัศอ่้�นๆ 5

เคว่ยร์/ น็อ้นไบนาร่ 5

5.4

ห่ญิิงรักห่ญิิง 5.3
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ภาคำผู้นำวัก	ง.	
คำรอบัคำรัวัและเพ่�อนำ
รูปภาพ	ง.1:		ร่ปแบบการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิจากคนในครอ้บครัว 5 อั้นดัับแรก 

25.9

5.93.4

2.2

3.3

2.9

4.8

4.6

3.7

60.9

90.7

93.0

92.1

93.4

ร้อ้ยละ 0 20 40 60 80 100

บางครั�ง บ่อ้ยครั�งน้อ้ยครั�ง

ถ่กคนในครอ้บครัวโจมต่ิด้ัวยคำาพ่ัดั

ถ่กคนในครอ้บครัวควบคุมด้ัวยปัจจัยทางเศรษฐกิจ

ถ่กคนในครอ้บครัวกดัดัันให้่คบกับเพัศติรงข้าม

ถก่คนในครอ้บครวัติกัเติอ่้นเร่�อ้งภาพัลกัษณภ์ายนอ้กให่ร้ะวงัอ้ากปักริยิา 
และการพ่ัดัจา

ถก่คนในครอ้บครวักดัดัันให้่เลกิความสมัพัันธ์ิ์กบัผ้่มค่วามห่ลากห่ลายทางเพัศ

13.2

ตาราง	ง.1:	 เห่ติุผลท่�เริ�มความสัมพัันธ์ิ์ห่ร่อ้แต่ิงงานกับผ้่ท่�เป็นเพัศติรงข้ามขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มย่อ้ย
แต่ิละกลุ่ม 3 อั้นดัับแรก

ร้อย่ละ

หญิงรักหญิง (n	=	206)

1 ทำาให้่พ่ัอ้แม่และญิาติิผ้่ให่ญ่ิม่ความสุข 15.4

2 ม่ความรักกับผ้่ท่�เป็นเพัศติรงข้าม 9.4

3 ต้ิอ้งการม่ล่ก 6.8

ช้าย่รักช้าย่ (n	=	253)

1 ต้ิอ้งการม่ล่ก 13.3

2 ทำาให้่พ่ัอ้แม่และญิาติิผ้่ให่ญ่ิม่ความสุข 12.8

3
ม่ความรักกับผ้่ท่�เป็นเพัศติรงข้าม
ถ่กพ่ัอ้แม่ห่ร่อ้ญิาติิผ้่ให่ญ่ิบังคับ

สาเห่ตุิละ 8.7

ช้าย่รักสองเพศั (n	=	26)

1 ม่ความรักกับผ้่ท่�เป็นเพัศติรงข้าม 77.3

2 ทำาให้่พ่ัอ้แม่และญิาติิผ้่ให่ญ่ิม่ความสุข 40.9

3 ต้ิอ้งการม่ล่ก 40.9

หญิงรักสองเพศั (n	=	86)

1 ม่ความรักกับผ้่ท่�เป็นเพัศติรงข้าม 53.1

2 ทำาให้่พ่ัอ้แม่และญิาติิผ้่ให่ญ่ิม่ความสุข 25.5

3 ต้ิอ้งการม่ล่ก 14.3
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ร้อย่ละ

ช้าย่ข้ามเพศั (n	=	194)

1 ม่ความรักกับผ้่ท่�เป็นเพัศติรงข้าม 7.7

2 ทำาให้่พ่ัอ้แม่และญิาติิผ้่ให่ญ่ิม่ความสุข 5.9

3 ถ่กพ่ัอ้แม่ห่ร่อ้ญิาติิผ้่ให่ญ่ิบังคับ 4.2

หญิงข้ามเพศั (n	=	246)

1 ม่ความรักกับผ้่ท่�เป็นเพัศติรงข้าม 9.2

2 ต้ิอ้งการม่ล่ก 5.1

3 ถ่กพ่ัอ้แม่ห่ร่อ้ญิาติิผ้่ให่ญ่ิบังคับ 4.1

อินำเตอร์เซ็็กส์ (n	=	74)

1 ม่ความรักกับผ้่ท่�เป็นเพัศติรงข้าม 15.4

2 ทำาให้่พ่ัอ้แม่และญิาติิผ้่ให่ญ่ิม่ความสุข 15.0

3 ถ่กพ่ัอ้แม่ห่ร่อ้ญิาติิผ้่ให่ญ่ิบังคับ 8.3

น็ำอนำไบันำาร่ (n	=	173)

1 ม่ความรักกับผ้่ท่�เป็นเพัศติรงข้าม 22.9

2 ทำาให้่พ่ัอ้แม่และญิาติิผ้่ให่ญ่ิม่ความสุข 13.4

3 เพ่ั�อ้ได้ัสิทธิิ์บางประการ เช่น รับมรดัก ขอ้ก้่เงินจำานอ้งบ้าน ฯลฯ 9.5

เพศัอ่�นำๆ (n	=	93)

1 ม่ความรักกับผ้่ท่�เป็นเพัศติรงข้าม 37.7

2 ทำาให้่พ่ัอ้แม่และญิาติิผ้่ให่ญ่ิม่ความสุข 12.6

3
ต้ิอ้งการม่ล่ก 
เพ่ั�อ้ได้ัสิทธิิ์บางประการ เช่น รับมรดัก ขอ้ก้่เงินจำานอ้งบ้าน ฯลฯ

สาเห่ตุิละ 7.8

ตาราง	ง.2:	 พัฤติิกรรมขอ้งกลุ่มชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศท่�ม่ต่ิอ้สมาชิกในครอ้บครัวท่�เป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ

ช้าย่หญิงรักต่างเพศั
(n	=	232)
ร้อย่ละ

พฤติกรรมเชิ้งลบัต่อผูู้้ม่คำวัามหลากหลาย่ท์างเพศัท่์�เป็นำคำนำในำคำรอบัคำรัวั	5	อันำดับัแรก	

1
ห้่ามไม่ให้่พัวกเขาเปิดัเผยตัิวตินว่าเป็นผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกับคนในครอ้บครัว 
ญิาติิ และเพ่ั�อ้นบ้าน 

4.4

2 โจมต่ิพัวกเขาด้ัวยคำาพ่ัดั (กล่าวร้าย ล้อ้เล่ยน ด่ัถ่กเห่ย่ยดัห่ยาม ตัิ�งฉายาให้่ ฯลฯ) 3.8

3
บังคับให้่พัวกเขาบวชเป็นพัระห่ร่อ้แม่ช่ ห่ร่อ้พัาไปเข้าวัดัเพ่ั�อ้รักษาให้่ห่ายจากการเป็น 
ผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ

3.1

4 ตัิดัขาดัจากพัวกเขา 2.9

5 ทำาตัิวห่่างเหิ่นจากพัวกเขา 2.6

พฤติกรรมเชิ้งบัวักต่อผูู้้ม่คำวัามหลากหลาย่ท์างเพศัท่์�เป็นำคำนำในำคำรอบัคำรัวั	5	อันำดับัแรก

1 ให้่กำาลังใจพัวกเขาอ้ย่างเปิดัเผยต่ิอ้ห่น้าคนอ่้�นๆ 11.7

2 ให้่กำาลังใจพัวกเขาเม่�อ้อ้ย่่ด้ัวยกันตัิวต่ิอ้ตัิว 10.5

3 ช่วยพัวกเขาเปิดัเผยตัิวตินกับสมาชิกในครอ้บครัวคนอ่้�นๆ 10.0

4 ส่งเสริมการแสดังอ้อ้ก และ/ห่ร่อ้การค้นห่าตัิวตินขอ้งพัวกเขา 8.8

5
ขอ้คำาแนะนำาจากเพั่�อ้นห่ร่อ้ญิาติิท่�เป็นผ่้ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศเพั่�อ้ท่�จะเข้าใจ 
และให่้การสนับสนุนพัวกเขาอ้ย่างด่ัยิ�งข่�น 

7.2
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ตาราง	ง.3:	 สัดัส่วนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มย่อ้ยท่�เผชิญิกับการถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิในครอ้บครัวบ่อ้ยน้อ้ยท่�สุดั 
และบ่อ้ยมากท่�สุดั

บ่ัอย่น้ำอย่ท่์�สุด ร้อย่ละ บ่ัอย่มากท่์�สุด ร้อย่ละ

ถ่กคนในครอ้บครัวตัิกเต่ิอ้นเร่�อ้งภาพัลักษณ์
ภายนอ้ก ให้่ระวังอ้ากัปกิริยาและการพ่ัดัจา

ชายรักสอ้งเพัศ
ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ

13.6
16.3

ห่ญิิงข้ามเพัศ
น็อ้นไบนาร่

35.1
33.3

ถ่กคนในครอ้บครวักดัดัันให้่เลิกความสัมพัันธ์ิ์
กับผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ

ชายรักชาย
ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ

3.7
4.1

ชายรักสอ้งเพัศ
เพัศอ่้�นๆ

13.6
12.0

ถ่กคนในครอ้บครัวโจมต่ิด้ัวยคำาพ่ัดั ห่ญิิงรักห่ญิิง
น็อ้นไบนาร่

2.1
2.9

ชายรักสอ้งเพัศ
ห่ญิิงข้ามเพัศ

9.1
7.9

ถ่กคนในครอ้บครัวกดัดัันให่้คบกับผ้่ท่�เป็น
เพัศติรงข้าม

ชายรักชาย
ชายข้ามเพัศ

3.2
3.2

ชายรักสอ้งเพัศ
เพัศอ่้�นๆ

13.6
7.6

ถ่กคนในครอ้บครัวควบคุมด้ัวยปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ

ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ
อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์

1.0
1.6

ชายรักสอ้งเพัศ
ห่ญิิงข้ามเพัศ

9.1
6.5

ตาราง	ง.4:	 ผลลัพัธ์ิ์ T-Test ขอ้งตัิวแปรเคร่อ้ข่ายสังคมต่ิางๆ ระห่ว่างกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศและกลุ่มชายห่ญิิง
รักต่ิางเพัศ

ผูู้้ม่คำวัามหลากหลาย่
ท์างเพศั

(n	=	1,349)

ช้าย่หญิง	
รักต่างเพศั
(n	=	861)

ตัวัแปรเคำร่อข่าย่สังคำม M SD M SD P η2

การม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์ในเคร่อ้ข่าย
(พิัสัย 0–10)****,ii 5.4 1.7 4.2 2.2 .000 0.61

ความห่ลากห่ลายในเคร่อ้ข่าย (พิัสัย 0–10)****,ii 4.8 2.0 3.3 2.6 .000 0.65

M = ค่าเฉล่�ย (Mean), SD = ค่าเบ่�ยงเบนมาติรฐาน (Standard Deviation), *p < .10, **p < .05, ***p < .01, ****p < .001
 i η2 ≥ 0.20, ii η2 ≥ 0.50, iii η2 ≥ 0.80 
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ตาราง	ง.5:	 สัดัส่วนผ้่ติอ้บแบบสำารวจท่�เปิดัเผยความเก่�ยวพัันทางสังคมกับกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ 
และกลุ่มชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศ

ผูู้้ตอบั

เก่�ย่วัพันำท์างสังคำมกับั...

หญิงรัก
หญิง

ช้าย่รัก
ช้าย่

ช้าย่รัก
สองเพศั

หญิงรัก
สองเพศั

ช้าย่ข้ามเพศั หญิงข้ามเพศั
อินำเตอร์
เซ็็กส์

น็ำอนำ
ไบันำาร่

เพศัอ่�นำๆ
คำวัามเก่�ย่วั
พันำกับัผูู้้อ่�นำ
โดย่เฉล่�ย่*

ร้อย่ละ ร้อย่ละ ร้อย่ละ ร้อย่ละ ร้อย่ละ ร้อย่ละ ร้อย่ละ ร้อย่ละ ร้อย่ละ ร้อย่ละ

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์
(n = 74)

60.2 70.7 27.5 36.0 66.4 82.5 17.4 22.1 14.2 44.1

ชายข้ามเพัศ  
(n = 194)

57.7 60.4 15.6 36.0 64.1 58.9 7.9 15.7 10.6 36.3

เพัศอ่้�นๆ
(n = 93)

60.5 62.3 18.5 32.7 62.0 53.1 3.4 17.6 10.0 35.6

ห่ญิิงรักห่ญิิง
(n = 206)

73.1 47.9 12.8 35.0 62.9 56.0 6.0 13.7 8.1 35.1

น็อ้นไบนาร่
(n = 173)

51.4 65.8 20.9 30.1 46.8 57.9 5.9 24.2 10.7 34.9

ห่ญิิงข้ามเพัศ
(n = 246)

37.9 74.8 23.5 11.7 44.1 88.4 7.1 14.1 10.3 34.7

ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ
(n = 86)

63.3 55.1 13.3 38.8 54.1 54.1 4.1 10.2 3.0 32.9

ชายรักสอ้งเพัศ
(n = 26)

27.3 81.8 50.0 22.7 31.8 45.5 9.1 9.1 9.0 31.8

ชายรักชาย
(n = 253)

31.2 83.0 19.7 9.2 35.3 53.7 2.8 9.2 6.0 27.8

ผ้่ห่ญิิง
(n = 431)

29.8 31.6 14.3 17.8 47.6 52.9 8.2 16.3 - 27.3

ผ้่ชาย
(n = 430)

20.2 19.4 10.8 12.7 32.3 37.5 11.6 18.3 - 20.4

คำวัามเก่�ย่วัพันำ
ท์างสังคำมจัาก
ผูู้้อ่�นำ**

40.7 50.7 16.8 21.4 46.9 56.1 7.7 15.9 5.5 -

ห้มายเห้ตุ้ 
* เก็บข้อ้ม่ลมาจากกลุ่มตัิวอ้ย่างทั�งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศและชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศ ความเก่�ยวพัันกับผ้่อ่้�นโดัยเฉล่�ยถ่กคำานวณจากการรวมสัดัส่วน 

ขอ้งแต่ิละกลุ่มย่อ้ยในแต่ิละแถวแล้วห่ารด้ัวย 9 ตัิวอ้ย่างเช่น ค่าความเก่�ยวพัันกับผ้่อ่้�นโดัยเฉล่�ยขอ้งผ้่ท่�เป็นอิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์มาจาก (60.2 + 70.7 + 27.6 + 36.0 + 
 66.4 + 82.5 + 17.4 + 22.1 + 14.2)/9 = 44.1%

** วิธ่ิ์การคำานวณห่าค่าความเก่�ยวพัันทางสังคมจากผ้่อ่้�นโดัยเฉล่�ยม่ 2 ขั�นติอ้น
1. ห่าจำานวนผ้่ติอ้บแบบสำารวจท่�ร้่จักกลุ่มย่อ้ยทั�งห่มดั 
2. ห่าสัดัส่วนผ้่ติอ้บแบบสำารวจท่�ร้่จักกลุ่มย่อ้ยจากขนาดักลุ่มตัิวอ้ย่างทั�งห่มดั 

ตัิวอ้ย่างการคำานวณห่าค่าความเก่�ยวพัันทางสังคมจากผ้่อ่้�นขอ้งกลุ่มห่ญิิงรักห่ญิิง
1. จำานวนผ้่ติอ้บแบบสำารวจท่�ร้่จักห่ญิิงรักห่ญิิง (60.2% x 74) + (57.7% x 194) + (60.5% x 93) + (73.1% x 206) + (51.4% x 173) + (37.9% x 246) +
 (63.3% x 86) + (27.3% x 26) + (31.2% x 253) + (29.8% x 431) + (20.2% x 430) = 901
2. สัดัส่วนผ้่ติอ้บแบบสำารวจท่�ร้่จักห่ญิิงรักห่ญิิง = 901/2212 x 100 = 40.7%
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รูปภาพ	ง.2:			สัดัส่วนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศท่�ได้ัเปิดัเผยตัิวตินต่ิอ้บุคคลอ่้�นอ้ย่างน้อ้ย 1 คน แบ่งติามกลุ่มย่อ้ย

68.2

90

100

80

70

60

50

40

30

20

10

0

ร้้อยละ

ชายรัก 
สอ้งเพัศ

ห่ญิิงรัก
สอ้งเพัศ

ชายรักชาย ผ้่ชาย ผ้่ห่ญิิง ห่ญิิงรัก
ห่ญิิง

เคว่ยร์/ 
น็อ้นไบนาร่

อิ้นเติอ้ร์
เซ็ึ่กส์

เพัศอ่้�นๆ ชายข้าม
เพัศ

ห่ญิิงข้าม
เพัศ

75.5

96.0

91.3

85.8

55.3

84.0

65.9

87.7

97.6
98.1

36.4

45.9

82.6

61.0

70.0

38.5

67.0

36.3

60.3

89.7

95.4

98.698.9

91.6

88.1
90.9

96.0

68.8

61.2

93.1

78.6

72.7

คนบนโลกน่�อ้ย่างน้อ้ย 1 คน ...คนในครอ้บครัวอ้ย่างน้อ้ย 1 คน ...คนภายนอ้กครอ้บครัวอ้ย่างน้อ้ย 1 คน

รูปภาพ	ง.3:			สัดัส่วนชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศท่�ร้่จักผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศอ้ย่างน้อ้ย 1 คน

80

60

40

20

0

61.2

68.8

36.3

65.9

38.5

55.3

ผ้่ชาย ผ้่ห่ญิิงร้้อยละ

100

คนบนโลกน่�อ้ย่างน้อ้ย 1 คน ...คนในครอ้บครัวอ้ย่างน้อ้ย 1 คน ...คนภายนอ้กครอ้บครัวอ้ย่างน้อ้ย 1 คน
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ตาราง	ง.6:	 ค่าสห่สัมพัันธ์ิ์ตัิวแปรค่่ (Bivariate Correlations) ระห่ว่างการเปิดัเผยตัิวตินและตัิวแปรอ่้�นๆ 7 ตัิวแปร

การเปิดเผู้ย่ต่อคำรอบัคำรัวั
(n = 1,349)

การเปิดเผู้ย่ต่อสังคำมภาย่นำอก
(n = 1,349)

การม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์ในเคร่อ้ข่าย .14**** .225****

ความร้่ส่กเป็นส่วนห่น่�งขอ้งชุมชนผ้่ม่ 
ความห่ลากห่ลายทางเพัศ

.28**** .285****

การม่ส่วนร่วมในฐานะพัลเม่อ้ง .23**** .248****

การสนับสนุนจากค่่รัก .14**** .151****

การสนับสนุนจากครอ้บครัว .29**** .184****

การสนับสนุนจากเพ่ั�อ้น .11**** .227****

ความกดัดัันให้่แต่ิงงานกับเพัศติรงข้าม -.28**** -.18****

การเล่อ้กปฏิิบัติิ .143**** .167****

****p < .001

รูปภาพ	ง.4:			ระดัับการได้ัรับการยอ้มรับในกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกลุ่มย่อ้ย

จากครอ้บครัว จากสังคมภายนอ้ก

ร้อ้ยละ 0 1 2 3 4 5

ชายรักสอ้งเพัศ

ห่ญิิงรักห่ญิิง

ชายรักชาย

เคว่ยร์/ น็อ้นไบนาร่

ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ

เพัศอ่้�นๆ

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์

ชายข้ามเพัศ

ห่ญิิงข้ามเพัศ

3.8

4.1

4.3

4.1

4.0

4.1

4.4

4.3

4.4

3.1

3.5

3.7

3.4

3.2

3.6

4.2

4.1

4.2
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ตาราง	ง.7:	 ผลลัพัธ์ิ์ T-Test ขอ้งการสนับสนุนทางสังคมและการเล่าปัญิห่าส่วนตัิวในตัิวแปรต่ิางๆ ระห่ว่าง 
กลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศกับกลุ่มชายห่ญิิงรักต่ิางเพัศ

ตัวัแปร

ผูู้้ม่คำวัามหลาก	
หลาย่ท์างเพศั	
(n	=	1,349)

ช้าย่หญิง	
รักต่างเพศั	
(n	=	861)

M SD M SD P η2

การสนัำบัสนุำนำท่์�มาจัาก	…	(พิสัย่	1–7)

ค่่รัก 4.8 1.7 5.0 1.5 .135 -

ครอ้บครัว****,i 4.6 1.8 5.1 1.6 .000 .29

เพ่ั�อ้น**** 4.7 1.6 4.4 1.6 .000 .19

ไว้ัวัางใจั	...	ท่์�จัะเล่าถึุงปัญหาคำวัามสัมพันำธ์ี	…	(พิสัย่	1–5)

คนในครอ้บครัว****,iii 1.5 0.9 3.0 1.2 .000 1.41

คนภายนอ้กครอ้บครัว****,iii 1.0 0.7 2.8 1.2 .000 1.83

เพ่ั�อ้น* 3.4 1.4 3.3 1.3 .059 0.07

M = ค่าเฉล่�ย (Mean), SD = ค่าเบ่�ยงเบนมาติรฐาน (Standard Deviation), *p < .10, **p < .05, ***p < .01, ****p < .001
 i η2 ≥ 0.20, ii η2 ≥ 0.50, iii η2 ≥ 0.80 

ตาราง	ง.8:	 การสนบัสนุนทางสังคมและการเลา่ปัญิห่าสว่นตัิวติำ�าสุดัและส่งสุดั โดัยแสดังจากคะแนนกลุ่มผ้่ม่ความห่ลากห่ลาย 
ทางเพัศกลุ่มย่อ้ย

ตำ�าสุด M สูงสุด M

การสนับสนุนจากค่่รัก ชายรักสอ้งเพัศ
ห่ญิิงข้ามเพัศ

4.6
4.6

ห่ญิิงรักห่ญิิง 5.2

การสนับสนุนจากครอ้บครัว น็อ้นไบนาร่
ชายรักสอ้งเพัศ

ชายรักชาย

4.2
4.4
4.4

ห่ญิิงข้ามเพัศ
อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์

5.0
4.9

การสนับสนุนจากเพ่ั�อ้น ชายรักสอ้งเพัศ 3.9 ชายรักชาย 4.9

เล่าปัญิห่าส่วนตัิวกับคนในครอ้บครัว ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ 1.2 อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์ 2.0

เล่าปัญิห่าส่วนตัิวกับคนภายนอ้กครอ้บครัว ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ 0.5 ห่ญิิงข้ามเพัศ 1.3

เล่าปัญิห่าส่วนตัิวกับเพ่ั�อ้น ชายรักสอ้งเพัศ 2.5 ห่ญิิงข้ามเพัศ 3.8
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ภาคำผู้นำวัก	จั.
การเล่อกปฏิิบััติในำองค์ำกร	
ตาราง	จั.1:	 พัฤติิกรรมท่�แสดังถ่งการเล่อ้กปฏิิบัติิท่�พับได้ัมากท่�สุดัในอ้งค์กรต่ิางๆ 5 ร่ปแบบ

ผูู้้ม่คำวัามหลากหลาย่ท์างเพศั	
(n	=	1,349)
ร้อย่ละ	

ผูู้้ม่คำวัามหลากหลาย่ท์างเพศั	
กลุ่มย่่อย่ท่์�มักถูุกเล่อกปฏิิบััติ

น้ำอย่คำรั�ง บัางคำรั�ง บ่ัอย่คำรั�ง
น้ำอย่ท่์�สุด
(ร้อย่ละ)

มากท่์�สุด
(ร้อย่ละ)

สถุาบัันำการศึักษา

1 เต่ิอ้นให้่ด่ัแลภาพัลักษณ์ภายนอ้กให้่ระวัง
อ้ากัปกิริยาและการพ่ัดัจา

68.4 11.6 20.0 ชายรักสอ้งเพัศ
(4.5)

ห่ญิิงข้ามเพัศ
(35.3)

2 ถ่กล้อ้เล่ยนห่ร่อ้ด่ัห่มิ�น 82.6 7.0 10.4 ห่ญิิงรักห่ญิิง
(3.4)

ห่ญิิงข้ามเพัศ
(21.2)

3 ถ่กล่วงละเมิดัทางเพัศ 92.6 3.1 4.3 ชายข้ามเพัศ
(0.9)

ห่ญิิงข้ามเพัศ 
(9.4)

4 ถ่กทำาร้ายร่างกาย 93.9 2.5 3.6 ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ
(0.0)

ห่ญิิงข้ามเพัศ
(8.0)

5 ถ่กห่ลบเล่�ยงโดัยคร่ห่ร่อ้เพ่ั�อ้นร่วมชั�นเร่ยน 94.2 2.5 3.3 น็อ้นไบนาร่
(2.2)

ชายรักสอ้งเพัศ
(4.5)

สถุานำท่์�ท์ำางานำ

1 เต่ิอ้นให้่ด่ัแลภาพัลักษณ์ภายนอ้กให้่ระวัง
อ้ากัปกิริยาและการพ่ัดัจา

90.0 3.3 6.7 ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ
(3.1)

ห่ญิิงข้ามเพัศ
(12.7)

2 ถ่กล้อ้เล่ยนห่ร่อ้ด่ัห่มิ�น 93.6 2.8 3.6 ชายรักสอ้งเพัศ 
(0.0)

ห่ญิิงข้ามเพัศ
(8.5)

3 ถ่กเจ้านายห่ร่อ้เพั่�อ้นร่วมงานกลั�นแกล้ง 
ให้่ทำางานยากข่�น

94.6 2.2 3.2 ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ
(0.0)

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์
(7.5)

4 ถ่กปฏิิเสธิ์ในการรบัผลประโยชนจ์ากบรษัิท 95.4 1.5 3.1 ชายรักสอ้งเพัศ 
ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ

(0.0)

ห่ญิิงข้ามเพัศ
(8.5)

5 ไม่ได้ัรับพิัจารณาเล่�อ้นขั�น 95.5 2.2 2.3 ชายรักสอ้งเพัศ 
ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ

(0.0)

ห่ญิิงข้ามเพัศ
(8.0)

สถุานำพย่าบัาล

1 แพัทย์/ผ้่ให้่คำาปร่กษาขาดัความร้่ท่�จะ
มาช่วยฉันได้ั

93.1 3.6 3.3 ห่ญิิงรักห่ญิิง
(0.4)

ห่ญิิงข้ามเพัศ
(7.5)

2 ไม่ได้ัรับการรักษาพัยาบาลท่�ม่คุณภาพั 
เห่ม่อ้นกับคนไข้อ่้�นๆ 

94.2 1.4 4.4 ห่ญิิงรักห่ญิิง
(1.7)

ชายรักสอ้งเพัศ
(13.6)

3 ถ่กปฏิิเสธิ์การพัักฟ้�นในห่อ้ผ้่ป่วยใน  
ติามเพัศสภาวะท่�ต้ิอ้งการ

94.6 0.9 4.5 ชายรักสอ้งเพัศ 
ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ

(0.0)

ห่ญิิงข้ามเพัศ
(19.3)
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ผูู้้ม่คำวัามหลากหลาย่ท์างเพศั	
(n	=	1,349)
ร้อย่ละ	

ผูู้้ม่คำวัามหลากหลาย่ท์างเพศั	
กลุ่มย่่อย่ท่์�มักถูุกเล่อกปฏิิบััติ

น้ำอย่คำรั�ง บัางคำรั�ง บ่ัอย่คำรั�ง
น้ำอย่ท่์�สุด
(ร้อย่ละ)

มากท่์�สุด
(ร้อย่ละ)

4 ได้ัรับคำาแนะนำาให้่เปล่�ยนวิถ่ทางเพัศ  
อั้ติลักษณ์ทางเพัศ และการแสดังอ้อ้ก
ทางเพัศ

96.7 1.6 1.7 ชายรักสอ้งเพัศ 
ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ

(0.0)

ชายข้ามเพัศ
(2.7)

5 เจ้าห่น้าท่�ทางการแพัทย์ห่ล่กเล่�ยงท่�จะ
ให้่บริการห่ร่อ้รักษา

98.2 0.9 0.9 ห่ญิิงรักห่ญิิง
ชายข้ามเพัศ
น็อ้นไบนาร่

ชายรักสอ้งเพัศ
ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ

(0.0)

เพัศอ่้�นๆ
(2.5)

ตาราง	จั.2:	 ผลวิเคราะห่์ติารางไขว้ (Crosstabs) ระห่ว่างกลุ่มตัิวอ้ย่างผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศและชายห่ญิิง 
รักต่ิางเพัศในการศ่กษาและการฝึึกอ้บรมเร่�อ้งความห่ลากห่ลายทางเพัศสภาวะ

ผูู้้ม่คำวัาม
หลากหลาย่
ท์างเพศั

(n	=	1,349)
ร้อย่ละ

ช้าย่หญิง	
รักต่างเพศั
(n	=	861)
ร้อย่ละ

p η2

ในำโรงเร่ย่นำ

ได้ัเร่ยนเพัศศ่กษา 87.6 89.5 .170 -

ห่ลักส่ติรเพัศศ่กษาครอ้บคลุมเร่�อ้งความห่ลากห่ลายทางเพัศ 35.7 77.1 .000 .45

ในำสถุานำท่์�ท์ำางานำ

ได้ัรับการฝึึกอ้บรมเร่�อ้งความห่ลากห่ลายทางเพัศสภาวะ 10.3 26.5 .000 .25

ม่นโยบายความเท่าเท่ยมทางเพัศ 21.9 39.0 .000 .20
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ภาคำผู้นำวัก	ฉ.
ชุ้มช้นำและส่�อ	
ตาราง	ฉ.1:	 การศ่กษาข้อ้ม่ลสถิติิเชิงพัรรณนาขอ้งปัจจัยท่�เก่�ยวกับชุมชนและส่�อ้

ผูู้้ม่คำวัามหลากหลาย่
ท์างเพศั	

(n	=	1,349)

M SD

ความร้่ส่กเป็นส่วนห่น่�งขอ้งชุมชนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ (พิัสัย 1–7) 5.0 1.4

การม่ส่วนร่วมในฐานะพัลเม่อ้งกับชุมชนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ (พิัสัย 1–7) 2.9 1.3

ความเช่�อ้มต่ิอ้กับช่อ้งทางส่�อ้เพ่ั�อ้เข้าถ่งข้อ้ม่ลผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ*

ส่�อ้ท้อ้งถิ�น 0.4 0.7

ส่�อ้มวลชน 1.5 1.6

ส่�อ้ยุคให่ม่ 2.0 0.8

ทั�งห่มดั 3.9 2.5

M = ค่าเฉล่�ย (Mean), SD = ค่าเบ่�ยงเบนมาติรฐาน (Standard Deviation)
*จำานวนช่อ้งทางส่�อ้โดัยเฉล่�ย

ตาราง	ฉ.2:	 ค่าสห่สัมพัันธ์ิ์ตัิวแปรค่่ (Bivariate Correlations) ในเร่�อ้งความร้่ส่กเป็นส่วนห่น่�งขอ้งชุมชน การม่ส่วนร่วม 
ในฐานะพัลเม่อ้ง ความเช่�อ้มต่ิอ้กับช่อ้งทางส่�อ้ ความสามารถในการปรับตัิว ความเช่�อ้มั�นและการเห็่นคุณค่า 
ในตินเอ้ง การม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์กันในเคร่อ้ข่าย และคุณภาพัช่วิติ

1 2 3 4 5 6 7

1. ความร้่ส่กเป็นส่วนห่น่�งขอ้งชุมชนผ้่ม่ 
   ความห่ลากห่ลายทางเพัศ

-

2. การม่ส่วนร่วมในฐานะพัลเม่อ้ง .44*** -

3. ความเช่�อ้มต่ิอ้กับช่อ้งทางส่�อ้ .18*** .20*** -

4. ความสามารถในการปรับตัิว .11*** .07* .01 -

5. ความเช่�อ้มั�นและการเห็่นคุณค่าในตินเอ้ง .21*** .15*** .07** .60*** -

6. การม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์กันในเคร่อ้ข่าย .29*** .34*** .20*** .08** .13*** -

7. คุณภาพัช่วิติ .15*** .07* .05* .27*** .32*** .12*** -

*p < .05, **p < .01, ***p < .001
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ภาคำผู้นำวัก	ช้.
การวิัเคำราะห์การถุดถุอย่	
ตาราง	ช้.1:	 อั้ติราส่วนอ้อ้ดั (Odds Ratio ห่ร่อ้ OR) จากการคำานวณห่าความสัมพัันธ์ิ์ระห่ว่างการศ่กษาระดัับปริญิญิาติร่ 

ห่ร่อ้ส่งกว่า กับรายได้ั 20,000 บาท ข่�นไป

ปริญญาตร่หร่อสูงกว่ัา
(n	=	1,348)

ราย่ได้ต่อเด่อนำ
มากกว่ัา	20,000	บัาท์

(n	=	1,348)

OR P OR p

สังคำม-ประช้ากร

เพัศชาย (ติามบัติรประจำาตัิวประชาชน) 0.74 .312 0.71 .274

กลุ่มย่่อย่

ชายรักชาย (อ้้างอิ้ง) - .068 - .241

ห่ญิิงรักห่ญิิง$ 0.92 .827 0.40 .018

ชายรักสอ้งเพัศ*$ 0.37 .067 0.27 .039

ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ 0.52 .164 0.59 .242

ชายข้ามเพัศ 0.51 .100 0.60 .176

ห่ญิิงข้ามเพัศ 0.51 .020 0.93 .771

น็อ้นไบนาร่$ 0.62 .152 0.55 .053

เพัศอ่้�นๆ 0.55 .138 0.54 .115

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์$ 0.38 .010 0.66 .325

อายุ่

18–24 ปี (อ้้างอิ้ง) - .001 - .000

25–34 ปี*$ 2.16 .000 14.96 .000

35–44 ปี*$ 1.63 .098 60.30 .000

45 ปี และมากกว่า$ 0.83 .741 29.91 .000

เขตพ่�นำท่์�

กรุงเทพัมห่านคร (อ้้างอิ้ง) - .148 - .000

ภาคกลาง$ .87 .541 0.34 .000

ภาคเห่น่อ้†$ .90 .674 0.46 .001

ภาคติะวันอ้อ้กเฉ่ยงเห่น่อ้*$ .61 .029 0.42 .001

ภาคใต้ิ*$ .60 .077 0.49 .016

ราย่ได้ต่อเด่อนำ

น้อ้ยกว่า 10,000 บาท (อ้้างอิ้ง) - .000 - -

10,001–20,000 บาท* 2.95 .000 - -

20,001–30,000 บาท* 5.42 .000 - -

30,001–60,000 บาท* 12.48 .000 - -

60,001 บาท และมากกว่า$ 39.79 .000 - -

ปริญิญิาติร่ห่ร่อ้ส่งกว่า$ - - 3.86 .000
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ปริญญาตร่หร่อสูงกว่ัา
(n	=	1,348)

ราย่ได้ต่อเด่อนำ
มากกว่ัา	20,000	บัาท์

(n	=	1,348)

OR P OR p

สถุานำะคำวัามสัมพันำธ์ี

โสดั (อ้้างอิ้ง) - .041 - .927

ม่ความสัมพัันธ์ิ์กับบุคคลเด่ัยว 1.15 .404 1.07 .697

ม่ความสัมพัันธ์ิ์กับบุคคลห่ลายคน* 0.42 .038 1.06 .899

ระดับับุัคำคำล

ความสามารถในการปรับตัิว$ 1.07 .461 1.18 .047

ความเช่�อ้มั�นและเห็่นคุณค่าในตินเอ้ง$ 1.05 .478 1.29 .001

การถ่กต่ิติรา*$ 1.14 .054 1.19 .013

การถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิ 0.84 .138 0.82 .122

ระดับัคำวัามสัมพันำธ์ีระหว่ัางบุัคำคำล

การม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์ในเคร่อ้ข่ายสังคม$ 0.96 .408 1.15 .009

การเปิดัเผยกับครอ้บครัว* 0.79 .002 0.96 .557

การเปิดัเผยกับสังคมภายนอ้ก 0.98 .825 0.95 .534

การยอ้มรับในครอ้บครัว$ 1.03 .790 0.83 .061

การยอ้มรับจากสังคมภายนอ้ก$ 1.08 .443 1.24 .037

การสนับสนุนจากครอ้บครัว 1.00 .984 1.05 .341

การสนับสนุนจากเพ่ั�อ้น* 1.25 .000 1.04 .474

การเล่อ้กปฏิิบัติิในครอ้บครัว* 0.96 .164 0.96 .171

ระดับัองค์ำกร	

การเล่อ้กปฏิิบัติิในสถานพัยาบาล - - - -

ลำาดัับความสำาคัญิในการเข้ารับบริการสุขภาพั - - - -

ความยากลำาบากในการเข้ารับบริการสุขภาพั - - - -

การเล่อ้กปฏิิบัติิในสถาบันการศ่กษา*$ 1.07 0.51 1.07 .098

การเล่อ้กปฏิิบัติิในสถานท่�ทำางาน$ - - 0.93 .040

ระดับัชุ้มช้นำ

ความร้่ส่กเป็นส่วนห่น่�งขอ้งชุมชนผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ*$ 0.84 .014 0.77 .000

การม่ส่วนร่วมในฐานะพัลเม่อ้ง$ 1.00 .941 1.13 .068

ระดับัสังคำม

ความเช่�อ้มต่ิอ้กับช่อ้งทางส่�อ้ขอ้งผ้่ม่ความห่ลากห่ลายทางเพัศ* 1.07 .035 0.95 .119

ระดับันำโย่บัาย่

การสนับสนุนนโยบายความห่ลากห่ลายทางเพัศ 1.00 .914 1.00 .524

*p < .10 สำาห่รับปัจจัยท่�เก่�ยวข้อ้งกับระดัับปริญิญิาติร่ห่ร่อ้ส่งกว่า
$p < .10 สำาห่รับปัจจัยท่�เก่�ยวข้อ้งกับระดัับรายได้ัต่ิอ้เด่ัอ้นมากกว่า 20,000 บาท
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ตาราง	ช้.2:	 อั้ติราส่วนอ้อ้ดั (Odds Ratio ห่ร่อ้ OR) ขอ้งปจัจัยต่ิางๆ ท่�ม่ความเก่�ยวข้อ้งกับคุณภาพัช่วิติ การคดิัฆ่่าตัิวติาย 
ห่ร่อ้การรับร้่ถ่งสถานะ HIV ขอ้งติน

คุำณภาพช่้วิัต
(n	=	1,346)

คิำดฆ่่าตัวัตาย่
(n	=	1,346)

รู้สถุานำะ	HIV	ของตนำ
(n	=	1,348)

OR p OR p OR p

สังคำม-ประช้ากร

เพัศชาย (ติามบัติรประจำาตัิวประชาชน)*¥ 0.56 .026 0.65 .108 5.68 .000

กลุ่มย่่อย่

ชายรักชาย (อ้้างอิ้ง) - .635 - .005 - .004

ห่ญิิงรักห่ญิิง 0.74 .340 0.62 .157 0.68 .280

ชายรักสอ้งเพัศ 0.60 .107 2.08 .161 0.69 .443

ห่ญิิงรักสอ้งเพัศ 1.07 .767 0.90 .775 0.68 .380

ชายข้ามเพัศ† 0.67 .133 0.36 .003 0.89 .750

ห่ญิิงข้ามเพัศ†¥ 0.87 .756 0.55 .015 0.38 .000

น็อ้นไบนาร่¥ 0.78 .505 0.64 .117 0.56 .035

เพัศอ่้�นๆ 0.84 .591 0.75 .393 0.69 .313

อิ้นเติอ้ร์เซ็ึ่กส์†¥ 1.10 .763 0.33 .002 0.41 .011

อายุ่

18–24 ปี (อ้้างอิ้ง) - .807 - .252 - .028

25–34 ปี†¥ 1.01 .962 0.98 .889 1.64 .007

35–44 ปี†¥ 1.02 .946 0.79 .329 1.84 .014

45 ปี และมากกว่า†¥ 0.66 .355 0.40 .079 2.39 .078

เขตพ่�นำท่์�

กรุงเทพัมห่านคร (อ้้างอิ้ง) - .743 - .309 - .141

ภาคกลาง$ 1.29 .197 0.99 .945 1.02 .918

ภาคเห่น่อ้†¥ 1.16 .431 0.97 .884 1.62 .022

ภาคติะวันอ้อ้กเฉ่ยงเห่น่อ้ 1.07 .740 1.00 .991 1.00 .985

ภาคใต้ิ† 1.07 .786 0.55 .031 0.78 .372

ราย่ได้ต่อเด่อนำ

น้อ้ยกว่า 10,000 บาท (อ้้างอิ้ง) - .396 - .372 - .000

10,001–20,000 บาท¥ 1.29 .137 0.78 .184 1.65 .010

20,001–30,000 บาท¥ 1.39 .141 0.87 .547 1.52 .087

30,001–60,000 บาท†¥ 1.45 .127 0.63 .082 4.01 .000

60,001 บาท และมากกว่า*¥ 1.79 .084 0.62 .180 2.12 .033

ปริญิญิาติร่ห่ร่อ้ส่งกว่า 1.01 .947 0.79 .178 0.99 .933

สถุานำะคำวัามสัมพันำธ์ี

โสดั (อ้้างอิ้ง) - .613 - .826 - .001

ม่ความสัมพัันธ์ิ์กับบุคคลเด่ัยว¥ 1.12 .383 0.92 .559 1.58 .003

ม่ความสัมพัันธ์ิ์กับบุคคลห่ลายคน¥ 1.28 .510 1.02 .953 3.60 .002
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คุำณภาพช่้วิัต
(n	=	1,346)

คิำดฆ่่าตัวัตาย่
(n	=	1,346)

รู้สถุานำะ	HIV	ของตนำ
(n	=	1,348)

OR p OR p OR p

ระดับับุัคำคำล

ความสามารถในการปรับตัิว*†¥ 1.24 .002 0.84 .017 1.17 .038

ความเช่�อ้มั�นและเห็่นคุณค่าในตินเอ้ง*† 1.18 .009 0.51 .000 1.00 .985

การถ่กต่ิติรา† 0.93 .202 1.12 .056 1.07 .268

การถ่กเล่อ้กปฏิิบัติิ* 0.82 .049 1.18 .153 1.07 .537

ระดับัคำวัามสัมพันำธ์ีระหว่ัางบุัคำคำล

การม่ปฏิิสัมพัันธ์ิ์ในเคร่อ้ข่ายสังคม¥ 1.01 .834 1.03 .592 0.86 .002

การเปิดัเผยกับครอ้บครัว 1.05 .389 1.00 .962 1.10 .168

การเปิดัเผยกับสังคมภายนอ้ก 0.90 .143 0.95 .558 1.00 .998

การยอ้มรับในครอ้บครัว 0.99 .887 1.03 .733 1.06 .554

การยอ้มรับจากสังคมภายนอ้ก*†¥ 1.21 .020 1.20 .042 1.21 .042

การสนับสนุนจากครอ้บครัว* 1.18 .000 1.03 .514 1.01 .769

การสนับสนุนจากเพ่ั�อ้น* 1.09 .067 0.98 .655 0.97 .589

การเล่อ้กปฏิิบัติิในครอ้บครัว* † 1.07 .010 1.12 .000 1.02 .392

ระดับัองค์ำกร

การเล่อ้กปฏิิบัติิในสถานพัยาบาล¥ 0.95 .275 1.04 .479 1.10 .089

ลำาดัับความสำาคัญิในการเข้ารบับริการสุขภาพั*†¥ 1.09 .006 1.12 .000 1.12 .000

ความยากลำาบากในการเข้ารับบริการสุขภาพั* 0.92 .046 0.98 .607 0.94 .121

การเล่อ้กปฏิิบัติิในสถาบันการศ่กษา* 0.95 .092 1.01 .666 1.00 .944

การเล่อ้กปฏิิบัติิในสถานท่�ทำางาน*¥ 1.06 .077 1.00 .989 0.94 .069

ระดับัชุ้มช้นำ

ความร้่ส่กเป็นส่วนห่น่�งขอ้งชุมชนผ้่ม่ 
ความห่ลากห่ลายทางเพัศ

1.01 .838 0.92 .171 0.96 .524

การม่ส่วนร่วมในฐานะพัลเม่อ้ง¥ 1.07 .250 1.05 .490 1.30 .000

ระดับัสังคำม

ความเช่�อ้มต่ิอ้กับช่อ้งทางส่�อ้ขอ้งผ้่ม่ 
ความห่ลากห่ลายทางเพัศ

1.00 .955 0.99 .592 0.98 .451

ระดับันำโย่บัาย่

การสนับสนุนนโยบายความห่ลากห่ลายทางเพัศ 1.00 .764 1.00 .746 1.00 .713

*p < .10 สำาห่รับปัจจัยท่�เก่�ยวข้อ้งกับคุณภาพัช่วิติ
†p < .10 สำาห่รับปัจจัยท่�เก่�ยวข้อ้งกับการคิดัฆ่่าตัิวติาย
¥p < .10 สำาห่รับปัจจัยท่�เก่�ยวข้อ้งกับการรับร้่สถานะ HIV
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