
รับได  ้
แตไ่มอ่ยากสุงสิง
รายงานผลการส�ารวจเพือ่สอบถามประสบการณก์ารถูกตีตราและ
เลอืกปฏิบัตขิองผู ม้ีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย

โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(UNDP) ไดจ้ดัท�ารายงานผลการส�ารวจเพือ่สอบถามประสบการณก์ารถูกตตีราและเลอืก
ปฏบิตัขิองผูม้คีวามหลากหลายทางเพศในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561-2562 รายงานฉบบันีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการส�ารวจระดบั
ประเทศเร ือ่งประสบการณก์ารถูกตตีราของกลุ่มผูม้คีวามหลากหลายทางเพศและทศันคตขิองสงัคมทีม่ตี่อพวกเขาทีใ่หญ่ทีสุ่ดชิน้
หน่ึงในประเทศไทย โดยมผูีร้ว่มตอบแบบสอบถามทัง้หมด 2,210 คน แบ่งเป็นผูท้ีร่ว่มตอบแบบสอบถามส�าหรบักลุ่มผูม้คีวามหลาก
หลายทางเพศจ�านวน 1,349 คน และผูร้ว่มตอบแบบสอบถามส�าหรบักลุ่มชายหญิงรกัต่างเพศจ�านวน 861 คน โดยผูร้ว่มตอบ
แบบสอบถามมอีายุระหว่าง 18 ถงึ 57 ปี และการวจิยัคร ัง้นีย้งัไดร้วมขอ้มูลเชงิคุณภาพจากการสนทนากลุ่ม (focus group) 
จ�านวน 12 กลุ่ม โดยผูเ้ขา้รว่มเป็นผูม้คีวามหลากหลายทางเพศจากกรุงเทพฯ เชยีงใหม่ พษิณุโลก และ ปัตตานี ทัง้หมด 93 คน 

ในขณะทีป่ระเทศไทยไดร้บัการยอมรบัจากนานาชาตวิ่าเป็นดนิแดนทีย่อมรบัความแตกต่างและความหลากหลาย แต่การส�ารวจ
แสดงใหเ้ห็นว่า ชวีติของกลุ่มบุคคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ (LGBTI) ในประเทศไทยน้ันยงัคงถูกจ�ากดัสทิธแิละการแสดงออก
ทางเพศดว้ยการตตีราและการเลอืกปฏบิตั ินอกจากน้ันผลการส�ารวจยงัแสดงใหเ้ห็นว่าในสงัคมไทยยงัมคีวามเชือ่และทศันคตแิง่ลบ
ต่อผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ ซึง่เป็นอุปสรรคส�าคญัทีท่�าใหพ้วกเขาไม่สามารถแสดงและพฒันาศกัยภาพของพวกเขาไดอ้ย่าง
เต็มที ่ทัง้ในฐานะแรงงาน นักเรยีน ไปจนถงึสมาชกิของสงัคม 

ขอ้คน้พบส�าคญั 
ทัศนคติทัว่ไปตอ่ผู ม้ีความหลากหลายทางเพศ
    •     ผลการส�ารวจเผยว่า กลุ่มประชากรทั่วไปมทีศันคตทิีด่ตี่อกลุ่มผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ พรอ้มทัง้ใหก้ารสนับสนุนเร ือ่ง

สทิธคิวามเท่าเทยีมและการเขา้ถงึบรกิารต่างๆในสงัคมของกลุ่มผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ แต่การยอมรบัและสนับสนุน
ของพวกเขากลบัลดลงเมือ่ผูม้คีวามหลากหลายทางเพศน้ันเป็นนักเรยีน บุคคลในทีท่�างาน สมาชกิในครอบครวั หรอืคน
รูจ้กัใกลช้ดิ

    •     ผูร้ว่มตอบแบบส�ารวจทีเ่ป็นผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ รูส้กึไดว้่าตนถูกตตีราจากสงัคม โดยกลุ่มผูช้ายทีร่กัสองเพศมี
ประสบการณก์ารถูกตตีราหลายรูปแบบกว่าผูม้คีวามหลากหลายทางเพศกลุ่มอืน่ๆ

    •     ผูร้ว่มตอบแบบส�ารวจทีเ่ป็นผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ ส่วนใหญใ่หข้อ้มูลว่าตนเคยถูกเลอืกปฏบิตัอิย่างนอ้ยรูปแบบใดรูป
แบบหน่ึง เชน่ การถูกเรยีกดว้ยชือ่ทีต่นไม่ชอบ การลอ้เลยีน นอกจากน้ันพวกเขายงัถูกจ�ากดัการแสดงออกทางเพศใน
สถานศกึษา สถานทีท่�างานและทีบ่า้น และถูกคาดหวงัใหท้�าตามบรรทดัฐานของสงัคมในการรกัเพศตรงขา้ม

    •     เป็นทีน่่าสงัเกตว่า มเีพยีงรอ้ยละ 44 ของกลุ่มผูม้คีวามหลากหลายทางเพศทีท่ราบว่ามพีระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ในขณะทีเ่กนิกว่าคร ึง่ของกลุ่มประชากรทั่วไปทีร่ว่มตอบแบบส�ารวจทราบว่ามกีฎหมายฉบบันี้

    •     การสนับสนุนกฎหมายและนโยบายเร ือ่งสทิธคิวามเท่าเทยีมของกลุ่มผูม้คีวามหลากหลายทางเพศในภาพรวมไดค้ะแนนสูง 
แต่เมือ่ลงรายละเอยีดในประเด็นทีไ่ดร้บัความสนใจสูง เชน่ การเปลีย่นค�าน�าหนา้ชือ่ของคนขา้มเพศ การสนับสนุนน้ันกลบั
ลดลง 

สขุภาพและการเขา้ถงึบรกิารดา้นสขุภาพของกลุม่ผู ม้ีความหลากหลายทางเพศ
    •    มีงานวจิยัช ีใ้หเ้ห็นว่ากลุ่มผูม้คีวามหลากหลายทางเพศทั่วโลกตอ้งพบความยากล�าบากในการเขา้ถงึบรกิารดา้นสุขภาพ 

พวกเขาตอ้งเผชญิกบัความเครยีดและความบอบช�า้ทางจติใจ ทีช่ายหญิงรกัต่างเพศไม่เคยตอ้งประสบ สิง่นีส้รา้ง 
“ความเครยีดทีเ่กดิจากการเป็นคนกลุ่มนอ้ยในสงัคม (Minority stress)” ในกลุ่มผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ ซึง่ส่งผล
โดยตรงต่อสุขภาพจติและสุขภาพรา่งกาย    

    •    การตตีราจากสงัคมท�าใหก้ลุ่มผูม้คีวามหลากหลายทางเพศบางคนถูกปฎเิสธจากการใหบ้รกิารดา้นสุขภาพ หรอืเลอืกทีจ่ะไม่
เขา้รบับรกิารทางสุขภาพ พวกเขาถูกเลอืกปฏบิตัใินรูปแบบทีค่นทั่วไปอาจไม่สงัเกตุเห็น สาเหตุหน่ึงมาจากผูใ้หบ้รกิารดา้น
สุขภาพไม่ไดพ้ยายามท�าความเขา้ใจความตอ้งการเฉพาะของผูร้บับรกิารสุขภาพทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ การตตีรานี้
เป็นขอ้จ�ากดัทีส่�าคญัต่อกลุ่มผูม้คีวามหลากหลายทางเพศในการเขา้ถงึบรกิารดา้นสุขภาพ

    •    กลุ่มหญิงรกัหญิงและผูห้ญิงรกัสองเพศไดค้ะแนนต�่าสุดในเร ือ่งการระวงัและการป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์นอกจาก
นีย้งัไดค้ะแนนต�่าทีสุ่ดในเร ือ่งการรบัค�าปรกึษาดา้นเพศ การใชส้ารเสพตดิและการตรวจโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธอ์กีดว้ย 
สิง่นีอ้าจเกดิจากความเชือ่ทีแ่พรห่ลายในกลุ่มหญิงรกัหญิงว่า การมเีพศสมัพนัธร์ะหว่างผูห้ญิงกบัผูห้ญิงไม่มคีวามเสีย่งต่อ
การตดิเช ือ้ทางเพศสมัพนัธ ์(Lesbian Immunity Myth) เป็นความเชือ่ทีไ่ม่ถูกตอ้ง

Empowered lives. 
Resilient nations. 



    •    กว่าคร ึง่ของผูร้ว่มตอบแบบสอบถามทีเ่ป็นผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ (รอ้ยละ 54.6) ไม่ทราบสถานะการตดิเช ือ้ HIV และ
ไม่เคยเขา้รบัการตรวจ โดยสดัส่วนยิง่เพิม่สูงขึน้เป็นรอ้ยละ 70 ในกลุ่มเยาวชน (ชว่งอายุ 18-24 ปี ) และสูงขึน้เป็นรอ้ยละ 
84.4 ในกลุ่มเยาวชนผูห้ญิงรกัสองเพศ และรอ้ยละ 90.3 ในกลุ่มเยาวชนหญิงรกัหญิง 

    •    ปัญหาสุขภาพจติเป็นอกีหน่ึงประเด็นส�าคญัในกลุ่มผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ สิง่นีส้ะทอ้นจากผลจากการส�ารวจความ
คดิเห็นเร ือ่งการฆ่าตวัตาย พบว่าเกอืบ 1 ใน 6 ของผูม้คีวามหลากหลายทางเพศเคยพยายามฆ่าตวัตาย โดยเฉพาะกลุ่มผูม้ี
ความหลากหลายทางเพศอายุระหว่าง 18-24 ปี ทีไ่ม่ไดร้บัการยอมรบัและถูกเลอืกปฏบิตัจิากคนในครอบครวั เป็นกลุ่มทีม่ี
ความเสีย่งในการฆ่าตวัตายสูงทีสุ่ด

ครอบครวัและเพื่อน
    •    เกอืบคร ึง่ของผูต้อบแบบส�ารวจทีเ่ป็นผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ (รอ้ยละ 47.5) เคยถูกเลอืกปฏบิตัริูปแบบใดรูปแบบหน่ึง

จากคนในครอบครวั โดยรูปแบบทีเ่กดิขึน้บ่อยทีสุ่ดคอืการถูกบอกกล่าวให ้“ระมดัระวงัเร ือ่งรูปลกัษณภ์ายนอก หรอืวธิกีาร
พูดและการวางตวั”

    •    ผูม้คีวามหลากหลายทางเพศไดร้บัแรงกดดนัจากครอบครวัใหแ้ต่งงานกบัคนเพศตรงขา้ม เน่ืองจากในสงัคมไทยการแต่งงาน
กบัเพศตรงขา้มน้ันยงัคงเป็นมาตรฐานทางวฒันธรรมทีไ่ดร้บัการยอมรบัทัง้ในทางสงัคมและในทางกฎหมาย  สิง่นีส้่งผลใหผู้ ้
มเีพศหลากหลายบางคนมองว่าเป็นหนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งแต่งงานเพือ่น�ามาซึง่ความพึงพอใจของคนในครอบครวั แมจ้ะขดักบัความ
ตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของตวัเองก็ตาม 

    •    กลุ่มผูท้ีม่คีวามหลากหลายทางเพศมแีนวโน้มต�่าทีจ่ะเปิดเผยตนกบัสมาชกิในครอบครวั อาจารย ์หรอื หมอ โดยผูร้ว่มตอบ
แบบส�ารวจส่วนมากเปิดเผยตวัตนต่อสมาชกิในครอบครวัอย่างนอ้ยหน่ึงคน ทว่าผูต้อบแบบส�ารวจเกอืบทัง้หมด (รอ้ยละ 
92.9) เลอืกเปิดเผยตวัตนกบัคนนอกครอบครวั

    •    กลุ่มผูม้คีวามหลากหลายทางเพศรูส้กึไดร้บัการยอมรบัจากคนนอกครอบครวัมากกว่าสมาชกิในครอบครวั

สถาบันการศึกษา
    •    ผูม้คีวามหลากหลายทางเพศรอ้ยละ 41 และผูห้ญิงขา้มเพศรอ้ยละ 61 ใหข้อ้มูลว่าเคยถูกเลอืกปฏบิตัเิมือ่เป็นนักเรยีน บาง

คนถูกสั่งใหร้ะมดัระวงัเร ือ่งรูปลกัษณภ์ายนอกและการแสดงออกทางเพศ บางรายเคยถูกโจมตดีว้ยค�าพูด และถูกลวนลาม
ทางเพศอยู่บ่อยคร ัง้

    •    วชิาเพศศกึษาถูกบรรจใุชใ้นหลกัสูตรระดบัช ัน้มธัยมศกึษา ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2521 ปัจจุบนักว่ารอ้ยละ 60 ของสถานศกึษาระดบั
มธัยมศกึษามกีารสอนวชิาเพศศกึษา แต่กระน้ันโรงเรยีนจ�านวนมากยงัคงเนน้ใหค้วามรูใ้นเร ือ่งเพศสมัพนัธแ์ละเพศสรรีะ 
โดยยงัมชีอ่งว่างของเนือ้หาทีไ่ม่ครอบคลุมถงึหวัขอ้เกีย่วกบัวถิทีางเพศ อตัลกัษณท์างเพศหรอืลกัษณะทางเพศ

สถานที่ท�างาน 
    •    กลุ่มผูม้คีวามหลากหลายทางเพศถูกจ�ากดัโอกาสทางการจา้งงานเน่ืองจากการถูกตตีรา การเลอืกปฏบิตัแิละความบกพรอ่ง

ทางสุขภาพ
    •    การเลอืกปฏบิตัติ่อผูม้คีวามหลากหลายทางเพศในทีท่�างาน เกดิขึน้สองรูปแบบคอื แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การ

เลอืกปฏบิตัแิบบ “เป็นทางการ” จะพบไดใ้นเงือ่นไขการท�างาน เชน่ ค่าตอบแทนทีไ่ม่เท่าเทยีม ขัน้ตอนการรบัเขา้ท�างาน 
การถูกไล่ออก ไปจนถงึการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ลือ่นต�าแหน่งเน่ืองดว้ยวถิทีางเพศ อตัลกัษณแ์ละ/หรอืการแสดงออกทางเพศ 
ส่วนการเลอืกปฏบิตัแิบบ “ไม่เป็นทางการ” จะพบไดใ้นสภาพแวดลอ้มในทีท่�างาน เชน่ การถูกระรานและถูกปฏบิตัไิม่ดโีดย
หวัหนา้หรอืเพือ่นรว่มงาน

สภาพแวดลอ้มทางสังคมและสือ่
    •    จากผลการส�ารวจในกลุ่มผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ คะแนนของการมสี่วนรว่มในฐานะพลเมอืงน้ันนอ้ยกว่าการรูส้กึเป็น

ส่วนหน่ึงในสงัคมของผูม้คีวามหลากหลายทางเพศดว้ยกนั ความแตกต่างของคะแนนนีแ้สดงใหเ้ห็นถงึชอ่งว่างของระดบั
ความมั่นใจทีจ่ะแสดงออกและแสดงความสามารถในฐานะสมาชกิของสงัคมทีต่่างกนั นอกจากน้ันอาจหมายรวมถงึการขาด
โครงสรา้งพืน้ฐานของสงัคมทีใ่หป้ระชาชนทุกคนไดม้สี่วนรว่มไดอ้ย่างเท่าเทยีม

    •    เว็บไซตเ์ป็นชอ่งทางทีไ่ดร้บัความนิยมสูงสูด ในการรบัข่าวสารและเขา้ถงึขอ้มูลเกีย่วกบัความหลากหลายทางเพศ (รอ้ยละ 
81) รองลงมาคอืกลุ่มแอพพลเิคช ัน่ในอนิเตอรเ์น็ต (รอ้ยละ 77)

จากผลการส�ารวจทีไ่ดน้�าเสนอในรายงานฉบบันีน้�าไปสู่ขอ้เสนอแนะต่อรฐับาลใหร้เิร ิม่จดัท�าระบบจดัเก็บขอ้มูลดา้นสุขภาพ รวมทัง้
การตดิตามผลดา้นการศกึษา และการจา้งงานของกลุ่มประชากรผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการจดัเก็บ
ขอ้มูลประชากรของประเทศ 

นอกจากน้ันในรายงานฉบบันีย้งัมขีอ้เสนอแนะส�าหรบัการปฏริูปกฎหมายและนโยบาย เพือ่เสรมิสรา้งความมั่นคงในการบงัคบัใช ้
กฎหมาย นโยบายและด�าเนินโครงการต่างๆ ของภาครฐั เพือ่สทิธคิวามเท่าเทยีมของคนทุกคนในสงัคม 

ดาวน ์โหลดรายงาน:


