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กิตติกรรมประกาศ  

รายงานฉบับนี้จัดเตรียมโดยคณะท างานของกลุ่มธนาคารโลก ภายใต้การดูแลของ อูลริค ซาเกา (ผู้อ านวยการธนาคารโลก
ประจ าประเทศไทย) และ ซูซาน เอส เชน (ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการด้านงานพัฒนาสังคม)  หัวหน้าทีมปฏิบัติการคือ มาเรีย 
บรีทริซ ออร์แลนโด (หัวหน้าผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาสังคม) คณะท างานประกอบด้วย ซูซานา โบเอห์โมวา (ที่ปรึกษาอาวุโส
ด้านเพศสภาพ)  คลิฟตัน คอร์เทซ (ที่ปรึกษาประจ าธนาคารโลกด้านวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ )  ฟิลิป เครฮาน (ที่
ปรึกษาด้านบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ)  อาซิฟ โมฮัมเหม็ด อิสลาม (นักเศรษฐศาสตร์)  โดมินิค โคห์เลอร์ (ที่ปรึกษา
ด้านบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ)  ปิโยตร์ ปอลัค (ที่ปรึกษาอาวุโสด้านเพศสภาพ) และ ภมรรัตน์ ตันสงวนวงษ์ 
(ผู้เช่ียวชาญอาวุโสด้านการพัฒนาสังคม)  โครงการศึกษาวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากนอร์ดิก ทรัส ฟันด์ (Nordic 
Trust Fund) นับเป็นทุนที่เกื้อหนุนและสร้างพื้นที่การเรียนรู้ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารโลกในการใช้กรอบสิทธิมนุษยชนใน
โครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ  
 
คณะท างานขอขอบคุณข้อเสนอแนะและการหารือที่ส าคัญจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และ กรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประเทศไทย คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  และ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
 
การศึกษานี้ ส า เร็จลุล่ วงลงได้ด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยที่ เข้มแข็ งจากองค์กรพันธมิตร อันประกอบด้วย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจมส์ เบอร์ฟอร์ด  นาดา ไชยจิตต์  อดิศร จันทราสุข  และติโม โอจาเนน  และ
องค์กรเลิฟ แฟรงกี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รุยซี ทิโอ และไมค์ วิลสัน  ภาคีร่วมงานวิจัยเหล่านี้ของเราได้ช่วยขัดเกลาระเบียบวิธี
วิจัยและความคิดที่น ามาสู่การท ารายงานฉบับนี้  เราขอขอบคุณองค์กรเครือข่ายทั้งหลาย โดยเฉพาะ เวิร์คเพลสไพรด์ ฮอร์
เน็ต และบีเช้นจ์ในการเช่ือมต่อทีมงานกับประชากรที่มีความหลากหลายทางเพศทั่วประเทศไทย  สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ 
ก้าวหน้า เสาวกุล (หรือโตโต้) ที่ช่วยแชร์ลิงค์แบบสอบถามให้เข้าสู่ประชากรที่มีความหลากหลายทางเพศจ านวนมากใน
ประเทศไทย 
 
ทีมงานขอขอบคุณกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ  และคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
 
พันธมิตร ๆ เพื่อนร่วมงาน และองค์กรภาคีทั้งหลายในประเทศไทยท่ีร่วมอภิปรายในการจดัสนทนากลุม่ย่อยและการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีความส าคัญอยา่งมากในการพัฒนาการศึกษาตลอดจนท าให้การศึกษาวิจัยนีส้ าเร็จ  ขอขอบคุณเป็นพิเศษ
ส าหรับองค์กรพัฒนาเอกชนหลายองค์กรในกรุงเทพ เชียงใหม่ พัทยา และภเูก็ต   อันได้แก่ แอ็พคอม (APCOM) เครือข่ายคน
ข้ามเพศเอเชียแปซิฟิค (Asia Pacific Transgender Network) เอ้าท์บีเคเค (OUTBKK) องค์การแพลนประเทศไทย สมาคม



 

vii 

 

ฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย มลูนิธิเครอืข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน โรงน้ าชา โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติส านักงาน
เอเชียแปซิฟิก องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของ
สหรัฐฯ เอเชีย และเวิร์คเพลสไพรด์  ในกรุงเทพ  มูลนิธิเอ็มพลสัในเชียงใหม่  อันดามันเพาเวอร์และรุง้อันดามัน และภูเก็ต
ไพรด์ ในภูเกต็ และมูลนิธซิิสเตอร ์พัทยา 
 
คณะท างานขอขอบคุณเป็นพิเศษส าหรับคุณอูลริค ซาเกาส าหรับค าแนะน า ความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนงานวิจัยฉบับนี้  แกเบรียล ดีมอมบีเนส (หัวหน้ากลุ่มงานด้านการ
พัฒนามนุษย์)  อีวา โคลฟ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส)  จอร์จ ลูอิส โรดริเกซ์ เมซา (ผู้จัดการกลุ่มงาน)  และลาร์ ซอนเดอร์
การ์ด (หัวหน้ากลุ่มงานด้านพัฒนามนุษย์ การศึกษาและสุขภาพ) ผู้ซึ่งให้การดูแลแนะน าเชิงเทคนิคในแต่ละขั้นของการศึกษา  
ผู้อ่านทบทวน เจอร์มัน เฟรรี (ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาสังคมอาวุโส) มาร์คัส โกลด์สเตน (หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์) และ
จอร์เจีย ฮาร์ลี (ผู้เช่ียวชาญอาวุโสด้านการบริหารจัดการที่ดี) ที่ให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า  ขอขอบคุณเลขาธิการและการ
บริหารจัดการของนอร์ดิกทรัสฟันด์ (อันนา ออติโอ และ แอสมีน คาน) ส าหรับการสนับสนุนในแต่ละขั้นตอนของโครงการ 
 
รายงานนี้ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากการสนับสนุนด้านการธุรการของ อลิซาเบ็ธ อาคุล  ลอร์เดส อันดุคตา และปุญญานุช  
ชุลสุคนธ์  นอกจากนี้ ขนิฐา คงรักเกียรติยศ (เจ้าหน้าท่ีการสื่อสารองค์กร) และ เบน อเล็กซ์ มันเซอร์ (นักวิเคราะห์การสื่อสาร
องค์กร) ได้ให้การสนับสนุนด้านการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม ขอบคุณเป็นพิเศษส าหรับบาร์บารา โจน ไรซ์ส าหรับการสนับสนุนด้าน
บรรณาธิการ 

คณะท างานขอขอบคุณอยา่งยิ่งส าหรับกลุม่บุคคลทีม่ีความหลากหลายทางเพศและบุคคลทีไ่ม่ใช่กลุ่มที่มีความหลากหลายทาง
เพศในประเทศไทยท่ีเข้าร่วมเป็นสว่นหน่ึงของการส ารวจและการสัมภาษณ์ และแบ่งปันความคดิเห็น ทัศนคติ และ
ประสบการณ ์



 

viii 

อักษรย่อ 

AIDS  ภาวะภมูิคุ้มกันบกพร่อง (acquired immune deficiency syndrome)  
HIV  ไวรัสทีเ่ป็นสาเหตุของภาวะภูมิคุม้กันบกพร่อง (human immunodeficiency virus) 
LGBTI เลสเบียน เกย์ ไบเซ็กชวล ทรานสเ์จนเดอร์ และอินเตอร์เซกส์ (lesbian, gay, bisexual, 

transgender และ intersex) หรอืเรียกโดยรวมวา่ บุคคลที่มคีวามหลากหลายทางเพศ 
NGO  องค์กรพัฒนาเอกชน (nongovernmental organization) 
SOGI  วิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ (sexual orientation and gender identity) 
UNCTAD การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade 

and Development) 
UNDP  โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme) 
UNESCO องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, 

Scientific, and Cultural Organization) 
UNICEF  กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Children’s Fund) 
USAID องค์กรเพื่อการพัฒนาระหวา่งประเทศของสหรัฐอเมริกา (U.S. Agency for International 

Development) 
WHO  องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) 

 

หมายเหตุ รายงานนี้ใช้อักษรย่อ LGBTI (ส าหรับฉบับภาษาอังกฤษ) ส าหรับฉบับแปลภาษาไทยนี้ใช้ค าว่า บุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศ เมื่อมีการกล่าวถึงกลุ่มอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลทุกกลุ่มในเอกสารอ้างอิงหรือเมื่อทุกกลุ่มได้รับ
การพูดถึงโดยรวม  และใช้อักษรย่อ LGBT เมื่อประเด็นบุคคลอินเตอร์เซ็กส์ไม่ได้ถูกรวมไว้ด้วย โดยมากในรายงานทุติย
ภูมิหรือในการวิเคราะห์ผล  นอกจากนี้ ใช้อักษรย่อ SOGI (ส าหรับรายงานฉบับภาษาอังกฤษ) เมื่อกล่าวถึงรายงานทุติย
ภูมิและการวิเคราะห์ผลของงานวิจัยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นในวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ  
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อภิธานศัพท์  

ไบเซ็กชวล บุคคลที่มีความดึงดดูทางเพศหรือเชิงรักใคร่ หรือมเีพศสัมพันธ์กับคนได้มากกว่าหนึ่งเพศสภาพ  

การรังแก (Bullying) พฤติกรรมก้าวร้าวซ้ า ๆ ที่จงใจกระท าเพื่อให้อีกฝ่ายบาดเจ็บหรือรู้สึกอึดอัด อาจเป็นด้วยการ
สัมผัสทางกาย โจมตีด้วยวาจา การต่อสู้ หรือการชักจูงให้อีกฝ่ายรู้สึกหรือคิดไปในทางที่ต้องการ  การรังแกรวมความถึง
การมีอ านาจไม่เท่ากัน และรวมถึงการหยอก การแกล้ง การยั่ว หรือเรียกอีกฝ่ายด้วยถ้อยค าที่สร้างความเจ็บปวด  การใช้
ความรุนแรงทางกายภาพ หรือการกีดกันทางสังคม  การรังแกอาจกระท าโดยตรง เช่น เด็กคนหนึ่งเรียกร้องเงินหรือ
สิ่งของในครอบครองของเด็กอีกคนหน่ึง หรือโดยอ้อม เช่น การแพร่ข่าวลือในกลุ่มนักเรียนด้วยกัน  

ซิสเจนเดอร์ (Cisgender) ค าเรยีกบุคคลที่อัตลักษณ์ทางเพศตรงกับเพศท่ีถูกก าหนดให้เมื่อแรกเกิด  

เกย ์บุคคลที่มีความดึงดูดทางเพศหรือเชิงรักใคร่กับคนท่ีมเีพศสภาพเดียวกัน  มักใช้กับผู้ชาย  

เพศสภาพ (Gender) ลักษณะและโอกาสทางสังคมที่ถูกก าหนดขึ้น โดยเช่ือมโยงกับเพศชายและหญิง รวมความถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิง และ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชาย  

การเกลียดกลัวการรักเพศเดียวกัน (Homophobia) ความกลัว ความอึดอัด การไม่มคีวามอดทน หรือความเกลียดชัง 
ที่มีต่อการรักเพศเดยีวกันหรือบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  

การรังแกเนื่องจากการเกลียดกลวัการรักเพศเดียวกัน (Homophobic bullying) การรังแกท่ีมีฐานมาจากวิถีทางเพศ
หรืออัตลักษณ์ทางเพศของผู้ถูกกระท า ท้ังที่เป็นจริงหรือตามทีผู่้รังแกคิด  

ความรุนแรงอันมีเหตุจากการรังเกียจการรักเพศเดียวกัน ความรุนแรงท่ีมีฐานมาจากวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ
ของผู้ถูกกระท า ทั้งที่เป็นจริงหรือตามที่ผูร้ังแกคิด   

อินเตอร์เซ็กส์ (Intersex) ค ากว้าง ๆ ที่ใช้ครอบคลุมถึงบุคคลที่เกิดมาพร้อมกับลักษณะทางเพศ เช่น ทางกายภาพ 
ฮอร์โมน หรือโครโมโซม เป็นต้น ไม่ตรงกับการให้ความหมายของเพศโดยอิงมาตรฐานร่างกายแบบทวิลักษณ์ (เป็นแบบ
ชายหรือหญิงเท่านั้น)  บุคคลที่เป็นอินเตอร์เซ็กส์อาจจะมีวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศแบบใดก็ได้  

เลสเบี้ยน ผู้ที่นิยามตนเองว่าเป็นผู้หญิงและรักใคร่ชอบพอหรือมีแรงดึงดูดทางเพศกับผู้หญิง  

ชายที่มีเพศสัมพันธก์ับชาย (MSM) ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย อาจจะเรียกตนเองว่าเป็น “เกย์” หรือ “รักเพศ
เดียวกัน” หรือไม่ก็ได ้
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ความรุนแรงที่เกี่ยวกับเพศสภาพในโรงเรียน การกระท าหรือการคุกคามทางเพศ กายภาพ หรือจิตใจ ท่ีเกิดขึ้นหรือ 
รอบ ๆ บริบทของโรงเรียน  ซึ่งการเกิดขึ้นเป็นผลของขนบหรือภาพเหมารวมของสังคมที่เกี่ยวกับเพศสภาพ และมักจะถูก
อ านวยให้เกิดขึน้ได้ด้วยความไม่เท่าเทียมทางอ านาจหรือทางกายภาพ  

วิถีทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ (Sexual orientation gender identity -- SOGI) ความดึงดูดทางกายภาพ ทาง
จิตใจ ทางอารมณ์ หรือเชิงรักใคร่ (วิถีทางเพศ)  อัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลซึ่งอาจแตกต่างจากเพศที่ถูกก าหนดให้เมื่อ
แรกเกิด 

การตีตรา (Stigma) ทัศนคติหรือการตัดสินท่ีมีต่อบุคคลหรือทางสังคม ท่ีส่งผลในแง่ลบต่อบุคคลหรือคนในกลุ่มนั้น และ
น าไปสู่การเลือกปฏิบัต ิ

ทอม เป็นค าที่ประยุกต์มาจากค าศัพท์ภาษาอังกฤษ “ทอมบอย” เมื่อใช้ในภาษาไทยมีความหมายว่าเพศหญิงท่ีอาจจะ
รู้สึกเหมือนผู้ชายมากกว่า ทอมอาจจะมีการแสดงออกภายนอกเป็นแบบชาย  

คนข้ามเพศ (Transgender) ค ากว้าง ๆ ท่ีหมายถึงคนท่ีอัตลักษณท์างเพศหรือการแสดงออกทางเพศแตกต่างจากเพศ
ที่ถูกก าหนดให้เมื่อแรกเกิด อัตลักษณ์คนข้ามเพศไม่ขึ้นอยู่กับกระบวนการทางการแพทย์  ตัวอย่างของคนข้ามเพศ เช่น 
คนท่ีถูกระบุให้เป็นเพศหญิงเมื่อแรกเกิดแต่นยิามตนเองเป็นผู้ชาย (ผู้ชายข้ามเพศ) และคนที่ถูกระบุให้เป็นเพศชายเมื่อ
แรกเกิดแต่นยิามตนเองเป็นผูห้ญิง (ผู้หญิงข้ามเพศ) 
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บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 

ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ก้าวหน้ากว่าหลายประเทศในกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนาที่มีระดับรายได้ปาน
กลางในประเด็นเรื่องบทบาทและการมีส่วนร่วมของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI)  ถึง
กระนั้นผลการศึกษาวิจัยกลับแสดงผลให้ประจักษ์ว่ากลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศยังคงประสบปัญหา
การเลือกปฏิบัติ ถูกจ ากัดในด้านโอกาสการท างานและสิทธิในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย และเผชิญกับอุปสรรค
กีดขวางการเข้าถึงบริการพื้นฐานในหลาย ๆ ด้าน  

ข้อมูลส่วนใหญ่เกี่ยวกับวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ (SOGI) ในประเทศไทยมักเป็นข้อมูลในเชิงคุณภาพ 
ดังนั้นงานวิจัยฉบับใหม่ล่าสุดนี้ ที่ทางธนาคารโลกเป็นผู้น าและด าเนินการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
องค์กร Love Frankie และกองทุนนอร์ดิกทรัสต์ฟันด์ถือว่าเป็นความพยายามครั้งแรกในการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและผลลัพธ์จากกลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมและเป็นตัวแทนกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
นัยส าคัญในมิติทางเศรษฐกิจและการเงินของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย ประกอบกับ
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบของ  “เร่ืองราวชีวิต” จากผู้ให้ข้อมูลที่มี
ความหลากหลายทั้งในวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศจ านวน 19 คนทั่วทุกภูมิภาคหลักของประเทศไทย หนุน
เสริมข้อมูลที่ได้จากการท าส ารวจผ่านช่องทางออนไลน์ และเผยให้เห็นภาพในระดับที่ลึกลงไปอีกเกี่ยวกับชีวิต
ของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความหลากหลายทางเพศ นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่งานศึกษาวิจัยฉบับนี้
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มความหลากหลายทางเพศซึ่งสะท้อนทัศนคติของพวกเขาต่อกลุ่ม
บุคคลที่มีหลากหลายทางเพศ บนพื้นฐานของค าตอบที่ได้รับจากแบบสอบถามโดยกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่เพียง
พอที่จะเป็นตัวแทนเชิงสถิติของประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มความหลากหลายทางเพศ  

งานวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นการศึกษาว่ากลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมีคุณค่าต่อสังคมไทยในด้านเศรษฐกิจ
และการเงินอย่างไร  ทั้งในด้านโอกาสและการมีส่วนร่วม หรือการเลือกปฏิบัติและถูกกีดกันของพวกเขา  งาน
ศึกษานี้มุ่งเน้นการฉายภาพผลลัพธ์ที่แตกต่างกันของกลุ่มประชากรที่มีหลากหลายทางเพศและกลุ่มที่ไม่ใช่ความ
หลากหลายทางเพศ ในเร่ืองตลาดแรงงานและการจ้างงาน อสังหาริมทรัพย์ และตลาดการเงิน พร้อมทั้งศึกษาถึง
อุปสรรค ความท้าทายในกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลายทางเพศต้องเผชิญในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
สาธารณสุขและบริการด้านต่าง ๆ ของรัฐ จากผลลัพธ์ของการศึกษา ประกอบกับประสบการณ์นานาชาติและ
การทบทวนงานเขียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รายงานฉบับนี้จึงน าเสนอข้อเสนอแนะและแผนงานเชิงนโยบายที่จะช่วย
เปิดกว้างซึ่งโอกาสส าหรับประชากรที่มีความหลากหลายทางเพศและก่อให้เกิดการแบ่งปันความมั่งคั่งแก่
ประชาชนไทยทุกคนอย่างทั่วหน้า  
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เสียงตอบกลับจากชุมชนของบคุคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 

ในการตอบแบบส ารวจออนไลน์ที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของงานวิจัยครั้งนี้ ร้อยละ 60 ของกลุ่มคนข้ามเพศ 
(transgender people) ร้อยละ 30 ของกลุ่มเลสเบี้ยน และร้อยละ 20 ของกลุ่มเกย์ตอบว่ามีการเลือกปฏิบัติใน
การท างานของพวกเขา มากกว่าครึ่งหนึ่งของคนที่ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า ใบสมัครของพวกเขาโดนปฏิเสธ
ด้วยเหตุแห่งการมีอัตลักษณ์เป็นบุคคลที่มีหลากหลายทางเพศ บุคคลอินเตอร์เซ็กซ์คนหนึ่งในกรุงเทพฯ กล่าวว่า   

 

 

 

 

 

 

ข้อค้นพบในลักษณะนี้สวนทางกับความก้าวหน้าของประเทศไทยที่ได้พัฒนากฎหมายเพื่อยุติการเลือกปฏิบัติต่อ
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ประเทศไทยเป็นภาคีในอนุสัญญาสหประชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อผู้หญิง ซึ่งภายใต้กลไกนี้ได้มีการก าหนดข้อเสนอแนะทั่วไปเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติที่ครอบคลุมเหตุแห่ง
วิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ นอกจากนี้ประเทศไทยประกาศใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ.2558 ที่มีบทบัญญัติว่าการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีรูปลักษณ์ภายนอกไม่ตรงกับเพศก าเนิดเป็นสิ่งที่ผิด
กฎหมาย 

อย่างไรก็ดี  ผู้เข้าร่วมกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศให้ข้อมูลในงานศึกษาครั้งนี้รายงานว่า มีการเลือก
ปฏิบัติเกิดขึ้นในเรื่องการเข้าถึงโอกาสในการท างาน การรับบริการของรัฐ การศึกษาหรือฝึกอบรม และบริการ
ด้านสาธารณสุข ตลอดจนการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ ภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงค าตอบที่ได้รับจากการส ารวจ
ออนไลน์ บุคคลจ านวน 3,502 คนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย: โดยในจ านวนนี้ 1,200 คนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่ไม่ใช่กลุ่มความหลากหลายทางเพศ และผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
จ านวน 2,302 คนที่ระบุตนว่าเป็นเกย์ เลสเบี้ยน คนข้ามเพศ อินเตอร์เซ็กซ์ หรือเพศอ่ืน ๆ การส ารวจครั้งนี้เป็น
ความพยายามในการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของกลุ่มบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก   

“ฉันสมัครไป แต่พวกเขาบอกฉันว่า ‘ต าแหน่งงานนี้ส าหรับ
ผู้หญิงเท่านั้น เธอไม่ใช่ผู้หญิง’ ดังนั้นพวกเขาจ้างฉันไม่ได้ ‘ฉัน
รู้นะว่าเธอมีความสามารถ ผู้คนเขาสรรเสริญเธอ แต่ว่าส าหรับ
ต าแหน่งนี้ ทางผู้ใหญ่เขาต้องการผู้หญิงแท้ๆ เธอไม่ใช่ผู้หญิง 
เธอมีค าน าหน้าชื่อว่า นาย’” 
--บุคคลเพศก ากวมวัย 27 ปีจากปริมณฑล กรุงเทพฯ 



 

xiii 

 

 

ภาพที่ 1 กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยรายงานว่ามีการเลือกปฏิบัติในทุก ๆ ด้านของ
ชีวิตในทางเศรษฐกจิและสังคม ข้อมูลแจกแจงตามกลุ่มย่อย  (ร้อยละ) 

  

ข้อค้นพบที่ส าคัญจากการส ารวจ 

ในบรรดาผลลัพธ์ทั้งหมดที่ได้มาจากการตอบแบบส ารวจมีห้าประเด็นส าคัญที่ปรากฎให้เห็นอย่างเด่นชัดเกี่ยวกับ
ค าถามที่ว่าในปัจจุบันบุคคลที่มีหลากหลายทางเพศเผชิญสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเงินเช่นใดบ้างใน
สังคมไทย 



 

xiv 

 

 

ข้อค้นพบที่ 1 มีเพียงร้อยละ 7 ของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ กับร้อยละ 1 ของกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้มี
ความหลากหลายทางเพศที่เข้าร่วมการส ารวจตอบว่าพวกเขาตระหนักรู้ว่าในประเทศไทยมีกฎหมายที่ห้าม
การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมากกว่าครึ่ง (51%) ของคนที่ตอบแบบสอบถามใน
กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและมากกว่าสองในสาม (69%) ของผู้ตอบแบบส ารวจที่ไม่ใช่กลุ่มผู้
มีความหลากหลายทางเพศ กล่าวว่าพวกเขาไม่รู้ว่ามีกฎหมายดังกล่าวอยู่  (ดูภาพ 2) ประเทศไทยประกาศให้
ความคุ้มครองต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในทางกฎหมาย รวมทั้งพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558   

ภาพที่ 2 ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามีกฎหมายที่ห้ามเลือกปฏิบัติและกดีกันบุคคลที่มคีวาม
หลากหลายทางเพศ (ร้อยละ)  

 

ข้อค้นพบที่ 2  ผู้ตอบแบบส ารวจในกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศรายงานว่า การเลือกปฏิบัติ
ร้ายแรงที่สุดเกิดขึ้นในตลาดแรงงาน ตามมาด้วยในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีที่พวกเขาประสงค์จะเช่า
หรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ดูภาพที่ 1) การเลือกปฏิบัติในการท างานที่ประชากรเลสเบี้ยน เกย์ คนข้ามเพศตอบ
แบบส ารวจเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ โดยประเภทที่พบบ่อยที่สุดคือ การถูกปฏิเสธใบสมัครงาน และการคุกคามใน
สถานที่ท างาน (ดูภาพที่ 3) ผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นคนข้ามเพศประสบสภาพปัญหาที่เลวร้ายที่สุดกล่าวคือ ร้อย



 

xv 

 

ละ 77 ของคนที่ตอบแบบส ารวจกล่าวว่า พวกเขาถูกปฏิเสธตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครงานด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์
ทางเพศของพวกเขา ร้อยละ 40 กล่าวว่าโดนคุกคาม ประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มเกย์ (49%) กับ ร้อยละ 62 ของ
กลุ่ม เลสเบี้ยนกล่าวว่าการสมัครงานของพวกเขาถูกปฏิเสธด้วยเหตุแห่งวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศของ
พวกเขา ประมาณหนึ่งในห้าของกลุ่มเกย์กล่าวว่าพวกเขาถูกมองข้ามในช่วงเวลาที่มีการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง 
หรือไม่ได้รับสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการท างานเพราะสถานภาพความเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
ของพวกเขา 

ภาพที่ 3 ผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศกล่าวว่ามีการเลือกปฏิบัติใน
ตลาดแรงงานอย่างกว้างขวาง  

บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศประสบกับการเลือกปฏิบตัิในตลาดแรงงานทั่วทุกภาค 

 

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับงานและในแวดวงการท างานมีลักษณะแตกต่างหลากหลายกันไปตามอาชีพและภาค
เศรษฐกิจกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศจะไม่สามารถเข้าถึงอาชีพในหน่วยงานต ารวจกับภาคส่วนที่
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เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย กองทัพ และสถาบันเกี่ยวกับศาสนาได้ (ดูภาพที่ 4) ในทางตรงกันข้าม พวก
เขาสามารถเข้าไปท างานได้ง่ายขึ้นในภาคการเกษตร ธุรกิจค้าปลีก ความงามและสุขภาพ ข้อค้นพบในมุมนี้บ่งชี้
เรื่องการแบ่งแยกกีดกันทางอาชีพด้วยเหตุแห่งวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศกับข้อจ ากัดในความคล่องตัว
และความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในตลาดแรงงาน   

มากกว่าครึ่งหนึ่ง (เกือบ 53%) ของผู้ตอบแบบส ารวจที่เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศรายงานว่า
ประสบปัญหาทางอารมณ์ รวมถึงโรคซึมเศร้า วิตกกังวลและคับข้องใจ อันสืบเนื่องมาจากการถูกเลือกปฏิบัติหรือ
การกีดกันในตลาดการงาน  

ภาพที่ 4 ภาคอาชีพที่ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศระบุว่า ยากหรือแทบ
เป็นไปไม่ไดท้ี่จะได้งาน (ร้อยละ)   

  

ข้อค้นพบที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่ม บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเผชิญอุปสรรคท้าทายส าคัญใน
การเข้าถึงบริการของรัฐ เช่นการขอออกบัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทางหรือเอกสารประจ าตัว
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ส าคัญอื่นๆ ที่ส าคัญที่สุด กลุ่มเกย์ร้อยละ 40.6  กลุ่มเลสเบี้ยนร้อยละ 36.4% และ กลุ่มคนข้ามเพศร้อยละ 
46.9 ของที่ร่วมตอบแบบส ารวจกล่าวว่า พวกเขาไม่ได้รับบริการที่พวกเขาแสวงหาจากรัฐ  (ดูภาพที่ 5) 
ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ตอบว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติแบบ
ไม่ให้เกียรติในยามที่ไปขอรับบริการจากรัฐ และมากกว่าร้อยละ 30 กล่าวว่าพวกเขาโดนคุกคามหรือล้อเลียน 
และถูกเรียกร้องให้ต้องท าตามข้อบังคับเพิ่มเติมมากกว่าประชาชนทั่วไปในยามที่ต้องการใช้บริการรัฐ ผู้ตอบ
แบบสอบถามกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มใหญ่มากประสบความทุกข์ยากล าบากทั้งในด้าน
การเงิน อารมณ์ ทั้งในเรื่องส่วนตัวและทางด้านกฎหมาย เพราะการเลือกปฏิบัติที่เผชิญในเวลาที่แสวงหาบริการ
ภาครัฐ   
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ภาพที่ 5  ผลที่สืบเนื่องมาจากการถูกเลือกปฏิบัติเมื่อเข้าถึงบริการภาครัฐ แจงตามกลุ่มอัตลักษณ์ย่อย (ร้อยละ)   

 

ข้อค้นพบเรื่องที่ 4 .ในบรรดาผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มคนข้ามเพศ
รายงานถึงประสบการณ์เลือกปฏิบัติและกีดกันที่พวกเขาพบบ่อยที่สุดและร้ายแรงที่สุด ในประเด็นเดียวกันนี้
กลุ่มเลสเบี้ยนรายงานถึงผลลัพธ์ที่ออกมาเลวร้ายกว่าของกลุ่มเกย์ ตัวอย่างเช่น ร้อยละ 60 ของกลุ่มคนข้าม
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เพศแจ้งว่าพวกเขามีประสบการณ์ถูกเลือกปฏิบัติในเร่ืองการท างาน ซึ่งเป็นผลลัพธ์ตัวเลขที่ตรงกันข้ามกับร้อยละ 
29 ของกลุ่มเลสเบี้ยน และ ร้อยละ 19 ของบรรดากลุ่มเกย์ในประสบการณ์รูปแบบเดียวกันนี้ ซึ่งก็คือการเลือก
ปฏิบัติอย่างมากต่อคนข้ามเพศ ตามมาด้วยระดับที่ร้ายแรงตามล าดับในกลุ่มเลสเบี้ยนกับกลุ่มเกย์ และยังปรากฏ
ชัดเจนในการเข้าถึงบริการภาครัฐทุกประเภท ตั้งแต่การศึกษาและฝึกอบรม การประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ  
และผลิตภัณฑ์ทางการเงินรวมถึงการเช่าบ้าน มีข้อยกเว้นประการเดียวคือการซื้ออสังหาริมทรัพย์ อันเป็นกรณีที่
กลุ่มเลสเบี้ยนประสบกับการเลือกปฏิบัติมากที่สุด ตามมาด้วยกลุ่มคนข้ามเพศและกลุ่มเกย์ ซึ่งมีผู้หญิงข้ามเพศ
กับเกย์เล่าประสบการณ์ของตนว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อค้นพบเรื่องที่ 5  มากกว่าหนึ่งในสาม (ร้อยละ 37.4) ของผู้ตอบแบบส ารวจที่ไม่ใช่กลุ่มผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ บอกว่ายอมรับได้หากว่าผู้จ้างงานเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  
เกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 48) กล่าวว่าเป็นเรื่องสมเหตุผลแล้วที่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศประสบ
กับการเลือกปฏิบัติบางรูปแบบในเวลาที่เข้าใช้บริการรัฐ (ดูภาพที่ 6) 

“ปัญหาหลักเลยก็คือค าน าหน้าชือ่ของฉัน เมื่อฉันต้อง
ติดต่อธนาคาร พวกเขาก็มักจะมปีัญหากับบัตร
ประชาชนของฉัน เพราะมันเขียนค าน าหน้าว่า นาย 
รูปภาพก็เป็นรูปเก่า พวกเขามักจะสงสัยและบอกว่า
ต้องสืบหาข้อมูลเพ่ิมเติม” 
-- ผู้หญิงข้ามเพศ อายุ 20 ปีจากภาคกลาง 

“คนข้ามเพศไม่ได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกันในชุมชน พวกเขาเปน็ที่ดู
ถูกในฐานะที่เป็นประชาชนชัน้สอง” 
--เกย์วัย 26 ปีจากภาคใต้ 



 

xx 

 

ภาพที่ 6 สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไมใ่ช่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่เชื่อว่าการเลือกปฏิบัติ
บางรูปแบบต่อกลุ่มคนหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ (ร้อยละ)  

 

ทางเลือกในการเปิดทางให้กลุม่บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยอย่างแท้จริง  

ประเทศไทยอยู่ในฐานะที่ดีที่จะเป็นผู้น าในระดับโลกด้านการมีส่วนร่วมของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศ และสามารถที่จะเป็นแบบอย่างส าหรับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชีย การขับเคลื่อนจากจุดยืนว่าด้วยการ
ยอมรับได้ไปสู่การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มที่ จ าเป็นต้องได้รับการหนุนเสริมจาก
นโยบายและการปฏิบัติในหลายด้าน รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ที่กว้างขวางขึ้น และการด าเนินงานพร้อม
ทั้งพัฒนากรอบกฎหมายของประเทศให้มีความก้าวหน้า รายงานฉบับนี้น าเสนอทางเลือกต่าง ๆ ในการพัฒนา
นโยบายและแผนปฏิบัติงาน โดยได้บูรณาการประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีจากนานาชาติ ด้วยความหวังว่าจะ
มีการขจัดการเลือกปฏิบัติและส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ความเป็นธรรม และความมั่งคั่งทั่วหน้าของประชาชน
ไทย 

ส าหรับทางเลือกด้านนโยบายและโครงการที่ระบุถึงการปฏบิัติโดยเฉพาะในหกประเด็นหลักไดม้ีการสุรปไว้ใน
ตารางที่ 1 พร้อมกับหน่วยงานรบัผิดชอบหลักและระยะเวลา  
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ตารางที่ 1 การมีส่วนร่วมของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ในประเทศไทย                         
ทางเลือกนโยบาย 

ข้อเสนอแนะมาตรการทางนโยบาย  หน่วยงานและองค์กรรับผิดชอบหลัก  ช่วงเวลา  
การสร้างความตระหนักรู้ เรื่องนโยบายสาธารณะ  

1. พัฒนาและด าเนินโครงการรณรงค์สร้างความ
ตระหนักรู้แก่สาธารณชนในเรื่องความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ เรื่องสิทธิในวิถีทางเพศและอัตลักษณ์
ทางเพศ (SOGI) และความหลากหลายทางเพศ 
กฏหมายที่ว่าด้วยการห้ามเลือกปฏิบัติและนโยบาย
ตลอดทั้งกลไกรัฐ โดยครอบคลุมไปถึงภาคเอกชน 
ประชาสังคม องค์กรสื่อสารมวลชน และสังคมใน
ภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ งด้วยวิธี  

ก. จัดการอบรม สร้างความตระหนัก และ
สร้างเสริมศักยภาพในประเด็นความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ ความหลากหลายทางเพศ 
และวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศในภาค
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุขและบริการ
หลักอื่นๆที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้จัดบริการ 
ข. สร้างความตระหนักและจิตส านึกด้าน
ความละเอียดอ่อนในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ครู 
แพทย์ และบุคลากรด้านการศึกษาและ
สาธารณสุขเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายว่า
ด้วยการห้ามเลือกปฏิบัติในวิถีทางเพศ
และอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล  

2. ในฐานะกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการน าพาประเทศไทยสู่
ความเป็น “Thailand 4.0”  รัฐบาลต้องแสดง
เจตน์จ านงในระดับสูงในการเปิดพื้นที่การมีส่วน
ร่วมให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเข้า
เป็นพลังของสังคมมากยิ่ งขึ้น และต้องยืนยันว่า
ประชาชนไทยทุกคนมีสิทธิและโอกาสที่ เท่าเทียม
กัน โดยไม่มี เส้นแบ่งเกี่ยวกับเพศ วิถีทางเพศ
หรืออัตลักษณ์ทางเพศ ตัวอย่างเช่น ผู้น ารัฐบาล

หน่วยงานหลัก  
• กระทรวงการพัฒาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์  

ขับเคลื่อนร่วมกับ :  
• กระทรวงยุติธรรม  
• กระทรวงแรงงาน  
• คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
(วลพ.) 

• คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและ
หน่วยงานต้นเรื่องต่าง ๆ  

• ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน ส านักนายกรัฐมนตรี  

• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

• สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ
องค์กรสื่อต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

ระยะสั้นและระยะ
กลาง 
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ตารางที่ 1 การมีส่วนร่วมของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ในประเทศไทย                         
ทางเลือกนโยบาย 

ข้อเสนอแนะมาตรการทางนโยบาย  หน่วยงานและองค์กรรับผิดชอบหลัก  ช่วงเวลา  
อาจแถลงนโยบายดังกล่าว หรือก าหนดให้มีการ
ขับเคลื่อนเรื่องการมีส่วนร่วมของกลุ่มบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศทั่วประเทศ  

 

 

 

ความเท่าเทียมของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  
และการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศในการจ้างงาน  

1. พัฒนาร่างและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความเท่า
เทียมและห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้าง
งานและวิชาชีพ เพื่อเป็นหลักประกันการไม่เลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทาง
เพศ  

2. จัดตั้งกลไกการบังคับใช้และติดตามผลการปฏิบัติ
ตามกฏหมายใหม่ดังกล่าว และให้มีการเยียวยาใน
กรณีที่มีการเลือกปฏิบัติ เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับกลุ่มคนข้ามเพศ  

3. จัดตั้งคณะกรรมการการจ้างงานอย่างเท่าเทียม 
และส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการดังกล่าวใน
ฐานะกลไกร้องทุกข์ระดับประเทศ  

4. ส่งเสริมการสานเสวนาทางสังคมระหว่างนายจ้าง
ในภาคเอกชน กลุ่มลูกจ้างและพนักงานซึ่งเป็น
บุคคลมีความหลากหลายทางเพศในการคุ้ มครอง
สิทธิลูกจ้าง และส่งเสริมการไม่เลือกปฏิบัติด้วย
เหตุแห่งวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ  

องค์กรหลัก  
• กระทรวงแรงงาน  

ขับเคลื่อนร่วมกับ  
• คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือก

ปฏิบัติ . โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  
(คณะกรรมการวลพ.) 

• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงมนุษย์  

• ภาคเอกชน  

ระยะปานกลาง  

ความเท่าเทียมกันในการดูแลสุขภาพของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  

1. จัดท าแนวปฏิบัติ  และบูรณาการประเด็นการไม่
เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งวิถีทางเพศและอัตลักษณ์
ทางเพศ เข้าไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรที่
ให้บริการด้านสาธารณสุข   

องค์กรหลัก  
• กระทรวงสาธารณสุข  

ขับเคลื่อนร่วมกับ  
• กรมอนามัย  
• กรมสุขภาพ  

ระยะสั้นและระยะ
ปานกลาง 
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ตารางที่ 1 การมีส่วนร่วมของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ในประเทศไทย                         
ทางเลือกนโยบาย 

ข้อเสนอแนะมาตรการทางนโยบาย  หน่วยงานและองค์กรรับผิดชอบหลัก  ช่วงเวลา  
2. พัฒนาและใช้มาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ ให้บริการ

ด้านประกันสุขภาพเอกชนซักถามเกี่ยวกับวิถีทาง
เพศและอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล   

3. พัฒนาและน ามาใช้ ซึ่งมาตรการทางกฎหมายที่
ก าหนดให้บริษัทประกันชีวิตเอกชนต้องออก
กรมธรรม์คุ้มครองผู้ เอาประกันที่ เปิดทางให้คู่ ชีวิต 
ไม่ว่าจะแต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานก็ตาม ไม่ว่าจะมี
เพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศใดก็ตาม สามารถมีสิทธิ
เป็นผู้รับผลประโยชน์จากการเอาประกันภัยได้  

• กรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ  
• กระทรวงยุติธรรม  
• ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
กระทรวงพาณิชย์  

• ส านักงานกองทุนประกันสังคม  
• ภาคเอกชน (บริษัทประกันต่าง ๆ) 

การมีส่วนร่วมในการศึกษาส าหรับทุกคน  
1. บูรณาการแนวปฏิบัติว่าด้วยความเท่าเทียม

ระหว่างเพศและการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง
วิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศไว้ในหลักสูตร
การฝึกอบรมทั้งก่อนและระหว่างการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารโรงเรียนและครู ทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ ใน
ปัจจุบันและที่รับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่   

2. สร้างความตระหนักรู้ ในชุมชนโรงเรียนทั้งหมด
เกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งวิถีทางเพศ
และอัตลักษณ์ทางเพศ การรายงานเหตุความ
รุนแรงและกลไกการส่งต่อเพื่อให้เกิดการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมสร้างขีดความสามารถในการใช้
กลไกนั้นเพื่อป้องกันและรับมือเมื่อเกิดเหตุความ
รุนแรงและการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งวิถีทางเพศ
และอัตลักษณ์ทางเพศ รวมทั้ งการรังแกและการ
คุกคามทางโลกไซเบอร์  

องค์กรหลัก  
• กระทรวงศึกษาธิการ  

ขับเคลื่อนร่วมกับ  
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงมนุษย์  
• คณะกรรมการวลพ. 
• กรุงเทพมหานคร (กทม.) 
• สถาบันอื่น ๆ ที่ก ากับดูแลระบบ

การศึกษา รวมทั้งกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนใน
สังกัดในหลายพื้นที่    

ระยะสั้นและระยะ
ปานกลาง 

ความเสมอภาคในสิทธิตามกฎหมาย 
1. ให้มีการออกกฎหมายรับรองเพศสภาพ  
2. ให้มีการออกกฎหมายที่รับรองสถานะคู่ชีวิตของ

คนเพศเดียวกัน โดยให้กฎหมายนี้ค านึงถึงแนว
ปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะอนุญาตและรับรองการใช้ชีวิต

องค์กรหลัก  
• กระทรวงยุติธรรม  

ขับเคลื่อนร่วมกับ  
• กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

ระยะปานกลาง 
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ตารางที่ 1 การมีส่วนร่วมของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ในประเทศไทย                         
ทางเลือกนโยบาย 

ข้อเสนอแนะมาตรการทางนโยบาย  หน่วยงานและองค์กรรับผิดชอบหลัก  ช่วงเวลา  
คู่อย่างมีเสถียรภาพระหว่างบุคคลสองคน บน
พื้นฐานที่ เท่าเทียมกันโดยไม่ค านึงถึงเพศสภาพ 
วิถีทางเพศ หรืออัตลักษณ์ทางเพศ   

3. บูรณาการประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทาง
เพศอย่างเต็มรูปแบบเข้าไว้ในพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในแผนพัฒนา
หรือนโยบายการพัฒนาในประเทศ  

4. สนับสนุนอย่างจริงจังให้กลุ่มเลสเบี้ยน ไบเซ็กชวล
และผู้หญิงข้ามเพศในทุก ๆ ความพยายามให้เกิด
การมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ เรื่องสิทธิผู้หญิง การเสริมพลังให้ผู้หญิง และ
การป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก    

5. เสริมสร้างและบังคับใช้ความคุ้มครองทาง
กฎหมายต่อความรุนแรงทุกรูปแบบอัน
เนื่องมาจากเพศสภาพ และต่อกลุ่มบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ  

• คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติและองค์กรที่มีหน้าที่
รับผิดชอบอื่น ๆ 

การศึกษาวิจัยเพ่ือเติมเต็มช่องว่างทางความรู้  
1. เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณในภาคส่วนหลัก โดย

แจกแจงมิติวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ  
2. พัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลที่ผสมผสานกรณี

ต่าง ๆ และข้อมูลเกี่ยวกับการกีดกันกลุ่มบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศจากหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องและจากองค์กรประชาสังคม  

3. เพิ่มเติมส่วนข้อมูลที่ว่าด้วยวิถีทางเพศและอัต-
ลักษณ์ทางเพศ ในการท าส ารวจระดับประเทศหรือ
ท าข้อมูลทะเบียนราษฏร์จากกระทรวงที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ  

4. วิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการป้องกันและ
เผชิญเหตุความรุนแรงที่มีพื้นฐานจากวิถีทางเพศ

องค์กรหลัก  
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงมนุษย์  
ขับเคลื่อนร่วมกับ  
• กระทรวงศึกษาธิการ  
• ส านักงานสถิติแห่งชาติและ

หน่วยงานรับผิดชอบตรง  
• ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สถาบันวิจัยต่าง ๆ 
• องค์กรเอกชน  

ระยะสั้นและระยะ
ปานกลาง 
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ตารางที่ 1 การมีส่วนร่วมของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ในประเทศไทย                         
ทางเลือกนโยบาย 

ข้อเสนอแนะมาตรการทางนโยบาย  หน่วยงานและองค์กรรับผิดชอบหลัก  ช่วงเวลา  
และอัตลักษณ์ทางเพศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
โรงเรียน เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วมที่ เท่า
เทียมกันอย่างแท้จริง  

5. ท าการประเมินนโยบายและโครงการต่างๆ  ที่
เกี่ยวกับประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ 
ในประเทศไทย  

6. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับ
การรายงานเหตุความรุนแรงต่อกลุ่มบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ  

7. ให้ทุนการท าวิจัยศึกษาเพื่อประเมินมูลค่าของ
ต้นทุนทางเศรษฐกิจและการเงินที่กระทบต่อสังคม
อันมีสาเหตุจากการกีดกันและปฏิบัติอย่างไม่เท่า
เทียมกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  
และประโยชน์ของการที่ ให้พวกเขาได้มีส่วนร่วม
เต็มที่   
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