
การมีส่วนร่วม
ทางเศรษฐกิจ

ของกลุ ่ม LGBTI ใน
ประเทศไทย
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ในเกือบทุกประเทศท่ัวโลก คนส่วน
ใหญ่ยังไม่ยอมรับกลุ่มคนท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ (SOGI) ซึ่งท�าให้
กลุ่มเลสเบ้ียน เกย์ ไบเซ็กชวล คนข้าม
เพศ และผู้มีสภาวะเพศก�ากวม 
(LGBTI) ถูกแบ่งแยกออกจากสังคม 
การไม่ยอมรับและไม่รวมพวกเขาน้ีเอง
ส่งผลให้เกิดข้อจ�ากัดในการเข้าถึง
ตลาด บริการ และพื้นท่ีทางสังคม 
นอกจากนี้ยังท�าให้พวกเขามีความ
เปราะบางท่ีจะถูกความรุนแรง ถูก
เลือกปฏิบัติ และถูกจ�ากัดโอกาสใน
ชีวิต ข้อเสียเปรียบเหล่าน้ีมิได้แต่เพียง
จ�ากัดเขาจากการได้ใช้ประโยชน์จาก
โอกาสท่ีพวกเขาควรมีเพื่อไปสู่ชีวิตท่ี

ดีกว่าเท่าน้ัน หากแต่ยังปล้นศักดิ์ศรี
ของพวกเขาไปด้วย

ในส่วนประเทศไทย มีงานวิจัยเพิ่ม
หลายชิ้นท่ีชี้ให้เห็นว่ากลุ่มบุคคลท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศ และกลุ่ม 
ผู้มีความหลากหลายทางเพศกลุ่ม
เล็กๆ น้ีต่างมีประสบการณ์ท่ีด้อย 
กว่าคนท่ัวไปท้ังในเรื่องการจ้างงาน 
การศึกษา สุขภาพ ท่ีอยู่อาศัย และ
ความสามารถในการสร้างผลผลิต
ทางเศรษฐกิจและสังคม พวกเขาล้วน
ได้รับความกดดันอย่างมหาศาลจาก
สังคมท่ียังคงตอกย�้าถึงบรรทัดฐาน
เรื่องเพศว่ามีเพียงหญิงและชาย

เท่าน้ัน นอกจากน้ี ข้อมูลในเรื่อง 
SOGI ของประเทศไทยยังคงเป็น 
ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์ การพูดคุยแบบกลุ่ม 
เฉพาะ และการประชุมปรึกษาหารือ

จากความพยายามท่ีจะปิดช่องว่าง 
ในเรื่องน้ี กลุ่มธนาคารโลกร่วมกับ
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และ Love Frankie ท�าการวิจัยเพื่อ 
หาข้อมูลใหม่ในเรื่อง การถูกเลือก
ปฏิบัติและการถูกแบ่งแยกในด้าน
เศรษฐกิจของบุคคลท่ีมีความ 
หลากหลายทางเพศในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ
•  ระบุความท้าทายและโอกาสส�าหรับบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ
•  เปิดเผยประสบการณ์ของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ
•  เปรียบเทียบมุมมอง ทัศนคติ และพฤติกรรมในกลุ่มท่ีไม่ใช่บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ

มีคนไทย 3,502 คนตอบแบบสอบถามออนไลน์

คนตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอายุน้อย

การศึกษา
การสมัครหรือการศึกษา
ในสถาบันการศึกษาหรือ
สถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ

การจ้างงาน
การสมัครงาน  
การเข้าถึงงาน และ
บทบาทการเป็นผู้น�า

ที่อยู ่อาศัย
การเช่าหรือการซ้ือ
เดี่ยวหรือการซ้ือ 
กับคู ่สมรส

การเงิน
การเข้าถึง 
ผลิตภัณฑ์และ 
บริการทางการเงิน

ประกันสุขภาพ
การเข้าถึงบริการ
และการรักษา

แบบสอบถามน้ีถามบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ/ผู้ ไม่ใช่บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
เรื่องประสบการณ์ในเรื่องต่อไปน้ี

ความเป็นมา

บุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ 82% อาศัยอยู่ ใน
กรุงเทพฯ ในขณะที่คนที่
ไม่ใช่บุคคลที่มีความหลาก
หลายทางเพศมี 52%

18-39 ปี

บุคคลที่มีความ
หลากหลายทาง
เพศ 2,302 คน

คนที่ ไม่ใช่บุคคลท่ี
มีความหลาก
หลายทางเพศ 
1,200 คน

กรุงเทพฯ

ข้อมูลเบื้องต้น



บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศมี
ประสบการณ์ถูกเลือกปฏิบัติ (46%) 
มากกว่าคนที่ ไม่ใช่บุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศ (38%)

ชาวเลสเบี้ยนบอกว่าถูกเลือกปฏิบัติ
มากที่สุดเม่ือซื้อสินทรัพย์และใน
ตลาดแรงงาน

คนข้ามเพศ 77% เกย์ 49% และ 
เลสเบี้ยน 62.5% ที่ตอบแบบสอบถาม
ถูกปฏิเสธงานเพราะว่าเป็นบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ

เลสเบี้ยน เกย์ และคนข้ามเพศ 24.5% 
ที่ตอบแบบสอบถามถูกห้ามไม่ให้เปิด
เผยตัว

กลุ่มคนข้ามเพศถูกเลือกปฏิบัติอย่าง
ร้ายแรง

ผู ้ตอบแบบสอบถามท้ังท่ีเป็นและไม่
เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศมี
การรับรู ้เร่ืองกฎหมายต่อต้านการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่าง
เพศน้อย

คนข้ามเพศ 40% ท่ีตอบ
แบบสอบถามเคยถูกละเมิดทาง
เพศหรือล้อเลียนในท่ีท�างาน

คนข้ามเพศ 23.7% ที่ตอบ
แบบสอบถามต้องใช้ห้องน�้า 
ตามเพศเกิด

ผู ้ตอบแบบสอบถามระบุว่าเม่ือถูก
ล่วงละเมิดทางเพศเขาไว้ ใจเล่าให้
ครอบครัวฟังเป็นอันดับแรก และมัก
ไม่รายงานตามกลไลของรัฐหรือ
รายงานหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศในทุกภูมิภาคมีประสบการณ์ถูกเลือกปฏิบัติในสถานท่ีท�างานมาก

เลสเบี้ยนที่ตอบค�าถามมี
ประสบการณ์ถูกล่วงละเมิด
ทางเพศท่ีรุนแรงกว่าเกย์
อย่างชัดเจน

46% 38%

77%
49%

62.5% 40%

เกย์ 22.7% ท่ีตอบแบบสอบถามไม่
ได้รับการเล่ือนต�าแหน่งเนื่องจากเป็น
บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ

22.7%

23.7%

19% ของเกย์มีประสบการณ์ถูก
เลือกปฏิบัติมากท่ีสุดในตลาดแรงงาน

คนข้ามเพศที่ตอบแบบสอบถาม 60% เผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติ

60%

19%
24.5%



พันธมิตรและผู้สนับสนุน

พันธมิตรหลักด้านการท�าวิจัย

กลุ่มผู้ ให้ค�าแนะน�าด้านงานวิจัย

พันธมิตรด้านประชาสัมพันธ์กิจกรรม	

ธนาคารโลกและงานด้านวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ

ธนาคารโลกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในงานด้านวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ	(SOGI)	ผ่านการท�างาน

ด้านความเสมอภาคทางเพศและการมีส่วนร่วมทางสังคม	จากการที่ธนาคารได้ท�างานด้านเอชไอวี/

เอดส์มาหลายทศวรรษ	ธนาคารโลกจึงเข้าไปมีส่วนร่วมในงานด้าน	SOGI	อย่างครอบคลุมทุกด้าน

ผ่านการจัดการและการด�าเนินโครงการของธนาคาร

เมื่อเดือนมกราคม	พ.ศ.	2558	ธนาคารได้จัดต้ังคณะท�างานเร่ือง	SOGI	เพื่อเพิ่มความพยายามใน	

การท�างานเร่ืองนี้มากขึ้น		รวมถึงเพื่อเป็นผู้น�าความพยายามในการน�า	SOGI	ให้เข้ามามีส่วนร่วม	

ในสังคม	ทีมงานที่ท�างานในหลายประเด็นเหล่านี้ล้วนมาจากหลากหลายแผนกในธนาคารโลกซ่ึงเปิด

โอกาสให้น�าเร่ืองน้ีไปมีส่วนร่วมในโครงการและงานวิเคราะห์วิจัยท้ังท่ีอยู่ระหว่างด�าเนินการและงานใหม่ๆ

ติดต่อเรา

ธนาคารโลกส�านักงานประเทศไทย

ช้ัน	30	อาคารสยามพิวรรธน์

989	ถนนพระราม	1	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330

โทร	0-2686-8300

Email:	thailand@worldbank.org

www.worldbank.org/thailand

facebook.com/worldbankthailand
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