
HIGHLIGHTS
• จากผลสำำารวจเยาวชนของ คิิด for คิิดสำ์ เยาวชนไทยอายุ 15-25 ปีรี้อย

ละ 12.7 นิยามเพศสำภาพตนเองเปี็น LGBTQ+ 

• เยาวชน LGBTQ+ มแีนวโนม้เคิรยีดมากกวา่ เหงาและโดดเดี�ยวมากกวา่ 
และร้้สำึกเช่�อม่�นในต่วเองน้อยกว่าเยาวชนชายหญิิง อีกท่�งย่งมี
ปีระสำบการณ์์ถู้กคิุกคิามทางร่างกายและจิตใจมากกว่า โดยสำ่ดสำ่วนของ
เยาวชน LGBTQ+ ที�เคิยถู้กทำาร้ายหร่อลงโทษให้ร่างกายเจ็บปีวด และ
เคิยถู้กล่วงละเมิดทางเพศสำ้งกว่าเยาวชนชายหญิิงราวหนึ�งเท่าตว่ 

• เยาวชน LGBTQ+ มก่มคีิวามคิิดขด่แยง้ก่บผ้ใ้หญิใ่นคิรอบคิรว่มากกวา่ 
และสำนิทก่บคิรอบคิร่วน้อยกว่าเยาวชนชายหญิิง

• ปัีญิหาเหล่านี�สำะท้อนว่าเยาวชน LGBTQ+ ย่งไม่ได้ร่บการยอมร่บและ
ปีฏิิบ่ติในฐานะที�เป็ีนคินเท่าก่น แต่ก็มีแนวโน้มที�จะรุนแรงลดลงใน
อนาคิต เพราะคินรุน่ใหม่ทกุเพศสำภาพให้คิวามสำำาคิญ่ิกบ่คิวามเสำมอภาคิ
ทางเพศ และส่ำวนใหญ่ิสำน่บสำนุนข้อเสำนอนโยบายที�มุ่งเสำริมสำร้างคิวาม
เสำมอภาคิด่งกล่าว เช่น สำิทธิิสำมรสำเท่าเทียม

อ่่านปััญหาในชีีวิิตและ 
แรงสนับสนุนสิทธิิ LGBTQ+ 
จากผลสำารวิจเยาวิชีนขอ่ง 
คิิด for คิิดส์
วรดร เลิศรัตน์

ิ น น 
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 ในเด่อนไพรด์ (Pride Month) หร่อเด่อน
แห่งคิวามภ้มิใจของคินกลุ่มหลากหลายทางเพศ 
(LGBTQ+) นี� คิิด for คิิดสำ์ - ศ้นย์คิวามร้้นโยบาย
เด็กและคิรอบคิร่ว โดย 101 PUB และ สำสำสำ.  
ชวนผ้้อ่านทำาคิวามเข้าใจคิวามเจ็บปีวดที�เยาวชน
ชาว LGBTQ+ ของไทยต้องเผชิญิ พรอ้มท่�งสำำารวจ
แรงสำน่บสำนุนของเยาวชนต่อข้อเสำนอนโยบายที� 
มุ่งเสำริมสำร้างคิวามเสำมอภาคิระหว่างคินทุกเพศ 
สำภาพในสำง่คิม ผ่านผลสำำารวจเยาวชนไทย - คิิด for คิิดส์ำ  
Youth Survey 2022

 การสำำารวจเยาวชนไทยของ คิิด for คิิดสำ์ 
เปี็นการสำำารวจคิวามร่บร้้ คิุณ์คิ่า และท่ศนคิติของ
เยาวชนอาย ุ15-25 ปี ีใน 5 มติ ิได้แก ่คิวามเปีน็อย้ ่
พ่�นฐาน คิวามส่ำมพ่นธิ์ก่บคินรอบต่ว การศึกษา
และการทำางาน คิวามสำ่มพ่นธิ์ก่บส่ำงคิมวงกว้าง 

และคุิณ์ค่ิาและท่ศนคิติ เพ่�อมุ่ง ‘เข้าใจ’ เยาวชน 
รวมถึูงเป็ีนข้อมล้สำำาหรบ่การศึกษาวจิย่และพฒ่นา
นโยบายที�เกี�ยวข้อง ในการสำำารวจรอบแรกในปีีนี� 
(2022) มีเยาวชนท่�วปีระเทศตอบแบบสำำารวจกว่า 
25,300 คิน โดยจากผลเบ่�องต้นของกลุ่มต่วอย่าง 
17,442 คิน 12.7% นิยามเพศสำภาพตนเองเปี็น 
LGBTQ+

ท่ี่�มา: The101.world
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 ผลสำำารวจเบ่� อง ต้นฉายภาพให้ เ ห็น  
‘คิวามเจ็บปีวด’ หร่อปีัญิหาอย่างน้อย 3 ด้านที�
เยาวชน LGBTQ+ พบเจอมากกว่าชายหญิิง

1. 2$#34567%89:;$",<=

 เยาวชน LGBTQ+ มแีนวโน้มที�จะเคิรยีดกว่า  
โดดเดี�ยวกว่า รวมถึูงร้้สำึกมีคิุณ์คิ่าและเช่�อม่�นใน
ต่วเองน้อยกว่า

• LGBTQ+ 44.2% รายงานว่าตนเคิรียดบ่อย
มากถูงึมากที�สำดุ เปีน็สำด่สำว่นที�ส้ำงกวา่ชายหญิงิ 
(27.9%) ถูึง 16.3% หรอ่กว่าคิรึ�งเท่าต่ว

• LGBTQ+ 30.0% รายงานว่าร้้สำึกเหงาและ 
โดดเดี�ยวมากถึูงมากที�สำุด เป็ีนสำ่ดสำ่วนที� 
สำ้งกว่าชายหญิิง (19.9%) 10.1%

• LGBTQ+ 10.7% รายงานว่าร้้สำึกมีคิุณ์คิ่าและ
เช่�อม่�นในตว่เองนอ้ยถูงึนอ้ยที�สำดุ เปีน็สำด่สำว่น
ที�สำ้งกว่าชายหญิิง (7.3%) 3.4%
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 หนึ�งในสำาเหตุของคิวามเจ็บปีวดด่งกล่าว
อาจเป็ีนเพราะเยาวชน LGBTQ+ มีปีระสำบการณ์์
ในการถู้กคิุกคิามทางร่างกายและจิตใจมากกว่า

• LGBTQ+ 42.5% รายงานว่าเคิยถูก้ดา่ทอและ
ระราน (bully) เปี็นสำ่ดสำ่วนที�สำ้งกว่าชายหญิิง 
(24.8%) ถูึง 17.7%

• LGBTQ+ 20.8% รายงานว่าเคิยถู้กทำาร้าย
หร่อลงโทษให้ร่างกายเจ็บปีวด เป็ีนส่ำดส่ำวน
ที�สำ้งกว่าชายหญิิง (11.9%) 8.9% หร่อเก่อบ
หนึ�งเท่าต่ว

• LGBTQ+ 6.3% รายงานว่าเคิยถู้กข่มข่นหร่อ
ล่วงละเมิดทางเพศ เปี็นสำ่ดสำ่วนที�สำ้งกว่าชาย
หญิิง (3.0%) ราว 3.3% หร่อมากกว่าหนึ�ง
เท่าต่ว
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 นอกจากถูก้คิกุคิามแล้ว เยาวชน LGBTQ+  
ย่งมก่ข่ดแย้งกบ่คิรอบคิร่วของตนมากกว่า

• LGBTQ+ 15.0% รายงานว่ามีคิวามคิิดเร่�อง 
การใช้ชีวิตปีระจำาว่นข่ดแย้งก่บผ้้ใหญิ่ใน
คิรอบคิร่วมากถูึงมากที�สำุด เปี็นสำ่ดสำ่วนที� 
สำ้งกว่าชายหญิิง (9.8%) 5.2%

• LGBTQ+ 16.4% รายงานว่ามีคิวามคิิด 
ข่ดแย้งในปีระเด็นส่ำงคิมและการเม่องมากถูึง
มากที�สำดุ เปีน็สำด่สำว่นที�สำง้กวา่ชายหญิงิ (8.3%)  
ถึูง 8.1% หร่อเก่อบหนึ�งเท่าต่ว

• LGBTQ+ 5.0% รายงานว่าร้้สำึกสำนิทก่บ
คิรอบคิร่วของตนเองน้อยถูึ งน้อยที�สำุด  
เปีน็สำด่สำว่นที�สำง้กวา่ชายหญิงิ (2.3%) ถูงึ 2.7%  
หร่อเก่อบ 1.2 เท่าต่ว
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 คิวามเจ็บปีวดข้างต้นสำะท้อนว่าเยาวชน 
LGBTQ+ ย่งไม่ได้ร่บการยอมร่บและปีฏิิบ่ติใน
ฐานะที�เปี็นคินเท่าก่น อย่างไรก็ดี น่ายินดีว่าใน
ปีัจจุบ่น เยาวชนไทยทุกเพศสำภาพจำานวนมาก
ถูึง 80.0% เห็นตรงก่นว่า คิวามเสำมอภาคิระหว่าง
ทุกเพศสำภาพ - ไม่ใช่แคิ่เพียงระหว่างชายหญิิง -  
เป็ีนเร่�องสำำาคิญ่ิค่ิอนข้างมากถูงึมากที�สุำด หากด้คิำาตอบ 
เฉพาะในกลุ่มเยาวชนชายหญิิงสำ่ดสำ่วนด่งกล่าว 
ก็ย่งสำ้งถึูง 78.4%

 ยิ�งไปีกว่าน่�น เยาวชนไทยทุกเพศสำภาพ
สำ่วนมากย่งสำน่บสำนุนข้อเสำนอนโยบายที�มุ่งเสำริม
สำร้างคิวามเสำมอภาคินี�ในระด่บคิ่อนข้างมากถูึง
มากที�สำดุ โดย 80.3% สำนบ่สำนุนสิำทธิขิอง LGBTQ+ 
ในการร่บบุตรบุญิธิรรม; 75.0% สำน่บสำนุนสำิทธิ ิ
การจดทะเบียนสำมรสำแบบเดียวก่บค่้ิชายหญิิง  
(สำมรสำเท่าเทยีม); 70.3% สำนบ่สำนนุสำทิธิกิารเปีลี�ยน

คิำานำาหน้าช่�อและเพศในเอกสำาร; และ 63.5% 
สำน่บสำนุนสำิทธิิการแต่งกายตามเพศสำภาพใน
พิธิีการสำำาคิ่ญิ มีเพียงข้อเสำนอเร่�องสำิทธิิการเล่อก
เขา้หอ้งนำ�าเพศที�อยากเขา้เทา่น่�นที�ยง่มีผ้ส้ำนบ่สำนุน
ไม่ถึูงคิรึ�งที� 36.9%

 คิวามเสำมอภาคิทางเพศสำภาพถู่อเป็ีน
สำิทธิิมนุษยชนข่�นพ่�นฐาน ไม่คิวรมีมนุษย์คินใด 
ไม่ได้รบ่การยอมรบ่หรอ่ถู้กเลอ่กปีฏิบิติ่เพยีงเพราะ 
เขานิยามตนเองว่ามีเพศสำภาพหนึ�ง อย่างไรก็ดี 
LGBTQ+ ในสำง่คิมไทยยง่คิงถู้กปีฏิบิติ่เสำมอ่นเป็ีน 
‘พลเม่องช่�นสำอง’ สำ่งผลให้เยาวชน LGBTQ+ ต้อง
เผชิญิคิวามเจ็บปีวดในหลายมิติมากกว่าเยาวชน
ชายหญิิง

 การเห็นชอบรบ่หลก่การร่าง พ.ร.บ.สำมรสำ
เท่าเทียม โดยสำภาผ้้แทนราษฎรเม่�อว่นที� 15 
มิถูุนายนที�ผ่านมา น่บเป็ีนหนึ�งในก้าวสำำาคิ่ญิของท่ี่�มา: The101.world

ท่ี่�มา: The101.world
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ปีระเทศไทยในการมุ่งไปีสำ้่สำ่งคิมที�คินทุกเพศ
สำภาพเท่าก่น แต่หนทางสำร้างส่ำงคิมเช่นน่�นย่งคิง
อีกยาวไกล ร่ฐบาลและสำ่งคิมไทยคิวรต้องร่วมก่น
ตระหน่กถึูงปัีญิหา และร่บฟัังเสีำยงของเยาวชน 

คินรุน่ใหมท่ี�สำนบ่สำนุนการสำร้างสำง่คิมด่งกลา่วอย่าง
ท่วมท้น แล้วเร่งผล่กด่นนโยบายเพ่�อให้เยาวชน 
LQBTQ+ ได้มีคิุณ์ภาพชีวิต สำิทธิิ และศ่กดิ�ศรีใน
ฐานะมนุษย์และปีระชาชนที�เท่าเทียมสำมบ้รณ์์

ท่ี่�มา: The101.world
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วรดร เลิิศรตัน์์

ติดต่อ
voradon.lerdrat@gmail.com
contact.101pub@gmail.com

นก่วิจย่นโยบายฯ ปีระจำา 101 PUB ที�ชอบคิดิชอบคิยุ 
เร่�องการเม่อง เศรษฐกิจ และว่ฒนธิรรมท่�ง 
ไทย-เทศ อยากเหน็สำง่คิมที�คินทกุคินมคีิวามหมาย 
กนิดีอย้ดี่ ยตุธิิรรม และอย้ร่่วมก่นได้อย่างกลมเกลียว
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ศนู์ย์ค์วามรู�น์โย์บาย์เดก็แลิะครอบครวั (คิด for คิดส์)์ 
ศน้ยว์จิย่และสำ่�อสำารคิวามร้เ้พ่�อตอบโจทยอ์นาคิต มุง่วเิคิราะห ์ออกแบบ 
เผยแพร่คิวามร้้ และข่บเคิล่�อนนโยบายสำาธิารณ์ะด้านเด็ก เยาวชน 
คิรอบคิร่ว และการเรยีนร้ ้เพ่�อเปีน็ฐานสำนบ่สำนนุทางวชิาการให้ก่บสำำานก่
สำน่บสำนุนสำุขภาวะเด็ก เยาวชน และคิรอบคิรว่ สำสำสำ. และภาคิีเคิร่อข่าย

@101_PUB

@101_pub

คิิด for คิิดสำ์

contact.101pub@gmail.com

www.kidforkids.org

https://www.instagram.com/101_pub/
https://twitter.com/101_pub?t=JPCFqfLhMovJPeNZ0AmfEw&s=09
https://www.facebook.com/kidforkids.center
http://www.kidforkids.org

