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ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่ว
ประเทศ จำนวนทั ้งส ิ ้น 1,253 ราย ระหว ่างว ันที่  25 ก ันยายน – 5 ต ุลาคม 2565 ในห ัวข้อ  
สังคมไทย...คิดอย่างไรกับเพศทางเลือก (LGBTQ+) มีวัตถุประสงค์เพื ่อสำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนทั ่วประเทศที ่ม ีต ่อเพศทางเลือก (LGBTQ+) จากการสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่  

ร้อยละ 89.93 ยอมรับได้หากมีคนใกล้ชิดหรือเพ่ือนร่วมงานที่เป็นเพศทางเลือก (LGBTQ+) โดยให้เหตุผลว่า เพราะทุกคน
มีสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด (ร้อยละ 48.22) เพราะมีคนใกล้ชิดเป็นเพศทางเลือก (ร้อยละ 24.90) 
เพราะเพศทางเลือกในปัจจุบันมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย (ร้อยละ 15.81 ) และเพราะสังคมไทยเปิดกว้างและมีการ
ยอมรับเพศทางเลือกมากขึ้น (ร้อยละ 7.91) โดยมีประชาชนเพียงร้อยละ 2.24 เท่านั้นที่ไม่สามารถยอมรับได้ เนื่องจาก 
ไม่ชอบเป็นการส่วนตัว ในขณะที่อีก ร้อยละ 7.83 ยังไม่แน่ใจในประเด็นดังกล่าว เมื่อสอบถามประเด็นการจำกัดสิทธิของ 
เพศทางเลือก (LGBTQ+) พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.80 ยังเห็นว่าเพศทางเลือก (LGBTQ+)  ถูกจำกัดสิทธิและ
การยอมรับในสังคม โดยพบว่า อันดับ 1 มีข้อจำกัดการระบุตัวตน/คำนำหน้า (ร้อยละ 49.48) อันดับ 2 มีข้อจำกัดและปัญหา
จากครอบครัว (ร้อยละ 26.90) อันดับ 3 มีข้อจำกัดในด้านการแต่งกาย (ร้อยละ 28.57) เมื่อสอบถามความคิดเห็นต่อการ
เรียกร้องให้มีการออกกฎหมายรับรองการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียม พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.02 เห็นด้วย หากประเทศ
ไทยจะมีการออกกฎหมายรับรองการจดทะเบียนสมรส/พ.ร.บ.คู่ชีวิตสำหรับเพศทางเลือก (LGBTQ+) โดยให้เหตุผลว่า 
ควรมีกฎหมายที่ให้สิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศใดสมรสกัน (ร้อยละ 73.29) ความรักไม่ควรมีการจำกัดเพศ และควรสร้าง
ความชัดเจนในสถานภาพ (ร้อยละ 26.71) โดยมีเพียง ร้อยละ 4.08 ที่ไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า อาจเกิดความวุ่นวายใน
สถานภาพและการใช้เอกสารทางราชการ นอกจากนี้ยังมองว่าการจดทะเบียนสมรสไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันวา่จะอยู่ด้วยกันยาวนาน 
และ เห็นว่าสังคมไทยในปัจจุบันไม่ได้จำกัดสิทธิรวมถึงมีการยอมรับในสังคมอยู่แล้ว ส่วนอีกร้อยละ 13.85  ไม่แน่ใจ  
ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปได้มีข้อเสนอแนะต่อการเปลี่ยนแปลงการยอมรับเพศทางเลือก (LGBTQ+) ในสังคมไทย ได้แก่  
1) ควรเริ ่มที่ผู ้ใหญ่เปิดใจยอมรับลูกหลานของตนเอง 2) ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจถึงเพศทางเลือก 
LGBTQ+ อาจให้มีการรณรงค์โดยผู้มีชื่อเสียงเพื่อให้  มีการยอมรับมากขึ้น 3) ควรเปิดใจยอมรับให้ทุกเพศเท่าเทียมกัน  4) 
อยากให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเพศทางเลือก LGBTQ+ ในการทำงานราชการให้มีการยอมรับที่มากข้ึน 
 ในปัจจุบันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยที่โลกและประเทศไทยให้ความสำคัญกับด้านสิทธิความเท่าเทียมกัน
มากขึ้น ซึ่งในอดีตเพศทางเลือกนั้นถือว่าไม่ได้เป็นที่ยอมรับในสังคมไทยมากนัก แต่ในปัจจุบันนี้ยุคสมัยและมุมมองความคิด 
ในสังคมเปลี่ยนไป มีการยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้น ทำให้เพศทางเลือก (LGBTQ+) สามารถเปิดเผยตัวตนได้
อย่างเสรีในสังคมไทย รวมทั้งการเปิดโอกาสให้แสดงความรู้ความสามารถได้มากขึ้น เช่น การมีบทบาททางการเมืองเป็นต้น  
แต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกมุมมองหนึ่งของสังคมที่ปิดกั้นและไม่เปิดยอมรับเพศทางเลือก โดยจากการสำรวจพบว่าเพศทางเลือก
ยังคงถูกจำกัดสิทธิบางประการทั้งการถูกจำกัดในการระบุตัวตน/คำนำหน้า ข้อจำกัดและปัญหาครอบครัว การแต่งกาย และ
การถูกเลือกปฏิบัติในสังคมไทย ซึ ่งเห็นได้จากการที่เพศทางเลือกและประชาชนทั ่วไปได้ออกมาเรียกร้องสิทธิสมรส 
อย่างเท่าเทียม โดยต้องการเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายการสมรส เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งแยกความไม่เสมอภาคของ
คนรักต่างเพศออกจากกัน รวมถึงสิทธิที่คู่สมรสควรจะได้รับตามสถานะที่สังคมยอมรับ การควบคุมอย่างไม่เป็นทางการ  
คือการที่คนในสังคมเป็นผู้ควบคุม ตั้งแต่การนินทาว่าร้ายและการกลั่นแกล้ง ซึ่งการกระทำเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
ของสังคมนั้นๆ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถูกกำจัดสิทธิในทางเพศด้วยเหตุผลใดก็ตาม คนในสังคมไทยควรจะเคารพในเรื่องของสิทธิ
มนุษยชนของกันและกันไม่ว่าจะเป็นเพศใด เพราะหากเกิดเป็นมนุษย์แล้วทุกคนควรมีสิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน   
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1.หากท่านมีคนใกล้ชิดหรือเพ่ือนร่วมงานในองค์กรของท่านเป็นเพศทางเลือก (LGBTQ+) ท่านยอมรับได้หรือไม่ 

1.1 ยอมรับได้     ร้อยละ 89.93 
      โดยให้เหตุผลว่า 
  ทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพที่เท่าเทียมกัน     ร้อยละ48.22 
  มีคนใกล้ชิดเป็นเพศทางเลือก     ร้อยละ 24.90 

เพศทางเลือกในปัจจุบันมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย  ร้อยละ 15.81 
สังคมไทยเปิดกว้างและมีการยอมรับเพศทางเลือกมากขึ้น  ร้อยละ 7.91 
อ่ืน ๆ เช่น ไม่มีปัญหาอะไร/ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เป็นเร่ืองส่วนตัว   ร้อยละ 3.16 

1.2 ไม่สามารถยอมรับได้    ร้อยละ 2.24  
      โดยให้เหตุผลว่า ไม่ชอบเป็นการส่วนตัว       
1.3 ไม่แน่ใจ     ร้อยละ 7.83 
 

2.ในสังคมปัจจุบันท่านคิดว่าเพศทางเลือก (LGBTQ+) ถูกจำกัดสิทธิหรือการยอมรับในสังคมหรือไม่ 
 2.1 ไม่ถูกจำกัด    ร้อยละ 38.20 
 2.2 ถูกจำกัด    ร้อยละ 61.80 
       ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  อันดับ 1) การระบุตัวตน/คำนำหน้า     (ร้อยละ 49.48) 
  อันดับ 2) ข้อจำกัดและปัญหาจากครอบครัว    (ร้อยละ 26.90) 
  อันดับ 3) ข้อจำกัดการแต่งกาย     (ร้อยละ 28.57) 
  อันดับ 4) การถูกเลือกปฎิบัติในที่ทำงาน/ที่สาธารณะ   (ร้อยละ 29.61) 
  อันดับ 5) อ่ืน ๆ การยอมรับจากสถานศึกษา/กฎหมาย/การจดทะเบียน (ร้อยละ 0.56)  
  

คนไทยร้อยละ 89.93 ยอมรับเพศทางเลือกมากข้ึน และร้อยละ 82.07 
เห็นด้วยกับการออกกฎหมายรับรองการจดทะเบียนสมรสหรอืคู่ชีวิต

สำหรับเพศทางเลือก 
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3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากประเทศไทยจะมีการออกกฎหมายรับรองการจดทะเบียนสมรสหรือคู่ชีวิตสำหรับเพศทางเลือก 
(LGBTQ+)  
 3.1) เห็นด้วย    ร้อยละ 82.07 

โดยให้เหตุผลว่า 
   ควรมีกฎหมายและสิทธิที่เท่าเทียมกัน  ร้อยละ 73.29 
   ความรักไม่จำกัดเพศ สร้างความชัดเจนในสถานภาพ ร้อยละ 26.71 
 3.2) ไม่เห็นด้วย    ร้อยละ 4.08 

โดยให้เหตุผลว่า 
 เกิดความวุ่นวายในเพศสภาพ/เอกสาร   
 การจดทะเบียนไม่ได้การันตีว่าจะอยู่ด้วยกันยาว  

 3.3) ไม่แน่ใจ    ร้อยละ13.85 
โดยให้เหตุผลว่า 
 ไม่รู้ว่ามีขอบเขตแค่ไหน/อยู่ที่กฎหมายกำหนด  
  

4. ข้อเสนอแนะต่อการเปลี่ยนแปลงการยอมรับเพศทางเลือก (LGBTQ+) ในสังคมไทย 
1) ควรเริ่มที่ผู้ใหญ่เปิดใจยอมรับลูกหลานของตนเอง 
2) ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจถึงเพศทางเลือก LGBTQ+ อาจให้มีการรณรงค์โดยผู้มีชื่อเสียงเพื่อให้   
    มีการยอมรับมากข้ึน      
3) ควรเปิดใจยอมรับให้ทุกเพศเท่าเทียมกัน 
4) อยากให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเพศทางเลือก LGBTQ+ ในการทำงานราชการให้มีการ 
    ยอมรับที่มากข้ึน     
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ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ภาค  
 1.1 เหนือ  ร้อยละ 27.51  1.2 ตะวันออกเฉียงเหนือ   ร้อยละ 19.41 
           1.3 กลาง   ร้อยละ 19.01  1.4 ใต้       ร้อยละ 34.08 
2.เพศ 

  2.1 เพศชาย  ร้อยละ 37.04 
2.2 เพศหญิง  ร้อยละ 53.07 
2.3 เพศทางเลือก  ร้อยละ 9.89 

3. อายุ 
  3.1 ไม่เกิน 20 ปี               ร้อยละ 21.70       3.2 ระหว่าง 21-30 ปี   ร้อยละ 35.71 
  3.3 ระหว่าง 31-40 ปี        ร้อยละ 22.02 3.4 ระหว่าง 41-50 ปี   ร้อยละ 10.53 
  3.5 51 ปีขึ้นไป        ร้อยละ 10.04 
 4. อาชีพ 

4.1 รับราชการ/พนักงานรัฐ                 ร้อยละ 15.83 
4.2 พนักงานเอกชน/รับจ้าง   ร้อยละ 28.92 
4.3 เกษตรกร     ร้อยละ 12.52 
4.4 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย     ร้อยละ 12.04 

  4.5 นักเรียน/นักศึกษา    ร้อยละ 28.19 
  4.6 อ่ืนๆ     ร้อยละ 2.50 

5. ระดับรายได้ต่อเดือน 
5.1 ไม่เกิน 10,000 บาท                  ร้อยละ 34.32 
5.2 ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท  ร้อยละ 49.28 
5.3 ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท  ร้อยละ 11.30 
5.4 ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท  ร้อยละ 3.48 
5.5 ระหว่าง 40,001 – 50,000 บาท  ร้อยละ 1.27 

  5.6  50,001 บาท ขึ้นไป                ร้อยละ 0.35 


