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 “สังคมไทยคิดอย่างไรกับเพศที่ 3”  
 

เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน             
เร่ือง “สังคมไทยคิดอย่างไรกับเพศที่ 3” ท  ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัที่ 30 – 31 กรกฎำคม 2562 จำกประชำชนที่มีอำย ุ15 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค 
ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,259 หน่วยตวัอยำ่ง เกี่ยวกบัทศันคติที่มีต่อเพศที่ 3 ในประเดน็ต่ำง ๆ เช่น กำรเปลี่ยน
ค ำน ำหนำ้นำม และกำรเพิ่มช่องเพศทำงเลือกในกำรกรอกเอกสำรรำชกำร กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือ
ฐำนขอ้มูลตัวอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค 
จำกนั้ นในแต่ละภูมิภำค สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท ์                   
โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรยอมรับของประชำชนกรณีหำกมีเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงำนในองค์กรเป็นเพศที่  3 พบว่ำ ส่วนใหญ่                        
ร้อยละ 90.15 ระบุว่ำ ยอมรับได้ เพรำะ วดักนัที่ควำมสำมำรถและนิสัยใจคอเป็นหลกั ไม่ควรเอำเร่ืองเพศมำเป็นกำรตดัสิน ถือว่ำเป็นคนใน
สังคมเหมือนกันทุกคน อีกทั้ งมีเพื่อนเป็นเพศที่ 3 ที่คอยสร้ำงควำมสนุกสนำนและเพิ่มสีสันให้กบัชีวิต รองลงมำ ร้อยละ 7.78 ระบุว่ำ                        
ไม่สามารถยอมรับได้ เพรำะ ไม่ชอบเป็นกำรส่วนตวั และร้อยละ 2.07 ระบุว่ำ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจ 
ปี 2558 พบว่ำ ผูท้ี่ยอมรับไดใ้นปี 2562 มีสัดส่วน เพ่ิมขึน้ และไม่สำมำรถยอมรับได ้มีสัดส่วน ลดลง โดยผลกำรส ำรวจ ปี 2558 พบว่ำ ร้อยละ 
88.72 ยอมรับได ้ ร้อยละ 10.00 ไม่สำมำรถยอมรับได ้และร้อยละ 1.28 ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 

ดำ้นกำรยอมรับของประชำชนกรณีหำกมีสมำชิกหรือคนในครอบครัวเป็นเพศที่ 3 พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.81 ระบุว่ำ ยอมรับได้ 
เพรำะ ในเม่ือเป็นไปแลว้ก็ตอ้งท ำใจยอมรับ ถึงยงัไงก็ถือว่ำเป็นคนในครอบครัว ไม่สำมำรถตดัขำดกนัได ้เพียงแต่ขอใหเ้ป็นคนดี สำมำรถ
ดูแลตวัเองไดก้พ็อ ครอบครัวก็มีสมำชิกเป็นเพศที่ 3 อยู่เหมือนกนั รองลงมำ ร้อยละ 11.44 ระบุว่ำ ไม่สามารถยอมรับได้ เพรำะ เป็นกำรฝืน
ธรรมชำติ ถือเป็นภำพลกัษณ์ของครอบครัว ไม่ชอบเป็นกำรส่วนตวั และร้อยละ 1.75 ระบุว่ำ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ และเม่ือเปรียบเทียบ
กบัผลกำรส ำรวจ ปี 2558 พบว่ำ ผูท้ี่ยอมรับไดใ้นปี 2562 มีสัดส่วน เพ่ิมขึ้น และไม่สำมำรถยอมรับได ้มีสัดส่วน ลดลง โดยผลกำรส ำรวจ                
ปี 2558 พบว่ำ ร้อยละ 79.92 ยอมรับได ้ ร้อยละ 16.80 ไม่สำมำรถยอมรับได ้และร้อยละ 3.28 ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรอนุญำตให้เพศที่ 3 สำมำรถเปลี่ยนค ำน ำหน้ำนำมได ้พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.49 ระบุว่ำ 
เห็นด้วย ขณะที่ ร้อยละ 36.53 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วย เพรำะ บำงคนไม่สำมำรถแยกแยะไดว้่ำเป็นเพศไหน อำจเกิดควำมสับสนวุ่นวำยตำมมำ เช่น                
กำรตำมหำตวับุคคล กำรติดต่อเอกสำรหน่วยงำนต่ำง ๆ ควรใชค้  ำน ำหน้ำตำมเพศสภำพเดิม และร้อยละ 8.98 ระบุว่ำ  ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ                  
ซ่ึงในจ ำนวนของผู้ที่ระบวุ่ำเห็นด้วย นั้น ร้อยละ 56.56 ระบุว่ำ ควรอนุญำตใหเ้พศที่ 3 กลุ่มที่แปลงเพศแลว้สำมำรถเปลี่ยนค ำน ำหนำ้นำมได ้ขณะที่ 
ร้อยละ 43.44 ระบุว่ำ ควรอนุญำตให้เพศที่ 3 ทุกกลุ่มสำมำรถเปลี่ยนค ำน ำหน้ำนำมได้ และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจ ปี 2558 พบว่ำ               
ผูท้ีเ่ห็นดว้ยในปี 2562 มีสัดส่วน  เพ่ิมขึน้ อยำ่งชดัเจน และไม่เห็นดว้ย มีสัดส่วน ลดลง อยำ่งชดัเจนเช่นกนั โดยผลกำรส ำรวจ ปี 2558 พบว่ำ ร้อย
ละ 39.44 ทีเ่ห็นดว้ย ร้อยละ 53.20 ไม่เห็นดว้ย และร้อยละ 7.36 ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ   

ทำ้ยที่สุด เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรเพิ่มเพศที่ 3 หรือเพศทำงเลือกในกำรกรอกขอ้มูลเอกสำรรำชกำรทุกชนิด 
พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.69 ระบุว่ำ เห็นด้วย เพรำะ จะไดเ้ป็นกำรระบุให้ชดัเจน เป็นกำรเพิ่มช่องเพศให้ตรงกบัเพศท่ีอยำกจะเป็น และ             
ง่ำยต่อกำรระบุหรือจัดประเภท รองลงมำ ร้อยละ 26.92 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วย เพรำะ ไม่สำมำรถแยกแยะเพศสภำพที่แทจ้ริงได้ อำจเกิดปัญหำ
ตำมมำ ควรระบุใหต้รงกบัเพศสภำพ และร้อยละ 7.39 ระบุว่ำ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจ ปี 2558 พบว่ำ 
ผูท้ี่เห็นดว้ยในปี 2562 มีสัดส่วน เพ่ิมขึ้น และไม่เห็นดว้ย มีสัดส่วน ลดลง โดยผลกำรส ำรวจ  ปี 2558 พบว่ำ ร้อยละ 59.36 เห็นดว้ย ร้อยละ 
35.12 ไม่เห็นดว้ย และร้อยละ 5.52 ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ   

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.90 มีภูมิล  ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.65 มีภูมิล  ำเนำอยูป่ริมณฑล 
และภำคกลำง ร้อยละ 18.19 มีภูมิล  ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.68 มีภูมิล  ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.58 มีภูมิล  ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 48.85 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.15 เป็นเพศหญิง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 

วันอำทิตย์ที่ 4 สิงหำคม พ.ศ. 2562 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th 
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ตวัอย่ำงร้อยละ 9.21 มีอำยุ 15 – 25 ปี ร้อยละ 17.24 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 24.22 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 32.49 มีอำยุ 46 – 59 ปี  
และร้อยละ 16.84 มีอำยุ 60 ปีข้ึนไป ตวัอย่ำงร้อยละ 92.61 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 4.45 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.87 นบัถือศำสนำ
คริสต ์และอื่น ๆ และร้อยละ 2.07 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 25.34 สถำนภำพโสด ร้อยละ 68.79 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.57 หมำ้ย หย่ำร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 2.30 ไม่ระบสุถำนภำพกำรสมรส  

ตวัอย่ำงร้อยละ 26.61 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 32.40 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.39                  
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.50 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.24 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 2.86 ไม่ระบุกำรศึกษำ   

ตัวอย่ำงร้อยละ 11.60 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 16.44 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน                        
ร้อยละ 20.25 ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.82 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.76 ประกอบอำชีพรับจ้ำง
ทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 14.85 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษยีณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 3.10 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นองคก์รอสิระที่
ไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 3.10 ไม่ระบุอำชีพ   

ตวัอยำ่งร้อยละ 14.61 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 23.59 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.85 มีรำยไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 10,001 
– 20,000 บำท ร้อยละ 10.33 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.04 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บำท ร้อยละ 7.70
มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 10.88 ไม่ระบุรำยได ้

 
1.  หากท่านมีเพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงานในองค์กรของท่าน เป็นเพศที่ 3 ท่านยอมรับได้หรือไม่  

การยอมรับของประชาชนกรณีหากมีเพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงานในองค์กรเป็นเพศที่ 3 
ร้อยละ 

(2562) **(2558) *(2556) 
ยอมรับได้ เพรำะ วดักนัที่ควำมสำมำรถและนิสัยใจคอเป็นหลกั ไม่ควรเอำเร่ืองเพศมำเป็นกำรตดัสิน  
                 ถือว่ำเป็นคนในสังคมเหมือนกนัทุกคน อีกทั้งมีเพื่อนเป็นเพศที่ 3 ที่คอยสร้ำงควำมสนุกสนำน

และเพิ่มสีสันใหก้บัชีวิต  

90.15 88.72 88.49 

ไม่สามารถยอมรับได้ เพรำะ ไม่ชอบเป็นกำรส่วนตวั 7.78 10.00 8.79 
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 2.07 1.28 2.72 

รวม 100.00 100.00 100.00 
 

 2. หากท่านมีสมาชิกหรือคนในครอบครัวเป็นเพศที่ 3 ท่านจะยอมรับได้หรือไม่ 

 การยอมรับของประชาชนกรณีหากมีสมาชิกหรือคนในครอบครัวเป็นเพศที่ 3 
ร้อยละ 

(2562) **(2558) *(2556) 
ยอมรับได้ เพรำะ ในเม่ือเป็นไปแลว้กต็อ้งท ำใจยอมรับ ถึงยงัไงกถ็ือว่ำเป็นคนในครอบครัว  

ไม่สำมำรถตดัขำดกนัได ้เพียงแต่ขอใหเ้ป็นคนดี สำมำรถดูแลตวัเองไดก้พ็อ  
ครอบครัวกมี็สมำชิกเป็นเพศที่ 3 อยูเ่หมือนกนั 

86.81 79.92 77.56 

ไม่สามารถยอมรับได้ เพรำะ เป็นกำรฝืนธรรมชำติ ถือเป็นภำพลกัษณ์ของครอบครัว  
ไม่ชอบเป็นกำรส่วนตวั 

11.44 16.80 17.25 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 1.75 3.28 5.19 
รวม 100.00 100.00 100.00 

 
3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากจะมีการอนุญาตให้เพศที่ 3 สามารถเปล่ียนค าน าหน้านามได้ 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการอนุญาตให้เพศที่ 3 สามารถเปล่ียนค าน าหน้านามได้ 
ร้อยละ 

(2562) **(2558) *(2556) 
เห็นด้วย 54.49 39.44 42.01 

ควรเป็นกลุ่มใด    
- เฉพำะผู้ที่แปลงเพศแล้ว 56.56 - - 
- ได้ทุกกลุ่ม 43.44 - - 

ไม่เห็นด้วย เพรำะ บำงคนไม่สำมำรถแยกแยะไดว้่ำเป็นเพศไหน อำจเกิดควำมสับสนวุ่นวำยตำมมำ  
            เช่น กำรตำมหำตวับุคคล กำรติดต่อเอกสำรหน่วยงำนต่ำง ๆ ควรใชค้  ำน ำหนำ้ตำมเพศสภำพเดิม 

36.53 
 

53.20 43.53 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 8.98 7.36 14.46 
รวม 100.00 100.00 100.00 



3 
 

4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากการกรอกข้อมูลเอกสารราชการทุกชนิดจะเพิ่มเพศที่ 3 หรือเพศทางเลือก ไว้ให้กรอก 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการเพิ่มเพศที่ 3 หรือเพศทางเลือกในการกรอกข้อมูลเอกสารราชการทุกชนิด 
ร้อยละ 

(2562) **(2558) 
เห็นด้วย เพรำะ จะไดเ้ป็นกำรระบุใหช้ดัเจน เป็นกำรเพิ่มช่องเพศใหต้รงกบัเพศท่ีอยำกจะเป็น  

และง่ำยต่อกำรระบุหรือจดัประเภท 
65.69 59.36 

ไม่เห็นด้วย เพรำะ ไม่สำมำรถแยกแยะเพศสภำพที่แทจ้ริงได ้อำจเกดิปัญหำตำมมำ ควรระบุใหต้รงกบัเพศสภำพ
ภำยนอกเช่นเดิม 

26.92 35.12 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 7.39 5.52 
รวม 100.00 100.00 

 
หมำยเหตุ ** ร้อยละควำมคิดเห็นของประชำชน จำกผลกำรส ำรวจ “นิดำ้โพล” เร่ือง “สังคมไทยคิดอย่ำงไรกบัเพศท่ี 3”  เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎำคม 2558 

* ร้อยละควำมคิดเห็นของประชำชน จำกผลกำรส ำรวจ “นิดำ้โพล” เร่ือง “สงัคมไทยคิดอย่ำงไรกบัเพศท่ี 3”  เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2556 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค 
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 112 8.90 
ปริมณฑลและภำคกลำง 323 25.65 
ภำคเหนือ 229 18.19 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 424 33.68 
ภำคใต ้ 171 13.58 

รวม 1,259 100.00 
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 615 48.85 
หญิง 644 51.15 

รวม 1,259 100.00 
 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

15 – 25 ปี 116 9.21 
26 – 35 ปี 217 17.24 
36 – 45 ปี 305 24.22 
46 – 59 ปี 409 32.49 
60 ปี ข้ึนไป 212 16.84 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,259 100.00 
 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา    
ศาสนา จ านวน ร้อยละ 

พุทธ 1,166 92.61 
อิสลำม 56 4.45 
คริสต ์และอื่น ๆ 11 0.87 
ไม่ระบุ 26 2.07 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 319 25.34 
สมรส 866 68.79 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 45 3.57 
ไม่ระบุ 29 2.30 

รวม 1,259 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำ/ต ่ำกว่ำ 335 26.61 
มธัยมศึกษำ/เทียบเท่ำ 408 32.40 
อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ 93 7.39 
ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 321 25.50 
สูงกว่ำปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 66 5.24 
ไม่ระบุ 36 2.86 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 146 11.60 
พนกังำนเอกชน 207 16.44 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 255 20.25 
เกษตรกร/ประมง 174 13.82 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 211 16.76 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 187 14.85 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 39 3.10 
องคก์รอิสระที่ไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 39 3.10 

รวม 1,259 100.00 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 184 14.61 
ไม่เกิน 10,000 297 23.59 
10,001 – 20,000 338 26.85 
20,001 – 30,000 130 10.33 
30,001 – 40,000 76 6.04 
40,001 ข้ึนไป 97 7.70 
ไม่ระบุ 137 10.88 

รวม 1,259 100.00 
 
 
 


