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 “สังคมไทยคดิอย่างไรกบัเพศที ่3”  
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน             
เร่ือง “สังคมไทยคิดอย่างไรกับเพศที่ 3” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 8-10 มิถุนำยน 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 15 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค 
ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,310 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อเพศท่ี 3 ในประเด็นต่ำง ๆ กำรส ำรวจอำศยั
กำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย  
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรยอมรับของประชำชนหำกมีเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงำนในองค์กรเป็นเพศท่ี 3 พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 
92.82 ระบุว่ำ ยอมรับได ้ขณะท่ี ร้อยละ 7.18 ระบุว่ำ ไม่สำมำรถยอมรับได้ และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจ ปี 2562 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำ
ยอมรับไดใ้นปี 2565 มีสัดส่วน เพ่ิมขึน้  

ดำ้นกำรยอมรับของประชำชนหำกมีสมำชิกหรือคนในครอบครัวเป็นเพศท่ี 3 พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 90.61 ระบุว่ำ ยอมรับได ้
รองลงมำ ร้อยละ 9.31 ระบุว่ำ ไม่สำมำรถยอมรับได้ และร้อยละ 0.08 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ และเม่ือเปรียบเทียบกับ  
ผลกำรส ำรวจ ปี 2562 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำยอมรับไดใ้นปี 2565 มีสัดส่วน เพ่ิมขึน้  

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรอนุญำตให้เพศท่ี 3 สำมำรถเปล่ียนค ำน ำหน้ำนำมได ้พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 63.59 ระบุว่ำ  
เห็นดว้ย รองลงมำ ร้อยละ 36.18 ระบุว่ำ ไม่เห็นดว้ย และร้อยละ 0.23 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ โดยในจ ำนวนของผูท่ี้ระบุว่ำ เห็นดว้ย
กบักำรอนุญำตให้เพศท่ี 3 สำมำรถเปล่ียนค ำน ำหน้ำนำมได ้(จ ำนวน 833 หน่วยตวัอย่ำง) ร้อยละ 57.62 ระบุว่ำ ไดทุ้กกลุ่ม ขณะท่ี ร้อยละ 42.38 
ระบุว่ำ เฉพำะผูท่ี้แปลงเพศแลว้ และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจ ปี 2562 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำเห็นดว้ยในปี 2565 มีสัดส่วน เพ่ิมขึน้  

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรออกกฎหมำยยอมรับกำรจดทะเบียนคู่ชีวิต (สมรส) ของบุคคลเพศเดียวกนั พบว่ำ ตวัอย่ำง 
ร้อยละ 79.62 ระบุว่ำ เห็นด้วย ขณะท่ี ร้อยละ 20.38 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วย และเม่ือเปรียบเทียบกับผลกำรส ำรวจ ปี 2558 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำ 
เห็นดว้ย มีสัดส่วน เพ่ิมขึน้ 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรเพ่ิมเพศท่ี 3 หรือเพศทำงเลือกในกำรกรอกขอ้มูลเอกสำรรำชกำรทุกชนิด 
พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 77.63 ระบุว่ำ เห็นดว้ย รองลงมำ ร้อยละ 22.14 ระบุว่ำ ไม่เห็นดว้ย และร้อยละ 0.23 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 
และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจ ปี 2562 พบว่ำ ผูท่ี้ระบุว่ำเห็นดว้ยในปี 2565 มีสัดส่วน เพ่ิมขึน้ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.55 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.18 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล
และภำคกลำง ร้อยละ 17.94 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.51 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.82 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่ง ร้อยละ 48.32 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.68 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 17.18 มีอำยุ 15-25 ปี  ร้อยละ 17.02 มีอำยุ 26-35 ปี ร้อยละ 18.32 มีอำยุ 36-45 ปี  ร้อยละ 25.34 มีอำยุ 46-59 ปี  
และร้อยละ 22.14 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอย่ำง ร้อยละ 95.80 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.75 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.07 นับถือศำสนำ
คริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.38 ไม่ระบุศำสนำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 36.26 สถำนภำพโสด ร้อยละ 61.22 สมรสแล้ว และร้อยละ 2.52 หม้ำย  
หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 

ตัวอย่ำง ร้อยละ 23.74 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 36.87 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.25                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 27.10 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 3.89 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 0.15 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 9.62 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 15.88 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 19.46
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 11.53 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.97 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 20.61 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 8.78 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.15 ไม่ระบุอำชีพ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 

วันอาทิตย์ท่ี 12 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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  จ ำนวน 4 หนำ้ (รวมหนำ้น้ี)  
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ตัวอย่ำง ร้อยละ 24.73 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 19.39 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.26 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 11.60 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 4.20 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 5.19  
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 8.63 ไม่ระบุรำยได ้

 
1.  หากท่านมีเพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงานในองค์กรของท่าน เป็นเพศที่ 3 ท่านยอมรับได้หรือไม่  

การยอมรับของประชาชนหากมีเพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงานในองค์กรเป็นเพศที่ 3 
ร้อยละ 

มิ.ย. 65 ส.ค. 62 
ยอมรับได ้ 92.82 90.15 
ไม่สำมำรถยอมรับได ้ 7.18 7.78 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ - 2.07 

รวม 100.00 100.00 
 

 2. หากท่านมีสมาชิกหรือคนในครอบครัวเป็นเพศที่ 3 ท่านจะยอมรับได้หรือไม่ 

การยอมรับของประชาชนหากมสีมาชิกหรือคนในครอบครัวเป็นเพศที่ 3 
ร้อยละ 

มิ.ย. 65 ส.ค. 62 
ยอมรับได ้ 90.61 86.81 
ไม่สำมำรถยอมรับได ้ 9.31 11.44 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 0.08 1.75 

รวม 100.00 100.00 
 

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากจะมกีารอนุญาตให้เพศที่ 3 สามารถเปลี่ยนค าน าหน้านามได้ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการอนุญาตให้เพศที่ 3 สามารถเปลี่ยนค าน าหน้านามได้ 
ร้อยละ 

มิ.ย. 65 ส.ค. 62 
เห็นด้วย 63.59 54.49 

- ได้ทุกกลุ่ม 57.62 43.44 
- เฉพาะผู้ท่ีแปลงเพศแล้ว 42.38 56.56 

ไม่เห็นด้วย 36.18 36.53 
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 0.23 8.98 

รวม 100.00 100.00 
 

4.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการออกกฎหมายยอมรับการจดทะเบียนคู่ชีวิต (สมรส) ของบุคคลเพศเดียวกัน 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการออกกฎหมายยอมรับการจดทะเบียนคู่ชีวิต (สมรส)  

ของบุคคลเพศเดียวกัน 
ร้อยละ 

มิ.ย. 65 ก.ค. 58 
เห็นดว้ย 79.62 59.20 
ไม่เห็นดว้ย 20.38 35.04 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ - 5.76 

รวม 100.00 100.00 
 

5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากการกรอกข้อมูลเอกสารราชการทุกชนดิจะเพิม่เพศที่ 3 หรือเพศทางเลือก ไว้ให้กรอก 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเพิม่เพศที่ 3 หรือเพศทางเลือก 

ในการกรอกข้อมูลเอกสารราชการทุกชนดิ 
ร้อยละ 

มิ.ย. 65 ส.ค. 62 
เห็นดว้ย 77.63 65.69 
ไม่เห็นดว้ย 22.14 26.92 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 0.23 7.39 

รวม 100.00 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 112 8.55 
ปริมณฑลและภำคกลำง 343 26.18 
ภำคเหนือ 235 17.94 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 439 33.51 
ภำคใต ้ 181 13.82 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 633 48.32 
หญิง 677 51.68 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
15-25 ปี 225 17.18 
26-35 ปี 223 17.02 
36-45 ปี 240 18.32 
46-59 ปี 332 25.34 
60 ปีขึ้นไป 290 22.14 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,255 95.80 
อิสลำม 36 2.75 
คริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 14 1.07 
ไม่ระบ ุ 5 0.38 

รวม 1,310 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 475 36.26 
สมรส 802 61.22 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู่ 33 2.52 

รวม 1,310 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 311 23.74 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 483 36.87 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 108 8.25 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 355 27.10 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 51 3.89 
ไม่ระบ ุ 2 0.15 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 126 9.62 
พนกังำนเอกชน 208 15.88 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 255 19.46 
เกษตรกร/ประมง 151 11.53 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 183 13.97 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 270 20.61 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 115 8.78 
ไม่ระบ ุ 2 0.15 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 324 24.73 
ไม่เกิน 10,000 บำท 254 19.39 
10,001-20,000 บำท 344 26.26 
20,001-30,000 บำท 152 11.60 
30,001-40,000 บำท 55 4.20 
40,001 บำทขึ้นไป 68 5.19 
ไม่ระบ ุ 113 8.63 

รวม 1,310 100.00 
 


