ความอยุตธิ รรมในทุกย่างกา้ ว

ภาพของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชีย เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหมู่เกาะแปซิฟิก ที่ตอบแบบสอบถามในการ
สำ�รวจการเลือกปฏิบัติต่อคนข้ามเพศทั่วประเทศ

ใ

นป ี 2008 ศ นู ย์ส �ำ หรับความเท่าเท ยี มของคนข า้ มเพศแห่งประเทศ
หร อื National Center for Transgender Equality (NCTE) และ คณะ
ทำ�งานพ เิ ศษเกย์และเลสเบ ยี นระดับประเทศ หร อื National Gay and
Lesbian Task Force ไดจ้ ดั โครงการศ กึ ษาระดับประเทศเร ื อ่ งการเล อื ก
ปฏิบตั ติ อ่ คนข า้ มเพศในสหรัฐอเมร กิ า  การศ กึ ษาใช เ้ วลากว่าหกเด อื น ม ี
ผ รู ้ ว่ มตอบแบบสอบถามท ีเ่ ป น็ คนข า้ มเพศและคนท ีอ่ ย นู่ อกกรอบรูป
แบบของเพศชายหญ งิ ท ีส่ งั คมกำ�หนดจำ�นวน 6,456 คน  โดยแบบส �ำ รวจ
ม คี �ำ ถาม 70 ข อ้ เก ีย่ วกับประสบการณ์ของพวกเขาในการถ กู เล อื กปฏิบตั ิ
และล่วงละเม ดิ ท ี บ่ า้ น ในโรงเร ยี น ในสถานท ีส่ าธารณะ และในท ี ท่ �ำ งาน
และจากเจ า้ ของบ า้ นเช่า หมอ เจ า้ หน า้ ท ี ท่ ี ่ให บ้ ร กิ ารในท ีส่ าธารณะ รวม
ถงึ ศาลและตำ�รวจดว้ ย  ผลการส �ำ รวจแสดงให เ้ ห น็ ว่าคนข า้ มเพศและคน
ท ีอ่ ย นู่ อกกรอบรูปแบบของเพศชายหญ งิ ท ีส่ งั คมกำ�หนดตอ้ งเผช ญิ กับ
สถานการณ์การถ กู เล อื กปฏิบตั อิ ย ทู่ ั ว่ ไปในทุกแง่มมุ ของช วี ติ
หน ึ ง่ ในข อ้ ค น้ พบท ี ส่ �ำ คัญท ี ส่ ดุ ในการศ กึ ษาน ี ค้ อื อคต ติ อ่ คน
ข า้ มเพศท ี เ่ ก ดิ ข ึ น้ ร่วมกับการเหย ยี ดเช ื อ้ ชาต ิ ในระดับโครงสร า้ ง
และระดับบุคคล ทำ�ให ค้ นข า้ มเพศและคนท ี อ่ ย นู่ อกกรอบร ปู
แบบของเพศชายหญ งิ ท ี ส่ งั คมกำ�หนดท ี เ่ ป น็ คนอเมร กิ นั เช ื อ้ สาย
เอเช ยี เอเช ยี ใต ้ เอเช ยี ตะวันออกเฉ ยี งใต ้ และหม เู่ กาะแปซ ิ ฟ กิ
(เร ยี กรวมกันว่า API ค อื Asian และ Pacific Islander) ต อ้ งเผช ญิ
กับประสบการณ์การถ กู เล อื กปฏ บิ ตั ิ ในระดับท ี ร่ นุ แรงมากข ึ น้
เป น็ พ เิ ศษ  National Queer Asian Pacific Islander Alliance
(NQAPIA) จ งึ ร่วมม อื กับศ นู ย์ส �ำ หรับความเท่าเท ยี มของคนข า้ มเพศ
แห่งประเทศ และคณะทำ�งานพ เิ ศษเกย์และเลสเบ ยี นระดับประเทศ
เพ ื อ่ จัดทำ�รายงานน ี เ้ ก ี ย่ วกับการเล อื กปฏ บิ ตั ติ อ่ คนข า้ มเพศและคน
ท ี อ่ ย นู่ อกกรอบร ปู แบบของเพศชายหญ งิ ท ี ส่ งั คมกำ�หนดหม เู่ กาะ
แปซ ิ ฟ กิ
ข อ้ ม ลู ในรายงานน ี ม้ าจากประสบการณ์ของผ ตู ้ อบแบบสอบถาม 212
คนท ี บ่ อกว่าตนเองเป น็ คนเอเช ยี หร อื เป น็ คนหม เู่ กาะแปซ ิฟ กิ เท่านั น้
หร อื คนเอเช ยี หร อื คนหม เู่ กาะแปซ ิฟ กิ และคนหลากเช ื อ้ สาย i  ในกลุม่
ผ ตู ้ อบแบบสอบถามชาว API  84% เป น็ คนส ญั ชาติอเมร กิ นั และ 16%
ไม่ใช่ส ญั ชาติอเมร กิ นั   ปร มิ าณของผ ูท้ ี ม่ เี อกสารส ญั ชาติและผ ูท้ ี ่ไม่ม ี
ไม่มากพอท ีจ่ ะทำ�การว เิ คราะห์ตอ่ ไปได ้  อย่างไรก็ด ี ในรายงานฉบับเต็ม
ของการส �ำ รวจการเล อื กปฏิบตั ติ อ่ คนข า้ มเพศทั ว่ ประเทศ  ผ อู ้ พยพท ี ่
ไม่ม เี อกสารรายงานถงึ อัตราการการถ กู เล อื กปฏิบตั ทิ ีย่ ิง่ ส ูงข ึ น้ ไปอ กี
โดย แจ ็ค แฮร ิ ส ัน -คว ิ น ทานา, เบน เดอ ก ซ
ั แมน และแอนจ ์ โชดร ี

เราคาดว่าผ ตู ้ อบแบบสอบถามท ีเ่ ป น็ คน API จะถ กู ปฏิบตั ิในรูปแบบ
เด ยี วกัน
ในรายงานฉบับน ี ้ คำ�ว่า “เน ื อ่ งด ว้ ยอคต ”ิ มาจากคำ�ถามในแบบ
ส �ำ รวจท ี ถ่ ามถ งึ ประสบการณ์ของผ ูต้ อบแบบสอบถามเก ี ย่ วกับอคต ทิ ี ่
ม ตี อ่ การเป น็ คนข า้ มเพศ แต่ผลการส �ำ รวจแสดงให เ้ ห น็ ว่าอคต ดิ งั กล่าว
ม คี วามซ บั ซ อ้ น และเก ดิ ข ึ น้ ผสมร่วมกับอคต ทิ ี ม่ ตี อ่ เช ื อ้ ชาต ิ ฐานะ
ทางเศรษฐก จิ และส งั คม และความสามารถทางภาษา
ข้อค้นพบสำ�คัญ

• การถูกเลือกปฏิบัติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปกับผู้ที่ร่วมตอบ
แบบสอบถามของการสำ�รวจการเลือกปฏิบัติต่อคนข้ามเพศทั่ว
ประเทศ  แต่อคติต่อคนข้ามเพศที่เกิดขึ้นร่วมกับการเหยียดเชื้อชาติใน
ระดับโครงสร้างที่ยังคงมีอยู่ในสังคม ส่งผลที่รุนแรงและเลวร้ายเป็น
พิเศษต่อคนข้ามเพศ API และคนข้ามเพศผิวสี
• คนข้ามเพศและคนที่อยู่นอกกรอบรูปแบบของเพศชายหญิงที่สังคม
กำ�หนดที่เป็นคน API มีชีวิตที่ยากจนอย่างมาก มีคน 18% ที่มีราย
ได้ในครัวเรือนน้อยกว่า 10,000 ดอลล่าห์ต่อปี  ซึ่งสัดส่วนของคน
ยากจนนี้เป็นตัวเลขที่สูงกว่าในคนข้ามเพศทุกเชื้อชาติรวมกัน (15%)  
และสูงกว่าอัตราในประชากร API (3%) หกเท่า  สูงกว่าในประชากร
ในสหรัฐอเมริกาโดยรวม (4%) สี่เท่า ii
• มีคนข้ามเพศและคนที่อยู่นอกกรอบรูปแบบของเพศชายหญิงที่สังคม
กำ�หนดที่เป็นคน API จำ�นวนมากที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอ
วี  เกือบ 5% รายงานว่ามีเชื้อเอชไอวี และ 10.48% รายงานว่าไม่
ทราบสถานะเลือดของตนเอง  ซึ่งสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราใน
คนข้ามเพศและคนที่อยู่นอกกรอบรูปแบบของเพศชายหญิงที่สังคม
กำ�หนดทุกเชื้อชาติรวมกัน 2.64%  ประชากร API โดยรวม 0.01%
และประชากรในอเมริกาโดยรวม 0.60% iii
• มีคนข้ามเพศและคนที่อยู่นอกกรอบรูปแบบของเพศชายหญิงที่สังคม
กำ�หนดที่เป็นคน API จำ�นวน 44% ที่มีประสบการณ์ในการได้รับการ
ยอมรับจากครอบครัวในระดับที่มาก  ผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับ
การยอมรับจากครอบครัวมีแนวโน้มที่จะถูกเลือกปฏิบัติน้อยกว่า
• มากกว่าครึ่ง (56%) ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคน API รายงานว่า
เคยพยายามฆ่าตัวตาย  เปรียบเทียบกับตัวเลขของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในการศึกษานี้ทั้งหมด 41%  และของประชากรโดยรวมใน
สหรัฐอเมริกา 1.6% iv

การศึ ก ษา
65% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคน API ที่
เคยเรียนหนังสือและมีการแสดงออกถึงอัตลักษณ์
ของคนข้ามเพศหรือความเป็นเพศที่ไม่ตรงกับ
กรอบเพศของสังคม ถูกคุกคามในโรงเรียน

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคน API และเรียนในชั้น
อนุบาลถึงมัธยมหกและมีการแสดงออกถึงอัตลักษณ์
ของคนข้ามเพศหรือความเป็นเพศที่ไม่ตรงกับกรอบ
เพศของสังคม รายงานถึงอัตราการถูกคุกคามใน
โรงเรียนที่สูงจนน่าตกใจคือ 65%  มี 39% เคยถูกทำ�ร้าย

ร่างกาย  และ 19% ถูกล่วงละเมิดทางเพศ การคุกคาม
นั้นรุนแรงจนทำ�ให้ 11% ออกจากการเรียน  6% ถูกไล่
ออกเนื่องจากอคติ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยถูกคุกคามและละเมิดโดยครู
ในชั้นอนุบาลถึงมัธยมหกประสบกับผลที่ตามมาด้าน
สุขภาพและด้านอื่น ๆ เลวร้ายกว่าอย่างมาก เมื่อเปรียบ
เทียบกับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์การถูกละเมิดใน
ลักษณะดังกล่าว  การถูกคุกคามและละเมิดจากเพื่อนก็
มีผลกระทบในเชิงลบอย่างมากเช่นกัน

การเลื อ กปฏิ บ ั ต ิ จ ากการจ้ า งงาน
ถูกปฏิบัติไม่ดีที่ทำ�งาน
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คนข้ามเพศและคนที่อยู่นอกกรอบรูปแบบเพศที่สังคม
กำ�หนดที่เป็นคน API เผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติโดยตรง
หลายรูปแบบในเรื่องที่อยู่อาศัย  21% รายงานว่าถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เช่าบ้านหรืออพาร์ทเมนต์เนื่องด้วยอคติ  และ 7%
รายงานว่าถูกไล่ออกจากที่อยู่เนื่องด้วยอคติ
คนข้ามเพศและคนที่อยู่นอกกรอบรูปแบบเพศที่สังคมกำ�หนด
ที่เป็นคน API มีแนวโน้มน้อยกว่ามากที่จะเป็นเจ้าของบ้าน
เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวม โดยมีคนเป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัยเพียง 18% เมื่อเทียบกับคนข้ามเพศโดยรวมในทุกเชื้อ
ชาติคือ 32% และประชากรอเมริกันโดยรวมที่ 67% vi
สำ�หรับการเปรียบเทียบ จะเห็นว่ากระทรวงการเคหะและการ
พัฒนาเมืองของสหรัฐอเมริการายงานว่า “การเป็นเจ้าของที่
อยู่อาศัยของคนกลุ่มน้อย” ทั่วประเทศคือ 49.7% vii
คนข้ามเพศและคนที่อยู่นอกกรอบรูปแบบเพศที่
สังคมกำ�หนดที่เป็นคน API จำ�นวน 21% เคยถูก
ปฏิเสธไม่ให้เช่าบ้านหรืออพาร์ทเมนต์เนื่องด้วยอคติ
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การเลื อ กปฏิ บ ั ต ิ ใ นด้ า นที ่ อ ยู ่ อ าศั ย และการไร้ บ ้ า น
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มีคนข้ามเพศและคนที่อยู่นอกกรอบรูปแบบของเพศชาย
หญิงที่สังคมกำ�หนดที่เป็นคน API มีอัตราการว่างงานสูง
มากที่ 12%  สูงกว่าอัตราในประชากรในสหรัฐอเมริกา
ทั่วไป (7%) ในช่วงที่มีการเก็บข้อมูล v
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคน API จำ�นวน 21% เคยถูก
ให้ออกจากงานเนื่องด้วยอคติ 41% ถูกปฏิเสธการจ้างงาน
เพราะเหตุที่เป็นคนข้ามเพศหรือคนที่อยู่นอกกรอบรูปแบบ
ของเพศชายหญิงที่สังคมกำ�หนด
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคน API จำ�นวน 49% ถูกคุกคาม  
8% ถูกทำ�ร้ายร่างกาย  และ 10% ถูกล่วงละเมิดทางเพศใน
ที่ทำ�งาน
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคน API จำ�นวน 23% รายงานว่า
ถูกบีบบังคับให้ต้องเข้าสู่ตลาดงานนอกระบบเพื่อหารายได้
เช่น การขายบริการทางเพศและการขายยา

คนข้ามเพศและคนที่อยู่นอกกรอบรูปแบบเพศที่สังคม
กำ�หนดที่เป็นคน API จำ�นวน 14% รายงานว่าเคยมี
ประสบการณ์การเป็นคนไร้บ้านในช่วงหนึ่งของชีวิต  
มากกว่าอัตราของประชากรอเมริกันโดยรวม (7.4%) เกือบ
สองเท่าvii

ชี ว ิ ต ครอบครั ว
คนข้ า มเพศและคนที ่ อ ยู ่ น อกกรอบรู ป แบบเพศที ่
สั ง คมกำ � หนดที ่ เ ป็ น คน API จำ � นวน 44% รายงานว่ า มี
ประสบการณ์ ใ นการได้ ร ั บ การยอมรั บ จากครอบครั ว ใน
ระดั บ ที ่ ม าก  ผู ้ ต อบแบบสอบถามที ่ ไ ด้ ร ั บ การยอมรั บ
จากครอบครั ว มี แ นวโน้ ม ที ่ จ ะเผชิ ญ กั บ การถู ก เลื อ ก
ปฏิ บ ั ต ิ น ้ อ ยกว่ า
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคน API ที่รับการยอมรับจาก
ครอบครัวมีอัตราการพยายามฆ่าตัวตายที่ 17% เมื่อเทียบกับ
คนที่ไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวที่ 35%
ผู ้ ตอบแบบสอบถามที่เ ป็น คน API ที่ร ับการยอมรับจาก
ครอบครัวมีอัต ราการมีป ระสบการณ์การเป็นคนไร้บ้า นที่
9% เมื่อเทียบกับ คนที่ไม่ได้ร ับ การยอมรับจากครอบครัว
ที ่ 20%
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคน API ที่รับการยอมรับจาก
ครอบครัวมีเชื้อเอชไอวีที่อัตรา 2.78% เมื่อเทียบกับคนที่ไม่
ได้รับการยอมรับจากครอบครัวที่ 6.38%
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บริ ก ารทางสุ ข ภาพ
ผลต่อสุขภาพของคนข้ามเพศและคนที่อยู่นอกกรอบรูป
แบบเพศที่สังคมกำ�หนดที่เป็นคน API แสดงให้เห็นถึงผลก
ระทบที่เลวร้ายของการกีดกันทางสังคมและเศรษฐกิจให้คน
กลายเป็นคนชายขอบ  อันได้แก่การมีอัตราการได้รับเชื้อ
เอชไอวี การสูบบุหรี่ การใช้ยาเสพติด การดื่มเหล้า และการ
พยายามฆ่าตัวตายที่สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับประชากร
โดยทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคน API จำ�นวน 18% รายงานว่า
ถูกปฏิเสธไม่ให้ได้รับการดูแลทางการแพทย์เนื่องด้วยอคติ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคน API จำ�นวน 47% รายงานว่า
เลือกไม่ไปรับการดูแลทางการแพทย์ในทันทีที่เจ็บป่วยหรือ
บาดเจ็บเพราะกลัวการถูกเลือกปฏิบัติ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคน API จำ�นวน 43% รายงาน
ว่าเคยพยายามฆ่าตัวตาย  เปรียบเทียบกับจำ�นวนในผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดที่ 41% และจำ�นวนในประชากร
อเมริกันทั้งหมดที่ 1.6%ix
คนข้ามเพศและคนที่อยู่นอกกรอบรูปแบบเพศที่สังคม
กำ�หนดที่เป็นคน API และได้รับผลกระทบจากเอชไอวีมี
จำ�นวนมากถึงที่สุด 4.67% รายงานว่ามีเชื้อเอชไอวี และ
10.48% รายงานว่าไม่ทราบสถานะเลือดของตนเอง  เปรียบ
เทียบกับอัตราการมีเชื้อเอชไอวีของคนข้ามเพศที่ตอบ
แบบสอบถามรวมทุกเชื้อชาติที่ 2.64%  ประชากร API โดย
รวมที่ 0.01% และประชากรอเมริกันโดยรวมที่ 0.60%.x

คนข้ามเพศและคนที่อยู่นอกกรอบรูปแบบเพศที่สังคม
กำ�หนดที่เป็นคน API มีแนวโน้มน้อยกว่าที่จะเข้าถึงการ
บริการทางสุขภาพจิตและการให้คำ�ปรึกษา  เท่าที่ผ่านมาเรา
ทราบว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนี้มักเป็นเพราะอุปสรรคทางภาษา
และวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนที่ต้องการรูปแบบที่
เฉพาะในการรับบริการทางการแพทย์เกี่ยวกับการแปลงเพศ
ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับการให้คำ�ปรึกษาก่อนที่จะทำ�ได้

วิ ธ ี ก ารศึ ก ษา
การสำ�รวจการเลือกปฏิบัติต่อคนข้ามเพศทั่วประเทศพัฒนาขึ้นและทำ�
โดยคณะทำ�งานพิเศษเกย์และเลสเบียนระดับประเทศและศูนย์สำ�หรับ
ความเท่าเทียมของคนข้ามเพศแห่งประเทศ  มีการแจกลิงค์สำ�หรับเข้า
สู่เครื่องมือที่ใช้ในการสำ�รวจออนไลน์ไปยังเครือข่ายที่ประกอบด้วย
องค์กรรณรงค์และองค์กรที่ให้บริการ กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ลิสเซิร์ฟ และ
โซเชียลเน็ตเวิร์กสำ�หรับคนข้ามเพศหรือของคนข้ามเพศ รวมจำ�นวนกว่า
900 แห่ง  คนเกือบ 2,000 คนตอบแบบสำ�รวจในกระดาษในการลงพื้น
ที่ไปยังประชากรที่เข้าถึงยาก  จำ�นวนของผู้ที่ตอบแบบสอบถามรวมทั้ง
สิ้น 6,456 คนในชุดข้อมูลสุดท้าย มี 212 คนที่เป็นคน API และคนหลาย
เชื้อชาติ
การสำ�รวจการเลือกปฏิบัติต่อคนข้ามเพศทั่วประเทศทำ�ในสองภาษา
คือภาษาอังกฤษและภาษาสเปน  อย่างไรก็ดี คนอเมริกันเชื้อสาย API

จำ�นวนเกือบ 80% พูดภาษาอื่นที่บ้านที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ  และ 36%
บอกว่าตนเองพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ต่ำ�กว่าระดับ “ดีมาก”xi  น่า
เสียดายที่เรื่องนี้ทำ�ให้การสำ�รวจเข้าไม่ถึงคน API อีกจำ�นวนมาก ซึ่งไม่
เพียงส่งผลให้ผลของการสำ�รวจเบนไปด้านหนึ่ง แต่ยังทำ�ให้เราเห็นความ
สำ�คัญของการมีเครื่องมือในการสำ�รวจที่ดีกว่านี้และเข้าถึงคนได้มากกว่า
นี้   นอกจากนี้ แม้ว่าเราจะภูมิใจว่าเรามีผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคน
API มากพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูล  แต่ความจำ�เพาะของประสบการณ์
ของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละชุมชนจะออกมาได้มากกว่านี้หากกลุ่ม
ตัวอย่างของเรามากขึ้น ซึ่งจะทำ�ให้เราสามารถแยกกลุ่มชาติพันธุ์ และ
มองเห็นเนื้อหาของการเลือกปฏิบัติที่ทำ�ต่อกลุ่มที่มีความแตกต่างหลาก
หลายที่เป็นอเมริกันเชื้อสายเอเชีย เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
หมู่เกาะแปซิฟิก

สำ�หรับรายงานฉบับเต็มและรายละเอียดของข้อเสนอแนะ กรุณาไปที่เว็บไซต์ของเราที่ www.
TheTaskForce.org หรือ www.TransEquality.org (ดูที่ http://www.thetaskforce.org/reports_and_
research/ntds  หรือ http://transequality.org/Resources/index.html) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำ�รวจ
นี้ดูได้ที่ www.EndTransDiscrimination.org.
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