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InfoAid ร่วมส่งน ้ำใจและเปน็ก ำลงัใจให้ผู้เปรำะบำงกลุม่ LGBTQ+ 

วันที่ 28 มิถนุายน ถอืเป็นวันครบรอบเหตุจลาจลทีส่โตนวอลล ์ และเป็นจุดเร่ิมต้นของการ 

เรียกร้องสิทธิเพ่ือบุคคลที่มคีวามหลากหลายทางเพศ ในโอกาส Pride month ซ่ึงเป็นเดือนแห่งความ 

ภาคภมูิใจของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศนี ้ InfoAid จึงอยากชี้ให้เห็นปัญหาซ่ึงผู้เปราะบาง 

ท่ีอยู่ในกลุ่มน้ีต้องเผชิญ เพ่ือให้ผูอ้่านได้ตระหนักถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับพวกเขาในช่วงท่ีมีเหตุการณ ์

ร้ายแรงหรือฉุกเฉนิเช่นตอนนี้  

   

  แน่นอนว่า สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึน้ ส่งผลให้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้าน 

เศรษฐกิจ และสังคมเป็นจ านวนมาก แต่เราเรียกกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงกวา่ และมีความสามารถ 

ในการฟื้นฟูน้อยกว่าวา่กลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม จากการที ่InfoAid ได้ตดิตามขอ้มูลและประสานงาน 

กับเครือข่ายองค์กรต่างๆ  พบว่าหนึ่งในผู้เปราะบางที่ต้องการการช่วยเหลือเฉพาะหน้ากค็ือ ผู้เปราะบาง 

ที่อยู่ในกลุม่ LGBTQ+ และพนักงานบริการ  

 

“ในช่วงวิกฤตโควิด-19 น้ี มีคนในกลุ่ม LGBTQ+ จ ำนวนมำกต้องตกงำนจำกกำร 

ปิดสถำนบันเทิง เช่น ผับ บำร์ คำบำเรต์ ท ำให้หลำยคนตัดสินใจกลับบ้ำน แต่ไม่ใช่ 

ทุกครอบครัวท่ียอมรับเพศสภำพของคนในกลุ่มน้ี หลำยคนต้องเผชิญปัญหำถูก 

คุกคำมด้ำนวำจำหรือถูกใช้ควำมรุนแรงท ำร้ำยร่ำงกำยจำกคนในครอบครัว นอกจำกนี้ 

หลำยคนประสบปัญหำกำรเข้ำไม่ถึงบริกำรทำงกำรแพทย์และยำ โดยเฉพำะยำบำงชนิด 

เช่น ยำฮอร์โมน เน่ืองจำกบริกำรทำงกำรแพทย์ท่ีเก่ียวข้องกับผู้มีควำมหลำกหลำย 

ทำงเพศมักถูกจัดอยู่ในประเภทศัลยกรรมเสริมควำมงำม ซ่ึงไม่สำมำรถเปิดให้ 

บริกำรได้ในช่วงท่ีผ่ำนมำ ปัจจุบัน ถึงแม้จะกำรคลำยมำตรกำรล็อคดำวน์แล้ว คนใน 

กลุ่มน้ี ก็ยังประสบปัญหำเร่ืองกำรจ้ำงงำนอยู่ และมีอัตรำกำรถูกปฏิเสธไม่รับเข้ำ 

ท ำงำนยังค่อนข้ำงสูง” (( คัดจำก ผลกระทบจำกโควิด-19 มูลนิธิเพ่ือนกะเทยเพ่ือสิทธิมนุษยชน )) 
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เห็นไดว้่าปัญหาที่ผู้เปราะบางในกลุ่ม LGBTQ+ ต้องเผชิญ มทีั้งปัญหาที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรม 

อาทิ ปัญหาการว่างงาน การเข้าไมถ่ึงบริการทางการแพทย์และยา และการถกูละเมดิสิทธิหรือถูกคุกคาม 

ที่มีผลมาจากเพศสภาพ  และปัญหาทางด้านจิตใจ เช่น ความเครียดที่เกิดจากการเป็นคนกลุ่มน้อยใน 

สังคม (Minority stress) หรือการถูกตีตราหรือแบ่งแยกจากสังคมหรือถูกเลอืกปฏิบัตใินรูปแบบที ่

คนทั่วไปอาจไม่สงัเกตเห็น ท าให้บางคนเลือกที่จะไม่เขา้รับบริการทางสุขภาพ เป็นต้น  

ดังนั้น InfoAid จึงประสานกับเครือข่ายมูลนิธิของ 

UNDP (United Nations Development Programme)  

ที่ท างานกับผู้เปราะบางในกลุ่มนี้ เพ่ือติดตามข้อมูล  ประสานงาน 

และส่งมอบความช่วยเหลือ โดยหน่วยงานเครือข่ายของเรา 

ได้แก่ มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ (Empower Foundation), มูลนิธิ 

ซิสเตอร์ (Sisters Foundation), สมาคมฟา้สีรุ้งแห่งประเทศไทย 

(Rainbow Sky Association of Thailand: RSAT), มูลนิธิ 

เ พ่ือนพนักงานบริการ (SWING) และ มูลนิ ธิ เ พ่ือนกะเทย 

เ พ่ือสิทธิมนุษยชน (The foundation of transgender 

Alliance for Human Rights) 

 

มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ (Empower Foundation) 

มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ คือ องค์กรที่ส่งเสริมโอกาสให้ "พนกังานบริการ" ได้รบัสิทธิเท่าเทียม 

กับอาชีพอ่ืนๆ ในสังคม เรียกร้องให้งานบริการมมีาตรฐาน ยุติธรรมและความปลอดภัย พร้อมกบั 

ผลักดันให้มสี่วนร่วมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ กฏหมาย ส่ิงแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ฯลฯ 

ในประเทศไทย โดยมูลนิธิฯ มีสาขาอยู่ทั้งในกรุงเทพ เชยีงใหม่ และภูเก็ต นอกจากการอบรมด้านความรู้ 

และวิชาชีพให้กับพนกังานบริการแล้ว ยังให้ค าปรึกษาเร่ืองเร่ืองกฎหมาย สิทธิต่างๆ และเร่ืองที่เกี่ยว 

กับสุขภาพของพนักงานบรกิารอีกด้วย  

เมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่รัฐบาลได้ส่ังปิดสถานบริการต้ังแต่เดือนมีนาคม 

ท าให้พนักงานบริการส่วนใหญ่ขาดรายได้ บางคนต้องว่างงานโดยไม่มีก าหนด ด้วยเหตุนี้พนักงาน 

บริการส่วนใหญ่รวมถึงกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศซ่ึงเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว จึงไม่สามารถ 

วางแผนชีวิตของตัวเองและครอบครัวได้ หลายคนอยู่ในสภาพที่ ไม่สามารถช าระหนี้สิน หรือ 

สาธารณูปโภคส าหรับตนเองและครอบครัว ย่ิงไปกว่านั้น พนักงานบางส่วนที่เป็นกลุ่มคนชาติพันธ์ุ 

หรือแรงงานข้ามชาติซ่ึงไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐยังเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 

ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน มูลนิธิฯ ได้ประสานงานไปยังศูนย์เรียนรู้ฝึก 

อาชีพของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือให้มาสอนวิชาชีพให้กับพนักงาน 

บริการที่มีความประสงค์จะเรียนรู้และน าไปหารายได้ และประสานงานส านักนายกรัฐมนตรีเพ่ือติดตาม 

ความช่วยเหลือการเยียวยาจากภาครัฐ นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าด้วยการระดมทุน 

เพ่ือมอบข้าวสาร อาหารแห้ง หรือมอบเป็นเงินสดในบางกรณีที่มีความจ าเป็น 
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มูลนิธิซิสเตอร์ (Sisters Foundation) 

มูลนิธิซิสเตอร์ดูแลผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศที่ท างานอยู่ในพ้ืนที่พัทยา โดยในเวลาปกติ 

จะมีการให้บริการตรวจเลือดและตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมทั้งบริการให้ 

ค าปรึกษา และดูแลสนับสนุนก่อนและหลังการตรวจเลือด นอกจากนี้ยังให้ค าปรึกษาด้านสิทธิส าหรับ 

ผู้หญิงข้ามเพศ บริการถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น โดยเน้นการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ และ 

สุขภาวะของผู้หญิงข้ามเพศ เพราะในปัจจุบันคนในกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการสนับสนุนด้านสุขภาพเท่าที่ควร 

โดยเฉพาะการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลตัวเอง เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ในด้านสุขลักษณะทางเพศ และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางด้านจิตใจ อาทิ ปัญหาครอบครัว หรือ 

การยอมรับจากสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สถานบริการและโรงละครหลายแห่งปิดท าการ

ซ่ึงเป็นสถานที่ท างานหลักของคนในกลุ่มที่มูลนิธิดูแลอยู่ ท าให้คนกลุ่มนี้ต้องขาดรายได้ มูลนิธิฯ 

จึงมีการให้บริการตรวจโรค และให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะผลกระทบที่ ได้รับจาก 

สถานการณ์ตอนนี ้

 

สมาคมฟา้สรีุ้งแหง่ประเทศไทย  

(Rainbow Sky Association of Thailand: RSAT) 

สมาคมฟา้สีรุ้งแห่งประเทศไทยก่อต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ด าเนินโครงการด้านสุขภาพเฉพาะ   

ส าหรับกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย คนข้ามเพศ (สาวประเภทสอง) หญิงรักหญิง รวมถึงการท างาน 

ประเด็นเร่ืองสิทธิของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ มีการจัดต้ังศูนย์สุขภาพฟา้สีรุ้ง รามค าแหงและ 

หาดใหญ่ เพ่ือให้บริการด้านสุขอนามัยทางเพศแก่กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย โดยได้รับการ 

สนับสนุนจากองค์กรทั้งไทยและต่างประเทศมากมาย ปัจจุบัน สมาคมฯ มีส านักงานและศูนย์กิจกรรม   

7 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี ชลบุรี อุบลราชธานี และสงขลา 

มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมากกว่า 80 คน และอาสาสมัครมากกว่า 1,000 คน 

ในช่วงโควิดนี้ ทางสมาคมฟา้สีรุ้งก็ได้ประสานงานกับส านักงานในพ้ืนที่ด าเนินการรวบรวม 

ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยไปส่งมอบ อาหาร และข้าวของเคร่ืองใช้ที่จ าเป็นต่างๆ 

ให้แก่ผู้เปราะบางในกลุ่ม LGBTQ+ ในพ้ืนที่  
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มูลนิธิเพ่ือนพนักงานบรกิาร  

(Service Workers in Group Foundation; SWING) 

มูลนิธิเพ่ือนพนักงานบริการก่อต้ังขึ้นเมื่อปี 2547 มีพ้ืนที่ปฏิบัติงานหลักคือกรุงเทพฯ และ 

เมืองพัทยา จ.ชลบุรี อันเป็น 2 เมืองท่องเที่ยวที่มีย่านสถานบันเทิงและมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ 

ต่างชาติจ านวนมาก โดยช่วงแรกนั้นเน้นให้ความรู้เร่ืองการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง 

เพศสัมพันธ์อ่ืนๆ รวมถึงสอนภาษาต่างประเทศแก่พนักงานบริการทางเพศ (Sex Worker) ที่เป็น 

ผู้ชายและสาวประเภท 2 แต่ต่อมาได้ขยายครอบคลุมถึงพนักงานบริการทุกกลุ่ม จุดเด่นของ 

การท างานของสวิง คือการบริการที่ออกแบบตามแนวคิด Human-centered design ที่ให้ความ 

ส าคัญและค านึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก 

เช่นเดียวกับองค์กรอ่ืนๆ ปัญหาที่พนักงานบริการทั้งในกรุงเทพฯและพัทยาซ่ึงสวิงดูแลอยู่ 

ต้องเผชิญคือคนจ านวนไม่น้อยต้องกลายเป็นคนไร้บ้าน เงื่อนไขความช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐ 

สวิงจึงท าหน้าที่ระดมทุนและความ ช่วยเหลือเร่ืองอาหาร ของใช้ที่จ าเป็น และช่วยเหลือเร่ืองที่อยู่ 

ชั่วคราว 

 

มูลนิธิเพ่ือนกะเทยเพ่ือสิทธิมนุษยชน  

(The foundation of transgender Alliance for Human Rights) 

มูลนิธิเพ่ือนกะเทยเพ่ือสิทธิมนุษยชนด าเนินงานเชิงวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวกับความ 

หลากหลายทางเพศ ส่งเสริมเ ร่ืองสิทธิและความเท่า เทียม รณรงค์ เ พ่ือส่ือสารกับสังคม 

และขับเคลื่อนนโยบาย เ พ่ือกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) รวมถึงให้ 

ความช่วยเหลือบุคคลที่มีความ หลากหลายทางเพศที่ถูกละเมิดสิทธิ  โดยปัจจุบันทางมูลนิธิ 

ท างานกับกลุ่ม LGBTQ+ กว่า 500 คน  

ทั้งนี้ ในช่วงการระบาดของโควิด-19 นั้น มูลนิธิฯ ท างานทั้งในเชิงต้ังรับและเชิงรุก โดย 

ในเชิงต้ังรับ คือ การเปิดช่องทางร้องเรียนและให้ค าปรึกษากับผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ หรือถูกคุกคามจาก 

คนในครอบครัวในช่วงล็อคดาวน์ รวมถึงจัดท าชุดความรู้ในการดูแลตนเองเพ่ือแจกจ่ายให้ 

กับผู้เปราะบางในกลุ่ม LGBTQ+ ส่วนในเชิงรุก มูลนิธิได้ท าการระดมทุนและรวบรวมของบริจาค 

เพ่ือแจกจ่ายให้กับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่เดือดร้อน 
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ความต้องการการช่วยเหลือ 

ส าหรับผู้เปราะบางในกลุ่มพนักงานบริการ และ LGBTQ+ 

 

ส่ิ งที่ ผู้ เปรา ะบาง ในกลุ่ มพนักงานบ ริการ และ  LGBTQ+  ยังต้องการความช่ วย เหลือ  

ณ วันที่ 21 มถิุนายน 2563 โดยรวบรวมจากเครือข่ายทั้ง 5 องค์กร มีดังนี้  

   

กลุ่มเป้าหมาย มูลนิธ ิ
ปลา 

กระป๋อง 

บะหมี่ก่ึง

ส าเร็จรปู 
นม UHT 

เจลแอล- 

กอฮอล์ 
สบู ่ แชมพู หน้ากาก ผ้าอนามัย 

พนักงานบริการ / 

LGBT 
Empower Foundation 3,600 3,600 4,800 1,800   2,400  

พนักงานบริการ / 

LGBT 
Sisters Foundation 1,200 1,200 1,600 500   3,750  

พนักงานบริการ / 

LGBT 

Rainbow Sky Association of 

Thailand 
1,800 1,800 2,400 900 900 900 1,200 1,200 

พนักงานบริการ 
มูลนิธิเพ่ือนพนักงานบริการ 

(SWING) 
1,800 1,800 2,400 900 900 900 1,200 1,200 

LGBT มูลนิธิเพ่ือนกะเทยเพ่ือสิทธิมนุษยชน    92    500 
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น ้าใจแห่งการแบง่ปัน ♡ 

ขอขอบคุณบริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) ผู้บริจำค Face 

Shield และ Surgical Mask ให้กับโรงพยำบำลทั่วประเทศ 

กว่ำ 20 แห่ง  

 

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ได้บริจาค Face Shield จ านวน 125 ชิน้ 

และ Surgical Mask จ านวน 5,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลทัว่ประเทศ โดยเดิมทีเป็นหน้ากากอนามยัที ่

จัดเตรียมส าหรับบุคลากรในบริษัท แต่ทางบริษัทฯ เห็นความจ าเป็นเร่งด่วน จึงได้ติดต่อผ่าน InfoAid 

เพ่ือประสานงานบริจาคอุปกรณ์ป้องกันโรคเหล่านี้ให้แก่โรงพยาบาล 20 แห่ง ทั่วประเทศ โดยได้จัด 

เตรียมหน้ากากผ้าให้บคุลากรของบริษัทใช้แทน 
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น ้าใจ ♡ แห่งการแบ่งปันคือก าลังใจหน่ึงท่ีส าคญั 

แด่กลุ่มเปราะบาง และบุคลากรทางการแพทย์ 

ท่ีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และภัยพิบัติอ่ืนๆ 

 

หากคุณสนใจร่วมสนบัสนุน สามารถติดต่อ InfoAid ได้ท่ี 

www.infoaid.org หรือโทร 095-464-5669 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infoaid.org/

