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บทคัดย่อ

  งานวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาของหญิงไทยที่แต่งงานกับชายชาวต่างชาติ ศึกษา
สภาพปัจจุบันและปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของหญิงไทยที่แต่งงานกับชายชาวต่างชาติ ในจังหวัดนครราชสีมา 3 อ�าเภอ ที่ถูกเลือก
เป็นพ้ืนทีว่จิยัได้แก่ อ�าเภอเมอืงนครราชสีมา อ�าเภอเสง็สาง และอ�าเภอพมิาย กลุม่ตวัอย่างจ�านวน 87 คน ได้รบัการคดัเลอืก
โดยวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ข้อมูลวิจัยรวบรวมมาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการ
ศึกษาภาคสนามด้วยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม น�าเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
  ผลการวิจัยพบว่า เมื่อปี พ.ศ. 2507 ได้เกิดสงครามเวียดนามขึ้น จอมพลถนอม กิติขจร ได้ลงนามในข้อตกลงยอม
ให้ กองทัพสหรัฐฯตั้งฐานทัพในประเทศไทย ท�าให้หญิงไทยหลายคนเต็มใจเข้าสู่อาชีพภรรยาเช่าและโสเภณี บางคนได้
แต่งงานถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบันการแต่งงานของหญิงไทยกับชายชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเหตุผลทางด้าน
เศรษฐกิจ ปัญหาที่พบได้แก่ หญิงไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการแต่งงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่
ตระหนักถึงสิทธิพึงมีพึงได้ของภรรยาหลังแต่งงาน การแก้ไขปัญหาโดยการบูรณาการทั้งปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม น่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมและยั่งยืน
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Abstract

  This qualitative research aimed at investigating the background of Thai women marrying foreign 
men, the current situations and difficulties, the patterns of economic, social, and cultural status changes 
of Thai women marrying foreign men in Nakhon Ratchasima Province. Three sub – districts selected for 
the research area were Mueang Nakhon Ratchasima Sub – District, SoengSang Sub – District, and Phimai 
Sub – District. A sample of 87 people was selected by means of a purposive sampling. Research data 
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were collected from a documentary study and a field study through observations, interviews, focus 
group discussions. Research results were presented by means of a descriptive analysis.
  The results have indicated that in 1964, a war was appeared in Vietnam and Field Marshal           
Thanom Kittikhachorn signed a Memorandum of Understanding on allowing the US. Army based in 
Thailand. At that time many Thai women willingly led their life of hired wives and prostitutes. Some 
women and foreign men registered their marriage. At present, most marriage of Thai women and foreign 
men are held for an economic reason. The problems found are these: most Thai women are not aware 
of their marriage registration and they are not aware the law concerning the right s and roles of a wife 
after a marriage. The integration of problems and problem solutions resulted from economic, social, 
and cultural changes should be an appropriate sustainable way.

Keywords: Economic, social, and cultural status changes, Signed a Memorandum Of Understanding, 
     Economic reason

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

  ปี พ.ศ. 2507 เกิดสงครามเวียดนาม รัฐบาล 
จอมพลถนอม กิตติขจร ได้ลงนามตกลงอย่างเป็นทางการ
กบัประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยยอมให้มกีารตัง้ฐานทพัอเมรกินั 
ในไทย ท�าให้มีทหารอเมริกันจ�านวนมากมายเดินทางเข้าสู่
ประเทศ มีการสร้างฐานทัพกระจายไปยังจังหวัดต่างๆ 
เป็นต้นว่านครสวรรค์ นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี 
และชลบุรี จนส่งผลให้เกิดความเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจ ท�าให้หญิงอีสานจ�านวนหนึ่งสมัครใจท�าอาชีพ
เมียเช่า โสเภณี ค้าประเวณีกับทหารฝรั่งบางคน บางคู่รัก
ได้สมรสกันและติดตามสามีกลับไปใช้ชีวิตร่วมกันที่ต่าง
ประเทศ บางคนถูกทอดทิ้งให้อยู่ที่เมืองไทยพร้อมกับลูกที่
เกิดจากทหารอเมริกัน เกิดเป็นปัญหาทางสังคมมากมาย 
(อรนุช สีตบุตร. 2554:2) หนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาบทบาท
ของเมียเช่า หญิงขายบริการรายเดือนกลายเป็นทั้งต�านาน
และเป็นที่ยอมรับของสังคม จากการรังเกียจเดียดฉันท์
กลับกลายเป็นชื่นชม ท�าให้หญิงไทยหลายคนใฝ่ฝันที่จะ
แต่งงานกับชาวต่างชาติเพื่อหนีความยากจน
  การแต่งงานกับชายชาวต่างชาติกลายเป็นค่านิยม
ของชาวบ้านในชนบท การทีห่ญิงชาวอสีานเลอืกท่ีจะแต่งงาน
กับชาวต่างชาติ เป็นผลสืบเนื่องมาจากหญิงชาวอีสานมี
การหย่าร้างกับสามีสูง และมักถูกสามีทอดทิ้ง ต้องรับ
ภาระเลี้ยงดูบุตร มีหนี้สินมากจะแต่งงานใหม่ก็ท�าได้ยาก 
ด้วยรูปลกัษณ์ ฐานะ และมีลกูตดิ ส่ิงส�าคญัจ�านวนประชากร

ไทยหญงิชายไม่สมดลุกนั ชายน้อยกว่าหญงิและชาวต่างชาติ
ที่เข้ามาก็มีแต่ผู้ชายจึงเกิดการชดเชยตามธรรมชาติ จึงเป็น
แนวโน้มหญิงไทยนิยมแต่งงานกับชายชาวต่างชาติ เม่ือ
พิจารณาจ�านวนประชากรจากข้อมูลสถิติประชากรไทย จะ
เห็นได้ว่า ประชากรไทยทั้งประเทศมีจ�านวน 63,589,800 
คน เมื่อ ปี พ.ศ. 2550 เมื่อแยกประเภทแล้วหญิงมีมากกว่า
ชาย จังหวัดนครราชสีมามีประชากร 2,626,104 คน แยก
เป็นประชากรชาย 1,297,362 คน ประชากรหญิง 
1,328,740 คน แสดงให้เห็นว่าประชากรในจังหวัด
นครราชสีมา มปีระชากรหญงิมากกว่าชายเช่นกัน (ส�านกังาน 
สถติจิงัหวดันครราชสมีา. 2558:1) และอตัราการจดทะเบียน
สมรสในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จ�านวน 830 คน และ
หย่า 388 คน ซึ่งเห็นได้ว่า การหย่าเกือบครึ่งของการจด
ทะเบียนสมรสและมีการแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ส�านัก
ทะเบียนสมรสจังหวัดนครราชสีมา ชายชาวต่างชาติจด
ทะเบียนสมรสกับหญิงไทยจ�านวน 65 คน หย่า 28 คน 
จากสถติเิหน็ได้ว่าการหย่ากับการจดทะเบยีนสมรสมจี�านวน
เท่าๆ กัน (สถิติจังหวัดนครราชสีมา. 2558:2) 
  หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ บางคู่ประสบ
ความส�าเร็จ บางคู่ประสบความล้มเหลว จะเห็นได้ทั่วไป
ตามท้องถนน ในห้างสรรพสินค้า ในชุมชนที่ภรรยาไทยน�า
สามชีาวต่างชาติเข้ามาอาศยัอยู ่ และในชนบทหรอืบ้านนอก
ที่มีฝรั่งสูงอายุเข้ามาแต่งงานกับหญิงไทยรุ่นลูก รุ่นหลาน 
ท�าให้เกดิช่องว่างระหว่างวยั ระหว่างความคิด บางครอบครวั
ก็ปักหลักในประเทศไทย บางครอบครัวก็พาภรรยากลับ
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บ้านเกิด แต่ก็เป็นส่วนน้อยที่จะกลับไปอยู่บ้านเกิดของชาย
ชาวต่างชาติ ด้วยเหตุที่มีค่าครองชีพสูง วัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตที่แตกต่างกันมาก ด้วยบางคนไม่ใช่ว่าจะมีฐานะที่ดีมา
ก่อน มีแค่เงินสวัสดิการของรัฐที่ให้มาประทังชีพ แต่หาก
มาอยู่เมืองไทยความเป็นอยู่จะสะดวกขึ้น ชายชาวต่างชาติ
บางคนวางแผนแต่งงานกับหญิงไทยเพื่อลวงไปค้าประเวณี 
กดขี่ข่มเหงหญิงไทยที่หลงไปอยู่ด้วย มีการน�าไปขายต่อ
หรือเป็นแมงดาพาหญิงไทยไปค้าบริการโดยเป็นผู้ติดต่อ
ลูกค้าแล้วเก็บค่าบริการท้ังหมด หากเจ็บป่วยจะไม่มีการ
รักษาแจ้งให้เจ้าหน้าที่จับส่งกลับไทย บางรายหลอกลวงให้
แต่งงานเพ่ือท�านติกิรรมอ�าพราง ท�าการค้าขายสิง่ผดิกฎหมาย
และยาเสพติด (ยุวดี เมฆบุษยา. 2547:3-4)
  การแต่งงานของหญิงไทยกับชายชาวต่างชาติ ส่ง
ผลกระทบทั้งด้านบวกด้านลบในเชิง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม มีทั้งคู่ท่ีประสบความส�าเร็จและคู่ท่ีประสบ
ความล้มเหลว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งต่อหญิงไทยที่สมรสกับ
ชายชาวต่างชาติเองและญาตพิีน้่อง ตลอดจนโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนอีกด้วย        
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะท�าการศึกษาเรื่องน้ี เพื่อให้ได้
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีมีความสนใจจะแต่งงานกับ
ชายชาวต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของหญิงไทยที่
แต่งงานกับชายชาวต่างชาติ ในจังหวัดนครราชสีมา
  2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของหญิง
ไทย กับชาวต่างชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมของหญิงไทยที่แต่งงานกับชายชาว
ต่างชาติ ในจังหวัดนครราชสีมา
  3. เ พ่ือศึกษารูปแบบการเปลี่ ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของหญิงไทยที่แต่งงานกับ
ชายชาวต่างชาติ ในจังหวัดนครราชสีมา

ขอบเขตของโครงการวิจัย
  1. ขอบเขตทางด้านพื้นที่
  ผูว้จิยัได้เลอืกพืน้ที ่3 อ�าเภอ ของจงัหวัดนครราชสีมา 
ได้แก่ อ�าเภอเมืองนครราชสีมา อ�าเภอเสิงสาง และอ�าเภอ

พิมาย ที่มีหญิงไทยแต่งงานกับชายชาวต่างชาติ อ�าเภอละ 
5 ครอบครัว หญิงไทยที่มีความต้องการแต่งงานกับชาย
ชาวต่างชาต ิอ�าเภอละ 5 คนและหญงิไทยทีห่ย่าร้างกบัชาว
ต่างชาต ิอ�าเภอละ 5 คน สาเหตท่ีุเลอืก 3 อ�าเภอนีเ้นือ่งจาก
มีอัตราการแต่งงานระหว่างหญิงไทยกับชายชาวต่างชาติ
ค่อนข้างสงูและมกีารหย่าร้างค่อนข้างมาก 
  2. ขอบเขตด้านเวลา
  ผู้วิจัยด�าเนินการวิจัยโดยเร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2558 ถงึเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2559

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด
งำนวิจัยภำยในประเทศ
  ดุษฎี อายุวัฒน์และคณะ (2553 :7) ได้ศึกษางาน
วจิยั เศรษฐกจิและความเป็นอยูข่องครวัเรอืนผูห้ญงิทีส่มรส
ข้ามวัฒนธรรมในชนบทอสีาน Economic and Wellbeing 
of the Cross – Cultural Marriage Women in Rural 
Isan ว่าการสมรสข้ามวัฒนธรรมอาจน�ามาซึ่งสถานะทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ด้อยลงด้วยเช่นกัน ผลการ
ศึกษาท�าให้เกิดความเข้าใจถึงความต้องการเปล่ียนแปลง
สถานะทางเศรษฐกิจครัวเรือน และความเป็นอยู่ของครัว
เรือนผู้หญิงที่สมรสข้ามวัฒนธรรมให้สอดคล้องตามสถานะ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู ่ผลการศึกษาพบว่าครัว
เรือนหญิงไทยที่สมรสข้ามวัฒนธรรมไม่ได้มีสถานะทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ดีขึ้นเหมือนกันทั้งหมด ดังนั้นไม่
สมควรคาดหวังที่จะยกฐานะทางเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริม
ให้บุตรหลานเข้าสู่การสมรสข้ามวัฒนธรรม ควรเปลี่ยน
ทัศนคติลดค่านิยมต่อการสมรสข้ามวัฒนธรรม โดยไม่ควร
ให้คุณค่ากับการสมรสข้ามวัฒนธรรมเป็นหลักแต่ควรส่ง
เสริมให้ผู้หญิงและครัวเรือนผู้หญิงมีความรู้เท่าทันปัญหา
หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสมรสข้ามวัฒนธรรม 
ตลอดจนการสมรสควรเกิดขึ้นจากความพร้อมที่จะสร้าง
ครอบครัวร่วมกันมากกว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจเท่านั้น
  อรนุช สีตบุตร (2554:2) ได้ศึกษาการแต่งงานข้าม
ชาติ การสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมการเลือกคู่สมรสหญิง
อีสานกับชาวต่างชาติ พบว่า ปัจจุบันหญิงอีสานที่มีคู่สมรส
เป็นชาวต่างชาติได้จดทะเบียนสมรสแบบถูกต้องตาม
กฎหมาย มีบุตร ธิดา ใช้ชีวิตร่วมกันในภาคอีสาน เดินทาง
ไปต่างประเทศเป็นบางครั้ง มีการสร้างบ้านและท�าธุรกิจ 
เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านคอมพิวเตอร์ อยู่ในจังหวัด
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ของคู่สมรสและจะช่วยกันท�ามาหากิน สามีชาวต่างชาติจะ
ให้ความช่วยเหลือชุมชนเมื่อมีการจัดกิจกรรมท่ีเป ็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ปัจจุบันฐานะสังคมของคู่สมรสฝ่าย
หญิงดีขึ้น เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านฐานะทางสังคม 
และเป็นที่สนใจของเพื่อนบ้าน มีความพอใจในฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว คู่สมรสฝ่ายหญิงมีความเห็นอีกว่า
ฝ่ายชายมีความซ่ือสัตย์ เป็นคนท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว สภาพปัญหาของวัฒนธรรมการเลือกคู่สมรส
ระหว่างหญิงอีสานและชาวต่างชาติพบว่าคู่สมรสต้องปรับ
ตัวอย่างมากเกี่ยวกับความแตกต่างด้านอาหาร ปัญหาด้าน
การสื่อสาร ปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ การสร้างรูปแบบ
เครือข่ายวัฒนธรรมการเลือกคู่สมรสของหญิงอีสานและ
ชาวต่างชาติ พบว่า การสร้างรูปแบบเครือข่ายวัฒนธรรม
การเลอืกคูส่มรสของหญิงอสีานกบัชาวต่างชาต ิม ี5 รปูแบบ 
ดังนี้ 1) รูปแบบเครือข่ายวัฒนธรรมการเลือกคู่สมรสโดย
การเดินทางไปท�างานในต่างประเทศ 2) รูปแบบเครือข่าย
วัฒนธรรมการเลือกคู่สมรสโดยการรู้จักกันเองของคู่สมรส
(แบบบังเอิญ) 3) รูปแบบเครือข่ายวัฒนธรรมการเลือกคู่
สมรสโดยการมีแม่สื่อ 4) รูปแบบเครือข่ายวัฒนธรรมการ
เลือกคู่สมรสโดยมีญาติหรือเพื่อนแนะน�า และ 5) รูปแบบ
เครือข่ายวัฒนธรรมการเลือกคู่สมรสโดยการรู้จักกันผ่าน
อินเตอร์เน็ต
  จรัมพร โห้ล�ายอง (2552 : 48-69) พบว่า ปัจจัย
การท�างาน รายได้ของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและความ
มั่นคงทางการเงิน ย่อมส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจสร้าง
ครอบครัวและการอยู ่ร ่วมกันฉันสามีภรรยาของบุคคล 
นอกจากนั้นการท่ีบิดามารดาแบ่งท่ีดินเพื่อเป็นท่ีปลูกสร้าง
ที่อยู่อาศัย ซึ่งในบางครัวเรือนมีพื้นที่อยู่ อาศัยกว้างถึง 
100 ตารางวา ท�าให้ทรัพย์สินของครัวเรือนผู้หญิงที่สมรส
ข้ามวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นด้วย ยิ่งไปกว่านั้น การมีบุตร
ร่วมกันของผู้หญิงและสามีชาวตะวันตก ก็จะท�าให้สามีชาว
ตะวันตกมีความรับผิดชอบมากขึ้น ได้แก่ ค่าเล่าเรียน การ
ท�าประกันชีวิต และฝากเงินให้กับบุตร ในทางตรงกันข้าม
ครัวเรือนที่ไม่มีบุตรร่วมกันจะไม่มีลักษณะความสัมพันธ์ใน
ลักษณะนั้น

งำนวิจัยในต่ำงประเทศ 
  Plambech (2010:1) ได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับการ
แต่งงานข้ามวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่าการที่ ผู้หญิง

ตัดสินใจสมรสข้ามวัฒนธรรมเป็นความปรารถนาที่จะมี
ฐานะความเป็นอยู่ของตนและครอบครัวดีขึ้น ในขณะที่
ผู ้ชายปรารถนาที่จะมีครอบครัวที่มีผู ้หญิงคอยเอาใจใส่
ดูแล นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดความคล่องตัวทางเศรษฐกิจ
ในครอบครัวด้วย
  Guri Tyldum and Marianne Tveit (2008:34) 
ได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับการสมรสข้ามวัฒนธรรม ผลการวิจัย
พบว่าการสมรสข้ามวัฒนธรรมอาจไม่ได้น�ามาซึ่งสถานะ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกครัวเรือน โดยบาง
ครัวเรือนผู้หญิงไม่มีอ�านาจในการใช้จ่าย ไม่มีรายได้แต่การ
ตัดสนใจต้องขึ้นกับสามีชาวตะวันตกเท่านั้นจึงท�าให้เกิด
ความยากล�าบากในการใช้ชีวิต
  Constable (2005:55) ได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับการ
สมรสข้ามวฒันธรรม ผลการวจัิยพบว่าเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ 
เป็นเงื่อนไขส�าคัญที่ท�าให้ผู้หญิงตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชาย
ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีดีกว่า เพราะการ
สมรสข้ามวัฒนธรรม เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงและ
ครอบครัวที่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและมีการเล่ือน
ชั้นทางสังคมที่สูงขึ้น
  Perlick, D.A. et al. (2001:1627) ได้ท�าการวิจัย
เกี่ยวกับการปรับตัวทางสังคมที่ได้มาจากปัจจัยภายใน
ครอบครัวเป็นส�าคัญ โดยศึกษาและประเมินวัดระดับการ
ปรับตัว พบว่าบุคคลที่สามารถปรับตัวทางสังคมได้ดีหรือ
ไม่ได้มาจากความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น เฉพาะตัวบุคคลที่มีการ
ปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว และบุคคลที่โอกาสสังสรรค์กับ
บุคคลภายนอก จะมีความสามารถในเรื่องการปรับตัวทาง
สังคมได้ดี

วิธีด�าเนินการวิจัย
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยมีวิธีการศึกษา 2 ลักษณะ คือ
         ศกึษาวจิยัเอกสาร ได้ศกึษาจากแหล่งข้อมลูชัน้ปฐมภมูิ 
และข้อมูลช้ันทุติยภูมิ โดยเฉพาะข้อมูลผลงานวิจัยที่เพื่อ
ศึกษาประวัติความเป็นมาของหญิงไทยที่แต่งงานกับชาย
ชาวต่างชาติ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของหญิง
ไทย กบัชาวต่างชาตทิีม่กีารเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิสงัคม 
และวัฒนธรรมของหญิงไทยที่แต่งงานกับชายชาวต่างชาติ 
และเพ่ือศกึษารปูแบบการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมของหญิงไทยที่แต่งงานกับชายชาวต่างชาติ 
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  ศึกษาภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์แบบรายกลุ่ม 
โดยการสัมภาษณ์แบบรายกลุ่มและรายบคุคล แบบเจาะจง 
โดยวธิกีารสโนว์บอลเทคนคิ และการคัดเลอืกบคุคล (Key 
Informant) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของหญิงไทยที่
แต่งงานกับชายชาวต่างชาติ และกลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual  
Informant) กลุ่มชาวบ้านและประชาชนทั่วไป (General 
Informant) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของหญิง
ไทย กับชาวต่างชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมของหญิงไทยที่แต่งงานกับชายชาว
ต่างชาติและเพื่อพัฒนารูปแบบการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของหญิงไทยที่แต่งงานกับ
ชายชาวต่างชาติ 

กำรจัดกระท�ำกับข้อมูล
  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องตลอดจนข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม โดย
รวบรวมจากเคร่ืองมือวจิยัประเภท แบบสงัเกตแบบสมัภาษณ์ 
แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบบันทึกได้รับการจัด
กระท�า ดังต่อไปนี้
  1. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมลูทีไ่ด้มาจากเครือ่งมอื 
   วิจัยทุกประเภท
  2. แยกแยะข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับ  
   วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  3. จัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้สอดคล้องกับ
   วัตถุประสงค์ของการวิจัยในแต่ละข้อ
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยวิธีการ 
   ตรวจสอบแบบสามเส้า คอื ต้องสอดคล้องทัง้ 3  
   ฝ่ายให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสอดคล้องกันที่สุด  
   ทัง้ด้านแหล่งทีม่าของข้อมูล ความสอดคล้องกับ 
   หลกัทฤษฎแีละความถกูต้องของการใช้วธิใีนการ  
   รวบรวมข้อมูล
  5. ตีความข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแบบสามเส้า 
   แล้ว เพื่อหาค�าตอบหรือค�าอธิบายข้อค�าถาม 
   ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
  ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องและตีความแล้วเพื่อหาค�าตอบให้กับข้อค�าถามตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยอธิบายผลการวิจัยโดยใช้วิธี

พรรณนาวิเคราะห์

กำรน�ำเสนอผลกำรวิจัย
  ผลการวิจัยจะถูกน�าเสนอโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีการน�าเสนอทั้งในรูปแบบ
ของสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผลการวิจัยมี
ความสมบูรณ์ชัดเจนยิ่งขึ้น
 
ผลการวิจัย 
  การวิจัยเรื่องการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรมของหญิงไทยที่แต่งงานกับชายชาวต่างชาติ 
ในจังหวัดนครราชสีมา สรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ได้ 3 ข้อ ดังนี้
  1. ประวัติความเป็นมาของหญิงไทยที่แต่งงานกับ
ชายชาวต่างชาติ ในจังหวัดนครราชสีมา
       เมื่อประมาณ 30-40 ปีที่ผ่านมาแล้ว ประเทศไทย
เคยลงนามตกลงอย่างเป็นทางการกับประเทศอเมริกาหรือ
การท�าสัญญา M.O.U โดยยอมให้มีการตั้งฐานทัพภายใน
ประเทศได้ ฐานทพัอเมรกินัจึงตัง้อยูต่ามจงัหวดัต่างๆ เป็นต้น 
ว่า อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา นครสวรรค์ และ
ชลบุรี ฐานทัพเหล่านี้เป็นที่ตั้งของกองบินทหารอเมริกันที่
ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดในเวียดนาม ลาว และกัมพูชา 
ทหารอเมริกันมักใช้กรุงเทพฯ และพัทยาเป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจระหว่างพกัจากการรบในสงครามเวยีดนาม หญงิไทย 
หลายคนในยุคนั้นได้สมัครใจประกอบอาชีพเป็นเมียเช่า 
โสเภณ ี และท�าการค้าประเวณกีบัทหารเหล่านัน้ หลายคูรั่ก
ได้มีการแต่งงานหรอือยูด้่วยกนัฉนัสาม-ีภรรยา หลงัสงคราม
สิ้นสุดลง หลายคู่พากันไปใช้ชีวิตร่วมกันที่ต่างประเทศ 
หญิงไทยบางคนถูกทอดทิ้งให้อยู่กับลูกซ่ึงเกิดจากทหาร
อเมริกันที่เมืองไทย ช่วงเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาได้เกิด
ปรากฏการณ์ใหม่กับหญิงไทยในชนบทภาคอีสาน นั่นคือ 
หญงิไทยอสีานนยิมแต่งงานกบัชายชาวต่างชาต ิ “ความนยิม” 
นี้ก�าลังจะกลายเป็น “ค่านิยม” ของชาวบ้านในภูมิภาคนี้
ไปแล้ว ความยากจนและปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัย
หลักในการผลักดันให้เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ การแต่งงาน
กับชายชาวต่างชาติท�าให้สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของหญิงผู้แต่งงงานกับชายชาวต่างชาติ และ
ครอบครัวญาติพี่น้อง มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ส่วน
ผลกระทบทีเ่กิดขึน้มทีัง้ด้านบวกและด้านลบ ส�าหรบัประวัติ
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ภำพ 1 ประวัติความเป็นมาของหญิงไทยที่แต่งงานกับชายชาวต่างชาติ ในจังหวัดนครราชสีมา

      เมื่อประมาณ 30-40 ปีที่ผ่านมาแล้ว ประเทศไทยเคยลงนามตกลงอย่างเป็นทางการกับประเทศ
อเมริกาหรือการท าสัญญา M.O.U โดยยอมให้มีการตั้งฐานทัพภายในประเทศได้ ฐานทัพอเมริกันจึงตั้งอยู่ตาม
จังหวัดต่างๆ เป็นต้นว่า อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา นครสวรรค์ และชลบุรี ฐานทัพเหล่านี้เป็นที่ตั้งของ
กองบินทหารอเมริกันท่ีส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดในเวียดนาม ลาว และกัมพูชา ทหารอเมริกันมักใช้กรุงเทพฯ 
และพัทยาเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจระหว่างพักจากการรบในสงครามเวียดนาม หญิงไทยหลายคนในยุคนั้นได้
สมัครใจประกอบอาชีพเป็นเมียเช่า โสเภณี และท าการค้าประเวณีกับทหารเหล่านั้น หลายคู่รักได้มีการแต่งงาน
หรืออยู่ด้วยกันฉันสามี-ภรรยา หลังสงครามสิ้นสุดลง หลายคู่พากันไปใช้ชีวิตร่วมกันที่ต่างประเทศ หญิงไทยบาง
คนถูกทอดทิ้งให้อยู่กับลูกซ่ึงเกิดจากทหารอเมริกันที่เมืองไทย ช่วงเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาได้เกิดปรากฏการณ์
ใหม่กับหญิงไทยในชนบทภาคอีสาน นั่นคือ หญิงไทยอีสานนิยมแต่งงานกับชายชาวต่างชาติ “ความนิยม” นี้
ก าลังจะกลายเป็น “ค่านิยม” ของชาวบ้านในภูมิภาคนี้ไปแล้ว ความยากจนและปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัย
หลักในการผลักดันให้เกิดปรากฎการณ์เช่นนี้ การแต่งงานกับชายชาวต่างชาติท าให้สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมของหญิงผู้แต่งงงานกับชายชาวต่างชาติ และครอบครัวญาติพ่ีน้อง มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 
ส่วนผลกระทบที่เกิดขึน้มีทั้งด้านบวกและด้านลบ ส าหรับประวัติความเป็นมาของการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของหญิงไทยที่แต่งงานกับชายชาวต่างชาติ แสดงได้ดังภาพ 1 
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ภาพ 1 ประวัติความเป็นมาของหญิงไทยที่แต่งงานกับชายชาวต่างชาติ ในจังหวัดนครราชสีมา 

 2. สภาพปัจจุบันและปัญหาของหญิงไทย กับชาวต่างชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมของหญิงไทยที่แต่งงานกับชายชาวต่างชาติ ในจังหวัดนครราชสีมา   

 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของหญิงไทยที่แต่งงานกับชายชาวต่างชาติ
เปรียบเสมือนเหรียญที่มีสองด้าน มีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งในทางที่ดีและในทางตรงข้ามกัน เนื่องจากปัญหาที่
ประสบอยู่ในสังคมเป็นประจ า ประกอบกับมีความต้องการจะปับปรุงวิถีชีวิตของตนเองและครอบครัวใหม่ให้มี
สภาพดีขึ้นมีผลเกี่ยวเนื่องกันโดยเฉพาะในระบบความสัมพันธ์ที่อยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีความสัมพันธ์
กับโครงสร้างของสังคมด้วย เช่น การรับเอาแบบอย่างความเป็นอยู่ในเรื่องอาหาร    การกิน การแต่งกาย การ
พักผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเว้นเสียแต่การเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม มีผลสะท้อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธ์ของบุคคลแตกต่างกันไปจากที่เคยอยู่
ร่วมกันกับครอบครัวญาติสนิทมีความสัมพันธ์เป็นแบบใกล้ชิด เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว แต่เมื่อมีเทคโนโลยีเข้า
มา ความสัมพันธ์ของคนในสังคมก็น้อยลง เคยอยู่บ้านหลังคามุ่งจาก หลังคาสังกะสี เมื่อแต่งงานกับชาย
ชาวต่างชาติก็สร้างบ้านแบบตะวันตกมีวัตถุอ านวยความสะดวกต่างๆจึงเป็นเหตุให้เพ่ือนบ้านใกล้เรือนเคียงเกิด
ความอิจฉา อยากท่ีจะมีบ้าง 

 สรุปเหตุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการตอบสนองความต้องการให้
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ผลที่จะตามมาจะท าให้สังคมเปลี่ยนแปลง เช่น การแต่งกาย อาหาร ความเจริญ
ทางเทคโนโลยีการพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ มือถือ นับเป็นสื่ออันส าคัญท่ีท าให้ชุมชนได้รับข่าวสารเรื่องราวต่างๆ เกิด
การเรียนรู้ยอมรับและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยมุ่งความทันสมัยไม่ค านึงถึงรากฐานวัฒนธรรมและ
ประเพณีดั้งเดิม 

การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

สถานการณ์ปัจจุบนัของการแตง่งานระหว่างหญิงไทยกับชายชาวต่างประเทศ เหตผุลหลัก : ความยากจนและปัญหาทาง
เศรษฐกิจ 

เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมหลายประเด็น 

น าไปสู่การแก้ปัญหาแบบบูรณาการ (องค์รวม) 

ความเป็นมาของการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และ
วัฒนธรรมของหญิงไทยท่ีแต่งงานกับชายชาวต่างชาติ 
แสดงได้ดังภาพ 1
  2. สภาพปัจจุบันและปัญหาของหญิงไทย กับชาว
ต่างชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของหญิงไทยที่แต่งงานกับชายชาวต่างชาติ ใน
จังหวัดนครราชสีมา  
  ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมของหญิงไทยท่ีแต่งงานกับชายชาวต่างชาติ
เปรียบเสมือนเหรียญที่มีสองด้าน มีการเปลี่ยนแปลงไปทั้ง
ในทางที่ดีและในทางตรงข้ามกัน เนื่องจากปัญหาที่ประสบ
อยู่ในสังคมเป็นประจ�า ประกอบกับมีความต้องการจะ

ปรับปรุงวิถีชีวิตของตนเองและครอบครัวใหม่ให้มีสภาพดี
ขึ้นมีผลเกี่ยวเนื่องกันโดยเฉพาะในระบบความสัมพันธ์ที่อยู่
ร่วมกันในสังคมซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีก็มีความสัมพันธ์กับโครงสร้าง
ของสังคมด้วย เช่น การรับเอาแบบอย่างความเป็นอยู่ใน
เรื่องอาหาร การกิน การแต่งกาย การพักผ่อนหย่อนใจ 
ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเว้น
เสียแต่การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม มีผลสะท้อนให้เกิด
การเปล่ียนแปลงในระบบความสัมพันธ์ของบุคคลแตกต่าง
กันไปจากที่เคยอยู่ร่วมกันกับครอบครัวญาติสนิทมีความ
สัมพันธ์เป็นแบบใกล้ชิด เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว แต่เมื่อมี
เทคโนโลยีเข้ามา ความสัมพันธ์ของคนในสังคมก็น้อยลง 
เคยอยู่บ้านหลังคามุ่งจาก หลังคาสังกะสี เมื่อแต่งงานกับ
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ชายชาวต่างชาติก็สร้างบ้านแบบตะวันตกมีวัตถุอ�านวย
ความสะดวกต่างๆจึงเป็นเหตุให้เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง
เกิดความอิจฉา อยากที่จะมีบ้าง
  สรุปเหตุที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการตอบสนองความต้องการให้มี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ผลที่จะตามมาจะท�าให้สังคม
เปลี่ยนแปลง เช่น การแต่งกาย อาหาร ความเจริญทาง
เทคโนโลยีการพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ มือถือ นับเป็นสื่ออัน
ส�าคัญที่ท�าให้ชุมชนได้รับข่าวสารเรื่องราวต่างๆ เกิดการ
เรียนรู ้ยอมรับและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยมุ่ง
ความทันสมัยไม่ค�านึงถึงรากฐานวัฒนธรรมและประเพณี
ดั้งเดิม
  สภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมของหญิงไทยท่ีแต่งงานกับชายชาวต่างชาติ 
พบว่ามีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนี้
  ด้านที่ดี ต่อตัวเขาเองท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
จากที่ไม่มีอะไรเลยท�าให้ชีวิตเขาดีขึ้น มีเงินจับจ่ายใช้สอย 
มีช่องทางการประกอบอาชีพ มีวัตถุอ�านวยความสะดวก มี
โอกาสในการเรียนรู้โลกกว้างทั้งทางด้านภาษา ศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณพีธิกีรรมของประเทศ
คู่สมรส สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับสามีและเครือญาติ
ของทัง้สองฝ่ายท�าให้ได้เรียนรูก้นั เป็นการเพิม่มลูค่าให้เกดิขึน้
แก่ตนเอง 
  ด้านที่ไม่ดี มีสภาพครอบครัวมีวิถีชีวิตเหมือนเดิม
หรือตกต�่ากว่าเดิม มีหนี้สินที่ไปยืมมาจ่ายให้กับนายหน้า
หาคู่ครองให้ ถูกหลอกลวง ไปค้าประเวณี ค้ายาเสพติด 
เอาไปเป็นข้ารับใช้ให้กับครอบครัวที่ต่างประเทศ ดูแลคน
พิการเจ็บป ่วยไปเป ็นคนรับใช ้ของชาวต ่างชาติทั้ ง
ครอบครัว
  ปัญหาอปุสรรคของการแต่งงานทัง้ก่อนและหลงัพบว่า
     ก่อนแต่งต้องเผชิญกับการปรับตัวในด้านภาษาการ
สื่อสาร ขนมธรรมเนียมประเพณี ภูมิประเทศ ความไม่
สะดวกต่อการด�าเนินชีวิตหลังแต่งงานต้องปรับตัวและ
เรียนรู้ทุกด้าน เช่น เรียนภาษา เป็นต้น
  3. รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมของหญิงไทยท่ีแต่งงานกับชายชาวต่างชาติ 
ในจังหวัดนครราชสีมา
  หากพิจารณาถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจแล้ว อาจกล่าวได้ว่าหญิงไทยที่แต่งงานกับชาย

ชาวต่างชาติ มีสถานะความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ
ได้แก่ 1) หญิงไทยมีสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ในลกัษณะทีม่รีายได้ด ีมทีรพัย์สิน มเีงนิออม และไม่มีหนีส้นิ 
2) หญิงไทยที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ดี
ปานกลาง ไม่มีทรัพย์สินแต่ไม่มีหนี้สิน ไม่มีเงินออม และ 3) 
หญิงไทยที่มีสถานะทางเศรษฐกิจยากล�าบากกว่าที่เคย
แต่งงานกับสามีไทยต้องหาเงินเล้ียงครอบครัว ถูกท�าร้าย
ร่างกาย ไม่มีรายได้เพิ่ม มีหนี้สิน ไม่มีทรัพย์สินและไม่มี 
เงินออม
  หากพิจารณาด้านรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม หญิงไทยที่แต่งงานกับชายชาวต่างชาติที่จะได้รับ
การยอมรับและยกย่องจากสังคมชุมชน กคื็อ หญงิทีม่สีถานะ 
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ในสถานะที่มีรายได้ดี มี
ทรัพย์สิน มีเงินออม และไม่มีหน้ีสิน และหญิงไทยที่มี
สถานะทางเศรษฐกิจปานกลาง ไม่มีทรัพย์สิน ไม่มีหนี้สิน 
แต่ไม่มีเงินออม ส่วนหญิงไทยที่มีสถานะทางเศรษฐกิจยาก
ล�าบากกว่าที่เคยแต่งงานกับสามีคนไทย จะเป็นหญิงที่น่า
สงสารและไม่ได้รบัการยกย่องช่ืนชมจากสังคมชุมชน บางครัง้
ยังถูกเหยียดหยามดูหมิ่นอีกด้วย
  หากพิจารณาด้านรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม อาจกล่าวได้ว่า การแสดงออกเชิงวัฒนธรรม
ของหญงิไทยทีแ่ต่งงานกบัชายชาวต่างชาต ิอาจจะมลีกัษณะ
ผสมผสานระหว่างความเป็นไทยอีสานผนวกกับความเป็น
สากลหรือความต่างชาติ ซึ่งมักสะท้อนออกมาจากการ 
แต่งกาย การแสดงออกทางกริยาท่าทางและค�าพูด การใช้
ชีวิตประจ�าวัน การทานอาหารที่ผสมผสานระหว่างอาหาร
พื้นบ้านกับอาหารต่างชาติ บางรายก็สามารถผสมผสาน
สองวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมลงตัว แต่บางรายก็มีแนว
โน้มไปในทางรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเป็นหลัก

อภิปรายผล
  การศึกษาเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมของหญิงไทยที่แต่งงานกับชายชาว
ต่างชาตใินจงัหวดันครราชสมีา สรปุได้ว่า หญิงไทยทีแ่ต่งงาน
กับชายชาวต่างชาติมีสถานทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ 
3 รูปแบบ ได้แก่ 1) หญิงไทยที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ในลักษณะที่มีรายได้ดี มีทรัพย์สิน มีเงินออม 
และไม่มีหนี้สิน 2) หญิงไทยที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ดีปานกลาง ไม่มีทรัพย์สินแต่ไม่มีหนี้สิน ไม่มี
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เงินออม และ3) หญิงไทยที่มีสถานะทางเศรษฐกิจยาก
ล�าบากกว่าที่เคยแต่งงานกับสามีไทยต้องหาเงินเล้ียง
ครอบครัว ถูกท�าร้ายร่างกาย ไม่มีรายได้เพิ่ม มีหนี้สิน ไม่มี
ทรัพย์สินและไม่มีเงินออม ผลการศึกษาสอคล้องกับการ
ศึกษาของ Plambech (2010:23) ที่พบว่าการที่ ผู้หญิง
ตัดสินใจสมรสข้ามวัฒนธรรมเป็นความปรารถนาที่จะมี
ฐานะความเป็นอยู ่ของตนและครอบครัวดีข้ึนในขณะที่
ผู ้ชายปรารถนาที่จะมีครอบครัวที่มีผู ้หญิงคอยเอาใจใส่
ดูแล นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความคล่องตัวทางเศรษฐกิจใน
ครอบครัวด้วย
  ข ้อส� าคัญที่ท� า ให ้สถานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวและความเป็นอยู่ของครัวเรือนผู้หญิงแต่งงานกับ
ชายชาวต่างชาติแตกต่างกัน คือ เงินสวัสดิการเกษียณอายุ
ของสามีชาวต่างชาติที่รัฐบาลจ่ายให้แก่ผู้เกษียณอายุ และ
การท่ีสามีชาวต่างชาติตัดสินใจมาใช้ชีวิตในประเทศไทย
อย่างถาวรสาเหตุก็มาจากค่าของเงินซึ่งได้รับหลังเกษียณ
อายุ แตกต่างกันหากได้รับ 1,000 ดอลล่าร์หรือ 35,000 
บาทไทยก็ไม่สามารถที่จะด�าเนินชีวิตประจ�าวัน แต่ถ้าหาก
มาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยค่าของเงินจะสูงข้ึนเพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย บางครอบครวัของหญงิไทยทีแ่ต่งงานกบัชาวต่างชาติ 
ชาวต่างชาตไิด้ให้ภรรยาไทยไว้ใช้จ่าย เดอืนละ 15,000 บาท 
เป็น ค่าอาหาร ค่าน�้า ค่าไฟฟ้า ส่วนตัวยังเหลือเก็บอีก 
20,000 บาท ออมไว้ 1 ปีก็จะมีเงินเหลือเก็บพอที่จะสร้าง
บ้านหลังกะทัดรัดได้หากต้องการหลังใหญ่ขึ้นก็ต้องรอ 2 ปี 
ถ้าหาก ชาวต่างชาติที่มีอาชีพเป็นวิศวกร พนักงานบริษัท 
เมื่อเกษียณอายุก็จะได้รับเงินสวัสดิการมากกว่าอาชีพอื่น 
บางรายได้ถึง 4,000 ดอลล่าร์ จึงส่งผลต่อให้มีรายได้
มากกว่า จงึท�าให้ผูห้ญงิท่ีแต่งงานกับวศิกรมีรายได้ต่อเดอืน
ละ 120,000 บาท ในขณะที่ผู้หญิงบางครัวเรือนมีรายได้
เพียงเดือนละ 15,000 บาท
  การที่สามีชาวต่างชาติตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู ่ใน
ประเทศไทยจึงมีการวางแผนที่จะสร้างบ้าน เพื่อเป็นที่อยู่
อาศัยมีสิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นเหตุให้หญิงที่แต่งงานกับชาวต่างชาติมี
ความเป็นอยู่ท่ีดี ส่วนครัวเรือนท่ีสามีไม่ได้ย้ายมาอยู่ใน
ประเทศไทยก็ไม่มีการสร้างบ้านและซื้อสิ่งอ�านวยความ
สะดวกใดๆ แต่จะอาศัยร่วมกับครอบครัวของฝ่ายหญิงใน
บางครัวเรือนผู้หญงิทีส่มรสข้ามวฒันธรรม สามารถประกอบ
อาชีพ มีรายได้มากก็มีส่วนส�าคัญที่ให้สถานะทางเศรษฐกิจ

ครัวเรือนและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กล่าวคือ ผู้หญิงที่จบการ
ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีปัจจุบนัยงัคงมีมอีาชพีรับราชการครู
มีรายได้ต่อเดือนสูงถึงห้าหม่ืนบาท ในขณะที่ผู้หญิงที่จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาโอกาสในการประกอบอาชีพ
ที่มีรายได้สูงค่อนข้างจ�ากัด ผู้หญิงบางคนจึงพึ่งพารายได้
จากสามีเท่านั้นนอกจากน้ีการท่ีผู ้หญิงบางคนตัดสินใจ
ลงทุนประกอบธุรกิจต่างๆ เช่น รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า
ก็เป็นอีกส่วนที่ช่วยให้สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
ผู้หญิงที่แต่งงานกับชาวต่างชาติมีรายได้ มีเงินหมุนเวียน 
และมีก�าไรจากการธุรกิจ ส่งผลให้คนในชุมชนมีทัศนคติที่ดี
ต่อการแต่งงานกับชาวต่างชาติโดยคาดหวังว่าการแต่งงาน
จะช่วยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของ
ครอบครัว สอดคล้องกับจรัมพร โห้ล�ายอง (2552:9) 
  ปัจจยัการท�างาน รายได้ของบคุคลฐานะทางเศรษฐกจิ
และความมั่นคงทางการเงินย่อมส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจสร้างครอบครัวและการเป็นอยู ่ร่วมกันฉันสามี
ภรรยาของบุคคล นอกจากน้ีการที่บิดามารดาแบ่งที่ดิน
เพือ่เป็นทีป่ลกูสร้างทีอ่ยูอ่าศยั ซ่ึงในบางครัวเรอืนมีพืน้ทีอ่ยู ่
อาศัยกว้างถึง 100 ตารางวา ท�าให้ทรัพย์สินของครัวเรือน
ผู้หญิงที่สมรสข้ามวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นด้วย ยิ่งไปกว่านั้น 
การมีบตุรร่วมกันของผูห้ญงิและสามีชาวตะวนัตก กจ็ะท�าให้
สามชีาวตะวนัตกมคีวามรบัผิดชอบมากขึน้ ได้แก่ ค่าเล่าเรยีน 
การท�าประกันชีวิต และฝากเงินให้กับบุตร ในทางตรงกัน
ข้ามครัวเรือนที่ไม ่มีบุตรร่วมกันจะไม่มีลักษณะความ
สัมพันธ์ในลักษณะนี้จะเห็นได้ว่าสถานะทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยูข่องครอบครวัผูห้ญงิทีแ่ต่งงานกบัชาวต่างชาติ
แตกต่างกันทั้งจากตัวผู้หญิง และจากสามีชาวต่างชาติถึง
ความสัมพันธ์ที่มีต่อครอบครัวเดิม ได้แก่ เงินสวัสดิการ
เกษียณอายุของสามีชาวต่างชาติ การตัดสินใจมาใช้ชีวิตใน
ประเทศไทยอย่างถาวรของสาม ี การประกอบอาชีพทีม่ั่นคง
ของผู้หญิง การตัดสินใจลงทุนท�าธุรกิจของผู้หญิง การแบ่ง
ที่ดินของบิดามารดาให้สร้างที่อยู ่อาศัยและการมีบุตร 
ด้วยกันสาเหตุ ดังกล่าวสอดคล้องกับ Constable (2005) 
กล่าวว่าเงื่อนไขทางเศรษฐกิจเป็นเงื่อนไขส�าคัญที่ผู ้หญิง
ตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่ดีกว่าเพราะการสมรสข้ามวัฒนธรรมเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้หญิงและครอบครัวมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดี
ขึ้นและการเลื่อนชั้นทางสังคมที่สูงขึ้น
  ผลการศึกษาพบว่าครัวเรือนผู ้หญิงที่สมรสข้าม
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ให้ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงแรงงานที่ใช้
เป็นข้อมูลของหญิงไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามา
แต่งงานในประเทศไทยและเดินทางไปท�างานที่ต ่าง
ประเทศ
  2. ผลจากการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้สามารถน�า
ไปใช้ประโยชน์ได้ในหน่วยงานโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ การบริหาร การปกครองทางด้านสงัคม
และวัฒนธรรม
  3. ผลจากการศึกษาและวิจัยในครั้งน้ีหญิงไทยที่
แต่งงานกับชาวต่างชาติสามารถน�าไปปรับใช้กับหลักการ
ด�ารงชวีติและจะได้ด�าเนนิการแก้ไขได้อย่างถกูต้องเหมาะสม
ต่อไปในอนาคต หน่วยงานของรัฐความมั่นคงแห่งชาติ 
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาต่อไป
  4. ผลจากการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ ควรส่งเสริม
การศึกษาภาษาต่างประเทศในระดับพื้นฐานให้ทั่วถึงมาก
ขึ้นและการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติทั้ง
ตะวนัตกและตะวันออก เพือ่เป็นพืน้ฐานการเรียนรูเ้กีย่วกบั
เพื่อร่วมโลกที่ไร ้พรมแดนถึงขนบธรรมเนียมประเพณี
พิธีกรรมและการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในอนาคต

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
  3.1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู ้ชายไทย
แต่งงานกบัหญงิต่างชาตทิีเ่กดิปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลง
ที่มีผลต่อสังคมไทยและวัฒนธรรม
  3.2. ควรมีการศึกษาวิจัยผู ้ชายไทยแต่งงานกับ
ชายชาวต่างชาติที่เกิดปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อสังคมไทยและวัฒนธรรม
 

วัฒนธรรมไม่ได้มีสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ดี
ขึ้นเหมือนกันทั้งหมด ดังนั้นสังคมคาดหวังที่จะยกฐานะ
ทางเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้บุตรหลานแต่งงานกับชาว
ต่างชาติ ควรเปลี่ยนทัศนคติลดค่านิยมต่อการแต่งงานกับ
ชาวต่างชาติ โดยไม่ควรให้คุณค่ากับการแต่งงานกับชาว
ต่างชาตเิป็นหลกั แต่ควรส่งเสรมิให้หญงิไทยมีความรูเ้ท่าทนั
ปัญหาหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการแต่งงานกับชาว
ต่างชาติตลอดจนการแต่งงานควรเกิดข้ึนจากความพร้อมที่
จะสร้างครอบครัวร่วมกันมากกว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
เท่านั้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  ทุกภาคส่วนของสังคมควรตระหนักถึงผลกระทบ
จากการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมว่าจะมีต่อโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ินและ
ประเทศชาติ การวางกรอบหรือแนวนโยบายส�าหรับเรื่องนี้ 
ควรจะมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ ควรจะมีการ
ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลดีผลเสียของการแต่งงานข้าม
วัฒนธรรมและมีหน่วยงานท่ีเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องสิทธิ
พึงมพึีงได้อนัเกดิจากการแต่งงานข้ามวฒันธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจัดให้มีการแต่งงานท่ีถูกต้องตามกฎหมายและ
ประเพณี

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรพัฒนำ
  1. ผลจากการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรม สามารถน�าไปใช้ในการ
แก้ไขปัญหาของสังคมไทย การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม และใช้เป็นข้อมูล
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