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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานะทางเศรษฐกิจครัวเรื อนและความเป็ นอยูข่ องครัวเรื อนผูห้ ญิงที่
สมรสข้ามวัฒนธรรม ใช้วิธีวิจยั เชิงคุณภาพในหมู่บา้ นชนบทแห่ งหนึ่ งในจังหวัดขอนแก่นที่มีครัวเรื อนผูห้ ญิงที่สมรส
กับชาวตะวันตก จํานวน 10 ครัวเรื อน เลือกมาอย่างเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมู ลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก กับผูใ้ ห้
ข้อ มู ลสําคัญ 11 รายร่ วมกับ การสั งเกตแบบไม่ มี ส่ วนร่ วม วิเคราะห์ ข ้อ มู ล ด้วยการวิเคราะห์ เนื้ อ หา และนําเสนอ
ผลการวิจยั โดยการพรรณนาเชิ งวิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่า ครั วเรื อนผูห้ ญิ งที่ ส มรสข้ามวัฒ นธรรมมี ส ถานะทาง
เศรษฐกิจและความเป็ นอยูแ่ ตกต่างกัน 3 รู ปแบบ ได้แก่ 1) ครัวเรื อนที่ มีสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็ นอยูด่ ี ข้ ึน
มาก เป็ นครั วเรื อ นที่ มี ร ายได้เพิ่ ม ขึ้ น มี ท รั พ ย์สิ น เพิ่ ม ขึ้ น มี ก ารออม และไม่ มี ห นี้ สิ น 2) ครั วเรื อ นที่ มี ส ถานะทาง
เศรษฐกิจและความเป็ นอยูด่ ีข้ ึนค่อนข้างมาก เป็ นครัวเรื อนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ไม่มีหนี้สิน แต่ไม่มีการ
ออม และ3) ครั วเรื อนที่ มีสถานะทางเศรษฐกิ จและความเป็ นอยู่ดีข้ ึ นเล็กน้อย เป็ นครั วเรื อนที่ มีรายได้เพิ่มขึ้ น ไม่มี
หนี้สิน ไม่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น และไม่มีการออม
ABSTRACT
The purposes of this research are to examine economic and wellbeing of the cross-cultural marriage women
in rural Isan. This qualitative research studied the rural village , Khon Kaen province which selected 10 households
of cross-cultural marriage women by selective sampling. Data was collected through in-depth interview with 11 Key
informants as well as non-participant observation. Content analysis was applied for qualitative data analysis.The
research indicate that households of women with cross-cultural marriage has 3 different economic status; 1)
Household with a very well improved economic status and wellbeing with more income, more assets, savings and no
debts, 2) Household with a well improved economic status and wellbeing with more income, more assets, no debts
but no savings, and 3) Household with a slightly improved economic status and wellbeing with more income, no
debts, no further assets and no savings.
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บทนํา
ปั จจุ บ ัน สังคมไทยมี การสร้ างครอบครั ว (Family
Formation) รู ปแบบใหม่ ที่ เป็ นการสร้ า งครอบครั ว
ร่ วมกับชาวตะวันตกหรื อครอบครัวข้ามวัฒนธรรม ถือ
เป็ นปรากฏการณ์ ที่สะท้อนปฏิ สัมพันธ์ที่ซับซ้อนของ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทัศนคติ
ที่ถูกหล่อหลอมด้วยวิถีการดําเนิ นชีวิตแบบใหม่ที่เข้ามา
พร้อมกับกระแสโลกาภิวตั น์ ส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ า งครอบครั ว รู ป แบบใหม่ ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น
มากกว่ารู ปแบบที่เคยเป็ นมาในอดี ต (ภัสสร ลิมานนท์,
2556) ปรากฎการณ์การสร้างครอบครัวของหญิงไทยใน
ชนบทกับคู่สมรสชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวยุโรป
และอเมริ กา ในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ถื อ เป็ น
ค่ านิ ย มใหม่ ในการสร้ างครอบครั วและมี จ าํ นวนเพิ่ ม
สู งขึ้น (Tosakul, 2007)
จากปรากฏการณ์ ดังกล่าวก่ อ ให้เกิ ดผลกระทบที่
เป็ นรู ปธรรมคือ เศรษฐกิจครัวเรื อนของผูห้ ญิงที่สมรส
ข้ามวัฒนธรรมมีสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็ นอยู่
ที่ดีข้ ึน ทั้งการมีทรัพย์สิน มีความสามารถในการจุนเจือ
ครอบครั ว และมี ที่ ดิน สิ่ งปลู กสร้ างเพิ่ ม ขึ้ น ตลอดจน
เครื่ อ งอํานวยความสะดวก และความสามารถในการ
ลงทุนหรื อมีกิจการเป็ นของตนเอง (บัวพันธ์ พรหมพัก
พิง, 2548) นอกจากนี้ ยังพบว่าแรงจูงใจในเชิงเศรษฐกิจ
ถื อเป็ นแรงผลักดันให้ผูห้ ญิ งจากประเทศกําลังพัฒ นา
ตัด สิ นใจสมรสข้า มวัฒ นธรรม และผู ้ห ญิ ง รั บ รู ้ ว่ า
สถานภาพทางสังคมของตนเองจะดีข้ ึนเมื่อได้สมรสกับ
ชาวตะวันตก (Borjas, 1986) อีกทั้งผูห้ ญิงที่ สมรสข้าม
วัฒ นธรรมมี ค วามพึ งพอใจที่ จะใช้ชี วิต คู่ร่ วมกับ สามี
ชาวต่างชาติ เพราะครัวเรื อนของผูห้ ญิงได้รับความสุ ข
สะดวกสบายด้วย (ศิริรัตน์ แอดสกุล, 2549)
อย่ า งไรก็ ต าม ป รากฏการณ์ การส มรส ข้ า ม
วัฒนธรรมยังส่ งผลต่อข้อจํากัดในการทํานิติกรรมในเชิง
กฎหมาย เช่น การที่สามีชาวต่างชาติจงใจทิ้งร้างภรรยา
คนไทย โดยเดินทางกลับประเทศของตนและไม่กลับมา
ประเทศไทยอี ก ทํา ให้ ผู ้ห ญิ ง ไทยไม่ ส ามารถทํา นิ ติ
กรรมบางอย่างที่ ก ฎหมายกําหนดว่าต้อ งได้รั บ ความ
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ยิ น ยอ ม จาก คู่ ส ม รส เช่ น นิ ติ ก รรม ก ารซื้ อ ข าย
อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น (ธนกร วรปรัชญากูล, 2552)
นอกจากนี้ ยงั มี ปัญหาเกี่ ยวกับการที่ ผูห้ ญิ งไทยบางราย
ถูกบังคับจากคู่ครองของให้ออกไปหางานทํานอกบ้าน
โดยการบังคับให้ขายบริ การทางเพศ ซึ่ งหากไม่ยินยอม
ก็จะถูกทําร้ายร่ างกายอีกด้วย (ดุษฎี อายุวฒั น์และคณะ,
2554)
ปรากฏการณ์ ที่ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงสะท้อ นว่า
การสมรสข้ า มวัฒ นธรรมไม่ ไ ด้ นํ า มาซึ่ งสถานะ
เศรษฐกิ จ ครั ว เรื อ นและความเป็ นอยู่ข องผูห้ ญิ งดี ข้ ึ น
เพียงอย่างเดียว ผูว้ จิ ยั จึงเชื่อว่า การสมรสข้ามวัฒนธรรม
อาจนํามาซึ่ งสถานะทางเศรษฐกิ จและความเป็ นอยู่ที่
ด้อ ยลงด้ว ยเช่ น กัน ผลการศึ ก ษาจะก่ อ ให้ เกิ ด ความ
เข้าใจต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสถานะเศรษฐกิ จครั วเรื อ น
และความเป็ นอยู่ ข องครั ว เรื อนผู ้ห ญิ ง ที่ ส มรสข้า ม
วัฒ นธรรม และสามารถนํา ไปใช้ป ระโยชน์ ใ นการ
วางแผนในการช่วยเหลือครัวเรื อนผูห้ ญิ งที่ สมรสข้าม
วัฒนธรรมให้สอดคล้องตามสถานะทางเศรษฐกิจและ
ความเป็ นอยู่
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาสถานะเศรษฐกิจครัวเรื อนและความ
เป็ นอยูข่ องครัวเรื อนผูห้ ญิงที่สมรสข้ามวัฒนธรรมใน
ชนบทอีสาน
วิธีการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มุ่ ง เน้ น เพื่ อ ศึ ก ษาสถานะทาง
เศรษฐกิจครัวเรื อนและความเป็ นอยูข่ องครัวเรื อนผูห้ ญิง
ที่ ส ม รส ข้ า ม วั ฒ น ธ รรม ใช้ ก ารวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภ าพ
(Qualitative Research) เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก จาก
ปรากฏการณ์ การสมรสข้ า มวัฒ นธรรม มี ห น่ วย
วิเคราะห์ (Unit of Analysis) ในระดับ ครั วเรื อ นได้แ ก่
ครัวเรื อนผูห้ ญิ งที่สมรสกับชาวตะวันตกในชนบทภาค
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ทั้ งที่ จ ดทะเบี ย นและไม่ จ ด
ทะเบียนสมรสและใช้ชีวิตอยูร่ ่ วมกันฉันท์สามีภรรยา 1
ปี ขึ้นไป และปั จจุบนั พํานักอยูใ่ นประเทศไทย พื้นที่วิจยั
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คื อ หมู่ บ ้านแห่ งหนึ่ งในจังหวัดขอนแก่น ผูใ้ ห้ข อ้ มู ล
สําคัญ ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าํ ชุมชน อสม. ผูอ้ าวุโสใน
หมู่บา้ น และเครื อข่ายของผูห้ ญิงที่สมรสข้ามวัฒนธรรม
จํานวน 11 ราย ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบริ บทชุมชน และผูใ้ ห้
ข้อมูลระดับครัวเรื อน ได้แก่ ครั วเรื อนผูห้ ญิ งที่ สมรส
กับชาวตะวันตก จํานวน 10 ครัวเรื อน ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
สถานะทางเศรษฐกิ จ ครั วเรื อ นและความเป็ นอยู่ข อง
ครัวเรื อนผูห้ ญิงที่สมรสกับชาวตะวันตก
ผู ้วิ จัย ใช้ก ารสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ตามแนวทางการ
สัมภาษณ์ ที่ สร้ างขึ้ น ร่ วมกับ การสังเกตแบบไม่มีส่ วน
ร่ วม ดํ า เนิ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในช่ ว งเดื อ น
พฤศจิ กายน-ธันวาคม 2557 วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้การ
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อหาข้อสรุ ป
สถานะทางเศรษฐกิ จ และความเป็ นอยู่ข องครั วเรื อ น
ผูห้ ญิงที่สมรสข้ามวัฒนธรรม
ผลการวิจัย
การนํา เสนอผลการวิ จัย ในครั้ งนี้ ประกอบด้ว ย
บริ บทชุมชน และสถานะเศรษฐกิจครัวเรื อนและความ
เป็ นอยู่ของครัวเรื อนผูห้ ญิ งที่ สมรสข้ามวัฒนธรรมใน
ชนบทอีสาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. บริบทหมู่บ้าน
หมู่บา้ นที่ ทาํ การศึกษาเป็ นหมู่บา้ นชนบทแห่ ง
หนึ่ งในจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทางทิ ศห่ างจากตัวเมื อง
ขอนแก่ นประมาณ 52 กิ โลเมตร และห่ างจากตัวอําเภอ
ประมาณ 3 กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็ นที่ราบลุ่มตั้งแต่ดา้ น
ทิ ศตะวันออกลงมาถึ งด้านทิ ศใต้ และเป็ นที่ ราบเนิ นดิ น
ขนาดใหญ่บริ เวณเทื อกเขาซึ่ งทอดยาวตลอดแนวบริ เวณ
ด้านทิศตะวันตกของหมู่บา้ น มีน้ าํ พองไหลผ่าน ชาวบ้าน
ตั้งบ้านเรื อนกระจุ กตัวบริ เวณที่ ราบลุ่มติ ดลํานํ้าซึ่ งเป็ น
พื้ นที่ อุ ดมสมบู รณ์ และขยายพื้ นที่ ต้ งั บ้านเรื อนออกไป
บริ เวณที่ราบสู งด้านทิศตะวันตกตามแนวสันเขา บริ เวณ
รอบๆ หมู่บา้ นยังเป็ นที่ต้ งั ของอุทยานแห่ งชาติ เขื่อนอุบล
รั ตน์ และสนามกอล์ ฟ ส่ งผลต่ อการพัฒ นาเป็ นแหล่ ง
ท่ องเที่ ยวที่ มี ชื่ อเสี ยงและการสร้ างอาชี พให้ กับคนใน
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หมู่บา้ น การคมนาคมเข้าออกในหมู่บา้ นมี ความสะดวก
ในการเดินทาง
ชาวบ้านส่ วนใหญ่ ประกอบอาชี พการเกษตร
เป็ นหลัก ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ออ้ ย มันสําปะหลัง และ
สวนยางพารา เป็ นต้น ส่ วนอาชีพรอง คือ การรับจ้างทัว่ ไป
เช่ น การเป็ น caddy ที่ สนามกอล์ฟ ลู กจ้างโรงงานไฟฟ้ า
และรับจ้างเป็ นแม่บา้ น เป็ นต้น รวมถึงการย้ายถิ่นออกไป
ทํางานภายนอกหมู่บา้ น
หมู่บา้ นมี จาํ นวนประชากรจํานวน 347 หลังคา
เรื อน ประชากรส่ วนใหญ่ มี ที่ ดิ นทํากิ นเป็ นของตนเอง
เฉลี่ ยเพี ยง 1-5 ไร่ ส่ วนครั วเรื อนที่ ไม่ มี ที่ ดิ นทํากิ นเป็ น
ของตนเองต่ างย้ายถิ่ นออกไปทํางานภายนอกหมู่ บ ้าน
โดยเฉพาะในช่ วงปี พ.ศ. 2541-2542 เกิ ดการย้ายถิ่ นของ
ผู ห้ ญิ งในหมู่ บ ้านจํานวนหนึ่ งเข้าสู่ การทํางานในภาค
บริ การและธุ รกิ จท่ องเที่ ยว เพื่ อแสวงหาโอกาสที่ ดี กว่า
ส่ งผลต่ อ การก้าวเข้าสู่ การสมรสข้ามวัฒ นธรรม โดย
เงื่ อ นไขสํ าคัญ ในการเข้าสู่ ก ารสมรสข้ามวัฒ นธรรม
เชื่ อมโยงในหลายปั จจัย สามารถแบ่ งสถานการณ์ การ
สมรสข้ามวัฒนธรรมในหมู่บา้ นออกเป็ น 2 ยุค ดังนี้
1.1. ยุคแรกก่ อนปี 2541 (ก่ อนนโยบายส่ งเสริ ม
การท่ องเทีย่ ว)
การสมรสข้ามวัฒนธรรมระหว่างหญิ งไทยกับ
ชาวตะวันตกในยุคแรก เป็ นยุคเครื อข่ายที่ มีลกั ษณะของ
การอาศัยเครื อข่ายระหว่างเพื่อนและญาติเพื่อนําไปสู่ การ
สมรสข้ามวัฒนธรรม โดยในยุคแรกนี้ มี ผูห้ ญิ งที่ สมรส
ข้ามวัฒนธรรมกับชาวตะวันตกในหมู่บา้ น จํานวน 4 ราย
โดยผู ้ห ญิ งทั้ งหมดเคยมี ป ระสบการณ์ ก ารสมรสกับ
ชายไทยมาก่อนแต่ไม่ประสบความสําเร็ จในชี วิตสมรส
และมี ลูกติ ด อาชี พเดิ มคื อเป็ น Caddy ในสนามกอล์ฟ
จํานวน 3 ราย และอาชีพเกษตรกรรม 1 ราย การเข้าสู่ การ
สมรสข้ามวัฒนธรรมของผูห้ ญิงกลุ่มนี้ เริ่ มจากได้รับการ
ชั ก ชวนจากญาติ แ ละเพื่ อ นในหมู่ บ ้ านที่ ส มรสข้ า ม
วัฒนธรรมอยู่ก่อนแล้ว ต่อมาเมื่ อผูห้ ญิ งกลุ่มนี้ กลับมา
เยี่ยมภูมิลาํ เนาจึงชักชวนให้เพื่อนและเครื อญาติไปทํางาน
ในสถานบริ การและแหล่งท่องเที่ยวในเกาะเสม็ด จังหวัด
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ระยองเช่ น เดี ย วกั บ ตน และนํ า ไปสู่ การสมรสข้ า ม
วัฒนธรรมกับชาวตะวันตก
สัญชาติของคู่สมรสชาวต่างชาติ ได้แก่ เยอรมัน
3 ราย และสวีเดน 1 ราย ทั้งนี้ พบว่า ชาวตะวันตกทั้งหมด
ต่างเคยผ่านการสมรสมาแล้ว และมี อายุอยู่ระหว่าง 50 65 ปี ภายหลังการสมรสข้ามวัฒนธรรม ผูห้ ญิงจํานวน 2
รายตัดสิ นใจย้ายถิ่ นติ ดตามสามี ชาวตะวันตกเพื่ อไปใช้
ชี วิ ต ในต่ างประเทศ ได้ แ ก่ ประเทศสวี เดน ประเทศ
เยอรมนี และอีกจํานวน 2 ราย ตัดสิ นใจกลับมาใช้ใช้ชีวิต
ร่ วมกั บ ชาวตะวัน ตกในหมู่ บ ้ าน โดยมี ก ารต่ อ เติ ม
บ้านเรื อน ซื้ อที่ ดิ น และสร้ างบ้านใหม่ ตลอดจนสิ่ ง
อํานวยความสะดวกในบ้านเพิม่ เติม เช่น เครื่ องปรับอากาศ
รถยนต์ สุ ขภัณฑ์ เครื่ องครัวแบบตะวันตก เป็ นต้น
ปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นแสดงถึงจุ ดเริ่ มของการ
ก้าวเข้าสู่ การสมรสข้ามวัฒนธรรม การมีชีวิตความเป็ นอยู่
ที่ ดี ข้ ึ น ก่ อให้ เกิ ดการมี ท ัศนคติ ที่ ดี ต่ อการสมรสข้าม
วัฒ นธรรมในหมู่ บ ้ าน โดยหลายครั ว เรื อนยิ น ดี แ ละ
สนับสนุนให้ลูกสาวสมรสข้ามวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ
1.2.ยุ คหลังปี 2542 (หลังนโยบายส่ งเสริ มการ
ท่ องเทีย่ ว)
นโยบายส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยว (Amazing
Thailand) ของรั ฐ ประมาณ ปี พ.ศ. 2541 ส่ งผลให้ เกิ ด
สถานบริ การและธุ รกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการท่ องเที่ ยวที่
หลากหลายกระจายอยู่ตามเขตเมื องและแหล่งท่ องเที่ ยว
มากขึ้ นเพื่ อกระตุ ้ น การท่ องเที่ ยว และดึ งดู ดให้
นั ก ท่ อ งเที่ ยวชาวต่ างชาติ เดิ น ทางเข้ามาท่ อ งเที่ ย วใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผหู ้ ญิงจากหมู่บา้ นต่างย้าย
ถิ่ น เข้าสู่ การทํางานในสถานบริ การเพิ่ ม มากขึ้ นเพื่ อ
แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิ จที่ ดีข้ ึ น ทั้งการถู กชักชวน
ผ่านเครื อข่ายที่เป็ นเครื อญาติและเพื่อนที่ทาํ งานในสถาน
บริ การ และการตัดสิ นใจย้ายถิ่นด้วยตนเอง ทําให้ผูห้ ญิง
จากชนบทมี โอกาสพบกับชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น ส่ งผลต่อ
จํานวนการสมรสข้ามวัฒนธรรมของผูห้ ญิ งในหมู่ บ ้าน
เพิ่มขึ้นถึง 19-20 คู่ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ทั้งในรู ปแบบ
การใช้ชีวิตร่ วมกันในต่างประเทศและใช้ชีวิตร่ วมกันใน
ประเทศไทย โดยผูห้ ญิ งที่ สมรสข้ามวัฒนธรรมมี อายุ
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ระหว่าง 36-52 ปี มี รายได้ระหว่าง 7,000 -50,000 บาท
ส่ วนใหญ่มีอาชีพแม่บา้ น รองลงมาคือการประกอบธุ รกิจ
ส่ วนตัว ค้าขาย และรั บราชการ ระดับการศึ กษาส่ วน
ใหญ่ คื อ ระดับ ประถมศึ กษา ประกาศนี ยบัตรวิ ชาชี พ
ชั้นสู ง (ปวส.) และปริ ญญาตรี
สถานภาพสมรสก่อนการสมรสข้ามวัฒนธรรม
โดยส่ วนใหญ่คือหย่าร้าง รองลงมามีสถานภาพโสด และ
เป็ นหม้าย มีการจดทะเบียนสมรสกับสามีชาวตะวันตกใน
ประเทศไทยเป็ นส่ วนใหญ่ ชาวตะวัน ตกส่ วนมากมี
สั ญ ชาติ อ ังกฤษ รองลงมาเป็ นสั ญ ชาติ เยอรมัน อิ ตาลี
ฝรั่งเศส สวีเดน และนอร์ เวย์ ตามลําดับ มีอายุอยูร่ ะหว่าง
59 - 65 ปี มี การประกอบอาชี พที่ หลากหลายแตกต่างกัน
ได้แก่ วิศวกร ช่างฝี มื อ พนักงานบริ ษทั พนักงานขับรถ
พ่อครั ว พนักงานไปรษณี ย ์ เป็ นต้น และยังพบว่าสามี
ชาวตะวันตกเคยมี ประสบการณ์ การสมรสมาแล้วทั้งสิ้ น
ภายหลังเกษี ยณอายุแล้ว จึ งตัดสิ นใจพํานักในประเทศ
ไทยร่ วมกับภรรยาคนไทยในหมู่บา้ น จะเห็นได้วา่ ในยุคนี้
ชาวต่ างชาติ แ ละหญิ งไทยที่ ส มรสข้ามวัฒ นธรรมมี
คุณลักษณะที่หลากหลายทั้งการประกอบอาชีพ การศึกษา
ประสบการณ์การสมรส เป็ นต้น
การสมรสข้ ามวัฒ นธรรมใน 2 ยุ ค ข้ า งต้ น
สามารถสรุ ปเงื่อนไขสําคัญที่ ก่อให้เกิ ดการแต่งงานข้าม
วัฒนธรรมได้ ดังนี้ 1) ความไม่แน่นอนของธรรมชาติและ
สภาพทางการเกษตร ทําให้ ผลผลิ ตทางการเกษตรไม่
เพียงพอต่อการดํารงชี พ ทําให้ผูห้ ญิงต้องย้ายถิ่นเข้าสู่ การ
ทํางานทั้งในภาคอุ ตสาหกรรมและภาคบริ การ 2) การ
ชักชวนจากเครื อข่ายเข้าสู่ การทํางานในสถานบริ การและ
ธุรกิจท่องเที่ยว 3) การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของครัวเรื อน
และคนในชุ ม ชนที่ ส นั บ สนุ น ให้ บุ ตรหลานเข้าสู่ การ
สมรสข้ามวัฒนธรรมมากขึ้น 4) การยึดมัน่ ความกตัญญู ที่
ผูห้ ญิงพยายามช่วยเหลือครอบครัว ทั้งในสํานึ กความเป็ น
ลูกสาวและการเป็ นแม่ที่ดี ตลอดจนการหาที่ พ่ ึงพิงดูแล
เพื่ อการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิ จ เงื่ อนไขเหล่านี้ มี
ส่ วนผลักดันให้ผหู ้ ญิงเข้าสู่ การสมรสข้ามวัฒนธรรม
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2.สถานะเศรษฐกิจและความเป็ นอยู่ของ
ครัวเรื อนผู้หญิงทีส่ มรสข้ ามวัฒนธรรม
ผลการศึ ก ษาสถานะเศรษฐกิ จ และความ
เป็ นอยู่ข องครั ว เรื อ นผู ้ห ญิ ง ที่ ส มรสข้า มวัฒ นธรรม
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่ ง
สามารถจัดกลุ่มลักษณะที่บ่งชี้การเปลี่ยนแปลงสถานะ
ทางเศรษฐกิ จ และความเป็ นอยู่ใน 4 ด้าน คื อ การมี
รายได้เพิ่มขึ้น การมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น มี การออม และ
การไม่มีหนี้ โดยนําลักษณะดังกล่าวก่อนการสมรสมา
เปรี ยบเที ยบกับหลังการสมรส ผลการวิเคราะห์ พบว่า
ค รั วเรื อ น ผู ้ ห ญิ งที่ ส ม รส ข้ า ม วั ฒ น ธ รรม มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงสถานะเศรษฐกิ จ ครั ว เรื อนและความ
เป็ นอยู่ 3 รู ป แบบ ได้แ ก่ 1) ครั วเรื อ นที่ มี ส ถานะทาง
เศรษฐกิ จและความเป็ นอยู่ดีข้ ึ นมาก เป็ นครั วเรื อนที่ มี
รายได้เพิ่มขึ้น มี ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น มี การออม และไม่มี
หนี้ สิน 2) ครัวเรื อนที่ มีสถานะทางเศรษฐกิจและความ
เป็ นอยู่ ดี ข้ ึ นค่ อ นข้า งมาก เป็ นครั ว เรื อนที่ มี ร ายได้
เพิ่ ม ขึ้ น มี ท รั พย์สิ นเพิ่ ม ขึ้ น ไม่ มี ห นี้ สิ น ไม่ มี ก ารออม
และ 3) ครั ว เรื อ นที่ มี ส ถานะทางเศรษฐกิ จ และความ
เป็ นอยูด่ ีข้ ึนเล็กน้อย เป็ นครัวเรื อนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่
มีหนี้สิน แต่ไม่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น และไม่มีการออม ซึ่ ง
รายละเอียดในแต่ละรู ปแบบมีดงั นี้ (ดังตารางที่ 1)
2.1 สถานะทางเศรษฐกิ จ และความเป็ นอยู่
ครัวเรื อนของผู้หญิงทีส่ มรสข้ ามวัฒนธรรมดีขนึ้ มาก
ครั ว เรื อนผู ้ห ญิ งที่ ส มรสข้ ามวัฒ นธรรมมี
สถานะทางเศรษฐกิ จและความเป็ นอยู่ดี ข้ ึ นมาก เป็ น
ครัวเรื อนที่มีจาํ นวนรายได้และมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น มีการ
ออม และการไม่มีหนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับก่อนการสมรส
ซึ่ งในกลุ่มนี้ ประกอบด้วย ครั วเรื อนผูห้ ญิ งที่ สมรสข้าม
วัฒ นธรรม จํานวน 4 ครั วเรื อน จาก 10 ครั วเรื อน ซึ่ ง
ผูห้ ญิงที่สมรสข้ามวัฒนธรรมมีอายุระหว่าง 40 – 45 ปี เคย
ผ่านการสมรสกับชายไทยมาก่อนแต่ได้หย่าร้าง และมีลูก
ติด อาชีพเดิมก่อนการสมรสคือการทํางานภาคการเกษตร
การทํางานโรงงาน และการทํางานในสถานบริ การและ
แหล่งท่องเที่ ยว สําหรับสามี ชาวตะวันตกมี อายุระหว่าง
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57- 65 ปี ส่ วนใหญ่ มี สั ญชาติ เยอรมัน ฝรั่ งเศส อังกฤษ
เป็ นต้น มีอาชีพวิศวกร พนักงานบริ ษทั เป็ นต้น
การมีรายได้ เพิ่มขึ้น ครั วเรื อนผูห้ ญิ งที่ สมรส
ข้ามวัฒนธรรมมีสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็ นอยู่ที่
เปลี่ ย นแปลงโดยการมี รายได้เพิ่ ม จากแหล่ งรายได้ที่
หลากหลายมากขึ้ น โดยก่ อนการสมรสข้ามวัฒนธรรม
ผูห้ ญิ งประกอบอาชี พในภาคการเกษตร การรับจ้างเป็ น
Caddy สนามกอล์ฟ ตลอดจนการย้ายถิ่ นไปทํางานใน
โรงงานซึ่ งมี ค่าตอบแทนเป็ นรายวันวันละประมาณ 100200 บาท แต่รายได้ไม่เพียงพอ เพราะต้องรับภาระในการ
ส่ งเงินกลับบ้าน เพื่อดูแลสมาชิกครอบครัวในถิ่นต้นทาง
ทําให้ผหู ้ ญิงตัดสิ นใจย้ายถิ่นเข้าทํางานในแหล่งท่องเที่ยว
และสถานบริ การ จากการชักชวนของเพื่ อนในพัทยา
และเกาะเสม็ด ทําให้มีรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้นอยูร่ ะหว่าง
5000-6,000 บาท ภายหลังการสมรสข้ามวัฒนธรรมและ
ได้ย า้ ยกลับ มาใช้ชี วิ ตในหมู่ บ ้าน ผู ห้ ญิ งมี ร ายได้แ ละ
แหล่งรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งจากการได้รับรายได้ประจําจาก
สามีชาวตะวันตกเป็ นรายเดือนระหว่าง 15,000-120,000
บาท ซึ่ งจํานวนรายได้ดงั กล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายรายเดือนของ
ผูห้ ญิงที่สมรสข้ามวัฒนธรรม นอกจากนี้ ผูห้ ญิงบางคน
ยังสามารถลงทุนทําธุ รกิจส่ วนตัวในหมู่บา้ น เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้กบั ตนเองและครัวเรื อน ได้แก่ การทําธุรกิจ
รี สอร์ ท ร้ านคาราโอเกะ ร้ านค้า เป็ นต้น และจากการมี
รายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้ ผูห้ ญิงที่สมรสข้ามวัฒนธรรมบางคนมี
รายได้จากสามีชาวตะวันตกสู งถึง 120,000 บาท ประกอบ
กับการประกอบธุ รกิ จส่ วนตัวจนมี รายได้และทรัพย์สิน
เพิ่มสู งกว่า 150,000 บาทต่อเดือน อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า
ผูห้ ญิ งต้องรับภาระในการส่ งลูกหลานหลายคนศึกษาใน
ระดับอุ ดมศึ กษาต่อเดื อนสู งถึ ง 50,000 – 60,000 บาทอี ก
ด้วย ซึ่ งเมื่ อ เปรี ยบเที ยบจํานวนรายได้จ ากทุ กแหล่ง
รายได้ท้ งั ก่อนและหลังการสมรสพบว่า ครัวเรื อนผูห้ ญิง
ที่สมรสข้ามวัฒนธรรมกับชาวตะวันตกมีรายได้เพิ่มขึ้น
หลังการสมรสข้ามวัฒนธรรมทุกคน
การมี ท รั พ ย์ สิ นเพิ่ ม ขึ้ น ก่ อ นการสมรส
ครัวเรื อนผูห้ ญิ งที่ สมรสข้ามวัฒนธรรมกับชาวตะวันตก
ไม่มีทรัพย์สินใดๆ เป็ นของตนเอง ทั้งบ้านและที่ ดินทํา

HDO3-6
กินเป็ นของตนเอง เนื่องจากก่อนการสมรสข้ามวัฒนธรรม
ผูห้ ญิงทุกคนมีประสบการณ์การสมรสกับชายไทยมาก่อน
แต่หย่าร้ าง ทําให้ผูห้ ญิ งต้องกลับมาพึ่งพาอาศัยร่ วมกับ
บิดามารดา และรับภาระในการดูแลลูกติดและสมาชิกใน
ครั วเรื อนอี กด้วย ภายหลังการสมรสข้ามวัฒ นธรรม
ครัวเรื อนผูห้ ญิงที่สมรสข้ามวัฒนธรรมกับชาวตะวันตกมี
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นและหลากหลาย เช่ น การมี ที่ดินทํากิ น
เป็ นของตนเอง การปลูกบ้าน การมี ยานพาหนะเพิ่มขึ้น
จํานวนมากถึง 7 คัน ได้แก่ รถยนต์ 3 คัน รถมอเตอร์ไซค์
4 คัน และการเป็ นเจ้าของธุ รกิจ เช่น รี สอร์ ท ร้านคาราโอ
เกะ นอกจากนี้ ยงั พบว่าบางครัวเรื อนสามารถซื้ อที่ ดินใน
หมู่ บ ้านเพิ่ มขึ้ นถึ ง 28 ไร่ รวมทั้งการเป็ นเจ้าของสวน
ยางพารา จํานวน 12 ไร่ เป็ นต้น ปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้ น
สะท้อ นให้ เห็ น การมี ส ถานะทางเศรษฐกิ จและความ
เป็ นอยู่ ที่ ดี ข้ ึ นมากของครั ว เรื อนผู ้ห ญิ งที่ ส มรสข้าม
วัฒนธรรม
มีการออม ก่อนการสมรส สถานะทางเศรษฐกิจ
ของครั วเรื อนและความเป็ นอยู่ของครั วเรื อนผู ห้ ญิ งที่
สมรสข้ามวัฒนธรรมมีความยากลําบาก ทําให้ครัวเรื อนมี
รายได้ไม่เหลือเพื่อการออมในทุ กรู ปแบบ ภายหลังการ
สมรสข้ ามวัฒ นธรรมกั บ ชาวตะวัน ตก สถานะทาง
เศรษฐกิ จและความเป็ นอยู่ครั วเรื อนผูห้ ญิ งที่ สมรสกับ
ชาวตะวันตกมีสภาพที่ดีข้ ึนมาก จนสามารถมีเงินออมใน
รู ปแบบต่างๆ ทั้งในรู ปของเงินฝากในธนาคาร การซื้ อ
ทองรู ป พรรณ การทําประกัน ชี วิ ต ให้ กับ ตนเองและ
ลูกครึ่ ง และการซื้ อที่ดินเพิ่มเติม เป็ นต้น
การไม่ มีหนี้สิน ก่อนการสมรสข้ามวัฒนธรรม
ด้วยสภาพทางเศรษฐกิ จฝื ดเคื อง เนื่ องจากการประกอบ
อาชี พในภาคการเกษตรเพี ยงอย่างเดี ยว ทําให้รายได้ไม่
เพียงพอต่อสมาชิ กในครัวเรื อน และแม้จะรับจ้างทํางาน
เป็ น Caddyในสนามกอล์ ฟ แต่ ค่ าตอบแทนที่ ได้รั บ อยู่
ระหว่าง 5,000-6,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น ทําให้ครัวเรื อน
ต้อ งกู้ยื ม เงิ น จากแหล่ งเงิ น ทุ น นอกระบบ เพื่ อ ใช้ จ่ าย
หมุ นเวียนในการทําการเกษตร จํานวนสู งกว่า 200,000
บาท ภายหลังการสมรสข้ามวัฒนธรรม ผูห้ ญิงได้รับความ
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ช่ วยเหลื อจากสามี ชาวตะวันตกในการช่ วยชําระหนี้ สิ น
ของครอบครัวได้หมดสิ้ น
ปรากฏการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ นสะท้ อ นว่ าสถานะ
เศรษฐกิ จ ครั ว เรื อนและความเป็ นอยู่ ดี ข้ ึ นมาก เป็ น
ครัวเรื อนที่มีจาํ นวนรายได้เพิ่มขึ้น การมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
การออม และการไม่ มีหนี้ ที่ ส่ งผลให้ครั วเรื อนผูห้ ญิ งที่
สมรสข้ามวัฒนธรรมมี สถานะทางเศรษฐกิ จและความ
เป็ นอยู่ที่ ดี ข้ ึ นมาก ดังคําสั ม ภาษณ์ ผู ห้ ญิ งที่ ส มรสข้าม
วัฒนธรรมกับชาวฝรั่งเศสว่า
“...พี่ มี บ้ านอยู่ มี ทุ กอย่ างเพราะเขา(สามี
ชาวตะวั น ตก) ถ้ าไม่ มี เขาพี่ จะไม่ มี อะไรเลย
ชี วิ ต พี่ เมื่ อ ก่ อนลําบากมาก ทั้ งทํ านา ทํ าไร่
ความยากลําบาก ทําให้ พี่ต้องไปทํางานโรงงาน
ได้ ค่าจ้ างก็แค่ วันละร้ อย ไม่ พอกิน มาวันนีพ้ ี่มี
ทุ กอย่ าง ดีขึน้ มากๆ คื อ ถ้ าไม่ มีเขา ชี วิตพี่จะ
ไม่ มีอย่ างทุ กวันนี ้ เขา (สามีชาวตะวันตก) มา
ช่ วยเรา…”
2.2 สถานะทางเศรษฐกิ จครั วเรื อนและความ
เป็ นอยู่ดขี ึน้ ค่ อนข้ างมาก
ครั ว เรื อนผู ้ห ญิ งที่ ส มรสข้ ามวัฒ นธรรมมี
สถานะทางเศรษฐกิ จและความเป็ นอยู่ค รั วเรื อ นดี ข้ ึ น
ค่อนข้างมาก เป็ นครัวเรื อนที่มีจาํ นวนรายได้เพิ่มขึ้น การมี
ทรั พ ย์สิ น เพิ่ ม ขึ้ น ไม่ มี การออม และการไม่ มี ห นี้ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับก่อนการสมรส ซึ่ งในกลุ่มนี้ ประกอบด้วย
ครั ว เรื อนผู ้ห ญิ งที่ ส มรสข้ ามวัฒ นธรรม จํานวน 5
ครัวเรื อน ซึ่ งผูห้ ญิงที่สมรสข้ามวัฒนธรรมในกลุ่มนี้มีอายุ
ระหว่าง 38-53 ปี เคยผ่านการสมรส แต่หย่าร้าง 4 ราย และ
มี ส ถานภาพโสดก่ อนการสมรสข้ามวัฒ นธรรม 1 ราย
ก่อนการสมรส ผูห้ ญิ งที่ สมรสข้ามวัฒนธรรมประกอบ
อาชีพที่หลากหลาย ได้แก่ รับราชการ พนักงานอัตราจ้าง
ในองค์การบริ หารส่ วนตําบล Caddy สนามกอล์ฟ ขาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล พนักงานโรงงาน และเกษตรกร เป็ น
ต้น ผูห้ ญิงกลุ่มนี้ได้ยา้ ยไปทํางานและตัดสิ นใจสมรสข้าม
วัฒนธรรมกับชาวตะวันตก ซึ่ งมี อายุระหว่าง 59 – 66 ปี
ได้แก่ สั ญชาติ อิ ตาลี อังกฤษ สวีเดน และนอร์ เวย์ ส่ วน
ใหญ่มีอาชีพเป็ นพ่อครัว คนขับรถ เป็ นต้น

HDO3-7
การมี รายได้ เพิ่ มขึ้ น ภายหลังการสมรสข้าม
วั ฒ นธรรม ส่ วนใหญ่ สามี ชาวตะวั น ตกอยู่ ใ นวั ย
เกษี ยณอายุ จดทะเบี ยนสมรสร่ วมกับผูห้ ญิ งในประเทศ
ไทย และบางคนจดทะเบี ยนสมรสในต่างประเทศ และ
ตัดสิ นใจย้ายถิ่นมาใช้ชีวิตร่ วมกับผูห้ ญิงในหมู่บา้ น โดย
มอบเงินรายได้ให้กบั ภรรยาเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนตัวเป็ นราย
เดือนระหว่าง 15,000-40,000บาท ทั้งนี้ สามีชาวตะวันตก
จะรั บผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านทั้งหมด ทําให้ครั วเรื อน
ผู ้ห ญิ งที่ ส มรสข้ามวัฒ นธรรมมี แ หล่ ง รายได้ แ ละมี
จํานวนรายได้เพิ่มขึ้ น เพียงพอต่อการส่ งเสี ยเลี้ยงดู จุน
เจื อบิ ดามารดา และลู กติ ด อย่างไรก็ตาม ถึ งแม้ผูห้ ญิ ง
กลุ่ ม นี้ จะมี ร ายได้เพิ่ ม ขึ้ น จากสามี ช าวตะวัน ตก แต่ ก็
น้อยกว่ากลุ่มแรก เพราะเงินสวัสดิการของชาวตะวันตก
ที่ได้น้อยกว่ากลุ่มแรก ผูห้ ญิงกลุ่มนี้ จึงมีรายได้เพิ่มขึ้น
น้อยกว่ากลุ่มแรก ทําให้ผูห้ ญิงบางคนต้องสร้างรายได้
ด้วยการทําธุ รกิจ ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านขายของชํา เป็ น
ต้น ซึ่ งเมื่ อ เปรี ย บเที ย บจํา นวนรายได้จ ากทุ ก แหล่ ง
รายได้ท้ ังก่ อ นและหลัง การสมรสพบว่า ครั ว เรื อ นที่
ผูห้ ญิงสมรสข้ามวัฒนธรรมมีรายได้เพิ่มขึ้นภายหลังการ
สมรสทุกคน
การมี ทรั พย์ สิ นเพิ่ มขึ้น ก่ อนการสมรสข้าม
วัฒนธรรม ผูห้ ญิ งไม่มีทรัพย์สินเป็ นของตนเอง เพราะ
ยังอาศัยร่ วมกับบิ ดามารดา ประกอบกับการรั บจ้างนอก
ภาคเกษตรมี รายได้เป็ นรายวัน และหย่าร้ างจากชายไทย
และมีลูกติด ผูห้ ญิงจึงต้องพึ่งพาอาศัยร่ วมกับบิดามารดา
และสมาชิ กในครั วเรื อนอี กหลายชี วิ ต อี กทั้งการไม่ มี
ที่ ดิ น ทํากิ น เป็ นของตนเอง ทําให้ ผู ้ห ญิ งต้อ งดิ้ น รน
ออกไปแสวงโอกาสด้วยการย้ายถิ่ นเข้าทํางานในสถาน
บริ การและแหล่งท่องเที่ยวจากการแนะนําจากเพื่อนและ
เครื อญาติ ภายหลังการสมรสข้ามวัฒ นธรรม สามี
ชาวตะวัน ตกซื้ อที่ ดิ น และสร้ างบ้านหลังใหม่ ทําให้
ครั วเรื อ นที่ ผู ้ห ญิ งสมรสข้ามวัฒ นธรรมสามารถเป็ น
เจ้าของทรัพย์สินได้หลากหลายเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก เช่น
การมี ที่ ดิ น การสร้ างบ้าน การซื้ อยานพาหนะ ได้แ ก่
รถยนต์ รถมอเตอร์ ไซค์เป็ นของตนเอง นอกจากนี้ บาง
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รายยังมี ความสามารถในการต่อเติมบ้านเรื อนให้กบั บิ ดา
มารดาได้อีกด้วย
ไม่ มี การออม ก่ อนการสมรสข้ามวัฒนธรรม
ด้ ว ยสถานะทางเศรษฐกิ จ ที่ ย ากลําบากที่ ต ้ อ งพึ่ งพิ ง
ธรรมชาติ และการทําการเกษตรเป็ นหลัก ทําให้ตอ้ งหา
รายได้เพิ่มเติมด้วยการรับจ้างเป็ น Caddy ในสนามกอล์ฟ
โดยได้ค่าตอบแทนเป็ นรายวัน ทําให้ครัวเรื อนผูห้ ญิ งที่
สมรสข้ามวัฒนธรรมไม่มีรายได้เพียงพอที่จะเก็บออมได้
ภายหลังการสมรสข้ามกับชาวตะวันตก พบว่า รายได้หลัก
ของครัวเรื อนผูห้ ญิ งที่ สมรสข้ามวัฒนธรรม มาจากสามี
ชาวตะวันตกซึ่ งเป็ นผูม้ ี บทบาทในการบริ หารจัดการเงิ น
ภายในครอบครั วทั้งหมด โดยสามี ชาวตะวันตกจะให้
รายได้เป็ นรายเดื อนจํานวนหนึ่ งเพียงเพื่อใช้จ่ายส่ วนตัว
เท่านั้น ในขณะที่ผูห้ ญิงยังต้องรับภาระส่ งเงินเพื่อจุนเจื อ
ครั วเรื อนอี กด้วย ดังนั้น ครั วเรื อนผูห้ ญิ งที่ สมรสข้าม
วัฒนธรรมในกลุ่มนี้จึงไม่มีการออมในรู ปแบบต่างๆ
การไม่ มีหนีส้ ิ น ก่อนการสมรสข้ามวัฒนธรรม
ครัวเรื อนมีภาระหนี้ สิน อันเนื่ องมาจากการมีรายได้ที่ไม่
เพียงพอ ผลผลิตทางเกษตรไม่ได้ผลดี ซึ่ งแม้ผูห้ ญิ งจะ
ออกไปรั บ จ้างทํางานในสนามกอล์ ฟ หรื อการเป็ น
พนักงานจ้าง แต่รายได้ที่ ได้รับมี จาํ นวนไม่ เพี ยงพอกับ
ค่าใช้จ่ายในครอบครั ว ทั้งการทําการเกษตร ค่าใช้จ่ายใน
บ้าน ตลอดจนการรั บผิดชอบสมาชิ กที่ อาศัยอยู่ร่วมกัน
หลายชี วิต ทําให้ตอ้ งกูย้ ืมจากแหล่งเงินกูน้ อกระบบ ถือ
เป็ นปั จจัยสําคัญในการผลักดันให้ ผูห้ ญิ งก้าวเข้าสู่ การ
สมรสข้ามวัฒนธรรม ทั้งนี้ พบว่าภายหลังการสมรสข้าม
วัฒนธรรม ครัวเรื อนสามารถชําระหนี้ สินได้จาํ นวนมาก
ถึ งกว่าแสนบาท โดยสามี ชาวตะวันตกให้เงินเพื่ อนําไป
ชําระหนี้ สินจนหมด จึงทําให้ครัวเรื อนผูห้ ญิงที่สมรสไม่
มีหนี้สิน
ครั ว เรื อนผู ้ห ญิ งที่ ส มรสข้ามวัฒ นธรรมมี
สถานะทางเศรษฐกิ จและความเป็ นอยู่ค รั วเรื อ นดี ข้ ึ น
ค่ อ นข้ า งมาก เป็ นครั ว เรื อนที่ มี จ ํ า นวนรายได้ แ ละ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ไม่มีการออม และไม่มีหนี้ ปรากฏการณ์
สะท้อนถึ งสถานะทางเศรษฐกิ จและความเป็ นอยู่ของ
ครัวเรื อนผูห้ ญิงที่สมรสข้ามวัฒนธรรมดีข้ ึนค่อนข้างมาก
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ดังคําสัมภาษณ์ของผูห้ ญิงที่สมรสข้ามวัฒนธรรมกับชาว
อังกฤษว่า
“...ตั้ งแต่ พี่ แต่ งงานใหม่ ชี วิ ตดี ขึ ้น มาก แต่
ก่ อนหาเงินคนเดียวลําบากมาก ความลําบากทํา
ให้ พี่ต้องทําทุกอย่ าง พี่ต้องส่ งเงินให้ ตายาย ให้
ลูกของพี่ ทั้ งเป็ นCaddy ทั้ งขายล็อตเตอรี่ พอ
แต่ งงานกับลุง (สามีชาวตะวันตก) เขาส่ งเงินให้
ใช้ ทุกเดื อน ความเป็ นอยู่สบายขึน้ ทุกวันนีย้ ัง
ต้ องส่ งเสี ยเลี ้ ย งดู ต ายายอยู่ ลู ก ก็ ไ ด้ เรี ยน
หนังสื อ มีความสุขขึน้ มาก...”
2.3 สถานะเศรษฐกิจครัวเรื อนและความเป็ นอยู่
ดีขึน้ เล็กน้ อย
ครั ว เรื อนผู ้ห ญิ งที่ ส มรสข้ ามวัฒ นธรรมมี
สถานะทางเศรษฐกิ จครั วเรื อ นและความเป็ นอยู่ดี ข้ ึ น
เล็ กน้ อย เป็ นครั วเรื อนที่ มี จ ํานวนรายได้เพิ่ ม ขึ้ น ไม่ มี
ทรั พ ย์สิ น เพิ่ ม ขึ้ น ไม่ มี การออม และการไม่ มี ห นี้ เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับก่ อนการสมรส ในกลุ่ มนี้ ประกอบด้วย
ครัวเรื อนของผูห้ ญิงที่สมรสข้ามวัฒนธรรม จํานวน
1 ครัวเรื อน ที่ มีสถานะทางเศรษฐกิจครัวเรื อนและความ
เป็ นอยู่ดีข้ ึ นเล็กน้อย โดยผูห้ ญิ งที่ สมรสข้ามวัฒนธรรม
อายุ 36 ปี เคยมีประสบการณ์สมรสกับชายไทยแต่หย่าร้าง
และมี ลูกติด อาชี พเดิ มก่อนการสมรสคือการทํางานภาค
การเกษตร การทํางานในโรงงาน และในสถานบริ การและ
แหล่ งท่ องเที่ ยว นําไปสู่ การสมรสข้ามวัฒ นธรรมกับ
ชาวตะวัน ตกสั ญ ชาติ อ ังกฤษ หลังการสมรสผู ้ห ญิ งมี
รายได้เพิ่มขึ้ น และยังคงทํางานรั บจ้างและเลี้ ยงดู ลูกติ ด
และลูกครึ่ งในหมู่บา้ น
การมี รายได้ เพิ่ มขึ้น ก่ อนการสมรสผูห้ ญิ งมี
อาชี พ เกษตรกร มี ร ายได้ ที่ ไ ม่ เพี ย งพอกั บ ค่ าใช้ จ่ าย
เนื่ อ งจากรายได้จะขึ้ นกับ ผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ ไม่
แน่นอน อีกทั้งหย่าร้างและมีลูกติด ทําให้ผหู ้ ญิงต้องย้าย
ถิ่ น ดิ้ น รนทํางานโรงงาน โดยเมื่ อประมาณ 10 ปี ก่ อน
ได้รับค่าจ้างรายวันเพียงวันละ 100 บาท ต่อมาได้รับการ
ชักชวนจากเพื่อนให้เข้าทํางานในสถานบริ การที่เกาะสมุย
โดยให้ค่าตอบแทนเดือนละ 6,000-8,500 บาท และจากการ
ทํางาน ส่ งผลให้พบกับสามี ชาวตะวันตก ภายหลังการ
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สมรสข้ามวัฒนธรรมและการจดทะเบี ยนสมรส ผูห้ ญิ ง
กลับมาอยู่อาศัยร่ วมกับครั วเรื อนในหมู่บ ้านชนบท แต่
สามีชาวตะวันตกยังไม่เกษียณอายุการทํางาน จึ งเดินทาง
กลับมาเยี่ยมภรรยาและลูกครึ่ งปี ละ 2 ครั้ง โดยส่ งเงินมา
ให้ทุกเดือนๆละ 12,000 บาท นอกจากนี้ การที่ผหู ้ ญิงยัง
ประกอบอาชี พ รั บ จ้างร่ วมด้วย เช่ น การรั บ จ้างดํานา
เกี่ ยวข้ า ว ซึ่ งก่ อให้ เกิ ดรายได้ อี กท างห นึ่ ง เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบจํานวนรายได้จากทุ กแหล่งรายได้ท้ งั ก่อน
และหลังการสมรสพบว่า ครัวเรื อนผูห้ ญิ งที่ สมรสข้าม
วัฒนธรรมมีรายได้เพิ่มขึ้นภายหลังการสมรส
ไม่ มี ท รั พ ย์ สิ นเพิ่ ม ขึ้ น ก่ อ นการสมรส
ครัวเรื อนผูห้ ญิงที่สมรสข้ามวัฒนธรรมไม่มีทรัพย์สินใดๆ
เป็ นของตนเอง ทั้งไม่มีที่ดินทํากินเป็ นของตนเอง และไม่
มี บ ้าน อันเนื่ องมาจากความยากจนและประสบปั ญหา
ครอบครั ว แต่ภายหลังการสมรสข้ามวัฒนธรรม พบว่า
ถึ งแม้ จ ะมี บุ ต รร่ ว มกั น 1 คน และจดทะเบี ย นสมรส
ร่ วมกันในประเทศไทย แต่ครัวเรื อนผูห้ ญิ งที่ สมรสข้าม
วัฒนธรรมยังไม่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นคือไม่มีที่ดิน บ้าน และ
รถยนต์ เหมื อ นกลุ่ ม อื่ น ๆ ทั้ งนี้ อาจเนื่ อ งมาจากสามี
ชาวตะวัน ตกยังไม่ เกษี ยณอายุก ารทํางานในประเทศ
อังกฤษ และปั จ จุ บ ั น ไม่ ไ ด้อ ยู่ อ าศัย ในประเทศไทย
ร่ วมกับภรรยา แต่เพียงวางแผนร่ วมกันไว้วา่ ในอนาคตจะ
สร้างบ้านในประเทศไทยภายหลังการเกษียณอายุ โดยใน
ปั จจุบนั สามีชาวตะวันตกจะโอนเงินให้เป็ นรายเดือนเพีง
อย่างเดียว
ไม่ มีการออม ก่อนการสมรสครัวเรื อนมีรายได้
ไม่ เพี ยงพอต่ อการใช้จ่ าย และภายหลังการสมรสข้าม
วัฒ นธรรมยัง พบว่ า ครั ว เรื อนผู ้ ห ญิ งที่ สมรสข้ า ม
วัฒนธรรมยังไม่มีการออมในรู ปแบบต่างๆ ทั้งในรู ปแบบ
ของเงินฝากหรื อการประกันชีวติ เนื่องจากต้องรับผิดชอบ
ในการเลี้ ยงดู ลู ก ติ ด และลู ก ครึ่ ง เช่ น ค่ า การศึ ก ษา
ค่าใช้จ่ายภายในบ้าน เป็ นต้น
การไม่ มีหนีส้ ิ น ก่อนการสมรสข้ามวัฒนธรรม
แม้ครัวเรื อนผูห้ ญิ งที่สมรสข้ามวัฒนธรรมในกลุ่มนี้ เป็ น
ครอบครั วที่ ยากจน แต่ ไม่ มี ภาระหนี้ สิ น ภายหลังการ
สมรสข้ามวัฒ นธรรม ครั ว เรื อนที่ ผู ้ห ญิ งสมรสข้าม
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วัฒนธรรมมีรายได้ประจําจากสามีชาวตะวันตก และสามี
ชาวตะวัน ตกยัง สนั บ สนุ นในเรื่ องค่ า ใช้ จ่ ายภายใน
ครัวเรื อน ทําให้ไม่มีภาระหนี้สิน
ครั วเรื อนผูห้ ญิ งที่ สมรสข้ามวัฒ นธรรมที่ มี
สถานะทางเศรษฐกิ จครั วเรื อ นและความเป็ นอยู่ดี ข้ ึ น
เล็กน้อย เป็ นครั วเรื อนที่ มี จ าํ นวนรายได้เพิ่ มขึ้ น การมี
ทรั พย์สิ นเพิ่ มขึ้ น และการไม่ มี หนี้ ดังคําสัมภาษณ์ จาก
ครัวเรื อนผูห้ ญิงที่สมรสข้ามวัฒนธรรมกับชาวอังกฤษว่า
“...แต่ ก่อนฉั นลําบากกว่ านีม้ าก ตอนนีก้ ด็ ีขึน้
อย่ างที่ เห็ น อยากได้ อะไรก็ ข อแฟน (สามี
ชาวตะวันตก) เค้ าก็ให้ ขอพิเศษเขาก็ให้ แต่ ฉัน
ยังไม่ มีบ้าน ไม่ มีรถเหมือนเมียฝรั่ งคนอื่ น ทุก
วันนีก้ อ็ าศัยอยู่กับแม่ ...”
อย่ า งไรก็ ตาม ส ถาน การณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น ยั ง
สอดคล้องกับการศึ กษาของ Guri Tyldum and Marianne
Tveit (2008) ที่พบว่า การสมรสข้ามวัฒนธรรมอาจไม่ได้
นํามาซึ่ งสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็ นอยูท่ ี่ ดีข้ ึนทุก
ครัวเรื อน โดยบางครัวเรื อนผูห้ ญิ งไม่มีอาํ นาจในการใช้
จ่ า ย ไม่ มี รายได้ แต่ ก ารตั ด สิ นใจต้ อ งขึ้ นกั บ สามี
ชาวตะวันตกเท่านั้น ทําให้เกิดความยากลําบากในการใช้
ชีวติ
ตารางที่ 1 เศรษฐกิจครัวเรื อนหลังการสมรสของผู้หญิงที่
สมรสข้ ามวัฒนธรรมในหมู่บ้านแห่ งหนึ่งในจังหวัด
ขอนแก่ น
ตัวบ่ งชี้

การมีรายได้เพิ่มขึ้น
การมีทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น
การออม
การไม่มีหนี้สิน

สถานะเศรษฐกิจครัวเรื อนหลัง
การสมรสข้ ามวัฒนธรรม
กลุ่มดี
กลุ่ม
กลุ่ม
ขึน้ มาก
ดีขนึ้
ดีขนึ้
ค่ อนข้ าง เล็กน้ อย
มาก



×





×


×
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อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
การศึ กษาสถานะทางเศรษฐกิ จครั วเรื อนและ
ความเป็ นอยูข่ องครัวเรื อนผูห้ ญิ งที่สมรสข้ามวัฒนธรรม
ในชนบทอีสาน สรุ ปได้ว่า ครัวเรื อนผูห้ ญิ งที่ สมรสข้าม
วัฒ นธรรมมี ส ถานะทางเศรษฐกิ จ และความเป็ นอยู่
แตกต่างกัน 3 รู ปแบบ ได้แก่ 1) ครัวเรื อนที่ มีสถานะทาง
เศรษฐกิ จและความเป็ นอยู่ดี ข้ ึ นมาก เป็ นครั วเรื อนที่ มี
รายได้เพิ่ มขึ้ น มี ทรั พย์สิ นเพิ่ มขึ้ น มี การออม และไม่ มี
หนี้ สิ น 2) ครั วเรื อนที่ มี สถานะทางเศรษฐกิ จและความ
เป็ นอยูด่ ีข้ ึนค่อนข้างมาก เป็ นครัวเรื อนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
มี ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ไม่มีหนี้ สิน แต่ไม่มีการออม และ 3)
ครัวเรื อนที่ มีสถานะทางเศรษฐกิ จและความเป็ นอยู่ดีข้ ึน
เล็กน้อย เป็ นครัวเรื อนที่ มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่มีหนี้ สิน แต่
ไม่ มี ทรั พย์สิ นเพิ่ มขึ้ น และไม่ มี การออม ผลการศึ กษา
สอดคล้องกับการศึกษาของ Plambech (2010) ที่พบว่า การ
ที่ ผู ้ ห ญิ งตั ด สิ นใจสมรสข้ า มวัฒ นธรรมเป็ นความ
ปรารถนาที่จะมีฐานะความเป็ นอยูข่ องตนและครอบครัวดี
ขึ้น ในขณะที่ ผูช้ ายปรารถนาที่ จะมี ครอบครัวที่ มีผูห้ ญิ ง
คอยเอาใจใส่ ดูแล นอกจากนี้ ยงั ก่อให้เกิ ดความคล่องตัว
ทางเศรษฐกิจในครอบครัวด้วย (ศรี หทัย เวล์ส, 2556)
สํ า หรั บ เงื่ อ นไขสํ า คัญ ที่ ท ํา ให้ ส ถานะทาง
เศรษฐกิจครัวเรื อนและความเป็ นอยูข่ องครัวเรื อนผูห้ ญิง
ที่ ส มรสข้ามวัฒ นธรรมแตกต่างกัน คื อ เงิน สวัส ดิ การ
เกษี ย ณอายุ ข องสามี ช าวตะวัน ตก และ การที่ ส ามี
ชาวตะวันตกตัดสิ น ใจมาใช้ชีวิตในประเทศไทยอย่าง
ถาวร กล่าวคือ สามีที่มีอาชีพทํารายได้มาก เช่น วิศวกร
พนักงานบริ ษ ัท เมื่ อ เกษี ยณอายุไปแล้วก็จะได้รับ เงิ น
สวัสดิ การมากขึ้นด้วย ส่ งผลต่อครัวเรื อนของผูห้ ญิ งที่
สมรสข้ามวัฒนธรรมมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เช่น ผูห้ ญิงที่
สมรสกับ วิ ศ วกรชาวอัง กฤษมี ร ายได้ต่ อ เดื อ นสู ง ถึ ง
120,000 บาท ในขณะที่ ผูห้ ญิ งบางครั วเรื อ นมี รายได้
เพี ย งเดื อ นละ 15,000 บาท นอกจากนี้ การที่ ส ามี
ชาวตะวันตกตัดสิ นใจมาใช้ชีวิตอยูใ่ นประเทศไทยอย่าง
ถาวร ทําให้ ส ามี ช าวตะวัน ตกซื้ อ ที่ ดิ น และสร้ างบ้าน
หลังใหญ่ที่มีความมัน่ คง และมี ส่ิ งอํานวยความสะดวก
เช่ น เครื่ องปรั บ อากาศ เครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ า ส่ งผลให้
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ครัวเรื อนผูห้ ญิงที่สมรสข้ามวัฒนธรรมมีทรัพย์สินเพิ่ม
มากขึ้น ในขณะที่ บางครัวเรื อนสามี ไม่ได้ยา้ ยมาอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถาวรไม่มีการสร้างบ้านและสิ่ งอํานวย
ความสะดวกใดๆ แต่ จ ะอาศั ย ร่ วมกั บ มารดาและ
ครัวเรื อนฝ่ ายหญิง
ในบางครัวเรื อนผูห้ ญิงที่สมรสข้ามวัฒนธรรม
สามารถประกอบอาชีพ มีรายได้มากก็มีส่วนสําคัญที่ทาํ
ให้สถานะทางเศรษฐกิจครัวเรื อนและความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน
มาก กล่าวคื อ ผูห้ ญิ งที่ จบการศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
ปั จจุบนั ยังคงมีอาชีพรับราชการครู มีรายได้ต่อเดือนสู ง
ถึ งห้าหมื่ น บาท ในขณะที่ ผูห้ ญิ งที่ จบการศึ กษาระดับ
ประถมศึกษา โอกาสในการประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง
ค่อ นข้างจํากัด ผูห้ ญิ งบางคนจึ งพึ่ งพารายได้จ ากสามี
เท่านั้น นอกจากนี้ การที่ ผูห้ ญิ งบางคนตัดสิ นใจลงทุ น
ประกอบธุรกิจต่างๆ เช่น รี สอร์ ท ร้านอาหาร ร้านค้า
ก็เป็ นอีกเงื่อนไขหนึ่ งที่ช่วยให้สถานะทางเศรษฐกิจของ
ครั วเรื อ นผูห้ ญิ งที่ ส มรสข้ามวัฒ นธรรมดี ข้ ึ น เพราะมี
รายได้ ห มุ น เวี ย น และมี กํ า ไรจากก ารทํ า ธุ รกิ จ
ภาพลัก ษณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น ดังกล่าว ส่ งผลให้ค นในชุ ม ชนมี
ทัศนคติที่ดีต่อการสมรสข้ามวัฒนธรรม โดยคาดหวังว่า
การสมรสจะช่วยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและความ
เป็ นอยู่ของครั วเรื อนที่ ดีข้ ึ น สอดคล้องกับ จรั ม พรโห้
ลํายอง (2552) ที่ พ บว่า ปั จ จัย การทํางาน รายได้ข อง
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และความมัน่ คงทางการเงิน
ย่อมส่ งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจสร้างครอบครัว และ
การอยูร่ ่ วมกันฉันสามีภรรยาของบุคคล
นอกจากนี้ การที่บิดามารดาแบ่งที่ดินเพื่อเป็ น
ที่ ป ลู ก สร้ างที่ อ ยู่อ าศัย ซึ่ งในบางครั วเรื อ นมี พ้ื น ที่ อ ยู่
อาศัยกว้างถึง 100 ตารางวา ก็มีส่วนทําให้ทรัพย์สินของ
ครัวเรื อนผูห้ ญิงที่สมรสข้ามวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นด้วย
ยิ่ง ไปกว่านั้ น การมี บุ ต รร่ ว มกัน ของผู ห้ ญิ งและสามี
ชาวตะวั น ตก ก็ ท ํ า ให้ ส ามี ชาวตะวั น ตกมี ความ
รับผิดชอบมากขึ้น ได้แก่ การส่ งเสี ยค่าเล่าเรี ยน การทํา
ประกันชีวิต และฝากเงินให้กบั บุตร ในทางตรงกันข้าม
ค รั ว เรื อ น ที่ ไ ม่ มี บุ ต ร ร่ ว ม กั น จ ะ ไ ม่ มี ลั ก ษ ณ ะ
ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้
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จะเห็ น ได้ว่าสถานะทางเศรษฐกิ จและความ
เป็ นอยู่ข องครั ว เรื อ นผู ้ห ญิ ง ที่ ส มรสข้า มวัฒ นธรรม
แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กบั เงื่อนไขที่หลากหลายทั้ง
จากตั ว ผู ้ห ญิ ง และจากสามี ช าวตะวัน ตก รวมถึ ง
ความสัมพันธ์ที่มีต่อครอบครัวเดิม ได้แก่ เงินสวัสดิการ
เกษี ยณอายุของสามี ชาวตะวัน ตก การตัดสิ น ใจมาใช้
ชี วิตในประเทศไทยอย่างถาวรของสามี การประกอบ
อาชี พที่ มนั่ คงของผูห้ ญิ ง การตัดสิ นใจลงทุ นทําธุ รกิ จ
ของผูห้ ญิ ง การแบ่งที่ ดินของบิ ดามารดาให้สร้างที่ อยู่
อาศัย และการมีบุตรด้วยกัน เงื่อนไขดังกล่าวสอดคล้อง
กับ Constable (2005) กล่าวว่าเงื่อนไขทางเศรษฐกิจเป็ น
เงื่ อ นไขสําคัญ ที่ ผูห้ ญิ งตัด สิ น ใจแต่ งงานกับ ผูช้ ายที่ มี
สถานภาพทางเศรษฐกิ จและสังคมที่ ดีกว่า เพราะการ
สมรสข้ามวัฒนธรรมเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูห้ ญิงและ
ครอบครัวมี สถานะทางเศรษฐกิ จที่ ดีข้ ึนและการเลื่อน
ชั้นทางสังคมที่สูงขึ้น
ผลการศึ ก ษาพบว่า ครั วเรื อ นผูห้ ญิ งที่ ส มรส
ข้ามวัฒนธรรมไม่ได้มีสถานะทางเศรษฐกิ จและความ
เป็ นอยู่ดี ข้ ึ น เหมื อ นกัน ทั้ง หมด ดัง นั้ นสั ง คมไม่ ค วร
คาดหวังที่จะยกฐานะทางเศรษฐกิจด้วยการส่ งเสริ มให้
บุตรหลานเข้าสู่ การสมรสข้ามวัฒนธรรม ควรเปลี่ยน
ทัศนคติ ลดค่านิ ยมต่อการสมรสข้ามวัฒนธรรม โดยไม่
ควรให้คุณค่ากับการสมรสข้ามวัฒนธรรมเป็ นหลัก แต่
ควรส่ งเสริ มให้ผูห้ ญิง และครัวเรื อนผูห้ ญิงมีความรู ้เท่า
ทัน ปั ญ หาหรื อผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการสมรส
ข้ามวัฒนธรรม ตลอดจนการสมรสควรเกิดขึ้นจากความ
พร้ อ มที่ จะสร้ างครอบครั วร่ วมกัน มากกว่าปั จ จัย ทาง
เศรษฐกิจเท่านั้น
กิตติกรรมประกาศ
ผู ้ วิ จั ย ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้ทุนอุดหนุนและส่ งเสริ มการ
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