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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสถานะทางเศรษฐกิจครัวเรือนและความเป็นอยูข่องครัวเรือนผูห้ญิงท่ี
สมรสขา้มวฒันธรรม  ใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพในหมู่บา้นชนบทแห่งหน่ึงในจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรส
กบัชาวตะวนัตก  จาํนวน 10 ครัวเรือน  เลือกมาอย่างเจาะจง เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กบัผูใ้ห้
ขอ้มูลสําคัญ 11 รายร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา  และนําเสนอ
ผลการวิจยัโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์  ผลการวิจยัพบว่า  ครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมมีสถานะทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยูแ่ตกต่างกนั  3 รูปแบบ  ไดแ้ก่  1) ครัวเรือนท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูดี่ข้ึน
มาก เป็นครัวเรือนท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน มีการออม และไม่มีหน้ีสิน  2) ครัวเรือนท่ีมีสถานะทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยูดี่ข้ึนค่อนขา้งมาก เป็นครัวเรือนท่ีมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน มีทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน ไม่มีหน้ีสิน แต่ไม่มีการ
ออม  และ3) ครัวเรือนท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ดีข้ึนเล็กน้อย เป็นครัวเรือนท่ีมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน ไม่มี
หน้ีสิน ไม่มีทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึน 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 
ปัจจุบันสังคมไทยมีการสร้างครอบครัว (Family  

Formation) รูปแบบใหม่ท่ี เป็นการสร้างครอบครัว
ร่วมกบัชาวตะวนัตกหรือครอบครัวขา้มวฒันธรรม  ถือ
เป็นปรากฏการณ์ท่ีสะทอ้นปฏิสัมพนัธ์ท่ีซับซ้อนของ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และทศันคติ
ท่ีถูกหล่อหลอมดว้ยวิถีการดาํเนินชีวิตแบบใหม่ท่ีเขา้มา
พร้อมกบักระแสโลกาภิวตัน์  ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างครอบครัวรูปแบบใหม่ท่ีมีความซับซ้อน
มากกว่ารูปแบบท่ีเคยเป็นมาในอดีต (ภสัสร ลิมานนท์, 
2556) ปรากฎการณ์การสร้างครอบครัวของหญิงไทยใน
ชนบทกบัคู่สมรสชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวยโุรป
และอเมริกา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ถือเป็น
ค่านิยมใหม่ในการสร้างครอบครัวและมีจาํนวนเพ่ิม
สูงข้ึน (Tosakul, 2007) 

จากปรากฏการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบท่ี
เป็นรูปธรรมคือ เศรษฐกิจครัวเรือนของผูห้ญิงท่ีสมรส
ขา้มวฒันธรรมมีสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ท่ีดีข้ึน ทั้งการมีทรัพยสิ์น มีความสามารถในการจุนเจือ
ครอบครัว และมีท่ีดินส่ิงปลูกสร้างเพ่ิมข้ึน ตลอดจน
เคร่ืองอาํนวยความสะดวก และความสามารถในการ
ลงทุนหรือมีกิจการเป็นของตนเอง (บวัพนัธ์  พรหมพกั
พิง,  2548) นอกจากน้ี ยงัพบวา่แรงจูงใจในเชิงเศรษฐกิจ
ถือเป็นแรงผลกัดันให้ผูห้ญิงจากประเทศกาํลงัพฒันา
ตัดสินใจสมรสข้ามวัฒนธรรม  และผู ้หญิงรับ รู้ว่า
สถานภาพทางสังคมของตนเองจะดีข้ึนเม่ือไดส้มรสกบั
ชาวตะวนัตก (Borjas,  1986) อีกทั้งผูห้ญิงท่ีสมรสขา้ม
วฒันธรรมมีความพึงพอใจท่ีจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกับสามี
ชาวต่างชาติ  เพราะครัวเรือนของผูห้ญิงไดรั้บความสุข
สะดวกสบายดว้ย (ศิริรัตน์  แอดสกลุ, 2549)  

อย่างไรก็ต าม  ปรากฏการณ์ การสมรสข้าม
วฒันธรรมยงัส่งผลต่อขอ้จาํกดัในการทาํนิติกรรมในเชิง
กฎหมาย เช่น การท่ีสามีชาวต่างชาติจงใจท้ิงร้างภรรยา
คนไทย โดยเดินทางกลบัประเทศของตนและไม่กลบัมา
ประเทศไทยอีก ทําให้ผู ้หญิงไทยไม่สามารถทํานิติ
กรรมบางอย่างท่ีกฎหมายกาํหนดว่าต้องได้รับความ

ยิน ยอม จาก คู่ ส ม รส  เช่ น  นิ ติ ก รรมก าร ซ้ื อข าย
อสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ (ธนกร วรปรัชญากูล,  2552) 
นอกจากน้ียงัมีปัญหาเก่ียวกบัการท่ีผูห้ญิงไทยบางราย
ถูกบงัคบัจากคู่ครองของให้ออกไปหางานทาํนอกบา้น 
โดยการบงัคบัให้ขายบริการทางเพศ ซ่ึงหากไม่ยินยอม
ก็จะถูกทาํร้ายร่างกายอีกดว้ย (ดุษฎี อายวุฒัน์และคณะ, 
2554) 

 ปรากฏการณ์ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงสะท้อนว่า 
การสมรสข้ามวัฒนธรรมไม่ได้นํามาซ่ึ งสถานะ
เศรษฐกิจครัวเรือนและความเป็นอยู่ของผูห้ญิงดีข้ึน
เพียงอยา่งเดียว ผูว้จิยัจึงเช่ือวา่ การสมรสขา้มวฒันธรรม
อาจนํามาซ่ึงสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ี
ด้อยลงด้วยเช่นกัน   ผลการศึกษาจะก่อให้เกิดความ
เขา้ใจต่อการเปล่ียนแปลงสถานะเศรษฐกิจครัวเรือน
และความเป็นอยู่ของครัวเรือนผู ้หญิงท่ีสมรสข้าม
วฒันธรรม  และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนในการช่วยเหลือครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสขา้ม
วฒันธรรมให้สอดคลอ้งตามสถานะทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู ่ 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศึกษาสถานะเศรษฐกิจครัวเรือนและความ

เป็นอยูข่องครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมใน
ชนบทอีสาน  

 
วธีิการวจิัย 

การวิจัยค ร้ังน้ี มุ่ งเน้น   เพ่ื อ ศึกษาสถานะทาง
เศรษฐกิจครัวเรือนและความเป็นอยูข่องครัวเรือนผูห้ญิง
ท่ี ส มรสข้าม วัฒ นธรรมใช้ก ารวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ 
(Qualitative  Research) เพ่ื อให้ ได้ข้อ มูล เชิงลึกจาก
ปรากฏการณ์การสมรสข้ามวัฒนธรรม  มีห น่วย
วิเคราะห์ (Unit of Analysis) ในระดับครัวเรือนได้แก่  
ครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสกบัชาวตะวนัตกในชนบทภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้ งท่ีจดทะเบียนและไม่จด
ทะเบียนสมรสและใชชี้วิตอยูร่่วมกนัฉันท์สามีภรรยา 1 
ปีข้ึนไป และปัจจุบนัพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย พื้นท่ีวิจยั
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คือ หมู่บ้านแห่งหน่ึงในจังหวดัขอนแก่น  ผูใ้ห้ขอ้มูล
สาํคญั ไดแ้ก่  ผูใ้หญ่บา้น ผูน้าํชุมชน อสม. ผูอ้าวุโสใน
หมู่บา้น และเครือข่ายของผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรม  
จาํนวน 11 ราย  ใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริบทชุมชน และผูใ้ห้
ขอ้มูลระดบัครัวเรือน ไดแ้ก่  ครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรส
กบัชาวตะวนัตก จาํนวน 10 ครัวเรือน ให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
สถานะทางเศรษฐกิจครัวเรือนและความเป็นอยู่ของ
ครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสกบัชาวตะวนัตก 

 ผู ้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวทางการ
สัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึน ร่วมกบัการสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม   ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้าร
การวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพ่ือหาขอ้สรุป 
สถานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของครัวเรือน
ผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรม 
  
ผลการวจิัย 

การนําเสนอผลการวิจัยในคร้ังน้ีประกอบด้วย
บริบทชุมชน และสถานะเศรษฐกิจครัวเรือนและความ
เป็นอยู่ของครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมใน
ชนบทอีสาน  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  1.  บริบทหมู่บ้าน 
 หมู่บา้นท่ีทาํการศึกษาเป็นหมู่บา้นชนบทแห่ง
หน่ึงในจงัหวดัขอนแก่น   ตั้งอยู่ทางทิศห่างจากตวัเมือง
ขอนแก่นประมาณ 52 กิโลเมตร และห่างจากตัวอาํเภอ
ประมาณ 3 กิโลเมตร สภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่มตั้งแต่ดา้น
ทิศตะวนัออกลงมาถึงดา้นทิศใต ้และเป็นท่ีราบเนินดิน
ขนาดใหญ่บริเวณเทือกเขาซ่ึงทอดยาวตลอดแนวบริเวณ
ดา้นทิศตะวนัตกของหมู่บา้น มีนํ้ าพองไหลผา่น  ชาวบา้น
ตั้งบ้านเรือนกระจุกตวับริเวณท่ีราบลุ่มติดลาํนํ้ าซ่ึงเป็น
พื้นท่ีอุดมสมบูรณ์ และขยายพื้นท่ีตั้ งบ้านเรือนออกไป
บริเวณท่ีราบสูงดา้นทิศตะวนัตกตามแนวสันเขา  บริเวณ
รอบๆ หมู่บา้นยงัเป็นท่ีตั้งของอุทยานแห่งชาติ เข่ือนอุบล
รัตน์  และสนามกอล์ฟ ส่งผลต่อการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและการสร้างอาชีพให้กับคนใน

หมู่บา้น  การคมนาคมเขา้ออกในหมู่บา้นมีความสะดวก
ในการเดินทาง 
 ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร
เป็นหลกั ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํไร่ออ้ย มนัสําปะหลงั และ
สวนยางพารา เป็นตน้ ส่วนอาชีพรอง คือ การรับจา้งทัว่ไป 
เช่น การเป็น caddy ท่ีสนามกอล์ฟ ลูกจา้งโรงงานไฟฟ้า 
และรับจา้งเป็นแม่บา้น เป็นตน้ รวมถึงการยา้ยถ่ินออกไป
ทาํงานภายนอกหมู่บา้น 

หมู่บา้นมีจาํนวนประชากรจาํนวน 347 หลงัคา
เรือน ประชากรส่วนใหญ่มีท่ีดินทํากินเป็นของตนเอง
เฉล่ียเพียง 1-5 ไร่ ส่วนครัวเรือนท่ีไม่มีท่ีดินทาํกินเป็น
ของตนเองต่างยา้ยถ่ินออกไปทํางานภายนอกหมู่บ้าน 
โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2541-2542 เกิดการยา้ยถ่ินของ
ผูห้ญิงในหมู่บ้านจํานวนหน่ึงเข้าสู่การทํางานในภาค
บริการและธุรกิจท่องเท่ียว เพื่อแสวงหาโอกาสท่ีดีกว่า 
ส่งผลต่อการก้าวเข้าสู่การสมรสข้ามวฒันธรรม โดย
เง่ือนไขสําคัญในการเข้าสู่การสมรสข้ามวัฒนธรรม
เช่ือมโยงในหลายปัจจัย สามารถแบ่งสถานการณ์การ
สมรสขา้มวฒันธรรมในหมู่บา้นออกเป็น 2 ยคุ ดงัน้ี  

1.1. ยุคแรกก่อนปี 2541 (ก่อนนโยบายส่งเสริม
การท่องเทีย่ว)  
 การสมรสขา้มวฒันธรรมระหว่างหญิงไทยกบั
ชาวตะวนัตกในยุคแรก  เป็นยุคเครือข่ายท่ีมีลกัษณะของ
การอาศยัเครือข่ายระหว่างเพ่ือนและญาติเพ่ือนาํไปสู่การ
สมรสขา้มวฒันธรรม โดยในยุคแรกน้ี มีผูห้ญิงท่ีสมรส
ขา้มวฒันธรรมกบัชาวตะวนัตกในหมู่บา้น จาํนวน  4  ราย 
โดยผู ้หญิงทั้ งหมดเคยมีประสบการณ์การสมรสกับ
ชายไทยมาก่อนแต่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตสมรส
และมีลูกติด    อาชีพเดิมคือเป็น Caddy ในสนามกอล์ฟ 
จาํนวน 3 ราย  และอาชีพเกษตรกรรม 1 ราย   การเขา้สู่การ
สมรสขา้มวฒันธรรมของผูห้ญิงกลุ่มน้ี  เร่ิมจากไดรั้บการ
ชักชวนจากญาติและเพ่ือนในหมู่บ้านท่ีสมรสข้าม
วฒันธรรมอยู่ก่อนแลว้   ต่อมาเม่ือผูห้ญิงกลุ่มน้ีกลบัมา
เยี่ยมภูมิลาํเนาจึงชกัชวนให้เพ่ือนและเครือญาติไปทาํงาน
ในสถานบริการและแหล่งท่องเท่ียวในเกาะเสม็ด จงัหวดั
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ระยองเช่นเดียวกับตน  และนําไปสู่การสมรสข้าม
วฒันธรรมกบัชาวตะวนัตก    

สัญชาติของคู่สมรสชาวต่างชาติ ไดแ้ก่  เยอรมนั 
3 ราย  และสวีเดน 1 ราย ทั้งน้ีพบวา่  ชาวตะวนัตกทั้งหมด
ต่างเคยผ่านการสมรสมาแลว้  และมีอายุอยู่ระหว่าง 50 - 
65 ปี  ภายหลงัการสมรสขา้มวฒันธรรม  ผูห้ญิงจาํนวน  2  
รายตดัสินใจยา้ยถ่ินติดตามสามีชาวตะวนัตกเพ่ือไปใช้
ชีวิตในต่างประเทศ ได้แก่  ประเทศสวีเดน  ประเทศ
เยอรมนี และอีกจาํนวน 2 ราย ตดัสินใจกลบัมาใชใ้ชชี้วิต
ร่วมกับชาวตะวันตกในหมู่บ้าน   โดยมีการต่อเติม
บ้านเรือน  ซ้ือท่ีดิน และสร้างบ้านใหม่   ตลอดจนส่ิง
อาํนวยความสะดวกในบา้นเพิ่มเติม เช่น เคร่ืองปรับอากาศ  
รถยนต ์สุขภณัฑ ์ เคร่ืองครัวแบบตะวนัตก เป็นตน้  

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนแสดงถึงจุดเร่ิมของการ
กา้วเขา้สู่การสมรสขา้มวฒันธรรม  การมีชีวิตความเป็นอยู่
ท่ี ดีข้ึน   ก่อให้เกิดการมีทัศนคติท่ีดีต่อการสมรสข้าม
วัฒนธรรมในหมู่บ้าน  โดยหลายครัวเรือนยินดีและ
สนบัสนุนใหลู้กสาวสมรสขา้มวฒันธรรมกบัชาวต่างชาติ 
 1.2.ยุคหลังปี 2542 (หลังนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว)    
 นโยบายส่ งเส ริมการท่ องเท่ี ยว  (Amazing 
Thailand) ของรัฐประมาณ  ปี  พ .ศ. 2541 ส่งผลให้ เกิด
สถานบริการและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับการท่องเท่ียวท่ี
หลากหลายกระจายอยู่ตามเขตเมืองและแหล่งท่องเท่ียว
มาก ข้ึน เพ่ื อกระตุ้นการท่ องเท่ี ยว   และดึ งดู ดให้
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยเพิ่มข้ึน   ในขณะท่ีผูห้ญิงจากหมู่บา้นต่างยา้ย
ถ่ินเข้าสู่การทํางานในสถานบริการเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือ
แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน  ทั้ งการถูกชักชวน
ผา่นเครือข่ายท่ีเป็นเครือญาติและเพ่ือนท่ีทาํงานในสถาน
บริการ  และการตดัสินใจยา้ยถ่ินดว้ยตนเอง  ทาํให้ผูห้ญิง
จากชนบทมีโอกาสพบกบัชาวต่างชาติเพิ่มข้ึน ส่งผลต่อ
จาํนวนการสมรสขา้มวฒันธรรมของผูห้ญิงในหมู่บ้าน
เพ่ิมข้ึนถึง 19-20 คู่ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี   ทั้งในรูปแบบ
การใชชี้วิตร่วมกนัในต่างประเทศและใชชี้วิตร่วมกนัใน
ประเทศไทย  โดยผูห้ญิงท่ีสมรสข้ามวฒันธรรมมีอายุ

ระหว่าง  36-52 ปี  มีรายได้ระหว่าง  7,000 -50,000  บาท  
ส่วนใหญ่มีอาชีพแม่บา้น  รองลงมาคือการประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว  ค้าขาย  และรับราชการ  ระดับการศึกษาส่วน
ใหญ่คือระดับประถมศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี  

สถานภาพสมรสก่อนการสมรสขา้มวฒันธรรม
โดยส่วนใหญ่คือหยา่ร้าง  รองลงมามีสถานภาพโสด  และ
เป็นหมา้ย  มีการจดทะเบียนสมรสกบัสามีชาวตะวนัตกใน
ประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่   ชาวตะวันตกส่วนมากมี
สัญชาติอังกฤษ  รองลงมาเป็นสัญชาติเยอรมัน  อิตาลี  
ฝร่ังเศส  สวีเดน  และนอร์เวย ์ ตามลาํดบั มีอายอุยูร่ะหวา่ง 
59 - 65 ปี มีการประกอบอาชีพท่ีหลากหลายแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่  วิศวกร ช่างฝีมือ พนักงานบริษทั  พนักงานขบัรถ  
พ่อครัว  พนักงานไปรษณีย  ์ เป็นตน้  และยงัพบว่าสามี
ชาวตะวนัตกเคยมีประสบการณ์การสมรสมาแลว้ทั้งส้ิน 
ภายหลงัเกษียณอายุแลว้  จึงตดัสินใจพาํนักในประเทศ
ไทยร่วมกบัภรรยาคนไทยในหมู่บา้น  จะเห็นไดว้า่ในยคุน้ี
ชาวต่างชาติและหญิงไทยท่ีสมรสข้ามวัฒนธรรมมี
คุณลกัษณะท่ีหลากหลายทั้งการประกอบอาชีพ  การศึกษา 
ประสบการณ์การสมรส เป็นตน้  

การสมรสข้ามวัฒนธรรมใน  2 ยุค ข้างต้น
สามารถสรุปเง่ือนไขสําคญัท่ีก่อให้เกิดการแต่งงานขา้ม
วฒันธรรมได ้ ดงัน้ี 1) ความไม่แน่นอนของธรรมชาติและ
สภาพทางการเกษตร ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่
เพียงพอต่อการดาํรงชีพ ทาํให้ผูห้ญิงตอ้งยา้ยถ่ินเขา้สู่การ
ทํางานทั้ งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ  2) การ
ชกัชวนจากเครือข่ายเขา้สู่การทาํงานในสถานบริการและ
ธุรกิจท่องเท่ียว    3) การเปล่ียนแปลงค่านิยมของครัวเรือน 
และคนในชุมชนท่ีสนับสนุนให้บุตรหลานเข้าสู่การ
สมรสขา้มวฒันธรรมมากข้ึน  4) การยดึมัน่ความกตญัญู ท่ี
ผูห้ญิงพยายามช่วยเหลือครอบครัว ทั้งในสํานึกความเป็น
ลูกสาวและการเป็นแม่ท่ีดี  ตลอดจนการหาท่ีพึ่งพิงดูแล  
เพื่อการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ    เง่ือนไขเหล่าน้ีมี
ส่วนผลกัดนัใหผู้ห้ญิงเขา้สู่การสมรสขา้มวฒันธรรม    
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 2.สถานะเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ของ
ครัวเรือนผู้หญิงทีส่มรสข้ามวฒันธรรม 

      ผลการศึกษาสถานะเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ของครัวเรือนผู ้หญิงท่ีสมรสข้ามวฒันธรรม 
ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกซ่ึง
สามารถจดักลุ่มลกัษณะท่ีบ่งช้ีการเปล่ียนแปลงสถานะ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ใน  4  ด้าน คือ การมี
รายไดเ้พ่ิมข้ึน การมีทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน  มีการออม  และ
การไม่มีหน้ี โดยนาํลกัษณะดงักล่าวก่อนการสมรสมา
เปรียบเทียบกบัหลงัการสมรส ผลการวิเคราะห์ พบว่า 
ค รัว เรื อน ผู ้ห ญิ ง ท่ี ส ม รส ข้าม วัฒ น ธรรม มี ก าร
เปล่ียนแปลงสถานะเศรษฐกิจครัวเรือนและความ
เป็นอยู่  3 รูปแบบ ได้แก่ 1) ครัวเรือนท่ีมีสถานะทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ดีข้ึนมาก เป็นครัวเรือนท่ีมี
รายไดเ้พ่ิมข้ึน มีทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน มีการออม และไม่มี
หน้ีสิน 2) ครัวเรือนท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ดี ข้ึนค่อนข้างมาก  เป็นครัวเรือนท่ี มีรายได้
เพ่ิมข้ึน มีทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน ไม่มีหน้ีสิน ไม่มีการออม 
และ 3) ครัวเรือนท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยูดี่ข้ึนเลก็นอ้ย เป็นครัวเรือนท่ีมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน ไม่
มีหน้ีสิน แต่ไม่มีทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึน และไม่มีการออม  ซ่ึง
รายละเอียดในแต่ละรูปแบบมีดงัน้ี (ดงัตารางท่ี 1) 
 2.1 สถานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ครัวเรือนของผู้หญิงทีส่มรสข้ามวฒันธรรมดขีึน้มาก 
 ครัวเรือนผู ้หญิ งท่ีสมรสข้ามวัฒนธรรมมี
สถานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ดี ข้ึนมาก   เป็น
ครัวเรือนท่ีมีจาํนวนรายไดแ้ละมีทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน  มีการ
ออม และการไม่มีหน้ี เม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนการสมรส 
ซ่ึงในกลุ่มน้ีประกอบดว้ย  ครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสขา้ม
วฒันธรรม จาํนวน  4  ครัวเรือน จาก 10  ครัวเรือน ซ่ึง
ผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมมีอายรุะหวา่ง 40 – 45 ปี เคย
ผา่นการสมรสกบัชายไทยมาก่อนแต่ไดห้ยา่ร้าง และมีลูก
ติด อาชีพเดิมก่อนการสมรสคือการทาํงานภาคการเกษตร 
การทาํงานโรงงาน และการทาํงานในสถานบริการและ
แหล่งท่องเท่ียว  สําหรับสามีชาวตะวนัตกมีอายุระหว่าง 

57- 65 ปี  ส่วนใหญ่มีสัญชาติเยอรมัน ฝร่ังเศส อังกฤษ 
เป็นตน้ มีอาชีพวศิวกร  พนกังานบริษทั เป็นตน้ 
 การมีรายได้เพิ่มขึ้น ครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรส
ขา้มวฒันธรรมมีสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ี
เปล่ียนแปลงโดยการมีรายได้เพ่ิมจากแหล่งรายได้ท่ี
หลากหลายมากข้ึน โดยก่อนการสมรสข้ามวฒันธรรม  
ผูห้ญิงประกอบอาชีพในภาคการเกษตร  การรับจา้งเป็น
Caddy สนามกอล์ฟ  ตลอดจนการยา้ยถ่ินไปทํางานใน
โรงงานซ่ึงมีค่าตอบแทนเป็นรายวนัวนัละประมาณ 100-
200 บาท  แต่รายไดไ้ม่เพียงพอ เพราะตอ้งรับภาระในการ
ส่งเงินกลบับา้น   เพ่ือดูแลสมาชิกครอบครัวในถ่ินตน้ทาง   
ทาํให้ผูห้ญิงตดัสินใจยา้ยถ่ินเขา้ทาํงานในแหล่งท่องเท่ียว
และสถานบริการ  จากการชักชวนของเพื่อนในพัทยา  
และเกาะเสม็ด ทาํให้มีรายไดต่้อเดือนเพ่ิมข้ึนอยูร่ะหว่าง 
5000-6,000 บาท  ภายหลงัการสมรสขา้มวฒันธรรมและ
ได้ยา้ยกลับมาใช้ชีวิตในหมู่บ้าน ผูห้ญิงมีรายได้และ
แหล่งรายไดเ้พ่ิมข้ึน   ทั้งจากการไดรั้บรายไดป้ระจาํจาก
สามีชาวตะวนัตกเป็นรายเดือนระหวา่ง 15,000-120,000 
บาท  ซ่ึงจาํนวนรายไดด้งักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายรายเดือนของ
ผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรม   นอกจากน้ีผูห้ญิงบางคน
ยงัสามารถลงทุนทาํธุรกิจส่วนตวัในหมู่บา้น   เพ่ือเพ่ิม
รายไดใ้หก้บัตนเองและครัวเรือน ไดแ้ก่ การทาํธุรกิจ 
รีสอร์ท ร้านคาราโอเกะ ร้านคา้  เป็นตน้ และจากการมี
รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนน้ี  ผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมบางคนมี
รายไดจ้ากสามีชาวตะวนัตกสูงถึง 120,000 บาท ประกอบ
กบัการประกอบธุรกิจส่วนตวัจนมีรายไดแ้ละทรัพยสิ์น
เพ่ิมสูงกว่า 150,000 บาทต่อเดือน อยา่งไรก็ตาม ยงัพบว่า 
ผูห้ญิงตอ้งรับภาระในการส่งลูกหลานหลายคนศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาต่อเดือนสูงถึง 50,000 – 60,000 บาทอีก
ด้วย    ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบจาํนวนรายได้จากทุกแหล่ง
รายไดท้ั้งก่อนและหลงัการสมรสพบวา่ ครัวเรือนผูห้ญิง
ท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมกบัชาวตะวนัตกมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน
หลงัการสมรสขา้มวฒันธรรมทุกคน 

การมีทรัพ ย์ สินเพิ่ มขึ้น   ก่อนการสมรส
ครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมกบัชาวตะวนัตก
ไม่มีทรัพยสิ์นใดๆ เป็นของตนเอง  ทั้งบา้นและท่ีดินทาํ
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กินเป็นของตนเอง เน่ืองจากก่อนการสมรสขา้มวฒันธรรม  
ผูห้ญิงทุกคนมีประสบการณ์การสมรสกบัชายไทยมาก่อน 
แต่หย่าร้าง  ทาํให้ผูห้ญิงตอ้งกลบัมาพ่ึงพาอาศยัร่วมกบั
บิดามารดา   และรับภาระในการดูแลลูกติดและสมาชิกใน
ครัวเรือนอีกด้วย    ภายหลังการสมรสข้ามวฒันธรรม  
ครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมกบัชาวตะวนัตกมี
ทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนและหลากหลาย เช่น การมีท่ีดินทาํกิน
เป็นของตนเอง  การปลูกบา้น  การมียานพาหนะเพ่ิมข้ึน
จาํนวนมากถึง  7 คนั ไดแ้ก่  รถยนต ์3 คนั  รถมอเตอร์ไซค ์ 
4 คนั และการเป็นเจา้ของธุรกิจ เช่น รีสอร์ท  ร้านคาราโอ
เกะ นอกจากน้ียงัพบว่าบางครัวเรือนสามารถซ้ือท่ีดินใน
หมู่บ้านเพ่ิมข้ึนถึง  28 ไร่  รวมทั้ งการเป็นเจ้าของสวน
ยางพารา  จาํนวน  12 ไร่ เป็นตน้  ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
สะท้อนให้ เห็นการมีสถานะทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ ท่ี ดี ข้ึนมากของครัวเรือนผู ้หญิงท่ีสมรสข้าม
วฒันธรรม 
 มกีารออม  ก่อนการสมรส สถานะทางเศรษฐกิจ 
ของครัวเรือนและความเป็นอยู่ของครัวเรือนผูห้ญิงท่ี
สมรสขา้มวฒันธรรมมีความยากลาํบาก ทาํให้ครัวเรือนมี
รายไดไ้ม่เหลือเพ่ือการออมในทุกรูปแบบ  ภายหลงัการ
สมรสข้ามวัฒนธรรมกับชาวตะวันตก สถานะทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสกับ
ชาวตะวนัตกมีสภาพท่ีดีข้ึนมาก  จนสามารถมีเงินออมใน
รูปแบบต่างๆ  ทั้งในรูปของเงินฝากในธนาคาร    การซ้ือ
ทองรูปพรรณ   การทําประกันชีวิตให้กับตนเองและ
ลูกคร่ึง และการซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติม เป็นตน้ 
 การไม่มีหนี้สิน  ก่อนการสมรสขา้มวฒันธรรม   
ดว้ยสภาพทางเศรษฐกิจฝืดเคือง  เน่ืองจากการประกอบ
อาชีพในภาคการเกษตรเพียงอย่างเดียว ทาํให้รายได้ไม่
เพียงพอต่อสมาชิกในครัวเรือน และแมจ้ะรับจา้งทาํงาน
เป็น Caddyในสนามกอล์ฟแต่ค่าตอบแทนท่ีได้รับอยู่
ระหวา่ง 5,000-6,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น  ทาํใหค้รัวเรือน
ต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนนอกระบบ เพ่ือใช้จ่าย
หมุนเวียนในการทาํการเกษตร  จาํนวนสูงกว่า 200,000 
บาท ภายหลงัการสมรสขา้มวฒันธรรม  ผูห้ญิงไดรั้บความ

ช่วยเหลือจากสามีชาวตะวนัตกในการช่วยชาํระหน้ีสิน
ของครอบครัวไดห้มดส้ิน 

ปรากฏการณ์ ท่ี เกิดข้ึนสะท้อนว่าสถานะ
เศรษฐกิจครัวเรือนและความเป็นอยู่ดี ข้ึนมาก   เป็น
ครัวเรือนท่ีมีจาํนวนรายไดเ้พ่ิมข้ึน การมีทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน  
การออม และการไม่มีหน้ีท่ี ส่งผลให้ครัวเรือนผูห้ญิงท่ี
สมรสข้ามวฒันธรรมมีสถานะทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ี ดีข้ึนมาก ดังคาํสัมภาษณ์ผูห้ญิงท่ีสมรสข้าม
วฒันธรรมกบัชาวฝร่ังเศสวา่   

“...พี่ มี บ้ านอยู่  มี ทุ กอย่างเพราะเขา(สามี
 ชาวตะวันตก) ถ้าไม่มีเขาพ่ีจะไม่มีอะไรเลย  
 ชีวิตพ่ี เม่ือก่อนลําบากมาก  ท้ังทํานา ทําไร่  
 ความยากลาํบาก ทาํให้พี่ต้องไปทาํงานโรงงาน 
 ได้ค่าจ้างกแ็ค่วันละร้อย ไม่พอกิน   มาวันนีพ้ี่มี
 ทุกอย่าง  ดีขึน้มากๆ คือ ถ้าไม่มีเขา  ชีวิตพ่ีจะ
 ไม่มีอย่างทุกวันนี ้ เขา (สามีชาวตะวันตก) มา
 ช่วยเรา…”     

2.2 สถานะทางเศรษฐกิจครัวเรือนและความ
เป็นอยู่ดขีึน้ค่อนข้างมาก 
 ครัวเรือนผู ้หญิ งท่ีสมรสข้ามวัฒนธรรมมี
สถานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ครัวเรือนดีข้ึน
ค่อนขา้งมาก เป็นครัวเรือนท่ีมีจาํนวนรายไดเ้พ่ิมข้ึน การมี
ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน ไม่มีการออม และการไม่มีหน้ี  เม่ือ
เปรียบเทียบกบัก่อนการสมรส ซ่ึงในกลุ่มน้ีประกอบดว้ย
ครัวเรือนผู ้หญิ งท่ีสมรสข้ามวัฒนธรรม  จํานวน   5  
ครัวเรือน ซ่ึงผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมในกลุ่มน้ีมีอายุ
ระหวา่ง 38-53 ปี เคยผา่นการสมรส แต่หยา่ร้าง 4 ราย และ
มีสถานภาพโสดก่อนการสมรสข้ามวฒันธรรม 1 ราย  
ก่อนการสมรส  ผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมประกอบ
อาชีพท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ รับราชการ พนักงานอตัราจา้ง
ในองค์การบริหารส่วนตาํบล Caddy สนามกอล์ฟ  ขาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล พนกังานโรงงาน และเกษตรกร เป็น
ตน้  ผูห้ญิงกลุ่มน้ีไดย้า้ยไปทาํงานและตดัสินใจสมรสขา้ม
วฒันธรรมกับชาวตะวนัตก ซ่ึงมีอายุระหว่าง 59 – 66 ปี 
ได้แก่ สัญชาติอิตาลี อังกฤษ สวีเดน และนอร์เวย  ์ส่วน
ใหญ่มีอาชีพเป็นพอ่ครัว คนขบัรถ เป็นตน้ 
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 การมีรายได้เพิ่มขึ้น ภายหลังการสมรสข้าม
วัฒนธรรม  ส่ วนใหญ่ สามี ชาวตะวันตกอยู่ ในวัย
เกษียณอายุ  จดทะเบียนสมรสร่วมกบัผูห้ญิงในประเทศ
ไทย และบางคนจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ และ
ตดัสินใจยา้ยถ่ินมาใชชี้วิตร่วมกบัผูห้ญิงในหมู่บา้น   โดย
มอบเงินรายไดใ้ห้กบัภรรยาเป็นค่าใชจ่้ายส่วนตวัเป็นราย
เดือนระหวา่ง 15,000-40,000บาท ทั้งน้ีสามีชาวตะวนัตก
จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านทั้ งหมด  ทาํให้ครัวเรือน
ผู ้หญิงท่ีสมรสข้ามวัฒนธรรมมีแหล่งรายได้และมี
จาํนวนรายไดเ้พ่ิมข้ึน เพียงพอต่อการส่งเสียเล้ียงดูจุน
เจือบิดามารดา และลูกติด อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ผูห้ญิง
กลุ่มน้ีจะมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากสามีชาวตะวนัตก  แต่ก็
นอ้ยกวา่กลุ่มแรก เพราะเงินสวสัดิการของชาวตะวนัตก
ท่ีไดน้้อยกว่ากลุ่มแรก  ผูห้ญิงกลุ่มน้ีจึงมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน
นอ้ยกวา่กลุ่มแรก  ทาํให้ผูห้ญิงบางคนตอ้งสร้างรายได้
ดว้ยการทาํธุรกิจ ไดแ้ก่ ร้านอาหาร ร้านขายของชาํ เป็น
ต้น  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบจํานวนรายได้จากทุกแหล่ง
รายได้ทั้ งก่อนและหลังการสมรสพบว่า ครัวเรือนท่ี
ผูห้ญิงสมรสขา้มวฒันธรรมมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนภายหลงัการ
สมรสทุกคน   

การมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น  ก่อนการสมรสข้าม
วฒันธรรม   ผูห้ญิงไม่มีทรัพยสิ์นเป็นของตนเอง  เพราะ
ยงัอาศยัร่วมกบับิดามารดา ประกอบกบัการรับจา้งนอก
ภาคเกษตรมีรายไดเ้ป็นรายวนั  และหย่าร้างจากชายไทย
และมีลูกติด  ผูห้ญิงจึงตอ้งพ่ึงพาอาศยัร่วมกบับิดามารดา
และสมาชิกในครัวเรือนอีกหลายชีวิต  อีกทั้ งการไม่มี
ท่ี ดินทํากินเป็นของตนเอง   ทําให้ผู ้หญิงต้องด้ินรน
ออกไปแสวงโอกาสด้วยการยา้ยถ่ินเขา้ทาํงานในสถาน
บริการและแหล่งท่องเท่ียวจากการแนะนาํจากเพื่อนและ
เครือญาติ     ภายหลังการสมรสข้ามวัฒนธรรม สามี
ชาวตะวนัตกซ้ือท่ีดินและสร้างบ้านหลังใหม่   ทําให้
ครัวเรือนท่ีผู ้หญิงสมรสข้ามวฒันธรรมสามารถเป็น
เจา้ของทรัพยสิ์นไดห้ลากหลายเพ่ิมข้ึนค่อนขา้งมาก  เช่น 
การมีท่ีดิน การสร้างบ้าน  การซ้ือยานพาหนะ ได้แก่
รถยนต์  รถมอเตอร์ไซค์เป็นของตนเอง  นอกจากน้ีบาง

รายยงัมีความสามารถในการต่อเติมบา้นเรือนให้กบับิดา
มารดาไดอี้กดว้ย 
 ไม่มีการออม  ก่อนการสมรสข้ามวฒันธรรม 
ด้วยสถานะทางเศรษฐกิจท่ียากลําบากท่ีต้องพึ่ งพิ ง
ธรรมชาติและการทาํการเกษตรเป็นหลกั  ทาํให้ตอ้งหา
รายไดเ้พิ่มเติมดว้ยการรับจา้งเป็น Caddy ในสนามกอล์ฟ
โดยไดค้่าตอบแทนเป็นรายวนั  ทาํให้ครัวเรือนผูห้ญิงท่ี
สมรสขา้มวฒันธรรมไม่มีรายไดเ้พียงพอท่ีจะเก็บออมได ้   
ภายหลงัการสมรสขา้มกบัชาวตะวนัตก พบวา่ รายไดห้ลกั
ของครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรม  มาจากสามี
ชาวตะวนัตกซ่ึงเป็นผูมี้บทบาทในการบริหารจดัการเงิน
ภายในครอบครัวทั้ งหมด  โดยสามีชาวตะวนัตกจะให้
รายไดเ้ป็นรายเดือนจาํนวนหน่ึงเพียงเพ่ือใชจ่้ายส่วนตวั
เท่านั้น  ในขณะท่ีผูห้ญิงยงัตอ้งรับภาระส่งเงินเพ่ือจุนเจือ
ครัวเรือนอีกด้วย  ดังนั้ น ครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสข้าม
วฒันธรรมในกลุ่มน้ีจึงไม่มีการออมในรูปแบบต่างๆ  

การไม่มีหนีสิ้น  ก่อนการสมรสขา้มวฒันธรรม
ครัวเรือนมีภาระหน้ีสิน อนัเน่ืองมาจากการมีรายไดท่ี้ไม่
เพียงพอ  ผลผลิตทางเกษตรไม่ไดผ้ลดี   ซ่ึงแมผู้ห้ญิงจะ
ออกไปรับจ้างทํางานในสนามกอล์ฟ   หรือการเป็น
พนักงานจ้าง แต่รายได้ท่ีได้รับมีจาํนวนไม่เพียงพอกับ
ค่าใชจ่้ายในครอบครัว ทั้งการทาํการเกษตร ค่าใชจ่้ายใน
บ้าน ตลอดจนการรับผิดชอบสมาชิกท่ีอาศยัอยู่ร่วมกัน
หลายชีวิต  ทาํให้ตอ้งกูย้ืมจากแหล่งเงินกูน้อกระบบ  ถือ
เป็นปัจจัยสําคัญในการผลักดันให้ผูห้ญิงก้าวเข้าสู่การ
สมรสขา้มวฒันธรรม ทั้งน้ีพบว่าภายหลงัการสมรสขา้ม
วฒันธรรม  ครัวเรือนสามารถชาํระหน้ีสินไดจ้าํนวนมาก
ถึงกว่าแสนบาท โดยสามีชาวตะวนัตกให้เงินเพ่ือนําไป
ชาํระหน้ีสินจนหมด จึงทาํให้ครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสไม่
มีหน้ีสิน     

ครัวเรือนผู ้หญิ งท่ีสมรสข้ามวัฒนธรรมมี
สถานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ครัวเรือนดีข้ึน
ค่อนข้างมาก  เป็นครัวเรือนท่ี มีจํานวนรายได้และ
ทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน ไม่มีการออม และไม่มีหน้ี ปรากฏการณ์
สะท้อนถึงสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของ
ครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมดีข้ึนค่อนขา้งมาก  
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ดงัคาํสัมภาษณ์ของผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมกบัชาว
องักฤษวา่  

“...ต้ังแต่พี่แต่งงานใหม่   ชีวิตดีขึ้นมาก  แต่
 ก่อนหาเงินคนเดียวลาํบากมาก ความลาํบากทาํ
 ให้พี่ต้องทาํทุกอย่าง  พี่ต้องส่งเงินให้ตายาย  ให้
 ลูกของพ่ี   ท้ังเป็นCaddy  ท้ังขายลอ็ตเตอร่ี  พอ
 แต่งงานกับลงุ (สามีชาวตะวันตก) เขาส่งเงินให้
 ใช้ทุกเดือน  ความเป็นอยู่สบายขึน้  ทุกวันนีย้ัง
 ต้องส่ งเสี ยเลี ้ยงดูตายายอยู่    ลูกก็ได้ เรียน
 หนังสือ  มคีวามสุขขึน้มาก...”   

2.3 สถานะเศรษฐกิจครัวเรือนและความเป็นอยู่
ดขีึน้เลก็น้อย 
 ครัวเรือนผู ้หญิ งท่ีสมรสข้ามวัฒนธรรมมี
สถานะทางเศรษฐกิจครัวเรือนและความเป็นอยู่ดี ข้ึน
เล็กน้อย เป็นครัวเรือนท่ีมีจํานวนรายได้เพ่ิมข้ึน ไม่มี
ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน ไม่มีการออม และการไม่มีหน้ี  เม่ือ
เปรียบเทียบกับก่อนการสมรส ในกลุ่มน้ีประกอบด้วย
ครัวเรือนของผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรม จาํนวน 
1  ครัวเรือน ท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจครัวเรือนและความ
เป็นอยู่ดีข้ึนเล็กน้อย โดยผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรม
อาย ุ36  ปี เคยมีประสบการณ์สมรสกบัชายไทยแต่หยา่ร้าง 
และมีลูกติด อาชีพเดิมก่อนการสมรสคือการทาํงานภาค
การเกษตร  การทาํงานในโรงงาน และในสถานบริการและ
แหล่งท่องเท่ียว  นําไปสู่การสมรสข้ามวฒันธรรมกับ
ชาวตะวนัตกสัญชาติอังกฤษ หลังการสมรสผู ้หญิงมี
รายได้เพ่ิมข้ึน และยงัคงทาํงานรับจ้างและเล้ียงดูลูกติด
และลูกคร่ึงในหมู่บา้น 
 การมีรายได้เพิ่มขึ้น  ก่อนการสมรสผูห้ญิงมี
อาชีพเกษตรกร  มีรายได้ท่ี ไม่ เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  
เน่ืองจากรายได้จะข้ึนกับผลผลิตทางการเกษตรท่ีไม่
แน่นอน  อีกทั้งหยา่ร้างและมีลูกติด   ทาํใหผู้ห้ญิงตอ้งยา้ย
ถ่ิน ด้ินรนทํางานโรงงาน โดยเม่ือประมาณ 10 ปีก่อน
ไดรั้บค่าจา้งรายวนัเพียงวนัละ 100 บาท ต่อมาไดรั้บการ
ชกัชวนจากเพ่ือนให้เขา้ทาํงานในสถานบริการท่ีเกาะสมุย 
โดยใหค้่าตอบแทนเดือนละ 6,000-8,500 บาท และจากการ
ทาํงาน  ส่งผลให้พบกับสามีชาวตะวนัตก  ภายหลงัการ

สมรสขา้มวฒันธรรมและการจดทะเบียนสมรส   ผูห้ญิง
กลบัมาอยู่อาศยัร่วมกบัครัวเรือนในหมู่บ้านชนบท  แต่
สามีชาวตะวนัตกยงัไม่เกษียณอายุการทาํงาน  จึงเดินทาง
กลบัมาเยี่ยมภรรยาและลูกคร่ึงปีละ 2 คร้ัง  โดยส่งเงินมา
ใหทุ้กเดือนๆละ 12,000 บาท นอกจากน้ี การท่ีผูห้ญิงยงั
ประกอบอาชีพรับจ้างร่วมด้วย เช่น การรับจ้างดาํนา 
เก่ี ยวข้าว  ซ่ึ ง ก่ อ ให้ เกิ ดรายได้ อี กท างห น่ึ ง   เม่ื อ
เปรียบเทียบจาํนวนรายไดจ้ากทุกแหล่งรายไดท้ั้ งก่อน
และหลงัการสมรสพบว่า ครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสขา้ม
วฒันธรรมมีรายไดเ้พิ่มข้ึนภายหลงัการสมรส  

ไม่มีทรัพย์ สินเพิ่ มขึ้น     ก่อนการสมรส
ครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมไม่มีทรัพยสิ์นใดๆ 
เป็นของตนเอง ทั้งไม่มีท่ีดินทาํกินเป็นของตนเอง และไม่
มีบ้าน  อนัเน่ืองมาจากความยากจนและประสบปัญหา
ครอบครัว   แต่ภายหลงัการสมรสขา้มวฒันธรรม พบว่า 
ถึงแม้จะมีบุตรร่วมกัน  1 คน  และจดทะเบียนสมรส
ร่วมกนัในประเทศไทย  แต่ครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสขา้ม
วฒันธรรมยงัไม่มีทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึนคือไม่มีท่ีดิน บา้น และ
รถยนต์เหมือนกลุ่มอ่ืนๆ ทั้ งน้ี  อาจเน่ืองมาจากสามี
ชาวตะวันตกยงัไม่เกษียณอายุการทํางานในประเทศ
อังกฤษ   และปัจจุบันไม่ได้อยู่อาศัยในประเทศไทย
ร่วมกบัภรรยา  แต่เพียงวางแผนร่วมกนัไวว้า่ในอนาคตจะ
สร้างบา้นในประเทศไทยภายหลงัการเกษียณอาย ุ  โดยใน
ปัจจุบนัสามีชาวตะวนัตกจะโอนเงินให้เป็นรายเดือนเพีง
อยา่งเดียว   
 ไม่มีการออม  ก่อนการสมรสครัวเรือนมีรายได้
ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย และภายหลังการสมรสข้าม
วัฒนธรรมยังพบว่า ครัวเรือนผู ้หญิ งท่ีสมรสข้าม
วฒันธรรมยงัไม่มีการออมในรูปแบบต่างๆ  ทั้งในรูปแบบ
ของเงินฝากหรือการประกนัชีวติ  เน่ืองจากตอ้งรับผิดชอบ
ในการเล้ี ยงดู ลูกติดและลูกคร่ึง เช่น  ค่ าการศึกษา   
ค่าใชจ่้ายภายในบา้น  เป็นตน้ 

การไม่มีหนีสิ้น  ก่อนการสมรสขา้มวฒันธรรม
แมค้รัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมในกลุ่มน้ีเป็น
ครอบครัวท่ียากจน แต่ไม่มีภาระหน้ีสิน  ภายหลังการ
สมรสข้ามวัฒนธรรม  ครัวเรือนท่ีผู ้หญิงสมรสข้าม
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วฒันธรรมมีรายไดป้ระจาํจากสามีชาวตะวนัตก  และสามี
ชาวตะวันตกยังสนับสนุนในเร่ืองค่ าใช้จ่ายภายใน
ครัวเรือน  ทาํใหไ้ม่มีภาระหน้ีสิน 

 ครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสข้ามวฒันธรรมท่ีมี
สถานะทางเศรษฐกิจครัวเรือนและความเป็นอยู่ดี ข้ึน
เล็กน้อย เป็นครัวเรือนท่ีมีจาํนวนรายได้เพ่ิมข้ึน การมี
ทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน  และการไม่มีหน้ี ดงัคาํสัมภาษณ์จาก
ครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมกบัชาวองักฤษวา่   

“...แต่ก่อนฉันลาํบากกว่านีม้าก  ตอนนีก้ดี็ขึน้
 อย่างท่ี เห็น   อยากได้อะไรก็ขอแฟน  (สามี
 ชาวตะวันตก) เค้ากใ็ห้  ขอพิเศษเขากใ็ห้ แต่ฉัน
 ยังไม่มีบ้าน  ไม่มีรถเหมือนเมียฝร่ังคนอ่ืน  ทุก
 วนันีก้อ็าศัยอยู่กับแม่...”    
 อย่ างไรก็ ต าม  สถานการณ์ ท่ี เกิ ด ข้ึ น ย ัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Guri Tyldum and Marianne 
Tveit (2008) ท่ีพบวา่  การสมรสขา้มวฒันธรรมอาจไม่ได้
นาํมาซ่ึงสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนทุก
ครัวเรือน โดยบางครัวเรือนผูห้ญิงไม่มีอาํนาจในการใช้
จ่ าย  ไม่ มี รายได้  แต่การตัดสินใจต้องข้ึนกับสามี
ชาวตะวนัตกเท่านั้น ทาํให้เกิดความยากลาํบากในการใช้
ชีวติ 
ตารางที ่ 1 เศรษฐกจิครัวเรือนหลงัการสมรสของผู้หญิงที่
สมรสข้ามวฒันธรรมในหมู่บ้านแห่งหน่ึงในจังหวดั
ขอนแก่น 

ตัวบ่งช้ี สถานะเศรษฐกจิครัวเรือนหลงั
การสมรสข้ามวฒันธรรม 

 กลุ่มดี
ขึน้มาก 

กลุ่ม 
ดขีึน้

ค่อนข้าง 
มาก 

กลุ่ม 
ดขีึน้

เลก็น้อย 

การมีรายไดเ้พิ่มข้ึน    
การมีทรัพยสิ์น
เพิ่มข้ึน 

  × 

การออม  × × 
การไม่มีหน้ีสิน    

 

อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 
การศึกษาสถานะทางเศรษฐกิจครัวเรือนและ

ความเป็นอยูข่องครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรม
ในชนบทอีสาน สรุปไดว้่า  ครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสขา้ม
วัฒนธรรมมีสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
แตกต่างกนั 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) ครัวเรือนท่ีมีสถานะทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ดีข้ึนมาก เป็นครัวเรือนท่ีมี
รายได้เพ่ิมข้ึน มีทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน มีการออม และไม่มี
หน้ีสิน  2) ครัวเรือนท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยูดี่ข้ึนค่อนขา้งมาก เป็นครัวเรือนท่ีมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 
มีทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึน ไม่มีหน้ีสิน แต่ไม่มีการออม และ 3) 
ครัวเรือนท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ดีข้ึน
เล็กน้อย เป็นครัวเรือนท่ีมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ไม่มีหน้ีสิน แต่
ไม่มีทรัพย์สินเพิ่มข้ึน และไม่มีการออม ผลการศึกษา
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Plambech (2010) ท่ีพบวา่ การ
ท่ีผู ้หญิ งตัดสินใจสมรสข้ามวัฒนธรรมเป็นความ
ปรารถนาท่ีจะมีฐานะความเป็นอยูข่องตนและครอบครัวดี
ข้ึน  ในขณะท่ีผูช้ายปรารถนาท่ีจะมีครอบครัวท่ีมีผูห้ญิง
คอยเอาใจใส่ดูแล นอกจากน้ียงัก่อให้เกิดความคล่องตวั
ทางเศรษฐกิจในครอบครัวดว้ย (ศรีหทยั เวลส์, 2556)  
 สําหรับเง่ือนไขสําคัญท่ีทําให้สถานะทาง
เศรษฐกิจครัวเรือนและความเป็นอยูข่องครัวเรือนผูห้ญิง
ท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมแตกต่างกนั คือ เงินสวสัดิการ
เกษียณอายุของสามีชาวตะวันตก   และ  การท่ีสามี
ชาวตะวนัตกตดัสินใจมาใช้ชีวิตในประเทศไทยอย่าง
ถาวร กล่าวคือ สามีท่ีมีอาชีพทาํรายไดม้าก เช่น วิศวกร 
พนักงานบริษัท เม่ือเกษียณอายุไปแลว้ก็จะได้รับเงิน
สวสัดิการมากข้ึนดว้ย ส่งผลต่อครัวเรือนของผูห้ญิงท่ี
สมรสขา้มวฒันธรรมมีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน เช่น ผูห้ญิงท่ี
สมรสกับวิศวกรชาวอังกฤษมีรายได้ต่อเดือนสูงถึง 
120,000 บาท  ในขณะท่ีผูห้ญิงบางครัวเรือนมีรายได้
เพียงเดือนละ  15 ,000  บาท   นอกจากน้ี  การท่ีสามี
ชาวตะวนัตกตดัสินใจมาใชชี้วิตอยูใ่นประเทศไทยอยา่ง
ถาวร ทาํให้สามีชาวตะวนัตกซ้ือท่ีดินและสร้างบ้าน
หลงัใหญ่ท่ีมีความมัน่คง และมีส่ิงอาํนวยความสะดวก 
เช่น  เค ร่ืองปรับอากาศ   เค ร่ืองใช้ไฟฟ้า  ส่ งผลให้
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ครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมมีทรัพยสิ์นเพ่ิม
มากข้ึน ในขณะท่ีบางครัวเรือนสามีไม่ไดย้า้ยมาอยู่ใน
ประเทศไทยอยา่งถาวรไม่มีการสร้างบา้นและส่ิงอาํนวย
ความสะดวกใดๆ  แต่จะอาศัย ร่วมกับมารดาและ
ครัวเรือนฝ่ายหญิง 
 ในบางครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรม
สามารถประกอบอาชีพ  มีรายไดม้ากกมี็ส่วนสาํคญัท่ีทาํ
ให้สถานะทางเศรษฐกิจครัวเรือนและความเป็นอยูดี่ข้ึน
มาก  กล่าวคือ ผูห้ญิงท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ปัจจุบนัยงัคงมีอาชีพรับราชการครู มีรายไดต่้อเดือนสูง
ถึงห้าหม่ืนบาท ในขณะท่ีผูห้ญิงท่ีจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา โอกาสในการประกอบอาชีพท่ีมีรายไดสู้ง
ค่อนขา้งจาํกัด ผูห้ญิงบางคนจึงพ่ึงพารายได้จากสามี
เท่านั้น นอกจากน้ี การท่ีผูห้ญิงบางคนตดัสินใจลงทุน
ประกอบธุรกิจต่างๆ เช่น รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านคา้  
กเ็ป็นอีกเง่ือนไขหน่ึงท่ีช่วยใหส้ถานะทางเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมดีข้ึน เพราะมี
รายได้ห มุน เวี ยน  และ มี กําไรจากก ารทํา ธุ ร กิ จ 
ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว  ส่งผลให้คนในชุมชนมี
ทศันคติท่ีดีต่อการสมรสขา้มวฒันธรรม โดยคาดหวงัวา่ 
การสมรสจะช่วยยกระดบัฐานะทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ของครัวเรือนท่ีดีข้ึน สอดคลอ้งกบั จรัมพรโห้
ลาํยอง (2552) ท่ีพบว่า ปัจจัยการทํางาน  รายได้ของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และความมัน่คงทางการเงิน 
ยอ่มส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจสร้างครอบครัว และ
การอยูร่่วมกนัฉนัสามีภรรยาของบุคคล     
 นอกจากน้ี การท่ีบิดามารดาแบ่งท่ีดินเพ่ือเป็น
ท่ีปลูกสร้างท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงในบางครัวเรือนมีพื้นท่ีอยู่
อาศยักวา้งถึง 100 ตารางวา กมี็ส่วนทาํให้ทรัพยสิ์นของ
ครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมเพ่ิมมากข้ึนดว้ย 
ยิ่งไปกว่านั้ น การมีบุตรร่วมกันของผูห้ญิงและสามี
ชาวตะวันตก  ก็ทําให้ ส ามี ช าวตะวัน ตก มีความ
รับผิดชอบมากข้ึน ไดแ้ก่ การส่งเสียค่าเล่าเรียน การทาํ
ประกนัชีวิต และฝากเงินให้กบับุตร  ในทางตรงกนัขา้ม
ค รั ว เรื อ น ท่ี ไ ม่ มี บุ ต ร ร่ วม กัน จ ะ ไ ม่ มี ลั ก ษ ณ ะ
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะน้ี  

 จะเห็นได้ว่าสถานะทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ของครัวเรือนผู ้หญิงท่ีสมรสข้ามวฒันธรรม
แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัเง่ือนไขท่ีหลากหลายทั้ง
จากตัวผู ้ห ญิ ง  และจากสามีชาวตะวันตก  รวมถึง
ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อครอบครัวเดิม ไดแ้ก่ เงินสวสัดิการ
เกษียณอายุของสามีชาวตะวนัตก  การตดัสินใจมาใช้
ชีวิตในประเทศไทยอย่างถาวรของสามี การประกอบ
อาชีพท่ีมัน่คงของผูห้ญิง การตดัสินใจลงทุนทาํธุรกิจ
ของผูห้ญิง  การแบ่งท่ีดินของบิดามารดาให้สร้างท่ีอยู่
อาศยั และการมีบุตรดว้ยกนั  เง่ือนไขดงักล่าวสอดคลอ้ง
กบั Constable (2005) กล่าววา่เง่ือนไขทางเศรษฐกิจเป็น
เง่ือนไขสําคัญท่ีผูห้ญิงตัดสินใจแต่งงานกับผูช้ายท่ีมี
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีดีกว่า  เพราะการ
สมรสขา้มวฒันธรรมเป็นการเปิดโอกาสให้ผูห้ญิงและ
ครอบครัวมีสถานะทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนและการเล่ือน
ชั้นทางสังคมท่ีสูงข้ึน  
 ผลการศึกษาพบว่า ครัวเรือนผูห้ญิงท่ีสมรส
ขา้มวฒันธรรมไม่ไดมี้สถานะทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ดี ข้ึนเหมือนกันทั้ งหมด ดังนั้ นสังคมไม่ควร
คาดหวงัท่ีจะยกฐานะทางเศรษฐกิจดว้ยการส่งเสริมให้
บุตรหลานเขา้สู่การสมรสขา้มวฒันธรรม  ควรเปล่ียน
ทศันคติ ลดค่านิยมต่อการสมรสขา้มวฒันธรรม โดยไม่
ควรให้คุณค่ากบัการสมรสขา้มวฒันธรรมเป็นหลกั แต่
ควรส่งเสริมให้ผูห้ญิง และครัวเรือนผูห้ญิงมีความรู้เท่า
ทันปัญหาหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการสมรส
ขา้มวฒันธรรม ตลอดจนการสมรสควรเกิดข้ึนจากความ
พร้อมท่ีจะสร้างครอบครัวร่วมกันมากกว่าปัจจัยทาง
เศรษฐกิจเท่านั้น 
กติติกรรมประกาศ 

ผู ้ วิ จั ย ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ท่ีใหทุ้นอุดหนุนและส่งเสริมการ
ทําวิทยานิพนธ์สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาํภาคปลายปีการศึกษา 2557 และครัวเรือนผูห้ญิง
ท่ีสมรสขา้มวฒันธรรมสาํหรับขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ 
เอกสารอ้างองิ 
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