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บทคัดย่อ

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพวิถีชีวิตและสาเหตุการตัดสินใจแต่งงานข้าม

วัฒนธรรมของผู้หญิงในชนบทอีสาน 2) เพื่อศึกษาผลกระทบของการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงใน

ชนบทอสีาน โดยใช้การวิจยัเชงิคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสงัเกต แบบไม่มส่ีวนร่วม การสงัเกตแบบ

มส่ีวนร่วม การสมัภาษณ์ และการสนทนากลุม่ จากคูส่มรสท่ีสมคัรใจ วเิคราะห์ข้อมลูแบบตีความแบบอปุนัย 

ผลการศึกษาพบว่า 

 1.  สาเหตุที่ส่งผลให้ผู้หญิงในชนบทอีสานของไทยตัดสินใจแต่งงานกับชาวต่างชาติ คือ การหลีก

หนีความล�าบาก และประสบการณ์ความรักที่ผิดหวังจากผู้ชายที่ขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัว รวมถึง

ความคาดหวังจากคนในชุมชนท้องถ่ินท่ีสนับสนุนให้ลูกหลานเห็นถึงข้อดีของการมีสามีเป็นชาวต่างชาติที่

สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ ท�าให้เกิดเป็นค่านิยมในปัจจุบัน 

 2.  ผลกระทบทางสงัคม ก่อให้เกิดครอบครวัท่ีมคีูส่มรสเพียงคนเดยีว ลดอตัราการหย่าร้าง ยอมรบั

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม รบัผดิชอบครอบครวั มวัีฒนธรรมในการให้เกียรติผูอ้าวุโสตามระบบเครอืญาติ 

สามี/ภรรยามีสิทธิเท่าเทียม

ค�าส�าคัญ : การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม ชนบทอีสาน



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
71

ABSTRACT

 The objectives of this research were 1) to study way of life and cause of decision  

for cross-culture marriages of rural woman in Northeast Thailand, 2) to study impact on cross-

culture marriages of rural woman in Northeast Thailand. Qualitative research data were collected 

by observation without participation, participation observation, interviews and focus group from 

voluntary spouses in Chaiyaphum province. Data analysis was induction analysis. The research 

results were as follows.

 1. Factors were affected Thai women in rural Northeast married to foreigners was to avoid 

hardships and disappointed in love with Thai husband which lack of responsibility including 

expectations from local people in their community that indicate the advantage of foreign husband 

can change living hood. So, cross-marriages of Thai woman is become value nowadays.

 2. Impact on Society are becoming monogamy, decreasing divorce, accepting the cultural 

diversity, family responsibility, respect to Thai seniority culture and gender equality.

Keywords: cross-cultural marriages, rural Northeastern

บทน�า

 ในอดตีทีผ่่านมาในชมุชนชนบทอสีานการ

ที่ชายและหญิงจะไปมีความสัมพันธ์กับชาวต่าง

ชาตจินกระทัง่เกิดการแต่งงานกันระหว่างคนอสีาน

และชาวต่างชาติเป็นเรื่องท่ียากมากเน่ืองจาก

สภาพชุมชนในสังคมชนบทไม่เอื้ออ�านวยต่อการ

พบปะกันของชายหญิงซึ่งแตกต่างจากปัจจุบัน

ระบบการคมนาคมขนส่ง ความเจริญทางด้าน

เทคโนโลยี อุตสาหกรรมการบริการและการท่อง

เทีย่วท�าให้ชายหญิงมโีอกาสพบปะกันเรยีนรูภ้าษา

ขนบธรรมเนียม ประเพณี จนกระทั่งเกิดการ

แต่งงานกันในที่สุด ปัจจุบันการแต่งงานข้าม

วัฒนธรรมจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น

จนเริ่มจะกลายเป ็นค ่านิยมของสังคมชนบท 

ในปัจจุบัน ท้ังยังด�ารงอยู่และพัฒนาการมากขึน้ไป

ถึงทุกกลุ่มคนทั้งเขตเมืองและชนบท ในปัจจุบัน

ชมุชนชนบทในภาคอสีานหาได้น้อยมากในหมูบ้่าน

ท่ีปลอดจากการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม ในสมัย

โบราณชายและหญิงในสังคมอีสานได้รับการ

ขัดเกลาให้เป็นผู ้ท่ีมีคุณสมบัติเพียบพร้อมด้วย

คุณสมบัติที่จะเป็นสามี/ภรรยาท่ีดี ถ้าเป็นหญิง 

จะอยู่กับเหย้าเฝ้าเรือนท�างานบ้านดูแลทุกส่ิง 

ทุกอย่างภายในบ้านดูแลสมาชิกในครอบครัว  

จึงมีค�าสอนที่ว่า” เป็นผู้หญิงต้องมีเรือนสามน�้าสี่ 

ตีนผม ให้หล�่าเกลี้ยงตีนสิ่นให้ หล�่าเพียง” ซึ่ง

หมายความว่าสตรีในสังคมอีสานต้องประพฤติ

ปฏิบัติตัวดี มีความเรียบร้อยทั้งการแต่งกายและ

ความเป็นอยู ่ในครัวเรือน ถ ้าเป ็นชายก็ให ้มี

คุณลักษณะของชายขอให้เป็นชายแท้คือมีความ

ขยันขันแข็ง อดทน สู้ชีวิตในการประกอบอาชีพ 

การงานต่างๆ 
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 จั งห วัดชั ยภูมิ  มี สถานที่ ตั้ งอ ยู ่ ทาง

ภูมิศาสตร์ อยู่ภาคตะวันออกของภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีพรมแดน

ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น 

จงัหวัดลพบรุ ีจงัหวัดเพชรบูรณ์ ซึง่ราษฎรไปมาหาสู่

กันได้ ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตชนบท

และประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก พอหมด

ฤดูเก็บเก่ียวจะอพยพแรงงานไปท�างานในเมือง

ใหญ่ๆ และกรงุเทพมหานคร สถานการณ์ของจงัหวดั

ชยัภมู ิได้ส�ารวจข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกับสถานการณ์

ด้านการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของสตรชีาวอสีาน

ในจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือเป็นข้อมูลเก่ียวกับด้านสตรี 

ที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมว่าเกิดจากสาเหตุอะไร

บ้าง ผลกระทบเป็นอย่างไรบ้างซึ่งอาจมีด้านดีและ

ไม่ดี ซึ่งจะน�ามาเป็นข้อมูลขั้นพ้ืนฐานของการ

วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสตรีที่มีหลากหลายมิติ

อันอาจจะน�าไปสู่แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาด้านการค้ามนษุย์ในระยะยาวและแนวทาง

ในการคุ้มครอง สวัสดีภาพและหลักประกันในชีวิต

ของสตรีที่แต่งงานข้ามชาติดังกล่าวได้ในหลาก

หลายมิติโดยไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพและความ

เป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน สถานการณ์ได้

สะท้อนให้เห็นการแต่งงานของหญิงอีสานเริ่ม

ปรากฏให้เหน็เป็นรปูธรรมท่ีจดัเจนมาก ซึง่ปัจจบุนั

หญิงอีสานได้สละภาพพจน์ของการอยู่กับเหย้า 

เฝ้าเรอืนเป็นแม่บ้านอย่างเดียวไม่เพียงพอแล้วต้อง

ออกจากบ้านท�างานเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชาย

อย่างเท่าเทียมกันออกหางานท�ายังต่างถิ่นและ

เมืองใหญ่ทั้งการขายแรงงานและการให้บริการ

ตามสถานที่ต่างๆที่ท�าให้เกิดการมีรายได้เลี้ยง

ครอบครัว สถานการณ์เช่นน้ีจึงมีโอกาสทางสังคม

สูงท่ีกลุ่มผู้หญิงอีสานมีโอกาสได้พบกับชาวต่าง

ชาติจากการแนะน�าชักจูงจากญาติหรือเพ่ือนฝูง 

ให้รู ้จักกันต่อๆไป การเรียนรู ้ด ้วยตนเองจาก  

การพบปะกันท�าให้เกิดการเรียนรู้กับนิสัยใจคอ 

ชาวต่างชาติน�าไปสู่การแต่งงานกับชาวต่างชาติ 

ในที่สุด ดังที่บัวพันธ์ พรหมพักพิง: ได้สรุปผลวิจัย

ในประเด็นหนึ่งที่ว่า เส้นทางการเข้าสู่การแต่งงาน

ข้ามชาติมีหลายเส้นทาง ได้แก่ การพบรักด้วย

การน�าพาของโชคชะตา การติดต่อผ่านเครือข่าย 

การไปท�างานต่างประเทศ การแสวงหาตามแหล่ง

ท่องเที่ยว และการติดต่อผ่านเอเย่นต์ การแต่งงาน

กับชาวตะวันออก ส่วนใหญ่เกิดจากการพบรกัด้วย

การน�าพาของโชคชะตา ส่วนการแต่งงานกับ 

ชาวตะวันตกส่วนใหญ่เป็นความต้ังใจทีจ่ะแสวงหา

สามี และมีการใช้ช่องทางหลายช่องทาง การวิจัย

พบว่าหญิงท่ีเข้าสู่การแต่งงานแม้ว่าจะมีสภาพ 

ในการด�ารงชีวิตที่ล�าบาก แต่ก็ไม่ใช่กลุ่มคนท่ีจน

ที่สุดของชุมชน ภายหลังจาการเข้าสู่การแต่งงาน 

ได้เกิดการเปล่ียนแปลงทรัพยากรของครัวเรือน  

โดยเฉพาะทรัพยากรทางวัตถุ และการเปลี่ยน

สถานภาพทางสังคมและวฒันธรรมอย่างเหน็ได้ชดั 

กลุ ่มผู ้หญิงที่แต่งงานกับชาวตะวันออก มีการ 

ช่วยเหลืองานส่วนรวมของชุมชน และการลงทุน

ปรับปรุงหรือสร้างบ้านใหม่ มากกว่าหญิงทีแ่ต่งงาน

กับชาวตะวันตก การแต่งงานกับชาวต่างชาติ  

เป็นเร่ืองท่ีชมุชนให้การยอมรับและมไิด้มกีารกีดกัน 

หรือมีทัศนะในทางลบต่อการแต่งงาน และผู้หญิง

ที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ชุมชนไม่ค่อยพอใจกับ

การประพฤติตัวในบางด้าน อย่างเช่นการแต่งกาย

หรือการเล ่นการพนันของหญิงที่แต ่งงานกับ 

ชาวตะวันตก กลุ่มผู้หญิงท่ีแต่งงานกับชาวตะวันตก 

ให้คณุค่าในเรือ่งสทิธิและเสรภีาพของปัจเจก มากกว่า

กลุ่มผู้หญิงท่ีแต่งงานกับชาวตะวันออก ท้ังกลุ่ม 

ที่แต่งงานกับชาวตะวันตกและชาวตะวันออก  

ต่างกย็งัด�ารงความสัมพนัธ์กบัครวัเรอืนและชุมชน

อย่างดีต่อไป และในบางด้านพบว่า ความสัมพันธ์

มีมากขึ้น (บัวพันธ์ พรหมพักพิงและคณะ,2548,น.



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
73

2) จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดเล็กๆก็พบว่าคนไทย

สมรสข้ามวัฒนธรรมอาศัยอยู่จ�านวนมากและ 

มคีวามหลากหลายอย่างมากสภาพความเป็นอยู่ใน

สังคมไทยก็ย่อมมี เปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อ

สังคม ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ

ส่วนใหญ่ จะอยู่ในช่วงวัยกลางคนมากกว่าวัยหนุม่

สาว ผูวิ้จยัจงึเห็นควรท�าวิจยัท่ีจะศึกษาการแต่งงาน

ข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงในชนบทอีสาน: กรณี

ศึกษาจังหวัดชัยภูมิเนื่องจากในปัจจุบันจังหวัด

ชัยภูมิ มีเขยฝรั่งมากขึ้นซึ่งจะพบเห็นตามหมู่บ้าน

ต่างๆและเข้ามาประกอบอาชีพทั้งทางด้านเกษตร 

ค้าขาย จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจะท�าให้ทราบ

มุมมองในเรื่องการแต่งงานและสร้างความเข้าใจ

ความรักของคู่ครองที่ต่างวัฒนธรรม น�าไปสู่การ

ปรบัตวัและเจตคติของผูห้ญิงไทยทีแ่ต่งงานกับชาว

ต่างชาติ เพ่ือเป็นข้อมูลในการให้ค�าปรึกษาและ

แนะแนวทางต่อการมชีวิีตครบครวัอย่างมคีวามสขุ

ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 1. เพื่อศึกษาสภาพวิถีชีวิตและสาเหตุการ

ตัดสินใจแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู ้หญิงใน

ชนบทอีสาน: กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

 2.  เพ่ือศึกษาผลกระทบของการแต่งงาน

ข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงในชนบทอีสาน: กรณี

ศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 วิธีวิจยัเชงิคุณภาพ(Qualitative research) 

โดยใช้การศึกษาแบบกรณีศึกษาคัดเลือกแหล่ง

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยจากค�าแนะน�าญาติพ่ีน้อง 

เพื่อน หรือคนรู้จักที่ผู้วิจัยไปสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะ

ขออนุญาตก่อนเข้าไปสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้

หญิงไทยที่แต่งงานหรือใช้ชีวิตคู่ร่วมกับชาวต่าง

ชาติ และอาศัยอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ โดยการลือกก

ลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling) 

โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดระเบียบวิธีวิจัยและแบ่งการ

วิจัยดังนี้

 1.  ก ารศึ กษาข ้ อมู ลจาก เอกสาร 

(Documentary Study) ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่

เ ก่ี ยว ข ้ อ ง กับกา รแต ่ ง งา นข ้ า ม วัฒ นธรรม  

โดยผูว้จิยัศกึษาเอกสารเฉพาะในส่วนท่ีมกีารเชือ่ม

โยงถึงข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวจิยั และข้อมลู

ที่ได้รับการกล่าวถึงในการสัมภาษณ์ 

 2.  การสัมภาษณ์ (Interview) แบบก่ึง

โครงสร้าง (Semi Structure In-depth Interview) 

ด�าเนนิการสมัภาษณ์ตามหัวข้อทีก่�าหนด แต่ละคน

เสนอข้อมลูความรู ้ข้อเท็จจรงิและความคดิเห็นของตน 

 3.  การเสวนากลุ ่ม (Focus Group) 

เป็นการเสวนากลุ่มตามหัวข้อที่ก�าหนด จากกลุ่ม 

แต่ละคนเสนอข้อมูลความรู้ ข้อเท็จจริงและความ

คดิเห็นของตน แก่ผูเ้ข้าร่วมเสวนา มวัีตถุประสงค์ที่

ให้ผู ้เข้าเสวนานาได้ความรู ้ความคิดที่แตกต่าง

หลายมุมมองในเรื่องเดียวกัน

 4.  การประชุมแบบการระดมสมอง 

(Brain Storming) เป็นการอภิปรายที่เกิดความคิด

สร้างสรรค์ ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายทุกคน

แสดงความคดิเห็น มเีสรภีาพทางด้านความคดิ ใคร

พูดก่อนพูดหลังตามแต่โอกาสไม่มีการวิเคราะห์

วิจารณ์ ตลอดเวลาจะจดบันทึกในกระดาษชาร์ท 

ไวท์บอร์ด เพ่ือให้สมาชิกทุกคนได้เห็นร่วมกัน

ด�าเนินการเก็บข้อมลู โดยใช้รูปแบบการเสวนากลุม่

ทั้งสองรูปแบบคละกันไปและรวบรวมจากข้อสรุป

ของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา จากการเสวนาโดย

การบันทึกเสียงการน�าเสนอ จากข้อสรุปที่เป็น

เอกสารของผู้ร่วนเสวนากลุ่ม
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เครื่องมือการวิจัย

 1. เครื่องมือเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

(Interview) โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการศึกษา

เอกสาร และงานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง เป็นการสมัภาษณ์

เชงิลกึแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi Structure In-depth 

Interview) ศึกษาสภาพวิถีชีวิตและสาเหตุการ

ตัดสินใจแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู ้หญิงใน

ชนบทอีสานและศึกษาผลกระทบของการแต่งงาน

ข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงในชนบทอีสาน โดยได้

สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องญาติพ่ีน้อง และผู้หญิงที่

แต่งงานกับชาวต่างชาติ และการเสวนากลุ ่ม

(Focus Group)เป็นการเสวนากลุ่มตามหัวข้อที่

ก�าหนด จากกลุ่มผู้หญิงที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ 

ได้มีการส�ารวจชุมชนทั้งผู้หญิงที่แต่งงานกับชาว

ตะวันออกไม่มีชุมชนท่ีแต่งงานกับชาวตะวันออก

ส่วนผู้หญิงที่แต่งงานชาวตะวันตก พบว่าผู้หญิงที่

แต่งงานกับชาวตะวันตก กระจัดกระจายอยู่ท่ัวไป

และกระจกุตวัอยู่ในชมุชนเดยีวกัน จ�านวนประมาณ 

15 คน แต่ละคนเสนอข้อมลูความรู ้ข้อเทจ็จรงิและ

ความคิดเห็นของตน แก่ผู ้ เข ้าร ่วมเสวนา มี

วัตถุประสงค์ที่ให้ผู้เข้าเสวนาได้ได้ความรู้ความคิด

ท่ีแตกต่างหลายมมุมองในเรือ่งเดียวกัน การประชมุ

แบบการระดมสมอง (Brain Storming)เป็นการ

อภิปรายทีเ่กิดความคดิสร้างสรรค์ ได้เปิดโอกาสให้

กลุ่มเป้าหมายทุกคนแสดงความคิดเห็น มีเสรีภาพ

ทางด้านความคิด ใครพูดก่อนพูดหลังตามแต่

โอกาสไม่มีการวิเคราะห์วิจารณ์ ตลอดเวลาจะจด

บันทึกในกระดาษชาร์ท ไวท์บอร์ด เพ่ือให้สมาชิก

ทกุคนได้เห็นร่วมกันด�าเนินการเก็บข้อมลู โดยใช้รปู

แบบการเสวนากลุ่มทั้งสองรูปแบบคละกันไปและ

รวบรวมจากข้อสรุปของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา 

จากการเสวนาโดยการบนัทกึเสยีงการน�าเสนอ จาก

ข้อสรุปที่เป็นเอกสารของผู้ร่วนเสวนากลุ่ม

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การวิเคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพ ข้อมลูท่ี

ได้จากการศกึษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร

เนื้อหา (Content Analysis) น�าเสนอข้อมูลด้วยวิธี

การพรรณนา สรุปบรรยายเนื้อหาด้วยวิธีเชิง

ปริมาณอย่างเป็นระบบ (สุภางค์ จันทวานิช, 

2546:น.144) โดยด�าเนินการตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของข้อมูลตามเครื่องมือที่จัดเก็บ สร้าง

ระบบแยกเป็นหมวดหมู่ข้อมูลตามขอบเขตเนื้อหา

การวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล บรรยายเนื้อหา พร้อมกับ

ตรวจสอบข้อมลูด้วยเทคนิคสามเส้า (Triangulation) 

เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นจริงและน่าเชื่อถือ

 2. ข ้ อ มู ล ที่ ไ ด ้ จ า ก ก า ร สั ม ภ า ษ ณ ์ 

(Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอปุนัย (Analytic 

Induction) โดยน�าข้อมูลมาเรียบเรียง และจ�าแนก

อย่างเป็นระบบ จากนั้นน�ามาตีความหมายเชื่อม

โยงความสัมพันธ์ และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง 

ๆ ท่ีรวบรวมได้ โดยท�าไปพร้อม ๆ กับการเก็บ

รวบรวมข้อมูลทั้งนี้เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ 

ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความ

ชดัเจนก็ตามไปเก็บข้อมลูเพ่ิมเตมิในประเดน็ต่าง ๆ  

เหล่านัน้ เพ่ือตอบค�าถามหลกัตามวัตถุประสงค์ของ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้น�ามาวิเคราะห์

เพ่ือหาความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงทฤษฎีเดน

ซิน (Denzin.1970:PP.218-230)

 3. การเสวนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ ข้อมูลที่ได้

จากการประชมุแบบระดมสมอง ใช้วธีิการวิเคราะห์

เนื้อหา(Content Analysis) และการวิเคราะห์แบบ

อุปนัย (Analytic Induction) โดยน�าข้อมูลมาเรียบ

เรียงและจ�าแนกอย่างเป็นระบบ ท�าการอธิบาย

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
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ผลการวิจัย

 1. สภาพชีวิตและสาเหตุของการตัดสินใจ

สมรสข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงอีสาน กรณีศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ คือ 1.ยกระดับตัวเองและครอบครัว

ของตนเองให้สูงข้ึน โอกาสที่พวกเขาเดินทางไป

ประกอบอาชีพยังต่างถ่ินหรือเมืองใหญ่ท�าให้เขามี

โอกาสพบปะชาวต่างชาติ ความผิดหวังในการ

แต่งงานกับคนไทยด้วยกัน เกิดการทีต้่องดิน้รนไขว่

คว้าหาโอกาสเพ่ือทีจ่ะมชีวิีตทีด่กีว่าเดมิ 2. ญาตพ่ีิน้อง

ในครอบครัวและชุมชนเพ่ือนบ้านแต่งงานกับ 

ชาวต่างชาติบุตรหลานของพวกเขามีโอกาส 

อย่างมากต่อการท่ีจะเดินตามรอยของญาติพ่ีน้อง

การมโีอกาสศกึษาต่อก็จะส่งบตุรหลานเข้าไปเรยีน

ในเมอืง หรอืเมอืงใหญ่หรอืโรงเรยีนทีม่โีอกาสใกล้บ้าน 

สมาชิกในครอบครัวมคีวาม กล้าแสดงออก มคีวาม

เชื่อมั่นในตนเอง มีแรงจูงใจไปสู่เป้าหมายของ

ความส�าเร็จ สถานการณ์ความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การค้า อุตสาหกรรม

และการบริการประชากรเหล่าน้ี ล้วนให้โอกาส 

ในการพบปะคนต่างชาตแิละเกิดการเรยีนรูจ้นกระทัง่

กลายเป็นความรกั ความพอใจน�ามาสูก่ารแต่งงาน 

 2. ผลกระทบของการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม

ของผูห้ญิงในชนบทอสีานกรณีศกึษาจงัหวัดชยัภูมิ

แบ่งเป็นผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ

 ผลกระทบด้านบวก

 1. ด้านบุคคลและสถาบันครอบครัว 

เป็นครอบครัวท่ีมีคู ่สมรสเพียงคนเดียวรักเดียว

ซือ่สัตย์ต่อกัน ไม่มเีพศสมัพันธ์นอกสมรส ไม่หย่าร้าง 

พอเพียงและพอใจในคู่ของตนเพียงคนเดียวและอยู่

ด้วยกันอย่างมีความสุขมีโลกทัศน์กว้างยอมรับ

ความแตกต่างของคู่สมรสและเรียนรู้ ความหลาก

หลายทางวัฒนธรรมของชาตพัินธ์ุต่าง ๆ  ทีม่ใีนโลก 

ลดอคติ ลดการแข่งขัน ลดการเหยียดสีผิวไม่แบ่ง

ชนชั้นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ปัญหาและความขัดแย้ง

ย่อมลดลง สมาชกิของครอบครวัมคีวามรบัผดิชอบ

ตามบทบาทหน้าท่ีของตนรักสามัคคี มีเอกภาพ

ปราศจากการทะเลาะวิวาทและท�าร้ายร่างกายกัน

และกัน ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งปวง  

มีแบบแผน มีเป้าหมาย 

 2. ด้านสงัคมวฒันธรรมเป็นชมุชน/สงัคม

ที่มีค่านิยมมีสามี/ภรรยาได้เพียงคนเดียวเท่าน้ัน

และรกัซึง่กันและกันปราศจากการทะเลาะเบาะแว้ง

ท�าร ้ายร ่างกายและการหย่าร ้าง สมาชิกใน

ครอบครัว รักสามัคคี ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมี

ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน

 3. ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นครอบครัวที่มี

บรรยากาศแห่งความรักใคร่กลมเกลียว มีความ

อบอุ่น ความห่วงใยดูแลกันและกันของสมาชิก 

ปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด สมาชิก มีภูมิ

ต้านทานท่ีดี ส่งผลให้ชุมชน / สังคมเต็มไปด้วย

มิตรภาพ ความรัก ความเอื้ออาทร ความห่วงใยกัน

และกันมีความเป็นพ่ีเป็นน้องกันในชุมชน/สังคม 

คอยดแูลช่วยเหลอืให้ก�าลงัและแบ่งปันกันส่ิงทีด่ใีห้

แก่กันและชุมชน/สังคมแบบนี้ จึงเป็นเสมือน

ครอบครัวใหญ่ที่ก่อก�าเนิดมาจากบิดา/มารดา 

คนเดียวกัน

  ผลกระทบด้านลบ

 1. ด้านบคุคล คูส่มรสต้องเรยีนรูแ้ละสร้าง

ความเข้าใจพ้ืนฐานการอยู่ร่วมกันเร่ิมจากตวับคุคล

มีเสรีภาพ จากน้ันมีคู ่สมรสเพียงคนเดียว ไม่ม ี

เพศสัมพันธ์นอกสมรส ไม่หย่าร้าง สืบทอดประเพณี

ของสังคม

 2. ด้านสังคมวัฒนธรรม วัฒนธรรมการ

รับประทานอาหารไทยเปล่ียนไปจากเดิมสามี/

ภรรยา เป็นคนไทย จะรับประทานอาหารไทยทีม่รีส

จัดจ้าน แต่เม่ือสมรสกับชาวต่างชาติ วัฒนธรรม 
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การรับประทานอาหารไทยแบบเดิมได้เปลี่ยนไป 

วัฒนธรรมการให้เกียรติบิดา/มารดา บุพการี ญาติ

พ่ีน้องและผู้อาวุโสในระบบเครือญาติได้เลือนหาย

ไปจากสังคมไทย เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน 

เปิดกว้างให้ทุกคนมีเสรีภาพในการด�าเนินชีวิต

อย่างอิสระมากขึ้น

 3. ด้านสิง่แวดล้อมครอบครวั มกีารเรยีนรู้

และพัฒนาเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดใหม่ให้มีความ

เข้าใจ ทั้งการเคารพนับถือ การอยู่ร่วมกันเพื่อปรับ

มโนทัศน์กับสมาชิกในสังคมเดียวกัน

อภิปรายผล

 1. จากผลการวิจัยพบว่าสภาพชีวิตและ

สาเหตุของการตัดสินใจสมรสข้ามวัฒนธรรมของ 

ผูห้ญิงอสีาน กรณีศกึษาจงัหวัดชยัภูม ิท่ีเป็นภรรยา

คู่สมรสข้ามวัฒนธรรมส่วนใหญ่ได้เรียนรู้ก็ได้ปรับ

ให้เหมาะสมกับการด�าเนินชวิีตครอบครวัโดยต้องการ

ยกระดับตัวเองและครอบครัวของตนเองให้สูงขึ้น 

สาเหตุการตัดสินใจแต่งงานข้ามวัฒนธรรมเป็นไป

ตามความคิด ความเชื่อว่า ผู้สมรสทุกคนต้องการมีคู่

ท่ีดี รักเดียว ซื่อสัตย์ ไม่มีเพศสัมพันธ์นอกสมรส  

ไม่หย่าร้างเป็นครอบครัวอบอุ่นแข็งแรง รักสามัคคี 

สังคมร่มเย็น สอดคล้องกับ จ�านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ 

และคณะ (2548,น.82 – 83) อธิบายว่าการสมรส

แบบผวัเดยีวเมยีเดียว (Monogamy) เป็นการสมรส

ที่กฎหมายและประเพณีอนุญาตให้ชายหรือหญิง 

มีคู ่สมรสได้เพียงคนเดียวนิยมอย่างกว้างขวาง 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสังคมปัจจุบันที่เจริญแล้ว 

ซึ่งเป็นความต้องการฝ่ายภายนอกของคู่สมรสทุก

คนทีป่ระสงค์จะได้สิง่ต่าง ๆ  มาเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546,น. 436)

 2. ผลกระทบของการสมรสข้ามวัฒนธรรม

ของผู้หญิงในชนบทอีสานเกิดผลกระทบท้ังด้าน

บวกและด้านลบ

 ผลกระทบด้านบวก

 1. บุคคลและสถาบันครอบครัว

 การมีคู่สมรสเพียงคนเดียวซื่อสัตย์ไม่หย่า

ร้างไม่ทะเลาะวิวาทท�าร้ายร่างกายปราศจากสิง่เสพ

ติดมีโลกทัศน์กว้างยอมรับความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมชาติพันธุ์ ลดอคติ ลดการแข่งขัน การ

เหยียดสีผิวไม่แบ่งชนชั้น มีความรับผิดชอบตาม

บทบาทหน้าที ่จะเหน็ได้ว่า แบบของการสมรสและ

ครอบครัว สอดคล้องกับจ�านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และ

คณะ (2548, น. 82-83) อธิบายว่าเป็นการสมรส

แบบผวัเดยีวเมยีเดยีว (Monogamy) เป็นการสมรส

ที่กฎหมาย และประเพณีอนุญาตให้ชายหรือหญิง

มคีูส่มรสได้เพียงคนเดยีว นยิมอย่างกว้างขวางโดย

เฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่เจริญแล้ว ซึ่งการสมรส

และสร้างครอบครวั สอดคล้องกับจรยิธรรมของทกุ

ศาสนาทีส่อนให้การสมรสมคีูเ่พียงคนเดยีวซือ่สตัย์

ต่อกันไม่มีชู้ การนอกใจหรือมีคู่หลายคน

 2. ด้านสงัคมวฒันธรรม และด้านสภาพ

แวดล้อม 

 สังคมที่มีค่านิยมมีสามี/ภรรยาเพียงคน

เดียวเท่าน้ัน ปราศจากการทะเลาะท�าร้ายร่างกาย

และการหย่าร้าง รกัสามคัคดีแูลเอาใจใส่กัน อยู่ร่วม

กันอย่างสมานสามัคคีมีเอกภาพท่ามกลางความ

หลากหลาย เป็นแบบอย่างของการสร้างครอบครวั

ลักษณะเป็นครอบครัวขยาย ประกอบด้วยสามชั่ว

อายุคน (Extended Family) สอดคล้องกับลกัษณะ

ครอบครวัที ่ทัศนีย์ ทองสว่าง (2549, หน้า 82 – 83) 

อธิบายว่าครอบครัวขยายคือครอบครัวเดี่ยวตั้งแต่ 

2 ครอบครัวขึ้นไปรวมทั้งญาติพี่น้องอื่น ๆ ที่อาศัย

รวมอยู่ด้วยสมาชิกส่งเสริมค่านิยมยกย่องคุณค่า

ความดี นับถือคนท่ีมีคุณธรรม ด�ารงชีวิตอย่างพอ

เพียงตามอัตภาพ ขยัน ประหยัด มัธยัสถ์ เก็บออม 

วางแผน มวัีฒนธรรม การท�างานแบบทุม่เท มุมานะ 

มรีะเบยีบวินยั ตรงต่อเวลา นอบน้อมให้เกียรตผิูอ้ืน่ 
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ขอบคุณผู้อื่น ที่ช่วยเหลือแม้เป็นบุคคลใกล้ชิด 

ในครอบครวั เผยแพร่หลกัการสร้างครอบครวัเข้มแขง็

ให้สังคมรู้จักอย่างแพร่หลายเพื่อเกิดสันติภาพโลก

อย่างแท้จริง

 ผลกระทบด้านลบ

 การรับประทานอาหารไทยจากท่ีเคยมี

รสชาติเข้มข้นจัดจ้าน กลับลดความจัดจ้านลง  

งดรบัประทานอาหารพ้ืนเมอืงบางชนิดท่ีรสจดัจ้าน

มีกลิ่นฉุนเพราะร่างกายรับไม่ได้ ในระยะยาวบุตร/

ธิดา ที่เติบโตท่ามกลางสองวัฒนธรรมในรุ่นถัด ๆ 

ไปอาจไม่รู้จักและรสชาติอาหารพ้ืนเมืองแท้บาง

ชนิดและรับประทานไม่เป็น หากไม่มีการสืบทอด

ผ่านสถาบันครอบครัวอาจเลือนหายไปในท่ีสุด 

วัฒนธรรมการขอค�าปรกึษาจากบดิามารดาผูใ้หญ่

ในการเลือกคู่ครองลดความส�าคัญลง ซึ่งแตกต่าง

จากธรรมเนียมปฏิบัติของไทย ในอดีตถือว่าการ

เลือกคู่ครองเป็นเรื่องส�าคัญต้องให้เกียรติขอค�า

แนะน�าจากบิดา/มารดาก่อนท่ีจะตัดสินใจเลือก

และหาคู่ให้ สงัคมและวัฒนธรรมจะเปลีย่นไปตาม

กาลเวลาและสภาพจริง

 3.1 ระดับบุคคล สังคม วัฒนธรรมและ 

สิง่แวดล้อม คูส่มรสเรยีนรูภ้าษาองักฤษสือ่สารด้วย

ตนเองช่วงเริ่มต้นความสัมพันธ์ มีอาสาสมัครรุ่นพ่ี

คอยแนะน�าระยะแรกเรยีนรูด้้านกฎหมายการสมรส

กับชาวต่างชาตเิข้าใจเรยีนรูค้วามแตกต่างระหว่าง

บคุคล ด้านทศันคติ ลกัษณะนสิยั บคุลกิภาพ ความ

แตกต่างทางวัฒนธรรมของคู่สมรส สอดคล้องกับ

มธุรส สว่างบ�ารงุ (2542, น. 380) ทีก่ล่าวว่าผูส้มรส

พยายามปรับตัวด้วยการเรียนรู้ภาษาเพ่ือเกิดการ

ประสานความกลมกลนืของตนเองให้เข้ากับสภาพ

แวดล้อมคือคู่สมรสข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะ

สมโดยอย่างเหมาะสมโดยการจัดการกับความ

ต้องการของตนเองกับความเป็นจริงของสภาพ

แวดล้อมท่ีเกิดข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการลดข้อขัดแย้ง

ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการ

ศึกษา

  องค์กรต่างๆและสถาบนัการศกึษาควรจดั

ให้มีการอบรมหลักสูตรระยะส้ันรู้หลักการสร้าง

ครอบครัวที่ดี  ก ่อนเข ้าสู ่การสมรสและสร ้าง

ครอบครัวเ พ่ือช ่วยก�าหนดทิศทางการสร ้าง

ครอบครัวที่ประสบผลส�าเร็จ อบอุ่น เข็มแข็งและมี

ความสขุว่าควรท�าอย่างไร เมือ่สมรสแล้วควรปฏบิตัิ

ตนอย่างไรเพ่ือน�าไปสู่เป้าหมายการครองรักอย่าง

ยั่งยืนตลอดไปไม่หย่าร้าง

 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการ

พัฒนา

1.ควรมีการเผยแพร่แนวคิดการสร้างครอบครัวท่ี

ประสบผลส�าเร็จให้รู้อย่างแพร่หลายทุกภาคส่วน

จากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานรัฐและเอกชน

 2.มีองค์กรให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือคู่

สมรสที่ประสบปัญหาครอบครัว

 3. ข้อเสนอแนะเพือ่การท�าวจิยัครัง้ต่อไป

  3.1  ควรศึกษาสภาพชีวิตการสมรส

และแนวทางการปรับตัวในการแต่งงานข้าม

วัฒนธรรมของแต่ละเชื้อชาติอย่างเจาะจง เช่น 

เกาหลี ญี่ปุ่น ยุโรป ฯลฯ

   3.2  ศกึษาแนวโน้มลกัษณะวัฒนธรรม

ที่เกิดจากการสมรสข้ามวัฒนธรรม
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