70

ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
Vol.6 No.2 July - December 2017

การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงในชนบทอีสาน:
กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
Cross-Cultural Marriage of Women in the Northeast of Thailand:
Case Study in Chaiyaphum Province.
พิทักษ์พงศ์    กางการ
Phitakphog Kangkarn
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Ptk_10@hotmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพวิถีชีวิตและสาเหตุการตัดสินใจแต่งงานข้าม
วัฒนธรรมของผู้หญิงในชนบทอีสาน 2) เพื่อศึกษาผลกระทบของการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงใน
ชนบทอีสาน โดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต แบบไม่มสี ว่ นร่วม การสังเกตแบบ
มีสว่ นร่วม การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุม่ จากคูส่ มรสทีส่ มัครใจ วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบตีความแบบอุปนัย
ผลการศึกษาพบว่า
1.		สาเหตุที่ส่งผลให้ผู้หญิงในชนบทอีสานของไทยตัดสินใจแต่งงานกับชาวต่างชาติ คือ การหลีก
หนีความล�ำบาก และประสบการณ์ความรักที่ผิดหวังจากผู้ชายที่ขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัว รวมถึง
ความคาดหวังจากคนในชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนให้ลูกหลานเห็นถึงข้อดีของการมีสามีเป็นชาวต่างชาติท่ี
สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ ท�ำให้เกิดเป็นค่านิยมในปัจจุบัน
2.		ผลกระทบทางสังคม ก่อให้เกิดครอบครัวทีม่ คี สู่ มรสเพียงคนเดียว ลดอัตราการหย่าร้าง ยอมรับ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม รับผิดชอบครอบครัว มีวฒ
ั นธรรมในการให้เกียรติผอู้ าวุโสตามระบบเครือญาติ
สามี/ภรรยามีสิทธิเท่าเทียม
ค�ำส�ำคัญ : การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม ชนบทอีสาน
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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 crossculture 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�ำ

ในอดีตทีผ่ า่ นมาในชุมชนชนบทอีสานการ
ที่ชายและหญิงจะไปมีความสัมพันธ์กับชาวต่าง
ชาติจนกระทัง่ เกิดการแต่งงานกันระหว่างคนอีสาน
และชาวต่ า งชาติ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ย ากมากเนื่ อ งจาก
สภาพชุมชนในสังคมชนบทไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการ
พบปะกันของชายหญิงซึ่งแตกต่างจากปัจจุบัน
ระบบการคมนาคมขนส่ ง ความเจริ ญ ทางด้ า น
เทคโนโลยี อุตสาหกรรมการบริการและการท่อง
เทีย่ วท�ำให้ชายหญิงมีโอกาสพบปะกันเรียนรูภ้ าษา
ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี จนกระทั่ ง เกิ ด การ
แต่ ง งานกั น ในที่ สุ ด ปั จ จุ บั น การแต่ ง งานข้ า ม
วัฒนธรรมจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น
จนเริ่ ม จะกลายเป็ น ค่ า นิ ย มของสั ง คมชนบท
ในปัจจุบนั ทัง้ ยังด�ำรงอยูแ่ ละพัฒนาการมากขึน้ ไป
ถึงทุกกลุ่มคนทั้งเขตเมืองและชนบท ในปัจจุบัน

ชุมชนชนบทในภาคอีสานหาได้นอ้ ยมากในหมูบ่ า้ น
ที่ปลอดจากการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม ในสมัย
โบราณชายและหญิ ง ในสั ง คมอี ส านได้ รั บ การ
ขัดเกลาให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมด้วย
คุณสมบัติที่จะเป็นสามี/ภรรยาที่ดี ถ้าเป็นหญิง
จะอยู ่ กั บ เหย้ า เฝ้ า เรื อ นท� ำ งานบ้ า นดู แ ลทุ ก สิ่ ง
ทุ ก อย่ า งภายในบ้ า นดู แ ลสมาชิ ก ในครอบครั ว
จึงมีค�ำสอนที่ว่า” เป็นผู้หญิงต้องมีเรือนสามน�้ำสี่
ตี น ผม ให้ ห ล�่ ำ เกลี้ ย งตี น สิ่ น ให้ หล�่ ำ เพี ย ง” ซึ่ ง
หมายความว่าสตรีในสังคมอีสานต้องประพฤติ
ปฏิบัติตัวดี มีความเรียบร้อยทั้งการแต่งกายและ
ความเป็ น อยู ่ ใ นครั ว เรื อ น ถ้ า เป็ น ชายก็ ใ ห้ มี
คุณลักษณะของชายขอให้เป็นชายแท้คือมีความ
ขยันขันแข็ง อดทน สู้ชีวิตในการประกอบอาชีพ
การงานต่างๆ
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จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ มี ส ถานที่ ตั้ ง อยู ่ ท าง
ภูมิศาสตร์ อยู่ภาคตะวันออกของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีพรมแดน
ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดลพบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึง่ ราษฎรไปมาหาสู่
กันได้ ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตชนบท
และประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก พอหมด
ฤดู เ ก็ บ เกี่ ย วจะอพยพแรงงานไปท� ำ งานในเมื อ ง
ใหญ่ๆ และกรุงเทพมหานคร สถานการณ์ของจังหวัด
ชัยภูมิ ได้สำ� รวจข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับสถานการณ์
ด้านการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของสตรีชาวอีสาน
ในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับด้านสตรี
ที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
บ้าง ผลกระทบเป็นอย่างไรบ้างซึ่งอาจมีด้านดีและ
ไม่ ดี ซึ่ ง จะน� ำ มาเป็ น ข้ อ มู ล ขั้ น พื้ น ฐานของการ
วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสตรีที่มีหลากหลายมิติ
อันอาจจะน�ำไปสู่แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านการค้ามนุษย์ในระยะยาวและแนวทาง
ในการคุ้มครอง สวัสดีภาพและหลักประกันในชีวิต
ของสตรีที่แต่งงานข้ามชาติดังกล่าวได้ในหลาก
หลายมิติโดยไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพและความ
เป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน สถานการณ์ได้
สะท้ อ นให้ เ ห็ น การแต่ ง งานของหญิ ง อี ส านเริ่ ม
ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมทีจ่ ดั เจนมาก ซึง่ ปัจจุบนั
หญิงอีสานได้สละภาพพจน์ของการอยู่กับเหย้า
เฝ้าเรือนเป็นแม่บา้ นอย่างเดียวไม่เพียงพอแล้วต้อง
ออกจากบ้านท�ำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชาย
อย่างเท่าเทียมกันออกหางานท�ำยังต่างถิ่นและ
เมืองใหญ่ทั้งการขายแรงงานและการให้บริการ
ตามสถานที่ ต ่ า งๆที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด การมี ร ายได้ เ ลี้ ย ง
ครอบครัว สถานการณ์เช่นนี้จึงมีโอกาสทางสังคม
สูงที่กลุ่มผู้หญิงอีสานมีโอกาสได้พบกับชาวต่าง
ชาติจากการแนะน�ำชักจูงจากญาติหรือเพื่อนฝูง
ให้ รู ้ จั ก กั น ต่ อ ๆไป การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเองจาก

การพบปะกันท�ำให้เกิดการเรียนรู้กับนิสัยใจคอ
ชาวต่างชาติน�ำไปสู่การแต่งงานกับชาวต่างชาติ
ในที่สุด ดังที่บัวพันธ์ พรหมพักพิง: ได้สรุปผลวิจัย
ในประเด็นหนึ่งที่ว่า เส้นทางการเข้าสู่การแต่งงาน
ข้ามชาติมีหลายเส้นทาง ได้แก่ การพบรักด้วย
การน�ำพาของโชคชะตา การติดต่อผ่านเครือข่าย
การไปท�ำงานต่างประเทศ การแสวงหาตามแหล่ง
ท่องเที่ยว และการติดต่อผ่านเอเย่นต์ การแต่งงาน
กับชาวตะวันออก ส่วนใหญ่เกิดจากการพบรักด้วย
การน� ำ พาของโชคชะตา ส่ ว นการแต่ ง งานกั บ
ชาวตะวันตกส่วนใหญ่เป็นความตัง้ ใจทีจ่ ะแสวงหา
สามี และมีการใช้ช่องทางหลายช่องทาง การวิจัย
พบว่าหญิงที่เข้าสู่การแต่งงานแม้ว่าจะมีสภาพ
ในการด�ำรงชีวิตที่ล�ำบาก แต่ก็ไม่ใช่กลุ่มคนที่จน
ที่สุดของชุมชน ภายหลังจาการเข้าสู่การแต่งงาน
ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรของครัวเรือน
โดยเฉพาะทรั พ ยากรทางวั ต ถุ และการเปลี่ ย น
สถานภาพทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างเห็นได้ชดั
กลุ ่ ม ผู ้ ห ญิ ง ที่ แ ต่ ง งานกั บ ชาวตะวั น ออก มี ก าร
ช่วยเหลืองานส่วนรวมของชุมชน และการลงทุน
ปรับปรุงหรือสร้างบ้านใหม่ มากกว่าหญิงทีแ่ ต่งงาน
กั บ ชาวตะวั น ตก การแต่ ง งานกั บ ชาวต่ า งชาติ
เป็นเรือ่ งทีช่ มุ ชนให้การยอมรับและมิได้มกี ารกีดกัน
หรือมีทัศนะในทางลบต่อการแต่งงาน และผู้หญิง
ที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ชุมชนไม่ค่อยพอใจกับ
การประพฤติตัวในบางด้าน อย่างเช่นการแต่งกาย
หรื อ การเล่ น การพนั น ของหญิ ง ที่ แ ต่ ง งานกั บ
ชาวตะวันตก กลุม่ ผูห้ ญิงทีแ่ ต่งงานกับชาวตะวันตก
ให้คณ
ุ ค่าในเรือ่ งสิทธิและเสรีภาพของปัจเจก มากกว่า
กลุ่มผู้หญิงที่แต่งงานกับชาวตะวันออก ทั้งกลุ่ม
ที่ แ ต่ ง งานกั บ ชาวตะวั น ตกและชาวตะวั น ออก
ต่างก็ยงั ด�ำรงความสัมพันธ์กบั ครัวเรือนและชุมชน
อย่างดีต่อไป และในบางด้านพบว่า ความสัมพันธ์
มีมากขึ้น (บัวพันธ์ พรหมพักพิงและคณะ,2548,น.
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2) จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดเล็กๆก็พบว่าคนไทย
สมรสข้ า มวั ฒ นธรรมอาศั ย อยู ่ จ� ำ นวนมากและ
มีความหลากหลายอย่างมากสภาพความเป็นอยูใ่ น
สังคมไทยก็ย่อมมี เปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อ
สังคม ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ
ส่วนใหญ่ จะอยูใ่ นช่วงวัยกลางคนมากกว่าวัยหนุม่
สาว ผูว้ จิ ยั จึงเห็นควรท�ำวิจยั ทีจ่ ะศึกษาการแต่งงาน
ข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงในชนบทอีสาน: กรณี
ศึกษาจังหวัดชัยภูมิเนื่องจากในปัจจุบันจังหวัด
ชัยภูมิ มีเขยฝรั่งมากขึ้นซึ่งจะพบเห็นตามหมู่บ้าน
ต่างๆและเข้ามาประกอบอาชีพทั้งทางด้านเกษตร
ค้าขาย จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจะท�ำให้ทราบ
มุมมองในเรื่องการแต่งงานและสร้างความเข้าใจ
ความรักของคู่ครองที่ต่างวัฒนธรรม น�ำไปสู่การ
ปรับตัวและเจตคติของผูห้ ญิงไทยทีแ่ ต่งงานกับชาว
ต่างชาติ เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ค�ำปรึกษาและ
แนะแนวทางต่อการมีชวี ติ ครบครัวอย่างมีความสุข
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพวิถีชีวิตและสาเหตุการ
ตั ด สิ น ใจแต่ ง งานข้ า มวั ฒ นธรรมของผู ้ ห ญิ ง ใน
ชนบทอีสาน: กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการแต่งงาน
ข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงในชนบทอีสาน: กรณี
ศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
วิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ(Qualitative research)
โดยใช้การศึกษาแบบกรณีศึกษาคัดเลือกแหล่ง
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยจากค�ำแนะน�ำญาติพี่น้อง
เพื่อน หรือคนรู้จักที่ผู้วิจัยไปสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะ
ขออนุญาตก่อนเข้าไปสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้
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หญิงไทยที่แต่งงานหรือใช้ชีวิตคู่ร่วมกับชาวต่าง
ชาติ และอาศัยอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ โดยการลือกก
ลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling)
โดยผู้วิจัยได้ก�ำหนดระเบียบวิธีวิจัยและแบ่งการ
วิจัยดังนี้
1.		ก า ร ศึ ก ษ า ข ้ อ มู ล จ า ก เ อ ก ส า ร
(Documentary Study) ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การแต่ ง งานข้ า มวั ฒ นธรรม
โดยผูว้ จิ ยั ศึกษาเอกสารเฉพาะในส่วนทีม่ กี ารเชือ่ ม
โยงถึงข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การวิจยั และข้อมูล
ที่ได้รับการกล่าวถึงในการสัมภาษณ์
2. การสัมภาษณ์ (Interview) แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi Structure In-depth Interview)
ด�ำเนินการสัมภาษณ์ตามหัวข้อทีก่ ำ� หนด แต่ละคน
เสนอข้อมูลความรู้ ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของตน
3. การเสวนากลุ ่ ม (Focus Group)
เป็นการเสวนากลุ่มตามหัวข้อที่ก�ำหนด จากกลุ่ม
แต่ละคนเสนอข้อมูลความรู้ ข้อเท็จจริงและความ
คิดเห็นของตน แก่ผเู้ ข้าร่วมเสวนา มีวตั ถุประสงค์ที่
ให้ผู้เข้าเสวนานาได้ความรู้ความคิดที่แตกต่าง
หลายมุมมองในเรื่องเดียวกัน
4. การประชุ ม แบบการระดมสมอง
(Brain Storming) เป็นการอภิปรายที่เกิดความคิด
สร้างสรรค์ ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายทุกคน
แสดงความคิดเห็น มีเสรีภาพทางด้านความคิด ใคร
พูดก่อนพูดหลังตามแต่โอกาสไม่มีการวิเคราะห์
วิจารณ์ ตลอดเวลาจะจดบันทึกในกระดาษชาร์ท
ไวท์ บ อร์ ด เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ทุ ก คนได้ เ ห็ น ร่ ว มกั น
ด�ำเนินการเก็บข้อมูล โดยใช้รปู แบบการเสวนากลุม่
ทั้งสองรูปแบบคละกันไปและรวบรวมจากข้อสรุป
ของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา จากการเสวนาโดย
การบั น ทึ ก เสี ย งการน� ำเสนอ จากข้ อ สรุ ป ที่ เ ป็ น
เอกสารของผู้ร่วนเสวนากลุ่ม
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เครื่องมือการวิจัย
1. เครื่องมือเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
(Interview) โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการศึกษา
เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นการสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบกึง่ โครงสร้าง (Semi Structure In-depth
Interview) ศึกษาสภาพวิถีชีวิตและสาเหตุการ
ตั ด สิ น ใจแต่ ง งานข้ า มวั ฒ นธรรมของผู ้ ห ญิ ง ใน
ชนบทอีสานและศึกษาผลกระทบของการแต่งงาน
ข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงในชนบทอีสาน โดยได้
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องญาติพ่ีน้อง และผู้หญิงที่
แต่ ง งานกั บ ชาวต่ า งชาติ และการเสวนากลุ ่ ม
(Focus Group)เป็นการเสวนากลุ่มตามหัวข้อที่
ก�ำหนด จากกลุ่มผู้หญิงที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ
ได้มีการส�ำรวจชุมชนทั้งผู้หญิงที่แต่งงานกับชาว
ตะวันออกไม่มีชุมชนที่แต่งงานกับชาวตะวันออก
ส่วนผู้หญิงที่แต่งงานชาวตะวันตก พบว่าผู้หญิงที่
แต่งงานกับชาวตะวันตก กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
และกระจุกตัวอยูใ่ นชุมชนเดียวกัน จ�ำนวนประมาณ
15 คน แต่ละคนเสนอข้อมูลความรู้ ข้อเท็จจริงและ
ความคิ ด เห็ น ของตน แก่ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มเสวนา มี
วัตถุประสงค์ที่ให้ผู้เข้าเสวนาได้ได้ความรู้ความคิด
ทีแ่ ตกต่างหลายมุมมองในเรือ่ งเดียวกัน การประชุม
แบบการระดมสมอง (Brain Storming)เป็นการ
อภิปรายทีเ่ กิดความคิดสร้างสรรค์ ได้เปิดโอกาสให้
กลุ่มเป้าหมายทุกคนแสดงความคิดเห็น มีเสรีภาพ
ทางด้ า นความคิ ด ใครพู ด ก่ อ นพู ด หลั ง ตามแต่
โอกาสไม่มีการวิเคราะห์วิจารณ์ ตลอดเวลาจะจด
บันทึกในกระดาษชาร์ท ไวท์บอร์ด เพื่อให้สมาชิก
ทุกคนได้เห็นร่วมกันด�ำเนินการเก็บข้อมูล โดยใช้รปู
แบบการเสวนากลุ่มทั้งสองรูปแบบคละกันไปและ
รวบรวมจากข้อสรุปของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
จากการเสวนาโดยการบันทึกเสียงการน�ำเสนอ จาก
ข้อสรุปที่เป็นเอกสารของผู้ร่วนเสวนากลุ่ม

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เอกสาร
เนื้อหา (Content Analysis) น�ำเสนอข้อมูลด้วยวิธี
การพรรณนา สรุ ป บรรยายเนื้ อ หาด้ ว ยวิ ธี เ ชิ ง
ปริ ม าณอย่ า งเป็ น ระบบ (สุ ภ างค์ จั น ทวานิ ช ,
2546:น.144) โดยด� ำ เนิ น การตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูลตามเครื่องมือที่จัดเก็บ สร้าง
ระบบแยกเป็นหมวดหมู่ข้อมูลตามขอบเขตเนื้อหา
การวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล บรรยายเนื้อหา พร้อมกับ
ตรวจสอบข้อมูลด้วยเทคนิคสามเส้า (Triangulation)
เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นจริงและน่าเชื่อถือ
2. ข ้ อ มู ล ที่ ไ ด ้ จ า ก ก า ร สั ม ภ า ษ ณ ์
(Interview) ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic
Induction) โดยน�ำข้อมูลมาเรียบเรียง และจ�ำแนก
อย่างเป็นระบบ จากนั้นน�ำมาตีความหมายเชื่อม
โยงความสัมพันธ์ และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง
ๆ ที่รวบรวมได้ โดยท�ำไปพร้อม ๆ กับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งนี้เพื่อจะได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ
ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความ
ชัดเจนก็ตามไปเก็บข้อมูลเพิม่ เติมในประเด็นต่าง ๆ
เหล่านัน้ เพือ่ ตอบค�ำถามหลักตามวัตถุประสงค์ของ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้น�ำมาวิเคราะห์
เพื่อหาความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงทฤษฎีเดน
ซิน (Denzin.1970:PP.218-230)
3. การเสวนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลที่ได้
จากการประชุมแบบระดมสมอง ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์
เนื้อหา(Content Analysis) และการวิเคราะห์แบบ
อุปนัย (Analytic Induction) โดยน�ำข้อมูลมาเรียบ
เรียงและจ�ำแนกอย่างเป็นระบบ ท�ำการอธิบาย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ผลการวิจัย
1. สภาพชีวิตและสาเหตุของการตัดสินใจ
สมรสข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงอีสาน กรณีศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ คือ 1.ยกระดับตัวเองและครอบครัว
ของตนเองให้สูงขึ้น โอกาสที่พวกเขาเดินทางไป
ประกอบอาชีพยังต่างถิ่นหรือเมืองใหญ่ท�ำให้เขามี
โอกาสพบปะชาวต่างชาติ ความผิดหวังในการ
แต่งงานกับคนไทยด้วยกัน เกิดการทีต่ อ้ งดิน้ รนไขว่
คว้าหาโอกาสเพือ่ ทีจ่ ะมีชวี ติ ทีด่ กี ว่าเดิม 2. ญาติพนี่ อ้ ง
ในครอบครั ว และชุ ม ชนเพื่ อ นบ้ า นแต่ ง งานกั บ
ชาวต่ า งชาติ บุ ต รหลานของพวกเขามี โ อกาส
อย่างมากต่อการที่จะเดินตามรอยของญาติพ่ีน้อง
การมีโอกาสศึกษาต่อก็จะส่งบุตรหลานเข้าไปเรียน
ในเมือง หรือเมืองใหญ่หรือโรงเรียนทีม่ โี อกาสใกล้บา้ น
สมาชิกในครอบครัวมีความ กล้าแสดงออก มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีแรงจูงใจไปสู่เป้าหมายของ
ความส�ำเร็จ สถานการณ์ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การค้า อุตสาหกรรม
และการบริการประชากรเหล่านี้ ล้วนให้โอกาส
ในการพบปะคนต่างชาติและเกิดการเรียนรูจ้ นกระทัง่
กลายเป็นความรัก ความพอใจน�ำมาสูก่ ารแต่งงาน
2. ผลกระทบของการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม
ของผูห้ ญิงในชนบทอีสานกรณีศกึ ษาจังหวัดชัยภูมิ
แบ่งเป็นผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ
ผลกระทบด้านบวก
1. ด้ า นบุ ค คลและสถาบั น ครอบครั ว
เป็ น ครอบครั ว ที่ มี คู ่ ส มรสเพี ย งคนเดี ย วรั ก เดี ย ว
ซือ่ สัตย์ตอ่ กัน ไม่มเี พศสัมพันธ์นอกสมรส ไม่หย่าร้าง
พอเพียงและพอใจในคูข่ องตนเพียงคนเดียวและอยู่
ด้วยกันอย่างมีความสุขมีโลกทัศน์กว้างยอมรับ
ความแตกต่างของคู่สมรสและเรียนรู้ ความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมของชาติพนั ธุต์ า่ ง ๆ ทีม่ ใี นโลก
ลดอคติ ลดการแข่งขัน ลดการเหยียดสีผิวไม่แบ่ง
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ชนชั้นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ปัญหาและความขัดแย้ง
ย่อมลดลง สมาชิกของครอบครัวมีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ของตนรักสามัคคี มีเอกภาพ
ปราศจากการทะเลาะวิวาทและท�ำร้ายร่างกายกัน
และกัน ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งปวง
มีแบบแผน มีเป้าหมาย
2. ด้านสังคมวัฒนธรรมเป็นชุมชน/สังคม
ที่มีค่านิยมมีสามี/ภรรยาได้เพียงคนเดียวเท่านั้น
และรักซึง่ กันและกันปราศจากการทะเลาะเบาะแว้ง
ท� ำ ร้ า ยร่ า งกายและการหย่ า ร้ า ง สมาชิ ก ใน
ครอบครัว รักสามัคคี ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมี
ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน
3. ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็นครอบครัวที่มี
บรรยากาศแห่งความรักใคร่กลมเกลียว มีความ
อบอุ่น ความห่วงใยดูแลกันและกันของสมาชิก
ปลอดอบายมุ ข และสิ่ ง เสพติ ด สมาชิ ก มี ภู มิ
ต้านทานที่ดี ส่งผลให้ชุมชน / สังคมเต็มไปด้วย
มิตรภาพ ความรัก ความเอื้ออาทร ความห่วงใยกัน
และกันมีความเป็นพี่เป็นน้องกันในชุมชน/สังคม
คอยดูแลช่วยเหลือให้กำ� ลังและแบ่งปันกันสิง่ ทีด่ ใี ห้
แก่ กั น และชุ ม ชน/สั ง คมแบบนี้ จึ ง เป็ น เสมื อ น
ครอบครั ว ใหญ่ ที่ ก ่ อ ก� ำ เนิ ด มาจากบิ ด า/มารดา
คนเดียวกัน
ผลกระทบด้านลบ
1. ด้านบุคคล คูส่ มรสต้องเรียนรูแ้ ละสร้าง
ความเข้าใจพืน้ ฐานการอยูร่ ว่ มกันเริม่ จากตัวบุคคล
มีเสรีภาพ จากนั้นมีคู่สมรสเพียงคนเดียว ไม่มี
เพศสัมพันธ์นอกสมรส ไม่หย่าร้าง สืบทอดประเพณี
ของสังคม
2. ด้านสังคมวัฒนธรรม วัฒนธรรมการ
รั บ ประทานอาหารไทยเปลี่ ย นไปจากเดิ ม สามี /
ภรรยา เป็นคนไทย จะรับประทานอาหารไทยทีม่ รี ส
จัดจ้าน แต่เมื่อสมรสกับชาวต่างชาติ วัฒนธรรม
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การรับประทานอาหารไทยแบบเดิมได้เปลี่ยนไป
วัฒนธรรมการให้เกียรติบิดา/มารดา บุพการี ญาติ
พี่น้องและผู้อาวุโสในระบบเครือญาติได้เลือนหาย
ไปจากสังคมไทย เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน
เปิด กว้ างให้ ทุกคนมีเสรีภาพในการด�ำเนินชีวิต
อย่างอิสระมากขึ้น
3. ด้านสิง่ แวดล้อมครอบครัว มีการเรียนรู้
และพัฒนาเพื่อสร้างกรอบแนวคิดใหม่ให้มีความ
เข้าใจ ทั้งการเคารพนับถือ การอยู่ร่วมกันเพื่อปรับ
มโนทัศน์กับสมาชิกในสังคมเดียวกัน
อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยพบว่าสภาพชีวิตและ
สาเหตุของการตัดสินใจสมรสข้ามวัฒนธรรมของ
ผูห้ ญิงอีสาน กรณีศกึ ษาจังหวัดชัยภูมิ ทีเ่ ป็นภรรยา
คู่สมรสข้ามวัฒนธรรมส่วนใหญ่ได้เรียนรู้ก็ได้ปรับ
ให้เหมาะสมกับการด�ำเนินชีวติ ครอบครัวโดยต้องการ
ยกระดับตัวเองและครอบครัวของตนเองให้สูงขึ้น
สาเหตุการตัดสินใจแต่งงานข้ามวัฒนธรรมเป็นไป
ตามความคิด ความเชื่อว่า ผู้สมรสทุกคนต้องการมีคู่
ที่ดี รักเดียว ซื่อสัตย์ ไม่มีเพศสัมพันธ์นอกสมรส
ไม่หย่าร้างเป็นครอบครัวอบอุ่นแข็งแรง รักสามัคคี
สังคมร่มเย็น สอดคล้องกับ จ�ำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์
และคณะ (2548,น.82 – 83) อธิบายว่าการสมรส
แบบผัวเดียวเมียเดียว (Monogamy) เป็นการสมรส
ที่กฎหมายและประเพณีอนุญาตให้ชายหรือหญิง
มีคู่สมรสได้เพียงคนเดียวนิยมอย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันที่เจริญแล้ว
ซึ่งเป็นความต้องการฝ่ายภายนอกของคู่สมรสทุก
คนทีป่ ระสงค์จะได้สงิ่ ต่าง ๆ มาเพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546,น. 436)
2. ผลกระทบของการสมรสข้ามวัฒนธรรม
ของผู้หญิงในชนบทอีสานเกิดผลกระทบทั้งด้าน
บวกและด้านลบ

ผลกระทบด้านบวก
1. บุคคลและสถาบันครอบครัว
การมีคู่สมรสเพียงคนเดียวซื่อสัตย์ไม่หย่า
ร้างไม่ทะเลาะวิวาทท�ำร้ายร่างกายปราศจากสิง่ เสพ
ติ ด มี โ ลกทั ศ น์ ก ว้ า งยอมรั บ ความแตกต่ า งทาง
วัฒนธรรมชาติพันธุ์ ลดอคติ ลดการแข่งขัน การ
เหยียดสีผิวไม่แบ่งชนชั้น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ จะเห็นได้วา่ แบบของการสมรสและ
ครอบครัว สอดคล้องกับจ�ำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และ
คณะ (2548, น. 82-83) อธิบายว่าเป็นการสมรส
แบบผัวเดียวเมียเดียว (Monogamy) เป็นการสมรส
ที่กฎหมาย และประเพณีอนุญาตให้ชายหรือหญิง
มีคสู่ มรสได้เพียงคนเดียว นิยมอย่างกว้างขวางโดย
เฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่เจริญแล้ว ซึ่งการสมรส
และสร้างครอบครัว สอดคล้องกับจริยธรรมของทุก
ศาสนาทีส่ อนให้การสมรสมีคเู่ พียงคนเดียวซือ่ สัตย์
ต่อกันไม่มีชู้ การนอกใจหรือมีคู่หลายคน
2. ด้านสังคมวัฒนธรรม และด้านสภาพ
แวดล้อม
สังคมที่มีค่านิยมมีสามี/ภรรยาเพียงคน
เดียวเท่านั้น ปราศจากการทะเลาะท�ำร้ายร่างกาย
และการหย่าร้าง รักสามัคคีดแู ลเอาใจใส่กนั อยูร่ ว่ ม
กันอย่างสมานสามัคคีมีเอกภาพท่ามกลางความ
หลากหลาย เป็นแบบอย่างของการสร้างครอบครัว
ลักษณะเป็นครอบครัวขยาย ประกอบด้วยสามชั่ว
อายุคน (Extended Family) สอดคล้องกับลักษณะ
ครอบครัวที่ ทัศนีย์ ทองสว่าง (2549, หน้า 82 – 83)
อธิบายว่าครอบครัวขยายคือครอบครัวเดี่ยวตั้งแต่
2 ครอบครัวขึ้นไปรวมทั้งญาติพี่น้องอื่น ๆ ที่อาศัย
รวมอยู่ด้วยสมาชิกส่งเสริมค่านิยมยกย่องคุณค่า
ความดี นับถือคนที่มีคุณธรรม ด�ำรงชีวิตอย่างพอ
เพียงตามอัตภาพ ขยัน ประหยัด มัธยัสถ์ เก็บออม
วางแผน มีวฒ
ั นธรรม การท�ำงานแบบทุม่ เท มุมานะ
มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา นอบน้อมให้เกียรติผอู้ นื่

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ขอบคุณผู้อื่น ที่ช่วยเหลือแม้เป็นบุคคลใกล้ชิด
ในครอบครัว เผยแพร่หลักการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง
ให้สังคมรู้จักอย่างแพร่หลายเพื่อเกิดสันติภาพโลก
อย่างแท้จริง
ผลกระทบด้านลบ
การรั บ ประทานอาหารไทยจากที่ เ คยมี
รสชาติ เ ข้ มข้ น จั ด จ้าน กลับ ลดความจัด จ้านลง
งดรับประทานอาหารพืน้ เมืองบางชนิดทีร่ สจัดจ้าน
มีกลิ่นฉุนเพราะร่างกายรับไม่ได้ ในระยะยาวบุตร/
ธิดา ที่เติบโตท่ามกลางสองวัฒนธรรมในรุ่นถัด ๆ
ไปอาจไม่รู้จักและรสชาติอาหารพื้นเมืองแท้บาง
ชนิดและรับประทานไม่เป็น หากไม่มีการสืบทอด
ผ่ า นสถาบั น ครอบครั ว อาจเลื อ นหายไปในที่ สุ ด
วัฒนธรรมการขอค�ำปรึกษาจากบิดามารดาผูใ้ หญ่
ในการเลือกคู่ครองลดความส�ำคัญลง ซึ่งแตกต่าง
จากธรรมเนียมปฏิบัติของไทย ในอดีตถือว่าการ
เลือกคู่ครองเป็นเรื่องส�ำคัญต้องให้เกียรติขอค�ำ
แนะน�ำจากบิดา/มารดาก่อนที่จะตัดสินใจเลือก
และหาคูใ่ ห้ สังคมและวัฒนธรรมจะเปลีย่ นไปตาม
กาลเวลาและสภาพจริง
3.1 ระดับบุคคล สังคม วัฒนธรรมและ
สิง่ แวดล้อม คูส่ มรสเรียนรูภ้ าษาอังกฤษสือ่ สารด้วย
ตนเองช่วงเริ่มต้นความสัมพันธ์ มีอาสาสมัครรุ่นพี่
คอยแนะน�ำระยะแรกเรียนรูด้ า้ นกฎหมายการสมรส
กับชาวต่างชาติเข้าใจเรียนรูค้ วามแตกต่างระหว่าง
บุคคล ด้านทัศนคติ ลักษณะนิสยั บุคลิกภาพ ความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมของคู่สมรส สอดคล้องกับ
มธุรส สว่างบ�ำรุง (2542, น. 380) ทีก่ ล่าวว่าผูส้ มรส
พยายามปรับตัวด้วยการเรียนรู้ภาษาเพื่อเกิดการ
ประสานความกลมกลืนของตนเองให้เข้ากับสภาพ
แวดล้อมคือคู่สมรสข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะ
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สมโดยอย่างเหมาะสมโดยการจัดการกับความ
ต้องการของตนเองกับความเป็นจริงของสภาพ
แวดล้อมที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดข้อขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการ
ศึกษา
องค์กรต่างๆและสถาบันการศึกษาควรจัด
ให้มีการอบรมหลักสูตรระยะสั้นรู้หลักการสร้าง
ครอบครั ว ที่ ดี ก่ อ นเข้ า สู ่ ก ารสมรสและสร้ า ง
ครอบครั ว เพื่ อ ช่ ว ยก� ำ หนดทิ ศ ทางการสร้ า ง
ครอบครัวที่ประสบผลส�ำเร็จ อบอุ่น เข็มแข็งและมี
ความสุขว่าควรท�ำอย่างไร เมือ่ สมรสแล้วควรปฏิบตั ิ
ตนอย่างไรเพื่อน�ำไปสู่เป้าหมายการครองรักอย่าง
ยั่งยืนตลอดไปไม่หย่าร้าง
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการ
พัฒนา
1.ควรมีการเผยแพร่แนวคิดการสร้างครอบครัวที่
ประสบผลส�ำเร็จให้รู้อย่างแพร่หลายทุกภาคส่วน
จากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานรัฐและเอกชน
2.มีองค์กรให้ค�ำปรึกษาและช่วยเหลือคู่
สมรสที่ประสบปัญหาครอบครัว
3. ข้อเสนอแนะเพือ่ การท�ำวิจยั ครัง้ ต่อไป
		 3.1 ควรศึกษาสภาพชีวิตการสมรส
และแนวทางการปรั บ ตั ว ในการแต่ ง งานข้ า ม
วัฒนธรรมของแต่ละเชื้อชาติอย่างเจาะจง เช่น
เกาหลี ญี่ปุ่น ยุโรป ฯลฯ
3.2 ศึกษาแนวโน้มลักษณะวัฒนธรรม
ที่เกิดจากการสมรสข้ามวัฒนธรรม
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