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บทคดัย่อ 

 
 โครงการการศึกษาแนวทางการป้องกัน และช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงที่เดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา ความจําเป็น และความต้องการของผู้หญิงที่จะเดินทาง
ย้ายถิ่นไปอยู่ในต่างประเทศ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้หญิงที่จะเดินทางย้ายถิ่นทั้งในระดับ
ชุมชนและครอบครัว และศึกษาการดําเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่เก่ียวข้องกับปัญหาของผู้หญิงที่
เดินทางไปต่างประเทศทั้งในถิ่นต้นทางและถิ่นปลายทาง ในด้านนโยบาย แผนการดําเนินงาน ทัศนคติต่อ
ปัญหา ตลอดจนโครงการและการดําเนินงานที่เก่ียวข้อง ตลอดจนศึกษาแนวทางการช่วยเหลือ คุ้มครอง
สิทธิผู้หญิงที่เดินทางย้ายถิ่นไปทํางานต่างประเทศ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 3 กลุ่ม คือ (1) ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐในประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการ
เดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิง (2) ผู้แทนจากองค์กรเครือข่ายในถิ่นปลายทาง ที่มีบทบาทช่วยเหลือ
ผู้หญิงไทยเมื่อเกิดความเดือดร้อน และ (3) ผู้นําชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกและมีแนวทางการสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือ ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งเพ่ือ
การทํางานหรือเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ จํานวน 300 คน ที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดขอนแก่น และ
จังหวัดอุดรธานี ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติอย่างง่าย และการวิเคราะห์ตารางไขว้ ผลการศึกษา สรุปได้ดังน้ี  

1) สภาพปัญหา ความจําเป็น ความต้องการ และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้หญิงที่จะ
เดินทางย้ายถ่ินทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน จากทัศนะของผู้นําชุมชน พบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่เคย
ผ่านการหย่าร้างมาก่อน ทําให้ต้องอยู่ในสภาพที่กดดันเพราะต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัว และไม่มีงาน
ทําจึงต้องตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศ อน่ึงในส่วนของข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือทํางานผู้นํา
ชุมชนยังไม่มีความรู้เรื่องช่องทางการขอความช่วยเหลือ และสภาพปัญหาของผู้หญิงกลุ่มน้ีนัก  จึงเห็นว่า
ควรหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้ผู้หญิงถูกหลอกไปทํางานต่างประเทศ โดยเฉพาะการไปทํางานในภาค
บริการ สําหรับกรณีการสมรสกับชาวต่างชาติผู้นําชุมชนรับรู้ว่า ปัจจัยสําคัญที่ทําให้มีการตัดสินใจสมรส
กับชาวต่างชาติคือแรงจูงใจทางด้านเศรษฐกิจ การต้องการสร้างชีวิตใหม่ และเป็นการเลียนแบบของคนใน
ชุมชน และเป็นที่น่าสังเกตว่ามีผู้หญิงในชุมชนนิยมเดินทางไปทํางานในสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานบันเทิง
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพบกับชาวต่างชาติมากขึ้น และนําไปสู่การสมรสต่อไป 

เมื่อสํารวจข้อมูลผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับ
ชาวต่างชาติ พบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.3 กว่าร้อยละ 60 เคย
เดินทางไปต่างประเทศมาแล้ว และประเทศที่คาดว่าจะเดินทางไปอีกคร้ังมากที่สุดคือประเทศเยอรมนี คิด
เป็นร้อยละ 33.3 ในส่วนการทํางานกว่าร้อยละ 50 คาดว่าจะทํางานภาคบริการ และมีระดับความ
คาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67.2 ในกรณีการสมรส 
พบว่า ผู้หญิง 2 ใน 3 มีสถานภาพหย่าร้างกับสามีชาวไทยก่อนพบสามีชาวต่างชาติ เพราะสามีชาวไทยมี
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พฤติกรรมไม่เหมาะสมมากถึง ร้อยละ 33.3 อน่ึงกว่าร้อยละ 60 ใช้เวลาในการคบหาดูใจกับชาวต่างชาติ
ก่อนตัดสินใจสมรสน้อยกว่า 1 ปี โดยการรู้จักผ่านที่ทํางานมากที่สุดถึงร้อยละ 32.9 ปัจจัยที่ทําให้มีการ
ตัดสินใจสมรสกับชาวต่างชาติ คือ แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ รองลงมาคือต้องการสร้างชีวิตใหม่ คิดเป็นร้อยละ 
31.9 และ 21.5 ตามลําดับ กว่าร้อยละ 80 มีระดับความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตคู่ในถิ่นปลายทางในระดับ
ปานกลาง อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งสองกรณี มีการ
เตรียมตัวก่อนย้ายถิ่นไปต่างประเทศในระดับมาก เพียงร้อยละ 63.5 นอกจากน้ีผู้หญิงกลุ่มน้ี มีความ
ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา และต้องการให้หน่วยงานรัฐเข้ามาดูแล/ติดตาม เพ่ือป้องกันไม่ให้ถูก
หลอกลวง ตลอดจนสามารถเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือในต่างประเทศ  

2) การดําเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่เก่ียวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิง 
ทั้งในด้านนโยบาย แผนการดําเนินงาน ทัศนคติต่อปัญหา ตลอดจนแผนงานโครงการ และการ
ดําเนินงานที่เก่ียวข้อง พบว่า การดําเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
ยังไม่มีหน่วยงานใดที่มีกระบวนการปฏิบัติสําหรับผู้หญิงเป็นกรณีเฉพาะ การดําเนินงานในถิ่นต้นทาง ยังมี
อุปสรรคในการเตรียมความพร้อมผู้หญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนหน่ึงเน่ืองจากผู้หญิงไทยนิยม
เดินทางไปทํางานต่างประเทศด้วยตนเองมากที่สุด ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงไปสู่การละเมิด
สิทธิมนุษยชน และหากเกิดปัญหาจึงยากต่อการเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือ ส่วนการดําเนินงานในถิ่น
ปลายทาง บทบาทของหน่วยงานภาครัฐยังเป็นการทํางานเชิงรับ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทย เป็น
หน่วยงานรัฐหลักที่มีบทบาทช่วยเหลือเมื่อผู้หญิงกลุ่มน้ีประสบปัญหา ส่วนการให้คําแนะนําในด้าน
กฎหมาย และการให้คําปรึกษาเก่ียวกับทักษะการใช้ชีวิตในถิ่นปลายทางยังมิได้มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ
โดยตรง ซึ่งหากผู้หญิงกลุ่มน้ีต้องการความช่วยเหลือเก่ียวกับประเด็นด้านครอบครัว ก็มักขอรับบริการผ่าน
หน่วยงานภาคเอกชนที่มีอยู่ในประเทศปลายทาง  

3) แนวทางการช่วยเหลือ คุ้มครองสิทธิผู้หญิงที่เดินทางย้ายถ่ินไปทํางานต่างประเทศ จากการ
ประชุมระดมข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับผู้หญิงไทยทุกภาคส่วน พบว่า ควรมีแนวทางการ
ป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศใน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แนว
ทางการช่วยเหลือในประเทศไทย (ถิ่นต้นทาง) ควรเป็นการทํางานในเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพ่ิมกลไกในการคัดกรองผู้หญิงก่อนเดินทางไปต่างประเทศ เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้น และพัฒนาระบบการช่วยเหลือ เพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบเมื่อเดินทางกลับจาก
ต่างประเทศ ทั้งในด้านสภาพจิตใจ และการฝึกอาชีพ ส่วนที่ 2 แนวทางการช่วยเหลือในต่างประเทศ (ถิ่น
ปลายทาง) ควรมีการพัฒนาระบบให้คําปรึกษา และช่วยเหลือ ซึ่งหน่วยงานรัฐควรร่วมมือกับองค์กร
เอกชนในพ้ืนที่  

 
คําสําคญั: การป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครอง, ผู้หญิงที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 



โครงการการศึกษาแนวทางการป้องกัน     
และช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยท่ีเดินทางไปทํางานต่างประเทศ       รายงานฉบบัสมบูรณ ์
 

Abstract ค

Dusadee  Ayuwat,  Farung  Mee-Udon  and  Wipawee  Grisanapiti.  (2001).  An Approach 
of Protecting and Helping Thai Oversea Working Women.  Khon Kaen: Faculty of 
Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University. 

 
Abstract 

 
 The purposes of the present study aim to 1) study the problems, necessities, and 
needs of Thai women working oversea, 2) to study the factors related to the women’s 
decisions on oversea in both community and household level, 3) to study the operation 
of the agencies related to oversea working and women’s problems regarding policy, 
action plan, attitudes and approach of helping and guarding the rights for oversea 
working women. 
 The study has been conducted by using mixed-method approach. In qualitative 
data, it was collected from the three main participants. First group of participant 
included the representatives from Thai public organization dealing with woman working 
oversea. Second group of participant was the representatives from networking agencies 
dealing with helping women working oversea in any destination country. Third group of 
participant was the formally and informally community headman in local target area.   
In-dept interview with interview guidelines was used to collect the data for the 
qualitative approach. In quantitative approach, data was collected by using a 
questionnaire. The participants were 300 Thai women who live in Udonthani and 
KhonKaen province. They are going oversea with the main purpose of working and inter-
marriage. For data analysis, qualitative data was analyzed by using content analysis.  
Quantitative data was also analyzed by using descriptive analysis and cross-tabulation 
analysis. 
 The research findings are presented according to the three main purposes of the 
study as follows: 
  1) To study the problems, necessities, and needs of Thai women 
working oversea:  The results are revealed that most of Thai women have been 
divorced; they have high pressure to take care of their family, and are unemployment. 
Therefore, these women decided to work oversea. In other words, the community 
headman had no knowledge to find the helping channels and no recognition of the 
specific problem of these women. Therefore, it is necessary to explore the methods to 
protect Thai women working in service sector from unexpected seduction. Regarding 
inter-marriage, the headman mentioned that the main factors of this issue include 
economic driving force, new life, and imitation of other villagers. It was clearly seen that 
Thai women in the community are likely to go working oversea in both in tourist 
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attracting sites and entertainment sectors in order to have more opportunities to meet a 
male foreigner leading to be a new spouse in the future. 
  It has been found that most of Thai women are 31-40 years old working 
oversea and inter-marriage, making up 44.3 percent. More than 60 percent of Thai 
women had experienced in travelling oversea. The most destination country where Thai 
women expected to visit is Germany, making up 33.3 percent. Fifty percent of those 
women are also expected to work in service sectors. Those women are in the medium 
level of expectation to work oversea, making up 67.2 percent. Furthermore, it was 
revealed that two in three parts of married women   have divorced before meeting a 
new foreign husband. They have divorced because of husband’s mal behavior, making 
up 33.3 percent. However, it was also found that 32.9 percent of Thai women meet new 
husband at their workplaces. The major factors related to women’s decisions to be 
intermarriage comprise economic driving force making up 31.9 percent, the needs of 
having new life making up 21.5 percent, respectively.   The results also show that 80 
percent of women are in the medium level of expectation to spend their marriage life in 
any destination country. In other words, Thai women who are planning to work oversea 
have well-preparation to settle down in destination country, making up only 63.5 
percent. Those women also request to develop their language skills and urge for the 
public organizations to take care of them in order not to be seduced and to access the 
aid channels during staying oversea. 
  2) To study the factors related to the women’s decisions on oversea 
in both community and household level: It was found that there is no any 
organization for protecting those women.  The operation for this issue in Thailand has 
still some obstacles in preparation of Thai women working oversea. One of the main 
obstacles is that some women go oversea by themselves without any organization 
supported. This action leads to get risk in being deceived, human right limited, and 
violation. It is very difficult to help them when the unexpected problems occur. For the 
oversea operation related to this issue, Thai embassy is regarded as a public organization 
to protect Thai women when getting problems. It is found that there is no any direct 
organization taking care of law, counseling of spending life in destination country.  When 
those women need the help in case of severe family problem, they can get the service 
from only private agencies   in destination country. 
  3) To study the operation of the agencies related to oversea working 
women and women’s problems regarding policy, action plan, attitudes and approach 
of helping and guarding the rights for oversea working women: The approaches of 
helping and guarding the rights for the oversea working women suggested by the various 
organizations related to this issue can be divided into two main parts of protecting and 
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helping Thai oversea women. The first part includes the approach of helping and 
protecting operated in Thailand. The second part includes the approach of helping and 
protecting operated in destination country.  In Thailand, it should be operated by using 
integration method and to be cooperated between public and private organizations.  
Screening process of Thai women working oversea should be firstly done before 
women’s departure in order to decrease the unexpected risks. At the same time, the 
helping and protecting systems for recovering the distressed heart of Thai women 
working oversea should be administered after coming back home.   
 
Key Words: protecting and helping, oversea working women, inter-marriage  
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การศึกษาแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา ความจําเป็น และความต้องการของผู้หญิงที่จะเดินทางย้ายถิ่นไปอยู่
ในต่างประเทศ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้หญิงที่จะเดินทางย้ายถิ่นทั้งในระดับชุมชนและ
ครอบครัว และศึกษาการดําเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่เก่ียวข้องกับการเดินทางของผู้หญิงไป
ต่างประเทศทั้งในถิ่นต้นทางและถิ่นปลายทาง ในด้านนโยบาย แผนการดําเนินงาน ทัศนคติต่อปัญหา 
ตลอดจนโครงการและการดําเนินงานที่เก่ียวข้อง ตลอดจนศึกษาแนวทางการช่วยเหลือ คุ้มครองสิทธิ
ผู้หญิงที่เดินทางย้ายถิ่นไปทํางานต่างประเทศ ทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ 

การวิจัยในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ใช้หน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้ ง ในระดับ ปัจ เจก  ระดับองค์กร  และระดับชุมชน  กํ าหนด พ้ืนที่ ศึ กษา เ ป็นจั งห วัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีข้อมูลผู้หญิงไทยสมรสกับชาวต่างชาติ และมีผู้หญิงเดินทางไปทํางานต่างประเทศ
เป็นจํานวนมาก ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี และพ้ืนที่ต่างประเทศ คือประเทศเยอรมนี 
ซึ่งมีองค์กรหรือเครือข่ายที่มีข้อมูลการช่วยเหลือผู้หญิงไทยที่ได้รับความเดือดร้อนในต่างประเทศเป็น
จํานวนมาก ในการวิจัยเชิงคุณภาพ กําหนดให้มีการเก ็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ 
ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐในประเทศที่เก่ียวข้องกับการเดินทางไปทํางาน หรือ การสมรสกับชาวต่างชาติ
ของผู้หญิง ผู้นําชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และผู้แทนจากองค์กรเครือข่ายในถิ่นปลายทาง 
ที่มีการช่วยเหลือสตรีไทยเมื่อเกิดความเดือดร้อนและขอรับบริการในถิ่นปลายทาง โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกในประเด็นที่กําหนดไว้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ดําเนินการในช่วงเดือนเมษายน - 
พฤษภาคม  2554 มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังน้ี 

1) การสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนเป้าหมายท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ จํานวน 32 
ราย ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครู ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (สถานี
อนามัย) ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือสมาชิกสภา
เทศบาล) และผู้อาวุโสในชุมชนจํานวน 6 ชุมชนในพ้ืนที่อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และในพ้ืนที่อําเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เน้นศึกษาทัศนะของผู้นําชุมชน เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในชุมชน สภาพ
ปัญหา ความกังวลของผู้นําชุมชนที่มีต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และความต้องการในการช่วยเหลือและแก้ไข 
ปัญหาที่สืบเน่ืองจากการย้ายถิ่นของผู้หญิงไปต่างประเทศ สะท้อนผ่านการรับรู้ มุมมองและทัศนะของผู้นํา
ชุมชน  

2) การสัมภาษณ์ผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายเก่ียวกับการดําเนินงานของ
องค์กรที่เก่ียวข้องกับการเดินทางของผู้หญิงไทยไปต่างประเทศทั้งองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ 
อน่ึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในประเทศ ประกอบด้วย สํานักงานบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน และกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ  ในประเด็นด้าน
นโยบาย แผนการดําเนินงานที่เก่ียวข้องการย้ายถิ่นไปทํางานต่างประเทศและการย้ายถิ่นเพ่ือการสมรส
ของสตรีไทย ทัศนคติต่อปัญหา ตลอดจนแผนงาน โครงการและการดําเนินงานเก่ียวกับปัญหาดังกล่าว 
โดยมีผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้รู้ (Key Informants) ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรที่ได้รับมอบหมายจํานวน 4 คน 
และศึกษาจากเอกสารการดําเนินงานขององค์กรดังกล่าว ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากองค์กรเครือข่าย
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ในต่างประเทศ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรศัพท์ โดยมี
ผู้แทนขององค์กรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คนไทยเป็นผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วยมูลนิธิบ้านหญิง และ Amnesty for 
women ในประเด็นเก่ียวกับการดําเนินงานและข้อเสนอในการจัดทําแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือ
คุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
 การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการสํารวจสภาพภูมิหลังของผู้หญิงที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
หรือ สมรสกับชาวต่างชาติ ความคาดหวังต่อการไปทํางานต่างประเทศ ทัศนคติต่อการสมรสกับ
ชาวต่างชาติ ความคาดหวังในการใช้ชีวิตในถิ่นปลายทางกับคู่สมรส  การเตรียมตัวก่อนการย้ายถิ่นไป
ทํางานหรือไปสมรสกับชาวต่างชาติ  ตลอดจนความต้องการของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ 
จึงกําหนดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ (Interview Schedule) ในพ้ืนที่วิจัยทั้งสอง
จังหวัดเป้าหมาย จังหวัดอุดรธานี ครอบคลุมอําเภอเมืองอุดรธานี อําเภอหนองวัวซอ อําเภอหนองหาน 
อําเภอนายูง อําเภอทุ่งฝน อําเภอกุมภวาปี อําเภอกุดจับ อําเภอบ้านดุง และอําเภอนํ้าโสม สําหรับจังหวัด
ขอนแก่น ครอบคลุมอําเภอเมืองขอนแก่น อําเภอเขาสวนกวาง อําเภออุบลรัตน์ อําเภอหนองสองห้อง 
อําเภอกระนวน อําเภอภูเวียง อําเภอหนองเรือ อําเภอภูผาม่าน อําเภอหนองนาคํา อําเภอนํ้าพอง อําเภอ
พระยืน อําเภอชุมแพ อําเภอมัญจาคีรี อําเภอพล และอําเภอบ้านไผ่ โดยกําหนดประชากรในการศึกษา 
เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ทํางานต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ และผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการ
สมรสกับชาวต่างชาติและการทํางาน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบอกต่อและกําหนดกลุ่มตัวอย่างจํานวนพ้ืนที่
ละ 150 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 300 คน ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้กระบวนการ
วิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Windows) โดยใช้สถิติอย่างง่าย (Descriptive 
Statistics) และการวิเคราะห์ตารางไขว้ (Crosstabulation) 
 ผลการศึกษา ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี  

1) สภาพปัญหา ความจําเป็น ความต้องการ และปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้หญิงที่จะ
เดินทางย้ายถ่ินทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน สรุปได้ดังน้ี 
  -  ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการทํางาน พบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน มีอายุเฉลี่ย 38.3 ปี มีสถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกันมากถึง   ร้อย
ละ 58.4 และจบการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.6 ส่วนใหญ่มีบุคคลที่ต้อง
รับภาระเลี้ยงดู คิดเป็นร้อยละ 86.5 ปัจจุบันทํางานในภาคอุตสาหกรรม ถึงร้อยละ 34.8 มีรายได้ต่อเดือน
จากการทํางานไม่เกิน 5,000 บาท มากถึง ร้อยละ 66.3 และร้อยละ 32.6 มีรายได้เพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ 
ประเทศปลายทางที่คาดว่าจะเดินทางไปทํางานคือประเทศไต้หวันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมา
คือประเทศสวีเดน อิสราเอล และฮ่องกง คิดเป็นร้อยละ 20.2  9.0 และ 6.7 ตามลําดับ โดยที่ส่วนใหญ่
เคยมีประสบการณ์เดินทางไปต่างประเทศมาก่อน มากถึงร้อยละ 68.9 ลักษณะงานที่จะไปทํางานใน
ต่างประเทศคือ ทํางานในภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด รองลงมาคืองานภาคบริการ (แม่บ้าน/พนักงาน
เสิร์ฟ) คิดเป็นร้อยละ 47.2 และ 29.2 ตามลําดับ อน่ึง ในการเดินทางไปทํางานต่างประเทศผู้หญิงมีความ
คาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 61.2  ซึ่งส่วนใหญ่มีการ
เตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.5 โดยผู้หญิงกลุ่มน้ีมีความ
ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐจัดอบรบในเร่ืองการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจากสถาบันภาษา/
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สถาบันการศึกษามากที่สุด รองลงมาคือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีความชํานาญ เพ่ือโอกาสในด้าน
ค่าจ้างแรงงานที่สูง ซึ่งเห็นว่าควรมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลหรือติดตามเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกหลอกลวง 
และมีความต้องการที่จะเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือในต่างประเทศ ตามลําดับ 
  -  ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการสมรสกับชาวต่างชาติ ผลการศึกษา 
พบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติมีอายุเฉลี่ย 39.8 ปี เป็นผู้หญิง
ที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 41 – 45 ปีมากที่สุดถึงร้อยละ 45.4 มีสถานภาพสมรสหรืออยู่ด้วยกันมากถึงร้อย
ละ 51.4 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.3 โดยส่วนใหญ่ราวร้อยละ 56.7 
มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน และร้อยละ 86.5 มีบุคคลที่ต้องรับภาระเลี้ยงดู เป็นที่น่าสังเกตว่า
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติไม่มีงานทําในถ่ินต้นทาง มากถึงร้อย
ละ 50.4 ประเทศที่กําลังจะเดินทางไป คือ ประเทศเยอรมนี ถึงร้อยละ 18.2 รองลงมาคือประเทศอังกฤษ 
และสหรัฐอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 17.4 และ 14.4 ตามลําดับ ส่วนใหญ่เคยเดินทางไปต่างประเทศมาก่อน 
คิดเป็นร้อยละ 66.2 เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการสมรสของผู้หญิงกลุ่มน้ีพบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยผ่านการ
สมรสกับผู้ชายไทยมาก่อน มากถึงร้อยละ 65.9 และมีจํานวนผู้หญิงถึงร้อยละ 14.4 ที่ยังคงสถานภาพ
สมรสหรือยังอยู่ด้วยกันกับสามีชาวไทย และมีผู้หญิงที่มีสถานภาพหย่าร้างมากถึงร้อยละ 65.6 อน่ึง 
สาเหตุของการหย่าร้างมาจากสามีชาวไทยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และทะเลาะกันเป็นประจํา (ความ
รุนแรงทางวาจา) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.7 และ 24.0 ตามลําดับ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้หญิงกลุ่มน้ีที่
เคยสมรสกับชาวต่างชาติมาแล้วต้องเผชิญกับปัญหาการหย่าร้างอีกคร้ัง และสาเหตุการหย่าร้างก็เพราะ
สามีชาวต่างชาติมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และทะเลาะกันเป็นประจํา (ความรุนแรงทางวาจา) เช่นเดียวกัน 
มากถึงร้อยละ 36.8 และ 21.1 ตามลําดับ  
  ช่องทางที่ผู้หญิงกลุ่มน้ีรู้จักกับชาวต่างชาติคือเพ่ือนหรือคนรู้จักแนะนํา และรู้จักกันในที่
ทํางานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.7 และ 24.1 ตามลําดับ ผู้หญิงกลุ่มน้ีโดยส่วนใหญ่จดทะเบียนสมรสกับ
สามีชาวต่างชาติที่เมืองไทย มากถึงร้อยละ 69.6 อน่ึง ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการ
สมรสกับชาวต่างชาติมากถึงร้อยละ 88.7 คาดหวังว่าเมื่อสมรสกับชาวต่างชาติแล้วจะทําให้ฐานะทางสังคม
ดีขึ้น ส่วนปัจจัยที่ทําให้ตัดสินใจสมรสกับชาวต่างชาติคือ ต้องการสร้างชีวิตใหม่ แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ 
(ฐานะรํ่ารวย) ปัญหาความล้มเหลวชีวิตคู่กับชายไทย ครอบครัวคาดหวังให้ส่งเงินเลี้ยงดู และภาระหน้ีสิน
ทางครอบครัว ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเก่ียวกับทัศนคติที่มีต่อสามีชาวต่างชาติ พบว่า 1 ใน 
4 ของผู้หญิงมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสามีชาวต่างชาติ โดยส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตคู่ในถิ่น
ปลายทางระดับปานกลางสูงถึงร้อยละ 75.8 ซึ่งมีผู้หญิงเพียงร้อยละ 18.2 ที่มีความคาดหวังในระดับสูง 
อน่ึงผู้หญิงกลุ่มน้ีส่วนใหญ่มีการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
63.5 และเป็นที่น่าสังเกตว่ามีผู้หญิงราว 1 ใน 4 ที่มีการเตรียมตัวในระดับน้อย ด้านความต้องการ พบว่า
ต้องการให้หน่วยงานจัดอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในเรื่องทักษะภาษา จากสถาบันภาษา/
สถาบันการศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ ต้องการเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือในต่างประเทศ ต้องให้
หน่วยงานรัฐเข้ามาดูแล/ติดตาม เพ่ือป้องกันการถูกหลอกลวง และต้องการเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับขั้นตอน
การเดินทาง 
  -  ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ  
ผลการศึกษา พบว่าผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ มี
อายุเฉลี่ย 37.3 ปี เป็นผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปีมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 44.3 ปัจจุบันพบว่าผู้หญิง
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มากกว่าครึ่งหน่ึงมีสถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน และจบการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษามากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 38.6 ทั้งน้ีมีผู้หญิงที่ไม่ได้ทํางาน มากถึงร้อยละ 34.3 ผู้หญิงส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 67.3 เคย
เดินทางไปต่างประเทศมาแล้ว ประเทศที่คาดว่าจะเดินทางไปมากที่สุดคือประเทศเยอรมนี คิดเป็นร้อยละ 
33.3  มากกว่าคร่ึงหน่ึงคาดว่าจะทํางานภาคบริการ (แม่บ้าน/พนักงานเสิร์ฟ) คิดเป็นร้อยละ 57.1 โดย
ส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67.2 ผล
การศึกษายังพบว่าผู้หญิงมากถึงร้อยละ 70.0 มีสถานภาพหย่าร้างกับสามีชาวไทยก่อนพบสามีชาวต่างชาติ 
โดยสาเหตุการหย่าร้างมาจากสามีชาวไทยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมากที่สุด ถึงร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ
ทะเลาะกันเป็นประจํา (ทําร้ายทางวาจา) และการถูกทําร้ายร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 17.6 และ 11.8 
ตามลําดับ อีกทั้งยังพบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ใช้เวลาในการคบหาดูใจกับชาวต่างชาติก่อนตัดสินใจสมรสน้อย
กว่า 1 ปี ถึงร้อยละ 61.8  โดยรู้จักกันผ่านที่ทํางานมากที่สุด ราวร้อยละ 32.9 รองลงมาคือเพ่ือนหรือคน
รู้จักแนะนํา และญาติพ่ีน้องแนะนํา คิดเป็นร้อยละ 22.9 และ 15.7 ตามลําดับ  
  ปัจจัยที่ทําให้มีการตัดสินใจสมรสกับชาวต่างชาติ ได้แก่ แรงจูงใจทางเศรษฐกิจมากที่สุด 
รองลงมาคือต้องการสร้างชีวิตใหม่ คิดเป็นร้อยละ 31.9 และ 21.5 ตามลําดับ โดยผู้หญิงมีทัศนคติที่ดีต่อ
สามีชาวต่างชาติในระดับปานกลางมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.3 ซึ่งส่วนใหญ่ราวร้อยละ 84.5 มีความ
คาดหวังต่อการใช้ชีวิตคู่ในถิ่นปลายทางกับคู่สมรสในระดับปานกลาง เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงร้อยละ 
13.8 ที่มีความคาดหวังในระดับสูง อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือการทํางานและเพ่ือสมรสกับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่มีการเตรียมตัวก่อนย้ายถิ่นไป
ต่างประเทศในระดับมากราวร้อยละ 63.5 ผู้หญิงกลุ่มน้ี มีความต้องการพัฒนาทักษะภาษาจากสถาบัน
ภาษา/สถาบันการศึกษา และต้องการให้หน่วยงานรัฐเข้ามาดูแล/ติดตาม เพ่ือป้องกันไม่ให้ถูกหลอกลวง  
รองลงมาคือ ต้องการเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือในต่างประเทศ  และ ต้องการให้มีการจัดอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการพักอาศัยในถิ่นปลายทาง 
 ผลการศึกษาข้างต้น สอดคล้องกับการศึกษาทัศนะของผู้นําชุมชนเก่ียวกับผู้หญิงไทยที่เดินทางไป
ต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ โดยพบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่เคยผ่านการหย่า
ร้างมาก่อน ทําให้ต้องอยู่ในสภาพที่กดดันเพราะต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัว และไม่มีงานทําจึงต้อง
ตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือทํางานน้ัน 
ผู้นําชุมชนยังไม่มีความรู้ในเรื่องช่องทางการช่วยเหลือ และสภาพปัญหาของผู้หญิงกลุ่มน้ีมากนัก แต่เห็น
ว่าควรหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้ผู้หญิงถูกหลอกไปทํางานต่างประเทศ โดยเฉพาะการทํางานในภาค
บริการ ในทัศนะผู้นําเห็นว่าการสมรสกับชาวต่างชาติ มีปัจจัยสําคัญที่ทําให้มีการตัดสินใจสมรสคือ
แรงจูงใจด้านเศรษฐกิจ การต้องการสร้างชีวิตใหม่ และเป็นการเลียนแบบของคนในชุมชน โดยมีการติดต่อ
ผ่านญาติเป็นผู้แนะนํา เป็นที่น่าสังเกตว่ามีผู้หญิงในชุมชนนิยมเดินทางไปทํางานในสถานที่ท่องเที่ยว และ
สถานบันเทิงเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพบกับชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้น เพ่ือนําไปสู่การสมรสกับชาวต่างชาติต่อไป 

2) การศึกษาการดําเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่เก่ียวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศ
ของผู้หญิง ทั้งในด้านนโยบาย แผนการดําเนินงาน ทัศนคติต่อปัญหา ตลอดจนแผนงานโครงการ และ
การดําเนินงานที่เก่ียวข้อง พบว่า การดําเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องการเดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศในประเทศไทย (ถิ่นต้นทาง) ยังไม่มีหน่วยงานใดที่มีกระบวนการปฏิบัติสําหรับผู้หญิงเป็นกรณี
เฉพาะ การทํางานเชิงรุกของหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ แม้มีการดําเนินโครงการเพื่ออบรมเตรียม
ความพร้อมแรงงานก่อนเดินทางไปต่างประเทศเพื่อพัฒนารูปแบบเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไป
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สมรสกับชาวต่างชาติ แต่ก็ยังมีการดําเนินงานจํากัด อน่ึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องเห็นว่า วิธีการเดินทางไป
ทํางานต่างประเทศด้วยตนเอง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของวิธีการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ เป็นที่นิยมของผู้
หญิงไทยมากที่สุด ลักษณะงานส่วนใหญ่คืองานภาคบริการ ผู้หญิงที่เดินทางไปต่างประเทศด้วยวิธีน้ีจึงเป็น
กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อถูกหลอกลวงไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเมื่อเกิด
ปัญหากระบวนการให้ความช่วยเหลือจึงทําได้ด้วยความยากลําบาก บทบาทการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเก่ียวกับผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ จึงยังเป็นการทํางานลักษณะในเชิงรับ โดยให้
ความช่วยเหลือเมื่อมีผู้มาร้องเรียนในถิ่นต้นทาง และทํางานประสานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินคดีตามข้ันตอนกฎหมายของประเทศปลายทาง  

สําหรับกรณีผู้หญิงที่เดินทางไปต่างประเทศ ทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับสามีชาวต่างชาติ
ในถิ่นปลายทาง พบว่า หน่วยงานของภาครัฐในต่างประเทศ ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตไทย เป็น
หน่วยงานหลักที่มีบทบาทช่วยเหลือเมื่อผู้หญิงกลุ่มน้ีตกทุกข์ได้ยาก ส่วนการให้คําแนะนําในด้านกฎหมาย 
และการให้คําปรึกษาเก่ียวกับทักษะการใช้ชีวิตในถิ่นปลายทางยังมิได้มีหน่วยงานภาคราชการของไทย
รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งหากผู้หญิงกลุ่มน้ีต้องการความช่วยเหลือเก่ียวกับประเด็นด้านครอบครัว ก็มักขอรับ
บริการผ่านหน่วยงานภาคเอกชนที่มีอยู่ในประเทศปลายทาง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันหน่วยงานของ
สํานักงานอัยการสูงสุดได้พัฒนาระบบการช่วยเหลือ โดยบริการตอบคําถามเก่ียวกับกฎหมายครอบครัว
ผ่านระบบออนไลน์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) อาจกล่าวได้ว่า การดําเนินงานขององค์กรเอกชนใน
ต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นการดําเนินงานเชิงรับ ที่เน้นการให้คําปรึกษาผู้หญิงที่ประสบปัญหาในถิ่น
ปลายทางท่ีมาขอรับความช่วยเหลืออันเน่ืองจากปัญหาเร่ืองครอบครัว การเรียกร้องสิทธิ แต่ในทัศนะของ
ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าปัญหาในถิ่นปลายทางที่สําคัญของผู้หญิงกลุ่มน้ี คือปัญหาด้านสุขภาพจิต อันเกิดจาก
ความเครียดในการปรับตัวที่ขาดการเตรียมความพร้อม  

3)  แนวทางการช่วยเหลือ คุ้มครองสิทธิผู้หญิงที่เดินทางย้ายถ่ินไปทํางานต่างประเทศ จาก
การประชุมระดมข้อเสนอแนะจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับผู้หญิงไทยทุกภาคส่วน ได้ข้อสรุปสําคัญคือ 
ควรมีแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศใน 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 แนวทางการช่วยเหลือในประเทศไทย (ถิ่นต้นทาง) ส่วนที่ 2 แนวทางการช่วยเหลือใน
ต่างประเทศ (ถิ่นปลายทาง) สรุปได้ดังน้ี 

-  แนวทางการช่วยเหลือในประเทศไทย (ถ่ินต้นทาง) เน่ืองจากการเดินทางไป
ต่างประเทศ ทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติของผู้หญิงไทย เป็นปรากฏการณ์ใหม่ซึ่งมี
ความซับซ้อน แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ดังน้ันแนวทางการช่วยเหลือในถิ่นต้นทาง 
จึงควรเป็นการทํางานในเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ิมกลไกในการคัดกรองก่อน
เดินทางไปต่างประเทศ เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยการพัฒนาระบบข้อมูลผู้หญิงไทยที่จะเดินทาง
ไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางาน และเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ ให้เกิดการเช่ือมโยงกันจากหลาย
หน่วยงาน โดยต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ดําเนินการในการจัดทําต้ังแต่การตรวจสอบคุณสมบัติของ
ชายชาวต่างชาติที่ต้องการจดทะเบียนสมรสกับหญิงไทย ขณะเดียวกันควรมีระบบให้คําปรึกษา เพ่ือให้
ข้อมูลเก่ียวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการสมรสกับชาวต่างชาติ และแนวทางการปรับตัว 
โดยเฉพาะในระดับจังหวัด ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมก่อน
การย้ายถิ่นไปต่างประเทศ โดยการจัดอบรมเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆเพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้หญิงได้พัฒนาตนเองด้านทักษะภาษา ตลอดจนเรียนรู้การปรับตัวในถ่ินปลายทางและเข้าใจถึงสิทธิของ
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ตนในการอยู่อาศัยในถิ่นปลายทางได้อย่างเหมาะสม และควรเป็นระบบที่สามารถให้บริการระดับพ้ืนที่ได้  
นอกจากน้ีควรเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในถิ่นต้นทาง ให้มีความม่ันคงในอาชีพ และปลูกฝัง
ค่านิยมเรื่องความย่ังยืนของครอบครัว และหาแนวทางลดความเสี่ยงที่ครอบครัวจะไปสู่การหย่าร้าง 
เพราะการหย่าร้างของครอบครัวไทย นําไปสู่การตัดสินใจสมรสใหม่กับชาวต่างชาติของผู้หญิง เมื่อผู้หญิง
เดินทางไปต่างประเทศแล้วควรมีการพัฒนาสื่อเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลผลกระทบอันเกิดจากการสมรสกับ
ชาวต่างชาติที่ผู้หญิงต้องเผชิญในถิ่นปลายทาง เพ่ือปรับค่านิยมของผู้หญิงในสังคมให้เห็นถึงโอกาสเส่ียงที่
อาจเกิดขึ้น   นอกจากน้ีควรเสริมศักยภาพของครอบครัวเดิมของผู้หญิงให้มีบทบาทในการสนับสนุนผู้หญิง
อย่างเหมาะสมเพ่ือลดความเครียดให้กับผู้หญิงในถิ่นปลายทาง เน่ืองจากแรงกดดันจากครอบครัวในการ
เรียกร้องให้ผู้หญิงเลี้ยงดูทําให้เกิดความเครียดและความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้หญิงกับสามีชาวต่างชาติ 
ควรมีการพัฒนากลไกระดับพ้ืนที่ ผ่านสมัชชาเครือข่ายสตรีให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้สามารถทําหน้าที่ให้
ข้อมูลและเฝ้าระวังในระดับพ้ืนที่ อน่ึงในกรณีที่ผู้หญิงได้รับผลกระทบจากการสมรสกับชาวต่างชาติและ
เดินทางกลับไปยังประเทศต้นทาง ควรมีการพัฒนาระบบการช่วยเหลือ เพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้หญิงทั้งใน
ด้านสภาพจิตใจ และการฝึกอาชีพ 

-  แนวทางการช่วยเหลือในต่างประเทศ (ถ่ินปลายทาง) สืบเน่ืองมาจากการที่ผู้หญิง
เดินทางไปต่างประเทศ ทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อการ
ไปอยู่ต่างประเทศ แต่ขณะเดียวกันก็มีการเตรียมตัวในระดับปานกลางเท่าน้ัน ประกอบกับมีปัญหาในเรื่อง
การสื่อสาร และปัญหาที่ต้องปรับตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ ประกบกับความคาดหวังที่มีสูงน้ันอาจไม่ได้
รับการตอบสนองอันนํามาซึ่งความเครียดในการใช้ชีวิต  ดังน้ันในถ่ินปลายทางควรมีการพัฒนาระบบเพ่ือ
ดูแลช่วยเหลือให้คําปรึกษาในด้านสุขภาพจิต อาชีพ  ทักษะชีวิต และ การพัฒนาตนเอง เพ่ือให้ผู้หญิง
สามารถมีครอบครัวอย่างมั่นคงต่อไป ทั้งน้ีควรพัฒนารูปแบบการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับองค์กรเอกชน (NGOs) ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีควร
สนับสนุนเครือข่ายผู้หญิงไทยในต่างประเทศให้มีบทบาทในการช่วยเหลือและให้คําปรึกษากับผู้หญิงกลุ่มน้ี
มากขึ้น 
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 โครงการการศึกษาแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศ ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยเฉพาะคุณพรสม เปาปราโมทย์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านสตรี 
และคุณอัจฉรา ศรีรัตอําไพ นักวิชาการชํานาญการ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ซึ่งให้การ
สนับสนุนและช่วยประสานงานจนการศึกษาครั้งน้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี  

ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณผู้นําชุมชนในพ้ืนที่ศึกษาในการประสานงานเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม และขอบพระคุณผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและเพ่ือการสมรส
กับชาวต่างชาติที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชนท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลของหน่วยงาน องค์กรที่เก่ียวข้องกับการเดินทางไป
ต่างประเทศของผู้หญิงไทย ประกอบด้วย ผู้แทนจากสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ      
(นางบุญณิศา เมืองจันทร์) กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน (นางอาทิตยา เล็กวานิช)  สํานักงานคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (ร.ต.ท.ดร. อุทัย อาทิเวท)  กองคุ้มครองและดูแล
ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ (นายสุวัฒน์ แก้วสุข)  Amnesty for Women (นางประไพรัตน์   
รัตนโอฬาร มิกซ์) และมูลนิธิบ้านหญิง (นางพยุงศรี อาดัม) ที่อนุเคราะห์ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ขอขอบพระคุณ ผู้แทนจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องกับการเดินทางไป
ต่างประเทศของผู้หญิงไทย รวมถึงนักวิชาการอิสระซึ่งมีประสบการณ์การทํางานเก่ียวกับการเดินทางไป
ต่างประเทศ และการสมรสข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงไทย  ในการเข้าร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็น
เพ่ือยกร่างแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ 

สุดท้ายน้ี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมในการทําวิจัยโครงการน้ี  
 
  
              ดุษฎี   อายุวัฒน์  
              ฟ้ารุ่ง  มีอุดร  
              วิภาวี  กฤษณะภูติ 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ตุลาคม 2554 
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บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของโครงการ 

การพัฒนาประเทศที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสังคมไทย ทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจและสังคมในทุกระดับ ในภาพกว้างทําให้สังคมไทยเข้าสู่การผลิตเพ่ือการค้า ส่งผลให้
บทบาทหน้าที่โดยพ้ืนฐานของสังคม ครอบครัวและบุคคล เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากสังคมท่ีเดิมเคยมี
บทบาทในการช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างญาติพ่ีน้อง พ่ึงพากันด้านแรงงาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในระดับ
ปฐมภูมิ เปลี่ยนไปเป็นเน้นความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมากขึ้น เข้าสู่สังคมบริโภคนิยม ซึ่งครอบครัวก็ได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาดังกล่าวอยู่มาก ทําให้ครอบครัวต้องทําหน้าที่หาเลี้ยงสมาชิกมากขึ้นเพ่ือให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสะดวกสบายในชีวิตเพ่ิมขึ้น บางครอบครัวต้องยอมให้สมาชิกบางส่วนย้าย
ถิ่นไปทํางานเพ่ือหารายได้เพ่ิม รวมทั้งสมาชิกที่เป็นผู้หญิงด้วย การไปทํางานต่างถิ่นของผู้หญิงน้ี ส่วนมาก
ทํางานอยู่ในภาคบริการ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2553) ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ ที่เกิดขึ้นน่าจะมี
ส่วนเ ช่ือมโยงทําให้ผู้หญิง เหล่า น้ีมี โอกาสพบปะกับชาวต่างชาติมากขึ้น  ทําให้ผู้หญิงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ไปทํางานต่างถิ่น แม้เป็นการทํางานภายในประเทศแต่ก็มีโอกาสสมรสกับ
ชาวต่างชาติมากขึ้น และพบว่ามีจํานวนไม่น้อยที่มีการย้ายถิ่นไปต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือประกอบ
อาชีพพร้อมทั้งสมรสกับชาวต่างชาติ  

จากรายงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ทําการศึกษาเก่ียวกับหญิงไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สมรสกับ
ชาวต่างชาติ ระบุว่า ประมาณปี 2546 ที่ผ่านมา มีหญิงไทยสมรสกับชาวต่างชาติจํานวน 19,594 คู่ จาก 
19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้สํารวจภาคสนามจํานวน 219 ตัวอย่าง ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 
ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย ร้อยเอ็ด และบุรีรัมย์ พบว่าหญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติมีอายุตํ่าสุด 
17 ปี สูงสุด 60 ปี เป็นกลุ่มอายุระหว่าง 31-30 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.9 รองลงมาคืออายุระหว่าง 
31 -40 ปี และ อายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.7 และ 11.8 ตามลําดับ โดยร้อยละ 0.7 คือ
ผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 41-60 ปี และ อายุ 61ปีขึ้นไป เท่าๆกัน ทั้งน้ีร้อยละ 2.2 เป็นผู้หญิงที่มีอายุตํ่ากว่า 
20 ปี ในด้านการศึกษาสูงสุด ผู้หญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 69 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 24 โดยเป็นผู้ที่มีรายได้ก่อนสมรสกับ
ชาวต่างชาติระหว่าง 2,900-4,600 บาทต่อคนต่อเดือน แต่ภายหลังสมรสกับชาวต่างชาติ พบว่ามีรายได้
สําหรับใช้จ่ายส่วนตัวมากถึง 45,000 บาทต่อคนต่อเดือน คู่สมรสชาวต่างชาติของหญิงไทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปได้แก่ เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และอังกฤษ ซึ่งสามี
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงและรายได้สูง เฉลี่ยเดือนละ 120,000-200,000 บาท  

ผลการวิจัยผู้หญิงไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งก่อนและหลังสมรสกับชาวต่างชาติ พบว่า
ส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อวิถีการดํารงชีวิตเปลี่ยนไปเป็น "การบริโภคนิยม" ทําให้เกิดค่านิยมเรื่อง
การสมรสกับชาวต่างชาติในกลุ่มผู้หญิงไทย จากการวิจัยของนักวิจัยหลายสถาบันพบว่าการสมรสกับ
ชาวต่างชาติของผู้หญิงไทยมีทั้งผลดีและผลเสีย เมื่อชุมชนรับรู้ว่าการสมรสกับชาวต่างชาติทําให้ชีวิตความ
เป็นอยู่ดีขึ้น ก็มีความต้องการยกฐานะตัวเองขึ้นมาด้วยวิธีน้ีด้วยเช่นกัน เพราะเห็นว่าการสมรสกับ
ชาวต่างชาติทําให้มีฐานะที่ร่ํารวยขึ้น มีรถยนต์ หรือสามารถเดินทางโดยเคร่ืองบินไปต่างประเทศได้ จึง
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อาจเป็นสาเหตุทําให้คนรุ่นหลังคิดว่าวิธีการเช่นน้ีจะทําให้สามารถยกระดับฐานะทางครอบครัวให้ดีขึ้นได้ 
ซึ่งในทางกลับกันอาจะมีข้อเสียที่ไม่ได้รับรู้ในส่วนน้ันก็เป็นได้ แนวคิดดังกล่าวเช่ือว่าพ้ืนฐานทางครอบครัว
เป็นสิ่งที่สําคัญ โดยมีสภาพทางสังคมและการบริโภคนิยมเป็นตัวช่วยผลักดัน ทําให้มีการคาดการณ์ว่า 
“แนวโน้มในอนาคตเยาวชนไทยอาจมีความต้องการสมรสกับชาวต่างชาติสูงขั้น แสดงให้เห็นว่าคน
เช่ือมโยงกับสังคมแบบวัตถุนิยมมากข้ึน ซึ่งกระตุ้นให้กลายเป็นคนที่มีความต้องการในสิ่งต่างๆ เพ่ือให้ชีวิต
มีความสะดวกสบายแต่มีความต้องการในการทํางานและมีความอดทนต่อความยากลําบากลดลง 
โดยเฉพาะการคาดหวังให้ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้นด้วยวิธีการสมรสกับชาวต่างชาติ แทนที่
จะเป็นการทํางานด้วยความมุ่งมั่นและเก็บหอมรอมริบเพ่ือยกระดับฐานะทางครอบครัวและตนเอง วิธีการ
เช่นน้ี เรียกได้ว่า "ใช้เศรษฐกิจเป็นตัวนําสังคม"  ทั้งน้ีข้อเสียที่ได้จากการศึกษาเบ้ืองต้นในถิ่นปลายทาง 
พบว่า มีผู้หญิงไทยจํานวนหน่ึงที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศด้วยความกดดัน เพราะต้องปรับตัวอย่างมากต่อ
การดํารงชีวิตอยู่ในสังคมที่ต่างวัฒนธรรม เมื่อประสบปัญหาและต้องการผู้ให้คําปรึกษา หรือต้องการความ
ช่วยเหลือก็ไม่สามารถทําได้ เน่ืองจากข้อจํากัดในการเข้าถึงช่องทางในการให้ความช่วยเหลือ นอกจากน้ียัง
พบว่า สภาพครอบครัวในถิ่นต้นทางในถิ่นต้นทางหรือประเทศไทยที่ ยังต้องการให้ผู้หญิงที่อยู่ใน
ต่างประเทศซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเองให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ ก็เป็นการสร้างแรงกดดันให้
ผู้หญิงเหล่าน้ันมากขึ้น เพราะการดํารงชีวิตในต่างประเทศเป็นไปด้วยความยากลําบาก ด้วยเพราะมี
การศึกษาจํากัดทําให้ยากลําบากที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในต่างประเทศ ประกอบกับการขาดทักษะด้าน
ภาษาของประเทศปลายทาง ขณะเดียวกันอาจมีความสัมพันธ์กับสามีและครอบครัวสามีไม่ดีนัก ปัญหา
ดังกล่าวอาจนํามาสู่ความร้าวฉานในครอบครัวในถิ่นปลายทาง และอาจเป็นสาเหตุทําให้ได้รับการปฏิบัติ
อย่างไม่เท่าเทียมในความเป็นมนุษย์อีกด้วย 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะหน่วยงานหลักระดับชาติในการคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว จึง
กําหนดศึกษาแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางย้ายถิ่นไปทํางานต่างประเทศ
หรือไปสมรสกับชาวต่างชาติขึ้น เพ่ือหาแนวทางการช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงที่เดินทางย้ายถิ่นไปทํางาน
ต่างประเทศต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

-   เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา ความจําเป็น และความต้องการของกลุ่มผู้หญิงที่จะเดินทางย้ายถิ่นไป
อยู่ในต่างประเทศ 

-   เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้หญิงที่จะเดินทางย้ายถิ่นทั้งในระดับครอบครัว 
ชุมชน 
          -    เพ่ือศึกษาการดําเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่เก่ียวข้องกับปัญหาดังกล่าว ทั้งในด้าน
นโยบายแผนการดําเนินงาน ทัศนคติต่อปัญหา ตลอดจนแผนงาน โครงการและการดําเนินงานที่เก่ียวกับ
ปัญหาดังกล่าว 
          -   เพ่ือศึกษาแนวทางการช่วยเหลือ คุ้มครองสิทธิผู้หญิงที่เดินทางย้ายถิ่นไปทํางานต่างประเทศ 
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1.3  ขอบเขตการดําเนินงาน 
 การดําเนินงานโครงการ “การศึกษาแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่
เดินทางไปทํางานต่างประเทศ” เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นไปทํางานต่างประเทศ
ของผู้หญิงไทย ครอบคลุมสภาพปัญหา ความจําเป็น และความต้องการของกลุ่มผู้หญิงที่จะเดินทางหรือ
ย้ายถิ่นไปอยู่ต่างประเทศ ทั้งที่เป็นการย้ายถิ่นเพ่ือการทํางาน หรือเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ รวมถึง
นโยบาย แผนงาน การดําเนินงานขององค์กร หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือนําผลการศึกษาที่ได้มาจัดทําข้อเสนอ เป็นแนวทางที่เหมาะสมต่อการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครอง
ผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นไปอยู่ต่างประเทศ ซึ่งมีขอบเขตและข้ันตอนการดําเนินโครงการ โดยสามารถสรุป
ประเด็นสําคัญ (ดังรูปที่ 1-1)      ได้ดังน้ี  
 1)  กําหนดพ้ืนที่ศึกษาเป็นการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ คือ 
        - การศึกษาภายในประเทศ กําหนดพ้ืนที่เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีข้อมูล
ของผู้หญิงไทยที่มีการสมรสกับชาวต่างชาติ และมีผู้หญิงเดินทางไปทํางานต่างประเทศเป็นจํานวนมาก 
ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี  
        - การศึกษาในต่างประเทศ กําหนดพ้ืนที่เป็นการศึกษาในประเทศท่ีมีองค์กร หรือเครือข่าย
ที่มีข้อมูลการช่วยเหลือหญิงต่างชาติ รวมท้ังผู้หญิงไทยที่ได้รับความเดือดร้อนในต่างประเทศเป็นจํานวน
มาก 

2)  ศึกษาการดําเนินงานขององค์กรที่เก่ียวข้องกับการย้ายถิ่นไปต่างประเทศ ทั้งเพ่ือการทํางาน
และเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน อาทิ สํานักงานบริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน กองคุ้มครองและดูแล
ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ เป็นต้น โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ตาม
แนวทางการสัมภาษณ์ (Interview Guideline) ประกอบด้วย ประเด็นด้านนโยบาย แผนการดําเนินงานที่
เก่ียวข้องการย้ายถิ่นไปต่างประเทศ ทั้งเพ่ือการทํางานและเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ ทัศนคติต่อ
ปัญหา ตลอดจนแผนงาน โครงการและการดําเนินงานเก่ียวกับปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้รู้ 
(Key Informants) เก่ียวกับประเด็นข้างต้น ได้แก่ ผู้แทนขององค์กรที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งได้ศึกษา
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากเอกสารการดําเนินงานขององค์กรดังกล่าวร่วมด้วย 

3)  ศึกษาสภาพปัญหา ความจําเป็น ความต้องการของผู้หญิงไทยและครอบครัวในถิ่นต้นทาง 
รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นไปต่างประเทศ ทั้งเพ่ือการทํางานและเพ่ือการสมรสกับ
ชาวต่างชาติของกลุ่มผู้หญิงไทย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้นําชุมชนทั้งที่เป็นทางการ ได้แก่  
ผู้ใหญ่บ้าน ครู หัวหน้าสถานีอนามัย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบล และผู้นําไม่เป็นทางการ ได้แก่  
ผู้อาวุโสของชุมชน รวมจํานวนผู้นําชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์น้ี หมู่บ้านละ 5-6 คน ซึ่งใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามได้มีการประสานงานกลุ่มผู้นําดังกล่าวอย่างเป็นทางการ โดยข้อมูลที่
รวบรวมได้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพและดําเนินการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
 4)  ศึกษาข้อมูลของผู้หญิงไทยในถิ่นต้นทาง อายุต้ังแต่ 18–45 ปี ที่ กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศ ทั้งที่เป็นการย้ายถิ่นเพ่ือการทํางาน และเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ จํานวนไม่น้อยกว่า 
300 ราย โดยกําหนดขนาดตัวอย่างในแต่ละพ้ืนที่จังหวัดละ 150 คน เจาะจงเลือกพ้ืนที่อําเภอที่มี
ปรากฏการณ์การเดินทางไปต่างประเทศของกลุ่มผู้หญิง ทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ 
เป็นจํานวนมาก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่พัฒนาขึ้นจากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิเคราะห์ข้อมูล (SPSS for Window) ด้วยสถิติพรรณนา
กับข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรของผู้หญิงและครอบครัว และตารางไขว้เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางาน และเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ  
 5)  ศึกษาการดําเนินงานขององค์กรเครือข่ายในถิ่นปลายทาง ที่มีการช่วยเหลือผู้หญิงไทยเมื่อเกิด
ความเดือดร้อนและขอรับบริการในถิ่นปลายทาง อาทิ มูลนิธิบ้านหญิง Amnesty for Women 
 6)  วิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมภาคสนาม เก่ียวกับสภาพปัญหา ความจําเป็น และความ
ต้องการของกลุ่มผู้หญิงไทยที่ต้องการย้ายถิ่นไปต่างประเทศ ทั้งเพ่ือการทํางาน และเพ่ือการสมรสกับ
ชาวต่างชาติ รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไปต่างประเทศของผู้หญิงกลุ่มดังกล่าว พร้อมทั้งศึกษาการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน และองค์กรที่เก่ียวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยนําผลการ
วิเคราะห์ที่ได้ มาสังเคราะห์ยกร่างแนวทางในการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไป
ทํางานต่างประเทศ  
 7)  จัดประชุมเพ่ือนําเสนอร่างแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่พัฒนาขึ้น 
พร้อมนําเสนอผลการศึกษาที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม สังเคราะห์ยกร่างแนวทางการ
ป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นไปทํางานต่างประเทศหรือย้ายถิ่นเพ่ือไปสมรสกับ
ชาวต่างชาติ เสนอต่อผู้แทนหน่วยงานองค์กรในพ้ืนที่ดําเนินงานเก่ียวกับการย้ายถิ่นของผู้หญิงที่เดินทางไป
ต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ในด้านการป้องกันและคุ้มครอง ไม่น้อยกว่า 
20 คน 
 8)  นําเสนอผลงานต่อสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพ่ือวิพากษ์ร่างรายงานก่อนดําเนินการจัดทํารายงานฉบับ
สมบูรณ์  
 9)  จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อม CD จํานวน 10 ชุด 
 10) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือยกร่างแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิง
ไทยที่ย้ายถิ่นไปต่างประเทศ เพ่ือเสนอแนวทางที่เหมาะสมต่อการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทย
ที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งเพ่ือการทํางานและเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ 
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รูปที่ 1-1 แสดงขอบเขตและข้ันตอนการดําเนนิงาน 
 

ทบทวนข้อมูลจากเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง
กับการย้ายถ่ินไปต่างประเทศของผู้หญิงไทยและ
การดําเนินงานของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

กําหนดพื้นที่ศึกษา 
และกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา 

กําหนดแนวทาง
สัมภาษณ์เชิงลึก 

สัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ภายในประเทศ) 

สัมภาษณ์เชิงลึกผูน้ําชุมชน ในพื้นทีเ่ป้าหมาย 
คือ จังหวัดขอนแก่น และอุดรธานี 

สร้างเคร่ืองมือ 
(แบบสัมภาษณ์) 

เก็บรวบรวมข้อมูลผู้หญิงไทยในถ่ินต้นทาง    
ที่จะเดินทางไปตา่งประเทศ 

(จํานวน 300 ราย) 

สัมภาษณ์และเกบ็ข้อมูลจากองค์กรช่วยเหลือ
ผู้หญิงไทยในต่างประเทศ  

(มูลนิธิบ้านหญิง และ Amnesty for women) 

วิเคราะห์ผลการศึกษาท้ังหมด  
(สังเคราะห์ยกร่างแนวทางป้องกันและช่วยเหลือ
คุ้มครองผู้หญิงไทยท่ีเดินทางไปทํางานต่างประเทศ) 

จัดประชุมเสนอร่างแนวทางการปอ้งกันฯ 
ต่อผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เสนอผลงานต่อสํานักงานกิจการสตรี 
และสถาบันครอบครัว  

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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1.4  ผลทีค่าดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการ 
 1) นําผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากิจกรรม หรือการดําเนินโครงการต่อไปได้ใน
อนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
 2) สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีการดําเนินงานท่ีเป็นไปตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และสามารถดําเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 3)  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานทําให้ผู้หญิงกลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้ มีความเข้มแข็งและ
สามารถพ่ึงตนเองได้ 

 
1.5  แนวทางในการศึกษา 
 แนวทางและวิธีการดําเนินโครงการ พิจารณาให้สอดคล้องกับขอบเขตการดําเนินงานที่กําหนดไว้ ดังน้ี 
 1)  ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเดินทางไปทํางานต่างประเทศของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ พร้อมทั้งศึกษาการดําเนินงานของหน่วยงาน 
องค์กรต่างๆท่ีเก่ียวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จากเอกสาร รายงานการวิจัย รายงานผลการ
ดําเนินงาน บทความ วารสาร ฯลฯ เพ่ือหาแนวทางในการศึกษา 
 2)  ศึกษากลุ่มเป้าหมายในถ่ินต้นทาง ประกอบด้วย  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผู้นําชุมชน และผู้
หญิงไทยในพ้ืนที่เป้าหมาย ที่มีอายุระหว่าง 18 - 45 ปี ซึ่งกําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการ
ทํางานและเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
  -  ใช้แนวทางสัมภาษณ์เชิงลึกที่พัฒนาขึ้นจาก ข้อ 1) เพ่ือศึกษาหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
และศึกษาผู้นําชุมชนตามประเด็นที่กําหนดไว้  
  -  ใช้แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นจากข้อมูลที่ได้จากการทบทวนเอกสาร การสัมภาษณ์เชิง
ลึกหน่วยงาน หรือองค์กรภายในประเทศที่เก่ียวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กร และ
ผู้นําชุมชน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้หญิงไทยในถิ่นต้นทาง ที่มีอายุระหว่าง 18 –45 ปี และเป็นผู้ที่กําลัง
จะเดินทางไปต่างประเทศ จํานวนไม่น้อยกว่า 300 ราย  
 3)  วิเคราะห์ผลการศึกษาที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในข้อ 1) และ 2) เพ่ือสะท้อนผล
การศึกษากลุ่มเป้าหมายในถิ่นต้นทาง ครอบคลุม สภาพปัญหา ความจําเป็น ความต้องการของผู้หญิงไทย
และครอบครัว ซปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้หญิงไทยที่จะเดินทางหรือย้ายถิ่นไปอยู่ต่างประเทศ 
รวมถึงการดําเนินงานของหน่วยงานภายในประเทศที่เก่ียวข้องในเรื่องดังกล่าว  
 4)  ศึกษาข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงาน องค์กรในต่างประเทศที่มีการดําเนินงานเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้หญิงต่างชาติ รวมถึงผู้หญิงไทยที่เดือดร้อนในต่างประเทศ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกตาม
แนวทางสัมภาษณ์ที่พัฒนาขึ้นจากข้อ 1) – 3) 
 5)  ศึกษาทบทวนข้อมูลที่ได้จากการดําเนินงาน ตามแผนการดําเนินงานโครงการท่ีกําหนดไว้ เพ่ือ
วิเคราะห์ผลการศึกษาที่ได้จากการดําเนินงานทั้งหมด โดยสังเคราะห์ยกร่างแนวทางป้องกันและช่วยเหลือ
คุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ  
 6)  จัดประชุมเพ่ือนําเสนอร่างแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่พัฒนาขึ้น 
ต่อผู้แทนหน่วยงาน องค์กรที่เก่ียวข้อง แล้วนําเสนอผลงานต่อผู้ว่าจ้าง คือ สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว เพ่ือวิพากษ์ร่างรายงานก่อนการดําเนินการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ 
 7)  จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ 
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1.6  เนื้อหาของรายงานฉบบัสมบูรณ ์
-  บทคัดย่อ 
-  บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
-  กิตติกรรมประกาศ 
-  บทที่ 1   บทนํา 
-  บทที่ 2   แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
-  บทที่ 3   ระเบียบวิธีที่ใช้ในการศึกษา 
-  บทที่ 4   การดําเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่เก่ียวข้องกับปัญหาผู้หญิงที่เดินทางไป 

ต่างประเทศทั้งในด้านนโยบาย แผนการดําเนินงาน ทัศนคติต่อปัญหา ตลอดจน 
โครงการและการดําเนินงานที่เก่ียวข้อง 

-  บทที่ 5   สภาพปัญหา ความจําเป็น และความต้องการของผู้หญิงที่จะเดินทางไปต่างประเทศ 
    ในทัศนะของผู้นําชุมชน 

-  บทที่ 6   ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้หญิงที่จะเดินทางย้ายถิ่นไปอยู่ในต่างประเทศ 
-  บทที่ 7   แนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
-  บทที่ 8   บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
-  เอกสารอ้างอิง 
-  ภาคผนวก 
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บทท่ี 2  
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 ในการศึกษาแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่ เ ดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศ ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือที่จะได้นํามาใช้เป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัยเก่ียวกับปรากฏการณ์ดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังน้ี 
  2.1   แนวคิดเก่ียวกับการย้ายถิ่น 
  2.2   ผู้หญิงกับการย้ายถิ่น 
  2.3   ผู้หญิงกับการสมรสข้ามวัฒนธรรม 
  2.4   งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   
2.1  แนวคิดเก่ียวกับการย้ายถ่ิน 
 ในส่วนต่อไปน้ี ผู้วิจัยใคร่ขอนําเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ
การย้ายถิ่น ความหมาย สาเหตุ ประเภทและผลกระทบที่เกิดจากการย้ายถิ่น ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการย้ายถ่ิน 
 จากการศึกษาประวัติศาสตร์การต้ังถิ่นฐานของประเทศต่างๆ ทั่วโลกน้ัน พบว่า มนุษย์ได้มีการ
ย้ายถิ่นมาช้านานแล้ว ซึ่งเป็นการย้ายถิ่นเพ่ือหลีกลี้หนีจากความแห้งแล้งและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
รวมท้ังหลีกหนีจากการรุกรานของศัตรู และมุ่งหาพ้ืนที่ที่มีความเจริญ ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสถานที่ที่มีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การศึกษาเก่ียวกับการย้ายถิ่นของ
มนุษย์เริ่มมีการศึกษากันอย่างจริงจังเมื่อใดน้ันมิได้ปรากฏอย่างชัดเจน แต่ฝ่ายวิจัยและศูนย์สารสนเทศ 
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) ได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่น ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ดังกล่าวน้ันได้มุ่งอธิบายเก่ียวกับปรากฏการณ์การย้าย
ถิ่นที่แตกต่างกันออกไป บางแนวคิดและทฤษฎีก็มุ่งเน้นไปที่การให้ความหมายของการย้ายถิ่น และ
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการย้ายถิ่น ในขณะที่บางแนวคิดและทฤษฎีได้ให้ความสําคัญกับปัจจัยสําคัญที่มี
ผลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่น หรืออาจกล่าวได้อย่างง่าย ๆ คือสาเหตุของการย้ายถิ่นน่ันเอง  
 แนวคิดที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นแนวคิดแรกที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์การย้ายถิ่นก็คือ 
“กฎแห่งการย้ายถ่ิน” (The Laws of Migration) ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นในราวปี ค.ศ.1885 โดย Ernst 
George Revenstien โดยมีสาระสําคัญคือ กระแสการย้ายถ่ินหลักแต่ละราย จะมีกระแสการย้ายถ่ิน
กลับชดเชยเสมอ กล่าวคือ พ้ืนที่ใดที่มีการย้ายถิ่นของประชากรในพื้นที่เป็นจํานวนมากก็มักจะมีการย้าย
ถิ่นกลับคืนสู่ภูมิลําเนาของประชากรอีกกลุ่มหน่ึงที่ได้ละทิ้งถิ่นฐานบ้านเรือนไปอาศัยหรือทํางานที่อ่ืนอยู่
เสมอ นอกจากน้ี Revenstien ยังได้อธิบายเพ่ิมเติมถึงสถานการณ์การย้ายถิ่นอีกว่า การย้ายถิ่นส่วนใหญ่
เป็นการย้ายถิ่นจากชนบทมาสู่เมือง เพ่ือแสวงหาความเจริญโดยเฉพาะความเจริญทางด้านเศรษฐกิจที่
มักจะมีการสร้างโอกาสในการจ้างงานเกิดขึ้นน่ันเอง แต่ในทางกลับกัน ผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองมักจะไม่ค่อยมี
การย้ายถิ่นหรือมีย้ายถิ่นน้อยกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในชนบท เมื่อพิจาณาถึงความสัมพันธ์ของการย้ายถิ่นกับ
ประเด็นทางเพศ พบว่า เพศหญิงมักจะย้ายถิ่นในระยะใกล้มากกว่าเพศชาย ทั้งน้ีการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีและการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาทางด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมล้วน
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แล้วแต่เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการย้ายถิ่น  อน่ึง “กฎแห่งการย้ายถิ่น” ต่อมาได้รับการพัฒนาต่อยอด
เป็น “ทฤษฎีการย้ายถ่ิน” (A Theory of Migration) โดย Everett S. Lee ซึ่งได้มุ่งอธิบายถึง
ความหมายของการย้ายถิ่นเป็นสําคัญ  นอกจากน้ี  ยังมีทฤษฎีเก่ียวกับการย้ายถิ่นอ่ืนๆ อีกเช่นกัน อาทิ 
ทฤษฎีการย้ายถิ่นในสังคมทวิลักษณ์ (Dual Societies) ของ Lewis-Fei-Ranis ทฤษฎีความคาดหวังใน
รายได้ (An Unexpected Income’s Model of Rural-Urban) ทฤษฎีการตัดสินใจย้ายถิ่นในระดับ
จุลภาค (Micro Level Decision-Making Framework) และทฤษฎีการพ่ึงพา (Dependent Plantation 
Economies) ซึ่งทฤษฎีเหล่าน้ีจะได้นําเสนอโดยละเอียดต่อไปในบทน้ีในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 2.1.2 ความหมายของการย้ายถ่ิน 
 ในการนําเสนอความหมายของการย้ายถิ่นน้ัน จะเริ่มการนําเสนอด้วยการนํา “ทฤษฎีการย้ายถ่ิน” 
(A Theory of Migration) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ Everett S. Lee ได้พัฒนาต่อยอดจาก กฎการย้ายถิ่น และเป็น
ทฤษฎีที่มุ่งอธิบายถึงความหมายของการย้ายถิ่นไว้เป็นอย่างน่าสนใจ  โดยได้นิยามการย้ายถิ่นว่าหมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยของคน ทั้งที่เป็นการย้ายถิ่นแบบถาวรและเป็นการย้ายถิ่นแบบช่ัวคราว ทั้งใน
ระยะใกล้หรือในระยะไกล ทั้งภายในหรือภายนอกประเทศ   อีกทั้งยังได้ระบุถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการย้าย
ถิ่นว่ามีทั้งหมด 4 ปัจจัยด้วยกัน คือ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับแหล่งต้นทาง ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่ของถิ่น
ปลายทาง อุปสรรคที่แทรกอยู่ระหว่างถิ่นต้นทางและถิ่นปลายทาง และปัจจัยส่วนบุคคล (ฝ่ายวิจัยและศูนย์
สารสนเทศ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554)   
 อย่างไรก็ตาม  ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของการย้ายถิ่นไว้ ซึ่งโดยมากได้มุ่งเน้น
การให้ความหมายในลักษณะของการเคลื่อนย้ายของประชากรจากสถานท่ีหน่ึงไปยังอีกสถานที่หน่ึง อาทิ 
ฝ่ายวิจัยและศูนย์สารสนเทศ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2554) และศูนย์อบรม
ด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (2554) ได้นิยาม การย้ายถิ่น 
(Migration) ไว้ว่า เป็นการเคลื่อนย้ายของบุคคล หรือกลุ่มจากที่อยู่อาศัยหน่ึง ไปยังอีกที่หน่ึง โดยมีเจตนา
ที่จะอาศัยในถิ่นที่อยู่ใหม่ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ยาวนานพอควร จนทําให้ประชากรของพ้ืนที่ที่จากมา
และพ้ืนที่ที่เข้าไปอยู่ใหม่เปลี่ยนไป ซึ่งจะเรียกผู้ย้ายถิ่นว่า “ผู้ย้ายถิ่น” (Migrant) นอกจากน้ีศูนย์อบรม
ด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (2554) ยังได้นิยาม ถิ่นต้นทาง ว่า
หมายถึง พ้ืนที่ที่ผู้ย้ายถิ่นออกไป และถิ่นปลายทาง คือ พ้ืนที่ที่ผู้ย้ายถิ่นย้ายเข้ามาอีกด้วย สําหรับเกณฑ์
สําคัญที่ใช้ในการพิจารณาถึงการเป็นผู้ย้ายถิ่น ก็คือ “ระยะทาง” และ “ระยะเวลา” ของการย้ายที่อยู่
อาศัย  ดังที่ฝ่ายวิจัยและศูนย์สารสนเทศ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2554) ได้
ระบุไว้   
 นักวิชาการอีกท่านที่ได้ให้คํานิยามของการย้ายถิ่นไว้อย่างน่าสนใจก็คือ สําเริง จันทรสุวรรณ 
(2551) ซึ่งได้ให้ความหมาย “การย้ายถิ่น” ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การย้ายถิ่นเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยจากถิ่นต้นทางไปยังถิ่นปลายทาง แต่ได้เพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดการย้ายถิ่น โดย
ได้ระบุเหตุผลในการย้ายถิ่น ระยะเวลาในการย้ายถิ่น และกิจกรรมในถิ่นปลายทาง และองค์การ
สหประชาชาติ (1998) ได้อธิบาย การย้ายถิ่นไว้ว่าเป็นกระบวนการเคลื่อนย้ายของประชากรในลักษณะ
การย้ายถิ่นที่อยู่จากพ้ืนที่ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของตนแต่ด้ังเดิมไปอยู่ในอีกพ้ืนที่หน่ึง รวมไปถึงการเคลื่อนย้าย
จากประเทศหน่ึงไปยังอีกประเทศหน่ึง หรือการเคลื่อนย้ายจากพ้ืนที่หน่ึงไปยังอีกพ้ืนที่หน่ึงภายในประเทศ
เดียวกัน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรือสาเหตุใด และการย้ายถิ่นข้ามประเทศ (International Migration) หรือ
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การย้ายถิ่นข้ามชาติ (Transnational Migration) ซึ่งอาจเป็นการย้ายถิ่นที่อยู่อย่างถาวรหรือเป็นเพียงช่วง
ระยะเวลาหน่ึงก็ได้ 
 ดังน้ัน จึงสามารถสรุปได้ว่า การย้ายถิ่น หมายถึง การเคลื่อนย้ายของประชากรจากถ่ินต้นทาง
ไปสู่ถิ่นปลายทางด้วยจุดมุ่งหมายท่ีต้องการจะต้ังรกรากใหม่ยังถิ่นปลายทาง และด้วยการที่ย้ายถิ่นเพ่ือต้ัง
ถิ่นฐานยังถิ่นปลายทางจึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับทั้งถิ่นต้นทางและถ่ินปลายทาง อย่างไรก็ตาม ใน
การวิจัยน้ีได้มุ่งศึกษาเก่ียวกับการเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิงไทย ทั้งที่เป็นการเดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือการทํางาน และเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติซึ่งอาจจะเป็นการย้ายถ่ินทั้งที่เป็นการ
ช่ัวคราวหรือถาวรก็ได้ระยะทางและเวลา 
 2.1.3 สาเหตุของการย้ายถ่ิน 
 การย้ายถิ่นจากถิ่นต้นทางไปสู่ถิ่นปลายทางของปัจเจกบุคคลน้ันล้วนแล้วแต่มีปัจจยัทีแ่ตกต่างกัน
ออกไป ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของ
ปัจเจกบุคคลในการย้ายถิ่น และนักวิชาการด้านการย้ายถิน่ได้วิเคราะห์ถงึปัจจัยดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังน้ี 
  1)  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  ความจําเป็นทางเศรษฐกิจมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการดํารง
ชีพอย่างผาสุกและเป็นสิ่งที่มนุษย์แทบทุกคนต้องการ อย่างไรก็ตาม มิใช่ว่ามนุษย์ทุกคนจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวได้ ซึ่งบางคนก็ยอมรับสภาพและอยู่กับสภาพที่เป็นเช่นน้ันต่อไปได้ แต่ยังมีคนอีกจํานวน
ไม่น้อยที่ใช้เป็นเหตุผลสําคัญในการตัดสินใจย้ายถิ่น ดังที่ ทฤษฎีการย้ายถ่ินในสังคมทวิลักษณ์ (Dual 
Societies) ของ Lewis-Fei-Ranis ซึ่งเป็นทฤษฎีที่มุ่งเน้นอภิปรายถึงสาเหตุของการย้ายถิ่นในประเทศท่ี
กําลังพัฒนา โดยได้อธิบายสาเหตุของการย้ายถิ่นในประเทศที่กําลังพัฒนาไว้ว่า มีสาเหตุมาจากการที่มี
จํานวนแรงงานล้นเกินความจําเป็น กล่าวคือ เศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาประกอบด้วย 2 สาขา
ด้วยกัน คือ 1) สาขาเกษตรกรรมยังชีพซึ่งมีผลิตภาพตํ่ามาก แต่ขณะเดียวกันก็จะมีแรงงานล้นเกินเกิดขึ้น 
และ 2) สาขาอุตสาหกรรมในเมือง ซึ่งมีผลิตภาพสูงและรับแรงงานล้นเกินจากชนบทหรือสาขาเกษตรอาชีพ
เข้ามาทํางานในเมือง ประกอบกับการพัฒนาอุตสาหกรรม และค่าจ้างในเมืองที่สูงกว่าจึงเป็นแรงจูงใจทําให้
แรงงานจากชนบท ย้ายเข้ามาทํางานในเมือง (ฝ่ายวิจัยและศูนย์สารสนเทศ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬา-
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554) ซึ่งเป็นภาพที่เห็นได้เจนตาในประเทศกําลังพัฒนาที่มีการอพยพจากสังคม
ชนบทสู่สังคมเมืองเพ่ือการมีงานทําและรายได้ที่ดีกว่าเดิม ดังเช่น ประเทศไทยที่ในแต่ละปีมีแรงงานจํานวน
ไม่น้อยที่อพยพจากชนบทมุ่งสู่เมืองใหญ่ ๆ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร เพ่ือหางานทําและรายได้ที่ดี 
  นอกจากน้ี ยังมี ทฤษฎีความวาดหวังในรายได้ (An Unexpected Income’s 
Model of Rural-Urban) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ได้รับการพัฒนาโดย Sjaastad (1962) และ Schultz (1962) 
โดยแรกเริ่มได้มุ่งเน้นอธิบายถึงความหมายของการย้ายถิ่นและผลกระทบจากการย้ายถิ่นไว้ว่า การย้ายถิ่น
เป็นการไหลเวียนของทุนมนุษย์ และจะทําให้เพ่ิมความสามารถในการผลิตของทรัพยากรมนุษย์ การย้าย
ถิ่นเป็นการลงทุนที่ต้องมีค่าใช้จ่าย 2 ประเภท คือค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่
ไม่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเสียโอกาสต้นทุนทางจิตใจ ในการที่ต้องเปลี่ยนสภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมใหม่  แต่
ต่อมา Harris (1969) และ Todaro (1969) ได้นําทฤษฎีดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอด โดยมุ่งพิจารณาถึงการ
ตัดสินใจในการย้ายถิ่นว่าเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดโดยความแตกต่างระหว่างรายได้ในเมืองและชนบท และ
โอกาสท่ีจะได้ทํางานในเมือง  โดย Todaro เห็นว่า ตลาดแรงงานในเมือง ประกอบด้วย 2 ภาค ภาคแรก 
คือตลาดแรงงานที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งมักมีขนาดค่อนข้างใหญ่ที่ประกอบด้วย การจ้างงานด้วยตัวเอง และ
การทํางานในสถานประกอบการขนาดเล็ก  มีการว่างงานอย่างเปิดเผย ค่าแรงตํ่า เพราะถูกกําหนดโดย
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การแข่งขันของแรงงานในตลาด และภาคหลังเป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ จะมีขนาดเล็กกว่าภาคที่ไม่เป็น
ทางการ คนงานได้รับค่าแรงสูงกว่า เพราะถูกกําหนดโดยสหภาพแรงงาน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความ
เข้มแข็ง ต่อมา Todaro ได้พัฒนาแนวคิดน้ีเพ่ิมเติมอีก โดยนําปัจจัยด้านความหลากหลายในคุณภาพ
แรงงานจากชนบทเข้ามาพิจารณาโอกาสที่แรงงานจากชนบท จะถูกเลือกเข้าไปทํางานใน
ภาคอุตสาหกรรมจะไม่เท่ากัน เพราะข้ึนอยู่กับปัจจัยทุนมนุษย์หลายประการ เช่น อายุ การศึกษา และ
ประสบการณ์ เป็นต้น ดังน้ัน จึงอาจเป็นได้ว่าเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจย้ายถิ่นน้ัน ทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้หยิบยกมาอภิปรายถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวน้ีล้วนแล้วแต่ให้
ความสําคัญกับโอกาสในการมีงานทําและการมีรายได้ที่ดีในสังคมเมือง ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญต่อการตัดสินใจ
ย้ายถิ่นจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง 
  อน่ึงปรากฏการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติของแรงงานในประเทศที่กําลังพัฒนาไปสู่ประเทศ
ที่พัฒนาแล้วที่ Khoo, McDonaid, Voigt-Graf and Hugo (2007) ได้ศึกษามาน้ัน ดูเหมือนว่าจะ
สามารถนํามาช่วยสนับสนุนทฤษฎีต่าง ๆ เหล่าน้ีได้เช่นกัน เน่ืองจาก Khoo, McDonaid, Voigt-Graf 
and Hugo (2007) ได้อธิบายไว้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการย้ายถิ่นข้ามชาติของแรงงานจากประเทศที่
กําลังพัฒนาไปยังประเทศปลายทางที่พัฒนาแล้ว ประกอบด้วย การมีรายได้ที่สูงกว่าประเทศของตน การมี
เครือข่าย     ทางสังคม สถานการณ์การเมืองของประเทศต้นทาง การจ้างงานที่มั่นคง โอกาสในการจ้าง
งาน และวิถี การดํารงชีวิตในถิ่นปลายทาง  

2)  ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยทางด้านสังคมก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อการตัดสินใจย้าย
ถิ่นของปัจเจกบุคคล  และทฤษฎีหน่ึงที่ได้อธิบายถึงปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการย้ายถิ่นของปัจเจก
บุคคลไว้อย่างน่าสนใจก็คือ ทฤษฎีการตัดสินใจย้ายถ่ินในระดับจุลภาค (Micro Level Decision-
Making Framework) กล่าวคือ ทฤษฎีน้ี อธิบายการย้ายถิ่น โดยใช้ปัจจัยทางสังคม และจิตวิทยา
ประชากร โดยได้ระบุว่า การย้ายถิ่นขึ้นอยู่กับความคาดหวังที่จะได้รับผลจากการมีพฤติกรรมย้ายถิ่นที่
เกิดขึ้น ซึ่งขี้นอยู่กับปัจจัยสองประการ คือ คุณค่ากับเป้าหมายที่มีอยู่ในตัวของแต่ละบุคคล ได้แก่ ความมั่ง
คั่งทางสังคม ความสะดวกสบาย และความเป็นตัวของตัวเอง หากปัจจัยทั้ง 2 ประการน้ีมีระดับสูง โอกาส
ที่บุคคลจะย้ายถิ่นก็จะมีมาก การย้ายถิ่นในลักษณะน้ี จะเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่า “Instrumental 
Behavior” ที่จะนําบุคคลไปสู่สิ่งที่ตนประสงค์ (Dejong & Fawcett, 1981 อ้างถึงใน (ศูนย์อบรมด้าน
สุขภาพในงานสาธารณภัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, ออนไลน์, 2554)  

3)  ปัจจัยส่วนบุคคล สําหรับปัจจัยส่วนบุคคลน้ีนับว่าเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญ
อย่างย่ิงต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นของปัจเจกบุคคลเช่นกัน โดยปัจจัยส่วนบุคคลน้ีจะมุ่งเน้นถึงความพึงพอใจ
หรือความไม่พึงพอใจของปัจเจกบุคคลหรือครอบครัวที่มีต่อผลประโยชน์ที่จะได้รับจากสถานที่ต่าง ๆ 
แนวคิดเรื่อง “Place Utility” ที่พัฒนาขึ้นโดย Brown & Moore (1970) น่าจะเป็นแนวคิดที่อธิบาย
ปรากฏการณ์น้ีได้เป็นอย่างดี  เน่ืองจากแนวคิดดังกล่าวได้ให้ความสําคัญกับระดับความพอใจ หรือระดับ
ความไม่พอใจของปัจเจกบุคคล หรือครอบครัวที่มีต่อประโยชน์ในสถานที่หน่ึง ๆ  ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจย้ายถิ่น  กล่าวคือ หากบุคคลหรือครอบครัวหน่ึงไม่พอใจในสถานที่หน่ึง ๆ ก็จะมีการย้ายถิ่นเกิดขึ้น 
แต่ในทางตรงกันข้าม หากบุคคลหรือครอบครัวน้ัน ๆ พึงพอใจกับสถานที่น้ัน ๆ ก็จะยังคงอาศัยอยู่ ณ ที่เดิม 
ไม่มีการย้ายถิ่นแต่อย่างใด  นอกจากน้ี Stark (1991) ได้อธิบายเพ่ิมเติมถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจย้ายถิ่นโดยได้ให้ความสําคัญกับปัจจัยต่าง ๆ ในระดับครัวเรือน อาทิ รายได้และความเสี่ยงของ
ครอบครัวที่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจย้ายถิ่น  เช่น หากครอบครัวใดต้องการรายได้สูงสุดจากกิจกรรม
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ทุกกิจกรรมของครัวเรือน และต้องให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้นน้อยที่สุดจากการทํากิจกรรมต่าง ๆ ครอบครัว
เหล่าน้ันก็จะใช้เป็นเหตุผลในการตัดสินใจว่าจะให้สมาชิกในครัวเรือนมีการย้ายถิ่นหรือไม่  ซึ่งดูเหมือนว่าจะ
สอดคล้องกับแนวคิด “Location Specific Capital” เป็นปัจจัยผูกพัน ที่ส่งผลให้บุคคล มีพฤติกรรม
ย้ายถิ่นที่แตกต่างกัน โดย Davanzo & Morrision (1981) ได้อธิบายไว้ว่า ตามปกติการย้ายถิ่นจะเกิดขึ้น
โดยการเปรียบเทียบ ผลประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างถิ่นต้นทางและถิ่นปลายทาง เช่น ผู้ที่มีช่ือเสียง มี
ทรัพย์สินมาก ก็มักจะไม่ย้ายไปจากที่อยู่เดิม ถ้าหากจําเป็นต้องย้ายไป ก็มักจะย้ายกลับมา เพราะหากย้าย
ไปอยู่ที่อ่ืนนานๆ สิ่งต่างๆ ที่มีอยู่เดิม ก็จะเสื่อมค่าลง ส่วนผู้ที่มีสิ่งผูกพัน อาจจะเป็นทรัพย์สมบัติ หรือความ
มีช่ือเสียงในถิ่นที่อยู่เดิมน้อย จะมีโอกาสย้ายถิ่นสูงกว่าผู้ที่มีสิ่งผูกพันดังกล่าวมากกว่า  ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้
ว่าการย้ายถิ่นเป็นการปรับตัวของผู้ที่อาศัยอยู่ เพ่ือหาความพอใจในประโยชน์จากพ้ืนที่น้ัน ๆ    
 อย่างไรก็ตาม ได้มี กลุ่มนีโอ-มาร์กซิส ที่มีมุมมองเก่ียวกับสาเหตุของการย้ายถิ่นแตกต่างไปจาก
นักทฤษฎีต่างๆ ข้างต้น เน่ืองจากนักคิดกลุ่มน้ีได้อธิบายถึงปัจจัยอันเป็นสาเหตุของการตัดสินใจย้ายถิ่น
ของปัจเจกบุคคลโดยมิได้มองปัจจัยที่เป็นมิติทางด้านสังคมแยกออกจากปัจจัยที่เป็นมิติทางเศรษฐกิจโดย
สิ้นเชิง หากแต่ผนวกทั้งสองปัจจัยเข้าไว้กับสถาบันทางการเมืองเพ่ืออธิบายถึงสาเหตุของการย้ายถิ่น หรือ
อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดของกลุ่มนีโอ-มาร์กซิส (Neo-Marxist Conflict Model) ที่พิจารณาเรื่องทาง
เศรษฐกิจ กับเร่ืองทางสังคม และสถาบันการเมือง ว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกพิจารณาจากกัน และกลายเป็น
ที่มาของ ทฤษฎีการพึ่งพา (Dependent Plantation Economies) น่ันเอง โดยทฤษฎีน้ีได้พิจารณา
การย้ายถิ่นในลักษณะที่เป็นผลของระบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งในระดับ
ชนบท ระดับเมืองศูนย์กลางระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ ในลักษณะของระบบความสัมพันธ์
แบบศูนย์กลาง และปริมณฑล ปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการย้ายถิ่นในแนวคิดน้ีคือ มาตรการในการพัฒนา
ประเทศน่ันเอง กล่าวคือ หากเป็นการพัฒนาในลักษณะรวมศูนย์และพ่ึงพา ก็จะทําให้เกิดการย้ายถิ่นมาก
ขึ้น และเกิดการเอารัดเอาเปรียบระหว่างชนช้ัน โดยการกดราคาผลผลิตการเกษตรให้ตํ่าลง ในทางกลับกัน 
สินค้าอุตสาหกรรมกลับมีราคาสูง เป็นสาเหตุทําให้เกิดการย้ายถิ่นของชาวชนบท มาหางานทําในเมืองมาก
ขึ้น ย่ิงไปกว่าน้ัน ยังจะต้องพิจารณาในวงกว้างออกไปอีกว่า “เมืองมีส่วนกําหนดชนบทอย่างไร” หรือ 
“ประเทศด้อยพัฒนาถูกกําหนดโดยประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่างไร” และ “สิ่งต่างๆ เหล่าน้ี มีรูปแบบ
ความสัมพันธ์กันอย่างไร” สําหรับ เครื่องมือวิเคราะห์ที่สําคัญในทฤษฎีน้ี มักจะใช้ระเบียบวิธี
ประวัติศาสตร์ โครงสร้าง สถาบันในการพิจารณาการที่ชาวชนบท ถูกความจําเป็นบีบบังคับให้เข้าไปหา
งานทําในเมือง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการด้อยพัฒนาในชนบท ขณะเดียวกัน ศูนย์กลางหรือเมือง จะเกิดการ
พัฒนา ระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็นระบบทุนนิยม จะเอารัดเอาเปรียบแรงงานจากชนบท และดูดซับมูลค่า
ส่วนเกินทางเศรษฐกิจไปสู่เมือง ตลาดแรงงานจะถูกผูกขาด แรงงานจากชนบทจะทําอาชีพช้ันตํ่าลงไปจาก
ชาวเมือง และต้องอาศัยอยู่ในสลัม หรือที่ไม่เหมาะสมอ่ืน ๆ มีความแปลกแยก ไม่สามารถผสมผสานกับวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมือง 

อน่ึง นอกเหนือจากการจําแนกสาเหตุของการย้ายถิ่นโดยพิจารณาจากปัจจัยข้างต้นไม่ว่าจะเป็น
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านส่วนบุคคลและการมองในเชิงบูรณาการผนวกด้านสถาบันทาง
การเมืองเข้าไว้ด้วยแล้ว  ยังมีนักวิชาการอีกกลุ่มหน่ึงดังที่รวบรวมโดยศูนย์อบรมด้านสุขภาพในงานสา
ธารณภัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (2554) ที่ได้อธิบายถึงสาเหตุของการย้ายถิ่นโดยพิจารณา
สาเหตุของการย้ายถิ่นออกเป็น 4 ปัจจัยสําคัญด้วยกันคือ ปัจจัยผลักดัน ปัจจัยดึงดูด ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
ต่อการย้ายถิ่น และปัจจัยส่วนบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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  1)  ปัจจัยผลักดัน เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นหรือเก่ียวข้องกับการย้ายถิ่นออก เช่น ความ
ล้มเหลวในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เน่ืองจากขาดแคลนนํ้าหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ทําเกษตรกรมีรายได้
ลดลง ซึ่งจะสัมพันธ์กับการว่างงานในชนบท ทําให้ต้องมีการย้ายถิ่นเข้าสู่เมือง 
  2)  ปัจจัยดึงดูด เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ ที่ผู้ย้ายถิ่นจะย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ 
เช่น มีสภาพการมีงานทําที่ดีกว่าเป็นสิ่งล่อใจ เป็นต้น 
  3)  ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการย้ายถ่ิน เก่ียวข้องในแง่ที่ทําให้ช่วงเวลาในการย้ายถิ่นต้อง
ล่าช้าออกไปหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลย เช่น การขาดปัจจัยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักและอาหาร ซึ่งต้องใช้
จ่ายในระหว่างการย้ายถิ่น ตลอดจนข่าวสารของสถานที่ปลายทางที่ผู้ย้ายถิ่นจะย้ายไปว่ามีสภาพอย่างไร 
  4)  ปัจจัยที่มีสาเหตุมาจากเหตุผลส่วนตัว สําหรับปัจจัยที่มีสาเหตุมาจากเหตุผล
ส่วนตัวน้ีก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล เช่น การย้ายตามครอบครัว เป็นต้น 
 2.1.4 ประเภทของการย้ายถ่ิน 

สําหรับประเภทของการย้ายถิ่นน้ัน ได้มีการจําแนกโดยใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป แต่
นักวิชาการส่วนใหญ่มักจะจําแนกประเภทของการย้ายถิ่นโดยใช้เกณฑ์ ระยะทางหรือภูมิศาสตร์ ดังที่ ฝ่าย
วิจัยและศูนย์สารสนเทศ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) ได้สรุปไว้ว่า มี 2 
ประเภทด้วยกัน คือ การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ (International Migration) และการย้ายถิ่น
ภายในประเทศ (Internal Migration) ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1)  การย้ายถ่ินระหว่างประเทศ (International Migration) หรือการย้ายถ่ินข้ามชาติ 
(Transnational Migration) การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ หรือการย้ายถิ่นข้ามชาติเป็นการย้ายถิ่นข้าม
เขตการปกครองของประเทศ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นย้ายถิ่นจากประเทศหน่ึงไปอีกประเทศหน่ึงน่ันเอง เช่น 
การย้ายถิ่นจากประเทศไทยไปสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา การย้ายถิ่นจากประเทศนิวซีแลนด์มาสู่ประเทศ
ไทย เป็นต้น 

2)  การย้ายถ่ินภายในประเทศ (Internal Migration) การย้ายถิ่นภายในประเทศเป็น
การย้ายถิ่นภายในอาณาเขตประเทศ และเป็นการย้ายถิ่นระหว่างอาณาเขตระดับย่อย ซึ่งอาณาเขตระดับ
ย่อย อาจจะเป็น ตําบล อําเภอ จังหวัด จนถึงระดับภาค ทั้งน้ีศูนย์อบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย 
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (2554) ได้อธิบายเพ่ิมเติมไว้ว่า การย้ายถิ่นภายในประเทศน้ันเป็นการ
ย้ายถิ่นระหว่างชนบทกับชนบท การย้ายถิ่นระหว่างชนบทกับเมือง การย้ายถิ่นระหว่างเมืองกับชนบท 
และการย้ายถิ่นระหว่างเมืองกับเมือง ซึ่งเป็น 4 รูปแบบหลักในการย้ายถิ่นภายในประเทศ ได้แก่ ย้ายถิ่น
เข้า (Immigration) ย้ายถิ่นออก (Emigration) การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ (International migration) 
และการย้ายถิ่นภายในประเทศ (Internal migration) ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
   -  ย้ายถ่ินเข้า (Immigration) เป็นการย้ายเข้าไปอยู่ในพ้ืนที่ปลายทางโดยการ
ข้ามเขตแดนจากบางจุดภายนอกพ้ืนที่น้ัน หากย้ายเข้ามาจากภายนอกประเทศ อาจแยกเรียกว่าเป็น “คน
เข้าเมือง” (Immigrant) 

-  การย้ายถ่ินออก (Emigration) เป็นการย้ายออกจากพ้ืนที่ต้นทางข้ามเขต
แดนไปอยู่ยังพ้ืนที่ปลายทาง ถ้าย้ายออกนอกประเทศ อาจแยกเรียกให้แตกต่างจากผู้ย้ายถิ่น
ภายในประเทศว่า “คนออกเมือง” (Emigrant) 

-  การย้ายถ่ินระหว่างประเทศ (International Migration) เป็นการย้ายถิ่น
ระหว่างประเทศ จากประเทศหน่ึงไปยังประเทศอ่ืน เป็นการย้ายข้ามเขตประเทศ ซึ่งอาจจะเป็นการย้ายไป
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อยู่อย่างถาวร หรือแบบช่ัวคราว อย่างไรก็ตาม การย้ายถิ่นข้ามชาติเกิดขึ้นได้ทั้งจากความสมัครใจของผู้
ย้ายถิ่น (Voluntary Transnational Migration) โดยผ่านกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระเพ่ือชีวิตที่
ดีกว่าของผู้ย้ายถิ่นเอง หรือครอบครัว (IOM, 2004) และการย้ายถิ่นข้ามชาติที่เกิดขึ้นจากความไม่สมัครใจ
ของผู้ย้ายถิ่น (Involuntary Transnational Migration) ซึ่งเป็นการย้ายถิ่นข้ามชาติที่เกิดขึ้นจากความไม่
เต็มใจของผู้ย้ายถิ่น หรือถูกบีบบังคับให้ต้องย้ายถิ่นข้ามชาติก็เป็นได้ (United Nations, 1998) 

-  การย้ายถ่ินภายในประเทศ (Internal Migration) เป็นการย้ายถิ่นภายใน
อาณาเขตประเทศ และเป็นการย้ายถิ่นระหว่างอาณาเขตระดับย่อย ซึ่งอาณาเขตระดับย่อย อาจจะเป็น
ตําบล อําเภอ จังหวัด จนถึงระดับภาค 
 2.1.5 ผลกระทบที่เกิดจากการย้ายถ่ิน 
 ในการอภิปรายถึงผลกระทบที่เกิดจากการย้ายถิ่นน้ี นักวิชาการต่างได้จําแนกผลกระทบที่เกิดจาก
การย้ายถิ่นน้ีออกเป็น 2 ประเด็นที่น่าสนใจด้วยกันคือ ผลกระทบทางสังคมและผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1)  ผลกระทบทางสังคม 
 การย้ายถิ่นส่งผลกระทบทางสังคมทั้งในทางบวกและทางลบหลายประการด้วยกัน 

สําหรับผลกระทบในทางบวก ก็คือ การย้ายถิ่นไปต่างประเทศ ดังเช่นการศึกษาของสุกัญญา เอมอ่ิมธรรม 
และฟ้ารุ่ง  มีอุดร (2545) ที่ศึกษาถึงผลกระทบต่อความม่ันคงและการ เปลี่ยนแปลงของครอบครัว อัน
เน่ืองมาจากการท่ีเพ่ือนบ้านให้การยอมรับและเห็นด้วยกับการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 

 ในทางกลับกัน การย้ายถิ่นไปต่างประเทศโดยเฉพาะการไปทํางานส่งผลลบทางสังคม 
กล่าวคือ การย้ายถิ่นไปทํางานต่างประเทศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งจากการศึกษา
ของสุกัญญา  เอมอ่ิมธรรม และฟ้ารุ่ง  มีอุดร  (2545) ได้พบว่า การเดินทางของแรงงานไทยไปทํางาน
ต่างประเทศ ทําให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนต้องเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
ไม่ได้มีความใกล้ชิด สนิทสนมกันเหมือนเดิม หากแต่มีความห่างเหินกันไปจากเดิม ซึ่งอาจจะเป็นผลมา
จากวัฒนธรรมของต่างประเทศที่มีลักษณะของการที่ “ต่างคน ต่างอยู่ ไม่สุงสิงกัน” น่ันเอง และด้วย
ความสัมพันธ์ที่ห่างเหินไปกว่าเดิมจึงอาจส่งผลต่อความม่ันคงและความเข้มแข็งของชุมชนได้เช่นกัน เพราะ
การท่ีชุมชนจะเข้มแข็งและมั่นคงได้น้ัน ความสัมพันธ์ที่ดีและความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนก็
นับได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางสังคมปัจจัยหน่ึงเช่นกัน 

2)  ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
 จากผลการวิจัยจากนักวิชาการต่างๆ ได้พบว่า การย้ายถิ่นไปทํางานต่างประเทศน้ัน

สามารถช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนได้ ซึ่งจากการวิจัยของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2544) และจากงานวิจัยของสุกัญญา เอมอ่ิมธรรม และฟ้า
รุ่ง มีอุดร (2545) ได้พบว่า แรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่กลับจากการทํางานในต่างประเทศ
สามารถสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนได้ และยังพบอีกว่า การไปทํางานต่างประเทศของ
คนงานไทยในจังหวัดขอนแก่นน้ัน ผู้ที่เคยไปทํางานในต่างประเทศส่วนใหญ่เมื่อเดินทางกลับมาแล้ว
สามารถปลดหน้ีได้ ทําให้ไม่มีหน้ีสิน หรือมีหน้ีสินลดลง และมีความพึงพอใจกับรายได้จากการเดินทางไป
ทํางานต่างประเทศ  นอกจากน้ี โชคชัย เดชรอด (2546) ยังได้ทําการศึกษาเก่ียวกับความสามารถในการ
ชําระหน้ีเงินกู้เพ่ือการย้ายถิ่นไปทํางานต่างประเทศของแรงงานไทยว่า ขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาทํางานใน
ต่างประเทศคร้ังสุดท้าย  ประสบการณ์ย้ายถิ่น ต้นทุนการย้ายถิ่นที่เป็นตัวเงิน ความรู้ความเข้าใจในสัญญา
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กู้ยืม และความสัมพันธ์กับเครือข่ายจัดหางาน ซึ่งหมายความว่า หากแรงงานไทยได้มีการย้ายถิ่นไปทํางาน
อยู่ต่างประเทศนานเท่าใด ความสามารถในการชําระเงินกู้ก็จะเพ่ิมขึ้นตามมา ซึ่งดุษฎี อายุวัฒน์ (2549) 
ได้อธิบายไว้ว่า การย้ายถิ่นเป็นยุทธวิธีที่สําคัญที่ครัวเรือนอีสานใช้เพ่ือให้บรรลุถึงระดับการยังชีพที่ต้องการ 
เน่ืองจากเป็นการเข้าถึงแหล่งงานท่ีจะนํามาซึ่งทุนทรัพย์และการยกระดับการยังชีพของครัวเรือนอีสาน 

 
2.2  ผู้หญิงกับการย้ายถ่ิน 
 ประเด็นหน่ึงที่งานวิจัยน้ีได้ให้ความสนใจเป็นอย่างย่ิง ก็คือ การย้ายถิ่นออกนอกประเทศไทยไป
อาศัยยังต่างประเทศของผู้หญิงไทย ซึ่งเป็นการย้ายถิ่นทั้งเพ่ือการทํางานและเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ 
ดังน้ันในส่วนน้ีจึงจะได้นําเสนอเก่ียวกับสถานการณ์การย้ายถิ่นของผู้หญิง และปัญหาที่ผู้หญิงต้องประสบ
อันเน่ืองมาจากการการย้ายถิ่น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติทางเพศ หรือ ความเสี่ยงต่างๆ 
ที่ผู้หญิงต้องประสบ ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี  
 2.2.1 สถานการณ์การย้ายถ่ินของผู้หญิง 
 จากการรวบรวมสถิติข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับสถานการณ์การย้ายถิ่นในปัจจุบันน้ี ทําให้ได้ทราบว่า 
ผู้หญิงได้มีการย้ายถิ่นเพ่ิมมากขึ้น ดังเช่น จากการศึกษาของสํานักแรงงานระหว่างประเทศ (2550) ที่ได้มี
การติดตามและศึกษามิติความเป็นหญิงและชายของแรงงานย้ายถิ่น พบว่า ในปี ค.ศ. 1960 มีจํานวนผู้
ย้ายถิ่นที่เป็นเพศหญิงประมาณ 47 คน จาก 100 คน หรือร้อยละ 47.0 และจากน้ันเป็นต้นมา สถิติของ
ผู้หญิงที่ได้ย้ายถิ่นเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง กล่าวคือ ในอีก 40 ปีต่อมา หรือราว ค.ศ. 2000 มีผู้ย้ายถิ่นที่เป็น
ผู้หญิงประมาณ 95 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นครึ่งหน่ึงของผู้ย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศทั่วโลกและนับวันสถิติ
ของผู้หญิงย้ายถิ่นไปทํางานยังต่างประเทศจะย่ิงเพ่ิมสูงขึ้น  สําหรับประเทศที่ผู้หญิงนิยมย้ายถิ่นไปทํางาน
น้ัน ได้แก่ ประเทศไต้หวัน ฮ่องกง และมาเลเซีย ซึ่งงานท่ีผู้หญิงให้ความสนใจในประเทศเหล่าน้ีโดยเฉพาะ
ประเทศไต้หวัน ฮ่องกง จะทํางานในภาคบริการ ตําแหน่งผู้ช่วยแม่บ้าน และผู้ดูแลอนุบาลเด็กและผู้สูงอายุ 
(กุศล สุนทรธาดา,2547) 
 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงสถิติของการย้ายถิ่นเพ่ือเป็นแรงงานข้ามชาติในประเทศที่พัฒนา
แล้ว พบว่า สถิติของแรงงานหญิงข้ามชาติได้เพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต้ังแต่ปลายทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา 
ซึ่งจุดมุ่งหมายหลักของแรงงานข้ามชาติหญิง ก็คือ เอเชียตะวันตก เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยแรงงานข้ามชาติหญิงเหล่าน้ีมีจํานวนมากที่มาจากประเทศต้นทางบางประเทศในเอเชีย อาทิ 
มีแรงงานข้ามชาติหญิงจากอินโดนีเซียถึงร้อยละ 68 แรงงานหญิงข้ามชาติจากศรีลังกา จํานวน 1.2 ล้าน
คน รวมทั้งแรงงานข้ามชาติหญิงจากฟิลิปปินส์ถึงร้อยละ 75 (สํานักแรงงานระหว่างประเทศ, 2550) 
อย่างไรก็ตาม แรงงานข้ามชาติหญิงข้ามชาติเหล่าน้ีประมาณเกือบ 3 ล้านคนมีเอกสารสําคัญต่าง ๆ ที่
จําเป็นต่อการสมัครและต่อการเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่อีกประมาณ 1.8 ล้านคนที่ไม่มี
เอกสารสําคัญต่าง ๆ ดังกล่าว (สํานักงานแรงงานระหว่างประเทศ, 2550) อน่ึง แรงงานหญิงส่วนใหญ่เป็น
แรงงานช่ัวคราว และต้องทํางานในภาคการทํางานที่เก่ียวข้องกับบทบาทด้ังเดิมของเพศหญิงเป็นส่วนใหญ่ 
เช่น การทํางานในภาคบริการต่าง ๆ ได้แก่ ตําแหน่งผู้ช่วยแม่บ้าน และผู้ดูแลอนุบาลเด็กและคนชรา  
(กุศล สุนทรธาดา,2543) พยาบาลและบริการส่วนบุคคล งานทําความสะอาด งานบันเทิง และงานขาย
บริการทางเพศ รวมทั้งงานขายปลีกและงานภาคการผลิตต่างๆ ซึ่งลักษณะงานดังกล่าวจะเป็นงานที่เป็น
ความต้องการของโรงงานขนาดเล็กและโรงงานนรก (สํานักงานแรงงานระหว่างประเทศ, 2550) ทั้งน้ีจาก
รายงานของกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ  พบว่า ในปี พ.ศ. 2553 มีคน
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ไทยพํานักอยู่ในต่างประเทศประมาณ 1,005,000 คน และคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ
ประมาณ 2,000,000 คน   

2.2.2 สาเหตุของการที่แรงงานหญิงกลายเป็นแรงงานข้ามชาติ 
หากพิจารณาถึงสาเหตุที่ทําให้แรงงานหญิงต้องกลายเป็นแรงงานข้ามชาติในประเทศต่าง ๆ ทั่ว

โลกน้ัน สามารถพิจารณาได้จากสาเหตุสําคัญ 2 ประการ ก็คือ สาเหตุอันเน่ืองมาจากประเทศต้นทางและ
สาเหตุอันเน่ืองมาจากประเทศปลายทาง กล่าวคือ สาเหตุอันเนื่องจากประเทศต้นทาง พบว่า แรงงาน
หญิงส่วนใหญ่มาจากประเทศต้นทางที่ยากจน มีการเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงานทําให้ผู้หญิงไม่สามารถหา
งานที่ดี มีรายได้เหมาะสมต่อการยังชีพและมีความมั่นคงได้ นอกจากน้ี ผู้หญิงยังไม่สามารถเข้าถึง
ทรัพยากรที่สร้างผลผลิตได้  อีกทั้งยังมีโอกาสน้อยลงที่จะร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ   ซึ่งปัจจัย
สําคัญดังกล่าวข้างต้นล้วนแล้วแต่ผลักดันให้ผู้หญิงต้องย้ายถิ่นเพ่ือหางานทํา  ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ 
ในประเทศที่ส่งออกแรงงานข้ามชาติหญิงจํานวนมาก เช่นประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่ง
เป็นประเทศที่มีอัตราการว่างงานสูงโดยเฉพาะผู้หญิงในวัยแรงงาน (ช่วงอายุระหว่าง 15 – 24 ปี) (สํานัก
แรงงานระหว่างประเทศ, 2550)  

2.2.3 ปัญหาท่ีผู้หญิงต้องประสบอันเนื่องมาจากการการย้ายถ่ิน  
จากการท่ีผู้หญิงได้ย้ายถิ่นไปยังต่างถิ่นโดยเฉพาะการที่ต้องไปทํางานยังต่างประเทศหรือการ

กลายเป็นแรงงานข้ามชาติน้ัน ทําให้ผู้หญิงต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย อาทิ การเลือกปฏิบัติทาง
เพศ (Gender Discrimination) และความเสี่ยงสําหรับแรงงานหญิงข้ามชาติ ดังน้ันในส่วนน้ีผู้วิจัยจึงจะได้
นําเสนอเก่ียวกับปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวที่แรงงานข้ามชาติหญิงต้องเผชิญ ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี  

 1)  การเลือกปฏิบัติทางเพศในตลาดแรงงาน 
  สําหรับปัญหาแรกที่แรงงานข้ามชาติหญิงต้องประสบก็คือ การถูกเลือกปฏิบัติทางเพศซึ่ง
หมายถึงการที่เพศหญิงและชายที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน แต่ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป อาทิ 
ได้รับตําแหน่งงานที่แตกต่างกัน ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างที่แตกต่างกัน ได้รับการขึ้นเงินเดือนหรือการ
เลือกตําแหน่งที่แตกต่างกัน เป็นต้น ทั้ง น้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความแตกต่างทางเพศนั่นเอง 
(Grisanaputi, W., 1999)  อน่ึง จากรายงานการวิจัยพบว่า ในประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์ 
ซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกแรงงานข้ามชาติหญิงจํานวนมากและเป็นประเทศที่มีอัตราการว่างงานของผู้หญิง
ในแรงงานสูงดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  แรงงานข้ามชาติหญิงเหล่าน้ีส่วนใหญ่มักจะเป็นแรงงานที่มีระดับ
ความรู้สูงกว่าแรงงานข้ามชาติชายจากประเทศเดียวกัน  แต่วุฒิการศึกษาของแรงงานข้ามชาติหญิงอาจ
ไม่ได้รับการยอมรับในประเทศที่ย้ายข้ามถิ่นไปทํางานหรือประเทศเจ้าบ้านเท่าที่ควร ดังน้ันแรงงานหญิงจึง
ถูกประเมินให้เป็น “แรงงานไร้ฝีมือ”  หรือ “แรงงานกึ่งฝีมือ”  ด้อยคุณค่าส่งผลให้แรงงานข้ามชาติหญิง
หลายคนต้องทํางานซึ่งตํ่ากว่าระดับความสามารถของตน  และงานที่มีความต้องการใช้แรงงานหญิงสูงก็
มักเป็นงานในบทบาทด้ังเดิมของผู้หญิง ที่ถูกจําแนกไว้ว่าเป็นบทบาทของเพศหญิงโดยเฉพาะเท่าน้ัน ได้แก่ 
งานคนรับใช้ในบ้าน หรืองานให้บริการทางเพศ และงานภาคบริการ หรือที่เรียกกันว่าเป็นการประกอบ
อาชีพที่เรียกว่า “5 Cs”  ได้แก่ การบริบาล (Caring) การเป็นพนักงานเก็บเงิน (Cashiering) การ
ทําอาหาร (Catering) การทําความสะอาด (Cleaning) และการเป็นเสมียน (Clerical)  ซึ่งงานเหล่าน้ีมัก
เป็นงานที่ทําให้แรงงานข้ามชาติหญิง “ทักษะถดถอย”  ย่ิงไปกว่าน้ัน  การขาดแคลนตําแหน่งงานทักษะ
สูงสําหรับผู้หญิงส่งผลให้แรงงานข้ามชาติหญิงหลายคนต้องทํางานตํ่ากว่าคุณสมบัติของตน ย่ิงไปกว่าน้ัน 
งานเหล่าน้ีมักเป็นงานที่มีการจ้างงานโดยบริษัทขนาดเล็กที่ไม่มีสหภาพแรงงาน ทําให้แรงงานหญิงเหล่าน้ี
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ขาดโอกาสในการเจรจาต่อรองและมีโอกาสในการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของตัวเองได้น้อยกว่า เมื่อ
เทียบกับแรงงานชาย (สํานักแรงงานระหว่างประเทศ, 2550)  นอกจากน้ี ยังมีอีกประเด็นหน่ึงที่น่าสนใจ
เก่ียวกับการเลือกปฏิบัติทางเพศ น่ันก็คือ การท่ีตลาดแรงงานให้โอกาสและช่องทางในการย้ายถิ่นฐาน
แรงงานข้ามประเทศอย่างถูกกฎหมายแก่แรงงานชายมากกว่าแรงงานหญิง  อีกทั้งแรงงานข้ามชาติชายมัก
ได้รับตําแหน่งงานที่ถูกกฎหมายรองรับ เช่น งานก่อสร้างและงานการเกษตร แต่ในทางกลับกัน ตําแหน่ง
งานสําหรับแรงงานข้ามชาติหญิงมักจะอยู่ในภาคงานที่ไม่มีการควบคุมและไม่ได้จ้างงานอย่างถูกกฎหมาย
เสมอไป   
  อย่างไรก็ตาม  นอกจากแรงงานหญิงข้ามชาติต้องเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติทางเพศใน
ตลาดแรงงานดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  ลักษณะทางสังคมอ่ืน ๆ ของแรงงานผู้หญิง เช่น เช้ือชาติหรือ
ชาติพันธ์ุ  ชนช้ัน และศาสนา ก็อาจเป็นปัจจัยหน่ึงที่เพ่ิมการถูกเลือกปฏิบัติได้ ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่า 
การเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงมักเช่ือมโยงกับการเลือกปฏิบัติประเภทอ่ืน ๆ ด้วย เช่น การถูกเลือกปฏิบัติ
ระหว่างชาวต่างชาติกับพลเมืองของประเทศตลาดแรงงาน การเลือกปฏิบัติระหว่างผู้พ่ึงพิงหรือผู้ติดตาม
ของแรงงานข้ามชาติกับผู้เป็นแรงงาน และการเลือกปฏิบัติระหว่างแรงงานข้ามชาติที่มีเอกสารและไม่มี
เอกสารอีกด้วย ซึ่งกลายเป็นว่า แรงงานข้ามชาติหญิงต้องประสบกับการเลือกปฏิบัติซ้ําซ้อนในหลายด้าน
ด้วยกัน (สํานักแรงงานระหว่างประเทศ, 2550) 
  2)  ความเสีย่งสําหรับแรงงานข้ามชาติหญิง 
  การเข้าสู่ตลาดแรงงานข้ามชาติของแรงงานหญิงน้ัน มีผลทําให้แรงงานหญิงต้องประสบ
กับปัญหาต่าง ๆ ตามมา ซึ่งนอกจากแรงงานหญิงจะต้องประสบกับปัญหาการเลือกปฏิบัติทางเพศ และ
การเลือกปฏิบัติซ้ําซ้อนในหลายด้านดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  แรงงานหญิงข้ามชาติเหล่าน้ียังต้อง
ประสบกับความเสี่ยงต่าง ๆ เน่ืองจากการขาดความคุ้มครองทางกฎหมายทําให้แรงงานข้ามชาติหญิงนับ
ล้านคนต้องประสบกับความเสี่ยงต่อการถูกกระทํานานาประการ เช่น การขาดช่องทางการย้ายถิ่นฐานเพ่ือ
หางานทําอย่างถูกกฎหมายทําให้ผู้หญิงเหล่าน้ีตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตราย หรือในช่วงของการเดิน
ทางเข้ามาทํางานของแรงงานหญิงที่ทําให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงที่จะถูกค้ามนุษย์ และเสี่ยงต่อภัยอันตรายอ่ืน 
ๆ สูงกว่าผู้ชาย หรือเมื่อแรงงานข้ามชาติหญิงได้เดินทางมาถึงประเทศปลายทางแล้วก็ต้องเผชิญกับการหา
ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ การถูกทําร้าย และถูกกระทําความรุนแรง รวมทั้งการถูกจองจําเย่ียงทาสให้
ขายบริการทางเพศและการเป็นคนรับใช้ในบ้าน อีกทั้งยังอาจถูกใช้เป็นแรงงานบังคับ และถูกคุกคามทาง
เพศ ถูกข่มขืน และถูกไล่ออกจากงานเน่ืองจากต้ังครรภ์ ต้องทนทํางานในสภาพที่ไม่ดีและต้องทนต่อการ
ถูกละเมิดสิทธิอ่ืนๆในการทํางานซึ่งรวมถึงปัญหา เช่น ค่าจ้างที่ตํ่ามาก (มักตํ่ากว่าค่าแรงขั้นตํ่าอย่างมาก) 
ระยะเวลาทํางานที่ยาวนาน (ถึง 15 – 18 ช่ัวโมงต่อวัน) ไม่มีวันหยุดประจํา และมีวันหยุดน้อยวัน ไม่ได้รับ
อาหารและที่พักเพียงพอ การถูกจองจําและให้อยู่โดดเด่ียว การชะลอหรือไม่ยอมจ่ายค่าจ้างและการยึด
เอกสารประจําตัวและถูกข่มขู่และใช้ความรุนแรงในที่ทํางาน รวมทั้งการทําร้ายทางกาย ทางใจและทางเพศ 
เป็นต้น (สํานักแรงงานระหว่างประเทศ, 2550) 
 2.2.4 สภาพปัญหาของผู้หญิงไทยในต่างแดน 
 ในแต่ละปีน้ันได้มีแรงงานหญิงย้ายถิ่นไปทํางานยังต่างประเทศเป็นจํานวนมาก และนับวันจะมี
แนวโน้มที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งแรงงานหญิงข้ามชาติเหล่าน้ีต่างก็ต้องประสบกับปัญหาที่มิได้ย่ิงหย่อนไปกว่า
แรงงานข้ามชาติอ่ืน ๆ แต่อย่างใด และจากการติดตามผู้หญิงไทยในต่างแดนของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
อาทิ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กรมการจัดหางาน 
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กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  รวมท้ังข้อมูลที่ได้ปรากฏใน
รายงานและข่าวสารต่าง ๆ ทําให้ได้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นไปต่างประเทศต้องประสบ 
ซึ่งปัญหาแรกคือ ปัญหาท่ีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผู้หญิงไทย กล่าวคือ เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบัน
น้ีการย้ายถิ่นของหญิงไทยนอกจากจะเป็นการย้ายถิ่นเพ่ือเป็นแรงงานข้ามชาติแล้ว ยังมีการย้ายถิ่นเพ่ือไป
สมรสข้ามชาติด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้หญิงกลุ่มน้ี อาจจะมีสภาพกลายเป็นแรงงานข้ามชาติในภายหลัง อันเป็น
สาเหตุเน่ืองมาจากการท่ีได้รับความกดดันในการต้องส่งรายได้ส่วนหน่ึงไปจุนเจือครอบครัวที่อยู่ในประเทศ
ไทย เน่ืองจากค่านิยมไทยที่ “ลูกต้องกตัญญูพ่อแม่” แต่คู่ครองต่างชาติน้ันไม่เข้าใจและไม่เห็นด้วย ทําให้
ผู้หญิงไทยบางรายต้องตัดสินใจหางานทําเพ่ือมีรายได้เพียงพอจุนเจือครอบครัวของตน โดยผู้หญิงบางราย
ตัดสินใจประกอบอาชีพขายบริการพร้อม ๆ กับการอยู่กินกับสามีชาวต่างชาติไปด้วย นอกจากน้ี ยังมี
ปัญหาเก่ียวกับการที่ผู้หญิงไทยบางรายถูกบังคับจากคู่ครองของให้ออกไปหางานทํานอกบ้าน โดยการ
บังคับให้ขายบริการทางเพศ ซึ่งหากไม่ยินยอมก็จะถูกทําร้ายร่างกายอีกด้วย ปัญหาต่อมาที่พบก็คือ การท่ี
ต้องตกอยู่ในสภาพท่ีเลวร้าย กล่าวคือ จากการติดตามของมูลนิธิผู้หญิง พบว่า แรงงานข้ามชาติหญิงตก
อยู่ในสภาพเลวร้าย บางรายถูกใช้เป็นเคร่ืองมือลักลอบขนยาเสพติด  เพชรพลอย ดังกรณีที่ผู้หญิงไทยถูก
ล่อลวงให้ไปค้ายาเสพติดในประเทศจีน โดยขณะน้ีมีนักโทษหญิงที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําหญิงมณฑล
กวางตุ้งจํานวน 27 คน จากนักโทษที่เป็นคนไทยทั้งหมด 39 คน และศาลได้ตัดสินประหารชีวิตแล้ว 13 
คน ซึ่งเป็นนักโทษหญิงเหล่าน้ีมีอายุระหว่าง 25-35 ปี  ส่วนนักโทษที่ต้องโทษจําคุกตลอดชีวิต 10 คน 
นักโทษที่ต้องโทษ 15 ปี มี 3 คน และนักโทษที่ต้องโทษจําคุก 12 ปี มี 1 คน โดยหน่ึงในนักโทษทั้งหมด 
พบว่า มีนักโทษ 1 คนติดเช้ือ HIV (ไทยรัฐออนไลน์, 2553) นอกจากน้ี ยังมีปัญหาที่น่าสนใจอีกประการ
หน่ึงก็คือ ปัญหาที่เก่ียวกับการที่หญิงไทยถูกหลอกไปขายบริการ ซึ่งจากรายงานของกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2552) พบว่า ในปี พ.ศ. 2552 กระทรวงฯ ได้ช่วยหญิงไทยที่ถูกหลอก
ไปขายบริการยังต่างประเทศเป็นจํานวนถึง 189 คน ทั้งน้ีการที่หญิงไทยถูกหลอกให้ไปขายบริการยัง
ต่างประเทศน้ัน สาเหตุหน่ึงมาจากการที่ในปัจจุบันน้ี ช่องทางของผู้หญิงไทยที่เดินทางไปต่างประเทศมีให้
เลือกมากมาย และผู้หญิงไทยส่วนใหญ่จะเลือกใช้ช่องทางเข้าออกอย่างถูกกฎหมายในรูปแบบของการค้า
แรงงาน การจดทะเบียนกับชาวต่างชาติ หรือแม้กระทั่งการหลอกให้สมรส เป็นต้น ทําให้เกิดปัญหาที่การ
ถูกบังคับข่มเหงให้ต้องค้าประเวณี  อย่างไรก็ตามนอกจากหญิงไทยจะถูกหลอกไปขายบริการจากสาเหตุ
ข้างต้นแล้ว  หญิงไทยยังถูกหลอกจากเอเย่นต์หรือนายหน้าอีกด้วย และจากการดําเนินงานของสํานัก
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ที่ผ่านมา ที่ได้พบว่า มีเอเย่นต์หรือนายหน้าที่มีอายุต้ังแต่ 16 ปี ถึง 60 ปี 
ล่อลวงหญิงไทยไปค้าประเวณี เน่ืองจากเป็นบุคคลกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่มีเครือข่ายทางด้านเทคโนโลยีสูงที่เอ้ือ
ต่อการลักลอบพาคนเข้าประเทศต่างๆ อย่างผิดกฎหมาย  ซึ่งต้องใช้กระบวนการหลายระดับ จึงจะ
สามารถเข้าประเทศต่างๆ ได้ อีกทั้งยังมีกลวิธีหลายอย่าง เช่น การล่อลวงเด็กตามขนส่งหมอชิต 
ศูนย์การค้าและแหล่งงาน หรือแม้กระทั่งการใช้วิธีการมอมยาเด็กหญิง เป็นต้น  นอกจากน้ียังมีเด็กและ
เยาวชนอีกกลุ่มหน่ึงที่เดินทางไปทํางานด้วยความสมัครใจซึ่งโดยมากมักจะเป็นเด็กที่ด้อยการศึกษา มี
จิตใจเปราะบาง ครอบครัวไม่อบอุ่น และถูกหล่อหลอมจากวัฒนธรรมบริโภคนิยม ค่านิยมฉาบฉวย 
พฤติกรรมเลียนแบบที่ผิดๆ ทําให้เด็กต้องตกเป็นเหย่ือในการถูกแสวงหาประโยชน์เป็นจํานวนมาก  ปัญหา
สําคัญประการสุดท้าย ก็คือ ปัญหาเก่ียวกับเด็กที่เป็นลูกติดแม่ที่เป็นแรงงานข้ามชาติหรือสมรสข้าม
ชาติ กล่าวคือ ในปัจจุบันน้ีมีเด็กเยาวชนไทยที่เป็นลูกติดแม่ถูกพาไปอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศ
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ญี่ปุ่นและประเทศเยอรมันเพ่ิมมากขึ้น เช่น ในกรณีของประเทศญี่ปุ่นพบเด็กไทยอายุ 0-19 ปี ร้อยละ 10 
เป็นลูกติดแม่ไป เด็กไทยไร้สัญชาติบางรายไปอยู่นานโดยไม่ได้รับสัญชาติและไม่ได้เรียนหนังสืออีกด้วย 
   
2.3 ผู้หญิงกับการสมรสข้ามวัฒนธรรม 
 ดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้วว่า งานวิจัยน้ีได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของผู้หญิงไทยไป
ต่างประเทศทั้งในลักษณะของการไปทํางานและการไปสมรส ซึ่งการย้ายถิ่นของผู้หญิงเพ่ือไปทํางานยัง
ต่างประเทศได้นําเสนอไปแล้ว  ดังน้ันในส่วนน้ีจะได้นําเสนอ เก่ียวกับผู้หญิงกับการสมรสข้ามวัฒนธรรม 
และผู้หญิงไทยกับการสมรสข้ามวัฒนธรรม ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  

2.3.1 ผู้หญิงกับการสมรสข้ามวัฒนธรรม 
การสมรสข้ามวัฒนธรรมเป็นรูปแบบหน่ึงของการย้ายถิ่นประชากรซึ่งมีมาต้ังแต่ต้นศตวรรษที่ 20 

ซึ่งการสมรมข้ามวัฒนธรรมดังกล่าวเป็นการสมรสระหว่างหญิงสาวชาวญี่ปุ่นที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพ่ือ
สมรสกับชายที่มีเช้ือชาติเดียวกัน (อ้างใน เย็นจิตร ถิ่นขาม, 2552)  ซึ่งสาเหตุของการสมรสข้ามชาติน้ัน 
มาจากหลายเหตุผลด้วยกันและได้มีนักวิชาการหลายท่านที่ได้ออกมาแสดงความเห็นถึงสาเหตุของการ
สมรสข้ามวัฒนธรรมดังกล่าว ดังเช่น Sassen (2000) ที่ได้สะท้อนถึงเหตุผลของการสมรสข้ามวัฒนธรรม
ผ่านบทความเรื่อง “Women’s Burden : Counter-geographies of Globalization and the 
Feminization of Survival”   ได้นําเสนอว่า การย้ายถิ่นเพ่ือการสมรสหรือเพ่ือการไปทํางานใน
ต่างประเทศน้ันมักจะเลือกไปในประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่าประเทศต้นทางที่เคยอยู่ ดังนั้น
โดยมากผู้หญิงกลุ่มน้ีจึงเลือกที่จะทํางานหรือสมรสและใช้ชีวิตคู่กับสามีในประเทศที่ร่ํารวยกว่าและทําให้
ผู้หญิงละทิ้งครอบครัวในประเทศมาตุภูมิไปใช้ชีวิตกับสามีในประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและมีระดับ
การพัฒนาที่ดีกว่า ทั้ง ๆ ที่ในหลายกรณีสภาพความเป็นอยู่และสถานะในสังคมของผู้หญิงในประเทศ
มาตุภูมิดีกว่าอันเน่ืองมาจากทัศนคติที่มีต่อการสมรสข้ามวัฒนธรรมดังกล่าว (Oxfeld, 2005 และ 
Suzuki, 2005)  ซึ่งเป็นผลจากเง่ือนไขเชิงโครงสร้างของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ที่ทําให้ผู้หญิงต้อง
รับภาระทางด้านเศรษฐกิจทั้งภายในครอบครัวและภายในชุมชนรวมไปถึงความอยู่รอดของประเทศอีก
ด้วย  ซึ่งเป็นความเหลื่อมล้ําของความก้าวหน้า  ทางเศรษฐกิจ ทุน และอํานาจ รวมทั้งความสัมพันธ์เชิง
อํานาจระหว่างหญิง-ชาย (Gender Relations) (Sassen, 2000) ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่า การสมรสข้าม
วัฒนธรรมของผู้หญิงมักจะมีสาเหตุมาจากด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก และมุ่งที่จะยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ
จากการสมรสกับชาวต่างชาติ ด้วยทัศนคติที่ว่า “การได้สมรสกับชาวต่างชาติ จะทําให้มีชีวิตที่ดีขึ้น” 
น่ันเอง  ทําให้มีภาพของการสมรสของหญิงจากประเทศที่กําลังพัฒนาหรือประเทศในโลกที่ 3 สมรสกับ
ชาวจากประเทศที่พัฒนาแล้วและใช้ชีวิตร่วมกันในประเทศดังกล่าวปรากฏให้เห็นอยู่เนือง ๆ  

2.3.2  ผู้หญิงไทยกับการสมรสข้ามวัฒนธรรม 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นถึงปรากฏการณ์การสมรสข้ามวัฒนธรรมว่าสามารถพบเห็นได้ในที่

ต่างๆ ทั่วโลกน้ัน ที่ประเทศไทยก็เช่นกัน ดังน้ันในส่วนต่อไปน้ีผู้วิจัยจึงจะได้นําเสนอถึงความเป็นมา สาเหตุ
และปัญหาของการสมรสข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงไทย ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) ความเป็นมาของผู้หญิงไทยกับการสมรสข้ามวัฒนธรรม  การสมรสข้ามวัฒนธรรม
ของผู้หญิงไทยน้ันเป็นปรากฏการณ์ที่ได้เกิดขึ้นมาช้านานแล้ว ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าได้เริ่มมีครั้งแรกตาม
หลักฐานที่ปรากฏมาต้ังแต่สมัยก่อนเสียกรุงศรีอยุธยา แต่เป็นลักษณะของการสมรสระหว่างผู้ที่อยู่ในสังคม
เดียวกัน คือ เป็นการสมรสของผู้หญิงไทยกับชายชาวเอเชีย และมีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แต่ไม่ได้รับความ



โครงการการศึกษาแนวทางการปอ้งกัน  รายงานฉบับสมบูรณ์    
และช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยท่ีเดินทางไปทํางานต่างประเทศ บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 20

สนใจหรือได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากเท่าใดนัก ทั้งน้ีเพราะการสมรสข้ามวัฒนธรรมดังกล่าวเป็นการ
สมรสกับกลุ่มคนเช้ือชาติอ่ืนที่ไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างไปจากคนไทยมากนัก  อย่างไรก็ตาม  ต่อมาการ
สมรสข้ามวัฒนธรรมโดยเฉพาะการสมรสระหว่างหญิงไทยกับชายชาวตะวันตกน้ันในอดีตเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับ
การยอมรับจากคนในสังคมไทยเท่าใดนัก ทั้งน้ีเป็นเหตุผลสืบเน่ืองมาจากความเป็นชาตินิยมของคนไทยที่
วิตกถึงการสมรสของหญิงไทยกับชาวตะวันตกท่ีมีความแตกต่างกันทั้งในด้านวัฒนธรรมและศาสนาอันจะ
นําไปสู่ปัญหาด้านวัฒนธรรมและศาสนาภายในประเทศได้ ดังน้ันในอดีตหากผู้ใดมีความต้องการท่ีจะสมรส
กับชาวตะวันตกจะต้องได้รับพระบรมราชานุญาตก่อนจึงจะสามารถสมรสได้ (บัวพันธ์ พรหมพักพิง และ
คณะ, 2548)  
  อย่างไรก็ตามการสมรสของผู้หญิงไทยกับชาวตะวันตกได้เริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนย่ิงขึ้น
ในช่วงสงครามเวียดนามภายใต้การปกครองของรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ที่ได้มีข้อตกลงกับรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาส่งผลให้ทหารอเมริกันไม่น้อยกว่า 49,000 คน เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย และได้เริ่มมีการ
สร้างฐานทัพขึ้นในปี พ.ศ. 2507 และช่วงที่มีทหารอเมริกันมากที่สุดคือปี พ.ศ. 2512 มีจํานวนสูงถึง 
140,0001 คน  ซึ่งจากการต้ังฐานทัพทหารอเมริกันขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ เช่น จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี 
อุบลราชธานี และอําเภอสัตหีบ เป็นต้น น่ันเอง ทําให้เกิดเป็นชุมชนเมืองขนาดเล็กบริเวณชุมชนใกล้เคียง
ฐานทัพดังกล่าว  ส่งผลให้เกิดการขยายตัวอย่างมากของธุรกิจบันเทิงและการบริการต่างๆ ทั้งร้านอาหาร 
ไนต์คลับ บาร์ และอาบอบนวดในพ้ืนที่ที่เป็นที่ต้ังฐานทัพและแหล่งบริการที่มีช่ือเสียง เช่น พัฒน์พงษ์ และ
พัทยา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของธุรกิจเหล่าน้ีได้ดึงดูดผู้หญิงให้เข้าสู่การทํางานภาคบริการ
และขายบริการทางเพศมากขึ้น (Erik Cohen, 1996; 2003 อ้างใน พัชรินทร์ ลาภานันท์ ดารารัตน์ 
เมตตาริกานนท์ และเยาวลักษณ์ อภิชาตวัลลภ, 2551) และได้มีผู้หญิงไทยจํานวนไม่น้อยที่ไปเป็นภรรยา
ทหารอเมริกันเหล่าน้ีโดยสมัครใจ ซึ่งอาจจะเป็นในรูปแบบของ “เมียเช่า” หรือ “โสเภณี”  แต่บางราย
โชคดีได้สมรสกับทหารเหล่าน้ีและได้ย้ายติดตามกลับไปอยู่ต่างประเทศด้วยกัน แต่ในความรู้สึกของคนไทย
ในขณะน้ันก็มิได้เปลี่ยนแปลงไปจากความรู้สึกที่เคยมีต่อการสมรสข้ามชาติในอดีตเท่าใดนัก เพราะ
นอกจากที่ไม่ยอมรับในการสมรสข้ามวัฒนธรรมดังกล่าวแล้วยังมีความรู้สึกรังเกียจ ดูหมิ่น ดูแคลนกับ
พฤติกรรมดังกล่าว  แต่สาเหตุมิได้เก่ียวข้องกับความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมดังที่เคยกังวลว่าจะ
เสื่อมไปอันเป็นผลสืบเน่ืองจากการสมรสข้ามวัฒนธรรมของหญิงไทยในอดีต แต่กลับกลายเป็นความรู้สึกที่
เห็นว่าผู้หญิงเหล่าน้ีเป็นผู้หญิงที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและเป็นผู้หญิงที่ด้อยคุณค่าในสายตาของคน
ไทย  อย่างไรก็ตาม  เมื่อสงครามเวียดนามได้สงบลงทําให้ฐานทัพทหารเหล่าน้ีได้ปิดตัวลง และนายทหาร
ชาวอเมริกันได้เดินทางกลับประเทศ จึงทําให้ผู้หญิงไทยเหล่าน้ี โดยเฉพาะเหล่าเมียเช่าเริ่มตกงาน และ
กลับสู่ความยากจน  ต่อมา ในสมัยรัฐบาลของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีความเป็น
ห่วงผู้หญิงเหล่าน้ี จึงได้มีนโยบายประชาสัมพันธ์ให้พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวสําหรับชาวต่างชาติ มีผลทําให้
เกิดความเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และมี “อดีตเมียฝรั่ง” ได้กลับมาลงหลักปักฐานที่พัทยาและนํา
ความมีชีวิตชีวากลับมาสู่พัทยาอีกครั้งหน่ึง เพราะกลายเป็นแหล่งดึงดูดทั้งชายชาวไทยและชาย
ชาวต่างชาติให้มาเที่ยวพัทยา (บัวพันธ์ พรหมพักพิง และคณะ, 2548) อน่ึงมีการศึกษา พบว่า แม้อาชีพ
ขายบริการทางเพศจะมีในประเทศไทยมานานแล้ว แต่ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1960 การขยายตัวของ
อาชีพน้ีเพ่ิมมากขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมขึ้นของผู้ซื้อบริการชาวต่างชาติ ผลจากการประกาศให้เมือง
พัทยา และพ้ืนที่บางแห่งในกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้หญิงกลุ่มดังกล่าวยัง
สามารถประกอบอาชีพภาคบริการได้ เพียงแต่เปลี่ยนจากกลุ่มลูกค้า และผู้รับบริการจากทหารอเมริกันมา
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เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีจํานวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นในทุกๆ ปี (Pasuk, 1981 อ้างใน พัช
รินทร์ ลาภานันท์ ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ และเยาวลักษณ์ อภิชาตวัลลภ, 2551) อน่ึง จากเหตุการณ์
ดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจภาคบริการโดยเฉพาะธุรกิจบริการทางเพศให้กับเพศชายมีการขยายตัวและ การ
บริการลูกค้าต่างชาตินอกจากจะมีรายได้ที่มากกว่าการบริการให้คนไทยแล้ว โอกาสในการสมรสกับ
ชาวต่างชาติก็ยังมีมากกว่า พร้อมส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยให้อยู่ในรูปของ “Sex 
Tour” อีกด้วย (Cohen, 1996; สุภางค์ จันทวานิช และคณะ, 2542)  
  ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่า การสมรสข้ามวัฒนธรรมของหญิงไทยน้ันมีมาช้านาน แต่
ทัศนคติของเรื่องดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา คือ เริ่มจากความกังวลในความเสื่อมของศาสนา
และวัฒนธรรมที่มีสาเหตุมาจากความแตกต่างของ “คู่บ่าวต่างชาติและสาวชาวไทย” มาเป็นการดูถูกดู
แคลน รังเกียจการสมรสข้ามชาติ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เป็นเจ้าสาวน้ันจะเป็นผู้หญิงที่
ขายบริการ หรือเป็นเมียเช่าของทหารอเมริกันมาก่อนน่ันเอง และมีผลทําให้ผู้หญิงแทบทุกคนที่สมรสข้าม
ชาติ “ถูกเหมารวม” ว่าเป็นผู้หญิงที่ด้อยคุณค่าเหล่าน้ันมาก่อน อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าทัศนคติของชาว
ไทยที่มีต่อการสมรสของหญิงไทยข้ามวัฒนธรรมดังกล่าวไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจของหญิงไทยต่อการ
สมรสข้ามวัฒนธรรมแต่อย่างใด เพราะปรากฏการณ์ดังกล่าวก็ยังคงปรากฏให้พบเห็นอยู่โดยทั่วไปใน
ปัจจุบันน้ี ซึ่งจะได้กล่าวถึงสถานการณ์การสมรสข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงไทยในปัจจุบันในส่วนต่อไป 
  2) สาเหตุของการสมรสข้ามวัฒนธรรมของหญิงไทย จากปรากฏการณ์การสมรสข้าม
วัฒนธรรมของหญิงไทย ทําให้มีนักวิชาการหลายท่านได้พยายามศึกษา วิจัยถึงสาเหตุดังกล่าวซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังน้ี 
   -  ความไม่สมดุลของจํานวนประชากรชายต่อจํานวนประชากรหญิง เหตุผล
สําคัญประการหน่ึงที่ทําให้ผู้หญิงไทยสมรสกับชาวต่างชาติก็น่าจะเป็นผลมาจากการที่จํานวนประชากร
ชายไทยกับจํานวนประชากรหญิงไทยไม่สมดุลกัน กล่าวคือ จากข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2553) 
ซึ่งได้จัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ พบว่า ประเทศไทยมีประชากรที่เป็นหญิงมากกว่าชายทําให้
อัตราส่วนเพศของประชากรหรือสัดส่วนชายต่อหญิง 100 คน คิดเป็น 96.3 ที่เป็นเช่นน้ีเพราะอัตราการ
เกิดของเพศหญิงมีมากกว่าเพศชายและประเทศไทยมีอายุขัยเฉลี่ยของประชากรเพศหญิงสูงกว่าประชากร
เพศชาย และเมื่อชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง จึงทําให้เกิด
การชดเชยกันตามธรรมชาติซึ่งเป็นเหตุผลหน่ึงจากมุมมองของนักประชากรศาสตร์ในการอธิบายถึงสาเหตุ
ของปรากฏการณ์ดังกล่าว 
   -  ความเป็นอยู่ที่ ดีและยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ จากงานวิจัยของ
นักวิชาการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2547) 
ดุษฎี อายุวัฒน์ และคณะ (2552) และสมคิด หอมเนตร (2553) ต่างก็ได้อธิบายถึงเหตุผลสําคัญอีก
ประการหน่ึงที่ดึงดูดให้หญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ น่ันก็คือ การที่หญิงไทยต้องการที่จะมีความเป็นอยู่
ที่ดีและต้องการท่ีจะยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของตน กล่าวคือ ผู้หญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติส่วน
ใหญ่เคยสมรสมาแล้วหย่าร้างกัน หรือเป็นบุคคลที่ผิดหวังจากความรักกับผู้ชายไทย หรือผู้หญิงที่เป็นหม้าย
สามีเสียชีวิต บางรายอยู่ด้วยกันกับสามีแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสบางส่วนเคยทํางานต่างประเทศกับ
เอเย่นต์ ซึ่งเป็นงานภาคบริการ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม นวดแผนโบราณ (ดุษฎี อายุวัฒน์ และคณะ, 
2552) จึงทําให้ความภูมิใจในตัวเองในการตระหนักถึงคุณค่าของตนน้ันมีน้อย แต่การสมรสข้ามวัฒนธรรม
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับชายชาวตะวันตกซึ่งเป็นประเทศท่ีมีวัฒนธรรมที่เน้นการให้อิสระ ไม่สนใจคนรอบ
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ข้าง รวมท้ังเป็นเรื่องของการที่ผู้ชายต้องให้เกียรติผู้หญิง ดังน้ันการสมรสกับหญิงไทยที่ถูกมองว่า “มี
ตําหนิ” จากสังคมไทยจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในสังคมตะวันตกและทําให้ผู้หญิงไทยเหล่าน้ันรู้สึก “มีคุณค่า” 
ในตนเองเพ่ิมขึ้น ซึ่งจากการศึกษาของ ณิชกมล  วานิชชัง (2550) และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2547 อ้างใน สมคิด หอมเนตร, 2553) ได้พบว่า ผู้หญิงไทยที่สมรส
ข้ามวัฒนธรรมส่วนใหญ่ได้สะท้อนให้เห็นว่า หญิงไทยที่สมรสข้ามวัฒนธรรมได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและ
เหมาะสม มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายท้ังเร่ืองที่อยู่อาศัย เครื่องอํานวยความสะดวก ตลอดจนความ
คล่องตัวทางด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงการได้รับเกียรติ การได้รับการยอมรับจากสังคม และการได้รับโอกาส
ต่าง ๆ ทางสังคม  ดังน้ันจึงทําให้สังคมไทยโดยเฉพาะผู้หญิงไทยมีค่านิยม และมีความเช่ือ หรือมีความ
คาดหวังว่า “เมื่อได้สมรสกับชาวต่างชาติแล้ว ตนเองจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สบายขึ้น มีเงินมาช่วยเหลือ
เก้ือกูลครอบครัว มีบ้านหลังใหญ่ มีรถยนต์ และสามารถปลดหน้ีได้ รวมถึงการมีฐานะทางเศรษฐกิจที่จะ
ส่งผลให้ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”   
   -  สาเหตุอันสืบเนื่องมาจากวิกฤตครอบครัวและปัญหาชีวิตคู่ในประเทศต้นทาง
นอกจากสาเหตุสองประการดังที่ได้กล่าวถึงไปแล้วข้างต้นน้ัน  หญิงไทยที่เลือกการสมรสข้ามวัฒนธรรมน้ี  
ยังมีเหตุผลอีกประการหน่ึงที่ตัดสินใจสมรสข้ามชาติดังกล่าว  น่ันก็คือ วิกฤติครอบครัวและปัญหาชีวิตคู่ 
เช่น สามีทุบตี สามีมีภรรยาหลายคน หรือสามีทอดทิ้งไม่ดูแล เป็นต้น ซึ่งเป็นเหตุผลหน่ึงที่หญิงไทยใน
ประเทศเยอรมนีได้อ้างถึงกับสมาคมธารา องค์กรเครือข่ายหญิงไทยในเยอรมนี  นอกจากน้ีจากการศึกษา 
พัทยา เรือนแก้ว (2541, 1999) เก่ียวกับการย้ายถิ่นสู่เยอรมนีของหญิงไทยโดยผ่านการสมรสนั้น ได้
อธิบายว่าหญิงไทยที่ย้ายถิ่นสู่เยอรมนีผ่านกระบวนการดังกล่าวน้ันมีภูมิหลังที่หลากหลาย ทั้งในด้าน
การศึกษา ทักษะอาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ประสบการณ์ในการทํางานรับจ้างและการ
อพยพแรงงาน  และมีภูมิลําเนามาจากครอบครัวในเมืองและชนบท ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่มาจากชนบทภาค
อีสานและเหนือ สาเหตุและแรงจูงใจไม่ได้มีเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน แต่ยังรวมไปถึงปัญหา
ครอบครัวและความปรารถนาที่จะมีชีวิตและสภาพสังคมที่ดีกว่า ทําให้กลายเป็นเง่ือนไขสําคัญผลักดันให้
ผู้หญิงตัดสินใจย้ายถิ่นข้ามชาติโดยผ่านการสมรส ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณิชกมล  วานิชชัง (2550) 
ด้วยเช่นกัน เพราะผลการวิจัยได้พบว่า เหตุผลของผู้หญิงไทยที่เลือกสมรสข้ามชาติเหตุผลสําคัญเหตุผล
หน่ึงก็คือ การหย่าร้างกับอดีตสามีที่ไม่รับผิดชอบ 
  3)  ช่องทางของการสมรสข้ามวัฒนธรรมของหญิงไทย  จากทัศนคติของหญิงไทยที่มี
ต่อการสมรสข้ามวัฒนธรรมดังกล่าว จึงทําให้มีหญิงไทยจํานวนไม่ใช่น้อยที่ใฝ่ฝันที่จะสมรสข้ามชาติและได้
แสวงหาแนวทางในรูปแบบหลายรูปแบบด้วยกันเพ่ือที่จะได้มีโอกาสท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ เช่น 
การรู้จักผ่านเพ่ือน ผ่านญาติพ่ีน้อง รวมถึงผ่านทางการทํางานทั้งฝ่ายชายทํางานในเมืองไทย และผู้
หญิงไทยเดินทางไปทํางานต่างประเทศ  หรือการติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือจดหมาย
อิเล็คทรอนิค (E-mail) แม้กระทั่งการใช้บริการในเชิงธุรกิจพาณิชย์กับบริษัทจัดหาคู่ทั้งที่เป็นกิจการของ
คนไทยและกิจการของชาวต่างชาติ ซึ่งกําลังได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น จากน้ันจึงมีการนัดหมายเพ่ือ
พบปะและรู้จักกันภายหลัง (สมคิด หอมเนตร, 2553) นอกจากน้ี ยังมีช่องทางอ่ืน ๆ อีกที่ทําให้หญิงไทยได้
รู้จักกับชาวต่างชาติและนําไปสู่การสมรสข้ามวัฒนธรรมในที่สุด น่ันก็คือ การทํางานในภาคบริการ ทําให้มี
การพบปะในระหว่างการทํางาน ซึ่งเป็นการสร้างความหวัง และมีการติดต่อกันเร่ือยมา (ดุษฎี อายุวัฒน์ 
และคณะ, 2552)  
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  อย่างไรก็ตาม  จากการศึกษาสิทธิหญิงไทยกรณีย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติโดยศึกษาเฉพาะ
กรณีหญิงไทยในเยอรมนีและประเทศญี่ปุ่นจํานวนกว่า 50 คน ของสมาคมธารา องค์กรเครือข่ายหญิงไทย
ในเยอรมนี ได้พบว่า หญิงไทยที่ไปเป็นแรงงานประเทศเยอรมนี และญี่ปุ่น มีรูปแบบเข้าประเทศจะใช้
วิธีการสมรสกับชาวต่างชาติ มีแบบแผนย้ายถิ่นคล้าย ๆ กัน คือ เป็นแรงงานท่ีฮ่องกง มาเลเซีย หรือ
ซาอุดิอาระเบีย และขยับไปต่อญี่ปุ่น และเยอรมนี  อาจกล่าวได้ว่าเป็น “วัฒนธรรมย้ายถิ่นแบบลูกโซ่”  
  4) ปัญหาของการสมรสข้ามวัฒนธรรมของหญิงไทย ปัญหาที่เกิดจากการสมรสข้าม
วัฒนธรรมของหญิงไทยน้ัน มีหลายปัญหาด้วยกัน อาทิ ปัญหาครอบครัว ปัญหาเก่ียวกับการละเมิดสิทธิขอ
สิทธิหย่าร้าง ปัญหาเก่ียวกับสิทธิเลี้ยงดูบุตร ปัญหาเช่ือมโยงกับการค้าหญิงข้ามชาติและปัญหาเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ทางสังคม ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
   -  ปัญหาครอบครัว  สําหรับปัญหาที่เก่ียวข้องกับการสมรสข้ามวัฒนธรรมของ
หญิงไทยปัญหาแรกก็คือ ปัญหาครอบครัวซึ่งพบในหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น ความลําบากและความ
กดดันในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสมาชิกในครอบครัว ดังได้เห็นจากตัวอย่างของการที่
หญิงไทยสมรสกับชาวเยอรมนี จาการศึกษาของสุภางค์ จันทวาณิช (2542) ที่ได้พบว่าความแตกต่างของ
วัฒนธรรมส่งผลต่อวิถีชีวิตของทั้งสามีและภรรยา กล่าวคือ แม้ชายเยอรมนีจะพอใจกับคุณสมบัติบาง
ประการของหญิงไทย เช่น ความเป็นแม่บ้านแม่เรือนและความเคารพสามี และแม้ภรรยาไทยจะมีอํานาจ
ในการตัดสินใจในครอบครัวระดับหน่ึง แต่หญิงไทยไม่สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมเยอรมนีและการ
ดําเนินชีวิตร่วมกับสามีชาวเยอรมนีได้อย่างกลมกลืน ย่ิงไปกว่าน้ัน ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมอีสาน
ที่พ่อแม่คาดหวังให้บุตรต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ และการแสดงออกประการหน่ึงก็คือ การที่ผู้หญิงต้องแบก
รับภาระสนับสนุนการเงินแก่ครอบครัวในเมืองไทย  แต่ฝ่ายชายชาวเยอรมนีไม่เข้าใจเพราะวัฒนธรรม
ดังกล่าวในประเทศแถบตะวันตกไม่มี  ดังน้ันฝ่ายหญิงไทยจึงได้แต่ลังเลท่ีจะสื่อสารความรับผิดชอบ
ดังกล่าวกับสามี หรือสื่อสารให้คู่ครองซึ่งเป็นชาวต่างชาติได้รับรู้ แต่สามีชาวต่างชาติน้ันไม่เห็นด้วย และ
มักเป็นเหตุที่สร้างความกดดันให้กับผู้หญิงไทยในการต้องส่งรายได้ส่วนหน่ึงไปจุนเจือครอบครัวที่อยู่ใน
ประเทศไทย   ทําให้ผู้หญิงไทยบางรายต้องตัดสินใจหางานทําเพ่ือมีรายได้เพียงพอจุนเจือครอบครัวของ
ตน ซึ่งบางรายอาจจะเลือกตัดสินใจประกอบอาชีพขายบริการพร้อม ๆ กับการอยู่กินกับสามีชาวต่างชาติ
ไปด้วย อน่ึง Cohen (2003) ได้ช้ีให้เห็นว่าสาเหตุแห่งปัญหาทั้งปวงน้ีมาจากความแตกต่างทางด้านศาสนา 
วัฒนธรรม และภาษาที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารระหว่างฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายและครอบครัวของทั้งสอง
ฝ่าย ทําให้ยากต่อความเข้าใจในกันและกัน  
   -  ปัญหาการกระทําความรุนแรง ปัญหาเก่ียวกับการกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัวก็เป็นปัญหาครอบครัวอีกปัญหาหน่ึง กล่าวคือ มีรายงานการติดตามช่วยเหลือผู้หญิงไทยในต่าง
แดน พบว่า มีหญิงไทยจํานวนไม่น้อยยังถูกบังคับจากคู่ครองของตนให้ออกไปหางานทํานอกบ้าน โดยการ
บังคับให้ขายบริการทางเพศ หากไม่ยินยอมก็จะถูกทําร้ายร่างกาย  ย่ิงไปกว่าน้ัน หญิงไทยบางรายเมื่อ
สมรสแล้วเดินทางไปอยู่ต่างประเทศกับสามี และทิ้งช่วงเวลาไม่นานก็ถูกเอารัด เอาเปรียบและตกเป็น
เครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ต่าง ๆ ย่ิงไปกว่าน้ัน เมื่อสามีเบ่ือหน่าย ผู้หญิงไทยก็จะถูกทอดทิ้งไปอย่าง
น่าเวทนา  (ดุษฎี อายุวัฒน์, 2552) 

 -  ปัญหาเก่ียวกับการละเมิดสิทธิขอสิทธิหย่าร้าง จากความแตกต่างในเรื่อง
ศาสนาและวัฒนธรรม รวมไปถึงความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาที่สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้
ระหว่างหญิงไทยและสามีชาวต่างชาติอาจนําไปสู่ความขัดแย้งในครอบครัวได้ และหากความขัดแย้ง
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ดังกล่าวไม่ได้รับการเยียวยาให้กลับมาสมานฉันท์กันและสามารถครองคู่ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิมได้ ก็
อาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งขั้นรุนแรงและยุติลงด้วยการหย่าร้างก็เป็นได้ ซึ่งมีงานวิจัยเช่นกันที่ได้สะท้อน
ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาจากการหย่าร้างของหญิงไทยและสามีชาวต่างชาติ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสมคิด หอมเนตร (2543) ที่พบว่าการรับรู้และเข้าใจของหญิงไทยกับสิทธิขอสิทธิหย่าร้าง ทําให้
หญิงไทยถูกละเมิดสิทธิมากมายจากการหย่าร้างกับสามีชาวต่างชาติ โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากจากความ
ไม่รู้และความไม่เข้าใจเก่ียวกับสิทธิของผู้หญิงไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวสืบเน่ืองมาจากข้อจํากัดทางด้าน
ภาษาของผู้หญิงไทย 
   - ปัญหาเก่ียวกับสิทธิเลี้ยงดูบุตร ปัญหาสําคัญอีกปัญหาหน่ึงที่เป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากความขัดแย้งในครอบครัวที่ลุกลามไปสู่การหย่าร้างและการถูกละเมิดสิทธิขอสิทธิหย่าร้างของ
หญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ ซึ่งก็คือ ปัญหาเก่ียวกับสิทธิเลี้ยงดูบุตรอันเกิดจากหญิงไทยขาดความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรดังกล่าว อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความไม่รู้
ภาษาของสามีชาวต่างชาติ กล่าวคือ ในปัจจุบันน้ี มีหญิงไทยจํานวนไม่น้อยเช่นกันที่ไม่สามารถดํารงชีวิตคู่
กับสามีชาวต่างชาติได้ และได้เลือกที่จะยุติความสัมพันธ์ดังกล่าวด้วยการหย่าร้าง แต่สิ่งที่กลายเป็นปัญหา
ติดตามมาก็คือ สิทธิในการเลี้ยงดูบุตร ที่ทําให้หญิงไทยบางรายต้องกลับบ้านมาตัวคนเดียวและทิ้งลูกน้อย
ไว้กับสามี หรือบางรายท่ีต้อง “หอบลูก” กลับบ้านมาให้พ่อแม่ช่วยเล้ียงโดยปราศจากการเหลียวแลจาก
สามีชาวต่างชาติแต่อย่างใด  
   -  ปัญหาเชื่อมโยงกับการค้าหญิงข้ามชาติ ในปัจจุบันน้ีสถานการณ์ของการค้า
มนุษย์ในรูปแบบต่างๆ นานาประเทศต่างให้ความสนใจ และเฝ้าระวังเพ่ือมิให้ปัญหาดังกล่าวลุกลาม
ใหญ่โต ดังน้ันหนทางหน่ึงในการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการค้าหญิงข้ามชาติน้ันจึงทํากันผ่านการสมรสข้าม
ชาติ เพ่ือเป็นการง่ายต่อการค้ามนุษย์น่ันเอง เพราะมาตรการป้องกันและแก้ไขของประเทศต่างๆ น้ันดู
เหมือนว่าจะไม่ได้มีการเตรียมพร้อมสําหรับการค้าหญิงผ่านการสมรสแต่อย่างใด  อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน
น้ี การย้ายถิ่นข้ามชาติผ่านการสมรสมักถูกมองว่าเช่ือมโยงกับการค้าหญิงข้ามชาติ แม้ว่า ในความเป็นจริง
ปรากฏการณ์ทั้งสองมีความแตกกันโดยสิ้นเชิงทั้งในด้านสาเหตุและด้านกระบวนการ เพราะข้อสันนิษฐาน
เบ้ืองต้นของแนวคิดการค้าหญิงจะมองว่า “ผู้หญิงอยู่ในฐานะผู้ถูกกระทํา” แต่การย้ายถิ่นข้ามชาติผ่าน
การสมรสน้ันผู้หญิงเป็น “ผู้เลือก” และเป็น “ตัวแสดง” (Actor) ที่สําคัญ และด้วยความแตกต่างดังกล่าว
น้ีจึงกลายเป็นข้อจํากัดสําคัญที่ส่งผลต่อการทําความเข้าใจปรากฏการณ์ (พัทยา เรือนแก้ว, 2541)  

-  ปัญหาเก่ียวกับความสัมพันธ์ทางสังคม การสมรสข้ามวัฒนธรรมทําให้
เกิดผลกระทบต่อความแน่นแฟ้นของความสัมพันธ์ทางสังคมของหญิงไทยที่สมรสข้ามวัฒนธรรมกับชุมชน
เดิมที่เคยอาศัยอยู่ ดังที่ ณิชกมล  วานิชชัง (2550) ได้ทําการวิจัยเก่ียวกับการสมรสข้ามชาติของผู้หญิงกับ
การเปลี่ยนแปลง ที่มีต่อครอบครัวและชุมชนในจังหวัดอุดรธานี และได้พบว่า การสมรสข้ามชาติดังกล่าว
ของหญิงชาวอุดรธานีมิได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับครอบครัวด้ังเดิมแต่อย่างใด แต่ใน
ระดับชุมชนน้ัน การสมรสข้ามชาติดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนในชุมชน เน่ืองจากทําให้
เกิดความห่างเหินจากชุมชนอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความเป็นปัจเจกนิยมของชาวตะวันตกที่เป็นไปอย่าง
มีอิสระและไม่สนใจกัน จนกลายเป็น “ต่างคน ต่างอยู่” น่ันเอง 
 2.3.3  ผลดีของการสมรสข้ามวัฒนธรรมของหญิงไทย 
 การสมรสข้ามวัฒนธรรมของหญิงไทยนั้นมิใช่ว่าจะมีแต่ผลเสียดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นเท่าน้ัน 
หากแต่ก็ยังมีผลดีบ้าง เฉกเช่นเหรียญที่มีสองด้านน่ันเอง  ซึ่งผลดีของการสมรสข้ามชาติของหญิงไทยน้ัน 
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ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจที่ทําให้ครอบครัวของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติมีสภาพ
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น ดังเช่นจากงานวิจัยของ ณิชกมล วานิชชัง (2550) ซึ่งพบว่า แม้การสมรสข้ามวัฒนธรรม
ของหญิงในจังหวัดอุดรธานีจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของครอบครัวเกิดขึ้น เพราะ
ครอบครัวมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีเงินฝากเพ่ิมขึ้น ครอบครัวสามารถปลดภาระหน้ีสินได้ ลักษณะที่อยู่อาศัย
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทรัพย์สินของครอบครัวเพ่ิมขึ้น และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นผลพวงมาจากการส่งเงินกลับบ้านของบุตรสาวที่สมรสข้ามวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามผลดี
ดังกล่าวมิได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนเท่าใดนัก 
 
2.4  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 จากการทบทวนรายงานการวิจัยที่เก่ียวข้องทําให้ได้ทราบถึงการย้ายถิ่นไปต่างประเทศของ
หญิงไทย ด้วยจุดประสงค์ใหญ่ ๆ 2 ประการด้วยกันคือ การย้ายถิ่นเพ่ือไปทํางานต่างประเทศ (แรงงาน
และแรงงานหญิงข้ามชาติ) และการย้ายถิ่นเพ่ือไปสมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศ (การสมรสข้าม
วัฒนธรรมหรือการสมรสข้ามชาติ) ดังน้ันในส่วนน้ี ผู้วิจัยจึงใคร่ขอนําเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจของ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปรากฏการณ์การย้ายถิ่นดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 2.4.1 การย้ายถ่ินเพื่อไปทํางานต่างประเทศ  
 การย้ายถิ่นเพ่ือการไปทํางานยังต่างประเทศหรือการเป็นแรงงานข้ามชาติของคนไทยมีมาช้านาน
แล้วและนักวิชาการชาวไทย รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องต่างก็ได้ให้ความสนใจในประเด็นดังกล่าว 
เพราะปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและคนในชาติทั้งในด้านดีและด้าน
ไม่ดี  และต่อมาได้มีแรงงานหญิงเข้าไปมีส่วนร่วมในการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ ซึ่งนับวันจะมี
จํานวนที่เพ่ิมทวีคูณขึ้น  ดังน้ันในส่วนน้ี ผู้วิจัยจึงจะได้นําเสนอปรากฏการณ์ดังกล่าว ดังมีรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
  1) สถานการณ์การย้ายถ่ินเพื่อไปทํางานต่างประเทศของแรงงานไทย 
  กุศล สุนทรธาดา (2543) ได้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การย้ายถิ่นเพ่ือไปทํางาน
ต่างประเทศของแรงงานไทยที่เพ่ิมสูงขึ้นจากอดีตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแรงงานหญิงที่นับวันจะมี
แนวโน้มเพ่ิมมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางไปทํางานในประเทศไต้หวัน ประเทศฮ่องกง และประเทศ
มาเลเซียซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มีความต้องการแรงงานหญิงเป็นจํานวนมาก และเมื่อพิจารณาถึง
ภูมิลําเนาเดิมที่แรงงานข้ามชาติเหล่าน้ีจากมาน้ัน จากการวิจัยของดุษฎี อายุวัฒน์ สุกัญญา เอมอ่ิมธรรม 
และอภิศักด์ิ ธีระวิสิษฐ์ (2553) ได้พบว่า แรงงานส่วนมากมาจากภาคอีสาน บริเวณจังหวัดอุดรธานี 
นครพนม ขอนแก่น หนองคาย หนองบัวลําภู และนครราชสีมา มีแรงงานอีกส่วนหน่ึงมาจากจังหวัด
บริเวณภาคเหนือ ได้แก่ พิษณุโลก ลําปาง เชียงราย มีส่วนน้อยที่มาจากภาคกลาง และภาคตะวันออก 
ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี สมุทรสงคราม สระแก้ว และปราจีนบุรี เป็นต้น อน่ึงแรงงานไทยที่เดินทางไป
ทํางานต่างประเทศน้ันมีหลายรายที่มาจากครอบครัวที่มีสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีเท่าใดนักแต่ก็จัดได้ว่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีเทือกสวนไร่นาเป็นของตนเองบ้างจึงทําให้ครัวเรือนของแรงงานสามารถนําที่ดินไปเป็น
หลักทรัพย์ในการกู้ยืมเงินมาเพ่ือใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศได้  อย่างไรก็ตามแรงงานเหล่าน้ีมักมี
ความประพฤติที่ไม่ค่อยรับผิดชอบเท่าใดนัก  
  อย่างไรก็ตามสถานการณ์เก่ียวกับแรงงานหญิงข้ามชาติจากไทยไปทํางานยังต่างประเทศ
จะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงย่ิงขึ้น เพราะบางประเทศ เช่น ประเทศไต้หวัน คณะกรรมการแรงงานของไต้หวันได้มี
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คําสั่งให้นายจ้างระงับการจ้างงานแรงงานจากฟิลิปปินส์ ดังน้ันจึงอาจจะมีการนําเข้าแรงงานหญิงข้ามชาติ
จากประเทศไทยแทนก็เป็นได้เน่ืองจากมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน  
  2) ช่องทางในการย้ายถ่ินเพื่อไปทํางานต่างประเทศ 
  ในการเดินทางไปทํางานยังต่างประเทศของแรงงานหญิงไทยน้ันจัดได้ว่ามีลักษณะเป็น
กระบวนการซ่ึงเป็นกระบวนการที่เป็นไปตามกลไกตลาดแรงงาน (กุศล สุนทรธาดา, 2543) ซึ่งจากการ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับช่องทางการเดินทางไปทํางานต่างประเทศของแรงงานหญิงจากประเทศ
ไทยทําให้ได้ทราบว่ามีหลายช่องทางด้วยกัน ได้แก่ การไปทํางานต่างประเทศโดยผ่านความช่วยเหลือจาก
เครือญาติและเพ่ือน คนในหมู่บ้านเดียวกันและนายจ้างผู้ย้ายถิ่นหรือผู้ที่เคยเดินทางไปต่างประเทศมาก่อน
แล้ว แต่ช่องทางดังกล่าวมิได้รับความนิยมเท่าใดนัก ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะว่าช่องทางดังกล่าวไม่
สะดวกสบายเท่าใดนักเมื่อเทียบกับช่องทางอื่น ๆ โดยเฉพาะการสมัครผ่านบริษัทจัดหางาน หรือหน่วยงาน
ภาครัฐที่รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดหางานเพ่ือไปทํางานต่างประเทศซึ่งจัดได้ว่าเป็นช่องทางท่ีได้รับความ
นิยมมากที่สุดที่แรงงานข้ามชาติทั้งหญิงและชายได้เลือกใช้บริการ   อย่างไรก็ตาม แรงงานส่วนใหญ่เลือกที่
จะใช้บริการจัดหางานของบริษัทเอกชนมากกว่าหน่วยงานจัดหางานของรัฐ เน่ืองจากสะดวกและรวดเร็ว
กว่า (กุศล สุนทรธาดา, 2543)  

อน่ึงเน่ืองจากในปัจจุบันน้ี  การเดินทางไปทํางานต่างประเทศมีขั้นตอนต่าง ๆยุ่งยาก 
ซับซ้อนมากมาย ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันและแก้ไขกระบวนการค้ามนุษย์และการเข้าเมืองโดยผิดกฎกมาย  อีกทั้ง
มีกระบวนการติดต่อมาทํางานต่างประเทศด้วยการติดต่อผ่านบริษัทจัดหางาน ที่เพ่ือนบ้านหรือญาติเคย
ติดต่อไปทํางานที่ไต้หวัน หรือการติดต่อผ่านนายจ้างโดยตรง จึงทําให้มีช่องทางในการไปทํางานใน
ต่างประเทศในวิธีการใหม่หรือช่องทางใหม่เกิดขึ้น น่ันก็คือ การติดต่อหางานผ่าน “กระบวนการสมรส
ปลอม” น่ันเอง ดังกรณีของประเทศไต้หวัน ที่ไม่มีนโยบายส่งเสริมการนําเข้าแรงงานหญิง ทําให้แรงงาน
หญิงในไต้หวันไม่เป็นที่ต้องการของตลาดการจ้างงานในโรงงานอุตสาหกรรมเม่ือเทียบกับแรงงานชาย 
ดังน้ันแรงงานหญิงจึงแสวงหาช่องทางในการเข้าเมืองโดย “การสมรสปลอม” (ดุษฎี อายุวัฒน์  สุกัญญา 
เอมอ่ิมธรรม  และอภิศักด์ิ  ธีระวิสิษฐ์, 2553) 
  3)  ประเภทงานและสภาพการทํางานของแรงงานท่ีทํางานในต่างประเทศ 
   -  ประเภทงาน  สําหรับประเภทงานท่ีแรงงานหญิงไทยข้ามชาติน้ันมีความ
หลากหลายซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ แต่โดยมากประเภทของงานท่ีแรงงานหญิงไทย
ไปทําน้ันมักจะเก่ียวข้องกับคุณสมบัติเด่นของผู้หญิงโดยเฉพาะหญิงไทย น่ันก็คือ การท่ีเป็นผู้อ่อนโยน 
อ่อนหวาน ชอบดูแลและมีความเป็นแม่สูง ดังน้ันงานที่ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ไปทํางานจึงเป็นงานในภาค
บริการ ตําแหน่งผู้ช่วยแม่บ้าน และผู้ดูแลอนุบาล (ผู้ดูแลเด็กและคนชรา) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างงาน
ประเภทดังกล่าวในประเทศไต้หวันและฮ่องกง (กุศล สุนทรธาดา, 2543) นอกจากน้ี จากรายงานการวิจัย
ของดุษฎี  อายุวัฒน์ สุกัญญา เอมอ่ิมธรรม และอภิศักด์ิ ธีระวิสิษฐ์ (2553) ยังได้พบว่า แรงงานไทยที่มา
ทํางานในประเทศไต้หวันส่วนใหญ่มักได้ทํางานในระดับก่ึงฝีมือ ซึ่งหากเป็นแรงงานชายก็จะทํางานใน
โรงงานเก่ียวกับการผลิตช้ินส่วนอิเล็คทรอนิคส์ แต่หากเป็นแรงงานหญิงก็มักจะทํางานเป็นคนรับใช้ตาม
บ้าน หรือแม่บ้าน 
   -  สภาพการทํางาน  ประเด็นแรกที่น่าสนใจเก่ียวกับสภาพการทํางานก็คือ วัน 
เวลาและจํานวนชั่วโมงการทํางาน กล่าวคือ สถานประกอบการส่วนใหญ่จะให้แรงงานทํางานประมาณวัน
ละ 8 ช่ัวโมงต่อวัน และทํางาน 6 วันต่อสัปดาห์ แต่เวลาที่เริ่มและสิ้นสุดการทํางานในแต่ละวัน รวมทั้งวัน
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ทํางานน้ันอาจจะมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับแต่ละสถานประกอบการจะเป็นผู้กําหนดเอง ดัง
กรณีของการทํางานประเทศไต้หวันที่สถานประกอบการกําหนดให้แรงงานส่วนใหญ่ทํางานราว 8 ช่ัวโมง 
โดยเร่ิมจากเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ได้พัก 1 ช่ัวโมง ซึ่งเรียกว่ากะเช้า ส่วนกะบ่ายเริ่มต้ังแต่เวลา 
16.00 น. ถึง 24.00 น. และกะดึกเริ่มเวลา 24.00 น. ถึง 08.00 น.ของวันใหม่ โดยแรงงานจะถูก
หมุนเวียนให้ทําในแต่ละกะ เวลาทํางาน 6 วันต่อสัปดาห์ มีวันหยุด 1 วัน (ดุษฎี อายุวัฒน์  สุกัญญา เอม
อ่ิมธรรม  และอภิศักด์ิ  ธีระวิสิษฐ์, 2553) 
  4) ปัญหาของแรงงานท่ีเกิดจากการไปทํางานต่างประเทศ 
  การท่ีแรงงานไทยเดินทางไปทํางานต่างประเทศน้ัน แรงงานไทยต้องเผชิญกับปัญหาต่าง 
ๆ มากมาย ซึ่งได้มีงานวิจัยมากมายที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งปัญหาท่ีพบน้ันสามารถ
จําแนกได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนเดินทางไปทํางานต่างประเทศ และปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเดินทางไปถึงยัง
ประเทศจุดหมาย กล่าวคือ ปัญหาได้เริ่มขึ้นต้ังแต่การที่แรงงานไทยมีความคิดที่จะไปทํางานต่างประเทศ
และเร่ิมที่จะแสวงหาช่องทางในการเดินทางไปทํางานต่างประเทศน้ัน  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาท่ี
เกิดขึ้นก่อนเดินทางไปทํางานต่างประเทศ ผลการวิจัยของกุศล สุนทรธาดา (2543) ได้สะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาของการท่ีแรงงานถูกหลอกจากบริษัทจัดหางานหรือเพ่ือน หรือผู้ที่แนะนํางาน ซึ่งมีผลทําให้ต้อง
สูญเสียเงินทองเป็นค่าใช้จ่ายไปเป็นจํานวนมากบางรายโชคร้ายถึงขั้นเกือบหมดตัวเพราะต้องขายนา ขายไร่ 
หรือขายสมบัติต่าง ๆ ที่มีอยู่ รวมทั้งหยิบยืมจากแหล่งเงินกู้ทั้งในและนอกระบบ ทําให้มีหน้ีสินรุงรังรออยู่ 
และหวังไว้ว่าจะสามารถ “จัดการได้” เมื่อได้ไปทํางานในต่างแดนและส่งเงินกลับมา แต่ในที่สุดก็ไม่ได้ไป 
เพราะ “โดนหลอก” หรือบางรายก็โดนเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่ามาตรฐานที่กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมได้กําหนดไว้ ทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก 
  เมื่อแรงงานไทยได้เดินทางไปถึงประเทศปลายทางซึ่งเป็นประเทศท่ีจ้างงาน ก็ต้องประสบ
กับปัญหาต่างๆ ตามมาอีก ซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นเม่ือเดินทางไปถึงยังประเทศจุดหมาย ซึ่งปัญหาดังกล่าว
ได้แก่ การ “ถูกลอยแพ” หรือการละเมิดสัญญาจ้างงานทําให้ไม่ได้ทํางานในลักษณะของงานที่ได้ตกลงกันไว้ 
หรือมีสภาพการทํางานที่ไม่เหมาะสม ซึ่งรัฐบาลไทยไม่สามารถจัดการอะไรได้มากนัก เพราะการควบคุม
บริษัทจัดหางานหรือนายหน้าจัดหางานเป็นไปด้วยความลําบาก เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่มีการตกลงกันระหว่าง
นายจ้างของบริษัทจัดหางานในต่างประเทศกับบริษัทจัดหางานของนายจ้างเครือข่ายในประเทศไทย ซึ่งมีทั้ง
บริษัทถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย (กุศล สุนทรธาดา, 2543)  บางรายเมื่อเดินทางไปถึงและได้เริ่มทํางาน 
ก็ได้พบว่า งานที่ได้ไปทําน้ันไม่มีการทดลองงาน ซึ่งทําให้หากไม่พอใจหรือไม่ถนัดก็ไม่สามารถเปลี่ยนงาน
ได้ นอกจากน้ี ยังมีปัญหาเก่ียวกับการทํางานเกินเวลาที่กําหนด กล่าวคือ ตามปกติแล้วน้ัน  ในการทํางาน
ของแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายน้ัน  นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่มักจะมีตัวบท 
กฎหมายระบุถึงสภาพการทํางานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวันและเวลาการทํางาน จํานวนช่ัวโมงการทํางาน รวม
ไปถึงวันหยุด วันลา ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการต่างๆ ที่ผู้ใช้แรงงานควรได้รับ แต่มีนายจ้างบางราย
เช่นกันที่ได้ละเมิดกฎหมายดังกล่าวทั้งกับแรงงานที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย ซึ่งจากรายงานวิจัยของ
ดุษฎี อายุวัฒน์  สุกัญญา เอมอ่ิมธรรม  และอภิศักด์ิ  ธีระวิสิษฐ์ (2553) ได้พบว่า นายจ้างมักจะให้
แรงงานไทยทํางานเกินเวลาประมาณ 30-40 นาที เพ่ือให้งานสําเร็จลุล่วงลงได้ 
  ปัญหาเก่ียวกับสุขภาพ ก็เป็นปัญหาสําคัญอีกปัญหาหน่ึงที่แรงงานไทยต้องประสบ ซึ่ง
จากผลการดําเนินโครงการเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานไทยในต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2552 
ได้ช้ีให้เห็นคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยในต่างประเทศ ณ สํานักแรงงานเมืองฮ่องกง ซึ่งได้พบว่า แรงงาน
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ไทยส่วนใหญ่ไม่เคยตรวจสุขภาพประจําปีแต่อย่างใดทําให้ไม่มั่นใจในสุขภาพของตนเอง ทั้งน้ีเป็นผล
สืบเน่ืองจากการท่ีแรงงานไทยมีปัญหาในการสื่อสารกับแพทย์ที่โรงพยาบาลในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจึง
ทําให้ไม่กล้าที่จะมาพบแพทย์  แต่สําหรับกรณีที่ได้เข้ามาพบแพทย์และได้ทําการตรวจสุขภาพแล้ว ก็จะ
พบว่า  แรงงานที่มาตรวจสุขภาพส่วนใหญ่มีอาการของโรคกระดูกกล้ามเนื้อและข้อ อาการปวดกล้ามเน้ือ
จากการทํางาน เข่าเสื่อม  (ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานไทยที่มีอายุเข้าสู่วัยกลางคน) รองลงมาคือ โรคความ
วิตกกังวล เครียด ทํางานหนักและพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งแรงงานไทยส่วนใหญ่เหล่าน้ีจะไม่กล้าแจ้งให้
นายจ้างรับรู้ เพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อการจ้างงานหรือถูกส่งกลับประเทศได้ นอกจากน้ีแรงงานไทย
มีอาการของโรคความดันโลหิตสูง ต่อมไธรอยด์อักเสบ และมีก้อนเน้ือที่เต้านมอีกด้วย  อย่างไรก็ตาม  
แรงงานไทยก็มีปัญหาเก่ียวกับสุขภาพจิตเช่นกัน ซึ่งผลของการวิจัยได้ทําให้ทราบว่า แรงงานไทยมี
ความเครียดในเรื่องการใช้ชีวิต ความเหงา เน่ืองจากความจู้จี้ของนายจ้าง พร้อมทั้งยังมีอารมณ์แปรปรวน 
ทําให้แรงงานไทยมีความวิตกกังวลรู้สึกว่าตนเองตํ่าต้อย (เหมือนคนใช้) และความเครียดที่เกิดจากภาระที่
ต้องรับผิดชอบครอบครัวในประเทศไทย รวมถึงปัญหาเรื่องหน้ีสิน  
  ปัญหาที่น่าสนใจอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับแรงงานข้ามชาติก็คือ ปัญหาด้านภาษาและ
วัฒนธรรม กล่าวคือ ความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรมก็เป็นปัจจัยหน่ึงที่สร้างปัญหาให้กับ
แรงงานไทยเช่นกัน  กล่าวคือ แรงงานไทยท่ีไปทํางานยังต่างประเทศส่วนใหญ่น้ันมักจะได้รับการศึกษาไม่
สูงมากนัก ขาดทักษะในด้านการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศนายจ้าง  ดังน้ันจึงทํา
ให้เกิดปัญหาในการสื่อสารกับนายจ้าง  แต่สําหรับบางรายน้ันนายจ้างก็จะจัดหาล่ามให้เพ่ือทําหน้าที่ช่วย
ในการสื่อสารระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้สัมฤทธ์ิผล ซึ่งในกรณีน้ีทําให้ลูกจ้างต้องพ่ึงพาล่ามในการทํางาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่นายจ้างได้กําหนดไว้  (ดุษฎี  อายุวัฒน์  สุกัญญา  เอมอ่ิมธรรม  และ
อภิศักด์ิ  ธีระวิสิษฐ์, 2553) ได้พบว่านายจ้างมักจะให้แรงงานไทยทํางานเกินเวลาประมาณ 30-40 นาที 
เพ่ือให้งานสําเร็จลุล่วงลงได้ 2.4.2 การย้ายถ่ินเพื่อไปสมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศ  
 การย้ายถิ่นเพ่ือไปสมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศหรือการสมรสข้ามชาติโดยเฉพาะของ
หญิงไทย น้ันมีมาช้านานแล้วซึ่งตามประวัติศาสตร์น้ันได้ระบุไว้ว่ามีมาต้ังแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาแล้ว แต่
เป็นการสมรสระหว่างผู้ที่อยู่ในสังคมเดียวกัน คือ เป็นการสมรสของผู้หญิงไทยกับชายชาวเอเชียเท่าน้ัน ซึ่ง
ไม่ได้รับความสนใจหรือได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากเท่าใดนัก เพราะการสมรสข้ามวัฒนธรรมดังกล่าวเป็น
การสมรสกับกลุ่มคนเช้ือชาติอ่ืนที่ไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างไปจากคนไทยมากนัก  (บัวพันธ์ พรหมพักพิง 
และคณะ, 2548) แต่การสมรสข้ามวัฒนธรรมของหญิงได้เริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นอย่างเห็นได้อย่าง
ชัดเจนก็คือ ในช่วงหลังสนธิสัญญาเบาว์ริงที่มีการเปิดการค้าเสรี (พัชรินทร์ ลาภานันท์ ดารารัตน์    
เมตตาริกานนท์  และเยาวลักษณ์  อภิชาตวัลลภ, 2551) และนับต้ังแต่น้ันเป็นต้นมาแนวโน้มของการ
สมรสข้ามวัฒนธรรมโดยเฉพาะระหว่างหญิงไทยและชาวต่างชาติก็นับวันที่จะเพ่ิมสูงขึ้นเร่ือยๆ ภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ที่เป่ียมไปด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เช่ือมต่อประชาคมโลกให้
สามารถติดต่อกันได้อย่างง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และรวดเร็วขึ้นจนทําให้โลกทั้งใบกลายเป็น 
“หมู่บ้านโลก” (Global Village) ดังน้ันในส่วนต่อไปน้ี ผู้วิจัยใคร่ขอเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
เก่ียวกับการย้ายถิ่นเพ่ือไปสมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศหรือที่เรียกกันว่า “การสมรสข้าม
วัฒนธรรม” น่ันเอง ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
  
  1) คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ที่ย้ายถ่ินเพื่อไปสมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศ 
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  คุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้ที่ ย้ายถิ่นเพ่ือไปสมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศ
โดยเฉพาะหญิงไทยสมรสข้ามชาติน้ัน  งานวิจัยของนักวิชาการหลายท่านได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะ
ต่างๆ ของหญิงไทย งานวิจัยของเย็นจิตร ถิ่นขาม (2552) ที่ได้ทําการวิจัยเรื่อง การสมรสข้ามวัฒนธรรม
ของหญิงไทยกับชายญี่ปุ่น ผลการวิจัยพบว่า ผู้หญิงที่สมรสกับชายชาวญี่ปุ่นมีอายุต้ังแต่ 23-53 ปี ส่วน
ใหญ่เรียนจบระดับสูงกว่าประถมศึกษา ได้แก่ ประกาศนียบัตร มัธยมศึกษา และปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ก่อนที่จะย้ายไปญี่ปุ่นน้ัน ผู้หญิงไทยประกอบอาชีพต่างๆ ได้แก่ ทํางานร้านอาหารญี่ปุ่น พนักงานเสิร์ฟ
อาหารในร้านคาราโอเกะ ค้าขาย ผู้จัดการโรงแรม พนักงานบริษัทส่งออก ทํางานบริษัทเอกชน ไร่อ้อย 
แม่บ้าน งานบ้าน ช่างทําผมอาชีพ ร้านขายทอง เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ วิลาศ ดวงกําเนิด (2551) ที่
ได้พบว่า ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวของผู้หญิงกลุ่มที่สมรสข้ามชาติน้ีมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ดํารงชีพพร้อมกับมีภาระรับผิดชอบ รวมทั้งงานวิจัยของศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และคณะ (2549) ที่ได้
พบว่า ผู้หญิงอีสานที่สมรสกับชาวต่างชาติจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 35 ปี (คิดเป็นร้อยละ 70) ส่วนใหญ่
สําเร็จการศึกษาเพียงระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เท่าน้ัน  
  นอกจากคุณสมบัติด้านอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ของผู้หญิงที่ทําการสมรสข้าม
วัฒนธรรมแล้ว งานวิจัยของนักวิชาการบางท่านยังพบว่า จํานวนครั้งที่สมรสก็เป็นอีกคุณลักษณะหนึ่งที่
น่าสนใจ กล่าวคือ ผู้หญิงกลุ่มน้ีมักจะเป็นกลุ่มที่ไม่ประสบความสําเร็จในการสมรสคร้ังแรก ดังน้ันการ
สมรสกับชาวต่างชาติของผู้หญิงกลุ่มน้ีจึงมิใช่เป็นการสมรสครั้งแรกแต่อย่างใด ดังเช่นจากงานวิจัยของ
วิลาศ ดวงกําเนิด (2551) ที่ได้ยกตัวอย่างกรณีการสมรสของผู้หญิงไทยกับชายชาวเยอรมัน บริบทภูมิหลัง
และคุณลักษณะทั่วไปก่อนการสมรสส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาในชนบท อายุแรกสมรสอยู่ระหว่าง 15-20 ปี
และไม่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินชีวิตคู่จากการสมรสคร้ังแรก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภวัฒนากร 
วงศ์ธนวสุ และคณะ (2549) ที่ได้พบว่า ผู้หญิงกลุ่มที่สมรสกับชาวต่างชาติน้ีเป็นกลุ่มคนที่เคยผ่านการ
สมรสครั้งแรกกับสามีคนไทยมาแล้วโดยส่วนใหญ่มีลูกติด 1 คน และได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับสามีชาวต่างชาติ 
และงานวิจัยของพงษ์รพี บูรณสมภพ (2543) ที่ได้พบว่า ผู้หญิงไทยที่สมรสกับชายชาวเดนมาร์กไปแล้ว
และหากมีการเลิกราหย่าร้างเกิดขึ้นก็เลือกที่จะสมรสครั้งใหม่กับชาวเดนมาร์กอีกเช่นเดิม 
  อน่ึงเมื่อกล่าวถึงคุณลักษณะส่วนบุคคลชาวต่างชาติในต่างประเทศท่ีหญิงไทยตัดสินใจ
ย้ายถิ่นเพ่ือไปสมรสด้วยน้ัน  ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และคณะ (2549) ได้พบว่า ชาวต่างชาติเหล่าน้ี ส่วน
ใหญ่เป็นชาวตะวันตกที่มาจากทวีปยุโรป อาทิ เยอรมนี อังกฤษ และกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย มีอายุ
เฉลี่ยอยู่ที่ 50 ปีขึ้นไป โดยมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 6 หมื่นบาทต่อเดือน ชาวต่างชาติเหล่าน้ีประมาณร้อย
ละ 30 มักอยู่อาศัยกับภรรยาที่ประเทศไทยเป็นการถาวร ซึ่งในกลุ่มน้ีเป็นผู้ที่เกษียณอายุแล้วทั้งสิ้น ส่วน
อีกร้อยละ 70 มักเดินทางไปมาระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ  
  2) สาเหตุของการย้ายถ่ินเพื่อไปสมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศ 
  เมื่อกล่าวถึงสาเหตุของการย้ายถิ่นเพ่ือไปสมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศโดยเฉพาะ
ของผู้หญิงไทยน้ัน สาเหตุแรกคือ ค่านิยม ความเช่ือและความต้องการเก่ียวกับความคาดหวังที่จะมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีและสบายขึ้น ดังที่วิลาศ ดวงกําเนิด (2551) ได้สะท้อนให้เห็นจากงานวิจัยที่ได้ศึกษาการ
สมรสของผู้หญิงไทยกับชายชาวเยอรมนีและได้พบว่า ผู้หญิงไทยที่สมรสกับชาวเยอรมันน้ีส่วนใหญ่มักจะมี
ความต้องการที่จะยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและทางสังคมจากการสมรส เพราะมีความเช่ือและค่านิยม
ว่าหากได้แต่งานกับชาวต่างชาติแล้วจะเป็นหนทางหน่ึงในการช่วยให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวที่ต้องการใน
ระยะเวลาอันสั้นได้ ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยของพงษ์รพี บูรณสมภพ (2543) ที่ได้วิจัยเรื่อง “ทัศนะและ
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พฤติกรรมของผู้หญิงไทยในการเลือกคู่ครองต่างเช้ือชาติ โดยศึกษากรณีผู้หญิงไทยที่สมรสกับชายชาว
เดนมาร์ก” และได้พบว่าเมื่อหญิงสาวกลุ่มดังกล่าวเป็นสาวแรกรุ่นจะมีทัศนะวาดฝันถึงผู้ชายที่มีฐานะมี
การงานดี มีความสามารถในการเลี้ยงดูตนเองได้เป็นอย่างดี แต่ต่อมาได้ทัศนะเหล่าน้ีได้เปลี่ยนแปลง โดย
ผู้หญิงได้เปลี่ยนความสําคัญของการเลือกคู่ครองไปเป็นการขอให้ฝ่ายชายยอมรับและให้เกียรติครอบครัว
ทางบ้านของตน และความต้องการเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม หรือการได้มาซึ่งสวัสดิการทาง
สังคมและความเป็นอยู่ที่ดีกว่าของตนเองและครอบครัว รวมทั้งงานวิจัยของ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และ
คณะ (2549) ได้วิจัยเร่ือง ผลกระทบของการสมรสข้ามชาติที่มีต่อสถาบันครอบครัวไทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่ผู้หญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตัดสินใจสมรสกับ
ชาวต่างชาติ เน่ืองจากความม่ันคงทางเศรษฐกิจโดยเช่ือว่าการสมรสข้ามชาติน้ันจะทําให้ฐานะความ
เป็นอยู่ของตนและครอบครัวดีขึ้น และฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น การสมรสข้ามชาติของผู้หญิงอีสานอิงอยู่
บนเหตุผลทางเศรษฐกิจเหนือกว่าสิ่งอ่ืนใด และงานวิจัยของณิชกมล วานิชชัง (2550) ได้วิจัยเรื่อง การ
สมรสข้ามชาติของสตรีกับการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อครอบครัวและชุมชนในจังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้หญิงอีสานหลายคนสมรสกับชาวต่างชาติเพ่ือเงิน และต้องการช่วยเหลือความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดี
ขึ้น และงานวิจัยของเย็นจิตร ถิ่นขาม (2552) ที่ได้วิจัยเรื่อง การสมรสข้ามวัฒนธรรมของหญิงไทยกับชาย
ญี่ปุ่น และได้พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการสมรสของหญิงไทยกับชายญี่ปุ่น คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ที่
หมายถึง ความช่วยเหลือและความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ เช่น การมีคนดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัว 
รวมไปถึงการต้องการ VISA เพ่ืออยู่ทํางานต่อในประเทศญี่ปุ่น แต่เย็นจิตร ถิ่นขาม (2552) ได้พบปัจจัยอีก
ปัจจัยหน่ึงที่เป็นสาเหตุของการสมรสระหว่างหญิงไทยกับชายญี่ปุ่น ซึ่งก็คือปัจจัยทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรม หมายถึง ความรัก การต้องการเพ่ือนคู่ชีวิตที่จะดูแลกันในยามแก่เฒ่า รวมถึงการต้องการมีลูก 
อีกทั้งการต้องการความสุขและความมั่นคงในชีวิตครอบครัว  
  นอกจากค่านิยม ความเช่ือและความต้องการที่จะมีชีวิตและฐานะที่ดีขึ้นของหญิงไทยท่ี
สมรสข้ามวัฒนธรรมแล้ว ยังมีปัจจัยทางสังคมคือ ความต้องการความรักและเพ่ือที่จะได้ดูแลกันในยามแก่
เฒ่าชรา และ “ลัทธิเอาอย่าง” ดังที่กฤษณา พันธ์ุวานิช (2547) ได้ค้นพบจากงานวิจัยเรื่อง สามีนําเข้า: 
สร้างค่านิยมทางวัฒนธรรมเบ่ียงเบน โดยได้พบว่า จากการบอกเล่าของคนในพ้ืนที่แถบจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ว่าค่านิยมการมีสามีเป็นชาวต่างชาติกลายเป็นแบบอย่าง (แฟช่ัน) ที่
เลียนแบบจนกลายเป็นวัฒนธรรม ปฏิบัติสืบทอด ด้วยเข้าใจว่าการมีสามีต่างชาติทําให้ฐานะทาง
ครอบครัวดีขึ้นมีบ้านเรือนใหญ่โต สามารถปลดหน้ีสินได้ ซึ่งมองดูแล้วเหมือนจะช่วยให้สภาพเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่นดีขึ้น  
  3) ช่องทางการย้ายถ่ินเพื่อไปสมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศ 
  ในการย้ายถิ่นเพ่ือไปสมรสกับสามีชาวต่างชาติในต่างประเทศหรือสมรสข้ามวัฒนธรรม
ของหญิงไทยน้ัน แต่ละรายมีช่องทางแตกต่างกันออกไป และนักวิชาการหลายท่านก็ได้ให้ความสนใจกับ
ประเด็นดังกล่าวโดยได้ทําการวิจัยและได้ค้นพบว่าบางรายน้ันเริ่มด้วยโชคชะตาบันดาล แต่ก็มีอีกหลาย
รายเช่นกันที่ได้สมรสกันด้วยการผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแม่สื่อ บริษัทจัดหาคู่ หรือแสวงหาตามแหล่ง
ท่องเที่ยวหรือการทํางานในภาคบริการ  ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของนักวิชาการต่าง ๆ เช่น  เย็นจิตร ถิ่น
ขาม (2552) ได้วิจัยเร่ือง การสมรสข้ามวัฒนธรรมของหญิงไทยกับชายญี่ปุ่น ผลการวิจัยพบว่า เส้นทางที่
นําให้ผู้หญิงไทยสมรสกับชายชาวญี่ปุ่นน้ันแบ่งได้เป็น 2 ช่องทาง คือ (1) การพบกันโดยใช้โชคชะตา ซึ่ง
การพบกันโดยโชคชะตาน้ันเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนหรือเกิดจากการแสวงหาของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ว่า



โครงการการศึกษาแนวทางการปอ้งกัน  รายงานฉบับสมบูรณ์    
และช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยท่ีเดินทางไปทํางานต่างประเทศ บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 31

หญิงไทยหรือชายชาวญี่ปุ่น และ (2) การพบกันโดยผ่านสื่อ ได้แก่ แม่สื่อที่เกิดขึ้นจากตนเอง คือ การท่ี
ผู้หญิงไทยแสวงหาหรือเลือกที่จะสมรสกับชายชาวญี่ปุ่น และในขณะเดียวกับชายชาวญี่ปุ่นก็แสวงหาหรือ
เลือกที่จะสมรสกับผู้หญิงไทย แม่สื่อที่เป็นญาติพ่ีน้อง คนรู้จัก โดยเกิดจากการท่ีมีญาติพ่ีน้อง หรือคนรู้จัก
เคยสมรสกับชายญี่ปุ่นอยู่แล้วแนะนําให้ตนเองรู้จัก และแม่สื่อที่เป็นบริษัทจัดหาคู่ ซึ่งถือเป็นแม่สื่อแบบ
ทางการ อีกทั้งยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เป็นการรู้จักกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ต้ังแต่การสมัคร
ผ่านบริษัท ต่อด้วยการสัมภาษณ์เบ้ืองต้นจากบริษัท จากน้ันก็เป็นการที่ชายชาวญี่ปุ่นมาดูตัวฝ่ายหญิงที่
ประเทศไทย หากผู้ชายญี่ปุ่นตัดสินใจท่ีจะเลือกผู้หญิงไทยคนไหน ก็จะมีการหมั้นและจัดพิธีสมรส โดยใน
การเลือกคู่ครองน้ันเป็นการตัดสินใจเองทั้งหมด ครอบครัวหรือเครือญาติมีส่วนในการตัดสินใจน้อย  
  ผลการวิจัยข้างต้นน้ัน เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของบัวพันธ์ พรหมพักพิง 
(2548) ที่ได้พบว่า เส้นทางการเข้าสู่การสมรสข้ามชาติมีหลายเส้นทาง ได้แก่ การพบรักด้วยการนําพาของ
โชคชะตา การติดต่อผ่านเครือข่าย การไปทํางานต่างประเทศ การแสวงหาตามแหล่งท่องเที่ยว และการ
ติดต่อผ่านเอเย่นต์ รวมทั้งงานวิจัยของนิภาพร ยงขามป้อม (2547) ได้วิจัยเรื่อง กระบวนการหาคู่ครองที่
เป็นชาวต่างชาติของผู้หญิงไทยในชนบท: กรณีศึกษาหมู่บ้านกุดพังเครือ หมู่ที่ 6 ตําบลท่ากระเสริมอําเภอ
นํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น และได้พบว่า ผู้หญิงในหมู่บ้านมีวิธีในการหาคู่ครองชาวต่างชาติ 2 รูปแบบ คือ 
การแนะนําบอกต่อจากคนรู้จักหรือจากผู้หญิงที่สมรสกับชายต่างชาติ และอีกวิธีคือการติดต่อผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต โดยผู้ดําเนินธุรกิจคือผู้หญิงไทยที่สมรสกับผู้ชายชาวเยอรมัน ซึ่งวิธีการน้ีได้รับความนิยม
อย่างมากจากผู้หญิงในหมู่บ้านกุดพังเครือและหมู่บ้านใกล้เคียง โดยวิธีน้ีผู้หญิงจะต้องเสียค่าสมัครงวดแรก
เป็นเงินประมาณ 20,000 - 40,000 บาท จากน้ันหากมีการตกลงสมรสเกิดขึ้นจะต้องจ่ายให้กับธุรกิจอีก 
120,000 บาท ซึ่งเงินงวดหลังน้ีส่วนมากแล้วฝ่ายหญิงจะให้ฝ่ายชายเป็นผู้จ่ายเงิน 
  4) ลักษณะการใช้ชีวิตร่วมกันหลังจากการสมรส 
  หลังจากการสมรสข้ามวัฒนธรรมแล้ว ทั้งสองฝ่ายก็จะต้องมีการใช้ชีวิตร่วมกัน ซึ่งบางราย
ก็ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศร่วมกัน แต่ในขณะที่บางรายเลือกที่จะใช้ชีวิตคู่ในประเทศไทยด้วยกัน  ซึ่ง
ผลการวิจัยของนักวิชาการต่างก็ได้พบการเลือกใช้ชีวิตคู่และลักษณะของการใช้ชีวิตคู่ที่แตกต่างกันออกไป 
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี 
   -  ลักษณะการใช้ชีวิตร่วมกันในต่างแดนหลังจากการสมรส จากการศึกษา
ของศิริรัตน์ แอดสกุล, 2547 พบว่า คู่สมรสชาวไทยกับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตคู่ภายหลังการ
สมรสอยู่ต่างประเทศ แต่ว่าจะใช้เวลาพักผ่อนในวันหยุดพักประจําปีอยู่ในประเทศไทย โดย อยู่กับ
ครอบครัวของฝ่ายหญิงในชนบท บางส่วนเข้ามาต้ังหลักปักฐานอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวร จึงทําให้เกิด
การใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน การปลูกสร้างบ้านพักอาศัย การใช้วิถีชีวิตอยู่ในชุมชน สําหรับการ
รับประทานอาหารของผู้หญิงไทยน้ัน เกษมสันต์ อังกระโทก (2550) ได้พบว่า การรับประทานอาหารของ
ผู้หญิงไทยทั้งก่อนและหลังการสมรสมีลักษณะคล้ายกัน กล่าวคือ อาหารเช้าเป็นอาหารฝร่ัง กลางวันและ
เย็นเป็นอาหารไทย มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานในบ้านโดยภรรยาเป็นผู้รับผิดชอบในการเลี้ยงดูและ
อบรมบุตร ทําความสะอาดบ้าน ล้างจาน และซักผ้า ส่วนสามีรับผิดชอบเฉพาะงานล้างรถ หญิงไทยมักใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับสามี ในขณะท่ีใช้ภาษาไทยกับบุตร ครอบครัวของหญิงไทยที่สมรสกับ
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่จัดห้องครัวและห้องรับแขกสไตล์ไทยทันสมัย และผู้หญิงไทยแต่งกายอยู่กับบ้าน
สุภาพเรียบร้อย สําหรับการใช้ชีวิตร่วมกันในต่างแดนของหญิงไทยและชายญี่ปุ่นน้ัน เย็นจิตร ถิ่นขาม 
(2552) ได้พบว่าผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นไปอาศัยกับสามีชาวญี่ปุ่นในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งที่เป็นแม่บ้านเพียง
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อย่างเดียว และสามารถไปทํางานนอกบ้านได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วงานที่สามารถทําได้  ได้แก่ พนักงาน
ดูแลร้านสปา ช่วยงานร้านขายของชํา แม่บ้านและเกษตรกร เจ้าหน้าที่อําเภอ ขายผลิตภัณฑ์ของไทย 
พนักงานโรงงาน ล้างจานร้านอาหารไทย ทํานา ทํางานในร้านอาหารของตัวเอง และรับจ้าง  

-  ลักษณะการใช้ชีวิตร่วมกันในประเทศไทยหลังจากการสมรส ดังที่ทราบ
จากงานวิจัยข้างต้นแล้วว่า หญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติส่วนใหญ่น้ันมักจะใช้ชีวิตร่วมกันในต่างประเทศ
ซึ่งเป็นประเทศของสามี  แต่ก็มีบางรายที่เลือกที่จะใช้ชีวิตคู่ในประเทศไทย  ดังที่เย็นจิตร ถิ่นขาม (2552) 
ได้พบการใช้ชีวิตของหญิงไทยท่ีสมรสกับชาวญี่ปุ่นว่าผู้หญิงไทยเหล่าน้ีมีทั้งที่สมรสแล้วอยู่อาศัยกับชาว
ญี่ปุ่นอยู่ในเมืองไทยหรือย้ายกลับมาอยู่เมืองไทย โดยมักประกอบอาชีพเป็นแม่ครัวในร้านขายอาหารญี่ปุ่น 
ร้านขายของชําและแม่บ้าน มีเพียงบางส่วนเท่าน้ันที่ไม่ได้ทํางาน  

5) ความคดิเหน็ของชุมชนทีมี่ต่อการย้ายถ่ินเพื่อไปสมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศ 
ในส่วนน้ีจะได้อภิปรายถึงความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการย้ายถิ่นเพ่ือไปสมรสกับ

ชาวต่างชาติในต่างประเทศของหญิงไทย  จากงานวิจัยหลายเรื่องที่เก่ียวข้องกับประเด็นการย้ายถิ่นเพ่ือไป
สมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศของหญิงไทยน้ัน มักจะพบว่า เป็นเรื่องที่ชุมชนให้การยอมรับและมิได้
มีการกีดกัน หรือมีทัศนะในทางลบต่อการสมรส และผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติ (บัวพันธ์  พรหมพักพิง, 
2548) อย่างไรก็ตามนิภาพร ยงขามป้อม (2547) ได้พบประเด็นที่แตกต่างออกไปโดยพบว่า ทัศนะหรือ
ความคิดเห็นของคนในหมู่บ้านที่มีต่อผู้หญิงที่ต้องการหาคู่ครองชาวต่างชาติซึ่งปรากฏว่าความคิดเห็นของ
คนในชุมชนชนบทท่ีศึกษานั้นมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยคนที่มีความคิดเห็นเชิงบวก ส่วนมากจะเป็นเพศ
หญิง ซึ่งเป็นไปในลักษณะของการแสดงความเห็นอกเห็นใจเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจ และความล้มเหลวใน
ชีวิตครอบครัวจากสามีคนไทย ในขณะที่เพศชายมีความคิดเห็นเชิงลบ โดยให้เหตุผลว่าเป็นการไม่รักษา
วัฒนธรรมไทยและมีผลต่อความคิดและค่านิยมของเยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคต 

6) ปัญหาเก่ียวกับการย้ายถ่ินเพื่อไปสมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศ 
  สําหรับปัญหาเก่ียวกับการย้ายถิ่นเพ่ือไปสมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศน้ัน  
นักวิชาการได้ทําการวิจัยและพบว่ามีหลายปัญหาด้วยกัน เช่น การมีพฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่เหมาะสม ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นจากงานวิจัยของวิลาศ ดวงกําเนิด (2551) ได้พบว่า ผู้หญิงไทยที่สมรสกับชาวเยอรมันมักจะ
ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว และพบปะกันในกลุ่มคนไทยด้วยกันเป็นสาเหตุให้มีการเล่นการพนัน กู้ยืมเงินทอง 
ทะเลาะเบาะแว้ง บางรายมีความสัมพันธ์ในทํานองชู้สาว การดูถูกกันเองในหมู่ผู้หญิงไทยที่มีสามี
ชาวต่างชาติ มีการแข่งขัน เปรียบเทียบรายได้และโอ้อวดความร่ํารวย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบัว
พันธ์ พรหมพักพิง (2548) ที่ได้พบว่าการสมรสข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงในชนบทอีสานการสมรสกับ
ชาวต่างชาติ เป็นเรื่องที่ชุมชนให้การยอมรับและมิได้มีการกีดกัน หรือมีทัศนะในทางลบต่อการสมรส และ
ผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่แล้วชุมชนไม่ค่อยพอใจกับการประพฤติตัวในบางด้าน อย่างเช่น 
การแต่งกายหรือการเล่นการพนันของหญิงที่สมรสกับชาวตะวันตก 

ปัญหาอีกปัญหาหน่ึงก็คือ ปัญหาเก่ียวกับการปรับตัวของหญิงไทยที่สมรสข้ามชาติ ซึ่ง
วิลาศ ดวงกําเนิด (2551) ได้พบว่า การย้ายถิ่นฐานข้ามทวีปซึ่งมีความแตกต่างอย่างมากของสภาพอากาศ 
ภาษา อาหาร วัฒนธรรม วิถีชีวิตและมารยาทในสังคม มีอิทธิพลทําให้ผู้หญิงไทยจําเป็นต้องเรียนรู้และ
ปรับตัวเพ่ือใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งรายใดที่สามารถปรับตัวได้ก็จะไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น แต่ในทาง
ตรงกันข้าม หากรายใดไม่สามารถปรับตัวได้ ก็จะเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพกาย 
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(อาหารเป็นพิษ ท้องร่วง และภูมิแพ้ เป็นต้น) หรือปัญหาสุขภาพจิต (เครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ หดหู่
เศร้าใจ และเหงา อ้างว้าง โดดเด่ียว เป็นต้น)  
  อีกปัญหาหน่ึงที่งานวิจัยของวิลาศ ดวงกําเนิด (2551) ได้ค้นพบคือ ปัญหาอัน
เนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรม กล่าวคือ วัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรม
อีสานน้ันสอนให้คนอีสานโดยเฉพาะลูกสาวต้องกตัญญูพ่อแม่และผู้มีพระคุณ  ดังน้ันวิธีการหน่ึงที่จะแสดง
ความกตัญญูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณก็คือ การตอบแทนบุคคลสําคัญเหล่าน้ันด้วยการส่งเงินกลับมาให้แก่
ครอบครัว เพ่ือที่จะได้ใช้จ่ายในการต่างๆ แต่สามีชาวต่างชาติส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยในการส่งเงินมาจุนเจือ
ครอบครัวที่เมืองไทยเพราะมิใช่วัฒนธรรมตะวันตกที่สอนให้มีความเป็นปัจเจกนิยมและช่วยตนเอง  ดังน้ัน
จึงทําให้ผู้หญิงไทยจึงบางรายความจําเป็นต้องทํางาน ประเภทรับจ้างและบริการ เพ่ือไม่รบกวนรายได้ของ
สามี บางรายประกอบอาชีพหญิงขายบริการอย่างถูกกฎหมายพร้อมกับอยู่กินกับสามีอย่างปกติ 
นอกจากน้ี ยังมีปัญหาเกี่ยวกับค่านิยมของไทยเก่ียวกับการแข่งขันด้านวัตถุกันซึ่งเป็นค่านิยมที่ผิด ๆ ของ
ชาวชนบท ดังปรากฏให้เห็นจากงานวิจัยของวิลาศ ดวงกําเนิด (2551) ที่ได้พบว่า ผู้หญิงไทยที่สมรสกับ
ชาวเยอรมันจํานวนไม่น้อยทีเดียวที่ได้รับความกดดันในการใช้ชีวิตเพราะต้องด้ินรนทํางานอย่างหนัก เพ่ือ
ส่งเงินกลับบ้าน เพราะประเทศไทยมีค่านิยมแข่งขันกัน เพ่ืออวดความรํ่ารวยและต้องการแสดงออกซึ่ง
ฐานะเพ่ือจะให้ได้รับการยอมรับในหมู่บ้าน เมื่อมีการกู้ยืมเพ่ือลงทุนสร้างที่อยู่อาศัย เป็นต้น  
  อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของเกษมสันต์ อังกระโทก (2550) ได้พบผลการวิจัยที่แตกต่าง
ออกไป  กล่าวคือ ไม่ได้พบปัญหาดังกล่าวข้างต้นแต่หากพบว่าผู้หญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่
มีความสัมพันธ์กับสามี อยู่ในระดับดี ไม่มีปัญหาเน่ืองจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม ถ้ามีปัญหาความ
ขัดแย้งในครอบครัวจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการพูดคุยด้วยเหตุผล และเป็นการได้เปรียบของฝ่ายหญิงที่ได้
เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของฝ่ายชายมากขึ้น ผู้หญิงไทยได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของสังคม
ตะวันตกจากสามีซึ่งมีความคล้ายคลึงกับงานวิจัยของณิชกมล วานิชชัง (2550) ที่ได้พบว่า ด้านวัฒนธรรม 
ส่วนใหญ่ผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติไปร้อยละ 66.0 จะใช้ภาษาของสามีในการสื่อสารกับสามี
ชาวต่างชาติ นอกจากน้ียังพบว่ามีเพียงบางส่วนที่ค่อนข้างมีปัญหาในการสื่อสาร ซึ่งได้มีการไปศึกษา
เพ่ิมเติมทั้งการเรียนรู้กับสถาบันสอนภาษาโดยตรง รวมถึงการศึกษาด้วยตนเอง อีกทั้งยังเปล่ียนไป
รับประทานอาหารแบบตะวันตกแทนการรับประทานอาหารอีสาน ดังน้ันความขัดแย้งที่เกิดจากการ
สื่อสารจึงไม่เกิดขึ้นเท่าใดนัก 
  นอกจากน้ี จากงานวิจัยของ กฤษณา พันธ์ุวานิช (2547) ทําให้ได้ทราบถึงปัญหา
เก่ียวกับการเสื่อมของวัฒนธรรมไทย กล่าวคือ การสมรสข้ามวัฒนธรรมน้ันส่งผลให้วัฒนธรรมความ
เป็นอยู่ วิถีชีวิตเปลี่ยนไป  เช่น บ้านเรือนไทยในชนบทจะมีน้อยลง แต่กลับมีบ้านแบบตะวันตกสร้างแบบ
ทรงสเปนหรือทรงอิตาลีขึ้นมาแทน  การบริโภคก็จะเปลี่ยนจากการบริโภคอาหารไทยพ้ืนเมืองมาเป็นการ
บริโภคอาหารจานด่วน (Fast Food) การใช้ภาษาไทยก็จะถูกผสมผสานกับภาษาต่างประเทศจนทําให้
บางครั้งเด็กและเยาวชนไทยเขียน อ่านภาษาไทยไม่ถูกต้องชัดเจนเหมือนแต่ก่อน นอกจากน้ีการสมรสข้าม
วัฒนธรรมยังอาจทําให้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากเดิมที่มีความเป็นอยู่เรียบง่าย กลายเป็นวัฒนธรรมที่
ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตหรูหรา สุขสบาย มีนิสัยไม่ชอบช่วยตัวเอง รอพ่ึงแต่เงินตราจากต่างประเทศ การ
รับเอาอิทธิพลของการสื่อสารแบบไร้พรมแดน แต่นํามาใช้ในทางที่ผิด เช่น การใช้สื่ออินเตอร์เน็ต 
โทรศัพท์มือถือติดต่อสื่อสารขายบริการทางเพศและการค้ายาเสพติด เป็นต้น และชัยพล พลเย่ียม (2542) 
ได้ค้นพบเพ่ิมเติมถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยได้พบว่า วิถีชีวิตของหญิงชนบทอีสานชาวจังหวัด
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ร้อยเอ็ดหลังสมรสกับชาวต่างชาติได้เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ  การดําเนินชีวิตด้วยการบริโภคอาหารที่หา
มาได้จากธรรมชาติ และมีการซื้ออาหาร จากร้านค้า ท้องตลาดเพ่ิมมากขึ้น สาหรับที่อยู่อาศัยสร้างขึ้นมี
ลักษณะสีสันสวยงาม มีรั้ว มีบริเวณรูปทรงทันสมัยคล้ายวัฒนธรรมต่างชาติ เครื่องนุ่งห่มนิยมสวมกางเกง
และเสื้อสําเร็จรูป ที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดและการรักษาโรคส่วนใหญ่นิยมรักษาโรคโดยใช้ยาแผนปัจจุบัน
มากกว่า ยาสมุนไพร วิถีชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายมากย่ิงขึ้น ดังน้ันชัยพล พลเย่ียม (2542) จึงได้ให้
ข้อคิดจากงานวิจัยว่า ค่านิยมสามีนําเข้าหรือค่านิยมเขยต่างชาติเป็นประเด็นที่น่าห่วงใยในการเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรม เพราะจะทําให้วัฒนธรรมไทยถูกกลืนหายไปจากชาติพันธ์ุไทยแท้ ๆ กลายเป็นลูกครึ่งไทย
ฝรั่งอย่างไม่รู้ตัว   
  อีกหน่ึงปัญหาที่น่าสนใจเช่นกันก็คือ ปัญหาเก่ียวกับความสัมพันธ์ในชุมชน ซึ่งจะมี
ความสัมพันธ์ที่ลดน้อยลงหลังจากที่ได้สมรสกับชาวต่างชาติแล้ว  ดังที่งานวิจัยของเกษมสันต์ อังกระโทก 
(2550) ได้พบว่า ผู้หญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ ไม่ค่อยมีการติดต่อกับเพ่ือนบ้าน แต่มีการติดต่อกับ
กลุ่มของผู้หญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติด้วยกันมากกว่า สอดคล้องกับงานของศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ 
และคณะ (2549) ที่ได้พบว่า สถาบันครอบครัวของผู้หญิงอีสานเมื่อสมรสกับชาวต่างชาติไปแล้ว 
ครอบครัวเหล่าน้ีจะมีความคิดและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ระหว่างเครือ
ญาติภายในครัวเรือนที่มีความห่างเหินกันมากขึ้น ซึ่งณิชกมล วานิชชัง (2550) ได้อธิบายเพ่ิมเติมไว้ว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติกับประชาชนในชุมชนมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เน่ืองจากมีการพบปะพูดคุยกันน้อยลง เพราะมองว่าตนเองเป็นอีกชนช้ันหน่ึงในสังคม มีการเก็บตัวไม่ค่อย
เข้าไปสุงสิงหรือพบปะพูดคุยกับประชาชนทั่วไปในชุมชนมากนัก   
  ปัญหาที่น่าสนใจอีกปัญหาหน่ึง ก็คือ ปัญหาเชื่อมโยงกับการขายบริการทางเพศและ
การค้าหญิง กล่าวคือ การสมรสข้ามวัฒนธรรมของหญิงไทยน้ัน หากเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมก็จะได้
ไปใช้ชีวิตคู่อยู่ในประเทศหรือต่างแดนก็สุดแล้วแต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน  แต่ยังมีหญิงไทยอีกจํานวนไม่
น้อยเช่นกันที่ต้องตกเป็นเหย่ือของ “กระบวนการค้าหญิงข้ามชาติ” ทั้งโดยสมัครใจและไม่สมัครใจ  ดัง
เห็นได้จากงานวิจัยของพัทยา เรือนแก้ว (2553) ได้พบว่า มีหญิงไทยเข้ามาทํางานในประเทศเยอรมันเพ่ือ
มาขายบริการทางเพศมีลักษณะการเข้าสู่ประเทศทั้งที่ถูกล่อหลอก หรือหลอกลวงมา และสมัครใจมาเอง 
แต่ผู้หญิงเหล่าน้ีส่วนใหญ่อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิพํานักในฐานะคู่สมรส ส่วนที่อยู่อย่างไม่
ถูกต้อง คือ ไม่มีวีซ่า หรืออยู่เกินระยะเวลาที่กําหนด (Overstay) น้ันค่อนข้างมีน้อย  ในปัจจุบันน้ี ผู้หญิง
กลุ่มน้ีได้เดินทางเข้ามาค้าบริการทางเพศโดยผ่านกระบวนการจัดหาโดยกระบวนการจัดหาจะช่วยจัดหา
เอกสารต่างๆ เพ่ือการขอวีซ่าให้ผู้หญิงเดินทางเข้าประเทศในฐานะนักท่องเที่ยว และเมื่อมาถึง
กระบวนการจัดหาจะหาผู้ชายเยอรมนีหรือชายที่มีสิทธิพํานักให้สมรส แต่จะเป็นการสมรสเพียงในนาม 
เพ่ือให้ผู้หญิงสามารถได้อาศัยอยู่ในเยอรมนีเท่าน้ัน โดยผู้หญิงกลุ่มน้ีจะต้องทํางานในสถานประกอบการท่ี
มักจะเป็นบ้านที่ประกอบกิจการบริการทางเพศ หรืออพาร์ทเม้นท์ หรือในบางเมืองอาจเป็นห้องเช่า หรือ
เป็นบาร์ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณต้ังแต่ 150,000-300,000 บาท ที่ผู้จัดพาหาให้ และต้องทํางานใน
สถานที่ดังกล่าวจนกว่าจะใช้หน้ีค่าใช้จ่ายการเดินทางจนหมดจึงจะสามารถย้ายไปทํางานตามที่ตนต้องการ 
ทั้งน้ีผู้หญิงบางรายอาจจะต้องจ่ายให้แก่นายหน้าในประเทศไทยด้วย  สําหรับผู้จัดพาน้ันมักจะเป็น
หญิงไทยที่เคยผ่านการประกอบอาชีพน้ีมาก่อน ซึ่งเมื่อรู้ช่องทางดีจึงเปิดกิจการเป็นของตนเองและทํา
หน้าที่เป็นผู้จัดพาจัดหาหญิงไทยมาทํางาน โดยจะทํางานประสานกับนายหน้าจัดหาผู้หญิงในประเทศไทย
อีกทอดหนึ่ง  ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเพ่ือนหรือญาติ พ่ีน้องของตนเอง โดยผู้หญิงส่วนมากจะรู้ล่วงหน้า
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ต้ังแต่ในประเทศไทยแล้วว่า “ต้องมาทําอะไร” แต่บางรายก็ไม่รู้แน่ชัด หลายรายถูกชักชวนให้มาทํางาน
โดยบอกว่า “ให้มาทํางานในร้านคาราโอเกะ” หรือ “มาเป็นบริกร”  
  ประการสําคัญ การเดินทางของหญิงไทยเพื่อเข้ามาสมรสยังคงดําเนินอยู่อย่างต่อเน่ือง 
รูปแบบการสมรสที่อาจจัดว่าเข้าข่าย “การค้าหญิง” อีกรูปแบบหนึ่งก็คือ “การสมรสข้ามวัฒนธรรมผ่าน
บริษัทจัดหาคู่” ซึ่งในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของธุรกิจอินเตอร์เน็ตโดยมีเว็บไซต์ให้บริการจัดหา
คู่ซึ่งมีลักษณะการทํางานคือ มีการลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ที่ให้มีการใช้การติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต นอกจากน้ี ยังมีการบริการจัดหาคู่อีกประเภทหน่ึงที่มีลักษณะส่วนตัว (ไม่ได้เป็นในรูปบริษัท) 
โดยผู้ที่จัดบริการประเภทนี้มักเป็นหญิงไทยที่สมรสกับชายเยอรมนี และเป็นผู้ที่เคยเดินทางมาก่อนแล้ว 
ผู้หญิงเหล่าน้ีจะทํางานประสานกับญาติ หรือเพ่ือนของตนในหมู่บ้านในประเทศไทย เพ่ือชักชวนหาหญิง
สาวที่สนใจต้องการมาแสวงหาโชค หาคู่ในเยอรมนี ผู้จัดพาจะจัดทําเอกสาร เพ่ือการขอวีซ่าเข้าประเทศใน
ฐานะนักท่องเที่ยว และเมื่อผู้หญิงเดินทางมาถึง ก็จะนําลงในหนังสือพิมพ์ประกาศหาคู่ จากน้ันก็จะ
ช่วยเหลือในการติดต่อเลือกชายหนุ่มเพ่ือการสมรสต่อไป โดยในปัจจุบันต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
ประมาณ 150,000-300,000 บาท ในบางรายนอกจากค่านายหน้าแล้ว ผู้หญิงต้องจ่ายค่าเดินทางเองอีก
ด้วยแรงงาน บางรายถูกเอาเปรียบด้วยการเดินทางเข้ามาโดยการใช้วีซ่าที่เรียกว่า Au Pair หรือที่คนไทย
เรียกกันว่า “วีซ่ามาเลี้ยงเด็ก” เพ่ือเข้ามาศึกษาภาษาโดยที่มีครอบครัวในเยอรมนีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ 
แต่มีเง่ือนไขว่า จะต้องเข้ามาเป็นพ่ีเลี้ยงเด็กให้แก่ครอบครัวที่ทําเรื่องรับรอง และครอบครัวต้องจัดที่พัก 
จัดหาโรงเรียนภาษา และต้องให้เงินติดกระเป๋าด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีหญิงไทย ซึ่งส่วนมากมักจะมีอายุน้อย 
เข้ามาด้วยวีซ่าน้ี ผู้ที่ชักชวนมักจะเป็นญาติพ่ีน้องคนรู้จัก แต่เมื่อมาถึงแล้วไม่ได้มีหน้าที่เลี้ยงเด็กอย่างเดียว 
แต่ต้องทํางานอ่ืน ๆ เช่น งานบ้าน รวมท้ังในบางรายถูกใช้ให้ทํางานในสถานประกอบการของครอบครัว
ที่มาอยู่ด้วย เช่น ในร้านอาหาร ไม่มีโอกาสได้เรียนภาษา บ่อยคร้ังก็ต้องทํางานเปล่าโดยไม่ได้เงินติดกระเป๋า
ที่สัญญาไว้ และนี่ก็คือ วีซ่าลักษณะ Au Pair ถูกใช้เป็นหนทางเพ่ือนําเข้าแรงงานผิดกฎหมาย  

7) ผลดีของการย้ายถ่ินเพื่อไปสมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศ 
  การย้ายถิ่นเพ่ือไปสมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศน้ันมิใช่มีแต่ผลเสียหรือปัญหา
เสมอไป ผลดีจากปรากฏการณ์ดังกล่าวก็มีเช่นกัน  โดยเฉพาะผลดีด้านเศรษฐกิจนอกจากมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
แล้วยังมีการส่งเงินกลับมาให้แก่ครอบครัวในประเทศไทย  ซึ่งจากผลการวิจัยนักวิชาการหลายท่านก็ได้
สะท้อนให้เห็นผลดีดังกล่าว อาทิ จากงานวิจัยของ วิลาศ ดวงกําเนิด (2551) ซึ่งได้ทําการวิจัยเก่ียวกับการ
สมรสของผู้หญิงไทยกับชายชาวเยอรมนี และได้พบว่า ผู้หญิงไทยมีส่วนร่วมและได้ให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบัวพันธ์ พรหมพักพิง (2548) ที่ได้พบว่าการสมรสข้าม
วัฒนธรรมของผู้หญิงในชนบทอีสาน ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังจากการเข้าสู่การสมรส ได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรของครัวเรือน โดยเฉพาะทรัพยากรทางวัตถุ มีการลงทุนปรับปรุงหรือสร้างบ้าน
ใหม่ และงานวิจัยของศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และคณะ (2549) ที่ได้วิจัยเรื่อง ผลกระทบของการสมรส
ข้ามชาติที่มีต่อสถาบันครอบครัวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผลการวิจัยพบว่า สถาบันครอบครัว
ของผู้หญิงอีสานเมื่อสมรสกับชาวต่างชาติไปแล้ว ครอบครัวของผู้หญิงอีสานที่สมรสกับชาวต่างชาติจะมี
ฐานะทางเศรษฐกิจและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการมีเงินฝากในธนาคาร การมีทองใส่ การ
ซื้อที่ดินเพ่ิม การปลูกบ้านหรือต่อเติมบ้านเรือนเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการมีภาระหนี้สินที่ลดน้อยลง อัน
เน่ืองมาจากการได้รับการช่วยเหลือจากสามีชาวต่างชาติ  
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  นอกจากน้ีงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการวิจัยของเกษมสันต์ 
อังกระโทก (2550) ที่ได้พบว่า ผู้หญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติน้ันยังคงส่งเงินมาอุปการะญาติด้วย แม้
จะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศแล้วก็ตาม เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของชัยพล พลเย่ียม (2542) 
ผลการวิจัยพบว่า นํารายได้มาใช้จ่าย ในการบริโภคเคร่ืองอํานวยความสะดวกเพ่ิมขึ้น สามารถส่งสมาชิก
ในครอบครัวเรียนในระดับสูงขึ้น เพราะมีรายได้ประจําเดือนและนําเงินไปชาระหน้ี จนทําให้ภาวะหน้ีสิน
หมดไป รวมทั้งงานวิจัยของณิชกมล วานิชชัง (2550) ได้วิจัยเรื่อง การสมรสข้ามชาติของสตรีกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีต่อครอบครัวและชุมชนในจังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า ทําให้มีรายได้ประจําทุก
เดือน ทําให้สามารถเก็บเงินออมได้ สามารถซื้อทอง เครื่องเพชร บ้าน และรถยนต์ รวมทั้งมีการส่งเงินมา
จุนเจือครอบครัว ตลอดจนสามารถนําเงินที่สามีต่างชาติให้ไปชําระหน้ีสินได้ ทําให้ภาระหน้ีสินหมดไป ซึ่ง
ทําให้สตรีมีบทบาทสําคัญในด้านเศรษฐกิจของครอบครัวอย่างมาก เน่ืองจากสามารถดึงเม็ดเงินเข้ามาใน
ประเทศจากการที่สามีต่างชาติใช้จ่าย การใช้เงินท่องเที่ยว และโอนเงินให้ครอบครัวมากขึ้น  
  อน่ึงจากการทบทวนรายงานการวิจัยที่เก่ียวข้องทําให้ได้ทราบถึงประเด็นที่น่าสนใจ
เก่ียวกับการย้ายถิ่นไปต่างประเทศของหญิงไทยทั้งที่เป็นการย้ายถิ่นเพ่ือการทํางานซึ่งทําให้มีสภาพเป็น 
“แรงงานข้ามชาติ” และการย้ายถิ่นเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศได้ ทําให้กลายเป็น “การ
สมรสข้ามวัฒนธรรม” ล้วนแล้วแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และนับวันจะทวีเพ่ิมมากขึ้น 
ซึ่งผู้ วิจัยได้นําองค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องมาช่วยในการทําความเข้าใจกับ
ปรากฏการณ์ดังกล่าวอันเป็นประเด็นสําคัญของงานวิจัยน้ี 
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บทท่ี 3  
ระเบยีบวิธีท่ีใชใ้นการศึกษา 

 
โครงการการศึกษาแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทํางาน

ต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา ความจําเป็น และความต้องการของกลุ่มผู้หญิงที่จะ
เดินทางย้ายถิ่นไปอยู่ในต่างประเทศ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้หญิงที่จะเดินทางย้ายถิ่นทั้ง
ในระดับครอบครัว ชุมชน ศึกษาการดําเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่เก่ียวข้องกับปัญหาดังกล่าว ทั้งใน
ด้านนโยบาย ทัศนคติต่อปัญหา ตลอดจนแผนงาน โครงการ และการดําเนินงานที่เก่ียวข้อง ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีระเบียบวิธีการวิจัยดังน้ี 
 
3.1  หน่วยในการวิเคราะห์ 

ในการศึกษาเชิงคุณภาพใช้หน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ดังน้ี  
-  ระดับชุมชน เพ่ือศึกษาถึงบริบททั่วไปของชุมชนที่เก่ียวกับการเดินทางไปทํางาน

ต่างประเทศและการสมรสข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงในชุมชน  
-  ระดับองค์กร เพ่ือศึกษาการดําเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในประเทศ และ

องค์กรเครือข่ายในถิ่นปลายทาง ที่มีการช่วยเหลือผู้หญิงไทยเม่ือเกิดความเดือดร้อนและขอรับบริการใน
ถิ่นปลายทาง 

สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณใช้หน่วยวิเคราะห์ระดับปัจเจกบุคคล โดยมีผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ และผู้หญิงที่ เคยมี
ประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งเพ่ือการทํางานและเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ เป็นผู้ให้
ข้อมูล 
 
3.2  พื้นที่วิจัย 

3.2.1  พื้นที่การวิจัยเชิงคุณภาพ กําหนดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม 
คือ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐในประเทศที่เก่ียวข้องกับการเดินทางต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางาน และ
การสมรสกับชาวต่างชาติของผู้หญิงไทย ผู้นําชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และผู้แทนจาก
องค์กรเครือข่ายในถิ่นปลายทาง ที่มีการช่วยเหลือผู้หญิงไทยเม่ือเกิดความเดือดร้อนและขอรับบริการใน
ถิ่นปลายทาง ดังน้ัน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการติดต่อ
อย่างเป็นทางการ เพ่ือขอนัดหมายสัมภาษณ์ผู้อํานวยการหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เมื่อนัดหมายเวลา
เรียบร้อยแล้วจึงเดินทางไปยังหน่วยงานน้ันๆ เพ่ือสัมภาษณ์ผู้อํานวยการหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายด้วย
ตนเอง หน่วยงานภาครัฐภายในประเทศที่สัมภาษณ์ดังกล่าว ต้ังอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย  

1) สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
2) กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
3) สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สํานักงานอัยการสูงสุด 

กระทรวงยุติธรรม 
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4) กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล  กระทรวง
การต่างประเทศ 

ในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้นําชุมชน เน่ืองจากเป็นการศึกษาการย้ายถิ่นไปต่างประเทศของ
ผู้หญิงทั้งเพ่ือการทํางานและเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ โดยเน้นศึกษาทัศนะของผู้นําชุมชน พ้ืนที่
การศึกษาในการวิจัยครั้งน้ีจึงกําหนดพ้ืนที่วิจัย เป็นพ้ืนที่ซึ่งมีผู้หญิงเดินทางไปต่างประเทศเป็นจํานวนมาก 
เพ่ือให้เห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเน้นศึกษาการเปลี่ยนแปลงในชุมชน สภาพปัญหา ความกังวลของ
ผู้นําชุมชนที่มีต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และความต้องการในการช่วยเหล ือแก้ไขสภาพการณ์ดังกล่าว 
สะท้อนผ่านการรับรู้ มุมมองและทัศนะของผู้นําชุมชน ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่จังหวัดของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีข้อมูลผู้หญิงเดินทางไปทํางานต่างประเทศ หรือ มีผู้หญิงสมรสกับ
ชาวต่างชาติเป็นจํานวนมาก กําหนดศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี อน่ึงการเลือก
อําเภอและตําบลเป้าหมายในแต่ละพ้ืนที่ได้รับข้อแนะนําจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด (พมจ.) มีรายละเอียดดังน้ี   

1) จังหวัดอุดรธานี กําหนดพ้ืนที่ศึกษา คือ อําเภอหนองวัวซอ จํานวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่บ้านโนนหวาย หมู่บ้านหนองบัวบาน และหมู่บ้านศรีชมช่ืน  

2) จังหวัดขอนแก่น กําหนดพ้ืนที่ศึกษา คือ อําเภอภูเวียง จํานวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่บ้านหนองกุงเซิน หมู่บ้านนาหว้า และหมู่บ้านหนองกุงธนสาร  

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากองค์กรเครือข่ายในต่างประเทศ เน่ืองจากเป็นองค์กรที่อยู่ใน
ต่างประเทศ ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยมีผู้แทนซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่คนไทย เป็นผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วยมูลนิธิบ้านหญิง ที่เมืองเบอร์ลิน และ Amnesty for 
women ที่เมืองฮัมบูร์ก ในประเด็นเก่ียวกับการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะในการจัดทําแนวทางการ
ป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ 

3.2.2  พื้นที่การวิจัยเชิงปริมาณ  สําหรับในการศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการสํารวจ สภาพภูมิ
หลังของผู้หญิงที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งเพ่ือการทํางาน และเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ ความ
คาดหวังต่อการไปทํางานต่างประเทศ ทัศนคติต่อการสมรสกับชาวต่างชาติ ความคาดหวังในการใช้ชีวิตใน
ถิ่นปลายทางกับคู่สมรส  การเตรียมตัวก่อนการย้ายถิ่นไปต่างประเทศของผู้หญิงไทย ทั้งที่เป็นการเดินทาง
เพ่ือการทํางาน และเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ ตลอดจนความต้องการของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศ จึงกําหนดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ (Interview Schedule) ในพ้ืนที่
วิจัยทั้งสองจังหวัดเป้าหมาย ทั้งน้ีกําหนดเลือกอําเภอเป้าหมายให้ตรงกับพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ 
ในที่น้ีคือ อําเภอหนองวัวซอ ของจังหวัดอุดรธานี และ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งแต่ละจังหวัด
ครอบคลุมอําเภอต่างๆ ดังน้ี   
  จังหวัดอุดรธานี  ครอบคลุม อําเภอเมืองอุดรธานี อําเภอหนองวัวซอ อําเภอหนองหาน 
อําเภอนายูง อําเภอทุ่งฝน อําเภอกุมภวาปี อําเภอกุดจับ อําเภอบ้านดุง และ อําเภอนํ้าโสม 
  จังหวัดขอนแก่น ครอบคลุม อําเภอเมืองขอนแก่น อําเภอภูเวียง อําเภอกระนวน อําเภอ
หนองเรือ อําเภออุบลรัตน์ อําเภอหนองสองห้อง อําเภอเขาสวนกวาง อําเภอภูผาม่าน อําเภอหนองนาคํา 
อําเภอนํ้าพอง อําเภอพระยืน อําเภอชุมแพ อําเภอมัญจาคีรี อําเภอพล และ อําเภอบ้านไผ่ 
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3.3  กลุ่มเป้าหมายและประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมายและประชากรที่ใช้ในการศึกษาจําแนกตามข้ันตอนและระเบียบวิธีที่ใช้ ดังน้ี 
3.3.1  กลุ่มเปา้หมายในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยกําหนดผู้ให้ข้อมลูเป็น 3 ส่วน คือ 

1) ผู้แทนของหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิงไทย 
จํานวน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย (1) สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (สรต.) (2) กองตรวจ
และคุ้มครองคนหางาน (3) สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และ (4) กอง
คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ อน่ึงผู้วิจัยได้กําหนดหน่วยงานท่ีต้องมีการศึกษา
จํานวน 3 หน่วยงาน คือ สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (สรต.) สํานักงานอัยการสูงสุด และ
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในขั้นตอนของการดําเนินงานเพ่ือศึกษา
ข้อมูลของสํานักงานอัยการสูงสุด ด้วยมีอีกหน่วยงานหน่ึงที่อยู่ภายใต้สังกัดเดียวกัน และมีภารกิจ บทบาท
หน้าที่ชัดเจนกว่าในการคุ้มครอง ช่วยเหลือคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ ผู้วิจัยจึงสัมภาษณ์ผู้แทนจาก
สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ตามคําแนะนําจากสํานักงานอัยการสูงสุด 
พร้อมกันน้ันจึงได้มีการศึกษาข้อมูลของกองตรวจและคุ้มครองคนหางานเพ่ิมอีก 1 หน่วยงานตาม
คําแนะนําของผู้แทนจากสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศที่ให้สัมภาษณ์ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาของโครงการ รายละเอียดผู้ให้สัมภาษณ์ ดังตารางที่ 3-1  
 

ตารางที่ 3-1 รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์จากหน่วยงานภายในประเทศ 
ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน 
1 นางบุญณิศา เมืองจันทร์  นักวิชาการแรงงานชํานาญการ สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  

(กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน) 
2 นางอาทิตยา เล็กวานิช หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน  

(กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน) 
3 ร.ต.ท.ดร.อุทัย อาทิเวท อัยการผู้เชี่ยวชาญ  รักษาการแทนอัยการ

พิเศษ  ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชน
ระหว่างประเทศ 

สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน 
(สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม) 

4 นายสุวัฒน์ แก้วสุข ผู้อํานวยการกองคุ้มครองและดูแล
ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ 

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยใน
ต่างประเทศ 
(กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ) 

 
1.2) ผู้นําชุมชนทั้งผู้นําชุมชนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในพ้ืนที่ซึ่งมีผู้หญิงเดินทาง

ไปต่างประเทศเป็นจํานวนมาก โดยผู้นําชุมชนที่เป็นทางการ ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ครู ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (สถานีอนามัย) ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือสมาชิกสภาเทศบาล) สําหรับผู้นําชุมชนที่ไม่เป็นทางการ 
กําหนดให้สัมภาษณ์ผู้อาวุโสของชุมชนน้ันๆ รวมกลุ่มเป้าหมายที่ให้สัมภาษณ์ในแต่ละชุมชนประมาณ 5–6 
คน รายละเอียดผู้ให้สัมภาษณ์ดังตารางที่ 3-2 
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ตารางที่ 3-2 รายช่ือผู้นําชุมชนที่ให้สัมภาษณ์ในพ้ืนที่ศึกษา 
ท่ี ชื่อ-สกุล สถานภาพทางสังคม 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
1.  หมู่บ้านหนองกุงเซิน 

1 นายสมบัติ  เขียวบุดดา ผู้ใหญ่บ้าน 
2 นายสุภี เหลาสีคู ผู้อาวุโสในชุมชน/ประธาน อสม. 
3 นายประยุทธ  บุดดา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกุงเซิน 
4 นายองอาจ คงสีดา ข้าราชการครู 
5 นางวรดา จรินทรานุกูล เจ้าหน้าทีส่ถานีอนามัย 

2.  หมู่บ้านนาหว้า 
1 นายสมบัติ ศรีหางาม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
2 นายทองดี กองภูเวทย์ ผู้อาวุโสในชุมชน 
3 นายถวิล วังแก้ว สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลนาหว้า 
4 นายศาสตรา ทองบุญธรรม  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาหว้า 
5 นายยุทธพันธ์ ทองยา ข้าราชการครู (เกษียณอายุราชการ) 

3.  หมู่บ้านหนองกุงธนสาร 
1 นายเสวต  เกตุโท ผู้ใหญ่บ้าน 
2 นายสมัย  ปราณีต ผู้อาวุโสในชุมชน 
3 นายคําพันธ์  พระตลับ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกุงธนสาร 
4 นายราชิต ชัยงาม ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองกุงธนสาร 
5 นายชาติชาย  แสงบัวคํา รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงธนสาร 
6 นายแสงจันทร์  หล้าอ่อน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองกุงธนสาร 

4.  หมู่บ้านหนองบัวบาน 
1 นายทองใบ จะตุเทน ผู้ใหญ่บ้าน 
2 นายสวาท อินทรสงเคราะห์ ผู้อาวุโสในชุมชน 
3 นายศักดิ์ชัย  บัตรสว่าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวบาน 
4 นายวรพจน์ สิมล ี รับราชการครู 
5 นางสํานวน เชื้อคุณมั่น เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 

อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
5.  หมู่บ้านศรีชมช่ืน 

1 นายประมง นามบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 
2 นายสําราญ มูลธรรม ผู้อาวุโสในชุมชน 
3 นายสุรสีห์ สุภา สมาชิกสภาเทศบาลหนองอ้อ-โนนหวาย 
4 นางนารี มุ่งงาม ข้าราชการครู 
5 นางอรทัย นามบุตร เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 

6.  หมู่บ้านโนนหวาย 
1 นางสมพร มุ่งงาม ผู้ใหญ่บ้าน 
2 นางนิภา สมณะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
3 นางพรญาณี สิงห์ชาญ ผู้อาวุโสในชุมชน 
4 นางสายฝน  อารีย์สนั่น สมาชิกสภาเทศบาลหนองอ้อ-โนนหวาย 
5 นางจีรนันท ์ศรีภูธร ข้าราชการครู 
6 นางสุภาพร พลว่อง เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
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1.3) ผู้แทนจากองค์กรเครือข่ายต่างประเทศที่มีการช่วยเหลือผู้หญิงไทยเมื่อเกิดความ
เดือดร้อนและขอรับบริการในถ่ินปลายทาง ได้แก่ คุณประไพรัตน์ รัตนโอฬาร มิกซ์ ผู้อํานวยการชาวไทย
ของศูนย์ให้การช่วยเหลือผู้หญิงจากเมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี (Amnesty for women) และ      
คุณพยุงศรี อาดัม ล่ามชาวไทยจากมูลนิธิบ้านหญิง 

3.3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ  ผู้วิจัยกําหนดประชากร เป็น 3 
กลุ่ม ได้แก่ ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน ผู้หญิงกําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ
เพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ และ ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางาน และเพ่ือการ
สมรสกับชาวต่างชาติ ทั้งน้ีผู้วิจัยกําหนดให้มีการเลือกตัวอย่างแบบบอกต่อ (Snowball Sampling 
Technique) (Snijders, 1992) โดยกําหนดเลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพ้ืนที่จํานวน 150 คน รวมจํานวน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณทั้งสิ้น 300 คน ครอบคลุมพ้ืนที่วิจัย ดังตารางที่ 3-3 
 

ตารางที่ 3-3 จํานวนกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่วิจัย 
จังหวัดอุดรธานี จํานวน จังหวัดขอนแก่น จํานวน 
อ.เมือง 96 อ.เมือง 38 
อ.หนองวัวซอ 24 อ.ภูเวียง 36 
อ.หนองหาน 24 อ.กระนวน 20 
อ.นายูง 1 อ.หนองเรือ 17 
อ.ทุ่งฝน 1 อ.อุบลรัตน์  9 
อ.กุมภวาปี 1 อ.หนองสองห้อง 6 
อ.กุดจับ 1 อ.เขาสวนกวาง 6 
อ.บ้านดุง 1 อ.ภูผาม่าน 3 
อ.น้ําโสม 1 อ.หนองนาคํา 2 

รวม 150 อ.น้ําพอง 2 
  อ.พระยืน 2 
  อ.ชุมแพ 2 
  อ.มัญจาคิรี 1 
  อ.พล 1 
  อ.บ้านไผ่ 1 
  รวม 150 
 

เมื่อจําแนกกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มในพ้ืนที่วิจัย พบว่า ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี มีผู้หญิงที่กําลัง
จะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือทํางาน มีจํานวน  51 คน  มีผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการ
สมรสกับชาวต่างชาติ จํานวน 74 คน  และมีผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางาน 
และเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ จํานวน 25 คน  สําหรับในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น มีผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปทํางานต่างประเทศเพื่อการทํางาน จํานวน  38 คน มีผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ
เพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ จํานวน 67 คน  และผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งเพ่ือการ
ทํางาน และเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ จํานวน 47 คน  ดังตารางที่ 3-4 
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ตารางที่ 3-4  จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาแต่ละกลุ่ม จําแนกตามพ้ืนที่วิจัย 
ประเภทของกลุ่มตัวอย่าง พ้ืนท่ีวิจัย รวม จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น 

1. ผู้หญิงท่ีกําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ        
เพ่ือการทํางาน  

51 38 89 

2. ผู้หญิงท่ีกําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ        
เพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ 

74 67 141 

3. ผู้หญิงท่ีกําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ         
ท้ังเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ 

25 45 70 

รวม 150 150 300 
 
3.4  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการและเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีแบ่งเป็น 3 ประเด็น ตามวิธีการวิจัย 
 3.4.1  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
  1) การสัมภาษณ์ (Interview) ได้แก่  
   1.1) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) คือ การ
สัมภาษณ์พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ หรือสอบถามในขณะที่ได้เริ่มทําความรู้จัก และความคุ้นเคยกับผู้ให้
สัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยใช้ในการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน เน้นข้อมูลในระดับชุมชน อาทิ ประวัติความเป็นมาของ
ชุมชน สภาพทั่วไปของชุมชนโดยรวม โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองการสมรสข้ามวัฒนธรรม และการไปทํางาน
ต่างประเทศของคนชุมชน ซึ่งในขณะที่สัมภาษณ์ก็ได้มีการจดบันทึกเพ่ือนํามาประกอบการวิจัยในคร้ังน้ีด้วย 
   1.2) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview) เป็นการสัมภาษณ์
ผู้แทนขององค์กรเอกชนในต่างประเทศ ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยเน้นข้อมูลการ
ดําเนินงานเพ่ือช่วยเหลือผู้หญิงไทยในต่างประเทศขององค์กรที่ศึกษา รวมถึงปัญหาที่พบจากการ
ดําเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทาง
ไปทํางานต่างประเทศ 
   1.3) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์ใน
ลักษณะการสัมภาษณ์โดยตรง และมีการติดต่ออย่างเป็นทางการ โดยผู้วิจัยขออนุญาตบันทึกเทป และจด
บันทึก เพ่ือให้มีการเก็บข้อมูลอย่างครบถ้วน ซึ่งการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มเป้าหมายทั้งสองมีแนว
ทางการสัมภาษณ์ที่แตกต่างกันเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี  
    กลุ่มที่  1 การสัมภาษณ์ผู้แทนจากหน่วยงานที่เ ก่ียวข้อง ในการ
สัมภาษณ์ผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้ใช้แนวทางการสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือของการวิจัยใน
ครั้งน้ี ประเด็นการสัมภาษณ์ครอบคลุมการดําเนินงานของหน่วยงานภายในประเทศ ที่มีบทบาทหน้าที่
เก่ียวข้องกับการช่วยเหลือผู้หญิงไทยเมื่อเกิดความเดือดร้อนทั้งในขณะที่อยู่ในถิ่นปลายทางและถิ่นต้นทาง 
ซึ่งได้มีการร้องเรียนเพ่ือขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานดังกล่าว รวมถึงแผนงาน โครงการ การ
ดําเนินงานของหน่วยงานในที่ผ่านมาที่เก่ียวข้องกับประเด็นดังกล่าว ประเด็นการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 6 
ส่วน ดังน้ี  
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  (1) ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
  (2) พันธกิจของหน่วยงาน 
  (3) โครงการและแผนงานที่เก่ียวข้อง 
  (4) สถานการณ์และสภาพปัญหาของผู้หญิงที่เดินทางไปต่างประเทศ ที่

หน่วยงานรับรู้และเคยมีการช่วยเหลือ 
  (5) การติดตามและผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
  (6) แนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไป

ต่างประเทศที่หน่วยงานคิดเห็นว่าสามารถทําได้ 
    กลุ่มที่ 2 การสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน แนวทางการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นเพ่ือสัมภาษณ์เจาะลึกผู้นําชุมชนน้ัน เป็นแนวทางสัมภาษณ์ที่เน้นศึกษาการรับรู้และทัศนะของผู้นํา
ชุมชนที่มีต่อสถานการณ์ผู้หญิงไทย ทั้งที่เป็นผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน และ
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ รวมถึงทัศนะที่มีต่อการสมรสข้าม
วัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งสะท้อนมุมมองของผู้ที่เป็นส่วนหน่ึงของปรากฏการณ์ ในฐานะผู้นําชุมชนซึ่งมี
หน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแล และบริการจัดการชุมชนให้มีการพัฒนาที่ดี ทั้งน้ี ประเด็นที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ประกอบด้วยคําถามที่เป็นแนวทางทั้งหมด 8 ส่วน ดังน้ี  

  (1) ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 
   (2) บริบทชุมชน 
   (3) ที่มาของปรากฏการณ์ และสถานการณ์การเดินทางไปต่างประเทศ

ของผู้หญิงในชุมชน/สถานการณ์การสมรสกับชาวต่างชาติของผู้หญิงในชุมชน 
   (4) เหตุผล ความจําเป็นของผู้หญิงที่ทําให้ต้องเดินทางไปต่างประเทศ

หรือสมรสกับชาวต่างชาติ/ปัจจัยผลักดันให้ผู้หญิงตัดสินใจกระทําการดังกล่าว 
   (5) ความเดือดร้อน และปัญหาของผู้หญิงที่ผ่านมา วิธีการแก้ไขปัญหา 

ตามการรับรู้ของผู้นําชุมชน  
  (6) การช่วยเหลือผู้หญิงที่เดือดร้อน และประสบปัญหาในชุมชน 
  (7) ผลกระทบจากการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ และการสมรสกับ

ชาวต่างชาติของผู้หญิง 
  (8) แนวทางในการช่วยเหลือที่ผู้นําชุมชนคิดเห็นว่าควรมีการจัดทํา 

และมีความเป็นไปได้ 
 3.4.2 วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ปริมาณ คือ แบบสัมภาษณ์ ที่สร้างขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง
ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น ประกอบด้วยคําถาม 10 ส่วน ประกอบด้วย 
(ภาคผนวก ค) 

ส่วนที่ 1 คุณลักษณะสําคัญของของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  ประกอบด้วยข้อคําถามแบบ
เติมข้อเท็จจริงของผู้ตอบ และข้อคําถามแบบเลือกตอบ เก่ียวกับสถานภาพในครัวเรือน อายุปัจจุบัน 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวนสมาชิกในครอบครัว องค์ประกอบครอบครัว จํานวนบุคคล
ที่ต้องรับภาระเลี้ยงดู อาชีพหลักในปัจจุบัน รายได้รวมของครอบครัว หน้ีสิน แหล่งเงินกู้ยืม ประเทศที่
กําลังจะเดินทางไป จํานวน 15 ข้อ  
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ส่วนที่ 2 ประสบการณ์การย้ายถิ่น ประกอบด้วยข้อคําถามแบบเติมข้อเท็จจริงของผู้ตอบ 
และ ข้อคําถามแบบเลือกตอบ เก่ียวกับ ประสบการณ์การเคยเดินทางไปต่างประเทศ ข้อมูลพ้ืนฐานของ
การย้ายถิ่นในแต่ละครั้งเก่ียวกับ ประเทศปลายทาง ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายที่ใช้ลงทุนเพ่ือการเดินทาง ผู้
แนะนําแหล่งข้อมูลการเดินทาง ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย วิธีการย้ายถิ่น เหตุผลในการเดินทาง ประเภทของ
เอกสารที่ใช้เดินทาง เครือข่ายในถิ่นปลายทาง และผลประโยชน์จากการเดินทางไปต่างประเทศ จํานวน 
11 ข้อ 

ส่วนที่ 3 การคาดการณ์การไปทํางานในต่างประเทศ ประกอบด้วยข้อคําถามแบบเติม
ข้อเท็จจริงของผู้ตอบ และ ข้อคําถามแบบเลือกตอบ เก่ียวกับประเทศท่ีคาดว่าจะไปทํางานต่างประเทศ 
ลักษณะงานที่ต้ังใจจะไปทําในต่างประเทศ รายได้ต่อเดือนที่คาดว่าจะได้รับจากการเดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศ และความต้ังใจในการส่งเงินกลับมาให้ครอบครัว จํานวน 4 ข้อ 

ส่วนที่ 4 ความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ ประกอบด้วยข้อคําถาม 
แบบเลือกตอบเก่ียวกับ ความคาดหวังต่องานที่ทําในถ่ินปลายทาง ความคาดหวังต่อการเข้าถึงบริการและ
สิทธิประโยชน์ในถิ่นปลายทาง และ ความคาดหวังต่อครอบครัวในถ่ินปลายทาง กําหนดให้ค่าคะแนน
ความคาดหวัง มีระดับคําตอบเป็น 4 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก น้อย และ น้อยที่สุด โดยข้อคําถามเชิง
บวกให้ค่าคะแนนเป็น 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ ส่วนข้อคําถามเชิงลบ ให้ค่าคะแนนของคําตอบเป็น 1 2 3 
และ 4 ตามลําดับ ข้อคําถามส่วนน้ี มีจํานวน 20 ข้อ 

ส่วนที่ 5 การสมรสกับชาวต่างชาติ ประกอบด้วยข้อคําถามแบบเติมข้อเท็จจริงของ
ผู้ตอบ และข้อคําถามแบบเลือกตอบ เก่ียวกับข้อมูลการสมรสกับสามีชาวไทย ข้อมูลประสบการณ์การ
สมรสกับชาวต่างชาติ และข้อมูลการสมรสกับสามีชาวต่างชาติคนปัจจุบัน จํานวน 22 ข้อ 

ส่วนที่ 6 ข้อมูลของสามีชาวต่างชาติ ประกอบด้วย ข้อคําถามแบบเติมข้อเท็จจริงของ
ผู้ตอบ และข้อคําถามแบบเลือกตอบ เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของสามีชาวต่างชาติ ได้แก่ อายุ สัญชาติ การ
ประกอบอาชีพ การศึกษา รายได้ ประวัติการสมรส จํานวน 8 ข้อ 

ส่วนที่ 7 ทัศนคติต่อคู่สมรสชาวต่างชาติ ประกอบด้วยข้อคําถามแบบเลือกตอบเก่ียวกับ
ทัศนคติต่อคู่สมรสชาวต่างชาติ กําหนดให้ค่าคะแนนทัศนคติ เป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างย่ิงหรือดี
มาก เห็นด้วยหรือดี ไม่แน่ใจหรือปานกลาง ไม่เห็นด้วยหรือไม่ดี และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงหรือไม่ดีเลย โดย
ให้คะแนนสําหรับข้อคําถามเชิงบวกเป็น 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ  และให้คะแนนสําหรับข้อคําถามเชิง
ลบ เป็น 1 2 3 4 และ 5 ตามลําดับ มีข้อคําถามจํานวน 13 ข้อ 

ส่วนที่ 8 ความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตในถิ่นปลายทางกับคู่สมรส ประกอบด้วย ข้อคําถาม
แบบเลือกตอบเก่ียวกับ ความคาดหวังต่อการครองชีวิตคู่ ความคาดหวังต่อการได้รับการยอมรับและความ
เท่าเทียมในต่างประเทศ ความคาดหวังต่อการสนับสนุน และ ความคาดหวังต่อการวางแผนใช้ชีวิต 
กําหนดให้ค่าคะแนนความคาดหวัง มีระดับคําตอบเป็น 4 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก น้อย และ น้อยที่สุด 
โดยข้อคําถามเชิงบวกให้ค่าคะแนนเป็น 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ ส่วนข้อคําถามเชิงลบ กําหนด ค่า
คะแนนของคําตอบ เป็น 1 2 3 และ 4 ตามลําดับ มีข้อคําถามจํานวน 29 ข้อ 

ส่วนที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการย้ายถิ่นไปต่างประเทศ ประกอบด้วยข้อคําถามแบบ
เลือกตอบเก่ียวกับการเตรียมตัวด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง ความเข้าใจของ
ผู้หญิงเก่ียวกับสิทธิต่างๆ เมื่อสมรสกับชาวต่างชาติ การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศ การเตรียมการเมื่อต้องการความช่วยเหลือในต่างประเทศ และการเตรียมการจัดการเรื่อง
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การเงิน กําหนดให้คําตอบเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ใช่ และ ไม่ใช่  โดยข้อคําถามเชิงบวกให้ค่าคะแนนเป็น 1 
และ 0 ตามลําดับ ส่วนข้อคําถามเชิงลบ ให้ค่าคะแนนของคําตอบ เป็น 0 และ 1 ตามลําดับ ข้อคําถาม
ส่วนน้ี มีจํานวน 21 ข้อ 

ส่วนที่ 10 ความต้องการของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ประกอบด้วย ข้อ
คําถามแบบเลือกตอบเกี่ยวกับ ความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องเพื่อการเตรียมความพร้อม
ของผู้หญิงก่อนเดินทางไปต่างประเทศ  และความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องเพ่ือติดตาม/
ช่วยเหลือผู้หญิงขณะอยู่ต่างประเทศ มีจํานวน 2 ข้อ 

เมื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์แล้ว ผู้วิจัยนําแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นมาทดสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ดังน้ี  

- ทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา ด้วยการนําแบบสัมภาษณ์ส่งให้ผู้เช่ียวชาญ (Expert 
Judgment) ตรวจสอบ แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขข้อคําถามเพื่อความถูกต้องด้านภาษา ความเที่ยงตรง 
และความครอบคลุมเน้ือหา  

-  ทดสอบความเช่ือมั่น ผู้วิจัยได้นําแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
ใช้ (Try Out) กับกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์คือ ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งเพ่ือการ
ทํางานและเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ จํานวน 30 คนในพ้ืนที่อําเภอหนองเรือและอําเภออุบลรัตน์ที่
ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย หลังจากน้ันนํามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสัมภาษณ์ โดยใช้
สูตรการวิเคราะห์ของครอนบาช (Cronbach’s Method) หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) และเมื่อคํานวณจากแบบสัมภาษณ์ทั้งฉบับ ได้ค่าความเช่ือถือได้
(Alpha) เท่ากับ 0.91 ซึ่งยอมรับได้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) จึงถือว่าแบบสัมภาษณ์น้ัน
มีคุณภาพ  
 เมื่อได้แบบสัมภาษณ์ที่มีคุณภาพจึงสามารถนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้หญิงที่
กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการทํางาน และ
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ จํานวน 300 คน  
 3.4.3  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการรับฟังความคิดเห็น วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการรับ
ฟังความคิดเห็น คือ การประชุมระดมสมองแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับฟังความคิดเห็นได้ให้
ทัศนะ มุมมอง ต่อข้อมูลที่เป็นผลการศึกษาเบ้ืองต้น และได้เสนอแนะแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือ
คุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
 
3.5  ขั้นตอนการดําเนินงาน   

ในการวิจัยน้ีมีขั้นตอนการดําเนินการ 6 กระบวนการหลัก ซึ่งแต่ละกระบวนการ มีขั้นตอนและ
รายละเอียดในการดําเนินงานดังน้ี ได้แก่ 
 3.5.1 การทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัย ตลอดจนข้อมูลที่เก่ียวข้อง   
 ผู้ วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากรายงานการวิจัย รายงานผลการดําเนินงาน บทความ วารสาร 
วิทยานิพนธ์ ที่เก่ียวกับการศึกษาเรื่องผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ และผู้หญิงไทยที่สมรสกับ
ชาวต่างชาติ รวมถึงรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นของหน่วยงาน หรือองค์กรที่เก่ียวข้องกับการวิจัย ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ทั้งจากข้อมูลที่เป็นรายงานเผยแพร่ขององค์กร บทความวิชาการจากวารสาร 
และรายงานการวิจัย  เพ่ือทําความเข้าใจถึงสถานะความรู้ในประเด็นการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ
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ของผู้หญิง และ การเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสของผู้หญิง  เพ่ือใช้องค์ความรู้ข้างต้นในการ
พัฒนาขอบข่ายของการวิจัย ตลอดจนกําหนดแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้นําชุมชนและหน่วยงาน
ภายในประเทศที่เก่ียวข้อง กระบวนการน้ีดําเนินการในเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2554 
 3.5.2   การศึกษาการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในประเทศ 

เมื่อผู้วิจัยพัฒนาแนวทางสัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว (ดังหัวข้อ 3.1)  ได้ติดต่อขอสัมภาษณ์อย่างเป็น
ทางการกับหน่วยงานเป้าหมายถึงการดําเนินงานของหน่วยงานภายในประเทศ นโยบาย แผนงาน โครงการ
และการดําเนินงานเกี่ยวกับปัญหาการเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ 
ทั้งเพ่ือการทํางานและเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ ได้แก่ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยใน
ต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน และ สํานักงานบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  อน่ึงผู้วิจัยไปส่งแนวทางการสัมภาษณ์ถึง
หน่วยงาน เพ่ือแจ้งเก่ียวกับประเด็นที่ต้องการสัมภาษณ์เพ่ือให้หน่วยงานได้เตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้องก่อนการ
ไปสัมภาษณ์ตามวันที่นัดหมาย กระบวนการน้ีดําเนินการในเดือน มิถุนายน 2554    

3.5.3 การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 เมื่อผู้วิจัยพัฒนาแนวทางสัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว (ดังหัวข้อ 3.1) ได้ประสานงานเพ่ือขอสัมภาษณ์
โดยแนะนําโครงการ และแนวทางการสัมภาษณ์เพ่ือแจ้งขอบเขตของเนื้อหาท่ีต้องการจากการศึกษา 
หลังจากน้ันจึงได้ทําการนัดหมายผู้นําชุมชนเพ่ือสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ และลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ตามวัน
และเวลาที่ได้นัดหมายไว้โดยมีทีมนักวิจัยและนักวิจัยผู้ช่วยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนดังกล่าว ซึ่ง
ในกระบวนการนี้ นอกจากได้สัมภาษณ์ผู้นํากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่แล้ว ยังได้ใช้การสังเกตสภาพชุมชนที่มี
ปรากฏการณ์ที่ผู้หญิงที่ กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งเพ่ือการทํางานและเพ่ือการสมรสกับ
ชาวต่างชาติ กระบวนการน้ีดําเนินการในเดือน มิถุนายน  2554 

3.5.4 การศึกษาเชิงปริมาณ  
เมื่อผู้วิจัยพัฒนาแบบสัมภาษณ์ให้มีคุณภาพ พร้อมสําหรับการเก็บข้อมูลแล้ว (ดังหัวข้อ 3.3) ได้

ประสานงานกับผู้นําชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย (เป็นพ้ืนที่เดียวกันกับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งได้รับการ
ประสานงานแล้วเมื่อมีการศึกษาเชิงคุณภาพ) ให้ประสานงานกับผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ 
ทั้งเพ่ือการทํางานและเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ เมื่อผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ดังกล่าว
แล้วได้ใช้วิธีการให้กลุ่มตัวอย่างบอกต่อถึงกลุ่มผู้หญิงที่คุณลักษณะดังกล่าวที่รู้จักในตําบลเดียวกัน หรือ 
ต่างตําบลกัน ในพ้ืนที่อ่ืนๆในจังหวัดเป้าหมาย ในการดําเนินการขั้นตอนน้ีผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยผู้ช่วย ได้
ทํางานในลักษณะคู่ขนานในสองพื้นที่ ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์
ในเดือนสิงหาคม 2554 

3.5.5 การประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ผู้วิจัยดําเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้อง ทั้งที่เป็นนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานที่

เก่ียวข้องกับการไปทํางานต่างประเทศของผู้หญิง หรือ เก่ียวข้องกับการสมรสของผู้หญิงกับชาวต่างชาติ 
ประกอบด้วย (รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมดังตารางที่ 3-5) 

1) ผู้แทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ สํานักกิจการสตรี
และครอบครัว สํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ศูนย์สงเคราะห์อาชีพและฝึกอาชีพสตรีรัตนภา ศูนย์
พัฒนาสังคมหน่วยที่ 5 บ้านแคนทอง สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น 
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2)  ผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน ในระดับพ้ืนที่ได้แก่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี 
สํานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6   

3)  ผู้แทนจากสํานักงานอัยการสูงสุด ได้แก่ อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายภาคประชาชน ภาค 4   

4)  ผู้แทนจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ หัวหน้าสํานักงานหนังสือ 
เดินทางจังหวัดขอนแก่น  และหัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางจังหวัดอุดรธานี   

5)  นักวิชาการในสถาบันการศึกษา ได้แก่ นักวิชาการจากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

6)  ผู้แทนสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
7)  นักวิชาการอิสระที่มีผลการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการย้ายถิ่นของผู้หญิงเพ่ือการทํางาน 

และการสมรสกับชาวต่างชาติ  
อน่ึงในการประชุมรับฟังความคิดเห็น ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการศึกษาเบ้ืองต้นซึ่งเป็นผลจาก

การศึกษาการดําเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในประเทศ ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพและผล
การศึกษาเชิงปริมาณต่อที่ประชุม และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นต่อผล
การศึกษา  ตลอดจนร่วมกันเสนอแนะแนวทางการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิผู้หญิงไทยที่เดินทางย้ายถิ่น
ไปทํางานต่างประเทศ กระบวนการน้ีดําเนินการเมื่อ 6 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมดังน้ี (ตารางที่ 3-5) 

 

ตารางที่ 3-5  รายช่ือผู้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ท่ี ชื่อ- สกุล ตําแหน่ง สังกัด 
1 นางรัชนี สุดจิตร์ รองผู้อํานวยการ สํานักกิจการสตรีและครอบครัว กระทรวงพัฒนา

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
2 นางวันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ ์ ผู้อํานวยการ สํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย กระทรวง

พัฒนาพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
3 นางพัชรี อารยะกลุ หัวหน้ากลุ่มการคุ้มครอง 

และพิทักษ์สิทธิสตรี 
สํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  กระทรวง
พัฒนาพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

4 นางอัจฉรา ศรีรัตอําไพ นักวิชาการชํานาญการ สํานักกิจการสตรีและครอบครัว กระทรวงพัฒนา
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

5 นายประพัฒน์ กองมะลิกันแก้ว อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน 

สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ภาค 4 

6 นางอุษา  หงส์กาญจนกุล พัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดขอนแก่น 

7 นายสมคิด หอมเนตร นักวิชาการอิสระ และ 
ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ 

กรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา 

8 ดร.วิลาศ ดวงกาํเนิด นักวิชาการอิสระ - 
9 นางศิริมา ฤกษ์รัตนาพร หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และ 

ฝึกอาชีพ 
ศูนย์สงเคราะห์อาชีพและฝึกอาชีพสตรีรัตนภา 

10 นายอรรณพ ศูนย์จันทร ์ หัวหน้าสํานักงานหนังสือ
เดินทางชั่วคราว จ.ขอนแก่น 

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 
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ตารางที่ 3-5  รายช่ือผู้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ต่อ) 
ท่ี ชื่อ- สกุล ตําแหน่ง สังกัด 
11 นายวศิ ธรรมวาสี หัวหน้าสํานักงานหนังสือ

เดินทางชั่วคราว จ.อุดรธานี 
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 

12 นายวันชัย  ศรีนุกูล นักวิชาการแรงงาน        
ชํานาญการ 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี 

13 นายอรรณพ ศรีกัลป์ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น 
14 นางสาวเสาวภาคย์ ปั้นเกล้า นักวิชาการ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยท่ี 5 บ้านแคนทอง 
15 ผศ.ดร.อรทัย เพียยุระ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม. ขอนแก่น 
16 ผศ.ดร.จิราพร เขียวอยู่ อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  ม. ขอนแก่น 
17 นายมนตรี ดีมานพ นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน ชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

18 นายธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ นักวิชาการแรงงาน  
ชํานาญการ 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 

19 ผศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์  อาจารย์ (ผู้วิจัย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
20 ผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง  มีอุดร   อาจารย์ (ผู้วิจัย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
21 ดร. วิภาวี กฤษณะภูติ   อาจารย์ (ผู้วิจัย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
 
3.6  การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิจัยน้ีมีกระบวนการดําเนินการเพ่ือการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เป็น 2 ส่วน 
รายละเอียดดังน้ี 

3.6.1  กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นกระบวนการที่ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากการ
ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง การศึกษาการดําเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่
เก่ียวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ และการประชุมรับฟังความ
คิดเห็น (ดังหัวข้อ3.4) มาวิเคราะห์แยกแยะ จัดหมวดหมู่สาระสําคัญ และใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิง
เน้ือหา (Content Analysis) เพ่ือสร้างข้อสรุปจากข้อมูล 

3.6.2  กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นกระบวนการที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่
รวบรวมมาจากแบบสัมภาษณ์ โดยเมื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลได้เสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยได้ดําเนินการ
ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อคําตอบ แล้วจึงดําเนินการลงรหัสข้อมูล ดําเนินการป้อนข้อมูลลงใน
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Windows) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ดําเนินการเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่    
  1) ใช้สถิติอย่างง่าย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุด เป็นการวิเคราะห์เพ่ืออธิบายคุณลักษณะสําคัญของกลุ่ม
ตัวอย่าง  
  2) ใช้การวิเคราะห์ตารางไขว้ (Crosstabulation) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะสําคัญของกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี  
   -  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศ ได้แก่ อายุปัจจุบัน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลักในปัจจุบัน รายได้รวม
ต่อเดือนโดยประมาณ การเป็นหน้ีของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ประสบการณ์การเดินทาง
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ไปต่างประเทศ ผู้แนะนําแหล่งข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศคร้ังแรก วิธีการเดินทางไปต่างประเทศคร้ัง
แรก ลักษณะงานที่จะไปทํางานในต่างประเทศ รายได้ต่อเดือนที่คาดว่าจะได้รับจากการเดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศ และความต้ังใจในการส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวในถิ่นต้นทาง  

-  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติที่มีต่อสามีชาวต่างชาติ ได้แก่ อายุ
ปัจจุบัน สถานภาพสมรสกับสามีชาวไทยก่อนสมรสกับชาวต่างชาติ ระดับการศึกษาสูงสุด การมีบุตรกับ
สามีชาวต่างชาติ และประวัติการสมรสกับสามีชาวไทย 

  - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามี
ชาวต่างชาติในถิ่นปลายทาง ได้แก่ อายุปัจจุบัน สถานภาพสมรสกับสามีชาวไทยก่อนสมรสกับชาวต่างชาติ 
สถานภาพสมรสกับสามีชาวต่างชาติ ระดับการศึกษาสูงสุด การมีบุตรกับสามีชาวต่างชาติ และประวัติการ
สมรสกับสามีชาวไทย 

 
3.7  ระยะเวลาในการศึกษา 
 โดยเริ่มโครงการในวันที่ 8 เมษายน 2554 – สิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ตุลาคม 2554  
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บทท่ี 4 
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ท้ังในด้านนโยบาย แผนการดําเนินงาน ทัศนคตติ่อปัญหา  
ตลอดจนโครงการและการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้อง 

 
การดําเนินโครงการในส่วนน้ี เป็นขั้นตอนการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน

ภาครัฐและองค์กรเอกชนในต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิงไทย เพ่ือ
ศึกษาเก่ียวกับนโยบาย แผนงาน โครงการ และการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับ ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศ ทั้งเพ่ือการทํางานและเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ รวมถึงทัศนะของผู้ให้ข้อมูลที่มีต่อสภาพ
ปัญหาของผู้หญิงไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ ประกอบด้วย หน่วยงานภายในประเทศ คือ สํานักงาน
บริหารแรงงานไทยใปต่างประเทศ สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน กอง
ตรวจและคุ้มครองคนหางาน และกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ สําหรับองค์กร
ในต่างประเทศ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากองค์กรเครือข่ายในถิ่นปลายทางที่มีการช่วยเหลือผู้หญิงไทย
เมื่อเกิดความเดือดร้อนและขอรับบริการในถิ่นปลายทาง คือ Amnesty for Women และมูลนิธิบ้านหญิง 
โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งข้อมูลที่ได้ทําให้ผู้วิจัยสามารถกําหนดทิศทางการจัดทําแนวทางการ
ช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิผู้หญิงไทยที่เดินทางไปต่างประเทศได้เหมาะสม ผลการศึกษามีรายละเอียด
ดังน้ี 
 
4.1 การดําเนินงานขององค์กรภายในประเทศท่ีเก่ียวข้องกับผู้หญิงไทยที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1.1 สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (สรต.) 
สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หรือ สรต. เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดกรมการ

จัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจด้านการจัดส่งแรงงานไปทํางานต่างประเทศ รวมถึงแสวงหาตลาดงาน 
หรือแหล่งงานในต่างประเทศ ดังน้ันหน้าที่หลักของหน่วยงานน้ี คือ การจัดส่งแรงงานไปทํางานต่างประเทศ 
แต่ไม่ได้มีช่องทางหรือกระบวนการปฏิบัติสําหรับแรงงานหญิงเป็นกรณีเฉพาะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสํานักงาน
บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศปฏิบัติต่อแรงงานหญิงอย่างเท่าเทียบกับแรงงานชายในด้านโอกาสการ
ออกไปทํางานต่างประเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจากการออกไปทํางานต่างประเทศน้ัน ตลาดแรงงานท่ีต่างประเทศจะ
เป็นกลไกในการกําหนดประเภท หรือตําแหน่งงาน ซึ่งตําแหน่งงานของแรงงานหญิงในแต่ละประเทศ
แตกต่างกันไป เช่น 

 -  กรณีประเทศฮ่องกง นับเป็นตลาดแรงงานใหญ่ของแรงงานหญิง เพราะมีตําแหน่งงาน
ผู้ดูแล(ผู้สูงอายุ) ผู้ช่วยแม่บ้าน (คนทํางานบ้าน) 

-  กรณีประเทศอิสราเอล แรงงานหญิงไปทํางานเกษตรกรรมในการปลูกพืชผัก หรือ 
ผลไม้ (ร่วมกับแรงงานชาย) 

-  กรณีประเทศไต้หวัน และเกาหลีใต้ แรงงานหญิงไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม 
-  กรณีประเทศมาเลเซีย แรงงานหญิงทํางานในร้านนวดแผนไทย หรือ ร้านสปา 

ตลอดจนร้านอาหารประเภทต้มยํา 
-  กรณีประเทศซาอุดิอาระเบีย แรงงานหญิงทํางานเย็บผ้า หรือเย็บชุดโตป (ชุดสําหรับ

ชายสวมใส่เมื่อต้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนา) 
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 สภาพการไปทํางานของผู้หญิงในต่างประเทศน้ี มีความเส่ียงต่อสวัสดิภาพหลายอย่าง ซึ่งขึ้นอยู่
กับลักษณะงานที่ทํา เช่น หากเป็นงานภาคบริการ ทํางานร้านนวด หรือ สปา และ ทํางานพนักงานเสริฟ
ในร้านอาหาร อาจเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากลูกค้า หรือ ผู้รับบริการ 

อย่างไรก็ตามในความเห็นของผู้ให้ข้อมูล แรงงานหญิงที่ติดต่อไปทํางานต่างประเทศผ่าน 
สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หรือ บริษัทจัดหางาน อาจจําแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มี
ความต้ังใจไปทํางานที่ตนเองมีความถนัด ซึ่งแสวงหาแหล่งงานท่ีมีความมั่นคงที่ไม่ใช่งานภาคบริการ ส่วน
กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่แสวงหาแหล่งงานภาคบริการ เพ่ือเข้าไปสู่กระบวนการขายบริการทางเพศแอบแฝง 
ซึ่งการไปทํางานของผู้หญิงกลุ่มน้ีนับว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะถูกกระทํา หรือเสี่ยงต่อการก้าวเข้าสู่
กระบวนการค้ามนุษย์ โดยภารกิจของสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ไม่มีบทบาทในการเฝ้า
ระวังส่วนน้ี เพราะการจัดส่งคนหางานไปทํางานต่างประเทศน้ัน คนหางานสามารถเดินทางไปทํางานอย่าง
ถูกต้องด้วยวิธีการ 5 วิธี ได้แก่  
  1)  การเดินทางไปทํางานผ่านทางรัฐจัดส่ง ปัจจุบันมีเพียง 1 ประเทศที่รัฐจัดส่ง ผ่าน
กระบวนการโดยรัฐต่อรัฐ คือ เกาหลีใต้ ลักษณะงานท่ีรับผู้หญิงเข้าทํางาน ได้แก่ งานภาคเกษตร งาน
โรงงาน 

2)  การเดินทางไปทํางานโดยผ่านบริษัทจัดหางาน ในกรณีน้ีผู้หญิงที่เป็นคนหางานต้อง
สมัครทํางานผ่านบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งอาจมีบ้างที่ถูกหลอกหลวงจากสายของบริษัท ที่ทําให้
เสียหายและสูญเงิน 

3)  การเดินทางโดยบริษัทพาพนักงานไปทํางาน เป็นการเดินทางโดยนายจ้างเป็นผู้พาไป 
ซึ่งกรณีแรงงานหญิง ไม่พบว่ามีความเสี่ยง 

4)  การเดินทางไปเพ่ือฝึกงาน มักเป็นบริษัทที่มีสาขาใหญ่อยู่ต่างประเทศ แล้วนํา
พนักงานไปฝึกทักษะเพ่ิม 

5)  การเดินทางด้วยตนเอง ในกรณีน้ี แรงงานหญิงต้องแจ้งเดินทางด้วยตนเองโดยมีญาติ
คนรู้จัก หรือนายจ้างในต่างประเทศ ทําเรื่องแจ้งมาที่กรมการจัดหางาน ว่ามีตําแหน่งงานและต้องการรับ
แรงงานหญิงรายน้ีไปทํางาน ดังน้ันเมื่อเกิดการหลอกลวง กล่าวคือแรงงานหญิงเดินทางไปแล้วไม่มี
ตําแหน่งงานและไม่ได้ทํางานในที่สุด ทําให้แรงงานหญิงได้รับความเดือนร้อน  การเดินทางในกรณีน้ีนับว่า
มีความเสี่ยงมาก ประกอบกับการเดินทางที่แจ้งเดินทางด้วยตนเองนี้ ไม่มีนายจ้างอยู่ในระบบ เมื่อประสบ
ความทุกข์ยากในถิ่นปลายทาง การช่วยเหลือจึงเป็นไปได้อย่างจํากัด นอกจากน้ีแรงงานหญิงบางคนที่แจ้ง
เดินทางด้วยตนเองน้ี ก็มีเจตนาที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น การสมรส ก็
อาจมาใช้ช่องทางนี้จึงย่ิงทําให้มีความเสี่ยงมากขึ้น 

เมื่อเดินทางถึงปลายทาง ที่คนงานเข้าทํางานกับนายจ้างอาจมีปัญหาเก่ียวกับการทํางานที่แรงงาน
หญิงได้รับผลกระทบ ได้แก่ 

1)  ถูกละเมิดสัญญา อาจได้งานที่ไม่ตรงกับความสามารถของตน ได้รับค่าจ้างที่ไม่เป็นไป
ตามที่สัญญาระบุไว้ ซึ่งทั้งหมดน้ีเป็นการได้รับผลกระทบจากการไปทํางานต่างประเทศของแรงงานหญิง 
และเป็นปัญหาที่ไม่ต่างจากแรงงานชายนัก 

2)  สภาพแวดล้อมของการใช้ชีวิตเป็นแรงงาน แรงงานหญิงมีโอกาสถูกนายจ้างล่วง
ละเมิด ซึ่งเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะการทํางานเป็นผู้ช่วยแม่บ้าน หรือ ผู้ดูแล 
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อย่างไรก็ตาม หากแรงงานหญิงในต่างประเทศ ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบปัญหาดังที่ได้
กล่าวมา แรงงานหญิงสามารถขอความช่วยเหลือได้จากหลายช่องทาง ได้แก่ 

1)  ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของสํานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ (สรน.)  ซึ่งเป็น
หน่วยงานของกระทรวงแรงงานที่ประจําการในต่างประเทศ มีอยู่ในประเทศที่มีแรงงานไปทํางานจํานวน
มาก ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับของสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศน้ันๆ อน่ึงหากเป็นปัญหาเก่ียวกับการ
ทํางานหรือการทําผิดสัญญาจ้างของนายจ้าง สํานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศจะทําหน้าที่เข้าไป
ประสานงานดูแล แก้ไขปัญหาให้กับแรงงานทุกคนรวมทั้งแรงงานหญิงด้วย 

2)  การขอความช่วยเหลือผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศน้ันๆ ซึ่งมักเป็น
เรื่องที่เก่ียวข้องกับแรงงานไทย โดยทั่วไป เช่น การทําผิดกฎหมายของประเทศปลายทาง การเจ็บป่วย 
การทะเลาะวิวาท 

นอกจากน้ี สํานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ ยังมีบทบาททางอ้อมในการประสานกับ
แรงงานไทยในต่างประเทศ กรณีที่ญาติ หรือครอบครัวติดต่อแรงงานไม่ได้ โดยให้คําแนะนําในการติดต่อ
กับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือดําเนินการคลี่คลายปัญหาต่อไป   

ทั้งน้ีผู้ให้ข้อมูลยํ้าว่า สํานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศมีหน้าที่เก่ียวกับการจัดส่งคนหางาน 
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมให้กับคนงาน (ครอบคลุมการเตรียมการด้านภาษา ด้านทักษะชีวิต ด้วย
การให้ข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตัว และให้ข้อมูลเก่ียวกับความเสี่ยงต่างๆ) เท่าน้ัน ซ่ึงหน่วยงานน้ีไม่มี
แนวปฏิบัติเป็นกลไกเฉพาะในการดูแลเร่ืองของแรงงานหญิงโดยตรง 

 
4.1.2  สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน มีช่ือย่อว่า สคช. ก่อต้ังขึ้นเมื่อ

วันที่ 15 กันยายน 2525 ในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด ตามคําสั่งของกรมอัยการที่ 17422525 ลงวันที่ 
15 กันยายน 2525 วัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง เพ่ือคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ผลประโยชน์และให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน ทางด้านกฎหมาย  

ต่อมาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526 คณะรัฐมนตรีได้มีมติโอนโครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชนในชนบทเขตยากจน ซึ่งขณะน้ันอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักนโยบายและแผนมหาดไทยมา
ให้สํานักงานอัยการสูงสุดรับผิดชอบดําเนินงานสืบมา จนกระทั่งวันที่ 27 สิงหาคม 2527 คณะรัฐมนตรีได้มี
มติโอนงานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งขณะน้ันอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมาให้ สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สํานักงาน
อัยการสูงสุด รับผิดชอบโดยดําเนินการตามแนวนโยบายที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ มีการพิจารณาพ้ืนที่เป้าหมายดําเนินงาน โดยนําเอาปัญหาที่แท้จริงของคนในท้องถิ่นที่แตกต่างกัน
ไปในแต่ละภูมิภาคและแต่ละพ้ืนที่เป็นตัวกําหนดพ้ืนที่ปฏิบัติการ โดยสํานักงานอัยการสูงสุด จึงได้มีคําสั่ง
จัดต้ัง “สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจําจังหวัดขึ้นทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ”  เป็นการ ให้บริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายยกเว้นค่าธรรมเนียมในช้ันศาลที่ต้องเสียตามกฎหมาย ซึ่ง
เป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายในด้านต่างๆ ดังน้ี  

1)  ให้คําปรึกษาคนไทยในต่างแดน และคนต่างชาติในประเทศไทยด้านกฎหมาย   
2)  ตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายทางอินเตอร์เน็ต  
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3)  สืบเน่ืองจากกฎหมายระหว่างประเทศเก่ียวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชน คณะรัฐมนตรีให้
สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน.ร่วม“รายงานสิทธิพลเมืองของภาค
ประชาชน” ซึ่งเป็นรายงาน Country Report เก่ียวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน 

4)  ทํางานร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เดิมหน่วยงานมีภารกิจด้านการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
และเก่ียวกับเรื่องสนธิสัญญาระหว่างประเทศ แต่ต่อมามีการต้ังศูนย์ดํารงธรรม ทําให้มีเรื่องที่ประชาชนขอ
ความช่วยเหลือ เป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน หลังจากนั้นจึงเป็นที่รับรู้เก่ียวกับองค์กรมากขึ้น ต้ังแต่ปี 
2525 เป็นต้นมา ภารกิจดังกล่าวจึงกลายมาเป็นภารกิจของศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบัน 

ในด้านกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ได้สัญจรร่วมกับกระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) โดยเป็นโครงการของกรมการกงสุล ที่ออกไปให้บริการกับคนไทยในต่างประเทศ 
คณะทํางาน ประกอบด้วย จิตแพทย์ อัยการคุ้มครองสิทธิ ร่วมไปให้บริการคนไทย โดยความร่วมมือกับ
สถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศเยอรมนี เพราะเป็นประเทศที่ทีผู้หญิงไทยอาศัยอยู่จํานวนมาก 

ภายหลังเดือนตุลาคม 2548  สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนได้มี
การต้ังขึ้นอย่างเป็นทางการ และได้เริ่มทํางานในการคุ้มครองช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ เริ่มจาก
กรณีแรงงานไทยรวมตัวต่อต้านนายจ้างไต้หวัน จนนํามาสู่การเผาโรงงานที่เกาสง สํานักงานคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ได้เข้าไปร่วมในการช่วยเหลือต่อสู้คดีให้ อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูล
ต้ังข้อสังเกตว่าหน่วยงานของตนน้ัน ให้ความสําคัญกับเรื่องแรงงานค่อนข้างน้อย และมิได้มีกลไกในการ
ดูแลเก่ียวกับแรงงานหญิงเป็นการเฉพาะ 

ในด้านบทบาทของสํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ต่อกรณี
หญิงไทยที่สมรสกับต่างชาติ พบว่า สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดย
ท่านผู้อํานวยการ (ร.ต.ท. ดร.อุทัย อาทิเวช) ได้เข้าไปมีบทบาทเข้าร่วมในกิจกรรมการจัดประชุมใหญ่ของ
กงสุลไทยจากทั่วโลกที่ เมือง Frankfurt ประเทศเยอรมนี ในการน้ีกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คน
ไทยในต่างประเทศ ได้เชิญหน่วยงานราชการของไทยเข้าร่วม ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วมในคร้ังน้ี 6 
หน่วยงานได้แก่ กรมที่ดิน กรมการปกครอง ตํารวจสันติบาล ตํารวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กองคุ้มครอง
และดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ  และ สํานักงานอัยการสูงสุด เป็นการอบรมเพ่ือให้ความรู้
เก่ียวกับเรื่องกฎหมายครอบครัว และมรดก เพราะมีสถานการณ์ที่ผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติย้ายถิ่นไป
อาศัยอยู่ในต่างประเทศจํานวนมาก นับว่าเป็นจุดเร่ิมที่สํานักงานอัยการสูงสุดที่ได้ทําหน้าที่ในภารกิจของ
ตนเอง 

หลังจากน้ัน หน่วยงานจึงได้จัดทํา “โครงการอัยการคลายทุกข์” เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับเรื่อง
ดังกล่าวมากข้ึน เป็นความร่วมมือกับกรมการกงสุล จากน้ันในปี 2550 สถานเอกอัครราชทูตไทยได้ให้การ
สนับสนับสนุน โดยร่วมมือกับเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ในเมืองต่างๆ เพ่ือทําโครงการและได้เชิญ
ผู้อํานวยการสํานักงานฯ ไปร่วมงาน การทํางานเป็นความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในลักษณะของ
การบูรณาการ โดยร่วมงบประมาณและร่วมทีมงาน ภายใต้กรอบการดําเนินโครงการสนับสนุนภารกิจ
ต่างประเทศแบบบูรณาการ (Foreign Missions Integrated Project: FMIP) ซึ่งการทํางานดังกล่าว
ข้างต้น ทําให้ฝ่ายอัยการบางท่านรับรู้ว่าตนเองยังขาดความรู้ความเข้าใจกับสถานการณ์เรื่องหญิงไทยที่
สมรสกับชาวต่างชาติ และไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศ จึงเป็นการกระตุ้นในอัยการได้แสวงหาความรู้ความ
เข้าใจเพ่ิมขึ้นกับสถานการณ์ดังกล่าว 
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 ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ว่า สภาพปัญหาของหญิงไทยมีความซับซ้อนมาก สํานักงานอัยการสูงสุดได้ดําเนิน
โครงการ โดยการออกไปให้ความรู้กับผู้หญิงไทยในถิ่นปลายทางอยู่อย่างต่อเน่ือง แต่ใช้งบประมาณของ
หน่วยงานเอง ซึ่งในการดําเนินการก็ต้องประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศอยู่เสมอจนกระท่ังในปี 
2552 ที่รัฐบาลเริ่มมีปัญหางบประมาณ มีแนวนโยบายไม่ให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ ทําให้
กระทบต่อการดําเนินโครงการของสํานักงานอัยการสูงสุด  

โดยสรุปรูปแบบการทํางานของสํานักงานอัยการสูงสุด ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือดังน้ี 

 
                                                 
 

 
 
 

 
รูปที่ 4-1 รูปแบบการทํางานของสํานักงานอัยการสูงสุด 

 
ลักษณะสาระเน้ือหาที่ใช้ในการบรรยาย หรือในการดําเนินกิจกรรม ส่วนมากได้แก่ ประเด็น

ปัญหาในเร่ืองดังต่อไปน้ี  
1) ที่ดิน มรดก และกฎหมายครอบครัว   
2) เรื่องที่ต้องไปช่วยเหลือในศาล เมื่อมีการฟ้องร้องเพราะต้องแปลภาษา   
3) เรื่องการติดตามเงินสวัสดิการ (Pension) ของสามีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วย เน่ืองจาก

ชายชาวต่างชาติที่สมรสกับผู้หญิงไทยมักเป็นผู้เกษียณอายุแล้ว และมีรายได้จากสวัสดิการตามแต่ละระบบ
ของรัฐบาลชาติน้ันๆ 

อน่ึงผู้ให้ข้อมูลต้ังข้อสังเกตว่า ปัญหาส่วนมากที่นํามาปรึกษาหารือเมื่อดําเนินกิจกรรม ได้แก่ 
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา การเลี้ยงดูลูก การฟ้องหย่า สิทธิในการเลี้ยงดูบุตร และทรัพย์สิน
ซึ่งจุดยืนของสํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน รวมทั้งผู้ให้ข้อมูลน้ัน คือการ
รับฟังปัญหา เพ่ือทําความเข้าใจสถานการณ์ และให้คําปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายซ่ึงส่วนน้ีเป็นเพียง
ส่วนประกอบเท่าน้ัน โดยที่หน่วยงานมีความพยายามที่จะทําให้ครอบครัวดํารงอยู่ ไม่ร้าวฉาน อยู่อย่าง
มั่นคงต่อไป ดังน้ันแนวทางการให้คําปรึกษาจึงเน้นให้ครอบครัวมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างย่ังยืน 

ทั้งน้ีผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นต่อการใช้ชีวิตคู่ของผู้หญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติในถิ่นปลายทาง 
โดยเฉพาะสาเหตุของความล้มเหลวในการใช้ชีวิตคู่ของผู้หญิงไทยกับสามีชาวต่างชาติว่า มาจากความไม่
พร้อมของทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ   

1)  ปัญหาจากฝ่ายสามีชาวต่างชาติ เน่ืองจากขาดความพร้อมที่จะดูแลครอบครัว เพราะ
ทํางานไม่มั่นคง และปัญหาเรื่องความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งชาวต่างชาติไม่เข้าใจเก่ียวกับภาวะที่
หญิงไทยที่สมรสด้วยต้องรับภาระดูแลครอบครัวในถิ่นต้นทาง 

อัยการ 

กระทรวงการต่างประเทศ 
สถานเอกอัครราชทูตไทย 

กรมการกงสุล 

เครือข่ายหญิงไทย  
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2)  ปัญหาจากฝ่ายภรรยาชาวไทย ได้แก่  ขาดความสามารถด้านภาษาของประเทศ
ปลายทาง ทําให้ไม่สามารถสื่อสารได้  และไม่พยายามเรียนรู้เพ่ิมหรือพัฒนาตนเอง ทําให้เสมือนต้องถูกตัด
ขาดจากสังคมรอบด้านเพราะส่ือสารไม่ได้  ผลกระทบจากการสื่อสารทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงที่
เป็นภรรยากับครอบครัวฝ่ายสามีของชาวต่างชาติไม่ดี ประกอบกับการไม่พยายามเรียนรู้พัฒนาตนเอง 
เป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้ได้รับความดูแคลนจากสามีและญาติทางสามี ตลอดจนลูกที่ เกิดจากสามี
ชาวต่างชาติและเติบโตในถ่ินปลายทางก็รู้สึกดูแคลนเพราะบางคร้ังลูกพูดกับแม่ด้วยคําไม่สุภาพ หรือ ด่า
ว่าแม่แต่ด้วยแม่ไม่เข้าใจภาษาจึงแสดงออกแบบไม่เข้าใจเช่นย้ิม หัวเราะ ย่ิงทําให้ลูกดูแคลนมากขึ้น ดังน้ัน 
ควรสอนให้ลูกพูดไทยให้ได้เพ่ือสื่อสารและเข้าใจกับแม่ได้จึงจะเป็นผลดี  

กล่าวได้ว่าในทัศนะของผู้ให้ข้อมูล ผู้หญิงไทยที่สมรสไปกับชาวต่างชาติ ไม่มีภูมิคุ้มกัน ที่จะทําให้
ตนเองอยู่ในสังคมถิ่นปลายทางได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังไม่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นกับตนเองในอนาคต ดังน้ันหากต้องการพัฒนาคนกลุ่มน้ีต้องมีการทดลองสร้างรูปแบบการพัฒนา
ในประเทศที่มีผู้หญิงไปอยู่มาก เช่น สิงคโปร์ หรือฮ่องกง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ความรู้เก่ียวกับเอกสาร
สําคัญ อน่ึง ในทัศนะอัยการเอกสารเป็นเรื่องสําคัญสําหรับการต่อสู้คดี และต้องการพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงเมื่ออยู่ในถิ่นปลายทาง ทั้งน้ีเพราะปัญหาที่ผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติมัก
ต่อสู้คดี โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องเก่ียวกับสัญชาติ ซึ่งหากดําเนินการไม่ถูกต้องอาจทําให้ผู้หญิงสูญเสียสัญชาติ
ในประเทศต้นทางและมรดกของสามี ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องสิทธิ และมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวได้ 

อย่างไรก็ตามสํานักงานอัยการสูงสุด ไม่มีภารกิจโดยตรงกับเรื่องน้ี จึงทํางานในเชิงการป้องกัน
ไม่ได้มากนัก โดยเห็นว่าหน่วยงานที่ควรมีบทบาทสําคัญเก่ียวกับเรื่องน้ีควรจะเป็นกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์มากกว่า ซึ่งในปัจจุบันการดําเนินงานของสํานักงานอัยการสูงสุดทําอยู่   
คือ เน้นเรื่องการคุ้มครองสิทธิ 

 
4.1.3  กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน 
กองตรวจและคุ้มครองคนหางานได้จัดต้ังเป็นกองภายใน ตามคําสั่งกรมการจัดหางานที่ 

757/2538 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2538 ปัจจุบันมีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบและ
ควบคุมบริษัทจัดหางานหรือสํานักงานจัดหางานให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด รับเรื่องและวินิจฉัยคํา
ร้องทุกข์ของคนหางานเก่ียวกับการจัดหางาน สืบเบาะแส ติดตามความเคลื่อนไหวและพฤติการณ์การ
หลอกลวงคนหางานของสายแรงงาน หรือนายหน้าจัดหางานเถ่ือน ตรวจสอบคนหางานที่จะเดินทางไป
ฝึกงานหรือทํางานต่างประเทศ ระงับการเดินทางของบุคคลที่มีพฤติการณ์ลักลอบไปทํางานต่างประเทศ 
ตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าวที่ย่ืนคําขออนุญาตทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและแรงงานต่าง
ด้าวหลบหนีเข้าเมืองลักลอบเข้ามาทํางานอย่างผิดกฎหมาย รวมท้ังพิจารณาการขอรับเงินสินบน เงิน
รางวัล และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าวและกฎหมายว่าด้วย
การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ซึ่งมีภารกิจโดยตรงคือ  

1)  การจดทะเบียนบริษัทจัดหางานเอกชนที่ต้องการจัดส่งคนงานไปทํางานต่างประเทศ 
ตลอดจนการสั่งพักใบอนุญาตเมื่อบริษัทเอกชนทําผิดกฎหมายการจ้างงาน หรือหลอกลวงแรงงาน (เมื่อ
ได้รับการร้องเรียน)   
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2)  การจดทะเบียนลูกจ้าง กรณีนายจ้างรับลูกจ้างต่างด้าว กองตรวจฯ มีหน้าที่รับจด
ทะเบียน นอกจากน้ียังมีภารกิจที่ผูกพันไปถึงการตรวจพิสูจน์สัญชาติและการผลักดันคนงานไทยกลับ
ประเทศ 

กองตรวจและคุ้มตรองคนหางานมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารราชการทั้งหมด จํานวน 8 ฝ่าย 1 
งาน โดยฝ่ายต่างๆ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังน้ี 

1)  ฝ่ายทะเบียนสํานักจัดหางาน พิจารณาคําขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางาน
ทํางานในประเทศ คําขอต่ออายุใบอนุญาต การเปลี่ยนแปลงและยกเลิกใบอนุญาตฯ รวมถึงการพิจารณา
คําขอการจดทะเบียนลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน การออกบัตรประจําตัวลูกจ้าง การขอยกเลิกการจด
ทะเบียนลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน เรียกเก็บรักษาและตรวจสอบหลักประกันการจัดหางาน และจัดทํา
ทะเบียนผู้รับอนุญาตจัดหางานฯ และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทางทะเบียน 

2) ฝ่ายตรวจการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านการจัดหางานของบริษัทจัดหางานหรือ
พนักงานจัดหางานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด รับเรื่องร้องทุกข์และวินิจฉัยคําร้องทุกข์ของคนหางาน
ที่ทํางานในประเทศตาม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 พร้อมทั้งเสนอ
บทลงโทษทางทะเบียนผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินคดีผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 

3) ฝ่ายเรื่องและวินิจฉัยคําร้องทุกข์ เรื่องและวินิจฉัยคําร้องทุกข์ของคนหางานที่
เดินทางไปทํางานต่างประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 รับเรื่อง
และวินิจฉัยคําร้องทุกข์ของคนหางาน หรือญาติคนหางาน เพ่ือขอความช่วยเหลือในกรณีประสบปัญหา
จากการทํางานในต่างประเทศ เสนอลงโทษทางทะเบียนและหักหลักประกันบริษัทจัดหางาน พร้อมทั้ง
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินคดีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 

4) ศูนย์ประสานการปราบปรามผู้เป็นภัยต่อคนหางาน รับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางาน
ที่ถูกสายแรงงาน หรือนายหน้าจัดหางานเถื่อนหลอกลวง สืบเบาะแส ติดตามความเคลื่อนไหวและติดตาม
พฤติการณ์การหลอกลวงของสายแรงงานหรือนายหน้าจัดหางานเถื่อน และประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในการจับกุมและร้องทุกข์กล่าวโทษเพ่ือดําเนินคดี  

5) ฝ่ายด่านตรวจคนหางาน ตรวจสอบเอกสารของคนหางานและลูกจ้างที่ประสงค์จะ
เดินทางไปทํางานหรือฝึกงานต่างประเทศ ตรวจสังเกตความเคลื่อนไหวและพฤติการณ์ของบุคคลที่ลักลอบ
ไปทํางานต่างประเทศ พร้อมทั้งมีอํานาจในการระงับการเดินทางของบุคคลที่มีพฤติการณ์ลักลอบไป
ทํางานต่างประเทศ และประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินคดีบุคคล กลุ่มบุคคลที่มี
พฤติการณ์หลอกลวงคนหางานไปทํางานต่างประเทศ ปัจจุบันด่านตรวจคนหางานมีทั้งหมด 18 ด่าน ใน 
14 จังหวัด ซึ่งมีที่ต้ังอยู่บริเวณท่าอากาศยานและชายแดนระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 

-  กรุงเทพมหานคร ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง 
-  จังหวัดสมุทรปราการ ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ 
-  จังหวัดเชียงราย ด่านตรวจคนหางานเชียงราย 
-  จังหวัดเชียงใหม่ ด่านตรวจคนหางานเชียงใหม่  
-  จังหวัดน่าน ด่านตรวจคนหางานน่าน  
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-  จังหวัดนครพนม ด่านตรวจคนหางานนครพนม 
-  จังหวัดมุกดาหาร ด่านตรวจคนหางานมุกดาหาร  
-  จังหวัดหนองคาย ด่านตรวจคนหางานหนองคาย  
-  จังหวัดอุบลราชธานี ด่านตรวจคนหางานอุบลราชธานี  
-  จังหวัดนราธิวาส ด่านตรวจคนหางานตากใบ และด่านตรวจคนหางานสุไหงโก-ลก  
-  จังหวัดภูเก็ต ด่านตรวจคนหางานภูเก็ต 
-  จังหวัดยะลา ด่านตรวจคนหางานเบตง 
-  จังหวัดสงขลา ด่านตรวจคนหางานสะเดา ด่านตรวจคนหางานปาดังเบซาร์ 

และด่านตรวจคนหางานหาดใหญ่ 
-  จังหวัดสตูล ด่านตรวจคนหางานวังประจัน ด่านตรวจคนหางานสตูล 

6)  ฝ่ายควบคุมตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าว ตรวจสอบนายจ้างหรือสถาน
ประกอบการเพ่ือให้ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด ตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าว ให้เป็นไปตาม
กฎหมายโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการปราบปรามจับกุมและดําเนินคดีแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเพ่ือลักลอบทํางานอย่างผิดกฎหมาย 

7)  ฝ่ายพิจารณาการขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล พิจารณาคําขอรับเงินสินบนเงิน
รางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการย่ืนคําขอรับเงินค่าปรับ 
เบิกจ่ายเงินสินบน เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ทั้งทําหน้าที่นําส่งเงินสินบน เงินรางวัล และ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกรมการจัดหางาน 

8)  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน พัฒนาระบบและกระบวนการคุ้มครองคนหางานให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จัดทําแผนงานหรือโครงการประจําปีงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับการคุ้มครองคนหางาน ตรวจสอบการทํางานของ
คนต่างด้าว อีกทั้งจัดทําข้อมูลทางวิชาการด้านการคุ้มครองคนหางาน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านการคุ้มครองคนหางาน และการตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าว 

9)  งานบริหารท่ัวไป ปฏิบัติงานสารบรรณของกองตรวจฯ จัดทําข้อมูลงานบริหาร
บุคคลและอัตรากําลัง ดําเนินการเก่ียวกับการเงินงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ ผลิตและ
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการคุ้มครองคนหางาน จัดทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 

จากการดําเนินงานที่ผ่านมาพบว่า กลไกการดําเนินงานที่มีอยู่ ไม่มีส่วนใดที่จัดไว้รองรับกับ
แรงงานผู้หญิงเป็นการเฉพาะ ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการเช่นเดียวกับการจัดให้แรงงานชายด้วย จาก
ประสบการณ์การทํางาน พบว่า การเดินทางไปทํางานต่างประเทศที่ผ่านทางบริษัทจัดหางาน มีปัญหาการ
ร้องเรียนและร้องทุกข์เป็นจํานวนมาก เพราะมักมีปัญหาเก่ียวกับค่าจ้างที่ไม่ตรงตามสัญญา สวัสดิการไม่
ตรงตามสัญญา รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงาน หรือสถานที่ทํางานไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างงาน 

ในวิธีการไปทํางานต่างประเทศทั้ง 5 วิธีน้ัน วิธีการท่ีแจ้งหางานด้วยตนเอง นับว่าเป็นวิธีที่เสี่ยง
เพราะเมื่อเกิดปัญหาเร่ืองการทํางาน ไม่พบว่ามีการมาร้องเรียนกับกระทรวงแรงงาน ประกอบกับนายจ้าง
ไม่ใช่บริษัทที่กรมการจัดหางานดูแลอยู่ ทําให้การช่วยเหลือดูแล มีระบบที่ไม่ชัดเจน ซึ่งช่องทางการหางาน
ดังกล่าวมักเป็นอาชีพที่ผู้หญิงไปทํางานมาก เช่น นวดแผนไทย สปา เป็นต้น โดยผู้หญิงที่เดินทางไป
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ประกอบอาชีพเหล่าน้ี มีโอกาสเผชิญกับความเสี่ยง และไม่มีความชัดเจนถึงช่องทางเข้าสู่กระบวนการ
ร้องเรียน หรือ ติดตามดูแล ในส่วนของกรมการจัดหางานไม่พบว่ามีผู้หญิงไทยมาร้องเรียน แต่ในทัศนะ
ของผู้ให้ข้อมูลเช่ือว่า เมื่อเดือดร้อน แรงงานกลุ่มน้ีจะร้องเรียนผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ประจํา
อยู่ในประเทศน้ันๆ อน่ึงคนงานที่แจ้งเดินทางด้วยตนเองนี้ มักไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพ่ือช่วยเหลือ
คนหางานไปทํางานต่างประเทศ ทําให้เมื่อเกิดเหตุในต่างประเทศ ช่องทางการดูแลช่วยเหลือ และชดเชย
จึงเป็นไปอย่างจํากัด  นอกจากน้ียังพบว่านายจ้างในระบบน้ีก็ไม่มีระบบข้อมูลที่จะทําให้ติดตามนายจ้างได้ 
ดังน้ันการช่วยเหลือแรงงานจึงทําได้จํากัดมากขึ้น 

การดําเนินการของกองตรวจและคุ้มครองคนหางานเกี่ยวกับคนหางาน คือ หากบริษัทถูก
ร้องเรียน ก็มีการดําเนินการโดยเชิญมาชี้แจง หรือสอบถาม หากมีความผิดจริงจะบังคับให้ชดใช้ หรือหัก
จากเงินประกันของบริษัท เน่ืองจากบริษัทจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องวางเงินประกันกับ
กระทรวงแรงงาน 5.0 ล้านบาท ในการดําเนินธุรกิจจัดส่งคนหางาน เมื่อมีงบประมาณ FMIP 2549 
กระทรวงแรงงานได้รับโครงการอบรมแรงงานผ่านสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
ต่างๆ ต่อมาในปี 2550 ได้มีโครงการนําแพทย์ พยาบาล ไปตรวจเย่ียมคนงานในประเทศต่างๆ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินงานในคร้ังน้ีด้วย โครงการน้ีเป็นโครงการของรัฐบาลที่
มีนโยบายให้มีการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย โดยให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในส่วนกลางและต่างประเทศร่วมกันดําเนินงานในลักษณะของการบูรณาการ 
ต้ังแต่การวางเป้าหมายยุทธศาสตร์ กําหนดกลยุทธ์ การจัดลําดับความสําคัญ และการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานและกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้สามารถผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ทวิภาคี/ภูมิภาคได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณสนับสนุนของปีงบประมาณ 2550 จํานวน 300 ล้านบาท และ
ปีงบประมาณ. 2551 จํานวน 600 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณในส่วนน้ีฝากไว้ที่กระทรวงการต่างประเทศ 
เพ่ือให้หน่วยงานที่มีภารกิจต่างประเทศสามารถบริหารงานแบบบูรณาการให้ตอบสนองต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์รายประเทศและภูมิภาค ตามที่กําหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น
อย่างไรก็ตาม กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน ได้เข้าร่วมดําเนินงานโครงการดังกล่าว แต่ได้มีโอกาสเข้า
ร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เท่าน้ันซึ่งหลังจากน้ันก็ไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอีก  

ทั้งน้ี ก่อนที่จะมีงบประมาณผ่านโครงการ FMIP การไปตรวจเย่ียมแรงงานในต่างประเทศ ซึ่ง
ดําเนินการโดยสํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นลักษณะการไปให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหา
เก่ียวกับประเด็นด้านการจ้างงานเป็นหลัก แต่ไม่มีคณะแพทย์ พยาบาลไปร่วมด้วย โดยใช้งบประมาณของ
กระทรวงแรงงานในการดําเนินการทุกปี ในส่วนของกองตรวจและคุ้มครองคนหางานน้ัน มีโครงการ
ประจําที่ทําเอง โดยใช้งบประมาณจากสํานักงานบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศอยู่แล้ว เน้นพา
เจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมคนงานไทยในที่ทํางานในต่างประเทศ และมุ่งเน้นรับเรื่องร้องทุกข์ ตรวจดูสภาพความ
เป็นอยู่ของแรงงาน ซึ่งการดําเนินโครงการน้ี ก็ต้องประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ และใน
ปัจจุบันยังคงมีการดําเนินการอยู่หลายโครงการ ได้แก่ 

-  โครงการเคาะประตูบ้าน ทําในเชิงป้องกันการถูกหลอกลวง ดําเนินการในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด และภาคเหนือ 13 จังหวัด เน้นเรื่องการหางานที่ปลอดภัย 

-  โครงการเผยแพร่ความรู้ เพ่ือป้องกันคนหางาน ดําเนินการกับกลุ่มผู้นําผ่านการ
ประชุมกํานัน ผู้ใหญ่บ้านของทางจังหวัด บางส่วนเป็นการแจกเอกสารแผ่นพับให้กับคนหางานที่มาติดต่อ
ผ่านกรมการจัดหางาน ซึ่งเป็นการดําเนินงานที่เน้นการเผยแพร่เอกสารเป็นสําคัญ 
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-  โครงการเครือข่ายชุมชนป้องกันการหลอกลวงออกไปดําเนินการในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อบต./อปท.) กับผู้สนใจ และให้ความรู้แก่ผู้นําชุมชน เน้นการให้ความรู้เก่ียวกับการหางานท่ี
ปลอดภัย 

-  โครงการป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงคนหางาน 
 

4.1.4  กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ 
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ สังกัดกรมการกงสุล กระทรวงการ

ต่างประเทศ มีภารกิจแบ่งเป็นด้านแรงงานไทยในต่างประเทศ งานประมง งานต่อต้านการค้ามนุษย์ งาน
ช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ และงานด้านประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นในด้านการป้องกัน 
และงานด้านครอบครัว ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่หน่วยงานต้องดูแลในฐานะผู้ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ 

งานเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยใน
ต่างประเทศรับผิดชอบอยู่ มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  การถูกทําร้ายร่างกาย  
การถูกกักขังหน่วงเหน่ียว การถูกยึดหนังสือเดินทาง หรือกรณีที่เป็นการกระทําที่ไร้มนุษยธรรม ทั้งน้ี
ประเด็นข้างต้นผู้เสียหายหรือญาติได้ร้องเรียนผ่านสถานทูตมากขึ้น การช่วยเหลือทําได้ตามบทบาทหน้าที่
ที่มีอยู่ โดยรูปแบบของการช่วยเหลือผู้หญิงไทยที่ไปต่างประเทศทั้งเพ่ือทํางานและเพ่ือสมรสกับ
ชาวต่างชาติในช่วงแรกน้ัน เป็นการทํางานในแบบของการต้ังรับ เน้นให้การช่วยเหลือตามเร่ืองที่มีการ
ร้องเรียน ต่อมาเมื่อได้มีการเข้าถึงผู้หญิงไทยในต่างประเทศมากข้ึน ทําให้หน่วยงานเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ผู้หญิงไทยในต่างประเทศ ในระยะต่อมาจึงได้มีการดําเนินงานแบบเชิงรุกเพ่ือช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทย
กลุ่มดังกล่าว โดยมีเครื่องมือทางกฎหมายที่ใช้รองรับในการดําเนินงาน คือ ระเบียบคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 เป็นเครื่องมือหลักในการช่วยเหลือ ในปี พ.ศ. 
2551 ซึ่งประเทศไทยมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติต่อต้านการค้ามนุษย์ และพระราชบัญญัติน้ันมี
กองทุนเพ่ือช่วยเหลือเหย่ือค้ามนุษย์อยู่ จึงสามารถนํามาใช้ในการช่วยเหลือด้านการเงิน เป็นค่าเครื่องบิน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของผู้หญิงที่ตกเป็นเหย่ือ จนกระทั่งถูกส่งกลับประเทศได้  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นการช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกทุกข์ได้ยาก การช่วยเหลือโดยการนํากลับ
ประเทศน้ัน ม ีการดําเนินงานโดยใช้งบประมาณของระเบียบคลัง 2549 แต่หน้ีสิ้นที่เกิดจากการดําเนินงาน
ดังกล่าว ต้องมีการชดใช้คืนให้กับรัฐในภายหลัง โดยการยอมลงนามรับสภาพหน้ี ทั้งน้ีหากเป็นผู้หญิงที่เป็น
เหย่ือของการค้ามนุษย์ ก็สามารถดําเนินการโดยนําเงินกองทุนจากพระราชบัญญัติค้ามนุษย์มาใช้ได้ โดย
ไม่ต้องชดใช้คืนเงินให้กับรัฐในภายหลังเพราะเป็นเงินกองทุนที่จัดต้ังเพ่ือวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือ
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์โดยตรง ในการดําเนินงานท่ีผ่านมาจึงพบว่าผู้หญิงที่ไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของ
กระบวนการค้ามนุษย์ เมื่อมาร้องเรียนและขอความช่วยเหลือต้องชดใช้เงินคืนให้กับรัฐภายหลัง จึงอาจมี
ผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นเหย่ือของขบวนการค้ามนุษย์พยายามทําให้กรณีของตนเองเข้าข่ายปัญหาดังกล่าว เพ่ือให้
สามารถใช้เงินกองทุนพระราชบัญญัติค้ามนุษย์ได้  

อน่ึง ในการดําเนินการเชิงรุกของกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ 
งบประมาณที่ใช้ในด้านการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานต้องเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุน
เพ่ิมเติม เน่ืองจากในแต่ละปีงบประมาณน้ันมีไม่มาก คือ  

1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จํานวนประมาณ 6 ล้านบาท
2) คา่ใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์รณรงค์เพ่ือคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ  
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จํานวนประมาณ 5  ล้านบาท 
ฉะน้ันการดําเนินโครงการใดๆท่ีเป็นเชิงป้องกัน จึงต้องใช้งบประมาณจากเงินทั้ง 2 ส่วนน้ี แต่

งบประมาณดังกล่าว จะต้องมีการจัดสรรเพ่ือใช้ในการดําเนินงานอ่ืนๆด้วย อาทิ โครงการเชิงป้องกันใน
กลุ่มแรงงานไทย ต่อต้านการค้ามนุษย์ และผู้หญิง 

ทั้งน้ี ในกรณีที่เป็นการช่วยเหลือผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นเหย่ือของการค้ามนุษย์ กองคุ้มครองและดูแล
ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ให้ความช่วยเหลือตามวิธีการกงสุล กล่าวคือเมื่อผู้หญิงมีปัญหากับสามี
ชาวต่างชาติ สถานเอกอัคราขทูตไทยมีหน้าที่เข้าไปดูแล ประสานกับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น กรณีถูกทุบ
ตี ทําร้ายร่างกาย ซึ่งต้องรอบครอบและมีการตรวจสอบก่อน เพราะที่ผ่านมาพบว่า เมื่อได้รับแจ้งขอความ
ช่วยเหลือเรื่องครอบครัว แต่เมื่อไปช่วยเหลือกลับปรากฏว่าปัญหาระหว่างสามีภรรยาได้คลี่คลายแล้ว สามี
ภรรยาตกลงเข้าใจกัน ปัญหาที่แจ้งไว้จึงไม่มีแล้ว ทําให้เสี่ยงต่อความน่าเช่ือถือของของสถาน
เอกอัครราชทูต ซึ่งจําเป็นต้องระมัดระวังและตรวจสอบอย่างชัดเจน นอกจากน้ีในกรณีถูกสามีทําร้ายทุบตี 
ก็ประสานงานกับหน่วยงานด้านประชาสงเคราะห์ของท้องถิ่นเพ่ือช่วยเหลือให้พักในบ้านพักฉุกเฉิน 

การดําเนินการในส่วนน้ี บุคลากรต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายท้องถิ่นของประเทศ
ปลายทาง ซึ่งในความเป็นจริงบุคลากรก็ยังมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายครอบครัวของประเทศ
ปลายทางจํากัด  ที่ผ่านมาหากต้องต่อสู้คดีความเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว ก็ปรึกษาหารือกับสํานักงาน
อัยการสูงสุดที่มีฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชน  บางคร้ังหากในประเทศปลายทางมีเครือข่าย
ของหญิงไทยที่เข้มแข็งก็ได้ร่วมมือประสานงานกันเพ่ือช่วยเหลือเป็นล่ามในศาลในกรณีที่ต้องฟ้องร้อง ทั้งน้ี
สถานเอกอัครราชทูตจะไม่เข้าไปเป็นคู่กรณีในการฟ้องร้องโดยตรง แต่จะให้คําแนะนําในการช่วยเหลือ 

อน่ึงความร่วมมือระหว่างกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กับเครือข่าย
หญิงไทยในต่างประเทศน้ันมีอยู่หลายรูปแบบ ทั้งการให้งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่าย
หญิงไทยในต่างประเทศ ผ่านทางสํานักงานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ด้วยเช่ือว่ากิจกรรมดังกล่าวจะสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายทําให้ สามารถแก้ไขปัญหาของผู้หญิงที่สมรสแล้วไปอยู่ในต่างประเทศ  

แต่ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องบุตรที่เกิดจากชาวต่างชาติ ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นทางกฎหมาย 
ดังน้ันในการช่วยเหลือผู้หญิง กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศมีหน้าที่ในการจัดหา
ทนาย และยังมีอนุสัญญาฯ ต่อต้านการลักพาตัวเด็ก (เป็นอนุสัญญาเกี่ยวกับการลักพาเด็ก ซึ่งประเทศไทย
ไม่ได้เป็นสมาชิกของ The Hague Conferences on Private International Law แต่ก็เป็นภาคีของ
อนุสัญญา  โดยมีที่ประชุมจํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ Convention of 25 October 1980 on the Civil 
Aspects of  International Child Abduction และ Convention of 29 May 1993 on Protection 
of Children and Cooperation in respect of Intercountry  Adoption) โดยพบว่ามีผู้หญิงไทยที่
สมรสกับชาวต่างชาติที่ทราบเรื่องน้ีอย่างจํากัด ดังนั้นเมื่อหย่าร้างกับชาวต่างชาติ ผู้หญิงที่พาลูกครึ่งหนี
กลับประเทศไทยจึงมีความผิดตามอนุสัญญาดังกล่าว 

อย่างไรก็ตามบทบาทในการดูแลข้างต้น เป็นบทบาทที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยใน
ต่างประเทศ หรือ กระทรวงการต่างประเทศ ทําหลังจากที่ผู้หญิงสมรสไปอยู่ในถิ่นปลายทาง ซึ่งใช้ทิศทางใน
การดูแลคือ มุ่งที่จะใช้ยุทธศาสตร์ในการปรองดองเพ่ือให้ครอบครัวดํารงอยู่ได้ โดยการช่วยเหลือส่วนใหญ่ 
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ มีบทบาทด้านการให้คําปรึกษา ก่อนการสมรส ใน
กรณีน้ี มีบ้างที่ผู้หญิงที่ต้องการสมรสกับต่างชาติเข้ามาขอรับคําปรึกษากับหน่วยงาน ด้วยไม่เข้าใจเก่ียวกับ
ประเด็นกฎหมายสมรส หรือ การเดินทางติดตามคู่สมรสเข้าประเทศปลายทาง ซึ่งช่องทางในการให้บริการ
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เก่ียวกับการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศทําได้หลายทาง เช่น การติดต่อผ่านทาง
โทรศัพท์  การส่งเรื่องผ่านทางโทรสาร มาขอรับบริการด้วยตนเอง และการรับเรื่องทางโทรศัพท์ 

ผู้ให้ข้อมูลมีทัศนะต่อปัญหาของผู้หญิงไทยในต่างประเทศว่า เป็นเรื่องของครอบครัว ทําให้การ
ดําเนินงานของหน่วยงานเก่ียวกับผู้หญิงที่ประสบปัญหาในด้านน้ีไม่สามารถตีแผม่ากได้ การทํางานด้านการ
ช่วยเหลือจึงต้องทําแบบระมัดระวัง อีกทั้งปัญหาส่วนใหญ่ที่พบมักเป็นเรื่องที่โยงกับกฎหมายครอบครัวของ
ถิ่นปลายทางและการพักอาศัย ซึ่งต้องอาศัยความรู้ของบุคลากร แต่ที่เป็นอยู่พบว่าบุคลากรยังมีความรู้
ดังกล่าวไม่ดีนัก ในการจะจัดทําแนวทางการป้องกันเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิต้องเป็นเรื่องพอดี หากมุ่ง
ประเด็นน้ีมากไปก็อาจนําไปสู่ความร้าวฉานของครอบครัว เพราะการทํางานต้องมุ่งให้ครอบครัวดํารงอยู่ได้ 
และในการดําเนินงานของหน่วยงานควรการเน้นความรู้ในเชิงป้องกัน ต้องรู้ทั้งก่อนสมรส และระหว่าง
เตรียมตัวเพ่ือสมรสไปอยู่ปลายทาง และหลังจากที่มีการสมรสแล้ว เพราะแต่ละช่วงเวลามีความเสี่ยงกับ
ผู้หญิงที่แตกต่างกัน 
 ในด้านการดําเนินงานกับหน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยใน
ต่างประเทศ ได้เคยร่วมงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่งานท่ีทําร่วมกัน
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการค้ามนุษย์เป็นหลัก และการทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือทําหลักสูตรนํา
ร่องหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ กรณีประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทําขึ้นเพ่ือพัฒนารูปแบบ
การเสริมสร้างศักยภาพสตรีอีสานเพ่ือลดความเสี่ยงก่อนการเดินทางไปประเทศเยอรมนี โดยการ
เสริมสร้างศักยภาพและเพ่ิมพูนทักษะทางด้านภาษาประเทศถ่ินปลายทาง (ภาษาเยอรมัน) ให้สามารถ
สื่อสารได้ และให้ผู้หญิงไทยที่จะเดินทางไปประเทศดังกล่าว มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายข้ัน
พ้ืนฐาน วัฒนธรรม และสิทธิต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อสมรสไปอยู่ต่างประเทศ การเข้าถึงช่องทางการ
ช่วยเหลือ ความสามารถในการปรับตัว และการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคล รวมถึงความสามารถหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อย้ายถิ่นไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ซึ่งโครงการน้ีมีหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ให้การ
สนับสนุน ได้แก่ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวช
ขอนแก่นราชนครินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น 
สํานักงานอัยการเขต 4 จังหวัดขอนแก่น Amnesty for Women และสถาบันเกอร์เธ่ ประจําประเทศไทย 
นอกจากน้ียังมีการร่วมงานกับองค์กรเอกชนต่างๆ โดยการแจกเอกสารส่ิงพิมพ์ที่กองคุ้มครองและดูแล
ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศมีอยู่ไปให้ช่วยเผยแผ่ การลงพ้ืนที่กับองค์กรเอกชนต่างๆ เช่น 
Trafford เป็นต้น ซึ่งเป็นลักษณะของการทํางานด้านประชาสัมพันธ์เพ่ือการป้องกันการค้ามนุษย์ 
 นอกจากการดําเนินงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในการทํางานด้านอ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับความคิดริเริ่ม
โครงการของแต่ละสถานทูตในประเทศนั้นๆ ว่าต้องการดําเนินงานด้านผู้หญิงไทยในต่างประเทศหรือไม่ 
กรณีที่ต้องการดําเนินการ เป็นการทํางานในรูปแบบของโครงการ โดยเสนอเขียนโครงการขึ้นมา จากน้ัน
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน ซึ่งงบประมาณ
ที่ได้จากการดําเนินงานส่วนน้ีล้วนมาจากกระทรวงการต่างประเทศ โดยใช้งบประมาณจากค่าใช้จ่าย
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (จํานวน 6 ล้านบาท) และค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
รณรงค์เพ่ือคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ (จํานวน 5 ล้านบาท) เป็นหลักในการดําเนินงาน 
 ในทัศนะของผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในที่ผ่านมา ปัญหาที่พบ 
คือ ข้อจํากัดในการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งไม่มีผู้ดําเนินการหลัก รวมถึงไม่มีการดําเนินงาน
แบบบูรณาการ และมีความต่อเน่ืองกัน ดังน้ันในการทํางานด้านผู้หญิงจึงมีข้อเสนอว่า หน่วยงานต่างๆ ทั้ง
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย 
สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนต่างๆ ควรมีการดําเนินงานร่วมกันอย่างจริงจัง โดยจัดการประชุมเพ่ือ
ระดมสมองร่วมกันว่าในการทํางานด้านผู้หญิงทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะต้องมีการทํางานอย่างไร 
โดยเฉพาะในเชิงป้องกัน อันถือเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้หญิงที่จะไปทํางานต่างประเทศ หรือสมรส
กับชาวต่างชาติ  ทั้งน้ีในอนาคตหน่วยงานต่างๆจะต้องมีบทบาทในการทํางานเชิงป้องกันและเชิงรุกมาก
ขึ้น และควรเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงให้มากขึ้นด้วย  
 แต่จากการดําเนินงานที่ผ่านมา พบว่า หลายหน่วยงานยังคงมีปัญหา โดยเฉพาะปัญหาในการ
เข้าถึงกลุ่มเสี่ยง ยกตัวอย่างเช่น กรณีการดําเนินงานในประเทศสิงคโปร์ที่มีผู้หญิงไทยเดินทางไปทํางาน
เป็นจํานวนมากพอสมควร แต่หน่วยงานของไทยที่ทํางานด้านสตรีและต่อต้านการค้ามนุษย์กลับไม่เคยมี
บทบาทในประเทศสิงคโปร์และไม่มีปฏิสัมพันธ์ด้านน้ีกับประเทศสิงคโปร์อย่างชัดเจนเลย ทั้งที่ประเทศไทย
คือประเทศต้นทางของปัญหา แม้ว่ามีการพยายามเข้าไปทํางานด้านผู้หญิงและการค้ามนุษย์ในประเทศ
สิงคโปร์ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ก็ไม่สามารถดําเนินการเพียงฝ่ายเดียว 
ดังน้ัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงควรเข้ามามีส่วนในการจัดการด้านน้ีร่วมกัน 
อย่างไรก็ตาม ตามทัศนะของผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า หากมีการดําเนินงานต่างประเทศ ควรพิจารณาเม่ือมีองค์
ความรู้ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงในต่างประเทศแล้ว โดยเฉพาะในประเทศ
แถบเอเชีย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น ซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้หญิงไทยเดินทางไปเพ่ือทํางานหรือสมรส
กับชาวต่างชาติอยู่เป็นจํานวนหน่ึง อน่ึงหากพ้ืนที่ใดมีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการทํางานเก่ียวกับผู้หญิงเช่น
ใน ยุโรป ควรจะหาทางหนุนเสริมองค์กรดังกล่าวมากข้ึน   
 อย่างไรก็ตาม จากการดําเนินงานที่ผ่านมาของผู้วิจัย ในฐานะสถาบันการศึกษาซึ่งได้ร่วมงานกับ
กรมการกงสุลภายใต้โครงการต่างๆ เก่ียวกับคนไทยที่ไปทํางานต่างประเทศอยู่เสมอ ทําให้มีความรู้ ข้อมูล
เก่ียวกับหน่วยงานที่ศึกษา โดยแบ่งการดําเนินงานเพ่ือดูแลคุ้มครองคนไทยในประเทศเป็น 2 ด้าน คือ 
ด้านการดูแลในถิ่นปลายทาง และด้านการดูแลในถิ่นต้นทาง ดังน้ี  

การดูแลในถ่ินปลายทาง สามารถสรุปได้ดังน้ี 
1)  กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทในการช่วยเหลือ ดูแลผู้หญิงไทย 

เช่นเดียวกับคนไทยอ่ืนๆ ที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ (งานเชิงรับ)  โดยการประสานกับทาง
เอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศปลายทาง เพ่ือประสานหน่วยงานท้องถิ่นช่วยเหลือเมื่อได้รับแจ้งข้อมูล
เก่ียวกับความเดือดร้อน และเข้าข่ายถูกค้ามนุษย์ กล่าวคือเป็นการช่วยเหลือคนไทยที่ข้ามพรมแดน
ระหว่างประเทศ และตกเป็นเหย่ือการค้ามนุษย์ ซึ่งอยู่ในลักษณะของการถูกหลอกลวงให้เดินทางไป
ต่างประเทศ และถูกหน่วงเหน่ียวกักขังไว้ในสถานที่ซึ่งจัดให้อยู่อาศัย โดยการข่มขู่ถูกใช้กําลังบังคับ และใช้
ประโยชน์จากเหย่ือ เป็นการถูกใช้อํานาจโดยมิชอบ ทําให้ได้รับความเดือดร้อนเมื่ออยู่ในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะผู้หญิงส่วนใหญ่ที่มักจะประสบปัญหาถูกหลอกให้ค้าบริการทางเพศ 

2)  ประสานงานกับหน่วย องค์กรพัฒนาเอกชนในพ้ืนที่ อาทิ ศูนย์ HOPE ที่ไต้หวัน หรือ 
องค์กรที่ประเทศเยอรมนี เช่น มูลนิธิบ้านหญิง (เบอร์ลิน) หรือ Amnesty for Women (เมืองฮัมบูร์ก) 
เมื่อช่วยเหลือมาแล้ว อาจนําไปสู่การฟ้องร้องเพ่ือหย่า หรือเจรจาค่าเลี้ยงดู บางกรณีต้องประสานขอให้รับ
สงเคราะห์จากหน่วยงานท้องถิ่นด้วย 
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3)  ให้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมกับเครือข่ายหญิงไทยในหลายประเทศเพ่ือเผยแพร่
ข้อมูล เพ่ือช่วยเหลือในการใช้ชีวิตที่ปลายทาง เช่นเรียนภาษาเพ่ิม หรือเรียนอาชีพเสริม ตลอดจนการจัด
เสวนาในประเด็นที่เก่ียวกับการใช้ชีวิตของผู้หญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ 

4)  กรมการกงสุล ให้งบประมาณในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับสถานการณ์ของผู้หญิงไทยใน
ต่างประเทศ กรณีประเทศเยอรมนี และประเทศญี่ปุ่น  

5)  ในเร่ืองผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติ มีโครงการท่ีกรมการกงสุลได้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการเตรียมความพร้อมให้กับผู้หญิงที่สมรสกับชาวเยอรมัน 

การดูแลในถ่ินต้นทาง สามารถสรุปได้ดังน้ี 
1)   กองคุ้ มครองและ ดูแลผลประโยชน์คนไทยใน ต่างประ เทศ  ทํ า งาน กับ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่มิได้มีเป้าหมายเฉพาะผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติเท่าน้ัน แต่เป็นเป้าหมาย
ภาพกว้าง คือการไปทํางานต่างประเทศของแรงงานท้ังแรงงานหญิงและชาย ผ่านทางโครงการเสริมสร้าง
ทักษะแรงงานอีสานก่อนย้ายถิ่นไปทํางานต่างประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทําเพ่ือเสริมสร้างทักษะของ
แรงงานอีสานก่อนการไปทํางานต่างประเทศ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิตนเองของ
แรงงานไทยในฐานะที่เป็นแรงงาน เสริมสร้างให้แรงงานอีสานมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติตน
ในถิ่นปลายทาง และการให้ความรู้ความเข้าใจกับแรงงานเพื่อป้องกันกระบวนการค้ามนุษย์ โดยมีตําบล
หมู่บ้านเป้าหมายคือหมู่บ้านที่มีแรงงานที่เคยไปทํางานในต่างประเทศ ซึ่งเคยไปแล้วและกลับมาแล้ว 
แรงงานที่กําลังทํางานในต่างประเทศ และแรงงานที่มีความสนใจและมีการวางแผนที่จะเดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย มหาสารคาม และจังหวัดชัยภูมิ การดําเนินการของ
โครงการดังกล่าว มักมีกระบวนการประกอบด้วย การช้ีแจงความเข้าใจกับแรงงานให้ทราบถึงวัตถุประสงค์
และกระบวนการดําเนินกิจกรรม ซึ่งในการดําเนินกิจกรรมแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรงงาน
ที่เคยไปทํางานต่างประเทศและกลับมาแล้ว กลุ่มที่มีญาติพ่ีน้องกําลังทํางานอยู่ต่างประเทศ และกลุ่ม
แรงงานที่ยังไม่ได้ไปทํางานต่างประเทศ แต่ยังมีแผนที่จะเดินทางไปหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ  

ในการประชุมกลุ่มย่อยมีวิทยากรดําเนินกระบวนการให้สมาชิกกลุ่มร่วมแสดงความ
คิดเห็น ผลการศึกษาพบว่า ตัวผลักดันที่สําคัญให้แรงงานต้องไปทํางานต่างประเทศ คือ ความยากจน และ
ปัญหาหลักของการไปทํางานต่างประเทศ คือ การถูกหลอก และไม่มีข้อมูลข่าวสารหรือข้อมูลไม่มี
รายละเอียดเพียงพอในด้านการไปทํางานต่างประเทศ ไม่ได้ศึกษาสัญญาจ้างงานอย่างละเอียด หรือมี
ความรู้เก่ียวกับหน่วยงานท่ีสามารถร้องทุกข์หรือให้ความช่วยเหลือ การเดินทางเข้าประเทศปลายทาง
อย่างผิดกฎหมาย เสียค่าใช้จ่ายในการไปทํางานสูงมาก ทําให้ต้องกู้ยืมเงินที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อ
ครอบครัวภายหลัง ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานภาคี (ได้แก่ อัยการคุ้มครองสิทธิ จัดหางานจังหวัด) 
มีความเห็นว่าควรจะขยายโครงการให้บริการวิชาการไปยังหมู่บ้านอ่ืน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อแรงงาน ผู้ซึ่ง
ยังไม่ได้รับความรู้ให้ประชาชนเข้าใจและไม่ถูกหลอก และเข้าใจถึงระบบการช่วยเหลือของรัฐบาลไทยเมื่อ
อยู่ต่างประเทศ ทั่งน้ีเพราะประชาชนอยากเห็นการให้บริการวิชาการอย่างต่อเน่ืองและการแก้ไขปัญหา 
รวมถึงการจัดการเชิงป้องกันอย่างเป็นรูปธรรมกระจายทุกพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มว่ามีผู้สนใจไปทํางาน
ต่างประเทศ ซึ่งสามารถนํามาสู่การป้องกันการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการย้ายถิ่นไปทํางาน
ต่างประเทศของแรงงานไทย 

2)  ทํางานกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2553 แต่เป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับกลุ่มผู้นํา กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการไปทํางานต่างประเทศ   
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3)  ทํางานกับองค์กรพัฒนาเอกชน เพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่ภาคเหนือ. 
4)  การให้คําปรึกษาเก่ียวกับการฟ้องร้อง เก่ียวกับการติดตามบุคคลหรือทรัพย์สินคู่

สมรส 
5)  ช่วยเหลือเมื่อมีกรณีเสียชีวิตในต่างประเทศ หรือได้รับผลกระทบจากสงครามในการ

ส่งคนไทยกลับ เช่นกรณีเก็บผลไม้ที่สวีเดน หรือ กรณีลิเบีย   
6)  เปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ 

อน่ึง ในทัศนะของผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่
เดินทางไปต่างประเทศน้ัน เห็นว่าแนวทางในการจัดการเรื่องการดูแลผู้หญิงไทยที่สมรสกับต่างชาติ 
กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และมีบทบาทในการช่วยเหลือ คุ้มครองผู้
หญิงไทยในต่างประเทศ ควรมีการดําเนินแนวนโยบายดังน้ี 

1)  เน้นการเตรียมความพร้อมก่อนการสมรสกับชาวต่างชาติ ซึ่งการดําเนินงานใน
ลักษณะเช่นน้ีเป็นเรื่องที่ทําได้ยากเพราะถิ่นปลายทางแต่ละแห่งมีบริบทที่แตกต่างกัน 

2)  ควรใช้ยุทธศาสตร์การจัดการกับปัญหาของผู้หญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ ด้วย
ยุทธศาสตร์ “ความรัก ความรู้ ความพร้อม” กล่าวคือ  

-  เน้นให้พิจารณาสมรสกับชาวต่างชาติจากพ้ืนฐานความรัก  
-  เน้นเตรียมความรู้ ให้ผู้หญิงและครอบครัวมีความเข้าใจสภาพความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรมครอบครัวไทยกับครอบครัวต่างชาติ เพราะความแตกต่างด้านวัฒนธรรมดังกล่าวนํามา ซึ่ง
ความคาดหวังของครอบครัวผู้หญิงที่จะได้รับการเลี้ยงดู จากลูกสาวและลูกเขยต่างชาติ  และความรู้
เก่ียวกับสิทธิและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องทั้งของไทย รวมถึงกฎหมายประเทศปลายทาง เพราะหากไม่มีความ
เข้าใจอาจนําไปสู่การสูญเสียสิทธิต่างๆ เช่น การสูญเสียสัญชาติไทย เป็นต้น 

-  เน้นเรื่องความเข้าใจกับชีวิตที่ต้องไปอยู่ต่างถิ่นต่างวัฒนธรรม ที่ต้องมีความ
ทุกข์ ดังน้ันผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติต้องมีความอดทนและรับรู้ถึงสถานการณ์ความทุกข์ ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นและต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญ 

-  ควรผลักดันค่านิยม ในเรื่องคุณค่าของครอบครัวไทย เพ่ือให้ชีวิตครอบครัว
ของผู้หญิงที่สมรสกับชายไทยมั่นคง เพราะการหย่าร้าง หรือความล้มเหลวของครอบครัวไทย เป็นสิ่งที่
นําพาให้ผู้หญิงที่มีสถานภาพสมรสหย่าร้าง ต้องพยายามสร้างพ้ืนที่ให้ตนเองดํารงอยู่   
 
4.2 การดําเนินงานขององค์กรในต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับผู้หญิงไทยที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ 
 4.2.1 Amnesty for women 
 เป็นองค์กรภาคเอกชนในประเทศเยอรมนีที่ให้ความช่วยเหลือ คําแนะนํา และให้คําปรึกษาแก่
หญิงต่างชาติที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเน้นการช่วยเหลือและป้องกันเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้หญิง
ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําและช่วยเหลือแก่ผู้หญิง
ที่เดินทางเข้ามาขอรับการช่วยเหลือ สิ่งสําคัญขององค์กรคือการมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําผู้หญิงที่
ติดต่อขอรับการช่วยเหลือโดยมีการให้คําแนะนําเป ็นภาษาท้องถิ่น และแนะนําให้ความรู้เก่ียวกับ
วัฒนธรรมประเพณีของประเทศเยอรมนี ซึ่งเจ้าหน้าที่ขององค์กรสามารถพูดได้ คือ ภาษาเยอรมัน ภาษา
สเปน ภาษาโปล ภาษารัสเซีย ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย  



โครงการการศึกษาแนวทางการปอ้งกัน  รายงานฉบับสมบูรณ์    
และช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยท่ีเดินทางไปทํางานต่างประเทศ                  บทท่ี 4 

การดําเนินงานของหน่วยงาน องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาผู้หญิงท่ีเดินทางไปต่างประเทศ 65

การดําเนินงานหลัก คือการให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้หญิงต่างชาติที่ประสบปัญหาการใช้ชีวิตใน
ประเทศเยอรมนี รวมไปถึงการประกอบอาชีพและปัญหาด้านครอบครัวด้วย โดยให้คําแนะนําช่วยเหลือ
ตอบคําถามในด้านกฎหมาย และให้คําแนะนําแก้ไขปัญหาทางด้านจิตใจ บริการพาไปพบเจ้าหน้าที่ส่วน
ราชการของประเทศเยอรมนี ทนายความ แพทย์ ฯลฯ เมื่อเก ิดคดีในประเทศเยอรมนี จะมีการฟ้ืนฟูดูแล
ทางด้านจิตใจ ซึ่งการดําเนินงานที่กล่าวมาข้างต้นน้ีเป็นการดําเนินงานด้วยวิธีการต้ังรับ สําหรับการ
ดําเนินงานเชิงรุก ส่วนใหญ่คือการพยายามสร้างเครือข่ายผู้หญิงโดยการสร้างกลุ่มผู้หญิงที่ดูแลช่วยเหลือ
ตัวเอง สําหรับหญิงที่พูดภาษาไทย สเปน รัสเซีย และโปล มีการสอนภาษาเยอรมันในระดับขั้นต่างๆ การ
สอนภาษาเยอรมันสําหรับหญิงไทยโดยเฉพาะ สอนภาษาอังกฤษและภาษาสเปน และสอนการตัดเย็บ
เสื้อผ้า ทําอาหาร ระบายสี วาดภาพ และการทําสมาธิ การดําเนินงานในลักษณะน้ีเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับผู้หญิงต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทํางาน หรือใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนี ในรูปแบบของการป้องกันและ
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้หญิงที่ประสบปัญหา  

การดําเนินงานช่วยเหลือเฉพาะผู้หญิงไทยที่เดินทางไปประเทศเยอรมนี จากการสัมภาษณ์ พบว่า 
การดําเนินงานเก่ียวกับผู้หญิงไทยนอกจากมีการให้คําแนะนํา และจัดสัมนาเพ่ือให้ความรู้กับผู้หญิงไทยใน
ประเทศเยอรมนีแล้ว ยังมีการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างกําลังใจในการใช้ชีวิตต่างแดนให้กับผู้หญิงไทย
อีกด้วย ทั้งน้ีเพราะผู้หญิงไทยที่อยู่ในประเทศเยอรมนีส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดความมั่นใจ ไม่กล้า
ตัดสินใจ เน่ืองจากการขาดความเช่ือมั่นเมื่ออยู่ในต่างประเทศ ปัญหาดังกล่าวเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการที่
ผู้หญิงไทยเหล่าน้ีไม่ทราบสิทธิของตัวเองเม่ืออยู่ต่างประเทศ ดังน้ัน การดําเนินงานหลัก จึงเป็นการให้
กําลังใจผู้หญิงไทยกลุ่มน้ี ให้มีกําลังใจที่ดีเพ่ือสามารถต่อสู้กับอุปสรรคที่เผชิญอยู่ในต่างประเทศได้ 
ตัวอย่างของผู้หญิงที่ประสบปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้หญิงประสบคือเรื่องครอบครัวแตกแยก ปัญหาการหย่าร้าง
กับสามีชาวเยอรมัน โดยพบว่าผู้หญิงไทยบางคนภายหลังหย่าร้างกับสามีชาวเยอรมันก็ไม่สามารถพ่ึงพิง
ตนเองได้ เกิดความกลัวและความวิตกกังวลการใช้ชีวิตในต่างแดน ทําให้ต้องหาคู่ครองใหม่ในทันที จึงใช้
ระยะเวลาสั้นในการศึกษาดูใจกัน จากน้ันจึงตัดสินใจสมรสใหม่ครั้งใหม่อย่างรวดเร็ว ดังน้ันผู้หญิงกลุ่มน้ี 
จึงเป็นกลุ่มที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการใช้ชีวิตต่างแดน อย่างไรก็ตามแม้มีผู้หญิงไทยจํานวนไม่น้อยที่
เมื่อหย่าร้างกับสามีชาวต่างชาติก็มีการสมรสใหม่ในทันที แต่ก็พบว่าผู้หญิงไทยบางคนที่มีกําลังใจในการใช้
ชีวิตที่ดี ซึ่งภายหลังหย่าขาดจากสามีชาวต่างชาติก็ไม่ได้สมรสใหม่เหมือนผู้หญิงหลายๆคน บางคน
ตัดสินใจต่อสู้และใช้ชีวิตในถิ่นปลายทางเพียงลําพัง และผู้หญิงบางคนมีลูกก็ตัดสินใจเลี้ยงดูลูก และสร้าง
ความเข้มแข็งให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยเอง  

ปัญหาส่วนใหญ่ของผู้หญิงไทยที่ได้ให้การช่วยเหลือคือปัญหาทางด้านสุขภาพจิต ซึ่งพบว่าปัจจุบัน
มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น แม้การเดินทางไปทํางานหรือสมรสกับชาวต่างชาติของผู้หญิงไทยในทวีปยุโรปจะลด
น้อยลง อันเน่ืองมาจากความเข้มงวดในการคัดกรองคนเข้าประเทศ ทั้งในเรื่องภาษาและความต้ังใจในการ
เดินทาง ทําให้การแฝงตัวเข้ามาในลักษณะนักท่องเที่ยว หรือนักศึกษา (แต่ต้ังใจมาประกอบอาชีพหรืออยู่
เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน) มีความลําบากมากข้ึน เพราะประเทศยุโรปเพ่ิมความเข้มงวดในการให้วีซ่า ทั้งน้ี
ปัญหาของผู้หญิงไทยที่พบมากในปัจจุบันคือปัญหาด้านสุขภาพจิต อันเกิดมากจากปัญหาครอบครัวจาก
สามีและลูก ปัญหาด้านเศรษฐกิจ แต่ในการให้ความช่วยเหลือที่ผ่านมาน้ันไม่สามารถดําเนินการให้
คําปรึกษาและให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เน่ืองจากไม่มีนักจิตวิทยาและนักจิตบําบัดที่มีความสามารถ
เฉพาะด้านให้การช่วยเหลือ ที่ผ่านมาจึงเป็นลักษณะของการรับฟังปัญหา และความทุกข์ภายในจิตใจของ
ผู้หญิงที่เข้ามาขอรับการช่วยเหลือเท่าน้ัน  
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การจัดทําแนวทางการช่วยเหลือผู้หญิงไทยที่อยู่ในต่างประเทศ ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า แนวทาง
ช่วยเหลือผู้หญิงไทยที่อยู่ในต่างประเทศ ควรดําเนินการดังน้ี 

1) บทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการจัดทําแนวทางการช่วยเหลือฯ จาก
ประสบการณ์การทํางานเพ่ือช่วยเหลือผู้หญิงไทยในประเทศเยอรมนีและการทํางานร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐของผู้ให้ข้อมูล พบว่าหากประเทศไทยต้องการจัดทําแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือผู้หญิงไทยที่
อยู่ในต่างประเทศ กรณีประเทศเยอรมนี พบว่า กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศคือหน่วยงานท่ี
ควรมีบทบาทในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่อยู่ต่างประเทศมากที่สุด ดังน้ี  

- การดําเนินงานในถิ่นต้นทาง ควรมีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา
และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสังคมวัฒนธรรมของประเทศที่กําลังจะเดินทางไป เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้หญิงไทย สําหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐเอง ควรมีการอบรมเพ่ือให้มีความ
เช่ียวชาญในแต่ละด้าน ซึ่งมีความจําเป็นต่อการช่วยเหลือผู้หญิงไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะทักษะ
ทางด้านภาษาและความรู้ด้านกฎหมายของบุคลากร 

- การดําเนินงานในถิ่นปลายทาง ควรเน้นการจัดอบรม หรือแจกคู่มือเพ่ือให้
ความรู้แก่ผู้หญิงไทยที่อยู่ต่างประเทศ เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้หญิงไทยกลุ่มดังกล่าวให้มีความ
เข้มแข็ง ซึ่งที่ผ่านมากรมการกงสุลได้มีการดําเนินงานในลักษณะเช่นน้ีมาบ้างแล้ว นอกจากน้ีหน้าที่หลักใน
การดูแลช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศควรเป็นหน้าที่ของสถานทูตไทยประจําประเทศน้ันๆ แต่จาก
ประสบการณ์ดําเนินงานท่ีผ่านมากลับพบว่าการดําเนินงานของสถานทูตไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศเยอรมนี บทบาทในการดูแลคนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงไทยในประเทศไทยของสถานทูตจะมีมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับนโยบายของเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศน้ันๆ เป็นหลัก หากเอกอัครราชทูตท่าน
ใดให้ความสนใจเรื่องผู้หญิงก็มีการจัดโครงการเพ่ือช่วยเหลือดูแลผู้หญิงไทยอย่างสม่ําเสมอ แต่หากมี
นโยบายให้ความสนใจในเรื่องเศรษฐกิจและการศึกษา ก็เคยพบว่าผู้หญิงไทยไม่ได้รับเหลียวแลเลย 

นอกจากการดําเนินงานของกรมการกงสุลแล้ว ที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีการสํารวจ และหาพื้นที่เพ่ือส่งเจ้าหน้าที่จากเมืองไทยมาทําวิจัยในประเทศ
เยอรมนี และมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการจัดต้ังศูนย์ฉุกเฉินเพ่ือช่วยเหลือผู้หญิงไทยข้ึน ซึ่งกําหนดพ้ืนที่คือ
วัดไทยในประเทศเยอรมนี แต่จากทัศนะของผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าการจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินในวัดไทยน้ัน
ไม่เหมาะสม เพราะวัดเป็นเรื่องเก่ียวกับทางธรรม 

จากการดําเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานภาครัฐน้ัน แม้จะมีเจ้าหน้าที่จากประเทศไทย
ได้เข้ามาทํางานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงไทยในต่างประเทศบ้างแล้ว แต่การดําเนินงานดังกล่าวมี
ข้อจํากัดอยู่มาก กล่าวคือ ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ซึ่งมาทํางานในด้านมีน้อย โดยพบว่าการ
ทํางานด้านสังคมสงเคราะห์ของเจ้าหน้าที่ไทยมีข้อจํากัดในการให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านความรู้เรื่อง
กฎหมาย (กฎหมายครอบครัว กฎหมายแรงงาน ฯลฯ) ด้านทักษะทางด้านภาษา พบว่าในการทํางานต้องมี
ล่ามแปลภาษาให้ก่อนเพ่ือทําการสื่อสารกับคู่กรณีที่เป็นพลเมืองของประเทศปลายทาง เช่น สามี
ชาวต่างชาติ นายจ้าง เป็นต้น ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าข้อจํากัดลักษณะ
เช่นน้ีของเจ้าหน้าที่คนไทยในต่างประเทศ มีผลต่อการดําเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ทําให้การช่วยเหลือ
ผู้หญิงไทยที่ประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนสัมฤทธ์ิผล บ่อยครั้งที่ต้องมอบหมายให้ NGO เป็น
ผู้ดําเนินการช่วยเหลือผู้หญิงกลุ่มน้ีต่อไป  
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2) บทบาทของหน่วยงานภาคเอกชนในการจัดทําแนวทางการช่วยเหลือฯ เป็นที่
สังเกตว่าการดําเนินงานท่ีผ่านมาของหน่วยงานภาครัฐมักให้ความสําคัญกับกลุ่มองค์กรอิสระ หรือ NGO 
ไทยในประเทศเยอรมนีน้อยมาก ดังเช่นการส่งเจ้าหน้าที่มาทําการวิจัยเพ่ือจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินซึ่งมี
การดําเนินงานเป็นเวลา 3 ปี แต่ในการดําเนินโครงการดังกล่าวกลับมีการติดต่อขอข้อมูลเพ่ือสัมภาษณ์
เพียงครั้งเดียวเท่าน้ันซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทําโครงการ ทั้งที่การดําเนินงานขององค์กรอิสระ
ไทยในประเทศเยอรมนีเพ่ือช่วยเหลือผู้หญิงน้ันมีการช่วยเหลือมาเป็นระยะเวลา 20 ปี แล้ว ดังน้ันการ
ดําเนินงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทําโครงการวิจัย การวางแผนให้ความช่วยเหลือดูแลผู้หญิงไทย
โดยการให้คําปรึกษา การจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินน้ัน ควรมีการดําเนินงานอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน
ภาครัฐควรปรับนโยบายและการประสานงานกับกลุ่มองค์กรอิสระ ที่ทํางานด้านการให้ความช่วยเหลือคน
ไทยในต่างประเทศอย่างจริงจัง และควรมีการให้การสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการประสานงานอย่างเข้มแข็ง  

กล่าวโดยสรุป หากจะมีการจัดทําแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือผู้หญิงไทยที่อยู่ต่างประเทศ 
ในทัศนะของผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า ควรมีการดําเนินงานอย่างจริงจัง โดยประสานความร่วมมือในการทํางาน
จากทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือเพ่ือแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพจิตของผู้หญิงไทยที่ประสบปัญหา ซึ่งบุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบจะต้องเป็นที่มีความรู้
ความสามารถ เพ่ือที่จะสามารถช่วยเหลือผู้หญิงไทยได้อย่างเต็มที่ 
  
 4.2.2 มูลนิธิบ้านหญิง 

มูลนิธิบ้านหญิงเป็นโครงการบ้านพักฉุกเฉินที่เน้นการทํางานเชิงรับ โดยให้คําปรึกษา และแนะนํา
ผู้หญิงต่างชาติในการต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นหลัก โครงการบ้านพักฉุกเฉินเริ่มขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 
2529 โดยเริ่มจากผู้หญิงที่กรมอนามัยเขตชาร์ล็อตเท่นบวร์ก ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า “ร้านหมอ” 
วัตถุประสงค์หลักในขณะน้ันคือการสร้างที่พักฉุกเฉินให้สําหรับผู้หญิงที่ทํางานขายบริการทางเพศท่ีประสบ
ปัญหา เพ่ือให้สามารถเข้าหลบภัยช่ัวคราวได้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ผู้หญิงที่ทํางานที่ร้านหมอและผู้หญิง
ที่ติดต่อกับกรมอนามัย (ภายหลังบางรายก็เป็นสมาชิกของสมาคมบ้านหญิง) ได้รับเงินทุนสําหรับเจ้าหน้าที่
ที่ทํางานประจําของโครงการ “บ้านพักฉุกเฉินบ้านหญิง” ทําให้สามารถดําเนินการต่อไปได้ภายใต้
งบประมาณการสนับสนุนโครงการดังกล่าว ต่อมาเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2532 บ้านพักฉุกเฉินบ้านหญิงได้
ดําเนินงานอย่างเป็นทางการในเบอร์ลิน ตลอดจนถึงปัจจุบันน้ี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ
จากกระทรวงแรงงานและกิจการสตรี ณ นครเบอร์ลิน 
 จากการดําเนินงานที่ผ่านมาขององค์กร พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจากการดําเนินการช่วยเหลือ
ผู้หญิงไทยที่ขอรับการปรึกษา ได้แก่ ปัญหาเรื่องการหย่าร้าง ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาเรื่องสิทธิใน
การพํานักในต่างประเทศ ปัญหาเรื่องบุตร หน้ีสิน การพนัน การติดสุรา ความรู้ด้านสิทธิและสวัสดิการ
สังคมเมื่ออยู่ต่างประเทศ ทั้งน้ีจากการดําเนินการช่วยเหลือผู้หญิงไทยที่ผ่านมาพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิด
จากตัวของผู้หญิงเอง เน่ืองจากเมื่อเดินทางมาอยู่ต่างประเทศผู้หญิงไทยไม่ค่อยมีการพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาและแสวงหาความรู้ให้กับตนเอง โดยเฉพาะในเร่ืองสิทธิและกฎหมาย ดังน้ันในการดําเนินงานของ
มูลนิธิบ้านหญิงนอกจากจะมีการดําเนินงานในเชิงรับ จึงต้องมีการดําเนินงานเชิงรุกด้วย เพ่ือเป็นการให้
ความรู้และส่งเสริมให้ผู้หญิงไทยมีความเข้มแข็ง โดยการจัดรณรงค์ และจัดกิจกรรมร่วมกันในทุกๆเดือน 
อาทิ จัดปิคนิค และจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณีของไทย เช่น งานลอยกระทง เป็นต้น อน่ึง ในด้าน
การให้คําปรึกษา มูลนิธิบ้านหญิงมีการจัดตารางการให้คําปรึกษาผู้หญิงไทยในทุกวันพุธ (มีทนายให้
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คําปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย) นอกจากการให้คําปรึกษาด้านกฎหมายแล้ว ยังมีการให้คําปรึกษาเร่ืองการ
เลี้ยงดูบุตร และจัดต้ังกลุ่มช่วยเหลือสําหรับผู้หญิงไทยโดยเฉพาะ (เดือนละ 1 ครั้ง) ซึ่งมูลนิธิบ้านหญิงได้มี
การจัดอบรมผู้หญิงไทยเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความมั่นใจในการใช้ชีวิตในต่างประเทศให้กับผู้หญิงไทยด้วย 
โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ความรู้ด้านสุขภาพ อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง ซึ่งที่ผ่านมาการ
ดําเนินงานในส่วนน้ีมีข้อจํากัดในด้านงบประมาณทําให้ไม่สามารถดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองและเต็มที่ได้ 
ดังน้ันจึงต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมเพ่ือให้ผู้หญิงไทยใน
ต่างประเทศได้มีการทํากิจกรรมร่วมกัน การพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จะทําให้ผู้หญิง
ไทยท่ีเข้ารับการอบรมมีความเข้มแข็งและความสามัคคี มีการเสริมสร้างกําลังใจให้แก่กันและกัน 
นอกจากน้ีความรู้ที่ได้จากการอบรมดังกล่าวจะทําให้ผู้หญิงเหล่าน้ีรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อ
เหตุการณ์ในต่างประเทศ การให้คําปรึกษาหรือให้การช่วยเหลือจึงจะประสบความสําเร็จและเป็นเครือข่าย
คนไทยที่ดูแลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การจัดทําแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือผู้หญิงไทยท่ีอยู่ต่างประเทศ ทัศนะของผู้ให้ข้อมูล
เก่ียวกับจัดทําแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือผู้หญิงไทยที่อยู่ต่างประเทศน้ันพบว่า การดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐควรมีการดําเนินการป้องกันและช่วยเหลือโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การดําเนินงานในถิ่น
ต้นทางเพ่ือเป็นการให้ความรู้ผู้หญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ การดําเนินงานในถิ่นปลายทาง 
(ระหว่างพํานักอยู่ในต่างประเทศ) และการดําเนินงานเพ่ือให้ช่วยเหลือภายหลังย้ายถิ่นกลับจาก
ต่างประเทศ ดังน้ี  

1)  การดําเนินงานในถ่ินต้นทาง (ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ) ควรมีการให้ข้อมูล
เก่ียวกับหน่วยงานของไทยในต่างประเทศ เช่น สถานทูต สถานกงสุลไทย โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นช่องทาง
ในการติดต่อขอรับคําปรึกษาและขอรับการช่วยเหลือ อาทิ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ การให้ความรู้เรื่อง
สังคมวัฒนธรรมของประเทศท่ีกําลังจะเดินทางไป ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเก่ียวกับภาษา (ควรเน้นให้มีการ
พัฒนาทักษะทางด้านภาษา)  สภาพภูมิอากาศเพ่ือให้เตรียมร่างกายให้พร้อม และที่สําคัญคือความรู้ด้าน
กฎหมายของประเทศที่กําลังจะเดินทางไป โดยเน้นการช้ีแจงหรือให้ผู้หญิงไทยเข้าใจกฎหมายตาม
วัตถุประสงค์ที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ อน่ึงการให้ความรู้เก่ียวกับข้อเท็จจริงของประเทศปลายก็
เป็นปัจจัยสําคัญที่ผู้หญิงไทยซึ่งตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศจําเป็นต้องทราบ เพ่ือเป็นการปรับทัศนคติ 
และการใช้ชีวิตในต่างประเทศตามสภาพความเป็นจริง โดยไม่คิดเพ้อฝันหรือวาดหวังว่าชีวิตจะสุขสบาย
เมื่อเดินทางมาอยู่ต่างประเทศ การส่งเสริมให้ผู้หญิงมีความรู้ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นจะทําให้ผู้หญิง
เหล่าน้ันมีความกล้าและมีความรับผิดชอบในตนเอง ไม่หลงเช่ือคนง่าย เป็นตัวของตัวเองและมีความมั่นใจ  

อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในถิ่นต้นทางน้ัน ควรมีการประสานการ
ทํางานระหว่างหน่วยงานหลักที่เก่ียวข้องกันให้มากขึ้น โดยการให้ข้อมูลเอกสารต่างๆ เช่น สถาบันเกอเท่ 
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งสักนักงานข้อราชการพลเรือน (กพ.) ควรมีการสร้างเครือข่าย
ข้อมูลคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศที่เช่ือมโยงถึงกันได้ และมีการเคล่ือนไหวผ่านเว็บไซต์ เครือข่าย
ข้อมูลดังกล่าวอยู่เสมอ และที่สําคัญคือ ควรเน้นให้นักเรียนไทยศึกษาภาษาต่างประเทศอย่างจริงจังซึ่งควร
กําหนดให้เป็นหลักสูตรภาคบังคับ และกําหนดมาตรการลงโทษผู้ปกครองที่ฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าว  

2)  การดําเนินงานในถ่ินปลายทาง รัฐบาลไทยควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินโครงการ การดําเนินงานของหน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้หญิงไทยในต่างประเทศ (ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
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และเอกชน) ซึ่งต้องมีการสนับสนุนงานด้านการให้ความช่วยเหลือ งานสังคมสงเคราะห์โดยเฉพาะงานด้าน
อาสาสมัครที่ได้ดําเนินการช่วยเหลือผู้หญิงไทยในต่างประเทศ ทั้งน้ี ก่อนจะทําการช่วยเหลือใดๆ ผู้ที่เป็น
อาสาสมัครเองนั้นจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถให้การช่วยเหลือมีศักยภาพ โดยเฉพาะ
ความรู้ในด้านกฎหมายของอาสาสมัคร รัฐบาลจึงไม่ควรละเลยการสนับสนุนบุคคลกลุ่มน้ี นอกจากน้ีควรมี
การจัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มคนไทยที่ทํากิจกรรมที่มีประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือให้เขาเหล่าน้ันมีการขยาย
เครือข่ายคนไทยให้มีความเข้มแข็งและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน การให้คําปรึกษา กําลังใจแก่
กันและกัน ทําให้คนไทยมีศักยภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะทางด้านภาษา ซึ่ง
คนไทยกลุ่มน้ีสามารถสอนหนังสือให้แก่กันและได้ อย่างไรก็ตามนอกจากการให้การสนับสนุนกลุ่ม
เครือข่ายคนไทยที่เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยในต่างประเทศให้มีการดําเนินกิจกรรม การสร้างเครือข่ายที่
เข้มแข็งแล้ว พร้อมทั้งควรมีการจัดที่พักอาศัยและเงินช่วยเหลือให้สําหรับผู้ที่ไม่ต้องการกลับบ้าน (ต้องการ
พํานักในต่างประเทศ) ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเองนั้นผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า หน่วยงานภาครัฐ
ควรมีการจัดอบรมและต้ังข้อบังคับให้คนไทยท่ีอยู่ต่างประเทศเข้าร่วมการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ และ
ควรจัดทําคู่มือเก่ียวกับกฎหมายต่างประเทศให้เป็นภาษาไทยเพ่ือให้คนไทยในต่างประเทศเกิดความเข้าใจ
มากขึ้น นอกจากกฎหมายเร่ืองครอบครัวและสิทธิแล้ว หน่วยงานภาครัฐควรให้ความรู้ด้านกฎหมาย
แรงงานให้กับคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศด้วย โดยคํานึงถึงข้อกฎหมายและตลาดงานของประเทศ
น้ันๆเป็นสําคัญ ประการสุดท้ายที่มีความสําคัญในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากใน
ต่างประเทศคือ ความไว้วางใจและการวางตัวให้เป็นที่พ่ึงของประชาชนไทยเมื่อได้รับความเดือดร้อนใน
ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ทํางานด้านการช่วยเหลือและให้คําปรึกษาคนไทยใน
ต่างประเทศต้องให้เกียรติคนไทยด้วย ควรให้คําปรึกษาและให้ความช่วยเหลือด้วยความจริงใจ โดย
คํานึงถึงใจเขาใจเรา ในฐานะคนไทยในต่างประเทศด้วยกัน เพ่ือให้ประชาชนไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

3)  การให้ความช่วยเหลือในถ่ินต้นทาง กรณีที่ผู้หญิงเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือ
ต้องการเดินทางกลับ หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง ควรมีการดําเนินงานเพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของ
คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยจัดหานักจิตวิทยาสําหรับผู้ที่ต้องการ และมีปัญหาทางด้านจิตใจ 
และให้ข้อมูลคนไทยในถิ่นต้นทางที่ต้องการจะเดินทางไปโดยนําประสบการณ์ของคนกลุ่มน้ีไปให้ความรู้เป็น
ประสบการณ์ที่ถ่ายทอด เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริง จัดการอบรมให้ข้อมูลที่ควรทราบ เพ่ือทันกับเหตุการณ์ใน
ประเทศไทย แต่ต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ที่เดินทางกลับอย่างเด็ดขาด ในด้านการ
ช่วยเหลือช่วยเหลือควร ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่คนไทยต้องการ หากต้องมีการประสานงาน
กับหน่วยงานในต่างประเทศ ควรมีการติดต่ออย่างเร่งด่วน ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน มีการติดต่ออย่างสม่า
เสมอ ควรมีการจัดการให้ข้อมูลกับคู่สามีภรรยาที่ไปอยู่เมืองไทย ให้ความเหลือ และไม่มองว่าหากมีสามีฝรั่ง
จะต้องรวย และควรให้เกียรติกับคนกลุ่มน้ีให้สามรถฝึกอาชีพที่สามารถหางานทําได้ 

สําหรับ ข้อเสนอแนะในการจัดทําแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่
กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ในทัศนะของผู้ให้ข้อมูลน้ันเห็นว่า ควรมีการจัดต้ังมีกองทุนสําหรับผู้ที่จะ
เดินทางกลับ โดยการดําเนินการดังกล่าวไม่ควรมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน และต้องมีความรวดเร็ว ควรมี
การประสานงานกับการบินไทยในเรื่องอัตราราคาค่าโดยสาร หรือต๋ัวฟรีสาหรับผู้ที่ต้องการกลับเมืองไทย
อย่างรีบด่วน เพราะมีผู้ประสบปัญหาในเร่ืองน้ีเป็นอย่างมากในปัจจุบัน และในการช่วยเหลือผู้หญิงประสบ
ปัญหาน้ัน ควรจัดให้มีนักจิตวิทยาคอยให้คําปรึกษาเป็นประจํา (ปัจจุบันมีความจําเป็นอย่างย่ิง) ซึ่งต้อง
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ดําเนินการแบบเชิงรุกด้วย กล่าวคือไม่รอให้ผู้หญิงเดินทางมาขอความช่วยเหลือหรือขอรับคําปรึกษาจาก
นักจิตวิทยาด้วยตนเองเพียงฝ่ายเดียว แต่หน่วยงานภาครัฐควรจัดโครงการแบบเคล่ือนที่ โดยการเดินทาง
ไปให้ความรู้และให้คําปรึกษาในเมืองต่างๆอย่างสมํ่าเสมอ กรณีผู้หญิงที่เดินทางมาทํางานในต่างประเทศ 
ควรมีบุคคลที่ทําหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงนายจ้างและทนายความ ที่คอยให้
คําปรึกษาและจัดอบรมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการทํางานเพ่ือให้คนไทยที่เดินทางมาทํางานมีความรู้ สามารถ
ยืนหยัด รักษาสิทธิของตนเองได้  อย่างไรก็ตาม สําหรับกรณีการช่วยเหลือคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับ
ประเทศไทยน้ัน ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าควรมีหน่วยงานหรือบุคคลช่วยเหลือ ที่ทําหน้าที่ในด้านน้ีโดยตรง 
ประการสุดท้ายที่เห็นว่าควรมีการจัดทําแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไป
ทํางานต่างประเทศ คือ การจัดอบรมให้ข้อมูลกับผู้ที่จะเดินทางกลับ ก่อนกลับควรจะจัดการกับอะไรบ้างที่
สาคัญ และอย่างไร เพ่ือให้เขาเหล่าน้ันสามารถดําเนินชีวิตเมื่ออยู่ประเทศไทยได้อย่างมีความสุข 
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บทท่ี 5 
สภาพปัญหา ความจําเป็น  

และความตอ้งการของผู้หญิงท่ีจะเดินทางไปต่างประเทศในทัศนะของผู้นําชุมชน 
  
 ผลการศึกษาในบทน้ี เป็นข้อมูลที่สะท้อนผ่านทัศนะของผู้นําชุมชนในพ้ืนที่ซึ่งมีผู้หญิงกําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศ ทั้งเพ่ือการทํางานและเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติเป็นจํานวนมาก กลุ่มเป้าหมาย
ที่ให้สัมภาษณ์ในแต่ละชุมชนมีประมาณ 5 – 6 คน ประกอบด้วยผู้นําชุมชนท่ีเป็นทางการ ได้แก่ 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครู ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (สถานีอนามัย) ผู้แทนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือสมาชิกสภาเทศบาล) และผู้นําชุมชนที่
ไม่เป็นทางการ คือ ผู้อาวุโสของชุมชน การศึกษาน้ีใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐานที่สําคัญของชุมชนในส่วนที่เก่ียวข้องกับการเดินทางย้ายถิ่นไปต่างประเทศของผู้หญิงในชุมชน 
สภาพปัญหา ความจําเป็น และความต้องการของผู้หญิงที่ตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศ รวมถึง 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิงในชุมชน ตามทัศนะผู้ให้ข้อมูล  

การศึกษาปรากฏการณ์ผา่นทัศนะของผู้นําชุมชนเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยสะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในด้านของการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่มีต่อชุมชนที่เกิดจากการ
เดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิง นอกจากน้ียังทําให้ทราบการดําเนินงานที่ผ่านมาของผู้นําชุมชน ในการ
ติดตาม การบริหารจัดการในระดับชุมชนท่ีเก่ียวกับผู้หญิงกลุ่มดังกล่าว ผลการศึกษาที่ได้ทําให้ทราบ
แนวทางในการจัดทําแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ประเด็นที่ศึกษาประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนที่ศึกษา การรับรู้ของผู้นํา
ชุมชนที่มีต่อสถานการณ์การเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิง ปัจจัยผลักดันที่เป็นสาเหตุให้ผู้หญิงเดินทาง
ไปทํางานต่างประเทศ สภาพปัญหาของผู้หญิงและความคาดหวังให้ครอบครัวหรือชุมชนให้การช่วยเหลือ 
ผลกระทบที่เกิดจากการเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิง และข้อเสนอของผู้นําชุมชนต่อแนวทางในการ
ป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทย รายละเอียดที่ได้จากการศึกษา มีดังต่อไปน้ี 
 
 
5.1  ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนท่ีศึกษา 
 การศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวมรวบข้อมูลจากผู้นําชุมชนในพ้ืนที่ศึกษาเป็นจํานวนทั้งสิ้น 
6 หมู่บ้าน อยู่ในพ้ืนที่ของอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ หมู่บ้านหนองกุงเซิน หมู่บ้านนาหว้า 
หมู่บ้านหนองกุงธนสาร และอําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ หมู่บ้านหนองบัวบาน หมู่บ้านศรี
ชมช่ืน และหมู่บ้านโนนหวาย รายละเอียดที่ได้จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของแต่ละหมู่บ้าน มีดังน้ี 

5.1.1  หมู่บ้านหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
หมู่บ้านหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ก่อต้ังขึ้นเมื่อประมาณ 110 ปีมาแล้ว โดยคน

กลุ่มแรกมาจัดต้ังหมู่บ้านอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากหมู่บ้านหนองคู่ ต.หนองซ้อน จ.กาฬสินธ์ุ ประกอบด้วย 
กลุ่มพ่อสิงห์ดง พ่อพัน อุปถัมป์ พ่อหนอ เหลาสีคู สาเหตุที่ย้ายมาเพราะเห็นว่าหมู่บ้านหนองกุงเซินน้ัน
เป็นพ้ืนที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้ หนองนํ้า และลําห้วยที่อุดมสมบูรณ์ แต่เดิมจึงมีช่ือเรียกว่า ลํานํ้าเซิน 
ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็น หนองกุงเซิน และกลายมาเป็นช่ือหมู่บ้านมาจนถึงทุกวันน้ี  (ธีระพงษ์ มีรังษ์, 2545)  
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หมู่บ้านหนองกุงเซิน หมู่ที่ 1 มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 207 ครัวเรือน เป็นชายจํานวน 510 คน 
เป็นหญิงจํานวน 511 คน รวมมีประชากรจํานวนทั้งสิ้น 1,021 คน (องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกุงเซิน, 
2554) อยู่ห่างจากอําเภอภูเวียงประมาณ 23 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นประมาณ 86 
กิโลเมตร อาณาเขตติดต่อดังน้ี 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตําบลนาหว้าและตําบลหนองกุงธนสาร  
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ เขื่อนอุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์  
และตําบลบ้านผือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

ทิศใต้   ติดต่อกับ ตําบลกุดขอนแก่น อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

แต่ก่อนน้ันหมู่บ้านหนองกุงเซิน อยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านเดียว แต่เมื่อสมาชิกในชุมชนมีจํานวนเพ่ิม
มากขึ้น จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านหนองกุงเซิน 
หมู่ที่ 1 และหมู่บ้านหนองกุงเซิน หมู่ที่ 8 โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญคือ พัทยา 2 ซึ่งเป็นทะเลสาบ
ขนาดประมาณ 20 ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพที่สวยงามในจังหวัดขอนแก่น และมี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจํานวนมาก ในอดีตเป็นถนนลูกรังตัดผ่านหมู่บ้าน แต่ปัจจุบันเป็นถนนลาดยาง
ไปจนถึงพัทยา 2 ซึ่งหมู่บ้านหนองกุงเซินอยู่ในเขตพื้นที่ของพัทยา 2 อาชีพเดิมของชาวบ้านหนองกุงเซิน
คือ การประกอบอาชีพด้านการเกษตร การประมง และการเลี้ยงสัตว์ ด้วยมีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนจึงทํา
ให้ชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพเสริมได้ โดยการทําแหนมปลา และทําปลาส้ม เพ่ือขายให้กับ
นักท่องเที่ยวเป็นรายได้เสริม 

สําหรับการคมนาคมในหมู่บ้าน มีรถโดยสารว่ิงผ่านตลอดทั้งสายในแต่ละวัน คือ สายหนองกุง
เซิน-ภูเวียง-ชุมแพ ซึ่งเป็นรถสองแถวประจําทาง ทั้งน้ีเส้นทางจากหมู่บ้านถึงภูเวียงน้ันมีระยะทาง
โดยประมาณ 23 กิโลเมตร จากหมู่บ้านถึงชุมแพประมาณ 56 กิโลเมตร นอกจากน้ียังมีรถโดยสายสายกุด
ขอนแก่น-ขอนแก่น ซึ่งเป็นรถโดยสารประจําทางปรับอากาศว่ิงผ่านเส้นทางดังกล่าวในแต่ละวันมีจํานวน
ทั้งสิ้น 3 คัน เส้นทางจากหมู่บ้านไปจนถึงจังหวัดขอนแก่น รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น 86 กิโลเมตร การ
คมนาคมภายในหมู่บ้านมีถนนเช่ือมโยงกันในแต่ละสาย จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า การ
คมนาคมที่รวดเร็วมีผลให้ชาวบ้านสามารถติดต่อกับชุมชนภายนอกได้ตลอดเวลา โอกาสในการเดินทางไป
ประกอบอาชีพนอกชุมชนจึงมีมากข้ึน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่มีการย้าย
ถิ่นไปทํางานรับจ้างภาคเกษตรกรรม เมื่อพ้นฤดูเก็บเก่ียว 

สภาพโดยทั่วไปของหมู่บ้านมีหนองนํ้า ลําธาร และมีที่ลุ่ม ซึ่งเหมาะแก่การทําเกษตรกรรม เช่น 
การทํานา การเลี้ยงสัตว์ การสวนและทําไร่ เพราะอยู่ติดกับอ่างเก็บนํ้าเขื่อนอุบลรัตน์ ทั้งทางด้านทิศเหนือ
และทิศตะวันออก ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกรรม โดยพบว่ามีมากถึงร้อยละ 80 ดํารงชีพโดย
การทํานา รองลงมาคืออาชีพค้าขาย และทําการประมง นอกจากน้ียังพบว่า ชาวบ้านยังได้มีการเลี้ยงปลา
ในกระชังเป็นอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้อีกด้วย 

ลักษณะการต้ังบ้านเรือนมักรวมกันเป็นกลุ่ม สภาพความเป็นอยู่ส่วนใหญ่เป็นบ้านแบบสองช้ัน 
ช้ันบนสําหรับอยู่อาศัย และช้ันล่างเป็นใต้ถุนสูงโล่ง ใช้เป็นที่น่ังพักผ่อน และอีกแบบหน่ึงเป็นบ้านช้ันเดียว 
ซึ่งเป็นที่นิยมปลูกสร้างกันมากในหมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่บ้านเรือนก่อสร้างด้วยไม้และปูนบ้านแต่ละหลังมี
โอ่งนํ้าขนาดใหญ่ไว้ใช้เฉลี่ยหลังละ 2 ใบ มีนํ้าประปาและไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน 
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สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของชุมชนคือ ซากไดโนเสาร์ ซึ่งเป็นแหล่งขุดค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์
ช้ินแรกของประเทศไทยในพ้ืนที่อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันมีการจัดต้ังศูนย์ศึกษาวิจัยและ
ไดโนเสาร์ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการสําหรับให้การศึกษาแก่
เยาวชน และพัทยา 2 หมู่บ้านหนองกุงเซินเป็นหมู่บ้านที่มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา
หมู่บ้าน และให้ความร่วมมือในการส่งเสริมให้หมู่บ้านได้รับการพัฒนาต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณการพัฒนาหมู่บ้านจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกุงเซิน และยังเป็นหมู่บ้านที่ยังคงรักษา
และปฏิบัติตามประเพณีที่บรรพบุรุษสืบทอดจนถึงปัจจุบัน แม้ว่ามีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาในหมู่บ้านก็ตาม  
 ประเพณีที่ชุมชนยึดถือและสืบทอดต่อกันมาเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน ทั้งที่เป็นประเพณีซึ่ง
เก่ียวข้องกับการดํารงชีวิตอันเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต้ังแต่แรกเกิดไปจนตาย และเป็นประเพณีที่
สืบทอดต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบัน เป็นประเพณีหรือเทศกาลที่มีการปฏิบัติตามที่โอกาสอํานวยให้ เช่น การ
ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ ทําบุญวันเกิด ทําบุญเลี้ยงพระ และประเพณีเก่ียวกับเทศกาลต่างๆ “ฮีตสิบสองคองสิบสี่” 
(ดังตารางที่ 5 -1) ซึ่งเป็นปฏิทินประเพณีในรอบ 1 ปี ของชาวอีสานทั่วไป  
 
ตารางที่ 5-1 ประเพณีในแต่ละเดือนของหมู่บ้าน 
กิจกรรมประเพณี เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
บุญเข้ากรรม            
บุญคูณลาน             
บุญข้าวจี่             
บุญมหาชาติ            
บุญสงกรานต์            
บุญบั้งไฟ             
บุญเข้าพรรษา            
บุญข้าวประดับดิน            
บุญข้าวสาก             
บุญออกพรรษา             
บุญกฐิน             

 
การสมรสกับในหมู่บ้านยึดถือเป็นแบบด้ังเดิม ซึ่งในปัจจุบันมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลัก

ประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา ยังไม่พบการอยู่ร่วมกันก่อนสมรส ทั้งน้ี ในการสมรสตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีน้ัน มีการเรียกสินสอดตามฐานะของฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย สําหรับคู่สมรสชาวไทยเมื่อสมรสกัน
แล้วปัจจุบันคู่สมรสนิยมแยกออกมาสร้างครอบครัว สร้างบ้าน และสร้างฐานะร่วมกันต่างหาก ซึ่งแตกต่าง
จากสมัยก่อนที่ฝ่ายชายต้องย้ายไปอยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิงเมื่อสมรสกันแล้ว หากการอยู่ร่วมเป็นคู่ชีวิต
สําหรับในบางครอบครัวที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ ก็ตัดสินใจหย่าร้าง ซึ่งพบในครอบครัวที่มีฐานะปาน
กลางและครอบครัวข้าราชการ ส่วนในครอบครัวของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีเป็นส่วนน้อย 

หมู่บ้านน้ีเป็นหมู่บ้านที่มีผู้หญิงเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน และเพ่ือการสมรสกับ
ชาวต่างชาติไม่มากนัก เมื่อเทียบกับสัดส่วนของผู้หญิงทั้งหมดในชุมชน ทั้งน้ีผู้หญิงที่ เดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติของหมู่บ้านหนองกุงเซิน มีจํานวน 7-8 คน โดยการติดต่อผ่าน
ญาติพ่ีน้องหรือคนรู้จัก  
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5.1.2  หมู่บ้านนาหว้า อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านจากการบอกเล่าของผู้อาวุโสในชุมชน พบว่า หมู่บ้านนาหว้าแต่

เดิม ชาวบ้านอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ของเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งมีต้นลูกหว้าขึ้นอยู่เป็นจํานวนมาก ชาวบ้านจึง
ต้ังเป็นช่ือหมู่บ้าน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2504-2506 กรมการไฟฟ้าได้มีการสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและเพ่ือทําระบบชลประทานให้ประชาชนได้ใช้ในการเกษตร ซึ่งได้มีการ
ประกาศให้ชาวบ้านที่อาศัยในเขตชุมชนสร้างเข่ือนอพยพแยกย้ายไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ตามท่ีกรมไฟฟ้า
ได้มีการจัดสรรให้ เพราะพื้นที่ที่เคยอาศัยแต่เดิมน้ันถูกนํ้าท่วม จึงได้ย้ายมาอาศัยอยู่พ้ืนที่ราบสูง หรือที่
ชาวบ้านเรียกว่า “โคก” โดยได้รับค่ารื้อถอนจากรัฐสําหรับการเวนคืนที่ดิน เป็นจํานวนไร่ละ 500 บาท 
ชาวบ้านจึงอพยพมาอยู่มาบริเวณดังกล่าวและเป็นที่ต้ังของหมู่บ้านในปัจจุบัน  

เมื่ออพยพมาอยู่ใหม่ชาวบ้านจึง เลือกหาพ้ืนที่สําหรับถางไร่ เพ่ือจับจองที่เดินเป็นของตนเอง มี
การปลูกพืช และปลูกบ้านเรือนเพ่ือแสดงกรรมสิทธ์ิในการจับจองที่ดิน อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกของการ
ก่อต้ังหมู่บ้าน ชาวบ้านและครู 1 ท่าน ต้องร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างโรงเรียน ซึ่งใช้ระยะเวลานานถึง 3 
เดือน จึงก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดการเรียนการสอน แรกเร่ิมที่มีการอพยพมานั้นมีชาวบ้านจํานวน 60 
หลังคาเรือน จากจํานวน 475 หลังคาเรือนในพ้ืนที่เดิม แต่เน่ืองจากพ้ืนที่ทํากินมีน้อย ไม่สามารถประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรมได้ ชาวบ้านกลุ่มแรกที่อพยพมาจึงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลําบาก หลายครอบครัวต้อง
เปลี่ยนจากอาชีพทํานา มาเป็นปลูกอ้อย และมันสําปะหลัง ซึ่งในขณะนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินเป็น
ของตนเองจึงต้องเช่าที่ดินทํากินจากบุคคลอ่ืน 

ประชากรท่ีอาศัยอาศัยในหมู่บ้านมีจํานวน 117 ครัวเรือน เป็นชายจํานวน 294 คน เป็นหญิง
จํานวน 274 คน รวมมีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 411 คน บ้านนาหว้ามีลักษณะของพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง 
ประมาณ 75 ไร่ ภายในหมู่บ้านมีการแบ่งพ้ืนที่และวางผังหมู่บ้านอย่างเป็นสัดส่วน มีอาณาเขตติดต่อ ดังน้ี  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตําบลทุ่งชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ทิศใต้   ติดต่อกับ  ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

หมู่บ้านมีพ้ืนที่ทําการเกษตรประมาณ 3,300 ไร่ เป็นพ้ืนที่ทํานาประมาณ 3,200 ไร่ เป็นพ้ืนที่ทํา
สวน 20 ไร่ และพ้ืนที่สําหรับปลูกพืชไร่ประมาณ 68 ไร่ ประชากรในหมู่บ้านโดยส่วนใหญ่ยังคงประกอบ
อาชีพทํานาและเล้ียงสัตว์ โดยเลี้ยงโคและกระบือเป็นหลัก และประกอบอาชีพเสริมโดยการทํางานรับจ้าง 
อาทิ การทําประมง ทําไร่สวน อน่ึง ภายหลังฤดูกาลเก็บเก่ียวพบว่ามีชาวบ้านย้ายถิ่นไปทํางานต่างจังหวัด
เป็นจํานวนมาก โดยมีนายหน้าแรงงานเดินทางมารับในหมู่บ้านด้วยตนเอง งานท่ีทําส่วนใหญ่คืองานตัด
อ้อย ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสุโขทัย อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาอาชีพ
ในชุมชน ซึ่งส่งเสริมให้มีการปลูกแตงร้านเพ่ือส่งขายตลาด ทําให้ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมขึ้น จึงไม่ต้องย้ายถิ่น
ไปทํางานต่างจังหวัด เมื่อกลุ่มพัฒนาอาชีพในชุมชนมีจํานวนสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับระบบการ
ผลิตในชุมชนที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่ทําการเกษตรกรรมเพ่ือยังชีพ ได้ผันมาเป็นการทําการเกษตรเพ่ือ
ประโยชน์เชิงธุรกิจ จึงส่งผลต่อแนวคิดของคนในชุมชน  

ในทัศนะของผู้นําชุมชนมองว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้คนในชุมชนเห็นแก่ตัวมากขึ้น 
ดังน้ันการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาอาชีพจึงไม่สามารถทําได้เช่นที่เคยทําอีกต่อไป ชาวบ้านหลายคนหันมา
ประกอบอาชีพเสริมส่วนตัว โดยการแปรรูปอาหารจากปลา อาทิ การทําแหนมจากปลา การทําปลาส้ม 
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การทอเสื่อ ทอผ้า เป็นต้น อีกทั้งยังพบว่านอกจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านแล้วมีหน่วยงาน และองค์กร
ต่างๆของภาครัฐให้การช่วยเหลือด้านอาชีพ โดยการจัดต้ังกลุ่มหรือองค์กร รวมท้ังกองทุนต่างๆเพ่ือ
ช่วยเหลือชาวบ้าน โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรกรรม อาทิ กลุ่มกองทุนข้าว กลุ่มกองทุน
เลี้ยงโค 

การคมนาคมในหมู่บ้านมีความสะดวกสบาย ถนนเป็นดินลูกรังและคอนกรีต การสาธารณูปโภค
ในหมู่บ้าน ทั้งไฟฟ้า และน้ําประปา มีใช้ทุกหลังคาเรือน ลักษณะอาคารบ้านเรือนในปัจจุบันสร้างเป็นบ้าน
สองช้ัน ช้ันบนเป็นไม้และช้ันล่างก่อด้วยอิฐหรือปูน นอกจากน้ียังพบบ้านทรงไทยอีสาน ที่เป็นลักษณะการ
สร้างบ้านเรือนแบบเดิม มีใต้ถุนสูงและสร้างจากไม้ทั้งหลัง ช้ันล่างเป็นใต้ถุนโล่งใช้สําหรับเลี้ยงวัวหรือ
ควาย เพราะยังมีการประกอบอาชีพโดยการเลี้ยงสัตว์อยู่บ้าง โดยเฉพาะโคขุน ซึ่งนําไปเลี้ยงในบริเวณหาด
สวรรค์ โดยเป็นหาดทรายนํ้าจืดมีธรรมชาติคล้ายหาดทรายริมทะเล และมีการประกาศให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยต้ังอยู่ในพ้ืนที่ริมอ่างเก็บนํ้าเขื่อนอุบลรัตน์ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนให้เห็นจากการท่ีคนรุ่นใหม่มี
การศึกษาที่สูงขึ้น และมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งงานได้สูงขึ้น ทําให้มีชาวบ้านส่วนหน่ึงย้ายถิ่นไปทํางาน
รับจ้างในเมือง และต่างจังหวัดในพ้ืนที่อุตสาหกรรมสําคัญของประเทศ รวมทั้งย้ายถิ่นเดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศ โอกาสในการเดินทางไปทํางานนอกพ้ืนที่ของชาวบ้านดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทําให้เศรษฐกิจ
ในชุมชนดีขึ้น เน่ืองจากชาวบ้านมีกําลังในการซื้อสิ่งของต่างๆ เพราะมีบุตรหลาน และญาติพ่ีน้องย้ายถิ่น
ไปทํางานแล้วส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวในถ่ินต้นทาง จากรายงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนาหว้า 
(2554) พบว่า รายได้จากการย้ายถิ่นไปทํางานของชาวบ้านนาหว้ามีมากถึงปีละประมาณ 2,000,000 บาท
ต่อปี จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนพบว่า ครอบครัวที่มีสมาชิกย้ายถิ่นไปทํางาน ไม่ว่าเป็นต่างจังหวัดหรือ
ต่างประเทศนั้น เป็นครอบครัวที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีกว่าครอบครัวที่ประกอบอาชีพในชุมชนและไม่มี
สมาชิกในครอบครัวย้ายถิ่นไปทํางาน โดยเฉพาะครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งผู้นําชุมชนมี
ทัศนะว่าครอบครัวลักษณะเช่นนี้เป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าชาวบ้านส่วนหน่ึงมี
การย้ายถิ่นเดินทางไปทํางานต่างจังหวัด หรือต่างประเทศและส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวในถิ่นต้นทางเป็น
จํานวนมาก แต่ครอบครัวเหล่าน้ีไม่ได้มีฐานะรํ่ารวยเพียงแต่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเท่าน้ัน พบ
ได้จากการที่มียานพาหนะเพ่ืออํานวยความสะดวกสบายในการคมนาคม อาทิ รถยนต์ และสร้างบ้านหลัง
ใหม่ที่ความมั่นคง สวยงาม ตลอดจนมีกําลังทรัพย์ในการซื้อที่ดินทํากินเพ่ิมขึ้น 

ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี ในหมู่บ้านมีปราชญ์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ
มากมายซึ่งเป็นผู้อาวุโสในชุมชน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีปราชญ์หมู่บ้านที่มีความรู้ด้านน้ีไม่มากนัก 
เพราะไม่ได้มีการถ่ายทอดให้ลูกหลาน ซึ่งในปัจจุบันผู้อาวุโสในชุมชนเกรงว่าหากปราชญ์ชุมชนหมดไปอาจ
ส่งผลให้วัฒนธรรม ความรู้ และภูมิปัญญาของหมู่บ้านน้ันหายไปพร้อมด้วย ทั้งน้ี ประเพณีของหมู่บ้านยัง
เป็นแบบอีสานทั่วไป คือ ยึดถือประเพณีที่เรียกว่า “ฮีตสิบสองคองสิบสี่” ซึ่งได้มีการสืบทอดกันมาช้านาน 
อน่ึง ชาวบ้านนาหว้าเป็นผู้ที่ให้ความเคารพผู้อาวุโส ผู้นําชุมชน ครู-อาจารย์เป็นอย่างมาก โดยเน้นให้
ความสําคัญกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและนับถือพระภิกษุสามเณรที่มีความดีงามน่ายกย่อง  

ในอดีตการสมรสของคนในชุมชน เป็นพิธีกรรมที่จัดกันอย่างเรียบง่าย โดยการผูกข้อมือและจัด
งานสมรสตามประเพณี ซึ่งคู่บ่าวสาวโดยส่วนใหญ่ได้สมรสกัน ผ่านความเห็นชอบ และการแนะนําจากผู้
อาวุโสในชุมชน หรือเรียกว่า “การสมรสแบบคุลมถุงชน”  กล่าวคือ ผู้ใหญ่เป็นฝ่ายเลือกคู่ครองให้ 
ลักษณะการสมรสในอดีต ส่วนมากเป็นการสมรสระหว่างคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน และการสมรส
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กับคนที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียง ทําให้ชุมชนมีลักษณะความเป็นเครือญาติที่แน่นแฟ้น มีความรักและ
เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันการสมรสของชาวบ้านมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมาก ซึ่งเป็นการ
สมรสที่ เ กิดจากการย้ายถิ่น กล่าวคือ คู่สมรสได้พบกันขณะย้ายถิ่นไปทํางานต่างจังหวัด เ ช่น 
กรุงเทพมหานคร หรือ คู่สมรสบางคู่ รู้จักกันผ่านการไปรับจ้างทํางานด้านการเกษตร เช่น การไปรับจ้าง
ตัดอ้อย และมันลําปะหลังในต่างจังหวัด จากน้ันจึงคบหาดูใจกัน และตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน ซึ่งใน
ขั้นตอนการสมรสในปัจจุบันน้ัน เป็นการตกลงใจอยู่ด้วยกันของหนุ่มสาว โดยไม่คิดค่าสินสอดในการสมรส 
แต่มีการจัดงานตามประเพณี อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่คบหาดูใจน้ัน คู่บ่าวสาวโดยส่วนใหญ่ผ่านการ
ทดลองใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาก่อนแล้ว ภายหลังการสมรสและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้ว เมื่อมีบุตรส่วนใหญ่นิยม
ส่งให้ปู่ยา หรือ ตายาย เป็นผู้รับหน้าที่เลี้ยงดูหลาน เน่ืองจากพ่อและแม่ต้องย้ายถิ่นไปประกอบอาชีพใน
ต่างจังหวัด ทําให้ภายในชุมชน พบเห็นครอบครัวส่วนหน่ึงที่มีเฉพาะปู่ย่า หรือ ตายาย และหลานอาศัยอยู่
ร่วมกัน ทั้งน้ี นอกจากครอบครัวที่มีแต่ผู้สูงอายุและเด็กแล้ว ในชุมชนยังมีครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวคือมี
เพียงพ่อ หรือแม่กับลูกเท่าน้ัน เป็นจํานวนมาก สืบเน่ืองมาจากการหย่าร้างภายในชุมชนที่มีเพ่ิมมากขึ้น 
ซึ่งผู้นําชุมชนได้สะท้อนให้เห็นข้อมูลการหย่าร้างภายในชุมชน ที่ในปัจจุบันมีคู่สมรสใหม่ที่หย่าร้างมากถึง 
5 คู่ ในจํานวน 10 คู่ที่สร้างครอบครัวร่วมกัน ซึ่งในอดีตน้ันแม้มีหลายครอบครัวที่มีการหย่าร้าง แต่ก็เป็น
เพียงส่วนน้อยเท่าน้ัน ทั้งน้ีผู้นําชุมชนคาดว่าอัตราการหย่าร้างภายในชุมชนที่มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นน้ัน อาจ
มีสาเหตุมาจากความไม่เข้าใจกันของคู่สามีภรรยาซึ่งมีค่านิยมเรื่องคู่ครองเปลี่ยนไป ดังที่ผู้นําชุมชนสะท้อน
ว่า  “หย่ากันแล้วก็หาใหม่ได้ หรือแม้หย่ากันแล้วก็ยังเป็นเพ่ือนกันได้”  
 การสมรสกับชาวต่างชาติของผู้หญิงในชุมชน เริ่มต้นจากการท่ีมีผู้หญิงในหมู่บ้านใกล้เคียง คือ 
หมู่บ้านหนองกุงธนสารที่มีผู้หญิงสมรสกับชาวต่างชาติเป็นจํานวนมาก ประกอบกับภายในหมู่บ้านมีผู้หญิง
ที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ และเดินทางกลับมาภายหลังหมดสัญญาจ้างงาน ซึ่งได้มีการสมรสกับ
ชาวต่างชาติ และสร้างครอบครัว มีฐานะที่ดีขึ้น และสามารถจุนเจือญาติพ่ีน้องของตนเองได้ ในทัศนะของ
ผู้นําชุมชน จึงมองว่าเป็นการจุดประกายความคิดของผู้หญิงในหมูบ้าน ให้มีความต้องการสมรสกับ
ชาวต่างชาติและเดินทางไปทํางานต่างประเทศ  

สถานการณ์การสมรสกับชาวต่างชาติของผู้หญิงในหมู่บ้านมีไม่มากนัก จากการสัมภาษณ์พบว่า 
ผู้หญิงที่เดินทางไปต่างประเทศส่วนใหญ่เดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน ลักษณะงานที่ทําในถิ่น
ปลายทาง คือ งานภาคบริการ (แม่บ้าน พนักงานทําความสะอาด) การเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิง
กลุ่มน้ี จากการรับรู้ของผู้นําชุมชน พบว่า มีการเดินทางไปต่างประเทศโดยติดต่อผ่านสํานักงานจัดหางาน 
และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเป็นจํานวนมาก งานที่ทําในต่างประเทศคืองานภาคบริการ 
(แม่บ้าน พนักงานทําความสะอาด) ซึ่งภายหลังเดินทางกลับจากต่างประเทศ ผู้หญิงกลุ่มน้ีมีการเปิดร้านค้า
ภายในหมู่บ้านเป็นการลงทุนด้านอาชีพที่ทําให้ไม่ต้องเดินทางไปทํางานต่างประเทศอีก สําหรับผู้หญิงที่
สมรสกับชาวต่างชาติจํานวนหน่ึงที่ได้สมรสกับชาวต่างชาติโดยผ่านการแนะนําจากญาติพ่ีน้อง และมี
ผู้หญิงบางส่วนที่ตัดสินใจเดินทางไปทํางานในสถานบันเทิง หรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่คาดว่าจะมี
ชาวต่างชาติเป็นจํานวนมาก ซึ่งในทัศนะของผู้นําชุมชน มองว่า เป็นความ “กล้า” ของผู้หญิงที่ตัดสินใจ
เดินทางไปทํางานยังสถานที่ดังกล่าว เพ่ือหาโอกาสให้ตนเองได้สมรสกับชาวต่างชาติ 
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5.1.3 หมู่บ้านหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
หมู่บ้านหนองกุงธนสาร แต่เดิมพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นหนองนํ้าขนาดเล็ก และมีต้นกุงเป็นจํานวนมาก 

ชาวบ้านจึงเรียกว่า “หนองกุง” ภายหลังมีชาวบ้านอพยพมาอาศัย และมีพระภิกษุท่านหน่ึงประจําอยู่ที่
หมู่บ้าน ได้มีการเผยแผ่พระธรรมจนเป็นที่เคารพและเลื่อมใสศรัทธาของชุมชน จึงได้มีการเพ่ิมช่ือเรียก
ให้กับหมู่บ้านใหม่ว่า “หมู่บ้านหนองกุงธนสารโสภณ” ตามช่ือของพระครูธนสารโสภณ  เจ้าอาวาสวัดแก้ว
สว่าง ซึ่งทางราชการได้มีการปรับเปลี่ยนช่ือหมู่บ้านในภายหลังให้เหลือเพียง “บ้านหนองกุงธนสาร”
เท่าน้ัน 

หมู่บ้านหนองกุงธนสารปัจจุบันมีจํานวนครัวเรือน 146 ครัวเรือน เป็นเพศชายจํานวน 277 คน 
เพศหญิงจํานวน 312 คน รวมมีประชากรจํานวนทั้งสิ้น 589 คน ต้ังอยู่ทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น 
อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 65 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังน้ี  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   ตําบลนาหว้า และตําบลหว้าทอง  อําเภอภูเวียง  
    จังหวัดขอนแก่น 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ตําบลหนองกุงเซิน และตําบลโนนทอง  อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น 
ทิศใต้  ติดต่อกับ   ตําบลสงเปือย อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   เทศบาลภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

การคมนาคมในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต มีเส้นทางเช่ือมต่อถึงกัน ทําให้สามารถเดินทางได้
สะดวก ในหมู่บ้านมีนํ้าประปาและไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการอุปโภคและการบริโภคได้ทุกหลังคาเรือน ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และสะดวกสบายมากข้ึน  

ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา รายได้หลักของชุมชนจึงมาจากการปลูกข้าวเพ่ือนําไปขาย 
รองลงมาคือรายได้จากการส่งเงินกลับของสมาชิกในครอบครัวที่ไปทํางานต่างจังหวัด งานที่ทําส่วนใหญ่คือ 
งานประเภทรับจ้าง และงานในโรงงานอุตสาหกรรม แต่เป็นการเดินทางไปทํางานนอกภาคฤดูการเก็บ
เก่ียวเท่าน้ัน ในหมู่บ้านมีพ้ืนที่ทํากินรวมเป็นจํานวนประมาณ 5,100 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่สําหรับทํานา 
จํานวน 4,100 ไร่ และปลูกพืชไร่ประมาณ 500 ไร่ พืชที่นิยมปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ อาทิ อ้อย และมัน
สําปะหลัง นอกจากน้ียังมีการปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 500 ไร่ โดยส่วนใหญ่เน้นปลูกต้นยูคาลิปตัส ทั้งน้ี 
พืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกในปัจจุบัน คือ แตงร้าน เน่ืองจากเป็นพืชระยะสั้น และได้ราคาดี ใช้ระยะเวลา
เพียง 45 วันสามารถเก็บเก่ียวและนําไปขาย เป็นเงินจํานวนคร้ังละประมาณ 50,000-60,000 บาท อน่ึง 
ชาวบ้านเห็นว่าแตงร้านเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกแล้วได้ราคาดีและมีตลาดรองรับ จึงได้มีการรวมกลุ่มและ
ส่งตัวแทนไปขายที่ตลาดเช่นเดียวกับบ้านนาหว้า ปัจจุบันจึงพบว่ามีชาวบ้านปลูกแตงร้านเป็นจํานวนมาก 

จากการให้ข้อมูลของผู้นําชุมชน พบว่า ชาวบ้านมีฐานะที่ค่อนข้างดี เน่ืองจากมีผู้หญิงที่สมรสกับ
ชาวต่างชาติเป็นจํานวนมาก ทั้งน้ีผู้นําชุมชนมองว่าการที่ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย สืบ
เน่ืองมาจากบุตรหลานที่เดินทางไปทํางานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบุตรที่ได้สมรสกับ
ชาวต่างชาติ ได้รับการปลูกฝังเรื่องความกตัญญู จึงได้ส่งเงินมาให้ครอบครัวในถ่ินต้นทางอยู่เสมอ สําหรับ
สัดส่วนครอบครัวที่ยากจนในหมู่บ้านพบว่ามีน้อยมาก ทั้งน้ี หมู่บ้านหนองกุงธนสารเป็นหมู่บ้านที่มี
ผู้สูงอายุ และเด็ก เป็นจํานวนมาก เน่ืองจากคนวัยแรงงานเดินทางไปทํางานเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัวเป็น
จํานวนมาก  
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ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของหมู่บ้านพบว่า แม้จะเป็นสังคมแบบอีสานทั่วไป แต่เน่ืองจาก
ภายในหมู่บ้านมีผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติเป็นจํานวนมาก จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 
วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆในหมู่บ้าน อาทิเช่น การสมรสของคนในหมู่บ้าน เดิมค่าสินสอดเรียกตาม
ฐานะของครอบครัวของคู่บ่าวสาว แต่ปัจจุบันกลับพบว่า คู่บ่าวสาวใดท่ีต้องการสมรสกันต้องมีค่าสินสอด
เป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ในทัศนะของผู้นําชุมชน มองว่าอาจมีสาเหตุมาจากการ
เปลี่ยนแปลงฐานะทางเศรษฐกิจของคนในหมู่บ้าน  อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบว่า มีหญิงชายบางคู่ที่มี
การทดลองอยู่ร่วมกันก่อนสมรส โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีสามีชาวต่างชาติ อน่ึง การสมรสกับ
ชาวต่างชาติของผู้หญิงในหมู่บ้านส่งผลต่ออัตราการหย่าร้างในชุมชน ที่พบว่ามีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นและเป็น
เรื่องปกติที่เกิดขึ้นในชุมชน   

อย่างไรก็ตาม การสมรสกับชาวต่างชาติของผู้หญิงในหมู่บ้าน ผู้นําชุมชน เห็นว่า แม้มีผลดีด้าน
เศรษฐกิจในชุมชนที่ทําให้มีการขยายตัวและฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกในหมู่บ้านดีขึ้น แต่สัดส่วนคู่
สมรสระหว่างผู้หญิงไทยกับชาวต่างชาติซึ่งมีมากกว่าคู่สมรสที่เป็นคนไทย ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคม 
และวัฒนธรรมของหมู่บ้านอย่างชัดเจน โดยเฉพาะด้านความสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น ซึ่งไม่มีผู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้าน แม้ว่าผู้นําชุมชน ผู้อาวุโส และปราชญ์ชาวบ้านมี
ความพยายามในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เอาไว้ แต่ผู้นําชุมชนก็สะท้อนข้อมูลว่า มักมีการ
แสดงฐานะทางสังคมเข้ามาเก่ียวข้องด้วยเสมอ อาทิเช่น การจัดงานบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านหนองกุงธนสาร 
ที่เป็นขนาดใหญ่ และเน้นในเชิงการท่องเที่ยว ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติ หรือนักท่องเที่ยวเข้า
มาเรียนรู้วัฒนธรรมเป็นจํานวนมาก อีกทั้งยังมีการจัดแข่งขันมวยประจําปี ทั้งน้ี งบประมาณที่ได้จากการ
จัดงานเป็นเงินที่ได้มาจากการรับบริจาค เป็นที่สังเกตว่าครอบครัวที่เขยชาวต่างชาติบริจาคเงินเป็นจํานวน
ไม่น้อยกว่าครอบครัวละ 4,000 บาท แต่ต้องได้รับการประกาศช่ือ หรือติดป้ายประกาศให้ด้วย  

การเดินทางไปต่างประเทศและการสมรสกับชาวต่างชาติของหมู่บ้าน ริเริ่มโดยผู้หญิงคนหน่ึงใน
หมู่บ้านเดินทางไปทํางานกับญาติที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อประมาณ 70 ปีที่ผ่าน
มาแล้ว (ยุคสมัยสงครามอินโดจีน) และได้รักกับชายชาวอเมริกัน ภายหลังสมรสแล้วก็เดินทางไปใช้ชีวิต
ครอบครัวกับสามีในต่างประเทศ และเดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวอย่างสมํ่าเสมอ ต่อมาจึงแนะนํา
ผู้หญิงในหมู่บ้านให้มีการสมรสกับชาวต่างชาติ จํานวนผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติต่างชาติจึงเพ่ิมจํานวน
มากขึ้นเรื่อยๆ มาจนถึงปัจจุบัน 

 
5.1.4 หมู่บ้านหนองบัวบาน อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  
ประวัติของหมู่บ้านหนองบัวบาน จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน พบว่า แต่เดิมบรรพบุรุษอยู่ที่

แขวงไซยะบุลีและแขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว และอพยพมาต้ังถิ่นฐานบริเวณแถวบ้านผาน้อย - บ้าน
โคกมน อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และได้เดินทางไปมาระหว่างจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเลยเพ่ือค้าขาย 
จึงพบลําห้วยซึ่งเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับช่วงเวลาน้ันจังหวัดเลยประสบภาวะแห้งแล้งเป็น
เวลานานถึง 7 ปี ส่งผลให้ผู้คนเกิดความอดอยาก อาหารหลักในขณะน้ันคือ หัวมัน และกลอย ขุนศรีวงษา 
บ้านโคกมน จึงพาลูกหลานอพยพเดินทางมาอยู่ที่หนองบัวบาน ซึ่งเป็นหนองนํ้าที่มีดอกบัวบานสะพรั่ง 
และต้ังช่ือหมู่บ้านว่า “หมู่บ้านหนองบัวบาน” นับจากน้ันเป็นต้นมา 

หมู่บ้านหนองบัวบานปัจจุบันมีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 141 ครัวเรือน เป็นเพศชายจํานวน 272 
คน เป็นเพศหญิงจํานวน 307 คน รวมมีประชากรจํานวนทั้งสิ้น 579 คน สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
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ลุ่มลักษณะเป็นแอ่ง มีเขื่อนห้วยหลวงล้อมรอบ ช่วงหน้าฝนมีนํ้าท่วมขัง ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นที่ดอน 
ติดเขตทหาร มีอาณาเขตติดต่อดังน้ี 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   ตําบลเมืองเพีย อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ตําบลหนองไฮ ตําบลโคกสะอาด อําเภอเมืองอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี 
ทิศใต้  ติดต่อกับ   ตําบลหนองวัวซอ และตําบลหมากหญ้า อําเภอหนองวัวซอ  

      จังหวัดอุดรธานี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   ตําบลนํ้าพ่น อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ปลูกยางพารา ซึ่งคนในหมู่บ้านยึดเป็น
อาชีพหลักมากกว่า 20 ปี แล้ว สาเหตุที่ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการปลูกยางพาราเป็น
จํานวนมาก สืบเน่ืองมาจากภาครัฐได้มีการสร้างเข่ือนห้วยหลวงพ้ืนที่ใกล้เคียง ส่งผลกระทบต่อการทํานา 
และการเกษตรของชาวบ้าน เน่ืองจากมีสภาพทางภูมิศาสตร์เปลี่ยนไป ทําให้ไม่สามารถทําการเกษตรใน
พ้ืนที่ดังกล่าวได้อีก ในระยะแรก รัฐบาลได้จ่ายค่าเสียหายให้กับประชาชนได้รับผลกระทบ แต่ก็เป็นเพียง
ช่วงระยะเวลาหน่ึงเท่าน้ัน ต่อมาเมื่อทําการเกษตรไม่ได้ผลดีชาวบ้านจึงมีการอพยพไปอยู่ในที่ราบสูง 
เพ่ือให้สามารถทําการเกษตรได้ แต่ก็พบว่าไม่สามารถปลูกข้าวได้จึงหันมาปลูกยางพาราซึ่งเป็นพืช
เศรษฐกิจที่ให้ผลดี ภายหลังจึงพบว่า ชาวบ้านมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากน้ียังมีการรวมกลุ่มเพ่ือ
ปลูกบวบ และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ รองเท้า ใยอาบนํ้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปจําหน่าย
ยังต่างประเทศ ส่งผลให้ฐานะทางเศรษฐกิจของชาวบ้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากชาวบ้าน
ประกอบอาชีพปลูกยางพารามาเป็นระยะเวลานานมากกว่า 10 ปี ซึ่งมีรายได้ประมาณสัปดาห์ละ 5,000 
– 6,000 บาท  

ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของหมู่บ้านหนองบัวบานน้ันเป็นแบบอีสานทั่วไป แต่ปัจจุบัน
ผู้นําชุมชนพบว่า ช่องว่างระหว่างวัยของคนสูงอายุและเด็กเห็นได้อย่างชัดเจนมาก อันเน่ืองมาจากความ
แตกต่างระหว่างรุ่นวัย ส่งผลให้บุตรหลานในชุมชนมีพฤติกรรมที่เกเร ไม่เช่ือฟังผู้ใหญ่ และในบางครั้งก็มี
พฤติกรรมที่สะท้อนว่าอาจเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นที่พบเห็นได้ทั่วไปในชุมชนว่า วัยรุ่นมีการ
แต่งตัวที่ไม่ถูกกาลเทศะ เน้นโชว์สัดส่วน และจับกลุ่มด่ืมเหล้า นําไปสู่การทะเลาะวิวาท ซึ่งบ่อยครั้งที่ผู้นํา
ชุมชนได้มีการตักเตือนแต่ก็มีการเปล่ียนแปลงในช่วงระยะเวลาหน่ึงเท่าน้ัน นอกจากน้ียังพบว่าวัยรุ่น
บางส่วนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เมื่อผู้ปกครองทราบจึงให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยที่เด็กทั้งสองน้ันยัง
เรียนหนังสือด้วย และด้วยความไม่พร้อมในการใช้ชีวิตคู่ จึงทําให้มีการหย่าร้าง และเลิกรากัน จากการให้
ข้อมูลของผู้นําชุมชนจึงพบว่า หมู่บ้านหนองบัวบานมีการหย่าร้างเป็นจํานวนมาก ซึ่งการหย่าร้างน้ีเองที่
นําไปสู่การหาทางออกของผู้หญิงโดยการเดินทางไปทํางานในสถานบันเทิงหรือสถานบริการ เพ่ือหาโอกาส
ให้ตนเองได้สมรสกับชาวต่างชาติ เป็นการเอาแบบอย่างผู้หญิงในชุมชนท่ีมีการสมรสกับชาวต่างชาติมา
ก่อน และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย  

 
5.1.5 หมู่บ้านศรีชมชื่น อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
หมู่บ้านศรีชมช่ืน แต่เดิมน้ันเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีต้นศรีชมช่ืนในหนองน้ําเป็นจํานวนมาก ชาวบ้านจึงต้ัง

ช่ือหมู่บ้านว่า “ศรีชมช่ืน” ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตําบลหนองอ้อ-โนนหวาย สภาพ
โดยท่ัวไปของหมู่บ้านโดยเฉพาะด้านการอุปโภคและการบริโภคมีความสะดวกสบาย ลักษณะภูมิประเทศ
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ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ดอน โดยมีภูเขาล้อมรอบ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ประกอบการเกษตร สภาพ
ภูมิอากาศเป็นไปตามฤดูกาล 

ปัจจุบันหมู่บ้านศรีชมช่ืน มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น  320 ครัวเรือน เป็นเพศชายจํานวน 677 คน 
เป็นเพศหญิงจํานวน 708 คน รวมมีประชากรจํานวนทั้งสิ้น 1,385 คน มีอาณาเขตติดต่อดังน้ี 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ   ตําบลหมากหญ้า อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ   ตําบลโนนหวาย และตําบลทับกุง  อําเภอหนองวัวซอ 

จังหวัดอุดรธานี  
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ   ตําบลโนนทัน  อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู 

ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยการปลูกอ้อย มันสําปะหลัง และยางพารา 
เน่ืองจากสภาพผิวดินมีความเหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ พืชสวนและเลี้ยงสัตว์ และมีชาวบ้านส่วนหน่ึงที่
ไม่ได้ประกอบอาชีพในหมู่บ้าน แต่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ ลักษณะงานท่ีคืองานก่อสร้าง หรืองาน
ด้านการเกษตรกรรม โดยส่วนใหญ่เป็นงานท่ีต้องใช้กําลังและงานซึ่งเหมาะกับเพศชาย ประเทศที่นิยม
เดินทางไปได้แก่ ประเทศไต้หวัน ประเทศอิสราเอล ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศลิเบีย 

สภาพโดยทั่วไปภายในหมู่บ้านจากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า มีรั้วรอบขอบชิต ส่วนใหญ่มีความ
มั่นคง และปลูกพืชสวนครัวภายในบริเวณบ้าน สืบเน่ืองมาจากหมู่บ้านศรีชมช่ืนอยู่ในเขตพ้ืนที่ของ
เทศบาล ทําให้มีการดําเนินโครงการพัฒนาต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะการจัดการทัศนียภาพในบริเวณ
หมู่บ้าน หมู่บ้านศรีชมช่ืนมีถนนคอนกรีตเช่ือมต่อระหว่างชุมชน การคมนาคมในหมู่บ้านจึงสามารถทําได้
โดยง่าย หมู่บ้านมีความเจริญ และมีการรวมกลุ่มพัฒนาด้านอาชีพในหมู่บ้านเพ่ือสร้างรายได้  

จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน พบว่า ครอบครัวที่มีฐานะร่ํารวยที่สุดในหมู่บ้านคือครอบครัวของ
ผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติ หรือครอบครัวที่มีญาติสมรสกับชาวต่างชาติ (พ่อและแม่ของผู้หญิง)  โดย
พิจารณาจากกําลังทรัพย์ในการจับจ่าย ซื้อสิ่งของต่างๆ รองลงมาคือครอบครัวข้าราชการและครอบครัวที่
มีสมาชิกเดินทางไปทํางานต่างประเทศ สําหรับครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีฐานะปานกลาง 
ทั้งน้ี หมู่บ้านศรีชมช่ืนไม่มีครอบครัวที่ฐานะยากจน  

ด้านสังคมและวัฒนธรรมของหมู่บ้าน เป็นแบบสังคมอีสานท่ัวไป ที่ยึดถือความเช่ือเก่ียวกับเรื่อง
บุญและบาป สิ่งเหนือธรรมชาติ ผีปู่ตาของบรรพบุรุษ และเคารพในพระพุทธศาสนา มีประเพณีฮีตสิบสอง
ครองสิบสี่จึงมีงานบุญจัดในแต่ละเดือนในรอบหน่ึงปี  แต่ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีผู้หญิงสมรสกับ
ชาวต่างชาติและมาอาศัยในหมู่บ้านเป็นจํานวนมาก ผู้นําชุมชนเห็นว่า ผู้หญิงกลุ่มน้ีมีความเป็นอยู่ที่สบาย 
ไม่ต้องทํางานแต่มีเงินใช้และมีรถมีบ้านมีเงินมีทอง ทําให้ผู้หญิงบางส่วนในหมู่บ้านต้องการเอาแบบอย่าง 
คือ ต้องการมีชีวิตอยู่อย่างสบายนอกจากน้ียังพบว่าเยาวชนมีการแต่งตัวเลียนแบบผุ้หญิงที่สมรสกับ
ชาวต่างชาติด้วย ซึ่งผู้นําชุมชนสะท้อนว่าไม่มีความเหมาะสม  

ด้านการสมรสในหมู่บ้านแม้เป็นแบบด้ังเดิมทั่วไปแต่ก็พบว่ามีการอยู่ร่วมกันก่อนสมรส และการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของกลุ่มวัยรุ่นให้พบเห็นอยู่บ้าง นอกจากน้ียังพบว่าการหย่าร้างในชุมชนมี
จํานวนเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย ทั้งน้ี ฝ่ายที่ต้องการหย่าผู้นําชุมชนให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันผู้หญิงมีความต้องการ
หย่าร้างกับสามีชาวไทยเพ่ิมมากขึ้นเน่ืองจากสามารถสมรสกับชาวต่างชาติได้โดยไม่ถูกรังเกียจจากสามี
ชาวต่างชาติ ขณะที่ผู้ชายไทยน้ันมักไม่สมรสกับผู้หญิงที่เคยผ่านการหย่าร้างมาก่อน 
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5.1.6  หมู่บ้านโนนหวาย อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
 หมู่บ้านโนนหวายเป็นหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลโนนหวาย มีจํานวน
ครัวเรือนทั้งสิ้น 203 ครัวเรือน เป็นเพศชายจํานวน 423 คน เป็นเพศหญิงจํานวน 438 คน รวมมีจํานวน
ประชากรทั้งสิ้น 861 คน เป็นชาย และมีอาณาเขตติดต่อ ดังน้ี  

ทิศเหนือ ติดต่อกับ   ตําบลหนองอัด อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ตําบลอุบมง อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
ทิศใต้  ติดต่อกับ   ตําบลแสงสว่าง อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   ตําบลบ้านขาม อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู 

 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ เน่ืองจากสภาพพ้ืนดินมีความ
เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ พืชสวน และการเลี้ยงสัตว์ โดยพบว่า ชาวบ้านกว่าร้อยละ 60 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 20 ประกอบอาชีพรับจ้าง นอกจากน้ันคือประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ 
การประมงและค้าขาย  
 เน่ืองจากบ้านโนนหวายอยู่ในเขตของเทศบาลตําบลหนองอ้อ-โนนหวาย สภาพความเป็นอยู่
โดยทั่วไปของชุมชนอาจกล่าวได้ว่ามีความสะดวกสบาย เพราะการคมนาคมมีถนนเช่ือมต่อระหว่างชุมชน
ทําให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ทุกหลังคาเรือนมีไฟฟ้าและนํ้าประปาที่สะอาดใช้ การใช้ที่ดินมี
ลักษณะการขยายตัวของที่อยู่อาศัย โดยส่วนใหญ่อยู่สองข้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2315 สายหนอง
วัวซอ-อูบมูง ส่วนพ้ืนที่ราบลุ่มใช้ในการประกอบการเกษตรประเภทต่างๆ โดยใช้แหล่งนํ้าตามธรรมชาติที่มี
อยู่ใน จํานวน 5 แห่ง คือ หนองแวงอึมครึม หนองแซง หนองอ้อ หนองเม็ก หนองลุมพุก และลําห้วยหลวง 
เพ่ือการทํานา ทําสวน ทําไร่ การใช้ประโยชน์ในที่ดินในชุมชนน้ันยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน่ืองจาก
ชาวบ้านยังคงทําการเกษตรเพียงฤดูกาลเดียว และใช้สารเคมีในการช่วยการผลิต ทําให้ดินเสื่อมสภาพเร็ว  
 ประชากรส่วนใหญ่ของหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ และมีชาวบ้านบางคนท่ีนับถือศาสนาคริสต์ 
เน่ืองจากบ้านโนนหวายเป็นชุมชนซ่ึงมีสถานการณ์การสมรสกับชาวต่างชาติเป็นจํานวนมาก จึงทําให้ใน
หมู่บ้านมีการนับถือศาสนาถึงสองศาสนา สําหรับประเพณีที่สําคัญประจําท้องถิ่น คือ ประเพณีสงกรานต์ 
ที่นิยมปฏิบัติกันในทุกๆปี โดยเริ่มต้ังแต่วันที่ 13- 15 เดือนเมษายนของทุกๆปี ประเพณีบุญเบิกบ้าน 
ประเพณีบุญบ้ังไฟ ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีออกพรรษา และประเพณีที่สําคัญในชุมชน คือ ประเพณี
แข่งเรือยาว เป็นต้น 
 หมู่บ้านโนนหวายเป็นหมู่บ้านซึ่งมีผู้หญิงสมรสกับชาวต่างชาติเป็นจํานวนมาก โดยมีจํานวน
มากกว่า 100 คน ซึ่งผู้หญิงที่ได้สมรสกับชาวต่างชาติน้ัน โดยส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานมาจากครอบครัวที่ไม่มี
ที่ดินทํากิน หรือไม่มีบ้านเป็นของตนเองให้อยู่อาศัย กล่าวคือเป็นผู้หญิงที่มีฐานะยากจนมาก่อน ทําให้ต้อง
ด้ินรนเพ่ือสมรสกับชาวต่างชาติ  จุดเร่ิมต้นของการสมรสกับชาวต่างชาติของผู้หญิงในหมู่บ้าน มาจากการ
ที่มีทหารจีไอ (GI) มาต้ังฐานทัพในจังหวัดอุดรธานี โดยยึดสนามบินอุดรธานีเป็นที่ต้ังฐานทัพ ซึ่งในขณะน้ัน
มีผู้หญิงกลุ่มแรก ที่เข้าไปทํางานบริการให้กับชาวต่างชาติที่มาทํางานในสนามบิน และได้สมรสกับ
ชาวต่างชาติ แม้ว่าในช่วงแรกผู้หญิงกลุ่มน้ันไม่ได้รับการยอมรับ และหลายคนถูกทอดทิ้งเมื่อสามี
ชาวต่างชาติเดินทางกลับไปยังต่างประเทศ แต่ก็มีผู้หญิงส่วนหน่ึงที่ได้สมรส และย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับ
คู่ครองของตนเอง และเมื่อฝ่ายชายเสียชีวิตลงก็ได้รับเงินสวัสดิการเดือนละ 50,000 บาท อันเป็นตัวอย่าง
ของการสมรสกับชาวต่างชาติที่ประสบความสําเร็จ ทําให้มีผู้หญิงในหมู่ บ้านโนนหวายสมรสกับ
ชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ ในช่วงแรกติดต่อผ่านญาติหรือคนรู้จัก แต่ในปัจจุบันผู้หญิงส่วนใหญ่ใช้วิธีหาคู่
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ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือตัดสินใจไปทํางานที่พัทยา อันเป็นสถานบันเทิงซึ่งมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนเป็น
จํานวนมาก  
 สรุปได้ว่า พ้ืนที่ศึกษาในครั้งน้ีเป็นชุมชนที่มีบริบททางสังคมคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เป็นสังคม
ชนบท ที่อาชีพหลักทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนคือการทําเกษตรกรรม โดยการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ 
แต่ผลผลิตที่ได้จากการเกษตรมีราคาค่อนข้างตํ่า จึงทําให้รายได้ของคนในชุมชนไม่แน่นอน เน่ืองจากพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีความแห้งแล้ง ฐานะทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนจึงมีฐานะยากจน ประกอบกับ
เป็นพ้ืนที่ห่างไกล ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่า หรือภูเขา ทําให้การคมนาคมสัญจรเป็นไปด้วยความยากลําบาก 
แต่เมื่อประเทศได้มีการพัฒนา หน่วยงานภาคส่วนต่างต่างๆท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้นําความเจริญเข้ามาสู่ชุมชน โดยการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในแต่ละหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น
การติดต้ังไฟฟ้า นํ้าประปา ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้น  อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสําคัญที่
ทําให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญอย่างเห็นได้ชัด คือ การพัฒนาทางด้านคมนาคม โดยการ
สร้างถนนสัญจรผ่านหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านเองก็มีเส้นทางคมนาคมที่เช่ือมต่อหากันได้อย่างสะดวก ชาวบ้าน
สามารถเดินทางสัญจรได้ง่ายขึ้น ทําให้มีคนในชุมชนเดินทางย้ายถิ่นไปประกอบอาชีพนอกฤดูเก็บเก่ียว ได้ 
งานที่ทําส่วนใหญ่เป็นงานรับจ้างในภาคเกษตรกรรม อาทิ รับจ้างตัดอ้อย ปลูกมันสําปะหลัง ซึ่งเป็นงานที่
เคยทําในชุมชนของตนเอง และงานรับจ้างในภาคอุตสาหกรรม การย้ายถิ่นเพ่ือไปทํางานดังกล่าว นํา
รายได้มาสู่ชุมชนเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้ฐานะทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้น  
นอกจากการพัฒนาทางด้านเส้นทางการคมนาคมที่ทําให้ชุมชนได้พบปะกับคนภายนอกมากขึ้นแล้ว การ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดยหน่วยงานภาครัฐ เป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ
ด้านการสมรสกับชาวต่างชาติ  
 โดยสรุปจะเห็นว่า หมู่บ้านโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทั้งในด้านการผลิต ด้านสังคมและ
วัฒนธรรมที่เก่ียวเนื่องกับการสมรสมาตลอด และมีพัฒนาการด้านการย้ายถิ่นของผู้หญิง ตลอดจนการสมรสกับ
ชาวต่างชาติมายาวนาน 
 
 
5.2  การรับรู้ของผู้นําชุมชนท่ีมีต่อสถานการณ์การเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิง 

ในชนบทอีสาน ผู้หญิงส่วนใหญ่นิยมสมรสกับชาวต่างชาติ ซึ่งพบเห็นได้เป็นจํานวนมาก การ
เดินทางไปต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ แม้มีผู้หญิงเดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือการทํางานแต่ก็พบว่ามีเป็นส่วนน้อย ลักษณะงานที่ทําในต่างประเทศส่วนใหญ่คือ งาน
แม่บ้าน (พนักงานทําความสะอาด) ประเทศที่นิยมเดินทางไป คือ ประเทศญี่ปุ่น และฮ่องกง โดยผ่านช่อง
ทางการติดต่อโดยคนรู้จัก หรือญาติที่เคยไปต่างประเทศมาก่อน (ในบางรายได้พบกับชาวต่างชาติ และ
ตัดสินใจคบหาดูใจกัน จนกระทั่งการทดลองอยู่ด้วยกันก่อน ซึ่งพบว่าหากสามารถอยู่ด้วยกันได้ก็กลับมา
สมรสในประเทศไทย ภายหลังผู้หญิงสมรสกับสามีชาวต่างชาติในระยะหน่ึงก็ย้ายถิ่นเดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือใช้ชีวิตคู่กับสามีชาวต่างชาติ) ดังที่ผู้นําชุมชนหมู่บ้านหนองกุงเซินได้ให้ข้อมูลว่า  

 

“เมื่อประมาณสิบกว่าปีมาแล้วมีผู้หญิงในหมู่บ้านแต่งงานกับชาวเยอรมัน  โดย
ในช่วงแรกผู้หญิงคนน้ีไปทํางานเป็นแม่บ้านที่ประเทศฮ่องกง ก่อนไปทํางานที่ประเทศ
ฮ่องกง ก็หย่ากับคนไทยซึ่งเป็นคนในหมู่บ้าน แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่า สาเหตุที่ไป
เพราะสภาพครอบครัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศอยู่ในภาวะที่มีความขัดแย้งกันทําให้
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ทะเลาะกันเป็นประจํา ผู้หญิงเป็นแม่บ้านไม่มีงานทํา แต่ฝ่ายสามีที่เป็นหัวหน้าครอบครัว 
แม้มีอาชีพและหน้าที่การงานท่ีมั่นคง แต่ชอบกินเหล้าเป็นประจํา ชอบเที่ยว และเล่น
การพนัน จึงมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง ถึงขั้นทําร้ายร่างกายกันอยู่เสมอ ประกอบกับลูกทั้ง
สามคนกําลังเรียนในระดับที่สูงขึ้น ทําให้ค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ผู้หญิง
คนน้ีจึงอยู่ในสภาพกดดัน แม้ขายที่ดินทํากิน แต่เงินที่ได้ก็ไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว จึง
ตัดสินใจเดินทางไปทํางานที่ประเทศฮ่องกง เน่ืองจากเห็นผู้หญิงในหมู่บ้านใกล้เคียงไป
ทํางานกลับมาแล้วมีฐานะดีขึ้น จึงได้ขอคําแนะนําจากผู้หญิงที่ไปมาแล้ว หลังจากน้ันก็
เดินทางไปทํางานที่ฮ่องกง โดยติดต่อผ่านบริษัทจัดหางาน ภายหลังทํางานได้ระยะหน่ึงก็
พบกับวิศวกรชาวเยอรมัน และชอบพอกัน จึงคบหาดูใจ และใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันใน
ประเทศฮ่องกง โดยสามีชาวต่างชาติให้ผู้หญิงที่เป็นภรรยาเลิกทํางาน มีหน้าที่ปรนนิบัติ
และดูแลสามีชาวเยอรมันในประเทศฮ่องกงเท่าน้ัน ซึ่งเป็นชีวิตที่สุขสบาย สามารถส่งเงิน
มาจุนเจือครอบครัวที่อยู่ในประเทศไทยได้ ต่อมาในภายหลังที่สมรสกับชาวเยอรมันแล้ว 
ผู้หญิงคนน้ีจึงกลับมาจดทะเบียนหย่ากับสามีคนไทย พร้อมทั้งแนะนําให้คนในหมู่บ้าน ที่
เป็นญาติ ได้รู้จักกับคนต่างชาติคนอ่ืนๆ เพ่ือคบหาดูใจกัน ทั้งน้ี ในปัจจุบันผู้หญิงชาว
หนองกุงเซินคนดังกล่าวยังคงใช้ชีวิตอยู่กับสามีชาวเยอรมันในประเทศฮ่องกง โดยส่งเงิน
กลับมาให้ลูกที่เมืองไทยประจําทุกเดือน พร้อมทั้งคอยช่วยเหลือ ให้คําแนะนําผู้หญิงไทย
ที่ไปทํางานฮ่องกงเมื่อประสบปัญหาในประเทศปลายทาง”  

 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในชุมชนที่ศึกษามีผู้หญิงที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศและได้สมรสกับสามี
ชาวต่างชาติ แต่จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนพบว่า ผู้หญิงเหล่าน้ีไม่ได้สมรสกับชาวต่างชาติทุกคน ทั้งน้ี
ก่อนการเดินทางไปต่างประเทศผู้หญิงที่จะเดินทางไปต้องดําเนินขั้นตอนหลายอย่าง และต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพ่ือดําเนินการเป็นจํานวนมาก (จํานวนเงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อคน) โดยการติดต่อผ่านบริษัท
จัดหางานตามคําแนะนําของผู้ที่เคยไปมาก่อน อน่ึงเมื่อทํางานครบตามกําหนดสัญญาจ้างงาน ก็เดินทาง
กลับประเทศ นอกจากน้ียังพบว่าผู้หญิงที่ เคยเดินทางไปต่างประเทศมาก่อน ไม่มีการเดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือทํางานอีก ด้วยเพราะมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้น และสามารถเปิดร้านค้า
หรือซื้อที่ดินทํากินเพ่ิมได้ ซึ่งมีการสร้างประโยชน์จากที่เดินเพ่ือสร้างอาชีพโดยการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทําให้
มีเงินหมุนเวียนในครอบครัว ให้สามารถอยู่ได้ไม่ลําบาก  

อน่ึงจากประสบการณ์ของการเป็นผู้นําชุมชนท่ีผ่านมาน้ันพบว่า แม้ในชุมชนยังไม่มีผู้หญิงถูก
หลอกลวงให้เดินทางไปทํางานต่างประเทศ หรือประสบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการค้ามนุษย์ 
เมื่ออยู่ในถิ่นปลายทาง แต่ที่ผ่านมาผู้นําชุมชนทราบว่ามีผู้หญิงหลายคนถูกหลอกลวงให้เสียค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ดําเนินการก่อนเดินทางไปต่างประเทศ แต่เมื่อถึงเวลาก็ไม่ได้เดินทางไป โดยบริษัทเหล่าน้ีไม่ชดใช้
ค่าเสียหาย หรือในบางรายก็ไม่สามารถติดต่อได้อีก นอกจากน้ียังพบว่า ที่ผ่านมามีบริษัทหลายแหล่งเปิด
บริการโดยรับสมัครหาคู่ชาวต่างชาติ หรือหาคนงานไปทํางานต่างประเทศโดยถูกกฎหมาย แต่ความเป็น
จริงน้ันมีการดําเนินการที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะการใช้บริการผ่านบริษัทจัดหาคู่ ซึ่งพบว่าเป็นการเปิดใน
นามของบริษัทเท่าน้ัน และผู้หญิงที่ไปใช้บริการจัดหาคู่ของบริษัทประเภทน้ี ส่วนใหญ่ทราบดีว่าเป็น
ช่องทางการเดินทางไปทํางานต่างประเทศที่สามารถทําได้โดยง่าย โดยผ่านการสมรสกับชาวต่างชาติที่เป็น
ประชาชนของประเทศปลายทาง งานที่สามารถทําได้หากเดินทางไปทํางานต่างประเทศผ่านช่องทางนี้คือ
งานแอบแฝงที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการบริการทางเพศ ดังข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนท่านหน่ึงว่า 
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“มีบริษัทในประเทศไทยบางแห่งที่เปิดรับสมัครงานไปทํางานต่างประเทศบัง
หน้า หรือเปิดในรูปแบบของบริษัทจัดหาคู่ แต่เป็นที่รู้กันในหมู่บ้านว่าบริษัทแห่งน้ันเป็น
ช่องทางของผู้หญิงที่ต้องการไปค้าประเวณีในต่างประเทศ โดยการให้จดทะเบียนสมรส
กับชาวต่างชาติ เมื่อไปถึงประเทศปลายทางก็ให้ไปขายตัว ซึ่งก่อนไป ผู้หญิงเหล่าน้ี
ทราบดีอยู่แล้วว่าชีวิตต้องเป็นแบบใด แต่ก็ไปด้วยความเต็มใจ และเมื่อมีเงินกลับมาก็
ได้รับการยอมรับ หรือบางคนไปแล้ว คนในหมู่บ้านก็ไม่มีทางรู้ว่าไปทําอะไร พูดกันแต่
เพียงว่าไปทํางานต่างประเทศแล้วร่ํารวยกลับมาเท่าน้ัน และมีให้เห็นในหมู่บ้าน คือมี
ผู้หญิงไปสมัคร ลงช่ือไว้ที่บริษัทแห่งหน่ึงว่าต้องการไปทํางานต่างประเทศ แต่แท้จริง
แล้วก็คือต้องการไปขายบริการทางเพศในประเทศน้ัน ก่อนไปบริษัทแนะนําให้เปลี่ยน
ชื่อ และให้จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ (เป็นผู้ชายที่บริษัทหามา) โดยท่ีไม่รู้จัก
กัน และมีพันธะผูกพันทางกฎหมายโดยใช้นามสกุลเดียวกันเท่านั้น ทีน้ีเวลาเดินทาง
ไปต่างประเทศก็ทําได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องโดนสงสัย ไปต่างประเทศแล้วก็ตัวใครตัวมัน ผู้หญิง
ก็ทํางานของตนเอง ผู้ชายที่จดทะเบียนด้วยก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร และอยู่ที่ไหน ก็มีผู้หญิงใน
หมู่บ้านเคยไปต่างประเทศในลักษณะน้ีมาบ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่เห็นว่าผู้หญิงเหล่าน้ันมี
ปัญหาอะไร มีแต่กลับมาแล้วฐานะทางครอบครัวดีขึ้น โดยท่ีทะเบียนสมรสก็ยังมีอยู่ ยัง
ใช้นามสกุลของชาวต่างชาติอยู่ ที่เห็นบางคนต้องการจดทะเบียนหย่าก็ทําไม่ได้ เพราะไม่
รู้จักกัน ไม่รู้ติดต่อดําเนินการอย่างไร ก็เลยปล่อยไว้อย่างน้ัน”  

 

 ในขณะที่สถานการณ์การสมรสกับชาวต่างชาติของผู้หญิงในชุมชนอีสาน มีให้เห็นเป็นจํานวนมาก 
จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน พบว่า สาเหตุที่การสมรสกับชาวต่างชาติ อาจมีสาเหตุมาจากการที่ในชุมชน
มีผู้หญิงมีสามีชาวต่างชาติ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรถยนต์ มีบ้านหลังใหญ่โต และมีเงินทอง
มากมาย โดยท่ีผุ้หญิงกลุ่มน้ีไม่ต้องทํางานแต่ก็มีชีวิตที่สุขสบาย โดยมีหน้าที่หลักเพียงการดูแลสามี
ชาวต่างชาติเท่าน้ัน จึงมีการเอาแบบอย่างในชุมชน และกลายเป็นค่านิยมใหม่ของผู้หญิง อน่ึง ผู้หญิงที่มี
สามีชาวต่างชาติโดยส่วนมากเป็นผู้หญิงที่เคยใช้ชีวิตคู่และผ่านการสมรสมาแล้ว แต่ประสบความล้มเหลว 
หย่าร้าง ภายหลังต้องใช้ชีวิตภายใต้สภาวะกดดันหลายประการ ทั้งในด้านสภาพสังคม และเศรษฐกิจที่
ตามมาภายหลังการใช้ชีวิตเป็นหญิงหม้าย กดดันให้ผู้หญิงกลุ่มน้ี นิยมสมรสกับชาวต่างชาติเพ่ิมมากขึ้น ดัง
คําให้สัมภาษณ์ของผู้นําท่านหน่ึง ว่า 
 

“จุดเริ่มต้นของการแต่งงานกับชาวต่างชาติของชุมชน มาจากการที่มีผู้หญิงใน
หมู่บ้านได้สามีชาวต่างชาติแล้วมีเงินทองมาจุนเจือครอบครัว โดยในช่วงแรกเป็นลักษณะ
ของการไปทํางานในประเทศ ซึ่งแต่ก่อนในสมัยสงครามอินโดจีน มีฝรั่งเข้ามาในประเทศ
ไทยเป็นจํานวนมาก ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ไปทํางานก็ทําในค่ายทหาร เป็นแม่บ้าน บางคนก็
เป็นเมียเช่าทหารเหล่าน้ัน ก่อนที่มีการแต่งงานฝรั่งเป็นจํานวนมากอย่างในทุกวันน้ี ก็
เริ่มต้นมาจากผู้หญิงที่ได้สมรสกับชาวต่างชาติมาก่อน มีประสบการณ์ก่อน จากน้ันจึงทํา
ตัวเป็นแม่สื่อ แนะนําชาวต่างชาติให้รู้จัก และคอยเป็นพ่ีเลี้ยงให้แนะนําผู้หญิงที่มีแฟน
ต่างชาติ ว่าต้องทําตัวอย่างไร วัฒนธรรมของเขาเป็นอย่างไร ต้องคอยดูแล ปรนนิบัติ 
สอนว่าฝรั่งชอบหรือไม่ชอบผู้หญิงแบบไหน ซึ่งในตอนแรกก็แนะนําให้รู้จักกันในเครือ
ญาติ และคนรู้จัก จึงทําให้มีจํานวนผู้หญิงแต่งงานกับชาวต่างชาติมากขึ้นเรื่อยๆ” 
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 จากสถานการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสมรสกับชาวต่างชาติดังที่ได้กล่าวมาน้ัน เป็นลักษณะของ
การสมรส โดยมีช่องทางผ่านการติดต่อผ่านระบบเครือญาติ ซึ่งเป็นการรับรู้ของผู้นําชุมชนท่ีมีต่อ
เหตุการณ์น้ัน ผู้นําชุมชนสะท้อนว่า รูปแบบการหาสามีชาวต่างชาติ และช่องทางในการสมรสไม่ได้มีเพียง
ที่กล่าวมาเท่าน้ัน แต่ยังมีอีกหลายช่องทางที่ผู้หญิงในชุมชนเลือกใช้เพ่ือให้ได้สามีเป็นชาวต่างชาติ โดยเห็น
ว่า โอกาสในการได้สมรสหรือไม่น้ัน ไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้หญิง แต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของชาวต่างชาติแต่เพียง
ฝ่ายเดียว  ดังน้ัน การหาคู่เป็นชาวต่างชาติของผู้หญิงในชุมชน ก็เปรียบได้ว่า เป็นการเสี่ยงโชคอย่างหน่ึง 
ทั้งน้ีโอกาสในการได้สมรสน้ันขึ้นอยู่กับความพอใจ และการตัดสินใจของชาวต่างชาติเป็นหลัก ดังที่ผู้นํา
ชุมชนได้กล่าวไว้ว่า  “ถ้าฝรั่งเขาเอาก็ได้ไป ถ้าไม่ได้ก็ต้องหาต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าได้แต่งงาน”  

ในปัจจุบันมีผู้หญิงหลายคนที่ในชีวิตไม่มีโอกาสได้พบชาวต่างชาติ เพราะไม่มีญาติ ไม่มีคนรู้จัก 
และไม่มีเงินทองมากพอที่ติดต่อผ่านบริษัทหาคู่ได้ เขาเหล่าน้ันเลือกที่ไปทํางานในสถานที่ซึ่งมีชาวต่างชาติ
อยู่เป็นจํานวนมาก น่ันคือการเลือกเข้าไปทํางานในสถานบันเทิง ซึ่งงานที่ทําส่วนใหญ่คืองานขายบริการ
ทางเพศ เป็นที่ทราบกันดีในชุมชนว่าผู้หญิงที่ไปทํางานพัทยา หรือทํางานกรุงเทพฯแล้วมีสามีชาวต่างชาติ
กลับมา ล้วนต้องผ่านการประกอบอาชีพน้ีมาแล้วทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม จากการให้ข้อมูลของผู้นําชุมชน 
พบว่า ในบางชุมชน หากผู้หญิงตัดสินใจที่สมรสกับชาวต่างชาติ ก็สามารถไปหางานทําในสถานบันเทิงได้ 
เพราะในแต่ละชุมชนท่ีมีผู้หญิงสมรสกับชาวต่างชาติเป็นจํานวนมากเช่นน้ี ส่วนใหญ่มีเครือข่ายอยู่ตาม
สถานบันเทิง และแหล่งท่องเที่ยว ทําให้มีงานทําและมีโอกาสได้รู้จักกับชาวต่างชาติเพ่ิมมากขึ้น ดังทัศนะ
ของผู้นําชุมชน ที่ว่า  

 

“กระแสความนิยมของการสมรสกับฝรั่งในปัจจุบันมีมาก แม้แต่ในวัยเด็กก็
ได้รับการปลูกฝังจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ว่า โตขึ้นให้ไปเอาผัวฝร่ัง ได้รวยๆ มีเงินมีทอง
มาให้พ่อกับแม ่จากตัวอย่างที่มีให้เห็นในชุมชน และจากการปลูกฝังของพ่อและแม่ทําให้
เด็กบางคนจึงคิดว่า โตขึ้นก็อยากเป็นเมียฝร่ัง เพราะสบายไม่ต้องรับผิดชอบอะไร แม้ใน
กลุ่มของผู้ใหญ่เองโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีครอบครัว เมื่อทะเลาะหรือมีเรื่องกระทบกระทั่ง
กัน ก็ตัดสินใจหย่าร้างได้ง่าย เพราะคิดว่าเลิกกันแล้วไปหาฝรั่งก็ได้ แต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงที่
ไปกว่าได้สมรสก็ลําบาก เพราะต้องอดทนและเจอความเสี่ยงหลายอย่าง ไปเจอฝรั่งที่
ถูกใจก็ไม่ใช่ว่าได้สมรสเลย เขาก็ทดลองอยู่กับเราก่อน ถ้าเขาพอใจ รู้สึกชอบ ก็สมรสกัน 
แต่ถ้าไม่ชอบ ฝรั่งเขาก็ทิ้ง ผู้หญิงก็ต้องหาใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าได้สมรส กลับมาหมู่บ้านก็
ไม่ได้ เพราะชาวบ้านรู้ว่าไปทํางานอะไรมา ถ้ากลับมาแล้วไม่ได้แฟนฝรั่ง หรือมีเงิน
กลับมาด้วย ก็ถูกนินทาว่าไปเที่ยวหาผัวฝร่ัง แต่ถ้ามาแล้วมีแฟนฝร่ังกลับมาด้วย หรือแค่
มีเงินซื้อรถมอเตอร์ไซต์สักคัน ก็ถือว่าผู้หญิงคนน้ันประสบความสําเร็จแล้วในสายตาของ
คนในหมู่บ้าน” 

 

 จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนเก่ียวกับการเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิงในชนบทอีสานที่ผู้วิจัย
ได้มีการศึกษา จึงสรุปว่า สถานการณ์ของผู้หญิงไทยที่เดินทางไปต่างประเทศในชุมชนท่ีศึกษา สามารถ
แบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือ  

1) กลุ่มที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อทํางาน โดยผู้หญิงกลุ่มน้ีมีความต้ังใจที่ไปทํางาน
ต่างประเทศ อาศัยจากการแนะนําของคนรู้จักที่เคยไปทํางานมาแล้ว โดยติดต่อผ่านบริษัทจัดหางาน มี
การเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย และทํางานตามสัญญาจ้าง ซึ่งจากการติดตามของผู้นํา ยังไม่พบว่า
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ผู้หญิงกลุ่มน้ีประสบปัญหาถูกหลอกหรือถูกบริษัทจัดหางานโกง เพราะบริษัทที่ติดต่อน้ันเป็นบริษัทที่เคยมี
คนไปมาแล้ว จึงสามารถเช่ือถือและไว้ใจได้ ทั้งน้ี นอกจากงานประเภทดังกล่าว ยังพบว่า มีผู้หญิงอีกกลุ่ม
หน่ึงที่ใช้ช่องทางการเดินทางไปต่างประเทศผ่านบริการของบริษัทจัดหาคู่ โดยพบว่า มีการเปลี่ยนช่ือ และ
จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างเพ่ือให้การเดินทางไปทํางานต่างประเทศง่ายขึ้น  

2) กลุ่มผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติ โดยภายหลังที่สมรสกับชาวต่างชาติแล้ว บางส่วน
เดินทางไปต่างประเทศเพ่ือใช้ชีวิตอยู่กับชาวต่างชาติ จากการบอกเล่าของผู้นําชุมชนพบว่า ผู้หญิงที่ไปอยู่
ต่างประเทศกับสามีชาวต่างชาติ ยังคงต้องประกอบอาชีพในถิ่นปลายทางเพ่ือเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
โดยงานส่วนใหญ่ที่ทําเป็นอาชีพเกษตรกรรมเช่นเดียวกับงานในประเทศ ผู้หญิงบางคนถูกเลือกให้สมรส
ด้วยเพ่ือได้ไปทําหน้าที่แม่บ้าน คอยดูแลครอบครัวชาวต่างชาติ สําหรับผู้หญิงที่มีสามีชาวต่างชาติและได้
กลับมาสร้างบ้านเรือนในหมู่บ้านและสามีย้ายมาอยู่ด้วยกันน้ัน ส่วนใหญ่มักมีสามีวัยเกษียณ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่
ได้จากสามีชาวต่างชาติ มาจากเงินสวัสดิการและเงินบํานาญของรัฐบาลประเทศเขา โดยผู้หญิงไม่ต้อง
ประกอบอาชีพอะไร เพียงแต่คอยดูแล ปรนนิบัติสามีชาวต่างเท่าน้ัน  

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากในปัจจุบันการสมรสกับชาวต่างชาติของผู้หญิงไทยเป็นที่นิยมใน
หมู่บ้านชนบทอีสานอย่างแพร่หลาย ดังน้ันรูปแบบหรือช่องทางในการสมรสของผู้หญิงกับชาวต่างชาติจาก
คําบอกเล่าของผู้นําชุมชนจึงพบว่า มีหลายช่องทาง สามารถสรุปได้ 4 รูปแบบดังน้ี  

1) การติดต่อผ่านญาติหรือคนรู้จักให้เป็นแม่สื่อ และให้คําแนะนํา คอยเป็นพ่ี
เลี้ยงในระหว่างที่คบหาดูใจกับชาวต่างชาติ จนถึงขั้นสมรสกัน 

2) เดินทางไปทํางานต่างประเทศและพบกันในประเทศปลายทาง เมื่อรู้สึกชอบ
พอ ถูกใจกัน ก็ทดลองอยู่ด้วยกันก่อนสักระยะหน่ึงแล้วจึงตัดสินใจสมรส  

3) พบกันในสถานบันเทิงหรือแหล่งท่องเที่ยว โดยผู้หญิงที่มีความต้ังใจหาสามี
ชาวต่างชาติ ตัดสินใจไปทํางานในสถานบันเทิงหรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติอยู่เป็นจํานวนมาก งาน
ที่ทําส่วนใหญ่เป็นงานนวด และงานขายบริการทางเพศ  ซึ่งหากชาวต่างชาติคนไหนชอบพอ ถูกใจ ก็ตกลง
คบหาดูใจกัน ทั้งน้ีโอกาสในการที่ได้สมรสหรือไม่น้ัน ชาวต่างชาติเป็นฝ่ายเลือกว่าสมรสหรือไม่ หาก
ชาวต่างชาติสมรสด้วยก็เป็นความโชคดีของผู้หญิงที่ได้สามีชาวต่างชาติดังที่ต้ังใจ แต่หากไม่ได้สมรส ผู้หญิง
คนน้ันก็ต้องกลับมาทํางานแบบเดิมอีกเพ่ือหาโอกาสในการรู้จักชาวต่างชาติคนใหม่ อน่ึงช่องทางของการ
หาสามีชาวต่างชาติของผู้หญิงไทยในรูปแบบน้ีกําลังเป็นที่แพร่หลาย และในสังคมเริ่มมองว่าเป็นเรื่อง
ธรรมดา ซึ่งผู้นําชุมชนมองว่าในอนาคตสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มที่เป็นปัญหาในชุมชน 

4) การติดต่อผ่านบริษัทจัดหาคู่ หรือผ่านอินเตอร์เน็ต โดยผู้หญิงที่ใช้ช่องทางนี้
ในการหาสามีชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีฐานะและเรียนจบในระดับสูง มีอาชีพการงานที่
ดีอยู่แล้ว แต่ต้องการสมรสกับชาวต่างชาติเพราะเห็นว่าดูแล ใส่ใจดีกว่าผู้ชายไทย  
 
 
5.3  ปัจจัยผลักดันที่เป็นสาเหตุให้ผู้หญิงเดินทางไปต่างประเทศ  

ปัจจัยผลักดันที่เป็นสาเหตุให้ผู้หญิงเดินทางไปต่างประเทศ จากการให้ข้อมูลของผู้นําชุมชนท่ี
ผู้วิจัยได้มีการศึกษา พบว่า มี 3 ประเด็นหลัก ที่เป็นสาเหตุให้ผู้หญิงเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือทํางาน
และเพ่ือสมรสกับชาวต่างชาติ รายละเอียดดังน้ี 
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5.3.1  ปัญหาสภาพครอบครัวของผู้หญิงไทย 
จากการศึกษาสถานการณ์การเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิงในชนบทอีสานผ่านทัศนะของ

ผู้นําชุมชน พบว่า ในพ้ืนที่ศึกษาผู้หญิงที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศน้ันมีน้อย ส่วนใหญ่เป็นการเดินทาง
ไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชุมชน
อีสาน โดยผู้หญิงที่ได้สมรสกับชาวต่างชาติส่วนมากมีพ้ืนฐานครอบครัวที่ไม่ดี เคยสมรส และหย่าร้าง เมื่อ
หย่าร้างกับสามีที่เป็นคนไทย ผู้หญิงที่เป็นหม้าย ในบางรายยังต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกที่เกิดจากสามีคน
ไทยด้วย เมื่อเกิดความผิดหวังในเรื่องความรักประกอบกับชีวิตไร้หลักยึดเหน่ียว จึงทําให้ผู้หญิงเหล่าน้ีต้อง
แสวงหาบุคคลที่เช่ือว่าจะสามารถเป็นเสาหลักครอบครัวต่อไปได้ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลที่ผู้นําชุมชุมให้
สัมภาษณ์ว่า   

 

“สภาพปัญหาที่ผลักดันให้ผู้หญิงสมรสกับชาวต่างชาติ ไม่ใช่มาจากความจาก
การประกอบอาชีพ การใช้ชีวิตในชุมชนเพียงอย่างเดียว แต่สาเหตุสําคัญที่ทําให้เขาต้อง
หันไปเสี่ยงโชค แสวงหาโอกาสให้กับตนเองโดยการสมรสกับชาวต่างชาติก็คือ ครอบครัว 
เป็นสําคัญ เพราะปัญหาใหญ่ของผู้หญิงคือการหย่าร้าง และโดยส่วนมากครอบครัวที่เลิก
กันไม่ล้างทะเบียนหย่าในทันที แต่หย่าร้างกันอยู่ก่อน จากน้ันผู้หญิงไปหาสามี
ชาวต่างชาติ เมื่อได้สมรสกับชาวต่างชาติก็ต้องกลับมาล้างทะเบียนกับสามีคนไทย ซึ่งใน
ปัจจุบันชุมชนที่ตนดูแลพบปัญหาเมียฝรั่งฟ้องหย่าสามีคนไทยเป็นจํานวนมาก เพราะเขา
คิดว่าถ้าได้สมรสกับฝรั่งชีวิตเขาอยู่สุขสบายกว่า และมีฐานะ ผู้ชายฝรั่งเลี้ยงดูเขาดีกว่า
ผู้ชายไทย ผู้หญิงบางคนก่อนที่ไปสมรสกับคนต่างชาติเคยสมรสกับคนในหมู่บ้านมาก่อน 
แล้วมีปัญหาเกิดการหย่าร้าง ด้วยชีวิตที่ลําบากและมองว่าตนเองไม่มีอะไรจะเสีย ต้องด้ิน
รนเลี้ยงลูกเลี้ยงดูครอบครัว แต่เศรษฐกิจในบ้านไม่ดี ต้องด้ินรน พอดีมีคนมาชวนก็ไป” 

 

 ผู้หญิงบางคนตัดสินใจสมรสกับชาวต่างชาติโดยผ่านการติดต่อผ่านญาติ ซึ่งมองว่าการสมรสกับ
ชาวต่างชาติน่าดีกว่าใช้ชีวิตอยู่กับคนไทย เพราะชาวต่างชาติมีความรับผิดชอบ ดังคํากล่าวของผู้นําชุมชน
ท่านหน่ึง ซึ่งมีหลานสาวสมรสกับชาวต่างชาติว่าตัดสินใจสมรสกับชาวต่างชาติเพราะมีญาติแนะนําให้รู้จักกัน 
การเป็นญาติกันทําให้ชาวต่างชาติมีความเช่ือใจต่อภรรยาของตนเองว่าจะไม่ถูกผู้หญิงไทยหลอกลวง เพราะมี
ความคุ้นเคยกันในระดับหน่ึงแล้ว เน่ืองจากมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติโดยมีพ่ีน้องสมรสกับชาวต่างชาติ
เหมือนกัน ดังที่กล่าวว่า  
 

“เขามีความรักให้กับเรา เพราะตัวเขาเองก็ผูกพันกับญาติพ่ีน้องของเรา ดังน้ัน 
ความมั่นใจ เช่ือใจท่ีมีต่อกันจึงมีในระดับที่ดี เขาก็ไม่ต้องกลัวว่าครอบครัวหรือญาติพ่ี
น้องของเราไปเอาเปรียบเรื่องเงินทอง”  

 
 5.3.2  ฐานะทางเศรษฐกิจ  

ปัญหาด้านฐานะทางเศรษฐกิจ  เป็นปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้หญิงในการเดินทางไป
ต่างประเทศ จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนในพ้ืนที่ซึ่งมีผู้หญิงเดินทางไปต่างประเทศเป็นจํานวนมาก พบว่า 
ผู้หญิงที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติ แต่เป็นผู้หญิงที่เดินทาง
ไปทํางานต่างประเทศ เพราะหลังจากหย่าร้าง ต้องรับผิดชอบครอบครัว ทั้งพ่อแม่ของตนเอง และลูกที่
ต้องเลี้ยงดู แต่เดิมที่เคยทําตัวเป็นผู้ตาม เมื่อเป็นหม้าย  ไม่เคยชินกับการต้องรับบทบาทเป็นหัวหน้า
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ครอบครัว อีกทั้ง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพ่ิมขึ้น สมาชิกในครอบครัวมีความต้องการเพ่ิมมากขึ้น 
แต่ด้วยการศึกษาที่น้อย และประสบการณ์ทํางานที่ทําได้เพียงงานเกษตรกรรม   จึงไม่สามารถหาเงินทอง
มาจุนเจือครอบครัวได้ ถ้าหากยังทํางานที่บ้านครอบครัวก็ต้องดํารงอยู่อย่างยากลําบาก เพราะหาเงิน
พอใช้ในแต่ละวันเท่าน้ันไม่เหลือพอให้เก็บ ถ้าไปทํางานเมืองนอกก็มีเงินเป็นก้อน พอที่มาสร้างตัวได้บ้าง 
ผู้หญิงบางคนจบการศึกษาสูงสุดเพียงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น หากทํางานในเมืองไทยก็ประกอบ
อาชีพรับจ้างได้เท่าน้ัน เข้าไปทํางานกรุงเทพฯ ค่าครองชีพสูง เงินเดือนได้น้อย แต่ถ้าไปทํางานเมืองนอก
แม้ทํางานหนัก เมื่อเทียบกับงานในเมืองไทย แต่เมื่อส่งเงินกลับมาที่บ้านก็ได้เงินมากกว่าเพราะค่าเงินของ
ต่างประเทศสูงกว่าเมืองไทย ดังที่ผู้นําชุมชนท่านหน่ึงได้เล่าว่า 

 

“เคยถามผู้หญิงที่ไปเมืองนอก คิดอย่างไรถึงไปทํางานเมืองนอก เธอตอบว่า อยู่
บ้านแบบน้ีก็ไม่มีอะไรจะเสีย ไหนจะค่าอยู่ ค่ากิน ไหนจะลูกอีก อยู่เมืองไทยหาได้มาก
สุดแค่เดือนละ 6- 7 พัน แต่ไปเมืองนอกได้เงินเดือนละ 20,000” 

  

อย่างไรก็ตาม ทัศนะของผู้นํามองว่า ในกลุ่มของผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติตัดสินใจสมรส
เพราะเห็นว่าเงิน คือตัวแปรสําคัญ เพราะที่ผ่านมาเห็นว่าผู้หญิงที่ได้สมรสกับชาวต่างชาติน้ันมีฐานะความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่การได้มาซึ่งฐานะภรรยาชาวต่างชาติน้ันก็ไม่ง่ายเลย ผู้หญิงส่วนมากชอบคิดว่าหากฐานะ
ยากจนมากก็ไปหาสามีชาวต่างชาติ ดังที่กล่าวว่า 

 

“ตัวอย่างชีวิตของผู้หญิงคนหน่ึงที่ตัดสินใจสมรสกับชาวต่างชาติ เพราะพ้ืนฐาน
ครอบครัวของเธอยากจน เน่ืองจากทนสภาพความเป็นอยู่ไม่ไหว อีกทั้งเริ่มมีผู้หญิงใน
ชุมชนได้สมรสกับชาวต่างชาติแล้วกลับมาสร้างบ้าน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เธอจึง
ตัดสินใจสมรสกับฝรั่ง เพราะคิดว่ายากจนเหลือเกิน ถ้าได้ผัวนอกก็คงมีเงินมีทองให้ใช้
มากมาย แต่ได้สมรสกับฝรั่งและอยู่ด้วยกันเพียง 2-3 ปีก็หย่าร้างกันไป สาเหตุเพราะ
ผู้หญิงคบผู้ชายไปด้วยระหว่างที่ตนอยู่กินกับฝรั่ง (ฝรั่งที่สมรสด้วยแก่แล้ว) เมื่อฝรั่ง
ทราบจึงขอเลิก หลังจากเลิกกันแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตที่ลําบากเหมือนเดิม 
เพราะภูมิหลังครอบครัวเป็นคนยากจน เมื่อสมัยมีเงินทอง ได้อยู่กินกับฝรั่งก็ใช้เงิน
ฟุ่มเฟือย เพราะไม่เคยมีเงินมาก เวลามีจึงใช้เพ่ือความสะใจของตนเอง ปัจจุบันจึงมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ลําบาก ต้องกลับมาทํางานรับจ้างเขาเหมือนเดิม” 

   
5.3.3  การเลียนแบบ 
จากทัศนะของผู้นํา มองว่า นอกจากปัญหาครอบครัว และปัญหาด้านฐานะทางเศรษฐกิจแล้ว สิ่ง

ที่ดึงดูดความสนใจที่ทําให้ผู้หญิงไทยไปสมรสอีกประการหน่ึง ก็คือการเลียนแบบของผู้หญิงในชุมชน ซึ่ง
ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่สมรสกับชาวต่างชาติ มากกว่าร้อยละ 80 คือการสมรสเพราะต้องการประสบ
ความสําเร็จเฉกเช่นเดียวกับผู้หญิงในชุมชนที่ได้สมรสกับชาวต่างชาติ เน่ืองจากสังเกตเห็นคนที่ไปมีแฟน
ชาวต่างชาติแล้วกลับมา วิถีชีวิตความเป็นอยู่มั่นคงแตกต่างจากเดิม มีเงินทอง ฐานะดีขึ้น มีเงินเดือน
ประจําที่ได้จากสามีชาวต่างชาติ ส่งผลให้ผู้หญิงไทยคนอ่ืนมีความต้องการท่ียกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ
ของตนเองให้ดีขึ้น  

ดังเช่นที่ครูท่านหนึ่งได้เคยถามนักเรียนในช้ันว่า โตขึ้นอยากเป็นอะไร เด็กคนหน่ึงก็ตอบว่า “โต
ขึ้นหนูจะเป็นเมียฝรั่ง เพราะเมียฝร่ังมันสบาย เมียฝร่ังไม่ต้องรับผิดชอบอะไร” ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เห็น
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ภาพของคนในครอบครัวที่มีสามีชาวต่างชาติแล้วไม่ต้องทํางาน ก็มีเงินใช้ แต่งตัวทันสมัย และมีผู้ปกครอง
ของเด็ก (ที่เป็นลูกของชาวต่างชาติกับผู้หญิงไทย) บางคนชอบแต่งตัวโชว์สัดส่วนมารับลูกที่โรงเรียน บ้างก็
ปลูกฝังให้ลูกแต่งตัวตามที่ตนเองชอบ เมื่อเด็กเห็นจึงมีพฤติกรรมเลียนแบบ ทั้งน้ีนอกจากการเห็น
เหตุการณ์จนชินตา แล้วผู้นํามองว่าเป็นเรื่องปกติในชุมชน และคนส่วนใหญ่ยกย่องผู้หญิงที่สมรสกับ
ชาวต่างชาติ เพราะมีเงิน มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี ดังที่ผู้นําชุมชนท่านหน่ึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า 

 

“สาเหตุที่คนในหมู่บ้านสมรสกับชาวต่างชาติเป็นจํานวนมาก ก็มาจากการท่ี
ผู้ใหญ่บางคน “เห็นคนอ่ืนเขาได้ผัวฝรั่งก็อยากได้บ้าง” เน่ืองจากคนที่ได้สามีชาวต่างขาติ
คนแรกของชุมชนน้ี ชีวิตของเขาหลังสมรสกับชาวต่างชาติมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น 
กลับมาสร้างบ้านหลังใหญ่ คนอ่ืนเห็นก็อยากได้ เมื่อเห็นอย่างน้ีแล้วจึงรู้สึกอยากได้บ้าง 
ก็บอกเขาให้หาให้ ซึ่งผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติส่วนใหญ่ผิดหวังเรื่องความรักกับ
ผู้ชายไทยบางคน บางคนก็ประสบกับปัญหาความยากจน พ่อตาย พอได้สามี มีลูก 1 คน
ก็ทิ้งสามีคนไทยไปอยู่เมืองนอก พอกลับมาก็สร้างบ้านหลังใหญ่โตให้แม่อยู่ สร้างฐานะ 
สร้างอาชีพโดยการเปิดร้านขายของ มีเงินมาจุนเจือญาติพ่ีน้อง จึงเกิดค่านิยมในหมู่บ้าน
ว่า การที่ได้ผัวฝรั่ง 1 คน ก็ได้บ้านหลังใหญ่ 1 หลัง” 

 

 ทั้งน้ีจากการสังเกตของผู้นําชุมชนพบว่า ผู้หญิงในชุมชนทั้งคนที่มีครอบครัวแล้ว และยังไม่ได้
สมรส มักมีการรวมกลุ่มเพ่ือพูดคุยกันเก่ียวกับการสมรสกับชาวต่างชาติ เน่ืองด้วยเห็นตัวอย่างของผู้ที่
สมรสแล้วว่ามีความเป็นอยู่ของเขาว่าสะดวกสบาย ไม่ต้องทําอะไรก็มีเงินทองใช้ สามีชาวต่างชาติก็เลี้ยงดู
เป็นอย่างดี เมื่อเกิดการรวมกลุ่ม พูดคุยกันในประเด็นดังกล่าวเป็นเวลานาน ทําให้เกิดการเปรียบเทียบกับ
สภาพชีวิต และสภาพครอบครัวของตนเอง ทําให้เกิดความรู้สึกว่าตนน้ันด้อยกว่าผู้หญิงเหล่าน้ัน มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ลําบาก ต้องทํางานหนัก บางครั้งก็ทะเลาะกับสามีอยู่เสมอ ขณะที่ผู้นําน้ันเห็นว่า ในความ
เป็นจริงแล้วแม้ชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนไม่ร่ํารวย แต่ก็ไม่ได้ลําบากยากจนอย่างที่เข้าใจ แต่
เพราะผู้หญิงกลุ่มน้ันนําความร่ํารวยของคนอ่ืนมาเปรียบเทียบกับชีวิตของตนเอง จึงให้มีความต้องการ 
อยากได้ อยากมี อย่างเขาบ้าง ทั้งน้ี นอกจากตัวผู้หญิงในชุมชนรวมกลุ่มพูดคุยจนเป็นประเด็นถกเถียงใน
ชุมชนแล้ว ครอบครัวของผู้หญิงโดยเฉพาะพ่อกับแม่ของตัวผู้หญิงเองก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่กดดันและเป็น
แรงผลักให้ผู้หญิงตัดสินใจหาสามีชาวต่างชาติ โดยหวังว่าพ่อและแม่ของตนสบายไปด้วย มีหน้ามีตา มีเงิน
ทองและเป็นที่นับถือของคนในชุมชน ดังที่ผู้นําชุมชนได้กล่าวว่า  
 

“พ่อแม่ฝ่ายหญิงบางคนไม่ชอบลูกเขย ก็ยุยงให้ลูกสาวของตนเองไปหาผัว
ฝรั่ง ในหมู่บ้านจึงพบว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายที่อยู่เหนือกว่าผู้ชายอยู่มาก เพราะหากไม่
พอใจก็พูดอยู่เสมอว่า ให้เลิกกันเพ่ือได้ไปหาผัวฝรั่ง” 

 
 
5.4  สภาพปัญหา และความคาดหวังในการให้ครอบครัวหรือชุมชนให้การช่วยเหลือ 
  จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลไปในแนวทางคล้ายกัน คือ ไม่ทราบว่า
ผู้หญิงที่มีสามีชาวต่างชาติ และผู้หญิงที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศต้องพบกับสภาพปัญหาอะไรบ้าง 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ ผู้นําชุมชนยอมรับว่า ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรบ้าง 
เพราะไม่ได้มีการติดตาม ตัวผู้หญิงเองเมื่อมีปัญหา ก็ไม่บอกให้รู้ ในบางรายที่ไปทํางานต่างประเทศ แต่ถูก
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หลอกเร่ืองสัญญาจ้าง บริษัทกําหนดในสัญญาจ้างว่าต้องทํางานเป็นระยะเวลา 2 ปี แต่เมื่อไปอยู่
ต่างประเทศกลับทํางานได้เพียง 6 เดือน บริษัทก็ยกเลิกสัญญาจ้างทําให้เกิดความเครียดและไม่อยากเสี่ยง
อยู่ในต่างประเทศ จึงเดินทางกลับมาเริ่มต้นใหม่ในถิ่นต้นทาง ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีเป็นเพียงข่าวของคนที่เคย
ไปทํางานต่างประเทศ ที่คนชุมชนพูดกันเท่าน้ัน อน่ึงปัญหาโดยแท้จริง ทั้งที่เป็นปัญหาก่อนเดินทาง และ
ปัญหาการใช้ชีวิต การปรับตัวในถิ่นปลายทางแล้ว ผู้นําชุมชนไม่ทราบว่าผู้หญิงกลุ่มน้ีมีสภาพปัญหาเป็น
อย่างไร แต่ถ้าให้พูดถึงสภาพปัญหาของผู้หญิงที่มีสามีเป็นชาวต่างชาติก็สามารถให้ข้อมูลได้ ด้วยเพราะ
เป็นเหตุการณ์ที่พบเห็นได้ทั่วไป อีกทั้งในฐานะผู้นําชุมชน ที่มีผู้หญิงสมรสกับชาวต่างชาติเป็นจํานวนมาก
จึงมีบทบาทในการติดตามอยู่บ้าง 
 อน่ึงจากการให้ข้อมูลของผู้นําชุมชนเก่ียวกับสภาพปัญหาของผู้หญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ
น้ัน แม้ว่าผู้นําชุมชนไม่ทราบปัญหาที่แท้จริงของผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติ แต่จากการสังเกต
พฤติกรรมและความเป็นอยู่ของผู้หญิงกลุ่ม พบว่าสภาพปัญหาของผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติมีอยู่หลาย
ประเด็น ดังคํากล่าวว่า 
 

“เมื่อผู้หญิงที่มีสามีชาวต่างชาติต้องประสบกับปัญหาอะไรก็ตาม ตัวผู้หญิงและ
ครอบครัวไม่บอกให้คนในชุมชนรับรู้ ทั้งน้ีเป็นเพราะในสายตาของคนในชุมชนน้ันมองว่า
ตนและครอบครัวน้ันมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายทั้งกายและใจ มีฐานะความเป็นอยู่ที่
ร่ํารวยซึ่งคนในชุมชนหลายคนให้ความอิจฉา เพราะลักษณะของครอบครัวที่ใครก็อยาก
เป็น (ในด้านฐานะและความเป็นอยู่) อย่างไรก็ตาม คนในชุมชนก็ทราบกันดีว่าการได้มา
ซึ่งชีวิตที่สะดวกสบาย มีเงินมีทอง มีสถานะเป็นเมียฝรั่งให้คนอิจฉาได้น้ัน ผู้หญิงเหล่าน้ี
ต้องเดินผ่านเส้นทางอะไรมาแล้วบ้าง ดังน้ัน ตัวผู้หญิงและครอบครัวเมื่อต้องประสบ
ปัญหาไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม ก็ไม่บอกให้คนในสังคมรับรู้ เพ่ือให้คนอ่ืนรับรู้สถานะผู้หญิง
และครอบครัวว่าเป็นครอบครัวที่มีความสุข ไม่ต้องทนทุกข์ใจกับปัญหาอะไร ” 

 

 ทั้งน้ี การแสดงออกของครอบครัวผู้หญิงที่มีสามีชาวต่างชาติในทัศนะของผู้นําชุมชนน้ันมองว่า 
ผู้หญิงและครอบครัวสร้างกําแพงเพ่ือปิดบังความจริงที่ต้องเผชิญอยู่ เพราะจากการสังเกตครอบครัวผู้หญิง
ซึ่งได้มีการสมรสกับชาวต่างชาติที่ผ่านมา พบว่า แม้ในชุมชนมีผู้หญิงสมรสกับชาวต่างชาติเป็นจํานวนมาก 
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิต เพราะในความเป็นจริงมีผู้หญิงเพียงส่วน
น้อย ที่ได้พบรักกับชาวต่างชาติที่ดี มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น การที่ผู้หญิงที่ประสบปัญหาแต่เลือกที่ไม่บอก
ให้ใครในชุมชนรับรู้ อาจเป็นเพราะครอบครัวของผู้หญิงและตัวเขาเองนั้นเกรงว่าไม่ได้รับการยอมรับ และ
ถูกซ้ําเติมจากคนในสังคม เพราะในปัจจุบันแม้ตนและครอบครัวได้รับการยอมรับแต่ก็เป็นการยอมรับตาม
ฐานะทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน ทั้งน้ีเพราะเวลาที่ผู้หญิงกลุ่มน้ีออกงานสังคมก็ไม่ได้รับการให้เกียรติเท่าที่ควร 
ดังนั้น ผู้หญิงที่มีสามีชาวต่างชาติบางคนจึงมีวิธีการแก้ปัญหาหรือหาทางออกด้วยการด่ืม และสูบ เสพของ
มึนเมาทุกชนิด แต่ก็ไม่กล้าบอกคนอ่ืนว่าตนไม่มีความสุขในชึวิตแม้ว่ามีเงินทอง มีชีวิตที่สะดวกสบายก็ตาม 
ผู้หญิงบางคนจึงหันมาเรียกร้องให้สังคมยอมรับโดยการทําบุญและบริจาคเงินครั้งละมากๆ (ต้ังแต่ 1,000 
– 50,000 บาท) เพ่ือให้คนในชุมชนยกย่องเชิดชู ผู้นําชุมชนมองว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการเรียกร้องให้
ชุมชนยอมรับและปิดบังพ้ืนเพที่แท้จริงของตนเอง เพราะโดยส่วนลึกผู้หญิงเหล่าน้ีก็รู้ดีกว่าแม้ชุมชนให้การ
ยอมรับ แต่ก็ยังมีการพูดถึงตนเองในทางไม่ดี หรือนินทาลับหลังอยู่บ้าง ดังน้ันเมื่อมีปัญหาจึงทําให้ไม่ไว้ใจ
ใคร จึงต้องหาทางออกหรือระบายความทุกข์ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม จากการพูดคุยกับครอบครัวและ
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คนในชุมชนก็พบว่า แม้ผู้หญิงพยายามปิดบังปัญหาของตนเอง แต่ก็มีบ้างในบางรายที่ทนสภาพกดดันใน
ชีวิตไม่ไหว จึงบอกคนในหมู่บ้านว่า “อย่าไปเลยเมืองนอก อย่ามีเลยผัวฝรั่ง มันลําบาก” แต่ก็เป็นการ
พูดให้รู้ว่ามีความทุกข์ ซึ่งผู้หญิงเหล่าน้ีก็ไม่ได้เล่าปัญหาของตนเองให้ใครฟัง ดังที่ผู้นําชุมชนท่านหน่ึงให้
สัมภาษณ์ว่า 
 

“จริงๆแล้วคนในชุมชนไม่ได้ให้การยอมรับเมียฝรั่ง แต่ตัวเขาเองใช้เงินเป็น
ปัจจัยสําคัญเพ่ือให้ได้รับการยอมรับหรือพูดได้อีกอย่างหน่ึงว่า ใช้เงินเพ่ือให้ตนเองมีหน้า
มีตาในสังคม เพราะความเห็นของชาวบ้านโดยส่วนใหญ่ก็ยังมองว่า ผู้หญิงที่มีสามีเป็น
ฝรั่งต้องเคยผ่านเร่ืองไม่ดีมาก่อน มีประสบการณ์สูง และต้องเป็นผู้หญิงที่กล้าอย่างมาก 
จึงสามารถทําได้ เพราะเมื่ออยู่ลับหลังผู้หญิงที่มีสามีเป็นฝรั่ง ก็จับกลุ่มนินทากันในทางที่
ไม่ดี แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าก็พูดดี และทําดีด้วย ขอแค่ผู้หญิงกลับมาแล้วมีบ้าน มีรถเท่าน้ันก็
ได้รับการยอมรับในระดับหน่ึงแล้ว เพราะอย่างน้อยก็ไม่ได้รับการดูหมิ่นจากคนในชุมชน”  

 

นอกจากน้ียังพบว่าผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติแต่ไม่ได้ไปพํานักในต่างประเทศ ก็มีสถานะไม่
ต่างกับการเป็นเมียเช่า โดยสามีชาวต่างชาตินานๆคร้ังจึงกลับมาเมืองไทย แต่ก็ยังส่งเงินให้ทุกเดือน 
ขณะเดียวกันผู้หญิงที่อยู่ในเมืองไทยก็มีสามีในหมู่บ้านด้วย (เป็นการคบกันหลายคู่ซึ่งเห็นเป็นเรื่องปกติใน
ชุมชนแม้ว่าจะไม่มีมากนัก) ผู้ชายไทยบางรายช่ืนชอบที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่มีสามีชาวต่างชาติ 
เพราะมีผลให้ชีวิตของตนเองดีขึ้น อยู่สุขสบายขึ้นตามไปด้วย การคบกันหลายคู่แบบน้ีสามีชาวต่างชาติก็
ไม่รู้ว่าผู้หญิงที่ตนเลี้ยงดูน้ันมีสัมพันธ์กับชายอีกคน เพราะเวลาที่เดินทางมาเมืองไทยผู้ชายที่เป็นสามีชาว
ไทยถูกแนะนําให้รู้จักในฐานะญาติ หรือพ่ีชาย ซึ่งในครอบครัวก็ช่วยปิดบัง คนในชุมชนเองก็ไม่ต้องการเข้า
ไปยุ่งเกี่ยวด้วย นอกจากปัญหาการมีสามีในเมืองไทยแล้ว ผู้ชายที่เป็นสามีชาวต่างชาติบางคนก็มีภรรยาอยู่
ในต่างประเทศด้วย โดยตกลงกับผู้หญิงไทยว่าส่งเสียเลี้ยงดู และให้คอยปรนนิบัติเมื่อตนเดินทางมา
ประเทศไทย ผู้หญิงบางคนจึงตกอยู่ในสถานะ “เมียน้อย”  

ทั้งน้ี นอกจากปัญหาที่พบในชุมชนแล้ว จากการติดตามของผู้นําชุมชนยังพบว่า ผู้หญิงที่เดินทางไป
อยู่กับสามีที่ต่างประเทศไม่ได้มีชีวิตที่อยู่สุขสบายแบบคู่ที่มาสร้างครอบครัวในเมืองไทยมากนัก เพราะเมื่อ
ย้ายไปอยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่ผู้ชายเขาไม่ให้อยู่บ้านเฉยๆ หากไม่ได้เป็นแม่บ้านคอยดูแลครอบครัวของเขา 
ก็ต้องออกไปหางานทํานอกบ้าน โดยส่วนมากผู้หญิงก็ไปทํางานเป็นแม่บ้าน ซึ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างลําบาก 
ผู้หญิงบางคนต้องประกอบอาชีพกับสามี ซึ่งชาวต่างชาติบางคนไม่ได้ร่ํารวยอย่างที่ผู้หญิงไทยคิด บ้างก็
ทํางานรับจ้างฆ่าสัตว์ หรือทํางาน (ตามการรับรู้ของผู้นําชุมชน) ซึ่งผู้หญิงที่สมรสด้วยก็ต้องไปประกอบ
อาชีพตามสามีตนเอง หากเทียบกับการใช้ชีวิตในเมืองไทย กับสามีคนไทย ผู้นําชุมชนเห็นว่ามีความลําบาก
เท่าๆกัน เพียงแต่เงินต่างประเทศเมื่อนํามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยแล้วได้ในราคาที่สูงกว่า ดังน้ันจึงมีเงินส่ง
มาให้ครอบครัวที่เมืองไทยเป็นจํานวนมากพอสมควร อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างที่ผู้นําชุมชนได้ยกมาน้ันเป็น
สภาพปัญหาของผู้หญิงที่ได้มีการรับรู้มา แต่ก็มีผู้หญิงจํานวนหน่ึงที่หากสามีฐานะดี มีหน้าที่การงานที่มั่นคง 
เมื่อไปอยู่ต่างประเทศก็ไม่ต้องออกไปทํางานเพียงแต่คอยดูแลบ้านและปรนนิบัติสามีเท่าน้ัน ซึ่งผู้หญิงกลุ่มน้ี
ก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีชีวิตที่ดี ดังที่ผู้นําชุมชนท่านหน่ึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
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“จากการพูดคุยกับผู้หญิงที่มีผัวฝรั่งก็เคยได้ข่าวมาบ้างว่าผู้หญิงถูกหลอกมา
มาก โดยฝรั่งบางคนเมื่อได้ผู้หญิงไปแล้วก็กลับไปแนะนําเพ่ือนฝร่ังด้วยด้วยกันให้มานอน
กับผู้หญิงคนน้ีอีก  แต่ผู้หญิงบางคนอาจโชคร้ายกว่าน้ัน เพราะถูกฝรั่งหลอกให้ไปเป็น
โสเภณีที่ต่างประเทศ ซึ่งผู้หญิงที่หมดหนทางแล้วจริงๆก็เดินทางกลับที่ประเทศ กลับมา
สมรสกับคนไทยเหมือนเดิม แต่ก็ถูกนินทา”  

 

อน่ึง แม้ว่าผู้นําชุมชนต้องการช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาเหล่าน้ันแต่ก็ไม่สามารถทําได้ ด้วย
เพราะตัวผู้หญิงและครอบครัวเองก็ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากผู้นํา และเห็นว่าเรื่องที่ตนประสบนั้นเป็น
เรื่องน่าอาย ไม่ต้องการให้ใครรับรู้ เพราะกลัวว่าถูกซ้ําเติมจากคนในชุมชน จากทัศนะของผู้นําที่มีต่อ
สถานการณ์ปัญหาของผู้หญิงที่รับรู้มา สะท้อนให้เห็นว่า ในชุมชนแม้ช่ืนชมผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติ 
แต่ก็ไม่ได้เชิดชูหรือให้เกียรติผู้หญิงเหล่าน้ัน เป็นเพียงการยอมรับในระดับหน่ึง ซึ่งผู้หญิงพยายาม
แสดงออกถึงการมีอํานาจในการต่อรองจากสังคมมากขึ้น โดยเคร่ืองมือในการต่อรองของผู้หญิงเหล่าน้ีก็คือ
เงินและฐานะทางเศรษฐกิจที่อยู่เหนือกว่า เมื่อมีฐานะทางเศรษฐกิจผู้หญิงเหล ่าน้ีได้รับการยอมรับจาก
สังคม แต่เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา ในชุมชนกลับไม่มีมาตรการใดๆมารองรับผู้หญิงเหล่าน้ี ซึ่งประเด็น
ดังกล่าวผู้นําชุมชนต่างก็เริ่มวิตกกังวลและพยายามเตรียมการหาทางแก้ไขกันบ้างแล้ว ในปัจจุบัน
ครอบครัวของผู้หญิงที่ประสบปัญหายังคงสร้างกําแพงปิดบังตนเองไว้ไม่ให้คนภายนอกทราบว่ามีปัญหา
อะไร การท่ีผู้หญิงประสบความล้มเหลวจากสามีชาวต่างชาติ แต่สังคมกลับไม่มีระบบอะไรมารองรับ
ดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุให้ผู้หญิงตัดสินใจที่ก้าวต่อไปในทางเดิม โดยการหาคู่ชาวต่างชาติคนใหม่  

 
 

5.5  ผลกระทบที่เกิดจากการเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิง 
 ในส่วนของผลกระทบที่เกิดจากการเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิงน้ันผู้นําชุมชนสะท้อนใน 2 
ลักษณะ คือ กรณีแรก การเดินทางเพ่ือไปทํางานต่างประเทศของผู้หญิง นอกจากผลทางด้านเศรษฐกิจใน
ครอบครัว ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ว ผลกระทบในด้านลบที่มีต่อชุมชน ผู้นํามองว่ามีน้อยมาก เพราะ
ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมเดินทางไปทํางานต่างประเทศมากนัก 

กรณีที่สอง การสมรสกับชาวต่างชาติมีผลกระทบต่อชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งน้ี เพราะ
การสมรสกับชาวต่างชาติของผู้หญิงในชุมชนที่ศึกษา เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ทั้งน้ี ผลที่เกิดจากการ
สมรสกับชาวต่างชาติของผู้หญิง ตามทัศนะของผู้นําชุมชน สามารถแบ่งผลกระทบได้เป็น 2 ด้าน คือ ผลดี 
และผลเสีย ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้นําพบว่า การสมรสกับชาวต่างชาติของผู้หญิงไทยน้ัน แม้มีผลดีอยู่บ้าง
แต่ก็เป็นผลดีทางด้านเศรษฐกิจเท่าน้ัน คือทําให้ระบบเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น แต่เมื่อพิจารณาถึง
ผลกระทบที่ได้รับทั้งจากการเดินทางไปทํางานต่างประเทศของผู้หญิง และการสมรสกับชาวต่างชาติ 
พบว่ามีผลกระทบต่อชุมชนในหลายๆด้าน ทั้งในด้านสถาบันครอบครัว ค่านิยม ระบบสังคมและวัฒนธรรม
ของชุมชนที่เปลี่ยนแปลง รายละเอียดที่ได้จากการศึกษาสรุปได้ดังน้ี 

5.5.1  ผลดีของการสมรสกับชาวต่างชาติ 
จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนพบว่าการที่ผู้หญิงได้สมรสกับชาวต่างชาติน้ันมีผลดีต่อชุมชนของ

ตนเองโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ เพราะการสมรสกับชาวต่างชาติทําให้ผู้หญิงสามารถยกระดับฐานะของ
ตนเองให้ดีขึ้น จากเดิมที่มีความเป็นอยู่ลําบากก็สามารถซื้อบ้าน ซื้อรถ และมีชีวิตที่สะดวกสบาย อีกทั้งยัง
ทําให้ผู้หญิงมีรายได้ต่อเดือนที่มั่นคง ได้รับเงินจากสามีชาวต่างชาติอย่างสมํ่าเสมอ ในกรณีที่สามีมีความ
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รับผิดชอบ มีความมั่นคงในการทํางานทําให้เศรษฐกิจในชุมชนดีเพราะมีการใช้จ่ายในชุมชน โดยสามี
ชาวต่างชาติให้เงินภรรยาเพื่อนํามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว เช่น ซื้ออาหาร ซื้อของใช้ภายในบ้าน 
ทั้งน้ีนอกจากระบบเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นแล้ว 
ผู้หญิงที่ได้สมรสกับชาวต่างชาติ มักทําบุญโดยการบริจาคเงินอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้ในชุมชนมีงานบุญ
ผ้าป่า ซึ่งถือเป็นการทํานําบํารุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง  อีกทั้งการได้รู้จักกับคนต่างชาติเป็นจํานวนมาก
ทําให้ผู้หญิงมีช่องทางในการเดินทางไปทํางานต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โอกาสในการทํางานที่ดีก็มีมากขึ้น 
พบว่า ผู้หญิงที่มีสามีเป็นชาวต่างชาติ และใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ หากมีงานในต่างประเทศก็ชักชวนให้
ญาติหรือคนรู้จักในชุมชนไปทํางานด้วยกัน ซึ่งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศลักษณะน้ีมีความ
ปลอดภัยจากการถูกหลอก และเมื่อไปอยู่เป็นเครือญาติ มีคนรู้จักอยู่ด้วยก็ทําให้ผู้หญิงที่เดินทางไปทํางาน
รู้สึกไม่เหงา อุ่นใจและมีความปลอดภัย 

5.5.2  ผลเสียของการสมรสกับชาวต่างชาติ 
จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนทั้ง 6 หมู่บ้านที่มีผู้หญิงเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือทํางานและเพ่ือ

สมรสกับชาวต่างชาติเป็นจํานวนมาก พบว่า ในฐานะผู้นําชุมชนท่ีมีผู้หญิงเดินทางไปต่างประเทศซึ่งโดย
ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือสมรส และในชุมชนเองก็มีผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติและ
อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นจํานวนมาก มองว่า การที่ชุมชนมีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในฐานะหมู่บ้านที่
มีการสมรสข้ามวัฒนธรรมเป็นจํานวนมากน้ันไม่ใช่เรื่องที่น่าภูมิใจ เพราะในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า
เส้นทางของการแสวงหาชีวิตที่ดีโดยการสมรสกับชาวต่างน้ัน ผู้หญิงเหล่าน้ีต้องผ่านอะไรมากบ้าง หากพูด
ถึงหมู่บ้านของตนเองในแง่ของเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนก็มองว่าเป็นเรื่องที่น่าอิจฉา แต่
หากพิจารณาอีกด้านหนึ่งพบว่า การมีผู้หญิงสมรสกับชาวต่างชาติเป็นจํานวนมากนั้น ในบางคร้ังก็เป็น
เรื่องที่น่าอับอายเพราะหมู่บ้านที่มีผู้หญิงสมรสกับชาวต่างชาติมาก ก็ย่อมหมายความว่าจํานวนของผู้หญิง
ที่เคยทํางานในสถานบันเทิงมีจํานวนมากพอสมควรด้วย แต่ก็อยู่ที่ว่าสังคมภายนอกให้ความหมายของคํา
ว่า “เมียฝรั่ง” ไว้แบบไหน หากถามความคิดเห็นของผู้นํา หลายท่านมีความคิดเห็นตรงกันว่า การเป็น
หมู่บ้านเมียฝร่ัง ไม่ใช่สิ่งที่ควรรู้สึกภาคภูมิใจ หรือสามารถนําเอาไปอวดใครต่อใครได้ เพราะในฐานะผู้นํา
ชุมชนเองเมื่อมองย้อนกลับไปมองชุมชนที่ตนรับผิดชอบอยู่ก็พบว่า หมู่บ้านมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนเรื่องค่านิยม และวัฒนธรรม หรือหากมีการพิจารณาอย่างจริงจังแล้วพบว่า การ
สมรสกับชาวต่างชาติของผู้หญิงในชุมชน ส่งผลกระทบต้ังแต่ระดับปัจเจก ระดับครอบครัว จนถึงระดับ
ชุมชน คือ 

ผลกระทบในระดับปัจเจก  
- คนในชุมชนให้ความสําคัญกับ “เงิน”  
- คนเห็นแก่ตัวมากขึ้น ผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติคิดว่าชีวิตมีพร้อมมากว่าคนอ่ืน ใน

ชุมชนเกิดการแข่งขัน อวดร่ําอวดรวย โดยพบเห็นในชุมชนมากขึ้น 
- ในเด็กวัยรุ่นพบว่าความเคารพในผู้อาวุโสลดน้อยลง ไม่เช่ือฟังผู้ใหญ่และมีการแต่งตัวที่

ไม่ถูกกาลเทศะ โดยแต่งตัวตามผู้หญิงที่เป็นภรรยาของชาวต่างชาติ 
- ค่านิยมเรื่องเพศในเด็กวัยรุ่น มีความเสี่ยง เพราะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบจากการท่ี

ผู้หญิงในชุมชนมีคู่ครองหลายคน โดยเฉพาะผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติ  
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ผลกระทบในระดับครอบครัว  
-  ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ได้สมรสกับชาวต่างชาติ คือผู้หญิงที่เคยสมรสและหย่าร้างมาก่อน 

ทั้งน้ีค่านิยมการสมรสกับชาวต่างชาติ มีต่อทัศนคติของและความคิดของผู้หญิงที่สมรสแล้วเปลี่ยนไป โดย
มองว่าตนเองน้ันมีสิทธิเลือกคู่ครองใหม่ได้ ความอดทนในการใช้ชีวิตคู่จึงมีน้อย อัตราการหย่าร้างในชุมชน
จึงมีค่อนข้างสูง  

- จํานวนบุตรที่อยู่กับตาและยายเพ่ิมมากขึ้น  
- เด็กส่วนหน่ึงที่พ่อแม่หย่าร้าง (แม่สมรสกับชาวต่างชาติ) กลายเป็นภาระของสังคม 

เพราะถึงแม้ว่าพ่อแม่ส่งเงินมาให้ตากับยายเป็นจํานวนมาก แต่เด็กเหล่าน้ีครอบครัวแตกแยก จึงขาดความ
อบอุ่น ในทัศนะของผู้นําชุมชน มองว่าสิ่งที่ทดแทนได้คือเงินที่ได้รับจากมารดาของตนเองในแต่ละเดือน 
ซึ่งมีจํานวนมาก ทําให้เด็กเหล่าน้ีมีการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ด่ืมสุรา เสพของมึนเมา และจัดกลุ่มมั่วสุมใน
ชุมชน 

ผลกระทบในระดับชุมชน 
- สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ขนบธรรมเนียมด้ังเดิมของชุมชนถูกลบ

เลือนโดยวัฒนธรรมต่างชาติ ไม่ว่าเป็น ค่านิยมเรื่องการสมรส ที่หันมาสนใจสมรสกับชาวต่างชาติมากขึ้น  
- จากแต่เดิมสังคมมีความเอ้ืออาทรและจริงใจต่อกัน แต่เมื่อมีผู้หญิงสมรสกับ

ชาวต่างชาติเป็นจํานวนมากข้ึน คนในชุมชนก็มีการจับกลุ่มนินทาผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติ 
- คนในชุมชนมองว่าการชู้สาวเป็นเรื่องธรรมดา เพราะต้ังแต่มีการสมรสกับชาวต่างชาติ 

การคบผู้ชายคร้ังละหลายคนของผู้หญิงที่มีสามีชาวต่างชาติ ชาวบ้านเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา 
- ชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในชุมชนบางคนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี เพราะด่ืมเหล้าและจัดกลุ่ม

มั่วสุม และทะเลาะวิวาท สังคมจึงเสื่อมโทรม 
- วัฒนธรรมและประเพณีด้ังเดิมกําลังสูญหาย ไม่มีคนสืบทอด  
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของคนในสังคมลดน้อยลง 

 
5.6  ข้อเสนอของผู้นําชุมชนต่อแนวทางในการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทย 
 จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนเก่ียวกับความต้องการของผู้หญิงที่ให้ครอบครัว ชุมชน และ
หน่วยงานมาช่วยเหลือน้ัน ผู้นําชุมชนเห็นว่าผู้หญิงที่เดินทางไปต่างประเทศทั้งสองกลุ่ม (รวมถึงผู้หญิงที่
สมรสกับชาวต่างชาติ) ต้องการให้ดูแลคุ้มครองในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และในด้าน
สวัสดิการ เพราะในสภาพความเป็นจริงน้ันกลุ่มผู้หญิงเหล่าน้ีไม่ได้รับสวัสดิการใดๆจากหน่วยงานภาครัฐ 
และไม่มีความรู้เก่ียวกับหน่วยงานต่างๆมากนัก ดังน้ันหากได้รับความเดือดร้อนก็ทําให้ไม่ทราบว่าควร
ร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด  
 ทัศนะของผู้นําชุมชนต่อแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครอง ช่วยเหลือผู้หญิงไทยมีความ
เป็นไปได้น้อยมาก ทั้งน้ีเพราะ จากการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเก่ียวกับผู้หญิงที่สมรสกับ
ชาวต่างชาติ พบว่า ไม่ประสบความสําเร็จ ดังเห็นได้จากการดําเนินงานของโรงพยาบาลในท้องถิ่น และ
พัฒนาสังคมจังหวัด ที่ได้มีความพยายามในการติดตามครอบครัวผู้หญิงเหล่าน้ัน โดยการจัดทําฐานข้อมูล 
(เก่ียวกับการทําบัญชีกรุ๊ปเลือด) และการจัดกลุ่มอาสาในการติดตามสภาพชีวิตของผู้หญิงที่สมรสกับ
ชาวต่างชาติ แต่การดําเนินงานของท้ังสองหน่วยงานกลับล้มเหลว สาเหตุหลักที่เป็นอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน คือ การไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
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ของแต่ละคนที่ไม่อยากให้คนอ่ืนรับรู้ ดังน้ันเวลาท่ีผู้หญิงกลุ่มน้ีประสบปัญหาและมีหน่วยงานหรือผู้คน
พยายามให้ความช่วยเหลือก็ไม่สามารถทําได้ เพราะเมื่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับเรื่องร้องเรียนและเข้ามา
ช่วยเหลือผู้หญิงกลับไม่ให้ควรร่วมมือเท่าที่ควร เพราะส่วนใหญ่ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงกับหน่วยงาน 
และปิดบังในบางเรื่องทําให้ไม่ทราบข้อเท็จจริงและไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้  
 นอกจากน้ี ในการขอความร่วมมือจากครอบครัวผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติก็เป็นไปได้ยาก 
เพราะกลุ่มผู้นําชุมชนน้ันไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ได้เคยพยายามขอความร่วมมือจากผู้หญิง
และครอบครัวให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดต้ังกลุ่มของชาวต่างชาติ เพ่ือบําเพ็ญสาธารณประโยชน์และ
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ร่วมกัน โดยเน้นเพ่ิมความรู้ให้กับเด็กในโรงเรียน ซ ึ ่งได้ติดต่อให้
ชาวต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน และให้ค่าตอบแทนพิเศษ แต่ก็ได้รับการปฏิเสธ ในด้านการ
จัดต้ังกลุ่มชาวต่างชาติด้วยกันเองแม้มีความต้องการทําแต่ก็ไม่สามารถทําได้ เพราะผู้นําชุมชนยังไม่มี
ความรู้เก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่มาจากแต่ละประเทศ ผู้นําไม่มีความรู้ความสามารถ
มากพอที่ทําได้ แม้กระทั่งหน่วยงานภาครัฐเองที่เคยมีความพยายามรวมกลุ่ม ก็ไม่เคยประสบความสําเร็จ 
ทั้งที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญมากกว่าผู้นําชุมชนอยู่มาก โดยที่ผู้นํามองว่า 
  

  “การที่ไม่ว่าใครมาทําอะไร แต่ก็ประสบความล้มเลว ปัญหาสําคัญน้ันมาจาก
การความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมของคนไทยกับชาวต่างชาติ เพราะชาวต่างชาติที่มา
อาศัยอยู่ในชุมชนส่วนมากเดินทางมาอยู่ในประเทศไทยเพราะต้องการพักผ่อน ภรรยา
ของชาวต่างชาติจึงมีความเกรงใจและไม่กล้ารบกวนเขา โครงการดังกล่าวจึงไม่สามารถ
ดําเนินการได้” 

  

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าที่ผ่านมาการดําเนินงานต่างๆไม่ว่าเป็นของทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
กลุ่มผู้นําชุมชนในหมู่บ้าน ยังคงไม่เป็นรูปธรรม แต่ในฐานะผู้นําชุมชนก็คาดหวังว่าในอนาคต ทาง
หน่วยงานรัฐและชุมชนมีบทบาทในการจัดการปัญหาที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีการทํางานร่วมมือ
กันอย่างบูรณาการ โดยมีข้อเสนอแนะในการจัดทําแนวทางฯ ดังต่อไปน้ี 
  1) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการไปทํางานต่างประเทศ
ให้กับชุมชนมากกว่าน้ี เพราะชุมชนที่ตนอยู่น้ันเป็นพ้ืนที่ไม่มีหน่วยงานมาจัดอบรม หรือให้ข้อมูลเพ่ือ
เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปต่างประเทศ จึงทําให้ข้อมูลข่าวสารเข้าไม่ถึงชุมชน โดยส่วนใหญ่พบว่า 
ชาวบ้านไม่มีความรู้เก่ียวกับการไปทํางานต่างประเทศ และการไปสมรสอยู่ต่างประเทศมากนัก ไม่รู้ว่าเมื่อ
ไปแล้วชีวิตต้องเผชิญชะตากรรมเช่นไร เมื่อมีคนมาชักชวนให้ไปทํางานต่างประเทศ หรือแนะนําให้รู้จัก
ชาวต่างชาติก็เห็นดีด้วย อยากไปเพราะได้เงินอยากมีชีวิตใหม่ๆ และคาดหวังว่าทําให้ฐานะความเป็นอยู่ดี
ขึ้น แต่สามารถคาดการณ์ได้เลยเลยว่า ชีวิตในถ่ินปลายทางน้ันจะเป็นเช่นไรบ้าง จากที่กล่าวมาข้างต้น 
ผู้นําชุมชนเปรียบว่า “เหมือนเป็นการไปแสวงหาโชค ไปตายดาบหน้า เพราะไม่รู้ว่าต้องพบอะไรบ้าง หาก
มีปัญหาก็ไม่รู้ว่าต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด ต้องหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง” จึงเสนอให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการเดินทางไปต่างประเทศให้ได้รับรู้และเข้าใจมาก
ย่ิงขึ้น 
  2) ควรมีการจัดทําระบบข้อมูลทั้งกลุ่มคนงานที่เดินทางไปต่างประเทศ และระบบข้อมูล
ผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติอย่างละเอียด เพราะปัจจุบันจํานวนผู้หญิงที่มีสามีเป็นชาวต่างชาติน้ันมีมาก 
และมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในอนาคต ดังน้ัน ในทัศนะของผู้นําจึงมองว่าหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องควรมี
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การดําเนินงานเพ่ือหามาตรการจัดการสถานการณ์ดังกล่าวโดยเร็ว โดยจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน การดําเนินงานต้องมีความต่อเน่ืองและจริงจังเพ่ือให้ประสบความสําเร็จ 
  3) ควรส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพราะสาเหตุหลักของการสมรสกับชาวต่างชาติเป็น
จํานวนมากมาจากปัญหาความยากจน ผู้หญิงในชุมชนไม่รู้ว่าประกอบอาชีพอะไร ทําให้ต้องด้ินรนหาทาง
สมรสกับชาวต่างชาติ และหาทางไปทํางานต่างประเทศเพ่ือยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีขึ้น 
ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวไทยด้วยทางหนึ่ง เพ่ือเลี่ยงการเข้าสู่การหย่าร้าง ทั้งน้ีหากชุมชนมี
ความเข้มแข็ง คนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ก็จะทําให้การเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิงลด
น้อยลง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงที่เดินทางไปต่างประเทศด้วยความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวง หรือเข้าสู่
การค้าประเวณี  
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บทท่ี 6  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสนิใจของผู้หญิงท่ีจะเดินทางย้ายถ่ินไปอยู่ในตา่งประเทศ 

 
 ผลการศึกษาในบทน้ี เป็นผลการศึกษาเชิงปริมาณ ที่สะท้อนสภาพปัญหา ความจําเป็น และความ
ต้องการของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไป
ต่างประเทศ ผ่านทัศนะของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางย้ายถิ่นไปต่างประเทศ ทั้งที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
ทํางาน และเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 300 
ราย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอย่างง่าย (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์ตารางไขว้ 
(Crosstabulation) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Chi-square ซึ่งผู้วิจัยขอแบ่งการนําเสนอผล
การศึกษาเป็น 4 ส่วน จําแนกตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปต่างประเทศ ได้แก่ ส่วนที่ 1 ภาพรวม
ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนที่ 2 ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการ
ทํางาน ส่วนที่ 3 ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ  และส่วนที่ 4 
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ผลการศึกษา
จําแนกตามประเด็นต่างๆ ได้แก่ 

1.)  คุณลักษณะสําคัญของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ 
2.)  ประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ 
3.)  ความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป

ต่างประเทศ กรณีเพ่ือการทํางาน  
4.)  การสมรสกับชาวต่างชาติของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ กรณีเพ่ือการสมรสกับ

ชาวต่างชาติ 
5.)  ทัศนคติของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศที่มีต่อสามีชาวต่างชาติ    
6.)  ความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถิ่นปลายทาง  
7.)  การเตรียมตัวก่อนการย้ายถิ่นของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ 
8.)  ความต้องการของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ  
9.)  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ กรณีเพ่ือ

การทํางาน  
10.) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติที่มีต่อสามีชาวต่างชาติ กรณีเพ่ือการสมรสกับ

ชาวต่างชาติ 
11.) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถิ่น

ปลายทาง กรณีเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ 
12.) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับการเตรียมตัวก่อนการย้ายถิ่นและระดับความต้องการของ

ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ กรณีผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ 
13.) สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ 
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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6.1  คุณลักษณะสําคัญของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ 
 

- อายุ 
ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ มีอายุเฉลี่ย 38.8 ปี โดยอายุมากที่สุด คือ 

72.0 ปี และน้อยที่สุด คือ 20.0 ปี เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ พบว่า ผู้หญิง
ที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางานมีอายุระหว่าง 41-45 ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 40.7 
รองลงมาคือผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.2 ส่วนผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติมีอายุระหว่าง 41-45 ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมา
คือผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.2 ขณะที่ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้ง
เพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 44.3 
รองลงมาคืออายุระหว่าง 41-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.5 ดังตารางที่ 6-1 

- สถานภาพสมรส 
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ มากกว่าครึ่งหน่ึงมีสถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน คิด

เป็นร้อยละ 54.5 รองลงมาคือมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 18.7 เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การ
เดินทางไปต่างประเทศพบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน ผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ และผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือ
การทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ มีสถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.4 
51.4 และ 55.7 ตามลําดับ และเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรส
กับชาวต่างชาติมีสถานภาพสมรสแต่แยกกันอยู่ มากถึงร้อยละ 21.4 และผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ มีสถานภาพโสดและหย่าร้าง มากถึงร้อยละ 
22.9 และ 12.8 ตามลําดับ ดังตารางที่ 6-1 

- ระดับการศึกษา 
ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ สําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษามาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 
21.4 เท่ากัน โดยผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน สําเร็จการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.6 ในขณะที่กว่าร้อยละ 10.1 ของผู้หญิงที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ก็กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน ส่วนผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศเพื่อการสมรสกับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 34.3 รองลงมาคือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น คิด
เป็นร้อยละ 24.3 และ 23.6 ตามลําดับ ขณะที่ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางาน
และการสมรสกับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 38.6 
และเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ มากถึงร้อยละ 12.8 ดังตารางที่ 6-1 

- จํานวนสมาชิกในครอบครัวปัจจุบัน 
ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ มากกว่าครึ่งหน่ึงมีจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว 3-4 คน รองลงมาคือมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวต้ังแต่ 5 คนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 36.3 โดยมี
จํานวนสมาชิกในครอบครัวมากที่สุด คือ 9 คน และน้อยที่สุด คือ 1 คน กล่าวคือ อยู่อาศัยตามลําพัง เมื่อ
พิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ พบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือ



โครงการการศึกษาแนวทางการปอ้งกัน  รายงานฉบับสมบูรณ์    
และช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยท่ีเดินทางไปทํางานต่างประเทศ บทท่ี 6  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้หญิงท่ีจะเดินทางย้ายถ่ินไปอยู่ต่างประเทศ 99

การทํางาน ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ และผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ต่างมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว
อยู่ระหว่าง 3-4 คน คิดเป็นร้อยละ 56.2 56.7 และ 50.0 ตามลําดับ รองลงมาคือมีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวต้ังแต่ 5 คนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 39.3 31.2 และ 42.9 ตามลําดับ ดังตารางที่ 6-1  

- สมาชิกในครอบครัว 
ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ด้วยกันเฉพาะพ่อ แม่ ลูก มาก

ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาคืออยู่ด้วยกันทั้งพ่อ แม่ ลูก และปู่ย่าตายาย คิดเป็นร้อยละ 15.3 โดย
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ด้วยกันเฉพาะ พ่อ แม่ ลูก มาก
ถึงร้อยละ 43.8 ส่วนผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการสมรสกับชาวต่างชาติมีการอาศัยอยู่
ด้วยกันเฉพาะพ่อ แม่ ลูก มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 34.0 และผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ทั้ง
เพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติอาศัยอยู่ด้วยกันเฉพาะพ่อ แม่ ลูก มากที่สุดเช่นกัน คิดเป็น
ร้อยละ 34.3 และเป็นที่น่าสังเกตว่ามากถึงร้อยละ 5.7 ของผู้หญิงกลุ่มน้ีอาศัยอยู่คนเดียวในครอบครัว ดัง
ตารางที่ 6-1 

- การมีบุคคลที่ต้องรับภาระเลี้ยงดู 
 ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศส่วนใหญ่มีบุคคลที่ต้องรับภาระเลี้ยงดู คิดเป็นร้อยละ 
87.0 เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ พบว่า กว่าร้อยละ 80 ของผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศทั้งสามกลุ่มต่างมีบุคคลที่ต้องรับภาระเลี้ยงดู ดังตารางที่ 6-1 
 - จํานวนบุคคลที่ต้องรับภาระเลี้ยงดู 
 ภาพรวมผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีจํานวนบุคคลที่ต้องรับภาระเลี้ยงดู
ระหว่าง 1-2 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 รองลงมาคือมีจํานวนบุคคลที่ต้องรับภาระเลี้ยงดูระหว่าง 3-4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.0 โดยมีจํานวนบุคคลที่ ต้องรับภาระเลี้ยงดูมากที่สุด 8 คน เมื่อพิจารณาตาม
วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ พบว่า 1 ใน 3 ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือ
การทํางาน มีจํานวนบุคคลที่ต้องรับภาระเลี้ยงดูระหว่าง 1-2 คน ส่วนผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ มีจํานวนบุคคลที่ต้องรับภาระเลี้ยงดูระหว่าง 1-2 คน รองลงมา
คือจํานวนระหว่าง 3-4 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 และ 44.3 ตามลําดับ และผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ มีจํานวนบุคคลที่ต้องรับภาระเลี้ยงดูระหว่าง 
1-2 คน มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 75.8 ดังตารางที่ 6-1 

- อาชีพหลักในปัจจุบัน 
 ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นผู้ไม่มีงานทํามากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 36.0 รองลงมาคือประกอบอาชีพค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 23.3 ในขณะที่
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมมากที่สุด 
รองลงมาคือประกอบอาชีพค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 34.8 และ 22.5 ตามลําดับ 
ส่วนผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ กว่าร้อยละ 50 เป็นผู้ไม่ทํางาน 
รองลงมาคือประกอบอาชีพค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 26.9 และผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่เป็นผู้ไม่ทํางาน คิดเป็น
ร้อยละ 34.3 รองลงมาคือประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม และอาชีพค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว 
คิดเป็นร้อยละ 18.6 และ 17.0 ตามลําดับ ดังตารางที่ 6-1 
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 - รายได้รวมต่อเดือน (โดยประมาณ) 
ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีรายได้รวมต่อเดือนมากกว่า 

40,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.3 รองลงมาคือมีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท และรายได้ระหว่าง 
20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.7 และ 18.0 ตามลําดับ ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้มัธยฐานเท่ากับ 
25,000 บาท เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ พบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศเพื่อการทํางาน มีรายได้รวมต่อเดือนตํ่ากว่า 5,000 บาท มากถึงร้อยละ 33.7 รองลงมาคือ
รายได้ระหว่าง 5,001-10,000 และรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 24.7 
และ 20.2 ตามลําดับ ในขณะที่ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการสมรสกับชาวต่างชาติส่วน
ใหญ่มีรายได้รวมต่อเดือนมากกว่า 40,001 บาท รองลงมาคือมีรายได้รวมต่อเดือนระหว่าง 30,000-
40,000 บาท มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 26.2 และ 20.6 ตามลําดับ ส่วนผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศ ทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ มีรายได้รวมต่อเดือนระหว่าง 20,001-
30,000 บาท มากถึงร้อยละ 27.1 รองลงมาคือมีรายได้รวมต่อเดือนมากกว่า 40,001 บาท และมีรายได้
รวมต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.7 และ 24.3 ตามลําดับ ดังตารางที่ 6-1 

เมื่อพิจารณาตามแหล่งรายได้ พบว่า  
- รายได้จากการประกอบอาชีพหลัก 
ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศมีรายได้ต่อเดือนจากการประกอบ

อาชีพหลักตํ่ากว่า 5,000 บาท มากถึงร้อยละ 69.7 โดยเฉล่ียมีรายได้ต่อเดือน เท่ากับ 9,679.8 บาท และ
ผู้หญิงที่มีรายได้ต่อเดือนมากที่สุดถึง 300,000 บาท เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไป
ต่างประเทศ พบว่า กว่าร้อยละ 60 ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งสามกลุ่ม ต่างมีรายได้
ต่อเดือนตํ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการ
ทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ มีรายได้มากกว่า 40,001 บาทต่อเดือน มากถึงร้อยละ 12.9 ดัง
ตารางที่ 6-1 

- รายได้จากการส่งเงินกลับของสมาชิกในครอบครัว 
ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีรายได้จากการส่งเงิน

กลับของสมาชิกในครอบครัวต่อเดือนตํ่ากว่า 5,000 บาท มากถึงร้อยละ 93.3 เมื่อพิจารณาตาม
วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ พบว่า กว่าร้อยละ 90 ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศทั้งสามกลุ่ม ต่างมีรายได้จากการส่งเงินกลับของสมาชิกในครอบครัวต่อเดือนตํ่ากว่า 5,000 
บาท ดังตารางที่ 6-1 

- รายได้จากการส่งเงินกลับของสามีชาวต่างชาติ 
ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศมีรายได้จากการส่งเงินกลับของสามี

ชาวต่างชาติต่อเดือนตํ่ากว่า 5,000 บาท มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49.3 โดยมีรายได้จากการส่งเงินกลับ
ของสามีชาวต่างชาติต่อเดือนมากที่สุด เท่ากับ 400,000 บาท อน่ึงผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ
เพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติมีรายได้จากการส่งเงินกลับของสามีชาวต่างชาติต่อเดือนระหว่าง 10,001-
20,000 บาท มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 26.2 รองลงมาคือมีรายได้จากการส่งเงินกลับของสามีชาวต่างชาติ
ต่อเดือนตํ่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.4 ในขณะที่ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือ
การทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีรายได้จากการส่งเงินกลับของสามีชาวต่างชาติต่อเดือน 
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5,000 บาทต่อเดือน มากถึงร้อยละ 40.0 รองลงมาคือมีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 คิดเป็นร้อยละ 
25.7 ดังตารางที่ 6-1 

- ความเพียงพอและเหลือเก็บของรายได้ 
 ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอและเหลือเก็บมาก
ที่สุด รองลงมาคือมีรายได้เพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ คิดเป็นร้อยละ 43.7 และ 33.0 ตามลําดับ โดยส่วน
ใหญ่ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ และผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ มีรายได้เพียงพอและเหลือเก็บ 
มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 52.5 และ 54.3 ตามลําดับ ในขณะที่ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือ
การทํางาน ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ คิดเป็นร้อยละ 32.6 เป็นที่น่าสังเกตว่ากว่าร้อยละ 
25.8 มีรายได้ไม่เพียงพอและยังเป็นหน้ี ดังตารางที่ 6-1 
 - แหล่งทุนที่กู้ยืม 
 ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่กู้ยืมเงินจากธนาคาร และจาก
กองทุนกู้ยืมของชุมชน/หน่วยงานรัฐ คิดเห็นร้อยละ 38.3 และ 32.2 ตามลําดับ ทั้งน้ีพบว่าส่วนใหญ่ของ
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ และผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ กู้ยืมเงินจากธนาคารมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
46.2 และ 43.7 ตามลําดับ ในขณะที่ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน ส่วนใหญ่มี
การกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมของชุมชน/หน่วยงานรัฐ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 35.4 รองลงมาคือกู้ยืมจาก
ธนาคาร และญาติหรือคนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 29.2 และ 18.5 ตามลําดับ และเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิง
กลุ่มน้ีมีการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบมากถึงร้อยละ 13.8 ดังตารางที่ 6-1 
 - สาเหตุของการกู้ยืม  
 ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่กู้ยืมเพ่ือลงทุนประกอบอาชีพ 
รองลงมาคือเพ่ือสร้างที่พักอาศัย คิดเป็นร้อยละ 25.8 และ 21.9 ตามลําดับ โดยผู้หญิงที่กําลังจะเดินทาง
ไปต่างประเทศเพ่ือการทํางานกู้ยืมเงินเพ่ือลงทุนประกอบอาชีพ มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 33.3 เป็นที่น่า
สังเกตว่าผู้หญิงกลุ่มดังกล่าวมีการกู้ยืมเงินเพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน และเพ่ือลงทุนไปต่างประเทศ มากถึง
ร้อยละ 8.3 เท่ากัน ในขณะที่ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติกู้ยืม
เพ่ือสร้างที่อยู่อาศัยมากที่สุด รองลงมาคือเพ่ือซื้อยานพาหนะ คิดเป็นร้อยละ 26.4 และ 20.8 ตามลําดับ 
ส่วนผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติกู้ยืมเพ่ือสร้าง
ที่พักอาศัย มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 31.6 รองลงมาคือกู้ยืมเพ่ือเป็นทุนการศึกษา และเพ่ือลงทุนประกอบ
อาชีพ คิดเป็นร้อยละ 26.3 เท่ากัน ดังตารางที่ 6-1 
 - ประเทศที่กําลังจะเดินทางไป 
 ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่วางแผนเดินทางไปประเทศ
เยอรมนี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 18.2 รองลงมาคือประเทศฝรั่งเศส คิดเป็นร้อยละ 12.0 เมื่อพิจารณา
ตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ พบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน 
ส่วนใหญ่วางแผนเดินทางไปประเทศในทวีปเอเชียมากที่สุด ได้แก่ ประเทศไต้หวันและเกาหลีใต้ คิดเป็น
ร้อยละ 29.9 และ 20.7 ตามลําดับ ในขณะที่ส่วนใหญ่ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการ
สมรสกับชาวต่างชาติวางแผนเดินทางไปต่างประเทศในทวีปยุโรป ได้แก่ ประเทศเยอรมนี และประเทศ
อังกฤษ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 18.2 เท่ากัน และส่วนใหญ่ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้ง
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และช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยท่ีเดินทางไปทํางานต่างประเทศ บทท่ี 6  
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เพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติวางแผนเดินทางไปต่างประเทศในทวีปยุโรปเช่นกัน โดย
วางแผนไปประเทศเยอรมนีมากท่ีสุด รองลงมาคือประเทศอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 33.3 และ 15.2 
ตามลําดับ ดังตารางที่ 6-1  
 
ตารางที่ 6-1 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามคุณลักษณะสําคัญของ 

ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ และวัตถุประสงค์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ 
คุณลักษณะสําคัญของ 

ผู้หญิงท่ีกําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ 
วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 

ทํางาน สมรส ทํางานและสมรส รวม 
1. อายุปัจจุบัน 

อายุระหว่าง 20 - 30 ปี  21.1 18.4 24.2 20.6 
อายุระหว่าง 31 - 40 ปี  38.2 36.2 44.3 38.7 
อายุระหว่าง 41 -45 ปี  40.7 45.4 31.5 40.7 

รวม 100.0 (89) 100.0(141) 100.0(70) 100.0 (300) 
ค่าเฉลี่ย 38.3 39.8 37.3 38.8 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.1 9.9 9.1 9.8 
ค่าตํ่าสุด 20.0 20.0 21.0 20.0 
ค่าสูงสุด 72.0 64.0 60.0 72.0 

2. สถานภาพสมรส 
โสด 22.5 14.3 22.9 18.7 
สมรส/อยู่ด้วยกัน  58.4 51.4 55.7 54.5 
สมรสแต่แยกกันอยู่ 6.7 21.4 8.6 14.0 
หย่าร้าง 10.1 8.6 12.8 10.1 
หม้าย 2.3 4.3 0.0 2.7 

รวม 100.0 (89) 100.0(140) 100.0(70) 100.0(300) 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

ประถมศึกษา  41.6 34.3 38.6 37.5 
มัธยมศึกษาตอนต้น  19.1 23.6 20.0 21.4 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  18.0 24.3 20.0 21.4 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4.5 5.0 4.3 4.6 
อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
6.7 5.0 4.3 5.4 

ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี 10.1 7.8 12.8 9.7 
รวม 100.0 (89) 100.0(140) 100.0(70) 100.0(300) 

4. จํานวนสมาชิกในครอบครัวปัจจุบัน 
จํานวน 1 -2 คน 4.5 12.1 7.1 8.7 
จํานวน 3- 4 คน 56.2 56.7 50.0 55.0 
จํานวนต้ังแต่ 5 คนข้ึนไป 39.3 31.2 42.9 36.3 

รวม 100.0 (89) 100.0(141) 100.0(70) 100.0(300) 
ค่าเฉลี่ย 4.6 4.0 4.4 4.3 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.5 1.5 1.5 1.5 
ค่าตํ่าสุด 2.0 1.0 1.0 1.0 
ค่าสูงสุด 9.0 9.0 8.0 9.0 
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ตารางที่ 6-1 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามคุณลักษณะสําคัญของ 
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ) 

คุณลักษณะสําคัญของ 
ผู้หญิงท่ีกําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
ทํางาน สมรส ทํางานและสมรส รวม 

5. สมาชิกในครอบครัว 
อยู่ด้วยกันเฉพาะพ่อแม่ลูก 43.8 34.0 34.3 37.0 
อยู่ด้วยกันเฉพาะพ่อ หรือแม่ และลูก 10.1 16.3 10.0 13.0 
อยู่ด้วยกันท้ังพ่อแม่ลูกและปู่ย่าตายาย 14.6 16.3 14.2 15.3 
อยู่ด้วยกันท้ังพ่อแม่ลูก และญาติ 16.9 9.9 21.4 14.7 
อยู่ด้วยกันกับญาติ และลูก 13.5 13.5 12.9 13.3 
อยู่ด้วยกันเฉพาะคู่สามีภรรยา 1.1 5.0 1.5 3.0 
อยู่คนเดียว 0.0 3.5 5.7 3.7 

รวม 100.0 (89) 10.00(141) 100.0(70) 100.0(300) 
6. การมีบุคคลท่ีต้องรับภาระเล้ียงดู 

ไม่มี  13.5 13.5 11.4 13.0 
มี  86.5 86.5 88.6 87.0 

รวม 100.0 (89) 100.0(141) 100.0(70) 100.0(300) 
7. จํานวนบุคคลที่ต้องรับภาระเลี้ยงดู 

จํานวน 1 - 2 คน 68.8 50.0 75.8 61.7 
จํานวน 3- 4 คน 26.0 44.3 19.4 33.0 
จํานวนต้ังแต่ 5 คนข้ึนไป 5.2 5.7 4.8 53 

รวม 100.0 (77) 100.0(122) 100.0(62) 100.0(300) 
ค่าเฉลี่ย 2.3 2.6 2.1 2.4 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.2 1.3 1.3 1.3 
ค่าตํ่าสุด 1.0 1.0 1.0 1.0 
ค่าสูงสุด 7.0 8.0 8.0 8.0 

8. อาชีพหลักในปัจจุบัน 
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม 2.2 0.7 4.3 2.0 
ทํางานก่อสร้าง/รับจ้างท่ัวไป 13.5 2.1 2.9 5.7 
ทํางานในภาคการเกษตร 34.8 9.2 18.6 19.0 
ทํางานในภาคบริการ 4.5 7.1 15.7 8.3 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4.5 1.5 4.3 3.0 
พนักงานบริษัท/เอกชน 3.4 2.1 2.9 2.7 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 22.5 26.9 17.0 23.3 
ไม่ได้ทํางาน 14.6 50.4 34.3 36.0 

รวม 100.0(89) 100.0(141) 100.0(70) 100.0(300) 
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ตารางที่ 6-1 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามคุณลักษณะสําคัญของ 
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ) 

คุณลักษณะสําคัญของ 
ผู้หญิงท่ีกําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
ทํางาน สมรส ทํางานและสมรส รวม 

9. รายได้รวมต่อเดือน (โดยประมาณ) 
รายได้ตํ่ากว่า 5,000 บาท  33.7 7.1 5.7 14.7 
รายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท  24.7 10.7 8.6 14.3 
รายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท 20.2 17.0 24.3 19.7 
รายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท 10.1 18.4 27.1 18.0 
รายได้ระหว่าง 30,001-40,000 บาท  4.5 20.6 8.6 13.0 
รายได้มากกว่า 40,001 บาท 6.8 26.2 25.7 20.3 

รวม 100.0(89) 100.0(141) 100.0(70) 100.0(300) 
ค่าเฉลี่ย 19,061.6 38,614.4 42,275.4 33,754.1 

ค่ามัธยฐาน 10,000.0 30,000.0 30,000.0 25,000.0 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 35,893.0 40,788.5 52,407.9 43,433.0 

ค่าตํ่าสุด 0.0 0.0 0.0 0.0 
ค่าสูงสุด 300,000.0 400,000.0 300,000.0 400,000.0 

9.1 รายได้จากการประกอบอาชีพหลัก 
รายได้ตํ่ากว่า 5,000 บาท  66.3 75.9 61.4 69.7 
รายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท  11.2 9.2 2.9 8.3 
รายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท 9.0 8.5 12.9 9.7 
รายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท 7.9 4.2 5.7 5.7 
รายได้ระหว่าง 30,001-40,000 บาท  3.4 1.4 4.3 2.6 
รายได้มากกว่า 40,001 บาท 2.2 0.7 12.9 4.0 

รวม 100.0(89) 100.0(140) 100.0(70) 100.0 (300) 
ค่าเฉลี่ย 10,948.9 4,910.0 17,739.1 9,679.8 

ค่ามัธยฐาน 12,000.0 15,000.0 10,000.0 15,000.0 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 34,327.2 12,855.2 33,607.4 26,642.0 

ค่าตํ่าสุด 0.0 0.0 0.0 0.0 
ค่าสูงสุด 300,000.0 119,000.0 156,000.0 300,000.0 

9.2 รายได้จากการส่งเงินกลับของสมาชิกในครอบครัว 
รายได้ตํ่ากว่า 5,000 บาท  87.6 97.2 92.9 93.3 
รายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท  5.7 1.4 4.3 3.3 
รายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท 4.5 0.7 1.4 2.0 
รายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท 1.1 0.7 1.4 1.0 
รายได้ระหว่าง 30,001-40,000 บาท  0.0 0.0 0.0 0.0 
รายได้มากกว่า 40,001 บาท 1.1 0.0 0.0 0.4 

รวม 100.0(89) 100.0(141) 100.0(70) 100.0(300) 
ค่าเฉลี่ย 2,431.8 542.9 1,202.9 1,255.9 

ค่ามัธยฐาน 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8,167.5 3,254.5 4,648.1 5,495.1 

ค่าสูงสุด 60,000.0 30,000.0 30,000.0 60,000.0 
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ตารางที่ 6-1 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามคุณลักษณะสําคัญของ 
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ) 

คุณลักษณะสําคัญของ 
ผู้หญิงท่ีกําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
ทํางาน สมรส ทํางานและสมรส รวม 

9.3 รายได้จากการส่งเงินกลับของสามีชาวต่างชาติ 
รายได้ตํ่ากว่า 5,000 บาท  - 23.4 40.0 49.3 
รายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท  - 7.1 11.4 6.4 
รายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท - 26.2 25.7 18.7 
รายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท - 14.9 14.3 10.3 
รายได้ระหว่าง 30,001-40,000 บาท  - 9.9 0.0 4.7 
รายได้มากกว่า 40,001 บาท - 18.5 8.6 10.6 

รวม - 100.0(141) 100.0(70) 100.0(300) 
ค่าเฉลี่ย - 29,928.1 19,898.6 18,730.6 

ค่ามัธยฐาน - 20,000.0 10,000.0 10,000.0 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน - 41,535.7 39,449.6 36,392.6 

ค่าตํ่าสุด - 0.0 0.0 0.0 
ค่าสูงสุด - 400,000.0 300,000.0 400,000.0 

10. ความพอเพียงของรายได้ 
เพียงพอและเหลือเก็บ 21.4 52.5 54.3 43.7 
เพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ 32.6 35.5 28.6 33.0 
ไม่เพียงพอ 20.2 6.3 5.7 10.3 
ไม่เพียงพอและเป็นหนี้ 25.8 5.7 11.4 13.0 

รวม 100.0(89) 100.0(141) 100.0(70) 100.0(300) 
11. แหล่งทุนท่ีกู้ยืม 

แหล่งเงินกู้นอกระบบ 13.8 11.5 6.3 11.4 
กองทุนกู้ยืม  35.4 26.9 34.4 32.2 
ธนาคาร 29.2 46.2 43.7 38.3 
ญาติ/คนรู้จัก 18.5 9.6 15.6 14.7 
บริษัทไฟแนนซ์ 3.1 5.8 0.0 3.4 

รวม 100.0(65) 100.0(52) 100.0(32) 100.0(149) 
12. สาเหตุของการกู้ยืม 

เพ่ือเป็นทุนการศึกษา 16.8 18.8 26.3 19.9 
เพ่ือสร้างท่ีพักอาศัย 11.7 26.4 31.6 21.9 
เพ่ือซ้ือยานพาหนะ 18.3 20.8 13.2 17.9 
เพ่ือลงทุนประกอบอาชีพ  33.3 17.0 26.3 25.8 
เพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน(อุปโภคบริโภค) 8.3 15.1 0.0 8.6 
เพ่ือลงทุนด้านสังหาริมทรัพย์  3.3 0.0 0.0 1.3 
เพ่ือลงทุนไปต่างประเทศ 8.3 1.9 2.6 4.6 

รวม 100.0(60) 100.0(53) 100.0(38) 100.0(151) 
 
 
 



โครงการการศึกษาแนวทางการปอ้งกัน  รายงานฉบับสมบูรณ์    
และช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยท่ีเดินทางไปทํางานต่างประเทศ บทท่ี 6  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้หญิงท่ีจะเดินทางย้ายถ่ินไปอยู่ต่างประเทศ 106

ตารางที่ 6-1 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามคุณลักษณะสําคัญของ 
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ) 

คุณลักษณะสําคัญของ 
ผู้หญิงท่ีกําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
ทํางาน สมรส ทํางานและสมรส รวม 

13. ประเทศท่ีวางแผนจะเดินทางไป 
ทวีปยุโรป 

ประเทศเยอรมนี 6.9 18.2 33.3 18.2 
ประเทศเนเธอแลนด์ 1.2 4.3 6.0 4.2 
ประเทศฝร่ังเศส 0.0 4.5 1.5 2.5 
ประเทศอังกฤษ 0.0 18.2 15.2 12.0 
ประเทศนอเวย์ 0.0 3.0 3.0 2.1 
ประเทศสวีเดน 5.7 6.8 9.1 7.0 
ประเทศฟินแลนด์ 0.0 0.9 0.0 0.3 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 0.0 2.3 3.0 1.8 
ประเทศอิตาลี 3.4 5.3 0.0 3.5 
ประเทศเบลเย่ียม 1.2 0.9 0.0 0.7 
ประเทศไอร์แลนด์ 0.0 0.0 1.5 0.3 
ประเทศเดนมาร์ก 0.0 0.9 0.0 0.3 

ทวีปเอเชีย 
ประเทศสิงคโปร์ 2.3 0.0 0.0 0.7 
ประเทศอิสราเอล 8.0 0.9 1.5 3.2 
ประเทศไต้หวัน 29.9 0.0 1.5 9.5 
ประเทศเกาหลีใต้ 20.7 0.0 0.0 6.3 
ประเทศมาเลเซีย 1.2 0.9 0.0 0.7 
ประเทศฮ่องกง 6.9 0.0 1.5 2.5 
ประเทศญี่ปุ่น 0.0 5.3 4.6 3.5 
ประเทศสาธารณรัฐอาหรับอิมิเรต 1.1 0.0 0.0 0.3 

ทวีปออสเตรเลีย 
ประเทศออสเตรเลีย 6.9 10.5 10.6 9.5 
ประเทศนิวซีแลนด์ 0.0 0.8 0.0 0.4 

ทวีปอเมริกา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 4.6 14.4 7.7 9.8 
ประเทศแคนาดา 0.0 0.9 0.0 0.4 

ทวีปแอฟริกา 
ประเทศแอฟริกา 0.0 0.9 0.0 0.3 

รวม 100.0(87) 100.0(132) 100.0(66) 100.0(285) 
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6.2  ประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ 
 

- ประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศ 
 ภาพรวมผู้หญิงที่ กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเดินทางไป
ต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 67.3 เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ พบว่า กว่า 2 
ใน 3 ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งสามกลุ่ม ต่างมีประสบการณ์การเดินทางไป
ต่างประเทศ ดังตารางที่ 6-2 

- จํานวนคร้ังที่เคยเดินทางไปต่างประเทศ 
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่เคยเดินทางไปต่างประเทศจํานวนระหว่าง 1-2 

ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.1 โดยเฉล่ียเคยเดินทางไปต่างประเทศจํานวน 3.5 ครั้ง จํานวนครั้งที่เคยไปมาก
ที่สุดคือ 66 ครั้ง และน้อยที่สุดคือ 1 ครั้ง เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ พบว่า 
กว่าร้อยละ 65 ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งสามกลุ่มเคยเดินทางไปต่างประเทศ จํานวน
ระหว่าง 1-2 ครั้ง โดยผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางานเคยเดินทางไปต่างประเทศ
มากที่สุดจํานวน 10 ครั้ง ในขณะที่ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ 
และผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติเคยเดินทางไป
ต่างประเทศมากที่สุดจํานวน 66 และ 60 ครั้ง ตามลําดับ ดังตารางที่ 6-2 

- ประเทศที่เคยเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก  
ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์เดินทางไป

ต่างประเทศครั้งแรก ณ ประเทศเยอรมนี รองลงมาคือประเทศไต้หวัน คิดเป็นร้อยละ 17.9 และ 17.4 
ตามลําดับ โดยผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางานมีประสบการณ์เดินทางไป
ต่างประเทศคร้ังแรกคือประเทศไต้หวัน และเกาหลีใต้ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 46.7 และ 10.0 ตามลําดับ 
ในขณะที่ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการสมรสกับชาวต่างชาติมีประสบการณ์เดินทางไป
ต่างประเทศคร้ังแรกคือประเทศเยอรมนี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 21.6 รองลงมาคือประทศสวีเดน และ
ออสเตรเลีย คิดเป็นร้อยละ 10.2 เท่ากัน เช่นเดียวกับผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการ
ทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์เดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกคือประเทศเยอรมนี 
และออสเตรเลีย มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 31.9 และ 10.6 ตามลําดับ ดังตารางที่ 6-2 

- ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก 
ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ต่างประเทศคร้ังแรกน้อยกว่า 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.7 โดยเฉล่ีย 94,233.6 บาท โดยเสีย
ค่าใช้จ่ายมากท่ีสุดคือ 700,000 บาท เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ พบว่า 
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งสามกลุ่มต่างเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศคร้ังแรก
น้อยกว่า 100,000 บาท และเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน มาก
ถึงร้อยละ 21.7 ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายระหว่าง 100,001-200,000 บาท ดังตารางที่ 6-2 

- ผู้แนะนําแหล่งข้อมูลในการเดินทางครั้งแรก 
ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีการเดินทางไปต่างประเทศโดย

คําแนะนําของสามีชาวต่างชาติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาคือเดินทางตามคําแนะนําของญาติ
พ่ีน้องและเดินทางตามคําแนะนําของนายหน้าหรือบริษัทจัดหางาน คิดเป็นร้อยละ 17.4 และ 16.4 
ตามลําดับ โดยผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติมีการเดินทางไป
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ต่างประเทศโดยคําแนะนําของสามีชาวต่างชาติ มากถึงร้อยละ 74.2 เช่นเดียวกับผู้หญิงที่กําลังจะเดินทาง
ไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่เดินทางไปต่างประเทศโดย
คําแนะนําของสามีชาวต่างชาติมากที่สุด รองลงมาคือเดินทางตามคําแนะนําของญาติพ่ีน้อง คิดเป็นร้อยละ 
45.7 และ 23.9 ตามลําดับ ในขณะที่ส่วนใหญ่ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน
เดินทางไปต่างประเทศโดยคําแนะนําของนายหน้าหรือบริษัทจัดหางานมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.7 
รองลงมาคือเดินทางตามคําแนะนําของญาติพ่ีน้อง และเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 23.3 และ 13.2 ตามลําดับ 
ดังตารางที่ 6-2 

- ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งแรก 
ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ มากกว่าคร่ึงหน่ึงได้รับการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศจากครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาคือจากเงินเก็บ
ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 20.0 โดยผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศจากครอบครัว มากถึงร้อยละ 69.7 เช่นเดียวกับ
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศจากครอบครัว รองลงมาคือจากเงินเก็บส่วนตัว คิดเป็น
ร้อยละ 52.2 และ 30.4 ตามลําดับ ในขณะที่ส่วนใหญ่ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการ
ทํางานได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 31.7 และเป็นที่น่าสังเกตว่าส่วนหน่ึง
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากสถาบันการเงินโดยการนําที่ดินและทรัพย์สินอ่ืนๆไปกู้ยืม และจากการ
กู้ยืมเงินนอกระบบ คิดเป็นร้อยละ 20.0 และ 13.3 ตามลําดับ 41.7 รองลงมาคือเดินทางตามคําแนะนํา
ของญาติพ่ีน้อง และเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 23.3 และ 13.2 ตามลําดับ ดังตารางที่ 6-2  

-  วิธีการย้ายถ่ินครั้งแรก 
ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเดินทาง ส่วนใหญ่เดินทางด้วยตนเองมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมาคือเดินทางโดยบริษัทจัดหางาน คิดเป็นร้อยละ 16.1 โดยผู้หญิงที่
กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ และผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ
ทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ใช้วิธีการเดินทางด้วยตนเอง มากถึงร้อยละ 69.3 และ 
69.6 ตามลําดับ ในขณะที่ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางานใช้วิธีเดินทางโดยผ่าน
บริษัทจัดหางานมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.4 และเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือการทํางานใช้วิธีเดินทางด้วยตนเอง มากถึงร้อยละ 30.5 แต่เดินทางไปทํางานโดยผ่าน
ระบบราชการ เพียงร้อยละ 8.5 ดังตารางที่ 6-2 

- เหตุผลในการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก 
ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่เคยเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือ

ทํางานมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.7 รองลงมาคือเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือท่องเที่ยวและเพ่ือสมรสกับ
ชาวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 28.4และ 21.6 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไป
ต่างประเทศ พบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางานเคยเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือ
ทํางานแล้ว มากถึงร้อยละ 86.4 และผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ
เคยเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมาคือเพ่ือการสมรส คิดเป็นร้อยละ 46.1 และ 
25.8 ตามลําดับ ขณะที่ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับ
ชาวต่างชาติเคยเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือทํางานและสมรส คิดเป็นร้อยละ 32.6 เท่ากัน ดังตารางที่ 6-2 
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- ประเภทของเอกสารท่ีใช้ในการเดินทางครั้งแรก  
ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่ครั้งแรกเดินทางไปต่างประเทศโดย

ใช้วีซ่านักท่องเท่ียว มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 41.6 รองลงมาคือใช้เอกสารสัญญาจ้างงานและวีซ่าทํางาน 
คิดเป็นร้อยละ 29.5 เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ พบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางานเดินทางไปต่างประเทศคร้ังแรกโดยใช้เอกสารใช้สัญญาจ้างงานและวี
ซ่าทํางาน คิดเป็นร้อยละ 68.4 และส่วนหน่ึงเดินทางโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยว มากถึงร้อยละ 12.3 และ
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่เคยเดินทางไปต่างประเทศ
ครั้งแรกโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 62.9 ขณะที่ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือ
การทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมาคือวีซ่าเพ่ือสมรส คิด
เป็นร้อยละ 29.5 และ 36.4 ตามลําดับ ดังตารางที่ 6-2 

- เครือข่ายในถ่ินปลายทางคร้ังแรก 
จากประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิงโดยรวม พบว่า มีสามีชาวต่างชาติเป็น

เครือข่ายในถิ่นปลายทางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมาคือไม่มีเครือข่ายหรือไม่มีคนรู้จักในถ่ิน
ปลายทาง คิดเป็นร้อยละ 33.0 เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ พบว่า ผู้หญิงที่
กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน ส่วนใหญ่ไม่มีเครือข่ายหรือไม่มีคนรู้จักในถิ่นปลายทาง   
คิดเป็นร้อยละ 60.0 ในขณะที่ส่วนใหญ่ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการสมรสกับ
ชาวต่างชาติมีสามีชาวต่างชาติเป็นเครือข่ายในถิ่นปลายทาง คิดเป็นร้อยละ 65.9 ส่วนผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติมีสามีชาวต่างชาติเป็นเครือข่ายใน
ถิ่นปลายทางมากที่สุด รองลงมาคือไม่มีเครือข่ายหรือไม่มีคนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 35.6 และ 33.0 
ตามลําดับ ดังตารางที่ 6-2  

- ผลประโยชน์จากการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก 
ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่ได้รับผลประโยชน์จากการเดินทาง

ไปต่างประเทศครั้งแรก โดยนําเงินกลับมาใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุด 
รองลงมาคือใช้จ่ายทั่วไปในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 19.8 และ 18.1 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตาม
วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ พบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางานนํา
เงินกลับมาใช้ในการปลูกบ้านหรือต่อเติมบ้านพักอาศัย และใช้จ่ายทั่วไปในครัวเรือนมากที่สุด โดยคิดเป็น
ร้อยละ 21.6 เท่ากัน และผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาตินําเงินไปใช้
จ่ายในการท่องเท่ียวและการพักผ่อนหย่อนใจ มากถึงร้อยละ 45.1 ขณะที่ส่วนใหญ่ของผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาตินําเงินไปใช้จ่ายทั่วไปในครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 22.4 รองลงมาคือเพ่ือการศึกษาของบุตรหลาน เพ่ือชําระหน้ีสิน และเพ่ือการท่องเท่ียว/
การพักผ่อนหย่อนใจ โดยคิดเป็นร้อยละ 14.5 เท่ากัน ดังตารางที่ 6-2 
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ตารางที่ 6-2 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามประสบการณ์การเดินทาง 
ไปต่างประเทศ และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 

ประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศ วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
ทํางาน สมรส ทํางานและสมรส รวม 

1. ประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศ 
เคยเดินทางไปต่างประเทศ 68.6 66.2 68.1 67.3 
ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ 31.4 33.8 31.9 32.7 

รวม 100.0(89) 100.0(139) 100.0(69) 100.0(300) 
2. จํานวนครั้งท่ีเคยเดินทางไปต่างประเทศ 

จํานวน  1 - 2 คร้ัง 85.0 66.7 78.7 75.1 
จํานวน 3 - 4 คร้ัง 10.0 14.4 8.5 11.7 
ต้ังแต่ 5 คร้ังข้ึนไป 5.0 18.9 12.8 13.2 

รวม 100.0(60) 100.0(90) 100.0(47) 100.0(103) 
ค่าเฉลี่ย 1.9 3.9 4.9 3.5 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.7 9.4 12.5 8.9 
ค่าตํ่าสุด 1.0 1.0 1.0 1.0 
ค่าสูงสุด 10.0 6.6 60.0 66.0 

3. ประเทศท่ีเคยเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก  
ทวีปยุโรป 

ประเทศเยอรมนี 1.6 21.6 31.9 17.9 
ประเทศฮอลแลนด์ 0.0 2.3 2.2 1.4 
ประเทศฝร่ังเศส 0.0 4.5 0.0 2.0 
ประเทศอังกฤษ 0.0 9.1 6.5 5.6 
ประเทศนอเวย์ 0.0 2.3 0.0 1.0 
ประเทศสวีเดน 5.0 10.2 8.5 8.2 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 0.0 2.3 4.4 2.1 
ประเทศอิตาลี 1.7 5.7 2.2 3.6 
ประเทศไอร์แลนด์ 0.0 1.1 0.0 1.0 
ประเทศสกอตแลนด์ 0.0 1.1 0.0 0.5 
ประเทศเดนมาร์ก 0.0 1.1 1.3 1.0 

ทวีปเอเชีย 
ประเทศสิงคโปร์ 0.0 0.0 4.4 1.0 
ประเทศอิสราเอล 10.0 0.0 0.0 3.0 
ประเทศไต้หวัน 46.7 2.3 8.5 17.4 
ประเทศเกาหลีใต้ 10.0 0.0 0.0 3.1 
ประเทศมาเลเซีย 3.3 2.3 2.2 2.6 
ประเทศบรูไน 3.3 0.0 0.0 1.0 
ประเทศฮ่องกง 6.7 1.1 2.2 8.7 
ประเทศญี่ปุ่น 0.0 5.7 4.4 3.1 
ประเทศดูไบ 0.0 1.2 0.0 3.6 
ประเทศลาว 1.7 1.2 0.0 0.5 
ประเทศเนปาล 0.0 1.1 0.0 0.5 
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ตารางที่ 6-2 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามประสบการณ์การเดินทาง 
ไปต่างประเทศ และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ) 

ประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศ วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
ทํางาน สมรส ทํางานและสมรส รวม 

3. ประเทศท่ีเคยเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก  
ทวีปออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลีย 5.0 10.2 10.6 8.7 
ประเทศนิวซีแลนด์ 1.7 0.0 0.0 0.5 

ทวีปอเมริกา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 3.3 13.6 6.4 1.0 

ทวีปแอฟริกา 
ประเทศเม๊กซิโก 0.0 0.0 4.3 1.0 

รวม 100.0(60) 100.0(88) 100.0(47) 100.0(195) 
4. ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก   

น้อยกว่า 100,000 บาท 73.3 83.3 93.5 82.7 
ระหว่าง 100,001 - 200,000 บาท 21.7 12.2 4.3 13.3 
ระหว่าง 200,001 - 300,000 บาท 3.3 2.3 2.2 2.6 
มากกว่า 400,001 บาท 1.7 2.2 0.0 1.4 

รวม 100.0(60) 100.0(90) 100.0(70) 100.0(196) 
ค่าเฉลี่ย 99,607.8 105,363.6 65,645.0 94,233.6 

ค่ามัธยฐาน 80,000.0 100,000.0 60,000.0 80,000.0 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 104,010.4 86,553.9 48,721.5 87,877.9 

ค่าตํ่าสุด 0.0 6,000.0 5,000.0 0.0 
ค่าสูงสุด 700,000.0 500,000.0 250,000.0 700,000.0 

5. ผู้แนะนําแหล่งข้อมูลในการเดินทางครั้งแรก  
ญาติพ่ีน้อง 23.3 10.1 23.9 17.4 
เพ่ือน 13.2 7.9 15.2 11.3 
ผู้นําชุมชน 1.7 0.0 0.0 0.5 
หน่วยงานราชการ 6.7 2.2 0.0 3.1 
นายหน้า/บริษัทจัดหางาน 41.7 5.6 4.3 16.4 
บริษัททัวร์ 1.7 0.0 8.7 2.5 
สามีชาวต่างชาติ 5.0 74.2 45.7 46.2 
ทราบด้วยตนเอง 5.0 0.0 2.2 2.1 
สามีคนไทยที่ทํางานอยู่ต่างประเทศ 1.7 0.0 0.0 0.5 

รวม 100.0(60) 100.0(89) 100.0(46) 100.0(195) 
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ตารางที่ 6-2 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามประสบการณ์การเดินทาง 
ไปต่างประเทศ และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ) 

ประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศ วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
ทํางาน สมรส ทํางานและสมรส รวม 

6. ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งแรก 
จากเงินเก็บส่วนตัว 18.3 15.7 30.4 20.0 
จากครอบครัว (พ่อแม่/คู่สมรส) 31.7 69.7 52.2 53.8 
จากสถาบันการเงิน (จํานองท่ีดิน) 20.0 4.6 10.9 10.8 
กู้ยิมเงินจากโครงการรัฐบาล 8.3 1.1 2.2 3.6 
หักเงินจากค่าจ้างท่ีได้รับ 1.7 11 0.0 1.0 
เงินกู้นอกระบบ 13.3 1.1 0.0 4.6 
ยืมเพ่ือน/คนรู้จัก 6.7 6.7 4.3 6.2 

รวม 100.0(60) 100.0(89) 100.0(46) 100.0(195) 
7. วิธีการย้ายถ่ินในการเดินทางครั้งแรก   

เดินทางด้วยตนเอง 30.5 69.3 69.6 57.5 
เดินทางโดยผ่านระบบราชการ 8.5 1.1 4.3 4.1 
นายจ้างพาเดินทางไป 11.9 5.7 6.5 7.8 
นายจ้างส่งไปฝึกงาน 1.7 0.0 0.0 0.6 
บริษัทจัดหางาน 42.4 2.3 8.7 16.1 
สายแรงงาน 5.0 3.4 4.3 4.1 
เดินทางไปพร้อมกับสามีชาวต่างชาติ 0.0 18.2 6.6 9.8 

รวม 100.0(59) 100.0(88) 100.0(46) 100.0(193) 
8. เหตุผลในการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก 

เหตุผลเพ่ือไปทํางาน 86.4 10.1 32.6 38.7 
เหตุผลเพ่ือสมรส 6.8 25.8 32.6 21.6 
เหตุผลเพ่ือไปท่องเที่ยว 1.7 46.1 28.3 28.4 
เหตุผลเพ่ือไปเย่ียมญาติหรือเพ่ือน 1.7 5.6 2.2 3.6 
เพ่ือไปศึกษาต่อต่างประเทศ 3.4 12.4 4.3 7.7 

รวม 100.0(59) 100.0(89) 100.0(46) 100.0(194) 
9. ประเภทของเอกสารท่ีใช้ในการเดินทางครั้งแรก 

ไม่มีเอกสารใด 7.0 1.2 2.3 3.1 
สัญญาจ้างงานและวีซ่าทํางาน 68.4 6.7 25.0 29.5 
วีซ่านักเรียน/นักศึกษา 5.3 5.6 6.8 5.8 
วีซ่านักท่องเที่ยว 12.3 62.9 36.4 41.6 
วีซ่าเพ่ือการสมรส 0.0 18.0 29.5 15.3 
พาสปอร์ต 7.0 5.6 0.0 4.7 

รวม 100.0(57) 100.0(89) 100.0(44) 100.0(190) 
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ตารางที่ 6-2 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามประสบการณ์การเดินทาง 
ไปต่างประเทศ และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ) 

ประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศ วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
ทํางาน สมรส ทํางานและสมรส รวม 

10. เครือข่ายในถ่ินปลายในการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก  
ไม่มีเครือข่าย/ไม่มีคนรู้จัก 60.3 13.6 35.6 33.0 
เพ่ือนอยู่ในถ่ินปลายทาง 15.5 11.4 11.1 12.6 
มีญาติพ่ีน้อง 8.7 8.0 11.1 8.9 
เพ่ือนบ้านในชุมชนเดียวกัน 12.1 1.1 0.0 4.2 
สามีชาวต่างชาติ 1.7 65.9 42.2 40.8 
มีบริษัทคอยดูแล 1.7 0.0 0.0 0.5 

รวม 100.0(58) 100.0(88) 100.0(45) 100.0(191) 
11. ผลประโยชน์จากการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ปลูกหรือต่อเติมบ้านพักอาศัย 21.6 7.8 13.2 13.0 
ใช้จ่ายท่ัวไปในครัวเรือน 21.6 11.8 22.4 18.1 
ซ้ือยานพาหนะ 16.2 2.0 6.6 5.8 
ซ้ือท่ีดินทํากิน 13.6 3.9 5.3 6.7 
ชําระหนี้สิน 13.5 2.0 14.5 13.0 
การศึกษาของบุตรหลาน 5.4 9.8 14.5 12.3 
ค่ารักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 2.7 7.8 1.3 4.8 
การท่องเที่ยว/การพักผ่อนหย่อนใจ 5.4 45.1 14.5 19.8 
การศึกษาของตนเอง 0.0 0.0 1.3 1.4 
ค่าพิธีกรรมทางศาสนาและสังคม 0.0 2.0 2.6 0.7 
ไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ 0.0 7.8 3.8 4.4 

รวม 100.0(37) 100.0(51) 100.0(76) 100.0(293) 
 
 

6.3  ความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ  
 กรณีเพื่อการทํางาน  
  

 6.3.1 การคาดการณ์การไปทํางานต่างประเทศ 
 - ประเทศปลายทางที่คาดหวัง  
 ภาพรวมของผู้หญิงที่มีกําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่คาดหวังจะเดินทางไปทํางาน
ประเทศอาหรับเอมิเรต มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 19.9 รองลงมาคือประเทศเยอรมนี และประเทศไต้หวัน 
คิดเป็นร้อยละ 18.5 และ 12.3 ตามลําดับ และผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน 
คาดหวังเดินทางไปทํางานประเทศไต้หวันมากที่สุด รองลงมาคือประเทศเกาหลีใต้ คิดเป็นร้อยละ 31.5 
และ 20.2 ตามลําดับ ในขณะที่ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับ
ชาวต่างชาติคาดหวังจะเดินทางไปทํางานประเทศเยอรมนีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.6 รองลงมาคือ
ประเทศสวีเดน และประเทศออสเตรเลีย คิดเป็นร้อยละ 13.2 และ 11.2 ตามลําดับ ดังตารางที่ 6-3 
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- ลักษณะงานคาดว่าจะไปทําที่ต่างประเทศ  
 ภาพรวมของผู้หญิงที่มีกําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่วางแผนจะไปทํางานภาคบริการ 
(แม่บ้าน/พนักงานเสิร์ฟ) มากที่สุด รองลงมาคืองานด้านอุตสาหกรรม (โรงงาน) คิดเป็นร้อยละ 40.4 และ 
31.4 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ พบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทาง
ไปต่างประเทศเพ่ือการทํางานวางแผนจะไปทํางานด้านอุตสาหกรรม (โรงงาน) มากท่ีสุดร้อยละ 47.2 
รองลงมาคืองานภาคบริการ (แม่บ้าน/พนักงานเสิร์ฟ) คิดเป็นร้อยละ 29.2 ตามลําดับ ขณะท่ีส่วนใหญ่ของ
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติวางแผนจะไป
ทํางานภาคบริการ (แม่บ้าน/พนักงานเสิร์ฟ) มากถึงร้อยละ 57.1 รองลงมาคืองานภาคการค้าและธุรกิจ 
และงานภาคอุตสาหกรรม (โรงงาน) คิดเป็นร้อยละ 17.5 และ 11.1 ตามลําดับ ดังตารางที่ 6-3 
 - รายได้ต่อเดือนที่คาดว่าจะได้รับจากการทํางานในต่างประเทศ 
 ภาพรวมของผู้หญิงที่มีกําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่ารายได้ต่อเดือนที่จะ
ได้รับเมื่อไปทํางานต่างประเทศ คือ รายได้ระหว่าง 20,000-50,000 บาทต่อเดือน รองลงมาคือรายได้ตํ่า
กว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.4 และ 43.5 ตามลําดับ โดยมากกว่าครึ่งหน่ึงของผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางานคาดว่าจะมีรายได้ต่อเดือนเมื่อไปทํางานต่างประเทศระหว่าง 
20,000-50,000 บาท หรือโดยเฉลี่ยเดือนละ 30,000 บาท ในขณะที่ส่วนใหญ่ของผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติคาดว่ารายได้ที่จะได้รับต่อเดือนเมื่อ
ไปทํางานต่างประเทศตํ่ากว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.3 ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติคาดหวังรายได้ต่อเดือนในระดับตํ่า
กว่า 20,000 บาท เป็นสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน ดัง
ตารางที่ 6-3 
 - ความต้ังใจในการส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวในถ่ินต้นทาง 
 ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีความต้ังใจที่จะส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวใน
ถิ่นต้นทาง มากถึงร้อยละ 97.4 เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ พบว่า กว่าร้อยละ 
95 ของกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน และกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ต่างมีความต้ังใจจะส่งเงินกลับมาให้ครอบครัว
ในถิ่นต้นทาง ดังตารางที่ 6-3 
 - ความถ่ีที่ต้ังใจส่งเงินกลับบ้านจากการไปทํางานต่างประเทศ 
 ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีความต้ังใจที่จะส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวใน
ถิ่นต้นทางในทุก 1 เดือน มากถึงร้อยละ 81.6 เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ
พบว่า กลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน มีความต้ังใจที่จะส่งเงินกลับมาให้
ครอบครัวในถิ่นต้นทางในทุก 1 เดือน มากถึงร้อยละ 88.4 ในขณะที่ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติมีความต้ังใจจะส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวใน
ถิ่นต้นทางในทุก 1 เดือน เพียงร้อยละ 70.5 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้หญิงที่กําลังจะเดินทาง
ไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน ดังตารางที่ 6-3 
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ตารางที่ 6-3 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามการคาดการณ์การไปทํางาน 
  ต่างประเทศ และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 

การคาดการณ์การไปทํางานต่างประเทศ วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
ทํางาน ทํางานและสมรส รวม 

1. ประเทศท่ีกําลังจะเดินทางไป 
ทวีปยุโรป 

ประเทศเยอรมนี 5.6 39.6 18.5 
ประเทศสวีเดน 6.7 13.2 11.0 
ประเทศเนเธอแลนด์ 1.1 7.6 3.5 
ประเทศอิตาลี 3.4 0.0 2.1 
ประเทศไอร์แลนด์ 0.0 3.8 1.4 
ประเทศนอร์เวย์  0.0 3.8 1.4 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 0.0 1.9 0.6 
ประเทศฝร่ังเศส 1.1 1.9 1.2 

ทวีปเอเชีย 
ประเทศไต้หวัน 31.5 1.9 12.3 
ประเทศเกาหลีใต้ 20.2 0.0 6.2 
ประเทศอิสราเอล 9.0 1.9 4.8 
ประเทศฮ่องกง 6.7 1.9 2.0 
ประเทศญี่ปุ่น 1.1 3.8 1.4 
ประเทศมาเลเซีย 2.3 0.0 1.4 
ประเทศสิงคโปร์ 2.3 0.0 0.6 
ประเทศอาหรับเอมิเรต (ดูไบ) 1.1 0.0 19.9 

ทวีปออสเตรเลีย 
ประเทศออสเตรเลีย 3.4 11.2 6.2 

ทวีปอเมริกา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 4.5 7.5 5.5 

รวม 100.0(89) 100.0(53) 100.0(146) 
2. ลักษณะงานท่ีจะไปทํางานในต่างประเทศ 

งานภาคบริการ (แม่บ้าน/พนักงานเสิร์ฟ) 29.2 57.1 40.4 
งานภาคการค้าและธุรกิจ 3.4 17.5 9.0 
ภาคเกษตรกรรม (ปลูก/เก็บพืชผลการเกษตร) 16.9 4.8 11.5 
ภาคอุตสาหกรรม (โรงงาน) 47.2 11.1 31.4 
งานด้านการขนส่ง  1.1 7.9 5.8 
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 2.2 1.6 1.9 

รวม 100.0(89) 100.0(63) 100.0(156) 
3. รายได้ต่อเดือนท่ีคาดว่าจะได้รับจากการเดินทางไปต่างประเทศ 

ตํ่ากว่า 20,000 บาท 39.8 49.2 43.5 
ระหว่าง 20,000 – 50,000 บาท  53.4 39.8 47.4 
มากกว่า 50,001 บาท 6.8 11.0 9.1 

รวม 100.0(88) 100.0(63) 100.0(154) 
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ตารางที่ 6-3 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามการคาดการณ์การไปทํางาน 
  ต่างประเทศ และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ) 

การคาดการณ์การไปทํางานต่างประเทศ วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
ทํางาน ทํางานและสมรส รวม 

3. รายได้ต่อเดือนท่ีคาดว่าจะได้รับจากการเดินทางไปต่างประเทศ 
ค่าเฉลี่ย 31,1567.9 44,019.6 31,8549 

ค่ามัธยฐาน 30,000.0 35,000.0 30,000.0 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 28,989.1 42,261.3 37,973.8 

ค่าตํ่าสุด 0.0 20,000.0 0.0 
ค่าสูงสุด 150,000 300,0000.0 300,000.0 

4. ความต้ังใจในการส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวในถ่ินต้นทาง 
ไม่คิดส่งเงินกลับ 1.1 4.7 2.6 
มีความต้ังใจส่งเงินกลับ 98.9 95.3 97.4 

รวม 100.0(87) 100.0(64) 100.0(155) 
5. ความถ่ีในการส่งเงินกลับบ้านจากการไปทํางานต่างประเทศ 

ทุก 1 เดือน 88.4 70.5 81.6 
ทุก 2 เดือน 3.5 8.3 5.3 
ทุก 3 เดือน 3.5 8.3 5.3 
ทุก 6 เดือน 2.3 3.0 2.6 
ปีละ 1 คร้ัง 2.3 6.6 2.6 
อ่ืนๆ  0.0 3.3 2.6 

รวม 100.0(86) 100.0(61) 100.0(151) 
 

6.3.2  ความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
 ความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ
เพ่ือการทํางานและผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและเพ่ือการสมรสกับ
ชาวต่างชาติ มีการจัดกลุ่มคะแนนความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศของผู้หญิงทั้งสอง
กลุ่มน้ี โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ความคาดหวังระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับมาก พบว่า 
ภาพรวมของผู้หญิงที่มีกําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน มีคะแนนความคาดหวังเฉล่ีย 61.3 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 80.0 คะแนน ส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.2 โดยผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางานมีความ
คาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับปานกลาง มากถึงร้อยละ 61.2 เช่นเดียวกับผู้หญิงที่
กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติมีความคาดหวังต่อการ
เดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับปานกลาง มากถึงร้อยละ 67.2 และเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงที่กําลัง
จะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางานมีความคาดหวังต่อการเดินทางไปต่างประเทศในระดับมาก เป็น
สัดส่วนสูงกว่าผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ดัง
ตารางที่ 6-4  
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ตารางที่ 6-4 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามระดับความคาดหวังต่อ 
  การเดินทางไปทํางานต่างประเทศ และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 

ระดับความคาดหวัง 
ต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
ทํางาน ทํางานและสมรส รวม 

ระดับมาก        (มากกว่า 66 คะแนน)  25.9 15.5 21.5 
ระดับปานกลาง  (ระหว่าง 56-65 คะแนน)  61.2 67.2 63.2 
ระดับน้อย        (น้อยกว่า 55 คะแนน) 12.9 17.3 15.3 

รวม 100.0(85) 100.0(58) 100.0(144) 
ค่าเฉลี่ย 61.3 60.1 61.3 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.4 6.6 6.4 
ค่าตํ่าสุด 44.0 44.0 44.0 
ค่าสูงสุด 80.0 80.0 80.0 

 
  ก. ความคาดหวังต่องานที่จะทําในถ่ินปลายทาง 
  ผลการศึกษาความคาดหวังของผู้หญิงต่องานที่จะทําในถ่ินปลายทาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน และผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่มีความคาดหวังว่าจะได้ทํางานตรง
ตามความต้องการในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 47.2 และ 40.6 ตามลําดับ ส่วนความคาดหวังในเร่ืองการ
ได้รับค่าตอบแทนสูง และคาดหวังจะได้นายจ้างที่ดีในการทํางานในต่างประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ของ
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางานมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นสัดส่วนสูง
กว่าผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ นอกจากน้ียัง
พบว่า ราวร้อยละ 90.0 ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งสองกลุ่มมีความคาดหวังว่าการไป
ทํางานต่างประเทศจะทําให้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งสะท้อนทัศนคติเชิงบวกต่อการย้ายถิ่นไปต่างประเทศ
อย่างชัดเจน และเป็นที่น่าสังเกตว่ากว่าร้อยละ 60 ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการ
ทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติมีความคาดหวังในระดับมาก ในประเด็นที่ว่าเมื่ออยู่ต่างประเทศจะมี
ทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันพบว่า 2 ใน 3 ของผู้หญิงกลุ่มน้ีมีความกังวลท่ีจะต้องเดินทางไป
ทํางานต่างประเทศในระดับมากและมากที่สุด ดังตารางที่ 6-5 
  ข. ความคาดหวังต่อการเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์ปลายทาง 
  ผลการศึกษาความคาดหวังของผู้หญิงต่อการเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์
ปลายทาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ร้อยละ 77.5 ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือ
การทํางาน และร้อยละ 89.1 ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรส
กับชาวต่างชาติมีความคาดหวังว่าเมื่อประสบปัญหาจะสามารถร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่รัฐให้ดําเนินการ
ช่วยเหลือได้ทันทีในระดับมากและมากที่สุด โดยเฉพาะผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการ
ทํางาน กว่าร้อยละ 36.0 มีความคาดหวังในระดับมากที่สุด ในประเด็นที่ว่าหากถูกหลอกหรือถูกโกง
สัญญาจ้างจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากนายจ้างหรือบริษัทจัดหางานได้ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
ตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ พบว่า กว่าร้อยละ 85 ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศทั้งสองกลุ่ม ต่างมีความคาดหวังว่าครอบครัวในถิ่นต้นทางจะคอยติดตามข่าวสารและให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อได้รับความเดือดร้อน แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศยังคงเห็นว่า
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ครอบครัวจะเห็นกลไกหลักในการให้ความช่วยเหลือเมื่อได้รับความเดือดร้อน ดังตารางที่ 6-5 
  ค. ความคาดหวังต่อครอบครัวในถ่ินต้นทาง 
  ผลการศึกษาความคาดหวังของผู้หญิงต่อครอบครัวในถ่ินต้นทาง พิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติมีความรู้สึก
หนักใจและคิดว่าภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบครอบครัวเป็นของตนแต่เพียงผู้เดียวในระดับมาก  สูงถึง
ร้อยละ 40.6 และเป็นที่น่าสังเกตว่ากว่าร้อยละ 93 ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการ
ทํางาน และผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติมีความ
คาดหวังในระดับมากและมากที่สุด ในประเด็นที่ว่าเมื่อไปทํางานต่างประเทศจะสามารถติดต่อครอบครัว
ในถิ่นต้นทางได้อย่างสมํ่าเสมอ ดังตารางที่ 6-5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 6-5 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ  
  และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 

ความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
ทํางาน (N=89) ทํางานและสมรส (N=64) รวม  (N=154) 

มาก
ที่สุด มาก น้อย น้อย

ที่สุด 
มาก
ที่สุด มาก น้อย น้อย

ที่สุด 
มาก
ที่สุด มาก น้อย น้อย

ที่สุด 
ก. ความคาดหวังต่องานที่ทําในถิ่นปลายทาง 
1. คาดหวังว่าจะได้ทํางานตรงตามความต้องการ 31.5 47.2 15.7 5.6 21.9 40.6 25.0 12.5 27.3 44.8 19.5 8.4 
2. คาดว่หวังาเมื่อไปทํางานต่างประเทศจะได้รับ

ค่าตอบแทนสูง 
43.8 46.1 10.1 0.0 25.0 57.8 17.2 0.0 35.7 51.3 13.0 0.0 

3. คาดหวังว่าจะได้พบนายจ้างที่ดี 48.3 42.7 6.7 2.3 21.9 57.8 20.3 0.0 37.0 48.7 13.0 1.3 
4. คาดหวังว่าจะมีสภาพการทํางานที่ดี 36.0 56.2 7.8 0.0 25.0 59.4 15.6 0.0 31.2 57.8 11.0 0.0 
5. คาดหวังว่าจะสามารถสื่อสารกับนายจ้างได้อย่าง

เข้าใจ 
25.7 44.9 28.1 1.3 25.0 53.1 18.8 3.1 25.3 48.1 24.7 1.9 

6. คาดหวังว่าจะได้ทํางานในต่างประเทศจนครบ   
สัญญาจ้าง 

38.6 39.8 19.3 2.3 25.0 57.8 14.1 3.1 32.7 47.1 17.6 2.6 

7. คาดหวังว่าจะไม่ได้รับการกดขี่/ ถูกหลอกลวง 30.1 38.3 13.5 18.1 26.6 46.9 20.3 6.2 28.6 41.6 16.8 13.0 
8. คาดหวังว่าการไปทํางานต่างประเทศจะทําให้มี

ประสบการณ์ใหม่ๆ 
43.8 47.2 7.9 1.1 42.2 46.9 9.4 1.5 42.9 47.4 8.4 1.3 

9. คาดหวังว่าเมื่อไปอยู่ต่างประเทศจะมีสังคมที่ดี 27.0 59.6 9.0 4.4 29.7 54.7 15.6 0.0 27.9 57.8 11.7 2.6 
10. คาดหวังว่าเมื่อไปอยู่ต่างประเทศจะมีทักษะด้าน

ภาษาเพิ่มขึ้น 
38.6 45.5 13.6 2.3 34.4 60.9 4.7 0.0 36.6 52.3 9.8 1.3 

*11. คาดหวังว่าจะมีความรู้สึกกังวลที่ต้องเดินทางไป
ทํางานต่างประเทศ 

22.7 30.7 29.5 17.1 23.0 44.3 19.7 13.0 20.0 35.3 26.0 18.7 

 



ตารางที่ 6-5 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ  
  และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ) 

ความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
ทํางาน (N=89) ทํางานและสมรส (N=64) รวม  (N=154) 

มาก
ที่สุด มาก น้อย น้อย

ที่สุด 
มาก
ที่สุด มาก น้อย น้อย

ที่สุด 
มาก
ที่สุด มาก น้อย น้อย

ที่สุด 
ข. ความคาดหวังต่อการเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์ในถิ่นปลายทาง 
12. หากประสบปัญหา คาดหวังว่าจะสามารถร้องเรียน

ต่อเจ้าหน้าที่รัฐให้ดําเนินการช่วยเหลือได้ทันที 
42.7 34.8 19.1 3.4 43.8 45.3 6.2 4.7 42.9 39.6 13.6 3.9 

13. เมื่อเจ็บป่วย ไม่สบาย คาดหวังว่าจะสามารถไปใช้
บริการสุขภาพเพื่อรักษาสุขภาพได้อย่างเท่าเทียม 

34.8 46.1 19.1 0.0 35.9 46.9 12.5 4.7 35.1 46.8 16.2 1.9 

14. หากถูกหลอก หรือถูกโกงสัญญาจ้าง คาดหวังว่าจะ
สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากนายจ้างหรือ
บริษัทจัดหางานได้ 

36.0 41.6 18.0 4.4 26.6 43.8 23.3 6.3 31.8 42.2 20.8 5.2 

15. เมื่ออยู่ในถิ่นปลายทาง คาดหวังว่าจะได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐในฐานะที่เป็นแรงงาน
ไทยในต่างประเทศ 

31.5 55.1 11.2 2.2 35.9 54.7 6.4 3.0 33.1 55.2 9.1 2.6 

16. คาดหวังว่าครอบครัวในถิ่นต้นทางจะติดตามข่าวสาร 
และให้ความช่วยเหลือเมื่อได้รับความเดือดร้อน 

50.6 46.1 3.3 0.0 45.3 40.6 10.9 3.2 48.1 44.2 6.5 1.2 

*17. มีความกังวลว่าจะถูกทอดทิ้ง และไม่ได้รับการให้
ความช่วยเหลือเมื่อประสบความเดือดร้อนในถิ่น
ปลายทาง 

19.3 28.4 31.8 20.5 19.4 32.3 35.5 12.8 19.2 29.8 33.8 17.2 

 
 
 



ตารางที่ 6-5 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ  
  และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ) 

ความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
ทํางาน (N=89) ทํางานและสมรส (N=64) รวม  (N=154) 

มาก
ที่สุด มาก น้อย น้อย

ที่สุด 
มาก
ที่สุด มาก น้อย น้อย

ที่สุด 
มาก
ที่สุด มาก น้อย น้อย

ที่สุด 
ค. ความคาดหวังต่อครอบครัวในถิ่นต้นทาง 
*18. มีความรู้สึกมีความรู้สึกหนักใจ และคิดว่า

ภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบครอบครัวเป็นของ
ตนแต่เพียงผู้เดียว 

22.5 27.0 31.5 19.0 10.9 40.6 26.6 21.9 18.1 32.5 29.9 19.5 

19. เมื่อไปทํางานต่างประเทศ คาดหวังว่าจะสามารถ
ติดต่อครอบครัวในถิ่นต้นทางได้อย่างสม่ําเสมอ 

59.6 38.2 1.1 1.1 43.8 50.0 6.3 0.0 52.6 43.5 3.2 0.7 

20. ครอบครัวจะคอยช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาและได้รับ
ความเดือดร้อน 

55.1 38.2 6.7 0.0 41.3 41.3 12.7 4.7 49.0 39.9 8.2 2.9 
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6.4  การสมรสกับชาวต่างชาติของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ  
 กรณีเพื่อการสมรสกับชาวต่างชาติ  
 

 6.4.1 ประสบการณ์การสมรสกับชายไทย 
 - ประสบการณ์การสมรสกับชายไทย และจํานวนคร้ังที่เคยสมรสกับชายไทย 
 จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพที่พบว่า ส่วนหน่ึงของผู้หญิงที่กําลังจะสมรสกับชาวต่างชาติ เป็นผู้ที่
เคยสมรสกับชายไทยและมีสถานภาพหย่าร้าง ดังน้ันเพ่ือให้เกิดความเข้าใจกับภูมิหลังของผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ จึงวิเคราะห์สภาพการสมรสกับชายไทยของผู้หญิง
กลุ่มดังกล่าว ซึ่งพบว่าภาพรวมของผู้หญิงที่มีกําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ กว่าครึ่งหน่ึงเคยผ่านการ
สมรสกับผู้ชายไทยมาแล้ว เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศพบว่า ผู้หญิงที่กําลัง
จะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การสมรสกับชายไทย ถึง
ร้อยละ 65.9 อน่ึงกว่าร้อยละ 90 เคยผ่านการสมรสกับชายไทยมาแล้ว 1 ครั้ง และเป็นที่น่าสังเกตว่า
ผู้หญิงกลุ่มน้ีเคยผ่านการสมรสต้ังแต่ 2 ครั้งขึ้นไป มากถึงร้อยละ 7.7 ขณะที่ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติเคยมีประสบการณ์การสมรสกับชายไทย เพียง
ร้อยละ 41.4 โดยผู้หญิงกลุ่มน้ีเคยผ่านการสมรสกับผู้ชายไทยมาแล้วเพียง 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.0 
ดังตารางที่ 6-6 

- สถานภาพสมรสของผู้หญิงก่อนพบชาวต่างชาติ  
 ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีสถานภาพหย่าร้างก่อนพบ
ชาวต่างชาติ มากถึงร้อยละ 69.2 รองลงมาคือมีสถานภาพหม้าย คิดเป็นร้อยละ15.8 เมื่อพิจารณาตาม
วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศพบว่า กว่าร้อยละ 67 ของกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ และกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการ
ทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติต่างมีสถานภาพหย่าร้างก่อนพบชาวต่างชาติ และเป็นที่น่าสังเกตว่า
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติมีสถานภาพสมรสและยังอยู่ด้วยกัน
กับสามีชาวไทย มากถึงร้อยละ 14.4  ดังตารางที่ 6-6 
 - จํานวนปีที่สมรสกับชายไทย 
 ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่ผ่านการสมรสกับชายไทยมาเป็น
ระยะเวลาระหว่าง 6-10 ปี รองลงมาคือน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.5 และ 31.7 ตามลําดับ โดยมี
ค่าเฉล่ียของระยะเวลาที่เคยสมรสกับชายไทยเท่ากับ 9.7 ปี ซึ่งระยะเวลาการสมรสกับชายไทยมากที่สุด
คือ 38 ปี เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศพบว่า ส่วนใหญ่ของผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติผ่านการสมรสกับชายไทยมาเป็นระยะเวลาระหว่าง 
6-10 ปี รองลงมาคือ น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.2 และ 29.6 ตามลําดับ ในขณะที่ผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติผ่านการสมรสกับชายไทยมาแล้ว
น้อยกว่า 5 ปี รองลงมาคือระหว่าง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.9 และ 24.1 ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม
พบว่า กว่า 1 ใน 3 ของผู้หญิงทั้งสองกลุ่มผ่านการสมรสกับชายไทยมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี หรือ
อีกนัยหน่ึงก็คือ ผู้หญิงที่มีระยะเวลาการสมรสกับชายไทยกว่า 10 ปี ก็ยังมีประสบการณ์การหย่าร้าง และ
กําลังจะเดินทางต่างประเทศเพ่ือสมรสกับชาวต่างชาติ ดังตารางที่ 6-6 
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 - จํานวนบุตรที่เกิดกับสามีชาวไทย 
 ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ และผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศท้ังเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ มีค่าเฉล่ียจํานวนบุตรเท่ากับ 1.7 
และ 1.6 คน ตามลําดับ โดยมีจํานวนบุตรน้อยที่สุดเพียง 1 คน และมีจํานวนบุตรสูงที่สุดถึง 3 คนเท่ากัน 
น่ันแสดงว่า ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งสองกลุ่มต่างก็มีบุตรกับสามีชาวไทย ซึ่งนับว่าเป็น
ภาระอย่างหน่ึงที่ผู้หญิงกลุ่มดังกล่าวต้องรับภาระดูแล ดังตารางที่ 6-6 
 - การอยู่อาศัยของบุตรที่เกิดกับสามีชาวไทย 
 ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่ให้บุตรที่เกิดจากสามีชาวไทยอยู่
อาศัยกับตนเอง มากถึงร้อยละ 59.6 เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ พบว่า 
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการสมรสกับชาวต่างชาติ บางส่วนให้บุตรแยกครอบครัว
ออกไป (บุตรแต่งงาน) และให้บุตรอยู่อาศัยกับตายาย คิดเป็นร้อยละ 18.1 และ 13.3 ตามลําดับ ในขณะ
ที่ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติให้บุตรที่เกิดกับ
สามีชาวไทยอยู่อาศัยกับบิดา (สามีชาวไทย) มากถึงร้อยละ 15.4 และส่วนหน่ึงให้อยู่อาศัยร่วมกับตายาย 
คิดเป็นร้อยละ 11.5 ดังตารางที่ 6-6 
 - สาเหตุการหย่าร้างกับสามีชาวไทย 

ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีสาเหตุการหย่าร้างมาจากการท่ี
สามีชาวไทยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เสเพล มากถึงร้อยละ 32.1 เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การ
เดินทางไปต่างประเทศพบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ และ
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ทั้งสองกลุ่มต่างมี
สาเหตุการหย่าร้างเหมือนกับภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ นอกจากน้ียังพบว่า 
สาเหตุที่ผู้หญิงกลุ่มตัวอย่างหย่าร้างมาจากการถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว ถึง 1 ใน 3 โดยเป็นการ
กระทําความรุนแรงทั้งทําร้ายทางวาจา และทําร้ายทางกาย ดังตารางที่ 6-6  
  
ตารางที่ 6-6 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามประสบการณ์การสมรส 
  กับชายไทย และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 

ประสบการณ์การสมรสกับชายไทย วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
สมรส ทํางานและสมรส รวม 

1. ประสบการณ์การสมรสกับชายไทย 
เคย 65.9 41.4 56.9 
ไม่เคย 34.1 58.6 43.1 

รวม 100.0(138) 100.0(70) 100.0(211) 
2. จํานวนครั้งท่ีเคยสมรสกับชายไทย 

เคยสมรสมาแล้ว 1 คร้ัง  92.3 100.0 94.2 
เคยสมรสต้ังแต่ 2 คร้ังข้ึนไป 7.7 0.0 5.8 

รวม 100.0(91) 100.0(29) 100.0(121) 
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ตารางที่ 6-6 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามประสบการณ์การสมรส 
  กับชายไทย และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ) 

ประสบการณ์การสมรสกับชายไทย วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
สมรส ทํางานและสมรส รวม 

3. สถานภาพสมรสของผู้หญิงก่อนพบชาวต่างชาติ 
สมรส/ยังอยู่ด้วยกันกับสามีชาวไทย 14.4 10.1 13.3 
สมรสแต่แยกกันอยู่ 1.1 3.3 1.7 
หม้าย 16.7 13.3 15.8 
หย่าร้าง 67.8 73.3 69.2 

รวม 100.0(90) 100.0(30) 100.0(120) 
4. จํานวนปีท่ีสมรสกับชายไทย 

น้อยกว่า 5 ปี 29.6 37.9 31.7 
ระหว่าง 6 – 10 ปี  35.2 24.1 32.5 
ระหว่าง 11- 15 ปี 17.6 20.7 18.3 
มากกว่า 16 ปี ข้ึนไป  17.6 17.3 17.5 

รวม 100.0(91) 100.0(29) 100.0(121) 
ค่าเฉลี่ย 10.0 8.9 9.7 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.3 6.8 7.2 
ค่าตํ่าสุด 0.0 0.0 0.0 
ค่าสูงสุด 38.0 23.0 38.0 

5. จํานวนบุตรท่ีเกิดกับสามีชาวไทย 
มีบุตร 1 คน 49.4 42.3 48.2 
มีบุตร 2 คน ข้ึนไป 50.6 57.7 51.8 

รวม 100.0(83) 100.0(26) 100.0(110) 
ค่าเฉลี่ย 1.6 1.7 1.5 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 0.62 0.65 
ค่าตํ่าสุด 1.0 1.0 1.0 
ค่าสูงสุด 3.0 3.0 3.0 

6. การอยู่อาศัยของบุตรท่ีเกิดกับสามีชาวไทย  
อยู่กับพ่อ (สามีชาวไทย) 2.4 15.4 5.5 
อยู่กับแม่  (ผู้หญิงท่ีกําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ)  57.8 65.4 59.6 
อยู่กับปู่ย่า 7.2 0.0 5.5 
อยู่กับตายาย 13.3 11.5 12.9 
อยู่กับญาติ  1.2 0.0 0.9 
แยกครอบครัวแล้ว (บุตรแต่งงาน) 18.1 7.7 15.6 

รวม 100.0(83) 100.0(26) 100.0(109) 
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ตารางที่ 6-6 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามประสบการณ์การสมรสกับ 
  ชายไทย และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ)  

ประสบการณ์การสมรสกับชายไทย วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
สมรส ทํางานและสมรส รวม 

7. สาเหตุการหย่าร้างกับสามีชาวไทย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
สามีชาวไทยพฤติกรรมไม่เหมาะสม เสเพล 31.7 33.3 32.1 
ทะเลาะกันเป็นประจํา (ทําร้ายทางวาจา) 24.0 17.6 22.6 
ถูกทําร้ายร่างกาย (ทําร้ายทางกาย) 6.6 11.8 7.7 
สื่อสารไม่เข้าใจ 8.2 9.8 8.5 
สภาพครอบครัวลําบาก/ยากจน/หนี้สิน 8.2 9.8 8.5 
หาคนรับภาระดูแลครอบครัว 6.0 7.8 6.5 
สามีชาวไทยเสียชีวิต 6.6 7.8 6.8 
ต้องการแสวงหาชีวิตใหม่ๆ 8.7 2.1 7.3 

รวม (จํานวนการตอบ) 100.0(183) 100.0(51) 100.0(234) 
 
 6.4.2 ประสบการณ์การสมรสกับชาวต่างชาติ    
 - ประสบการณ์การสมรสกับชาวต่างชาติ และจํานวนชาวต่างชาติที่เคยสมรสด้วย 
 ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่ไม่เคยสมรสกับชาวต่างชาติมาก่อน
มีเพียงร้อยละ 15.3 ที่เคยสมรสกับชาวต่างชาติมาก่อน เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไป
ต่างประเทศพบว่า ราวร้อยละ 15 ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ และกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้ง
เพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ต่างเคยสมรสกับชาวต่างชาติเหมือนกัน โดยกว่าร้อยละ 70 
เคยสมรสกับชาวต่างชาติมาแล้ว 1-2 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 และ 72.7 ตามลําดับ และเป็นที่น่าสังเกต
ว่าภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเคยสมรสกับชาวต่างชาติมาแล้วต้ังแต่ 4 คนขึ้นไป 
มากถึงร้อยละ 9.7 ดังตารางที่ 6-7 
 - ช่องทางท่ีรู้จักกับชาวต่างชาติ (คนก่อน) 
 ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่รู้จักกับชาวต่างชาติด้วยตนเอง  
คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมาคือรู้จักกันในที่ทํางาน และรู้จักกันโดยมีเพ่ือนหรือคนรู้จักแนะนํา คิดเป็น
ร้อยละ 21.9 เท่ากัน เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศพบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่รู้จักกับชาวต่างชาติ โดยมีเพ่ือนหรือคนรู้จัก
เป็นผู้แนะนํา รองลงมาคือรู้จักชาวต่างชาติด้วยตนเอง มากถึงร้อยละ 28.6 และ 23.8 ตามลําดับ ขณะท่ี
ผู้หญิงที่ กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ รู้จักกับ
ชาวต่างชาติด้วยตนเองและรู้จักในที่ทํางาน มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 27.3 เท่ากัน และเป็นที่น่าสังเกตว่า
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ รู้จักกับชาวต่างชาติโดยการติดต่อ
ทางอินเตอร์เน็ตผ่านบริษัทจัดหาคู่ มากถึงร้อยละ 9.5 ดังตารางที่ 6-7 
 - ความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ (คนก่อน) 
 ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติถึง
ขั้นคบหาดูใจและมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง มากถึงร้อยละ 62.5 รองลงมาคือ มีความสัมพันธ์ถึงขั้นวางแผน
อนาคตร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 28.2 โดย 3 ใน 4 ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการ
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สมรสกับชาวต่างชาติ มีความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติถึงขั้นคบหาดูใจ และมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง ในขณะที่
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ มีความสัมพันธ์กับ
ชาวต่างชาติถึงขั้นวางแผนอนาคตร่วมกัน มากถึงร้อยละ 54.5 ดังตารางที่ 6-7 
 - จํานวนบุตรที่เกิดกับสามีชาวต่างชาติ (คนก่อน) และการอยู่อาศัยของบุตร 
 ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีบุตรที่เกิดกับสามีชาวต่างชาติ
จํานวน 1 คน รองลงมาคือจํานวน 2 คนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 55.6 และ 44.4 ตามลําดับ โดยพบว่าบุตรที่
เกิดกับสามีชาวต่างชาติส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 40.0 
เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศพบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้ง
เพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติมีบุตรที่เกิดกับสามีชาวต่างชาติอยู่อาศัยร่วมด้วย คิดเป็นร้อย
ละ 100.0 ในขณะที่ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่ให้บุตร
ที่เกิดกับสามีชาวต่างชาติอยู่อาศัยกับบิดา (สามีชาวต่างชาติคนก่อน) และให้บุตรแยกครอบครัวออกไป 
(บุตรแต่งงาน) คิดเป็นร้อยละ 37.5 เท่ากัน รองลงมาคือให้บุตรที่เกิดกับสามีชาวต่างชาติอาศัยอยู่กับ
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 25.0 ดังตารางที่ 6-7  
 - สาเหตุการหย่าร้างกับสามีชาวต่างชาติในการสมรสครั้งแรก 

ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีสาเหตุการหย่าร้างมาจากการท่ี
สามีชาวไทยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เสเพล รองลงมาคือสามีชาวต่างชาติเสียชีวิต คิดเป็นร้อยละ 27.6 
และ 20.7 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศพบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศเพื่อการสมรสกับชาวต่างชาติมีสาเหตุการหย่าร้างมาจากการที่สามีชาวไทยมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เสเพล มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมาคือทะเลาะกันเป็นประจํา (ความ
รุนแรงทางวาจา) คิดเป็นร้อยละ 21.1 ในขณะที่ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางาน
และการสมรสกับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่มีสาเหตุการหย่าร้างมาจากการสามีชาวต่างชาติเสียชาติ คิดเป็น
ร้อยละ 30.0 รองลงมาคือสภาพครอบครัวไม่ดีขึ้นและเนื่องจากอยู่ห่างไกลกัน คิดเป็นร้อยละ 20.0 เท่ากัน 
ดังตารางที่ 6-7  

 
ตารางที่ 6-7 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามประสบการณ์การสมรส 
  กับชาวต่างชาติ และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 

ประสบการณ์การสมรสกับชาวต่างชาติ วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
สมรส ทํางานและสมรส รวม 

1. ประสบการณ์การสมรสกับชาวต่างชาติ (ก่อนการสมรสครั้งนี้) 
เคยสมรสกับชาวต่างชาติมาก่อน 15.3 15.9 15.3 
ไม่เคยสมรสกับชาวต่างชาติมาก่อน 84.7 84.1 84.7 

รวม 100.0(131) 100.0(69) 100.0(202) 
2. จํานวนชาวต่างชาติท่ีเคยสมรสด้วย 

เคยสมรสกับชาวต่างชาติมาแล้ว 1 คน  80.0 72.7 77.4 
เคยสมรสกับชาวต่างชาติมาแล้ว 2 - 3 คน 10.0 18.1 12.9 
เคยสมรสกับชาวต่างชาติมาแล้ว ต้ังแต่ 4 คนข้ึนไป 10.0 9.1 9.7 

รวม 100.0(21) 100.0(11) 100.0(32) 
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ตารางที่ 6-7 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามประสบการณ์การสมรส 
  กับชาวต่างชาติ และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ) 

ประสบการณ์การสมรสกับชาวต่างชาติ วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
สมรส ทํางานและสมรส รวม 

3. ช่องทางท่ีรู้จักกับชาวต่างชาติ (คนก่อน)  
รู้จักทาง Internet  4.8 9.1 6.3 
รู้จักทาง Internet ผ่านบริษัทจัดหาคู่ 9.5 0.0 6.3 
รู้จักผ่านเพื่อน/คนรู้จักแนะนํา 28.6 9.1 21.9 
รู้จักผ่านญาติพ่ีน้องแนะนํา 14.3 18.2 15.6 
รู้จักกันในท่ีทํางาน 19.0 27.3 21.9 
รู้จักด้วยตนเอง 23.8 27.3 25.0 
รู้จักในสถานท่ีท่องเที่ยว 0.0 9.1 3.0 

รวม 100.0(21) 100.0(11) 100.0(32) 
4. ความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ 

คบหาดูใจแต่ไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซ้ึง 4.8 9.1 6.3 
คบหาดูใจ และมีความสัมพันธ์ลึกซ้ึง 76.2 36.4 62.5 
ข้ันวางแผนอนาคตร่วมกัน  14.3 54.5 28.1 
อ่ืนๆ 4.8 0.0 3.1 

รวม 100.0(21) 100.0(11) 100.0(32) 
5. จํานวนบุตรท่ีเกิดกับสามีชาวต่างชาติ 

มีบุตร 1 คน 57.1 50.0 55.6 
มีบุตร 2 คน ข้ึนไป 42.9 50.0 44.4 

รวม 100.0(7) 100.0(2) 100.0(9) 
6. การอยู่อาศัยของบุตรท่ีเกิดกับสามีชาวต่างชาติ  

อยู่กับพ่อ (สามีชาวต่างชาติคนก่อน) 37.5 0.0 30.0 
อยู่กับแม่  (ผู้หญิงท่ีกําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ)  25.0 100.0 40.0 
อยู่กับปู่ย่า 0.0 0.0 0.0 
อยู่กับตายาย 0.0 0.0 0.0 
อยู่กับญาติ  0.0 0.0 0.0 
มีครอบครัวแล้ว 37.5 0.0 30.0 

รวม 100.0(8) 100.0(2) 100.0(10) 
7. สาเหตุการหย่าร้างกับสามีชาวต่างชาติในการสมรสครั้งแรก 

สามีชาวต่างชาติพฤติกรรมไม่เหมาะสม 36.8 10.0 27.6 
ทะเลาะกันเป็นประจํา (ความรุนแรงทางวาจา) 21.1 10.0 17.3 
สามีชาวต่างชาติเสียชีวิต 15.8 30.0 20.7 
สภาพครอบครัวไม่ดีข้ึน 10.5 20.0 13.8 
สื่อสารกันไม่เข้าใจ 10.5 10.0 10.3 
เข้ากันไม่ได้ 5.3 0.0 3.4 
ห่างไกลกัน 0.0 20.0 6.9 
ถูกทําร้ายร่างกาย (ความรุนแรงทางกาย)  0.0 0.0 0.0 

รวม 100.0(19) 100.0(10) 100.0(29) 
 



โครงการการศึกษาแนวทางการปอ้งกัน  รายงานฉบับสมบูรณ์    
และช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยท่ีเดินทางไปทํางานต่างประเทศ บทท่ี 6  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้หญิงท่ีจะเดินทางย้ายถ่ินไปอยู่ต่างประเทศ 128

6.4.3 การสมรสกับชาวต่างชาติ (คนปัจจุบัน) 
- เวลาคบหาดูใจกับชาวต่างชาติ  

 ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่ใช้เวลาคบหาดูใจกับชาวต่างชาติ
ก่อนการสมรสน้อยกว่า 1 ปี มากถึงร้อยละ 56.0 รองลงมาคือมีการคบหาดูใจใช้เวลาระหว่าง 2-4 ปี คิด
เป็นร้อยละ 31.0 โดยผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติมีการใช้เวลา
คบหาดูใจกับชาวต่างชาติมากกว่า 16 ปี มากถึงร้อยละ 16.0 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ดังตารางที่ 6-8 
 - ช่องทางท่ีรู้จักกับชาวต่างชาติ 
 ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่รู้จักกับชาวต่างชาติโดยการรู้จักกัน
ในที่ทํางาน รองลงมาคือรู้จักโดยผ่านเพ่ือนหรือคนรู้จักแนะนํา คิดเป็นร้อยละ 27.0 และ 26.1 ตามลําดับ 
โดยผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่รู้จัก
กับชาวต่างชาติจากที่ทํางาน และรู้จักโดยผ่านเพ่ือนหรือคนรู้จักแนะนํา คิดเป็นร้อยละ 32.9 และ 22.9 
ตามลําดับ ในขณะที่ส่วนใหญ่ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ
รู้จักกับชาวต่างชายโดยผ่านเพ่ือนหรือคนรู้จักแนะนํา คิดเป็นร้อยละ 27.7 รองลงมาคือรู้จักกันในที่ทํางาน 
และรู้จักด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 24.1 และ 17.7 ตามลําดับ นอกจากน้ียังพบว่า กว่าร้อยละ 10 ของ
การรู้จักชาวต่างชาติของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศยังคงใช้บริการผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต 
และช่องทางผ่านบริษัทจัดหาคู่ ดังตารางที่ 6-8 

- สถานภาพสมรสของผู้หญิงกับชาวต่างชาติตามกฎหมาย 
 ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีการสมรสกับชาวต่างชาติแล้ว 
และจดทะเบียนที่เมืองไทย มากถึงร้อยละ 61.6 และ 64.2 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การ
เดินทางไปต่างประเทศพบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติมีการ
สมรสแล้ว และจดทะเบียนในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 64.5 และ 69.6 ตามลําดับ ในขณะที่ผู้หญิงที่
กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ แม้ว่ากว่าครึ่งหน่ึงจะ
สมรสแล้ว แต่กลับพบว่าเป็นการจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศ มากถึงร้อยละ 30.8 และเป็นการสมรส
ตามประเพณีแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส มากถึงร้อยละ 17.9 ดังตารางที่ 6-8 
 - จํานวนบุตรที่เกิดกับสามีชาวต่างชาติ  
 ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่ไม่มีบุตรที่เกิดกับสามีชาวต่างชาติ 
คิดเป็นร้อยละ 65.7 และมีเพียงร้อยละ 34.3 ที่มีบุตรกับสามีชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตาม
วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศมีเพียง 1 ใน 3 ของกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ
เพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ และผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศท้ังเพ่ือการทํางานและการสมรส
กับชาวต่างชาติที่มีบุตรกับสามีชาวต่างชาติ ดังตารางที่ 6-8  
 - การอยู่อาศัยกับสามีชาวต่างชาติ  
 ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่ให้สามีอยู่ต่างประเทศแต่ตนเองอยู่
ประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 45.0 เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศพบว่า ผู้หญิงที่
กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่อยู่อาศัยด้วยกันที่ต่างประเทศ 
รองลงมาคือให้สามีอยู่ต่างประเทศแต่ตนเองอยู่ประเทศไทย ในขณะท่ีผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่ให้สามีอยู่อยู่ต่างประเทศแต่ตนเอง
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อยู่ประเทศไทย รองลงมาคืออยู่อาศัยด้วยกันกับสามีที่ประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ47.5 และ 34.8 
ตามลําดับ ดังตารางที่ 6-8 
 - จํานวนคร้ังที่เดินทางไปมาหากัน  
 ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ กว่าร้อยละ 80 สามีชาวต่างชาติต้อง
เดินทางกลับมาหากันที่ประเทศไทยจํานวนระหว่าง 2-4 ครั้งต่อปี โดยในกรณีที่ภรรยาต้องเดินทางไปหา
สามีชาวต่างชาติที่ต่างประเทศ ส่วนใหญ่เดินทางปีละ 1 ครั้ง รองลงมาคือเดินทางจํานวนระหว่าง 2-4 ครั้ง
ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 50.0 และ 38.9 ตามลําดับ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทาง
ไปต่างประเทศพบว่า กว่าร้อยละ 75 ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งสองกลุ่มให้สามี
ชาวต่างชาติเดินทางกลับมาหากันที่ประเทศไทยจํานวนระหว่าง 2-4 ครั้งต่อปี อน่ึงในกรณีที่ภรรยาต้อง
เดินทางกลับไปหาสามีชาวต่างชาติที่ต่างประเทศ กลับพบว่าผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือ
การสมรสกับชาวต่างชาติเดินทางไปหาสามีชาวต่างชาติที่ต่างประเทศจํานวนระหว่าง 2-4 ครั้งต่อปี 
รองลงมาคือจํานวน 1 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 50.0 และ 38.9 ตามลําดับ ในขณะที่ผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่เดินทางไปหาสามี
ชาวต่างชาติที่ต่างประเทศจํานวน 1 ครั้งต่อปี มากถึงร้อยละ 83.3 ดังตารางที่ 6-8 
 - การมีญาติสมรสกับชาวต่างชาติ และจํานวนญาติที่สมรสกับชาวต่างชาติ 
 ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีญาติที่สมรสกับชาวต่างชาติมาก
ถึงร้อยละ 45.4 โดยมีญาติจํานวน 1 คนที่สมรสกับชาวต่างชาติ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 60.8 กลุ่ม
ดังกล่าวส่วนใหญ่ร้อยละ 60.8 มีญาติที่สมรส อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไป
ต่างประเทศพบว่า ราวร้อยละ 45 ของผู้หญิงทั้งกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรส
กับชาวต่างชาติ และกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับ
ชาวต่างชาติ ต่างมีญาติที่สมรสกับชาวต่างชาติ และเป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติมีญาติต้ังแต่ 5 คนขึ้นไปที่สมรสกับ
ชาวต่างชาติ มากถึงร้อยละ 6.5 ดังตารางที่ 6-8 
 - จํานวนเงินที่สามีชาวต่างชาติให้การช่วยเหลือ 
  - ค่าใช้จ่ายภายในบ้านในแต่ละเดือน 
  ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่ได้รับเงินค่าใช้จ่ายจาก
สามีชาวต่างชาติในแต่ละเดือนเฉลี่ย 26,600.9 บาท โดยได้รับเงินค่าใช้จ่ายจํานวนไม่เกิน 50,000 บาทต่อ
เดือนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 95.5 รองลงมาคือเงินค่าใช้จ่ายระหว่าง 50,000 - 100,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.0 โดยได้รับค่าใช้จ่ายจากสามีชาวต่างชาติในแต่ละเดือนมากที่สุดคือ 400,000 บาท ดังตารางที่ 
6-8 
  - การชําระหนี้สิน  
  ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศได้รับเงินจากสามีชาวต่างชาติเพ่ือ
การชําระหนี้สินเฉล่ีย 17,676 บาท โดยเป็นจํานวนไม่เกิน 100,000 บาท มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 95.0 
รองลงมาคือจํานวนระหว่าง 100,00-200,000 บาท และจํานวนมากกว่า 300,0001 บาท คิดเป็นร้อยละ 
2.0 เท่ากัน โดยผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ ได้รับเงินจากสามี
ชาวต่างชาติเพ่ือการชําระหน้ึในแต่ละเดือนมากที่สุดคือ 500,000 บาท ดังตารางที่ 6-8 
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  - ที่ดิน และราคาท่ีดิน ที่สามีชาวต่างชาติซ้ือให ้
  ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่ที่ดินที่สามีชาวต่างชาติซื้อ
ให้มีจํานวนน้อยกว่า 1 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 93.6 รองลงมาคือจํานวนต้ังแต่ 11 ไร่ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.4 
โดยมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.1 รองลงมาคือราคาที่ดินระหว่าง 100,001 
-500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.4 ซึ่งราคาที่ดินรวมเฉลี่ย 35,375.0 บาท เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงที่กําลัง
จะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ และผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้ง
เพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ราคาที่ดินที่สามีชาวต่างชาติซื้อให้ราคามากที่สุดมีมูลค่ามาก
ถึง 1,000,000 บาท และ 1,200,000 บาท ตามลําดับ ดังตารางที่ 6-8 
  - ยานพาหนะ และราคายานพาหนะ ที่สามีชาวต่างชาติซ้ือให้ 
  ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่สามีชาวต่างชาติซื้อ
ยานพาหนะให้จํานวน 1 คัน คิดเป็นร้อยละ 72.1 รองลงมาคือจํานวนระหว่าง 2-5 คัน คิดเป็นร้อยละ 
24.6 โดยส่วนใหญ่เป็นยานพาหนะที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.8 อันหมายถึง
รถจักรยานยนต์ รองลงมาคือราคาระหว่าง 500,001 - 1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.8 (ส่วนมาก
เป็นรถปิกอัพ) โดยมีราคายานพาหนะเฉลี่ย 152,303.5 บาท อน่ึงเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ ให้สามีชาวต่างชาติซื้อยานพาหนะให้ในราคาระหว่าง 
500,000–1,000,000 บาท มากถึงร้อยละ 7.7 (ส่วนมากเป็นรถเก๋ง) โดยราคายานพาหนะท่ีผู้หญิงกลุ่มน้ี
ได้รับจากสามีชาวต่างชาติมากที่สุดคือ 1,7000,000 บาท ดังตารางที่ 6-8 
  - การสร้างบ้าน/ต่อเติมที่อยู่อาศัย  
  ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่ได้รับเงินเพ่ือการสร้าง
บ้าน/ต่อเติมที่อยู่อาศัยจากสามีชาวต่างชาติไม่เกิน 100,000 บาท มากถึงร้อยละ 63.4 โดยสามี
ชาวต่างชาติสร้างบ้าน/ต่อเติมที่อยู่อาศัยให้เป็นจํานวนเงินเฉลี่ย 466,950.9 บาท และเป็นที่น่าสังเกตว่า
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ แม้ส่วนใหญ่ได้รับเงินเพ่ือการสร้าง
บ้าน/ต่อเติมที่อยู่อาศัยจากสามีชาวต่างชาติไม่เกิน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.1 แต่มากถึงร้อยละ 
16.8 ได้รับเงินเพ่ือการสร้างบ้าน/ต่อเติมที่อยู่อาศัยจากสามีชาวต่างชาติมากกว่า 1,000,000 บาท โดย
ได้รับเงินเพ่ือการสร้างบ้าน/ต่อเติมที่อยู่อาศัย มากที่สุดคือ 8,000,000 บาท ดังตารางที่ 6-8 
  - มูลค่าเครื่องประดับ  
  ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ พบว่า สามีชาวต่างชาติซื้อ
เครื่องประดับให้รวมเป็นมูลค่าเฉล่ีย 51,737.6 บาท โดยซื้อให้ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 94.6 โดยผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติได้รับ
เครื่องประดับจากสามีชาวต่างชาติซื้อให้มีมูลค่ามากที่สุดคือ 3,000,000 บาท ดังตารางที่ 6-8 
 - การเลื่อนฐานะทางสังคมหลังสมรสกับชาวต่างชาติ 
 ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่เห็นว่าภายหลังการสมรสกับ
ชาวต่างชาติคาดว่าจะทําให้ตนเองมีฐานะทางสังคมดีขึ้น มากถึงร้อยละ 81.3 โดยผู้หญิงที่กําลังจะเดินทาง
ไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติคาดว่าเมื่อสมรสกับชาวต่างชาติแล้วจะทําให้ฐานะทางสังคม
ของตนเองดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 83.7 ขณะที่ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและ
การสมรสกับชาวต่างชาติเห็นว่าการสมรสกับชาวต่างชาติไม่ได้ทําให้ฐานะทางสังคมดีขึ้นแต่อย่างใด มาก
ถึงร้อยละ 23.5 ดังตารางที่ 6-8 
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 - ปัจจัยที่ทําให้ตัดสินใจสมรสกับชาวต่างชาติ  
 ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่ตัดสินใจสมรสกับชาวต่างชาติ 
เพราะแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ และต้องการสร้างชีวิตใหม่ เป็นปัจจัยสําคัญมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.5 
เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศพบว่า ส่วนใหญ่ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติตัดสินใจสมรสกับชาวต่างชาติเพราะต้องการชีวิตใหม่ คิดเป็น
ร้อยละ 25.0 รองลงมาคือแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 21.7 ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้หญิงกลุ่มน้ีได้
หย่าร้างแล้ว ในขณะท่ีผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศท้ังเพ่ือการทํางานและการสมรสกับ
ชาวต่างชาติตัดสินใจสมรสกับชาวต่างชาติเพราะแรงจูงใจทางเศรษฐกิจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.9 
รองลงมาคือต้องการสร้างชีวิตใหม่ คิดเป็นร้อยละ 21.5 ดังตารางที่ 6-8 

 

ตารางที่ 6-8 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามการสมรสกับชาวต่างชาติ 
และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ  

การสมรสกับชาวต่างชาติ วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
สมรส ทํางานและสมรส รวม 

1. เวลาท่ีคบหาดูใจกับชาวต่างชาติ 
น้อยกว่า 1 ปี  52.7 61.8 56.0 
ระหว่าง 2 - 4 ปี  31.3 30.9 31.0 
มากกว่า 5 ปีข้ึนไป 16.0 7.3 13.0 

รวม 100.0(131) 100.0(68) 100.0(200) 
2. ช่องทางท่ีรู้จักกับชาวต่างชาติ  

รู้จักทาง Internet  10.6 8.6 10.0 
รู้จักทาง Internet ผ่านบริษัทจัดหาคู่ 7.8 4.2 6.6 
รู้จักเพ่ือน/คนรู้จักแนะนํา 27.7 22.9 26.1 
รู้จักญาติพ่ีน้องแนะนํา 11.4 15.7 12.8 
รู้จักกันในท่ีทํางาน 24.1 32.9 27.0 
รู้จักด้วยตนเอง 17.7 12.9 16.1 
รู้จักในสถานท่ีท่องเที่ยว 0.7 2.8 1.4 

รวม 100.0(141) 100.0(70) 100.0(211) 
3. สถานภาพสมรสของผู้หญิงกับชาวต่างชาติตามกฎหมาย 

3.1 สถานภาพสมรสของผู้หญิงท่ีกําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ 
ยังไม่ได้สมรสและยังไม่ได้อยู่ด้วยกัน 13.5 15.7 14.2 
ยังไม่ได้สมรสแต่อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา 22.0 28.6 24.2 
สมรสแล้ว  64.5 55.7 61.6 

รวม 100.0(141) 100.0(70) 100.0(211) 
3.2 การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ 

จดทะเบียนท่ีเมืองไทย 69.6 51.3 64.2 
จดทะเบียนสมรสท่ีต่างประเทศ 15.2 30.8 19.8 
สมรสตามประเพณีแต่ยังไม่ได้จดทะเบียน 15.2 17.9 16.0 

รวม 100.0(92) 100.0(39) 100.0(131) 
 
 



โครงการการศึกษาแนวทางการปอ้งกัน  รายงานฉบับสมบูรณ์    
และช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยท่ีเดินทางไปทํางานต่างประเทศ บทท่ี 6  
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ตารางที่ 6-8 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามการสมรสกับชาวต่างชาติ  
และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ) 

การสมรสกับชาวต่างชาติ วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
สมรส ทํางานและสมรส รวม 

4. การมีบุตรกับสามีชาวต่างชาติ 
ไม่มีบุตร 66.4 64.2 65.7 
มีบุตร 33.6 35.8 34.3 

รวม 100.0(137) 100.0(67) 100.0(204) 
5. การอยู่อาศัยกับสามีชาวต่างชาติ 

อยู่ประจําท่ีประเทศไทย 34.8 11.4 27.0 
อยู่ด้วยกันท่ีต่างประเทศ 17.7 48.6 28.0 
สามีอยู่ต่างประเทศแต่ตนเองอยู่ประเทศไทย 47.5 40.0 45.0 

รวม 100.0(140) 100.0(70) 100.0(210) 
6. จํานวนครั้งท่ีเดินทางไปมาหากัน 

6.1 สามีชาวต่างชาติเดินทางกลับมาหาที่เมืองไทย 
จํานวน 1 คร้ังต่อปี 6.4 16.0 9.0 
จํานวนระหว่าง 2 - 4 คร้ังต่อปี 82.5 76.0 80.9 
จํานวนมากกว่าต้ังแต่ 5 คร้ังต่อปี 11.1 8.0 10.1 

รวม 100.0(63) 100.0(25) 100.0(89) 
6.2 ภรรยาเดินทางไปหาสามีท่ีต่างประเทศ 

จํานวน 1 คร้ังต่อปี 38.9 83.3 50.0 
จํานวนระหว่าง 2 - 4 คร้ังต่อปี 50.0 16.7 41.7 
จํานวนมากกว่า 5 คร้ังต่อปี 11.1 0.0 8.3 

รวม 100.0(18) 100.0(6) 100.0(24) 
7. การมีญาติสมรสกับชาวต่างชาติ 

7.1 การมีญาติสมรสกับชาวต่างชาติ 
ไม่มีญาติสมรสกับชาวต่างชาติ 54.0 55.9 54.6 
มีญาติสมรสกับชาวต่างชาติ 46.0 44.1 45.4 

รวม 100.0(139) 100.0(68) 100.0(207) 
7.2 จํานวนญาติท่ีสมรสกับชาวต่างชาติ 

จํานวน 1 คน  63.1 54.8 60.8 
จํานวนระหว่าง 2 - 4 คน 35.4 38.7 36.1 
มีต้ังแต่ 5 คนข้ึนไป 1.5 6.5 3.1 

รวม 100.0(65) 100.0(31) 100.0(97) 
8. จํานวนเงินท่ีสามีชาวต่างชาติให้การช่วยเหลือ 

8.1 ค่าใช้จ่ายภายในบ้านในแต่ละเดือน 
ไม่เกิน 50,000 บาท/เดือน 94.2 98.5 95.5 
ระหว่าง 50,001 - 100,000 บาท/เดือน 4.4 0.0 3.0 
ระหว่าง 100,001 - 200,000 บาท/เดือน 0.7 1.5 1.0 
มากกว่า 200,001 -บาท/เดือน  0.7 0.0 0.5 

รวม 100.0(135) 100.0(68) 100.0(203) 
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และช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยท่ีเดินทางไปทํางานต่างประเทศ บทท่ี 6  
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ตารางที่ 6-8 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามการสมรสกับชาวต่างชาติ  
และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ) 

การสมรสกับชาวต่างชาติ วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
สมรส ทํางานและสมรส รวม 

8. จํานวนเงินท่ีสามีชาวต่างชาติให้การช่วยเหลือ 
8.1 ค่าใช้จ่ายภายในบ้านในแต่ละเดือน 

ค่าเฉลี่ย 29,928.1 19,898.6 26,600.9 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 41,535.7 34,449.6 41,033.9 

ค่าตํ่าสุด 0.0 0.0 0.0 
ค่าสูงสุด 400,000.0 300,000.0 400,000.0 

8.2 การชําระหนี้สิน 
ไม่เกิน 100,000 บาท/เดือน 92.6 100.0 95.0 
ระหว่าง 100,001 - 200,000 บาท/เดือน 3.0 0.0 2.0 
ระหว่าง 2000,001 - 300,000 บาท/เดือน 1.5 0.0 1.0 
ระหว่าง 300,001  บาท/เดือนข้ึนไป  2.9 0.0 2.0 

รวม 100.0(135) 100.0(67) 100.0(202) 
ค่าเฉลี่ย 24,469.7 4,090.9 17,676.8 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 84,514.5 14,328.8 69,832.3 
ค่าตํ่าสุด 0.0 0.0 0.0 
ค่าสูงสุด 500,000.0 100,000.0 500,000.0 

8.3 ท่ีดิน และราคาที่ดิน ท่ีสามีชาวต่างชาติซ้ือให้ 
ท่ีดินจํานวนน้อยกว่า 1 ไร่  93.3 94.1 93.6 
ท่ีดินจํานวนระหว่าง 2 - 5 ไร่ 0.7 1.5 1.0 
ท่ีดินจํานวนระหว่าง 5 - 10 ไร่  1.5 0.0 1.0 
ท่ีดินจํานวนต้ังแต่ 11 ไร่ข้ึนไป  4.4 4.4 4.4 

รวม 100.0(135) 100.0(68) 100.0(203) 
ราคาท่ีดินไม่เกิน 100,000 บาท  93.3 95.6 94.1 
ราคาท่ีดินระหว่าง 100,001 - 500,000 บาท  4.4 1.4 3.4 
ราคาท่ีดินมากกว่า 500,001 บาทขึ้นไป 2.3 3.0 2.5 

รวม 100.0(135) 100.0(68) 100.0(203) 
ค่าเฉลี่ย 34,766.9 37,477.6 35,375.0 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 148,624.6 172,865.6 156,731.0 
ค่าตํ่าสุด 0.0 0.0 0.0 
ค่าสูงสุด 1,000,000.0 1,200,000.0 1,200,000.0 

8.4 ยานพาหนะ และราคายานพาหนะ ท่ีสามีชาวต่างซ้ือให้ 
ยานพาหนะจํานวน 1 คัน 77.1 53.8 72.1 
ยานพาหนะจํานวนระหว่าง 2 - 5 คัน  22.9 30.8 24.6 
ยาพหนะจํานวนต้ังแต่ 5 คัน ข้ึนไป  0.0 15.4 3.3 

รวม 100.0(48) 100.0(13) 100.0(61) 
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ตารางที่ 6-8 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามการสมรสกับชาวต่างชาติ 
และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ)  

การสมรสกับชาวต่างชาติ วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
สมรส ทํางานและสมรส รวม 

8. จํานวนเงินท่ีสามีชาวต่างชาติให้การช่วยเหลือ 
8.4 ยานพาหนะ และราคายานพาหนะ ท่ีสามีชาวต่างซ้ือให้ 

ราคายานพาหนะไม่เกิน 100,000 บาท 74.1 85.3 77.8 
ราคายานพาหนะระหว่าง 100,001-500,000 บาท 5.9 4.4 5.4 
ราคายานพาหนะระหว่าง 500,001-1,000,000 บาท  17.8 8.8 14.8 
ราคายานพาหนะต้ังแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป  2.2 1.5 2.0 

รวม 100.0(135) 100.0(68) 100.0(203) 
ค่าเฉลี่ย 179,222.2 97,242.4 152,303.5 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 329,109.8 267,300.9 311,898.5 
ค่าตํ่าสุด 0.0 0.0 0.0 
ค่าสูงสุด 1,700,000.0 1,300,000.0 1,700,00.0 

8.5 การสร้างบ้าน/ต่อเติมท่ีอยู่อาศัย 
ไม่เกิน 100,000 บาท 59.1 72.1 63.4 
ระหว่าง 100,001 - 500,000 บาท 13.9 10.3 12.7 
ระหว่าง 500,001 - 1,000,000 บาท 10.2 8.8 9.8 
มากกว่าต้ังแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป  16.8 8.8 14.1 

รวม 100.0(23) 100.0(68) 100.0(205) 
ค่าเฉลี่ย 531,372.3 335,233.8 466,950.9 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1,055,046.4 851,687.0 995,037.8 
ค่าตํ่าสุด 0.0 0.0 0.0 
ค่าสูงสุด 8,000,000.0 5,000,000.0 8,000,000.0 

8.6 มูลค่าเครื่องประดับ 
ไม่เกิน 100,000 บาท 93.4 97.1 94.6 
ระหว่าง 100,001 - 500,000 บาท 4.4 2.9 3.9 
ระหว่าง 500,001 - 1,000,000 บาท 0.7 0.0 0.5 
มากกว่า 1,000,000 บาท  1.5 0.0 1.0 

รวม 100.0(136) 100.0(68) 100.0(204) 
ค่าเฉลี่ย 66,340.7 22,313.4 51,737.6 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 320,783.1 79,579.0 266,669.2 
ค่าตํ่าสุด 0.0 0.0 0.0 
ค่าสูงสุด 3,000,000.0 500,000.0 3,000,000.0 

9. การเล่ือนฐานะทางสังคมหลังสมรสกับชาวต่างชาติ 
ใช่ 83.7 76.5 81.3 
ไม่ใช่ 16.3 23.5 18.7 

รวม 100.0(141) 100.0(68) 100.0(209) 
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ตารางที่ 6-8 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามการสมรสกับชาวต่างชาติ 
และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ)  

การสมรสกับชาวต่างชาติ วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
สมรส ทํางานและสมรส รวม 

10. ปัจจัยท่ีทําให้ตัดสินใจสมรสกับชาวต่างชาติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ(ฐานะร่ํารวย) 21.7 31.9 24.5 
ต้องการสร้างชีวิตใหม่ 25.0 21.5 24.1 
ปัญหาความล้มเหลวชีวิตคู่กับชายไทย 15.8 8.9 13.9 
ภาระหนี้สินทางครอบครัว 11.1 8.9 10.5 
ครอบครัวคาดหวังให้ส่งเงินเลี้ยงดู 11.4 5.2 9.7 
ทําให้ได้รับการยอมรับในสังคม 4.2 8.9 5.3 
เพราะความรัก ความสงสาร 3.5 8.9 5.0 
เลียนแบบคนในชุมชน ท่ีเคยพบว่าเม่ือสมรสแล้วชีวิตดีข้ึน 6.5 3.6 5.8 
ชาวต่างชาติเป็นคนนิสัยดี มีความเห็นใจซ่ึงกันและกัน 0.8 0.0 0.6 
ไม่อยากอยู่คนเดียว/ต้องการคนดูแล 0.0 2.2 0.6 

รวม (จํานวนการตอบ) 100.0(368) 100.0(135) 100.0(503) 
 

6.4.4 คุณลักษณะสําคัญของสามีชาวต่างชาติ   
- ประเทศภูมิลําเนาของสามีชาวต่างชาติ 

 ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีสามีชาวต่างชาติที่มีภูมิลําเนามา
จากประเทศประเทศเยอรมนีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.3 รองลงมาคือประเทศอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 
17.5 นอกจากน้ียังพบว่าประเทศญ่ีปุ่นมีสัดส่วนสูงสุดในทวีปเอเชีย และมีกระจายอยู่ในประเทศ
ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาด้วย เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศพบว่า ผู้หญิง
ที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติมีสามีชาวต่างชาติที่มี
ภูมิลําเนามาจากประเทศทวีปยุโรป ได้แก่ ประเทศเยอรมนีมากที่สุด รองลงมาคืออังกฤษ และสวีเดน 
ในขณะที่ส่วนใหญ่ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติมีสามี
ชาวต่างชาติที่มีภูมิลําเนามาจากประเทศเยอรมนี คิดเป็นร้อยละ 18.4 รองลงมาคือมาจากประเทศอังกฤษ 
และสหรัฐอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 16.9 เท่ากัน ดังตารางที่ 6-9 

- อายุของสามีชาวต่างชาติ 
 ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี รองลงมา
คือมีอายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.5 และ 32.5 โดยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 51.3 ปี ซึ่งถือว่าเป็น
ช่วงกําลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไป
ต่างประเทศพบว่า กว่าร้อยละ 70 ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งสองกลุ่ม ต่างมีสามีที่
อายุมากกว่า 41 ปีขึ้นไป โดยผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติมีสามี
ชาวต่างชาติที่อายุน้อยที่สุดเท่ากับ 27 ปี และมีอายุมากที่สุดคือ 81 ปี ในขณะที่ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทาง
ไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติมีสามีชาวต่างชาติอายุน้อยที่สุด 26 ปี  
ส่วนสามีชาวต่างชาติอายุมากที่สุดคือ 64 ปี ดังตารางที่ 6-9 
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- การรับรู้อาชีพของของสามีชาวต่างชาติ 
ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่รับรู้อาชีพของสามีชาวต่างชาติ 

มากถึงร้อยละ 87.6 โดยพบว่าสามีชาวต่างชาติส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 
27.6 รองลงมาคือประกอบอาชีพเป็นวิศกร/งานช่าง พนักงานเอกชน และรับราชการ(ทหาร/ครู) คิดเป็น
ร้อยละ 21.0 16.0 และ 15.5 ตามลําดับ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าอาชีพอ่ืน ดังตารางที่ 6-9 

- การรับรู้รายได้ของสามีชาวต่างชาติ 
 เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพียง 1 ใน 3 เท่าน้ันที่รับรู้รายได้ของ
สามีชาวต่างชาติ โดยรับรู้ว่าสามีชาวต่างชาติมีรายได้ระหว่าง 100,001-500,000 บาท มากที่สุด 
รองลงมาคือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.6 และ 42.0 ตามลําดับ โดยมีรายได้ต่อ
เดือนเฉลี่ยเท่ากับ 258,897.4 บาท อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไป
ต่างประเทศพบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการสมรสกับชาวต่างชาติ และผู้หญิงที่
กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ รับรู้ว่าสามีชาวต่างชาติมี
รายได้มากที่สุดเท่ากับ 3,000,000 บาท และ 2,000,000 บาท ตามลําดับ ดังตารางที่ 6-9 

- ประสบการณ์การสมรสของสามีชาวต่างชาติ 
 สําหรับประสบการณ์การสมรสของสามีชาวต่างชาติพบว่า ผู้หญิงที่ กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติมีสามีชาวต่างชาติที่ไม่เคยสมรสมาก่อนเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 
63.0 ในขณะที่สามีชาวต่างชาติของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศท้ังเพ่ือการทํางานและการ
สมรสกับชาวต่างชาติ ราวร้อยละ 53.0 ที่เคยผ่านประสบการณ์การสมรสมาก่อนที่จะมาสมรสกับผู้หญิง
กลุ่มน้ี อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศพบว่า ราวร้อยละ 20.0 ของ
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งสองกลุ่ม ต่างมีสามีที่เคยผ่านการสมรสมาแล้วมากกว่า 1 ครั้ง 
ดังตารางที่ 6-9 

- การมีบุตรของสามีชาวต่างชาติ และการอยู่อาศัยของบุตร 
 สามีชาวต่างชาติที่สมรสกับผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ 
ส่วนใหญ่ไม่เคยมีบุตร คิดเป็นร้อยละ 60.2 โดยบุตรของสามีชาวต่างชาติที่เคยมีบุตรได้แยกครอบครัวแล้ว
มากที่สุด รองลงมาคืออยู่อาศัยกับสามีชาวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 59.1 และ 34.8 ตามลําดับ ในขณะที่ 
2 ใน 3 ของบุตรของสามีชาวต่างชาติของกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางาน
และการสมรสกับชาวต่างชาติอยู่อาศัยร่วมกับสามีชาวต่างชาติ ดังตารางที่ 6-9 

- การรับรู้ระดับการศึกษาของสามีชาวต่างชาติ 
 ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่ไม่รับรู้ระดับการศึกษาของสามี
ชาวต่างชาติ มากถึงร้อยละ 60.4 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ
พบว่า กว่าครึ่งหน่ึงของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ และผู้หญิงที่
กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ต่างไม่ทราบระดับ
การศึกษาของสามีชาวต่างชาติเช่นกัน  ดังตารางที่ 6-9 
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ตารางที่ 6-9 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามคุณลักษณะสําคัญของ 
สามีชาวต่างชาติ และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 

คุณลักษณะสําคัญของสามีชาวต่างชาติ วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
สมรส ทํางานและสมรส รวม 

1. ประเทศภูมิลําเนาของสามีชาวต่างชาติ 
ทวีปยุโรป 

ประเทศเยอรมนี 18.4 32.9 23.3 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 5.2 5.7 5.4 
ประเทศฝร่ังเศส 3.8 1.4 2.9 
ประเทศอังกฤษ 16.9 18.5 17.5 
ประเทศนอร์เวย์  2.9 2.9 2.9 
ประเทศสวีเดน 7.4 10.0 8.3 
ประเทศฟินแลนด์ 0.7 0.0 0.5 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 2.2 2.9 2.4 
ประเทศอิตาลี 5.1 1.4 3.9 
ประเทศเบลเยียม  0.7 0.0 0.5 
ประเทศไอร์แลนด์ 1.5 2.9 1.9 

ทวีปเอเชีย 
ประเทศอิสราเอล 0.7 0.0 0.5 
ประเทศไต้หวัน 0.0 1.4 0.5 
ประเทศฮ่องกง 0.0 1.4 0.5 
ประเทศญี่ปุ่น 5.9 4.4 5.3 

ทวีปออสเตรเลีย 
ประเทศออสเตรเลีย 10.3 7.1 9.2 
ประเทศนิวซีแลนด์ 0.7 0.0 0.5 

ทวีปอเมริกา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 16.2 7.1 13.0 
ประเทศแคนาดา 0.7 0.0 0.5 

ทวีปแอฟริกา 
ประเทศแอฟริกา 0.7 0.0 0.5 

รวม 100.0(136) 100.0(70) 100.0(206) 
2. อายุของสามีชาวต่างชาติ 

อายุระหว่าง 20 - 30 ปี 2.1 5.9 3.4 
อายุระหว่าง 31 - 40 ปี  8.7 13.2 10.2 
อายุระหว่าง 41 - 50 ปี  34.8 33.8 34.5 
อายุระหว่าง 51 - 60 ปี  31.2 35.3 32.5 
อายุต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไป 23.2 11.8 19.4 

รวม 100.0(138) 100.0(68) 100.0(206) 
ค่าเฉลี่ย 52.6 48.7 51.3 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.2 9.5 10.2 
ค่าตํ่าสุด 27.0 26.0 26.0 
ค่าสูงสุด 81.0 64.0 81.0 
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ตารางที่ 6-9 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามคุณลักษณะสําคัญของ 
สามีชาวต่างชาติ และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ)  

คุณลักษณะสําคัญของสามีชาวต่างชาติ วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
สมรส ทํางานและสมรส รวม 

3. การรับรู้อาชีพของสามีชาวต่างชาติ 
ไม่ทราบ 8.6 20.3 12.4 
ทราบ 91.4 79.7 87.6 

รวม 100.0(140) 100.0(69) 100.0(209) 
วิศวกร/งานช่าง 19.7 24.0 21.0 
รับราชการ (ทหาร / ครู เป็นต้น) 15.7 14.8 15.5 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 27.5 27.8 27.6 
พนักงานบริษัทเอกชน 15.0 18.5 16.0 
งานก่อสร้าง/รับจ้างท่ัวไป 8.7 9.3 8.8 
เกษียณอายุทํางาน/ไม่มีงานทํา 11.0 1.9 8.3 
งานภาคเกษตรกรรม 2.4 3.7 2.8 

รวม 100.0(127) 100.0(54) 100.0(181) 
4. การรับรู้รายได้ของสามีชาวต่างชาติ 

ไม่ทราบ 62.6 57.1 60.8 
ทราบ 37.4 42.9 39.2 

รวม 100.0(139) 100.0(70) 100.0(209) 
รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท 42.3 41.5 42.0 
รายได้ระหว่าง 100,001 - 500,000 บาท 50.1 51.7 50.6 
รายได้ระหว่าง 500,001 - 1,000,000 บาท 3.8 3.4 3.7 
รายได้มากกว่า 1,000,000 บาท  3.8 3.4 3.7 

รวม 100.0(52) 100.0(29) 100.0(81) 
ค่าเฉลี่ย 217,449.0 237,689.7 258,897.4 

ค่ามัธยฐาน 150,000.0 150,000.0 150,000.0 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 497,878.0 365,646.0 451,007.9 

ค่าตํ่าสุด 0.0 30,000.0 30,000.0 
ค่าสูงสุด 3,000,000.0 2,000,000.0 3,000,000.0 

5. ประสบการณ์การสมรสของสามีชาวต่างชาติ 
เคยสมรสมาก่อน 37.0 52.9 42.3 
ไม่เคยสมรสมาก่อน 63.0 44.3 56.7 
ไม่ทราบ 0.0 2.8 1.0 

รวม 100.0(38) 100.0(68) 100.0(208) 
เคยสมรสมาแล้ว 1 คร้ัง 80.5 80.6 80.5 
เคยสมรสมามากกว่า 1 คร้ัง 19.5 19.4 19.5 

รวม 100.0(87) 100.0(31) 100.0(118) 
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ตารางที่ 6-9 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามคุณลักษณะสําคัญของ 
สามีชาวต่างชาติ และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ)  

คุณลักษณะสําคัญของสามีชาวต่างชาติ วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
สมรส ทํางานและสมรส รวม 

6. การมีบุตรของสามีชาวต่างชาติ และการอยู่อาศัยของบุตร 
เคยมีบุตร 38.9 58.6 45.8 
ไม่เคยมีบุตร 60.2 37.9 52.4 
ไม่ทราบ 0.9 3.5 1.8 

รวม 100.0(108) 100.0(58) 100.0(166) 
อยู่กับพ่อ (สามีชาวต่างชาติ/ผู้หญิงไทย) 34.8 66.6 43.4 
อยู่กับปู่ย่า 1.5 0.0 1.1 
อยู่กับตายาย 1.5 4.2 1.1 
อยู่กับญาติ  1.5 0.0 1.1 
แยกครอบครัวแล้ว (บุตรแต่งงาน) 59.1 29.2 51.1 
อยู่คนเดียว/ดูแลตัวเอง 1.5 0.0 1.1 

รวม 100.0(66) 100.0(24) 100.0(90) 
7. การรับรู้ระดับการศึกษาของสามีชาวต่างชาติ  

ทราบ 41.8 34.9 39.6 
ไม่ทราบ 58.2 65.1 60.4 

รวม 100.0(134) 100.0(63) 100.0(197) 
 
 
6.5  ทัศนคติของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศที่มีต่อสามีชาวต่างชาติ    
 โดยภาพรวมของการวิเคราะห์ระดับทัศนคติของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศที่มีต่อ
สามีชาวต่างชาติพบว่า ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติต่อ
สามีชาวต่างชาติในระดับปานกลาง มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 53.9 เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การ
เดินทางไปต่างประเทศพบว่า ราวร้อยละ 30.0 ของกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการ
สมรสกับชาวต่างชาติ และกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับ
ชาวต่างชาติ ต่างมีระดับทัศนคติต่อสามีชาวต่างชาติในระดับตํ่า ดังตารางที่ 6-10 
 
ตารางที่ 6-10 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามระดับทัศนคติที่มีต่อ 
  สามีชาวต่างชาติ และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 

ระดับทัศนคติท่ีมีต่อสามีชาวต่างชาติ วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
สมรส ทํางานและสมรส รวม 

ระดับตํ่า          (ระหว่าง 35 - 44 คะแนน) 29.9 26.9 28.9 
ระดับปานกลาง  (ระหว่าง 45 - 54 คะแนน)  51.8 58.2 53.9 
ระดับสูง           (มากกว่า 54 คะแนน) 18.2 14.9 17.2 

รวม 100.0(137) 100.0(67) 100.0 (204) 
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 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศที่มีต่อสามีชาวต่างชาติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ และ
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ มากกว่าร้อยละ 
85.0 มีทัศนคติที่ดีและดีมากต่อสามีชาวต่างชาติ โดยเห็นว่าสามีชาวต่างชาติเป็นคนนิสัยดี เข้ากับคนอ่ืน
ง่าย (ข้อ1) สามีชาวต่างชาติเอาอกเอาใจ มีความรักและห่วงใย (ข้อ 4)  และเมื่อแต่งงานไปจะทําให้ชีวิต
สบายและมีความสุขมากขึ้น (ข้อ 11)  และกว่าร้อยละ 70.0-80.0 มีทัศนคติที่ดีต่อสามีชาวต่างชาติว่า 
สามีชาวต่างชาติเข้าใจความแตกต่างด้านวัฒนธรรม (ข้อ2) วางแผนครอบครัวไว้อย่างดี (ข้อ 3) เป็นคนใจ
ดี ชอบทําบุญ (ข้อ 5) และ สามีชาวต่างชาติเปิดโอกาสให้พูดคุย แสดงความคิดเห็น (ข้อ 13) อย่างไรก็ตาม 
กว่าร้อยละ 30.0-40.0 ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ และ
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ต่างมีทัศนคติที่ไม่
ดีต่อสามีชาวต่างชาติ ว่าเป็นคนเข้มงวด ไม่พ่ึงพาคนอ่ืน (ข้อ 6) ไม่ให้เงินเพื่อใช้จ่ายอย่างสบายใจ (ข้อ 8) 
และสามีชาวต่างชาติกับครอบครัวมีความห่างเหินกัน (ข้อ 10) แบบแผนทัศนคติดังกล่าวเป็นแบบเดียวกัน
ในกลุ่มผู้หญิงทั้งสองกลุ่ม ซึ่งสะท้อนถึงทัศนคติที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของผู้หญิงกับสามี
ชาวต่างชาติ นอกจากน้ียังพบว่าผู้หญิงทั้งสองกลุ่ม มีทัศนคติเชิงบวกต่อสามีชาวต่างชาติในส่วนที่จะทําให้
สมาชิกในครอบครัวมีชีวิสบายและมีความสุข (ข้อ 11) ดังตารางที่ 6-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 6-11 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามทัศนคติที่มีต่อสามีชาวต่างชาติ และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 

ทัศนคติที่มีต่อสามีชาวชาติ 

วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
สมรส (N=137) ทํางานและสมรส (N=67) รวม  (N=204) 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่ 

เห็นด้วย

ไม่ 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
1. สามีชาวต่างชาติเป็นคนนิสัยดี เข้ากับคนอื่นง่าย 40.6 44.7 13.5 0.6 0.6 35.8 51.4 11.4 1.4 0.0 38.9 46.9 12.8 0.9 0.5 
2. สามีชาวต่างชาติเข้าใจความแตกต่างด้านวัฒนธรรม 32.6 51.8 14.2 1.4 0.0 31.4 51.4 17.2 0.0 0.0 32.2 51.7 15.2 0.9 0.0 
3. สามีชาวต่างชาติวางแผนครอบครัวไว้อย่างดี 38.3 44.7 17.0 0.0 0.0 38.6 48.6 12.8 0.0 0.0 38.4 46.0 15.6 0.0 0.0 
4. สามีชาวต่างชาติเอาอกเอาใจ มีความรักและห่วงใย 49.6 46.2 3.5 0.7 0.0 52.9 40.0 7.1 0.0 0.0 50.7 44.1 4.7 0.5 0.0 
5. สามีชาวต่างชาติเป็นคนใจดี ชอบทําบุญ 37.9 46.4 12.1 2.9 0.7 37.1 37.1 20.1 5.7 0.0 37.6 43.3 14.8 3.8 0.5 
6. สามีชาวต่างชาติเป็นคนเข้มงวด ไม่พึ่งพาคนอื่น* 18.4 14.2 27.0 8.5 31.9 20.0 17.1 28.6 20.0 14.3 26.1 12.2 27.5 15.2 19.0 
7. สามีชาวต่างชาติชอบให้ดูแล คอยปรนนิบัติอยู่เสมอ 13.7 12.2 38.1 20.9 15.1 15.9 15.9 33.4 17.4 17.4 15.9 15.7 36.5 16.5 15.4 
8. สามีชาวต่างชาติให้เงินเพื่อใช้จ่ายอย่างสบายใจ 18.5 12.1 27.9 12.9 28.6 27.9 11.8 20.6 16.2 23.5 21.6 12.1 25.5 13.9 26.9 
9. สามีชาวต่างชาติเข้ากับครอบครัวของภรรยาไม่ได้ 33.3 49.6 14.3 0.7 2.1 30.4 40.6 18.8 4.4 5.8 32.4 46.7 15.7 1.9 3.3 
10. สามีชาวต่างชาติกับครอบครัวมีความห่างเหินกัน* 19.1 9.3 17.7 29.8 24.1 24.4 8.7 18.7 27.1 21.1 20.9 9.0 18 28.9 23.2 
11. แต่งงานทําให้ชีวิตสบายและมีความสุขมากขึ้น 44.7 49.6 4.3 0.7 0.7 35.7 42.9 17.1 1.4 2.9 41.8 47.4 8.5 0.9 1.4 
12. สามีชาวต่างชาติและตนเอง มีความคิดเห็นขัดแย้ง

กันเสมอ* 
12.8 12.8 39.7 19.1 15.6 24.3 12.9 34.3 17.1 11.4 14.2 18.5 37.9 12.8 16.6 

13. สามีชาวต่างชาติเปิดโอกาสให้พูดคุย            
แสดงความคิดเห็น 

30.5 53.2 12.8 2.8 0.7 27.1 52.9 12.9 4.2 2.9 29.4 53.1 12.8 3.3 1.4 

* คําถามเชิงลบ 
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6.6  ความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถ่ินปลายทาง  
 

 เมื่อวิเคราะห์จัดกลุ่มคะแนนความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถิ่นปลายทาง โดย
แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับมาก พบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ และผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางาน
และการสมรสกับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถิ่นปลายทาง
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 75.8 และ 84.5 ตามลําดับ รองลงมาคือมีความคาดหวังต่อการใช้ชีวิต
กับสามีชาวต่างชาติในถิ่นปลายทางในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 13.8 และ 18.2 ตามลําดับ ดังตารางที่ 6-
12 
 
ตารางที่ 6-12 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามระดับความคาดหวังต่อ 
  การใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถิ่นปลายทาง และวัตถุประสงค์การเดินทางไป 
  ต่างประเทศ  

ระดับความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติ 
ในถ่ินปลายทาง 

วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
สมรส ทํางานและสมรส รวม 

ระดับมาก         (มากกว่า 98 คะแนน)  18.2 13.8 17.3 
ระดับปานกลาง   (ระหว่าง 68 - 97 คะแนน)  75.8 84.5 78.0 
ระดับน้อย         (น้อยกว่า 67 คะแนน) 6.0 1.7 4.7 

รวม 100.0(32) 100.0(58) 100.0(191) 
ค่าเฉลี่ย 86.2 89.8 87.3 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.8 8.01 12.4 
ค่าตํ่าสุด 29.0 66.0 29.0 
ค่าสูงสุด 114.0 116.0 116.0 

 
  ก. ความคาดหวังต่อการครองคู่ชีวิต 
  ผลการศึกษาความคาดหวังต่อการครองชีวิตคู่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ราว
ร้อยละ 50.0 ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติมีความคาดหวังใน
ระดับมาก ในประเด็นเรื่องคู่ครองจะมีความซื่อสัตย์ไว้วางใจได้ (ข้อ 1) การได้รับการเอาใจใส่และความ
เอ้ืออาทรจากสามีชาวต่างชาติ (ข้อ 2) สามีชาวต่างชาติรับผิดชอบและสามารถให้การดูแลชีวิตได้ (ข้อ 3) 
สามารถเป็นเพ่ือนคู่คิดให้ความช่วยเหลือในการปรับตัว (ข้อ 6) มีความจริงใจต่อกันและกัน ยอมรับตัวตน
กันได้ (ข้อ 5) และเป็นที่ปรึกษาเมื่อใช้ชีวิตในต่างประเทศ (ข้อ 7) ตลอดจนชีวิตครอบครัวจะมีความมั่นคง
และย่ังยืน (ข้อ 10) และเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและ
การสมรสกับชาวต่างชาติมีความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถิ่นปลายทางในระดับปาน
กลาง ในประเด็นเรื่องดังกล่าว ดังตารางที่ 6-13 
  ข. ความคาดหวังต่อการได้รับการยอมรับและความเท่าเทียมเม่ืออยู่ถ่ินปลายทาง 
  ผลการศึกษาความคาดหวังต่อการได้รับการยอมรับและความเท่าเทียมเม่ืออยู่ถ่ิน
ปลายทาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กว่าร้อยละ 45.0 ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้ง
สองกลุ่มมีความคาดหวังในระดับมากและมากที่สุด ในประเด็นเร่ืองสามีชาวต่างชาติจะไม่รังเกียจ และดู
แคลน (ข้อ 12) อย่างไรก็ตามก็ยังพบว่าผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งสองกลุ่ม มีความ
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คาดหวังในประเด็นที่จะได้รับการยอมรับจากสังคม (ข้อ 13) และได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (ข้อ 14) 
ในระดับปานกลางมากที่สุด ดังตารางที่ 6-13 
  ค. ความคาดหวังต่อการได้รับการสนับสนุนจากสามีชาวต่างชาติ 
  ผลการศึกษาความคาดหวังของผู้หญิงต่อการได้รับการสนับสนุนจากสามี
ชาวต่างชาติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับ
ชาวต่างชาติ และผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ 
มีความคาดหวังระดับปานกลาง ในประเด็นเรื่องสามีชาวต่างชาติจะยินดีให้ผู้หญิงไทยจุนเจือครอบครัว
ของตนเองโดยการส่งเงินให้ใช้ด้วยความเต็มใจ (ข้อ 17) คิดเป็นร้อยละ 46.4 และ 60.0 ตามลําดับ 
เช่นเดียวกับประเด็นในเรื่องความช่วยเหลือจะเลี้ยงดูพ่อแม่ของตนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย (ข้อ 
15) ซึ่งมีความคาดหวังในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.0 และ 54.3 ตามลําดับ และเป็นที่น่าสังเกต
ว่าผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งสองกลุ่มมีความคาดหวังในระดับปานกลาง เป็นสัดส่วนสูงใน
เรื่องการจะได้รับสนับสนุนจากครอบครัว/ญาติพ่ีน้องที่จะพูดคุยเมื่อประสบปัญหา (ข้อ 21) หรือให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อได้รับความเดือดร้อน (ข้อ 22) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มีเป็นอันดีในอดีตระหว่าง
ญาติพ่ีน้องในชนบทได้เปลี่ยนแปลงไป ดังตารางที่ 6-13 
  ง. ความคาดหวังต่อการวางแผนใช้ชีวิตในถ่ินปลายทาง 
  ผลการศึกษาความคาดหวังของผู้หญิงต่อการวางแผนใช้ชีวิตในถ่ินปลายทาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ และ
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ มีความคาดหวังใน
ระดับมาก ในประเด็นเรื่องความต้ังใจที่จะเรียนภาษาเพิ่มเติม (ข้อ 24)มากที่สุดคิดเป็นร้อย 40.0 และ 
47.1 ตามลําดับ ส่วนในประเด็นเรื่องการมีเพ่ือนคนไทย หรือกลุ่มเครือข่ายในต่างประเทศเพ่ือทํากิจกรรม
ต่างๆร่วมกัน และดูแลช่วยเหลือกันและกันได้ (ข้อ 26) น้ัน กว่าคร่ึงหน่ึงของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศทั้งสองกลุ่ม มีความคาดหวังในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับความคาดหวังในประเด็นเรื่องการ
วางแผนหางานทําเมื่ออยู่ในต่างประเทศเพ่ือแบ่งเบาภาระครอบครัวและสามารถส่งเงินกลับบ้านได้ (ข้อ 
27) ตารางที่ 6-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 6-13 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถิ่นปลายทาง  
  และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 

ความคาดหวังต่อการใช้ชีวิต 
กับสามีชาวต่างชาติในถิ่นปลายทาง 

วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
สมรส (N=137) ทํางานและสมรส (N=67) รวม  (N=204) 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

ก. ความคาดหวังต่อการครองคู่ชวีิต 
1. คู่ครองจะมีความซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้ 0.7 57.6 38.1 0.7 2.9 0.0 45.7 50.0 2.9 1.4 0.5 53.6 42.1 1.4 2.4 
2. จะได้รับการเอาใจใส่ และความเอื้ออาทร 0.0 52.9 41.4 3.6 2.1 0.0 39.1 52.3 7.2 1.4 0.0 48.3 45.0 4.8 1.9 
3. สามีจะรับผิดชอบและดูแลชีวิตได้ 0.0 53.6 37.8 5.0 3.6 0.0 38.6 55.7 4.3 1.4 0.0 48.5 43.8 4.8 2.9 
4. เมื่อมีความขัดแย้ง จะพูดคุยและให้อภัยเสมอ 0.0 45 46.4 4.3 4.3 0.0 38.6 55.7 5.7 0.0 0.0 42.8 49.5 4.8 2.9 
5. มีความจริงใจต่อกันและกัน ยอมรับตัวตนกัน 0.7 54.8 40.9 0.7 2.9 1.4 51.4 44.3 2.9 0.0 1.0 55.5 40.2 1.4 1.9 
6. เป็นเพื่อนคู่คิด ให้ความช่วยเหลือในการปรับตัว 0.0 60.0 35.0 1.4 3.6 0.0 45.7 51.4 2.9 0.0 0.0 55.2 40.5 1.9 2.4 
7. เป็นที่ปรึกษาเมื่ออยู่ต่างประเทศ 0.0 61.4 32.9 0.7 5.0 1.4 49.3 44.9 4.4 0.0 0.6 57.4 36.8 1.9 3.3 
8. เมื่ออยู่ต่างประเทศจะไม่ต้องปรนนิบัติคู่ครอง

เพียงฝ่ายเดียว 
15.3 41.6 28.5 14.6 0.0 18.6 34.3 35.7 11.4 0.0 16.7 39.1 30.7 13.5 0.0 

9. การดูแลบุตรจะไม่ใช่หน้าที่ของผู้หญิงเพียงคน
เดียว* 

18.6 32.1 34.3 15.0 0.0 15.4 35.4 26.2 21.5 1.5 17.5 20.0 31.7 13.2 17.6 

10. ชีวิตครอบครัวจะมีความมั่นคงและยั่งยืน 0.0 59.3 33.6 4.2 2.9 0.0 50.0 47.2 1.4 1.4 0.0 56.2 38.1 3.3 2.4 
11. ชีวิตคู่จะประสบความสําเร็จและมีความสุข 0.0 47.2 38.6 7.1 7.1 0.0 54.2 42.9 2.9 0.0 0.0 49.5 40.0 5.7 4.8 
ข. ความคาดหวังต่อการได้รับการยอมรับและความเท่าเทียมเมื่ออยู่ถิ่นปลายทาง 
12. ครอบครัวสามีจะไม่รังเกียจ ดูแคลน* 20.7 31.4 24.3 23.6 0.0 20.0 25.7 28.6 25.7 0.0 20.5 29.5 25.7 24.3 0.0 
13. คาดหวังว่าจะได้รับการยอมรับจากสังคม 0.0 29.5 46.0 17.3 7.2 0.0 32.4 54.4 10.3 2.9 0.0 30.4 48.8 15.0 5.8 
14. คาดหวังว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 0.0 35.0 42.9 15.7 6.4 0.0 35.7 55.7 8.6 0.0 0.0 35.2 47.2 13.3 4.3 



ตารางที่ 6-13 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถิ่นปลายทาง  
  และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ) 

ความคาดหวังต่อการใช้ชีวิต 
กับสามีชาวต่างชาติในถิ่นปลายทาง 

วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
สมรส (N=137) ทํางานและสมรส (N=67) รวม  (N=204) 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

ค. ความคาดหวังต่อการได้รับการสนับสนุนจากสามีชาวต่างชาติ 
15. คาดหวังว่าสามีชาวต่างชาติจะเลี้ยงดูพ่อแม่

ของตนเองให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย 
0.0 32.1 49.3 10.0 8.6 0.0 34.3 48.6 17.1 0.0 0.0 32.9 49.0 12.4 5.7 

16. สามีชาวต่างชาติจะให้ความช่วยเหลือ
ครอบครัวของตนเองเมื่อประสบปัญหาด้าน
การเงินด้วยความเต็มใจ  

0.0 41.4 50.0 3.6 5.0 0.0 35.7 54.3 10.0 0.0 0.0 39.5 51.4 5.8 3.3 

17. สามีของท่านยินดีให้จนเองจุนเจือครอบครัว
ของตนเองโดยการส่งเงินให้ด้วยความเต็มใจ

0.0 45.7 46.4 2.9 5.0 0.0 31.4 60.0 8.6 0.0 0.0 41.0 51.0 4.7 3.3 

18. คาดวังว่าจะไม่ขัดแย้งกับสามีของท่านเรื่อง
ครอบครัวในถิ่นต้นทาง* 

22.1 25.7 29.3 22.9 0.0 15.9 39.1 20.4 24.6 0.0 20.1 30.1 26.4 23.4 0.0 

19. เมื่อมีงานและอาชีพในถิ่นปลายทาง คาดหวัง
ว่าจะชักชวนให้ญาติพี่น้องมาทํางานด้วย 

0.0 22.9 35.7 20 21.4 0.0 22.8 41.4 22.9 12.9 0.0 22.8 37.6 21.0 18.6 

20. ผู้หญิงไทยรู้สึกว่าการดูแลบิดามารดาคือ
หน้าที่ของตนเองแต่เพียงผู้เดียว* 

18.0 33.1 23.7 25.2 0.0 21.4 27.1 28.6 22.9 0.0 19.1 31.1 25.4 24.4 0.0 

21. เมื่อประสบปัญหา ผู้หญิงไทยสามารถพูดคุย
กับครอบครัว ญาติพี่น้องของตนเองได้ 

0.0 39.3 44.3 9.3 7.1 0.0 40.0 47.2 11.4 1.4 0.0 39.5 45.2 10.0 5.3 

22. เมื่อได้รับความเดือดร้อน จะสามารถขอความ
ช่วยเหลือจากครอบครัวในถิ่นต้นทางได้ 

0.0 38.6 43.6 9.2 8.6 0.0 39.2 46.4 13.0 1.4 0.0 38.8 44.5 10.5 6.2 

23. เมื่อมีปัญหาในต่างประเทศ ครอบครัวของใน
ถิ่นต้นทางยินดีให้ความช่วยเหลือได้ทันที 

0.0 39.3 43.6 7.9 9.2 0.0 44.3 47.1 7.2 1.4 0.0 41.0 44.8 7.6 6.6 



ตารางที่ 6-13 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถิ่นปลายทาง  
  และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ) 

ความคาดหวังต่อการใช้ชีวิต 
กับสามีชาวต่างชาติในถิ่นปลายทาง 

วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
สมรส (N=137) ทํางานและสมรส (N=67) รวม  (N=204) 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

ง. ความคาดหวังต่อการวางแผนใช้ชีวิตในถิ่นปลายทาง 
24. เมื่ออยู่ต่างประเทศผู้หญิงไทยมีความตั้งใจไป

เรียนภาษาเพิ่มเติม 
0.0 40.3 33.8 13.7 12.2 0.0 47.1 45.7 4.3 2.9 0.0 42.6 37.8 10.5 9.1 

25. มีความสนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมในถิ่น
ปลายทาง โดยการเข้าร่วมกลุ่ม เครือข่ายใน
ต่างประเทศ 

0.0 26.4 35.8 22.1 15.7 0.0 28.6 54.3 11.4 5.7 0.0 28.6 54.3 11.4 5.7 

26. คาดหวังว่าจะมีเพื่อนคนไทย หรือกลุ่ม
เครือข่ายในต่างประเทศเพื่อทํากิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกัน และดูแลช่วยเหลือกันและ
กันได้ 

0.0 20.7 52.1 17.2 10.0 0.0 21.7 63.8 14.5 0.0 0.0 21.1 56.0 16.2 6.7 

27. เมื่ออยู่ต่างประเทศ ได้วางแผนที่จะหางานทํา 
เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว และสามารถ
ส่งเงินกลับมายังครอบครัวในถิ่นต้นทางได้ 

0.0 23.6 48.6 12.1 15.7 0.0 40.6 53.6 5.8 0.0 0.0 29.2 50.2 10.1 10.5 

28. มีการวางแผนใช้ชีวิตในต่างประเทศตลอด
ชีวิต  

0.0 13.5 19.3 14.3 52.9 0.0 11.6 34.8 37.7 15.9 0.0 12.9 24.4 22.0 40.7 

29. กรณีที่มีชีวิตครอบครัวที่มั่นคง คาดหวังว่าจะ
ให้บิดามารดา และญาติพี่น้องย้ายไปอยู่กับ
ตนเองในต่างประเทศด้วย  

0.0 13.6 15.7 15.0 55.7 0.0 14.5 39.2 21.7 24.6 0.0 13.9 23.4 17.2 45.5 

* คําถามเชิงลบ 



โครงการการศึกษาแนวทางการปอ้งกัน  รายงานฉบับสมบูรณ์    
และช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยท่ีเดินทางไปทํางานต่างประเทศ บทท่ี 6  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้หญิงท่ีจะเดินทางย้ายถ่ินไปอยู่ต่างประเทศ 147

6.7  การเตรียมตัวก่อนการย้ายถ่ินของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ 
 

 ผลการศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการย้ายถิ่นของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ
โดยการจัดกลุ่มคะแนนการเตรียมตัวก่อนย้ายถิ่นไปต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับน้อย 
ระดับปานกลาง และระดับมาก พบว่า ส่วนใหญ่ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการ
ทํางาน และผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ มีการเตรียมตัวก่อนการ
ย้ายถิ่นในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.5 และ 50.0 ตามลําดับ ในขณะที่ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติมีการเตรียมตัวก่อนการย้ายถิ่นในระดับมาก 
มากถึงร้อยละ 63.5 และเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางานมากถึง
ร้อยละ 23.5 มีการเตรียมตัวก่อนการย้ายถิ่นในระดับน้อย ดังตารางที่ 6-14 
 
ตารางที่ 6-14 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามระดับการเตรียมตัวก่อน 
  การย้ายถิ่นไปต่างประเทศ และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 

ระดับการเตรียมตัวก่อนการย้ายถ่ิน 
ไปต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
ทํางาน สมรส ทํางานและสมรส รวม 

ระดับมาก  (15 - 21 คะแนน)  13.0 41.3 63.5 40.8 
ระดับปานกลาง  (8 - 14 คะแนน)  63.5 50.0 33.3 50.4 
ระดับน้อย (0 - 7 คะแนน) 23.5 8.7 3.2 8.8 

รวม 100.0(85) 100.0(126) 100.0(63) 100.0(274) 
ค่าเฉลี่ย 11.8 12.6 15.9 13.1 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.6 4.2 4.6 4.37 
ค่าตํ่าสุด 2.0 0.0 2.0 0.0 
ค่าสูงสุด 18.0 18.0 21.0 21.0 

 
  ก. การเตรียมตัวด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมของประเทศถ่ินปลายทาง 
  ผลการศึกษาการเตรียมตัวด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมของประเทศถ่ินปลายทาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ และ
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ มีการเตรียมตัว
เรื่องการเรียนภาษาของประเทศถ่ินปลายทางก่อนเดินทาง การเรียนภาษาจากสื่อด้วยตนเอง การมีสามี
ชาวต่างชาติสอนภาษาให้ เป็นสัดส่วนที่สูงกว่าผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน แบบ
แผนดังกล่าวพบเช่นเดียวกันในประเด็นการเตรียมความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง 
อย่างไรก็ตามพบว่าภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเตรียมตัวในเรื่องข้อมูลเครือข่าย
คนไทยในต่างประเทศเพ่ือเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายคนไทยในต่างประเทศ เพียงร้อยละ 3.7 
  ข. การเตรียมตัวด้านสิทธิภายหลังการสมรสกับชาวต่างชาติ 
  ผลการศึกษาการเตรียมตัวด้านสิทธิภายหลังการสมรสกับชาวต่างชาติ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ทั้งผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ และผู้หญิงที่
กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ มีการเตรียมตัวในประเด็น
เรื่องความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิต่างๆภายหลังการสมรสกับชาวต่างชาติไม่มากนัก ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 
5.5 ดังตารางที่ 6-15 
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  ค. การเตรียมตัวเพื่อการไปทํางานต่างประเทศ  
  ผลการศึกษาการเตรียมตัวเพื่อการไปทํางานต่างประเทศ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการทํางานมีการเตรียมการในประเด็นเรื่องเก่ียวกับ
สัญญาจ้างงาน เตรียมความพร้อมที่จะทํางานโดยการศึกษาข้อมูลของบริษัท ตลอดจนเตรียมการเก่ียวกับ
วิธีการดําเนินการติดต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องเมื่อมีปัญหาในการทํางานเม่ืออยู่ต่างประเทศ เป็นสัดส่วนที่
สูงกว่ากลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ดัง
ตารางที่ 6-15  
  ง. การเตรียมตัวเม่ือต้องการความช่วยเหลือในต่างประเทศ 
  ผลการศึกษาการเตรียมตัวเม่ือต้องการความช่วยเหลือในต่างประเทศ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศมีการเตรียมตัวในเรื่องวิธีการหรือ
ช่องทางการติดต่อสถานทูตไทยในต่างประเทศ และวิธีการติดต่อสมาคม/หน่วยงาน/องค์กรที่จะสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้เมื่อได้รับความเดือดร้อนในต่างประเทศ เป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าในประเด็นวิธีการที่จะ
ติดต่อครอบครัวในประเทศเมื่ออยู่ต่างประเทศ ดังตารางที่ 6-15 
  จ. การเตรียมตัวด้านการจัดการเร่ืองการเงิน 
  ผลการศึกษาการเตรียมตัวด้านการจัดการเรื่องการเงิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ มีการเตรียมตัวเรื่องการวางแผนการใช้เงินเมื่ออยู่
ต่างประเทศ เป็นสัดส่วนที่สูงกว่าเร่ืองการวางแผนใช้ชีวิตในต่างประเทศ และการวางแผนเรื่องการ
ประกอบอาชีพในต่างประเทศ เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศพบว่า ผู้หญิงที่
กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางานมีการเตรียมตัวด้านการจัดการเรื่องการเงินสูงกว่าผู้หญิงที่
กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศกลุ่มอ่ืนๆ ดังตารางที่ 6-15 
 
ตารางที่ 6-15 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามการเตรียมตัวก่อน 
  การย้ายถิ่นไปต่างประเทศ และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 

การเตรียมตัวก่อนการย้ายถ่ิน 
ไปต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
ทํางาน สมรส ทํางานและสมรส รวม 

ก. การเตรียมตัวด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมของประเทศถ่ินปลายทาง 
1. ได้เรียนภาษาของประเทศปลายทาง

ก่อนเดินทาง 
4.2 5.3 5.1 5.0 

2. มีการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองจากสื่อ
ต่างๆ 

6.0 5.5 5.4 5.6 

3. มีญาติหรือสามีชาวต่างชาติ คอยสอน
ภาษา 

3.6 6.4 5.5 5.4 

4. ท่านมีความรู้/ทักษะทางภาษาของ
ประเทศปลายทางในระดับหนึ่ง 

4.4 6.6 5.1 5.6 

5. มีการค้นคว้าข้อมูลเรื่องสังคมวัฒนธรรม
ประเทศปลายทางจากสื่อต่างๆ 

3.9 5.3 5.0 4.9 

6. มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของ
ประเทศท่ีกําลังจะเดินทางไป 

3.9 6.0 4.7 5.1 
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ตารางที่ 6-15 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามการเตรียมตัวก่อน 
  การย้ายถิ่นไปต่างประเทศ และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ) 

การเตรียมตัวก่อนการย้ายถ่ิน 
ไปต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
ทํางาน สมรส ทํางานและสมรส รวม 

ก. การเตรียมตัวด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมของประเทศถ่ินปลายทาง 
7. ได้สอบถามข้อมูลประเทศปลายทาง

จากเพ่ือน/สามี 
6.3 6.9 5.7 6.4 

8. มีความเห็นว่าไม่จําเป็นต้องเรียนรู้
สังคม วัฒนธรรมของประเทศท่ีท่าน
กําลังจะเดินทางไป* 

3.4 3.3 1.9 2.9 

9. มีการเตรียมข้อมูลเครือข่ายคนไทยใน
ต่างประเทศ เพ่ือเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กรเครือข่ายคนไทยใน
ต่างประเทศ 

4.8 3.4 3.3 3.7 

ข. การเตรียมตัวด้านสิทธิภายหลังการสมรสกับชาวต่างชาติ 
10. มีความเข้าเร่ืองการจดทะเบียนสมรส

กับชาวต่างชาติเป็นอย่างดี 
0.4 4.8 4.4 3.5 

11. ได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของ
วีซ่าแต่งงานแล้ว 

0.3 5.2 4.5 3.6 

12. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิของ
ท่านเมื่อแต่งงานกับชาวต่างชาติ 

0.4 5.2 4.5 3.6 

13. ก่อนทําสัญญามีการศึกษาข้อมูลจาก
กรมการจัดหางานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

5.5 0.1 3.8 2.6 

14. มีการเตรียมตัวเกี่ยวกับการทํางาน
เป็นอย่างดี เช่น ข้อมูลบริษัท 

6.1 0.1 4.0 2.9 

15. หากมีปัญหาในการทํางาน เม่ืออยู่
ต่างประเทศทราบวิธีการดําเนินการ
ร้องเรียน ติดต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

6.5 0.1 4.8 3.2 

ง. การเตรียมตัวเม่ือต้องการความช่วยเหลือในต่างประเทศ 
16. ทราบวิธีการ/ช่องทางการติดต่อ

สถานทูตไทยในต่างประเทศ 
6.0 5.9 5.3 5.7 

17. ทราบว่าเม่ืออยู่ต่างประเทศจะ
สามารถติดต่อครอบครัวในประเทศได้
ด้วยวิธีใดบ้าง 

8.3 7.5 6.0 7.3 

18. ทราบวิธีการติดต่อสมาคม หน่วยงาน 
องค์กรท่ีจะสามารถช่วยเหลือท่านเมื่อ
ได้รับความเดือดร้อนในต่างประเทศ 

6.8 5.6 4.7 5.7 

* คําถามเชิงลบ 
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ตารางที่ 6-15 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามการเตรียมตัวก่อน 
  การย้ายถิ่นไปต่างประเทศ และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ) 

การเตรียมตัวก่อนการย้ายถ่ิน 
ไปต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
ทํางาน สมรส ทํางานและสมรส รวม 

จ. การเตรียมตัวด้านการจัดการเรื่องการเงิน 
19. มีการวางแผนการใช้ชีวิตใน

ต่างประเทศแล้ว (เช่น เร่ืองท่ีพัก,งาน) 
5.7 6.1 5.8 5.9 

20. มีการวางแผนการใช้เงินของท่านเมื่อ
อยู่ในต่างประเทศ 

6.9 6.3 5.7 6.3 

21. มีการวางแผนเรื่องการประกอบอาชีพ
ในต่างประเทศ 

6.5 4.2 4.9 5.1 

รวม 100.0(1,021) 100.0(1,630) 100.0(1,076) 100.0(3,727) 
 
 
6.8  ความต้องการของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ  
 

 ผลการศึกษาความต้องการของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีก่อนการเดินทาง
ไปต่างประเทศพบว่า ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศมีความต้องการพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาจากสถาบันภาษาหรือสถาบันการศึกษามากที่สุด รองลงมาคือต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ
เข้ามาดูแลและติดตามผู้หญิงที่เดินทางเพ่ือป้องกันไม่ให้ถูกหลอกลวง คิดเป็นร้อยละ 16.4 และ 14.4 
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศพบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือการทํางานมีความต้องการให้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีความชํานาญเพ่ือเพ่ิมโอกาสใน
ด้านค่าจ้างแรงงานที่สูงมากที่สุด ในขณะที่ส่วนใหญ่ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการ
สมรสกับชาวต่างชาติมีความต้องการเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือในต่างประเทศ ดังตารางที่  6-16 
 ในกรณีหลังการเดินทางกลับจากต่างประเทศพบว่า ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศทั้งสามกลุ่ม มีความต้องการให้มีศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินเพ่ือให้การช่วยเหลือเมื่อได้รับความ
เดือดร้อนในต่างประเทศได้ทันที มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 16.5 รองลงมาคือต้องการให้มีการให้คําปรึกษา
ทางด้านกฎหมาย และมีการติดตามคนไทยผ่านระบบออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 13.1 และ 12.9 ตามลําดับ 
ดังตารางที่ 6-16  
 
ตารางที่ 6-16 ร้อยละของผู้หญิงไทยที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามความต้องการของ 
  ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ  และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 

การเตรียมตัวก่อนการย้ายถ่ิน 
ไปต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
ทํางาน สมรส ทํางานและสมรส รวม 

ก.ก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ) 
1. พัฒนาทักษะทางด้านภาษาจากสถาบัน

ภาษา/สถาบันการศึกษา 
16.1 17.4 15.4 16.4 

2. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีความ
ชํานาญ เพ่ือโอกาสในด้านค่าจ้าง
แรงงานท่ีสูง 

14.5 6.6 11.0 10.2 
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ตารางที่ 6-16 ร้อยละของผู้หญิงไทยที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามความต้องการของ 
  ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ) 

การเตรียมตัวก่อนการย้ายถ่ิน 
ไปต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
ทํางาน สมรส ทํางานและสมรส รวม 

ก.ก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ) 
3. ต้องการให้หน่วยงาน/องค์กรท่ี

เกี่ยวข้องจัดอบรมเพ่ิมความรู้ความ
เข้าใจเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน
เดินทางไปต่างประเทศ   

12.2 11.6 11.2 11.7 

4. กระบวนการสร้างเครือข่ายคนไทยก่อน
เดินทางไปต่างประเทศ 

10.6 11.8 11.0 11.2 

5. ต้องการให้มีการจัดอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสิทธิการพัก
อาศัยในถ่ินปลายทาง 

11.1 11.2 12.6 11.6 

6. ควรมีหน่วยงานภาครัฐ เข้ามาดูแล/
ติดตามท่าน เพ่ือป้องกันไม่ให้ถูก
หลอกลวง 

14.2 13.9 15.2 14.4 

7. ต้องการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอน
การเดินทาง 

9.1 12.2 10.1 10.6 

8. ต้องการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือเม่ืออยู่ต่างประเทศ 

12.2 15.4 13.5 13.9 

รวม 100.0(386) 100.0(518) 100.0(356) 100.0(1,260) 
ข.หลังเดินทางกลับจากต่างประเทศ (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ) 
1. การติดตามคนไทยผ่านระบบออนไลน์ 12.2 14.1 11.4 12.9 
2. การให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย 12.5 12.7 14.4 13.1 
3. ให้ความรู้/แนะนําด้านการปรับตัวกับ

สามีชาวต่างชาติ 
5.2 8.8 10.8 8.4 

4. ให้คําปรึกษาปัญหาครอบครัว 4.9 9.9 10.8 8.8 
5. ให้คําปรึกษาด้านสุขภาพจิต 10.1 9.7 10.0 9.9 
6. ให้คําปรึกษาการจัดการด้านการเงิน 10.1 7.5 10.3 9.0 
7. ต้ังศูนย์ร้องเรียน ผ่านระบบ Internet 

เพ่ือให้มีการเข้าถึงได้สะดวก  
10.4 8.8 9.7 9.5 

8. มีศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือเม่ือได้รับความเดือดร้อนใน
ต่างประเทศได้ทันที 

19.6 16.9 12.9 16.5 

9. ควรมีหน่วยงานภาครัฐคอยช่วยเหลือ/
สนับสนุนครอบครัวของผู้หญิงท่ี
เดินทางไปต่างประเทศในถิ่นต้นทาง 

11.3 8.6 9.7 9.6 

10. อ่ืนๆ เช่น สายด่วน Hotline 3.4 2.6 0.0 2.1 
11.ควรมีการช่วยเหลือในกรณีไม่ได้ค่าจ้าง 0.3 0.4 0.0 0.2 

รวม 100.0(327) 100.0(545) 100.0(341) 100.0(1,213) 
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6.9  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ  
กรณีเพื่อการทํางาน 
 

- อายุปัจจุบัน 
 ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทุกกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่มี
ระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับปานกลาง ซึ่งแบบแผนดังกล่าวพบ
เช่นเดียวกันในผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งสองกลุ่มวัตถุประสงค์ เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงที่
กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางานที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับความคาดหวังต่อการ
เดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับมาก สูงถึงร้อยละ 39.5  
 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi -square พบว่า มีเพียงกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือการทํางานที่อายุปัจจุบันมีความสัมพันธ์กันกับระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไป
ทํางานต่างประเทศ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีระดับความสัมพันธ์ (Contingency 
Coefficient) ที่ค่อนข้างตํ่าเพียง 0.318 เท่าน้ัน ดังตารางที่ 6-17 

- สถานภาพสมรส 
 ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ของภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทุกกลุ่ม
สถานภาพสมรสมีระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับปานกลาง ซึ่งแบบ
แผนดังกล่าวพบเช่นเดียวกันในกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน และผู้หญิงที่
กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ และเป็นที่น่าสังเกตว่า
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการทํางานที่มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้างมีระดับความคาดหวัง
ต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับมาก มากถึงร้อยละ 36.4 ในขณะที่กลุ่มที่มีสถานภาพโสดมี
ระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 25.0  
 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi -square พบว่า สถานภาพสมรสทุกกลุ่มตัวอย่าง ไม่มี
ความสัมพันธ์กับระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 6-17 

- ระดับการศึกษาสูงสุด 
 ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทุกระดับการศึกษาสูงสุด 
ส่วนใหญ่มีระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับปานกลาง ซึ่งแบบแผน
ดังกล่าวพบเช่นเดียวกันในกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน เป็นที่น่าสังเกตว่า
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติที่สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับมาก สูง
ถึงร้อยละ 66.8 ทั้งน้ียังพบว่าผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางานที่สําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีก็มีระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศใน
ระดับมากเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 44.4  

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi -square พบว่า ระดับการศึกษาสูงสุดทุกกลุ่มตัวอย่าง ไม่
มีความสัมพันธ์กับระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 6-17 
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- อาชีพหลักในปัจจุบัน 
 ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทุกกลุ่มอาชีพหลัก ส่วน
ใหญ่มีระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับปานกลาง ซึ่งแบบแผนดังกล่าว
พบเช่นเดียวกันในกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งสองกลุ่มวัตถุประสงค์ เป็นที่น่าสังเกตว่า
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางานที่ปัจจุบันทํางานหลักในโรงงานอุตสาหกรรมมีระดับ
ความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับน้อย มากถึงร้อยละ 50.0 ในขณะที่ 1 ใน 3 
ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติที่ปัจจุบันทํางานหลักในโรงงาน
อุตสาหกรรมเช่นกัน กลับมีระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับมาก  
 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi -square พบว่า อาชีพปัจจุบันทุกกลุ่มตัวอย่าง ไม่มี
ความสัมพันธ์กับระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 6-17 

- รายได้รวมต่อเดือนโดยประมาณ 
 ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทุกกลุ่มรายได้รวมต่อ
เดือน ส่วนใหญ่มีระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับปานกลาง ซึ่งแบบแผน
ดังกล่าวพบเช่นเดียวกันในกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งสองกลุ่มวัตถุประสงค์ เป็นที่น่า
สังเกตว่าผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางานที่มีรายได้รวมต่อเดือนมากกว่า 30,001 
บาท มีระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับมาก มากที่สุดถึงร้อยละ 44.4   
 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi -square พบว่า รายได้รวมต่อเดือนทุกกลุ่มตัวอย่าง ไม่มี
ความสัมพันธ์กับระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 6-17 

- การเป็นหนี้ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ 
 ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศท้ังกลุ่มที่เป็นหน้ีและ
กลุ่มไม่เป็นหน้ี ต่างมีระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับปานกลาง ซึ่งแบบ
แผนดังกล่าวพบเช่นเดียวกันในกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งสองกลุ่มวัตถุประสงค์  
 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi -square พบว่า การเป็นหน้ีของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทาง
ไปต่างประเทศทุกกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 6-17 

- ประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศ 
 ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งกลุ่มที่มีประสบการณ์
การเดินทางและกลุ่มที่ไม่มีประสบการณ์การเดินทาง ต่างมีระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศในระดับปานกลาง ซึ่งแบบแผนดังกล่าวพบเช่นเดียวกันในกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศทั้งสองกลุ่มวัตถุประสงค์ อน่ึงเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือ
การทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติที่ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ มีระดับความคาดหวังต่อการ
เดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับสูง เป็นสัดส่วนที่สูงกว่าผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือ
การทํางาน  
 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi -square พบว่า กลุ่มภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศ และกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน ในประเด็น



โครงการการศึกษาแนวทางการปอ้งกัน  รายงานฉบับสมบูรณ์    
และช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยท่ีเดินทางไปทํางานต่างประเทศ บทท่ี 6  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้หญิงท่ีจะเดินทางย้ายถ่ินไปอยู่ต่างประเทศ 154

ประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยมีระดับความสัมพันธ์ (Contingency 
Coefficient) ที่ค่อนข้างตํ่าเพียง 0.213 และ 0.296 ตามลําดับ ดังตารางที่ 6-17 

- ผู้แนะนําแหล่งข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก 
 ผลการศึกษาพบว่า ทุกแหล่งข้อมูลของการเดินทางไปต่างประเทศคร้ังแรกของผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศท้ังเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่มีระดับความคาดหวังต่อ
การเดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับปานกลาง ในขณะที่กลุ่มผู้หญิงที่ กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือการทํางานที่ให้ตนเองเป็นแหล่งข้อมูลในการเดินทางไปต่างประเทศในครั้งแรก มีระดับ
ความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับมาก มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 66.7  
 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi -square พบว่า ผู้แนะนําแหล่งข้อมูลการเดินทางไป
ทํางานต่างประเทศทุกกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 6-17 

- วิธีการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก 
 ผลการศึกษาพบว่า เกือบทุกวิธีการเดินทางไปต่างประเทศคร้ังแรกของภาพรวมของผู้หญิงที่กําลัง
จะเดินทางไปต่างประเทศ มีระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับปานกลาง 
ซึ่งแบบแผนดังกล่าวพบเช่นเดียวกันในกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน เป็นที่
น่าสังเกตว่าผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติที่มี
วิธีการเดินทางไปต่างประเทศคร้ังแรกโดยเดินทางไปพร้อมสามีชาวต่างชาติน้ัน กลับมีระดับความคาดหวัง
ต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับน้อย มากถึงร้อยละ 100.0  
 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi -square พบว่า มีเพียงผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศท้ังเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ที่วิธีการเดินทางไปต่างประเทศคร้ังแรกมี
ความสัมพันธ์กับระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีระดับความสัมพันธ์ (Contingency Coefficient) ระดับปานกลางเท่ากับ 0.552 ดัง
ตารางที่ 6-17 

- ลักษณะงานที่จะไปทํางานในต่างประเทศ 
 ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทุกลักษณะงานที่จะไป
ทํางานในต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับปาน
กลาง ซึ่งแบบแผนดังกล่าวพบเช่นเดียวกันในกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศท้ังสองกลุ่ม
วัตถุประสงค์ เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางานที่คาดว่าจะไป
ทํางานด้านอุตสาหกรรม/ด้านการขนส่ง มีระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศใน
ระดับมาก มากถึงร้อยละ 34.1  
 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ ด้วยสถิติ Chi -square พบว่า ลักษณะงานท่ีจะไปทํางานใน
ต่างประเทศของทุกกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 6-17 

- รายได้ต่อเดือนที่คาดว่าจะได้รับจากการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
 ผลการศึกษาพบว่า ทุกกลุ่มรายได้ต่อเดือนที่คาดว่าจะได้รับจากการเดินทางไปต่างประเทศของ
ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไป
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ทํางานต่างประเทศในระดับปานกลาง ซึ่งแบบแผนดังกล่าวพบเช่นเดียวกันในกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทาง
ไปต่างประเทศทั้งสองกลุ่มวัตถุประสงค์ เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการ
ทํางานที่คาดว่าจะได้รับรายได้ต่อเดือนจากการเดินทางไปทํางานต่างประเทศตํ่ากว่า 20,000 บาท มีระดับ
ความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับมาก ถึงร้อยละ 38.2  
 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi -square พบว่า รายได้ต่อเดือนที่คาดว่าจะได้รับจากการ
เดินทางไปทํางานต่างประเทศทุกกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไป
ทํางานต่างประเทศ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 6-17 

- ความต้ังใจในการส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวในถ่ินต้นทาง 
 ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งที่มีความต้ังใจและไม่มี
ความต้ังใจในการส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวในถิ่นต้น ส่วนใหญ่มีระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไป
ทํางานต่างประเทศในระดับปานกลาง ซึ่งแบบแผนดังกล่าวพบเช่นเดียวกันในกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทาง
ไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ และเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศเพื่อการทํางานที่ไม่มีความต้ังใจในการส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวถิ่นต้นทาง มี
ระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 100.0  

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi -square พบว่า ความต้ังใจในการส่งเงินกลับมาให้
ครอบครัวในถิ่นต้นทางของทุกกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไป
ทํางานต่างประเทศ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 6-17 

 
ตารางที่ 6-17 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน จําแนกตามปัจจัยที่มี 
  ความสัมพันธ์ต่อระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ และ 
  วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
ปัจจัยคุณลักษณะสําคัญของ
ผู้หญิงท่ีกําลังจะเดินทางไป

ต่างประเทศ 

ระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
ทํางาน (N=85) ทํางานและสมรส (N=58) รวม (N=144) 

น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก 
1. อายุปัจจุบัน 
อายุระหว่าง 20 - 30 ปี 15.7 63.2 21.1 20.0 70.0 10.0 17.2 65.6 17.2 
อายุระหว่าง 31 - 40 ปี 18.2 42.4 39.4 17.2 69.0 13.8 19.0 54.0 27.0 
อายุระหว่าง 41 - 45 ปี 6.0 78.8 15.2 15.7 63.2 21.1 9.6 73.1 17.3 
Pearson Chi-square 9.576 0.766 4.796 
Df 4 4 4 
Significant 0.048 0.943 0.290 
Contingency Coefficient 0.318 - - 

2. สถานภาพสมรส 
โสด 25.0 55.0 20.0 14.3 78.6 7.1 20.6 64.7 14.7 
สมรส/อยู่ด้วยกัน 10.4 64.6 25.0 20.6 58.8 20.6 15.7 61.4 22.9 
สมรสแต่แยกกันอยู่ 0.0 66.7 33.3 0.0 75.0 25.0 0.0 70.0 30.0 
หม้าย/หย่าร้าง 9.1 54.5 36.4 16.7 83.3 0.0 11.8 64.7 23.5 
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ตารางที่ 6-17 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน จําแนกตามปัจจัยที่มี 
  ความสัมพันธ์ต่อระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ และ 
  วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ) 
ปัจจัยคุณลักษณะสําคัญของ
ผู้หญิงท่ีกําลังจะเดินทางไป

ต่างประเทศ 

ระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
ทํางาน (N=85) ทํางานและสมรส (N=58) รวม (N=144) 

น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก 
2. สถานภาพสมรส 

Pearson Chi-square 4.588 4.234 3.604 
Df 6 6 6 
Significant 0.598 0.645 0.730 
Contingency Coefficient - - - 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
ประถมศึกษา 15.2 60.6 24.2 16.0 64.0 20.0 15.5 62.1 22.4 
มัธยมศึกษาตอนต้น 5.9 76.5 17.6 10.0 80.0 10.0 10.7 75.0 14.3 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 18.7 43.8 37.5 30.0 70.0 0.0 23.1 53.8 23.1 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 0.0 100.0 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0 71.4 28.6 
อนุปริญญา หรือ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

33.3 50.0 16.7 33.3 66.5 0.0 33.3 55.6 11.1 

ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี 0.0 55.6 44.4 16.7 66.7 16.7 6.7 60.0 33.3 
Pearson Chi-square 11.152 10.475 8.575 
Df 10 10 10 
Significant 0.346 0.400 0.573 
Contingency Coefficient - - - 

4. อาชีพหลักในปัจจุบัน 
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม 50.0 50.0 0.0 0.0 66.7 33.3 20.0 60.0 20.0 
ทํางานก่อสร้าง/รับจ้างท่ัวไป 16.7 58.3 25.0 0.0 100.0 0.0 14.3 64.3 21.4 
ทํางานในภาคการเกษตร 6.6 66.7 26.7 18.2 63.6 18.2 9.7 65.9 24.4 
ทํางานในภาคบรกิาร 25.0 75.0 0.0 44.4 55.6 0.0 38.5 61.5 0.0 
รับราชการและพนักงานเอกชน 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 21.1 42.1 36.8 12.5 62.5 25.0 18.6 48.1 33.3 
ไม่ได้ทํางาน 9.1 54.5 36.4 13.6 68.2 18.2 14.7 61.8 23.5 
Pearson Chi-square 13.598 9.950 17.303 
Df 12 12 12 
Significant 0.327 0.620 0.139 
Contingency Coefficient - - - 
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ตารางที่ 6-17 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน จําแนกตามปัจจัยที่มี 
  ความสัมพันธ์ต่อระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ และ 
  วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ)  
ปัจจัยคุณลักษณะสําคัญของ
ผู้หญิงท่ีกําลังจะเดินทางไป

ต่างประเทศ 

ระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
ทํางาน (N=85) ทํางานและสมรส (N=58) รวม (N=144) 

น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก 
5. รายได้รวมต่อเดือนโดยประมาณ 
ตํ่ากว่า 5,000 บาท 20.0 53.3 26.7 0.0 100.0 0.0 17.6 58.8 23.6 
ระหว่าง 5,001-10,000 บาท 0.0 61.9 38.1 16.7 66.6 16.7 3.7 63.0 33.3 
ระหว่าง 10,001-20,000 บาท 12.4 81.3 6.3 20.0 53.3 26.7 16.1 67.8 16.1 
ระหว่าง 20,001-30,000 บาท 33.3 55.6 11.1 23.1 61.5 15.4 30.4 56.5 13.1 
มากกว่า 30,001 บาท 0.0 55.6 44.4 15.0 75.0 10.0 10.3 69.0 20.7 
Pearson Chi-square 14.939 4.604 9.956 
Df 8 8 8 
Significant 0.060 0.799 0.268 
Contingency Coefficient - - - 

6. การเป็นหนี้ของผู้หญิงท่ีกําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ 
เป็นหนี้  9.7 64.5 25.8 21.6 64.9 13.5 16.2 64.7 19.1 
ไม่เป็นหนี้  14.8 59.3 25.9 9.6 71.4 19.0 14.5 61.8 23.7 
Pearson Chi-square 0.491 1.487 0.462 
Df 2 2 2 
Significant 0.782 0.475 0.794 
Contingency Coefficient - - - 

7. ประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศ 
เคยเดินทางไปต่างประเทศ 20.0 54.5 25.5 20.5 66.7 12.8 21.1 58.9 20.0 
ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ 0.0 81.5 18.5 11.1 66.7 22.2 4.4 75.6 20.0 
Pearson Chi-square 7.848 1.310 6.670 
Df 2 2 2 
Significant 0.020 0.519 0.036 
Contingency Coefficient 0.296 - 0.213 

8. ผู้แนะนําแหล่งข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก 
จากญาติพ่ีน้อง 46.2 38.5 15.3 9.1 63.6 27.3 32.0 48.0 20.0 
จากเพ่ือน 37.5 25.0 37.5 40.0 40.0 20.0 38.4 30.8 30.8 
จากหน่วยงานรัฐ/ผู้นําชุมชน 0.0 80.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 20.0 
จากนายหน้า (บริษัทจัดหางาน) 9.1 68.2 22.7 0.0 100.0 0.0 8.7 69.6 21.7 
จากสามีชาวต่างชาติ 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 
ด้วยตนเอง 0.0 33.3 66.7 26.3 68.4 5.3 22.7 63.6 13.7 
จากสามีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ 0.0 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 33.3 
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ตารางที่ 6-17 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน จําแนกตามปัจจัยที่มี 
  ความสัมพันธ์ต่อระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ และ 
  วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ)  
ปัจจัยคุณลักษณะสําคัญของ
ผู้หญิงท่ีกําลังจะเดินทางไป

ต่างประเทศ 

ระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
ทํางาน (N=85) ทํางานและสมรส (N=58) รวม (N=144) 

น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก 
8. ผู้แนะนําแหล่งข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก 

Pearson Chi-square 16.754 6.687 13.378 
Df 12 8 12 
Significant 0.159 0.571 0.342 
Contingency Coefficient - - - 

9. วิธีการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก   
เดินทางด้วยตนเอง 23.5 47.1 29.4 18.5 74.1 7.4 20.5 63.6 15.9 
เดินทางโดยผ่านระบบราชการ 0.0 80.0 20.0 50.0 0.0 50.0 14.3 57.1 28.6 
นายจ้างพาเดินทางไป/นายจ้าง
ส่งไปฝึกงาน 

37.5 37.5 25.0 0.0 50.0 50.0 30.0 40.0 30.0 

เดินทางไปกับบริษัทจัดหางาน/
สายแรงงาน 

16.0 60.0 24.0 0.0 80.0 20.0 13.4 63.3 23.3 

เดินทางไปพร้อมสามีชาวต่างชาติ 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 
Pearson Chi-square 4.046 16.662 14.690 
Df 6 8 8 
Significant 0.670 0.034 0.065 
Contingency Coefficient - 0.552 - 

10. ลักษณะงานท่ีจะไปทํางานในต่างประเทศ 
งานภาคบริการ  20.0 56.0 24.0 16.8 60.1 23.1 19.7 57.1 23.2 
งานภาคการคา้และธุรกิจ 0.0 100.0 0.0 18.2 81.8 0.0 14.3 85.7 0.0 
ภาคเกษตรกรรม 14.3 78.6 7.1 33.3 66.7 0.0 17.6 76.5 5.9 
ภาคอุตสาหกรรม/ด้านขนส่ง 9.8 56.1 34.1 16.7 75.0 8.3 11.3 60.4 28.3 
Pearson Chi-square 7.219 5.133 9.581 
Df 6 6 6 
Significant 0.301 0.527 0.143 
Contingency Coefficient - - - 

11. รายได้ต่อเดือนท่ีคาดว่าจะได้รับจากการเดินทางไปต่างประเทศ 
ตํ่ากว่า 20,000 บาท 14.7 47.1 38.2 17.3 72.4 10.3 15.9 58.7 25.4 
ระหว่าง 20,000-50,000 บาท  13.6 72.8 13.6 18.2 59.1 22.7 15.1 68.2 16.7 
มากกว่า 50,001 บาท 0 66.7 33.3 16.7 66.6 16.7 15.4 61.5 23.1 
Pearson Chi-square 7.750 1.560 1.661 
Df 4 4 4 
Significant 0.101 0.816 0.798 
Contingency Coefficient - - - 
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ตารางที่ 6-17 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน จําแนกตามปัจจัยที่มี 
  ความสัมพันธ์ต่อระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ และ 
  วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ)  
ปัจจัยคุณลักษณะสําคัญของ
ผู้หญิงท่ีกําลังจะเดินทางไป

ต่างประเทศ 

ระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
ทํางาน (N=85) ทํางานและสมรส (N=58) รวม (N=144) 

น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก 
12. ความต้ังใจในการส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวในถ่ินต้นทาง 
ไม่คิดส่งเงินกลับ 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 75.0 25.0 
มีความต้ังใจส่งเงินกลับ 12.2 62.2 25.6 18.2 65.5 16.3 15.2 63.1 21.7 
Pearson Chi-square 2.807 1.541 0.715 
Df 2 2 2 
Significant 0.246 0.463 0.699 
Contingency Coefficient - - - 

 
 
6.10  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติที่มีต่อสามีชาวต่างชาติ  

กรณีเพื่อการสมรสกับชาวต่างชาติ 
 

- อายุปัจจุบัน 
 ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทุกกลุ่มอายุปัจจุบัน  
ส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติที่มีต่อสามีชาวต่างชาติในระดับปานกลาง ซึ่งแบบแผนดังกล่าวพบเช่นเดียวกันใน
กลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ และกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ  

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi -square พบว่า อายุปัจจุบันของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทาง
ไปต่างประเทศทุกกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับทัศนคติที่มีต่อสามีชาวต่างชาติ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 6-18 

- สถานภาพสมรสกับสามีชาวไทยก่อนสมรสกับชาวต่างชาติ 
 ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศที่มีสถานภาพโสด และ
สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง มีระดับทัศนคติที่มีต่อสามีชาวต่างชาติในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.7 
และ 56.3 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศพบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติที่มีสถานภาพสมรสแต่แยกกันอยู่กับสามีชาวไทยน้ัน 
มีระดับทัศนคติที่มีต่อสามีชาวต่างชาติในระดับสูง มากถึงร้อยละ 100.0 ในขณะที่ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทาง
ไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติที่มีสถานภาพสมรสแต่แยกกันอยู่กับสามี
ชาวไทย กลับมีระดับทัศนคติที่มีต่อสามีชาวต่างชาติในระดับตํ่า คิดเป็นร้อยละ 100.0 เท่ากัน  

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi -square พบว่า สถานภาพสมรสกับสามีชาวไทยก่อน
สมรสกับชาวต่างชาติของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทุกกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ระดับทัศนคติที่มีต่อสามีชาวต่างชาติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 6-18 
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- ระดับการศึกษาสูงสุด 
 ผลการศึกษาพบว่า เกือบทุกระดับการศึกษาสูงสุดของภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศ มีระดับทัศนคติที่มีต่อสามีชาวต่างชาติในระดับปานกลาง โดยคร่ึงหน่ึงของภาพรวมของ
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีระดับทัศนคติที่มี
ต่อสามีชาวต่างชาติในระดับตํ่า ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการ
สมรสกับชาวต่างชาติที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีระดับ
ทัศนคติที่มีต่อสามีชาวต่างชาติในระดับตํ่า มากถึงร้อยละ 46.9 และ 71.4 ตามลําดับ ในขณะที่กลุ่มผู้หญิง
ที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติที่สําเร็จการศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรกลับมีระดับทัศนคติที่มีต่อสามีชาวต่างชาติ ในระดับปานกลาง มากถึงร้อยละ 66.7 

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi -square พบว่า ระดับการศึกษาของผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศทุกกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับทัศนคติที่มีต่อสามีชาวต่างชาติ อย่างมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 6-18 

- การมีบุตรกับสามีชาวต่างชาติ 
 ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งที่มีบุตรและไม่มีบุตร
กับสามีชาวต่างชาติ ต่างมีระดับทัศนคติที่มีต่อสามีชาวต่างชาติในระดับปานกลาง ซึ่งแบบแผนดังกล่าวพบ
เช่นเดียวกันในกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งสองกลุ่มวัตถุประสงค์  

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi -square พบว่า การมีบุตรกับสามีชาวต่างชาติของผู้หญิง
ที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทุกกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับทัศนคติที่มีต่อสามี
ชาวต่างชาติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 6-18 

- ประวัติการสมรสกับสามีชาวไทย 
 ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งที่เคยมีประวัติการ
สมรสกับสามีชาวไทยและไม่เคยสมรสกับสามีชาวไทย ต่างมีระดับทัศนคติที่มีต่อสามีชาวต่างชาติในระดับ
ปานกลาง ซึ่ง 1 ใน 3 ของกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ และ
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ต่างมีระดับ
ทัศนคติที่มีต่อสามีชาวต่างชาติในระดับตํ่า  

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi -square พบว่า ประวัติการสมรสกับสามีชาวไทยของ
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทุกกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับทัศนคติที่มีต่อสามี
ชาวต่างชาติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 6-18 
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ตารางที่ 6-18 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ จําแนก 
  ตามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติที่มีต่อสามีชาวต่างชาติ และวัตถุประสงค์ 
  การเดินทางไปต่างประเทศ 
ปัจจัยคุณลักษณะสําคัญของ
ผู้หญิงท่ีกําลังจะเดินทางไป

ต่างประเทศ 

ระดับทัศนคติท่ีมีต่อสามีชาวต่างชาติ 
สมรส (N=128) ทํางานและสมรส (N=58) รวม (N=188) 

ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา ปานกลาง สูง 
1. อายุปัจจุบัน 
ระหว่าง 20 - 30 ปี  28.0 64.0 8.0 17.6 76.5 5.9 23.8 69.0 7.2 
ระหว่าง 31 - 40 ปี  32.0 52.0 16.0 33.3 46.7 20.0 32.5 50.0 17.5 
ระหว่าง 41 - 45 ปี  29.0 46.8 24.2 25.0 60.0 15.0 28.0 50.0 22.0 
Pearson Chi-square 3.918 4.151 6.558 
Df 4 4 4 
Significant 0.417 0.386 0.161 
Contingency Coefficient - - - 

2. สถานภาพสมรสกับชาวไทยก่อนการสมรสกับชาวต่างชาติ 
โสด 50.0 50.0 0.0 0.0 100.0 0.0 33.3 66.7 0.0 
สมรส/อยู่ด้วยกัน  38.4 30.8 30.8 33.4 33.3 33.3 37.4 31.3 31.3 
สมรสแต่แยกกันอยู่ 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 
หม้าย/หย่าร้าง 30.1 54.8 15.1 30.4 60.9 8.7 30.2 56.3 13.5 
Pearson Chi-square 8.177 4.757 7.808 
Df 6 6 6 
Significant 0.225 0.575 0.253 
Contingency Coefficient - - - 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
ประถมศึกษา 17.4 58.7 23.9 26.9 57.7 15.4 20.8 58.4 20.8 
มัธยมศึกษาตอนต้น 46.9 40.6 12.5 28.6 42.8 28.6 41.3 41.3 17.4 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 21.2 63.6 15.2 30.8 69.2 0.0 23.9 65.2 10.9 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 71.4 14.3 14.3 0.0 66.7 33.3 50.0 30.0 20.0 
อนุปริญญา หรือ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  28.6 42.8 28.6 0.0 100.0 0.0 20.0 60.0 20.0 

ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี 30.0 60.0 10.0 37.5 50.0 12.5 33.3 55.6 11.1 
Pearson Chi-square 17.054 8.758 12.374 
Df 10 10 10 
Significant 0.073 0.555 0.261 
Contingency Coefficient - - - 

 
 
 
 
 



โครงการการศึกษาแนวทางการปอ้งกัน  รายงานฉบับสมบูรณ์    
และช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยท่ีเดินทางไปทํางานต่างประเทศ บทท่ี 6  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้หญิงท่ีจะเดินทางย้ายถ่ินไปอยู่ต่างประเทศ 162

ตารางที่ 6-18 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ จําแนก 
  ตามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติที่มีต่อสามีชาวต่างชาติ และวัตถุประสงค์ 
  การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ)  
ปัจจัยคุณลักษณะสําคัญของ
ผู้หญิงท่ีกําลังจะเดินทางไป

ต่างประเทศ 

ระดับทัศนคติท่ีมีต่อสามีชาวต่างชาติ 
สมรส (N=128) ทํางานและสมรส (N=58) รวม (N=188) 

ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา ปานกลาง สูง 
4. การมีบุตรกับสามีชาวต่างชาติ 
มีบุตร 29.2 52.8 18.0 29.3 61.0 9.7 29.2 55.4 15.4 
ไม่มีบุตร 31.8 47.7 20.5 21.7 56.6 21.7 28.4 50.7 20.9 
Pearson Chi-square 0.311 1.868 0.966 
Df 2 2 2 
Significant 0.856 0.393 0.617 
Contingency Coefficient - - - 

5. ประวัติการสมรสกับสามีชาวไทย 
ไม่เคยสมรสมาก่อน 25.0 56.8 18.2 22.5 60.0 17.5 23.8 58.3 17.9 
เคยสมรสมาก่อน 32.2 50.0 17.8 33.3 55.6 11.1 32.5 51.3 16.2 
Pearson Chi-square 0.782 1.200 1.797 
Df 2 2 2 
Significant 0.676 0.549 0.407 
Contingency Coefficient - - - 

 
 

6.11  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถ่ินปลายทาง 
กรณีเพื่อการสมรสกับชาวต่างชาติ 
 

- อายุปัจจุบัน 
 ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทุกกลุ่มอายุปัจจุบัน  
ส่วนใหญ่มีระดับความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถิ่นปลายทางในระดับปานกลาง ซึ่ง
แบบแผนดังกล่าวพบเช่นเดียวกันในกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศท้ังสองกลุ่มวัตถุประสงค์ 
และเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติที่มีอายุระหว่าง 
41-45 ปี มีระดับความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถิ่นปลายทางในระดับมาก สูงถึงร้อย
ละ 23.8  
 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi -square พบว่า มีเพียงกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติที่อายุปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับระดับความคาดหวังต่อการใช้
ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถิ่นปลายทาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีระดับความสัมพันธ์ 
(Contingency Coefficient) ที่ค่อนข้างตํ่าเพียง 0.263 เท่าน้ัน ดังตารางที่ 6-19 

- สถานภาพสมรสกับสามีชาวไทยก่อนสมรสกับชาวต่างชาติ 
 ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทุกกลุ่มสถานภาพสมรส
กับสามีชาวไทยก่อนสมรสกับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่มีระดับความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามี
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ชาวต่างชาติในถิ่นปลายทางในระดับปานกลาง ซึ่งแบบแผนดังกล่าวพบเช่นเดียวกันในกลุ่มผู้หญิงที่กําลัง
จะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติที่มีสถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกันกับสามีชาว
ไทยมีระดับความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถิ่นปลายทางในระดับปานกลาง และระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 50.0 เท่ากัน  
 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi -square พบว่า สถานภาพสมรสกับสามีชาวไทยก่อน
สมรสกับชาวต่างชาติของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทุกกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตาราง
ที่ 6-19 

- สถานภาพสมรสกับสามีชาวต่างชาติ 
 ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทุกกลุ่มสถานภาพสมรส
กับสามีชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่มีระดับความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถิ่นปลายทางใน
ระดับปานกลาง ซึ่งแบบแผนดังกล่าวพบเช่นเดียวกันในกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งสอง
กลุ่มวัตถุประสงค์ เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับ
ชาวต่างชาติที่มีสถานภาพสมรสกับสามีชาวต่างชาติแล้วมีระดับความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามี
ชาวต่างชาติในถิ่นปลายทางในระดับสูง มากถึงร้อยละ 20.9  

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi-square พบว่า สถานภาพสมรสกับสามีชาวต่างชาติของ
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทุกกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความคาดหวังต่อการ
ใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถิ่นปลายทาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 6-19 

- ระดับการศึกษาสูงสุด 
 ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทุกกลุ่มระดับการศึกษา 
ส่วนใหญ่มีระดับความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถิ่นปลายทางในระดับปานกลาง ซึ่ง
แบบแผนดังกล่าวพบเช่นเดียวกันในกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศท้ังสองกลุ่มวัตถุประสงค์ 
เป็นที่น่าสังเกตว่า 1 ใน 3 ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับ
ชาวต่างชาติที่สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงมีระดับความคาดหวัง
ต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถิ่นปลายทางในระดับมาก  

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi-square พบว่า ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศทุกกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามี
ชาวต่างชาติในถิ่นปลายทาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 6-19 
 - การมีบุตรกับสามีชาวต่างชาติ 
 ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ของภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งที่มีบุตร
กับสามีชาวต่างชาติและไม่มีบุตรกับสามีชาวต่างชาติต่างมีระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศในระดับปานกลาง ซึ่งแบบแผนดังกล่าวพบเช่นเดียวกันในกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศทั้งสองกลุ่มวัตถุประสงค์ เป็นที่น่าสังเกตว่า ราวร้อยละ 30.0 ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติที่มีบุตรกับสามีชาวต่างชาติ มีระดับความคาดหวังต่อการใช้ชีวิต
กับสามีชาวต่างชาติในถิ่นปลายทางในระดับมาก  
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เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi-square พบว่า การมีบุตรกับสามีชาวต่างชาติของผู้หญิงที่
กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทุกกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับ
สามีชาวต่างชาติในถิ่นปลายทาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 6-19 

- ประวัติการสมรสกับสามีชาวไทย 
 ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ของภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศท่ีมีประวัติ
การสมรสกับสามีชาวไทย ส่วนใหญ่มีระดับความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถิ่น
ปลายทางในระดับปานกลาง ซึ่งแบบแผนดังกล่าวพบเช่นเดียวกันในกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศทั้งสองกลุ่มวัตถุประสงค์ และเป็นที่น่าสังเกตว่า 1 ใน 3 ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติที่ไม่เคยมีประวัติการสมรสกับสามีชาวไทย มีระดับความ
คาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถิ่นปลายทางในระดับมาก  
 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi -square พบว่า ประวัติการสมรสกับสามีชาวไทยของกลุ่ม
ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ และกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือ
การสมรสกับชาวต่างชาติ มีความสัมพันธ์กับระดับความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถิ่น
ปลายทาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีระดับความสัมพันธ์ (Contingency Coefficient) 
ที่ค่อนข้างตํ่าเพียง 0.185 และ 0.289 ตามลําดับ ดังตารางที่ 6-19 
 
ตารางที่ 6-19 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ จําแนก 

ตามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติใน 
  ถิ่นปลายทาง และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
ปัจจัยคุณลักษณะสําคัญของ
ผู้หญิงท่ีกําลังจะเดินทางไป

ต่างประเทศ 

ระดับความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถ่ินปลายทาง
สมรส (N=128) ทํางานและสมรส (N=58) รวม (N=188) 

น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก 
1. อายุปัจจุบัน 
ระหว่าง 20 - 30 ปี  0.0 81.0 19.0 0.0 92.9 7.1 0.0 85.7 14.3 
ระหว่าง 31 - 40 ปี  2.1 87.5 10.4 3.7 81.5 14.8 2.7 85.3 12.0 
ระหว่าง 41 - 45 ปี  11.1 65.1 23.8 0,0 82.4 17.6 8.7 68.8 22.5 
Pearson Chi-square 9.772 1.955 9.405 
Df 4 4 4 
Significant 0.044 0.744 0.052 
Contingency Coefficient 0.263 - - 

2. สถานภาพสมรสกับสามีชาวไทยก่อนสมรสกับชาวต่างชาติ 
โสด 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 
สมรส/อยู่ด้วยกัน 15.4 69.2 15.4 0.0 50.0 50.0 13.3 66.7 20.0 
สมรสแต่แยกกันอยู่ 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 
หม้าย/หย่าร้าง 8.3 80.6 11.1 0.0 85.7 14.3 6.5 81.7 11.8 
Pearson Chi-square 1.208 2.147 2.660 
Df 4 3 6 
Significant 0.877 0.542 0.850 
Contingency Coefficient - - - 
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ตารางที่ 6-19 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ จําแนก 
ตามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติใน 

  ถิ่นปลายทาง และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ) 
ปัจจัยคุณลักษณะสําคัญของ
ผู้หญิงท่ีกําลังจะเดินทางไป

ต่างประเทศ 

ระดับความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถ่ินปลายทาง
สมรส (N=128) ทํางานและสมรส (N=58) รวม (N=188) 

น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก 
3. สถานภาพสมรสกับสามีชาวต่างชาติ 
ยังไม่ได้สมรสและไม่ได้อยู่ด้วยกัน 5.3 89.4 5.3 0.0 100.0 0.0 3.8 92.4 3.8 
ยังไม่ได้สมรสแต่อยู่ด้วยกันฉันท์
สามีภรรยา 

11.1 70.4 18.5 0.0 87.5 12.5 7.0 76.7 16.3 

สมรสแล้ว 4.7 74.4 20.9 2.9 80.0 17.1 4.2 76.0 19.8 
Pearson Chi-square 4.137 2.227 4.694 
Df 4 4 4 
Significant 0.388 0.694 0.332 
Contingency Coefficient - - - 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
ประถมศึกษา  10.9 73.9 15.2 0.0 82.6 17.4 7.3 76.8 15.9 
มัธยมศึกษาตอนต้น  3.2 77.4 19.4 0.0 90.9 9.1 2.3 81.0 16.7 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  0.0 75.0 25.0 7.7 84.6 7.7 2.2 77.8 20.0 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 28.6 57.1 14.3 0.0 100.0 0.0 22.2 66.7 11.1 
อนุปริญญา หรือ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

0.0 80.0 20.0 0.0 66.7 33.3 0.0 75.0 25.0 

ปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรี 0.0 88.9 11.1 0.0 83.3 16.7 0.0 86.7 13.3 
Pearson Chi-square 12.566 5.581 10.062 
Df 10 10 10 
Significant 0.249 0.849 0.435 
Contingency Coefficient - - - 

5 การมีบุตรกับสามีชาวต่างชาติ 
มีบุตร 2.4 68.3 29.3 5.0 85.0 10.0 3.2 73.8 23.0 
ไม่มีบุตร 8.0 78.2 13.8 0.0 82.9 17.1 5.7 79.5 14.8 
Pearson Chi-square 5.323 2.203 2.235 
Df 2 2 2 
Significant 0.070 0.332 0.327 
Contingency Coefficient - - - 

6. ประวัติการสมรสกับสามีชาวไทย 
ไม่เคยสมรสมาก่อน 0.0 66.7 33.3 2.9 85.3 11.8 1.3 75.0 23.7 
เคยสมรสมาก่อน 9.2 79.3 11.5 0.0 83.3 16.7 7.2 80.2 12.6 
Pearson Chi-square 11.726 0.957 6.640 
Df 2 2 2 
Significant 0.003 0.620 0.036 
Contingency Coefficient 0.289 - 0.185 
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6.12 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับการเตรียมตัวก่อนการย้ายถ่ินและระดับความต้องการของ 
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ กรณีผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ 

 

- ระดับการเตรียมตัวก่อนการย้ายถ่ิน 
ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ มีระดับการเตรียมตัว

ก่อนการย้ายถิ่นในระดับปานกลาง มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 50.4 เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การ
เดินทางไปต่างประเทศพบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางาน และผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ มีระดับการเตรียมตัวก่อนการย้ายถิ่นในระดับปาน
กลางเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 63.5 และ 50.0 ตามลําดับ ในขณะที่ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ
ทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติมีระดับการเตรียมตัวก่อนการย้ายถิ่นในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 63.5  
 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศกับระดับการเตรียมตัว
ก่อนการย้ายถิ่นของผู้หญิงที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ด้วยสถิติ Chi -square พบว่า มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีระดับความสัมพันธ์ (Contingency Coefficient) ที่ค่อนข้าง
ตํ่าเพียง 0.287 เท่าน้ัน ดังตารางที่ 6-20 
 
ตารางที่ 6-20 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ 

ต่อระดับการเตรียมตัวก่อนการย้ายถิ่น และวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
ระดับการเตรียมตัวก่อนย้ายถ่ินไป

ต่างประเทศ 
วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 

ทํางาน สมรส ทํางานและสมรส รวม 
ระดับน้อย 12.9 8.7 3.2 8.7 

ระดับปานกลาง 63.5 50.0 33.3 50.4 
ระดับมาก 23.6 41.3 63.5 40.9 

รวม 100.0 (85) 100.0 (126) 100.0 (63) 100.0 (274) 
Pearson Chi-square = 24.642     Df = 4     Significant = 0.000      Contingency Coefficient = 0.287 
 

- ระดับความต้องการของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ  
ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ มีระดับความต้องการ

ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศในระดับปานกลาง มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 39.1 ซึ่งแบบแผน
ดังกล่าวพบเช่นเดียวกันในกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งสามกลุ่มวัตถุประสงค์  
 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi -square ระหว่างวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ
กับระดับความต้องการของผู้หญิงที่ กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทุกกลุ่มตัวอย่างพบว่า ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 6-21 
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ตารางที่ 6-21 ร้อยละของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ จําแนกตามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ 
  ต่อระดับความต้องการของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ และ 
  วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 
ประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศ วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ 

ทํางาน สมรส ทํางานและสมรส รวม 
ระดับน้อย          (ตํ่ากว่า 5  คะแนน) 38.2 40.0 26.5 36.4 
ระดับปานกลาง (ระหว่าง 6-12 คะแนน) 36.0 41.4 38.2 39.1 
ระดับมาก       (ระหว่าง 13-18 คะแนน) 25.8 18.6 35.3 24.5 

รวม 100.0 (89) 100.0 (140) 100.0 (68) 100.0 (297) 
Pearson Chi-square  =  8.145      Df =  4       Significant = 0.086 
 
 
6.13  สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจของผู้หญงิที่กําลงัจะเดินทางไปต่างประเทศ 
 

 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ดังที่ได้นําเสนอผลการศึกษา
ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรปุได้ดังน้ี  
 6.13.1  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
กรณีเพื่อการทํางาน พบว่า ปัจจัยคุณลักษณะสําคัญของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศที่มี
ความสัมพันธ์ต่อระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์
การเดินทางไปต่างประเทศ ได้แก่ อายุปัจจุบัน ของกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการ
ทํางาน มีความสัมพันธ์ต่อระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ ในขณะที่ วิธีการ
เดินทางไปต่างประเทศคร้ังแรก ของกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและ
การสมรสกับชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์ต่อระดับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
 6.13.2  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติที่มีต่อสามีชาวต่างชาติ กรณีเพื่อการสมรส
กับชาวต่างชาติ พบว่า ไม่มีปัจจัยคุณลักษณะสําคัญของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศใดๆ ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อระดับทัศนคติที่มีต่อสามีชาวต่างชาติ 
 6.13.3  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติใน
ถ่ินปลายทาง กรณีเพื่อการสมรสกับชาวต่างชาติ พบว่า ปัจจัยคุณลักษณะสําคัญของผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถิ่น
ปลายทาง เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศ ได้แก่ อายุปัจจุบัน ของกลุ่มผู้หญิงที่
กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์กับระดับความคาดหวังต่อการ
ใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถิ่นปลายทาง และ ประวัติการสมรสกับสามีชาวไทย ของภาพรวมของ
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ และกลุ่มผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับ
ชาวต่างชาติระดับความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตกับสามีชาวต่างชาติในถิ่นปลายทางเช่นกัน 
 6.13.4  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับการเตรียมตัวก่อนการย้ายถ่ินและระดับความ
ต้องการของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ กรณีผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ 
พบว่า วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับระดับการเตรียมตัวก่อนการย้ายถิ่น 
ในขณะที่วัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการของผู้หญิงที่
กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ 
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บทท่ี 7  
แนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยท่ีเดินทางไปทํางานตา่งประเทศ 

 
 การดําเนินโครงการการศึกษาแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่กําลังจะ
เดินทางไปทํางานต่างประเทศ มีเป้าหมายสําคัญเพ่ือนําผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 
และการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ จัดทําแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ในขั้นตอนของการดําเนินงานน้ัน 
ผู้วิจัยต้องนําเสนอผลการศึกษาที่ได้ตลอดการดําเนินงานที่ผ่านมา ต่อผู้แทนของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ภายในประเทศ โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้องทั้งที่เป็นนักวิชาการ 
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการไปทํางานต่างประเทศของผู้หญิง หรือเก่ียวข้องกับการสมรสของผู้หญิงกับ
ชาวต่างชาติ (รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมดังตารางที่ 3-5 หน้า 62)  
 ในกระบวนการจัดประชุม ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นต่อผล
การศึกษา ตลอดจนร่วมกันเสนอแนะแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไป
ทํางานต่างประเทศ รวมถึงการประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือหาแนวทางการช่วยเหลือและคุ้มครอง
ผู้หญิงไทยที่เดินทางย้ายถิ่นไปทํางานต่างประเทศ อันเป็นการตอบวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ดําเนินโครงการ โดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพ่ือยกร่างแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครอง
ผู้หญิงไทยที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม 1 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้ข้อสรุปในการจัดทําแนวทางการป้องกันและ
ช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ 2 แนวทาง คือ แนวทางการช่วยเหลือทั้งใน
ถิ่นต้นทาง (Origin Country) ในประเทศไทย และแนวทางการช่วยเหลือถิ่นปลายทาง (Destination 
Country)  โดยผู้วิจัยได้นําข้อเสนอท่ีมาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มาวิเคราะห์ร่วมกันกับข้อมูลบางส่วน
ที่มาจากข้อเสนอในระดับพ้ืนที่จากผู้นําชุมชนและผู้รู้ในชุมชน เพราะคนกลุ่มน้ีมีความเก่ียวข้องกับผู้หญิงที่
ย้ายถิ่นทั้งในฐานะเครือญาติและในฐานะเพ่ือนบ้าน เป็นผู้มองเห็นปรากฎการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในชุมชน
ของตนเอง ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
7.1  แนวทางการช่วยเหลือในประเทศไทย  

1) การบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงาน  
ที่ประชุมต่างยอมรับว่า การสมรสข้ามวัฒนธรรมเป็นเร่ืองของคนสองคนที่มาจากต่างชาติแต่ก็

เป็นสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยเร่ืองสิทธิเสรีภาพ ดังน้ัน ในการดําเนินการด้านการอนุญาตให้จด
ทะเบียนระหว่างผู้หญิงไทยกับชายชาวต่างชาติจึงควรจะมีหน่วยงานเข้ามาทําการตรวจสอบคัดกรอง
คุณสมบัติของคู่สมรสก่อนการจดทะเบียน เพ่ือลดความเสี่ยงจากความไม่พร้อมของชายชาวต่างชาติ 
อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมา พบว่า ผู้หญิงไทยที่ประสงค์สมรสกับชายชาวต่างชาติส่วนใหญ่มักไม่ค่อยให้
ความร่วมมือในการติดต่อประสานงานกับกรมการกงสุล อีกทั้งยังคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัว และเป็นสิทธิที่จะ
เลือกตัดสินใจว่าจะสมรสหรือไม่สมรสกับผู้ชายคนใด ซึ่งในส่วนน้ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาเป็นส่วนสําคัญ
ในการคัดกรองคุณสมบัติดังกล่าวด้วย นอกจากน้ี ควรมีมาตรการคัดกรองโดยปรับเปลี่ยนระเบียบของทาง
ราชการ เช่น การที่จะสมรสกับชาวต่างชาติต้องขออนุญาตไม่น้อยกว่า 60 วัน เพ่ือให้มีการตรวจสอบ
คุณสมบัติที่รัดกุมมากย่ิงขึ้น 
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อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า การทํางานด้านการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครอง
สิทธิผู้หญิงไทยที่เดินทางย้ายถิ่นไปทํางานต่างประเทศยังเป็นงานที่ยังขาด “เจ้าภาพ” หลักอย่างแท้จริง 
กล่าวคือ การทํางานดังกล่าวเป็นงานที่เป็นเพียงส่วนหน่ึงของภารกิจปกติของหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งการ
ย้ายถิ่นไปต่างประเทศของผู้หญิงไทยน้ันมีทั้งการไปทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ซึ่งจําเป็นอย่างย่ิง
ที่ต้องพิจารณาแยกส่วน เน่ืองจากในกรณีที่ผู้หญิงย้ายถิ่นไปทํางานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
ในฐานะแรงงานย้ายถิ่น กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (สรต.) เป็น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการอยู่แล้ว แต่ไม่ครอบคลุมไปถึงกรณีของผู้หญิงที่ย้ายถิ่นไปสมรสกับชายชาวต่างชาติ 
ดังน้ัน หากมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยกําหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนในแต่ละกระบวนการและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ นับต้ังแต่กระบวนการรับรองความเป็นโสดของ
ชายชาวต่างชาติที่ต้องการสมรสกับผู้หญิงไทย ซึ่งหนังสือรับรองความเป็นโสดน้ีชายชาวต่างชาติต้องไป
ขอให้สถานเอกอัคราชทูตในประเทศไทยออกให้แล้วนํามาแปล และนํามารับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล 
กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนจะนําไปเป็นหลักฐานประกอบการขอจดทะเบียนสมรส ซึ่งในขั้นตอนที่นํา
เอกสารมาจดทะเบียนสมรสกับสํานักงานทะเบียนราษฎร์น้ี ควรมีระบบข้อมูลของชายชาวต่างชาติไว้เพ่ือ
การตรวจสอบ ติดตาม และเมื่อจดทะเบียนสมรสแล้ว หากทั้งคู่ตกลงใจที่จะใช้ชีวิตในประเทศไทย ก็ควรมี
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลในการ
พํานักอาศัยในราชอาณาจักรของคนต่างชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ดําเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความม่ันคงของชีวิตและครอบครัวคู่สมรส กระทรวงแรงงาน ดําเนินการ
เก่ียวกับการขออนุญาตทํางานในราชอาณาจักรของแรงงานต่างชาติที่เป็นคู่สมรสของผู้หญิงไทย กระทรวง
ยุติธรรม ควรมีบทบาทในการดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน ตลอดจนกระทรวงสาธารณสุข ควรมีบทบาทในการดําเนินการเก่ียวกับการดูแลสุขภาพและ
ควบคุมโรค  

ในอีกด้านหน่ึง หากผู้หญิงที่สมรสแล้วตัดสินใจย้ายถิ่นไปพํานักอาศัยในต่างประเทศ ก็เป็นหน้าที่
ของกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานทูตเอกอัคราชทูตและสถานกงสุลในแต่ละประเทศ จะต้องทํา
หน้าที่ดูแลทุกข์สุขของคนไทยในประเทศน้ันๆ อย่างไรก็ตามการที่จะยกภาระการดูแลช่วยเหลือผู้หญิงไทย
ที่ย้ายถิ่นไปอาศัยกับสามีชาวต่างชาติในถิ่นปลายทางให้กับ กระทรวงการต่างประเทศแต่เพียงฝ่ายเดียว
อาจเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการทํางานจริง เน่ืองจากข้อจํากัดด้านทรัพยากรบุคคล และความ
ชํานาญในงานเฉพาะด้านของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ ดังน้ัน จึงควรมีการบูรณาการการ
ทํางานกับหน่วยงานอ่ืน เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะ
ทําให้ผู้หญิงไทยที่พํานักอาศัยในต่างประเทศได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  นอกจากน้ีควรมีการจัดการสัมมนาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
ร่วมกันในทุกปี โดยผู้เข้าสัมมนามีทั้งที่เป็นตัวแทนหน่วยงาน นักวิชาการ สื่อมวลชน รวมถึงผู้นําในพ้ืนที่ 
เพ่ือให้แต่ละฝ่ายได้รับรู้ความก้าวหน้าในการปฎิบัติงานซึ่งกันและกัน อันจะก่อให้เกิดการประสานความ
ร่วมมือในระยะยาว 
 2) การพัฒนาระบบข้อมูล (Database) ผู้หญิงไทยกําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ 
 ในปัจจุบัน ยังไม่มีระบบข้อมูลที่บันทึกข้อมูลของผู้หญิงไทยที่สมรสกับชายชาวต่างชาติเป็นการ
เฉพาะ ทําให้ทางราชการขาดสารสนเทศที่สําคัญในการบริหารจัดการ ดังน้ัน จึงควรมีการจัดทําฐานข้อมูล
ของผู้หญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ ทั้งที่พํานักอาศัยในประเทศและต่างประเทศ โดยบูรณาการ
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เช่ือมโยงข้อมูลดังกล่าวจากหลายหน่วยงาน เช่น สํานักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย กองนิติกรและ
สัญชาติ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน ตลอดจน
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการครอบครัวต่าง
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม  
 3) การเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมก่อนการย้ายถ่ิน 

ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่า การที่จะไปควบคุมมิให้มีการสมรสหรือการย้ายถิ่นไปทํางาน
ต่างประเทศสําหรับคนไทย หรือแม้แต่ผู้หญิงไทยเป็นเรื่องยาก เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนตัว ดังน้ัน จึง
ควรมีมาตรการในการเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมแก่ตัวผู้หญิงด้วยการให้ความรู้ ซึ่งอาจอยู่
ในรูปแบบการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปใช้ชีวิตในครอบครัวต่างวัฒนธรรม ส่วนหน่ึงที่มีความ
จําเป็นอย่างมากคือ การได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการ
เดินทางเพ่ือลดปัญหาชีวิตอันเน่ืองมาจากความต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Gap) หรืออีกนัยหน่ึงเป็น
การสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ให้ผู้หญิงไทย   โดยเรื่องน้ีอาจต้องดําเนินการในทั้งสองฝ่ายในกรณีคู่สมรสและรวม
ไปถึงระดับครอบครัว และชุมชน และควรมีการผลิตสื่อ (Media) ต่างๆ ที่มีความเหมาะสมและน่าสนใจ 
เช่น ภาพยนตร์สารคดีที่ไม่เป็นทางการ มีการสอดแทรกในเน้ือหาที่จําเป็นสําหรับผู้หญิงในรูปแบบละคร
โทรทัศน์ เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม สิทธิทางกฎหมายในการไปทํางาน
ต่างประเทศ สิทธิสําหรับผู้ที่จะสมรสกับชาวต่างชาติ ตลอดจนปัญหาที่อาจเผชิญในการใช้ชีวิตใน
ต่างประเทศ เช่น ปัญหาสุขภาพกาย ปัญหาสุขภาพจิต เป็นต้น นอกจากน้ี สื่อเหล่าน้ีควรมีข้อมูลเก่ียวกับ
องค์กรต่าง ๆ ที่ทําหน้าที่ด้านการช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิง ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ และทั้ง
องค์กรที่เป็นหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน เพ่ือขยายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่แล้วให้
มากข้ึน ข้อมูลเก่ียวกับองค์กรควรมีช่องทางที่กลุ่มผู้หญิงสามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน 
เช่น ถูกละเมิดสิทธิ ถูกทําร้ายร่างกายจากสามี 

4)  การส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ที่ประชุมมีความเห็นว่า นอกจากมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาผู้หญิงไทยให้พร้อมที่จะย้าย

ถิ่นไปดํารงชีวิตในต่างแดนดังกล่าวแล้ว สมควรเป็นอย่างย่ิงที่ต้องส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว การ
สร้างจิตสํานึกใหม่เรื่องค่านิยมของครอบครัวที่มุ่งให้เกิดความมั่นคงของครอบครัว หาแนวทางในการปลุก
จิตสํานึกของคู่สมรสชาวไทยเกี่ยวกับการสร้างและดํารงรักษาไว้ซึ่งครอบครัว เพ่ือไม่เกิดปัญหาการหย่า
ร้าง จนเป็นเหตุให้คู่สมรสต้องไปสมรสใหม่กับชาวต่างชาติ นอกจากน้ีควรมีการส่งเสริมให้ชุมชนพ่ึงพา
ตนเอง เพ่ือสร้างงานสร้างรายได้ ลดการย้ายถิ่น 

ทั้งน้ี กระบวนการในการสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาข้างต้น อาจใช้องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ของไทย สร้างเป็นตัวแบบในการพัฒนาเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันแก่ผู้หญิงและครอบครัว ตลอดจนองค์ความรู้ใน
เรื่องการเลี้ยงดูและขัดเกลาบุตรหญิง ชายในครอบครัวไทย จากงานศึกษาที่ผ่านมาพบว่าลูกสาวมักถูก
คาดหวังจากครอบครัวในเรื่องการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ ความผาสุกของครอบครัวมากกว่าลูกชาย ค่านิยมน้ี
ทําให้ลูกสาวทําทุกวิถีทางเพ่ือช่วยครอบครัวให้มีฐานะดีขึ้น รวมทั้งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ หรือ
การสมรสกับชาวต่างชาติด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามปัจจัยทางเศรษฐกิจไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทําให้
ผู้หญิงไทยเดินทางไปทํางานต่างประเทศหรือสมรสใหม่กับชาวต่างชาติ แต่มาจากความล้มเหลวในชีวิตคู่และ
ผู้ชายไทยไม่นิยมสมรสใหม่กับผู้หญิงที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้ว  
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นอกจากน้ียังควรมีการส่งเสริมการฝึกอาชีพที่เน้นการสร้างงาน สร้างรายได้ อันเป็นการส่งเสริม
ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมอีกด้วย มีมาตรการส่งเสริมความรู้แก่ครอบครัวของผู้หญิงไทย
เก่ียวกับการเดินทางไปต่างประเทศของบุตรหลาน ให้มีความเข้าใจสภาพการใช้ชีวิตของบุตรหลานในถิ่น
ปลายทางว่ามีความกดดัน เพ่ือให้ครอบครัวมีการสนับสนุนบุตรหลานด้านจิตใจด้วยความเหมาะสม เพราะคู่
สมรสหลายคู่ต้องประสบปัญหาเพราะชาวต่างชาติไม่เข้าใจและไม่เห็นด้วยกับการที่ภรรยาจะเป็นผู้รับภาระ
ส่งเสียรายได้มาให้กับครอบครัว  

ในส่วนของชุมชนพบว่า ควรได้รับข้อมูลเก่ียวกับองค์กร หรือหน่วยงานในประเทศที่ดําเนินงานใน
เรื่องการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเพ่ิมขึ้น เพราะจากการศึกษาพบว่าผู้นํา
ชุมชนมีความรู้จํากัดในเรื่องน้ี และยังไม่มีข้อมูลที่จะใช้วางแผนรองรับเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่
กําลังเกิดขึ้นในชุมชน เช่นปัญหาเก่ียวกับเยาวชนที่เกิดจากครอบครัว 2 วัฒนธรรม ปัญหาความห่างเหินของ
สมาชิกชุมชนที่สมรสกับชาวต่างชาติที่มักนําค่านิยมปัจเจกบุคคลตามสามีมาใช้แทนวัฒนธรรมแบบเครือญาติ
ด้ังเดิม ทําให้ขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนไป ดังน้ันชุมชนควรมีแนวทางการทํางานในกรณีที่
ชาวต่างชาติมาอยู่อาศัยในประเทศไทย เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อคนนอก ในด้านศิลปวัฒนธรรม ค่านิยมใน
เรื่องความกตัญญูและวัฒนธรรมความเป็นเครือญาติของชาวไทย  

หน่วยงานราชการโดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรส่งเสริมให้มี
การสร้างพลังสตรีในพ้ืนที่ โดยเน้นที่การพัฒนาเครือข่ายสมัชชาสตรีที่มีอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ ให้มีการพัฒนาความ
เข้มแข็งในเรื่องของการรับรู้ด้านกฎหมาย และพัฒนาทักษะการช่วยเหลือกันในฐานะ “เพ่ือน” เพ่ือสร้างความ
มั่นคงในการป้องกันการถูกหลอกทั้งในเรื่องการทํางานหรือสมรสในอีกทางหน่ึงด้วย 

ในส่วนของนโยบายระดับประเทศ ควรมีการส่งเสริมค่านิยมเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ความงามของ
วัฒนธรรมไทย และคุณค่าของชีวิต ให้มีความสําคัญเทียบเท่ากับการพัฒนาทางวัตถุ และความม่ังคังทาง
เศรษฐกิจ เพราะค่านิยมดังกล่าวทําให้ประชาชนไทยเห็นว่าความเจริญทางวัตถุเป็นเป้าหมายสําคัญของชีวิต 
ส่วนหนึ่งได้ส่งผลกระทบต้ังแต่ระดับนโยบายประเทศที่ยึดแนวทางการพัฒนาแบบทุนนิยม และการแข่งขัน
กันครอบครองทรัพยากรทางวัตถุ  แนวทางดังกล่าวประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ได้นํามาใช้ในการดําเนินชีวิต 
การเดินทางไปทํางานต่างประเทศ ตลอดจนการตัดสินใจเลือกคู่ครอง 

5) การบําบัดฟื้นฟูผู้หญิงที่ไม่ประสบความสําเร็จจากการสมรสกับชาวต่างชาติ 
การเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิงทั้งเพ่ือการทํางาน และเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ อาจ

ได้รับผลกระทบจากการใช้ชีวิตในต่างประเทศ เมื่อเดินทางกลับควรมีระบบการให้ความช่วยเหลือในถิ่นต้น
ทาง ภายหลังจากที่ผู้หญิงเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้ว เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ และการใช้ชีวิต 
โดยเฉพาะด้านการประกอบอาชีพ อันสืบเน่ืองมาจากการศึกษาในถิ่นปลายทางของผู้หญิงไทยที่ใช้ชีวิตใน
ต่างประเทศ ที่พบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต และปัญหาการหย่าร้างในครอบครัว 
ดังน้ันจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีกระบวนการบําบัด ฟ้ืนฟูผู้หญิงกลุ่มน้ีทั้งในด้านการประกอบอาชีพและ
การใช้ชีวิตในถิ่นต้นทางภายหลังเดินทางกลับจากต่างประเทศอย่างเป็นปกติสุข 
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7.2  แนวทางการช่วยเหลือในต่างประเทศ  
1)  การพัฒนาระบบให้คําปรึกษาในถ่ินปลายทาง 
ดังที่ได้กล่าวถึงแล้วในข้างต้นว่าแม้ในต่างประเทศที่ผู้หญิงไทยตัดสินใจย้ายถิ่นไปพํานักอาศัยกับ

สามีชาวต่างชาติจะมีหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัคราชทูตและสถานกงสุลใน
แต่ละประเทศ ทําหน้าที่ดูแลทุกข์สุขและให้ความช่วยเหลือคนไทยอยู่แล้ว แต่จากข้อจํากัดด้านทรัพยากร
บุคคล และความชํานาญในงานเฉพาะด้านของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ ทําให้การบริการ
ประชาชนเป็นไปอย่างยากลําบาก ประกอบกับเรื่องการสมรสมีความละเอียดอ่อนในแต่ละกรณี ดังน้ัน ที่
ประชุมจึงเห็นพ้องว่า ควรมีการพัฒนาระบบให้คําปรึกษาแก่ตัวผู้หญิงไทยที่ทํางานและพํานักอาศัยอยู่กับ
สามีในต่างประเทศ และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการดํารงชีวิตและครอบครัวในต่างแดน โดยเน้นที่
การเป็นที่ปรึกษา (Advisor) มากกว่าการเป็นผู้ช่วยเหลือ (Assister) ไม่ว่าจะเป็นการให้คําปรึกษาด้านการ
ทํางาน เช่น สัญญาจ้าง ค่าจ้าง และสวัสดิการ ตามกฎหมายของประเทศปลายทาง การให้คําปรึกษาด้าน
การจัดการชีวิต เพราะที่ผ่านมามีงานศึกษาหลายช้ินที่ช้ีว่า ผู้หญิงไทยใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างไม่
เหมาะสม เช่น การด่ืมสุรา การจับกลุ่มเล่นการพนัน ทําให้สามีชาวต่างชาติเกิดความไม่พอใจจนต้องฟ้อง
หย่า และถูกลิดรอนสิทธิจากการถูกยึดเอกสาร นอกจากน้ียังพบว่า การขาดทักษะด้านภาษาที่ไม่สามารถ
สื่อสารได้ ทําให้ผู้หญิงไทยเกิดภาวะความเครียด เพราะรู้สึกหดหู่ที่ต้องอยู่แต่ในบ้านเพราะไม่สามารถ
สื่อสารกับสังคมภายนอกได้ และมีบางส่วนที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้ หรือที่
เรียกว่าการสะเทือนใจทางวัฒนธรรม (Cultural Shock) รวมถึงปัญหาการสื่อสารในครอบครัวทั้งกับลูก
และสามี รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้หญิงไทยมีการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้เกิดการยอมรับระหว่างกันใน
ครอบครัวของสามีชาวต่างชาติ 
 นอกจากน้ี ระบบให้คําปรึกษาดังกล่าว ควรมีเป้าหมายในการให้คําปรึกษาครอบคลุมไปถึงตัว
บุคคลในครอบครัวของผู้หญิงไทยด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับสามี และบุตร เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจกัน
ระหว่างสมาชิกของครอบครัว เก่ียวกับวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะเรื่อง ความกตัญญูต่อพ่อแม่ และเป็น
การถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยแก่บุตรซึ่งเป็นลูกครึ่งไทย อันจะส่งผลถึงการเกิดความเข้าอกเข้าใจระหว่าง
สมาชิกภายในครอบครัว นําไปสู่การมีครอบครัวที่มั่นคงอบอุ่นในที่สุด  
 สําหรับระบบให้คําปรึกษาดังกล่าว ควรมีหน่วยงานหรือองค์กรที่รับหน้าที่เป็น “เจ้าภาพ” อย่าง
เป็นทางการ โดยมีที่ต้ังในถิ่นปลายทาง ที่สามารถติดต่อได้สะดวกมากกว่าสถานเอกอัคราชทูต เน่ืองจากมี
ผู้หญิงไทยหลายคนที่เดินทางเข้าประเทศปลายทางอย่างผิดกฎหมาย มีความเข้าใจผิดว่าหากเข้าไปติดต่อ
กับทางสถานเอกอัคราชทูต จะถูกส่งตัวกลับประเทศไทย และในระยะยาวอาจมีองค์กร หรือหน่วยงานท่ี
ทํางานร่วมกันในระดับระหว่างประเทศ (ประเทศไทย และประเทศปลายทางน้ันๆ) เพ่ือให้เกิดการ
ประสานงานที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

2)  การพัฒนาเครือข่ายผู้หญิงไทยในต่างประเทศ 
ที่ประชุมมีความเห็นว่า การช่วยเหลือและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้หญิงไทยในต่างประเทศ 

แม้จะมีหน่วยงานที่คอยให้ความช่วยเหลือ ทั้งสถานเอกอัคราชทูตไทยในแต่ละประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม รวมถึงกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข แต่การดําเนินการยังเป็นไป
ในลักษณะต้ังรับคือ รอให้มีประชาชนมาร้องทุกข์หรือแจ้งปัญหาจึงจะดําเนินการให้ความช่วยเหลือ อีกทั้ง 
ยังมีข้อจํากัดในหลายด้าน ดังน้ัน จึงควรส่งเสริมให้ผู้หญิงไทยในต่างประเทศมีการรวมกลุ่มเพ่ือสร้าง
เครือข่าย (Network) อย่างสร้างสรรค์ โดยมีหน่วยงานราชการคอยทําหน้าที่เป็นเสมือน “พ่ีเลี้ยง” 
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ประคับประคองจนกลุ่มหรือเครือข่ายสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยในขั้นแรก อาจอาศัยเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับกลุ่มสตรีภาคพ้ืนยุโรป เป็น
จุดเร่ิมต้นของการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้หญิงไทยในต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายในระดับ
ย่อยแต่ละเมือง ในประเทศต่างๆ ทําให้เกิดการสานต่อ และมีการประสานงานเช่ือมโยงประเทศต้นทาง
และปลายทาง อีกทั้งยังเป็นการส่งต่อองค์ความรู้ในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาระหว่างผู้หญิงไทยใน
ต่างประเทศ เพ่ือให้ผู้หญิงไทยสามารถดํารงชีวิตอยู่ในถิ่นปลายทางได้อย่างมีความสุขและมีศักด์ิศรี 

3) บทบาทของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
ในฐานะผู้เสนอแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทํางาน

ต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องมีการดําเนินงานเพ่ือช่วยเหลือ
คุ้มครองผู้หญิงไทยในต่างประเทศอย่างชัดเจน และควรมีการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานกับหน่วยงาน
ในต่างประเทศ โดยการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ หรือในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทย
ดังกล่าว หน่วยงานอาจมีการดําเนินงานด้วยตนเองโดยการสัญจรหรือทําโครงการในระยะสั้น เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการดําเนินงานที่นําไปสู่ระบบการช่วยเหลือ คุ้มครองผู้หญิงไทยในต่างประเทศอย่างย่ังยืนต่อไป 

กล่าวโดยสรุป แนวทางการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิผู้หญิงไทยที่เดินทางย้ายถิ่นไปทํางาน
ต่างประเทศ ควรมีแนวทางการช่วยเหลือทั้งในถิ่นต้นทางและถิ่นปลายทาง โดยกลไกในการให้ความ
ช่วยเหลือในประเทศไทย ประกอบด้วย การบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงาน การพัฒนาระบบ
ข้อมูลผู้หญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ การเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมก่อนการย้ายถิ่น 
การส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม และการบําบัดฟ้ืนฟูผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบ
จากการสมรสกับชาวต่างชาติ ส่วนกลไกในการให้ความช่วยเหลือในประเทศปลายทาง ประกอบด้วย การ
พัฒนาระบบให้คําปรึกษาในถิ่นปลายทาง การพัฒนาเครือข่ายผู้หญิงไทยในต่างประเทศ และข้อเสนอที่เป็น
บทบาทของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการดําเนินงานในถิ่นปลายทาง ดังรูปที่ 7-1 

 

 
รูปที่ 7-1    

ภาพรวมแนวทางการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิผู้หญิงไทยที่เดินทางย้ายถิ่นไปทํางานต่างประเทศ 
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gender
Text Box
รูปที่ 7-2แนวทางการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิผู้หญิงไทยที่เดินทางย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศในถิ่นต้นทาง(ประเทศไทย)
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Text Box
รูปที่ 7-3แนวทางการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิผู้หญิงไทยที่เดินทางย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศในถิ่นปลายทาง (ต่างประเทศ)
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บทท่ี 8 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา ความจําเป็น และความต้องการของผู้หญิงที่จะเดินทางย้ายถิ่นไปอยู่
ในต่างประเทศ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้หญิงที่จะเดินทางย้ายถิ่นทั้งในระดับชุมชนและ
ครอบครัว และศึกษาการดําเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่เก่ียวข้องกับการเดินทางของผู้หญิงไป
ต่างประเทศทั้งในถิ่นต้นทางและถิ่นปลายทาง ในด้านนโยบาย แผนการดําเนินงาน ทัศนคติต่อปัญหา 
ตลอดจนโครงการและการดําเนินงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งศึกษาแนวทางการช่วยเหลือ คุ้มครองสิทธิผู้หญิง
ที่เดินทางย้ายถิ่นไปทํางานต่างประเทศ ทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ 

การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ผู้วิจัยใช้หน่วยในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในระดับปัจเจก ระดับองค์กร และระดับชุมชน กําหนดพื้นที่ศึกษาเป็นจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีข้อมูลผู้หญิงไทยสมรสกับชาวต่างชาติ และมีผู้หญิงเดินทางไปทํางานต่างประเทศ
เป็นจํานวนมาก ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี และพ้ืนที่ต่างประเทศ คือประเทศเยอรมนี 
ซึ่งมีองค์กรหรือเครือข่ายที่มีข้อมูลการช่วยเหลือผู้หญิงไทยที่ได้รับความเดือดร้อนในต่างประเทศเป็น
จํานวนมาก ในการวิจัยเชิงคุณภาพ กําหนดให้มีการเก ็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ 
ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐในประเทศที่เก่ียวข้องกับการเดินทางไปทํางาน หรือ การสมรสกับชาวต่างชาติ
ของผู้หญิง ผู้นําชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และผู้แทนจากองค์กรเครือข่ายในถิ่นปลายทาง 
ที่มีการช่วยเหลือผู้หญิงไทยเมื่อเกิดความเดือดร้อนและขอรับบริการในถิ่นปลายทาง เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) ตามแนวทางการสัมภาษณ์ (Interview Guideline) 
ที่สร้างขึ้น โดยมีการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เก่ียวกับสภาพปัญหา ความ
จําเป็น และความต้องการของผู้หญิงไทยและครอบครัวในถิ่นต้นทาง รวมถึงปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจย้ายถิ่นไปต่างประเทศ ทั้งที่เป็นการย้ายถิ่นเพ่ือการทํางาน และเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ 
จํานวน 36 คน และสัมภาษณ์ผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการย้ายถิ่นไปต่างประเทศของผู้หญิงไทย 
ทั้งที่เป็นการเดินทางเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ และเพ่ือการทํางาน จํานวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ 
สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (สรต.) กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน สํานักงานคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) และกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยใน
ต่างประเทศ  ในประเด็นด้านนโยบาย แผนการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับการย้ายถิ่นไปต่างประเทศ เพ่ือ
สมรสกับชาวต่างชาติ และเพ่ือการทํางาน ทัศนคติต่อปัญหา ตลอดจนแผนงาน โครงการและการ
ดําเนินงานเก่ียวข้อง ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวเป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  

นอกจากน้ียังได้มีการศึกษาข้อมูลของผู้หญิงไทยในถิ่นต้นทาง อายุต้ังแต่ 18 – 45 ปี ที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ และเพ่ือการทํางาน ซึ่งการศึกษาในส่วนน้ีใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กําหนดขนาดตัวอย่างในพ้ืนที่วิจัยจังหวัดละ 150 ราย (รวมจํานวนทั้งสิ้น 
300 ราย) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview Schedule) ที่สร้างขึ้นจากการทบทวน
เอกสารและข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงคุณภาพ สําหรับการศึกษาในต่างประเทศผู้วิจัยศึกษาในประเทศ
เยอรมนี จํานวน 2 องค์กร โดยศึกษาการดําเนินงานขององค์กรเครือข่ายในถิ่นปลายทางที่มีการช่วยเหลือ
ผู้หญิงไทยเมื่อเกิดความเดือดร้อนและขอรับบริการในถ่ินปลายทาง และทัศนะต่อการจัดทําแนวทางการ
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ป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ จากน้ันจึงนําข้อมูลที่ได้ทั้งหมด
มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ยกร่างแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไป
ทํางานต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศต่อผลการศึกษา และระดมความคิดเห็นเพ่ือเสนอร่างแนวทางการป้องกัน
และช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่พัฒนาขึ้น สามารถประมวลสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การศึกษา ดังต่อไปน้ี  
 
8.1 สภาพปัญหา ความจําเป็น ความต้องการ และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้หญิงที่จะเดินทาง 
 ย้ายถ่ินทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน สรุปได้ดังน้ี 
  

 -  ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการทํางาน พบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือการทํางาน มีอายุเฉลี่ย 38.3 ปี มีสถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกันมากถึง   ร้อยละ 58.4 
และจบการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.6 ส่วนใหญ่มีบุคคลที่ต้องรับภาระ
เลี้ยงดู คิดเป็นร้อยละ 86.5 ปัจจุบันทํางานในภาคอุตสาหกรรม ถึงร้อยละ 34.8 มีรายได้ต่อเดือนจากการ
ทํางานไม่เกิน 5,000 บาท มากถึง ร้อยละ 66.3 และร้อยละ 32.6 มีรายได้เพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ 
ประเทศปลายทางที่คาดว่าจะเดินทางไปทํางานคือประเทศไต้หวันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมา
คือประเทศสวีเดน อิสราเอล และฮ่องกง คิดเป็นร้อยละ 20.2  9.0 และ 6.7 ตามลําดับ โดยที่ส่วนใหญ่
เคยมีประสบการณ์เดินทางไปต่างประเทศมาก่อน มากถึงร้อยละ 68.9 ลักษณะงานที่จะไปทํางานใน
ต่างประเทศคือ ทํางานในภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด รองลงมาคืองานภาคบริการ (แม่บ้าน/พนักงาน
เสิร์ฟ) คิดเป็นร้อยละ 47.2 และ 29.2 ตามลําดับ อน่ึง ในการเดินทางไปทํางานต่างประเทศผู้หญิงมีความ
คาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 61.2  ซึ่งส่วนใหญ่มีการ
เตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.5 โดยผู้หญิงกลุ่มน้ีมีความ
ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐจัดอบรบในเร่ืองการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจากสถาบันภาษา/
สถาบันการศึกษามากที่สุด รองลงมาคือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีความชํานาญ เพ่ือโอกาสในด้าน
ค่าจ้างแรงงานที่สูง ซึ่งเห็นว่าควรมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลหรือติดตามเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกหลอกลวง 
และมีความต้องการที่จะเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือในต่างประเทศ ตามลําดับ 
 -  ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการสมรสกับชาวต่างชาติ ผลการศึกษา พบว่า 
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติมีอายุเฉลี่ย 39.8 ปี เป็นผู้หญิงที่อยู่
ในช่วงอายุระหว่าง 41 – 45 ปีมากที่สุดถึงร้อยละ 45.4 มีสถานภาพสมรสหรืออยู่ด้วยกันมากถึงร้อยละ 
51.4 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.3 โดยส่วนใหญ่ราวร้อยละ 56.7 มี
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน และร้อยละ 86.5 มีบุคคลที่ต้องรับภาระเลี้ยงดู เป็นที่น่าสังเกตว่า
ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติไม่มีงานทําในถ่ินต้นทาง มากถึงร้อย
ละ 50.4 ประเทศที่กําลังจะเดินทางไป คือ ประเทศเยอรมนี ถึงร้อยละ 18.2 รองลงมาคือประเทศอังกฤษ 
และสหรัฐอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 17.4 และ 14.4 ตามลําดับ ส่วนใหญ่เคยเดินทางไปต่างประเทศมาก่อน 
คิดเป็นร้อยละ 66.2 เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการสมรสของผู้หญิงกลุ่มน้ีพบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยผ่านการ
สมรสกับผู้ชายไทยมาก่อน มากถึงร้อยละ 65.9 และมีจํานวนผู้หญิงถึงร้อยละ 14.4 ที่ยังคงสถานภาพ
สมรสหรือยังอยู่ด้วยกันกับสามีชาวไทย และมีผู้หญิงที่มีสถานภาพหย่าร้างมากถึงร้อยละ 65.6 อน่ึง 
สาเหตุของการหย่าร้างมาจากสามีชาวไทยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และทะเลาะกันเป็นประจํา (ความ
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รุนแรงทางวาจา) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.7 และ 24.0 ตามลําดับ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้หญิงกลุ่มน้ีที่
เคยสมรสกับชาวต่างชาติมาแล้วต้องเผชิญกับปัญหาการหย่าร้างอีกคร้ัง และสาเหตุการหย่าร้างก็เพราะ
สามีชาวต่างชาติมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และทะเลาะกันเป็นประจํา (ความรุนแรงทางวาจา) เช่นเดียวกัน 
มากถึงร้อยละ 36.8 และ 21.1 ตามลําดับ  
 ช่องทางที่ผู้หญิงกลุ่มน้ีรู้จักกับชาวต่างชาติคือเพ่ือนหรือคนรู้จักแนะนํา และรู้จักกันในที่ทํางาน
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.7 และ 24.1 ตามลําดับ ผู้หญิงกลุ่มน้ีโดยส่วนใหญ่จดทะเบียนสมรสกับสามี
ชาวต่างชาติที่เมืองไทย มากถึงร้อยละ 69.6 อน่ึง ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสมรสกับ
ชาวต่างชาติมากถึงร้อยละ 88.7 คาดหวังว่าเมื่อสมรสกับชาวต่างชาติแล้วจะทําให้ฐานะทางสังคมดีขึ้น 
ส่วนปัจจัยที่ทําให้ตัดสินใจสมรสกับชาวต่างชาติคือ ต้องการสร้างชีวิตใหม่ แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ (ฐานะ
ร่ํารวย) ปัญหาความล้มเหลวชีวิตคู่กับชายไทย ครอบครัวคาดหวังให้ส่งเงินเลี้ยงดู และภาระหน้ีสินทาง
ครอบครัว ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเก่ียวกับทัศนคติที่มีต่อสามีชาวต่างชาติ พบว่า 1 ใน 4 
ของผู้หญิงมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสามีชาวต่างชาติ โดยส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตคู่ในถิ่นปลายทาง
ระดับปานกลางสูงถึงร้อยละ 75.8 ซึ่งมีผู้หญิงเพียงร้อยละ 18.2 ที่มีความคาดหวังในระดับสูง อน่ึงผู้หญิง
กลุ่มน้ีส่วนใหญ่มีการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.5 และ
เป็นที่น่าสังเกตว่ามีผู้หญิงราว 1 ใน 4 ที่มีการเตรียมตัวในระดับน้อย ด้านความต้องการ พบว่าต้องการให้
หน่วยงานจัดอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในเรื่องทักษะภาษา จากสถาบันภาษา/สถาบันการศึกษามาก
ที่สุด รองลงมาคือ ต้องการเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือในต่างประเทศ ต้องให้หน่วยงานรัฐเข้ามาดูแล/
ติดตาม เพ่ือป้องกันการถูกหลอกลวง และต้องการเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับขั้นตอนการเดินทาง 
 -  ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ  ผล
การศึกษา พบว่าผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ มี
อายุเฉลี่ย 37.3 ปี เป็นผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปีมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 44.3 ปัจจุบันพบว่าผู้หญิง
มากกว่าครึ่งหน่ึงมีสถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน และจบการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษามากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 38.6 ทั้งน้ีมีผู้หญิงที่ไม่ได้ทํางาน มากถึงร้อยละ 34.3 ผู้หญิงส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 67.3 เคย
เดินทางไปต่างประเทศมาแล้ว ประเทศที่คาดว่าจะเดินทางไปมากที่สุดคือประเทศเยอรมนี คิดเป็นร้อยละ 
33.3  มากกว่าคร่ึงหน่ึงคาดว่าจะทํางานภาคบริการ (แม่บ้าน/พนักงานเสิร์ฟ) คิดเป็นร้อยละ 57.1 โดย
ส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67.2 ผล
การศึกษายังพบว่าผู้หญิงมากถึงร้อยละ 70.0 มีสถานภาพหย่าร้างกับสามีชาวไทยก่อนพบสามีชาวต่างชาติ 
โดยสาเหตุการหย่าร้างมาจากสามีชาวไทยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมากที่สุด ถึงร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ
ทะเลาะกันเป็นประจํา (ทําร้ายทางวาจา) และการถูกทําร้ายร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 17.6 และ 11.8 
ตามลําดับ อีกทั้งยังพบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ใช้เวลาในการคบหาดูใจกับชาวต่างชาติก่อนตัดสินใจสมรสน้อย
กว่า 1 ปี ถึงร้อยละ 61.8  โดยรู้จักกันผ่านที่ทํางานมากที่สุด ราวร้อยละ 32.9 รองลงมาคือเพ่ือนหรือคน
รู้จักแนะนํา และญาติพ่ีน้องแนะนํา คิดเป็นร้อยละ 22.9 และ 15.7 ตามลําดับ  
 ปัจจัยที่ทําให้ผู้หญิงมีการตัดสินใจสมรสกับชาวต่างชาติ ได้แก่ แรงจูงใจทางเศรษฐกิจมากที่สุด 
รองลงมาคือต้องการสร้างชีวิตใหม่ คิดเป็นร้อยละ 31.9 และ 21.5 ตามลําดับ โดยผู้หญิงมีทัศนคติที่ดีต่อ
สามีชาวต่างชาติในระดับปานกลางมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.3 ซึ่งส่วนใหญ่ราวร้อยละ 84.5 มีความ
คาดหวังต่อการใช้ชีวิตคู่ในถิ่นปลายทางกับคู่สมรสในระดับปานกลาง เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงร้อยละ 
13.8 ที่มีความคาดหวังในระดับสูง อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไป
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ต่างประเทศเพ่ือการทํางานและเพ่ือสมรสกับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่มีการเตรียมตัวก่อนย้ายถิ่นไป
ต่างประเทศในระดับมากราวร้อยละ 63.5 ผู้หญิงกลุ่มน้ี มีความต้องการพัฒนาทักษะภาษาจากสถาบัน
ภาษา/สถาบันการศึกษา และต้องการให้หน่วยงานรัฐเข้ามาดูแล/ติดตาม เพ่ือป้องกันไม่ให้ถูกหลอกลวง  
รองลงมาคือ ต้องการเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือในต่างประเทศ  และ ต้องการให้มีการจัดอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการพักอาศัยในถิ่นปลายทาง 

เมื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิงไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ คือ อายุปัจจุบัน
ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อทํางาน) โดยมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีระดับความสัมพันธ์ (Contingency Coefficient) ที่ค่อนข้างตํ่าเพียง 0.318 ทั้งนี้ผู้หญิง
ที่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ ในระดับสูงถึงร้อยละ 
39.4 ขณะที่วิธีการย้ายถิ่น ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือสมรสกับชาวต่างชาติและ
ทํางาน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง คือ 
0.552 ซึ่งส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศในระดับปานกลาง โดยเป็นผู้หญิง
ที่เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบริษัทจัดหางานหรือสายแรงงาน และการเดินทางด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 
80.0 และ 74.1 ตามลําดับ  

สําหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตคู่ในถ่ินปลายทาง ได้แก่ อายุ
ปัจจุบัน (ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือสมรสกับชาวต่างชาติ) มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีระดับความสัมพันธ์ ที่ค่อนข้างตํ่าเพียง 0.263 ซึ่งโดยส่วนใหญ่มี
ความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตคู่ในถิ่นปลายทางในระดับปานกลาง ขณะที่ประวัติการสมรสกับสามีชาวไทย 
ของผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อสมรสกับชาวต่างชาติ ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างตํ่า คือ 0.289 โดยผู้หญิงที่ไม่เคยมีประวัติการสมรส
กับสามีชาวไทยมาก่อน มีความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตคู่ในถิ่นปลายทางระดับมาก ถึงร้อยละ 33.3 
นอกจากน้ียังพบว่าประวัติการสมรสกับสามีชาวไทยที่เป็นภาพรวมของผู้หญิงที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มี
ความสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตคู่ในถิ่นปลายทางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
มีระดับความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างตํ่า คือ 0.185 โดยส่วนใหญ่มีคาดหวังต่อการใช้ชีวิตคู่ในถิ่นปลายทางใน
ระดับปานกลาง และเป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้หญิงที่ไม่เคยมีประวัติการสมรสกับสามีชาวไทยมาก่อนมีความ
คาดหวังต่อการใช้ชีวิตคู่ในถิ่นปลายทางระดับมากถึงร้อยละ 23.7  

ส่วนความสัมพันธ์ของการวางแผนเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิงไทยกับการเตรียมตัวก่อน
ย้ายถิ่นไปต่างประเทศ พบว่า การเตรียมตัวก่อนย้ายถิ่นไปต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับการวางแผน
เดินทางไปต่างประเทศอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีระดับความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างตํ่าเพียง 
0.287 เท่าน้ัน โดยผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศท้ังเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ
มีการเตรียมตัวก่อนการย้ายถิ่นไปต่างประเทศในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 63.5 ขณะที่ผู้หญิงที่กําลังจะ
เดินทางไปต่างประเทศเพ่ือสมรสกับชาวต่างชาติ มีการเตรียมตัวอยู่ในระดับมาก เพียงร้อยละ 41.3 และ
เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการทํางาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.5 มีการ
เตรียมตัวก่อนย้ายถิ่นไปต่างประเทศในระดับปานกลาง  

ผลการศึกษาข้างต้น สอดคล้องกับการศึกษาทัศนะของผู้นําชุมชนเก่ียวกับผู้หญิงไทยที่เดินทางไป
ต่างประเทศทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ โดยพบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่เคยผ่านการหย่า
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ร้างมาก่อน ทําให้ต้องอยู่ในสภาพที่กดดันเพราะต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัว และไม่มีงานทําจึงต้อง
ตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือทํางานน้ัน 
ผู้นําชุมชนยังไม่มีความรู้ในเรื่องช่องทางการช่วยเหลือ และสภาพปัญหาของผู้หญิงกลุ่มน้ีมากนัก แต่เห็น
ว่าควรหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้ผู้หญิงถูกหลอกไปทํางานต่างประเทศ โดยเฉพาะการทํางานในภาค
บริการ ในทัศนะผู้นําเห็นว่าการสมรสกับชาวต่างชาติ มีปัจจัยสําคัญที่ทําให้มีการตัดสินใจสมรสคือ
แรงจูงใจด้านเศรษฐกิจ การต้องการสร้างชีวิตใหม่ และเป็นการเลียนแบบของคนในชุมชน โดยมีการติดต่อ
ผ่านญาติ เป็นที่น่าสังเกตว่ามีผู้หญิงในชุมชนนิยมเดินทางไปทํางานในสถานที่ท่องเท่ียว และสถานบันเทิง
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพบกับชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้น เพ่ือนําไปสู่การสมรสกับชาวต่างชาติต่อไป 
 
 
8.2  การศึกษาการดําเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่เก่ียวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศ 
 ของผู้หญิง ทั้งในด้านนโยบาย แผนการดําเนินงาน ทัศนคติต่อปัญหา  
 ตลอดจนแผนงานโครงการ และการดําเนินงานที่เก่ียวข้อง  

ผลการศึกษาพบว่า การดําเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องการเดินทางไปทํางานต่างประเทศใน
ประเทศไทย (ถิ่นต้นทาง) ยังไม่มีหน่วยงานใดที่มีกระบวนการปฏิบัติสําหรับผู้หญิงเป็นกรณีเฉพาะ การ
ทํางานเชิงรุกของหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ แม้มีการดําเนินโครงการเพื่ออบรมเตรียมความพร้อม
แรงงานก่อนเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือพัฒนารูปแบบเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปสมรสกับ
ชาวต่างชาติ แต่ก็ยังมีการดําเนินงานจํากัด อน่ึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องเห็นว่า วิธีการเดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศด้วยตนเอง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของวิธีการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ เป็นที่นิยมของผู้
หญิงไทยมากที่สุด ลักษณะงานส่วนใหญ่คืองานภาคบริการ ผู้หญิงที่เดินทางไปต่างประเทศด้วยวิธีน้ีจึงเป็น
กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อถูกหลอกลวงไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเมื่อเกิด
ปัญหากระบวนการให้ความช่วยเหลือจึงทําได้ด้วยความยากลําบาก บทบาทการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเก่ียวกับผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ จึงยังเป็นการทํางานลักษณะในเชิงรับ โดยให้
ความช่วยเหลือเมื่อมีผู้มาร้องเรียนในถิ่นต้นทาง และทํางานประสานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินคดีตามข้ันตอนกฎหมายของประเทศปลายทาง  

สําหรับกรณีผู้หญิงที่เดินทางไปต่างประเทศ ทั้งเพ่ือการทํางานและเพ่ือการสมรสกับสามี
ชาวต่างชาติในถิ่นปลายทาง พบว่า หน่วยงานของภาครัฐในต่างประเทศ ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตไทย 
เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทช่วยเหลือเมื่อผู้หญิงกลุ่มน้ีตกทุกข์ได้ยาก ส่วนการให้คําแนะนําในด้าน
กฎหมาย และการให้คําปรึกษาเก่ียวกับทักษะการใช้ชีวิตในถิ่นปลายทางยังมิได้มีหน่วยงานภาคราชการ
ของไทยรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งหากผู้หญิงกลุ่มน้ีต้องการความช่วยเหลือเก่ียวกับประเด็นด้านครอบครัว ก็
มักขอรับบริการผ่านหน่วยงานภาคเอกชนที่มีอยู่ในประเทศปลายทาง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันหน่วยงาน
ของสํานักงานอัยการสูงสุดได้พัฒนาระบบการช่วยเหลือ โดยบริการตอบคําถามเกี่ยวกับกฎหมาย
ครอบครัวผ่านระบบออนไลน์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) อาจกล่าวได้ว่า การดําเนินงานขององค์กรเอกชนใน
ต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นการดําเนินงานเชิงรับ ที่เน้นการให้คําปรึกษาผู้หญิงที่ประสบปัญหาในถิ่น
ปลายทางท่ีมาขอรับความช่วยเหลืออันเน่ืองจากปัญหาเร่ืองครอบครัว การเรียกร้องสิทธิ แต่ในทัศนะของ
ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าปัญหาในถิ่นปลายทางที่สําคัญของผู้หญิงกลุ่มน้ี คือปัญหาด้านสุขภาพจิต อันเกิดจาก
ความเครียดในการปรับตัวที่ขาดการเตรียมความพร้อม  
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8.3  แนวทางการช่วยเหลือ คุ้มครองสิทธิผู้หญิงที่เดินทางย้ายถ่ินไปทํางานต่างประเทศ  
 จากการประชุมระดมข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับผู้หญิงไทยทุกภาคส่วน ได้ข้อสรุป
สําคัญคือ ควรมีแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศใน 2 
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แนวทางการช่วยเหลือในประเทศไทย (ถิ่นต้นทาง) ส่วนที่ 2 แนวทางการช่วยเหลือใน
ต่างประเทศ (ถิ่นปลายทาง) สรุปได้ดังน้ี 

-  แนวทางการช่วยเหลือในประเทศไทย (ถ่ินต้นทาง) เน่ืองจากการเดินทางไปต่างประเทศ ทั้ง
เพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติของผู้หญิงไทย เป็นปรากฏการณ์ใหม่ซึ่งมีความซับซ้อน แต่ยัง
ไม่มีหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ดังน้ันแนวทางการช่วยเหลือในถิ่นต้นทาง จึงควรเป็นการทํางาน
ในเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ิมกลไกในการคัดกรองก่อนเดินทางไปต่างประเทศ 
เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยการพัฒนาระบบข้อมูลผู้หญิงไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการ
สมรสกับชาวต่างชาติ และเพ่ือการทํางาน เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงกันจากหลายหน่วยงาน โดยต้องมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ดําเนินการในการจัดทําต้ังแต่การตรวจสอบคุณสมบัติของชายชาวต่างชาติที่
ต้องการจดทะเบียนสมรสกับหญิงไทย ขณะเดียวกันควรมีระบบให้คําปรึกษา เพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการสมรสกับชาวต่างชาติ และแนวทางการปรับตัว โดยเฉพาะในระดับ
จังหวัด ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมก่อนการย้ายถิ่นไป
ต่างประเทศ โดยการจัดอบรมเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้
พัฒนาตนเองด้านทักษะภาษา ตลอดจนเรียนรู้การปรับตัวในถ่ินปลายทางและเข้าใจถึงสิทธิของตนในการ
อยู่อาศัยในถิ่นปลายทางได้อย่างเหมาะสม และควรเป็นระบบท่ีสามารถให้บริการระดับพ้ืนที่ได้  
นอกจากน้ีควรเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในถิ่นต้นทาง ให้มีความม่ันคงในอาชีพ และปลูกฝัง
ค่านิยมเร่ืองความย่ังยืนของครอบครัว พร้อมหาแนวทางลดความเสี่ยงที่ครอบครัวจะไปสู่การหย่าร้าง 
เพราะการหย่าร้างของครอบครัวไทย นําไปสู่การตัดสินใจสมรสใหม่กับชาวต่างชาติของผู้หญิง เมื่อผู้หญิง
เดินทางไปต่างประเทศแล้วควรมีการพัฒนาสื่อเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลผลกระทบอันเกิดจากการสมรสกับ
ชาวต่างชาติที่ผู้หญิงต้องเผชิญในถิ่นปลายทาง เพ่ือปรับค่านิยมของผู้หญิงในสังคมให้เห็นถึงโอกาสเส่ียงที่
อาจเกิดขึ้น   นอกจากน้ีควรเสริมศักยภาพของครอบครัวเดิมของผู้หญิงให้มีบทบาทในการสนับสนุนผู้หญิง
อย่างเหมาะสมเพ่ือลดความเครียดให้กับผู้หญิงในถิ่นปลายทาง เน่ืองจากแรงกดดันจากครอบครัวในการ
เรียกร้องให้ผู้หญิงเลี้ยงดูทําให้เกิดความเครียดและความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้หญิงกับสามีชาวต่างชาติ 
ควรมีการพัฒนากลไกระดับพ้ืนที่ ผ่านสมัชชาเครือข่ายสตรีให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้สามารถทําหน้าที่ให้
ข้อมูลและเฝ้าระวังในระดับพ้ืนที่ อน่ึงในกรณีที่ผู้หญิงได้รับผลกระทบจากการสมรสกับชาวต่างชาติและ
เดินทางกลับไปยังประเทศต้นทาง ควรมีการพัฒนาระบบการช่วยเหลือ เพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้หญิงทั้งใน
ด้านสภาพจิตใจ และการฝึกอาชีพ 

-  แนวทางการช่วยเหลือในต่างประเทศ (ถ่ินปลายทาง) สืบเน่ืองมาจากการที่ผู้หญิงเดินทางไป
ต่างประเทศ ทั้งเพ่ือการทํางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อการไปอยู่
ต่างประเทศ แต่ขณะเดียวกันก็มีการเตรียมตัวในระดับปานกลางเท่าน้ัน ประกอบกับมีปัญหาในเร่ืองการ
สื่อสาร และปัญหาที่ต้องปรับตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ ประกอบกับความคาดหวังที่มีสูงน้ันอาจไม่ได้รับ
การตอบสนองอันนํามาซึ่งความเครียดในการใช้ชีวิต  ดังน้ันในถิ่นปลายทางควรมีการพัฒนาระบบเพ่ือดูแล
ช่วยเหลือให้คําปรึกษาในด้านสุขภาพจิต อาชีพ  ทักษะชีวิต และ การพัฒนาตนเอง เพ่ือให้ผู้หญิงสามารถ
มีครอบครัวอย่างมั่นคงต่อไป ทั้งน้ีควรพัฒนารูปแบบการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวง
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การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับองค์กรเอกชน (NGOs) ในพ้ืนที่ นอกจากน้ีควรสนับสนุน
เครือข่ายผู้หญิงไทยในต่างประเทศให้มีบทบาทในการช่วยเหลือและให้คําปรึกษากับผู้หญิงกลุ่มน้ีมากขึ้น 
 
 
8.4  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา   

8.4.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
ก.  ผลการศึกษา พบว่า ปัจจุบันมีสถานการณ์หย่าร้างระหว่างผู้หญิงไทยกับสามี

ชาวต่างชาติจํานวนมากข้ึน อันอาจส่งผลกระทบต่อบุตรที่เกิดกับสามีชาวต่างชาติ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ปัญหาต่อไปในอนาคตได้ ดังน้ันควรเน้นให้มีการส่งเสริมการใช้ชีวิตคู่กับชาวต่างชาติอย่างยาวนาน เพ่ือ
ไม่ให้เกิดการหย่าร้าง ทั้งน้ีก็ต้องพิจารณาต้ังแต่เริ่มต้น คือการสมรสกับชาวต่างชาติ ควรเป็นไปด้วยเหตุผล
ความรัก ความพร้อมที่จะสร้างครอบครัวร่วมกัน มากกว่าเหตุผลด้านเศรษฐกิจเท่าน้ัน 

ข.  ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์การหย่าร้างของผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติ ส่วน
หน่ึงมีสาเหตุมาจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่สมรสกับชายไทยแล้วในท่ีสุดนําไปสู่การหย่าร้าง และ
เริ่มต้นเข้าสู่การสมรสกับชาวต่างชาติ และบางส่วนเมื่อสมรสกับชาวต่างชาติก็ต้องพบกับการถูกกระทํา
รุนแรงด้านร่างกายและวาจา  ดังน้ัน เพ่ือเป็นการลดค่านิยม และความต้องการของผู้หญิงที่จะสมรสกับ
ชาวต่างชาติ หน่วยงานในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องควรมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง 
โดยเฉพาะการลดปัญหาด้านความรุนแรงในครอบครัว (ผลการวิจัยพบว่า 1 ใน 3 ของผู้หญิงที่หย่าร้างมี
สาเหตุมาจากความรุนแรงในครอบครัว) ซึ่งผู้หญิงกลุ่มน้ีมีความเสี่ยงที่ต้องเผชิญปัญหาความรุนแรงและการ
หย่าร้างในครอบครัวซ้ําๆ  

ค. ผลการศึกษา พบว่า การสมรสกับชาวต่างชาติของผู้หญิงไทยในปัจจุบัน เป็นการติดต่อ
ผ่านช่องทางการหาคู่โดยบริษัทจัดหาคู่ การหาคู่ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ (Chat) และการติดต่อผ่าน
ญาติพ่ีน้องหรือคนรู้จัก ทั้งน้ีผู้หญิงอาจไม่ได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายชาย ดังน้ันเมื่อสมรสแล้วทําให้ผู้หญิง
ต้องเป็นผู้ดูแลชายชาวต่างชาติที่เป็นสามีและมีภาวะสุขภาพไม่ดี บางรายเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังมายาวนาน
และเป็นผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีนัก บางรายเป็นผู้สูงอายุ และเมื่อสามีชาวต่างชาติเสียชีวิตก็ไม่     
สามารถเรียกร้องทรัพย์สินได้ ดังน้ัน ในกระบวนการแต่งงาน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จึงควรพัฒนาระบบการ
คัดกรองชาวต่างชาติที่จะเข้ามาสมรส หรือใช้ชีวิตร่วมกับผู้หญิงไทยด้วย ซึ่งควรมีระบบในการตรวจสอบ
สถานะ และข้อมูลต่างๆเก่ียวกับชาวต่างชาติไว้อย่างชัดเจน นอกจากน้ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีมาตรการ
ในการการจัดการควบคุมการจดทะเบียน และควบคุมกระบวนการทํางานของบริษัทจัดหาคู่ ให้มีการปฏิบัติที่
ถูกต้อง เป็นการสร้างกระบวนการคัดกรองชาวต่างชาติโดยบริษัทจัดหาคู่อีกทางหน่ึง เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้
หญิงไทยถูกหลอกลวง และถูกเอารัดเอาเปรียบ 

ง.  ผลการศึกษาพบว่า กฎหมายหรือการคัดกรองในการย้ายถิ่นที่ไม่เข้มงวด ทําให้ผู้หญิง
สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้โดยง่าย โดยเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการสมรสที่ในบาง
ประเทศ มีเพียงสามีชาวต่างชาติก็สามารถรับรองสถานะได้ ซึ่งการย้ายถิ่นในลักษณะเช่นน้ีถือเป็นการ
เดินทางที่มีความเสี่ยง เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า ผู้หญิงมีการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไป
ต่างประเทศในระดับมากเพียงร้อยละ 41.0 เท่าน้ัน จึงขาดทักษะทั้งในด้านภาษา ทักษะการใช้ชีวิตในถ่ิน
ปลาย ดังน้ัน สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ควรเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในให้ข้อมูลกับผู้หญิงที่ต้ังใจจะเดินทางไปต่างประเทศ โดยพัฒนา
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ระบบการเตรียมความพร้อมผู้หญิงที่จะเดินทางไปต่างประเทศไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้ข้อมูลที่เหมาะสม
และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวต่อไป  

จ. ผลการศึกษาปัญหาของผู้หญิงไทยในต่างประเทศพบว่า มีทั้งปัญหาด้านครอบครัว 
ปัญหาเก่ียวกับการใช้ชีวิต และการเสียสิทธิต่างๆ ในถิ่นปลายทาง ซึ่งมีสาเหตุมาจากข้อจํากัดในด้าน
ความรู้ และทักษะทางด้านภาษาเป็นหลัก โดยเฉพาะความรู้เก่ียวกับสิทธิที่พึงได้รับจากการจดทะเบียน
สมรส และการใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ โดยพบว่า เมื่อมีปัญหาผู้หญิงไม่สามารถเรียกสิทธิของตนเองได้ 
อีกทั้งไม่สามารถใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วยความมั่นใจได้ ดังน้ัน ในถิ่นปลายทางจึงควรมีการจัดต้ังศูนย์เฝ้า
ระวังเพ่ือเป็นการคัดกรองและการเตรียมความพร้อมของผู้หญิงไทยก่อนตัดสินใจใช้ชีวิตในต่างประเทศ 
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรเป็นศูนย์กลางซึ่งทําหน้าที่ในการทดสอบ
ความรู้ของผู้หญิงในด้านต่างๆ ก่อนตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศ ให้มีความพร้อม ซึ่งกระบวนการคัด
กรองก่อนเดินทางไปต่างประเทศดังกล่าว จะต้องมีขั้นตอนการดําเนินงานและมีเง่ือนไขที่ชัดเจน ก่อนที่จะ
อนุญาตให้ผู้หญิงไทยสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ 

ฉ. ควรมีกระบวนการดําเนินงานที่เน้นการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศของผู้หญิง โดยการพัฒนาหลักสูตร เน้ือหาเก่ียวกับกระบวนการเตรียมตัว ตลอดจนผลกระทบ
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้ผู้หญิงมีการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมก่อนเดินทางไปต่างประเทศ เช่น 
การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง และภายหลังเดินทางไปพํานักในต่างประเทศแล้ว ต้องมีการ
ติดตาม ประเมินผล ทั้งน้ีกระบวนการดังกล่าว สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรมีการพัฒนาให้มีรูปแบบการดําเนินงานที่เป็นสากล และมี
มาตรฐานเดียวกัน นอกจากน้ียังพบว่า เพ่ือเป็นการให้ความรู้เฉพาะด้าน ที่มีความจําเป็นสําหรับผู้หญิง 
ควรจัดเตรียมแผ่นพับเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรม เน้นเน้ือหาประเด็นการเตรียมตัวก่อนเดินทางไป
ต่างประเทศ โดยเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรม และสาระน่ารู้ต่างๆในถิ่นปลายทางด้วย 

ช. ควรร่วมมือกับกรมการจัดหางาน ในการให้ข้อมูลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับแรงงาน
หญิงในกระบวนการเตรียมตัวก่อนการเดินทางของแรงงาน เน่ืองจากรมการจัดหางาน มิได้มีกระบวนการ
ดําเนินการเป็นพิเศษ แต่จากการศึกษาพบว่า แรงงานหญิงบางส่วนเลือกใช้วิธีการเดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศที่มีความเสี่ยง คือ การเดินทางด้วยตนเอง ซึ่งอาจไม่มีระบบที่จะให้นายจ้างดูแลตนเองใน
ฐานะลูกจ้าง 
 8.4.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  ก. การบูรณาการการดําเนินงานผ่านระบบข้อมูล จากผลการศึกษาพบว่า ในการ
ช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิผู้หญิงที่เดินทางไปต่างประเทศ ยังไม่มีหน่วยงานใดที่มีปฏิบัติการสําหรับผู้หญิง
เป็นการเฉพาะ ดังน้ัน สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์   จึงควรดําเนินการด้านผู้หญิง โดยประสานการทํางานกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่
เก่ียวข้อง ทั้งน้ีการจัดอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปต่างประเทศได้มีการดําเนินการมาก่อน
แล้ว โดยกระทรวงแรงงาน แต่ไม่ได้มีการจําแนกเป็นชายหรือหญิงเท่าน้ัน ดังน้ัน เพ่ือให้ผู้หญิงที่จะเดินทาง
ไปต่างประเทศมีการเตรียมความพร้อมและมีความรู้เฉพาะด้านที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตในต่างประเทศ 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงควร
ประสานการทํางาน โดยร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในการส่งต่อผู้หญิงที่เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้ความรู้
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แก่ผู้หญิงเพ่ิมขึ้น เป็นกระบวนการที่ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง และป้องกันไม่ให้ผู้หญิงประสบปัญหาความ
รุนแรงในถิ่นปลายทาง ทั้งที่เป็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาความรุนแรงในการทํางาน ซึ่ง
ขั้นตอนดังกล่าวสามารถนํามาใช้เป็นเง่ือนไขสําหรับผู้หญิงก่อนเดินทางไปต่างประเทศก่อนได้รับการอนุญาต
ให้เดินทาง หรือขอวีซ่าได้ กล่าวคือ ผู้หญิงที่จะสามารถเดินทางไปต่างประเทศ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม
ทั้งจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงแรงงานมาก่อนแล้วเท่าน้ัน  
  ข.  การพัฒนาระบบให้คําปรึกษาในพ้ืนที่  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ควรสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์พัฒนาระบบให้คําปรึกษาในถิ่นต้นทาง  ทั้งน้ีเพราะในประเทศไทย
มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานท่ีมีสํานักงานย่อยอยู่ในทุกจังหวัด 
ดังน้ันในการทําระบบให้คําปรึกษา และเตรียมความพร้อมผู้หญิงที่จะเดินทางไปต่างประเทศ จึงเป็นเรื่องที่
สามารถทําได้ แต่รูปแบบการดําเนินงาน จะต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ในแต่ละท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความเป็นสากล โดยพัฒนาให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดต่างๆ (พมจ.) เป็นศูนย์กลางในการจัดทําระบบข้อมูล พร้อมเช่ือมโยงข้อมูลต่อกันได้ ซึ่งบทบาท
หลักๆที่ควรมีในแต่ละท้องถิ่น ประกอบด้วยการจัดอบรมเกี่ยวกับ 1) ความเข้าใจเร่ืองสิทธิการพํานักใน
ต่างประเทศ 2) เรื่องแรงงานหญิง/การทํางานในต่างประเทศ 3) การใช้ชีวิตในต่างประเทศ (ชีวิตครอบครัว 
การสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในต่างแดน การจัดการเงิน และการจัดการความเครียด)     4) การรับรู้
สิทธิของตนเองเก่ียวกับการจดทะเบียนสมรส สิทธิจากการสมรส การเลี้ยงดูบุตรและสิทธิการพํานักในถิ่น
ปลายทาง เป็นต้น 
  ค. การดําเนินงานในถ่ินปลายทาง ควรมีการทํางานร่วมกับองค์กรอิสระอย่างชัดเจน 
ทั้งน้ีเพราะองค์กรเอกชนเป็นหน่วยงานในต่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือผู้หญิงไทยใน
ต่างประเทศ ดังน้ัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงควรร่วมมือกับหน่วยงาน
เอกชนในถ่ินปลายทาง ให้สามารถดําเนินงานในรูปแบบของการให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการ
ดําเนินงาน โดยให้องค์กรเอกชนเป็นผู้ดําเนินการหลัก และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ในฐานะผู้ให้การสนับสนุน ควรมีบทบาทในการติดตามอย่างสมํ่าเสมอ อย่างไรก็ดี กรณีที่ไม่มี
อาสาสมัครในการทํางานในถิ่นปลายทาง ควรเปิดโอกาสคนไทยในต่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทการ
ทํางานในส่วนน้ี โดยให้ค่าตอบแทน และควรมีการติดต่ออย่างสมํ่าเสมอ 
 8.4.3  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

จากผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์การย้ายถิ่นไปต่างประเทศของผู้หญิงทั้งเพ่ือการทํางานและเพ่ือ
การสมรสกับชาวต่างชาติ มีความซับซ้อนมาก ดังน้ันการที่สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จะ
ดําเนินการในเชิงนโยบาย ทั้งในการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และ ระบบเตรียมความพร้อมในระดับพ้ืนที่ใน
ถิ่นต้นทาง ควรมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือกําหนดรูปแบบการดําเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ส่วนการพัฒนารูปแบบความร่วมกับหน่วยงานองค์กรเอกชนในถ่ินปลายทางน้ัน เพ่ือให้การจัดต้ัง
ศูนย์ในต่างประเทศประสบความสําเร็จ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะผู้เสนอแนว
ทางการดําเนินงาน ควรทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) เพ่ือพิสูจน์ว่ารูปแบบดังกล่าว
สามารถกระทําได้จริงและประสบความสําเร็จ และหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบดังกล่าว โดยการ
ทดลองรูปแบบการทํางานในประเทศปลายทางท่ีมีผู้หญิงเดินทางไปทํางาน และสมรสกับชาวต่างชาติเป็น
จํานวนมาก (Pilot study) เช่น ประเทศมาเลเซีย และฮ่องกง เพ่ือพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมและนําไปใช้
ได้จริงต่อไป 
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 “โครงการการศึกษาแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญงิไทยที่เดินทางไปทํางาน

ต่างประเทศ” 
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ประโยชน์ 
จากการปลูกพืช) 

- การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตในชุมชน (การเปลี่ยนแปลงด้านการประกอบอาชีพ) 
8.  ฐานะทางเศรษฐกิจ 

-    ลักษณะของครอบครัวที่ประกอบอาชีพในชุมชน (ฐานะทางครอบครัว สภาพครอบครัวที่
ประกอบอาชีพในชุมชน) 
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- รูปแบบของการอยู่ร่วมกันหลังแต่งงาน 
- สถานการณ์การหย่าร้าง สาเหตุของการหย่าร้าง และแนวโน้มการหย่าร้างในอนาคต 
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อย่างไร 
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16.  ในทัศนะของท่าน สาเหตุใดบ้างที่ทําให้ผู้หญิงต้องเดินทางไปทํางานต่างประเทศ (สภาพปัญหา 

ความจําเป็น เหตุผลในการตัดสินใจของผู้หญิง) 
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19.  มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงที่เดินทางไปต่างประเทศอย่างไร 
 -  ผู้หญิงที่ทํางานต่างประเทศ 
 -  ผู้หญิงที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ 
20.  การเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิงในชุมชน มีผลกระทบต่อครอบครัวของผู้หญิงที่ไปอย่างไร  

มีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง 
 -  ผู้หญิงที่ทํางานต่างประเทศ 
 -  ผู้หญิงที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ 
21.  การเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิง มีผลกระทบต่อชุมชนของท่านอย่างไร มีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง 

-  ผู้หญิงที่ทํางานต่างประเทศ 
 -  ผู้หญิงที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ 
22.  การเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิงในชุมชน มีผลดีอย่างไร  (โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคม) 
 -  ผู้หญิงที่ทํางานต่างประเทศ 
 -  ผู้หญิงที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ 
 
 



โครงการการศึกษาแนวทางการปอ้งกัน      
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23.  การที่ผู้หญิงในชุมชนเดินทางไปต่างประเทศ มีผลเสียอย่างไร  (โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคม) 
-  ผู้หญิงที่ทํางานต่างประเทศ 

 -  ผู้หญิงที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ 
24.  การเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิงในชุมชน มีผลกระทบต่อชุมชนในด้านอ่ืนๆหรือไม่ เช่น ทัศนคติ

ของคนในชุมชน ค่านิยมที่เปลี่ยนไป การเป็นแบบอย่าง 
 -  ผู้หญิงที่ทํางานต่างประเทศ 
 -  ผู้หญิงที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ 
 
ส่วนที่ 6 ความคาดหวังที่จะได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครอง ดูแลของผูห้ญิงทีเ่ดินทางไปต่างประเทศ  

ตามทัศนะของผู้นาํชุมชน 
25.  ในทัศนะของท่าน ผู้หญิงที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ คาดหวังอะไร จากการเดินทางไป

ต่างประเทศ (ทั้งก่อนเดินทาง และขณะที่อยู่ต่างประเทศ) 
-  ผู้หญิงที่ทํางานต่างประเทศ 

 -  ผู้หญิงที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ 
26.  ในทัศนะของท่าน ผู้หญิงที่เดินทางไปต่างประเทศ คาดหวังที่จะได้รับการช่วยเหลือ หรือการดูแลจาก

ครอบครัวของตนเองอย่างไร  (ทั้งก่อนเดินทาง และขณะที่อยู่ต่างประเทศ) 
-  ผู้หญิงที่ทํางานต่างประเทศ 

 -  ผู้หญิงที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ 
27.  ในทัศนะของท่าน ผู้หญิงที่เดินทางไปต่างประเทศ คาดหวังที่จะได้รับการช่วยเหลือ หรือการดูแลจาก

หน่วยงานภาครัฐ อย่างไร 
 -  ผู้หญิงที่ทํางานต่างประเทศ 
 -  ผู้หญิงที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ 
 
ส่วนที่ 7  การให้ความช่วยเหลือ ดูแลจากครอบครัว และชุมชน ตามทัศนะของผู้นาํชุมชน 
28.  ครอบครัวของผู้หญิงที่เดินทางไปต่างประเทศ คาดหวังที่จะได้รับการช่วยเหลือ จากหน่วยงานภาครัฐ

ในด้านใดบ้าง และควรมีการช่วยเหลือในลักษณะใด 
-  ผู้หญิงที่ทํางานต่างประเทศ 

 -  ผู้หญิงที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ 
29.  ในอนาคต หากจํานวนผู้หญิงที่ไปต่างประเทศมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อเหตุการณ์

ดังกล่าว ควรมีการจัดการและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 
-  ผู้หญิงที่ทํางานต่างประเทศ 

 -  ผู้หญิงที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ 
30.  ในปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐ เข้ามาดูแล ช่วยเหลือผู้หญิงที่เดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ 

-  ผู้หญิงที่ทํางานต่างประเทศ 
 -  ผู้หญิงที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ 
 
ส่วนที่ 8 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
31.  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิงไทย 



โครงการการศึกษาแนวทางการปอ้งกัน      
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ภาคผนวก ข 
แนวทางการสัมภาษณ ์ 
ระดับองค์กร/หน่วยงาน 
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แนวทางการสมัภาษณ์หน่วยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้อง 
 “โครงการการศึกษาแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครอง 

ผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ” 
กรณีเดินทางเพื่อไปทํางานต่างประเทศ 

............................................................................................................................................ 
  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 
1. ช่ือหน่วยงาน/องค์กร.............................................................................................. 
2. ช่ือ-สกุล................................................................................................................. 
3. ตําแหน่ง................................................................................................................ 
4. หมายเลขโทรศัพท์................................................................................................ 

 
ส่วนที่  2  พันธะกิจของหน่วยงาน 
 5.  หน่วยงานของท่านมีการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับการเดินทางไปทํางานต่างประเทศของผู้
หญิงไทยหรือไม่  ถ้ามี การดําเนินงานของเป็นอย่างไร (บทบาท และภารกิจของหน่วยงาน) 
 6.  หน่วยงานของท่านมีนโยบาย และการดําเนินงาน เพ่ือดูแล คุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไป
ทํางานต่างประเทศอย่างไรบ้าง 
 
ส่วนที่ 3 โครงการและแผนงานที่เก่ียวข้อง 
 7.  หน่วยงานของท่านมีโครงการ หรือแผนงานที่เก่ียวกับผู้หญิงที่ไปทํางานต่างประเทศหรือไม่ ถ้า
มี ได้แก่อะไรบ้าง มีรูปแบบการดําเนินงานเป็นอย่างไร (เป้าหมายและผลลัพธ์ของการดําเนินงานที่ผ่านมา) 
 8.  มีการวางแผนการดําเนินงาน โครงการที่เก่ียวกับผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศไว้
หรือไม่  ถ้ามีได้แก่อะไรบ้าง (รายละเอียดเป็นอย่างไร) 
 
ส่วนที่  4  สถานการณ์และสภาพปัญหาของผู้หญิงที่เดินทางไปต่างประเทศ 
 9.  ช่องทางที่ผู้หญิงเดินทางไปทํางานต่างประเทศมีอะไรบ้าง มีวิธีการอย่างไรในการเข้าถึงและ
ดําเนินการในแต่ละช่องทาง 

10.  ผู้หญิงที่เดินทางไปต่างประเทศเพ่ือทํางาน ประสบกับปัญหาอะไรบ้าง (ทั้งปัญหาในประเทศ
ต้นทาง และประเทศปลายทางที่ไปทํางาน) และได้มีการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรบ้าง 
(อธิบายถึงการแก้ไขในแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้น) 
 11. ในความเห็นของท่าน ผู้หญิงที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อทํางาน  มีความต้องการ  ความ
จําเป็นอะไรบ้าง  
 
ส่วนที่ 5 ผลการดําเนินงาน 
 12.  กรุณาประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานของท่าน (อธิบายโดยละเอียด) 
  -  ความสําเร็จในการดําเนินงาน 
  -  ปัญหาและอุปสรรค 
  -  แนวทางในการปรับปรุง แก้ไขการดําเนินงาน 



โครงการการศึกษาแนวทางการปอ้งกัน      
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 13.  ในการดําเนินงาน มีการร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ ถ้ามี ได้แก่ หน่วยงานใดบ้างและมี
รูปแบบการดําเนินงานเป็นอย่างไร ผลของการดําเนินงานเป็นอย่างไร 
 14.  ในทัศนะของท่าน มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศของผู้หญิงไทย 
มีผลดี ผลเสียอย่างไรบ้าง  
 15.  จากการดําเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานของท่านมีข้อจํากัดอะไรบ้าง มีแนวทางในการแก้ไข
อย่างไร 
 
ส่วนที่ 6  แนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ 
 16.  หากจะมีการสร้างแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศ หน่วยงานใดบ้างที่ควรมีการร่วมมือเพ่ือดําเนินงานให้ประสบผลสําเร็จ และควรมีรูปแบบใน
การดําเนินงานเป็นอย่างไร 
 17.  แนวทางในการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง ท่านคิดว่าเหมาะสมหรือยัง 
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แนวทางการสมัภาษณ์หน่วยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้อง 
 “โครงการการศึกษาแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครอง 

ผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ” 
กรณีเดินทางเพื่อไปทํางานต่างประเทศ 

............................................................................................................................................ 
  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ช่ือหน่วยงาน/องค์กรที่สัมภาษณ์.............................................................................................. 
2. ช่ือ-สกุล.................................................................................................. 
3. ตําแหน่ง.................................................................................................. 
4. หมายเลขโทรศัพท์.................................................................................. 

 
ส่วนที่  2  พันธะกิจของหน่วยงาน 
 5.  หน่วยงานของท่านมีการดําเนินงานเก่ียวกับผู้หญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติหรือไม่   ถ้ามี 
การดําเนินงานของเป็นอย่างไร (บทบาท และภารกิจของหน่วยงาน) 
 6.  หน่วยงานของท่านมีนโยบายในการดําเนินงานเพ่ือดูแล คุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือสมรสกับชาวต่างชาติอย่างไรบ้าง 
 
ส่วนที่ 3 โครงการและแผนงานที่เก่ียวข้อง 
 7.  หน่วยงานของท่านมีโครงการ หรือแผนงานท่ีเกี่ยวกับผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติหรือไม่ ถ้า
มี ได้แก่อะไรบ้าง มีรูปแบบการดําเนินงานเป็นอย่างไร (เป้าหมาย และผลลัพธ์ของการดําเนินงานที่ผ่านมา) 
 8.   มีการวางแผนการดําเนินงาน โครงการที่เก่ียวกับผู้หญิงไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ เพ่ือ
สมรสกับชาวต่างชาติไว้หรือไม่ ได้แก่อะไรบ้าง (รายละเอียดเป็นอย่างไร) 
 
ส่วนที่  4  สถานการณ์และสภาพปัญหาของผู้หญิงที่เดินทางไปต่างประเทศ 

9.  ช่องทางที่ผู้หญิงไทยจะได้สมรสกับชาวต่างชาติ มีอะไรบ้าง มีวิธีการอย่างไรในการเข้าถึงและ
ดําเนินการในแต่ละช่องทาง (จากการติดตาม หรือการดําเนินงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร) 

10. ผู้หญิงที่เดินทางไปต่างประเทศเพ่ือสมรสกับชาวต่างชาติ ประสบกับปัญหาอะไรบ้าง (ทั้ง
ปัญหาในประเทศต้นทาง และประเทศปลายทางที่ไปแต่งงาน อาทิ การใช้ชีวิตกับคู่สมรส การปรับตัว) 
และได้มีการช่วยเหลือ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรบ้าง (อธิบายถึงการแก้ไขในแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้น) 

11.  ในความคิดเห็นของท่าน ผู้หญิงที่เดินทางไปต่างประเทศเพ่ือสมรสกับชาวต่างชาติ มีความ
ต้องการ ความจําเป็นอะไรบ้าง  
ส่วนที่ 5 ผลการดําเนินงาน 
 12.  กรุณาประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานของท่าน (อธิบายโดยละเอียด) 
  -   ความสําเร็จในการดําเนินงาน 
  -   ปัญหาและอุปสรรค 
  -   แนวทางในการปรับปรุง แก้ไขการดําเนินงาน 
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 13.  ในการดําเนินงาน มีการร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ ถ้ามี ได้แก่ หน่วยงานใดบ้างและมี
รูปแบบการดําเนินงานเป็นอย่างไร ผลของการดําเนินงานเป็นอย่างไร 
 14.  ในทัศนะของท่าน มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเดินทางไปต่างประเทศ เพ่ือสมรสกับ
ชาวต่างชาติของผู้หญิงไทย  มีผลดี ผลเสียอย่างไรบ้าง  
 15.  จากการดําเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานของท่านมีข้อจํากัดอะไรบ้าง มีแนวทางในการแก้ไข
อย่างไร 
 
ส่วนที่ 6  แนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ 
 16.  หากจะมีการสร้างแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไป
ต่างประเทศ เพ่ือสมรสกับชาวต่างชาติ หน่วยงานใดบ้างที่ควรมีการร่วมมือเพ่ือดําเนินงานให้ประสบ
ผลสําเร็จ และควรมีรูปแบบในการดําเนินงานเป็นอย่างไร 
 17.  แนวทางในการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิผู้หญิงไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ เพ่ือ
สมรสกับชาวต่างชาติที่มีอยู่ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง ท่านคิดว่าเหมาะสมหรือยัง 
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ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์  
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เลขที่แบบสัมภาษณ…์..……… 

แบบสัมภาษณ์ 
โครงการการศึกษาแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทย 

                                   ท่ีไปทํางานต่างประเทศ  

 
 
คําชี้แจง 

แบบสัมภาษณ์สําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ เป็นส่วนหน่ึง
ของโครงการการศึกษาแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ โดย
สํานักงานกิจการสตรีและสถานบันครอบครัว และมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเป้าหมายเพ่ือศึกษาสภาพ
ปัญหา ความจําเป็น และความต้องการของกลุ่มผู้หญิงที่จะเดินทางย้ายถิ่นไปอยู่ในต่างประเทศ กลุ่มเป้าหมายใน
การสัมภาษณ์คือ ผู้หญิงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งเพ่ือการทํางานและเพ่ือการสมรสกับ
ชาวต่างชาติ เพ่ือนําผลการศึกษาที่ได้มาสังเคราะห์แนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่
เดินทางไปต่างประเทศ  จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบคําถามตามความจริงและครบถ้วน
ทุกข้อคําถาม การศึกษาครั้งน้ีได้คํานึงถึงจริยธรรมการวิจัยอย่างเคร่งครัด คําตอบของแต่ละท่านจะถูกเก็บ
เป็นความลับ โดยจะนําคําตอบของแต่ละท่านไปรวมกันและนําเสนอเฉพาะภาพรวมของข้อมูลเท่าน้ัน 

แบบสอบถามชุดน้ี ประกอบด้วย 7 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลประสบการณ์การย้ายถ่ิน 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการคาดการณ์การไปทํางานในต่างประเทศ 
ส่วนท่ี 4 ความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
ส่วนท่ี 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการสมรสกับชาวต่างชาติ 
ส่วนท่ี 6 ข้อมูลของสามีชาวต่างชาติ 
ส่วนท่ี 7 ทัศนคติต่อคู่สมรสชาวต่างชาติ 
ส่วนท่ี 8 การเตรียมตัวก่อนการย้ายถ่ินไปต่างประเทศ 

 
บันทึกข้อมูลสําหรับผู้สัมภาษณ ์
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์       :  ............................................................................................................................ 
พ้ืนท่ีวิจัย           :  บ้านเลขท่ี ...............หมู่บ้าน..............................ตําบล......................................... 
                      :  อําเภอ.........................................      จังหวัด..................................................... 
ช่วงเวลาสัมภาษณ์    : เร่ิมเวลา ......................................สิ้นสุดเวลา ........................................ 
วันท่ีสัมภาษณ์         : .…………………………………………………………………………………………. 
ชื่อผู้สัมภาษณ์          : .............................................................................................. 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง   โปรด เติมคําในช่องว่าง  และ  ทําเคร่ืองหมายถูก     ลงในช่อง (  ) ให้ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน 
 

1) อายุปัจจุบัน .................................... ปี (จํานวนปีเต็ม) 
2) สถานภาพสมรส 

(  )  1 โสด  (  )  2 สมรส/อยู่ด้วยกัน  (  )  3 สมรสแต่แยกกันอยู่ 
 (  )  4 หม้าย  (  )  5 หย่าร้าง 

3) ระดับการศึกษาสูงสุด 
(  )  1 ระดับประถมศึกษา   (  )  2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)   
(  )  3 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  (  )  4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
(  )  5 อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
(  )  6 ปริญญาตรี    (  )  7  อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 

4) จํานวนสมาชิกในครอบครัวของท่าน .............................คน  
5) ครอบครัวของท่านประกอบด้วย 

(  ) 1. อยู่ด้วยกันเฉพาะ พ่อ แม่ ลูก  (  ) 2. อยู่ด้วยกันเฉพาะพ่อ หรือ แม่ และลูก 
(  ) 3. อยู่ด้วยกันท้ังพ่อ แม่ ลูก และปู่ย่า (  ) 4. อยู่ด้วยกันท้ังพ่อ แม่ ลูก และตายาย 
(  ) 5. อยู่ด้วยกันท้ังพ่อ แม่ ลูก และญาติ (  ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................... 

6) จํานวนบุคคลท่ีท่านต้องรับภาระเลี้ยงดู 
(  )  0 ไม่มี 
(  )  มีบุคคลท่ีต้องรับภาระเลี้ยงดู ............ คน ประกอบด้วย     
 บุตร    จํานวน  ............................คน 

  ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป จํานวน  ............................คน 
7) สถานภาพของท่านในครัวเรือน 

(  ) 1. หัวหน้าครอบครัว   (  ) 2. คู่สมรส  (  ) 3. บุตร 
(  ) 4. พ่อหรือแม่ (รุ่นปู่ย่าตายาย)  (  ) 5. ลูกเขย/ลูกสะใภ้ (  ) 6. ญาติพ่ีน้อง 
(  ) 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................... 

8) อาชีพหลักในปัจจุบัน  
(  ) 1. ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม  (  ) 2. ทํางานก่อสร้าง/รับจ้างท่ัวไป 
(  ) 3. ทํางานรับจ้างในภาคการเกษตร  (  ) 4. ทํางานในภาคบริการ 
(  ) 5. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   (  ) 6. พนักงานบริษัท/เอกชน 
(  ) 7. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   (  ) 8. ไม่ได้ทํางาน 
(  ) 9. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................... 

9) ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านมีรายได้เท่าใด (คิดรายได้ของท่านคนเดียว  หากเป็นรายได้รวมของครอบครัว  
ให้คิดเฉพาะส่วนท่ีเป็นรายได้ของท่าน) 

รวมรายได้ เฉลี่ย .................................................................. บาทต่อเดือน  
9.1 เงินค่าจ้างงานนอกระบบ ................................... บาท/เดือน  (ต้องตรงกับข้อ 14) 
9.2 ทําเกษตร/เลี้ยงสัตว์ ........................................... บาท/เดือน  (คํานวณให้เป็นเดือน) 
9.3 ค้าขาย/รับจ้าง/อาชีพอ่ืนๆ.................................. บาท/เดือน 
9.4 เงินส่งกลับจากสมาชิก เฉลี่ย .............................. บาท/เดือน   
9.5 รายได้อ่ืนๆ  ........................................................ บาท/เดือน (เบี้ยสวัสดิการจากรัฐ)  
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10)  รายได้ดังกล่าว เพียงพอท่ีจะใช้จ่ายในครอบครัวหรือไม่ 
(  ) 1.  เพียงพอและเหลือเก็บ   (  ) 2. เพียงพอ แต่ไม่เหลือเก็บ 
(  ) 3.  ไม่เพียงพอ    (  ) 4. ไม่แน่ใจ 

11)  ปัจจุบันท่านมีหนี้สินหรือไม่   (  ) 1. ไม่มี   (  ) 2. มี จํานวน....................................บาท 
12)  แหล่งเงินท่ีท่านกู้ยืม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 (  ) 1. กองทุนกู้ยืม เช่น กองทุนหมู่บ้าน กองทุนออมทรัพย์ ฯลฯ   
(  ) 2. แหล่งเงินกู้นอกระบบ   (  ) 3. ธนาคาร 
(  ) 4. ญาติ/คนรู้จัก    (  ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................... 

13) สาเหตุท่ีท่านต้องเป็นหนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(  ) 1. เพ่ือเป็นทุนการศึกษา  (  ) 2. เพ่ือสร้างท่ีพักอาศัย   
(  ) 3. เพ่ือซ้ือยานพาหนะ  (  ) 4. เพ่ือลงทุนประกอบอาชีพ (เคร่ืองมือเกษตร)  
(  ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ....................................... 

14) ท่านมีการวางแผนการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเหตุผลใด 
(  ) 1. ไปทํางาน  (ตอบส่วนท่ี 2-3-4)     (  ) 2. อยู่กับสามีชาวต่างชาติ  (ตอบส่วนท่ี 5-6-7) 
(  ) 3. ท้ังสองข้อ    (  ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ....................................... 

15) ประเทศท่ีท่านกําลังจะเดินทางไปคือ ประเทศ............................................................. 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลประสบการณ์การย้ายถ่ิน 
 

16)  ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่   
(  ) 1. เคยไปมาแล้ว จํานวน ...............คร้ัง (ตอบข้อ 17)   
(  ) 2. ไม่เคยไปมาก่อน (ข้ามไปตอบส่วนท่ี 3) 

17) ในกรณีท่ีเคยเดินทางไปต่างประเทศ โปรดระบุข้อมูลในตาราง 
ก. ข้อมูลพ้ืนฐานของการย้ายถ่ินในแต่ละคร้ัง 

คร้ังที่ ประเทศปลายทาง 
ปีที่เดินทาง (พ.ศ.)

ระยะเวลา 
(ปี) 

ค่าใช้จ่ายที่
ใช้ลงทุนการ
เดินทาง 
(บาท) 

ผู้แนะนํา
แหล่งข้อมูล
การเดินทาง

(A) 

ผู้สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 

(B)  

วิธีการ 
ย้ายถิ่น 

(C) ไป กลับ 

1                
2                
3                
4                
5         

 
รหัสข้อมูล 

A = ผู้แนะนําแหล่งข้อมูลการเดินทาง B = ผู้สนับสนนุค่าใช้จ่าย C = วิธีการย้ายถ่ิน 
1. ญาติพ่ีน้อง   
2. เพ่ือน    
3. หน่วยงานราชการ         
4. นายหน้า/บริษัทจัดหางาน 
5. ส่ือสารมวลชน 
6. อ่ืน.(ระบุ) 

1. เงินเก็บส่วนตัว
2. ครอบครัว (พ่อแม่/คู่สมรส) 
3. จํานองที่ดิน/ทรัพย์สินอ่ืนๆกับสถานบัน
การเงิน 
4. กู้ยืมจากโครงการของรัฐบาล 
5. หักเงินจากค่าจ้างที่ได้รับ 
6. เงินกู้นอกระบบ 

1. ตนเอง
2. ราชการ 
3. นางจ้างพาไปทํางาน 
4. นายจ้างส่งไปฝึกงาน 
5. บริษัทจัดหางาน 
6. สายแรงงาน 
7. อ่ืนๆ (ระบุ) 
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ข. รายละเอียดของการย้ายถ่ินในแต่ละคร้ัง 

คร้ังที่ เหตุผลในการเดินทาง (D) 

ประเภท
ของเอกสาร
ที่ใช้เดินทาง 

(E) 

เครือข่ายในถิ่น
ปลายทาง 

(F) 

ผลประโยชน์
จากการไป
ทํางาน (G) 

 
D=เหตุผลในการ

เดินทาง E=ประเภทของเอกสาร 

1      1. เพ่ือไปทํางาน  1. ไม่มีเอกสารใด
2         2. เยี่ยมญาติ/เพ่ือน 2. สัญญาจ้างงานและวีซ่า
3         3. ท่องเท่ียว 3.วีซ่านักเรียน/นักศึกษา
4         4. อ่ืนๆ (ระบุ) 4. วีซ่านักท่องเท่ียว
5       5. อ่ืนๆ (ระบุ) 
6        

 
รหัสข้อมูล 
F=เครือข่ายในถิ่นปลายทาง G=ผลประโยชน์จากการไปทํางานท่านใช้ไปในด้านใด
1. ไม่มีเครือข่าย/ไม่มคีนรู้จัก 
2. มีเพ่ือนอยู่ในถิ่นปลายทาง 
3. มีญาติพ่ีน้อง 
4. เพ่ือนบ้านในชุมชนเดียวกัน 
5. อ่ืนๆ (ระบุ) 

1. ซื้อที่ดินทํากิน
2. ปลูกหรือต่อเติมบ้านพักอาศัย 
3. ซื้อยานพาหนะ   
4. ใช้จ่ายทั่วไปในครัวเรือน 
5. การศึกษาของบุตรหลาน 
6. ค่ารักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 

7. ชําระหนี้สิน 
8. การท่องเท่ียวและการพักผ่อนหย่อนใจ 
9. ค่าพิธีกรรมทางศาสนาและสังคม เช่น การ

ทําบุญ การจัดงานบวช 
10. อ่ืนๆ ระบุ............................................ 
11. อ่ืนๆ ระบุ............................................ 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับการคาดการณ์การไปทํางานในต่างประเทศ 

18).  ท่านคาดว่าจะไปทํางานประเทศ .................................. 
19)  ลักษณะงานท่ีท่านจะไปทําในต่างประเทศ คืองานอะไร 
  (  ) 1. งานภาคบริการ (แม่บ้าน/พนักงานเสิร์ฟ)  (  ) 2. ภาคการค้าและธุรกิจ 
  (  ) 3. ภาคเกษตรกรรม (ปลูก/เก็บ พืชผลการเกษตร) (  ) 4. ภาคอุตสาหกรรม (โรงงาน) 
  (  ) 5. งานด้านการขนส่ง (ขับรถ)   (  ) 6. อ่ืนๆระบุ...................................... 
20)  รายได้ต่อเดือนคาดว่าจะได้รับจากการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ..........................................บาท/เดือน 
21)  ความต้ังใจในการส่งเงินกลับมาให้ครอบครัว 
  (  ) 0. ไม่คิดส่ง 

(  ) 1. สง่กลับ  โดยความถี่ในการส่งเงินกลับบ้านจากการไปทํางานต่างประเทศ 
   (  ) 1. ทุก 1 เดือน  (  ) 2. ทุก 2 เดือน  (  ) 3. ทุก 3 เดือน  
   (  ) 4. ทุก 6 เดือน  (  ) 5. ปีละคร้ัง   

(  ) 6. อ่ืนๆ ระบุ....................................................... 
 
ส่วนที่ 4 ความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
 

22). ความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
 

คําชี้แจง   ความคาดหวังของท่านท่ีจะได้ผลรับประโยชน์เม่ือไปทํางานต่างประเทศต่อไปน้ี ในระดับใด 
   มากท่ีสุด   ถ้าท่านคิดว่า  เป็นไปได้มากท่ีสุด 
  มาก    ถ้าท่านคิดว่า  มีความเป็นไปได้มากท่ีท่านจะได้รับประโยชน์นั้น 
  น้อย  ถ้าท่านคิดว่า  มีความเป็นไปได้น้อยท่ีจะได้รับประโยชน์นั้น 
  น้อยท่ีสุด  ถ้าท่านคิดว่า  มีความเป็นไปได้น้อยท่ีสุด ท่ีจะได้รับประโยชน์นั้น. 
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ความคาดหวังต่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
ระดับความคาดหวัง 

(4) 
มากท่ีสุด 

(3) 
มาก 

(2) 
น้อย 

(1) 
น้อยท่ีสุด 

ก. ความคาดหวังต่องานท่ีทําในถ่ินปลายทาง
1. ท่านคิดว่าจะได้ทํางานตรงตามความต้องการ     
2. ท่านคิดว่าเม่ือไปทํางานต่างประเทศจะได้รับค่าตอบแทนสูง     
3. ท่านคิดว่าจะได้พบนายจ้างท่ีดี     
4. ท่านคิดว่าจะมีสภาพการทํางานท่ีดี     
5. ท่านคิดว่าจะได้ทํางานในต่างประเทศจนหมดสัญญาจ้าง     
6. ท่านคิดว่าจะไม่ได้รับการกดข่ี/ ถูกหลอกลวง     
7. ท่านคิดว่าการไปทํางานต่างประเทศจะทําให้มีประสบการณ์ 

ใหม่ๆ 
    

8. ท่านคาดหวังว่าเม่ือไปอยู่ต่างประเทศจะมีสังคมที่ดี     
ข. ความคาดหวังต่อการเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์ในถ่ินปลายทาง
9. หากท่านประสบปัญหา ท่านคิดว่าจะสามารถร้องเรียนต่อ

เจ้าหน้าท่ีรัฐให้ดําเนินการช่วยเหลือได้ทันที 
    

10. เม่ือเจ็บป่วย ไม่สบาย ท่านคาดว่าจะสามารถไปใช้บริการ
สุขภาพเพื่อรักษาสุขภาพได้อย่างเท่าเทียม 

    

11. หากถูกหลอก หรือถูกโกงสัญญาจ้าง ท่านคาดว่าจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากนายจ้างหรือบริษัทจัดหางานได้ 

    

12. เม่ืออยู่ในถ่ินปลายทาง เจ้าหน้าท่ีรัฐจะดูแล ท่านคาดว่าจะ
ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ี ในฐานะท่ีท่านเป็น
แรงงานไทยในต่างประเทศ 

    

13. ท่านคาดว่า ครอบครัวของท่านจะคอยติดตามข่าวสาร และ
ให้ความช่วยเหลือท่านเมื่อได้รับความเดือดร้อน 

    

 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเก่ียวกับการสมรสกับชาวต่างชาติ 
 

23) ก่อนท่ีจะพบสามีชาวต่างชาติ ท่านสมรสมาแล้ว  
(  ) 0. ไม่ใช่ (ข้ามไปตอบข้อ 28) 
(  ) 1. ใช่  แต่งมาแล้ว..........................คร้ัง (ตอบข้อ 24-27) 

24) สถานภาพสมรสของท่านกับสามี ก่อนพบกับสามีชาวต่างชาติ  
(  )  1 สมรส/อยู่ด้วยกัน  (  )  2 สมรสแต่แยกกันอยู่   
(  )  3 หม้าย   (  )  4 หย่าร้าง 

25) กรณีท่านเคยสมรสกับคนไทยมาก่อน ท่านสมรสมาแล้ว...............................ปี 
 
26) ท่านมีบุตรร่วมกับสามีคนก่อนมาแล้ว    รวม ..........................คน 

เป็นบุตรชาย  ......................... คน       อายุ.............................ปี 
เป็นบุตรสาว  ......................... คน       อายุ.............................ปี 

27) บุตรดังกล่าว ปัจจุบันอยู่อาศัยร่วมกับใคร 
  (  ) 1. อยู่กับบิดา  (  ) 2. อยู่กับมารดา   (  ) 3. อยู่กับปู่ย่า  
  (  ) 4. อยู่กับตายาย  (  ) 5. อยู่กับญาติ   (  ) 6. อ่ืนๆ ............................ 
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28) เหตุผลท่ีทําให้ท่านกับสามีชาวไทยต้องหย่าร้างกันคืออะไร 
  (  ) 1.  สภาพครอบครัวลําบาก/ยากจน/หนี้สิน  (  ) 2. ทะเลาะกันเป็นประจํา 
  (  ) 3. สามีชาวไทยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม (เล่นการพนัน/ด่ืมสุรา/มีชู้) 
  (  ) 4. ต้องการแสวงหาชีวิตใหม่ๆ 
  (  ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...............................................  
29)  ก่อนท่ีจะรู้จักสามีชาวต่างชาติคนปัจจุบัน ท่านเคยแต่งงานหรือคบหากับชาวต่างชาติคนอ่ืนหรือไม่ 
  (  ) 1. เคย  (ตอบข้อ 30-32)  (  ) 0. ไม่เคย (ข้ามไปข้อ 33) 
30)  ท่านเคยคบหาดูใจกับชาวต่างชาติมาแล้ว จํานวน ..............................คน 
31)  ความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติท่ีเคยคบหาอยู่ในระดับใด  
  (  ) 1. เพ่ือนสนิท    (  ) 2. คบหาดูใจแต่ไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซ้ึง 
  (  ) 3. คบหาดูใจ และเคยมีความสัมพันธ์ลึกซ้ึง (  ) 4. ข้ันวางแผนอนาคตร่วมกัน 
  ( ) 5. อ่ืนๆระบุ)........................................................... 
32) สาเหตุท่ีทําให้ท่านเลิกกับชาวต่างชาติคนก่อน  
  (  ) 1.  สภาพครอบครัวไม่ดีข้ึน   

(  ) 2. สื่อสารไม่เข้าใจ  
  (  ) 3. ทะเลาะกันเป็นประจํา  
  (  ) 4. สามีชาวต่างชาติมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม (เล่นการพนัน/ด่ืมสุรา/มีชู้) 
  (  ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...............................................  
33) ก่อนการสมรสกับสามีชาวต่างชาติคนปัจจุบัน  ท่านคบหากันมาแล้ว................................... ปี 
34) ท่านรู้จักสามีชาวต่างชาติผ่านช่องทางใด 

  (  ) 1. รู้จักกันทาง Internet โดยค้นหาด้วยตนเอง    (  ) 2 รู้จักกันทาง Internet โดยผ่านบริษัทหาคู่ 
(  ) 3 เพ่ือน/คนรู้จักแนะนํา      (  ) 4. ญาติ/พ่ีน้องแนะนํา   

 (  ) 5. รู้จักกันในท่ีทํางาน      (  ) 6. รู้จักด้วยตนเอง   
 (  ) 7 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................... 

35). สถานภาพการสมรสกับสามีชาวต่างชาติตามกฎหมาย      
(  ) 1. สมรส   แล้ว....................................ปี  โดย 

   (  ) 1.1. จดทะเบียนท่ีเมืองไทย  (  ) 1.2. สมรสตามประเพณี ยังไม่ได้จดทะเบียน 
(  ) 2. ยังไม่ได้สมรสแต่อยู่ร่วมกันฉันท์สามี-ภรรยา 
(  ) 3. ยังไม่ได้สมรสและไม่ได้อยู่ด้วยกัน 

36) ท่านมีบุตรกับคู่สมรสชาวต่างชาติของท่านหรือไม่ 
(  ) 1. มีบุตร..............................คน   (  ) 0. ยังไม่มีบุตร 

   (  ) 1.1 บุตรอายุไม่เกิน 15 ปี..........................คน 
   (  ) 1.2 บุตรอายุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป.................คน 

37) ท่านอยู่กับสามีชาวต่างชาติอย่างไร 
  (  ) 1. อยู่ประจําเมืองไทยตลอด 
  (  ) 2. ท่านอยู่เมืองไทย แต่สามีอยู่ต่างประเทศ ระบุประเทศ.............................. 

(  ) 2.1 สามีกลับมาเย่ียมปีละ ..................คร้ัง 
(  ) 2.2 ท่านไปเยี่ยมสามีปีละ ..................คร้ัง 

  (  ) 3. อ่ืนๆ ระบุ........................................................ 
38) นอกจากท่านแล้วมีสมาชิกในครอบครัวหรือญาติ สมรสกับชาวต่างชาติด้วยหรือไม่  
  (  ) 1. มี  (  ) 0. ไม่มี 
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39) สามีชาวต่างชาติคนปัจจุบันได้ให้ความช่วยเหลือท่านในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  (  ) 1. เงินค่าใช้จ่ายภายในบ้าน จํานวน .........................................................บาท/เดือน  
  (  ) 2. ช่วยชําระหนี้ครอบครัว จํานวน............................................................บาท 
  (  ) 3. ส่งเสียลูกท่านด้านการศึกษา จํานวน ...................................................บาท/เดือน  

(  ) 4. ส่งเสียพ่อแม่ของท่าน จํานวน .............................................................บาท/เดือน  
  (  ) 5. ซ้ือท่ีดิน จํานวน ...............  ไร่  ราคารวม ...........................................บาท 

(  ) 6. ซ้ือยานพาหนะ จํานวน ........................................................................บาท/เดือน  
  (  ) 7. ปลูกบ้าน/ต่อเติมบ้านให้ เป็นเงินท้ังสิ้น.................................................บาท  

  (  ) 8. อ่ืนๆ ระบุ........................................ จํานวนเงิน............................................บาท 
40) ปัจจัยหลักท่ีทําให้ท่านตัดสินใจสมรสกับสามีชาวต่างชาติคืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (  ) 1. แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ 
  (  ) 2. ภาระหนี้สินทางครอบครัว 
  (  ) 3. ครอบครัวของท่านคาดหวังให้ท่านต้องส่งเงินมาเลี้ยงดู  
  (  ) 4. ปัญหาความล้มเหลวชีวิตคู่กับชายไทย 
  (  ) 5. ต้องการสร้างชีวิตใหม่  
  (  ) 6.ท่านเลียนแบบคนในชุมชน ท่ีเคยพบว่าสมรสกับชาวต่างชาติ 
  (  ) 7. คิดว่าการแต่งงานกับชาวต่างชาติจะทําให้ได้รับการยอมรับทางสังคม 
  (  ) 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................................... 
41) ท่านคิดว่าการสมรสกับชาวต่างชาติจะทําให้ท่านยกระดับฐานะทางสังคมของตนเองข้ึนได้ 

(  ) 1. ใช่   (  ).2. ไม่ใช่ 
 
ส่วนที่ 6 ข้อมูลของสามีชาวต่างชาติ 

 
41) สามีของท่านเป็นคนชาติใด  (โปรดระบุ)......................................................... 
42) สามีชาวต่างชาติของท่าน ปัจจุบันอายุ ...................................................ปี (จํานวนปีเต็ม) 
43) ปัจจุบันสามีชาวต่างชาติของท่าน ประกอบอาชีพอะไร  
  (  ) 1. อาชีพหลัก คือ ...................................................... ท่ีประเทศ ............................. 
  (  ) 2. อาชีพรอง คือ ........................................................ ท่ีประเทศ ............................ 
44) รายได้สุทธิต่อเดือน  

(  ) 0. ไม่ทราบ 
(  ) 1. รายได้จากอาชีพหลัก   จํานวน ................................................................บาท 
(  ) 2. รายได้จากอาชีพรอง  จํานวน....................................................................บาท 

45) สามีชาวต่างชาติของท่านเคยแต่งงานมาก่อนหรือไม่  
  (  ) 1. เคย   (  ) 0. ไม่เคย 

1.1 กรณีท่ีเคยแต่งงาน แต่งมาแล้วจํานวน...........................คร้ัง 
1.2 ภรรยาคนก่อนของสามีท่านเป็นชาว........................................... 

46) สามีชาวต่างชาติของท่าน มีบุตรกับภรรยาคนก่อนหรือไม่  
  (  ) 1. มี    (  ) 0. ไมมี  

(  ) 1. เป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี จํานวน ...........................คน 
(  ) 2. เป็นเด็กอายุต้ังแต่ 15 ปี ข้ึนไป จํานวน.......................คน  
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47) บุตรท่ีเกิดจากภรรยาคนก่อนของสามีท่าน อยู่ในความดูแลของใคร  
  (  ) 1. อยู่กับบิดา  (  ) 2. อยู่กับมารดา   (  ) 3. อยู่กับปู่ย่า  
  (  ) 4. อยู่กับตายาย   (  ) 5. อยู่กับญาติ   (  ) 6. อ่ืนๆ ............................ 

48) ท่านทราบหรือไม่ว่าสามีของท่าน ประกอบจบการศึกษาระดับสูงสุดชั้นอะไร  
  (  ) 0. ไม่ทราบ 
  (  ) 1. ทราบ (โปรดระบุระดับการศึกษาสูงสุดท่ีจบ)......................................................................... 
 

ส่วนที่ 7 ทัศนคติต่อคู่สมรสชาวต่างชาติ 
 
49) ความทัศนคติของท่านท่ีมีต่อสามีชาวต่างชาติ  
 

คําชี้แจง   ความทัศนคติของท่านท่ีมีต่อสามีชาวต่างชาติต่อไปน้ี อยู่ในระดับใด 
   ดีมาก   ถ้าท่านคิดว่า  มีทัศนคติกับสามีชาวต่างชาติ ในระดับดีมาก 
  ดี   ถ้าท่านคิดว่า  มีทัศนคติกับสามีชาวต่างชาติ ในระดับดี 
  ปานกลาง ถ้าท่านคิดว่า  มีทัศนคติกับสามีชาวต่างชาติ ในระดับปานกลาง 

  ไม่ดี ถ้าท่านคิดว่า  มีทัศนคติกับสามีชาวต่างชาติ ในระดับไม่ดี 
  ไม่ดีเลย ถ้าท่านคิดว่า  มีทัศนคติกับสามีชาวต่างชาติ ในระดับไม่ดีเลย 

ทัศนคติท่ีมีต่อสามีชาวต่างชาติ 
ระดับทัศนคติ 

(1) 
ไม่ดีเลย 

(2) 
ไม่ดี 

(3) 
ปานกลาง 

(4) 
ดี 

(5) 
ดีมาก 

 1. สามีของท่านเป็นคนนิสัยดี เข้ากับคนอ่ืนได้ง่าย      
 2. สามีของท่านเข้าใจในความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม  

และปรับตัวเพ่ือให้เข้ากันได้ 
     

 3. สามีของท่านมีการวางแผนครอบครัวไว้เป็นอย่างดี      
 4. สามีของท่านเอาอกเอาใจท่าน มีความรักความห่วงใย      
 5. สามีของท่านเป็นคนใจดี ชอบทําบุญและช่วยเหลือคน

อ่ืน 
     

*6.สามีของท่านเป็นคนเข้มงวด ไม่พ่ึงพาคนอ่ืน      
*7. สามีของท่านมักให้ท่านคอยดูแล และปรนนิบัติอยู่

เสมอ  
     

 8. สามีของท่านมีโรคประจําตัว ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด      
9. สามีของท่านให้เงินท่านเพ่ือจับจ่ายในครอบครัวอย่าง

สบายใจ ไม่ตระหนี่ 
     

*10. สามีของท่านเข้ากับครอบครัวของท่านในประเทศ
ไทยไม่ได้ มีความห่างเหินกัน 

     

11. ภายหลังแต่งงานกับสามีชาวต่างชาติท่านมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดี และมีความสุขมากข้ึน 

     

12. ท่านและสามีมีความคิดเห็นขัดแย้งกัน      
*คําถามเชิงลบ 
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ส่วนที่ 8 การเตรียมตัวก่อนการย้ายถ่ินไปต่างประเทศ 
 
50) ก่อนการเดินทางไปต่างประเทศท่านมีการเตรียมตัวอย่างไร 
 

คําชี้แจง  ก่อนการเดินทางไปต่างประเทศท่านมีการเตรียมตัวในข้อต่อไปน้ี หรือไม่ 
  ใช่    หากท่านมีการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศ 
  ไม่ใช่ หากท่านยังไม่เคยเตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศ 
 

การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศ คําตอบ 
ใช่ ไม่ใช่ 

ก. ด้านภาษา สังคม วัฒนธรรมของประเทศปลายทาง 
1. ได้เรียนภาษาของประเทศปลายทางก่อนเดินทางไป   
2. มีการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ   
3. ท่านมีญาติ/สามีชาวต่างชาติ คอยสอนภาษา   
4. ท่านมีความรู้/ทักษะทางภาษาของประเทศปลายทางในระดับหนึ่ง   
*5. ท่านไม่เคยมีการเตรียมตัวด้านภาษาเลย*   
6. ท่านได้มีการค้นคว้าช้อมูลเรื่องสังคม วัฒนธรรมประเทศปลายทางจากสื่อต่างๆ   
7. ท่านได้มีการสอบถามข้อมูลประเทศปลายทางจากเพ่ือน/สามี   
*8.ท่านคิดว่าไม่จําเป็นต้องเรียนรู้สังคม วัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านกําลังจะเดินทางไป*   
ข. ความเข้าใจของผู้หญิงเก่ียวกับสิทธิต่างๆ เม่ือสมรสกับชาวต่างชาติ 
9. ท่านได้มีความเข้าเร่ืองการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติเป็นอย่างดี   
10. ท่านได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของวีซ่าแต่งงานแล้ว   
12. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิของท่านเมื่อแต่งงานกับชาวต่างชาติ   
ค. การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปทํางานต่างประเทศ
13. ก่อนทําสัญญาท่านมีการศึกษาข้อมูลจากกรมการจัดหางานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   
14. ท่านมีการเตรียมตัวเกี่ยวกับการทํางานเป็นอย่างดี เช่น ข้อมูลบริษัท   
15. ท่านมีความม่ันใจว่างานท่ีจะไปทําในต่างประเทศเป็นงานท่ีดี    
17. หากมีปัญหาในการทํางาน เม่ืออยู่ต่างประเทศท่านทราบวิธีการดําเนินการร้องเรียน ติดต่อ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  

ง. การเตรียมการเม่ือต้องการความช่วยเหลือในต่างประเทศ
18. ท่านทราบวิธีการติดต่อสถานทูตไทยในต่างประเทศ   
19. ท่านทราบว่าเม่ืออยู่ต่างประเทศจะสามารถติดต่อครอบครัวในประเทศได้ด้วยวิธีใดบ้าง   
20. ท่านทราบวิธีการติดต่อสมาคม หน่วยงาน องค์กรท่ีจะสามารถช่วยเหลือท่านเม่ือได้รับ

ความเดือดร้อนในต่างประเทศ 
  

จ. การเตรียมการจัดการเรื่องการเงิน 
21. ท่านมีการวางแผนการใช้ชีวิตในต่างประเทศแล้ว   
22. ท่านมีการวางแผนการใช้เงินของท่านเมื่ออยู่ในต่างประเทศ   
23. ท่านมีการวางแผนเรื่องการประกอบอาชีพในต่างประเทศ   
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ภาคผนวก ง 
ภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการ 
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ภาพกิจกรรม สัมภาษณ์ผู้นําชุมชน  
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับผู้หญิงไทยท่ีเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
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ภาพกิจกรรม การสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานที่มีภารกิจเก่ียวข้องกับ 
ผู้หญิงไทยท่ีเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
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ภาพกิจกรรม การรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางป้องกันและ 
ช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยท่ีเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
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