โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สําหรับคนไทยอพยพยายถิ่นขามวัฒนธรรม

โดย

ศูนยเรียนรูเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

คํานํา
รายงานผลการศึกษาโครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสําหรับคนไทย
อพยพยายถิ่นขามวัฒนธรรม ประกอบดวย เอกสารรายงานจํานวน 3 เลม ไดแก บทสรุปสําหรับ
ผูบริหาร รายงานกระบวนการดําเนินงาน และรายงานฉบับสมบูรณ ทั้งนี้เพื่อไมใหเลมรายงานใหญ
จนเกินไป อีกทั้งเพื่อใหสะดวกตอการอา นและทําความเขาใจ ซึ่งรายงานเลมนี้เ ปนการนําเสนอ
ความเปนมา กรอบแนวคิด วิธีก ารดําเนิน งานโครงการและผลการศึก ษาในภาพรวม ตลอดจน
ขอเสนอรูปแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสําหรับคนไทยอพยพยายถิ่นขามวัฒนธรรมทั้งใน
และตางประเทศ โดยรายงานเลมนี้จะนําเสนอเฉพาะผลการศึกษาลวน ๆ ไมรวมถึงกระบวนการ
ศึกษาซึ่งปรากฏอยูแลวในเลมรายงานอื่น
การศึ ก ษารู ป แบบการพั ฒ นาสั ง คมและสวัส ดิ ก ารสํ า หรับ คนไทยอพยพย า ยถิ่ น ข า ม
วัฒนธรรมนี้ ไดศึกษาทั้งในและตางประเทศ ซึ่งผลการศึกษาแยกออกเปนสวน ๆ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งผลการศึกษาตางประเทศ เพื่อใหเห็นรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษาตามความเปนจริงและ
เกิดประโยชนสูงสุดในการนําไปประยุกตใชของหนวยงานที่เกี่ยวของ
คณะผูวิจัย ขอขอบคุณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่น คงของมนุษย ที่ไดสนับสนุน งบประมาณในการศึก ษาครั้งนี้ ตลอดจนขอขอบคุ ณ ผูที่
เกี่ยวของทุกทานทั้งจากหนวยงานภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานในระดับพื้นที่
ศึกษาทั้งในและตางประเทศ

กรกฎาคม 2554
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การอพยพยายถิ่นเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก รวมถึงประเทศไทย โดยมีทั้ง
รูปแบบการอพยพยายถิ่นภายในภูมิภาค เปนการอพยพยายถิ่นในระยะทางสั้น ๆ ภายในภูมิภาค
เดียวกัน และรูปแบบการอพยพยายถิ่นระหวางภูมิภาค เปนการอพยพยายถิ่นในระยะทางไกล ซึ่งการ
อพยพยายถิ่นมีสาเหตุจากการผสมกันระหวางปจจัยตาง ๆ ไมวาจะเปนปจจัยทางเศรษฐกิจ เชน การ
ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาภัยธรรมชาติ การวางงาน เปนตน ปจจัยทางสังคม เชน ความไม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการพัฒนาทางดานบริการสังคมตาง ๆ และปจจัยทางการเมือง
เชน การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งสาเหตุเหลานีผ้ ลักดัน (Push factors) ใหประชากรยายถิ่นออก
และทางดึงดูด (Pull factors) ใหประชากรอพยพยายถิ่นเขามา
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยศูนยเรียนรูเชิงปฏิบัติการเพื่อการพั ฒนาสังคมและ
สวัสดิการ พบวา ขอมูลในระยะยี่สิบปที่ผานมามีหญิงไทยเดินทางเขามาทํามาหากินและตั้งหลัก
แหลงอยูในประเทศตางๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งมีเปนจํานวนมาก และยิ่ง
เพิ่มขึ้นมากในแตละป โดยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มีประชากรคนไทยอพยพยายถิ่นขาม
วัฒนธรรมอาศัย อยูเปนจํานวนมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ ประเทศตางๆ ในทวีป ยุโรป จาก
ตัวเลขสถิติของสํานัก งานสถิติแหง สหพัน ธสาธารณรัฐ เยอรมนี ประจําป 2550 ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2550 พบวา มีประชากรคนไทยอพยพยายถิ่นขามวัฒนธรรมจํานวนทั้งหมด 52,849 คน
โดยแบงออกเปน หญิงไทย จํานวน 45,413 คน และชายไทย จํานวน 7,436 คน
การจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่ที่มีความหลากหลาย บนพื้นฐานการพัฒนาที่แตกตางกัน
ทําใหพื้นที่ ที่มีลัก ษณะปญหาและความตองการเฉพาะไมสามารถเขาถึงเปาหมายการพัฒนา
สังคมในภาพรวมได การกําหนดรูปแบบสวัสดิการสังคมที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการในแตละพื้นที่ จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหการจัดสวั สดิการสังคม
บรรลุวัตถุป ระสงคไดอยางมีป ระสิทธิภาพและสอดคลองกับ ความตองการทางสังคมไดอยาง
แทจริง รูปแบบการจัดสวัสดิการพื้นที่เฉพาะเปนการรื้อฟนทุนทางสังคม วัฒนธรรมการชวยเหลือ
เกื้อกูลกันที่มีมาตั้งแตอดีตซึ่งถือวาเปนการจัดสวัสดิการดานปจจัยสี่ที่มีการชวยเหลือผูด อยโอกาส
ผูต กทุกขไดยากใหสามารถดํารงชีพอยูไดในสังคมโดยเปนการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้น ฐานของ
ทุนทางสังคม และวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ
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ในการนี้ ศูนยเรียนรูเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงไดจัดทําโครงการ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสําหรับ คนไทยอพยพยายถิ่นขามวัฒนธรรมตาม
ความหลากหลายและแตกตางกันของชุมชนที่มีปรากฏการณการอพยพยายถิ่นขามวัฒนธรรมขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคคือ
1) เพื่อสํารวจขอมูลสภาพปญหาและความตองการดานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ของกลุมคนไทย 2 ลักษณะ ประกอบดวย คนไทยอพยพยายถิ่น และคนไทยแตงงานขามวัฒนธรรม
2) เพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการดานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่สอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการตามบริบทแตละพื้นที่ที่คนไทยอพยพยายถิ่น และคนไทยแตงงานขาม
วัฒนธรรมพักอาศัยอยู และ
3) เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันในเชิงปฏิบัติการระหวางภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
ดานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสําหรับคนไทยอพยพยายถิ่นขามวัฒนธรรม กรณี คนไทยอพยพ
ยายถิ่นและคนไทยแตงงานขามวัฒนธรรม
โดยมีกลุมเปาหมาย คือ
1) คนไทยแตงงานขามวัฒนธรรม ทั้งที่พักอาศัยในประเทศไทยและในตางประเทศ
2) คนไทยอพยพยายถิ่นที่พักอาศัยในตางประเทศ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาประกอบดวย 1) พื้นที่
ตนทางของคนไทยอพยพยายถิ่น และพื้นที่ที่มีคนไทยแตงงานขามวัฒนธรรม ประกอบดวยจังหวัด
ขอนแกน จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดชลบุรี 2) พื้นที่ที่มีคนไทยอพยพยายถิ่น และ
พื้น ที่ที่มีคนไทยแตงงานขามวัฒ นธรรม ซึ่งเป น พื้น ที่ป ลายทางในตางประเทศ ประกอบดว ย
ประเทศเยอรมนี ประเทศอั ง กฤษ ประเทศสวิ ส เซอร แ ลนด และประเทศออสเตรเลี ย ซึ่ ง มี
กลุมเปาหมายทั้งในและตางประเทศรวมไมนอยกวา 2,000 คน โดยมีกระบวนการรวบรวมขอมูล
ในหลายลักษณะทั้งเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม) เชิงคุณภาพ (สัมภาษณเชิงลึก กระบวนการกลุม
และเวทีประชาคม) รายละเอียดดังปรากฏในตารางดานลาง

แหลงขอมูล
ตางประเทศ
1) คนไทยอพยพยายถิ่นและแตงงาน
ขามวัฒนธรรม
2) ผูเกี่ยวของ เชน ผูแทนหนวยงาน

เชิงปริมาณ
แบบสอบถาม
(2,000 คน)
500

เครื่องมือ/ขนาดตัวอยาง
เชิงคุณภาพ
สัมภาษณเชิง ประชุมกลุมยอย
ลึก (120 คน) (100 คน 4 ครั้ง)
40

20

20

20
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เวทีประชาคม
(5 ครั้ง)
2 ครั้ง ไมนอย
กวา 100 คน

แหลงขอมูล
องคกรภาครัฐ เอกชน และญาติ

ในประเทศ
3) คนไทยอพยพยายถิ่นและแตงงาน
ขามวัฒนธรรมในประเทศ
4) ผูเกี่ยวของ เชน ผูแทนหนวยงาน
องคกรภาครัฐ เอกชน และญาติ

เชิงปริมาณ
แบบสอบถาม
(2,000 คน)
100

เครื่องมือ/ขนาดตัวอยาง
เชิงคุณภาพ
สัมภาษณเชิง ประชุมกลุมยอย
ลึก (120 คน) (100 คน 4 ครั้ง)

800

40

30

600

20

30

เวทีประชาคม
(5 ครั้ง)

จํานวน 3 ครั้ง
ไมนอ ยกวา
100 คน

คณะที่ปรึกษาไดกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาดังแผนภูมิดานลางดังนี้
กรอบแนวคิดในการศึกษา
กลุ  มเปาหมาย
1. คนไทยแต งงานข าม
วัฒนธรรม
ที่อยูในประเทศไทย และ
ตางประเทศ
2. คนไทยอพยพข ามถิ ่น
ที่เคยอพยพย ายถิ่นใน
ประเทศไทย และคนไทย
อพยพย ายถิ่นตางประเทศ

3. ผู  ที่ เกี ่ ยวข อง(ใน
ประเทศและตางประเทศ)

ตัวแปรที ่ จะศึกษา
1. ภูมิหลังครอบครั วเดิมหรือ
ครอบครั วในประเทศไทย
2. ปั จจัยผลักจากประเทศไทย
และดึงดูดจากต างประเทศ
3. ความสัมพันธ และอิทธิพล
ต อชุมชนต นทาง

รู ปแบบที ่เหมาะสม

1. การพัฒนาสังคม
ชุมชน/สังคมพื ้ นที ่
ต นทาง

2. การจัดสวัสดิการ
ที ่ เหมาะสมสําหรั บ
พื ้ นที ่ ปลายทาง

4. สวัสดิการ/ความช วยเหลือที ่
ต องการ
5. ความเห็น ทัศนคติ ต อการ
ย าย ถิ ่น/แต งงานข ามวัฒนธรรม
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โดยตัวแปรหลักของการศึกษาจําแนกตามกลุม คือ
กลุมที่ 1: กลุมคนไทยที่พักอาศัยในประเทศไทย เปาหมายของการศึกษาเพื่อการจัด
สวัสดิการที่เหมาะสมให ตัวแปรหลักที่จะศึกษา ไดแก
1. ภูมิหลังของครอบครัวเดิมหรือครอบครัวในประเทศไทย
2. ปจจัยผลักจากประเทศไทยและปจจัยดึงดูดจากตางประเทศ
3. ความสัมพันธและอิทธิพลตอชุมชนตนทาง
กลุมที่ 2: กลุมคนไทยที่เคยพํานักอยูตางประเทศ เปาหมายของการศึกษาเพื่อการจัด
สวัสดิการสังคมใหแกชุมชนตนทาง ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก
1. ภูมิหลังของครอบครัวเดิมหรือครอบครัวในประเทศไทย
2. ปจจัยผลักจากประเทศไทยและปจจัยดึงดูดจากตางประเทศ
3. ความสัมพันธและอิทธิพลตอชุมชนตนทาง
4. สวัสดิการความชวยเหลือที่ตองการ
กลุมที่ 3: ผูเกี่ยวของกับกลุมคนไทยที่ยายถิ่น /แตงงานขามวัฒนธรรม โดยมีเปาหมาย
เพื่อรับทราบความคิดเห็น ทัศนะคติ เพื่อเปนขอมูลสนับ สนุน ในการจัดสวัสดิการทางสังคมแก
กลุมเปาหมายและชุมชนสังคมที่เกี่ยวของ

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาในประเทศ
การสํารวจขอมูลเบื้องตนและความตองการของกลุมหญิงไทยแตงงานขาม
วัฒนธรรมในประเทศ
1. ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
จากการสํารวจหญิงไทยที่แตงงานกับชาวตางชาติจํานวน 612 คน โดยสํารวจจังหวัด
ขอนแกน 150 คน จังหวัดอุดรธานี 344 คน จังหวัดรอยเอ็ด 16 คน และจังหวัดชลบุรี 102 คน ซึ่งมี
ผลการสํารวจดังนี้
อายุ การศึกษา อาชีพ และสถานภาพสมรส ของหญิงไทยที่แตงงานกับชาวตาง
ชาติ
ขอมูลภูมิห ลัง อายุ พบวา กวา 1 ใน 3 หรือรอยละ 41.3 ของหญิงไทยที่แตงงานกับ
ชาวตางชาติมีอายุระหวาง 31-40 ป รองลงมา มีอายุระหวาง 41-50 ป และ มีอายุระหวาง 21-30
ป (รอ ยละ 26.1 และ 23.7 ตามลํา ดั บ ) โดยอายุ ของชาวต างชาติที่ แ ต งงานกับ หญิ งไทยก็
บทสรุปสําหรับผูบริหาร โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสําหรับคนไทยอพยพยายถิ่นขาม
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สอดคลองกัน คือสวนใหญมีอายุระหวาง 31-60 ป ผูที่มีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไปมีเพียงรอยละ
26.3 เทานั้น ดา นการศึก ษา พบวา กวา 1 ใน 3 (รอยละ 39.9) ของหญิงไทยที่ตางงานกับ
ชาวตางชาติ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. รองลงมา มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มี
การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.และ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 39.5, 10.1. และ 9.0
ตามลําดับ)
นอกจากนี้ในดานอาชีพ พบวา เกือบ 1 ใน 4 (รอยละ 24.3) ของหญิงไทยที่แตงงานกับ
ชาวตา งชาติ มีอาชี พรับ จา งทั่วไป รองลงมา มีอาชี พเกษตรกร อาชีพพนัก งานบริษัท อาชี พ
พนักงานภาคบริการ (รานอาหาร/โรงแรม/สถานบันเทิง) และ อาชีพคาขาย (รอยละ 17.5, 17.3,
15.4 และ 7.2 ตามลําดับ) สวนสถานภาพกอนการสมรสกับชาวตางชาติ พบวา กวา 1 ใน 3
(รอยละ 36.6) มีสถานภาพโสด ในขณะที่สถานภาพหยา/แยกทางกัน มีรอยละ 55.9 โดยเหตุผลที่
หยา/แยกทางจากสามีคนไทยเนื่องเพราะพฤติกรรมของสามี เชน กินเหลา เจาชู ไมทํามาหากิน
และทํารายรางกาย เปนตน
ปจจัยผลักและปจจัยดึงดูด
ความเพียงพอของรายได พบวา หญิงไทยแตงงานกับชาวตางชาติกวาครึ่งหรือรอยละ
52.8 มีรายไดไมเพียงพอ และรอยละ 39.4 เพียงพอแตไมเหลือเก็บ ภาระที่ตองรับผิดชอบกอน
สมรสกับสามีชาวตางชาติ พบวา หญิงไทยแตงงานกับชาวตางชาติกวาครึ่งหรือ รอยละ 51.6 มี
ภาระการเลี้ยงดูพอแม รองลงมา มีภาระการเลี้ยงดูลูก และ มีภาระหนี้สิน (รอยละ 49.7 และ 31.7
ตามลํ าดับ ) ซึ่งเมื่อพิ จ ารณาเหตุ ผลในการตัด สิน ใจแต งงานกับ ชาวตา งชาติ แลว พบว า
สอดคลองกัน คือเพื่อฐานะทางครอบครัว (รอยละ 54.9) นอกจากนี้เ มื่อพิจ ารณารายไดของ
หญิงไทยหลังการแตงงานกับ ชาวตางชาติ แลว พบวา รอยละ 89.0 ไดรับ จากสามี ซึ่งมีความ
เพียงพอตอการดําเนินชีวิตและเหลือเก็บ โดยไดรับเงินจากสามีตอเดือนตั้งแตระดับ 1 หมื่นบาท
จนถึงมากกวา 1 แสนบาท ซึ่งทําใหหญิงไทยมีความเปนอยูที่ดีขึ้นรอยละ 81.0 สามารถสรางบาน
ใหม ดูแลพอแม และปลดหนี้สินที่มอี ยู
การคบหากับสามีชาวตางชาติ พบวากวา 1 ใน 3 ของหญิงไทย (รอยละ 42.5) พบกับ
สามีชาวตางชาติเองโดยบังเอิญ รองลงมา ญาติแนะนํา เพื่อนแนะนํา เพื่อน/ญาติแนะนํา และ
รูจักกันโดยชองทางอินเตอรเน็ต (รอยละ 23.2, 18.3, 7.2, และ 6.7 ตามลําดับ) ซึ่งสวนใหญจะพบ
กันที่ ประเทศไทย และมีบ างสวนพบกัน ตางประเทศ โดยมีระยะเวลาในการคบหากันไมเกิน 3
เดือน มากถึงรอยละ 22.7 และสวนใหญหรือรอยละ 55.9 คบหากันไมเกิน 1 ป โดยชาวตางชาติ
สวนใหญตองการหญิงไทยเพื่อดูแลตนเอง
การสมรสกับชาวตางชาติของหญิงไทยและผลกระทบ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสําหรับคนไทยอพยพยายถิ่นขาม
วัฒนธรรม 5

ความเสี่ยงในการตัดสินใจแตงงานกับชาวตางชาติ พบวา กวาครึ่งหนึ่งของหญิงไทย
หรือรอยละ 55.9 มีความรูสึกเสี่ยง และรอยละ 30.7 เห็นวาไมเสี่ยงเลย ในดานการยอมรับจากพอ
แมของหญิงไทย พบวา สวนใหญพอแมใหการยอมรับสามีชาวตางชาติ สวนการจดทะเบียนสมรส
กับชาวตางชาตินั้นกลับพบวา หญิงไทยรอยละ 42.5 ไมไดจดทะเบียนสมรสกับชาวตางชาติ และ
ยังพบวาการแตงงานกับชาวตางชาติของหญิงไทยเพิ่มขึ้นในระยะเวลา 4-5 ปที่ผานมา
การมีบุตรกับชาวตางชาติ พบวา กวา 2 ใน 3 หรือรอยละ 78.3 ไมมีบุตรกับชาวตางชาติ
อีกทั้งบุตรที่ติดมากับหญิงไทย (สามีเดิม) ก็สามารถปรับตัวเขากับสามีชาวตางชาติไดดี อยางไรก็
ตาม หญิงไทยที่แตงงานกับชาวตางชาติสวนใหญไดฝากบุตรที่เกิดจากสามีเดิมไวกับญาติ
ความสัมพันธกับชุมชน
การพักอาศัยในเมืองไทยของชาวตางชาติ พบวา สามีชาวตางชาติอาศัยอยูรวมกับ
หญิงไทยในเมืองไทยเพีย งรอยละ 25.2 นอกนั้น รอยละ 67.3 เดิน ทางไปๆ มาๆ นอกจากนี้
ชาวตางชาติมีโรคประจําตัวหรือเจ็บปวยเรื้อรัง รอยละ 19.9 โดยสวนใหญ รอยละ 65.4 เขารับการ
รักษาโรงพยาบาลเอกชน และรอยละ 15.4 เขารับการรักษาโรงพยาบาลของรัฐ และมีหลักประกัน
คือประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เงินฝากธนาคาร และเงินบํานาญ
การเขารวมกิจกรรมกับเพื่อนบาน/ชุมชนของสามีชาวตางชาติ พบวา กวาครึ่งหรือ
รอยละ 51.8 เขารวมกิจกรรมกับเพื่อนบาน/ชุมชนเปน บางครั้ง รองลงมารอยละ 25.8 เขารวม
กิจกรรมกับเพื่อนบาน/ชุมชนทุกครั้ง/เกือบทุกครั้ง และรอยละ 19.8 เขารวมกิจกรรมกับเพื่อนบาน/
ชุมชนนอยครั้ง มีเพียงบางสวนที่ไมเขารวมกิจกรรม โดยใหเหตุผลวาสื่อสารไมสะดวก นิสัยสวนตัว
และไมแนใจวาจะไดรับการตอนรับ อยางไรก็ตามหากสอบถามความยินดีเขารวมกิจกรรมชุมชน
แลว พบวา สวนใหญชาวตางชาติยินดีเขารวมกิจกรรมชุมชน และขณะเดียวกันชุมชนสวนใหญก็
รูสึกชื่นชมยินดีกับชาวตางชาติ
ความคิดเห็นตอการแตงงานขามวัฒนธรรมของหญิงไทย
ความคิดเห็นตอความสําเร็จของหญิงไทยที่แตงงานกับชาวตางชาติ พบวา กวาครึ่ง
หรือรอยละ 53.4 มีความเห็นวาประสบความสําเร็จกับ ลมเหลวพอ ๆ กัน และรอยละ 41.5 มี
ความเห็นวาสวนใหญประสบความสําเร็จ มีเพียงรอยละ 2.9 ที่เห็นวาสวนใหญลมเหลว ระดับ
ความสําเร็จของชีวิตการสมรสกับชาวตางชาติตามความคาดหวัง พบวา รอยละ 36.1 เปนไป
ตามความคาดหวังระดับปานกลาง รองลงมารอยละ 35.1 เปนไปตามความคาดหวังระดับมาก
รอยละ 7.2 เปนไปตามความคาดหวังระดับนอย
การสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของกลุ ม ผู เ กี่ ย วข อ งกั บ หญิ ง ไทยที่ แ ต ง งานกั บ
ชาวตางชาติ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสําหรับคนไทยอพยพยายถิ่นขาม
วัฒนธรรม 6

ผูเกี่ยวของกับกลุมหญิงไทยที่แตงงานกับชาวตางชาติ ประกอบดวยบุคคลในชุมชนที่มี
หญิงไทยแตงงานกับชาวตางชาติห รือรูจักเปน การสวนตัวกับกลุมเป าหมาย มีจํานวนตัวอยาง
ทั้งหมด 591 คน เปนผูมีถิ่นฐานในจังหวัดอุดรธานี 302 คน และจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 289 คน มี
ผลการศึกษาดังนี้
พฤติกรรมการเลียนแบบ/คานิยมการมีบานใหญโตของเด็กเยาวชน พบวา มีผลตอ
การเลียนแบบคานิยมอยูในระดับคอนขางมากหรือรอยละ 43.8 รองลงมาอยูในระดับมากหรือรอย
ละ 23.3 ถัดมาอยู ใ นระดับ เล็ก นอย หรือรอยละ 22.4 สวนผู ที่ตอบวา ไมมีผล รอยละ 5.6
ตามลําดับ
พฤติกรรมการเลียนแบบคานิยม/พฤติกรรมการกินอยูใชจายอยางฟุมเฟอยของ
เด็ก เยาวชน พบวามีผลคอนขางมาก รอยละ 31.9 รองลงมาคิดวามีผลเล็กนอย รอยละ 29.9
ถัดมาคิดวามีผลมาก รอยละ 19.9 คิดวาไมมีผล รอยละ 11.5 และไมแนใจ รอยละ 5.6
พฤติกรรมการเลียนแบบ คานิยม พฤติกรรม การแตงกายของเด็กเยาวชน พบวา
ผูเกี่ยวของคิดวามีผลเพียงเล็กนอย รอยละ 35.8 รองลงมาคิดวามีผลคอนขางมาก รอยละ 24.3
ถัดมาคิดวาไมมีผล รอยละ 20.4 ผูคิดวามีผลมากรอยละ 12.9 และไมแนใจ รอยละ 7.8
พฤติกรรมการเลียนแบบ คานิยม พฤติกรรม การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา ของ
เด็กเยาวชน พบวา ผูเกี่ยวของคิดวาไมมีผล รอยละ 45.2 รองลงมาคิดวามีผลเล็กนอย รอยละ
24.8 ถัดมาคิดวาไมแนใจ รอยละ 11.5 คิดวามีผลคอนขางมาก รอยละ 10.5 และคิดวามีผลมาก
รอยละ 7.1
พฤติกรรมการเลียนแบบ คานิยม พฤติกรรม การเลนการพนันของเด็กเยาวชน
พบวา ผูเกี่ยวของคิดวาไมมีผลตอเด็กเยาวชน รอยละ 48.9 รองลงมาคิดวามีผลเล็กนอย 22.1 ถัด
มาไมแนใจ รอยละ 14.1 คอนขางมาก รอยละ 7.1 และคิดวามีผลมาก รอยละ 6.6
พฤติกรรมการเลียนแบบ คานิยม พฤติกรรมการแสดงความรักแบบตางชาติ ของ
เด็กเยาวชน ในภาพรวม พบวามีผลเล็กนอย รอยละ 27.0 รองลงมาไมมีผลรอยละ 22.9 ถัดมามี
ผลคอนขางมาก รอยละ19.7 คิดวามีผลมาก รอยละ 16.5 และไมแนใจ รอยละ 12.7
พฤติกรรมการเลียนแบบ คานิยม พฤติกรรม การสมรสกับชาวตางชาติของเด็ก
พบวา ผูเกี่ยวของคิดวามีผลมาก รอยละ 28.7 รองลงมาคิดวามีผลคอนขางมาก รอยละ 28.2 ถัด
มาคิดวามีผลเล็กนอย รอยละ 25.5 คิดวาไมมีผล รอยละ 9.0 และไมแนใจ รอยละ 7.6
2. ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
จากการศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางผูใหขอมูลจํานวนทั้งสิ้น 66 คน โดย
แยกเปนกลุมหญิงไทยที่แตงงานกับชาวตางชาติ จํานวน 48 คน และกลุมผูเกี่ยวของ จํานวน 20
คน โดยมีผลการศึกษาดังนี้
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2.1 ผลการสัมภาษณเชิงลึกหญิงไทยแตงงานขามวัฒนธรรม
สถานภาพของหญิงไทยกอนการแตงงานกับชาวตางชาติ
สถานภาพของหญิงไทยกอนการแตงงานกับชาวตางชาติ พบวา สวนใหญมีสถานภาพ
หยาหรือมายเนื่องจากสามีเสียชีวิต มีเพียงเล็กนอยที่เปนโสด และหญิงไทยที่หยาหรือมายนั้น
สวนใหญยังมีบุตรกับสามีเดิมเฉลี่ยครอบครัวละ 1-2 คน โดยหลังจากแตงงานกับชาวตางชาติแลว
หญิงไทยสวนใหญมักจะฝากไวกับแมหรือญาติที่เมืองไทย นอกจากนี้สาเหตุของการหยากับสามี
เดิมสวนใหญเกิดจากการที่สามีไมมีความรับผิดชอบ มีความคิดเห็นไมตรงกัน และสามีนอกใจ ใน
เรื่องของภาระหนาทีข่ องหญิงไทยที่แตงงานกับชาวตางชาติคือการดูแลพอแม ลูก และคาใชจาย
ในบาน ซึ่งสวนใหญก็สามารถจัดการได เรื่องความเพียงพอของรายไดนั้นสวนใหญไมเพียงพอตอ
คาใชจายตาง ๆ
ขอมูลเบื้องตนของสามีชาวตางชาติ
ชาวตางชาติที่แตงงานกับหญิงไทยนั้น สวนใหญเปนชาวยุโรป คือชาวอังกฤษ เยอรมัน
สวิตเซอรแลนด และสัญ ชาติอื่น ๆ มีอายุตั้งแต 45 ปขึ้น ไป มีอาชีพธุรกิจ สวนตัว เปนชางหรือ
วิศวกร และรับราชการ โดยมีรายไดตั้งแต 30,000 บาทขึ้นไป (30,000-1,200,000 บาท) สวนใหญ
ไมมีภาระผูกพัน นอกจากนี้ยังมีหลักประกัน เชน เงินออม เงินบํานาญ และการประกันชีวิต
ลักษณะการคบหากับชาวตางชาติ
การคบหากันของหญิงไทยกับชาวตางชาติ สวนใหญพบกันโดยบังเอิญในสถานที่ทํางาน
ของหญิงไทย การรูจักกันผานชองทางอินเตอรเน็ต และผานการแนะนําของเพื่อนหรือญาติ มีเพียง
บางสวนที่รูจักกันจากการไปทํางานในตางประเทศของหญิงไทย เหตุผลที่ชาวตางชาติแตงงานกับ
หญิงไทยสวนใหญเกิดจากความตองการคนดูแล โดยเฉพาะหญิงไทยซึ่งมีชื่อเสียงในดานความ
ซื่อสัตย เอาใจใส และการดูแลทั้งงานบานและการจัดหาอาหาร มีบางสวนที่แตงงานเพราะความ
รัก สวนเหตุผลที่หญิงไทยแตงงานกับชาวตางชาตินั้น สวนใหญเพื่อการพยุงฐานะทางเศรษฐกิจ
ใหกับครอบครัว ตองการคนดูแล และเห็นวาสามีชาวตางชาติเปนคนซื่อสัตยและจริงใจ ซึ่งการ
ตัดสินใจแตงงานกับชาวตางชาตินั้นก็รูสึกเสี่ยงบางแตไมมากนัก
ชีวิตสมรสหลังการแตงงานกับชาวตางชาติ
หญิงไทยที่แตงงานกับชาวตางชาติ มีชีวิตหลังการสมรสดีขึ้น และมีความสุขมาก โดย
สวนใหญมีรายไดจ ากการที่สามีใ หเ ปนคาใชจายรายเดือน และสวนหนึ่งยังมีรายไดจ ากการ
ทํางานเองดวย ซึ่งรายไดดังกลาวมีความเพียงพอตอการดําเนินชีวิต และการชวยเหลือดูแลพอแม
และลูก ซึง่ ชาวตางชาติจะมีความเขาใจในวัฒนธรรมของคนไทยโดยเห็นวาครอบครัวคนไทยนั้นมี

บทสรุปสําหรับผูบริหาร โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสําหรับคนไทยอพยพยายถิ่นขาม
วัฒนธรรม 8

ลักษณะเปนครอบครัวใหญหรือครอบครัวขยายมีความอบอุน และชวยเหลือซึ่งกันและกัน และมี
ความเห็นวาหญิงไทยสวนใหญที่แตงงานกับชาวตางชาติประสบความสําเร็จ
การเขารวมกิจกรรมชุมชนของสามีชาวตางชาติ
สามีชาวตางชาติของหญิงไทยสวนใหญเขารวมกิจกรรมชุมชนเกือบทุกครั้ง ซึ่งมีบางเปน
สวนนอยที่ไมไดเขารวม เพราะการสื่อสารไมสะดวก และนิสัยสวนตัว นอกจากนี้สามีชาวตางชาติ
ชอบที่จะมาพักผอนหรืออยูในประเทศไทยเพราะอากาศดี คนไทยมีอุปนิสัยที่ดีและคาครองชีพต่ํา
ขอเสนอแนะของหญิงไทยทีแ่ ตงงานกับชาวตางชาติ
หญิงไทยที่กําลังจะแตงงานกับ ชาวตางชาติ ตองมีความอดทนสูง ใฝเรียนรูใ นทุกเรื่อง
เชน ภาษา วัฒนธรรมของประเทศที่จะตองไปอยู ที่สําคัญตองทําสิ่งที่ดีงาม ไมควรติดอบายมุข
เชน การดื่มสุราและเลนการพนัน หากมีปญหาควรปรึกษาคนที่มีประสบการณ นอกจากนี้กอน
การตัดสินใจแตงงานกับชาวตางชาติควรระมัดระวังใหมาก ชั่งใจใหดี อยางนอยที่สุดในระหวางที่
คบหาดูใจควรปองกันตัวเองดวย ลองใชชีวิตอยูรวมกันกอนการตัดสินใจแตงงาน สิ่งสําคัญคือ
หญิงไทยควรมีคือความซื่อสัตย จริงใจ ไมโกหกหลอกลวง และไวใจซึ่งกันและกัน ตองรูเขารูเรา
คือตองเปดเผยโดยเลาเรื่องอดีตที่ผานมาใหสามีชาวตางชาติรับรูดวย ควรแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
วัฒนธรรม โดยเฉพาะขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตครอบครัวไทย และ
ภาระในการดูแลพอ แม และลูก เปนตน นอกจากนี้ควรระมัดระวังเรื่องการใชจายเงินทอง และ
ตองไมแสดงออกอยางโจงแจงวาตองการเงินหรือหวังเงินทองของชาวตางชาติ และเมื่อเดินทางไป
อยูรวมกับชาวตางชาติแลวตองรูจักทํางานหรือหางานทําดวยนอกจากจะเปนการพึ่งตนเองแลวยัง
เปนการชวยเหลือจุนเจือซึ่งกันและกันอีกดวย
2.2 ผลการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูเกี่ยวของ
ความคิด เห็นตอการยอมรั บ ของชุม ชนตอการที่หญิงไทยไปสมรสกับ ชาว
ตางชาติ
ในชุมชนทั้ง 3 แหงที่ไดรวบรวมขอมูล มีความรูสึก เหมือนกัน เกี่ย วกับเรื่องนี้ คือ
ยอมรับวาเปนเรื่องปกติธรรมดาของชุมชน ในระยะเริ่มตนของสถานการณก็จะมีทัศนคติไมคอยดี
นัก แตสถานการณก็เปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกเพิ่มขึ้นตามลําดับ จนในปจจุบันทุกพื้นที่มีมุมมอง
เหมือนกัน คือ ยอมรับ และแสดงความยินดีกับผูที่จ ะสมรสกับชาวตางชาติดวยซ้ําไป สวนผูใ ห
สัมภาษณก็มีความรูส ึก ความคิดเห็นเชนเดียวกัน
ขอดีขอเสียของการที่มีชาวตางชาติเขามาพักอาศัยในชุมชน
ผูตอบสวนใหญใหความเห็นในแตละประเด็นดังนี้
- ดานเศรษฐกิจ ผูใหสัมภาษณทั้งหมดใหความเห็นในทิศทางเดียวกัน คือ เปนการ
สรางเศรษฐกิจในครอบครัวตนเองและญาติพี่นอง สวนผลในทางเศรษฐกิจตอชุมชนนอยมาก ไม
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วาจะเปนเรื่องการใชจายในการดํารงชีวิตประจําวันก็มักซื้อหาจากหางสรรพสินคาในเมือง อาจจะ
เปนเพราะประเภทของอาหารในการบริโภคที่แตกตางไปจากชุมชน สวนการสรางบานเรือนใหญโต
ก็เชนกันวัสดุในการกอสรางก็จะซื้อหาจากนอกชุมชน การจางแรงงานก็ไมใชคนในชุมชนเพราะ
รูปแบบการกอสรางอาจเกินกวาศักยภาพของคนในชุมชน จําเปนตองจางผูรับเหมาอาชีพ
- ดานวัฒนธรรม อาจแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่พักอาศัยถาวรในเมืองไทย
กลุมนี้จะมีนอยกวากลุมที่เดินทางไปอยูตางประเทศ กลุมที่พักอาศัยในประเทศมักไมกอปญหา
ดานวัฒนธรรมและยังคงดําเนินชีวิตตามวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน แตสิ่งที่จะเปนแบบอยางไม
ดี เชน การแตงกาย การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การแสดงความรักตอกันแบบตะวันตก มักเกิดจาก
กลุมที่พํานักในตางประเทศและเดินทางมาเยี่ยมเยียนชุมชนโดยเฉพาะในเทศกาลงานบุญของ
ชุมชน
- ดานบริโภคนิยม ผูตอบใหความเห็นวาในเรื่องนี้จะมีผลตอชุมชนนอยมากหรือแทบ
ไมมีเลยเพราะการดําเนินชีวิตของชาวตางชาติมักอยูแบบเปนตัวของตัวเองมากกวา มีการใชชีวิต
สวนใหญอยูภายในบาน คนภายนอกไมสามารถรูได มีความเปน อยู อยางไร จะเห็น ได ก็เ พีย ง
บานเรือนที่ใหญโตเทานั้น
- การปลูกบา นใหญโต ผูตอบใหความเห็นเรื่องการปลูก บานใหญโตวาเปนการ
สงเสริมคานิยมเฉพาะในกลุมญาติพี่นองของผูที่สมรสกับชาวตางชาติ เทานั้น ไมมีอิทธิพลใดตอ
ชุมชนที่จะดิ้นรนเพื่อใหไดบานเรือนใหญโต การสรางบานเรือนใหญโตนาจะเปนขอตอรองหรือรอง
ขอของผูหญิงที่สมรสกับชาวตางชาติแลว
- ความสัมพันธตอชุมชน ผูตอบเกือบทั้งหมดใหคําตอบที่เหมือนกัน คือ สวนใหญ
จะไมคอยยุงกับกิจกรรมสังคมของชุมชน เนื่องจากความติดขัดในการติดตอสื่อสารจากภาษาที่
แตกตางกัน ซึ่งทําใหชุมชนเองไมกลาจะมีปฏิสัมพันธกับชาวตางชาติ ในขณะเดียวกันชาวตางชาติ
ก็ไมอยากมีปฏิสัมพันธกับชุมชนเชนเดียวกันเพราะสื่อสารกันไมรูเรื่องไมเขาใจ
- ดานเยาวชน ในกลุมนี้อาจแบงไดเปน 2 สถานการณ ซึ่งจะมีขอแตกตางกันโดยใน
เขตเทศบาลหนองวัวซอและพื้นที่ใกลเคียง คานิยมในการที่เยาวชนมีเปาหมายในการสมรสกับ
ชาวตางชาตินั้นไมมากนัก การแตงงานของหนุมสาวในชุมชนยังคงเปนระหวางคนไทยดวยกันเปน
สวนใหญ สัดสวนผูหญิงที่สมรสกับชาวตางชาติ มักเปนผูหญิงที่ลมเหลวจากชีวิตครอบครัวกับ
สามีคนไทย สวนอีกสถานการณหนึ่งในเขตพื้นที่ตําบลมะบาและตําบลใกลเคียง (ต.ทุงเขาหลวง)
ผูใ ห สั มภาษณส ว นใหญ ใ หค วามเห็ น ว ากลุ ม เยาวชนที่ เ ปน โสดมีทั ศ นคติ ต อ งการสมรสกั บ
ชาวตางชาติใ นสัดสวนพอ ๆ กันกับกลุมหญิงไทยที่ผานการสมรสมาแลว แสดงใหเห็น วากลุม
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หญิ ง โสดในเขตตํ า บลมะบ า และข า งเคี ย งนั้ น มี แ นวโน ม ของค า นิ ย มในการมี คู ค รองเป น
ชาวตางชาติสูงขึ้น
ความคิดเห็นตอปญหาลูกติด
ผูตอบสวนใหญใหความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวาเปนปญหา เพราะการที่แมไปอยู
ตางประเทศแลวสงเงินกลับมาใหลูกใช ทําใหเด็กสามารถซื้อหาสิ่งที่ตองการไดมากขึ้นในขณะที่
ปูยา ตายาย ไม สามารถควบคุม เลี้ย งดู ได ดีสง ผลให เด็ก ขาดความอบอุน ไมมีที่ พึ่ง ทํ าให มี
พฤติกรรมไปในทางลบ เชน มั่วสุมกับเพื่อน เลนเกมส หรือกระทั่งเขาไปสูการเสพยาเสพติด
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ภาระที่จะเกิดขึ้นตอสังคม ตอชุมชน
สภาพปญหาโดยรวมผูตอบใหความเห็นวายังมองไมเห็นสภาพปญหาที่เปนภาระตอ
สังคม จะมีบางในเขตเทศบาลหนองวัวซอซึ่งเคยมีประเด็นการเจ็บปวยของชาวตางชาติที่ตองใช
เลือดในการรักษา แตไมสามารถหาเลือดเพื่อมาสนับสนุน ไดเพราะกรุป เลือดของชาวไทยกับ
ชาวตางชาตินั้นแตกตางกัน และชุมชนก็ไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในการแกไขปญหานี้ได
การใชศักยภาพของชาวตางชาติในการพัฒนาชุมชน
เนื่องจากขอมูลศักยภาพดานอื่นนอกจากการใชภาษาแลว ชุมชนแทบจะไมเคยรับรู
เลยวาชาวตางชาติที่เขามาอยูในชุมชนมีอาชีพอะไร มีความสามารถอะไรเปนพิเศษ ดังนั้นความ
คาดหวังของชุมชนในการที่จะใหชาวตางชาติเขามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนจะมีก็เพียงดาน
การสอนภาษา แตในปจจุบันก็ยังไมมีชุมชนใดที่ทําใหเห็นไดอยางชัดเจน
ความเห็นตอการมีสวนรวมในชุมชนของชาวตางชาติ
ผูตอบเกือบทั้งหมดใหความเห็นวาการมีสวนรวมตอกิจกรรมของชาวตางชาติจะมีก็
เพียงภรรยาที่เขารวมกิจกรรม และเปนเรื่องของการทําบุญเสียเปนสวนใหญ การมีสวนรวม ที่เห็น
ไดชัดเจนคือกลุมที่เดินทางมาจากตางประเทศเพื่อรวมงานบุญของชุมชน เชน การทอดผาปา กฐิน
เปนตน แตการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนยังไมปรากฏ ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะความติดขัดดาน
การสื่อสาร
ความเห็นตอกระบวนการในการใหขอมูลชุมชน
ผูใหสัมภาษณทั้งหมดกลาวเหมือนกันวายังไมมีกระบวนการอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม
วาจะเปนการใหการเรียนรูตอชุมชนหรือกระบวนการใหขอมูลความรูกับกลุมเปาหมายเพื่อใหรูเทา
ทันหรือวิเคราะหพิจารณาถึงผลดีผลเสียของการสมรสกับชาวตางชาติ
กระบวนการหรือวิธีการติดตอกับชาวตางชาติ พบวาผูใหสัมภาษณใหความเห็นวา
สวนใหญที่สุดนาจะเปนการติดตอผานญาติพี่นอง เพื่อนฝูง อันดับรองลงมาเปนการแสวงหาดวย
ตนเองโดยนําตนเองเขาสูกลุมชาวตางชาติ เชน การไปทํางานที่พัทยา เปนตน จะมีการติดตอผาน
อินเตอรเน็ตบางแตก็ไมมากนัก บางชุมชนก็อาจจะมีบุคคลที่รับจางติดตอบางเชนกัน

สรุปประเด็นสําคัญที่คนพบในประเทศ
จากกระบวนการตาง ๆ ในการศึกษามีก ารคนพบหลายประเด็น และมีความสําคัญ ที่
แตกตางกันไป คณะผูวิจัยพิจารณามุงใหความสําคัญในประเด็นในภาพรวม เฉพาะสวนที่อาจมี
ผลกระทบ หรือมีผลกระทบกับคนหมูมากในเชิงองครวม ซึ่งสรุปประเด็นสําคัญ ที่เกี่ย วของได
ดังนี้
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1. การใหขอมูลขาวสาร/ความรูแกคนในชุมชน
ผลการศึก ษาในภาพรวม พบวา กลุมคนไทยที่กาวเขาสูก ารแตงงาน ขามวัฒนธรรม
ตั้งแตเริ่มตน สวนใหญมีความรูไมมากนัก การกาวเขาสูการแตงงานกับชาว ตางชาติ จึงอนุมาน
ไดวาไมใ ชเ ปน เปน การแตงงานที่มี ก ารเรีย นรู เ พื่อการครองคู แตมีเ หตุปจ จัย สํา คัญ อื่น ๆ ให
ตัดสินใจเชนนั้น และยังพบวากอนการแตงงาน สวนใหญแทบจะพูด ภาษาตางชาติไมไดเลย การ
เขียนการอานเพื่อศึกษาขอมูลยอมเปน ไปไดยาก ดังนั้น จึงสรุปไดวาการตัดสินใจ แตงงานกับ
ชาวตางชาติของคนไทยจึงขาดการเรียนรูขอมูลที่เกี่ยวของกับคูสมรส และจากการรวบรวมขอมูล
โดยถามคนไทยที่แตงงานกับชาวตางชาติและประเมินจากคนที่รูจักที่แตงงานกั บชาวตางชาติ
คําตอบทีไดคือ กลุมตัวอยางเกือบสามในสี่ ตอบวาประสบความสําเร็จ กับลมเหลวพอกัน
สวนดานญาติพี่นอง และชุมชนก็เชนกันสวนใหญจะใหความเห็นเพียงผลลัพธดานบวก
เชน การมีฐานะดีขึ้น สรางบานเรือนใหมไดใหญโต แตไมมีขอมูลในดานอื่น ๆ มากเพียงพอ เชน
การที่คนไทยตองอพยพยายไปอยูกับคูสมรสในตางประเทศมีความเปนอยูเปนอยางไร
ดังนั้น การมีขอมูลที่เพียงพอสําหรับคนไทยที่คิดจะแตงงานกับชาวตางชาติ ชุมชน และ
ญาติพี่นอง จึงเปนเรื่องสําคัญเพื่อไดศึกษากอนตัดสินใจ นอกจากนี้การมีขอมูลที่เพียงพอ ก็จ ะ
เปนการปองกันมิใหคนไทยเสียเปรียบ หรือถึงขั้นถูกหลอกลวงไดในที่สุด
2. การใหการเรียนรูแกคนตางชาติ เชน วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาพบวา การมีวัฒนธรรมที่แตกตางกันเปนอยางมาก ไดแกวิถีชีวิต
วิถีความคิด ความเชื่อ ศาสนา ฯลฯ จะมีผลตอความเขาใจกัน ถาคนตางชาติที่เปนคูสมรสคน
ไทยไมไดเรียนรู ในเรื่องดังกลาว เชน ความเชื่อตามหลักศาสนาพุทธ การทําบุญ วัฒนธรรมการ
เลี้ยงดูบุพการี การชวยเหลือญาติพี่นอง เปนตน ดังนั้นการใหการเรีย นรูกับ ชาวคูสมรสที่เปน
ชาวตางชาติ จะสงผลลดความขัดแยงในครอบครัว เพราะถาคนไทยไมสามารถอธิบายใหเขาใจได
ก็จะมีการปดบัง ขอมูลในการดําเนินกิจกรรมเชนนั้น และอาจทําใหลดความเชื่อมั่นในระหวาง คู
สมรสและกาวไปสูความไมเขาใจกันในที่สุด
3. พฤติกรรมของลูกติดที่ฝากเลี้ยงไวกับญาติในประเทศไทย
คูสมรสจํานวนไมนอยอพยพยายถิ่นไปอยูกับคูสมรสชาวตางชาติในตางประเทศ โดยทิ้ง
ลูกกับสามีเดิมไวกับพอแม ญาติพี่นอง ของตนเอง ซึ่งสวนใหญจะฝากไวกับพอแม ที่มีอายุมาก
ทําใหขาดเลี้ยงดูที่ดีในสังคมปจจุบัน นอกจากนี้การสงเงินมาใหลูกแทนการเลี้ยงดู กลับสงผล
ในทางลบเพราะนอกจากปูยา ตายายจะไมสามารถดูแลเลี้ยงดูไดดีแลว เด็กจะใชเงินซื้อหา หรือ
ทองเที่ยว หรือเที่ยวเตรไดมากขึ้น ทําใหเด็กสวนหนึ่งที่มีลักษณะเชนนี้กาวไปสูพฤติกรรมที่ไมดี
และอาจสรางปญหาทางสังคมไดในที่สุด
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4. การสื่อสารระหวางชุมชนกับชาวตางชาติ
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาพบวา การเขามาพํานักของชาวตางชาติในชุมชนเปนลักษณะ
ตางคนตางอยู และจากการสํารวจขอมูลชุมชนชาวบานที่อาศัยอยูใกลบานของชาวตางชาติ หรือ
ผูนํ า ชุ ม ชน พบว า รั บ รู ข อมู ล เกี่ ย วกั บ ชาวต า งชาติ น อ ยมาก ทํ า ใหค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ชาวตางชาติกับชุมชน เปนไปในลักษณะตางคนตางอยูขาดความสัมพันธและการพึ่งพาตอกัน
ดังนั้น หากตางฝายตางเรีย นรูซึ่งกัน และกัน ทําความเขาใจกัน มีก ารพึ่งพากัน มีก าร
แลกเปลี่ ย นความรู และความคิดเห็น ซึ่งกัน และกัน ก็ จ ะเปน ประโยชนตอชุม ชน และจะทําให
ชาวตางชาติไดเ รีย นรูวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ฯลฯ ของสังคมไทยมากขึ้น ซึ่งนําไปสูก าร
ปรับตัวที่ถูกที่ควรตอไป
5. การถายทอดประสบการณของชาวตางชาติสูชุมชน
คนตางชาติที่เขามาพํานักในชุมชนสวนหนึ่งมีความรูความสามารถ และยินดีจะถายทอด
หรื อ ช วยเหลื อชุ ม ชนตามความสามารถของตน แต เ งื่ อนไขสํา คั ญ คื อ ขาดการสื่ อ สารและ
กระบวนการเขาไปมีสวนรวม ในขณะที่ชุมชนก็มีความตองการ เชน การสอนภาษา การสอน
คอมพิวเตอร ใหกับเด็กและคนในชุมชน แตขาดกระบวนการเพื่อเชื่อมโยงใหเกิดขึ้นได
ที่ก ล าวมาข างตน คณะผู วิจัย ได สรุป วิ เ คราะหแ ลว เห็ น วา ชุม ชน คนในชุมชน และ
ชาวตางชาติควรรวมกันสนับสนุนใหเกิดขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาสังคมชุมชนที่มีความผสมผสาน
ระหวางสังคมไทยและสังคมตางประเทศใหอยูรวมกันอยางมีความสุข

ผลการศึกษาตางประเทศ
1. การศึกษาเชิงปริมาณ
ผลการศึกษาขอมูลคนไทยที่อาศัยอยูในตางประเทศจํานวน 618 คน ใน 4 ประเทศไดแก
ประเทศเยอรมนี จํานวน 417 คน ประเทศอังกฤษ จํานวน 68 คน ประเทศออสเตรเลีย จํานวน 77
คน และประเทศสวิสเซอรแลนด จํานวน 56 คน ดังนี้
อายุ การศึกษา ภูมิลําเนาเดิม และอาชีพกอนการเดินทางไปตางประเทศ
อายุ พบวา กวา 1 ใน 3 มีอายุระหวาง 41–50 ป(รอยละ 34.4) รองลงมาอายุระหวาง 3140 ป อายุเกินกวา 50 ป และอายุระหวาง 31-30 ป (รอยละ 33.4, 21.4 และ 5.4 ตามลําดับ) สวน
การศึกษา พบวา กวา 1 ใน 3 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา (รอยละ 40.8) รองลงมาจบ
การศึกษามัธยมศึกษาหรือ ปวช. จบการศึกษาระดับปริญ ญาตรี จบการศึก ษาอนุปริญญาหรื
อปวส. และสูงกวาปริญญาตรีหรืออื่นๆ (รอยละ 39.0, 10.2, 6.8, และ 1.6 ตามลําดับ) ภูมิลําเนา
เดิมของผูใหขอมูลที่อาศัยในตางประเทศ พบวา กวา 1 ใน 3 อยูภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ
(รอยละ 44.4) รองลงมาอยูในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต (33.1, 17.7 และ 3.9 ตามลําดับ)
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อาชีพเดิมกอนการเดินทางไปอาศัยยังตางประเทศ พบวา เกือบ 1 ใน 4 มีอาชีพรับจางทั่วไป
(รอยละ 22.0) รองลงมาเปนพนักงานบริษัท คาขาย อื่นๆ และ รานอาหาร (รอยละ 19.1, 16.0,
13.7, และ 11.9 ตามลําดับ)
ความรูพื้นฐานดานภาษา ระเบียบกฎหมาย และวัฒนธรรม
ความรูดา นภาษาตา งประเทศ พบวาเกือบ 2 ใน 3 มีเ พีย งเล็ก นอย (รอยละ 62.6)
รองลงมาไมมีเลย และมีมากพอ (รอยละ 31.0 และ 6.4 ตามลําดับ) ความรูดานพื้นฐานระเบียบ
กฎหมาย พบวา กวาครึ่งไมมีเลย (รอยละ 52.7) รองลงมามีในระดับนอย และมีมากพอ (รอยละ
42.1 และ 5.2 ตามลําดับ) ความรูดานวัฒนธรรมของประเทศที่อาศัยอยู พบวา กวาครึ่ง มี
เพี ย งเล็ ก น อ ย (ร อ ยละ 51.2) รองลงมาไม มี เ ลย และมี ม ากพอ (ร อ ยละ 34.9 และ 13.9
ตามลําดับ)
สภาพความเปนอยูของคนไทยในตางประเทศ
สถานที่ พั ก อาศั ย ปจ จุ บั น พบว า กวา ครึ่ ง พั ก ในห อ งเช า หรื อ หอพั ก (ร อ ยละ 52.2)
รองลงมาพักที่บานของครอบครัว พักที่พักอาศัยซึ่งอยูระหวางการผอนสง อื่นๆ และอาศัยคนอื่นอยู
(รอยละ 33.8, 11.3, 1.8 และ 0.8 ตามลําดับ) อาชีพ พบวา กวา 1 ใน 3 เปนแมบาน (รอยละ
36.6) รองลงมารับจางทั่วไปหรือทํางานบาน พนง.รานอาหาร และไมไดทํางาน (รอยละ 19.9, 9.4
และ 9.1 ตามลําดับ) ความเสี่ยงตอการมีงานทํา พบวากวา 1 ใน 3 มีเ พียงเล็กนอย (รอยละ
41.5) รองลงมา ไมมีเลย และมีมากพอ (รอยละ 35.9 และ 22.5 ตามลําดับ) ความเสี่ยงดานการ
ปรับตัวเรื่องภาษา พบวาประมาณครึ่งหนึ่งมีเพียงเล็กนอย (รอยละ 50.6) รองลงมามีมากพอ
และไมมีเลย (รอยละ 26.6 และ 22.8 ตามลําดับ) ความเสี่ยงในการปรับตัวดานวัฒนธรรม
พบวากวา 1 ใน 3 มีเพียงเล็กนอยและไมมีเลยเทากัน (รอยละ 39.6) รองลงมามีมากพอ (รอยละ
20.8) ความเสี่ยงดานปญหาความสัมพันธในครอบครัว พบวากวาครึ่งไมมีเลย (รอยละ 52.8)
รองลงมามีเพียงเล็กนอย และมีมากพอ (รอยละ 30.9 และ 16.2 ตามลําดับ)
การขอความชวยเหลือและแหลงขอมูล
การขอคํา แนะนํา กรณีที่ป ระสบปญหา พบวา เกือบ 2 ใน 3 จะขอคําปรึก ษาและ
คําแนะนําจากครอบครัว (รอยละ 61.8) รองลงมาขอคําปรึกษาและขอคําแนะนําจากเพื่อนคนไทย
และเพื่อนชาวตาง ชาติ องคกรเอกชนหรือมูลนิธิและเจาหนาที่สถานทูตหรือสถานกงสุล (รอยละ
57.1, 22.9, 13.5 และ 13.0 ตามลําดับ) การติดตอรับขาวสารของกิจกรรมที่จัดขึ้ นเพื่อคน
ไทยในตางประเทศ พบวากวา 1 ใน 3มีคอนขางมาก (รอยละ 37.1) รองลงมาคอนขางนอย นอย
และมาก (รอยละ 25.3, 17.9 และ 10.9 ตามลําดับ) แหลงขอมูลในการติดตอหนวยงานของ
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ทางราชการ พบวากวาครึ่ง มีขอมูลในระดับ พอหาได (รอยละ 56.5) รองลงมาไมมีเ ลย และมี
พรอม (รอยละ 22.6 และ 21.0 ตามลําดับ)
การรวมกลุมของคนไทยในตางประเทศ
สถานที่ เ ป น ศู น ย ร วมของคนไทย พบว า ส ว นใหญ เ ห็ น ว า วั ด ไทย (ร อ ยละ 91.8)
รองลงมาเห็น วาที่อื่นๆ และรานอาหาร และสถานทูต (รอยละ 4.5, 1.6 และ 1.3 ตามลําดับ )
ความคิด เห็นตอการรวมตัวกันเขม แข็งในตา งประเทศ พบวา กวา 1 ใน 3 มีก ารรวมตัว
คอนขางนอย (รอยละ 36.7) รองลงมามีการรวมตัวคอนขางมาก และมี การรวมตัวนอย (รอยละ
30.7 และ 24.2 ตามลําดับ ) ความพรอมที่จะเขา รวมเปนเครือขา ยในการชวยเหลือให
คําปรึกษาใหแกคนไทย พบวา กวา 1 ใน 3 ไมแนใจหรือไมท ราบ (รอยละ 37.1) รองลงมามี
ความพรอมคอนขางมาก มีความพรอมคอนขางนอย มีความพรอมมาก และมีความพรอมนอ ย
(รอยละ 20.8, 18.7, 12.5 และ 10.9 ตามลําดับ)
ปจจัยผลักและปจจัยดึงดูด
ปจจัยผลักดันในการตัดสินใจครองคูกับคูครองชาวตางชาติ พบวา กวาครึ่งมีเหตุผล
จากความรัก (รอยละ 54.8) รองลงมาเนื่องจากตองการยกฐานะทางครอบครัว และผิดหวังจาก
คูครองเดิม (รอ ยละ 49.5 และ 23.7 ตามลํา ดับ ) ภาระในการรับ ผิด ชอบส งเสี ย เลี้ ย งดู
ครอบครัวที่มีกอนการครองคู พบวา กวา 2 ใน 3 ตองเลี้ยงดูพอแม (รอยละ 67.4) รองลงมา
ตองเลี้ยงดูเลี้ยงดูลูก และไมมีภาระ (รอยละ 32.6 และ 19.0 ตามลําดับ) การจดทะเบียนสมรส
กับคูครองชาวตา งชาติ พบวา สวนใหญมีการจดทะเบีย น (รอยละ 97.3) มีเ พีย งรอยละ 2.7
เทานั้นที่ไมไดจดทะเบียน ระยะเวลาในการคบหากับคูครองชาวตางชาติกอนการตัดสินใจ
ใชชีวิตคู พบวา กวา 1 ใน 3 เกินกวา 1 ป (รอยละ 44.7) รองลงมาเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป เกิน
3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน และ ไมเกิน 3 เดือน (รอยละ 20.1, 19.8 และ 15.4 ตามลําดับ)
การรับรูสิทธิ
การไดรับรูสิทธิในการอยูไดอยางถาวรในประเทศ พบวา กวา 1 ใน 3 รับรูในระดับ
มาก (ร อ ยละ 41.6) รองลงมารั บ รู ใ นระดั บ ปานกลาง และน อ ย (ร อ ยละ 38.4 และ 10.7
ตามลําดับ) การไดรับรูสิทธิในทรัพยสินรวม กับคูครอง พบวา กวา 1 ใน 3 รับรูในระดับปาน
กลาง (รอยละ 46.3) รองลงมารับรูในระดับมาก และนอย (รอยละ 31.9 และ 11.3 ตามลําดับ )
การไดรับ รูสิทธิของบุตรติดของคนไทย พบวา กวา 1 ใน 3 รับรูในระดับ ปานกลาง (รอยละ
46.3) รองลงมาไมทราบ และรับรูในระดับมาก (รอยละ 28.2 และ 18.9 ตามลําดับ) การไดรับรู
สิทธิการรักษาพยาบาล พบวา กวาครึ่งรับรูในระดับปานกลาง (รอยละ 55.6) รองลงมารับรูใน
ระดับมาก และไมทราบ (รอยละ 33.4 และ 7.0 ตามลําดับ) การไดรับ รูสิทธิในการทํา งาน
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พบวา กวาครึ่งรับรูใ นระดับปานกลาง (รอยละ 58.3) รองลงมารับรูใ นระดับมาก และไมท ราบ
(รอยละ 27.5 และ 7.5 ตามลําดับ)
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ความตองการความชวยเหลือของคนไทยในตางประเทศ
การจัดตั้งศูนยขอมูลอาสาสมัครชวยเพื่อนไทย พบวา กวา 1 ใน 3 มีความตองการ
คอนขางมาก (รอยละ 42.2) และมาก (รอยละ 28.0) มีเพี ยงรอยละ14.9 เทากันที่มีความ
ตองการคอนขางนอยและนอย การสงเสริมและพัฒนาอาสาสมัครชวยเพื่อนไทย พบวา กวา
1 ใน 3 มีความตองการคอนขางมาก (รอยละ 42.2) และมาก(รอยละ 23.5) มีเพียงรอยละ 14.9
เทากันที่มีความตองการคอนขางนอยและนอย การรวมกลุมอาสาสมัครคนไทยในลักษณะ
เครือขาย พบวากวา 1 ใน 3 มีความตองการคอนขางมาก (รอยละ 45.8) มาก(รอยละ 30.2) มี
เพียงรอยละ 15.9 และ 8.1 ตามลําดับที่มีความตองการคอนขางนอยและนอย การสงเสริม
กิ จ กรรมเพื่ อ การรวมกลุ ม ที่ เ ข ม แข็ ง ของคนไทย พบว า กว า 1 ใน 3 มี ค วามต อ งการ
คอนขางมาก (รอยละ 45.0) และมาก (รอยละ 26.5) มีเพียงรอยละ 18.8 และ 9.7 ตามลําดับที่
มีความตองการคอนขางนอยและนอย การจัดใหมีอาสาสมัครดา นการพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ พบวา กวา 1 ใน 3 มีความตองการคอนขางมาก (รอยละ 38.4) และมาก(รอยละ 28.7)
มีเพียงรอยละ 18.6 และ 14.3 ตามลําดับที่มีความตองการนอย และมีคอนขางนอย การปองกัน
และเฝาระวังคนไทยถูกลอลวงหรือการถูก ใชความรุน แรง ถูกแสวงหาผลประโยชน (การคา
มนุษ ย) พบวาประมาณ 1 ใน 3 มีความตองการคอนขางมาก (รอยละ 34.2) และมาก(รอยละ
29.4) มีเพียงรอยละ 25.8 และ 10.6 ตามลําดับที่มีคอนขางนอย และนอย การติดตามขอมูล
หรื อเยี่ ย มเยีย นบุต รบุญ ธรรมไทยในต า งประเทศ พบวา กว า 1 ใน 3 มี ความต อ งการ
คอนขางมาก (รอยละ 38.8) และมาก(รอยละ 37.5) มีเพียงรอยละ 14.6 และ 9.2 ตามลําดับที่มี
ความตองการคอนขางนอยและนอย การติดตามคุมครองชวยเหลือลูกติดจากเมืองไทยที่
ประสบปญหา พบวา กวา 1 ใน 3 มีความตองการคอนขางมาก (รอยละ 38.9) และมาก (รอย
ละ 31.3) มีเพีย งรอยละ 17.1 และ 12.7 ตาม ลําดับที่มีความตองการคอนขางนอยและนอย
ศูนยใหคําปรึกษาทางโทรศัพท พบวา กวา 1 ใน 3 มีความตองการมาก (รอยละ 35.2) และ
คอนขางมาก (รอยละ 30.2) และมีเพียงรอยละ 21.6 และ 13.0 ตามลําดับ ที่มีความตองการ
นอยและคอนขางนอย
2. ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
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จากการสัมภาษณเชิงลึก คนไทยในตางประเทศ ประกอบดวย หญิงไทยที่แตงงานกับ
ชาวตางชาติ ผูแทนหนวยงานภาครัฐ จํานวนรวมทั้งสิ้น 40 คน ประกอบดวยผูหญิง 9 คน และ
ผูชาย 31 คน ซึ่งมีผลการศึกษาดังนี้
สภาพปญหาของคนไทยในตางประเทศ
การปรับตัวดานภาษา พบวา สวนใหญมีทักษะในการพูดและฟงภาษาตางประเทศ แต
ยังขาดทักษะการอานและเขียน อีกทั้งไมคอยมีเวลาไปเรียนภาษา เนื่องจากตองทํางานหารายได
ความรูดานกฎหมายและสวัสดิการสังคม พบวาภาษากฎหมาย มีความยากแกการทํา
ความเขาใจ อีกทั้งมองวากฎหมายเปนเรื่องไกลตัว จึงไมทําศึกษา หาความรูเพิ่มเติม หรือขาดการ
ปรึกษาผูรูกฎหมาย จนกวาจะประสบปญหาดวยตัวเอง ประกอบกับตองทํางานหารายได จึงทํา
ใหไมมีเวลาในการศึกษาหรือเรียนรู
ความแตกตา งดา นสังคมวัฒนธรรมของคนไทยและชาวตา งชาติ พบวามีความ
แตกตางกันในเรื่อง ภาษา มุมมอง ความคิด คานิยม อาหารการกิน จารีตประเพณี การเลี้ยงดูบุตร
เปนตน
การติดอบายมุขของคนไทย พบวาคนไทยบางสวนยังคงเลนการพนัน และติดยาเสพ
ติด เปนตน
ปญหาครอบครัว พบวา การสื่อสารภาษาตางประเทศไมเขาใจกันและการปรับตัวเขาหา
กันจากความแตกตางดานสังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องการสงเงินของภรรยาคนไทยกลับไป
ชวยเหลือครอบครัวที่ประเทศไทย จนกระทั่งนําไปสูการทะเลาะวิวาทและการใชความรุนแรงใน
ครอบครัว สงผลใหเกิดการหยารางในที่สุด
ปญหาของบุตรที่นํามาจากประเทศไทย พบวาเด็กมีปญหาในการปรับตัวดานตางๆ
อาทิ การปรับตัวเขากับสังคม วัฒนธรรมตางชาติการสื่อสารดวยภาษาตางประเทศ การปรับตัวกับ
ครอบครัวชาวตางชาติ การไมเชือ่ ฟงพอแม การปรับตัวกับการเรียน คุณครู และเพื่อนรวมหอง การ
ไมตั้งใจเรียน และคบเพื่อนไมดี เปนตน
ปญหาในการทํางาน พบวามีปญหาในเรื่องการสื่อสารดวยภาษาตางประเทศ ความรู
เกี่ยวกับสวัสดิการทํางาน การพัฒนาศักยภาพการทํางานของตนเอง เปนตน
เหตุผลการสมรสกับชาวตางชาติ
เหตุผลที่หญิงไทยสมรสกับชาวตางชาติเพื่อใหตนเองรวมทั้งครอบครัวที่ประเทศไทยมีชีวิต
ความเปนอยูที่ดีขึ้น และเนื่องจากชาวตางชาติเปนคนดี มีความรับผิดชอบตอหญิงไทย ตลอดจน
เพื่อตองการไดวีซาระยะยาวจากการแตงงานกับชาวตางชาติซึ่ง จะสามารถทํางานหารายไดอยาง
เต็มที่อยางถูกตองตามกฎหมาย นอกจากนี้หญิงไทยแตงงานกับชาวตางชาติเพราะผิดหวังจาก
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คูค รองคนเดิ ม ที่เ ปน ชายไทย ซึ่ งมี พ ฤติ ก รรมที่ ไม พึ งประสงค ตา ง ๆ ได แก ไม รับ ผิด ชอบต อ
ครอบครัวติดอบายมุข และใชความรุนแรงในครอบครัว เปนตน
ชองทางการติดตอกับชาวตางชาติ
หญิงไทยที่สมรสกับชาวตางชาติ สวนใหญติดตอกับชาติผานญาติพี่นองของหญิงไทยที่
สมรสกับชาวตางชาติแนะนํา และจากการทํางานในประเทศไทยและตางประเทศไดแก รานนวด
รานสปา และรานอาหาร เปนตน นอกจากนี้ยังมีเพื่อนแนะนํา และผานอินเตอรเน็ต จากเว็ปไซต
หาคูตางๆ บางและผานบริษัทจัดหาคู/ นายหนา โดยเสียคานายหนา
ขอมูลที่จําเปนสําหรับหญิงไทยแตงงานกับชาวตางชาติ
ขอมูลเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมของชาวตางประเทศ กลาวคือ หญิงไทยที่อาศัยอยู
ในตางประเทศ ไมวาจะเปนกลุมแมบานธรรมดา หรือกลุมแมบานทีอ่ าศัยในตางประเทศ โดยการ
รับ จางแตงงานหรือกลุมหญิงบริก าร จะมีปญหาที่ เ หมือนกัน คือ การใชภาษาตางประเทศใน
ชีวิตประจําวัน มีหญิงไทยนอยรายที่ไมมีปญหาในเรื่องการใชภาษา และการที่หญิงไทยไมรจู ักการ
ใชภาษายอมทําใหมีปญหาการติดตอสื่อสารและการทําเขาใจในสังคม วัฒนธรรมของประเทศ
นั้นๆซึ่งนําไปสูการเสียโอกาส การเสียเปรียบ การไมเขาถึงในเรื่องตางๆ ไมวาจะเปน การทํางาน
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน สวัสดิการสังคมและสิทธิประโยชนที่ควรไดรับ การฟองรอง เปนตน
ขอมูล ในการใชชีวิต ประจํา วัน พบวาขอมูลขาวสารและบริก ารของสถานฑูตฯยังมี
ขอจํากัด จากการรองทุกขของคนไทยเปนจํานวนมาก มีประเด็นในเรื่องการบริการของสถานฑูตฯ
ที่ไมชัดเจน ไมสุภาพ ไมยืดหยุน ทําใหก ารที่เ ขารับ บริก ารใชเวลานาน เสียคาใชจายในการ
เดินทาง และเกิดความรูสึกที่ไมดีซึ่งทําใหเกิดเปนปญหาตอคนไทยในตางประเทศ นอกจากนี้มี
การเรียกรองในเรื่องการใหบริการของสถานฑูตฯ โดยใหมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่อง ประสานงาน
จัดการ และใหขอมูลสําหรับคนไทย ที่วัดไทยดวย
ขอมูลในเรื่องสิทธิและขอกฎหมายตางๆ พบวาหญิงไทยควรศึกษาในเรื่องของสิทธิ
ของหญิงที่แตงงานกับชาวตางชาติ ตลอดจนขอกฎหมายทั้งของไทยและประเทศของสามีเพื่อให
สามารถกระทําธุรกรรมตาง ๆ ไดอยางถูกตองและไมเสียสิทธิที่พึงจะได
ความตองการความชวยเหลือดานตาง ๆ พบวามีการเสนอการจัดกิจกรรมสงเสริม
อาชีพเพิ่มรายได โดยเฉพาะอยางยิ่งการสอนนวดไทยแผนโบราณ เนื่องจากเปนอาชีพที่สามารถ
สรางรายไดเปนอยางดี อีกทั้งขณะนี้ เปนอาชีพขาดแคลน เปนที่ตองการของตลาดแรงงางานเปน
อยางมาก
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การจัด กิจ กรรมพัฒนาศัก ยภาพคนไทย ไดแก การสอนภาษาตา งประเทศ การสอน
คอมพิวเตอร เปนตน รวมทั้งการอบรมใหความรูในเรื่องตางๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับกฎหมายและ
สวัสดิการที่คนไทยควรรู เชน วีซา การสมรส การหยา มรดก บุตรบุญธรรม และการทํางาน เปนตน
การส ง เสริ ม และพั ฒ นาบทบาทของวั ด ไทยเพื่ อ เป น ศู น ย ร วมของไทยเพิ่ ม มากขึ้ น
โดยเฉพาะเปนศูนยชวยเหลือ ใหคําแนะปรึกษาสําหรับคนไทยที่ประสบปญหาตางๆ รวมทั้งเปน
ศูนยขอมูลขาวสารของทั้งหนวยงานราชการและเอกชน
การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อรวมกลุมคนไทยใหเปนชุมชนในตางประเทศที่มีความเขมแข็ง
มากขึ้น ไดแก การจัดตั้งเครือขายอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือคนไทยที่ประสบปญหาตางๆ การ
จัดตั้งเครือขายเยาวชนไทย และการจัดกิจกรรมคายครอบครัว เปนตน

รูปแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาและสังเคราะห เปนประเด็นสําคัญ เพื่อเปน
แนวทาง หรือรูปแบบในพัฒนาสังคมในชุมชนที่มีการแตงงานขามวัฒนธรรม และการจัดสวัสดิการ
ใหกับคนไทยที่อพยพยายถิ่นไปอยูตางประเทศ
องคประกอบของรูปแบบ
1. ประเด็นการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
2. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนประเด็นคนพบ
3. หนวยงานที่เกี่ยวของและบทบาทหนาที่
โดยสามารถสรุปเปนแผนภูมิไดดังนี้
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หนวยงานเกี่ยวของ

ตางประเทศ
- กระทรวงการตางประเทศ
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย

ประเด็นการ
พัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
ขอมูลขาวสารสําหรับคน
ไทย

แหลง/ชองทางและ
กระบวนวิธีการให
คําปรึกษา

การใหการเรียนรูในดาน
ตาง ๆ

ในประเทศ
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนวยงานกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
- หนวยงานราชการอื่น ๆ และ
องคกรเอกชน
- สถานทูตชาติตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ

การใหขอมูลขาวสาร/
ความรูแ กชุมชน
การใหการเรียนรูว ิถีไทย แก
คนตางชาติ
พฤติกรรมลูกติดที่ฝาก
เลี้ยงกับญาติในเมืองไทย
การสื่อสารระหวางชุมชน
กับชาวตางชาติ
การถายทอด
ประสบการณของ

กิจกรรมสนับสนุน

- การจัดหาสถานที/่ ศูนยรวมในการทํา
กิจกรรม (วัด-สถานทูต-เชา)
- การจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของ
- จัดทําระบบและชองทางในการ
ติดตอสื่อสาร
- จัดหาบุคลากรที่มีความสามารถในการ
ใหคําปรึกษาในดานตาง ๆ
- สงเสริมอาสาสมัครอาสาชวยเพื่อนไทย
- สงเสริมการเรียนรูตามความตองการ
- สงเสริมการรวมกลุมและความเขมแข็ง
แกกลุมคนไทย
- จัดตั้งศูนยประสานงานในชุมชนคนไทย
(เชน ที่วัด รานอาหาร ศูนยชุมชนของ
- รวบรวมความรูตาง ๆ ทุกแงมุมถาย ทอด
แกชุมชน
- สรางชองทางในการติดตามชาวตางชาติ
- จัดทําเอกสาร/สื่อ ความรูเกี่ยวกับสังคมใน
แงมุมที่ชาวตางชาติควรรู ในภาษาที่
หลากหลายตามกลุมเปาหมาย
- ใหการเรียนรูเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กที่ถูก
ทอดทิ้งทั้งพอแมและญาติ
- การจัดการเรียนรูภาษาที่สื่อสารกันได
- การชวยเหลือชุมชนตามศักยภาพ
- ฯลฯ
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คําอธิบายรูปแบบและการประยุกตใช
คํานิยาม
1. หนวยงานที่เกี่ยวของ หมายถึง หนวยงานที่ควรมีบทบาทหนาที่ รับผิดชอบตาม
ประเด็นการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมทั้งตามกิจกรรมสนับสนุน
2. ประเด็ น การพั ฒนาสั ง คมและสวัส ดิ ก าร หมายถึ ง การสรุป รวบยอดหรื อ
สังเคราะหผลของการศึกษาเปนประเด็นหลักเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
3. กิจกรรมสนับสนุน หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนประเด็นการพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ และปฏิบัติใหเกิดเปนรูป ธรรมและตอบสนองการพัฒนาสังคมและการจัด
สวัสดิการใหแกกลุมเปาหมายได ซึ่งจะมีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้นอยูกับแตละพื้นที่

รูปแบบตางประเทศ
1. หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก
1) กระทรวงการตา งประเทศ บทบาทหนาที่ของกระทรวงการต างประเทศใน
ตางประเทศโดยผานสถานทูตนั้น มีอํานาจเปนตัวแทนของรัฐบาลไทยอยางเปนทางการ กิจการ
อันใดที่เ กี่ยวของกับประเทศไทยและคนไทยจึงเปนอํานาจโดยชอบธรรมของสถานทูตในฐานะ
องคกรกลไกของกระทรวงตางประเทศ
2) กระทรวงแรงงาน บทบาทของกระทรวงแรงงานที่ชัดเจนคือ การคุมครองคนไทย
ที่ไปทํางานในตางประเทศ กระบวนการในการเดินทางไปทํางานตางประเทศอยางเปนทางการ
จะตองผานการรับรองจากกระทรวงแรงงาน และในตางประเทศก็มีคนไทยเดินทางไปทํางานอยูไม
นอย ปญหาที่เกิดจากการจางงานก็จะเปนความรับผิดชอบของหนวยงานของกระทรวงแรงงานใน
ตางประเทศโดยตรงถามีหนวยงานของกระทรวงแรงงานในประเทศนั้น ๆ
3) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย บทบาทของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนการใหบริการกับกลุมคนไทยอยางครอบคลุม เชน
กลุมเด็กเยาวชน กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ กลุมคนดอยโอกาส เปนตน ซึ่งโดยหลักการแลวก็
ควรจะอยูภายใตความเสมอภาคเดียวกันไมวาจะมีถิ่นที่อยูแหงใด ซึ่งอาจจะดําเนินงานภายใต
อาณัติของสถานทูตในตางแดน ซึ่งขอจํากัดของสถานทูตคือ ขาดบุคลากรที่มีความรูความเขาใจ
เรื่องการพัฒนาสังคม และสวัสดิการ
2. ประเด็นการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการ ในกรณีของตางประเทศ สรุปได
จากการคนพบ 3 ประเด็นหลัก
1) ขอ มูล ขา วสารสํ าหรับ คนไทย เช น ข อมู ลเกี่ย วกับ ชุม ชนไทย ข อมู ลเกี่ย วกั บ
กิจกรรมของคนไทย เปนตน
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2) แหลง/ชองทางใหคําปรึกษา หมายถึง สถานที่หรือเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อการติดตอ
รวมทั้งองคประกอบอื่น ๆ ใหการติดตอไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) การใหการเรียนรูในดานตาง ๆ หมายถึง การสนองความตองการในเชิงความรูที่จะ
เปนประโยชนตอการดําเนิน ชีวิตของคนไทย เชน ดานอาชีพ การครองเรือน การพัฒนาจิตใจ
เปนตน
3. กิจกรรมสนับสนุน
3.1 ขอมูลขาวสารสําหรับคนไทย
- การจั ด ทํ า ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ คนไทย เพื่ อ เป น การสร า งเครื อ ข า ยและติ ด ต อ
แลกเปลี่ยนขอมูลกัน
- การจัดระบบการติดตอที่ทันสมัย เชน การใชอีเมลล การจัดทําเวบไซต เปนตน
-ฯลฯ
3.2 แหลง/ชองทางใหคําปรึกษา
- การจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งเปนศูนยในการบริหารจัดการ เชน วัด
สถานทูต หรือสถานที่เชา เพื่อการรวมกลุมกันทํากิจกรรม
- การจัดหาบุคลากรที่เ หมาะสมกับ การบริการในรูป แบบตาง ๆ เชน นักสังคม
สงเคราะห นักจิตวิทยา นักกฎหมาย ผูฝกสอนอาชีพ เปนตน
- การจัดหาเครือขายอาสาสมัครเพื่อชวยในการใหความชวยเหลือคนไทย หรือให
คําปรึกษาโดยมีการอบรมใหความรูอยางเพียงพอ
- การจัดหาเครื่องมือที่สะดวกเหมาะสมเพื่อใหการติดตอเปนไปไดโดยสะดวก
3.3 การใหการเรียนรูในดานตาง ๆ
- การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เชน การนวดแผนไทย การทํา
ขนมไทย เปนตน
- ความรูในการดําเนินชีวิต เชน การครองเรือน การพัฒนาจิตใจ
- ความรูเกี่ยวทองถิ่น เชน ภาษา วัฒนธรรม การปรับตัว
- กิจกรรมสรางความสามัคคีในกลุมคนไทย

รูปแบบในประเทศ
1. หนวยงานที่เกี่ยวของและบทบาทหนาที่
1) องคก รปกครองสวนทองถิ่นในพื้น ที่ ดําเนินงาน เนื่องจากองคก รปกครองสวน
ทองถิ่น เปนองคกรในชุมชน จึงรูขอมูลขาวสาร สภาพปญหา สภาพความตองการของชุมชน ได
ดีกวา หนวยงานอื่น ๆ และมีความใกลชิดกับชุมชน คนในชุมชน การดําเนินงานใดโดย องคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น หรือรวมกับหนวยงานภายนอก นาจะมีโอกาสประสบความสําเร็จ สูงกวา
องคกรหรือบุคคลภายนอกดําเนินงานโดยลําพังซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนกลไกในการ
ปฏิบัติที่ดี และอาจกําหนดในเชิงนโยบายขององคกรก็ได
2) หนวยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เนื่องจากเปน
ภารกิจ โดยตรงสวนหนึ่งของกระทรวงฯ ในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ ที่เหมาะสม ใหกับ
ประชาชน ชุมชน ทั้งประเทศ ในทุกกลุมทุกประเภท โดยหนวยงานอันเปนกลไก โดยตรงในระดับ
ภูมิภาค เชน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจังหวัด ศูนยพัฒนาสังคม รวมทั้ง
หนวยงานจากสวนกลางที่มีความเกี่ยวของ
เนื่องจากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีบ ทบาทครอบคลุมทุกพื้น ที่อยูแลว จึง
นาจะมีบทบาทในเชิงนโยบายจากสวนกลาง และหนวยงานในสวนภูมิภาคเปนกลไกในการปฏิบัติ
ภายใตความรวมกับมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนวยงานอื่ น เช น หนวยงานกระทรวงวัฒ นธรรม หนวยงานการปกครอง
องคก รพัฒนาเอกชน เปน ตน หนวยงานเหลานี้จ ะมีสวนในการสนับ สนุน ทั้งในรูป แบบของ
งบประมาณ หรือทางดานวิชาการ หรือเปนกลไกในการปฏิบัติ
4) สถานทูตของชาติตาง ๆ ที่เกี่ย วข อง หมายถึง สถานทูตของชาติที่มีคนไทย
สมรสกับ คนของชาตินั้น โดยสถานทูตอาจสนับสนุน เรื่องขอมูลในเรื่องการตรวจสอบรับ รอง
สถานะของคนชาติตนเอง เชน เรื่องของอาชีพ สถานภาพสมรส เปนตน พรอมทั้งการปองกันมิให
คนไทยถูกหลอกลวงโดยอาจจะมีการทําขอตกลงในการบันทึกขอมูลการขอวีซาเพื่อเดินทางไปกับ
คูสมรสชาวตางชาติ และอีกทางหนึ่งเปนแหลงขอมูลสภาพตาง ๆ ของประเทศชาตินั้น ๆ
2. ประเด็นการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีอยู 5 ประเด็น ไดแก
1) การใหขอมูลขาวสาร/ความรูแกคนในชุมชน
2) การใหการเรียนรูแกชาวตางชาติ เชน วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต แกชาวตางชาติ
3) พฤติกรรมของลูกติดที่ฝากเลี้ยงไวกับญาติ
4) การสื่อสารระหวางชุมชนกับชาวตางชาติ
5) การถายทอดประสบการณของชาวตางชาติสูชุมชน
3. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนประเด็น ไดแก
1) การใหขอมูลขาวสาร/ความรูแกคนในชุมชน
- การรวบรวมขอมูลเพื่อเผยแพรใ นพื้นที่เ ปาหมาย เกี่ย วกับ การแตงงานขาม
วัฒนธรรม ทั้งขอมูลของประเทศตาง ๆ วิถีชีวิตความเปนอยู สภาพแวดลอมตาง ๆ ลักษณะนิสัย
ของคนในชาตินั้น ๆ ฯลฯ
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- การถายความรูเพื่อทั้งในดานบวกและดานลบของการแตงงานกับชาวตางชาติ
รวมทั้งขอควรระวัง
- ฯลฯ
2) การใหการเรีย นรูวิถีไทยแกชาวตางชาติ เชน วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต แก
ชาวตางชาติ
- การจัดทําสื่อรูป แบบตาง ๆ เพื่อใหชาวตางชาติไดศึกษาเกี่ย วกับวิถีไทย โดย
อาจจะเปนในรูปแบบตํารา ทางระบบอินเตอรเนท วีดีทัศน เปนตน
- การจัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับวิถีไทย โดยมีสรรหาวิทยากรที่สามารถถายทอดใน
ภาษานั้น ๆ ได
- ฯลฯ
3) พฤติกรรมของลูกติดที่ฝากเลี้ยงไวกับญาติ
- ใหการเรีย นรูกับพอแม และญาติของเด็กที่เ ลี้ยงดู ใหเขาใจถึงพฤติก รรมเด็ก
วัยรุน วิธีการในการอบรมสั่งสอน การใหความรักความอบอุน
- ใหการเรียนรูกับเด็กที่พอแมทอดทิ้งไวกับญาติ ใหเขาใจสถานการณและความ
จําเปนของพอแม
- ฯลฯ
4) การสื่อสารระหวางชุมชนกับชาวตางชาติ
- จัดทําสื่อการสอนภาษาพื้นฐานในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสม ใหกับคนตางชาติ
เพื่อใหสื่อสารกับชุมชนได
- จัดทําสื่อหรือกระบวนการเรียนรูภาษาของคนในชุมชน โดยเฉพาะผูนําชุมชนให
สามารถสื่อสารกับคนตางชาติได
- ฯลฯ
5) การถายทอดประสบการณของชาวตางชาติสูชุมชน
- รองขอใหชาวตางชาติเปนอาสาสมัครในการสอนภาษาในพื้นที่ใหแกเด็กและ
ผูสนใจ
- ใหชาวตางชาติมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนตามศักยภาพของตน เชน การ
สอนดนตรี การสอนกีฬา เปนตน
- ฯลฯ
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ขอเสนอแนะอื่น ๆ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึก ษาในเชิงองครวม ตั้งแตก ารกอเกิดของสถานการณใ น
พื้นที่ตนทาง (ในประเทศ) ไปจนถึงพื้นที่ปลายทาง (ตางประเทศ) เพื่อใหรูถึงปจจัยของการกอเกิด
ถากอเกิดแลวมีปญหาอะไร ปญหาเหลานั้นเปนปญหาในระดับใด ควรแกไขอยางไร โดยจัดทํา
เปนรูปแบบดังกลาวขางตนแลวนั้น ยังมีประเด็นที่เปนเชิงขอเสนอแนะ ดังนี้
พื้นที่ในการศึกษา ควรใหความสําคัญเปนอันดับแรก เรามัก ไดยิน มาที่โนนเปน
หมูบานเขยฝรั่ง ความเปนจริงอาจจะมีคนไทยที่แตงงานกับชาวตางชาติจํานวนมากจริง เชนใน
หลายตําบลที่คณะผูวิจัยหาขอมูลในเบื้องตน แตพอศึกษาในเชิงลึกกลับปรากฏวาสวนใหญจ ะ
อพยพไปพํานักกับ คูสมรสที่ตางประเทศ เมื่อกลุมเปาหมายไมไดอยูใ นพื้น ที่ องค ป ระกอบใน
การศึกษาก็จะไมสมบูรณ ดังนั้นถาจะศึกษาในพื้น ที่ใดควรหาขอมูลในเชิงลึกเสียกอน เพราะ
แมแตบางครั้งจะสอบถามไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบพื้นที่ก็ยังใหคําตอบไมได
วิธีการที่ดีคือ สอบถามโดยตรงไปยังผูนําในระดับชุมชน เชน ผูใหญบาน ประธานชุมชน เปนตน
วิธีการศึกษา ถาจะมีการศึกษาในชุมชนอื่นอีกเพื่อคนหารูปแบบการพัฒนาสังคม
ควรจะกําหนดรูปแบบการศึกษาไวเปน 2 ขั้น ไดแก
ขั้น ตอนที่ 1 ควรเปน การค น หาขอมูลที่เ กี่ย วของ และการรวบรวมขอมูลก็ไมควร
ซับซอนยุงยากเกินความจําเปน เชน จํานวนตัวอยางที่เหมาะสม การจัดเวทีประชุมกลุมยอยรับฟง
ขอมูลความคิดเห็น อยางเหมาะสม เสร็จ แลวประมวลผล วิเ คราะห ในประเด็น ที่คน พบจาก
การศึกษาวามีสถานการณเปนอยางไร ถาสถานการณไม มีความนาสนใจ การปฏิบัติการหรือ
กิจกรรมก็เพียงใหการเรียนรูต อชุมชนตามประเด็นที่คนพบ และคอยเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณก็นาจะเพียงพอ
ขั้ น ตอนที่ 2 ถ า การประเมิ น วิ เ คราะห ผลการค น หาข อ มู ล มี ป ระเด็ น อั น เป น
สาระสําคัญที่จะเปนประโยชนทั้งในเชิงการปองกันปญหาหรือการแกไขปญ หาตอกลุมเปาหมาย
และชุมชนจึงดําเนินงานตอไป เพื่อจัดทํารูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาสังคมในพื้นที่ แตถาไมมี
ประเด็นสําคัญที่มีน้ําหนักเพียงพอ การกําหนดรูปแบบ หรือแนวทาง และกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
ในพื้นที่ก็คงจะไมคุมคา สวนในเรื่องสวัสดิการของคนไทยที่อพยพยายถิ่นแตงงานขามวัฒนธรรม
ในตางแดนนั้น เปนสิทธิตามกฎหมายของคนไทยที่พึงไดรับโดยเทาเทียมกันไมวาจะพํานักอยูใน
สถานที่ใดในประเทศหรือตางประเทศ ทั้งนี้แลวแตขอจํากัดของงบประมาณที่จะดําเนินงาน
การแกไขปญหาที่เหตุปจจัยของการอพยพยายถิ่นแตงงานขามวัฒนธรรม ปญหาหลัก
ของการอพยพย ายถิ่ น จะดวยการแตงงานขา มวัฒ นธรรมหรื อ เพื่อ การไปทํา งานก็ตาม เมื่ อ
พิจารณาจากผลการศึกษาเหตุปจจัยสําคัญดานเศรษฐกิจ ความยากจนเปนสําคัญ รายไดที่หาใน
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เมืองไทยไมเพียงพอ ซึ่งก็ยากตอการแกไขปญหาซึ่งรัฐบาลที่ผานมาก็ทราบถึงปญหานี้ดีแตก็แกไข
ไมได การแกไขปญหาอาจจะตองมองทั้งสองดาน คือประชาชนจะตองชวยเหลือตนเอง มีหลักคิด
ในการทํากิจกรรม มีความขยันอดออม ปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อใหไดผลผลิตมาก สวนหนวยงาน
ภาครัฐตองมีการสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งในครอบครัวและการผลิต เชน ในระดับ
ครอบครัว ควรมีความเขาใจในหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง ดํารงชี พอยูภายใตความ
พอเพียง สมเหตุสมผล ดานการประกอบอาชีพควรสนับสนุนวิชาการดานการปรับเปลี่ยนแนวคิด
ใหยอมรับแนวคิดใหม เพื่อลดตนทุนการผลิต
การครอบครองอสังหาริมทรัพย ประเด็น นี้อาจจะอยูนอกกรอบการศึกษาแตเปน
ประเด็น ที่มีผลตอชุมชน ในกรณี นี้ก ลาวเพีย งที่พบจากการศึก ษา การกอเกิดความสําคัญของ
สภาพปญหาเกิดจากเมื่อคนไทยที่มีเงินทุนจากการแตงงานกับชาวตางชาติเขามารับซื้อที่ดินโดย
ไมเกี่ยงเรื่องราคา ทําใหราคาขายที่ดินสูงขึ้นแมจะเปนรายไดที่ดีของผูขายที่ดิน แตการครอบครอง
ที่ดินอาจตกไปอยูในความครอบครองของตางชาติผานคนไทย และเมื่อราคาที่ดินสูงขึ้นก็จะมีการ
ขายกันมากขึ้นเพราะชาวตางชาติมีเงินมาก การฝากระบบธนาคารไดคาตอบแทนนอย การซื้อ
ที่ดินจึงเปนการลงทุนอยางหนึ่ง ดวยราคาที่ดินสูงขึ้นยิ่งทําใหคนในชุมชนหมดโอกาสที่จะซื้อที่ดิน
เพิ่มซึ่งจะซื้อแขงราคากับคนตางชาติไมได ผลที่สุดที่ดินก็จะตกไปอยูในมือของคนตางชาติ เมื่อ
เวลาผ านไปรุน ลูก รุน หลานอาจไมมี ที่ดิน ทํ ากิน และกลายเป น ลูก จ างกลุ มนายทุน รวมทั้งคน
ตางชาติดวย
หญิงไทยที่ยายถิ่นออกนอกชุมชน ผลการสํารวจซึ่งไดสังเคราะหเปนรูปแบบนั้น เปน
การตอบโจทกการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสําหรับ กลุมเปาหมายในพื้น ที่ศึกษาซึ่งอาจจะมี
บริบ ทที่แตกตางกับหญิงไทยอีก กลุมหนึ่งที่อพยพยายถิ่นไปทํามาหากิน ในสังคมเมืองที่มีคน
ตางชาติพักอาศัยอยูมาก และถาไดอยูกินกับชาวตางชาติ ก็จะไมกลับไปพํานักในชุมชน แตจะพัก
อาศัยในเขตเมือง เชน บานจัดสรร ซึ่งจะไมคอยมีความสัมพันธในชุมชน ดําเนินชีวิตแบบตางคน
ตางอยู และขาดการควบคุมทางสังคมจากชุมชน ทําใหแสดงพฤติกรรมในเชิงที่คนไทยมองวาเปน
การเสื่อมเสียทางวัฒนธรรมไทย เชน การแสดงความรักในที่สาธารณะ การแตงกาย เปนตน การ
สื่อสารใหการเรียนรูกับคนกลุมนี้จะเปนการยากสักหนอยเพราะเปนสังคมที่มีความสัมพันธของคน
ในชุมชนนอยเปนลักษณะตางคนตางอยูการควบคุมทางสังคมมีนอยมาก การใหการเรียนรูของคน
กลุมนี้จึงควรทําในเชิงสื่อสาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยง
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Executive Summary
Migration phenomenon occurs in every part over the word including Thailand. Migration
patterns show in both migration within region, short distance migration in the same region, and
migration between regions, long distance migration. There are many factors affecting people
migration such as economic factors which are insufficiency of natural resources, natural disasters,
unemployment, etc., social factors which are unsecure in life and properties, social service
development, and political factor which is political changing. These can be identified in both push
factors, which influence people emigration and also are pull factor, which influence people
immigration.
Learning implementation for social and welfare center, Department of social development
and welfare found that from the part two decade Thai woman migrate to live in foreign country all
over the word especially the countries in Europe and the numbers increase every year. Data also
shows most of Thai woman live in Germany comparing to other countries in Europe. The numbers
from the office of Germany statistics at 31 December 2007 shows 52,849 Thais migrant live in
Germany which 45,413 migrants was woman and 7,436 migrants was man.
Social welfare arrangement in the area which have diversity in different development
based cause the target could not reach overall social development in specific problem and
specific needs. Proper welfare arrangement pattern, which conform to problem situation and the
needs in each country, was important to reach the aim of welfare arrangement efficiently and
conform to the real needs of social. Welfare arrangement in special area was to bring
back social capital and patronized culture which occurred in the part. Welfare
arrangement on four requisites by arranging welfare base on social capital and social
culture for the underprivileged and distress people will make them can live in the
society.
As the result, learning implementation for social and welfare center create social and
welfare development pattern for Thais cross-culture marriage project which have culture
diversity in community and migration of culture phenomenon. The aims were;
1) To survey problem and needs data of Thais on social and welfare
development in 2 dimensions, Thais migrant and Thais cross-culture marriage.
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2) To develop pattern and methodology on social and welfare development
which conform to problem and needs under each context of Thais migrant and Thais
cross-culture marriage in each living area.
3) To establish co-learning process on operation among relevant agencies
network on social and welfare development for Thais migrant and Thais cross-culture
marriage.
Target groups were;
1) Thais cross-culture marriage who live in Thailand and foreign country.
2) Thais migrant who live in foreign country.
The study area includes;
1) Origin area of Thais migrant and Thais cross-culture marriage which were
Khonkhen, Roiet, Udonthani, and Chonburi.
2) Destination area of Thais migrant and Thais cross-culture marriage which
were Germany, England, Switzerland, and Australia. Target group was at least 2,000
samples from both in Thailand and in foreign country. Quantitative and qualitative
methods were used for data collection. Details were show as in table below;

Sources of data

Tools/Sample sizes
Quantitative
Qualitative
Questionnaire
In-depth
Group
(2,000 samples) interview
discussion
(120 samples) (100 samples/
4 times)

Foreign country
2) Thais migrant and Thais

cross-culture marriage
culture
2) Relevant people such as
representative from government
sector, representative from
private sectors, and their
relatives, etc.

500

40

20

100

20

20
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People forum
(5 times)

2 times which
not less than
100 samples

Sources of data

Tools/Sample sizes
Quantitative
Qualitative
Questionnaire
In-depth
Group
(2,000 samples) interview
discussion
(120 samples) (100 samples/
4 times)

In Thailand
3) Thais migrant and Thais

marriage across culture
4) Relevant people such as
representative from
government sector,
representative from private
sectors, and their relatives,
etc.

800

40

30

600

20

30

Conceptual framework for the study was shows as follow
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People forum
(5 times)

3 times which
not less than
100 samples

Conceptual Framework for Study
Target group
1. Thais cross-culture
marriage
(in Thailand and foreign
country)
2. Thais migrant
(in Thailand and foreign
country)

3. Relevant people
(in Thailand and foreign
country)

Variables
1. Family background in
Thailand
2. Push factors from Thailand
and pull factors from foreign
country
3. Relation and influence to
origin community
4. Welfare/ aid needs support

Proper pattern

1. Social
development/
Society origin

2. Proper welfare
arrangement for
destination

5. Opinion, Attitude on
migration/ cross-culture
marriage

Main factors can identified as
Group 1: Thais who lives in foreign country, which aim was to arrange a proper
welfare, and variables were;
5. Family background or family in Thailand
6. Push factors and pull factors
7. Relation and influence to home community
Group 2: Thais who used to live in foreign country, which aim was to arrange
social welfare for home community, and variables were;
1. Family background or family in Thailand
2. Push factors and pull factors
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3. Relation and influence to home community
4. Welfare needs
Group 3: Relevant people which involves to Thais migrant and Thais crossculture marriage; and, the aim was to know their opinion and attitude and use as
supporting data for social arrangement to target group and relevant community.
Results;
In Thailand
Primary survey data and needs of Thais woman married with foreigner or crossculture marriage in Thailand
1. Qualitative study result:
Data from 612 Thais woman married with foreigner, 150 from Khonkhen, 344
from Udonthani, 16 from Roiet, and 102 from Chonburi was collected and survey result
as follow;
Ages, education, occupation, and married status of Thais woman married with
foreigner
Background data shows that less than half of Thais woman married with
foreigner (41.3%) was 41-50 years-old, more than one-third (39.9%) earned high
school/vocational certificate, about one-fourth (24.3%) was hireling occupation, and
more than half (55.9%) divorce/separate status because of husband’s behavior.
Pull and push factors
Adequate income: About half of Thais woman married with foreigner (52.8%)
have inadequate income, 51.6% responsibility to look after their parents, and the reason
that make them decided to get married with foreigner were financial status of family,
89.0% Thai woman has financial supported from their spouse by 10,000 Baht to more
than 100,000 Baht per month, and 81.0% Thai woman can be able to have a new house,
look after their parents, and clearing their dept.
Relationship with spouse: more than one-third of Thai woman (42.5%) met their
husband by accidently, and more than half (55.9%) have dating together more than 1
year before got married, and the reason of foreigner decided to get married with Thai
woman was to taking care of them.
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Marriage of Thai woman with foreigner and impact
Risk of Thai woman decided to married with foreigner: More than half (55.9%)
felt risk, 42.5% do not registered a marriage certificate, but most of their parents
accepted their marriage, and the number of Thai woman who got marry with foreigner
increase by pass 4-5 years.
Having child with foreigner: Most of Thai woman (78.3%) did not have child with
foreigner. Child of the family, from mother side, can be able to adapt themselves to their
stepfather. However, most of Thai woman placed their child under their relative’s care.
Community relation
Foreigner living in Thailand: Only one-fourth (25.2%) living with Thai woman in
Thailand, 19.9% have congenital and chronic diseases and 65.4% use private hospital.
Participation of foreigner with neighborhood and community: More than half
(51.8%) participate sometimes with neighborhood and community. The reason that they
could not participate was unavailable, behavior, and do not sure for the welcome; but,
both community and foreigner were welcome for activity participation.
Opinion of Thais woman on cross-culture marriage
Opinion on the success of Thai woman who married with foreigner: More than
half (53.4%) found success and fail almost in the same. More than one-third (36.1%)
has moderate success in their marriage.
Opinion survey on relevant group
Relevant group who involve to Thai woman married with foreigner include 591
community members who know Thai woman which 302 from Udomthani, 289 from Roiet.
Results are as follow;
Observational learning behavior on having big house culture of youth: Marriage
of their mother with foreigner, somewhat cause observational learning behavior in having
big house culture of youth (43.8%).
Observational learning behavior on having extravagant spending of youth:
Marriage of their mother with foreigner, somewhat cause observational learning behavior
in having extravagant spending of youth (31.9%).
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Observational learning behavior on having dressing of youth: Marriage of their
mother with foreigner, barely cause observational learning behavior in having dressing
of youth (35.8%).
Observational learning behavior on drinking and smoking of youth: Relevant
group do not cause observational learning behavior in drinking and smoking of youth
(45.2%).
Observational learning behavior on having gambling of youth: Marriage of their
mother with foreigner, barely cause observational learning behavior in having gambling
of youth (35.8%).
Observational learning behavior on having love performance as foreigner of
youth: Marriage of their mother with foreigner, barely cause observational learning
behavior in having love performance as foreigner of youth (27.0%).
Observational learning behavior on having marriage with foreigner of youth:
Marriage of their mother with foreigner, highly cause observational learning behavior in
having marriage with foreigner of youth (28.7%).
2. Qualitative study result:
In-depth interview was used for data collecting from 66 key informants which 48
from Thais woman married with foreigner and 20 from relevant people. Results are as
follow;
2.1 In-depth interview data from Thai woman cross-culture marriage
Marriage status of Thai woman before married with foreigner: Almost of them
divorce or widow, the average of 1-2 kids, and most of Thai woman placed their child
under their parents or relative care in Thailand after married with foreigner. Besides,
most of the reason that they divorce from their Thai spouse because their spouse did not
responsible to family, dissentient, their spouse cheating. Thai woman also have to
responsibility to their parents and family expense. Most of them can manage family
financial but income was not enough for spending.
Preliminary data of foreigner husband
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Almost foreigner married with Thai woman was European which were
English, German, Swiss, and others, 45 years-old of ages or more, business occupation,
an engineer, and work in government service, 30,000 Baht or grater (30,000-1,200,000
Baht) income, do not have any responsibility, have saving money, pension, and life
insurance.
Dating with foreigner
Most of Thai woman and foreigner were accidental met via Thai woman
office, internet, and friend or relatives. Reason of foreigner decided getting married with
Thai woman was taking care needed, honest, care, take care of house-keeping and
food preparing while the reason of Thai woman decided getting married with foreigner
was family financial supporting, taking care needed, foreigner was honest and sincere;
and, fell risk in somewhat.
Life after married to foreigner
Almost Thai woman have better life and happy, receiving financial support
from their spouse, which enough for living and taking care of their parent and child.
Foreigner understands Thai culture, which was big family, warmth, and helping each
other, and almost Thai woman success in marriage.
Participation on community activity of foreigner husband
Almost husband of Thai woman participate community activity almost every
time because communication was inconvenient and their own behavior. Moreover,
foreigner spouse like to take vacation in Thailand because of good weather, Thais has a
good behavior, and low-life expense.
Suggestion of Thai woman married with foreigner
Thai woman who getting married with foreigner has to has endurance and
love to learn such as language and culture of destination country, etc. An important
thing was doing good deeds and do not do any bad behavior such as gambling, and
drinking. They should advice someone who has experience If they have any problems.
Besides, they should be aware before getting married and at least have to protect
themselves. It was so important to stay and live together before married and Thai
woman have to be honest, sincere, do not lie, and trust each others. Thai woman should
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open mind and telling their background to their spouse, should exchanges culture with
their spouse especially Thai tradition, and culture, way of Thais family, responsibility to
parents and child, etc. Moreover, should be aware of money spending and do not
acting that they want their spouse’s money. Thai woman should work after married with
foreigner which they can be self-reliance and support family as well.
2.2 In-depth interview of relevant people
An opinion on acceptance of community to Thai woman married with
foreigner
All 3 communities have the same opinion on this issue which was normal for
community. There was not good opinion at the beginning of situation but it changed in
positive way, gradually. At present, all area accepted and grad if someone married with
foreigner.
Positive and negative of foreigner living in community
- Economy: There was financial build in family and relatives but it was less
affect to community economic because they brought food and materials from
department store in city that might because of different types of food. Material to
construct their big house was also come from outside community as well as labor
because capability of labor in community was limited.
- Culture: It can be separated into 2 groups which were permanently living in
Thailand and live in foreign country. Number of permanently living in Thailand group
was less than another and don’t abuse community culture. Bad role model in community
such as dressing, drinking, smoking, and love perform as western people were from
Thai woman living in foreign country, which perform when they come to visit their
community.
- Consumerism: This issue have less influence to community member or
barley affect to community because foreigner have their own life style, mostly staying in
their house, other people do not know what they were doing in the big house.
- Big house build: This issue influent to the value among only relatives of
Thai woman married with foreigner. Big house build was negotiated when Thai woman
married with foreigner.
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- Community relation: Almost of foreigner do not involve with community
activity due to language barrier, as well as community member.
- Youth: There can be identified into 2 situations which were in Nong wor-sor
municipal and area around, the value of cross-culture marriage was not influence to
youth in community and they still marry with Thais. Whereas, numbers of youth in Maba
district and area around, Thung loung distric, wanted to married with foreigner and Thais
almost the same.
- Opinion on child of the family: There was problem because when Thai
woman sending money back to their child; thus, their child can spend money and have
whatever they wanted while their grandparent or relatives could not be able to control.
Child having negative behavior such as indulgent with friend, playing game, and lead to
drugs doing, etc.
- Responsibility to society and community: It was still not clear for this issue;
however, it was so difficult when foreigner needs blood in hospital because Thais have
different blood type and this was happen at Nong wor-sor municipal area which
community could not be able to participate for problem solving.
- Using foreigner potential for community development: There was lack of
information of foreigner living in community such as occupation, ability, but language;
therefore, the expectation of community to foreigner was only on language teaching to
community member and none of community is clearly operated.
- Opinion on foreigner participation in community: Activity that family of Thai
woman married to foreigner was mainly in religious ceremony and this clearly shown
from Thai woman who come back from foreign country to participate religious ceremony
activity such as kathin or the annual robe offered to the monks who dwelled in the
monastery, and Phapa or robes presented to monks in a ceremony, etc. but
participation on community development still not occurs due to language barrier.
- Opinion on process to support information to community: There was no
any process on learning providing to community or information and knowledge
providing to target group to consider positive and negative of marriage to foreigner.
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Communication process or communication method was mainly via their
relatives and friend, and follow by get into foreigner community such as work at Pattaya,
etc.
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Finding summary in Thailand
Findings in Thailand can be summarized as follows;
1. Information and knowledge providing to community member
Overall, especially cross-culture marriage of Thais from beginning show that
most of them did not prepare their marriage by study each other but main factors were
financial support and need someone to take care. They could not be able to understand
foreign language, writing and reading were difficult. Thus, it can be summarized that
decision making on getting married with foreigner lack of information learning conform to
their spouse. Numbers of success and fail of Thais who married with foreigner was
almost the same.
Relatives and community also look at the positive side of cross-culture marriage
such as wealthier, having new big house, and do not have negative information such as
life after married and how difficult to live in foreign country.
Therefore, enough information for Thais who willing to get marry with foreigner
was important for them to consider before decided and will help to prevent
disadvantageous and defraud.
2. Providing learning to foreigner such as culture, tradition, way of life, etc.
There might be conflict in family if foreigner spouse do not understand Thai
culture, tradition, and Thais way of life such as bushiest belief, merit making, parents
care culture, relatives supporting, etc. Some of Thais might hide those activities or do
not tell the truth when they do activity which could bring to decrease family trust.
3. Behavior of child in family which place under relatives care in Thailand
Child was placed under relatives care, most of them was stay with their
grandparents which was elder, thus, they could not raise and take care properly and it
was getting worse that child spend their parent’s money for unwanted way and can
bring to have unwanted behavior and lead to social problem, finally.
4. Communication between community and foreigner
Foreigner and community did not have any relations, foreigner’s neighborhood
and community leader barely know information of their neighbor, therefore, relationship
between foreigner and community was weak.
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If they can learn each others, understandings, count on, knowledge learning
exchanges, it should be benefit to community, as well as, foreigner can also learn
culture, way of life, belief, etc. of Thais which can be developed and adaptation of
society in the right way.
5. Transfer experiences of foreigner to community
Foreigners that living in community might have knowledge and ability which
willing to help or transfer their knowledge and experiences to community, but main
condition was communication and participation process in community while community
need foreigner such as to teach language and computer to child and community
members. There was lack of process to connect.
Findings in foreign country
1. Quantitative study
Data was collected from 618 Thais in 4 foreign countries which were 417 from
Germany, 68 from England, 77 from Australia, and 56 from Switzerland. Result was as
follow;
Ages, education, domicile, and occupation before abroad to foreign country
More than one-third of sample (34.5%) was 41-50 years old, more than one-third
(40.8%) gradated primary school, more than one-third (44.4%) lived in Northeastern part
of Thailand before abroad, and less than one-fourth (22.2%) work as employee.
Background on language, laws, and culture of foreign country
Almost of sample (62.6%) has little background on language skill, more than
one-third (36.6%) has no laws skill, and about half (51.2%) has cultural knowledge of
foreign country.
Living situation of Thais in foreign country
About half (52.2%) living in renting room or apartment, one –third (36.6%) was
house keeper, more than one-third (41.5%) was slightly risk on work finding, about half
(50.6%) was risk on language adaptation, more than one-third (39.6%) was risk on
culture adaptation, and more than half (52.8%) was risk on family relation.
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Assistant request and information source
Almost two-third (61.8%) requested assistant and suggestion from family
member, more than one-third (37.1%) quite request information on Thais activity in
foreign country, more than half (56.5%) can find government contact source.
Group gathering for Thais in foreign country
Almost of sample (91.8%) stated that Wat was a place center for Thais in foreign
country, more than one-third (36.7% )has opinion on group gathering in foreign country
in quite low, and more than one-third (37.1%) do not know or not sure that they ready to
be a network to assist Thais.
Pull and push factors
More than half (54.8%) decided got marry with foreigner because of love, more
than two-third (67.4) has to support and responsible to their parents, Almost of sample
(97.3%) registered a marriage certificate, and less than half (44.7%) has a dating
period more than 1 year.
Rights perceived
Less than half (41.6%) perceived their rights on permanently staying in foreign
country in high, less than half (46.3%) perceived their rights on common property with
their spouse in moderate, less than half (46.3%) perceived their rights on Thais child in
family, more than half (55.6%) perceived their rights on medical care, and more than half
(58.3%) perceived their rights on work.
Assistant needs of Thais in foreign country
Less than half (42.2%)needed center of volunteer assist Thais in quite high, less
than half n(42.2%) needed assist Thais friend volunteer development and support in
quite high, less than half (45.8%)needed group gathering for Thais volunteer as
networking in quite high, less than half needed activity support to strengthen group
gathering in quite high (45.0%), more than one-third (38.4%) needed volunteer on social
and welfare in quite high, about one-third (34.2%) needed trafficking of person
protection and warning for Thais in quite high, more than one-third (38.8%) needed data
monitoring or visit on adopted Thais child in foreign country in quite high, more than
one-third (38.9%) needed monitoring and protection on child of the family which has
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problem in quite high, and more than one-third (35.2%) needed call center for assistant
in high.
2. Qualitative study:
Forty key-informants, 9 females and 31 males, were Thais woman who married
with foreigner, and representatives from government sector. Result was as follow;
Problem of Thais in foreign country
Language adaptation: Most of key-informants have language skill, both listen
and speak but still lack of read and write skill.
Knowledge on laws and social welfare: Language in laws was difficult to
understand, therefore, they will not learn or advises lawyer until they have problem and
they do not have time to learn because of work.
Different in culture from Thais and foreigner: There was different in culture such
as language, way of thinking, values, food, tradition, child care, etc.
Unwanted behavior: gambling, and drugs doing, etc.
Family problem: There could not adjust the differences of culture such as
sending money of Thai woman back to support their parents in Thailand, which could be
cause argument in family and can lead to divorce, finally.
Child problem: Child that brought from Thailand with parent could not adapt
themselves into foreign culture, foreign language communication used, do not belief in
parent, could not adapt in school, and have bad friend, etc.
Work problem: There was problem such as communication in foreign language,
knowledge on work welfare, potential development in their work, etc.
Reason to get married with foreigner
The reason of Thai woman decided to get married with foreigner was to have a
better life include their family in Thailand, foreigner was good man, responsibility to Thai
woman, including wanted long-term visa to stay in foreign country which can work full
time and under laws. Other reason was fail from former Thais spouse, which has
unwanted behaviors such as no responsibility, do not work to support family, gambling
and drinking, and have violation in family, etc.
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Channel to communicate to foreigner
Almost of Thai woman communicate with foreigner via their relatives who married
with foreigner and at work place such as spa, restaurant, massage, etc. Besides, they
communicate via internet, friend, matching website, and matching agent, etc.
Important information for Thai woman married with foreigner
Information of society and culture of foreign country: The common problem of
Thai woman who live in foreign country was language in daily life. Lack of language
knowledge of Thai woman make them could not be able to communicate with foreigner
and could not understand foreign culture which lead to loss of opportunity,
disadvantages, and could not access so many things such as work, useful information,
welfare and rights, and lawsuit, etc.
Information in daily life: Information and service of Thai embassy was limited
because it was not clear, not flexible, take time, causes money, impolite, therefore, they
request to have information center at Wat for information provider and information
coordination.
Information on rights and laws: Thai woman should study or learn about their
rights which married with foreigner including Thai laws and laws of their spouse country
so that they can do any transactions and do not loss of their rights.
Others assistances needs: Activity to increase income should be conducted
especially traditional Thai massage teaching because it can make good money and it
also needs in market.
Activity to develop potential of Thais such as foreign language teaching,
computer teaching, etc. including training for knowledge especially, laws and welfare
that Thais should know such as visa, marriage, divorce, adopted child, and work, etc.
Promotion and develop Wat to increase numbers of Thais center in foreign
country especially to use as assist center for assistant and suggestion to Thais who has
various problems include work as information center of government and private sector
as well.
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Social and welfare development pattern
Four components of pattern which important for social and welfare development
pattern in community which have cross-culture marriage and welfare arrangement for
Thais migrant in foreign country were;
1) Social and welfare development aspect
2) Activity to support finding
3) Relevant office and their role
And summary in following flow chart;
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Relevant agency

 Social and
welfare development

In foreign country

Information for Thais

- Ministry of Foreign Affair
- Ministry of Labor
- Ministry of Social
Development and Human
Security

Sources/ channel
and advisory
process
Others learning

In Thailand
- Local Administrative
Office
- Office under Ministry of
Social Development and
Human Security
- Others government
service and private
sectors
- Embassy of relevant
nations

Provide
Information/Knowledge
Provide Thai lifestyle
information to foreigner
Behavior of child which
placed under their
relative’s care
Communication
between foreigner and
community
Transfer foreigner’s
experiences to
community

 Supporting activity

- Seeking for place/center to do activity
(Wat-Embassy-rent)
- Conduct relevant data based
- Conduct system and communication
channel
- Seeking for assistant which can assists
in many aspects
- Strengthen Thais volunteer to assist
Thais friend
- Support learning as needs
- Strengthen group activity
- Establish coordination center in Thai
community (Wat, restaurant, city hall
center, etc.) etc.

- Collecting all knowledge in all
dimensions and transfer to foreigner
- Conduct channel to follow foreigner
- Produce document/media about Thai
society for foreigner in foreign
languages (target group)
- Provide knowledge about neglected
child raise to parents and relatives
- Language for communication
management
- Community support (depend on
potential)
- etc.

Pattern explanation and adaptation
Definition;
1. Relevant agency was office that should have mantle and responsibility to social and
welfare aspect includes supporting activity.
2. Social and welfare aspect was mainly from inductive or synthesize study result for
social and welfare development scheme.
3. Supporting activity was activity doing to support social and welfare development
issue and implement in reality with response to social and welfare development arrangement for
target group which have diversity of activities depend to area.
Foreign country pattern:
1. Relevant agency: which were;
1) Ministry of Foreign Affair: Responsibility of Ministry of Foreign Affair in foreign
country via Thai Embassy has formally authority representing Thai government. Any state affairs
and Thais in foreign country are legitimate use of force of the embassy as organization
mechanism of Ministry of Foreign Affair.
2) Ministry of Labor: Responsibility of Ministry of Labor is clearly on Thai labor
protection in foreign country. A formal travelling to work in foreign country process must certified
by Ministry of Labor. There are numbers of Thai labor in foreign country; therefore, problem
from employment is under responsibility of office of Ministry of Labor in foreign country, if they
have.
3) Ministry of Social Development and Human Security: Responsibility of Ministry of
Social Development and Human Security provides service to all Thais such as youth, elderly,
disorder, underprivileged, etc. In principle, there should be equal in everywhere. Embassy
should responsible in foreign country but the limitation of embassy lack of person who has
knowledge and understanding in social development and welfare.
2. Social and welfare development arrangement: can be summarized from finding into 3
main issues which were;
1) Information for Thais such as community information, Thais activity information,
etc.
2) Advisory sources and channels were clearly place or target group for contact
includes others component to make an efficiency contact.

3) Provide others learning which was meet the needs of learning benefit for living of
Thais such as occupation, marriage, mind development, etc.
3. Supporting activity:
3.1 Information for Thais
- Prepare information of Thais for networking, contact, and data exchanging
- Prepare modern contact system such as e-mail, website, etc.
- Etc.
3.2 Advisory sources and channels
- Prepare a proper place to establish management and administrated center such
as wat, embassy, renting place to do group activity.
- Seeking a proper person to various services such as social worker, psychologist,
lawyer, carrier instructor, etc.
- Provide volunteer network to support helping Thais for giving an advise by
knowledge training, sufficiently.
- Provide convenient and proper tools for convenient contact.
3.3 Provide others learning
- Occupation training such as Thai massage, Thai dessert, etc.
- Living knowledge such as marriage, mind development, etc.
- Local knowledge such as language, culture, adaptation, etc.
- Activity to strengthen harmony Thais in foreign country.
In Thailand pattern
1. Relevant agency and responsibility
1) Local Administrative Organization in the area: An operation should be operated
by local administrative organization because there is community organization; therefore data,
problem, community needs should be known better than other agencies. Moreover, local
administrative organization close of community and community member thus operation or
cooperate with outside agencies will have more opportunity to success than those agencies and
people outside operate alone. Local administrative organization will be a good operation
mechanism and could form organization policy.
2) Office under ministry of social development and human security: There is main
duty of ministry of social development and human security to arrange proper welfare for all
people and community in country. Therefore, office under ministry of social development and

human security work as organization mechanism in region such as provincial social
development and human security, social development center include relevant central agencies.
Ministry of social development and human security should play an important policy role on
welfare arrangement in central while office in region should play important role as operational
mechanism under cooperative with local administrative organization.
3) Other agencies: Ministry of culture, administrative agency, NGOs, etc. for
instance, should support budget, technical, or work as operational mechanism.
4) Embassy of relevant nations: Embassy of the country that Thai woman married
with their citizen should support data on their citizen status certified such as occupation,
marriage status, etc. include prevent Thais defraud by having agreement for data recording in
visa which issued for Thais spouse.
2. Social and welfare development issue which were 5 issues as follow;
1) Provide information and knowledge to community
2) Provide learning to foreigner such as culture, tradition, way of life, etc.
3) Behavior of child in family which place under relative care
4) Communication between community and foreigner
5) Experience of foreigner transfer to community
3. Activity to support
1) Information and knowledge for community member
- Data collection for distribute to target group conform to cross-culture marriage,
data from other countries, way of life, others environment, behavior of people in that country.
- Knowledge transfer both positive and negative aspect on married with foreigner
and caution.
- Etc.
2) Provide Thai way of life to foreigner such as culture, tradition, way of life, etc.
- Provide various media for foreigner to learn Thai way of life which might be
electronic book in internet, multimedia, etc.
- Provide Thai way forum by seeking resource person who can speak and transfer
in those languages.
- Etc.
3) Behavior of child in family place under relative care

- Provide learning to parents and relatives which taking care of child to
understand child and youth behavior, teaching technique, love and warmth giving.
- Provide learning to child, which was placed under relative care to understand
situation and necessity of their parents.
- Etc.
4) Communication between community and foreigner
- Conduct various language fundamental media and proper to foreigner which
can be used to communicate with community.
- Conduct media or language learning process of community member especially
community member which can be able to communicate to foreigner.
5) Experience transfer of foreigner to community
- Ask foreigner to be volunteer for language teaching to child and people in area.
- Support foreigner to participate activity of community depend on potential such
as music teaching, sport teaching, etc.
- Etc.
Other suggestions:
This study was holistic study of cross-culture marriage situation which from origin (in
Thailand) to destination (foreign country) to know factors of formation, following problems, level
of problem, and how to solve by prepare as mentioned above and other suggestions were as
follow;
Study area: It was important for study area selected. In-depth data should be collected
to find and identify target area before because in the study found that number of Thai woman
and their spouse in the area that called “son-in-law village” was small due to they live in foreign
country. Therefore, samples might not be collected if do not clearly identified target area.
Leader of community such as leader of village and community leader was a good key person.
Study methodology: Community study for social development in the future, study pattern
should be assigned into 2 steps which were;
Step 1: Review relevant data and data collection should not too complicated and more
than needed such as number of samples, small group hearing should be proper, then analyze
situation from finding. If situation is not interesting, operation or activity should be only provide
finding learning to community and monitor situation changing.

Step 2: Continues study if evaluation and analysis found main point that benefit to both
prevention or solve the problem for target group and community. Conduct social development
in area guideline or conduct pattern, and doing activity in area will ineffective if it is not main
benefit point. However, welfare for Thai migrant to foreign country because of cross-culture
marriage is an equal right for every Thais in both living in Thailand and living in foreign country
depend on operating budget.
Problem solving: Main problem cause migration to work and cross-culture marriage
were due to economic problem and poverty. They did not have enough income in Thailand
which Thai government still could not be able to solve. However, people have to be selfreliance, work hard and saving, change to produce productively, as well as government sector
should support behavior changing for both family and productivity produces such as
understanding in sufficient economy philosophy in family level, living under sufficient and
reasonable. Changing to accept new idea should be supported for cost reduction.
Properties possess: This aspect is outside conceptual flame work but it affect to
community. Problem occur because Thais who married with foreigner and have money from
marriage offer to buy land from community member; therefore, price of land increase and land
owner will shift to foreigner via Thai spouse. Profit from bank deposit is less than invest in land.
Moreover, the high of land price will make community member unable to buy land but foreigner
and they will be the landlord finally; and, young generation might face lack of land to live and
workplace when the time pass by and foreigner will be an employer.
Thai woman migrate outside community: Analysis from finding meet the question that
social and welfare development for target group should differ from general group because Thai
woman migrate to city society and stay with foreigner would not return to their origin community
and will live in city area such as housing estate which weakly connected to community,
individual living, lack of social control from community. Therefore, they perform improper
behavior in Thai culture such as love performance in pubic area, dressing, etc. There might be
difficult for this group of people to communicate learning because of less community relation;
therefore, public media should be provided to reduce risk.

คณะที่ปรึกษา/ผูรับผิดชอบโครงการ
1. นายมนตรี เกิดมีมูล
2. รศ.ดร.บัวพันธ พรหมพักพิง
3. ดร.ถาวร ทันใจ
4. ดร.ยูนัส
ไนโร
5. นายเกียรติชัย ชัชวัสวิมล
6. นายสมบัติ รูปขําดี
7. นายอนันตธานินทร นามเมือง
8. นางดวงกมล พงษสุวรรณ
9. นายนิติพงษ ศรีระพันธ
10. นางสาวจิรา ทองสอน

หัวหนาโครงการ
ผูเชี่ยวชาญ
ผูเชี่ยวชาญ
ผูเชี่ยวชาญดําเนินงานในตางประเทศ
ผูชวยผูเชี่ยวชาญดําเนินงานในตางประเทศ
นักวิจัย
นักวิจัย
ผูชวยนักวิจัย
ผูชวยนักวิจัย
เลขานุการโครงการ

