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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการเรื่องปรากฎการณ์การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมภายในครอบครัว
สังคมภาคใต้ในบริบทสังคมปัจจุบันเป็นบทความวิชาการที่สังเคราะห์จากงานวิจัยและผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสะท้อน
ให้เห็นถึงปรากฎการณ์แต่งงานข้ามวัฒนธรรมของคนไทยภาคใต้ที่แต่งงานกับชาวต่างชาติทั้งชาวเอเชียและชาวตะวันตก 
ค าส าคัญ: ปรากฎการณ์, การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม, ภาคใต้  
 
Abstract  

The article on the phenomenon of cross-cultural marriage and cultural exchange within the family 
in the social context in the present is an academic article synthesized from research and related academic 
works. This reflects the phenomenon of cross-cultural marriage of Southern Thai people who are married 
to both Asian and West 
Keyword: the phenomenon, Cross - Cultural Marriage, Southern Thailand 
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1. บทน า 
การแต่งงงานข้ามวัฒนธรรมของสังคมไทยจากการศึกษาของพัชรินทร์ ลาภานันท์และคณะ,2550 การแต่งงานข้าม

วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เริ่มต้นจากการเปิดรับการเยือนของชาวตะวันตกครั้งแรกเมื่อก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยา 
สังคมไทยได้มีชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายในอาณาจักรอยุธยาหลายชาติแล้ว ไม่เพียงแต่มีพ่อค้าจีน มุสลิม (อินเดีย อิหร่าน 
อาหรับ เตอร์ก) เท่าน้ัน หากแต่ยังมีชาวตะวันตกได้เดินทางเข้ามาค้าขายกับไทยอีกหลายชาติด้วยกัน ชาติแรกสุดที่เข้ามาคือ
ชาวโปรตุเกส ต่อมาชาวฮอลันดาเข้ามาติดต่อกับไทย ในปี พ.ศ. 2140 แล้วต้ังสถานีการค้าในปี พ.ศ. 2146 ไทยมีความสัมพันธ์
กับอังกฤษครั้งแรกในสมัยพระเอกาทศรถ (พ.ศ.2148 - พ.ศ.2163)บริษัทเข้ามาต้ังสถานีการค้าที่ปัตตานี พ.ศ. 2155 แล้ว
ต่อมาฝรั่งเศสได้น าเรือสินค้ามาถึงอยุธยาในปี พ.ศ. 2223 ส่วนชุมชนของชาวต่างชาติน้ันพบว่าในสมัยพระนารายณ์มหาราช
ต้ังอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา เรียงล าดับกันคือ จีน เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ และญ่ีปุ่น ฝั่งตรงข้ามเกือบตรงกับ
ญ่ีปุ่นคือโปรตุเกส ชุมชนชาวต่างชาติเหล่าน้ีต่างมีอู่ต่อเรือของตนเองทั้งสิ้นจะเห็นได้ว่ามีชาวตะวันตกเข้ามาต้ังแต่สมัยอยุธยา
แล้วและในสมัยน้ีมีเอกสารบันทึกไว้ในสมัยอยุธยาของชาวฮอลันดาได้บันทึกว่า มีสตรีชาวพ้ืนเมืองกับพ่อค้าชาวฮอลันดามี
ปัญหาเรื่องบุตรว่าควรอยู่ในสยามต่อไปหรือยินยอมให้บิดาน าตัวเด็กออกไปเพ่ือได้รับการเลี้ยงดูแบบชาวคริสต์ ในยุคสมัย
อยุธยาก่อนรัชกาลพระเจ้าปราสาททองน้ัน ได้มีการจัดระเบียบใหม่เกี่ยวกับการแต่งงานต่างวัฒนธรรมเกิดขึ้นแล้ว ภาครัฐได้
เข้ามาจัดการควบคุมร่างกายและเพศของหญิงที่เป็นราษฎรโดยถือว่าเป็นความมั่นคงของประเทศและศาสนา มีกฎหมายห้ามมิ
ให้หญิงไทยกับหญิงมอญแต่งงานต่างวัฒนธรรม ด้วยเกรงว่า คนที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ต่างศาสนาจะเอาใจไปเผื่อแผ่แก่
ชาติอื่นและจะต้องเข้ารีตนับถือศาสนาอื่นดังน้ันกฎหมายในสมัยน้ันจึงถือว่า ชาวสยามที่แต่งงานต่างวัฒนธรรมน้ันเป็นภัยต่อ
ความมั่นคงของรัฐ รัฐสยามได้จ าแนกแยกชาติพันธุ์ของคนในสังคมและยังเกิดการควบคุมเชื้อชาติของคนในประเทศและการ
เริ่มต้นการจัดระเบียบของการแต่งงานต่างวัฒนธรรมในสังคมสยามเน้นไปที่การห้ามแต่งงานกับคนต่างชาติชาวตะวันตกแต่
ไม่ได้ระบุว่าห้ามแต่งงานกับชาวจีน 

ในสมัยรัตนโกสินทร์ การติดต่อสัมพันธ์กับชาวตะวันตกเพ่ิมมากขึ้นและการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยโดยเฉพาะ 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในยุคน้ันเกิดการว่าจ้างชาวต่างประเทศเข้ามารับราชการในสยามและการ
สนับสนุนให้พระราชโอรส พระบรมวงศานุวงศ์ บุตรหลาน ข้าราชการ และผู้มีความรู้ความสามารถไปศึกษาต่อในประเทศ
ตะวันตก ซึ่งได้ก่อให้เกิดการแต่งงานต่างวัฒนธรรมระหว่างชาวสยามกับชาวตะวันตกเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดท าให้เป็น
ปรากฎการณ์ที่น าไปสู่การจัดระเบียบใหม่ในสยามการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในช่วงหลังการเปิดประเทศ “การค้าเสรี” พ.ศ. 
2398 การจัดระเบียบใหม่ในสังคมสยาม สมัยรัตนโกสินทร์การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับตะวันตกเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะ
หลังสนธิสัญญาทางไมตรีและการค้าที่ไทยกับประเทศต่าง ๆ มีสาระส าคัญคล้ายกับสนธิสัญญาเบาว์ริงที่ไทยท ากับอังกฤษใน 
พ.ศ. 2398 คือสนธิสัญญาได้ระบุสิทธิแก่พ่อค้าชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาค้าขายตามท่าเรือของเมืองต่าง ๆ ในประเทศ
ไทยได้โดยเสรี ยกเว้นการค้าฝิ่นที่จะต้องขายให้กับเจ้าภาษีฝิ่นเท่าน้ัน นอกจากน้ันในสมัยรัชกาลที่ 4 ยังเปิดโอกาสกว้างเพ่ิมขึ้น
ให้แก่ชาวตะวันตก การเปิดประเทศหลังสมัยรัชกาลที่ 4 มีผลท าให้ชาวตะวันตกเข้ามาต้ังสถานกงสุลที่นอกเหนือจากโปรตุเกส
แล้วยังมีชาติอื่น ๆ เข้ามาต้ังสถานกงสุล เช่น อังกฤษ อเมริกา และฝรั่งเศส สวีเดน เดนมาร์ค นอร์เวย์ หลังจากน้ันพบว่าได้มี
ชาวตะวันตกเดินทางเข้ามาในไทยคนเหล่าน้ีเข้ามาประกอบอาชีพค้าขาย รับราชการ และมาเผยแผ่ศาสนา ส่วนบริเวณที่เป็น
ย่านของชาวตะวันตกคือ บริเวณกุฎีจีนฝั่งธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนตะวันตกด้ังเดิมของกรุงเทพมหานคร ส่วนชุมชนใหม่หลัง
สนธิสัญญาเบาว์ริงคือบริเวณสองฟากฝั่งถนนเจริญกรุงตอนใต้สะพานพิทยเสถียรลงไปแถบบางรักรวมทั้งเขตถนนที่ตัดใหม่
บริเวณ สี่พระยา สุรวงศ์ สีลม และสาธร เรียงรายตามริมแม่น้ าไปจนถึงเขตบางคอแหลม ส าหรับการเข้ามาของชาติตะวันตก
น้ันเป็นผลมาจากความสงบของบ้านเมืองหลังจากสิ้นสุดสงครามนโปเลียน ชาวตะวันตกก็ได้มีการเดินทางออกนอกยุโรปเพ่ือ
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แสวงหาอ านาจในดินแดนอื่นอีกครั้ง อันเกี่ยวเน่ืองกับความต้องการแหล่งวัตถุดิบและแหล่งระบายสินค้าที่เพ่ิมมากขึ้นภายหลัง
การปฎิวัติอุตสาหกรรมและยังมีเหตุผลมาจากศาสนาอีกด้วย ขณะเดียวกันก็เป็นผลมาจากไทยได้เปิดความสัมพันธ์ทางการทูต
และการค้ากับต่างประเทศมากขึ้นและการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยโดยเฉพาะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงปฎิรูปโครงสร้างการบริหารการปกครอง การยกเลิกระบบไพร่  ทาส และการจัดการศึกษาแบบใหม่ สิ่งต่าง  ๆ  
เหล่าน้ีมีความจ าเป็นต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความสามารถในทางด้านหนังสือเข้ามาท างานอย่างรีบด่วน รวมทั้งผู้ที่มีความรู้
ทางวิทยาการและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ด้วยเหตุที่ระบบบริหารเริ่มเปลี่ยนเป็นระบบสมัยใหม่น้ี จึงน าไปสู่ การว่าจ้างชาว
ต่างประเทศเข้ามารับราชการพร้อมกับการสนับสนุนเด็กหนุ่มไทยที่มีความรู้ดีออกไปศึกษาต่อในประเทศตะวันตก โดยเริ่มส่ง
พระราชโอรส พระบรมวงศานุวงศ์ บุตรหลานข้าราชการผู้มีความรู้ความสามารถไปศึกษาเล่าเรียนในต่างประเทศ บุคคลเหล่าน้ี
นับได้ว่าเป็นกลุ่มที่ส าคัญและเป็นกลุ่มแรกกลุ่มใหญ่ที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมระหว่างไทยกับตะวันตกจากสภาพการณ์ข้างต้น 
ท าให้ชาวไทยกับชาวตะวันตกได้มีปฎิสัมพันธ์เพ่ิมมากขึ้น ผลที่ตามมาคือ ได้ก่อให้เกิดการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมระหว่างชาว
ไทยกับชาวตะวันตกเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่น าไปสู่การจัดระเบียบใหม่ในประเทศไทย 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพบว่ามีการแต่งงานเกิดขึ้นทั้งในต่างประเทศและ
ภายในประเทศ การแต่งงานที่ เกิดขึ้นในต่างประเทศครั้งแรกเกิดขึ้นในหมู่ชนชั้นที่ได้ไปศึกษาต่อที่รู้จักกันทั่วไปคือ  
การเสกสมรสของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ กับหม่อมคัธรินชาวรัสเซียและสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักด์ิ กรมพระยาชัยนาถนเรนทร ทรงสมรสกับหม่อมอลิซาเบท ซาร์นแบร์เกอร์ สตรีชาว
เยอรมันต่อมาการแ ต่งงานต่างวัฒนธรรมของชาวสยามจะพบมาก ขึ้นโดย เฉพาะในช่วงรัชกาลที่  6 เป็นต้นมา  
(พัชรินทร์  ลาภานันท์ และคณะ, 2550: 12-25) การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในกลุ่มสามัญชนน้ันพบว่าในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เกิดประเด็นที่เกี่ยวเน่ืองกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมขึ้น ซึ่งขณะน้ันสังคมไทยยังอยู่ในระบบ
ไพร่ทาส สังคมไทยได้เริ่มมีปรากฎการณ์ของการแต่งงานกับชาวต่างชาติและได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมเกี่ยวกับเรื่องการให้ประโยชน์กับผู้หญิงที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมกันมากขึ้น นอกจากน้ียังเกิดปรากกฎการณ์ใหม่ทาง
วัฒนธรรมการแต่งงานในสังคมสยามในยุคสมัยน้ัน คือวัฒนธรรมของการท า เอกสาร หรือหลักฐาน การแต่งงานหรือที่เรียกใน
ปัจจุบันว่าการจดทะเบียนสมรส ซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางกฎหมายที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เป็นวัฒนธรรมในวิถีและ
แบบแผนของการแต่งงาน (ศรีหทัย  เวลล์ส, 2556: 1-7) 

ต่อมาในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2512 เกิดข้อสังเกตว่าจุดเริ่มของการแต่งงานกับชายชาวตะวันตกของผู้หญิงในประเทศ
แถบเอเซียทั้งไทย ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต้ มีความสัมพันธ์กับการต้ังฐานทัพทหารตะวันตกในประเทศเหล่าน้ัน ในกรณีของ
ประเทศไทยการเป็นที่ต้ังกองก าลังระหว่างพักรบและเป็นสถานที่พักผ่อนคลายเครียดของทหารอเมริกันระหว่างสงคราม
เวียดนามเป็นจุดเริ่มของการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างหญิงไทยจากชุมชนชนบทกับชายชาวตะวันตก ซึ่งส่งผลให้เกิดการขยาย
ตัวอย่างมากของธุรกิจบันเทิงและบริการต่าง  ๆ  ทั้งร้านอาหาร ไนท์คลับ บาร์ และอาบอบนวด ทั้งในพ้ืนที่ที่เป็นฐานทัพ  
และแหล่งบริการที่มีชื่อเสียง เช่น พัฒน์พงษ์ และพัทยา เป็นต้น การขยายตัวของธุรกิจเหล่าน้ีได้ดึงดูดผู้หญิงเข้าสู่การท างาน
ภาคบริการทางเพศหรือโสเภณี แม้จะมีในสังคมไทยมานานแล้ว แต่เท่าที่ผ่านมาไม่เคยมีช่วงเวลาใดที่มีการขยายตัวของอาชีพ
น้ีมากเท่ากลางทศวรรษ 1960 อันมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมขึ้ นของผู้ซื้อบริการชาวต่างชาติ ในขณะเดียวกันเกิดอาชีพ  
“เมียเช่า"”เพ่ือท าหน้าที่ภรรยาชั่วคราวให้แก่ทหารอเมริกันระหว่างอยู่ในประเทศไทย ในหลาย ๆ กรณีความสัมพันธ์ระหว่างผู้
หญิงไทยที่เป็นเมียเช่ากับทหารอเมริกันพัฒนาไปสู่การแต่งงาน ผู้หญิงเหล่าน้ีส่วนหน่ึงไปใช้ชีวิตร่วมกันกับสามีในต่างแดนอย่าง
ถาวร หลังจากที่ทหารอเมริกันถอนทัพกลับไปและมีทหารอเมริกันบางส่วนกลับมาใช้ชีวิตกับภรรยาที่เมืองไทยหลังเกษียณ 
(สุภางค์  จันทวาณิช และคณะ, 2542: 24) 
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การขยายตัวอย่างกว้างขวางของธุรกิจขายบริการทางเพศรูปแบบต่าง  ๆ  ในสังคมไทยที่เริ่มต้น ต้ังแต่ พ.ศ. 2500 
เป็นต้นมาถูกมองว่ามีความซับซ้อน รากฐานที่ส าคัญประการหน่ึงของปรากฎการณ์น้ีสัมพันธ์กับนโยบายการพัฒนาที่ให้
ความส าคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ือมุ่งสู่ภาวะความทันสมัย  (modernization) ในขณะที่ละเลยเรื่องความเท่าเทียม 
ความเป็นธรรม รวมทั้งผลกระทบต่อสังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น การขยายตัวต่อเน่ืองของภาคเมือง รวมทั้งการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจภาคบริการ สร้างเง่ือนไขกระตุ้นและเพ่ิมอัตราการอพยพจากชนบทสู่เมือง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจากชนบทภาคอีสานและภาคเหนือซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีระดับการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่ าเมื่อเปรียบเทียบ
กับภาคอื่น ทั้งน้ีเพ่ือแสวงหาโอกาสเศรษฐกิจที่ดีกว่า (พัชรินทร์  ลาภานันท์ และคณะ, 2550: 69-73) จึงเป็นการเอื้อให้เกิด
ช่องทางของผู้หญิงไทยบางคนได้มีโอกาสพบเจอกับชาวต่างชาติและน าไปสู่การเกิดการสร้างครอบครัว 

ปรากฎการณ์การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในสังคมปัจจุบัน ในช่วงปี พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ต่างวัฒนธรรม
ในด้านการแต่งงาน กลายเป็นเรื่องปกติ เห็นได้จากทุกวันน้ีที่มีชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยและแต่งงานกับคนไทยจ านวน
มาก จึงท าให้เป็นภาพชินตาที่ผู้หญิงไทยเดินเคียงคู่กับชาวต่างชาติตามสถานที่ต่าง  ๆ  หรือแม้แต่ในรายการโทรทัศน์หรือใน
ภาพยนตร์ที่มีเด็กหรือเยาวชนลูกครึ่งเป็นนักแสดงในเรื่องน้ัน  ๆ (ศรีหทัย  เวลล์ส, 2556: 7-8) ปรากกฎการณ์ดังกล่าว
กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาในสังคมไทยปัจจุบัน ซึ่งการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมเกิดขึ้นและกระจาย ไปยังภูมิภาคต่างๆทั่ว
ประเทศไทยในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทยเช่นเดียวกันสืบเน่ืองจากลักษณะของพ้ืนที่ภาคใต้มีลักษณะเป็นพ้ืนดินกว้างใหญ่ที่
ยื่นลงสู่ทะเลมีสังคมวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เป็นผลมาจากการด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การเปิดรับ
วัฒนธรรมจากสังคมภายนอกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

จากการศึกษาของ ณัฏฐณิชา  พรรณรัตน์ และสุเนตร  โพธิสาร (2559) สะท้อนให้เห็นถึงครอบครัวที่แต่งงานข้าม
วัฒนธรรมจะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลสองคนตกลงใช้ชีวิตคู่ร่วมกันซึ่งเง่ือนไขของแต่ละครอบครัวมีเง่ือนไขการสร้างครอบครัวที่
แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่าเง่ือนไขต่อการตัดสินใจแต่งงานกับชาวต่างชาติของคนไทยภาคใต้เกิดจากความรักเป็นหลัก
เพราะโดยส่วนใหญ่จากการศึกษาท าให้ทราบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับต้ังแต่มัธยมศึกษาตอนปลาย
ถึงระดับปริญญาเอกสามารถมีความรู้ในการพ่ึงพาตนเองได้ ดังน้ันความรักจึงเป็นสิ่งที่สามารถเติมเต็มให้ชีวิตมีความสุข
สอดคล้องกับการศึกษาของเย็นจิตร ถิ่นขามได้ศึกษาเรื่องการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของหญิงไทยกับชายญ่ีปุ่นในเหตุผล
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ท าให้หญิงไทยแต่งงานกับชายญ่ีปุ่นคือความรักต้องการเพ่ือนคู่ชีวิตที่จะดูแลกันไปยามแก่เฒ่า 
ต้องการมีลูก ต้องการความสุขและความมั่นคงในชีวิตครอบครัว ความเห็นอกเห็นใจกันและการปรับตัวเข้ากันได้ของทั้งสอง
ฝ่ายและผลการศึกษาครั้งน้ีท าให้เกิดความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยอันเน่ืองจากการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมจาก
อดีตที่การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของสตรีมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ค่านิยมและวัฒนธรรมด้ังเดิม
ของไทยที่อดีตผู้หญิงมักเป็นฝ่ายไปใช้ชีวิตกับสามีในต่างแดน แต่ปัจจุบันสตรีได้รับการศึกษามากขึ้น การเห็นความส าคัญใน
เรื่องสิทธิสตรีในสังคมไทยได้เพ่ิมขึ้นจากอดีตจึงท าให้สตรีมีบทบาทมากขึ้นกว่าสมัยอดีตจึงสามารถสร้างข้อต่อรองต่อการใช้
ชีวิตที่เท่าเทียมกันกับสามีซึ่งเป็นชาวต่างชาติการใช้เหตุผลต่อการสร้างเง่ือนไขในการใช้ชีวิตในเมืองไทยมากกว่าที่จะไป
ต่างประเทศ (พัชรินทร์  ลาภานันท์ ดารารัตน์  เมตตาริกานนท์ เยาวลักษณ์  อภิชาตวัลลภ, 2550) ในด้านของการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมภายในครอบครัวในชีวิตประจ าวันของคนไทยภาคใต้ จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่นบทความวิจัยเรื่อง
เง่ือนไขต่อการตัดสินใจสมรสกับชาวต่างชาติและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมภายในครอบครัวของสตรีชนชั้นกลางชาวไทย
ภาคใต้ของ ณัฏฐณิชา  พรรณรัตน์ และสุเนตร  โพธิสาร (2559) ผลการศึกษาสะท้อนถึงเง่ือนไขต่อการตัดสินใจสมรสกับ
ชาวต่างชาติพบว่าเง่ือนไขหลักคือเกิดจากความรักเป็นหลักและท าให้สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจดีขึ้น ส าหรับการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมภายในครอบครัวของสตรีชนชั้นกลางภาคใต้พบว่ามีการใช้ภาษาเป็นสิ่งส าคัญในการสื่อสารระหว่าง
กัน บางครั้งมีการสื่อสารภาษาที่เข้าใจคลาดเคลื่อนหรือมีการใช้ศัพท์แสลงของวัฒนธรรมชาวต่างชาติแต่ไม่เป็นปัญหาในการใช้
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ชีวิตคู่เพราะส่วนใหญ่สตรีชนชั้นกลางเหล่าน้ีสามารถพูดเขียนภาษาสากลคือภาอังกฤษได้อยู่แล้วและบทความวิจัยเรื่อง
กระบวนการกลายเป็นเมียฝรั่งภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาของ ปินชาน์  บัวขวัญ 
และจุรีรัตน์  บัวแก้ว (2558) ผลการศึกษาพบว่าจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่กระบวนการกลายเป็นเมียฝรั่งของผู้หญิงที่มีภูมิล าเนา
ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลเน่ืองจากแรงจูงใจและโอกาสของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน 
ส าหรับในกลุ่มที่มีการวางแผนเพ่ือที่จะหาวิธีการได้สามีเป็นฝรั่งมีปมด้อยในรูปร่างหน้าตาชอบฝรั่งได้รับการแนะน าจากเพ่ือน
หรือคนรู้จักชักน าและท างานร่วมกันมีการศึกษาดูใจกันยาวนานกว่า เกิดความผูกพันก่อนตกลงใช้ชีวิตก่อนตกลงใช้ชีวิตคู่และ
บทความวิจัยเรื่องปฎิบติัการในชีวิตประจ าวันผ่านพ้ืนที่การแต่งงานข้ามชาติพันธุ์ของ วันเพ็ญ  สุภาจันทร์ เก็ตถวา  บุณปราการ 
และเอมอร  เจียรมาศ (2556) ผลการศึกษาการแต่งงานข้ามชาติพันธุ์ระหว่างชาวจีนกับชาวมลายู ชาวไทยพุทธกับมลายูมุสลมิ
ในพ้ืนที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพบว่าก่อนแต่งงานมลายูมุสลิมมีอัตลักษณ์ที่ผูกโยงอยู่กับศาสนาและปฎิบัติการใน
ชีวิตประจ าวันอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมด้ังเดิม อัตลักษณ์ของชาวจีนและชาวไทยพุทธมีความส านึก
ทางชาติพันธุ์เกี่ยวกับความเชื่อตามบรรพบุรุษปฎิบัติการในชีวิตประจ าวันผ่านพิธีกรรมการแต่งงานแบบผสมผสานคือกิน
เหนียวภาคใต้กับการนิก๊ะห์และการเลี้ยงฉลองแบบใหญ่โต หลังการแต่งงานมีการข้ามพรมแดนทางชาติพันธุ์ของชาวไทยพุทธ
คือปรับเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลาม เปลี่ยนแปลงการแต่งกาย วิถีปฎิบัติการในชีวิตประจ าวัน ความเชื่อ ความศรัทธา
บางอย่าง เช่นการไม่ไหว้รูปเคารพ การเลือกรับประทานอาหารที่มุสลิมด้วยกันปรุงและลดการรักษาพรมแดนทางชาติพันธุ์ลง 
ทั้งน้ีเน่ืองจากชาวไทยพุทธกับชาวจีนยังคงมีความกตัญญู ความเชื่อ ความศรัทธาตามบรรพบุรุษและมีความส านึกทางชาติพันธ์
ของตนเองจากบทความวิจัยทั้งสามเรื่องที่ศึกษาปรากฎการณ์แต่งงานข้ามวัฒนธรรมของสังคมภาคใต้ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึง
ท าให้เข้าใจถึงการประยุกต์ทางวัฒนธรรมทั้งวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างชาติในวิถีชีวิต เริ่มต้นจากการเรียนรู้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสารระหว่างกัน การเรียนรู้ธรรมเนียมปฎิบัติในวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างชาติ อาทิเช่นการเรียนรู้ภาษาท้องถิ่น 
การเข้าร่วมประเพณีท้องถิ่นของไทยภาคใต้ ประเพณีของต่างชาติ มารยาทบนโต๊ะอาหาร ลักษณะอาหารการกินอาหาร
ท้องถิ่นใต้ โดยแนะน าให้คู่สมรสลิ้มลองอาหารไทยและการปรับเปลี่ยนรสชาติของอาหารให้คู่สมรสสามารถรับประทานได้ 
หรือจัดให้มีทั้งอาหารไทยและอาหารต่างชาติบนโต๊ะอาหารพร้อมกัน ในด้านการปฎิบัติตนคู่สมรสต่างชาติโดยภาพรวมเน้นใน
เรื่องการมีความมั่นใจในตนเอง พ่ึงพาตนเองมากกว่าพ่ึงพาผู้อื่น ไม่เชื่ออะไรที่พิสูจน์ไม่ได้ การให้เกียรติเคารพในสิทธิของกัน
และกัน สะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของความสัมพันธ์ในสังคมปัจจุบันระหว่างชายหญิงที่เท่าเทียมกันการศึกษาในครั้งน้ีท าให้เข้าใจ
การสร้างเง่ือนไขของความหมายต่อการด ารงวิถีชีวิตของคนไทยภาคใต้ที่แต่งงานกับชาวต่างชาติที่มีความหลากหลายในสังคมมี
ความต่างวัฒนธรรมกัน สามารถใช้ชีวิตร่วมกันโดยผ่านในรูปแบบของการสร้างครอบครัว 

 
2. ส่วนสรุป 

ในการมองปรากกฎการณ์คนไทยภาคใต้ที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ ในด้านการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมภายในครอบครับโดยมีฐานคิดจากทฤษฎีปฎิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (symbolic interaction theory) นับเป็นทฤษฎี
ที่นักสังคมศาสตร์นิยมน ามาใช้เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับครอบครัวและพฤติกรรมมนุษย์และสมาชิกในครอบครัวสอดคล้องกับ
ปรากฎการณ์จริง ได้ให้ความส าคัญกับ ตัวตน โดยเชื่อว่าบุคคลมีการเรียนรู้ตนเองผ่านการมีปฎิสัมพันธ์กับบุคลอื่นซึ่งอาศัยหรอื
มีพ้ืนฐานมาจากการแสดงออกในท่าทางต่าง ๆ ของบุคคลน้ัน ๆ โดยการแสดงออกในท่าทางต่าง ๆ ของบุคคลเป็นกริยาหรือ
การกระท าที่ก่อให้เกิดการตอบสนองหรือปฎิกิริยาจากบุคคลอื่น เป็นการแสดงออกที่รวมถึงการใช้ภาษาและการแสดงออกทาง
สีหน้าด้วย โดยบุคคลจะพัฒนาความรู้สึกต่อการตระหนักรู้ในตนเอง เมื่อบุคคลน้ันคาดหมายว่าบุคคลอื่นจะตอบสนองต่อการ
แสดงออกในท่าทางของตนเองอย่างไร (พูนสุข  เวชวิฐาน, 2557) จากค าอธิบายของทฤษฎีปฎิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ภาษาจึง
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เป็นสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล และภาษาเป็นผลผลิตหรือลักษณะที่แสดงออก ซึ่งเกิด
จากการมีปฎิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ การปฎิสัมพันธ์จึงเป็นพฤติกรรมทางสังคมระหว่างบุคคลที่มีการ
ติดต่อสื่อสารกัน โดยส่งผลให้แต่ละบุคคลมีปฎิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
พฤติกรรมของบุคคล จากปรากกฎการณ์การแต่งงานกับชาวต่างชาติของกลุ่มคนไทยภาคใต้ และกลุ่มคนไทยภาคใต้ที่แต่งงาน
กับชาวต่างชาติมีการใช้ภาษาทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาอื่น ๆ ของประเทศสามีที่เป็นคู่สมรส ในการสื่อสารกับคู่
สมรสชาวต่างชาติ 

และภายหลังการแต่งงานบุคคลเหล่าน้ีได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติมมีการใช้ภาษาต่างประเทศที่นอกเหนือจาก
ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับสามีที่เป็นคู่สมรสมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ
อื่นๆภายในครอบครัว เช่น เวลาชมภาพยนตร์ต่างประเทศภายในครอบครัวร่วมกัน เช่น ฝ่ายคู่สมรสชาวต่างชาติก าหนดให้
สามี / ภรรยาชมภาพยนต์ในลักษณะที่เป็นพากย์ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน โดยที่คู่สมรสชาวต่างชาติท าหน้าที่สอนและอธิบายเมื่อ
เวลาที่มีค าศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยหรือค าศัพท์สแลงเป็นการเรียนรู้โดยส่งผลท าให้คู่สมรสชาวไทยซึมซับภาษาอังกฤษไปในตัว  
และการสนับสนุนให้คู่สมรสคนไทยศึกษาภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติมที่โรงเรียนสอนภาษาในพ้ืนที่ บางครอบครัวคู่สมรส
ชาวต่างชาติจะเป็นผู้สอนภาษาแก่คู่สมรสชาวไทยด้วยตัวเองเน่ืองจากต้องใช้ในการสื่อสารกับครอบครัวญาติพ่ีน้องที่อยู่
ต่างประเทศของคู่สมรสชาวต่างชาติในช่วงเวลาที่กลับไปเยี่ยมเยียนครอบครัวของคู่สมรสที่ต่างประเทศ 

ในด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคู่สมรสชาวต่างชาติเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน เมื่อแต่งงานกับคู่สมรสชาวไทยภาคใต้
มีผลท าให้เขาเหล่าน้ันต้องเรียนรู้ภาษาไทยจากการมาใช้ชีวิตร่วมกันกับภรรยาที่ประเทศไทยซึ่งจ าเป็นต้องมีการปฎิสัมพันธ์กับ
ครอบครัวภรรยาและบุคคลรอบข้างพร้อมทั้งเรียนรู้ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมในสังคมไทยและวัฒนธรรมทางภาคใต้ด้วย
เช่นเดียวกัน เน่ืองจากลักษณะครอบครัวคนไทยทางภาคใต้อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวขยายต้ังแต่อดีตเน่ืองจากเหตุผล
ทางด้านเกษตรกรรมความต้องการแรงงานด้านเกษตรกรรม ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ความกตัญญูกตเวที เป็นต้น ถึงแม้ใน
ปัจจุบันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากอดีตเป็นไปอย่างรวดเร็วอันเน่ืองมากจากภาวะความทันสมัยมีอิทธิพลท าให้
ครอบครัวคนไทยภาคใต้กลายเป็นครอบครัวเด่ียวเพ่ิมมากยิ่งขึ้น แต่อุปนิสัยคนไทยยังคงมีความผูกพันรักใคร่กลมเกลียวในหมู่
ครอบครัวเครือญาติ ท าให้มีการกลับไปเยี่ยมเยียนครอบครัวและเครือญาติเป็นประจ าแล้วมีการน าสามีชาวต่างชาติไปเยี่ยม
เยียนครอบครัวญาติพ่ีน้องเช่นเดียวกันท าให้สามีชาวต่างชาติได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยภาคใต้ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันกับ
สมาชิกในครอบครัวของคู่สมรสชาวไทยภาคใต้ด้วย ในด้านเรียนรู้ภาษาไทยส่วนใหญ่เริ่มต้นจากคู่สมรสชาวไทยภาคใต้จน
สามารถสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจ าวันได้ ส่วนใหญ่จะใช้ทักษะการพูด คู่สมรสชาวต่างชาติบางคนสามารถพูดส าเนียงและ
ใช้ค าศัพท์ภาษาท้องถิ่นใต้ ส่วนทักษะการเขียนภาษาไทยท าได้เฉพาะคู่สมรสชาวต่างชาติบางคนเท่าน้ัน และชาวต่างชาติได้
เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมปฎิบัติตนให้สอดคล้องกับการ
ด ารงชีวิตในประเทศไทย นอกจากการใช้ภาษา การแสดงออกด้วยกิริยาท่าทางยังเป็นกา รแสดงออกระหว่างกันภายใน
ครอบครัวที่แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึก เช่นความรู้สึกรัก โกรธ เศร้าหมอง ดีใจ เสียใจ ฯลฯ เป็นการสื่อสารให้เข้าใจอารมณ์
ความรู้สึกของตนและคู่สมรส เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับทฤษฎีการกระท า
ระหว่างกันด้วยสัญลักษณ์ (symbolic interactionism) ที่อธิบายพฤติกรรมหรือการกระท าระหว่างกันของบุคคลที่สามารถ
สื่อสารสร้างความเข้าใจต่อการกระท าระหว่างกันน้ันต้องอาศัยสัญลักษณ์ (symbol) เรื่องของสัญลักษณ์เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก
ส าหรับมนุษย์ สัญลักษณ์จึงหมายถึงสิ่งใด ๆ ที่ใช้แทนสิ่งอื่นได้หลายอย่างเมื่อสัญลักษณ์แต่ละอย่างมีความหมายได้หลายอย่าง
เช่นน้ี การที่จะรู้ความหมายของสัญลักษณ์จึงต้องอาศัยการตีความ (interprets) หรือต้องเดา (quest) ตามบริบท (context) 
หรือสถานการณ์ตามบุคลิกภาพของผู้ใช้รวมทั้งประสบการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัมพันธ์  (สัญญา  สัญญาวิวัฒน์, 2550: 
30) สัญลักษณ์ ภาษาและการแสดงออกทางพฤติกรรมเป็นสื่อกลางที่ภายในครอบครัวสื่อความหมายต่อความต้องการระหว่าง
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กันซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์ในแต่ละกลุ่มสังคม โดยเฉพาะครอบครัวที่มีการแต่งงาน
ข้ามวัฒนธรรมกันจ าเป็นที่ต้องอาศัยความรักความเข้าใจเพ่ือน าไปสู่การลดความขัดแย้งสร้างสันติสุขให้กับครอบครัว และ
แนวโน้มการขยายตัวของครอบครัวที่มีการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมเพ่ิมสูงขึ้นในสังคมไทยทั่วภูมิภาคเน่ืองจากปัจจัยของ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วท าให้เรื่องความห่างไกลในพรมแดนระหว่างกันของสังคมมนุษย์ไม่ใช่ 
อุปสรรคและสังคมปัจจุบันให้ความส าคัญกับเรื่องสิทธิความเป็นปัจเจกบุคคล สังคมปัจจุบันสนับสนุนเรื่องความเคารพ  
ในความแตกต่างของสังคมที่มนุษย์อาศัยอยู่รวมกันเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เมื่อบุคคลสองวัฒนธรรมตกลงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
เป็นครอบครัวจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้และสร้างเง่ือนไขร่วมกันในใช้ชีวิตคู่ในด้านวิถีชีวิต ค่านิยม ความเชื่อของแต่ละวัฒนธรรม 
การเรียนรู้จ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการท าความเข้าใจในวัฒนธรรมของกันและกันเพ่ือน าไปประยุกต์การใช้ชีวิตภายใน
ครอบครัว 

ปรากฎการณ์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมภายในครอบครัวของคนไทยภาคใต้ที่แต่งงานกับชาวต่างชาติเป็นไปใน
ลักษณะของการผสมผสานกันทางวัฒนธรรม เมื่อบุคคลสองคนมีที่มาต่างวัฒนธรรมกัน มาตกลงแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน  
จึงท าให้เกิดการผสมผสานกันทางวัฒนธรรมขึ้นภายในครอบครัวผ่านชีวิตประจ าวัน อาทิเช่น วิถีการรับประทานอาหารร่วมกัน
ภายในครอบครัว จากการศึกษาพบว่ามีการน าอาหารไทย อาหารท้องถิ่นใต้ วางบนโต๊ะอาหารแล้วรับประทานร่วมกับอาหาร
ต่างชาติของคู่สมรส บางครอบครัวมีการเชิญชวนให้คู่สมรสชาวต่างชาติมารับประทานอาหารท้องถิ่นใต้ร่วมกันกับตน  
โดยมีการปรับรสชาติของอาหารไทยท้องถิ่นใต้ที่โดยส่วนใหญ่มีรสชาติเผ็ดร้อน ปรับรสชาติของอาหารโดยการลดระดับความ
เผ็ดร้อนของรสชาติอาหารลงในขณะที่ปรุงอาหารเพ่ือให้ถูกปากคู่สมรสชาวต่างชาติให้สามารถรับประทานอาหารร่วมกันได้
ส่งผลท าให้คู่สมรสชาวต่างชาติบางคนที่เคยมีทัศนคติต่ออาหารท้องถิ่นใต้ที่มีกลิ่นฉุนและไม่สามารถรับประทานรสชาติที่เผ็ด
ร้อนได้หันมารับประทานได้ในปัจจุบัน หรือการผสมผสานทางด้านความเชื่อภายในครอบครัวทั้งความเชื่อในสังคมเอเซีย  
และความเชื่อในสังคมตะวันตก เช่น ความเชื่อเรื่องการท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว หรือการท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุ ษผู้
ล่วงลับไปแล้ว ของสังคมในโลกตะวันออก และการเชื่อมั่นในตนเอง เน้นความเชื่อที่มีเหตุผลไม่งมงายของสังคมตะวันตกหรือ
การใช้ภาษาที่ผสมผสานกันระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ เพ่ือใช้สื่อสารกันภายในครอบครัวและถ่ายทอด
ทักษะทางภาษาไปยังบุตร ส่งผลให้บุตรที่ถือก าเนิดมาจากครอบครัวที่พ่อแม่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่
ดี สามารถสื่อสารได้หลายภาษาที่เป็นภาษาพ่อและภาษาของแม่ และคนไทยภาคใต้ที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติจะให้
ความส าคัญในเรื่องของการสนับสนุนให้บุตรสามารถสื่อสารภาษาไทยได้โดยเฉพาะภาษาไทยท้องถิ่นภาคใต้ โดยบุคคลเหล่าน้ี
จะเป็นผู้สอนภาษาไทยและภาษาไทยท้องถิ่นใต้ให้แก่บุตรด้วยตนเองหรือบางครอบครัวมีญาติพ่ีน้องสอนและสื่อสารภาษา
ท้องถิ่นใต้กับบุตรด้วยเช่นกัน ซึ่งปรากกฎการณ์ที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม  (Cultural 
Integration) ที่อธิบายถึงวัฒนธรรมที่ต่างกันสองวัฒนธรรมมาพบกัน สัมผัสกันเกิดการหยิบยืมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันใช้ใน
ระยะเวลาที่สม่ าเสมอ มีผลท าให้วัฒนธรรมทั้งสองเกิดการผสมผสานกันปะปนกันแต่ยังรู้ว่าเป็นวัฒนธรรมของใครไม่ปะปนกัน
จนแยกไม่ออกเมื่อกลับเข้าสู่วัฒนธรรมกลุ่มเดิมของตน บุคคลน้ันยังประพฤติปฎิบัติตามวัฒนธรรมเดิมของตนไปตามเดิม  
แต่เมื่อออกมาพบปะหรือเผชิญหน้ากับคนจากวัฒนธรรมอื่นเขาจะผสมผสานวัฒนธรรมของเขาเข้ากับวัฒนธรรมใหม่  
ที่สัมผัสกันอีก กลายเป็นวัฒนธรรมสัมพันธ์ (Ethnic Relations) ที่เกิดจากการปฎิสังสรรค์ระหว่างบุคคลจากสองวัฒนธรรม   
(นิยพรรณ  วรรณศิริ, 2540: 50-52) 

วิถีชีวิตของกลุ่มคนที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะ สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์
ในลักษณะที่เป็นการบูรณาการกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด  
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การประกันชีวิต ฯลฯ ในการก าหนดช่องทางการตลาดหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและ
บริการที่ตรงกับวิถีชีวิตของกลุ่มบุคคลเหล่าน้ี เป็นต้น นอกจากน้ีเป็นการเพ่ิมช่องทางในเรื่องของการสร้างความเข้าใจต่อสังคม
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ปัจจุบันที่มีความทันสมัยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นก่อให้เกิดความรู้ค่านิยม 
การด ารงชีวิตรูปแบบใหม่ๆที่ท าให้คนในสังคมมีความคิดหรือพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากอดีต ซึ่งปัจจุบันความทันสมัยได้
แพร่กระจายไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทย  
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