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บทความนี้น�ำเสนอการทบทวนงานวิชาการเกี่ยวกับการแต่งงานและการย้ายถิ่นข้ามชาติ
รวมทั้งความสัมพันธ์ใกล้ชิดในบริบทข้ามพรมแดน โดยเฉพาะงานศึกษาสังคมไทยตั้งแต่
ทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา พร้อมทัง้ เชือ่ มโยงกับงานศึกษาในประเทศอืน่ ๆ ในเอเชีย ซึง่ พบว่า
กรอบการวิเคราะห์ได้เคลื่อนตัวจากกระบวนทัศน์การกลืนกลายทางวัฒนธรรม ที่ให้ความ
ส�ำคัญกับการบูรณาการผู้ย้ายถิ่นเข้ากับที่อยู่อาศัยใหม่ ไปสู่กรอบคิดการย้ายถิ่นข้ามชาติ
ทีเ่ น้นการปรับตัวเพือ่ ใช้ชวี ติ ในถิน่ ปลายทาง และภาวะข้ามชาตินยิ มทีใ่ ห้ความสนใจกับความ
สัมพันธ์และการยึดโยงกับผูค้ นในบ้านเกิดและการเปลีย่ นแปลงในชุมชนมาตุภมู ิ และล่าสุด
คือกรอบคิดความเป็นพลเมืองทีส่ นใจประเด็นสถานะความเป็นพลเมืองตามกฎหมายในถิน่
ปลายทาง ความหลากหลายของกรอบการศึกษาได้เชือ่ มโยงองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการแต่งงาน
และการย้ายถิ่นข้ามชาติเข้ากับประเด็นทางสังคมอื่นๆ อันเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ๆ ใน
การท�ำความเข้าใจปรากฏการณ์ดังกล่าว และในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงข้อจ�ำกัดของ
องค์ความรู้ในหลายประเด็น ทั้งเรื่องความเป็นชาย แรงงานดูแลข้ามแดน และความเป็น
พลเมือง ซึง่ จะต้องมีการศึกษาเพิม่ เติมต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: การแต่งงานข้ามชาติ, การย้ายถิ่นข้ามชาติ, เพศภาวะ, ผู้กระท�ำการ, ความเป็นชาย,
แรงงานดูแล, ความเป็นพลเมือง
บทคัดย่อ
abstract
The article reviews literature on transnational marriage, migration, and transnational
intimacy, particularly those on Thai society since the 2000’s, with comparative
discussion with other Asian countries. The review shows that key analytical
frameworks has shifted from assimilation to international migration which focuses
on the adaptation of migrants in host countries. Transnationalism then offers
insights on ties between migrants and families, and transformation in their home
countries. More recently are studies that conceptualize these marital relationships
in relation to citizenship, especially on legal citizenship in the host countries. These
diverse frameworks have situated transnational marriage and migration in broader
social contexts, and illustrated both strengths and limits of the current state of
knowledge. In particular, this review addresses the need for further research in
key understudied issues including masculinity, transnational care labor, and
citizenship.
keywords: transnational marriage, transnational migration, gender, agency, masculinity,
care labor, citizenship
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บทน�ำ

การแต่งงานข้ามชาติ (transnational marriage)1 และย้ายถิน่ ข้ามแดน รวมทัง้ ความสัมพันธ์
ใกล้ชิดในบริบทข้ามพรมแดน (transnational intimacy) เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม
ทีง่ านศึกษาทางวิชาการและสือ่ ต่างๆ ในช่วง 2-3 ทศวรรษทีผ่ า่ นมาให้ความสนใจอย่างต่อเนือ่ ง
ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นคู่ขนานกับสังคมโลกโลกาภิวัตน์ ที่ทั้งผู้คน จินตนาการ เงินตรา
รวมทั้งสิ่งของต่างไหลเวียนข้ามพรมแดนรัฐชาติอย่างไร้ขอบเขต อย่างไรก็ตาม มีการตั้ง
ข้อสังเกตว่าการแต่งงานและการย้ายถิน่ ข้ามชาติในปัจจุบนั ไม่ใช่ปรากฏการณ์ทเี่ ปิดโอกาส
แก่ทกุ คนอย่างไร้ขอ้ จ�ำกัด ในทางตรงข้าม ปรากฏการณ์นถี้ กู ก�ำหนดโดยเงือ่ นไขทางชาติพนั ธุ์
เพศภาวะ ชนชัน้ ประวัตศิ าสตร์ การเมือง รวมถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจ-สังคม ทัง้ ในระดับ
ปัจเจกและสังคม (Constable 2005, 3-7) ส่งผลให้หลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น
ฟิลปิ ปินส์ เวียดนาม จีน รวมทัง้ ประเทศไทย กลายเป็นแหล่งต้นทางของผูห้ ญิงทีย่ า้ ยถิน่ ข้าม
แดนและเข้าสูก่ ารแต่งงานข้ามชาติ ขณะทีท่ างผูช้ ายมักมาจากประเทศตะวันตก หรือประเทศ
ในเอเชียทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจดีกว่าถิน่ มาตุภมู ขิ องผูห้ ญิง
ความเชื่อมโยงกับมิติทางเศรษฐกิจเช่นนี้แม้สะท้อนความจริงเพียงบางมิติ แต่ก็เป็น
ชุดค�ำอธิบายหลักของการแต่งงานข้ามชาติและการย้ายถิ่นข้ามแดน ค�ำอธิบายลักษณะนี้
ถูกวิพากษ์ว่าละเลยและลดทอนเงื่อนไขด้านอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการแต่งงานข้ามชาติและ
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดในบริบทข้ามพรมแดน ในอีกทางหนึ่งจึงมีผู้เสนอว่าเอเชียแปซิฟิกเป็น
“พืน้ ทีแ่ ห่งความปรารถนา” (sites of desire) ทีจ่ นิ ตนาการ ความหมาย และปฏิสมั พันธ์
ทางเพศวิถี (sexuality) ของผูค้ นจากต่างวัฒนธรรมจะเข้ามาปะทะประสานกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคนท้องถิ่นกับชาวยุโรป (Dahles 2009; Manderson and Jolly 1997) แต่

บทความนี้ใช้ค�ำว่า “การแต่งงานข้ามชาติ” เพื่อสะท้อนถึงการแต่งงานระหว่างหญิงไทย (และหญิงเอเชีย) กับชายชาว
ตะวันตกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งคู่แต่งงานรักษาความสัมพันธ์กับผู้คนทั้งในบ้านเกิดและถิ่นพ�ำนักปลายทาง นัยของค�ำ
ค�ำนี้ท�ำให้เราสามารถตรวจสอบปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในมิติต่างๆ รวมทั้งความคิด ความหมาย และผลของการแต่งงาน
ต่อพลวัตของชุมชนบ้านเกิด อย่างไรก็ตาม ค�ำที่ใช้เรียกการแต่งงานระหว่างหญิง-ชายจากต่างชาติพันธุ์ ต่างสัญชาติ
ต่างวัฒนธรรม ทีป่ รากฏในงานศึกษาทีผ่ า่ นมานัน้ แตกต่างกันออกไป ขึน้ อยูก่ บั นัยของการใช้คำ� นัน้ ๆ ว่าต้องการให้ความ
ส�ำคัญกับเรื่องใด (ดูเพิ่มเติมจาก Fresnoza-Flot and Ricordeau 2017, 3-5).
1
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พัชรินทร์ ลาภานันท์

ความสัมพันธ์ต่างวัฒนธรรมลักษณะนี้ก็มักถูกค�ำอธิบายอีกแบบหนึ่งกลบไป โดยไปให้
ความส�ำคัญกับแรงจูงใจและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ว่าเป็นเงื่อนไขที่ท�ำให้ผู้คนจาก
คนละซีกโลกมาพบปะและพัฒนาความสัมพันธ์ จนในหลายๆ กรณีนำ� ไปสูก่ ารแต่งงาน
ตัง้ แต่กลางทศวรรษ 20002 วงวิชาการให้ความสนใจศึกษาการแต่งงานข้ามชาติและ
ความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ในบริบทข้ามพรมแดนอย่างต่อเนือ่ ง ในสังคมไทยก็มงี านศึกษาประเด็น
นีใ้ นระดับปริญญาเอกออกมาอย่างต่อเนือ่ งเช่นกัน (เช่น Suksomboon 2009; Sunanta
2009; Charoensri 2011; Lapanun 2013; Pananakhonsab 2016; ศรีหทัย เวลล์ส
2559; ทิพย์สุดา ปรีดาพันธุ์ 2560) งานเหล่านี้ใช้แนวทางการศึกษาที่หลากหลาย และ
เชื่อมโยงเข้ากับบริบทของปรากฏการณ์และสิ่งที่นักวิจัยให้ความสนใจ ในขณะเดียวกัน
กรอบการท�ำความเข้าใจการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมเหล่านี้ก็แตกต่างไปจากงานวิจัย
ก่อนหน้านี้ของผู้เขียนและคณะ (พัชรินทร์ ลาภานันท์, ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, และ
เยาวลักษณ์ อภิชาตวัลลภ 2550) ซึง่ ได้รบั การตีพมิ พ์ใน วารสารสังคมลุม่ น�ำ้ โขง ในช่วงเวลา
ใกล้เคียงกัน (พัชรินทร์ ลาภานันท์ 2549) โดยงานดังกล่าวได้นำ� เสนอแนวทางการวิเคราะห์
การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมไว้ 5 ลักษณะ ได้แก่ 1) การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม ซึง่ เป็น
กรอบในการอธิบายการแต่งงานระหว่างหญิงชาวสยามกับชายชาวจีนอพยพในอดีต 2) การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจภาคบริการและการท่องเทีย่ ว 3) การย้ายถิน่ ข้ามชาติ 4) การเชือ่ มโยง
และต่อรองระหว่างท้องถิน่ กับโลกาภิวตั น์ และ 5) การจัดการทรัพยากรครัวเรือน
นอกจากนั้นยังมีอีกแนวทางหนึ่งในการอธิบายการแต่งงานระหว่างผู้คนจากต่าง
วัฒนธรรม ซึง่ ถือได้วา่ เป็นแนวทางที่ 6 คือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการแต่งงานระหว่าง
ผูห้ ญิงไทย (และผูห้ ญิงชาติอนื่ ๆ ในเอเชีย) กับชายชาวตะวันตกโดยเชือ่ มโยงเข้ากับการทหาร
(militarization) และการขยายอ�ำนาจของประเทศผูน้ ำ� โลก เช่น สหรัฐอเมริกา และประเทศ
ในยุโรปทีเ่ ป็นผูล้ า่ อาณานิคม (Enloe 2000; Ferguson and Mironesco 2008; Lapanun
เนือ่ งจากงานศึกษาส่วนใหญ่ทอี่ า้ งถึงในบทความนี้ เป็นผลงานทีต่ พี มิ พ์ในภาษาอังกฤษซึง่ อ้างอิงตามปีคริสต์ศกั ราช หรือ
เป็นงานศึกษาทีอ่ า้ งถึงข้อมูลเกีย่ วกับประเทศทีใ่ ช้ปคี ริสต์ศกั ราชเป็นหลัก ผูเ้ ขียนจึงอ้างอิงปีคริสต์ศกั ราชในเนือ้ หาเพือ่ ให้
สอดคล้องกัน.
2
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2018; Stoler 1992) ส�ำหรับกรณีการแต่งงานระหว่างหญิงไทยกับชายชาวตะวันตก บ่อยครัง้
มั ก ถู ก เชื่ อ มโยงเข้ า กั บ ทหารอเมริ กั นในยุ ค สงครามเวี ย ดนาม อั น เป็ น พั ฒ นาการทาง
ประวัติศาสตร์ซึ่งเกิดในบริบทที่แตกต่างไปจากการแต่งงานข้ามชาติในปัจจุบันที่อยู่ภายใต้
บริบทโลกาภิวตั น์ นอกจากนี้ ด้วยวิธกี ารศึกษาและกรอบแนวคิดทีต่ า่ งไปจากเดิม ท�ำให้งาน
ในช่วงหลังมีค�ำอธิบายหรือข้อค้นพบที่ต่างไปจากการวิเคราะห์ตามที่แนวทางการศึกษา
แบบอืน่ ๆ ได้เสนอไว้
บทความชิ้นนี้จะทบทวนกรอบการศึกษาการแต่งงานข้ามชาติและความสัมพันธ์
ใกล้ชดิ ในบริบทข้ามแดน ตลอดจนความรูค้ วามเข้าใจทีม่ าจากงานเหล่านัน้ แม้ในการทบทวน
จะให้นำ�้ หนักกับงานศึกษาสังคมไทย แต่กจ็ ะวิเคราะห์เชือ่ มโยงกับการศึกษาในประเทศอืน่ ๆ
ในเอเชีย โดยให้ความส�ำคัญกับงานศึกษาตัง้ แต่ทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา เพือ่ สะท้อนพลวัต
ของกรอบการท�ำความเข้าใจที่แตกต่างไปจากการศึกษาในอดีต โดยได้จัดแบ่งแนวทาง
การศึกษาในช่วงหลังออกเป็น 6 กลุม่ 3 ได้แก่ 1) การแต่งงานและการย้ายถิน่ ข้ามชาติกบั
เพศพาณิชย์ข้ามแดน: พลวัตของแนวทางการวิเคราะห์ 2) การแต่งงานและการย้ายถิ่น
ข้ามชาติ: “แรงงานผลิตซ�ำ้ ” (reproductive labor)4 และ “แรงงานดูแล” (care labor)
ข้ามแดน 3) การแต่งงานและการย้ายถิ่นข้ามชาติกับผู้หญิงและความเป็นผู้กระท�ำการ
4) การแต่งงานข้ามชาติกบั ความเป็นชาย 5) การแต่งงานและการย้ายถิน่ ข้ามชาติกบั พลวัต
“ชุมชนท้องถิน่ ” และ 6) การแต่งงานและการย้ายถิน่ ข้ามชาติกบั ความเป็นพลเมือง

การจัดแบ่งงานออกเป็น 6 กลุ่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนพัฒนาการขององค์ความรู้และการเคลื่อนตัวของ
กระบวนทัศน์ทใี่ ช้ในการอธิบายการแต่งงานข้ามชาติ แต่ไม่ได้หมายความว่าความรูใ้ นแต่ละประเด็นแยกขาดจากกัน หรือ
ความรูแ้ ละกรอบการศึกษาแบบเดิมไม่ถกู น�ำมาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์นอี้ กี ในทางกลับกัน ในงานวิจยั เรือ่ งหนึง่ ๆ
อาจจะใช้แนวทางการวิเคราะห์ที่หลากหลายร่วมกัน เพื่อท�ำความเข้าใจความซับซ้อนของปรากฏการณ์.
3

“แรงงานผลิตซ�ำ้ ” ในทีน่ หี้ มายถึงแรงงานทีท่ ำ� งานทีส่ งั คมคาดหวังให้ผหู้ ญิงท�ำ ทัง้ งานบ้าน งานดูแลสามี ลูก และสมาชิก
ในครอบครัว รวมทั้งการให้ก�ำเนิดลูก งานเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่มีความส�ำคัญต่อการอยู่รอดของครอบครัวและ
สังคม การไม่ให้คุณค่า (ทางเศรษฐกิจ) กับแรงงานประเภทนี้ เป็นหนึ่งในข้อวิพากษ์ที่ส�ำคัญของนักสตรีนิยม.
4
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การแต่งงานและการย้ายถิน
่ ข้ามชาติกบ
ั เพศพาณิชย์ขา้ มแดน:
พลวัตของแนวทางการวิเคราะห์

ทั้งการแต่งงานข้ามชาติและเพศพาณิชย์ข้ามแดนเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ย้ายถิ่น
ข้ามชาติ และมักถูกศึกษาภายใต้กรอบคิดการค้าผูห้ ญิง ซึง่ มองว่าผูห้ ญิงเป็นเหยือ่ ของการค้า
มนุษย์ เป็นผูถ้ กู กระท�ำ เพศพาณิชย์ทกุ รูปแบบเป็นการกดขีเ่ อาเปรียบผูห้ ญิง โดยผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจนี้ ทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม ส่วนใหญ่แล้วก็คอื ผูช้ าย ผูห้ ญิงทีอ่ ยูใ่ นอาชีพนีค้ อื เหยือ่ ที่
ถูกบีบบังคับ ค�ำอธิบายแบบนีอ้ งิ อยูก่ บั ฐานความเชือ่ ทีว่ า่ การขายบริการทางเพศเป็นอาชีพที่
ไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากท�ำ แม้ว่าผู้หญิงส่วนหนึ่งจะเข้าสู่อาชีพนี้ด้วยความสมัครใจก็ตาม
(Gozdziak and Collett 2005; Laczko and Gozdziak 2005) ในท�ำนองเดียวกัน ผูห้ ญิง
ที่แต่งงานกับชายชาวตะวันตกก็มักถูกมองว่าเป็นผู้ที่เผชิญกับความล�ำบาก ความยากจน
แต่ไม่ต่อสู้ดิ้นรน (passive actor) กลับใช้การแต่งงานเป็นช่องทางหลีกหนีออกจาก
สถานการณ์ความยากล�ำบาก
แม้จะปฏิเสธไม่ได้วา่ การค้าผูห้ ญิงมีอยูจ่ ริง และการแต่งงานข้ามชาติกเ็ ป็นช่องทางหนึง่
ที่ขบวนการค้าผู้หญิงใช้พาข้ามแดน แต่จากเรื่องราวชีวิตของผู้หญิงที่แต่งงานในรูปแบบนี้
ทั้งในสังคมไทยและในต่างประเทศ ท�ำให้เห็นถึงความสมัครใจ การพิจารณาไตร่ตรองถึง
สถานการณ์ทเี่ ผชิญในชีวติ และผลกระทบทีต่ ามมา ก่อนตัดสินใจเข้าสูค่ วามสัมพันธ์ขา้ มชาติ
ดังกล่าว (Cheng 2010; Constable 2005; Ishii 2016; Lapanun 2013; Suksomboon
2009; Tosakul 2010) ดังนัน้ การวิเคราะห์ภายใต้กรอบคิดการค้าผูห้ ญิงจึงถูกวิพากษ์วา่
ละเลยประสบการณ์ ความต้องการ รวมถึงบริบทและเงือ่ นไขในการด�ำเนินชีวติ ของผูห้ ญิง ทีท่ งั้
ซับซ้อนและหลากหลาย มุมมองในลักษณะ “เหมารวม” ไม่สามารถท�ำความเข้าใจความคิด
การตัดสินใจ และการกระท�ำของผูห้ ญิง (และผูช้ าย) ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ความสัมพันธ์นไี้ ด้
ขณะเดียวกันก็มีอีกแนวทางหนึ่งที่อธิบายเพศพาณิชย์ข้ามแดนและการแต่งงาน
ข้ามชาติดว้ ยกรอบคิดการย้ายถิน่ ข้ามชาติ และวิเคราะห์เชือ่ มโยงเข้ากับการท่องเทีย่ วข้ามชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การท่องเที่ยวทางเพศ” (sex tourism) ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและ
คู่ขนานไปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งรายได้ของประเทศ
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ทัง้ ในประเทศไทยและประเทศอืน่ ๆ ในเอเชีย แอฟริกา ลาตินอเมริกา และแคริบเบียน (Cohen
2003; Dahles 2009; Sunanta 2014) การศึกษาในแนวทางนีใ้ ห้ความส�ำคัญกับเงือ่ นไข
ทัง้ ในระดับโครงสร้างและในระดับปัจเจกทีส่ ง่ ผลต่อการย้ายถิน่ งานศึกษาส่วนหนึง่ ให้ความ
ส�ำคัญกับการวิเคราะห์การย้ายถิน่ เชิงระบบ (migration system) ทีป่ ระกอบด้วยกระบวนการ
ย้ายถิน่ ทัง้ ภายในและระหว่างประเทศ (Castles and Miller 1993; Reunkaew 2002)
ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจ และความแตกต่างของระดับการพัฒนา เป็นเงือ่ นไขเชิงโครงสร้าง
อันส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดการย้ายถิน่ จากชนบทสูเ่ มือง และจากประเทศทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาในระดับต�ำ่ ไปสูป่ ระเทศทีฐ่ านะดีกว่า
อย่างไรก็ตาม งานศึกษาผูห้ ญิงไทยในธุรกิจทางเพศในเยอรมนีพบว่า ความขัดสนทาง
เศรษฐกิจไม่ใช่ปจั จัยเดียวทีส่ ง่ ผลต่อการย้ายถิน่ เข้าสูอ่ าชีพนี้ แต่ยงั มีปจั จัยเรือ่ งความคาดหวัง
ต่อบทบาทและความรับผิดชอบในครอบครัวของผูห้ ญิง ภาระความรับผิดชอบในการเลีย้ งดูลกู
และโอกาสที่จะมีชีวิตดีกว่าเดิมในประเทศปลายทาง ที่ท�ำให้ผู้หญิงก้าวเข้าสู่เพศพาณิชย์
ข้ามแดน ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวสะท้อนความเป็นผู้กระท�ำการของผู้หญิง (Reunkaew
2002) นอกจากนี้ พัทยา เรือนแก้ว (Reunkaew 2002) ยังได้วเิ คราะห์กระบวนการย้ายถิน่
และเสนอว่าการย้ายถิ่นข้ามชาติของผู้หญิงกลุ่มนี้ เชื่อมโยงกับประสบการณ์การย้ายถิ่นใน
ประเทศ ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่การออกจากชุมชนบ้านเกิดเพือ่ ไปศึกษาต่อ หรือเพือ่ ไปท�ำงานในจังหวัด
หรือภูมภิ าคอืน่ รวมทัง้ ยังมีอกี ส่วนหนึง่ ทีเ่ คยท�ำงานค้าบริการทางเพศในแหล่งท่องเทีย่ วใน
ประเทศมาก่อน ประสบการณ์เหล่านีส้ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจเพศพาณิชย์ขา้ มชาติ
ซึง่ ต้องเผชิญกับบริบทในการท�ำงานและการใช้ชวี ติ ทีแ่ ตกต่างออกไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับ
เงือ่ นไขทางกฎหมายของประเทศเยอรมนี ผูห้ ญิงจ�ำนวนไม่นอ้ ยจึงต้องอาศัยการแต่งงานกับ
ชายชาวเยอรมันเป็นช่องทางในการเข้าสูป่ ระเทศ ในแง่นี้ กล่าวได้วา่ การแต่งงานข้ามชาติเป็น
ช่องทาง (means) เข้าสูธ่ รุ กิจเพศพาณิชย์ในต่างแดน ซึง่ ถือเป็นเป้าหมาย (end) ของการ
ย้ายถิน่
นอกจากนี้ งานอีกกลุ่มหนึ่งที่ศึกษาทั้งในสังคมไทยและในประเทศอื่น ยังพบว่า
เพศพาณิชย์เป็นหนึง่ ในช่องทางทีเ่ ป็นไปได้สำ� หรับผูห้ ญิง เพือ่ ก้าวสูก่ ารแต่งงานข้ามชาติและ
การมีชีวิตที่ดีและมั่นคงกว่าเดิม (Brennan 2004; Cabezas 2009; Faier 2007;
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Lapanun 2013) กรณีศึกษาผู้หญิงฟิลิปปินส์ที่ท�ำงานบาร์ในเขตชนบทของญี่ปุ่น (Faier
2007) แสดงให้เห็นว่างานดังกล่าวเป็นช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าชาวญีป่ นุ่
ผ่านปฏิบตั กิ ารทีเ่ รียกว่า “แรงงานอารมณ์” (emotional labor)5 ซึง่ ท�ำให้ลกู ค้าเหล่านัน้
รู้สึกภาคภูมิในความเป็นชาย การพัฒนาความสัมพันธ์ต่อเนื่องในหลายกรณีได้น�ำไปสู่
การแต่งงาน แม้วา่ ผูห้ ญิงทีท่ ำ� งานบาร์จะถูกตีตราและไม่ถอื ว่าเป็น “ตัวเลือก” ทีด่ ใี นฐานะ
เจ้าสาวก็ตาม ภายหลังการแต่งงาน ผู้หญิงจะปรับตัวและปฏิบัติตามวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่าง
เคร่งครัดเพือ่ แสดงถึงการเป็นภรรยาและลูกสะใภ้ทดี่ ี โดยการเชือ่ ฟังสามี ดูแลเอาใจใส่สามี
และลูก รวมทัง้ แสดงออกถึงการอุทศิ ตนให้กบั ความรัก (professions of love) ทีม่ ตี อ่ สามี
การสร้างตัวตนของผูห้ ญิงฟิลปิ ปินส์กลุม่ นีภ้ ายใต้ระบบคุณค่าเชิงศีลธรรมของชีวติ สมรส ท�ำให้
พวกเธอสามารถสร้างครอบครัวข้ามวัฒนธรรม และในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาความ
สัมพันธ์และสนับสนุนครอบครัวในถิน่ มาตุภมู ขิ องตนได้
ข้อเสนอดังกล่าวเป็นไปในทางเดียวกับงานศึกษาในบริบทของประเทศแถบแคริบเบียน
(Brennan 2004; Cabezas 2009) โดยในกรณีศกึ ษาผูห้ ญิงท้องถิน่ ทีท่ ำ� งานภาคบริการ
และค้าบริการทางเพศในแหล่งท่องเที่ยวในสาธารณรัฐโดมินิกัน พบว่าผู้หญิงกลุ่มนี้ได้ใช้
ช่องทางในการท�ำงานเพือ่ สร้างความสัมพันธ์กบั นักท่องเทีย่ ว ซึง่ หากพัฒนาไปสูก่ ารแต่งงาน
ชีวิตของพวกเธอก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ความสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจึง
เปรียบเสมือน “ใบเบิกทางสูก่ ารมีชวี ติ ทีด่ กี ว่าในประเทศตะวันตก” (passport to the West)
(Brennan 2004) และอาจกล่าวได้วา่ ปฏิบตั กิ ารของผูห้ ญิงในลักษณะนีเ้ ป็นการจัดการของ
ผูท้ มี่ สี ถานะเป็นรองเพือ่ สร้างข้อได้เปรียบให้กบั ตนเอง (Cabezas 2009)
ในกรณีของสังคมไทย แม้การเข้าสูก่ ารแต่งงานข้ามชาติจะมีหลากหลายช่องทาง แต่
การท�ำงานในแหล่งท่องเทีย่ ว เช่น พัทยา พัฒน์พงษ์ สมุย ภูเก็ต นัน้ เป็นหนึง่ ในช่องทางหลัก
ทีผ่ หู้ ญิงชนบทใช้พบปะและสร้างความสัมพันธ์กบั ชาวต่างชาติ ซึง่ อาจพัฒนาไปสูก่ ารแต่งงาน
ในกรณีศึกษานี้ ผู้ศึกษาได้ให้รายละเอียดว่า “แรงงานอารมณ์” ครอบคลุมการปฏิบัติซึ่ง “เป็นการให้บริการที่นอกจาก
จะสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้า เช่นการร้องคาราโอเกะและเต้นร�ำแล้ว ยังรวมถึงการปรนนิบัติที่ท�ำให้ชายผู้ใช้บริการ
รูส้ กึ ว่าได้รบั การเอาใจใส่ดแู ล เช่น การน�ำผ้าเช็ดมืออุน่ ๆ มาให้ รินเครือ่ งดืม่ เยินยอ และหยอกล้อกับลูกค้าด้วย ” (Faier
2007, 150).
5
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และการย้ายถิน่ ข้ามชาติในทีส่ ดุ (Cohen 2003; Lapanun 2013; Smutkupt and Kitiarsa
2007) พัชรินทร์ ลาภานันท์ (Lapanun 2013) เสนอว่า แหล่งท่องเทีย่ ว เช่น พัทยา เป็น
“พืน้ ทีแ่ ห่งความหวังและโอกาส” (space of hope and opportunity) ทีอ่ าจเปลีย่ นชีวติ
ของผู้หญิง หากการปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เริ่มขึ้นในพื้นที่นี้สามารถพัฒนา
ไปสู่ความสัมพันธ์ที่จริงจัง ฝ่ายหญิงจะยุติการท�ำงานในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อไปใช้ชีวิตกับ
สามีชาวต่างชาติ หลายคนเดินทางไปใช้ชวี ติ ในต่างประเทศ แต่หากประสบปัญหาทีน่ ำ� ไปสู่
การแยกทาง ผู้หญิงมักจะกลับสู่การท�ำงานในแหล่งท่องเที่ยวด้วยความหวังว่าจะสามารถ
สร้างโอกาสเข้าสูก่ ารแต่งงานข้ามชาติได้อกี ครัง้ ในบริบทนี้ อาจถือได้วา่ การเข้าสูเ่ พศพาณิชย์
เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ข้ามแดนของผู้หญิง โดยมี
เป้าหมายคือการแต่งงานกับชาวต่างชาติและการย้ายถิน่ ข้ามแดน การวิเคราะห์ในแนวทางนี้
ท�ำให้เห็นว่าเพศพาณิชย์ถกู ใช้เป็นช่องทางสูเ่ ป้าหมาย อันได้แก่การแต่งงานข้ามชาติ
หากมองในเชิงพัฒนาการคงไม่อาจปฏิเสธถึงพลวัตของการแต่งงานและการย้ายถิ่น
ข้ามชาติกับเพศพาณิชย์ข้ามแดน ซึ่งส่งผลต่อแนวทางการวิเคราะห์เพื่อท�ำความเข้าใจ
ปรากฏการณ์นี้ และในอีกแง่หนึ่ง การปรับเปลี่ยนแนวทางการศึกษาก็สะท้อนถึงการ
เคลื่อนตัวขององค์ความรู้ ซึ่งเชื่อมโยงกับบริบทของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกัน แต่กระนัน้ เพศพาณิชย์ขา้ มแดนก็เป็นเพียงช่องทางหนึง่ ในการเข้าสูก่ ารแต่งงาน
และการย้ายถิน่ ข้ามชาติ การพัฒนาความสัมพันธ์ขา้ มแดนยังมีอกี หลากวิธแี ละหลายช่องทาง
และผู้หญิงที่อยู่ภายใต้ความสัมพันธ์นี้ก็มีความหลากหลายเช่นกัน ทั้งในแง่ภูมิหลังทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา แน่นอนภูมหิ ลังทีต่ า่ งกันย่อมส่งผลต่อการพัฒนาความสัมพันธ์
ข้ามแดน ช่องทางการเข้าสูก่ ารแต่งงานข้ามชาติ รวมถึงการใช้ชวี ติ และการปรับตัวในบริบท
ครอบครัวและสังคมข้ามวัฒนธรรม ดังนัน้ จึงน่าจะมีการศึกษาเพิม่ เติมในประเด็นชนชัน้ (class)
หรือต�ำแหน่งทางสังคม (social position) ของผูห้ ญิง (และผูช้ าย) ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การแต่งงาน
ข้ามชาติ เพือ่ คลีค่ ลายความซับซ้อนของปรากฏการณ์
ในอีกแง่หนึง่ ด้วยมุมมองในสังคมทีเ่ ชือ่ มการแต่งงานและการย้ายถิน่ ข้ามชาติเข้ากับ
เพศพาณิชย์ขา้ มแดน ไม่วา่ จะมองว่าการแต่งงานเป็นช่องทางหรือเป้าหมายก็ตาม ล้วนส่งผล
ต่อผูห้ ญิงทีอ่ ยูภ่ ายใต้ความสัมพันธ์นี้ ท�ำให้ผหู้ ญิงถูกตีตราภายใต้ความคิคความเชือ่ ว่าเธอ
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ไปเกี่ยวข้องกับอาชีพที่สังคมไม่ยอมรับ แม้มุมมองนี้จะถูกวิพากษ์อย่างมากในปัจจุบัน แต่
ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีการผลิตซ�้ำผ่านงานวิชาการบางงาน รวมถึงสื่อทั้งในไทยและต่าง
ประเทศ อีกทัง้ ผูค้ นจ�ำนวนหนึง่ ในสังคมก็ยงั มีมมุ มองลักษณะนี้
การแต่งงานและการย้ายถิน
่ ข้ามชาติ:
แรงงานผลิตซ�ำ้ และ แรงงานดูแลข้ามแดน

การแต่งงานระหว่างผู้หญิงจากประเทศก�ำลังพัฒนาในภูมิภาคต่างๆ ของโลกกับชาย
ชาวตะวันตก มักถูกวิเคราะห์ภายใต้กรอบคิดเรือ่ งการอพยพแรงงานข้ามแดนจากประเทศที่
มีฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่า สู่ประเทศตะวันตกที่มีฐานะเศรษฐกิจดี (south-to-north
migration) โดยมองว่าโอกาสทีจ่ ะได้ท�ำงานและได้รบั รายได้ในถิน่ ปลายทาง คือแรงจูงใจ
หลักที่ส่งผลต่อการแต่งงานและการย้ายถิ่นข้ามชาติ การย้ายถิ่นลักษณะนี้เป็นการน�ำเข้า
แรงงานอัตราค่าจ้างต�ำ่ จากประเทศยากจนไปยังประเทศทีร่ ำ�่ รวยกว่า เพือ่ รักษาความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศปลายทาง การย้ายถิน่ ข้ามชาติของผูห้ ญิงทีไ่ ปท�ำงาน
เป็นแม่บ้าน ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลาย
ทศวรรษ 1990 และเป็นเงือ่ นไขหนึง่ ทีท่ ำ� ให้งานศึกษาเรือ่ งการย้ายถิน่ หันมาให้ความส�ำคัญ
กับมิตเิ พศภาวะและประสบการณ์ของผูห้ ญิงเพิม่ ขึน้
งานศึกษาผูห้ ญิงฟิลปิ ปินส์ทที่ ำ� งานแม่บา้ นในฮ่องกงของนิโคล คอนสเตเบิล (Nicole
Constable) ถือเป็นงานวิชาการชิ้นแรกๆ ที่เผยให้เห็นถึงเรื่องราวชีวิตในต่างแดนที่ต้อง
ปรับตัวผ่านการต่อรอง การยอมจ�ำนนภายใต้เงือ่ นไขต่างๆ ทัง้ ในการท�ำงานและการอาศัย
ในบ้านร่วมกับผู้ว่าจ้าง รวมถึงวิธีคิดและทัศนะของผู้หญิงต่อการท�ำงานและการใช้ชีวิตใน
ต่างแดน ตลอดจนต่อความคาดหวังในบทบาทหน้าทีข่ องผูห้ ญิงในสังคมบ้านเกิด (Constable
1997) งานศึกษาในลักษณะนีป้ รากฏออกมาอย่างต่อเนือ่ ง (เช่น Parreñas 2001; Piper
and Roces 2003; Lauser 2008) และมีการวิเคราะห์วา่ แรงงานข้ามชาติเหล่านีส้ ำ� คัญต่อ
การค�ำ้ จุน ช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบด้านการผลิตซ�ำ้ ทางสังคม (social
reproduction) ของครอบครัวชนชัน้ กลางในสังคมปลายทาง (Ishii 2016; Palriwala and
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Uberoi 2008) ซึ่งช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศเหล่านี้
เรื่องราวชีวิตและประสบการณ์ของผู้หญิงที่ย้ายถิ่นข้ามชาติ ทั้งผ่านทางการแต่งงาน
และช่องทางอืน่ ทีส่ ะท้อนออกมาในงานศึกษาดังกล่าว ชีใ้ ห้เห็นถึงความเลือนรางของเส้นแบ่ง
ระหว่างการเป็นภรรยากับการเป็นแรงงาน ผูห้ ญิงฟิลปิ ปินส์ทที่ ำ� งานบ้านและงานภาคบริการ
ในประเทศตะวันตก (เช่น แคนาดา) จ�ำนวนไม่นอ้ ยทีแ่ ต่งงานกับนายจ้างหรือผูช้ ายในประเทศ
ปลายทาง (McKay 2003) การแต่งงานกับชาวตะวันตกเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมกระแส
นิยมในสังคมฟิลปิ ปินส์ ความปรารถนาและความใฝ่ฝนั นีเ้ ป็นแรงจูงใจส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ผหู้ ญิง
อพยพข้ามแดนไปยังประเทศตะวันตก หรือเข้าสูก่ ารแต่งงานข้ามชาติและย้ายถิน่ ไปใช้ชวี ติ กับ
สามีในประเทศตะวันตก ในถิน่ ปลายทางผูห้ ญิงต้องพึง่ พิงสามี และต้องท�ำหน้าทีแ่ ม่บา้ นดูแล
ความเป็นอยูข่ องครอบครัว รวมทัง้ ท�ำงานในภาคบริการเพือ่ หารายได้ เช่น งานท�ำความสะอาด
งานดูแลเด็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ขณะที่ผู้หญิงที่มีทักษะและความรู้จะสามารถท�ำงานที่ให้
ค่าตอบแทนสูง มีสถานะทางสังคม เช่น พยาบาล งานเหล่านีแ้ ม้จะดูแตกต่างไม่เหมือนกัน
แต่กล็ ว้ นเกีย่ วข้องกับการผลิตซ�ำ้ (Lauser 2008)
แรงงานหญิงเหล่านี้อยู่ภายใต้กระบวนการท�ำให้แรงงานผลิตซ�้ำเป็นสินค้า รายได้ที่
พวกเธอหามาได้นั้นมีความส�ำคัญต่อครอบครัวในถิ่นบ้านเกิด (Lauser 2008; Truong
1996; Yang and Lu 2010) แรงงานผลิตซ�ำ้ เอือ้ ให้ผหู้ ญิงมีบทบาทไม่เฉพาะแต่การเกือ้ กูล
ทางเศรษฐกิจและชีวติ ความเป็นอยูข่ องสมาชิกครอบครัวในถิน่ มาตุภมู ิ แต่ยงั มีความส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างรายได้แก่ประเทศบ้านเกิด ผ่านการส่งเงินกลับบ้าน
(remittances) เช่นกรณีของฟิลิปปินส์6 (Sassen 2000) กล่าวได้ว่าแรงงานผลิตซ�้ำ
มีความส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและระบบทุนนิยมโดยรวม
กรณีของฟิลิปปินส์ รายได้ที่แรงงานผู้หญิงในประเทศต่างๆ ทั่วโลกส่งกลับบ้านเกิด เป็นที่มาของรายได้ในอันดับต้นๆ
ของประเทศ ซัสเกีย ซาสส์เซน (Saskia Sassen) เสนอว่า ปรากฏการณ์การย้ายถิน่ ข้ามชาติของผูห้ ญิงเพือ่ ท�ำงาน หรือ
แต่งงานและใช้ชวี ติ ในต่างประเทศ และส่งเงินกลับมาสนับสนุนครอบครัวทีบ่ า้ นเกิด เป็นผลจากเงือ่ นไขเชิงโครงสร้างและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ ท�ำให้ผู้หญิงต้องรับภาระไม่เฉพาะครอบครัว แต่ยังรวมไปถึง
ความอยู่รอดของประเทศอีกด้วย (Sassen 2000, 503-507).
6
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ด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจภาคบริการที่มีการขยายตัวของงานดูแล ท�ำให้มีการ
เพิ่มมุมมองส�ำหรับวิเคราะห์การแต่งงานและการย้ายถิ่นข้ามชาติภายใต้บริบท “งานดูแล”
(care work) ทีข่ ยายขอบเขตจากบริบทครอบครัว ชุมชนท้องถิน่ หรือประเทศใดประเทศหนึง่
ไปสู่ปรากฏการณ์ในบริบทสังคมโลก ที่เกิดแนวโน้มว่าผู้หญิงจากประเทศยากจนหรือ
ประเทศชายขอบจะย้ายถิน่ ข้ามชาติ เพือ่ มาท�ำงานผลิตซ�ำ้ ทางสังคมในประเทศปลายทางที่
ร�ำ่ รวย ในขณะเดียวกันก็ละทิง้ สมาชิกครอบครัวของตนในประเทศมาตุภมู ิ โดยเฉพาะทีอ่ ยูใ่ น
วัยพึง่ พิงหรืออยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือในการด�ำเนินชีวติ ให้อยูใ่ นความดูแล
ของผู้อื่น ปรากฏการณ์นี้มีชื่อว่า “ห่วงโซ่งานดูแลระดับโลก” (global care chain)
(FitzGerald Murphy 2014, 191) ห่วงโซ่งานดูแลระดับโลกเป็นแนวคิดทีถ่ กู พัฒนาขึน้ มา
หลังจากการศึกษาประสบการณ์ของผู้หญิงย้ายถิ่นข้ามแดน ที่มาท�ำงานผลิตซ�้ำทางสังคม
ในถิน่ ปลายทาง
เมือ่ มองห่วงโซ่งานดูแลระดับโลกในฐานะทีเ่ ป็นแนวคิด นิโคลา เยตส์ (Nicola Yeates)
เสนอให้ทำ� ความเข้าใจใหม่เกีย่ วกับงานดูแล โดยให้มองครอบคลุมในประเด็นทีห่ ลากหลาย
ขึน้ ประการแรก ให้มองงานอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือไปจากการผลิตซ�ำ้ ทางสังคม เช่น งานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเรือ่ งสุขภาพ การศึกษา ศาสนา และการบริการทางเพศ ซึง่ เป็นทัง้ งานไร้ฝมี อื และงานที่
ต้องใช้ทักษะ ประการที่สอง ให้มองบริบทของการท�ำงานที่ไม่จ�ำกัดอยู่เฉพาะในครัวเรือน
แต่ให้รวมถึงสถาบันอืน่ ๆ ในสังคม ประการทีส่ าม ต้องให้ความส�ำคัญกับพัฒนาการและความ
หลากหลายของงานดูแลในบริบทต่างๆ ที่ผู้หญิงเกี่ยวข้อง ทั้งงานที่มีค่าตอบแทนและงาน
ผลิตซ�้ำในครอบครัวที่ไม่มีค่าตอบแทน ทั้งนี้ก็เพื่อท�ำความเข้าใจสภาพความเป็นจริงอย่าง
ครอบคลุม ไม่ใช่การมองแบบแยกส่วน (Yeates 2005, 10-11) นอกจากนี้ เยตส์ยงั ชีใ้ ห้เห็น
ว่า ธรรมชาติของงานดูแลมักเกีย่ วข้องกับอารมณ์ ความรูส้ กึ ความผูกพัน และความสัมพันธ์
ใกล้ชิด ซึ่งประเมินเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ยาก เยตส์จึงเสนอให้มีการพัฒนาระเบียบวิธี
และกรอบการศึกษาทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้สามารถวิเคราะห์ความหลากหลายและซ้อนทับของ
มิติต่างๆ ในปรากฏการณ์ห่วงโซ่แรงงานดูแล และความเชื่อมโยงกับการแต่งงานข้ามชาติ
ทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั อย่างรอบด้านมากขึน้ (Yeates 2005, 9)
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ภายใต้กรอบคิดห่วงโซ่งานดูแลระดับโลก ศิรจิ ติ สุนนั ต๊ะ (Sunanta 2014) ศึกษา
บทบาทของประเทศไทยทีม่ ตี อ่ ความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ในบริบทโลกทีข่ ยายตัวเพิม่ ขึน้ ผ่านทาง
ปรากฏการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติโดยการแต่งงานของหญิงไทย ธุรกิจนวดไทยในต่างแดน
การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ และการย้ายถิน่ สูป่ ระเทศไทยหลังเกษียณของชาวตะวันตก งานศึกษา
ชิน้ นีช้ ใี้ ห้เห็นถึงบทบาทของรัฐในการส่งเสริมให้งานดูแลกลายเป็นสินค้า เป็นแหล่งรายได้ของ
ประเทศ ผ่านทางการสร้างเงือ่ นไขและการสนับสนุนเศรษฐกิจภาคบริการ เช่น งานนวดไทย
งานบริการด้านสุขภาพ การท่องเที่ยว รวมถึงงานดูแลลักษณะอื่นๆ ซึ่งมักเป็นงานของ
ผู ้ ห ญิ ง และแฝงฝั ง ด้ ว ยการใช้ ร ่ า งกายและความสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด จากการเติ บโตของ
อุตสาหกรรมบริการประเภทนี้ ท�ำให้ต้องมาทบทวนถึงความส�ำคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจและ
สถานะของงานผลิตซ�ำ้ และงานดูแลในสังคมโลกภายใต้บริบทเสรีนยิ มใหม่ ทีง่ านเหล่านีถ้ กู
ท�ำให้เป็นสินค้า เป็นแหล่งรายได้ของชาติ
ในอีกมิติหนึ่ง บทความของศิริจิตท�ำให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของมิติเพศภาวะ การ
ย้ายถิน่ การแต่งงานข้ามชาติ ในกระบวนการทีท่ ำ� ให้งานดูแลกลายเป็นสินค้าผ่านกรณีศกึ ษา
ต่างๆ เช่น เรือ่ งราวของหญิงไทยจากจังหวัดสกลนครทีแ่ ต่งงานกับชาวเยอรมันและเปิดธุรกิจ
นวดไทยในเมืองทีเ่ ธอใช้ชวี ติ อยูก่ บั สามี โดยมีผหู้ ญิงไทยทีอ่ าศัยอยูใ่ นเมืองนัน้ ร่วมงานเป็น
หมอนวด ในเมืองเล็กๆ แห่งนีม้ รี า้ นนวดไทยทีผ่ หู้ ญิงไทยทีแ่ ต่งงานกับชาวเยอรมันเป็นเจ้าของ
ถึง 7 แห่ง เรือ่ งราวและข้อมูลเกีย่ วกับผูห้ ญิงไทยในเยอรมนีในงานศึกษาของพัทยา เรือนแก้ว
(2557)7 ท�ำให้เห็นว่า นอกจากกิจการร้านนวดไทยและการเป็นหมอนวดแล้ว ผูห้ ญิงยังท�ำงาน
ลักษณะอืน่ ๆ เช่น แม่ครัว พนักงานท�ำความสะอาด ล่าม ครูสอนภาษาไทย การท�ำงานของ
ผูห้ ญิงมีความยืดหยุน่ และเปลีย่ นงานไปตามเงือ่ นไขของชีวติ ในแต่ละช่วงเวลา ซึง่ สัมพันธ์กบั
ชีวิตครอบครัวในต่างแดน ประสบการณ์ชีวิตของหญิงไทยเหล่านี้สะท้อนถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างการแต่งงานข้ามชาติกบั การเป็นแรงงานดูแลข้ามแดน ในถิน่ ปลายทางทีพ่ วกเธออาศัย
กับสามี
ข้อมูลจากงานศึกษาของพัทยา เรือนแก้ว ระบุว่า ปี 2011 มีคนไทยในเยอรมนี 57,078 คน และเป็นหญิง 49,492
คน (ร้อยละ 87) โดยร้อยละ 68 ของผู้หญิงคือผู้ที่แต่งงานกับชาวเยอรมันและชาวต่างชาติที่อาศัยในเยอรมนี ร้อยละ
14 คือผู้ที่มีสถานภาพหม้ายหรือหย่าร้าง (พัทยา เรือนแก้ว 2557, 17, 26).
7
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การปรากฏตัวของปรากฏการณ์ / แนวคิดห่วงโซ่งานดูแลระดับโลก ท�ำให้เราเห็นพลวัต
ของแนวทางการศึกษาการแต่งงานข้ามชาติทเี่ ชือ่ มโยงกับการย้ายถิน่ ข้ามแดน จากมุมมอง
เดิมที่จ�ำกัดอยู่ แต่งานผลิตซ�้ำทางสังคมก็ก้าวไปสู่งานดูแลที่มีความหลากหลาย ทั้ง
ในแง่ประเภทและลักษณะงาน รวมทัง้ บริบทและเงือ่ นไขของการท�ำงาน ซึง่ เป็นคุณลักษณะที่
ส�ำคัญของเศรษฐกิจภาคบริการในปัจจุบัน การขยับขยายกรอบการวิเคราะห์จะช่วยในการ
ท�ำความเข้าใจมิตทิ ซี่ บั ซ้อนของการแต่งงานข้ามชาติ และประสบการณ์ชวี ติ ของผูห้ ญิง (และ
ผูช้ าย) ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ความสัมพันธ์นี้
การแต่งงานและการย้ายถิน
่ ข้ามชาติกบ
ั ความเป็นผูก
้ ระท�ำการของผูห
้ ญิง

ผูห้ ญิงทีเ่ ข้าสูก่ ารแต่งงานข้ามชาติผา่ นการเป็น “เจ้าสาว / เมียสัง่ ทางไปรษณีย”์ (mail-order
bride) หรือบริษทั จัดหาคู่ หรือการสร้างสัมพันธ์กบั ชาวต่างชาติในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วผ่านการให้
บริการเพศพาณิชย์ (พัทยา เรือนแก้ว 2557; Wang and Chang 2002; Lapanun 2013;
Thompson, Kitiarsa, and Smutkupt 2016) มักถูกมองว่าพวกเธอถูกกระท�ำ ถูกเอาเปรียบ
บีบบังคับ แม้จะมีการวิพากษ์ทัศนะดังกล่าวว่าละเลยประสบการณ์ ความคิด และความ
ต้องการของผูห้ ญิง ดังได้กล่าวในตอนต้นของบทความ แต่ปฏิเสธไม่ได้วา่ มุมมองนีป้ รากฏทัง้
ในแวดวงวิชาการและในชีวติ ประจ�ำวันของผูค้ นในสังคม
ขณะเดียวกันก็มอี กี มุมมองหนึง่ ทีเ่ ห็นว่าผูห้ ญิงเหล่านีต้ ระหนักถึงสถานการณ์ในชีวติ
โดยไตร่ตรองถึงผลกระทบและโอกาสที่ตามมาแล้ว พวกเธอได้เลือกเส้นทางชีวิตภายใต้
เงื่อนไขและผลที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต ซึ่งสะท้อนความเป็นผู้กระท�ำการ ซาริ อิชิอิ
(Sari Ishii) เสนอว่าเราสามารถมองความเป็นผู้กระท�ำการของผู้หญิงที่เข้าสู่การแต่งงาน
ข้ามชาติผา่ น 4 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ ลักษณะแรก ความต้องการยกฐานะทางเศรษฐกิจ
กฎหมาย และสังคม เพือ่ บรรลุความคาดหวังของสังคมต่อบทบาทผูห้ ญิงและบทบาทลูกสาว
ทีด่ ี ผ่านทางการสนับสนุนครอบครัว ลักษณะทีส่ อง การสร้างอนาคตทีด่ ใี ห้แก่ลกู ๆ ในกรณี
ผูห้ ญิงทีผ่ า่ นการแต่งงานและมีลกู ทีต่ อ้ งรับผิดชอบ ลักษณะทีส่ าม เพือ่ ให้ได้สถานภาพความ
เป็นพลเมืองและการพ�ำนักในประเทศมาตุภมู ขิ องสามี ลักษณะทีส่ ี่ เพือ่ สถานะทางสังคมที่
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แสดงให้คนอืน่ เห็นว่าตนไม่ได้ถกู ปฏิเสธการแต่งงานเพราะเป็นหม้าย มีลกู ติด และอายุมาก
(Ishii 2016, 7) นอกจากนี้ยังมีเรื่องความต้องการหลีกหนีจากวัฒนธรรมและบรรทัดฐาน
ทางสังคมในด้านเพศวิถี ครอบครัว และการแต่งงาน รวมถึงความสัมพันธ์หญิงชายที่ไม่
เท่าเทียมในสังคมบ้านเกิด (Constable 2005; Cheng 2010; Lapanun 2012, 2013;
Suksomboon 2009; Sunanta 2009)
งานวิจยั ของพัชรินทร์ ลาภานันท์ ชีใ้ ห้เห็นว่าความเป็นผูก้ ระท�ำการของผูห้ ญิงปรากฏ
ออกมาในหลายวิธีหลากบริบท เช่น ผู้หญิงปฏิเสธพฤติกรรมของผู้ชายที่ไม่รบั ผิดชอบ ไม่
สนับสนุนปัจจัยเศรษฐกิจแก่ครอบครัว รวมถึงความเจ้าชูแ้ ละการดืม่ สุรา ผ่านการให้ความหมาย
ต่อคุณลักษณะของคู่แต่งงานที่ตนปรารถนา ที่ให้ความส�ำคัญกับการรับผิดชอบเลี้ยงดู
ครอบครัว ดูแลให้เกียรติภรรยา สนับสนุนให้ภรรยาท�ำหน้าที่ลูกสาวที่ดี มีความกตัญญู
สามารถดูแลพ่อแม่ให้มีชีวิตที่สุขสบาย ในกรณีที่มีลูกติด ผู้หญิงต้องการการสนับสนุนให้
สามารถเลี้ยงดูลูกให้มีชีวิตและอนาคตที่ดี การให้ความหมายต่อคุณลักษณะของคู่ครองที่
ตนปรารถนา สะท้อนถึงเจตนาและปฏิบตั กิ ารต่อรองกับพฤติกรรมของผูช้ าย รวมถึงการสร้าง
ความชอบธรรมในการเข้าสูก่ ารแต่งงานกับชายต่างชาติของผูห้ ญิง (Lapanun 2013, 202206) นอกจากนี้ ปฏิสมั พันธ์กบั นักท่องเทีย่ วจากต่างแดนในแหล่งท่องเทีย่ ว ซึง่ เป็น “พืน้ ทีแ่ ห่ง
ความหวังและโอกาส” ของผูห้ ญิงทีท่ ำ� งานธุรกิจบริการ บันเทิง และเพศพาณิชย์ ท�ำให้เห็น
การต่อรองระหว่างเพศวิถี เงินตรา และความสัมพันธ์ทจี่ ริงจัง ซึง่ อาจน�ำไปสูก่ ารแต่งงานและ
การมีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ (Brennan 2004; Faier 2007; Lapanun 2013)
โดยทัว่ ไป “ภรรยาฝรัง่ ” มักถูก “ตีตรา” โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับคนทีม่ พี นื้ เพมาจาก
ชนบท พวกเธอต้องต่อรองกับภาพเหมารวม (stereotype) ที่ผูกโยงผู้หญิงที่แต่งงานหรือ
คบหากับชายต่างชาติเข้ากับเพศพาณิชย์ รวมทั้งความทรงจ�ำเกี่ยวกับ “เมียเช่า” ในช่วง
สงครามเวียดนาม ทั้งการสร้างการยอมรับผ่านการเป็นลูกกตัญญู การสนับสนุนชุมชน
บ้านเกิด การช่วยเหลือและเอือ้ เฟือ้ ต่อญาติพนี่ อ้ งในถิน่ มาตุภมู ิ ล้วนเป็นปฏิบตั กิ ารทีม่ นี ยั
ถึงการต่อรองกับภาพเหมารวมของผู้ที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ และในหลายๆ กรณีก็เป็น
การต่อรองผ่านการจัดการเพื่อสร้างความประทับใจ ซึ่งปณิธี สุขสมบูรณ์ อธิบายว่าเป็น
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“การจัดการภาพประทับ” (impression management)8 (Suksomboon 2009, 195)
การต่อรองลักษณะนี้เป็นการแสดงออกถึง “ความส�ำเร็จ” (ทางเศรษฐกิจ) ของผู้หญิงด้วย
เช่นกัน ในอีกแง่หนึง่ รัตนา โตสกุล (Tosakul 2010) วิเคราะห์วา่ การแต่งงานระหว่างหญิง
ชนบทในอีสานกับชายต่างชาติจากโลกตะวันตก เป็นการเสริมอ�ำนาจ (empowerment)
ซึง่ กันและกันของผูท้ เี่ ผชิญข้อจ�ำกัดเกีย่ วกับโอกาสในการแต่งงานในสังคมบ้านเกิด ทัง้ หญิง
และชายต่างสร้างโอกาสให้กบั ตนเองโดยเลือกแต่งงานกับคนต่างวัฒนธรรม ต่างสังคม
เมือ่ พิจารณาความปรารถนา การตัดสิน การต่อรอง การกระท�ำการของผูห้ ญิงเพือ่ สร้าง
ความสัมพันธ์ขา้ มแดนและเข้าสูก่ ารแต่งงานข้ามชาติ รวมทัง้ การรักษาความสัมพันธ์ทางสังคม
และสถานภาพในชุมชน ท�ำให้เห็นถึงความตั้งใจและเป้าหมายที่แน่วแน่ (intentionality)
ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นผู้กระท�ำการ แม้ว่าการกระท�ำเหล่านี้จะได้รับอิทธิพลจากเงื่อนไข
เชิงโครงสร้างก็ตาม
การแต่งงานข้ามชาติกบ
ั ความเป็นชาย

จากงานศึกษาในมิตปิ ระวัตศิ าสตร์ของบาร์บารา อันดายา (Barbara Andaya) ชีใ้ ห้เห็นว่า
ฐานะของผูช้ ายชาวยุโรปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ คนแปลกหน้าผูม้ สี ถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม (stranger-kings)9 ความสัมพันธ์กับชาวตะวันตกจึงเป็นที่ปรารถนาของผู้หญิง
ท้องถิน่ (Andaya 1998, 13) ทีผ่ า่ นมางานศึกษาการแต่งงานข้ามชาติมกั ให้ความส�ำคัญ
กับประสบการณ์ของผูห้ ญิงและละเลยในฝัง่ ผูช้ าย หากพิจารณาเรือ่ งนีใ้ นบริบทวิชาการด้าน
สังคมศาสตร์ จะพบว่าวิชาสาขานีไ้ ด้มกี ารพัฒนาแนวคิดความเป็นชาย ซึง่ ถือเป็น “พืน้ ที”่ ใหม่
การจัดการภาพประทับ เป็นมโนทัศน์ในกลุ่มทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ที่อธิบายการจัดการปฏิสัมพันธ์ในชีวิต
ประจ�ำวันเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้อื่น ในกรณี “ภรรยาฝรั่ง” พบว่ามีการหยิบยืมเงินเพื่อใช้จ่ายและจัดหาของฝาก
เมือ่ เดินทางกลับมาเยีย่ มบ้าน ในช่วงทีก่ ลับบ้าน เธอมักพาญาติพนี่ อ้ งไปทานข้าวนอกบ้าน ไปเทีย่ วตามสถานทีต่ า่ งๆ เพือ่
แสดงออกถึงฐานะทางเศรษฐกิจ การประสบความส�ำเร็จ และการมีชีวิตที่ดี (Suksomboon 2009, 195-196).
8

ชาวยุโรปที่เข้ามาในประเทศไทยคือนักการทูต / เจ้าหน้าที่รัฐจากประเทศต่างๆ ที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับสยาม
นอกจากนั้นก็มีผู้แทนทางการค้า / พ่อค้าและมิชชันนารี (Andaya 1998).
9
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เมือ่ เปรียบเทียบกับประเด็นอืน่ ๆ เช่น เพศภาวะ สตรีศกึ ษา และครอบครัว โดยเฉพาะนับจาก
การตีพมิ พ์หนังสือ Masculinities (Connell 1995) ซึง่ ถือเป็นหมุดหมายส�ำคัญในวงวิชาการ
สังคมศาสตร์ที่เริ่มหันมาสนใจศึกษาความเป็นชายอย่างจริงจัง นอกจากการพัฒนาในเชิง
แนวคิดแล้ว ในบริบทสังคมไทย การเติบโตอย่างต่อเนื่องของการท่องเที่ยวข้ามชาติ จน
อุตสาหกรรมในภาคส่วนนี้กลายเป็นแหล่งรายได้ที่ส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ก็เป็น
เงื่อนไขที่ท�ำให้มีการศึกษาความเป็นชายในบริบทที่เชื่อมโยงกับการแต่งงานข้ามชาติและ
ความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ในบริบทข้ามพรมแดน
ในเรือ่ งปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักท่องเทีย่ วชายกับผูห้ ญิงท้องถิน่ แม้จะถูกมองว่าเป็นการ
แลกเปลี่ยนระหว่างเงินตรากับการให้บริการ แต่โดยตัวมันเองนั้นมีจุดเริ่มและเป้าหมายที่
ซับซ้อนไปไกลกว่านัน้ งานทบทวนวรรณกรรมว่าด้วยการท่องเทีย่ วทางเพศ ในมิตทิ เี่ ชือ่ มโยง
กับกระบวนการสร้างความเป็นเหตุเป็นผล (rationalization) ให้กบั การซือ้ บริการทางเพศ
ชีใ้ ห้เห็นว่าชายชาวตะวันตกทีเ่ ข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทย มีความต้องการได้รบั การยอมรับ
การดูแลเอาใจใส่ บางคนคาดหวังความสัมพันธ์จริงจังทีอ่ าจเกิดจากการปฏิสมั พันธ์ในแหล่ง
ท่องเทีย่ ว (Garrick 2005) ในขณะเดียวกันภาพลักษณ์ผหู้ ญิงไทยทีม่ คี วามอ่อนโยน ช่างดูแล
ซือ่ มีความสวยและความเป็นหญิงทีแ่ ตกต่างจากผูห้ ญิงในถิน่ บ้านเกิด ก็ดงึ ดูดนักท่องเทีย่ ว
สูป่ ระเทศไทย ผูช้ ายส่วนหนึง่ มีความเชือ่ มัน่ ในสถานะทีไ่ ด้เปรียบของชายชาวตะวันตก และ
เชื่อว่าหญิงไทยที่ท�ำงานในแหล่งท่องเที่ยวชอบชายตะวันตกมากกว่านักท่องเที่ยวชาติอื่น
(O’Connell Davidson 1995) จากความเชื่อและความปรารถนาของนักท่องเที่ยว
ประกอบกับการใช้พื้นที่ท่องเที่ยวเป็นช่องทางในการเข้าสู่การแต่งงานข้ามชาติของผู้หญิง
จึ ง ชวนให้ เ ราหั น มาตั้ ง ค�ำ ถามต่ อ แนวทางที่ อ ธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ เ หล่ า นี้ บ นฐานคิ ด
การแลกเปลีย่ นเชิงเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
งานของสุรยิ า สมุทคุปติ์ และพัฒนา กิตอิ าษา (Smutkupt and Kitiarsa 2007)
ตอกย�ำ้ ข้อจ�ำกัดของแนวทางการศึกษาทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับเรือ่ งทางเศรษฐกิจแต่ละเลยมิตอิ นื่ ๆ
โดยวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์ “เขยฝรั่ง” ในอีสานกับตลาด
การแต่งงานในสังคมโลก (global marriage market) รวมถึงชาติพนั ธุ์ เพศภาวะ เพศวิถี
สุริยาและพัฒนาเสนอว่า ชายจากโลกตะวันตกแต่งงานกับผู้หญิงอีสานบนพื้นฐานความ
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ปรารถนาที่จะมีภรรยาเป็นชาวตะวันออก และต้องการใช้ชีวิตหลังเกษียณในประเทศไทย
ส�ำหรับผูห้ ญิงอีสาน เป็นการแต่งงานกับชาวต่างชาติทมี่ ฐี านะทางเศรษฐกิจและสังคมทีด่ กี ว่า
(cross-border hypergamy) ภายใต้ความสัมพันธ์นี้ ฝ่ายชายจะรับผิดชอบสนับสนุน
ครอบครัวด้านการเงิน ส่วนผูห้ ญิงมีบทบาทในการดูแลรับผิดชอบงานบ้าน บทบาทหญิง-ชาย
รูปแบบนี้เป็นลักษณะวัฒนธรรมด้านเพศภาวะที่ปรากฏพบเห็นได้โดยทั่วไป แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าความสัมพันธ์หญิง-ชายในบริบทดังกล่าวไม่มกี ารต่อรอง
ในงานศึกษาความเป็นชายผ่านประสบการณ์ของนักท่องเทีย่ วชาวตะวันตกทีซ่ อื้ บริการ
ทางเพศ และ “เขยฝรัง่ ” ในหมูบ่ า้ นอีสาน (Thompson, Kitiarsa, and Smutkupt 2016)
สะท้อนถึงการต่อรองและจัดการกับภาพลักษณ์นกั ท่องเทีย่ วทีซ่ อื้ บริการทางเพศซึง่ ถูกสังคม
ตีตรา รวมทั้งต่อรองกับอุดมคติของการเป็นสามีที่ดี บทบาทในการสนับสนุนครอบครัว
ความคิดความรูส้ กึ ต่อตนเอง ความคาดหวังของคนในชุมชนอีสานต่อผูเ้ ป็นเขย ความคาดหวัง
ของตนเองต่อการใช้ชวี ติ ในวัยหลังเกษียณกับภรรยาในชุมชนอีสาน เงือ่ นไขเหล่านีส้ ง่ ผลต่อ
ทั้งอัตวิสัยความเป็นชาย (masculine subjectivities) และอัตลักษณ์ความเป็นชาย
(masculine identities) ซึง่ เกิดจากการประกอบสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม คณะผูเ้ ขียน
ได้เสนอให้ท�ำความเข้าใจถึงความแตกต่างที่สัมพันธ์กันระหว่างอัตวิสัยความเป็นชายกับ
อัตลักษณ์ความเป็นชาย การวิเคราะห์ความเป็นชายต้องให้ความส�ำคัญกับประสบการณ์
ความคิด และความรูส้ กึ ของปัจเจกในบริบทเฉพาะ รวมถึงการประกอบสร้างทางสังคมและ
วัฒนธรรมซึง่ เป็นการวิเคราะห์ในระดับสังคม ความเป็นชายทัง้ สองระดับมีความเชือ่ มโยงและ
มีอทิ ธิพลต่อกัน รวมถึงมีการเปลีย่ นแปลงไปตามบริบทสังคม
ในประเด็นเรือ่ งพลวัตของบทบาทในการสนับสนุนครอบครัว กับการได้รบั การยอมรับ
ของ “เขยฝรั่ง” นั้น มีงานศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าการสนับสนุนครอบครัวฝ่ายหญิงของ
ชายกลุม่ นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของการแสดงอัตลักษณ์ความเป็นชาย และส่งผลต่อสถานภาพและ
การยอมรับจากครอบครัวผูห้ ญิงและจากชุมชน บทบาทนีเ้ สริมอ�ำนาจความเป็นชาย และส่ง
ผลต่อสถานะทีไ่ ด้เปรียบของชายชาวตะวันตกในสังคมอีสาน โดยเฉพาะในช่วงแรกทีย่ า้ ยมา
ตัง้ ถิน่ ฐานในอีสาน (Maher and Lafferty 2014) ข้อค้นพบดังกล่าวสะท้อนถึงมายาคติ /
จินตนาการว่าด้วยความเหนือกว่าของชาวตะวันตก อย่างไรก็ตาม งานศึกษาชิ้นเดียวกัน
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ได้ชใี้ ห้เห็นว่าการใช้ชวี ติ ในต่างแดนภายใต้สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง รวมถึง
ข้อจ�ำกัดด้านภาษาและการสือ่ สาร ท�ำให้ “เขยฝรัง่ ” ต้องเผชิญกับ “ความเป็นอืน่ ” หลายคน
มีชีวิตที่แปลกแยกและโดดเดี่ยว เงื่อนไขเหล่านี้ประกอบกับความแตกต่างทางด้านอายุ
ความคาดหวังของผูห้ ญิงและครอบครัวต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ท�ำให้พวกเขาตระหนัก
ในความไม่มนั่ คงของความสัมพันธ์และความคาดหวังทีจ่ ะใช้ชวี ติ ในอีสาน ในแง่นี้ สถานะที่
ได้เปรียบของชายชาวตะวันตกผูเ้ ป็นเขย จึงมีแนวโน้มถดถอยลดลงเรือ่ ยๆ ตามระยะเวลาที่
พวกเขาอาศัยอยูใ่ นอีสาน (Maher and Lafferty 2014)
การศึกษาความเป็นชายในบริบทการแต่งงานข้ามชาติในอีกมิติคือ การศึกษาผู้ชาย
ไทยในชุมชนหมูบ่ า้ นทีม่ ผี หู้ ญิงแต่งงานกับชายชาวตะวันตก พัชรินทร์ ลาภานันท์ (Lapanun
2017) ชีใ้ ห้เห็นว่า แม้ผชู้ ายไทยไม่ได้เกีย่ วข้องกับการแต่งงานข้ามชาติโดยตรง แต่กไ็ ด้รบั
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ทางเลือกในการแต่งงานกับชาวต่างชาติของผูห้ ญิง
ส่งผลต่อโอกาสการเลือกคูแ่ ต่งงานของผูช้ าย และท้าทายความเป็นชาย เมือ่ พฤติกรรมทีถ่ อื ว่า
เป็น “วัฒนธรรมของผูช้ าย” (masculine culture) ทัง้ ความเจ้าชู้ การเทีย่ วเตร่ การดืม่ เล่น
พนัน ถูกท้าทาย นอกจากนัน้ ด้วยข้อจ�ำกัดในการหาเลีย้ งครอบครัวของผูช้ าย ก็เป็นเงือ่ นไข
ทีท่ ำ� ให้มองว่าผูช้ ายไทยไม่ใช่ “ตัวเลือก” ทีเ่ หมาะสม พัชรินทร์ ลาภานันท์ (2560) เสนอว่า
การท�ำความเข้าใจความเป็นชายในบริบทการแต่งงานข้ามชาติ ต้องให้ความส�ำคัญกับมิติ
เพศภาวะและการแต่งงานในสังคมอีสาน ซึง่ เป็นสังคมมาตาลัย (matriarchal society) ใน
เชิงเปรียบเทียบกับสังคมปิตาลัย (patriarchal society) เพื่อท�ำความเข้าใจสถานภาพ
บทบาท และความคาดหวังทีม่ ตี อ่ ผูช้ าย ซึง่ จะส่งผลไปถึงความคิดและพฤติกรรมของผูช้ ายไทย
ในบริบทการแต่งงานข้ามชาติ
จากการทบทวนงานศึกษาในประเด็นความเป็นชาย การแต่งงาน และการย้ายถิน่ ใน
สังคมไทย (Lapanun 2018) ท�ำให้เห็นช่องว่างของการศึกษาความเป็นชายในบริบทการ
แต่งงานข้ามชาติ โดยเฉพาะผูช้ ายไทยทีถ่ งึ แม้ไม่ได้อยูภ่ ายใต้ความสัมพันธ์นี้ แต่กใ็ ช้ชวี ติ ใน
“สนามสังคมข้ามพรมแดน” (transnational social field) ร่วมกับคูส่ มรสข้ามชาติในถิน่
บ้านเกิดของผูห้ ญิง ดังนัน้ จึงเสนอให้ทำ� การศึกษาเพิม่ เติมในประเด็นความเป็นชายทีส่ มั พันธ์
กับการแต่งงานข้ามชาติของผูห้ ญิง
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การแต่งงานและการย้ายถิน
่ ข้ามชาติกบ
ั พลวัต “ชุมชนท้องถิน
่ ”

จากกรอบการศึกษาการย้ายถิ่นที่มีพัฒนาการเคลื่อนตัวจากแนวคิดการย้ายถิ่น สู่แนวคิด
ภาวะข้ามชาตินยิ ม ซึง่ ให้ความส�ำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และเครือข่ายทางสังคมของ
ผูย้ า้ ยถิน่ ทัง้ ในสังคมปลายทางและถิน่ มาตุภมู ิ ท�ำให้มงี านศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูย้ า้ ยถิน่
กับ “ผูค้ นทีถ่ กู ทิง้ ไว้เบือ้ งหลัง” (Toyota, Yeoh, and Nguyen 2007; Rigg 2007) งาน
ศึกษาในลักษณะนีจ้ ะตัง้ ค�ำถามกับการให้ความสนใจเฉพาะผูย้ า้ ยถิน่ ในฐานะ “ผูก้ ระท�ำการ”
และการปรั บ ตั ว ของผู ้ ย ้ า ยถิ่ น เข้ า กั บ สั ง คมปลายทาง ในขณะเดี ย วกั น ก็ เ รี ย กร้ อ งให้ มี
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผูย้ า้ ยถิน่ กับครอบครัวและผูค้ นในถิน่ มาตุภมู ิ รวมถึงพลวัต
ทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชนบ้านเกิดของผูย้ า้ ยถิน่ หรือ “ชุมชนท้องถิน่ ” ผ่านมุมมองทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
กับความเชื่อมโยงระหว่างผู้ย้ายถิ่นกับผู้อยู่เบื้องหลังในชุมชนบ้านเกิด (migration – left
behind nexus) (Toyota, Yeoh, and Nguyen 2007, 157) ส�ำหรับกรณีการศึกษา
การแต่งงานข้ามชาติ มีงานศึกษาจ�ำนวนหนึ่งที่วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดกับชุมชนท้องถิ่น
ในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างหญิง-ชายในมิตติ า่ งๆ เช่น โอกาสในการเลือกคู่ อ�ำนาจใน
การตัดสินใจในครัวเรือน เพศวิถี รวมถึงผลกระทบต่อโครงสร้างสังคมหมูบ่ า้ น ทีป่ รากฏตัว
ผ่านการก่อเกิดเป็น “ชนชัน้ ใหม่” ซึง่ ได้แก่ “ภรรยาฝรัง่ ” (Bélanger, Lee, and Wang
2010; Suksomboon 2009; Tosakul 2010; Lapanun 2013; Sunanta 2009)
การที่ผู้หญิงใน “ชุมชนท้องถิ่น” ต่อรองกับพฤติกรรมไม่รับผิดชอบครอบครัวของ
ชายไทย ด้วยการประกอบสร้างคุณลักษณะของคูแ่ ต่งงานทีต่ นปรารถนาขึน้ มา ได้สะท้อนถึง
ความเป็นผู้กระท�ำการของผู้หญิงดังที่ได้เสนอไว้ข้างต้น และเมื่อพิจารณาประเด็นนี้ร่วมกับ
โอกาสทีผ่ หู้ ญิงจะแต่งงานกับชายชาวต่างชาติในหมูบ่ า้ นทีข่ ยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง จึงนับเป็นการ
ท้าทายความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างหญิง-ชายในถิน่ มาตุภมู ขิ องผูห้ ญิง ทีท่ ำ� ให้ผชู้ ายตก
อยูใ่ นสถานะเป็นรอง (Lapanun 2013) ในท�ำนองเดียวกัน รัตนา โตสกุล (Tosakul 2010)
ชี้ให้เห็นพลวัตของความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างหญิง-ชายในบริบทการแต่งงานข้ามชาติ
ที่เชื่อมโยงกับประเด็นเพศวิถี โดยเสนอว่าประสบการณ์การใช้ชีวิตในบริบทวัฒนธรรม
ตะวันตก ท�ำให้ผหู้ ญิงตระหนักถึงลักษณะความสัมพันธ์ทสี่ ามี-ภรรยายอมรับฟังความคิดเห็น
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และความต้องการของกันและกัน ผู้หญิงให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ลักษณะนี้มากกว่าการ
ยึดความต้องการของผูช้ ายเป็นหลัก ซึง่ เป็นบรรทัดฐานในสังคมไทย
นอกจากนี้ พลวัตของความสัมพันธ์หญิง-ชายยังปรากฏผ่านอ�ำนาจการตัดสินใจใน
ครัวเรือน ซึ่งสัมพันธ์กับบทบาทด้านเศรษฐกิจครัวเรือนของผู้หญิง มีงานชิ้นหนึ่งที่ศึกษา
การแต่งงานข้ามชาติในสังคมชนบทเวียดนามผ่านทางประสบการณ์ของ “ผู้คนที่ถูกทิ้งไว้
เบือ้ งหลัง” ได้แก่ พ่อและแม่ของผู้หญิงที่แต่งงานกับชายชาวไต้หวันและเกาหลีใต้ รวมทั้ง
คนในชุมชน งานชิ้นนี้พบว่าลูกสาวที่แต่งงานและย้ายถิ่นไปใช้ชีวิตกับสามีในต่างแดน
มีบทบาทส�ำคัญในการส่งเงินกลับบ้านเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของครอบครัวในถิ่นมาตุภูมิ
ในขณะเดียวกันลูกสาวซึ่งใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนก็มีอิทธิพลและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
ครัวเรือน ทัง้ การซือ้ ทรัพย์สนิ เช่น ทีด่ นิ การจัดงานประเพณีตา่ งๆ การได้รบั เงินสนับสนุนจาก
ลูกสาว ท�ำให้ครอบครัวมีโอกาสเลือ่ นฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึน้ (Bélanger et al.
2010) งานศึกษาเหล่านีส้ ะท้อนถึงการท้าทายและพลวัตด้านเพศภาวะและเพศวิถใี น “ชุมชน
ท้องถิน่ ” ทีเ่ ชือ่ มโยงกับการแต่งงานข้ามชาติ
ผลกระทบของการแต่งงานข้ามชาติต่อสถานภาพทางสังคมของผู้หญิงในชุมชน
บ้านเกิด เป็นอีกประเด็นหนึง่ ทีส่ ะท้อนถึงพลวัตชุมชนท้องถิน่ พัชรินทร์ ลาภานันท์ (2558)
เสนอว่า การแต่งงานข้ามชาติของผูห้ ญิงอีสานส่งผลให้เกิดการก่อตัวของชนชัน้ “ภรรยาฝรัง่ ”
ทัง้ นีโ้ ดยมองผ่านรสนิยมทีป่ รากฏในรูปการบริโภคและการใช้ชวี ติ ในฐานะทีเ่ ป็นตัวบ่งชีช้ นชัน้
ตามแนวคิดของปิแอร์ บูรด์ เิ ยอ (Bourdieu 1984) รวมทัง้ การได้รบั การยอมรับจากชุมชน
(social honor) ซึง่ บ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคมของบุคคล ด้วยเหตุที่ “ภรรยาฝรั่ง” มี
ฐานะทางเศรษฐกิจทีด่ ขี นึ้ ประกอบกับการใช้ชวี ติ ทีส่ มั พันธ์กบั วัฒนธรรมตะวันตก ส่งผลให้
การบริโภคและการใช้ชีวิตของพวกเธอแตกต่างไปจากชาวบ้านคนอื่นๆ ตามหมู่บ้านมักพบ
บ้านที่แตกต่างไปจากชาวบ้านคนอื่น ทั้งในแง่รูปลักษณ์ภายนอกและการตกแต่งภายใน
เมื่อสอบถามก็พบว่าเป็น “บ้านเมียฝรั่ง” ซึ่งจะมีลักษณะและการตกแต่งเหมือนบ้านของ
ชนชัน้ กลางในเมืองมากกว่าบ้านในชนบท แม้วา่ เฟอร์นเิ จอร์ อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ รวมถึงพืน้ ที่
ในบ้านจะดูเหมือนไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มทีก่ ต็ าม
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นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุแล้ว รูปแบบการใชัชีวิตของ “ภรรยาฝรั่ง” ยัง
แตกต่างไปจากวิถีการด�ำเนินชีวิตของชาวชนบทโดยทั่วไป ทั้งการจับจ่ายซื้อของ การ
รับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศในช่วง
วันหยุด ในอีกด้านหนึง่ ผูห้ ญิงกลุม่ นีก้ ไ็ ด้รบั การยกย่องจากคนในชุมชน ผ่านการเป็นลูกกตัญญู
ทีเ่ ลีย้ งดูพอ่ แม่ ช่วยเหลือญาติพนี่ อ้ ง และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เมือ่ พิจารณาถึง
การยอมรับทางสังคมที่ต่างไปจากเดิม รวมทั้งการบริโภคและลีลาชีวิตที่เปลี่ยนไปและต่าง
จากผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ-สังคมและมีการศึกษาดีในหมู่บ้าน กล่าวได้ว่า “ภรรยาฝรั่ง”
เป็นการก่อตัวของ “ชนชัน้ ใหม่” ในโครงสร้างการจัดช่วงชัน้ ทางสังคมของหมูบ่ า้ น ซึง่ ท้าทาย
สถานภาพของผูท้ มี่ ฐี านะทางเศรษฐกิจ-สังคมและเป็นทีเ่ คารพนับถือของคนในหมูบ่ า้ น คน
เหล่านี้รู้สึกว่าตนมีความส�ำคัญน้อยลง ในขณะที่กลุ่ม “ภรรยาฝรั่ง” ได้รับการยอมรับ
มากขึน้ แม้วา่ ในอีกแง่หนึง่ จะยังคงถูกตีตราโดยเชือ่ มโยงพวกเธอเข้ากับเพศพาณิชย์ โดยที่
ไม่ได้เป็นการพูดถึงอย่างตรงไปตรงมาในชุมชนก็ตาม ความลักลัน่ ไม่ลงตัวระหว่างสถานะ
ทางเศรษฐกิจทีด่ ขี นึ้ ซึง่ สะท้อนผ่านการบริโภค การได้รบั การยอมรับผ่านการเป็นลูกกตัญญู
และการให้การสนับสนุนชุมชน กับการถูกตั้งค�ำถามถึงภูมิหลังที่อาจเกี่ยวข้องกับการขาย
บริการทางเพศ คือความซับซ้อนของผลกระทบต่อชุมชน อันเกิดจากการแต่งงานข้ามชาติใน
ถิน่ บ้านเกิดของผูห้ ญิง
จากพลวัตของท้องถิ่นในมิติความสัมพันธ์หญิง-ชายและการก่อตัวของ “ชนชั้นใหม่”
ท�ำให้เห็นว่าผลกระทบของการแต่งงานข้ามชาติและการย้ายถิน่ ข้ามแดน ทีม่ ตี อ่ ชุมชนท้องถิน่
ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในมิติทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลจากการส่งเงินกลับบ้านเท่านั้น หากแต่
มีการน�ำเอาวิธคี ดิ ระบบคุณค่า และวิถปี ฏิบตั ทิ างสังคม (social remittances) กลับมาด้วย
(Suksomboon 2007) ทัง้ ในแง่รปู แบบการใช้ชวี ติ การบริโภค เพศวิถี และความสัมพันธ์
หญิง-ชาย ผลกระทบในมิตทิ างสังคมและเศรษฐกิจไม่ได้แยกขาดจากกัน แต่มคี วามเชือ่ มโยง
และส่งอิทธิพลต่อกัน ผู้คนในชุมชนบ้านเกิดของผู้หญิงต้องเผชิญหน้าและต่อรองกับพลวัต
“ชุมชนท้องถิน่ ” อันเกิดจากการแต่งงานข้ามชาติและการย้ายถิน่ ข้ามแดน
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การแต่งงานและการย้ายถิน
่ ข้ามชาติกบ
ั ความเป็นพลเมือง

การแต่งงานข้ามชาติกบั ความเป็นพลเมือง เป็นประเด็นทีค่ อ่ นข้างใหม่หากเทียบกับการศึกษา
ในประเด็นอืน่ ๆ ความสนใจในเรือ่ งนีเ้ กิดขึน้ ในบริบททีป่ ระเทศต่างๆ ในโลกมีการปรับเปลีย่ น
กฎหมายและข้อปฏิบตั ติ า่ งๆ ทีเ่ กีย่ วกับการแต่งงานกับชาวต่างชาติ การให้สทิ ธิพ์ ำ� นักอาศัย
และการให้สัญชาติ ซึ่งเพิ่มความเข้มงวดขึ้นทั้งในระดับนโยบายและเชิงระเบียบกฎเกณฑ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่ผู้ลี้ภัยกลายเป็นปัญหาส�ำคัญของโลก สถานการณ์ดังกล่าว
ส่งผลต่อการด�ำเนินชีวติ ของผูท้ อี่ ยูภ่ ายใต้ความสัมพันธ์ขา้ มชาติ และการใช้ชวี ติ ร่วมกันของ
ครอบครัวข้ามวัฒนธรรมในต่างแดน ข้อก�ำหนดทางนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การได้มาซึ่งความเป็นพลเมือง ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกีดกันผู้หญิงและสะท้อนถึง
อคติตอ่ การแต่งงานข้ามชาติ ซึง่ ปรากฏในหลายลักษณะ เช่น การไม่ยอมรับการแต่งงานและ
ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ การเพิ่มความเข้มข้นของระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงการ
“ตีตรา” ผู้หญิงที่อยู่ภายใต้ความสัมพันธ์แบบนี้ ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในถิ่นมาตุภูมิและประเทศ
ปลายทาง (Fresnoza-Flot and Ricordeau 2017)
บทน�ำของหนังสือรวมบทความว่าด้วยการย้ายถิ่นผ่านการสมรสและการเคลื่อนย้าย
ข้ามแดนของผู้หญิงจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เสนอว่าความเป็นพลเมืองที่ได้มาผ่าน
การแต่งงาน (marital citizenship) เป็นสถานะทางกฎหมายที่รัฐให้การรับรอง และการ
ได้มาซึ่งสถานะดังกล่าวจะต้องอิงกับข้อก�ำหนดหลายประการ ทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล คุณสมบัตขิ องบุคคลทีแ่ ต่ละประเทศก�ำหนดไว้ (เช่น ศักยภาพในการให้ก�ำเนิดบุตร
และการเป็นแม่ในอุดมคติ ที่สามารถให้การเลี้ยงดูพลเมืองของประเทศปลายทางอย่างมี
คุณภาพ ฯลฯ) ทีส่ ำ� คัญคือ แนวปฏิบตั นิ นั้ ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของรัฐในแต่ละประเทศ
อย่างเคร่งครัด ดังนั้น ความเป็นพลเมืองจึงไม่ได้เป็นเพียง “สถานะ” (status) แต่ยังเป็น
“ปฏิบตั กิ าร” (practice) ด้วย (Fresnoza-Flot and Ricordeau 2017, 10-11) ในแง่
“สถานะ” ความเป็นพลเมืองนั้นหมายถึงสิทธิ์และหน้าที่ของบุคคลที่ก�ำหนดโดยรัฐ ในแง่
“ปฏิบตั กิ าร” ความเป็นพลเมืองมีนยั ถึงความรับผิดชอบต่อประเทศ เพือ่ แลกกับสิทธิ์ หน้าที่
และการคุม้ ครองจากรัฐ
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สถานะความเป็นพลเมืองของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง
โดยทัว่ ไปจะแยกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ ผูท้ เี่ ป็นพลเมืองถูกต้องตามกฎหมายและได้สทิ ธิพำ� นัก
ถาวร (legal and permanent resident) ผูพ้ ำ� นักอาศัยแต่ไม่ได้สทิ ธิท์ างการเมืองและ
ทางสังคมอย่างสมบูรณ์ (quasi-citizen) และผูอ้ าศัยทีไ่ ม่มสี ถานะการพ�ำนัก แต่ได้ประโยชน์
บางเรือ่ งซึง่ มักได้มาโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย (“margizen”) ในหลายๆ ประเทศ การที่
ชาวต่างชาติจะได้มาซึง่ ความเป็นพลเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานการ
มีความสัมพันธ์กับพลเมืองของประเทศนั้นๆ ซึ่งการแต่งงานหรือความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
ก็จดั อยูใ่ นความสัมพันธ์ดงั กล่าว (de Hart 2015)
จากประสบการณ์ ข องผู ้ ห ญิ ง ที่ แต่ ง งานกั บ ชาวต่ า งชาติ แ ละย้ า ยไปใช้ ชี วิ ตในถิ่ น
ปลายทางซึ่งเป็นบ้านเกิดสามี ท�ำให้เห็นว่าความเป็นพลเมืองที่ได้มาผ่านการแต่งงานเป็น
เรือ่ งทีซ่ บั ซ้อน และเชือ่ มโยงกับนโยบายรัฐของแต่ละประเทศทีน่ บั วันมีแต่จะเข้มข้นขึน้ งาน
ศึกษาการย้ายถิน่ ของคนไทยในเนเธอร์แลนด์ผา่ นการแต่งงานโดยบุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล
(2561)10 ท�ำให้เห็นถึงขัน้ ตอนทีซ่ บั ซ้อนขึน้ ของกระบวนการได้มาซึง่ สถานะการพ�ำนักอาศัย
อย่างถูกต้องตามกฎหมายของผูห้ ญิงและเพศทีส่ าม หรืออยูร่ ะหว่างการขอสัญชาติ การปรับ
เปลี่ยนนโยบายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิทธิ์การพ�ำนักอาศัยที่ทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ นั้น
สะท้อนผ่านมาทางมาตรการของรัฐตัง้ แต่ปี 1980 เป็นต้นมา โดยการจัดโครงการศึกษาภาษา
และวัฒนธรรมตามความสมัครใจแก่ผู้อพยพชาวต่างชาติ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสังคมดัตช์
ต่อมาก็มกี ารก�ำหนดให้การเรียนภาษาดัตช์ในระดับเบือ้ งต้นเป็นส่วนหนึง่ ของการขอสัญชาติ
และมีการบังคับใช้กฎหมายภายใต้ระบอบ “สัญชาติเชิงวัฒนธรรม” หรือนโยบายบูรณาการ
พลเมืองในปี 2006 ซึง่ ก�ำหนดให้คสู่ มรสชาวต่างชาติทตี่ อ้ งการพ�ำนักในประเทศเนเธอร์แลนด์
อย่างถาวร ต้องสอบทักษะทางภาษาเบือ้ งต้นก่อนเดินทางเข้าพ�ำนัก ซึง่ ประกอบด้วยทักษะ
ร่างรายงานการวิจัย “การอพยพย้ายถิ่นของคนไทยในเนเธอร์แลนด์: จากการแต่งงานข้ามชาติท่ยี ืดหยุ่นสู่ระบอบ
‘สัญชาติเชิงวัฒนธรรม’” นี้ เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจยั “การอพยพย้ายถิน่ และกฎหมาย: การเข้าสูก่ ารค้าบริการทาง
เพศ การต่อรองในชีวติ ประจำ�วัน และประสบการณ์ชวี ติ ของกลุม่ ผูห้ ญิง คนข้ามเพศ และคนแปลงเพศชาวไทยในประเทศ
เนเธอร์แลนด์” ทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุนเบือ้ งต้นจากศูนย์ยโุ รปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
โดยผู้เขียนได้รับอนุญาตจากผู้วิจัยให้เข้าถึงและอ้างอิงข้อมูลจากร่างรายงานการวิจัยฉบับดังกล่าว เพื่อนำ�เสนอประเด็น
อภิปรายในบทความนี.้
10
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การพูดและการสือ่ สาร มาตรการนีถ้ อื เป็นการบูรณาการตัง้ แต่อยูต่ า่ งประเทศ และในปี 2013
เนือ้ หาการสอบก็ขยายครอบคลุมไปใน 5 ด้าน คือ ทักษะภาษา 4 ด้าน ได้แก่ การอ่าน ฟัง
เขียน พูด และความรูเ้ กีย่ วกับสังคมดัตช์ ต่อมาในปี 2015 ก็มกี ารเพิม่ การสอบในทักษะที่
สอดคล้องกับตลาดแรงงานของประเทศเนเธอร์แลนด์
ในงานของบุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีไ่ ด้สญ
ั ชาติกอ่ นปี 2006 ยอมรับว่ารัฐ
ไม่ได้จบั ตาและควบคุมการแต่งงานและการขอสัญชาติของชาวต่างชาติอย่างเข้มงวดเท่าใน
ปัจจุบัน การได้สัญชาติท�ำให้มีโอกาสประกอบกิจการ เช่น ร้านอาหารไทย ร้านนวด หรือ
ท�ำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในขณะเดียวกันยังได้รบั สวัสดิการและการคุม้ ครองจากรัฐ
เงือ่ นไขของการได้มาซึง่ สัญชาตินนั้ อิงอยูก่ บั การมีความสัมพันธ์กบั พลเมืองดัตช์ ดังนัน้ เมือ่
เลิกลากับสามีหรือคู่รักชาวดัตช์จึงต้องแต่งงานใหม่เพื่อรักษาสถานะความเป็นพลเมืองที่
ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ระบอบ “สัญชาติเชิงวัฒนธรรม” นี้ เห็นได้วา่ การขอสิทธิพำ� นัก
ถาวรเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งการสนับสนุนจากสามี / คู่รักชาวดัตช์จะเป็น
เงือ่ นไขส�ำคัญทีท่ ำ� ให้สามารถได้สทิ ธิพำ� นักถาวรในเนเธอร์แลนด์
กรณีคนไทยในเนเธอร์แลนด์ยงั มีประเด็นทีน่ า่ สนใจอีก 2 ประการ ประการแรก ความ
เป็นพลเมืองนอกจากจะถูกก�ำหนดด้วยเรือ่ งสัญชาติแล้ว ยังสัมพันธ์กบั มิตเิ พศภาวะอีกด้วย
ซึง่ เป็นประเด็นทีส่ อดคล้องกับข้อเสนอของงานศึกษาการแต่งงานข้ามชาติในเอเชีย (Toyota
2008) ประการทีส่ อง การผูกโยงความเป็นพลเมืองกับสถานะทางกฎหมาย นอกจากจะท�ำให้
เกิดความซับซ้อนในกระบวนการขอสัญชาติ ยังเป็นการกีดกันผู้หญิงและสร้างข้อจ�ำกัดต่อ
การแต่งงานข้ามชาติ ดังที่ในบททบทวนว่าด้วยนัยของกฎหมายความเป็นพลเมืองกับ
การสมรสข้ามกลุม่ ในเนเธอร์แลนด์ (de Hart 2015) ได้ชใี้ ห้เห็นว่าในอดีต รัฐไม่ได้เข้าไป
จัดการชีวิตผู้คน พลเมืองมีอิสระในการใช้ชีวิตคู่ การแทรกแซงของรัฐเริ่มปรากฏขึ้นจาก
กฎเกณฑ์ทมี่ องว่าการแต่งงานทีส่ มบูรณ์ตอ้ งได้รบั การยินยอมจากรัฐ บทบาทของรัฐในการ
ก�ำกับควบคุมชีวติ คูแ่ ละครอบครัวทวีความเข้มข้นขึน้ เรือ่ ยๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ความเป็น
พลเมืองถูกตีความว่าเป็นเรื่องทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ความเป็นพลเมืองยังมีความ
เชือ่ มโยงกับมิตอิ นื่ ๆ นอกเหนือจากสถานะทางกฎหมายอันเกีย่ วข้องกับคูส่ มรสชาวต่างชาติ
เช่น ในเรื่องสวัสดิการสังคม การรักษาพยาบาล การกลายเป็นผู้สูงวัย การมีส่วนร่วม
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ในการพัฒนาสังคมใหม่ทไี่ ปพ�ำนักอาศัย ประเด็นเหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งมีการศึกษาทบทวน
เพิ่มเติม โดยต้องเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นต่างๆ กับการแต่งงาน
ข้ามชาติและการใช้ชวี ติ ของครอบครัวข้ามวัฒนธรรม
บทส่งท้าย: พลวัตแนวทางการศึกษาและองค์ความรู้

การทบทวนการศึกษาการแต่งงานและการย้ายถิ่นข้ามชาติ รวมถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดใน
บริบทข้ามพรมแดน ท�ำให้เห็นถึงพลวัตของกรอบการศึกษา องค์ความรู้ และข้อถกเถียง
ในหลายประการ ประการแรก แนวทางการศึกษามีการเคลื่อนตัวจากกระบวนทัศน์การ
กลืนกลายทางวัฒนธรรม (ดู พัชรินทร์ ลาภานันท์ 2549) ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการบูรณาการ
ผูย้ า้ ยถิน่ เข้ากับถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่ สูก่ รอบคิดการย้ายถิน่ ข้ามชาติ ทีส่ นใจการปรับตัวเพือ่ ใช้
ชีวติ ในถิน่ ปลายทาง และต่อมาก็เป็นกรอบคิดภาวะข้ามชาตินยิ ม ทีใ่ ห้ความสนใจกับความ
สัมพันธ์และยึดโยงกับผู้คนในบ้านเกิด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในชุมชนบ้านเกิดอันเป็นผล
จากการแต่งงานข้ามชาติ และล่าสุดก็คอื กรอบคิดความเป็นพลเมือง ทีม่ งุ่ ความสนใจไปยัง
สถานะความเป็นพลเมืองตามกฎหมายในสังคมปลายทางของการย้ายถิน่ ซึง่ มองได้วา่ เป็น
กระบวนทัศน์ที่เน้นการบูรณาการเข้ากับถิ่นปลายทางเช่นเดียวกับกรอบวิเคราะห์ในอดีต
เพียงแต่บริบทและชุดของค�ำอธิบายทีใ่ ช้แตกต่างกันออกไป
ประการที่สอง การศึกษาในยุคหลังท�ำให้เกิดข้อถกเถียงกับความรู้ที่มีมาก่อนหน้า
เช่น สถานะของการแต่งงานและการย้ายถิน่ ข้ามชาติกบั เพศพาณิชย์ขา้ มแดน ทีเ่ ชือ่ มโยงกับ
เป้าหมายและช่องทางสูเ่ ป้าหมายในชีวติ ของผูห้ ญิง นอกจากนี้ การขยายกรอบการท�ำความ
เข้าใจประสบการณ์ผู้หญิงที่อยู่ภายใต้การแต่งงานข้ามชาติ ให้ไกลไปกว่าการผลิตซ�้ำใน
ครัวเรือน ท�ำให้เห็นถึงบทบาทและสถานะของผูห้ ญิงภายใต้ระบบเศรษฐกิจปัจจุบนั ทีง่ านดูแล
นับวันจะทวีความส�ำคัญขึน้ เรือ่ ยๆ ประการทีส่ าม พลวัตของเพศภาวะ ชนชัน้ ความเป็นผูก้ ระท�ำ
การของผูห้ ญิงในบริบทการแต่งงานและการย้ายถิน่ ข้ามชาติทปี่ รากฏในการศึกษาทีผ่ า่ นมา
ได้ตอกย�้ำข้อจ�ำกัดของการมองโดยเน้นแต่มิติทางเศรษฐกิจ ทว่าละเลยมิติทางสังคม
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วัฒนธรรม และตรรกะในการด�ำเนินชีวติ ผูค้ น ทีไ่ ม่ได้อยูภ่ ายใต้กรอบการแลกเปลีย่ นในเชิง
เศรษฐกิจเท่านัน้
ประการสุดท้าย จากการทบทวนงานศึกษาทีผ่ า่ นมา นอกจากจะท�ำให้เห็นสถานภาพ
องค์ความรู้และข้อถกเถียงต่างๆ แล้ว ยังเผยให้เห็น “พื้นที่ใหม่” ซึ่งต้องมีการหาความรู้
เพิ่มเติม และขยับขยายการศึกษาไปสู่ประเด็นที่แตกต่างไปจากเดิม ทั้งเรื่องความเป็นชาย
แรงงานดูแล และความเป็นพลเมืองในมิตทิ หี่ ลากหลายและกว้างกว่าประเด็นสถานะพลเมือง
ในทางกฎหมาย นอกจากนี้ การศึกษาการแต่งงานและการย้ายถิน่ ข้ามชาติ ตลอดจนความ
สัมพันธ์ใกล้ชดิ ในบริบทข้ามพรมแดน ในมิตทิ เี่ ชือ่ มโยงกับสือ่ สังคมออนไลน์ / โลกดิจทิ ลั ซึง่
นับวันยิง่ มีบทบาทและความส�ำคัญในชีวติ ผูค้ นยุคปัจจุบนั เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ (Pananakhonsab
2016) ก็เป็นประเด็นทีค่ วรศึกษาทบทวนเพิม่ เติม ในแง่กรอบการวิเคราะห์ การให้ความส�ำคัญ
กับการท�ำความเข้าใจการแต่งงานและการย้ายถิน่ ข้ามชาติ รวมทัง้ ความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ในบริบท
ข้ามพรมแดน ทีเ่ ชือ่ มโยงกับมิตเิ พศภาวะ ชนชัน้ ชาติพนั ธุ์ ตลอดจนความแตกต่างระหว่าง
รุ่นวัย เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่จะท�ำให้เข้าใจถึงความหลากหลายของปรากฏการณ์ที่นับวันจะ
ทวีความซับซ้อนยิง่ ขึน้
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