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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพวิถีชีวิตและสาเหตุของการตัดสินใจสมรส ข้ามวัฒนธรรมของคน

ไทย ผลกระทบที่มีต่อสถาบันครอบครัว สังคมและวัฒนธรรมไทย และแนวทางการปรับตัวของคนไทยที่สมรสข้าม

วัฒนธรรม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต แบบไม่มีส่วนร่วม และการสังเกต

แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เจาะลึกจากผู้สมรสข้ามวัฒนธรรมที่เป็นคนไทย จ�านวน 18 ราย คณะกรรมการของ

สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก จ�านวน 7 ราย และการสนทนากลุ่ม คู่สมรสที่สมัครใจ จ�านวน 

9 ราย วิเคราะห์ข้อมูลแบบตีความและสรุปข้อมูลส�าคัญจากบทสนทนา 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผู้สมรส มคีวาม ศรทัธาในความรกัแท้ ด�ารงชพีอย่างพอเพยีง การใช้จ่ายถอืหลกัประหยดัมธัยสัถ์อดออม 

จดทะเบยีนสมรส บตุร/ ธดิาถอืสองสญัชาติ เลีย้งดูบตุร/ ธดิาให้มีเหตผุล คาดหวงัให้บตุร/ ธดิาพดูได้สองภาษา บดิา

เป็นหลักในการอบรมจริยรรมบุตร/ ธิดา ส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษ จีน ไทยสื่อสาร เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 

บุตร/ ธิดาใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ มีวัฒนธรรมอยู่แบบเครือญาติให้เกียรติผู้อาวุโสพี่ดูแลน้อง 

สาเหตุของการตัดสินใจสมรสข้ามวัฒนธรรมของคนไทย ฝ่ายภายนอกต้องการมีครอบครัวอบอุ่นประสบ

ผลส�าเร็จ ไม่หย่าร้าง มีส่วนร่วมสร้างสันติภาพโลกตามอุดมคติหลักปรัชญา บิดา/ มารดาญาติอาวุโสไม่มีส่วนใน

การตัดสินใจ ฝ่ายจิตใจภายใน (ฝ่ายจิตวิญญาณ) เชื่อว่าเป็นเจตจ�านงของพระเจ้าที่ต้องการให้สมรสเพื่อพัฒนาตน

ให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ 

2. ผลกระทบต่อสังคม เป็นครอบครัวที่มีคู่สมรสเพียงคนเดียวไม่หย่าร้างไม่เสพสิ่งเสพติดและอบายมุข

ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม รับผิดชอบครอบครัว มีศูนย์กลางอยู่ที่ความรักแท้ ให้คุณค่าด้านจริยธรรม ส่ง

เสริมค่านิยมนับถือคุณค่าความดี เลี้ยงดูบุตร ธิดาให้รักนวลสงวนตัวไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีจิตอาสา อยู่

เพือ่ผูอ้ืน่สงัคมและประเทศชาต ิวฒันธรรมการให้เกยีรตผิูอ้าวโุสตามระบบเครือญาต ิสาม/ีภรรยามสีทิธเิท่าเทยีมกนั 
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3. แนวทางการปรับตัว องค์กรมีโครงสร้างดูแล แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มเป็นระบบตามเชื้อชาติ แผนกครอบครัว

รับพรเป็นหน่วยงานกลางให้ค�าปรึกษา จัดอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดกรอบแนวคิดทบทวนความเข้าใจหลัก

ปรัชญาฯ อยู่เสมอ ด้านตัวผู้สมรสเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเอง ศึกษากฎหมายการสมรสกับชาว

ต่างชาติท�าความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ใช้หลักปรัชญาเป็นแนวทางปรับ

ตัวบนพื้นฐาน “ความเชื่อ” มีอุดมคติสูงสุด คือ“สร้างสันติภาพให้เกิดในโลก” ผ่านสถาบันครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 

เป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่ม “ให้ท�าความดี มีชีวิตหลังความตาย” สร้างแรงจูงใจให้ท�าความดีเพื่อสร้างตัวตนที่ดีก่อน

ไปสู่โลกฝ่ายวิญญาณหลังความตายเพื่ออยู่ร่วมกับคู่ของตนตลอดนิรันดร์

Abstract
This study had several purposes: to study life style status and the decision making of cross 

cultural marriage of the Thais participated in the study. The impact upon family, society, culture 

and the adjustment guidelines were included in the study. A qualitative research was employed 

for the study. Data collection done by observations both participative and non-participative nature. 

An indept-interview gained from 18 Thais and 7 Committee members at the Family Union for 

Unity and World Peace. A group discussion was organized for 7 voluntary spouses. The analysis 

of data succeed by using interpretation and conclusion from significant findings in the study.The 

results found as follows:

1. The spouses have faith in true love, self sufficiency living, cost saving, having married 

license, the children hold 2 citizenship, using reasons to bring up and expecting them to become 

bilingualism. Fathers take the leading role on ethical matters. Communication comprises of English, 

Chinese and Thai. The spouses use self-study for learning English. The children use Thai language 

as their mother tongue. They live in extended family, respect seniority and caring for siblings.

The reason for getting cross cultural marriage consisted of social and spiritual aspects. For 

social, they would like to have loving family, life success, no divorce, take part to create World 

Peace by following the idealist philosophy. Parents and cousins take no part in decision making. 

On the spiritual side, they believe that God blesses them to get married for self development to 

become the perfect human beings

2. The social impacts reflected by having single marriage, no divorce, no addictive substances 

and sin behaviors, accepting cultural difference, family responsibility done by showing true love, 

having ethical value and value promotion, raising the children to respect themselves by helping 

others, society and the country, respect seniority and caring for siblings, husband and wife have 

equal right.

3. Guidelines for adjustment, the organization has set up the taking care procedure by 

appointing the group leader for each nationality. The counseling unit runs by the family section. 
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Meetings and seminars are set up continuously for better understanding of philosophy principles. 

The spouses use self-study to learn English ready for communication, study foreign married law, 

Individual difference, cultural difference. They use philosophy principle as a guideline to accept 

“belief” about “Create World Peace”. The happy 

family is a core for success. There is a specific 

group belief about “To behave for life after 

death”. Motivation to behave befor going to 

the spiritual world and live forever with their 

spouses are emphasis.

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
สภาพสงัคมยุคโลกไร้พรมแดนทกุสิง่เชือ่มโยงกัน

ทัว่โลก ส่งผลให้วฒันธรรมต่างชาตทิัว่ทกุมมุโลกหลัง่ไหล

เข้าสู่สังคมไทยซ่ึงกระบวนการพัฒนาสังคมมีเป้าหมาย

ส�าคัญคือน�าภาวะความทันสมัยเข้าไปในทุกภาคส่วน

ของสังคมไทย ดังนั้น จากสังคมด้ังเดิมที่มีวิถีการด�ารง

ชีวิตแบบเรียบง่ายประกอบอาชีพเกษตรกรรมด�ารงรง

ชีพอยู่ในท้องถิ่นของตนถูกปรับเปล่ียนเข้าสู่ภาวะความ

ทันสมัยส่งผลให้ผู้คนปรับวิถีชีวิตเข้าสู่กระแสที่พึ่งพา

ระบบเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าทันสมัย และมีความสะดวก

สบายในการด�ารงชีวิตมากขึ้น จากเดิมที่ยังชีพด้วย

ระบบเกษตรกรรมก็ถูกเปลี่ยนเข้าสู่ระบบการค้า ระบบ

อุตสาหกรรมเปลี่ยนจากการใช้พลังงานของคนและสัตว์

ไปสูก่ารใช้เครือ่งจักร ระบบสงัคมเปลีย่นจากการรวมศนูย์

ไว้ที่หมู่บ้านหรือฟาร์มมาสู่การรวมศูนย์ไว้ที่เมือง สังคม

ที่มีจารีตประเพณี ความเชื่อ ศาสนาลดความส�าคัญลง 

ระบบอุดมการณ์ ระบบชาติและระบบอื่นๆ เข้ามาแทนที่

และมีความส�าคญัต่อผู้คนมากกว่าวิถีดัง้เดมิ วิถีชวิีตของ

ผูค้น ครอบครวัได้เปลีย่นจากครอบครวัขยายระบบเครอื

ญาตเิป็นส่วนใหญ่ กลบัมาเป็นครอบครวัเดีย่วมากขึน้ ลกู

หลานมีอิสรภาพโดยไม่ขึ้นต่อพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ใน

การเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัวใหม่ต่อไป 

ปัจจุบันพบว่าคนไทยสมรสข้ามวัฒนธรรมเพิ่ม

มากขึ้น ท้ังนี้ เนื่องจากสังคมไทยเปิดกว้างมากขึ้น ผู้

หญงิมสีทิธเิสรีภาพในการเลอืกคู่ครองด้วยตนเองตามยุค

สมยัทีเ่ปลีย่นไป ประกอบกบัอนสุญัญาว่าด้วยการสมรสที่

มกีารบญัญัตเิป็นลายลกัษณ์อักษรไว้ว่าผู้หญงิหรือผูช้ายท่ี

มอีายคุรบสมรส มสีทิธโิดยเท่าเทยีมกนัทีจ่ะท�าการสมรส

ได้ โดยไม่ค�านงึถงึเชือ้ชาตสิญัชาตหิรอืศาสนา (Sassen, 

2000) จงึท�าให้เหน็ภาพผูห้ญงิไทยเดนิเคยีงคูก่บัสามชีาว

ต่างชาติ ตามท้องถนนและสถานที่ต่าง ๆ มากขึ้น อาทิ

เช่น ร้านอาหาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ สถานบันเทิง ห้าง

สรรพสินค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ปรากฏการณ์การ

สมรสข้ามวัฒนธรรมของคนไทยจะเพิ่มมากขึ้นแต่เป็น

เร่ืองยากท่ีจะประมาณการตวัเลขหรือนบัสถติขิองคู่สมรส

ดังกล่าวได้แน่นอน ท้ังน้ีเน่ืองจากสภาพสังคมปัจจุบันมี

รูปแบบของการสมรสท่ีหลากหลาย บางส่วนมีคู่สมรสท่ี

ไม่ได้จดทะเบียนกับ

ทางราชการ จึงไม่สามารถค�านวณประมาณการ

ทางสถิติได้ นอกจากนั้น คู่สมรสบางคู่เมื่อสมรสแล้วก็

แยกกันอยู่หรือมาเย่ียมกันบางคร้ังหรือแม้บางคู่ก็ตกลง

กันว่าจะอยู ่กินกันแบบสามีภรรยาเพียงบางช่วงเวลา 

(บัวพันธ์ พรหมพักพิง และคณะ, 2548, หน้า 2) จน

กระทั่งปี พ.ศ. 2547 ได้มีการส�ารวจจ�านวนคู่สมรสข้าม

วัฒนธรรมของคนไทยอย่างเป็นทางการโดยสภาพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าคนไทยในภาคตะวัน

ออกเฉยีงเหนอืสมรสข้ามวฒันธรรมมากกว่าทุกภาคของ

ประเทศไทย จ�านวน 10 จังหวัด จังหวัดขอนแก่นพบ

มากที่สุด ร้อยละ 15.9 (2,435 คู่) รองลงมาคือ จังหวัด

อุดรธานี ร้อยละ 14.6 (2,228 คู่) จังหวัดหนองคาย 

ร้อยละ 9.4 (1,441 คู่) จังหวัดมหาสารคาม ร้อยละ 7.9 

(1,205 คู)่ จงัหวดัชยัภูม ิร้อยละ 7.3 (1,112 คู)่ จงัหวดั
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ศรสีะเกษ ร้อยละ 6.9 (1.057 คู่) จังหวัดสกลนคร ร้อยละ 

6.5 (922 คู่) จงัหวดัสรุนิทร์ ร้อยละ 6.4 (985 คู)่ จังหวัด

บุรีรัมย์ ร้อยละ 5.4 (818 คู่) และจังหวัดเลยเป็นอันดับ

สุดท้าย ร้อยละ 3.5 (542 คู่) (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาต ิภาคตะวันออกเฉียงเหนอื, 2547) เหตผุล

ที่ส�าคัญที่ท�าให้คนไทยกลุ่มนี้ สมรส ข้ามวัฒนธรรมสืบ

เนื่องมาจากปัญหาเรื่องเศรษฐกิจความยากจนซ�้าซาก

ต้องหาเลี้ยงพ่อแม่และครอบครัว การเลือกสมรสข้าม

วัฒนธรรมจึงเป็นทางเลือกทางเดียวที่จะท�าให้พ้นจาก

ความยากจนเศรษฐกิจครอบครัวดีขึ้น หญิงไทยเหล่านั้น

กล่าวว่าไม่เพยีงเงนิอย่างเดยีวทีท่�าให้ตดัสนิใจสมรสข้าม

วัฒนธรรมแต่เป็นเพราะผู้ชายต่างชาติไม่ติดยึดกับอดีต 

พรหมจรรย์และให้เกียรติผู้หญิงจึงท�าให้รู้สึกว่าร่างกาย

ตนมีคุณค่าขึ้นมาอีกครั้ง ประการส�าคัญชายต่างชาติมี

ความรบัผิดชอบสูง และไม่รงัเกยีจว่าเป็นแม่หม้ายลกูตดิ

อีกด้วย (รัตนา บุญมัธยะ, 2548, บทคัดย่อ)

ปรากฎการณ์การแพร่กระจายของการสมรส

ข้ามวัฒนธรรมของคนไทย ได้ครอบคลุม ไปสู่ภูมิภาค

อื่น ๆ ของประเทศไทยด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามเมือง

ใหญ่ ๆ ซ่ึงเป็นจังหวัดที่มีความเจริญทางวัตถุ ได้แก่ 

เมืองเชียงใหม่ในภาคเหนือ เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีใน

ภาคตะวันออก 

เมืองภูเกต็ในภาคใต้หรอืแม้แต่กรงุเทพมหานคร

ซึ่งเป็นเมืองหลวงก็พบคนไทยที่สมรสข้ามวัฒนธรรม

อาศยัอยูเ่ป็นจ�านวนมากและมคีวามหลากหลายอย่างมาก 

สภาพวิถีความเป็นอยู่ในสังคมย่อมมี

การเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อสังคม 

ประกอบกับยังไม่พบงานวิจัยท่ีศึกษาในพื้นที่ เมือง

หลวงของประเทศไทย จึงเห็นควรท�าการวิจัยเพื่อศึกษา

วิถีชีวิตของการสมรสข้ามวัฒนธรรมของคนไทยใน

กรุงเทพมหานครที่มีบริบทสังคมและวัฒนธรรมของ

สังคมเมืองที่มีความเจริญเป็นศูนย์รวมกลุ่มประชากร

หลากหลายมีความแตกต่างกันทั้ งด ้านเศรษฐกิจ 

สถานภาพทางสังคม การศึกษา และอื่นๆ และเพื่อให้

ทราบว่ามีอะไรบ้างท่ีเป็นสาเหตุของการตัดสินใจสมรส

ข้ามวัฒนธรรมรวมท้ังอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ผลกระทบต่อ

สังคม สถาบันครอบครัวและวัฒนธรรมไทยตลอดท้ัง

แนวทางการปรบัตัวในการอยูร่่วมกนัของคนไทยท่ีสมรส

ข้ามวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพวิถีชีวิตและสาเหตุของการ

ตัดสินใจสมรสข้ามวัฒนธรรมของคนไทย

2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการสมรสข้าม

วัฒนธรรมของคนไทยที่มีต่อสถาบันครอบครัว สังคม

และวัฒนธรรมไทย

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับตัวของคนไทยท่ี

สมรสข้ามวัฒนธรรม

ค�าถามการวิจัย
1. สภาพวิถีชีวิตและสาเหตุของการตัดสินใจ

สมรสข้ามวัฒนธรรมของคนไทยเป็นอย่างไร

2. มีป ัญหา/ อุปสรรคของการสมรสข้าม

วัฒนธรรมของคนไทยอย่างไรบ้าง

3. ผลกระทบของการสมรสข้ามวัฒนธรรมของ

คนไทยท่ีมีต่อสถาบันครอบครัว สังคมและวัฒนธรรม

ไทยเป็นอย่างไร

4. มแีนวทางในการปรับตวัในการอยูร่่วมกนัของ

คู่สมรสข้ามวัฒนธรรมอย่างไรบ้าง

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาเร่ืองการสมรสข้ามวัฒนธรรมและการ

ปรับตัวของคนไทย เป็นการท�าความเข้าใจสภาพวิถีชีวิต 

สาเหตุของการตัดสินใจสมรส ปัญหา/ อุปสรรค ผลกระ

ทบท่ีมต่ีอสถาบนัครอบครัว สังคมและวฒันธรรมไทยรวม

ท้ังแนวทางการปรับตวัของคนไทยท่ีสมรสข้ามวฒันธรรม 

โดยใช้แนวคดิการสมรสและครอบครวั แนวคดิวฒันธรรม 

แนวคิดโลกาภิวัตน์ แรงจูงใจและ



หน้าที่ วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 255462

ความต้องการ ความพึงพอใจและการปรับ

ตัว กฎหมายการสมรส การวิจัยเชิงคุณภาพทาง

มานษุยวทิยา (Anthropological Fieldwork) ท�าความ

เข้าใจพฤติกรรมกลุ ่มที่ศึกษา โดยใช้วิธีการสังเกต 

(Observation) การสมัภาษณ์ (Interview) ภายใต้ “หลกั

องค์ภาพรวม” (Holistic) ระบบวัฒนธรรม (งามพิศ สตัย์

สงวน, 2551, หน้า 5, 53) 

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ 

การศึกษาการสมรสข้ามวัฒนธรรมและการปรับ

ตวัของคนไทย เป็นการศกึษาแบบเจาะจงโดยเลอืกศกึษา

ที่สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก 

(ประเทศไทย) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ไม่จ�ากัด

เชื้อชาติ ศาสนาในการเป็นสมาชิก จดทะเบียนภายใต้

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ส�านักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ด�าเนินกิจกรรมจัดหาคู่ส�าหรับ

ผู้ท่ีต้องการสมรสข้ามวัฒนธรรมของประเทศเครือข่าย

สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพระดับ

สากล 

2. ขอบเขตด้านประชากร

ประชากรคือคนไทยชาย/หญิงไทยทีม่สีถานภาพ

เป็นสาม/ีภรรยาทีส่มรส ข้ามวัฒนธรรม มข้ีอมลูสมาชกิอยู่

ที ่“สหพนัธ์ครอบครวัเพือ่ความสามคัคแีละสนัตภิาพโลก” 

(ประเทศไทย) องค์กรพฒันาเอกชน (NGO) นานาชาตไิม่

จ�ากัดเชื้อชาติศาสนาในการเป็นสมาชิก ซึ่งก่อนที่คู่รักที่

เป็นสมาชิกจะเข้าพธิสีมรส “สหพนัธ์ครอบครวัเพือ่ความ

สามคัคแีละสนัตภิาพโลก” (ประเทศไทย) จะจัดการอบรม

หลักเกณฑ์และเงือ่นไขทีก่�าหนด ได้แก่ การตรวจร่างกาย

ตามหลักทางการแพทย์เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิด

ภายหลังการสมรส การเรียนรู้จักกันเพื่อพัฒนาความ

สัมพันธ์ในฐานะคู่รัก เมื่อผ่านเงื่อนไขแล้วจึงอนุญาตให้

เข้าสู่พิธรีบัพรมงคลสมรสหมูศั่กดิส์ทิธิ ์(นานาชาต)ิ ทีจั่ด

ขึ้นพร้อมกันทั่วโลกและจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย 

ปัจจบุนัมคีูส่มรสข้ามวฒันธรรมเป็นสมาชกิ จ�านวน 303 

คน และมคีณะกรรมการอ�านวยการสหพนัธ์ฯ จ�านวน 10 

คน คณะกรรมการท่ีปรึกษาสหพันธ์ฯ จ�านวน 21 คน และ

คณะกรรมการบริหารสหพันธ์ฯ จ�านวน 27 คน 

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การสมรส หมายถึงชายและหญิงได้ตกลงใช้

ชีวิตคู่ร่วมกันฉันท์สามีหรือภรรยา มีความผูกพันต่อกัน

ทางด้านจิตใจและด้านเศรษฐกิจ จดทะเบียนสมรสอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมาย

2. การสมรสข้ามวฒันธรรม หมายถงึชาย/ หญงิ

ไทยท่ีเป็นสมาชิกของสหพันธ์ครอบครัวเพ่ือความสามคัคี

และสันติภาพโลก” (ประเทศไทย) ได้ตกลงใช้ชีวิตคู่ร่วม

กันฉันท์สามี/ ภรรยา กับชาย/ หญิงชาวต่างชาติ เป็น

สมาชิกของสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและ

สันติภาพโลก (ประเทศไทย) ด้วย ซ่ึงคู่สมรสเหล่านี้ได้

ผ่านการอบรมตามเงื่อนไขที่ทางสหพันธ์ครอบครัว เพื่อ

ความสามัคคีและสันติภาพโลก” (ประเทศไทย) ก�าหนด

ก่อนการสมรสและได้เข้าร่วมพิธีรับพรมงคลสมรสหมู่

ศักด์ิสิทธิ์ (นานาชาติ) ท่ีทางสหพันธ์ครอบครัวเพ่ือ

ความสามัคคีและสันติภาพโลกจัดให้มีทะเบียนสมรส

ตามกฎหมาย

3. พิธีรับพรมงคลสมรสศักดิ์สิทธิ์ หมายถึงการ

ประกอบพิธีสมรสหมู่ของคู่บ่าวสาว นานาชาติและพิธี

รับพรมงคลสมรสของคู่สมรสนานาชาติท่ีเคยผ่านการ

สมรสมาแล้วหลายปี เป็นสมาชิกของสหพันธ์ครอบครัว

เพ่ือความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) เพ่ือ

รับพรจาก สวรรค์อันเป็นศิริมงคลต่อสามี/ ภรรยาและให้

สัญญาต่อกันว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันตลอดไป พิธีงกล่าวจัด

ขึ้นเป็นประจ�าทุกปีถือเป็นกิจกรรมหลักที่ส�าคัญส�าหรับ

สมาชิก ในวันนี้สมาชิกทั่วประเทศจะมาร่วม พิธีเริ่มต้น

การอวยพรจากผู้น�าซ่ึงเป็นตัวแทนจากทุกศาสนา เช่น 

พุทธ คริสต์ อิสลาม ฯลฯ จากนั้นเป็นพิธีสวมแหวนเพื่อ

ให้ค�ามั่นสัญญาต่อกันว่าจะรักกันชั่วนิรันดร์ 
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วิธีด�าเนินการวิจัย

พื้นที่ศึกษา

ผู ้วิจัย เลือกศึกษาอย ่างเจาะจงที่สหพันธ ์

ค รอบครั ว เพื่ อความสามั ค คี และสั นติ ภ าพโลก 

(ประเทศไทย) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) นานาชาติ 

ไม่จ�ากัดเชื้อชาติศาสนาในการเป็นสมาชิก

จดทะเบยีนภายใต้มลูนธิสิหพนัธ์สนัตภิาพสากล 

ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีสมาชิก

ผู้สมรสข้ามวัฒนธรรม จ�านวนมากถึง 303 ราย/คู่ มี

ความหลากหลายในการสมรสข้ามวัฒนธรรม เช่น ชาว

ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ เคนยา โคลัมเบีย อเมริกัน 

บราซิล เป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีบุคลากร คือ คณะ

กรรมการอ�านวยการสหพนัธ์ครอบครวัเพือ่ความสามคัคี

และสันติภาพโลก (ประเทศไทย) จ�านวน 10 คน คณะ

กรรมการที่ปรึกษาสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคี

และสันติภาพโลก (ประเทศไทย) จ�านวน 21 และ คณะ

กรรมการบรหิารสหพนัธ์ครอบครวัเพือ่ความสามคัคแีละ

สันติภาพโลก (ประเทศไทย) จ�านวน 27 คน 

ผู้ให้ข้อมูล
1. ผู้ให้ข้อมูลเลือกอย่างเจาะจง (Purposive 

Sampling) จากผู้สมัครใจยินดีให้ข้อมูลจากชาย/หญิง

ที่มีสถานภาพเป็นสามี/ภรรยาซึ่งเป็นคนไทยที่สมรสข้าม

วัฒนธรรมที่สมัครใจและยินดีให้ข้อมูล จ�านวน 18 ราย 

2. คณะกรรมการที่ปรึกษาสหพันธ์ครอบครัว

เพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) เลือก

อย่างเจาะจง จ�านวน 1 คน ได้มาจากการเสนอชื่อของ

สหพันธ์ฯ คือนายแพทย์เล็ก ทวีเติมสุข เนื่องจากเป็น

รองประธานที่ท�าหน้าที่แทนประธานในการควบคุมดูแล

สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก 

(ประเทศไทย)

3. คณะกรรมการบริหารสหพันธ์ครอบครัวเพื่อ

ความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) เลือก

อย่างเจาะจง จ�านวน 6 คน ได้มาจากการเสนอชื่อของ

สหพันธ์ฯ ซ่ึงเป็นผู้แทนจากฝ่ายต่างๆ ตามโครงสร้าง

การบริหารงาน 

วิธีการด�าเนินการศึกษา

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงคณุภาพระหว่างเดอืน

เมษายน พ. ศ. 2552 ถึงเดือนมิถุนายน พ. ศ. 2554 

สถานที่ด�าเนินการ คือสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความ

สามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) เลขที่ 4 อาคาร

ยูซีเอฟ ซอยรามค�าแหง 24 แยก 2 (ถาวรธวัช) ถนน

รามค�าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

โดยวิธีการ ดังนี้

3.1 การสงัเกต (Observation) ได้แก่ การสงัเกต

แบบไม่มีส่วนร่วม (Non – Participant Observation) 

และการสั ง เกตแบบมีส ่ วนร ่ วม (Par t ic ipant 

Observation) 

3.2 การสัมภาษณ์ (Interview) ได้แก่ การ

สัมภาษณ์ที่ไม่เป็นทางการ (Informal Interview) และ

การสัมภาษณ์ที่เป็นทางการ (Formal Interview) แบบ

กึ่งมีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก (In – Dept 

Interview) โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

3.2.1 สมัภาษณ์เจาะลึกชาย/หญิงที่มสีถานภาพ

เป็นสามี/ภรรยา ซึ่งเป็นคนไทยที่สมรสข้ามวัฒนธรรมที่

ยินดีและสมัครใจให้ข้อมูล จ�านวน 18 คน 

3.2.2 สมัภาษณ์เจาะลกึ (In – Dept Interview) 

คณะกรรมอ�านวยการฯ คณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ และ

คณะกรรมการบริหารสหพันธ์เพื่อความสามัคคีและ

สันติภาพโลก (ประเทศไทย) รวมทั้งสิ้นจ�าวน 7 คน 

4. การสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) 

ผู้วิจัยจัดสนทนากลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อสรุปแนวทางการปรับ

ตัวของคนไทยท่ีสมรสข้ามวัฒนธรรมจากอาสาสมัคร 9 
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ราย เป็นคู่สมรสข้ามวฒันธรรมทีป่ระสบผลส�าเรจ็ทีส่มคัร

ใจยินดีให้ข้อมูล เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2554 

สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล 

สภาพวิถีชีวิตของคนไทยที่เป็นสามี/ภรรยา

คู่สมรสข้ามวัฒนธรรมส่วนใหญ่เดิมเป็นชาว

พุทธแต่เมื่อเรียนรู้หลักปรัชญาฯ ได้ปรับให้เหมาะสมกับ

การด�าเนินชีวิตครอบครัวโดยที่ยังเป็นพุทธศาสนิกชนที่

ดีตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเหมือนเดิม สามารถ

เข้าร่วมกิจกรรมของทุกๆ ศาสนาได้ มีความเชื่อในหลัก

ปรัชญาฯ มีชื่อเรียกว่า “ศาสนาแห่งการรวมเป็นหนึ่ง” 

(Unification Church Foundation) ซึ่งเป็นการ น�า

หลักจริยธรรมค�าสอนหลายๆ ศาสนามาหลอมรวมเป็น

หลักปรัชญาเพื่อให้บุคคลน�าไปปฏิบัติ ในวิถี การด�ารง

ชีวิต ได้โดยได้ผสมผสานความเชื่อในความจริงสากลที่

เชือ่ว่ามพีระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิง่เริม่แรกมอี�านาจสงูสดุ

ที่ยังด�ารงอยู่ สภาพความเป็นอยู่ด้านครอบครัวและเครือ

ญาติยังคงมีความสัมพันธ์อันดีดังเดิมมีวัฒนธรรมการ

เคารพผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่ยังไม่มีบ้านเป็นของตนเองจะ

เช่าบ้านอยู่ใกล้ที่ท�างานมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ประหยัด 

มัธยัสถ์ อดออม วางแผนการด�าเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน

และอนาคตภายหลังความตาย สอดคล้องกับแนวคดิตาม

หลักปรัชญาที่เชื่อว่าแก่นแท้ของมนุษย์ คือจิตวิญญาณ 

หัวใจและความรักที่แท้จริง

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารได้แก่ ภาษาอังกฤษ จีน 

ไทย ญี่ปุ่น ช่วงเริ่มต้นครอบครัวจะใช้ภาษาอังกฤษเป็น

ภาษากลางในการสื่อสาร เมื่ออีกฝ่ายเรียนรู้ภาษาไทย

สือ่สารเข้าใจกนัแล้วส่วนใหญ่จะใช้ภาษาไทยเป็นหลกัและ

ใช้ภาษาอังกฤษสลับบ้างเป็นบางครั้ง

สาเหตุของการตัดสินใจสมรสข้าม

วัฒนธรรมของคนไทย

สาเหตุการตัดสินใจ แบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่าย

ภายนอกผู ้สมรสปรารถนาจะมีคู ่สมรสท่ีดี รักเดียว 

ซื่อสัตย์ ไม่หย่าร้างสร้างครอบครัวอบอุ ่นเข้มแข็งมี

ความสุขเป็นความต้องการฝ่ายกายภาพ เชื่อมั่นใน

หลักปรัชญาฯ ว่าสามารถแก้ไขปัญหาหย่าร้างในสังคม

ได้ ประการส�าคัญอุดมคติสูงสุดของการสมรสตามหลัก

ปรัชญาฯ นี้จะน�ามาซึ่งสันติภาพโลกได้

นอกจากนีย้งัเชือ่ว่าการสมรสเป็นการตอบสนอง

ความต้องการพ้ืนฐานอย่างหนึง่ของมนษุย์ ท่ีจะต้องเรียน

รู้และมีประสบการณ์ตรงกับความรักแท้ 4 แบบ ด้วยการ

มีครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาความรักแท้ 4 ห้วง

หัวใจ คือห้วงหัวใจที่มีความรักแบบสามี/ภรรยาเป็นห้วง

หัวใจแรกเป็นความรักที่ไม่สามารถแบ่งปันให้ใครได้ รัก

เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ห้วงหัวใจที่สองเป็นความรักแบบ

บุตร/ธิดา ห้วงหัวใจที่สามคือห้วงหัวใจที่มีความรักแบบ

พ่ีน้องและห้วงหัวใจสุดท้ายเป็นห้วงหัวใจท่ีมีความรัก

แบบพ่อแม่ เมื่อบุคคลแต่ละคนได้เรียนรู้ความรักทั้ง 4 

แบบด้วยประสบการณ์ตรงจากการสมรสแล้ว ห้วงหัวใจ

แห่งความรกัจะถกูพฒันาให้เจรญิ มพีระเจ้าเป็นต�าแหน่ง

ศูนย์กลางในครอบครัว หากครอบครัวใดสร้างบนฐาน 4 

ต�าแหน่ง 4 ห้วงหัวใจแล้ว ครอบครัวนั้นจะมีความมั่นคง

แขง็แรง ดงันัน้ “สถาบนัครอบครวัเป็นโรงเรยีนสอนความ

รักแห่งแรกของสังคม” ที่สอนให้บุคคลกลายเป็นมนุษย์

สมบูรณ์ตามอุดมคติแห่งการสร้างสรรค์ของพระเจ้าผู้ให้

ก�าเนิดเริ่มแรก โลกจะเกิดสันติภาพหรือสันติภาพโลกจะ

เป็นจริงได้ ต้องเริ่มจากบุคคลแต่ละคนมีเสรีภาพภายใน

จิตวิญญาณก่อน เมื่อจิตวิญญาณมีเสรีภาพส่งผลออกมา

สูพ่ฤตกิรรมภายนอกด้วยคอืฝ่ายภายนอกย่อมมเีสรีภาพ

ด้วย ฉะนั้น เมื่อแต่ละบุคคลด�าเนินชีวิต มีศูนย์กลางที่

ความรักแท้ในจิตใจและฝึกปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันเป็น

ปกติวิสัยจนบรรลุอุดมคติของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
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ส่วนฝ่ายจิตใจภายใน (จิตวิญญาณ) เชื่อว่าเป็น

พระประสงค์แห่งการทรงสร้างของ พระเจ้าให้มนุษย์มี

คู่ เพื่อเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบ มีเพศชายเพศหญิงเพื่อ

เป็นสามี/ภรรยากนัสร้างครอบครวัทีอ่บอุน่และมคีวามสขุ 

มนุษย์จึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ 

ปัญหา/อุปสรรคของคนไทยที่สมรสข้าม

วัฒนธรรม 

ปัญหาอุปสรรคแบ่งเป็นปัญหาฝ่ายภายนอก

และฝ่ายจิตใจภายใน (จิตวิญญาณ) ส�าหรับปัญหาฝ่าย

ภายนอก ส�าคัญอันดับแรกคือภาษาในการสื่อสารใช้

ภาษาองักฤษได้เลก็น้อย ดงันัน้ คู่สมรสเหล่านีจ้งึใช้ความ

อดทนฝึกฝนพัฒนาภาษาอังกฤษในช่วงพัฒนาความ

สัมพันธ์ ช่วงที่เป็นคู่หมั้น วิธีการสื่อสารที่นิยมมากที่สุด

คอืการเขยีนจดหมายเพราะได้เรยีนรูค้�าศพัท์ภาษาองักฤษ

จากการเปิดพจนานุกรม อย่างไรก็ตาม คู่สมรสส่วนใหญ่

ไม่ถือว่าเรื่องภาษาเป็นปัญหาอุปสรรคส�าคัญต่อการ

พัฒนาความสัมพันธ์ ของคู่สสมรสแต่อย่างใด 

ส่วนปัญหาฝ่ายจิตใจภายใน (ฝ่ายจิตวิญญาณ) 

คอืขาดความเข้าใจหลกัปรชัญาฯ อย่างถ่องแท้แม้จะผ่าน

การอบรมสมัมนามาแล้วก็ตามแต่เมือ่ใช้ชวิีตร่วมกันจึงไม่

สามารถจะประยุกต์หลักปรัชญาฯ มาใช้ได้จริง ก่อให้เกิด

ปัญหาปรับตัวเข้ากันได้ยากล�าบากเพราะความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรมในหลากหลายด้าน เป็นต้น

ผลกระทบของการสมรสข้ามวัฒนธรรม

ของคนไทยที่มีต่อสถาบันครอบครัว สังคม

และวัฒนธรรมไทย

ผลกระทบด้านบวก

ด ้านบุคคลและสถาบันครอบครัว เป ็น

ครอบครัวที่มีคู่สมรสเพียงคนเดียวรักเดียวซ่ือสัตย์ต่อ

กัน ไม่มีเพศสัมพันธ์นอกสมรส ไม่หย่าร้าง พอเพียง

และพอใจในคู่ของตนเพียงคนเดียวและอยู่ด้วยกันอย่าง

มีความสุขมีโลกทัศน์กว้างยอมรับความแตกต่างของ

คู่สมรสและเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ

ชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มีในโลก ลดอคติ ลดการแข่งขัน ลด

การเหยยีดสผีวิไม่แบ่งชนชัน้เชือ้ชาตเิผ่าพนัธุ ์ปัญหาและ

ความขดัแย้งย่อมลดลง สมาชกิของครอบครัวม ีความรับ

ผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนรักสามัคคี มีเอกภาพ 

ปราศจากการทะเลาะวิวาทและท�าร้ายร่างกายกันและกัน

ปราศจาก อบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งปวง มีแบบแผน มี

เป้าหมาย มอีดุมคตติามหลกัปรัชญาฯ และมีองค์กรคอย

ให้ความช่วยเหลือ แนะน�า ควบคุมดูแลและให้ค�าปรึกษา

ด้านสภาพแวดล ้อม เป ็นครอบครัวท่ีมี

บรรยากาศแห่งความรักใคร่กลมเกลียว มีความอบอุ่น 

ความห่วงใยดูแลกันและกันของสมาชิก ปลอดอบายมุข

และสิ่งเสพติด สมาชิก มีภูมิต้านทานที่ดี ส่งผลให้สภาพ

แวดล้อมในชุมชน/ สังคมเต็มไปด้วยมิตรภาพ ความรัก 

ความเอือ้อาทร ความห่วงใยกนัและกนัมคีวามเป็นพ่ีเป็น

น้องกันในชุมชน/ สังคม คอยดูแลช่วยเหลือให้ก�าลังและ

แบ่งปันกนัสิง่ทีด่ใีห้แก่กนัและ ชมุชน/สงัคมแบบนี ้จงึเป็น

เสมอืนครอบครัวใหญ่ท่ีก่อก�าเนดิมาจากบดิา/ มารดาคน

เดียวกัน 

ด้านสังคม เป็นชุมชน/สังคมท่ีมีค่านิยมมี

สามี/ภรรยาได้เพียงคนเดียวเท่านั้นและรักซ่ึงกันและกัน

ปราศจากการทะเลาะเบาะแว้งท�าร้ายร่างกายและการ

หย่าร้าง สมาชิกในครอบครัว รักสามัคคี ดูแลเอาใจใส่ซึ่ง

กันและกันมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตน

อย่างเตม็ก�าลงัเป็นแบบอย่างการสร้างครอบครวัอดุมคติ

ทีม่ศีนูย์กลางอยูท่ีค่วามรกัแท้ตามหลกัปรชัญาทีส่อน ให้

สมาชิกมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ

ประเทศชาต ิมวีฒันธรรมการมจีติอาสา และอยู่เพือ่ผูอ้ืน่

อยู่เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม ประเทศชาติและโลก ชุมชนมี

วัฒนธรรมแห่งการช่วยเหลือแบ่งปันเอ้ืออาทรรักห่วงใย

กัน 

ด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมค่านิยมนับถือคุณค่า

ความดีภายในจิตใจนับถือคุณธรรมจริยธรรมมากกว่า
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วัตถุสิ่งของภายนอกและเป็นแบบอย่างให้สังคมได้เห็น

อย่างเป็นรูปธรรมสมาชิกด�ารงชีวิตอย่างพอเพียงตาม

อัตภาพขยัน ประหยัด มัธยัสถ์ เก็บออมและมีการ

วางแผนเพือ่อนาคตประพฤตปิฏบัิตแิต่สิง่ทีด่ดี�ารงตนอยู่

ศลีธรรมจรรยาและขนบธรรมเนยีมประเพณอีนัดงีามของ

ไทยมีวัฒนธรรมการเลี้ยงดูบุตร/ ธิดาตามมาตรฐานทาง

จริยธรรม สอนให้รักนวลสงวนตัวครองตนอยู่ในกรอบ

ของศลีธรรมจรรยาสอดคล้องกับขนบธรรมเนยีมประเพณี

ไทยและไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีความ เกรง

กลัวต่อบาปเชือ่ว่าการกระท�าในปัจจุบนัส่งผลต่ออนาคต

ภายหลังความตายด้วย เพราะแม้ร่างกายภายนอกจะสูญ

สิ้นไปแต่จิตวิญญาณภายในยังคงด�ารงอยู่ชั่วนิรันดร์ 

ผลกระทบด้านลบ

วัฒนธรรมการรับประทานอาหารไทยเปลี่ยน

ไป จากเดิมสามี/ ภรรยา ซึ่งเป็นคนไทย จะรับประทาน

อาหารไทยท่ีมีรสจัดจ้าน แต่เมื่อสมรสกับชาวต่างชาติ

วฒันธรรม การรบัประทานอาหารไทยแบบเดมิได้เปลีย่น

ไป วัฒนธรรมการให้เกียรติบิดา/ มารดา บุพการี ญาติพี่

น้องและผู้อาวุโสในระบบเครือญาติได้เลือนหายไปจาก

สังคมไทย เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันเปิดกว้างให้ทุก

คนมีเสรีภาพในการด�าเนินชีวิตอย่างอิสระมากขึ้น 

แนวทางการปรับตัวของคนไทยที่สมรสข้าม

วัฒนธรรมระดับองค์กรและระดับบุคคล

ระดับองค์กร วางโครงสร้างดูแลออกเป็นระดับ

ช้ันจากคณะกรรมการบริหารฯ สูงสุดเป็นแผนกเป็นก

ลุ่มย่อยตามเชื้อชาติแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มดูแล มีแผนก

ครอบครัวรับพรฯ เป็นหน่วย

งานกลางให้ค�าปรกึษา นดัประชมุพบปะสงัสรรค์

ในกลุ่มชาติพันธุ์ สร้างความเข้าใจหลักปรัชญาฯ โดยการ

อบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ เริ่มจาก 1, 5, 21 และ 40 

วันตามล�าดับ มีคณะกรรมการฯ คัดกรองสัมภาษณ์ก่อน

ที่จะอนุญาตให้สมัครเข้าร่วมโครงการรับพร 

ระดับบุคคล

คู่สมรสข้ามวัฒนธรรมในสหพันธ์ฯ ต้องเรียน

รู้และสร้างความเข้าใจที่อยู่บนพื้นฐานแนวคิดหรือหลัก

ปรัชญาของสาธุคุณ ดร. ซัน เมียง มูน ซึ่งแบ่งออกเป็น

สองฝ่าย คือ

ฝ่ายภายนอก มีอุดมคติสร้างสันติภาพโลกผ่าน

การสร้างสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานให้มี

สันติภาพก่อน เร่ิมจากตัวบุคคลมีเสรีภาพ จากนั้นมีคู่

สมรสเพียงคนเดยีวไม่มเีพศสมัพันธ์นอกสมรส ไม่หย่าร้าง 

เป็นสถาบนัทีส่บืทอดประเพณแีห่งความรกั ชวีติและสาย

เลือดผ่านสามชั่วอายุคน ได้แก่ ปู่ย่าตายาย พ่อแม่ และ

ลกูหลาน อนัเป็นรากฐานของการสร้างชมุชน สงัคม ชาติ

และโลกให้เปี่ยมด้วยความรักสามัคคีมีสันติภาพ 

ฝ่ายภายในจิตใจ เชื่อว่าแก่นแท้ของมนุษย์ คือ

จิตวิญญาณ หัวใจและความรักที่แท้จริง มวลมนุษยชาติ

ล้วนเป็นพี่น้องที่มาจาก “พ่อแม่เริ่มแรก” เดียวกันซึ่งมี

ความสมบูรณ์นิรันดร์และไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นแหล่ง

ที่มาของจิตวิญญาณแห่งหัวใจและความรักที่แท้จริงนั้น

ครอบครวัคอื ทีส่ามารถมปีระสบการณ์ เรยีนรูแ้ละพฒันา

หวัใจและความรกัทีแ่ท้จรงิ กระบวนการเร่ิมต้นจากสมคัร

เข้าเป็นสมาชกิต้องเข้ารบัการอบรมสมัมนาหลกัปรชัญาฯ 

เพือ่สร้างกรอบความคดิใหม่ให้มคีวามเข้าใจแนวคดิด้าน

ต่างๆ ตามหลักปรัชญาฯ เป็นสากลในทุกประเทศที่เป็น

องค์กรเครือข่าย เพื่อปรับมโนทัศน์สมาชิกทุกคนให้

เหมือนกันมีความเข้าใจหลักปรัชญาฯ ระดับเดียวกัน ไม่

แบ่งเชือ้ชาต ิสผิีว ศาสนา การศกึษา สถานภาพทางสงัคม 

สรุปการที่จะให้บุคคลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น

ต้องเปลี่ยนกรอบแนวคิดก่อนเป็นการเปล่ียนจากจิตใจ

ภายในส่งผลสู ่พฤติกรรมภายนอก ตามอุดมคติของ

หลักปรัชญาฯ ตามแนวคิดที่ผู้ก่อตั้งกล่าวว่า “สันติภาพ

โลกจะเป็นจริงได้ต้องเริ่มจากบุคคลแต่ละคนมีสันติภาพ

ภายในจิตใจก่อน เมื่อสร้างสถาบันครอบครัวอันเป็น

องค์ประกอบพืน้ฐานของสงัคมมสีนัตภิาพในท่ีสดุชมุชน

สังคมประเทศชาติและโลกจะมีสันติภาพด้วย” ดังน้ัน 
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การสมรสข้ามวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาฯ นี้ เชื่อว่านี่

คือหนทางไปสู่การสร้างสันติภาพโลกให้เกิดอย่างแท้จริง

อภิปรายผล 

สภาพวิถีชีวิตของคนไทยที่เป็นสามี/ภรรยา

คู่สมรสข้ามวัฒนธรรมส่วนใหญ่เดิมเป็นชาว

พุทธแต่เมื่อเรียนรู้หลักปรัชญาฯ ได้ปรับให้เหมาะสมกับ

การด�าเนินชีวิตครอบครัวโดยที่ยังเป็นพุทธศาสนิกชนที่

ดีตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเหมือนเดิม สามารถ

เข้าร่วมกิจกรรมของทุกๆ ศาสนาได้ มีความเชื่อในหลัก

ปรัชญาฯ มีชื่อเรียกว่า “ศาสนาแห่งการรวมเป็นหนึ่ง” 

(Unification Church Foundation) ซึ่งเป็นการ น�า

หลักจริยธรรมค�าสอนหลายๆ ศาสนามาหลอมรวมเป็น

หลักปรัชญาเพื่อให้บุคคลน�าไปปฏิบัติ ในวิถี การด�ารง

ชีวิต ได้โดยได้ผสมผสานความเชื่อในความจริงสากลที่

เชือ่ว่ามพีระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิง่เริม่แรกมอี�านาจสงูสดุ

ที่ยังด�ารงอยู่ สภาพความเป็นอยู่ด้านครอบครัวและเครือ

ญาติยังคงมีความสัมพันธ์อันดีดังเดิมมีวัฒนธรรมการ

เคารพผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่ยังไม่มีบ้านเป็นของตนเองจะ

เช่าบ้านอยู่ใกล้ที่ท�างานมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ประหยัด 

มัธยัสถ์ อดออม วางแผนการด�าเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน

และอนาคตภายหลังความตาย สอดคล้องกับแนวคดิตาม

หลักปรัชญาที่เชื่อว่าแก่นแท้ของมนุษย์ คือจิตวิญญาณ 

หัวใจและความรักที่แท้จริง

ผู้สมรสเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย 

ประหยัด มัธยัสถ์ อดออม วางแผนการด�าเนินชีวิตใน

โลกปัจจุบนัและอนาคตภายหลงัความตาย สอดคล้องกบั

แนวคิดตามหลักปรัชญาที่เชื่อว่า แก่นแท้ของมนุษย์ คือ

จิตวิญญาณ หัวใจและความรักที่แท้จริง (มูลนิธิเพื่อการ

พัฒนาและสันติ รายงานประจ�าปี, 2551) โดยแนวคิดดัง

กล่าวจะสวนทางกับทฤษฎีการพัฒนากระแสหลักอย่าง

มาก ทีเ่น้น “ความม่ังคัง่” โดยมุง่ไปทีก่ารสะสมทนุ สะสม

ทรัพย์สมบัติ รายได้ วัตถุ และสินค้าทางเศรษฐกิจอื่นๆ 

ทั่วไป เป็นการเน้นการสะสมทางวัตถุในระบบเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยม (ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, 2548 หน้า 3) 

ดังนั้น วิถีชีวิตของผู้สมรสจึงสอดคล้องตามแนวคิดดัง

กล่าวไม่ได้มุ่งแสวงหาสิ่งของภายนอกมากกว่าความสุข

ท่ีแท้จริงท่ีมาจากจติวญิญาณ หวัใจและความรกัท่ีแท้จรงิ

ที่มีต่อคู่ ท�าดีเพื่อนมนุษย์ ต่อสรรพสิ่งผู้สมรสเหล่านี้เชื่อ

ว่าสรรพสิ่งเงินทองจะหลั่งไหลมาหาเองมีเพียงพอไม่เคย

ขัดสนเป็นปาฏิหาริย์

สาเหตุการตัดสินใจสมรสข้ามวัฒนธรรมเป็นไป

ตามความคิด ความเชื่อตามขั้นตอนของสหพันธ์ฯ หลัง

การอบรมสัมมนาหลักปรัชญาฯ ผู้สมรสทุกคนต้องการ

มีคู่ที่ดี รักเดียว ซื่อสัตย์ ไม่มีเพศสัมพันธ์นอกสมรส ไม่

หย่าร้างเป็นครอบอุ่นเข้มแข็ง รักสามัคคี สังคมร่มเย็น

โลกมีสันติภาพ สอดคล้องกับจ�านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

และคณะ (2548, หน้า 82 – 83) อธิบายว่าการสมรส

แบบผัวเดียวเมียเดียว (Monogamy) เป็นการสมรสที่

กฎหมายและประเพณีอนุญาตให้ชายหรือหญิงมีคู่สมรส

ได้เพียงคนเดียวนิยมอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในสังคมปัจจุบันท่ีเจริญแล้วซึ่งเป็นความต้องการฝ่าย

ภายนอกของคู่สมรสทุกคนท่ีประสงค์จะได้สิ่งต่างๆ มา

เพือ่ตอบสนองความต้องการ(ราชบณัฑติยสถาน, 2546, 

หน้า 436) 

สาเหตุประการท่ีสองเป็นความต้องการภายใน

จิตใจ (ฝ่ายจิตวิญญาณ) ที่เชื่อว่าการสมรสเป็นพระ

ประสงค์แห่งการทรงสร้างมนุษย์ของพระเจ้าให้เป็นคู่ 

แต่ละคนต่างมีคู่ของตน มนุษย์มีเพศชายเพศหญิงเพื่อ

เป็นสามี/ภรรยา สร้างครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข มี

บุตรหลานด�ารงเผ่าพันธุ์จึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และ

เช่ือว่าการสมรสเป็นการรับพรรับสายเลือดรับชีวิตใหม่ 

ทางฝ่ายจิตวิญญาณจากพระเจ้ามีอ�านาจเหนือบาปทาง

เพศ ซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษมนุษย์

ชายหญิงคู่แรก จากข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับ อารี 

พันธ์มณี( 2546, หน้า 189) อธิบายว่า ความต้องการ

ภายในจิตใจเป็นความต้องการระดับสูงที่เกิดขึ้นภายใน
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จิตใจที่ต้องการด�ารงชีวิตให้เป็นที่ยอมรับ นับถือของคน

อื่น ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ ความต้องการ

ยอมรบัในสงัคม ความต้องการความรกัความผกูพนั การ

สร้างมิตรภาพกับผู้อื่น ต้องการช่วยเหลือผู้อื่น ต้องการ

ให้ผู้อื่น ช่วยเหลือคุ้มครอง 

ผลกระทบของการสมรสข้ามวัฒนธรรมของคนไทย

ที่มีต่อสถาบันครอบครัว

ผลกระทบด้านบวก 

บุคคลและสถาบันครอบครัว 

การมีคู่สมรสเพียงคนเดียวซ่ือสัตย์ไม่หย่าร้าง

ไม่ทะเลาะวิวาทท�าร้ายร่างกายปราศจากสิ่งเสพติดมีโลก

ทศัน์กว้างยอมรบัความแตกต่างทางวัฒนธรรมชาตพินัธุ์ 

ลดอคติ ลดการแข่งขัน การเหยียดสีผิวไม่แบ่งชนชั้น มี

ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่มีอุดมคติตามหลัก

ปรัชญาฯ มีองค์กรคอยช่วยเหลือแนะน�าก�ากับดูแลให้

ค�าปรึกษา จะเหน็ได้ว่า แบบของการสมรสและครอบครวั

ตามแนวคดิของสหพนัธ์ฯ สอดคล้องกับ จ�านงค์ อดิวัฒน

สิทธิ์และคณะ (2548, หน้า 82- 83) อธิบายว่าเป็นการ

สมรสแบบผวัเดียวเมยีเดียว (Monogamy) เป็นการสมรส

ทีก่ฎหมาย และประเพณีอนุญาตให้ชายหรอืหญิงมคู่ีสมรส

ได้เพียงคนเดียวนิยมอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะ อย่าง

ยิ่งในสังคมที่เจริญแล้ว ซึ่งการสมรสและสร้างครอบครัว

อุดมคติตามหลักปรัชญาฯสอดคล้องกับจริยธรรมของ

ทุกศาสนาที่สอนให้การสมรสมีคู่เพียงคนเดียวซ่ือสัตย์

ต่อกันไม่มีชู้ การนอกใจหรือมีคู่หลายคนอันเป็นต้นเหตุ

ด้านสงัคมวฒันธรรม และด้านสภาพแวดล้อม

สังคมที่มีค่านิยมมีสามี/ภรรยาเพียงคนเดียว

เท่านั้นปราศจากการทะเลาะท�าร้ายร่างกายและการหย่า

ร้าง รักสามัคคีดูแลเอาใจใส่กัน มีผู ้น�ากลุ่มคอยดูแล

ช้ีแนะช่วยเหลือ สมาชิกมาจากหลายเชื้อชาติ ศาสนา 

วัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสมานสามัคคีมีเอกภาพ

ท่ามกลางความหลากหลาย เป็นแบบอย่างของการ

สร้างครอบครัวท่ีมีศูนย์กลางอยู่ท่ีความรักแท้ตามหลัก

ปรัชญาฯ มีวัฒนธรรมมีจิตอาสาอยู่เพื่อผู้อื่นสังคมสิ่ง

แวดล้อมประเทศชาติและโลกลักษณะครอบครัวของ

สมาชกิสหพนัธ์ฯ มลีกัษณะเป็นครอบครวัขยาย ประกอบ

ด้วยสามชั่วอายุคน (Extended Family) สอดคล้องกับ

ลักษณะครอบครัวที่ ทัศนีย์ ทองสว่าง ( 2549, หน้า 82-

83) อธบิายว่าครอบครวัขยายคือครอบครวัเดีย่วต้ังแต่ 2 

ครอบครัวขึ้นไปรวมทั้งญาติพี่น้องอื่น ๆ ที่อาศัยรวมอยู่

ด้วยสมาชิกส่งเสริมค่านิยมยกย่องคุณค่าความดี นับถือ

คนท่ีมีคุณธรรม ด�ารงชีวิตอย่างพอเพียงตามอัตภาพ 

ขยัน ประหยัด มัธยัสถ์ เก็บออม วางแผน มีวัฒนธรรม

การท�างานแบบทุ่มเท มุมานะ อดทน มุ่งมั่น มีระเบียบ

วินัย ตรงต่อเวลา นอบน้อมให้เกียรติผู้อื่นขอบคุณผู้อื่น

ท่ีช่วยเหลือแม้เป็นบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว เผยแพร่

หลักการสร้างครอบครัวเข้มแข็งให้สังคมรู้จักอย่างแพร่

หลายเพื่อเกิดสันติภาพโลกอย่างแท้จริง 

ผลกระทบด้านลบ

การรับประทานอาหารไทยจากท่ีเคยมรีสชาตเิข้ม

ข้นจดัจ้าน กลบัลดความ จดัจ้านลง งดรบัประทานอาหาร

พื้นเมืองบางชนิดที่รสจัดจ้านมีกลิ่นฉุนเพราะร่างกาย

รับไม่ได้ ในระยะยาวบุตร/ธิดาท่ีเติบโตท่ามกลางสอง

วัฒนธรรม ในรุ่นถัดๆ ไปอาจไม่รู้จักและรสชาติอาหาร

พืน้เมอืงแท้บางชนดิและรบัประทานไม่เป็น หากไม่มกีาร

สืบทอดผ่านสถาบันครอบครัวอาจเลือนหายไปในที่สุด 

วฒันธรรมการขอค�าปรึกษาจากบดิามารดาญาตผิูใ้หญ่ใน

การเลอืกคูค่รองลดความส�าคญัลง ซึง่แตกต่างธรรมเนยีม

ปฏิบัติของไทย ในอดีตถือว่าการเลือกคู่ครองเป็นเร่ือง

ส�าคัญต้องให้เกียรติขอค�าแนะน�าจากบิดา/ มารดาก่อน

ท่ีจะตัดสินใจเลือก บางคนให้ความส�าคัญกระท่ังมอบ

ให้บิดา/มารดาเลือกและหาคู่ให้ สังคมและวัฒนธรรมจะ

เปลี่ยนไปตามกาลเวลาและสภาพจริง
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แนวทางการปรับตัวของคนไทยที่สมรสข้าม

วัฒนธรรมและผลกระทบที่มีต่อสถาบันครอบครัว 

สังคมและวัฒนธรรมไทย 

ระดับองค์กร วางโครงสร้างดูแลออกเป็นระดับ

ช้ันจากคณะกรรมการบริหารฯ สูงสุดเป็นแผนกเป็นก

ลุ่มย่อยตามเชื้อชาติแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มดูแล มีแผนก

ครอบครัวรับพรฯ เป็นหน่วย งานกลางให้ค�าปรึกษา นัด

ประชุมพบปะสังสรรค์ในกลุ่มชาติพันธุ์ สร้างความเข้าใจ

หลักปรัชญาฯ โดยการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ 

เริ่มจาก 1, 5, 21 และ 40 วันตามล�าดับ มีคณะกรรม

การฯ คัดกรองสัมภาษณ์ก่อนท่ีจะอนุญาตให้สมัครเข้า

ร่วมโครงการรับพร สอดคล้องกับการศึกษาของเฟรม 

(Frame, 2004) เรื่องบทบาทของการดูแลคู่สมรสข้าม

วัฒนธรรมเชิงกลยุทธ์ในการให้ค�าปรึกษาคู่สมรสข้าม

วัฒนธรรมในหลายประเด็น เช่น เอกลักษณ์ทางเชื้อชาติ 

ความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อให้การช่วย

เหลอืคูส่มรสข้ามวฒันธรรมสร้างและสร้างจิตส�านึกใหม่ ๆ  

เพื่อพัฒนาบทบาทของผู้ให้ค�าปรึกษาได้ดียิ่งขึ้น 

ระดับบุคคล 

ฝ่ายกายภาพ คูส่มรสเรยีนรูภ้าษาองักฤษสือ่สาร

ด้วยตนเองช่วงเริ่มต้นความสัมพันธ์ มีอาสาสมัครรุ่นพี่

คอยแนะน�าระยะแรกเรียนรู้ด้านกฎหมายการสมรสกับ

ชาวต่างชาติเข้าใจเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล

ด้านทัศนคติ ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ ความแตกต่าง

ทางวฒันธรรมของคูส่มรส สอดคล้องกับมธรุส สว่างบ�ารงุ 

(2542, หน้า 380) ทีก่ล่าวว่าผูส้มรสพยายามปรบัตวัด้วย 

การเรียนรู้ภาษาเพื่อเกิดการประสานความกลมกลืนของ

ตนเองให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมคอืคูส่มรสข้ามวัฒนธรรม

ได้อย่างเหมาะสมโดยการจัดการกับความต้องการของ

ตนเองกบัความเป็นจรงิของสภาพแวดล้อมทีเ่กิดขึน้ ทัง้นี้

เพื่อเป็นการลดข้อขัดแย้งระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายจิตใจภายใน (จิตวิญญาณ) คู่สมรสควร

เข้าใจหลกัปรชัญาฯ อย่างถ่องแท้รูว่้าพระเจ้า มจุีดประสงค์

เฉพาะเจาะจงส�าหรับชีวิตตน เชื่อมั่นในหลักปรัชญาเรื่อง 

“ความรักที่แท้จริงความศรัทธาในคู่แท้และการอยู่เพื่อผู้

อื่น” มาประยุกต์ใช้ในชีวิตคู่ ปรับทัศนคติมีมุมมองใหม่

ตามแบบพระเจ้ามอง ในที่สุดปัญหาฝ่ายกายภาพท่ีเคย

มีกับคู่ได้รับการคลี่คลาย ฉะน้ัน เมื่อมุมมองและความ

คิดเปลี่ยน ส่งผลให้พฤติกรรมและบุคลิกภาพวิถีชีวิต

เปลี่ยนด้วย สอดคล้องกับการศึกษาความสัมพันธ์ของ 

คูส่มรสต่างเช้ือชาตด้ิานความแตกต่างกบัความเข้ากนัได้ 

เพื่อประเมินความสัมพันธ์ของตนเอง ในคู่สมรสต่างเชื้อ

ชาติว่า ท�าอย่างไรจึงปรับตัวเข้ากันได้แม้จะมีความแตก

ต่างทางวัฒนธรรมของ เจอรังและดุออง (Gurung, & 

Duong, 1999) พบประเดน็ท่ีท�าให้คู่สมรสปรับตวัเข้ากนั

ได้ เกิดจากการมีทัศนคติของการสมรสที่ชัดเจนเชื่อมั่น

นับถือตนเองการให้ค�ามั่นสัญญาต่อกันระดับความคาด

หวงั ความพงึพอใจในคูส่มรสได้รบัการตอบสนอง ส่วนที่

เป็นฝ่ายจติใจภายใน (จติวญิญาณ) ใช้หลกัปรชัญาฯ เป็น

แนว ทางในการปรับตวัผ่านความศรัทธาในค�าสอนต่างๆ 

ได้แก่ ความเชื่อเรื่องแก่นแท้ของมนุษย์ คือจิตวิญญาณ 

หัวใจและความรักท่ีแท้จริง มวลมนุษยชาติล้วนเป็นพ่ี

น้องที่มาจาก “บิดามารดาเริ่มแรก” เดียวกันคือพระเจ้า 

ซึง่มคีวามสมบรูณ์ นรินัดร์ไม่เปลีย่นแปลง เป็นแหล่งทีม่า

ของจิตวิญญาณ หัวใจและความรักที่แท้จริง จึงกล่าวว่า 

“สถาบันครอบครัวเป็นโรงเรียนแห่งความรัก” ที่สมาชิก

สามารถมีประสบการณ์ เรียนรู้และพัฒนาหัวใจและความ

รักใน 4 มิติ เรียกว่า “สี่ห้วงหัวใจและความรักที่แท้จริง” 

(มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ, 2551) 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการศึกษา

องค์กรต่าง ๆ และสถาบันการศึกษาควรจัดให้

มีหลักสูตรอบรมสัมมนาให้หนุ่มสาวเรียนรู้หลักการสร้าง

ครอบครวัทีด่ก่ีอนเข้าสูก่ารสมรสและสร้างครอบครวัเพือ่

ช่วยก�าหนดทิศทางและชีแ้นะแนวทางการสร้างครอบครัว

ที่ประสบผลส�าเร็จ อบอุ่น เข้มแข็งและมีความสุข ว่าควร
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ท�าอย่างไร เมื่อสมรสแล้วควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อน�า

ครอบครัวไปสู่เป้าหมายครองรักกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

ไม่หย่าร้าง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการพัฒนา

สังคม

1. ควรมกีารเผยแพร่แนวคิดการสร้างครอบครัวท่ี

ประสบผลสำาเร็จใหรู้้จกัอยา่งแพร่หลายทุกภาคส่วน จาก

หน่วยงานทั้งท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน

2. มีองคก์รใหค้ ำาปรึกษาดูแลและช่วยเหลือแนะ

ทางออกเม่ือคู่สมรสที่ประสบประสบปัญหาการด�าเนิน

ครอบครัว อยา่งแพร่หลาย

3. รวมกลุ ่มตั้งสมาคมครอบครัวสมรสข้าม

วฒันธรรมทีป่ระสบผลส�าเรจ็เพือ่แบ่งปันประสบการณ์การ

ครองรักครองเรือน เกร็ดความรู้ต่างๆ ในการอยู่ร่วมกัน

ของคูส่มรสในสมาคมได้แลกเปลีย่นเรียนรู้และสามารถน�า

ไปประยุกต์ใช้กับครอบครัวของตน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ศกึษาสภาพวถิชีีวติการสมรสและแนวทางการ

ปรบัตวัในการสมรสข้ามวฒันธรรมของแต่ละเชือ้ชาตทิีไ่ม่

ได้เป็นสมาชิกขององค์กรใดๆ อย่างเจาะจง เช่น เกาหลี 

ญี่ปุ่น ยุโรป ฯลฯ

2. ศึกษาสภาพวิถีชีวิตบุตรหลานท่ีเกิดจาก

ครอบครัวสองวัฒนธรรมแนวโน้มลักษณะครอบครัวอัน

เกิดจากการสมรสข้ามวัฒนธรรมในอนาคต

3. ศึกษาแนวโน้มลักษณะวัฒนธรรมท่ีเกิดจาก

การสมรสข้ามวัฒนธรรม
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