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	 การตามหาบดิาชาวญีปุ่น่ของเดก็ชาย	เคอโิงะ	ซาโต	รวมทัง้เดก็คนอืน่	ๆ 	ทีต่ามหาบดิาชาวตา่งชาต	ิ
ที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่าง	ๆ 	 นานนับสัปดาห์	 อาจจะมองว่าเป็นเรื่องปัญหาการหย่าร้าง ครอบครัว 
ขาดความอบอุ่น		โดยบิดาชาวต่างชาติทอดทิ้งบุตรให้อยู่กับมารดาคนไทย	ซึ่งปัจจุบันมีเด็กไทยถูกบิดา 
ชาวต่างชาติทอดทิ้งเช่นนี้มากขึ้นเรื่อย	ๆ 	 อย่างไรก็ตาม	 เรื่องนี้ถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาของ 
หญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ	ซึ่งมีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย	และมีความแตกต่าง	ยุ่งยาก	และซับซ้อน
มากกว่าปัญหาจากการสมรสระหว่างคนไทยด้วยกันเอง
	 เป็นที่ทราบกันดีว่า	 ปัจจุบันมีหญิงไทยแต่งงานอยู่กินกับชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก จากการสำรวจ
ของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 พบว่าระหว่างปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖ -	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 
มีหญิงไทยเฉพาะในภาคอีสานโดยยังไม่ได้นับรวมหญิงไทยในภาคอื่น	ๆ  แต่งงานกับชาวต่างชาติ	
เป็นจำนวนถึงประมาณ	๒๐,๐๐๐	คน	โดยจังหวัดขอนแก่น	อุดรธานี	หนองคาย	มหาสารคาม ชัยภูมิ	 
เป็นจังหวัดในภาคอีสานอันดับต้น	ๆ 	ที่มีจำนวนหญิงไทยแต่งงานกับชาวต่างชาติมากที่สุด	
	 คนไทยโดยทั่วไปจะมีทัศนคติต่อการที่หญิงไทยไปสมรสกับชาวต่างชาติที่มาจากประเทศ 
ที่พัฒนาแล้วในทางที่ดีว่า	 จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่สุขสบายขึ้น	 ทัศนคตินี้ประกอบกับปัญหาความ 
ยากจน	 ข้อจำกัดทางรายได้	 ทางการศึกษา	 และสถานภาพทางสังคมที่เป็นอยู่ของหญิงไทย	 ได้สร้าง 
ค่านิยมและแรงจูงใจให้หญิงไทยในชนบทจำนวนมากหวังว่า	 การแต่งงานกับสามีต่างชาติจะช่วย 

 *น.บ.	(ธรรมศาสตร์)	น.บ.ท.	D.S.U.	(PANTHÉON-ASSAS	(PARIS	II))	สาขากฎหมายแพ่ง,	D.E.A.	สาขากฎหมาย 
เอกชน,	DOCTORAT	EN	DROIT	PRIVÉ	(NOUVEAU	RÉGIME)	(ROBERT	SCHUMAN	(STRASBOURG	III))	(เกียรตินิยมดีมาก) 
สาขากฎหมายเอกชน,	อัยการประจำกรม	สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ	สำนักงานอัยการ 
สูงสุด.
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ยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของตน	 ประกอบกับค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพในประเทศไทยที่ถูก 
กว่ามาก	 ความเป็นมิตรต่อชาวต่างชาติของคนไทย	 และนิสัยของหญิงไทยที่เป็นมิตร	 สุภาพอ่อนโยน 
รู้จักการเอาใจสามีมากกว่าหญิงชาวตะวันตก	 ทำให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรปตะวันตก 
ทีเ่กษยีณอายแุลว้จำนวนมากสนใจทีจ่ะไดห้ญงิไทยไวเ้ปน็ภรรยาเพือ่ชว่ยดแูลตนเองในบัน้ปลายของชวีติ	 
		 หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติส่วนหนึ่งประสบความสำเร็จในชีวิตสมรสตามที่ตั้งหวังไว้	 
แต่ก็มีหญิงไทยจำนวนมากที่ประสบปัญหาหลายอย่างตามมา	 เนื่องจากหญิงไทยจำนวนมากแต่งงาน
กับชาวต่างชาติโดยที่ไม่มีการเตรียมความพร้อมด้านวัฒนธรรม	ภาษา	ไม่มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่อง
สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายจากการสมรส	 ประกอบกับข้อจำกัดด้านพื้นฐานการศึกษาของหญิงไทย 
ในชนบทที่ส่วนใหญ่มีการศึกษาเพียงแค่พออ่านออกเขียนได้เท่านั้น	บางรายอ่าน	เขียนหนังสือไม่ได้ก็มี	
ทำใหห้ญงิไทยจำนวนมากประสบความยากลำบากเมือ่มปีญัหากบัสามตีา่งชาต	ิโดยเฉพาะทีเ่ปน็ปญัหา 
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
	 นอกจากนีย้งัมปีญัหาความแตกตา่งและขดัแยง้ทางวฒันธรรม	ปญัหาจากบทบญัญตัขิองกฎหมาย 
และพฤติกรรมของสามีต่างชาติ	 และปัญหาส่วนหนึ่งเกิดขึ้นมาจากหญิงไทยเอง	 ด้วยมีหญิงไทย 
จำนวนหนึง่แตง่งานกบัสามตีา่งชาตเิพราะหวงัเพยีงอยากใหส้ามมีาชว่ยกอบกูช้วีติความเปน็อยูข่องตน 
ให้ดีขึ้น	 โดยมุ่งไปที่ทรัพย์สินเงินทองของสามีต่างชาติเป็นสำคัญ	 ไม่ได้ตั้งเป้าหมายถึงการใช้ชีวิต 
ครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกัน
	 ตลอดการทำงานหลายปีที่ผ่านมาของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชน 
ระหวา่งประเทศ		สำนกังานอยัการสงูสดุ	ซึง่มหีนา้ทีส่ว่นหนึง่ในการคุม้ครองสทิธแิละใหค้วามชว่ยเหลอื 
ทางกฎหมายแก่หญิงไทยที่สมรสกับสามีต่างชาติ	 ทั้งที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยและที่อาศัยอยู่ 
ในต่างประเทศ	 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากหญิงไทยจำนวนมากว่า	ถูกสามีต่างชาติทำร้ายร่างกาย	กดขี่ 
ข่มเหงทารุณทั้งร่างกายและจิตใจ	ไม่อุปการะเลี้ยงดูตนเองและบุตร		
	 หญิงไทยจำนวนมากเมื่อถูกสามีต่างชาติกดขี่ข่มเหงรังแก	มีปัญหาในครอบครัว	หรือมีข้อพิพาท 
เป็นคดีความกับสามีแล้ว	มักจะเสียเปรียบสามีต่างชาติ	เนื่องจากขาดความรู้	ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย	
และไมม่เีงนิเพยีงพอทีจ่ะวา่จา้งทนายความสูค้ดี	และปญัหายิง่ทวคีวามรนุแรงขึน้	ถา้เกดิปญัหาขอ้พพิาท 
กับสามีในต่างประเทศ	 ซึ่งหญิงไทยจะประสบความยากลำบากมากในการแสวงหาความช่วยเหลือ	 
ด้วยปัญหาข้อจำกัดทางทุนทรัพย์ในการต่อสู้คดี	 การขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย	 และการขาด 
ทักษะในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
	 ดว้ยความไมรู่ก้ฎหมายทำใหห้ญงิไทยจำนวนมากอยูก่นิกบัสามตีา่งชาตโิดยไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส	
ซึง่ทำใหไ้มส่ามารถใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมายในฐานะคูส่มรสได้	สำหรบัหญงิไทยทีจ่ดทะเบยีนสมรส 
กบัชาวตา่งชาต	ิกม็จีำนวนมากทีไ่มท่ราบถงึสทิธแิละหนา้ที	่และประโยชนท์ีต่นไดร้บัความคุม้ครองตาม 
กฎหมายภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส	ดังนั้น	จึงพบบ่อยครั้งว่า	หญิงไทยจำนวนมากไม่ทราบว่า 
ตนเองมีสิทธิในทรัพย์สินหลังจากการสมรสอย่างไร	 กรณีมีปัญหาในครอบครัวกับสามี	 เช่น	 ถูกสามี 
ทำรา้ยรา่งกาย	สามทีอดทิง้ไมเ่ลีย้งด	ูสามไีมใ่หก้ารอปุการะเลีย้งดบูตุร	แยง่อำนาจปกครองบตุรกบัสาม	ี
ตนเองจะได้รับความคุ้มครองและมีสิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องตามกฎหมายอย่างไร	
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และยิ่งสามีต่างชาติไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับหญิงไทยและเดินทางกลับไปประเทศของตนเองแล้ว	 
ก็ทำให้ปัญหาเด็กขาดบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้น	หญิงไทยจะไปตามตัวสามีให้มาจดทะเบียน 
รับรองบุตร	 หรือให้มาจดทะเบียนสมรสกับตนตามกฎหมายก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้เสมอไป	 เพราะ 
บ่อยครั้งที่ไม่ทราบว่าจะติดต่อกับสามีได้อย่างไร	
	 และมีกรณีที่เกิดขึ้นเสมอที่สามีต่างชาติจงใจทิ้งร้างภรรยาคนไทยโดยเดินทางกลับประเทศ 
ของตนและไมก่ลบัมาประเทศไทยอกี	ทำใหห้ญงิไทยไมส่ามารถทำนติกิรรมบางอยา่งทีก่ฎหมายกำหนด 
ว่าจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคู่สมรส	เช่น	นิติกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์	
	 หากหญิงไทยประสงค์จะฟ้องหย่าสามีต่างชาติซึ่งเดินทางกลับไปประเทศของตนโดยถาวร	 
และต้องมีการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปยังภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของสามีต่างชาติ 
นอกราชอาณาจักร	ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	มาตรา	๘๓	ทวิ	และ	๘๓	จัตวา	แล้ว	 
ก็ยิ่งทำให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินคดีมากขึ้น	ทั้งนี้	ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	 
มาตรา	๘๓	สัตต	กำหนดว่า	ถ้าไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น	การส่งหมายเรียก 
และคำฟ้องไปยังจำเลยที่อยู่นอกราชอาณาจักร	 ให้ดำเนินการผ่านกระทรวงยุติธรรมและกระทรวง 
การต่างประเทศ	
	 ปัจจุบัน	 ประเทศไทยมีข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่องการส่งคำคู่ความและเอกสาร	 และ 
การสบืพยานหลักฐานในคดีแพ่งและพาณชิย์	กบัประเทศตา่ง	ๆ 	ดังนี้	“ความตกลงว่าดว้ยความร่วมมอื 
ทางศาลระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒”	“ความตกลงว่าด้วย 
ความชว่ยเหลอืกนัทางการศาลในคดแีพง่และพาณชิยก์บัความรว่มมอืในดา้นอนญุาโตตลุาการระหวา่ง 
ร า ชอ าณาจั ก ร ไทยและส า ธ า รณรั ฐ 
ประชาชนจีน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗”	 “ความตกลง 
ว่าด้วยความช่วยเหลือกันทางการศาลในคดี 
แพ่งและพาณิชย์กับความร่วมมือในด้าน 
อนญุาโตตลุาการระหวา่งราชอาณาจกัรไทย 
และประเทศออสเตรเลีย	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐”	 
และ	“ความตกลง	วา่ดว้ยความชว่ยเหลอืกนั 
ทางการศาลในคดีแพ่งและพาณิชย์ระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรสเปน	 
พ.ศ.	 ๒๕๔๑”	ซึ่งตามความตกลงดังกล่าว	 กำหนดให้การขอและการให้ความช่วยเหลือกันทางศาล	 
จะต้องดำเนินการโดยผ่านหน่วยงานกลางของประเทศภาคีคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย	 โดยที่ประเทศภาคี 
คูส่ญัญาแตล่ะฝา่ยยนิยอมใหห้นว่ยงานกลางของประเทศภาคคีูส่ญัญาอกีฝา่ยหนึง่	สามารถสง่คำรอ้งขอ 
ในการสง่เอกสารในคด	ีหรอืหนงัสอืรอ้งขอใหม้กีารสบืพยานหลกัฐาน	ไปยงัหนว่ยงานกลางทีป่ระเทศภาค ี
คู่สัญญานั้นกำหนดให้เป็นผู้รับคำร้องขอหรือหนังสือร้องขอได้โดยตรง	โดยไม่ต้องใช้วิธีการทางการทูต	
แต่จะตอ้งปฏิบตัติามวธิีการที่กำหนดไว้ในความตกลงดังกลา่ว	สำหรบัหนว่ยงานกลางของประเทศไทย	
คือ	สำนักงานศาลยุติธรรม

๓๙
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 ๑ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาเด็กข้ามชาต	ิ(Convention 
on	the	Civil	Aspects	of	 International	Child	Abduction)	เมื่อวันที่	๑๔	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๕	 
และอนุสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยเมื่อวันที	่๑	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๔๕	ขณะนี้ประเทศไทย 
อยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายภายในประเทศเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว.

	 นอกจากนี	้ยงัมปีญัหาการถอืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิของหญงิไทยทีส่มรสกบัชาวตา่งชาตซิึง่ตามประมวล 
กฎหมายที่ดินห้ามมิให้ชาวต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน	เว้นแต่มีกรณียกเว้นตามกฎหมาย	ทำให้ 
กรมที่ดินวางแนวทางปฏิบัติให้หญิงไทยและสามีต่างชาติต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันต่อ 
พนกังานเจา้หนา้ทีใ่นวนัจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมวา่	เงนิทีน่ำมาซือ้ทีด่นิเปน็สนิสว่นตวัของหญงิไทย 
แต่เพียงฝ่ายเดียว	 ซึ่งบางครั้งหญิงไทยด้วยความไม่รู้กฎหมายก็ปกปิด ไม่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า 
ตนสมรสกับชาวต่างชาติ	ทำให้การได้มาซ่ึงที่ดินในระหว่างสมรสต้องด้วยข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าที่ดิน 
เปน็สนิสมรส	ตามมาตรา	๑๔๗๔	แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย	์เมือ่ทีด่นิดงักลา่วเปน็สนิสมรส	 
คนต่างด้าวย่อมมีส่วนเป็นเจ้าของร่วมด้วย	 จึงอาจถือได้ว่าหญิงไทยถือที่ดินแทนคนต่างด้าวตาม 
มาตรา	๙๖		แห่ง	ประมวลกฎหมายที่ดิน	และหญิงไทยอาจมีความผิดตามมาตรา	๑๑๓	แห่งประมวล 
กฎหมายที่ดิน	และอาจถือด้วยว่าหญิงไทยกระทำความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน	 
และแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่ จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ	 
ตามมาตรา	๑๓๗	และ	๒๖๗	แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วย
	 ปัญหาที่สามีชาวต่างชาติพาบุตรหนีออกไปนอกประเทศโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจาก 
ภรรยาคนไทยกเ็ปน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้บอ่ยครัง้	หญงิไทยเมือ่ประสบปญัหานีก้ม็กัจะไมท่ราบวา่มหีนทางใด 
ถึงจะได้ตัวบุตรกลับคืนมา	 ซึ่งถ้าประเทศที่สามีพาบุตรหนีไปอาศัยอยู่เป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญา 
ว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาเด็กข้ามชาติ (Convention on the Civil Aspects of	 
International	Child	Abduction)	แล้ว	ก็ยังพอมีหนทางที่จะติดตามตัวเด็กกลับคืนมาได้	แม้จะต้อง 
ใช้เวลาและมีขั้นตอนในการดำเนินการ	 โดยจะมีการดำเนินการผ่านผู้ประสานงานกลางของแต่ละ 
ประเทศเพื่อให้มีการส่งตัวเด็กคืนต่อไป	
	 ทั้งนี้	 ตามข้อ	 ๓	 ของ	 อนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาเด็กข้ามชาติ	 กำหนดว่า	 
การกระทำทีจ่ะเปน็การลกัพาเดก็ขา้มชาต	ิจะตอ้งเปน็กรณทีีเ่ปน็การละเมดิสทิธใินการปกครองบตุร 
ตามกฎหมายของประเทศที่เด็กนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ในขณะที่มีการนำเอาตัวเด็กไปหรือกักขัง 
เด็กไว้	 	 และในขณะที่มีการนำเอาตัวเด็กไปหรือกักขังเด็กจะต้องมีการใช้สิทธิปกครองบุตร 
อย่างแท้จริง	 ไม่ว่าจะโดยลำพังหรือร่วมกัน	 นอกจากนี้	 ตามข้อ	 ๔	 ของอนุสัญญาว่าด้วย 
ลักษณะทางแพ่งในการลักพาเด็กข้ามชาติกำหนดว่า	 อนุสัญญาฉบับนี้จะยุติการบังคับใช้เมื่อ
เด็กมีอายุครบ	๑๖	ปี๑  
	 ปัญหาเรื่องคำพิพากษาศาลไทยในเรื่องทางแพ่งและพาณิชย์ไม่สามารถ 
ใช้บังคับในต่างประเทศ	 จะเกิดขึ้นเมื่อหญิงไทยชนะคดีที่ตนฟ้องสามีชาวต่างชาติ 
ต่อศาลไทย เพื่อเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย เช่น การฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู	
การฟอ้งเรยีกคา่เลีย้งดบูตุร	และสามหีลบหนอีอกไปนอกประเทศ	ทำใหค้ำพพิากษา 
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ศาลไทยไม่สามารถใช้บังคับกับสามีและทรัพย์สินของสามีต่างชาติในประเทศที่สามีไปอาศัยอยู่ได้	 
เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการยอมรับและการบังคับตาม 
คำพิพากษาของศาลต่างประเทศในเรื่องทางแพ่งและพาณิชย์	 (Convention	 on	 the	 Recognition	
and	Enforcement	of	Foreign	Judgments	in	Civil	and	Commercial	Matters)	กับประเทศใด
ในเมื่อมีจำนวนหญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเรื่อย	ๆ  การดำเนินการในเชิงป้องกัน 
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น	 ย่อมน่าจะดีกว่าการแก้ไขปัญหาในภายหลัง	 การเผยแพร่	 อบรม	 ให้ความรู้ทาง 
กฎหมายเพือ่ใหห้ญงิไทยทราบถงึสทิธิ	หนา้ที	่ของตนตามกฎหมาย	การใหค้วามรูด้า้นภาษา	วฒันธรรม	
ชวีติความเปน็อยู	่และการสรา้งทศันคตแิละคา่นยิมในการใชช้วีติสมรสทีถ่กูตอ้งแกห่ญงิไทย	เพือ่เตรยีม 
ความพรอ้มและสรา้งทศันคตทิีถ่กูตอ้งของการใชช้วีติสมรส	กอ่นทีจ่ะใชช้วีติคูก่บัสามตีา่งชาติ	ยอ่มจะด ี
กว่าการปล่อยให้หญิงไทยต้องไปเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วอาจหาทางออกไม่ได้
	 การพฒันาระบบการใหบ้รกิารปรกึษาปญัหากฎหมายและใหค้วามรูท้างกฎหมายผา่นอนิเทอรเ์นต็ 
ทางเวบ็ไซต	์www.humanrights.ago.go.th	เปน็หนทางหนึง่ทีส่ำนกังานอยัการพเิศษฝา่ยคุม้ครองสทิธ ิ
ประชาชนระหว่างประเทศ	 ใช้ในการให้คำปรึกษาและให้ความรู้ทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและ 
ประโยชนข์องหญงิไทยทีส่มรสกบัชาวตา่งชาตทิีไ่ดผ้ลเปน็รปูธรรมชดัเจน รวมทัง้การจดัโครงการอยัการ 
อาสาเคลื่อนที่ที่ผ่านมาหลายครั้ง	 ไปตามจังหวัดต่าง	ๆ  และในต่างประเทศที่มีคนไทยที่สมรสกับ 
ชาวตา่งชาตอิยูอ่าศยัเปน็จำนวนมาก	กท็ำใหไ้ดพ้บกบัสภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้แทจ้รงิและสามารถเยยีวยา 
ความเดือดร้อน	 และให้ความคุ้มครองสิทธิแก่หญิงไทยอย่างได้ผล	 แม้จะยังไม่ครอบคลุมจำนวนและ 
พื้นที่ทั้งหมดของหญิงไทยที่ประสบปัญหา
	 การตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมสำหรับหญิงไทยที่จะสมรสกับชาวต่างชาต	ิ และศูนย์ให้ความรู้	
คำปรึกษา	 และความช่วยเหลือแก่คนไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างชาติตามจังหวัดต่าง	ๆ  รวมทั้งใน 
ตา่งประเทศทีม่คีนไทยแตง่งานกบัชาวตา่งชาตอิยูเ่ปน็จำนวนมาก และการสง่เสรมิใหค้นไทยทีม่คีูส่มรส 

เป็นต่างชาติได้รวมกลุ่มกัน	 เพื่อสร้างเครือข่ายให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 น่าจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลควรให้ความสนใจ	 
โดยเฉพาะเมื่อหญิงไทยที่ไปอาศัยอยู่กับสามีชาวต่างชาติในต่างประเทศนำเงิน 
เข้าประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ผ่านเงินที่ส่งมาให้บิดามารดา ญาติพี่น้อง 
ในประเทศไทย และรัฐธรรมนูญปี	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๘๒	 ได้กำหนดให้รัฐต้องให้ 
ความคุ้มครองดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ	 รวมทั้ ง 
นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ นายกรฐัมนตร ีไดแ้ถลงนโยบายของรฐับาลตอ่รฐัสภาวา่ 
รัฐจะให้ความคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ	 
และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ	
		 	 นอกจากนี	้รฐับาลควรกำหนดใหม้หีนว่ยงานกลางทีท่ำหนา้ทีป่ระสานงาน 
การคุ้มครองสิทธิของคนไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติของหน่วยงานต่าง	ๆ 	
ของรัฐด้วย เพื่อให้การทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของหญิงไทย 
ที่สมรสกับชาวต่างชาติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 และเกิดประสิทธิภาพ	
ความร่วมมือระหว่างกันยิ่งขึ้น

๔๐ ๔๑
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	 ที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสมรสระหว่างหญิงไทย 
และชาวต่างชาติ	 นอกจากนี้	 ยังอาจมีปัญหาความขัดแย้งทางวัฒนธรรมระหว่างสามีชาวต่างชาติ	 
และชุมชนไทยในพื้นที่ที่ชาวต่างชาติไปอาศัยอยู่	 ที่อาจกระทบกระเทือนถึงวัฒนธรรมไทยอันดีงาม 
ในชุมชนได้ และปัญหาของบรรดาเด็กลูกครึ่งที่เติบโตมาท่ามกลางวัฒนธรรมสองขั้วที่มีความ 
แตกต่างกัน ที่อาจสร้างปัญหาในการดำรงชีวิตแก่เด็ก	 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมน่าจะมีนโยบายและ 
บทบาทในการเข้าไปดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาทางวัฒนธรรมนี้	 โดยเฉพาะเมื่อจำนวนหญิงไทย 
ที่สมรสกับชาวต่างชาติมีมากขึ้นเรื่อย	ๆ 	  




