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บทคัดยอ 

 
วิทยานิพนธนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงอํานาจทางเพศภาวะในบริบท

ทางเศรษฐกิจของชุมชนชนบท กับการเกิดปรากฏการณการอพยพแรงงานหญิงเคล่ือนเขาสู
ตลาดแรงงานนอกระบบในประเทศไทย การศึกษาวิเคราะหผานโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจของ
รัฐบาล ความสัมพันธเชิงอํานาจทางเพศภาวะในชุมชนครอบครัว และตัวปจเจกบุคคลแรงงานหญิง
อพยพ ขอบเขตพื้นท่ีศึกษากําหนดเอาหมูบานแหงหนึ่งในจังหวัดสะหวันนะเขต สปป.ลาว 
เนื่องจากมีจุดสนใจหลายประการอาทิเชน เปนหมูบานเกาแก กําลังไดรับอิทธิพลของการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและมีการอพยพของแรงงานหญิงจํานวนมาก  

วิธีวิจัยใชแนวทางมานุษยวิทยาโดยผูศึกษาเขาไปอยูในชุมชนสังเกตระบบความสัมพันธ
เชิงอํานาจทางเพศภาวะ การเปล่ียนแปลงทางสังคม วิถีการผลิต สัมภาษณ เรียนรูวิธีคิดของชาวบาน 
และนําเสนอบทศึกษาในรูปแบบเร่ืองเลา บรรยายปรากฏการณตางๆประกอบกับศึกษาเอกสาร 

จากการศึกษาพบวาการอพยพแรงงานหญิงเปนผลกระทบของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และการกดข่ีภายใตอุดมการณครอบครัวปตาธิปไตย ตลอดจนเปนความตองการของตัวปจเจก
บุคคล กระบวนการการพัฒนาไดลดอํานาจในการพึ่งพาตนเองของชุมชนและสรางเง่ือนไขใหเกิด
การพึ่งพาจากภายนอกมากข้ึน เปดโอกาสใหเกิดการแทรกแซงทางเศรษฐกิจจากอํานาจรัฐและ
บริษัทเอกชน ประชาชนเร่ิมสูญเสียกรรมสิทธ์ิการถือครองท่ีดิน การพัฒนาสงเสริมใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงวิถีการผลิตท่ีตองใชเงินทุนจํานวนมากอันนําไปสูการจัดการแรงงานในครอบครัวใน
รูปแบบใหมโดยท่ีผูหญิง(ลูกสาว) ถูกบังคับภายใตอุดมการณครอบครัวใหอพยพออกไปแสดงหา
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เงินทุนจากขางนอกเขามาสนับสนุนการผลิตและการบริโภคของครอบครัว สวนการอพยพของ
ผูหญิงบนพื้นฐานการตัดสินใจของปจเจกบุคคลเปนผลมาจากภาวะกดดันของการสูญเสียอํานาจ
บทบาททางการผลิต ทําใหผูหญิงจําเปนตองผลักดันตัวเองในการสรางบทบาททางเศรษฐกิจให
ปรากฏเพื่อใหเกิดการยอมรับของครอบครัวและชุมชนในขณะเดียวกันก็สามารถจัดวางตนเองใหอยู
ในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี 

  บนความเขาใจตอสภาพปญหาดังกลาว รัฐบาลจําเปนตองสรางหลักประกันความ
ปลอดภัยใหกับแรงงานอพยพมากข้ึน ในขณะเดียวกันก็จําเปนตองสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
ใหสามารถพึ่งตนเองได โดยการใหความรูและเห็นคุณคาความสําคัญของการพึ่งพาตนเองในระบบ
เครือญาติหรือจารีตประเพณี สรางจิตสํานึกใหตระหนักเห็นคุณคาในตัวเอง และท่ีสําคัญรัฐ
จําเปนตองสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศภาวะปรับปรุงเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมปตาธิปไตย
โดยการสรางกระบวนการใหเกิดการเรียนรูเขาใจซึมซับและเปล่ียนแปลง 
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Abstract 
 

The objectives of this thesis are aiming to study gender power relations in the context 
of rural community’s economy and the emerging phenomena of female labor migration moving 
into informal labor markets in Thailand. The study analyzed the state’s policies economic reform, 
community, family gender power relations and the individual female migrants. The scope of the 
study was set within a village of Savannakhet Province Lao PDR for its interesting factors being a 
traditional village, influenced by current economic development and the high number of female 
labor migration.     

Anthropological methodology had been used. The author’s approach of the study was 
participatory by staying in the village to observe traditional gender power relations norm, social 
changes, mode of production, interview, learn villagers’ mode of thinking and presented the 
research findings in the narrative format with literature review.     

The study found that female labor migrations are the impact of economic development 
and the oppression under patriarchal family ideology as well as the needs of individuals. 
Development process has lessened community independence and formed more conditions of 
outside dependency, allowed economic interference from the state power and capitalist 
investment company; the community has lost its power. People begin losing their land ownership. 
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The development process has promoted modification modes of productions that require numerous 
spending of capital causing the reorganization of family labor function. Women (daughters) are 
forced under family ideology to migrate in order to seek for income to support family’s 
productions and consumptions. At the same time, female migration was a consequence of the 
state of losing power and role in productions, women have to push oneself to perform on 
economic role in order to gain family and community recognition. This was meant to place 
oneself in the society with dignity                                          

Basing on research findings, the government must assure security for labor migration, 
while strengthening and empowering community for self sustainability is needed by providing 
education, strengthening the value of self reliance in the kinship system, and raising their self 
esteem. Most importantly, the government has to promote gender equality, reform or rectify the 
patriarchal cultural practice by creating the learning process for citizens to understand the 
shortfalls and transform accordingly. 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


