v

Thesis Title

Burmese Migrant Workers: Tactics of Negotiation Among
Domestic Workers in Chang Klan Community, Chiang Mai
Province, Thailand

Author

Ms. Duangkamon Doncha-um

Degree

Master of Arts (Sustainable Development)

Thesis Advisory Committee
Dr. Amporn Jirattikorn

Advisor

Dr. Chayan Vaddhanaphuti

Co-advisor

ABSTRACT

This study focuses on the life experiences of Burmese Muslim female migrant
domestic workers in their host society: Chang Klan Muslim migrant community in
Chiang Mai, northern Thailand. Here, I examine the ways in which these women have
turned their vulnerable and marginalized identities as Burmese (race), Muslim
(religion), migrants (migration status), domestic workers (class) and also women
(gender), into social capital, and how they use tactics of negotiation in their
resettlement area.
As noted by scholars around the globe who have studied the issues faced by
migrant female domestic workers, domestic work has much stigma attached to it. The
stigma attached to domestic work is rooted in the intensification of inequalities
brought-about by race, class, gender, age, religion and migration status. Many migrant
domestic workers come from poor families, have had little or no education, and some
of them do not have a legal labor status in Thailand. These circumstances make them
vulnerable and leave them subordinate to their employers, the host society and the
receiving state as a whole.
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However, in this study I would like to make two main points. First, even if
these women are being subjected to exploitation at the hands of their employers, the
host society and receiving state due to their vulnerable and marginalized identities,
they are not simply victims and passive agents of this inequality structure, but in their
daily lives have turned their ethnic identity (Burmese), religious identity (Muslim)
and gender identity (as women) into social capital. Also, as ‘weak’ players within the
inequality structure, they have been able to use their class and migration statuses as
tactics of negotiation - to archive their life goals and attain upward mobility.
In addition, ethno-religious issues play a crucial role in the lives of the female
Burmese Muslim migrant domestic workers, and in many ways. The setting within
Chang Klan’s Muslim migrant enclave community has helped facilitate their lives and
has become a space of exception for them, allowing them to fulfill their religious,
economic and social goals.
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บทคัดย่อ
งานศึ กษาชิ้ นนี้ มุ่งศึ กษาชี วิตของแรงงานพม่า ข้ามพรมแดนโดยเน้นไปที่กลุ่ ม ผูห้ ญิ งพม่ า
มุสลิ มที่ทางานเป็ นแม่บา้ นในชุ มชนมุสลิมช้างคลาน ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย งานศึกษา
ชิ้นนี้ มุ่งศึกษาวิธีการที่ผหู ้ ญิงเหล่านี้ ใช้เพื่อต่อรองกับสถานภาพที่เป็ นรองในชุมชนใหม่ที่พวกเธอ
ทางานและอาศัยอยู่ สถานภาพดังกล่าวที่ทาให้แรงงานผูห้ ญิงเหล่านี้ตกเป็ นรอง ก็เนื่องมาจากการ
ที่อตั ลักษณ์ ที่ถูกกดทับหลากหลายอัตลักษณ์ มาบรรจบกัน ไม่ว่าจะเป็ นอัตลักษณ์ ของความเป็ น
ผูห้ ญิง ความเป็ นคนพม่า ความเป็ นคนมุสลิม และความเป็ นแรงงานข้ามชาติ ถึงแม้วา่ เมื่ออัตลักษณ์
ความเป็ นรอง และความเป็ นอื่ นเช่ นนี้ มาบรรจบกัน จนทาให้แรงงานผูห้ ญิงข้ามชาติเหล่ านี้ ต้อง
เผชิ ญความยากลาบากในการทางานและการใช้ชีวิตในชุ มชนใหม่ งานศึกษาชิ้ นนี้ ได้ช้ ี ให้เห็ นว่า
แรงงานผูห้ ญิ ง เหล่ า นี้ ได้ท าการปรั บ เปลี่ ย นอัต ลัก ษณ์ และสถานภาพที่ เป็ นรองและถู ก กดทับ
เหล่านั้น ให้กลายมาเป็ นทุนทางสังคม และกลยุทธ์ในการต่อรองเพื่อมีชีวติ รอดในชุมชนใหม่
เช่ นเดี ยวกันกับนักวิชาการทัว่ โลก ที่ได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับแรงงานแม่บา้ นหญิงข้ามชาติ
มัก จะพบว่า งานแม่ บ ้า นนั้นเต็ม ไปด้วยมายาคติ ซึ่ ง มายาคติ เหล่ า นั้นได้ฝั ง รากลึ ก ติ ดอยู่ก ับ งาน
แม่บา้ นอย่างไม่อาจจะแยกออกจากกันได้ มายาคติอนั ก่อให้เกิดความอยุติธรรมต่องานแม่บา้ น และ
ต่อตัวแรงงานแม่บา้ นข้ามพรมแดนนั้นประกอบด้วยปั จจัยทางด้าน เชื้ อชาติ ศาสนา เพศ อายุ และ
สถานภาพแรงงาน เช่นเดียวกับการที่งานศึกษาชิ้นนี้ พบว่าผูห้ ญิงส่ วนใหญ่ที่ทางานเป็ นแม่บา้ นนั้น
มักจะมาจากพื้นฐานครอบครัวที่ยากจน พวกเธอบางคนมีการศึกษาน้อย หรื อไม่ได้รับการศึกษาใน
สถาบันการศึกษาใดใดมาก่อนเลย
อีกทั้ง แรงงานผูห้ ญิงเหล่านี้บางคนยังมีสถานะของการเป็ น
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แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายในความหมายของรัฐไทย ซึ่ งปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ได้ส่งผลให้แรงงาน
ผูห้ ญิงข้ามแดนชาวพม่ามุสลิมเหล่านี้มีสถานภาพที่ตกเป็ นรองทั้งต่อนายจ้าง ต่อชุมชนใหม่ และต่อ
รัฐไทย
อย่างไรก็ตาม งานศึ กษาเกี่ ยวกับแรงงานแม่บา้ นชาวพม่ามุสลิ มข้ามพรมแดนชิ้ นนี้ พบว่า
ถึ งแม้ว่าผูห้ ญิ งเหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากนายจ้าง จากชุ มชน หรื อจากรัฐไทย
เนื่ องด้วยอัตลักษณ์ และสถานภาพอันเปราะบางและถูกกดทับของพวกเธอ แต่พวกเธอก็ไม่ได้เป็ น
แต่เพียงเหยือ่ ของโครงสร้างที่ไม่ยตุ ิธรรม ในทุกๆ วันของชีวติ พวกเธอได้แปลงอัตลักษณ์ของความ
เป็ นผูห้ ญิง ความเป็ นคนพม่า และความเป็ นคนมุสลิม ให้กลายมาเป็ นทุนทางสังคมของพวกเธอ
และจากการที่พวกเธอมีสถานภาพที่ “ด้อย” ภายใต้โครงสร้างอันอยุติธรรมต่างๆ ที่ครอบและกดทับ
พวกเธอไว้ พวกเธอก็ได้ฉวยใช้ชนชั้นทางสังคมและสถานภาพแรงงานที่ดอ้ ยกว่า ให้เป็ นกลยุทธ์ใน
การต่อรอง เพื่อให้พวกเธอได้สามารถทามาหากิน และมีชีวติ รอดในชุมชนมุสลิมช้างคลานได้
ท้ายที่สุดแล้ว งานศึกษาชิ้นนี้ พบว่า ภายใต้บริ บทแวดล้อมของความเป็ นชุมชนมุสลิม พื้นที่
แห่ งนี้ ได้เอื้อประโยชน์ให้แรงงานแม่บา้ นพม่ามุสลิมข้ามพรมแดนเหล่านี้ ในหลากหลายรู ปแบบ
จนอาจจะกล่าวได้วา่ ชุ มชนมุสลิมช้างคลานแห่ งนี้ ได้กลายเป็ นพื้นที่พิเศษ ที่เหมาะสาหรับการเป็ น
พื้นที่พกั พิงของแรงงานข้ามชาติชาวพม่ามุสลิม เนื่องด้วยปัจจัยที่วา่ พื้นที่แห่งนี้สามารถที่จะเต็มเติม
ความต้องการของแรงงานเหล่านั้นได้ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และศาสนา

