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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.  



 vi 

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 
 
          งานศึกษาช้ินน้ี มุ่งศึกษาชีวิตของแรงงานพม่าขา้มพรมแดนโดยเน้นไปท่ีกลุ่มผูห้ญิงพม่า
มุสลิมท่ีท างานเป็นแม่บา้นในชุมชนมุสลิมช้างคลาน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ประเทศไทย งานศึกษา
ช้ินน้ี มุ่งศึกษาวิธีการท่ีผูห้ญิงเหล่าน้ีใชเ้พื่อต่อรองกบัสถานภาพท่ีเป็นรองในชุมชนใหม่ท่ีพวกเธอ
ท างานและอาศยัอยู ่สถานภาพดงักล่าวท่ีท าให้แรงงานผูห้ญิงเหล่าน้ีตกเป็นรอง ก็เน่ืองมาจากการ
ท่ีอตัลกัษณ์ท่ีถูกกดทบัหลากหลายอตัลกัษณ์มาบรรจบกนั ไม่ว่าจะเป็นอตัลกัษณ์ของความเป็น
ผูห้ญิง ความเป็นคนพม่า ความเป็นคนมุสลิม และความเป็นแรงงานขา้มชาติ ถึงแมว้า่ เม่ืออตัลกัษณ์
ความเป็นรอง และความเป็นอ่ืนเช่นน้ีมาบรรจบกนั จนท าให้แรงงานผูห้ญิงขา้มชาติเหล่าน้ี ตอ้ง
เผชิญความยากล าบากในการท างานและการใช้ชีวิตในชุมชนใหม่ งานศึกษาช้ินน้ีไดช้ี้ให้เห็นว่า
แรงงานผูห้ญิงเหล่าน้ี ได้ท าการปรับเปล่ียนอตัลักษณ์และสถานภาพท่ีเป็นรองและถูกกดทับ
เหล่านั้น ใหก้ลายมาเป็นทุนทางสังคม และกลยทุธ์ในการต่อรองเพื่อมีชีวติรอดในชุมชนใหม่ 
          เช่นเดียวกนักบันักวิชาการทัว่โลก ท่ีได้ท าการศึกษาเก่ียวกบัแรงงานแม่บา้นหญิงขา้มชาติ 
มกัจะพบว่างานแม่บ้านนั้นเต็มไปด้วยมายาคติ ซ่ึงมายาคติเหล่านั้นได้ฝังรากลึกติดอยู่กับงาน
แม่บา้นอยา่งไม่อาจจะแยกออกจากกนัได ้มายาคติอนัก่อให้เกิดความอยุติธรรมต่องานแม่บา้น และ
ต่อตวัแรงงานแม่บา้นขา้มพรมแดนนั้นประกอบดว้ยปัจจยัทางดา้น เช้ือชาติ ศาสนา เพศ อายุ และ
สถานภาพแรงงาน เช่นเดียวกบัการท่ีงานศึกษาช้ินน้ีพบวา่ผูห้ญิงส่วนใหญ่ท่ีท างานเป็นแม่บา้นนั้น
มกัจะมาจากพื้นฐานครอบครัวท่ียากจน พวกเธอบางคนมีการศึกษานอ้ย หรือไม่ไดรั้บการศึกษาใน
สถาบนัการศึกษาใดใดมาก่อนเลย          อีกทั้ง แรงงานผูห้ญิงเหล่าน้ีบางคนยงัมีสถานะของการเป็น 
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แรงงานขา้มชาติผิดกฎหมายในความหมายของรัฐไทย ซ่ึงปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีไดส่้งผลให้แรงงาน
ผูห้ญิงขา้มแดนชาวพม่ามุสลิมเหล่าน้ีมีสถานภาพท่ีตกเป็นรองทั้งต่อนายจา้ง ต่อชุมชนใหม่ และต่อ
รัฐไทย 
          อย่างไรก็ตาม งานศึกษาเก่ียวกบัแรงงานแม่บา้นชาวพม่ามุสลิมขา้มพรมแดนช้ินน้ี พบว่า 
ถึงแมว้่าผูห้ญิงเหล่าน้ีมีแนวโน้มท่ีจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจา้ง จากชุมชน หรือจากรัฐไทย 
เน่ืองดว้ยอตัลกัษณ์และสถานภาพอนัเปราะบางและถูกกดทบัของพวกเธอ แต่พวกเธอก็ไม่ไดเ้ป็น
แต่เพียงเหยือ่ของโครงสร้างท่ีไม่ยติุธรรม ในทุกๆ วนัของชีวติ พวกเธอไดแ้ปลงอตัลกัษณ์ของความ
เป็นผูห้ญิง ความเป็นคนพม่า และความเป็นคนมุสลิม ให้กลายมาเป็นทุนทางสังคมของพวกเธอ 
และจากการท่ีพวกเธอมีสถานภาพท่ี “ดอ้ย” ภายใตโ้ครงสร้างอนัอยติุธรรมต่างๆ ท่ีครอบและกดทบั
พวกเธอไว ้พวกเธอก็ไดฉ้วยใชช้นชั้นทางสังคมและสถานภาพแรงงานท่ีดอ้ยกวา่ ให้เป็นกลยุทธ์ใน
การต่อรอง เพื่อใหพ้วกเธอไดส้ามารถท ามาหากิน และมีชีวติรอดในชุมชนมุสลิมชา้งคลานได ้

          ทา้ยท่ีสุดแลว้ งานศึกษาช้ินน้ีพบวา่ ภายใตบ้ริบทแวดลอ้มของความเป็นชุมชนมุสลิม พื้นท่ี
แห่งน้ี ไดเ้อ้ือประโยชน์ให้แรงงานแม่บา้นพม่ามุสลิมขา้มพรมแดนเหล่าน้ีในหลากหลายรูปแบบ 
จนอาจจะกล่าวไดว้า่ ชุมชนมุสลิมชา้งคลานแห่งน้ีไดก้ลายเป็นพื้นท่ีพิเศษ ท่ีเหมาะส าหรับการเป็น
พื้นท่ีพกัพิงของแรงงานขา้มชาติชาวพม่ามุสลิม เน่ืองดว้ยปัจจยัท่ีวา่ พื้นท่ีแห่งน้ีสามารถท่ีจะเต็มเติม
ความตอ้งการของแรงงานเหล่านั้นได ้ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และศาสนา 

 
 


