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ถอยคำบอกเลาของแรงงานขามชาติทั้งหญิงและชายเกี่ยวกับ
การเคล่ือนยายแรงงานแบบไรถิ่นพำนัก การอยูแบบช่ัวคราว และการ
ไมมีสถานภาพที่แนนอนของแรงงานขามชาติในประเทศไทย 

“พวกเรามาท่ีนี่ (ประเทศไทย) เพราะประสบปญหา แตถา
พวกเรากลับไปที่นั่นปญหาก็จะยังคงอยู” 

ฉันมาจากรัฐฉานและอาศัยอยูในประเทศไทยต้ังแตป พ.ศ. 2539 
ทุกครั้งที่มีการประกาศใหไปข้ึนทะเบียนแรงงานตางดาว ฉันก็ไปข้ึน
ทะเบียนนับจนถึงปจจุบันก็ 11 ครั้งมาแลว ทุกครั้งที่ไปเจาหนาที่บอก
กับฉันเสมอวา นี่จะเปนครั้งสุดทายแลวสำหรับฉัน ฉันรูสึกไดเลยวางาน
ของฉันมีความจำเปนตอที่นี่ แตฉัน ไมตองการ 

“ถาพวกเราแรงงานผูหญิงไมมีใบอนุญาตการทำงาน เราจะ
ตองเผชิญกับปญหามากมาย เราตองซอนตัวใหพนจากการตรวจคน
ของเจาหนาที่และเราตองโกหก สถานการณเหลานี้ทำใหพวกเราถูก
ปลนจี้และถูกลวงละเมิดทางเพศไดงาย เราเองก็ไมรูวาใครจะเปนคน
ชวยเหลือพวกเราเมื่อเกิดเหตุการณเหลานั้น” 

พวกนายจางลดคาจางรายวันของเราลง 25 บาทตอวัน และฉัน
ก็ยังจำเปนตองทำงานอยูที่นี่ เพราะฉันตองการเก็บเงินไวเพื่ออนาคต
เมื่อยามแกเฒาและไมสามารถทำงานไดอีกตอไป 

“เราไมสามารถตั้งครรภอยูที่นี่ได” 
ฉันจำเปนตองกลับไปคลอดลูกและทิ้งลูกไวที่บานเกิดของฉัน 

แตเม่ือใดท่ีคิดวาตองเดินทางกลับไป ฉันรูสึกไมสบายใจทุกคร้ังเพราะ
หนทางที่จะเดินทางกลับบานเกิดของฉันนั้นมันแยมาก ๆ สำหรับผูหญิง 

คำนำ 
“ฉันภูมิใจมากเม่ือลูก ๆ ของฉันไดเขาเรียนในโรงเรียนไทย 

แตฉันก็กังวลวาอะไรจะเกิดขึ้นถาในอนาคตฉันไมมีงานทำและไมมี
สถานภาพทางกฎหมายที่จะสามารถอาศัยอยูในประเทศไทยไดอีก 
ตอไป” 

เจาหนาที่คุมครองสวัสดิภาพแรงงานจังหวัดเชียงใหมโทรศัพท
มาหานายจางของเราหลังจากท่ีเราไปรองเรียนที่สำนักงาน นายจาง
โกรธมากถึงกับขวางโทรศัพททิ้ง แลวพูดวา ทำไมฉันตองจายเงินใหกับ
คนที่เปนแรงงานกอสรางผิดกฎหมายดวย ฉันจะทำอะไรยังไงก็ไดกับ
แรงงานพวกน้ีอยางที่ฉันตองการ 

“เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 พวกเรา 123 คน ไปท่ีสำนักงาน
คุมครองสวัสดิภาพแรงงาน อ.แมสอด เพื่อไปรองเรียนเร่ืองคาแรง 
ที่นายจางจายใหมาหลายปแลวนั้นเปนคาแรงท่ีมีราคาต่ำกวาคาแรง
ขั้นต่ำมาก พวกเราเพ่ิงรวมกลุมกันไดเม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2553 
และพากันไปขึ้นทะเบียนและไดรับใบอนุญาตการทำงานเปนเวลา  
1 ป แตนายจางของเราใชเวลา 4 ปที่จะยอมจายเงินคาจางใหเรา” 

ฉันไมสามารถสงเงินกลับบานไดอีกตอไป ลูก ๆ ของฉันตองออก
จากโรงเรียนกลางคันและถูกสงกลับ พวกเขาไมมีแมแตอาหารจะกิน 
ฉันถึงตองพาพวกเขากลับมาท่ีนี่อักคร้ัง เม่ือลูก ๆ มาถึงฉับพบวาลูก 
คนเล็กของฉันเปนเด็กขาดสารอาหารไปแลว 

“พวกเราไมตองการใหสังคมมองเราวาเปนแรงงานขามชาติ 
แตอยากใหมองเราเหมอืนคนทัว่ไป มนัเปนเพยีงนโยบายทางการเมือง
เทานั้นที่พยายามจะทำใหเรากลายเปนแรงงานอพยพ” 
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ถอยคำที่แสดงความรูสึกตาง ๆ ของแรงงานขามชาติเหลานี้ 
เปนเพยีงสวนนอยเทานัน้ทีจ่ะบรรยายเปนคำพูดได แตชวีติความเปนอยู
ทีย่ากลำบากของพวกเราน้ันยากย่ิงกวาทีจ่ะบรรยายเปนถอยคำใด ๆ ได 
พวกเรา ไมมเีวลามากพอท่ีจะเขียนและพวกเราก็กงัวลวาพวกคุณจะไมมี
เวลามากพอท่ีจะอาน ดังนั้นพวกเราจึงรูสึก มีความสุขมากท่ีพวกคุณจะ
มองเห็นความมีตัวตนและรูสึกไดถึงความเปนอยูของพวกเราจาก
นทิรรศการคร้ังน้ี พวกเราขอขอบคุณศลิปนและวิทยากรทุกทาน รวมท้ัง 
ผูเขารวมงานสัมมนาและผูมาเย่ียมชมนิทรรศการ นอกจากน้ียังขอขอบคุณ 
IDRC Canada และ Japan Foundation ที่ไดสนับสนุนงบประมาณ 
ในการจัดนิทรรศการ พวกเราหวังวาเราจะสามารถคนหาสถานภาพ
ความมีตัวตนอยูของเราในรูปแบบใหม ๆ และหวังวาในอนาคตแรงงาน
ยายถิ่นอยางพวกเราจะไดรับการยกยองชื่นชมบาง 

 
ดวยความเช่ือม่ัน จากผูหญิงและผูชายที่ยายถ่ินมาเพ่ือการ

ทำงาน เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการลี้ภัย 
 

4



Migrant Women and Men Speak 
About
Illegal, Temporary and Precarious States of Being – Migration

We came here because of trouble; if we go back there will still 
be trouble.

I’m from Shan State and have lived in Thailand since 1996. Every 
time there is a registration of migrant workers I have registered, 
eleven times already, but each time, they tell me it is my last 
chance. It feels like my work is needed, but I am not wanted.

If we, migrant women don’t have work permits, we face many 
problems. We have to hide from authorities and we have to lie. We 
can easily be robbed and sexually harassed, and we don’t know 
who to turn to for help.

They have reduced my wage by 25 baht per day. I can still work 
now, but I need to save money. When I get older I’ll not be able 
to work.

We cannot afford to be pregnant here
   
I need to go back and send the baby but whenever I think about 
going back, I feel upset because the trip is very terrible for 
women to travel.

I was so proud when my children started at the Thai school but 
I worry about what will happen if I lose my job and my status to 
stay in Thailand.

The Labour Protection Offi cer, Chiang Mai called our boss 
after we fi led a complaint. Our boss was very angry, he yelled 
down the phone: Why do I need to pay them, they are migrant 
construction workers, they are illegal, I can do what I want! 

In December 2006, 123 of us went to the Labour Protection Offi ce 
in Mae Sot to fi le a complaint after several years of working for 
far less than the minimum wage. We just got a settlement on Jan 
26th 2010. We can only register for a one year work permit, but 
our employers can take four years to pay us!

I can’t send money home anymore. My children back home 
dropped out of school. They did not have anything to eat, so I 
have to bring them here. When they arrived, the youngest was 
malnourished. 

We don’t want to be seen as migrants, but as people. It is the 
policies that identify us as migrants.

These are a few examples from our lives in words. But our lives 
are diffi cult to put into words, we don’t have the time for the 
writing and we worry you won’t have the time for the reading. 
So we are very happy that you can see and feel our lives in this 
exhibition. We would like to thank all of the artists and all of the 
speakers, all of the participants and all of the viewers. We would 
like to thank IDRC Canada and Japan Foundation.  We hope that 
together we can fi nd new states of being and that in the future, 
in our future, human migration will be celebrated.

In solidarity,  from women and men who migrate for work, 
livelihood and refuge.

Foreword
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นิทรรศการภาพศิลปะเร่ือง การเคล่ือนยายแรงงานแบบ 
ไรถิน่พำนัก การอยูแบบช่ัวคราว และการไมมสีถานภาพความเปนอยู
ที่แนนอน จัดขึ้นเพื่อตองการสะทอนใหสังคมไดรับรูถึงผลกระทบของ
การตอบสนองตอประเด็นการเคล่ือนยายแรงงานในลักษณะดังกลาว
ของโลกยุคปจจุบันผานงานศิลปะในรูปแบบท่ีแตกตางกันไป ในขณะท่ี
รัฐบาลของประเทศตางๆ ในโลกกำลังหาวิถีทางในการทำใหแรงงาน 
ยายถิ่นเหลาน้ีมีสถานะความเปนอยูในประเทศของตนแบบชั่วคราว  
ไมถาวร ทั้งๆ ที่แรงงานยายถิ่นกลุมนี้เปนแรงงานท่ีมีความสำคัญในฐาน
การผลิตเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในประเทศของตน ดังนั้น  
จึงควรมีการใหพื้นที่และโอกาสสำหรับแรงงานขามชาติไดแสดงพลังทาง
ความคิดและความรูสึกของตน การจัดงานนิทรรศการครั้งนี้จึงขอเปน
สวนหนึ่งในการเปดโอกาสและพื้นที่การแสดงออกใหแกแรงงานเหลานี้ 

ปจจุบันในประเทศไทยมีแรงงานขามชาติจากประเทศพมา กัมพูชา 
และลาวยายถ่ินเขามาทำงานแบบท่ีไมมีเอกสารการอนุญาตใหอาศัยอยู
ในประเทศอยางถกูกฎหมายจำนวนมากกวาลานคนในหลายสบิปทีผ่านมา 
เหตุการณเชนนี้เปนเหตุการณที่เกิดข้ึนคลายกันทั่วโลก ซึ่งทาทีของ
รัฐบาลตางๆ ที่มีตอแรงงานขามชาติเหลาน้ีกลับมองวาพวกเขาเปน
เหมือนสินคาที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได สงผลใหบุคคลกลุมนี้ตอง
สูญเสียคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยไป นโยบายของแตละ

นิทรรศการภาพศิลปะและการสัมมนา  
เรื่อง การเคล่ือนยายแรงงานแบบไรถิ่นพำนัก การอยูแบบชั่วคราว  
และการไมมีสถานภาพความเปนอยูที่แนนอน 
วันที่ 15 - 28 กุมภาพันธ 2553 (สถาบันปรีดี พนมยงค ซ.ทองหลอ สุขุมวิท 55 กรุงเทพมหานคร) 

ประเทศมีจุดมุงหมายท่ีพยายามจะใหแรงงานเหลาน้ีมีถ่ินพำนักในประเทศ
ของตนทางแบบช่ัวคราวและผลักดันใหแรงงานขามชาติกลับไปยังประเทศ
ตนทางที่เปนบานเกิดของพวกเขาหลังจากที่เสร็จสิ้นการจางงานใน
ระยะส้ันๆ แลว แรงงานท้ังผูหญิง ผูชาย เยาวชนและเด็กตางก็มีความ
พยายามท่ีจะตอสูและดำรงชีวิตอยูในประเทศตางๆ แมจะไมไดรับสถานะ 
ที่ถูกตองตามกฎหมายก็ตาม แรงงานขามชาติทั้งหญิงและชายตางก็ผาน
ประสบการณการถูกสงกลับประเทศและกลับเขามาทำงานใหมซ้ำไป 
ซ้ำมาเหมือนเปนวัฏจักรท่ีไมมีวันจบส้ินและพวกเขาเหลาน้ันมีพฤติกรรม
ตอบสนองตอนโยบายดังกลาวแตกตางกันไป ถึงแมวาแรงงานขามชาติ
จะมีความแตกตางหลากหลายไมวาจะเปน เพศ เชื้อชาติ หรือศาสนา 
แตพวกเขาก็พยายามอดทนตอนโยบายท่ีพยายามทำใหพวกเขากลาย
เปนแรงงานไมถูกกฎหมาย อาศัยอยูแบบช่ัวคราว และไมมีความแนนอน 
ในสถานภาพท่ีเปนอยู เขายังถูกสงกลับประเทศ และกลับเขามาใหม 
ตลอดจนยังทำงานและดำรงชีวิตอยูในประเทศตางๆ ตอไป 

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ  
(MAP Foundation) และสตูดิโอซาง (Studio Xang) รวมกับสถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) และมหาวิทยาลัยลีดส ประเทศอังกฤษ 
ไดจัดงานนิทรรศการภาพศิลปะครั้งนี้ขึ้นโดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากเจแปนฟาวนเดช่ัน กรุงเทพฯ และ International 
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Development Research Centre (IDRC) ประเทศแคนาดา กิจกรรม
ครั้งนี้เปนกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
เพศสภาพ แรงงานขามชาติ และความเปนประชากรของประเทศใน
ภูมิภาคลุมแมน้ำโขงภายใตมุมมองเชิงเศรษฐศาสตรและการเมืองสำหรับ
โลกที่กำลังวิกฤติ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2552 ณ ศูนยประชุม
ของสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ในการประชุมคร้ังนี้ผูเขารวมประชุม
ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางหลากหลายในประเด็นของแรงงาน
ขามชาติผานงานวิจัยและบทความเชิงวิชาการ  

งานสัมมนาวิชาการท่ีจะจัดข้ึนในชวงเชาของวันท่ี 15 กุมภาพันธ 
2553 เปนการนำเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายและพูดคุยแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกันระหวางผูที่เก่ียวของเพ่ือใหมีความเขาใจท่ีถูกตองและมี
ทัศนคติท่ีดีตอแรงงานขามชาติจนนำไปสูการแกไขกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติตางๆ ดวย โดยการสัมมนาจะเร่ิมตนดวยการแสดงศิลปวัฒนธรรม 
ซ่ึงอำนวยการแสดงโดย อาจารยผดุงศักด์ิ คชสำโรง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จากน้ันเปนการกลาวตอนรับผูเขารวมสัมมนาจากคุณนาฟชาราน ซิงค 

ผูแทนจาก IDRC ประเทศแคนาดาและผูแทนจากเจแปนฟาวนเดชั่น 
กรงุเทพฯ ลำดบัถดัไปเปนการปาฐกถาพิเศษ ในหัวขอเรือ่ง การเคล่ือนยาย
แรงงานแบบไรถ่ินพำนัก การอยูแบบช่ัวคราว และการไมมีสถานภาพ
ความเปนอยูที่แนนอน โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารยแล  
ดิลกวิทยรัตน ผูอำนวยการศูนยพัฒนาแรงงานและการจัดการ คณะ
เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และทายสุดเปนเวทีสัมมนาเชิง
วิชาการเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางผูที่เกี่ยวของและ
นำเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอผูเขารวมสัมมนา ซึ่งผูเขารวมในเวที
สมัมนาครัง้นีไ้ดแก คณุเอกชัย ปนแกว จากคณะกรรมการ สทิธมินษุยชน
แหงชาติ คุณฤดีรัตน เดชประยูร นักวิชาการแรงงานอาวุโสจากสำนัก
บริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน คุณวิไลวรรณ 
แซเตีย จากคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย และตัวแทนแรงงาน
ขามชาติที่อาศัยอยูในประเทศไทย  

นิทรรศการภาพศิลปะคร้ังนี้เปนพื้นที่ที่เปดโอกาสใหศิลปนที่มี
ความคิดสรางสรรคในภูมิภาค ลุมแมน้ำโขงไดสะทอนความมีตัวตนและ
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การดำรงอยูเพื่อการทำงานหาเลี้ยงชีพผานผลงานศิลปะที่มีทั้งภาพถาย 
ภาพเขียน ภาพวาดลายเสน วีดิโอ และการแสดงในรูปแบบตางๆ ที่
หลากหลาย อันไดแก Estelle Cohenny, Maryanne Coutts, Nik 
Dunlop, Liz Hilton, John Hulme, Sha jak, Padungsak 
Kochasamrong, Lui Lifen และสมชาย พินิจทรัพย  

ปญหาเร่ืองแรงงานขามชาติถอืไดวาอยูในภาวะวิกฤติในสภาพการณ
ปจจุบัน จึงจำเปนที่จะตองใหความสำคัญในการเปล่ียนแปลงนโยบาย
เพื่อใหแรงงานขามชาติเหลานี้สามารถอาศัยอยูในประเทศไทยไดอยาง
ถูกกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกวาเดิม ควรมีการปรับปรุงแกไข
กฎระเบียบตางๆ ที่ยากตอการปฏิบัติ และควรมีทางเลือกและโอกาส 
ในการทำงานใหกบัแรงงานเหลานีเ้พิม่มากขึน้ นอกจากนีย้งัควรคำนงึถงึ
ประเด็นเร่ืองความเต็มใจหรือการถูกบังคับใหเขาสูระบบการข้ึนทะเบียน
แรงงานวาจะเปนการชวยหรือลดทอนสิทธิของแรงงานขามชาติมากกวา
กัน ทั้งหมดนี้เปนสวนหนึ่งของคำถามและขอเสนอแนะที่จะมีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในงานสัมมนาคร้ังนี้ 

คณะผูจัดงานขอขอบคุณ International Development 
Research Centre (IDRC) ประเทศแคนาดาและเจแปนฟาวนเดชั่น 
กรุงเทพฯ ที่ไดสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ
และงานนิทรรศการภาพศิลปะคร้ังนี้ ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนภายใต
โครงการ เพศสภาพ แรงงานขามชาติ และความเปนประชากรของ
ประเทศ กรณีศึกษาบริเวณพรมแดนไทย-พมา 
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The Illegal, Temporary and Precarious States of Being - Migration 
Seminar and Art Exhibition explores the impacts of the current 
global responses to migration. While the governments of the 
world fi nd more and more ways to enforce temporary status 
on the very migrants who are sustaining their economies and 
life-styles, space must be given to highlight the contradictions 
and to allow new ideas and approaches to emerge. This Seminar 
and Art Exhibition hopes to be one such space.  

In Thailand, migrants from Burma, Cambodia and Lao PDR who 
enter the country without documents are subject to policies 
which keep them temporary and unstable. From January 2009 
until January 2010, 1.3 million migrants who had registered for 
temporary work permits in Thailand lived under the threat of 
mass expulsion on February 28th 2010. Just fi ve weeks before 
this date, on January 19th 2010, the Cabinet passed a resolution 
postponing the mass expulsion by two years. Similar stories 
are occurring all over the world. Today’s global responses 
to labour migration renders people disposable commodities 
depriving them of human dignity. Policies aim to make migrants 
temporary, forced to return after short periods of work or at the 
whim of the countries of origin or destination. Migrant women, 
men, youth and children struggle to survive endless rounds of 
temporary policies, unable to legally stay or realistically return. 
Nevertheless, all over the world migrants of different genders, 
nationalities and religions are resisting these policies of 
temporariness, precariousness and illegality. They are staying 
and returning, they are working and surviving. 

MAP Foundation (Thailand), Studio Xang (Thailand), The Asian 
Institute of Technology (Thailand) and the University of Leeds 
(UK) organized this seminar and art exhibition as a follow up 
activity to the “International Workshop on Gender, Migrant 
Workers and Citizenship in the Greater Mekong Sub-region: 
Economic and Political Perspectives for a World in Crisis” which 
was held on 1 -3 rd June 2009. 

The art exhibition brought together eight innovative artists with 
multiple and varied experiences of migration to expose the world 
of migration and its precarious nature. Through photographs, 
installations, videos, and performance the artists, Estelle 
Cohenny, Maryanne Coutts, Nic Dunlop, Liz Hilton, John Hulme, 
Padungsak Kochasamrong, Lui Lifen and Somchai Pinitsap 
explore a world the general public rarely sees and which policy 
makers prefer to forget. 

The seminar provided an opportunity for different stakeholders 
to discuss different approaches to migration and how it 
affects cross border migrants, local communities in the home 
and host country and how these approaches impact on the 
economy, development and workers rights. The limitations of 
the temporary and short term responses to migration were 
further explored. 

Introduction
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February 15th 2010

Time Agenda Moderator

9.00 Art performance Mr. Padungsak Kochsamrong 

Welcome remarks Ms. Navsharan Singh, IDRC Canada 
Japan Foundation (TBA)

9:45 Key note speech: 
“Illegal, temporary and precarious 
states of being: Migrant workers in 
Thailand”

Dr. Lae Dilokvidhyarat 
Associate Professor, Faculty 
of Economics, Chulalongkorn 
University

10:15 Break and viewing of exhibition

10:30 Panel discussion: Illegal, Temporary,  and Precarious States of Being

Marginalized people in Thailand: 
Temporary status / universal rights?

Mr. Ekachai Pinkaew, 
National Human Rights Commission 

Cross border migrants in Thailand: 
Temporary status / permanent labor?

Ms. Ruedeerat Detprayoon, 
Senior Labor Offi cer,  Ministry of 
Labour 

Workers in Thailand: Temporary and 
precarious

Ms. Wilaiwan Saetia, 
Thai Labour Solidarity Committee 
Migrant worker representative

Policy brief Presentation AIT representative

11:30 Discussion
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เลือกที่จะดูหรือไมดู 
ผลงานศิลปะท้ัง 9 ช้ินในนิทรรศการคร้ังน้ีไดนำเสนอประสบการณ

ของศิลปนผานงานแสดงศิลปะในลักษณะที่แตกตางหลากหลายกันไป 
อันที่จริงผลงานที่นำมาเสนอในครั้งนี้ตรงกันขามกับสมมติฐาน

ในเบ้ืองตนของผูเขียน เพราะมีเพียงผลงานชุดเดียวของคุณสมชาย 
พินิจทรัพยที่ใชเทคนิคการเขียนภาพและระบายสีแบบอะคริลิค สวน
งานช้ินอื่น ๆ มีทั้งแบบท่ีเปนภาพถาย โดย Nic Dunlop และ John 
Hulme, วิดีโอ โดย Liu Lifen, Estelle Cohenny และสุทธิรัตน  
ศุภปริญญา, แอนิเมชั่น โดย Maryanne Coutts และงานจัดวางโดยใช
สื่อแบบผสม (Mixed-media Installation) โดย Estelle Cohenny, 
Tyred Migrants และ Liz Hilton 

หัวขอหลักของงานนิทรรศการนี้คือ เรื่องการอพยพยายถ่ิน ซึ่ง
สื่อใหเห็นถึงความรูสึก ประสบการณ ความยากลำบาก และความหวัง
ของแรงงานผูยายถ่ิรมายังประเทศไทย ขอขอบคุณศิลปนที่เขารวม 
นำเสนอผลงานศิลปะทีม่เีทคนคิในการนำเสนอท่ีหลากหลาย ผูเขาชมงาน
จะไดพบกับแหลงเรียนรูที่นาตื่นเตนมากมายเพราะนี่คือ นิทรรศการ
ศิลปะ ผลงานบางช้ินดูเหมือนวาจะไมไดสื่อความหมายออกมาโดยตรง
กับหัวขอหลักของงานนิทรรศการ ตัวอยางเชน Maryanne Coutts  
ที่นำเสนอผลงานแอนิเมชั่นชื่อ “Thirst” (ความกระหาย) ซึ่งสะทอนถึง
ความรูสึกนึกคิดของหวงเวลาแหงการเปล่ียนแปลง หรืออีกในหน่ึง 
ที่ศิลปนเรียกวา “Personal States of the in-between” (สภาวะ
ของบุคคลที่อยูระหวางกลาง) ซึ่งสามารถดูไดจากงานของ Estelle 
Cohenny 

นอกจากน้ีผลงานของ Liz Hilton ท่ีช่ือ “Reflecting on Today…
Imagining Tomorrow” (วนันีจ้รงิ ...พรุงนีฝ้น) และผลงานทีท่ำรวมกนั
ในช่ือ Tyred Migrants (มนุษยยางรถ) ทั้งสองงานใชโมเดลขนาดเล็ก 
ซึ่ง Liz ไดจำลองโลกของแรงงานขามชาติไวใหอยูภายในโลกอื่น สวน 
Tyred Migrants เลือกใชบอน้ำเล็ก ๆ ในสถานที่จัดนิทรรศการจำลอง
เปนแมน้ำเมย ซึ่งเปนแมน้ำที่แรงงานอพยพขามมาสูประเทศไทยทุกวัน
เพื่อหนีจากการมีชีวิตที่ถูกกดข่ีในบานเมืองของตน สวนผลงานของ Liz 
มีแรงบันดาลใจมาจากประสบการณของตนเอง ขณะที่ทำงานอยูกับมูล
นิธิเอ็มพาวเวอร Liz อธิบายวา Empower สอนใหฉันเรียนรูวิธีการ
สรางสรรคผลงานศิลปะเพื่อใชในการอธิบาย แนะนำ ตั้งคำถาม หรือ 
นำเสนอในแนวทางท่ีจะทำใหผูคนเขาใจในความหมายของส่ิงท่ีเราตองการ
จะสื่อสารออกไปไดงายกวาการบรรยายดวยถอยคำที่เปนคำพูด เราอาจ
ใชของเลนช้ินเล็ก ๆ เพ่ือใหผูฟงมีสวนรวมและตอบรับในส่ิงท่ีเราตองการ 
จะสื่อสาร ทั้งงานของ Liz และ Tyred Migrants จะชวยใหผูชมเขาถึง
ผลงานศิลปะไดอยางลึกซ้ึง ท้ังน้ี Liz ยังไดเปดโอกาสใหผูเขาชมสรางสรรค
งานศิลปะดวยจินตนาการของตนเองเก่ียวกับภาพในอนาคตของการ
อพยพยายถิ่นดวย 

บอยคร้ังท่ีภาพถายจะเปนผลงานอันทรงพลังในงานนิทรรศการ
เนื่องจากสามารถสะทอนใหเห็นถึงประเด็นของกลุมคนชายขอบ 
ไดอยางชัดเจน ภาพถายจะเนนไปท่ีผูคนหรือกลุมคนตาง ๆ โดยทำให
เขาเหลานั้นมาอยูใกลพวกเรามากข้ึน ในงานนิทรรศการคร้ังนี้โครงการ
ถายภาพของ Nic Dunlop และ John Hulme จะเปดโลกทัศนใหม 
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ใหกับผูชมในสิ่งท่ีทุกคนคุนเคยแตยังไมเคยมองลงไปใหลึกซ้ึง 
สวนผลงานวิดีโอของสุทธิรัตน ศุภปริญญา เปนโครงการท่ีทำ

รวมกับนักวิจัยของภาควิชาสังคมศาสตรส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ไดแสดงถึงแนวความคิดทางดานมานุษยวิทยาท่ีมีความซาบซ้ึงกับ 
การอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ินของกลุมชาติพันธุ ผลงานน้ีมีชื่อวา  
“Omkoi District, Pa-an Village” (อำเภออมกอย หมูบานผาอัน)  
ไดนำเสนอวิถีชีวิตประจำวันซึ่งเปนวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวกะเหร่ียง 
ที่อาศัยอยูในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม ทั้งยังสะทอนใหเห็นถึงจุดเชื่อมตอ
ของความแตกตางในการหาอาหารของกลุมชาติพันธุตาง ๆ ในภูมิภาคนี้ 
โดยเปรียบเทียบระหวางวิถีการดำรงชีวิตอยางยั่งยืนโดยดำเนินชีวิตอยู
รวมกับธรรมชาติและวิถีการผลิต / การบริโภคท่ีมากเกินความตองการ
ของการใชชีวิตแบบทันสมัย 

ผลงานวิดีโอของ Estelle และ Liu เปนบทประพันธแบบรอยกรอง 
(poetic) ซึง่หนงัสัน้ของ Estelle แสดงใหเหน็ถงึการไมมชีองวางอกีตอไป
ของ Thailurma ซึ่งเปนภาพสะทอนของสะพานมิตรภาพไทย-พมา  
(เมียววดี) ที่คอย ๆ แคบลงไปเรื่อย ๆ จนถึงจุดตรวจลงตราอนุญาต 
ใหเขาประเทศได สวน Liu ใชองคประกอบในวิดโีอทีส่ะทอนถงึความรูสกึ
แตกตางในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการอพยพยายถิ่น 
ขั้นแรกเปนความรูสึกต่ืนเตน ขั้นที่สองเปนความพยายามท่ีจะปกปอง
ตนเองจากความเปลี่ยนแปลง และข้ันท่ีสามเปนความพยายามที่จะ
เรียนรูวิธีการปรับตัวใหสามารถอาศัยอยู ในสิ่งแวดลอมใหมและ
เปล่ียนแปลงเปนคนใหมในท่ีสุด ขณะท่ีหนังสั้นของ Estelle สื่อ
ความหมายวา ธรรมชาติ (แมน้ำ) ที่แสดงถึงพรมแดนท่ีมีอำนาจในการ
แบงแยกผูคนออกเปน 2 ชนชาติ ทั้ง ๆ ที่มาจากตนกำเนิดเดียวกันและ 
มีวัฒนธรรมในการใชชีวิตไมแตกตางกัน  

การอพยพยายถ่ินเปนหัวขอหลักที่มักนำมาเสนอเปนผลงาน

ศิลปะท้ังท่ีเปนศิลปะสมัยใหมและศิลปะรวมสมัยท่ีมีรูปแบบและลักษณะ 
ที่แตกตางกันออกไป ไมวาจะเปนการสื่อสารใหสื่อความหมายทางตรง
หรือการนำเสนอแบบออม ตัวอยางเชน ภาพยนตรของ Wim Wenders 
และ Jim Jarmusch ท่ีแสดงใหเห็นถึงการท่ีนักเดินทางไมมีทางเดินทางถึง
จุดหมายปลายทางได ถาเจอการเลนการพนันอยูขางถนน หรือ 
ภาพเขียนของ Edward Hopper ที่สะทอนภาพของนักเดินทางท่ีเรา
มองแลวไมรูวาเพิ่งเดินทางมาถึงหรือกำลังจะออกเดินทาง ซึ่งความรูสึก
น้ันผูชมไดแตคาดเดาหรือสันนิษฐานเทาน้ัน ยังมีภาพยนตร “Teorema”, 
“Conversation Piece” ที่นำเสนอถึงภาพแขกผูมาเยือนที่ปรากฏตัว
อยูหนาประตูบานของครอบครัวหนึ่ง ในทันทีทันใด และเร่ิมตนท่ีจะ
เปดเผยความลับของพวกเขาออกมา ศิลปนบางคนพยายามนำเสนอผล
งานในเร่ืองท่ีตนสนใจ และนำเสนอในแนวคิดท่ีแตกตางกันออกไป  
ดังงานของ Trinh T. Minh-ha ท่ีผลิตผลงานในลักษณะวิดีโอข้ึน หลังจาก
ที่เธอยายจากดินแดนแหงสงครามอยางเวียตนามไปอยูที่สหรัฐอเมริกา 
และงานของ Krzysztof Wodiczko หลังจากท่ีเขายายออกจากเมือง
คอมมิวนิสตอยางโปแลนดไปอยูประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา 

เหลาศิลปนยังคงพยายามคนหาแงมุมที่นาสนใจของการอพยพ
ยายถิ่นไปเรื่อย ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อที่จะนำเสนอแนวทางใหมของการ
สะทอนภาพปญหาและแลกเปลี่ยนประสบการณที่สงผลตอการเดินไป
ยังจุดหมายปลายทางของแรงงานเหลานี้ 

การอพยพยายถิ่นคือความเปนจริงที่มีอยูในสังคมโลกปจจุบัน
รวมท้ังในประเทศไทยดวย บอยคร้ังที่งานศิลปะไดชวยต้ังคำถาม 
ใหกับความเปนจริงที่เราเห็น ความเปนจริงที่เราเปนอยู และความ
เปนจริงที่เราเลือกที่จะเชื่อมั่นและศรัทธา 

 
เคโกะ เซอิ 
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CHOOSING TO SEE OR NOT SEE
Nine works presented in this exhibition offer the viewers an 
experience with diverse use of media. 

In fact, contrary to my initial assumption, out of nine works 
only one work uses painting (a set of two paintings by Somchai 
Panitsap). The others are photography (Nic Dunlop, John Hume), 
video (Liu Lifen, Estelle Cohenny, Sutthirat Supaparinya), 
animation (Maryanne Coutts) and mixed-media installation 
(Estelle Cohenny, Tyred migrants, Liz Hilton). 

The theme of this exhibition is migration; it is to explore how 
migrants feel, what they experience, what their suffering is 
as well as their hopes. Thanks to the participating artists’ 
various use of media, the visitors will encounter rich sources 
of stimulation. Since this is an art exhibition, some of the works 
may look like they are not talking directly about the subject. 
Maryanne Coutts’s animation work Thirst, for example, is not 
stating; rather, it is to evoke feelings, images and thoughts 
on transition, or what the artist calls “personal states of the 
in-between”. The same can be said of the installation work of 
Estelle Cohenny. 

Those that offer playful and interactive experience include 
installations by Liz Hilton Refl ecting on Today … Imagining 
Tomorrow and the collaborative piece titled Tyred migrants. Both 
use a small model: Hilton’s reproduces the world of migrants 
inside the other world and Tyred migrants utilizes a small 
pond at the exhibition venue to depict a scene from the Moie 
River, where migrants cross into Thailand daily escaping the 
oppression of life on the other side. Hilton’s work has come out 
from her experience in working with the Empower foundation, 
the experience she describes as: “Empower taught me how 

to create art to explain, suggest, question or provoke in ways 
that are easier for people to accept and provide more clarity 
than written words.” Using small toy fi gures and making them 
interactive with the audience, both Hilton’s work and Tyred 
migrants would physically engage the audience with the subject. 
Hilton will also offer a chance to visitors to create what they 
imagine as the future landscape of migration. 

Photography often occupies a powerful space in an exhibition 
that touches on issue of marginalized groups. It depicts the 
people, highlights the groups, and makes them close to all of us, 
while celebrating differences and otherness. In this exhibition, 
photo projects of Nick Dunlop and John Hume will open the 
eyes of audience to things that are familiar to them but may 
have been overlooked. 

Sutthirat Supaparinya, in her video project with the researchers 
of the Unit for Social and Environmental science, Chiang Mai 
University, takes an anthropological approach that appreciates 
culture preserved by ethnic minorities. In her short video 
documentary “Omkoi District, Pa-an Village”, she introduces  
the daily culinary culture of Karen hill tribes that live in Chiang 
Mai area. The artist is pursuing a project of a series of videos that 
take food as a connecting point of different ethnic groups in the 
region; the project also brings out the topic of  a  sustainable way 
of living with nature vs.  the overproduction and consumption 
of modern life. 

Video works of Estelle Cohenny and Liu Lifen are both poetic; 
Cohenny films the crossing of the Myawaddy Thai-Burma 
friendship bridge as if through a peep hole that narrows as the 
crosser draws closer to the check points. There is no exiting the 
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space of Thailurma, only an incessant back and forth movement 
to keep your head above water.  Lui Lifen uses a performance 
element in her video in which she wears three different outfi ts 
that would represent feelings of different transitional stages 
of migration: the fi rst feeling of excitement, the second trying 
to protect oneself from all the changes, and the third stage of 
learning how to adapt new environment and to grow into one’s 
new self. While in Cohenny’s video, nature (river) appears as a 
pretext of human’s authority-ness that separates people that 
share the same origin and culture, nature in Liu’s video appears 
as a calming element that connects an emigrant with her new 
environment and the new environment and the old environment 
for her/him. 

The painting works of Somchai Panistap present fi ner moment 
of socially conscious art in Thailand – sincere and earnest belief 
in his conviction in the subject that can be translatable and 
absorbable for those who view. 

Migration has been a frequent theme in modern and 
contemporary art. It has taken different forms and shapes, 
sometimes all apparent and in other times hidden in more 
indirect messages. It appears as a traveler that has no defi nite 
destiny to reach and rather gambles in encounters on the 
road (fi lms of Wim Wenders, Jim Jarmusch), a traveler who we 
don’t know if s/he just arrives or is leaving and whose feeling 
we can only guess and assume (paintings of Edward Hopper), 
and a visitor that suddenly shows up at a door of a family and 
starts to reveal suppressed secrets of them (fi lm “Teorema” 
“Conversation Piece”). Some artists take it as their primal theme 
and explore these through different approaches and mediums 
(Trinh T. Minh-ha has made  a number of ethnographical video 
essays after she immigrated from the war-torn Vietnam to 
United States, and Krzysztof Wodiczko, after  he immigrated 
from communist Poland to fi rst Canada and then to United 
States, has invented numerous high-tech devices for emigrants 
so that their voices can be heard and their plight understood 
more). 

Artists will continue to explore this subject and to offer us new 
ways of seeing and experiencing it, which in turn may infl uence 
how migrants experience the journey and the destination 
and how the host populations view their new companions.  
Migration is a reality of today’s world, it is a reality in Thailand,  
art will always raise the questions  of whose reality we see, 
whose reality we respond to and whose reality we choose to 
believe.
 
Keiko Sei
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การกีดกันทางสังคมเนื่องจากความแตกตางในเรื่องสัญชาติ
และความเปนพลเมืองของประเทศ 

ผูหญิงทั่วโลกตางก็พบกับความยากลำบากท่ีจะไดรับสิทธิในการ
ไดสัญชาติและการเขาถึงสิทธิที่ทัดเทียม คำวา “พลเมืองหรือประชากร
ของประเทศ” คือ บุคคลที่ไดรับสิทธิตาง ๆ โดยมีศักดิ์ศรีที่ทัดเทียมกับ
ผูอื่น และไมใชเปนเพราะวาเปนคนรวย มีอำนาจ หรือมีความสัมพันธ
ทางสังคมกันในแบบอื่น นอกจากนี้ความเปนพลเมือง ยังมีความหมาย 
อีกนัยหนึ่งวา หมายถึง บุคคลใดๆ ที่ปฏิบัติตนเพ่ือชวยเหลือสังคม และ
สามารถนำมาบอกกลาวไดสาธารณะไดรับรู อาจกลาวไดวา ความเปน
พลเมือง คือวิธีในการนิยามเก่ียวกับความเปนพลเมืองท่ีเชื่อมโยงกับ
สิทธิและหนาที่ของบุคคลที่มีตอประเทศที่ตนพำนักอยูเขาดวยกัน 
อยางไรก็ตามถาพิจารณาไปยังบริบทสังคมที่หลากหลายจะเห็นไดชัด
มากวา ภารกิจในการไดรับสัญชาติหรือการยอมรับความมีตัวตนในการ
เปนพลเมืองของประเทศมีการบันทึกไวอยางชัดเจน เม่ือกลาวถึงบทบาทใน
การกำหนดสิทธิตาง ๆ จำเปนตองมีแหลงที่มาอางอิง และตองไดรับ
การยอมรับจากพลเมืองของประเทศทั้งหญิงและชาย ตัวอยางเชน 
ประวัตศิาสตรของการไดรบัสทิธคิวามเปนพลเมืองอยางรัฐไนลา กาเบียร 
(Naila Kabeer) คอืประวตัศิาสตรของการไมยอมรบัสทิธแิละหนวยงาน
ราชการก็จะจำกัดประเภทของประชาชน โดยเฉพาะอยางย่ิงกับประชากร

เพศสภาวะ การยายถ่ิน และความเปนพลเมือง
ของประเทศ 

เพศหญิงในทุกสังคม และส่ิงเหลานี้ยังคงดำเนินอยางตอเน่ืองมาจนถึง
ปจจุบัน 

การกีดกันทางสังคมอันเน่ืองมาจากความแตกตางในเร่ืองสัญชาติ
และความเปนพลเมืองของประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงอัตลักษณและ 
ตัวตนทางเพศจะสงผลอยางไรตอการกีดกันทางสังคม และจะยิ่งชัดเจน
มากข้ึนเมื่อนำมาใชกับแรงงานขามชาติเหลานี้ มีเหตุผลที่หลายหลาก 
ในการอธิบายถึงเร่ืองดังกลาวเม่ือมีการสมัครงานของแรงงานในประเทศอ่ืน 
พวกเขาจะถูกจัดใหอยูในกลุมท่ีแตกตางกันระหวางการถูกและผิดกฎหมาย 
ตลอดจนนโยบายของประเทศปลายทางท่ีแบงแยกระบบสัญชาติและ
วัฒนธรรมของประเทศเจาของบาน กับประเทศตนทางท่ีเปนถิ่นกำเนิด
ของแรงงานขามชาติเหลาน้ี การถูกกีดกันทางสังคมยังถูกทำใหสถานการณ
แยลงไปอีกดวยความคลุมเครือของสถานภาพทางกฎหมายในกรณีที่
แรงงานขามชาตไิมมหีลกัฐานทางทะเบียนใด ๆ เพ่ือแสดงความเปนตวัตน
ของตนเองเลย ดังคำกลาวของ เทเรส คาออตเต (Therese Caoette) 
กลาวไววา พวกเขาเหลานั้นคือสัญลักษณของแรงงานระดับลางที่ไมได
รับการปกปองคุมครอง จากประเทศปลายทางท่ีซึ่งเจาหนาที่ของรัฐและ
พลเมืองของประเทศน้ันเต็มใจอยางย่ิงท่ีจะใชประโยชนจากแรงงาน
เหลานี้แตไมไดหยิบยื่นความคุมครองทางกฎหมายและการปกปองทาง
สังคมใหกับพวกเขาแตอยางใด  
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มากไปกวานั้น แรงงานขามชาติหญิงสวนใหญอธิบายวาประเทศ
ตนทางท้ังหลายมักทำใหพวกเธอไมมีปากเสียงเพราะถูกกีดกัน และตอง
ทนทุกขภายในประเทศบานเกิดของตนเอง เนื่องจากอัตลักษณทางเพศ 
ประเทศตนทาง หลายประเทศพยายามทำดีในตลาดแรงงานสงออก 
โดยแสดงบทบาทเปนประเทศท่ีตื่นตัวอยางมากในการตอบสนองความ
ตองการในรูปแบบตาง ๆ ตามตลาดแรงงานของประเทศปลายทาง 
ประเทศตนทางเหลานี้แขงขันซ่ึงกันและกันในการจัดหาตัวเลือกที่ 
มากกวาและเสนอแหลงแรงงานที่ราคาถูกกวาใหกับประเทศที่ตองการ
จะจางแรงงาน ในการแขงขันท่ีเพิ่มขึ้นตอสวนแบงของตลาดแรงงาน 
ที่ลดลงสงผลใหประเทศตาง ๆ พรอมท่ีจะยอมเสียคาบริการในการ
ปกปองผลประโยชนใหกับแรงงานหญิงของพวกเขา 

 
แรงงานอพยพท่ีมีอิสระในการเลือกยายถ่ินตามสภาวะเศรษฐกิจ
ของตนเอง 

ผูหญงิเปนองคประกอบของสัดสวนทีเ่พิม่ขึน้ของแรงงานขามชาต ิ
จะเห็นวาจำนวนคร่ึงหน่ึงของแรงงานท่ียายถ่ินไปตามท่ีตาง ๆ ในโลกน้ี
คือผูหญิง ขณะที่ประวัติศาสตรที่ผานมาพบวาแนวโนมของผูหญิงท่ี 
ยายถ่ินไปประเทศอ่ืนก็เพื่อไปแตงงานหรือไปอยูรวมกับครอบครัวของ
ตน เมื่อหลายทศวรรษที่ผานมาจะสังเกตไดวาท้ังผูหญิงที่แตงงานแลว
และผูหญิงที่ยังไมแตงงานตางก็มีการเคล่ือนยายถ่ินท่ีอยูไปตามลำพัง 
และเดินทางไปตามสิทธิที่พึงมีของตัวเอง  

มีเหตุผลหลายอยางมากที่ซอนอยูภายใตการอพยพเคลื่อนยาย
ของผูหญิงและเด็กผูหญิงท้ังหลายรวมไปถึงเหตุผลของความขัดแยง 
การหนีภัยความตาย สภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมลง การทำลายลาง
ธรรมชาติ และสถานการณอืน่ๆทีม่ผีลกระทบกับทีอ่ยูอาศยั การดำรงชีวติ 
และความปลอดภัยในชีวิตของพวกเธอ แตจากขอเท็จจริงในปจจุบัน

แรงงานขามชาติที่เปนผูหญิงนั้นนับเปนจำนวนมากกวาครึ่งของแรงงาน
ขามชาติท้ังหมดจากหลายภูมิภาค จำนวนของผูหญิงท่ีอพยพดวยตนเอง 
ในฐานะผูทำรายไดหลักมีจำนวนเพิ่มขึ้น เปนปรากฏการณซึ่งมักจะถูก
พาดพิงถึงในแงของการอพยพเพ่ือสนับสนุนสิทธิสตรี ความเสมอภาค
ทางสังคมและการเมืองของสตรี การอพยพยายถิ่นในระดับนานาชาติ
ถูกขานรับมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย จากการประเมินเมื่อชวงกลางป  
พ.ศ. 2513 มรีายงานวาจากจำนวนของคนงานเอเชียทัง้หมด 146,000คน 
มีผูหญิงรวมอยูถึง 15 %ของคนงานท้ังหมดท่ีเดินทางไปทำงานตางประเทศ
และในกลางป พ.ศ. 2523 มีคนงานหญิงจำนวนถึง 27% ของคนงาน
นับลานคนที่เดินทางออกจากประเทศของตนเพ่ือไปทำงานตางประเทศ
ดวยการเซ็นตสัญญาวาจาง ในการทำงานแบบช่ัวคราว ในชวงป พ.ศ. 
2533 เห็นไดวาจำนวนของแรงงานหญิงในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย 
ที่เดินทางไปทำงานตางประเทศมีมากข้ึนถึงประมาณ 2 ลานคน และมี
หลายคนในจำนวนนี้ที่ไปอยางผิดกฎหมาย และในชวงป 2543 จำนวน
ของผูอพยพท่ีเปนหญิงในบางประเทศของกลุมประเทศอาเซียนมีจำนวน
มากกวาผูอพยพท่ีเปนเพศชาย อยางไรก็ตามสถิติที่แบงแยกเพศของ
การอพยพยายถิ่นยังมีขอมูลไมเพียงพอและไมคงที่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การอพยพยายถ่ินแบบไมถูกกฎหมายโดยไมมีเอกสารบงบอกใดๆ มี 
ชองวางขององคความรูอยางมากมายเก่ียวกับสิทธิของแรงงานท่ีเปน
ผูหญิง การถูกกีดกันทางสังคมเน่ืองมาจากความเปนเพศหญิง และ
ความเปนหญิงมีผลอยางไรตอตลาดแรงงาน 

 
ที่มาของความเส่ียงและการปราศจากสิทธิของแรงงาน 
ขามชาติที่เปนหญิง 

ขอมูลท่ีมีอยูสะทอนใหเห็นวาแรงงานขามชาติหญิงจำนวนมาก
ไมมีทักษะในการทำงาน และมีจำนวนไมนอย ที่ทำงานหลาย ๆ อยางที่
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ไมไดรับการยอมรับวาเปน “งาน” และมักพบอยูเสมอวาแรงงาน 
ขามชาติหญิงเหลานี้อยูนอกการคุมครองของกฎหมายแรงงานและ
สวัสดิการสังคม ตลาดแรงงานตาง ๆ ที่พวกเธอเขาไปทำงานน้ันเปน
ตลาดแรงงานที่มีการแบงแยกเพศและแบงเปนสัดเปนสวน ซึ่งมี 
ผลกระทบตอโอกาสในการทำงานของแรงงานขามชาติที่เปนผูหญิง 
ตลอดจนการเขาถึงและมีสวนรวมในฐานะพลเมืองของประเทศ 
อยางไรก็ตามการถูกกีดกันของแรงงานหญิงเหลานี้ไมไดถูกจำกัด 
แคเพียงในตลาดแรงงานเทานั้น แตยังมีการถูกกีดกันทางสังคมในดาน
อื่นซึ่งทำใหแรงงานหญิงเหลานั้นกลายมาเปนผูออนแอ ที่ชวยเหลือ 
ตัวเองไมได 

ตัวอยางเชน อำนาจในการตอรองของแรงงานหญิงเหลานี้ 
ในตลาดแรงงานของประเทศเจาบานเปนผลมาจากประสบการณ 
การทำงานของพวกเธอจากการทำงานในประเทศบานเกิดของตน และ
จากนโยบายของรัฐในประเทศ ตนทาง การอภิปรายตามนโยบายของ
รัฐมักเขาใจวาการทำงานของผูหญิงนั้นมีลักษณะในฐานะที่จำเปนตอง
ไดรับการปกปองทั้งในการทำงานและการอยูในสังคม ดังนั้นปจจุบัน
รัฐบาลของประเทศตางๆในกลุมอาเซียนกำลังอำนวยความสะดวก 
ในการอพยพยายถ่ินของผูหญิงเพ่ือตอบรับตำแหนงงานท่ีทำได และ
เพื่อความคลองตัวของตลาดแรงงาน ในตางประเทศ โดยไดมีการจัดตั้ง
สถาบันเพ่ือศึกษาวิจัยและกำหนดนโยบาย ตลอดจนมาตรการตาง ๆ 
ในประเทศของตนเพ่ือตอบสนองการอพยพยายถ่ินที่กำลังขยายตัว 
เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคน้ี 

กรอบแนวคิดของนโยบายท่ีสำคัญท่ีสามารถตอบสนองตอแรงงาน 
ที่เปนหญิงนั้นไมใชแคในฐานะคนงานและเร่ืองคาตอบแทนแรงงาน แต
เปนสิทธิของพวกเธอในเร่ืองของการมีบุตรและความรับผิดชอบในฐานะ
มารดาของบุตร ในขณะนี้มีการยอมรับและเล็งเห็นถึงความสำคัญ 

ในเรื่องของการสงตัวผูอพยพกลับจากตางประเทศ จากการศึกษาแสดง 
ใหเห็นถึงความลำบากใจทั้งในระดับของนโยบายและระดับของสังคม 
ทีจ่ะอธบิายถงึขอเทจ็จรงิทีว่าทำไมแรงงานหญิง ทีถ่กูสงตัวกลบัเหลาน้ัน 
มีจำนวนมากที่หายตัวไปไมไดกลับบานของตน กลุมผูหญิงดังกลาวนี้ 
ไมไดรับอนุญาตใหรับผิดชอบในตอนที่พวกเธอมีบุตร ผลของการกระทำ
ดังกลาวสงผลกระทบในทางลบกับครอบครัวของพวกเธอ รวมท้ังความ
สัมพันธในครอบครัวของพวกเธอดวย 

ยิ่งไปกวานั้นนโยบายของรัฐยังไมคอยยอมรับสิทธิตาง ๆ ของ
ผูหญิงในการทำงาน หรือความรับผิดชอบของประเทศตนทางท่ีจะปกปอง
สิทธิตาง ๆ เหลานี้ สำหรับผูหญิงแลวสิทธิสวนบุคคลของพวกเธอ 
ยังไมคอยเปนท่ียอมรับ ไมวาจะเปนความเกี่ยวของกับผูชายในฐานะ 
แม นองสาว ลูกสาว และภรรยา ความหมายอีกนัยหนึ่งก็คือ การที่
ผูหญิงสามารถเขาถึงการศึกษา การรักษาพยาบาล สิทธิในการครอบครอง
ที่ดิน และการดำรงชีวิตในแตละวันยังคงตองทำผานความสัมพันธของ
เธอกับผูชายภายใตบรรทัดฐานของชุมชนและสังคม ตลอดจนตาม
บรรทัดฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีในทองถิ่น  

บางสวนของปญหาเปนเพราะการท่ีไมไดรับการยอมรับและ 
ไมไดรับสิทธิของผูหญิงแมเพียงแตสิธิมนุษยชน ขั้นพื้นฐานในการอพยพ
ยายถิ่นเพื่อไปทำงาน การยายถิ่นของผูหญิงถูกกำหนดใหเปนไปใน
ลักษณะของความไมถาวร และผิดกฎหมาย แรงงานอพยพไมมีสิทธิ 
ทั้งในการจัดต้ังองคกรทางการเมือง หรือการไมไดรับการคุมครองผาน
ทางนโยบายสังคม ซึ่งทำใหขาดการยอมรับจากสังคมทั่วไป นโยบาย 
ที่ เนนเร่ืองบทบาทของผูชายในครอบครัวและหัวหนาครอบครัว  
ในฐานะผูดูแลและเอาใจใสครอบครัวของตน ในขณะท่ีบอยคร้ังแรงงาน
หญิงตองกลายเปนผูหารายไดหลักของครอบครัวเชนในชวงเวลาของ
การไปทำงานตางประเทศ มีบอยครั้งท่ีทั้งในระดับนโยบายและในระดับ
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สังคมท่ีไมคอยจะใหการยอมรับบทบาทในการเปนผูหารายไดหลักมา
จุนเจือครอบครัวของผูหญิง จึงสะทอนออกมาใหในนโยบายท่ีเปนทางการ
ซึ่งรัฐไดใหความสำคัญในเรื่องของการสงเสริมการอพยพยายถ่ินเพ่ือการ
ทำงานของผูชายมากกวา เห็นไดจากการท่ีแรงงานชาย ไดรับการออก
เอกสารทางกฎหมายเพื่อการอพยพยายถิ่นในการทำงานเพิ่มมากขึ้น 

ในบริบทของการแบงแยกเพศและในสวนแบงของตลาดแรงงาน 
แนวความคิดนี้สงผลกระทบอยางรุนแรงตอการทำงานหาเงิน ตลอดจน
โอกาสในการหางานของผูหญงิ ซึง่พจิารณาเนนไปทีอ่ปุสรรคในการทีจ่ะ
เขาถึงการศึกษา การสรางทักษะ การจำกัดตัวเลือกของโอกาสตาง ๆ 
และการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจและการเมืองในฐานะพลเมืองเต็มข้ัน 
ทำใหผูหญิงไมมีปากมีเสียง ไมมีตัวตน และกีดกนัพวกเธอออกจากสิทธิ
ตาง ๆ ความไมมั่นคงของแรงงานอพยพท่ีเปนผูหญิง ไดถูกฝงลึกลงไป
ในบริบทตั้งแตเมื่อพวกเธอเริ่มเขาสูตลาดแรงงานของประเทศตนทาง 
ไมใชเพียงแคเร่ืองเงินคาจางแรงงานแตกับการท่ีตองประสบความยาก
ลำบากกับจากการมีอัตลักษณทางเพศท่ีเปนหญิงของพวกเธออีกดวย 

 
งานที่สกปรก ยากลำบาก และงานท่ีถูกลดคุณคา: การ 
รวมตัวกันของผูหญิงนำไปสูคาจางแรงงาน 

เปนที่รูกันดีอยูแลววาในบริบทที่มีการเปลี่ยนโครงสรางใหม 
ในระดับโลกและระดับภูมิภาค การเคล่ือนยายถ่ินตามลักษณะทาง
ภูมิศาสตรของการผลิตในระดับนานาชาติ และการอพยพยายถิ่นขาม
พรมแดนคือกลไกสำคัญที่รวมกับขบวนการตอสูเพื่อสิทธิผูหญิงในโลก 
ที่สามในการกำหนดคาจางแรงงาน แบบแผนการผลิตที่ถูกเคลื่อนยาย
ไปยังที่ตาง ๆ ทำใหประเทศแหลงผลิตนั้นไดรับประโยชนจากสินคาท่ีมี
อยูอยางเหลือเฟอโดยการผลิตสินคาและผลิตภัณฑจากแรงงานท่ีไดรับ
อัตราคาจางที่ต่ำมากในประเทศดอยพัฒนา ทำใหแบบแผนการผลิต 

ในลักษณะนี้ไมสามารถเคลื่อนยายไปยัง ประเทศอื่นได แตจะตองผลิต
ออกมาใหไดปริมาณท่ีไใกลเคียงกับความตองการของตลาดในประเทศ 
ที่กำลังพัฒนา ไมวาจะเปนการดูแลเด็ก การดูแลบาน รานอาหารและ
โรงพยาบาล มีผลตอการเคล่ือนยายแรงงานออกจากประเทศท่ียัง ดอย
พัฒนากวา ทั้งสองกรณีเปนรูปแบบของแรงงานที่มีขอบเขตจำกัดตอ
การผลิตและการบริการซ่ึงทำใหเกิดโอกาสท่ีตองกอบโกยสำหรับแรงงาน
ที่มาจากประเทศท่ียากจนกวา งานเหลานี้มักจะมากับสภาพการทำงาน
ที่เขมงวด และรวมเอาคุณสมบัติที่ไมดีของการทำงานทั้ง 3 อยางไวดวย
กัน นั่นคือ งานที่สกปรก ยากลำบาก และงานที่มีคุณคาต่ำ ซึ่งงาน 
ทั้งสามลักษณะนี้เปนงานประเภทที่แรงงานทองถ่ินในประเทศนั้น ๆ  
ไมตองการจะทำ  

ในขณะท่ีแรงงานหญิงก็เปนสัญลักษณของงานประเภทดังกลาว
อยางชัดเจน ความเส่ียงและการไรซึ่งสิทธิในการเลือกงานทำสามารถ
เชื่อมโยงเขากับขอเท็จจริงท่ีวางานเหลานี้ไมไดถือวาเปนงาน และมักจะ
ไมไดอยูในความคุมครองจากกฎหมายแรงงานและเง่ือนไขของสวัสดิการ
สังคมของประเทศเจาบาน แรงงานเหลานี้จึงกระจายกันทำงานตาม
โรงงาน ตาง ๆ ที่เกืดผลลัพธทางเศรษฐกิจอยางไมเปนทางการ และเปน
งานในโรงงานท่ีไมมีมาตรการในการคุมครองการทำงานเช่ือมโยงไปสู
แรงงานอพยพหญิงที่ตองเผชิญความทาทายกับการทำงานในสภาพท่ี
ขาดแคลนสิทธิตาง ๆ ในสถานประกอบการ ตัวอยางเชน การขาดสิทธิ
ในการรวมกลุม การต้ังสหภาพแรงงาน การรักษาพยาบาล การรักษา
ความปลอดภัย ตลอดจนสวัสดิการสังคมท่ีพึงจะไดรับ ทั้งยังเสี่ยงตอ
การถูกจับกุมและสงกลับประเทศของตน 

จากแหลงขอมูลอื่น ๆ กลาวถึงการไมมีสิทธิของแรงงานขามชาติ
หญิงเปนผลมาจากขอเท็จจริงที่วาแรงงาน ขามชาติหญิงนั้นถูกจางงาน
ที่บริเวณแหลงงานโดยตรง เชน บริเวณท่ีมีการสงเสริมการสงออก หรือ
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บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเปนพื้นท่ีที่กฎหมายแรงงานและเงื่อนไข
ทางสวัสดิการสังคมไมสามารถใหความคุมครองได ในขณะที่แหลงงาน
เหลาน้ีเปนเพียง “ดินแดนแหงโอกาส” เทานั้น เปนแหลงแรงงานที่ดอย
คุณภาพของประเทศที่กำลังพัฒนา แทที่จริงแลวแหลงงานเหลานี้เปนท่ี
ที่แรงงานอาจถูกลอลวงสูง อาจจะกลาวไดวาแหลงงานเหลานี้ไมมีการ
ประกันความคุมครองในเร่ืองสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ ที่มี
ขอบังคับในเร่ืองของการตรวจคนหาแรงงานหญิงที่ตั้งครรภและถาพบ 
ก็จะถูกไลออกจากงาน ถือไดวาเปนบรรทัดฐานของแหลงงานประเภท
ดังกลาว 

ยิง่ไปกวานัน้แรงงานขามชาติหญงิสวนใหญมกัจะทำงานอยางเชน 
เปนแมบานตามบาน และการทำงานบาน ผานสัญญาวาจาง ซึ่งงาน
เหลานี้ยิ่งทำใหพวกเธอย่ิงอยูอยางโดดเด่ียว ไมมีสังคมมากข้ึนไปอีก 
ปจจุบันมีความพยายามที่จะจัดตั้งเครือขายขอมูลขาวสารเพื่อเปนการ
สนับสนุนทางสังคมใหกับแรงงานหญิงเลานี้ งานหลายอยางเชน การ
ทำงานบานตามธรรมชาติของการทำงานโดยมีสัญญาจางงาน งาน 
มักจะหนักขึ้นอยูกับความพอใจของนายจาง สำหรับคนงานที่ไมตอง 
เซ็นสัญญานั้นก็ขึ้นอยูกับความเมตตากรุณาและความใจดีของนายจาง 
แตก็ไมไดเปนไปตามสิทธิของลูกจางที่พึงจะได 

 
การอพยพยายถ่ินกอใหเกิดผลดีตอการทำงานของแรงงาน
หญิงหรือไม 

จากปญหาตาง ๆ มากมายดังที่กลาวมาแลวขางตน การอพยพ
ยายถ่ินของผูหญิงเพ่ือไปหางานทำนอกประเทศ ยังเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 
คำถามคือ การอพยพยายถ่ินไปนอกประเทศสามารถชวยใหแรงงาน
หญิงหางานทำไดงายขึ้นหรือไม มีปจจัยอื่นใดบางท่ีจะชวยเพิ่มทั้ง
ประสบการณและอำนาจในการตอรองเพ่ือใหไดงานทำของผูหญิงเพิ่ม

มากข้ึน เน่ืองจากเม่ือไมนานมาน้ีมีปรากฏการณท่ีทาทายระบบเศรษฐกิจ
และสังคมโลกอยางรุนแรงที่สุดนั่นก็คือ การสนับสนุนสิทธิสตรีในระดับ
นานาชาติที่วาดวยเรื่องการอพยพยายถิ่นฐานขามพรมแดนของแรงงาน
หญิง ยังคงสรางปญหาและทำใหเกิดความกังวลเปนอยางมากใหกับ
สังคมและในระดับนโยบาย ความกังวลดังกลาวเกิดขึ้นจากการที่ไดรับ
ทราบขอเท็จจริงของปญหาที่แรงงานขามชาติหญิงตองเผชิญอยู และยัง
ซอนทับกับการท่ีพวกเธอเปนท้ังผูหญิงและแรงงานยายถิ่นดวย ใน 
มุมมองประเด็นความเทาเทียมกันทางเพศ ผูหญิงควรจะไดรับโอกาสที่
ทัดเทียมและไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับผูชายตามนโยบายตาง ๆ ของ
รัฐทั้งในประเทศปลายทางและประเทศตนทาง ตลอดจนสามารถที่จะ
เขาถึงตลาดแรงงานได แตอยางไรก็ตาม จากสถานภาพของพวกเธอ 
ในฐานะผูหญิง ในฐานะแรงงานอพยพ หรือบุคคลท่ีไมมีสัญชาติ และ 
ในฐานะคนงาน ถูกรวมกันอยูในเร่ืองของการแบงแยกทางเพศของตลาด
แรงงาน ทำใหแรงงานขามชาติหญิงเปนผูที่ไดรับความเส่ียงสูงจาก 
รูปแบบที่หลากหลายของความไมทัดเทียม การถูกเอารัดเอาเปรียบ 
และการถูกลวงละเมิดทางเพศ 

สถานการณที่มีการเรียกรองใหมีการสรางความเขมแข็งในเรื่อง
ของสิทธิแรงงานโดยผานการรับรองจากรัฐและการใหสิทธิแกแรงงาน
ผูหญิง ตลอดจนเพ่ิมเติมนโยบายและมาตรการตาง ๆ ในเร่ืองการคุมครอง
แรงงานในทุกระดับ แรงงานยายถิ่นที่เปนผูหญิงตองการรูปแบบของ
การคุมครองทางสังคมท่ีมีความเก่ียวของเช่ือมโยงกับทุกฝายรวมไปถึง
แรงงานอีกหลายคนที่ดอยโอกาส ทั้งแรงงานในประเทศและแรงงาน
ขามชาติ ดังนั้นความพยายามในการขยายมาตรการคุมครองทางสังคม
ใหกับแรงงานขามชาติที่เปนผูหญิงเปนเพียงสวนหนึ่งกอนที่จะขยายไป
ยังกลุมเสี่ยงกลุมอื่น ๆ การทำงานอยางไมเปนทางการ ชั่วโมงของ 
การทำงาน จำนวนวันหยุดวันลา การเขาถึงการรักษาพยาบาล สิทธิ 
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ในการ เขารวมกับชมรมหรือกลุมตาง ๆ ความปลอดภัยในที่ทำงาน 
อิสระจากการลำเอียงและการถูกลวงละเมิดทางเพศ น่ันคือ องคประกอบ
ของสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน ทั้งยังไดถูกรวบรวมและนำมาพูดคุย 
ปรึกษาหารือในการประชุมระดับนานาชาติที่ประเทศเจาบานหลาย
ประเทศไดลงสัตยาบันรวมกันแลว แตยังไมเห็นผลในการบังคับใช ดังน้ัน
ประเทศตาง ๆ จำเปนที่จะตองสรางความนาเชื่อถือตามคำสัญญา 
เหลานั้น 

สถานการณของแรงงานขามชาติหญิงในเอเชียสะทอนใหเห็นถึง
สภาวะที่ยากลำบากของผูหญิงหลายคนที่พยายามจะฉกฉวยโอกาสทอง
ของสภาวะเศรษฐกิจที่ดีในตางประเทศ แตก็ตองตอสูกับกฎระเบียบ
ตาง ๆ ในการเขา-ออกเพื่อผานพรมแดน ความคับของใจทางสังคม 
ความลำเอียงทางเพศ และการถูกเอารัดเอาเปรียบในรูปแบบตาง ๆ  
ที่หลากหลายของทั้งจากประเทศที่เปนเจาบานและประเทศตนทางของ
ตน ตลอดจนทัศนคติทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งความกังวล 
ในเร่ืองของความเขาใจในบทบาทและสถานภาพของผูหญิงในครอบครัว 
สังคม และในสถานที่ทำงาน การที่ผูหญิงไมมีสิทธิ ทางเพศและอนามัย
เจริญพันธุ จำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีนโยบายเชิงรุกเพ่ือยกเลิกการทดสอบ
การต้ังครรภ การไลคนงานผูหญิงท่ีตั้งครรภออกจากงาน และตอตาน
ความไมเทาเทียมกันของเง่ือนไขและกฎหมายท่ีทำใหแรงงานขามชาติ
หญิง ไมสามารถนำเอาบุตรและสามีของตนมาอยูรวมกับพวกเธอได 
อุปสรรคในการอพยพยายถ่ินของแรงงานหญิงโดยปราศจากการไดรับ
อนุญาตจากผูดูแลพวกเขา และการจำกัดอายุในการยายถ่ินของผูหญิง
และเด็กผูหญิง อยางไรก็ตามจำเปนตองยืดเวลาในการแกไขปญหา 
เก่ียวกับบรรทัดฐานของคนในสังคมท่ีมีอยูแลว ความสงสัยและความ 
นาอับอายท่ีติดตัวผูหญิงมาพรอมกับแรงจูงใจและการมีสวนรวมในชุมชน 

การสรางความเขมแข็งใหกับสิทธิแรงงานตาง ๆ ของผูหญิง เชน ฐานคติ
ที่วา “ผูชายเปนผูหารายไดหลักของครอบครัว” และ “ผูหญิงเปน 
ผูหาเงินเขาบานเปนลำดับที่สอง” การทำเชนนี้เปนเร่ืองที่ทาทาย 
อยางมากในสังคมที่ชายเปนใหญ เนื่องจากสิทธิของผูหญิงในฐานะของ
ความเปนพลเมืองจะข้ึนอยูกับการไดรับความรูและการสรางความเขมแข็ง
ใหกับพวกเธอ 

 
นาฟชาราน ซิงค 

 

24



The social exclusions of citizenship

Women all over the world have found it diffi cult to be entitled 
citizens, to access equal rights and exercise agency. A ‘citizen’ 
is someone with rights and therefore imbued with dignity in 
and for themselves and not because they happen to be rich, 
powerful, or related through gender or other social relations to 
more powerful groups in society.  Citizenship also connotes that 
the person has the possibility to act, to contribute to society 
and have a say. In this sense, citizenship is a way of defi ning 
personhood which links rights to agency.  However, looking at 
various social contexts it is very clear that practice of citizenship 
has a chequered record when it comes to the distribution of 
rights, resources and recognition among men and women 
citizens.  And, in many ways, the history of citizenship, as Naila 
Kabeer states profoundly, is a history of the denial of rights and 
therefore agency to specifi c categories of people, especially 
women, in every society and this continues to the present.  

The social exclusions of citizenship and specifi cally how gender 
identity serves as a form of exclusion are even more pronounced 
for migrant workers.  There are several reasons for this.  By 
virtue of seeking labour employment in another country, they 
are caught between different legal and policy regimes, and 
separate systems of citizenship and cultures of the host and 
home countries.  Their vulnerability and exclusion is worsened by 
ambiguity of legal status in the case of undocumented workers.  
As Therese Caoette says, they represent an unprotected 
underclass of workers in host countries whose states and 
citizens are willing to utilise their labour but are not prepared 
to provide them with legal or social protection.  

Gender, Migration and Citizenship
More profoundly, migrant women workers’ claims in the host 
states often get muted by the ‘exclusions’ they suffer from in 
the home states based on their gender identity.  Several sending 
states while trying to make good in the labour export market, 
play a very active role in responding to demand patterns in the 
host countries.  They compete with each other in providing wider 
choices and cheaper sources of labour to receiving countries. 
In the increased competition for a market share the sending 
states readily sacrifi ce the protection or interests of their 
women migrants. 

The autonomous economic migrants 

Women comprise an increasing proportion of international 
migrants and it is estimated that half of the world’s migrants 
are women.  While historically women tended to migrate for 
marriage or family reunifi cation, recent decades have seen an 
increase in both married and unmarried women who migrate 
alone, moving in their own right as autonomous economic 
migrants, or in the company of other women or fellow migrants 
outside family circle. 

There are many reasons underlying the movement of women 
and girls including conflict, persecution, environmental 
degradation, natural disasters and other situations that affect 
their habitat, livelihood and security.  But the present reality is 
that women form more than half of the migrant workers in many 
regions.  There are increasing numbers of women who migrate 
independently as principle wage earners – a phenomenon which 
is often referred to as feminisation of migration.  
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The feminisation of international migration has been most 
pronounced in the Asian region.  According to some estimates, 
in the mid-1970s women made up around 15% of the 146,000 
Asian workers reported to be working overseas. By the mid-1980s 
they made up around 27% of the million or so workers who left 
to work on temporary contracts overseas.  The 1990s saw even 
greater feminisation with around 2 million Asian women working 
overseas, many of them illegally, and by the beginning of the new 
millennium, the number of women migrants surpassed that of 
males in some Asian countries.  However, gender disaggregated 
statistics on migration, especially undocumented migration, are 
scarce, and the data is uneven across countries.  There is also 
a big gap in knowledge on women migrants’ rights, exclusions, 
and how their gender identity plays out in the labour market. 

Sources of vulnerability and rightlessness of 
migrant working women

Existing information indicates that a great majority of women 
migrants are unskilled, and overwhelmingly represented in jobs 
which are not recognised as ‘work’ and often remain outside the 
purview of labour laws and social security provisions.  The job 
markets they enter are gender-segregated and segmented which 
impact women migrants’ opportunities, access and participation 
as full citizens.  However, women’s exclusion is not limited to 
labour market; there are other social exclusions of citizenship 
which make women migrant an extremely vulnerable section 
of working class.  For instance, women migrants bargaining 
power in the host labour market is profoundly affected by 
their experiences in the home state and home state’s policy on 
women’s labour.  The state policy discourses often defi ne and 
understand women’s work in ways that have serious implications 
for women’s identity as workers and social protection needs.  So, 
while many Asian governments are now facilitating migration 
of women responding to the availability of lucrative labour 

markets abroad, and setting in place institutional and policy 
measures to enhance migration, the essential policy framework 
responds to migrant women not as workers and wage labourers 
but privileges their reproductive and maternal responsibilities. 
And, while there is obvious recognition of the importance of 
overseas migrants’ remittances, studies show that there is an 
accompanying strong discomfort both at the level of policy 
as well as of society to the fact that large numbers of women 
are absent from their homes.  That the women are not fulfi lling 
their primary reproductive responsibilities, the result of which 
is perceived to impact negatively on family and household 
relations.  

Furthermore, in the state policy, there is little recognition of the 
rights of women to employment or the obligations of the sending 
state to protect these rights. So while citizenship and equal 
rights holds out the promise of releasing the citizen subject 
from the bondage of ascribed social relations, into a relationship 
with a neutral arbiter, the state, for women their identities as 
persons in their own right are still not acknowledged.  Women’s 
identities remain embroiled in relation to a man as a mother, 
sister, daughter or wife. The implication is that a woman’s 
access to education, health, control over her body and right 
to land and livelihoods remains via her relationship to a man, 
subject to community and ethnic norms and/or arbitrated by 
local custom.  This experience sets the limits for bargaining 
and rights claiming in the host states.

Partly because of non-recognition and non-privileging of 
women’s rights to migration for work, women’s migration is also 
characterized by widespread informalisation, temporariness 
and illegality where migrants, as a result, are neither organised 
politically nor protected through social policy.  This also 
contributes to a complete lack of public acknowledgement 
and policy emphasis on the role of men in the family and the 
household as carers and nurturers.  Thus, while women migrants 
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are often the main income earners for their households at least 
for the duration of the employment overseas, there is often 
reluctance both at policy level and at the social level to recognise 
positively this role. This approach often result in offi cial policies 
which place greater emphasis on actively promoting the 
migration for employment of men which is refl ected in men’s 
increase among documented migrants.

In the context of a gender-segregated and segmented labour 
market, this approach severely impacts women’s earnings and 
job opportunities.  It reinforces structural barriers to access 
to education, skill formation, limits choice of opportunities 
and participation in the economy and polity as full citizens.  
It silences women, making them invisible and dispossessing 
them of their rights.  The vulnerability of the migrant women is 
thus outlined in the contexts from which they enter the labour 
market in the host country, not as wage labourers but often as 
bearers of their gender identity.  

Dir t y,  dif f icul t y and demeaning: women’s 
incorporation into wage labour

It is well known that in the larger context of global and regional 
restructuring, the geographical relocation of production 
and international and cross-border migration were the key 
mechanisms which incorporated Third World women into wage 
labour.  Forms of production that lent themselves to relocation 
took advantage of the abundant supplies of low wage labour 
within the less developed countries.  The forms that could not 
be relocated to other national contexts but had to be carried 
out close to their demand in the developed countries (childcare, 
homecare, restaurants and hospitals) drew on migration 
fl ows from these less developed countries.  In both cases, it 
was labour-intensive forms of production and services which 
became the ‘coveted opportunities’ for the labour from the 

poorer countries.  These jobs came with stringent employment 
conditions, were often the three D jobs - dirty, diffi cult and 
demeaning - which the local labour often did not want to take up.  

While women are overwhelming represented in these jobs, their 
vulnerability and rightlessness is linked to the fact that these 
jobs are often not recognised as work and are not normally 
covered in the host country’s labour codes or social security 
provisions.  Thus their widespread representation in informal 
economy and unprotected factory employment links migrant 
women to the challenges of informal economy employment 
where workplace rights - such as assembly, unionisation, 
protection, health and safety – social security, risk coverage, 
and vulnerability mitigation interventions are badly lacking. 

The other sources of rightlessness arise from the fact that 
women migrant workers are employed at sites, such as the 
export promotion or special economic zones, where labour codes 
and social security provisions are not applicable.  While these 
sites are presented as the ‘lands of opportunity’ for working poor 
of the developing countries, they are actually sites of severe 
exploitation where even sexual and reproductive rights are not 
guaranteed. Mandatory pregnancy screening and laying off 
of the pregnant have been found to be a norm in such places.

In addition, as is well known, women migrants often end up 
working in individualised work situations, such as domestic 
work, and home-based contract work, where there is greater 
isolation and lower likelihood of establishing networks of 
information and social support.  Also, in several jobs, such as 
domestic work, the nature of employment contract is such that 
it is heavily in favour of the employer.  The (unwritten) labour 
contract is dependent on ‘kindness’ and ‘benevolence’ of the 
employer and not developed around rights and entitlements of 
the worker. 
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Can migration be made to work for women workers?  

Despite the many challenges, some of which described above, 
women’s migration for work continues to rise.  So, can migration 
be made to work for women workers?  Can something be done to 
enhance women’s experience and empower them?  As one of the 
most striking economic and social phenomena of recent times, 
the feminisation of international and cross border migration 
remains a development challenge and raises crucial social and 
public policy concerns. These concerns derive from the fact that 
the problems faced by migrant women are compounded by their 
being both women and migrants. From a gender perspective, 
women should have equal opportunities and treatment as men in 
host and home country policies and in access to labour markets. 
However, their status as women, as migrants or non-citizens, 
and as workers in gender-segregated labour markets makes 
women migrant workers particularly vulnerable to various forms 
of discrimination exploitation and abuse. 

The situation calls for strengthening rights through state 
guarantees and entitlements of women workers and enhanced 
protective policy measures at all levels. Women migrant 
workers need forms of social protection that are relevant to all 
disadvantaged workers in the informal economy, local as well as 
migrant, so that efforts to promote social protection for female 
migrant labour are part and parcel of efforts to extend social 
protection to all vulnerable sections of the informal workforce.  
Hours of work, days of leave, access to health care, the right to 
join associations, safety at work, freedom from discrimination 
and harassment are all among some of the most basic rights 
for workers and embodied in international conventions which 
many host states have ratifi ed but fail to enforce.  The states 
need to be held accountable on these promises.

The situation of Asian women migrants refl ects the dilemmas 
of women trying to seize economic opportunities overseas, but 
having to contend with cross-border entry and exit regulations, 
social constraints, gender discrimination, and various forms of 
exploitation in host and home countries.  The situation requires 
intervention at different levels which is complicated, not only 
because they involve policies and the employment structures 
and labour laws of both sending and receiving countries, 
but because they also involve socio-cultural attitudes and 
perceptions concerning the role and status of women in the 
family, society and workplace.  In addressing women’s rights 
defi cit in sexual and reproductive arena, for example, policy 
advocacy has to be built around removing mandatory pregnancy 
tests, fi ring of pregnant workers, and against discriminatory 
provisions and laws which make it diffi cult for women migrants 
to bring their husbands and children to join them, bar migration 
of women without their guardian’s permission, and impose age 
limits on movements of women and girls.  However, it will also 
have to extend to address existing norms of social morality, 
suspicion and stigma attached to women’s mobility and their 
participation in the public sphere.  The interventions will have 
to be built around strengthening labour rights of women such 
that the assumptions of “male bread-winner” and “women the 
secondary earner” are effectively challenged, and women’s 
rights as citizen subject in their own rights are acknowledged 
and strengthened.

Navsharan Singh
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Art Work
งานศิลปะ 



ภาพยนตรเรือ่ง “Thailurma Bound” เปนเรือ่งราวเกีย่วกบั
สะพานแหงมิตรภาพระหวางตัวเมืองแมสอด (ประเทศไทย) และเมือง
เมียวดี (ประเทศพมา), การสำรวจเก่ียวกับหัวขอท่ีเกิดข้ึนบริเวณชายแดน
ทั้งงานเขียนและดวยสายตา 

ในแตละดานของสะพาน คือดานตรวจคนขามแดน ความกังวล
เกิดจากความรูสึกของการอยู “ผิดขาง” ของอำนาจ และความจำเปนที่
ตองเจรจาเพ่ือการขามแดนถูกทำใหเปนรหัสในการสนทนางายๆ กับ
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง จังหวะการเดิน และความแคบของชอง
สำหรับมอง ทำใหเกิดภาพเปนวงกลมตามกรอบของชอง คนถูกลบและ
แทนทีโ่ดยการขามไปและขามมาโดยไมมกีารไปทีไ่หน เกือบจะกลายเปน 

เอสเต็ล โคเฮนนี่  
ดนตรีโดย คิริ บุชเลอร 

Thailurma 
Bound (Video)
·Ø¡ÊÔè§·Ø¡ÍÂ‹Ò§àμ ×Í¹©Ñ¹ãËŒ¨Óà¡ÕèÂÇ¡Ñº¤Ø³#1 

การเคล่ือนไหว มนัเปนเพยีงการยายแบบทีจ่ะสามารถอยูได หรอืไมไดอยู 
การสอบถามเกี่ยวกับการเมือง จิตวิทยา สังคม บริเวณชายแดน

ไทย-พมา ชิ้นงาน ทุกสิ่งทุกอยางเตือนฉันใหจำเก่ียวกับคุณ#1 สำรวจ
เอกสารเก่ียวกับการคัดรวม และคัดแยก, สถานภาพความไรรัฐ, โครงสราง
ของความเปนอ่ืนและความรูสึกก้ำก่ึง การรับรูถึงความไมมั่นคง, ความ
พลิกผันที่อาจเกิดขึ้นได, ฉากทาทายความคิดด้ังเดิมของกรอบวิธีการ
และอัตลักษณก็ไดถูกสรางขึ้นมา 
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ประวัติ  
เอสเต็ล โคเฮนน่ี เพ่ิงจบการศึกษาระดับปริญญาโททางดาน

จิตรกรรม จากมหาวิทยาลัยโมนารช เมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย  
ชิ้นงานที่นำมาแสดงนี้มากหองวิจัยของเธอเกี่ยวกับ ทุกส่ิงทุกอยาง 
เตือนฉันใหจำเก่ียวกับคุณ ซึ่งเคยจัดแสดงท่ีมหาวิทยาลัยโมนารช  
ภายใตชื่อเดียวกันนี้ และชิ้นงาน ฝนระหวางวัน จัดแสดงท่ีศูนยแสดง
ศิลปะยารราในเมลเบิรน เมื่อป 2552 

เอสเต็ล โคเฮนนี่ เปนสมาชิกผูรวมกอตั้งและรวบรวม Beauty 
Suit ของเชียงใหม (2003-2006) ดวยความรวมมือของสมาชิกสองคน
ของ Beauty Suit แคธารีน โอสตัน และจักรกฤษ ฉิมนอก ไดจัดทำ
โครงการ Beauty Form UniSuit (2004-2006) ซึ่งโครงการน้ีเปน 
สวนหนึ่งของโครงการขนาดใหญ Fly with Me to Anothr World 
โดย นาวิน ราวันชัยกุล  

เอสเต็ล โคเฮนน่ี ไดเปนสวนหน่ึงของ Womanifesto’s No 
Man’s Land (2006) และ Procreation/Post creation (2003) และ
ไดรวมแสดงในผลงาน Mirror Room ท่ีเมือง Glasgow ประเทศอังกฤษ 
และงานแสดง ASIATOPIA Performance Arts Festival (2004) ที่
จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย ผลงานชิ้นแรกของเธอในประเทศไทย คือ 
The Chiang Mai Social Installation (2003) 

ปจจุบันเอสเต็ล โคเฮนน่ีเปนผูประสานงานของสตูดิโอซาง จังหวัด
เชียงใหม  
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The video Thailurma Bound, fi lmed on the Friendship bridge 
between the towns of Maesot (Thailand) and Myawarddy 
(Burma), explores the subject matter of the border literally and 
visually. At each side of the bridge is a border check point. The 
anxiety caused by feeling on the ‘wrong side’ of power and 
the need to negotiate the border crossing is encrypted in the 
simplifi ed dialogues with immigration offi cers, the speed of the 
walk and the narrowing of the peep hole. The image is looped 
within the frame, the person is erased and replaced by the 
action of crossing back and forth without arriving anywhere, 
almost becoming the motion. It is only by moving that one can 
stay and vice-versa. 

Estelle Cohenny 
Music by Kirri Buchler

Thailurma 
Bound (Video)
Everything reminds me to remember you#1  
( I n s t a l l a t i o n ) 

Investigating the psycho-social political site of the Thai-Burma 
border, the installation Everything reminds me to remember 
you#1 explores issues of inclusion and exclusion, statelessness, 
the construction of Otherness and notions of the in-between. 
Conceived as unstable, reversible and semi-permeable, the 
screens challenge classic notions of the way space and identity 
are constructed. 
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Biography

Estelle Cohenny recently graduated with a Masters of Fine Arts 
from Monash University, Melbourne, Australia. The artwork 
exhibited here is from her studio research Everything reminds 
me to remember you which was exhibited at Monash University 
under the same name, and in Dreambetweenday at the Yarra 
sculpture Gallery in Melbourne in 2009. 

E.Cohenny is a founding member of the Chiang Mai based 
artists collective Beauty Suit (2003-2006).In collaboration with 
two Beauty Suit members, Katherine Olston and Chakkrit 
Chimnok, she created the project BeautyForm UniSuit (2004-
2006). BeautyForm UniSuit was part of the larger project Fly with 
Me to Another World by Navin Rawanchaikul. 

E.Cohenny took part in Womanifesto’s No Man’s Land (2006) 
and Procreation/Postcreation (2003). She performed the piece 
Mirror Room (as Beauty Suit collective) at the New territories-
National Review of Live Arts (2006) Glasgow, UK and at the 7th 
ASIATOPIA Performance Arts Festival (2004) in Chiang Mai, 
Thailand. The Chiang Mai Social Installation (2003) was where 
she fi rst exhibited her work in Thailand.

E.Cohenny is the coordinator of Studio Xang Chiang Mai. 
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ผลงานชิ้นนี้ของฉันเรียกวา ความกระหาย เพื่อท่ีจะกอใหเกิด
คำถาม หรือกระตุนความคิดเก่ียวกับประสบการณของมนุษยในระยะ
หัวเลี้ยวหัวตอ ในขณะที่ไมไดเนนที่การอพยพเชิงกายภาพ แตเปนการ
ปรากฎข้ึนจากภายในอยางไมแนนอน หรือสภาวะสวนบุคคลท่ีอยูระหวาง
กลาง มันเปนประสบการณในความเปนผูหญิงของฉันเองดวย 

องคประกอบของธาตุดิน ไฟ ลม และน้ำ ถูกพิจารณาแบบ
เลนแรแปรธาตุ เพ่ือท่ีจะเปนวัสดุกอสรางแหงความเปนอยู อยางไรก็ตาม 
มันเปนสภาพที่เปนเสนแบงระหวางธาตุที่ฉันพบในสวนประกอบของ
การเปล่ียนผาน: ชวงเวลาแหงการเปล่ียนแปลงในองคประกอบของ
น้ำแข็ง, ลาวา, ควัน และเมฆ: กระบวนการกลายเปนน้ำแข็ง, การละลาย, 
การระเหย และฝน 

ชื่อ ความกระหาย อางถึงฉากหนึ่งในภาพยนตรเรื่อง Laurence 
of Arabia เม่ือป 2505 ที่ผูชายคนหน่ึงถูกยิงจากการด่ืมน้ำในบอน้ำ
ของคนอ่ืน มันเปนชั่วขณะหน่ึงของความกังวลท่ีซับซอนซึ่งสำหรับฉัน
แลวมันเปนเครื่องแสดงการวัดระดับของความตึงเครียด จากการเมือง
ไปสูบทกวี สำหรับฉันมีคำถามหน่ึงวาสิ่งที่เรากระหายน้ันคืออะไร; 
น้ำมัน, ความปลื้มปติ หรือ เสรีภาพ 

แมริแอนน คุตส  
ดนตรีโดย สติเฟนส โอคซ 

¤ÇÒÁ¡Ã ÐË ÒÂ 

ประวัติ 
Maryanne Coutts เปนผูนำสาขาการวาดภาพลายเสน อยูที่ the National Art School ในนคร 

ซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในป พ.ศ. 2542 จาก University of 
Ballarat โดยศกึษาเก่ียวกบัเรือ่งความเปนไปไดของการเขยีนภาพทีส่มัพนัธกบัการบรรยายและเรือ่งทีแ่ตงขึน้ 
เธอไดแสดงนิทรรศการงานของเธออยางกวางขวางในประเทศออสเตรเลีย โดยเพิ่งเปดแสดงไปเมื่อไมนาน
มานี้ที่ Ballarat Fine Art Gallery ในป 2552 และไดแสดงผลงานเดี่ยวท่ี Australian Galleries เมือง 
เมลเบริน เธอชนะรางวัล Blake Prize ในป 2524 และรางวัล Portia Geach MemorialAward ในป 2551 

เธอยังคงมีความสนใจอยางตอเนื่องในงานวาดภาพลายเสน ในฐานะที่เปนพาหนะสำหรับการคนพบ 
สิ่งตางๆ ที่มีลักษณะช่ัวคราว และฉับพลัน งานของเธอคือการคนหาความสัมพันธระหวางการวาดภาพและ
เวลา ซึ่งงานแสดงน้ีเธอไดพัฒนาความรักของเธอท่ีมีตอสีน้ำ เทคนิคการวาดดวยสีน้ำผสมกับยางไม และ
ภาพเคลื่อนไหว 
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My recent body of work called Thirst seeks to pose questions 
or provoke thoughts about human experiences of transition. 
While not focused on physical migration, it emerges from 
precarious internal or personal states of the in-between. It is 
about my experience of being a woman.

The elements of earth, fi re, air and water are alchemically 
considered to be the building blocks of being. However, it is 
the states that lie between these elements where I fi nd in 
the components of passage: the transitional elements of ice, 
lava, smoke and cloud: the processes of freezing, melting, 
condensation and rain.

The title Thirst refers to a scene in the 1962 fi lm Laurence of 
Arabia where a man is shot for drinking from another man’s well. 
It is a moment of complex anxieties which for me symbolises 
many levels of tension, from the political to the poetic. For me 
it is a question of what it is that

we thirst for; oil 
or water, joy or 
freedom? 

Biography

Maryanne Coutts is the Subject Leader in Drawing at the 
National Art School in Sydney. Her Ph.D. which was completed 
in 1999 at the University of Ballarat explored the possibilities of 
painting in relation to narrative and fi ction. She has exhibited 
extensively throughout Australia, having recently held a Survey 
show at Ballarat Fine Art Gallery in 2008 called Maryanne Coutts: 
Telling Tales and, in October 2009, a solo show at Australian 
Galleries, Melbourne. The prizes she has won include the Blake 
Prize, (joint 1982), and the Portia Geach Memorial Award (2007). 
Consistently interested in drawing as a vehicle for discovering 
things that are immediate and transitory, her work is increasingly 
an exploration of the relationship between drawing and time. 
This plays out as she develops her loves of watercolour, gouache 
and animation.

Maryanne Coutts
Video soundtrack created by Stephen Oakes
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นิค ดันลอป เปนชางภาพประจำอยูที่กรุงเทพ โดยเปนตัวแทน
ใหกับ Panos Pictures ในกรุงลอนดอน ผลงานของ Nic ไดรับการ 
เผยแพรในเดอะ นิวยอรค ไทมส, เดอะ เดลี่ เทเลกราฟ, ไทม แอนด
การเดียน นอกจากน้ีเขายังรวมเขียนหนังสือเก่ียวกับทุนระเบิด ในประเทศ
กัมพูชา โดยหนังสือมีชื่อวา “สงครามแหงทุนระเบิด” (ลอนดอน  
ป 2537) และในป 2542 เขาเปนผูชนะรางวัลยอดเย่ียม สาขาสือ่สิง่พมิพ
ระหวางประเทศ จากมหาวิทยาลัยจอหน ฮอพสกิน จากการเปดเผย
เร่ืองราวในหนังสือของเขาเก่ียวกับอาชญากรฆาลางเผาพันธุ “พลพต” 
ผูนำเขมรแดง และ “สหายดุช” หรือ นายเคียง กก เอียบ อดีตหัวหนา
คายกักกันตวลเสลง เปนสมาชิกระดับผูนำของฝายเขมร 

หนังสือเรื่อง การสิ้นสุดของอาชญากรฆาลางเผาพันธุ (The lost 
Executioner) ไดรับการตีพิมพเมื่อป 2548 โดย Bloomsbury เม่ือ 
ผลที่เกิดขึ้นกับสหายดุช อดีตสมาชิกระดับผูนำของเขมรแดง ซึ่งเปน 
คนแรกที่ถูกตั้งขอหาอาชญากรสงคราม ผูกออาชญากรรมตอมนุษยชาต ิ
จากการกระทำทารุณกรรมและสังหารโหดชาวกัมพูชาจำนวนมาก โดย
สหายดุชถูกนำไปพิจารณาคดีที่ศาลพิเศษในประเทศกัมพูชาซึ่งตั้งขึ้น
โดยสหประชาชาติเพ่ือพิจารณาคดีของอดีตกลุมผูนำเขมรแดงโดยเฉพาะ  

ปจจุบัน Nic กำลังทำหนังสือเก่ียวกับระบอบเผด็จการพมา 
ซ่ึงใกลจะเสร็จสมบูรณแลว โดยหนังสือมีช่ือวา “พมา - ลับ ลวง พราง” 
และกำลังเปนผูผลิตรวมและผูอำนวยการสรางภาพยนตรสารคดีเรื่อง 
“พมา-เผด็จการทหาร” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจาก HBO and Sundance 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรวมกับคณะผูบริหารภาพยนตชาวไอริช 
ซึ่งเปนการรวมสรางระหวาง LeBrocquy Fraser Production  

นิค ดันลอป 

(ประเทศไอรแลนด) และ Break-Thru films (นิวยอรค) โดยภาพยนตร
สารคดีเรื่อง “พมา-เผด็จการทหาร” จะเร่ิมฉายในป 2553 นี้ 
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Biography
Nic Dunlop is a Bangkok-based photographer represented by Panos Pictures in London. His 
work has been published in The New York Times, The Daily Telegraph, Time and The Guardian. He 
is co-author of a book on landmines in Cambodia entitled War of the Mines (London 1994). In 1999, 
he won an award from the John Hopkins University for Excellence in International Journalism 
for exposing Pol Pot’s chief executioner, Comrade Duch, a story detailed in his book, The Lost 
Executioner, published by Bloomsbury in 2005. As a result, Duch was the fi rst former Khmer 
Rouge to go on trial at the UN tribunal in Cambodia charged with Crimes against Humanity, 

Nic Dunlop
War Crimes, Murder and Torture. Nic is currently completing a 
major book on Burma’s dictatorship entitled “Burma: Betrayal” 
and directing/co-producing a documentary fi lm entitled “Burma 
Soldier.” Supported by HBO and Sundance in the US, as well as 
the Irish fi lm board, it is a co-production between LeBrocquy 
Fraser Productions (Ireland) and Break-Thru fi lms (New York). 
“Burma Soldier” will be released later in 2010.
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วันนี้จริง พรุงนี้ฝน เปนผลงานแรกของฉันท่ีจัดแสดง 
ในฐานะศิลปนอิสระ ซึ่งฉันจะใชของเลนที่สรางขึ้นเพื่อเนนพื้นท่ีที่มี
ประสบการณปญหาการอพยพในประเทศไทย โดยฉันจะจัดหาผืนผาใบ
วางเปลา และตั้งคำถามกับสาธารณชน จากนั้นก็จะใชของเลนคลายกัน
เพื่อสรางพ้ืนที่แหงใหมของผูอพยพ เพื่อที่จะจินตนาการวามันจะออก
มาเปนอยางไร 

 ประวัติ 
18 ปมานี้ ที่ฉันไดใชชีวิตและทำงานในชุมชนแหงการสรางสรรค

มาโดยตลอด ฉันไดเริ่มเรียนรูในเร่ืองคุณคาของศิลปะซึ่งเปนเสมือนหนึ่ง
เครื่องมือสำหรับการถายทอดความคิดและการแบงปนประสบการณที่ 
กาวขามชองวางของภาษาและความเขาใจ ซึ่งฉันเริ่มขึ้นดวยตัวเองจาก
การยายเขามาอยูในประเทศไทย เมื่อป 2535 (ค.ศ.1992) ความรูสึกนี้
มีเพิ่มมากขึ้นเมื่อฉันไดทำงานและอาศัยอยูในชุมชนชาวพื้นเมืองดั้งเดิม
ในพ้ืนที่ชนบทหางไกลในดินแดนทะเลทรายของออสเตรเลียมา 3 ป 
จากการเปนชาวอนากู (Anagu) แหงยาลาตา (Yalata) ทำใหฉันคนพบ
วางานศิลปะนั้นนาชื่นชมยิ่งนักในแงของการดำรงอยู การเรียนรู และ
การบันทึกชีวิตที่เติมความสมบูรณในตัวของมันเอง 

ปจจุบันน้ี ฉันทำงานกับมูลนิธิเอ็มพาวเวอร องคกรท่ีเปนท่ีรูจัก
กันดีในการทำงานกับคนไทยผูใหบริการทางเพศ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ 
ในการใชศิลปะกาวผานชวงกวางของการใชสื่ออันประกอบดวย การ

ลิส ฮิลตัน 
ชางภาพ หญิงจาม 

ÇÑ ¹ ¹Õé ¨ ÃÔ § . . . ¾ ÃØ‹ § ¹Õé ½˜ ¹ 

ลงมือทำ การติดตั้ง และการแสดงผลงาน มูลนิธิเอ็มพาวเวอรสอนใหฉันไดรูวิธีในการสรางสรรคงานศิลปะ
เพื่อใชอธิบาย แนะนำ เกิดคำถาม หรือการกระตุนผูคนเพื่อใหยอมรับและเขาใจไดงายกวาการเขียน 
ออกมาเปนตัวหนังสือ ฉันไดรับสิทธิพิเศษในการเขารวมการสรางสรรคผลงานและการจัดแสดงผลงานศิลปะ
ของมูลนิธิเอ็มพาวเวอรทั้งในระดับประเทศและนานาชาติมานานกวา 2 ทศวรรษแลว รวมทั้งการแสดง 
ผลงานตีพิมพ 3 ชิ้นใหกับมูลนิธิ นอกจากนี้ฉันยังไดพัฒนาศิลปะการเลาเร่ืองเกี่ยวกับประเด็นผูหญิง ซึ่งฉัน 
ไดรับเชิญอยางเปนทางการในการทำงานรวมกับกลุมผูหญิงตางๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ 
กลุมผูหญิงชาวพมา 
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Refl ecting on Today … Imagining Tomorrow is my fi rst work to be exhibited independently. Using small toys 
I created a landscape highlighting opposing experiences of migration in Thailand. For example tourists and 
business men are welcomed into the same countries where migrants are treated with exploitation suspicion. 
The installation which was photographed and digitally manipulated, further highlights the insecurity of living 
and working in a temporary, illegal and precarious state of being but also speaks of migrant’s resistance, 
agency and courage. 

In the exhibition, I provided a blank canvas and asked the public to use similar toys to create a new landscape 
of migration…to imagine what could be.

Biography
I have been living and working in creative communities for the 
past 18 years.

I fi rst learned the value of art as a tool for communicating ideas 
and sharing experiences across the understanding and language 
gaps created by my own migration to Thailand in 1992. This sense 
was reinforced when I lived and worked in a traditional remote 
aboriginal community in the Australian desert for three years. 
From the Anagu people of Yalata I gained a greater appreciation 
of art as a way of being, learning and recording life in its entirety. 

I currently work with Empower Foundation, a Thai sex worker 
organization well known for its unique use of art across a wide 
range of mediums including performance, installation, and 
illustration. Empower taught me how to create art to explain, 
suggest, question or provoke in ways that are easier for people 
to accept and provide more clarity than written words. I have 
been privileged to be involved in the creation and exhibition 
of Empower’s art both nationally and internationally for over 
almost two decades, including illustrating three publications 
for Empower. I have also developed several story-telling 
performances on women’s issues that I am regularly invited to 
perform for groups in Thailand, especially Burma women’s groups.

Liz Hilton
Photography by Ying Tsarm

Ref l ec t i ng  
on Today.. 
I m a g i n i n g 
Tomo r r ow 
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จอหน อูลหม 

ผูอพยพชาวพมาเปนแรงงานตางชาติที่ ไดรับความทุกข 
มากที่สุดในบรรดาแรงงานตางชาติในประเทศไทย พวกเขาทำงานที่
สกปรก อันตรายและยากลำบาก ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมการประมง
และอุตสาหกรรมกอสราง, ทำงานในสวนยาง, อูตอเรือ/ซอมเรือ และ
ฟารมเล้ียงกุง และเปนแรงงานราคาถูกในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
ฉันทำงานและเดินทางมาเปนปกติบริเวณแถบชายแดนดานทิศตะวันตก
ของประเทศไทยกับประเทศพมา หรือปจจุบันเปนที่รูจักกันวาประเทศ
เมียนมาร เพ่ือที่จะบันทึกภาพสภาพความเปนอยูของแรงงานอพยพ
จำนวนมากที่ไมมีใบอนุญาติทำงาน หลักสิทธิมนุษยชนไดใชในทางที่ผิด
โดยรัฐบาลทหารพมาซ่ึงเรียกวา “สภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ” 
เชนเดียวกับทศวรรษแหงความขัดแยงของกองกำลังติดอาวุธในประเทศ 
อันเปนรอยเปนพันสาเหตุของการที่ชาวพมาหลบหนีเขามาในประเทศ
ไทยตั้งแตกลางศตวรรษที่ 80 ในรูปแบบของการหางาน; ซึ่งเปนงาน
อะไรก็ได 

 ประวัติ 
จอหน อูลหม เปนชางภาพเชิงสารคดี แบงเวลาการทำงานใหกับ

ตัวเองระหวางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและสหราชอาณาจักร 
การทำงานของเขามุงเนนประเด็นทางสังคมในยุโรป ประเทศไทย ประเทศ
พมา และประเทศอินเดีย ผลงานของจอหนไดรับการตีพิมพอยาง

กวางขวางในหนังสือ นิตยสาร และหนังสือพิมพ อันประกอบดวย แปซิฟค 
เพรส (ญี่ปุน), แมคมิลลัน เอดูเคชั่น, ไฮนแมนน, บีบีซี, แม็กกรอว ฮิลล 
(อเมริกา) เดอะ ไฟแนนเชี่ยล ไทมส และ เดอะซิดนี่ย มอรนิ่ง เฮอราลด 
ในฐานะที่เปนชางภาพที่มีฝมือในการทำงานรวมกับบีบีซี ทีวี และ  
ชาแนลโฟร ทีวี เขาไดมีสวนรวมในการผลิตสารคดีหลายชุดดวยกัน งาน
ลาสุดเปนการถายทำกิจกรรมเก่ียวกับฟารมเล้ียงใก และโรงฆาสัตว 
แบบพานอรามาในประเทศไทยดวยกลอง Hi-8 จอหนไดรับเชิญจาก
มหาวิทยาลัยเคนท คานเทอเบอร่ี (อังกฤษ) เพ่ือจัดแสดงผลงาน “สงคราม
ท่ีถูกลืมของพมา” ซ่ึงเปนฉากการบรรยายเก่ียวกับการกบฎชาวกะเหร่ียง
บริเวณชายแดนไทย/พมา, คายผูลี้ภัย และหนวยแพทยเคลื่อนที่ 

นิทรรศการลาสุดของเขา “การมาสูประเทศไทย” ไดจัดขึ้นที่
สมาคมผูสื่อขาวตางประเทศแหงประเทศไทย (FCCT) ซึ่งเปนการแสดง
ผลงานภาพถายของการเดินทางออกจากประเทศพมาของแรงงานอพยพ 
และการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานเหลานี้, การเลือกปฏิบัติตอ
ชนกลุมนอย และระบบเศรษฐกิจท่ีกำลังจะลมสลาย รวมท้ังการมุงหนา
สูประเทศไทยเพื่อมองหาโอกาสในการมีงานทำ การเดินทางอันแสน
ยากลำบากของผูอพยพเหลาน้ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองท่ัวทุกหนแหง จอหน
กำลังจะจัดแสดงนิทรรศการที่ศูนยศิลปะเชียงใหมในเดือนเมษายน 
2553 และจะเปนอีกครั้งหนึ่งท่ีเขาจะฉายภาพของแรงงานอพยพชาว
พมา ดวยการใชชื่องานวา “ในชวงแหงการหางานทำ-งานอะไรก็ได” 
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Burmese immigrants are among the most oppressed workers 
in Thailand . They work in dirty, dangerous, and diffi cult jobs 
in the fi shing and construction industries, rubber plantations, 
dockyards and shrimp farms, as well as providing cheap labour 
for the tourist industry I have been making regular visits to 
Thailand’s Western border with Burma now know as Myanmar 
recording the plight of some of the estimated one million workers 
inside Thailand, more than half of whom are undocumented.

Gross human rights abuse by Burma ‘s military government, 
called “The State Peace and Development Council” SPDC, 
as well as decades of internal armed confl ict, have caused 
hundreds of thousands of Burmese to fl ee to Thailand since the 
mid-1980s.. in search of a job; any job.

Biography

John Hulme is a documentary photographer dividing his time 
between South East Asia and Britain . His work has focused 
on documenting social issues in Europe, Thailand , Burma and 
India ..

John’s work has been published in books, Magazines and 
newspapers, including AOL, Pacifi c Press, Heinemann, BBC, 
McGraw Hill (US), Longman Asia, Oxford University Press, 
Cambridge University Press, Hodder Wayland, Franklin Watts, 
AA Publishing, Reed Primary, MacMillan Oxford, Independent 
On Sunday, Evans Brothers, Aladdin Books, APA Publications, 
Dorling Kindersley, Financial Times and The Sydney Morning 
Herald.. 

John Hulme

An accredited photographer for BBC TV and Channel Four TV he 
has been involved in the production of several documentary’s, 
most recently for Panorama shooting Hi-8 footage of Thailand’s 
Chicken farms and slaughter house’s.

John was invited by Kent University , Canterbury (UK) to exhibit 
his work. The exhibition “Burma’s Forgotten War” Images from 
the Thai/Burma border depicting Karen insurgents, Refugee 
camps and backpack medic’s, was well received, informing both 
students and academics about a part of the world that receives 
little if any, media attention.

Most recently his exhibition “Coming to Thailand” held at the 
Foreign Correspondents Club of Thailand last October, showing 
Images of Burmese Migrants, who, leaving Burma behind and 
it’s human rights abuses, ethnic discrimination, and moribund 
economy, for Thailand and the opportunity for work, but too 
often is also a life of continuing hardship.

John will be holding an Exhibition at Chiang Mai Arts Centre 
this coming April, the subject will once again focus on Burmese 
Migrant Workers entitled “In Search of a Job-Any Job”.

Recent work includes the documentation of Burmese Migrant 
Workers, the Karen people of Burma , the Karen National 
Liberation Army (KNLA)., Gold Mining in Kachin state, Upper 
Burma, A behind the scenes look at life of Kratoey, Ladyboy 
performers at the “Blue Moon” Cabaret Theatre.
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ประวัติ 
พดุงศักดิ์ คชสำโรง เกิดป 2507 ที่กรุงเทพฯ จบปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ปริญญาโท สาขา

ศลิปศกึษา คณะครุศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ปจจุบนัเปนอาจารยประจำสาขาจิตรกรรม คณะวจิติรศลิป มหาวทิยาลัยเชยีงใหม, ผูอำนวยการ

สตูดิโอซาง เชียงใหม, ประธานกรรมการมูลนิธิ MAP, คณะทำงานศิลปนกลุม ASIATOPIA เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ, มีผลงานแสดงท้ังกลุม
และเดี่ยว ในนิทรรศการตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  

Mega-Narratives  
(Performance Art) 

พดุงศักดิ์ คชสำโรง 

แนวความคิด : ขาพเจาตองการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ เสรีภาพ
ของการไดเดินทาง สิทธิของการที่จะดำรงชีวิตอยูอยางปลอดภัย 
และสมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  
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THE 12TH DFEWA INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF 
CONTEMPORARY ART PARAZA FRANCE/ 2008- “Art_Plus-jp 
Performance Art Project 2008”, Japan/ 2007- PERFURBANCE 
# 4, Java, Yogjakarta, Indonesia; “Smell” ASIATOPIA 9; 
International Performance Art Festival, Chiang Mai ,Thailand/ 
2006- The 8th International Symposium of Modern Art d. fl eiss & 
east – west artists, Romania/ 2005- 7th Asiatopia; First S.E. Asia 
Performance Art Symposium [SEAPAS]; The CONVERGENCE 
International Art Exhibition, Hochiminhcity Fine Arts Museum, 
Vietnam/ 2004- International Performance Art event “The Future 
of Imagination II”, Singapore/ 2003- ASIATOPIA 5 International 
Performance Art Festival, Bangkok ,Thailand; PIPAF Philippine 
International Performance Art Festival, Manila, Philippine/2003- 
Meeting Performance Art 1, Chiang Mai/ 2002- Rencontre 
Internationale d’art Performance 2002, Quebec, Canada/ 2001- 
EXIT International Festival for Unusual Live Performances, 
Helsinki, Finland/ 2000- “Freedom” How are you ?, performance, 
Concrete House, Nonthaburi, Thailand; Jakarta International 
Performance Art Festival [JIPAF] , Jakarta, Indonesia; The 
5th Asian Performance Art Series+ Shinshu Summer seminar, 
Macue, Hong Kong; Asiatopia 2000 and Japanese-Thai 
Performance Art Exchange touring Nagano, Tokyo, Nagoya, 
(Japan) Bangkok, Korat, and Chiang Mai (Thailand).

Padungsak Kochsomrong Concept: explore the freedom of movement, the 
rights to live in a safe environment and to live in 
dignity.

Mega-Narratives  
(Performance Art) 

Biography 
Padungsak Kochsomrong was born in Bangkok in 1964. He 
received a BFA in Painting at the Faculty of Fine Art, Chiang Mai 
University in 1991 and a Masters degree in Art Education at the 
Faculty of Education, Chulalongkorn University in Bangkok in 
1999. As the Director of Studio Xang, Chiang Mai, Board member 
of MAP Foundation, he champions initiatives which combine 
art, education, and activism. Padungsak is also a practicing 
artist and painting instructor at Chiang Mai University. He has 
performed and exhibited widely, nationally and internationally. 
He is an organizer and frequent participant of The Asiatopia 
International Performance Art Festival held annually in Bangkok 
and Chiang Mai. 

His most recent Solo performance and installation exhibition 
was executed in 2007, entitled Surrealistic Conception, Faculty 
of Fine Arts, Chiang Mai University, Thailand/ 2004 Solo Art 
Exhibition Deconstruction after the Condolence to the Authorities 
Project, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University/ 2001 Solo 
Art Exhibition Perception & Reality, Chiang Mai University, 
Chiang Mai and Freedom “How are you? at Hull Time Based 
Arts, Hull, England.

Selected Performance Art and Painting Exhibition : 2009- 
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ตั้งแตฉันยายจากชนบทเขามาอยูในคุนหมิง ฉันพบวาฉัน 
ไมสามารถอยูใกลชิดธรรมชาติไดทุกวัน ดังนั้นเมื่อฉันมีโอกาสไดรับ
ประสบการณในโลกแหงธรรมชาติ ฉันจึงอยากจะหายตัวไป หรือไมก็อยู
ใหหางจากชีวิตที่มีแบบแผน และนั่นหมายถึงความมีสติที่สามารถ 
เกิดจากผลกระทบของผูคนที่ลดลง ฉันใสใจอยางลึกซ้ึง ฉันใหความ
สนใจในการออกขางนอกแตละคร้ัง นับทุกวินาที เชนดียวกับท่ีฉันพยายาม
อธิบายความคิดของตัวเองผานศิลปะภาพวาด ฉันวาดเพื่อเปนเกียรติ 
ใหแกความสงบ ชวงเวลาแหงความเงียบ ผลงานของฉันคือสิ่งท่ีทำขึ้น
เพื่อสัมผัสความสรางสรรคใหมใหกับทุกขณะเวลา ผลงานวิดีทัศนชิ้นนี้
ถูกทำข้ึนในทุงเกาแกใกลทะเลสาบท่ีซึ่งเปนที่งอกงามของหญาเจาชู  
(หรือหญาเขี้ยวมังกร) ครั้งแรกที่ฉันเห็นหญาเจาชู มันเตือนใหฉัน นึกถึง

เมื่อคร้ังยังเปนเด็ก ที่ฉันมักจะออกไปเลนนอกบาน และสนุกสนานกับ
หญาเจาชูที่มักจะติดอยูตามเสื้อผา เจาหนามแหลมของหญาติดไปกับ

หลิว ลีเฟน  
ดนตรีโดย ดริสแอเรียลล 

ËÔéÇ 
ชุดของฉัน ถุงเทาฉัน และตำไปตามผิวเนื้อของฉันดวย มันทำใหฉันเดิน
หรือยืนลำบาก และมันก็ยากที่จะขจัดออก 

ความเปนอยูในท่ีแหงใหม ไดนำเร่ืองราวแตหนหลังติดตามมา
ดวยเสมอ คณุอาจรูสกึตืน่เตนและความรูสกึอาจเปลีย่นไปเปนความกลวั 
อันเน่ืองมาจากความเปลี่ยนแปลงใหมๆ ทั้งหลาย คุณพยายามท่ีจะ 
ปรับตัวและยอมรับกับประสบการณใหมนี้ แตบอยครั้งที่เกิดความรูสึก

ขดัแยงกบัสิง่ทีค่ณุกำลังแบกอยูระหวางวัฒนธรรมเกาและวัฒนธรรมใหม 
ในผลงานช้ินนีจ้ดัทำข้ึนมา 3 ชดุดวยกนั ฉนัตองการจะอธิบายความรูสกึ
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ของการอพยพ ชุดแรกเปนความรูสึกตื่นเตน ชุดสองเปนประสบการณ
ของความพยายามท่ีจะปกปองตัวเองจากการเปล่ียนแปลงท้ังหมด และ
ชุดสุดทายเปนระยะของการเรียนรูที่จะปรับตัวและเติบโตเปนตัวตน
ใหมของคุณเอง 

ไมวาผูอพยพจะเดินทางไปที่ใดก็ตาม พวกเขาจะนำวัฒนธรรม
ประเพณีและถิ่นกำเนิดไปกับพวกเขาดวย ในขณะที่เขาเคลื่อนยาย 
ภาระหนาที่ของพวกเขากลับหนักอึ้งข้ึนเมื่อทำงานผานความขัดแยงกับ
ความรูสึกภายใน ทั้งจากภาวะอารมณตัวเองและนโยบายของรัฐบาล 

ขณะที่ฉันทำงานศิลปะกับหญาเจาชู ฉันรูสึกไดโดยตรงถึงความ
เปลี่ยนแปลงของประสบการณผูอพยพทีพวกเขาเผชิญอุปสรรคในการ
เรียนรูสิ่งใหมซึ่งรวมถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของพวกเขาดวยเชนกัน 

 ประวัติ 
หลิว ลีเฟน เกิดเมื่อป พ.ศ. 2522 เธอเปนศิลปนและเจาหนาที่ 

ผูดูแลพิพิธภัณฑในเมืองคุนหมิง นอกจากน้ีเธอยังเปนผูรวมกอต้ังองคกร 
943 สตูดิโอ ซึ่งเปนองคกรไมแสวงหาผลกำไรทางดานศิลปะ ในคุนหมิง
อีกดวย www.943studio.cn ในฐานะท่ีเปนผูอำนวยการของศูนยแสดง
งานศิลปะ TCG นอรดิกา และศูนยแสดงงานศิลปะ YUNART เธอไดจัด
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะมาตั้งแตป 2545 อยูหลายครั้ง ทั้งงาน

แสดงศิลปะนานาชาติในรูปแบบ artists-in-residence (คือการนำ
ศิลปนมาอาศัยและลงมือทำงานศิลปะในสถานที่จัดแสดง)  

การแสดงผลงานเด่ียวคร้ังแรกของเธอคือ “วันเหลาน้ันในแผนดิน 
ท่ีไมคุนเคย” ซ่ึงจัดแสดงข้ึนท่ี ศูนยแสดงศิลปะวูเธอร่ิง ไฮจ เม่ือป 2549 
ในเมืองมัลมอ ประเทศสวีเดน นิทรรศการท่ีเธอไดจัดแสดง เมื่อป 2552 
ประกอบดวย “เหนือเมฆ” จัดข้ึนท่ีศูนยศิลปะ Xi’an More Art Center, 
พิพิธภัณฑศิลปะ Beijing Song Zhuang Shang Pu, ศูนยศิลปะและ
การเปล่ียนแปลงอัตลักษณของชาวจีนรวมสมัย, ปราสาทคัลมอร  
ประเทศสวีเดน, โครงการโฟลค-08 มารีนอลันด ป 2551 ประเทศ 
สวีเดน; “9 วิธี-การจัดแสดงพหุสื่อ” , “แสดงผลงานรวมกันระหวาง 
Janeric Johansson & Liu Lifen”ในเมืองคุนหมิง, Konsthallen I 
Pumphuset ประเทศสวีเดน, ภาพลักษณแหงประเทศ – โดยศิลปน
จีนรุนใหม, ศูนยแสดงศิลปะแหงความขัดแยง ในเมืองเซี่ยงไฮ, The  
3 rd Guizhou Biennial ในป 2550 เมืองกุยโจว ประเทศจีน, “น้ำตาล
และเกลือ” โครงการแลกเปลี่ยนงานศิลปะ ในป 2547 ระหวางเมือง 
คุนหมิง ประเทศจีน กับเมืองมัลมอร ประเทศสวีเดน และ “งานศิลปะ
ชนชาติจีน” ณ ศูนยแสดงศิลปะลิสตา ฟายเออร ประเทศนอรเวย  
(2547)  

นอกเหนือจากน้ี เธอยังไดเขารวมเปนศิลปนตามโครงการ 
Artist-in-residence อยูหลายครั้ง ประกอบไปดวย “พิพิธภัณฑบาน
ของฉัน” ณ F518 ชุมชนศิลปะเชนเซน, “การเชื่อมตอของโอกาส ณ 

Beijing Song Zhuang และท่ีวิทยาลัยเพรสค็อต ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในป 2552 
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Since moving to Kunming from the countryside, I fi nd that 
I couldn’t get close to nature every day. So when I get the 
chance to experience the natural world, I want to disappear, 
take away my trace so that I can reduce human impact on my 
consciousness. I care deeply; I pay attention each time I go out, 
counting each second, as I attempt to express my thoughts in 
painting and performance art. I paint to honor the joy in each 
peaceful, quiet moment; my performance is made to capture 
new creation with every movement.

This performance video was taken in old fi elds near a lake where 
cocklebur plants grow. When I fi rst saw the cockleburs, they 
reminded me of my childhood where I often played outside. It 
was playful to stick them on my dress - at the same time, the 
sharp prickles went through my dress, my socks, and pierced 
my skin. It was hard to walk or stand. And it is hard to get rid 
of them as well.

By being in a new place, one always carries their own 
background. You may get excited and you may become scared 
because of all the new changes. You try to adjust and accept 
the new experiences, but there are often confl icts between 
what you carry between your old and new culture. In this 
performance by working with three dresses, I want to describe 
the feeling of migration; the fi rst feelings of excitement, the 

Liu Lifen
Music by Kris Ariel

Ca r r y i ng 

second experience of trying to protect yourself from all the 
changes, and the fi nal stage of learning how to adapt and grow 
into your new self. 

Wherever migrants travel, they carry their homelands and 
traditions with them. As they move, their burden becomes 
heavier as they work through inner struggles with both their 
emotions and government policies. 

As I worked with cockleburs, I had direct feelings of the changes 
that migrant people experience as they confront barriers to new 
learning as well as their human dignity.

Biography
Born in 1979, Liu Lifen is an Artist/Curator who lives in Kunming, 
China. She is the Co-funder of 943 Studio, www.943studio.cn 
(Kunming). As the gallery art director at TCG Nordica gallery 
and YUNART Gallery she has organized many art exhibitions, 
art events and international artist-in-residence programs 
since 2002. Her fi rst solo exhibition “Those Days in A Foreign 
Land” (2006) took place at the Wuthering heights gallery, in 
Malmoe (Sweden). Her previous exhibitions include “Above 
the Clouds”, Xi’an More Art Center, Beijing Song Zhuang 
Shang Pu art Museum (2009); “Chinese Contemporary Art 
Identity and Transformation”, Kalmor Castel, Sweden; “Folk-08” 
project, Marianealund, Sweden (2008); “Nine Ways- Multimedia 
exhibition”, Kunming; “Janeric Johansson & Liu Lifen’s work”, 
Konsthallen I Pumphuset, Sweden; “Image Nation - works by a 
new generation of Chinese artists”, Contrasts Gallery, Shanghai; 
The 3rd Guizhou Biennial, Guizhou, China (2007); “Sugar & Salt” 
art exchange project in Kunming, China and Malmoe,Sweden 
(2004) and “Chinese Art”, Galleri Lista Fyr, Norway (2004). She 
has attended several artist in residence programs including 
“My Home Museum”, at F518 Art Community, Shen Zhen; 
“Occasion Linking”, at Beijing Song Zhuang; and at Prescott 
College, USA in 2009.
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สรุป 
ชาวกะเหรี่ยงเปนเกษตรกรผูซึ่งคร้ังหนึ่งเคยอยูอาศัยอยาง

ภาคภูมิใจและเปนอยูอยางอิสระบนเขตเทือกเขาท่ีไมมีความจำเปนตอง
ใชเงิน แตวาเดี๋ยวนี้พวกเขากลับตองกระเสือกกระสนเพ่ืออยูรอดในโลก
สมัยใหมและการปรับตัวไปกับความฉาบฉวยตามแบบลักษณะบริโภค
นยิม ซึง่ระบบเงินตรามามบีทบาทสำคัญมากกวาทีพ่วกเขาเคยอยูเคยเปน 
อิทธิพลหลักที่ทำใหเปนแบบนี้คืออะไร ความหมายสำคัญของมัน 
ดวยเชนกัน หรือวาผลกระทบทั้งหมดน้ีเกิดจากคานิยมในสังคมสมัยใหม
ของชาวเขาผูที่ตองยายถิ่นฐานไปยังพื้นที่เขตเมือง 

เพื่อเปนการทำความเขาใจใหดีขึ้นเกี่ยวกับชาวไทยบนพื้นที่สูง 
โดยเฉพาะอยางย่ิงชาวกะเหร่ียง ผูซ่ึงอาศัยอยูในเชียงใหม และประชากร
ของชาวกะเหร่ียงยังคงเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง สารคดีนี้จะแสดงใหเห็นถึง
วิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงท้ังในพื้นท่ีสูงและในเขตเมือง วิธีการสัมภาษณ
จะถูกนำมาใชกับชาวกะเหรยงเพ่ือใชอธิบายวาพวกเขามีความช่ืนชม 
ในถิ่นฐานบานเกิดและวัฒนธรรมของพวกเขามากแคไหน และในเวลา
เดียวกัน พวกเขาก็ไดบอกเลาถึงความยากลำบากในการพยายามใชชีวิต
และการมีท่ียืนท่ีเทาเทียมกับชาวไทยท่ัวไปในเขตเมืองท่ีมีช่ือวา นครเชียงใหม 

ผูสรางสารคดีชดุนี ้ตองการท่ีจะบอกกับผูชมวาคนทีอ่ยูบนพืน้ทีส่งู
ก็เปนมนุษยเชนเดียวกัน และพวกเขาก็สมควรไดรับการปฏิบัติที่ดีกวา 
ทีเ่ปนอยูจากใครก็ตามทีด่ถูกูเหยียดหยามและรบกวนวิถชีวีติของพวกเขา 

วิดีทัศนชุดนี้ถูกสรางขึ้นโดย USER-Unit for Social and 
Environmental science มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อำเภออมกอย 

ทีมงานผูผลิต 
การเตรียมการผลิต – สุทธิรัตน ศุภปริญญา, ปยวิทย ทองสอาด, ปอ 
การเดน 
รายละเอียดหลังการถายทำ – สุทธิรัตน ศุภปริญญา 
นักวิจัย – จารุณี จิรังวรพจน, ดริญญา โตตระกูล, ปอ การเดน 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการประกวดหนังสั้นสารคดี
เชิงชาติพันธุ ในป 2548 จากศูนยมานษุยวิทยาสิรินธร 

การจัดแสดงผลงาน 
สำนักงานอุทยานการเรียนรู กรุงเทพมหานคร / บางกอก เดม็อคเครซ่ี/ เทศกาลหนังทดลอง

กรุงเทพครั้งที่ 4/เทศกาลภาพยนตรสารคดีเชิงชาติพันธุคร้ังท่ี 2 ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร/ สภาศิลป
วัฒนธรรมประเทศไทย-กวางจู ประเทศเกาหลี/ และจัดแสดงตามที่อื่นๆ อีกมากมายตามที่ไดรับการ
สนับสนุนจากศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 
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Synopsis
Karen people are agriculturist, who once lived proudly and 
independently in mountainous regions without the need to use 
money, yet they now struggle in a modern world and adopting 
superfi cial and consumerist values, where monetary importance 
plays a greater role than they are used to. What are the main 
infl uences? Also of signifi cance, are the overall effects from 
the urban values of a modern society on the hill tribe peoples 
who have had to relocate to the urban low-lands?

For the better understanding of Thai ethnic minorities, especially 
the Karen who live in Chiang Mai and whose population is 
continuously increasing. The documentary will illustrate the life 
styles of the Karen both in upland and in urban areas. Interviews 

with Karen people were conducted explaining how much they 
appreciate their motherland and their own culture. At the same 
time, they explain how hard they are struggling to live their life 
on an equal footing with national Thais in urban areas, namely 
Chiang Mai city.

The creators of this document want to tell the audiences that 
the ethnic minorities are also human and they deserve better 
treat from people who insult or interfere with their lifestyle.

This video was produced by USER- Unit for Social and 
Environmental science, Chiang Mai University. 

The Producing Team
Pre-production: Sutthirat Supaparinya,Piyawit Tongsa-ard, Po 
Garden
Concept and post production: Sutthirat Supaparinya
Researcher: Charunee Chirangworapot, Drinya Totrakul, Po 
Garden
Second prize: 2nd Ethnic short Film Competition 2005, Princess 
Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre, Bangkok, 
Thailand

Omkoi District, 
Pa-an Village

“Omkoi District, Pa-An Village” has shown in TK Park 
(Thailand Knowledge Park), Bangkok, Thailand, Bangkok 
Democrazy , Bangkok Experimental Film Festival (BEFF4) , 
Bangkok, 2nd Ethnic Film Festival, Princess Maha Chakri 
Sirindhorn Anthropology Centre, Bangkok, Thailand and 
Gwangju Arts & Cultural Council, Gwangju, Korea and 
many other places that Princess Maha Chakri Sirindhorn 
Anthropology Centre distributed the video to.
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จากภาพขาวที่นำเสนอผานสื่อตางๆ อาทิ โทรทัศน, วิทยุ และ
สื่อสิ่งพิมพตางๆ เก่ียวกับสภาพการขนสง หลบหลีก แอบซอนการนำ
แรงงานขามชาติ บรรจุใสตูคอนเทรนเนอร ลักลอบเขามาในประเทศ 
จากจังหวัดระนองไปยังจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปนจังหวัดทางภาคใตของ 
ประเทศไทย ทำใหเกดิเหตอุนันาเศราสลดใจเปนอยางยิง่ อนัเนือ่งมาจาก 
อุบัติเหตุเก่ียวกับ เคร่ืองทำความเย็น ซ่ึงเกิดอาการขัดของ แบบเฉียบพลัน
และคาดไมถึงมากอน ผลท่ีไดรับคือความสญูเสีย อันเกิดจากขาดอากาศ
หายใจ ทำใหแรงงานพมาเปนจำนวนมากตองจบชีวิตลง โดยไมมีใคร
คาดคิดมากอน 

เหตุการณดังกลาวทำใหขาพเจาเกิดแรงบันดาลใจ ท่ีจะสรางสรรค
ผลงานศิลปกรรม อันจะสื่อเกี่ยวเนื่องไปถึงเหตุการณ ในครั้งนั้น โดย
ถายทอดจินตนาการ ความรูสึก ออกมาเปนภาพแนวกึ่งนามธรรมแสดง
ความรูสึก อึดอัด เบียดเสียด สภาวะการตอสูดิ้นรน เอาชีวิตรอด จาก
สิ่งที่กำลังประสบ ภายในวัตถุคลายรูปทรงของรถตูโดยสาร ภายใตการ
ควบคุมของมัจจุราชราย เพื่อที่จะสื่อสารผานตอไปยังผูชม ภาพผลงาน
ศิลปะในคร้ังน้ีใหไดตระหนักถึงสภาวะการเคล่ือนยายแรงงานแบบ 

ไมถูกกฎหมาย กอเกิดโศกนาฏกรรมอยางไร และชวยกันหาหนทาง
แกไข อยางเปนระบบในอนาคตตอไป 

 

สมชาย พินิจทรัพย  

ประวัติ  
สมชาย พินิจทรัพย เกิดเม่ือป พ.ศ. 2514 มีประสบการณทำงาน

ศิลปะมากมายทั้งในดานภาพเขียน ภาพสี ภาพพิมพ และมีฝมือในการ
ถายภาพ ไดรับรางวัลจากการประกวดผลงานศิลปะตางๆ และเคยรวม
แสดงภาพในงานนิทรรศการศิลปะมาตั้งแต พ.ศ. 2533 จนถึงปจจุบัน 

ขณะนี้สมชายกำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาทัศนศิลป – ศิลปะ
สมัยใหม อยูที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
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From the news that I received in media 
channel such as TV, radio, newspapers, 
migrant wor kers always avoid the 
government offi cials especially the police 
by hiding in the containers or trucks for 
transportation from place to place. These 
general situations are the root cause of 
tragedy of migrants life, for example, many 
Burmese workers passed away due to lack 
of the air to breath in the containers which 
brought them from Ranong to Phuket – in 
the Southern province of Thailand. This 
tragedy is my inspiration to create the 
artworks for showing in the art exhibition. 
My works refl ected an imagination and 
feeling of frustration, limitation in small 
space and survival.

Biography
Somchai is an artist who produced the 
artworks named “import 1” and “import 2”. 
He has many experiences in art exhibitions 
from year 1990’s until the present and he 
also has professional skills in sketching, 
painting and taking photos. At this time, 
Somchai is a master student in the fi eld 
of Modern Fine Arts at Srinakarinvirote 
University.

Somchai 
Pinitsap
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ขณะที่ฉันเดินขามสะพานจากซอยทองหลอที่แสนคราคร่ำมาสู
ลานกวางของสถาบันปรีดี พนมยงค มองเห็นบึงน้ำตั้งอยูในศูนย ฉัน
อยากบอกแทนแรงงานขามชาตวิางานนีเ้ปนเรือ่งราวสวนหนึง่ของพวกเขา 
พวกเราอันไดแก เอสเตล โคเฮนนี่, อภิชาติ สิงหสุธรรม รวมทั้งฉันได
ชวยกันสะทอนเรื่องราวและภายใตการชวยเหลือของคมกริช อุทิศ เรา
ไดสรางสรรคคำขึ้นมาคำหน่ึง นั่นคือ “มนุษยยางรถ” 

แรงงานขามชาติมักไมคอยไดรับโอกาสมากนักที่จะไดเดินทาง
อยางสมเกียรติอยางเชนมารวมประชุม พวกเขาตองซอนตัวมากับทาย
รถยนต ซุกตัวอยูภายใตกองดอกกุหลาบ หรือกะหล่ำปลีมากับรถบรรทุก 
ซึ่งอากาศไมสามารถเขาได บางทีก็ตองลอยขามมหาสมุทรโดยซอนตัว
มาในถังน้ำแข็ง ถูกทับกันมาอยูในเรือที่ไมมีเครื่องยนต และระหวาง
อำเภอแมสอดและเมอืงเมยีววดี พวกเขาพากันขามแมนำ้โดยอาศยัยางรถ 
ไมมีอะไรจีรังยั่งยืน สะดวกสบายสำหรับแรงงานเหลานี้ พวกเขาคือผูที่
ตองทำงานตลอดเวลาเพื่อที่จะพบวาไมไดรับคาจางเปนการตอบแทน 
พวกเขาคือผูทีเ่ดนิทางมากับสิง่ทีไ่มแนนอน และเส่ียงอนัตรายตลอดเวลา 
พวกเขาคือ มนุษยยางรถ 

 ประวัติ  
ในชีวิตของฉันที่อยูเมืองไทยมาตลอดหลายป ฉันไดรับเกียรติ 

ในการอาศัยและทำงานรวมกับศิลปน โดยสวนตัวแลวฉันไมไดมีความ

แจ็คกี้ พอลล็อก  
Á ¹Ø É Â� Â Ò § Ã ¶ 

สามารถพิเศษ แตวาเราทำงานดวยกันทั้งทางความคิด และตามภาระผูกพันที่มีตอกระบวนการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม ฉันไดมีโอกาสและมีอภิสิทธิ์ในการจัดงานศิลปะและรวมสนุกไปกับสมาคมแท็ปรูท, เอเชียโอเปย 
และมูลนิธิเอ็มพาวเวอร คำถามเก่ียวกับอัตลักษณและแรงงานขามชาติไดยึดครองชีวิตการทำงานประจำวัน

ของฉันกับมูลนิธิ MAP และประสบการณเกี่ยวกับงานแรงงานขามชาติก็อาศัยรวมอยูในชีวิตสวนตัวของฉัน
ดวย 
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As I crossed the bridge from bustling Soi Thonglor into the 
courtyard of the Pridi Banhomyon Institute and saw the pond 
in the centre, I wanted to claim it for the migrants to tell a part 
of their story. Estelle Cohenny, Apichart Singsootham and I 
refl ected that story and created the “Tyred People” with the 
help of Komkrit Utit. 

Migrants rarely have the opportunity to board or ride 
conventional forms of transport. They hide in boots of cars, 
on trucks under layers of roses or cabbages, are trapped in 
the back of airtight trucks. They fl oat across oceans in ice 
buckets, are piled into engineless boats and between Mae Sot 
and Myawaddy, migrants are ferried across the river on rubber 
tyres. Nothing is stable or comfortable for these migrants, they 
are the people who work all hours, and receive next to no pay, 
they are the people whose journeys are always precarious and 
dangerous, they are the “tyred” people.

Biography
I have had the honour to live and work with artists for many 
years of my life in Thailand. I personally have no such talent 
but we come together in ideas and commitment to social 
transformation. I have had the opportunity and the privilege 
to organize and enjoy many art events with Tap Root Society, 
Asiatopia and empower foundation. Questions of identity 
and migration occupy my daily life in my work with Burmese 
migrants at MAP Foundation. Migration experiences live in my 
personal life.

Jackie Pollock

Tyred People 
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งานแสดงชิน้นีไ้ดรบัแรงบนัดาลใจจากแผนงานโครงการ TWC2  
(Transient Workers Count Too) เปนองคกรไมแสวงหากำไรท่ีทำงาน
เพื่อรักษาสิทธิประโยชนใหแกแรงงานขามชาติที่ทำงานกับนายจาง 
ในประเทศสิงคโปร  

แรงงานขามชาติในในประเทศสิงคโปรน้ันมีพ้ืนฐานมาจากเหตุผล
ดานเศรษฐกิจอยางชัดเจน ไมใชแตเฉพาะนายจางท่ีนี่จะตองการจาง
แรงงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางดานเศรษฐกิจเทานั้น แรงงานเอง
มาที่ประเทศสิงคโปรก็เพื่อที่จะเจอกับการคาดหวังแบบเดียวกัน เพื่อที่
จะสรางรายไดใหมากเทาที่พวกเขาจะทำได สำหรับขอเท็จจริงนี้คือเมื่อ
มีใครที่ตองการขายแรงงานกำลังจะไดเจอกับผูซื้อที่นี่ในสิงคโปร จะเชื่อ
ไดอยางไรวาคำตอบระหวางผูซื้อและผูขายแรงงานที่ไดนั้นจะมีความ
แตกตางกันไปตามเหตุผลเฉพาะบุคคล 

มีแรงงานขามชาติในประเทศสิงคโปรมากกวา 800,000 คน  
ในจำนวนนี้ไดรับการวาจางใหทำงานบาน, งานกอสราง, และงาน 
ในโรงงาน ซ่ึงงานในลักษณะน้ีจะตองเผชิญกับความสกปรก เส่ียงอันตราย 
และ เปนงานท่ีไมมีเกียรติ (3 D – dirty, dangerous and demeaning) 

ยิ่งกวานั้น ตำแหนงงานเหลานี้มักทำงานไดไมคอยนาน ซึ่งก็เปนเพราะ
แรงงานไมคอยไดรับการปกปองจากการจางงานอันทารุณ 

เกิดอะไรขึ้นเมื่อแรงงานที่ทำงานบานในสิงคโปรคนพบวา 
พวกเธอไมไดรับอนุญาตใหมีวันหยุด และเกิดอะไรข้ึนตอไปเม่ือการ
รองขอของพวกเธอมักจะถูกนายจางปฏิเสธโดยไมมีการถามหาเหตุผล 
เกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเธอเขาใจแลววาในประเทศนี้พวกเธอจะไมมีสิทธิ
มีเสียงถึงแมวาพวกเธอจะพยายามจะรองขอแลวก็ตาม มีการชวยเหลือ
ที่นอยมากจากฟากของรัฐบาล อีกท้ังจากภาคสังคมผูคนก็ปฏิบัติตอ
พวกเธอราวกับเปนชนชั้นต่ำ ไมมีความหมายและมีความสำคัญนอย
มาก แลวพวกเธอจะอยูรอดตอไปในเมืองนี้อีกนานแคไหน 

การใชหัวขอนี้ไมเพียงแตเพื่อจะสัมผัสกับแรงงานผูทำงานบาน
เทานั้น แตยังตัดผานงานรายไดต่ำ ทุกประเภทในประเทศสิงคโปรดวย 
งานช้ินน้ีต้ังใจท่ีจะมองเขาไปในวัตถุประสงคของงาน อะไรคืองานสำหรับ
พวกเราทุกคน ทำไมพวกเราถึงทำงาน เปนไปไดไหมท่ีพวกเราบางสวน
จะไดพจิารณางานทีม่คีวามสำคัญนอยกวาใหกบัคนอ่ืนบาง เปนไปไดไหม
ที่จะพิจารณาการใชชั่วโมงการทำงานท่ีไมเคยไดใชแบบเดียวกับคนท่ี
ทำงานมีเกียรติไดรับ 

 

นี่คือหองของคุณ 
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This installation was inspired by a proposal from Transient 
Workers Count Too (TWC2) in Singapore.

Migration in Singapore is purely based on economical reasons. 
Not only are employers here employing workers as a way of 
gaining economical needs, migrants come to Singapore meeting 
the same expectation – to earn as much as they can. In this 
instance, the one selling labour is meeting its buyer here in 
Singapore. How the trust between buyer and seller works out 
differs individually. 

There are over 800,000 migrant workers in Singapore employed 
in domestic work, construction work, and factory work 
amongst others. The nature of their work is dirty, dangerous and 
demeaning (3D). Moreover, their position is made precarious 
due to the little protection they have from employment abuse. 

What happens when a domestic worker in Singapore fi nds out 
that she is not allowed a weekly day off? And what happens next 
when her protest to her employer is only met with disagreements 

This is your room
without much space for discussion? What happens when she 
realises that in this country, she has no voice and even if she 
did, there is little support not just from the government but from 
the society who treat her form of work as ‘low class’, demeaning 
and of little importance? Can she survive in this city for long? 

Addressing a theme which not only touches on domestic 
workers but cuts across all forms of low-wage work in Singapore, 
this installation aims to look into the objectives of work. What is 
work to all of us? Why do we do work? How is it possible for some 
of us to consider certain work as less important to another? 
How is it possible that putting in long hours of work does not 
constitute to the same dignity a white-collar work is getting?” 
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ขอสรุปยอของนโยบายและขอเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการแรงงานขามชาติที่ไมมีเอกสาร 
ถูกตองตามกฎหมายในประเทศไทย 

บทนำ 
ขอสรุปโดยยอของนโยบายฉบับนีเ้กดิข้ึนการศึกษาในโครงการวิจยั

วาดวยเรื่องที่เกี่ยวกับ “เพศสภาพ แรงงานขามชาติขามพรมแดน และ
ความเปนประชากรของประเทศ : กรณีศึกษาบริเวณพรมแดน พมา-
ไทย” จดัทำโดยสถาบันเทคโนโลย ีแหงเอเชีย (เอไอท)ี และมหาวทิยาลยั
ลีดส ประเทศอังกฤษโดยไดรับทุนสนับสนุนจากศูนยวิจัยเพื่อการพฒันา
นานาชาติแหงประเทศคานาดา และไดนำประสบการณในการทำงาน
ของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ (MAP 
Foundation) ซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชนท่ีทำงานกับแรงงานขามชาติ
ชาวพมาท่ีทำงานในประเทศไทยมามากกวาสองทศวรรษ ปญหาตางๆ 
ที่สะทอนใหเห็นในรายงานฉบับนี้ไดรับการอภิปรายใน “การประชุมเชิง
ปฏิบัติการนานาชาติวาดวยเรื่อง เพศสภาพ แรงงานขามชาติ และความ
เปนประชากรของกลุมประเทศลุมแมน้ำโขง:มุมมองทางดานเศรษฐกิจ
และการเมืองของโลกในชวงวิกฤติ” ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-3 

มิถุนายน 2552 ที่สถาบันเอไอที ผูเขารวมการประชุมมีทั้งนักวิชาการ
และนักกิจกรรมจำนวน 52 คนจากประเทศไทย สิงคโปร ญี่ปุน ฮองกง 

จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรอังกฤษ และออสเตรเลีย 
ซึง่ผูเขารวมทัง้หมดไดเห็นชอบรวมกนัวาควรจะมีการจัดทำเอกสารฉบับนี้
ออกเผยแพรตอสาธารณชนใหไดมากที่สุด เนื่องจากประสบการณและ
ส่ิงท่ีเราไดคนพบน้ีเก่ียวของกับสถานการณทางดานเพศสภาพของแรงงาน
ขามชาติ และสามารถนำไปเปนขอมูลในการอภิปรายในระดับนโยบาย
สาธารณะตอไป 

 เนื้อหา 
นับเปนเวลาเกือบสองทศวรรษท่ีรัฐบาลไทยไดมีการกำหนด

นโยบายวาดวยเรื่องของขอกำหนดและการจดทะเบียนของแรงงาน 
ขามชาติที่ไมมีเอกสารถูกตองตามกฎหมายของประเทศไทยท่ีมาจาก
ประเทศเพ่ือนบานไดแกประเทศพมา เขมร และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมาอยางตอเน่ือง และเม่ือปลายป ีพ.ศ. 2552 ที่ผานมา 
กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงานไดขึ้นทะเบียนแรงงานขามชาติภายใต

นโยบายดังกลาวเปนจำนวนท้ังสิ้น 943,291 คน อยางไรก็ตามในการ
ขึ้นทะเบียนครั้งนี้มีความแตกตางจากนโยบายเดิม นั่นคือ จะออกใบ
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อนุญาตในการทำงานชั่วคราวเปนเวลา 1 ปใหกับแรงานขามชาติเหลานี้ 
และสามารถตอใบอนุญาตไดในปถัดไป จะเห็นวาจากนโยบายปจจุบัน
รัฐบาลมีทาทีท่ีจริงจังมากข้ึนในการสงแรงงานเหลาน้ีกลับประเทศตนทาง
หลังวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 

แรงงานขามชาติเหลานี้สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการถูกสงกลับ
ประเทศของตนก็ตอเมื่อไดสมัครเขารวมขั้นตอนของการพิสูจนสัญชาติ
จากประเทศตนทางของตนตามขอกำหนดที่ระบุไวในบันทึกความเขาใจ
รวมกันซึ่งรัฐบาลไทยไดลงนามรวมกับรัฐบาลประเทศลาว เขมร และ 
พมา เมื่อปพ.ศ. 2546 เพราะนโยบายการสงกลับประเทศทันที ทำให
บรรดาแรงงานขามชาติตองอาศัยอยูในประเทศไทยดวยความรูสึก
หวาดระแวง ไมมั่นคง ไมวาการสงกลับแรงงานขามชาติเปนจำนวนมาก
จะเปนขอปฏบิตัจิรงิหรอืไมอยางไร นโยบายตางๆ สำหรบัแรงงานขามชาติ
ที่รางข้ึนแบบช่ัวคราว รวมไปถึงขอตกลงในบันทึกความเขาใจรวมกัน 
ตางก็ละเลยตอขอเท็จจริงในเรื่องความเปนอยูของแรงงานขามชาติ 
และความตองการแรงงานของประเทศไทย 

รายงานฉบับนี้จะสะทอนใหเห็นถึงขอจำกัดตางๆ ที่เกิดข้ึนกับ
แรงงานขามชาติอันเนื่องมาจากนโยบายแรงงานขามชาติฉบับปจจุบัน 
ท่ีตอบรับกับการเขาเมืองอยางไมถูกกฎหมายประเทศไทย และต้ังคำถาม
ตอขอจำกัดตางๆ ที่เกิดขึ้นวาขอจำกัดเหลาน้ันมีความจำเปนจริงดังท่ี
รัฐบาลไทยกลาวหรือไม หรือขอจำกัดดังกลาวจะขัดแยงกับวัตถุประสงค 
ที่ไดประกาศใหแรงงานขามชาติขึ้นทะเบียนอยางถูกกฎหมาย แทที่จริง
แลวนโยบายและขอจำกัดดังกลาวตองการท่ีจะทำใหแรงงานขามชาติ 
ที่อาศัยอยูในประเทศไทยอยางไมถูกกฎหมายเหลานี้ตกอยูในสภาพ 
ท่ีเดิมตอไป ในสวนทายของรายงานฉบับนี้ขอมูลที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของ

ประสบการณการทำงานและการทำวิจัยในระดับชุมชน รวมกับชุมชน
ตางๆของแรงงานขามชาติ จึงไดมีการจัดทำขอเสนอแนะและกระตุนให

เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองรวมกันระหวางผูกำหนดนโยบาย 
ชุมชน และตัวแทนของแรงงานขามชาติดวย 

 

นโยบายที่ตอบสนองตอการ 
เคลื่อนยายแรงงานขามพรมแดน 

ตั้งแตป พ.ศ. 2535 รัฐบาลไทยประสบความสำเร็จในความ
พยายามท่ีจะตอบสนองการเคล่ือนยายของแรงงานจากประเทศเพ่ือนบาน
ตางๆ ที่หล่ังไหลเขามาอยางไมมีเอกสารการข้ึนทะเบียนท่ีถูกตองตาม
กฎหมาย โดย ก) อนุญาตใหมีการขึ้นทะเบียนแรงงานขามชาติที่ไมมี
เอกสารที่ถูกตองตามกฎหมาย ใหสามารถทำงาน บางประเภทภายใน
ประเทศไดเปนเวลา 1 ป ข) ทำการจับกุมและสงกลับแรงงานขามชาติ 
ผูที่ไมมีหนังสือในการขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง ค) สรางแหลงงานหรือ
เขตเศรษฐกิจพิเศษเอาไวที่พื้นที่บริเวณชายแดนโดยมีความต้ังใจท่ีจะ
สกัดก้ันแรงงานอพยพเอาไวที่ชายแดน ไมใหเดินทางเขาสูจังหวัดตางๆ 
ของประเทศไทย แนวความคิดสวนหลังนี้ไดนำมาทำใหเกิดผลสำเร็จ 
ในแผนยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจลุมแมน้ำอิรวดี-ลุมแมน้ำ
เจาพระยา-และลุมแมน้ำโขง (ACMECS) 

ในป พ.ศ. 2546 รัฐบาลไดมีการทดลองทำงานภายใตบันทึก
ความเขาใจรวมกันซ่ึงรัฐบาลไดลงนามรวมกับรัฐบาลของประเทศเขมร 
ลาว และพมา ซึ่งถาประสบความสำเรจ็อาจทำใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
ภาพรวมของการเคล่ือนยายแรงงานในลุมแมน้ำโขง และมีสวนทำให
ประเทศตนทางตาง ๆ ของแรงงานขามชาติมีการจัดการในการทำหนังสือ
เดินทางใหกับแรงงานขามชาติจากประเทศของตน แรงงานเหลาน้ีสามารถ

เดินทาง เขาสูประเทศไทยไดอยางถูกกฎหมาย และสามารถท่ีจะขอ 
ใบอนุญาตในการทำงานอยางถูกกฎหมายไดเชนเดียวกัน ถึงแมวาจะมี
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หลายคนถูกสงกลับตามเงื่อนไขของบันทึกความเขาใจรวมกันก็ตาม แต
ก็ไมไดเขมงวดกับบันทึกความเขาใจรวมกันที่ทำกับประเทศพมา รัฐบาล
ไทยกำลังทุมเทความพยายามท้ังหมดไปกับขั้นตอนน้ีและละเลยตอ
นโยบายท่ีจะสกัดกั้นไมใหแรงงานขามชาติที่ไมมีเอกสารตามกฎหมาย
สามารถเดินทางเขามาสูประเทศไทยอยางตอเนื่อง 

 

ขอจำกัดที่เกิดขึ้นจากนโยบาย 
เกี่ยวกับการเคลื่อนยายแรงงาน 

 
ขอจำกัดเก่ียวกับสิทธิของแรงงาน 

สถานภาพทางกฎหมายของแรงงานขามชาติในประเทศไทย 
ขึ้นอยูกับการข้ึนทะเบียนการทำงานกับนายจางของตน ความพยายาม
ที่จะเปนคนงานของนายจางไดลดทอนอิสรภาพของแรงงานและเพ่ิม
โอกาสใหนายจางเอารัดเอาเปรียบลูกจางของตน แรงงานขามชาติตอง
อยูกับนายจางของตนอยางถาวรผานทางนโยบายการข้ึนทะเบียนแรงงาน
ขามชาติผานทางขั้นตอนในการสมัครแบบใหมสำหรับการทำหนังสือ
เดินทางช่ัวคราว ดังน้ันถึงแมวาแรงงานเหลาน้ีจะดำเนินการทางกฎหมาย
อยางถูกตองโดยผานกระบวนการพิสูจนสัญชาติและกระบวนการตาม
ขอตกลงในบันทึกความเขาใจรวมกัน ก็ยังไมไดแสดงวาพวกเขาจะไดรับ
ความคุมครองสถานภาพในการทำงานตามมาตรฐานของสิทธิมนุษยชน
ดานแรงงานอยางที่พึงจะไดรับ 

แรงงานสามารถรองขอเปลี่ยนแปลงการจางงานไดในบาง
สถานการณเทานั้น เชน การตายของนายจาง การปดกิจการ และการ

ถูกเอาเปรียบจากนายจาง ซ่ึงแรงงานจะมีเวลาเพียง 7 วันท่ีจะหานายจาง
ใหมและสงตอเอกสารจากนายจางเกาไปยังนายจางใหม ขอจำกัดเร่ือง

ของเวลาในการหางานและหานายจางใหมใหไดภายใน 7 วนันัน้สงผลให
แรงงานขามชาติที่ไมสามารถเขาถึงสำนักจัดหางานหรือบริการจัดหา
งานจำเปนที่จะตองทำงานท่ีหาไดในขณะน้ันโดยตองยอมรับเง่ือนไข
เรื่องคาแรง 

ขอจำกัดเหลานี้ขัดตอสิทธิของแรงงานที่มีอยูในประเทศไทยที่จะ
หาแนวทางคุมครองตนเองภายใตกฎหมายแรงงาน รวมทั้งละเลยตอ
สถานภาพการเขาเมืองของแรงงาน สถานการณที่เกิดข้ึนในปจจุบัน 
แรงงานคนใดที่พยายามจะฟองรองเพื่อเรียกรองเรื่องการท่ีพวกเขาไมได
รับคาจาง ถูกละเมิด และเอารัด เอาเปรียบดวยเงื่อนไขของการทำงาน 
มักจะถูกปลดออกจากงาน สูญเสียสภาพการจางงานและนำไปสูการ 
สูญเสียสถานภาพทางกฎหมายและอาจถูกสงกลับประเทศทันทีได 

แรงงานเหลาน้ีตองพ่ึงพานายจางของตนในเร่ืองท่ีอยูอาศัยเน่ืองจาก
หนวยงานราชการในพื้นที่สงเสริมใหนายจางสรางบานพักใหแรงงาน
อาศัยในบริเวณท่ีทำงานของตน แรงงานกลุมใดท่ีมีขอขัดแยงกับนายจาง 
จะเสี่ยงตอการสูญเสียที่พักอาศัยดวย และถึงแมวาแรงงานขามชาติ 
ไมไดถูกบังคับใหตองอาศัยอยูในบริเวณท่ีทำงานก็ตาม แตเขาก็มีทาง
เลือกไมมากนักเพราะวาไมไดมีการจัดหาที่พักในลักษณะท่ีเหมาะสมไว
มากพอที่จัดสรางเครื่องอำนวยความสะดวกสาธารณะขึ้นในพื้นที่ซึ่งมี
จำนวนประชากรเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ จากการท่ีมีแรงงานขามชาติ 
มาอาศัยอยูเพิ่มขึ้น 

 
ขอจำกัดเร่ืองเวลา 

นโยบายเกี่ยวกับแรงงานขามชาติทั้งหมดที่มีอยูนั้นยังมีลักษณะ
แบบช่ัวคราวและไมมีความม่ันคง ไมมีนโยบายใดเลยท่ีจะกำหนดมาตรการ

ในการจัดหาทางเลือกท่ีเหมาะสมใหกับแรงงานที่ทำงานระยะยาว การ
ขึ้นทะเบียนแรงงานเปนนโยบายที่รัฐบาลไทยใชมาเปนเวลากวา 
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สองทศวรรษแลวในการอนุญาตใหแรงงานขามชาติไดข้ึนทะเบียนแรงงาน
เปนชวงเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ป มีเพียงในป พ.ศ.2539 ท่ีแรงงาน
ขามชาติสามารถขึ้นทะเบียนแรงงานไดนานถึง 2 ป แรงงานคนใดท่ีเขา
ประเทศมาอยางถูกกฎหมายพรอมหนังสือเดินทางชั่วคราวที่ออกให 
ในป พ.ศ. 2553 จะไดรับอนุญาตใหทำงานในประเทศไทยไดนานถึง  
2 ป และสามารถสมัครขอตออายุการทำงานไดอีก 2 ป หลังจากครบ  
4 ปแลว แรงงานขามชาติเหลาน้ันจะตองกลับไปยังประเทศของตนและ
จะไมสามารถกลับมาทำงานในประเทศไทยไดอีกเปนเวลา 3 ปหลังจาก
นั้น 

 
ขอจำกัดเร่ืองการเดินทาง 

แรงงานขามชาติที่ไดขึ้นทะเบียนและมีบัตรแรงงานชั่วคราว 
จะไมไดรับอนุญาตใหเดินทางออกจากพื้นท่ีที่ไดทำการขึ้นทะเบียนไว 
ซึ่งขอจำกัดนี้ถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งสงผลให
แรงงาน ไมสามารถเดินทางไปยังพ้ืนท่ีท่ีมีงานใหทำไดอยางอิสระ แรงงาน 
ที่จะถูกจางตามฤดูกาลของการทำงานจำเปนตองอยูในพ้ืนท่ีที่ตนทำงาน
ทั้งที่ฤดูของงานจบลงแลวทำใหเกิดจำนวนของคนงานมากกวาความ
ตองการในพื้นที่ของแหลงงานที่หมดฤดูของการทำงานไปแลว และนี่
เปนสาเหตุที่ผลักดันใหคาจางต่ำลง 

ขอจำกัดในการเดินทางของแรงงานขามชาติที่อยูในประเทศไทย 
ทำใหแรงงานเหลานี้มีแนวโนมที่จะถูกจับกุมและสงกลับไปยังประเทศ
ของตนทั้งที่ไดขึ้นทะเบียนแรงงานอยางถูกตองแลว และหากแรงงานคน
ใดถูกจางใหไปทำงานในพื้นที่อื่น หรือเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อไป
พักผอนหรือทำกิจธุระบางอยาง อาจเส่ียงตอการถูกตำรวจจับกุมและ

สงกลับไปยังประเทศของตนได ดังนั้นการท่ีแรงงานคนใดตองการจะ
เดินทางไปยังพื้นที่อื่นจึงตองไปแบบไมเปดเผย ดังเชนกรณีที่แรงงาน

พมาขาดอากาศหายใจจากการซอนตัวอยูในรถบรรทุกขณะท่ีทำการ 
ขนยายแรงงานเหลาน้ีจากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึงน้ันเปนผลกระทบโดยตรง
จากขอจำกัดในการเดินทางน่ีเอง การยกเวนขอจำกัดเหลาน้ีใหกับแรงงาน
ขามชาติที่เขาประเทศดวยหนังสือเดินทางท่ีถูกกฎหมายนาจะเปนการ
เปล่ียนแปลงเชิงนโยบายที่จะสงผลดีแกแรงงานเหลานี้ดวย 

 
ขอจำกัดในการจัดต้ังสหภาพแรงงาน 

สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 
1975) การจัดต้ังสหภาพแรงงานท่ีเปนทางการสามารถจัดต้ังไดโดย
บุคคลท่ีมีสัญชาติไทยแตกำเนิดเทานั้น ซึ่งจะเปนการกีดกันแรงงานชาติ
อื่นในการจัดตั้งสหภาพแรงงานหรือเขารวมกับสหภาพแรงงานท่ีจัดตั้ง
อยางเปนทางการอยูแลวได ถึงแมวาจะมีการอนุญาตใหแรงงานเหลานี้
สามารถเขารวมเปนสมาชิกสหภาพแรงงานไทยได แตในหลายพื้นที่ 
ที่แรงงานขามชาติอาศัยอยูยังไมมีสำนักงานของสหภาพแรงงานต้ังอยู 
ยิ่งไปกวานั้นงานบางประเภทท่ีแรงงานขามชาติที่เปนผูหญิงทำอยูนั้นไม
มีการจัดต้ังเปนสหภาพแรงงาน เชน งานแมบานตามบาน งานขายบริการ
ทางเพศ และงานเกษตรกรรม และอาชีพดังกลาวก็ไมไดรับการคุมครอง
ภายใตกฎหมายแรงงานทำใหแรงงานทั้งหลายไมมีอำนาจในการตอรอง 
การจำกัดอิสรภาพของแรงงานขามชาติในการจัดตั้งสหภาพและการ 
ลดทอนอำนาจในการตอรองเปนการกระทำที่ขัดตอเจตนารมณของ 
การทำงานที่เหมาะสมและสิทธิของลูกจางตามท่ีองคกรแรงงานสากล  
(International Labour Organization – ILO) กำหนดไว 

 
ขอจำกัดเรื่องครอบครัว 

ถึงแมวาแรงงานขามชาติจะไดรับสถานภาพลูกจางชั่วคราว 
ในประเทศไทยต้ังแตชวงตนป พ.ศ. 2533 แตครอบครัวหรือผูติดตาม
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ของแรงงานขามชาติเหลานี้อาจไดรับการยอมรับบางจากนโยบาย 
บางฉบับเทานั้นสมาชิกครอบครัวของพวกเขามีชีวิตอยูในแตละวันดวย
ความรูสึกไมมั่นใจและไมมีความม่ันคง กระบวนการในการทำบันทึก
ความเขาใจรวมกันไมไดมีขอกำหนดใดท่ีกลาวถึงครอบครัวของแรงงาน
ขามชาติเหลาน้ีเลย มติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองของการศึกษาของเด็กตางชาติ
ที่ไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร รวมทั้งเด็กชาติอื่นๆ ที่ไมใชเด็กที่มี
สัญชาติไทยซ่ึงประกาศใชเมื่อเดือนกรกฎาคมป พ.ศ. 2548 อนุญาต 
ใหเด็กทุกคนที่อยูในราชอาณาจักรไทยเขารับการศึกษาในโรงเรียนไทย
ไดโดยไมตองคำนึงถึงสถานภาพทางกฎหมายของเด็ก และจะไดรับการ
ขึ้นทะเบียนเปนระยะเวลา 10 ปในระหวางท่ีเรียนหนังสืออยู ดังนั้น 
เปนไปไดท่ีวาภายในครอบครัวของแรงงานขามชาติน้ีจะสมาชิกครอบครัว 
ท่ีมีสถานภาพทางกฎหมายแตกตางกันออกไป สงผลใหสมาชิกในครอบครัว
ของแรงงานบางสวนอาจถูกแยกจับกุมและสงกลับประเทศได 

 
ขอจำกัดเร่ืองการเขาสูระบบประกันสังคม 

กอนหนานี้นายจางของแรงงานขามชาติถูกหามไมใหนำลูกจาง
กลุมนี้เขาสูระบบประกันสังคม หรือระบบกองทุนชดเชยการวางงาน
ของลูกจาง แตภายหลังที่มีกฎขอบังคับใหมออกมานายจางของแรงงาน
ขามชาติทีถ่อืหนังสอืเดินทางช่ัวคราวสามารถนำลูกจางไปสมัครเขาระบบ
ประกันสังคมได แตไมไดมีการบังคับวานายจางตองทำ ซึ่งระบบประกัน
สังคมของประเทศไทยไดจัดใหมีการรักษาพยาบาลฟรี รวมท้ังจัดหา
เครือขายความปลอดภัยทางสังคมใหกับลูกจาง แรงงานขามชาติคนใด 
ที่ไมไดขึ้นทะเบียนเขาไปอยูในระบบสวัสดิการดังกลาวก็จะเสียสิทธิ 
ในการไดรับเงินชดเชยและผลประโยชนทางดานสวัสดิการสังคมในกรณี

ที่เกิดอุบัติเหตุขณะทำงาน เชน การเขารับการรักษาพยาบาลฟรี และ

การไดรับเงินชดเชยเมื่อถูกเลิกจางเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ 
 

ขอจำกัดเร่ืองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ 
สิทธิอนามัยเจริญพันธุของแรงงานขามชาติหญิงนับเปนปญหา 

ที่ถูกหยิบยกมาพูดคุยกันบอยครั้งในชวงทศวรรษที่ผานมา แรงงาน 
ขามชาติหญิงคนใดท่ีตั้งครรภจะถูกนายจางขมขูดวยการสงตัวกลับ
ประเทศ หนวยงานราชการในพ้ืนท่ีเองก็สนับสนุนใหนายจางสงตัวแรงงาน
ผูหญิงเหลาน้ันกลับประเทศของตนกรณีท่ีมีการต้ังครรภเกิดข้ึน นอกจากน้ี
แรงงานขามชาติหญิงยังไมไดรับสิทธิในการลาคลอดหลังคลอดบุตร  
สงผลใหเราพบเห็นบอยครั้งวาแรงงานที่ตั้งครรภมักจะไปทำแทง ซึ่งการ
ทำแทงยงัเปนส่ิงทีผ่ดิกฎหมายในประเทศไทยอยู มแีรงงานหญิงหลายคน
ที่เสียชีวิตหรือทนทุกขทรมานเปนระยะเวลานานจากความบอบช้ำทาง
รางกายเนื่องจากการทำแทงเถื่อน สวนใครที่ตัดสินใจเก็บลูกไวก็ตอง
ตอสูเพ่ือความอยูรอดโดยไมไดรับความชวยเหลือจากบริการทางสังคม 
รวมท้ังจากครอบครัวของตนอีกดวย 

 
ขอจำกัดในการเขาถึงระบบประกันสุขภาพแหงชาติ  
(Universal Access) 

มีเพียงแรงงานขามชาติที่ขึ้นทะเบียนเทานั้นที่สามารถจะจาย
คาธรรมเนียมเพื่อเขารวมเปนสมาชิกในระบบประกันสุขภาพแหงชาติได 
แตผูติดตามหรือครอบครัวจะไมสามารถจายเงินเพ่ือเขาสูระบบดังกลาว 
แมแตตัวแรงงานเองก็ยังมีขอจำกัดในการรักษาพยาบาลบางประเภท 
รวมไปถึงการเขาถึงยาตานไวรัสเอดส(ARV) เพ่ือใชในการรักษาในกรณี
ท่ีแรงงานขามชาติติดเช้ือเอชไอวี ขอจำกัดน้ีไดถูกระบุเอาไวภายใตนโยบาย

ประกันสุขภาพแหงชาติ1  
 1 แรงงานขามชาติบางคนสามารถเขาถึงยาตานไวรัสเอดส (ARV) ผานทางโครงการท่ีไดรับความชวยเหลือผานกองทุนโลกที่ตอสูเพื่อตานเชื้อเอชไอวี /เอดส มาลาเรียและวัณโรค (Global Fund) 
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ขอจำกัดเร่ืองกระบวนการทางกฎหมาย 
การขึ้นทะเบียนแรงงานขามชาติสำหรับผูที่เขาเมืองอยางผิด

กฎหมายจะตองเสียคาธรรมเนียมเปนเงินจำนวน 3,800 บาท (US$115) 
ซ่ึงเทากับเงินเดือนหน่ึงเดือนตอคาธรรมเนียมรายป การลงนามในบันทึก
ความเขาใจรวมกันฉบับใหมนี้ มีขอกำหนดใหแรงงานตองเดินทางไปยัง
ชายแดนเพ่ือทำการพิสูจนสัญชาติและออกหนังสือเดินทางช่ัวคราว 
ตลอดจนตองสมัครเพ่ือขอใบอนุญาตการทำงานและประกันสุขภาพ  
ซึ่งขั้นตอนในการทำคอนขางยุงยากและเสียเวลามาก ดังนั้นนายจาง
และแรงงานสวนใหญจึงจำเปนตองใชบริการของนายหนาบริษัทเอกชน
ทำใหตองเสียคาใชจายเพ่ิมขึ้น ปจจุบันแรงงานขามชาติที่สามารถ 
ขึ้นทะเบียนอยางถูกกฎหมายไดภายในประเทศไทย ตองมีเงินและเวลา
มากพอในการดำเนินการ รวมทั้งนายจางเองก็ตองเต็มใจ จึงจะสามารถ
ดำเนินการไดอยางถูกตองตามขอกำหนดภายใตระบบการจัดการใหม 
แตมีแรงงานหลายคนที่ไมสามารถทำตามเง่ือนไขหลายขอได เพราะ
กลัววาจะไมไดรับการพิสูจนสัญชาติจากรัฐบาลพมา สวนกลุมอื่นๆ  
ก็ไมกลาที่จะยื่นเอกสารใหกับเจาหนาที่ในประเทศของตนเพราะตอง
ตอบคำถามวาพวกเขาหนีเล็ดลอดออกจากประเทศไปไดอยางไร หลาย
คนกลัววาหลังจากยอมรับวาตนเดินทางออกมาจากประเทศพมาอยาง
ผิดกฎหมายจะเกิดผลเสียตามมามากมายไมวาจะเปนการเรียกเก็บภาษี
จากครอบครัวของพวกเขา หรืออาจถูกนำช่ือไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
โดยที่พวกเขาไมรู ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากข้ันตอนในการดำเนินการทาง
กฎหมายสงผลใหแรงงานเหลาน้ีกลายเปนแรงงานท่ีไมถูกกฎหมายเพ่ิม
มากขึ้น และจำนวนของแรงงานขามชาติที่ตองกลายเปนบุคคล ไรรัฐก็
จะเพิ่มขึ้นตามไปดวย เพราะทั้งประเทศตนทางและประเทศปลายทาง

ตางก็ปฏิเสธที่จะยอมรับการมีตัวตนอยูของแรงงานเหลานี้ 
 

ขอจำกัดในการมีสวนรวมกับสังคม 
ไมมขีอกำหนดใดในนโยบายทีเ่กีย่วกับแรงงานขามชาติทีก่ลาวถงึ

การเชื่อมโยงแรงงานเหลานี้กับสังคมไทย ไมวาจะเปนเรื่องที่อยูอาศัย
ของแรงงานขามชาติที่ควรจะตั้งอยูในพื้นที่การทำงานหรือควรมาอยูใน
พ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีอยูอาศัย นอกจากน้ีการท่ีกฎหมายแรงงานไมสามารถบังคับ
ใชไดกับแรงงานขามชาติจึงทำใหตองทำงานนานกวาจำนวนช่ัวโมง 
การทำงานปกตแิละมเีวลาพกัผอนนอยมาก ทำใหพวกเขาตองถกูแยกตวั
ออกจากชุมชน จะมีก็เพียงแตนโยบายทางดานการศึกษาเทานั้นที่ทำให
เด็กท่ีเปนลูกของพวกเขาไดเขาเรียนในโรงเรียนไทยได ท้ังยังมีการบริจาค
เงินบางสวนเพ่ือใหสังคมไทยยอมรับครอบครัวของเขาดวย แตเปนเพราะ
เด็ก ๆ ตองกลับไปยังที่อยูที่เปนแหลงกอสรางหรือโรงงานหลังโรงเรียน
เลิก พวกเขาจึงไมสามารถท่ีจะใชเวลาท้ังหมดทำตัวใหกลมกลืนกับสังคม
ไทยไดอยางเต็มที่ การแยกตัวออกจากชุมชนทำใหเกิดความไมไววางใจ
และความกลัวในกันและกันทั้งยังเปนการบมเพาะความตึงเครียดตางๆ
ใหเกิดขึ้นในสังคมดวย 

 
ขอจำกัดอื่นๆ 

สถานการณการเดนิทางเพือ่เขามาทำงานในประเทศไทยท่ีไมไดรบั
ความคุมครองจากกฎหมายและความไมปลอดภัย กอใหเกิดปญหา
อปุสรรคระหวางประเทศตนทางและประเทศปลายทาง ซึง่อปุสรรคตางๆ 
ที่วาดูเหมือนจะกีดกั้นการเดินทางกลับไปยังประเทศตนทางมากกวา 
ที่จะสกัดกั้นการเดินทางเขามาสูประเทศไทย แรงงานขามชาติเหลานี้
มักตองการอาศัยอยูในประเทศปลายทางมากกวา ถึงแมวาในระหวาง 
ที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจจนทำใหพวกเขาไมไดรับคาจางอยางเต็มเม็ด 

เต็มหนวยก็ตาม แตถาเปนไปไดพวกเขาก็อยากจะกลับไปเยี่ยมบานบาง
เปนบางคร้ัง แตถาการกลับไปเย่ียมบานช่ัวคราวทำไมได พวกเขาก็จะ
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อยากท่ีจะอยูในประเทศไทยตอไปถึงแมวาไมไดมีงานใหทำในประเทศ
ไทยอีกตอไปแลว 

 

ขอเสนอแนะในการคุมครองสิทธิ 
ของแรงงานขามชาติและการยายถ่ิน

ในทัศนะของผู เขียนเห็นวา นาจะเปนการดีถารัฐบาลไทย 
จะทำการปรับเปลี่ยนนโยบายสำหรับแรงงานขามชาติใหมีความโปรงใส
และครอบคลุมแรงงานขามชาติทุกเชื้อชาติที่อาศัยอยูในประเทศไทย 
รวมท้ังไดเสนอแนวทางในการคุมครองสิทธิภายใตกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติของประเทศไทยดวย การใหคำแนะนำเพ่ือชี้แจงรายละเอียดของ
ระบบการข้ึนทะเบียนแรงงานขามชาติฉบับใหมที่จะนำมาใชในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2553 นับเปนโอกาสอันดีสำหรับรัฐบาลในการท่ีจะทบทวน
นโยบายและกระบวนการตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เนื่องจาก
ขอจำกัด กฎขอบังคับ และรายละเอียดของกระบวนการท่ีมีความยุงยาก
ซับซอนในการข้ึนทะเบียน ยิ่งจะทำใหเพิ่มจำนวนแรงงานขามชาติที่เขา
ประเทศอยางไมถูกกฎหมาย แตสามารถหางานทำที่ใหรายไดแกตน 
โดยไมตองมีคาใชจายใดๆ และยอมเสี่ยงที่จะไดขึ้นทะเบียนเปนแรงงาน
ขามชาติที่ถูกกฎหมายใหได ดังน้ัน การมีนโยบายแรงงานขามชาติที่มี
ขอจำกัดนอยลงนาจะทำใหแรงงานขามชาติยินดีที่จะเดินทางกลับไปยัง 
ประเทศตนทางของตนมากยิ่งขึ้นเมื่อไมมีงานใหทำ ซึ่งนาจะเปน
สถานการณที่ดีกวาสำหรับแรงงานขามชาติและเจาหนาที่ทางฝายไทย 

นโยบายตางๆ ที่บังคับใหแรงงานขามชาติเดินทางกลับไปยัง
ประเทศตนทางของตนหลังจากทำงาน ไปได 1 ปหรือครบ 4 ปแลวนั้น 

เปนสิ่งที่ขัดแยงตอของปรากฏการณการเคลื่อนยายแรงงานและความ
ตองการแรงงานภายในประเทศ นโยบายดังกลาวใชไดเพียงแคเพ่ิมจำนวน

ของแรงงานขามชาติที่ไดรับสถานภาพทางกฎหมายอยางถูกตอง  
ใหกลายเปนผูที่ยอมผิดกฎหมายเพียงเพ่ือใหตนเองสามารถจะยังคงอยู
ในประเทศไดตอไป 

 
1. ปรับเปล่ียนข้ันตอนในการดำเนินการทางกฎหมายใหงาย

ยิ่งขึ้น 
เพื่อตอบสนองกับความเปนจริงของปรากฏการณที่แรงงาน 

ขามชาติยังคงหล่ังไหลเขามาในประเทศแบบไมถูกกฎหมายอยางตอเน่ือง
โดยไมมีเอกสารทางทะเบียนใดๆ เลย อันเนื่องมาจากสถานการณทาง 
การเมืองในประเทศพมา ขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนที่แตกตางและเรียบ
งายนาจะถูกนำมาใช ดังที่จะนำเสนอตอไปนี้ 

(1) จัดตั้งศูนยรับขึ้นทะเบียนแรงงานทางฝงไทยข้ึนที่ตรง
ชายแดน เพ่ือสามารถท่ีจะออกบัตรประจำตัวแรงงานขามชาติ 
ณ จุดที่ทำการสมัครไดทันทีดวยระบบคอมพิวเตอร 

(2) จัดทำบัตรประจำตัวของแรงงานขามชาติเพียงใบเดียวโดย
ใหสามารถเขาถงึการบรกิารจดัหางานของกรมการจดัหางาน 
กระทรวงแรงงาน ประเทศไทย และจัดต้ังจุดประชาสัมพันธ 
ที่เปนทางการเพื่อใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความตองการ
แรงงานท่ัวประเทศ และแรงงานขามชาติสามารถเดินทาง
ไปหางานตามที่ตาง ๆไดอยางถูกกฎหมาย 

(3) จัดตั้งระบบรับสมัครงานไวตามจังหวัดตางๆ เมื่อแรงงาน
ขามชาติพบงานที่เหมาะสม จะไดขึ้น 

ทะเบียนกับเจาหนาท่ีทองถ่ินเพ่ือขอรับบัตรประจำตัวที่สามารถ
นำไปใชงานไดในจังหวัดที่ตองการ และบัตรนี้ตองทำใหพวกเขาสามาถ

เขาถึงบริการการรักษาพยาบาล การศึกษา และบริการทางสังคมอื่น ๆ 
ได 
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2. ลดขั้นตอนในการเปล่ียนนายจางใหงายขึ้น 
แรงงานที่ตองจะทำการเปลี่ยนแปลงการจางงานของตน ควรจะ

ไดรับอนุญาตใหสามารถเปล่ียนแปลงการจางงานใหมไดในชวงเวลา 
ที่เหมาะสมกวาเดิม (อยางนอยที่สุดตองมีเวลาประมาณ 2 เดือนขึ้นไป) 

แรงงานขามชาติควรจะมีสิทธิในการเลือกหาที่อยูอาศัยไดดวย
ตัวเอง และเจาหนาที่ของหนวยงานราชการในพ้ืนที่ควรจะตองใหความ
มั่นใจวามีบานพักพอเพียงกับความตองการ พรอมทั้งสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่เหมาะสม เชน ไฟฟา น้ำประปา การจัดการขยะ เปนตน 

แรงงานคนใดท่ีมีคดีฟองรองนายจางควรจะไดรับการคุมครอง
จากการถูกปลดออกจากงานโดยอัตโนมัติ และไมควรท่ีจะตองสูญเสีย
สถานภาพทางกฎหมาย ในฐานะท่ีไดดำเนินตามข้ันตอนของสิทธิแรงงาน 
และแรงงานขามชาติคนใดที่กำลังดำเนินเรื่องทางกฎหมายก็สมควรจะ
ไดรับการคุมครองทางกฎหมายและสถานภาพของเขาโดยอนุญาตให
เขาอยูในประเทศไทยไดตลอดชวงเวลาของการดำเนินเรื่อง 

 
3. ปรับลดขอจำกัดในการเดินทางใหนอยลง 

เนื่องจากแรงงานขามชาติมีความจำเปนตองเดินทางไปยังพื้นท่ี 
ที่มีงานใหพวกเขาทำ ดังนั้นจึงสมควรไดรับอนุญาตใหเดินทางไปไหนมา
ไหนไดโดยไมถูกจำกัดพื้นที่และสามารถใชบริการการเดินทางสาธารณะ
ได สิ่งที่สำคัญอยางยิ่งในขอนี้ก็เพ่ือหลีกเลี่ยงกรณีโศกนาฏกรรมที่เคย
เกิดข้ึนจากการท่ีแรงงานขามชาติตอง ขาดอากาศหายใจในตูคอนเทนเนอร
ของรถที่เคลื่อนยายแรงงานจากจังหวัดระนอง และเปนการลดทอน
ความตองการการใชนายหนาและลิดรอนอำนาจของกระบวนการคา
มนุษย 

 

4. เพิกถอนขอจำกัดในการจัดต้ังสหภาพแรงงาน 
แรงงานขามชาติควรจะไดรับสิทธิอยางเต็มท่ีในการตอรองและ

สามารถเขารวมกับสหภาพแรงงานท่ีมีอยูได ท้ังยังควรปฏิรูปพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธเพื่อสนองตอบตอสถานการณความขาดแคลนแรงงาน 
ในประเทศไทยปจจุบัน หรือหากแรงงานขามชาติไมสามารถที่จะจัดตั้ง
หรือเขารวมกับสหภาพแรงงานที่มีอยูรัฐบาลควรจะใหการยอมรับการ
จัดต้ังชมรมท่ีแรงงานขามชาติจัดต้ังข้ึน รวมท้ังรวบรวมประเด็นปญหา 
อุปสรรค และขอจำกัดตางๆ ของแรงงานเหลานี้เขาสูการอภิปรายในเชิง
นโยบาย 

 
5. ยอมรับครอบครัวของแรงงานขามชาติ 

ผูติดตามหรือสมาชิกในครอบครัวของแรงงานขามชาติควรมีสิทธิ
เขาถึงการบริการทางสังคมตางๆ เชน บริการทางการศึกษา บริการ 
การรักษาพยาบาล โดยผูติดตามหรือสมาชิกในครอบครัวควรจะไดขึ้น
ทะเบียนและสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมและเปนสมาชิกของชุมชน 
ที่ตนอาศัยอยูไดอยางเต็มที่ 

 
6. ยกระดับระบบสวัสดิการสังคม 

แทนท่ีจะตองเสียเงินปละคร้ังเพ่ือจายคาประกันสุขภาพ แรงงาน
ขามชาติและนายจางในทุกแผนก/และทุกอาชีพ จำเปนตองเขารวมกับ
ระบบประกันสังคมที่ไดรวมการรักษาพยาบาลฟรี เงินชดเชยสำหรับ 
ผูถูก เลิกจาง เงินชวยเหลือในเร่ืองของการคลอดบุตร และเงินชวยเหลือ
สำหรับบุตร รวมท้ังพวกเขาควรจะมีสิทธิสมัครเปนสมาชิกของกองทุน
ชดเชยการวางงานท่ีครอบคลุมคารักษาพยาบาลเม่ือตองถูกเงิกจางงาน 

และ ประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต และเห็นวาในอนาคตประเทศสมาชิก 
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ในกลุมอาเซียนควรจะจัดตั้งระบบสวัสดิการสังคมท่ีสามารถเขาถึงได 
ทุกประเทศสมาชิกดวย 

 
7. สนับสนุนเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ 

อาสาสมัครทางดานสุขภาพที่เปนแรงงานขามชาติที่ทำงานใหกับ
กรมอนามัย องคการพัฒนาเอกชน และองคกรชุมชน ควรจะไดรับการ
ยอมรับและช่ืนชมในเรื่องการทำงานและความเสียสละเพื่อพัฒนางาน

สาธารณสุขของประเทศ ทั้งยังสมควรท่ีจะไดเขารวมการอบรมและ

สนับสนุนใหไดรับการจางงานในฐานะเจาหนาที่สาธารณสุข ยิ่งไปกวา
นั้นในเร่ืองสุขภาพอนามัยของแรงงาน ควรสนับสนุนใหมีผูเช่ียวชาญ
ทางดานอนามัยนเจริญพันธุมาดูแลแรงงานขามชาติหญิงท่ีตั้งครรภ 
นอกจากนี้แรงงานขามชาติหญิงที่ตั้งครรภไมควรจะตองเผชิญกับความ
ไมเทาเทียมหรือถูกกีดกันออกจากสังคมทั้งในที่ทำงานและที่บาน 

 
8. ทำใหระบบประกันสขุภาพแหงชาติเปนสากลอยางแทจริง 

แรงงานขามชาติทุกคนไมวาจะมีสถานภาพทางกฎหมายหรือไม
มีก็ตามควรไดเขาถึงการรักษาพยาบาล 

รวมท้ังผูท่ีติดเช้ือเอชไอวีควรจะถูกรวมไวอยูในกลุมของการเขาถึง
ระบบการดูแลแบบสากลดวย โดยสามารถเขาถึงยาตานไวรัสและดูแล
เมื่อตั้งครรภ สวนแรงงานขามชาติที่เปนผูหญิงและติดเชื้อเอชไอวี 
ควรจะสามารถเขาถึงการรักษาพยาบาลดวยเทคโนโลยีทางการแพทย 
ที่ทันสมัย 

 
9. สนับสนุนใหเกิดการบูรณาการนโยบายรวมกัน 

หนวยงานราชการในทองถิ่นควรจะไดรับการสนับสนุนใหมีการ
บูรณาการนโยบายรวมกัน โดยใหความเชื่อมั่นกับแรงงานขามชาติวาจะ
สามารถเขาถงึการบรกิารตางๆ รวมทัง้บรกิารทางการศกึษาเชนเดยีวกบั
คนในชุมชนน้ันๆ และแรงงานขามชาติก็สามารถเขารวมกับงานประเพณี
ของทองถิ่นไดอีกดวย ชุมชนตางๆ ของแรงงานขามชาติควรจะสามารถ
เปนเจาภาพในการจัดงานประเพณีสำคัญๆ ของพวกเขาในพื้นที่ไดอยาง
เปดเผย ตลอดจนควรมีการสนับสนุนใหจัดงานประเพณีวัฒนธรรม 
ที่แตกตางกันของชุมชนท้ังในสถานที่สำคัญของชุมชนและในโรงเรียน

ดวย 
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แรงงานขามชาติที่ขามพรมแดนเขามาในประเทศไทยตางมีวัตถุประสงคเพื่อเขามาหางานทำและตองการมี
คุณภาพในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น บางคนก็เดินทางเขามาเพื่อหนีภัยสงครามและความปลอดภัยของตนเองและ
ครอบครัว ปจจุบันแรงงานเหลาน้ีเสมือนถูกบังคับเปนแรงงานในภาคการผลิตเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยโดยไมไดรับเชิญใหมีสวนรวมทางดานวัฒนธรรมและสังคมที่รุงเรืองของประเทศ แตกลับถูกบังคับ
ใหจายเงินคาประกันสุขภาพเปนรายป ในขณะท่ีไมไดรับอนุญาตใหจายคาบำรุงกองทุนสำรองเล้ียงชีพเปน 
รายเดือนเพ่ือประกันความม่ันคงทางสังคมใหกับตนเองและครอบครัว ทั้งยังถูกบังคับใหตองเดินทางไปไหนมาไหน
อยางหลบซอนในสภาวการณที่สุมเสี่ยง ตลอดจนทำงานในสภาพที่ต่ำกวาระดับมาตรฐาน แรงงานขามชาติไมได
รับอนุญาตใหเดินทางไปไหนมาไหนอยางอิสระและไมมีการยืดหยุนในการเดินทางไปทำงานในพ้ืนท่ีที่ขาดแคลน
แรงงาน นอกจากน้ียังไมมีอิสระในการจัดตั้งชมรม สมาคมใด ๆ เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันวาตนเองจะไดรับการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานในการทำงาน พวกเขาถูกบังคับใหอยูแคชั่วคราวและไมมีความมั่นคงในชีวิต ขณะที่เขา
ตองการมีชีวิตอยูอยางตองการความมั่นคง ประเทศไทยไดริเริ่มนโยบายเพื่อสนองตอบตอการหลั่งไหลเขามาของ
แรงงานขามชาติที่ไมถูกกฎหมายมานานกวาสองทศวรรษ ในขณะน้ีเรากำลังจะเขาสูยุคของทศวรรษใหม สิ่งที่ยัง
คงกังวลและรอคอยที่จะไดเห็นอยางมีความหวัง คือการตอบสนองตอการเคารพสิทธิของแรงงานขามชาติและ
ผสมผสานชุมชนของประเทศเพื่อนบานใหเขากับชุมชนของเราเอง 

แจ็คกี้ พอลแล็ค ผูอำนวยการมูลนิธิสงเสริมการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ 
รูธ เพียรสัน  ศาตราจารยประจำมหาวิทยาลัยลีดส ประเทศอังกฤษ 
เคียวโกะ คูซากาเบะ รองศาสตราจารยประจำสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ประเทศไทย 
 
หมายเหตุ : ขอคิดเห็นท่ีอยูในเอกสารฉบับนี้เปนความคิดเห็นสวนบุคคลของผูเขียนแตละทาน มิไดเปนตัวแทนของสถาบันหรือองคกร 
แตอยางใด 
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POLICY BRIEF AND RECOMMENDATION 
ON UNDOCUMENTED LABOUR 
MIGRATION IN THAILAND

Preamble

This  policy brief is based  on  a research  project entitled “Gender, 
Cross-border Migrant Workers and Citizenship: A case study 
of the Burmese-Thai border” conducted by Asian Institute of 
Technology (AIT), Thailand and the University of Leeds, UK,  
funded by the International Development Research Centre of 
Canada. It also draws on the experience of the MAP Foundation, 
a local NGO, which has worked with Burmese migrant workers 
in Thailand over the past two decades.  The issues covered in 
this paper were discussed at the “International Workshop on 
Gender, Migrant Workers and Citizenship in the Greater Mekong 
Sub-region: Economic and Political Perspectives for a World in 
Crisis” held on 1-3 June 2009 at AIT. Fifty two scholars and activists 
from Thailand, Singapore, Japan, Hongkong, China, India, USA, 
UK, and Australia who participated in this workshop agreed that 
a  briefi ng paper should be prepared  in order to disseminate 
as widely as possible our fi nding and  experience concerning 
the gendered situation  of migrant workers, which can make a 
contribution to informed public policy discussion. 

Context

For nearly two decades, the Government of Thailand has 
instituted a series of policy initiatives concerning the regulation 

and registration of undocumented migrant workers from the 
neighboring countries of Burma (Myanmar), Cambodia, and 
Lao PDR.  At the end of 2009, according to the Department 
of Employment, Ministry of Labour, 943,291 migrants were 
registered under these policies. However, unlike previous 
policies which, while only giving migrants temporary one year 
work permits, have been repeatedly renewed, the current policy 
comes with a serious threat of deportation after February 28th 
2010. Migrants can only avoid deportation by signing up for a 
process of nationality verifi cation by their country of origin as 
outlined in Memoranda of Understanding (MOUs) which the Thai 
government signed with the governments of Laos, Cambodia 
and Burma (Myanmar) in 2003. Because of this threat of 
imminent expulsion, migrants are living in a state of uncertainty, 
fear and insecurity.  Whether or not the mass expulsions will 
be executed, the unending temporary nature of the migration 
policies, including the MOUs, ignores the reality of migrants’ 
lives and the reality of the labour needs of the country.

This briefi ng paper will review some of the consequences 
for migrants of current policy responses to undocumented 
(irregular) migration. We question whether the restrictions in 
the current policies are necessary and indeed, whether they 
work against the declared objective of regularizing migrants 
and actually contribute to keeping undocumented migrants 
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in a situation of illegality. In the fi nal section, based on our 
experience of grassroots work and research with migrant 
communities, we make some suggestions and urge increased 
dialogue between policy makers, local communities and migrant 
representatives.

Policy Responses to Cross Border Migration
Since 1992, successive Thai governments have tried to 
respond to the immigration of undocumented migrants from 
neighbouring countries by (a) allowing irregular migrant workers 
to register for one year’s work in certain sectors of work (b) 
arresting and deporting migrant workers who do not have 
registration documents and (c) creating work sites or economic 
zones in the border areas with the intention of keeping migrants 
at the border and not in central Thailand. The latter approach 
was fi rst implemented through the Ayeyawady - Chao Phraya - 
Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS).  In 2003, 
the government started a process which, if successful, might 
change the whole picture of migration in the Mekong. The MOUs 
which the Thai government signed with Cambodia, Lao and 
Burma (Myanmar) made arrangements for the countries of origin 
of the migrants to provide travel documents. Migrants would 
then be able to enter Thailand legally and apply legitimately for 
a work permit. Despite many set backs with the implementation 
of the MOUs, particularly but not exclusively with the MOU 
with Burma, the Thai government is concentrating all its efforts 
on this process and is abandoning policies for the millions of 
migrants who have entered  the country illegally. 

Restrictions in Migration Policies

Restrictions on Labour Rights
Migrant’s legal status in Thailand is dependent on them being 
registered for work with an employer.  Tying a worker to an 

employer decreases the autonomy of the worker and increases 
the opportunities for the employer to exploit the worker. Migrant 
workers are bound to their employers through the policies 
of registration for a migrant workers’ card and through the 
new application process for a temporary passport. Thus even 
migrants who manage to become regularized through the 
nationality verifi cation and MOU process are unlikely to enjoy 
protected working conditions and labour standards.  

Only in certain conditions (e.g. death of employer, closure 
of business, exploitation) can a migrant request to change 
employment. The migrant then has seven days to fi nd a new 
employer and to transfer the papers from one employer to the 
other. Restricting the time to job hunt for a new employer to 
seven days is impractical for migrant workers who do not have 
access to any employment agencies or services.  Migrants 
consequently have to take whatever jobs are available regardless 
of the conditions and pay.

These restrictions on migrants contradict the right of all workers 
in Thailand to seek protection under the Labour Laws regardless 
of immigration status. In the current situation, migrants who 
have fi led complaints of non-payment, exploitation or violations 
of working conditions, are regularly dismissed from their work. 
Loss of employment leads to the loss of legal status and the 
migrant being deported before the dispute can be settled.

Many migrants are also dependent on their employer for their 
housing as local authorities encourage employers to house 
migrants on work site.  Migrants who have disputes with their 
employers therefore also risk losing their accommodation. Even 
where migrants are not forced to live on site, there are few 
options available since local authorities do not make provisions 
for  more social housing to be built and extra public utilities to 
be provided in areas where the population has been increased 
substantially by the arrival of  migrant workers. 
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Time Restrictions
All policies on migration have been and continue to be 
temporary and insecure, and none   have included any measures 
which provide for a more secure option for long term migrants 
in employment. The registration exercises over the last two 
decades have allowed migrants to register for three months, six 
months or one year. Only in 1996 were migrants able to register 
for a two year period. Migrants entering the country legally with 
a temporary passport from 2010 will be allowed to work for two 
years and then to apply for an extension of  two years. At the 
end of four years, the migrants are bound to return home and 
not return to work in Thailand for a further three years.

Mobility Restrictions
Migrants who registered for the temporary migrant workers’ 
card are not allowed to travel outside of the area where they 
registered.  This is a violation of a fundamental human right. It 
also creates an artifi cial situation within the country. Unable 
to move freely to where there is work, seasonal workers stay 
in place even when the season is over, creating an over-supply 
of workers in certain areas for out-of-season periods, and thus 
further pushing the wages down. 

The restriction of internal movements of migrants within 
Thailand also creates situations where migrants are liable to 
arrest and deportation despite registering as required. If a 
migrant is subcontracted to another area, or travels to another 
area for leisure or personal business, the police may arrest and 
deport the migrant. If a migrant needs to travel to another area 
they can only do so clandestinely. The suffocation of migrants 
hiding in trucks while being transported from one area to 
another has been a direct, tragic consequence of this restriction.  
The lifting of such restrictions for migrants entering the country 
with travel documents is a welcome improvement.

Unionization Restrictions
According to the Labour Relations Act, B.E. 2518 (A.D. 1975) 
union offi cials must be Thai-born Thai nationals which thus 
bars migrants from forming new unions or becoming offi cials in 
existing ones. Although migrants can join Thai unions, in many of 
the geographical areas where migrants work there are no union 
offi ces. In addition, migrants, and particularly migrant women, 
frequently work in jobs which are not traditionally unionized 
such as domestic work, sex work and agricultural work. Nor are 
these occupations protected by the labour laws which leaves 
migrant workers without any form of collective bargaining.

These restrictions on migrants’ freedom of association and 
collective bargain are contrary to the spirit of decent work and 
workers rights as set out by the ILO.

Family Restrictions
Although migrant workers themselves have been able to 
obtain the status of temporary workers in Thailand since the 
early 1990s, the existence of their dependents has only been 
recognized in occasional policies, and family members live 
with daily uncertainty and instability. The MOU process makes 
no provision for the dependents of migrant workers. This 
contradicts the Cabinet Resolution on the Education of Non-
Documented and Non-Thai People July 2005 which allows for all 
children, regardless of legal status to attend Thai schools and 
to register for a ten year status while studying. It is therefore 
possible that within a single migrant family, each member may 
hold a different legal status which could then lead to separation 
in raids and deportation.

Social Security Restrictions
Employers of migrant workers have previously been prohibited 
from entering their employees in the National Social Security 
Schemes or joining them up to Workers’ Compensation Fund. 
Under the new regulations employers of migrants with temporary 
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passports may enter their employees into the schemes but are 
not obliged to. The social security system in Thailand offers free 
health care and a social safety net for workers. Migrant workers 
who are excluded from the system are deprived of their rights 
for compensation for workplace accidents and social welfare 
benefi ts, such as free health care and severance pay packages. 

Reproductive Rights Restrictions
The reproductive rights of migrant women have been brought 
into question many times over the last decade. Pregnant 
women have been threatened publicly with deportation. Local 
authorities have encouraged employers to return pregnant 
women. Maternity leave for migrant women is unheard of.  
This has frequently resulted in migrant women having to seek 
abortions which are illegal in Thailand. Many women die or suffer 
long term damage from these back street abortions. Women who 
decide to keep their babies, have to struggle to survive without 
any supportive social services and without their extended family.

Universal Access Restrictions
Only registered migrants can pay into the National Health Care 
system and access the national health system. Dependents 
of migrants are not able to pay into the system. Migrants are 
subject to certain restrictions in health care, including access 
to ARV treatment for HIV positive migrants under the National 
Health Care.1

Restrictive Processes for Legalization
The registration of migrant workers who entered the country 
illegally has cost migrants 3,800 baht (US$115), the equivalent 
of one month’s salary each  year.  Participation in the new MOU 
process, involves trips to the border for nationality verifi cation, 
issuing of a temporary passport, application for work permit and 

health insurance. Since the process is complicated and time 
consuming, employers and migrants are utilizing private brokers 
which increases the costs. Only migrants currently registered in 
Thailand, with enough money and  time and a willing employer 
can hope to become legalized under the new system but many 
migrants will not fulfi ll these conditions. Some fear that their 
nationality  will be rejected  by the Burmese regime; others will 
not dare to submit their details to the regime that they have 
fl ed, with many fearing  the repercussions of admitting leaving 
Burma (Myanmar) illegally, with the additional fear that their 
families will be taxed or their names will be used to vote in the 
election  without their knowledge. It may therefore be possible 
that the legalization process of migrants may result in more 
migrants becoming illegal and an increased number of migrants 
being stateless as both the country of origin and destination 
deny their existence.

Restrictions from Participating in Society
None of the policies on migration have addressed the integration 
of migrants into Thai society. The unwritten policies of housing 
migrant workers on site rather than in residential areas and 
not enforcing labour laws so that migrants have long working 
hours and little free time, all result in segregated communities. 
Only the education policy which provides for migrant children 
to integrate into Thai schools makes any contribution to 
acceptance of migrant families into Thai society; but since a 
large number of these children have to  return to the construction 
site or plantation or orchard in the evenings, they are unlikely 
to be able to fully and fruitfully be integratee into Thai society. 
Segregated communities become distrustful and fearful of 
each other and breed tensions.

1 Some migrants currently access ARVs through special programs and support such as the Global Fund to Fight HIV/AIDS, Malaria and TB
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Multiple Restrictions
The unprotected, precarious situation of migration to Thailand 
serves to erect barriers between the country of origin and 
country of destination - barriers which do more to prevent 
migrants returning home than they do to prevent them arriving. 
Migrants are more likely to remain in the country of destination, 
even during an economic crisis when they are not fully employed 
or fully paid, if it were possible to return home temporarily. 
If temporary return is not possible, they will try and stay in 
Thailand, even if they loose their jobs

Suggestions To Protect Migrants’ Rights and 
Facilitate Migration

In our view it would be preferable for the Thai government to 
adopt an open and transparent policy which would cover all 
migrant workers in Thailand, and offer them protection under 
the national laws and regulations.  The introduction of a new 
system of migrant registration in March 2010 provides a good 
opportunity for the government to revise its procedures to effect 
a more straightforward and effective migrant registration policy 

The restrictions, limitations and diffi culties of the registration 
process often have the perverse effect of increasing the number 
of undocumented migrants, who are still able to obtain paid work 
without the expense and risks of becoming legally registered. 
Less restrictive migration policies would also mean that 
migrants are more likely to return to their countries of origin 
when work is not available, which would be a preferable situation 
for both the migrants themselves and the Thai authorities. 

The temporary nature of the policies which force migrants to 
return after one year or after four years, being contrary to the 
nature of migration and the nature of the labour needs of the 
country, serves only to increase the number of migrants who, 
even if they have legal status, revert to illegality  in order to be 

able to remain in the country. 

Simplifi ed Processes for Legalization
To respond to the reality of the situation where migrants will 
continue to arrive in the country without documents due to the 
political situation in Burma (Myanmar), a different, simplifi ed 
process of registration could be employed. The following is one 
such suggestion:
(1) Develop Registration Booths at the Thai side of the border 

where a migrant ID card could be issued on the spot with 
a computerized system.

(2) Provide migrants with  these ID cards access to the 
Thailand’s Department of Employment’s job fi nding services.  
Offi cial information booths could supply information about 
job demands around the country and migrants could legally 
travel to fi nd work.

(3) Institute a system whereby, when migrants found a job, they 
would register with the local authorities for their ID card to 
be activated in that province and be able to access health, 
education and social services.

Ease Dependency on Employers
Migrant workers who wish to change their employment, should 
be allowed a reasonable time to fi nd new employment (minimum 
two months).

Migrant workers should have the right to choose their 
accommodation and local authorities should ensure that 
suffi cient housing is available with proper public facilities (water 
supply, garbage collection, etc.)

Migrants who fi le complaints against their employers should be 
protected from automatic dismissal and should not lose their 
legal status as a consequence of exercising their labour rights. 
Migrants pursuing legal cases should be provided protection 
and status to stay for the duration of the process.
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Ease Mobility Restrictions
Since migrants will always travel to where there is work 
available, they should be allowed to travel without restrictions 
and  to use public transport. This is particularly important to 
avoid tragedies such as the suffocation of migrants in the 
container in Ranong and also to lessen the need for brokers 
and the power of traffi ckers.

Revoke Unionization Restrictions
Migrant workers should be able to fully exercise their right to 
collective bargaining and to participate actively in unions. The 
Labour Relations Act should be reformed to respond to the 
current labour situation in Thailand. When migrants are not 
yet able to form or join existing unions, the government should 
recognize migrant workers associations and include them in 
policy level discussions.

Recognise Migrant Families
Dependents of migrant workers should have access to social 
services such as education and health services. Dependents 
should be able to register and participate fully in the social life 
of the community.

Lift Social Security Restrictions
Instead of one-off payment of health insurance, migrant 
workers and their employers in all sectors/occupation should 
be mandated to join National Social Security Scheme which 
includes free health care, unemployment benefi t, maternity 
benefit and child allowances, as well as having access to 
Workmen’s Compensation Funds which covers compensation 
for OHS injuries. It also foresees a time when ASEAN may 
implement a portable social security system.

Promote Reproductive Rights 
Migrant health volunteers who have provided services in 
collaboration with the Department of Public Health and NGOs 

and CBOs should be given recognition for their contribution to 
the public health of the country and should be able to attend 
trainings and be promoted and be employed as migrant health 
workers. In addition to the general health workers, a cadre of 
migrant women reproductive specialists should be supported. 

Pregnant migrant women should not face discrimination in the 
workplace or accommodation.

Make Universal Access Universal
All migrants regardless of legal status should be able to access 
health care. 

HIV positive migrants should be included in all universal access 
schemes to ARVs and pregnant HIV positive migrant women 
should be able to access the latest available treatments.

Advance Integration Policies 
Local authorities should be encouraged to promote integration 
policies, ensure that migrant communities have equal access 
to services and  education and are included in local events. 
Migrant communities should also be able to host their own 
signifi cant events. Cross cultural events should be promoted 
in the community and schools.

Cross border migrants in Thailand cross the border to fi nd work 
and livelihood and in some cases refuge and safety. They are 
currently forced to contribute to the economic advancement 
of Thailand without being invited to contribute to the cultural 
and social enrichment of the country. They are forced to pay an 
annual health insurance fee but not allowed to pay a monthly 
social security contribution which would provide a social safety 
net to themselves and their families.

They are forced to travel clandestinely in high risk situations, to 
work in situations which are sub-standard. They are not allowed 
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to travel freely and fl exibly to fi ll labour shortages and to freely 
associate to ensure that working standards in Thailand do not 
deteriorate. They are forced to be temporary and insecure when 
their lives are permanent and they require security.  Thailand 
has initiated responses to undocumented migration for over 
two decades. As we enter a new decade, a new response which 
respects the rights of the migrants and which believes in the 
integration of communities of neighbours countries is eagerly 
awaited by all concerned.

Jackie Pollock is Director of MAP Foundation, Thailand. 
Ruth Pearson is a Professor at the University of Leeds, UK and 
Kyoko Kusakabe is an Associate Professor at Asian Institute 
of Technology, Thailand

The views in the documents are those of the individual authors 
and do not represent the views of the institutions.
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กิตติกรรมประกาศ 
องคกรรวมจัดงานอันไดแก มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ (MAP Foundation) สตูดิโอซัง (Studio Xang) 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) และมหาวิทยาลัยลีดส ประเทศอังกฤษ ขอขอบคุณ International Development Research Centre (IDRC) 
ประเทศแคนาดา และเจแปนฟาวนเดชั่น กรุงเทพฯ ที่ไดสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยภายใตชื่อ โครงการ เพศสภาพ แรงงานขามชาติ และ
ความเปนประชากรของประเทศ กรณีศึกษาบริเวณพรมแดนไทย-พมา และยังไดสนับสนุนใหเกิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เพศ 
สภาพ แรงงานขามชาติ และความเปนประชากรของประเทศในภูมิภาคลุมแมน้ำโขงภายใตมุมมองเชิงเศรษฐศาสตรและการเมืองสำหรับโลกที่กำลัง
วิกฤติ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2552 ณ ศูนยประชุมของสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ในการประชุมครั้งนี้ผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันอยางหลากหลายในประเด็นของแรงงาน ขามชาติผานงานวิจัยและบทความเชิงวิชาการ ซึ่งการประชุมในคร้ังนั้นก็เปนท่ีมาของ 
การจัดนิทรรศการศิลปะเรื่อง การเคลื่อนยายแรงงานแบบไรถิ่นพำนัก การอยูแบบชั่วคราว และการไมมีสถานภาพความเปนอยูที่แนนอน เพื่อ
ตองการสะทอนใหสังคมไดรับรูถึงผลกระทบของการตอบสนองตอประเด็นการเคล่ือนยายแรงงานในลักษณะดังกลาวของโลกยุคปจจุบันผาน 
งานศิลปะในรูปแบบท่ีแตกตางกันไป และทายท่ีสุดขอขอบคุณศิลปนทุกคน วิทยากร ผูเขารวมสัมมนาทุกทาน รวมท้ังอาสาสมัคร และแรงงาน 
ขามชาติทั้งหลายที่ชวยกันทำใหงานสัมมนาและนิทรรศการครั้งนี้สำเร็จลงไดดวยดี 
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