เครือข่ ายลูกจ้ างทางานบ้ านในประเทศไทย
ลูกจ้ างทางานบ้ าน คือ บุคคลชายหรื อหญิงที่ทางาน
ในบ้ าน หรื อรอบๆบ้ านตามที่ได้ รับมอบหมาย โดยได้ รับค่าจ้ างเป็ น
การตอบแทน โดยอาจพักอาศัยอยูก่ บั เจ้ านายหรื อเดินทางไปกลับ
งานของลูกจ้ างทางานบ้ าน เป็ นงานที่มคี ณ
ุ ค่าเพราะช่วย
ให้ สมาชิกในครัวเรื อนของนายจ้ างมีเวลาไปทากิจกรรมอื่น
ในประเทศไทยแม้ จะมีการประกาศใช้ กฎกระทรวงเพื่อ
คุ้มครองลูกจ้ างทางานบ้ านแล้ วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 แต่ยงั มี
คนจานวนมากไม่เห็นความสาคัญของลูกจ้ างทางานบ้ านและไม่
ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวง ส่งผลให้ ยงั มีลกู จ้ างทางานบ้ านต้ องทางาน
มากกว่า10 ชัว่ โมงต่อวัน เพื่อแลกกับค่าแรงเพียงน้ อยนิด โดยไม่มี
วันหยุด
ในปี 2552 ผู้ที่มองเห็นปั ญหาของลูกจ้ างทางานบ้ านใน
ประเทศไทยได้ รวมกันเป็ น
“คณะทางานเพื่องานที่มีคุณค่ า
สาหรับลูกจ้ างทางานบ้ าน” โดยมีมลู นิธิเพื่อการพัฒนาแรงงาน
และอาชีพ ทาหน้ าที่ประสานงาน ซึง่ ต่อมาในปี 2553 คณะทางานฯ
โดยการสนับสนุนขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO)ได้
รวมกลุม่ “เครือข่ ายลูกจ้ างทางานบ้ านในประเทศไทย”ขึ ้น โดย
มีจดุ ประสงค์ เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาการคุ้มครองสิทธิแรงงานและ
ผลประโยชน์ของลูกจ้ างทางานบ้ านทุกคนในประเทศไทย
เครื อข่ายลูกจ้ างทางานบ้ านในประเทศไทยประกอบด้ วย
2 ส่วนที่สาคัญ คือ เครื อข่ายลูกจ้ างทางานบ้ านคนไทย(Network of
Thai Domestic Workers –NTDW)ปั จจุบนั มีสมาชิกประมาณ 350
คน และ เครื อข่ายลูกจ้ างทางานบ้ านข้ ามชาติ (Network of
Migrant Domestic Workers -NMDW) มีสมาชิกก่อตังประมาณ
้
30
คน และมีแผนที่จะเพิ่มสมาชิกอีก 120 คน ภายในปี 2558

เครือข่ ายลูกจ้ างทางานบ้ านข้ ามชาติในประเทศไทย

ในประเทศไทยความต้ องการลูกจ้ างทางานบ้ านมีสงู ขึ ้น
อย่างต่อเนื่องลูกจ้ างทางานบ้ านจานวนมากเป็ นพี่น้องจากประเทศ
เพื่อนบ้ าน ข้ อมูลของสานักบริ หารแรงงานต่างด้ าว กระทรวง
แรงงานรายงานว่า ปี 2556 มีแรงงานชาวพม่า เขมร และลาวจด
ทะเบียนขออนุญาตทางานอาชีพลูกจ้ างทางานบ้ านในประเทศไทยถึง
48,000 คนและที่ไม่ได้ จดทะเบียนอย่างถูกกฎหมายอีกจานวนมาก
ความแตกต่างในเรื่ องเชื ้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรม ทาให้ พี่น้อง
แรงงานข้ ามชาติเจอกับปั ญหาทีเ่ พิ่มมากขึ ้น พี่น้องแรงงานข้ ามชาติ
บางคนทางานภายใต้ สภาพการทางานทีเ่ ลวร้ าย ไม่ได้ รับค่าจ้ าง ถูก
นายจ้ างยึดเอกสารสาคัญประจาตัวไว้ รวมทังไม่
้ ได้ รับอนุญาตให้ ออก
จากบ้ าน แต่ด้วยความจาเป็ นทางเศรษฐกิจ ทาให้ พวกเขาต้ อง
อดทน และพยายามแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง เพราะต่างคนต่างอยู่
อย่างโดดเดี่ยวในบ้ านของนายจ้ าง
ในปั จจุบนั พวกเขาเริ่ มมีการ
รวมตัวเป็ นเครื อข่ายเพื่อช่วยเหลือกัน

วัตถุประสงค์ เครือข่ ายลูกจ้ างทางานบ้ านข้ ามชาติในประเทศไทย
การรวมตัวของลูกจ้ างทางานบ้ าน
ที่เป็ นแรงงานข้ ามชาติมี
วัตถุประสงค์เพื่อ
 รวมกลุม่ ลูกจ้ างทางานบ้ านข้ ามชาติให้ เป็ นเครื อข่ายที่เข้ มแข็ง

 พัฒนาความร่วมมือ และช่วยเหลือกันระหว่างแรงงานข้ าม







ชาติด้วยกัน และระหว่างแรงงานข้ ามชาติกบั แรงงานไทย
รณรงค์ให้ ลกู จ้ างทางานบ้ านข้ ามชาติในประเทศไทยได้ รับ
สิทธิและการคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกับลูกจ้ าง
ทางานบ้ านคนไทย และแรงงานไทยในทุกสาขาอาชีพ ไม่
ว่าจะเป็ นเรื่ องชัว่ โมงทางาน ค่าแรงที่เป็ นธรรม วันหยุด
ประจาสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และ อื่นๆ
สร้ างความตระหนักให้ สังคม นายจ้ าง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องเคารพสิทธิของลูกจ้ างทางานบ้ านข้ ามชาติ
ผลักดันให้ มีการแก้ ไขขันตอนการขออนุ
้
ญาตทางานที่
ซับซ้ อนและมีราคาแพงเพื่อส่งเสริ มการเข้ าเมืองอย่างถูก
กฎหมาย
จัดการศึกษา อบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้ านต่างๆ
ให้ แก่สมาชิก

ทาไมต้ องเข้ าร่ วมเครือข่ าย
ลูกจ้ างทางานบ้ านข้ ามชาติในประเทศไทย
ปั ญหาที่ ลูกจ้ างทางานบ้ านข้ ามชาติในประเทศไทย
ต้ องเผชิญอยูเ่ ป็ นเรื่ องใหญ่ จาเป็ นต้ องอาศัย ความร่วมมือ
ร่วมใจ และความเสียสละจากหลายฝ่ ายในการแก้ ปัญหา คุณ
ก็สามารถมีสว่ นช่วยได้ ด้วยการสมัครสมาชิก เพราะจานวน
สมาชิกทีเ่ พิ่มขึ ้นย่อมหมายถึงพลังที่มากขึ ้นในการรณรงค์
เรี ยกร้ องสิทธิและสวัสดิการ ให้ กบั พี่น้องร่วมอาชีพ และร่วม
ชาติของคุณ นอกจากนันการเป็
้
นสมาชิกเครื อข่ายฯ ยังทาให้
คุณมีโอกาสที่จะได้ รับข่าวสารและความรู้ที่เป็ นประโยชน์
รวมทังได้
้ พฒ
ั นาตนเองผ่านการอบรมที่เครื อข่ายฯจัดขึ ้นเพียงคุณ
เป็ นแรงงานข้ ามชาติ ไม่วา่ ชาติใด มีอาชีพลูกจ้ างทางานบ้ าน
และมีอายุมากกว่า 15 ปี คุณสามารถเขียนใบสมัคร พร้ อม
แนบสาเนาเอกสารประจาตัว เพื่อสมัครเป็ นสมาชิกเครื อข่าย
ลูกจ้ างทางานบ้ านข้ ามชาติในประเทศไทย (Network

of Migrant Domestic Workers in Thailand -NMDW)

สนใจสมัครสมาชิก ต้องการความช่วยเหลือ หรื อคาแนะนา
สามารถติดต่อ ตัวแทนของ เครือข่าย
ลูกจ้ างทางานบ้ านข้ ามชาติในประเทศไทย

ชื่อ
Kay The Khing
KyawMyint
That That Kyaing
Kyan Par
Thi Dar Oo
Nan ZarniMyint
Khin Win Kyi
Jantana
Samorn
Waraporn
Kantharos
Malee

ภาษาที่ใช้

Karen
Karen

เบอร์
092-9231164
081-4961736
085- 101184
085-3447922
087-5825866
083- 2981663

Karen
Thai
Thai/English
Thai/English
Thai/English
Thai/English

089- 4416467
085-3272971
091-5741476
084-4616193
081-6330188
081-4883698

Burmese
Burmese
Burmese
Burmese /Gorakhar

เครือข่ าย
ลูกจ้ างทางานบ้ านข้ ามชาติ
ในประเทศไทย
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