
เครือข่ายลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทย 
 

 
ลกูจ้างท างานบ้าน คือ บคุคลชายหรือหญิงที่ท างาน 

ในบ้าน หรือรอบๆบ้านตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยได้รับคา่จ้างเป็น 
การตอบแทน   โดยอาจพกัอาศยัอยูก่บัเจ้านายหรือเดินทางไปกลบั    

งานของลกูจ้างท างานบ้าน  เป็นงานท่ีมคีณุคา่เพราะช่วย
ให้สมาชิกในครัวเรือนของนายจ้างมีเวลาไปท ากิจกรรมอื่น 

ในประเทศไทยแม้จะมีการประกาศใช้กฎกระทรวงเพื่อ
คุ้มครองลกูจ้างท างานบ้านแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน  2555 แตย่งัมี
คนจ านวนมากไมเ่ห็นความส าคญัของลกูจ้างท างานบ้านและไม่
ปฏิบตัิตามกฎกระทรวง สง่ผลให้ยงัมีลกูจ้างท างานบ้านต้องท างาน
มากกวา่10  ชัว่โมงตอ่วนั เพื่อแลกกบัคา่แรงเพยีงน้อยนดิ  โดยไมม่ี
วนัหยดุ   

ในปี 2552 ผู้ที่มองเห็นปัญหาของลกูจ้างท างานบ้านใน
ประเทศไทยได้รวมกนัเป็น “คณะท างานเพื่องานที่มีคุณค่า

ส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน” โดยมีมลูนิธิเพื่อการพฒันาแรงงาน
และอาชีพ ท าหน้าที่ประสานงาน ซึง่ตอ่มาในปี 2553  คณะท างานฯ
โดยการสนบัสนนุขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO)ได้
รวมกลุม่ “เครือข่ายลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทย”ขึน้  โดย
มีจดุประสงค์ เพื่อสง่เสริมและพฒันาการคุ้มครองสทิธิแรงงานและ
ผลประโยชน์ของลกูจ้างท างานบ้านทกุคนในประเทศไทย 

 เครือขา่ยลกูจ้างท างานบ้านในประเทศไทยประกอบด้วย 
2  สว่นท่ีส าคญั คือ เครือขา่ยลกูจ้างท างานบ้านคนไทย(Network of 
Thai Domestic Workers –NTDW)ปัจจบุนัมีสมาชิกประมาณ  350  
คน  และ เครือขา่ยลกูจ้างท างานบ้านข้ามชาติ (Network of 
Migrant Domestic Workers -NMDW) มีสมาชิกก่อตัง้ประมาณ 30  
คน   และมีแผนท่ีจะเพิ่มสมาชิกอีก   120  คน  ภายในปี  2558 

เครือข่ายลูกจ้างท างานบ้านข้ามชาติในประเทศไทย 
 
  

ในประเทศไทยความต้องการลกูจ้างท างานบ้านมีสงูขึน้ 
อยา่งตอ่เนื่องลกูจ้างท างานบ้านจ านวนมากเป็นพ่ีน้องจากประเทศ
เพื่อนบ้าน  ข้อมลูของส านกับริหารแรงงานตา่งด้าว  กระทรวง
แรงงานรายงานวา่  ปี 2556  มีแรงงานชาวพมา่ เขมร และลาวจด
ทะเบียนขออนญุาตท างานอาชีพลกูจ้างท างานบ้านในประเทศไทยถึง 
48,000 คนและที่ไมไ่ด้จดทะเบยีนอยา่งถกูกฎหมายอกีจ านวนมาก 
ความแตกตา่งในเร่ืองเชือ้ชาต ิ ภาษาและวฒันธรรม ท าให้พี่น้อง
แรงงานข้ามชาติเจอกบัปัญหาทีเ่พิ่มมากขึน้  พี่น้องแรงงานข้ามชาติ
บางคนท างานภายใต้สภาพการท างานท่ีเลวร้าย  ไมไ่ด้รับคา่จ้าง  ถกู
นายจ้างยดึเอกสารส าคญัประจ าตวัไว้รวมทัง้ไมไ่ด้รับอนญุาตให้ออก
จากบ้าน    แตด้่วยความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ ท าให้ พวกเขาต้อง
อดทน  และพยายามแก้ปัญหาด้วยตนเอง  เพราะตา่งคนตา่งอยู่
อยา่งโดดเดี่ยวในบ้านของนายจ้าง ในปัจจบุนัพวกเขาเร่ิมมีการ
รวมตวัเป็นเครือขา่ยเพื่อช่วยเหลอืกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วตัถุประสงค์เครือข่ายลูกจ้างท างานบ้านข้ามชาตใินประเทศไทย 
 

การรวมตวัของลกูจ้างท างานบ้าน ที่เป็นแรงงานข้ามชาติมี
วตัถปุระสงค์เพื่อ 

 รวมกลุม่ลกูจ้างท างานบ้านข้ามชาตใิห้เป็นเครือขา่ยที่เข้มแข็ง 

 พฒันาความร่วมมือ และช่วยเหลอืกนัระหวา่งแรงงานข้าม
ชาตด้ิวยกนั  และระหวา่งแรงงานข้ามชาตกิบัแรงงานไทย 

 รณรงค์ให้ลกูจ้างท างานบ้านข้ามชาตใินประเทศไทยได้รับ
สทิธิและการคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดยีวกบัลกูจ้าง
ท างานบ้านคนไทย  และแรงงานไทยในทกุสาขาอาชีพ  ไม่
วา่จะเป็นเร่ืองชัว่โมงท างาน คา่แรงที่เป็นธรรม  วนัหยดุ
ประจ าสปัดาห์  วนัหยดุตามประเพณี  และ อ่ืนๆ 

 สร้างความตระหนกัให้ สงัคม นายจ้าง และหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องเคารพสทิธิของลกูจ้างท างานบ้านข้ามชาต ิ

 ผลกัดนัให้มีการแก้ไขขัน้ตอนการขออนญุาตท างานที ่
ซบัซ้อนและมีราคาแพงเพื่อสง่เสริมการเข้าเมืองอยา่งถกู
กฎหมาย 

 จดัการศกึษา  อบรม เพื่อพฒันาศกัยภาพในด้านตา่งๆ
ให้แก่สมาชิก  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ท าไมต้องเข้าร่วมเครือข่าย 
ลูกจ้างท างานบ้านข้ามชาตใินประเทศไทย 

 
ปัญหาท่ี ลกูจ้างท างานบ้านข้ามชาตใินประเทศไทย 
ต้องเผชิญอยูเ่ป็นเร่ืองใหญ่  จ าเป็นต้องอาศยั ความร่วมมือ 
ร่วมใจ และความเสยีสละจากหลายฝ่ายในการแก้ปัญหา  คณุ 
ก็สามารถมีสว่นช่วยได้ด้วยการสมคัรสมาชิก   เพราะจ านวน 
สมาชิกทีเ่พิ่มขึน้ยอ่มหมายถงึพลงัที่มากขึน้ในการรณรงค์ 
เรียกร้องสทิธิและสวสัดิการ ให้กบัพ่ีน้องร่วมอาชีพ  และร่วม 
ชาติของคณุ   นอกจากนัน้การเป็นสมาชิกเครือขา่ยฯ ยงัท าให้ 
คณุมีโอกาสที่จะได้รับขา่วสารและความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
รวมทัง้ได้พฒันาตนเองผา่นการอบรมที่เครือขา่ยฯจดัขึน้เพยีงคณุ 
เป็นแรงงานข้ามชาติ  ไมว่า่ชาตใิด  มีอาชีพลกูจ้างท างานบ้าน  
และมีอายมุากกวา่  15  ปีคณุสามารถเขียนใบสมคัร  พร้อม 
แนบส าเนาเอกสารประจ าตวั  เพื่อสมคัรเป็นสมาชิกเครือขา่ย 

ลกูจ้างท างานบ้านข้ามชาติในประเทศไทย (Network 
of Migrant Domestic Workers in Thailand -NMDW) 
ได้ทนัทีเพื่อท่ีจะก้าวไปสูค่ณุภาพชีวิตทีด่ีขึน้พร้อมๆกบัเรา 
 

 

 
  
 
 

 
  
 
 

สนใจสมคัรสมาชิก  ตอ้งการความช่วยเหลือ  หรือค าแนะน า 
สามารถติดต่อ  ตวัแทนของ  เครือขา่ย 

ลกูจ้างท างานบ้านข้ามชาติในประเทศไทย 
 

 
ช่ือ ภาษาที่ใช้ เบอร์ 

Kay The Khing Burmese 092-9231164 
KyawMyint Burmese 081-4961736 
That That  Kyaing Burmese 085- 101184 

Kyan Par Burmese /Gorakhar 085-3447922 
Thi  Dar Oo Karen 087-5825866 
Nan  ZarniMyint Karen 083- 2981663 

Khin  Win  Kyi Karen 089- 4416467 
Jantana Thai 085-3272971 
Samorn Thai/English 091-5741476 
Waraporn Thai/English 084-4616193 
Kantharos Thai/English 081-6330188 
Malee Thai/English 081-4883698 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
เครือข่าย 

ลูกจ้างท างานบ้านข้ามชาติ 
ในประเทศไทย 
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