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+�ចក្តី-្តើម
 � �̂_�សកម្ពុ� ចំ&ក'�ុក\គ��ើន7ន 
លក្ខណៈមិន'�បច�*ប់ �ើយ
មធម្ម
 �រ �្វើ   
ដំKើរ ��ង7នអ្នក�Sប់�្វើចំ&ក'�ុកពីមុន 
ឬ��ខ�្យល់ជួយស��បស���ល ។ បq�}�ះ Eន 
���ស្មុគ��ញ និងពិEក ��ប់��ង�Sំង &ស់ 
�ើយ ប៉ះ2ល់ដល់ អភិEលកិច្ចចំ&ក'�ុក3� 
ក7Sំងពលកម្ម។ ��ទបq��ង�រ ��ប់��ង 
ពី ��ះ�រ�្វើដំKើរ��ង�ើត �ើង�]� 
��បខ័ណ� ច�*ប់3�^�_�សបញ្ជូន និង^�_�ស 
ទទួលពលករ ��ល ំ ឲ�្យលំEកដល់�រកត់¢� 
និង  
មXន �ើយក៏បង្ក�បq�ដល់�រ�រ2រ  
ផង��រ។ ��ន\ពមិន '�ប ច�*ប់ }�ះ �្វើឲ�្យ 
ជនចំ&ក'�ុក{យរង��ះបំផុត !យ�រ 
រំ�ភ និង�រ��ង^�វ័ញ្ចពីសំ&ក់ និ¤ជក 
�ើយ �Oឿយៗ មិនEនទទួល �រ�រ2រ¦្ន�ក 
ច�*ប់_�។ ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ពួក¨�©�ªវរង��ះ!យ �រ 
ជួញដូរ មនុស�្ស។ គ7Sតធ្ងន់ធ្ងររ�ង¬លន¤Eយ និង�រ 
អនុវត្ត�ក់្ត�ង®ក់ទងនឹងចំ&ក'�ុក មិន'�បច�*ប់ ប{�ញ 
ពតី��ªវ�រ�ន់���Sំងនូវ�រវិ\គសុីជ �̄ និងអន្ត;គមន៍¬ល 
ន¤Eយ ��ល� កម្មវត្ថុដ៏ចម�្បង3��រសិក�g��វ��វ}�ះ។

*រពិនិត�្យ2�3សៗពីចំ5ក6�ុកមិន6�បច�9ប់ 
;កម្ពុ�
និយមន័យ និង?@នAព
 ចំ&ក'�ុកមិន'�បច�*ប់ ¨���ងកំណត់�ទូ±�� 
�រ�្វើដំKើរមិន'�បច�*ប់±�្វើ�រ�ក្នុង ̂ �_�ស &មួយ ឬ 
�រ�្វើដំKើរ!យមិន7ន�រអនុq្ញតឲ�្យ�្វើ�រ និង7នរួម 
បញ្ចូលផង��រនូវ ករណី អ្នក�្វើចំ&ក '�ុក '�បច�*ប់ ប៉ុ²្ត�  
³�យមកEនEត់បង់��ន\ព'�បច�*ប់របស់ខ្លនួ (ឧ®ហរណ៍ 
!យ�រ�រ�tក់� ហួស·�លកំណត់)  (UN General 
Assembly; Brennan 1984; Global Commission on 
International Migration 2005; LeVoy & Geddie2010; Lee 
2005)។ 2ក�្យ "មិន'�បច�*ប"់ ÙចជំនួសEន!យ2ក�្យ 

*រBះD�យប$Eចំ5ក6�ុក
មិន6�បច�9ប់;កម្ពុ�១

"Ú�នឯក�រ©�ឹម©�ªវ" "Ú�ន�រអនុq្ញត" "មិនផ្លូវ�រ" ឬ 
"លួចÛក់ "។
 ចំ&ក'�ុកមិន'�បច�*ប់ �ទ��ង់·�ញនិយមបំផុត 
សP�ប់�រ�្វើដំKើរឆ្លង�ត់Ý�ំ��ន ក្នុងចំÞម ពលករកម្ពុ� 
��ល្វ�ងរក�រ{រ�្វើ�]�^�_�ស។ ចំ&ក'�ុកមិន 
'�បច�*ប់7នពីរ^�ß�ទ។ ����ទ ទី១ គឺចំ&ក'�ុក ច7áយ 
ជិត�
មÝ�ំ��នកម្ពុ�-â�។ �ទីãះ �រ{រ\គ��ើន 
�^�ß�ទកសិកម្ម  ��ល ជនចំ&ក'�ុកដឹងពី �ច់äតិ 
មិត្តភក្តិ ឬអ្នកភូមិ ��លEន�្វើចំ&ក'�ុកពីមុន។ អ្នក�Sប់ 
©��ស¢�យ ផ្លូវ®ំង}�ះ Ùចជួយស���លដល់�ររកក²្ល�ង�្វើ�រ 
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និងបå្កើត�ប&្ខញត\æប់រ�ង��ុម����រ�ជនបទ និងតំបន ់
¬លç �â�។ រèៀបរបបអនុវត្ត}�ះ  ជនចំ&ក'�ុកEន 
/ត់ទុក�ទូ±� 7នសុវត្ថិ\ព {យ'�ួល និងអស់ចំ&យ 
តិចសមរម�្យ និងមិន/ំEច់©�ªវចំ&យ·�លរង់/ំ មិន©�ªវ�រ 
ឯក�រ និងនីតិវិធី é�ើសOីស ស្មុគ��ញ_�។ សP�ប់អ្នក 
��លទិញលិខិតឆ្លង�ត់Ý�ំ��ន សP�ប់រយៈ·�លមួយសE8ហ៍ 
ë� Eត  �ដំបូង©�ªវចំ&យì�ក់សP�ប់ចំ&ក'�ុក}�ះ 
ពី ៣,០ ± ៥,៥ដុÛSរ !យក្នុង}�ះ 7នចំ&យ4ើ រថយន្ត 
ឈ្នួល ពី ២,៥ ± ៥,០ដុÛSរ និង4ើលិខិតឆ្លង �ត់Ý�ំ��ន 
០,៥ដុÛSរ។ ជនចំ&ក'�ុក ©�ªវ�្វើលិខិតឆ្លង�ត់Ý�ំ��ន�ថ្ម ី
Oៀង;ល់ សE8ហ៍�ï�កÝ�ំ��ន។ ពួកÚត់ក៏Ùចទិញលិខិតឆ្លង 
�ត់Ý�ំ��ន រយៈ·�ល១stំ Eន��រ ��ល7នតv្ល� ១៩ដុÛSរ។
 ចំ
ក��ុក����ទទី២ គឺ�រ�្វើដំKើរច7áយsáយ ±â� 
ឬ7៉��សុី �ើម�្ប�ី្វើ�រ4ើទូក}��ទ  ឬ�្វើ�កម្មករសំណង់  
ឬ កម្មករòងច��។ ក្នុងករណី\គ��ើន ជនចំ&ក'�ុក 
 �្វើ ដំKើរ���ុមតូចៗ�មួយ��ខ�្យល់ ± ក²្ល�ង�្វើ�រ�â�។ 
Y���មូលXóន��ល��ខ�្យល់ ផ្តល់ឲ�្យ រួម7ន �រ�្វើដំKើរ 
±Ý�ំ��ន និង�រសុំលិខិត អនុq្ញតឲ�្យ�្វើ�រ និង�ររក�រ{រ 
�ក្នុង ̂ �_�ស ¬លç។ ជនចំ&ក'�ុក©�ªវបង់�មុននូវ 
ì�ក់កô�ស���ល�រ}�ះ ��ល7នចំនួនពី ១០០ ± 
២០០ដុÛSរ។ 
 â� �ទិសçចំបង3�ចំ&ក'�ុកមិន'�បច�*បព់ីកម្ពុ�។ 
អង្គ�រចំ&ក'�ុកអន្តរ�តិ (International Organisation 
for Migration) Eនបqæក់� Ùច7ន^��ជនកម្ពុ�ដល់ 
១៨០.០០០ ក់ ��ល�្វើ�រ ]�ផ្លូវ�រ�â�។ ��សួង�រ{រ 
^�_�សâ� (Paitoonpong & Sukaruji ជិតÿ�ញផ�gយ) 
EនE៉ន់��ន� 7នជនចំ&ក'�ុកកម្ពុ�មិន'�បច�*ប ់
^�7ណ ១២០.០០០ ក់។ ¤ង
ម^�ភពដ��ល 
(
;ង១) ជនចំ&ក'�ុកកម្ពុ�មិន '�បច�*ប់\គ��ើន� 
^�_�សâ� �្វើ�រក្នុងវិស័យកសិកម្ម (៤២%) និងសំណង ់
(២៦%)។ 7៉��សុី �¬លç ចម�្បងទី២ 3�ជនចំ&ក 

'�ុកមិន'�បច�*ប់ �ើយ��ុម}�ះ\គ��ើន�ជន�តិ\គតិច 
/ម។ ផ្លូវ�្វើដំKើរ
មធម្ម
  គឺជិះយន្ត�ះ±7៉��សុី 
�_�សចរ ប  �ប់មក្វ�ងរក�រ{រ!យ មិន7នលិខិត 
អនុq្ញត�រ{រ។ ជនចំ&ក'�ុកមិន'�បច�*ប់±7៉��សុ ី
\គ��ើន គឺ�ើម�្បី្វ�ងរក�រ{រ �្វើ�ក្នុង វិស័យសំណង់ និង 
កម្មន្ត�ល។ 

លក្ខណៈ+�ដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ចN�ជនចំ5ក6�ុក 
កម្ពុ�មិន6�បច�9ប់
 ����រ�ង2ក់ក&្ខលក្នុងគំរូ
ង២ 7នស7ជិក 
����រ�្វើចំ&ក'�ុក ��ល\គ��ើនមិន'�បច�*ប់។  រី 
7ន^�7ណ ១/៣3�ជនចំ&ក'�ុក (
;ង ២)។  ®ំងជន 
ចំ&ក'�ុក'�បច�*ប់ និងមិន'�បច�*ប់ \គ��ើន 7ន 
Ùយុជិត៣០stំ។ ទំហំ����រ�មធ�្យម គឺ^�7ណ ៥ ក់ 
��ល^��ក់^���លÚtនឹង ����រ មិន�្វើចំ&ក'�ុក។ ប៉ុ²្ត� 
ជនចំ&ក'�ុក'�បច�*ប់ និងមិន'�បច�*ប់ 7នក��ិតអប់រំ 
ខុសÚt��ើន (
;ង ៣)។ 
 ����រ��ល7នជនចំ&ក'�ុកមិន'�បច�*ប់ 7ន 
��ន\ពY�ដ្ឋកិច្ច ®ប�ង����រ��ល7នជនចំ&ក '�ុក  
'�បច�*ប់ ឬមិន�្វើចំ&ក'�ុក។ 
;ង ៤ ប{�ញ� 
ជនចំ&ក'�ុកមិន'�បច�*ប់ ចំ&យ4ើÙ�រ^�7ណ 
១៩% តិច�ងជនមិន�្វើចំ&ក'�ុក ប៉ុ²្ត�តិច�ងជន 
ចំ&ក'�ុក'�ប ច�*ប់បន្តិចបន្តួច ប៉ុÞ�ះ។ \ពខុសÚt3� 
ចំ&យរ�ងជនចំ&ក'�ុកមិន'�បច�*ប់ និង'�បច�*ប ់
មិន7ន �រៈសំ�ន់ �ង ស្ថិតិ_�។ ចំ&យ��ើì�ស់មិន	�ន 
Ù�រ របស់ជនចំ&ក'�ុកមិន'�បច�*ប់ 7នចំនួន ៤០% 

��ង ១៖ ជនចំ
ក��ុកមិន��បច��ប់��� ��ង��ក�មវិស័យ$�ដ្ឋកិច្ច()ំ២០០៩

វិស័យY�ដ្ឋកិច្ច
ចំនួនកម្មករ

កម្ពុ� 
វ ភូ7 សរុប

}��ទ 14969 1800 39809 56578

®ក់ទិននឹង}��ទ 6020 1180 129773 136973

កសិកម្ម និងចិញ្ចឹមសត្វ 24085 18035 179583 221703

2ក់ព័ន្ធនឹងកសិកម្ម និងចិញ្ចឹមសត្វ 7077 4469 62611 74157

សំណង់ 32465 12635 175136 220236

យក�៉�/ថ្ម 61 35 1747 1843

លក់ដុំ &លក់;យ 4778 7565 30471 42814

Ù�រ និងß�សជ្ជៈ (អ្នកលក់) 4483 13074 36668 54225

ប��ើ�រ
មផ្ទះ 6578 21267 101945 129790

��្ស�ងៗ 24245 30794 321024 376063

សរុប 124761 110854 1078767 1314382
^�ភព៖ Paitoonpong & Sukaruji (ជិតÿ�ញផ�gយ)

២ អå្ក�ត}�ះ វិទ����ន CDRI Eន�្វើ�ើង�ចុង stំ២០០៧ សP�ប់គ��ង  
��វ��វ "ចំ&យ និងផលចំK�ញ3� ចំ&ក'�ុកពលកម្មឆ្លង�ត ់
Ý�ំ ��ន ក្នុង GMS៖ ករណីសិក�gពីកម្ពុ�" ។ អå្ក�ត}�ះEនស7�សន៍ ៥២៦ 
����រមកពី ៦ភូមិ ��ល7នសកម្ម\ពចំ&ក'�ុក��ើន។
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តិច �ង ជនចំ&ក'�ុក '�បច�*ប់ និង ១៣% តិច�ងជនមិន 
�្វើចំ&ក'�ុក។ ចំ&យ�មធ�្យម របស់ ជនចំ&ក '�ុកមិន 
'�បច�*ប់ 7ន ចំនួន ១៧% តិច�ងចំ&យរបស់ជនមិន�្វើ 
ចំ&ក'�ុក។ តv្ល�~�ព�្យសម�្បត្តិរបស់ ����រជន ចំ&ក '�ុក  
មិន'�បច�*ប់ 7ន^���ល2ក់ក&្ខល3�����រ ជនចំ&ក 
'�ុក '�បច�*ប់ (®ំងក្នុងstំ២០០២ និង ២០០៧)។

មូលQ�តុ�ំឲ�្យ(នចំ5ក6�ុកមិន6�បច�9ប់
 ចំ&ក'�ុកមិន'�បច�*ប់ 7នមូល��តុច��ុះ។ 
�រសិក�g}�ះEន��ក��ក�ើញ� ¬លន¤Eយ ពលកម្ម 

នងិលក្ខខណ�ទផី�gរពលកម្មក្នងុ^�_�ស7�សផ់្ទះ �មលូ��ត ុមយួ 
 ំឲ�្យ7ន  លំហូរជនចំ&ក'�ុក កម្ពុ�មិន'�បច�*ប់ដ៏��ើន 
សន្ធឹក}�ះ។ ម��៉ង_ៀតក៏7ន\ពមិនសុីÚtរ�ងត��ªវ�រ 
ពលកម្ម និង �រផ្គត់ផ្គង់ ពលកម្មក្នុង^�_�ស7�ស់ផ្ទះ��រ Ý�ម®ំង 
ទីផ�gរងងឹត��ល7នប&្ខញរ ឹង7ំ សP�ប់ផ្គត់ផ្គង់ ពលករ។ 
�រអនុវត្តច�*ប់ធូររលុង^�sំងនឹងនិ¤ជក ��លជួលពលករ 
មិន'�បច�*ប់ Eន4ើកទឹកចិត្តពួក¨�ឲ�្យé�ើស Oីសពលករ 
ពីទីផ�gរងងឹត។ ក្នុងករណី^�_�សâ� អតុល�្យ\ពÙច�ើល 
�ើញច�*ស់ 
ម�រចុះ��ះពលករ មិន '�បច�*ប់/ប់ពី 
stំ១៩៩២ មក (Paitoonpong & Sukaruji ជិតÿ�ញផ�gយ)។ 

��ង ២៖ ,�-.រ និងស0ជិក1្វើចំ
ក��ុក

'�បច�*ប់ % មិន'�បច�*ប់ % មិន�្វើចំ&ក'�ុក % សរុប

����រ 16 3 293 56 217 41 526

ជនចំ&ក'�ុក 19 4 494 96 - - 513

'្ត�ី 6 3 171 97 - - 177
^�ភព៖ Chan (2009)

��ង៣៖ លក្ខណៈសង្គមរបស់ជនចំ
ក��ុក និងមិន:�នចំ
ក��ុក

^�ß�ទចំ&ក'�ុក '�បច�*ប់ មិន'�បច�*ប់ មិន�្វើចំ&ក'�ុក

ទំហំ����រ�មធ�្យម 5.0 5.6 4.8

ចំនួនស7ជិកក្នុងបន ្ទុក* 1.6 2.2 2.1

Ùយុ�មធ�្យមរបស់ជនចំ&ក'�ុក 28.6 27.8 -

ចំនួនstំ�មធ�្យម3��រសិក�gរបស់ជនចំ&ក'�ុក 6.8 4.3 -
*ស7ជិក����រÙយុតិច�ង ១៥stំ ឬ��ើន�ង ៥៤stំ។
^�ភព៖ �រគណ របស់អ្នកនិពន ្ធ!យ¦ ្អ�ក4ើទិន្នន័យអå្ក�តstំ២០០៧។ 

��ង ៤៖ មធ�្យម (mean) ចំ
យ@�ើA�ស់��Bំ�្ង� និងតE្ល�G�ព�្យសម�្បតិ្ត (គិតក្នុងមនុស�្ស0)ក់) O�,�-.រគំរូ�ងមួយចំនួន

មធ�្យម (Mean) T-Value†

'�បច�*ប់ (a) មិន'�បច�*ប់ 
(b)

មិនចំ&ក'�ុក 
(c)

(b)–(a) (b)–(c) (a)–(c)

ចំ&យ ��ើì�ស់ 
(Oៀល/ ក់)

Ù�រ 1142.0 1168.6 1391.8 0.2 -5.3*** -2.0**

(478.5) (450.1) (469.4)

មិន	�ន Ù�រ 1223.0 877.2 990.4 -2.2** -1.9* 1.2

(752.46) (578.8) (668.2)

សរុប 2515 2249 2641 -0.8 -3.3*** -0.3

(1155) (1241) (1367)

~�ព�្យសម�្បតិ្ត 
(2ន់Oៀល / ក)់‡

2002 818.9 371.2 433.9 -3.3*** -1.2 2.5**

(727.2) (517.3) (562.5)

2007 1265.9 665.5 721.1 -3.1*** -0.8 2.8***

(670.6) (765.9) (737.7)
ស7�ល់៖ Standard deviation in parentheses. †   Two-sample t-test of different means with equal variance. 
‡ Excluding land and house. * significant at 10% level. ** significant at 5% level. *** significant at 1% level.
^�ភព៖ �រគណ របស់អ្នកនិពន ្ធ¦្អ�ក4ើទិន្នន័យអå្ក�តstំ២០០៧។
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គិតមកដល់stំ២០០៩ Ù��ធរâ�Eនចុះ��ះជនចំ&ក 
'�ុកមិន'�បច�*ប់កម្ពុ�Eន ១២៤.៧៦១ ក់ (ibid)។
 បq��'�ុកកំKើត ក៏ជ��ុញឲ�្យ^��ជន/កÿ�ញ��រ។ 
ជ�Sះ�្ទ�ក្នុង និងអស្ថិរ\ពន¤Eយ ��ង � បq�Eរម្ភចម�្បង 
របស់^��ជនកម្ពុ�_ៀត�ើយ។ ឥឡូវ}�ះបq�Y�ដ្ឋកិច្ច 
�ពិY�ស\ព��ី�� _ើប� បq� ចម�្បង។ តួ4�ខ ចំ&យ 
��ើì�ស់ក្នុង
;ង ៤ ប{�ញ� ជនចំ&ក'�ុកកំពុងរស់� 
³�ម ប �ត់��ី�� បន្តិច �ើយ7ន��ើន ក់&ស់ì��t©�ឹម 
��រំ!ះខ្លួនពី\ព��ី��ប៉ុÞ�ះ។ ចំ&ក'�ុកក្នុង^�_�ស  
± �ន់ទី^�ជុំជន ក៏�ជ��ើសមួយ��រ ប៉ុ²្ត��រ{រ7ន��ក្នុង
¦្ន�កអតិពលកម្ម��ើជំ ញ®ប ដូច� �ងសំណង់ និង�ត់��រ 
��ើម។ 
 ��តុអ្វីEន� �̂�ជន មិនé�ើសយកចំ&ក'�ុក'�ប 
ច�*ប់? លក្ខណៈY�ដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ចរបស់ ជនចំ&ក '�ុកមិន 
Eនប{�ញ� \ពខុសÚtក្នុង��ន\ពY�ដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ច 
Eនជះឥទ្ធិពល ដល់�រស��ចចិត្ត របស់ពួក¨�ãះ_�។ 
ម��៉ងវិញ_ៀត អ្នក®ំងãះក៏មិន	�ន�ើតមកសP�ប់���្វើ� 
ពលករមិន'�បច�*ប់ ãះ��រ។ ពួក¨�Ùចé�ើសយកវិធី& 
��លខ្លួន ÙចរកEន និង;៉ប់រងចំ&យEន។ �ក Chan  
(2009) Eន អះÙង� ចំ&យពីដំបូងដ៏��ើន3� ចំ&ក  '�ុក 
'�បច�*ប់ � ��តុផល ចម�្បង មួយ  ំឲ�្យពួក¨�ចូលចិត្ត�្វើ  
ចំ&ក'�ុកមិន '�បច�*ប់ "ះបី�ចំ&ក'�ុក'�បច�*ប់  
�ផ្តល់ì�ក់ចំK�ញសុទ្ធEន��ើន�ងក្តី។ �ក Chan  
��ក��ក� �ើម�្បីEន�រ{រ'�បច�*ប់� ̂ �_�ស â� ពលករ  
©�ªវ�រì�ក់ដល់^�7ណ ៧០០ដុÛSរ ��លពលករ�ជនបទ 
កម្ពុ�\គ��ើន មិនÙចរកEន_�។ èើសិន�្វើចំ&ក'�ុក មិន 
'�បច�*ប់វិញ 7tក់ៗ ចំ&យអស់តិច�ង}�ះsáយ&ស់។ 
ទិន្នន័យ#�បគុណវិស័យ ក៏Eនបqæក់Úំ~�ដល់ �រអះÙង 
របស់ �ក Chan ��ល� ជនចំ&ក'�ុកមិន '�ប ច�*ប់ 
��ល��ី���Sំង មិន�ើញ7ន ចំ&ប់Ùរម្មណ៍ខិតខំ ្វ�ង 
រក�រ{រ 
មរយៈ\tក់{រé�ើសOីសពលករ '�ប ច�*ប់ ãះ 
_�។ ចំ&ក '�ុក '�ប ច�*ប់ ±^�_�សâ� Ùច ចំ&យ ·�ល 
អស់ ពី ៣ ± ៦$ � រីឯចំ&ក'�ុកមិន'�បច�*ប់វិញ ចំ&យ 
·�លអស់ ©�ឹម�� ២-៣â្ង� និង©�ªវ�រឯក�រតិចតួច�ង ឬ 
Ú�ន &ះ។
 ទី
ំងភូមិ�'�្ត�ជិត ក៏�ក
8បå្កើនលំហូរចំ&ក'�ុក 
]�ផ្លូវ�រ��រ (Battistella 2002)។ ^�_�សកម្ពុ�7នÝ�ំ��ន 
¬ក�ប់^�_�សâ� ^���ង ៨០៣គីឡូ	៉�©� ��ល7នï�ក 
មិនផ្លូវ�រ���ើន។ Ý�ំ��នដ៏��ង#�ប}�ះ ពិEក��ប់��ង 
�Sំង&ស់។ ម��៉ង_ៀត ប&្ខញ7ន��ប់ ក៏Eនជួយ 
ស���ល ដល់ដំKើររបស់ជនចំ&ក'�ុកមិន'�បច�*ប់ ��ល 
��ងពឹង¦្អ�ក4ើមិត្តភក្តិ ឬ�ច់äតិ��លកំពុង�្វើ�រ �ក្នុង 
^�_�ស7�ស់ ផ្ទះ��រ។ ប&្ខញ^�ß�ទ}�ះ Eនជួយ�ត់បន្ថយ 
បន្ទុកចំ&យ4ើ�រ្វ�ងរក�រ{រ និងបå្កើនលទ្ធ\ពរកEន 
�រ{រ�្វើ (Chiuri et al. 2005)។  

ប$E និង*រS�ឈមN�ចំ5ក6�ុកមិន6�បច�9ប់
 ពលករចំ&ក'�ុកមិន'�បច�*ប់ ^�ឈមនឹង�និភ័យ 
�ន់��ខ្ពស់3��រ��ង^�វ័ញ្ច និង�រមិនទទួលEន សិទ្ធិ � 

មូលXóន ដូច� �រ'�®ំសុខ\ព និង�រអប់រំ��ើម (IOM 
2003)។ កន្លងមក7នភស្តុ
ង ���ើន3��ររំ�ភ!យ 
និ¤ជក ដូច� �របង្ខំឲ�្យ�្វើ�រ4ើស�៉ង �រ�ត់ì�ក់$� 
និង�រèៀតèៀន ផ្លូវß�ទ èៀវត�្សរ៍®ប�ងក��ិតមធ�្យម និង 
លក្ខខណ��រ{រមិនល្អ។ 
 Naro (2009) Eនចង��ងករណីសិក�gអំពីជនចំ&ក 
'�ុកកម្ពុ� ��លEនទទួលរង�ររំ�ភបំ2នពីនិ¤ជក 
ដូច� ខ្លះ©�ªវ�្វើ�រ��ើន�៉ង��Eនì�ក់កô�®ប �ើយ 
ខ្លះ_ៀតEនទទួល®រុណកម្ម4ើ រូប;ង�យ  �·�ល ពួក¨� 
មិនÝ�ម�្វើ
មបqæ។ Marshall (2001) Eនប{�ញភស្តុ
ង 
ពីកុ7រកម្ពុ� ��ល¨�ជួញដូរឲ�្យ�្វើ� អ្នកសុំ®ន និងអ្នកលក់Q ្ក 

មផ្លូវ ខណៈ��លជនចំ&ក'�ុក�'្ត�ី ©�ªវ¨�បង្ខំឲ�្យ�្វើ � 
អ្នកប��ើផ្លូវß�ទ។ ¤ង
មរEយ�រណ៍ពី UNIAP (2010) 
�Oៀង;ល់stំ7ន^��ជនកម្ពុ�;ប់2ន់ ក់ ©�ªវEន �̈ 
ជួញដូរ ±^�_�សâ�។ បុរសៗ©�ªវ¨�ជួញដូរឲ�្យ±�្វើ�រ4ើ 
ទូក}��ទ ឬ�្វើ�កម្មករសំណង់។  រីៗ ©�ªវ¨�ជួញដូរឲ�្យ 
�្វើ�រក្នុងឧស�gហកម្មកំ�ន្ត ��ល7ន®ំងបន·�ស��/រផង។
 �រ{រ�4ើទូក}��ទសមុ~� 7ន��ះ�tក់ និង7ន 
�ររំ�ភបំ2ន�Sំងបំផុត សP�ប់ជនចំ&ក '�ុក�បុរស។ 
]�ពី�រមិនèើកì�ក់$�ឲ�្យ ជនចំ&ក'�ុក©�ªវទទួលរង 
លក្ខខណ��រ{រធ្ងន់ធ្ងរ �ើយ©�ªវ ទទួលរង®រុណកម្ម4ើ 
;ង�យ ^�សិនèើ���ររក�ើញ�7នកំហុសអ្វីមួយ។ ពួក¨� 
©�ªវ�្វើ�ររហូតដល់ ១៥� ៉ងក្នុងមួយâ្ង� និង7នករណី 
;យ�រណ៍អំពី�របង្ខំឲ�្យ��ើì�ស់+�ឿង,ៀន �ើម�្បីÙច.�ំ~� 
នឹង�រ{រ ធ្ងន់ធ្ងរEន (ICSW 2007)។ ជនចំ&ក'�ុកមួយ 
ចំនួន ©�ªវ¨�ជួញដូរ និងយក±លក់ !យមិនដឹងខ្លួន ដូÿ្ន�ះ 
©�ªវ�្វើ�រ���ើនstំ�ើម�្បី!ះបំណុល (ibid)។ ]�ពី�រ 
��ង^�វ័ញ្ច ជនចំ&ក '�ុកកម្ពុ�មិន'�ប ច�*ប់���ើនមិន 
ÙចទទួលEនY��សង្គម ដូច� �រ'�®ំសុខ\ព និង�រ 
អប់រំសP�ប់ កូនៗរបស់ ពួក¨�  ពី��ះ©�ªវរត់¨�ចពីÙ��ធរ 
��ល�ម���Eយ��មួយគត់ �ើម�្បី!ះ��យ��ន\ព លួច 
Ûក់របស់ ខ្លួន។

វិធីV្ន�កច�9ប់Xើម�្បីBះD�យប$Eចំ5ក6�ុក 
មិន6�បច�9ប់ 
 7ន�រមូលមតិក្នុងអន្តរ�តិ� ចំ&ក'�ុកមិន'�បច�*ប់ 
គួរ��!ះ��យក្នុងលក្ខណៈ រួម និង��ប់1�ុង 2�យ 
មរយៈ 
�រពិនិត�្យពីមូល��តុ   �រ!ះ��យផលប៉ះ2ល់របស់� 
និង�របå្កើន កិច្ចសហ^�តិបត្តិ�រអន្តរ�តិ។ 

BះD�យមូលQ�តុN�ចំ5ក6�ុកមិន6�បច�9ប់
 \ព��ី��;ុំ4� បន្ទុកចំ&យខ្ពស់4ើចំ&ក'�ុក'�ប 
ច�*ប់ និង�រអនុវត្តខុសឆ្គង!យទី\tក់{រឯកជន មួយចំនួន 
��លរក�រ{រឲ�្យ�្វើ Eនជំរុញពលករកម្ពុ�ឲ�្យ�្វើចំ&ក 
'�ុក
មរយៈប&្ខញ]�ផ្លូវ�រ។  អន្ត;គមន៍��្ស�ងៗ�ើម�្បី 
!ះ��យក
8ជំរុញ®ំង}�ះ នឹងជួយ�ត់បន្ថយចំ&ក'�ុក 
មិន '�បច�*ប់។ 
 ពH�ឹង�រអភិវឌ�្ឍសហគមន៍�ើម៖ �រវិ\គ�ង4ើ 
ប{�ញ� ����រ  é�ើសយក ចំ&ក'�ុក�ើម�្បី¨�ចផុតពី 



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៥ េលខ៣ ែខកក្ក#~ក$្ញ ��ំ២០១១

\ព��ី��ធ្ងន់ធ្ងរ និង�រលំEក�ងY�ដ្ឋកិច្ច�មូលXóន។ 
"ះ�មិន®ន់7ន ភស្តុ
ង�ក់្ត�ងច�*ស់Ûស់ អំពីទំ ក ់
ទំនងរ�ង�រអភិវឌ�្ឍ និងចំ&ក'�ុកក្តី ក៏�រអភិវឌ�្ឍ សហគមន៍ 
Ùច�ត់បន្ថយចំ&ក'�ុកEន !យជួយជំនះ4ើ��តុផល 
��ល�្វើឲ�្យជនចំ&ក'�ុក  é�ើសយកវិធីមិន'�បច�*ប់។ 
វិ�ន�រÙទិ\ព��លÙចយកមកអភិវឌ�្ឍ សហគមន៍ រួម7ន 
�របå្កើនជំនួយឧបត្ថម្ភ¦្ន�កកសិកម្ម �រ5�លម្អ��Xóរច សម្ព័ន្ធ 
ជនបទ  �របå្កើនលទ្ធ\ពEន ��ើì�ស់ធន�នធម្ម�តិ  និង 
�រពH�ឹង�រផ្គត់ផ្គង់Y����រណៈ �ពិY�ស�រអប់រំ និង 
�រ'�®ំ សុខ\ព។ ជំនួយអភិវឌ�្ឍន៍ ©�ªវ88តឲ�្យចំសហគមន៍ 
  ��ល7នអ¢� ចំ&ក'�ុកខ្ពស់។ 
 èើកឱ�សឲ�្យ7នចំ&ក'�ុក'�បច�*ប់៖ !យ7ន 
ជ��ើសតិចតួចសP�ប់ចំ&ក'�ុក'�ប ច�*ប់ ចំ&ក'�ុក 
មិន'�បច�*ប់ ក៏Eន�Sយ�វិធី��មួយគត់��លពលករចំ&ក 
'�ុកកម្ពុ�\គ��ើន Ùច 7ន លទ្ធ\ព�្វើEន។ 7ន�រ 
មូលមតិ�អន្តរ�តិ ដូច7នបqæក់ក្នុងកិច្ច^�ជុំ©�ី\គី3� ILO 
តំបន់Ùសុី stំ២០០៣ ���ុងEងកកãះ� ឱ�ស�្វើ 
ចំ&ក'�ុក'�បច�*ប់!យ{យ'�ួល និង7នត7S\ព 
Ùច�ចំ:�កមួយ3�ដំÞះ��យដ៏សក្តិសិទ្ធិ ចំ;ះបq� 
ចំ&ក'�ុកមិន'�ប ច�*ប់។ Ùទិ\ពដ៏សំ�ន់បំផុត3�^�ព័ន្ធ 
្វ�ងរក�រ{រ'�បច�*ប់ របស់កម្ពុ�  គឺ©�ªវ�្វើឲ�្យ�មញ ្ញ នូវ 
នីតិវិធី រដ្ឋEល ព}្លឿន�រស��បស���លY�� និង�ត់បន្ថយ 
ចំ&យ4ើ�ររក�រ{រឲ�្យ�្វើ។ 
 Oៀបចចំ�*ប�់�ប�់�ងទ\ីtក{់រឯកជន្វ�ងរក�រ{រ ឲ�្យ�្វើ៖ 
�រ�ើត7នÝ�ឹត្តិ�រណ៍ធ្ងន់ធ្ងរម្តង�ើយម្តង_ៀត 3��រមិន 
អនុវត្ត
ម និងអនុវត្តខុសឆ្គង Eនប{�ញ ពីត��ªវ�រ�ប  �ន់នូវ
បទបញ្ញត្តិតឹងរុឹង4ើទី\tក់{រé�ើសOីសពលករ។ �រé�ើសOីស 
និង�រXក់ឲ�្យ �្វើ�រ ©�ªវ7នបទបញ ្ញត្តិ��ប់��ងតឹងរឹុង
មរយៈ 
^�ព័ន្ធផ្តល់Ù��ប័ណ្ណ ��លក្នុង ãះ7នកំណត់ ច�*ស់នូវ�រ 
ទទួល ខុស©�ªវរបស់ទី\tក់{រ លក្ខខណ�é�ើសOីស និង 
"សទ័ណ�។ បទបញ ្ញត្តិល្អ ក៏©�ªវ 7ន�រ
មXន@៉ងសកម្ម��រ 
�ើម�្បី� នូវ�រអនុវត្ត
ម�អតិបរ7។ �រ
មXនគួរ7ន 
®ំង�រទទួលEនរEយ�រណ៍ពីទី\tក់{រ ស្តីពី�រé�ើសក²្ល�ង 
Xក់ឲ�្យ �្វើ�រ និង��ន\ព�រ{ររបស់ ពលករ �រចុះពិនិត�្យ 
�_ៀង®ត់!យ \tក់{ររXóភិEល ឬអ្នកតំ&ង Ý�ម®ំង 
�រ{រ���ើន _ៀត។  

*រ*រZរ និងសុខុ(លAពរបស់ពលករ 
ចំ5ក6�ុក
 ពH�ឹង�រអប់រំ និងបំផុសចំ&ប់Ùរម្មណ៍៖ ព័ត៌7ន�ន ់
��^�Yើរ  ំឲ�្យ7ន�រ�រ2រ �ន់��^�Yើរ ដូÿ្ន�ះគួរជួយ 
ពH�ឹង�រអប់រំ និងបំផុសចំ&ប់Ùរម្មណ៍របស់ពលករមុន·�ល 
©�ªវÿ�ញដំKើរ។  ព័ត៌7នÙចផ�្សព្វផ�gយEន
មរយៈ�រ 
បå្កើតមជ�្ឈមណ�លធន�ន ចំ&ក'�ុក�tក់�តិ និង �tក់A�ត្ត។ 
 មុខ{រសំ�ន់ៗរបស់មជ�្ឈមណ�ល 7ន�Ùទ ិ៍ �រចុះបញ្ជី 
ពលករចំ&ក'�ុក� ស�8នុពល និង�រផ្តល់ព័ត៌7ន
មរយៈ 
YៀវCតូចៗ Q�ំងផ�្សព្វផ�gយ �រពិ��ះ¤បល់ ទស�្សនកិច្ច 
^�ពន័្ធផ�្សព្វផ�gយ កិច្ច^�ជុំ និងសិ�D�Û។ 

 ពH�ីក�រផ្តល់Y��Úំ~�៖ �រ��ង
ំងអនុព័ន្ធពលកម្ម� 
â� និង7៉��សុី ��ល7នពលករ ចំ&ក'�ុក កម្ពុ�\គ��ើន 
±�្វើ�រ �ម���Eយល ្អមួយ�ើម�្បីពH�ឹងY��កម្មÚំ~�។ 
ក្នុងមុខ{រ របស់អនុព័ន ្ធ គួរ7ន®ំង �រក�ងទំ ក់ទំនង 
�រ{ររឹង7ំ�មួយ^�_�ស7�ស់ផ្ទះ ស្តីពីបq�ពលករ �រ
ម 
Xន�រអនុវត្តចំ;ះពលករចំ&ក'�ុក �រផ្តល់ជំនួយ¦្ន�ក 
ច�*ប់ទប់ទល់នឹង�ររំ�ភ កិច្ចសន�� �ររំ�ភបំ2ន �រ��ង 
^�វ័ញ្ច �រជួយមតិអំពីបq�2ក់ព័ន ្ធនឹងកិច្ចសន�� ឬ�រ{រ និង 
�រ� ឲ�្យជន ចំ&ក'�ុកមិន'�បច�*ប់ ទទួលEន�រ�រ2រ 
និង�រជួយស���ល�·�ល�្វើ 7តុភូមិនិវត្តន៍។
 
ព[�ឹងកិច្ចសហS�តិបត្តិ*រអន្តរ�តិ
 ចំ&ក'�ុក �បq�ពហុ\គី ដូÿ្ន�ះ©�ªវ7ន�រចរ/ 
និងសហ^�តិបត្តិ�រអន្តរ�តិ �ើម�្បីäុំងឲ�្យ ចំ&ក'�ុកពលករ 
7នរèៀបOៀបរយ និង7នច�*ប់��ប់��ង©�ឹម©�ªវ (ILO 2010)។ 
ចំ&ក'�ុក មិន'�បច�*ប់ Ùច!ះ��យEន^�Yើរបំផុត 
ក្នុង��បខ័ណ�_្វ�\គី និងតំបន់ �ើម�្បីបំ·�ញ ប²្ថ�ម4ើ¬ល 
ន¤Eយ�តិ។ 
 �រពH�ងឹកចិ្ចសហ^�តបិត្ត�ិរ_្វ�\គ៖ី កចិ្ចសហ^�តបិត្ត�ិរ 
រ�ង^�_�សបញ្ជូន និង^�_�សទទួល �ើញ7ន^�សិទ្ធ \ពល្អ 
ក្នងុ�រ!ះ��យបq�ចំ&ក'�កុមិន'�បច�*ប់។ អនុស�្សរណៈ  
¤គយល់ (MoU) ចុះហត្ថ4��!យកម្ពុ� និងâ� 
ក្នុងstំ២០០៣ �ករណី�ក់្ត�ងមួយ3�កិច្ចសហ^�តិបត្តិ�រ 
ដ៏សក្តិសិទ្ធិ�ើម�្បី!ះ��យបq�ចំ&ក'�ុក។ ឯក�រ}�ះ 
7ន¬លçចម�្បង ផ្តល់���បខ័ណ�មួយសP�ប់�រé�ើសOីស 
ពលរដ្ឋកម្ពុ� ឲ�្យ±�្វើ�រ�â� �ើយក៏ព��@ម�� �Sយ 
ពលករកម្ពុ�មិន'�បច�*ប់ ឲ�្យ±�ពលករ'�ប ច�*ប់��រ។ 
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