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លំហូរក'�ំងពលកម្មb�្តី �ក្នុងម�អនុតំបន់7�គង្គ

អត្ថបទu	ះ vៀបvៀងxើងyយ ហីុង វុHJ អ្នកf	វg	វ z្ន	ក�	ដ្ឋកិច្ច 
7	វិទ	W�Jន CDRI ។ សូម/ងអត្ថបទu	ះ�៖ Hing Vutha. 2015. 
“Women’s Labour Mobility in the Greater Mekong Subregion.” 
Cambodia Development Review 19(1): 12-16.

,�ចក្តីB្តើម
អត្ថបទu	ះ ពិនិត	្យxើងវិញពីបÊ¼ចម	្បងៗ�ក់ទងនឹង 

លំហូរ ក�Aំងពលកម្មC	្តី Dក្នុង មFអនុ តំបន់�	គង្គ (GMS) 
yយ +ýត  សំ�ន់rើលំQំ7	�រ�្វើ ចំdកC	ុក មូលº	តុ 7	  
ចំdកC	ុក បÊ¼M	ឈម និងផល ប៉ះ)ល់។ ទិន្នន័យ �	ង"	ក 
Hម%	ទ¦	ល�ចរក0ន �នតិចតួចdស់ yយ�រD  
HមមូលI�ន�ន  សមត្ថKពតិច ក្នុង�រM	មូល  ព័ត៌�ន   z្ន	ក 
�	ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច  rើ ចំdកC	ុក E	ង់e	យធំ ºើយ 
ចំdក C	ុក KគÉ	ើនក៏មិន0ន ចុះបញ្ជីN	។ ដូ®្ន	ះ�រពិKក	a  
មួយ ចំនួនD�ង÷	ម �នលក្ខណៈ ទូæ  ស"	ប់�ំង 
ចំdកC	ុក បុរស និងចំdក C	ុក C	្តី ºើយខ្លះNៀត +ýត 
rើ%	ទ'ក់¾ក់។ បÊ¼ចម	្បងៗ កំពុង ផុសxើង រួម�ន 
កំ¯ើន rឿន7	 លំហូរជន ចំdកC	ុក D ក្នុង និងDL	 
អន ុតំបន់, លំហូរមិនNៀង�ត់, �រ½	ងM	វ័ញ្ច ពលកម្ម និង�រ  
រúំភសិទ្ធិ yយ�ន �	9ជួយ�រ)រ  z្ន	ក ច	Øប់  តិចតួចបំផុត, 
ប៉ុá្ត	 D�	Ùើញ�ន លទ្ធផល រីក លូត¾ស់ វិជ្ជ�ន ស"	ប់  
©	¢�រ និងM	N	ស'តិ។ 

លំ�ំចំ�កb�ុក
�នលំQំធំៗពីរ7	ចំdកC	ុកក�Aំងពលកម្ម ¦	ល�ច 

ស�åល់ÙើញDក្នុងតំបន់៖ �ងក្នុង GMS និង ហួសពី GMS 
(�ងក្នុង និង �ងL	���ន)។  

)រY្វើចំ�កb�ុក�ងក្នុង GMS
ចំdកC	ុករបស់បុរស និងC	្តី ក្នុង GMS �នសន្ទុះ �Aំង 

និង½ើនចំនួនrឿន'ងមុន (ADB 2013; Caouette et al. 
2007; Jalilian 2012)។ ចំនួនពលករ ចំdកC	ុក  ក្នុងអនុ 
តំបន់�នពី ៣ æ ៥¾នQក់ ºើយស្តកុ ពលករ ចំdកC	កុ 
រំពឹង�នឹង½ើន ២៨% D�	ឹម��ំ២០២០ (Lewis et al. 
2010)។  ចំdកC	ុក�ងក្នុង GMS �ក់ទងចម	្បង  នឹង លំហូរ 
ពលករ��នជំQញពី CLM (កម្ពុ' 9វ និង មីÅ៉ន់�៉) æ 
M	N	ស�	។ ចំdកC	ុកu	ះ �ន លក្ខណៈ  មិនNៀង�ត់N	។ 
ទិន្នន័យទទួល0នពីî	សួង មFQ្ទ	�	 (�នចុះ ក្នុង IOM 2011)  
ប»¼ញ� ពលករ ចំdកC	ុក �ន ជំQញ �ប របស់ CLM 
�ន ២,៤៦¾នQក់  ក្នុង��ំ២០០៩ ក្នុងu	ះ ១,៤¾នQក់ 
មិន0នចុះបញ្ជី �	ឹម�	 វN	។ ក្នុងចំ�ម ពលករ ចំdកC	ុក 
0នចុះបញ្ជីរ បស់ CLM �ន ៨២% មកពី M	N	ស មីÅ៉ន់�៉។ 
L	ពីលំហូរពលករ ��នជំQញ ពី CLM æ M	N	ស�	 ក៏�ន 

លំហូរ ពលករ öៀតdម  �ន ជំQញខ្ពស់ ចូលមក កម្ពុ' 9វ និង 
�	   Ä	ម�ំងពលករចិន �នជំQញខ្ពស់ មកពី(	ត្ត Yunnan និង 
Guangxi ចូលæ M	N	ស 9វ និង មីÅ៉ន់�៉ (World Bank 
2006; Caouette et. Al 2007)។ 

ស���	ពលករC្ត	ី CLM ¦	ល0នចុះបញ្ជីDក្នុង 
M	N	ស �	 ½ើនxើងពី ២៩% ក្នុង��ំ ១៩៩៨ ដល់ ៤៦% ក្នុង 
��ំ២០០៩ (ILO n.d)។ ពលករបុរសKគÉ	ើន�្វ	ង រក  �រ»រ 
ក្នុង វិស័យ សំណង់ កសិកម្ម ឬDrើទូកu	�ទ ចំ�	កឯ 
ពលករ C្ត	ី 'ទូæរក0ន�រ»រ�្វើ' អ្នកបÕ	ើ Hម ផ្ទះ ឬ �រ»រ 
D  Hម8ងចî	 'ពិ�	ស8ងចî	ê	q្ន	�	្បៀង �Fរ (IOM 
2011)។

ចំ�កb�ុកហួសពី GMS
L	ពីកំ¯ើនចំdកC	ុក�ងក្នុង GMS ក៏�នកំ¯ើន 

Å៉ងrឿន 7	លំហូរពលករæ�ន់ M	N	សD L	តំបន់ ¦	រ 
KគÉ	ើន   Hមរយៈកម្មវិធីQំ®	ញក�Aំងពលកម្ម។ ចំdកC	ុក 
ហួសពី GMS 'ទូæ'ប់�ក់ទងនឹងM	N	ស GMS 'ពិ�	ស 
M	N	ស �	 öៀតdម និង កម្ពុ' ¦	លបញ្ជូន ពលករ ÷	ម 
កិច្ចÄ	មä	ៀងQំ®	ញពលកម្ម æ�ន់M	N	ស�នៗ 'ងខ្លួន 
ក្នុងតំបន់ ���ន (KគÉ	ើនæ �៉x	សុី និង សិង្ហបុរី) ឬ 
M	N	សDL	���ន។ M	N	ស�	 �នកម្មវិធី Qំ®	ញ 
ពលកម្ម yយបញ្ជូនពលករ�	�នជំQញមធ	្យមនិង�បæ 
M	N	ស r	9៉ន់ ចិន ជបុ៉ន អ៊ីf	t៊	ល �៉x	សុី កូv៉	�ងត	្បូង និង 
M	N	សមជ	្ឈឹមបូ)៌មួយចំនួន។ M	N	សöៀតdម 0នអនុវត ្ត
កម្មវិធីQំ®	ញពលកម្មHំងពី��ំ១៩៩០ និង'សំ�ន់æ�ន់ 
M	N	ស ជបុ៉ន r	9៉ន់ កូv៉	�ងត	្បូង និង �៉x	សុី។ M	N	ស កម្ពុ' 
0នបញ្ជូនពលករæM	N	ស �៉x	សុី កូរ៉�ងត	្បូង សិង្ហបុរី និង 
ជប៉ុន។ 

មូលV�តុH�ចំ�កb�ុក
ចំdកC	ុកក្នុងតំបន់ GMS បd្ខល'ចម	្បងមកពី 

Kពខុស���Aំង z្ន	កM	'�C	្ត និង �	ដ្ឋកិច្ច រចQសម្ព័ន្ធ 
ទីផ	aរ ពលកម្ម បំÑ	ញឲ	្យ��ក្នុងចំ�មM	N	ស GMS និង 
ស�ហរណកម្ម  និង �រតKéប់�ន់�	M	�ើរ (ADB 2013; 
Caouette et al. 2007; Jalilian 2012)។ 
� �រអភិវឌ	្ឍz្ន	កសង្គមកិច្ច និង�	ដ្ឋកិច្ច មិន�្មើ�� ជំរុញឲ	្យ 

�នចំdកC	ុក។ �រសិក	a 'É	ើន  ប»¼ញពី Kពខុស�� 
គួរឲ	្យកត់សំ�ល់7	ï	ក់ចំណ Sល រចQសម្ព័ន្ធ �	ដ្ឋកិច្ច និង 
 ទិដ្ឋKពÀ	្ស	ងៗ 7	�រអភិវឌ	្ឍមនុស	្ស (ដូច' រចQសម្ព័ន្ធ 
M	' �C	្ត និងក¡	ិតអប់រំ) Dក្នុងតំបន់ GMS។ M	N	ស 
�	 0នអភិវ ឌ	្ឍ�ឿនrឿន'ង×	 yយ�ន នគរូបនីយកម្ម 
�ប់ រហ័ស និងរចQសម្ព័ ន្ធ�	ដ្ឋកិច្ច ធំទូ¾យ z្អ	កrើ 
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កម្មន្ត�លកម្ម  
	ើពលកម្មÉ	ើន �	9កម្ម និងកសិកម្ម 
¦	ល+ýត rើ   �រ Qំ®	ញ  និង�ន�ររីក លូត¾ស់ rឿន។ 
កំ¯ើន �	ដ្ឋកិច្ច  �	 0នបÓ្កើត�រ»រ'É	ើន ប៉ុá្ត	 M	N	ស 
�	 �ន  M	'ជន   �ន់�	 វ័យ ចំdស់ ដូច�ចÙើញច	Øស់ 
Hមអ°	 កំ¯ើន អវិជ្ជ�ន 7	  ចំនួន M	'ជន  ក្នុងî	ុម�យុ 
�ច �្វើ�រ0ន។ កង្វះ�តពលករ Å៉ងÉ	ើន  yយ�រ 
បÊ¼ u	ះ �្វើឲ	្យ �	�	 វពឹងz្អ	ក rើ  ពលករ  ចំdកC	ុក មកពី 
M	N	ស ជិត�ង។ CLM  �ន  M	'ជន វ័យ ½្ម	ង Å៉ងÉ	ើន 
�ន អ°	  កំ¯ើន M	'ជនខ្ពស់ និង�ន  យុវជន និងមនុស	្ស 
ក្នុង î	ុម�យុ �ច �្វើ�រ0ន �ន់�	 É	ើនxើង។ ប៉ុá្ត	 
កំ¯ើន    �	ដ្ឋកិច្ច របស់ M	N	ស  �ំងu	ះ  �ន មូលI�នតូច 
ចÓ្អៀត ពឹងz្អ	កrើ  កសិកម្ម និង �នវិស័យ �	9កម្ម និង 
កម្មន្ត�លកម្ម  Dតូច (ដូច' វិស័យ �ត់h	រ សំណង់ និង  
N	សចរណ៍)។ yយ�ន លក្ខណៈ �	បu	ះ �	ដ្ឋកិច្ចរបស់ 
CLM មិន�ច C	ូប យកក�Aំង ពលកម្មរបស់ខ្លួន  ¦	ល 
½ើនxើង  ឥតឈប់ឈរ 0នN	 ºើយក៏�ន អតិv	កក�Aំង 
ពលកម្ម។ រចQសម្ព័ន្ធ ទីផ	aរ ពលកម្ម និង�	ដ្ឋកិច្ច បំÑ	ញ ឲ	្យ 
�� �	បu	ះ 'កHý  ជំរុញលំហូរ ពលករឆ្លង�ត់Ä	ំ¦	ន¦	ល 
�ន M	N	ស�	 'ទីផ	aរ ពលកម្ម �ល�ចម	្បង និង CLM 
'M	ភព ផ្គត់ផ្គង់ ក�Aំង ពលកម្ម។ 

� ស�ហរណកម្ម និង�រតKéប់�ន់�	M	�ើរ ជួយជំរុញ 
ចំdកC	ុក។  M	N	ស GMS 0នចូលរួមក្នុងî	បខ័ណü 
សហM	តិបត្តិ�រ�នÉ	ើនក¡	ិត។ កម្មវិធីសហM	តិបត្តិ�រ 
GMS  ¦	លធQ�រអភិវឌ	្ឍន៍�សុី (ADB)  បÓ្កើតxើង ក្នុង 
��ំ១៩៩២ 0នតKéប់M	N	ស កំពុងអភិវឌ	្ឍន៍ æនឹង M	N	ស 
�នសន្ទុះ �	ដ្ឋកិច្ច �Aំង�A'ង Hមរយៈ�រ អភិវឌ	្ឍ M	ព័ន្ធ  
º	I�រចQសម្ព័ន្ធ ធំទូ¾យ។ î	បខ័ណü សហM	តិបត្តិ�រ 
���ន ផ្តល់ឱ�ស �ន់�	É	ើន ស"	ប់ )ណិជ្ជកម្ម និង 
វិនិ/គ Hមរយៈគនំិតផ្តូចÀ្តើម សហM	តិបត្តិ�រ  �	ដ្ឋកិច្ច  
©	ប់ <	ុងy	យ។ ���ន ក៏ជួយតKéប់ M	N	ស GMS 
æនឹង តំបន់�សុី ធំ ទូ¾យ Hមរយៈ កិច្ចÄ	មä	ៀង ���ន 
បូក QQ (ASEAN Plus Agreements) ដូច'  ���ន 
បូក១ និង ���នបូក៣ 'hើម។ លក្ខណៈ �នÉ	ើន ក¡	ិត 
7	M	ព័ន្ធ��ក់ អនុតំបន់ និងតំបន់ គួបផ	្សំ នឹង�រ  ត  Kéប់  �ន់�	 
M	�ើរ 9ជួយបÓ្កើន)ណិជ្ជកម្ម Q្ទ	ក្នុង  តំបន់ អន្តរកម្ម  �ង  
�	ដ្ឋកិច្ច និងលំហូរM	'ជន ឆ្លង �ត់ Ä	ំ¦	ន (Caouetter et 
al. 2007; ADB 2013)។

� ទីHំងភូមិ�C	្តDជិតៗ�� ជួយជំរុញ លំហូរពលករ។  
M	N	ស�	 �នÄ	ំM	ទល់õ	ង  និង មិនសូវជិត គត់មត់N	  
'មួយM	N	ស CLM។ 'ក់�្ត	ង Ä	ំ¦	នដី�ក�	 នឹង 
កម្ពុ' �ន M	õ	ង ៨០៣ គ.ម ¦	ល�ន	កចូលL	ផ្លូវ�រ 
'É	ើន។ M	N	ស 9វ �នÄ	ំM	ទល់ ១៨៣៥ គ.ម 'មួយ  
M	N	ស�	។ លំហូរឆ្លង �ត់Ä	ំ¦	ន ក៏ជំរុញxើង yយ�រ 
�រ ÛAស់ប្តូរទីHំងឧស	aហកម្ម  æD Hមទី M	ជុំជន  ជិត 
Ä	ំ¦	ន�	 hើម	្បី �ញ យក ចំ̄ 	ញ ពីក�Aំង ពលកម្ម ដ៏សម	្បូរ 
(ADB 2013)។

ប�^�ទ
ដូចDHមតំបន់'É	ើនក្នងុពិភពúក¦	រ ពលករចំdក 

C	ុកបុរស និងC្ត	ី ក្នុង GMS �	 វជួប  បÊ¼ 'É	ើន D 
Hមដំdក់�លÀ	្ស	ងៗ។ បÊ¼ខ្លះ½ើតxើងក្នុងដំ¯ើរ�រ 
&	ើសvីស បុ៉á្ត	បÊ¼ KគÉ	ើន½ើតxើងDកá្ល	ង�្វើ�រ។ បÊ¼ 
និង ក¡	តិធ្ងន់ធ្ងររបស់9 �	M	¢លæHម ដំ ើ̄រ�្វើ  ចំdក C	កុ 
M	%	ទ �រ»រ និងM	N	ស�ល�។   
� ច	Øប់©	ប់©	ងអន់(	aយ rើទីK�ក់»រ&	ើសvីស។ រÖៀប 

របប អនុវត្តមិន�	ឹម�	 វ និង �រ�្វ	សM	Þ	សរបស់ទីK�ក់»រ 
&	ើសvីស រួម�ំងអ្នក�ន�'�ប័ណ្ណផង Ùើញ�ន  
É	ើនdស់។ �ររំúភបំ)នចម	្បងៗមុនÑ	ល ®	ញ 
ដំ¯ើរ �នដូច' �រយក�្ល	 &	ើសvីស និងយក�្ល	�្វើ 
ដំ¯ើរ  É	ើនហួសº	តុ �រដកយកលិខិតឆ្លង¦	នទុក និង 
�រ ផ្តល់  ព័ត៌�នមិន©	ប់ 	ន់ មិនពិត ឬQំឲ	្យភ័ន្ត	ឡំអំពី 
លក្ខខណü �រ»រ (Hing and Ly 2014)។ 'ក់�្ត	ង D  
M	N	ស កម្ពុ' �នភស្តុHងប»¼ញពីÖ	ក្ខជនពលករ �្វើ   
ចំdក C	ុក �	 វ×	ប»OំងទុកDក្នុងមជ	្ឍមណüល បណ្ណុះ  
បd្ខល មុនÑ	ល>ក®	ញ ¦	ល�ន មនុស	្ស É	ើន  rើស 
ចំណុះ និង��ន អQម័យ។  ពលករក៏0ន §យ�រណ៍ ផង¦	រ 
ពី�រ រំúភបំ)ន rើរូប�យ �របង្ខំឲ	្យ�្វើ�រ É	ើន7៉ង 
Ñ	ល ស"	ក �នតិចតួច �រ ��នរបបឈប់ ស"	ក D ចុង 
ស0ýហ៍ ឬរបបឈប់ស"	កM	>ំ��ំ �រ�ន �រម្មណ៍ កំ|	 
ឯ} និង �រនឹកផ្ទះ'�Aំង (Hing and Ly 2014)។ 

� �រ©	ប់©	ងចំdកC	ុកDទន់(	aយ។  ចំdកC	ុក 
C	បច	Øប់ 'ដំ¯ើរ�រ ស្មុគ��ញ យូរÑ	ល និងអស់ 
èហ៊ុយÉ	ើន ¦	ល�្វើឲ	្យពលករKគÉ	ើន &	ើស យក �រ 
�្វើចំdកC	ុកខុសច	Øប់។ បÊ¼¦	លរI�ភិ0លQQរបស់ 
CLM �	 វM	ឈម 9�ន់ �	ធ្ងន់ធ្ងរxើងyយ�រ កង្វះ 
យន្ត�រពâ	ឹងអនុវត្តន៍ច	Øប់ hើម	្បីªQឲ	្យ�ន�រ ©	ប់©	ង 
ចំdកC	ុកM	កបyយM	សិទ្ធKព និងកង្វះ�	9z្ន	ក 
ច	Øប់ និង�	9�ំE	 ស"	ប់ ជនចំdកC	ុក  'ពិ�	ស 
ជនរង.	ះyយ�រ�រជួញដូរក�Aំងពលកម្ម និង�រ  
រំúភបំ)ន  Dកá្ល	ង�្វើ�រ។ 

� Kព»យរង.	ះក្នុងÑ	ល�្វើដំ¯ើរ។ ពលករចំdកC	ុក 
ខុសច	Øប់ ¦	ល'vឿយៗ �	 វ �្វើដំ¯ើរD�ងL	î	ប 
ខ័ណüច	Øប់របស់M	N	សបញ្ជូន និងM	N	សទទួលពលករ�ះ 
�នFនិភ័យខ្ពស់dស់ នឹងជួប�ររំúភបំ)ន និង 
�រ ½	ងM	វ័ញ្ចពីសំdក់និ/ជក ºើយ'ទូæពុំ�ន 
ម�	W0យ �្វ	ងរកកិច្ច�រ)រHមផ្លូវច	Øប់N	។ ច	Øប់D  
មីÅ៉ន់�៉ FមFត់មិនឲ	្យ C	្តី÷	ម�យុ ២៥��ំ �្វើដំ¯ើរ 
æL	M	N	ស yយ��នអ្នក�ើល �រខុស�	 វC	បច	Øប។់  
ច	Øប់u	ះ �្វើឲ	្យC	្ត½ី្ម	ងៗរុញ§នឹង�្វើចំdកC	កុC	ប ច	Øប់ 
និង�ន់�	F�ន ទទួលយក ម�	W0យរបស់ឈ ្មួញផ្តល់ 
�រ»រ ¦	លសន	W� នឹងvៀបចំនូវ �រ�្វើដំ¯ើរyយ�ន
×	ជូន�	ឹម�	 វ និង�ន�រ»រ�នï	ក់n	 (SERC n.d)។ 
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ១ ែខធ្នូ ��ំ២០១៥

� បÊ¼Dកá្ល	ង�្វើ�រ។  �រrើកកម្ពស់ និង�រ�រ)រ សិទ្ធិ 
របស់ពលករចំdកC	ុក D�ន ចំណុច ខ្វះ�តÉ	ើន 
'ពិ�	ស  DM	N	ស  �ល�។ �រ½	ងM	វ័ញ្ច�ន  
É	ើនdស់ 'ពិ�	ស�រឆ^កrើï	ក់n	 M	%	ទ  
�រ»រ និង�JនKពHមផ្លូវច	Øប់ របស់ ពលករ �រ�ត់ទុក 
ï	ក់n	 �រដកយកលិខិតឆ្លង¦	ន ឬឯក�រ  អត្តសÊ្ញណ 
�រ ឃុំFំង ពលករ លក្ខខណü�រ»រ ÷	ម ក¡	ិត  ស្តង់Iរ 
និង �រ គ"	មកំÞ	ង §យ�រណ៍  ï	ប់ �'�ធរ។ វិសមKព 
និង �រvីស2ើង ផ្លូវ%	ទ �នន័យ� C	្តី»យ  រង.	ះ  
yយ �រ រំúភ បំ)ន និង �រ½	ងM	វ័ញ្ច 'ងបុរស។ 
រ0យ�រណ៍  របស់អង្គ�រ មិន¥	ន រI�ភិ0ល ប»¼ញពី�រ�្វើ 
0បធ្ងន់ធ្ងរrើពលករកម្ពុ'  ¦	លæបÕ	ើ�រHមផ្ទះ D 
M	N	ស�៉x	សីុ។ 'ក់�្ត	ង ក្នងុ��២ំ០១២ �ន ៩០ករណី  
7	�របង្ខំឲ	្យ ពន	WÑ	ល  កិច្ចសន	W �រ»រ �ររំúភបំ)ន 
និង�្វើ �រុណកម្ម rើ§ង�យ �រ0ត់ខ្លួនរបស់C្ត	ី ពលករ 
ឬ C្ត	ី�	 វ�ររង់>ំï	ក់n	 មិន�ន់Öើកឲ	្យ Dក្នុង M	N	ស 
�៉x	សុី (CLEC, LSCW, and HRW n.d)។ ក្នុង��ំ ២០១០ 
និង  ២០១២ អង្គ�រលី�ដូ 0នជួយ និង/ឬ Qំពលករកម្ពុ' 
'អ្នកបÕ	ើHមផ្ទះ ២៥០Qក់ D�៉x	សុី ឲ	្យ�	ឡប់មក 
កម្ពុ'វិញ។ ស"	ប់ពលករចំdកC	ុកDM	N	ស�	វិញ 
បÊ¼ចម	្បងរួម�ន �រពុំ�នម�	W0យ �្វ	ងរកកិច្ច�រ)រ 
Hមផ្លូវច	Øប់ (yយ�រ�រភ័យ�Aច ឬកង្វះ �	រីKព) 
អំÑើហិង	a និងលក្ខខណü�រ»រលំ0កនិង�ន.	ះ��ក់។ 
�រចងî	ង ករណីសិក	a របស់úក  Naro (2009) ស្តីពី 
�រ�្វើ0ប ពីសំdក់និ/ជក មកrើពលករ ចំdកC	ុក  
កម្ពុ' ប»¼ញពីពលករមួយចំនួន�	 វ�្វើ�រយូរ7៉ង  �	0ន 
ï	ក់n	តិច ºើយខ្លះNៀត�	 វរង �រ�្វើ0បrើ§ង�យ D 
Ñ	លមិនÄ	ម �្វើHមប»åប់។

� យន្ត�រប្តឹងត9៉Dទន់(	aយ ឬ��នM	សិទ្ធKព។ ដំ�ះ 
f	យគួរឲ	្យÑ	ញចិត្ត និង�ន់Ñ	ល �នតិចតួចdស់ 
DÑ	ល�នបÊ¼ផុសxើង។ �រ½	ងM	វ័ញ្ច របស់និ/ជក  
ærើពលករ D�	��ន�រទប់ទល់ពីសំdក់ រI�ភិ0ល 
ºើយM	ព័ន្ធច	Øប់ មិន0ន�រ)រពលករN	 'ពិ�	ស 
�ក់ទងនឹងបÊ¼ï	ក់n	 លក្ខខណü�រ»រ និង �ររំúភ 
បំ)នrើនិ/ជិត។

� លទ្ធKព�នកំហិតក្នុង�រទទួល0ន�	9សុខKព និង 
សន្តិសុខ  សង្គម។ ពលករ ចំdកC	ុក KគÉ	ើន �ំងC	ប 
ច	Øប់ និងមិនC	បច	Øប់ �	 វជួប�រលំ0ក 'É	ើនក្នុង�រ 
ទទួល�	9សន្តិសុខសង្គម yយ�រសិទ្ធិ ទទួល 0ន ផល 
M	/ជន៍  �ំងu	ះ 9ផ	aរKéប់æនឹងសកម្មKព �	ដ្ឋកិច្ច 
ឬ�JនKព�រ»រC	បច	Øប់។ កHýÀ	្ស	ងៗ Nៀត¦	ល�ត់  
បន្ថយលទ្ធKពរបស់ជនចំdកC	ុក ក្នុង�រ  ទទួល0ន 
�	9   សន្តិសុខសង្គម រួម�ន  ដំ¯ើរ�រ រដ្ឋ0ល K� និង 
�រvីស2ើង។ M	N	សខ្លះ0នបដិ�	ធ ឬ  Iក់ កំហិត  rើសិទ្ធិ 
ទទួល0ន អត្ថM	/ជន៍z្ន	កសុខុ�លKព  'ក់¾ក់ខ្លះ 
របស់ពលករ ចំdកC	ុក។

� បÊ¼@ទDÑ	ល�	ឡប់មកវិញ។ ពលករ �	ឡប់មក 
C	ុកវិញ �	 វជួប បÊ¼'É	ើន Dក្នុង�តុM	N	ស  របស់ខ្លួន។ 
បÊ¼ ទូæ បំផុត គឺ ឧបសគ្គ ក្នុង�រ �្វើស�ហរណកម្ម ចូល 
æក្នុង  សហគមន៍ hើមរបស់ ខ្លួនវិញ។ ពលករ KគÉ	ើន មិន 
0ន  Î	ៀមចិត្ត ស"	ប់�រ វិល �	ឡប់ មក M	N	ស កំ¯ើត   
វិញN	 ºើយ�រ ទទួល �#គមន៍ របស់ ©	¢�រ និង  សហគមន៍    
របស់�ត់ 9�	M	¢ល æHមï	ក់សន	្សំ ¦	ល�ត់យកមក  
'មួយ (Caouette et al. 2007)។ បÊ¼  មួយNៀត  គឺកង្វះ   
កម្មវិធី �្វើ ស�ហរណកម្ម xើងវិញ ដូច' �រទទួល�åល់  
ជំQញ �	9 រក�រ»រ ឲ	្យ�្វើ និង�	9    ហិរញ្ញវត្ថុ។ M	N	ស  
ដូច' មីÅ៉ន់�៉ 9វ öៀតdម និង ចិន  �នច	Øប់   ស"	ប់ 
Ûកពិន័យ ឬIក់�ស ពលរដ្ឋ ¦	ល 0ន>ក®	ញ    ពីM	N	ស 
yយមិន0ន  ជូន ដំណឹង ដល់�'�ធរ (Caouette et al. 
2007)។ �រM	ê	M	�ន់ និង ផ្នត់គំនិត អវិជ្ជ�ន មួយ ចំនួន 
ក៏�ច  បá្ថ	ម  ទម្ងន់ ដល់ �រ លំ0ក ¦	ល ពលករ ចំdកC	ុក 
�	 វ M	ឈម DÑ	ល�	ឡប់មកវិញ¦	រ (Caouette et al. 
2007)។ ពលករ ចំdកC	ុក និង ©	¢�រ របស់�ត់ �ន់�	  
តឹង�	ង ក្នុង ចិត្ត �Aំងxើង Öើសិន  ជន�ះ ªAប់ រង �រ  រំúភ  
បំ)ន ឬ មកដល់ផ្ទះវិញ yយ�នបÊ¼សុខKពធ ្ងន់ធ្ងរ។ 
�JនKព �ន់�	 �î	ក់xើងNៀត ស"	ប់ពលករ ចំdក 
C	ុក  'C្ត	ី ,	ះសហគមន៍ខ្លះ vីស2ើង ចំះ ពួក×	  
yយសន្មត� ពួក×	ªAប់ )ក់ព័ន្ធ yយÛÜល់  ឬ yយ 
M	/ល ក្នុង�រ»រ បÕ	ើផ្លូវ%	ទ (Caouette et al. 
2007)។ 

ផលប៉ះ<ល់H�)រY្វើចំ�កb�ុក
'ទូæ×	�	ងគិត� ចំdកC	ុក�នផលវិជ្ជ�នÉ	ើន 

'ងអវិជ្ជ�នមកrើ�រអភិវឌ	្ឍ។ ផលM	/ជន៍ �ំង�ះ�ន 
ដូច' �រ�ត់បន្ថយអតុល	្យKពរ9ងត¡	 វ�រនឹង�រផ្គត់ផ្គង់    
ក�Aំងពលកម្ម , កំ¯ើនចំណ Sល0នមកពីï	ក់À្ញើមកផ្ទះ, 
សុខKព �រអប់រំ និង�Fរូបត្ថម្ភ 0នល្អM	�ើរxើង, កំ¯ើន 
ចំdយ 
	ើï	ស់, និង លទ្ធKពM	�ើរ'ងមុនក្នុង �រទទួល 
0ន ហិរញ្ញវត្ថុ (Ratha et al. 2011; Caouette et al. 2007; 
Jalilian 2012)។

ស"	ប់M	N	សខ្វះ�តក�Aំងពលកម្ម ដូច' D�	'hើម 
វត្ត�ន និងលទ្ធKពទទួល0ន ក�Aំងពលកម្ម� �នជំQញ និង 
�ន ជំQញ�ប ពី CLM �ចªQនូវ�រផ្គត់ផ្គង់ពលករ '   
ហូរÞ	   និង�ចទុកចិត្ត0ន ¦	ល'កHýសំ�ន់ បំផុតស"	ប់ 
ជួយរក	aសមត្ថKព M	កួត M	�	ង (World Bank 2006; IOM 
2011)។ កម្មន្ត�លកម្ម អតិ ពលកម្ម �រu	�ទ និង កសិកម្ម 
¦	ល'វិស័យដ៏សំ�ន់ ស"	ប ់កំ¯ើន  �	ដ្ឋកិច្ច�	 D�	 �ន 
លក្ខណៈM	កួតM	�	ង ,	ះ×	 �ចរក  0ន É	ើនdស់នូវក�Aងំ 
ពលកម្ម ចំdកC	ុក �ន តo្ល	�ប (World Bank 2006; 
IOM 2011)។ ស"	ប់ CLM ¦	លសម	្បូរក�Aំងពលកម្មu	ះ 
លំហូរ ពលករឆ្លង�ត់Ä	ំ¦	ន �ន់�	 »យC	ួល និង�	រីxើង 
�ចជួយ �ត់បន្ថយ អ°	 ��ន �រ»រ�្វើ 'ពិ�	ស DHម 
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ១ ែខធ្នូ ��ំ២០១៥

សហគមន៍ជនបទ ¦	ល�	ង ខ្វះ�ត ឱ�ស�	ដ្ឋកិច្ច និង�ន អ្នក 
��ន�រ»រ�្វើ É	ើនQក់។

លំហូរï	ក់À្ញើមកផ្ទះ ចូលក្នុងM	N	ស GMS D��ំ២០១៣ 
�ន ៥,៦៩)ន់¾នដុ¾Aរ  D�	 (១,៥% 7	 ផសស), 
១១)ន់¾នដុ¾Aរ Döៀតdម (៦,៤% 7	 ផសស),  
៥៩¾នដុ¾Aរ D9វ (០,៥% 7	 ផសស,) និង ១៧៦¾ន 
ដុ¾Aរ Dកម្ពុ' (១,២% 7	 ផសស)។ បទពិèធន៍Hម  
M	N	ស QQ រួម�ំង  D M	N	ស GMS ផង ប»¼ញ� ï	ក់ 
À្ញើមកផ្ទះ �ច ជួយរក	a ស្ថិរKព ជញ្ជីងទូ�ត់ និង�ត់បន្ថយ Kព 
»យ   �	M	¢ល7	�	ដ្ឋកិច្ច (Ahsan et al. 2014)។

ï	ក់¦	លពលករចំdកC	ុកÀ ្ញើមកផ្ទះ ×	យកæ
	ើ  
ក្នុង �ល�É	ើនÅ៉ង។ Dកម្ពុ' M	Þ	ល ៨៧% 7	 
ï	ក់ À្ញើ  មកផ្ទះ សរុប គឺស"	ប់yះf	យចំdយ
	ើï	ស់ 
M	>ំ�្ង	 (KគÉ	ើន �Fរ) �រសងបំណុល �រព	W0លជំងឺ 
និង  E	ព	្យ'ប់¾ប់របស់ ©	¢�រ ºើយ ១៣% Nៀត ស"	ប់ 
ចំdយ rើ ªតុចូលកសិកម្ម �របÓ្កើតមុខជំនួញ �រពâ	ីក 
មុខ ជំនួញ  �នf	ប់ និងE	ព	្យផលិតកម្ម'ប់¾ប់À	្ស	ងNៀត 
(CDRI 2009)។  �រសិក	aQÑ	លថ្មីៗ Döៀតdម ប»¼ញ�  
បQÜប់  ពី�រ សងកម្ចី¦	លទទួល0ន មុនÑ	ល �្វើ ចំdកC	ុក 
ï	ក់�ំង�ះ�	 វ0នវិនិ/គ'សំ�ន់ ærើE	ព	្យ រូបវ័ន្ត 
និង ធនªន មនុស	្ស៖ �រ�ងសង់ផ្ទះ (៥៣,៣%) �រសិក	a 
របស់កូនៗ (២៤,២%) និង ជំនួញ (១៧%) (Lee and Mont 
2014)។ ពលករ öៀតdម¦	ល�	ឡប់មកC	ុកវិញ KគÉ	ើន  
§យ�រណ៍� ពួក×	 �ចសន	្សំï	ក់0នÉ	ើន  ពី�រ»រ DL	 
M	N	ស ºើយ
	ើï	ក់�ំង�ះ hើម	្បី�្វើ វិនិ/គ rើជំនួញ 
តូចHចDHមផ្ទះ។ 

ចំdកC	កុ�នផលវិជ្ជ�ន ærើជីវKព របស់   M	'ជន។ 
ក្នុង GMS ©	¢�រ ¦	ល�ន ស�ជិក ' ពលករ   ចំdកC	ុក 
'ទូæ �	ង�ន  ï	ក់ ចំណSល និង   ចំdយ 
	ើï	ស់ ខ្ពស់'ង 
©	¢�រ¦	ល  ��ន ស�ជិក 'ពលករ  ចំdកC	ុក  (Jalilian 
2012)។ D9វ ©	¢�រ �នស�ជិក  �្វើ�រ D  L	 M	N	ស 
�	ង�ន E	ព	្យ ស�Xរ  ដូច' ទូរទស	្សន៍ ទូរស័ព្ទ1	 វិទ	្យុ °	ក់ទ័រ 
Fង និង  ï	ក់�ស É	ើន 'ង  ©	¢�រ ¦	ល��នស�ជិក�្វើ�រ 
D  L	M	N	ស។ Dកម្ពុ' ចំdកC	ុក និងï	ក់À្ញើមកផ្ទះ 
�ច�ត់ បន្ថយ អ°	Kពî	ីî	0ន  ៣% (Roth et al. 2013)។ 
D9វ ï	ក់À្ញើ មកផ្ទះ 'ពិ�	សពីM	N	ស�	 0នជួយ �ត់  
បន្ថយ Kព î	ីî	  DHម  ជនបទ (Southichack 2013)។

ចំdកC	ុក មិន¥	នផ្តល់�	ផលវិជ្ជ�ន�ំងអស់ �ះN	៖ 
�រ0ត់បង់ក�Aំងពលកម្មស"	ប់ ផលិតកម្មកសិកម្ម កង្វះ �រ  
©	ប់©	ង និងã	�ំកូនៗ DឯC	ុក និងចំណង បំណុល រឹតរួត 
�ចប៉ះ)ល់�î	ក់ærើ©	¢�រ និងសហគមន៍ របស់  ពលករ 
ចំdកC	ុក។ �រ�តបង់  ×	មិនសូវ និÅយដល់មួយ 7	 
ចំdកC	ុក ចំះ©	¢�រ ឬសហគមន៍ របស់�មុីជន គឺ�រ 
ថយចុះ  ក�Aំងពលកម្ម ស"	ប់©	¢�រM	កបមុខរបរ ខ្លួនឯង 
(កសិកម្ម និង មិន¥	នកសិកម្ម) និងស"	ប់សហគមន៍�ំងមូល 
(Roth et al. 2014)។ 'vឿយៗ DÑ	លពលករ ចំdកC	ុក 

'ពិ�	សពលករ'C្ត	ី æ�្វើ�រDL	M	N	ស ពួក×	ទុក 
កូន  ឲ	្យឪពុក�ýយ ឬ�ច់�តិ  ជួយ�ើល ã	�ំ។ កូនៗទុក  Dឯ 
C	ុក �ំងu	ះ ទទួល0ន �រ©	ប់©	ង និង ã	�ំ តិច 'ងមុន 
ºើយÑ	លខ្លះ  �	 វ�Aយ'កុ�រ �្វើពលកម្មNៀតផង។ ភស្តុHង 
ក្នុង �រសិក	a QÑ	ល ថ្មីៗរបស់ Hing et al. (2014) ប»¼ញ� 
កូនៗ ក្នុង©	¢�រ  អ្នក�្វើចំdកC	ុក  �នM	 0បី៊លី)	  7	�រចូល 
រួម  ក្នុងសកម្មKព �	ដ្ឋកិច្ច ២៧% ខ្ពស់'ងកូនៗក្នុង ©	¢�រ  អ្នក 
មិន �្វើ ចំdកC	ុក។ �ះបី×	 រកÙើញ� ចំdកC	ុកពុំ�ន 
ផលប៉ះ)ល់ធ្ងន់ធ ្ងរ  ærើ អ°	 ទទួល0ន 9៉ក់�ំង របស់ កុ�រ  
ក្តី ក៏9ពិត'ជះឥទ្ធិពលærើសុខKព កុ�រ ដូច�ច �ើល 
Ùើញ Hមរយៈ កំ¯ើនករណី�នរបួស �រឈឺ�្កត់ និង កង្វះ 
�Fរូបត្ថម្ភ។ Döៀតdម 'ទូæពលករ  ចំdកC	ុក  �	 វ 
ខ្ចី លុយពី�ច់�តិ មិត្តភក្តិ ឬធQ�រ ស"	ប់ បង់ឲ	្យ  î	ុម ហ៊ុន 
បញ្ជូន ពលករ និងឈ្មួញកd្ខល hើម	្បី0ន ®	ញæ �្វើ�រ។ 
Öើសិន  ពួក×	មិន0ន�រ»រ�្វើDL	M	N	ស ឬ �	 វ �	ឡប់   
មក វិញមុនÑ	លកំណត់�ះ ផលប៉ះ)ល់ z្ន	ក �	ដ្ឋកិច្ច 7	 ï	ក់ 
កម្ចីu	ះ �ចធ ្ងន់ធ្ងរdស់  (Lee and Mont 2014)។

ស�្ខ�ប
�របូកសរុបសÓ្ខ	បrើ�រសិក	a�នf	ប់សំ�ន់ៗ ស្តីពី 

ចំdកC	ុកក្នុង GMS ផ្តល់នូវ �រយល់ដឹងសីុជ�	មួយចំនួន។ 
ទី១ C	្តី0ននិងកំពុងhើរតួQទី�ន់�	សំ�ន់ Dក្នុង សន្ទុះ 
និងនិQ��រចំdកC	ុក។ ពិនិត	្យHមលក្ខខណü�	ដ្ឋកិច្ច និង 
M	'�C	្ត �នf	ប់ និQ��រu	ះរំពឹង� នឹងបន្តæមុខNៀត។ 
បÊ¼@ទ គឺ'vឿយៗ ពំុ�ន�លន/0យ ចំdកC	ុក 
ឬកម្មវិធីអន្ត§គមន៍'ក់¾ក់ ស"	ប់ជួយដល់ពលករC្ត	ី 
ចំdក C	ុក�ះN	 និង�ន�រសិក	aតិចតួចdស់¦	ល
+ýត rើបÊ¼'ក់¾ក់ប៉ះ)ល់rើពួក×	។ ទី២ �រ©	ប់©	ង 
និងកិច្ច�រ)រពលករចំdកC	ុក �ំងDក្នុងM	N	សបញ្ជូន 
និងM	N	សទទួល ពលករ មិន�ន់�នM	សិទ្ធKពN	។ ពលករ 
ចំdកC	ុក �	 វជួបបÊ¼D©	ប់ ដំdក់�ល7	�រ �្វើ 
ចំdកC	ុក៖ មុនÑ	ល®	ញដំ¯ើរ Dកá្ល	ង�្វើ�រ និងD 
Ñ	ល �	ឡប់មកវិញ។ ចំdកC	ុកខុសច	Øប់¦	ល�នÉ	ើន 
rើសលុបu	ះ �ចបÓ្កើនFនិភ័យនិងKព»យ រង.	ះ7 	 
ពលករ  ចំdកC	ុក 'ពិ�	សពលករC្ត	ី។  ទី៣ �ះបី 
ចំdក C	កុ�ន ផលប៉ះ)ល់អវិជ្ជ�ន ដូច' �រថយចុះ ក�Aងំ 
ពលកម្មDក្នុង©	¢�រ និង សហគមន៍ របស់  ពលករចំdកC	ុក, 
�រFAតពី©	¢�រនិងកូនៗ និង�រ រំúភបំ)ន ពី សំdក់  អ្នក 
&	ើសvីស ឬ�ê	ក្តី ក៏9D�	 �នផលM	/ជន៍ É	ើន¦	រ។ 
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