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*ព,-នដីធ្លី និងពលកម្មកុ'រ4កម្ពុ�
5�ចក្តី7្តើម

ពលកម្មកុ�រ �ើញ�ន��ើន�ស��ញ 
� កម្ពុ� �ើយ ��� �ន បន្ត�8ៀត៖ កុ�រ 
�យុពី ៥ �  ១៧cdំ រហូត ដល់ ៧៥៥.២៥០>ក់ 
(១៩% ��កុ�រសរុប) កំពុងប��ើ�រ�រ ក្នុង 
�ះ ៣០% ប��ើ�រ�រ �ន#�ះ~dក់ ដូច� 
�រ  ជួញដូរ ផ្លូវ��ទ �រជួញដូរ~dំ�ៀន ឬក៏ ���វ �� 
ជួញ ដូរ (NIS និង ILO 2013)។

ពលកម្មកុ�រ�កម្ពុ� � ប_�  ទ � 
ទីជនបទ។ កុ�រ �គ��ើន កំពុង ប��ើ �រ�រ 
ដូច� �រk�4ទ ចិញ្ចឹមសត្វ -ំដំSំ រក អុស 
និង  ក្នុងលក្ខណៈ�អ្នកជួយ¦�ុម ��§4រ¨យ 
��ន  m�ក់ ក©� �ើយជួន�ល�្វើ� ពលករ 
ក្នុង វិស័យ6�ផ្លូវ�រ ប៉ុ«្ត� �ន តិច�ង ២% 
¬�ល �្វើ�រក្នុងង�ជីវកម្មខ្វះ សុវត្ថិ�ព និង  
ផ្តល់m�ក់ក©�®ប (NIS 2004, 11)។ �រ 
l�ើ ពលកម្មកុ�រ � �រ  រកចំណ°ល ប«្ថ�ម  និងបំ��ញ កង្វះ 
ក�±ំង ពលកម្ម ស²�ប់ ��§4រ មិន³�នស²�ប់់ជំនួសក�±ំង 
ពលកម្ម ��ញវ័យ�ះ8� (Siddiqui 2012)។ �ព��នដីធ្លី ឬ 
/្ទើរ ��នដីធ្លី �មូល��តុ ចម�្បង  មួយ���ព¦�ី¦��ជនបទ៖ 
�រ��នដី ឬ�នដីតូច��ក ស²�ប់ l�ើm�ស់ ¹>ំឲ�្យចំណ°ល 
��§4រ�ន�រខ្វះ¼ត។ � យុទ្ធ4½្ត� Wើម�្បី¨ះU�យជីវ�ព 
4មុី��§4រក៏បញ្ជូនកូនៗ ឲ�្យ � �្វើ�រ។

ចំ¿�ះដឹងស្តីពីទំ>ក់ទំនងរ¹ង �ព��នដីធ្លី នឹង ពលកម្ម 
កុ�រ ��នកÀ�ិត �Áើយ។ អត្ថបទk�ះ ពិនិត�្យពីកង្វះ¼ត 
®ំង Âយក្នុង�រសិក�Nកន្លងមក ̈ យព�GÃមÄ្លើយនឹង សំណÅរ 
ដូច  ¼ងÆ�ម៖

១. Çើ�ព��នដីធ្លី �ប់®ក់ទងÃ៉ងដូចÉ្ត�ច�នឹង ពលកម្ម 
កុ�រ?

២. Çើ45ន�ព/�ដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច និងសុខុ�ល�ពកុ�រ 
�ន លក្ខណៈខុស�dÃ៉ងSរ¹ង ��§4រ��នដីធ្លី និង 
��§4រ �នដី�ន់�ប់?

៣. ÇើÌ្ម�ង7�ុស និងÌ្ម�ង½�ី យល់Ã៉ងS¬�រពី តួ>ទី 
របស់ ខ្លួនក្នុង�រជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវ�ព��§4រ?

និយមន័យពលកម្មកុ'រ និង*ព,-នដីធ្លី
ពលកម្មកុ�រ៖ ¦�សួង��ន�រ (2012) ½�ប,ម ច�Îប់  

ស្តីពី  �រ�រ របស់7�8�សកម្ពុ� (អនុម័ត�cdំ ១៩៩៧) oន 
កំណត់ និយមន័យ ពលកម្មកុ�រ ~� ទÀ�ង់ S មួយ �� 
សកម្ម�ព/�ដ្ឋកិច្ច ឬមិន³�ន /�ដ្ឋកិច្ច Ïប់ពី ១Ð៉ង ក្នុង មួយ  
សoÑហ៍Áើង� ¬�ល�ច�្វើឲ�្យ ខូច¼ត ដល់ សុខ�ព ឬ �រ រីក 
លូត Óស់'ង�យ សតិប_្ញ 4�រតី សីលធម៌ ឬ45ន�ព ក្នុង 

ពលកម្មកុ�រ�កម្ពុ� �ប_� ទ�ទីជនបទ Ô�ត្ត,Õ�វ ឧស� ២០១៥។ 
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,'ង២: ពលកម្មកុ�រគិត,មតំបន់ cdំ២០០៤-១១
2004 2007 2008 2009 2010 2011

កុ�រ�យុពី ៥-១៤cdំ   15603     4024 3632   12674     3348     3287 

ភ្នំ��ញ     1107        634        583        884        533        513 

¦�ុងដÙ�8ៀត     2178        743        652     1286        579        599 

ជនបទ 12318     2647     2397   10504     2236     2175

�គរយ��ពលកម្មកុ�រ  

ពលកម្មកុ�រសរុប 21.8 23.3 21.1 25.1 18.6 18.7

ភ្នំ��ញ 6.1 5.2 4.6 3.2 3.0 1.6

¦�ុងដÙ�8ៀត 15.8 14.3 14.4 11.0 9.0 9.0

ជនបទ 24.3 30.2 27.0 28.6 24.8 25.4

7�ភព: CSES 2004-11

,'ង៣: វត្ត�ន ពលកម្ម កុ�រ គិត,មទំហំដី របស់ ��§4រ �្វើកសិកម្ម cdំ២០០៤-១១ (%) 
2004 2007 2008 2009 2010 2011

��§4រ��នដី (ដី=0) 18.9 20.0 17.1 19.1 18.3 20.7

<1 ហិក, 25.9 29.7 26.4 29.0 24.7 23.9

1-2 ហិក, 29.6 34.6 33.0 34.1 25.4 30.1

2-3 ហិក, 30.3 39.4 26.8 29.6 31.0 28.4

>3 ហិក, 28.9 33.3 35.7 32.5 25.1 28.2

7�ភព: CSES 2004-11

សង្គមរបស់កុ�រ។ ច�Îប់ស្តីពី�រ�រ oនកំណត់�យុ�្វើ�រ ®ប 
បំផុត��ឹម ១៥cdំ ប៉ុ«្ត�អនុ_្ញតឲ�្យកុ�រ�យុពី ១២ � ១៤cdំ 
�្វើ �រ�រU�លៗoនរហូតដល់ ១៤Ð៉ងក្នុងមួយសoÑហ៍។

,'ង១៖ ចំនួនÐ៉ង�្វើ�រក្នុងនិយមន័យពលកម្មកុ�រ
¦�ុម�យុ ��ន#�ះ~dក់ �ន#�ះ~dក់
៥-១១ ≥ ១ Ð៉ង/សoÑហ៍
១២-១៤ ≥ ១៤ Ð៉ង/សoÑហ៍ សូម�្បី�� ≤ ១៤ Ð៉ង/សoÑហ៍

សំ�ល់៖ �រ�រ�ន#�ះ~dក់ ,មនិយមន័យកំណត់ក្នុង (ILO 2002, 34) គឺ៖
� �រ�រ¬�ល�្វើឲ�្យកុ�រ ���វប៉ះជួបនឹង�រàៀតàៀន'ង�យ 

ផ្លូវចិត្ត ឬផ្លូវ��ទ ឬក៏ រង�រប៉ះ�ល់¨យកំá 
កÀ�ិតសÉ្ល�ងរំ¼ន ឬរំញ័រ ¬�ល�្វើឲ�្យខូចសុខ�ព

� �រ�រ�Æ�មដី Æ�មទឹក �ក«្ល�ងខ្ពស់�ច�ន#�ះ~dក់ 
ឬក្នុងក«្ល�ងតូចចã្អៀត

� �រ�រអនុវត្ត�មួយå�ឿងច¦� បរិ�çរ 
និងឧបករណ៍�យបង្ក#�ះ~dក់ ឬ �រ�រលីé�ងធ្ងន់ៗ 
ឬ �រ�រ��ើនÐ៉ង���លយប់។

�ព��នដីធ្លី៖ ��§4រ��នដី គឺ��§4រ��នដីកសិកម្ម ëះ 
¨យ 4រ��តុផលអ្វីក៏¨យ។

វិធី<=�្ត>�វ?�វ
�រសិក�Noនl�ើ®ំងវិធី4½�្តì�បបរិ�ណ និងì�ប 

គុណ�ព រួមបញ្ជូល�d។  វិធី4½�្តU�វV�វ ì�បគុណ�ព 
រួម�ន �រ�្វើស�íសន៍សុីជî�Wើម�្បី7�មូលព័ត៌�នgើ 7�វត្តិ 

គំនិត និងបទពិïធន៍ របស់បុគ្គល និងកិច្ចពិ�ក�N,ម¦�ុមស្នូល 
Wើម�្បី7�មូលគំនិតឲ�្យoន�ន់��ទូលំទូÓយ gើ ប_�គរួ Ïប់ 
�រម្មណ៍។ ព័ត៌�ន7�មូលoនមិនតំSងឲ�្យគំនិត�រួមរបស់ 
មនុស�្ស ��ញវ័យ និងកុ�រ�កម្ពុ��ះ8� ប៉ុ«្ត��មតិរបស់អ្នក
ចូលរួម>>�,មភូមិoនñ�ើសòីស។ 

�រវិ�គì�បបរិ�ណ �្អ�កgើទិន្នន័យoនពីអã្ក�ត 
/�ដ្ឋកិច្ច    សង្កមកិច្ចកម្ពុ� (CSES) cdំ២០០៤, ២០០៧, 
២០០៩ និង ២០១១ ¬�លតំSងឲ�្យទូ®ំង7�8�ស។ �រ 
វិ�គ      ì�ប គុណ�ព�្អ�ក� សំ¼ន់ gើ �រ ចុះសិក�Nដល់ ក«្ល�ង   
�    ,ម    Ô�ត្តóធិ៍4ត់ ឧត្តរ�នជ័យ õ�ះវិöរ ¦�÷�ះ øះកុង 
ក្នុង  cdំ២០១៤។ ¦�ុមU�វV�វ oន ñ�ើស យក ២ ភូមិ ក្នុង Ô�ត្ត 
នីមួយៗ �ើយក្នុងភូមិនីមួយៗ oន  �្វើ�រ  ពិ�ក�N ,ម ¦�ុម ស្នូល 
២, ស�íសន៍សុីជî� ៣ និងស�íសន៍ អ្នក ផ្តល់ ព័ត៌�ន គន្លឹះ 
១។ ¨យ�ន�រ ពិ#�ះ }បល់   �មួយ  É�ភូមិ ¦�ុម U�វ V�វ 
oន  ñ�ើសòីសសំSក ÷�ញពី ��§4រ ៤7���ទ៖ ¦�ី¦� �ន ដី 
កសិកម្ម, ¦�ី¦���ន ដី កសិកម្ម, មិន ¦�ី¦� �នដីកសិកម្ម និងមិន 
¦�ី¦�   ��នដីកសិកម្ម។

*ព,-នដីធ្លី
�រសិក�Noនé្វ�ងរកមូល��តុ���ព��នដីធ្លី ¨យ 

�្អ�ក  gើអã្ក�តមួយក្នុងcdំ២០១៤ gើចលករ�� �ព¦�ី¦�របស់ 
១១៨៣ ��§4រ ក្នុង ១១ភូមិ �,មជនបទក្នុង ៩Ô�ត្ត �ន 
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រូប�ព១: ពលកម្មកុ�រក្នុង¦�ុមបញ្ច�គú�ព�្យធនដីទី១ (Ä្វ�ង) និង ទី៥ (4Ñំ) �cdំ២០០៤-១១
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oត់ដំបង កំពង់ធំ ¦�÷�ះ កំពត កS្ខល þ�ÿ�ង កំពង់ស្ពឺ  
õ�ះសីហនុ និង  õ�ះវិöរ។ លទ្ធផលអã្ក�តប��ញ~ ��§4រ��ន 
ដីធ្លី  �គ ��ើន បំផុត មិន¬�ល�នដីធ្លី8�។ មូល��តុដÙ�8ៀត គឺ 
�រ  លក់ដី �រ �្ទ�រដីឲ�្យកូន �រ�±ស់ក«្ល�ង �រទ���នយកដី � 
Wើម។ ��§4រ ��នដីកសិកម្ម7�មូលផ្តុំ �គ��ើន � តំបន់ ទី¦�ុង 
និង តំSងឲ�្យ ២៨% ����§4រសរុប � ច�±ះ  cdំ២០០៤ និង 
២០១១។ ពួក���ទូ�7�កប �រ�រ ក្នុងវិស័យ/�¹កម្ម �ន 
45ន�ព  ធូរ�រ�ង ��§4រ�ន ដី�ន់�ប់ �ើយÉ���§4រ ��ង 
ស��ច oនកÀ�ិតអប់រំខ្ពស់ �ង។

វត្ត'នពលកម្មកុ'រ
ទិន្នន័យoនពី CSES (,'ង២) ប��ញ~ ពលកម្ម កុ�រ   

��ង �ើញ�ន��ើន�ង ក្នុង��§4រ�,មតំបន់ ជនបទ  ក្នុង   
អំឡុងcdំ២០០៤-១១។ ក្នុង��ល¬�លចំ��ក�� ពលកម្ម កុ�រ    
�¦�ុងភ្នំ��ញ និងតំបន់¦�ុង ��្ស�ង 8ៀត oន�±ក់ចុះ អស់  �ក់ 
កS្ខល�ះ �តំបន់ជនបទ¹ÌើនÁើង ២%។ ម�G៉ង 8ៀត 
កុ�ររស់� ក្នុង ��§4រ ��នដីធ្លី �នដល់ ១៨% រីឯ កុ�រ  រស់� 
ក្នុង��§4រ�នដី�ន់�ប់ �ន��ឹម ៩%។ ក្នុង ចំ	ម កុ�រ  
¬�ល�្វើ�រ �ន��ឹម ១០% បុ៉	
ះ ¬�លមិន oន   ចូល 4Ó 
ïះ, �ន ៨០% �្វើ�រផង និងòៀនផង �ើយ ១០% 8ៀត មិន 
�ន ចÉ្លើយប_�ក់8�។

វត្ត�នពលកម្មកុ�រ �ើញ�នញឹក�ប់�ងក្នុង��§4រ 
�ន  ដី�ន់�ប់ ��ង��§4រ��នដីធ្លី។ វត្ត�នពលកម្មកុ�រ ¹ 
�ន ទំ>ក់ទំនង�មួយទំហំដី �ន់ �ប់ ¬�ល�7�§លជុំវញិ កÀ�ិត 
១៩% ស²�ប់��§4រ��នដីធ្លី និង កÀ�ិតមធ�្យម (mean) ៣០% 
(Ïប់ពី ២៤ � ៣៩%) ស²�ប់��§4រ�នដី�ន់�ប់ (,'ង 
៣)។ � ��ល បូកចូលនូវមុខរបរ��§4រ®ំងអស់ ពលកម្ម កុ�រ 
�ើញ�ន ��ើន �ងក្នុង��§4រ¦�ី¦� ��ង��§4រ ធូរ�រ។ 

លទ្ធផល�ក់C្ត�ង
�រo៉ន់4�ន,មមូ៉¬�ល Probit ប��ញ~ កុ�រក្នុង ��§4រ  

��នដីធ្លី �នចូលរួមក្នុងទីផ�Nរពលកម្ម តិច�ង កុ�រក្នុង ��§4រ 
�ន ដី�ន់�ប់។ លទ្ធផលk�ះសុី�d�មួយ�រសិក�Nពីមុនៗ 
(Mead 1997; Bhalotra and Heady 2000)។

វត្ត�នពលកម្មកុ�រ �ប់®ក់ទងគួរឲ�្យកត់សំ�ល់�នឹង 
កÀ�ិត អប់រំរបស់É���§4រ៖ កុ�រក្នុង��§4រ�ន É���§oន បញ្ចប់ 
Ã៉ង�ចSស់~dក់បឋមសិក�N �នឱ�សតិច�ងនឹង ���វ  
បញ្ជនូ  ឲ�្យ÷�ញ��្វើ�រ។ Ì្ម�ង7�សុទំនង�ចូលរួម ក្នងុ សកម្ម �ព   
/�ដ្ឋកិច្ច ��ើន�ងÌ្ម�ង½�ី។ ក,Ñរួមចំ��ក ��្ស�ង 8ៀត �ន � 
�ទិ៍ �ព ពឹង�្អ�ក��ើនរបស់��§4រ�gើពលកម្មកុ�រWើម�្បី 
រស់'ន និង�ររស់�ក្នុង��§4រ�្វើកសិកម្ម� ជនបទ។

�រl�ើម៉ូ¬�លWើម�្បីo៉ន់4�នពី អន្តរកម្មរ¹ង ពលកម្ម កុ�រ 
និង ú�ព�្យធនដី ប��ញ~ ��§4រ��នដីធ្លី ��ងឲ�្យកូន ចូលរួមក្នុង 
�រ�រ តិច�ង ��§4រ�នដី�ន់�ប់ ëះបី�ត់¦�ី¦� ឬ ធូរ�រ 
ក្តី (រូប�ព១)។ ëះ�Ã៉ងSក៏¨យ កុ�រក្នុង��§4រ¦�ី¦� 
បំផុត��នដី �ន7��oបី៊លÇី�ខ្ពស់�ង ក្នុង�រ���វ�្វើ�រ àើ�ៀប 
នឹង កុ�រក្នុង��§4រធូរ�របំផុត��នដី។

លទ្ធផលរកDើញF�បគុណ*ព
�ន�រខុសì្ល�ក�dមួយចំនួនរ¹ង កុ�រក្នុង��§4រ��នដីធ្លី 

និង  កុ�រក្នុង��§4រ�នដី�ន់�ប់។ កុ�រក្នុង ��§4រ��ន ដីធ្លី 
��ង�្វើ�រ�សំ¼ន់�ក្នុង�� និងចំ�រដំSំលក់យកm�ក់ 
Wើម�្បី oន m�ក់ មក¨ះU�យ តÀ��វ�រÏំoច់ �ពិ/�ស 
�öរ ។ ពួក��ទទួល��រ��ប់7���ទ ឲ�្យ��oនm�ក់ឈ្នួល 
7� Ï ំ�្ង�។ ឪពុក�Ñយ�ន��លតិច�Éើល��®ំកុ�រ � 
��ល  កុ�រកំពុង���វ�រពួក  �ត់¼±ំងបំផុត។ កុ�រ���វoត់បង់ 
ឱ�សoន � òៀន8ៀង®ត់ ��ះ��នចំណី�öរ, 
ស�íរសិក�Nសម½�ប ឬ ម��Goយ�្វើដំ¿ើរ។ អ្នកខ្លះ���វ,ម
ឪពុក�Ñយ��្វើ�រ���ប់  ក«្ល�ង។ 
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ៣ ែខក"្ញ ��ំ២០១៥

កុ�រក្នុង��§4រ�នដី�ន់�ប់ �òឿយៗ���វ�្វើ�រក្នុង 
កសិ-�ន  ��§4រ ឬក្នុងរបរជំនួញរបស់��§4រ ���ល ពួក�� មិន 
� 4Ó។ ឪពុក�Ñយ��§តពិនិត�្យកុ�រ®ំងk�ះÃ៉ងដិតដល់ 
និងមិនទុកឲ�្យ�្វើ�រ��ឯង8� �ើយ�រ�រធ្ងន់ៗ �ត់ ជួល  ពលករ 
មក �្វើ។ កុ�រ�ន�öរ��ប់��ន់ និងរបស់ Ïំoច់  ដÙ�8ៀត 
ëះបី ពួក���្វើ�រ ឬមិន�្វើ�រក្តី។ អ្នកខ្លះ òៀនចប់ ~dក់ ទី១២ ឬ 
~dក់ មöវិទ�Gល័យ រីឯអ្នកខ្លះ8ៀតឈប់òៀន �ើយ �Ñត  ក�±ំង 
ក្នុងរបរជំនួញរបស់��§4រ។
ឪពុក�Ñយ មនុស�្ស��ញវ័យ និងÏស់ទុំក្នុង��§4រ �ន 

ឥទ្ធិពល ¼±ំង បំផុត�gើជីវិត និងសកម្ម�ព/�ដ្ឋកិច្ច របស់ 
ក�ុរ។ Ì្ម�ង7�សុដងឹ~ ���វ�្វើ,មឪពកុរបសខ់្លនួ ̈ យ �្វើ �រ�រ 
ធ្ងន់ៗ�គ��ើន ដូច� �ប់�ើ និងឫស�្សី �ស់ដំឡូង ភ្ជូរ�� 
7�មូលចំàើង ។ល។ Ì្ម�ង½�ីទទួល�រ�ររបស់�Ñយ ¬�ល�� 
Ïត់ ទុក�  �រ�រU�ល ដូច� ÉើលÌ្ម�ង ចិតដំឡូងöល ស្ទូង 
ជÀ�ះ �� o៉ក់Ô្នើយ និងត�Îញកk្ទ�ល។ល។

5�ចក្តីសន្និKLន
�ព��នដីធ្លី និងពលកម្មកុ�រក្នុង��§4រ�្វើ កសិកម្ម �ន 

ទំ>ក់ ទំនង�មួយ�d។ កុ�រក្នុង��§4រ��នដីធ្លី ¬�ល���វ�្វើ�រ 
��ង�នតិច>ក់�ង កុ�រក្នុង��§4រ�នដី�ន់�ប់ ¬�ល  ���វ   
�្វើ�រ ��ះពួក���នឱ�ស តិច�ង Wើម�្បី�្វើ�រ�រ,ម  
រដូវ �ល    �ជនបទ និងខ្វះ¼តធន�នWើម�្បី�é្វ�ងរក�រ�រ
� ក«្ល�ង  ��្ស�ង។ 

ក�ុរក្នុង��§4រ¦�ី¦�ី��នដីធ្លី  ��ង�នចូលរួម�្វើ�រ�រ 
��ើន >ក់�ង កុ�រក្នុង��§4រធូ�រ��នដីធ្លី។ ក,Ñ¬�លជួយ
�ត់បន្ថយប_�ពលកម្មកុ�រ គឺកÀ�ិតអប់រំរបស់É���§4រ និង 
វត្ត�នមនុស�្ស��ញវ័យ��ើន ក្នុង��§4រ។ �ររស់ �ក្នុង ��§4រ 
�្វើកសិកម្ម �រ�នកុ�រ��ើន�យុ០-៤cdំក្នុង��§4រ និង �រ 
រស់� ក្នុង តំបន់ជនបទ គឺ� ក,Ñសំ¼ន់ៗ¬�លរួមចំ��ក�្វើឲ�្យ 
�ន ពលកម្មកុ�រ។

}បល់មួយចំនួនដូច¼ងÆ�ម �ចជួយរំ¨ះកុ�រពី 
�ព Ïំoច់���វ�្វើ�រ៖ 

� ជួយឲ�្យ��§4រ�្វើកសិកម្ម �ន់���ន លទ្ធ�ព l�ើ m�ស់ 
ប÷្ច�កវិទ�G សំ � ពលកម្ម

� បំផុសឲ�្យ��§4រយល់ពី4រៈសំ¼ន់�� �រអប់រំ¬�ល 
�ន  តa្ល� យូរ អ!្វ�ង

� -ក់បញ្ចូលជំ>ញអនុវត្ត�ក់é្ត�ង�ក្នុង7�ព័ន្ធអប់រំ
� Ïប់អនុវត្ត�លវិ�គ�ចបត់ì�នoន �,ម 

4Óòៀន
� ផ្តល់សន្តិសុខ/�្បៀង ដល់¦�ុម��§4ររបស់កុ�រ¦�ី¦� 

,ម  �រ Õ�លំអលទ្ធ�ព�នដី-ំដុះ
� ព"�ឹងជំ>ញបំ��ញតួ>ទី�ឪពុក�Ñយ
� ផ្តល់នូវស�íរសិក�N ឯកសS្ឋន និង  ម��Goយ �្វើ 

ដំ¿ើរ។ 
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