ប

្ដះអាសន្នជាអចិន្តយ៍៖

ការពិនិតយមើលពីផលប៉ះពាល់នការផាត់ចញពីសង្គម
លើជនចំណាកសុក ក្នុងតំបន់ទន្លមគង្គ

បណា្ដញទសន្តរបវសន៍ទន្លមគង្គ (MMN)
ខតុលា ឆាំ២០១៦
គាំទថវិកា

យ មូលនិធិ តូយ៉ូតា

បេ

្ត ះ

សននជអចិៃ្រន្តយ៖៍

ករពិនត
ិ យេមីលពីផលប៉ះពល់ៃនករផត់េចញពីសងគម
េទេលីជនចំ

ប

ក្រសុក កនងតំ
បន់ទេន្លេមគងគ
ុ

្ត ញេទសន្តរ្របេវសន៍ទេន្លេមគងគ (MMN)
ែខតុ
គំ្រទថវ ិកេ

ឆនំ២០១៦

យ ម ូលនិធិ ត ូយ៉ ូ

េសចកី្តែថ្លងអំណរគុណ
ជដំបូងេនះ េយើងខញំុសូមែថ្លងអំណរគុណដ៏េ

ែដលរស់េន្របេទសកំេណើត

និងជនចំ

ម ះេទដល់ជនចំ

ក្រសុកទំងអស់ ្រគួ

ក្រសុកវ ិល្រតលប់េទ្របេទសកំេណើតវ ិញ

រជនចំ

ក្រសុក

ែដលបនចូលរួមជ

េពលេវ

ដ៏មនតៃម្ល កនុងករែចករ ំែលកពីបទពិេ
ធន៍និងករយល់េឃើញស្រមប់គេ្រមងេនះ។ េយើងខញំុ ក៏
សូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះអងគករសងគមសុីវ ិលទំងអស់ ែដលបនជួយេរៀបចំ មរេបៀបេផ ងៗ ចំេពះករេធ្វើ

ទស នកិចចសិក េន

ម្របេទសរបស់េយើងខញំុ។

េយើងខញំុសូមសំែដងនូវករអរគុណចំេពះអងគករ និងបុគគលដូចតេទេនះ ស្រមប់ករងររបស់ពួកគត់កុងករ
ន

បេងកើតនូវអតថបទ្រ

វ្រជវេនះ៖

ែផនកនីមួយៗែដលនិយយអំពី
បុគគលតេទេនះ

ថ នភពេន

ម្របេទស៖

បនេធ្វើករងរជអនកស្រមបស្រមួល្របចំ្របេទសស្រមប់គេ្រមងេនះ។

ិ ី
កលវ ិភគកមមវធ

អំឡុងេពលៃនទស នកិចចសិក

េផ ងៗ។ ពួកគត់ក៏ជអនកសរេសរ
ស្រមប់អតថបទ្រ

ម្របេទសនិងបនចត់ែចងករ្របជុំនិងករសមភសន៍

ក់ែតងដ៏ចំបង ពីែផនកែដលនិយយពី

ថ នភពេន

វ្រជវេនះ។

េ

ក្របម េ្រពស មូលនិធិម៉ប ្របេទសៃថ

េ

កមុំ សុខចរ អងគករជំនួយផ្លូវចបប់ដល់កុមរនិង្រស្តី និងេ

ជួយ្រស្តីមនវ ិបត្តិ ្របេទសកមពុជ

ម្របេទសេរៀងៗខ្លួន

កសួង សុភព អងគករកមពុជេដើមបី

អនក្រសីេតត េតត អ៊ុង អងគករសន្តិភពជំនន់៨៨និងសងគមេបើកទូ
អនក្រសីយូរក
ី ូ ៃសតូ សកលវ ិទយល័យ មុីជី

ពួកេគបនេរៀបចំ

យ មីយ៉ន់ម៉

ក គុអុីន ្របេទសជប៉ុន

ស្រមប់ែផនកែដលនិយយពី្របេទសកមពុជ និងសហភពមីយ៉ន់ម៉ កញញខលី េមឡូ បនជួយកនុងករសរេសរ
េ យែផ្អកេលើមតិេយបល់ផ្តល់េ យេ
កមុំ សុខចរ និងអនក្រសីេតត េតត អ៊ុង។អនក្រសី ៉ យ និនប៉ូ ក៏បន
ផ្តល់នូវជំនួយពិេសសផងែដរ ចំេពះដំេណើរករៃនករព្រងងពីែផនកែដលនិយយពីសហភពមីយ៉ន់ម៉
រយៈករស្រមបស្រមួលករសមភសន៍ និងករបកែ្របឯក

រេផ ងៗ។

ស្រមប់ែផនកែដលនិយយពី្របេទសជប៉ុន អនក្រសីណូរ ីកូ ម៉ូរ ី
េគ្លស។ អនក្រសីទិង ជឹង បនជួយពិនិតយែកស្រមួលភ

ម

បនបកែ្របអតថបទពីភ

ជប៉ុន េទភ

អង់

អង់េគ្លស។

ែផនកេសចក្តីេផ្តើម
េ

កេឆ សុិង កូឆ-ចច បនសរេសរែផនកេសចក្តីេផ្តើម

្រកុមពិនិតយែកស្រមួល
អនក្រសីេរេបក

េភៀ-ម័រ កញញខលី េមឡូ េ
ស្រមួលេទេលើែផនកនីមួយៗ។

កេឆ សុិង កូឆ-ចច និងអនក្រសីរ ីកូ

រ ីម៉ បនពិនិតយែក

ករស្រមបស្រមួល
អនក្រសីរ ីកូ

រ ីម៉ ែដលជតំ

ងគេ្រមង និង្រកុមេលខធិករ ្ឋ នរបស់ប

ងគ រួមមន អនក្រសីអូមសុិន ប៊ុនេលើត កញញខលី េមឡូ និងអនក្រសីសុី ៉
គេ្រមង។

្ត ញេទសន្តរ្របេវសន៍ទេន្លេមគ

ដនខំ បនស្រមបស្រមួលករអនុវត្ត
2

េយើងខញំុសូមសែម្តងនូវករែថ្លងអំណរគុណដល់ ម ូលនិធិ ត ូយ៉ ូ

េនះ េយើងខញំុមិន

េបើសិនជគមនករគំ្រទពី មូលនិធិ តូយ៉ូ

ចអនុវត្តគេ្រមងេនះបនេទ។

េយើងខញំុក៏សូមសែម្តងនូវករអរគុណ ចំេពះមចស់ជំនួយទំងអស់ ែដលបន្តករគំ្រទដល់ប

សន៍ទេន្លេមគងគ
្រ

ប
ែខតុ

េទ

រួមមន មូលនិធិសងគមេបើកទូ

យ អុក

្វ ម សុីសុីេអហ្វឌី-ែដនដី

្ត ញេទសន្តរ្របេវ

មគគី និងមជឈមណ្ឌល

វ្រជវករអភិវឌ ន៍អន្តរជតិ។

្ត ញេទសន្តរ្របេវសន៍ទេន្លេមគងគ
ឆនំ២០១៦

3

ម ករ
២

េសចកី្តែថ្លងអំណរគុណ

៥

េសចកី្តេផ្តីម និងសវ

១៥

ជំព ូកទី១

រ

ករផត់េចញពីសងគម និងបរ ិយប័ននសងគម
ៃនជនចំ

ក្រសុកេនកនុង្របេទសៃថ

២៩ ជំព ូកទី២
ករផត់េចញពីសងគម និងបរ ិយប័ននសងគម
ៃនជនចំ

ក្រសុកេនកនុង្របេទសជប៉ុន

៣៩ ជំព ូកទី៣
ករផត់េចញពីសងគម និងបរ ិយប័ននសងគម
ៃនជនចំ
៤៨

ក្រសុកេនកនុងសហភពមីយ៉ន់ម៉

ជំព ូកទី៤
ករផត់េចញពីសងគម និងបរ ិយប័ននសងគម
ៃនជនចំ

ក្រសុកេនកនុង្របេទសកមពុជ

៥៥

េសចកី្តសននិ ្ឋ ន និងអនុ

៦០

ឯក

សន៍

រេយង

4

េសចកី្តេផ្តីម និងសវ

រ

១.១ េសចកី្តេផ្តីម
ពលករចំ

ក្រសុកចូលរួមចំែណកដ៏សំខន់េទកនុងករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចសងគម ៃនម

និងេ្រកតំបន់េនះ។ ពួកេគេធ្វើករកនុង្របេភទករងរែដលកមមករមូល ្ឋ នមិន

្រពមទំងបែនថមមិន
េទះជយ៉ ង

ចគណនបននូវវបបធម៌ច្រមុះ

ក៏េ

យ េបើេទះជជនចំ

ភិបលៃន្របេទសេគលេ

ែដលមន្របជ្របិយកនុងតំបន់

1

ជ តិ។
អចិៃ្រន្តយ៍ ឬេសនើសុំចូលសញ

2

ទេន្លេមគងគ ។ េយើងបនេធ្វើករអះ

េ្រកម

ក្រសុកគឺ្រគន់ែតជបតុភពបេ

្ហ ពលកមមចំ
្ណ ះ។ ជលទធផល េគលករណ៍េផ ងៗ្រគប់្រគងេទេលើបញ

បញ
្ហ ទំងអមបលមនេនះ
្ត ះ

ជក្តីកង្វល់ដ៏យូរយ

ងបញ
ជ ក់

ន ក់េន។

សុីបង្ហញភពរ ីក យេពញចិត្តកុនងករបេងកើត

្របេភទករងរគមនជំនញ និង្រចនេចលចំេពះលទធភពរបស់ជនចំ

ពួកគត់េ

យែដលពួកេគ

ក្រសុក បនេដើរតួនទីយ៉ងសំខន់ដល់មុខងរេសដ្ឋកិចច ក៏រ ្ឋ

មនលកខណៈមួយែភ្លតៗ និងផត់េចញនូវេគលគំនិតៃនករេនជួបជុំ្រគួ

ក្រសុកបេ

ចេធ្វើ ឬមិនមនឆនទៈកនុងករេធ្វើ

ស្រមប់្របេទសទំង

ចបប់និងេគល នេយបយ ែផនកេលើករយល់េឃើញថ ករេធ្វើចំ
សននែតប៉ុេ

អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ

រ រ ឹតតបិតជនចំ

្ត ះ

ក្រសុក េ្រចើនែត
ក្រសុកេទកនុង

ក្រសុកកនុងករេសនើសុំកររស់េន ជ

ស់មកេហើយ

ចំេពះប

្ត ញេទសន្តរ្របេវសន៍

មរយៈករងរអស់េពលជេ្រចើនឆនំ អំពីេគលនេយបយចំ

សនន ែដលរួមចំែណកដល់ករផត់េចញពីសងគមចំេពះជនចំ
3

ក្រសុក េ

យចូលេទកនុង “ភពជំពក់ ក់វ ិនៃនករខូច្របេយជន៍” ែដលពួកេគ្រតូវបនបងខំេ

ថ នភពមិន្របកដ្របជ ្របឈមមុខេទនិងករេកង្របវ ័ញចពលកមម និង

ដកហូតេចញ។េផ្តតេទេលើតថភពពិតជក់ែស្តង ែដលជនចំ

យទញ

យរស់េនសថិត

នីភ័យមិនឈប់ឈរៃនករ

ក្រសុកែតងែតរស់េនអស់េពល ប់សិបឆនំ

រេនកនុងប ្ត ្របេទសេគលេ
េគលនេយបយែដលពឹងែផ្អកេទេលើ “េទវកថៃនករវ ិល
្រតលប់របស់ជនចំ
ក្រសុក” េធ្វើេ យេលចេឡើងនូវសំណួរែដលគមនចេម្លើយទក់ទងេទនិងកិចចករនេយ
និងបេងកើត្រគួ

បយអំពីអត្តសញញណនិងកមមសិទធ ដូចជ៖ េតើភពបេ
ប៉ុ

្ណ េទើបជនចំ

អចិៃ្រន្តយ៍
បនចំ
យ៉ ង

ក្រសុក្រតូវបនទទួល

្ត ះ

សនន្រតូវមនេពលយូរប៉ុ

គ ល់ កនុងករ្រប្រពឹត្តចំេពះពួកគត់កុនងភពជអនកមកពីខងេ្រក
មកេនកនុងកែន្លងមួយែដលពួកេគបន
ងសង់ផះ
ទ ពួកេគ? េតើកូនៗរបស់ជនចំ
ក្រសុកែដល

យចំែណកេពលេវ

ពីរដ្ឋែដលពួកេគ

ៃនជីវ ិតរស់េនេ្រកទឹកដីកំេណើតរបស់ឪពុកម្តយខ្លួន គួរទទួលបនករែថទំ

ន ក់េន ក៏ដូចជរដ្ឋែដលជសញ
ជ តិេដើមរបស់ពួកេគេនះ?

សំណួរទំងេនះ ធ្លប់ជកមមវតថុៃនករជែជកែវកែញកកនុងសននីសីទស្តីពីចំ

េនះ របស់ប

្ណ ?4 េតើេ្របើេពលយូរ

្ត ញេទសន្តរ្របេវសន៍ទេន្លេមគងគ ែដលមនតំ

ក្រសុក5 កលពីេពលថមីៗ

ងៃនអងគករសហគមន៍ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ

1

This is sometimes referred to as the “myth of temporary migration” or “myth of return”. See Stephen Castles, The Challenge
of Multiculturalism Global Changes and Australian Experiences, University of Wollongong, Working Paper 19, 1992, p 25,
available at http://ro.uow.edu.au/cmsworkpapers/17;
Mohammed Anwar. The Myth of Return: Pakistanis in Britain (London, Heinemann Educational Books: 1979).
2
Mekong Migration Network (MMN) is a sub-regional network of civil society organisations working towards the protection
and promotion of migrants’ rights in the Mekong Sub-region, which includes Thailand, Laos, Cambodia, Myanmar, Vietnam,
and southern China. See, among others, MMN, The Precarious Status of Migrants in Thailand: Reflections on the Exodus of
Cambodian Migrants and Lessons Learnt (December 2014), available at http://www.mekongmigration.org/?page_id=2923.
3
Department of Social Security, Opportunity for All: Tackling Poverty and Social Exclusion (September 1999), p 23,
available at http://www.bristol.ac.uk/poverty/downloads/keyofficialdocuments/Opportunity%20for%20All%201999%
20Full%20Report.pdf.
4
Quoting Jackie Pollock in MMN, Proceedings of the Mekong Symposium on Migration; Migrants from the Mekong
Neighbourhood “Living Together: Seeking Effective Responses to Enable Integration and Social Cohesion” (September
2013), p 14, available at http://www.mekongmigration.org/Symposium%20Proceedings_Final.pdf.
5
Ibid; MMN, Proceedings of The Mekong Symposium on Migration: “Embracing Diversity”: Seeking Multicultural Values
and Mutual Understanding, Oct 2014, available at http://www.mekongmigration.org/?attachment_id=2972.
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បលថនក់ជតិ និងអន្តរជតិ អងគករជតិ អនកសិក

និងម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល បនជួបគនេដើមបីបេងកើតនូវយុទធ

្រស្ត

កនុងករេធ្វើបរ ិយប័ននសងគម
និងសេ្រមចេ យបននូវករយល់ដឹងដ៏្របេសើរចំេពះវបបធម៌ច្រមុះកនុងសងគមៃន
តំបន់េមគងគ។ េនកនុងេវទិកទំងអស់េនះ ជតឹក ងបញ
ជ ក់ថ អសន្តិសុខេ្រចើន
ស់ ែដលបនេរៀប ប់
េចញមកេ

យជនចំ

ក្រសុក

េគលនេយបយៃនចំ

គឺដំេណើរេដើមទងមកពី

ក្រសុកបេ

្ត ះ

សនន

ថ នភពអេន្ត្របេវសន៍មិនេទៀងទត់របស់ពួកេគ។

េលចេចញជផលប៉ះពល់

េទៀតកនុងសតិ រមមណ៍ៃនជនចំ
ក្រសុក ែដលពួកេគក្លយជទំេនៀមទំ
ចំែណកដល់ករផត់េចញពីសងគមរបស់ជនចំ
ក្រសុកែដលវ ិលេទវ ិញ

ុ ំញ
ុ ំ

ែដលមនេរឿងេ្រចើន

ប់ថីក
ម ុនង្របេទសេគលេ
និង្រគួ

និងរួម

ររបស់ពួកេគែដលេន

្របេទសកំេណើត។
េ

យកត់្រ

សេ្រមចេ

ទុកកនុងចិត្តនូវបញ
្ហ ទំងេនះ ប

យបននូវករយល់ដឹងេ

េឡើងកនុងបទពិេ

ធន៍ករេធ្វើចំ

យកន់ែតខ្លំងក្លែថមេទៀត

ក្រសុកកនុងតំបន់េមគងគ។

ករវ ិភគដ៏មុតមំមួយៃនបញ
្ហ ែដលឆ្លងកត់បទពិេ
េគលេ

្ត ញេទសន្តរ្របេវសន៍ទេន្លេមគងគ បនស្វះែស្វងកនុងករ

ធន៍េ

អំពីករផត់េចញពីសងគមែដលេកើតមន

្រស័យេហតុេនះ អតថបទ្រ

វ្រជវេនះផ្តល់នូវ

យជនចំ

ក្រសុកៃនតំបន់េមគងគ កនុង្របេទស
្របជ្របិយចំនួនពីរ (្របេទសៃថនិង្របេទសជប៉ុន) េហើយនិងជនចំ
ក្រសុកែដលវ ិលេទ្រសុកវ ិញ

និង្រគួ

ររបស់ពួកេគេន្រសុកកំេណើត កនុង្របេទសកំេណើតចំនួនពីរ (សហភពមីយ៉ន់ម៉និង្របេទសកមពុជ)
។ ែផនកែដលនិយយពី ថ នភព្របេទសនីមួយៗ ចប់េផ្តើមពីបរ ិបថទូេទៃន ថ នភពចំ
ក្រសុកបចចុបបនន
មន

ក់កុនង្របអប់អតថបទ។ ្របេទសៃថ និង្របេទសជប៉ុន ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសជតំបន់្របេទសេគលេ

ករអេងកត

េ

យ

រ្របេទសទំងពីរេនះ

ចផ្តល់ឧទហរណ៍ពីរប
ូ ភពខុសគនៃនពលកមមចំ

កនុង
ក្រសុកេន

តំបន់

សុីខងេកើត។ ្របេទសៃថែដលមន្រពំែដនេគកបត់ែបនយ៉ ងែវងជមួយ មីយ៉ន់ម៉ កមពុជ និង
វ
បននំេ យមនករេធ្វើចំ
ក្រសុកជយថេហតុ កនុងក្រមិតគួរេ យកត់សមគល់។ រ ្ឋ ភិបលៃថ បន
េឆ្លើយតបចំេពះបញ
្ហ េនះ េ
យមនភពពក់ក

យវ ិធីៃនករបេងកើតេ្រគងករណ៍ចុះបញជីលកខណៈអនុេ្រគះម្តងមកល ែដលេធ្វើេ

្ត ល្រសបចបប់ចំេពះ

ថ នភពៃនជនចំ

េលើសលុប កនុងកំឡុងេពលខ្លីៗ។6
ផទុយមកវ ិញ ្របេទសជប៉ុនែដលជរដ្ឋដីេកះ
និយយថ

្របជជនវ ័យចំ

ក្រសុក ែដលគមនឯក

្រតូវបនបិទស្រមប់ចំ

ស់របស់ជប៉ុនែដលេកើនេឡើងយ៉ ងរហ័ស

រ្រសបចបប់ដ៏េ្រចើន

ក្រសុកេទវ ិញ។ េនះ

ច

្រតូវបនេគេមើលេឃើញថជប៉ុនមក

ដល់ចំណុចមួយែដល្រតូវករពលកមមរបស់ជនចំ
ែដល ជប៉ុនថមីៗេនះ បនបេញច ញ

ក្រសុក កនុងចំនួនមួយេកើនេឡើងមិនធ្លប់មន។ កនុងេពល
ករៈកនុងករទក់ទញ “អនក ជីពជនជតិបរេទសែដលមនជំនញខពស់”7

ែតជប៉ុនមិនអនុញញតជផ្លូវករចំេពះ “កមមករគមនជំនញ” េ

យចូលកនុង្របេទស។ យ៉ ង

ក៏េ

យករេកើន

ិ ័យករងរ្របក់ចំណូលទប េ្រកម្របេភទទិ ្ឋ ករេផ ងៗ ែដល
េឡើងនូវចំនួនជនជតិបរេទសេធ្វើករកនុងវស
គួរេ

យកត់សមគល់េនះគឺ កមមវ ិធីកមមសិក ករ ីបេចចកេទស។ េ្រគងករណ៍មនរយៈេពល៣ឆនំេនះអនុញញត

្ត លកនុងប ្ត វ ិស័យមុខរបរ
ជេ្រចើន រួមមនកសិកមមនិងផលិតកមម។ េ្រគងករណ៍េនះ បចចុបបននទក់ទញេបកខជន ប់សិបពន់នក់ ពីប
េ

យជនចំ

ក្រសុកទទួលបននូវករងរបេ

្ត ្របេទស កនុងម

្ត ះ

សនន

និងករបណុ្ត ះប

អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ។8 កនុងេគលបំណងេដើមបីផ្តល់នូវទស នទន ចំេពះផលប៉ះពល់

6

For a history and overview of Thailand’s policies on migrants from Cambodia, Myanmar, and Laos see “Chapter One: The
Social Exclusion and Inclusion of Migrants in Thailand” in this paper; and MMN, The Precarious Status of Migrants in
Thailand: Reflections on the Exodus of Cambodian Migrants and Lessons Learnt (December 2014), p 10, available at
http://www.mekongmigration.org/?page_id=2923.
7
See Immigration Bureau of Japan, Points Based Preferential Treatment for Highly Skilled Foreign Professionals (2015),
available at http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/en/preferential/index.html.
8
For a breakdown of countries of origin and overview of the Technical Intern Training Program see this paper’s “Chapter
Two: The Social Exclusion and Inclusion of Migrants in Japan”, including Table 2.
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ៃនេគលនេយ បយចំ
របស់ជនចំ

ក្រសុករយៈេពលខ្លីៗរបស់្របេទសៃថនិង្របេទសជប៉ុន េទដល់្របេទសកំេណើត

ក្រសុកេនះ អតថបទ្រ

វ្រជវេនះក៏ពិនិតយផងែដរេទេលើបញ
្ហ ៃនករផត់េចញពីសងគមចំេពះ

ក្រសុកវ ិល្រតលប់និងសមជិក្រគួ

ជនចំ

ងពីរេនះ គឺជ្របភពដ៏ចំបងៃនជនចំ

រែដលរស់កុនងមីយ៉ន់ម៉ និងកមពុជ។្របេទសកនុងតំបន់េមគងគទំ

ក្រសុកករងរេនកនុង្របេទសៃថ និងជ្របភពរះថមីស្រមប់្របេទសជប៉ុ

ន។រ ្ឋ ភិបលៃន្របេទសកមពុជនិងមីយ៉ន់ម៉
ករេដើមបីេ

យ សុីគនជមួយគ្រមូចំ

ក៏សិត
ថ កនុងដំេណើរករៃន

ក្រសុកបេ

្ត ះ

មផ្លូវ
សនន ដូចែដលកំពុងអនុវត្តកុនង្របេទសៃថនិងជប៉ុ ន។

សថិតេ្រកមកលៈេទសៈទំងេនះ

េពលេនះគឺឳកសបនមកដល់េហើយ

សងគម

ធន៍េ

ែដលឆ្លងកត់បទពិេ

កំេណើត។ េដើមបីេធ្វើែបបេនះ
េចញនូវបញជីអនុ

ប

េដើមបីពិនិតយេលើពីករផត់េចញពី

រេនកនុង្របេទស
្ត ញេទសន្តរ្របេវសន៍ទេន្លេមគងគ ស្វះែស្វងកនុងកររួមចំែណកដល់ករ ក់

សន៍េគលនេយបយ ែដលនឹងនំេទរកផលដ៏្របេសើរស្រមប់្រកុមជនទំងេនះ េ្រកម

មួយែដលនឹងេកើតមនេឡើង។

១.២ សវ

រគេ្រមង

អតថបទតស៊ូមតិេនះ គឺជែផនកមួយៃនគេ្រមងេមែដលបនគំ្រទេ
េគ”។

ក្រសុក

ក្រសុកវ ិល្រតលប់និងសមជិក្រគួ

យជនចំ

យន្តករថមី

េសចក្តី្រ

ក់ែតងយន្តករចំ

យ មូលនិធិតូយ៉ូ

្របណីៈ េធ្វើកររួមៃដគនកនុងករេលើកកំពស់បរ ិយប័ននសងគម ៃនជនចំ

សមសភពចំបងេផ ងៗេទៀតៃនគេ្រមង

មនេឈមះថ “េលើសពី
ក្រសុកនិង្រគួ

ពក់ព័នធជមួយទស នកិចចេន

ររបស់ពួក

ម្របេទសែដលទក់ទង

ទំងបួន និងមនជករផលិតបទបង្ហញែផនកពហុផ ព្វផ យរួមមនរូបភពនិងករសមភសន៍ ្រពមទំងមនជ
េស៊រ ីៃនកិចចជែជកពិភក និងករ

ក់

ំងបង្ហញ េនទី្រកុងបងកក យ៉ ងហគូន និងភនំេពញ។ េគលេ

បឋមៃនគេ្រមង គឺបេងកើនករយល់ដឹងអំពី្របេភទេផ ងៗៃនករផត់េចញពីសងគម ឆ្លងកត់េ
្រសុកនិង្រគួ
្រ

វ្រជវេនះ

យជន ចំ

និងអនកវ ិល្រតលប់េទវ ិញកនុង្របេទសកំេណើត។

ររបស់ពួកេគកនុង្របេទសទទួល

ទញេចញពីករសមភសន៍និងករេរៀប ប់

ងមកពីៃដគូរគេ្រមងរបស់ប

ចង្រកងេឡើងកំឡុងេពលទស នកិចចេន

េធ្វើករ្របចំៃថងជមួយជនចំ
ន

មសហគមន៍ជនចំ

្ត ញេទសន្តរ្របេវសន៍ទេន្លេមគងគ ែដលតំ

ក្រសុក និងមនជំនញស្តុកស្តមភចំេពះបញ
្ហ ចំ

ក្រសុក េនទី

បទពិេ

ក្រសុកនិងជនចំ

ម
ឆនំ

ងទំងអស់េនះ

ក្រសុក បនរួមគនេទទស

ំងេធ្វើករកនុងតំបន់ជេ្រចើនកនុង្របេទសទំងេនះ។ ប

្របេវសន៍ទេន្លេមគងគ បនេធ្វើករសមភសន៍ជមួយជនចំ

ក

អតថបទ

្របេទសទំងបួនេផ ងៗគនេនកមពុជ ៃថ មីយ៉ន់ម៉ និងជប៉ុន បនេរៀបចំេធ្វើចេន្លះែខមិន ដល់ែខកកក
២០១៦។ តំ

ជ

្ត ញេទសន្តរ

ក្រសុកែដលវ ិល្រតលប់ អំពី

ធន៍ពួកេគចំេពះករផត់េចញពីសងគម និងបនេរៀបចំជកិចច្របជុំនិងករពិេ្រគះេយបល់ជមួយអងគ

ករសងគមសុីវ ិលជេ្រចើន កនុងេគលបំណងផ្លស់បូរទស
្ត
នយល់េឃើញ និងែស្វងយល់ពីបរ ិបថកនុងមូល ្ឋ ន។
កនុងដំេណើរទស នកិចច ម្របេទសនីមួយៗ
ៃដគូរគេ្រមងបនរួមគនកំណត់នូវបុព្វេហតុៃនករផត់េចញពី
សងគម

និងថេតើករផ្តួចេផ្តើមអ្វីខ្លះគួរែតអនុវត្តេដើមបីេលើកកំពស់បរយ
ិ ប័ននសងគមេ

យកន់ែត្របេសើរែថមេទៀ

ត។ ករសមភសន៍ ករសេងកត និងករពិភក ែដលបនេធ្វើេឡើងកំឡុងេពលទស នកិចច
េទរកករវ ិភគនិងអនុ

សន៍ែដលមនបង្ហញកនុងអតថបទ្រ

េនេសសសល់កុងែផន
ន
កេផ្តើមេសចក្តីេនះ

វ្រជវេនះ។

គឺពិនិតយេមើលពីេគលគំនិតៃនករផត់េចញពីសងគម

បនេ្របើ្របស់កុនងករ្រគបដណ្តប់េទេលើករវ ិភគ
្របេទសមួយៗ ែដលនឹងមនេលើកមកេរៀប ប់

ម្របេទសបនអូស
ែដល

និងផ្តល់នូវចកខុវ ិស័យសេងខបមួយៃនែផនកែដលនិយយពី

មេ្រកយេទៀត។

7

១.៣ ករ

ត្រត

ងពីេគលគំនិតៃនករផត់េចញពីសងគម

ករ្របកូក្របកសកនុងកររក្រចកេចញស្រមប់ករផត់េចញពីសងគម
វ ិភគែវកែញកពីេគលនេយបយសងគមេនែផនកជេ្រចើនកនុងពិភពេ
ន៍ថីៗ
ម ៃនករែថ្លងករណ៍េនះ េ
្រតូវបនេ្របើ្របស់េនះ

យរួមគនជមួយែផនកភ

ចំបច់េធ្វើករបក្រ

យេ

បនក្លយេទជលកខណ
ក រួមទំង

មញញ ៃនករ

សុី។េយងេទេលើករវ ិវត្ត

និងទស នៈ ែដលពកយថ “ករផត់េចញពីសងគម”

យសេងខបពីពកយេដើមនិងបញ
ជ ក់េ

ែដលេយើងចង់មនន័យ ចំេពះអតថន័យៃនេគលបំណងៃនអតថបទ្រ

យចបស់

ស់ពីអី្វ

វ្រជវេនះ។

១.៣.១ អតថន័យេដើម និងករវ ិវត្តន៍
ឬសគល់េគលគំនិតៃនអ្វីែដលេយើងសំេ

ដល់កុនងេពលសព្វៃថង ថករផត់េចញពីសងគម

ច្រតូវបនែស្វងរក

ពីករងររបស់អនកសងគមវ ិទូ ម៉ ក វ ិបប័រ និងេសដ្ឋកិចចវ ិទូ
និយយេ

ំ សមត
ិ កនុងចំេ
មអនកេផ ងៗជេ្រចើនេទៀត។
9
យចំ ករសរេសរ្រទឹសីរ្ត បស់ វ ិបប័រ ពី “ករបិទសងគម” និងគំនិតែដលែតងេមើលរ ំលងរបស់ សមិត

ទក់ទងេទនិងខនត ស់ែវងមិនទក់ទងជមួយសមភរៈចំេពះភព្រកី្រកដូចជ
ធរណៈេ
សងគម”

យគមនភពេអៀនខមស”។
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“មិន

េទះជយ៉ ង

ចបង្ហញខ្លួនកនុងទី

កនុងបរ ិបថទំេនើប សញញណៃន “ករផត់េចញពី
ជដំបូងេចញរូប ងពីភពេលចេធ្លកនុង្របេទសប ង
ំ កនុងទសវត ន៍ទី៧០
េនេពលែដលអនក

នេយបយនិងអនកវ ិភគេគលនេយបយសងគម េរ ើេន ឡឺណរ េក្តបអតថន័យកនុងករពនយល់ពី
បុគគលែដល្រតូវបន

ថ នភពៃន

ក់េនមួយែផនក ពីករចូលរួមេពញេលញ កនុងសងគមដំេណើរករេទមុខ។11

េយងេទេលើករ្រ

វ្រជវរបស់ ឡឺណរ ជបន្តបនទប់មកេទៀត ្របែហលជដល់១០ភគរយៃន្របជ

ជនប ង
ំ េនេពលេនះ ្រតូវបនចត់ថនក់ថ្រតូវបនផត់េចញពីសងគម ែផ្អកេលើតថភពែដលពួកេគមិនបន
ទទួលករករពរពី្របព័នធធន ៉ ប់រងសងគមរបស់រ ្ឋ ភិបលជំនន់េនះ។ អនកែដល្រតូវបនផត់េចញ ក៏មន
មួយភគជមនុស ែដលងយរងេ្រគះកនុងសងគមជតិ រួមមនអនកពិករ ងកយនិង ម រតី “មនុស អត្តឃត
ជនជ កុមររងករបំពន អនករេំ
ភបំពនជ្របចំ អនក្រប្រពឹត្តបទេលើស
ម
មនែតឪពុកឬម្តយ ្រគួ
រែដល
មនបញ
្ហ ច្រមុះ អនករងករ្របកន់
ឡឺណរ

បនេធ្វើករត ៉ ចំៗ

នៈនិងជីវភព និងអនកដៃទេទៀតែដលចូលេគមិនចុះ”។12 ករវ ិភគរបស់

េ្រពះបនសងកត់ធងន់ពីតួនទីរបស់រដ្ឋកុងករផត់
ន
េចញបុគគលជក់

ក់ពីេកសិ

កសងគម។ ដូចែដល រូប៊ីន ភីស បនចង្អុលបង្ហញ “េបើអនកចង់ទទួលបនបរ ិយប័ននកុនងចំេ
មជនែដល
ទទួលបនករធន ៉ ប់រងសងគម អនក្រតូវមនករងរមួយ ឬអនកេរៀបករជមួយអនក
មនក់ែដលមនករងរ
េធ្វើ។ េនះគឺជ

បរ ិយប័នន និងករផត់េចញកនុងន័យមួយែដល

ចកំណត់បន”។13

ដូេចនះសញញណរបស់ ឡឺណរ ចំេពះករផត់េចញពីសងគមគឺេលើសពីសទិសន័យ
្រកី្រក។ ដូចែដល ែប៊ត ែអ៊បែសទន ពនយល់ ន័យែដលបក្រ

មញញ ស្រមប់ភព

យ “លកខខ័ណ្ឌថមីមួយបនបេងកើតេឡើងេ

យ បងខិត

9

By social closure, Weber was referring to the “process by which various groups attempt to improve their lot by restricting
access to rewards and privileges to a limited circle”. See Frank Parkin, Max Weber, (London & New York, Routledge: 2002),
p 100.
10
Smith’s point being that as social creatures, anything that inhibits our interaction with others, such as shame, can serve as a
deprivation in itself. See discussion in Peter P. Rogers, Kazi Jalal and John Boyd, Introduction to Sustainable Development
(London, Earthscan: 2008), p 245; Amartya Sen, Social Exclusion: Concept, Application and Scrutiny, Social Development
Papers No. 1, Office of Environment and Social Development Asian Development Bank (June 2000), p 3-4, available at
www.adb.org/sites/default/files/publication/29778/social-exclusion.pdf (accessed on 1 June 2016).
11
René Lenoir, Les Exclus: Un Français sur Dix (Paris, Le Seuil, 1974).
12
Quoted in Amartya Sen, Social Exclusion: Concept, Application and Scrutiny, Social Development Papers No. 1, Office of
Environment and Social Development Asian Development Bank (June 2000), p 1.
13
Robin Peace, “Social Exclusion: A Concept in Need of Definition?” Social Policy Journal of New Zealand, 16 (2001), p 20.
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បងខំៃនករផ្លស់បូរដំ
្ត

លគនៃនសងគមនិងេសដ្ឋកិចច”។14 ចំេពះចំនុចេនះ

រេវ ើកមួយែដលបត់េចញពីករពនយល់ែបបសីលធម៌ៃនភព្រកី្រក
បេនទសដល់កង្វះមហិចិឆ
របស់

ែដល

ដូចែដលជនទំង

របស់បុគគលនិងកេម យជេ្រមើសផទល់ខួន។
្ល

របស់ ឡឺណរ េពលថទស នៈជរចនសមព័នធនិង “្របកបេ
ក់ជន្រកី្រកេ

គឺជេគលគំនិតដ៏ទូ

15

យនិងរស់

យែដលបន

ក់ករស្តី

ករវ ិភគពីករផត់េចញពីសងគម

យភពទំនក់ទំនងគនៃនភព្រកី្រក និងផលវ ិបក

យេនេ្រកពីជីវ ិតសហគមន៍ និងេនេ្រកពីករចូលរួមែបប្របជធិបេតយយេពញ

េលញកនុងសងគមជតិ”។16
ែផ្អក

ម ឡឺណរ េគលគំនិតៃនករផត់េចញពីសងគមបន

តសនធឹងយ៉ ងរហ័ស ទំងេលើែផនកភូមិ

្រស្ត និងេគលគំនិត។អំឡុងទសវត ន៍ទី៩០ មនរ ្ឋ ភិបលជេ្រចើន ែដលគួរកត់សំគល់គឺប ង
ំ ច្រកភព

អង់េគ្លស អូ្រ

្ត លី និងក

បនយកេគលគំនិតេនះជេគលចំេពះរេបៀប រៈបេងកើតេគលនេយបយ

17

ជតិ។ ទនទឹមគនេនះេនក្រមិតសហគមន៍អុីរប
ុ៉

ករ្របយុទធ្របឆំងករផត់េចញពីសងគមនិងេលើកកំពស់សងគម

ជតិមួយែដលមនបរ ិយប័ននជផ្លូវករក្លយជទិសេ
18

ធមមនុញញសហគមន៍អុីរប
ុ៉ ។

េទះជយ៉ ង

ទញតិចតួចេនែផនកេផ ងេទៀតៃនពិភពេ

េគលនេយបយយុទធ

្រស្ត

ដូចមនដមកល់េនកនុង

ស្រមប់េហតុផលជេ្រចើន េគលគំនិតេនះទទួលបនករទក់

ក។

ជឧទហរណ៍្រ

ប់

សមគមន៍្របជជតិ

សុី

េគនយ៍

បនប ជ័យកនុងករទទួល
និងករក

គ ល់ពីត្រមូវករៃនរដ្ឋសមជិក កនុងកររក្រចកេចញស្រមប់ករផត់េចញពីសងគម
ងសងគមជតិ្របកបេ យបរយ
ិ ប័នន។19

ផល្របេយជន៍ដ៏មនសក្តនុពល ៃនករ

កនុងបរ ិបថ
ចេធ្វើេ

៊ ន េទះជយ៉ ង

ក់េ

យេ្របើ្របស់នូវេគលគំនិតករផត់េចញពីសងគម េទ

ល្អ្រតឹមែតេលើតួអក រ។ ជឧទហរណ៍

យមនជ “កររួមចំែណកទូនមនដ៏សំខន់” េ

ម៉ ធី យ៉ េសន ចង្អុលបង្ហញថ
យេយលេទេលើ “ភពចំេណញែដលនឹងទទួ ល

បនពីសមហរណកមមកន់ែត្របេសើរេឡើងនូវករអេងកតសងគមឆ្លងកត់ែខ បនទត់តំបន់
20

និងករែចកគនពិ និ

តយេមើល ក៏ដូចជបញ
្ហ យប៉ យ្របឈមមុខកនុងតំបន់េផ ងៗកនុងពិភពេ
ក”។ កនុង ម រតីេនះ អងគកររ ្ឋ ភិ
បលអន្តរជតិ ដូចជអងគករពលកមមអន្តរជតិ និងធនគរពិភពេ
ក បនបេងកើតករខិតខំេដើមបីេធ្វើេ យេគ
គ ល់េ្រចើន ពីគ្រមូៃនករផត់េចញពីសងគមកនុងប

ករពលកមមអន្តរជតិ បន
េមរ ិក

ក់េ

្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍កុនងពិភពេ
ក។ ជក់ែស្តង អងគ
យមនជករសិក ជេ្រចើនកនុងប ្ត ្របេទសេនទ្វីប សុី
្រហ្វិក និង

ទីន ែដលភជប់េគលគំនិតៃនករផត់េចញពីសងគម េទកនុងករជែជកែវកែញកពីករអភិវឌ ន៍ និ ង
សកលភវូបនីយ កមម។21
ករ្រ

វ្រជវថមីៗបែនថមេទៀត

ក៏បនសងកត់ធងន់េទេលើទស នៈៃនករផត់េចញពីសងគម

ែដលមន

េលើសពីករយល់ដឹងរបស់េយើងចំេពះភព្រកី្រក និងករេរ ើសេអើងេទេលើែផនកេសដ្ឋកិចច។ ចំណុចេនះ បន
េលចេចញមកអំពីករទទួល

គ ល់ករពិតជក់ែស្តង

ែដល្រកុមមនុស ជក់

ក់

(ជមនុស ធ្លប់ឬមិនធ្លប់

14
Beth Epstein, Collective Terms: Race, Culture, and Community in a State-Planned City in France (New York & Oxford,
Berghahn: 2011) p 77.
15
This is sometimes referred to in the literature as the moral-underclass-discourse.
16
Laura Smith, Psychology, Poverty, and the End of Social Exclusion: Putting our Practice to Work (New York and London,
Teachers College Press: 2010), p 128 [emphasis in the original].
17
For details see Patricia Kennedy, Key Themes in Social Policy (London and New York, Routledge: 2013), p 137.
18
Treaty of Amsterdam Amending the Treaty of the European Union (1997), Arts 136 and 137.
19
See report of the MMN Workshop: “Living Together: Integration or Social Exclusion of Migrants in the ASEAN?” (23
April 2015), available at http://www.mekongmigration.org/?p=3258.
20
Amartya Sen, Social Exclusion: Concept, Application and Scrutiny, Social Development Papers No. 1, Office of
Environment and Social Development Asian Development Bank (June 2000), p 26-27.
21
See ILO, Social exclusion: An ILO Perspective (7 December 1998); for context also see David Gordon, “History and
Development of Social Exclusion and Policy” in Dominic Abrams, Julie Christian and David Gordon (eds.),
Multidisciplinary Handbook of Social Exclusion Research (Chichester, John Wiley & Sons, 2007), p 204-205.
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មនបទពិេ

ធន៍ឆ្លងកត់ភព្រកី្រកខងសមភរៈ)

សងគមែដលដំេណើរករេទមុខ េ

យគិតេទេលើពូជ

្រតូវបនេគផត់េចញ

សន៍ ពណ៌សមបុរ ជំេនឿ

22

សន៍ េយនឌ័រ េភទ និងអត្តសញញណសងគមេផ ងេទៀត ។ កររ ីក ល
សំេ

ឬក៏ផត់េចញពីេគេ
សន

យខ្លួនឯងពី
ថ នភពអេន្ត្របេវ

លៃនករេលើកេឡើងមកេនះ ជួនកល

23

េទរក “ទស នទនថមីៃនករផត់េចញពីសងគម” ក៏ជផលៃនកររក
ី ធំេឡើងនូវក្តីកង្វល់ជ

វ ិញទ្រមង់ៃនករេរ ើស េអើងេនកនុងសងគមជតិែដលមនវបបធម៌ច្រមុះែបប។ អតថបទ្រ
កនុងករក
ងនូវករយល់េឃើញេនះ
េ យពលករចំ
ក ្រសុក ជនចំ
ងបួន ែដលប

េ

ធរណៈ ជុំ

វ្រជវេនះ មនបំណង

យករពិនិតយេមើលពីករផត់េចញពីសងគមឆ្លងកត់បទពិេ

ិ
ក្រសុកវ ិល្រតលប់េទវញ
និង្រគួ

ធន៍

រពួកេគ េនកនុង្របេទស សុីទំ
ក់ និងជកែន្លងែដលមនករវ ិភគតិ ច

្ត ញេទសន្តរ្របេវសន៍ទេន្លេមគងគ មនជំនញជក់

តួចចំេពះេរឿង ៉ វដូចេនះ មកទល់េពលសព្វៃថង។

១.៣.២ កំណត់អតថន័យ ករផត់េចញពីសងគម
សូមចងចំកុនងចិត្ត

អំពីភពខុសគនៃនករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចនិងភពផទុយគនៃនកលៈេទសៈសងគមនេយបយ

រ ង្របេទសៃថ ជប៉ុន មីយ៉ន់ម៉ និងកមពុជ ករបេងកើតេចញជនិយមន័យមួយៃន “ករផត់េចញពីសងគម” គឺ ជ
បញ
្ហ ដ៏លំបកមួយ

ំងពីចប់េផ្តើមដំបូងៃនគេ្រមងេនះ។

និយមន័យ
ស់

មិនែមនជេរឿងតូចេនះេទ េ

យ

រែតមិនមន

ច់េ្រសចេនះេទ ស្រមប់ករផត់េចញពីសងគម េនកនុងសំេណរឬកនុងចំេ
មរដ្ឋ។ ជករពិត
េនែតជអតថន័យមួយ ចបក្រ
យ ែដល្រតូវបនេ្របើកុនង ថ នភពេផ ងៗគន ែដលជួនកលេទៀត

េ្របើ្របស់មិនសមេហតុផល េ្រប បដូចជបញ
ជ ក់ន័យេក្តបយកទំងអស់។ ដូចែដល ហុី
សំគល់រច
ួ េហើយថ និយមន័យៃនករផត់េចញពីសងគមៈ
“ខុសៗគន

មបរ ិបថជតិ និងគ្រមូសងគម។ អនកសិក ខ្លះ សំេ

រ ី សុីលវ ័រ កត់

េទដល់អសមតថភពកនុងករេ្របើ្របស់

សិទិធសងគមកនុងនមជសញ
ជ តិមួយ រួមទំងសិទិធកុនងករទទួលបនស្តង់

ររស់េនសមរមយ។ វ ិធី

្រស្ត

ទំងេនះ យល់េឃើញថករផត់េចញពីសងគម មនន័យដូចគនេទនិងភព្រកី្រកនិងករខ្វះខត េហើយ
ដូេចនះ ដូចជទស នៈមួយៃនករចត់ថនក់សងគម។ វ ិធី
គូសបញ
ជ ក់ពី
ជបរ ិយប័នន

្រស្តេផ ងេទៀតៗ ជពិេសសេនអង់េគ្លស

រៈសំខន់ៃនជេ្រមើសបុគគល ស្រមប់ជន

ចទទួលយកបន។

មនក់ែដលមិន

ទស នទនទំងអស់េនះ

ចផត់េចញបន េបើសិន

គូសបញ
ជ ក់ករផត់េចញពីឳកស

េហើយដូេចនះក៏េផ្តើមេឡើងនូវទស នៈថជអ្វីមួយែដល្រសេដៀងគនេទនិងករេរ ើសេអើង។ េទះយ៉ ង

អតថន័យេដើមៃនករផត់េចញពីសងគម បញ
ជ ក់អំពីគន្លតសងគម ករ្របកន់វណ្ណ ៈ និងករេធ្វើសមហរណ
កមមមិន្រគប់្រជុងេ្រជយ”។24

េយងេទេលើករជែជកែវកែញកេនះ និងកនុងភពទទួល

ងអស់េនះ
ប

គឺេលើសពី្រពំែដនៃនគេ្រមងេនះ

្ត ញេទសន្តរ្របេវសន៍ទេន្លេមគងគ

េបើសិនមិនមនករខនះែខនងសួរនំគនកនុង្រកុមខ្លួនឯងេនះ

បនស្វះែស្វងកនុងករេធ្វើករសំេ

េគលគំនិត េដើមបីធនពីផ រភជប់គនកនុងវ ិធី
េ

គ ល់ថ ករបេងកើតនូវនិយមន័យថមីកុងរង្វ
ន
ង់ទំ

្រស្ត និងភពចបស់

េទរកករយល់េឃើញរួមគនមួយៃន

ស់កុងករតស៊
ន
ូមតិ។ ជមួយនិងេគល

េនះកនុងចិត្ត ប ្ត ញេទសន្តរ្របេវសន៍ទេន្លេមគងគបនេរៀបចំជកិចចពិេ្រគះេយបល់ជមួយៃដគូរគេ្រមង
េដើមបីកំណត់នូវធតុផ ំរម
ួ គនមួយកនុងករយល់ដឹងរបស់េយើង េ យគិតជចំបងេទេលើបទពិេ
ធន៍របស់ៃដ

22
See Laura Smith, Psychology, Poverty, and the End of Social Exclusion: Putting our Practice to Work (New York and
London, Teachers College Press: 2010).
23
Katrine Fangen, Thomas Johansson, and Nils Hammarén, “Presentation of an Analytical Framework” in Fangen et al (eds.),
Young Migrants: Exclusion and Belonging in Europe (London, Palgrave Macmillan: 2012), p 2 [emphasis in the original].
24
Hilary Silver, “Social Exclusion” in George Ritzer (ed.), The Blackwell Encyclopedia of Sociology: SE-ST (Oxford,
Blackwell: 2006), p 4411.
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គូរ និងពហុនិយមន័យែដលមនេនកនុងសំេណរេគលនេយបយសងគម រួមទំងចំណុចទំង
ក់េនកនុងឯក
សំ

រេយងភជប់េនចុងេ្រកយៃនអតថបទ្រ

ងេទេលើនិយមន័យទំងេនះ

យែដលមន

វ្រជវេនះ។

និងករអេងកតរបស់េយើង

ប

្ត ញេទសន្តរ្របេវសន៍ទេន្លេមគងគ

បនសហករគនកំណត់នូវក ្ត ដូចតេទេនះ ែដលរួមផ ំកំណត់លកខណៈករផត់េចញពីសងគម ដូចែដលឆ្លង
កត់បទពិេ

ធន៍េ

យជនចំ

ក្រសុកេនកនុង្របេទស

សុី េ្រកយពីពិនិតយរួច។ ទំងេនះរួមមន៖

សញញណៃនភពមិនេទៀងទត់
កង្វះករសេ

្ត ស្របណីខងវបបធម៌

យភយេចញមកពីលំហូរសងគម

ករផត់េចញពីដំេណើរករនេយបយ
ករផត់េចញពីករទទួលបនយុតិ្តធម៌
ករផត់េចញពីករទទួលបនេ្រគងករណ៍សុខមលភព

ធរណៈ រួមមនសន្តិសុខសងគម ករែថ

រក សុខភព និងករអប់រ ំ
កង្វះករចល័តទីកុនងទីផ រពលកមម និងកង្វះករទទួលបនករងរសមរមយ
ករេរ ើសេអើងកនុងករេរៀបចំធនធន និងសិទិេធ ផ ងៗ ទំនិញ និងេស
ករ្របែក្របកន់ កររងករទំ

មន

ក់កំហុស និងករេធ្វើេ

យក្លយជេរឿង្រពហមទណ្ឌ

បញ
្ហ ទំងអមបលមណេនះ នឹងេលើកយកមកេទៀតេនកនុងែផនកែដលនិយយពី្របេទសនីមួយៗែដល

មេ្រកយេទៀត។ េទះយ៉ ង

មុនេពលេចញពីែផនកេនះេលើបញ
្ហ េគលគំនិតេនះ សូមកត់សំគល់នូវ

ខនត ស់ែវងែដលមន្របេយជន៍ខ្លះ ចំេពះ្រទឹសីក
្ត រផត់េចញពីសងគម ែដល
ដឹង្របដុំ្រតសងគន ៃនបទពិេ

ធន៍ជនចំ

ចផ្តល់េ

យេយើងនូវករយល់

ក្រសុក។

១.៣.៣ ករផត់េចញសុីជេ្រម សកមម និងអកមម
ចំណុចដំបូងៃនភពខុសែប្លកគនខងេលើេនះ គឺអី្វែដលេគ

គ ល់ថជ “ករផត់េចញសុីជេ្រម”។ េនះគឺេយង

េលើគំនិតមួយែដលថករផត់េចញពីសងគម េកើតេឡើងេនកនុងក្រមិតខុសគនៃនភពតឹងែតង។ េហតុដូេចនះ អតថ
ន័យសំេ

េទដល់ជនទំង

យ

ែដលឆ្លងកត់បទពិេ

ធន៍ករផត់េចញពីសងគមដែដលៗនិងកនុងទ្រមង់

ិ
ដ៏តឹងែតងបំផុត ែដលនំេទរកផលវ ិបកអវ ិជជមនស្រមប់គុណភពជីវ ិត សុខមលភព និង ឳកសជីវត
អនគត។25 កនុងេពលែដលអតថន័យេនះ្រតូវបនែវកែញក េដើមបីអធិបបយពីភគតូចៃនមនុស ែដលចញ់េ្រប ប
េគបំផុតេនកនុងសងគមច្រកភពអង់េគ្លស កន់ែតមនភពទូ
យែថមេទៀត េនេពលបនេ្របើ្របស់ កនុងករ
ទក់ទងេទដល់

ថ នភពមិនេទៀងទត់ៃន្របជពលរដ្ឋភគធំែដលជពលករចំ

ក្រសុក

េនកនុង្របេទស

25
Ruth Levitas, Christina Pantazis, Eldin Fahmy, David Gordon, Eva Lloyd, and Demi Patsios, The Multi-Dimensional
Analysis of Social Exclusion, Department of Sociology and School for Social Policy Townsend Centre for the International
Study of Poverty and Bristol Institute for Public Affairs University of Bristol (January 2007), p 9, 21 and 26, available at
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.cabinetoffice.gov.uk/media/cabinetoffice/social_exclusion_task_force
/assets/research/multidimensional.pdf (accessed on 11 June 2016).
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សុីជេ្រចើន។ េនះេ

យ

រែត្រកុមទំងេនះេ្រចើនែតរស់េន្រតឹម ឬេ្រកមបនទត់ភព្រកី្រក េកើតមនេន្រជុង

មខងៃនសងគម និងេនកនុងចំេ

មជនទំង

យែដលមនត្រមូវករបំផុតនិងភព

ចំណុច២ គឺជគំនិតែដលបុគគលឬ្រកុម

ុ ំញ
ុ ំ។

ចធ្លប់ឆ្លងកត់ករផត់េចញពីសងគមែបបសកមម។ េរឿងេនះ

េកើតមនេនេពលែដលមនករសេ្រមចចិត្ត

ច់េ្រសច (ឬករដកេចញលះៗ) េ

នរ

ក់កុងសងគ
ន
ម។26 ករសិក របស់ ឡឺណរ

មនក់ ពីេរឿងល្អៗ ឬឳកសល្អៗជក់

យអជញធរកនុងករផត់េចញ

ចំេពះកង្វះករទទួល

បនសុវតថិភពសងគម ប ង
ំ បនពិភក េនេលើករគូសបញ
ជ ក់មួយៃនឧទហរណ៍ដូចេនះ ចប់
ផ យេចញនូវេគលនេយបយរ ្ឋ ភិបលដ៏ចបស់
ករទទួលបនផល្របេយជន៍ែផនកសុខមលភព។
រួមមនករ្រចនេចលនូវករេ

ះ្រ

យេ

យជនចំ

ស់មួយ កនុងករផត់េចញវណ្ណ ៈជក់
ក់ៃនមនុស ពី
ឧទហរណ៍ដៃទេទៀត ៃនករផត់េចញពីសងគមដ៏សកមម
ក្រសុកចំេពះសិទិធជួបជុំ្រគួ

រ

និង្របព័នធៃនរ ្ឋ ភិ

បលែផ្អកេលើវ ិេយគកមម ដូចជករែញក្រកុមមនុស េចញពីគន ឬេនេពលែដលរបំងរដ្ឋធមមនុញញ
្រកុមមនុស ជក់

ក់ពីករេ្រជើស

ំងពីបន

ក់េនេលើ

ំងឬកន់កប់ករ ិយល័យនេយបយ។

ចុងបញចប់ និ ងកនុងន័យផទុយមកវ ិញគឺជសញញណមួយៃនករផត់េចញពីសងគម ែបបអកមម។ ទ្រមង់ ៃន

ករផត់េចញេនះ កន់ែតមន្រទង់្រទយអរូបីជងទ្រមង់ែបបសកមម េទេទៀត ក៏េ្រពះែត េកើតេឡើងមិន្រតឹ ម
ែតលទធផលៃនករសេ្រមចចិត្តែផនកចបប់ឬេគលនេយបយេនះេទ ប៉ុែន្ត គឺជអនុផលៃនដំេណើរករសងគមដ៏
ទូ

យ។ ឧទហរណ៍សំខន់បំផុត គឺជករផត់េចញពីសងគម បនឆ្លងកត់េ

ិ ក ៃនករ
រែតផលវប

យ

ំ

កបលចុះទូេទៃនេសដ្ឋកិចច។27
១.៤ ចកខុ ស័យៃនជំព ូកនីម ួយៗ

េយើងនឹងេឃើញកន់ែតចបស់េនកនុងជំពូកមួយៗខងមុខេនះ

ជនចំ

ក្រសុក ប់សិប

ននក់េនទូទំង

សុី រស់េន “ខងៗគន” ជមួយសហគមន៍មូល ្ឋ ន ប៉ុែន្តក្រមរស់េន “រួមគន” កនុងសញញណេពញេលញ។

េនកនុងជំពូកទី១ េយើងខញំុបង្ហញជូនថេតើចបប់និងេគលនេយបយៃថ ែដលផ្តល់នូវក្រមិតមួយៃនករករពរ
ពលករចំ
ក្រសុក ្រតូវបនអន្ត យយ៉ ងដំណំេ យរបបចំ
ក្រសុក ែដល ក់ពលករភូម កមពុជ និង
វ កនុងរដ្ឋមួយៃនភពបេ ្ត ះ
ជិតខង្រតូវបនផត់េចញយ៉ ង

សននជអចិៃ្រន្តយ៍។ ជំពូក

ត្រត

ងថេតើជនចំ

ក្រសុកមកពី្របេទស

ពីករទទួលបនសិទិធនិងអ្វីៗែដល្រតូវទទួលបនរបស់ពួកេគ

មរយៈ

កររួមបញូជ លគនៃនករអនុវត្តនិងេគលនេយបយច្រមូងច្រមស។ ជលទធផល សមហរណកមមសងគមែមន
ែទនេនះេលចរូបភពេចញមកែដរ។ សងគមសុីវ ិលបន្របឹងែ្របងខ្លំងក្លកនុងករ្របឆំងេទនិងករែញកមនុស
េចញពីគនែដលជនចំ

ក្រសុកបនឆ្លងកត់េនកនុង្របេទសៃថ។ែផនកេនះេទៀតេ

តក៏បញ
ជ ក់ែដរថ

វ ិធន

ករកនុងករេលើកកំពស់សមហរណកមម ្រតូវចប់េផ្តើមជមួយកំែណទ្រមង់អេន្ត្របេវសន៍ ែដលអនុញញតេ
ជនចំ
ក្រសុកទទួលបនេពញេលញនូវសិទិធនិងអ្វីៗែដលពួកេគគួរែតទទួលបន។
ជំពូកទី២
របស់ជប៉ុន

ចប់េផ្តើមេ

យករអធិបបយពីរេបៀបនន

នំេទរកករផត់េចញពីសងគម។

នេយបយបចចុបបននែដលមនចងខុវ ិស័យខ្លីៗ

យ

ែដលេគលនេយបយអេន្ត្របេវសន៍តឹងរុង
ឹ

ចំេពះចំណុចទូេទៃនកង្វល់
ែដល្រប្រពឹត្តចំេពះជនចំ

ជំពូកេនះគូសបញ
ជ ក់ពីេគល

ក្រសុក្រគន់ែតជកំ

ំងពលកមម

26
Amartya Sen, Social Exclusion: Concept, Application and Scrutiny, Social Development Papers No. 1, Office of
Environment and Social Development Asian Development Bank (June 2000), p 14-15.
27
Ibid.
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ធមម

និងមិនេអើេពើេលើបញ
្ហ ធំេធងៃនសមហរណកមមសងគម។

េចញពីសងគម្របចំៃថងឆ្លងកត់បទពិេ
បងកច់បងខូចេលើជនចំ

ក្រសុក

ធន៍េ

យជនចំ

ែផនកទីពីរៃនជំពូកេនះ

ក្រសុកកនុង្របេទសជប៉ុន។ ចំណុចេនះ រួមទំងករ

េយងេទេលើករយល់ដឹងភ

ជប៉ុនរបស់ពួកេគមនក្រមិត

្រពមទំងភពែខ្វងគំនិតគនែដលផុសេចញពីករទំនក់ទំនងគមនខ្លឹម
ករែចករ ំែលកេ្របើ្របស់ទី
ទំងេនះ ្រតូវបនេ
ដូចជមូលនិធិក

ះ្រ

ំង

គ

យេ

េរៀប ប់អំពីករផត់
និងជេម្លះ

រ្របចំៃថង ដូចជករ្របមូលសំ ម និ ង

ធរណៈ។ ែផនកទីបីរៃនជំពូកេនះ េរៀប ប់អំពីេតើបញ
្ហ ខ្លះកនុងចំេ

មបញ
្ហ

យករងររបស់អងគករនន រួមជមួយនិងគំនិតផ្តួចេផ្តើមយ៉ ងរណំ្ត ៃនអងគករ

៉ អន្តរជតិ ជេដើម។ ែផនកេនះ បញចប់ជមួយនិងបណំុ្ត ៃនអនុ

សន៍ រួមមនទំង

ភពបនទន់ស្រមប់្របេទសជប៉ុន

កនុងករផ្តល់សចចប័នេលើអនុសញញអងគករសហ្របជជតិសីព
្ត ីករករពរ
សិទិធពលករេទសន្តរ្របេវសន៍ទំងអស់និងសមជិក្រគួ
រពួកេគ
ក៏ដូចជករែកទ្រមង់េគលនេយបយៃផទ
កនុង េធ្វើដូេចនះជនចំ
ក្រសុក្រតូវបនទទួល គ ល់និងេ យតៃម្លជផ្លូវករ ដូចជែផនកមួយៃនសងគម ្រពមទំង
េធ្វើេ យ្របេសើរេឡើងនូវកមមវ ិធីកមមសិក ករ ីបេចចកេទស ែដលេធ្វើែបបេនះ គឺសិទិធរបស់កមមសិក ករច
ី ំ
ក
្រសុក្រតូវបនករពរ្រតឹម្រតូវ។
េនពក់ក

្ត លេទៀតៃនអតថបទ្រ

វ្រជវេនះ េយើងខញំុេលើកយកចំ

ដល់ករផត់េចញពីសងគម ែដលឆ្លងកត់បទពិេ
របស់ជនចំ

ធន៍េ

ប់

រមមណ៍របស់េយើងខញំុ េទ

ក្រសុកវ ិលេទវ ិញ និងសមជិក្រគួ

យជនចំ

រ

ក្រសុកែដលេសសសល់េន្របេទសកំេណើត។

កន់ែតជិតពី

កនុងជំពូកទី៣ េយើងចប់យកករេមើលេ យ
ថ នភពេនមីយ៉ន់ម៉ ែដលផលប៉ះពល់ៃនេគលនេយបយចំ
ក្រសុកបេ ្ត ះ សនន ជះ

ឥទិធពលដល់

រមមណ៍ដល់ជនចំ

ក្រសុកវ ិល្រតលប់

កនុងករ្របឹងែ្របងសមហរណកមមខួនេទកន
្ល
ុងសងគម
ិ ។ ជំពូកេនះ កំណត់រកពីភពកេម យេនកនុងេគលនេយបយបចចុបបនន ចត់ែចងករទទួលសិទិរធ បស់
ជតិវញ
សញ
ជ តិ ករអប់រ ំ និងករែថរក សុខភព។ របំងទំងេនះចំេពះករេធ្វើសមហរណកមម បននិងកំពុងនំេទ
រកករផត់េចញពីសងគមចំេពះជនចំ
េ

យ

ពក់ក

ក្រសុកវ ិល្រតលប់

េហើយែដល្រតូវបនបែនថមទមងន់មួយក្រមិតេទៀត

អវត្តមនៃនេគលនេយបយជតិ

មួយ កនុងករគំ្រទករអភិវឌ ន៍ជីវភពដ៏មន្របសិទិធភព។
្ត លេទៀតៃនជំពូក គឺជសុទិដិ្ឋនិយម ែដលរ ្ឋ ភិបលេ្រជើស ំងេ យពលរដ្ឋថីមៗេនះ នឹងែកស្រមួល

ែផនករសកមមភពជតិ ស្រមប់ករ្រគង់្រគងេលើពលកមមចំ

ក្រសុកអន្តរជតិ ែដលរួមបញូច លយុទធ

្រស្ត

កនុងករគំ្រទដល់ករវ ិល្រតលប់និងសមហរណកមមៃនពលករចំ
ក្រសុក។ បែនថមពីេលើ
េនះេទៀត កនុងករអនុវត្តេពញេលញនូវែផនករសកមម ភពជតិ ជំពូក េសនើេឡើងថរ ្ឋ ភិបលមីយ៉ន់ម៉ សូមេធ្វើ
្រគប់្រជុងេ្រជយ
េ

យ

មញញ ស្រមប់ករទទួលបនមកៃនអត្តសញញណបណ្ណ ជតិ

កិចចសហ្របតិបត្តិករេទ្វរភគីជមួយរ ្ឋ ភិបល្របេទសទទួល
អប់រ ំចំេពះពលករចំ

ក្រសុកមីយ៉ន់ម៉និង្រគួ

េដើមបីេធ្វើេ

៊ នទំង

យ្រតូវេធ្វើកុនង

យ្របេសើរេឡើងនូវករផ្តល់ជូនករ

ររបស់ពួកេគ។

គូសបញ
ជ ក់េលើកិចចសមភសន៍ែដលបនេធ្វើជមួយជនចំ
េផ ងេទៀត

េហើយែដលជំ

ជំពួកទី៤េលើកជឧទហរណ៍ពីរេបៀបែដលជនចំ

ក្រសុកវ ិល្រតលប់
ក្រសុកឆ្លងែដន

និង្របភពបនទប់បន ំ
និងជនចំ

ក្រសុកវ ិល

្រតលប់្រតូវបនបំបិទសិទិប
ធ េញចញសេម្លងកនុងដំេណើរករនេយបយ និងមិនបនផ្តល់ករទទួលេស ែថទំសុខ
ភព្របកបេ

យគុណភពេនកនុង្របេទសកមពុជ។ ជំពូកេនះ ក៏នឹងបញ
ជ ក់បង្ហញពីអវត្តមនៃនយន្តករគំ្រទ

កុមរ កនុងករបងករទប់ ក ត់ករផត់េចញពីសងគម ចំេពះកុមររស់េនកនុង្របេទសកំេណើត ែដលមនឪពុកម្ត
យជជនចំ
ក្រសុកឆ្លងែដន។ ជំពូក េសនើេឡើងថ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជេធ្វើវ ិេ
ធនកមមចបប់េបះេឆនតជតិ
ែដលត្រមូវេ

យជនជតិខួ្លនេបះេឆនតេនកនុងរង្វង់ែដនដីកមពុជ

បច់បង្ហញខ្លួន េដើមបីអនុញញតេ

យជនចំ

និងអនុវត្តនូវ្របព័នធេបះេឆនតេ

យមិនចំ

ក្រសុកបនេ្របើ្របស់សិទិេធ ពញេលញ ែផនកពលរដ្ឋនិងនេយ
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បយ។ ជំពូក េធ្វើករសរុបេសចក្តីេ

យជ្រមុញេ

យរ ្ឋ ភិបលចត់អទិភព ចំេពះករេធ្វើេ

នូវែផនករនិងករផ្តល់ជូនករែថរក សុខភពរបស់ជតិ
ទូ

យដល់ជនចំ

េធ្វើករចល័តផ ព្វផ យេដើមបីផ្តល់ព័ត៌មនទូលំ

ក្រសុកវ ិល្រតលប់ពីេស សុខភពែដលមន

ក្រសុក ែដលរស់េនេ

យ្របេសើរេឡើង

និងផ្តល់ករផគត់ផគង់ដល់កូនៗរបស់ជនចំ

យគមនឪពុកម្តយ េនកនុង្របេទសកមពុជ។

14

ជំព ូកទី១
ករផត់េចញពីសងគម និងបរិយប័នស
ន ងគម
ៃនជនចំ

ក្រសុក េនកនុង្របេទសៃថ

កុមរកំពុងេលងជុំគន មុនេពលចូលេរៀនេន

េរៀនជនចំ

ក

្រសុកមួយកែន្លង កនុងេខត្ត ៉ ក់យ៉ង ្របេទសៃថ ែខមិន ឆនំ២០១៦
(រូបភពេ

យៈ John Hulme/MMN)
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ទិដភ
្ឋ ពទ ូេទៃនពលកមមចំ
្របេទសៃថ

ក្រសុកេនកនុង្របេទសៃថ

គឺជ្របេទសេគលេ

្របែហលជពីរភគបីៃនជនចំ

ចំបងស្រមប់ពលករចំ

ក្រសុក

េនកនុងម
អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ។
ជមួយនិង្រកុមភគធំបនទប់េទៀតគឺ

ក្រសុកេនកនុង្របេទសមកពីមីយ៉ន់ម៉

កមពុជ និងបន្តមកេទៀតេ យ
វ។ជនចំ
ក្រសុកេលើសលប់បេ្រមើករកនុងវ ិស័យេ្របើជំនញទបៗៃនេសដ្ឋ
កិចច។គិតមកទល់ែខមិន ឆនំ២០១៦ មនជនចំ
ក្រសុក្របមណ១.៣
ននក់មនឯក
រ្រសបចបប់
េពញេលញជមួយនិងលិខិតឆ្លងែដន េហើយកនុងចំេ
មកេធ្វើករ

មេនះ គឺមនែត ៣០៦.៤៦០នក់ប៉ុេ

ម្របព័នធផូវករ្រតឹ
្ល
ម្រតូវ ែដលបនបេងកើតេឡើង

្របេទសៃថនិង្របេទសជិតខងរបស់ខួន។
្ល

ជនចំ

មអនុ

រណៈៃនករេយគយល់គនេទ្វរភគី រ ង

ក្រសុកសល់ពីេនះ គឺ្រតូវបនចុះបញជីនិងទទួលបននូវ

លិខិតឆ្លង ែដនបេ

្ត ះ

ែដលបនអនុញញតេ

យភនក់ងររត់ករកនុងករ្របមូលេកើប្របក់និងយកៃថ្លេលើសកំណត់ ពីជនចំ

ស្រមប់ៃថ្លរត់ករ។
រែដលេគេ

សនន

28

្ណ ះ ែដលចូល

ជនចំ

មរយៈេ្រគងករណ៍ពិេ

ធន៍សញ
ជ តិ ែដលជទ្រមង់មួយៃនករអនុេ្រគះ
ក្រសុក

ក្រសុក្របមណជ១

ននក់េទៀតទទួលបនករចុះបញជីនិងបនទទួលឯក

ថ “ប័ណ្ណសុីជមពូ” ឬប័ណ្ណពលករចំ

ក្រសុក។ ទំងេនះគឺជទ្រមង់ៃនករចុះបញជីេ្រកម

េគលនេយបយ “ករ ិយល័យ្រចកចូលែតមួយ” ្រតូវបនអនុវត្តជែផនកមួយៃនករអនុេ្រគះ ែដល្រតូវបនេធ្វើ
េឡើងេ្រកយេពលែដលមនលំហូរេចញសនធឹកសនធប់ៃនជនចំ
២០១៤។

29

េទះជ យ៉ ង

ភគតិច

ស់ៃនជនចំ

ក្រសុក

រេយធកនុងឆនំ
ក្រសុកទំងេនះែដលបនចុះបញជី មរេបៀបៃន

“េស កមម្រចកចូលែតមួយ” ែដលបនទទួលលិខិតឆ្លងែដន។ ជនចំ
ប័ណ្ណសុីជមពូប៉ុេ

្ណ ះ ែដលជគំនបេទេលើករចល័តទីរបស់ជនចំ

បនទប់ពីរដ្ឋ្រប

ក្រសុកទំងេនះ ជប់គំង្រតឹមែតមន
ក្រសុក េទកែន្លងជិតខងរបស់ពួកេគ។

បនទប់ពីពនយ

ថ នភពផ្លូវចបប់ស្រមប់រយៈេពល១ឆនំ រ ្ឋ ភិបលៃថបនផ្លស់បូរេគលនេយបយចុ
្ត
ះបញជី
របស់ខួនម្ត
្ល
ងេទៀតកនុងឆនំ២០១៦ និយយ
មញញ គឺ្រតលប់េទរកេគលនេយបយរ ឹតតបិតប័ណ្ណសុីជមពូ លុប
េចលនូវឳកសស្រមប់ជនចំ
ចំ

ក្រសុកថមី្រតូវបន

ក្រសុកកនុងករេសនើសុំឬេធ្វើថីេម ឡើងវ ិញនូវលិខិតឆ្លងែដនបេ

មឃត់មិនេ

្ត ះ

សនន។ ជន

30

យចុះេឈមះ ជមួយេគឯងេនះេទ។

២.១ េសចកី្តេផ្តីម
ចបប់និងេគលនេយបយននេនកនុង្របេទសៃថធនថ
អនុញញតេ

យ

ន ក់េនកនុងលកខណបេ

េហើយក៏្រតលប់េទវ ិញ។ េទះជយ៉ ង
ខ្លំង

េហើយជលទធផល

្ត ះ

សននប៉ុេ

ជនចំ

ច្រតូវជប់គំងកនុងករ

ក្រសុកមិនែមនជនជតិៃថ្រតូវបន

្ណ ះ ជមួយក្តីរ ំពឹងថពួកេគនឹងមកេធ្វើកររកលុយ រួច

ក្រសុកជេ្រចើនជួប្របទះ

ថ នភពែដលសមុគ ម ញជ
ន ក់េនយូរជងករេ្រគងទុក។ ថ នភពអេន្ត្របេវសន៍

របស់ពួកេគមិនបនផ្លស់បូ្តរេនះេទ េហើយមិនថពួកេគ
សនន”។ ចំណុចេនះគឺ

ពលករចំ

ន ក់េនយូរប៉ុ

្ណ

ពួកេគែតងែតគិតថ “បេ

្ត ះ

័ ច។
ក់ពួកេគេទេនមខង និងបេងកើតករ្របឈមរបស់ពួកេគចំេពះករេកង្របវញ

28
Office of Foreign Workers Administration, Department of Employment, Ministry of Labour, Statistics on the number of
foreign workers allowed in the Kingdom, Tables 4 and 5 (March 2016).
29
National Council for Peace and Order, Interim measures in solving the problem of migrant workers and human trafficking,
Announcement of the NCPO No. 70/2557, available at http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/3756/47217Announcement-of-the-National-Council-for-Peace-and.html.
30
Only migrants who had some previous documentation (One Stop registration since 2014, or Temporary passports) were
allowed to register. Undocumented migrants were barred from registering and were targeted by a crackdown. See the Royal
Thai Government Cabinet Resolution dated 23 February 2016.
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រួមចំែណកកនុងសញញណៃនអសុវតថិភពនិងភពបេ

សននេនះ េគលនេយបយរបស់រ ្ឋ ភិបល

ក្រសុក េធ្វើករែកែ្របជញឹកញប់។ ករែកែ្របបនរួមបញូជ លពី ទំហំ៊េពលេវ

ៃថេលើបញ
្ហ ចំ

ក្រសុកមនក់ៗ
បន ល់ទុកេ

្ត ះ

យ

ចបន្តេនកនុង្របេទស

និងមនករែកែ្របដំេណើរករចុះបញជីខួ្លនឯងផងែដរ។

ថ នភពអេន្ត្របេវសន៍របស់ជនចំ

្របកសពីេគលនេយបយថមីរបស់រ ្ឋ ភិបល

និងេធ្វើេ

ក្រសុកនូវភពចបស់
យពួកេគមន

ស់បន

ែដលជនចំ
បញ
្ហ េនះ

ទល់ែតមនករ

រមមណ៍ថ ដូច្រតូវបនគស់រ ំេលើង

គមនកំណត់។
ជំពួកេនះ

េលើកេឡើងអំពីចបប់និងេគលនេយបយែដលមន្រ

សងគមស្រមប់ជនចំ

ប់

កនុងបំណងផ្តល់នូវករករពរ
ក្រសុក។ ជំពូកេនះពិនិតយេមើលេឡើងវ ិញនូវសិទិធជមូល ្ឋ ន គិតចប់ពីែផនកពលកមម

េទដល់សុខភពនិងអប់រ ំ ែដល្រតូវបនសរេសរទុកេនកនុងចបប់និងេគលនេយបយ។ េ
ក្រសុក្រតូវបនរ ំពឹងថ្រតឹមែតជបេ

េនះេនេឡើយេទ។
មរយៈករអនុវត្តេ
មហរណមមសងគម

្ត ះ

សនន

យ

រែតជនចំ

ពួកេគេនែតមិនទន់ទទួលបនសិទិេធ ពញេលញទំង

ពួកេគ្រតូវបនផត់េចញពីករទទួលបនផល្របេយជន៍េពញេលញចំេពះសិទិទ
ធ ំងេនះ
យមនករេ្រជើសេរ ើស និងេគលនេយបយច្រមូងច្រមស។ ជលទធផលេចញមក ស
ក់ ដូចជមនភពេសើៗ។

បន្របឹងែ្របងយ៉ ងខ្លំងកនុងករត

សងគមសុីវ ិល

ំងជមួយវ ិនិេយគកមមេ

រួមទំងអងគករដឹកនំេ

យជនចំ

ក្រសុក

យករជួយកុមរជមួយករផ រភជប់េទ

េរៀនៃថនិងេលើក កំពស់កររស់េនែបបពហុវបបធម៌។ វ ិធនករកនុងករេលើកកំពស់សមធម៌ គឺចំបច់

ស់

កនុងករជួយជនចំ
ក្រសុកទទួលបនសិទិេធ ពញេលញរបស់ពួកេគ។ េនះរួមបញូជ លទំងករេលើកេចលនូវ
េគលនេយបយករងរនិងអេន្ត្របេវសន៍ែដលមនលកខណៈរ ឹតតបិតនិងច្រមូងច្រមស និងព្រងឹងករអនុវត្ត
េ

យគមនលកខណៈេរ ើស េអើងៃនេគលនេយបយ ែដលេលើកកំពស់សិទិធមូល ្ឋ ន។

២.១.១ េគលនេយបយនិងចបប់សីព
្ត ីករងរ
កនុងេពលកន្លងមកេនះ េគលនេយបយៃថមនដំេណើរករេទមុខែដលបនផ្តល់េ យជនចំ
ក្រសុកនូវ
សិទិេធ ្រចើនជងមុន និងបនបេងកើនករទទួលបនករករពរសងគម។ េទះជែបបេនះក្តី ចំណុចេនះបន
ថមថយវ ិញេ

យករពិតជក់ែស្តងជនចំ

ក្រសុកមិនែមនជនជតិៃថ និងដំេណើរករចូលសញ
ជ តិគឺមិន

ច

31

សេ្រមចបនេនះេទ។ជទូេទ រដ្ឋធមមនុញញ និងចបប់ពីមុនរបស់្របេទសៃថ ដូចជចបប់សីព
្ត ីករករពរករងរ
ឆនំ១៩៩៨ និងចបប់េធ្វើករស្រមប់អនកមកពីេ្រក ឆនំ២០០៨ មិនបន
មួយេទេលើជនចំ
អនុញញតេ

ក្រសុក

យបេងកើតសហជីពករងរ។

ក់កំហិតេលើចំណុចេរ ើសេអើងជក់

ជមួយនិងករេលើកែលងចបស់

ក់

ស់មួយែដលថពួកេគមិន្រតូវបន

32

ជឧទហរណ៍េនេ្រកមចបប់សីព
្ត ីករករពរករងរឆនំ១៩៩៨ សិទិធករងរជមូល ្ឋ នដូចជករករពរ្របក់
ឈនួលអបបបរ ិម ្រតូវបនផ្តល់ជូនដល់កមមករទំងអស់េនកនុង្របេទស។33 កនុងករអនុវត្តជក់ែស្តង្របក់ឈួនល
អបបបរ ិមែដល្រតូវបនបញ
ជ ក់ជក់
ក់េហើយេនះ ជេរឿយៗ
ក់ក្លយេទជចំណុចៃនករចចរ ជជង
អបបបរ ិមែដលគមនករចចរស្រមប់ពលករចំ
ធននូវករករពរសងគម

ក្រសុក។ស្រមប់ចបប់និងេគលនេយបយដៃទេទៀត

ដូចជចបប់សីព
្ត ីសុវតថិភពសងគមឆនំ១៩៨០និងចបប់សីព
្ត ីតៃម្លៃនទឹកៃដឆនំ១៩៩៤

31

In August 2016, Thailand held a referendum on its 20th Constitution since 1932.
Thailand’s Labour Relations Act, B.E. 2518, Section 88 (1975), explicitly mentions that labour unions in Thailand can only
be established by Thai nationals.
33
Other basic labour rights stipulated under the Labour Protection Act of 1998 include the provision of: a standard working
day not to exceed 8 hours with rest periods, maximum work weeks of 42 hours, stipulations regarding over-time, minimum
standard days off once a week as well as holidays, payment of standard wages and over-time, prohibition on deductions, and
equality of wages for men and women.
32
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ផល្របេយជន៍បន្រតឹមែតេលើ្រក
្របេយជន៍ទំងេនះេទ។
អនុ

ស

ជនចំ

ប៉ុែន្តកុនងករអនុវត្តជនចំ

ក្រសុកចូល្របេទសៃថ

ក្រសុកមិនមនលទធភពទទួលបនផល

មរយៈ្របព័នធផូវករ
្ល

បនបេងកើតេឡើងេ្រកម

ចបង់វ ិភគទនចូលរួមទំង្រសុងេទកនុងមូលនិធិសុវតថិភពសងគម ប៉ុែន្ត

រណៈៃនករេយគយល់គន

មិនមនលទធភពទទួលបននូវអតថ្របេយជន៍េពញេលញែដលបនសនយ ដូចជ្របក់ចូលនិវត្តន៍ ករផគត់ផគង់
េពល ស្រមកមតុភពឬអត់ករងរេធ្វើ។ ចំណុចេនះសថិតេនកនុងែផនកមួយ េ
អេន្ត្របេវសន៍

ែដល្រតូវបនផ រភជប់េទនិង

យ

ថ នភពបេ្រមើករងរបស់ជនចំ

រែត ទស់េទនិងចបប់
ក្រសុក។ជន្រគប់រប
ូ ្រតូវ

ចកេចញពី្របេទស

កនុងេពល៧ៃថងេ្រកយេពលែដលករបេ្រមើករងររបស់ពួកេគបនបញចប់
េហើយអតថ
ច្រតូវបនទមទរបនទប់ពីៃថងទី៧េ្រកយេពលចកេចញពីករងរ។ េលើសពីេនះេទេទៀត កង្វះ

្របេយជន៍

ខតករយល់ដឹងពីអតថ្របេយជន៍ពីសំ

ក់និេយជកនិងជនចំ

ក្រសុក

ភព គឺជឧបសគគមួយេទៀត។
ជទូេទ ជនចំ
មិនដឹងពីរេបៀប

ក្រសុកមន

ក់ពកយបណឹ្ត ង

ដូចជសិទិធកុងករលំ
ន
ែហរមតុ

រមមណ៍ផត់េចញពីករករពររបស់រដ្ឋ។ កង្វះករយល់ដឹងអំពីសិទិធ

និងរបំងភ

ែដលពួកេគមិន្រតូវបនទទួលករករពរេ

សុទធែតរួមចំែណកដល់

យចបប់។ ជនចំ
34

យល់ថពួកេគ្រតូវបនេគដកេចញពីករករពរេ្រកមចបប់ េ

រមមណ៍របស់ជនចំ

ក្រសុកែដលគមនឯក

រ្រសបចបប់ែតងែត

យ

ល គឺពួកេគជ “អនកមកពីេ្រក្រសុកែដលខុសចបប់” ។ ជនចំ

រែតេនកនុងយល់េឃើញរបស់រ ្ឋ ភិ ប
ក្រសុកែដលមនឯក
រ្រសបចបប់ ក៏មន

រមមណ៍ថងយរងេ្រគះែដរ។េគបនដឹងថនិេយជកបនដកហូតលិខិតឆ្លងែដនរបស់ជនចំ
្រសបចបប់ េ
េគ។

35

យ គមនរងករ

ក់េទស េហើយករេធ្វើដូេចនះគឺ

មនករលំបកស្រមប់ជនចំ

ក្រសុកកនុងករ

ក្រសុក

ក្រសុក

ក់កំហិតនូវេសរ ីភពៃនករផ្លស់ទីរបស់ពួក

ក់ពកយបណឹ្ត ងករងរជផ្លូវករ។

ជំនួសមកវ ិញ

ករចចរេ្រកផ្លូវករេកើតមនេឡើងេនេ្រក្របព័នធេ ះ្រ
យផ្លូវករេ យ ជញក ្ត ល ជួនកលែថមទំង
មនម្រន្តីករពរែផនកករងរេធ្វើករស្រមបស្រមួលដំេណើរករផងែដរ។ លទធផលែដលេចញមកែតងេឃើញថ
ជនចំ

មផ្លូវចបប់។36
យែបបេនះែតង្រតូវបនយល់្រសបថសក្តិសមក្តី ែត ក៏ជករឆ្លុះបញ
ច ំងពីកង្វះខត

ក្រសុក្រពមទទួលយកតិចជងចំនួនសរុបៃនចំនួនែដលពួកេគមនសិទិធទទួលបន

េបើេទះបីជករេ

ះ្រ

ករករពរពិត្របកដ ស្រមប់ជនចំ
ករេ្រប បេធៀបទំង
្រសុកមន

ក្រសុក េ្រកមចបប់ែចង។

យេនះ គឺេដើមបីែញកេ

រមមណ៍ថពួកេគ្រតូវបនេរ ើសេអើងេលើពួកេគេ

យេឃើញពីកង្វះជំេនឿចំេពះ្របព័នធ ែដលជនចំ
យ

រែត្របព័នធចូលៃដេទខងនិេយជក

ក
និង

ជញធរ។ ជុំវ ិញបញ
្ហ េនះែដរ ប៉ូលីសមនករពក់ព័នធេទនិងករឃត់ខួននិ
្ល
ងករស្រមុកចប់ េហើយជេទៀង

ទត់គឺកំែហងទរ្របក់ពីជនចំ
អនករងកំហុស។

38

ក្រសុក។37

ជលទធផល ជទូេទជនចំ

មន ប់សិបេលើកែដលប៉ូលីសេ្របើ្របស់ជនចំ
ក្រសុកគមនករទុកចិត្តេទេលើ

ក្រសុកជ

ជញធរ។ មិនជករគួរេ

យ

34
MAP Foundation, Regular Rights – Do Documents Improve Migrants’ Rights? (18 December 2012), available at
http://www.mapfoundationcm.org/pdf/eng/regular-right-eng.pdf.
35
MAP Foundation, Regular Rights: Second Edition – A Study on the Impact of Regularization of Migrant Workers from
Myanmar in Thailand (31 May 2015), available at
http://www.mapfoundationcm.org/pdf/eng/2_Regular%20Rights%20II_Eng%20_FINAL%20-OK.pdf.
36
The case of Nang Noom, which occurred in 2007, is an example where a documented worker did not receive proper
compensation, in part, due to interpretation of the Social Security Laws regarding Workers’ Compensation. See Human
Rights and Development Foundation (HRDF), “Eight Years of the Wait for Justice” (31 March 2016), available at
http://hrdfoundation.org/wp-content/uploads/2016/04/31-03-2016-HRDF-press-release-Supreme-Court-decision-case-ofmigrant-workers-access-to-workmen-compensation-fund-ENG.pdf.
37
MAP Foundation, Regular Rights: Second Edition (2015).
38
Such as the case of the Koh Tao murders; for details see John Quinley III, “Thailand’s Migrant Worker Woes Exposed in
Koh Tao Murder Case,” The Diplomat (12 January 2016), available at http://thediplomat.com/2016/01/thailands-migrant-
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ភញក់េផ្អើលេទ ែដលកង្វះករេជឿទុកចិត្តេនះ បនេក្តបនូវផលវ ិបកអវ ិជជមនចំេពះពួកេគ ដូចជបទេលមើសេកើត
មនេទេលើជនចំ

ក្រសុក េនែតបន្តេកើតមន េហើយគមនករ យករណ៍ពី ។

រងករផត់េចញពីសិទិធនិងអតថ្របេយជន៍ៃនសងគម

និងគមនលទធភពផ រភជប់េទនិងយន្តករករពរ

ផ្លូវករ ជនចំ
ក្រសុក្រតូវបនរុញ្រចនេ យធ្លក់ចូលកនុងករចចរេ្រកផ្លូវករ និងគមនករេ្រព ងទុកជ
មួយនិេយជកនិងអនកផ្តល់េស ។ ដូចេនះ វបបធម៌មួយ្រតូវបនបេងកើតែដលអ្វីៗគឺសុទធែត ចចចរបន។ ជនចំ
ក្រសុកនឹងយល់្រសបទទួល្របក់ឈួលេ្រកមស្ត
ន
ង់

រផ្លូវករនិងែតងមន រមមណ៍ថ គមនកំ
ំងកនុងករ
តបតករកំែហងពីប៉ូលីសនិងម្រន្តីអេន្ត្របេវសន៍។ ចំណុចេនះ គឺកុងករេ្រប
ន
បេធៀបជមួយជនជតិៃថ ែដល
ពួកេគមិនសូវ្រតូវករចចរេដើមបីបនសិទិធមូល ្ឋ នដូចជ្របក់ឈួនលអបបបរ ិមេនះេទ
េ្រចើនែថមេទៀតចំេពះករកត់េសចក្តី
“ខញុំេធ្វើករេនកនុង

និងបនទទួលកន់ែត

មផ្លូវចបប់។

ងមួយ ជជំនួយករ

ង េហើយខញុំជួយករងរផទះ េបកគក់ និងសំ

តបនទប់ទឹក។

ចំេពះករងរគឺមិនសូវទំនងេទ។ ្របក់ឈួនលអបបបរម
ិ កនុង្របេទសៃថគឺ៣០០បត ែតខញំុបនែត១៥០
េទ២០០បតកនុង១ៃថង។ អត់្រគប់្រគន់ែតស្រមប់ផគត់ផគង់្រគួ រខញុំ។ ខញំុអត់េចះៃថេទ ចឹងេហើយខញំុ ្ត ប់

មិនយល់េទពីេថែក។ ខញុំ្រគន់ែតអត់្រទំេនេពលែដលេថែកែ្រសកគំហកឬេជរ្របេទចខញុំ។ ខញំុ គមនឯក
រអីទំងអស់ អីចឹងេហើយខញំុខ្លចេគចប់។ ខញំុបនសួរេថែកខញំុពីករចុះេឈមះខញំុជកមមករ ប៉ុែន្តគត់អត់
និយយអីទំងអស់”

- ្រសីម
្ត ីយ៉ន់ ម៉កនុង្របេទសៃថ

២.១.២ អែ្រមកេទ្វរដងកនុងករក្លយជ្រស្តីចំ

ក្រសុក

កនុងចំេ
មជនចំ
ក្រសុក ១.៥
ននក់ែដលបនចុះបញជីេពញេលញបចចុបបននកុនង្របេទសៃថ ្របមណ
៤០%ជ្រស្តី។39ជនចំ
ក្រសុក្រស្តីឆ្លងកត់បទពិេ
ធន៍ទទួលអែ្រមកេទ្វរដងៃនករេរ ើសេអើងេលើេយនឌ័រ
និង សថិតេនខពស់បំផុតចំេពះករេរ ើសេអើងែផនកេលើជតិ

សន៍។ ឧទហរណ៍ ជនចំ

ក្រសុកជបុរសនិ ង

្រសី្ត េនកនុង្របេទសៃថទទួលបនេ្រកម្របក់ឈួលអបបបរ
ន
ិមដូចគន ប៉ុែន្តចំេពះ្រស្តី គឺេ្រកម្របែហលជ៣០
េទ១០០បត សមមូលេទនិង១េទ៣ដុ ្ល រ គឺតិចជងបុរសេនេពលែដលពួកេគេធ្វើករងរដូចគន។40
៦ែខបនទប់ពីចុះបញជីស្រមប់សុវតថិភពសងគម
និងករផគត់ផគង់ដល់កូនប៉ុែន្តជេរឿងក្រម
េនះ។

្រស្តីមនសិទិធទទួលបនអតថ្របេយជន៍លំែហមតុភព

ស់ស្រមប់្រសីច
្ត ំ

ពួកេគ្រតូវែតទទួលបនករជូនដំណឹងចបស់ៗនិងអះ

្រស្តីចំ

ក

ក្រសុកកនុងករទទួលបនអតថ្របេយជន៍
ងជក់

្រសុក េ្រចើនែតបញចប់ករងរខ្លួនេយងេលើសមពធពីសំ

ក់កុងករទមទរសិ
ន
ទិរធ បស់ពួកេគ។

ក់និេយជករបស់ពួកេគែដលជេរឿង

ខុសនិងចបប់ ឬក៏េរ ើសយកករចកេចញេ

យខ្លួនឯង េ យគិតថពួកេគមិនចង់ែរកពនធេរឿងហនឹង និងកង្វះ
ករយល់ដឹងថពួកេគកំពុងចុះញ៉មសិទិរធ បស់ពួកេគ។41 េនេពលពួកេគ្រតលប់េទេធ្វើករវ ិញ ពួកេគបត់បង់ តួ
នទីេដើម

េហើយពួកេគនឹង្រតូវចប់េផ្តើមអ្រ

្របក់ឈួនលេ្រកមបំផុត

រជថមីេឡើងវ ិញ។

ករសិក មួយរក

worker-woes-exposed-in-koh-tao-murder-case/. Recently, there was another murder case where migrants were supposedly
scapegoated in Ranong; refer to Moe Myint, “Parallels Drawn Between Ranong Murder, Koh Tao Case,” The Irrawaddy (30
May 2016), available at (http://www.irrawaddy.com/burma/parallels-drawn-between-ranong-murder-koh-tao-case.html.
39
Office of Foreign Workers Administration, Department of Employment, Ministry of Labour, Statistics on the number of
foreign workers allowed in the Kingdom, Table 2 (March 2016).
40
MAP Foundation, Regular Rights: Second Edition – A Study on the Impact of Regularization of Migrant Workers from
Myanmar in Thailand (31 May 2015), p 9, available at
http://www.mapfoundationcm.org/pdf/eng/2_Regular%20Rights%20II_Eng%20_FINAL%20-OK.pdf.
41
The Labour Protection Act, Sections 41-43 (1998), entitles women to 90 days of maternity leave, allows them to change to
suitable work while still able to work, and protects women’s jobs from being terminated due to pregnancy.
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េឃើញថ១០%ៃនអនកេឆ្លើយែដលជ្រស្តីចំ
ករងរេ

យ

រមនៃផទេពះ

ក្រសុកពីមីយ៉ន់ម៉េនកនុង្របេទសៃថ

៧%គមនករអនុញញតេ

េ្រកយេពលលំែហមតុភព

យស្រមកលំែហមតុភព

និង៤.៥%្រតូវបនបងគប់េ

ក្រសុក ក៏េទរទន់េទរកករេធ្វើករកនុង

ច្រកកត់េដរនិងករងរផទះ។ ែបបេនះ

ចេធ្វើេ

៦.៥%បត់បង់ករងរ

យេធ្វើករែដលគមនសុវតថិភពកំឡុងេពលមនៃផទ

េពះ។42
្រស្តីចំ

្រតូវបនេដញេចលពី

ជីពែដលមនកែន្លងករងរ

ច់ពីេគឯង ដូចជេ ង

យពួកេគកន់ែតលំបកកនុងករេ្រកកឈរេឡើងត

ំងជមួ យ

និេយជកឬអនក្រគប់្រគង និងចចរស្រមប់សិទិរធ បស់ពួកេគនិងលកខខណ្ឌ្របេសើរ។ បញ
្ហ េនះ្រតូវបនរុព
ំ ័ទធចក់
េ្រសះកនុងករណីករងរផទះ ែដលេនែត្រតូវបនគិតថជែផនកមួយៃនេសដ្ឋកិចចេ្រក្របព័នធ អីចឹងេហើយែដលពួក
េគទទួលបន្រតឹមែតចំែណកខ្លះៃនករ្រគបដណ្តប់ៃនករករពរករងរ ែដលបនែចងេ្រកមបទបញ
ជ ្រកសួង
ៃនរ ្ឋ ភិបលៃថ េលខ១៤(ឆនំ២០១២)។ េយងេទេលើេគលនេយបយេនះ ្រស្តីេធ្វើករជកមមករ
43

េគហ ្ឋ នឯកជន ្រតូវបនទទួលសិទិស
ធ ្រមក្របចំសប្តហ៍
ពយបលជំងឺ ្របក់ឈួនល្របចំែខ និង

ស្រមកបុណយជតិ១៣ៃថងកុនង១ឆនំ

យុេធ្វើករអបបបរ ិម១៥ឆនំ។ េទះជយ៉ ង

មផទះកនុង
ស្រមក

មិនមន្របក់ឈួនល

អបបបរ ិម្រតូវបនបញ
ជ ក់េនះេទ មិនមនករកំណត់េលើេម៉ ងករងរ ឬក៏អី្វែដលជករេធ្វើករែថមេម៉ ងេនះ
ែដរ និងគមនលំែហមតុភព ឬករករពរពីករបេណ្តញេចលេ

យ

រមនៃផទេពះ្រតូវបនផ្តល់ជូន។44 អតថ

្របេយជន៍ទំងេនះ ្រតូវែតចចរផទល់ខួ្លនជមួយនិេយជក។

២.១.៣ កូនរបស់ជនចំ

ក្រសុក

េបើេទះបីជបនផ្តល់នូវឯក
ទទួលសញ
ជ តិៃថេទ។

របញ
ជ ក់កំេណើត

បញ
្ហ េនះេធ្វើេ

កូនរបស់ជនចំ

ក្រសុកេកើតេនកនុង្របេទសៃថមិនបន

យពួកេគ្របឈមមុខចំេពះករបំពនសិទិេធ ផ ងៗរួមទំងពលកមមកុម

រ។ រ ្ឋ ភិបលៃថបនដឹងចំេពះបញ
្ហ េនះ េហើយកនុងឆនំ២០០៥ជែផនកមួយៃនេគលនេយបយឆនំ១៩៩៩“អប់រ ំ
ស្រមប់ទំងអស់គន”ដំេ

ះ្រ

បនទទួលសិទិធកុងករចូ
ន
លេរៀន

យរបស់គណៈរដ្ឋម្រន្តីមួយបន្របកសថ
រដ្ឋកុនង្របេទសៃថេ

កូនរបស់ជនចំ

ក្រសុក្រតូវ

45

យមិនបង្របក់។ េទះជយ៉ ង

មិនមន

េគលករណ៍ែណនំពីរេបៀបកនុងករអនុវត្តេគល នេយបយ រួមផ ំនិងថវ ិកមនកំណត់ រដ្ឋបល
ជេ្រមើសខពស់ស្រមប់កុមរៃថ។

ជលទធផល

ចំនួនជនចំ

ក្រសុកចូល

េរៀនៃថេនែតទប។ឧបសគគ

ដៃទេទៀតស្រមប់កុមរទទួលបនករចូលេរៀននិងបន្តករេរៀនសូ្រត រួមមនរបំងភ
េនះហ៊ុំព័ទធេ
ជនចំ

យភពមិន្របកដ្របជៃនឪពុកម្តយ ថេតើពួកេគ្រតូវ
ក្រសុកជឪពុកម្តយចង់េ

យកូនរបស់ខួ្លនេរៀនភ

កនុងករ ន ក់េនកនុង្របេទសៃថរយៈេពលែវង
មជឈមណ្ឌលសិក ជនចំ
ក្រសុកបេ្រង នភ
េខត្ត

ក។

ផ្តល់

និងវបបធម៌។ ចំណុច

ន ក់េនកនុង្របេទសៃថយូរប៉ុ

្ណ ។ ជធមម

កំេណើត ពីេ្រពះពួកេគមិនបន

ក់ ចិត្ត

ប៉ុែន្តពួកេគ្រតូវែស្វងរកអងគករកនុងករផ្តល់នូវេស េនះវ ិញ។
ភូមឬកែរ ៉ន និងមន

ម្រពំែដនេនកនុងតំបន់េមសត ៃន

42
N. Dendoung and S. Dendoung, Violence Against Women Migrant Worker From Myanmar in Thailand, Raks Thai
Foundation (2013), p 127.
43
In 2016, there were 148,262 migrant women registered as domestic workers. The ILO estimates that there are more than
250,000 domestic workers in Thailand, of which 90 percent are migrants. See Office of Foreign Workers Administration,
Department of Employment, Ministry of Labour, Statistics on the number of foreign workers allowed in the Kingdom, Tables
21 and 23 (March 2016); see also ILO, “Thailand: New Ministerial Regulation offers better protection of domestic worker’s
rights,” ILO Factsheet, (20 December 2012).
44
Ibid.
45
A Cabinet Resolution (dated 5 July 2005) identified non-Thai children as having the right to education as established under
the 1999 Education Act, which guarantees education to all children without discrimination.
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សំណួរជីកឬសជីកគល់មួយសួរថ

េតើអី្វេទជតៃម្លៃនករសិក ភ

ៃថស្រមប់កូនជន

ចំ

ក្រសុក កនុងេពលែដលពួកេគមិន ច ន ក់េនកនុង្របេទសៃថបនជក់
ក់េនះ? េតើឳកសអ្វីខ្លះែដលពួកេគ
នឹងទទួលបនេពល្រតលប់េទផទះវ ិញ? េបើគមនករ្របេមើលេមើលែវងឆងយេនះេទក៏មិនដឹងថ កូនជនចំ
ក
្រសុកមួយចំ នួន
ជនចំ
ចំេ

ក្រសុក

ន ក់េនកនុង្របេទសៃថហួសពីក្រមិតបឋមសិក ។ មនករប៉ ន់
ឬ្របែហលជ២០០.០០០នក់ៃនកូនជនចំ

មចំនួនកូនជនចំ

ក្រសុកែដលបន យករណ៍ថចូល

ចុះេឈមះចូលេរៀនេនមធយមសិក

ក្រសុកមិនបនចូល
ៃថ មនែត៣%ប៉ុេ

ជមួយនិង៦៧%េនេ្រកមមធយមសិក

េ្រកម ១%កនុងក្រមិតវ ិទយល័យ។46 េបើមិនចូល
េកមងខចី។

ម នថ្របែហល៦០%ៃនកូន
េរៀន។

កនុង
្ណ ះែដល្រតូវបន

៣០%េនមេត្តយយ និងសល់ពីេនះ

េរៀន ភគេ្រចើនៃនកុមរទំងេនះចប់េផ្តើមេធ្វើករទំងេន

ករែដលមិនដឹងពីកែន្លងែដល្រតូវស្រមបខ្លួនចូលបន

គឺជបញ
្ហ ស្រមប់កូនជនចំ

ក្រសុក។

ដំេណើរទស នកិចចេទដល់កែន្លង

េនកនុងតំបន់េមសត
្រកុមប ្ត ញេទសន្តរ្របេវសន៍ទេន្លេមគងគបនជួ ប
ជមួយេកមង្រសីមីយ៉ន់ម៉កនុងវ ័យជំទង់មនក់។នងបនធំធត់កុង្របេទសៃថកន
ន
ុងតំបន់្រពំែដនៃនេមសត ែដលជ
តំបន់មួយែដលចំនួនជនជតិភូមេលើសពីជនជតិៃថមូល ្ឋ ន។
ក្រមិតខពស់។ នងមិនធ្លប់បនេទេឃើញមីយ៉ន់ម៉ រ ីឯ្រគួ
េទះយ៉ ងេនះក្តី េកមង្រសីេនះនិយយថនង មន
្របេទសៃថ។

នងបនចូល

ររបស់នងក៏

ៃថកនុងមធយមសិក
ច់ករទក់ទងេទកន់មីយ៉ន់ម៉។

រមមណ៍ថមីយ៉ន់ម៉ជផទះរបស់នង ជងកររស់េនកនុង

២.១.៤ ករ្រគបដណ្តប់ែផនកសុខភពនិងែដនកំណត់
ជចុងេ្រកយ ជនចំ

ក្រសុក្រតូវបនអនុញញតនិងជ្រមុញ កនុងករទទួលបនេស ែថរក សុខ ភព។ពួកេគ
មិន្រតូវបនបដិេសធ ឬ
មឃត់ពីករទទួលបនករែថរក សុខភព
ធរណៈ េបើេទះជពួកេគមិនមន
ឯក

រ្រសបចបប់ ែតយ៉ ងេនះក្តីគឺមនឧបសគគេ្រចើន

បង់្របក់ជំនួយេ
ណ្តប់េ

យរ ្ឋ ភិបល ជនចំ

ស់។ ឧទហរណ៍ េដើមបីមនសិទិទ
ធ ទួលបនេស

ក្រសុក្រតូវែតមនឯក

រ្រសបចបប់្រតឹម្រតូវនិងេ្រកមករ្រគបដ

យ្របព័នធធន ៉ ប់រងសុខភពចំនួនមួយឬពីរៈ សុវតថិភពសងគម ឬ“ករធន ៉ ប់រងសុខភពជនចំ

ក ្រសុក”។ ្របសិនេបើគមនឯក

រ និងករធន ៉ ប់រ ៉ងសុខភពពួកេគនឹង្រតូវបង់្របក់ខួនឯងផ
្ល
ទ ល់។

េ្រគងករណ៍ធន ៉ ប់រងសុខភពជនចំ

ក្រសុក មនករចុះបញជីជនចំ

ក្រសុក្របមណ១.២៧

ឆនំ២០១៥។47 កនុងែខមិថុន ឆនំ២០១៤ រ ្ឋ ភិបលៃថបន្របកសថ ជនចំ
ក
យមិនគិតពី ថ នភពឯក
ររបស់ពួកេគ
្រតូវបនអនុញញតេ យទិញេស ធន ៉ ប់រង

ននក់មកទល់ែខតុ
្រសុកទំងអស់េ

េនះ។48េបើេទះបី ជែផនកមួយៃនេគលនេយបយផ្លូវករក្តី េឃើញមនករ យករណ៍ថ មនមនទីរេពទយជ
េ្រចើនគមនឆនទៈកនុងករ ”ជួយ” ដល់ជនចំ

ក្រសុកែដលគមនឯក

រ ែដលជនទំងេនះរ ្ឋ ភិបលចត់ទុក

ថ “អនកមកពីេ្រក្រសុកខុសចបប់” េហើយែដលជះឥទធិពលដល់េមឃភពៃនេគលនេយបយ។ េនេ្រកម
កញចប់ធន ៉ ប់រងសុខភពជនចំ

ក្រសុក

ែដលរួមទំងករកំណត់កុនងករ្រតួតពិនិតយសុខភព

និងតៃម្ល

២១០០បតកនុង១ឆនំ(៦០ដុ ្ល ) លកខខណ្ឌេវជជ
្រស្តែដល្រតូវពយបលយូរឬជមងឺ ុ ៃំ រ ៉ និងែបបបទែដលមន
តៃម្លខពស់ជទូេទ្រតូវបនដកេចញ។ េបើេទះជថនំេអអរវ ី ែដលេ្របើចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍ ្រតូវបន ប់ប
46
World Education and Save the Children, Pathways to a Better Future: A review of Education for Migrant Children in
Thailand (2014), available at http://thailand.worlded.org/wp-content/uploads/2016/04/MESR-Full-Report.pdf.
47
IOM Thailand, Migrant Information Note, Issue No. 29 (March 2016), available at http://th.iom.int/index.php/latestnews/36-migrant-information-note-no-29-march-2016.
48
Ministry of Public Health, Announcement on Health Check Up and Health Insurance for Migrants (26 June 2014).
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ញូជ លកនុងេ្រគងករណ៍ក្តី បុគគលែដលទទួលខុស្រតូវែផនកេវជជ
្រស្តេនះ ចេធ្វើករកំណត់ថគួរែតផ្តល់ថនំេអ
អរវ ីេនះេ យជនចំ
ក្រសុក មករណីនីមួយៗែដរឬអត់
េហើយែថមទំងមនមនទីរេពទយតិចតួចេទេទៀត
ែដលយកចំ ណុចែបបេនះមកអនុវត្ត។49
កនុងេពលែដលសុវតថិភពសងគមផ្តល់ករែថរក ្រគប់្រជុងេ្រជយ ជមួយករេលើកែលងតិចតួចក្តី មន
ក្រសុក្របែហលជ៥០៧.០០០នក់ប៉ុេ ្ណ ះ ែដលបនចុះបញជីេនកនុង្របព័នធសុវតថិភពសងគម គិ ត

ជនចំ

្រតឹមែខកុមភៈ ឆនំ២០១៦។50 ចំនួនចុះេឈមះដ៏ទបេនះ ែផ្អកេទេលើត្រមូវករែដលជនចំ
ឯក

រ្រតឹម្រតូវជមួយនិងលិខិតឆ្លងែដន

ក្រសុក្រតូវែតមន

បេ្រមើករងរេនកនុងវ ិស័យែដលមនករទទួល

គ ល់ថជករងរ

“កនុង្របព័នធ” (ឧទហរណ៍ករងរកសិកមម្រតូវបនដកេចញ) និងមននិេយជកែដលមនឆនទៈកនុងករចុះបញជី
េ យជនចំ
ក្រសុក ្រពមទំងមនករចូលរួមបដិភគ្របចំែខ។
េ្រគងករណ៍ធន ៉ ប់រ ៉ងទំងពីរ

ក់កំហិតេលើជនចំ

េពទយែតមួយែដលពួកេគបនចុះបញជី េហើយកែន្លងែដលេធ្វើករ
េនឆងយពីកែន្លងេធ្វើករថមីេនះ និងកែន្លង

ន ក់េនរបស់ជនចំ

ដំេណើរកនុងករទទួលបនេស សុខភព។ ជនចំ

េនកនុងមនទីរ
ំង មនទីរេពទយេនះេទៀតេ
ត
ច

ចប្តូរទី
ក្រសុក ែដលត្រមូវេ

យេ្របើេពលនិងៃថ្លេធ្វើ

ក្រសុកជេ្រចើន ជទូេទមិនសូវសមជមួយធន ៉ ប់រ ៉ង

សុខភព េហើយេមើលេទមិនដឹងពីអតថ្របេយជន៍របស់
ភ

ក្រសុកចំេពះជេ្រមើសេស

េនេ្រកមេ្រគងករណ៍ជក់

ក់េនះ។ មនរបំង

ផងែដរ ែដលនំេទដល់ឥរ ិយបថអវ ិជជ មនរបស់អនកផ្តល់េស សុខភពខ្លះ េទកន់ជនចំ

ក្រសុក

51

ែដលខ្លួនបំេរ ើេស ថជ “បនទុកបែនថម” ។ ជលទធផល ជនចំ
ក្រសុកែតងែតេគចេវសមិនេទទទួលករែថ
ទំសុខភព និងេធ្វើករពយបលខ្លួនឯង េ យេទកន់ឳសថ ្ឋ ន ឬេ្របើ្របស់ថនំបុ ណជជេ្រមើសដំបូងេទ
វ ិញ េហើយពួកគត់េទមនទីរេពទយែតេពល

ែដលជមងឺមនលកខណៈធងន់ ឬេ គសញញមិនថមថយ ឬកន់ែត

ធងន់េឡើងៗ។52

២.២ េ េគលនេយបយអ្វីខះ្ល ែដលជ្រមុញករផត់េចញពីសងគម?
េគលនេយបយចំ
ែតជនជតិៃថ
យ

ក្រសុករបស់រ ្ឋ ភិបលៃថ បនែកចុះែកេឡើងែតកនុងន័យមួយ គឺ្របេទស ៃថស្រមប់

េហើយែដលជជនជតិៃថគឺែផ្អកេលើពូជ។

សញ
ជ តិ

គឺ្រតូវបន្របទុក្រប

ែដលបនេកើតពីឪពុកឬម្តយ ឬឪពុកម្តយែដលមនសញ
ជ តិៃថ។

53

េសនើសុំសញ
ជ តិៃថសំ ប់អនកមិ ន

ែមនជនជតិៃថ គឺេគដឹង្រគប់គនថមនករលំបក។ ចបប់សញ
ជ តិៃថ មនបំណង
មករេសនើសុំជេរឿងក្រមេកើតមនេឡើង េបើេទះជមនវ ិេ

ក់េទេលើអនកទំង

ក់ករទទួលបនសញ
ជ តិ

ធនកមមខ្លះបនេធ្វើកុនងឆនំ២០០៨ េដើមបីេធ្វើេ

មនភព្រសួលជងមុនស្រមប់កុមរអត់សញ
ជ តិកុនងករេសនើសុំសញ
ជ តិកី្ត

មុខេទៀត)។ មនុស េពញវ ័យែដលមកពី្របេទសជិតខង ្រតូវបនអនុញញតេ

យ

(សូមេមើលេទដល់ែផនកតូចតេទ
យ

ន ក់េនបេ

្ត ះ

សននែត

ប៉ុេ

្ណ ះកនុងភពជពលករ េបើសិនជមិនបន ក់ពកយេសនើសុំយកលកខខណ្ឌពិេសសេផ ងេទៀត។ ចបប់កមមករ
មកពីេ្រក្របេទសឆនំ២០០៨ ក្រមិតចំនួនជនទំង
យមិនែមនជនជតិៃថ ឬ “មនុស មកពីេ្រក្រសុក” ែដល

49

Ibid.
IOM Thailand, Migrant Information Note (2016).
51
Chanvit Tharathep, Nateerat Thamroj, and Pranee Jaritake, A Study on Appropriate Health Care Financing and Health
Service System for Migrants – Case Studies from Samut Sakhon and Rayong Provinces, Raks Thai Foundation (May 2013),
available at http://www.phamit.org/upload/public/file2/f1374831099.pdf.
52
MMN, Self-Care and Health Care: How migrant women in the greater Mekong Subregion take care of their health (April
2015), available at http://www.mekongmigration.org/Self-Care%20and%20Health%20Care_final.pdf.
53
Thailand Nationality Act, B.E. 2508, Section 7 (1965), available at http://thailaws.com/law/t_laws/tlaw0474.pdf.
50
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្រតូវបនអនុញញតេ

យ

ន ក់េនកនុង្របេទស

េហើយែដលរយៈេពលែដលពួកេគ

ច

ន ក់េន្រតូវបនកំណត់

េនកនុងេគលនេយបយបចចុបបនន។54

េគលនេយបយទក់ទងជនចំ
និងសងកត់ធងន់េលើភពបេ

្ត ះ

ក្រសុក ែតងែតែផ្អកេលើករ

សននរបស់ពួកេគស្រមប់ជ្របេយជន៍ដល់

សំគល់ខួ្លន និងករអនុញញតករងរ្រតូវបនត្រមូវេ
មនឯក

“សនិ្តសុខ

ជតិ”។

យមនករចុះេឈមះផ្លូវករ ថជជនចំ

រ្រតឹម្រតូវ ករអនុញញតករងរែដលភជប់ជនចំ

្របេភទៃនឯក

ក់ក្រមិតេសរ ីភពជនចំ

រមនករផ្លស់បូ្តរេ្រចើនដង

ក្រសុក
ឯក

រ

ក្រសុកែដល

ក្រសុកេទនិងនិេយជករបស់គត់។

ចប់េផ្តើមពីប័ណ្ណសុីជមពូ

េទជលិខិតឆ្លងែដនបេ

្ត ះ

សនន និងេពញេលញ និង្រតលប់េទរកប័ណ្ណសុីជមពូវ ិញ។55

“បនទប់ពីរយៈ៤ឆនំ ទិ ្ឋ ករៃនលិខិតឆ្លងែដនបេ
េយើង

្ត ះ

សននគឺអស់សុពលភព។ េយើងមិនដឹងេទថ

ចទទួលបនករពនយឬអត់។តៃម្លគឺ២៤.០០០បតស្រមប់ករពនយទិ ្ឋ ករ២ឆនំបន្ត ។ បនទប់

ពីមនរ ្ឋ ភិបលេយធបនបេងកើតមក ពួកេគបនបេងកើត “ប័ណ្ណសុីជមពូ” (ប័ណ្ណពលករចំ
ប័ណ្ណសុីជមពូមនតៃម្លខពស់

ស់។

្របសិនេបើេយើងអត់មន េទេយើងមិន

ិ េគយកលុយេ្រចើន
សិនជេយើងចុះបញជ ីវញ

ស់

ករ ែដលអស់្របក់េ្រចើនែមនែទន។ ឥលូវេនះ
ស្រមប់ភរិយខញំុនិងខញំុផងែដរ។”

ច

ក្រសុក)។

ន ក់េនបនេទ។

េបើ

ពិតជពិបកែមន។ េនះគឺជតៃម្លស្រមប់អនករត់

មនតៃម្លដល់េទ១៦.០០០បតចំេពះប័ណ្ណសុីជមពូ

- បុរសមីយ៉ន់ម៉ េនកនុង្របេទសៃថ
កនុងេពលែដលជនចំ
ក្រសុកបនរ ីក យកនុងករចល័តទី្របេសើរជងមុន និងបនេ្របើ្របស់េសរ ីភពបុគគល
ជមួយនិងលិខិតឆ្លងែដន
ថ នភពឯក
ររបស់ពួកេគេនែតបន ល់ករផ រភជប់គនជមួយនិេយជក ម
រយៈលិខិតអនុញញតករងររបស់ពួកេគ។េនេ្រកមអនុ
ជិតខង ជន

ែដលចូល្របេទសៃថ

្រតូវបនេធ្វើថីមបន្តម្តង

រណៈៃនករេយគ យល់រ ង្របេទសៃថនិង្របេទស

ម្របព័នធផូវករ
្ល
នឹងទទួល បននូវទិ ្ឋ កររយៈេពល២ឆនំ ែដល

េហើយបនទប់ពីេនះជនចំ

ក្រសុក្រតូវ្រតលប់េទ្របេទសេដើមវ ិញមុនេពលគត់

ចូលមកកន់្របេទសៃថម្តងេទៀត។ ជទូេទ េបើេទះជខ្វះភពលំអិតជក់
េយគយល់គន
េអើង។

ែថ្លងថជនចំ

ក់ក៏េ

យ អនុ

ក្រសុកនឹង្រតូវបនករករពរេ្រកមចបប់ជតិរបស់ៃថេ

ច
ច

រណៈៃនករ
យគមនករេរស
ើ

56

ដូចែដលបនកត់សំគល់រច
ួ េហើយ

េគលនេយបយចំ

ែ្របញឹកញប់ ជមធយម ល់ពីរឆនំម្តង។ េយង

ក្រសុករបស់ៃថក្លយជកមមវតថុៃនករែក

មករែកែ្របេគលនេយបយចុងេ្រកយបង្អស់អនុវត្តេ

យរ

54
Section 7 states “The work that may be engaged by alien as well as working area and period shall be prescribed by the
Ministerial Regulation. In the issuance of such Ministerial Regulation, regard shall be had to national security, occupation
opportunity of Thais and demand for alien labour as necessary for the development of the country.” Working of Alien Act,
B.E. 2551 (2008), Unofficial translation, available at
http://www.mol.go.th/sites/default/files/downloads/pdf/WORKING_OF_ALIEN_ACT_2551_DOE.pdf.
55
See sub-section “Overview of labour migration in Thailand” of this chapter.
56
Articles XVII and XVIII under the “Protection” section states, respectively: “…workers enjoy protection in accordance
with the provisions of the domestic laws in their respective country”; and “Workers of both Parties are entitled to wage and
other benefits due for local workers based on the principles of non-discrimination and equality of sex, race, and religion.” See
the Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Cambodia and the Government of the
Kingdom of Thailand on Cooperation in the Employment of Workers, 21 May 2003; Also see the Memorandum of
Understanding between The Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Union of Myanmar on
Cooperation in the Employment of Workers, 21 June 2003.
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្ឋ ភិបលេយធៃថ េសរ ីភពបនផ្តល់េ
េគលនេយបយថមីៗបនែថ្លងថជនចំ

យ

មរយៈករផ្តល់នូវលិខិតឆ្លងែដនែដលកំពុង្រតូវបនកត់តំរ ឹម។

ក្រសុកែដលមនលិខិតឆ្លងែដន

ឬទិ ្ឋ ករបេ

្ត ះ

សនន

បនកំណត់ថអស់សុពលភពមុនៃថងទី១៧ ែខមិន ឆនំ២០១៦ ឬអនកែដលកំពុងរង់ចំនីតិវ ិធិពិេ
េ្រកយពីចុះេឈមះេនកែន្លងេស ្រចកេចញចូលែតមួយកនុងឆនំ២០១៤
្របព័នធ “ប័ណ្ណសុីជមពូ”។

57

នឹង្រតូវបនបងខំេ

្រតូវ

ធន៍សញ
ជ តិ
យចូលេទកនុង

ទិ ្ឋ ករែដល្រតូវអស់សុពលភពកនុងឆនំ២០១៦ េហើយនិងលិខិតឆ្លងែដនបេ

សនន នឹងែលងមនសុពលភពេទៀតេហើយ។ ប័ណ្ណសុីជមពូ រ ឹតតបិតករចល័តទីរបស់ជនចំ

្ត ះ

ក្រសុកេទ

កន់តំបន់ជិតខងរបស់ខួន
្ល េ

យមនករអនុញញតពីអភិបលៃនករ ិយល័យ កនុងករចកេចញពីកែន្លងរបស់
ក៏ មនគុណសមបត្តិមួយចំនួនែដរទក់ទងនិងករែកែ្របេគលនេយបយថមីៗេនះ ដូចជ

ខ្លួន។ េទះយ៉ ង
មិនមនករ យករណ៍ជូនអេន្ត្របេវសន៍េរៀង ល់៩០ៃថងម្តង មិនមនករេធ្វើឯក
ឆនំ។ ម៉យងវ ិញេទៀត េនែតកង្វះខតភពចបស់

ទី២៩
ែដល

រថមីេទស្រមប់រយៈេពល២

ស់ចំេពះករទទួលបននូវ្របព័នធសុវតថិភពសងគម។

រយៈកលចុះេឈមះយកប័ណ្ណសុីជមពូ បនេបើកស្រមប់េពល១២០ៃថង ចប់ពីៃថងទី០១ ែខេម
ែខកកក

ឆនំ២០១៦។

មនែតអនកែដលបនចូលកនុង្របព័នរធ ច
ួ េហើយជមួយនិងឯក

ចបន្តេទៀតបន េ្រកយេពលឳ

ន្ត ទបញចប់េហើយ។ ចំណុចេនះមិនចបស់

ដល់ៃថង

រនិងទិ ្ឋ ករ

ស់ស្រមប់ជនចំ

ក្រសុក េហើយជលទធផល អនកខ្លះេបះបង់េចលលិខិតឆ្លងែដនេ
ែដលមនអនកេផ ងេទៀត្រតូវបនេបកបេញ
ឆ តេ
មិនចំបច់មនឯក

រ។

យមិនចំបច់ចូលកនុង្របព័នធេនះ កនុងេពល
យអនករត់ករ ែដលនិយយថពួកេគ ចចុះេឈមះ េ យ

េបើេទះបីជដំេណើរករមនលំហូរេទែបបហនឹងក៏េ

យជនចំ

ក្រសុក ប់សិប

នក់ េនែតជួប្របទះករយល់្រចលំ និងពឹងែផ្អកេលើេស អនករត់ករ ែដលបនគិតៃថ្លេស បំេប៉ ងបែនថមពីជក់
ែស្តង។
េនេ្រកមចបប់សីព
្ត ីករករពរករងរឆនំ១៩៩៨ កមមករទំងអស់្រតូវទទួលបនសិទិច
ធ ំេពះ្របក់ឈួនល

អបបបរ ិម េម៉ ងករងរសមរមយ និងៃថងស្រមក។58 ជនចំ
លកខណេរ ើសេអើងេ្រកមចបប់េនះ។េទះយ៉ ង

ក្រសុកមិន្រតូវបនរងនូវករ្រប្រពឹត្តែដលមន

វ ិស័យករងរជក់

ក់េ្រចើនែដលជនចំ

ក្រសុកមន

ចំនួនេ្រចើនេលើសលុប មិនបនទទួលករករពរេពញេលញេ្រកមចបប់ ែដលេគេ
ជកសិកមម និងេន

ទ។

59

ថករងរកនុង្រសុក ដូច
ិ ័យករងរទំងេនះ ្រតូវបន ប់បញូជ លជែផនកៃន “វ ិស័យករងរេ្រក្របព័នធ”
វស

េហើយដូេចនះពួកគត់មិនបនទទួលករករពរេពញេលញៃនចបប់សីព
្ត ីករងរ រួមទំងភពសម្រសបស្រមប់

សុវតថិភពសងគម និងករ្រគប់ដណ្តប់។ ្របេទសៃថក៏មិនទន់បនចុះហតថេលខេលើអនុសញញៃនអងគករពលកមម
អន្តរជតិេលខ៨៧ និងេលខ៩៨។60 េហើយជនចំ

ក្រសុកមិន្រតូវបនអនុញញតេ

យបេងកើតសហជីពករងរ

61

ខ្លួនឯងេនះេទ។ ចំណុចេនះ បន ក់ពលករចំ
ក្រសុកេ យសថិតកនុងភពខងបង់ផល្របេយជន៍។ េបើ
េទះជពួកេគ្រតូវបនអនុញញតកនុងករចូលរួមជមួយសហជីពៃថ មនែតសហជីពករងរៃថតិចតួចប៉ុេ ្ណ ះ
ែដលសកមម េហើយសហជីពែដលសកមមតិចតួចេនះេទៀតេ

ត មិនសថិតកនុងវ ិស័យករងរែដលភគេ្រចើនៃន

57

As stipulated in a Cabinet Resolution dated 23 February 2016.
Thailand Labour Protection Act, B.E. 2541, Sections 23, 24, 53 (1998), available at
http://thailaws.com/law/t_laws/tlaw0132a.pdf.
59
Thailand Labour Protection Act, B.E. 2541, Sections 22 (1998), available at http://thailaws.com/law/t_laws/tlaw0132a.pdf.
60
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), available at
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312232; Right to Organise
and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98), available at
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::no::P12100_Ilo_Code:C098.
61
Thailand Labour Relations Act, B.E. 2518, Section 88, (1975), available at
http://www.mol.go.th/sites/default/files/images/other/labourRelation2518_en.pdf.
58
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ករងររបស់ជនចំ

ក្រសុក។ េទះជយ៉ ង

មនែតជនចំ

ក្រសុកមួយចំនួនប៉ុេ

្ណ ះជសមជិកៃន

សហជីពៃថ។
កនុងេពលែដលចំនួនជនចំ
ក្រសុកេកើនេឡើងកនុងករទទួលបនសុវតថិភពសងគម ជនចំ
ក្រសុក
62
ចំនួន៥០៧.០០០នក់បនចុះបញជី គិត្រតឹមែខកុមភៈ ឆនំ២០១៦ ពួកេគេនែតមិន ចទទួលបនអតថ្របេយជន៍
េពញេលញពី្របព័នធ។

ចនិយយថេនមិនទន់មនដំេ

ះ្រ

យឋិតេថរេដើមបីធនថជនចំ

ក្រសុក

ទទួលបនថវ ិកចូលនិវត្តន៍ (ែដលពួកេគ្រតូវបង់ថវ ិកបដិភគចូលែដរ) េនេពលែដលពួកេគ្រតូវត្រមូវេ
ចកេចញពី្របេទសៃថកនុងេពលពួកេគេនកនុង

យុេធ្វើករ។

េពលអត់ករងរេធ្វើ ែតចំណុចេនះគឺទំនស់េទនិង

េបើេទះជពួកេគគួរនឹងទទួលបននូវ្របេយជន៍

ថ នភពអេន្ត្របេវសន៍ ែដល្រតូវបនចងភជប់េទនិង

ភពបេ្រមើករងររបស់ពួកេគ។ េលើសពីេនះេទៀត មន្រស្តីចំ
បនករលំែហមតុភពេ
េចញេ

យមន្របក់ឈួនល

េ

យ

ន ក់េន បេងកើតភពច្រមូងច្រមស់រ ង

ថន

ក្រសុកតិចតួចបំផុតនិយយថ ពួកេគទទួល

រែតពួកេគ្រតូវបនបងខំេ

យគមនករយល់ដឹងពីសិទិធខួនឯងកន
្ល
ុងករចកេចញេ

ែដលបនផ្តល់សិទិធ

យ

យេចញពីករងរ ឬចក

យមនអតថ្របេយជន៍។

្របព័នច
ធ ំ

ថ នភពអេន្ត្របេវសន៍របស់ជនចំ

ក្រសុក
ក្រសុកនិង

ថ នភពបេ្រមើករងរ បេងកើតនូវករ ង
ំ សទះចំេពះករទទួលបន
ងសងគម។ ចបប់សុវតថិភពសងគមថមី (វ ិេ

មផ្លូវចបប់នូវអតថ្របេយជន៍ែផនកធន ៉ ប់ រ ៉
ធនកមមេលខ៤) ព.ស ២៥៥៨ (ឆនំ២០១៥) ែដលបន េចញផ យេន

កនុងកែសតកិចចកររដ្ឋកុនងែខមិថុន ឆនំ២០១៥ ផ្តល់នូវដំេ
ះ្រ
យខ្លះែដរចំេពះបញ
្ហ ទំងេនះ ដូចជ
័ ចំ
អនុញញតេ យអនកមិនែមនជនជតិៃថ ទទួលបនអតថ្របេយជន៍េពលវយ
ស់ កនុងេពលែដលមិនបនេន
កនុង្របេទសក្តី។ េទះជែបបេនះក្តី រ ្ឋ ភិបលមិនទន់បន្របកសេ
េគលនេយបយេនះេទ។

យេ្របើែបបបទកនុងករអនុវត្តកំែណែ្រប

២.៣ េ េគលនេយបយអ្វីខះ្ល េលីកកំពស់បរិយប័នស
ន ងគម?
ជទូេទ េគលនេយបយនិងចបប់ៃថគមនលកខណផត់េចញេទ ប៉ុែន្តមិនមនវ ិធនករេ្រចើនេនះេទកនុងករ
ែដលជ្រមុញដល់បរ ិយប័នន។

េលើសពីេនះេទៀត

មនែផនកខ្លះែដរែដលេលើកកំពស់បរ ិយប័នន

លកខខណ្ឌពិេសសេដើមបីផ្តល់ជូននូវសមធម៌កុនងបំណងជួយដល់្រកុមអនកែដលេគមិនសូវផ្តល់

ប៉ុែន្តកង្វះ

រៈសំខន់េនះ

េដើមបីទទួលបនសិទិធែដល្រតូវទទួលបន។ ជឧទហរណ៍ ចបប់សីព
្ត ីករករពរករងរឆនំ១៩៩៨ មិនបន
សងកត់ធងន់ពីពលករចំ
េ

យករែញកពីគន

ក្រសុកែដលនឹងមនែញកេចញ
មស្តង់

រេផ ងគន។ យ៉ ង

ក្តី យន្តករគំ្រទកនុងករដល់ករ
ក្រសុក។

ម

ក៏េ

ែដលកំណត់េ

យ ជសញញណគឺមនបរ ិយប័នន។ េទះជែបបេនះ
ផ្តល់េ

យនិេយជកនូវផលចំេណញេ

្រសុកចុះេឈមះនិងទទួលបនអតថ្របេយជន៍។

យមនបរ ិយប័ននេ

យអនុញញតេ

យជនចំ

ក

រជថមីម្តងេទៀត បញ
្ហ សថិតេនេលើភព ជក់ែស្តង គឺកង្វះសម

ធម៌។ មិនមនេគលនេយបយែដលរ ឹតតបិតដល់ករទទួលបន ប៉ុែន្តក៏មិនមនយន្តករ
63

ក្រសុកទទួលបនអតថ្របេយជន៍េនះែដរ។ ្រសេដៀងេនះ

បនអនុញញតេ

យចយ

យផ្លូវចបប់។

េគលនេយបយស្តីពីសុវតថិភពសងគម ជ្រមុញេ

យជនចំ

ឬក៏បនចត់ែចង

ននិងករអនុវត្តេនមិនទន់ល្អ និងេលើសពីករេឈងចប់ដល់ៃនជនចំ

ថ នភពៃនករមិនទទួលេទសទណ្ឌេនះ

្របក់ ឈួលេ្រកមអ្រ
ន

មែផនកេផ ងៗគនៃនពលករ

យមនយនយន្តផទល់ខួននិ
្ល
ងេសនើសុំប័ណ្ណេបើកបរេនះ

មួយែដលរុញេ

កនុងេពលែដលជនចំ
ក្រសុក្រតូវ
េគលនេយបយ
“ប័ណ្ណសុីជមពូ”

62

IOM Thailand, Migrant Information Note, Issue No. 29 (March 2016), available at http://th.iom.int/index.php/latestnews/36-migrant-information-note-no-29-march-2016.
63
Social Security Act, Amendment No. 4 (2015), mentioned above, imposes penalties for employers who falsely deduct
wages for Social Security but do not enrol their employees.
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រ ឹតតបិតករចល័តទីរបស់ពួកេគេទកន់តំបន់ជិតខងខ្លួន
រ ឹតតបិតចំេពះកែន្លងែដលពួកេគរស់េន

េហើយកនុងេពលែដលជនចំ

មចស់ដីជួល្រតូវែតមនឆនទៈកនុងករចុះបញជី

ជួលជមួយនិងករ ិយល័យអេន្ត្របេវសន៍ៃថ។

េហើយ

្របែហលជេគលនេយបយចបស់
អ្វីែដលបន ល់ទុកមកនូវករ

ក់ក្រមិតេនះគឺ

១៩៩៩។ េគលនេយបយេនះ ្រតូវបន
បនអនុញញតេ

ក់េចញេ

សយ ្ឋ ន្រទពយែដល

មនបំណងចំេពះ“ករេធ្វើសមហរណកមម”

េគលនេយបយ

យដំេ

ះ្រ

យមិនគិតពីសញ
ជ តិពួកេគ ឬ

“អប់រ ំស្រមប់ទំងអស់គន”

ឆនំ

យគណៈរដ្ឋម្រន្តីកុងឆ
ន
ន ំ២០០៥ ែដល

ថ នភពផ្លូវចបប់ បនចូល
បឋម
យគមនករបង់្របក់។ កនុងេពលែដលបំណងរបស់េគលនេយបយេនះ គឺជបំណងល្អេនះ ជថមី

សិក េ

យកុមរទំងអស់ េ

ស់បំផុតេនះ

ក្រសុកមិន្រតូវបន

ម្តងេទៀតបញ
្ហ គឺថករអនុវត្តខ្វះខតករយកចិត្តទុក

ក់េទេលើសមធម៌។ កូនរបស់ជនចំ

ក្រសុកសថិតេន

្របករេនះគឺកន់ែតចបស់ែថមេទៀត ស្រមប់ជនចំ

ក្រសុកែដលរក្របក់បនតិចជង្របក់ឈួនលអបបបរម
ិ

កនុងភពមិនបនអតថ្របេយជន៍ េ យ
រមូលេហតុជេ្រចើន។ ភ
គឺជឧបសគគបឋម ប៉ុែន្តក៏មនករ
ចំ
យបែនថមទក់ទងនិងសំេលៀកបំពក់ េសៀវេភនិងសមភរៈេផ ងៗ ្រពមទំងករដឹកជញូជ ន។ ជពិេសស
ឬក៏រស់េនតំបន់

ច់្រស

យល។ ្រគូបេ្រង នៃថេទៀតេ

ត ទទួចថករ

េទេលើសមបទរបស់ពួកេគ។ ជលទធផល កុមរជេ្រចើនែដលចូល

ក់កុមរ

មក្រមិតថនក់គឺេយង

េរៀនយឺតបនយល់េឃើញថខ្លួនឯង

េរៀនកនុងថនក់ជមួយកុមរេផ ងេទៀតែដលេកមងជងខ្លួនឯងខ្លំង ែដលជចំណុចមួយបង្ហញចបស់ពី្របករមិន
េលើកទឹកចិត្ត។ ដូចបនេពលរួចេហើយថមីៗ លទធផលគឺថមនកូនជនចំ
ក្រសុកតិចតួច
ស់ចូលេរៀនេន
ក្រមិតមធយមសិក ។

ដឹងថ

កូនរបស់ជនចំ
ថ នភពបេ

យកូនជនចំ

េលើ្របេភទឯក

្ត ះ

ក្រសុក ែតងែត ង
ំ សទះេនចេន្លះក
សននរបស់ខួន
្ល

ក្រសុកមន

ក់េ

្ត លេនះ។ ពួកេគចង់ចូលចំេ

យពួកេគនូវករបត់បង់អតថ្របេយជន៍។ ចំណុចេនះ េធ្វើេ

រមមណ៍ឃ្លតឆងយពីៃដគូរជនជតិៃថរបស់ពួកេគ។ ្រសេដៀងេនះែដរ េយងេទ

ររបស់ពួកេគ ជនចំ

ក្រសុក្រតូវបនអនុញញតេ

ប៉ុែន្តបនទប់ពីេរៀនរួច ្រតូវបនក្រមិតឳកសករងររបស់ពួកេគ។

យចូលេរៀនវ ិជជជីវៈនិងសកលវ ិទយល័យ

ថ នភពឯក

េទកន់ “ករងរេ្របើជំនញទប” េ្រកយេពលេរៀនចប់។ ករណីរបស់ជនចំ
យ៉ ន់ម៉

មេគឯង ែត

ររបស់ពួកេគរ ឹតបន្តឹងពួកេគ

ក្រសុកជនជតិ

នមកពីមី

ចមនកន់ “ប័ណ្ណ១០ឆនំ” ឬប័ណ្ណ “highlander” ែដលផ្តល់ដល់ពួកេគនូវករករពរខ្លះ ប៉ុែន្តមិនផ្តល់

ជូននូវសញ
ជ តិេនះេទ។ កនុងឆនំ២០០៨ ចបប់ៃថស្តីពីសញ
ជ តិ្រតូវបនេធ្វើវ ិេ
ធនកមមជមួយនិងករែកែ្របមួ យ
ចំនួនែដលេធ្វើេ យមនភពងយ្រសួលជងមុន ស្រមប់កុមរអត់សញ
ជ តិ ជពិេសសកុមរែដលចូល
េរៀនៃថ កនុងករទទួលបនសញ
ជ តិៃថ។ កនុងចំេ
មសិស ្របែហល ៦៩.៦៧០ ែដលេគដឹងថជសិស មិន
មនសញ
ជ តិេនះ មន ២៥.៣៥៧នក់ ទទួលបនសញ
ជ តិៃថេ យេជគជ័យ
ំងពីមនវ ិេ
ធនកមមចបប់
េនះមក។64

កនុងេពលែដលមនករបត់បង់អតថ្របេយជន៍ចំេពះេគលនេយបយខ្លះ ែដលមិនបនអនុវត្តេពញ
េលញជនចំ
ក្រសុកក៏សះ្វ ែស្វងរកវ ិធីេផ ងៗកនុងកររកផលចំេណញពីកង្វះករអនុវត្តេនះ។ ជឧទហរណ៍
ជនចំ

ក្រសុកែដលបនេនយូរៗមួយចំនួន បនចប់េផ្តើមបេងកើតមុខរបររបស់ខួ្លន ែដលែតងែតេឃើញមន

លក់ទំនិញនិងរបស់ហូបេទេ

យជនចំ

ែបបេនះគឺមិន្រតូវបនអនុញញតេនះេទ េ

ក្រសុកដៃទេទៀតកនុងសហគមន៍របស់ពួកេគ។

យ

រជនចំ

មផ្លូវចបប់ ករេធ្វើ
ក្រសុក្រតូវមននិេយជក និងមិន្រតូវមកេធ្វើករ

ខ្លួនឯងអីចឹងបនេទ។ ប៉ុែន្តករអនុវត្តេលើបញ
្ហ េនះមិនសូវតឹងែតងេនះេទ េហើយជេរឿយៗប៉ូលីសនឹងសុំេ យ
បង់លុយតិចតួច។ជធមម មិនេកើតជបញ
្ហ េនះេទ េបើសិន
ជគមនទំនស់ផល្របេយជន៍ជមួយជនជតិ
Royal Thai Government, “กระทรวงมหาดไทยแก้ไขปัญหาสัญชาติให้กบ
ั เด็กนักเรียนทุนพระราชทานทีไ่ ม่มส
ี ถานะบุคคล มี
ั ชาติไทยไปแล้วกว่า 5,000 ราย,” available at http://www.thaigov.go.th/index.php/th/newsผลการดําเนินงานในปี 2558 ให้สญ
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ministry/2012-08-15-09-42-33/item/101078-id-101078 (accessed 28 August 2016).
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ៃថ ឬក៏ជនចំ

ក្រសុក្រតូវបនឃត់ខួ្លន កនុងេពលចុះរុករកចប់ែឆកេឆរម្តងមកលរបស់ករយ
ិ ល័យអេន្ត្រប

េវសន៍។

២.៤ េ មនករផ្តចេផ្ត
ីមអ្វីខះ្ល ែដលអងគករសងគមសុី លជ ួយកត់បនថយករផត់េចញពី
ួ
សងគម និងេលីកកំពស់បរិយប័នស
ន ងគម?
កន្លងមកេនះ ជវ ិធីមួយកនុងករទម្លុះរបំង
វ ិលបនជ្រមុញេ

ង
ំ និងេផ្តតេទេលើភពវ ិជជមនៃនភពខុសគន អងគករសងគមសុី

យមនសកមមភពផ្លស់បូរវបបធម៌
្ត
ជមួយនិងករ េំ ្រច ងនិង

រ ផ្តល់េ

យជនចំ

ក្រសុកនិងសហគមន៍ៃថមូល ្ឋ ន។ សកមមភពវបបធម៌ែបបេនះ គឺជវ ិធីងយ្រសួលមួយកនុងករទម្លយរបំង
េ្រពះ បនផ្តល់នូវេវទិកមួយកនុងករយល់ពីភពខុសគនេទវ ិញេទមក
ករនិ យយគនេលងនិង

មរយៈសកមមភព្រសេដៀងគន ដូចជ

រែបបវបបធម៌។ ជេរឿយៗ ករេរៀបចំែបបេនះេ្រចើនែតេនៃថងឈប់ស្រមក ដូចជ

ទិ អនកម្តយរបស់ៃថ និងបុណយ

សនេផ ងៗេទៀត។ េនកនុងសហគមន៍ជនចំ
ក្រសុកខ្លះ ចូលរួមកនុងពិ ធី
សនរួមជមួយជនជតិៃថ។េទះជែបបេនះក្តី េនេពលែដលពិធីបនបញចប់ ជទូេទ្រកុមទំង

បុណយែបប

ពីរែចកផ្លូវគនែចកផ្លូវគនេទវ ិញេរៀងៗខ្លួន។ កនុងករសមភសន៍ខះ
្ល ៗ ែដលបនេធ្វើកុនងេពលទស នកិចច េន ម
មូល ្ឋ នេ យ្រកុមប ្ត ញេទសន្តរ្របេវសន៍ទេន្លេមគងគ បនបង្ហញថជនចំ
ក្រសុកជេ្រចើន មិនមន
មិត្តជជនជតិៃថេទ។ ដូេចនះេនេពលែដលមនករ្រប្រស័យទក់ទងរ ងសហគមន៍ទំងពីរ ែតងែតចុងមត់
ចុងក និងមិនសុីជេ្រម។ កនុងករសិក មួយរបស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ បនរកេឃើញថ៤កនុងចំេ
ៃនអនកេឆ្លើយជជនជតិៃថ មិនមនករទំនក់ទំនងគនជមួយជនចំ
ក្រសុកេ
ះេឡើយ។65
មូលនិធិម៉ប មន

បំណងៃន

ថ នីយ៍េនះ

ផ ព្វផ យ ជភ

ជនចំ

ម១០

ថ នីយ៍វ ិទយុសហគមន៍េនកែន្លងចំនួនពីរ េខត្តេឈៀងៃម៉ និងតំបន់េមសត។ េគល

គឺេធ្វើករេលើកកំពស់វបបធម៌ច្រមុះនិងករយល់គន។
ក្រសុក ក៏ដូចជភ

ៃថមូល ្ឋ ន។

ថ នីយ៍ទំងេនះ

ជបឋមគឺ

ថ នីយ៍ពឹងែផ្អកេលើអនកផ យផ យសម័្រគ

ចិត្តពីសហគមន៍្រពមទំងអងគករេផ ងៗ េហើយ្រគប់ដណ្តប់នូវព័ត៌មនមួយចំនួន រួមមនបចចុបបននៃនចបប់និង
េគលនេយ បយ និងករពិភក ពីបញ
្ហ សិទិធនិងវបបធម៌។ េ
ចំ

ក្រសុក

ចស្រមបខ្លួន និងសមរណកមមបន្របេសើរ
ពនយល់ពីវបបធម៌ៃនជនចំ
ក្រសុក។

យមន្រចកដ៏សកមមកុនងករទទួលព័ត៌មន ជន

េហើយ្របជពលរដ្ឋៃថមូល ្ឋ ន

ច

្រតូវបន

កនុងេពលែដលមិនអនុញ
ជ តេ យបេងកើតសហជីពខ្លួនឯង ជនចំ
ក្រសុកបនេរៀបចំ មរយៈមេធយ
បយេផ ងវ ិញ រួមមនបេងកើត្រកុម “សងគម” និងអងគករសហគមន៍ កនុងករផ្តល់េស ដល់សហគមន៍ជនចំ
ក
្រសុក និងស្រមប់េគលបំណងតស៊ូមតិ។ សកមមភពេនះជេរឿយៗគំ្រទ និងជ្រមុញេ យអងគករមិនែមនរ ្ឋ
ភិបល។

២.៥ េសចកី្តសននិ ្ឋ ន និងអនុ

សន៍

កនុងេពលែដលចបស់របស់ៃថជក់ែស្តង មិនេរ ើសេអើងចំេពះជនចំ
ក្រសុក េនមនេគលនេយបយខ្លះ
េ្រជ តែ្រជកចំេពះលទធភពជនចំ
ក្រសុក កនុងករទទួលបនករករពរេពញេលញេ្រកមចបប់។ េគល
នេយបយខ្លះ

ទុកនូវចេន្លះ្របេ

ច

ង
ំ ឬទំនស់ កនុងេពលែដលេគលនេយបយខ្លះេទៀតផ្តល់នូវករែណនំតិចតួច បន ល់
ងនិងករអនុវត្តេចះៗ។ េគលករណ៍្រគឹះែដលជបុព្វេហតុៃនេគលនេយបយៃថ ទក់

ទងនិងអេន្ត្របេវសន៍ គឺថជនចំ
មនអណត្តិខីៗ
្ល

ែកែ្របញឹកញប់

ក្រសុកជជនបេ

្ត ះ

សនន។ ្រសេដៀងេនះែដរ េគលនេយបយគឺ

និងគមនទស នវ ិស័យែវងឆងយ។

ចំណុចេនះបន ល់ទុកដល់ជនចំ

ក
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្រសុកនូវភពមិនចបស់

ស់និងអសុវតថិភព។កង្វះភពចបស់

ស់និង

រមមណ៍ពីភពបេ

្ត ះ

សនន ជនចំ

ក្រសុកក្លយជជនេទេន្រជុងមខង បេងកើនភពងយរងេ្រគះរបស់ពួកេគចំេពះករេកង ្របវ ័ញច។មិន
ទទួលបនករករពរផ្លូវករ ជនចំ
េធ្វើេ

ក្រសុក្រតូវបនជ្រមុញេ

ច

យធ្លក់កុនងករទំនក់ទំនងេ្រកផ្លូវករ ែដល

យអ្វីៗក្លយជករចចរ េហើយសិទិែធ លងយកមកនិយយេទៀតេហើយ ឬមិន្រតូវបនេលើកសទួយ េយង

េទេលើនីតិរដ្ឋ។

កនុងេគលបំណងេលើកកំពស់បរ ិយប័ននសងគមេ យកន់ែត្របេសើរ េគលនេយបយអេន្ត្របេវសន៍
ចំបច់្រតូវែត្រសបគនជមួយេគលនេយបយនិងចបប់ដៃទេទៀត ជមួយនិងទស នវ ិស័យែវងឆងយ ែដល
យល់េឃើញថជនចំ

ក្រសុកជមចស់សិទិធ និងជអនករួមចំែណក ជជងកកសំណល់ៃនធនធន និងករ

គ្រមមកំែហងសន្តិសុខ។េគលនេយបយចំបច់្រតូវេធ្វើករែកទ្រមង់ជករ្របញប់
ជនចំ
េគ

ក្រសុក និង្រគួ

រពួកេគបន្តបន

ចផ្លស់បូរករងរ
្ត
េ

យគមនករគំ មកំែហងពីនិេយជក។ មនចបប់និងេគលនេយបយជេ្រចើនរួច

េហើយែដលមនករធនសិទិេធ

យគមនករេរ ើសេអើងែផ្អកេទេលើ

ល់ជូននូវេស ចំេពះជនចំ

ថ នភពជនចំ

ក្រសុក។ េដើមបីធនករ

ជរ ្ឋ ភិបលៃថគួរែតផ្តល់នូវធនធនមនុស និងថវ ិក្រគប់្រគន់ ស្រមប់ករផ្ត

អនុវត្តែដលមន្របសិទិធភព
ងអស់េនះ

ន ក់េន េ

កនុងករអនុញញតេ យ
យគមនករផ រភជប់គនជមួយនិេយជក ដូេចនះពួ ក

ក្រសុក លុបបំបត់ភពែខ្វងគនៃនចបប់ែដលទប់

និងបេងកើតយន្តករនន

កនុងករផ្តល់លទធភពេ
េពញេលញ ែដលពួកេគមនសិទិក
ធ ុនងករទទួលបន។
េលើសពីេនះេទៀត ជនចំ
ែស្តង ដូចជភពខុសគនៃនភ

យជនចំ

ក្រសុកទទួលបនអតថ្របេយជន៍

ក្រសុកកនុង្របេទសៃថ្រតូវករវ ិធនករកនុងករេ

ែដល

ក ត់ករទទួលបនៃនសិទិធទំ

ះ្រ

យេលើឧបសគគជក់

ង
ំ ដល់ករទទួលបនេស និងព័ត៌មន។ េនះគឺជចំណុច ែដលអងគ

ករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលផ្តល់នូវេស កមមសំខន់េនះ

ែដលគួរែត្រតូវបនទទួល

គ ល់និងផ្តល់ជូននូវតួនទី

្របេសើរេឡើងែថមេទៀត។ រ ្ឋ ភិបលែតងែតេមើលេទេលើសងគមសុីវ ិល ថជអនកមនតួនទីបដិបកខ េហតុដូេចនះ
េហើយពួកេគមនបំណងែតមួយ
កត់កន្លង
ព នេ

ះ្រ

គឺបេញជ ញេ

យេឃើញែតករខុសឆគងេផ ងៗែដលជនចំ

ក្រសុកបនឆ្លង

មក។កនុងតថភពជក់ែស្តង អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលនិងអងគករសហគមន៍ ្រគន់ែតជួយេធ្វើជ
យចេន្លះខ្វះខត េទើបេធ្វើេ យជនចំ
ក្រសុក ចទទួលបនយន្តករបណឹ្ត ងត ៉ និងករ

កត់េសចក្តី និងេស

ធរណៈ ែដលពួកេគ្រតូវមនសិទិទ
ធ ទួល។

“េបើ

ចេទរួច ខញុំចង់េ យ្របេទសទំងពីរ្រពមេ្រព ង កនុងករែថទំពលករចំ
ក្រសុក។ កនុង្របេទស
ៃថ ពលករគួរែតមនសិទិេធ សមើគនដូចកមមករដៃទេទៀតែដរ។ កនុង្របេទសភូម រ ្ឋ ភិបល្រតូវែតែថមនុស
េ

យបនល្អ េទើបេធ្វើេ

យមនុស

ិ ្របេសើរ និងមិនចំបច់រត់េចញពីផទះ។”
ចមនជីវត

- ្រស្តីមីយ៉ន់ ម៉ េនកនុង្របេទសៃថ

28

ជំព ូកទី២
ករផត់េចញពីសងគម និងបរិយប័នស
ន ងគម
ៃនជនចំ

ក្រសុក េនកនុង្របេទសជប៉ន
ុ

សិកខកមចំ

ក្រសុកភូម កំពុងេធ្វើករេនកនុងេ ងច្រកកត់េដរ

តំបន់កូម៉តស៊ុ ្របេទសជប៉ុន ែខកកក
(រូបភពេ

យៈ John Hulme/MMN)

ឆនំ២០១៦

29

ទិដភ
្ឋ ពទ ូេទៃនពលកមមចំ

ក្រសុកេនកនុង្របេទសជប៉ន
ុ

សម័យកលអេន្ត្របេវសន៍បចចុបបននរបស់ជប៉ុន គឺេដើរ្រតលប់េទរកកលពីអំឡុងេ្រកយស្រងគមេ

កេលើកទី

ពីរ។ 66
ជនចំ

ក្រសុកមកពី្របេទសចិន និងកូេរ ៉ខងេជើងនិងខងតបូង ែដលបនមកដល់មុនេពលស្រងគមេ

េលើកទី២ េហើយបនបន្ត

ក

ន ក់េន ែតងែត្រតូវបនសំេ

េទដល់ “អនកមកដល់ចស់”។ កនុងេពលែដលអនក
ែដលមកពី្របេទសហ្វីលីពីននិង្របេទសៃថ ែដលបនមកដល់កំឡុងេពលេសដ្ឋកិចចរ ីកសគុះ គ យ ចប់ពីពក់ក
្ត លទសវត ន៍ទី៨០ដល់េដើមទសវត ន៍ទី៩០ ក៏ដូចជជនចំ

ក្រសុកែដលជកូនេច

ពី្របេទសេ្របសុីលនិង្របេទសេប៉រូ

ែដលបនមកដល់េ្រកយពីឆនំ១៩៩១

្រគប់្រគងអេន្ត្របេវសន៍និងករទទួល

គ ល់អនកមកពីេ្រក្រសុក

្រតូវបនេធ្វើវ ិេ

ច់ញតិជប៉ុន មក

េនេពលែដលចបប់សីព
្ត ីករ
ធនកមម

្រតូវបនសំេ

េទ

ដល់ “អនកេទើបមកដល់ថី”ម ។67
កនុងេពលែដលជប៉ុនេលើកកំពស់យ៉ងសកមម ចំេពះចំ
ក្រសុកៃនពលករមនជំនញកនុងែផនកករងរ ជីព
និងបេចចកេទសេនះ េនែតមនករ ទ ក់េសទើរកនុងករទទួលយកពលករចំ
ក្រសុក “អត់ជំនញ”។ េទះជ

យ៉ ង

ត្រមូវករៃនពលករែបបេនះ មនករេកើនេឡើងចប់

ករេឆ្លើយតបេទនិងអ្រ

មរណភពទប និង្របជជនវ ័យចំ

ំងពីទសវត ន៍ទី៩០។ េនះ

ស់របស់ជប៉ុន។ បញ
្ហ េនះ បនបេងកើតនូវកង្វះ

ខតកំ

ំងពលកមម ែដលជក់ែស្តងេធ្វើេ

ជនចំ

ក្រសុក្រតូវបនេគចង់បនេដើមបីជំនួសចេន្លះខ្វះខតេនះ។

ថ្វីេបើមនត្រមូវករខ្លំងក្លស្រមប់ពលករចំ

ចចត់ទុកថជ

យលំបកេទដល់សហ្រគសធុនតូចនិងមធយម។ េហតុេនះេហើយ

ក្រសុក “គមនជំនញ” រ ្ឋ ភិបលជប៉ុនេនែត

ផ្តល់ដល់ពួកេគេនករទទួល

ទ ក់េសទើរកនុងករ

គ ល់ជលកខណចបប់។ បចចុបបននេនះ មនែតពលករជំនញនិង ជីពែដលបន
ផ្តល់ជូននូវទិ ្ឋ ករករងរផ្លូវករ កនុងេពលែដលពលករបរេទស “គមនជំនញ” ្រតូវបនផ្តល់ករេ យេធ្វើជ
សិកខកមបេចចកេទស។ គិត្រតឹមឆនំ២០១៤ មនសិកខកមចំនួន ១៤៥.៤២៦នក់ េយងេទេលើសិត
ថ ិផូវករ
្ល

ភគេ្រចើនៃនពួកេគមកពី្របេទសចិន ហ្វីលីពីន និងេវៀត

ម។68

េយលេទេលើ្រចកផ្លូវករមនក្រមិតស្រមប់ពលកមមចំ

ក្រសុក

តួេលខគួរកត់សំគល់ៃនពលករចំ

ក

្រសុក

ន ក់េនហួសទិ ្ឋ ករនិងេធ្វើករកនុង្របេទសជប៉ុន កនុងរូបភពជជនចំ
ក្រសុកមិនេទៀងទត់។ ែផ្អក
េទេលើករ ិយល័យអេន្ត្របេវសន៍ជប៉ុន មនអនក ន ក់េនហួសេពលកំណត់្របែហល ៦២.០០៩នក់ កនុង
្របេទស ជប៉ុនេនឆនំ២០១៣។69

66

Chikako Kashiwazaki and Tsuneo Akaha, Japanese Immigration Policy: Responding to Conflicting Pressures, Migration
Policy Institute (1 November 2006), available at http://www.migrationpolicy.org/article/japanese-immigration-policyresponding-conflicting-pressures.
67
United Nations General Assembly, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, Jorge Bustamante
(21 March 2011), available at https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/121/27/PDF/G1112127.pdf?OpenElement.
68
Ibid.
69
See a press release by the Immigration Bureau dated 27 March 2013, available at
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00031.html.
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៣.១ េសចកី្តេផ្តីម
រ ្ឋ ភិបលជប៉ុន

េធ្វើករេមើលយ៉ ងដិតដល់មួយេទដល់ជនចំ

្រសុក្រតូវបនអនុញញតិេ

េនកនុងែបបែផនេនះជនចំ
ក
េហើយេនេពលចំបច់ែតប៉ុេ ្ណ ះ និងជេរឿយៗមិនបន

យចូលមកយ៉ ងតឹងរុង
ឹ

ក្រសុក

េនះេទ។ ្របេទសបន្របឈមមុខនិងករកង្វះពលកមមធងន់ធងរ េយងេទេលើ្របជជនវ ័យចំ

ស់ ប៉ុែន្តេនែត

បិទជិតចំេពះអេន្ត្របេវសន៍ េបើេ្រប បេធៀបេទ្របេទស្រសេដៀងគនដៃទេទៀត។ េដើមបីពនយល់ពីករ
ទូេទៃនរ ្ឋ ភិបលជប៉ុនចំេពះចំ
រដ្ឋម្រន្តីជប៉ុន េ

កសិនសូ

ក្រសុក េរឿងមួយគឺេនមិនឆងយពីចំ

ប់

ទ ក់េសទើរ

រមមណ៍ថមីៗ េនះរបស់នយក

េប ែដលបនបដិេសធកររ ិះគន់េទេលើេគលនេយបយស្តីពីអេន្ត្របេវសន៍

និងករ្រជកេកន ៃនរ ្ឋ ភិបលរបស់េ

ក េ

យ្របែកកថ “មុនេពលទទួលយកជនអេន្ត្របេវសន៍ ឬជន

េភៀសខ្លួន េយើង្រតូវករេដើមបីមនសកមមភពែថមេទៀតេ យ្រស្តី េ យមនុស ចស់ េហើយេយើង្រតូវបេងកើន
ែថមេទៀតនូវអ្រ
ផ្តល់កំេណើត”។70 ឥរ ិយបថផ្លូវករដូេចនះសបញ
ជ ក់ថរ ្ឋ ភិបលជប៉ុនគិតថជនេភៀសខ្លួន
និងពលករបរេទស្រតឹមែតជកំ

ំងពលកមម។

្របេទសជប៉ុនបនទទួលយកជនេភៀសខ្លួនឥណូ្ឌ ចិនចុងទស

វត ន៍ទី៧០ កនុងចំេ
មករយកចិត្តទុកជេ្រចើនេទេលើកិចចករមនុស ធម៌អន្តរជតិ េទះបីជយ៉ ង
ំងពី
ហនឹងមកអនកែស្វងរកសិទិ្រធ ជកេកនតិចតួច
ស់ ែដលទទួលបនករផ្តល់ករទទួល គ ល់ថជជនេភៀសខ្លួន

កនុង្របេទស ជប៉ុន។ េគលនេយបយអេន្ត្របេវសន៍ទូ
យបនេដើរេទ មគន្លងដូចគនេនះ។ ជំពូកេនះែវក
ែញកថ
ករផត់េចញពីសងគមប ្ត លេ យផទល់មកពីេគលនេយបយអេន្ត្របេវសន៏តឹងរុងរបស់
ឹ
ជប៉ុន

េ

បភជប់ជ មួយកង្វះវ ិធនករកនុងករជ្រមុញបរ ិយប័ននសងគម។

កនុងេពលែដលភ
ជះឥទិធពលយ៉ ងសំខន់ដល់លទធភពរបស់ជនចំ
ក្រសុក ចំេពះសមហរណ
កមមចូលេទកនុងសងគមជតិជប៉ុន ជនចំ
ក្រសុក ចមន រមមណ៍្រតូវបនផត់េចញពីសងគម និងេរ ើសេអើ ង

ចំេពះខ្លួន េទះបីជពួកេគនិយយ ឬមិននិយយភ

េរ ើសេអើង្រតូវបនត្រមង់េទជនចំ

“ខញំុមន

ជប៉ុន។ ជេ្រចើនេលើកេ្រចើន

ក្រសុកែដលមិនយល់ពីភ

ជប៉ុន។

រមមណ៍ឯេកពីេគឯងកនុងសងគមជប៉ុន និងបនគិតែមនៗដល់ករសំ

- ្រស្តីពី្របេទសៃថ េនកនុង្របេទសជប៉ុន

េបើេទះជស្រមប់អនកែដលបនសញ
ជ តិជប៉ុន ្រស្តីចំ
រ ំពឹងថេធ្វើកុនងចំនួនដ៏េ្រចើនហួសេហតុៃនករងររួមគន េ

េទៀត។ ពួកេគមន
ែដរ។
េ

71

រមមណ៍្រតូវេគ្របមថ េ

យ

យករេគរព េបើេទះជពួកេគទទួលបនជំនញភ

“េបើេទះជេ្រកយេពលែដលខញំុ

ៃហគជិន(ែ្របថអនកមកពីេ្រក្រសុក
េហើយពួកេគ

ប់ខួ្លន”
រមមណ៍ថពួកេគ្រតូវបន

យគិតេទេលើករែដលពួកេគមកពី្របេទសមួយេផ ង
ឬមន

ជប៉ុន និងេ្រក ម្រកំបំផុតផង

រមមណ៍ថពួកេគមិន្រតូវបនេគេសពគប់ជមួយ

ជប៉ុនដ៏ល។
្អ

ចទំនក់ទំនងជភ
មភ

ក្រសុកែតងែតមន

រែតពួកេគមិនយល់ពីភ

អនកេផ ងេទៀត្របឈមមុខនិងករេរ ើសេអើង

រ ករ្របមថនិងករ

ជប៉ុន)។

ជប៉ុន

េនកនុងេ ងច្រកខញំុ្រតូវបនេគេ ថ
ខញុំមន រមមណ៍ថរងករេរ ើសេអើងចំេពះខ្លួន

មេមើខុំញជនិចច។ ប៉ុែន្តខុំញពយយមេធ្វើជមិនដឹង និងបនគិតែតពីេធ្វើកររបស់ខុំ”ញ

- ្រស្តីមកពី្របេទសៃថ េនកនុង្របេទសជប៉ុន

70

David Brunnstrom and Rodrigo Campos, “Abe says Japan must solve its own problems before accepting any Syria
refugees,” Reuters (29 September 2015), available at http://www.reuters.com/article/us-un-assembly-japan-syriaidUSKCN0RT2WK20150929.
71
According to MMN preliminary research findings.
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“េនេពលែដលខញុំបន ន ក់េនហួសកលកំណត់ និងបនជួយមនុស ែដលមនបញ
្ហ ជមួយនិង ករ
បកែ្របភ
ខញំុ្រតូវបនេគ យករណ៍និងបញជូ នេទកន់មណ្ឌលឃុំឃំងចំ
ក្រសុក”
- ្រស្តីមកពី្របេទសៃថ េនកនុង្របេទសជប៉ុន

ិ យល័យមួយកនុង្របេទសជប៉ុន។ខញុំ ចសរេសរភ ជប៉ុន
“ខញំុបនបរញ
ិ ញ ប្រតជន់ខពស់ពីសកលវទ
េហើយខញំុេជឿថខញុំយល់ពីវបបធម៌ជប៉ុន
ប៉ុែន្តខំុញមន រមមណ៍ថពលរដ្ឋជប៉ុនេមើលមិនេឃើញខញុំជបុគគល

មនក់េទ

ិ ។ ពួកេគសរេសើរខញុំស្រមប់សមតថភពេធ្វើេរឿងហនឹង េបើេទះ
វញ

ខញំុជ ៃហគជិន (អនកមកពី
េ្រក្រសុក)។ ប៉ុែន្តេទះជមកដល់ឥលូវ ពួកេគេនែតេមើលមកខញំុជអនកមកពីេ្រក្រសុកមនក់ដែដល ជ

អនក

មួយមកេ្រកសងគមជប៉ុន។”

- បុរសមកពី្របេទសេនប៉ ល់ េនកនុង្របេទសជប៉ុន

៣.២ េ េគលនេយបយអ្វីខះ្ល ព្រងឹងបរិយប័នស
ន ងគម?
ករសមភសន៍បនេធ្វើេឡើងេ

យប

កន់្របេទសជប៉ុនកនុងែខកកក

្ត ញេទសន្តរ្របេវសន៍ទេន្លេមគងគ អំឡុងេពលទស នកិចចដល់កែន្លង េទ

ឆនំ២០១៦ បនបង្ហញថមនលកខណមួយចំនួនៃនករផត់េចញពីសងគម មក

ពីលទធផលៃនេគលនេយបយអេន្ត្របេវសន៍តឹងរុងរបស់
ឹ
ជប៉ុន។
ជដំបូង រ ្ឋ ភិបលជប៉ុនមិនបនបេងកើតេគលនេយបយ្រគប់្រជុងេ្រជយមួយ កនុងករស្រមួលដល់
សមហរណកមមសងគមៃនជនចំ
ក្រសុកជមួយនិងករេគលរពខជប់ខួនដល់
ជ
សិទិម
ធ នុស របស់ពួកេគ រួមទំ

ងសិទិទ
ធ ក់ទងករងរ សុខភព ផទះសែមបង និងអប់រ។
ំ
បន្តមកេទៀត

េបើេទះ

ស្រមប់កមមករបែនថមេទៀត
ទទួលយកពលករចំ
អនកទំង

យែដលមកេ

ជសហ្រគសជប៉ុន្របឈមជមួយកង្វះពលកមមនិងបន្របកូក្របកស

រួមទំងជនបរេទសផងេនះ

មិនមនេគលនេយបយចបស់

ក្រសុកេ្រកពី្របេភទទិ ្ឋ ករ ស្រមប់កូនេច

ច់ញត់ជប៉ុនពី

យទិ ្ឋ ករែបបកមមវ ិធីសិក ករប
ី េចចកេទសសហ្រគស។72

កមមវ ិធីសិក ករ ីបេចចកេទសរបស់ជប៉ុន គឺជកមមវ ិធីរយៈេពល៣ឆនំ

ស់ចំេពះករ

េមរ ិកខងតបូង និង

ក់េចញជផ្លូវករេ

យរ ្ឋ ភិប

លជប៉ុនកនុងឆនំ១៩៩៣ ជមួយនិងេគលបំណងកនុងករបញូជ នជំនញពណិជជកមមស្រមប់ករអភិវឌ ន៍ធនធន

មនុស េនកនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍។73 េ្រកមកមមវ ិធីេនះ កមមសិក ករ ីបេចចកេទសជចំបងមកពី្របេទសចិន
ក៏ដូចជ្របេទស សុី េគនយ៍ដៃទេទៀត (សូមេមើល
ងទី១ខងេ្រកម)។74 កនុងេពលែដលភគេ្រចើនៃនកមម
សិក ករ ីបេចចកេទសគឺជជនជតិចិន េ

យ

រែតករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចចិនថមីៗេនះ េធ្វើេ

ថយចុះ។ កមមសិក ករ ីបេចចកេទសពី្របេទសេវៀត
ដូចជកមពុជនិងមីយ៉ន់ម៉ផងែដរ។

យចំនួនេនះកំពុង

មកំពុងេកើនេឡើង ក៏ដូចជអនកមកពី្របេទសតំបន់េមគងគ

75

ងទី១៖ ចំនួនកមមសក
ិ ករ ីបេចចកេទស (ែខធនូ ឆន២
ំ ០១៥)76
72
“Labour policy in Korea and Taiwan and Suggestion to Labour policy in Japan,” Keidanren Policy & Action (21 January
2016), available at http://www.keidanren.or.jp/journal/times/2016/0121_11.html.
73
Japan International Training Cooperation Organization (JITCO), Technical Intern Training Program in Japan, available at
http://www.jitco.or.jp/download/data/kouhou_pamphlet_en.pdf.
74
Ibid.
75
Ministry of Justice, Statistics on the Foreigners Registered in Japan as of December 2015 (在留外国人統計（旧登録外
国人統計） 在留外国人統計 月次 2015年12月), available at http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001150236.
76
Ibid.
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១

ចិន

២

េវៀត

ម

៨៩.០៨៧

៤៦.៤%

៥៧.៥៨៣

២៩.៩%

៣

ហ្វីលីពីន

១៧.៧៤៣

៩.២%

៤

ឥណូ្ឌ េនសុី

១៥.៣១១

៨.០%

ៃថ

៦.០៨៩

៣.២%

កមពុជ

៣.១១២

១.៦%

១.៩៨៥

១.០%

គ លី

៦៣២

០.៣%

វ

៣៣០

០.២%

េនប៉ ល់

២៥៧

០.១%

សរុប

១៩២.១២៩

៥
៦
៧

មីយ៉ន់ម៉

៨

ម៉ុងេ

៩
១០

កមមសិក ករ ីបេចចកេទស្រតូវបនចត់ចូលជលកខណករងរ “៣K”77 និងែតងែតទទួល្របក់ឈួនលទប

ជងៃដគូរជនជតិជប៉ុនរបស់ពួកេគ។ អនកខ្លះេមើលេឃើញថករេរ ើសេអើង្របក់ឈួនលថជេរឿងអយុតិ្តធម៌យ៉ង

ចបស់្រកែឡត

និង្របឈមជមួយករេកង្របវ ័ញចពលកមម

យកមមសិក ករ ីកនុងករ
ែស្វងរកឳកសករងរ ែដលផ្តល់្របក់ឈួនលេសមើគនស្រមប់ករងរេសើគ
ន ន ។ ពួកេគ យករណ៍ថពួកេគ និ ង
ន ក់េនេបើសិនជជំនួញែដលខ្លួនទទួលេធ្វើករ បនេធ្វើ

េទះជយ៉ ង

មស្តង់

រពលកមម និងបនផ្តល់នូវករែថទំេសមើគន។

្រកុមហ៊ុនខ្លះ បនចប់េផ្តើមអនុវត្តវ ិធនករកស្រមប់ភព្របេសើរេឡើង។

េ្រកពីកូនេច
ជប៉ុន

្រពមទំងបន ល់ទុកេ

ច់ញតិជប៉ុនពី

េមរ ិកខងតបូង និងកមមសិក ករ ីបេចចកេទស សិស េន

ក៍ភជប់ខួ្លនេទនិងករងរមិនេពញេម៉ ងបន្របក់ឈួនលទបផងែដរ

កនុងសហ្រគស

រឆ្អិន្រ

មួយជនជតិជប៉ុន ទក់ទងេទនិងករងរ ករសិក ភ
ក្រសុកែដលរស់េនតំបន់

កនុងករជួយ្រស្តីចំ
ក្រសុកែដលបនេរៀបករជ
ែថរក េកមង និងករអប់រ ំ។ ករែដលជក់
ក់េនះ

ច់្រសយលជមួយប្តីជនជតិជប៉ុន

ស់ចំេពះធនធនសងគម (ដូចជេមេរៀនជប៉ុន ករ្របជុំរបស់ជនចំ
ភ

្រស្តីចំ

ក្រសុកខ្លះេទៀតឈឺចប់អំពីបញ
្ហ សតិ

រែតពួកេគែតងមន

រមមណ៍ថ្រតូវបន

្រសុកជេ្រចើននក់ បន្របប់ប

មនករទទួលបនក្រមិតតិចតួច
ក្រសុក ។ល។) បែនថមពីេលើរបំង

រមមណ៍និងផ្លូវចិត្ត ដូចជករធ្លក់ទឹកចិត្ត។ េនះេ

ក់បនេន

ពួកេគកនុងករមនករទំនក់ទំនងសងគមខងេ្រក។
ថ

ែដលែតងែតេធ្វើករេពលេវនយប់

ប់។

មិនមនវត្តមនេគលនេយបយបរ ិយប័ននសងគម
គឺ្រស្តីចំ

ភ

ច់ពីេគឯង ក៏េ្រពះែតបី្តជនជតិជប៉ុនខ្លះ មិនចូលចិត្ត

េវជជបណិ្ឌ តមនក់ែដលបនពិនិតយេវជជ

្ត ញេទសន្តរ្របេវសន៍ទេន្លេមគងគអំពីកររកេឃើញកនុងករ្រ

ជមងឺេបះដូងេកើតេឡើងជធមម

យ

េទេហើយកនុងសហគមន៍េនះ

េហើយ ដូចជបនប

្រស្ត្រស្តីចំ

ក

វ្រជវរបស់គត់
្ត លមកពីភព

តប់្របមល់កុនងជីវ ិត្របចំៃថងរបស់ពួកេគ។

េលើសពីេនះេទៀតរ ្ឋ ភិបលគំ្រទេនមនក្រមិតស្រមប់កូនជនចំ
ជនចំ

ក្រសុកទទួលបនេស សងគម ដូចជសិក ភ

ក្រសុក

កនុងករស្រមួលដល់កូន
អប់រ ំក្រមិតខពស់ និងករងរ។ បញ
្ហ េនះរួមផ ំជ

មួយកររ ឹងរួសទូេទរបស់សងគមចំេពះភពច្រមុះគន ែដលកនុងករណីខ្លះគឺបេញឆះដល់ករឆេឆរ ំខន។ ករផត់
77

3K refers to “Kitanai, Kiken and Kitsui,” the Japanese equivalent of “Dirty, Dangerous, and Demeaning.”
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េចញពីសងគមៃនកូនជនចំ

ក្រសុក មិន្រតូវែតេកើតេឡើងកនុងទ្រមង់ៃនករឆេឆកនុង

េនះេទ ប៉ុែន្តេកើត

កនុងករណីធងន់ធងរផងែដរ ដូចជករេរ ើសេអើងែដលបញចប់េ យភពេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ ឬអំេពើហិង ផ្លូវកយ។
ឧទហរណ៍ រួមមនឧបបត្តិេហតុែដលសំពត់របស់កូនសិស កូេរ ៉ ្រតូវបនកត់េ យជនចំែលកមនក់ េនេពល
ែដលនងេធ្វើដំេណើរេទ

េរៀនកូេរ ៉

ែកបរខងជកែន្លងែដលជនចំ

ក៏ដូចជករែហរកបួនែដលមនេ្របើពកយអសុរសត្រមង់េទរកតំបន់

ក្រសុករស់េន។78 េនះមិន្រតឹមែតជបញ
្ហ សងគមេនះេទ ប៉ុែន្តគឺជបញ
្ហ ៃន

ចបប់ទម្លប់របស់ជប៉ុនកនុងេពលបចចុបបននផងែដរ។

ែដលគមន

កនុងចំេ
មកូនជនចំ
ក្រសុកែដលេកើតពីឪពុកម្តយ
ថ នភពទិ ្ឋ ករ្រតឹម្រតូវ ខ្លះ្រតូវបននិរេទសជមួយឪពុកម្តយរបស់ពួកេគ េហើយខ្លះ េទៀត្រតុវ

បនបំែបកពី ឪពុកម្តយរបស់ពួកេគ

េ

យ

រេសចក្តីសេ្រមចរបស់រ ្ឋ ភិបលកនុងករេលើកសទួយសិទិធទទួល

បនករសិក របស់ពួកេគ េហើយបននិរេទសេចញពី្របេទស។ កុមរែដលបនអនុញញតេ
េពលែដលឪពុកម្តយរបស់ពួកេគ្រតូវបននិរេទស ែតងែតជេកមងជំទង់េ្រកម
ចំបច់ៃនករែថទំពីឪពុកម្តយ
េ

កហចក

ប៊ូ

្ត េមន

មម្រ

យ

ន ក់េនកនុង

យុ១៨ឆនំ ែដលសថិតកនុងភព

១៨ៃនអនុសញញស្តីពីសិទិក
ធ ុមរ ែដលជប៉ុនជរដ្ឋភគីមួយែដរ។79

អតីតអនក យករណ៍ពិេសសអងគករសហ្របជជតិសីព
្ត ីសិទិធមនុស ៃនជនចំ

ក្រសុក បនេធ្វើទស នកិចចផូ្លវករេទកន់្របេទសជប៉ុនកនុងែខមិន ឆនំ២០១០ េដើមបីេសុើបអេងកតពី

ថន

ភពសិទិម
ធ នុស ៃនជនចំ
២០១១

ក្រសុក។ កនុងរបយករណ៍របស់គត់េទអងគករសហ្របជជតិកុងែខមិ
ន
ន ឆនំ
គត់បនបនត្អូញែត្អរថ “សមហរណកមមៃនជនចំ
ក្រសុកកនុងសងគម មិនែមនជែផនកមួយៃន

េគលនេយ បយសនូលរ ្ឋ ភិបលៃន្របេទសេនះេទ”។80 គត់ក៏បនទញចំ
ប់ រមមណ៍ េទកន់ភព
ជក់ែស្តងែដលករេធ្វើេ យមនភព្រសបចបប់ៃនជនចំ
ក្រសុកមិនបនចុះបញជីេនះ
ចេធ្វើេទបន
ស្រមប់ជនចំ

ក្រសុកែដលបនេរៀបករជមួយជនជតិជប៉ុន ឬក៏អនក

ែដលបនចិញចឹមបីបច់កូនរបស់

ជនជតិជប៉ុន ប៉ុែន្តករអនុញញតិពិេសសេនះេនែតសថិតេលើឆនទនុសិទិធរបស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុតិធ
្ត ម៌ េហើយេន
មិនទន់បនបេងកើតេឡើងថជែផនកមួយៃនចបប់។81 គិត្រតឹមឆនំ២០១៦

ថ នភពេនែតជករលំបក េហើយ

កនុងរេបៀបខ្លះកន់ែតធងន់ធងរជងមុន។
កនុងែខកកក
ឆនំ២០១២ ករចុះបញជីជនបរេទស្រតូវបន ក់េនេ្រកមយុ ្ត ធិករៃន្រកសួងយុតិធ
្ត ម៌។
កលពីមុន កូនជនចំ
ក្រសុកគមន ថ នភពទិ ្ឋ ករេទៀងទត់េនះ បនទទួលេស សងគមគិតទំងេស
អប់រ ំ និងេវជជ

្រស្ត ផ្តល់សិទិេធ

យឆនទនុសិទិធរបស់

បនចត់ទុកថមនភពចំបច់។ េទះជយ៉ ង

្រកុងមូល ្ឋ ន េនេពលែដលេស ដូចេនះ ្រតូវ

បនទប់ពីកំែណទ្រមង់មកមិន្រតឹមែតកូនជនចំ

ក្រសុក

ិ ី
ែដលបនបត់បង់ករទទួលបនេស សងគមេនះេទ ប៉ុែន្តពួកេគែថមទំងបនក្លយេទជ្របធនបទៃននីតិវធ
និរេទសេចញ េនេពលែដលម្រន្តី
មនករណីេ្រចើន

្រកុងមូល ្ឋ ន យករណ៍ពីពួកេគេទកន់្រកសួងយុតិធ
្ត ម៌។

ះបនទុកៃន
បញ
្ហ អសមតថភពរបស់ពួកេគ កនុងករបន្តថីមទិ ្ឋ កររបស់ពួកេគបនទន់េពល។ ឧទហរណ៍រួមទំង ថ នភព

78

ស់ ែដលកលៈេទសៈេលើកែលងគួរែត្រតូវបនយកមកេ្របើ ជករេ

Asahi Shimbun, “Chima Chogori was cut by somebody in Yokohama” (5 August 1994)（下校中、チマ ョゴリを切ら

れる 下校途中で・神奈川 横浜）
79

Under Article 18(2) of the UN Convention on the Rights of the Child, the Japanese government is obliged to “render
appropriate assistance to parents and legal guardians in the performance of their child-rearing responsibilities”.
80
United Nations General Assembly, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, Jorge Bustamante
(21 March 2011), available at https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/121/27/PDF/G1112127.pdf?OpenElement.
81
Ibid. In 2008, while 39,382 undocumented migrants received an order of removal, 8,522 migrants received a special permit
to stay. The majority of those granted a special permit to stay were those married to Japanese nationals.
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អំេពើហិង កនុង្រគួ
រ ែដលភគីបី្តបដិេសធចុះហតថេលខស្រមប់ទិ ្ឋ កររបស់្របពនធ និងកង្វះករទទួល
គ ល់កូនែដលផ្តល់កំេណើតេ យឪពុកជជនជតិជប៉ុន
េ យ
រអវត្តមនៃនករេរៀបករ មផ្លូវចបប់ជ

មួយម្តយជជនបរេទស។

េគលនេយបយអេន្ត្របេវសន៍កុនង្របេទសជប៉ុន

ក៏មនលកខណេរ ើសេអើងផងែដរចំេពះេយនឌ័រ។

េនេពលែដលឪពុកម្តយជជនបរេទសចិញចឹមបីបច់កូនេ្រកម
ច្រតូវបនផ្តល់ជូនូវទិ ្ឋ ករ

ន ក់េន។ េនះគឺជករវ ិវត្តន៍វ ិជជមន ែដល្រស្តីជនបរេទសជេ្រចើន ែដលបន

ែលងលះជមួយប្តីជជនជតិជប៉ុន េ
ជេ្រមើសេធ្វើេ
េលើមូល

យុ១៨ឆនំ ជមួយសញ
ជ តិជប៉ុន ឪពុកម្តយ

យ

រែតអំេពើហិង កនុង្រគួ
រ ឬេហតុផលេផ ងេទៀត បនទទួលនូ វ
យមនភព្រសបចបប់។ េទះជយ៉ ង
េនះក៏្រតូវបនេមើលេឃើញថមនលកខណេរ ើសេអើង

្ឋ នេយនឌ័រ ែដលករសនមតេនពីេ្រកយេគលនេយបយេនះគឺថ្រស្តីបរេទសគួរែតេដើរតួនទីជ

្របពនធ ឬជម្តយេន្របេទសជប៉ុន ជជងតួនទីែផ្អកេលើលទធភពឬជំនញរបស់ពួកេគ។82

៣.៣ េ េគលនេយបយអ្វីខះ្ល េលីកកំពស់បរិយប័នស
ន ងគម?
កង្វះខតពលកមមរបស់្របេទសជប៉ុន្រតូវបនធងន់ធងរេឡើងៗ
ចំ

ស់និងអ្រ

េ

យករេកើនេឡើងយ៉ ងរហ័សៃនពលរដ្ឋវ ័យ

កំេណើតទប។កនុងឆនំ២០០៦ ្រកសួងកិចចករៃផទកុនងនិងទំនក់ទំនង បន្របកសេគលនេយ

បយមួយៃន “ករផ រភជប់គនៃនពហុវបបធម៌” ែដលជេគលនេយបយពីេលើចុះេ្រកមមួយ

ក់េចញ កនុងករ
្រកុងមូល ្ឋ នកនុងករបេងកើតេគលនេយបយ កនុងករេលើកកំពស់ករផ រភជប់គនៃនវបបធម៌ខុស

ជ្រមុញ

គន។83 េគលនេយបយមនភពអកមម កនុងលកខណៃនករេលើកកំពស់សមភព ប៉ុែន្តយ៉ង
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Although the environment is discriminatory, some migrant women choose to carry out traditional roles as wives and
mothers as a strategy to migrate to Japan. If divorced women have no children with Japanese nationals, it is very difficult for
them to access a regular visa status despite having a stable job, qualifications, skills, and/or good relationships and being
socially integrated into Japanese society.
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ក្រសុកពីបទ

យមនភព

ៃនករេលើកកំ ពស់បរ ិយប័ននសងគម។ សកមមភពយ៉ ងដូេចនះ គួរែត្រតូវបនេលើកកំពស់បែនថមេទៀត។

៣.៥ េសចកី្តសននិ ្ឋ ននិងអនុ
ជនចំ

សន៍

ក្រសុក គឺជែផនកមួយៃនសងគមជតិជប៉ុន និងមនឥទធិពលជវ ិជជមនដល់សងគម េសដ្ឋកិចច នេយ

បយនិងវបបធម៌កុង្របេទសជប៉
ន
ុន។ វ ិធនករេគលនេយបយ មនបំណងដល់ករេធ្វើសមហរណមមសងគម

កនុងែផនកេផ ងៗ ដូចជករអប់រ ំ េស េវជជ

្រស្ត ករងរ និងសុវតថិភពសងគម គួរែត្រតូវបនបេងកើតេឡើង។

បចចុបបននេនះ
ទិ ្ឋ ករងរករងរមនេហើយស្រមប់កូនេច
ច់ញតិជប៉ុនពីខងេ្រកនិងអនកែដល
ចូលមក មកមមវ ិធីសិក ករ ីបេចចកេទស។ ចំណុចេនះ មនែដនកំណត់ខ្លំង
ស់។ ជដំបូង ប ្ត ញេទស
ន្តរ្របេវសន៍ទេន្លេមគងគ េសនើថភពលំេអៀងកនុងេគលនេយបយអេន្ត្របេវសន៍ (លំេអៀងេទរកកូនេច

ញតិជប៉ុនមកពីេ្រក និងគិតគូរចំេពះ្រស្តីបរេទសែដលមនកូន ជ្របពនធឬម្តយប៉ុេ
តយេមើល និងពិចរ

ច់

្ណ ះ) គួរែត្រតូវបនពិនិ

េឡើងវ ិញ។

កនុងខណៈេនះ ជួនកលកុមរែដល្រតូវបនទុកេចលកនុង្របេទសជប៉ុន ែដលឪពុកម្តយរបស់ពួកេគ
្រតូវបននិរេទសេចញេ្រក្របេទស។ អនុេ
មេទ មអនុសញញស្តីពីសិទិក
ធ ុមររបស់អងគករសហ្របជជតិ
អតថ្របេយជន៍ៃនកុមរគួរែត្រតូវបនផ្តល់អទិភព។ ជក់ែស្តង ករអនុវត្តចបប់អេន្ត្របេវសន៍មិនគួរលទធផល
េចញមកេធ្វើេ

យែញកេចញពីគនរ ងកុមរនិង្រគួ

ររបស់ពួកេគេនះេទ

លគឹក

ករែញកេចញពីគនជ

ឧត្តម្របេយជន៍ៃនកុមរទំងេនះ។

កនុងករណីែដល ជឧត្តម្របេយជន៍ៃនកុមរ ឪពុកម្តយៃនកុមរកំពុង
សិក េន្របេទសជប៉ុន គួរែត្រតូវបនផ្តល់អទិភពស្រមប់ករអនុញញតេ យ ន ក់េន។
េនមនភពចំបច់បនទន់មួយេទៀត

ស្រមប់វ ិធនករេគលនេយបយែដលេលើកកំពស់សមហរ

ណកមមសងគមរបស់ជនចំ

ក្រសុក កនុងែផនកជេ្រចើនរួមមនករអប់រ ំ ករងរ េស កមមេវជជ
្រស្ត និងសុវតថិ
ភព សងគម។ េគលនេយបយ “ករផ រភជប់គនៃនពហុវបបធម៌” គឺជករ ្វ គមន៍ៃនករចប់េផ្តើម េហើយគួរ
ែត្រតូវបនបន្ត

ក់ជវ ិធនករសនូលេដើមបីករពរសិទិធជនចំ

ក្រសុក និងេលើកកំពស់សមហរណកមមសងគម

េនកនុងសហគមន៍មូល ្ឋ ន។ ចំនួេនមនក្រមិតៃនេខត្ត ែដលបនអនុវត្តសកមមភពេ យមន្របសិទិធភព ជ
ិ
លទធផលែដលេចញមក្រ
ប់។ រ ្ឋ ភិបលជប៉ុន គួរែតគំ្រទដល់
្រកុងមូល ្ឋ ន អងគករសងគមសុីវល
និង្រកុមជួយខ្លួនឯងៃនជនចំ

ក្រសុក។

ែដលរួមចំែណកដល់ករបណុ្ត ះប

ិ នូវថវ ិកគំ្រទ
្រកុងមូល ្ឋ នខ្លះផ្តល់ដល់អងគករសងគមសុីវល

្ត លអនកបកែ្របែផនកេវជជ

្រស្ត

និងធនថជនចំ

ក្រសុកបនទទួ ល

េស ែថទំសុខភព។ ករអនុវត្តលៗ
្អ គួរែត្រតូវបនេលើកកំពស់ េហើយរ ្ឋ ភិបលគួរែតេធ្វើករសំេ
ក

េទរកករ

ងសងគមជតិែដលេលើកដំេកើងកររស់េនជពហុវបបធម៌និង្របកន់យកភពច្រមុះគន។
ជនចំ

ក្រសុកជេ្រចើន បន្របប់េ

យដឹងថបនក្លយជជនរងេ្រគះៃនករេរ ើសេអើងជតិ

សន៍

និងករស្អប់ជនបរេទស។ េហតុដូេចនះ មនភពចំបច់បនទន់មួយស្រមប់ករអន្ត គមន៍កន់ែត្របេសើររបស់
រ ្ឋ ភិបល កនុងករបងករទប់ ក ត់ទេង្វើែបបេនះ និង ក់េទសេទេលើជន
ែដល្រប្រពឹត្ត។ ករអនុម័តចបប់
ឆនំ២០១៦ ស្តីពីករេលើកកំពស់ៃនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករលុបបំបត់សំដីេរស
ើ េអើងមិនយុតិ្តធម៌ និង កបប
កិរ ិយ្របឆំងនិងជនទំង

យ

ែដលមកពីខងេ្រកជប៉ុន ែដលេគេ

ថជចបប់្របឆំងនិងសំដីអសុរស
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េបះេចញជត្រមុយមួយ។
ចបប់ មិន្រតូវបន

េទះជយ៉ ង

មនកររ ិះគន់អំពីករ

ក់េទស្រគប់្រគន់េនេឡើយ។ វ ិធនករចង

ក់េទសែដលបនកំណត់ទុក

មផ្លូវ
មផ្លូវចបប់ខ្លំងជងេនះ ្រតូវបនេសនើេឡើង។

សព្វៃថងេនះ មនចេន្លះខ្វះខតព័ត៌មនរ ង្របេទសជប៉ុន (ជ្របេទសទទួ ល) និង្របេទសៃថ កមពុជ
និងមី យ៉ន់ម៉ (្របេទសបញជូ ន) ែដល្របេទសបញូជ នមនព័ត៌មនមិន្រគប់លកខណៈពីបញ
្ហ បន្របឈមេ យ

កមមសិក ករ ីបេចចកេទស។ នីតិវ ិធីបចចុបបននស្រមប់ករបញូជ ន និងទទួលកមមសិក ករ ីបេចចកេទស មនភព

សមុគ ម ញ ុ ំញ
ុ ំ េហើយេគលបំណងរបស់កមមវ ិធីកមមសិក ករ ីបេចចកេទស េទះបី ស្រមប់ករបណុ្ត ះប ្ត
លឬបំេពញកង្វះខតពលកមមេនះេទ
មិនទន់្រតូវបនផ្តល់ភពចបស់
ស់ដល់អនកែស្វងរកករងរេធ្វើ។

េលើសពីេនះេទៀត សិទិរធ បស់កមមសិក ករ ីបេចចកេទស មិនទន់្រតូវបនធន្រគប់្រគន់កំឡុងេពលករ

ន ក់

េនរបស់ពួកេគកនុង្របេទសជប៉ុន។
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ជំព ូកទី៣
ករផត់េចញពីសងគម និងបរិយប័នស
ន ងគម
ៃនជនចំ

ក្រសុក េនកនុងមីយ៉ន់ម៉

កមមករេ ងច្រកភូម ស្រមកេនៃថងឈប់ស្រមករបស់នង
ទី្រកុងយ៉ ងហគូន សហភពមីយ៉ន់ម៉ ែខមិថុន ឆនំ២០១៦
(រូបភពេ

យៈ John Hulme/MMN)
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ទិដភ
្ឋ ពទ ូេទៃនពលកមមចំ

ក្រសុកេនកនុងសហភពមីយ៉ន់ម៉

មីយ៉ន់ម៉គឺ ជ្របេទសមួយកនុងចំេ

ម្របេទសបញូជ នចំបង ស្រមប់ជនចំ
ក្រសុកឆ្លងែដន េនកនុងម
អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ។ អងគករេទសន្តរ្របេវសន៍អន្តរជតិ ប៉ ន់ ម នថជិត១០%ៃន្របជជនៃន្របេទសចំ
ក
្រសុកជលកខណអន្តរជតិ។84កនុងេពលែដល
បងៃនករេធ្វើចំ

ថ នភពនេយបយច

ចលរបស់មីយ៉ន់ម៉គឺជក ្ត លីករចំ

ក្រសុកឆ្លងែដនអស់េពលជេ្រចើនទសវត ន៍ ក ្ត ្របឈមៃនេសដ្ឋកិចចសងគមនិងនេយបយ

បន្តជះឥទធិពលដល់រប
ូ ភពចំ

ក្រសុកសព្វៃថង។ ក ្ត ្របឈមទំងេនះរួមមន ឳកសជីវភពនិងករករពរ

សងគមែដលបនក្រមិត ករបត់បងដីពីគេ្រមងអភិវឌ ន៍្រទង់្រទយធំៗនិងឳនភពបរ ិ
បនអូសបន្លយេនតំបន់្រពំែដន។ ចំ
យុទធ

ថ ន និងជំេ

ះែដល

ក្រសុកឆ្លងែដនេដើមបីទទួលបនករងរ និង្របក់ឈួលខព
ន
ស់ គឺជ

្រស្តចិញចឹមជីវ ិតដ៏សំខន់ស្រមប់បុគគលជេ្រចើននិង្រគួ

រទូទំង្របេទស។85

កនុងេពលែដលមនុស េធ្វើចំ
ក្រសុកេនកនុងនិងហួសពី្រពំែដនៃនតំបន់
កនុងករែស្វងករេធ្វើករេនកនុង
្របេទស និងទឹកដីដូចជម៉ េឡសុី កូេរ ៉ សិង្ហបូរ ី ជប៉ុន និងហុងកុង86 ្របេទសជិតខងៃថគឺជ្របេទសេគលេ
ចំបងស្រមប់ពលករចំ

ក្រសុកមីយ៉ន់ម៉។87 មនពលករមីយ៉ន់ម៉្របមណ ១.៥

េនកនុង្របេទសៃថ គិត្រតឹមែខសី
ក្រសុកេធ្វើករកនុង្របេទសៃថ េ
មិនេទៀត

ទត់។ ពលករចំ

ឆនំ២០១៦។88 មនករលំបកកនុងករកំណត់ពីចំនួនជក់

យ

ករករពរពលករេទសន្តរ្របេវសន៍
េគលេ

េផ ងៗ

ស្រមបស្រមួលេ

រួមទំង

្ឋ រកិចច និងសហ្រគសពក់ព័នធនិងេន

ក្រសុក

ម្របព័នធ

ទ។89

្រតូវបន្របកសជអទិភពជតិស្រមប់រ ្ឋ ភិបលមីយ៉ន់ម៉។90

ក្រសុកេទៀងទត់េបើកស្រមប់ពលករចំ
មរេបៀបៃនកិចច្រពមេ្រព ងនិងអនុ

ក្រសុកេទកន់ប

្ត ្របេទស

រណៈៃនករេយគយល់គនេទ្វរភគី

កនុង

បន

យរ ្ឋ ភិបលទំងពីរ និងទីភនក់ងរេ្រជើសេរ ើសឯកជន ចំនួនគួរកត់សំគល់ៃនបុគគលេធ្វើចំ

ក្រសុកលកខណមិនេទៀងទត់
រផ្លូវករ។
ទំង
្របវ ័ញច កង្វះករករពរ
91

រែតចំនួនមនុស យ៉ ងេ្រចើនសនធឹកសនធប់ចំ

ក់ៃនជនចំ

ក្រសុកមីយ៉ន់ម៉ េនកនុង្របេទសៃថភគេ្រចើន្រតូវបនេធ្វើករកនុងសហ្រគស

សំណង់ កសិកមម េស កមមនិងបដិស

េពលែដល្របព័នធៃនករេធ្វើចំ

ននក់បនចុះបញជី

ពលករចំ

េ

យ

រែតតៃម្លេលើសពីករកំណត់និងេពលេវ

ក្រសុកមនឯក

មផ្លូវចបប់ និងកររ ំេ

រនិងគមនឯក

ភបំពនកនុងដំេណើរករចំ

យូរកនុងកររង់ចំឯក

រ ្របឈមេទនិងបទពិេ

ធន៍េកង

ក្រសុក។92
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IOM, Myanmar (2016), available at https://www.iom.int/countries/myanmar.
MMN, Migration in the Greater Mekong Subregion Resource Book, Fourth Edition (2013), available at
http://www.mekongmigration.org/finalised%20BEZ%20pdf%20file.pdf.
86
In 2014, the Government of Myanmar announced a restriction on the emigration of women for domestic work to any
country, closing official routes that the government had opened to Singapore and Hong Kong.
87
WHO South-East Asia Regional Office, “Session 5: Health Situation and Health Systems Analysis: Cambodia, Lao PDR,
Myanmar, Thailand, Viet Nam,” Bi-regional Meeting on Healthy Borders in the Greater Mekong Subregion (5-7 August
2013), available at http://www.searo.who.int/thailand/news/Session_5_five_country_health_systems_profiles.pdf.
88
Royal Thai Government, “ข้อมูลประจ าเดือน สิงหาคม 2559” (August 2016), available at
http://wp.doe.go.th/wp/images/statistic/sm/59/sm0859.pdf.
89
Office of Foreign Workers Administration, Department of Employment, Ministry of Labour (August 2016), available at
http://wp.doe.go.th/wp/images/statistic/sm/59/sm0859.pdf.
90
As stated by the Myanmar Ministry of Labour, Employment and Social Security in the Five-Year National Plan of Action
for the Management of International Labor Migration in Myanmar, 2013-2017.
91
IOM, Myanmar (2016), available at https://www.iom.int/countries/myanmar.
92
Sarah Meyer, Migration and Mental Health on the Thailand-Burma Border: A Mixed Methods Study, Doctoral Dissertation
(Baltimore, Johns Hopkins University: 2014), available at
https://jscholarship.library.jhu.edu/bitstream/handle/1774.2/37944/MEYER-DISSERTATION-2014.pdf.
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៤.១ េសចកី្តេផ្តីម
ជនចំ
ជបទពិេ
ញ។

ក្រសុកេទរទន់េទកនុងកររស់េនកនុងករផត់េចញពីសងគម
ធន៍មួយែដលស្រមប់ជនចំ

ែផ្អកេលើព័ត៌មនពីករ្រ

កំឡុងេពលេនកនុង្របេទសេគលេ

ក្រសុកជេ្រចើនបន្តមនបនទប់ពី្រតលប់េទដល់្របេទសកំេណើតវ ិ

វ្រជវនិងសមភសន៌ជមួយជនចំ

ក្រសុកវ ិល្រតលប់មីយ៉ន់ម៉

ប

្ត ញ

េទសន្តរ្របេវសន៍ទេន្លេមគងគ បនគូសបញ
ជ ក់ពីេគលនេយបយ ឬកង្វះខតេគលនេយបយ ែដលេដើរតួជ
របំងចំេពះបរ ិយប័ននៃនជនចំ

ក្រសុកវ ិល្រតលប់េទវ ិញ

េចញពីសងគមែដលបន្របឈមមុខេ

កនុងសហភពមីយ៉ន់ម៉។ ធតុផ ំៃនករផត់
ក្រសុកវ ិល្រតលប់ រួមមនករបដិេសធកនុងករចូលរួមែផនក

យជនចំ

ិ េទៀត
រនិងសងគម។ ម៉យងវញ

ខងនេយបយនិងេសដ្ឋកិចច និងករទទួលបនេនមនក្រមិតចំេពះេស ឯក
រ ្ឋ

ភិបលមីយ៉ន់ម៉ បន

ក់េចញនូវេបះជំ

៊ នថមីៗត្រមង់េទរកបរ ិយប័ននសងគម េ

ែផនករសកមមភពជតិ ស្រមប់ករ្រគប់្រគងពលកមមចំ
េលើបញ
្ហ ចំ

ក្រសុក្រគប់ដំ

ក់កលៃនដំេណើរករេធ្វើចំ

យករអនុម័តេលើ

ក្រសុកអន្តរជតិ ២០១៣-២០១៧ ែដលេមើលេទ
ក្រសុក។

កិចចករែដលបនបន្តេធ្វើចំេពះ

្របសិទិផ
ធ លេនះ គឺ្រតូវករជចំបច់។

៤.២ េ េគលនេយបយអ្វីខះ្ល ជ្រមុញដល់ករផត់េចញពីសងគម?
េ្រកយពី្រតលប់េទកន់្របេទសកំេណើតវ ិញ ពលករចំ
ង
ំ ជនិចចចំេពះបិរយប័ននសងគម។

ជនចំ

ក្រសុកជេ្រចើន ្រតូវបន្របឈមមុខជមួយរបំង

ក្រសុកវ ិល្រតលប់

្របឈមមុខជមួយរបំង

ទទួលបនសិទិធសញ
ជ តិ ករអប់រ ំ ែថរក សុខភព និងករគំ្រទដល់ជីវភព្របកបេ
ែដលរបំង

កនុងករ
យចីរភព។ កនុងេពល

ង
ំ ចំេពះសិទិធទំងេនះ និងករគំ្រទមនផលប៉ះពល់ អវ ិជជមនកន់ែតធំេទដល់្របជជនមីយ៉

ន់ម៉កនុងចំនួនដ៏សេមបើមេនះ ពួកេគេធ្វើេ
ចំ

ង
ំ

យមនកររ ឹតតបិតកន់ែតខ្លំងជងមុនចំេពះបរ ិយប័ននសងគមៃនជន

ិ ្រតលប់។
ក្រសុកវល

៤.២.១ សិទិធសញ
ជ តិ
ជនចំ

ក្រសុកមីយ៉ន់ម៉ជេ្រចើន

្របឈមមុខជមួយរបំង

ង
ំ ជនិចចជកលចំេពះករេសនើសុំអត្ត

សញញណជតិ េយងេទេលើេគលនេយបយែដលហួសសម័យ េហើយេទះយ៉ ង
សិទិធសញ
ជ តិេពញេលញ។ អត្តសញញណប័ណ្ណជតិ េហើយក៏្រតូវបនេគ
សញ
ជ តិ

្រតូវបនេចញេ

្រតូវបនផត់េចញពី

គ ល់ផងែដរថជប័ណ្ណពិនិតយពិច័យ

យ្រកសួងអេន្ត្របេវសន៍និង្របជជនអេន្ត្របេវសន៍

និងនយក ្ឋ នចុះបញជីជតិ

េយងេទេលើចបប់សញ
ជ តិឆនំ១៩៨២។93 អត្តសញញណប័ណ្ណទំងេនះ ផ្តល់ជូនដល់ជនជតិមីយ៉ន់ម៉ នូវេសរ ី
ភពកនុងករេធ្វើដំេណើរកនុង្របេទស សិទិេធ បះេឆនត ឳកសបេ្រមើករងរកនុងេស សុីវ ិល និងទទួលបនករ
សិក ថនក់មធយមរបស់រដ្ឋ។94 កនុងេពលែដលចំែណកែដលគួរេ យកត់សំគល់ៃន្របជជនមីយ៉ន់ម៉្រតូវបន
ចុះបញជីសួចេស្ត
្ត
ើង ជក់ែស្តងជនចំ
ភគតិច តំបន់

ក្រសុកឆ្លងែដន ែដលភគេ្រចើនេលើសលប់ចំេពះអនកែដលជជនជតិ

ច់្រសយល និងតំបន់្រពំែដន និងអនករត់េគចពីតំបន់ជំេ

ដូចជវ ិញញបនប្រត ចុះបញជី្រគួ

រ ែដលចំបច់កុងករ
ន

ះ ែតងែតខ្វះខតឯក

រផ្លូវករ
ក់ពកយេសនើសុំសញ
ជ តិ។ ធ្លប់មន្របវត្តិ ែដលមន

ិ ញ បនប្រត ឬអត្ត
រផ្លូវករ េហើយមនុស មួយចំនួនកនុងតំបន់ខ្លះ មិនធ្លប់មនវញ
សញញណ្រគប់្រគន់ ឬែផនកខ្លះផង។ ជនចំ
ក្រសុកឆ្លងែដនខ្លះ កន់ឯក
រមិនសុីគន ែដលមនេឈមះនិងអ
្របជជនមិនបនទទួលនូវឯក

93
San Yamin Aung, “‘Smarter’ National ID Cards in the Pipeline,” The Irrawaddy (20 September 2013), available at
http://www.irrawaddy.com/burma/smarter-national-id-cards-pipeline.html.
94
Saw Lindsay and Saw Mort, “Natinal ID Scheme Met with Confusion, Indifference, Fear,” Karen News (4 February 2014),
available at http://karennews.org/2014/02/national-id-scheme-met-with-confusion-indifference-fear.html/; Human Rights
Watch, Discrimination in Arakan (2000), available at https://www.hrw.org/reports/2000/burma/burm00502.htm#P138_37503.
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ស័យ ្ឋ នមិ នដូចគន ឬខុសអកខ វ ិរុទធែដលបនចុះបញជីេ
កន់ែតខ្លំងកនុងករទទួលបនឯក

យនិេយជក ឬអនករត់ករ ែដលបងកនូវក ្ត ្របឈម

រមនសុពលភព្រតឹម្រតូវ។95

កូនជនចំ

ក្រសុកែដលបនេកើតេន

េ្រក្រពំែដនរបស់មីយ៉ន់ម៉ ក៏្របឈមមុខជមួយករ ង
ំ សទះជេ្រចើនផងែដរកនុងករទទួលបនសញ
ជ តិមីយ៉ន់
ម៉ ។ ចបប់មីយ៉ន់ម៉ត្រមូវថ កុមរែដល្រតូវបនចុះបញជីនិងផ្តល់េ

យនូវសំបុ្រតកំេណើត គឺកុនងកំឡុងេពល
ចំបច់ស្រមប់េសនើសុំករចុះចូលកនុងេសៀវេភ្រគួ
រ។

មួយែខេ្រកយករផ្តល់កំេណើត។សំបុ្រតកំេណើតេនះ
េទះជយ៉ ង
េចញេ

្របេទសេគលេ

យនូវសំបុ្រតកំេណើត

ម៉ ឆនំ១៩៨២

ខ្លះ រួមទំង្របេទសៃថផងែដរ មិនមនេគលករណ៍ែណនំផូ្លវករកនុងករ

ដល់កូនជនចំ

កំណត់ថជមួយនិងឯក

ស្រមប់ប័ណ្ណចុះបញជីជតិេន
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យែផ្អកេទេលើអវត្តមនៃនេគលនេយបយជតិែដលមន្របសិទិធភព គំ្រទដល់ករបេងកើតករងរ ករ

្រតួតពិនិតយជំនញ និងករទទួលបនហិរញញ បបទន ែដលជះឥទធិពលដល់ករសេ្រមចចិត្តរបស់ពួកេគកនុងករចំ
ក្រសុកេឡើងវ ិញ។ មនុស ជេ្រចើនចំ

ក្រសុកេដើមបីេធ្វើករ េ

យ

ទប។

រែតអត់ករងរេធ្វើ និង្របក់ឈួនល

“ខញំុបនេធ្វើករកនុង្របេទសៃថ េ យ រែតគមនករងរ្រគប់្រគន់ស្រមប់្របជជនេនកនុងមីយ៉ន់ម៉។
មនុស ជេ្រចើនេធ្វើករកនុងរបរបូ ណ ដូចជកសិកមមនិងេន ទ”
- បុរសមីយ៉ន់ម៉ ្រតលប់ពីេធ្វើករេនកនុង្របេទសៃថ

“ខញំុចង់េសនើសុំដល់រ ្ឋ ភិបល សូមេ យបេងកើតករងរបែនថមស្រមប់្របជជនកនុងមីយ៉ន់ ម៉។ េបើសិន
ជមនករងរេ្រចើន េយើងមិនបច់េទេ្រក្របេទសេដើមបីេធ្វើករេនះេទ”
- បុរសមីយ៉ន់ម៉ ្រតលប់ពីេធ្វើករេនកនុង្របេទសៃថ
មនុស ជេ្រចើន្រតូវបន្រសូបទញេ
ែដលបន្របក់ចំណូលខពស់ជង
េ

យេធ្វើករេន

និង្របេសើរជង

យែផ្អកេលើករសមភសន៍ជមួយសហគមន៍ជនចំ

ម្របេទសេផ ងៗ

ជកែន្លងែដលមនឳកសករងរ

ពិេសសជក់ែស្តងេនកនុងតំែណងមិនសូវេគផ្តល់តៃម្ល។106
ក្រសុកេនកនុងមីយ៉ន់ម៉ និង្របេទសេគលេ

ៃថនិង

ជប៉ុន ែស្តងេចញមកថពលករខ្លះ្របថនចង់បនករវ ិលេទផទះវ ិញ ជមួយ្របក់សន ំរបស់ពួកេគ និងរស់េន
ជមួយ្រគួ

រពួកេគ។

េទះជយ៉ ង

អ្រ

ៃនឳកសករងរមិន្រគប់្រគន់

ជក់ែស្តងេនតំបន់

ច់

្រសយល រួមជមួយ្របក់ចំណូលទប និងលកខខណ្ឌករងរមិនល្អ រួមចំែណកដល់ករសេ្រមចចិត្តកុងករចំ
ន
ក្រសុកេឡើងវ ិញ។

េនមនកង្វះខតករទទួល

គ ល់

និងេ

ែដលទទួលបនមកពីករងរេនបរេទស។ អងគករសមជិកប
ជនចំ

យតៃម្លែផ្អកេលើបទពិេ

ធន៍និងជំនញ

្ត ញេទសន្តរ្របេវសន៍ទេន្លេមគងគ បនដឹងពី

ក្រសុកវ ិល្រតលប់ថ មនករលំបកយ៉ ងខ្លំងកនុងករធនបននូវករងរេ្របើជំនញខពស់កុងសហ
ន

ភពមីយ៉ន់ម៉

្របេទសេគលេ

ិ ញ បនប្រតទទួល
េបើគមនវញ

គ ល់ពីបទពិេ

ជទូេទមិនផ្តល់របស់ទំងេនះេ

ធន៍ករងរនិងជំនញពីមុន។

យេទ េហើយពលករជេ្រចើនក៏មិនមន

ចសុំ បនែដរ ឬក៏ជក់ែស្តងមិនដឹងថពួកេគគួរែតសុំ ។ េលើសពីេនះេទៀត ជនចំ

និេយជកកនុង

រមមណ៍ថពួកេគ

ក្រសុកខ្លះវ ិលេទផទះ

វ ិញជមួយេសចក្តី្របថនៃនករចប់េផ្តើមមុខរបរផទល់ខួ្លន ប៉ុែន្តកង្វះករទទួលបនហិរញញ បបទនចំបច់កុងករ
ន

េរៀបចំមុខរបរេនះ។ កនុងេពលែដលមនករេកើនេឡើងនូវករផ្តល់េ យែផនកមី្រកូហិរញញ វតថុកនុងសហភពមីយ៉ន់
ម៉ សព្វៃថង មនុស ជេ្រចើនេនកនុងតំបន់ ច់្រសយល េន្រតឹមែត ចទទួលបនឥណទនេ្រកផ្លូវករ និង
ម្របព័នធែដលគមនករ្រតួតពិនិតយ េហើយជញយៗមនអ្រ

ករ្របក់យ៉ងខពស់។107

៤.៣ េ េគលនេយបយអ្វីខះ្ល េលីកកំពស់បរិយប័នស
ន ងគម?
េបើេទះបីជមនចេន្លះ្របេ

ងេគលនេយបយជេ្រចើន ែតវ ិធនករថមីៗេនះែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់េ

យ

កនុងករែកលម្អនិងអនុម័តេលើវ ិធនករេលើកកំពស់បរ ិយប័ននសងគមៃនពលករចំ
ក
្រសុក។ កនុងឆនំ២០១៣ រ ្ឋ ភិបលមីយ៉ន់ម៉ បនអនុម័តែផនករសកមម ភពជតិស្រមប់ ករ្រគប់្រគងៃនពល
រ ្ឋ ភិបលមី យ៉ន់ម៉

106
Mya Mya Thet and Piriya Pholphirul, The Perception of Myanmar Development on its Return Migrants: Implications for
Burmese Migrants in Thailand, Journal of International Migration and Integration (June 2015), available at
https://www.researchgate.net/publication/282492932_The_Perception_of_Myanmar_Development_on_its_Return_Migrants_
Implications_for_Burmese_Migrants_in_Thailand.
107
Julie Earne and Marisa DeAngelis, “Manufacturing Microfinance in Myanmar,” Myanmar Times (4 March 2016),
available at http://www.mmtimes.com/index.php/opinion/19326-maturing-microfinance-in-myanmar.html.
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កមមចំ

យ៉ ងមន្របសិទិភ
ធ ពចំេពះពលករចំ
ក្រសុក។
េ

គ ល់

រៈសំខន់ៃនវ ិធនករែណនំកុនងករករពរ

ក្រសុកមីយ៉ន់ម៉ េន ល់ដំ

ក់កលទំងអស់ៃនវដ្តករេធ្វើចំ

េបើេទះជជរ ្ឋ ភិបលមុនមិនបនេធ្វើសកមមភព កនុងករអនុវត្ត្របព័នធករ្រគប់្រគងចំ
ក្រសុក
យែផ្អកេលើែផនករសកមមភពជតិកី្ត
រ ្ឋ ភិបលបចចុបបននបនចប់េផ្តើមពិនិតយេមើលេឡើងវ ិញនូវែផនករ
108

កលពីេដើមឆនំេនះ ែដលរួមមនយុទធ
ហរណកមមៃនពលករចំ

ក្រសុក។

បែនថមពីេលើេនះេទៀត
េឆ្លើយតបនិងស្តង់
ជញធរស្តង់

រអន្តរជតិ

្រស្ត្រគប់្រជុងេ្រជយ កនុងករគំ្រទដល់ករវ ិល្រតលប់និងករេធ្វើសម

កនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងមយយកនុងករជួយទំងពលករកនុង្រសុកនិងឆ្លងែដន
និងេរៀបចំស្រមប់ករចូលរបស់មីយ៉ន់ម៉េទកនុងសហគមន៍េសដ្ឋកិចច
៊ ន

រជំនញជតិ េនេ្រកមអតីត្រកសួងករងរ ហតថពលកមម និងសុវតថិភពសងគម109 បន្របកស

អនុវត្តនូវកមមវ ិធីបញ
ជ ក់ជំនញ។ កនុងឆនំ២០១៤
ជញធរស្តង់ រជំនញជតិ បនស្រមបស្រមួលវគគបណុ្ត ះប
្ត លរយៈេពល៣ៃថង និងករេធ្វើេតស្ត
កលបងជំនញក្រមិតថនក់ជតិ ស្រមប់េបកខជន១៥៧នក់ េធ្វើករ
េនកនុងែផនកពណិជចកមម រួមមនជងចំ
ក់ ជងផ រ ជងអគគីសនី និងអនកបេ្រមើតុ។ េបកខជនេជគជ័យ ្រតូវ
បនផ្តល់ជូនវ ិញញបនប្រតសមតថភព ែដលម្រន្តីរដ្ឋបននិយយថនឹងជួយពលករមីយ៉ន់ម៉
េនេពល ក់
ពកយេធ្វើករទំងេនកនុង្របេទសនិងអន្តរជតិ។110េទះជយ៉ ង
ធនថនិេយជក

ទទួល

កិចចករចំបច់្រតូវេធ្វើេ

យសេ្រមច េដើមបី

គ ល់និងេជឿទុកចិត្តវ ិញញបនប្រតទំងេនះេន្របេទសេគលេ

។និេយជកកនុង

្របេទសៃថជេដើមេលើកេឡើងថពួកេគចប់េផ្តើមជមួយកមមករថមីនូវទំហ៊ំ្របក់ឈួនលេ្រកមេគបំផុត

ពួកេគមនវ ិញញបនប្រត

ឬមិនមនក្តី

េហើយនិយយថកមមករ្រតូវែតផ្តល់សំ

ជក់ែស្តង ែដលពួកេគបញ
ជ ក់ថមនេនះ។
បែនថមពីេលើេនះ
្របេទស

េបើេទះជ

ងថពួកេគពិតជមនជំនញ

111

េនេ្រកម“ែផនករ១០០ៃថង”របស់រ ្ឋ ភិបលេ្រជើស

ែដលរស់េនតំបន់បហកូេលើសពី៣ឆនំ

ំងថមី

ជនចំ

្រតូវបនផ្តល់ជូននូវវ ិញញបនប្រតចុះបញជី្រគួ

រ

ក្រសុកកនុង

និងអត្ត

112
សញញណប័ ណ្ណសំគល់ខួន។
្ល
កនុងេពលែដលពលករចំ
ក្រសុកទំងេនះ មិន្រតូវបនត្រមូវេ យវ ិលេទ
កន់ឃុំសងកត់េដើមរបស់ពួកេគកនុងករ ក់ពកយសុំ ពួកេគ្រតូវបនផ្តល់ជូន្រតឹមែតឯក
រ និងបនផ្តល់េ យ

នូវសិទិស
ធ ញ
ជ តិ េបើសិន

ជពួកេគបនេឆ្លើយតប

ជ តិ
មលកខណវ ិនិច័យ
ឆ
ែដលបនកំណត់េនកនុងចបប់ សញ

ឆនំ១៩៨២។113 សងឃឹមថចំណុចេនះនឹង្រតូវបនេគេមើលេឃើញថេជគជ័យ្រគប់្រគន់ ែដលរ ្ឋ ភិបលមូល
្ឋ ននឹងបន្តរញ
ុ ្រចនចំេពះរេបៀបៃនករចុះបញជីែបបេនះេទៀតស្រមប់ជនចំ
ក៏ដូចជជនចំ

ក្រសុកកនុង្របេទសទំងអស់

ក្រសុកឆ្លងែដន ែដលបនវ ិល្រតលប់េទកន់ឃុំសងកត់េដើមរបស់ខួន
្ល
ឬអនក

ែដលបន

វ ិលេទកន់ឃុំសងកត់ ថីម។

៤.៤ េ មនករផ្តចេផ្ត
ីមអ្វីខះ្ល ែដលអងគករសងគមសុី លជ ួយកត់បនថយករផត់េចញពី
ួ

សងគម និងជ្រមុញបរិយប័នស
ន ងគម?

108
Ministry of Labour, Employment and Social Security, Five-Year National Plan of Action for the Management of
International Labor Migration in Myanmar, 2013-2017.
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Now referred to as the Ministry of Labour, Immigration and Population.
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Kyaw Phone Kyaw, “Workers get national-level skills certificates,” Myanmar Times (20 February 2015), available at
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សព្វៃថងកុងមី
ន
យ៉ន់ម៉ មនសងគមសុីវ ិល និងអងគករសិទិធពលកមមជេ្រចើន រួមទំងសមជិកប

្របេវសន៍ទេន្លេមគងគផងែដរ

ដូចជ

អងគករសន្តិភពជំនន់៨៨និងសងគមេបើកទូ

សកមមកុនងករគំ្រទសិទិធនិងបរ ិយប័ននសងគមៃនពលករចំ
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្ត ញេទសន្តរ

កំពុងេធ្វើករយ៉ ង

ក្រសុក។ ្រកុមទំងេនះតស៊ូមតិជមួយរ ្ឋ ភិបល

និងទីភនក់ ងរេ្រជើសេរ ើសឯកជន ស្រមប់ករករពរពលករចំ

ក្រសុក បេងកើតកែន្លងស្រមប់អនកវ ិល្រតលប់

កនុងករែចកចយពីបទពិេ
ធន៍ចំ
ក្រសុករបស់ពូកេគ ផ រភជប់ជនចំ
ក្រសុកជមួយធនធន និង
េរៀបចំវគគបណុ្ត ះ ប ្ត លក
ងសមតថភព និងសកមមភពប ្ត ញស្រមប់្រកុមសហគមន៍។ េនេពលែដល

អងគករសងគមសុីវ ិល
្របេសើរេឡើងជលំ

ទទួលដឹងថ

ថ នភពៃនពលករចំ

ក្រសុកកនុងសហភពមីយ៉ន់ម៉

ប់េនះ ពួកេគក៏េជឿថមនេរឿងជេ្រចើនេទៀតែដលចំបច់កុងករេធ្វ
ន
ើេ

៤.៥ េសចកី្តសននិ ្ឋ ននិងអនុ

កំពុងមនករ

យបន។

សន៍

មូលេហតុចំបងមួយៃនករផត់េចញពីសងគម គឺកង្វះខតៃនសិទិធសញ
ជ តិេពញេលញ ស្រមប់ជនចំ

វ ិល្រតលប់

អប់រ ំ

មនន័យថពួកេគ្របឈមមុខជមួយកររ ឹតតបិតេលើេសរ ីភពកនុងករេដើរេហើរ

និងលទធភពកនុងករេបះេឆនតកនុងករេបះេឆនតជតិ។ភពមនក្រមិតទំងេនះ

ចំេពះជនចំ

ក្រសុក

ករទទួលបនករ

ផត់េចញយ៉ ងខ្លំង

ក្រសុកពីសមហរណកមមនិងចូលរួមេពញេលញ កនុងសងគមមីយ៉ន់ម៉។ ប ្ត ញេទសន្តរ្របេវ
សន៍ទេន្លេម គងគ សូមេសនើថរ ្ឋ ភិបលៃន
ធរណរដ្ឋសហភពមីយ៉ន់ម៉ េធ្វើេ យមនភព
មញញ ចំេពះ

យបននូវអត្តសញញណប័ណ្ណជតិ។ ពេន្ល ននីតិវ ិធី កនុងករផ្តល់ជូននូវ
ប័ណ្ណចុះបញជីជតិ និងវ ិញញបនប្រតចុះបញជី្រគួ
រ ែដល្រតូវបនអនុវត្តពីឆនំ២០១១ដល់២០១៥ េ្រកមគេ្រមង

ត្រមូវករ និងដំេណើរករកនុងករធនេ
វ ិន”

“ម័រ

២០១៥។
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ជមួយនិងេគលបំណងកនុងករបេងកើនចំនួនអនកមនសិទិធេបះេឆនត

កនុងករេបះេឆនតជតិ ឆនំ
្រតូវបនេសនើថ រ ្ឋ ភិបលទញយកមកេ្របើ្របស់និងបេងកើនករ្រគប់ដណ្តប់ចំេពះគេ្រមងែបប

េនះ ជពិេសស កនុងចំេ
មសហគមន៍ជនចំ
ក្រសុកេនតំបន់ ច់្រសយល។116 ប ្ត ញេទសន្តរ្របេវ
សន៍ទេន្លេមគងគក៏សូមសំណូមពរថ រ ្ឋ ភិបលេធ្វើវ ិេ
ធនកមមចបប់សញ
ជ តិឆនំ១៩៨២ េ យេយងេទអនុ
សន៍ពីអនក យករណ៍ពិេសសអងគករសហ្របជជតិសីព
្ត ី

ម៉ ។117

ថ នភពសិទិធមនុស

េ្រកមចបប់សញ
ជ តិកុនងបំណងកនុងករក្លយជជនចូលសញ
ជ តិ

េនកនុងសហភពមីយ៉ន់
ជនេនះ្រតូវែតផ្តល់នូវ “ភស្តុ ង

សននិ ្ឋ ន” ែដលឪពុកម្តយរបស់ពួកេគបនចូលមកសហភពមីយ៉ន់ម៉មុនេពលឯក ជយឆនំ១៩៤៨ និយយ

ភ

មួយកនុងចំេ

មភ

ជតិ មន “បុគគលិកលកខណល្អ” និង “មនចិត្តេចះគិតគូរ”។118 អនក យករណ៍

ពិេសសអងគករសហ្របជជតិ បនជ្រមុញថរ ្ឋ ភិបលមីយ៉ន់ម៉ េធ្វើករ “លុបេចលត្រមូវករហួសបនទុក

ស្រមប់ពលរដ្ឋខួនេនកន
្ល
ុង លកខណៈមួយែដលមនឥទធិពលេរ ើសេអើងដល់ពូជ
ិ ្រតលប់
កង្វះករទទួលបនកនុងករេរៀនសូ្រតស្រមប់កុមរវល

សន៍ និងជនជតិភគតិច”។119

ក៏េនែតជឬសគល់មួយៃន

ករផត់

េចញពីសងគម។ ្រតូវបនេសនើេឡើងថ ្រកសួងអប់រ ំមីយ៉ន់ម៉ផ្តល់នូវករគំ្រទេលើករអភិវឌ ន៍េមេរៀននិងទទួល
គ ល់កំណត់្រ

សិក

ចំេពះ

េរៀនសហគមន៍ស្រមប់ជនចំ

ក្រសុក

និងបេងកើតករផ្តល់ជូនែផនក
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Information on 88 Generation Peace and Open Society is available at https://www.facebook.com/The88Generation/info.
Mrtv, “Moe Pwint Project - Issuing National Registration Cards” (18 January 2015), available
at https://www.youtube.com/watch?v=OO-qN30i8bE.
116
San Yamin Aung, “‘Smarter’ National ID Cards in the Pipeline,” The Irrawaddy (20 September 2013), available at
http://www.irrawaddy.com/burma/smarter-national-id-cards-pipeline.html; K. Bjorklund, “Myanmar Must Amend Citizenship
Law, End Discrimination Against Rohingya Muslims” (14 January 2015), available at
http://www.freeforallblog.org/myanmar-must-amend-citizenship-law-end-discrimination-rohingya-muslims/.
117
K. Bjorklund, “Myanmar Must Amend Citizenship Law, End Discrimination Against Rohingya Muslims” (14 January
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Human Rights Watch, Discrimination in Arakan (2000), available at https://www.hrw.org/reports/2000/burma/burm00502.htm#P138_37503.
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អប់រ ំផ្លូវករនិងសមរមយ ស្រមប់ពលករចំ

ក្រសុកមីយ៉ន់ម៉ និង្រគួ

ករេទ្វរភគីជមួយរ ្ឋ ភិបលៃន្របេទសេគលេ
ទន់

ជបន្តេទេទៀត ភព

ចេឈងចប់េទដល់។

្របេទសេគលេ

121

ចទទួលបន ភព

។
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ចៃលលកបន និងករែថរក សុខភពេនែតជេរឿងែដល

្របព័នប
ធ ញូជ នែដលរ ឹងបុឹង

ដូចែដលបនេសនើេឡើង

ក ្រសុក េនកនុងទី្រកុងៃណពិេ
្ឋ ភិ
បលមីយ៉ន់ម៉ ផ្តល់ដំ

ររបស់ពួកេគ កនុងកិចចសហ្របតិបត្តិ

មអនុ

្រតូវករជចំបច់រ ងរ ្ឋ ភិបលមីយ៉ន់ម៉និង

សន៍េនកនុងេវទិកទី៧របស់

៊ នស្តីពីពលកមមជនចំ

កនុងឆនំ២០១៤។122 ប ្ត ញេទសន្តរ្របេវសន៍ទេន្លេមគងគ សូមេសើេន
យរ
លគនចំេពះ “េស ចិត្ត
្រស្តសងគម ចំេពះពលករចំ
ក្រសុកេនកនុង

សភពទុកខ្រពួយ មុនេពលករចកេចញរបស់ពួកេគនិងេ្រកយេពលករវ ិល្រតលប់របស់ពួកេគ” ដូចែដលបន

គូស សេនកនុងែផនករសកមមភពជតិស្រមប់ករ្រគប់្រគងៃនពលកមមចំ
២០១៧។123
ចុងេ្រកយ េដើមបីគំ្រទេ

ក្រសុកអន្តរជតិ

២០១៣-

យកន់ែត្របេសើរែថមេទៀតចំេពះករបេងកើតករងរ ករបញ
ជ ក់ជំនញ និង

ក្រសុកវ ិល្រតលប់ កនុងសហភពមីយ៉ន់ម៉ ្រតូវបនេសនើថរ ្ឋ ភិ
សូមបេងកើតយន្តករកនុងករអនុវត្តយុទធ
្រស្តជក់
ក់ ែដលបនគូស សេនកនុងែផនករ

ករទទួលបនហិរញញ បបទនស្រមប់ជនចំ

បលមីយ៉ន់ ម៉

សកមមភពជតិស្រមប់ករ្រគប់្រគងៃនពលកមមចំ

េសនើថសូមេ

ក្រសុកអន្តរជតិ ២០១៣-២០១៧។ ជពិេសស ្រតូវបន

យរ ្ឋ ភិបលៈ បេងកើត “យន្តករែដលគួរេ

យទុកចិត្តបនស្រមប់ដំេណើរករេ

យ្របសិទិធភព

និងរហ័សៃនករទមទរ ករធន ៉ ប់រង និងកមចី” ផ្តល់ព័ត៌មនស្តីពី“ទីផ រពលកមមជតិ និងឳកសបេ្រមើ

ករងរ េនក្រមិតមូល ្ឋ ន” ទទួល

គ ល់ “លកខណសមបត្តិ និងបញ
ជ ក់ជំនញែដលទទួលបនមកេ

ក្រសុកវ ិល ្រតលប់េនកនុង្របេទសេគលេ
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យបន្របឈមមុខជមួយលកខខណ្ឌៃនករផត់េចញពី

ក្រសុកវ ិល្រតលប់ជេ្រចើន េ្រជើសេរ ើសកនុងករបន្តដំេណើររបស់ពួកេគេ

សងគមេន្រសុកកំេណើត ជនចំ
ករេធ្វើចំ

រជនចំ

្ត ញេទសន្តរ្របេវសន៍

ក្រសុកេឡើងវ ិញ។

យ

៥.២ េ េគលនេយបយអ្វីខះ្ល ជ្រមុញដល់ករផត់េចញពីសងគម?
៥.២.១ សិទិធពលរដ្ឋនិងនេយបយ
ពលករចំ

ក្រសុកកមពុជ្របឈមមុខជមួយលកខខណ្ឌៃនករផត់េចញពីសងគម េ

្របព័នេធ បះេឆនតេ

យមិនចំបច់បង្ហញខ្លួន

ែដលជកររ ំេ

ភេទេលើសិទិធពលរដ្ឋនិងនេយបយរបស់ពួក

េគ។ េទះបីជរដ្ឋធមមនុញញកមពុជ ផ្តល់ជូនដល់្របជជនទំងអស់ចប់ពី
េបះេឆនត

ក៏ប៉ុែន្តមិនមន

ៃ្របសណីយ៍ ឬអនកតំ

ថ នីយ៍េបះេឆនតេនបរេទស

យេយងេទេលើកង្វះៃន

យុ១៨ឆនំេឡើងេទ ចំេពះសិទិធកុនងករ

េហើយក៏មិនមន្របព័នធកុនងករេបះេឆនត

ងេនះែដរ។ េនេ្រកមចបប់េបះេឆនតជតិ អនកេបះេឆនត្រតូវបនត្រមូវេ

ម

យចុះ

132
Ministry of Labour and Vocational Training and ILO, Labour Migration Policy for Cambodia 2015-2018 (December
2014), available at http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_145704.pdf.
133
Ministry of Labour and Vocational Training, Sub-Decree 190 on the Management of the Sending of Cambodian Workers
Abroad Through Private Recruitment Agencies (2011), available at http://caramcambodia.org/
uploads/subdecree190%20on%20management%20of%20sending%20workers%20 abroad_eng.pdf.
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បញជីេនកែន្លង

មួយកនុង ជធនីេខត្តទំង២៥។134 េទះជយ៉ ង

ិ ្រតលប់េទផទះកនុងករចុះបញជីនិងេបះេឆនត
ភិតភ័យថវល

និងេធ្វើេ

ពលករចំ

ក្រសុកឆ្លងែដនជេ្រចើន

យពួកេគកនុងករបត់បង់នូវករងររបស់

ពួកេគ ឬចប់ខួ្លន ជពិេសសេបើសិនជពួកេគបនចំ
ក្រសុក ម្របព័នធមិនេទៀងទត់។ គណៈកមមធិករ
េបះេឆនត រក ថ្របព័នធេបះេឆនតេ យមិនចំបច់បង្ហញខ្លួន នឹងបេងកើនករ្របឈមៃនករបន្លំអនកេបះេឆនត
េហើយែដលេធ្វើដូេចនះនិងអស់ចំ
្របែកកថ្របព័នធេបះេឆនតេ
េ

យមិនចំបច់បង្ហញខ្លួន

យខពស់ស្រមប់ចុះបញជីអនកេបះេឆនតអន្តរជតិ។135

យមនអនកតំ

ងសមម្រតរបស់្របេទស

និងមនសំណួរថេតើេនេខត្ត

បញជី េហើយេតើពួកេគនឹងេរៀបចំេបះេឆនតយ៉ ង
ពលករចំ

ថបនេផញើរេទផទះចំនួន ២៥៦

នដុ

គឺមិនសុីគនជមួយករេបះេឆនត

ែដលជនជតិកមពុជេនឯេ្រក្របេទសនិងចុះ

េនកនុងពហុតំបន់ៃនេពលេវ

ក្រសុកកមពុជរួមចំែណកគួរេ

រ ្ឋ ភិបលក៏បន

។136

យកត់សមគល់េទកនុងេសដ្ឋកិចចជតិ (ដូចបន យករណ៍

្ល ជ្របក់បេញញើកុនងឆនំ២០១២) ែតពួកេគេនែត្រតូវបនផត់េចញពីករ

េ្រជើសេរ ើសគណៈបក នេយបយែដលតំ
ប្រញ
ជ បេទេលើេគលនេយបយែដលេ

ងេ

ះ្រ

យផល្របេយជន៍របស់ពួកេគ និង្រតូវបនផត់េចញពីករ

យបញ
្ហ របស់ពួកេគ។137 គមនលទធភពកនុងករេ្របើ្របស់សិទិធ

ពលរដ្ឋនិងនេយបយរបស់ពួកេគ និងបេញចញសេម្លងពីចំ

ប់

រមមណ៍និងក្តីកង្វល់របស់ពួកេគ ពលករចំ

ក្រសុក្របឈមមុខចំេពះករ ង
ំ សទះៃនបរ ិយប័ននសងគម ទំងេនេ្រក្របេទសនិងកនុង្រសុក។

៥.២.២ ករែថរក សុខភព
្រសេដៀងគនេទនិង

ក្រសុកវ ិល្រតលប់ជេ្រចើនគមនលទធភពកនុងករសមហរ

ថ នភពេនមីយ៉ន់ម៉ ជនចំ

ណកមមេពញេលញ្រតលប់េទកនុងសងគមជតិ េយងេទេលើអវត្តមនៃនេគលនេយបយគំ្រទដល់ករទទួ ល
បន ករៃលលកបន និងករែថរក សុខភព្របកបេ
្របេសើរេឡើងគួរេ

យកត់សំគល់េនកនុង

យគុណភព។ កមពុជបនឆ្លងកត់បទពិេ
ធន៍ ភព
ថ នភពសុខភពៃន្របជជនរបស់ខួន
្ល
េយងេទេលើកំេណើនេសដ្ឋ

កិចច រយៈកលប៉ុនមនឆនំកន្លងមក។ ែផនករអភិវឌ ន៍យុទធ
របស់រ ្ឋ ភិបល

្រស្តជតិ ២០១៤-២០១៨ គូស ស់អំពីវ ិធី

្រស្ត

កនុងករអភិវឌ ន៍្របកបេ យបរ ិយប័នននិងនិរន្តភព កំណត់យកបញ
្ហ សុខភពជអទិភព
ិ មភពសុខភពេនែតមន ជពិេសសរ ងតំបន់ជនបទនិងទី្រកុង និងេនកនុង
មួយ។138េទះជយ៉ ង
វស
ចំេ
ចំ

ម្រកុមែដលមនេសដ្ឋកិចចសងគមខុសគន ប់បញូជ លទំងពលករចំ

យពិនិតយពយបលែដលអស់្របក់ពីខួ្លន េ

ក្រសុក។139

យគិតថមនជង ៦០%ៃនករចំ

ៃន្របេទស និងកេម យគុណភពៃនករែថរក សុខភព ជពិេសសេនកែន្លង
ង
ំ សទះគួរកត់សំគល់ចំេពះ

ថ នភពសុខភពែដលបន្របេសើរេឡើង។

ក្រមិតដ៏ខពស់ៃនករ

យេលើសុខភពសរុប

ច់្រសយល សុទធែតជរបំង

ករផ្តួចេផ្តើមកនុងករេ ះ្រ
យ
របំងហិរញញ វតថុ កនុងករទទួលបនករែថរក សុខភព រួមទំងមូលនិធិសមធម៌សុខភព ្រតូវបនអនុវត្តេ យ
មនភពេជគជ័យខ្លះែដរ។141
េ្រគងករណ៍មូលនិធិសមធម៌សុខភព
ផ្តល់ដល់ករផគត់ផគង់ែផនកហិរញញ វតថុ
140

134

Pech Sotheary and Erin Handley, “Voting abroad impossible: PM,” The Phnom Penh Post (17 February 2016), available at
http://www.phnompenhpost.com/national/voting-abroad-impossible-pm.
135
Jonathan Cox, “No Voting Rights for Cambodians Abroad,” Khmer Times (4 October 2016), available at
http://www.khmertimeskh.com/news/16892/no-voting-rights-for-cambodians-abroad/.
136
Pech Sotheary and Erin Handley, “Voting abroad impossible: PM” (2016).
137
Dene-Hern Chen and Khuon Narim, “No Votes for Almost 600,000 Cambodians Working Abroad,” The Cambodia Daily
(3 July 2013), available at https://www.cambodiadaily.com/elections/no-votes-for-almost-600000-cambodians-workingabroad-33075/.
138
WHO, Cambodia Country Cooperation Strategy (May 2014), available at
http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccsbrief_khm_en.pdf.
139
Ibid.
140
Ibid.
141
The World Bank, “Cambodia: The Rural Poor are Receiving Free Heath Care in Preah Vihear,” (20 August 2013),
available at http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/08/20/cambodia-the-rural-poor-are-receiving-free-heath-care-inpreah-vihear.
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ចំេពះ្រគួ
ករចំ

រែដលបនកំណត់ថ្រក េយងេទេលើលកខណវ ិនិច័ឆយពី្រកសួងសុខភិបល កនុងករ្រគបដណ្តប់
យ ដូចជៃថ្លពយបលេ យផទល់ ករដឹកជញូជ នអនកជមងឺ និងឧបតថមភៃថ្ល
រ។142 កនុងេពលែដលកមម

វ ិធីបនដឹកនំជទូេទេទរកភព្របេសើរេឡើងកនុងករទទួលបនេស សុខភព ជនចំ
បនផ្តល់ព័ត៌មនដល់អងគករសមជិកប
ករណ៍ ឬេតើគួរេធ្វើរេបៀប

្ត ញេទសន្តរ្របេវសន៍ទេន្លេមគងគថ

ិ ្រតលប់ខ្លះ
ក្រសុកវល

ពួកេគមិនបនដឹងពីេ្រគង

កនុងករក្លយជ្រគួ
រែដលេគបនកំណត់ថជ“្រគួ
រ្រកី្រក”។ សរុបេសចក្តីមក
កនុងេពលែដលគុណភពមិន្រគប់្រគន់ និងករទទួលបនេស សុខភពមនភពជំពក់ជំពិនគនស្រមប់្របជ
ជនទំងមូលៃនកមពុជ

ជនចំ

ិ ្រតលប់មនបទពិេ
ក្រសុកវល

ធន៍រងនូវផលប៉ះពល់ធំេធង

សុទធែត្របឈមៃនករករឆ្លងកត់បញ
្ហ សុខភពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកយធងន់ធរង អំឡុងេពលដំេណើរករចំ
និងែតងែតកង្វះចំេណះដឹងចំេពះេស ែដលមន

េ

ែដលពួកេគ

យេយងេលើលកខណអន្តរកលៃនករងររបស់ពួកេគ។
ិ
ក្រសុកវល

េបើគមនករទទួលបនដូច ែដលបនែចងកនុងេគលករណ៍ចបប់ចំេពះករគំ្រទសមរមយ ជនចំ
្រតលប់ ច្រតូវបនផត់េចញពីករបន្តបននូវសុខភពជីវ ិតដ៏្របេសើរេពល្រតលប់េទផទះវ ិញ។

៥.២.៣ ករផគត់ផគង់កុមរ
បែនថមពីេលើេនះ ជនចំ

ក្រសុកកមពុជខ្លះនិង្រគួ

ររបស់ពួកេគ្របឈមមុខជមួយរបំងៃនបរ ិយប័ននសងគម

េយងេទេលើកង្វះខតេគលនេយបយគំ្រទសុខមលភពៃនកូនរបស់្រគួ
េ

យែផ្អកេលើករ្រ

កូនរបស់ជនចំ

វ្រជវ

បង្ហញពីកររកេឃើញស្តីពីទំនក់ទំនងរ ងចំ

ក្រសុករស់េនេ

ក្រសុក

រជនចំ

ក្រសុក។ ករសិក

ក្រសុក និងសុខមលភពៃន

យគមនឪពុកម្តយរបស់ពួកេគេនកនុង្របេទសកមពុជ។143

ករសិក ខ្លះ

រកនុងករវ ិនិេយគបែនថមេលើករអប់រ ំកូន។
ករសិក
ក្រសុកកត់បនថយករែថទំរបស់ឪពុកម្តយ បនទុចបង្អក់ដល់រចនសមព័នធ្រគួ
រនិង

បញ
ជ ក់ពីសមមតិកមមែដល្របក់បេញញើផ្តល់េ
ខ្លះេទៀត បង្ហញថចំ

យនូវ្រគួ

144

ជះឥទធិពលអវ ិជជមនេលើករចុះេឈមះចូលេរៀនរបស់កុមរ។145 កនុងករសិក មួយ កនុងឆនំ២០១៤ ស្តីពីចំ
ក
្រសុករបស់មនុស េពញវ ័យ និងសុខមលភពរបស់កុមរកនុង្របេទសកមពុជ វ ិទយ ថ នអភិវឌ ន៍ធនធនកមពុជ
បនរកេឃើញថកូនរបស់្រគួ
សកមមភពេសដ្ឋកិចច។
គូររបស់ប

146

េ

រជនចំ

ក្រសុក

ក់ដូចជកន់ែតេបះបង់េចល

យែផ្អកេលើករពិភក ជមួយ្រគួ

រជនចំ

ក្រសុកេនកនុង្របេទសកមពុជ ៃដ

្ត ញេទសន្តរ្របេវសន៍ទេន្លេមគងគបនរកេឃើញថ កុមរមិន្រតឹមែតចកេចញពី

កររួមចំែណកដល់ចំណូល្រគួ
ស់ៗ។

រេនះេទ ប៉ុែន្តែថមទំងបនែថរក

េរៀន កនុង
ច់ញតិ ច

បងប្អូនបេងកើតតូចៗ និង
ថ នភព ចំេពះ្រគួ
រជនចំ
ក្រសុកទំង

កនុងេពលែដលកររកេឃើញេនះមិន ចជតំ
ងៃន
អស់េនកនុង្របេទសកមពុជក៏េ យ
ក៏ បនគូសបង្ហញពីត្រមូវករស្រមប់ករគំ្រទ
ស្រមប់្រគួ

និងចូលរួម

រជនចំ

ធរណៈធំេធង

ក្រសុក កនុងេគលបំណងផ្តល់េ យកុមរទំងអស់ កនុងករចូលរួមេពញេលញកនុង
ករេរៀនសូ្រត និងទទួលបនសិទិរធ បស់ពួកេគ កនុងករអប់រ ំ ធរណៈេ យមិនគិតៃថ្ល អនុេ
មេទ មរដ្ឋ
ធមមនុញញៃនកមពុជ។147

៥.៣ េ េគលនេយបយអ្វីខះ្ល េលីកកំពស់បរិយប័នស
ន ងគម?
េគលនេយបយពលកមមេទសន្តរ្របេវសន៍របស់្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ ២០១៥-២០១៨ គឺជឯក
រគន្លឹះ
ែដលគូសបញ
ជ ក់ពីសកមមភពកនុងករេលើកកំពស់បរ ិយប័ននសងគមៃនជនចំ
ក្រសុក។
ក
ងបែនថមពីេលើ
142

MMN, Self-Care and Health Care: How migrant women in the greater Mekong Subregion take care of their health (April
2015), available at http://www.mekongmigration.org/Self-Care%20and%20Health%20Care_final.pdf.
143
Hing Vutha, Lun Pide, and Phann Dalis, The Impacts of Adult Migration on Children’s Well-being: The Case of
Cambodia, Cambodia Development Resource Institute (July 2014), available at
http://www.cdri.org.kh/webdata/download/otherpapers/Migration%20and%20child%20well-being_CDRI.pdf.
144
Ibid, p 4.
145
Ibid.
146
Ibid.
147
Royal Government of Cambodia, Education for All 2015 National Review Report: Cambodia, available at
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002297/229713e.pdf.
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េគលនេយបយពលកមមេទសន្តរ្របេវសន៍ពីមុនរបស់កមពុជ ២០១០-២០១៥ េគលនេយបយេនះ ្រសបគន
ជមួយទិសេ

និង្រកបខណ្ឌេពលេវ

ៃនេគលនេយបយជតិដៃទេទៀត។ ជពិេសស េគលនេយបយ

េនះែណនំថ “វ ិធនករេដើមបីធនថអនកែស្វងរកករងរថមី

ច្រតូវបនបេ្រមើករយ៉ ងមនផលែផ្លផក និ ង

អភិវឌ ន៍ជំនញរបស់ពួកេគ កនុងករេធ្វើករេលចេធ្ល ជជងកនុងវ ិស័យងយ្របឈម ទំងេនកនុង្របេទសកមពុ
ជនិង្របេទសេគលេ ។” 148 េគលនេយបយ ផ រភជប់េទនិងេគលនេយបយករងរជតិរបស់កមពុជ
ែដលគំ្រទេទេលើករចល័តទីៃនកមមករ និងករបេ្រមើករងរ។ េគលនេយបយេនះ ក៏្រសបទិសគនជមួយ
ែផនករ អភិវឌ ន៍យុទធ

្រស្តជតិ ២០១៤-២០១៤ ែដលេក្តបករេធ្វើចំ

ក្រសុកេចញេទជបញ
្ហ ្របជជន

ែដល្រតូវបនសមហរណកមមបញូជ លេទកនុងដំេណើរករែផនករអភិវឌ ន៍ជតិ។149 ករបេ្រមើករងរ គឺជគន្លឹះ

កនុងករធនថជនចំ
ក្រសុក្រតូវបន ក់ចូលេទកនុងេសដ្ឋកិចចជតិេ្រកយពី ្រតលប់មកវ ិញ។ ករបេងកើត
ករងរ
ក៏ជករសំខន់មួយែដរកនុងករផ្តល់ដល់ជនចំ
ក្រសុកែដលមនសក្តនុពល
ជមួយជេ្រមើស
ជីវភពេន្រសុកកំេណើត េហើយដូេចនះជេ្រមើសពិត្របកដអំពីថេតើគួរែតចំ

ក្រសុក ឬមិនគួរ

ក្រសុកគឺជវ ិថីែតមួយគត់កុនងករធនេ

រមមណ៍ែដលគិតថចំ

ង
ំ ដល់

យបននូវជីវភព។ កនុងេពលែដលេគល
នេយបយពលកមមេទសន្តរ្របេវសន៍ គឺ្រគប់្រជុងេ្រជយ និងេលើកកំពស់យុទធ
្រស្ត កនុងករបេ្រមើករងរនិ ង
េលើកដេមកើងដល់បរ ិយប័ននសងគមៃនពលករចំ

ក្រសុក

មរយៈដំ

ក់កលទំងអស់ៃនដំេណើរករចំ

ក្រសុក ករអនុវត្តរបស់េគលនេយបយ និង្របសិទិភ
ធ ពកនុងករេលើកកំពស់បរ ិយប័នននិង្រតូវករចំបច់ កនុង
ករេធ្វើករ យតៃម្លេនេពលអនគត។

៥.៤ េ មនករផ្តួចេផ្តីមអ្វីខះ្ល េ

យអងគករសងគមសុី ល ជ ួយកត់បនថយករផត់េចញពី

សងគម និងជ្រមុញបរិយប័នស
ន ងគម?

អងគករសងគមសុីវ ិល និងអងគករសិទិក
ធ រងរមួយចំនួនេនកនុង្របេទសកមពុជេផ្តតេលើករករពរ និងេលើកកំព
ស់សិទិព
ធ លករចំ

ក្រសុកទំងេនកនុង្របេទសកមពុជ និងកនុង្របេទសេគលេ

រួមមនផ្តល់ដល់ជនចំ
ចំ

ក្រសុកេ

ពលករចំ

ក្រសុកែដលមនសក្តនុពលនិងជនចំ

យសុវតថិភព និងេស ជំនួយែផនកចបប់ បញចុ ះបញូជ លទីភនក់ងររ ្ឋ ភិបលកនុងករករពរសិទិធ
ក្រសុក និងផ្តលក
់ រគំ្រទអំឡងេពលដំ
េណើរករវ ិល្រតលប់ និងសមហរណកមម។ កនងលកខ
ខណ្ឌ
ុ
ុ

ៃនករជ្រមុញជពិេសសដល់បរ ិយប័ននសងគម អងគករមូល ្ឋ ននិងប
រួមមនសេម្លងជនចំ
ប

។ ករផ្តួចេផ្តើមខ្លះេនកនុងេនះ
ក្រសុកវ ិល្រតលប់ ជមួយនិងព័ត៌មនពី

្ត ញកមមករ

្ត ញៃនពលករមួយចំនួន ចត់អទិភព

ក្រសុកកនុងករពិភក ជមួយរ ្ឋ ភិបលនិងៃដគូរទក់ទងដៃទេទៀត។ ជឧទហរណ៍

មផទះៃនកមពុជ

្រតលប់ជសមជិកបនបេងកើតេឡើង

ែដលមនទំងកមមករ

មផទះជជនចំ

ក្រសុកនិងជនចំ

ំងពីឆនំ២០១២ ជុំវ ិញេបសកកមមៃន “ករេរៀចំកមមករ

ក្រសុកវ ិល

មផទះ េ

យមន

សេម្លងែតមួយ កនុងករតស៊ូមតិេដើមបីេធ្វើេ យ្របេសើរែផនកសិទិធ លកខខណ្ឌករងរ និងលកខខណ្ឌរស់េន”។150
ករបេងកើត្រកុមែបបេនះ គឺជួយកនុងករបេងកើនតំ
ង និងអំ
ចចចរៃនពលករចំ
ក្រសុក ែដលបនផល
មកវ ិលគឺជួយកនុងករេ

ះ្រ

យកង្វល់របស់ពួកេគទក់ទង និងករផត់េចញពីសងគម។

៥.៥ េសចកី្តសននិ ្ឋ ន និងអនុ

សន៍

កនុងេគលបំណងេលើកកំពស់េ យបន្របេសើរេឡើង ចំេពះបរ ិយប័ននសងគមៃនពលករចំ
ក្រសុក ប ្ត ញ
េទសន្តរ្របេវសន៍ទេន្លេមគងគសូមេសនើថ
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជសូមេធ្វើវ ិេ
ធនកមមចបប់េបះេឆនតជតិែដល
148
Ministry of Labour and Vocational Training and ILO, Labour Migration Policy for Cambodia 2015-2018 (December
2014), p 5, available at http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---robangkok/documents/publication/wcms_145704.pdf.
149
Ibid.
150
Cambodia Domestic Workers Network, “Formed in 2012, CDWN aims to attain 1,000 members by 2017, including
migrant Cambodia domestic workers in Malaysia” (28 March 2015), available at http://www.idwfed.org/en/affiliates/asiapacific/cambodia-domestic-workers-network-cdwn.
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ត្រមូវេ

យ្របជជនេបះេឆនតេនកនុង្រពំែដនៃនកមពុជ និងអនុវត្តនូវ្របព័នធេបះេឆនតេ

យមិនចំបច់បង្ហញ

ខ្លួន ្រសបគនជមួយប ្ត ្របេទសដៃទេទៀត រួមមនឥណូ្ឌ េនសុី និង្របេទសអុីរប
ុ ៉ ជេ្រចើន ែដល្របតិបត្តិេ្រកម
151
្របព័នេធ បះេឆនតតំ
ងសមម្រត។ ្រតូវបនសំណូមពរថ រ ្ឋ ភិបលសូមផ្តល់ដល់ជនជតិរបស់ខួនែដល
្ល
កំពុងរស់េនបរេទស ពីឳកសកនុងករេបះេឆនតេន
តិ។ រ ្ឋ ភិបលក៏្រតូវបនផ្តល់ជេយបល់ផងែដរថ

ថ នទូតឬអគគកុងស៊ុលកមពុជ អំឡុងេពលេបះេឆនតជ

សូម

ក់ចូលនូវធនធនថវ ិកកនុងករបេងកើត្របព័នធ

ម

នករេបះេឆនតេនេ្រក្របេទស ែដលធនថករេបះេឆនតមិនមនករអុកឡុក បញ
ជ ក់ពីអត្តសញញណអនក

េបះេឆនត
េ

េហើយនិងស្រមលដល់ករ្របឈមចំេពះករបន្លំអនកេបះេឆនត។

យមិនចំបច់បង្ហញខ្លួន នឹងផ្តល់ដល់ជនចំ

យពួកេគកនុងកររុញ្រចនេ
េគ។

ករអនុវត្តៃន្របព័នធេបះេឆនត

ក្រសុកពីធមមនុញញសិទិព
ធ លរដ្ឋនិងនេយបយ និងផ្តល់េ

យគណៈបក នេយបយ េធ្វើករពិចរ

ពីចំ

ប់

រមមណ៍និងកង្វល់របស់ពួក

បែនថមេលើេនះេទៀត

កនុងេគលបំណងកនុងករបេងកើនករទទួលបនករែថទំសុខភព្របកប េ យ
គុណភពស្រមប់ជនចំ
ក្រសុក ្រតូវបនេសនើថរ ្ឋ ភិបលកមពុជសូមេធ្វើករចុះេទេ យដល់កែន្លង កនុង
ករផ្តល់ព័ត៌មនេ យបន្របេសើរេឡើង ដល់ជនចំ
ក្រសុកវ ិល្រតលប់ពីេស សុខភពែដលមន និងពី
យបនសម្រសបចំេពះករទទួល្របក់ជំនួយជថវ ិក កនុងនមជ “្រគួ
រ្រកី្រក” ពីករផ្តួចេផ្តើ
មេផ ងៗ ដូចជមូលនិធិសមធម៌សុខភពជេដើម។ ក៏្រតូវបនសំណូមពរែដរថរ ្ឋ ភិបលកមពុជ សូមបន្តចត់
រេបៀបេរៀបចំេ

អទិភពេធ្វើ េ

យ្របេសើរេឡើងៃនែផនករនិងករផ្តល់េ

េលើសពីេនះេទៀត ប

កូនរបស់ជនចំ

្ត ញេទសន្តរ្របេវសន៍សូមេសនើថ រ ្ឋ ភិបលកមពុជសូមផ្តល់ករផគត់ផគង់ ចំេពះ

ក្រសុកកំពុងរស់េនេ

យគមនឪពុកម្តយរបស់ពួកេគេនកនុង្របេទសកមពុជ។

ែបបេនះ គួរែតធនថ ល់កុមរទំងអស់
ករអប់រ ំ

ធរណេ

យនូវករែថរក សុខភពរបស់ជតិ។

យមិនគិតៃថ្លអនុេ

ករផគត់ផគង់

ចចូលរួមេរៀនសូ្រតេពញេលញ និងេ្របើ្របស់សិទិធពួកេគ ចំេពះ

មេទ

មរដ្ឋធមមនុញញៃនកមពុជ។

151
Pech Sotheary and Erin Handley, “Voting abroad impossible: PM,” The Phnom Penh Post (17 February 2016), available at
http://www.phnompenhpost.com/national/voting-abroad-impossible-pm.
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េសចកី្តសននិ ្ឋ ននិងអនុ

សន៍

៦.១ េសចកី្តសននិ ្ឋ ន
មនុស ជេ្រចើនចំ

ក្រសុកស្រមប់ករងរ ជមួយនិងក្តីសងឃឹមចំេពះជីវ ិតរបស់ពួកេគ្របេសើរ េឡើងជងមុ ន

និងកររស់េនរបស់សមជិក្រគួ

ររបស់ពួកេគ។ កនុងេពលែដលពលករចំ
ចំែណកដល់សងគមនិងេសដ្ឋកិចច ចំេពះ្រគួ
រ និងសហគមន៍របស់ពួកេគ េ

ក្រសុកេធ្វើេ

យមនជកររួម

យករេផញើរ្របក់បេញញើ និងនំេទ

វ ិញនូវគំនិតថមីៗ្រពមទំងជំនញេទផទះវ ិញ េនះែតងែតជករលះបង់កុនងលកខខណ្ឌៃនសុខមលភព និងសុខ
ភពរបស់ពួកេគ។ ជនចំ
ក្រសុក្រតូវបន បេ្រមើករងរកនុង្របេភទករងរែដលមនុស កនុងមូល ្ឋ នគមនឆ

នទះកនុងករេធ្វើ

និងទទួលបន្របក់ឈួនលអបបបរ ិម។ រ ្ឋ ភិបលេនកនុង្របេទសេគលេ

នេយបយ ែផ្អកេលើមូល ្ឋ នែដលថចំ

ក្រសុកគឺជករបេ

្ត ះ

ក់ែតងេគល

សនន។ ករសនមតែបបេនះ ផ្តល់ដល់អនក

ក់ែតងេគលនេយបយ និងម្រន្តី ជករនូវករេលើកទឹកចិត្តសួចេស្ត
្ត
ើង កនុងករធនេ យជនចំ
ក្រសុក
ទទួលសិទិធទំង
យែដលគួរទទួលបន
មនតិចបំផុតែដលពួកគ្រតូវបនផ្តល់េ យនូវករគំ្រទចំបច់
ស្រមប់បរ ិយប័ននសងគម។ បែនថមពីេលើកេម យករអនុវត្តៃនចបប់ករពរសិទិធៃនជន ចំ

ក្រសុកឆ្លងែដន

េនកនុង្របេទសេគលេ
រ ្ឋ ភិបលៃន្របេទសកំេណើតមិនបនផ្តល់ករគំ្រទ្រគប់្រគន់ចំេពះជនជតិរបស់
ខ្លួន េនេពលែដលពួកេគ្របឈមមុ ខកររ ំេ
ភសិទិេធ នឯបរេទស។
ករ្រតលប់មកផទះ

និងជីវ ិតកនុងេពលវ ិល្រតលប់ែដលមនុស មនក្តីសងឃឹមចំេពះ េនះ

សុទធែតក្លយជករពិតេនះេទ។ ជក់ែស្តង
េហើយេនកនុងអតថបទ្រ
ព័ទធេ

ស់ របំងេគលនេយបយនិង្របព័នធែដលបនអធិបបយរួច

វ្រជវេនះ ដូចជរបំងចំេពះករអប់រ ំ សុខភព និងករេបះេឆនត ។ល។ ្រតូវបនហ៊ុំ

យករេរស
ើ េអើង និងករ

ក់េន

ច់ែឡកពីសហគមន៍កំេណើត។ បនទប់មកេទៀត សំ

ង
ំ កនុងករទទួលបនករងរែដលេពញចិត្ត

ភពេនឯផទះ ជនចំ

មិនែដល

ងេទេលើរបំង

និងេដើមទុនកនុងករបេងកើតករបំេពញជីវភព្របកបេ

យនិរន្ត

ក្រសុកវ ិល្រតលប់ជេ្រចើនជួបខ្លួនឯងផទល់ជមួយជេ្រមើសតិចតួច េទើបេធ្វើករចំ

ក

្រសុកេឡើងវ ិញ េហើយែដលែបបេនះ ពួកេគេនែតបន្ត្រតូវបនផត់េចញពីេកសិកសងគមៃនសហគមន៍របស់
ពួកេគ។

ពិេ
េ

បរ ិយប័ននសងគមគួរែតបងខិតបងខំស្រមប់្រគប់ភគីពក់ព័នធទំងអស់េនកនុងតំបន់

ធន៍ៃនករែដល្រតូវបនផត់េចញពីសងគមចំេពះជីវ ិត្របចំៃថងរបស់ជន
យខូច្របេយជន៍ធងន់ធងរចំេពះសុខមលភពបុគគល។152

មនក់

េចញពីេគលគំនិតចិត្ត

េ

យ

រែតបទ

មនផលប៉ះពល់េធ្វើ
្រស្ត ហ៊ុតជី

ន់ កត់

សំគល់ថកររស់េនកនុងករផត់េចញពីសងគម “ជករជំទស់ត្រមូវករមូល ្ឋ នរបស់មនុស កនុងករមនកមម
សិទិេធ នកនុងែផនកសងគម។
បនប ្ត លេ យមន្របតិកមមសរ ីរៈវ ិកលមួយចំនួន រួមមនករេជឿជក់េលើខួន
្ល

ឯងធ្លក់ចុះទប កំហឹងខ្លំងក្ល អសមតថភពរកេហតុផលបនល្អ ករធ្លក់ទឹកចិត្តនិងករថប់
មនគំនិតនិង

កបបកិរយ
ិ ផចញ់ខួ្លនឯង។” 153 ផលប៉ះពល់មិនល្អទំងេនះ ្រតូវបនរួបរ ឹតេ

ែដល្រតូវបនផត់េចញពីករទទួលបនេស
យន្តករយុតិ្តធម៌។

យឥទធិពលៃនករ

ធរណៈមូល ្ឋ ន ដូចជករអប់រ ំ ករែថរក សុខភព និង

មនផលវ ិបកយូរអែង្វងស្រមប់សងគមជតិ

សងគម កនុងករកេឡើងជដំេបែដលគមនករេ

រមមណ៍ ្រពមទំង

ះ្រ

យ។ ដូចែដល

ែដលអនុញញតេ

យមនករផត់េចញពី

នីេសហ្វ និង

នេហ្វ ចង្អុលបង្ហញ

152

Paul Hutchison, Dominic Abrams, and Julie Christian, “The Social Psychology of Exclusion” in Dominic Abrams, Julie
Christian and David Gordon (eds.), Multidisciplinary Handbook of Social Exclusion Research (Chichester, John Wiley &
Sons, 2007), p 29.
153
Ibid.
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“កុមរ ែដលឆ្លងកត់ករផត់េចញពីសងគម

ក់ករគ្រមមកំែហងដល់សងគមជតិេនេពលែដលពួកេគធំ េឡើង

ជមួយនិងករមនចំែណកហ៊ុនតិចតួច េនកនុងស ្ត ប់ធនប់សងគមែដលមន្រ
ប់”។154 ម៉យងវ ិញេទៀត េបើ
សិនជកូនជន ចំ
ក្រសុក្រតូវបនចិញចឹមបីបច់េនកនុងសងគមបរ ិយប័នន ជកែន្លងែដលពួកេគទទួលបន
សមភពៃនឳកសកនុងករអប់រ ំនិងករផ្តល់ជូននូវករែថរក សុខភព ពួកេគ
អនកចូលរួមសនួលមួយៃនសងគមជតិ។
មរយៈប
អនកនំពកយែដល

្ត ញអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ជនចំ

ក់ក្លយជធនធនមួយ និងជ

ក្រសុកេនកែន្លងខ្លះកនុងតំបន់ មនតំ

ចនិយយនិងតស៊ូមតិេទកន់រ ្ឋ ភិបលមូល ្ឋ ននិងជតិ

និេយជក

ងនិ ង

និងអងគករអន្តរ

ជតិ។ កនុងេពលែដល េនែតមិនទន់្រគប់្រគន់កុងករែកែ្របេគលនេយបយ
ន
ែត ក៏បនផ្តល់នូវសេម្លងជ
សំខន់ៃនជនចំ
ក្រសុក កនុងករបេញច ញពីកី្តកង្វល់របស់ពួកេគ។ រ ្ឋ ភិបលមូល ្ឋ ននិងថនក់ជតិខ្លះ បន

ផ្តួចេផ្តើមវ ិធនករេគលនេយបយ កនុងករ្របយុទធ្របឆំងករផត់េចញទក់ទងនិងឯក
រ ករេរៀនសូ្រត
និងសុវតថិភពសងគម ប៉ុែន្តទំងេនះេ្រចើនែតមួយែភ្លតៗ ឬជក់ែស្តងបនសងកត់េ យេគលនេយបយអេន្ត
្របេវសន៍ ែដលបនយកជអទិភព និង
ែដលគួរែតទទួលបន។
ចំ
ជនចំ

ប់

ចនំេទរកករចប់ខួ្លន និងករបញូជ ន្រតលប់ ជជងទទួលបនសិទិធ

រមមណ៍បចចុបបននចំេពះបញ
្ហ ចំ

ក្រសុកេន

សុី ែតងែតេលើកពីលកខខណ្ឌករងរមិនល្អៃន

ក្រសុក ែដលចត់អទិភពចំណុចេនះេទេលើករែថទំេ

យមនករេរ ើសេអើង ែដលពួកេគែតងែត

ទទួលរងេនកនុងរូបភពដៃទេទៀតៃនជីវ ិតរបស់ពួកេគេនឯ្របេទសទទួល

ចំ

ប់

ឬក៏េន្របេទសកំេណើតផងែដរ។

រមមណ៍ចំេពះបរ ិយប័ននសងគម ្រតូវករចំបច់ជបនទន់។

៦.២ អនុ

សន៍

ករែកែ្របេគលនេយបយនិងករអនុវត្តសំខន់ៗ ្រតូវករជចំបច់េដើមបីកុងករបំ
ន

ចំ

ក្រសុកចំេពះករផត់េចញពីសងគម េទកន់បទពិេ

ពីសំ

ស់បូរបទពិ
្ត
េ

ធន៍ជន

ធន៍ៃនបរយ
ិ ប័នន។ មនករសនយអនុវត្តជេ្រចើន

ក់អនកពក់ព័នធេផ ងៗ កនុង្របេទសែដលបនេធ្វើករសិក និមួយៗ េនកនុងរបយករណ៍េនះ។ ទំង
ិ កនុងចំេ
េនះជករបំផុសេឡើងវញ
មអនុ សន៍ជេ្រចើនខងេ្រកម។

ជនចំ

ក្រសុក ្រគួ

ផងែដរនូវអនុ

ិ ្រតលប់ ក៏បនសំណូមពរ េ
ររបស់ពួកេគេនកនុង្របេទសកំេណើត និងអនកវល

សន៍ជេ្រចើនខងេ្រកម េ

យែផ្អកេលើបទពិេ

ធន៍ផទល់របស់ពួកេគ ចំេពះករផត់េចញ

និងបរិយប័ ននេន្រសុកកំេណើត និងបរេទស។ ជចុងេ្រកយ ៃដគូររបស់ប
បន

ប

ក់ែតងចំណុចដៃទេទៀតែដរ េ

ិ គរួម របស់ពួកេគ។
យែផ្អកេលើករវភ

្ត ញេទសន្តរ្របេវសន៍ទេន្លេមគងគ និងជនចំ

រួមេនកនុងអតថបទ្រ

្ត ញេទសន្តរ្របេវសន៍ទេន្លេមគងគ

ិ ្រតលប់ ែដលជអនកចូ ល
ក្រសុកទំងអស់ ្រពមទំងអនកវល

វ្រជវេនះ សងឃឹមថអនកមនកតព្វកិចចករពរសិទិធ និងយកចិត្តទុក

ទំងអស់េនះ និងេ្របើ្របស់េឆពះេទរកករផ្លស់បូ្តរ ែដល្រតូវករជចំបច់បនទន់ េ
េទរកតំបន់មួយែដលកន់ែតមនសមហរណកមម
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យ

ក់ដល់សំណូមពរ

រែតេយើងេដើរេឆពះ

ជកែន្លងែដលករងរនិងកររស់េនរបស់មនុស ្រគប់រប
ូ

្រតូវបនេលើកដំេកើង ្រតូវបនផ្តល់តៃម្ល និងយកចិត្តទុក

្រគប់គន

យផទល់

ិ េពញេលញេនកនុងសហគមន៍។
ចនំេទរកជីវត

ក់េសមើៗគនជមួយជនជតិខួ្លន េហើយក៏ជកែន្លងែដល

Paul Anisef and Michael Lanphier, The World in a City (Toronto, Toronto University Press, 2003), p 8.
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អនុ

សន៍ជ ូនចំេពះ ជរ ្ឋ
បេងកើតែផនករយុទធ

បលៃថៈ

្រស្តរយៈេពលែវង ស្រមប់ពលករចំ

ក្រសុក និង្រគួ

ររបស់ពួកេគេនកនុង

្របេទសៃថ ជមួយនិងករផ្តល់មតិេយបល់សំខន់ៗពីសហគមន៍ជនចំ

ក្រសុក ក៏ដូចជអនកពក់

ែកទ្រមង់េគលនេយបយអេន្ត្របេវសន៍ កនុងករអនុញញតេ យជនចំ
ពួកេគ បនបន្តេនេ យមិនបច់្រតូវបនផ រភជប់ជមួយនិេយជក។

ក្រសុក និង្រគួ

ព័នធដៃទេទៀត។

អនុវត្តចបប់និងេគលនេយបយែដលមន្រ

ប់េហើយេនះ េ

យគមនករេរ ើសេអើង េ

នូវធនធនមនុស និងថវ ិក្រគប់្រគន់ ស្រមប់ករផ្តល់េស ដល់ជនចំ

យករផ្តល់

ក្រសុក។

លុបបំបត់េគលនេយបយែដលមនចរ ិកេរស
ើ េអើង និងបេងកើតយន្តករេដើមបីផ្តល់លទធភព េ
ចំ

ក្រសុក

ររបស់

យជន

ចទទួលបនអតថ្របេយជន៍េពញេលញ ែដលពួកេគគួរែតមនសិទិធកុនងករទទួល។

ក់េចញនូវយន្តករ កនុងករេ ះ្រ
យឧបសគគែដលបនទុចបង្អក់ដល់ករទទួលបនព័ត៌មននិងេស
និងជែផនកមួយ មរយៈករគំ្រទនិងេផ្តះប្តូរេយបល់ជមួយអងគករសងគមសុីវ ិល។
េលើកកំពស់សហគមន៍ជនចំ

ល់នូវករទទួលបន្រសប
ពួកេគ។

សន៍ជ ូនចំេពះរ ្ឋ

យក្លយេទជែផនកមួយ្រសបចបប់ៃនសងគម េ

មផ្លូវចបប់ ចំេពះេស សុខភព សុវតថិភពសងគម និងករអប់រ ំ។

ផ្តល់នូវេវទិកមួយ ែដលជនចំ

អនុ

ក្រសុក េ
ក្រសុក

ិ
ច្រប្រស័យទក់ទងគនដ៏មនន័យ ជមួយសហគមន៍ជុំវញ

បលជប៉ន
ុ ៈ

ក់ែតងវ ិធនករនេយបយេលើកកំពស់សមហរណកមមសងគម

េនកនុងករអប់រ ំ
ករងរ សុវតថិភពសងគម និងករចូលរួមេនកនុង្រពឹតិ្តករណ៍សហគមន៍។
លុបបំបត់ភពលំេអៀង

មកពីេ្រក្របេទស។
ពិចរ

យករផ្ត

េនកនុងេគលនេយបយអេន្ត្របេវសន៍ងកេទរកកូនេច

ពីសមតថភពនិងជំនញរបស់ជនចំ

ថេតើគួរផ្តល់ករអនុញញតពិេសសកនុងករ

ែថរក សុខភព
ច់ញតិជប៉ុ ន

ក្រសុក ជពិេសសជងេគ្រស្តី េនេពលសេ្រមចចិត្ត

ន ក់េនឬអត់ លុបបំបត់កររ ំពឹងទុកែតម៉យងែដលបន

ក់

េទេលើពួកេគ កនុងករ្របកន់យកតួនទីបូ ណ ថជភរ ិយៃនជនជតិជប៉ុន និងម្តយចិញចឹមបីបច់ែថ
រក កូនជមួយសញ
ជ តិជប៉ុន។
ចត់អទិភពេលើឧត្តម្របេយជន៍ចំបងរបស់កុមរ

ដូចបនែចងេនកនុងអនុសញញអងគករសហ្របជ

ជតិសីព
្ត ីសិទិក
ធ ុមរ។ ករអនុវត្តចបប់អេន្ត្របេវសន៍ មិនគួរេចញលទធផលមកែបជកុមរ្រតូវបនបំែបក

េចញពី្រគួ

ររបស់ពួកេគ លគឹក

ករបំែបកេចញេនះគឺជឧត្តម ្របេយជន៍ចំេពះកុមរទំងេនះ។

ផ្តល់អទិភពស្រមប់ករអនុញញតកនុងករ
្របេទស ជប៉ុន។

ន ក់េន

ចំេពះឪពុកម្តយកុ មរែដលកំពុងេរៀនេនកនុង

ផ្តល់ករសងកត់ធងន់េទេលើេគលនេយបយករផ រភជប់គនៃនពហុវបបធម៌

មួយ កនុងករករពរសិទិធជនចំ
្ឋ ន។

ទុកដូចជវ ិធនករសនូល

ក្រសុក និងេលើកកំពស់សមហរណកមមសងគម េនសហគមន៍មូល
57

គំ្រទដល់

ចំ

្រកុងមូល ្ឋ ន អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ្រកុមឯកជន និង្រកុមជួយខ្លួនឯងៃនជន

ក្រសុក។

្របយុទធ្របឆំងករេរ ើសេអើង និងករស្អប់ជនបរេទស្របឆំងនិងជនចំ

ករអនុវត្តេ

យកន់ែតមន្របសិទិធភព ចំេពះចបប់សីព
្ត ីករេលើកកំពស់ៃន កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងកនុង
្ត ម៌ ្របឆំងនិងជនទំង
កបបកិរ ិយេរ ើសេអើងអយុតិធ

ករលុបបំបត់សំដីនិង
េ្រក្របេទសជប៉ុន។

េធ្វើេ

យ

បេចចកេទស

ក្រសុក ជមួយនិងករព្រងឹង

មញញ ចំេពះនីតិវ ិធីបចចុបបនន

យ

ែដលមកពីខង

ទក់ទងនិងករេ្រជើសេរ ើសនិងបេ្រមើករងរជកមមសិក ករ ី

ចំេពះកមមវ ិធីកមមសិក ករ ីបេចចកេទស។ករពរសិទិៃធ នកមមសិក ករ ីេន្រគប់ដំ

ក់

កល ៃនដំេណើរករ។

អនុ

សន៍ជ ូនចំេពះ ជរ ្ឋ

បលៃន

ធរណរដ្ឋៃនសហភពមីយ៉ន់ម៉ៈ

េធ្វើេ

យ

មញញ ចំេពះត្រមូវករ

េធ្វើេ

យ

មញញ ចំេពះករ ិយធិបេតយយជុំវ ិញករ

ពិេសសេនតំបន់

ច់្រសយល។

និងដំេណើរករកនុងករធនបននូវអត្តសញញណប័ ណ្ណជតិ

ផលប៉ះពល់លកខណៈេរ ើសេអើងចំេពះពូជ

ក់េសនើសុំ កនុងចបប់សញ
ជ តិឆនំ១៩៨២ ែដលមន
សន៍ និង្រកុមជនជតិភគតិច។

បេងកើតវ ិធនករផ្តល់ករអប់រ ំសមរមយនិងកនុង្របព័នប
ធ ែនថមេទៀត ស្រមប់ពលករចំ

និង្រគួ

េគលេ
ពី

ររបស់ពួកេគ

េ

យមនករសហ្របតិបត្តិករេទ្វរភគីជមួយប

។ ផ្តល់ជូននូវករគំ្រទែផនកខងករអភិវឌ ន៍េមេរៀន

េរៀនសហគមន៍ស្រមប់ជនចំ

អនុវត្តករេប្តជញចិត្តដូចតេទេនះ

្រសុកអន្តរជតិ ២០១៣-២០១៧៖
o

ផ្តល់ជូននូវ “េស ចិត្ត

ជ

ទទួល

ក្រសុកមីយ៉ន់ម៉

្ត រ ្ឋ ភិបលៃន្របេទស

គ ល់កំណត់្រ

ក្រសុក េនកនុង្របេទសេគលេ

ករេរៀនសូ្រត

។

ពីែផនករសកមមភពជតិស្រមប់ករ្រគប់្រគងៃនពលកមមចំ

្រស្តសងគមដល់ពលករចំ

ក

ក្រសុកែដលមនទុកខ្រពួយ មុនេពលករ

ចកេចញរបស់ពួកេគ និងេ្រកយពីពួកេគវ ិល្រតលប់មកវ ិញ។”
o

បេងកើត“យន្តករែដល

ចទុកចិត្តបនស្រមប់ដំេណើរករ្របកបេ

ៃនករទមទរ ធន ៉ ប់រង និង្របក់កមចី។”

យភពសក្តិសិទធនិងរហ័ស

o

ផ្តល់ព័ត៌មនអំពី “ទីផ រពលកមមរបស់ជតិ និងឳកសបេ្រមើករងរេនក្រមិតមូល ្ឋ ន។”

o

ទទួល

គ ល់

“លកខណសមបត្តិនិងបញ
ជ ក់ពីជំនញែដលបនមកេ

យជនចំ

ក្រសុកែដល

្ត ្របេទសទទួលពលកមម កនុងករផ្តល់នូវករទទួល
ិ ្រតលប់។”
ក្រសុកវល

គ ល់ ពីជំនញ

ិ មកវ ិញ េនកនុង្របេទសេគលេ
បនវល
o

េធ្វើករចចរ “ជមួយប

ចំេពះពលករចំ

មរយៈ្របព័នធទទួល

គ ល់ជំនញ។”
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អនុ

សន៍ជ ូនចំេពះ ជរ ្ឋ
េធ្វើវ ិេ

បលកមពជ៖
ុ

ធនកមមចបប់េបះេឆនតជតិ

ែដលត្រមូវេ

ែដនដីកមពុជ និងអនុវត្ត្របព័នធេបះេឆនតេ

ខ្លួនកំពុងរស់េនឯេ្រក្របេទស
ច្រកកមពុជ។

យជនជតិរបស់ខួនេធ្វ
្ល
ើករេបះេឆនតេនកនុងរង្វង់

យមិនចំបច់បង្ហញខ្លួន ែដលផ្តល់េ

ក់សន្លឹកេឆនតេនកនុង

ថ នទូត

និង

យជនជតិរបស់

ថ នអគគកុងស៊ុលៃន្រពះ ជ

ក់បញូជ លធនធនថវ ិក កនុងករបេងកើត្របព័នធ ម នករេបះេឆនតេ្រក្របេទស ែដលធន
ថករេបះេឆនតគឺមិន្រតូវបនឆេឆអុកឡុក េហើយអត្តសញញណៃនអនកេបះេឆនត្រតូវបនបញ
ជ ក់។
េរៀបចំ

កនុងករផ្តល់ព័ត៌មនេ យកន់ែត្របេសើរដល់ជនចំ
ក្រសុកវ ិល្រតលប់ ពី
េស សុខភពែដលមន និងពីរេបៀបកនុងករេធ្វើេ យ្រគប់លកខណសមបត្តិស្រមប់ករទទួលបនថវ ិក
េធ្វើករចុះ

មមូល ្ឋ ន

ជំនួយកនុងនមជ “្រគួ

រ្រកី្រក” ពីករេផ្តើមផ្តួចេផ ងៗ ដូចជមូលនិធិសមធម៌សុខភពជេដើម។

បន្តករចត់អទិភពៃនករេធ្វើេ

យរ ឹតែត្របេសើរេឡើង ចំេពះែផនករនិងករផ្តល់ជូននូវ ករែថរក

សុខភពរបស់ជតិ។
ផ្តល់នូវករផគត់ផគង់ដល់កូនរបស់ជនចំ

ក្រសុក ែដលកំពុងរស់េនេ

យគមនឪពុកម្តយរបស់ពួកេគ

កនុង្របេទសកមពុជ។ ធនថ ល់កុមរែបបេនះ
ចចូលសិក េរៀនសូ្រតេ យេពញេលញ និង
ទទួលបនសិទិរធ បស់ពួកេគចំេពះករអប់រ ំ ធរណៈេ យមិនបង់ៃថ្ល អនុេ
មេទ មរដ្ឋធមមនុញញ
ៃន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ។
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ឯក

រេយង

ពហុនិយមន័យៃនករផត់េចញពីសងគម155
១

លកខណខ្លីៗ ស្រមប់អីែ្វ ដល

ចេកើតេឡើង េនេពលមនុស ឬតំបន់េផ ងៗ រងករឈឺចប់

ពីកររួមផ ំគនៃនបញ
្ហ ែដលបនចក់េ្រសះគន ដូចជភពអត់ករងរេធ្វើ ជំនញេខ យ ្របក់
ចំណូលទប ផទះសែមបងមិនល្អ បរ ិ

ថ នបទេលមើសខពស់ សុខភពមិនល្អ និងករែបកបក់្រគួ

រ។ (SEU, 1997)156
២

ករផត់េចញពីសងគមេកើតមនេឡើង េនេពលែដលមនក ្ត េផ ងៗគន រួមបញូជ លគនេដើមបី
ក់អនទក់េ

1999, p 23)
៣

និងតំបន់េនះធ្លក់ចូលកនុងវដ្តៃនករខូចអតថ្របេយជន៍។

(DSS,

ករផត់េចញពីសងគម គឺជដំេណើរករមួយ ែដលជេដើមចមេធ្វើករបុគគល ឬ្រកុម ែដលជ
អនករស់េន

៤

យបុគគល

មភូមិ

្រស្តនន កនុងសងគមជតិមួយ មិនបនចូលរួមេនកនុងសកមមភពធមម
ៃនជនជតិេនកនុងសងគមជតិេនះ។ (Scottish Executive)

ភព្រកី្រក...គឺេនេពលែដលមនុស ខ្វះខតឳកសជេ្រចើនែដលមនស្រមប់ជនជតិ...
េគលគំនិតទូ

យៃនភព្រកី្រកេនះ េកើតមកដំ

លគនជមួយេគលគំនិតេលខេធ្លេឡើង

ៃនករផត់េចញពីសងគម។ (NPI, Howarth et al., 1998)
៥
៦

ដំេណើរករេ

យបុគគល និងសហគមន៍របស់ពួកេគក្លយេទជមនភពែបកែខញកគន ែញក

េចញពីគនកនុងសងគម និងវ ិសមភព (ESRC, 2004)
ដំេណើរកររស់រេវ ើកៃនករបិទេចលពី្របព័នធ

វបបធម៌ ែដលកំណត់េ

យសមហរណកមមសងគមៃនជន

(Walker and Walker, 1997, p 8)

៧

មួយៃនសងគម េសដ្ឋកិចច នេយបយ និង
មនក់េនកនុងសងគមនជតិ។

កង្វះខត ឬបដិេសធកនុងករទទួលបននូវ្របេភទៃនករទំនក់ទំនងសងគម ្របៃពណីសងគម

និងសកមមភពននែដលភគេ្រចើនបំផុត

ែដល្របជជនេនកនុងសងគមអង់េគ្លសបនផ រ
ភជប់េទកនុងេនះ។ កនុងករេ្របើ្របស់បចចុបបនន ករផត់េចញពីសងគមែតងែត្រតូវបនេមើលថ
ជ “ដំេណើរករ” មួយជជង “រដ្ឋ” មួយ េហើយចំណុចេនះជួយជក់
ក់កុងន័
ន
យ ថ បន
៨

កនុងករសេ្រមចចិត្តពីទំនក់ទំនងរបស់ ចំេពះភព្រកី្រក។ (Gordon et al, 2000, p 73)
បុគគលមួយែដល្រតូវបនផត់េចញពីសងគម

េបើសិនជគត់

(ក)

ជអនករស់េន

ម

ភូមិ

្រស្តេផ ងៗកនុងសងគមជតិមួយ ប៉ុែន្ត (ខ) ស្រមប់េហតុផលេផ ងៗេលើសពីករ
្រគប់្រគងរបស់គត់
គត់មិន ចចូលរួមេនកនុងសកមមភពធមម ៃនជនជតិេនកនុងសងគម

េនះ េហើយ(គ)គត់ចង់ចូលរួម។ (Burchardt et al., 2002, pp 30, 32)

155
Adapted from table in Ruth Levitas, Christina Pantazis, Eldin Fahmy, David Gordon, Eva Lloyd, and Demi Patsios, The
Multi-Dimensional Analysis of Social Exclusion, Department of Sociology and School for Social Policy Townsend Centre for
the International Study of Poverty and Bristol Institute for Public Affairs University of Bristol (January 2007), p 21, available
at
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.cabinetoffice.gov.uk/media/cabinetoffice/social_exclusion_task_force/
assets/research/multidimensional.pdf (accessed on 11 June 2016).
156
For citations in this table, see original table in Levitas, et al. Mekong Migration Network added two definitions to this table.
See nos. 11 and 14 and accompanying citations.
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៩

ករចូលរួមកនុងសងគមែដលមិន្រគប់្រគន់

១០

ករផត់េចញពីសងគម គឺជេគលគំនិតទូ

កង្វះសមហរណកមមសងគម

(Room, 1995)

ែតមេធយបយសមភរៈទបប៉ុេ

្ណ ះេទ

និងកង្វះអំ

ច។

យមួយជងភព្រកី្រក េក្តបន័យមិនែមន្រតឹម
ប៉ុែន្តរម
ួ ទំងអសមតថភពកនុងករចូលរួមេ

យមន

្របសិទិភ
ធ ពកនុងជីវ ិតេសដ្ឋកិចច សងគម នេយបយ និងវបបធម៌ េហើយេនកនុងបុគគលិកលកខ
ណៈខ្លះេទៀត គឺមនករែញកេចញពីេគ និងករេធ្វើេ

1995)

១១

យមនគន្លតកនុងសងគម។ (Duffy,

ករផត់េចញពីសងគម គឺជដំេណើរបក់ែបកៃនចំណងចងភជប់សងគម។
ៃនករបដិេសធករចូលរួម ករទទួលបន និង

ជដំេណើរករមួ យ

មគគីភព។ េនក្រមិតថនក់សងគម

បញ
ច ំងពីភពផ រភជប់និងសមហរណកមមសងគមមិន្រគប់្រគន់។េនក្រមិតបុគគលវ ិញ
េ

េទដល់អសមតថភពកនុងករចូលរួមសកមមភពសងគមធមម

ទំនងសងគមដ៏មនន័យ។ (Silver, 2006)
១២

និងកនុងករក
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ករបូកបែនថមេឡើងៃនដំេណើរករ្របសព្វគន
្រកុម

បណំុ្ត ៃនអំ

សហគមន៍

និងទឹកដី

ងទំនក់

រួមជមួយដំេណើរករែបកបក់បន្តគនេកើតេឡើង

េន្រតង់េបះដូងៃនេសដ្ឋកិចច នេយបយ និងសងគម ែដលបនេធ្វើេ
ជន

ឆ្លុះ
សំ

យមនគន្លតនិង

ក់

េទកនុងសថនភពៃនហិនភព ទក់ទងនិ ង

ច ធនធននិងេលើសលប់តៃម្ល។ (Estivill, 2003, p 19)

១៣ ករខូច្របេយជន៍ជពហុទំហ៊ំែដល ុ ៃំ រ ៉ ផ្តល់ផលេចញមកជករ្រពេងើយកេន្តើយមហន្ត យ
ពីសងគម។ (Burchardt et al., 1999)
១៤

ករផត់េចញពីសងគម គឺជដំេណើរករ

ុ ំញ
ុ ំនិងពហុទំហំ៊។

ពក់ព័នធដល់កង្វះខត ឬករ

បដិេសធៃនធនធន សិទិធ ទំនិញ និងេស កមម និងអសមតថភពៃនករចូលរួមេនកនុងទំនក់

ទំនងនិងសកមមភពធមម

មនស្រមប់ភគេ្រចើនៃនមនុស េនកនុងសងគម េទះបីជេនកនុង
េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច វបបធម៌ និងៃសេវៀននេយបយ។ ជះឥទិធពលេទដល់ទំងគុណភព

ជីវ ិតៃនបុគគល និងសមធម៌និងភពផ រភជប់គនៃនសងគមទំងមូល។ (Levitas et al., 2007)158
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Hilary Silver, “Social Exclusion” in George Ritzer (ed.), The Blackwell Encyclopedia of Sociology: SE-ST (Oxford,
Blackwell: 2006), p 4411.
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