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ຄວາມສ່ຽງ ແລະຜົນຕອບແທນ: ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້1

 ພາກແນະນຳ

ໃນຊ່ວງໄລຍະສອງທົດສະວັດຜາ່ນມາ, ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານໄດ້ກາຍເປັນແຮງຂັບເຄື່ອນທີສ່ໍາຄັນໃຫແ້ກ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງ 
ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ ທັງປະເທດສົ່ງອອກແຮງງານ ແລະ ປະເທດຮັບເອົາແຮງງານຢູ່ພາຍໃນຂົງເຂດອາຊຽນ. 
ປະຈຸບັນມີການຄາດຄະເນວ່າມີປະຊາກອນເຄື່ອນຍ້າຍປະມານ 20.2 ລ້ານຄົນໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກບັນດາປະເທດອາຊຽນໄດ້ເຄື່ອນ 
ຍ້າຍຖີ່ນຖານໄປສູ່ເຂດອື່ນ, ໃນຈຳນວນນີ້ເກືອບ 6.9 ລ້ານຄົົນແມ່ນເຄື່ອນຍ້າຍຢູ່ພາຍໃນຂົງເຂດນີ.້

ເນື່ອງຈາກມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ, ໃຊ້ເວລາດົນ ແລະ ມີຄວາມສັບສົນຫລາຍໃນການວີ້ງເຕັ້ນເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານຊ່ອງທາງທີ່ມີຢູ່ລະຫວ່າງ 
ການຕົກລົງຂອງສອງຝ່າຍ, ປະຊາກອນເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນອາຊຽນຈີ່ງມັກເປັນຈະເຄື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຜູ່ອອກ 
ແຮງງານສ່ວນຫລາຍທ່ີເຄ່ືອນຍ້າຍໄປອອກແຮງງານຢູ່ພາຍໃນອາຊຽນໄດ້ຮັບເຮັດວຽກທ່ີມສີີມຕ່ໍືາ, ເປັນວຽກທ່ີໃຊ້ກາໍລັງແຮງງານ.ໂດຍ 
ບໍ່ຄໍານືງເຖິງເອກະສານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືຢູ່ນັ້ນ, ຜູ່ເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ຖືກຈ້າງງານໃຫ້ເຮັດວຽກທີ່ມີສີມືຕໍ່າເຫລົ່ານີ້ມັກ 
ຈະຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດຢູ່ສະເໝ.ີ

ເຖິງວ່າຈະມີການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍໃນອາຊຽນຢູ່ເລື້ອຍໆ ແລະ ພິຈາລະນາເຖິງວິທີດີທີ່ສຸດເພື່ອຮັບ 
ປະກັນໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີຜົນຕອບແທນຢ່າງຄຸ້ມຄ່າສົມກັບໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ, 
ແຕ່ການເກັບກໍາ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຈີງນັ້ນມີຄວາມຈໍາກັດ. ເນື່ອງຈາກເປັນຜູ່ເຄື່ອນຍ້າຍຊົ່ວຄາວ ແລະ ບໍ່ມີເອກກະສານຄົບ 
ຖ້ວນຢູ່ພາຍໃນຂົງເຂດນີ,້ ບັນຫາຕົວຈີງທີ່ຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍປະເສີນຈື່ງມັກຖືກປົກປິດຈາກການມອງເຫັນ.  ການສຳຫລວດ 
ຄ້ັງນ້ີມີເປ້ົາໝາຍເພ່ືອຊ່ວຍຕ່ືມເຕັມຊ່ອງຫວ່າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະສັງຄົມຂອງການເຄ່ືອນຍ້າຍ
ແຮງງານທີ່ມີສີມືຕໍ່າຢູ່ພາຍໃນຂົງເຂດນີ.້

 ວິທີການສໍາຫລວດ

ການສໍາຫລວດໄດ້ຈັດຂື້ນໃນລະຫວ່າງເດືອນກໍລະກົດ ຫາ ເດືອນສີງຫາ 2016 ໂດຍມີຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ກັບຄືນ 
ຈາກການເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຈໍານວນທັງໝົດ 1.808 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມສຳຫລວດທີ່ກະຈາຍຢູ່ໃນ 4 ປະເທດຄື: ກຳປູເຈຍ,  
ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ. ນອກນັ້ນຍັງມີການສຳພາດລົງເລິກກັບຜູ່ອອກແຮງງານ 
ທີ່ກັບຄືນປະເທດແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈຳນວນ 96 ຄົນ. ການສໍາຫລວດຄັ້ງນີ້ໄດ້ອອກແບບມາເພື່ອຄົ້ນຄວ້າເບີ່ງການ 
ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກທັດສະນະຂອງຂົງເຂດ, ໃຫ້ຂໍ້ມູນປຽບທຽບລະຫວ່າງປະເທດຕົ້ນທາງທີ່ສົ່ງອອກແຮງານ ແລະ ປະເທດປາຍທາງທີ ່
ຮັບເອົາແຮງງານ, ພ້ອມທັງ ແຫລວທາງການເຄື່ອນຍ້າຍໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ.້

ການສຳຫລວດຄັ້ງນີ້ໄດ້ດໍາເນີນໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍໃນຂົງເຂດ (ໂຄງການ 
ສາມຫລ່ຽມ) ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ແລະ ໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໂດຍຜ່ານການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ປອດໄພ, ການ 
ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ການຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ເພີ່ນຂື້ນ (ໂຄງການຄໍາໝັ້ນສັນຍາ) ຂອງອົງການສາກົນເພື່ອການ 
ເຄື່ອຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ແລະ ໄດ້ມີການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານການຄຸ້ມຄອງຣາປີດເອເຊຍ (Rapid Asia).

 ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການສຳຫລວດ:
ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍ

ການສົ່ງເງິນກັບບ້ານແມ່ນໝາກຜົນທີ່ສໍາຄັນຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານໃນບັນດາສີ່ປະເທດທີ່ໄດ້ສຳຫລວດຄັ້ງນີ.້ ແຕ່ວ່າ, ໄດ້ເນັ້ນ 
ໃສ່ຄວາມສຳຄັນດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງການສົ່ງເງິນກັບບ້ານຢູ່ພາຍໃນການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ແລະ ການປຶກສາຫາລືເພື່ອ 
ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານແມ່ນຂື້ນກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດຸນດ່ຽງ ແລະ ຖືເອົາຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍເປັນ 
ສູນກາງໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ.

ການສຶກສາຄ້ັງນ້ີໄດ້ສ້າງດັດສະນີກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງການເຄ່ືອນຍ້າຍຂ້ືນມາເພ່ືອວັດແທກຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານສັງຄົມແລະ 
ເສດຖະກິດຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ. ດັດສະນີດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນທາງລັດໄປສູ່ການປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ 
ໂດຍການໃຫ້ຄະແນນພຽງຕົວເລກດຽວ, ລວມກັບ ຕົວຊີ້ວັດທາງດ້ານການເງິນ 4 ຕົວ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດທາງດ້ານສັງຄົມ 4 ຕົວ 



ຂໍ້ມູນສຳຄັນທີ່ເກັບກຳໄດ້ຈາກການສຳຫລວດຢູ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 2

ເພື່ອວັດແທກການປ່ຽນແປງກ່ອນ ແລະ ຫລັງການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ. ຄະແນນຂອງດັດສະນີເຫລົ່ານີ້ແມ່ນຄິດໄລ່ຕາມລະດັບ 
ຂອງຜູ່ຕອບຄໍາຖາມແຕ່ລະຄົນ ແລະ ຈະຈັດດັດສະນີລະຫວ່າງ 0-100 ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນມາດຕະຖານສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ ້
ເພື່ອຈະໄດ້ນຳໄປປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ວັດແທກເບີ່ງຄວາມຄືບໜ້າ.

ຄະແນນສະເລັ່ຍຂອງດັດສະນີຢູ່ (ສີ່ປະເທດ-ຜູ່ແປ) ຂອງຂົງເຂດນີ້ແມ່ນ 58 ເຊີ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນຈຸດອ້າງອີງໃນການຄົ້ນຄວ້າ 
ເບີ່ງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງກຸ່ມຍ່ອຍເຫລົ່ານີ້ (ເບີ່ງຕາຕະລາງ 1). ຜູ່ອອກແຮງງານຈາກ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ 
ປະຊາຊົນລາວ (ມີຄະແນນ 59) ລື່ນກາຍ ກໍາປູເຈຍ (ທີ່ມີ ຄະແນນ 47) ແລະ ລື່ນກາຍ ມຽນມາ ເລັກໜ້ອຍ (ທີ່ມີຄະແນນ 
54), ແຕ່ວ່າຍັງຕ່ໍາກວ່າ ຫວຽດນາມ (ທີ່ມີຄະແນນ 73). ສາເຫດສໍາຄັນສອງຢ່າງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງຜົນໄດ້ຮັບດ້ານບວກທີ ່
ຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຄົນລາວຜ່ານແມ່ນການບໍ່ມີໜີ້ສິນ ຍ້ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເຄື່ອນຍ້າຍຕໍ່າກວ່າປະເທດອື່ນ ແລະ 
ບໍ່ມີບັນຫາສັງຄົມ ແລະ ຈິດຕະສາດ ຫລື ບັນຫາສຸຂະພາບ ຫລັງຈາກກັບຄືນປະເທດ. ອັນທີ່ຈີງກໍແມ່ນວ່າ, ຜູ່ອອກແຮງງານ 
ເຄື່ອນຍ້າຍຄົນລາວສາມາດປັບຕົວເຊື່ອມສານເຂົ້າກັບສັງຄົມໄທໄດ້ດີກວ່າສັນຊາດອື່ນຍ້ອນມີ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ພາສາ ຄ້າຍຄືກັນ.

ຕາຕະລາງ 1. ດັດສະນີຄະແນນທີ່ໄດ້ເກັບກໍາຈາກປະເທດຕົ້ນທາງ
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ການກະກຽມກ່ອນການເຄື່ອນຍ້າຍ

ຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືກ່ຽວກັບວິທີການເຄື່ອນຍ້າຍແບບປອດໄພຂອງຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຄົນລາວແລ້ວຈະບໍ່ມີເທົ່າໃດ, ມີພຽງ 
ແຕ່ 2 ສ່ວນຮ້ອຍເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນຂໍ້ມູນວ່າເປັນຜູ່ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບການຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕັດສິນໃຈກ່ອນເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ ່
ຕ່າງປະເທດ. ເຊັ່ນດຽວກັນນັ້ນ, ກໍມີພຽງ 4 ສ່ວນຮ້ອຍເທົ່ານັ້ນຂອງຈໍານວນຜູ່ອອກແຮງງານຄົນລາວທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຳຫລວດ 
ຄ້ັງນ້ີໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມກ່ອນການເດີນທາງເພ່ືອກະກຽມຕົນເອງກ່ອນການເຄ່ືອນຍ້າຍໄປອອກແຮງງານຢູ່ປະເທດປາຍທາງ. 
ທຸກກໍລະນ,ີ ຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຄົນລາວແມ່ນໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການເດີນທາງຫລາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ 
ຄົນໃນຄອບຄົວ ຫລື ນາຍໜ້າ, ເພາະພວກຄົນເຫລົ່ານີ້ເປັນໜ້າເຊື່ຶອຖືຫລາຍກວ່າເຖິງແມ່ນພວກເຂົາຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນແບບບໍ່ເປັນທາງ 
ການກໍຕາມ.

ການຝຶກອົບຮົບກັບວຽກຕົວຈີງຢູ່ໃນປະເທດປາຍທາງໃນປະຈຸບັນນ້ີກໍມີຍຸດທະສາດສໍາລັບຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບສີມືແຮງງານໃຫ້ 
ແກ່ຜູ່ອອກແຮງງານລາວຫລາຍກວ່າການຝຶກອົບຮົມກ່ອນອອກເດີນທາງຢູ່ປະເທດຕົ້ນທາງເຊີ່ງມີຫລາຍກວ່າ 15 ຄັ້ງ, ມີຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມ 
ຈໍານວນຫລາຍເທົ່າຖ້າທຽບໃສ່ຈໍານວນຜູ່ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມກ່ອນອອກເດີນທາງ (ການຝຶກອົບຮົມຢູ່ປະເທດປາຍທາງມ ີ
66 ສ່ວນຮ້ອຍ ສ່ວນການຝຶກອົບຮົມຢູ່ປະເທດຕົ້ນທາງມີພຽງ 4 ສ່ວນຮ້ອຍ).  ເມື່ອເບີ່ງເວລາ ແລະແລະ ເງິນທຶນທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າ 
ໃນການຝຶກອົບຮົມກ່ອນການເດີນທາງ, ກໍຍັງບໍ່ມີການຮັບປະກັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າຈະໄດ້ຮັບບັນຈຸເຂົ້າເຮັດວຽກງານທີ່ດີພາຍຫລັງທີ ່
ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມແລ້ວ, ສີ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນກໍແມ່ນການຍົກລະດັບສີມືແຮງງານນັ້ນທາງທີ່ດີກວ່ານີ້ກໍຄືມອບໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ 
(ນາຍຈ້າງ)ເອງເປັນຜູ່ຈັດການເລື້ອງນີ້ໂດຍກົງຢູ່ໃນປະເທດປາຍທາງ.

ຂະບວນການເຄື່ອນຍ້າຍ

ຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຈາກ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວສ່ວນຫລວງຫລາຍແມ່ນໃຊ້ຊ່ອງທາງແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ 
(96 ສ່ວນຮ້ອຍ). ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງນີ້ໃຊ້ເວລາ 20 ວັນ, ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 170 ໂດລາສະຫະລັດ ມີບັນ 
ຫາກໍມີພຽງແຕ່ 17 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍລາວ (ຕາຕະລາງ 2).  ເຖິງແມ່ນວ່າຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້ນີ້ຊີ້ແຈງ 
ໃຫ້ຊາບວ່າ ປະຊາກອນເຄື່ອນຍ້າຍມີໂອກາດທີ່ຈະຊັ່ງຊາເບີ່ງລາຍຈ່າຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກບັນດາທາງເລືອກທັງໝົດ 



ຄວາມສ່ຽງ ແລະຜົນຕອບແທນ: ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້3

ທີ່ມີ ແລະ ກໍຕັດສິນໃຈທີ່ຈະສ່ຽງສູງເພື່ອແລກປ່ຽນກັບຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ຄ່າທີ່ໃຊ້ຈ່າຍທີ່ພໍຮັບໄດ,້ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນ 
ຈີງແລ້ວແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນກວ່ານັ້ນ. ເນື່ອງຈາກວ່າການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍ 
ຜ່ານຊ່ອງທາງແບບຖືກຕ້ອງມີຄວາມຈໍາກັດ ກໍຄືມີຄວາມຂາດເຂີນດ້ານຊັບພະຍາກອນ - ເຊີ່ງສາເຫດທັງໝົດທີ່ກ່າວເຫລົ່ານີ້ຍີ່ງເປັນ 
ຂໍ້ຈໍາກັດສໍາລັບຜູ່ອອກແຮງງານເພດຍີງ - ສະນັ້ນ ຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຈື່ງຕ້ອງເລືອກໃຊ້ຊ່ອງທາງເຄື່ອນຍ້າຍຕາມແຕ່ພວກເຂົາ 
ເຈົ້າສາມາດຮັບໄດ.້

ຕາຕະລາງ 2. ປະສິດທິຜົນຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານຊ່ອງທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

Total

Malaysia

Thailand

Cambodia

Lao PDR

Myanmar

Viet Nam

Regular channels Irregular channels

Average time to migrate (Days)

104 33

3197

33114

18136

20

3045

86113

Average cost of migration (US$)

881 265

9951 107

215501

123548

171

536794

2031 172

Experienced problems (%)

26 51

1338

4852

7266

17

4525

993

ການຈ້າງງານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງການເຮັດວຽກ

ຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍລາວໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ (23 ສ່ວນຮ້ອຍ). 
ປະຈຸບັນນີ,້ ຢູ່ປະເທດໄທວຽກທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດຂອງຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ນມີຈໍາກັດ. ຕາມຄວາມເປັນຈີງ 
ແລ້ວ, ຜູ່ອອກແຮງງານເຫລົ່ານີ້ຈະໄດ້ບັນຈຸເຂົ້າເຮັດວຽກເພື່ອແທນແຮງງານລາຍໄດ້ຕໍ່າກັບວຽກອຸດສາຫະກໍາໜັກຫລາຍກວ່າເພາະ 
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກປະເມີນຕາມປະສົບການທີ່ເຮັດວຽກຜ່ານມາ ຫລື ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກທີ່ເຮັດ.

ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດປາຍທາງແມ່ນມີຄວາມຮຽກຮ້ອງສູງ ແລະ ຄ່າແຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບກໍບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ.  
ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຂອງຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ນແກ່ຍາວ (9 ຊົ່ວໂມງ/ມື້) ເຊີ່ງການແກ່ຍາວເວລາເຮັດວຽກເກືອບວ່າເກີດ 
ຂື້ນທຸກມື້ (6.4 ມື້/ອາທິດ) ແລະ ໄດ້ຄ່າແຮງງານ (274 ໂດລາສະຫະລັດ) ເຊີ່ງຕໍ່າກວ່າຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງປະເທດໄທຖ້າຫາກຄິດໄລ່ເວລາເວລາເຮັດວຽກເພີ່ມໃສ່ນໍາ.  ຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຫລາຍຄົນໄດ້ຮັບການວ່າຈ້າງໃຫ້ເຮັດ 
ວຽກນອກລະບົບເຊີ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດຂອງປະເທດໄທ, ຫລືບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກໍບໍ່ໄດ້ຮັບ 
ຄ່າແຮງງານຕາມທີ່ກົດໝາຍກໍານົດໄວ້ເນື່ອງຈາກຜູ່ໃຊ້ແຮງງານບໍ່ຍິນຍອມທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ. 

ຕົວເລກການລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມຂອງຜຸ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍລາວແມ່ນຕໍ່າ (ໂດຍລວມແລ້ວມ ີ
27 ສ່ວນຮ້ອຍ), ແລະຜູ່ອອກແຮງງານເພດຍີງລາວຍີ່ງຕໍ່າກວ່າອີກ (ມີ 23 ສ່ວນຮ້ອຍ). ຜົນປະໂຫຍດຫລາຍຢ່າງໃນນະໂຍບາຍ 
ປົກປ້ອງທາງສັງຄົມແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງ ຍ້ອນມີການກີດກັ້ນຢ່າງຈະແຈ້ງ ຫລື ມີອຸປະສັກຕ່າງໆນາໆສຳລັບຜູ່ອອກ 
ແຮງງານທີ່ຈະຮຽກຮ້ອງສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການປະກອບເອກະສານຢັ້ງຢືນ,  ໄລຍະເວລາສັ້ນ ແລະ ບາງຂະແໜງ 
ວຽກກໍບໍ່ມີນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງ.  ຊ່ອງຫວ່າງນີ້ຍີ່ງເປັນຄວາມສໍາຄັນຫລາຍສໍາລັບຜູ່ອອກຮງງານເພດຍີງ ເພາະວ່າວຽກທີ່ຜູ່ອອກແຮງ
ງານເຄື່ອນຍ້າຍເພດຍີງເຮັດຢູ່ໃນຂົງເຂດນີ້ແມ່ນບໍ່ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມກົດໝາຍ (ເຊັ່ນ: ວຽກກະສິກໍາ ແລະ 
ວຽກໃນຄົວເຮືອນ).

ມີພຽງແຕ່ນ່ືງສ່ວນສ່ີຂອງຜູ່ອອກແຮງງານເຄ່ືອນຍ້າຍລາວທ່ີເຄີຍຖືກລ່ວງລະເມີດສິດທິທາງດ້ານແຮງງານເທ່ົານ້ັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ (25 ສ່ວນຮ້ອຍ), ເຊີ່ງຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ສາມາດ ຫລື ຄວາມບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຮ້ອງ 
ຂໍຄ່າຊົດເຊີຍຈາກການເສຍຫາຍໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວເຫລົ່ານີ.້  ຍ້ອນວ່າມັກເກີດມີບັນຫາທີ່ຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍບໍ່ສາມາດເຂົ້າ 
ເຖິງກົນໄກຮ້ອງຟ້ອງທາງການ, ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຂໍການຊ່ວຍເຫລືອຈາກພາກສ່ວນທີ່ຢູ່ນອກລະບົບ ແລະ ກໍມັກຈະບໍ່ສາມາດ 
ໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍທີ່ໜ້າພໍໃຈ. 



ຂໍ້ມູນສຳຄັນທີ່ເກັບກຳໄດ້ຈາກການສຳຫລວດຢູ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 4

ການສົ່ງເງິນກັບບ້ານ ແລະ ການສະສົມທຶນຮອນ

ມີຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍລາວຈໍານວນຫລວງຫລາຍໄດ້ສົ່ງເງິນກັບຄືນບ້ານ (88 ສ່ວນຮ້ອຍ) ໂດຍຄິດສະເລ່ຍເປັນຈໍານວນເງິນ 
163 ໂດລາສະຫະລັດ (ຕາຕະລາງ 3). ຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍລາວສ່ວນຫລາຍຈະໃຊ້ເງິນທີ່ສົ່ງກັບບ້ານເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍສີ່ງຂອງ 
ຮັບໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ (91 ສ່ວຍຮ້ອຍ) ຫລື ໃຊ້ຈ່າຍເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກຕ່າງໆ (84 ສ່ວນຮ້ອຍ). ສີ່ງນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ 
ເຂົ້າໃຈວ່າ, ໃນຫລາຍກໍລະນີນັ້ນ, ເງິນທີ່ສົ່ງກັບບ້ານແມ່ນລາຍໄດ້ຕົ້ນຕໍ ຫລື ເປັນລາຍໄດ້ພຽງທາງດຽວຂອງຄອບຄົວທີ່ຢູ່ທາງບ້ານ.

ຕາຕະລາງ 3. ແຜນທີ່ການໄຫລວຽນຂອງເງິນທີ່ສົ່ງກັບບ້ານ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍເງິນດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນບັນດາ 
ປະເທດຕົ້ນທາງ

Malaysia

C

Myanmar

Lao PDR

Viet Nam

Thailand

Cambodia

US$163
US$154

US$222

Household expenses Supporting family members

US$163

US$137

US$245

US$162

Myanmar

Lao PDR

Thailand

Cambodia

Malaysia

Viet Nam



ຄວາມສ່ຽງ ແລະຜົນຕອບແທນ: ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້5

ການສະສົມທຶນຮອນຂອງຜູ່ອອກແຮງງານລາວມີໜ້ອຍຫລາຍ, ໂດຍມີຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍລາວຈໍານວນເລັກໜ້ອຍເປີດບັນ 
ຊີເງິນຝາກຂອງຕົນເອງຢູ່ໃນປະເທດຕົ້ນທາງ (8 ສ່ວນຮ້ອຍ) ຫລື ປະເທດປາຍທາງ (8 ສ່ວນຮ້ອຍ).  ສີ່ງກີດຂວາງຕ່າງທີ ່
ຜູ່ອອກແຮງງານເຄ່ືອນຍ້າຍລາວບ່ໍສາມາດນໍາໃຊ້ການບໍລິການຂອງທະນາຄານຍັງສືບຕ່ໍເປັນອຸປະສັກອັນໃຫຍ່ຫລວງໃຫ້ແກ່ການ 
ສະສົມທຶນຮອນ, ເພາະພວກເຂົາເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງມີເອກະສານຢັ້ງຢືນທຸກຄັ້ງເມື່ອໄປໃຊ້ບໍລິການທະນາຄານ ເຊີ່ງເປັນສີ່ງເປັນໄປໄດ ້
ຍາກສຳລັບຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກກໍຢູ່ຫ່າງໄກຈາກທະນາຄານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວໄປ 
ມາກໍມີຈໍາກັດຈີ່ງເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຫຍຸ້ງຍາກ, ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍກໍລາຍງານໃຫ້ຊາບວ່າເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກບໍ ່
ໄດ້ຮັບການຕ້ອບຮັບໃຫ້ມາໃຊ້ບໍລິການເປັນລູກຄ້າຂອງທະນາຄານໃນປະເທດປາຍທາງ.

ການກັບຄືນບ້ານ ແລະ ການເຊື່ອມສານຄືນສູ່ສັງຄົມດັ່ງເດີມ

ພາຍຫລັງທີ່ກັບຄືນບ້ານ (ສາທາະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ), ຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍສ່ວນຫລາຍພາກັນຊອກຫາວຽກ 
ເຮັດງານທຳ (36 ສ່ວນຮ້ອຍ), ແລະ ມີຈໍານວນພຽງເລັກໜ້ອຍສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດກັບຄືນ 
ມາດໍາລົງຊີວິດໃນຊຸມຊົນດັ່ງເດີມຂອງຕົນ (1 ສ່ວນຮ້ອຍ). ເຖິງແມ່ນວ່າ ມີຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ກັບມາພ້ອມກັບສີມ ື
ແຮງງານແລະປະສົບການໃໝ່ຈາກການໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ (79 ສ່ວນຮ້ອຍ), ກໍມີພຽງຈໍານວນໜ້ອຍດຽວສາມາດນໍາ 
ເອົາປະສົບການເຫລົ່ານັ້ນມາໃຊ້ຢູ່ບ້ານຂອງຕົນເອງ (25 ສ່ວນຮ້ອຍ).  ບັນຫາທ້າທາຍທີ່ປະເສີນໜ້າ ແລະ ການຂາດການ 
ສະໜັບສະໜູນສໍາລັບຜູ່ອອກແຮງງານທ່ີກັບຄືນບ້ານໃນສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວທ່ີຈະເຊ່ືອມສານຄືນສູ່ສັງຄົມ 
ດັ່ງເດີມຂອງຕົນ ອາດຈະຈໍາກັດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດແລະ 
ສັງຄົມໄລຍະຍາວຂອງປະເທດຕົນເອງ.

ໃນບັນດາປະເທດຕົ້ນທາງທີ່ສົ່ງອອກແຮງງານທັງສີ່ປະເທດ, ຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍລາວຄ້ອນຂ້າງຈະໄດ້ວຽກເຮັດທີ່ໃຊ້ຄວາມ 
ຊໍານິຊໍານານສູງໜ້ອຍຫລາຍຫລັງຈາກກັັບຄືນບ້ານ, ເຊີ່ງມີພຽງ 4 ສ່ວນຮ້ອຍ.  ສີ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສາເຫດສໍາຄັນຢ່າງນື່ງກໍແມ່ນ 
ຜູ່ອອກແຮງງານເຄ່ືອນຍ້າຍລາວທ່ີໄດ້ຮັບໂອກາດແບບຈໍາກັດໃນການຍົກລະດັບເພ່ີມພູນຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດແລະສີມືແຮງງານ 
ຂອງຕົນຈໍານວນຫລາຍ ຕ້ອງປະເສີນໜ້າກັບບັນຫາການຫວ່າງງານຫລັງຈາກກັບຄືນບ້ານ (18 ສ່ວນຮ້ອຍ).

 ພາກສະຫລຸບ

ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໄດ້ຈາກການສຶກສາຄັ້ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະສັງຄົມຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍ 
ແຮງງານບ່ໍທັນໄດ້ຮັບຜົນເຖິງລະດັບສູງສຸດຢູ່ພາຍໃນພາກພ້ືນອາຊຽນ,ຜົນໄດັ້ຮັບທາງບວກຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ກໍຕ່ໍເມື່ອຜູ່ອອກ 
ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍສາມາດໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການເພີ້ມພູນຍົກລະດັບສີມືແຮງງານຂອງຕົນ, ປາສະຈາກໜີ້ສິນ, ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ 
ຂັ້ນຕໍ່າ ແລະ ມີວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ໝັ້ນຄົງພາຍຫລັງທີ່ກັບຄືນບ້ານ.  ເພື່ອຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດໃນທາງບວກປະກົດເປັນຈີງຢ່າງ 
ໃຫຍ່ຫລວງນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ມີການປ່ຽນແປງວິທີການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຢູ່ພາຍໃນນະໂຍບາຍດ້ານການພັດທະນາ. ເປົ້າໝາຍນີ້ຈໍາ 
ເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປ່ຽນໃຫ້ແທດເໝາະກັບຈໍານວນທ່ີເພ່ີມຂ້ືນຂອງຜູ່ອອກແຮງງານເຄ່ືອນຍ້າຍທ່ີຜ່ານການໄປເຮັດວຍກຢູ່ຕ່າງປະເທດ 
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຮອບດ້ານ, ຫລາຍກວ່າທີ່ພຽງແຕ່ການເຮັດໃຫ້ມີການເພີ່ມຂື້ນຂອງຈໍານວນເງິນທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນ 
ຍ້າຍສົ່ງກັບຄືນບ້ານ.

ການປົກປ້ອງສິດທິທາງດ້ານແຮງງານໃນປະເທດປາຍທາງ ແມນ່ປັດໃຈສໍາຄັນທ່ີຂາດບ່ໍໄດ້ເພ່ືອຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກດີຜົນຮັບທາງບວກສໍາລັບ 
ຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງການໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດ.  ສີ່ງນີ້ແມ່ນການສະເໜີໃຫ້ມີ 
ການກໍານົດເງືອ່ນໄຂຂອງການເຮັດວຽກຂອງຜູ່ອອກແຮງງານເຄ່ືອນຍ້າຍທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານຂ້ັນຕ່ໍາຕາມກດົໝາຍໃຫ້ເປັນຂ້ັນຕອນທ່ີ 
ສໍາຄັນທີ່ສຸດເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການການເຄື່ອນຍ້າຍໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງຕົນ.

ການຂາດການປະກນັຄຸ້ມຄອງແຮງງານຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາບການທ່ີມກີານມອງເບ່ີງວ່າ ການເຄ່ືອນຍ້າຍແຮງງານພາຍໃນອາຊຽນຄືການ 
ຫລີ້ນເກມຂອງຜູ່ອອກແຮງງານແລະສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງເຂົາ. ເວລານີ້, ຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍມີຄວາມສາມາດຢ່າງຈໍາກັດ 
ໃນການຄວບຄຸມວ່າເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບປະສົບການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານດ້ານບວກ ຫລື ລົບ, ໂດຍຍັງບໍ່ທັນຄໍານື່ງເຖິງການຕັດສິນໃຈ 
ຂອງພວກເຂົາເອງໃນເບື້ອງຕົ້ນ.  ຖ້າມອງໃນທາງກວ້າງ, ການປັບປຸງໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້ຮັບທາງບວກ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງ 
ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍແລະພາກປະຕິບັດຂອງພາກສ່ວນທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ - ລັດຖະບານ, ບັນດາຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ 
ແລະ ວິສາຫະບໍລິການຈັດຫາງານ - ຫລາຍກວ່າຈະໄປກ່າວເຖິງການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາຂອງຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ.



 ພາກແນະນຳ
1. ພັດທະນາຊ່ອງທາງການເຄ່ືອນຍ້າຍແຮງງານແບບຖືກຕ້ອງທ່ີມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບ່ໍແພງ, ໃຊ້ເວລາບ່ໍດົນ ແລະ 

ບ່ໍຫຍຸ້ງຍາກ: ເຖິງແມ່ນວ່າການເຄື່ອນຍ້າຍແບບຖືກຕ້ອງສາມາດຫລຸດຜ່ອນຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ຕ້ອງປະເສີນໜ້າກັບຄວາມ 
ສ່ຽງຕະຫລອດໄລຍະຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍ, ຜົນປະໂຫຍດໃນດ້ານການໄດ້ຮັບປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ມາດ້ວຍຄ່າ 
ໃຊ່ຈ່າຍສູງ, ໃຊ້ເວລາດົນ ແລະ ການປະກອບເອກະສານທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ. ສະນັ້ນ, ທັງປະເທດຕົ້ນທາງ ແລະ ປະເທດປ
າຍທາງໃນຂົງເຂດອາຊຽນຕ້ອງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂະບວນການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານມີຄວາມກະທັດຮັດຫລາຍ 
ກວ່າເກົ່າ ແລະ ເປັນທີ່ຮັບໄດ້ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ, ໂດຍມີນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍຢ່າງຈະແຈ້ງແກ່ຜູ່ທີ່ນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງເຄື່
ອນຍ້າຍແບບຖືກຕ້ອງ.

2. ຈັດການຝຶກອົບຮົມພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫ້ສອດຄ່ອດກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ບ່ໍຕົກ 
ເປັນພາລະເພ້ີມດ້ານເວລາແລະຊັບພະຍາກອນໃຫ້ແກ່ຜູ່ອອກແຮງງານເຄ່ືອນຍ້າຍ: ຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ 
ທັງໝົດປະຈຸບັນຖືກບັນຈຸເຂ້ົາເຮັດວຽກອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານທ່ີຕ້ອງການຮັບເອົາຜູ່ອອກແຮງງານ 
ເຮັດວຽກລາຍໄດ້ຕໍ່າຫລາຍກວ່າຕ້ອງຜູ່ອອກແຮງງານທີ່ສີມືເໝາະສົມກັບຕໍາແໜ່ງງານ.  ຄວາມເໝາະສົມຂອງສີມືແຮງງານທີ່ໄກ ້
ຄຽງຫລາຍຂື້ນວຽກເຮັດງານທໍາຕົວຈີງຈະຊ່ວຍສ້າງຜົນປະໂຍດໃຫ້ແກ່ທັງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ, 
ເປັນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການຜະລິດເພີ່ມຂື້ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ພ້ອມທັງ ມີຄ່າແຮງງານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງການ 
ເຮັດວຽກທີ່ດີກວ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມສໍາຄັນຢູ່ທີ່ວ່າ ການຝຶກອົບຮົມດ້ານສີມືແຮງງານຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດໃຫ້ແກ່ຜູ່ອອກ 
ແຮງງານທ່ີຈະເຄ່ືອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດໂດຍບ່ໍເປັນການເພ່ີມພາລະດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະເວລາຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ, 
ເປັນຕົ້ນ ການຈັດໃຫ້ມີໂຄງການຝຶກອົບຮົມກັບງານຕົວຈີງ ແລະ ການຝຶກງານທີ່ມີເບັ້ຍລ້ຽງ. ການສ້າງຄວາມສໍາພັນແບບເປັນ 
ຄູ່ຮ່ວມງານນໍາກັນລະຫວ່າງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ສະຖານບັນຝຶກວິຊາຊີບ ກໍຈະສາມາດສົ່ງເສີມໃຫ້ລະບົບວິຊາຊີບແຫ່ງຊາດ 
ເຂັ້ມແຂງ ເຊີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທີ່ເປັນເພດຍີງແລະເພດຊາຍຫລາຍຂື້ນ ແລະ ເປັນການຕອບສະໜອງໄດ້ຕາ
ມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ.

3. ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານເຄ່ືອນຍ້າຍທັງເພດຍີງແລະເພດຊາຍໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຢ່າງເຕັມສ່ວນໂດຍ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງແຮງງານແລະ ສັງຄົມ ໂດຍບ່ໍຄຳນືງເຖິງຂະແໜງອາຊີບຂອງເຂົາເຈ້ົາ: 
ຫລາຍຂະແໜງອາຊີບທ່ີຜູ່ອອກແຮງງານເຄ່ືອນຍ້າຍເຮັດຢູ່ນ້ັນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຈໍາກັດສໍາລັບສິດທິທາງດ້ານແຮງງານ 
ແລະ ໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ່ອອກແຮງງານເພດຍີງທີ່ເຮັດວຽກນອກ 
ລະບົບ. ສີ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນການຮັບປະກັນໃຫ້ ຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານຢ່າງເປັນທໍາ, ກົດໝາຍວ່າ 
ດ້ວຍຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດຂອງປະເທດມາເລເຊຍ ແລະ ປະເທດໄທຈະຕ້ອງຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຄວບຄຸມທົ່ວທຸກ 
ຂະແໜງອາຊີບ, ໃນນັ້ນ ລວມທັງ ຜູ່ອອກແຮງງານໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ.  ພ້ອມກັນນັ້ນ, ນະໂຍບາຍລາພັກ 
ເກີດລູກໄດ້ຮັບເງິນເດືອນເຕັມຈະຕ້ອງຂະຫຍາຍໄປຫາຜູ່ອອກແຮງງານເພດຍີງທົ່ວທຸກຂະແໜງສາຂາອາຊີບ ແລະ ການສົ່ງກັບ
ຄືນປະເທດຍ້ອນການຖືພາຕ້ອງຖືກເກືອດຫ້າມ.

4. ຂະຫຍາຍການເຂ້ົາເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳສໍາລັບຜູ່ອອກແຮງງານເຄ່ືອນຍ້າຍ: ຄວາມສາມາດຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ 
ເຄ່ືອນຍ້າຍໃນການຂໍຄ່າຊົດເຊີຍໃນເມື່ອຕົນເອງຖືກລ່ວງລະເມີດສິດທິໃນຊ່ວງເວລາຮັບສະໜັກເຂ້ົາເຮັດວຽກແລະໃນເວລາ 
ເຮັດວຽກແມ່ນມີຢ່າງຈໍາກັດທີ່ສຸດ.  ການປັບປຸງກົນໄກຮ້ອງຟ້ອງສໍາລັບຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ມີກົນໄກທີ ່
ກຽ່ວຂ້ອງຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ໃນນ້ັນລວມທັງ ການສ້າງຂອບວຽກທາງດ້ານກດົໝາຍແລະສະຖາບັນຢ່າງຈະແຈ້ງ,ຈັດການຝຶກອົບຮົມ 
ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາໜ້າທ່ີຜູ່ໃຫ້ບໍລິການ, ປະສານງານຮ່ວມມກືນັລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ, ສະຫະພັນກາໍມະບານ, 
ສະພາອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າ (ຕາງໜ້າຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ) ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ, ດໍາເນີນການຢ່າງ 
ມີປະສິດທິພາບເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ, ແລະ ຕອບສະໜອງຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຄ່າຊົດເຊີຍຢ່າງເປັນທໍາ.
ເນື້ອໃນນີ້ຕ້ອງບັນຍັດໄວ້ໃນ ຂໍ້ກໍານົດລວມ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນນິຕິກໍາເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດຕ່າງໆ 
ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການສັບປ່ຽນສັນຍາ,  ເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດບໍລິການຈັດຫາງານຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເງ່ືອນໄຂຂອງການ 
ເຮັດວຽກໃນປະເທດປາຍທາງທີ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາແຮງງານຂອງເຂົາເຈົ້າ.



5. ຂະຫຍາຍການບໍລິການໃຫ້ແກ່ຜູ່ອອກແຮງງານເຄ່ືອນຍ້າຍໃນເວລາກັບຄືນປະເທດ ແລະ ການເຊ່ືອມສານ 
ຄືນສູ່ສັງຄົມດ່ັງເດີມ: ທຸກປະເທດຕົ້ນທາງທີ່ສົ່ງອອກແຮງງານຢູ່ພາຍໃນຂົງເຂດ, ຍົກເວັ້ນ ຟີລິບປິນ,  ການຊ່ວຍເຫລືອ 
ຜູ່ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ກັບຄືນປະເທດແມ່ນມີໃຫ້ສະເພາະແຕ່ຜູ່ຖືກຄ້າມະນຸດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມທ້າທາຍທີ່ປະເທດ 
ເຫລົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນຫລາຍຢ່າງ, ເຊັ່ນ ການປະເສີນໜ້າກັບບັນຫາການຊອກວຽກເຮັດງານທໍາ,ການເລີ່ມຕົ້ນທໍາ 
ທຸລະກິດ ແລະ ການກັບຄືນມາດໍາລົງຊີວິດຮ່ວມກັບຊຸມຊົນດັ່ງເດີມຂອງຕົນ ເຊີ່ງຂໍ້ມູນເຫລົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ຈາກການແບ່ງປັນປະສົບ 
ປະການຂອງຜູອ່ອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຫລາຍຄົນ. ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງໂຄງການຂື້ນມາເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຫວນຄືນສູ່ສັງຄົມ 
ແລະເສດຖະກິດດ່ັງເດີມຂອງຜູ່ອອກແຮງງານທ່ີກັບຄືນປະເທດໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດທັງນ້ີກໍເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຄ່ືອນ 
ຍ້າຍແຮງງານໃຫ້ເກີດຜົນເປັນຈີງຂື້ນມາໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

ການສຶກສາສໍາຫລວດຄັ້ງນີໄດ້ຮັບການສະໜັບສະນູນຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດແລະການຄ້າ ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ຫ້ອງການຕາງໜ້າທີ່ການພັ
ດທະນາແລະການຮ່ວມມືຂອງສະວິດເຊີແລນ ໂດຍຜ່ານໂຄງການສາມຫລ່ຽມຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ແລະ ໂຄງການຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງອົງ
ການສາກົນເພື່ອການເຄື່ອນຍ້ານຖີ່ນຖານ.
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