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ນມາ

ແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍ

ແມ່ນເປັນຕົວເລືອກໜືື່ງທື່ສໍາຄັນໃນການລ້ຽງຊບຂອງແຮງງານລາວ,

ການລາຍງານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໃນປີ 2019 ຈໍານວນປະຊາກອນລາວ 0.9 ລ້ານຄົນ
ອາໄສຢຸ່ຕ່າງປະເທດ.
ແມ່ນປະເທດໄທ,

1

ປະເທດປາຍທາງ

ທື່ແຮງງານລາວ

ເລືອກໄປຫຼາຍທື່ສຸດ

ຊືງື່ ສ່ວນຫຼາຍພວກເຂົາຖືກຈ້າງໃຫ້ເປັນແມ່ບ້ານ,

ເຮັດວຽກກໍ່ສ້າງ,
2

ການຜະລິດ, ການກະສິກໍາ ແລະ ວຽກກ່ຽວກັບຂະແໜງການບັນເທງ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ສ່ວນຫຼາຍແຮງງານເຫຼົຼົ່ານັ້

ເດນທາງຂ້າມຊາຍແດນແບບບໍ່ປົກກະຕິ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນ

ການເດນທາງດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ຜ່ານນາຍໜ້າແບບບໍ່ເປັນທາງການ ທື່ເປັນຜ້ນໍາສົຼົ່ງ ແລະ
3

ກະກຽມການຈ້າງງານ. ໃນປະຈຸບັນ, ຫຼາຍຄົນຍັງບໍ່ມສະຖານະທາງກົດໝາຍ.

ແຮງງານລາວຈໍານວນ 200,000 ຄົນໄດ້ເດນທາງຈາກປະເທດໄທ ຂ້າມຊາຍແດນກັບຄືນ
4

ພາຍໃຕ້ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ

ຮ່ວມກັບກົມພັດທະນາສມືແຮງງານ

ແລະ

ຈັດຫາງານ,

COVID-19

ກະຊວງແຮງງານ

ແລະ

ສະຫວັດດການສັງຄົມ, ທມງານອົງການ IOM ໄດ້ສໍາພາດ
ແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍກັບຄືນປະເທດ ທື່ກັກບລິເວນໃນສນກັກກັນ. ທມງານອົງການ IOM
ໄດ້ເດນທາງໄປ 6 ແຂວງ ເຊັຼົ່ນ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ, ຫຼວງພະບາງ

, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຄໍາມ່ວນ ເພືື່ອສໍາພາດແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍທື່ກັບຄືນປະເທດຈໍານວນ
326

ຄົນ

ໃນໄລຍະເດືອນມຖຼຸນາ

ຫາ

ແລະ

ເດືອນກັນຍາ.

ທມງານອົງການ

IOM

ສະໜອງເຄືື່ອງມືທາງດ້ານການສືື່ສານຕ່າງໆ

ໃຫ້ກັບແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍທື່ກັບຄືນປະເທດ ໃນສນກັກກັນ. ການສໍາຫຼວດແບບການສຸ່ມ
ໃສ່ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍໂດຍອງໃສ່ຄວາມສະດວກ (convenience sampling) ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້.

ບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດເນືື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19

ໄດ້ສົຼົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການໂອນເງິນຂ້າມປະເທດ

ແລະ

ເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ

214,000 ຄົນຕົກຢຸ່ໃນຄວາມທຸກຍາກ, 9% ຂອງ ຫຼັງຄາເຮືອນໃນລາວ ໄດ້ຮັບເງິນ
ໂອນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ເງິນໂອນດັຼົ່ງກ່າວຖືວ່າເປັນລາຍຮັບຈໍານວນ 60 % ຂອງ
ພວກເຂົາ, ຊືື່ງນັ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງການຫຼຼຸດລົງຢຸ່າງຊັດເຈນຂອງລາຍຮັບໃນຄົວເຮືອນ.

ຄວາມສ່ຽງຂອງການຖືກຂດຮດ

ແລະ

ບາງຄົນຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກ

ຫຼື

ສາມຂໍ້ຈໍາກັດທື່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສເມືື່ອອ່ານບົດລາຍງານສະບັບນັ້:
i.ພິຈາລະນາອຸປະສັກທາງດ້ານເວລາ

ພັກອາໄສ

ໃນສະພາບເງືື່ອນໄຂທື່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດພະຍາດ COVID-19 ແລະ ພະຍາດອືື່ນໆ,

ການຍິນຍອມຂອງຜ້ເຄືື່ອນຍ້າຍທື່ຈະຖືກສໍາພາດ,

ii.ສະຖານທື່ສໍາພາດ

ອາດມຜົນຕໍ່ການຕອບ

ເພືື່ອຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ

COVID-19

ໂດຍສະເພາະການຊ່ວຍເຫຼືອ

ຜົນຂອງການສືກສາຄັັ້ງນັ້

ກ່ມຕົວແທນ ຂອງແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍທັງຫມົດ ທື່ກັບຄືນປະເທດ.

ຕັັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາ 2020, ກົມພັດທະນາສມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ
IOM

ສະນັັ້ນ,

ແລະ

ຖືເປັນການສໍາຫຼວດເອົາຂໍ້ມູນຂອງແຮງງານບາງສ່ວນ ແລະ ກ່ມແຮງງານເຫຼົຼັ່ານີັ້ ບໄໍ່ ດ້ເປັນ

ຂອງຜ້ເກັບກໍາຂໍ້ມນ

ໄດ້ຕົກລົງຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການ

ການເດນທາງທື່ກໍານົດໂດຍລັດຖະບານ

ໂດຍອງໃສ່ຄວາມສະດວກຕາມຄວາມສາມາດໃນການເຂົັ້າເຖງ

ພ້ອມທັງເພີີ່ມຄວາມສ່ຽງ ທີີ່ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໂຕເອງຈາກການຂູດຮີດໄດ້.

ສະຫວັດດການສັງຄົມ

ແລະ

ໃນການຢ້ຽມຢາມສນກັກກັນ, ບົດລາຍງານໄດ້ນໍາໃຊ້ ການສໍາຫຼວດແບບການສຸ່ມໃສ່
ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ

5

ການສນເສຍວຽກເຮັດງານທໍາ ຂອງແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ ຕົກຢຸ່ໃນ

ແລະ

ເພືື່ອຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ

ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງ

ນັບຕັັ້ງແຕ່ມການເລື່ມແຜ່ລະບາດຂອງເຊືັ້ອພະຍາດ COVID-19, ໄດ້ມການລາຍງານວ່າ

ສປປ ລາວ.

ວິທີການ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດ

(ພາຍໃນສນກັກກັນ)
(ເຈົັ້າໜ້າທື່ພາກລັດ
ຄໍາຖາມຂອງ

ແລະ
ແລະ

ສະຖານະພາບທາງສັງຄົມ
ພະນັກງານອົງການ

IOM)

ແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍກັບຄືນປະເທດ

ແລະ

ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ຢາກຕອບຕາມຄວາມຈິງ ເພືື່ອຮັກສາພາບພົດທາງສັງຄົມ.
iii.ບົດລາຍງານສະບັບນັ້ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ການປະເມນຄວາມໜາແໜ້ນ

ທື່ກ່ຽວພັນກັບສັດສ່ວນ

ທາງດ້ານ 1) ການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມື, 2) ການສືື່ສານທາງດ້ານຄວາມສ່ຽງ ແລະ

ຂອງຜ້ຕອບຄໍາຖາມໃນສນກັກກັນ ເນືື່ອງຈາກວ່າວິທການ ຫຼື ສັດສ່ວນໃນສະຖານທື່ຕັັ້ງ

ການມສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຼຸມຊົນ 3) ການຕິດຕາມແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍທື່ກັບຄືນປະເທດ.

ດັຼົ່ງກ່າວ

ເປັນການປະເມີນທີີ່ບໍ່ມີຄວາມດນດ່ຽງ

ທາງດ້ານຈໍານວນປະຊາກອນ

ທື່ມລັກສະນະດຽວກັນ.
ບົດລາຍງານສະບັບນັ້ ໄດ້ເນັັ້ນໜັກ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງ ການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID19 ຕໍ່ກັບແຮງງານລາວ ທີີ່ເດີນທາງກັບຄືນປະເທດ. ການຫຼັຼັ່ງໄຫຼຂອງແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍ
ກັບຄືນປະເທດຈະສາມາດປະກອບສ່ວນ ຕໍ່ກັບເສດຖະກິດພາຍໃນໄດ້ ເນືື່ອງຈາກ 50%
ຂອງແຮງງານເຫຼົຼົ່ານັ້

ບໍ່ມແຜນທື່ຈະເຄືື່ອນຍ້າຍອອກນອກປະເທດເພືື່ອເຮັດວຽກອກຄັັ້ງ

ຍັງບໍ່ໝັັ້ນໃຈກ່ຽວກັບແຜນໃນອະນາຄົດ.

ຫຼາຍກວ່າ

36%

ຫຼື

ຂອງແຮງງານເຫຼົຼົ່ານັ້

ແມ່ນມຄວາມສົນໃຈໃນການຍົກລະດັບເພືື່ອໂອກາດທື່ດກວ່າຂອງຕົນ.

1

ກົມເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (2019). ບົດລາຍງານການເຄືື່ອນຍ້າຍສາກົນ 2019.

2

ການເຄືື່ອນຍ້
າຍ: TRIANGLE
in ASEAN
– ສປປThe
ລາວ2019
. (2019).
16 ກັນຍາ 2020, from https://www.ilo.org/asia/projects/WCMS_622431/lang--en/index.htm
International
Migrant
Stock:
Revision.
Retrieved September 11, 2020, from https://laotiantimes.com/2020/03/23/thousands-of-

3

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/
lao-laborers-working-in thailand-return-home/
ດໍາເນນຄະດ
ຕໍ່ແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍທື່ບໍ່ປົກກະຕິ: Thailand’s Crackdown in Context | migrationpolicy.org. (n.d.). 16 ກັນຍາ 2020, from https://www.migrationpolicy.org/article/criminalizing-irregular-migrant-labor-thailands-crackdown-context

4

TRIANGLE
Quarterly
Briefing16Note,
2019 from https://laotiantimes.com/2020/03/23/thousands-of-lao-laborers-working-in thailand-return-home/
ແຮງງານລາວILO,
1000
ກວ່າຄົນກັບຄືin
ນບ້ASEAN
ານ - Laotian
Times. (2020).
ກັນຍາ 2020,

5

1. United Nations, Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). (2019).

2

4

Thousands of Lao Laborers Working in Thailand Return Home - Laotian Times. (n.d.).

5

3

ຜົນກະທົບຕໍ່ການຈ້າງງານ ແລະ ສະຫວັດດການໄດ້ເພື່ມທະວຂັ້ນ. (2020). 16 ກັນຍາ 2020, from http://pubdocs.worldbank.org/en/795311589971908248/Lao-LEM-Main-Findings-Final-20-May-2020.pdf
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CAMBODIACAMBODIA
RETURNING
SURVEY
DISPLACEMENT
TRACKING
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(DTM)
- 2020
DISPLACEMENT
(DTM)–- 2020
DISPLACEMENT
(DTM)
ຕົTRACKING
ວຊັ້ວັດການຕິMATRIX
ດTRACKING
ຕາມການເຄື
ື່ອMATRIX
ນຍ້- າ2020
ຍ (DTM)
26 ມຖຼຸນາ - 5 ກັນຍາ 2020
ັ້ວດ
ັ ການຕິດຕາມການເຄືື່ອນຍ້າຍ (DTM) – 26 ມິຖຼຸນາ - 27 ກລະກົດ 2020
ຈໍານວນຜູຕົຕ
້ ວຊອບຄໍ
າຖາມທັງໝົດ 326

ຈໍານວນຜູ້ຕອບຄໍາຖາມໂດຍອງຕາມທີຕ
ີ່ ງັັ້ ຂອງສູນກັກກັນ
ຄໍາມ່ວນ

ສະຫວັນນະເຂດ

143

104

ຄົນ

ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຫຼວງພະບາງ

49

11

ຄົນ

ຄົນ

ສາລະວັນ

ຈໍາປາສັກ

10

(55%),

ນອກຈາກນັັ້ນແມ່ນຍັງໂສດ (41%) ຫຼື ຍ່າຮ້າງ/ແຍກກັນຢູູ່ (4%).

ສະຖານະຕົວເອງ
ຍ່າຮ້າງ/
ແຍກກັນຢູູ່
4%

55%
ຂອງຜູ້ຕອບຄໍາຖາມ
ແມ່ນແຕ່ງງານແລ້ວ

ໂສດ
41%

9
ຄົນ

ຜູ້ຕອບຄໍາຖາມຫຼາຍກວ່າເຄີີ່ງໜືີ່ງແມ່ນແຕ່ງງານແລ້ວ/ໝັັ້ນ/ມີຄູ່ຮ່ວມຊິວິດ

ໃນຈໍານວນຜູ້ຕອບຄໍາຖາມທັງໝົດ, 48% ແມ່ນມລກນ້ອຍ ແລະ ໃນນັັ້ນ 24%
ແມ່ນມເດັກນ້ອຍອາໄສຢຸ່ຮ່ວມກັນກັບພວກເຂົາ ໃນສນກັກກັນ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ບາງ

ຄົນ

ສ່ວນ ລາຍງານວ່າລກຂອງຕົນເອງອາໄສຢຸ່ກັບຜ້ປົກຄອງ, ພໍ່ເຖົັ້າແມ່ເຖົັ້າ ຫຼື ພື່ນ້ອງ
ໃນບ້ານເກດຂອງຕົນໃນ ສປປ ລາວ.

ປະຫວັດຂອງແຮງງານກັບຄືນປະເທດ
ສັດສ່ວນຂອງຜູ້ຕອບຄໍາຖາມເພດຊາຍ (52%) ມີຈໍານວນສູງກວ່າຜູ້ຕອບຄໍາຖາມເພດຍິງ
(47%).

ສັດສ່ວນຂອງແຮງງານທີຖ
ີ່ ກ
ື ສໍາພາດທີມ
ີ່ ລ
ີ ກ
ູ
ແລ້ວ

ບໍ່ຢາກ
ຕອບຄໍາ
ຖາມ, 2%

ມີລູກນ້ອຍ
48%

47% ຍິງ

ບໍ່ມີລູກ,

52% ຊາຍ

ຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍແມ່ນມອາຍຸລະຫວ່າງ 20 ເຖງ 29 ປີ.

50%

ອາຍຸຂອງຜ້ຕອບຄໍາຖາມສະເລ່ຍ 28 ປີ. ແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍເພດຊາຍ ຈະມອາຍຸຫຼາຍກວ່າ
ແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍເພດຍິງ ໂດຍສະເລ່ຍໃນອາຍຸ 28 ແລະ 27 ຕາມລໍາດັບ.

ໃນບັນດາແຮງງານເຄືອ
ື່ ນຍ້າຍທມ
ື່ ລກນ້ອຍ

ຊ່ວງອາຍ
45+

4%
2%

40-44

4%
3%

24%
men
ຊາຍ

18%
20%

30-34

ຍິງ
women

23%

25-29

ກັບຜ້ປົກຄອງໃນສນກັກກັນ

76%
ຂອງເດັກນ້ອຍອາໄສຢຸ່ກັບຜ້ປົກ
ຄອງໃນບ້ານເກດທື່ ສປປ ລາວ

18%

35%
37%

20-24
16-19

ຂອງເດັກນ້ອຍອາໄສຢຮ
ຸ່ ່ວມກັນ

13%
13%

35-39

4%
8%
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DISPLACEMENT
TRACKING
MATRIX
(DTM)
- 2020
DISPLACEMENT
(DTM)–- 2020
DISPLACEMENT
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ດTRACKING
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ື່ອMATRIX
ນຍ້- າ2020
ຍ (DTM)
26 ມຖຼຸນາ - 5 ກັນຍາ 2020
ຕົວຊັ້ວດ
ັ ການຕິດຕາມການເຄືຊົ
ື່ອນຍ້
າຍາ
ນເຜົ
ຼົ່ (DTM) – 26 ມິຖຼຸນາ - 27 ກລະກົດ 2020

ຂະມຸ

ລາວລຸມ
່

38

239

ຫຼາຍແຮງງານທີີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ກັບຄອບຄົວໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງແມ່ນແຮງງານເພດຍິງ
(16%) ແລະ ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງເອກະຊົນ (12%), ໃນຂະນະທີີ່ແຮງງານເພດຊາຍ
ຈະເຮັດວຽກເພືີ່ອຮັບຄ່າແຮງງານລາຍວັນ (24%) ແລະ ວຽກຂອງຄອບຄົວໂດຍບໍ່ໄດ້
ຮັບຄ່າຈ້າງ (19%).
69%

ຜໄ້ ທ

ອືນ
ື່ ໆ/ບຮ
ໍ່ ຈ
້ ກ
ັ

29

20

ຂອງແຮງງານທັງເພດຍິງ

ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ

ແລະ
ແລະ

ຊາຍທີີ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານລາຍວັນແມ່ນ
ນອກນັັ້ນ

ແມ່ນເຮັດວຽກໃນຄົວເຮືອນ,

ການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ການຜະລິດ, ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ການບລິການ.

ສະຖານະການຈ້າງງານໃນ ສປປ ລາວ
5 ອັນດັບແຂວງປາຍທາງ (ສປປ ລາວ)

40%
35%
30%

ຫວຽດນາມ

25%

ຫຼວງພະບາງ

ຍິງ, 7%

20%

ຍິງ, 12%

15%
10%

ສປປ ລາວ

ຄໍາມ່ວນ

ຊາຍ, 24%

ຊາຍ, 19%
ຊາຍ, 12%

5%
ເຮັດວຽກ
ເອົາຄ່າຈ້າງ
ລາຍວັນ

ສະຫວັນນະເຂດ
ຈໍາປາສັກ

ຍິງ, 6%
ຊາຍ, 2%

0%

ສາລະວັນ

ໄທ

ຍິງ, 16%

ຖຶກຈ້າງ
ງານ
(ເອກະຊົນ)

ເຮັດວຽກໃນ
ຄົວເຮືອນທີບ
ີ່ ໍ່
ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ

ເຮັດວຽກ
ອິດສະລະ

ຂະແໜງການທາງດ້ານອາຊບ ກມ
ໍ່ ການປຸ່ຽນແປງ ຫຼັງຈາກ ມການເດນທາງເຄືື່ອນຍ້າຍ
ຂອງຜ້ຕອບຄໍາຖາມ.

ກ່ອນມການເຄືື່ອນຍ້າຍ,

ວຽກຂະແໜງການກະສິກໍາ/ປຸ່າໄມ້

(19%) ແລະ ການກໍ່ສ້າງ (21%) ເປັນຂະແໜງອາຊບ ທີີ່ພົບຫລາຍໃນກ່ມແຮງງານ
ເຂດແດນ

ແລະ

ຊືື່ໄດ້ຖືກສະແດງ

ແລະ

ຕໍາແໜ່ງພືັ້ນທື່ໃນແຜນທື່ດັຼົ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນການຮັບຮອງ

ຫຼື

ຍອມຮັບທາງການຂອງອົງການ IOM

ແລະ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມນ: Humanitarian Data Exchange (HDX) and IOM

ລະດັບຂັນ
ັ້
ສງທີີ່ສດ

ເພດຊາຍ, ໃນຂະນະທື່ວຽກຂະແໜງການກະສິກໍາ/ປຸ່າໄມ້ (16%) ແລະ ການຄ້າຂາຍຍົກ

ສງອັນດັບ

ສງອັນດັບ

ສງອັນດັບ

ສງອັນດັບ

ທີສອງ

ທີສາມ

ທີສີີ່

ທີຫ້າ

ບັນດາແຂວງທື່ເປັນປາຍທາງໃນ ສປປ ລາວ

ຍ່ອຍ

(8%)

ແມ່ນພົບຫລາຍໃນກ່ມແຮງງານເພດຍິງ.

ປັດໃຈພັກດັນ

ໃຫ້ມການເຄືື່ອນຍ້າຍແມ່ນຍ້ອນຂາດການລົງທືນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຕົວເລືອກທາງ
ດ້ານອາຊບ ຊືື່ງນັັ້ນເຮັດໃຫ້ເກດມການສະໜອງຄ່າແຮງງານທື່ຂ້ອນຂ້າງຕໍໍ່າ ໃນຈໍານວນ
500,000 -1,000,000 ກບຕໍ່ເດືອນ (55 – 110 ໂດລາ); ຈໍານວນເງິນ
ດັຼົ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຄົວເຮືອນ
ໂດຍສະເພາະໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ການຈ້າງງານ
ກ່ອນທື່ພວກເຂົາຈະມການເຄືື່ອນຍ້າຍ

ແລະ

ການດໍາລົງຊວິດ

6

ຮບແບບການຈ້າງງານຫຼັກແມ່ນການເຮັດວຽກ

ໃຫ້ກັບຄອບຄົວໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ (35%), ເຮັດວຽກເອົາຄ່າຈ້າງລາຍວັນ (31%),
ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງເອກະຊົນ (25%) ແລະ ການເຮັດວຽກອິດສະລະ (9%). ສ່ວນ

66 ບົດຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບແນວທາງການເຄືື່ອນຍ້າຍໃນສອງແຂວງຂອງ

ບົດຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບແນວທາງການເຄືື່ອນຍ້າຍໃນສອງແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ: ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ໄຊຍະບລ (2020), ບົດລາຍງານອົງການ IOM.

ບົດລາຍງານອົງການ IOM.
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ຕົວຊັ້ວດ
ັ ການຕິດຕາມການເຄືື່ອນຍ້າຍ (DTM) – 26 ມິຖຼຸນາ - 27 ກລະກົດ 2020

ຂະແໜງການຈ້າງງານກ່ອນມການເຄືອ
ື່ ນຍ້າຍ (ໃນ ສປປ ລາວ)

ພຽງ 28% ຂອງຜ້ຕອບຄໍາຖາມ (ທັງໝົດ 326 ຄົນ) ລາຍງານວ່າພວກເຂົາມ MoU
ທື່ເປັນເອກະສານທາງກົດໝາຍທື່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ.

ການຂົນສົຼັ່ງ
(ຕກຕກ ແທັກຊີີ່ ລົດເມ ສີນຄ້າ)

4%

ວຽກໃນຄົວເຮືອນ

4%

ສ້ອມແປງຍານພາຫະນະ ແລະ ລົດຈັກ

4%

ຈາກກອງທືນປະກັນສັງຄົມ

4% 1%

ເອກະສານທົຼົ່ວໄປ ທື່ແຮງງານມ ເພືື່ອເຮັດວຽກຢຸ່ປະເທດໄທ ແມ່ນໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ

ສ່ວນຫຼາຍ

ຂາດຄວາມຮ້ກ່ຽວກັບສິດ

ທາງດ້ານການປະກັນສັງຄົມ,

8%

ການຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ຍ່ອຍ

(33%)

1%

ແລະ

ຜົນປະໂຫຍດ

ທື່ໄດ້ຮັບເງິນ

ໃນປະເທດປາຍທາງ.

ໜັງສືເດນທາງ

(31%)

ຊືື່ງນັັ້ນ

ຍັງບໍ່ພຽງພໃນການເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ ແລະ ນັັ້ນສະແດງວ່າ ພວກເຂົາເຮັດວຽກ
21%

ການກໍ່ສ້າງ

ໃນຮບແບບບໍ່ປົກກະຕິ.

16%

ການກະສິກໍາ/ປູ່າໄມ້

ຍິງ
women

19%

ເອກະສານທໃື່ ຊ້ໃນການເຮັດວຽກ

ຊາຍ
men

ການຜະລິດ/ວຽກອືື່ນໆໃນໂຮງງານ

(15%)

33%

ແລະ

ໃບອະນຍາດເຮັດ

ການກະສິກໍາ/ປຸ່າໄມ້ (13%) ເປັນຂະແໜງອາຊບ ທີີ່ພົບຫລາຍໃນກ່ມແຮງງານເພດຊາຍ,

ວຽກ

ໃນຂະນະທື່, ການຜະລິດ/ວຽກອືື່ນໆໃນໂຮງງານ (9%) ແລະ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ (8%)
ແມ່ນພົບຫລາຍໃນກ່ມແຮງງານເພດຍິງ. ການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ການບລິການສາທາລະນະ
ແລະ

ມພຽງສ່ວນນ້ອຍເທົຼົ່ານັັ້ນ

ທື່ພວກເຂົາມສິດໄດ້ຮັບ

ແລະ

ແລະ

ບາງຄົນບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນສຸດທ້າຍ

ກ່ອນການເດນທາງກັບຄືນປະເທດ

ການຜະລິດ/ວຽກອືີ່ນໆໃນໂຮງງານ

ຫຼັງຈາກມການເຄືື່ອນຍ້າຍ,

ແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍ

ການບລິການສະໜັບສະໜູນ,

ແລະ

ການປະມົງແມ່ນຂະແໜງການໃໝ່

0.3%

31%

ບັດປະຈໍາໂຕ

ໜັງສືຜ່ານແດນ

ທື່ແຮງງານຕ້ອງການ ເມືື່ອພວກເຂົາໄປເຮັດວຽກຢຸ່ປະເທດໄທ.

ຂະແໜງການຈ້າງງານຫຼງັ ມການເຄືອ
ື່ ນຍ້າຍ (ໃນປະເທດໄທ)
ການປະມົງ

3%

ການບລິການສາທາລະນະ ແລະ ການບລິການສະໜັບ
ສະໜູນ ລວມທັງການທໍາຄວາມສະອາດ, ການຈັດ
ສວນ ແລະ ການບລິການອືີ່ນໆ ຕາມຕຶກອາຄານ

28%

ໜັງສືເດນທາງ

MoU

ພຽງແຕ່ 20% ຂອງຜ້ຕອບຄໍາຖາມ (ທັງໝົດ 326 ຄົນ) ໄດ້ເດນທາງເຂົັ້າປະເທດໄທ
ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງບລິສັດຈັດຫາງານ.

2%

5%

ເມືີ່ ອ ຖາມກ່ ຽ ວກັ ບ ການເດີ ນ ທາງເຂົັ້ າ ປະເທດໄທ
ໂດຍການຊ່ ວ ຍເຫຼື ອ ຂອງບ ລິ ສັ ດ ຈັ ດ ຫາງານ

7%

ວຽກໃນຄົວເຮືອນ

4%

2%

ການກໍ່ສ້າງ

7%

80%
20%

ການປງແຕ່ງອາຫານ

8%

6%

ການກະສິກໍາ/ປູ່າໄມ້
ການຜະລິດ ແລະ ວຽກອືີ່ນໆໃນໂຮງງານ

9%
ຍິງ
women

ຊາຍ
men

3%
ແມ່ນ

13%

15%

ຜ້ຕອບຄໍາຖາມ

ກໄໍ່ ດ້ຖືກຖາມວ່າພວກເຂົາ

ບໍ່ແມ່ນ

ຊອກວຽກເຮັດດັຼົ່ງກ່າວໄດ້ແນວໃດ,

ສາມຊ່ອງທາງຫຼັກໆທື່ພວກເຂົາຮ້ກ່ຽວກັບວຽກແມ່ນມາຈາກໝ່ເພືື່ອນ

(39%),

ຄອບຄົວ (31%) ແລະ ໂດຍການສະແຫວງຫາຂອງຕົນເອງ (20%).
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ຕົວຊັ້ວດ
ັ ການຕິດຕາມການເຄືື່ອນຍ້າຍ (DTM) – 26 ມິຖຼຸນາ - 27 ກລະກົດ 2020

5 ອັນດັບແຂວງໃນປະເທດໄທ ທື່ແຮງງານລາວເດນທາງໄປ ເຮັດວຽກຫຼາຍແມ່ນ

ຊ່ອງທາງການຊອກວຽກເຮັດ

ບາງກອກ (27%), ນະຄອນລາດຊະສມາ (12%), ຈັນທະບລ (11%), ນົນທະບລ
(6%) ແລະ ລະຢອງ (6%).

39%

ຈາກໝ່ເພືື່ອນ

31%
ຈາກຄອບຄົວ

20%
ໂດຍການສະແຫວງ
ຫາຂອງຕົນເອງ
ທີມງານ IOM ແຈກຢາຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ COVID-19, ສິງຫາ 2020. ©IOM

5 ອັນດັບແຂວງຕົນ
ັ້ ທາງ (ປະເທດໄທ)

ຈຸດໝາຍຂອງການເຄືອ
ື່ ນຍ້າຍ

ສປປ ລາວ

ມຽນມາ

ແຈ້ງການການປິດທຸລະກິດ

ປະເທດໄທ

ໃນຫຼາຍໆຂະແໜງການ

ໂດຍເຈົັ້ານະຄອນບາງກອກ

ນະຄອນລາດສະສມາ

ໃນວັນທ

ມການເຄືື່ອນຍ້າຍຂະໜາດໃຫຍ່

ຈາກບາງກອກໄປຫາແຂວງອືື່ນໆ

ນົນທະບລ

ກັບຄືນກໍາປເຈຍ,

ກໍາປເຈຍ

ຈັນທະບລ

ມນາ

2020

ແລະ

ການປະກາດສະຖານະການສຸກເສນ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕ ໃນວັນທ 26 ມນາ 2020
ໄດ້ເຮັດໃຫ້

ບາງກອກ

21

ໃນປະເທດໄທ

ລາວ

ແລະ

ລະຫວ່າງແຂວງໃນປະເທດໄທ

ໃນໄລຍະເດືອນຜ່ານມາ

ມຽນມາ.

ພ້ອມທັງການຂ້າມຊາຍແດນ
ການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມການເດນທາງ

ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຫລັຼົ່ງໄຫລ

ທື່ເດນທາງກັບຄືນປະເທດຊ້າລົງ.

ລະຢອງ

ໃນປະເທດໄທ,

ຂອງແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍ

ຂອງແຮງງານ

ເນືື່ອງຈາກມການຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມເຂັັ້ມງວດລົງ

ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວ

ສືບຕໍ່ເດນທາງກັບປະເທດ

ໂດຍຜ່ານຊາຍແດນ ທາງບົກເປັນຫຼັກ. ດ່ານຕ່າງໆຍັງເປິດ ໃຫ້ກັບແຮງງານ ເຄືື່ອນຍ້າຍ,
ຄົນຂັບລົດຂົນສົຼົ່ງ,

ພະນັກງານທາງການທດ

ທື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດເພືີ່ອປ້ອງກັນ ຄວບຄມ ແລະ ແກ້
ໄຂການລະບາດຂອງ COVID-19.
ເຂດແດນ

ແລະ

ຊືື່ໄດ້ຖືກສະແດງ

ແລະ

ຕໍາແໜ່ງພືັ້ນທື່ໃນແຜນທື່ດັຼົ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນການຮັບຮອງ

ຍອມຮັບທາງການຂອງອົງການ IOM

ສາມເຫດຜົນຫຼັກຂອງແຮງງານທື່ຕອບຄໍາຖາມການສໍາຫຼວດ

ໃນການກັບຄືນ

ລາວແມ່ນຍ້ອນພວກເຂົາກັງວົນກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມນ: Humanitarian Data Exchange (HDX) and IOM

ສປປ

COVID-19

(32%), ຄອບຄົວພວກເຂົາຕ້ອງການໃຫ້ກັບ (18%) ແລະ ພວກເຂົາຖືກແຈ້ງໃຫ້

ລະດັບຂັນ
ັ້
ສງທີີ່ສດ

ແຂວງປາຍທາງໃນປະເທດໄທ

ຫຼື

ສງອັນດັບທີ

ສງອັນດັບທີ

ສງອັນດັບທີ

ສງອັນດັບທີ

ສອງ

ສາມ

ສີີ່

ຫ້າ

ເດນທາງກັບເນືື່ອງຈາກ COVID-19 ໂດຍນາຍຈ້າງຂອງພວກເຂົາ (11%).
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ວຊັ້ວັດການຕິMATRIX
ດTRACKING
ຕາມການເຄື
ື່ອMATRIX
ນຍ້- າ2020
ຍ (DTM)
26 ມຖຼຸນາ - 5 ກັນຍາ 2020
ຕົວຊັ້ວດ
ັ ການຕິດຕາມການເຄືື່ອນຍ້າຍ (DTM) – 26 ມິຖຼຸນາ - 27 ກລະກົດ 2020

ເຫດຜົນໃນການກັບຄືນປະເທດ

ໃນຂະນະທີີ່ຜູ້ຕອບຄໍາຖາມເກືອບທັງໝົດ ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນສດທ້າຍຂອງຕົນກ່ອນກັບຄືນ
ປະເທດ, ແຕ່ 4% ບໍ່ໄດ້ຮັບ ແລະ 3% ເລືອກທື່ຈະບໍ່ຕອບຄໍາຖາມນັ້.

ໄດ້ ຮັ ບ ເງີ ນ ເດື ອ ນສ ດທ້ າ ຍຂອງຕົ ນ ກ່ ອ ນກັ ບ ຄື ນ
ປະເທດ

ກັງວົນກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ

32%

COVID-19

93%

ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍຕ້ອງການໃຫ້ກັບເນືື່ອງຈາກ

18%

COVID-19

4%

ໄດ້ຮັບ

11%

3%

ບໍ່ໄດ້ຮັບ

ບໍ່ຕອບຄໍາຖາມ

ພວກເຂົາຖືກແຈ້ງໃຫ້ເດນທາງກັບເນືື່ອງຈາກ

ໃນບັນດາແຮງງານທື່ກັບຄືນບ້ານ,

COVID-19 ໂດຍນາຍຈ້າງຂອງພວກເຂົາ

ໃນການຢຸ່ເກນກໍານົດ ໃນຈໍານວນ 80 ເຖງ 12,000 ບາດ (3 ເຖງ 386 ໂດລາ)

ພວກເຂົາເກືອບທຸກຄົນ

ເມືື່ອພວກເຂົາເດນທາງອອກຈາກປະເທດໄທ.

ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມ

ໃນບັນດາ

4%

8

ຂອງພວກເຂົາ

ໄດ້ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນລະຫວ່າງລຖ້າໃນດ່ານ ໃນຈໍານວນ 100 ເຖງ 5,000 ບາດ (3 ເຖງ
ແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍສ່ວນຫຼາຍເດນທາງກັບປະເທດໂດຍດ່ານສາກົນ (96%) ແລະ ດ່ານ

161 ໂດລາ).

ທ່ອງຖື່ນ (3%), ບໍ່ເປັນທາງການ (0.3%) ດ່ານປະເພນ (0.3%).

ດ່ານທຖ
ື່ ກ
ື ນໍາໃຊ້ໃນການກັບຄືນ ສປປ ລາວ

50%
ໄດ້ຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມ ຢຸ່ເກນກໍານົດເວລາ

ດ່ານປະເພນ

ດ່ານສາກົນ

(ໃນລະຫວ່າງ 80

3%

ເຖິງ 12,000 ບາດ)

4%

96%
ດ່ານບເໍ່ ປັນທາງ

ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນລະຫວ່າງລຖ້າໃນດ່ານ

ການ

ດ່ານທ່ອງຖນ
ື່

(100 ເຖິງ 5,000 ບາດ)

0.3%

0.3%

ເນືື່ອງຈາກຍັງຂາດກົນໄກການປົກປ້ອງ,
ກັບຄວາມທ້າທາຍ

ທື່ຫຼາກຫຼາຍ

ແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍຈໍານວນຫຼາຍ
ເຊັຼົ່ນ

ການຖືກຂດຮດຈາກ

ໄດ້ປະເຊນ

ບຸກຄົນທື່ສາມ,

ການບໍ່ມຂໍ້ມນພຽງພກ່ຽວກັບການເດນທາງຂ້າມປະເທດ, ການກັກໂຕ ແລະ ກົດລະບຽບ
ພ້ອມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການກິນຢຸ່ ແລະ ທື່ພັກທື່ສງໃນຂະນະທລ
ື່ ຖ້າໃນດ່ານ. ການໃຊ້ເວລາ
ໃນການລຖ້າດົນແມ່ນຍ້ອນສະຖານທື່ທື່ຈໍາກັດໃນສນກັກກັນໃນຝັັ່ງລາວ.
ສາມາດຮັບເອົາຄົນໃຫມ່ຫຼັງຈາກປູ່ອຍຄົນເກົຼັ່າອອກ.
ທາງດ້ານການເງິນ.

7
8

ພວກເຂົາພຽງ

ຊືີ່ງນັັ້ນເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສ່ຽງ

7

ເງືື່ອນໄຂຂອງການກັກບລິເວນ
ແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍສ່ວນຫຼາຍ ທື່ເດນທາງມາຈາກປະເທດໄທ ແມ່ນພັກເຊົາຢຸ່ສນຫຼັກທ 4
ຂອງ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ແລະ

ສນຫຼັກທ

27

ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໃນໄລຍະເວລາ 14 ວັນ ຊືື່ງສນດັຼົ່ງກ່າວແມ່ນ ຕັັ້ງຢຸ່ໃນຕົວເມືອງທື່ມການເຄືື່ອນຍ້າຍສງ.
ຊືື່ງສນກັກກັນປະກອບມ 3 ປະເພດຕໍ່ໄປນັ້: ສນຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນທ່ອງຖື່ນ.
ສນຂັັ້ນແຂວງແມ່ນມຊັບພະຍາກອນ ແລະ ມໂຄງສ້າງທື່ດກວ່າ

ເບື່ງເລກອ້າງອີງທື່ 6
1 ໂດລາ = 31.15 ບາດ (ອັດຕາແລກປຸ່ຽນຂອງຫ້ອງການ – ກາງເດືອນກັນຍາ2020)

07

CAMBODIA RETURNING MIGRANTS SURVEY
ສາທາລະນະລັ
ດ MIGRANTS
ປະຊາທິ
ປະໄຕ
ປະຊາຊົ
ນ ລາວSURVEY
ບົດສໍາຫຼວດແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍກັບຄືນປະເທດ #2
RETURNING
MIGRANTS
CAMBODIACAMBODIA
RETURNING
SURVEY
DISPLACEMENT
TRACKING
MATRIX
(DTM)
- 2020
DISPLACEMENT
(DTM)–- 2020
DISPLACEMENT
(DTM)
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ວຊັ້ວັດການຕິMATRIX
ດTRACKING
ຕາມການເຄື
ື່ອMATRIX
ນຍ້- າ2020
ຍ (DTM)
26 ມຖຼຸນາ - 5 ກັນຍາ 2020
ຕົວຊ
ດ
ັ ການຕິດຕາມການເຄື
ນຍ້
ຍ (DTM)
– 26 ມິ
ຼຸນາ - 2742
ກລະກົແຫ່
ດ 2020
ໃນຂອບເຂດທົ
ຼົ່ວັ້ວປະເທດລາວ
ສນກັກື່ອກັ
ນາຂອງລັ
ດຖະບານມ
ຈໍຖານວນ
ງ9 -

ສນກັກກັນຫຼັກ

ຊືື່ງສນກັກກັນປະກອບມ 3 ປະເພດຕໍ່ໄປນັ້: ສນຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນທ່ອງຖື່ນ.

ສນຂັັ້ນແຂວງ

ສນຂັັ້ນແຂວງແມ່ນມຊັບພະຍາກອນ

ໃນຄໍາມ່ວນ ແລະ ສນກິໂລແມັດທ 27 ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ແລະ

ຜ້ຕອບຄໍາຖາມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພັກເຊົາຢຸ່ສນຂັັ້ນແຂວງ

ມໂຄງສ້າງທື່ດກວ່າ.
(97%),

ໃນຂອບເຂດທົຼົ່ວປະເທດແມ່ນສນຂັັ້ນແຂວງ
ໃນສະຫວັນນະເຂດ,

ສນຂັັ້ນແຂວງ

ໃນຫຼວງພະບາງ,

ໃນຈໍາປາສັກ,

ສນຂັນ
ັ້ ແຂວງ

ນອກຈາກນັັ້ນ

ແມ່ນພັກເຊົາໃນສນຂັັ້ນທ່ອງຖື່ນ (3).

ຜ້ຕອບຄໍາຖາມໃນສນຂັນ
ັ້ ທ່ອງຖນ
ື່
ຜ້ຕອບຄໍາຖາມໃນສນຂັນ
ັ້

30%

44%

ຂອງຜຕ
້ ອບຄໍາຖາມໃນສນຂັນ
ັ້ ທ່ອງຖນ
ື່

ຂອງຜຕ
້ ອບຄໍາຖາມໃນສນຂັນ
ັ້ ແຂວງໄດ້ນາໍ

ໄດ້ນາໍ ອາຫານ ແລະ ນໍາໍ້ ມາໃນສນ

ອາຫານ ແລະ ນໍາໍ້ ມາໃນສນ

ສນຂັັ້ນທ່ອງຖື່ນໃນແຂວງສາລະວັນ (ວັດເກົຼົ່າ), ສິງຫາ 2020. ©IOM

ໜ້ອຍກວ່າ 50% ຂອງແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍໄດ້ນໍາເອົາອາຫານ ແລະ ນໍໍ້າ ມາໃນສນກັກກັນ

ທຕ
ື່ ງັັ້ ຂອງສນກັກກັນທໄື່ ດ້ຢຽ້ ມຢາມ

ຂອງທັງຂັັ້ນທ່ອງຖື່ນ

ແລະ

ຂັັ້ນແຂວງ,

ແລະ

ແຮງງານ

ທື່ພັກເຊົາ

ໃນສນຂັັ້ນທ່ອງຖື່ນໄດ້ປະເຊນກັບບັນຫາຂອງການຂາດອາຫານ ແລະ ນໍໍ້າ. ເມືື່ອປຽບທຽບ
ກັບສນຂັັ້ນແຂວງ

ແຮງງານທື່ນໍາອາຫານ

ແລະ

ນໍໍ້າ

ເຂົັ້າມາໃນສນຂັັ້ນທ່ອງຖື່ນ

ແມ່ນມໜ້ອຍກວ່າ.

ຫຼວງພະບາງ

ແຮງງານທໄື່ ດ້ຮບ
ັ ອາຫານ ແລະ ນໍາໍ້ ຢຸ່າພຽງພໃນແຕ່ລະສນ
ໂດຍສນກັກກັນ

ສປປ ລາວ

ບໍ່ໄດ້ຮັບ, 90%

ໄດ້ຮັບ, 96%

ບໍ່ໄດ້ຮັບ, 3%
ສະຫວັນນະເຂດ

ສນ KM27
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຄໍາມ່ວນ 23

ສນຂັນ
ັ້ ທ່ອງຖນ
ື່ ສາລະວັນ

ໄດ້ຮັບ, 10%

ບໍ່ຢາກຕອບຄໍາ
ຖາມ, 0%

ຂັັ້ນທ່ອງຖີີ່ນ

ບໍ່ຢາກຕອບຄໍາ
ຖາມ, 1%

ຂັັ້ນແຂວງ

ທື່ພັກອາໄສ ທື່ແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍສາມາດພັກໄດ້ ມ 4 ປະເພດ, ແຮງງານສ່ວນຫຼາຍ
ພັກໃນຫ້ອງລວມຍິງຊາຍທັງໃນສນຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນທ່ອງຖື່ນ. ຜ້ຕອບຄໍາຖາມ

ຈໍາປາສັກ

ເພດຊາຍ ແລະ ຍິງທັງໝົດພັກໃນຫ້ອງລວມຍິງຊາຍ, ໃນຂະນະທື່ 20% ຂອງຜ້ຕອບຄໍາ
ຖາມຊາຍໃນສນຂັັ້ນແຂວງພັກໃນຫ້ອງຜ້ຊາຍເທົຼົ່ານັັ້ນ.

ຈໍານວນກຸ່ມນ້ອຍ

(3%)

ຂອງແຮງງານໃນສນຂັັ້ນແຂວງ ແມ່ນພັກເຊົາກັບຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ.

9

ແຮງງານລາວຈາກປະເທດໄທຖືກກັກບລິເວນນສນກັກກັນ, ກັນຍາ 16, 2020, https://www.rfa.org/english/news/laos/migrants-07152020212152.html
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ວຊັ້ວັດການຕິMATRIX
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ຕາມການເຄື
ື່ອMATRIX
ນຍ້- າ2020
ຍ (DTM)
26 ມຖຼຸນາ - 5 ກັນຍາ 2020
ຕົວຊັ້ວດ
ັ ການຕິດຕາມການເຄືື່ອນຍ້າຍ (DTM) – 26 ມິຖຼຸນາ - 27 ກລະກົດ 2020

ປະເພດຂອງທີພ
ີ່ ກ
ັ ອາໄສ
Provincial
ຂັັ້ນແຂວງ

6%

ຂອງບັນດາແຮງງານທື່ພກ
ັ ເຊົາໃນສນຂັນ
ັ້ ແຂວງ
ບສ
ໍ່ າມາດເຂົາັ້ ເຖິງນໍໍ້າ ແລະ ສຂະອະນາໄມ

Community
ຂັັ້ນຊຸມຊົນ

ຊາຍເທົຼັ່ານັັ້ນ

20%
0%

ຍິງເທົຼັ່ານັັ້ນ

15%

3% ນໍໍ້າ ແລະ/ຫຼື

30%
62%
70%

ຫ້ອງລວມຍິງຊາຍ
ພັກເຊົາກັບຄອບຄົວ

ໄຟຟ້າບໍ່ພຽງພ

3% ລາຍງານວ່າຫ້ອງອາບນໍໍ້າມີຄົນໃຊ້
ຫຼາຍເກີນໄປ, ຫ້ອງມີຂະໜາດນ້ອຍ
ແລະ ບໍ່ສະອາດ

ຜູ້ຕອບຄໍາຖາມຈາກສູນຂັັ້ນທ່ອງຖີີ່ນ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ ມີຂມ
ໍ້ ູນທີີ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມທີີ່

3%
0%

ພວກເຂົາສາມາດເຂົັ້າເຖິງ ຊືີ່ງໃນນັັ້ນ ມີພຽງ 20% ຂອງແຮງງານທີີ່ພັກໃນສູນຂັັ້ນທ່ອງ

ໃນຂະນະທື່ຜ້ຕອບຄໍາຖາມສ່ວນຫຼາຍທື່ພັກໃນຫ້ອງລວມຍິງຊາຍມຄວາມຮ້ສືກສະດວກ

ຖີີ່ນສາມາດເຂົັ້າເຖິງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ COVID-19 ໂດຍຜ່ານການປະກາດທາງໂທລະໂຄ່ງ

ສະບາຍ,

ບ້ານ ຫຼື ເອກະສານສີີ່ງພິມຕ່າງໆ. ໃນທາງກັບກັນ, 91% ຂອງແຮງງານທີີ່ກັບຄືນປະເທດ

ຜ້ຕອບຄໍາຖາມບາງຄົນພັກເຊົາໃນສນຂັັ້ນແຂວງ

ໄດ້ແຈ້ງວ່າພວກເຂົາຮ້ສືກ

ບໍ່ສະດວກສະບາຍ (14%). ໃນສນກັກກັນຂັັ້ນທ່ອງຖື່ນ ຜ້ຕອບຄໍາຖາມໄດ້ເວົັ້າວ່າ
ພວກເຂົາມຄວາມຮ້ສກຢ້ານຜ

ເນືື່ອງຈາກວ່າສະຖານທື່ດັຼົ່ງກ່າວ

ເປັນວັດຮ້າງເກົຼົ່າໃນ

ເຂດຊົນນະບົດ.

ທີີ່ພັກໃນສູນຂັັ້ນແຂງສາມາດເຂົັ້າເຖິງຂໍ້ມນ
ູ ດັຼັ່ງກ່າວໄດ້.

ການເຂົາັ້ ເຖີງຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຂ່າວສານຂອງຜູຕ
້ ອບຄໍາຖາມ
(ສູນຂັນ
ັ້ ທ່ອງຖີນ
ີ່ )

ການພັກເຊົາໃນຫ້ອງລວມຍິງຊາຍເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ
ຮູ້ສຶກບສ
ໍ່ ະດວກສະບາຍບ?

ສະດວກສະບາຍ, 86%

ບໍ່ສະດວກສະບາຍ,
0%

ບໍ່ຢາກຕອບຄໍາ
ຖາມ, 14%

ສະດວກສະບາຍ,
80%

ບໍ່ສະດວກສະບາຍ
, 14%

ສູນຂັັ້ນແຂວງ

ບັນດາແຮງງານທື່ພັກເຊົາໃນສນຂັັ້ນທ່ອງຖື່ນ

ບໍ່ຢາກຕອບຄໍາ
ຖາມ, 4%

ສູນຂັັ້ນທ່ອງຖີີ່ນ

ໄດ້ລາຍງານວ່າພວກເຂົາສາມາດເຂົັ້າເຖງນໍໍ້າ

ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ໃນຂະນະທີີ່ 6% ຂອງບັນດາແຮງງານທື່ພັກເຊົາໃນສນຂັັ້ນແຂວງ
ບໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖງນໍໍ້າ ແລະ ສຂະອະນາໄມ ຊືີ່ງເຫດຜົນທົຼັ່ວໄປຂອງແຮງງານທີີ່ບໍ່ສາມາດເຂົັ້າ

ບໍ່ຢາກຕອບຄໍາຖາມ
10%

70%
ບໍ່ເຂົັ້າເຖີງ

20%
ສາມາດເຂົັ້າເຖີງຂໍ້ມູນກ່ຽວ
ກັບ COVID-19

ການເຂົາັ້ ເຖີງຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຂ່າວສານຂອງຜູຕ
້ ອບຄໍາຖາມ
(ສູນຂັນ
ັ້ ທ່ອງຖີນ
ີ່ )
ບໍ່ເຂົັ້າເຖີງຂໍ້ມູນ
8%

91%
ເຂົັ້າເຖິງຂໍ້ມູນ
ບໍ່ຢາກຕອບຄໍາຖາມ
1%

ເຖິງສີີ່ງດັຼັ່ງກ່າວແມ່ນຍ້ອນວ່ານໍໍ້າ ຫຼື ໄຟຟ້າບໍ່ພຽງພ (3%) ແລະ ຫ້ອງອາບນໍໍ້າມີຄົນໃຊ້ຫຼາຍ
ເກີນໄປ, ຫ້ອງມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ສະອາດ (3%).

ຊີີ່ງຂໍ້ມູນສ່ວນຫຼາຍທີີ່ພວກເຂົາເຂົັ້າເຖີງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບ COVID-19 (76%),
ພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ເຂົັ້າເຖິງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຄືີ່ອນຍ້າຍຖີີ່ນຖານ (0.9%), HIV (0.9%),
ການຮັກສາສຂະພາບ (0.6%), ຂ່າວກ່ຽວກັບສະຖານະການປະຈບັນ (0.3%) ແລະ ການ
ປ້ອງກັນສຂະພາບ (0.6%).
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ການເຂົາັ້ ເຖີງຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຈາກສູນຂັນ
ັ້ ແຂວງ

98%

ຂອງພວກເຂົາມີຈດປະສົງຈະກັບຄືນບ້ານເກີດຂອງຕົນຫຼງັ
ຈາກການກັກບລິເວນ

ການເຄືີ່ອນຍ້າຍຖີີ່ນຖານ

0.9%

HIV

0.9%

ການຮັກສາສຂະພາບ

28%

0.6%

ຂ່າວກ່ຽວກັບສະຖານະ
ການປະຈບັນ

ມີແຜນຈະກັບໂດຍ

0.3%

ລົດເມ

ການປ້ອງກັນສຂະພາບ

0.6%

COVID-19

11%
ມີແຜນຈະກັບໂດຍ
ລົດທີີ່ທາງ
ລັດຖະບານກະກຽມ
ໃຫ້

54%

76%

ມີຄອບຄົວ ຫຼື ໝູ່
ເພືີ່ອນມາຮັບ

ຄວາມຮູກ
້ ຽ່ ວກັບອາການຂອງ COVID-19

100%

ຂອງແຮງງານທື່ກບ
ັ ຄືນປະເທດ ແມ່ນມຄວາມຮັບຮ້
ກ່ຽວກັບ ການກັກບລິເວນຈໍານວນ 14 ມືັ້
ກ່ອນເດນທາງເຂົາັ້ ສປປ ລາວ

ສູນກັກກັນຂັັ້ນແຂວງໃນສະຫວັນນະເຂດ (ສະໜາມກິລາ), ສີງຫາ 2020. ©IOM

ແຮງງານທື່ກັບຄືນປະເທດເກືອບທກຄົນຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບອາການຂອງການຕິດເຊືັ້ອ
COVID-19 (74%), ໃນຂະນະທີີ່ 22% ຫຼື 1 ໃນທກໆ 5 ຄົນ ລາຍງານວ່າພວກເຂົາ

ການກະກຽມການເດີນທາງ

ບໍ່ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນດັຼັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກທີີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບເຈ້ຍເອກະສານ ແລະ ການ

ແຮງງານ ທີີ່ກັບຄືນປະເທດເກືອບທກຄົນ ມີຈດປະສົງຈະກັບຄືນບ້ານເກີດຂອງຕົນຫຼັງຈາກ

ຂອງພວກເຂົາແມ່ນເພດຍິງ ແລະ ນອກຈາກນັັ້ນແມ່ນເພດຊາຍ.

ອະທິບາຍ. ໃນບັນດາແຮງງານທີີ່ບໍ່ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບອາການຂອງ COVID-19, 34%

ການກັກບລິເວນ (98%). ຊືີ່ງມີພຽງບາງຄົນ (2%) ທີີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ຫຼື ຍັງບໍ່ໄດ້ວາງ
ແຜນທີີ່ຈະກັບບ້ານເກີດ ເນືີ່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາ ຍັງບໍ່ແນ່ໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການຫຼັງການ

ຫຼາຍກວ່າ 81% ຂອງຜ້ຕອບຄໍາຖາມເວົັ້າວ່າພວກເຂົາຮ້ສະຖານທື່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ.

ກັກບລິເວນເປັນແນວໃດ.

ລາຍການຕິດຕໍ່ທື່ພວກເຂົາມ

ຈໍານວນເຄີີ່ງໜືີ່ງຂອງບັນດາແຮງງານທີີ່ມີຈດປະສົງກັບຄືນບ້ານເກີດ ຈະມີຄອບຄົວ ຫຼື ໝູ່
ເພືີ່ອນມາຮັບ, ແລະ ໃນຈໍານວນ 28% ມີແຜນຈະກັບໂດຍລົດເມ ແລະ 11% ມີແຜນຈະກັບ

ປະກອບດ້ວຍທ່ານໝໍ

(72%),

ໂຮງໝໍ

(12%),

ພະຍາບານ/ສນປີີ່ນປົວສຸຂະພາບ (4%), ຄອບຄົວ (2%), ສາຍດ່ວນ COVID-19
(2%) ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທື່ທ່ອງຖື່ນ (0.4%).

ໂດຍລົດທີີ່ທາງລັດຖະບານກະກຽມໃຫ້.
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ຄວາມຮູຂ
້ ອງຜູຕ
້ ອບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບອາການຂອງ Covid-19
(ໄອ, ໄຂ້ ແລະ ຫາຍໃຈລໍາບາກ)
ຍິງ 34%

74%

ຊາຍ 66%

22%

ຮູ້

ບຮ
ໍ່ ູ້

5%

ອືີ່ນໆ

ຊາວບ້ານໃນແຂວງສາລາວັນ, ສິງຫາ 2020. ©IOM

ຄວາມຮກ
້ ຽ່ ວກັບສະຖານທໃື່ ຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື

ແຜນອະນາຄົດ

ໝໍ, 72%

ເມືື່ອມການຖາມກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາທື່ພວກເຂົາຈະອາໄສຢຸ່ ສປປ ລາວ, ຫຼາຍກວ່າ 1/3 ຫຼື
ພະຍາບານ/ສນປີີ່ນ

ຄອບຄົວ, 2%

81%

ປົວສຸຂະພາບ,

ຮກ
້ ຽ່ ວກັບສະຖານທື່

4%

36% ຂອງພວກເຂົາຕອບວ່າອາດຈະຍັງຢຸ່ ສປປ ລາວຈົນກວ່າ COVID-19 ໝົດໄປ.
ຫຼາຍກວ່າ 33% ຂອງພວກເຂົາວາງແຜນບໍ່ໄປເຮັດວຽກນອກປະເທດອກ ແລະ ອກ 25%
ຍັງບໍ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈ.

ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື

ໄລຍະເວລາໃນການພັກອາໄສ

ສາຍດ
່ ວນ
COVID-19,

ໂຮງໝໍ, 12%

ໃນລະຫວ່າງ 2-6
ເດືອນ
1%

2%
ເຈົັ້າໜ້າທື່ທອ
່ ງຖື່ນ, 0.4%

ບໍ່ຢາກຕອບຄໍາ
ຖາມ
6%

ຈົນກວ່າ
COVID-19
ໝົດໄປ
36%

ແຫຼ່ງຂໍ້ມນຫຼັກກ່ຽວກັບ COVID-19 ແມ່ນ Facebook (63%) ແລະ ໂທລະທັດ/
ວິທະຍຸ /ສື່ງພມ (19%).

ຕະຫຼອດໄປ
31%

ຫຼາຍກວ່າ 6
ເດືອນ
1%

ແຫຼງ່ ຂມ
ໍ້ ນກ່ຽວກັບ COVID-19

ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້
25%

ບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມ

1%

ໂຄສະນາເທິງລົດເມ

1%

ຄວາມທ້າທາຍຫຼັກ

ນາຍຈ້າງທີີ່ປະເທດໄທ

1%

ຈໍານວນກຸ່ມນ້ອຍແມ່ນມ

ເວັບໄຊ້/ອິນເຕິເນັດ

2%

(2%),

Line/Whatsapp

3%

ຂອງພວກເຂົາລາຍງານວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງກ່ຽວກັບຄວາມທ້າທາຍຕ່າງໆ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງລັດຖະບານ

3%

ຄອບຄົວ/ໝູ່ເພືີ່ອນ

8%

ສືີ່ມວນຊົນອືີ່ນໆ

9%

ໂທລະທັດ/ວິທະຍ/ສືີ່ສີີ່ງພີມ
Facebook

ໃນການກັບຄືນສ່ຊຼຸມຊົນ

ການກັກບລິເວນ

ແມ່ນການຊອກວຽກເຮັດ

(46%).

ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນດ້ານລົບຈາກຊຼຸມຊົນຂອງຕົນ
14

ມືັ້

(2%)

ແລະ

ການໃຊ້ໜັ້

(1%).

36%

19%
63%

36%

ຂອງແຮງງານກັບຄືນປະເທດບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງກ່ຽວ
ກັບຄວາມທ້າທາຍຕ່າງໆກ່ອນກັບຄືນປະເທດ
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ສງື່ ທ້າຍທາຍທຄ
ື່ າດການໄວ້

ກັກບລິເວນ 14

ຂໍ້ແນະນໍາ
1. ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາໜ່ວຍງານຕ່າງໆກັບລັດຖະບານເພືື່ອສົຼົ່ງເສມສະພາບແວດ

1%

ລ້ອມທື່ເປັນມິດກັບເດັກນ້ອຍ

ໃຊ້ໜີັ້

1%

ກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນດ້ານ
ລົບຈາກຊຸມຊົນຂອງຕົນ

2%

ພະນັກງານສນກັກກັນ,
ໃນການປົກປ້ອງເດັກ

ທື່ກັບຄືນປະເທດ,

36%

ກ່າວວ່າພວກເຂົາ

ມຄວາມສົນໃຈ ກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບ. ທັກສະທື່ມຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍ

ການປຸງແຕ່ງອາຫານ

(10%).

(19%),

ຕັດຍິບ

ຜ້ຕອບຄໍາຖາມສ່ວນຫຼາຍ

(12%)

ແລະ

ມຄວາມສົນໃຈ

ທື່ຈະເຂົັ້າສອບເສັງເພືື່ອຮັບເອົາໃບຢັງຢືນການຝຶກອົບຮົມ.

ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂອງຜູ້ຕອບຄໍາຖາມ
64%

ສົນໃຈ

ບໍ່ສົນໃຈ

ແລະ

ມາດຕະການພິເສດ

ເປັນຕົັ້ນແມ່ນເດັກທື່ບໍ່ມຜ້ປົກຄອງຢຸ່ນໍາ

ຫຼື

ຖືກລະຖັ້ມ

ພວກເຂົາສາມາດເຂົັ້າສ່ການສະໜອງອາຫານ

2. ໃຫ້ຂໍ້ມນກ່ຽວກັບຂະບວນການຈັດຫາງານທາງ Facebook ແລະ ບລິສັດຈັດຫາງານ
ເພືື່ອຮັບປະກັນວ່າ
ສະນັັ້ນ

ແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍສາມາດເຂົັ້າເຖິງເອກະສານທາງກົດໝາຍ,

ເຈົັ້າໜ້າທື່ປະເທດໄທ

ລາວ

ຈືື່ງສາມາດປົກປ້ອງສິດ

ແລະ

ສປປ

3. ເນືື່ອງຈາກວ່າຊາຍແດນລາວ-ໄທຍັງບໍ່ທັນເປີດເປັນປົກກະຕິ

ການລາຍງານກ່ຽວກັບ

ຂອງພວກເຂົາໃນຖານະແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍໄດ້.

ສະຖານະການຂອງດ່ານ ຈືື່ງຄວນຖືກເຜຍແຜ່ຜ່ານສືື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພືື່ອຊ່ວຍໃຫ້
ພວກເຂົາສາມາດວາງແຜນ

36%

ການສືື່ສານໃຫ້ແກ່

ທື່ເໝາະສົມ.

46%

ແມ່ນກ່ຽວກັບເຕັກນິກຍານພາຫະນະ

ຊ່ອງທາງການສົຼົ່ງຕໍ່

ພ້ອມທັງການເຮັດໃຫ້ໝັັ້ນໃຈວ່າ

ຊອກວຽກເຮັດ
ໃນບັນດາແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍ

ລວມທັງຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບ

ກ່ຽວກັບການເດນທາງຢຸ່າງເໝາະສົມ

ແລະ

ບໍ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພື່ມເຕມ ກ່ຽວກັບທື່ພັກ ໃນກລະນທື່ດ່ານຖືກປິດ
ເມືື່ອພວກເຂົາເດນທາງຮອດ.

ທັກສະທມ
ື່ ຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍທສ
ື່ ຸດ

4. ຈັດຕັັ້ງຈຸດໃຫ້ຂໍ້ມນຂ່າວສານ ຫຼື ການນໍາສະເໜພາຍໃນສນກັກກັນ ເພືື່ອຮັບປະກັນວ່າ
ແຮງງານໄດ້ຮັບຂໍ້ມນ
ຂໍ້ຈໍາກັດ,

ທື່ເໝາະສົມກ່ຽວກັບ

ການຢຸ່ຫ່າງກັນ,

ໄລຍະເວລາໃນການພັກເຊົາໃນສນ,

ການຮັກສາສຸຂະພາບ

ແລະ

ຂະບວນການ

ອອກຈາກສນຫຼັງຈາກ 14 ວັນ.

ສ້ອມແປງພາຫະນະ

ຕັດຍິບ

19%

12%

ການປຸງແຕ່ງອາຫານ

10%

ຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ຕອບຄໍາຖາມໃນການເຂົາັ້ ສອບເສັງ
ເພືີ່ອຮັບເອົາໃບຢັງັ້ ຢືນການຝຶກອົບຮົມ

5. ສ້າງກົນໄກການຕອບຮັບເພືື່ອຮັບປະກັນວ່າມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກັບການເຂົັ້າເຖິງການ
ບລິການໃນສນກັກກັນ ລວມທັງການສົຼົ່ງຕໍ່ແຮງງານທື່ຖືກຄວາມຮຸນແຮງ, ຂດຮດ
ແລະ ຂົຼົ່ມເຫັງ.

6. ແຍກທື່ພັກເຊົາ ແລະ ຫ້ອງນໍໍ້າຍິງຊາຍໃນສນກັກກັນ ແລະ/ຫຼື ໃຫ້ມພະນັກງານຜ້ຍິງ
ແລະ/ຫຼື

ມມາດຕະການພິເສດ

ລວມທັງຄົນພິການ,

92%
ບໍ່ສົນໃຈ, 8%

ແມ່ຍິງ,

ໃນທື່ພັກເພືື່ອປົກປ້ອງກຸ່ມທື່ມຄວາມສ່ຽງ
ເດັກທື່ບໍ່ມຜ້ປົກຄອງຢຸ່ນໍາ

ຫຼື

ຖືກລະຖັ້ມ

ເນືື່ອງຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການຂດຮດ ແລະ ຂົມເຫັງ.

ສົນໃຈ
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CAMBODIA RETURNING MIGRANTS SURVEY
ສາທາລະນະລັ
ດ MIGRANTS
ປະຊາທິ
ປະໄຕ
ປະຊາຊົ
ນ ລາວSURVEY
ບົດສໍາຫຼວດແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍກັບຄືນປະເທດ #2
RETURNING
MIGRANTS
CAMBODIACAMBODIA
RETURNING
SURVEY
DISPLACEMENT
TRACKING
MATRIX
(DTM)
- 2020
DISPLACEMENT
(DTM)–- 2020
DISPLACEMENT
(DTM)
ຕົTRACKING
ວຊັ້ວັດການຕິMATRIX
ດTRACKING
ຕາມການເຄື
ື່ອMATRIX
ນຍ້- າ2020
ຍ (DTM)
26 ມຖຼຸນາ - 5 ກັນຍາ 2020
ຕົວຊັ້ວດ
ັ ການຕິດຕາມການເຄືື່ອນຍ້າຍ (DTM) – 26 ມິຖຼຸນາ - 27 ກລະກົດ 2020

7. ລົງທະບຽນແຮງງານທື່ນ່າສົນໃຈ

ໃນເວລາທື່ພວກເຂົາພັກໃນສນກັກກັນ

ແລະ

ເຊືື່ອມໂຍງກັບພວກເຂົາ (ຫຼື ໃຫ້ຂໍ້ມນ) ກັບແຂວງປາຍທາງ ກ່ຽວກັບສິດຜົນປະໂຫຍດ
ທາງດ້ານປະກັນສັງຄົມ

ລວມທັງການເຂົັ້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບ

ແລະ/ຫຼື

ການຈ້າງງານໃນ ສປປ ລາວ. ການສົຼົ່ງຕໍ່ແບບສະເພາະ ຄວນຖືກກະກຽມໃຫ້ແກ່
ຜ້ທື່ສົງໃສວ່າເປັນຜ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ.

8. ຮັບປະກັນການສະໜອງຊັບພະຍາກອນ ທື່ເທົຼົ່າທຽມກັນໃຫ້ແກ່ສນກັກກັນຂັັ້ນແຂວງ,
ເມືອງ ແລະ ທ່ອງຖື່ນ ເພືື່ອໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂັັ້ນພັ້ນຖານໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ –
ອາຫານ

ແລະ

ນໍໍ້າດືື່ມ,

ສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ

ແລະ

ຈິດໃຈ

ພ້ອມທັງການເຂົັ້າເຖິງຂໍ້ມນຂ່າວສານທື່ແຕກຕ່າງກັນ.
9. ທກໆ 3 ຟອມທີີ່ຖືກສໍາພາດແລ້ວ, ຢູ່າງຫນ້ອຍ 2 ຟອມ ໄດ້ລະບວ່າ ແຮງງານເຄືີ່ອນ
ຍ້າຍມີຈດປະສົງຢາກສືບຕໍ່ ຢູູ່ ແລະ ເຮັດວຽກໃນລາວຈົນກວ່າ COVID-19 ຈະ
ໝົດໄປ. ດັຼັ່ງນັັ້ນ, ຫນຶີ່ງໃນ ນະໂຍບາຍໄລຍະຍາວ ທີີ່ຕອບສະຫນອງ ຕໍ່ສິີ່ງທ້າທ້າຍຂອງ
ການລະບາດພະຍາດນີັ້ ຄວນແນໃສ່ ການຟືັ້ນຟູອາຊີບ ແລະ ສະຫນອງໂອກາດການ
ຈ້າງງານໃຫມ່ໆ, ຕະຫລອດຮອດ ການສ້າງກອງທຶນອາຊີບ ແລະ ການຈັດອາຊີບທີີ່
ແທກເຫມາະ, ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອ ຝຶກອົບຮົມແຮງງານຄືນ ເພືີ່ອກຽມພ້ອມກັບວຽກ
ໃຫມ່ ໃນຂະແຫນງທີີ່ຍັງຕ້ອງການແຮງງານເພີີ່ມຂຶັ້ນເລືັ້ອຍໆ, ພ້ອມທັງກັບ ປັບປງ
ເງືີ່ອນໄຂໂຄງສ້າງ ສໍາລັບແຮງງານທັກສະຕໍ່າ.

ແຮງງານໃນສນກັກກັນຂັັ້ນແຂວງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສິງຫາ 2020. ©IOM
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CAMBODIA RETURNING MIGRANTS SURVEY
ສາທາລະນະລັ
ດRETURNING
ປະຊາທິ
ປະໄຕ- 2020
ປະຊາຊົ
ນ ລາວ ບົSURVEY
ດສໍາຫຼວດແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍກັບຄືນປະເທດ #2
MIGRANTS
CAMBODIACAMBODIA
RETURNING
MIGRANTS
SURVEY
DISPLACEMENT
TRACKING
MATRIX
(DTM)
DISPLACEMENT
TRACKING
MATRIX
(DTM)
- 2020
DISPLACEMENT
TRACKING
(DTM)
ຕົວຊ
ັ້ວັດການຕິດMATRIX
ຕາມການເຄື
ື່ອນຍ້
າ-ຍ2020
(DTM)
– 26
ມຖຼຸນາ - 5 ກັນຍາ 2020
ຕົວຊັ້ວດ
ັ ການຕິດຕາມການເຄືື່ອນຍ້າຍ (DTM) – 26 ມິຖຼຸນາ - 27 ກລະກົດ 2020

ຜ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ
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CAMBODIA RETURNING MIGRANTS SURVEY
ສາທາລະນະລັ
ດMATRIX
ປະຊາທິ
ປະໄຕ ປະຊາຊົ
ນ ລາວ ບົດSURVEY
ສໍາຫຼວດແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍກັບຄືນປະເທດ #2
CAMBODIA
RETURNING
MIGRANTS
CAMBODIA
RETURNING
MIGRANTS
SURVEY
DISPLACEMENT
TRACKING
(DTM)
- 2020
TRACKING
DISPLACEMENT
MATRIX
(DTM)
2020(DTM)
ຕົDISPLACEMENT
ວຊັ້ວTRACKING
ັດການຕິດຕາມການເຄື
ື່ອ
ນຍ້MATRIX
າຍ -(DTM)
– 26- 2020
ມຖຼຸນາ - 5 ກັນຍາ 2020
ໃນເມືື່ອກ່ອນແມ່ນໜຸ່ມກວ່າຜ້ເຄາະຮ້າຍໃນເວລາຕໍ່ມາ ຊືື່ງມອາຍຸສະເລ່ຍ 27 ແລະ 28

ຊັ້ວດ
ັ ການຕິດຕາມການເຄືື່ອນຍ້າຍ (DTM) – 26 ມິຖຼຸນາ - 27 ກລະກົດ 2020
ປະຫວັຕົດວຄວາມເປັ
ນມາ

ລັດຖະບານ

ສປປ

ລາວ

ໄດ້ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການຕ້ານ

ສະກັດກັັ້ນການຄ້າມະນຸດ

ໂດຍໄດ້ຮັບການເລືື່ອນຂັັ້ນ

ທື່ເຝົາລະວັງສະເພາະໃນປີ

2019

ຈາກປະເພດທື່

ມາເປັນປະເພດທື່

2

ອງຕາມບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ
ການເລືື່ອນອັນດັບຂັັ້ນນັ້

ສປປ

ຕາມລໍາດັບ.

ປະຫວັດຂອງຜຖ
້ ກ
ື ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດທາງດ້ານແຮງງານ

10

ລາວ

ໄດ້ເພື່ມ

ການປ້ອງກັນ

ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຈາກການລະບາດຂອງ

ແລະ

45% ເພດຍິງ

ແລະ

55% ເພດຊາຍ

ອາຍຸສະເລ່ຍ: 28

COVID-19

ອາຍຸສະເລ່ຍ: 27

ສະຖານະ

ລວມທັງບັນຫາທາງດ້ານ

ການຮັກສາສຸຂະພາບ, ການປະກັນສັງຄົມ, ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານການຈ້າງງານ ຫຼື

ຍ່າຮ້າງ/ແຍກກັນຢູູ່
7%

ເງືື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ. ໃນຊ່ວງໄລຍະຂອງວິກິດການທາງເສດຖະກິດ ຄວາມບໍ່ສະຫງົບ,
ຄວາມທຸກຈົນ

ແລະ

ຄວາມບໍ່ເທົຼົ່າທຽມກັນ

ໂສດ

ທື່ເກດຂັ້ນຍ້ອນການແຜ່ລະບາດ

45%

ຂອງພະຍາດສາມາດເປັນປັດໃຈສໍາຄັນທື່ພາໃຫ້ມການຄ້າມະນຸດເກດຂັ້ນ.
ມຈໍານວນ

40

ໃນບັນດາແຮງງານທື່ຖືກສໍາຫລວດ

ຈາກການຄ້າມະນຸດທາງດ້ານແຮງງານ
ການຄ້າມະນຸດຂອງໄທ

ໂດຍພະແນກຕ້ານ

ເຖິງຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດແຫ່ງຊາດ

ພາຍໃຕ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ສປປ

ລາວ

ແລະ

ຫລັງຈາກນັັ້ນ

ຈະຖືກສົຼົ່ງໃຫ້ສະຫະພັນແມ່ຍິງ. ເງືື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາ ບໍ່ສອດຄ້ອງກັບສື່ງ
ທື່ລະບຸໃນສັນຍາການຈ້າງງານ ເປັນຕົັ້ນ:
-

ແຕ່ງງານ/ໝັນ
ັ້
48%

ຖືກກໍານົດວ່າເປັນຜ້ເຄາະຮ້າຍ

ຊືື່ງພວກເຂົາຖືກນໍາສົຼົ່ງ

(48%),

ນອກຈາກນັັ້ນແມ່ນຍັງໂສດ (45%) ຫຼື ຍ່າຮ້າງ/ແຍກກັນຢຸ່ (7%).

ການດໍາເນນຄະດ - 3Ps (Protection, prevention and prosecution).

ຕໄໍ່ ດ້ເພື່ມທະວທາງດ້ານຄວາມສ່ຽງຂັ້ນໃນສັງຄົມພວກເຮົາ

ຜ້ເຄາະຮ້າຍເກືອບເຄື່ງໜືື່ງແມ່ນແຕ່ງງານແລ້ວ/ໝັັ້ນ/ມຄ່ຊວິດ

2020 .

ໂດຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບຂໍ້ແນະນໍາຫຼັກກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ,

2
ໃນປີນັ້

ປີ

ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລັດຖະບານ

ທະວຄວາມພະຍາຍາມໃນການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

ແລະ

ໃນບັນດາຜ້ເຄາະຮ້າຍ, 53% ແມ່ນມລກແລ້ວ, ແລະ ໃນບັນດາຜ້ເຄາະຮ້າຍທື່ມລກແລ້ວ,
5%

ມເດັກພັກເຊົາຢຸ່ກັບພວກເຂົາໃນສນ

ຊືື່ງນອກນັັ້ນລາຍງານວ່າລກຂອງຕົນ

ອາໄສຢຸ່ກັບຄ່ຄອງຂອງຕົນໃນ ສປປ ລາວ.

ຜເ້ ຄາະຮ້າຍທມ
ື່ ລກ ແລະ ທຢ
ື່ ປ
ຸ່ ະຈຸບນ
ັ ຂອງເຂົາ

ການຈ່າຍຕາມຄ່າແຮງງານລາຍວັນ ທັັ້ງທີີ່ ພວກເຂົາຄວນຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນພ້ອມ
ກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການຈ້າງງານ;

ບ້ານໃນ ສປປ ລາວ

-

ບໍ່ມຄ່າລ່ວງເວລາຫຼັງຈາກການເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າ 40 ຊົຼົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ;

-

ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນເລຍ.

ຂໍ້ມນທື່ນໍາໃຊ້ໃນບົດລາຍງານ

ແລະ

47%

ຖືກເກັບກໍາໂດຍຮ່ວມມືກັບສະຫະພັນແມ່ຍິງ

ໜ່ວຍງານໃນການຮັບເອົາຜ້ເຄາະຮ້າຍ
ຈາກສນກັກກັນ

ບໍ່ມີ

ອົງການ

ທື່ສນພັກເຊົາຊົຼົ່ວຄາວ
IOM

ຫຼັງຈາກມການສົຼົ່ງຕໍ່

ຊົນເຜົາຼົ່ ຂອງຜຖ
້ ກ
ື ເຄາະຮ້າຍ

ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງ

20 ຄົນ

ປະຫວັດຂອງຜ້ຖກ
ື ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ
(55%)

ຢູູ່ກັບພວກເຂົາ
ໃນສູນກັກກັນ
3%

ຂະມຸ

ຈາກການຄ້າມະນຸດ

ໃນສັດສ່ວນຂອງຜ້ເຄາະຮ້າຍເພດຊາຍ

ແມ່ນມຈໍານວນຫຼາຍກວ່າຜ້ເຄາະຮ້າຍເພດຍິງ

53%

ຊືື່ງເປັນ

ແກ່ຜ້ເຄາະຮ້າຍເຫຼົຼົ່ານັ້.

ປະຫວັດຂອງຜ້ເຄາະຮ້າຍ

95%

ມີ

(45%).

ຜ້ເຄາະຮ້າຍ

ລາວລຸມ
່

15 ຄົນ

ຜ້ໄທ

ອືນ
ື່ ໆ/ບຮ
ໍ່ ້

1 ຄົນ

4 ຄົນ

10 ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາປີ 2020. 13 ຕຸລາ 2020, https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/laos/
ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາປີ 2020. 13 ຕຸລາ 2020,
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CAMBODIA RETURNING MIGRANTS SURVEY
ສາທາລະນະລັ
ດMATRIX
ປະຊາທິ
ປະໄຕ ປະຊາຊົ
ນ ລາວ ບົດSURVEY
ສໍາຫຼວດແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍກັບຄືນປະເທດ #2
CAMBODIA
RETURNING
MIGRANTS
CAMBODIA
RETURNING
MIGRANTS
SURVEY
DISPLACEMENT
TRACKING
(DTM)
- 2020
TRACKING
DISPLACEMENT
MATRIX
(DTM)
2020(DTM)
ຕົDISPLACEMENT
ວຊັ້ວTRACKING
ັດການຕິດຕາມການເຄື
ື່ອ
ນຍ້MATRIX
າຍ -(DTM)
– 26- 2020
ມຖຼຸນາ - 5 ກັນຍາ 2020
ວຊັ້ວດ
ັ ການຕິດຕາມການເຄືື່ອນຍ້າຍ (DTM) – 26 ມິຖຼຸນາ - 27 ກລະກົດ 2020
ການຈ້າຕົງງານ

ເນືື່ອງຈາກພວດເຂົາປະເຊນກັບປະສົບການທື່ບໍ່ດຜ່ານມາ, ຫຼາຍຄົນເວົັ້າວ່າ ພວກເຂົາຄິດ
ຮອດຄອບຄົວ ແລະ ຢາກກັບບ້ານໄດ້ໄວທື່ສຸດ, ແລະ ບາງຄົນກໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມບໍ່ພໃຈ

90% ຂອງບັນດາຜ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດທາງດ້ານແຮງງານ (ໃນຈໍານວນ 40 ຄົນ)

ແລະ

ລາຍງານວ່າພວກເຂົາເຮັດວຽກໃຫ້ຄອບຄົວໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ

ເສຍຫາຍທື່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບ.

ໃນຈໍານວນ

93%

ຂອງພວກເຂົາທັງໝົດ

ການຜະລິດ/ວຽກອືື່ນໆໃນໂຮງງານ.

ກ່ອນມການເຄືື່ອນຍ້າຍ.

ລາຍງານວ່າໄດ້ເຮັດວຽກ

ການສໍາພາດແບບເຊງເລກ

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົັ້າໜ້າທື່

ກ່ຽວກັບ

ສີທໍາມະລາດ, ປະທມທານີ ແລະ ສລາດທານີ, ປະເທດໄທ.

ຈົນກວ່າ Covid ໝົດໄປ
5%

ຕະຫຼອດໄປ
28%

2%

ອືີ່ນໆ/ວ່າງງານ

ບໍ່ຢາກຕອບຄໍາ
ຖາມ
37%

ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້
30%

ຂະແໜງການທາງດ້ານອາຊບຂອງຜຖ
້ ກ
ື ເຄາະຮ້າຍ
ປງແຕ່ງອາຫານ

ເພືື່ອຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມ

ໄລຍະເວລາຂອງການພັກເຊົາ

ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ

ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດວຽກໃນໂຮງງານປຸງແຕ່ງສັດປີກ ໃນແຂວງ ນະຄອນລາດຊະສີມາ, ນະຄອນ

ພັກດັນບລິສັດຈັດຫາງານ

5%

ການຜະລິດ/ວຽກອືີ່ນໆໃນ

93%

ເມືື່ອປຽບທຽບກັບແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍທື່ເຫຼືອ,

ຜ້ເຄາະຮ້າຍມຄວາມຄິດໃນດ້ານລົບ

ຫຼາຍກວ່າໃນການກັບບ້ານ

ຂອງພວກເຂົາບໍ່ຄາດຫວັງກັບຄວາມ

-

ພຽງ

8%

ທ້າທາຍຕ່າງໆ. ປະມານ 40% ແມ່ນບໍ່ຮ້ ແລະ ບໍ່ຢາກຕອບຄໍາຖາມ, ນອກຈາກນັັ້ນ
ສື່ງທື່ນ່າສົນໃຈແມ່ນຜ້ເຄາະຮ້າຍທັງໝົດເດນທາງເຂົັ້າປະເທດໄທໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງບ
ລິສັດຈັດຫາງານ ໃນຂະນະທື່ 70% ຂອງຜ້ເຄາະຮ້າຍ (ໃນທັງໝົດ 40 ຄົນ) ມ MoU

ແມ່ນກັງວົນກັບອຸປະສັກການຊອກວຽກເຮັດ (33%), ການໃຊ້ໜັ້ (15%) ແລະ
ຜົນສະທ້ອນດ້ານລົບຈາກຊຼຸມຊົນຂອງຕົນ (13%).

ສງື່ ທ້າທາຍທຄ
ື່ າດການໄວ້

ທື່ລະບຸເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍເພືື່ອຮັບປະກັນການປົກປ້ອງສິດ
ຂອງແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍ

ເນືື່ອງຈາກວ່າຕໍາຫຼວດ

ມສິດດໍາເນນຄະດກັບນາຍຈ້າງ

ຂອງພວກເຂົາ.

ຂອງຜ້ເຄາະຮ້າຍເດນທາງເຂົັ້າປະເທດໄທໂດຍ

100%

ບໍ່ຮູ້

8%

ຂ້ອຍບໍ່ຄາດການກ່ຽວກັບຄວາມທ້າທາຍໃດໆ

8%

ກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນດ້ານລົບຈາກຊຸມ
ຊົນຂອງຕົນ

ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງບລິສັດຈັດຫາງານ

13%

ໃຊ້ໜີັ້

ໃນບັນດາຜເ້ ຄາະຮ້າຍ ເອກະສານໃນການເຮັດວຽກທມ
ື່ ແມ່ນ:

15%
28%

ບໍ່ຢາກຕອບຄໍາຖາມ

MoU (70%)
ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ

ຊອກວຽກເຮັດ/ວຽກຫາລາຍໄດ້

33%

(25%)
ບໍ່ແນ່ໃຈ (5%)
ໃນບັນດາຜ້ເຄາະຮ້າຍທັງໝົດ

(40

ຄົນ),

90%

ພຽງ

ຂອງພວກເຂົາເຮັດວຽກ

ໃນນະຄອນລາດຊະສມາ ແລະ ນອກຈາກນັັ້ນ ແມ່ນນະຄອນສທໍາມະລາດ (1 ຄົນ),

20%

ສະແດງຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບ

ໃນຂະແໜງຕັດຍິບ

(10%)

ແລະ

ປຸງແຕ່ງອາຫານ

–

(10%),

ນອກນັັ້ນແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ຄິດກ່ຽວກັບບັນຫາດັຼົ່ງກ່າວ.

ທັກສະທມ
ື່ ຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍທສ
ື່ ດ
ຸ

ປະທຸມທານ (1 ຄົນ) ແລະ ສຸລາດທານ (1 ຄົນ).

ແຜນໃນອະນາຄົດ
ໃນຈໍານວນ 5% ຂອງບັນດາຜ້ເຄາະຮ້າຍ ແມ່ນລຖ້າໃຫ້ COVID-19 ໝົດໄປ ແລະ
ກັບຄືນໄປປະເທດໄທ.

ນອກຈາກນັັ້ນແມ່ນບໍ່ມຈຸດປະສົງກັບໄປອກ

(30%) ຫຼື ບໍ່ຢາກຕອບຄໍາຖາມ (37%).

(28%),

ບໍ່ຮ້

ຕັດຍິບ

10%

ປຸງແຕ່ງອາຫານ

10%

ບຮ
ໍ່ ້

10%
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ປະຊາຊົ
ນ ລາວ ບົSURVEY
ດສໍາຫຼວດແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍກັບຄືນປະເທດ #2
MIGRANTS
CAMBODIACAMBODIA
RETURNING
MIGRANTS
SURVEY
DISPLACEMENT
TRACKING
MATRIX
(DTM)
DISPLACEMENT
TRACKING
MATRIX
(DTM)
- 2020
DISPLACEMENT
TRACKING
(DTM)
ຕົວຊ
ັ້ວັດການຕິດMATRIX
ຕາມການເຄື
ື່ອນຍ້
າ-ຍ2020
(DTM)
– 26
ມຖຼຸນາ - 5 ກັນຍາ 2020
ຕົວຊັ້ວດ
ັ ການຕິດຕາມການເຄືື່ອນຍ້າຍ (DTM) – 26 ມິຖຼຸນາ - 27 ກລະກົດ 2020

