
ຄົນອາເມລິກາໃໝ່ໃນເມືອງ 
Portland,  ຫຼື
ພາບສະແດງລັກສະນະດ້ານໂຄງສ້າງປະຊາກອນ ແລະ 
ເສດຖະກິດຂອງຜູອົ້ບພະຍົບໃນເມອືງ1

ນັບຕ້ັງແຕ່ເລ່ີມຕ້ົນມີການລະບາດໃຫຍ່ຂອງ COVID-19, ບັນດາຜູ້ນໍາຂັ້ນທ້ອງຖ່ິນໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ ອິດເມື່ ອຍ ເພື່ ອຮັບປະ
ກັນວ່າສະມາຊິກຊຸມຊົນທຸກຄົນສາມາດເຂົ້ າເຖິງການບໍລິການຕ່າງໆ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງການ. ປະຊາຊົນຜູ້ ອົບພະຍົບແມ່ນມີຄວາ
ມຈຳເປັນ ຕ່ໍຄວາມພະຍາຍາມຕອບໂຕ້ຢ່າງທັນການຂອງປະເທດພວກເຮົາ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມສ່ຽງທ່ີຈະມີຊ່ອງຫວ່າງໃນເຄືອຂ່າຍຄວາມປອດ
ໄພທາງສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ. ການເຂົ້ າໃຈປະຊາຊົນກຸ່ມນີ້ ຈະຊ່ວຍແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ນຳຂັ້ນທ້ອງຖ່ິນຮູ້ດີຂຶ້ ນ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາແນໃສ່ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍກ
ານຕອບໂຕ້ສຸກເສີນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.

ສັດສ່ວນຂອງຜູ້ອົບພະຍົບໃນກຸ່ມປະຊາຊົ
ນປີ 2018

ຊາວເມືອງທ່ີເປັນຜູ້ອົບພະຍົບປີ 2018

ຫ້າພາສາອັນດັບທຳອິດທ່ີຜູ້ອົບພະຍົບເວ້ົາຢູ່ບ້ານນອກຈາກພາສາອັງ
ກິດ  

28.4% ຂອງຜູ້ອົບພະຍົບ, ຫຼື  24,510 ຄົນ, ທ່ີອາໄສຢູ່ໃນເມືອງດ່ັງ
ກ່າວມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດທ່ີຈຳກັດ. ໃນນັ້ນ, ຫ້າພາສາເວ້ົ
າອັນດັບທຳອິດທ່ີໃຊ້ໃນບ້ານນອກຈາກພາສາອັງກິດແມ່ນ:

— ພາສາສະເປນ (32.0%)

— ພາສາຫວຽດນາມ (21.3%)

— ພາສາຈີນ (13.7%)

— ພາສາລັດເຊຍ (8.8%)

— ພາສາຢູເຄຣນ & ພາສາອ່ືນໆ (3.3%)

ຜູ້ອົບພະຍົບທ່ີ ປ່ຽນສັນຊາດ 
ເປັນພົນລະເມືອງຂອງ 
ສະຫະລັດອາເມລິກາປີ 2018

DACA-ຜູ້ອົບພະຍົບທ່ີມີສິດ, 2018

ຜູ້ອົບພະຍົບທ່ີອາດເປັນ  
ຜູ້ລ້ີໄພ, 20182

ຜູ້ອົບພະຍົບ  
ທ່ີບໍ່ ມີເອກະສານ, 2018

ປ່ຽນສັນຊາດ 
ສັດສ່ວນຂອງຜູ້ອົບພະຍົບປີ 2018

DACA-
ສດັສ່ວນຂອງຜູ້ອົບພະຍົບທ່ີມີສິດ, 
2018

ສັດສວ່ນຂອງຜູ້ອົບພະຍົບທ່ີອາດເປັນ 
ຜູ້ລ້ີໄພ, 2018

ສັດສ່ວນຂອງຜູ້ອົບພະຍົບ 
ທີບໍ່ ມີເອກະສານ 2018

ສະພາບລວມ

ພາສາ

86,356 43,365

2,513

14,176

18,335

50.2%

2.9%

16.4%

21.2%

ພາສາສະເປນ

ພາສາຫວຽດນາມ

ພາສາຈີນ

ພາສາລັດເຊຍ

ພາສາໂຊມາລີ ແລະ ພາສາອ່ືນໆ

22.3%

11.5%

8.9%

7.1%

2.7%

13.5%



ພະນັກງານແນວໜ້າ

ສະພາບທ່ີຢູ່ອາໄສ

ການປະກັນສຸຂະພາບ

ຜູ້ປະກອບການ

ຜູ້ອົບພະຍົບຮັບໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳທ່ີຈຳເປັນ ແລະ ດຳເນີນບົດ
ບາດທ່ີສຳຄັນເພື່ອຮັກສາປະເທດໃຫ້ດຳເນີນງານຢ່າງເປັນປົກະ
ຕິ. ໃນ Portland, ຜູ້ອົບພະຍົບກຳລັງເຮັດວຽກໃນແນວໜ້າ ແລະ 
ອຸດສາຫະກຳທ່ີສຳຄັນໃນໄລຍະວິກິດ Covid-19.

ໃນຂະນະທ່ີຊາວອາເມລິກາທຸກຄົນກຳລັງຜ່ານຜ່າ ເພື່ ອປັບຕົວເຂົ້າ
ກັບຄວາມເປັນຈິງອັນໃໝ່ໃນພາວະຢຸດສະງັກຂອງເສດຖະກິດພວກ
ເຂົາ,  ຜູ້ປະກອບການພາຍໃນອຸດສາຫະກຳທ່ີມີຄວາມສ່ຽງເປັນພິ
ເສດໃນເມືອງ ກໍ່ ປະເຊີນໜ້າກັບສ່ິງທ້າທາຍຮຸນແຮງຈາກວິກິດດ່ັ
ງກ່າວ.

ໃນບັນດາຄົວເຮືອນຜູ້ອົບພະຍົບໃນປີ 
2018...

ໃນບັນດາຄົວເຮືອນ-
ທ່ີ ເກີດໃນສະຫະລັດອາເມລິກາປີ 
2018...

 48.6% 
ມີເຮືອນເປັນຂອງຕົນເອງ (16,882)

 54.3% 
ມີເຮືອນເປັນຂອງຕົນເອງ 
(124,503)

 51.4% ເປັນຜູ້ ເຊົ່ າ (17,823)

 45.7% ເປັນຜູ້ ເຊົ່ າ 
(104,896)

ຄວາມວຸ້ນວາຍດ້ານເສດຖະກິດໃນໄລຍະ COVID-19 ໄດ້ເນ້ັນໜັກໃຫ້
ເຫັນຄວາມຕ້ອງການດ້ານທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີໝັ້ນຄົງ.

1 ເວ້ັນເສຍແຕ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ເປັນຢ່າງອ່ືນ, ຂໍ້ ມູນມາຈາກຕົວຢ່າງ 5-ປີຂອງການສຳຫຼວດຊຸມຊົນອາເມ
ລິກາຈາກປີ 2018 ແລະ ຕົວເລກອ້າງອີງເຖິງເມືອງ Portland, ລັດ Oregon.

2 ອົງການ New American Economy 2017. “ຈາກການຜ່ານຜ່າເພື່ ອຄວາມສາມາດຟ້ືນຕົວ: 
ຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດຕ່ໍຜູ້ ລ້ີໄພໃນອາເມລິກາ.”

3 ອຸດສາຫະກຳເຫຼົ່ ານີ້ ປະກອບມີທາງລົດໄຟ, ນ້ຳ, ລົດບັນທຸກ, ແລະ ການຂົນສ່ົງຜ່ານທ່ໍ , ລົດເມ 
ແລະ ການຂົນສ່ົງສາທາລະນະ, ການບໍລິການໄປສະນີ, ການສ່ົງພັດສະດຸ ແລະ ລະບົບສ່ົງຂໍ້ ຄວາມ, 
ສາງສິນຄ້າ ແລະ ສາງເກັບເຄ່ືອງ.

4 ການບໍລິການປະກອບມີອຸດສະຫະກຳການບໍລິການທ່ີພັກອາໄສ ແລະ ອາຫານເຊັ່ນ: ໂຮງແຮມ, 
ຄ້າຍພັກ, ຮ້ານອາຫານ, ແລະ ບາ.

5 ການບໍລິການທ່ົວໄປປະກອບມີການບໍລິການສ່ວນຕົວ (ເຊັ່ນ: ບໍລິການຊັກລີດ, ຮ້ານຕັດຜົມ, 
ແລະ ສ້ອມແປງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ), ອົງການຈັດຕ້ັງສາດສະໜາ, ການບໍລິການສັງຄົມ, ແລະ 
ສະຫະພັນແຮງງານ.

6 ອຸດສາຫະກຳເຫຼົ່ ານີ້ ສ່ວນຫຼາຍປະກອບມີອາຊີບທ່ີຕ້ອງການລະດັບ ຫຼື  ໃບອະນຸຍາດ, ເຊັ່ນ: 
ການບໍລິການດ້ານກົດໝາຍ, ການບັນຊີ, ການຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາ 
ເປັນຕ້ົນ.

ການເຂ້ົາເຖິງການດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ການບໍລິການດ້ານການ
ແພດຍັງເປັນສ່ິງຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ ງໃນໄລຍະການລະບາດໃຫຍ່ນີ້ . 

ຈຳນວນຊາວເມືອງທ່ີບໍ່ ມີປະກັນສຸຂະພາບ
ປີ 2018

44,101 
ຈຳນວນຜູ້ອົບພະຍົບ ອຸດສາຫະກຳ ສັດສ່ວນຂອງແຮງງານ

ຮ້ານອາຫານ  
& ການບໍລິການດ້ານອາຫານ

ການຂົນສ່ົງ ແລະ ສາງສິນຄ້າ3

ຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງຍ່ອຍ ແລະ 
ຊຸບເປີມາເກັດ

ການດູແລສຸຂະພາບ

21.1%

20.1%

16.0%

14.9%

5,788 

1,602

1,523

5,851

ຈຳນວນຜູ້ປະກອບການ ອຸດສາຫະກຳ ສັດສ່ວນຂອງຜູ້ປ
ະກອບການທ່ີເປັນ
ຜູ້ອົບພະຍົບ

ການບໍລິການ4

ການບໍລິການທ່ົວໄປ5

ການດູແລສຸຂະພາບ

ການກໍ່ ສ້າງ

ບໍລິການທຸລະກິດ ແລະ 
ວິຊາຊີບ6

ການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ

32.9%

20.9%

16.4%

15.9%

11.8%

11.0%

5,788 

4,238

3,493

3,649

12,831

2,601

28.2%

ຄົວເຮືອນຜູ້ອົບພະຍົບ

ໃນບັນດາຄົວເຮືອນ-
ທ່ີ ເກີດໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ

ສັດສ່ວນຂອງຜູ້ອົບພະຍົບໃນຊາວເມືອງທ່ີບໍ່
ມີປະກັນສຸຂະພາບປີ 2018



ຄົນອາເມລິກາໃໝ່ໃນ
Portland Metro Area, ຫຼື
ພາບສະແດງການແຈກຢາຍດ້ານໂຄງສ້າງປະຊາກອນ ແລະ 
ເສດຖະກິດຂອງຜູອົ້ບພະຍົບໃນປີ 2017

ຊາວເມືອງທ່ີເປັນຜູ້ອົບພະຍົບ

ສັດສ່ວນຂອງຜູ້ອົບພະຍົບໃນກຸ່ມປະຊາຊົນ

ການສຶກສາແຮງງານ 

ຕ່ຳກວ່າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ແລະ 
ບາງວິທະຍາໄລ

ລະດັບປະລິຍາຕີ

ລະດັບປະລິນຍາໂທ

ປະຊາຊົນທ່ີເກີດຢູ່ 
ຕ່າງປະເທດ

ປະຊາຊົນທ່ີເກີດໃນ 
ສະຫະລັດອາເມລິກາ

4.7%

53.7%43.9%

21.2%

26.5%19.1%

15.1%15.9%

ສັດສ່ວນຂອງປະຊາຊົນ 
ທ່ີເກີດຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ກຸ່ມອາຍຸ

0-15 4.6% 21.3%

16-64 82.4% 64%

65+ 13% 14.7%

ສັດສ່ວນຂອງປະຊາຊົນທ່ີເ
ກີດໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ

ຜູ້ປະກອບການທ່ີເປັນຜູ້ອົບພະຍົບ

ອາກອນຂອງຜູ້ອົບພະຍົບ 
ທ່ີຊຳລະແລ້ວ, 2017

ກຳລັງການໃຊ້ຈ່າຍຂອງ 
ຜູ້ອົບພະຍົບປີ 2017

303,633
ສະພາບລວມ

ແຮງງານ ດ້ານໂຄງສ້າງປະຊາກອນ

22,790

$2.8ຕ້ື $8.1ຕ້ື

ຄ້າຍຄືກັບສະຫະລັດອາເມລິກາໂດຍລວມ, ຜູ້ອົບພະຍົບຢູ່ໃນເມືອງ
ຕ່າງໆສ່ວນໃຫຍ່ອາດຢູ່ໃນເກນອາຍຸເຮັດວຽກ—ເຊ່ິງມີອາຍຸລະຫວ່າງ 
16 ຫາ 64 ປີ—ຫຼາຍກວ່າປະຊາຊົນທ່ີເກີດໃນຊາດ. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເ
ຂົາປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນບັນດາໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບສິດອັນຊອບທຳຂອ
ງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຍັງສັນນິຖານວ່າມີບົດບາດຊ່ວຍຜູ້ສູງອາ
ຍຸເມື່ອພວກເຂົາມີອາຍຸຫຼາຍຂ້ຶນ.

ການຂະຫຍາຍຕົວໃນປະຊາຊົນຜູ້ອົບພະຍົບ ໄດ້ຊ່ວຍ
ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ກຳລັງແຮງງານຂອງອາເມລິກາ. 
ໃນຂະນະທ່ີຄົນໄວກະສຽນຮັບບຳນານ, ຜູ້ອົບພະຍົບທ່ີອາຍຸໜຸ່ມກວ່າ
ກຳລັງຕ່ືມເຕັມຊ່ອງຫວ່າງທ່ີຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນຕະຫຼາດ. ໃນທ່ົວປະເທດ, 
ຜູ້ອົບພະຍົບອາດຖືລະດັບສູງກວ່າຜູ້ທ່ີເກີດໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ. 
ພວກເຂົາອາດມີລະດັບຕ່ຳກວ່າການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມນຳ
ອີກ. ຫຼາຍເມືອງໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ, ຂໍ້ ມູນປະຫວັດການສຶກສາ
ທ່ີເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງພວກເຂົາ ຊ່ວຍຜູ້ອົບພະຍົບໃຫ້ສາມາດ
ຕ່ືມເຕັມການຂາດແຄນແຮງງານ ບໍ່ ວ່າດ້ານສີມືແຮງງານ, ຈາກຂົງເຂດເ
ຕັກໂນໂລຊີຂ້ັນສູງເຖິງຂະແໜງທ່ີໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍຂ້ຶນເຊ່ັນ: ການກໍ່ສ້າງ 
ຫຼື ການບໍລິການດ້ານອາຫານ.

12.4%



ອາກອນ ແລະ ກຳລັງການໃຊ້ຈ່າຍ

ອຸດສາຫະກຳຊ້ັນນຳທ່ີມີສັດສ່ວນພະນັກງານອົບພະຍົບສູງສຸດ

ເຈ້ົາຂອງເຮືອນ ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດ

ອຳນາດໃນການເລືອກຕ້ັງ

ອາກອນຂອງລັດຖະບານກາງທ່ີຊຳລະແລ້ວ

ອາກອນທ່ີຊຳລະແລ້ວທັງໝົດ

ອາກອນຂອງລັດ ແລະ 
ທ້ອງຖ່ິນທ່ີຊຳລະແລ້ວ

$2ຕ້ື

$2.8ຕ້ື

$816.7ລ້ານ

ການຜະລິດ

ການກໍ່ ສ້າງ

ການບໍລິການທ່ົວໄປ

ການທ່ອງທ່ຽວ, ການບໍລິການ, ແລະ 
ການພັກຜ່ອນ

ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້, ການປະມົງ, ແລະ 
ການລ່າສັດ 34.4%

22.8%

21.5%

18.3%

17.9%

ໃນທ່ົວປະເທດ, ບັນດາຄອບຄົວຜູ້ອົບພະຍົບປະກອບ
ສ່ວນຫຼາຍຮ້ອຍຕ້ືໂດລາເຂ້ົາໃນລາຍໄດ້ຂອງລັດຖະບານ
ກາງ, ລັດ, ແລະ ອາກອນທ້ອງຖ່ິນໃນທ່ົວປະເທດ ແລະ 
ຖືກຳລັງການໃຊ້ຈ່າຍຈຳນວນມະຫາສານ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີອິດທິພົ
ນຕໍ່ ເສດຖະກິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຖິງວ່າຈະຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ ທ່ີພວ
ກເຂົາຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນໃນຖານະຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ 
ຜູ້ເສຍອາກອນ.

ເມື່ອຜູ້ອົບພະຍົບປ່ຽນສັນຊາດ ແລະ ມີສິດໃນການເລືອກຕ້ັງ, ພວ
ກເຂົາສືບຕໍ່ ໄດ້ຮັບອຳນາດໃນບ່ອນເລືອກຕ້ັງ. ຈຳນວນຜູ້ມີສິດເລືອກ
ຕ້ັງທ່ີເປັນຜູ້ອົບພະຍົບຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂ້ຶນໃນທົດສະວັດໜ້າເທ່ົານັ້ນ, 
ແຕ່ໃນບາງລັດ ແລະ ບາງເມືອງ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕ້ັງທ່ີເກີດຢູ່ຕ່າງປະເທດ 
ສາມາດຕັດສິນຜົນຂອງການເລືອກຕ້ັງຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນໄດ້ແລ້ວ.

ເປັນການຍາກທ່ີຈະກ່າວເກີນຄວາມສຳຄັນຂອງການເປັນຜູ້ປະກອບກ
ານ ເນື່ອງຈາກທຸລະກິດໃໝ່ເປັນຕົວຂັບເຄ່ືອນຕ້ົນຕຂໍອງ ການຂະຫຍາ
ຍຕົວຂອງວຽກເຮັດງານທຳໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ. ຜູ້ອົບພະຍົບມີບົ
ດບາດສຳຄັນພິເສດໃນເລ່ືອງນີ້— ການສ້າງຕ້ັງທຸລະກິດໃນອັດຕາທ່ີສູງ
ກວ່າປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາໂດຍລວມ. ພອນສະຫວັນຂອງພວ
ກເຂົາໃນການເລ່ີມຕ້ົນທຸລະກິດ ເປັນແຫຼ່ງທ່ີສຳຄັນຂອງການສ້າງວຽກເ
ຮັດງານທຳໃໝ່ໃນເມືອງຕ່າງໆທ່ົວປະເທດ.

ບັນດາຄອບຄົວຜູ້ອົບພະຍົບໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນອັນຍາວນ
ານ ໃນການຊ່ວຍສ້າງຄວາມຮ່ັງມີດ້ານທ່ີຢູ່ອາໄສໃນສະຫະລັດອ
າເມລິກາ. ໃນທົດສະວັດທ່ີຜ່ານມາ, ຜູ້ອົບພະຍົບຫຼາຍກວ່າ 40 
ລ້ານຄົນລວມຢູ່ໃນປະເທດ ໄດ້ເພີ່ມຄວາມຮ່ັງມີດ້ານທ່ີຢູ່ອາໄສໃນ
ສະຫະລັດເມລິກາຈຳນວນ $3.7 ພັນຕ້ື. ນີ້ເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍເພາະວ່າ
ຜູ້ອົບພະຍົບໄດ້ຍ້າຍເຂ້ົາມາຢູ່ໃນເຂດໃກ້ຄຽງທ່ີຄ້ັງໜຶ່ງເຄີຍຫຼຸດລົງ,
ຊ່ວຍຟ້ືນຟູຊຸມຊົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນດຶງດູດຊາວເມືອງທ່ີເກີດຢູ່ໃນສ
ະຫະລັດອາເມລິກາ.

ລາຍຮັບຂອງຄົວເຮືອນຜູ້ອົບພະຍົບ ກຳລັງການໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ
$11ຕ້ື $8.1ຕ້ື

ຜູ້ອົບພະຍົບທ່ີມີສິດເລືອກຕ້ັງ

ມີຜູ້ປະກອບການທ່ີເປັນຜູ້ອົ
ບພະຍົບອາໄສຢູ່ໃນເມືອງນີ້
ຈັກຄົນ?

22,790

ຊາວເມືອງທ່ີເປັນຜູ້ອົບພະຍົບທ່ີອາດ
ເປັນຜູ້ປະກອບການ ມີຫຼາຍກວ່າຊາວ
ເມືອງທ່ີເກີດໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ
ຫຼາຍປານໃດ?

8.4%
ເຈ້ົາຂອງເຮືອນທ່ີເປັນຜູ້ອົບພະຍົບ

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: “ແຜນທ່ີຜົນກະທົບ: Portland Metro Area” (2020) ລ້ິງ: https://www.newamericaneconomy.org/city/portland/

146,306

73,663
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