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ສະຫ ບຸ 

ບົດບນັທຶກຢ່າງບ ່ເປັນທາງການນ ວິ້ເຄາະອດສາຫະກໍາການຂົນສ່ົງສິນຄ້າຂົນສ່ົງທາງຖະໜນົຂອງອະນພາກພ ້ນລ່ມແມ່ນໍາຂອງ (GMS) 
ໂດຍຜ່ານທັດສະນະວຽກທ ່ມ ຄນຄ່າ. ບົດບນັທຶກນ ້ປະກອບມ ບົດສະຫ ຸບຂອງສ່ິງຕ ພິມ ແລະ ເຄ ່ອງມ ທ ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງອົງການແຮງງານ
ສາກົນ (ILO) ທ ່ສາມາດເປັນພ ້ນຖານໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມປອດໄພດ້ານການຂົນສ່ົງຂອງເສ້ັນທາງຫ ັກ. ຂອບເຂດການສຶກສາ
ຂອງ GMS ສໍາລັບຈດປະສົງຂອງບດົບນັທຶກນ ້ ປະກອບມ ປະເທດສະມາຊິກດັ່ງຕ ່ໄປນ ້ຄ : ກໍາປເຈຍ, ຈ ນ (ແຂວງຢນນານແລະເຂດ
ປົກຄອງຕົນເອງກວາງຊ ), ສາທາລະນະລດັປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະຫວຽດນາມ. ຂ  ມນທ ່ມ ຢ່ໃນບັນທຶກນ ້ມາ
ຈາກການຄົນ້ຄວ້າຈາກແຫ ່ງຂ  ມນຕ່າງໆ. ຂ  ມນເຫ ົ່ານ ້ອາດຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະປັບປງພາຍຫ ັງກອງປະຊຸມລະດັບອະນພາກ
ພ ້ນລ່ມແມ່ນ ໍາຂອງກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພໃນການຂົນສ່ົງສິນຄ້າທາງຖະໜົນ (15-17 ເດ ອນມັງກອນ 2019, ບາງກອກ, ປະເທດ
ໄທ). ຂ  ມນ ແລະເນ ້ອໃນຂອງບົດບນັທຶກນ ້ ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໂດຍສະມາຊິກໄຕພາຄ ຂອງ ILO ທ ່ເຂ້ົາຮ່ວມໃນກອງ
ປະຊຸມ ໂດຍສະເພາະໃນເລ ່ອງຂ  ມນສາທາລະນະທ ່ບ ່ພຽງພ  ແລະອປະສັກດ້ານພາສາ ສໍາລັບການກະກຽມ.  
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ຄາໍນໍາ 

ໃນແຕ່ລະປ, ປະມານ 1.25 ລ້ານຄນົເສຍຊ ວິດຈາກການໃຊລ້ດົໃຊ້ຖະໜົນທ່ົວໂລກ ແລະລະຫວ່າງ 20 ເຖິງ 50 ລ້ານຄົນໄດ້ຮັບ
ບາດເຈັບສາຫັດ. ການເສຍຊ ວິດຈາກການຈະລາຈອນທາງຖະໜົນ ມ ຜົນກະທົບຕ ່ປະເທດທ ່ມ ລາຍໄດ້ຕໍາ ແລະປານກາງ ເຊິ່ງນັບເປັນ 
90% ຂອງການເສຍຊ ວິດທາງຖະໜນົທ ່ເກ ດຂ້ຶນທ່ົວໂລກ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນພຽງ 50% ຈາກຈໍານວນລົດທ ່ມ ຢ່ທ່ົວໂລກເທ່ົານັນ້. 
ໃນປະເທດທ ກ່ໍາລັງພັດທະນາ, ລາຍຮັບທ ່ເພ ່ມຂ້ຶນ ເຮັດໃຫ້ມ ການໃຊລ້ົດຫ າຍຂ້ຶນ (ເບິງ່ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1). ເຖິງແມ່ນວ່າມາດ
ຕະການ ແລະເປ້ົາໝາຍກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທາງຖະຫນົນໄດ້ຖ ກນໍາໃຊ້ໃນເອກະສານທາງກົດໝາຍ ແລະມາດຕະການໃນລະດັບ
ພາກພ ້ນ ແລະໃນລະດັບປະເທດ (ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ແລະ 3), ການຈັດການ ແລະລະບຽບການດ້ານຄວາມປອດໄພໃນການ
ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນຂອງ GMS ຍັງບ ່ເປັນໄປຕາມທ ່ກໍານົດໄວ້. 
 

ສະຖິຕິຈາກທ່ົວໂລກ ແລະລະດັບຊາດຊ ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ບນັຫາອບັດເຫດທ ່ເກ ດຈາກລດົບນັທກຂະໜາດໃຫຍ່ມ ຈໍານວນເຖິງ 20 ເປເຊັນ
ຂອງອບັດເຫດທ ່ເກ ດຂ້ຶນທັງໝດົໃນບາງປະເທດ. ລດົບນັທກມ ສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກ ດອບດັເຫດທ ່ຮ້າຍແຮງ. ໂດຍທ່ົວໄປ,  ລົດບນັທກ
ແມ່ນເຮັດໃຫ້ເກ ດການເສຍຊ ວິດຈໍານວນຫ າຍ ແລະມ ຜົນກະທົບທ ່ຮ້າຍແຮງ. ຄວາມພະຍາຍາມເພ ່ອໃຫ້ເກ ດຄວາມປອດໄພທາງຖະ
ໜນົ ຈະເນັນ້ໜັກໃສ່ຄນນະພາບຂອງໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ ແລະເຕັກໂນໂລຊ ຂອງລົດ. ຢ່າງໃດກ ່ຕາມ, ການສຶກສາາກ່ຽວກັບສາເຫດທ ່
ເກ ດຈາກລດົບນັທກຊ ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ "ຄົນ" ແມ່ນປັດໃຈຫ ັກ ຫ າຍກວ່າ 85 ເປເຊັນຂອງອບັດເຫດທ ່ເກ ດຈາກລດົບນັທກ. ໃນຫ າຍໆ
ກ ລະນ , ບນັຫາທ ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລົດບນັທກ ສາມາດເຊ ່ອມໂຍງໂດຍກົງກັບສະພາບການເຮັດວຽກຂອງຜ້ຂັບຂ ່. ສ່ິງນ ້ເປັນພ ້ນທ ່ເຮັດ
ວຽກທ ່ມ ຄວາມສໍາຄນັ ແລະປອດໄພ ທ ່ເຊິ່ງສາມາດສ່ົງຜົນກະທົບຕ ່ຄວາມປອດໄພທາງຖະໜນົ. 
 

ທ່ົວໂລກໄດ້ວາງແຜນການພັດທະນາໃນ 15 ປຕ ່ໄປ ໂດຍຜ່ານເປ້ົາໝາຍພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ (SDGs). ການເຮັດວຽກທ ່ມ ຄນຄ່າ
ແມ່ນມ ຄວາມສໍາຄັນຕ ່ການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ. ຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຮັດວຽກທ ່ຄນຄ່າໃນການບນັລການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ
ແມ່ນແນໃສ່ SDG 8 ເຊິ່ງມ ຈດປະສົງເພ ່ອ "ສ່ົງເສ ມການເຕ ບໂຕທາງເສດຖະກິດຢ່າງຫມ້ັນຄົງ, ທ່ົວເຖິງ ແລະຍ ນຍົງ, ການຈ້າງງານ
ຢ່າງເຕັມຮບແບບ ແລະມ ຄນຄ່າ ແລະວຽກງານທ ່ເໝາະສົມສໍາລັບທກຄົນ". ຖະແຫ ງການຂອງ ILO ກ່ຽວກັບຄວາມຍຕິທໍາທາງດ້ານ
ສັງຄົມເພ ່ອໂລກາພິວັດທ ່ເປັນທໍາ ປ2008 ແມ່ນຂອບເຂດການສ່ົງເສ ມວັດຖຸປະສົງທາງຍດທະສາດກ່ຽວກັບວຽກງານທ ່ມ ຄນຄ່າ. ເຫ ົ່າ
ນ ້ລວມມ ການຈ້າງງານ, ການປົກປ້ອງສັງຄົມ, ການເຈລະຈາທາງສັງຄົມ, ແລະ ຫ ກັການພ ນ້ຖານແລະສິດທິໃນການເຮັດວຽກ, ດ້ວຍ
ຄວາມເທ່ົາທຽມລະຫວ່າງເພດ ແລະການບ ຈ່ໍາແນກ ເປັນຕົວຊ ນ້ໍານະໂຍບາຍດ້ານຄວາຫ າກຫ າຍ. ການປັບປງດ້ານຄວາມປອດໄພທາງ
ຖະໜນົແມ່ນຈດສມຂອງບັນດາໂຄງການ, ການສ້າງຕ້ັງ ແລະເປ້ົາໝາຍຕ່າງໆ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນງຂອງອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ (ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4). ສ່ິງເຫ ົ່ານ ້ປະກອບມ ເປ້ົາໝາຍສະເພາະຂອງ SDGs 3 ແລະ 11. 

1. ການຈ້າງງານ 

ວັດຖຸປະສົງທາງຍດທະສາດກ່ຽວກັບວຽກງານທ ່ມ ຄນຄ່ານ ້ແມ່ນເພ ່ອສ່ົງເສ ມການຈ້າງງານ ໂດຍສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ ່ມ ລະບົບ 
ແລະເສດຖະກິດທ ່ຍ ນຍົງ ທ ່ຄົນສາມາດພັດທະນາ ແລະປັບປງຂ ດຄວາມສາມາດ ແລະທັກສະທ ່ຈໍາເປັນເພ ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດປະສົບ
ຜົນສໍາເລັດໃນການເຮັດວຽກສ່ວນບກຄນົ ແລະສຂະພາບທ່ົວໄປ. ນອກຈາກນ ້ຍັງລວມເຖິງວິສາຫະກິດເພ ່ອໃຫ້ມ ຄວາມຍ ນຍົງ ແລະ
ສ້າງໂອກາດການຈ້າງງານ ແລະລາຍໄດ້ ແລະໂອກາດຫ າຍຂ້ຶນ ສໍາລັບທກຄົນ. 
 

ອງົປະກອບອດສາຫະກໍາ 
ຕະຫ າດຂະໜາດນ້ອຍບາງບ່ອນໃນປະເທດໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກ ດການບ ່ພດັທະນາໃນອດສາຫະກໍາການຂົນສ່ົງ ແລະໂລຈດິຕິກ ໃນ GMS 

ແລະການພັດທະນາທ ຊ່້າລົງຂອງການບ ລກິານດ້ານການຂົນສ່ົງໃນບາງກ ລະນ  (ເຊັ່ນ: ການບ ລິການດ້ານການຂົນສ່ົງຂອງພາກສ່ວນທ 
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ສາມ ຫ   3PL). ວິສາຫະກິດຂະໜາດຈນລະພາກ ແລະຂະໜາດນອ້ຍ, ລວມທັງເຈົ້າຂອງທລະກິດສ່ວນຕົວຈໍານວນຫ າຍ, ແມ່ນສ່ວນ
ໃຫຍ່ຂອງວິສາຫະກິດການຂົນສ່ົງດ້ວຍລົດບັນທກໃນ GMS. ຕາຕະລາງ 1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ຍົກເວ້ັນສປປ. ລາວ, ຂະແໜງການ
ຂົນສ່ົງໃນພາກພ ນ້ນ ້ມ ການແຍກສ່ວນ ຫ   ຫ ດຸລົງຫ າຍ. 

ຕາຕະລາງ 1: ອງົປະກອບອດສາຫະກໍາ (ແບ່ງຕາມຂະໜາດ, ໃນສັດສ່ວນເປເຊນັ) 

ປະເທດ / 
ປະເພດຂອງທລະກິດ 

ກໍາປເຈຍ ຈ ນ ສປປ. ລາວ ມຽນມາ ໄທ ຫວຽດນາມ 

ຂະໜາດຈນລະພາກ  
(ລົດບັນທກ1-10 ຄນັ) 91  

90  2-10  90 -99 

 

 

 

n/a 

77.3 

 

 

 

ຂະໜາດນ້ອຍ 

(ລົດບັນທກ10-30 ຄນັ) 
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ຂະໜາດກາງແລະໃຫຍ່ 
(ລົດບັນທກຫ າຍກວ່າ 
30 ຄນັ) 

2  10  90-98  1-10  22.7 

    n/a: ບ ່ມ ຂ  ມນ 

 

ໃນຂະນະທ ່ບນັດາວິສາຫະກິດຂະໜາດຈນລະພາກ ແລະຂະໜາດນ້ອຍໃນປະເທດ GMS ແມ່ນສ່ວນສໍາຄັນຂອງອດສາຫະກໍາ, ໃນ
ປະເທດລາວ, ບ ລິສັດການຂົນສ່ົງຂະໜາດນ້ອຍແມ່ນເກ ອບບ ່ມ . ໃນກ ລະນ ນ ້, ການເຊ ່ອມຕ ່ໂດຍກົງກັບບ ລິສັດຕ່າງຊາດແມ່ນມ 
ຄວາມຍາກລໍາບາກ ແລະຫ າຍໆບ ລິສັດມັກຈະໄດ້ຮັບສິນຄ້າຈາກຕາ່ງປະເທດ ຜ່ານການເຮັດສັນຍາຍ່ອຍຈາກບ ລິສັດຂົນສ່ົງສິນຄ້າຂະ
ໜາດໃຫຍ່ເທ່ົານັ້ນ. ສໍາລັບການຂົນສ່ົງໃນປະເທດລາວ, ຫ ັກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າບ ລິສັດຂະໜາດກາງແລະໃຫຍ່ ເບິ່ງ
ຄ ວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງທລະກດິທ ່ສໍາຄັນທ ່ສດ, ບ ລິສັດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນໂດຍເຈົ້າຂອງທລະກິດນອກລະບົບ
ທ ່ມ ລົດບນັທກໜຶ່ງ ຫ   ສອງຄັນ. 
 

ການສ້າງວຽກ 

ມ ຂ  ຈໍາກັດກ່ຽວກັບຈໍານວນພະນກັງານທ ່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການຂົນສ່ົງ ແລະໂລຈດິຕິກໃນ GMS. ເຖິງຢ່າງໃດກ ່ຕາມ, ຂ  ມນ
ຂອງລົດບນັທກໃນຕາຕະລາງ 2 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພ ່ມຂ້ຶນຂອງຈໍານວນລດົບນັທກທ ່ລງົທະບຽນຈາກປ 2007 ຫາປ 2013. 

ຕາຕະລາງ 1: ຈໍານວນລດົບັນທກລງົທະບຽນຢ່ໃນ GMS (ແບ່ງຕາມປະເທດ) 

ປ ກໍາປເຈຍ ຈ ນ ສປປ ລາວ ມຽນມາ ໄທ ຫວຽດນາມ 

2007 3,030 n/a 15,500 57,000 748,000 317,000 

2013 5,130 n/a 38,500 111,000 963,000 651,000 

n/a: : ບ ່ມ ຂ  ມນ 

ໝາຍເຫດ: ຕາຕະລາງປະກອບມ ຂ  ມນຂອງລົດບັນທກທ ່ຈົດທະບຽນກັບລັດຖະບານ. ໃນບາງປະເທດຍັງມ ຈໍານວນລົດບັນທກທ ່ບ ່ໄດ້ຈົດທະບຽນຈໍານວນຫ າຍ. 
ແຫ ່ງຂ  ມນ: ສນຂ  ມນກາງຂອງສະມາຄົມການຂົນສ່ົງຂອງອາຊ ຕະເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ - (ອາຊຽນ) - ຍ ່ປ່ນ (AJTP), 2014. 
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ການເພ ່ມຂ້ຶນຂອງການຈົດທະບຽນລດົບນັທກສາມາດຕ ຄວາມໄດ້ວ່າເປັນສັນຍານການເຕ ບໂຕຂອງການຈ້າງງານ ແລະການສ້າງວຽກ
ໃນອດສາຫະກໍາ. ຕົວຢ່າງຈາກປ 2007 ຫາປ 2013, ຈໍານວນລດົບນັທກທ ່ຈດົທະບຽນຢ່ໃນສປປລາວ, ມຽນມາ ແລະຫວຽດນາມ
ເພ ່ມຂ້ຶນເກ ອບສອງເທ່ົາ. 
 

ການຂາດແຄນ, ພາບລກັຂອງອດສາຫະກໍາ ແລະການຜະລິດ 

ບາງປະເທດໃນ GMS ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂາດແຄນຜ້ຂັບຂ ່ ຫ   ແຮງງານທ ່ມ ທັກສະ. ບດົສະຫ ຸບຂອງກອງປະຊຸມ
ລັດຖະມົນຕ ທ ່ຈດັຂ້ຶນໃນປ 2011 ໄດ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າການເຮັດວຽກໃນອດສາຫະກໍາ ຖ ກເບິ່ງວ່າເປັນວຽກທ ່ຕໍ່າ, ເຕັມໄປດ້ວຍ
ພະນັກງານທ ່ມ ການສຶກສາຈໍາກັດ ແລະບ ່ມ ຄວາມຮ້ກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມປອດໄພທາງຖະໜນົ. ກອງປະຊຸມນ ້ຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າໃນບາງປະເທດບ ່ມ ການຂາດແຄນຜ້ຂັບຂ ່ລົດບນັທກ, ແຕ່ສ່ິງທ ທ້່າທາຍຫ ັກ ແມ່ນການຄດັເລ ອກຜ້ຂັບຂ ່ທ ່ດ  (ແລະປອດໄພ). 
 

ເຈົ້າຂອງກິດຈະການ ແລະອົງການທລະກດິຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດ້ານການຜະລິດ. ຜົນກໍາໄລຂອງພວກເຂົາຕໍາແລະ, ໃນ
ຫ າຍໆກ ລະນ , ການເຂ້ົາເຖິງທາງການເງິນທ ຈ່ໍາກັດເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມ ຄວາມສ່ຽງທ ່ຕ້ອງມ ການປ່ຽນແປງລະບົບການຂົນສ່ົງ ແລະການ
ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ. ສ່ິງນ ້ອາດຈະນໍາໄປສ່ຄວາມບ ່ມ ປະສິດທິພາບໂດຍທ່ົວໄປຂອງຂະແໜງການອດສາຫະກໍາ. 
ການປະເມ ນຜົນຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆຈາກປະເທດກໍາປເຈຍ, ສປປລາວ, ມຽນມາ ແລະຫວຽດນາມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມ ການ
ຜະລິດທ ່ຕໍາ, ລົດເກົ່າ, ຂາດໂຄງການຝກອົບຮົມຜ້ຂັບຂ  ່ແລະໂຄງສ້າງການເງິນຈໍາກັດ. ໃນກ ລະນ ຂອງສປປ ລາວ ແລະກໍາປເຈຍ, ຜົນ
ການສຶກສາ ຄາດຄະເນວ່າ ລດົບນັທກຈໍານວນຫ າຍແມ່ນມ ອາຍຫ າຍກວ່າ 30 ປ. ສະຖານະການນ ໄ້ດ້ເຮັດໃຫ້ບາງປະເທດໃນ GMS 

ໃຊບ້ ລິການດ້ານການຂົນສ່ົງຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງ. ດັງ່ນັນ້, ແລະເນ ່ອງຈາກປະເທດໄທພວມມ ຄວາມສໍາຄັນໃນການເປັນສນກາງການ
ຄ້າ ແລະການຂົນສ່ົງລະຫວ່າງພາກພ ້ນ, ຂະແໜງການນ ້ກໍາລງັຂາດແຄນແຮງງານພາຍໃນປະເທດ. 

 

ເພດ 

ຄົນຂັບລດົສ່ວນຫ າຍໃນຂະແໜງການຂົນສ່ົງແມ່ນຜ້ຊາຍ. ການຂາດແຄນຜ້ຂັບຂ ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍການດງຶດດໃຫແ້ມ່ຍິງມາເຮັດ
ວຽກຂັບລົດບນັທກຫ າຍຂ້ຶນ. ແຕ່ໃນບາງກ ລະນ , ອປະສັກດ້ານວັດທະນະທໍາ, ພາບລກັ ແລະຄວາມຮນແຮງ ແລະການຂ່ົມເຫັງມ ຜົນ
ກະທົບທາງລົບຕ ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການດຶງດດ. ການຂາດສະຫວັດດ ການທ ່ເໝາະສົມ ເປັນສ່ິງທ ່ຂັດຂວາງການເຂ້ົາຮ່ວມຂອງ
ແມ່ຍິງ. ຕົວຢ່າງທ ່ດ ໃນ GMS ແມ່ນມ ຢ່ໃນອດສາຫະກໍາຂດຄົ້ນແລະປງແຕ່ງແຮ່ທາດ, ເຊິ່ງບ ລິສັດຂດຄົ້ນໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດໃນການ
ກໍານົດເປ້ົາໝາຍ ການຈ້າງແຮງງານເພ ່ອດຶງດດຄນົຂັບລດົບນັທກທ ່ເປັນແມ່ຍິງ. 
 

ຂ  ກໍານົດກ່ຽວກັບການອອກໃບອະນຍາດຂັບຂ ່ 
ຂ  ກໍານົດເພ ່ອການອອກໃບອະນຍາດຂັບຂ ່ເພ ່ອການຄ້າໃນກ່ມປະເທດ GMS ໄດ້ສະຫ ຸບໄວ້ໃນຕາຕະລາງ 3. ໃນຂົງເຂດ GMS 

ສ່ວນຫ າຍ, ການແຂ່ງຂັນເພ ່ອຊັບພະຍາກອນງ ົບປະມານທ ່ຈໍາກດັອາດຈະເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາ ແລະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ
ຝກອົບຮົມຜ້ຂັບຂ ່ຍານພາຫະນະເພ ່ອການຄ້າ ແລະການປັບປງໂຄງສ້າງພ ້ນຖານ ແລະລະບຽບການຕ່າງໆຊ້າລົງ. ແຜນປະຕິບດັງານຮ່າ
ໂນ້ຍ (2018-2022)ໄດ້ສ້າງຕ້ັງການປະຕິບັດງານທ ່ສໍາຄັນໃນການສ່ົງເສ ມການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດເພ ່ອສະໜັບບສະໜນ
ການພັດທະນາ ການຂົນສ່ົງພ ນ້ຖານໃນ GMS. 

ຕາຕະລາງ 1: ຂ  ກໍານົດໃນການຂ ໃບອະນຍາດຂັບຂ ຍ່ານພາຫະນະເພ ອ່ການຄາ້ໃນ GMS (ແບ່ງຕາມປະເທດ) 

ຂ  ກໍານົດ ກໍາປເຈຍ ຈ ນ* 
ສປປ 
ລາວ 

ມຽນມາ ໄທ 
ຫວຽດ 

ນາມ 

ການຮັບຮອງການຝກອົບຮົມ  ບ  ່ ບ ່ ບ ່ ບ ່ ແມ່ນ ບ ່ 
ຄວາມພ້ອມຂອງສະຖາບັນຝກ
ອົບຮົມ 

ບ ່ ແມ່ນ (n/r) ບ ່ ບ ່ ແມ່ນ ແມ່ນ(n/r) 
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ການກວດສອບທາງການແພດ ບ ່ ແມ່ນ ບ ່ ບ ່ ແມ່ນ ບ ່ 

ປະສົບການພາກປະຕິບັດ ບ ່ ແມ່ນ ບ ່ ບ ່ ບ ່ ແມ່ນ 

ອາຍຕໍາສດ ບ ່ ແມ່ນ ບ ່ ບ ່ ບ ່ ແມ່ນ 
 

 

   n/r: ສະຖາບັນທ ່ບ ່ໄດ້ຖ ກຄວບຄມໂດຍລັດ   *ສໍາລັບແຂວງຢນນານ ແລະເຂດກວາງຊ  
   ໝາຍເຫດ: ຕາຕະລາງນ ້ລວບລວມຂ  ມນຈາກແຫ ່ງທ ່ບ ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ເວັບໄຊທ໌ ຫ   ເອກະສານຕ່າງໆ. 
 

ການອົບຮົມ 

ລະບຽບການຝກອົບຮົມ ແລະຂ  ກໍານົດດ້ານວິຊາຊ ບທ ່ເໝາະສົມສໍາລັບຂະແໜງການຂົນສ່ົງແມ່ນການເລ ່ມຕ້ົນພ ນ້ຖານໃນການແກ້ໄຂ
ອປະສັກດ້ານການສຶກສາ ແລະວັດທະນະທໍາທ ່ສ້າງຂ  ຈໍາກັດໃນການປັບປງຜົນໄດ້ຮັບດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຖະໜນົ. ການບ ່ປະຕິບດັ
ຕາມກົດລະບຽບຄວາມປອດໄພທາງຖະໜນົ ແມ່ນສັນຍານຂອງການຂາດການຮັບຮ້ຂອງຄົນຂັບ, ການສຶກສາ ແລະການຝກອົບຮົມ. 
ໃນປະເທດໄທ, ຄນົຂັບລດົບນັທກໄດ້ຮັບການຝກອົບຮົມຢ່າງເປັນທາງການ 12 ຊົ່ວໂມງ. ຫ ັກສດປະກອບດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມ
ການຂັບຂ ່ທ ່ປອດໄພ, ກົດລະບຽບຈະລາຈອນ, ການຄ້ມຄອງສຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພ ແລະການໃຊ້ສານເສບຕິດ. ຫ ງັຈາກນັນ້, 

ຈະມ ການທົດສອບການຂັບຂ ່ພາກປະຕິບັດຕາມຫ ັກສດ. ໃນກ ລະນ ຂອງປະເທດກໍາປເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະມຽນມາ, ຫ ັກຖານ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຂາດການຝກອົບຮົມ ແລະລະບຽບການອາດມ ຜົນກະທົບທາງລົບຕ ່ອດສາຫະກໍາໃນປະເທດເຫ ົ່ານ ້. 

2. ການປົກປອ້ງທາງສັງຄມົ ແລະແຮງງານ 

ການຄມ້ຄອງຂອງປະກນັສັງຄມົ 

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ  (ADB) ໄດ້ບັນທຶກອັດຕາການຄ້ມຄອງຂ້ັນຕໍາຂອງໂຄງການປະກນັສັງຄົມໃນປະເທດ GMS. ຕົວຢ່າງ, 
ໂຄງການປະກນັສັງຄົມມ ອັດຕາການຄ້ມຄອງ 37 ເປເຊັນ; ໂຄງການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານສັງຄົມຂອງ 58 ເປເຊັນ ແລະແຜນຕະຫ າດ
ແຮງງານເທ່ົາກັບ 6% ຂອງຈໍານວນປະຊາກອນ. ຂ  ມນນ ້ອາດຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າແຮງງານຈໍານວນໜຶ່ງໃນປະເທດ GMS ອາດ
ເຮັດວຽກນອກລະບົບ. ອ ງຕາມ ITF, ສະພາບການເຮັດວຽກຂອງແຮງງານຂົນສ່ົງນອກລະບົບແມ່ນທກຍາກ. ສ່ິງເຫ ົ່ານ ້ໝາຍເຖິງການ
ຂາດການເຮັດສັນຍາຈ້າງຢ່າງເປັນທາງການ, ຂາດການເຂ້ົາເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ຫ   ໂຄງການປະກັນສັງຄົມ, ຄ່າແຮງຕໍາ ແລະຊ່ົວໂມງເຮັດ
ວຽກຍາວ ແລະບ ່ສະໝໍາສະເໝ . ຫ ັກຖານຊ ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄົນຂັບລດົບັນທກໃນປະເທດຫວຽດນາມ ແລະສປປ ລາວສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນ
ແຮງງານທ ບ່ ່ຂ້ຶນທະບຽນ ແລະເປັນສ່ວນໜຶງ່ຂອງເສດຖະກິດນອກລະບົບ. 
 

ລາຍໄດ້ 

ການເຕ ບໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງພາກພ ້ນໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດທ ່ຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄ່າແຮງທ ່ເພ ່ມຂ້ຶນ. ຢ່າງໃດກ ່ຕາມ, 

ການກະຈາຍລາຍໄດ້ ແລະຄວາມບ ່ສະເໝ ພາບຍັງເປັນຄວາມກັງວົນຢ່ໃນພາກພ ້ນອາຊ ປາຊ ຟກ. ຕາຕະລາງ 4 ປະກອບມ ຕົວເລກຄ່າ
ຈ້າງຂ້ັນຕໍ່າໃນປະເທດ GMS. ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຄ່າຈ້າງລາຍເດ ອນໂດຍສະເລ່ຍຕ ່ປະເທດ GMS ສາມາດສັງເກດໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ. 

ຕາຕະລາງ 4: ຄາ່ຈ້າງລາຍເດ ອນໂດຍສະເລຍ່ຂອງພະນັກງານເຕັມເວລາ (ແບ່ງຕາມປະເທດ, ຄາ່ເງນິເປນັ USD) 

ປະເທດ ກໍາປເຈຍ ຈ ນ ສປປ ລາວ ມຽນມາ ຫວຽດນາມ ໄທ 

ຄ່າຈ້າງລາຍເດ ອນ
ໂດຍສະເລ່ຍ 

 $160  $744 n/a n/a $202 $408 

   ແຫ ່ງຂ  ມນ: ILO, ບົດລາຍງານຄ່າຈ້າງທົ່ວໂລກ ປ 2016/2017 n/a: ບ ່ມ ຂ  ມນ   USD: ໂດລາສະຫະລັດ 

31, 32, 33

34
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ໃນສປປ ລາວ, ການຄົນ້ຄວ້າພົບວ່າພະນັກງານພາກເອກະຊົນໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຕໍາສດ 95 ໂດລາສະຫະລັດຕ ່ເດ ອນ. ບ ່ມ ຂ  ມນລາຍໄດ ້
ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຄົນຂັບລດົບນັທກໃນປະເທດ GMS. ແຕ່ມ ຂ  ມນວ່າໃນທາງປະຕິບັດ ຄົນຂັບລດົບນັທກໃນໄທອາດມ ລາຍໄດ້ສງ
ເຖິງສ ່ເທ່ົາ (700 ໂດລາສະຫະລັດ) ຂອງຄົນຂັບລດົບນັທກໃນສປປ ລາວ (170 ໂດລາສະຫະລດັ). ສ່ິງນ ້ອາດເບິ່ງຄ ວ່າ ຄົນຂັບລດົ
ບັນທກໃນ GMS ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຕາມຈໍານວນການເດ ນທາງ ຫ   ຕາມນ ໍາໜກັທ ່ຂົນ (ນ ໍາໜັກເປັນໂຕນ). 
 

ເວລາເຮັດວຽກ 

ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບເວລາເຮັດວຽກມ ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດທ ່ສໍາຄັນສໍາລັບຜ້ຂັບຂ ່, ບ ລສັິດ ແລະ ການຂົນສ່ົງຂອງ
ລັດຖະບານ. ຜົນກະທົບເຫ ົ່ານ ້ປະກອບມ ຂ  ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະຜົນປະໂຫຍດ, ການຫ ດຸລງົຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ
ຄ່າຈ້າງຂອງພະນັກງານ. ຄນົຂັບລົດບັນທກອາດໄດ້ຮັບຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກທ ຍ່າວນານ, ໃຊ້ເວລາຢ່າງຫ ວງຫ າຍຫ່າງໄກຈາກເຮ ອນ, ກໍາ
ນດົເວລາເຮັດວຽກ ແລະເວລາເຮັດວຽກທ ່ບ ່ສະຫມໍາສະເຫມ , ແລະວຽກງານທ ່ບ ່ແນ່ນອນ. ປະເທດໄທເປັນປະເທດໃນ GMS 

ປະເທດດຽວທ ່ກໍານົດເວລາເຮັດວຽກສໍາລັບການດໍາເນ ນງານຂອງຍານພາຫະນະ. ກດົໝາຍການຂົນສ່ົງທາງບົກ(ພ.ສ. 2522) ກໍານດົ
ໃຫເ້ວລາຂັບລົດສງສດ 10 ຊົ່ວໂມງຕ ່ມ ້. ນອກຈາກນັນ້, ກໍານດົໃຫ້ມ ໄລຍະພັກເຊົາ 30 ນາທ ຫ ັງຈາກເຮັດວຽກສ ່ຊົ່ວໂມງຕິດຕ ່ກນັ. 
 

ບັນຫາດ້ານສຂະພາບ ແລະ ດ້ານຄວາມປອດໄພໃນການເຮດັວຽກ (OSH) 

 

ຄວາມເມ ່ອຍ, ຄວາມກົດດນັ ແລະບັນຫາດ້ານສຂະພາບອ ່ນໆ 

ແຮງງານທ ່ເຮັດວຽກຂົນສ່ົງທາງຖະໜນົແມ່ນບນັຫາດ້ານສຂະພາບ. ສ່ິງເຫ ົ່ານ ້ອາດປະກອບມ ຄວາມກົດດນັ, ຄວາມເມ ່ອຍ, ຄວາມຜິດ
ປະກະຕິຂອງລະບົບກະດກ ແລະກ້າມເນ ້ອ, ອ້ວນພ , ການເຊົາສຫາຍໃຈຕອນນອນ, ໂລກເບົາຫວານ, ການແທ້ງລກ, ຄວາມດນັ
ໂລຫິດສງ, ຄວາມຜິດປະກະຕິຂອງໝາກໄຂ່ຫ ັງ ແລະການໃຊ້ຢາ ແລະຢາກະຕ້ນ. ການເມ ່ອຍຂອງຜ້ຂັບຂ ່ແມ່ນສາເຫດຕ້ົນຕ ຫ ັກຂອງ
ບັນຫາ. ຜ້ຂັບລດົຂົນສ່ົງມ ບນັຫາຫ າຍຢ່າງກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນ ແລະນອນຢ່າງພຽງພ . ໃນຊຸມປມ ່ໆມານ ້, ໄດ້ວາງແຜນ
ໃຫມ້ ສະຖານ ຈອດລດົບາງແຫ່ງ (ມິຊິໂນະເອກິ) ໃນແຂວງເຊິນລາ ແລະແຂວງຮາບິ່ນ ໃນປະເທດຫວຽດນາມເພ ່ອໃຫ້ຄົນຂັບລົດ
ສາມາດພັກຜ່ອນໄດ້. 
 

ຄວາມຮນແຮງ 
ໃນໄລຍະທົດສະວັດທ ່ຜ່ານມາ, ມ ການລັກຂະໂມຍສິນຄ້າຢ່າງຮນແຮງໃນບ່ອນຈອດລດົລົດບນັທກ ແລະບ ລິການຈອດລດົຕ່າງໆທ່ົວ
ໂລກ. ແຕ່ຍັງບ ່ມ ຂ  ມນສາທາລະນະທ ່ສະແດງກ່ຽວກັບການລກັຂະໂມຍສິນຄ້າໃນ GMS. ສະມາຄົມປ້ອງກັນຊັບສິນໃນການຂົນສ່ົງ
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ານ ້ແລະຈໍານວນເຫດການລາຍງານຫນ້ອຍທ ່ກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະເຊ ່ອມຕ ່ກັບ ການຂາດຂະບວນການລາຍງານ ແລະ
ກົນໄກການລາຍງານທ ່ພຽງພ  ໃນພາກພ ້ນອາຊ ປາຊ ຟກ. 
 

ການນໍາໃຊ້ໂຄງຮ່າງ OSH 

ຫ ັກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄົນຂັບລົດສ່ວນໃຫຍ່ໃນ GMS ຢ່ໃນການຈ້າງງານນອກລະບບົ. ໂຄງຮ່າງຂອງ OSH ໂດຍທ່ົວໄປບ ່ໄດ້
ຂະຫຍາຍໄປສ່ແຮງງານນອກລະບບົ. ສ່ິງນ ້ກ ່ອາດຈະນໍາໄປສ່ການຂາດການບັນທຶກ ແລະລະບົບແຈ້ງການກ່ຽວກັບອບດັເຫດ ແລະ
ໂລກພະຍາດໃນການເຮັດວຽກທ ່ມ ປະສິດທິພາບ. ຢ່າງໃດກ ່ຕາມ, ຫວຽດນາມເບິ່ງຄ ວ່າຈະເປັນຂ  ຍົກເວ້ັນ. ໃນປ 2015, ສະພາແຫ່ງ
ຊາດຂອງຫວຽດນາມປັບປງກົດໝາຍ OSH ໃຫ້ແກ່ແຮງງານນອກລະບົບພາຍໃນຂອບເຂດຂອງການນໍາໃຊ້. 
 

ເອດໄອວ  ແລະເອດສ໌ 

ການຕິດເຊ ້ອເອດໄອວ  ແລະການຕິດເຊ ້ອທາງເພດສໍາພັນ (STI) ໃນແຮງງານຂົນສ່ົງມ ອັດຕາສງກ່ວາປະຊາກອນທ່ົວໄປໃນຫ າຍ
ປະເທດ, ໂດຍສະເພາະຕາມແລວທາງການຂົນສ່ົງທ ່ສໍາຄັນ. ແຮງງານຂົນສ່ົງທາງຖະໜນົ, ໂດຍສະເພາະຄົນຂັບລົດໄລຍະໄກ, ມ ຄວາມ
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ສ່ຽງຕ ່ການຕິດເຊ ້ອຍ້ອນວ່າທໍາມະຊາດ ແລະສະພາບວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການລະບາດຂອງເຊ ້ອເອດໄອວ  ແລະເອດສ໌ໄດ້ມ ຢ່ໃນກ່ມ
ປະເທດ GMS ນັບຕັ້ງແຕ່ປ 1980. ອັດຕາການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຊ ້ອໄດ້ຫ ຸດລົງຢ່ໃນປະເທດກໍາປເຈຍ ແລະປະເທດໄທຍ້ອນວ່າມ 
ການລງົທຶນສາທາລະນະຈໍານວນຫ າຍ. ໃນປ 2007, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ  (ADB) ແລະໂຄງການພັດທະນາຂອງອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດໄດ້ພັດທະນາຊດຸເຄ ່ອງມ ສໍາລັບ GMS ໂດຍມ ຈດສມພິເສດກ່ຽວກັບປະຊາກອນເຄ ່ອນທ ່, ລວມທັງຄນົຂັບລດົບນັທກ. 
 

ການຂົນສ່ົງຂ້າມຊາຍແດນ 

ການສະຫ ຸບຜົນຂອງກອງປະຊຸມໄຕພາຄ ລະຫວ່າງປະເທດຂອງ ILO ປ 2006 ກ່ຽວກັບບັນຫາແຮງງານ ແລະ ສັງຄົມທ ່ເກ ດຂ ້ນຈາກ 
ການເຄ ່ອນຍ້າຍຂ້າມຊາຍແດນ ເນັນ້ໜກັໃນເລ ່ອງຄວາມຊັກຊ້າຍ້ອນໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານ, ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະຂະບວນການ
ຄວບຄມທ ່ບ ່ມ ປະສິດທິພາບ ໃນຊາຍແດນທ ່ມ ບັນຫາ ອາດມ ຜົນກະທົບທາງລົບຕ ່ສະພາບການເຮັດວຽກ ແລະການໃຊຊ້ ວິດຂອງຜ້ຂັບ
ລົດບັນທກ. ນອກຈາກນັນ້, ອາດເປັນເລ ່ອງຍາກທ ່ຈະເຂ້ົາເຖິງຜ້ຂັບຂ ່ຂ້າມຊາຍແດນເພ ່ອໃຫ້ບ ລິການ ແລະການປ້ອງກນັດ້ານ
ສຂະພາບໃນການເຮັດວຽກ. 
 

ໜຶງ່ໃນຄວາມກັງວົນໃນດ້ານການຂົນສ່ົງສິນຄ້າທາງຖະໜົນຫ ັກຂອງ GMS ລວມມ ການຂາດຂ  ຕົກລົງການຊ່ວຍເຫ  ອຂ້າມຊາຍແດນ
ທ ່ມ ປະສິດທິພາບຫ າຍຂ້ຶນ. ຕົວຢ່າງ: ເວລາທ ່ລດົບນັທກຈະຂ້າມໄປປະເທດໄທພາຍໃນ 11 ຊົ່ວໂມງ, ຂ້ັນຕອນການນໍາເຂ້ົາ - ສ່ົງ
ອອກດຽວກັນອາດຈະໃຊ້ເວລາເຖິງ 144 ຊົ່ວໂມງໃນປະເທດມຽນມາ (ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5). ໃນປະຈບນັ, ການທົດລອງ 
ລະບົບການຂົນສ່ົງໃນພາກພ ້ນສອງລະບບົກໍາລັງຖ ກທົດສອບ. ໃນກ ລະນ ທ ່ທັງສອງລະບົບໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ, ບັນຫາອາດຈະເກ ດ
ຂ ້ນ ເຊ່ິງຈະເຮັດໃຫ້ມ ການຍົກເລ ກໜຶງ່ລະບົບ. 
 

ກອ່ງ 1: ອະນສັນຍາ TIR ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ 

ອະນສັນຍາການຂົນສ່ົງສາກົນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (ອະນສັນຍາ TIR) ແລະ ລະບົບໃບອະນຍາດຂົນສ່ົງຊົ່ວຄາວ TIR 

ປະກອບເປັນລະບົບການຂົນສ່ົງສລະກາກອນສາກົນທ ນ່ໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ກອງປະຊຸມຂ້ັນສງລະດັບພາກພ ້ນເອ ຮົບ - 
ອາຊ ກ່ຽວກັບການປັບປງຄວານຮ່ວມມ ໃນການຂົນສ່ົງ, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງການຄ້າ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາ
ແບບຍ ນຍົງປ 2030 ໄດ້ຖ ກຈັດຂ້ຶນຢ່ນະຄອນຫ ວງຮ່າໂນ້ຍຂອງຫວຽດນາມ ວັນທ  7-9 ເດ ອນມ ນາ 2017. […] 
ປະເທດຕ່າງໆໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນໃຫເ້ຂ້ົາຮ່ວມອະນສັນຍາສາກົນທ ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນອະນສັນຍາ TIR, 

ອະນສັນຍາກ່ຽວກັບຄວາມຮ່ວມມ  [...] ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທ ່ເໝາະສົມ, ເຊັ່ນດຽວກນັກັບສັນຍາສອງຝ່າຍ, ຂ  ຕົກລົງໃນອະນ
ພາກພ ້ນແລະພາກພ ້ນ ແລະຮັບປະກັນໃຫ້ມ ການປະຕິບັດຢ່າງມ ປະສິດທິພາບ, ເພ ່ອສ່ົງເສ ມຄວາມຮ່ວມມ , ຄວາມງ່າຍ ແລະ
ມາດຕະຖານຂອງກົດລະບຽດ, ການຈດັຕ້ັງປະຕິບດັ ແລະເອກະສານ ສໍາລບັທກຮບແບບການຂົນສ່ົງ.  ໃນຊຸມປມ ່ໆມານ ້, 
ມ ຄວາມພະຍາຍາມທ ່ຈະນໍາໃຊ້ລະບົບ TIR ແບບດຈິິຕອນໃນເສ້ັນທາງການຄ້າ (ການເຂ້ົາຫາແບບແລວທາງຕ ່ແລວທາງ). 

 

ການກວດກາ 
ລະບົບການກວດກາແມ່ນມ ຄວາມຈໍາເປັນ ແຕ່ຍັງບ ່ພຽງພ ຍ້ອນວ່າຂາດຜ້ກວດກາ ແລະຊັບພະຍາກອນ. ຄວນມ ການບນັຈຜ້ກວດກາ
ຈໍານວນຫ າຍ ແລະຜ້ກວດກາ ຄວນໄດ້ຮັບການຝກອົບຮົມຢ່າງດ , ລວມທັງບນັຫາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະບັນຫາສຂະພາບໃນ
ການເຮັດວຽກ. ຄວານຮ່ວມມ ລະຫວ່າງພະແນກແຮງງານ ແລະການຂົນສ່ົງຮ່ວມກັບຕໍາຫ ວດ ແລະອົງການທ ບ່ງັຄັບໃຊ້ກດົໝາຍແມ່ນ
ສໍາຄັນຕ ່ການຮັກສາລະດັບການແຂ່ງຂັນໃນຂະແໜງການ. 
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3.   ການເຈລະຈາທາງສັງຄມົ ແລະໄຕພາຄ  
ສາຍພົວພັນອດສາຫະກໍາທ ່ດ  ແລະການເຈລະຈາທາງດ້ານສັງຄົມທ ່ມ ປະສິດຕິຜົນແມ່ນວິທ ການສ່ົງເສ ມຄ່າແຮງ ແລະສະພາບການເຮັດ
ວຽກທ ່ດ ຂ້ຶນ. ໃນຖານະເປັນເຄ ່ອງມ ຂອງການປົກຄອງທ ່ດ , ສ່ິງເຫ ົາ່ນ ້ຍັງໄດ້ສ່ົງເສ ມການຮ່ວມມ  ແລະການປະຕິບັດດ້ານເສດຖະກິດ, 

ຊ່ວຍສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ ່ເໝາະສົມສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມຈດປະສົງຂອງວຽກງານທ ່ມ ຄນຄ່າໃນລະດັບຊາດ. ການເຈລະຈາທາງ
ສັງຄົມເປັນເຄ ່ອງມ ທ ່ສໍາຄັນທ ່ຈະຊ່ວຍກໍາຈັດຄວາມບ ່ເທ່ົາທຽມ. ມັນຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດແລະສາກົນ
ທ ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທ ່ມ ຜົນກະທົບຕ ຍ່ດທະສາດ ແລະໂຄງການກ່ຽວກບັການຈ້າງງານແລະ ວຽກທ ່ມ ຄນຄ່າ. "ການເຈລະຈາທາງສັງຄົມ
ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກ ດຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫ າດ, ແລະຄວາມປອດໄພແລະສຂະພາບດ້ານການເຮັດວຽກຂອງແຮງງານ
ໃນດ້ານການຂົນສ່ົງ, ແລະຄວາມປອດໄພທາງຖະໜນົ." 
ສາຍພົວພັນການຈ້າງງານ 

ຮບແບບການຈ້າງງານແບບບ ່ມາດຕະຖານ (NFSEs) ສະແດງທັງໂອກາດ ແລະສ່ິງທ້າທາຍໃນຂະແໜງການຂົນສ່ົງ. ຮບແບບການ
ຈ້າງງານແບບບ ່ມາດຕະຖານ ອາດຈະສະໜອງໂອກາດການເຂ້ົາຕະຫ າດ, ພັດທະນາທັກສະ, ແລະປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ. 
ຢ່າງໃດກ ່ຕາມ, ສ່ິງນ ້ອາດໝາຍເຖິງວ່າການຈ້າງງານແບບມາດຕະຖານຫ ຸດລົງ. ຖ້າການຈ້າງງານແບບບ ່ມາດຕະຖານນັ້ນບ ່ແມ່ນຄວາມ
ສະໝັກໃຈ, ສະພາບການເຮັດວຽກແມ່ນມ ຄວາມທກຍາກ. ສ່ິງທ້າທາຍເພ ່ມຕ ່ມທ ່ເກ ດຈາກ NSFEs ປະກອບມ ການຂາດກົນໄກ
ການເຮັດວຽກສໍາລັບຜ້ຕ່າງໜາ້ພະນັກງານໃນຄະນະກໍາມະການດ້ານ OSH.   
 

ໃນວຽກງານຂົນສ່ົງສິນຄ້າທາງຖະໜນົ, "ການແຂ່ງຂັນທ ່ບ ່ຍດຕິທໍາໃນລະດັບສງສາມາດນໍາໄປສ່ການມ ສອງນັຍ, ບ ່ເຂ້ົາໃຈກັນ, ເຮັດ
ໃຫ້ເກ ດສາຍພົວພັນການຈ້າງງານນອກລະບບົ ຫ   ຜິດກດົໝາຍ, ບອ່ນທ ່ແຮງງານມ  [ ... ] ລະດບັຂອງການປົກປ້ອງທ ່ແຕກຕ່າງກັນ
ຫ າຍ. ສະຖານະການນ ້ສາມາດສ້າງຜົນກະທົບດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນທ ່ບ ດ່ . "ແຮງງານໃນຂະແໜງການນ ້, ລວມທັງຜ້
ປະກອບທລະກິດສ່ວນຕົວ, ແມ່ນມ ຄວາມສ່ຽງ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເປັນເຈົ້າຂອງລົດ, ການບໍາລງ
ຮັກສາ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ ່ກ່ຽວກັບລົດອ ນ່ໆ ໂດຍທ ່ພວກເຂົາອາດຈະບ ່ສາມາດ ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການເຈລະຈາທາງສັງຄົມ. " 
 

ໄຕພາຄ  
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການເປັນສະມາຊິກສະຫະພັນເຮັດໃຫ້ແຮງງານທ ່ມ ການພົວພນັກັບການຈ້າງງານແບບເດ ມໃຫ້ມ ໂອກາດທ ່ຈະ
ກໍາຈັດຄວາມບ ່ເທ່ົາທຽມໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະປັບປງເງ ່ອນໄຂ ແລະສະພາບການເຮັດວຽກ. ຜ້ອອກແຮງງານໃນຂະແໜງການ
ຂົນສ່ົງທາງຖະໜົນບ ່ໄດ້ຮັບຮບແບບດັງ່ກ່າວ ຍ້ອນວ່າໃນຫ າຍໆປະເທດ ຂະແໜງການນ ້ສ່ວນຫ າຍແມ່ນ ປະກອບທລະກິດສ່ວນຕົວ - 
ຜ້ດໍາເນ ນທລະກດິລະດັບຈນລະພາກ ແລະຂະໜາດນ້ອຍ. ດັງ່ນັນ້, ແຮງງານເຫ ົ່ານ ້ບ ່ສາມາດເຂ້ົາເຖິງ ຫ   ຢ່ນອກຂອບເຂດຂອງກົດໝ
າຍການເຊົ່າຊ  ້ (ເຊັ່ນ ການໃຫ້ເຊົາ່, ການເຮັດສັນຍາຍ່ອຍ ແລະການແບ່ງປະເພດທ ່ຜິດພາດ). ໃນທາງກົງກນັຂ້າມ, ຄວາມເຂ້ັມແຂງ 
ແລະການເປັນຕົວແທນຂອງສະມາຄົມ ນາຍຈ້າງກ ່ມ ບົດບາດພ ນ້ຖານສໍາລັບການປະຕິບັດແບບໄຕພາຄ  ແລະເຈລະຈາທາງສັງຄົມ. 
ການເພ ່ມຂ້ຶນຂອງຜ້ກ່ຽວຂ້ອງ (ເຊັ່ນ: 3PLs) ແລະການໃຊ້ບ ລິການຜ້ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍ ໃນການຂົນສ່ົງ ແລະການຂົນສ່ົງສິນຄ້າ ໄດ້
ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະການປກສາຫາລ ຫ ຸດລົງ. ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດໃນການເຮັດສັນຍາຈ້າງງານຂອງຜ້
ຮັບເໝົາລາຍຍ່ອຍ ແລະລັກສະນະລະຫວ່າງຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະຂະໜາດຂອງການບ ລິການດ້ານການຂົນສ່ົງ ແລະການພົວພັນກັບ
ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ. 
 

ໃນ GMS, ມ ພຽງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດມຽນມາເທ່ົານັ້ນທ ່ມ ສະມາຄົມການຂົນສ່ົງ. ໃນປະເທດມຽນມາ, ອດສາຫະກໍາການ
ຂົນສ່ົງຖ ກຈັດການໂດຍອົງການຈດັຕ້ັງທ ່ມ ຊ ່ສຽງ, ທ ່ເອ ້ນວ່າ "ເກທສ" (Gates) ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງຜ້ເຮັດວຽກສ່ວນໃຫຍ່. ຜ້
ຈດັການຂອງ Gates ເຈລະຈາໃນນາມຂອງຜ້ປະກອບການ ແລະ ໂດຍທ່ົວໄປ, ບ ລິສັດຂົນສ່ົງ ພາຍໃຕ້ການຄວບຄມຂອງ Gates 

ຈະມ ຂ  ຕົກລົງທ ່ບ ່ເປັນທາງການ ແລະດໍາເນ ນວຽກງານຕໍາກ່ວາມາດຕະຖານສາກົນ. ໃນສປປ ລາວ, ຂະແໜງການດັ່ງກ່າວຈະມ ຕົວ
ແທນຈາກ 17 ສະມາຊິກຫ ັກຂອງສະມາຄົມຂົນສ່ົງສິນຄ້າລາວ. ໃນແງ່ຂອງສະຫະພັນ, ປະເທດກາໍປເຈຍມ ຫ າຍສະຫະພັນແຮງງານ
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ຂອງແຮງງານນອກລະບົບ. ຢ່າງໃດກ ່ຕາມ, ຄົນຂັບລົດ ຫ   ລດົບັນທກໜັກບ ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກທ ່ສໍາຄັນ. ໃນມຽນມາ, ສະຫະພາບ
ການຄ້າ ແລະການຂົນສ່ົງ ດໍາເນ ນກດິວຽກງານພາຍໃຕ້ສະຫະພັນການຄ້າ - ມຽນມາ ເຊິ່ງເຮັດວຽກໃນການເຈລະຈາດ້ານສິດທິຮ່ວມ
ກັນ ໃນລະດບັປະຕິບັດການ. ກົດໝາຍແຫ່ງຊາດໃນປະເທດມຽນມາ ບ ່ປາກົດວ່າມ ການຈໍາແນກ ຕ້ານການຈດັຕ້ັງສະຫະພັນ ໃນຂະແ
ໜງການຂົນສ່ົງ. 
 

ກອ່ງ 2: ເດ ນໜາ້ ແລະເຮດັໃຫສ້ະພາບແວດລອ້ມມ ສະຫະພັນ ແລະສະມາຄມົທລະກດິທ ເ່ຊັມ້ແຂງ 

ການສຶກສາທ ່ດໍາເນ ນໂດຍທະນາຄານໂລກ (IBRD) ແລະ ສະຫະພາບການຂົນສ່ົງສາກົນ (IRU) ເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ລັດຖະບານມ ໜ້າທ ່ໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ ່ເໝາະສົມສໍາລັບທລະກິດ. ລດັຖະບານຕ້ອງສ້າງກອບທ ່ຊ່ວຍໃຫ້
ອດສາຫະກໍາການຂົນສ່ົງສາມາດຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ໃນຂະນະທ ່ຮັບປະກັນຄວາມຕ້ອງການຂອງແຮງງານ ແລະສັງຄົມໃຫ້ມ 
ຄວາມຍ ນຍົງ. ຈາກທັດສະນະຂອງຜ້ດໍາເນ ນທລະກດິ ແລະຜ້ຂັບຂ ່, ຄວາມບ ່ເປັນທາງການນໍາໄປສ່ການແຂ່ງຂັນທ ບ່ ່
ຍດຕິທໍາ, ອັດຕາພາສ ຕໍ່າ, ບ ່ຫມ້ັນຄົງ ແລະຫ ດຸຜ່ອນຄວາມສາມາດດ້ານເສດຖະກິດຂອງຂະແໜງການ.   
 

ສະພາບແວດລ້ອມທ ່ເໝາະສົມ, ກດົລະບຽບທ ່ສະຫ າດ ແລະຄວາມພະຍາຍາມໃນການບັງຄບັໃຊ້ກດົໝາຍສາມາດຊ່ວຍ
ສ້າງອດສາຫະກໍາທ ່ຄາດວ່າຈະສ ບຕ ່ປັບປງເພ ່ອຮັບປະກັນຄວາມສໍາເລັດໃນໄລຍະຍາວ. ສ່ິງນ ້ເປັນນະໂຍບາຍການ
ປະຕິບັດ ແລະຍດທະສາດຂອງລັດຖະບານສໍາລັບການພັດທະນາຂົງເຂດສະເພາະ ຫ   ທ່ົວປະເທດ. ໃນຫ າຍໆປະເທດ, 

ຂະແໜງການນ ້ມ ບັນຫາຫ າຍຢ່າງທ ່ຜົນກະທົບຕ ປ່ະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນ. ສ່ິງເຫ ົ່ານ ້ປະກອບມ  ຄວາມບ ່ເປັນທາງ
ການທ ່ມາພ້ອມກັບການຂາດຄນສົມບັດດ້ານວິຊາຊ ບໃນລະດັບທ ສ່ງ, ຍານພາຫະນະເກົ່າ, ການຂາດແຄນທັກສະ ແລະ
ຕ່າງໜ້າທ ່ອ່ອນແອເນ ່ອງຈາກຄວາມແຕກແຍກຂອງອດສາຫະກໍາ. 

 

ການເຈລະຈາທາງສັງຄມົ 

ການເຂ້ົາເຖິງທ ຈ່ໍາກັດ ຫ   ຂ  ມນທ ່ມ ຄວາມຈໍາກັດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຮບແບບປະສົມປະສານຂອງການປະຕິບັດຂອງເຈລະຈາທາງ
ສັງຄົມ. ແຕ່ວ່າການປ່ຽນແປງຢ່າງຫ ວງຫ າຍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກ ດຜົນຂອງການສ້າງຕ້ັງໃຫມ່. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ILO ໄດ້ສ້າງຕ້ັງການ
ເຈລະຈາທາງສັງຄົມໃຫ້ຜ້ເຂ້ົາຮ່ວມໄຕພາຄ ໃນສປປລາວ. ສ່ິງນ ້ຊວ່ຍປັບປງຄນນະພາບຂອງຂ  ມນປະກອບ ແລະການປັບປງຕ່າງໆທ ່
ສ້າງຂ  ກໍານົດດ້ານແຮງງານແຫ່ງຊາດຕາມມາດຕະຖານທ ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ແລະມາດຕະຖານແຮງງານສາກນົ. ໃນປະເທດກໍາປເຈຍ
, ການເຈລະຈາກ່ຽວກັບຄ່າຈ້າງຂ້ັນຕໍ່າປ 2016 ໄດ້ຮັບການສະໜບັສະໜນໂດຍການເຈລະຈາທ ່ອ ງໃສ່ຫ ັກຖານ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ່ຕາມ, 

ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຂອງກົດໝາຍສະຫະພັນການຄ້າໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນຄວາມລົ້ມເຫ ວໃນການເຈລະຈາທາງສັງຄົມ, ຕາມ
ຄວາມກັງວົນຂອງອົງການແຮງງານ.  

4. ຫ ັກການພ ້ນຖານ ແລະສິດທິໃນການເຮັດວຽກ 

ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງ ILO ມ ພັນທະທ ່ຈະເຄົາລົບ, ສ່ົງເສ ມ ແລະຮັບຮ້, ດ້ວຍຄວາມສ ່ສັດ ແລະຕາມລັດຖະທໍາມະນນ, 

ຫ ັກການກ່ຽວກັບສິດທິພ ນ້ຖານໃນການເຮັດວຽກ. ຫ ັກການພ ນ້ຖານ ແລະສິດທິໃນການເຮັດວຽກປະກອບມ : ສິດເສລ ພາບໃນການ
ເປັນສະມາຊິກ ແລະການຮັບຮ້ເຖິງສິດໃນການຕ ່ລອງຄ່າຈ້າງຢ່າງມ ປະສິດທິພາບ, ການລບົລ້າງແຮງງານບັງຄັບ ຫ   ແຮງງານເກນທກ
ຮບແບບ, ການລບົລ້າງແຮງງານເດັກຢ່າງມ ປະສິດທິພາບ ແລະລົບລ້າງການຈໍາແນກຕ ່ການຈ້າງວຽກ ແລະອາຊ ບ. ບັນດາຫ ັກການເຫ ົາ່
ນ ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການກໍານດົໃນແປດສ່ິງຕ ພິມຂອງ ILO - "ອະນສັນຍາພ ້ນຖານ": ເຫ ົ່ານ ້ລວມມ : 
 

1. ອະນສັນຍາກ່ຽວກັບເສລ ພາບໃນການສະມາຄົມ ແລະການຄ້ມຄອງສິດທິໃນການຈດັຕ້ັງປະຕິບດັ, ປ1948 (ສະບັບທ ່ 87) 

ແລະອະນສັນຍາກ່ຽວກັບສິດໃນການຈດັຕ້ັງ ແລະການເຈລະຈາຕ ່ລອງຮ່ວມ, ປ1949 (ສະບັບທ ່ 98); 
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2. ອະນສັນຍາແຮງງານບັງຄັບ, ປ1930 (ສະບັບທ ່ 29) ແລະ ອະນສັນຍາເພ ່ອກໍາຈັດແຮງງານບັງຄບັ, ປ1957 (ສະບັບທ  ່
105); 

 

3. ອະນສັນຍາຄ່າຕອບແທນທ ່ເທ່ົາທຽມ, ປ1951 (ສະບັບທ ່ 100) ແລະ ອະນສັນຍາການຈໍາແນກ (ການຈ້າງງານ ແລະ
ອາຊ ບ), ປ1958 (ສະບັບທ ່ 111) ແລະ  

 

4. ອະນສັນຍາກ່ຽວກັບອາຍຂ້ັນຕໍ່າ, ປ1973 (ສະບັບທ ່ 138) ແລະ ອະນສັນຍາກ່ຽວກັບຮບແບບການໃຊ້ແຮງງານເດັກທ ່ເລວ
ຮ້າຍທ ່ສດ ປ 1999 (ສະບັບທ ່ 182). 

 

ປະເທດສະມາຊິກມ ຫນ້າທ ່ຮັບຮອງ, ປະຕິບັດ ແລະບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການຂອງປະເທດ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ
ຫ ັກການພ ້ນຖານ ແລະສິດທິໃນການເຮັດວຽກ ແລະການຮັບຮອງມາດຕະຖານແຮງງານສາກົນຖ ກປົກປ້ອງ ແລະຖ ກນໍາໃຊ້ໃຫ້ແກ່
ແຮງງານທັງໝົດ ລວມທັງແຮງງານທກຄນົໃນຂະແໜງການຂົນສ່ົງທາງຖະໜນົ. ການປະເມ ນຜົນຂອງ ILO ໃນ ຮ່າງແຜນງານລະດບັ
ຊາດວ່າດ້ວຍເລ ່ອງວຽກທ ່ມ ຄນຄ່າ (DWCP) ພົບວ່າຄວາມກ້າວໜ້າໃນການນໍາໃຊ້ຫ ັກການພ ນ້ຖານໄດ້ຊ້າລົງໃນ GMS. ສ່ິງນ ້ອາດ
ມ ຕ້ົນຕ ມາຈາກຂ  ຈໍາກັດຂອງກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ຫ   ກົດລະບຽບສະເພາະ. ຕາຕະລາງ 5 ປະກອບມ ການສະຫ ຸບຈໍານວນຂອງອະນ
ສັນຍາພ ້ນຖານທ ່ໄດ້ນໍາໃຊໂ້ດຍປະເທດສະມາຊິກ GMS.  

 

ຕາຕະລາງ 5 : ການນໍາໃຊ ້ອະນສັນຍາພ ນ້ຖານ ຂອງ ILO (ແບ່ງຕາມປະເທດ, ແບ່ງຕາມປ) 

 

ປະເທດ 
ເສລ ພາບໃນການ

ສະມາຄົມ 
ແຮງງານບັງຄັບ ການບ ຈ່ໍາແນກ ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ 

ອະນສັນຍາ C087 C098 C029 C105 C100 C111 C138 C182 

ກໍາປເຈຍ  1999 1999 1969 1999 1999 1999 1999 2006 

ຈ ນ     1990 2006 1999 2002 

ສປປ ລາວ     1964   2008 2008 2005 2005 

ມຽນມາ  1955   1955         2013 

ໄທ    1969 1969 1999 2017 2004 2001 

ຫວຽດນາມ    2007   1997 1997 2003 2000 

ແຫ ່ງທ ່ມາ: ລະບົບຂ  ມນກ່ຽວກັບມາດຕະຖານແຮງງານສາກົນຂອງ ILO (Normlex) 

5. ບອ່ນທ  ່ILO ສາມາດສ້າງຄນຄາ່ເພ ອ່ປບັປງຜົນໄດ້ຮັບດ້ານ
ຄວາມປອດໄພໃນການຂົນສ່ົງສິນຄາ້ທາງຖະໜົນ 

ວຽກທ ່ມ ຄນຄ່າແມ່ນຄວາມປາຖະໜາໃນຊ ວິດການເຮັດວຽກຂອງປະຊາຊົນ. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂອກາດໃນການເຮັດວຽກທ ່ມ 
ປະສິດທິພາບ ແລະມ ລາຍໄດ້ທ ່ເໝາະສົມ, ຄວາມປອດໄພໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມສໍາລັບຄອບຄົວ, ໂອກາດທ ່
ດ ກ່ວາໃນການພັດທະນາສ່ວນບກຄົນ ແລະການເຊ ່ອມໂຍງກັບສັງຄມົ, ເສລ ພາບໃນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມກັງວົນ, ຈດັຕ້ັງ ແລະ
ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈທ ່ມ ຜົນຕ ່ຊ ວິດຂອງພວກເຂົາ ແລະຄວາມສະເໝ ພາບໃນໂອກາດ ແລະການປະຕິບັດຕ ່ແມ່ຍິງແລະຜ້ຊາຍ
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ທັງໝົດ. ວາລະການເຮັດວຽກທ ່ມ ຄນຄ່າຂອງ ILO ໃຫ້ແຜນງານໄປສ່ການຈ້າງງານທ ມ່ ຄນຄ່າ ແລະມ ປະສິດທິພາບ. ສ່ິງນ ລ້ວມມ 
ການປັບປງສະພາບການເຮັດວຽກຂອງແຮງງານຂົນສ່ົງທາງຖະຫນົນ ເຊິ່ງສາມາດປັບປງຜົນໄດ້ຮັບດາ້ນຄວາມປອດໄພໃນການຂົນສ່ົງ
ສິນຄ້າທາງຖະໜົນ. ຢ່ໃນລະດບັສາກົນ, ບາງມາດຕະຖານຂອງ ILO ແມ່ນມ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການຂົນສ່ົງ, ໄດ້ແກ:່  

 

1. ອະນສັຍາພ ້ນຖານທັງແປດທ ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ທາງເທິງ; 
 

2. ອະນສັນຍາກ່ຽວກັບ ສອງເຄ ່ອງມ ໃນການຈດັການເວລາເຮັດວຽກຂອງແຮງງານຂົນສ່ົງທາງຖະໜົນ: ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ ແລະ
ໄລຍະເວລາພັກຜ່ອນ (ການຂົນສ່ົງທາງຖະໜົນ) ປ1979 (ສະບັບທ ່ 153) ແລະຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກບັຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ ແລະ
ໄລຍະເວລາພັກຜ່ອນ (ການຂົນສ່ົງທາງຖະໜົນ), ປ1979 (ສະບັບທ ່ 161); 

 

3. ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຄ້ມຄອງ ແລະສະຖານະພາບຂອງການພົວພນັໃນການຈ້າງງານ. ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການພົວພັນໃນ
ການຈ້າງງານ, ປ2006 (ສະບັບທ ່ 198);  

 

4. ອະນສັນຍາການຈັດຊ ຈ້ດັຈ້າງສາທາລະນະ: ອະນສັນຍາກ່ຽວກັບມາດຕາແຮງງານ (ສັນຍາສາທາລະນະ) ປ1949 (ສະບັບທ ່ 
94);  

 

5. ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການກວດກາແຮງງານ: ຄໍາແນະນໍາໃນການກວດກາແຮງງານ (ການຂດຄົນ້ ແລະການຂົນສ່ົງ), ປ1947 

(ສະບັບທ ່ 82); ແລະ  
 

6. ສ່ິງຕ ພິມຕ່າງໆທ ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ OSH: ມ ມາດຕະຖານຫ າຍກວ່າ 40 ມາດຕະການໂດຍກົງ ຫ   ທາງອ້ອມທ ່ສະແດງເຖິງ
ບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະສຂະພາບໃນການເຮັດວຽກ. 

 

ໃນລະດັບຊາດ, ຮ່າງແຜນງານລະດັບຊາດວ່າດວ້ຍເລ ່ອງວຽກທ ່ມ ຄນຄ່າ (DWCPs). ສະໜອງຍານພາຫະນະສໍາລັບຂົນສ່ົງການ
ສະຫນັບສະຫນນຂອງ ILO ໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກ. DWCPs ແມ່ນຈດັຕ້ັງປະຕິບດັຕາມລະດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງປະເທດ, ແລະ
ສອດຄ່ອງກັບຮ່າງພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະຮ່າງນະໂຍບາຍໄດ້ຕົກລົງກນັໃນລະດບັພາກພ ້ນ ແລະລະຫວ່າງປະເທດ. ຮ່າງແຜນງານເຫ ົ່າ
ນ ້ອາດໃຫ້ລາຍລະອຽດຍດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ ແລະຜົນໄດ້ຮັບທ ່ຈໍາເປັນ ເພ ່ອຮັບຮ້ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນປະເທດສະມາຊິກຕ ່ເປ້ົາໝາຍ
ຂອງວຽກງານທ ່ມ ຄນຄ່າສໍາລັບທກຄົນ. ໂດຍຜ່ານ DWCPs, ປະເທດສະມາຊິກ GMS ຄວນສມໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມຕ ່ຜົນໄດ້ຮັບ 
ຂອງ ILO ດັ່ງຕ ່ໄປນ ້:  
 

1. ຜົນໄດ້ຮັບ 2: ການຮັບຮອງ / ນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານແຮງງານສາກົນ (ອະນສັນຍາພ ້ນຖານ); 
 

2. ຜົນໄດ້ຮັບທ  3: ສ້າງແລະຂະຫຍາຍພ ້ນທ ່ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ (OSH ແລະການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ), ແລະ 
 

3. ຜົນໄດ້ຮັບ 10: ອົງການຂອງນາຍຈ້າງ ແລະ ແຮງງານທ ່ເຂ້ັມແຂງ ແລະເປັນຕ່າງໜ້າ. 

ນອກຈາກນັນ້, ILO ໄດ້ຈັດພິມເອກະສານ ແລະຜະລດິຕະພັນເພ ່ອໃຫ້ຄວາມຮ້ຕ່າງໆກ່ຽວກັບຂະແໜງການຂົນສ່ົງທາງຖະໜນົ. ສ່ິງ
ເຫ ົ່ານ ້ລວມມ ຂ  ມນກ່ຽວກັບ OSH, ເອດໄອວ  ແລະ ເອດສ໌, ຄວາມເມ ່ອຍ, ການດໍາເນ ນງານຂ້າມຊາຍແດນ ແລະການຍົກເລ ກກດົ
ລະບຽບ. ກດິຈະກໍາໃນອະນາຄດົປະກອບມ ການຈັດຕ້ັງກອງປະຊຸມຂອງຜ້ຊ່ຽວຊານເພ ່ອນໍາໃຊ້ຫ ັກປະຕິບັດ ຫ   ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບ
ຄວາມປອດໄພໃນການຂົນສ່ົງທາງຖະໜນົ. ກອງປະຊຸມຈະກວດກາແນວທາງ ຫ   ລະບຽບການປະຕິບັດກ່ຽວກັບການສ່ົງເສ ມວຽກທ ່ມ 
ຄນຄ່າ ແລະຄວາມປອດໄພທາງຖະໜນົໃນຂະແໜງການຂົນສ່ົງ, ຕາມການຮຽກຮ້ອງ ໃນການແກ້ໄຂ ກ່ຽວກັບ ມະຕິອົງການແຮງງານ
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ລະຫວ່າງປະເທດວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດທ ່ດ ທ ່ສດດ້ານຄວາມປອດໄພໃນການຂົນສ່ົງທາງຖະໜນົ, ຕາມທ ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃນກອງ
ປະຊຸມຂະແໜງການໄຕພາຄ ປ 2015 ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະສຂະພາບໃນຂະແໜງການຂົນສ່ົງທາງທາງຖະໜນົ. ຢ່າງໃດກ ່
ຕາມ, ຫົວຂ  , ຈດປະສົງ ແລະຜົນໄດ້ຮັບທ ່ແທ້ຈິງ ຈະຖ ກນໍາໃຊ້ໂດຍກອງປະຊຸມຄັ້ງທ ່ 334 ຂອງອົງການຄ້ມຄອງຂອງ ILO ໃນ
ເດ ອນມ ນາ 2019.   
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 1: ພາບລວມ: ສະຖານະການຄວາມປອດ
ໄພທາງຖະໜົນ  

ຕາຕະລາງ A.1.1 ປະກອບມ ຈໍານວນຕົວຊ ້ວັດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ; ບນັດາປະເທດ GMS ມ ພາບລວມ ແລະສະຖານະ
ການຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນທ ່ແຕກຕ່າງກັນ.  

ຕາຕະລາງ A.1.1: ພາບລວມ:ຂ  ມນດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ (ແບ່ງຕາມປະເທດ) 

 ປ ກໍາປເຈຍ ຈ ນ (ຍນນານ ແລະ
ກວາງຊ ) 

ສປປ 
ລາວ 

ມຽນມາ ຫວຽດ 

ນາມ 

ໄທ 

ຈໍານວນອບດັຕິເຫດ 2013 4,353 3,748 3,821 5,931 13,912 31,337 61,323  

ລະດບັການໃຊລ້ດົ  

2008 0.30 33.80 19.70 24.21 6.62 11.13 157.41 

2011 1.77 60.47 40.42 31.11 6.76 16.66 187.92 

2015 n/a 
102.1

2 
75.86 61.44 n/a n/a 241.57 

ອບັດເຫດທ ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບຍານພາຫະນະເພ ່ອ
ການຄ້າ 

2011 8% n/a 2% 30% N/A 4% 

ການບາດເຈັບຈາກ
ການຈະລາຈອນທາງ
ຖະໜົນ 

2010 15,888 4,727,000 n/a 24,379 68,510 n/a 

ອັດຕາການເສຍຊ ວິດ
ຈາກການຈະລາຈອນ
ທາງຖະໜົນຕ ່
ປະຊາກອນ100,000

ຄົນ 

2013 17.4 18.8 14.3 20.3 24.5 36.2 

ຈໍານວນຜ້ເສຍຊ ວິດ
ຈາກການຈະລາຈອນ
ທາງຖະຫນົນຢ່າງເປັນ
ທາງການ 

2013 1,950 58,539 910 3,612 n/a 14,509 

ການຄາດຄະເນການ
ຈໍານວນຜ້ເສຍຊ ວິດ
ຈາກການຈະລາຈອນ
ທາງຖະໜົນຂອງ 
WHO 

2013 2,635 261,367 

 

971 

 

10,809 22,419 24,237 

ຈໍານວນການເສຍ
ຊ ວິດຂອງຄົນຂັບລດົ
ບັນທກໜັກ/
ຜ້ໂດຍສານ 

2013 53 2,342 20 216 N/A 485 

n/a: ບ ່ມ ຂ  ມນ 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 2: ໂຄງຮ່າງ ແລະມາດຕະການດ້ານຄວາມ
ປອດໄພທາງຖະໜົນໃນພາກພ ້ນ ເພ ອ່ກໍານົດເປົາ້ໝາຍການ
ດໍາເນ ນງານດ້ານການຂົນສ່ົງສິນຄາ້ທາງຖະໜົນ 

 

ຕາຕະລາງ A.2.1 ສະແດງເຖິງບົດສະຫ ຸບຂອງເອກະສານທ ່ກ່ຽວກັບການວາງແຜນການຂົນສ່ົງໃນລະດັບພາກພ ້ນ ແລະ ເປ້ົາໝາຍແລະ
ຂ  ກໍານົດສະເພາະ ທ ່ກ່ຽວຂຶ້ອງກັບການຂົນສ່ົງສິນຄ້າທາງຖະໜົນ. 

ຕາຕະລາງ A.21: ເອກະສານກ່ຽວກັບການວາງແຜນ ແລະຂ  ກໍານົດສະເພາະ (ແບ່ງຕາມອງົການຈັດຕ້ັງ) 

 ໂຄງການທ່ົວໄປ ຂ  ກໍານົດສະເພາະກ່ຽວກັບການຂົນສ່ົງສິນຄ້າທາງຖະໜົນ 

ອ 

າ 
ຊ 

ຽ 

ນ 

ຄວາມພະຍາຍາມເບ ້ອງຕ້ົນໃນພາກພ ້ນໄດ້ເລ ່ມຕ້ົນດວ້ຍ ແຜນ
ຍດທະສາດດ້ານຄວາມປອດໄພຖະໜນົໃນພາກພ ້ນ (RRSS) 

ແລະແຜນການປະຕິບັດງານທ ່ມ ຊ ່ວ່າ "ມາເຖິງຢ່າງປອດໄພ: 

ອາຊຽນໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃນການຫ ຸດການເສຍຊ ວິດທາງຖະໜົ
ນ" ໃນໄລຍະປ 2005-2010. ການສ້າງຕ້ັງຕ ່ມາ - ແຜນຍດ
ທະສາດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນຂອງອາຊຽນປ 2015 

- ເກ ດຂ ້ນໂດຍ ທົດສະວັດແຫ່ງການປະຕິບັດເພ ່ອຄວາມປອດ
ໄພທາງຖະຫນົນ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. 

ໃນສ່ວນຂອງຍານພາຫະນະເພ ່ອການຄ້າ, ແຜນການດໍາ
ເນ ນວຽກງານປະກອບມ ວິທ ການສະເພາະ ໄດ້ເແກ່ຄົນຂັບ
ລົດຕ້ອງມ ໃບອະນຍາດຂັບລດົ ແລະມ ຄວາມພ້ອມໃນ
ການຂັບລົດ. ພ້ອມທັງສ່ົງເສ ມໃຫ້ອົງການຈດັຕ້ັງຕ່າງໆ
ໃຫ້ສ້າງມາດຕະຖານການກວດກາດ້ານຄວາມປອດໄພໃນ
ສັນຍາ. 

ຍ 

ເ 
ນ
ສ 

ແ 

ຄ 

ປ 

ຖະແຫ ງການລະດັບລັດຖະມົນຕ ກຽ່ວກັບການປັບປງຄວາມ
ປອດໄພທາງຖະໜົນໃນອາຊ  ແລະປາຊ ຟກທ ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນປ 
2006 ປະກອບມ ຈດມ່ງໝາຍ ແລະເປ້ົາໝາຍລະດັບພາກພ ້ນ
ສໍາລັບຄວາມປອດໄພທາງຖະຫນົນໃນ 62 ສະມາຊິກຍເນສ
ແຄປ ແລະປະເທດອ ່ນໆ. ຖະແຫ ງການດັ່ງກ່າວແມ່ນສມໃສ່
ນະໂຍບາຍການຂົນສ່ົງໃນພາກພ ້ນ, ຜ້ໃຊ້ຖະໜນົທ ່ມ ຄວາມ
ສ່ຽງ, ຄວາມປອດໄພຂອງຍານພາຫະນະ, ການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງ
ຜ້ທ ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລະບົບຄວາມປອດໄພແລະການບງັຄັບໃຊ,້ ແລະ
ທາງດ່ວນອາຊ  (Asian Highway). 
 

ຖະແຫ ງການລະດັບລັດຖະມົນຕ ປະກອບມ ນະໂຍບາຍທ ່
ຈະຄວບຄມ ແລະປັບປງສະພາບການເຮັດວຽກຂອງຜ້ທ ່ມ 
ອາຊ ບຂັບຂ ່ລົດ. ການຫ ດຸຜ່ອນອບັດເຫດຈາກການ
ຈະລາຈອນທາງຖະໜົນທ ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກ
ອາດຈະບັນລໄດ້ໂດຍຜ່ານການໂຄສະນາປກຈິດສໍານ ກ 
ແລະໂຄງການຝກອົບຮົມ. ອ ກທັງສະເຫນ ໃຫ້ພັດທະນາ
ເຄ ອຂ່າຍທາງດ່ວນອາຊ ເພ ່ອເປັນຕ້ົນແບບຂອງຄວາມ
ປອດໄພທາງຖະໜນົ. 

ເອ
ດ 
ບ  

ຍດທະສາດຂອງຂະແໜງການຂົນສ່ົງຂອງ GMS ປ2030 

ແມ່ນເປັນໂຄງຮ່າງສໍາລັບການປະສານງານ ແລະການຮ່ວມມ 
ລະດບັອະນພາກພ ້ນໃນຂະແໜງການຂົນສ່ົງ. ສ່ິງນ ້ໄດ້ເສ ມ ແລະ
ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງການສ້າງຕ້ັງຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົ
ນຂອງອາຊຽນ. ຍດທະສາດນ ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນ
ຂອງການແກ້ໄຂມາດຕະການເພ ່ອເສ ມສ້າງພຶດຕິກໍາຂອງຜ້ໃຊ້
ລົດໃຊຖ້ະໜນົ - ທ ຖ່ ວ່າເປັນສາເຫດຫ ັກປະມານ 90 ເປເຊັນ
ຂອງບັນຫາອບັດຕິເຫດໃນພາກພ ້ນ. 

ຍດທະສາດນ ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຂາດເຂ ນຄວາມ
ສາມາດຂອງສະຖາບັນ ແລະ ຜ້ຂັບຂ ່ຍານພາຫະນະເພ ່ອ
ການຄ້າທ ່ບ ່ໄດ້ຮັບການຝກອົບຮົມຢ່າງພຽງພ  ແລະຂ  
ຕົກລົງໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ  ອຂ້າມຊາຍແດນທ ່ບ ່ພຽງພ  ແມ່ນ
ສ່ິງທ ່ຄວນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຄວາມປອດໄພທາງຖະ
ໜນົໃນພາກພ ້ນ. 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 3: ມາດຕະການ ແລະເປົາ້ໝາຍດ້ານຄວາມ
ປອດໄພທາງຖະໜົນໃນລະດັບປະເທດ ສໍາລັບການດໍາເນ ນງານ
ດ້ານການຂົນສ່ົງສິນຄາ້ທາງຖະໜົນ 

ມາດຕະການ ແລະເປ້ົາໝາຍລະດັບປະເທດຈໍານວນໜຶ່ງ ໄດ້ຖ ກກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານການວາງແຜນ. ຂ  ມນໄດ້ຖ ກສະຫ ຸບໃນຕາຕະລາງ A.3.1. 
ຕາຕະລາງ A.31: ການດ າເນ ນການຂນົສ່ົງສິນຄາ້ທາງຖະໜນົລະດບັປະເທດ: ມາດຕະການແລະເປົາ້ໝາຍ (ແບງ່ຕາມປະເທດ) 

ປະເທດ ມາດຕະການ ແລະເປ້ົາໝາຍຕ່າງໆ 

ກາໍປເຈຍ: ແຜນງານລະດບັ
ຊາດເພ ອ່ຄວາມປອດໄພທາງ
ຖະໜົນ (ປ2011-2020) 

1. ສ່ົງເສ ມ ແລະຊຸກຍ້ໃຫ້ຜ້ປະກອບການຂົນສ່ົງສ້າງຕັ້ງບ ລິສັດ ແລະເຂ້ົາຮ່ວມສະມາຄົມ 

2. ພັດທະນາເອກະສານ ແລະເຜ ຍແຜ່ການຈັດການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນໃນການຂົນສ່ົງສິນຄ້າ. 
3. ກວດກາ ແລະປະເມ ນຄວາມປອດໄພຂອງຍານພາຫະນະເພ ່ອການຄ້າ. 
4. ໃຫ້ຄວາມຮ້ຜ້ຂັບຂ ່ລົດບັນທກກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາການໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະຫນົນທ ່ປອດໄພ 

5. ຄວບຄມ ແລະຈັດຝກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຂັບຍານພາຫະນະສໍາລັບແຮງງານຂົນສ່ົງສິນຄ້າ. 

ຈ ນ: 
ແຜນປະຕບິດັງານແຫງ່ຊາດ 
ເພ ອ່ຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົ
ນ ຄ້ັງທ  11 (ປ2006-

2010) 

1. ປະຕິບັດຢ່າງເຂ້ັມງວດໃນການທົດສອບຜ້ຂັບຂ ່, ເສ ມສ້າງການຝກອົບຮົມ, ປັບປງການຈັດການໃບ
ອະນຍາດ ແລະເສ ມຂະຫຍາຍການຈັດການປະຈໍາວັນຂອງຄົນຂັບລົດ(ລວມທັງການໃຫ້ການສຶກສາໃໝ່). 

2. ປັບປງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະສ່ົງເສ ມອປະກອນເພ ່ອຄວາມປອດໄພ, ລວມທັງການຕິດຕັ້ງແລະການນໍາໃຊ້
ເຄ ່ອງບັນທຶກການເດ ນທາງ - ເຊິ່ງໄດ້ຜ່ານການຢ້ັງຢນຜະລິດຕະພັນແຫ່ງຊາດ. 

3. ຕິດຕາມການຈົດທະບຽນ ແລະກວດກາຍານພາຫະນະ ແລະການສ່ົງເສ ມການຜະລິດຂ  ມນດິຈິຕອນສໍາ
ລັບລົດໄຖ. 

4. ປັບປງຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກຂອງວິສາຫະກິດຂົນສ່ົງ. 
ສປປ ລາວ: 
ແຜນປະຕບິດັງານເພ ອ່ຄວາມ
ປອດໄພທາງຖະໜນົ 
(ປ2011-2020) 

1. ກວດກາມາດຕະຖານຂອງຍານພາຫະນະ. 
2. ພັດທະນາການຝກອົບຮົມ ແລະການທົດສອບຄົນຂັບລົດ. 

ມຽນມາ: 
ແຜນປະຕບິດັງານເພ ອ່ຄວາມ
ປອດໄພທາງຖະໜນົ (2014-

2020)
 
 

1. ປັບປງການທົດສອບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ທາງທິດສະດ ແລະທາງຈິດໃຈຂອງຄົນຂັບລົດ. 
2. ຕິດຕັ້ງຊ່ອງທາງທົດສອບຍານພາຫະນະຫ າຍໆຄັນ. 
3. ດໍາເນ ນການກວດກາຄວາມໄວຢ່າງເຂ້ັມງວດ. 

ໄທ: 

ແຜນປະຕບິດັງານເພ ອ່ຄວາມ
ປອດໄພທາງຖະໜນົ (2015-

2020)
 
 

1. ສ່ົງເສ ມໃຫ້ຄວາມຮ້ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ, ພຶດຕິກໍາ ແລະທັກສະ. 
2. ພັດທະນາລະບົບການຄວບຄມ ແລະລະບຽບການທ ່ເຂ້ັມງວດຫ າຍຂ້ຶນສໍາລັບການອອກໃບອະນຍາດຂັບ

ຂ ່, ເພ ່ອໃຫ້ຍານພາຫະນະທ່ົວໄປ, ແລະເພ ່ອຍານພາຫະນະໃນການຂົນສ່ົງສິນຄ້າ ແລະການຂົນສ່ົງ
ສາທາລະນະມ ຄວາມປອດໄພຫ າຍຂ້ຶນ. 

ຫວຽດນາມ: 

ຍດທະສາດແຫງ່ຊາດເພ ອ່
ຄວາມປອດໄພທາງຖະໜນົ 
(2011-2020) 

1. ໃຫ້ການຝກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈັດການດ້ານຄວາມປອດໄພ. 
2. ສ່ົງເສ ມການແລກປ່ຽນຂ  ມນລະຫວ່າງຜ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບອດສາຫະກໍາແລະທລະກິດ. 
3. ປັບປງລະບົບການຄ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງການຂົນສ່ົງດ້ວຍອປະກອນບັນທຶກການເດ ນທາງແລະ 
ກ່ອງດໍາແບບດິຈິຕອນ. 
4. ເສ ມສ້າງມາດຕະການໃນການບ ລິຫານເພ ່ອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ມາດຕະຖານແຮງງານ ແລະ
ມາດຕະຖານການກວດກາ. 
5. ປະຕິບັດການກວດກາເພ ່ອຫ  ກເວ້ັນການດັດແປງການຈໍາກັດຄວາມໄວ. 

6. ເສ ມຂະຫຍາຍມາດຕະການບ ລິຫານຕ ່ການເມົາແລ້ວຂັບລົດ. 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 4: ແຜນງານດ້ານຄວາມປອດໄພທາງ 
ຖະໜົນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ການສ້າງຕ້ັງ ແລະເປົາ້ໝາຍ 

ໃນລະດັບສາກົນ, ກອງປະຊຸມ ແລະການສ້າງຕັ້ງດ່ັງຕ ່ໄປນ ້ແມ່ນສະໜອງທາງເລ ອກຕ່າງໆໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກໃນການສ້າງໂຄງຮ່າງ ເພ ່ອແກ້ໄຂ

ບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ:  

ຄະນະກາໍມະການອງົການສະຫະປະຊາຊາດ, ຄະນະເຮດັວຽກ ແລະອະນສັນຍາ (ປ1947 ເຖງິປະຈບນັ) 
ຄະນະກໍາມະການດ້ານເສດຖະກິດສໍາລັບເອ ຣົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (UNECE) ຊ່ວຍຈັດການເອກະສານທາງກົດໝາຍໃນດ້ານການຂົນສ່ົງຂອງ
ສະຫະປະຊາຊາດ 70 ສະບັບ. ສ່ິງເຫ ົ່ານ ້ມ ຜົນຜກມັດຕາມກົດໝາຍໃນເວລາທ ່ລັດຍອມຮັບເອົາ ແລະເປດໃຫ້ເປັນສະມາຊິກລະຫວ່າງປະເທດ. ທ ່
ປະຊຸມລະດັບໂລກຂອງອົງການ UNECE ເພ ່ອຄວາມປອດໄພໃນການຈະລາຈອນທາງຖະໜົນ (WP.1) ຍັງຄົງເປັນໜ່ວຍງານຖາວອນພຽງໜຶ່ງ
ດຽວ ໃນລະບົບສະຫະປະຊາຊາດທ ່ສມໃສ່ຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄະນະເຮັດວຽກຂອງ UNECE ໃນດ້ານການຂົນສ່ົງທາງ
ຖະໜົນ (SC.1) ໄດ້ສ່ົງເສ ມການພັດທະນາ ແລະການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນດ້ານການຂົນສ່ົງລະຫວ່າງປະເທດທາງຖະໜົນ ໂດຍການປະສານ
ງານ ແລະເຮັດໃຫ້ກົດລະບຽບ ແລະຂ  ກໍານົດໃນດ້ານການຂົນສ່ົງງ່າຍຂ້ຶນ. ສ່ິງນ ້ລວມມ ຂ  ຕົກລົງຂອງເອ ຣົບກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງກ່ມລກເຮ ອ
ຍານພາຫະນະທ ່ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຂົນສ່ົງທາງຖະໜນົລະຫວ່າງປະເທດ (AETR Agreement) ທ ່ຄວບຄມເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ກົນໄກການ
ບັງຄັບໃຊ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜ້ຂັບຂ ່ຍານພາຫະນະເພ ່ອການຄ້າ. 
 

ທດົສະວດັແຫງ່ການປະຕິບດັງານຂອງສະຫະປະຊາຊາດກຽ່ວກບັຄວາມປອດໄພຖະໜນົ (ປ2011-2020) 

ທົດສະວັດແຫ່ງການປະຕິບັດງານຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຖະໜົນ ປ2011-2020 ໄດ້ຮັບການປະກາດໂດຍທ ່ປະຊຸມ
ສະມັດຊາໃນເດ ອນມ ນາ 2010. ມ ຈດປະສົງເພ ່ອຊ່ວຍຊ ວິດຄົນຫ າຍລ້ານໂດຍການນໍາໃຊ້ມາດຕະການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ. ໂຄງການ
ນ ້ແມ່ນມ ຫ້າວິທ ການຫ ັກ - ໄດ້ແກ່ ການຈັດການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ, ພ ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຍານພາຫະນະທ ່ປອດໄພ, ພຶດຕິກໍາຂອງຜ້ໃຊ້
ລົດໃຊ້ຖະໜົນ ແລະການຕອບສະໜອງຫ ັງເກ ດອບັດຕິເຫດ. 
 

ທດພເິສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດເພ ອ່ຄວາມປອດໄພທາງຖະໜນົ (2015 ເຖງິປະຈບນັ) 
ໃນວັນທ  29 ເດ ອນເມສາປ 2015, ເລຂາທິການທ່ົວໄປຂອງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທດພິເສດດ້ານຄວາມປອດໄພຖະໜົນເພ ່ອຊ່ວຍໃຫ້
ຄວາມມ່ງຫມ້ັນທາງການເມ ອງຢ່າງຕ ່ເນ ່ອງໃນການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນເລ ່ອງຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ. ການແຕ່ງຕັ້ງນ ແ້ມ່ນເພ ່ອສ້າງຄວາມມ່ງ
ຫມ້ັນທາງການເມ ອງ ແລະສະໜັບສະໜນການສ່ົງເສ ມຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ, ລວມທັງການສ້າງຄວາມຮ້ ແລະການສ່ົງເສ ມການເຂ້ົາເຖິງ
ເອກະສານທາງກົດໝາຍກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. 
 

ເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ  ປ2030  (ປ2015-2030) 

ເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ (SDGs) ປະກອບມ ສອງເປ້ົາໝາຍທ ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ. ເປ້ົາໝາຍ 3.6 ມ ຈດປະສົງ
ເພ ່ອຫ ຸດຜ່ອນຈໍານວນການບາດເຈັບ ແລະການເສຍຊ ວິດທ່ົວໂລກທ ່ເກ ດຈາກອບັດເຫດຈາກການຈະລາຈອນທາງຖະໜົນໃຫ້ຫນ້ອຍລົງກ່ວາເຄ ່ງໃນ
ປ 2020. ເປ້ົາໝາຍ 11.2 ມ ຈດປະສົງເພ ່ອສະໜອງການເຂ້ົາເຖິງລະບົບການຂົນສ່ົງທ ່ມ ຄວາມຍ ນຍົງ ແລະທກຄົນສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້. 
 

ກອງທນຶເພ ອ່ຄວາມປອດໄພທາງຖະໜນົແຫງ່ສະຫະປະຊາຊາດ (2018 ເຖງິປະຈບດັ) 
ເປດຕົວໃນເດ ອນເມສາປ 2018, ກອງທຶນໃໝ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດນ ້ມ ຈດປະສົງເພ ່ອຊ່ວຍກະຕ້ນຄວາມພະຍາຍາມໃນການແກ້ໄຂສະຖານະການ
ຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນທ່ົວໂລກ. ກອງທຶນນ ້ຊ່ວຍຫ ຸດບັນຫາໃນການລະດົມຊັບພະຍາກອນ ແລະຂ່ວຍການປະສານງານທ ່ມ ປະສິດຕິຜົນໃນທກ
ລະດັບ. ກອງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກອບສ່ວນຜົນໄດ້ຮັບສອງປະການສໍາຄັນ ໂດຍການສະໜັບສະໜນປະເທດສະມາຊິກໃນການຫ ຸດຜ່ອນການສນເສຍ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດທ ່ເກ ດຈາກອບັດເຫດຈາກການຈະລາຈອນທາງຖະໜົນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຈໍາກັດຈໍານວນການບາດເຈັບ ແລະການເສຍຊ ວິດ
ຈາກການອບັດເຫດຈາກການຈະລາຈອນທາງຖະໜົນ. 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 5: ການດໍາເນ ນງານຂ້າມຊາຍແດນ 

 

ຕາຕະລາງ A.51 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈໍານວນຄັງ້ທ ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂ້ົາໄປໃນແຕ່ລະປະເທດ GMS ຢ່ຊາຍແດນ. 

ຕາຕະລາງ A.51: ການດໍາເນ ນງານຂ້າມຊາຍແດນ: ການຈັດອນັດັບການຄາ້ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມເອກະສານ (ແບ່ງຕາມປະເທດ) 
 

ກໍາປເຈຍ ຈ ນ  ສປປ ລາວ ມຽນມາ ໄທ ຫວຽດນາມ 

ການຄ້າຂ້າມຊາຍແດນ 
(ເລກອັນດັບ) 

115 65 
 

76 166 59 100 

ການປະຕິບັດຕາມເອກ
ສານ (ຊົ່ວໂມງ) 

132 9 
 

60 144 11 50 

ແຫ ່ງຂ  ມນ: IBRD, 2018 
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ຍ ດ 31: ຄ ຄມົ ອ ມ ໍ , ພ , ດລ , 

ອ ທ ຊວຍ  ືອລ , ວ  ພ ດ ຣດວຽ  

ລ ພ ລໍ ພ . 

ຍ ດ 32: ຄ ຊວຍ  ືອດ ຄມົ ອ ມ ອ ຄມົ, ວດດ ອ ດ , ົ ຍດ  ຳລ
 ຳ , ຊວຍ  ືອ ລໍ ພພ ດ, ຊວຍ  ືອດ ຄມົ ອ ຍ ລ  ຊວຍ  ືອດ ພ  

ທ ຍ  ລ ທມຄວ ມ ຽ . 

ຳຍ  33: ຄ ຳ ຳ ຳ ຳ ຳ  ລ ຳ , ລ ຄ ຳ  ຳລ
ຳ ວ . 

ຳຍ  34: ຳ ຳ ຳ ລ ວ ຳ ຄຳ  ( ຊ : ຳ ຳ ວ  ລ ຳ
ຄຳ ຳ )  , ຄວ ຄ   ຍ ຳຍ  ລ  , ລ ວ ຳ

 ຄຳ  ຳ  ຳ ຳ ລຳຍ . ຳ ຳ ລ   ຍຳ ຳ ຳ ຳ
,  ຍ ຳ , ຳ ຳ ຄ   ຳ ຳ ຳ .  ລວ

 ຳ ຳຍ. 

ຳຍ  59: ຳ ລ ຳ ລ ຳ ຳ ຳ ຳຊ  (CTS) ລ  CTS ຳ
ລ  ຳ  (GMS) ຳຍ ຍຳ ຳ ຳ ຊຳຍ  (CBTA). CTS  GMS ລ  ຳຊ

ຍຳ TIR. ຳ ຄຳ ຳຍ ລ ຄ ລ ຳ  ລ ຳ . 
ຳ  ຳ , ລ ຳ   ຳ ຊ ວ ລ  ຳ ຳ ຍຳ TIR. 

ຳຍ  61: ຳ  ລ ຳ  ຳຄ ລ  TIR  ລ ຳ ຄ  ຳ ຄຳ(Carnet)  TIR, ຊ
ຳ ຳ ຳຄວຳ ລຳຊຳ ຳ ຳ . ຳ ວ ຳ ຊ ລ ວຳ   ຳລ

ຄຳ  ຳ  ຳຍ ລ  ລ ຳ ຳ ຳ ລ ຳ . ລ  TIR  ຳ
ຳ ຳ ຳ ໆ ວ ຳ carnet ລ ລ ວ . ຳ ຳຄວຳ ລຳຊຳ ຳ
ຳ ຊຳຍ , ຊ ຳ ຳ  ຳ ຳ ຳ  ວ ຄ ຄຳ, ຄວຳ ວ ວ  OSH ລ ຳ ໆ

 ຄວຳ ຳ  GMS.  ລ ຳ  16 ຳ  ລ  75  ຍຳ TIR. 

ຳຍ  66 : " ຍ , NSFEs ວ ຳວ  ຳຍ ວ ຳ ຳ ຳ ຳ ຳ , 

ຊ ວຳ ຳ ວ ວລຳ, ຳ ຳ ຳ  ຳຍ ວ ຳ ຳ ຳ ຄ .  ຳລ
ຳ ຳ ຳລ , ຳລ ຳ  ຳ ຳ ຳ  ຳ ຳ  : (1) ຳ ຳ ຳ ຊວຄຳວ; (2) 

ຳ ວ ຊວຄຳວ ຳ  ລ ຳ ຍຳ ໆ ວ ຳຍ ຳຍ; (3) ຳຍ ວ ຳ ຳ ຳ  
; ລ  (4) ຳ ຳ ຳ ວລຳ." 

ຳຍ  124: ຳ  IBRD ຳລ ຳ  ຳ ວ ວ ຳ ໆ  ຳ ຳ ຳ , ຳ
ຳ ຊຳຍ  ລ ຳ ຳຍ  - ຳຍ ວ ຳ ຍລວ ຳ    ຳ ຳ ຄຳ. 

ຳຍ  125: ຳ ຳ ຳ   ຳ ວລຳ ວ   ຳ ຳ ຳ ຳ
ລ ຳ  ຳ , ຳຍ ຳ  ລ ຳ ຳ ໆ. 

 


