
 

 
 

 

 

 

เอกสารแบบไม่เป็นทางการ 

หารอยเช่ือมระหว่างงานที่ มีคุณค่าและความปลอดภัยของการ
ขนส่งสนิค้าทางถนน  
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การประชุมของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขงเร่ืองความปลอดภัยของการขนส่งสินค้าทางถนน 
(กรุงเทพ ประเทศไทย วันที่ 15-17 มกราคม 2562) 
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บทสรุป 

เอกสารท่ีจัดท าแบบไม่เป็นทางการฉบับนีเ้ป็นการศึกษาอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศสมาชิกอนุ
ภมูิภาคลุม่แม่น า้โขงผ่านงานท่ีมีคณุค่าฝ่ายต่างๆ เอกสารฉบบันีป้ระกอบด้วยบทสรุปวิธีและเคร่ืองมือขององค์กรแรงงาน
ระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องท่ีสามารถใช้เป็นมาตรฐานในการจดัการกบัปัญหาหลกัด้านความปลอดภยัของการขนส่งทาง
ถนน ขอบเขตในการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขงตามวัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี ้
ประกอบไปด้วยประเทศกมัพชูา จีน (มณฑลยนูนานและเขตปกครองตนเองกว่างซี) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เมียนมาร์ ไทยและเวียดนาม ข้อมลูในเอกสารฉบบันีม้าจากการวิจยัเอกสาร อาจมีการทบทวนและปรับปรุงหลงัการ
ประชุมประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง (วนัท่ี 15-17 มกราคม พ.ศ. 2562 ท่ีกรุงเทพ ประเทศไทย)  ข้อมลูและ
เนือ้หาอาจจะต้องได้รับเพิ่มเติมจากผู้แทนสามฝ่ายขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศท่ีเข้าร่วมประชมุเน่ืองจากข้อมลูที่
เปิดเผยสูส่าธารณะมีจ ากดัและยงัมีปัญหาในเร่ืองภาษาในการจดัท าเอกสาร 
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บทน า 

ในทุกปี จะมีผู้ เสียชีวิตบนท้องถนนประมาณ 1.25 ล้านคนทัว่โลกและราวๆ 20 ถึง 50 ล้านคนได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง การ
เสียชีวิตบนท้องถนนจะพบในประเทศท่ีมีรายได้ต ่าและปานกลางมากเป็นพิเศษซึง่นบัเป็นร้อยละ 90 ของผู้ เสียชีวิตบนท้องถนนทัว่
โลกถึงแม้ว่าประเทศเหลา่นีมี้จ านวนยานพาหนะคิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนยานพาหนะทัง้หมดในโลกเท่านัน้ ในประเทศก าลงั
พฒันาบางประเทศ รายได้ท่ีเพิ่มขึน้น าไปสูก่ารเปลี่ยนไปใช้เคร่ืองยนต์อย่างรวดเร็ว (ดภูาคผนวก 1) แม้ว่าจะมีการบรรจมุาตรการ
และเป้าหมายด้านความปลอดภยับนท้องถนนในเอกสารการวางแผนระดบัประเทศและมาตรการต่างๆ (โปรดดภูาคผนวก 2 และ 
3) การจดัการและข้อบงัคบัด้านความปลอดภยัทางถนนในประเทศสมาชิกอนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขงยงัไมพ่ฒันาไปพร้อมกนั 

 

สถิติโลกและในประเทศแสดงให้เห็นว่าอบุตัิเหตกุารชนของยานพาหนะส่งสินค้าขนาดใหญ่ในบางประเทศมีสงูถึงร้อยละ 20 ของ
อบุตัิเหตกุารชนทัง้หมด  อบุตัิเหตกุารชนของรถบรรทกุคิดเป็นอตัราสว่นท่ีไม่สมสว่น โดยสว่นใหญ่แล้ว รถบรรทกุมกัก่อให้เกิดการ
เสียชีวิตและบาดเจ็บร้ายแรง ความพยายามด้านความปลอดภัยทางถนนมักจะมุ่งไปท่ีคุณภาพของโครงสร้างพืน้ฐานและ
เทคโนโลยีของยานยนต์ อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาสาเหตขุองอบุตัิเหตจุากรถบรรทกุพบว่าอาจจะเช่ือมโยงกบัสภาพการ
ท างานของคนขบัรถได้โดยตรง สภาพแวดล้อมการท างานที่ดีและปลอดภยัจะสง่ผลในแง่บวกตอ่ความปลอดภยัทางถนน 

 

ประชาคมระหว่างประเทศได้ก าหนดวาระการพฒันาส าหรับ 15 ปีข้างหน้าโดยการจดัท าเป้าหมายท่ียัง่ยืน (SDG) งานท่ีมีคณุค่า
เป็นเร่ืองหลกัส าหรับการพฒันาท่ียัง่ยืน  SDG 8 ท่ีมีเป้าหมายในการ “สนบัสนนุการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน การจ้าง
งานท่ีดีส าหรับทกุคนอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มรูปแบบ” ได้เน้นความส าคญัของงานท่ีมีคณุค่าในการบรรลกุารพฒันาท่ียัง่ยืน 
ปฏิญญาขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศด้านความยุติธรรมทางสงัคมในโลกาภิวฒัน์ท่ีเป็นธรรม 2551 ได้ก าหนดขอบเขต
ส าหรับการสนบัสนนุวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ของวาระงานท่ีมีคณุคา่ซึง่รวมถงึการจ้างงาน ความคุ้มครองทางสงัคม การเจรจาทาง
สงัคมและหลกัการและสิทธิในการท างานพืน้ฐานโดยเน้นนโยบายความเท่าเทียมกนัทางเพศและการไม่ เลือกปฏิบตัิ การพฒันา
ผลลพัธ์ความปลอดภยัทางถนนเป็นเร่ืองท่ีกรอบการด าเนินงานของสหประชาชาติ รวมถึงความคิดริเร่ิม เป้าหมายต่างๆในด้าน
ความปลอดภยัทางถนนมุง่เน้น (โปรดดภูาคผนวก 4) โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง รวมถึงเป้าหมาย SDGs 3 และ 11 ท่ีเฉพาะเจาะจง 

1.  การจ้างงาน 

วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ของวาระงานท่ีมีคณุค่าพยายามท่ีจะสนบัสนนุการจ้างงานโดยสร้างสภาพแวดล้อมเชิง สถาบนัและทาง
เศรษฐกิจท่ียัง่ยืนท่ีท่ีทกุคนสามารถพฒันาและปรับปรุงความสามารถและทกัษะที่พวกเขาต้องการเพ่ือให้พวกเขาท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของชีวิตส่วนตวัและมีความเป็นอยู่ท่ีดีขัน้พืน้ฐานได้ และรวมถึงการท าให้ผู้ประกอบการ
สามารถสร้างงานที่ดีขึน้ สร้างรายได้และโอกาสมากขึน้ส าหรับทกุคนอย่างยัง่ยืน  
 

ส่วนประกอบของอตุสาหกรรม 

ในบางกรณี ตลาดในประเทศขนาดเล็กในประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขงมกัท าให้เกิดอุตสาหกรรมการขนส่งและการ
จดัสง่สินค้าท่ีต ่ากว่ามาตรฐานและพฒันาในด้านการให้บริการด้านจดัสง่สินค้าได้ช้า (อาทิ การจดัสง่สินค้าโดยบคุคลท่ีสาม หรือ 
3PL) บริษัทขนาดย่อมและขนาดเล็กรวมถึงเจ้าของบริษัทจ านวนมากก่อตัง้บริษัทการขนส่งโดยรถบรรทกุในประเทศสมาชิกอนุ
ภมูิภาคลุม่แมน่ า้โขง ตารางท่ี 1  แสดงให้เหน็วา่อตุสาหกรรมในภมูิภาคนีย้กเว้นสปป. ลาวมีการแยกกนัและกระจายตวัสงูมาก 
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ตารางที่ 1: องค์ประกอบในบริษัท (ตามขนาด หน่วยเป็นร้อยละ) 

ประเทศ/ 
ชนิดของบริษัท 

กมัพชูา จีน สปป. ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม 

ขนาดยอ่ม 

(รถบรรทกุ1-10 คนั) 
91  

90  2-10  90 -99 

 

 

 

ไมมี่ข้อมลู 

77.3 

 

 

 

ขนาดเลก็ 

(รถบรรทกุ10-30 คนั) 
7 

ขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ 

(รถบรรทกุมากกว่า 30 
คนั) 

2  10  90-98  1-10  22.7 

     
ในขณะท่ีบริษัทขนาดย่อมและขนาดเล็กเป็นธุรกิจหลกัของอตุสาหกรรมในด้านนีข้องประเทศสมาชิกอนภุมูิภาคลุ่มแม่น า้โขงเป็น
ส่วนใหญ่ แต่บริษัทขนส่งขนาดเล็กแทบไม่พบในสปป.ลาว ในกรณีนี ้การติดต่อโดยตรงกบับริษัทระหว่างประเทศพบได้น้อยมาก
และส่วนมากแล้วบริษัทจะใช้บริการการบรรทกุสินค้าระหว่างประเทศโดยผ่านการจ้างเหมาช่วงจากผู้ รับจดัการขนส่งสินค้าราย
ใหญ่เท่านัน้ ส าหรับการขนสง่ภายในประเทศ จากหลกัฐานพบว่าแม้ว่าบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่จะมีจ านวนมากท่ีสดุ แต่
สว่นมากแล้ว บริษัทเหลา่นีเ้ป็นบริษัทท่ีได้จ้างเหมาช่วงแบบไมเ่ป็นทางการเจ้าของ-ผู้ประกอบการท่ีมีรถบรรทกุหนึง่หรือสองคนั 

 

การสร้างงาน 

ไม่พบข้อมลูคนงานท่ีได้รับการว่าจ้างในอุตสาหกรรมขนส่งและการจัดส่งสินค้าในประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง แต่
ข้อมลูยานพาหนะในตารางที่ 2 แสดงให้เหน็จ านวนรถบรรทกุท่ีจดทะเบียนเพิ่มมากขึน้ในช่วงระหวา่งปีพ.ศ. 2550 ถงึ 2556 

ตารางที่ 2: จ านวนรถบรรทุกที่จดทะเบียนในประเทศสมาชกิอนุภูมภิาคลุ่มแม่น า้โขง (แต่ละประเทศ) 

ปี กมัพชูา จีน สปป. ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม 

2550 3,030 n/a 15,500 57,000 748,000 317,000 

2556 5,130 ไมมี่ข้อมลู 38,500 111,000 963,000 651,000 

หมายเหตุ: ข้อมลูแสดงจ านวนรถบรรทุกท่ีจดทะเบียนโดยภาครัฐ  ในบางประเทศ มีรถบรรทุกจ านวนมากท่ี ไม่ได้จดทะเบียน 
ข้อมลูอ้างอิง: ศนูย์ข้อมลูความร่วมมือด้านการขนสง่อาเซียน-ญ่ีปุ่ น (AJTP) 2557 

 

จ านวนรถบรรทุกท่ีจดทะเบียนเพิ่มขึน้สามารถตีความได้ว่ามีการเจริญเติบโตด้านการจ้างงานและสร้างงานในอุตสาหกรรม 
ตวัอยา่ง ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2550 ถงึ 2556 จ านวนรถบรรทกุท่ีจดทะเบียนในสปป.ลาว เมียนมาร์และเวียดนามเพิ่มขึน้เกือบสองเทา่ 

 

การขาดแคลน ภาพลกัษณ์ของอตุสาหกรรมและผลผลิต 

ประเทศสมาชิกอนภุูมิภาคลุ่มแม่น า้โขงบางประเทศได้รับผลกระทบจากการจาดแคลนคนขบัและคนงานท่ีมีทกัษะ บทสรุปของ
การประชุมรัฐมนตรีท่ีจัดขึน้ในปีพ.ศ. 2554 ได้ระบุว่าอาชีพในอุตสากรรมนีถู้กมองว่าเป็นงานท่ีต ่าและมักมีแต่คนงานท่ีมี
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การศึกษาน้อยและขาดความตระหนกัในเร่ืองความปลอดภยัทางถนน ในท่ีประชมุเดียวกนันีย้งัได้พดูถึงว่าในบางประเทศ ไม่ได้
ขาดแคลนคนขบัรถบรรทกุแตปั่ญหาที่ส าคญัคือการหาคนขบัท่ีดี (และขบัรถอยา่งปลอดภยั) เข้าท างาน 

 

เจ้าของท่ีเป็นผู้ประกอบการและบริษัทขนาดย่อยก าลงัเผชิญปัญหาผลผลิต ผลก าไรท่ีต ่าและในบางกรณี มีข้อจ ากดัด้านการเงิน
ท าให้พวกเขาไม่สามารถปฎิบตัิตามข้อบงัคบัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและการปฏิบตัิตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจท าให้เกิด
ความไร้ประสิทธิภาพในภาคสว่น จากผลการประเมินในกมัพชูา สปป.ลาว เมียนมาร์และเวียดนามชีใ้ห้เห็นถึงผลผลิตท่ีต ่า สภาพ
ยานพาหนะท่ีเก่า การขาดการอบรมให้แก่คนขบัท่ีบรรทกุสินค้าและการช่วยเหลือด้านการเงินท่ีจ ากดั ในกรณีของสปป.ลาวและ
กมัพชูา ผลจากการศกึษาพบว่ามีรถจ านวนมากท่ีมีอายมุากกว่า 30 ปี สถานการณ์นีจ้ึงท าให้ประเทศสมาชิกอนภุมูิภาคลุม่แม่น า้
โขงบางประเทศจ าเป็นต้องพึ่งการบริการรถบรรทกุจากประเทศเพ่ือนบ้าน ดงันัน้ ประเทศไทยท่ีเป็นศนูย์การขนส่งและการจดัส่ง
สินค้าในภมูิภาคที่ส าคญัมากขึน้จงึประสบปัญหาการขาดแคลนคนงาน 

 

เพศ 

คนขับรถบรรทุกส่วนมากเป็นผู้ ชาย ปัญหาการขาดแคลนคนขับอาจแก้ได้โดยการสนับสนุนให้ผู้ หญิง ประกอบอาชีพคนขับ
รถบรรทุกเพิ่มขึน้ แต่อุปสรรคทางวฒันธรรมในบางกรณี ภาพพจน์ ความรุนแรงและการล่วงละเมิดล้วนส่งผลทางลบต่อความ
พยายามสนับสนุนให้ผู้ หญิงประกอบอาชีพนี ้การขาดสวัสดิการท่ีดีนับเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งท่ีส าคัญ  มีตัวอย่างท่ีดีใน
อตุสาหกรรมสกดัทรัพยากรธรรมชาติในประเทศสมาชิกอนภุมูิภาคลุ่มแม่น า้โขงท่ีบริษัทเหมืองแร่ประสบความส าเร็จในการจงูใจ
คนขบัรถเพศหญิงให้มาร่วมงาน 

 

ข้อก าหนดเร่ืองใบขบัขี่ 

ตารางท่ี 3 เป็นการสรุปข้อก าหนดในเร่ืองใบขับข่ีเพ่ือการพาณิชย์ในประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง ปัญหาด้าน
งบประมาณท าให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาและการจัดอบรมให้แก่คนขับรถเพ่ือการพาณิชย์ รวมถึงการปรับปรุงด้าน
กฎระเบียบและระบบการออกใบขับข่ีในประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขงส่วนใหญ่ แผนการปฏิบตัิงานฮานอย (2551-
2565) ก าหนดแผนปฏิบตัิงานหลกัในการพฒันาทรัพยากรบุคคลเพ่ือช่วยสนบัสนนุการพฒันาระบบการขนส่งสินค้า ในประเทศ
สมาชิกอนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขงให้ดีขึน้ 

 

ตารางที่ 3: ข้อก าหนดที่ระบุส าหรับการขอใบขับข่ีเพื่อการพาณิชย์ในประเทศสมาชกิอนุภูมภิาคลุ่มแม่น า้โขง 

 (แต่ละประเทศ) 

ข้อก าหนด 
กมัพชูา จีน* ส ป ป . 

ลาว 

เมียนมา ไทย เวียดนาม 

การรับรองการผ่านการอบรม ไมก่ าหนด 
ไมก่ าหนด ไ ม่

ก าหนด 
ไมก่ าหนด 

ก าหนด 
ไมก่ าหนด 

มีสถาบนัจดัฝึกอบรม 

 

ไมก่ าหนด ก าหนด (ไม่ใช่
สถาบันก ากับ
โดยรัฐบาล) 

ไ ม่
ก าหนด 

ไมก่ าหนด ก าหนด ก าหนด(ไม่ใช่
สถาบันก ากับ
โดยรัฐบาล) 

การตรวจสขุภาพ 
ไมก่ าหนด ก าหนด ไ ม่

ก าหนด 

ไมก่ าหนด ก าหนด ไมก่ าหนด 
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ประสบการณ์ 
ไมก่ าหนด ก าหนด ไ ม่

ก าหนด 

ไมก่ าหนด ไมก่ าหนด ก าหนด 

อายขุัน้ต ่า 
ไมก่ าหนด ก าหนด ไ ม่

ก าหนด 

ไมก่ าหนด ไมก่ าหนด ก าหนด 

 

   * ส าหรับมณฑลยูนนานและเขตปกครองตนเองกว่างซี  หมายเหตุ: ข้อมูลในตารางนีเ้ป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจากแหล่งข้อมูล 
เวบ็ไซต์และเอกสารตา่งๆที่ไมใ่ช่มาจากภาครัฐ   
 

การอบรม 

การจดัอบรมและกรอบคณุสมบัติทางด้านวิชาชีพท่ีเพียงพอส าหรับคนขบัรถบรรทกุจะเป็นจดุเร่ิมในการขจดัปัญหาด้านการศกึษา
และด้านวฒันธรรมท่ีเป็นข้อจ ากดัในเร่ืองการพฒันาผลลพัธ์ด้านความปลอดภยับนถนน การไม่สนใจกฎความปลอดภยัทางถนน
มกัเป็นการแสดงถึงการขาดความตระหนกั การศึกษาและการอบรมของคนขบัรถ ในประเทศไทย คนขบัรถบรรทกุได้รับการอบรม
ท่ีจัดขึน้แบบเป็นทางการ 12 ชั่วโมง การอบรมประกอบด้วยวิธีขับข่ีอย่างปลอดภัย กฎจราจร สุขภาพ การจัดการด้านความ
ปลอดภยั และพฤติกรรมการใช้สารท่ีผิด หลงัจากนัน้ จะเป็นการทดสอบการขบัรถ ในกรณีของประเทศกมัพชูา สปป.ลาวและมียน
มาร์ จากข้อมลูแสดงให้เหน็วา่การขาดการอบรมด้านกฎระเบียบและกรอบแผนงงานจะสง่ผลต่ออตุสาหรรมการขนสง่ในเชิงลบใน
ประเทศเหลา่นี ้

2. ความคุ้มครองด้านสงัคมและแรงงาน 

ความคุม้ครองจากจากประกนัสงัคม 

ธนาคารพฒันาเอเชียได้แสดงเอกสารท่ีแสดงให้เห็นถึงความคุ้มครองจากสวสัดิการทางสงัคมในอตัราท่ีต ่าในประเทศสมาชิกอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง ตวัอย่าง ประกนัสงัคมครอบคลมุร้อยละ 37 สวสัดิการสงัคมร้อยละ 58 และความช่วยเหลือตลาดแรงงาน
ครอบคลมุเพียงร้อยละ 6 ของประชากร ข้อมลูนีชี้ใ้ห้เห็นถึงจ านวนคนงานจ านวนมากในประเทศสมาชิกอนภุมูิภาคลุ่มแม่น า้โขง
ถกูจ้างงานนอกระบบ ตามข้อมลูของสหภาพแรงงานขนสง่ระหวา่งประเทศ สภาพแวดล้อมการท างานของคนขบัรถขนสง่ท่ีถกูจ้าง
งานนอกระบบอยู่ในสภาพแย่ในภาพรวม ซึง่แสดงให้เห็นถึงการขาดแคลนสญัญาจ้างงานในระบบ การเข้าถึงสวสัดิการและความ
คุ้มครองทางสงัคมรวมถึงค่าแรงท่ีน้อยกว่า และจ านวนชัว่โมงท างานท่ียาวนานและไม่สม ่าเสมอ ข้อมลูที่ได้จากการเลา่ท าให้รู้ว่า
ในประเทศเวียดนามและสปป.ลาว คนขบัรถสว่นมากเป็นการจ้างงานอิสระและเป็นสว่นหนึง่ของเศรษฐกิจนอกระบบ 

 

รายได้ 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมาท าให้มีการขึน้ค่าแรง อย่างไนก็ตาม  ส่วนแบ่งรายได้และ
ความไม่เท่าเทียมกนัยงัเป็นปัญหาในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นถึงค่าแรงขัน้ต ่าในประเทศสมาชิกอนภุมูิภาค
ลุม่แมน่ า้โขงซึง่จะเหน็ความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยคา่จ้างรายเดือนระหวา่งประเทศสมาชิกอนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขงอยา่งชดัเจน 

 

ตารางที่ 4: ค่าเฉล่ียค่าแรงรายเดือนส าหรับพนักงานแตม็เวลา (แต่ละประเทศ หน่วยเป็นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) 
ประเทศ กมัพชูา จีน สปป. ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม 

คา่เฉลี่ยคา่แรง 

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

31, 32, 33

34
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ข้อมลูอ้างอิง: รายงานคา่จ้างทัว่โลกขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศ 2559/2560      USD: ดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา 

ในสปป. ลาว จากการศึกษาพบว่าคนงานในภาคเอกชนได้ค่าจ้าง USD $93 ต่อเดือนและไม่พบข้อมลูเก่ียวกบัรายได้ของคนขบั
รถบรรทกุในประเทศสมาชิกอนภุูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง แต่มีเอกสารว่าในทางปฏิบตัิคนขบัรถบรรทกุในประเทศไทยมีรายได้(USD 

$700) มากกว่าคนขบัรถบรรทกุในสปป. ลาวถึง 4 เท่า ดเูหมือนว่าคนขบัรถส่วนใหญ่ในประเทศสมาชิกอนภุูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง
จะด้รับคา่จ้างคิดตามจ านวนเที่ยวหรือตามน า้หนกัท่ีบรรทกุ (คิดเป็นตนั) 
 

เวลาท างาน 

กฎเวลาท างานมีผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญส าหรับระบบขนส่งของคนขับรถ บริษัทและรัฐบาล ผลกระทบรวมถึงความ
ขดัแย้งระหวา่งความปลอดภยัและผลก าไร ผลผลติท่ีน้อยลงและอตัราการลาออกท่ีสงูขึน้ คนขบัรถบรรทกุอาจจะขบัรถเป็นจ านวน
ชัว่โมงยาว ใช้เวลาส่วนมากอยู่ไกลจากบ้าน มีตารางเวลาและเวลาท างานท่ีไม่แน่นอน และมีงานบางครัง้บางคราว ประเทศไทย
เป็นประเทศเดียวในประเทศสมาชิกอนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขงท่ีมีการก าหนดเวลาท างานส าหรับรถเชิงพาณิขย์ กฎหมายขนสง่ (พ.ศ. 
2522) อนญุาตให้ขบัรถได้สงูสดุ 10 ชัว่โมงตอ่วนั นอกจากนีจ้ะต้องหยดุพกั 30 นาทีส าหรับการขบัรถติดตอ่กนัสี่ชัว่โมง 

 

การใหค้วามส าคญัต่อสขุภาพและความปลอดภยัในการท างาน 

 

ความเหนือ่ย ความเครียดและปัญหาสขุภาพอืน่ๆ 

ปัญหาสขุภาพบางอยา่งเป็นปัญหาที่พบบอ่ยในคนขบัรถขนสง่ทางถนนซึง่รวมถงึความเครียด ความเหน่ือยล้า โรคระบบกล้ามเนือ้
และกระดกู โรคอ้วน โรคนอนหยดุหายใจชนิดอดุกลัน้ โรคเบาหวาน ภาวะแท้ง โรคความดนัสงู โรคไตผิดปกติและปัญหาการใช้ยา
และสารกระตุ้น อาการเหน่ือยล้าของคนขบัมกัเป็นสาเหตหุลกัของอบุตัิเหตรุถชนทัว่โลก คนขบัยานพาหนะเชิงพาณิชย์ต้องเผชิญ
กับปัญหาต่างๆมากมายในเร่ืองการพักผ่อนและนอนหลงัให้เพียงพอ เม่ือไม่ก่ีปีท่ีผ่านมานี ้ได้มีแผนจัดสถานีไว้ตามริมถนนท่ี
จงัหวดัซอน ลา และโฮ บินฮ์ เวียดนามเพื่อให้คนขบัรถบรรทกุได้พกัผ่อน 

 

 

ความรุนแรง 

ในช่วงทศวรรษที่ผา่นมา มีการโจรกรรมรถบรรทกุสินค้าท่ีรุนแรงเพิ่มมากขึน้ในบริเวณที่จอดรถและจดุบริการรถบรรทกุทัว่โลก แตดู่
เหมือนไม่มีข้อมลูท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะในเร่ืองการโจรกรรมรถขนส่งสินค้าในประเทศสมาชิกอนภุูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง สมาคม
ปกป้องสินค้าท่ีขนสง่ได้แจ้งวา่การท่ีมีอตัราการรายงานเหตอุยู่ในระดบัต ่าอาจโยงได้กบัการขาดขัน้ตอนและกลไกการรายงานเหตุ
ในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

 

การปฏิบติัตามกรอบการด าเนินงานในเร่ืองสขุภาพและความปลอดภยัในการท างาน 

จากหลกัฐานได้มีการรายงานว่าคนขบัรถบรรทกุสว่นใหญ่ในประเทศสมาชิกอนภุมูิภาคลุ่มแม่น า้โขงเป็นคนขบัรถนอกระบบ โดย
ปกติแล้ว กรอบการด าเนินงานในเร่ืองสขุภาพและความปลอดภยัในการท างานไม่ได้ครอบคลมุคนท างานนอกระบบ  ซึง่ปัญหานี ้
ท าให้ขาดการบนัทกึอบุตัิเหตแุละโรคต่างๆในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและระบบแจ้งเตือน อย่างไรก็ตาม ปัญหาดงักลา่วนี ้
ดูเหมือนจะยกเว้นประเทศเวียดนาม ในปีพ.ศ. 2558 ท่ีประชุมรัฐสภาได้มีการแก้กฏหมายสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ท างานโดยให้ครอบคลมุคนงานนอกระบบด้วย 

 

เอชไอวีและเอดส์ 
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การแพร่เชือ้เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ในหมู่คนท างานด้านการขนส่งอยู่ในอตัราสงูกว่าประชากรกลุ่มอ่ืนในหลาย
ประเทศโดยเฉพาะในเส้นทางขนสง่ท่ีมีการเช่ือมโยงกนั คนงานด้านการขนสง่ทางถนนโดยเฉพาะคนขบัรถระยะทางไกลมกัมีความ
เสี่ยงเน่ืองจากธรรมชาติและเง่ือนไขการท างานของพวกเขา มีการค้นพบการระบาดของเชือ้เอชไอวีและโรคเอดส์ในประเทศสมาชิก
อนภุมูิภาคลุม่แม่น า้โขงนบัตัง้แต่ปีพ.ศ. 2523 การแพร่ระบาดมีอตัราลดลงในประเทสกมัพชูาและในประเทศไทยเน่ืองมาจากการ
ลงทนุภาครัฐท่ีส าคญั ในปีพ.ศ. 2550 ธนาคารพฒันาเอเชียและโครงการพฒันาของสหประชาชาติได้พฒันาชดุเคร่ืองมือส าหรับ 
ประเทศสมาชิกอนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขงโดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกบักลุม่ประชากรท่ีมีการเคลื่อนที่ รวมถึงคนขบัรถบรรทกุ 

.  
การจดัการรถบรรทกุข้ามเขตแดน 

ข้อสรุปของการประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศไตรภาคีในเร่ืองแรงงานและสวัสดิการทางสังคมท่ีมาจากปัญหาการ
เคลื่อนท่ีข้ามเขตแดนได้เน้นว่าการล่าช้าอนัเน่ืองมากจากการไร้ประสิทธิภาพในเร่ืองโครงสร้างกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวก 
และวิธีการควบคุมในเขตชายแดนท่ีเป็นปัญหาจะส่งผลลบต่อสภาพความเป็นอยู่และการท างานของคนขับยานพาหนะเชิง
พาณิชย์ นอกจากนี ้อาจจะยิ่งเป็นเร่ืองท่ีท้าทายมากยิ่งขึน้ในการเข้าถึงคนขบัรถข้ามเขตแดนเพ่ือจะจดัหาบริการด้านสขุภาพและ
การป้องกนัโรคให้แก่คนเหลา่นี ้

 

หนึ่งในปัญหาการจดัการเร่ืองการขนสง่สินค้าทางถนนท่ีส าคญัคือการขาดข้อตกลงเร่ืองการอ านวยความสะดวกในการข้ามแดนที่
มีประสทิธิภาพ ยกตวัอยา่ง ในขณะที่รถบรรทกุคนัหนึง่สามารถข้ามมายงัประเทศไทยได้ภายใน 11 ชัว่โมง แตว่ิธีการแบบเดียวกนั
ในเร่ืองการน าเข้า-สง่ออกใช้เวลาถึง 144 ชัว่โมงในประเทศเมียนมาร์ (ดภูาคผนวก 5) ปัจจบุนันี ้ก าลงัอยู่ในช่วงทดลองระบบการ
ผ่านแดนระหวา่งประเทศ 2 ระบบ ในกรณีได้มีการใช้ทัง้สองระบบ อาจจะเกิดปัญหาการซ า้ซ้อน 

 

กรอบที่ 1: อนุสัญญาการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศของสหประชาชาต ิ(United Nations TIR Convention) 

อนสุญัญาการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ (TIR Convention) และเอกสารการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ (TIR 

Carnet) ของสหประชาชาติได้ก าหนดระบบการผ่านแดนระหว่างประเทศของศุลกากรท่ีมีการใช้อย่างแพร่หลาย การ
ประชุมระดบัสงูส าหรับภูมิภาคยุโรป-เอเชียในการพฒันาความร่วมมือด้านการผ่านแดนระหว่างประเทศ การอ านวย
ความสะดวกเร่ืองการขนส่งสินค้า และในวาระการพฒันาท่ียัง่ยืน 2573 ได้จดัขึน้ท่ีฮานอย เวียดนาม วนัท่ี 7-9 มีนาคม 
2560 ในค าแนะน าท้ายๆได้เน้นว่า  “[…] ขอให้ประเทศต่างๆร่วมกันกับอนุสญัญาท่ีเก่ียวข้องนี ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อนสุญัญาการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ อนสุญัญาท่ีสอดคล้องกนั […] เน่ืองจากมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง รวมถึง
ข้อตกลงทวิภาคี อนภุมูิภาคและภมูิภาค และขอให้ใช้อยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือสนบัสนนุความสอดคล้อง ความเรียบง่าย
และความมีมาตรฐานของกฎข้อบงัคบั รูปแบบและการจดัท าเอกสารส าหรับการขนส่งทกุประเภท” ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่าน
มา ได้มีความพยายามในการจดัท าการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศแบบดิจิทลัเต็มครบวงจรโดยระเบียงการค้า (วิธี 

corridor-by-corridor) 

 

การตรวจสอบ 

ระบบการตรวจสอบเป็นเร่ืองส าคญัแต่บ่อยครัง้การตรวจสอบกลบัไร้ประสิทธิภาพเน่ืองจากขาดผู้ตรวจสอบและทรัพยากร ควรจะ
เพิ่มจ านวนผู้ตรวจสอบให้มีมากยิ่งขึน้และผู้ตรวจสอบทกุคนควรได้รับการอบรมอย่างดีโดยครอบคลมุถึงเร่ืองความปลอดภยัและ
สขุภาพในการท างานด้วย 

 59
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3. การเจรจาทางสังคมและไตรภาคี 

ความสมัพันธ์ในอุตสาหกรรมท่ีราบร่ืนและการเจรจาทางสงัคมท่ีมีประสิทธิภาพเป็นวิธีท่ีจะช่วยให้ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึน้และมี
สภาพแวดล้อมการท างานท่ีดีขึน้ ความสมัพนัธ์ดงักล่าวท่ีถือเป็นเคร่ืองมือของธรรมาภิบาลเป็นวิธีเสริมสร้างความร่วมมือและ
ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจช่วยในการสร้างสิ่งแวดล้อมในการบรรลวุตัถปุระสงค์ของงานท่ีมีคณุค่าระดบัชาติ การเจรจาทางสงัคม
เป็นเคร่ืองมือท่ีดีในการขจดัความไม่เสมอภาค และช่วยให้เกิดความเห็นชอบร่วมกนัในนโยบายระดบัชาติและระดบันานาชาติท่ี
เก่ียวข้องท่ีสง่ผลกระทบต่อการจ้างงานและนโยบายและโครงการงานท่ีมีคณุค่า “การเจรจาทางสงัคมเป็นหนทางที่ช่วยปรองดอง
การแข่งขนัตลาด ความปลอดภยัและสขุภาพในการท างานของคนท างานดา้นการขนส่ง และความปลอดภยัทางถนน” 
 

ความสมัพนัธ์ดา้นการจ้างงาน 

รูปแบบการจ้างงานท่ีไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานมีทัง้โอกาสและอปุสรรคในด้านการขนส่ง รูปแบบการจ้างงานท่ีไม่ได้มาตรฐาน
อาจจะให้โอกาสในการเข้ามายงัตลาด พฒันาทกัษะและสัง่สมประสบการณ์การท างาน แต่ก็อาจท าให้ “การจ้างงานท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐาน” ลดลง เม่ือการจ้างงานท่ีมีการตกลงท่ีไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานไม่ได้เป็นไปด้วยความสมคัรใจ เง่ือนไขการท างานก็
มักจะแย่ลงด้วย ข้อเสียอีกข้อหนึ่งของรูปแบบการจ้างงานท่ีไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานคือการขาดกลไกในการท าหน้าท่ีเป็น
ตวัแทนคนงานในคณะกรรมการสขุภาพและความปลอดภยัในการท างาน 

 

ในการจัดการเร่ืองการขนส่งสินค้าทางถนน “การแข่งขันท่ีไม่ยุติธรรมในระดับสูงอาจน าไปสู่ความสมัพันธ์ด้านการจ้างงานท่ี
คลมุเคลือ ไม่ส าคญันอกระบบหรือผิดกฎหมายท่ีคนท างานมีความคุ้มครองหลากหลาย […] ระดบั สถานการณ์นีอ้าจน าไปสู่
ผลลพัธ์ด้านความปลอดภยัทางถนนต ่า” “คนท างานในด้านนีร้วมถึงคนงานท่ีรับจ้างอิสระเป็นผู้ ท่ีเปราะบางเพราะพวกเขามกัจะ
เป็นผู้ รับผิดชอบยานพาหนะของพวกเขา คา่บ ารุงรักษาและคา่อื่นๆในขณะที่เขาไมส่ามารถเข้าร่วมการเจรจาทางสงัคมได้” 
 

ไตรภาคี 

ในอีกแง่หนึ่ง การรวมตวักนัให้โอกาสแก่คนท างานท่ีเป็นการจ้างงานแบบดัง้เดิมในการโต้ตอบในเร่ืองความไม่เท่าเทียมกนัในท่ี
ท างานและสามารถปรับปรุงเง่ือนไขและสภาพแวดล้อมการท างานของพวกเขาได้ คนงานด้านการขนส่งทางถนนมกัจะถกูแยก
ออกจากแนวคิดนีเ้น่ืองจากในหลายประเทศ งานด้านการขนส่งมกัจะประกอบไปด้วยผู้ประกอบการท่ีเป็นเจ้าของเอง หรือบริษัท
ขนาดย่อมและขนาดเล็กดงันัน้ คนงานเหล่านีจ้ึงไม่สามารถเข้าถึงหรือไม่ถกูรวมในกฎหมายแรงงาน (อาทิ การเช่า การจ้าง การ
รับจ้างช่วง และการจ าแนกผิดประเภท) สว่นอีกแง่หนึ่ง ความเข้มแข็งและการเป็นตวัแทนของสมาคมการขนสง่ในฐานะนายจ้างมี
บทบาทท่ีส าคญัในการเจรจาทางสงัคมและไตรภาคีท่ีส าคญั การเพิ่มผู้ ท่ีเก่ียวข้อง (อาทิ 3PLs)และการจ้างบุคคลจากภายนอก
ส าหรับการจดัการขนส่งและรถบรรทกุน าไปสู่การแยกท่ีท างานออกจากกนัและท าให้มีการเจรจาน้อยลง ควรใส่ใจเป็นพิเศษกบั
การจ้างช่วงท่ีมีหลายมิติและธรรมชาติท่ีมีความเก่ียวโยงและมิติรวมของบริการการขนส่งสินค้าและคสามสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบั
หว่งโซอ่ปุทาน 

 

ในประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง มีเพียงสปป.ลาวและประเทศเมียนมาร์ท่ีมีสมาคมขนส่ง ในประเทสเมียนมาร์ 
อตุสาหกรรมรถบรรทกุจะบริหารจดัการโดยองค์กรเดียวท่ีช่ือว่า “เกตต์” ท่ีเป็นตวัแทนผู้ประกอบการรายใหญ่ ผู้จดัการเกตต์จะ
เจรจาแทนผู้ประกอบการและโดยทั่วไป บริษัทรถบรรทุกภายใต้เกตต์มักเป็นข้อตกลงนอกระบบและบริหารจัดการต ่ากว่า
มาตรฐานระดบันานาชาติ ในสปป.ลาว ธุรกิจในด้านนีมี้สมาชิกหลกัของสมาคมผู้ รับจดัการขนสง่สินค้านานาชาติของประเทศลาว 
17 ราย ในแง่ของการรวมตวักนั ประเทศกมัพชูามีการรวมตวัระหวา่งคนงานนอกระบบอยู่หลากหลาย อยา่งไรก็ตาม ดูเหมือนไม่มี

66



 

8 
 

สมาชิกจ านวนส าคญัในหมู่คนขบัรถยานพาหนะขนาดใหญ่หรือรถบรรทกุ ในประเทศเมียนมาร์ การรวมตวักนัด้านการค้าและการ
ขนสง่จะอยูใ่ต้สมาพนัธ์สหภาพแรงงาน – เมียนมาร์ท่ีมีการเรียกร้องสทิธิในระดบัปฏิบตัิการ กฎหมายของประเทศเมียนมาร์ยงัไม่มี
การจดัการในเร่ืองการตอ่ต้านความไมเ่ทา่เทียมกนัของสมาชิกสหภาพแรงงานในด้านธุรกิจขนสง่ 

 

กรอบที่ 2: หัวหอกและการท าให้มีการรวมตัวและสมาคมธุรกจิที่ที่เข้มแขง็ 

จากการศึกษาโดย IBRD และ IRU ได้ระบุว่าเป็นหน้าท่ีของรัฐบาลท่ีจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวยต่อ
ธุรกิจ อปุสรรคของรัฐบาลคือการสร้างกรอบท่ีช่วยให้อตุสาหรรมการขนส่งเติบโตในขณะท่ีจะต้องดแูลให้คนงานมี
ความเป็นอยู่ท่ีดี มีปัจจยัพืน้ฐานในการด ารงชีวิตเพียงพออย่างยัง่ยืน จากมมุมองของผู้ประกอบการและคนขบัรถ 
การจ้างงานนอกระบบท าให้เกิดการแข่งขันท่ีไม่ยุติธรรม อตัราราคาต ่า ไม่น่าเช่ือถือและลดการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของธุรกิจนี ้

 

สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวย กฎระเบียบท่ีดีและความพยายามในการบงัคบัใช้สามารถช่วยได้เพียงหนนุเศรษฐกิจท่ี
จะต้องไมห่ยดุท่ีจะปรับเปลี่ยนเพ่ือให้มัน่ใจในความส าเร็จระยะยาวได้ และรัฐบาลจะต้องใช้นโยบายและยทุธศาสตร์
ในการพัฒนาภูมิภาคท่ีเฉพาะเจาะจงหรือทัง้ประเทศ ในหลายประเทศ ธุรกิจการขนส่งได้รับความล าบาก
หลากหลายรูปแบบท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง่รวมถงึการจ้างงานนอกระบบท่ีมีมากรวมกบัการขาด
คณุสมบตัิในการประกอบอาชีพ สภาพรถเก่า การขาดทกัษะและการเป็นตวัแทนท่ีอ่อนแอเน่ืองจากเป็นส่วนน้อย
ของอตุสาหกรรม 

 

 

การเจรจาทางสงัคม 

การเข้าถึงอย่างจ ากดัและข้อมลูท่ีมีอยู่แสดงให้เห็นภาพของการเจรจาทางสงัคมแบบผสมผสานกนั แต่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงท่ี
ส าคญัที่ถือเป็นแนวคิดริเร่ิมแนวใหม ่ยกตวัอยา่ง องค์การแรงงานระหวา่งประเทศได้ริเร่ิมให้มีการเจรจาแบบไตรภาคีในสปป. ลาว 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มคณุภาพปัจจยัน าเข้าและการทบทวนน ามาสู่ข้อก าหนดในด้านแรงงานของประเทศท่ีสอดคล้องกนักบัอนสุญัญาท่ี
เป็นท่ียอมรับและมาตรฐานแรงงานระดบันานาชาติ ในประเทสกมัพชูา การเจรจาค่าแรงขัน้ต ่าในปีพ.ศ. 2559 ได้รับการสนบัสนนุ
ในเร่ืองการเจรจาโดยใช้หลกัฐานอ้างอิง อย่างไรก็ตาม การให้ความเห็นชอบกฎหมายสหภาพแรงงานถกูมองว่าเป็นการถอยหลงั
ของการเจรจาทางสงัคมตามความกงัวลท่ีองค์กรของผู้ใช้แรงงานได้แสดงความคิดเหน็ออกมา 

4. หลักการและสทิธิพืน้ฐานในการท างาน 

ประเทศสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศจะต้องเคารพ สนบัสนุน และปฏิบตัิตามรัฐธรรมนญู หลกัการท่ีเก่ียวข้องกบัสิทธิ
พืน้ฐานในการท างานด้วยเจตนารมณ์ท่ีดี หลกัการและสิทธิพืน้ฐานในการท างานประกอบด้วยเสรีภาพในการสมาคม และการ
ยอมรับสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วม การขจดัแรงงานบงัคบัและการเณฑ์แรงงานในทกุรูปแบบ การยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่าง
มีประสิทธิภาพ การขจดัความไม่เท่าเทียมกนัในเร่ืองการจ้างงานและอาชีพ หลกัการเหลา่นีไ้ด้ปรากฎอยู่ในเคร่ืองมือขององค์การ
แรงงานระหวา่งประเทศทัง้ 8 หรือท่ีเรียกวา่อนสุญัญามาตรฐานแรงงานหลกั ประกอบไปด้วย 
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1. อนสุญัญาว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตวั พ.ศ. 2491 (ฉบบัท่ี 87) และอนสุญัญาว่า
ด้วยสิทธิในการรวมตวัและการร่วมเจรจาตอ่รอง พ.ศ. 2492 (ฉบบัท่ี 98) 
 

2. อนสุญัญาว่าด้วยการขจดัแรงงานบงัคบัพ.ศ. 2473 (ฉบบัท่ี 29) และอนสุญัญาว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบงัคบั พ.ศ. 
2500 (ฉบบัท่ี 105) 

 

3. อนสุญัญาว่าด้วยค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียมกนั พ.ศ. 2494 (ฉบบัท่ี 100) และอนสุญัญาว่าด้วยการเลือกปฏิบตัิ (การจ้าง
งานและอาชีพ) พ.ศ. 2501 (ฉบบัท่ี 111) 

 

4. อนุสญัญาว่าด้วยอายุขัน้ต ่า พ.ศ. 2516 (ฉบบัท่ี 138) และอนุสญัญาว่าด้วยรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสดุของการใช้แรงงาน 
พ.ศ. 2542 (ฉบบัท่ี 182) 
 

ประเทศสมาชิกมีหน้าท่ีท่ีจะลงมติยอมรับ น ามาใช้และบงัคบัให้ใช้กฎหมายและข้อบงัคบัในประเทศและท าให้มัน่ใจว่าหลกัการ
และสิทธิพืน้ฐานในการท างานรวมถึงการคุ้มครองมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศท่ีได้รับการอนุมัติได้น าเอาไปใช้กับผู้ ใช้
แรงงานในด้านการขนส่งทางถนนทุกคน โครงการการประเมินงานท่ีมีคุณค่าของประเทศอย่างเป็นอิสระขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศพบว่าความก้าวหน้าในการเห็นชอบอนสุญัญามาตรฐานแรงงานหลกัของประเทศสมาชิกอนภุมูิภาคลุม่แม่น า้โขง
เป็นไปโดยช้า สาเหตหุลกัอาจจะมาจากข้อจ ากดัจากข้อก าหนดของรัฐธรรมมนญูหรือข้อกฎหมายท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงของ
ประเทศ ตารางท่ี 5 แสดงอนสุญัญามาตรฐานแรงงานหลกัท่ีได้รับความเหน็ชอบจากประเทศสมาชิกอนภุมูิภาคลุม่แม่น า้โขง 

 

ตารางที่ 5: การให้ความเหน็ชอบอนุสัญญามาตรฐานแรงงานหลัก (ตามประเทศและตามปี) 
 

ประเทศ 
เ ส รี ภ า พ ใ น ก า ร
สมาคม 

แรงงานบังคับ 
การขจัดความไม่เท่า
เทียมกัน 

การใช้แรงงานเดก็ 

อนุสัญญา ฉบับ087 ฉบับ098 ฉบับ029 ฉบับ105 ฉบับ100 ฉบับ111 ฉบับ138 ฉบับ182 

กมัพชูา  2542 2542 2512 2542 2542 2542 2542 2549 

จีน     2542 2549 2542 2545 

สปป. ลาว     2507   2551 2551 2548 2548 

เมียนมา 2498   2498         2556 

ไทย   2512 2512 2542 2560 2547 2544 

เวียดนาม    2550   2540 2540 2546 2543 

ข้อมลูอ้างอิง: ILO Normlex 
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5. เม่ือองค์การแรงงานระหว่างประเทศสามารถน าคุณค่ามาพัฒนาผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยของการขนส่ง
สินค้าทางถนน 

งานท่ีมีคณุค่าก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจในชีวิตการท างาน ซึ่งงานเหล่านีเ้ป็นโอกาสในการท างานท่ีก่อให้เกิดผลและสร้างรายได้ท่ี
ยตุิธรรม มีความมัน่คงปลอดภยัในท่ีท างานและสร้างความคุ้มครองทางสงัคมให้แก่ครอบครัว มีโอกาสที่ดีขึน้ทัง้ส าหรับการพฒันา
ส่วนตวัและการเข้าสงัคม มีอิสรภาพในการแสดงความกงัวล สามารถจดัและเข้าร่วมในการตดัสินใจท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตและ
โอกาสและการได้รับการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันส าหรับผู้หญิงและผู้ ชายทุกคน วาระงานท่ีมีคุณค่าขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศจะจดัท าแผนกลยทุธ์ในด้านการจ้างงานท่ีมีคณุค่าและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงสภาพการท างานของคนท างาน
ด้านการขนสง่ทางถนนและสามารถพฒันาผลลพัธ์ด้านความปลอดภยัของการขนสง่สินค้าทางถนน มาตรฐานขององค์การแรงงาน
ระหวา่งนานาชาติจ านวนหนึง่เก่ียวข้องกบัภาคธุรกิจขนสง่ในระดบันานาชาติ ดงันี ้

1. อนสุญัญามาตรฐานแรงงานหลกัทัง้ 8 ฉบบัตามท่ีได้ระบกุ่อนหน้านี ้

  
2. มีเคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องกบัชัว่โมงการท างานของคนงานด้านการขนส่งทางถนน 2 ประเภทด้วยกนัคือ อนสุญัญาว่าด้วย

จ านวนชั่วโมงการท างานและเวลาพกัผ่อน (การขนส่งทางถนน) พ.ศ. 2522 (ฉบบัท่ี 153) และข้อแนะเร่ืองชั่วโมงการ
ท างานและเวลาพกัผ่อน (การขนสง่ทางถนน) พ.ศ. 2522 (ฉบบัท่ี 161) 

 

3. ข้อแนะด้านความสมัพนัธ์ระหว่างธรรมาภิบาลและสถานะการจ้างงาน: ข้อแนะด้านความสมัพนัธ์ด้านการจ้างงาน พ.ศ. 
2549 (ฉบบัท่ี 198) 

 

4. อนสุญัญาว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างสาธารณะ: อนสุญัญาว่าเง่ือนไขสภาพการจ้าง (สญัญาภาครัฐ)พ.ศ. 2492 (ฉบบัท่ี 
94) 
 

5. ข้อแนะเร่ืองการตรวจแรงงาน: ข้อแนะเร่ืองการตรวจแรงงาน (การท าเหมืองและการขนสง่) พ.ศ. 2490(ฉบบัท่ี 82) และ 

 

6. มีเคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพและความปลอดภยัในการท างานมากมาย มีมาตรฐานกว่า 40 ข้อท่ีเป็นการจดัการกบั
ปัญหาด้านสขุภาพและความปลอดภยัในการท างานทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

 

ในระดบัประเทศนัน้ โครงการงานท่ีมีคณุคา่ของประเทศได้จดัหาสื่อเพ่ือสง่มอบความช่วยเหลือขององค์การแรงงานระหวา่งชาติไป
ให้ประเทศสมาชิก โครงการงานท่ีมีคณุค่าของประเทศเป็นโครงการส าคญัของประเทศและสอดคล้องกนักบัแผนงานการพฒันา
ระดับชาติและกรอบแผนงานระดับนานาชาติท่ีได้ตกลงในภูมิภาคและในเร่ืองนโยบายของโลก ซึ่งอาจลงรายละเอียดเร่ือง
ยทุธศาสตร์ นโยบายและผลลพัธ์ท่ีจ าเป็นในการท าให้ประเทศสมาชิกบรรลเุป้าหมายของงานท่ีมีคณุค่าส าหรับทกุคน โดยผ่าน
โครงการงานท่ีมีคณุคา่ของแต่ละประเทศ ประเทศสมาชิกอนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขงพยายามมุง่เน้นไปท่ีผลลพัธ์ขององค์การแรงงาน
ระหวา่งประเทศดงัตอ่ไปนี ้

 

1. ผลลพัธ์ท่ี 2: การให้ความเหน็ชอบ/การใช้มาตรฐานแรงงานสากล (อนสุญัญามาตรฐานแรงงานหลกั) 
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2. ผลลพัธ์ท่ี 3: การสร้างและการขยายพืน้ท่ีความคุ้มครองทางสงัคม (ความปลอดภยัและสขุภาพในการท างานและความ
คุ้มครองทางสงัคม) และ 

 

3. ผลลพัธ์ท่ี 10: องค์กรของผู้ ท่ีท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนนายจ้างและผู้ใช้แรงงานที่เข้มแข็ง 

นอกจากนี ้องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ตีพิมพ์เคร่ืองมือต่างๆมากมายและความรู้ต่างๆให้แก่ภาคธุรกิจขนส่งทางถนน ซึ่ง
รวมถึงข้อมลูด้านความปลอดภยัและสขุภาพในการท างาน เอชไอวีและเอดส์ ความเหน่ือยล้า การจดัการในการข้ามแดนและการ
ยกเลิกกฎระเบียบ กิจกรรมในอนาคตจะประกอบไปด้วยการจัดการประชุมผู้ เช่ียวชาญเพ่ือจดัท าหลกัปฏิบตัิและแนวทางด้าน
ความปลอดภยัทางถนน การประชุมจะตรวจสอบแนวทางหรือหลกัปฏิบตัิในการส่งเสริมงานท่ีมีคณุค่าและความปลอดภัยทาง
ถนนในภาคธุรกิจขนส่งดังท่ีเรียกในองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่า ข้อตกลงเร่ืองแนวปฏิบติัที่ดีด้านความปลอดภยัของการ
ขนส่งทางถนน ดงัท่ีได้จดัท าในการประชมุไตรภาคีในเร่ืองสขุภาพและความปลอดภยัของธุรกิจขนสง่ทางถนนเม่ือปี 2558 อยา่งไร
ก็ตาม ช่ือท่ีจะใช้อย่างเป็นทางการ วตัถปุระสงค์และผลลพัธ์ท่ีจะได้จะมีการหารือในท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารองค์กรแรงงาน
ระหวา่งประเทศครัง้ท่ี 334 เดือนมีนาคม 2562 
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ภาคผนวก 1: ภาพรวมสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน  

ตาราง ก.1.1 แสดงตวัชีว้ดัความปลอดภยัทางถนน ประเทศสมาชิกอนภุมูิภาคลุ่มแม่น า้โขงมีสถานการณ์และภาพในเร่ืองความ
ปลอดภยัทางถนนท่ีแตกตา่งกนั 

ตาราง ก.1.1: ภาพรวม: ข้อมูลความปลอดภัยทางถนนของประเทศสมาชกิอนุภูมภิาคลุ่มแม่น า้โขง (แยกเป็นประเทศ) 

 ปี กมัพชูา จีน 

(ยนูนานและกวางซี) 
ส ป ป . 
ลาว 

เมียนมา ไทย เวียดนาม 

จ านวนอบุตัิเหตรุถชน 2556 4,353 3,748 3,821 5,931 13,912 31,337 61,323  

อุบัติ เ ห ตุ จ า ก ย า น
ยนต์  

2551 0.30 33.80 19.70 24.21 6.62 11.13 157.41 

2554 1.77 60.47 40.42 31.11 6.76 16.66 187.92 

2558 ไมมี่ข้อมลู 102.12 75.86 61.44 
ไ ม่ มี
ข้อมลู 

ไมมี่ข้อมลู 241.57 

การชนท่ีเก่ียวข้องกับ
ย า น พ า ห น ะ เ ชิ ง
พาณิชย์ 

2554 8% n/a 2% 30% ไมมี่ข้อมลู 4% 

ก า ร บ า ด เ จ็ บ จ า ก
การจราจรทางถนน 

2553 15,888 4,727,000 
ไ ม่ มี
ข้อมลู 

24,379 68,510 ไม่มีข้อมูล 

อตัราการเสียชีวิตจาก 

การจราจรทางถนน
ในอัตราต่อจ านวน
ประชากร 
100,000 คน 

2556 17.4 18.8 14.3 20.3 24.5 36.2 

จ า น ว น ผู้ เ สี ย ชี วิ ต
อยา่งเป็นทางการจาก
การจราจรทางถนน 

2556 1,950 58,539 910 3,612 ไมมี่ข้อมลู 14,509 

องค์การอนามัยโลก
ค า ด ก า ร ณ์ จ า น ว น
ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จ า ก
การจราจรทางถนน 

2556 2,635 261,367 

 

971 

 

10,809 22,419 24,237 

อั ต ร า ค น ขั บ ร ถ
บ ร ร ทุก / ผู้ โ ด ย ส า ร
เสียชีวิต 

2556 53 2,342 20 216 ไมมี่ข้อมลู 485 
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ภาคผนวก 2: กรอบแผนงานที่ระบุเร่ืองความปลอดภัยทางถนนในภูมิภาคและมาตรการเก่ียวกับการจัดการการขนส่ง
สินค้าทางถนนน 

ตาราง ก.2.1 แสดงบทสรุปเอกสารการวางแผนการขนสง่ในภมูิภาคและเป้าหมายและข้อก าหนดต่างๆในเร่ืองของการจดัการการ
ขนสง่สนิค้าทางถนน 

ตารางก.2.1: เอกสารการวางแผนการและข้อก าหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง (จ าแนกตามหน่วยงาน) 

 
โครงการทั่วไป ข้อก าหนดต่างๆในเร่ืองของการจัดการ 

การขนส่งสนิค้าทางถนน 

อ
า 

เ 
ซี
ย
น 

ความพยายามเบือ้งต้นในภูมิภาคเร่ิมจาก ยุทธศาสตร์ความ
ปลอดภยัทางถนนในภูมิภาค และแผนด าเนินการท่ีใช้ช่ือว่า 
“ถึงจุดหมายอย่างปลอดภยั ความมุ่งมัน่ของอาเซียนที่จะลด
อตัราการตายทางถนน” ในช่วง 2548-2553 ความพยายาม
ต่อมาคือยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนน 2558 ท่ีริเร่ิม
โดยแผนงานทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของ
สหประชาชาติ 

ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัยานพาหนะเชิงพาณิชย์ แผนการ
ด าเนินงานประกอบไปด้วยวิธีท่ีชีเ้ฉพาะเจาะจงท่ีรวมถึง
ว่าคนขับจะต้องมีใบขับข่ีและมีคุณสมบัติเหมาะสม 
นอกจากนี ้ยงัมีการสนบัสนุนให้ผู้ มีอ านาจก าหนดให้มี
มาตรฐานความปลอดภัยท่ีได้รับการตรวจสอบแล้วใน
สญัญา 

 

ยู
เอ็
น 

เ อ
ส
แ
ค
ป 

ปฏิญญาระดบัรัฐมนตรีเร่ืองการปรับปรุงความปลอดภัยทาง
ถนนในเอเชีย แปซิฟิกท่ีเร่ิมใช้ในปี 2549 รวมถึงจุดมุ่งหมาย
ระดบัภมูิภาคและเป้าหมายส าหรับความปลอดภยัทางถนนใน
ประเทศสมาชิกและสมาชิกยูเอ็นเอสแคป 62 ประเทศ  
ปฏิญญาดังกล่าวเน้นในเร่ืองนโยบายการขนส่งในภูมิภาค 
ผู้ ใช้รถท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยง ความปลอดภยัของยานพาหนะ ความ
ร่วมมือระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง ระบบความ
ปลอดภยัและการบงัคบัใช้ และทางหลวงในเอเชีย 

ปฏิญญาระดับรัฐมนตรีรวมถึงนโยบายท่ีพัฒนาและ
ปรับปรุงสภาพการท างานของคนขับรถเป็นอาชีพด้วย 
การลดอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดจากการท างานอาจจะ
ส าเร็จได้โดยการรณรงค์ให้เกิดความตระหนักมากขึน้
และการจัดอบรมให้ความรู้ และยังเสนอให้พัฒนา
เครือข่ายทางหลวงของเอเซียให้เป็นต้นแบบของความ
ปลอดภยัทางถนน 

 

ธ 

น 

า 

ค 

า 

ร 
พั
ฒ
น 

า 

เอ 

เ ชี
ย 

นโยบายธุรกิจขนสง่ในประเทศสมาชิกอนภุมูิภาคลุม่แม่น า้โขง
ปี 2573 ใข้เป็นกรอบแผนงานส าหรับการประสานงานในอนุ
ภมูิภาคและความร่วมมือในธุรกิจขนสง่ ซึง่ช่วยเติมเต็มและท า
ให้เกิดแนวคิดริเร่ิมด้านความปลอดภัยทางถนนของเอีย 
ยุทธศาสตร์นีไ้ด้เน้นถึงความส าคัญของมาตรการท่ีช่วย
ปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ ใช้ถนน เน่ืองจากถือว่าสาเหตุหลกั
ประมาณร้อยละ90 ของอตัราการชนในภมูิภาคนี ้

 

ยังชีใ้ห้เห็นถึงการขาดความสามารถของสถาบันและ
การขาดคนขบัรถท่ีได้รับการอบรมอย่างเพียงพอ อีกทัง้
ข้อตกลงในเร่ืองการอ านวยความสะดวกในการสง่สินค้า
ข้ามชายแดนยังมีไม่เพียงพอซึ่งเป็นปัญหาหลักของ
ความปลอดภยัในภมูิภาค 
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ภาคผนวก 3: มาตรการส าหรับความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศและเป้าหมาย
ส าหรับการปฏบิัตงิานด้านการขนส่งสนิค้าทางถนน 

ได้มีการระบมุาตรการและเป้าหมายระดบัประเทศจ านวนหนึง่ในเอกสารการวางแผน และได้น ามาสรุปในตารางก.3.1 

. 

ตารางก.3.1: ปฏิบัตงิานด้านการขนส่งสนิค้าทางถนนระดับประเทศ: มาตรการและเป้าหมาย (จ าแนกตามประเทศ) 

ประเทศ มาตรการและเป้าหมาย 

กั ม พู ช า :  แ ผ น ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย ท า ง ถ น น
ระดับชาต ิ(2554-2563) 
 

1. รณรงค์และสนบัสนนุการปฏิบตัิงานด้านการขนสง่เพ่ือจดัตัง้บริษัทและเข้าร่วมสมาคม 

2. พฒันาเอกสารและเผยแพร่การจดัการความปลอดภยัทางถนนในการขนสง่สินค้า 

3. ก ากบัและตรวจสอบสภาพความปลอดภยัของยานพาหนะเชิงพาณิขย์ 

4. อบรมคนขบัรถในเร่ืองการขบัข่ีอยา่งปลอดภยั 

5. ควบคมุและจดัการอบรมด้านการขบัข่ีส าหรับคนขบัรถขนสง่สนิค้า 

จีน: แผนการปฏิบัติงาน
ด้านความปลอดภัยทาง
ถนนระดับชาติครั้งที่  11 
(2549-2553) 
 

1. ให้มีการสอบขบัข่ีอย่างเข้มงวด สนบัสนนุให้มีการอบรม ปรับปรุงการจดัการด้านใบขบัข่ีและ
เน้นในเร่ืองด้านการบริหารจดัการคนขบัรถรายวนั (รวมถงึจดัอบรมให้ความรู้สม ่าเสมอ) 

2. เน้นการหาวิธีและการสนับสนุนอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยรวมถึงการติดตัง้และการใช้
เคร่ืองบนัทกึการเดินทางท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานของประเทศท่ีก าหนด 

3. ก ากบัการลงทะเบียนยานพาหนะและตรวจสอบ รวมถึงสนบัสนนุจดัท าข้อมลูรถพ่วงให้เป็น
ระบบดิจิทลั 

4. เพิ่มความปลอดภยัด้านการท างานของบริษัทขนสง่ 

สปป.ลาว: 
แผนการปฏิบัติงานด้าน
ความปลอดภัยทางถนน
(2554-2563 

1. ตรวจสอบมาตรฐานยานพาหนะ 

2. พฒันาการอบรมและการทดสอบส าหรับผู้ขบัข่ี 

เมียนมาร์: 
แผนการปฏิบัติงานด้าน
ความปลอดภัยทางถนน
(2557-2563)  

1. เพิ่มมาตรฐานการทดสอบด้านกายภาพ ทฤษฎีและจิตวิทยาส าหรับผู้ขบัข่ี 

2. ติดตัง้ช่องทางเดินรถส าหรับการทดสอบท่ีหลากหลาย 

3. จดัให้มีการตรวจจบัความเร็วท่ีเข้มงวด 

ประเทศไทย: 
แผนการปฏิบัติงานด้าน
ความปลอดภัยทางถนน
(2558-2563)  

1. สง่เสริมความรู้ด้านความปลอดภยั สิ่งท่ีควรประพฤติและทกัาะตา่งๆให้แก่ผู้ใช้ถนน 

2. พฒันาการควบคมุตรวจสอบและระเบียบข้อบงัคบัในการออกใบขบัข่ีให้เข้มงวดมากกว่านี ้
เพ่ือเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ยานพาหนะบนถนนและการขนส่งสินค้ารวมถึงรถโดยสาร
สาธารณะ 

เวียดนาม: ยุทธศาสตร์
ด้านความปลอดภัยทาง
ถนนระดับชาต ิ

 (2554-2563) 

1. จดัการอบรมด้านการจดัการเร่ืองความปลอดภยั 

2. สนบัสนนุการแลกเปลี่ยนข้อมลูในหมูผู่้ เก่ียวข้องในอตุสาหกรรมและในธุรกิจ 

3. เพิ่มระบบการจดัการความปลอดภยัด้านการขนสง่โดยมีเคร่ืองบนัทึกการเดินทางและกล่อง
ด าเพ่ือความปลอดภยัส าหรับรถยนต์ 

4. เพิ่มมาตรการด้านการบริหารจัดการในการสร้างมาตรฐานด้านแรงงานและมาตรฐานการ
ตรวจสอบให้เข้มแข็งมากยิ่งขึน้ 
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ประเทศ มาตรการและเป้าหมาย 

5. ให้มีการตรวจสอบเพื่อหลีกเลี่ยงการให้สินบนการตรวจจ ากดัความเร็ว 

6. วางมาตรการการจดัการปัญหาการขบัข่ีขณะมนึเมาให้เข้มแข็งมากยิ่งขึน้ 
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ภาคผนวก 4: กรอบแผนงาน การริเร่ิมและเป้าหมายด้านความปลอดภัยทางถนน
ของสหประชาชาต ิ

ในระดบันานาชาติ เวทีและแนวคิดริเร่ิมต่อไปนีไ้ด้ให้ทางเลือกท่ีหลากหลายแก่ประเทศสมาชิกเพ่ือสร้างกรอบแผนงานในการ
จดัการกบัปัญหาด้านความปลอดภยัทางถนน 

สมาชิกสหประชาชาต ิคณะท างานและอนุสัญญา (2590-ปัจจุบัน) 
คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป  (UNECE) บริหารเคร่ืองมือด้านกฎหมายในด้านการขนส่งของสหประชาชาติ
จ านวน 70 เคร่ืองมือ ซึง่กลายเป็นข้อผกูพนัทางกฎหมายเม่ือประเทศสามารถเข้าถงึเคร่ืองมือเหลา่นีไ้ด้และเปิดกว้างให้แก่สมาชิก
นานาชาติ เวทีโลกของคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของสหภาพยโุรปด้านความปลอดภยัทางถนน (WP.1) เป็นเพียงเวทีเดียวใน
ระบบของสหประชาชาติท่ีเน้นในเร่ืองความปลอดภยัทางถนน คณะท างานของคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของสหภาพยโุรปด้าน
การขนส่งทางถนน (SC.1) สนบัสนนุการพฒันาและการอ านวยความสะดวกเร่ืองการขนส่งระหว่างประเทศทางถนนโดยปรับกฎ
และข้อก าหนดด้านการขนส่งให้สอดคล้องและง่ายยิ่งขึน้ ซึ่งรวมถึงข้อตกลงของยุโรปท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มคนท างาน ท่ีท างาน
เก่ียวกบัการขนสง่ทางถนนท่ีก าหนดเวลาท างานและกลไกในการบงัคบัให้คนขบัรถเชิงพาณิชย์ปฏิบตัิตาม 

 

แผนงานทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของสหประชาชาต ิ(2554-2563) 
การประชมุสมชัชาได้ประกาศแผนงานทศวรรษแหง่ความปลอดภยัทางถนนของสหประชาชาติ 2554-2563 ในเดือนมีนาคม 2553 
เพ่ือช่วยชีวิตคนจ านวนนบัล้านโดยการใช้มาตรการด้านความปลอดภยัทางถนน การท างานได้ใช้ห้าแนวหลกัด้วยกนัคือ คือ การ
จัดการความปลอดภัยทางถนน โครงสร้างพืน้ฐาน สภาพยานพาหนะท่ีมีความปลอดภัย การปฏิบัติตัวของผู้ ใช้รถ และการ
ตอบสนองกบัเหตกุารณ์หลงัชน 

 

การแตง่ตัง้พิเศษของสหประชาชาติในด้านความปลอดภยัทางถนน (2558-ปัจจบุนั) 
วนัท่ี 29 เมษายน 2558 เลขานกุารของสหประชาชาติได้แต่งตัง้ผู้แทนพิเศษด้านความปลอดภยัทางถนนเพ่ือช่วยผลกัดนัการให้
ค ามัน่อย่างต่อเน่ืองในการให้ความส าคญักบัความปลอดภยัทางถนน การแต่งตัง้มีจุดมุ่งหมายในการยกระดบัความมุ่งมัน่และ
สนบัสนนุการรณรงค์ด้านความปลอดภยัทางถนนรวมถึงการสร้างความตระหนกัและการสนบัสนนุให้เข้าถงึเคร่ืองมือทางกฎหมาย
ของสหประชาชาติท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัทางถนน 

 

2573 เป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยืน (2558-2573) 
เป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยืน (SDGs) รวมสองเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัทางถนน เป้าหมาย 3.6 มีจดุมุง่หมายใน
การลดจ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทั่วโลกภายในปี 2563  เป้าหมาย 11.2 มุ่งในการจัดหาเพ่ือให้เข้าถึงระบบการขนส่งท่ี
ปลอดภยั สามารถท าให้ยัง่ยืนได้และเข้าถงึได้ส าหรับทกุคน 

 

กองทนุรวมเพ่ือความปลอดภยัทางถนน (2561-ปัจจบุนั) 
กองทนุสหประชาชาติกองทนุใหม่นีเ้ร่ิมเม่ือเดือนเมษษยน 2561 มีวตัถปุระสงค์ในพยายามท่ีจะจดัการกบัสถานการณ์ด้านความ
ปลอดภัยทางถนนของโลกอย่างเร่งด่วน และลดช่องว่างในเร่ืองของการเคลื่อนย้ายทรัพยากรและการติดต่อประสานงานท่ีมี
ประสิทธิภาพในทกุระดบั กองทนุจะตอบสนองผลลพัธ์ 2 ข้อหลกัโดยการช่วยเหลือประเทศสมาชิกให้ลดการสญูเสียทางเศรษฐกิจ
จากอบุตัิเหตจุราจรและลดจ านวนผู้บาดเจ็บและผู้ เสียชีวิตจากอบุตัิเหตจุากการจราจรทางถนนให้น้อยลงอย่างเหน็ได้ชดั 

 



 

17 
 

 

 

ภาคผนวก 5: การจัดการเร่ืองการข้ามชายแดน 

 

ตารางก.5.1 แสดงเวลาท่ีใช้ในการเข้าเขตแดนของประเทศสมาชิกอนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขงแตล่ะประเทศ 

 

ตารางก.5.1: การจัดการเร่ืองการข้ามชายแดน: อันดับในการส่งสนิค้าข้ามชายแดนและการท าเอกสาร  
(จ าแนกตามประเทศ) 

 กัมพูชา จีน  สปป. ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม 

การขนส่งสินค้า ข้าม
ชายแดน (หมายเลข
แสดงอนัดบั)  

115 65 

 

76 166 59 100 

การท าเอกสาร (ชัว่โมง) 132 9  60 144 11 50 

ข้อมลูอ้างอิง: ธนาคารระหวา่งประเทศเพื่อการบรูณะและพฒันา 2561 
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เชิงอรรถ 31: สทิธ์ิประกนัสงัคมประกอบไปด้วยเงินบ ำนำญ กำรประกนัสขุภำพ กำรคลอดบตุร กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ กำร
ประกนักำรตกงำน กำรประกนัอบุตัิเหตจุำกท่ีท ำงำน และกำรประกนัทพุพลภำพ 

  
เชิงอรรถ 32: ควำมช่วยเหลือทำงสงัคมรวมถึงสวสัดิกำรสงัคม สวสัดิกำรเด็ก สิทธ์ิประโยชน์ของผู้ทพุพลภำพ กำรบรรเทำ
ภยัพิบตัิ ควำมช่วยเหลือทำงสงัคมแก่ผู้สงูอำยแุละควำมช่วยเหลือทำงสขุภำพส ำหรับคนยำกจนและผู้ ด้อยโอกำส 

 

เชิงอรรถ 33: โครงกำรตลำดแรงงำนรวมถึงกำรพฒันำทกัษะและกำรอบรม และกำรจ้ำงงำนชัว่ครำวเพ่ือให้ได้ค่ำตอบแทน
เป็นเงินสด 

 

เชิงอรรถ 34: กำรจ้ำงงำนนอกระบบหมำยถึงงำนท่ีได้รับค่ำตอบแทนทกุรูปแบบ (อำทิ อำชีพอิสระและงำนท่ีได้ รับค่ำจ้ำง) 
ท่ีไม่ได้อยู่ในระบบหรืออยู่ภำยใต้ควำมควบคุมหรือคุ้มครองจำกกรอบแผนงำนด้ำนกฎหมำยหรือข้อบังคับท่ีมีอยู่แล้ว 
รวมถึงงำนท่ีไม่ได้รับค่ำตอบแทนท่ีท ำในบริษัทท่ีมีรำยไ ด้ คนงำนนอกระบบจะไม่มีสัญญำจ้ำงท่ีมั่นคง ไม่ได้รับ
ผลประโยชน์ตำมสิทธ์ิของลกูจ้ำง ควำมคุ้มครองทำงสงัคมหรือกำรเป็นตวัแทนของคนท ำงำน ซึง่ไม่รวมถึงกำรกระท ำท่ีผิด
กฎหมำย 

 

เชิงอรรถ 59: หมำยถึงระบบศลุกำกรผ่ำนแดนอำเซียนและระบบศลุกำกรผ่ำนแดนของประเทศสมำชิกอนภุมูิภำคลุม่แม่น ำ้
โขงภำยใต้ข้อตกลงเร่ืองกำรขนส่งข้ำมแดน ระบบศุลกำกรผ่ำนแดนอำเซียนและระบบศุลกำกรผ่ำนแดนของประเทศ
สมำชิกอนภุูมิภำคลุ่มแม่น ำ้โขงมีพืน้ฐำนมำจำกอนสุญัญำกำรขนส่งทำงถนนระหว่ำงประเทศ โดยมีจุดม่งหมำยในกำร
ปรับกฎและข้อก ำหนดด้ำนกำรค้ำขำย ขนส่งสินค้ำและศลุกำกรให้สอดคล้องและง่ำยยิ่งขึน้  อย่ำงไรก็ตำม ระบบเหล่ำนี ้
ตำ่งจำกอนสุญัญำกำรขนสง่ทำงถนนระหวำ่งประเทศเน่ืองจำกไมไ่ด้ใช้ทัว่โลก 

 

เชิงอรรถ 61: กำรบริหำรหลักของระบบกำรขนส่งทำงถนนระหว่ำงประเทศคือข้อบังคับของระบบกำรขนส่งทำงถนน
ระหว่ำงประเทศท่ีสำมำรถจัดกำรกับควำมล่ำช้ำในกำรข้ำมแดน  และยังเป็นกำรยืนยันว่ำได้มีกำรขนส่งสินค้ำภำยใต้
ข้อบงัคบันีแ้ละยงัเป็นกำรแจ้งกำรผ่ำนแดนแก่ศลุกำกรอีกด้วย ระบบกำรขนสง่ทำงถนนระหวำ่งประเทศจะเป็นกำรเดินทำง
หลำยๆเท่ียวต่อๆกนัในประเทศท่ีได้รับกำรคุ้มครองภำยใต้ระบบและข้อบังคบันี ้ซึง่อำจจะช่วยแก้ปัญหำควำมลำ่ช้ำในกำร
ข้ำมแดนท่ีจะจ ำกดัประสิทธิภำพของงำนท่ีมีคณุค่ำ สขุภำพและตวำมปลอดภยัในกำรท ำงำนและหลำยๆปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบต่อประเทศสมำชิกอนุภูมิภำคลุ่มแม่น ำ้โขง ณ ปัจจุบันมีสมำชิกท่ีลงนำมในระบบกำรขนส่งทำงถนนระหว่ำง
ประเทศ16 รำยและผู้ เข้ำร่วม 75 รำย 

 

เชิงอรรถ 66: “โดยปกติการจ้างงานนอกระบบหมายถึงงานที่ไม่ไดอ้ยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการจ้างงานซ่ึงเข้าใจไดว่้า
หมายถึงการท างานเต็มเวลา ไม่มีก าหนดระยะเวลาในความสมัพนัธ์ทีเ่ป็นลูกจ้าง ส าหรบัวตัถปุระสงค์ของการเจรจาครั้งนี ้
รูปแบบของงานนอกระบบต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้ับการพิจารณา  (1) งำนชัว่ครำว; (2) งำนชัว่ครำวจำกบริษัทจดัหำงำนและ
สญัญำข้อตกลงอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกบัหลำกหลำยฝ่ำย  (3) ควำมสมัพนัธ์กำรจ้ำงงำนที่ก ำกวม; และง(4) งำนไมป่ระจ ำ“ 
 



เชิงอรรถ 124: กำรจดัอนัดบัธนำคำรระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรบูรณะและกำรพฒันำ  พิจำรณำหลำยตวัแปร ได้แก่ ควำม
สอดคล้องของเอกสำร กำรปฏิบตัิตำมกำรข้ำมชำยอดนและรถขนสง่ในประเทศภำยในกระบวนกำรน ำเข้ำ สง่ออกสนิค้ำ 

 

เชิงอรรถ 125: กำรจดัท ำเอกสำรให้สอดคล้องคือกำรใช้เวลำท่ีเก่ียวข้องกบักำรเตรียมเอกสำรตำมท่ีหน่วยงำนภำครัฐของ
เศรษฐกิจต้นทำง เศรษฐกิจปลำยทำงและเศรษฐกิจใดๆในกำรผ่ำนแดนระหวำ่งประเทศก ำหนด 

 

 


