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บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองมาตรการการปฏิบติัและอนุญาตการขนส่งทางทะเลช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) มี

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษามาตรการการเข้า-ออกของสินค้าและเรือสินค้าในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID19)  รวมถึงศึกษาวิธีการเก่ียวกบัการจดัการสินคา้และเรือสินคา้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ว่าทางท่าเรือหรือหน่วยงานต่างๆมีการจดัการกบัสินคา้ท่ีนาํเขา้หรือส่งออกมีวิธีในการจดัการอยา่งไร และ

ไดผ้ลเป็นอยา่งไร 

ทางผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาขั้นตอนการนาํเขา้-ส่งออกส่งออกทางทะเลและระบบขนส่งทางทะเลควบคู่ไปกบัมาตรการท่ี

ตอ้งนาํมาใชใ้นช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)  เป็นการป้องกนัเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) 

ในขณะท่ีทาํการขนส่ง หรือนาํเขา้สินคา้ทางทะเล เพ่ือใหก้ารทาํธุรกิจการขนส่งทางทะเลนั้นยงัสามารถเดินหนา้ต่อไปได ้

 

1. บทนํา (INTRODUCTION) 

ในสถานการณ์ปัจจุบนัตอนน้ีโลกของเรากาํลงัเผชิญกบัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ท่ีมีช่ือว่า “ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID19)  “ ซ่ึงเช่ือวา่มีตน้ตอของโรคติดต่อมาจากตลาดสดท่ีขายอาหารทะเลและอาหารป่าในเมืองอู่ฮัน่ องคก์ารอนามยั

โลก (WHO) ระบุว่า ไวรัสชนิดน้ีคือ "เช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่" ก่อนหนา้น้ีไดมี้การพบไวรัสโคโรนาท่ีเคยเกิดการ

ระบาดในมนุษยม์าแลว้ 6 สายพนัธุ์ โดยไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ท่ีกาํลงัระบาดขณะน้ีเป็นสายพนัธุ์ท่ี 7 คนไทยรู้จกัไวรัส

ในตระกูลน้ีมาแลว้จากโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลนัร้ายแรง หรือ โรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome - 

SARS) ซ่ึงมีสาเหตุจากเช้ือไวรัสโคโรนา และพบการระบาดคร้ังแรกปลายปี พ.ศ. 2545 ท่ีประเทศจีนเช่นกัน จาก

สถานการณ์ท่ีโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ไดมี้การแพร่ระบาดอยา่งรุนแรงข้ึน องคก์ารอนามยัโลก ประกาศ

ให้การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่เป็น "การระบาดใหญ่" หรือ pandemic เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม หลงั 

พ.ศ. 2563 จากเช้ือไดลุ้กลามไปใน 118 ประเทศและดินแดนทัว่โลก และมีผูติ้ดเช้ือกว่า 121,000 คน ทั้งไดค้ร่าชีวิตผูค้นไป

แลว้กว่า 4,300 คน จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)  ก็ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อ

หลายๆธุรกิจ รวมไปถึงธุรกิจการขนส่งสินคา้ทางทะเลก็ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID19) เน่ืองจากธุรกิจการขนส่งสินคา้ทางทะเลเป็นกลไกสาํคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ จึงไดมี้ประกาศ

จากกรมเจา้ท่าเก่ียวกบัแนวปฏิบติัสาํหรับเรือท่ีเขา้มาในน่านนํ้าไทย กรณีเป็นเรือจากทอ้งท่ีนอกราชอาณาจกัร ท่ีเป็นเขตติด

โรคติดต่ออนัตรายกรณีโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดย

คาํแนะนําของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เป็น

โรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เร่ือง ทอ้งท่ีนอกราชอาณาจกัรท่ีเป็นเขตติดโรคติดต่ออนัตรายกรณีโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) พ.ศ. 2563 กาํหนดให้ทอ้งท่ีนอกราชอาณาจกัร ไดแ้ก่ สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) สาธารณรัฐประชาชนจีน 



(People’s Republic of China) รวมถึงเขตบริหารพิเศษ มาเก๊า (Macao) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong) สาธารณรัฐ

อิตาลี (Italian Republic) และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Islamic Republic of Iran) เป็นเขตโรคติดต่ออนัตราย  

ในบทความน้ีจะอธิบายเก่ียวกบัโรค “ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)  “ ไวเ้บ้ืองตน้ และแสดงให้เห็นถึงผลกระทบ

ของการแพร่ะบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)  ต่อธุรกิจการขนส่งสินคา้ทางทะเลรวมไปถึงมาตรการ

ควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)  ท่ีตอ้งนาํมาใชค้วบคู่กบัไปกบัการทาํธุรกิจการขนส่งสินคา้ทางทะเล  

เพ่ือทาํใหธุ้รกิจการขนส่งสินคา้ทางทะเลสามารถดาํเนินการต่อไปไดถึ้งว่าจะอยูใ่นช่วงของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID19)  กต็าม 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย(์NIH) (2563) ไดศึ้กษา เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรค

ติดเช้ืออนัเกิดจากไวรัสโคโรนากลุ่มอาการทางเดินทางหายใจเฉียบพลนัรุนแรง 2 (SARS-CoV-2) ไวรัสสามารถอยู่รอด

บนพ้ืนผิวไดน้านถึง 72 ชัว่โมง ไวรัสติดต่อทางสัมผสัไดม้ากท่ีสุดระหว่างสามวนัแรกหลงัเร่ิมแสดงอาการ มาตรการท่ี

แนะนาํในการป้องกนัการติดเช้ือ ไดแ้ก่ การหมัน่ลา้งมือ การเวน้ระยะห่างทางกายกบัผูอ่ื้น (โดยเฉพาะจากผูท่ี้มีอาการ) การ

ปิดการไอและจามดว้ยกระดาษทิชชูหรือขอ้พบัศอก และงดนาํมือท่ีไม่ไดล้า้งแตะใบหน้าแนะนาํให้ใชห้น้ากากอนามยั

สําหรับผูท่ี้สงสัยว่าตนเองมีไวรัสและผูดู้แลบุคคลเหล่านั้น คาํแนะนาํการใชห้น้ากากอนามยัสําหรับประชาชนทัว่ไปนั้น

แตกต่างกนัไปตามหน่วยงาน บา้งไม่แนะนาํใหใ้ช ้บา้งแนะนาํใหใ้ช ้และบา้งกาํหนดวา่ตอ้งใช ้

แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการขนส่งทางทะเล 

กรมเจา้ท่า (2557)  กล่าวว่า “การขนส่งทางทะเล” คือ การขนส่งของหรือคนโดยสาร โดยเรือจากประเทศไทยไปยงั

ต่างประเทศ หรือจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย หรือจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงนอกราชอาณาจกัร และให้หมายความ

รวมถึงการขนส่งของหรือคนโดยสารทางทะเลชายฝ่ังในราชอาณาจกัร โดยเรือท่ีมีขนาดตั้งแต่สองร้อยห้าสิบตนักรอสข้ึน

ไปดว้ย  

 

นโยบายและมาตราการควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

อธิรัฐ รัตนเศรษฐ (2564) กล่าวว่า ท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ไดมี้มาตรการคุมเขม้ในการตรวจสอบเช้ือไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19)  ตามขอ้กาํหนดกฎอนามยัระหว่างประเทศ (International Health Regulations (IHR) 2005) ซ่ึงเรือ

สินคา้ทุกสัญชาติท่ีผา่นการตรวจตามมาตรการการควบคุม สามารถเขา้เทียบท่าท่าเรือในประเทศไทย ไดต้ามปกติ โดยตอ้ง

ปฏิบติัตามมาตรการเฝ้าระวงัท่ีการท่าเรือแห่งประเทศไทยกาํหนดอย่างเคร่งครัด สําหรับเรือสินคา้ท่ีมาจากพ้ืนท่ีเส่ียงนั้น

การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีการดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health 

Regulations (IHR) 2005)  

มาตรการปฏิบัติเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับผู้ประกอบการขนส่ง

ด้วยรถก่อนขนส่งสินค้าออกต่างประเทศ 



กรมการขนส่งทางบก (2564) กล่าวว่า ศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ไดแ้บ่งพ้ืนท่ีตามสถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงสูงไปถึงความเส่ียงตํ่าเพ่ือใชม้า มาตรการควบคุมโรค โดยจะมี

ความเขม้งวดในการควบคุมแตกต่างกนัในแต่ละพ้ืนท่ี ซ่ึงจะดูจากความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการแบ่งพ้ืนท่ีตาม

สถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงกรมการขนส่งทางบกจึงออกประกาศกาหนดมาตรการปฏิบติัเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

3. วธีิการวจิัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมุ่งศึกษาเก่ียวกบัมาตรการการปฏิบติัและอนุญาตการขนส่งทางทะเลในช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาดโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมีวิธีการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้ง และมาตรกรมาตรการปฏิบติัเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาํหรับ

ผูป้ระกอบการขนส่งดว้ยรถก่อนขนส่งสินคา้ออกต่างประเทศ ซ่ึงมีรายละเอียดของวิธีการศึกษาวิจยัดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนการดาํเนินงานวิจยั 

1. กาํหนดหวัขอ้งานวิจยัและวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินโครงงานจากการศึกษาทาํวิจยัคร้ังน้ี  

2. ศึกษาทฤษฎีและสอบถามหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในดา้นของมาตรการการปฏิบติัและอนุญาตการขนส่งทาง

ทะเลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิเช่น เวบ็ไซตห์รือช่องทางการ

ติดต่อกรมควบคุมโรค และขอ้มูลข่าวสารเว็บไซต์การท่าเรือแห่งประเทศไทย (PORT AUTHORITY OF THAILAND) 

และงานวิจยัต่าง ๆ 

3. รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการสืบคน้จากเวบ็ไซต์ งานวิจยั มาตรการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมการแพร่

ระบาดโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับพนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการนาํเขา้-ส่งออกสินคา้

ระหว่างประเทศ เพ่ือนาํขอ้มูลมาใชป้ระกอบการทาํโครงงานและรวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้าเปรียบเทียบเพ่ือให้ไดเ้น้ือหาท่ี

สมบูรณ์และสอดคลอ้งกนั 

4. จดัทาํขั้นตอนในการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ระหว่างประเทศโดยแบ่งแยกขั้นตอนการปฏิบติังานจริงตั้งแต่ขั้นตอน

แรก(สินคา้ออกจากโรงงาน)จนถึงขั้นตอนสุดทา้ย(สินคา้อยูบ่นเรือ) เพ่ือพิจารณาขอ้หา้มมาตรการ การตรวจสอบ และ

คาํแนะนาํต่าง ๆ เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 5. สรุปผลการดาํเนินงานของการจดัทาํมาตรการการปฏิบติัและอนุญาตการขนส่งทางทะเลในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดโรคตอดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการและพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

อีกทั้งเพ่ือให้พนกังานและผูป้ระกอบการปฏิบติัตนอย่างถูกตอ้งและเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาดและ

เพิ่มจาํนวนผูป่้วยท่ีไดรั้บเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มข้ึนจากการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 

 



วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

             การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาเร่ืองมาตรการการปฏิบติัและอนุญาตการขนส่งทางทะเลช่วงสถานการณ์ไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID 19) ไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 

แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ( Secondary Data )  

โดยการศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร วารสาร  มาตรการการควบคุมและบทความวิเคราะห์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งผา่น

ทางเวบ็ไซตท์ั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

            ผูวิ้จยัไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลโดยการสืบคน้จากเอกสาร วารสาร มาตรการการควบคุมและบทความวิเคราห์ต่าง ๆ 

เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมวลผลการวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา เพ่ือท่ีจะแสดงถึงขั้นตอนใน

การนาํเขา้และส่งออกทางทะเลรวมถึงมาตรการต่างๆท่ีทางท่าเรือตอ้งนาํมาประยุกต์ใช้การนาํเขา้และส่งออกทางทะเล

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพ่ือให้เห็นถึงการดาํเนินการของสินคา้และเรือ

ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

การทาํธุรกิจการขนส่งสินคา้ทางทะเลในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

พบว่าทั้งผูป้ระกอบการ ท่าเรือ และผูท่ี้มรส่วนเก่ียวข้องกับการทาํธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลจะต้องปฏิบัติตาม

มาตรการอยา่งเคร่งครัด  

มาตรการท่ีนาํมาใชส้าํหรับธุรกิจการขนส่งทางทะเล มาตรการการควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสโคโรนา2019 

(COVID-19) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยจะมีการคุมเขม้ในการตรวจสอบเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตามขอ้กาํหนดกฎอนามยัระหว่างประเทศ (International Health Regulations (IHR) 2005) คือเรือสินคา้ทุกสัญชาติท่ีผ่าน

การตรวจตามมาตรการการควบคุมแลว้ สามารถเขา้เทียบท่าท่าเรือในประเทศไทย ไดต้ามปกติ แต่ตอ้งปฏิบติัตามมาตรการ

การเฝ้าระวงัท่ีการท่าเรือแห่งประเทศไทยกาํหนดอย่างเคร่งครัด สําหรับเรือสินคา้ท่ีมาจากพ้ืนท่ีเส่ียงนั้นการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย มีการดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎอนามยัระหว่างประเทศ (International Health Regulations (IHR) 2005) 

และยงัมีการกาํชบัให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเฝ้าระวงัและเพิ่มมาตรการป้องกนัและขอความร่วมมือไปยงัผูป้ระกอบการ

ในการตรวจคดักรองเรือทุกลาํทุกสัญชาติ นอกเหนือจากเรือท่ีมาจากพ้ืนท่ีเส่ียงเพ่ือเพ่ิมการป้องกนัอย่างรัดกุมมากยิ่งข้ึน 

มาตรการการเฝ้าระวงัฯ นอกจากบริษทัเรือ (ผูแ้ทนเรือ) จะตอ้งทาํการแจง้กาํหนดการเรือเขา้ ตารางการเขา้ออกของเรือ การ

เดินเรือของบริษทัต่างๆ ท่ีจะเขา้มาถึงทางเขา้ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบงั พร้อมทั้งขอ้มูลการเดินทางของเรือและ

ขอ้มูลสุขภาพของลูกเรือ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชัว่โมงตามท่ีท่าเรือแห่งประเทศไทยกาํหนด ในกรณีท่ีมีลูกเรือป่วย มี

อาการไขสู้งเกินกวา่ 37.5 องศา และเดินทางมาจากพ้ืนท่ีเส่ียงภายใน 14 วนั จะตอ้งทาํการยืน่บญัชีรายช่ือลูกเรือ (Crew List) 

และตอ้งแจง้กาํหนดจุดจอดเรือ โดยแจง้ในส่วนของท่าเรือแห่งประเทศไทยกาํหนดท่ีศาลากลางจงัหวดัสมุทรปราการ และ



ท่าเรือแหลมฉบงั ท่ีบริเวณเกาะสีชงั จ.ชลบุรี เพ่ือประสานให้เจา้หนา้ท่ีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเขา้ประเมิน

สถานการณ์และส่งต่อไปยงัโรงพยาบาลเพ่ือดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

มาตรการปฏิบติัเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับผูป้ระกอบการ

ขนส่งดว้ยรถก่อนขนส่งสินคา้ออกต่างประเทศ โดยกรมการขนส่งทางบกไดมี้การกล่าวว่า ศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดแ้บ่งพ้ืนท่ีตามสถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงสูงไปถึงความเส่ียงตํ่า

เพ่ือใชม้าตรการควบคุมโรค โดยจะมีความเขม้งวดในการควบคุมแตกต่างกนัในแต่ละพ้ืนท่ี ซ่ึงจะดูจากความเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัการแบ่งพ้ืนท่ีตามสถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงกรมการขนส่งทางบกจึงออกประกาศกาหนดมาตรการปฏิบติัเพ่ือ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

5. อภิปรายและสรุปผลการวจิัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

เน่ืองจากธุรกิจการขนส่งทางทะเลเป็นการขนส่งท่ีมีความสําคญัต่อการคา้ระหว่างประเทศของไทยเพราะเป็นธุรกิจ

เดียวท่ีสามารถทาํการขนส่งไดค้ราวละมากๆและมีค่าระวางท่ีถูกกว่าการขนส่งรูปแบบอ่ืน ในระหว่างการเดินทางในการ

ขนส่งอาจจะตอ้งมีการแวะตามท่าเรือเพ่ือเปล่ียนเรือหรือขนถ่ายสินคา้อาจจะทาํให้เกิดความเส่ียงของการติดโรคติดต่อเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จึงทาํให้ตอ้งมีมาตรการการปฏิบติัและการอนุญาตการเขา้-ออกของสินคา้และเรือสินคา้ 

เพ่ือเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดจากการขนส่งสินคา้ทางทะเล แต่ถึงแมว้า่จะมีมาตรการเขา้มาช่วยกไ็ม่สามารถทาํให้การ

ขนส่งสินคา้เป็นไปไดอ้ยา่งร่ืน เน่ืองจากการระงบัเท่ียวบินระหว่างประเทศ รวมถึงการขนส่งสินคา้ทางเรือในบางเส้นทางท่ี

ตอ้งประสบกบัปัญหาการเขา้เทียบท่าและการนาตูสิ้นคา้ออกจากท่าเรือจนทาให้มีสินคา้ตกคา้งเป็นจานวนมาก ขณะท่ีการ

ขนส่งสินคา้ทางบกระหว่างประเทศก็ยงัไม่สามารถให้บริการไดเ้ป็นปกติ จากมาตรการการตรวจสอบและตรวจความเส่ียง

โรคท่ีเขม้งวด จนทาํให้การดาเนินพิธีการขนส่งขา้มพรมแดนเป็นไปอย่างล่าชา้ อีกทั้ง ในบางประเทศยงัไดอ้อกขอ้บงัคบั

ระงบัการเดินทางเขา้-ออกพรมแดนระหว่างประเทศเป็นการชัว่คราว ขณะเดียวกนัผูค้นบนโลกต่างยงัคงมีความตอ้งการ

บริโภคและใชง้านสินคา้เพ่ือการดาํรงชีพ ตลอดจนเคร่ืองมือ อุปกรณ์ความช่วยเหลือ และผลิตภณัฑย์า เพ่ือใชก้ารรักษาและ

ป้องกนัการแพร่ระบาด แต่ภายใตข้อ้จาํกดัและปัจจยักาหนดต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาดา้นการขนส่งและการไหลเวียน

สินคา้ ตลอดจนความไม่สมดุลระหว่างความตอ้งการขนส่งและพ้ืนท่ีระวางสินคา้ การขนส่งสินคา้ทางทะเล สายการเดินเรือ

หลายบริษทัไดอ้อกนโยบายและมาตราการการปฏิบติัปรับเปล่ียนเส้นทางการเดินเรือหรือการนาํเขา้ส่งออกของสินคา้และ

เรือสินคา้ในช่วงสถานการณ์ และยกเลิกการให้บริการไปยงัท่าเรือบางแห่งเป็นการชั่วคราว เน่ืองจากปริมาณสินคา้ไม่

สมดุลกบัพ้ืนท่ีระวาง หรือประสบกบัขอ้จาํกดัในการให้บริการ อาทิ กฎระเบียบการเขา้เทียบท่า การดาํเนินการพิธีการ

ศุลกากร และขั้นตอนการออกของท่ีมีความเขม้งวดข้ึน ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีนาํมาซ่ึงความล่าชา้และความไม่แน่นอนในการ

ขนส่งสินคา้ไปยงัท่าเรือในบางเส้นทาง มาตรการล็อกดาวน์ท่ีหลายประเทศประกาศใชเ้พ่ือจาํกดัการแพร่ระบาดของ “โค

วิด-19” ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจเกือบทุกภาคส่วนหยดุชะงกั หน่ึงในนั้นคือ “ท่าเรือ” ซ่ึงการขนส่งสินคา้ทางเรือนั้นถือว่าเป็นเส้น

เลือดท่ีสาํคญัของการขนส่งสินคา้เลยก็ว่าได ้การท่ีท่าเรือในบางประเทศไม่สามารถให้บริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพส่ง

ผลกระทบทาํใหก้ารขนส่งสินคา้ล่าชา้เส่ียงต่อความมัน่คงทางอาหารทัว่โลกท่าเรือขนส่งสินคา้ของหลายประเทศไดป้ระสบ

ปัญหาท่ีคลา้ยๆกนัคือจาํนวนคนงานท่ีลดลงอย่างมาก เป็นผลจากการหยุดงานตามมาตรการล็อกดาวน์ และบางประเทศ

แรงงานกห็ยดุงานประทว้ง  



อย่างไรก็ตามในการขนส่งสินคา้ทางทะเลช่วงสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีมีกรแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID -19) จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวงั ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัดในทุก

กระบวนการของการขนส่งสินคา้ทางทะเล เพ่ือทาํใหก้ารขนส่งทางทะเลสามารถดาํเนินการต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

6. กติติกรรมประกาศ 

งานวิจยัฉบบัน้ี สาํเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งสมบบูรณ์ดว้ยความกรุณาอยา่งยิ่งจากอาจารย ์

มานะ เชาวรัตน์ อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั ท่ีกรุณาให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษา เสนอแนวทางในการดาํเนินงานวิจยัให้

เป็นไปตามขั้นตอน ตลอดจนงานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จสมบูรณ์ดว้ยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผูวิ้จยัตระหนกัถึงความตั้งใจ

จริงและความทุ่มเทของอาจารยแ์ละขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี จึงกราบขอบพระคุณอยา่งสูง  

 ขอขอบพระคุณ คุณวิชาญ ชา้งเงิน (หัวหนา้แผนกการจดัการสินคา้)  ท่ีเปิดโอกาสให้ไดศึ้กษากระบวนการ

ทาํงานของแผนกสินคา้ (สินคา้อนัตราย) กองการท่า พร้อมให้ความช่วยเหลือดา้นคาํปรึกษาในงานวิจยั ให้คาํแนะนาํ

ในการปฏิบติังานและใหข้อ้มูลท่ีใชใ้นการประกอบงานวิจยั  

 ผลจากการฝึกสหกิจในคร้ังน้ี ขา้พเจา้จะนาํไปใชป้ระโยชน์ในการประกอบอาชีพ การอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นใน

สงัคมการทาํงาน ตลอดจนนาํไปประยกุตใ์นการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้มในภายภาคหนา้ 

   

7. เอกสารอ้างองิ 

ประกาศกรมเจา้ท่า ( https://www.md.go.th/khet4/suratthani/admin/images/upload/news/1344-001 ) 

( สืบคน้เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 ) 

 

นโยบายและมาตราการควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของการท่าเรือแห่งประเทศ

ไทย (http://www.port.co.th/cs/internet/internet/covid-19.html) 

( สืบคน้เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 ) 

 

มาตรการปฏิบติัเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับผูป้ระกอบการ

ขนส่งดว้ยรถก่อนขนส่งสินคา้ออกต่างประเทศ (https://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=2795)  

( สืบคน้เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 ) 

 

โคโรนา : มารู้จกัไวรัสท่ีทาํใหเ้กิดโรคปอดอกัเสบระบาดในจีน ( https://www.bbc.com/thai/thailand-51089461) 

              ( สืบคน้เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 ) 

http://www.port.co.th/cs/internet/internet/covid-19.html

