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บทคัดย่อ 

การศึกษาผลกระทบดา้นการก าหนดมาตรการการน าเขา้ส่งออกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

ของท่าเรือแหลมฉบงั สังกดัการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลกระทบจากมาตรการการน าเขา้

ส่งออกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเพื่อศึกษาปัญหา และ เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดขึ้นจากมาตรการการน าเขา้ส่งออกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเชิง

เอกสาร เก็บรวบรวมขอ้มูลจากสถิติเที่ยวเรือ ปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ขาเขา้และขาออก ปีงบประมาณ 2562-2563 และน า

ขอ้มูลท่ีไดรั้บมารวบรวมเพ่ือท าการวิเคราะหปั์ญหาท่ีเกิดขึ้นจากการน าเขา้ส่งออกท่ีนอ้ยลงหรือเพ่ิมมากขึ้น การเฝ้าระวงั

มาตรการเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของท่าเรือแหลมฉบงั มีมาตรการคุมเขม้ในการตรวจสอบเช้ือไวรัสโควิด-19 

ตามขอ้ก าหนดกฎอนามยัระหว่างประเทศ (International Health Regulations (IHR) 2005) ซ่ึงเรือสินคา้ทุกสัญชาติท่ีผา่น

การตรวจตามมาตรการดงักล่าว สามารถเขา้เทียบท่าไดต้ามปกติ โดยตอ้งปฏิบติัตามมาตรการเฝ้าระวงัท่ีการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทยก าหนดอยา่งเคร่งครัด จากการศึกษาพบว่าจ านวนเท่ียวเรือ ปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ขาเขา้และขาออก 

ปีงบประมาณ 2562-2563 มีจ านวนท่ีลดลง ซ่ึงผลกระทบจากมาตรการโควิด-19 มีอยู ่2 หวัขอ้หลกั ๆ คือ จ านวนเที่ยวเรือ

ลดลง ปริมาณตูสิ้นคา้ลดลง และความล่าชา้ในการด าเนินการต่าง ๆ เน่ืองจากมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดโควิด-19 การ

แกปั้ญหานั้นควรตอ้งเร่ิมตั้งแต่ภาครัฐ จนมาถึงบุคคลภายในและผูใ้ชบ้ริการท่าเรือท่ีควรร่วมมือกนัเพ่ือให้ผา่นพน้วิกฤตน้ี

ไปได ้

1. บทน า ( INTRODUCTION ) 

           ในสถานการณ์ปัจจุบนัตอนน้ีไดเ้กิดโรคติดต่อขึ้นในโลกของเรา ทางองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ประกาศตั้ง

ช่ืออยา่งเป็นทางการส าหรับเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 โดยใชช่ื้อว่า COVID-19 ซ่ึงยอ่มาจาก “coronavirus 

disease starting in 2019” หรือโรคไวรัสโคโรนาท่ีเร่ิมตน้ในปี 2019 ซ่ึงโรคไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 เป็นโรค

เก่ียวกบัทางเดินหายใจและสามารถแพร่เช้ือจากคนสู่คนได ้โดยเช้ือไวรัสน้ีพบคร้ังแรกการระบาดท่ีเมืองอู่ฮนั ประเทศ

จีน ในช่วงปลายปี 2019 และในขณะน้ีโรคไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 ก็ไดก้ลบัมาแพร่ระบาดอีกคร้ัง ส่งผล

กระทบแก่หลายประเทศทัว่โลก และต่อมาก็ไดเ้ขา้สู่ประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2563 จากนั้นก็มีผูติ้ด

เช้ือเร่ือยมาตลอดจนถึงปี 2020 รัฐบาลประกาศใชพ้รบ.ฉุกเฉิน งดการเดินทางขา้มจงัหวดั สถานท่ีทอ่งเท่ียวหลายแห่ง

ปิดการใหบ้ริการ ประชาชนใชชี้วิตเขา้สู่ยคุ New Normal รณรงค ์Social Distancing เพ่ือลดการแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัส ซ่ึงส่งผลอยา่งมากต่อระบบเศรษฐกิจของไทย ตั้งแต่ภาคบริการการท่องเท่ียว ตลอดจนถึงภาคอุตสาหกรรม 

แน่นอนว่าส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออุตสากรรมโลจิสติกส์และธุรกิจสายการเดินเรือเช่นกนั 



        ท่าเรือแหลมฉบงั เป็นท่าเรือน ้าลึกในภาคตะวนัออก เป็นท่าเรือท่ีมีปริมาณการน าเขา้ส่งออกมากท่ีสุดในประเทศ 

สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ได ้ อยูใ่นสังกดัของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซ่ึงในสถานการณ์เช่นน้ีทางกรมเจา้ท่าก็

ไดมี้นโยบายการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด ทางหน่วยงานกรมเจา้ท่าไดอ้อกมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด

ตามขอ้ก าหนดกฎอนามยัระหว่างประเทศ (International Health Regulations (IHR) 2005) ซ่ึงเรือสินคา้ทุกสัญชาติท่ี

ผา่นการตรวจตามมาตรการดงักล่าว สามารถเขา้เทียบท่าท่ี ทกท. ไดต้ามปกติ โดยตอ้งปฏิบติัตามมาตรการเฝ้าระวงัท่ี 

กทท. ก าหนดอยา่งเคร่งครัด ส่วนดา้นการท างานของบคุคลภายในเบ้ืองตน้ก็มีการ Work from home  

 ขา้พเจา้ในฐานะนิสิตฝึกสหกิจท่ีไดศึ้กษากระบวนการท างานของแผนกท่าเทียบเรือ กองการท่า ส านกังานการ

ท่าเรือแหลมฉบงั มีความสงสัยว่าเช้ือไวรัสดงักล่าวจะส่งผลต่อการน าเขา้ส่งออกของท่าเรือแหลมฉบงัมากนอ้ยเพียงใด 

ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ไดด้ว้ยการศึกษาจากสถิติการเทียบท่าของเรือ ปริมาณตูตู้ค้อนเทนเนอร์ ปริมาณสินคา้ เพื่อดูว่าเกิด

ผลกระทบมากนอ้ยเพียงใดและมีแนวทางในการรับมือกบัสถานการณ์ดงักล่าวไดอ้ยา่งไร 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับข้อมูลทางสถิติ  

 สถิติ หมายถึง ตวัเลขท่ีแสดงขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ศาสตร์ หรือหลกัการและระเบียบวิธีทางสถิติ

ท่ีว่าดว้ย การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูล การวิเคราะหข์อ้มูล การตีความหมายขอ้มูล ประเภทของขอ้มูลทาง

สถิติไดแ้ก่ ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากแหล่งท่ีมาโดยตรง เช่น การสัมภาษณ์ การวดัการจดขอ้มูลจาก

การทดลอง ฯลฯ ซ่ึงท าได ้2 วิธี คอื การส ามะโน คือการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากทุกๆหน่วยของประชากรหรือเร่ืองท่ีเรา

ตอ้งการศึกษา การส ารวจจากขอ้มูลตวัอยา่ง เป็นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ นิยมใช้

แบบสัมภาษณ์ การสอบถาม การทดลอง การสังเกตุจากแหล่งขอ้มูลโดย ตรง โดยไม่มีผูใ้ดรวบรวมไวก่้อนและ ขอ้มูล

ทุติยภูมิ เป็นขอ้มูล ท่ีถูกรวบรวมไวเ้รียบร้อยแลว้ตามแหล่งขอ้มูลต่างๆ ลกัษณะของขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ  

คือขอ้มูลเชิงปริมาณ เป็นขอ้มูลท่ีใชแ้ทนขนาดหรือปริมาณ และขอ้มูลเชิงคุณภาพ เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถวดัออกมา

เป็นตวัเลขไดโ้ดยตรง  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดตามข้อก าหนดกฎอนามัยระหว่างประเทศ 

กฎอนามยัระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (2005) หรือ International Health Regulations (2005) หรือ IHR (2005) 

เป็นสนธิสัญญาระหว่างรัฐภาคีองคก์ารอนามยัโลกทัว่โลก และองคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization) มี

วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตเพื่อป้องกนั ควบคุม และตอบโตภ้าวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public 

Health Emergency of International Concern) ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในระดบัสากล โดยให้มีรูปแบบ

ท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงดา้นสาธารณสุขท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและหลีกเล่ียงการแทรกแซงโดยไม่จ าเป็นต่อ

การจราจรและการคา้ระหว่างประเทศ การใชI้HR(2005) ไม่ไดจ้ ากดัเฉพาะกบัโรคติดเช้ือเท่านั้น แต่ยงัใชก้บัความเส่ียง

ดา้นสาธารณสุขใหม่ๆ และท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นหลกัการพ้ืนฐานทางกฎหมายส าหรับ



เอกสารส าแดงดา้นสุขภาพท่ีส าคญัท่ีใชบ้งัคบักบัการเดินทางระหว่างประเทศและการขนส่ง รวมทั้งการป้องกนัดา้น

สุขาภิบาลส าหรับผูใ้ชท้่าอากาศยาน ท่าเรือ และการขา้มพรมแดนระหว่างประเทศ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส COVID-19 ของส านักงานการท่าเรือแหลมฉบัง 

สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ไดมี้มาตรการคุมเขม้ในการตรวจสอบเช้ือไวรัสโควิด-19 ตามขอ้ก าหนดกฎอนามยั

ระหว่างประเทศ (International Health Regulations (IHR) 2005) ซ่ึงเรือสินคา้ทุกสัญชาติท่ีผา่นการตรวจตามมาตรการ

ดงักล่าว สามารถเขา้เทียบท่าท่ี ทกท. ไดต้ามปกติ โดยตอ้งปฏิบติัตามมาตรการเฝ้าระวงัท่ี กทท. ก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

ส าหรับมาตรการป้องกนัไวรัสโควิด-19 ในท่าเรือแหลมฉบงันั้น ไดมี้การเฝ้าระวงัอยา่งเขม้งวด คือ ลูกเรือท่ีจะเขา้มา

ตอ้งมีการตรวจวดัอุณหภูมิทุกคน ทุกวนั ห้ามเกิน 37.3 องศา ก่อนท่ีจะเขา้ท่า ส่วนเรือสินคา้ท่ีไม่ไดแ้จง้ และเขา้มา

เทียบท่า หากพบจะตอ้งหยดุขนถา่ยสินคา้และตอ้งถูกกกัตวัทนัที พร้อมด าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวงัและป้องกนั 

ส่วนกรณีเรือสินคา้จอดขนถ่ายสินคา้อยูท่ี่บริเวณท่าเรือ หากตรวจพบจะตอ้งเคล่ือนยา้ยคนในเรือ และตรวจคดักรอง

ตามขั้นตอน พร้อมรายงานใหผู้ว่้าราชการจงัหวดัชลบุรีทราบ ส าหรับพนกังานของท่าเรือแหลมฉบงัและ

ผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ริการในท่าเรือนั้น โดยทางท่าเรือมีการติดตั้งแอปไทยชนะ ในทุกอาคาร นอกจากนั้น ยงัขอความ

ร่วมมือพนกังานทุกคนติดตั้งแอปหมอชนะ เพ่ือจะไดท้ราบการเคล่ือนไหวในแต่ละวนั พร้อมปฏิบติัตามขอ้ก าหนด

ของคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัอยา่งเคร่งครัด 

 

3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

ขั้นตอนการศึกษา  

1. ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและรวบรวมขอ้มูล 

2. รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ 

3. เรียบเรียงขอ้มูลและวิเคราะห ์

4. สรุปผลการวิจยั 

5. น าขอ้มูลและผลสรุปทั้งหมดมาเรียบเรียงเป็นรูปเล่ม 

6. เล่มงานวิจยัเสร็จสมบูรณ์และเตรียมการน าเสนอ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั สถิติเท่ียวเรือ ปริมาณตูค้อนเทน

เนอร์ขาเขา้และขาออก ปีงบประมาณ 2561-2563 มาเพื่อท าการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19  

 

 



การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลทุติยภูมิ ( Secondary Source) โดยการศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลจากวารสาร ส่ิงตีพิมพ ์ผลการด าเนินงานของ

ท่าเรือแหลมฉบงัแต่ละปีงบประมาณ ท่ีเก่ียวขอ้งผา่นทางเวบ็ไซตข์องทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง และ

เวบ็ไซตข์ององคก์ร 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์โดยขอ้มูลจากการสืบคน้เอกสารท่ีไดร้วบรวมมาประมวลผล โดยการเปรียบเทียบปริมาณเที่ยวเรือ 

ปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ขาเขา้และขาออก เช่ือมโยงถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นการวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา 

( Descriptive Analysis ) จากขอ้มลูท่ีไดร้วบรวมมา และเก่ียวขอ้งกบัการแพร่ระบาดโควิด-19 วิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีอาจจะ

เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแลว้ และน าเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหา 

 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

จากสถิติจ านวนเท่ียวเรือ ปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ขาเขา้และขาออก ปีงบประมาณ 2561-2562 สามารถน ามา

เปรียบเทียบไดด้งัน้ี  

 

 



 จะเห็นไดว่้าจ านวนเที่ยวเรือ ปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ขาเขา้และขาออกในช่วงปีงบประมาณ 2562 นั้นลดลง ซ่ึง

เป็นช่วงท่ีเกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสอยา่งหนกั จึงสันนิษฐานไดว่้าการแพร่ระบาดและมาตรการป้องกนัเช้ือ

ไวรัสดงักล่าวมีผลกระทบต่อท่าเรือแหลมฉบงั 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น : จ านวนเท่ียวเรือลดลง ปริมาณตูสิ้นคา้ลดลง 

แนวทางการแกปั้ญหา :  

1. จากปัญหาดงักล่าว จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศดว้ยอยา่งแน่นอน ดงันั้นรัฐบาลควรย่ืนมือให้

ความช่วยเหลือการท่าเรือ เพื่อใหก้ารท่าเรือช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่าเทียบเรือตอ่ไป โดยอาจจะเป็นการหา

ช่องทางใหม่ๆ  ในการน าเขา้หรือส่งออก หากมีบางประเทศท่ีไม่สามารถท าการคา้ดว้ยกนัไดใ้นช่วงการแพร่

ระบาดของโควิด-19 

2. การรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน โดย ธปท. มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงินให้มีความเขม้แขง็ มีสภาพ

คล่องและเงินทนุส ารองในระดบัท่ีมัน่ใจไดว่้า สถาบนัการเงินจะด าเนินธุรกิจพร้อมทั้งท าหนา้ท่ีหล่อเล้ียง

เศรษฐกิจไทยให้ฟ้ืนตวัและเดินหนา้ต่อไปได ้และการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค ซ่ึง ธปท.เป็นหน่ึงใน

หน่วยงานส าคญัของประเทศท่ีมีบทบาทส าคญั ทั้งทางตรงและทางออ้มในการขบัเคล่ือนให้เกิดการปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจไทย โดยโจทยข์อง ธปท. คือ ตอ้งท าให้มัน่ใจไดว่้า โครงสร้างเศรษฐกิจไทยจะสามารถ

รองรับ "ความปกติใหม่ (new normal)" หลงัวิกฤติโควิด 19 และมีเสถียรภาพมากพอท่ีจะรองรับกบัความผนัผวน

ในตลาดการเงิน 

3. ท่าเรือแหลมฉบงัควรใชโ้อกาสน้ีในการพฒันาท่าเทียบเรือต่าง ๆ เช่น ท่า A1 ท่ีไม่มีเรือส าราญเขา้ชัว่คราว ใช้

เวลาน้ีในการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  

 

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น : ความล่าชา้ในการด าเนินการต่าง ๆ เน่ืองจากมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดโควิด-19 

แนวทางการแกปั้ญหา :  

1. จะท าให้กิจกรรมต่าง ๆ รวดเร็วขึ้นอาจเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากทุกคนยงัคงตอ้งปฏิบติัตามมาตรการอยา่ง

เคร่งครัด แต่อาจจะมีการเตรียมความพร้อมมาก่อน เช่น การมีใบรับรองการตรวจโรค  

2. ท่าเรือควบคุมมาตรการให้เคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา จนท าใหทุ้กอยา่งล่าชา้มากขึ้นจนกระทัง่

บางกิจกรรมตอ้งหยดุชะงกั เช่น ละเลยหนา้ท่ีการคดักรองปล่อยคนมีเช้ือไวรัสเขา้มาจนเกิดการแพร่ระบาดท่ีมาก

ขึ้น 

3. ท่าเรือควรมีการวางแผนการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการคดักรองโควิด-19 อยา่งเป็นขั้นตอน 

ให้ผูป้ระกอบการแต่ละท่าเทียบเรือปฏิบติัตามให้ไปในแนวทางเดียวกนั เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมและตรวจสอบ 

 



6. กิตติกรรมประกาศ 

วิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความอนุเคราะหจ์ากอาจารยม์านะ  เชาวรัตน์ อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีเสนอ

แนวทางในการด าเนินงานวิจยัใหเ้ป็นไปตามขั้นตอน ตลอดถึงติดตามผลการด าเนินงานจนแลว้เสร็จ จึงกราบ

ขอบพระคุณอยา่งสูง  

 ขอขอบพระคุณ นายเลิศชาย อินทชิต หวัหนา้แผนกจดัการท่าเทียบเรือ ท่ีเปิดโอกาสให้ไดศึ้กษา

กระบวนการท างานของแผนกท่าเทียบเรือ กองการท่า พร้อมใหค้วามช่วยเหลือดา้นค าปรึกษาในงานวิจยั ให้

ค  าแนะน าในการปฏิบติังานและให้ขอ้มูลท่ีใชใ้นการประกอบงานวิจยั  

 ผลจากการฝึกสหกิจในคร้ังน้ี ขา้พเจา้จะน าไปใชป้ระโยชน์ในการประกอบอาชีพ การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นใน

สังคมการท างาน ตลอดจนน าไปประยกุตใ์นการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้มในภาย  ภาคหนา้ 
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