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แนว ทางการปรับปรุงกฎระเบยีบการขนสง
สนิคาผานแดนเพิ่มประสทิธภิาพและ
ความรวดเร็วการขนสงสนิคาผานแดนระหวาง
กลุมประเทศสหภาพยุโรปในชวงวกิฤติ
การแพรระบาดของไวรัสโควดิ-19
Improvement of EU Cross Border 
Transportation Regulation, Guidance to 
Ensure Continuous Flow of Goods across 
EU via Green Lanes during COVID-19 
Pandemic Crisis
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บทคัดยอ 

จากวิกฤติการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

หลาย ๆ ดาน ทั้งความเปนอยูการดํารงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะ พฤติกรรมการบริโภค การจัด

จําหน�าย และการขนสงกระจายสินคาที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอรูปแบบของการผลิตสินคา

และบริการ และสงผลตอระบบโซอุปทานและโลจิสติกส รวมถึงการขนสงกระจายสินคา รวมถึง

การเดินทางผานแดนในทวีปยุโรปและเขาออกในประเทศยุโรป ซึ่งการแพรระบาดอยางรวดเร็วของ

เชือ้ไวรัสโควดิ-19 (COVID-19) สงผลใหเกิดปญหาในเร� องของการขนสงและกระจายสนิคา โดยเฉพาะ

อาหาร และกลุมอุปโภคบริโภค ลาชาเน� องมาจากการรอคอยเพ� อตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ดาน

พรมแดน สงผลใหสินคาสงไปยังศูนยกระจายสินคาและรานคาไมเพียงพอ ไมทันตอความตองการ

ในการบริโภค จากผลกระทบดังกลาวน้ัน ทางกลุมประเทศสมาชิกแหงสหภาพยุโรป (European

Commission) ไดมีการหาหรือเพ� อหาแนวทางในหมูสมาชิก พรอมทั้งปรับปรุง กฎหมาย และกฎ

ระเบียบ โดยเฉพาะกฎระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่สามารถผอนปรน รวมถึงการประยุกตใชกับแนว

ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) พรอมทั้งทําความรวมมือระหวางประเทศในกลุมสมาชิกของ

สหภาพยุโรปในการแกไขปญหาดังกลาวทามกลางวิกฤติการณการแพรระบาดของ COVID-19 ซ่ึง

นโยบายดังกลาว เรียกวา “European Green Lane” ซึ่งสามารถลดระยะเวลาการขนสงสินคา

ผานแดนใหลงเหลือไมเกิน 15 นาทีตอคัน 

คําสําคัญ: โซอุปทาน ขนสง สินคา กฎระเบียบ โควิด-19



99วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2564

พงษธนา วณชิยกอบจนิดา

Abstract

The spread of epidemic and pandemic outbreaks of COVID-19 lead to impairments for 

economic operations, which impact transportation networks comprising the maritime,

rail, air, and trucking industries. This especially for retail transportation logistics. This

result in Also, the transport of cargo was allowed but only through authorized ports, 

airports and border points, which has delayed the entire logistics. So, the European 

Commission and EU countries are taking action to mitigate the impact of the coronavirus 

pandemic on the transportation sector, and ensuring the quick and continuous flow of 

goods across the EU. This includes, but is not limited to, essential goods such as food 

and consumer products. To keep freight moving freely and efficiently, the European 

Commission has issued practical advice on the implementation of ‘green lanes’ border 

crossings open to all freight vehicles carrying goods where any checks or health 

screenings should take no more than 15 minutes.

Keywords: supply chain, transportation, freight, regulation, COVID-19

1. บทนํา

  จากสถานการณการแพรระบาดอยางรวดเร็ว

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) และผลจากมี

จํานวนผูปวยติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นในระยะเวลา

อันสั้น ไดสงผลกระทบอยางรุนแรงในระดับโลก 

ยิ่งเฉพาะในกลุ มประเทศที่มีพรมแดนติดตอกัน

ที่มีการติดตอเดินทางคาขายระหวางกัน ดังเชน

กลุมประเทศในสหภาพยุโรป ซึ่งในบทความ “An 

open-and-shut case on cross-border 

COVID-19 restrictions”
1
 ไดกลาววา ผลกระทบ

จากการแพร ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

(COVID-19) สงผลกระทบตอ เน่ืองจากกลุม

ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปที่มีจํานวน 27 

ประเทศ ที่มีพรมแดนติดตอกันภายในกลุมประเทศ

สมาชิก และพรมแดนที่ติดกับประเทศนอกกลุม

สมาชิก ถึง 40 พรมแดน ที่สําคัญมีพลเมืองของ

ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปทั้ง 27 ประเทศ

ถึง 150 ลานคน อาศัยอยูบริเวณเขตพรมแดนและ 

รวมถึงพลเมืองของสหภาพยุโรปที่มีการเดินทาง 

คาขาย ขนสงกระจายสนิคาระหวางประเทศในกลุม

สมาชกิ ทีส่าํคญัประเทศในสหภาพยโุรปซึง่เปนกลุม

ประเทศจํานวน 27 ประเทศที่พรมแดนติดตอกัน

1
 European Commission (EU regional and urban development, Regional Policy), 2021, An open-and-shut case on 

 cross-border COVID-19 restrictions, available online https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/panorama/

 2021/03/19-03-2021-an-open-and-shut-case-on-cross-border-covid-19-restrictions (Accessed, 22 May 2021)
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และถึงเชื่อมโยงการขนสงคมนาคมดวยการขนสง

และการเดินทางระหวางกันดวยรูปแบบการขนสง

ทางถนน ทางรถไฟ ทางนํ้า (ทั้งทางชายฝง และ 

ทางแมน้ํา) และการขนสงทางอากาศ ซึ่งทําให

รูปแบบของการผลติสนิคาและบรกิาร และสงผลตอ

ระบบโซอุปทานและโลจิสติกส รวมถึงการขนสง

กระจายสนิคา รวมถึงการเดนิทางผานแดนในทวปี

ยุโรปและเขาออกในประเทศยุโรป

 ดังน้ัน ผลกระทบจากวิกฤติการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) สงผลใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ดาน ทั้งความเปนอยู

การดํารงชวีติของประชาชน โดยเฉพาะ พฤตกิรรม

การบริโภค การจัดจําหนาย และการขนสง

กระจายสินคาที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอ

รูปแบบของการผลติสนิคาและบรกิาร และสงผลตอ

ระบบโซอุปทานและโลจิสติกส รวมถึงการขนสง

กระจายสินคา รวมถึงการเดินทางผานแดนใน

ทวีปยุโรปและเขาออกในประเทศยุโรป ซึ่งการ

แพรระบาดอยางรวดเร็วของเชื้อไวรัสโควิด-19 

(COVID-19) ดังรูปที่ 1 

 สิง่สาํคญัทีส่ดุในการบรหิารจัดการโซอปุทาน

ในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

ที่สงผลใหการขนสงสินคาจะตองหยุดชะงักหรือ

มีมาตรการเขมงวดในการตรวจและควบคุมซึ่งสง

ผลใหการขนสงสินคาลาชา สินคาอุปโภคบริโภค 

ไมสามารถเติมเต็มเขาสู รานคา ซุเปอรมารเก็ตได 

ดังน้ัน จะตองพิจารณาเก่ียวกับแนวทางในการ

จัดการประสิทธิภาพของระบบโซอุปทานที่ยังคง

สามารถตอบสนองความตองการของผูบรโิภคไดอยู 

ซึง่ความตองการในชวงวกิฤตน้ีิจะมกีารเปลีย่นแปลง

คอนขางที่จะรวดเร็วมาก และนําไปสูการกักตุน

สินคาตามมา สงผลใหสินคาขาดตลาด สินคา

ในตลาดไมเพียงพอ และในขณะเดียวกันสินคา

ที่กําลังอยู ในชวงของการสงตอเขามาเติมเต็ม

สวนทีจ่าํหนายออกไปก็เขามาไมทนัเชนกัน จากผล

กระทบดงักลาวน้ัน ทางคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ

แหงสหประชาชาติสําหรับยุโรป (United Nations 

Economic Commission for Europe: UNECE) 

และกลุ มประเทศสมาชิกแห งสหภาพยุ โรป 

(European Commission)
2
 ไดมกีารหาหรอืเพือ่หา

แนวทางในหมูสมาชิก พรอมทั้งปรับปรุงกฎหมาย 

และกฎระเบียบ โดยเฉพาะกฎระเบียบ กฎหมาย

ตาง ๆ ที่สามารถผอนปรน รวมถึงการแลกเปลี่ยน

และประยุกตใชการปฏิบัติที่ดีที่สุด พรอมทั้งความ

เชี่ยวและดานเทคนิคและการรวมมือกันทางดาน

เทคนิคในการเปลี่ยนสงเสริมภาวะเศรษฐกิจของ

แตละประเทศในกลุ มประเทศสมาชิกในสภาวะ

วกิฤตกิารณการแพรระบาดของ COVID 19 ซึง่จะ

นําเสนอในลําดับถัดไป

2
 United Nations Economic Commission for European (UNECE) for European Intermodal Transport in the Age of 

 Covid–19–Practices, Initiatives and Responses, Building Pandemic-resilient transport system, available online 

 https://unece.org/sites/default/files/2021-02/2017694_E_web.pdf (Accessed, 22 May 2021)
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3
 European Centre for Disease Prevention and Control, Data for the maps in support of the Council 

 Recommendation on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19 

 pandemic in the EU/EEA and the UK, available online at https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/indicators-

 maps-support-council-recommendation-coordinated-approach-restriction, (Accessed 16 May 2021)

รูปที่ 1 พื้นที่ของการแพรระบาดของ COVID-19

ที่มา: European Centre for Disease Prevention and Control
3
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2. การขนสงสินคาผานแดนในกลุ ม

 สหภาพยุโรป 

 เน่ืองจากกลุมประเทศในสหภาพยุโรป มี

เสนทางของการขนสงคมนาคมสําหรับการขนสง

สินคาทั้งในระหวางประเทศกลุ มสมาชิก และ 

จากประเทศนอกกลุมสมาชิก หลาย ๆ ชองทาง

ในลักษณะของการขนส งที่ เป น Logist ics 

Intermodal Transportation ซึ่งการขนสงใน

ลักษณะของ Intermodal Transportation จะมี

การเคลื่อนยายสินคาจากตนทางไปยังปลายทาง

จากการขนสงหลายรูปแบบ แตละรปูแบบการขนสง

(Mode of Transportations) ไดแก การขนสง

ทางถนน การขนสงทางรถไฟ การขนสงทางลํานํ้า 

(ระหวางประเทศ) การขนสงทางอากาศ ดังน้ัน

จากการแพรระบาดของ COVID-19 ไดสงผลถึง

การเปลี่ยนแปลงระบบขนสงและโลจิสติกสที่เขา

ออกพรมแดน
4
 ดังรูปที่ 2 จากผลของการแพร

กระจายอยางรวดเร็วของเชื้อไวรัส COVID-19 

เ กิดความหวาดกลัวการแพร กระจายหรือ

การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทําใหรัฐบาลใน

ทุกประเทศของสหภาพยุโรปประกาศสถานการณ

ฉุกเฉินและออกมาตรการตาง ๆ เปนระยะ อาทิ 

การสั่งการเพื่อควบคุมดานพรมแดนของแตละ

ประเทศ ทาํใหเกิดการจราจรทีค่บัคัง่ ดงัรปูที ่2 และ 

รปูที ่3 ธุรกิจหลายประเภท ในขณะทีค่วามตองการ 

สนิคาและบรกิารยงัคงอยู การซือ้สนิคาและบรกิาร

ผานทางรานคาแบบเดิมไมสามารถทําไดสงผลให

เกิดการซื้อขายสินคาผานทางออนไลน และการ

จัดสงสินคาถึงที่พัก มีความตองการเพิ่มมากขึ้น 

ทําใหรูปแบบของการขนสงและโลจิสติกสมีการ

เปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมของผู  ใช บริการ 

ดังรูปที่ 2

4 
COVID-19: territorial and economic impacts on European Regions https://www.interregeurope.eu/

 policylearning/news/8895/covid-19-territorial-and-economic-impacts-on-european-regions/ (Accessed 16 May 2021)

รูปที่ 2 พรมแดนและรูปแบบการขนสงสินคาภายในกลุมประเทศ สหภาพยุโรป และสหราชอณาจักร

ที่มา: Interreg Europe
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 รูปที่ 3 ความแออัดและการคอยคิวบริเวณดานพรมแดนของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

ที่มา: JRC Science for Policy Report, Cross-Border Transport Infrastructure In the EU; A Methodology to 

 access the role of cross border road networks Christodolou A., Christidis 

 European Fresh Produce Association
5

ไดบอกถึงผลกระทบมาตรการปดพรมแดนและ

จํากัดเสนทางขามแดนสงผลกระทบตอสินคา

เกษตรจําพวกผักผลไม ซึ่ง European Fresh 

Produce Association สินคาสําคัญที่มีการขนสง

สินคาระหวางกลุมประเทศสหภาพยุโรปที่สําคัญ

ก็คอื สนิคาอปุโภคบรโิภค และสนิคาเกษตร รวมถึง

อาหาร โดยเฉพาะสินค าประเภทอาหารผัก

ผลไมเปนสนิคาทีเ่นาเสยีงายน้ันมกีารเพาะปลกูรวม

ทัง้การแปรรูปถึง 80 ลานตนัตอป และมกีารบรโิภค

ภายกลุมประเทศ EU 55 ลานตันตอป และมีการ

ขนสงผานแดนในระหวางประเทศ EU (Intra-EU) 

ถึง 33 ลานตนัตอป ซึง่มาตรการปองกัน COVID-19 

มาตรการการควบคุมดานชายสงผลกระทบตอ

การขนสงสินคาอาหารสดเน่ืองจากตองแขงกับ

เวลาซึ่งมาตรการดังกลาวสงผลใหสินคาประเภท

5
 European Fresh Produce Association, 2020, COVID-19 Impact Assessment Implications of the COVID-19 

 Pandemic for the European Fresh Fruit & Vegetable Sector
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ผักผลไมซึ่งเปนสินคาที่เนาเสียงาย (Perishables 

Product) เกิดการเนาเสยีทีด่านพรมแดนและเน่ือง

จากการที่รัฐบาลของกลุมประเทศสหภาพยุโรป
6

มีมาตรการคมุเขมบริเวณพรมแดนระหวางประเทศ 

ซึง่ในชวงทีบ่งัคบัใชมาตรการตรวจสอบจุดผานแดน

อยางเขมขนก็อนุญาตใหรถขนสงสินคาดําเนนิการ

ไดปกติ แตมาตรการคดักรองบคุคลขามแดนก็มผีล

ตอผูที่ขับรถขนสงสินคาและพนักงานที่มากับรถ

ขนสง นับเปนอุปสรรคสําคัญของการขนสงสินคา

ขามแดน รวมทั้งขอปฏิบัติบางประการที่ทําให

การขนสงสนิคายุงยากซบัซอนไมวาจะเปนมาตรการ

ตรวจปองกันโรคระบาดขั้นพื้นฐาน ซึ่งหลาย

ประเทศกําหนดใหพนักงานขบัรถและคนทีติ่ดมากับ

รถตองมีเอกสารรบัรองสขุภาพ การกักตวัคนขบัรถ

ชาวตางชาติเปนเวลา 14 วัน การจํากัดจํานวน

คนที่มากับรถขนสง การจํากัดเวลาเขาประเทศ 

การกําหนดระยะเวลาเปด-ปดดานพรมแดนให

สอดคลองกับสถานการณในแตละประเทศ การฉีด

พนยาฆาเชื้อรถขนสงกอนเขาสูประเทศ พรอมทั้ง

การปรับตวัในระยะยาวใหพรอมรบัมอืกับมาตรฐาน

ความปลอดภัยและสุขอนามัยต้ังแตกระบวนการ

ผลิตจนถึงมือผูบริโภคซึ่งนานาประเทศจะใหความ

สาํคญัมากขึน้ในระยะขางหนา นอกจากน้ี วถีิปฏิบตัิ

แบบเดิม (Old Normal) ก็ยังเปนโจทยสําคัญของ

ภาครัฐบาลที่ตองเรงผลักดันลดอุปสรรคในการ

ขนสงสินคาในภูมิภาคใหสามารถเชื่อมโยงกันใน

ทางปฏิบัติไดทุกเสนทาง เพื่อบรรเทาปญหาจาก

ความไมแนนอนหากไวรัสกลับมาลุกลามอีกครั้ง 

อาทิ การเจรจาใหแตละประเทศอะลุมอลวยกฎ

ระเบยีบภายในเพือ่ใหทกุประเทศไดประโยชนรวมกัน

ในการขนสงสินคา

 อยางไรก็ตาม การขนสงสนิคาในกลุมสหภาพ

ยโุรปไดมคีวามตกลงระหวางประเทศดวยโครงขาย

คมนาคมในภูมิภาคยุโรป โดยเฉพาะ 

 (1) European Agreement on Main 

International Traffic Arteries (AGR) 

 (2) European Agreement on Main 

International Railway Lines (AGC) และ 

 (3) European Agreement on Important 

International Combined Transport and 

Related Installations (AGTC) 

 ซึ่งเปนมาตรการอํานวยความสะดวกในการ

ขนสงสินคาขามแดนทางบกของกลุ มประเทศ

ในทวีปยุโรปที่มีพรมแดนติดกันและมีการขนสง

เชือ่มโยงระหวางกันไมวาจะเปนการขนสงทางถนน 

การขนสงทางราง การขนสงทางทะเล/ชายฝง 

การขนสงทางน้ําและทางลําน้ํา รวมถึงการ

ขนสงดวยวิธีการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ 

(Multimodal Transportation และ Intermodal 

Transportation) ไดหารือแนวทางเพื่อแกปญหา 

6
 Observing a higher resilience of intermodal freight transport in coping with emergencies such as the COVID-19 

 pandemics, Desires to further strengthen intermodal freight transport in the ECE region, and in doing so:

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0673&from=NL (Accessed 10 May 2021)
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รวม ถึงการออกพระราชบัญญัติ
7
 (ACTS 

ADOPTED BY BODIES CREATED BY 

INTERNATIONAL AGREEMENTS DECISION 

No 1/2020 OF THE COMMUNITY/

SWITZERLAND INLAND TRANSPORT 

COMMITTEE of 19 June 2020 aligning 

Decision No 2/2019 with the dates of 

transposition, postponed due to the COVID-19 

pandemic, of Directives (EU) 2016/797 and 

(EU) 2016/798 of the European Parliament 

and of the Council [2020/896]) ประเทศใน

กลุมสมาชิกสหภาพยุโรป รวมถึงกลุมประเทศใน

ยุโรป ดังเชน สวิตเซอรแลนด ไดมีการปรับปรุง of 

Directives (EU) 2016/797 and (EU) 2016/798 

ในมาตรา 52(4) ซึ่งเกี่ยวของกับการขนสงทางราง 

และการเดินทางของประชาชนผานแดนระหวาง

ประเทศในทวปียโุรป transposition of Directives 

(EU) 2016/797
8
 and Directive (EU) 2016/798

9

by adopting Directive (EU) 2020/700
10

 ดังนั้น จากการแพรระบาดของ COVID-19 

ทําใหการขนสงสินคาอาหารสด ผัก และผลไมทาง

พรมแดนประสบปญหาการขนสงทําใหปญหาการ

ตดิขัดเนือ่งจากมาตรการคัดกรองทั้งคนและสินคา

อยางเขมขนบริเวณจุดผานพรมแดนที่จะยังคงอยู

จนกวาการแพรระบาดยุติ ควบคูกับการรับภาระ

ตนทุนที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่ตองเปลี่ยนเสนทางการ

ขนสงหากเสนทางปกตไิมสามารถใชงานไดจากการ

ปดบางดานชั่วคราวหาก COVID-19 กลับมาแพร

ระบาดอีกคร้ังและสงผลกระทบตอการบริโภคของ

ประชาชนรวมถึงมาตรการการปดดานพรมแดน

ยงัขดัแยงตอมาตรการอาํนวยความสะดวกขางตน 

ดังน้ัน กลุมประเทศสหภาพยุโรปจึงไดมีการหา

แนวทางการบริหารจัดการเวลาขนสงในทกุเสนทาง

ใหมีแผนสํารองและยืดหยุนได เพื่อใหพรอมรับกับ

สถานการณ COVID-19

3. แนวทางในการแกปญหาการขนสง

 สินคาผานแดนชวงการแพรระบาด

 ของเชื้อไวรัส COVID-19

ดังน้ัน จากปญหาในการขนสงสินคาผานที่

ไดกลาวมาในขางตน กลุมประเทศสมาชิกสหภาพ

ยุโรปจึงไดมีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการ

บรหิารจัดการและควบคมุการขนสงสนิคาผานแดน

ในประเด็น “COVID-19 Guidelines for border 

7 
ACTS ADOPTED BY BODIES CREATED BY INTERNATIONAL AGREEMENTS DECISION No 1/2020 OF THE 

 COMMUNITY/SWITZERLAND INLAND TRANSPORT COMMITTEE of 19 June 2020 aligning Decision No 2/2019 

 with the dates of transposition, postponed due to the COVID-19 pandemic, of Directives (EU) 2016/797 and (EU) 

 2016/798 of the European Parliament and of the Council [2020/896]

8
 DIRECTIVE (EU) 2016/797 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 May 2016 

 on the interoperability of the rail system within the European Union

9
 DIRECTIVE (EU) 2016/798 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 May 2016

 on railway safety

10
 DIRECTIVE (EU) 2020/700 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 May 2020 

 amending Directives (EU) 2016/797 and (EU) 2016/798, as regards the extension of their transposition periods
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management measures to protect health 

and ensure the availability of goods and 

essential services
11
” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 

ในอํานวยความสะดวกในการขนสงผานแดนโดย

ไมใหมีการเสียเวลารอคอยจากการตรวจเชื้อไวรัส 

COVID-19 ณ ดานพรมแดนของประเทศน้ัน ๆ 

ประเทศกลุมสมาชิก รวมถึงการทําใหโซอุปทาน

ของการผลิตและการขนสงกระจายสินคาระหวาง

ประเทศในกลุมสหภาพยโุรปยงัสามารถดาํเนินการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยปราศจากการรอคอย

และการขนสงสินคาลาชา รวมถึงการปองกัน

สินคาเนาเสียงาย (Perishable Product) พรอม

ทั้งยังสามารถตรวจสอบ ควบคุม และปองกัน

การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่ง

แนวทางดังกลาว เรียกวา “European Green 

Lanes”
12
 ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับการขนสงสินคา

ระหวางสมาชิกในสหภาพยุโรป ทั้งการขนสงทาง

ถนน (Road Transportation) การขนสงทาง

รถไฟ (Rail Transportation) การขนสงทําลํานํ้า 

(Inland-Water Transportation) การขนสง

ทางชายฝง (Coastal Transportation) และ

การขนสงทางอากาศ (Air Transportation) 

การขนสงดังกลาวยังรวมถึงการขนสงตอเน่ือง

หลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) 

โดยแนวทาง และสาระสําคัญดังกลาวสามารถ

สรุปและจําแนกเปนหัวขอ ดังตอไปนี้

 นอกน้ันทางดานรัฐสภาแหงสหภาพยุโรป

ไดสั่งการใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และฐานขอมูลมาใชในการตรวจสอบควบคุม

การขนสงสินคาผานแดนซึ่งในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและฐานขอมูลดังกลาวที่ นํามาใช

ใน European Green Lane เรียกวา “Digital 

Green Certificate”
13
 ซึ่งประกอบดวยขอมูล

การรับรองความปลอดภัยของสินคา ขอมูลการ

ฉีดวัคซีน COVID-19 และการตรวจเชื้อของ

ผูขับขี่ยานพาหนะ และกระบวนการในการตรวจ

เชื้อไวรัส COVID-19 นั้นยังเปนไปตามมาตรฐาน

ขององค การอนามัยโลก (World Health 

Organization: WHO) ในเรือ่งของการสาธารณสขุ 

PUBLIC HEALTH - Article 168 (ex Article 

152 TEC)
14
 รวมถึงยงัมมีาตรการไมเปดเผยขอมลู

สวนตัวใหกับสาธารณชนหากพบการติดเชื้อไวรัส 

COVID-19 ดังที่ไดบัญญัติไว ในกฎระเบียบที่

เก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคล Regulation (EU) 

11
 European Commission (EU), 2020, COVID-19 Guidelines for border management measures to protect 

 health and ensure the availability of goods and essential services, 16 March 2020 (Accessed 20 May 2021)

12
 European Commission, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on the implementation of the 

 Green Lanes under the Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability 

 of goods and essential services

13
 REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a framework for the 

 issuance, verification and acceptance of interoperable certificates on vaccination, testing and recovery to facilitate 

 free movement during the COVID-19 pandemic (Digital Green Certificate)

14
 Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union - PART THREE: UNION 

 POLICIES AND INTERNAL ACTIONS - TITLE XIV: PUBLIC HEALTH - Article 168 (ex Article 152 TEC)
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2016/679 of the European Parliament and 

of the Council of 27 April 2016 on the 

protection of natural persons with regard to 

the processing of personal data and on the 

free movement of such data, and repealing 

Directive 95/46/EC (General Data Protection 

Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1). 12 

Council Regulation (EU, Euratom) 2020/2093 

of 17 December 2020 laying down the 

multiannual financial framework for the years 

2021 to 2027 (OJ L 433I, 22.12.2020, p. 11).

3.1 การปรับปรุงระเบียบผานแดนอัตรา

ความรวดเร็วการขนสงสินคาผานแดนบนโครง

ขายการขนสงคมนาคมของสหภาพยุโรป (The 

Trans-European Transport Network: 

TEN-T) 

 • Eur opean Green Lane ครอบคลุม

การขนสงผานแดนในกลุมประเทศสหภาพยุโรป

ครอบคลุมทุกจุดเชื่อมตอระหวางประเทศของ

โครงขายการขนสงคมนาคมที่มีการผานแดนและ

ขนสงสินคาผานแดนไดทุกประเภท อางอิงตาม 

trans-European transport network (TEN-T) 

อางตามระเบยีบขอบังคบัของสหภาพยโุรป REGU-

LATION (EU) No 1315/2013 OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL of 11 December 2013on Union 

guidelines for the development of the 

trans-European transport network and 

repealing Decision No 661/2010/EU และ The 

principles relating to transport of goods in 

this Communication apply mutatis mutandis 

to shipments of waste under Regulation (EC) 

No 1013/2006 of the European Parliament 

and the Council of 14 June 2006 on 

shipments of waste, OJ L 190, 1.7.2006, p. 1.

 • การขนสงสินค าดังกล าวครอบคลุม

การขนสงทางรถไฟและลํานํ้า ดัง European Rail 

Traffic Management System (ERTMS) และ 

Motorways of the Sea ดังแสดงในรูปที่ 4
15

โดยที่ TEN-T ครอบคลุมเสนทาง ดังตอไปน้ี 

Atlantic, Baltic Adriatic, Mediterranean, 

North Sea-Baltic, North Sea-Mediterranean, 

Orient-East Med, Rhine-Alpine, Rhine-

Danube, Scandinavian-Mediterranean, 

Motorways of the Sea, European Rail Traffic 

Management System

 • การขนสงสนิคาผานแดนผาน European 

Green Lane ซึง่ถึงการตรวจเชือ้ไวรสั COVID-19 

จะตองใชเวลาไมเกิน 15 นาท ีในโครงขาย TEN-T

15
 European Commission, Mobility of Transport, Infrastructure and Investment > Trans-European Transport 

 Network (TEN-T), (Accessed 20 May 2021)
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รูปที่ 4 โครงขายการขนสงผานแดน TEN-T ที่ครอบคลุม European Green Lane 

อางตามระเบียบขอบังคับของสหภาพยุโรป REGULATION (EU) No 1315/2013

ที่มา: European Commission, Mobility of Transport, Infrastructure and Investment, https://ec.europa.eu/

 transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/en/maps.html

 • การตรวจเชื้อ COVID-19 ของผูขับขี่

ยานพาหนะ จะทําการตรวจกอนเขาดานพรมแดน

ทางระบบ Digital Green Lane และหลังออกจาก

พรมแดนจะตองทําการตรวจเช็กในเวลาที่กําหนด 

และยื่นเอกสารผานระบบ Digital Green Lane 

กระบวนการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อจะทําการ

ผานแดนไมตองมีการรอคอย และทําการขนสง

สินคาสามารถทําไดอยางรวดเร็ว 

 • สินคาที่ผานแดนจะใชระบบ Road-Side-

Checks และยืน่เอกสารผานระบบ Digital Green 

Lane และมีเอกสารเพื่อการตรวจสอบเบ้ืองตน

เทานั้น 

 • European Green Lane ครอบคลุม

การขนสงสินคาทุกรูปแบบการขนสงสินคา ไดแก 

การขนสงสนิคาทางถนน การขนสงสนิคาทางรถไฟ 

การขนสงสนิคาทางน้ํา (ลาํน้ํา) การขนสงสนิคาทาง

ชายฝง (ทะเล) และการขนสงสินคาทางอากาศ 

และรวมถึงการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ

 • พนักงานขบัรถหากอยูจนมบีตัรประชาชน

ของประเทศในกลุมสมาชิกสหภาพยุโรปสามารถ

อนุญาตใหผานแดนไปพรอมกับยานพาหนะ ได

แตอยางไรก็ตาม เจาหนาที่สามารถสุมตรวจเชื้อ

ไวรสั COIVD-19 ไดเพือ่ลดความเสีย่งของการแพร
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ระบาด อางอิงตาม Article 14 of Regulation 

561/20066
16

3.2 การตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 ของ

ขับรถ ณ ดานพรมแดน Health-related 

measures

 • ผูตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 จะตองเปน

ผูไดรับการอบรมและอนุญาต และไดรับการลง

ทะเบียนอยูในระบบสาธารณสุขแหงชาติเทานั้น

 • ณ ดานตรวจ จําเปนตองจัดทําขั้นตอน

การปฏิบัติการตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อ

สรางความเขาใจใหกับผูตรวจและผูเขา และ 

เตรียมเจาหนาที่ใหเพียงพอ (ในกรณี หากมีความ

จําเปนจะตองตรวจเชื้อไวรัส COVID-19)

 • ณ ดานตรวจพรมแดนจําเป นต องมี

แนวทางปองกันหรือมีพื้นที่กักกันรวมถึงมีแนว

ปฏิบัติที่ปลอดภัยหากพบผูติดเชื้อ และมีแนวทาง

ในการสงไปพบแพทยของประเทศ ทั้งยังสามารถ

ปฏิเสธการเขาประเทศ

 • ที่ดานพรมแดนประเทศใดประเทศหน่ึง 

ณ ดานพรมแดนจะตองตั้งดาน รวมถึงการเตรียม

อปุกรณเพือ่ตรวจสอบการแพรระบาด และการตดิ

เชื้อไวที่ดานพรมแดนใหครบถวน และใหมีการสุม

ตรวจโดยทีไ่มกระทบและทาํใหการขนสงสนิคาผาน

แดนเสียเวลาหรือเกิดการรอนานกวา 15 นาที 

4. สรุป

 จากผลกระทบจากวิกฤติการของการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สงผลใหสินคา

ขาดตลาดสินคาในตลาดไมเพียงพอ และในขณะ

เดียวกันสินคาที่กําลังอยูในชวงของการสงตอเขา

มาเติมเต็มสวนที่จําหนายออกไปก็เขามาไมทัน ซึ่ง

สาเหตุไดเกิดมาจากการตรวจเชื้อไวรัส ณ ดาน

พรมแดน สงผลใหเกิดการรอคอย ณ ดานชายแดน

ทําใหสินคาไมสามารถตองรอตรวจและไมสามารถ

สงไดตามกําหนดเวลา ดังนั้น กลุมประเทศสมาชิก

ในสหภาพยุโรปไดทําการปรับปรุงกฎระเบียบการ

ขนสงสินคาผานแดนเพิ่มประสิทธิภาพและความ

รวดเร็วการขนสงสินคาผานแดนระหวางกลุ ม

ประเทศสหภาพยุโรปในชวงวิกฤติการแพรระบาด

ของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเรียกวา “European Green 

Lane” ซึ่งไดมาจากการปรับกฎระเบียบ และ

มาตรการที่เกี่ยวของกับการขนสงผานแดนในกลุม

ประเทศสมาชกิในสหภาพยโุรป ควบคูไปกับการนํา

มาตรการดานการสาธารณสุขมาใชควบคูซ่ึงทําให

กระบวนการผานแดนใชระยะเวลาไมเกิน 15 นาที

16
 Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the 

 harmonisation of certain social legislation relating to road transport and amending Council Regulations (EEC) No 

 3821/85 and (EC) No 2135/98 and repealing Council Regulation (EEC) No 3820/85, OJ L 102, 11.4.2006, p. 1.
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