
 
 
 

  

ข่าวเด่นประจำสัปดาห ์
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
4 กุมภาพันธ์ 2564 

ค่าขนส่งทางทะเลแพงดันราคาสินค้าพุ่ง
ารเพิ ่มขึ ้นของต้นทุนการขนส่งสินค้าทาง
ทะเลในช ่วงปลายปีท ี ่แล ้วได ้เร ิ ่มส ่งผล
กระทบต่อต้นทุนของสินค้าบางประเภทท่ี

นำเข้ามาในรัสเซียแล้ว โดยผู ้เชี ่ยวชาญคาดว่าราคา
รองเท้า เครื ่องไฟฟ้าในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ และ
อาหารจะปรับตัวสูงข้ึน 

ต า ม ก า ร ค า ด ก า ร ณ ์ ข อ ง  Mikhail Burmistrov 
ผู้อำนวยการทั่วไปของ INFOLine-Analytic ระบุว่าใน
อนาคตอันใกล้ต้นทุนของสินค้านำเข้าล็อตใหม่จำนวน
มากเช่นเครื่องไฟฟ้าในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ใน
ครัวเรือน และอื่น ๆ อาจปรับข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 10-
15 ขณะที่ Andrey Tarasov ผู้อำนวยการบริหารของ 
diHouse (ส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท LANIT) คาดการณ์
ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องไฟฟ้าในครัวเรือน
อาจมีราคาสูงขึ้นร้อยละ 2-3 ส่วน Andrey Pavlov ผู้
ก ่อต ั ้ง Zenden Group (แบรนด์รองเท ้า Zenden, 
Thomas Munz และ Mascotte) กล่าวว่าบริษัทได้รับ
สินค้ารองเท้านอกฤดูและคอลเลกชั่นฤดูใบไม้ผลิ/ฤดู
ร ้อนแล้วในราคาต้นทุนที ่ส ูงข ึ ้น ซึ ่งราคาขายปลีก
ปลายทางที่เพิ่มขึ้นบนชั้นวางขายขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า
ระหว่างร้อยละ 10 – 20  

มีผู้ประกอบการหลายรายพบว่าในช่วงสิ้นปี พ.ศ. 2563 
ต้นทุนการขนส่งทางทะเลเพ่ิมข้ึนจากตู้คอนเทนเนอร์ละ 
1,500 พันดอลลาร์สหรัฐ เป็นประมาณ 9 พันดอลลาร์
สหรัฐ โดย Gleb Mishin หัวหน้าสำนักงานตัวแทนของ
ผู้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน Candy-Hoover Group ให้
ความเห็นว่าการขนส่งสินค้าตู้เย็นตามปกติจะบรรจุในตู้
คอนเทนเนอร์ได้ 60–70 ตู้ ซึ่งค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นนั้นจะ
ทำให้ต้นทุนสินค้าต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอีก 100 ดอลลาร์
สหรัฐ  เมื ่อไม่นานมานี ้ผู ้ผลิตยินดีช่วยแบกรับภาระ

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยความหวังว่าเป็นปรากฏการณ์
ชั่วคราว แต่หากราคาค่าขนส่งยังคงอยู่ในระดับสูงอย่าง
ต่อเนื่องทำให้ในอนาคตอันใกล้นี้จะเริ่มมีผลกระทบต่อ
ต้นทุนสุดท้ายของสินค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็
ตาม Candy-Hoover ไม่คิดว่าราคาสินค้าของตัวเองจะ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากใช้ส่วนประกอบสำคัญ
จากภายในประเทศ 

จากข้อมูลของ Andrey Pavlov พบว่าในช่วงวิกฤต
สูงสุดค่าขนส่งทางทะเลพุ่งขึ้นถึง 10,000 ดอลลาร์ต่อตู้
คอนเทนเนอร์ แม้กระนั้นในราคานี้ก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถ
จองระวางการขนส่งได้ง่าย ๆ จากต้นทุนโลจิสติกส์ท่ี
เพ่ิมข้ึนมีผลกับสินค้ารองเท้าระดับราคาต่ำประมาณร้อย
ละ 12 สำหรับรองเท้าหนังเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 4 ใน
ขณะเดียวกันคาดว่าราคาของส่วนประกอบสำหรับการ
ผล ิตรองเท ้ าก ็จะส ู งข ึ ้นด ้ วย ส ่วน Sergey Yung 
ผู้อำนวยการบริษัท Obuv Rossii (ส่วนหนึ่งของเครือ
บริษัท OR GROUP) ซึ่งไม่ได้นำเข้ารองเท้าสำเร็จรูปแต่
เป ็นว ัสด ุสำหร ับการผล ิตกล ่าวว ่า เน ื ่องจากการ
เปล ี ่ยนแปลงของต ้นท ุนโลจ ิสต ิกส ์และราคาของ
ผลิตภัณฑ์จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1-2 โดยตัวแทนของบริษัท
ขนส่งให้ความเห็นว่ากว่าราคาค่าขนส่งจะเริ ่มปรับตัว
ลดลงคงไม่เร็วไปกว่าเดือนมิถุนายน 

หลังจากการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าว Vladimir Ilyichev 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้
ออกมาปฏิเสธว่าความผันผวนของต้นทุนการขนส่ง
สินค้าไม่ได้มีผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมต่อราคาสินค้า
นำเข้าในเดือนมกราคมโดยอ้างถึงข้อมูลเบื้องต้นจาก
กรมศุลกากร อีกทั้งราคาเฉลี่ยสำหรับการนำเข้าสินค้า
หลักของรัสเซียยังลดลงร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับเดือน
ธันวาคมท่ีผ่านมา แต่เม่ือเทียบกับเดือนมกราคมปีท่ีแล้ว
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ราคาก็เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.3 ซึ่งต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ
ในรัสเซีย ในขณะเดียวกันฝ่ายประชาสัมพันธ ์ของ
กระทรวงพ ัฒนาเศรษฐก ิจย ังระบ ุว ่าส ัดส ่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นมีสัดส่วนน้อย
กว ่ า ร ้ อยละ  1 ของต ้นท ุนทางการค ้ า โดยรวม 
นอกจากนั้นสมาคมผู้ค้าปลีก (AKORT) ก็ยืนยันว่าพวก
เขาไม่ได้รับการร้องเรียนจากเครือข่ายค้าปลีกเกี่ยวกับ
ความยากลำบากจากการปรับขึ้นของค่าขนส่งทั่วโลกท่ี
สูงข้ึน 

แหล่งข่าว RBC ในบริษัทขนส่งตู้คอนเทนเนอร์แห่งหนึ่ง
อธิบายว่าหลังจากสิ ้นสุดการเลือกตั ้งประธานาธิบดี
สหรัฐฯในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ความต้องการการ
ขนส่งระหว่างสหรัฐฯ กับจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งทำ
ให้ตู้คอนเทนเนอร์และการเดินเรือขาดแคลนระหว่างกัน
เป็นอันดับแรกก่อนจะกระจายไปทั่วโลก นอกจากนี้ใน
เดือนพฤศจิกายนจีนได้ออกข้อกำหนดใหม่ในการนำเข้า
สินค้าเข้าประเทศที่ต้องเวลาในการลงทะเบียนเพิ่มข้ึน
และส่งผลต่อการหมุนเวียนของตู้คอนเทนเนอร์มากข้ึน 

โฆษกของ Russian Railways Logistics กล่าวเพิ่มเติม
ว่าการส่งออกของจีนไปยังตลาดตะวันตกเติบโตข้ึน
ขณะที่จีนเองลดการซื้อสินค้าจากสหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้ตู้
คอนเทนเนอร์ที่ใช้ส่งสินค้ามาจากประเทศจีนจึงไม่มี
อะไรให้บรรทุกกลับและไม่คุ้มค่าที่จะส่งตู้คอนเทนเนอร์
เปล่ากลับคืน ซึ่งทำให้เกิดการขาดแคลนอุปกรณ์คอน
เทนเนอร์ในฝั่งเอเชียอย่างเฉียบพลันขณะที่มีตู้คอนเทน
เนอร์เปล่ากองท่วมท้นในประเทศฝั ่งตะวันตก โดย
ในช่วงปลายปีเศรษฐกิจโลกเริ ่มผ่อนคลายจากการใช้
มาตรการกักกันจะส่งผลให้การส่งออกจากจีนไปยัง
สหรัฐอเมริกาเริ ่มกลับมาเติบโตอีกครั ้ง แต่เนื่องจาก
ความไม่พร้อมในการรับมือของสายการเดินเรือทำให้
ปัญหาความล่าช้าในการเดินเรือยังคงมีอยู่ต่อไป 

Sergey Berezkin ประธานของ Ruscon Group (ส่วน
หนึ่งของเครือ Delo Group) ยืนยันว่าตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วง
ที ่ผ่านมาต้นทุนการขนส่งทางทะเลในเส้นทางจีนกับ
ยุโรป/เมดิเตอร์เรเนียนเติบโตขึ ้นหลายเท่าต ัวอัน
เนื่องมาจากสาเหตุ 2 ประการ ได้แก่ การระบาดของโค

วิด-19 ซึ่งทำลายจังหวะและความสมดุลของการขนส่ง
บวกกับความต้องการบริการขนส่งที ่ผันผวนอย่างมี
นัยสำคัญตลอดทั้งปี ส่วน Maksim Shishkov หัวหน้า
แผนกการตลาดเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มการขนส่ง FESCO 
เห็นว่าอัตราค่าขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นครั้ง
แรกคือในเดือนกันยายน ครั้งที่สองในเดือนพฤศจิกายน 
และเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนมกราคมปีนี้ ซึ ่งต้นทุนการ
ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขนาดสี่สิบฟุตจากจีนไปยุโรปใน
เดือนมกราคมปีนี้สูงกว่าเดือนมกราคมของปีที่ผ่านมา
เกือบสี่เท่าตัว ปัญหาที่ตามมาจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
นำเข้าสำเร็จรูป เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้าและ
รองเท้า รวมถึงเครื่องใช้ในครัวเรือน ตามที่แหล่งข่าว
ของ RBC จากบริษัทขนส่งตู้คอนเทนเนอร์อีกรายหนึ่ง
กล่าวว่าผู้ท่ีขนส่งสินค้าท่ีมีราคาต่ำทางทะเล เช่น อาหาร
และวัตถุดิบได้ร ับผลกระทบมากที่ส ุดเนื ่องจากการ
เพิ่มขึ้นของต้นทุนการขนส่งมีผลกระทบต่อต้นทุนของ
สินค้าเหล่านีเ้ป็นอย่างมาก 

Sergey Tulupov หัวหน้าแผนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ต่างประเทศของ ELKO ในรัสเซีย (ผู้จัดจำหน่ายสินค้า
ไอทีและเครื่องใช้ในครัวเรือน) คาดว่าต้นทุนสินค้าจะ
เพิ ่มขึ้นเนื ่องจากต้นทุนการขนส่งทางทะเลที ่เพิ ่มข้ึน
ประมาณร้อยละ 5 โดยทั่วไปสินค้าราคาไม่แพงแต่มี
ขนาดใหญ่กินพื้นท่ีจะมีต้นทุนสูงขึ้นอย่างชัดเจน แต่ถ้า
ส ินค ้าน ั ้นม ีขนาดเล ็กและราคาแพงก็จะไม ่ค ่อยมี
ผลกระทบมากเท่าไร  

จากข ้อม ูลของ Maksim Shishkov พบว ่าม ีป ัจจัย
จำนวนมากที่ส่งผลต่อต้นทุนขั้นสุดท้ายของสินค้า ซึ่ง
ต้นทุนโลจิสติกส์เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น สำหรับธรุกิจ
รายใหญ่ เช่น ผู ้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รองเท้า 
และอื่น ๆ มีสัญญาว่าจ้างบริการโลจิสติกส์แบบระยะ
ยาวจึงมีสัดส่วนของอัตราค่าขนส่งในต้นทุนขั้นสุดท้าย
ของส ินค้าด ังกล ่าวต ่ำกว ่ารายอื ่น ๆ มาก และยัง
ปลอดภัยจากความผันผวนของราคาด้วย ทั้งนี้ คาดว่า
ค่าระวางเรือจะลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังช่วง
ตรุษจีน (12 กุมภาพันธ์) ดังนั้นสินค้าตามฤดูกาลที่เริ่ม
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จัดส่งในไตรมาสที ่สองของปี พ.ศ. 2564 จะได้รับ
ผลกระทบน้อยลงจากอัตราท่ีสูงมากในปัจจุบัน 

Mikhail Kuchment เ จ ้ า ขอ ง ร ่ ว มขอ ง เ ค ร ื อ ข ่ า ย
เฟอร์นิเจอร์และสินค้าภายในบ้าน Hoff ในรูปแบบ
ไฮเปอร์มาร์เก็ตกล่าวว่าการเพ่ิมข้ึนของต้นทุนโลจิสติกส์
ทำให้ราคาซื้อสินค้าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 โดยที่บริษัท
ต้องพยายามไม่ให้กระทบกับราคาสุดท้ายที่จะจำหน่าย
ให้กับผู้บริโภคสุดท้าย อย่างไรก็ตามสินค้านำเข้าของ 
Hoff ม ีส ัดส ่วนต ่ำกว ่าร ้อยละ 20 ส ่วนใหญ ่ เป็น
เฟอร์นิเจอร์ในสวนและสำนักงาน รวมทั ้งของใช้ใน
ครัวเรือน บริษัทพยายามควบคุมผลกระทบจากการซื้อ
ของแพงขึ้นในระยะสั้นด้วยการยอมลดอัตรากำไรของ
ตัวเองและลดกิจกรรมส่งเสร ิมการขายลง แต่หาก
สถานการณ์ย ังคงดำเน ินต ่อไปเช ่นน ี ้ผ ู ้ค ้าปล ีกคง
หลีกเลี่ยงการปรับเพ่ิมราคาจำหน่ายไม่ได ้

ประธานของกลุ่ม Ruscon ได้แก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยน
แหล่งนำเข้าสินค้าจากจีนไปเป็นผู้ผลิตจากภูมิภาคอ่ืน
เช ่นต ุรก ี และส ับเปล ี ่ยนการใช้เส ้นทางการขนส่ง
ทางเลือกอื่น ทั้งทางรถไฟ ทางอากาศ และการขนส่ง
ทางถนน 

ผู้อำนวยการทั่วไปของ BSH Household Appliances 
(บริษัทย่อยของ Bosch) Hubert de Haan ตั้งข้อสังเกต
ว่าการขนส่งทางทะเลไม่ใช่รูปแบบเดียวของการขนส่ง
ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท โดยบริษัทมีการผลิตตู้เย็น
และเครื่องซักผ้าในท้องถ่ินท่ีมีการใช้ชิ้นส่วนของท้องถ่ิน
เอง ส่วนการนำเข้าจำนวนมากที ่มาจากเยอรมนีและ
ประเทศในยุโรปอื่น ๆ ก็อาศัยการขนส่งทางถนน ดังนั้น
บริษัทจึงไม่ได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งสินค้าท่ีเพ่ิมข้ึน 

Andrei Tarasov ระบุว่าแม้กระนั้นการขนส่งทางรถไฟ
ก็มีราคาสูงขึ้นโดยเฉลี่ยสองถึงสามเท่า แต่ความจุของ
ทางรถไฟนั้นต่ำกว่าทางทะเลมากด้วยเหตุนี้จึงต้องมอง
หาทางเล ือกอื ่นไว้บ ้าง มีผ ู ้ให ้บร ิการบางรายกำลัง
พิจารณาบร ิการจ ัดส ่งทางรถยนต์โดยตรงจากจีน
แผ่นดินใหญ่รวมทั้งจากท่าเรือในตะวันออกไกลแต่ก็

ยังคงเป็นทางเลือกที่ยากและไม่มั่นคงซึ่งค่อนข้างเสี่ยง
อันตรายสำหรับสินค้าราคาแพง ในขณะเดียวกันตัวแทน
ของบร ิษ ัท Harman (แบรนด์ส ินค ้า Harman, JBL, 
AKG) กล่าวว่าสำหรับบริษัทของพวกเขาไม่มีทางเลือก
อื่นนอกเหนือไปจากการขนส่งทางทะเลในแง่ของต้นทุน
และการใช้งาน ในเมื่อการขนส่งทางรถไฟมีข้อจำกัด
ห้ามขนสินค้าที่มีส่งแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน ขณะที่ค่า
ขนส่งทางอากาศก็แพงและมีการปรับราคาสูงข้ึนไปอีก 

ท ี ่ ม า :  Sea Transportation between the United States 
and China Caused a Rise in Prices for Goods in Russia, 
rbc.ru 

ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และการปรับข้ึน
ราคาค ่าขนส ่งทางทะเลส ่งผลร ้ายต ่อการค ้าโลก 
โดยเฉพาะประเทศผู้ส่งออกที่อยู่ในแถบเอเชียรวมท้ัง
ประเทศไทย 

การท่ีมีต้นทุนสินค้าสูงขึ้นย่อมกระทบกับราคาจำหน่าย
สุดท้ายก่อนถึงมือผู้บริโภค ยิ่งในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
จากภัยโควิด-19 ก็ยิ่งเป็นการซ้ำเติมภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้ว  

สำหรับประเทศไทย การท่าเรือฯ ก็ได้ขานรับนโยบาย
รัฐบาล ออกมาตรการจูงใจลดค่าภาระตู ้สินค้าเปล่า 
แก้ไขปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน เป็นระยะเวลา 3 
เดือน (มกราคม - มีนาคม) ด้วยการลดอัตราค่าภาระ
และค่าใช้จ่ายเพื่อจูงใจให้สายเรือนำตู ้คอนเทนเนอร์
เปล่าเข้ามาให้บริการ เพื่อแก้ไขปัญหาตู้คอนเทนเนอร์
ขาดแคลน โดยคาดว่าสถานการณ์ขาดแคลนตู้สินค้าจะ
คลี่คลายในช่วงไตรมาสท่ีสองของปี พ.ศ. 2564 เป็นต้น
ไป เนื่องจากการส่งออกของผู้ส่งออกรายใหญ่เริ่มอิ่มตัว 
และสถานการณ์โควิดที่คลี่คลายลงจะทำให้ตู้สินค้าท่ี
ตกค้างจากประเทศปลายทาง(ยุโรปและสหรัฐ) เริ่ม
หมุนเวียนกลับสู่ระบบมากขึ้น รวมทั้งสายการเดินเรือก็
จะเริ่มปรับราคาค่าระวางสินค้าลงด้วยเช่นกัน อันน่าจะ
ช่วยให้การส่งออกสินค้าของไทยมีความคล่องตัวมากข้ึน
รวมทั้งช่วยลดภาระต้นทุนสินค้าในภาวะที่ผู้บริโภคต่าง
ก็ต้องระมัดระวังการใชจ้่าย �

 


