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ตลาดเรือสหรัฐฯ ขยายตัวสูงสินคาเริ่มขาดตลาด 

 
เนื้อหาสาระขาว: ภาวะการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ในสหรัฐฯ สงผลทำใหชาว

อเมริกันหันไปสนใจทำกิจกรรมสันทนาการกลางแจงเพื่อลดความเสี่ยงจากการไดรับเชื้อไวรัสมากขึ้น โดยเฉพาะ
กิจกรรมทางน้ำซึ่งเปนกิจกรรมที่ชาวอเมริกันใหความสนใจสูงขึ้นมากจนทำใหยอดจำหนายปลีกสินคาเรือยนตใน
สหรัฐฯ ในชวงท่ีผานมาขยายตัวเพ่ิมข้ึนสูงเปนประวัติการณ 

จากขอมูลโดยสมาคมผู ผลิตสินคาสำหรับกิจกรรมทางน้ำแหงชาติ (The National Marine 
Manufacturers Association หรือ NMMA) รายงานวา ยอดจำหนายปลีกสินคาเรือยนตและสินคาสำหรับ
กิจกรรมทางน้ำในสหรัฐฯ ป 2563 ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 13 ป เปนมูลคาทั้งสิ้น 4.7 หมื่นลานดอลลาร
สหรัฐ หรือขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 9 เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา อีกท้ัง ยังคาดวาตลาดคาปลีกสินคาเรือยนตในสหรัฐฯ 
จะมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึนตอเนื่องในปนี้ดวย  

Mr. Jason Constantine ตำแหนงประธานและประธานกรรมการบริหาร บริษัท Back Cove 
Yachts ผูผลิตและจำหนายเรือยนตในสหรัฐฯ กลาววา แมวาแนวโนมการขยายตัวของตลาดเรือยนตในสหรัฐฯ จะ
สงผลดีตอกิจการโดยรวมก็ตาม แตขณะนี้บริษัทฯ ยังตองเผชิญกับปญหาและความทาทายโดยจะตองเรงการผลิต
เพื่อสงมอบใหทันกับความตองการของลูกคาเนื่องจากผลกระทบภาวะการแพรระบาดที่สงผลทำใหสินคาวัตถุดิบ

ขาวเดนประจำสัปดาหจากสหรัฐอเมริกา 
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สำหรับการผลิตในระบบหวงโซอุปทานขาดแคลน อีกทั้ง ภาวะการแพรระบาดยังสงผลกระทบตอตลาดแรงงานซ่ึง
ขณะนี้กำลังขาดแคลนอยางหนักและสงผลกระทบตอกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมดวย โดย Mr. Constantine 
คาดวาปจจัยดังกลาวนาจะสงผลกระทบทำใหเกิดปญหาความลาชาในการผลิตและสงมอบสินคาเรือยนตในตลาด
สหรัฐฯ ไปจนกระท่ังป 2565 เปนอยางนอย 

จากรายงานพบวา ยอดจำหนายปลีกสินคาเรือยนตในสหรัฐฯ เกือบแทบจะทุกประเภทมีแนวโนม
ขยายตัวสูงขึ้นเนื่องจากปจจัยการดำเนินมาตรการการเวนระยะหางทางสังคมเพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสสงผลทำใหชาวอเมริกันมีเวลาวางมากข้ึนและตองการหากิจกรรมท่ีปลอดภัยทำในชวงเวลาวางดังกลาว จึงทำ
ใหชาวอเมริกันบางสวนหันไปดำเนินกิจกรรมทางน้ำซึ่งมีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อคอนขางต่ำและทำใหยอด
จำหนายสินคาเรือยนตและสินคากิจกรรมทางน้ำในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจนผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมไมสามารถผลิตสินคาเพ่ือรองรับความตองการไดทัน 

นอกจากนี้ ยังพบวามีผูบริโภคชาวอเมริกันรายใหมที่ไมเคยเปนเจาของเรือยนตมากอนเริ่มสนใจ
ลงทุนซ้ือสินคาเรือยนตมากข้ึนดวยและมีสวนชวยผลักดันใหตลาดมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึนดวย อีกท้ัง ปจจัยดาน
การขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพยในสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้นมากทำใหมูลคาอสังหาริมทรัพยปรับตัวเพิ่มข้ึน
ตามไปดวยในขณะที่อัตราดอกเบี้ยกูยืมในตลาดที่ยังคงอยูในระดับคอนขางต่ำยังมีสวนสำคัญผลักดันใหชาว
อเมริกันบางสวนตัดสินใจใชบานพักอาศัยเปนหลักประกันเพ่ือกูเงินนำมาใชลงทุนซ้ือเรือยนตมากข้ึนดวย โดยราคา
เฉลี่ยเรือยนตในตลาดปจจุบันมีตั้งแตระดับหลักหม่ืนดอลลารสหรัฐตอลำ เชน เรือยนต (Bowrider Boats) เรือตก
ปลา (Fishing Boats) ไปจนกระทั้งระดับหลักแสนดอลลารสหรัฐตอลำ เชน เรือมีหองพัก (Cabin Cruisers) และ
เรือสำราญสวนบุคคล (Yachts) เปนตน  

ปจจัยดานการแพรระบาดของเชื ้อไวร ัสในประเทศเปนปจจัยสำคัญที ่ส งผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมการผลิตเรือยนตของสหรัฐฯ โดยระบบหวงโซอุปทานวัตถุดิบการผลิตไดรับผลกระทบจากมาตรการ
ปองกันตาง ๆ ทำใหกำลังการขนสงเกิดความลาชาซ่ึงกระทบตอกำลังการผลิตทำใหลดลงในขณะท่ีความตองการใน
ประเทศกลับเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ Mr. Constantine กลาววา จากประสบการณการทำงานในอุตสาหกรรมผลิตเรือ
ยนตมานานกวา 18 ป เขาไมเคยมีเหตุการณสำคัญครั้งใดสงผลกระทบรุนแรงตออุตสาหกรรมไดมากเทาครั้งนี้ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาในดานการขนสงสินคาวัตถุดิบซึ่งเปนอุปสรรคที่สำคัญ เชน การขาดแคลนตูขนสงสินคา 
ความแออัดของตูสินคาตามทาเรือตาง ๆ และการเกยตื้นของเรือขนสงสินคาท่ีคลองสุเอซ เปนตน  

นอกจากนี้ เหตุการณพายุหิมะที่เกิดขึ้นในรัฐเทกซัสในชวงตนปที่ผานมาก็มีสวนสงผลกระทบตอ
ระบบหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมดวยเนื่องจากรัฐเทกซัสเปนฐานการผลิตสารเคมีสำหรับผลิตพลาสติกและกาซ
ธรรมชาติจากอุตสาหกรรมปโตรเคมีซึ ่งเปนวัตถุดิบตั ้งตนสำคัญสำหรับการผลิตชิ ้นสวนไฟเบอรกลาสท่ีมี
ความสำคัญตอการผลิตเรือยนตทำใหสายการผลิตเกิดความชะงักไปดวย 
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แมวาภาวการณแพรระบาดในสหรัฐฯ ในปจจุบันจะเริ่มดีขึ้นตามลำดับแลวก็ตาม แตมาตรการ
การปองกันการแพรระบาดในปจจุบันยังสงผลกระทบทำใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมยังไมสามารถวาจางและ
เคลื่อนยายแรงงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพและยังคงเปนอุปสรรคในการเพิ่มกำลังการผลิตสินคาเพื่อรองรับ
แนวโนมตลาดที่ขยายตัวดวย โดย Mr. Constantine คาดวา อุตสาหกรรมการผลิตเรือยนตของสหรัฐฯ นาจะใช
เวลาอีกราว 1 – 2 ปจึงจะสามารถปรับตัวเขาสูภาวะปกติได 

บทวิเคราะห: ภาวะการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของ
ประชากรทั่วโลกทำใหตางตองดำเนินชีวิตหลีกเลี่ยงการสัมผัสติดตอกับคนแปลกหนาเพื่อลดโอกาสการไดรับเชื้อ
ไวรัสรวมถึงในสหรัฐฯ ท่ีมีการแพรระบาดคอนขางรุนแรงในปท่ีผานมาสงผลทำใหชาวอเมริกันจำเปนตองใชชีวิตใน
ที่พักอาศัยมากขึ้น ซึ่งลักษณะการใชชีวิตดังกลาวคอนขางขัดกับการใชชีวิตในชวงภาวะปกติของชาวอเมริกันซ่ึง
มักจะนิยมทำกิจกรรมสันทนาการตาง ๆ อยูเปนประจำ ดังนั้น ชาวอเมริกันท่ีเริ่มเบื่อหนายกับการกักตัวอยูตามท่ี
พักอาศัยจึงหันไปดำเนินกิจกรรมสันทนาการท่ีมีความเสี่ยงต่ำเพ่ิมมากข้ึน เชน กิจกรรมทางน้ำ การลองเรือ การตก
ปลา และการเดินปา เปนตน ซึ่งมีสวนสงเสริมใหตลาดคาปลีกสินคาสำหรับกิจกรรมดังกลาวขยายตัวเพิ่มขึ้นสูง
ในชวงระหวางการแพรระบาด 

ทั้งนี้ กิจกรรมการลองเรือเปนกิจกรรมที่นิยมในกลุมชาวอเมริกันที่อาศัยอยูตามรัฐชายฝงมาโดย
ตลอด ในแตละปมียอดจำหนายปลีกเรือยนตในสหรัฐฯ ราว 3 แสนลำคิดเปนมูลคาตลาดทั้งสิ้นราว 4 หมื่นลาน
ดอลลารสหรัฐ โดยรัฐฟลอริดาเปนรัฐที่มียอดจำหนายปลีกเรือยนตสูงสุดในสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.62 
รองลงมา ไดแก รัฐเทกซัส (รอยละ 4.29) รัฐมิชิแกน (รอยละ 2.62) รัฐนอรทแคโรไลนา (รอยละ 2.18) รัฐมินิโซ
ตา (รอยละ 2.05) รัฐวิสคอนซิน (รอยละ 1.86) รัฐนิวยอรก (รอยละ 1.85) รัฐแคลิฟอรเนีย (รอยละ 1.82) รัฐ
จอรเจีย (รอยละ 1.62) และรัฐเซาทแคโรไลนา (รอยละ 1.57) ตามลำดับ โดยสหรัฐฯ มักจะนำเขาสินคาวัสดุ
ชิ้นสวนจากประเทศผูผลิตในตางประเทศเพื่อนำมาประกอบเปนสินคาเพื่อจำหนายในประเทศโดยประเทศคูคาใน
กลุมเรือยนตท่ีสำคัญของสหรัฐ ไดแก เม็กซิโก อิตาลี ไตหวัน อังกฤษ และแคนาดา เปนตน  

ในสวนของการนำเขาจากประเทศไทยนั้นพบวา สหรัฐฯ นำเขาสินคากลุมเรือและชิ้นสวนเรือ
ยนตจากไทยเปนมูลคาทั้งสิ้น 13.58 ลานดอลลารสหรัฐในป 2563 หรือลดลงรอยละ 25.81 โดยมีปจจัยหลักมา
จากยอดสงออกสินคาเรือยางเปาลม (Inflatable Raft) ที่หดตัวลงจากภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบการผลิตและ
ภาวะการปรับตัวเพิ่งขึ้นของราคาวัตถุดิบในตลาดในชวงปที่ผานมา อยางไรก็ตาม หากพิจารณาจากมูลคาการ
สงออกในชวงระหวางเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2564 พบวา สหรัฐฯ นำเขาสินคากลุมดังกลาวจากไทยเปน
มูลคาทั้งสิ ้น 2.65 ลานดอลลารสหรัฐหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 15.62 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา อีกทั้ง ยังมี
แนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึนตลอดท้ังปนี้จากแนวโนมการขยายตัวของตลาดเรือยนตในสหรัฐฯ  
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บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
 

www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 
 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: ผูประกอบการไทยที่มีศักยภาพทำตลาดสหรัฐฯ ควรพิจารณาเตรียม
ความพรอมเพื่อทำตลาดสงออกสินคาเรือยนตและชิ้นสวนเรือยนตที่สหรัฐฯ นาจะมีความตองการนำเขาเพิ่มเติม
มากขึ้นในปนี้ โดยเฉพาะสินคาศักยภาพของไทย ไดแก ตัวเรือ ชิ้นสวนเรือ และเครื่องยนต เปนตน อีกทั้ง กลุม
สินคาชิ้นสวนไฟเบอรกลาสมีความแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบา รวมถึงวัสดุอุปกรณสำหรับตกแตงหอหุมภายในเรือ 
เชน ผาใบคลุมเรือ เบาะที่นั่ง และวัสดุปูพื้นกันลื่น ก็นาจะมีโอกาสในการทำตลาดในอนาคตดวย ทั้งนี้ สหรัฐฯ มี
มาตรฐานควบคุมสินคาวัสดุการสำหรับใชผลิตเรือยนตคอนขางเขมงวด เชน มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม มาตรฐาน
ความปลอดภัย เปนตน ดังนั้น ผูประกอบการไทยจึงควรศึกษาและปฏิบัติตามขอกำหนดอยางเครงครัด 

แมวาภาวะการแพรระบาดของเชื้อไวรัสในสหรัฐฯ จะเริ่มดีขึ้นจากการแจกจายวัคซีนอยางมี
ประสิทธิภาพสงผลใหเกิดความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจและการใชจายของผูบริโภคมากขึ้น แตในชวงระยะแรกคาดวา 
ชาวอเมริกันสวนใหญจะยงัคงเลือกดำเนินชีวิตอยางระมัดระวังและยังคงเลือกทำกิจกรรมสันทนาการท่ีมีความเสี่ยง
นอยเปนหลัก ซ่ึงนาจะเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการในกลุมสินคาสันทนาการอ่ืน ๆ ดวย เชน เรือคานู เรือคายัค 
ไมพาย หวงยาง เสื้ออชูชีพ เบ็ดตกปลา เหยื่อตกปลา เต็นท ถุงนอน อุปกรณเดินปา และบอรดเกมส เปนตน  

อยางไรก็ตาม ปญหาในระบบการขนสงและหวงโซอุปทานยังเปนปจจัยอุปสรรคที่สำคัญและ
สงผลกระทบตอผูประกอบการในตลาดการคาระหวางประเทศทั่วโลก ดังนั้น ผูประกอบการไทยจึงควรที่จะ
วางแผนระบบการผลิตและบริหารจัดการขนสงลวงหนาอยางรอบคอบเพื่อลดอุปสรรคดานการขนสงสินคาท่ี
อาจจะสงผลกระทบตอการสงออกสินคาไดในอนาคต 

********************************************************* 

ท่ีมา: Marketplace 
เรื่อง: “Boat Builder Struggle to Meet Soaring Demand, Solve Supply Chain Woes” 

โดย: Kai Ryssdal และ Minju Park 
สคต. ไมอามี /วันท่ี 16 เมษายน 2564  
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