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ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เตรียมลงนามคำส่ังแกไขปญหาคาขนสงสินคาแพง 

 

เนื้อหาสาระขาว: รัฐบาลสหรัฐฯ วางแผนผลักดันรางกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการขนสงสินคา

ทางรถไฟและทางเรือ เพ่ือลดการควบรวมกิจการของผูประกอบการในตลาดท่ีจะกอใหเกิดอำนาจผูกขาดดานราคา

คาขนสงสินคา ซึ่งกำลังเปนอุปสรรคสำคัญในอุตสาหกรรมท่ีทำใหอัตราคาขนสงสินคาในตลาดปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน
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โดยรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ไดดำเนินการหารือในรายละเอียดของคำสั ่งผู บริหาร (Executive 

Order) รวมกับคณะกรรมาธิการดานการเดินเรือ (The Federal Maritime Commission หรือ FMC) และ 

คณะกรรมการการขนสงทางบก (The Surface Transportation Board หรือ STB) เพ่ือกำหนดแนวทางการแกไข

ปญหาการควบรวมกิจการของผูประกอบการขนสงสินคาในตลาดและปญหาคาขนสงสินคาที่ปรับตัวสูงขึ ้นใน

ปจจุบันท่ีสงผลกระทบดานตนทุนในการนำเขาสินคาสำหรับผูประกอบการในตลาดภายในสัปดาหนี้ ท้ังนี้ จากการ

ตรวจสอบภายในอุตสาหกรรมเบื้องตนโดยหนวยงานที่เกี่ยวของพบผูใหบริการขนสงสินคาทางเรือและทางรถไฟ

รายใหญบางรายในตลาดปรับอัตราราคาคาบริการขนสงสินคาเพ่ิมข้ึนอยางไมสมเหตุผลจริง 

รายละเอียดในคำสั่งผูบริหารสวนหนึ่งจะอนุญาตใหผูจัดสงสินคาในเขตพ้ืนท่ีซ่ึงมีผูใหบริการขนสง

ทางรถไฟรายเดียวใหสามารถเลือกขอเสนอราคาคาบริการจากผูใหบริการในเขตพื้นที่อื่นที่มีเสนทางใหบริการใน

เขตพ้ืนท่ีไดเพ่ือสงเสริมการแขงขันดานราคาอยางเปนธรรมในตลาด  

อยางไรก็ตาม มีผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมการขนสงทางรถไฟบางสวนกลับไมเห็นดวย

กับมาตรการดังกลาว โดย Mr. Ian Jefferies ตำแหนงประธานกรรมการบริหารสมาคมการขนสงทางรถไฟ (The 

Railroad Association) กลาววา มาตรการดังกลาวไมเปนไปตามหลักการดำเนินธุรกิจที่ขับเคลื่อนดวยตลาด 

(Market-Driven Principle) อีกท้ัง ยังขัดขวางการสรางกลุมความรวมมือระหวางผูใหบริการขนสง ซ่ึงอาจจะสงผล

กระทบตอการใหบริการผูประกอบการท่ีขณะนี้กำลังมีความตองการขนสงสินคาเพ่ิมข้ึนมากในตลาด 

ความพยายามของรัฐบาลสหรัฐฯ ดังกลาวเพื่อสกัดกั้นการควบรวมและผูกขาดกิจการการขนสง

ภายในประเทศที่กอใหเกิดอุปสรรคสำคัญตอผูประกอบการคาปลีกในตลาด และสงผลกระทบตอการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยปจจุบันมีเครือขายธุรกิจใหบริการขนสงสินคารายใหญในตลาดเหลือเพียง 3 กลุมซึ่งมี

สัดสวนธุรกิจสูงถึงรอยละ 80 ของมูลคาการขนสงสินคาทั้งหมด เมื่อเทียบกับในป 2543 ที่กลุมธุรกิจรายใหญ 10 

รายแรกมีสัดสวนธุรกิจในตลาดเพียงรอยละ 12 เทานั้น 

รัฐบาลสหรัฐฯ ระบุวา การปลอยใหเกิดการครอบครองตลาดในอุตสาหกรรมการขนสงเปน

อุปสรรคสำหรับผูสงออกและผูนำเขาในสหรัฐฯ ท่ีตองแบกรับภาระคาใชจายในการขนสงสินคาท่ีปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน 

รวมถึงตองแบกรับภาระคาเบี้ยปรับจากการนำตูสินคาออกจากพื้นที่หรือทาเรือลาชา (Demurrage และ Late 

Fees) ท่ีปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนตามคาระวางเรือท่ีเพ่ิมข้ึนดวย   

นอกจากนี้ ภายใตคำสั่งผูบริหารดังกลาวยังจะสั่งการใหคณะกรรมาธิการดานการเดินเรือสหรัฐฯ 

ดำเนินการตรวจสอบการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราคาเบี้ยปรับตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อปกปองผูสงออกและผูนำเขาใน

http://www.facebook.com/thaitrademiami/


 
 

 
 

3 

Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
 

www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 
 

ตลาด อีกทั้ง ยังจะสั่งการใหคณะกรรมาธิการดานการเดินเรือสหรัฐฯ ทำงานบูรณาการรวมกับกระทรวงยุติธรรม

เพื่อใหกระบวนการตรวจสอบและบังคับใชกฎระเบียบตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็ว โดยคาดวาทั้งสองหนวยงานจะ

สามารถลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) และเริ่มดำเนินการตรวจสอบกลุมอุตสาหกรรมการขนสงได

ภายในอนาคตอันใกลนี้ 

Mr. Dan Maffei ตำแหนง ประธานคณะกรรมาธิการดานการเดินเรือกลาววา การตรวจสอบและ

ปญหาดานการขาดแคลนตูคอนเทนเนอรและคาระวางเรือท่ีปรับตัวสูงข้ึนจากปจจัยดานอุปสงคของตลาดท่ีปรับตัว

เพิ่มขึ้นภายหลังจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอาจจะทำไดคอนขางยากลำบาก เนื่องจากเปนปจจัยจาก

ตลาดโลก อยางไรก็ตาม หากตรวจพบหลักฐานที่เชื่อไดวาผูประกอบการในตลาดจงใจควบคุมราคาในตลาดให

คาบริการขนสงสินคาแพงข้ึนก็จะสามารถจัดการทันที 

บทวิเคราะห: ปจจัยดานคาขนสงสินคาเปนปจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลตอการกำหนดตนทุนและผล

ประกอบการสำหรับผูประกอบการในการคาระหวางประเทศ โดยนับตั้งแตเริ่มเกิดภาวะการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนาในชวงตนป 2563 มาตรการสำหรับการปองกันการแพรระบาดไดสงผลกระทบตอปริมาณและ

ความสามารถในการบริหารการขนสงสินคาอยางมาก และทำใหราคาคาขนสงสินคาปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ

ในชวงตนปท่ีผานมาท่ีสถานการณการแพรระบาดในสหรัฐฯ เริ่มดีข้ึนผูบริโภคในตลาดมีความตองการบริโภคสินคา

เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การแพรระบาดในกลุมประเทศผูสงออกยังคงรุนแรงอยู

สงผลใหทรัพยากรและแรงงานในภาคการขนสงระหวางประเทศขาดแคลน และทำใหราคาคาระวางเรือปรับตัว

เพิ่มขึ้นสูงเปนประวัติการณระหวาง 3 – 4 เทาของระดับภาวะปกติ สงผลกระทบตอภาคธุรกิจในสหรัฐฯ ทำใหมี

ตนทุนสินคาเพ่ิมข้ึนและจำเปนตองผลักภาระไปสูผูบริโภคดวยการปรับราคาจำหนายสินคาข้ึนและกอใหเกิดภาวะ

เงินเฟอในท่ีสุด  

โดยในชวง 2 เดือนที่ผานมาทางการสหรัฐฯ รายงานดัชนีอัตราเงินเฟอในประเทศที่ระดับเกือบ

รอยละ 5 ซึ่งเปนระดับสูงที่สุดนับตั้งแตเกิดภาวะการแพรระบาดและสูงกวาระดับอัตราเงินเฟอคาดการณท่ี

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve หรือ Fed) ตั้งเปาไวที่รอยละ 2 ทำใหรัฐบาลสหรัฐฯ จำเปนตองเรงหา

มาตรการแกไขปญหาดังกลาวไมวาจะเปนการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอางอิงและมาตรการทางเศรษฐกิจ

อื่น ๆ โดยการผลักดันคำสั่งผูบริหารในครั้งนี้ก็เปนสวนหนึ่งในแผนที่จะปรับสมดุลทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ใหกลับ

เขาสูภาวะปกติ  
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ทั้งนี้แมวาความพยายามลาสุดของรัฐบาลสหรัฐฯ อาจจะไมสามารถแกไขปญหาไดทั ้งหมด

เนื่องจากการปรับตัวเพ่ิมข้ึนของราคาคาขนสงในตลาดเกิดข้ึนจากหลายปจจัยซ่ึงคำสั่งผูบริหารดังกลาวไมสามารถ

ไดครอบคลุมทั้งหมด โดยเฉพาะกลุมการขนสงทางบกท่ีมีความเกี่ยวของกับแนวโนมอัตราราคาน้ำมันในตลาดท่ี

ยังคงปรับตัวเพิ่มข้ึนตอเนื่องจากภาวะการฟนตัวของเศรษฐกิจ และแนวโนมอัตราคาแรงงานท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก

การขาดแคลนแรงงานในตลาด รวมถึงการปรับตัวเพ่ิมข้ึนของการขนสงทางเรือท่ีเกิดข้ึนจากการขาดแคลนตูขนสง

สินคา จำนวนแรงงานท่ีทำงานประจำทาเรือ และระดับอุปสงคในตลาดที่ปรับตัวเพิ ่มขึ้นจากการฟนตัวของ

เศรษฐกิจในประเทศดวย อยางไรก็ตาม คาดวานาจะชวยพยุงใหเกิดเสถียรภาพดานราคาคาขนสงสินคาในตลาด

เพ่ิมข้ึน โดยรวมคาดวาแนวโนมราคาคาขนสงสินคาระหวางประเทศจะยังคงรักษาตัวอยูในระดับสูงตอไปถึงปลายป

นี้กอนท่ีจะเริ่มปรับตัวเขาสูภาวะปกติ  

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: แมวาราคาคาขนสงสินคาในตลาดมีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่องจากเดิมคาขนสงตูคอนเทนเนอร 40 ฟุตจากไทยมาสหรัฐฯ ราคาตูละ 4,000 ดอลลารสหรัฐเพิ่มเปนตูละ 

16,000 ดอลลารสหรัฐ ซ่ึงสงผลกระทบตอตนทุนการนำเขาสินคาจากไทย เนื่องจากมีระยะทางการขนสงคอนขาง

ไกลเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงในตลาดโดยเฉพาะในเขตทวีปอเมริกาก็ตาม แตผูนำเขาในเขตพื้นที่ดูแลของ สคต.  

ไมอามี สวนใหญยังคงมีนโยบายนำเขาสินคาจากไทยตอเนื่อง โดยเฉพาะในกลุมสินคาอาหารและเครื่องดื่มไทยท่ีมี

ความตองการนำเขาเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเปดธุรกิจบริการรานอาหารไทยที่กลับมาเปดขายไดตามปรกติและ

ขยายตัวเพ่ิมข้ึนภายหลังจากท่ีภาวะการแพรระบาดในสหรัฐฯ เริ่มดีข้ึน 

ปจจัยดานตนทุนคาขนสงเปนปจจัยสำคัญที่มีสวนกำหนดทิศทางผลประกอบการของธุรกิจ 

ดังนั้น ในชวงที่เกิดภาวะความผันผวนดานราคาคาขนสงสินคาในตลาดผูประกอบการควรใหความสำคัญกับการ

วางแผนกลยุทธทางธุรกิจโดยเฉพาะการควบคุมตนทุนการผลิตและการขนสงใหมีความเหมาะสมเพื ่อรักษา

ความสามารถในการแขงขันในตลาด อีกทั้ง ในชวงที่เกิดความผันผวนมากผูสงออกไทยอาจจะพิจารณาเลือกใช

ราคา Free on Board หรือ FOB ซึ่งไมตองรับผิดชอบภาระคาขนสงสินคาทางทะเลในการเจรจาการคาเพื่อลด

ความเสี่ยงดานตนทุนคาขนสงสินคาทางเรือท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  

นอกจากนี้ เนื่องจากระบบเศรษฐกิจไทยตองอาศัยภาคการสงออกสินคาเปนฟนเฟองหลักในการ

ขับเครื่องเศรษฐกิจภายในประเทศ ดังนั้น หากเปนไปไดในระยะยาวภาครัฐและภาคเอกชนไทยควรท่ีจะรวมมือกัน

ผลักดันและสงเสริมการจัดตั้งสายการเดินเรือสินคาแหงชาติอยางเปนรูปธรรมเพื่อสรางเสถียรภาพในการสงออก

สินคาและลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในในอนาคต  

http://www.facebook.com/thaitrademiami/
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Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
 

www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
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เรื่อง: “Biden to Target Railroads, Ocean Shipping in Executive Order” 
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