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วิกฤตขนสงที่ทาเรือฝงตะวันตกของสหรัฐฯ  

  
Fox40.com   Los Angeles Times: รถบรรทุกขนตูสินคาออกจากทาเรือ 

 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 Tomas Pallini ผูสื่อขาว Business Insider พรอมดวยผเูชี่ยวชาญดานโลจิกสติกสการขนสง 

สินคา เจาหนาที่บริหารจัดการทาเรือ U.S. Coast Guard และหนวยงานที่เก่ียวของ ไดลงพ้ืนที่สำรวจเพื่อหาสาเหตขุองปญหาที่ Port 

of Los Angeles และ Port of Long Beach ที่นำมาซึ่งวิกฤตหวงโซอุปทานในสหรัฐฯ ไดขอสรุป ดังนี้ 

      1.  วิกฤตความแออัดของ Port of Los Angeles และ Port of Long Beach ใน Southern California สืบเนือ่งมาจาก 

            1.1 เปนทาเรือที่ไดรับความนิยมมากที่สุด ใหญที่สุดในฝงตะวันตกของสหรัฐฯ บนเสนทางที่เร็วและถูกที่สุดในการขนสงสินคา

ทางเรือจากเอเชียเขาสูสหรัฐฯ สามารถรองรับเรือที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกและมี terminal ขนถายสินคามากที่สุดคือ 13 terminals 

            1.2 การเติบโตของความตองการบริโภคของภาคครัวเรือนและภาคเอกชนในสหรัฐฯ ทำใหยอดสั่งสินคาขยายตัวอยางไม

หยุดยั้ง สงผลใหมเีรือขนสงสินคามงุหนาเขาทาเรือทั้ง 2 แหงเปนจำนวนมาก เพ่ือขนถายสินคาเขาสหรัฐฯ อยางตอเนื่อง ขณะที่

ปจจุบัน ทาเรือมีตูขนสงสินคาที่ไมสามารถระบายออกจากทาเรือไดเปนจำนวนมากอยูแลว 

            1.3   Port of Los Angeles และ Port of Long Beach มีขอบังคบัและนโยบายการทำงานที่กอใหเกิดปญหาติดขัดที่ทาเรือ  

เชน 

            (1) คนขับรถบรรทุกตองทำนัดหมายเพ่ือเขาไปสง/รับตูคอนเทนเนอร บริษัทโลจิสติกสตองตรวจสอบ website ของทาเรือ 

                ตลอดเวลา เพ่ือหาเวลาวางที่จะนัดเขาไปรับสินคา ขณะที่ทาเรือไมมีที่วางที่จะเอาตสูินคามาเรียงรอรถบรรทุกเขาไปขน   

                รถบรรทุกตองเขาไปรอใหทาเรือจัดการนำตูสินคาลงจากเรือมาเตรียมพรอมใหขนถาย 
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(2) รัฐแคลิฟอรเนียมีขอบังคับสำหรับรถบรรทกุที่สามารถเขาไปทำงานที่ทาเรือได เชน รถบรรทุกที่ผลิตกอนป 2005 

ตองใชเครื่องยนตทีผ่ลิตในป 2010 เปนตนไป 

  
 Daily Breeze: รถไฟขนตูสินคาออกจากทาเรือ                                                 Daily Breeze: Chassis และตขูนสินคาวางเปลา ถูกทิ้งไวขางถนน  

             1.3  ทาเรือไมมีที่วางสำหรับตูสินคาเปลาที่เปนตูสินคาที่ถูกขนออกไปจากทาเรือและสินคาถูกขนถายออกจากตูแลว 

รถบรรทุกไมสามารถนำตูเปลาจำนวนมากกลับไปคืนท่ีทาเรือได หรือถานำกลับไปไดก็ไมมีที่วาง ตองถูกวางทิ้งไวบน chassis ในทาเรือ 

2. สถานการณการรอเขาเทียบทาเพ่ือขนถายสินคาจากเรือมีแนวโนมจะลากยาวไปจนถึงป 2023  

             2.1 เรือขนสงสินคาทุกลำที่จอดทอดสมอใน San Pedro Bay (ที่ตั้งของ Port of Los Angeles และ Port of Long 

Beach) เพ่ือรอเขาเทียบทา ตองไดรับอนุญาตจาก U.S. Coast  Guard และตองปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ ที่กำหนด 

  2.2 Marine Exchange of Southern California รายงานวา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2021 มีเรือทอดสมอรอเขาเทียบ 

       ทาใน San Pedro Bay 100 ลำ และมีเรือจอดที่ทาเทียบเรือ 59 ลำ ในจำนวนนี้เปนเรือบรรทุกตูสินคาที่ทอดสมอ 

                  อยูในอาว 73 ลำ และที่จอดเทียบทาแลว 29 ลำ  

            2.3 เรือที่ทอดสมอรอเขาเทียบทา Port of Los Angeles/Port of Long Beach นานที่สุดในปจจุบันคือเรือ A Kinka จาก

ประเทศจีน ที่เดินทางมาถึงสหรัฐฯเมื่อเชาตรูของวันที่ 12 กันยายน 2021 แตปจจุบันยังไมไดเขาเทียบทาขนถายสินคา 

           2.4 เรือที่สามารถเขาเทียบทาที่ทาเรือไดเลยโดยไมตองรอ คือ เรือที่สหรัฐฯ ถือวาเปน high priority ships รวมถึงเรือที่ติดธง

สหรัฐฯ ที่เดินทางระหวาง Hawaii และแผนดินใหญสหรัฐฯ     

      3.   ความพยายามแกปญหาของภาคธุรกิจ 

             3.1 หลายบริษัทในสหรัฐฯ รวมถึง Walmart ใชกลยุทธ “charter ships” ซึง่เปนการเชาเหมาเรือทั้งลำเพื่อขนสินคาให 

                  บริษัทเทานั้น ซึ่งอาจไมใชทางออกที่ดี เนื่องจาก 

(1) คาใชจายอาจสูงกวา  

(2) ทาเรือจะพิจารณาใหบริการลูกคาประจำเปนอันดับแรกเทานั้น “charter ships” ไมไดรับสิทธิพิเศษใดๆ ทั้งสิ้น 
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นอกเสียจากวาสินคาบนเรือเปนสินคากลมุ priority ดังนั้น charter ships ตองรอนานเหมือนเรืออ่ืนๆ มีรายงาน

วาในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2021 ที่นักขาวออกไปสำรวจ พบเรือ “charter ships” ที่จอดรอเทียบทามาตั้งแต

วันท่ี 4 ตุลาคม 2021 และยังไมมีวี่แวววาจะไดเขาเทียบทา 

(3) บริษัทขายรถยนตเปนกลุมที่ใช charter ships มากที่สุด ตั้งแตชวงเกิดวิฤตการแพรระบาดของโควิดและยังคงใช 

charter ships ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาที่รถยนตขายดีที่สุด มีรายงาน

วาคาใชจายที่บริษัทขายรถยนตใชกับ charter ships สูงมากจนนาตกใจ   

              3.2 การเปลี่ยนทาเทียบเรือขนสงสินคาไปที่อ่ืน ไมใชเรื่องที่สามารถทำไดโดยงาย และมีเงื่อนไขที่ไมตอบโจทย เชน 

(1) การเปลี่ยนทาขนถายสินคาหมายถึง การเปลี่ยนระบบหวงโซอุปทานการขนสงสินคาทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น 

สำหรับบางบริษัท การเสียเวลา 12 วันรอเทียบทาที่ Los Angeles อาจจะเปนทางเลือกที่ดีกวาการเปลี่ยนไป

เทียบทาที ่Port of Oakland 

(2) ทาเรือหลายแหงบนฝงตะวันตกของสหรัฐฯ ไมสามารถรองรับเรือขนสงสินคาไดทุกประเภทและทุกขนาดเหมือนที่ 

Port of Los Angeles และ Port of Long Beach  

(3) ปญหาการยายไปขนถายสินคาที่ทาเรือบนฝงตะวันออก คือ  

 เรือจะตองเปลี่ยนเสนทางแลนผาน Panama Canal ซึ่งมีขอบังคบัเรื่องขนาดของเรือที่ผานเขา-ออก  

 สินคาที่มีจุดหมายปลายทางที่ Chicago อาจจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางเร็วกวาถาเปนการขนสง 

                               ผาน Port of Los Angeles และ Port of Long Beach ถึงแมวาจะตองรอการขนถาย เม่ือเทยีบกับ 

                               เวลาที่ตองเสียไปในการเดินทางไปเทยีบทาบนฝงตะวันออกและการจัดหารถบรรทกุหรือรถไฟขนสินคาจาก 

                               ทาเรอืไปยัง Chicago 

(4) ทาเรือทางเลือกอื่นอาจไมมีพ้ืนที่คลังสินคามากพอสำหรับการจัดเก็บสินคา (คลังสินคาบางรายจะรับเฉพาะสินคา

ราคาแพง – big ticket items เทานั้น) หรือบริการยอย/เปลี่ยนขนาดบรรจุสินคาใหมเพื่อการขนสง 

(5) การขนสงในประเทศมีปญหาและมีราคาแพง 

              3.3 การใชพ้ืนที่ขนสงบนเรือใหมากที่สุดดวยวิธีการหลายแบบ ก็ไมไดผล อาท ิ              

                   (1) อัดสินคาเขาไปในตสูินคาจนเกินน้ำหนักที่กำหนด ปญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ California มีขอกำหนดเรื่อง 

                       ปริมาณน้ำหนักของตูขนสงสินคา และน้ำหนักที่สามารถขนสงออกไปจากทาเรือได 

                   (2) การทำ “floor-loading” ที่เปนการนำสินคาที่เปน “loose items” มาเรียงซอนกันในตูคอนเทนเนอร แทนการ 

                       วางลงบน pallets ปญหาคือในสหรัฐฯ ขาดแคลน pallets และแรงงานไมมีความชำนาญหรือเครื่องมือที่จะจัดการ 
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                      กับการจัดสงสินคาในลักษณะนี้ ผูเชี่ยวชาญดานโลจิกสติกสของสหรัฐฯ จึงเห็นวาการขนถายสินคาจะมีประสิทธิภาพ  

                      และรวดเรว็ถาสินคาถูกบรรจุลงใน pallets มาตั้งแตตนทาง 

 

  
      Flexport.com                                                                                     JOC. การใชเคร่ืองบินโดยสารชวยขนสินคาเพิ่มจากเคร่ืองบินขนสงสนิคา 

               3.4  ทางเลือกที่เปนการขนสงทางอากาศ  

                      (1) มีขอจำกัดเรื่องพื้นที่ขนสง  

                      (2) คาใชจายสูงมาก แตในบางกรณี อาจคมุคาและประหยัดกวา ปจจบุัน ดวยความตองการที่เพ่ิมขึ้น 

                          สงผลใหอัตราคาขนสงทางอากาศปรับตัวสูงข้ึนเปนลำดับ 

      4.  วิกฤตที่ทานำเขาสินคาแสดงใหเห็นถึงปญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ คือ 

             4.1   การขาดแคลนแรงงาน 

             4.2   การขาดแคลนสินคาในตลาดคาปลีก  

             4.3   อัตราเงินเฟอที่เพิ่มสูงข้ึนจากราคาสินคาที่เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง เปนผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายในการขนสง 

                    และการขาดแคลนสินคา  

             4.4   คาใชจายและระยะเวลาในการขนสงสินคาเขาสหรัฐฯ คาดวา จะไมมีทางกลับไปเหมือนกับชวงกอนหนาเกิดวิกฤต 
ที่มา: Business Insider: “We charted a boat with logistics expert to look at port congestion up close and saw how American greed is leading to shortages 

and empty shelves”, by Thomas Pallini, November 5, 2021 

 

ขอสังเกตของ สคต.ลอสแอนเจลิส        

1. วิกฤตการขนสงในปจจุบันไดสงผลอยางตอเนื่องตอผปูระกอบการการคาระหวางประเทศไปทั่วโลก ทั้งเรื่องตนทุนคาใชจาย เวลาที่

เพ่ิมขึ้น การบริหารจัดการสต็อกสินคาและคำสั่งซื้อที่อาจมีผลใหผูสงออก/ผนูำเขาตองผิดเงื่อนไขสัญญา มีคาปรับเกิดขึ้น การที่-  
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ไมมีสินคาจำหนายเปนเวลานานอาจสงผลตอความเปนไปไดที่สินคา/แบรนดจะถูกแยงชิงสวนแบงตลาดจากคูแขงที่สามารถ

บริหารจัดการดานการขนสงและสต็อกสินคาไดดีกวา และนำมาซึ่งการสูญเสียตลาดในระยะยาว ดังนั้น ผูประกอบการไทยตอง

วางแผนรวมกับคูคาในสหรัฐฯ เพ่ือบริหารจัดการสต็อกสินคาใหเพียงพอ และทันตอเวลา  

2. ปญหาคาขนสงที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมกวา 5 เทา สงผลใหคาขนสงสูงกวาคาสินคา และในบางกรณีสงผลใหผูนำเขาเริ่มหัน 

กลับมาทบทวนความเปนไปไดในการแสวงหาสินคาที่ผลิตในประเทศที่มีปญหาดานคาขนสงนอยกวา แมตนทุนการผลิตจะสูง

กวา ภาพรวมอาจมีตนทุนรวมใกลเคียงกัน แตมีสินคาจำหนายตามกำหนดเวลา ในบางกรณีสินคาสดใหมกวา มีอายุสินคา

ยาวนานกวา (เนื่องจากไมตองสูญเวลาไปกับการขนสงที่อยางนอยตองใชเวลาไมต่ำกวา 1-2 เดือน) ไมตองสูญเสียโอกาสทาง

การคาที่ความตองการของผูบริโภคมีมาก ปรากฏการณ Near Sourcing ที่เคยมีผูเชี่ยวชาญระบุถึงในชวงตนสถานการณ 

COVID จึงยังมีความเปนไปไดสูงมาก 

3. นอกจากนี้ คาขนสงที่แพงข้ึนมากจะเปนแรงกดดันใหผูนำเขาผลักภาระบางสวนไปใหผูสงออกในการลดราคาสินคา เพ่ือชดเชย

กับคาขนสงที่เพ่ิมข้ึน เนื่องจากผูนำเขาไมสามารถผลักภาระทั้งหมดไปใหกับคูคา/ผูบริโภคได ขอมูลลาสุดพบวา สินคาตางๆ ใน

สหรัฐฯ ตางทยอยปรับขึ้นราคาสินคา เกือบรอยละ 60 ของรานอาหารในสหรัฐฯ ปรับขึ้นราคาอาหารที่จำหนาย สหรัฐฯ กำลัง

ประสบเจอกับภาวะอัตราเงินเฟอที่สูงที่สุดในรอบ 30 ป โดยดัชนีราคาสินคาผูบริโภคในเดือนตุลาคมปรับตัวเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 

6.2 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เพิ่มขึ้นรอยละ 0.9 จากเดือนกันยายน ซึ่งมาจากปญหาคาขนสง การขาดแคลนแรงงาน ราคา

น้ำมันที่ปรับตัวสูงข้ึน ทำใหตนทุนประกอบการปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ถึงแมวานักเศรษฐศาสตรหลายทานจะมองวาเปน

สถานการณชั่วคราวและจะกลับมาเปนปกติ อยางไรก็ดี ยังมีอีกฝายมองวา หากสถานการณขนสงดีข้ึน ตลาดแรงงานปรับตัว

เปนปกติ แตยังมีปจจัยที่ยังสงผลตอคาครองชีพและการปรับเพ่ิมขึ้นของคาแรง คือ คาเชาบานพักและราคาบานพักอาศัยท่ี

พบวามีการปรับตัวสูงขึ้นในชวงที่ผานมาอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ คาใชจายในเรื่องบานพักคิดเปนหนึ่งในสามของคาใชจายผูบริโภค 

(Consumer Spending) สหรัฐฯ โดยเฉลี่ย  

  
 Capital.com 

 



 

 
           คลิกที่ลิงค https://survey.app.do/ttcla_survey2021   

หรือสแกน QR Code เพื่อเขากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจรายงาน   

จัดทำโดยสำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ นครลอสแอนเจลิส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


