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ปญหาดานขนสงอาจทำหนากากอนามัยขาดแคลนในสหรัฐฯ

เนื้อหาสาระขา ว แนวโนมการแพรร ะบาดของเชื้อ ไวรั ส COVID – 19 สายพันธุ โอมิครอนที่
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนวงกวางอยางรวดเร็วสงผลทำใหชาวอเมริกันในตลาดมีความตองการบริโภคสินคาหนากาก
อนามัยเพื่อปองกั นการไดสัมผัสและไดรับเชื้อเพิ่มมากขึ้น ในขณะที ่อุตสาหกรรมขนส งและหวงโซอุ ปทานใน
ตลาดโลกยังคงประสบภาวะความไมสมดุลทั้งดานกำลังการขนสงและราคาคาขนสงสินคา ซึ่งปจจัยดังกลาวอาจจะ
สงผลทำใหการขนสงสินคาเกิดความลาชาและอาจจะกอใหเกิดภาวะการขาดแคลนสินคาในตลาดได
โดย Mr. Greg Tsagris ตำแหนงประธานบริษัท Phoenix Quality Manufacturing ผูผลิตและ
จำหนายสินคาหนากากอนามัย สำนักงานใหญตั้งอยูที่เมือง Jackson รัฐโอไฮโอ กลาววา ปจจัยดานอุปสรรคใน
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อุตสาหกรรมการขนสงสินคาในปจจุบันสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการผลิตสินคาหนากากอนามัยของบริษัท
แมวาในขณะนี้บริษัทจะยังคงมีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับการผลิตสินคาเพื่อรองรับความตองการของผูบริโภคในตลาด
ก็ตาม แตปจจัยดังกลาวอาจจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการผลิตของบริษัทไดในอนาคต
ในขณะที่ Mr. Lloyd Armburst ตำแหนง ประธานสมาคมผูผลิตหนากากอนามัยอเมริกัน (The
American Mask Manufacturer’s Association) ยั งมีความเชื ่อ มั่นวา อุ ต สาหกรรมการผลิ ตสิ นค า หน า กาก
อนามัยในสหรัฐฯ ไมนาจะไดรับผลกระทบจากอุปสรรคในอุตสาหกรรมขนสงมากนัก เนื่องจากผูประกอบการใน
ตลาดสหรัฐฯ สวนใหญไมจำเปนตองอาศัยพึ่งพิงการนำเขาสินคาวัตถุดิบจากแหลงผลิตในตางประเทศมากนัก
อยางไรก็ตาม ในสวนของผูประกอบการผลิตสินคาที่ตองอาศัยการนำเขาสินคาวัตถุดิบจากตางประเทศอาจจะมี
แนวโนมไดรับผลกระทบทำใหเกิดความลาชาในกระบวนการผลิตและกระทบตอผูบริโภคในตลาดบาง แตโดยรวม
คาดวาไมนาจะรุนแรงมากนัก
นอกจากนี้ Mr. Armburst ยังกลาววา ปญหาที่เกิดขึ้นในระบบอุตสาหกรรมขนสงในชวงที่ผาน
มาสวนหนึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผูประกอบการสวนใหญตางแยงชิงพื้นที่ระวางเรือขนสงสินคาเพื่อที่จะสงออกสิน คา
ตาง ๆ ใหทันขายในชวงเทศกาลคริสตที่ผานมา ซึ่งตอนนี้เทศกาลคริสตมาสไดผานไปแลวคาดวา สถานการณตาง
จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นในอนาคตอันใกลนี้
อยางไรก็ตาม แนวโนมการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 สายพันธุโอมิครอนที่เพิ่งจะถูก
คนพบครั้งแรกเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผานมาไดแพรขยายตัวเปนวงกวางอยางรวดเร็วในสหรัฐฯ ทำใหมี
จำนวนผูติดเชื้อรายใหมในสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเปนจำนวนมาก โดยผูเชี่ยวชาญในตลาดคาดวา จำนวนผูติดเชื้อ
ในสหรัฐฯ จะปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในชวงเดือนมกราคมที่กำลังจะมาถึงและจะคอย ๆ ปรับตัวลดลงภายในชวง
ปลายไตรมาสที่ 1 ป 2565 จึงนาจะทำใหสหรัฐฯ มีความตองการสินคากลุมชุดอุปกรณตรวจหาเชื้อ และอุปกรณ
ปองกันการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในอนาคตดวย
โดยปจจุบันเริ่มเห็นสัญญาณการขาดแคลนสินคากลุมดังกลาวตามชองทางรานคาปลีกในสหรัฐฯ
บางแลว ทำใหผูประกอบการคาปลีกบางราย เชน หาง CVS และ หาง Walgreens ไดประกาศมาตรการจำกัด
จำนวนซื้อสินคาสำหรับผูบริโภคแตละรายเพื่อลดโอกาสการกักตุนสินคาและชวยเพิ่มโอกาสใหผูบริโภคที่มีความ
จำเปนตองใชสามารถเขาถึงกลุมสินคาเหลานั้นได
ในชวงที่ผานมาอุตสาหกรรมการขนสงทั่วโลกไดรับผลกระทบจากภาวะความไมสมดุลในตลาด
จากหลากหลายปจจัย เชน การขาดแคลนพนักงานในทาเรือ การขาดแคลนพนักงานขับรถบรรทุก การขาดแคลนตู
คอนเทนเนอรขนสงสินคา และความแออัดของทาเรือทั้งตนทางและปลายทาง เปนตน ทำใหการขนสงสินคาใน
ตลาดเกิดความลาชามากขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอการบริหารจัดการระบบหวงโซอุปทานสินคาในกลุมผูประกอบการ
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และสงผลกระทบตอเนื่องกันไปเปนลูกโซทั้งตลาดไมวาจะเปนกลุมสินคาอุปโภคบริโภคไปจนกระทั่งกลุมสินคา
อิเล็กทรอนิกสและสินคายานยนต
อีกทั้ง การเปดเผยขอมูลโดย Dr. Leana Wen ตำแหนงนักวิเคราะหทางการแพทยสำนัก ขาว
CNN ซึ่งระบุวา การสวมหนากากผาเพียงอยางเดียวไมสามารถปองกันเชื้อไวรัส COVID – 19 สายพันธุโอมิครอน
ได โดยไดรณรงคใหชาวอเมริกันสวมหนากากอนามัยหรือหนากาก N95 แลวสวมทับดวยหนากากผาซึ่งจะสามารถ
ชวยปองกันการไดรับเชื้อสายพันธุโอมิครอนได สงผลทำใหเกิดกระแสความตองการบริโภคสินคาหนากากอนามัย
และหนากาก N95 เพิ่มมากขึ้นในกลุมผูบริโภค
อยางไรก็ตาม ผูประกอบการจำหนายสินคาหนากากอนามัยในสหรัฐฯ เองยังคงกังวลกับความ
เสี่ยงที่จะไดรับสินคาลาชาจากการนำเขาสินคาหนากากอนามัยจากตางประเทศ อีกทั้ง ยังมีความเสี่ยงที่สินคาที่
ไดรับอาจจะเปนสินคาไมมีคุณภาพไมไดมาตรฐานตามที่สหรัฐฯ กำหนด ซึ่งอาจจะสงผลกระทบทางธุรกิจสำหรับ
ผูประกอบการได ในขณะเดียวกันผูประกอบการผลิตสินคาหนากากอนามัยในสหรัฐฯ ตางพยายามเรงการเพิ่ม
กำลังการผลิตสินคาเพื่อใหเพียงพอรองรับความตองการของตลาดที่ปรับตัวเพิ่มมากขึ้นจากการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสสายพันธุโอมิครอนในขณะนี้ อีกทั้ง ผูประกอบการผลิตสินคาหนากากอนามัยในสหรัฐฯ ยังเรียกรองใหผูจัด
จำหนายและผูบริโภคในตลาดเลือกสนับสนุนสินคาหนากากอนามัยคุณภาพสูงจากผูผลิตในประเทศดวย
บทวิเคราะห: แนวโนมการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 สายพันธุโอมิครอนเกิดขึ้น
อยางรวดเร็วในสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯ มีจำนวนผูติดเชื้อรายใหมเพิ่มขึ้นสูงติ ดต อกันหลายวันทำใหห นวยงานที่
เกี่ยวของเริ่มพิจารณามาตรการควบคุมการแพรระบาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับการแพรระบาดระรอกใหมนี้
รวมถึงผูบริโภคในตลาดเองที่เริ่มตื่นตัวและระมัดระวังการปฏิบัติตนเพื่อลดโอกาสที่จำไดรับเชื้อมากขึ้นโดยเฉพาะ
การใชอุปกรณปองกันการแพรระบาด เชน หนากากอนามัย ถุงมือยาง และสารทำความสะอาดฆาเชื้อ เปนตน ทำ
ใหเกิดความตองการบริโภคสินคากลุมดังกลาวเพิ่มมากขึ้น
แนวโนมดังกลาวนาจะเปนโอกาสในการขยายการสงออกสินคากลุมอุปกรณปองกันการติดเชื้อ
(Personal Protective Equipment หรือ PPE) จากไทยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ในชวงระหวางเดือนมกราคม - ตุลาคม
2564 สหรัฐฯ มีมูลคาการนำเขาสินคากลุมดังกลาวจากไทยเปนมูลคาทั้งสิ้นประมาณ 186.50 ลานดอลลารสหรัฐ
โดยสินคากลุมถุงมือยางมีสัดสวนสงออกมากที่สุดเปนมูลคาทั้งสิ้น 141.42 ลานดอลลารสหรัฐ สวนที่เหลือเปนกลุม
สินคาหนากากอนามัยเปนมูลคาทั้งสิ้น 45.08 ลานดอลลารสหรัฐ โดยสหรัฐฯ มีแหลงนำเขาสินคากลุมดังกลาว
สูงสุดจากจีน (รอยละ 65.56) รองลงมา ไดแก เม็กซิโก (รอยละ 8.96) เวียดนาม (รอยละ 4.58) และไทย (รอยละ
3.19) ตามลำดับ
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ทั้งนี้ ปจจัยดานอุปสรรคในอุตสาหกรรมขนสงสินคานาจะเปนอุปสรรคที่สำคัญตอการขยายการ
สงออกสินคากลุมอุปกรณปองกันการติดเชื้อของไทยในตลาดสหรัฐฯ โดยตนทุนคาขนสงสินคาในตลาดที่ปรับตัว
สูงขึ้นสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในภาพรวม ทำใหผูประกอบการนำเขาสินคาใน
สหรัฐฯ บางสวนเริ่มปรับกลยุทธหันไปเลือกนำเขาสินคาจากผูผลิตในประเทศที่มีระยะทางการขนสงที่ใกลหรือ
ผูผลิตภายในประเทศเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากความผันผวนของราคาคาขนสงสินคา นอกจากนี้ ปจจัย
ด า นความต อ งการบริ โ ภคภายในของไทยเองก็ ม ี แ นวโน ม ปรั บ ตั ว เพิ ่ ม สู ง ขึ ้ น เพื ่ อ รองรั บ การแพร ร ะบาด
ภายในประเทศเชนเดียวกันซึ่งอาจจะสงผลกระทบทำใหมีสินคาสำหรับสงออกนอยลงได
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: แมวาในภาพรวมจะมีปจจัยลบหลายปจจัยที่สงผลกระทบตอการขยาย
ตลาดสงออกสินคากลุมอุปกรณปองกันการติดเชื้อของไทย หากผูประกอบการไทยสามารถบริหารจัดการการผลิต
และการขนสงอยางมีประสิทธิภาพและสามารถรักษาความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยทั้งในดานคุณภาพ
สินคาที่ไดมาตรฐานตรงตามความตองการของผูนำเขาในสหรัฐฯ รวมถึงปจจัยดานตนทุนการผลิตที่อยูในระดับต่ำ
สามารถแขงขันกับคูแขงและปจจัยดานการขนสงสินคาไดทันตามความตองการของผูนำเขา ก็นาจะมีโอกาสในการ
ขยายตลาดสงออกในสหรัฐฯ ไปอยางนอยจนถึงไตรมาสที่ 2 หรือ 3 ของป 2565 หรือจนกระทั่งสถานการณดาน
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสในภูมิภาคจะปรับตัวดีขึ้นได
อยางไรก็ตาม ในชวงที่เกิดการแพรระบาดที่ผานมามีมิจฉาชีพอาศัยจังหวะที่ความตองการบริโภค
ในตลาดขยายตัวสูงแอบอางเปนผูสงออกสินคาปองกันการติดเชื้อไทยโดยเฉพาะถุงมือยางหลอกลวงใหผูนำเขา
สินคาในสหรัฐฯ หลงเชื่อโอนเงินคาสินคาโดยไมจัดสงสินคาใหมีผูเสียหายหลายรายคิดเปนมูลคาความเสียหายสูง
และสงผลกระทบรายแรงตอภาพลักษณการสงออกของไทยโดยรวม เนื่องจากประเทศไทยเปนผูผลิตและสงออก
สินคาถุงมือยางรายใหญของโลก ดังนั้น หากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของของไทยสามารถรวมมือกันหา
แนวทางแกไขและปองกันอาชญากรรมทางการคาอยางเปนรูปธรรมในอนาคตทั้งในแงของการตรวจสอบการจด
ทะเบียนบริษัท การดำเนินธุรกรรมทางการเงิน การตรวจสอบเสนทางการเงิน รวมถึงการบังคับและปราบปราม
อยางจริงจังก็นาจะสามารถชวยลดผลกระทบและชวยรักษาภาพลักษณทางการคาของไทยได ในอนาคต
*********************************************************
ที่มา: สำนักขาว Business Insider
เรื่อง: “Supply Chain Crisis, High Demand for Masks Could Delay Products”
โดย: Allana Akhtar
สคต. ไมอามี /วันที่ 30 ธันวาคม 2564
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