
 
 
 

  

 

ข่าวเด่นประจำสัปดาห ์
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
29 เมษายน 2565 

ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในรัสเซีย
ปัญหาการขาดแคลนตู ้คอนเทนเนอร์ได้มาถึงระดับ
รัฐบาลของรัสเซียแล้ว โดยรองนายกรัฐมนตรี Andrei 
Belousov ได้จัดประชุมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งหามาตรการเพื ่อขจัดปัญหาการขาดแคลนที ่อาจ
เกิดข้ึนในตลาดคอนเทนเนอร์เนื่องจากมีสายการเดินเรือ
ต่างชาติหลายรายยุติการทำธุรกิจกับรัสเซีย ดังนั้นเพ่ือ
หลีกเลี่ยงความล่าช้าในการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภค 
คณะรัฐมนตรีต้องการทราบว่าจะชดเชยความเสี ่ยงท่ี
เกิดขึ้นใหม่ได้เมื่อใดและอย่างไร เช่น ใช้มาตรการผ่อน
คลายกฎระเบียบและกระตุ ้นการผลิตในท้องถิ ่น ซึ่ง
บริษัทโลจิสติกส์ที ่ใหญ่ที่สุดระบุว่าขณะนี้รัสเซียมีขีด
ความสามารถผลิตตู้คอนเทนเนอร์ได้เองประมาณร้อย 1 
เท่านั้นจากความต้องการทั ้งหมด ขณะที่ผู ้เชี ่ยวชาญ
แนะนำว่าสามารถจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์ได้จากภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่อาจต้องใช้เวลานานถึงหก
เดือน 

เม ื ่อส ัปดาห์ท ี ่ผ ่านมา รองนายกร ัฐมนตร ี Andrey 
Belousov จัดประชุมกับธุรกิจต่างๆ เกี ่ยวกับปัญหา
ด้านโลจิสติกส์ในตลาดภายในประเทศ โดยได้มีการ
หารือถึงปัญหาการขาดแคลนตู ้คอนเทนเนอร์สำหรับ
การส่งออกและนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค (ยกเว้น
ผลิตภัณฑ์ท่ีเน่าเสียง่าย) โดยมีข้อสังเกตว่าสถานการณ์ท่ี
เลวร้ายลงอาจนำไปสู่การหยุดชะงักและเกิดความล่าช้า
ในการขนส่งสินค้า ดังนั้นจึงสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คำนวณปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที ่ตลาดต้องการและ
หาทางจัดหามาเพิ ่มเติมในกรณีที่เกิดปัญหาการขาด
แคลน 

ก่อนที่จะมีการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย มีตู ้คอนเทนเนอร์
ขนาด 20 ฟุต จำนวน 1.5 ล้านตู ้ (TEU) หมุนเวียน

ภายในประเทศเพื่อรองรับการนำเข้าและส่งออกสินค้า 
โดยจำนวนตู ้คอนเทนเนอร์คร ึ ่งหนึ ่งหร ือประมาณ 
700 ,000 TEU เป ็นของผ ู ้ ประกอบการ เด ิน เรื อ
ต่างประเทศ ได้แก่ Maersk, MSC, CMA CGM และอ่ืน 
ๆ ซึ ่งในเดือนมีนาคมได้ประกาศระงับการให้บริการ
ขนส่งสินค้ากับรัสเซีย 

จากแหล่งข่าวในบริษัทโลจิสติกส์รายใหญ่แห่งหนึ่งกล่าว
ว่า ปัจจุบันปริมาณการขนส่งสินค้าที่ลดลงหมายความ
ว่าความต้องการตู้คอนเทนเนอร์ที่ตลาดต้องการก็จะ
ลดลงด้วย ร ัสเซียอาจเกิดภาวะขาดแคลนตู ้ส ินค้า
ประมาณ 3 – 3.5 แสน TEU ในอนาคตอันใกล้ และหวัง
ว่าสายการเดินเรือต่างชาติที่เลิกทำธุรกิจในรัสเซียจะไม่
นำตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดออกไปนอกประเทศและหวัง
ว่าผู้ประกอบการขนส่งรายใหม่พร้อมตู้คอนเทนเนอร์จะ
เติมเข้ามาทดแทนบ้าง นอกจากนี้คอนเทนเนอร์บางส่วน
ก็สามารถจัดซื้อได้จากต่างประเทศและบางส่วนอาจจะ
มาจากอุตสาหกรรมการผลิตของรัสเซียเองอีกประมาณ 
6-12,000 TEU ต่อปีนั ่นคือประมาณร้อยละ 1 ของ
ความต้องการของตลาด 

Eurosib SPb-Transport Systems (หนึ่งในผู้ให้บริการ
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในสหพันธรัฐรัสเซีย) เห็นด้วยกับการประเมิน
การผลิตในประเทศและม่ันใจว่าการผลิตในประเทศควร
เพ่ิมข้ึนเป็น 50,000 - 100,000 TEU ต่อปี แต่คงต้องใช้
เวลาอีกหลายป ี

ในช่วงกลางเดือนเมษายน กระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค้ารายงานว่าบริษัทที่ผลิตตู้คอนเทนเนอร์สามารถ
เข้าเกณฑ์มาตรการขอสนับสนุนด้านการเงินของรัฐบาล 
โดยจะเพิ่มเงินให้สินเชื่อพิเศษแก่วิสาหกิจอุตสาหกรรม
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หลักถึงสามเท่าหรือมากถึง 120,000 ล้านรูเบิล เป็นผล
ให้พอร์ตสินเชื่อจะขยายเป็น 1.5 ล้านล้านรูเบิล  

ผู้ผลิตตู้คอนเทนเนอร์รายใหญ่ที่สุดในรัสเซียคือ RM 
Rail Abakanvagonmash เห ็นว ่ า ในสถานการณ ์นี้
สามารถแก้ไขปัญหาได้ 2 วิธี คือ ซื้อตู้คอนเทนเนอร์จาก
จ ีน หร ือ เพ ิ ่มกำล ังการผล ิตภายในประเทศสูงสุด 
50 ,000 TEU เพ ื ่ อ ให ้ เพ ียงพอต ่อความต ้องการ
ภายในประเทศ โดยบริษัทจะรับหน้าที ่ในการผลิต
จำนวนนี ้ด ้วยการสนับสนุนและการรับประกันจาก
ภาครัฐ  นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้
ภายในหนึ่งปีครึ่งถึงสองป ี

Eurosib SPb-Transport Systems ตั้ ง ข ้ อส ั ง เ กตว่ า 
หากตัดสินใจจะซื้อตู้คอนเทนเนอร์จากเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ในปริมาณท่ีรัสเซียต้องการจะต้องใช้เวลานานถึง
หกเดือน ดังนั้นการให้เงินอุดหนุนและมาตรการจูงใจ
สำหรับการผลิตในประเทศน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า 
โดยประการแรกที่ควรคำนึงถึงคือจัดหาส่วนประกอบท่ี
สำคัญสำหรับผลิตคอนเทนเนอร์เนื่องจากต้องนำเข้ามา
จากต่างประเทศ รวมทั้งมีมาตรการยกเว้นภาษีศุลกากร
สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ท่ีซ้ือจากต่างประเทศ 

สายการเดินเรือของบริษัทต่างประเทศที่ทะยอยถอน
ออกและลดกิจกรรมลงในรัสเซียอาจใช้เวลานานถึงสี่
เดือน หลังจากนั้นจึงจะเกิดปัญหาการขาดแคลนตู้คอน
เทนเนอร์ซึ ่งจะส่งผลกระทบในแต่ละภูมิภาคจนกว่า
ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ใหม่จำนวนมากจะถูกนำมาเติม
เต็ม 

ท ี ่ ม า : Logistical conclusions: the authorities took up 
the problem of the lack of containers, by Evgenia 
Pertseva, iz.ru 

จากการท่ีสายการเดินเรือขนาดใหญ่ของโลกท่ีเป็นธุรกิจ
ของประเทศในสหภาพยุโรป ได้ร ่วมคว่ำบาตรทาง
เศรษฐกิจรัสเซียด้วยการระงับให้บริการขนส่งสินค้าเข้า-
ออกรัสเซีย และสายการเดินเรือเหล่านี้ยังเป็นเจ้าของตู้
คอนเทนเนอร์เป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้รัสเซียเกิดภาวะ
ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เพื่อรองรับการนำเข้า-ส่งออก
สินค้า ซึ ่งป ัญหานี ้และเร ื ่องปรับขึ ้นราคาค่าขนส่ง
หลายเท่าตัวก็เป็นปัญหาเรื้อรังต่อเนื่องมาจากวิกฤตโค
วิด-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบโลจิสติกส์ของโลกแต่เดิม
อยู่แล้ว 

การส่งออกสินค้าไทยไปยังรัสเซียในปัจจุบันเป็นไปอย่าง
ยากลำบากจากปัญหาการขนส่งสินค้านี้ด้วย ยังไม่นับ
อุปสรรคจากท่าเรือสำคัญในสหภาพยุโรปห้ามมิให้เรือ
ขนส่งสัญชาติรัสเซียเทียบท่ารวมทั้งไม่ให้บริการเปลี่ยน
ถ่ายสินค้าเข้า-ออกรัสเซีย อีกทั ้งศุลกากรในสหภาพ
ยุโรปก็ตรวจสินค้าอย่างเข้มข้นจนมีตู้สินค้าของรัสเซีย
ตกค้างเพ่ือรอการตรวจปล่อยจำนวนมาก 

ในเดือนมีนาคม มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังรัสเซีย
ปรับตัวลดลงทันทีร้อยละ 73 โดยคาดว่ามีสินค้าสำคัญ
หลายรายการจากไทยตกค้างอยู่ระหว่างทางจำนวนมาก
และไม่ทราบว่าจะได้ขนส่งจนถึงปลายทางที่รัสเซียได้
อย่างไรหรือไม่  

ทั้งนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าปัญหานี้จะยืดเยื้อ
ยาวนานไปถึงเมื่อใด “การทำการค้ากับรัสเซียในระยะ
นี้จึงมีความเสี่ยงด้านการขนส่งสินค้าสูงมาก” � 

 


