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อุตสาหกรรมเรือสำราญรัฐฟลอริดาเริ่มกลับมาคึกคัก 

 

เนื้อหาสาระขาว นับเปนระยะเวลามากกวาสองปที่อุตสาหกรรมเดินเรือสำราญในสหรัฐฯ ไดรับ

ผลกระทบจากภาวะการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยางรุนแรง ทั้งจากปจจัยดานการดำเนินมาตรการ

ปองกันการแพรระบาดท่ีเขมงวดของรัฐบาลสหรัฐฯ ทำใหไมสามารถเดินเรือสำราญไดตามปกติ ประกอบกับปจจัย

ดานความกังวลของนักทองเที่ยวในประเทศและตางประเทศที่กังวลตอความปลอดภัยดานสุขภาพของตนเองดวย 

สงผลกระทบตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในรัฐฟลอริดาซ่ึงเปนศูนยกลางการเดินเรือสำราญขนาดใหญ

ในภูมิภาค อยางไรก็ตาม ดวยแนวโนมการแพรระบาดในสหรัฐฯ ที่เริ่มดีขึ้นในปจจุบันประกอบกับการผอนปรน

ขาวเดนประจำสัปดาหจากสหรัฐอเมริกา 
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มาตรการควบคุมการแพรระบาดที่เขมงวดตาง ๆ ทำใหนักทองเที่ยวเริ่มกลับมาเดินทางทองเที่ยวผานเรือสำราญ

มากข้ึน 

จากขอมูลสำรวจตลาดอุตสาหกรรมการทองเที ่ยวบริษัท AAA พบวา ในชวงที ่ผ านมามี

นักทองเที่ยวตัดสินใจจองตั๋วเดินทางทองเที่ยวผานเรือสำราญมากขึ้นเกินสองเทาตัวเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน

กับปท่ีผานมา ผูประกอบการรายใหญในอุตสาหกรรมท่ีมีจุดเริ่มตนการเดินทางในรัฐฟลอริดา ไดแก บริษัท Royal 

Caribbean Cruise Lines บริษัท Carnival Cruises บริษัท Norwegian Cruise Lines และบริษัท Celebrity 

Cruises ตางเริ่มทยอยกลับมาใหบริการเดินเรืออีกครั้ง  

นอกจากนี้ การตัดสินใจลดมาตรการการปองกันการแพรระบาดของศูนยควบคุมและปองกัน

โรคติดตอสหรัฐฯ (Center for Disease Control and Prevention หรือ CDC) จากเดิมที ่กำหนดใหต องมี

ผูโดยสารที่ไดรับวัคซีนแลวไมต่ำกวารอยละ 95 เหลือรอยละ 90 อีกทั้ง ยังไดประกาศลดระดับความเสี่ยงของการ

เดินทางทองเท่ียวผานเรือสำราญเหลือระดับ 2 (เสี่ยงระดับปานกลาง หรือ Moderate) หลังจากท่ีกอนหนานี้ไดจัด

อยูในระดับสูงสุดระดับ 3 (เสี่ยงระดับสูงสุด หรือ High Risk) มาเปนเวลานานกวาสองปนับตั้งแตที่เกิดการแพร

ระบาด อยางไรก็ตาม ศูนยควบคุมและปองกันโรคติดตอสหรัฐฯ ยังไมแนะนำใหชาวอเมริกันท่ีมีภูมิคุ มกันไม

แข็งแรงหรือยังไมไดรับวัคซีนเดินทางทองเท่ียวผานเรือสำราญ 

ผลการสำรวจของบริษัท AAA ดังกลาวยังพบวา กวารอยละ 20 ของประชาชนชาวอเมริกัน

ทั้งหมดตองการหรือมีแผนที่จะเดินทางทองเที่ยวผานเรือสำราญในอนาคตอันใกลภายในระยะเวลาสองปขางหนา 

อีกทั้ง รอยละ 41 ของชาวอเมริกันยังเขาใจและมีขอมูลเกี่ยวของกับความเสี่ยงและการปองกันการไดรับเชื้อไวรัส

จากการเดินทางผานเรือสำราญมากขึ้น โดยรวมชาวอเมริกันในปจจุบันมีความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการของ

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมและความปลอดภัยในการเดินทางผานเรือสำราญมากข้ึน 

นอกจากนี้ นักทองเที่ยวที่วางแผนเดินทางทองเที่ยวผานเรือสำราญกวารอยละ 43 ยังเชื่อมั่นใน

มาตรการการปองกันการแพรระบาดของอุตสาหกรรม เชน มาตรการการฉีดวัคซีนของลูกเรือ มาตรการตรวจสอบ

หาเชื้อในลูกเรือกอนขึ้นเรือ มาตรการเพิ่มระบบการระบายอากาศภายในเรือ มาตรการทำความสะอาดภายในเรือ 

และมาตรการเพ่ิมจุดติดตั้งเจลแอลกอฮอลทำความสะอาดมือสำหรับผูโดยสารภายในเรือ เปนตน  

Ms. Coleen Mc Daniel ตำแหนง หัวหนาบรรณาธิการขาวเว็บไซต Cruise Critic กลาววา 

นักทองเที่ยวในปจจุบันเริ่มตระหนักวาแทบจะไมมีที่ใดที่มีความปลอดภัยจากการไดรับเชื้อไวรัสรอยเปอรเซ็นต 
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ดังนั้น นักทองเท่ียวในตลาดจึงเริ่มมีแนวโนมท่ีจะเปลี่ยนทัศนะคติในการอยูรวมกับไวรัสและใชชีวิตในแบบท่ีตนเอง

ตองการตามระดับความเสี่ยงท่ีทำใหตนสามารถยอมรับได โดยนักทองเท่ียวบางคนเชื่อม่ันในความปลอยภัยสำหรับ

การเดินทางผานเรือสำราญมากกวาเครื่องบิน รานซุปเปอรมารเก็ต และงานกิจกรรมท่ีจัดข้ึนภายในอาคารเสียดวยซ้ำ 

ซ่ึงเปนสัญญาณท่ีคอนขางดีสำหรับอนาคตของอุตสาหกรรมการเดินเรือสำราญในสหรัฐฯ  

Mr. Brandon Davis ผูโดยสารจากรัฐจอรเจียท่ีมีกำหนดการเดินทางเริ่มตนจากรัฐฟลอริดากลาววา 

การที่ศูนยควบคุมและปองกันโรคติดตอสหรัฐฯ กำหนดใหผูโดยสารเรือสำราญควรจะตองไดรับวัคซีนปองกันเชื่อ

ไวรัสยังเปนมาตรการท่ีจำเปนซึ่งสามารถสรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยใหกับผูโดยสารเรือสำราญได แมวา

กระบวนการตรวจสอบยืนยันผลตรวจและวัคซีนจะทำใหเสียเวลาในการเดินทางไปบางแตก็สามารถสรางความ

เชื่อม่ันใหกับผูโดยสารบนเรือทุกคนไดวาโอกาสท่ีจะเกิดการแพรระบาดภายในเรือนั้นจะอยูในระดับต่ำ 

จุดหมายปลายทางการเดินเรือสำราญที่ไดรับความนิยมในกลุมนักเดินทางชาวอเมริกัน ไดแก    

แอลาสกา ประเทศในกลุมแคริบเบียน และประเทศในทวีปยุโรป เปนหลัก สวนประเทศในกลุมทวีปแอฟริกา 

ออสเตรเลีย และ ไอซแลนด ก็เริ่มกลับมาไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนเชนเดียวกัน ท้ังนี้ ปจจัยดานการปรับเพ่ิมข้ึน

ของราคาพลังงานในตลาดโลกรวมถึงปจจัยดานภาวะเงินเฟอในตลาดมีอิทธิพลสำคัญตอการปรับเพิ่มขึ้นของราคา

คาบัตรโดยสาร ดังนั้น นักเดินทางสวนใหญจึงมีแนวโนมที่จะตัดสินใจจองตั๋วลวงหนาเร็วขึ้นเพื่อใหทันสำหรับการ

เดินทางทองเท่ียวในชวงฤดูรอนปนี้ 

บทวิเคราะห: ในชวงกอนท่ีจะเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อุตสาหกรรมเรือสำราญ

ของสหรัฐฯ มีแนวโนมการขยายตัวเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด จำนวนนักทองเที่ยวผานเรือสำราญในสหรัฐฯ ขยายตัว

เพิ่มขึ้นจาก 13.1 ลานคนในป 2561 เปน 14.2 ลานคนในป 2562 คิดเปนอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 8.4 

สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจโดยรวมไดทั้งสิ้น 2.51 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ โดยทาเรือสำราญที่สำคัญใน

สหรัฐฯ พิจารณาจากจำนวนผู โดยสาร ไดแก ทาเรือเมืองไมอามี รัฐฟลอริดา (รอยละ 24.67) ทาเรือ Port 

Canaveral รัฐฟลอริดา (รอยละ 16.26) ทาเรือ Port Everglades (รอยละ 14.00) ทาเรือเมือง Galveston 

รัฐเท็กซัส (รอยละ 7.92) และทาเรือเมือง Long Beach รัฐแคลิฟอรเนีย (รอยละ 5.05) ตามลำดับ  

อยางไรก็ตาม เมื่อเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิดที่สงผลกระทบไปแทบจะเกือบทุก

อุตสาหกรรมรวมถึงอุตสาหกรรมการเดินเรือสำราญที่มีความเสี่ยงเกิดการแพรเชื้อสูง ประกอบกับมาตรการหาม

เดินเรือโดยศูนยควบคุมและปองกันโรคติดตอสหรัฐฯ ที่ไมอนุญาตใหผูประกอบการทำการเดินเรือสำราญเปน

ระยะเวลาเกือบสองปกอนที่จะเริ่มกลับมาอนุญาตใหเดินเรือสำราญไดอีกครั้งในชวงกลางป 2564 สงผลกระทบ 
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ทำใหอุตสาหกรรมการเดินเรือสหรัฐฯ หดตัวลงมากเหลือจำนวนนักทองเที่ยวที่เดินทางผานเรือสำราญเพียงราว 

2.7 ลานคน มูลคาอุตสาหกรรมหดตัวเหลือเพียงประมาณ 1.2 พันลานดอลลารสหรัฐเทานั้น 

ทั ้งนี ้ แนวโนมการปรับตัวดีข ึ ้นของภาวะการแพรระบาดรวมถึงแนวโนมการฟ นตัวของ

อุตสาหกรรมการเดินเรือในสหรัฐฯ ถือเปนสัญญาณที่ดีสำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของรัฐฟลอริดาที่พึ่งพา

การทองเที่ยวและการเดินเรือสำราญคอนขางมาก ในแตละปอุตสาหกรรมเดินเรือสามารถสรางงานในพื้นท่ีรัฐ

ฟลอริดาไดกวา 1.3 แสนตำแหนง คิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจกวา 1 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ หรือหากคิดเฉพาะ

รายไดจากการจัดเก็บภาษีเปนมูลคากวา 213 ลานดอลลารสหรัฐ นอกจากนี้ การขยายตัวของอุตสาหกรรมการ

เดินเรือในพื้นที่ยังกอใหเกิดความตองการสินคาอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมดวย เชน สินคาอาหาร

และเครื่องดื่ม สินคาอุปกรณตกแตงภายในเรือ สินคาของใชภายในเรือ และสินคาของขวัญของชำรวย ซ่ึงนาจะเปน

โอกาสในการเพ่ิมมูลคาการสงออกสำหรับผูประกอบการไทยในกลุมสินคาดังกลาวดวย 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: ผูประกอบการไทยที่สนใจทำตลาดเรือสำราญในสหรัฐฯ ควรศึกษา

และทำความเขาใจพฤติกรรมและลักษณะการสั่งซ้ือสินคารวมถึงขอกำหนดของสินคาแตละประเภทซ่ึงแตกตางกัน

อยางลึกซึ ้งเพื ่อเตรียมความพรอมในการขยายตลาดผู ประกอบการในสหรัฐฯ กลาวคือ หากเปนสินคากลุม

เฟอรนิเจอรและตกแตงภายในนอกจากสินคาท่ีออกแบบไดนาสนใจสวยงามจะเปนที ่ตองการแลวในกลุม

ผูประกอบการเดินเรือแลว สินคาที่จะประสบความสำเร็จในการทำตลาดยังจะตองที่มีคุณสมบัติปลอดภัยตอ

ผูใชงานและไดรับการรับรองจากหนวยงานการเดินเรือสากล (International Marine Organization หรือ IMO) 

เชน มาตรฐานการติดไฟ มาตรฐานการปลอยกาซพิษ เปนตน  นอกจากนี้ ผูประกอบการยังควรที่จะมีสำนักงาน

หรือตัวแทนจำหนายสินคาตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีอูตอเรือท้ังในภูมิภาคอเมริกาและภูมิภาคยุโรปเพ่ือความสะดวกในการ

ติดตอสั่งซ้ือและการตรวจสอบแกไขปญหาในกรณีตาง ๆ  

  ในสวนของกลุมสินคาอาหารนั้นหากเปนสินคาโภคภัณฑ (Commodity) เชน ขาว ขาวนึ่ง และ

เสนพาสตา มักจะเปดใหผูประกอบการท่ีสนใจเขาประมูลราคาโดยจะกำหนดราคาซ้ือไวตลอดท้ังสัญญา (สวนมาก

ระยะเวลา 1 ป) สำหรับสินคาอาหารและเครื่องดื่มทั่วไปจะมีคำสั่งซื้อไปยังตัวแทนในพื้นเขตที่เทียบเรือลวงหนา

เพื่อใหจัดสงสินคาเปนรายครั้ง โดยผูประกอบการที่ทำการคาดวยมักจะมีโกดังเก็บสินคาภายในทาเรือเพื่อความ

สะดวกในการจัดสงและลำเลียงสินคาขึ้นเรือ ดังนั้น หากผูประกอบการไทยสนใจทำธุรกิจกับผูประกอบการเรือ

สำราญควรพิจารณาเปดสำนักงานขายในเขตพื้นที่ทาเรือหรือสรางพันธมิตรกับผูนำเขาในพื้นที่เพื่อเปนตัวแทนใน

การประสานงาน บริหารจัดการสตอก และจัดสงสินคาใหกับผูประกอบการเดินเรือตามคำสั่งซ้ือ 
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5 
Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
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แมวาอุตสาหกรรมเรือสำราญจะมีขอจำกัดคอนขางมากอีกทั้งยังมีคูแขงทางการคาที่ครอบครอง

สวนแบงในตลาดอยูกอนแลว แตโดยรวมอุตสาหกรรมเดินเรือสำราญมีขนาดใหญและยังมีความตองการบริโภค

สินคาอุปโภคบริโภคอีกเปนมูลคามหาศาล อีกท้ัง ขณะนี้อยูในระยะเริ่มฟนตัวภายหลังจากการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสและเปนชวงฤดูรอนซึ่งจะเปนชวงที่ชาวอเมริกันนิยมเดินทางทองเที่ยวเพื่อพักผอนเปนจำนวนมากซึ่งก็นาจะ

ทำใหอุตสาหกรรมเดินเรือสำราญของสหรัฐฯ เปนตลาดศักยภาพใหมสำหรับผูประกอบการไทยไดอีก 

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

ท่ีมา: นิตยสาร Florida Trend และหนังสือพิมพ The Washington Post 

เรื่อง: “Cruises leaving from Florida are getting more crowded as booking are twice as strong as last 

year” และ “Cruises are smashing records despite covid on board: ‘Life goes on’”  

โดย: Violet  Comber-Wilen และ Hannah Sampson 

สคต. ไมอามี /วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565 
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