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อุตสาหกรรมผักผลไมทั่วโลกเปน

รูปแบบธุรกิจที่นาสนใจและมีเอกลักษณ

เฉพาะตัว ซึ่งมีกิจกรรมการดําเนินงานภายใต

ระบบหวงโซโลจิสติกสของตลาดโลกที่มีความ

ละเอียดออนที่สุดรูปแบบหน่ึง ดวยตอง

เคลื่อนยายสินคาอยางพิถีพิถันทุกวัน และยัง

ตองรับมือกับเหตุการณตางๆ การแกไขปญหา 

และการฝาฟนความทาทายที่หนักหนวงไมวา

จะเปนความทาทายที่ เ ก่ียวของกับสภาพ

อากาศ การจางงานหรือความทาทายดาน

แรงงาน การปรับนโยบายของรัฐบาล หรือ

ค ว ามท า ท าย อ่ื นๆ  จึ ง อ า จกล า ว ไ ด ว า

อุตสาหกรรมผักและผลไมเปนอุตสาหกรรมที่

มีประสิทธิภาพและคลองตัวอยางไมนาเช่ือใน

แงความสามารถในการปรับตัวไดอยางรวดเร็ว

เมื่อตองเผชิญกับความทาทายใหมๆ

อยางไรก็ตาม ปจจุบันอุตสาหกรรมผักและผลไมกําลังเผชิญกับหน่ึงในความทาทายระดับโลกครั้งใหญที่สุดเทาที่เคยมีมา 

สงผลใหผูประกอบการทุกรายในหวงโซอุปทานต้ังแตเกษตรกรไปถึงจะลูกคาตองประสบปญหาความลาชาของระบบการ

ขนสงสินคา

rolandberger.com

ความตองการสินคาและระบบการขนสง

เน่ืองจากเปนที่ทราบกันดีวาโควิด-19 ไดกอใหเกิดการหยุดชะงัก

ของหวงโซโลจิสติกสทั้งระบบ ซึ่งสงผลตอทุกอุตสาหกรรมและทุก

ธุรกิจทั่วโลก กลาวคือ ตลาดสินคาทั่วโลกไมไดเตรียมตัวไวสําหรับ

สถานการณความตองการที่เพ่ิมขึ้นสําหรับผลิตภัณฑเกือบทุกชนิด

ไมวาจะเปนอุปกรณออกกําลังกาย เครื่องใชอิเล็กทรอนิกส เครื่อง

ตกแตงบาน รองเทา อุปกรณทําสวน และอีกชนิดที่ผูบริโภคที่

กําลังมองหา 
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นาย ทิม คลารก ประธานบริษัท Vanguard International USA ซึ่ง

เปนซัพพลายเออรผักและผลไมรายใหญที่มีสํานักงานใหญต้ังอยูใน

มลรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา และมีสํานักงานสาขาทั่วโลกทั้งใน

อเมริกาใต ยุโรป เอเชีย และแอฟริกาใต ไดเปดเผยวา

"ความตองการสินคามีมาก

อยางไมเคยพบมากอน โดยเทียบ

ไดกับความตองการสินคาสําหรับ

นักเรียนชวงใกลเปดเทอมรวมกับ

ความตองการสินคาชวงวันหยุด

เทศกาล ซ่ึงการประมาณดังกลาวก็

ยังอาจไมใกลเคียงกับความเปนจริง

มากนัก”  
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ความตองการผลิตภัณฑสินคาจากภูมิภาคเอเชียน้ันมีสูง

มากจนทําใหอัตราคาขนสง ณ เวลาที่ ซื้อขายจริงดีดตัว

ขึ้นไปสูงกวา 20,000 เหรียญสหรัฐ/ตูคอนเทนเนอร 

เพ่ิมขึ้นเปนสี่เทาจากอัตราปกติ ความตองการตูคอนเทน

เนอรที่เพ่ิมขึ้นสําหรับการขนสงมีสูงมากจนเรือขนสง

สินคาตองบรรทุกตูคอนเทนเนอรที่วางเปลาขึ้นเรือ

เพ่ือใหสามารถกลับไปยังเอเชียใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 

"ความตองการสินคายังคงผลักตนทุนคาขนสง

สินคาใหเพิ่มข้ึนมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน

ก็ยังไมเห็นเพดานสูงสุด" 

นายคลารก เปดเผยตอไปวา “ผูใหบริการขนสงราย

หน่ึงที่บริษัทของเราใชบริการอยูไดยอมรับวาความ

ตองการสินคาในอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งน้ันมีสูง

มากถึงขนาดที่ผูใชบริการขนสงถึงกับเสนอราคาคา

ระวางแกผูใหบริการขนสงสูงกวาอัตราปกติถึง 6,000

เหรียญสหรัฐ” 

ทั้งน้ี สถานการณของบริษัท Vanguard International 

USA ยังไมยํ่าแยมากนักเน่ืองจากบริษัทขนสงเลือกที่จะ

รักษาความสัมพันธทางธุรกิจในระยะยาว จึงยังคงปฏิบัติ

ตามสัญญาที่ตกลงกันไว อยางไรก็ตาม บริษัทอ่ืนๆ อาจ

ไมไดรับการปฏิบัติเชนเดียวน้ี 

netscribes.com
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ขณะน้ี ไมเพียงแตจะเห็นตูคอนเทนเนอรที่วางเปลา

หรือมีสินคาอยูเต็มต้ังไวเพ่ือรอการเปลี่ยนถาย แตยัง

เห็นการขาดแคลนแชสซี (chassis) ที่ใชสําหรับตูคอน

เทนเนอรอีกดวย โดยปกติแลวตูคอนเทนเนอรจะถูก

นําออกจากเรือ แตการนํากลับคืนมามีความลาชามาก 

ดังน้ัน จึงทําใหไมสามารถนําตูคอนเทนเนอรออกจาก

เรือได และหากแมจะดําเนินการได ก็ไมสามารถ

รับประกันวาจะมีแชสซีสําหรับการเคลื่อนยายตูคอน

เทนเนอร ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมรถบรรทุก

ขนส งสิ นค า ก็ ไม ส ามารถทํ า ง าน ได อย า ง เ ต็ ม

ประสิทธิภาพเน่ืองจากระยะเวลาการรอที่ยาวนานที่

ทาเรือ และการขาดแคลนอุปกรณ เชน แชสซีที่ใชใน

การลากตูคอนเทนเนอรไปยังจุดโหลดตูคอนเทนเนอร 

ทั้งหมดน้ีคือสาเหตุของ ความระส่ําระสาย ความ

ลาชา และราคาคาขนสงที่เพ่ิมขึ้น สงผลใหลูกคาไมได

รับสินคาตามเวลาที่กําหนด

ระบบโลจิสตกิสในสหรัฐอเมริกากําลังมีปญหา

เมื่อมองไปที่ตลาดสหรัฐอเมริกาในขณะน้ีจะเห็นได

ทันทีวาโครงสรางพ้ืนฐานของระบบหวงโซอุปทาน

กําลังลมสลายอยางสิ้นเชิง โดยเมื่อสัปดาหสุดทาย

ของเดือนกรกฎาคมที่ผานมา มีตูคอนเทนเนอรซึ่งมี

สินคาบรรจุอยูเต็มจํานวน 3,000 ตู ถูกวางเรียงราย

อยูบนเสนทางรถไฟนอกนครชิคาโก ส งผลให

การจราจรทางรถไฟหยุดชะงัก สินคาในตูคอนเทน

เนอรเหลาน้ีไมสามารถนําออกมาไดเน่ืองจากโกดัง

จัดเก็บสินคาเต็ม คลังสินคาไมมีพ้ืนที่เหลือพอสําหรับ

การเก็บสินคา ตูคอนเทนเนอรเหลาน้ันควรจะถูก

นําออกไปโดยรถไฟหรือรถบรรทุกหลังจากถาย

สินคาออกหมดแลว แตขณะน้ีไดกลายเปนที่ เก็บ

สินคาช่ัวคราวที่มีคาใชจายสูงมาก

rolandberger.com
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ผลกระทบของระบบการขนสงตอสินคาผักและผลไม 

ระยะเวลาการขนสงเปนสิ่งที่เขมงวดมากสําหรับอุตสาหกรรมสินคาที่เนาเสียงาย ดวยธรรมชาติที่เนาเสียงายของผักและ

ผลไมการจัดสงจะตองตรงตามตารางเวลาที่กําหนดเพ่ือบริหารความเสี่ยงและเวลาการสงมอบสินคาตามความตองการ

ของลูกคา ดังน้ัน ซัพพลายเออรจึงจําเปนตองมองหาทางเลือกในการขนสงสินคาที่มีประสิทธิภาพที่สุด เพ่ือรักษา

ผลประโยชนใหแกทั้งผูผลิตและลูกคา

การขนสงทางเครื่องบิน ปญหาระบบโลจิสติกสจะสิ้นสุดลงเมื่อใด

การขนสงทางเรือ 

การขนสงทางรถยนต 

เปนทางเลือกหน่ึงเพ่ือหลีกความไมแนนอนเก่ียวกับตารางการ

เดินเรือและการขาดแคลนอุปกรณ อยางไรก็ตาม การขนสงทาง

อากาศสงผลใหราคาสินคาสูงขึ้นอยางมาก ซึ่งแนนอนวาตนทุน

ดังกลาวจะถูกสงตอไปยังผูที่เก่ียวของตลอดหวงโซอุปทานและ

ผูบริโภคในทายที่สุด นอกจากน้ี ยังมีผลกระทบอยางมากตอ

ปริมาณที่สามารถจัดสงและจําหนายอีกดวย ดังน้ัน เมื่อผลผลิต

มีเพ่ิมขึ้น ผูปลูกจึงจําเปนตองยอมรับการขนสงทางทะเลใน

เสนทางตรงมากขึ้นโดยไมคํานึงถึงความทาทายตางๆ โดยการ

ขนสงเสนทางตรงจะไมจําเปนตองขนถายตูคอนเทนเนอรไปยัง

เรือลําอ่ืนเพ่ือไปยังปลายทางสุดทาย

ระยะเวลาในการรอรับสินคานานในทาเรือขึ้น เชน รถบรรทุกที่

ไปรับสินคาผักและผลไมจากทา เรือ เมืองลองบีช มลรัฐ

แคลิฟอรเนีย ตองใชเวลาในการรอเพ่ือนําสินคาขึ้นรถบรรทุก

เพ่ิมขึ้นจากปกติ 2 ช่ัวโมง เปน 6 - 8 ช่ัวโมง 

ตัวอยางการขนสงคอนเทนเนอรบรรจุมะมวงและสับปะรดจาก

ไตหวันไปยังเมืองวลาดิวอสต็อก รัสเซีย ปกติควรใชเวลา 6 วัน 

แตดวยความทาทายในปจจุบัน การจัดสงลาสุดใชเวลาถึง 48 วัน

นอกเหนือจากการไดรับสินคาที่ลาชาแลว ราคาคาขนสงก็พุงสูง

ดวยเชนกัน โดยภาพรวมแลว ราคาไดเพ่ิมขึ้นจาก 4,500 เหรียญ

สหรัฐ เปน 12,000 เหรียญสหรัฐ ในการจัดสงจากจุด A ไปยังจุด B 

และทายที่สุดแลว ตนทุนที่เพ่ิมขึ้นน้ันจะสงผลกระทบตอราคา

สุดทายของสินคาซึ่งจะถูกผลักไปยังผูบริโภค

ผูนําอุตสาหกรรมเปนจํานวนมากไดหารือและได

ขอสรุปวา ปญหาเก่ียวกับหวงโซอุปทานที่กําลัง

ประสบอยูขณะนี้ ไมนาจะบรรเทาลงจนกวาจะถึง

ไตรมาสที่สองของป 2565 อยางไรก็ตาม อาจจะมี

ปจจัยอ่ืนเกิดขึ้นทําใหการคาดการณดังกลาว

เปลี่ยนแปลงได
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