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วิกฤตความแออัดของทาเรือขนสงสินคาในมลรัฐแคลิฟอรเนีย 

การระบาดใหญของโควิด-19 ไดสรางความ

เสียหายใหกับหวงโซอุปทานท่ัวโลก และเห็นไดชัดเจน

ในทาเรือของสหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนทาเรือท่ีแออัดของ

โลก โดยปกติกอนวิกฤตโควิด-19 เรือขนสงสินคา

สามารถเขาสูทาเรือแหงนครลอสแอนเจลิส (Port L.A) 

และทาเรือเมืองลองบีช (Port Long Beach) โดยตรง

ไดทันทีโดยไมตองรอ แต ณ วันท่ี 18 สิงหาคม 2564 

พบวา มีเรือสงสินคา 32 ลํา ทอดสมออยูในทะเลเพ่ือ

รอการขนถายสินคา ณ ทาเรือใดทาเรือหนึ่งของท้ังสอง

ทาเรือดังกลาว

อุปสรรคตอการเดินเรือสินคาในยุโรป) ในสหรัฐอเมริกา

ซ่ึงมีระบบเศรษฐกิจท่ีใหญท่ีสุดในโลกประสบปญหา

คลังสินคาลนในขณะท่ีมีเจาหนาท่ีไมเพียงพอในการ

ปฏิบัติหนาทีในชวงการขาดแคลนแรงงาน รวมท้ัง

พนักงานขับรถบรรทุกระยะทางไกลก็มีไมเพียงพอ และ

เม่ือตนฤดูรอนนี้รถไฟท่ีสําคัญหลายแหงประกาศปด

ดําเนินการรับสินคาใหมชั่วคราวเปนเวลาหนึ่งสัปดาห 

เนื่องจากมีขบวนรถไฟท่ียังคงจอดคางเปนระยะทาง

ยาวหลายไมลในภาคตะวันตกตอนกลางของสหรัฐหรือ

มิดเวสต 

วิกฤตความแออัดท่ีเกตเวยทางทะเลใหญท่ีสุด

ของสหรัฐฯ ไดดําเนินมาอยางตอเนื่องนับเปนเวลา

เกือบหนึ่งปแลว ปญหาความแออัดไดนําไปสูความ

ลาชาท่ีทําใหผูสงสินคาท่ีตองยืดเวลาการจัดหาและ

จัดสงสินคาใหแกลูกคาและในบางกรณีก็มองหาทาง

เลือกสําหรับสถานท่ีนําเขา 

ความแออัดท่ีทาเรือเมืองลองบีชยังคงวิกฤต

หลังจากระบาดและอุบัติเหตุเรือสินคาเกยตื้นขวาง

คลองสุเอซ ทาเรือเมืองลองบีชเปนเกตเวยคอนเทน

เนอรท่ีมีความคึกคึกมากท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา รองจาก

ทาเรอืแหงนครลอสแอนเจลิส  ในชวงไตรมาสแรกของ

ป 2564 ทาเรือท้ังสองมีตูคอนเทนเนอรผานเขาออกถึง 

4.97 ลาน TEUS (ตูคอนเทนเนอรขนาด 20 ตัน) เพ่ิมข้ึน

รอยละ 34.9 จากชวงเดียวกันของป 2563 

ความแออัดสวนใหญเกิดจากปริมาณการเขา

ออกของเรือขนสงสินคาทางทางทะเลท่ีมีเปนจํานวน

มากเพ่ือสนองความตองการนําเขาสินคาท่ีพุงสูงข้ึน ใน

เดือนมิถุนายนท่ีผานมานับเปนเดือนท่ีคึกคักมากท่ีสุด

เปนประวัติการของทาเรือแหงนครลอสแอนเจลิส โดย

ปริมาณการจัดสงเพ่ิมข้ึนรอยละ 27 ในขณะท่ีในชวง

หกเดือนแรกของป 2564 ปริมาณการขนสงสินคาท่ี

ทาเรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 44 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของ

ป 2563  ในขณ่ีราคาไดทะยานสูงข้ึน สงผลใหเม่ือเร็วๆ 

นี้ คณะกรรมการการเดินเรือของรัฐบาลกลางไดเขาไป

ดําเนินการสอบสวนเรื่องการเพ่ิมข้ึนของราคาดังกลาว 

ท้ังนี้ ไดมีผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมออกมาประเมินวา

ในขณะนี้รอยละ 99.5 ของเรือท่ีมีอยูท้ังหมดในโลกได

ถูกนําออกไปใชงาน

ความลา่ชา้ไดท้วีความรุนแรงขึน้ในช่วงฤดรูอ้น

นีเ้น่ืองจากการปิดสถานท่ีอาํนวยความสะดวกดา้น

การขนส่งเน่ืองจากโควิด และผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (รวมถึงไฟป่าท่ีชะลอ

การขนส่งทางรถไฟในแคนาดา และนํา้ท่วมท่ีเปน

 ปญหาของความแออัด
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ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ระบุวา ผูเชี่ยวชาญของ

รัฐบาลเชื่อวาปญหาคอขวดของทาเรือและการพุง

ทะยานของราคาท่ีเกิดข้ึนขณะนี้จะลดลงเม่ือเศรษฐกิจ

ดีข้ึน ขณะรัฐบาลอยูระหวางการตรวจสอบความแออัด

ท่ีทาเรือลอสแอนเจลิสและทาเรือลองบีช และสั่งการ

ใหหนวยงานตางๆ ท่ี เ ก่ียวของ ซ่ึงประกอบดวย

ผูประกอบการทาเรือ สายการเดินเรือ สหภาพแรงงาน 

บริษัทขนสงทางบรรทุก ทางรถไฟและอ่ืนๆ รวมมือกัน

หาทางเพ่ิมความรวดเร็วในการดําเนินงานของทาเรือ 

นายมารีโอ คอรเดโร (Mario Cordero) ผูอํานวยการ

ฝายบริหาร (executive director) ทาเรือลองบีชกลาว

วา เปนท่ีประจักษมากอนแลววาความทาทายในหวงโซ

อุปทานหลายอยางไดเกิดข้ึนกอนการระบาดใหญ แต

ปญหาไดขยายเปนวงกวาง ข้ึนในขณะนี้ เนื่องจาก

ปริมาณการขนสงสินคาท่ีเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก และ

แนวทางหนึ่ งเ พ่ือจัดการกับปญหานี้ คือ การเปด

ดําเนินงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ซ่ึงเปนมาตรการท่ี

ใชแพรหลายในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสูงในเอเชีย 

นายจีน ซีโรกา (Gene Seroka) ผูอํานวยการ

ฝายบริหาร (executive director) ทาเรือแหงนคร

ลอสแอนเจลิส กลาววา เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม ได

ประชุมโตะกลมกับนายพีต บุตติเจจ (Pete Buttigieg) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมของสหรัฐฯ (DOT) 

เพ่ือหารือเก่ียวกับสถานการณท่ัวไปและขอเสนอแนะ

เก่ียวกับวิธีแกปญหาของทาเรือนครลอสแอนเจลิส ซ่ึง

ประกอบดวย มาตรการระยะสั้น 4 มาตรการซ่ึงทาเรือ

กําลังดําเนินงานอยูขณะนี้ และขอเสนอแนะสําหรับ

มาตรการระยะยาว 5 มาตรการ ดังนี้

ผู บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง ข อ ง ท า เ รื อ  ณ  น ค ร

ลอสแอนเจลิสและทาเรือเมืองลองบีชยืนยันวาได

ทํางานรวมกับหนวยงานหลายแหงภายใตรัฐบาลของ

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน เพ่ือใหขอเสนอแนะสําหรับ

วิธีการปรับปรุงการเคลื่อนยายตูคอนเทนเนอรและลด

ความแออัด โดยไดหารือกับกรมการขนสง กระทรวง

พาณิชย กรมแรงงาน คณะกรรมาธิการการเดินเรือของ

รัฐบาลกลาง และสภาเศรษฐกิจแหงชาติ

 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ รับทราบ

ปญหาและเรงหาทางแกไข 

container-news.com

1. การสรางแรงจูงใจในการทําเวลากลับสําหรับ

รถบรรทุก และปรับปรุง dual transitions

2. การปรับปรุงความสามารถในการเห็นภาพ

สถานการณท่ีชัดเจน (visibility) ดวยเครื่องมือสําหรับ

วิเคราะหขอมูล (data tools) เชน สัญญาณ หรือการ

คาดการณในระยะยาว (Horizon forecasts) ของทาเรือ

3. การทํางานกับคณะกรรมาธิการการเดินเรือของ

รัฐบาลกลาง (FMC) ในการปรับปรุงการกักกันและคิด

คาใชจายกับเจาของเรือท่ีไมสามารถโหลดหรือปลอยเรือ

ภายในเวลาท่ีกําหนด โดยใชเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ทาเรือ และเพ่ือสรางมาตรฐานขอมูลสําหรับการติดตาม

ปญหา

4. ปรับปรุงวิธีการใชงานใหเต็มประสิทธิภาพ 

เนื่องจากมีเพียงรอยละ 30 ของรถบรรทุกทํางานในชวง

กลางคืน

 มาตรการระยะสั้น
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1. การประชุมตอเนื่องกับผูมีสวนไดเสียผานการ

ประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาของรัฐบาลกลางซ่ึงจะ

ชวยใหม่ันใจไดวารัฐบาลใหการสนับสนุนชวยเหลือผูท่ีมี

สวนเก่ียวของในระการขนสงสินคาแบบครอบคลุมทุก

ภาคสวน (multi-modal freight environment)  

2. การสรางระบบแบงปนขอมูลทาเรือแหงชาติ 

ซ่ึงเปนความพยายามท่ีไดรับการสนับสนุนมาเปนเวลา

หลายป  

3. พิจารณาเรื่องภาษีศุลกากรท่ีสงผลเสียแก

ธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาธรรมเนียมสําหรับแชสซี 

(chassis) ซ่ึงทาเรือจําเปนตองใชเพ่ือเพ่ิมความสามารถ

ในการเคลื่อนยายตูคอนแทนเนอร

4. สรางศูนยฝกอบรมแรงงานท่ีใชเงินลงทุน

ประมาณ 140 ลานเหรียญสหรัฐ สําหรับคนงานในการ

ฝกอบรมและรับรองงานท่ีเปนความตองการของชุมชน

5. ปรับเพ่ิมสวนแบงงบการลงทุนโครงสราง

พ้ืนฐานใหแกทาเรือทางฝงตะวันตก หากรัฐบัญญัติ

งบประมาณโครงสรางพ้ืนฐานผานความเห็นชอบ 

 มาตรการระยะยาว

ขณะนี้รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาอยูระหวาง

ก า ร พิ จ า ร ณ า ก ฎ ห ม า ย โ ค ร ง ส ร า ง พ้ื น ฐ า น 

(Infrastructure Bill) เพ่ืออนุมัติเงินงบประมาณ

กระตุนเศรษฐกิจ   

เม่ือพิจารณาความสําคัญของโครงสรางพ้ืนฐาน 

ขณะนี้ทาเรือเมืองลองบีชกําลังลงทุนดวยงบประมาณ 

1.6 พันลานเหรียญสหรัฐ สําหรับโครงการยุทธศาสตร 

10 ป โดยมีการลงทุนโครงการรางรถไฟในทาเรือท่ีใช

 แผนการดําเนินงานของทาเรือและ

การสนับสนุนเงินงบประมาณจาก

โครงการโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือกระตุน

เศรษฐกิจของรัฐบาลกลาง 

งบประมาณมากท่ีสุดถึง 870 ลานเหรียญสหรัฐ และ

เชนเดียวกันกับทาเรือลอสแอนเจลิสท่ีใหความสําคัญ

เรื่องการสรางรางรถไฟในทาเรือเปนอันดับแรกท่ี

ตองการงบสนับสนุนจากกฎหมายโครงสรางพ้ืนฐาน

ของรัฐบาลกลาง และจะดําเนินตอดวยโครงการสราง

ทางรถไฟและถนนเชื่อตอเพ่ือลดความแออัดภายใน

ทาเรือ โดยเสนอแนะใหรัฐบาลควรพิจารณาสนับสนุน

งบประมาณระบบขนสงสินคาหลายแบบ (multi-

modal freight system) เพ่ือใหสอดคลองกับ

แผนการเชื่อมโยงระบบขนสงของทาเรือ นอกจากนี้ ยัง

ตองการงบประมาณเพ่ือนําไปสนับสนุนดานระบบ

แบงปนขอมูลทาเรือท่ัวประเทศ และการปรับปรุง

ระบบไฟฟา ให ทันสมัย เ พ่ือรองรับระบบการใช

ยานพาหนะไฟฟาภายในทาเรือ

ไดมีการคาดการณวาวิกฤตความแออัดของ

ทาเรือ ขอจํากัดในการดําเนินงาน และความทาทาย

อ่ืนๆ อันเปนผลจากการหยุดชะงักคาดวาจะยังคง

ดําเนินตอไปจนถึงสิ้นป 2564 หรือดําเนินการตอไป

ในชวงตนป 2565 

 วิกฤตน้ีจะสิ้นสุดเมื่อใด 

ท่ีมา:

- https://time.com/6091238/supply-chain-gene-

seroka-port-of-los-

angeles/#:~:text=The%20congestion%20is%20larg

ely%20due%20to%20the%20tremendous,the%20

port%20increased%20by%2044%25%20compared

%20to%202020

- https://www.supplychaindive.com/news/biden-

port-administration-congestion-

infrastructure/604961/

- https://www.project44.com/ocean-visibility/port-

congestion 
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