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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาราคาค่าขนส่งในช่วงก่อนและหลงัการแพร่ระบาดของ

โควดิ – 19 เพื่อน ามาท าการเปรียบเทียบราคาของแต่ละประเทศ เม่ือส่งสินคา้มาท่ีประเทศไทยและท าให้

ทราบถึงผลกระทบของไวรัสโควดิ – 19 วา่ส่งผลกระทบต่อผูน้ าเขา้และส่งออกอยา่งไร การศึกษาคร้ังน้ีเป็น

การส ารวจจากบริษทัท่ีใหบ้ริการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ หรือ Freight Forwarder ในการขนส่งจากการ

น าเขา้จากประเทศต่าง ๆ เขา้มาท่ีประเทศไทย 

 จากผลการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบราคาค่าขนส่งทางทะเล หรือ sea freight โดยใชก้ารเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัราคาค่าขนส่ง โดยท าการเปรียบเทียบอตัราค่าขนส่งทางทะเลเร่ิมท าการคน้หาขอ้มูล

ในปี 2562 ซ่ึงเป็นช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด – 19 และในปี 2564 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีโควดิ – 19 ก าลงัแพร่

ระบาดอยูใ่นปัจจุบนั ค่าขนส่งทางทะเลในปี 2562 ประเภทตูป้กติ (Dry) พบวา่เส้นทางจากประเทศไทยไป

ยงัเส้นทางต่าง ๆ ประกอบไปดว้ย 15 เส้นทาง ประกอบดว้ย Shanghai, Qingdao, HK, Klang, Jakarta, 

Hochimin, Manila, South Korea(Busan,Inchoen), Japan, Jabel Ali, Melbourne, Europe, US West Coast, 

US East Coat จากสถานการณ์ค่าระวางในช่วงปี 2562 อตัราค่าระวางในหลายเส้นทางคงท่ีไม่มีการ

เปล่ียนแปลง ค่าขนส่งทางทะเลในช่วงปี 2564 ในช่วงหลงัการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ประเภทตูป้กติ 

พบวา่มีเส้นทางเพิ่มมากข้ึนจากเดิมในปี 2562 จาก 15 เส้นทางเป็น 21 เส้นทาง ประกอบดว้ย Shanghai, 

Qingdao, HK, Jakarta, Hochimin, Klang, Jakarta, Hochimin, SG, Manila, Japan, Jabel Ali, South 

Korea(Busan,Inchoen), Nhava Sheva, Melbourne, Sydney, Durban, Cape Town, Europe, US West Coast, 

US East Coast สถานการณ์ค่าระวางในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ค่าระวางในเส้นทางเอเชียมีการ

เปล่ียนแปลงในบางเส้นทาง  

 

 

 



1. บทน า (INTRODUCTION) 

 การขนส่งมีบทบาทส าคญัต่อการสนบัสนุนการกระจายสินคา้สู่ตลาด เพราะการขนส่งท าหนา้ท่ีใน

การเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตจากแหล่งผลิตต่าง ๆ มาสู่โรงงาน เพื่อใชใ้นการผลิตสินคา้ เม่ือผลิตเป็นสินคา้

ส าเร็จรูปแลว้ก็น ามาเก็บไวใ้นคลงัสินคา้ เพื่อจดัส่งไปยงัพอ่คา้คนกลาง จนกระทัง่ถึงผูบ้ริโภคในเลาท่ี

ผูบ้ริโภคตอ้งการและในสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคสะดวกท่ีจะซ้ือหา นอกจากนั้น การขนส่งยงัมีผลต่อตน้ทุนรวม 

ในการสนบัสนุนการกระจายสินคา้สู่ตลาดอีกดว้ย  เพราะคา้ใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้ถือเป็นตน้ทุนส่วน

หน่ึงในการก าหนดราคาสินคา้ท่ีจ  าหน่ายในตลาด 

 การขนส่งถูกจ ากดัความส าคญัไวเ้ป็นล าดบัตน้ ๆ ใหป้ระสบผลส าเร็จ ทั้งยงัมีบทบาทเป็นดชันีช้ีวดั

ความเจริญกา้วหนา้ของประเทศไดอี้กทางหน่ึง ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาราคาค่าขนส่งในช่วงก่อน

และหลงัการแพร่ระบาดของโควดิ – 19 เพื่อน ามาท าการเปรียบเทียบราคาของแต่ละประเทศ เม่ือส่งสินคา้มา

ท่ีประเทศไทยและท าใหท้ราบถึงผลกระทบของไวรัสโควิด วา่ส่งผลกระทบต่อผูน้ าเขา้และส่งออกอยา่งไร 

 

2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 2.1 ความหมายของการคา้ระหวา่งประเทศ 

  การคา้ระหวา่งประเทศ หมายถึง การซ้ือขายสินคา้และบริการระหวา่งประเทศ ประเทศท่ี

ท าการซ้ือขายสินคา้ระหวา่งกนั เรียกวา่ “ประเทศคู่คา้” สินคา้ท่ีแต่ละประเทศซ้ือ เรียกวา่ “สินคา้เขา้” import 

และสินคา้ท่ีแต่ละประเทศขายไป เรียกวา่ “สินคา้ออก” exports ประเทศท่ีซ้ือสินคา้จากต่างประเทศ เรียกวา่ 

“ประเทศผูน้ าเขา้” ส่วนประเทศท่ีขายสินคา้ใหต่้างประเทศ เรียกวา่ “ประเทศผูส่้งออก” โดยทัว่ไปแลว้ แต่

ละประเทศจะมีฐานะเป็นทั้ง ประเทศผูน้ าเขา้สินคา้ และประเทศผูส่้งออกสินคา้ในเวลาเดียวกนั  

 2.2 ความส าคญัของการคา้ระหวา่งประเทศ 

  การคา้ระหวา่งประเทศเป็นหวัใจหลกัของเศรษฐกิจประเทศไทย กวา่ร้อยละ 90 ของการ

ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศเป็นการขนส่งทางทะเล เน่ืองจากมีตน้ทุนต่อหน่วย โดยเฉล่ียต ่าท่ีสุดและมี

ความสามารถในการบรรทุกไดค้ร้ังละมาก ๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัการขนส่งในรูปแบบอ่ืน  

 2.3 ความหมายของการขนส่งสินคา้ทางทะเล 

  การขนส่งสินคา้ทางทะเล คือ การขนส่งของหรือคนโดยสาร โดยเรือจากประเทศไทยไปยงั

ต่างประเทศ หรือจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย หรือจากอีกท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงนอกราชอาณาจกัร 



และใหค้วามหมายรวมถึงการขนส่งของหรือคนโดยสารทางทะเลชายฝ่ังในราชอาณาจกัร โดยเรือท่ีมีขนาด

ตั้งแต่สองร้อยหา้สิบตนักรอสข้ึนไป  

 2.4 ความส าคญัของการขนส่งสินคา้  

  การขนส่ง (Transportation) เป็นอุปสรรคต่อเน่ือง (Derived Demand) ของธุรกิจการคา้ เม่ือ

มีความตอ้งการสินคา้เกิดข้ึน ท าใหเ้กิดการคา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้ซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย การ

ขนส่งจึงเขา้มาช่วยสนบัสนุนการคา้ใหส้ามารถส่งสินคา้จากสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง เม่ือมีการคา้

เกิดข้ึนยอ่มมีการขนส่งตามมาเป็นอุปสงคต่์อเน่ืองกนั หากแนวโนม้ธุรกิจการคา้ในตลาดเพิ่มสูงข้ึน การ

ขนส่งยอ่มทวคีวามส าคญัมากตามไปดว้ย  

  

3. วธีิด าเนินงานวจัิย 

 ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัอตัราค่าขนส่งทางทะเลจากประเทศต่าง ๆ มายงัประเทศไทย คน้หาขอ้

มูลค่าระวางเรือจาก สภาผูส่้งสินคา้ทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) โดยทางสภาผูส่้งสินคา้ทางเรือไดท้  าการ

สรุปอตัราค่าระวาง ค่าขนส่งจากประเทศต่าง ๆ มายงัท่ีประเทศไทย โดยทางผูว้จิยัไดท้  าการคน้ควา้ขอ้มูลใน

ปี 2562 ซ่ึงเป็นช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควดิ – 19 และในปี 2564 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีโควิด – 19 ก าลงัแพร่

ระบาดอยูใ่นปัจจุบนั น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบราคาค่าขนส่งในช่วงก่อนและหลงั

ของการแพร่ระบาดโควิด – 19 จดัท าตารางและกราฟเปรียบเทียบราคาค่าขนส่ง วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

เปรียบเทียบ 

 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์  

  1. สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) 

  2. สถิติเชิงวเิคราะห์ (Analytica Statistics)  

4. สรุปผลการวจัิย 

 จากการท่ีไดน้ าขอ้มูลมาวเิคราะห์และเปรียบเทียบอตัราค่าขนส่งทางทะเล หรือ sea freight ในช่วง

ก่อนและหลงัการแพร่ระบาดโควดิ – 19  

 พบวา่เส้นทางจากประเทศไทยไปยงัเส้นทางต่าง ๆ ประกอบไปดว้ย 15 เส้นทาง จากสถานการณ์ค่า

ระวางในช่วงปี 2562 อตัราค่าระวางในหลายเส้นทางคงท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง 



 ค่าขนส่งทางทะเลในช่วงปี 2564 ในช่วงหลงัการแพร่ระบาดของโควดิ – 19 ประเภทตูป้กติ พบวา่มี

เส้นทางเพิ่มมากข้ึนจากเดิมในปี 2562 จาก 15 เส้นทางเป็น 21 เส้นทาง สถานการณ์ค่าระวางในช่วงเดือน

มิถุนายน 2564 ค่าระวางในเส้นทางเอเชียมีการเปล่ียนแปลงในบางเส้นทาง  

  

 5. สรุปผลการศึกษา 

 พบวา่จากในปี พ.ศ. 2562 ไปจนถึงในปี พ.ศ. 2564 อตัราค่าระวาง ค่าขนส่งทางทะเลเพิ่มมากข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง สรุปไดด้งัน้ี  

 

  

 พบวา่เส้นทางท่ีมีอตัราการเพิ่มข้ึนของค่าระวางสูงท่ีสุด คือ เส้นทาง TH – Europe โดยเพิ่มข้ึน 

503% หรือเพิ่มจาก 900 ดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 2562 เป็น 5,425 ดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 2564 รองลงมาเป็น 

เส้นทาง TH – Melbourne โดยเพิ่มข้ึน 338% และ TH – Klang เพิ่มข้ึน 330 % ตามล าดบั 

 

 



 

 พบวา่เส้นทางท่ีมีอตัราการเพิ่มข้ึนของค่าระวางสูงท่ีสุด คือ เส้นทาง TH – Europe โดยเพิ่มข้ึน 

503% หรือเพิ่มจาก 1,700 ดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 2562 เป็น 10,750 ดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 2664 รองลงมาเป็น 

เส้นทาง TH – Jebel Ali โดยเพิ่มข้ึน 392% และ TH – Melbourne เพิ่มข้ึน 344% ตามล าดบั 

 6. กติติกรรมประกาศ 

งานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจาก อาจารยพ์ีรพล สิทธิวิจารณ์ 

ท่ีปรึกษางานวจิยั ท่ีกรุณาใหค้  าแนะน า ปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่

อยา่งดียิง่ ผูว้จิยัตระหนกัถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย ์ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 ขอขอบคุณเพื่อน ๆทุกคน ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนในทุก ๆดา้น เป็นก าลงัใจและคอย

ช่วยเหลือตลอดระยะเวลาท่ีท าวจิยัในคร้ังน้ี 

 ขอขอบคุณครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ พี่ ๆ ท่ีเป็นก าลังใจส าคญัให้การสนับสนุนดูแลใส่ใจ เป็น

แรงผลกัดนั และใหค้วามช่วยเหลือตลอดมา 



 สุดทา้ยน้ี หากวจิยัเล่มน้ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูท่ี้มีความสนใจท่ีจะตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัการราคา

ค่าขนส่ง เพื่อไปใชป้ระกอบการด าเนินธุรกิจ หรือเพื่อการศึกษา นบัเป็นความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีไดท้  า

วจิยัฉบบัน้ี 

 


