
รายงานเรื่อง สรุปผลการประชุมระหว่างผู้บริหารท่าเรือลอสแอนเจลิส (Port of Los Angeles) และ 
 สมาคมการค้าอาหารเอเชีย (Asian Food Trade Association) 

วันที่เข้าพบ  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

สถานที่  Harbor Administration Building, 425 South Palos Verdes Street, San Pedro,  
 CA 90731 

วัตถุประสงค์   ๑. เพ่ือหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดและผลกระทบของปัญหาความล่าช้าในการขนถ่ายสินค้า          
ณ ท่าเรือลอสแอนเจลิส รวมทั้งปัญหาอ่ืนๆ ที่ผู้น าเข้าสินค้าอาหารจากเอเชียประสบหลังจาก
ที่สถานการณ์การประท้วงของสหภาพแรงงานที่ท่าเรือได้ยุติลง 

๒.  เพ่ือรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาของท่าเรือลอสแอนเจลิส  

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑. คณะผู้บริหารท่าเรือลอสแอนเจลิส 
  -  Mr. Eugene D. Seroka, Executive Director   
  -  Mr. Doan Liu, Deputy Executive Director and Chief of Staff 

-  Mr. Michael Dibernardo, Deputy Executive Director of Marketing and 
Customer Relations 

-  Mr. Michael A. Keenan, Director of Planning and Strategy  
 ๒.  ผู้แทนสมาคมการค้าอาหารเอเชีย (Asian Food Trade Association) ประกอบด้วย     

Mr. Damon Chu นายกสมาคม และบริษัทผู้น าเข้าสินค้าอาหาร จ านวน ๖ ราย  
 ๓.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

ประเด็นปัญหาและข้อเรียกร้องของสมาคมการค้าอาหารเอเชีย 

๑. นายกสมาคมการค้าอาหารเอเชียได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเข้าพบกับผู้บริหารท่าเรือ
ลอสแอนเจลิสในครั้งนี้ โดยประสงค์รายงานผลกระทบอันเนื่องมาจากปัญหาความล่าช้าในการขนถ่ายสินค้า        
ณ ท่าเรือลอสแอนเจลิสและท่าเรือลองบีช รวมถึงชี้แจงประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ผู้น าเข้าสินค้าอาหารซึ่งเป็นสมาชิก
ของสมาคมฯ ประสบอยู่ อีกทั้งต้องการเรียกร้องให้ผู้บริหารท่าเรือลอสแอนเจลิสและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาดังกล่าวได้สร้างความเสียหายแก่ผู้ประกอบการน าเข้าสินค้าเป็น
อย่างมาก 

๒. นายกสมาคมฯ ได้กล่าวว่า ปัญหาการความแออัดและการจราจรคับคั่ง ณ บริเวณท่าเรือ
ลอสแอนเจลิสและท่าเรือลองบีชยังคงมีอยู่ แม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ ต้องใช้
เวลาในการน าตู้สินค้าออกจากท่าเรือประมาณ ๖ สัปดาห์ ปัจจุบันใช้เวลาประมาณ ๒ - ๓ สัปดาห์ สมาคมฯ 
คาดหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเป็นล าดับ และสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งเคยใช้เวลาเพียง ๓ วัน จากปัญหา
การจราจรคับค่ังที่ยังคงมีอยู่ ท าให้รถบรรทุกที่เข้าไปรับตู้สินค้าไม่สามารถเข้าไปรับตู้ได้ตามเวลาที่ก าหนด ส่งผลให้
ผู้ประกอบการน าเข้าสินค้าจ่ายค่าปรับ Demurrage Charges เนื่องจากไม่สามารถน าตู้สินค้าออกจากท่าเรือได้
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ท่าเทียบเรือ (Terminal) ที่มีปัญหาการจราจรคับค่ังมากที่สุดในขณะนี้ ได้แก่ ท่าเทียบเรือ
ของสายการเดินเรือบริษัท APL และสายการเดินเรือบริษัท Yang Ming  
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๓. บริษัท H.C. Foods Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทผู้น าเข้าได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงปัญหาที่
ประสบนอกเหนือจากการจ่ายค่าปรับ Demurrage Charges  โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าปรับการส่งคืนตู้สินค้าและ       
รถพ่วงบรรทุกตู้สินค้า (Chassis) ล่าช้าเนื่องจากความแออัดบริเวณท่าเรือ จึงท าให้ไม่มีพ้ืนที่ว่างและไม่สามารถ     
นัดหมายส่งคืนตู้สินค้าและรถพ่วงบรรทุกตู้สินค้าได้ จากการที่ผู้น าเข้าต้องเสียค่าปรับต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้
ต้นทุนของสินค้าเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย ท าให้ไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคากับผู้น าเข้าทางฝั่งตะวันออกของ
สหรัฐอเมริกาได ้จึงสูญเสียลูกค้าที่เคยติดต่อธุรกิจกันมาเป็นเวลานาน 

๔. นอกจากนี้ นายกสมาคมฯ ยังได้กล่าวถึงปัญหาจ านวนเจ้าหน้าที่ให้บริการตอบข้อซักถาม
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตู้สินค้า ณ ท่าเทียบเรือ ไม่เพียงพอ กรณีตู้สินค้าเกิดการสูญหายจะต้องรอเป็นเวลานานกว่า
จะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ หรือบางครั้งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถระบุต าแหน่งของตู้สินค้า ท าให้เกิดความล่าช้าใน
การรับตู้สินค้า ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดมากยิ่งขึ้นในบริเวณท่าเรือ   

การด าเนินการแก้ไขปัญหาของท่าเรือลอสแอนเจลิสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

Mr. Eugene D. Seroka, Executive Director ของท่าเรือลอสแอนเจลิส ได้กล่าวสรุปผลการ
ด าเนินการแก้ไขแก้ปัญหาของท่าเรือลอสแอนเจลิสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการ
แก้ปัญหาในอนาคต ดังนี้ 

1. ปัญหาที่ส าคัญที่ท าให้เกิดความล่าช้าในการขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรือลอสแอนเจลิสและท่าเรือ
ลองบีชที่ผ่านมาเป็นผลจากการไม่สามารถหาข้อยุติในของการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการต่อสัญญาแรงงาน           
ที่ปฏิบัติงานที่ท่าเรือ ระหว่างสหภาพแรงงาน International Longshore and Warehouse Union (ILWU) กับ
สมาคมเดินเรือแปซิฟิก (Pacific Maritime Association) การเจรจาดังกล่าวได้ข้อยุติร่วมกันแล้วเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหาความล่าช้าในการขนถ่ายสินค้า ณ บริเวณท่าเรือดีขึ้น  

2. ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า (Container Terminal) ณ บริเวณท่าเรือลอสแอนเจลิส
และท่าเรือลองบีช ซึ่งมีอยู่จ านวน ๑๓ ท่า ได้พยายามแก้ปัญหาความแออัดของท่าเรือ โดยได้เปิดด าเนินการ      
กะกลางคืนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้ยกเลิกไปก่อนหน้านี้ และบริหารจัดการปริมาณเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเครนขนย้าย
ตู้สินค้าจากเรือมายังรถบรรทุก และจากรถบรรทุกไปยังเรือที่ เหลืออยู่ให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก      
ที่ผ่านมาได้ลดจ านวนผู้ควบคุมเครนลง  

3. กรณีปัญหาเจ้าหน้าที่ให้บริการตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลตู้สินค้า ณ บริเวณท่าเทียบเรือ          
มีจ านวนไม่เพียงพอนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากในช่วง ๒ - ๓ ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือประสบภาวะขาดทุน  
จึงจ าเป็นต้องลดจ านวนเจ้าหน้าที่ให้บริการลง อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารท่าเรือจะน าปัญหาดังกล่าวไปหารือกับ
ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า ณ ท่าเรือลอสแอนเจลิสและลองบีช เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป 

4. ท่าเรือลอสแอนเจลิสร่วมกับบริษัท Total Transportation Services, Inc. (TTSI) ซึ่งเป็น
บริษัทให้บริการรถบรรทุก ได้ทดลองน าโปรแกรมการลดความแออัดของท่าเรือระบบใหม่ที่เรียกว่า "Near Dock -       
Off Dock" เข้ามาใช้ โดยน าตู้สินค้าที่มีปลายทางใกล้กับท่าเรือและสะดวกในการขนย้ายมาจัดเก็บในบริเวณที่ใกล้
กับท่าเรือท่ีเรียกว่า " Near Dock" เพ่ือให้รถบรรทุกสามารถเข้ามารับสินค้าได้สะดวกรวดเร็ว และน าตู้สินค้าที่ต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการขนย้ายไปจัดเก็บในบริเวณที่ห่างอออกไปจากท่าเรือหรือที่เรียกว่า "Off Dock" เพ่ือรอการ
ขนย้ายในช่วงที่การจราจรไม่คับคั่ง ซึ่งผลจากการทดลองใช้โปรแกรมนี้พบว่า สามารถลดระยะเวลาในการขนย้าย      
ตู้สินค้าออกจากท่าเรือได้ดีขึ้น  
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5. นอกจากนี้ ท่าเรือลอสแอนเจลิสยังได้น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาความแออัด
บริเวณท่าเรือ โดยอนุญาตให้มีรถบรรทุกทีส่ามารถให้บริการในลักษณะเดียวกับแท็กซ่ีส่วนบุคคลหรือแท็กซี่อูเบอร์ 
(Uber Taxi) ให้บริการขนส่งสินค้าในบริเวณใกล้กับท่าเรือได้ โดยมีบริษัท Gargomatic Inc. เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ ทั้งนี้ บริษัทได้คิดค้นระบบ" Uber Trucking" สามารถให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น "Cargomatic"        
ซึ่งการให้บริการของรถบรรทุกในลักษณะนี้จะช่วยลดความแออัดของท่าเรือลงได้ เนื่องจากมีการขนย้ายสินค้า      
ที่รวดเร็วขึ้น อีกทั้งผู้น าเข้ายังสามารถตรวจสอบสินค้าของตนผ่านทางแอปพลิเคชั่นได ้

6. แนวทางการแก้ปัญหาในอนาคต มีดังต่อไปนี้ 
- การท าช่องทางด่วนส าหรับรถบรรทุก (Fast Pass) ซึ่งจะคล้ายกับช่อง "Fast Track"        

บนทางด่วน โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเพ่ิม ซึ่งเหมาะส าหรับรถบรรทุกที่ต้องการความรวดเร็วในการ
เข้ามารับตู้สินค้า 

-  ท่าเรือลอสแอนเจลิสได้ร่วมมือกับนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย University of 
Southern California คิดค้นและน าวิธีการค านวณทางคณิตศาสตร์เข้ามาใช้ในการวางแผนจัดวางตู้สินค้าใน
บริเวณท่าเรือให้เป็นระเบียบมากกว่าในปัจจุบัน ซึ่งจะท าให้เหลือพ้ืนที่ว่างในท่าเรือเพ่ิมมากขึ้น อีกท้ังยังเพ่ิมความ
สะดวกรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าที่ต้องการการด าเนินการอย่างเร่งด่วน  

๗.  หากผู้ประกอบการน าเข้า สมาคม หรือหน่วยงานใดต้องการเสนอปัญหาหรือเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาความคับคั่งและความล่าช้าในการขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรือลอสแอนเจลิส สามารถแจ้ง
ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ไปยัง gene_seroka@portla.org  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ข้อคิดเห็นฝ่ายการเกษตรฯ  

จากปัญหาการเจรจาต่อรองเรื่องการต่อสัญญาแรงงาน ณ ท่าเรือลอสแอนเจลิสและลองบีช
ระหว่างสหภาพแรงงาน International Longshore and Warehouse Union (ILWU) กับสมาคมเดินเรือแปซิฟิก 
(Pacific Maritime Association) ที่ยืดเยื้อมายาวนานได้ยุติลง ประกอบกับความพยายามในการแก้ไขปัญหาความ
คับคั่งบริเวณท่าเรือของผู้บริหารท่าเรือและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่าความล่าช้าในการ       

Mr. Damon Chu นายกสมาคมการค้าอาหารเอเชีย 
(Asian Food Trade Association) (ซ้ายมือ) 

Mr. Eugene D. Seroka, Executive Director         
ของท่าเรือลอสแอนเจลสิ  (ขวามือ) 
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ขนถ่ายตู้สินค้าบริเวณท่าเรือลอสแอนเจลิสและลองบีชจะลดลงเป็นล าดับ และสามารถเข้าสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว 
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของท่าเรือไม่สามารถให้ค ามั่นได้ว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อใด 

 

 

 

ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

พฤษภาคม 2558 


