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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 นิยามเครื่องจักรกลการเกษตร 

 ความหมายของคําที่เกี่ยวของกับเครื่องจักรกลการเกษตรรถแทรกเตอรเครื่องทุนแรงฟารม มี

คําหลายคําในภาษาอังกฤษโดยมีความหมายของคําที่เกี่ยวของกับการใชรถแทรกเตอรและเครื่องทุน

แรงฟารมเชน Farm Machinery, Farm Implement, Farm Equipment, Agricultural Equipmentและ 

Agricultural Machinery ซึ่งหมายถึงเครื่องจักรกลการเกษตรหรือเครื่องมือที่ใชในการเกษตรบางครั้ง

ใชคําวา “Farm Machinery and Equipment” ซึ่งหมายถึงเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องมือที่ใช

ในการเกษตรทําใหไมสามารถแยกไดวาอะไรเปนเครื่องมือและอะไรเปนเครื่องจักรกลซึ่งจะใชเรียก

รวมกันทั้งหมดดวยความคุนเคย 

รถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงฟารมเรียกรวมกันวาเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural 

Machinery) และคําวา “Agricultural Mechanization” ตามความหมายขององคการอาหารและ

เกษตรแหงสหประชาชาติหมายถึงการใชเครื่องจักรกลในการเกษตรทุกชนิดตั้งแตอาศัยแรงงานจากคน

สัตว เครื่องยนตและมอเตอรไฟฟาในภาษาไทยไดบัญญัติไวใหตรงกับคําวา “เกษตรกลวิธาน” ซึ่ง

หมายถึงการใชเครื่องจักรกลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

เครื่องจักรกลการเกษตร (Agricultural Machinery)หมายถึงเครื่องจักรที่ใชในภาค

เกษตรกรรมเกี่ยวกับพืชและสัตวทั้งที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทุนแรงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรการ

เพิ่มคุณภาพการแปรสภาพผลผลิตเกษตรและการสนับสนุนระบบการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรม 

1.2 ประเภทของเครื่องจักรกลการเกษตร 

 เครื่องจักรกลตามพิกัดศุลกากร (Harmonized System: HS Code) ป 2012จะมี HS Code 

ข้ึนตนดวย 84 และ 87 ในการจัดกลุมเครื่องจักรลการเกษตรนั้นจะแบงตามลักษณะการใชงานของ

เครื่องจักร โดยเครื่องจักรกลการเกษตร (Agricultural Machinery) จะแบงเปน 2 กลุมใหญๆ คือ 

เครื่องจักรกลงานเกษตรกรรม และเครื่องจักรงานปศุสัตว  

เครื่องจักรกลการเกษตรสามารถแบงสอดคลองกับพิกัดศุลกากร ไดทั้งสิ้น 10 กลุม 

ประกอบดวย HS Code 4 หลัก จํานวน 18 รายการ และประกอบดวย HS Code 6 หลักจํานวน 65

รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 1.1 ประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร ตามลักษณะการใชงานและพิกัดศุลการกร 

ประเภทเครื่องจักรกล HS Code 4 digits HS Code 6 digits 

1.เครื่องเตรียมดิน/เพาะปลกู 

และสวนประกอบ 

8432 843210, 843221, 843229, 

843230, 843240, 843280, 

843290 

2.แทรกเตอร และสวนประกอบ 8407, 8408, 8483, 8701, 

8706, 8707, 8708 

840732, 840733, 840734, 

840820, 848390, 870110, 

870190, 870600, 870790, 

870810, 870829, 870830, 

870840, 870850, 870870, 

870880, 870891, 870892, 

870893, 870894, 870899 

3.รถพวงและรถพวงกึง่พวง 8716 871620, 871639, 871690 

4.เครื่องบํารุงรักษา และ

สวนประกอบ 

8413, 8424 841320, 841350, 841360, 

841370, 841381, 841391, 

842420, 842481, 842490 

5.เครื่องเก็บเกีย่ว และ

สวนประกอบ 

8428, 8433 842820, 842832, 842833, 

842839, 843311, 843320, 

843330, 843340, 843351, 

843352, 843353, 843359, 

843390 

6.เครื่องคัดแยก/สี ธัญพืช และ

สวนประกอบ 

8437 843710, 843780, 843790 

7.เครื่องคัดแยกขนาด 8433 843360 

8.เครื่องทาํใหแหง 8419 841931 

9.เครื่องรีดนม 8434 843410 

10.เครื่องเลี้ยงสัตวปก/เพาะชํา 

และสวนประกอบ 

8436 843610, 843621, 843629, 

843680, 843691, 843699 
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1.2.1 เครื่องจักรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine) 

  1) เครื่องเตรียมดิน/เพาะปลูก และสวนประกอบเปนเครื่องมือหรืออุปกรณที่ใช

ในการเกษตร สําหรับการเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก แบงเปนเครื่องเตรียมดินครั้งแรก เชน ไถหัวหมู 

(Moldboard plow) ไถจาน (Disk plow) ไถดินดาน (Subsoiler) ไถยกรอง (Lister) ฯลฯ และเครื่องมือ

เตรียมดินครั้งที่สอง เชน พรวนจาน (Disk harrow) พรวนซี่สปริง (Spring tooth harrow) คราด 

(Spike) ลูกกลิ้ง (Land roller) ทุนลาก (Float) ฯลฯ 

 2) แทรกเตอร และสวนประกอบเปนเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีความสําคัญตอ

การทําเกษตรกรรมแผนใหม เนื่องจากใชเปนแหลงตนกําลังหลักสําหรับลากและขับอุปกรณหรือ

เครื่องมือการเกษตรอื่นๆ เชน เครื่องเตรียมดิน เครื่องบํารุงรักษา เครื่องเก็บเกี่ยว ฯลฯ โดยแทรกเตอรที่

ใชในการเกษตรมีทั้งชนิด  4 ลอ และ  2 ลอ ซึ่งแทรกเตอร 4 ลอที่ใชในประเทศไทย สามารถแบงตาม

แรงมาได 3 ขนาด คือ ขนาดเล็กต่ํากวา 18 แรงมา ขนาดกลาง 18-50 แรงมา และขนาดใหญ 50 

แรงมาขึ้นไป สวนแทรกเตอร 2 ลอ เรียกอีกชื่อวา รถไถเดินตาม (Pedestrian controlled tractoes) มี

ขนาดแรงมาไมเกิน 15 แรงมา 

 3) รถพวงและรถพวงกึ่งพวงหมายถึง รถที่ไมมีเครื่องยนตสําหรับใชขับเคลื่อนเอง

จึงไมสามารถเคลื่อนที่ไปไดดวยตนเอง  ตองมีแรงภายนอกมาลากจูง เชน รถหัวลากรวมทั้ง 

เครื่องจักรกลภายนอกอื่นๆ 

 4) เครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ เชน เครื่องสูบน้ํา (Water pumps) เครื่อง

พนยา (Sprats) เครื่องพรวนระหวางแถว (Cultivator) เครื่องหวานปุย (Fertiliser distributors) เครื่อง

ตัดหญา (Mowers) ฯลฯ 

 5) เครื่องเก็บเกี่ยว และสวนประกอบเชน เครื่องเกี่ยวนวดขาว (Combine 

harvester) เครื่องเก็บเกี่ยวออย (Suger harvester) เครื่องทําฟอนฟาง (Straw or fodder balers) 

เครื่อง เก็บเกี่ยวรากหรือหัวพืช (Root or tuber harvesting) เครื่องนวด (Threshing) เครื่องสี (Hullers 

and Mills) ฯลฯ 

 6) เครื่องคัดแยก/สี ธัญพืช และสวนประกอบคือ เครื่องจักรที่ใชในการคัดแยก

เพื่อเพิ่มคุณภาพขาว, ขาวโพด, ถั่ว, ใบชา และธัญพืชแหงอื่นๆ 

 7) เครื่องคัดแยกขนาดเปนเครื่องคัดแยกที่ใชเพื่อการคัดแยกวัตถุดิบ โดยใชขนาด 

(size) เปนเกณฑ การคัดขนาดเปนขั้นตอนสําคัญเพื่อการเตรียมวัตถุดิบ (raw material preparation) 

หรือ เปนขั้นตอนระหวางกระบวนการผลิต หรือหลังจากไดผลิตภัณฑหลังแปรรูปที่มีขนาดแตกตางกัน

ออกจากกัน 

 8) เครื่องทําใหแหงเชน เครื่องอบแหง เปนตน 



ศึกษาความสามารถในการแขงขันของเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศผูผลิตที่สําคัญในอาเซียน รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 4

1.2.2 เครื่องจักรงานปศุสัตว (Livestock Machine) 

 1) เครื่องรีดนมเชน เครื่องรีดนมแบบใชไฟฟา และแบบไมใชไฟฟา 

 2) เครื่องเลี้ยงสัตวปก/เพาะชํา และสวนประกอบ เชน เครื่องเตรียมอาหารสัตว 

เครื่องเลี้ยงสัตวปก เครื่องฟก/กก ฯลฯ 

1.3 โครงสรางอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรไทย 

1.3.1 ผูประกอบการ 

จากฐานขอมูลผูประกอบการศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล (Machinery 

Inteligence Unit; MIU) ไตรมาส 2 พ.ศ. 2558 มีจํานวนผูประกอบการเครื่องจักรกลในประเทศทั้งสิ้น 

1,066 ราย แบงเปน กลุมเครื่องจักรกลการเกษตร 163 ราย เครื่องจักรกรลอุตสาหกรรม 786 ราย และ

เครื่องมือกล 117 ราย 

ผูประกอบการเครื่องจักรกลการเกษตร แบงตามขนาดธุรกิจ โดยใชจํานวนเงินลงทุนเปนเกณฑ 

ไดแก ธุรกิจขนาดใหญ (L) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 200 ลานบาทขึ้นไป จํานวน 7 ราย ธุรกิจขนาดกลาง 

(M) มีทุนจดทะเบียนระหวาง 50 – 200 ลานบาท จํานวน 22 ราย และธุรกิจขนาดเล็ก (S) มีทุนจด

ทะเบียนไมเกิน 50 ลานบาท จํานวน 134 ราย รวมทั้งสิ้น 163 ราย โดยมีจํานวนแรงงานรวมทั้งสิ้น 

7,802 คน 

 

 
รูปที่ 1.1 จํานวนผูประกอบการครื่องจักรกลการเกษตร แบงตามขนาดธุรกิจ 
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ตารางที่ 1.2 จํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

กลุมผูประกอบการ จํานวนแรงงาน (คน) 

เครื่องจักรกลการเกษตร 7,802 

เครื่องจักรอุตสาหกรรม 28,085 

เครื่องมือกล 3,951 

รวม 33,838 

 

 
รูปที่ 1.2 จํานวนผูประกอบการครื่องจักรกลการเกษตรในแตละจังหวดั 
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ตารางที่ 1.3 รายชื่อผูประกอบการเครื่องจักรกลการเกษตรรายใหญของไทย 

ลําดับ 

ที ่

บริษัท ทุนจดทะเบยีน 

(ลานบาท) 

กําลังการผลิต รายละเอียด 

1 สยามคูโบตาคอร

ปอเรชั่น บจก. 

3,114 รถแทรกเตอร 

3,000 คัน/ป 

ผูผลิตแทรกเตอรคูโบตาและอุปกรณ

ตอพวง รถเกีย่วนวดขาวคูโบตารถ

ดํานาคูโบตา ฯลฯ 

2 อริยะอีคริปเมนท บจก. 819 ผูคา ผูแทนจาํหนายเครื่องจักรกลหนกัชั้น

นํา เชน รถขุดไฮดรอลิคโกเบลโกรถตัก

ลอยาง รถขุดแขนยาว รถเกลี่ยดิน รถ

บดอัดสั่นสะเทือน หวัเจาะกระแทกหิน

และเครื่องจักรกลหนกัอื่นๆ 

3 ริเวอรเอนจิเนยีร่ิง 

บจก. 

500 ผูคา จําหนาย เครน เครื่องสูบน้าํ 

4 ยันมารเอส.พี. บจก. 400 เครื่องยนต 

1,200 เครื่อง/ป 

ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่อง

กําเนิดไฟฟาและเครื่องปรับอากาศ

เครื่องยนตเพือ่การอุตสาหกรรม ฯลฯ 

5 พี.ซ.ีเอส.แมชนี 

(ไทยแลนด) บจก. 

290 24 คัน/ป ประกอบ รถทีใ่ชในการเกษตร เชน รถ

แทรกเตอรรถเกี่ยวมัดฟางอตัโนมัติ 

6 แองโกล-ไทย บจก. 286 12 เครื่อง/ป ประกอบรถแทรเตอรและเครื่องมือ

กสิกรรม 

7 เวิลดแทร็คเตอร 

(1996) บจก. 

200 ผูคา จําหนายรถแทร็คเตอรมือสองชนิด

ตางๆ เชนรถขดุรถตักรถเกลีย่ดิน

อุปกรณไฮดรอลิคสําหรับงาน

เกษตรกรรม และอะไหล 

8 เจเอสเอสอาร แมชชีน

เนอรี่ บจก. 

200 บริการ ซอมแซมเครื่องจักรอุตสาหกรรม เพื่อ

การกอสรางการเกษตรและการขนสง 

9 กรุงไทยแทรคเตอร 

บจก. 

200 บริการ ซอมรถแทรคเตอร 
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ผูประกอบการเครื่องจักรกลการเกษตรนั้นรอยละ 95 เปนผูประกอบการขนาดเล็กและขนาด

กลาง โดยมีจํานวนแรงงานคิดเปนรอยละ 70 ของจํานวนแรงงานในกลุมผูประกอบการเครื่องจักรกล

การเกษตรทั้งหมด 

1.3.2 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร 

เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตสามารถแบงออกได 3 ระดับ ดังนี้ 

 1) เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย (High-End Technology) 
การใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ผูประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล การเกษตร จะใช

เครื่องจักรกลที่จะผลิตชิ้นสวนหรือกระบวนการผลิตที่ใชเครื่องจักรที่มีความละเอียดสูง มีการ

บํารุงรักษาอยางเปนระบบ มีการออกแบบทางวิศวกรรม และสั่งงานโดยใชระบบพิมพเขียว สวนมาก

เปนบริษัทรวมทุนกับตางประเทศ มีการลงทุนสูง และไดรับการสงเสริมการลงทุนจากรัฐบาล  
 2) เทคโนโลยีการผลิตปานกลาง (Middle-End Technology) 
การใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับนี้สวนมากจะเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

ซึ่งรับจางผลิตชิ้นสวนยานยนตเปนสวนมาก ลักษณะของผูประกอบการจะเปนการรับชวงการผลิตจาก

โรงงานในระดับแรก การใชวัสดุเปนไปตามที่ผูวาจางกําหนด เครื่องจักรที่ใชในการผลิตมีความแมนยํา

พอสมควร แตสวนมากจะเปนการนําเขาเครื่องจักรเกาจากตางประเทศมาปรับปรุงแกไขใหอยูในสภาพ

ดีกอนใชงาน  
 3) เทคโนโลยีการผลิตพื้นฐาน (Low-End Technology) 
การใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับนี้สวนมากจะเปนผูประกอบการซอมบํารุง เครื่องจักรกล

การเกษตร และรับจางผลิตชิ้นสวนทั่วๆ ไป หรือเครื่องมือเครื่องใชในการเกษตร โดยประกอบแบบ

งายๆ วัตถุดิบที่ใชเปนโลหะเหล็กที่สามารถซื้อหาไดงาย การดําเนินการผลิตจะทําตามคําสั่งหรือตาม

ตัวอยางที่มี เนื่องจากเทคนิคการผลิตอยูในระดับตํ่า และใชวัสดุทั่วไป ความแมนยําหรือความเที่ยงตรง

มีนอย จึงทําใหมีความสามารถเพียงผลิตชิ้นสวนทั่วไปหรือชิ้นงานที่มีราคาต่ําเปนสวนมาก 

ที่ผานมาอุตสาหกรรมเครื่องจกรกลการเกษตรมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่จํากัด ซึ่ง เทคโนโลยีที่ใชไดจาก

การลอกเลียนแบบของเดิม (Revered Engineering) ทําใหแรงจูงใจในการใช เทคโนโลยีการผลิตที่

สูงขึ้นมีนอย การผลิตจึงเนนใชชางฝมือที่มาจากการสั่งสมประสบการณในการทํางานมากกวาการใช

เทคโนโลยีที่ทันสมัยผลิต หรือเปนการผลิตชิ้นสวนเพื่อซอมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีใชอยู 
  
 ในอดีตที่ผานมมาผูประกอบการฯ ขนาดเล็กและขนาดกลางยังใชเทคโนโลยีในการผลิตขั้น

พื้นฐาน และปานกลาง เปนสวนมาก เนื่องจากยังขาดองคความรูดานการวิจัยและพัฒนา ชิ้นสวน

เครื่องจักร อีกทั้งยังขาดผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการออกแบบทางวิศวกรรม และการทดสอบ 
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ตารางที่ 1.4 ตัวแปรที่เกี่ยวของกับผลผลิตการเกษตร และแรงงานในภาคเกษตรกรรม 

ตัวแปร 2553 2554 2555 2556 2557 

ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตร 112.06 124.91 131.96 128.86 129.5 

อัตราการจางงานในภาคเกษตรกรรม 38.24 38.69 39.63 39.6 33.44 

ผลิตภาพแรงงานภาคเกษตร (หมื่นบาท/คน)* 26 27 27 30 33 
*ณ ราคาคงที่ ป 2531 

ที่มา ดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานที่สําคัญ (Key Indicators of the Labour Market: KILM 7th edition) 

ขององคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization: ILO) และสํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

 
รูปที่ 1.6 แนวโนมผลผลิตสนิคาเกษตร เทยีบกับอัตราการจางงานภาคเกษตรกรรม 

 จากขอมูลดังกลาวและการสอบถามผูประกอบการ คาดวาความตองการใชเครื่องจักรกล

การเกษตรในป พ.ศ. 2558 นั้นจะเติบโตไมนอยกวารอยละ 3 จากปกอนหนา โดยเฉพาะกลุม

เครื่องจักรและแทรกเตอรการเกษตร รวมทั้งยางลอรถแทรกเตอรการเกษตร คาดวาจะมีอัตราการ

เติบโตสูงสุด ประมาณรอยละ 24 และ 13 ตอป ตามลําดับ รองลงมาไดแกเครื่องสูบน้ํา ที่คาดวาจะ

เติบโตประมาณรอยละ 8 ตอป ในขณะที่ความตองการใชเครื่องจักรในการแยก คัดและสีผลิตผล

การเกษตรมีแนวโนมลดลงอยางมากถึงรอยละ 34 ตอป 
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บทที่ 2 
การศึกษาขีดความสามารถการแขงขันในการคาของกลุมเครื่องจักรกล

การเกษตรในอาเซียน 

เนื่องดวยสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian 

Nations หรือ ASEAN) ซึ่งเปนการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร 

เวียดนาม พมา ลาว อินโดนีเซีย กัมพูชา และบรูไนดารุสซาลาม โดยประชาคมอาเซียนที่จะถือกําเนิด

ในป 2558 เปนการรวมตัวของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนใหเปนชุมชนที่มีความแข็งแกรง สามารถ

สรางโอกาส ทั้งดานการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม โดยสมาชิกในชุมชนมี

สภาพความเปนอยูที่ดีสามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดอยางสะดวกมากยิ่งขึ้น และเพิ่ม

อํานาจตอรองและขีดความสามารถทางการแขงขันกับประเทศในภูมิภาคใกลเคียง รวมทั้งในเวที

ระหวางประเทศ ซึ่งกําหนดใหมีการสรางประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปดวย  3  เสาหลัก ไดแก   

              -  ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community 

- APSC) มุงใหประเทศกลุมสมาชิกอยูรวมกันอยางสันติสุข แกไขปญหาระหวางกันโดยสันติวิธี มี

เสถียรภาพและความมั่นคงรอบดาน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเหลาประชาชน 

              -  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) มุงเนนใหเกิดการ

รวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และความสะดวกในการติดตอคาขายระหวางกัน เพื่อใหประเทศสมาชิก

สามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่นๆไดโดย  

 -   ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC) 

มุงหวังใหประชากรอาเซียนมีสภาพความเปนอยูที่ดี มีความมั่นคงทางสังคม มีการพัฒนาในทุกๆ ดาน 

และมีสังคมแบบเอื้ออาร โดยจะมีแผนงานสรางความรวมมือ 6 ดาน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

การคุมครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม การ

สรางอัตลักษณอาเซียน การลดชองวางทางการพัฒนา 

ปจจุบันกําลังการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยนั้นยังไมพอเพียงตอความตองการใน

ประเทศ จึงตองมีการนําเขาเครื่องจักรกลการเกษตรจากตางประเทศสงผลใหไทยขาดดุลการคาใน

ธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรมาตลอดดังนั้นจําเปนตองมีการสงเสริมใหมีการลงทุนในอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลการเกษตรและชิ้นสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องจักรกลการเกษตรประเภทที่ไทยมีขีด

ความสามารถสูง หรือสามารถจัดหาวัตถุดิบในประเทศได ซึ่งจะชวยใหผูประกอบการมีความสามารถ

ในการแขงขันที่สูงขึ้น เทียบเทากับผูผลิตในตางประเทศ เพื่อลดการนําเขาและเพิ่มการสงออก

เครื่องจักรกลการเกษตรในอนาคต 
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จากมูลคาการสงออกเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยไปยังประเทศตางๆ ป พ.ศ. 2557 นั้น 

ใน 10 อันดับแรกที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด มีประเทศในอาเซียนถึง 6 ประเทศ ไดแก กัมพูชา พมา 

ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ตามลําดับ แตถารวมมูลคาการสงออกเครื่องจักรกล
การเกษตรของไทย ไปยังทุกประเทศในอาเซียนทั้งหมด 9 ประเทศ จะคิดเปนรอยละ 58 ของ
การสงออกเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยทั้งหมด 

ตารางที่ 2.1 มูลคาการสงออกเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยไปยังประเทศตางๆ 

ลําดับที ่ ประเทศ ลานบาท สัดสวน 

1 Cambodia 6,622 26% 

2 Myanmar 2,542 10% 

3 United States 2,371 9% 

4 Lao People's Democratic Republic 2,332 9% 

5 India 2,179 9% 

6 Japan 1,477 6% 

7 Malaysia 1,177 5% 

8 Indonesia 926 4% 

9 Viet Nam 656 3% 

13 Philippines 335 1% 

16 Singapore 190 1% 

48 Brunei Darussalam 13 0% 

 Others 4,562 18% 

 Total 25,369 100% 

 

ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการการศึกษาศักยภาพและขีดความสามารถในการ

ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทย และประเทศชั้นนําในอาเซียน เนื่องจากอาเซียนนั้นเปน

ตลาดหลักของการสงออกเครื่องจักรกลเกษตรของไทย และยังมีแนวโนมเติบโตไดอีกมากในอนาคตอีก

ทั้งยังเปนขอมูลใหกับภาครัฐและภาคเอกชน ไดทราบถึงสถาณการณตลาดและศักยภาพของประเทศ

ตางๆในอาเซียนเพื่อที่จะนํามาเปนขอมูลในการวางแผนการตลาด และพัฒนาขีดความสามารถในการ

แขงขันตอไป 
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2.1 แนวคิด 

ในการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันของสินคาระหวางประเทศตางๆนั้น วิธีที่

ไดรับการยอมรับคือ การวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบในการแขงขันโดยการเปรียบเทียบ(Revealed 

Comparative Advantage: RCA) คือ ดัชนีที่ใชวัดความไดเปรียบโดยเปรียเทียบ มูลคาการสงออกของ

สินคาของสินคานั้นๆ ที่จําหนายไปยังตลาดโลก ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการแขงขันของ

สินคานั้นๆ ของแตละประเทศ วามีความสามารถในการแขงขันเทียบกับประเทศอื่นๆ มากนอยเพียงใด 

ในชวงเวลาเดียวกัน 

ในการศึกษานี้จะใชสูตรการคํานวณ ดัชนี RCA ที่พัฒนาขึ้นโดย BelaBalassa ในป ค.ศ. 

1965 สามารถแสดงในรูปสมการไดดังนี้ 

 
/
/

 

 
   โดยที่ X คือ มูลคาการสงออกสินคา 

    i คือ ประเทศที่สนใจ 

    j คือ สินคาที่สนใจ 

    n คือ กลุมประเทศทั้งหมด 

t คือ กลุมสินคาที่สนใจ 

 ยกตัวอยาง เชน การคํานวณหาดัชนี RCA ของแทรกเตอรชนิดคนเดินตาม ของไทยสามารถ

แทนคาตัวแปรไดดังนี้ 

 คือ มูลคาการสงออกแทรกเตอรชนิดคนเดินตามของไทย 

  คือ มูลคาการสงออกแทรกเตอรชนิดคนเดนิตามของโลก 

  คือ มูลคาการสงออก เครื่องจักรกลการเกษตร ของไทย 

  คือ มูลคาการสงออก เครื่องจักรกลการเกษตร ของโลก 

 

 ถา ดัชนี RCA มีคายิ่งมากแสดงวา สินคาเปาหมายของประเทศนั้นๆ มีความไดเปรียบโดย

เปรียบเทียบมาก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ  

นอกจากนี้ในการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันของสินคาระหวางประเทศยัง

มีอีกวิธี ไดแก การคํานวณโดยใชสูตรที่นําเสนอโดยCentre d’ e’tudesprospectives et 

d’informations internationals, Paris (CEPII) สามารถแสดงในรูปสมการไดดังนี้ 
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1000
 

 
   โดยที่ X, M คือ มูลคาการสงออกสินคาและนําเขาสินคา 

    sec คือ สินคาที่สนใจ 

    tot คือ กลุมสินคาที่สนใจ 

 

ถา ดัชนี RCA > 1 แสดงวาประเทศมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคาชนิดนั้น 

    และตัวเลขยิ่งมากยิ่งแสดงถึงความไดเปรียบที่มากขึ้น 

 ถา ดัชนี RCA < 1 แสดงวาประเทศมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคาชนิดนั้น 

 

 ความแตกตางระหวางวิธีของ BelaBalassa กับ CEPT II นั้น วิธีของ BelaBalassa จะ

เปรียบเทียบสัดสวนของมูลคาการสงออกของสินคาเปาหมาย เทียบกับสัดสวนการสงออกของกลุม

สินคา ระหวางประเทศนั้นๆ กับทุกประเทศในโลก ซึ่งคา ดัชนี RCA ที่ไดจากการคํานวณวิธีนี้จะมีคา

เปนบวกเทานั้น แตวิธี CEPT II จะเปรียบเทียบผลตางดุลการคาของสินคาเปาหมาย เทียบกับ

ดุลการคาที่ควรจะเปนของประเทศนั้นๆ โดยการหาดุลการคาที่ควรจะเปนนั้น คิดจากดุลการคาของ

กลุมสินคาเปาหมาย ปรับคาดวยสัดสวนของมูลคาการคาทั้งหมดของสินคาเปาหมายกับมูลคาการคา

ของกลุมสินคาของทุกประเทศในโลกซึ่งวิธีนี้ คาดัชนี RCA จะมีทั้งคาบวก และคาลบ 

2.2 การนําเขาและสงออกเครื่องจักรกลการเกษตร รายประเทศ 

ในการศึกษานี้ไดรวมรวมขอมูลทางการคาระหวางประเทศ (สถิติการนําเขา-สงออก)ของ

ประเทศที่มีศักยภาพที่สําคัญในอาเซียน 5 ประเทศ ไดแก ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และ

สิงคโปร จากแหลงขอมูลของGlobal Trade Atlas (GTA) ซึ่งเปนแหลงขอมูลที่มีความนาเชื่อถือใน

ระดับสากล  

โดยการเก็บขอมูลนั้นจะรวบรวมสถิติการนําเขา-สงออก เครื่องจักรกลการเกษตรที่สําคัญ

ยอนหลังกลับไป 5 ป ต้ังแตป พ.ศ. 2552 – 2556 (เนื่องจากป พ.ศ. 2557 นั้นบางประเทศยังมีขอมูล

การนําเขาสงออกไมครบถวน) โดยหลักการคัดเลือกสินคาเครื่องจักรกลการเกษตรที่จะนํามาศึกษา

ความสามารถในการแขงขัน (ดัชนี RCA) นั้น พิจารณาจากมูลคาการคาของสินคา โดยไดทําการ

คัดเลือกเครื่องจักรกลการเกษตรที่สําคัญทั้งสิ้น 26 ประเภท มีมูลคาการคารวมของสินคาฯที่คัดเลือก

มานั้นมีมูลคาการคามากกวารอยละ 80 ของมูลคาการคาสินคาฯ ทั้งหมดรายการเครื่องจักรกล

การเกษตรที่สําคัญมีดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 2.2 รายการเครื่องจักรกลการเกษตรที่สําคัญ 

No. HS Code นิยาม Definition 

1 '841350 เครื่องสูบแบบลูกสูบเคล่ือนตรง Reciprocating positive displacement pumps nes 

2 '841360 เครื่องสูบแบบลูกสูบหมุน Rotary positive displacement pumps nes 

3 '841370 เครื่องสูบแบบหมุนเหวี่ยง Centrifugal pumps nes 

4 '841381 เครื่องสูบอื่น ๆ Pumps nes 

5 '841391 สวนประกอบเครื่องสูบ Parts of pumps for liquid whether or not fitted with a 

measurg device 

6 '842481 เครื่องฉีดพน Mechappl for proj/disp o sprayg liquids o powders 

for agr o horticut 

7 '843210 เครื่องไถ Ploughs 

8 '843221 เครื่องคราด แบบจาน Disc harrows 

9 '843229 เครื่องคราด อื่นๆ Scarifiers, cultivators, weeders and hoes 

10 '843230 เครื่องหวานเมล็ด/ปลูก/ยายตนกลา Seeders, planters and transplanters 

11 '843311 เครื่องตัดหญาขับดวยมอเตอร Mowers, powered, lawn, with horizontal cutting 

device 

12 '843351 เครื่องเกี่ยว/นวด Combine harvester-threshers 

13 '843352 เครื่องนวด Threshing machinery nes 

14 '843359 เครื่องเก็บฝาย/หีบฝายและอื่น ๆ Harvesting machinery nes 

15 '843360 เครื่องคัดแยกขนาดไข/ผลิตผล

การเกษตร 

Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit 

or other produce 

16 '843390 สวนประกอบเครื่องเก็บเกี่ยว Parts of harvesting,threshing& other agricultural & 

mowing machinery 

17 '843710 เครื่องคัดแยกขนาด/ฝดธัญพืช Machines for cleaning/sortg or gradgseed,grain or 

drid leguminous nes 

18 '843780 เครื่องสี/ขัด/รอน/กระเทาะธัญพืช Mach f milling/workg of cereals/ drid leguminous 

nes veg exc farm-type 

19 '843790 สวนประกอบเครื่องคัดแยก/สีธัญพืช Pts of clean/sort machetc f seed/grn ...mill/wrkg of 

cereal ex f-type 

20 '870110 แทรกเตอรชนิดคนเดินตาม Pedestrian controlled tractors 

21 '870810 กันชน/สวนประกอบกันชนสําหรับ

แทรกเตอร 

Bumpers and parts for motor vehicles 

22 '870829 สวนประกอบและอุปกรณประกอบ

อื่นๆ ของตัวถัง อื่นๆ สําหรับ

Parts and accessories of bodies nes for motor 

vehicles 



ศึกษาความสามารถในการแขงขันของเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศผูผลิตที่สําคัญในอาเซียน รายงานฉบับสมบูรณ 
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สถิติการนําเขา-สงออก เครื่องจักรกลการเกษตรที่สําคัญของทั้ง 5 ประเทศนั้น แสดงใน

ภาคผนวก ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แทรกเตอร 

23 '870830 เบรก/สวนประกอบเบรกสําหรับ

แทรกเตอร 

Brakes and servo-brakes and their parts, for 

tractors, motor vehicles 

24 '870840 กระปุกเกียรสําหรับแทรกเตอรและ

สวนประกอบ 

Tansmissions for motor vehicles 

25 '870850 ระบบสงกําลังสําหรับแทรกเตอร และ

สวนประกอบ 

Drive axles with differential for motor vehicles 

26 '870870 ลอและสวนประกอบอื่นๆสําหรับ

แทรกเตอร 

Wheels including parts and accessories for motor 

vehicles 



ศึกษา

เสนอ

2.3 

ตาร

อันดับที

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

แขงข

วามี

าความสามารถใน

: สํานักงานเศรษฐ

 ความสา
ประเทศ 

 
2.3.1 

 

รูป

างที่ 2.3 คา R

ที ่ HS Code

870110 

843780 

843210 

870870 

870810 

จะเหน็ได

ขันในการผลิ

ความไดเปรีย

นการแขงขันของเค

ฐกิจอุตสาหกรรม

ามารถการ

ประเทศไทย

1) ดัชนี RC

ปที่ 2.1 คา R

RCA (Balass

e 

 Pedestria

 Mach f m

exc farm

 Ploughs 

 Wheels i

 Bumpers

ดวา เมื่อเปรยี

ตแทรกเตอรช

ยบโดยเปรยีบ

คร่ืองจักรกลการเ

ม 

รแขงขัน (

ย 

CA (Balassa)

RCA (Balass

sa) กลุมเครือ่

an controlled

milling/workg

-type 

ncluding pa

s and parts f

ยบเทยีบ คา R

ชนิดคนเดินต

บเทยีบมาก เมื

กษตรของประเทศ
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(RCA) ขอ

) 

a) กลุมเครื่อง

องจักรกลเกษ

เครื่องจั

d tractors 

g of cereals/

arts and acc

for motor ve

RCA โดย Ba

าม เนื่องจาก

มื่อเทียบกับป

ศผูผลิตที่สําคัญใ

 ศึกษาโดย

องสินคาเค

งจกัรกลเกษต

ษตรสูงสุด 5 ลํ

จกัร 

/ drid legum

cessories for

ehicles 

alassaประเท

กคา RCA ของ

ประเทศอื่นๆ 

นอาเซียน 

ย: สถาบันเหล็กแล

ครื่องจักรก

ตร ของประเท

ลําดับแรกของ

inous nes v

r motor vehic

ศไทยมีความ

งสินคาประเภ

  

รายงานฉ

ละเหล็กกลาแหงป

กลการเกษ

ทศไทย 

งประเทศไทย

Bal

eg 

cles 

มสามารถในก

ภทนี้มีคาสูงสุ

ฉบับสมบูรณ 

 

ประเทศไทย 

ตร ราย

 

ย 

assa ’09-13

26.66 

3.48 

2.05 

1.83 

1.78 

การ

สุด แสดง

 



ศึกษา

เสนอ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาร

อันดับที

1 

2 

3 

4 

5 

 

ในก

ประ

 

 

าความสามารถใน

: สํานักงานเศรษฐ

2) ดัชน ี

รู

างที่ 2.4 คา R

ที ่ HS Cod

870829

843790

843390

841360

842481

จะเห็นได

ารผลิตสวนป

เภทนี้มีคาสงู

นการแขงขันของเค

ฐกิจอุตสาหกรรม

 RCA (CEP

ปที่ 2.2 คา R

RCA (CEPT 

de 

9 Parts a

0 Pts of c

ex f-typ

0 Parts o

mowing

0 Rotary 

1 Mecha

agr o h

ดวา เมื่อเปรยี

ประกอบและ

งสุด แสดงวามี

คร่ืองจักรกลการเ

ม 

T II) 

RCA (CEPT 

 II) กลุมเครือ่

nd accesso

clean/sort m

pe 

f harvesting

g machinery

 positive dis

ppl for proj/

horticut 

ยบเทียบ คา R

อุปกรณประก

มีความไดเปรี

กษตรของประเทศ
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II) กลุมเครื่อง

องจักรกลเกษ

เครื่องจ

ories of bodi

machetc f see

g,threshing&

y 

placement p

/disp o spray

RCA โดย CE

กอบตัวถัง สํ

รียบโดยเปรยี

ศผูผลิตที่สําคัญใ

 ศึกษาโดย

งจกัรกลเกษต

ษตรสูงสุด 5 ลํ

จักร 

es nes for m

ed/grn ...mil

& other agric

pumps nes 

yg liquids o 

EPT IIประเทศ

าหรับแทรกเต

ยบเทียบมาก 

นอาเซียน 

ย: สถาบันเหล็กแล

ตร ของประเท

ลําดับแรกของ

motor vehicle

ll/wrkg of ce

cultural & 

 powders fo

ศไทยมีความ

ตอรเนื่องจาก

เมื่อเทียบกับ

รายงานฉ

ละเหล็กกลาแหงป

ทศไทย 

งประเทศไทย 

CEP

es 

ereal 

or 

สามารถในกา

กคา RCA ข

ประเทศอื่นๆ

ฉบับสมบูรณ 

 

ประเทศไทย 

 

PT II ’09-13 

25.16 

2.07 

0.28 

0.17 

0.13 

ารแขงขัน

ของสินคา

 



ศึกษา

เสนอ

 

 

ตาร

อันดับที่

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

การ

ประ

 

 

 

าความสามารถใน

: สํานักงานเศรษฐ

2.3.2 

 

รูปที่ 

างที่ 2.5 คา R

ที ่ HS Cod

870870

870840

870850

841381

870810

 

จะเหน็ได

แขงขันในการ

เภทนี้มีคาสงู

นการแขงขันของเค

ฐกิจอุตสาหกรรม

ประเทศอินโ

1) ดัชนี RC

 2.3 คา RCA

RCA (Balass

de 

0 Wheels

0 Tansmi

0 Drive a

1 Pumps 

0 Bumpe

ดวา เมื่อเปรยี

รผลิตลอและ

งสุด แสดงวามี

คร่ืองจักรกลการเ

ม 

โดนีเซีย 

CA (Balassa)

A (Balassa) ก

sa) กลุมเครือ่

s including p

ssions for m

xles with dif

 nes 

ers and parts

ยบเทยีบ คา R

ะสวนประกอบ

มีความไดเปรี

กษตรของประเทศ
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) 

กลุมเครื่องจกั

องจักรกลเกษ

เครื่อง

parts and ac

motor vehicle

fferential for 

s for motor v

RCA โดย Ba

บอ่ืนๆ สําหรบั

รียบโดยเปรยี

ศผูผลิตที่สําคัญใ

 ศึกษาโดย

กรกลเกษตร ข

ษตรสูงสุด 5 ลํ

งจักร 

ccessories fo

es 

 motor vehic

vehicles 

alassaประเท

บแทรกเตอร เ

ยบเทียบมาก 

นอาเซียน 

ย: สถาบันเหล็กแล

ของประเทศอิ

ลําดับแรก ขอ

or motor veh

cles 

ศอินโดนีเซียมี

นื่องจากคา R

เมื่อเทียบกับป

รายงานฉ

ละเหล็กกลาแหงป

อินโดนีเซีย 

องประเทศอิน

Ba

hicles 

มีความสามา

RCA ของสินค

ประเทศอื่นๆ 

ฉบับสมบูรณ 

 

ประเทศไทย 

 

นโดนีเซีย 

lassa ’09-13

4.26 

1.80 

1.54 

0.71 

0.58 

ารถใน

คา

 

3 



ศึกษา

เสนอ

 

ตาร

อันดับที่

1 

2 

3 

4 

5 

 

แขงข

มีคา

 

 

 

าความสามารถใน

: สํานักงานเศรษฐ

 

รูปที่ 

างที่ 2.6 คา R

ที ่ HS Cod

870870

870840

843390

843230

843229

จะเห็นได

ขันในการผลิ

าสูงสุด แสดง

นการแขงขันของเค

ฐกิจอุตสาหกรรม

2) ดัชนี RC

 2.4 คา RCA

RCA (CEPT 

e 

0 Wheels

0 Tansmi

0 Parts of

machin

0 Seeder

9 Scarifie

ดวา เมื่อเปรยี

ตลอและสวน

วามีความได

คร่ืองจักรกลการเ

ม 

CA (CEPT II)

A (CEPT II) ก

 II) กลุมเครือ่

s including p

ssions for m

f harvesting

nery 

rs, planters a

ers, cultivato

ยบเทียบ คา R

นประกอบอื่น

เปรียบโดยเป

กษตรของประเทศ
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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมเครื่องจกั

องจักรกลเกษ

เครื่อง

parts and ac

motor vehicle

,threshing&

and transpla

ors, weeders

RCA โดย CE

นๆ สําหรับแท

ปรียบเทียบมา

ศผูผลิตที่สําคัญใ

 ศึกษาโดย

กรกลเกษตร ข

ษตรสูงสุด 5 ลํ

งจักร 

ccessories fo

es 

 other agric

anters 

s and hoes 

EPT IIประเทศ

รกเตอร เนื่อง

าก เมื่อเทียบก

นอาเซียน 

ย: สถาบันเหล็กแล

ของประเทศอิ

ลําดับแรก ของ

or motor veh

ultural & mo

ศอินโดนีเซียมี

งจากคา RCA

กับประเทศอืน่

รายงานฉ

ละเหล็กกลาแหงป

อินโดนีเซีย 

งประเทศอินโ

CE

hicles 

owing 

มีความสามา

A ของสินคาป

นๆ 

ฉบับสมบูรณ 

 

ประเทศไทย 

โดนีเซีย 

EPT II ’09-13

23.96 

10.92 

0.55 

0.16 

0.09 

รถในการ

ประเภทนี้

3 



ศึกษา

เสนอ

 

 

ตาร

อันดับ

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

แขงข

วามี
 
 

าความสามารถใน

: สํานักงานเศรษฐ

2.3.3 

 

รูปที

างที่ 2.7 คา R

ับที ่ HS C

 8701

 8708

 8437

 8413

 8437

จะเห็นได

ขันในการผลิ

ความไดเปรีย

นการแขงขันของเค

ฐกิจอุตสาหกรรม

ประเทศมาเ

1) ดัชนี RC

ที่ 2.5 คา RCA

RCA (Balass

Code 

110 Pede

810 Bum

780 Mac

veg 

381 Pum

790 Pts o

cere

ดวา เมื่อเปรีย

ตแทรกเตอรช

ยบโดยเปรียบ

คร่ืองจักรกลการเ

ม 

เลเซีย 

CA (Balassa)

A (Balassa) 

sa) กลุมเครือ่

estrian contr

pers and pa

h f milling/w

exc farm-typ

ps nes 

of clean/sort

al ex f-type 

ยบเทียบ คา 

ชนิดคนเดินต

บเทียบมาก เมื

กษตรของประเทศ
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) 

 กลุมเครื่องจั

องจักรกลเกษ

เครื่อง

rolled tracto

arts for moto

workg of cere

pe 

t machetc f s

 

RCA โดย Ba

ตาม เนื่องจาก

มื่อเทียบกับป

ศผูผลิตที่สําคัญใ

 ศึกษาโดย

กัรกลเกษตร 

ษตรสูงสุด 5 ลํ

งจักร 

ors 

or vehicles 

eals/ drid leg

seed/grn ...

alassa ประเท

กคา RCA ขอ

ประเทศอื่นๆ 

นอาเซียน 

ย: สถาบันเหล็กแล

 ของประเทศ

ลําดับแรก ขอ

guminous n

mill/wrkg of 

ทศมาเลเซียมี

องสินคาประเ

รายงานฉ

ละเหล็กกลาแหงป

มาเลเซีย 

องประเทศมา

Balas

8

8

es 4

 2

มีความสามา

เภทนี้มีคาสูงส

ฉบับสมบูรณ 

 

ประเทศไทย 

 

เลเซีย 

ssa ’09-13 

8.69 

8.62 

4.96 

3.18 

2.27 

รถในการ

สุด แสดง



ศึกษา

เสนอ

 

ตาร

อันดับที่

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

แขง

นี้มีค

 

 

 

 

าความสามารถใน

: สํานักงานเศรษฐ

 

รูปที

างที่ 2.8 คา R

ที ่ HS Code

870810 

843390 

843351 

843311 

870870 

จะเห็นได

ขันในการผลิ

คาสูงสุด แสด

นการแขงขันของเค

ฐกิจอุตสาหกรรม

2) ดัชนี RC

ที่ 2.6 คา RC

RCA (CEPT 

e 

Bumpers

Parts of h

machiner

Combine

Mowers, 

Wheels in

ดวา เมื่อเปรีย

ตกันชน/สวน

ดงวามีความไ

คร่ืองจักรกลการเ

ม 

CA (CEPT II)

A (CEPT II) 

 II) กลุมเครือ่

s and parts f

harvesting,th

ry 

e harvester-t

 powered, la

ncluding pa

ยบเทียบ คา 

นประกอบกันช

ดเปรียบโดยเ

กษตรของประเทศ
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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุมเครื่องจกั

องจักรกลเกษ

เครื่องจั

for motor ve

hreshing& o

threshers 

awn, with ho

arts and acc

RCA โดย C

ชน สําหรับแท

เปรียบเทียบม

ศผูผลิตที่สําคัญใ

 ศึกษาโดย

กัรกลเกษตร 

ษตรสูงสุด 5 ลํ

จกัร 

hicles 

other agricul

orizontal cutt

essories for

CEPT IIประเท

ทรกเตอร เนื่อ

มาก เมื่อเทียบ

นอาเซียน 

ย: สถาบันเหล็กแล

 ของประเทศม

ลําดับแรก ของ

tural & mow

ting device 

r motor vehic

ทศมาเลเซียมี

องจากคา RC

บกับประเทศ

รายงานฉ

ละเหล็กกลาแหงป

มาเลเซีย 

งประเทศมาเ

CE

wing 

cles 

มีความสามา

CA ของสินคา

อ่ืนๆ 

ฉบับสมบูรณ 

 

ประเทศไทย 

เลเซีย 

PT II ’09-13 

2.61 

1.31 

0.95 

0.82 

0.69 

รถในการ

าประเภท

 



ศึกษา

เสนอ

 

 

ตาร

อันดับที

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

แขงข

คาสู
 
 

าความสามารถใน

: สํานักงานเศรษฐ

2.3.4 

 

รูปที่

างที่ 2.9 คา R

ที ่ HS Cod

870830

870829

870870

841391

841370

จะเหน็ได

ขันในการผลิ

สูงสุด แสดงวา
 

นการแขงขันของเค

ฐกิจอุตสาหกรรม

ประเทศฟลิ

1) ดัชนี RC

 2.7 คา RCA

RCA (Balass

e 

0 Brakes 

motor v

9 Parts an

0 Wheels 

 Parts of

measur

0 Centrifu

ดวา เมื่อเปรยี

ตเบรก/สวนป

ามีความไดเป
 

คร่ืองจักรกลการเ

ม 

ปิปนส 

CA (Balassa)

A (Balassa) 

sa) กลุมเครือ่

 and servo-b

vehicles 

nd accessor

 including p

f pumps for 

rg device 

ugal pumps 

ยบเทยีบ คา R

ประกอบเบรก

ปรียบโดยเปรี

กษตรของประเทศ

 23

) 

กลุมเครื่องจกั

องจักรกลเกษ

เครื่องจ

brakes and t

ries of bodie

parts and ac

 liquid wheth

 nes 

RCA โดย Ba

ก สําหรับแทรก

ยบเทยีบมาก

ศผูผลิตที่สําคัญใ

 ศึกษาโดย

กรกลเกษตร 

ษตรสูงสุด 5 ลํ

จักร 

their parts, f

es nes for m

ccessories fo

her or not fit

alassa ประเท

กเตอร เนื่องจ

ก เมื่อเทียบกับ

นอาเซียน 

ย: สถาบันเหล็กแล

ของประเทศฟ

ลําดับแรก ขอ

for tractors, 

motor vehicle

or motor veh

ted with a 

ทศฟลิปปนสมี

จากคา RCA 

บประเทศอื่นๆ

รายงานฉ

ละเหล็กกลาแหงป

ฟลิปปนส 

องประเทศฟลิ

Bala

 

es 

hicles 

มีความสามา

 ของสินคาปร

ๆ 

ฉบับสมบูรณ 

 

ประเทศไทย 

 

ลิปปนส 

assa ’09-13 

6.06 

1.09 

0.53 

0.35 

0.19 

รถในการ

ระเภทนี้มี

 



ศึกษา

เสนอ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาร

อันดับที

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

แขงข

คาสู

 

 

 

 

าความสามารถใน

: สํานักงานเศรษฐ

 

รูปที

างที่ 2.10 คา

ที ่ HS Cod

870830

870829

870870

843352

843221

จะเห็นได

ขันในการผลิ

สูงสุด แสดงวา

นการแขงขันของเค

ฐกิจอุตสาหกรรม

2) ดัชนี RC

ที่ 2.8 คา RCA

า RCA (CEPT

de 

0 Brakes 

motor v

9 Parts a

0 Wheels

2 Threshi

1 Disc ha

ดวา เมื่อเปรีย

ตเบรก/สวนป

ามีความไดเป

คร่ืองจักรกลการเ

ม 

CA (CEPT II)

A (CEPT II) ก

T II) กลุมเคร่ื

 and servo-b

vehicles 

nd accesso

s including p

ing machine

arrows 

ยบเทียบ คา 

ประกอบเบรก

ปรียบโดยเปรี

กษตรของประเทศ
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) 

กลุมเครื่องจกั

ร่ืองจักรกลเกษ

เครื่อง

brakes and 

ories of bodie

parts and ac

ery nes 

RCA โดย C

ก สําหรับแทรก

ยบเทียบมาก

ศผูผลิตที่สําคัญใ

 ศึกษาโดย

กรกลเกษตร ข

ษตรสูงสุด 5 

งจักร 

 their parts, 

es nes for m

ccessories fo

EPT IIประเท

กเตอร เนื่องจ

ก เมื่อเทียบกบั

นอาเซียน 

ย: สถาบันเหล็กแล

ของประเทศฟ

ลําดับแรก ขอ

for tractors,

motor vehicle

or motor veh

ทศฟลิปปนสมี

จากคา RCA 

บประเทศอื่นๆ

รายงานฉ

ละเหล็กกลาแหงป

ฟลิปปนส 

องประเทศฟลิ

CEP

 

es 

hicles 

มีความสามา

 ของสินคาปร

ๆ 

ฉบับสมบูรณ 

 

ประเทศไทย 

ลิปปนส 

PT II ’09-13 

33.56 

7.01 

0.19 

-0.02 

-0.03 

รถในการ

ระเภทนี้มี



ศึกษา

เสนอ

 

 

ตาร

อันดบั

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

แขง

นี้มีค

 

าความสามารถใน

: สํานักงานเศรษฐ

2.3.5 

 

รูปที

างที่ 2.11 คา

บที ่ HS Co

87081

84379

84138

84139

87082

จะเห็นได

ขันในการผลิ

คาสูงสุด แสด

นการแขงขันของเค

ฐกิจอุตสาหกรรม

ประเทศสิงค

1) ดัชนี RC

ที่ 2.9 คา RC

า RCA (Bala

ode 

10 Bump

90 Pts of 

cerea

81 Pump

91 Parts 

measu

29 Parts 

ดวา เมื่อเปรีย

ตกันชน/สวน

ดงวามีความไ

คร่ืองจักรกลการเ

ม 

คโปร 

CA (Balassa)

CA (Balassa)

ssa) กลุมเครื

pers and par

f clean/sort m

l ex f-type 

ps nes 

of pumps fo

urg device 

and access

ยบเทียบ คา 

นประกอบกันช

ดเปรียบโดยเ

กษตรของประเทศ

 25

) 

) กลุมเครื่องจั

ร่ืองจักรกลเก

เครื่องจ

rts for motor

machetc f se

or liquid whe

sories of bod

RCA โดย B

ชน สําหรับแท

เปรียบเทียบม

ศผูผลิตที่สําคัญใ

 ศึกษาโดย

จกัรกลเกษตร

กษตรสูงสุด 5 

จักร 

r vehicles 

eed/grn ...m

ether or not f

dies nes for 

Balassaประเ

ทรกเตอร เนื่อ

มาก เมื่อเทียบ

นอาเซียน 

ย: สถาบันเหล็กแล

ร ของประเทศ

 ลําดับแรก ข

mill/wrkg of 

fitted with a 

 motor vehic

เทศสิงคโปรมี

องจากคา RC

บกับประเทศ

รายงานฉ

ละเหล็กกลาแหงป

ศสิงคโปร 

ของประเทศสิง

Balas

6

 2

cles 

มีความสามา

CA ของสินคา

อ่ืนๆ 

ฉบับสมบูรณ 

 

ประเทศไทย 

 

งคโปร 

ssa ’09-13 

6.78 

5.96 

3.96 

2.73 

1.77 

รถในการ

าประเภท



ศึกษา

เสนอ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาร

อันดบั

1 

2 

3 

4 

5 

 

แขง

สินค

 

 

าความสามารถใน

: สํานักงานเศรษฐ

 

รูปที

างที่ 2.12 คา

บที ่ HS Co

87082

84379

84339

84136

84248

จะเห็นได

ขันในการผลิ

คาประเภทนี้มี

นการแขงขันของเค

ฐกิจอุตสาหกรรม

2) ดัชนี RC

ที่ 2.10 คา RC

า RCA (CEPT

de 

29 Parts a

90 Pts of 

cereal

90 Parts o

mowin

60 Rotary

81 Mecha

agro h

ดวา เมื่อเปรีย

ตสวนประกอ

มีคาสูงสุด แส

คร่ืองจักรกลการเ

ม 

CA (CEPT II)

CA (CEPT II)

T II) กลุมเคร่ื

and access

 clean/sort m

l ex f-type 

of harvestin

ng machiner

y positive di

appl for proj

horticut 

ยบเทียบ คา 

อบและอุปกร

สดงวามีความ

กษตรของประเทศ
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) 

) กลุมเครื่องจ

ร่ืองจักรกลเกษ

เครื่อง

ories of bod

machetc f se

g,threshing&

ry 

splacement

j/disp o spra

RCA โดย C

ณประกอบตั

มไดเปรียบโดย

ศผูผลิตที่สําคัญใ

 ศึกษาโดย

จกัรกลเกษตร

ษตรสูงสุด 5 

งจักร 

dies nes for 

eed/grn ...m

& other agri

t pumps nes

ayg liquids o

CEPT IIประเ

ัวถัง สําหรับแ

ยเปรียบเทียบ

นอาเซียน 

ย: สถาบันเหล็กแล

ร ของประเทศ

ลําดับแรก ขอ

motor vehic

mill/wrkg of 

cultural & 

s 

o powders f

เทศสิงคโปรมี

แทรกเตอร เนื

บมาก เมื่อเทยี

รายงานฉ

ละเหล็กกลาแหงป

ศสิงคโปร 

องประเทศสงิ

CEP

cles 

for 

มีความสามา

นื่องจากคา R

ยบกับประเท

ฉบับสมบูรณ 

 

ประเทศไทย 

งคโปร 

T II ’09-13 

25.16 

2.07 

0.28 

0.17 

0.13 

รถในการ

RCA ของ

ศอื่นๆ 
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2.4 เปรียบเทียบ ความสามารถในการแขงขัน มูลคา และอัตราการเติบโตทาง
การคา ของสินคาเครื่องจักรกลการเกษตรเปาหมาย 

จากผลการคํานวณหาความสามารถการแขงขัน (RCA) ของสินคาเครื่องจักรกลการเกษตร ทั้ง 

26 ประเภทของทั้ง 5 ประเทศดังกลาวขางตนแลวนั้น ข้ันตอมาจะพิจารณาเครื่องจักรกลการเกษตร

ของไทยที่มีความสามารถในการแขงขันสูงสุด 5 ประเภทแรกมาเปนเครื่องจักรกลการเกษตรเปาหมาย 

เพื่อทําการวิเคราะห เปรียบเทียบ กับอีก 4 ประเทศในอาเซียนวา เครื่องจักรกลเปาหมายของไทยอยูใน

ระดับใด โดยการวิเคราะหจะพิจารณาจากความสามารถในการแขงขัน มูลคาการสงออก และอัตรา

การเติบโตของมูลคาการสงออก 

ตารางที่ 2.13 คา RCA (Balassa) กลุมเครื่องจักรกลเกษตรสูงสุด 5 ลําดับแรก ของประเทศไทย 

อันดับที ่ HS Code เครื่องจักร Balassa ’09-13 

1 870110 Pedestrian controlled tractors 26.66 

2 843780 Mach f milling/workg of cereals/ drid leguminous nes veg 

exc farm-type 

3.48 

3 843210 Ploughs 2.05 

4 870870 Wheels including parts and accessories for motor vehicles 1.83 

5 870810 Bumpers and parts for motor vehicles 1.78 

 
 2.4.1 แทรกเตอรชนิดคนเดินตาม (HS870110) 

ตารางที่ 2.14 ความสามารถในการแขงขัน มูลคา และอัตราการเติบโตทางการคาของแทรกเตอรชนิด

คนเดินตาม (HS870110) ของแตละประเทศ 

Country RCA'09-13 GRWT'09-13 AVG'09-13(1,000 USD) 

Thailand 26.66 22% 71,684.40 

Indonesia 0.39 -24% 429.20 

Malaysia 8.69 50% 4,105.40 

Philippines 0.03 30% 15.40 

Singapore 0.90 13% 1,752.60 

 



ศึกษา

เสนอ

รู

 

แทร

การ

 

แทร

เติบโ

 

แทร

เติบโ

 

แทร

การ

 

แทร

เติบโ

าความสามารถใน

: สํานักงานเศรษฐ

รูปที่ 2.11 กา

ประเทศ

รกเตอรชนิดค

เติบโตทางกา

ประเทศอิ

รกเตอรชนิดค

โตทางการคา

ประเทศ

รกเตอรชนิดค

โตทางการคา

ประเทศ

รกเตอรชนิดค

เติบโตทางกา

ประเทศ

รกเตอรชนิดค

โตทางการคา

นการแขงขันของเค

ฐกิจอุตสาหกรรม

ารวิเคราะหคว

แทรกเตอ

ศไทย มีความ

คนเดินตาม ซึ่

ารคาในอัตรา

อินโดนีเซีย มี

คนเดินตาม ซึ

าในอัตราที่ตํ่า

มาเลเซีย มีค

นเดินตาม ซึง่

าในอัตราที่สูง

ฟลิปปนส มีค

คนเดินตาม ซึ

ารคาในอัตรา

สิงคโปร มีคว

นเดินตาม ซึง่

าในอัตราที่เพิ่

คร่ืองจักรกลการเ

ม 

วามสามารถใ

อรชนดิคนเดิ

มไดเปรียบท

งมีมูลคาการ

ที่เพิ่มข้ึน 

มีความไดเปรีย

ซึ่งมีมูลคากา

า 

ความไดเปรีย

งมีมูลคาการส

ง 

ความไดเปรีย

ซึ่งมีมูลคาการ

ที่เพิ่มข้ึน 

วามไดเปรียบ

งมีมูลคาการส

พิ่มข้ึน 

กษตรของประเทศ
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ในการแขงขัน

นตาม (HS87

ทางการคา แ

รสงออกสูงเป

ยบทางการค

ารสงออกเปน

บทางการคา

สงออกเปนอัน

ยบทางการคา

รสงออกเปนอ

บทางการคา 

สงออกเปนอัน

ศผูผลิตที่สําคัญใ

 ศึกษาโดย

น มูลคา และอ

70110) ของแ

และมีความส

ปนอันดับ 1 ใน

า และมีความ

นอันดับ 4 ใน

า และมีความ

ันดับ 2 ในกลุ

า และมีความ

อันดับสุดทาย

 และมีความ

ันดับ 3 ในกลุ

นอาเซียน 

ย: สถาบันเหล็กแล

อัตราการเตบิ

แตละประเทศ

ามารถในกา

นกลุมอาเซียน

มสามารถในก

นกลุมอาเซียน

มสามารถในก

ลุมอาเซียน 5 

มสามารถในก

ย ในกลุมอา

สามารถในก

ลุมอาเซียน 5 

รายงานฉ

ละเหล็กกลาแหงป

บโตทางการค

ศ 

ารแขงขันใน

น 5 ประเทศ 

การแขงขันใน

น 5 ประเทศ 

การแขงขันใน

 ประเทศ รวม

การแขงขันใน

เซียน 5 ประ

การแขงขันใน

 ประเทศ รวม

ฉบับสมบูรณ 

 

ประเทศไทย 

 

าของ

การผลิต

 รวมทั้งมี

นการผลิต

 แตมีการ

นการผลิต

มทั้งมีการ

นการผลิต

เทศ แตมี

นการผลิต

มทั้งมีการ



ศึกษา

เสนอ

 

ตาร

 

รูปที

 

าความสามารถใน

: สํานักงานเศรษฐ

2.4.2 

างที่ 2.15 คว

Co

Thailand

Indones

Malaysia

Philippin

Singapo

ที่ 2.12 การวิ

นการแขงขันของเค

ฐกิจอุตสาหกรรม

เครื่องสี/ขัด

วามสามารถใ

กระ

ountry 

d 

ia 

a 

nes 

ore 

เคราะหความ

สี/ขัด/รอ

คร่ืองจักรกลการเ

ม 

ด/รอน/กระเท

ในการแขงขัน

ะเทาะ ธัญพืช

RCA'09-

3

0

4

0

0

มสามารถในก

น/กระเทาะ ธั

กษตรของประเทศ
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ทาะธัญพืช (

น มูลคา และอั

ช (HS84378

13 GRW

3.48 

0.16 

4.96 

0.01 

0.37 

การแขงขัน มู

ธญัพืช (HS84

ศผูผลิตที่สําคัญใ

 ศึกษาโดย

(HS843780)

อัตราการเติบ

0) ของแตละ

T'09-13 A

-4% 

-6% 

23% 

-100% 

3% 

ลคา และอัตร

43780) ของแ

นอาเซียน 

ย: สถาบันเหล็กแล

 

โตทางการคา

ประเทศ 

AVG'09-13(

ราการเติบโต

แตละประเทศ

รายงานฉ

ละเหล็กกลาแหงป

าของเครื่องส/ี

1,000 USD)

32,301.4

608.2

8,084.0

20.2

2,510.6

ทางการคาขอ

ศ 

ฉบับสมบูรณ 

 

ประเทศไทย 

/ขัด/รอน/

) 

0 

0 

0 

0 

0 

 

องเครื่อง
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 ประเทศไทย มีความไดเปรียบทางการคา และมีความสามารถในการแขงขันในการผลิตเครื่อง

สี/ขัด/รอน/กระเทาะธัญพืชสูงเปนอันดับ 2 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ และมีมูลคาการสงออกสูงเปน

อันดับ 1 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ แตมีการเติบโตทางการคาในอัตราที่ตํ่า 

 ประเทศอินโดนีเซีย มีความไดเปรียบทางการคา และมีความสามารถในการแขงขันในการผลิต

เครื่องสี/ขัด/รอน/กระเทาะธัญพืช ซึ่งมีมูลคาการสงออกเปนอันดับ 4 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ และมี

การเติบโตทางการคาในอัตราที่ตํ่า 

 ประเทศมาเลเซีย มีความไดเปรียบทางการคา และมีความสามารถในการแขงขันในการผลิต

เครื่องสี/ขัด/รอน/กระเทาะธัญพืชสูงเปนอันดับ 1 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ และมีมูลคาการสงออกสูง

เปนอันดับ 2 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ รวมทั้งมีการเติบโตทางการคาในอัตราที่สูง 

 ประเทศฟลิปปนส มีความไดเปรียบทางการคา และมีความสามารถในการแขงขันในการผลิต

เครื่องสี/ขัด/รอน/กระเทาะธัญพืช ซึ่งมีมูลคาการสงออกเปนอันดับสุดทาย ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ 

รวมทั้งมีการเติบโตทางการคาในอัตราที่ตํ่ามาก 

 ประเทศสิงคโปร มีความไดเปรียบทางการคา และมีความสามารถในการแขงขันในการผลิต

เครื่องสี/ขัด/รอน/กระเทาะธัญพืช ซึ่งมีมูลคาการสงออกเปนอันดับ 3 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ รวมทั้ง

มีการเติบโตทางการคา 

 2.4.3 เครื่องไถ (HS843210) 

ตารางที่ 2.16 ความสามารถในการแขงขัน มูลคา และอัตราการเติบโตทางการคาของเครื่องไถ 

(HS843210) ของแตละประเทศ 

Country RCA'09-13 GRWT'09-13 AVG'09-13(1,000 USD) 

Thailand 2.05 12% 9,096.20 

Indonesia 0.26 -67% 468.20 

Malaysia 0.12 47% 95.40 

Phillipines 0.00 - 0.00 

Singapore 0.01 -4% 44.20 

 



ศึกษา

เสนอ

รูปที

 

ไถ ซึ

อัตร

 
เครื่อ

อัตร

 
เครื่อ

การ

 
 
เครื่อ

อัตร

 

 

าความสามารถใน

: สํานักงานเศรษฐ

ที่ 2.13 การวิ

ประเทศไ

ซึ่งมีมูลคากา

ราที่สูง 

ประเทศอิ

องไถ ซึ่งมีมูล

ราที่ตํ่า 

ประเทศ

องไถ ซึ่งมีมูล

คาในอัตราที่

ประเทศฟ

ประเทศ

องไถ ซึ่งมีมูล

ราที่ตํ่า 

นการแขงขันของเค

ฐกิจอุตสาหกรรม

เคราะหความ

ไทย มีความไ

รสงออกสูงเ

อินโดนีเซีย มี

ลคาการสงออ

มาเลเซีย มีค

ลคาการสงออ

สูง 

ฟลิปปนส ไม

สิงคโปร มีคว

ลคาการสงออ

คร่ืองจักรกลการเ

ม 

มสามารถในก

ไถ (HS8

ไดเปรียบทาง

ปนอันดับ 1 

มีความไดเปรีย

อกเปนอันดับ

ความไดเปรีย

อกสูงเปนอัน

มมีมูลคาการส

วามไดเปรียบ

อกเปนอันดับ

กษตรของประเทศ
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การแขงขัน มู

43210) ของ

งการคา และม

 ในกลุมอาเซี

ยบทางการค

 2 ในกลุมอา

บทางการคา

นดับ 3 ในกลุ

สงออกเครื่องไ

บทางการคา 

 4 ในกลุมอา

ศผูผลิตที่สําคัญใ

 ศึกษาโดย

ลคา และอัตร

แตละประเทศ

มีความสามา

ซียน 5 ประเท

า และมีความ

าเซียน 5 ประ

า และมีความ

ลุมอาเซียน 5

ไถ 

 และมีความ

าเซียน 5 ประ

นอาเซียน 

ย: สถาบันเหล็กแล

ราการเติบโต

ศ 

ารถในการแข

ทศ และมีการ

มสามารถในก

ะเทศ แตมีกา

มสามารถในก

5 ประเทศ รว

สามารถในก

ะเทศ แตมีกา

รายงานฉ

ละเหล็กกลาแหงป

ทางการคาขอ

งขันในการผ

รเติบโตทางก

การแขงขันใน

รเติบโตทางก

การแขงขันใน

วมทั้งมีการเติ

การแขงขันใน

รเติบโตทางก

ฉบับสมบูรณ 

 

ประเทศไทย 

 

องเครื่อง

ลิตเครื่อง

การคาใน

นการผลิต

การคาใน

นการผลิต

ติบโตทาง

นการผลิต

การคาใน



ศึกษา

เสนอ

 

 

รูปที

 

าความสามารถใน

: สํานักงานเศรษฐ

2.4.4 

ตารางที่ 2.1

Cou

Thailand 

Indonesia

Malaysia 

Phillipines

Singapore

ที่ 2.14 การวิเ

นการแขงขันของเค

ฐกิจอุตสาหกรรม

ลอและสวน

7 ความสาม

สวนประกอ

untry 

a 

s 

e 

เคราะหความ

สวนประกอ

คร่ืองจักรกลการเ

ม 

นประกอบสาํ

ารถในการแข

อบ สําหรับแท

RCA'09-1

1

4

2

0

0

มสามารถในก

อบ สําหรับแท

กษตรของประเทศ
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าหรับแทรกเ

ขงขัน มูลคา 

ทรกเตอร (HS

13 GRW

1.83 

4.26 

2.01 

0.53 

0.21 

การแขงขัน มลู

ทรกเตอร (HS

ศผูผลิตที่สําคัญใ

 ศึกษาโดย

เตอร (HS87

และอัตราการ

S870870) ขอ

WT'09-13 

5% 

10% 

31% 

1% 

-8% 

ลคา และอัตร

S870870) ขอ

นอาเซียน 

ย: สถาบันเหล็กแล

70870) 

รเติบโตทางก

องแตละประเ

AVG'09-13

ราการเติบโตท

องแตละประเ

รายงานฉ

ละเหล็กกลาแหงป

การคาของลอ

เทศ 

3(1,000 USD

260,752.

247,402.

50,404.

16,982.

21,870.

ทางการคาขอ

เทศ 

ฉบับสมบูรณ 

 

ประเทศไทย 

และ

D) 

.20 

.60 

.60 

.80 

.60 

 

องลอและ
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 ประเทศไทย มีความไดเปรียบทางการคา และมีความสามารถในการแขงขันในการผลิตลอ

และสวนประกอบ สําหรับแทรกเตอรเปนอันดับ 3 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ และมีมูลคาการสงออก

สูงเปนอันดับ 1 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ และมีการเติบโตทางการคาในอัตราที่สูง 

 ประเทศอินโดนีเซีย มีความไดเปรียบทางการคา และมีความสามารถในการแขงขันในการผลิต

ลอและสวนประกอบ สําหรับแทรกเตอรสูงเปนอันดับ 1 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ และมีมูลคาการ

สงออกสูงเปนอันดับ 2 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ รวมทั้งมีการเติบโตทางการคาในอัตราที่สูง 

 ประเทศมาเลเซีย มีความไดเปรียบทางการคา และมีความสามารถในการแขงขันในการผลิต

ลอและสวนประกอบ สําหรับแทรกเตอรสูงเปนอันดับ 2 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ และมีมูลคาการ

สงออกเปนอันดับ 3 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ รวมทั้งมีการเติบโตทางการคาในอัตราที่สูง 

 ประเทศฟลิปปนสมีความไดเปรียบทางการคา และมีความสามารถในการแขงขันในการผลิต

ลอและสวนประกอบ สําหรับแทรกเตอรเปนอันดับ 4 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ และมีมูลคาการ

สงออกเปนอันดับสุดทาย ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ และมีการเติบโตทางการคา 

 ประเทศสิงคโปร มีความไดเปรียบทางการคา และมีความสามารถในการแขงขันในการผลิตลอ

และสวนประกอบ สําหรับแทรกเตอรเปนอันดับสุดทาย ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ และมีมูลคาการ

สงออกเปนอันดับ 4 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ แตมีการเติบโตทางการคาในอัตราที่ตํ่า 

 2.4.5 กันชน/สวนประกอบกันชน สําหรับแทรกเตอร (HS870810) 

ตารางที่ 2.18 ความสามารถในการแขงขัน มูลคา และอัตราการเติบโตทางการคาของกนัชน/

สวนประกอบกันชน สําหรับแทรกเตอร (HS870810) ของแตละประเทศ 

Country RCA'09-13 GRWT'09-13 AVG'09-13(1,000 USD) 

Thailand 1.78 11% 96,856.80 

Indonesia 0.58 0% 12,847.00 

Malaysia 8.62 7% 82,492.60 

Phillipines 0.19 118% 2,331.40 

Singapore 6.78 6% 266,693.40 

 



ศึกษา
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รูปที

 

สวน
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: สํานักงานเศรษฐ
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ชน/สวนประก
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ประเทศสิ

สวนประกอบ
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เคราะหความ
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ไทย มีความไ
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อินโดนีเซีย มี

กอบกันชน สํ

เติบโตทางกา

มาเลเซีย มีค

กอบกันชน สํ

ันดับ 3 ในกลุ

ฟลิปปนสมีค

กอบกันชน สํา

การเติบโตทาง

สิงคโปร มีคว

บกันชน สําหร

นดับ 1 ในกลุม

คร่ืองจักรกลการเ

ม 

มสามารถในก

กันชน สําหรบั

ไดเปรียบทาง

ทรกเตอรเปน

ยน 5 ประเทศ

มีความไดเปรีย

สําหรับแทรก

ารคายังคงไม

ความไดเปรีย

าหรับแทรกเ

ลุมอาเซียน 5 

ความไดเปรีย

าหรับแทรกเต

งการคาในอตั

วามไดเปรียบ

รับแทรกเตอร

มอาเซียน 5 ป

กษตรของประเทศ
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การแขงขัน มลู

บแทรกเตอร (

งการคา และมี

นอันดับ3 ในก

 และมีการเติ

ยบทางการค

เตอรซึ่งมีมูล

เปลี่ยนแปลง

บทางการคา
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บทางการคา
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ตราที่สูงมาก 

ทางการคา แ

รสูงเปนอันดั

ประเทศ และมี

ศผูผลิตที่สําคัญใ

 ศึกษาโดย

ลคา และอัตร

(HS870810)

มีความสามา

กลุมอาเซียน 

ติบโตทางการ

า และมีความ

คาการสงออ
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า และมีความ

าการสงออก

และมีความสา

ับ 2ในกลุมอ

มีการเติบโตท

นอาเซียน 

ย: สถาบันเหล็กแล

ราการเติบโตท

 ของแตละปร

รถในการแขง

5 ประเทศ แ

คาในอัตราที่

มสามารถในก

อกเปนอันดับ

มสามารถในก

ลุมอาเซียน 5 

ตทางการคาใน

มสามารถในก

เปนอันดับสุด

ามารถในการ

าเซียน 5 ปร

ทางการคาใน

รายงานฉ
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ทางการคาขอ

ระเทศ 
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ละมีมูลคากา
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บทที่ 3 
การวิเคราะหอุตสาหกรรมรถไถเดินตามในประเทศ 

3.1 ความเปนมาและพัฒนาการของรถไถเดินตาม 

 การผลิตรถไถเดินตามในลักษณะที่เปนโรงงานผลิตที่มีมาตรฐานการผลิต มีจุดเริ่มตนจาก

นโยบายสงเสริมของรัฐบาลที่จะใหมีการผลิตรถไถเดินตามเพื่อทดแทนการนําเขา ดังนั้นจึงให

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดกําหนดใหอุตสาหกรรมรถไถเดินตามเปนอุตสาหกรรม

หนึ่งที่อยูในขายใหการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2503 จาก

การศึกษาวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมรถไถเดินตามในประเทศไทยสามารถแบงออกไดเปน 5 ชวง

ระยะเวลา คือ 

 ระยะที่ 1 พ.ศ.2490 – 2500 เปนชวงการนําเขารถไถเดินตามจากตางประเทศ 

 ระยะที่ 2 พ.ศ.2501 – 2510 เปนชวงการพัฒนาและดัดแปลงรถไถเดินตาม 

 ระยะที่ 3 พ.ศ.2511 – 2520 เปนชวงการปรับปรุงและเพิ่มโรงงานผลิตรถไถเดินตาม 

 ระยะที่ 4 พ.ศ.2521 – 2530 เปนชวงการพัฒนากระบวนการผลิตและกําหนดมาตรฐาน 

     คุณภาพรถไถเดินตาม 

 ระยะที่ 5 พ.ศ.2531 –ปจจุบัน เปนชวงการเปดตลาดการคาเสรี และการวิจัยพัฒนารถไถ 

     เดินตาม 

 ระยะที่ 1 การนําเขารถไถเดินตามจากตางประเทศ (ป พ.ศ.2490 – พ.ศ.2500) 

 นับเปนชวงแรกที่มีการนําเขารถไถเดินตามจากตางประเทศ รถไถเดินตามคันแรกที่นําเขาเปน

รถไถเดินตามติดจอบหมุนจากประเทศออสเตรเลียโดยบริษัท ส.ธวัชชัยนันท โดยในครั้งแรกนี้ได

แนะนําโดยสาธิตวิธีการใชแกเกษตรกรเปนเวลา 6 เดือน และพบวามีความเปนไปไดที่จะนําเขามา

จําหนายในประเทศไทย จึงไดมีการนําเขารถไถเดินตามเขามาจําหนายตั้งแตนั้นเปนตนมา ตอมาก็มี

การนําเขาจากประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศดวยกัน เชน เยอรมันตะวันตก อังกฤษ และญี่ปุน ในชวง

นี้มีการสาธิตการทํางานของรถไถเดินตาม ตลอดจนการเปรียบเทียบการทํางานระหวางการใชรถไถ

เดินตามกับการใชวัวและควายในจังหวัดตางๆ แถบภาคกลาง ในชวงระยะเริ่มตนรถไถเดินตามที่

นําเขามาจากตางประเทศจะมีราคาสูงเมื่อเทียบกับรายไดเกษตรกร อีกทั้งยังขาดการสงเสริมการตลาด

ทําใหการใชรถไถเดินตามในชวงตนยังไมเปนที่แพรหลายมากนัก แมจะมีการใชการโฆษณาลงใน

หนังสือพิมพและวารสารกสิกรที่เกี่ยวกับการเกษตรตางๆ มีตัวอยางขอความดังนี้ 
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 1. เปนเครื่องไถชนิดเดียวที่สามารถไถ คราด พรวน สําเร็จในตัว 

 2. เปนเครื่องไถชนิดเดียวที่สรางไดเหมาะสมกับภูมิประเทศโดยเฉพาะ คือ ไถไดทั้งในน้ําและ

ดินแข็ง 

 3. เปนเครื่องไถชนิดเดียวที่เหมาะสมแกเกษตรกรไทยที่ไมมีความรูในทางเครื่องยนต ใชงาน

งายสุดเพราะมีเครื่องเลี้ยวอัตโนมัติหมุนไดรอบ 

 ระยะที่ 2 การพัฒนาและดัดแปลงรถไถเดินตาม (ป พ.ศ.2501 – พ.ศ.2510) 

 เปนชวงเริ่มแรกของการพัฒนารถไถเดินตามในประเทศไทย โดยการดัดแปลงจากรถไถเดิน

ตามตางประเทศเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เกษตรกรรมในทองถิ่น โรงงานอารีการชางไดทําขลุก

ยนต (Padding machine)ข้ึนเพื่อใชยอยกอนดินที่ไดจากการไถ และปรับผิวดินในแปลงนาลุมตอมาจึง

ไดดัดแปลงขลุกยนตที่ตนผลิตมาเปนรถไถเดินตาม โดยดัดแปลงรถไถเดินตามที่นําเขาจากประเทศ

ญ่ีปุน ลักษณะและรูปรางจะไมแตกตางจากรถไถเดินตามที่นําเขาจากตางประเทศมากนัก และกอง

เกษตรวิศวกรรมไดเร่ิมดําเนินโครงการควายเหล็ก นําโดย ม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล ผูวางรากฐานงาน

เกษตรวิศวกรรมของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคออกแบบและพัฒนารถไถเดินตาม เพื่อสงเสริมให

โรงงานที่สนใจนําไปทําตอไป จากนั้นก็มีการดัดแปลงรูปรางเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงานในแตละ

พื้นที่ทําการเกษตรมาโดยตลอด 

 ระยะที่ 3 การปรับปรุงและเพิ่มโรงงานทํารถไถเดินตาม (ป พ.ศ.2511 – พ.ศ.2520) 

 เปนชวงการปรับปรุงและพัฒนารถไถเดินตามตอจากระยะที่ 2 มีโรงงานหลายแหงใน

กรุงเทพมหานครเริ่มจําหนายรถไถเดินตามเพิ่มข้ึน นอกจากนั้นโรงงานบางโรงยังมีประสบการณทํา

ชิ้นสวนของรถแทรกเตอร และชิ้นสวนทั่วไปของโรงงานอุตสาหกรรม เชน เฟอง โซ และพูลเลย เปนตน 

การปรับปรุงรถไถเดินตามในระยะนี้สวนใหญไดเนนที่ระบบสงกําลังโดยการใชเฟองแทนการใชโซ และ

คลัตชชวยในการเลี้ยว ตลอดจนมีการเพิ่มจํานวนเกียรเดินหนาและเกียรถอยหลัง จึงทําใหผูใชนิยมหัน

มาใชรถไถเดินตามมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางสงผลใหมีโรงงานทํารถไถเดินตามเกิดขึ้นใน

กรุงเทพมหานครมากขึ้น ซึ่งแตเดิมมีโรงงานทํารถไถเดินตามเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทรา และ

สมุทรปราการเทานั้น 

 ระยะที่ 4 การพัฒนากระบวนการผลิตและกําหนดมาตรฐานคุณภาพรถไถเดินตาม (ป พ.ศ.

2521 – 2530) 

 เปนชวงที่เกิดโรงงานทํารถไถเดินตามขึ้นจํานวนมากและทํารถไถเดินตามหลายชนิด ดังนั้น

เพื่อเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศทางรัฐบาลจึงหามนําเขารถไถเดินตามจาก
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ตางประเทศ โดยรูปรางลักษณะของรถไถเดินตามที่แตละโรงงานผลิตจะมีลักษณะคลายกันมาก จะ

แตกตางกันที่โครงสรางของคันมือถือเทานั้น เพราะวาโรงงานแตละแหงไดลอกเลียนแบบกัน ดังนั้นจึงมี

โรงงานที่ทําเฉพาะชิ้นสวนของรถไถเดินตามเกิดขึ้นเพื่อทําชิ้นสวนสงใหกับโรงงานทํารถไถเดินตาม 

ชิ้นสวนที่ทําสวนมาก เชน แทนเครื่องยนต ชิ้นสวนที่เปนเหล็กหลอ แผนเหล็กขางหองสงกําลัง จุดพวง

อุปกรณ ลอเหล็ก อุปกรณไถหัวหมู และคราด เปนตน นอกจากนั้นก็เปนชิ้นสวนเพลาเฟองและเฟองใน

หองสงกําลัง บางโรงงานก็นําชิ้นสวนเฟองจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 เมื่อไดชิ้นสวนสําเร็จเหลานี้ทางโรงงานทํารถไถเดินตามก็ทําการประกอบชิ้นสวนตางๆ เขากัน

ในสายการประกอบที่สรางขึ้นอยางงายๆ ดวยกระบวนการผลิตดังกลาว ทําใหตนทุนการผลิตรถไถเดิน

ตามต่ําและทางกลุมผูทําเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เกรงวาหากมีการ

แขงขันกันดานตนทุนการผลิตแตเพียงอยางเดียวอาจจะทําใหคุณภาพรถไถเดินตามต่ํา ซึ่งจะเปน

อุปสรรคตอการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตรในอนาคตจึงไดเสนอแนวความคิดเสนอแก

รัฐบาล ใหมีการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของชิ้นสวนรถไถเดินตามบางอยางใหมี

ขนาดเดียวกัน ใชวัสดุที่มีคุณภาพและใชชิ้นสวนใหม เพื่อทําใหรถไถเดินตามมีคุณภาพดี และช้ินสวน

จาก โ ร ง ง านต า งกั นสามา รถ ใช แทนกั น ได  ทาง รั ฐบาลจึ ง ได มี ก า รกํ าหนดมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชิ้นสวนของรถไถเดินตามขึ้น เชน มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของหนา

แปลนลอ จุดพวงอุปกรณ สลักจุดพวง และมาตรฐานการทดสอบรถไถเดินตาม เปนตน 

 ระยะที่ 5 การเปดตลาดการคาเสรี และการวิจัยพัฒนา (ป พ.ศ.2531 – ปจจุบัน) 

 เปนชวงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของการพัฒนารถไถเดินตาม กลาวคือ ภายหลังที่รัฐบาลได

หามการนําเขารถไถเดินตามและเครื่องยนตสําหรับรถไถเดินตามนานเปนเวลาหลายป เพื่อสนับสนุน

และสงเสริมการผลิตภายในประเทศ ตอมาเมื่อความตองการเครื่องยนตดีเซลเพื่อใชในงานเกษตรกรรม

มีปริมาณมากขึ้น และโรงงานผลิตที่รวมลงทุนกับตางประเทศไมสามารถจะผลิตในปริมาณที่เพียงพอ

กับความตองการ ทําใหขาดแคลนเครื่องยนตจึงสงผลใหราคาขายสูงขึ้น กระทรวงพาณิชยจึงได

อนุญาตใหมีการนําเขาเครื่องยนตดีเซลและรถไถเดินตามใหมจากตางประเทศด ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 

2534 เปนการเปดตลาดการคาเสรีรถไถเดินตามใหมอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนั้นรัฐบาลยังไดออกพระราช

กฤษฎีกา ใหจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑและสงประดิษฐดานเครื่องจักรกลเกษตรไดต้ังแต

เดือนกันยายน 2535 เปนตนมา 
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3.2 ประเภทของรถไถเดินตาม 

 รถไถเดินตามใชสําหรับงานเกษตรกรรม เปนเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใชเปนตนกําลังหลัก

สําหรับลากและขับอุปกรณเกษตรชนิดตางๆ ใชกันอยางแพรหลายในการทํานาสําหรับการเตรียมหนา

ดิน เนื่องจากรถไถเดินตามใชเครื่องยนตตนกําลังตั้งแต 3-12 แรงมา (สูงสุดไมเกิน 14 แรงมา) จึงทําให

มีขนาดกะทัดรัด น้ําหนักเบา ทํางานไดคลอง ราคาไมสูงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับการใชแรงงาน

สัตว นอกจากนั้นการดูแลรักษาและการซอมแซมก็ไมยุงยาก รถไถเดินตามจึงเหมาะสําหรับใชเปน

เครื่องตนกําลังในการทํานาที่มีพื้นที่แบงออกเปนแปลงขนาดเล็ก มีคันนาลอมรอบ นอกจากนั้นการทํา

นาตองอาศัยน้ํามากทําใหดินชั้นบนออน หากใชรถแทรกเตอรที่มีขนาดใหญและน้ําหนักมากจะจมดิน

ลึก ทํางานไมสะดวกหรืออาจจมดินจนไมสามารถเคลื่อนที่ได 

 รถไถเดินตามโดยทั่วไปที่นิยมใชอยูในประเทศไทยแบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

 (1) ประเภทผลักเลี้ยว 

 รถไถเดินตามประเภทนี้ไมมีระบบชวยเลี้ยว ถาจะเลี้ยวตองผลักมือจับใหรถเลี้ยวไปทางดานที่

ตองการ ตัวรถมีรูปรางใหญและมีน้ําหนักมาก ลอมีเสนผานศูนยกลางขนาดใหญ ความเร็วที่ใชงานมี

ความเร็วเดียว คือเดินหนา รถไถเดินตามชนิดนี้เหมาะกับสภาพการไถในแปลงเพาะปลูกขนาดใหญ ซึ่ง

ไมมีการเลี้ยวบอยๆ การใชงานที่ตองมีแรงฉุดลากสูง เชน ในดินเหนียวจัดและเปนหลม จึงพบมากที่สุด

ในภาคกลาง 

 

รูปที่ 3.1 รถไถเดินตามประเภทผลักเลี้ยว 
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(2) ประเภทบีบเลี้ยว 

 รถไถเดินตามประเภทนี้มีระบบชวยในการเลี้ยว ที่มือจับจะมีกานบีบเลี้ยวเพิ่มข้ึนทั้งสองขาง 

เมื่อตองการเลี้ยวรถไถทางดานใดก็บีบเลี้ยวที่มือจับขางนั้น จะมีชุดอุปกรณบังคับเลี้ยวตัดตอการสง

กําลังในหองเกียร ซึ่งจะทําใหลอดานที่ตองการเลี้ยวหยุด รถไถจะเลี้ยวไปตามทิศทางที่ตองการ การ

บังคับเลี้ยวจะสะดวกและเบาแรง จึงมีความคลองตัวเบาแรง ดังนั้น จึงเหมาะสําหรับนําไปใชงานใน

พื้นที่เพาะปลูกขนาดเล็กซึ่งมีการเลี้ยวบอยๆ โดยมีความเร็วที่ใชงานความเร็วเดียว คือเดินหนา 

 

รูปที่ 3.2 รถไถเดินตามประเภทบีบเลี้ยว 

 (3) ประเภทบีบเลี้ยวมีเกียร 

 รถไถเดินตามประเภทนี้พัฒนามาจากรถไถประเภทบีบเลี้ยว โดยการเพิ่มเกียรเดินหนาและ

เกียรถอยหลัง ทําใหเกิดความสะดวก คลองตัวในการทํางาน เพราะนอกจากจะติดอุปกรณสําหรับไถ

แลว ยังสามารถนําไปลากรถพวงหรือสาล่ีบรรทุกผลผลิตทางการเกษตรไดอีกดวย โดยมีความเร็วใน

การใชงานตามความเหมาะสม เกษตรกรจึงนิยมใชกันมาก รถไถประเภทนี้นอกจากจะมีการผลิตใน

ประเทศไทยแลว ยังมีการสั่งเขามาจากตางประเทศบาง รถไถเดินตามที่ผลิตจากตางประเทศมักจะมี

เพลาสงกําลังมาทางดานหลังเพื่อขับจอบหมุน หรืออุปกรณทางการเกษตรอื่นๆ เพิ่มข้ึน ทําใหสามารถ

ใชงานไดหลากกลายขึ้น แตราคาสูงกวา 3-4 เทา จึงไมนิยมใชเพราะไมคุมทุน 

 รถไถเดินตามสองประเภทแรกมีอัตราการสงกําลังจากเฟองโซหรือเกียรเพียงความเร็วเดียว ถา

ตองการเปลี่ยนความเร็วในการเคลื่อนที่ก็จําเปนตองเปลี่ยนขนาดมูเลของเครื่องยนต หรือมูเลของหอง

เฟอง ซึ่งเปนการยุงยากและเสียเวลา แตถาจะเปลี่ยนความเร็วรอบของเครื่องยนตก็จะทําใหกําลังที่ได

ไมแนนอน ดังนั้น การเลือกใชรถไถเดินตามประเภทใดประเภทหนึ่งใหเหมาะสมกับงานที่ตองการโดยที่

ราคาไมสูงจนเกินไป จึงจําเปนตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ 
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รูปที่ 3.3 อุปกรณและเครื่องมือที่สามารถใชรวมกับรถไถเดินตาม 

1. ตัวรถไถ 2. สาลี่บรรทุกรถ 3. ลูกทุบตีเทือก 

4. ไถหัวหมู 5. คราด 6. ทอพญานาคหรือระหัดเทพฤทธิ์ 

7. เครื่องหยอดเมล็ด 8. เครื่องปรับระดับดิน 9. ไถจาน 

3.3 สวนประกอบ 

 ลักษณะของรถไถเดินตามที่ผลิตในแตละประเทศจะมีลักษณะที่แตกตางกันไปตามประโยชน

ใชสอย เชนในประเทศสหรัฐอเมริกา รถไถเดินตามที่ผลิตในสหรัฐอเมริกามีขนาดตั้งแต 2 ถึงมากกวา 6 

แรงมา จะเปนรถไถเดินตามชนิดใชทําสวน สวนในประเทศญี่ปุน จะแตกตางจากสหรัฐอเมริกา โดยรถ

ไถเดินตามที่ผลิตจะเปนรถไถเดินตามขนาดกลางใชงานลากเปนหลัก ใชเครื่องยนตเบนซินขนาดตั้งแต 

5 ถึงมากวา 5 แรงมา รถไถเดินตามอีกประเภทหนึ่งที่ญ่ีปุนผลิตเปนรถไถเดินตามติดเครื่องพรวนจอบ

หมุน 

 รถไถเดินตามสวนใหญจะมี รูปรางลักษณะคลายคลึงกัน  ตางกันแต เพียงขนาด  ซึ่ง

เปลี่ยนแปลงไปตามผูผลิต และความนิยมของเกษตรกรในทองถิ่น อยางไรก็ตามรถไถเดินตามมี

สวนประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 
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(1) โครงแขนยึดเครื่อง 

 โครงแขนยึดเครื่องเปนสวนเชื่อมติดกับหองเฟอง และเปนที่วางตําแหนงของเครื่องยนต โดยมี

แทนเครื่องรองรับอีกชั้นหนึ่ง เครื่องยนตที่ติดตั้งอยูบนแทนเครื่อง สามารถเลื่อนไปมาได เมื่อคลายนอต

ที่ยึด 

 (2) เครื่องยนต 

 เครื่องยนตที่ใชเปนตนกําลังในการขับเคลื่อนรถไถเดินตามสวนใหญติดเครื่องยนตเบนซินที่มี

ขนาด 5-8 แรงมา หรือเครื่องยนตดีเซลที่มีขนาด 8-12 แรงมา เครื่องยนตดีเซลเปนที่นิยมใชมากกวา 

ถึงแมวาเครื่องยนตเบนซินจะมีขอดีที่ราคาตนทุนและคาซอมบํารุงต่ํา เพราะเครื่องยนตดีเซลมีความ

แข็งแรงทนทานตอการใชงานหนัก คาน้ํามันเชื้อเพลิงถูกกวา นอกจากนั้นยังใชแรงมาสูงที่รอบตํ่าทําให

อัตราทดของเกียร และขนาดของหองเกียรลดลง สําหรับเครื่องยนตที่วางอยูบนโครงแขนยึดเครื่องนั้น

สามารถจะเลื่อนไปมาไดตลอดแนว เพื่อความสะดวกในการปรับต้ังความตึงของสายพานที่สงกําลัง

จากเครื่องยนตไปยังหองเฟองอีกดวย 

 (3) หองเฟอง 

 ทําหนาที่ทดกําลังที่สงมาจากเครื่องยนตออกไปหมุนลอ โดยอาศัยเฟองและโซ หรือเฟองเพียง

อยางเดียว แตระบบเฟองละโซในปจจุบันเริ่มเสื่อมความนิยมใช เนื่องจากเมื่อใชไปนานๆ โซจะหยอน 

ตองมีการปรับความตึงของโซบอยๆ นอกจากนั้นยังทําใหหองเกียรมีขนาดใหญ แตขอดีก็มีราคาถูกกวา 

 (4) สายพาน 

 เปนสวนประกอบที่สําคัญในการสงกําลังออกจากเครื่องยนตไปยังหองเฟองผานมูเล โดยมีลูก

เตะสายพานเปนตัวที่ทําใหสายพานตึงหรือหยอน โดยปกติสายพานที่ใชมักจะเปนคูเพื่อลดการลื่นที่

อาจจะเกิดขึ้นระหวางสายพานกับมูเล สวนมูเลนั้นอาจจะเปนแบบเถา ซึ่งทําใหสามารถเปลี่ยนอัตรา

ทดรอบระหวางเครื่องยนตและหองเฟองได 2 ขนาด คือ ทดรอบชา สําหรับไถ และทดรอบเร็ว สําหรับ

ขนสงหรือเคลื่อนยาย 

 (5) ลอ 

 เปนลอที่ทําดวยเหล็กมีแผนครีบติดอยูใตลอ ทําใหมีชื่ออีกอยางหนึ่งวา ตีนเปด แผนครีบนี้ทํา

หนาที่ตะกุยดินไมใหล่ืนขณะทํางาน นอกจากนั้นยังชวยพยุงไมใหรถไถจมในขณะที่กําลังใชงานในดิน
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เหลว ลอเหล็กนี้เหมาะสําหรับทํางานในนา ถาเปนงานในไร รถจะกระเทือนมาก ทําใหผูใชเหนื่อยงาย 

ดังนั้น ถาจะใชงานในไรหรือถนนก็ควรจะใชลอยางหรือเชื่อมวงเหล็กกลมบนแผนครีบของวงลอนั้น 

 (6) คันบังคับ 

 คันบังคับที่สําคัญของรถไถเดินตาม คือมือจับที่ใชสําหรับบังคับทิศทาง ซึ่งติดอยูปลายโครง

แขนที่ตอออกมาจากหลังหองเฟอง โครงแขนนี้มักจะฉีกหักเสียหายกอนสวนอื่น โดยเฉพาะรถไถเดิน

ตามประเภทผลักเลี้ยว ซึ่งตองใชแรงเหนี่ยวโหนขณะเลี้ยวสูง เพราะฉะนั้นโครงแขนนี้จึงยาวกวา

ประเภทอื่น ซึ่งเปนผลทําใหการนําไปใชงานในแปลงขนาดเล็กไมสะดวก ถาเปนรถไถประเภทบีบเลี้ยว

ก็จะมีสายและกานบีบเลี้ยวอยูที่มือจับ ถาเปนรถไถประเภทที่มีเกียรก็จะมีคันเกียรเพิ่มข้ึนมา สําหรับ

สวนประกอบขั้นพื้นฐาน ซึ่งเหมือนกันก็มีคันเรงเครื่อง และคันชักลูกเตะสายพาน 

 

รูปที่ 3.4 สวนประกอบของรถไถเดินตาม 

1. หองเฟอง 2. ชุดลูกเตะสายพาน 3. ชุดมือจับและคันบังคับ 

4. ชุดหัวตอลากอุปกรณ 5. ลอเหล็กขวา 6. เครื่องยนตดีเซล 

7. แทนเครื่องยนต 8. เหล็กปะกับยึด 9. ขาตั้งหนา 

10. รูเติมน้ํามัน 11. รูถายน้ํามัน 12. ลอเหล็กซาย 

13. สายพาน 14. โครงแขนยึดเครื่อง 15. กานชักสายพาน 

16. ขาลูกเตะสายพาน 
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รูปที่ 3.5 ตําแหนงสวนประกอบของรถไถเดินตาม 3 เกยีรดานหลัง 

 

รูปที่ 3.6 ตําแหนงสวนประกอบของรถไถเดินตาม 3 เกยีรดานขาง 

ตารางที่ 3.1 ตําแหนงสวนประกอบของรถไถเดินตาม 3 เกียร 

ตําแหนงที ่ รายละเอียด ตําแหนงที ่ รายละเอียด 

1 คันโยกเกียร 11 ลูกเตะ 

2 คันคลัตซหลัก 12 คลัตซซีหนา 

3 คันมือถือ 13 ขาตั้ง 

4 คันคลัตซขาง 14 ลอเหล็ก 

5 สายบีบเลี้ยว 15 ดุมลอ 
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ตําแหนงที ่ รายละเอียด ตําแหนงที ่ รายละเอียด 

6 แฮนดบังคับ 16 คลัตซซีหลัง 

7 กานคลัตซหลกั 17 ซองผาน 

8 กลองแฮนด 18 สลักผาน 

9 หองเกียร 19 กามปูบีบเลีย้ว 

10 มูเล   

 

3.4 กรรมวิธีการผลิตรถไถเดินตาม 

 การผลิตรถไถเดินตามในประเทศไทย จะอาศัยวัตถุดิบที่มีในประเทศโดยชิ้นสวนและอุปกรณ

เกือบทุกชนิดสามารถหาไดในประเทศ ซึ่งการผลิตชิ้นสวนประกอบรถไถเดินตามมีกรรมวิธีที่ไมยุงยาก

มากนัก เร่ิมจากการตัดเหล็กแผน เหล็กเสนหรือเหล็กกลวงใหไดรูปรางและขนาดตามตองการ แลว

นํามาเชื่อมตอกันเปนสวนตางๆ ของรถ เชน โครงแขนยึดเครื่องยนตยาวประมาณ 70-100 ซม. โครง

แขนบังคับการขับเคลื่อนยาวประมาณ 150-160 ซม. ลอเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลาง 70-80 ซม. มีซี่

ตะกุยดินระหวาง 16-18 ซี่ ดุมลอหองเกียร คลัตช แตชิ้นสวนบางชิ้นจะตองผานการกลึงดวย เชน เฟอง

ขนาดตางๆ เพลา จากนั้นจะนําชิ้นสวนตางๆ ที่ตองทนทานตอการสึกหรอ เชน เฟอง ผานไถ มาผาน

กรรมวิธีชุบแข็ง เพื่อใหชิ้นสวนเหลานั้นแข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ชิ้นสวนตางๆ จะถูกนํามา

ประกอบเปนสวนตางๆ ของรถไถ เชน โครงยึดเครื่องยนต หองเกียร ลอ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการ

ขนสง แตผูผลิตบางรายจะประกอบเปนรถไถสําเร็จรูปเลย ซึ่งเครื่องยนตที่ใชมีขนาดตั้งแต 3-14 แรงมา 

แตที่นิยมใชกันมากคือขนาด 6-14 แรงมา 

 สวนประกอบสําคัญของผลิตภัณฑรถไถเดินตาม แบงเปน 5 สวน มีกรรมวิธีการผลติดังตอไปนี้ 
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  (1) ลอ 

 เร่ิมจากนําเหล็กเสนกลมมาตัด ดัด ทํารอง และเจาะรูตามขนาดของวงลอ และทําการเชื่อม

ประกอบเปนวงลอ จากนั้นนําเอาเหล็กเสนแบนและเหล็กแผนหนาตัดเพื่อทําเปนแผนตีนลอโดยใช

เหล็กทอเปนแกนกลางของวงลอ และเชื่อมประกอบแผนตีนลอเขากับวงลอ จากนั้นก็พนสีเปนขั้นตอน

สุดทายของการทําสวนลอกอนที่จะนําไปประกอบเปนตัวรถไถเดินตามตอไป 

สินคาสําเรจ็ กลุมวัสดุ รายการวสัดุ รายการวสัดุยอย 

ลอเหล็ก 

ลอเหล็กใบ 3 นิ้ว 

วงลอ - 

ใบลอ 3 นิว้ - 

กานลอ ∅ 1 นิ้ว - 

กานลอ ∅¾ นิ้ว - 

หนาแปลนลอ - 

ลูกถวย - 

สามเหลี่ยมดามลอ - 

สกรูนอต (ทอง) ½ x 1 ½ นิว้ - 

หัวนอต (ทอง) ½ นิ้ว - 

แหวนสปริง (ทอง) ½ นิ้ว - 

เหล็กรัดลอ 

วงเหล็กรัดลอ - 

หูรัดลอ - 

สกรูนอต 3/8 x 2 ½ นิ้ว - 

หัวนอต 3/8 นิว้ - 

 

 (2) คันบังคับ 

 เร่ิมจากนําเหล็กเสน เหล็กแผน และเหล็กเพลาขาวมาตัดตามขนาดของโครงบังคับการ

ขับเคลื่อน จากนั้นจึงเชื่อมสวนตางๆ เขาดวยกันและพนสี และนําไปเก็บไวเพื่อรอประกอบเปนตัวรถไถ

เดินตาม 
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สินคาสําเรจ็ กลุมวัสดุ รายการวสัดุ รายการวสัดุยอย 

คันบังคับ 

โครงคันบังคับ 

ดามโครงคันบงัคับ - 

แผนยึดแผงโยกเกียร - 

ทอโครงคันบงัคับ (ซาย-ขวา) - 

แผงลูกเตะ 
แผนบนแผงลกูเตะ 

แผนขางแผงลกูเตะ 

ทอใสปลอกมอื - 

ทอรอยสายเกยีร - 

แผนขางคนับงัคับ - 

กลองคันบงัคบั - - 

หูคันบงัคับซาย - - 

หูคันบงัคับขวา 
แผนหูคันบงัคบัขวา - 

ทอหูคันบังคับ - 

คันโยกเกียร 
ดามคันโยกเกยีร - 

ปลอกคันโยกเกียร - 

สายคันเกียร ตัวยูสายคันเกยีร - 

ตัวแอล (ซาย-ขวา) 

ตัวแอล 2 ชั้น 
ตัวแอล 

ทอตัวแอล 

สลักตัวแอล - 

แหวนล็อคนอกเบอร 16 - 

กามปูตัวแอล 
แกนกามปูตัวแอล 

ตัวยูกามปูตัวแอล 

สลัก 5/16 x 1 นิว้ - 

ปร้ินถาง 1/8 x ¾ นิ้ว - 

ขอตอเกียร 
ตัวยูสายคันเกยีร - 

กานขอตอเกยีร - 

สายโยกลูกเตะ ตัวยูสายโยกลกูเตะ - 

คันโยกลกูเตะ 
ดามคันโยกลกูเตะ - 

ปลายคันโยกลูกเตะ - 

หางปลายลูกเตะ ตัวยูสายโยกลกูเตะ - 
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สินคาสําเรจ็ กลุมวัสดุ รายการวสัดุ รายการวสัดุยอย 

ดามหางปลา - 

หัวนอต ½ นิว้ - 

  

 (3) เฟองและเพลา 

 โดยนําเหล็กเพลาและเหล็กหลอมาตัดและกลึงใหไดตามขนาด จากนั้นจึงนําไปชุบแข็งกอนที่

จะนําไปประกอบเฟองและเพลาเขากับหองเกียรและแทนเครื่องสําหรับเฟองและเพลานั้นปจจุบันนิยม

ซื้อสําเร็จรูปแลวมาประกอบกับชิ้นสวนอื่นๆ 

 (4) หองเกียรและแทนเครื่อง 

 โดยนําเหล็กแผน เหล็กเสน และเหล็กฉากมาตัดใหไดตามขนาดและเชื่อมประกอบเปนหอง

เกียรและแทนเครื่อง แลวนําเอาเฟองและเพลาที่เตรียมไวมาประกอบเขากับหองเกียรและแทนเครื่อง 

และนําไปเก็บไวรอประกอบเขากับสวนอื่นๆ ในขั้นตอนสุดทายตอไป 

สินคาสําเรจ็ กลุมวัสดุ รายการวสัดุ รายการวสัดุยอย 

หองเกียร 

กลุมเพลาหลกั 

แหวนปดพูเลย - 

ขาเบรค 
กานขาเบรค 

ตัววีขาเบรค 

แหวนเพลาหลกัซาย-ขวา 

(บาง) 
- 

กลุมเพลากลาง 
แหวนกันลกูปน 2 มม. - 

แหวนเพลากลาง (บาง) - 

กลุมเพลาลอ ปลอกกันลกูปน - 

กลุมเพลาราวเกียร 
ขาคีบเกียรซาย 

เหล็กขาคีบเกยีรซาย 

บูชขาคีบเกียร 6 หมุน 

บูชลูกกลิ้งซายขวา 

ขาคีบเกียรขวา เหล็กขาคีบเกยีรขวา 

กลุมกามปูบีบเลี้ยว 

เม็ดกามป ู - 

กามปูซาย - 

กามปูขวา 
โคงกามปูซาย-ขวา 

ทอกามปูซาย-ขวา 
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สินคาสําเรจ็ กลุมวัสดุ รายการวสัดุ รายการวสัดุยอย 

หางปลา - 

กลุมลูกเบีย้วเปลี่ยนเกียร 

ชุดลูกเบี้ยวเปลี่ยนเกียร - 

แหวนรองพับ - 

ลูกเบี้ยวเปลี่ยนเกยีร 
จานลกูเบี้ยว 3 เกียร 

พัดจานเกียร 

กลุมหนาตางหองเกียร 

ฝาบนสาํเร็จรูป 
ฝาบน 

ล้ินชะลอน้ํามนั 

ฝาหนา - 

ขาโยกลกูเตะ 

ทอขาโยกลูกเตะ 

แขนยกลูกเตะ 

ตัวว ี

หูดึงเบรค 

เหล็กรัดทอขาโยกลูกเตะ - 

กลุมหองเกยีร 

แผนหองเกียรซาย - 

แผนหองเกียรขวา - 

แผนทองหองเกียร - 

แผนเกียร - 

แผนหลงั - 

หนาตางเล็ก - 

หนาตางใหญ - 

กลุมคลัตชซี 

เหล็กยึดคลัตชซีหนา - 

คลัตชซีซาย-ขวา - 

แผนติดคลัตชซีหนา - 

คลัตชซีตัวทายซาย-ขวา - 

แผนรองซองผาน - 

เหล็กลงัเครื่อง - 

กรอบฝาครอบคันบังคับ 

กรอบฝาครอบคันบังคับ

ซาย-ขวา 

กรอบฝาครอบคันบังคับ
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สินคาสําเรจ็ กลุมวัสดุ รายการวสัดุ รายการวสัดุยอย 

บน-ลาง 

ห ู
ตัวล็อคขาตั้ง 

แผนติดคลัตชซีหลัง 

กลุมขาตั้งและแทนเครื่อง ขาตั้ง 

ตัวยูขาตั้ง 

แกนขาตั้ง 

วงกลมพับฉาก 

คร่ึงวงกลม 

กลุมฝาครอบพูเลย แผนยึดฝาครอบพูเลย - 

 

 จากการศึกษาพบวารถไถเดินตามที่พบโดยทั่วไปมีลักษณะแตกตางกันที่สําคัญคือหองเกียร 

ซึ่งนับเปนสวนประกอบหลักของรถไถเดินตามที่สรางความแตกตางกันของรถไถเดินตามในเรื่องของ

คุณภาพการทํางาน ความทนทาน โดยวัสดุที่นํามาทําหองเกียรนี้ที่พบอยูในตลาดจะมีอยู 2 ชนิด

ดวยกันคือหองเกียรที่ทําดวยเหล็กหลอเหนียว และหองเกียรที่ทําดวยเหล็กแผน วัสดุทั้ง 2 ชนิดจะเปน

ตัวกําหนดใหราคาของรถไถเดินตามแตกตางกัน สําหรับเหล็กหลอเหนียว แลวจะมีราคาแพงกวาเหล็ก

แผน เพราะมีความแข็งแรงทนทานมากกวา สวนนี้จะเปนสวนสําคัญที่ทําใหรถไถเดินตามแตละรายนั้น

แตกตางกัน ผูผลิตรถไถเดินตามที่มีหองเกียรทําดวยเหล็กหลอเหนียวมีผูนําตลาด คือ สยามคูโบตา 

สวนรถไถเดินตามเจาอื่นๆ ในตลาดจะเปนหองเกียรแบบเหล็กแผน สวนลักษณะอื่นๆ ของรถไถเดิน

ตามจะไมแตกตางกัน แตถาพิจารณาถึงการทํางานแลวพบวารถไถเดินตามจะมีระบบการทํางานที่ไม

แตกตางกันและสามารถใชทดแทนกันได 

 

รูปที่ 3.7 หองเกียรทีท่ําดวยเหล็กหลอเหนยีว 

 (5) ผาน 

 โดยนําเหล็กแผนมาตัดใหไดตามขนาดของผานไถ จากนั้นจึงกดใหเวาและตัดขอบใหคม แลว

นําไปชุบแข็งและพนสีกอนที่จะนําไปประกอบเปนตัวรถไถเดินตาม 
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สินคาสําเรจ็ กลุมวัสดุ รายการวสัดุ รายการวสัดุยอย 

ผาน ชุดผานหัวหม ู
รองใตใบหม ู - 

เหล็กเสนดามผาน - 

ผาน 

ชุดผานหัวหม ู

ตัวดามใตผาน - 

โคงไถ - 

ใบหม ู - 

สามเหลี่ยมหัวหม ู - 

ยึดใบหม ู - 

ชุดเกลียวผานหัวหม ู เกลียวผานหวัหม ู บูชรู ∅ 1 นิว้ 

ชุดเกลียวผานหัวหม ู

เกลียวผานหวัหม ู หูรัดลอ 

ดามปรับระดับผาน - 

แหวนรูเกลียวผาน - 

ปกเกลียวผานหัวหม ู
บูชรู ∅ 1 นิว้ 

หูรัดลอ 

ตัวเอ - 

ทอเกลียวผาน - 

วงกลมเกลยีวผาน - 

  

เมื่อทําสวนประกอบทั้ง 5 สวนเรียบรอยแลว จึงนํามาประกอบในขั้นตอนสุดทายเปนตัวรถไถ

เดินตาม จากนั้นจึงตกแตงและพนสี และทําการตรวจสอบความเรียบรอยรถไถเดินตามที่ผลิตเสร็จ

เรียบรอยแลวจะตองผานการตรวจสอบลักษณะการทํางานกอนจัดจําหนาย โดยขั้นตอนกรรมวิธีการ

ผลิตรถไถเดินตามสามารถแสดงไดดังรูปที่ 3.8 

 สําหรับผูผลิตรถไถเดินตามในประเทศสวนมากจะไมทําการผลิตเครื่องยนต และเฟองเกียรที่ใช

ในระบบสงกําลังเอง เนื่องจากตองใชเทคโนโลยีและเงินลงทุนเครื่องจักรในการผลิตที่สูง จึงทําการซื้อ

สําเร็จจากผูประกอบการรายอื่น แลวประกอบกับหางรถไถเดินตามที่ผลิตขึ้นเพื่อใหเปนรถไถเดินตามที่

สมบูรณ โดยรายชื่อผูผลิตเครื่องยนตและระบบสงกําลังแสดงดังตารางที่ 3.2 และ 3.3 ตามลําดับ 

 น้ําหนักของรถไถเดินตามไมรวมเครื่องยนตผาน และคราดนั้นจะหนัก 200 กิโลกรัม

โดยประมาณ ซึ่งสวนประกอบสวนใหญทํามาจากเหล็กประเภทตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 3.9 
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รูปที่ 3.8 กรรมวิธีการผลิตรถไถเดินตาม 
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 ตาราง 3.2 รายชื่อผูผลิตเครื่องยนตและเครื่องจักรตนกําลัง 

 
ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู โทรศัพท โทรสาร 

1 บริษัท ยันมาร เอส.พี. จํากัด 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเลขที่ 109 หมูที่ 9 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว  

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520  
0-2326-0700-7 0-2326-0709 

2 บริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด 
101/19-24 หมูที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  

จ.ปทุมธานี 12120 
0-2909-1888 0-2909-1698 

3 บริษัท พลวัชรเครื่องยนต จํากัด 888/55 หมูที่ 19 ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 0-2382-5525 0-2382-5078 

4 บริษัท เอส.ที.ไอ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 402 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 0-2291-3726 0-2291-1045 

5 บริษัทไทยฮอนดา แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
410 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังแขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง  

กรุงเทพฯ10520 
0-2326-0551 0-2739-6680 

6 บริษัท ทะเลทองแฟคตอรี่ จํากัด 38/1-2 ถ.จารุวรต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 0-3846-2868-71 0-3846-2037 

7 บริษัท อีดีไอโกลบัล แมนชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด  104/9 หมูที่ 1 ต.หนองยาว อ.เมือง จังหวัดสระบุรี 18000 0-3690-1187 0-3690-1187 

8 บริษัท เอ.ที.อี.พรีซิชั่น พารท จํากัด 60 หมูที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่งอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 0-2901-3401 0-2901-3400  

9 บริษัท ไทยเมตัลฟอจจิง จํากัด 
214 หมูที่ 1 ซ.อมรา ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย  

จ.สมุทรปราการ 10290 
0-2425-8150 0-2425-8671 

10 บริษัท ยูเนี่ยนเซฟออโตพารต จํากัด 8 หมูที่ 2 ต.บานกราง อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี 72140 0-3558-1682-3 0-3558-1416 

11 บริษัท มหาจักรออโตพารทจํากัด 67/16 หมูที่ 5 ถ.เชื่อมสัมพันธ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 0-2543-1212 0-2543-1072-3 

12 บริษัท มูซาชิออโตพารท จํากัด 
209 หมูที่ 7 นิคมอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปารค ต.ทาตูม  

อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 
0-3720-8400-5 0-3720-8399 

13 บริษัท เอ็กซเซลเมทัลฟอจจิ้ง จํากัด นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 789 หมูที่ 1 ถ.หนองคอ-แหลมฉบัง ต.หนองขาม  0-3834-8050-3 0-3834-8055 
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ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู โทรศัพท โทรสาร 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

14 บริษัท ซิกมาแอนด ฮารท จํากัด 
99 หมูที่ 4 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง  

จ.สมุทรปราการ 10540 
0-2397-9412-17  0-2397-9423 

 

ตาราง 3.3 รายชื่อผูผลิตระบบสงกําลัง 

 
ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู โทรศัพท โทรสาร 

1 บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 129 หมูที่ 2 ถ.บางนา-ตราด กม. 15 ต.บางโฉลงอ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 0-2728-8500 0-2728-8519 

2 บริษัท อุตสาหกรรมเฟองเกียร จํากัด 111 หมูที่ 2 ถ.บานบึง-แกลง ต.ชุมแสงอ.วังจันทร จ.ระยอง 21210 0-3866-6044 0-3866-6433 

3 บริษัท พรรณแพ็ค จํากัด 29/5 หมูที่ 2 ถ.เอกชัย ต.บางน้ําจืดอ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 034824797-8 - 

4 หางหุนสวนจํากัด อนันตภัณฑแทรคเตอร 2548 33/3 หมูที่ 5 ถ.ซุปเปอรไฮเวย เชียงใหม-ลําปาง ต.ยางเนิง อ.สารภี จ.เชียงใหม 50140 0-5396-3625 0-5396-3626 
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รูปที่ 3.9 เหลก็ประเภทตางๆ ที่ใชในการผลิตชิ้นสวนสําคัญของรถไถเดินตาม 

3.5 โครงสรางตนทุนการผลิต 

 สําหรับโครงสรางของตนทุนการผลิตรถไถเดินตามแบงออกไดเปน 2 สวน คือ คาใชจายในการผลิต 

คิดเปนอัตรารอยละ 87 และคาใชจายในการบริหารงาน คิดเปนอัตรารอยละ 14 สําหรับคาใชจายที่มี

ผลกระทบตอตนทุนการผลิตมากที่สุดไดแก คาวัตถุดิบ/ชิ้นสวนซึ่งมีเหล็กเปนสวนประกอบหลัก สามารถ

แสดงสัดสวนตนทุนไดดังตารางที่ 3.4 

ตารางที่ 3.4 แสดงสัดสวนตนทุนการผลิตรถไถเดินตาม 

รายการ รอยละ 
1) คาใชจายในการผลิต 87 

- คาวัตถุดิบ/ชิ้นสวน 54 

- คาแรงงาน 14 

- คาไฟฟา 6 

- คาน้ํามันเชื้อเพลิงหลอล่ืน 1 

- คากาซออกซิเจน 2 



ศึกษาความ
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และการบริหาร คิดเปนรอยละ 14 ของตนทุนการผลิตทั้งหมด เมื่อพิจารณาสัดสวนตนทุนแลว เราจะพบวา

ตนทุนที่เกิดจากคาใชจายในการผลิตจะมีสัดสวนมากกวารอยละ 50 ซึ่งทําใหตนทุนจะเพิ่มข้ึนตามราคา

วัตถุดิบที่ใช ในสวนนี้ผูประกอบการจะมีความเสี่ยงอยางมาก ถาราคาวัตถุดิบมีราคาผันผวน 

 3.5.1 การคํานวนตนทุนวัตถุดิบ/ชิ้นสวน 

 คาวัตถุดิบ/ชิ้นสวนของรถไถเดินตาม สามารถคํานวณไดโดยตรงจากการหาน้ําหนักของวัสดุที่

นําไปใชจริง โดยคิดตนทุนวัตถุดิบ/ชิ้นสวนจากรายการวัสดุ (Bill of Material: BOM) โดยจะแสดง

รายละเอียดตางๆ และราคาของวัสดุที่ใชทั้งหมดตอการผลิตผลิตภัณฑหนึ่งหนวย ดังตารางที่ 3.5 

ตารางที่ 3.5 แสดงรายการตนทุนวัตถุดิบ/ชิ้นสวนของผลิตภัณฑรถไถเดินตาม 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา/หนวย 

1 ชุดเกียร 1 ชุด 3,722.40 

2 หองเกียร - 1,077.94 

3 คันบังคับ - 1,106.10 

4 เหล็กหลอ - 676.00 

5 ลูกปน - 493.00 

6 ประเก็น - 85.75 

7 ซีล - 59.20 

8 กามปูบีบเลีย้ว - 183.14 

9 แกนลูกเบีย้วเกียร - 89.76 

10 ขาคีบเกียร - 67.10 

11 แขนยกลูกเตะ - 61.06 

12 ลูกเตะ/มูเลย - 529.37 

13 ชุดเบรค 1 ชุด 75.00 

14 ลอเหล็ก 1 คู 1,980.00 

15 เหล็กรัดลอ 1 คู 218.80 

16 คราด/หัวคราด - 346.03 

17 ซองผาน - 371.32 

18 สลักผาน 2 อัน 41.60 

19 แทนเครื่อง 1 คู 71.00 

20 เหล็กประกับ 1 คู 16.00 
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ลําดับ รายการ จํานวน ราคา/หนวย 

21 ขาตั้ง - 47.46 

22 
นอต+แหวนสปริง+แหวนอแีปะ+

ปน 
- 779.52 

รวม 12,097.55 

 

 จากตารางที่ 3.5 แสดงตนทุนชิ้นสวนผลิตภัณฑรถไถเดินตาม ซึ่งแตละชิ้นสวนจะผลิตจากวัสดุ

ชนิดตางๆ โดยวัสดุเหลานี้จะคิดจากน้ําหนัก แสดงตัวอยางวิธีการคิดราคาชิ้นสวนหองเกียร ดังตารางที่ 3.6 

ตารางที่ 3.6 แสดงตัวอยางวธิีการคิดราคาชิ้นสวนหองเกยีร 

ลําดับ รายการ ขนาด จํานวน 
น้ําหนัก 

(กิโลกรัม) 
ราคา/
กิโลกรัม 

ราคา/ชิน้ 
ราคา
รวม 

1 แผนหองเกียร 7 มม. 2 9.00 25.9 233.10 466.20 

2 แผนหอ  1 2.80 20.9 58.52 58.52 

3 หนาตางใหญ  1 1.00 22.8 22.80 22.80 

4 หนาตางเล็ก  1 0.50 22.8 11.40 11.40 

5 แผนหลงั (เสื้อกามป)ู  1 1.30 24.8 32.24 32.24 

6 แผนเกียร (เสื้อลูกเบี้ยว)  1 1.00 24.8 24.80 24.80 

7 ฝาปดหนาตางใหญ  1 1.30 24.8 32.24 32.24 

8 ฝาปดบนหนาตางเล็ก  1 0.50 24.8 12.40 12.40 

9 
คลัตซซีตัวทาย 

(1 คู ซาย-ขวา) 
5 มม. 2 1.20 25.9 31.08 62.16 

10 แปนทายซองผาน  1 2.20 25.9 56.98 56.98 

11 เหล็กปดหนาคลัตซซี  1 0.50 25.9 12.95 12.95 

12 เหล็กดามทาย/หนา  2 0.20 20.9 4.18 8.36 

13 แผนใตคลัตซซี  1 0.70 20.9 14.63 14.63 

14 
เหล็กขอบฝาครอบคัน

บังคับ 
 4 0.25 20.9 5.225 20.90 

15 คลัตซซีหนา ยาว33”  2 4.20 25.9 108.78 217.56 

16 เหล็กล็อคขาตัง้  1 0.40 20.9 8.36 8.36 

17 เหล็กหูลูกเตะ  1 0.20 20.9 4.18 4.18 
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เสนอ: สํานั

ลําดับ 

18 
ห

19 ห

20 

21 

  

 

นํามาผา

มสามารถในการแ

นกังานเศรษฐกิจอุ

ราย

หัวนอต 5/8” 

เกียร) 

หัวนอต ½” (

แหวน 5/8” (เ

เกียร) 

ฝาน้าํมัน 1” 

 

จากขอมูลดัง

านกระบวนกา

รูปที่ 3.1

แขงขันของเครื่องจ

ตสาหกรรม 

ยการ 

 (เพลาราว

รูทอน้าํมนั) 

เพลาราว

งกลาวสามาร

ารผลิตจนไดเ

1 การเพิ่มมลู

จักรกลการเกษตร

ขนาด 

 

 

 

 

 

รถนํามาสรุป

เปนรถไถเดิน

ลคาของวัตถดิุ

รของประเทศผูผลิ
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จํานวน 

1 

1 

1 

1 

 

ปเปนแผนภาพ

ตาม ดังแสดง

ดิบ/ชิ้นสวนต

ลติที่สําคัญในอาเซี

ศึกษาโดย

น้ําหนัก 
(กิโลกรัม) 

- 

- 

- 

- 

 

พที่แสดงมูลค

งในรูปที่ 3.11

างๆ ที่นาํมาผ

ซียน 

ย: สถาบันเหล็กแล

ราคา/
กิโลกรัม 

- 

- 

- 

- 

 

คาเพิ่มของวัต

1 

ผลิตเปนรถไถ

รายงานฉ

ละเหล็กกลาแหงป

ราคา/ชิน้ 

2.38 

1.78 

0.50 

6.60 

 

ตถุดิบ/ชิ้นสวน

ถเดินตาม 

ฉบับสมบูรณ 

 

ประเทศไทย 

ราคา
รวม 

2.38 

1.78 

0.50 

6.60 

1077.94 

นตางๆ ที่
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3.6 สถานภาพของอุตสาหกรรมรถไถเดินตามของไทย  

 ปพ.ศ. 2557 การคารถไถเดินตามของไทย มีมูลคาประมาณ 3,959.87 ลานบาท แยกเปนมูลคา

การสงออก 3,953.24 ลานบาท และมูลคาการนําเขา 6.63 ลานบาท 

 

รูปที่ 3.12 มูลคาการนาํเขา-สงออก และดลุการคาของอตุสาหกรรมรถไถเดินตาม 

 การสงออกรถไถเดินตามในปพ.ศ. 2557 มีมูลคาการสงออกอยูที่ 3,953.24 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ 60.76 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยประเทศไทยมีการสงออกรถไถเดินตามไปยังประเทศในกลุมอาเซียน 

อาทิ กัมพูชา ลาว พมา และมาเลเซีย เปนตนซึ่งมีมูลคาการสงออกอยูที่ 3,929 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

99.39 ของมูลคาการสงออกรถไถเดินตามทั้งหมด 

 

รูปที่ 3.13 ประเทศไทยมีการสงออกรถไถเดินตามไปยงัประเทศตางๆ 
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 การนําเขารถไถเดินตามในปพ.ศ. 2557 มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 6.63 ลานบาท หดตัวรอยละ 

80.57 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยประเทศไทยมีการนําเขารถไถเดินตามจากประเทศตางๆ คือ จีน ญ่ีปุน 

สหราชอาณาจักร อินเดีย ไตหวัน และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 1.794, 1.359, 0.764, 

0.078, 0.018 และ 0.005 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งหมด 

 

รูปที่ 3.14 ประเทศไทยมีการนําเขารถไถเดินตามจากประเทศตางๆ 

 ความตองการใชรถไถเดินตาม และแนวโนม 

 รถไถเดินตามจัดเปนเครื่องจักรกลการเกษตรประเภทหนึ่งที่ใชงานงาย ชวยใหเกษตรกรมีความ

คลองตัวและรวดเร็วมากขึ้นในการเตรียมหนาดินในชวงฤดูทํานา ราคาไมสูงมากนัก อีกทั้งมีลักษณะการใช

งานที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ทําการเกษตรในประเทศไทย จนเปนที่ยอมรับของเกษตรกรในทุกภูมิภาคของ

ประเทศ จึงทําใหปริมาณความตองการใชงานของรถไถเดินตามในประเทศเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องตลอดมา

โดยเติบโตไมตํ่ากวารอยละ 15 – 20 ตอป อยางไรก็ตามในชวง 3 – 4 ปที่ผานมานั้นความตองการใชงานรถ

ไถเดินตามในประเทศมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุมา 2 ประการหลักๆ คือ พฤติกรรมการ

ทํางานที่เปลี่ยนไปของชาวนา และราคาผลผลิตการเกษตรที่ตกต่ํา กลาวคือในการเตรียมดินหรือปรับ

สภาพดินนั้น เกษตรกรที่อยูในบริเวณใกลเคียงกันจะมีการรวมกลุมกันและนิยมใชการเชาหรือจาง

แทรกเตอรขนาดเล็กมาทํางานแทนมากขึ้น นอกจากจะสามารถทํางานไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

แลว ยังเปนการลดคาใชจายจากการจางดวยเกษตรกรเพียงรายเดียว 

 สําหรับความตองการของรถไถเดินตามในตางประเทศนั้นปจจุบันมีความตองการใชรถไถเดินตาม

ใกลเคียงกับความตองการในประเทศและเติบโตสูงขึ้นอยางตอเนื่องโดยเฉพาะประเทศกัมพูชา และพมา 

ซึ่งมีความนิยมใชรถไถเดินตามและอุปกรณการเกษตรจากประเทศไทยเปนอยางยิ่ง เนื่องจากคุณภาพสูง

กวาสินคาที่ผลิตในประเทศของตนเอง อีกทั้งยังมีการพัฒนาตลาดโดยผูผลิตและตัวแทนจําหนายใน
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ตางประเทศอยางตอเนื่องดังนั้นตลาดในตางประเทศจึงมีความสําคัญตอผูผลิตรถไถเดินตามในประเทศ

มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกลม CLMV และในอนาคตความตองการในตางประเทศนั้นมีแนวโนมที่จะเพิ่ม

มากขึ้นสูงกวาความตองการในประเทศ 

3.7 กลุมผูประกอบการ 

 จากสภาพพื้นฐานโรงงานผลิตรถไถเดินตาม โดยสวนใหญเปนกิจการสวนตัวที่พัฒนาขึ้นจาก

โรงงานขนาดเล็กประกอบธุรกิจตางๆ เชน อูซอมรถยนต อูซอมรถแทรกเตอร และโรงกลึง ซึ่งมักตั้งอยูใกล

พื้นที่การเกษตร โรงงานผลิตสวนใหญจะอาศัยเงินทุนสวนตัว เมื่อกิจการประสบความสําเร็จจะขยาย

กิจการออกไป ผูประกอบการโรงงานขนาดเล็กจะมีขีดความสามารถในการผลิตต่ํา เนื่องจากผูประกอบการ

ขาดองคความรูและระบบการจัดการที่ดี รถไถที่ผลิตออกมาจึงเปนแบบไมซับซอน ราคาถูก และยังไมมี

มาตรฐานที่แนนอน สําหรับผูประกอบการรายใหญจะมีระบบการบริหารงานและระบบการผลิตที่ได

มาตรฐาน แตจํานวนผูผลิตรถไถเดินตามรายใหญจะมีเพียงไมกี่รายเทานั้น โดยแบงกลุมโรงงานผลิตรถไถ

เดินตามในประเทศออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

 (1) กลุมโรงงานขนาดใหญ 

 คือโรงงานที่มีจํานวนคนงาน 201 คนขึ้นไป มีกําลังการผลิตเฉลี่ยอยางนอยปละประมาณ 5,000 

คันตอโรงงาน ทุนจดทะเบียนเกิน 200 ลานบาท มีผลิตภัณฑจําหนายอยูทั่วประเทศ ระบบการผลิตจะแยก

ตามลักษณะงานหรือชิ้นสวนตางๆ โดยมีแบบหรืออุปกรณจับยึดงาน (Jigs and Fixture) ทําใหไดงาน

ออกมาเปนมาตรฐาน มีอายุการใชงานยาวนาน และมีบริการรับรองคุณภาพสินคา 

 (2) กลุมโรงงานขนาดกลาง 

 คือโรงงานที่มีจํานวนคนงานตั้งแต 51-200 คน มีกําลังการผลิตเฉลี่ยอยางนอยปละประมาณ 

3,000 คันตอโรงงาน ทุนจดทะเบียนตั้งแต51 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาทลักษณะการผลิตจะมีการ

ดัดแปลง แกไขแบบของโรงงานอื่นๆ แลวทําเปนแบบและเอกลักษณของตนเอง และเนื่องจากปริมาณการ

ผลิตอยูในระดับปานกลาง ทําใหมีตนทุนการผลิตตอหนอยสูง และไมสามารถแขงกับโรงงานขนาดใหญได 

ดังนั้นโรงงานสวนใหญจะลดคุณภาพของชิ้นสวนตางๆ ลง ทําใหรถไถเดินตามมีราคาถูกลง เพื่อใหแขงขัน

กับผูผลิตรายอื่นได 

 (3) กลุมโรงงานขนาดเล็ก 
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 คือโรงงานที่มีจํานวนคนงานไมเกิน50 คน มีกําลังการผลิตเฉลี่ยปละประมาณ 1,000 คันตอ

โรงงาน ทุนจดทะเบียนไมเกิน50ลานบาท การผลิตมีคุณภาพสูงพอสมควร แข็งแรงทนทานและเหมาะสม

กับสภาพทองถิ่น ไมมีมาตรฐานที่แนนอน จึงไมสามารถขยายการผลิตไดมากนัก 

 โรงงานผลิตรถไถเดินตามพบในทุกภาคของประเทศ แตเนื่องจากผูประกอบการสวนใหญจะเปน

ผูประกอบการขนาดเล็ก และขนาดยอย ยังขาดระบบการจัดการที่ดี และเงินทุนมีจํานวนนอยทําใหตองปด

กิจการไปเปนจํานวนมาก จํานวนโรงงานผลิตจึงลดลงไปเปนจํานวนมาก เทาที่ผานมาไดมีการสํารวจ

จํานวนโรงงานผลิตรถไถเดินตามซึ่งเราสามารถรวบรวมไวไดดังตารางที่ 3.7 

ตารางที่ 3.7 แสดงจํานวนและขนาดโรงงานผูประกอบการผลิตและจําหนายรถไถเดินตาม 

ขนาดโรงงาน ผูผลิต(ราย) 

โรงงานขนาดใหญ 1 

โรงงานขนาดกลาง 1 

โรงงานขนาดเล็ก 11 

รวม 13 

 

 ปพ.ศ.2558 ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหง

ประเทศไทยไดทําการสํารวจจํานวนผูผลิตรถไถเดินตามในประเทศไทยพบวาที่ผานมาจํานวนผูผลิตลดลง

ไปเปนอยางมาก จนกระทั่งปจจุบันพบวาเหลือโรงงานผลิตรถไถเดินตามที่มีชื่อเสียงและไดรับความเชื่อถือ

อยูเพียง 13 ราย โดยแบงแยกตามขนาดการผลิตพบวา มีโรงงานขนาดใหญ จํานวน 1 ราย โรงงานขนาด

กลาง 1 ราย และเปนโรงงานขนาดเล็ก จํานวน 11 ราย โดยมีตราเครื่องหมายทางการคาดังตารางที่ 3.8 

ตารางที่ 3.8 แสดงรายชื่อผูผลิตรถไถเดินตาม และเครื่องหมายการคา 

  ผูผลิต 
เครื่องหมาย

การคา 
ขนาด
โรงงาน 

จังหวัด ภาค 

1 บจก.สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น คูโบตา ขนาดใหญ ปทุมธาน ี กลาง 

2 บจก.เอส.ท.ีไอ.อินเตอรเนชัน่แนล ดาวบิน ขนาดกลาง กรุงเทพมหานคร กลาง 

3 บจก.ราชาแมชีนเนอรี่ บ๊ิกจิ๋ว ขนาดเล็ก ขอนแกน ตะวันออกเฉียงเหนือ 

4 บจก.ทะเลทอง แฟคตอรี ่ ทะเลทอง ขนาดเล็ก ชลบุรี ตะวันออก 

5 บจก.สยามชางไทยอนิดัสทรี - ขนาดเล็ก สมุทรสาคร กลาง 

6 บจก.โชคชยัจกัรกลเกษตร รุงเพชร ขนาดเล็ก สมุทรสาคร กลาง 
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  ผูผลิต 
เครื่องหมาย

การคา 
ขนาด
โรงงาน 

จังหวัด ภาค 

7 บจก.สามัคคีการเกษตร - ขนาดเล็ก สมุทรปราการ กลาง 

8 บจก.อินเตอรการเกษตร ชางเหล็ก ขนาดเล็ก นครสวรรค เหนือ 

9 หจก.มุยเลงอตุสาหกรรม มุยเลงบางนา ขนาดเล็ก สมุทรปราการ กลาง 

10 บจก.โชคไพบลูยแมชชินเนอรร่ี โชคไพบูลย ขนาดเล็ก ฉะเชิงเทรา ตะวันออก 

11 บจก.เมงเสง็แมชชีนเนอรี ่ มาทอง ขนาดเล็ก กรุงเทพมหานคร กลาง 

12 บจก.รัตนอุตสาหกรรมการเกษตร 

มิตรชาวนา 

อินทรียแดง

พญานาคทอง 

ไอเขทอง 

ขนาดเล็ก นนทบุรี กลาง 

13 หจก.เมืองขยายจักรกล นก ขนาดเล็ก พระนครศรีอยธุยา กลาง 

 
 ผูผลิตรถไถเดินตามจะมีสวนแบงตลาดตามกําลังการผลิต โดยบริษัทที่ถือครองสวนแบงตลาดสูง

ที่สุดจะเปนโรงงานขนาดใหญ รองลงมาเปนโรงงานขนาดกลาง สวนโรงงานขนาดเล็กนั้นจะมีสวนแบง

ตลาดไมมากนักดังตารางที่ 3.9 

ตารางที่ 3.9 แสดงสวนแบงตลาดตามกําลังการผลิตรถไถเดินตาม ป พ.ศ. 2558 

 ผูผลิต กําลงัการผลติ (คัน) สวนแบงการตลาด (รอยละ) 

1 บจก.สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น 30,000 24.6 

2 บจก.เอส.ท.ีไอ.อินเตอรเนชัน่แนล 18,000 14.7 

3 บจก.ทะเลทอง แฟคตอรี ่ 15,000 12.3 

4 บจก.ราชาแมชีนเนอรี่ 14,000 11.5 

5 บจก.โชคชยัจกัรกลเกษตร 10,000 8.2 

6 บจก.สยามชางไทยอนิดัสทรี 8,000 6.5 

7 บจก.สามัคคีการเกษตร 8,000 6.5 

8 หจก.มุยเลงอตุสาหกรรม 8,000 6.5 

9 บจก.เมงเสง็แมชชีนเนอรี ่ 5,000 4.1 

10 บจก.อินเตอรการเกษตร 3,000 2.4 

11 บจก.โชคไพบลูยแมชชินเนอรร่ี 1,000 0.9 
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 ผูผลิต กําลงัการผลติ (คัน) สวนแบงการตลาด (รอยละ) 

12 บจก.รัตนอุตสาหกรรมการเกษตร 1,000 0.9 

13 หจก.เมืองขยายจักรกล 1,000 0.9 

 รวม 122,000 100 

 

 ลักษณะการกระจุกตัวที่พบของรถไถเดินตามจะกระจุกตัวอยูที่ผูผลิตรายใหญเพียงไมกี่ราย ทั้งนี้

เนื่องจากที่ผานมาผูผลิตรายเล็กตองเผชิญกับปญหาและอุปสรรคในการผลิตทําใหผูผลิตรถไถเดินตามใน

ประเทศมีจํานวนลดลงเรื่อยๆ และในที่สุดจึงเหลือโรงงานอยูเพียงประมาณ 10 กวาแหงเทานั้น เหตุผล

สําคัญที่ทําใหโรงงานสวนใหญซึ่งเปนโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลางตองเลิกทําการผลิต คือ สภาวะการ

แขงขันดานการตลาดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยรถไถเดินตามที่จะแขงขันไดตองมีคุณภาพสูง 

ตนทุนการผลิตต่ํา และใชเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในสภาพการเชนนี้จะมีเพียงโรงงานจะมี

เพียงโรงงานขนาดใหญเทานั้นที่จะลงทุนปรับปรุงเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบตลาดของตนใหมี

ประสิทธิภาพที่จะแขงขันกับโรงงานอื่นได โรงงานขนาดเล็กจะตองปรับเปล่ียนสภาพเปนโรงงานผลิต

ชิ้นสวนใหกับโรงงานขนาดใหญหรือเปลี่ยนเปนโรงซอมหรือโรงงานเล็กหลายๆ แหงอาจรวมตัวกันเปน

โรงงานขนาดใหญเพื่อใหสามารถอยูรอดไดภายใตการแขงขันทางดานการตลาดและเทคโนโลยีที่เพิ่มข้ึน 

นอกจากนี้ผูผลิตรายใหญในตลาดไมไดผลิตรถไถเดินตามเพียงอยางเดียว ยังมีการผลิตสินคาที่ใชควบคูไป

กับรถไถเดินตามอีก เชน เครื่องพรวนจอบหมุน (Rotary) เครื่องยนตดีเซลเพื่อการเกษตรขนาดเล็ก ทําให

ผูผลิตรายใหญมีความหลากหลายในผลิตภัณฑและมีศักยภาพในการขายสินคามากกวาผูผลิตรายเล็กที่

ผลิตรถไถเดินตามเพียงอยางเดียว 

 ขอสังเกตประการหนึ่งของความเกี่ยวพันของผูผลิตในตลาดคือ ถาผูผลิตและผูขายมีการรวมตัวกัน

เพื่อสรางอํานาจการขายหรือพยายามสรางอํานาจผูกขาดจะทําใหตลาดมีแนวโนมที่จะเปนตลาดผูกขาด 

สําหรับตลาดรถไถเดินตามแลว การแยงชิงสวนแบงการตลาดทําใหการแขงขันทั้งทางดานราคาและไมใช

ราคา เชน การลดราคา การใหของแถม การโฆษณาสินคา จึงไมเกิดการรวมตัวกันระหวางผูผลิตเพื่อ

กําหนดราคาสินคาหรือเพื่อผลประโยชนรวมกัน แตจะมีการรวมตัวกันเพื่อพยายามสรางมาตรฐานการผลิต

ใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพเปนมาตรฐานเดียวกัน แตยังไมประสบความสําเร็จมากนัก 

3.8 ชองทางการจัดจําหนาย 

 ผูผลิตและผูนําเขารถไถเดินตามในชวงตนตางพยายามแนะนําการใชงานรถไถเดินตามและสราง

ระบบการตลาดจนในปจจุบันรถไถเดินตามเปนที่ติดตลาด เกษตรกรทั่วประเทศตางหันมาใชรถไถเดินตาม

แทนแรงงานสัตวมากขึ้น ประกอบกับเปนสินคาที่สามารถผลิตและเกษตรกรสามารถซอมแซมเองได จึงทํา
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ใหโรงงานเล็กๆ ตางหันมาผลิตรถไถเดินตามกันมากขึ้น มูลคาการตลาดเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องจนนําไปสู

การแขงขันที่มากขึ้นตามลําดับ สําหรับระบบการจัดจําหนายหรือชองทางการจัดจําหนายรถไถเดินตามแลว

นับไดวาผูผลิตไดมีระบบการจัดจําหนายที่สามารถเขาถึงกลุมผูใชไดเปนอยางดี ซึ่งระบบการจัดจําหนาย

แบบดั้งเดิมนั้นผูผลิตแตละพื้นที่จะอาศัยการจําหนายเองในทองถิ่น แตเมื่อปริมาณการใชและมูลคาการ

ขายเพิ่มสูงขึ้น ผูผลิตไดมีการขยายธุรกิจมากขึ้น แตไมมีความชํานาญในดานการตลาด การจัดจําหนาย

ตางๆ ผูผลิตจึงไดมีการแตงตั้งตัวแทนผูจัดจําหนายของตนเองเพื่อทําหนาที่ในการจําหนายสินคาของ

ตนเอง ทั้งนี้ผูแทนจําหนายยังทําหนาที่หากลยุทธในการสงเสริมการขายและประชาสัมพันธสินคาใหกับ

ผูผลิตดวย ปจจุบันรถไถเดินตามมีชองทางการจัดจําหนายดังแสดงในรูปที่ 3.15 

 

รูปที่ 3.15 แสดงชองทางการจัดจําหนายรถไถเดินตาม 

 การจัดจําหนายรถไถเดินตามจะแบงออกเปน 2 ชองทางดวยกัน คือ การจัดจําหนายผานตัวแทน

จําหนาย ซึ่งมีสัดสวนการจําหนายเกือบจะรอยเปอรเซ็นต และจําหนายใหกับผูใชโดยตรงมีเพียงเล็กนอย

เทานั้น ซึ่งชองทางการจัดจําหนายของรถไถเดินตาม เปนไปดังนี้ 

 ชองทางที่ 1 ผูผลิต จําหนายรถไถเดินตามสูเกษตรกรผูใชโดยตรง ในอดีตลูกคาหลักของ

อุตสาหกรรมรถไถเดินตามจะมีกลุมลูกคาเฉพาะคือเกษตรกร แตในปจจุบันการจําหนายโดยตรงจากผุผลิต

สูเกษตรกรมีปริมาณนอยลงมากจนเรียกไดวาแทบจะไมมีผูผลิตรายใดในปจจุบันที่มีการขายโดยตรงใหกับ
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เกษตรกรอีกแลว ทั้งนี้เพราะผุผลิตที่เคยจําหนายใหกับเกษตรกรโดยตรงตางประสบกับปญหาทางดาน

การตลาดและการเงิน ฉะนั้นจึงไดหันมาเนนการเนนผานใหกับพอคาตัวแทนจําหนายมากขึ้น และพบวา

การขายผานตัวแทนจําหนายเปนชองทางการจัดจําหนายที่สําคัญในปจจุบัน 

 ชองทางที่ 2 แตเดิมจากพื้นฐานโรงงานรถไถเดินตามเปนโรงงานขนาดเล็ก พัฒนามาจากรานซอม

เครื่องมือและอุปกรณการเกษตรหรือโรงงานกลึงใกลพื้นที่การเกษตรของตน ไมมีความชํานาญในการ

จัดการตลาดเทาใดนัก จึงไดจัดตั้งตัวแทนผูจําหนาย (Distributor) ข้ึนเพื่อดําเนินการทางดานการตลาด

ใหกับผูผลิตรถไถเดินตาม และตัวแทนผูจัดจําหนายก็ไปดําเนินจัดตั้งรานคาผูแทนจําหนาย (Dealer) ของ

ตนเองในทองถิ่นตางๆ ต้ังแตระดับจังหวัดไปจนถึงอําเภอกระจายอยูในทุกภูมิภาค จนในปจจุบันพบวาทั้ง

ผูผลิตและผูจัดจําหนายจะเปนเจาของเดียวกัน การจัดจําหนายสินคาผานพอคาตัวแทนจึงจัดเปนชองทาง

หลักของผูผลิตที่จะกระจายสินคาของตนไปสูทุกๆ ภูมิภาค การแขงขันของผูผลิตจึงทวีความรุนแรงขึ้น

อยางตอเนื่อง 

 ชองทางที่ 3 ผูผลิตจะทําการสงออกรถไถเดินตามไปยังตางประเทศโดยตรง โดยไมผานพอคา

ตัวแทนอีกทอดหนึ่ง ซึ่งสัดสวนที่ผูผลิตจะสงออกสินคาโดยตรงไปนั้น มีสัดสวนนอยมาก โดยสวนใหญแลว

จะทําการสงสินคาผานตัวแทนจําหนายอีกทอดหนึ่ง 

 ชองทางที่ 4 หลังจากที่พอคาตัวแทนจําหนายรับสินคามาจากผูผลิตแลว การจําหนายสวนใหญจะ

ขายใหเกษตรกร/ผูบริโภคโดยตรง ดังนั้นการขายหลักจะข้ึนอยูกับพอคาตัวแทนจําหนายนี้เปนสําคัญ และ

พอคาตัวแทนสวนหนึ่งจะเปนตัวแทนสงออกไปขายยังตางประเทศ โดยตลาดหลักจะเปนประเทศเพื่อนบาน

ของเรา เชน กัมพูชา ลาว พมา มาเลเซีย เรานิยมเรียกกันวาพอคาสงออก และเพื่อความสะดวกในการ

ขนสงพอคาสงออกเหลานี้จะตั้งรานอยูตามเขตแนวชายแดนของประเทศ 

 ในสวนของการขนสงรถไถเดินตาม หรือการขนยายจากโรงงานผูผลิตไปยังตลาดพอคาตัวแทน

จําหนาย โรงงานผูผลิตจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด ในกรณีที่พบปญหาเกี่ยวกับรถเถเดินตาม เชน 

การซอมแซม การจัดหา หรือการจัดซื้ออะไหล ทางโรงงานผูผลิตจะมีเจาหนาที่ของโรงงานทําหนาที่เปน 

“นายตรวจ” คอยสํารวจ ตรวจ และติดตามใหบริการแกลูกคาที่ซื้อรถไถเดินตามของบริษัทไปใช 

 หลังจากสงมอบสินคาใหแกตัวแทนจําหนายซึ่งมีกระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศแลว รานคา

ตัวแทนจะทําหนาที่เปนตัวแทนขาย (Dealer) ใหกับผูผลิตรถไถเดินตามซึ่งไมไดจํากัดอยูเพียงรายใดราย

หนึ่ง รานคาตัวแทนจําหนายจะซื้อรถไถเดินตามจากผูผลิตหลายๆ เจา โดยจุดประสงคหลักเพื่อสรางความ

หลากหลายใหกับสินคาในรานของตนเอง ทั้งนี้ในปจจุบันผูผลิตรถไถเดินตามยังไมสามารถจํากัดใหรานคา

ตัวแทนจําหนายขายสินคาของตนแตเพียงผูเดียวได ทําไดเพียงการขอรองใหจัดวางสินคาของตนเองใหอยู



ศึกษาความสามารถในการแขงขันของเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศผูผลิตที่สําคัญในอาเซียน รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 67

ในโซนของตรายี่หอนั้นๆ โดยเฉพาะ ซึ่งในขณะนี้พบวามีอยูเพียงเจาเดียวคือ สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น ซึ่ง

เปนผูผลิตรายใหญในตลาดที่มีการจัดตั้งตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ คือมีการจัดตกแตงรานคาให

เปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทผูผลิตกําหนด เชน การจัดปายหนาราน และขอใหจัดโซนการขายสินคาของ

บริษัทใหอยูในโซนเดียวกัน และไมใหนําสินคายี่หออ่ืนๆ มารวม โดยบริษัทจะมีการตรวจเช็คเปนคราวๆ ไป 

แตจะมีการบังคับใหรานคาตัวแทนจําหนายตองมีการใหบริการหลังการขายเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือของ

ตราสินคา โดยรานคาที่เปนตัวแทนจําหนายเหลานี้จะไดรับเงินคาตอบแทนจากการใหบริการหลังการขาย

แตละคร้ังจากบริษัท ซึ่งขอดีของการเปนตัวแทนจําหนายใหกับตราสินคาใดตราสินคาหนึ่งโดยเฉพาะ คือ

จะไดรับการเชื่อถือในตลาด จะเปนการสรางภาพลักษณที่ดี 

 จากลักษณะชองทางการจัดจําหนายรถไถเดินตาม จะพบวาการจัดจําหนายผานตัวแทนขาย 

(Dealer) จะเปนชองทางหลักของผูผลิต เนื่องจากรานคาตัวแทนจําหนายจะกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ 

ทั่วประเทศ ซึ่งจัดเปนชองทางที่ดีในการกระจายสินคาไปสูผูใชหรือเกษตรกร ทั้งนี้ผูผลิตยังสามารถจัดเก็บ

รายรับที่ไดจากการขายที่แนนอนไดดีกวาเมื่อเทียบกับการขายใหแกเกษตรกรโดยตรง อีกทั้งแรงเชียรจาก

รานคาตัวแทนจําหนายก็มีสวนที่ชวยในการขายไดอยางมาก สวนชองทางการขายที่เร่ิมเขามามีบทบาท

มากข้ึนในระยะหลัง คือ การขายโดยการสงออกตางประเทศ ซึ่งตลาดที่สําคัญจะเปนประเทศเพื่อนบาน 

เชน ลาว กัมพูชา เวียดนาม โดยจะมีพอคาตัวแทนเปนผูรับไปขายอีกตอหนึ่ง ซึ่งการขายลักษณะนี้ผูผลิต

แตละรายจะเปนผูจัดทําการสงเสริมดวยตนเอง ซึ่งผูผลิตรายเล็กจะไมมีกําลังเพียงพอที่จะสามารถกระทํา

ได จะมีเพียงผูผลิตรายใหญเทานั้นที่มีการดําเนินงานทางดานนี้ และผูผลิตรายเล็กจะเขาตามผูผลิตราย

ใหญไป ลักษณะเชนนี้เองที่ทําใหปริมาณการสงออกมีมากขึ้น 

3.8.1 ผูคาหรือตัวแทนจําหนายรถไถเดินตาม 

ตารางที่ 3.10 แสดงรายชื่อผูจําหนายรถไถเดินตาม 

 
ผูคา ภายใตเครื่องหมายการคา ขนาดธุรกิจ จังหวัด 

1 บจก.มนิเซนแมชีนเนอรี่ สิงหสยาม, KUBOTA ขนาดกลาง กรุงเทพมหานคร 

2 บจก.เครื่องจกัรกลเกษตรไทย เกษตรพัฒนา กระทงิไวไฟ ขนาดเล็ก พิษณุโลก 

3 บจก.ไพรัชการเกษตร 

YANMAR, KUBOTA, KIT 

และรถไถเดินตามที่ผลิตใน

ประเทศไทย 

ขนาดเล็ก ศรีสะเกษ 

4 หจก.อยุธยาแทรกเตอร อยุธยา ขนาดเล็ก พระนครศรีอยธุยา 
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บริษัท มินเซน แมชีนเนอรี่ จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2499 เร่ิมแรกดําเนินธุรกิจนําเขา

เครื่องจักรกลและอุปกรณการเกษตรและอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทเขามาจําหนายในประเทศ โดย

เปนผูนําเขารถไถเดินตาม คูโบตา เปนรายแรกและรายเดียวของไทย ตอมาไดรวมลงทุนกับบริษัท ปูนซิ

เมนตไทย จํากัดบริษัท คูโบตา จํากัด ประเทศญี่ปุน และบริษัท มารูเบนี่ จํากัด ประเทศญี่ปุน กอต้ังเปน 

บริษัท สยามคูโบตาอุตสาหกรรม จํากัด เพื่อผลิตรถไถเดินตามและแทรกเตอร คูโบตา ข้ึนในประเทศ โดย

รถไถเดินตามที่ผลิตขึ้นในประเทศนั้น บริษัท มินเซน แมชีนเนอรี่ จํากัด เปนตัวแทนจําหนายเพียงรายเดียว

ในประเทศนอกจากนี้บริษัท มินเซน แมชีนเนอรี่ จํากัด ยังมีเครื่องหมายการคาของรถไถเดินตาม สิงหสยาม 

เปนของตัวเองอีกดวย 

3.8.2 กลยุทธทางการตลาด 

กลยุทธทางการตลาดของผูผลิต 

 1) กลยุทธการแขงขันของผูผลิตทางดานราคา (Price Competition) 

 (1) สวนลดการคา (Trade Discount หรือ Functional Discounts) หมายถึง สวนลดที่ผูผลิตใหกับ

ตัวแทนจําหนาย สําหรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ทางการตลาด (Market Function) สวนลดนี้คํานวณ

จากราคาขายสงที่ผูผลิตใหกับตัวแทนจําหนาย สวนมากแลวผูผลิตแตละรายจะกําหนดสวนลดการคาแก

ตัวแทนจําหนายที่แตกตางกัน สําหรับผูผลิตรถไถเดินตามรายใหญและผูผลิตรถไถเดินตามขนาดกลางแลว

โดยทั่วไปอยูในชวง 1-2% ตอเดือนเครดิต 60-90 วัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับนโยบายการขายของผูผลิตแตละราย 

โดยทั่วไปแลวสวนลดการคาคอนขางแนนอนไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงเทาใดนัก แตทั้งจากสภาพ

การตลาดที่พบอยูในปจจุบันผูผลิตพยายามที่จะแขงขันกันมากขึ้น ผูผลิตบางรายจะใชการยึดเครดิตการให

สินเชื่อออกไปเพิ่มเติมจากนโยบายสินเชื่อที่ตนเองกําหนด 

 (2) สวนลดพิเศษ (Special Discounts หรือ Seasonal Discounts) หมายถึงสวนลดพิเศษที่ผูผลิต

ใหเพิ่มข้ึนจากสวนลดการคาอีกทีหนึ่ง เพื่อเพิ่มอุปสงคในบางชวงที่ความตองการต่ํากวาปกติหรือตองการ

ผลักดันการขายสินคาเขาสตอคในรานมากขึ้น โดยรูปแบบของการใหอาจเปนไปไดทั้งรูปของสวนลด

เพิ่มข้ึน หรือใหเปนสินคาเพิ่มข้ึน เชน ซื้อรถไถเดินตามครบ 30 คัน แถมรถไถเดินตาม 1 คันหรืออาจจะเปน

การแถมอุปกรณขายคูกับรถไถเดินตาม เชน สกี ผานจาน หัวหมู คันไถ น้ํามันเครื่อง ปุย เปนตน สําหรับผู

จัดจําหนายรายใหญ จะมีการจัดงานเลี้ยงประจําปข้ึนเพื่อเปดโอกาสใหลูกคาหรือตัวแทนจําหนายไดส่ัง

จองสินคาของตนเอง มีการแจกรางวัล การใหสินคาราคาพิเศษ เชน การใหสวนลด 500 บาทตอเครื่อง ทั้งนี้

มีจุดประสงคเพื่อแยงชิงพื้นที่โกดังของลูกคาใหมากที่สุด การที่ผูผลิตรายใหญทําไดเพราะจําหนายสินคา

หลายอยางทําใหมียอดซื้อเยอะ แตสําหรับผูผลิตรายอื่นๆ แลวสวนใหญจะจําหนายรถไถเดินตามเพียง

อยางเดียว 
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 (3) สวนลดเปาหมาย หรือสวนลดเมื่อรานคาตัวแทนมียอดซื้อไดครบตามเปาที่ผูผลิตกําหนด ใน

แตระดับจะมีการใหสวนลดในรูปแบบตางๆ เชน การแจกทอง ใหคืนเปนเงินสดเมื่อส้ินป หรือการนําทัวร

ตางประเทศ 

 (4) สวนยอมใหสําหรับการสงเสริมการตลาด (Promotional Allowance) เปนจํานวนเงินที่ผูผลิต

ยอมใหหักออกจากราคาขาย เพื่อเปนการชวยเหลือคาใชจายในการสงเสริมการตลาดบางอยางใหกับ

ผูผลิต เชน การโฆษณา การจัดแสดงสินคา การตกแตงหนาราน หรือการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายใหกับ

ผูผลิต เปนตน สําหรับผูผลิตรายใหญแลวจะมีการใหเงินสวนนนี้เปนพิเศษกับรานคาตัวแทนจําหนายเพื่อ

ชวยในการสงเสริมการขายและเพื่อชวยกระตุนยอดขายของรานคาดวย แตสําหรับผูผลิตขนาดกลางและ

ขนาดเล็กแลวจะไมมีการชวยเหลือในสวนนี้ 

 สําหรับกลยุทธการแขงขันของผูผลิตทางดานราคาที่นิยมนํามาใชจูงใจในการขายรถไถเดินตามนั้น 

สามารถนํามาสรุปเปนตารางไดดังนี้ 

ตารางที่ 3.11 แสดงกลยุทธการแขงขันทางดานราคาที่ผูผลิตรถไถเดินตามนํามาใช 

กลยทุธทีใ่ช 
ผูผลิต 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

(1) สวนลดการคา 

เครดิตการใหสินเชื่อ 

1-2% 

60-120 วัน 

1-2% 

30-60 วนั 

1% 

30-60 วนั 

(2) สวนลดพิเศษ ใหสวนลดพิเศษ 

500 บาท/คัน 

ซื้อครบ 30 คัน 

แถม 1 คัน 

ซื้อครบ 25 คัน 

แถม 1 คัน 

(3) สวนลดเปาหมาย แจกทอง 

คืนเปนเงนิสด 

ทัวรตางประเทศ 

คืนเปนเงนิสด ไมมี 

(4) สวนยอมใหสําหรับการสงเสริม

การตลาด 

จะใหเมื่อมกีารขอ

เปนคราวไป 

ไมม ี ไมมี 

 

 จากลักษณะกลยุทธการแขงขันของผูผลิตรถไถเดินตามขางตนพบวาลักษณะการแขงขันของ

ผูผลิตรายใหญจะมีการใหสวนลดตาง ๆ ไดมากกวาผูผลิตรายเล็ก เชน การใหเครดิตเทอม เนื่องจากผูผลิต

รายใหญทราบดีวารานคาตัวแทนจําหนายมีการใชระบบสินเชื่อในการขายสินคาใหกับเกษตรกรเปนสวน

ใหญ จึงมีการแขงขันทางดานการใหเครดิตของผูผลิตจนในบางครั้งจะยึดการใหเครดิตออกไปจากนโยบาย

ของบริษัท 
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 2) กลยุทธการแขงขันของผูผลิตที่ไมใชราคา (Non - Price Competition) 

 (1) การบริการหลังการขาย ลักษณะการใหบริการหลังการขายของผูผลิตรถไถเดินตามในที่นี้คือ 

การจัดใหมีศูนยบริการตรวจสภาพและซอมบํารุง และการจัดหนวยบริการเคลื่อนที่เพื่อตรวจเช็คและ

แนะนําการใช ลักษณะเชนนี้จะพบในผูผลิตรายใหญเทานั้น สําหรับผูผลิตรายยอยแลวจะไมมีการ

ใหบริการในสวนนี้ ในกรณีเชนนี้รานคาตัวแทนจําหนายจะตองเปนผูจัดการใหบริการหลังการขายเอง 

รานคาตัวแทนจําหนายจึงมีแนวโนมเลือกขายสินคาที่ผูผลิตมีบริการหลังการขายเหลานี้ 

 (2) การรับประกันคุณภาพสินคา พบวามีการรับประกันคุณภาพจากผูผลิตสวนใหญในตลาด 

นอกจากผูผลิตรายยอยเทานั้นที่จะไมมีการรับประกันคุณภาพสินคาเนื่องจากราคาจําหนายของผูผลิตราย

ยอยจะต่ํากวาราคาจําหนายของผูผลิตรายใหญมากจึงไมไดจัดใหมีการรับประกันคุณภาพสินคา ซึ่ง

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพสินคาจากผูผลิตจะอยูที่ประมาณ 1 ป 

 (3) การโฆษณาตางๆ สําหรับผูผลิตจะโฆษณาผานสื่อ เชน ใชวิทยุ ปายรานคา โปสเตอร และมี

เพียงเจาเดียวที่มีการโฆษณาผานทางโทรทัศน คือ บริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด สําหรับการ

โฆษณาของรานคาแลวที่พบมากคือการแจกใบปลิว โปสเตอร และวิทยุ เปนตน และเฉพาะรานคาขนาด

ใหญเทานั้น 

 (4) การจัดกิจกรรมตางๆ ของผูผลิต ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้จะพบทั้งการจัดกิจกรรมใหกับรานคา

ตัวแทนจําหนายและผูใช การจัดกิจกรรมที่ผูผลิตจัดใหกับรานคา เชน การจัด walk rally การจัดสัมมนา

ใหกับตัวแทนจําหนาย สําหรับกิจกรรมที่ผูผลิตจัดใหกับผูใช เชน การออกงานแสดงสินคา การจัด

นิทรรศการตาง ๆ การจัดงานคาราวานแนะนําสินคา ซึ่งการจัดกิจกรรมตางๆ เหลานี้จะพบในผูผลิตราย

ใหญเทานั้น เนื่องจากจะตองใชงบประมาณในการจัดงานสูง สําหรับผูผลิตรายเล็กแลวจะไมคุมกับเงินจัด

งาน ดังนั้นผูผลิตรายเล็กจึงไมนิยมจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ข้ึน 

 สําหรับกลยุทธการแขงขันของผูผลิตที่ไมใชราคาในตลาดรถไถเดินตามที่สําคัญ สามารถนํามา

สรุปเปนตารางไดดังนี้ 

ตารางที่ 3.12 แสดงกลยุทธการแขงขันที่ไมใชราคาที่ผูผลิตรถไถเดินตามนํามาใช 

กลยทุธทีใ่ช 
ผูผลิต 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

(1) การบริการหลังการขาย ม ี ม ี ไมมี 

(2) การรับประกันคุณภาพสินคา 1 ป 1 ป 1 ป 
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กลยทุธทีใ่ช 
ผูผลิต 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

(3) การโฆษณาตางๆ ปาย วิทยุ 

โทรทัศน 

ปาย แผนพับ 

ใบปลิว 

ไมมี 

(4) การจัดกิจกรรมตางๆ จัดคาราวาน

แนะนาํสินคา จัด

สัมมนา จัด walk 

rally 

ไมมี ไมมี 

 

 สําหรับผูผลิตรถไถเดินตามแลวการใชกลยุทธที่ไมใชราคาจะเนนหนักไปที่การสงเสริมการตลาดทั้ง

ในสวนของรานคาและผูใชหรือเกษตรกร ทั้งนี้เนื่องจากในตลาดรถไถเดินตามพบวาความนาเชื่อถือของ

สินคา ตรายี่หอ ซึ่งเปนสวนสําคัญในการเลือกซื้อของเกษตรกรอยางมาก ดังนั้นการจัดสงเสริมการตลาด

ของผูผลิตจึงนิยมใชกันเพื่อเปนแนวทางหนึ่งที่จะสรางความนาเชื่อถือในตราสินคาของตนเอง เชน การจัด

คาราวานแนะนําสินคา ก็จัดเปนกลยุทธหนึ่งที่ผูผลิตรายใหญนิยมใช ทั้งนี้การแนะนําการใชจะทําให

เกษตรกรเห็น และจําไดถึงตรายี่หอ ขอดีของการใชงานรถไถเดินตามยี่หอนั้น และจะใชการสงเสริม

การตลาดแบบนี้เพื่อสรางความแตกตางใหกับสินคาของตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากผูผลิตในตลาดยังไมมีแนว

ทางการปองกันการใชประโยชนจากผูผลิตรายอื่นๆ (Free Rider) ในตลาดได จึงพยายามสรางภาพพจนใน

สินคาของตนเองใหเปนที่รูจักและนาเชื่อถือของเกษตรกร 

 กลยุทธทางการตลาดของผูคา 

 1) กลยุทธการแขงขันของรานคาตัวแทนจําหนาย 

 เนื่องจากการแตงตั้งรานคาตัวแทนจําหนายของผูผลิตรายใดนั้น รานคาจะตองปฏิบัติตาม

ขอบังคับของผูผลิตที่สําคัญคือ การจัดปายหนาราน การจัดโซนสินคา หรือการที่จะตองมีศูนยบริการซอม

บํารุงรักษาประจําราน ซึ่งขอบังคับขางตนนี้รานคาตัวแทนจําหนายจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย

ทั้งหมด รานคาตัวแทนบางรายจึงไมเลือกที่จะเปนตัวแทนขายใหกับผูผลิตรายใดรายหนึ่ง จึงทําใหจํานวน

สัดสวนรานคาที่ไดรับการแตงตั้งจึงมีไมมากนักเมื่อเทียบกับรานคาตัวแทนจําหนายทั้งหมด 

 2) กลยุทธการขายเพื่อจูงใจลูกคาของรานคาตัวแทนจําหนาย 

 กลยุทธการขายของรานคาเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหเรานํามาใชอางอิงได ถึงลักษณะความ

ตองการของรานคาเอง เชน ถารานคามีการใชกลยุทธทางดานราคากับผูบริโภคมาก จะสงผลถึงความ

ตองการของรานคาที่ตองการใหผูผลิตใชการลดราคากับตนมาก ในทางกลับกันถารานคามีการใชกลยุทธ
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ทางดานการสงเสริมการตลาดมากกวาแสดงวาราคาไมมีผลตอรานคามากนัก พฤติกรรมการขายของ

รานคาตัวแทนจําหนายจึงมีสวนสําคัญที่จะกําหนดความพึงพอใจของรานคาไดอีกตอหนึ่ง 

 เนื่องจากลักษณะการขายจากผูผลิตไปรานคาตัวแทนจําหนายนั้น จะเปนการซื้อขายขาด เพราะ

ราคารถไถเดินตามที่จําหนายในตลาดไมสูงมากนัก รานคาตัวแทนจําหนายจึงเปนผูจัดสินเชื่อใหกับ

เกษตรกรเอง โดยไมผานสถาบันทางการเงิน ลักษณะพฤติกรรมการขายของรานคาตัวแทนจําหนายจึงมี

อิทธิพลตอกลยุทธตางๆ ที่ผูผลิตนํามาใช และสาเหตุที่รานคาตัวแทนจําหนายนิยมใชกลยุทธการลดราคา

ใหกับผูซื้อนั้น เพราะรานคาทราบดีวาเมื่อส้ินป รานคาจะไดรับคืนเงินจากผูผลิตในอัตราที่รานคานั้นๆ 

สามารถทํายอดไดตามเปา รานคาจึงสามารถแขงขันกันลดราคาสินคาได ในอีกลักษณะหนึ่งที่รานคานิยม

ใชคือการจัดสินเชื่อใหเกษตรแบบไมมีเงินดาวนหรือดาวนตํ่าผอนนาน  เนื่องจากลูกคาสวนใหญเปน

เกษตรกรที่มีกําลังซื้อไมมากนัก จึงนิยมที่จะผอนชําระเปนงวดๆ ไป กลยุทธตางๆ เหลานี้จึงไดรับความนิยม

จากรานคาเพื่อนํามาใชเปนเครื่องมือในการแขงขัน 

3.8.3 สินเชื่อหรือ Leasing ตางๆ 

 โดยสินเชื่อหรือ Leasing ตางๆ ของรถไถเดินตามที่พบในปจจุบัน มีดังนี้ 

 

 

  

 บริษัท ทะเลทองแฟคตอรี่ จํากัด ผูผลิตและนําเขาแทรคเตอรมิตซูบิชิจากประเทศญี่ปุนไดจัดตั้ง 

บริษัท ทะเลทองแฟคตอรี่ จํากัดสาขา 1 เพื่อดําเนินงานดานสินเชื่อโดยเฉพาะภายใตหลักการ “ดาวนนอย 

ผอนนาน ดอกเบี้ยต่ํา ไมตองมีหลักทรัพย”โดยแบงสินเชื่อออกเปน 2 ประเภท คือ 

 1. เชาทรัพยแบบลิสซิ่งใชกับรถแทรคเตอรมิตซูบิชิ พรอมอุปกรณตอพวง  

 2. เชาซื้อใชกับเครื่องจักรกลการเกษตร ยี่หอ ทะเลทอง ทุกประเภท 

โดยรายละเอียดในการขอสินเชื่อมีดังนี้ 

- สามารถจายเงินดาวนสวนหนึ่งและผอนชําระที่เหลือเปนรายเดือนหรือรายงวด 

- สามารถเลือกระยะเวลาการผอน รูปแบบการผอน เพื่อใหเหมาะกับรายได 

- อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat rate) ตลอดระยะเวลาการผอนชําระ 
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- บริษัทฯรับดําเนินการจดทะเบียน ทําพรบ. ตอทะเบียน พรอมประกันภัย ใหกับลูกคา

ตลอดอายุสัญญาเชา ในกรณีทําสัญญาเชาทรัพยแบบลิสซิ่ง กับแทรกเตอรมิตซูบิชิ 

- สามารถใชบุคคลการค้ําประกัน โดยไมตองมีหลักทรัพยได 

คุณสมบัติของผูขอสินเชื่อ 

- มีสัญชาติไทย  อายุระหวาง 20 – 60 ป 

- มีรายไดเพียงพอตอการชําระคางวดสินคา 

- มีประวัติการชําระดี ไมมีพฤติกรรมการคางชําระ 

- มีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลง และมีเบอรไทรศัพทที่สามารถติดตอได 

คุณสมบัติของผูคํ้าประกัน 

- มีสัญชาติไทย  อายุระหวาง 20 – 60 ป 

- เปนผูมีรายได หรือ ตําแหนงหนาที่ในอาชีพหลัก หรือ ตําแหนงทางสังคม เปนที่นาเชื่อถือ 

- มีที่อยูอาศัยเปนหลักฐาน และมีเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได 

- เขาใจและยินยอมเปนผูคํ้าประกันใหผูขอสินเชื่อทุกกรณี รวมทั้งไดรับการยินยอมจากคู
สมรสใหเปนผูคํ้าประกันได 

 
 

 บริษัท สยามคโูบตาลีสซิ่ง จาํกัด ใหบริการสินเชื่อแกเกษตรกรในการเปนเจาของเครื่องจักรกล

การเกษตรของสยามคูโบตา ไดแก แทรกเตอร รถเกี่ยวนวดขาว รถดํานา และรถขุดขนาดเล็ก ตลอดจน

อุปกรณตอพวง และอุปกรณเสริมตางๆ โดยมีรูปแบบการผอนชําระหลายรูปแบบ เชน รายเดือน รายปละ 2 

คร้ัง รายป และรายปลวงหนา พรอมทัง้จัดคางวดใหตรงกับชวงที่มีรายไดของลูกคา โดยมีรายละเอยีดการ

ขอสินเชื่อ ดังนี ้

คุณสมบัติเบื้องตนของผูเชาซื้อ 

- ตองมทีี่อยูเปนหลกัแหลง โดยมีชื่อเปนเจาบานในทะเบยีนบาน หรือมชีื่อเปนผูอาศัย เปน

เวลาอยางนอย 2 ป นับถึงวนัทาํสัญญาเชาซื้อ 

- ประกอบอาชพี ที่สามารถตรวจสอบได 
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- มีเบอรโทรศัพทพืน้ฐาน หรือเบอรโทรศัพทมือถือที่สามารถติดตอได 

- มีรายไดเพียงพอตอการชําระหนี้ และไมมปีระวัติเสียหายทางการเงนิ 

- ผูเชาซื้อตองบรรลุนิติภาวะ และตองอายุไมเกิน 60 ป นบัถึงวนัทําสัญญา 

คุณสมบัติเบื้องตนของผูคํ้าประกัน 

- ตองมีที่อยูเปนหลกัแหลง โดยมีชื่อเปนเจาบานในทะเบยีนบาน หรือมชีื่อเปนผูอาศัย เปน

เวลาอยางนอย 2 ป นับถึงวนัทาํสัญญาเชาซื้อ 

- มีการประกอบอาชีพ สามารถตรวจสอบได 

- มีเบอรโทรศัพทพืน้ฐาน หรือเบอรโทรศัพทมือถือที่สามารถติดตอได 

- มีความสามารถในการชําระหนี้แทนผูเชาซือ้ได และไมมีประวัติเสียหายทางการเงนิ 

- ผูคํ้าประกันตองบรรลุนิติภาวะ และตองอายุไมเกนิ 60 ป นับถึงวันทําสัญญา 

หลักทรัพยคํ้าประกัน โดยใชโฉนดที่ดิน 

- ตองไมติดภาระผูกพนัใด ๆ 

- มูลคาที่ดินที่ใชเปนหลักประกันตามการประเมินของกรมที่ดิน ตามเงื่อนไขของแตละ

สินคา 

- คาจดจํานองผูเชาซื้อเปนผูรับผิดชอบ 

สิทธิประโยชนจากการเชาซือ้กับสยามคูโบตา ลีสซิ่ง 

- จายเงินดาวนสวนหนึง่เทานัน้ และผอนชําระที่เหลือเปนรายเดือน รายงวด หรือรายป 

- สามารถเลือกระยะเวลา และรูปแบบการผอนชําระเพื่อใหเหมาะสมกบัรายได 

- อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat rate) ตลอดระยะเวลาการผอนชําระ 

- ไมเสี่ยงตออัตราดอกเบี้ยที่ผันผวนขึ้นลงของตลาดสินเชือ่ 

- มีบริการตอทะเบียน และพ.ร.บ. เปนรายป ตลอดอายุสัญญาเชาซื้อ* 

- ชื่อลูกคาจะปรากฎอยูในสมดุทะเบียนรถ เปนผูครอบครองรถ และเมื่อลูกคาผอนชาํระ

ครบและปดปญชีเรียบรอยแลว บริษทัฯ จะดําเนนิการโอนเลมทะเบียนใหลูกคา 

- สามารถใชบุคคล ที่ดิน หรือหลักทรัพยอ่ืนๆ ในการค้าํประกันการขอสนิเชื่อได 

- รับสิทธิพิเศษสําหรับลูกคาดีเดน เมื่อผอนชําระคางวดตรงกําหนดตลอดระยะเวลาเชาซื้อ 

 

 

 



ศึกษาความ

เสนอ: สํานั

รายละเอี

การเกษต

ตนทุนแล

มสามารถในการแ

นกังานเศรษฐกิจอุ

นอกจากนี้ยั

อียด ดังนี้ 

 

 

โครงการสิน

ตร (ธกส.) เป

ละเพิ่มประสิท

- เปนคาลงทุ

ขนสง และ

- เปนคาลงทุ

คาเชาซื้อกั

ตนเอง หรือ

โดยรายละเอี

• ผูกู 

 - เปน

 - มีป

- มีผ

ระ

• วงเงิ

• อัตร

• ชําระ

• หลกั

 - บุค

 - อสั

- กร

ข้ึน

แขงขันของเครื่องจ

ตสาหกรรม 

ยังมีการใหบริ

นเชื่อเพื่อจัด

ปนสินเชื่อจัดห

ทธิภาพในกา

ทุนซื้อทรัพยสิ

ะหรือ พรอมอุ

ทุนในทรัพยสิน

กับบริษัทผูปร

อของบุคคลอื

อียดในการขอ

นเกษตรกร ห

ประวัติชําระห

ผลการประเมิ

ะดับ 3 ข้ึนไป 

งินกู สูงสุดรอ

ราดอกเบี้ย M

ะคืน เสร็จส้ิน

กประกัน 

คคล 

สังหาริมทรัพย

รณีมีเหตุอันค

นไป คํ้าประกั

จักรกลการเกษตร

ริการสินเชื่อ

หาเครื่องจัก

หาเครื่องจักรเ

รผลิตซึ่งมีวตั

นประเภทเครื

ปกรณตอพว

น โดยนําเงิน

ะกอบกิจการ

อ่ืนในครอบครั

อสินเชื่อมีดังนี้

หรือบุคคลที่ธน

หนี้ไดตามกําห

มินปจจัยเสี่ยง

 

ยละ 80 ของ

RR 

นไมเกิน 5 ป แ

ย 

ควรผอนผันให

กันหนี้เงินกู ใน

รของประเทศผูผลิ
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จากภาครัฐ 

กร เครื่องยน

เคร่ืองยนตที่ใ

ตถุประสงค ดัง

ร่ืองจักรกลกา

ง 

กูจากธนาคา

รใหเชาซื้อ แล

รัว 

นี ้

นาคารรับข้ึน

หนดติดตอกนั

งในการกําห

มูลคาทรัพยสิ

และไมเกินสภ

หผูมีอํานาจอ

นวงเงินค้ําปร

ลติที่สําคัญในอาเซี

ศึกษาโดย

 สําหรับการจ

นต ของธนา

ใชในการผลิต

ังนี้ 

ารเกษตร เคร่ื

ารไปชําระคา

ละโอนกรรมสิ

ทะเบียนเปน

นต้ังแต 3 ป ข้ึ

นดอัตราดอก

สินที่ซื้อ 

ภาพอายุการใ

อนุมัติเงินกูส

ระกันไมเกิน 5

ซียน 

ย: สถาบันเหล็กแล

จัดหาเครื่อง

คารเพื่อการ

ต การแปรรูป 

ร่ืองยนต ยาน

เชาซื้อ ซึ่งอยู

ทธิ์ในทรัพยสิ

ลูกคา 

ข้ึนไป 

กเบี้ยระดับชั้น

ใชงานของทรั

ามารถพิจาร

500,000 บาท

รายงานฉ

ละเหล็กกลาแหงป

จักรกลการเ

รเกษตรและ

 และการขนส

นพาหนะในกา

ระหวางการผ

สินดังกลาวมา

ันอัตราดอกเ

รัพยสินที่ซื้อ 

รณาใหใชบุค

ท 

ฉบับสมบูรณ 

 

ประเทศไทย 

เกษตร มี

ะสหกรณ

สงเพื่อลด

ารบรรทุก

ผอนชําระ

าเปนของ

เบ้ียตั้งแต

คล 2 คน
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จากลักษณะของรานคาตัวแทนจําหนายที่พบสามารถสรุปไดวารานคาตัวแทนจําหนายรถไถเดิน

ตามจะเปนรานคาขายเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีอายุการดําเนินงานมายาวนาน ทั้งนี้เนื่องจากเปนกิจการ

ที่ใหผลตอบแทนดี โดยผลตอบแทนที่ไดรับจะไดจากการปลอยสินเชื่อของรานคาตัวแทนจําหนาย และ

ขนาดของรานคาตัวแทนก็ไมจําเปนตองเปนรานที่มีจํานวนคนงานมากนัก อีกทั้งยังไมตองเปนผูรับผิดชอบ

ตนทุนการผลิตเอง แตจะมีภาระตนทุนในสวนของการเก็บสตอกสินคา รานคาตัวแทนจําหนายที่พบใน

ตลาดจะถูกจัดแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ รานคาที่รับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนขายของผูผลิตและ

รานคาที่ไมไดเปนตัวแทนใหกับผูผลิตรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งนี้ในปจจุบันลักษณะของรานคาที่ไดรับ

การแตงตั้งใหเปนตัวแทนขาย พบวา มีผูผลิตเพียงเจาเดียวในตลาดที่มีการแตงตั้งรานคาใหเปนตัวแทน

จําหนายของตน คือ สยามคูโบตาคอรปอเรชั่นจึงทําใหสัดสวนของรานคาประเภทนี้ยังมีไมมากนัก ในสวน

สุดทายคือลักษณะกลยุทธที่รานคาเลือกใชจะพบวารานคานิยมใชกลยุทธทางดานราคามากที่สุด 

เนื่องจากการใชราคาเปนกลยุทธที่เกษตรกรผูใชเห็นไดชัดเจน รองลงมาไดแกการจัดใหมีบริการซอมบํารุง 

ซึ่งเปนบริการที่เกษตรกรใหความสําคัญ เนื่องจากลักษณะของรถไถเดินตามจะตองมีตรวจซอมบํารุง เมื่อ

การมีใชงานไประยะหนึ่ง จึงทําใหรานคาตัวแทนจําหนายที่บริการในสวนนี้จะมีความไดเปรียบรานคาคูแขง 

 พฤติกรรมผูบริโภค 

 สวนทางดานพฤติกรรมผูบริโภค ซึ่งก็คือเกษตรกรผูใชรถไถเดินตาม พบวา เกษตรกรมีมูลเหตุจูงใจ

ในการซื้อรถไถเดินตามเนื่องจากสามารถทํางานไดรวดเร็วกวาแรงงานสัตวทําใหสามารถเตรียมดิน

เพาะปลูกไดทันกับฤดูกาล ใหความสะดวกสบายในการทํางาน สามารถทํางานไดหลายอยาง ดูแลรักษา

งาย ใชรับจางเพื่อเพิ่มรายได ซื้อตามเพื่อนบาน และมีราคาถูก จากลักษณะตางๆ นี้ ทําใหเกษตรกรผูใชรถ

ไถเดินตามจะมุงไปที่ตัวผลิตภัณฑเพียงอยางเดียว ผูใชตองการรถไถเดินตามที่ทนทานใชงานไดสะดวก ไม

มีปญหาการใชงาน และเมื่ออายุการใชงานของรถไถเดินตามถึงเวลาในการซอมบํารุงบอยขึ้น ผูใชจะทิ้งคัน

เกาและซื้อคันใหมแทน สําหรับพฤติกรรมการเลือกซื้อของเกษตรที่พบคือ 

 (1) ซื้อแบบที่เคยใชมากอน เพราะใชงานไดดี หรือมีคันเกาเปนอะไหล 

 (2) ซื้อตามผูอ่ืนจากการไดรับการบอกเลาวาดี เชน เพื่อนหรือคนรูจักในละแวกใกลเคียง โดยใชเงิน

สดที่สะสมไว และการกูจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) หรือผอนสงกับรานคา

ตัวแทนจําหนาย สหกรณการเกษตร นายทุน และธนาคารพาณิชย ทําใหการตัดสินใจเลือกซื้อรถไถเดิน

ตามมีมากขึ้น โดยเริ่มจาก 

- ความสะดวกสบายในการใชงาน 

- ราคาของรถไถเดินตาม 

- ราคาของอะไหล 
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- ความยากงายในการหาอะไหล 
- แรงเชียรจากทางรานคา 

 ในปจจุบันพบวาแรงเชียรจากทางรานคาจะมีผลอยางมากตอการตัดสินใจซื้อของลูกคาและปจจัย

หนึ่งที่เพิ่มความสําคัญขึ้นมา คือ การบริการหลังการขาย พบวามีรถไถเดินตามหลายยี่หอในตลาดหวัง

เพียงการขายรถไถเดินตามใหไดเทานั้น โดยไมไดสนใจและใหความสําคัญกับการบริการหลังการขาย

เทาใดนัก 

3.9 ปญหาและอุปสรรค 

 ที่ผานมาผูผลิตรถไถเดินตามตางพยายามพัฒนารถไถเดินตามของตนเองใหเปนที่ยอมรับจาก

เกษตรกรในทุก ๆ พื้นที่ แตก็ยังพบวาอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศยังพัฒนาไปไมมากเทาที่ควร ซึ่ง

สามารถสรุปปญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมในดานตาง ๆ ไดดังนี้ 

 (1) ปญหาทางดานการผลิต 

 1.1 วัตถุดิบที่ใชในการผลิตมีคุณภาพต่ํา ซึ่งวัตถุดิบที่สําคัญในกระบวนการผลิตรถไถเดินตาม 

ไดแก เหล็ก ซึ่งพบวาเหล็กที่นํามาผลิตนั้นมีทั้งที่นําเขาจากตางประเทศและเหล็กที่ผลิตในประเทศ เหล็ก

รูปพรรณตาง ๆ ที่ผลิตในประเทศไทย เชน เหล็กฉาก เหล็กแบน เหล็กรางมีคุณภาพต่ํา และมีขนาดรูปราง

ไมแนนอน คุณสมบัติของเนื้อเหล็กไมไดมาตรฐาน สงผลกระทบตอคุณภาพของรถไถเดินตาม คือ เมื่อผลิต

ออกมาแลวไมไดมาตรฐานเทาที่ควร  

 1.2 ปญหาทางดานมาตรฐานผลิตภัณฑ เนื่องจากโรงงานแตละแหงพยายามที่จะผลิตสินคาที่มี

รูปแบบและเอกลักษณของตนเอง เพื่อประโยชนในการโฆษณาทางการตลาด จึงไดดัดแปลงลักษณะรถไถ

เดินตามที่เปนแบบของตนเอง จึงทําใหชิ้นสวนที่ทําหนาที่เหมือนกัน กลับมีหลายแบบ หลายขนาด ทําใหไม

สามารถผลิตชิ้นสวนจํานวนมากเพื่อชวยลดตนทุนได และทําใหผูบริโภคมีตนทุนในการซอมบํารุงสูงขึ้น

เนื่องจากอะไหลมีราคาสูง จึงทําใหความตองการใชงานรถไถเดินตามอยูในวงจํากัด 

 1.3 กรรมวิธีการผลิตยังไมทันสมัยมีแตผูผลิตตางชาติเทานั้นที่มีการนําเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

มาใช ดังนั้นจึงยากตอการควบคุมคุณภาพของชิ้นสวนอุปกรณและผลิตภัณฑนอกจากนี้ยังขาดการวิจัย

พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตในระยะยาว 

 1.4 ตนทุนการผลิตมีแนวโนมสูงขึ้น อันเนื่องมาจากราคาวัตถุดิบ ชิ้นสวนอุปกรณตางๆ โดยเฉพาะ

ราคาเหล็กที่สูงขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบเหล็กที่นําเขาจากตางประเทศนั้นไมวาจะเปนเหล็กแผน เฟอง ขอ

เหวี่ยง มีภาษีนําเขาสูงขึ้นจากมาตรการ AD และ SG  
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 (2) ปญหาทางดานการตลาด 

 สภาพปญหาทางดานการตลาดที่สําคัญสําหรับผูผลิตรถไถเดินตามคือการมีชวงฤดูกาลจัด

จําหนายเพียงแคปละ 2 ชวงดวยกัน คือ เมษายน ถึง มิถุนายน และพศจิกายน ถึง มีนาคม ซึ่งเปนชวงที่

เกษตรกรใชรถไถเดินตามในการเตรียมดินทําสวนเพาะปลูกพืชผัก จะเห็นวาฤดูจําหนายรถไถเดินตาม

คอนขางสั้น ซึ่งจะสงผลตอผูผลิตรายเล็กในดานการขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชเตรียมการผลิตในชวง

ฤดูกาลตอไป ปญหาที่พบอีกดานหนึ่ง คือ ความเสี่ยงทางการตลาดสูง เนื่องจากภาวะตลาดรถไถเดินตาม

จะขึ้นอยูกับราคาขาว รายไดของเกษตรกร และสภาพดินฟาอากาศ ปจจัยเหลานี้ลวนสงผลตอสภาพตลาด

รถไถเดินตามในทันที เชน กรณีที่ราคาของผลิตของเกษตรมีราคาต่ํา ความตองการรถไถเดินตามของ

เกษตรกรจะนอยลง แตปริมาณรถไถเดินตามที่เขาสูตลาดจะมีปริมาณมากขึ้นจึงเกิดอุปทานสวนเกินขึ้นใน

ตลาด สินคาคงคลังของผูผลิตจะเพิ่มข้ึน ซึ่งไมสงผลดีตอหนวยธุรกิจ ในทางกลับกันกรณีที่ราคาขาวสูงหรือ

รายไดของเกษตรกรเพิ่มข้ึน ความตองการซื้อของเกษตรกรจะเพิ่มข้ึน สงผลใหความตองการรถไถเดินตาม

มากกวาปริมาณอุปทานรถไถเดินตามในขณะนั้น จึงเกิดอุปสงคสวนเกินขึ้นในตลาด แตผูผลิตไมสามารถ

ผลิตไดทันตอความตองการของตลาด ดังนี้แลวจะเห็นวาสภาพตลาดรถไถเดินตามจะไมแนนอนและตอง

พบกับความเสี่ยงสูงกวาตลาดสินคาทั่วไป 

 (3) ปญหาทางดานเงินทุน 

 เงินทุนหมุนเวียนเปนปญหาหนึ่งของผูผลิตรายเล็กเพราะไมสามารถหาแหลงเงินกูที่เหมาะสมได 

โดยเฉพาะในชวงนอกฤดูจําหนาย อีกทั้งสถาบันการเงินมีหลักที่เขมงวดเรื่องหลักประกันเงินกู มีเงื่อนไข

ภาระผูกพันมาก และการพิจารณาลาชาไมทันตอความตองการ ทําใหผูผลิตรถไถเดินตามหันไปหาเงินกู

นอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูง 

 (4) ปญหาทางดานแรงงาน 

 4.1 การขาดแรงงานทักษะฝมือเฉพาะ 

 ปจจุบันภาคธุรกิจเอกชนมีความตองการชางเทคนิคที่มีฝมือและประสบการณในสาขา

อุตสาหกรรมเฉพาะดานเปนจํานวนมาก แตหาคนที่มีคุณภาพตามที่ตองการไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

สายอาชีวที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งในสายงานการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร ไมวาจะเปนดานชางเชื่อม 

ชางยนต และชางไฟฟา อีกทั้งหลักสูตรที่เรียนมานั้นไมตรงกับความตองการของนายจาง หรือกระบวนการ

ผลิตในโรงงานจึงตองใชเวลาในการอบรมและเรียนรูระหวางการทํางาน ซึ่งทําใหมีขอจํากัดในการวิเคราะห 

แกปญหา และการคิดคนพัฒนาสิ่งใหมๆ อีกทั้งโรงงานที่เปนผูประกอบการขนาดเล็กนั้นก็ประสบปญหา

ขาดแคลนชางเทคนิคที่มีประสบการณสูง เนื่องจากกิจการไมมีความมั่นคงมากนักจากปญหาตางๆ ที่กลาว
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มาขางตน และขาดการบริหารงานอยางเปนระบบ ทําใหชางเทคนิคที่มีประสบการณแลวยายไปทํางานที่

ใหมที่มีความมั่นคงสูงกวา 

 4.2 คาแรงขั้นต่ํา 

 สําหรับกิจการขนาดกลาง และขนาดเล็กจะไดรับผลกระทบอยางมากจากตนทุนแรงงานที่เพิ่ม

สูงขึ้น กอปรกับตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น ในขณะที่ตองคงราคาสินคาไวเนื่องจากตองแขงขันกับสินคาที่นําเขา

จากตางประเทศที่ไมตองเสียภาษีนําเขาเครื่องจักรดังนั้นเพื่อรักษาสมดุลของรายจายและรายรับของบริษัท 

นายจางจึงจําเปนตองปลดพนักงานบางสวนออก หรือลดวันทํางาน ทําใหสงผลกระทบตอความเปนอยูของ

แรงงานไปดวย 

 (5) ปญหาการบริหารจัดการน้ํา 

 ปญหาการเกิดภัยแลงและน้ําทวมที่เกิดขึ้นซ้ําๆ สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอการดํารง

ชีพของเกษตรกร เนื่องจากชาวนาบางสวนมีการกูยืม หรือเชาที่เพื่อทํานา ดังนั้นเมื่อตองประสบปญหาภัย

แลงและน้ําทวมก็ไมมีผลผลิตที่จะนํามาขายเพื่อใชหนี้และเก็บออมเปนตนทุนในการทํานาครั้งตอไป จึง

สงผลตอยอดขายของเครื่องจักรกลการเกษตร รวมทั้งรถไถเดินตาม และกอใหเกิดปญหาหนี้นอกระบบ

ตามมา  

 (6) อุปสรรคทางดานภาษี 

 ระบบการเก็บภาษีอากรของรัฐไมเอื้ออํานวย และสงเสริมการลงทุนดานการผลิต เพราะยังอยูใน

ลักษณะซ้ําซอน กลาวคือ ตองเสียภาษีศุลกากรขาเขาสําหรับชิ้นสวนและอะไหลตางๆ ที่ส่ังซื้อจาก

ตางประเทศแลว ยังตองเสียภาษีการคา และภาษีเงินไดหลังจากผลิตเปนเครื่องสมบูรณเพิ่มเติมอีก ทําให

ราคาตนทุนตอหนวยของรถไถเดินตามที่ผลิตในประเทศสูง บางครั้งราคาของรถไถเดินตามที่ผลิตหรือ

ประกอบในประเทศสูงกวาหรือไลเลี่ยกับราคารถไถเดินตามครบสมบูรณที่สงมาจากตางประเทศ ดังนั้น 

รัฐบาลควรจะดําเนินการแกไขปญหานี้โดยดวน เพื่อไมใหเกิดความเสียเปรียบทางดานตนทุนการผลิตเมื่อ

ตองแขงขันกับตางประเทศ และปกปองอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ ซึ่งกําลัง

เจริญเติบโตใหสามารถดําเนินกิจการตอไปไดอยางมั่นคง 

 (7) อุปสรรคในการเขาสูตลาด (Barrier to Entry) 

 7.1 เนื่องจากรถไถเดินตามไมไดจัดอยูในประเภทกิจการที่ไดรับการสงเสริมจากสํานักงานคณะ

กรรมสงเสริมการลงทุน (BOI) ยกเวน บริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัดทําใหผูประกอบการายใหมที่

จะเขาสูตลาดตองใชเงินลงทุนจํานวนสูงกวาเมื่อเทียบกับผูผลิตรายเกาที่อยูในตลาดมานาน รวมทั้ง
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เทคโนโลยีการผลิตรถไถเดินตามที่ใชกันอยูในปจจุบันยังไมมีการกําหนดเปนมาตรฐานเดียวกันทําให

ผูประกอบการรายใหมสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือเทคโนโลยีการผลิตที่จะทําใหมีตนทุนถูก

กวาได 

 7.2 ตราสินคาหรือการสรางความแตกตางใหกับรถไถเดินตาม 

  เนื่องจากผูบริโภคในตลาดมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการที่มากับตัวสินคาคอนขางสูง ซึ่ง

ผูผลิตรายเกาในตลาดจะมีฐานลูกคาที่มีความจงรักภักดีและไดรับการยอมรับจากเกษตรกรผูใชอยูแลว ทํา

ใหผูผลิตรายใหมจําเปนตองสรางความแตกตางใหกับสินคาของตนเองเพื่อจูงใจใหเกษตรกรหันมาลองใช

สินคาของตนมากขึ้น 

3.10 วิเคราะห SWOT 

จุดแข็ง (Strength) 1. รถไถเดินตามเปนสินคาหรือผลิตภัณฑที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม

ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน 

2. รถไถเดินสามารถประยุกตใชงานไดหลากหลาย 

3. มีอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวน และอุปกรณตอพวงรองรับ 

จุดออน (Weakness) 1. ตนทุนการผลิตมีแนวโนมสูงขึ้น อันเนื่องมาจากราคาวัตถุดิบ (เหล็ก) 

2. รถไถเดินตามมีตนทุนการผลิตและราคาขายที่สูงกวา เมื่อเทียบกับประเทศจีน 

3. เทคโนโลยีการผลิตยังไมทันสมัย ประกอบกับความสามารถในการออกแบบ

และสรางสรรคนวัตกรรมคอนขางจํากัด ขาดการเชื่อมโยงกับสถานศึกษาที่

เปนแหลงวิจัยและพัฒนา  

โอกาส (Opportunity) 1. การขยายตลาดทางการคาในตางประเทศไปยังตลาดใหม โดยกลุมประเทศ 

CLMV 

2. ความตองการใชรถไถเดินตามมีมากขึ้น เนื่องจากปญหาการขาดแคลน

แรงงานภาคการเกษตร 

3. ประเทศเพื่อนบานมีความตองการสินคาที่ผลิตจากประเทศไทย เนื่องจาก

เชื่อมั่นในคุณภาพสินคา 

อุปสรรค (Treat) 1. มีการแขงขันที่สูงขึ้นในตลาดตางประเทศจากการสงออกของประเทศจีนไปยัง

ตลาดเปาหมายเดียวกัน 

2. การสงเสริมการลงทุน กฎหมายกฎระเบียบมาตรการทางการคาตางๆ เอื้อกับ

ผูประกอบการตางประเทศมากกวาผูประกอบการภายในประเทศ 
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3.11 แนวทางการแกปญหาและขอเสนอแนะ 

1. การลดตนทุนการผลิตเครื่องจักร 

 - การลดตนทุนการผลิตดวยการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ มีการนําเขาเครื่องจักรและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใชในกระบวนการผลิต ผลักดันการผลิตสินคาใหมีมูลคาเพิ่มมากขึ้น เพื่อ

หลีกเลี่ยงการแขงขันทางดานราคา 

 - ภาครัฐชวยสนับสนุนดานเงินทุน เชน สนับสนุนเงินใหทันทีที่เครื่องจักรผลิตเสร็จ 30 เปอรเซ็นต 

และใหผูประกอบการคืนเงินทันทีเมื่อขายเครื่องจักรได 

 2. การเพิ่มศักยภาพใหกับผูผลิตเครื่องจักรในประเทศ 

 - ผลักดันใหเครื่องจักรที่ผลิตไดมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งมอก.จะชวยใหผูซื้อเครื่องจักรทั้ง

ในและตางประเทศ มีความเชื่อมั่นในสินคาทําใหตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น ซึ่งจะชวยขยายตลาดการคาใน

ตางประเทศไปยังตลาดใหมๆ โดยเฉพาะกลุมประเทศ CLMV 

 - สนับสนุนเงินกูระยะยาว ดอกเบี้ยต่ํา เพื่อปรับปรุงเครื่องจักรกล หรือพัฒนากระบวนการผลิตใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 - สนับสนุนดานการสงออกผลิตภัณฑ เชน ภาครัฐชวยสนับสนุนสินคาของผูประกอบการSME 

10% ภายในระยะเวลา3 ปเพื่อใหสามารถเริ่มตนแขงขันในตลาดตางประเทศ 

 3. สนับสนุนดาน Logistic 

 การผลิตสินคาหรือบริการตางๆ ตองอาศัยการติดตอ การขนสงเขามาเกี่ยวของ กลาวคือ ขนสง

วัตถุดิบจากแหลงวัตถุดิบไปยังโรงงานผานกระบวนการผลิตจนเปนสินคา จากนั้นตองมีการขนสงสินคาสู

ตลาดเพื่อกระจายใหถึงผูบริโภค  โดยตนทุนดานการขนสงมิไดหมายถึงเฉพาะคาใชจายของยานพาหนะ 

แตรวมถึงวิธีการบรรจุ หีบหอ ขนถาย และปอนเขาโรงงาน ดังนั้นตนทุนดานการขนสงจะต่ําไดตอเมื่อการ

ขนถายและนําสงผลิตภัณฑถึงจุดหมายโดยเร็ว สูญเสียนอย สินคาถึงมือผูรับตามเวลาโดยเร็ว ข้ันตอน

กระบวนการศุลกากรทั้งนําเขา-สงออกสะดวกรวดเร็ว ไมตองเสียคาเชาโรงเก็บสินคาหรือตูคอนเทนเนอร

นานวัน ลดดอกเบี้ยของตนทุนลงไดดวย 
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 4. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกร 

 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต หรือการเพิ่มผลผลิตตอไรใหกับเกษตรกรนั้น สามารถทําไดโดย

การนําเครื่องจักรกลการเกษตรเขามาชวยในการทํางานตั้งแตการเริ่มเตรียมดิน ดังนั้นควรมีการชวยเหลือ

ใหเกษตรกรมีโอกาสจัดหาเครื่องจักรกลเกษตรมาใชงานไดมากขึ้นโดย 

- ภาครัฐชวยลดภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) เครื่องจกัรกลการเกษตรลงเหลือ0% 

 - ภาครัฐชวยสนับสนุนสินเชื่อสําหรับในเครื่องจักรกลการเกษตร โดยใหทางธกส.สามารถปลอย

เงินกูใหกับเกษตรกร เพื่อซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร และจัดทําระบบการขึ้นทะเบียนเครื่องจักรกล

การเกษตรที่ซื้อมานั้นใหสามารถนํามาแปลงสินทรัพยเปนทุนได 

 5. การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

 การถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่ถูกตองใหแกเกษตรกร เปนวิธีที่สามารถ

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหแกเกษตรกรได เมื่อผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มข้ึน รายไดของเกษตรกรก็จะ

เพิ่มข้ึนดวย และเมื่อรายไดเกษตรกรเพิ่มข้ึน กําลังซื้อเครื่องจักรหรืออุปกรณทางเกษตรก็จะเพิ่มข้ึนเชนกัน  

 6. สนับสนุนการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร 

 ความผันผวนของราคาสินคาเกษตรนับเปนสาเหตุหลักของความเสี่ยงในภาคการเกษตร 

โดยเฉพาะราคาสินคาเกษตรที่เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ กลาวไดวา ราคาสินคาเกษตรกับเครื่องจักรกล

การเกษตรมีความเกี่ยวพันกัน คือ หากสินคาเกษตรตกต่ําก็จะสงผลกระทบตอยอดการสั่งซื้อเครื่องจักรกล

การเกษตรดวยเชนกัน เนื่องจากเกษตรกรมีกําลังซื้อไมเพียงพอ ดังนั้น ภาครัฐควรมีมาตรการชวยเหลือ

เกษตรกรและผูที่เกี่ยวของกับภาคสินคาเกษตรโดยใหมีการเพิ่มมูลคาของผลผลิตโดยการสนับสนุนใหมี

การแปรรูปโดยการนําเทคโนโลยีและเครื่องจักรเขามาชวยเหลือ อีกทั้งสงเสริมชองทางการตลาดใหผลิตผล

ของเกษตรกรนั้นถึงมือผูบริโภคโดยผานคนกลางนอยที่สุด และควบคุมใหการคาขายตั้งอยูบนความเปน

ธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเปนการสรางรายไดใหกับเกษตรกร เกษตรกรสามารถขายสินคาเกษตรไดใน

ราคาที่เปนธรรม สรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับภาคการเกษตร 
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สถิติการนําเขาเครื่องจักรกลการเกษตรที่สําคัญในอาเซียน 5 ประเทศ 
 1) สถิติการนําเขาเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทย 

HS Code เครื่องจักรกลการเกษตรที่สําคัญ 
มูลคาการนําเขา (ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

2009 2010 2011 2012 2013 

841350 เครื่องสูบแบบลูกสูบเคลื่อนตรง 14,277 24,940 28,946 41,841 66,547 

841360 เครื่องสูบแบบลูกสูบหมุน 45,270 83,689 72,242 108,370 100,637 

841370 เครื่องสูบแบบหมุนเหวี่ยง 159,055 146,512 190,190 214,862 209,480 

841381 เครื่องสูบอื่น ๆ 89,758 68,161 61,552 65,207 73,379 

841391 สวนประกอบเครื่องสูบ 51,938 51,361 65,083 61,686 73,502 

842481 เครื่องฉีดพน 30,373 37,915 54,827 53,407 54,076 

843210 เครื่องไถ 217 322 261 583 413 

843221 เครื่องคราด แบบจาน 167 181 308 323 376 

843229 เครื่องคราด อื่นๆ 5,595 1,995 2,403 5,669 3,592 

843230 เครื่องหวานเมล็ด/ปลูก/ยายตนกลา 6,979 12,318 2,841 4,755 11,196 

843311 เครื่องตัดหญาขับดวยมอเตอร 1,619 2,261 3,050 3,817 3,750 

843351 เครื่องเกี่ยว/นวด 72,959 96,538 23,385 20,979 6,216 

843352 เครื่องนวด 342 371 1,427 1,754 3,103 

843359 เครื่องเก็บฝาย/หีบฝายและอื่น ๆ 3,621 7,113 14,103 14,173 30,444 

843360 เครื่องคัดแยกขนาดไข/ผลิตผลการเกษตร 2,798 3,885 3,201 3,693 4,751 

843390 สวนประกอบเครื่องเก็บเกี่ยว 13,870 7,118 8,909 14,241 13,859 

843710 เครื่องคัดแยกขนาด/ฝดธัญพืช 23,364 25,761 20,930 15,102 21,800 

843780 เครื่องสี/ขัด/รอน/กระเทาะธัญพืช 8,945 10,058 22,395 20,467 20,616 
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HS Code เครื่องจักรกลการเกษตรที่สําคัญ 
มูลคาการนําเขา (ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

2009 2010 2011 2012 2013 

843790 สวนประกอบเครื่องคัดแยก/สีธัญพืช 4,329 16,466 3,823 5,304 5,797 

870110 แทรกเตอรชนิดคนเดินตาม 479 384 767 487 1,495 

870810 กันชน/สวนประกอบกันชนสําหรับแทรกเตอร 22,901 36,652 46,366 78,239 71,886 

870829 
สวนประกอบและอุปกรณประกอบอื่นๆ ของ

ตัวถัง อื่นๆ สําหรับแทรกเตอร 268,745 544,186 505,232 742,932 650,475 

870830 เบรก/สวนประกอบเบรกสําหรับแทรกเตอร 196,380 338,307 375,796 566,452 528,617 

870840 
ก ร ะ ปุ ก เ กี ย ร สํ า ห รั บ แ ท ร ก เ ต อ ร แ ล ะ

สวนประกอบ 855,102 1,619,716 1,782,343 2,835,464 2,745,274 

870850 
ระบบส งกํ า ลั ง สําหรับแทรกเตอร  และ

สวนประกอบ 133,221 255,101 327,077 518,923 522,719 

870870 ลอและสวนประกอบอื่นๆสําหรับแทรกเตอร 54,718 102,516 123,634 217,808 220,115 

TOTAL All products 133,769,639 182,393,380 228,483,302 247,575,852 250,708,238 

 AM selected for RCA 2,067,022 3,493,827 3,741,091 5,616,538 5,444,115 
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 2) สถิติการนาํเขาเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศอินโดนีเซีย 

HS Code เครื่องจักรกลการเกษตรที่สําคัญ 
มูลคาการนําเขา (ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

2009 2010 2011 2012 2013 

841350 เครื่องสูบแบบลูกสูบเคลื่อนตรง 19,338 40,570 43,642 49,503 46,818 

841360 เครื่องสูบแบบลูกสูบหมุน 15,788 9,356 22,436 38,027 36,789 

841370 เครื่องสูบแบบหมุนเหวี่ยง 85,023 140,976 153,987 175,835 202,225 

841381 เครื่องสูบอื่น ๆ 95,165 121,628 87,680 104,978 79,604 

841391 สวนประกอบเครื่องสูบ 98,436 108,141 153,092 185,398 192,974 

842481 เครื่องฉีดพน 3,739 6,659 12,775 18,267 16,054 

843210 เครื่องไถ 285 329 526 239 278 

843221 เครื่องคราด แบบจาน 188 272 102 232 551 

843229 เครื่องคราด อื่นๆ 852 884 569 864 1,214 

843230 เครื่องหวานเมล็ด/ปลูก/ยายตนกลา 206 152 1,140 494 1,439 

843311 เครื่องตัดหญาขับดวยมอเตอร 1,776 4,230 9,962 6,549 6,475 

843351 เครื่องเกี่ยว/นวด 268 1,172 1,434 13,077 16,069 

843352 เครื่องนวด 342 495 1,266 709 903 

843359 เครื่องเก็บฝาย/หีบฝายและอื่น ๆ 257 1,483 3,576 3,642 2,249 

843360 เครื่องคัดแยกขนาดไข/ผลิตผลการเกษตร 1,416 1,212 3,114 31,912 8,143 

843390 สวนประกอบเครื่องเก็บเกี่ยว 1,136 1,725 1,368 1,865 2,994 

843710 เครื่องคัดแยกขนาด/ฝดธัญพืช 15,633 18,044 35,179 34,550 40,310 

843780 เครื่องสี/ขัด/รอน/กระเทาะธัญพืช 8,599 12,442 10,869 14,788 11,684 

843790 สวนประกอบเครื่องคัดแยก/สีธัญพืช 11,253 6,479 9,026 9,113 10,704 



ศึกษาความสามารถในการแขงขันของเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศผูผลิตที่สําคัญในอาเซียน  รายงานฉบับสมบูรณ 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
 

HS Code เครื่องจักรกลการเกษตรที่สําคัญ 
มูลคาการนําเขา (ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

2009 2010 2011 2012 2013 

870110 แทรกเตอรชนิดคนเดินตาม 957 936 1,303 1,107 1,301 

870810 กันชน/สวนประกอบกันชนสําหรับแทรกเตอร 21,594 26,918 24,032 42,156 42,247 

870829 
สวนประกอบและอุปกรณประกอบอื่นๆ ของ

ตัวถัง อื่นๆ สําหรับแทรกเตอร 75,811 159,410 252,136 411,148 433,136 

870830 เบรก/สวนประกอบเบรกสําหรับแทรกเตอร 0 88,108 109,791 144,083 160,266 

870840 
ก ร ะ ปุ ก เ กี ย ร สํ า ห รั บ แ ท ร ก เ ต อ ร แ ล ะ

สวนประกอบ 89,597 169,962 201,987 431,132 546,322 

870850 
ระบบส งกํ า ลั ง สําหรับแทรกเตอร  และ

สวนประกอบ 114,483 227,145 246,116 318,395 343,302 

870870 ลอและสวนประกอบอื่นๆสําหรับแทรกเตอร 26,907 42,712 63,547 59,550 36,517 

TOTAL All products 96,829,163 135,663,280 177,435,550 191,690,908 186,628,631 

 AM selected for RCA 689,049 1,191,440 1,450,655 2,097,613 2,240,568 

 
 
 
 
 
 
 
 



ศึกษาความสามารถในการแขงขันของเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศผูผลิตที่สําคัญในอาเซียน  รายงานฉบับสมบูรณ 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
 

 3) สถิติการนาํเขาเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศมาเลเซีย 

HS Code เครื่องจักรกลการเกษตรที่สําคัญ 
มูลคาการนําเขา (ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

2009 2010 2011 2012 2013 

841350 เครื่องสูบแบบลูกสูบเคลื่อนตรง 17,707 21,121 24,926 27,866 43,140 

841360 เครื่องสูบแบบลูกสูบหมุน 23,723 23,355 30,713 43,760 37,537 

841370 เครื่องสูบแบบหมุนเหวี่ยง 73,127 96,118 80,186 158,729 164,458 

841381 เครื่องสูบอื่น ๆ 77,339 97,661 70,241 70,280 76,161 

841391 สวนประกอบเครื่องสูบ 51,818 75,288 69,283 78,425 112,457 

842481 เครื่องฉีดพน 14,718 16,104 18,896 21,588 26,621 

843210 เครื่องไถ 829 732 904 948 1,265 

843221 เครื่องคราด แบบจาน 222 133 248 480 352 

843229 เครื่องคราด อื่นๆ 1,701 2,572 2,234 883 1,430 

843230 เครื่องหวานเมล็ด/ปลูก/ยายตนกลา 1,866 2,576 586 376 486 

843311 เครื่องตัดหญาขับดวยมอเตอร 391 682 1,309 1,272 1,733 

843351 เครื่องเกี่ยว/นวด 2,547 2,623 1,599 1,487 899 

843352 เครื่องนวด 221 258 693 23 250 

843359 เครื่องเก็บฝาย/หีบฝายและอื่น ๆ 295 637 177 100 244 

843360 เครื่องคัดแยกขนาดไข/ผลิตผลการเกษตร 4,252 2,667 4,100 2,026 1,414 

843390 สวนประกอบเครื่องเก็บเกี่ยว 2,267 1,589 2,419 2,328 2,319 

843710 เครื่องคัดแยกขนาด/ฝดธัญพืช 8,925 6,492 5,101 5,848 5,690 

843780 เครื่องสี/ขัด/รอน/กระเทาะธัญพืช 3,903 8,707 6,729 8,134 13,647 

843790 สวนประกอบเครื่องคัดแยก/สีธัญพืช 2,046 5,680 5,563 5,892 3,746 



ศึกษาความสามารถในการแขงขันของเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศผูผลิตที่สําคัญในอาเซียน  รายงานฉบับสมบูรณ 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
 

HS Code เครื่องจักรกลการเกษตรที่สําคัญ 
มูลคาการนําเขา (ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

2009 2010 2011 2012 2013 

870110 แทรกเตอรชนิดคนเดินตาม 14,866 20,525 19,158 12,666 9,329 

870810 กันชน/สวนประกอบกันชนสําหรับแทรกเตอร 49,127 76,672 52,970 71,547 115,043 

870829 
สวนประกอบและอุปกรณประกอบอื่นๆ ของ

ตัวถัง อื่นๆ สําหรับแทรกเตอร 378,026 500,319 497,050 653,299 671,920 

870830 เบรก/สวนประกอบเบรกสําหรับแทรกเตอร 63,561 81,760 95,072 118,837 133,769 

870840 
ก ร ะ ปุ ก เ กี ย ร สํ า ห รั บ แ ท ร ก เ ต อ ร แ ล ะ

สวนประกอบ 201,966 262,519 296,332 417,020 329,293 

870850 
ระบบส งกํ า ลั ง สําหรับแทรกเตอร  และ

สวนประกอบ 75,679 79,119 93,843 111,850 125,810 

870870 ลอและสวนประกอบอื่นๆสําหรับแทรกเตอร 51,071 74,417 89,962 107,904 92,932 

TOTAL All products 123,575,279 164,586,273 187,573,009 196,196,619 206,250,855 

 AM selected for RCA 1,122,193 1,460,326 1,470,294 1,923,568 1,971,945 

 
 
 
 
 
 
 
 



ศึกษาความสามารถในการแขงขันของเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศผูผลิตที่สําคัญในอาเซียน  รายงานฉบับสมบูรณ 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
 

 4) สถิติการนาํเขาเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศฟลิปปนส 

HS Code เครื่องจักรกลการเกษตรที่สําคัญ 
มูลคาการนําเขา (ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

2009 2010 2011 2012 2013 

841350 เครื่องสูบแบบลูกสูบเคลื่อนตรง 2,350 1,504 1,819 2,473 1,684 

841360 เครื่องสูบแบบลูกสูบหมุน 1,470 1,552 3,731 3,455 4,160 

841370 เครื่องสูบแบบหมุนเหวี่ยง 12,707 11,657 17,236 20,550 19,936 

841381 เครื่องสูบอื่น ๆ 11,127 11,072 12,447 14,261 20,327 

841391 สวนประกอบเครื่องสูบ 39,869 58,549 65,119 52,615 31,544 

842481 เครื่องฉีดพน 2,484 3,805 3,945 3,618 5,653 

843210 เครื่องไถ 14 6 43 138 350 

843221 เครื่องคราด แบบจาน 115 98 301 55 179 

843229 เครื่องคราด อื่นๆ 73 67 93 446 248 

843230 เครื่องหวานเมล็ด/ปลูก/ยายตนกลา 36 4 9 224 329 

843311 เครื่องตัดหญาขับดวยมอเตอร 39 107 248 346 294 

843351 เครื่องเกี่ยว/นวด 580 978 4,591 7,221 8,795 

843352 เครื่องนวด 289 27 48 21 38 

843359 เครื่องเก็บฝาย/หีบฝายและอื่น ๆ 21 385 112 2,698 477 

843360 เครื่องคัดแยกขนาดไข/ผลิตผลการเกษตร 190 555 1,466 371 554 

843390 สวนประกอบเครื่องเก็บเกี่ยว 308 366 675 1,001 1,193 

843710 เครื่องคัดแยกขนาด/ฝดธัญพืช 696 1,514 4,389 2,970 1,752 

843780 เครื่องสี/ขัด/รอน/กระเทาะธัญพืช 923 1,812 3,767 6,998 16,243 

843790 สวนประกอบเครื่องคัดแยก/สีธัญพืช 3,480 4,534 10,340 10,233 8,534 



ศึกษาความสามารถในการแขงขันของเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศผูผลิตที่สําคัญในอาเซียน  รายงานฉบับสมบูรณ 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
 

HS Code เครื่องจักรกลการเกษตรที่สําคัญ 
มูลคาการนําเขา (ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

2009 2010 2011 2012 2013 

870110 แทรกเตอรชนิดคนเดินตาม 594 772 1,521 1,218 2,662 

870810 กันชน/สวนประกอบกันชนสําหรับแทรกเตอร 3,541 8,374 4,875 7,767 7,462 

870829 
สวนประกอบและอุปกรณประกอบอื่นๆ ของ

ตัวถัง อื่นๆ สําหรับแทรกเตอร 12,444 17,288 26,230 22,042 17,278 

870830 เบรก/สวนประกอบเบรกสําหรับแทรกเตอร           

870840 
ก ร ะ ปุ ก เ กี ย ร สํ า ห รั บ แ ท ร ก เ ต อ ร แ ล ะ

สวนประกอบ 17,635 27,308 25,864 23,225 21,618 

870850 
ระบบส งกํ า ลั ง สําหรับแทรกเตอร  และ

สวนประกอบ 13,374 19,160 43,017 39,155 51,714 

870870 ลอและสวนประกอบอื่นๆสําหรับแทรกเตอร 4,131 3,964 14,675 4,448 3,815 

TOTAL All products 45,877,737 58,467,804 63,692,684 65,349,781 65,097,369 

 AM selected for RCA 128,490 175,458 246,561 227,549 226,839 

 
 
 
 
 
 
 
 



ศึกษาความสามารถในการแขงขันของเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศผูผลิตที่สําคัญในอาเซียน  รายงานฉบับสมบูรณ 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
 

 5) สถิติการนาํเขาเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศสิงคโปร 

HS Code เครื่องจักรกลการเกษตรที่สําคัญ 
มูลคาการนําเขา (ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

2009 2010 2011 2012 2013 

841350 เครื่องสูบแบบลูกสูบเคลื่อนตรง 35,340 53,857 67,796 117,164 151,724 

841360 เครื่องสูบแบบลูกสูบหมุน 38,509 33,557 29,284 74,787 42,745 

841370 เครื่องสูบแบบหมุนเหวี่ยง 172,586 131,294 93,907 149,322 147,304 

841381 เครื่องสูบอื่น ๆ 180,756 117,485 131,048 86,685 65,440 

841391 สวนประกอบเครื่องสูบ 202,958 226,667 301,055 369,170 346,887 

842481 เครื่องฉีดพน 4,909 4,780 5,430 4,200 4,087 

843210 เครื่องไถ 11 93 24 66 37 

843221 เครื่องคราด แบบจาน 30 2,159 0 13 9 

843229 เครื่องคราด อื่นๆ 1,136 133 42 113 206 

843230 เครื่องหวานเมล็ด/ปลูก/ยายตนกลา 0 0 90 394 3 

843311 เครื่องตัดหญาขับดวยมอเตอร 898 1,127 686 695 639 

843351 เครื่องเกี่ยว/นวด 0 0 30 6 156 

843352 เครื่องนวด 24 21 33 0 0 

843359 เครื่องเก็บฝาย/หีบฝายและอื่น ๆ 63 193 161 96 407 

843360 เครื่องคัดแยกขนาดไข/ผลิตผลการเกษตร 0 0 364 290 33 

843390 สวนประกอบเครื่องเก็บเกี่ยว 4,593 5,073 2,611 3,240 5,445 

843710 เครื่องคัดแยกขนาด/ฝดธัญพืช 742 507 1,017 1,332 1,006 

843780 เครื่องสี/ขัด/รอน/กระเทาะธัญพืช 981 2,758 7,201 3,112 904 

843790 สวนประกอบเครื่องคัดแยก/สีธัญพืช 2,295 3,335 9,917 4,571 2,974 



ศึกษาความสามารถในการแขงขันของเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศผูผลิตที่สําคัญในอาเซียน  รายงานฉบับสมบูรณ 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
 

HS Code เครื่องจักรกลการเกษตรที่สําคัญ 
มูลคาการนําเขา (ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

2009 2010 2011 2012 2013 

870110 แทรกเตอรชนิดคนเดินตาม 1,412 2,101 2,122 1,672 990 

870810 กันชน/สวนประกอบกันชนสําหรับแทรกเตอร 198,339 249,778 282,291 319,807 303,653 

870829 
สวนประกอบและอุปกรณประกอบอื่นๆ ของ

ตัวถัง อื่นๆ สําหรับแทรกเตอร 425,202 463,020 411,464 259,278 285,341 

870830 เบรก/สวนประกอบเบรกสําหรับแทรกเตอร 27,323 36,925 48,565 62,017 72,751 

870840 
ก ร ะ ปุ ก เ กี ย ร สํ า ห รั บ แ ท ร ก เ ต อ ร แ ล ะ

สวนประกอบ 27,114 18,004 28,286 32,125 64,191 

870850 
ระบบส งกํ า ลั ง สําหรับแทรกเตอร  และ

สวนประกอบ 7,253 4,422 3,954 4,265 7,070 

870870 ลอและสวนประกอบอื่นๆสําหรับแทรกเตอร 22,195 23,354 39,347 32,584 55,607 

TOTAL All products 245,784,668 310,791,134 365,770,491 379,722,889 373,015,740 

 AM selected for RCA 1,354,669 1,380,643 1,466,725 1,527,004 1,559,609 

 
 
 
 
 
 
 
 



ศึกษาความสามารถในการแขงขันของเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศผูผลิตที่สําคัญในอาเซียน  รายงานฉบับสมบูรณ 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
 

สถิติการสงออกเครื่องจักรกลการเกษตรที่สําคัญในอาเซียน 5 ประเทศ 
 1) สถิติการสงออกเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทย 

HS Code เครื่องจักรกลการเกษตรที่สําคัญ 
มูลคาการสงออก(ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

2009 2010 2011 2012 2013 

841350 เครื่องสูบแบบลูกสูบเคลื่อนตรง 678 754 4,097 6,933 6,954 

841360 เครื่องสูบแบบลูกสูบหมุน 4,750 7,287 10,416 21,753 20,584 

841370 เครื่องสูบแบบหมุนเหวี่ยง 13,401 19,994 24,804 26,191 27,954 

841381 เครื่องสูบอื่น ๆ 54,409 69,205 72,740 69,912 53,882 

841391 สวนประกอบเครื่องสูบ 27,190 40,360 46,671 61,884 68,772 

842481 เครื่องฉีดพน 2,122 2,749 5,330 7,552 6,605 

843210 เครื่องไถ 2,325 5,061 9,694 12,263 9,624 

843221 เครื่องคราด แบบจาน 1,042 1,653 2,834 4,999 6,008 

843229 เครื่องคราด อื่นๆ 2,372 6,185 9,676 9,108 12,112 

843230 เครื่องหวานเมล็ด/ปลูก/ยายตนกลา 830 165 2,149 658 1,029 

843311 เครื่องตัดหญาขับดวยมอเตอร 459 428 470 449 284 

843351 เครื่องเกี่ยว/นวด 5,888 20,063 31,715 48,437 58,882 

843352 เครื่องนวด 1,802 1,889 3,299 812 880 

843359 เครื่องเก็บฝาย/หีบฝายและอื่น ๆ 1,091 520 1,864 7,530 6,089 

843360 เครื่องคัดแยกขนาดไข/ผลิตผลการเกษตร 521 720 380 187 392 

843390 สวนประกอบเครื่องเก็บเกี่ยว 1,012 2,187 3,755 3,447 4,470 

843710 เครื่องคัดแยกขนาด/ฝดธัญพืช 379 2,078 1,991 2,293 6,657 

843780 เครื่องสี/ขัด/รอน/กระเทาะธัญพืช 23,359 34,655 24,387 40,199 33,387 



ศึกษาความสามารถในการแขงขันของเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศผูผลิตที่สําคัญในอาเซียน  รายงานฉบับสมบูรณ 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
 

HS Code เครื่องจักรกลการเกษตรที่สําคัญ 
มูลคาการสงออก(ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

2009 2010 2011 2012 2013 

843790 สวนประกอบเครื่องคัดแยก/สีธัญพืช 2,878 5,432 3,946 8,302 5,127 

870110 แทรกเตอรชนิดคนเดินตาม 24,414 44,926 54,829 47,710 87,308 

870810 กันชน/สวนประกอบกันชนสําหรับแทรกเตอร 54,445 68,088 80,989 105,748 115,939 

870829 
สวนประกอบและอุปกรณประกอบอื่นๆ ของ

ตัวถัง อื่นๆ สําหรับแทรกเตอร 233,185 367,648 422,246 731,171 841,801 

870830 เบรก/สวนประกอบเบรกสําหรับแทรกเตอร 165,546 234,321 260,961 286,610 376,748 

870840 
ก ร ะ ปุ ก เ กี ย ร สํ า ห รั บ แ ท ร ก เ ต อ ร แ ล ะ

สวนประกอบ 17,673 39,735 58,160 121,582 232,105 

870850 
ระบบส งกํ า ลั ง สําหรับแทรกเตอร  และ

สวนประกอบ 95,389 179,941 232,272 307,438 333,168 

870870 ลอและสวนประกอบอื่นๆสําหรับแทรกเตอร 171,649 233,351 247,101 263,819 262,027 

TOTAL All products 152,497,203 195,311,520 228,823,973 229,544,513 228,527,440 

 AM selected for RCA 908,809 1,389,395 1,616,776 2,196,987 2,578,788 

 
 
 
 
 
 
 



ศึกษาความสามารถในการแขงขันของเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศผูผลิตที่สําคัญในอาเซียน  รายงานฉบับสมบูรณ 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
 

 2) สถิติการสงออกเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศอินโดนเีซีย 

HS Code เครื่องจักรกลการเกษตรที่สําคัญ 
มูลคาการสงออก(ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

2009 2010 2011 2012 2013 

841350 เครื่องสูบแบบลูกสูบเคลื่อนตรง 1,197 1,586 2,038 2,855 582 

841360 เครื่องสูบแบบลูกสูบหมุน 15 28 82 347 491 

841370 เครื่องสูบแบบหมุนเหวี่ยง 5,020 6,831 11,046 9,701 9,300 

841381 เครื่องสูบอื่น ๆ 11,343 10,387 11,409 12,926 13,510 

841391 สวนประกอบเครื่องสูบ 13,326 13,379 18,213 16,972 38,440 

842481 เครื่องฉีดพน 5,576 7,091 7,247 6,116 5,628 

843210 เครื่องไถ 2,156 78 36 62 9 

843221 เครื่องคราด แบบจาน 1 8 1 9 0 

843229 เครื่องคราด อื่นๆ 29 144 2 15 0 

843230 เครื่องหวานเมล็ด/ปลูก/ยายตนกลา 101 146 66 2 0 

843311 เครื่องตัดหญาขับดวยมอเตอร 3 5 28 3 1 

843351 เครื่องเกี่ยว/นวด 0 8 229 1 24 

843352 เครื่องนวด 115 0 103 0 1 

843359 เครื่องเก็บฝาย/หีบฝายและอื่น ๆ 137 1 22 0 8 

843360 เครื่องคัดแยกขนาดไข/ผลิตผลการเกษตร 2 20 3 4 33 

843390 สวนประกอบเครื่องเก็บเกี่ยว 94 21 1 593 17 

843710 เครื่องคัดแยกขนาด/ฝดธัญพืช 19 174 20 20 142 

843780 เครื่องสี/ขัด/รอน/กระเทาะธัญพืช 621 224 786 953 457 

843790 สวนประกอบเครื่องคัดแยก/สีธัญพืช 530 683 815 917 621 



ศึกษาความสามารถในการแขงขันของเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศผูผลิตที่สําคัญในอาเซียน  รายงานฉบับสมบูรณ 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
 

HS Code เครื่องจักรกลการเกษตรที่สําคัญ 
มูลคาการสงออก(ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

2009 2010 2011 2012 2013 

870110 แทรกเตอรชนิดคนเดินตาม 832 394 437 267 216 

870810 กันชน/สวนประกอบกันชนสําหรับแทรกเตอร 10,349 13,292 16,611 13,613 10,370 

870829 
สวนประกอบและอุปกรณประกอบอื่นๆ ของ

ตัวถัง อื่นๆ สําหรับแทรกเตอร 80,866 97,422 106,010 120,742 136,986 

870830 เบรก/สวนประกอบเบรกสําหรับแทรกเตอร 0 31,904 32,600 33,141 37,985 

870840 
ก ร ะ ปุ ก เ กี ย ร สํ า ห รั บ แ ท ร ก เ ต อ ร แ ล ะ

สวนประกอบ 245,624 320,100 236,374 430,503 376,038 

870850 
ระบบส งกํ า ลั ง สําหรับแทรกเตอร  และ

สวนประกอบ 54,404 112,867 111,328 149,782 101,962 

870870 ลอและสวนประกอบอื่นๆสําหรับแทรกเตอร 171,185 249,903 256,248 281,610 278,067 

TOTAL All products 116,509,992 157,779,103 203,496,619 190,031,839 182,551,754 

 AM selected for RCA 603,545 866,696 811,755 1,081,154 1,010,888 

 
 
 
 
 
 
 
 



ศึกษาความสามารถในการแขงขันของเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศผูผลิตที่สําคัญในอาเซียน  รายงานฉบับสมบูรณ 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
 

 3) สถิติการสงออกเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศมาเลเซยี 

HS Code เครื่องจักรกลการเกษตรที่สําคัญ 
มูลคาการสงออก(ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

2009 2010 2011 2012 2013 

841350 เครื่องสูบแบบลูกสูบเคลื่อนตรง 1,084 1,157 3,003 11,804 10,689 

841360 เครื่องสูบแบบลูกสูบหมุน 1,572 1,113 1,468 3,604 3,192 

841370 เครื่องสูบแบบหมุนเหวี่ยง 8,439 8,643 9,601 14,635 16,259 

841381 เครื่องสูบอื่น ๆ 12,992 16,791 40,720 24,918 19,557 

841391 สวนประกอบเครื่องสูบ 18,646 14,295 17,905 25,635 25,881 

842481 เครื่องฉีดพน 4,170 6,585 8,109 8,879 8,417 

843210 เครื่องไถ 24 83 92 114 164 

843221 เครื่องคราด แบบจาน 0 5 0 0 0 

843229 เครื่องคราด อื่นๆ 182 155 332 89 71 

843230 เครื่องหวานเมล็ด/ปลูก/ยายตนกลา 381 650 15 300 9 

843311 เครื่องตัดหญาขับดวยมอเตอร 164 30 126 15 77 

843351 เครื่องเกี่ยว/นวด 209 318 49 34 134 

843352 เครื่องนวด 0 139 208 119 335 

843359 เครื่องเก็บฝาย/หีบฝายและอื่น ๆ 1,294 853 1,494 1,407 959 

843360 เครื่องคัดแยกขนาดไข/ผลิตผลการเกษตร 455 2,607 952 1,029 2,259 

843390 สวนประกอบเครื่องเก็บเกี่ยว 571 442 2,679 3,102 2,266 

843710 เครื่องคัดแยกขนาด/ฝดธัญพืช 71 647 384 859 622 

843780 เครื่องสี/ขัด/รอน/กระเทาะธัญพืช 4,321 6,929 4,546 12,291 12,333 

843790 สวนประกอบเครื่องคัดแยก/สีธัญพืช 979 2,943 2,222 2,871 2,095 



ศึกษาความสามารถในการแขงขันของเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศผูผลิตที่สําคัญในอาเซียน  รายงานฉบับสมบูรณ 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
 

HS Code เครื่องจักรกลการเกษตรที่สําคัญ 
มูลคาการสงออก(ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

2009 2010 2011 2012 2013 

870110 แทรกเตอรชนิดคนเดินตาม 1,222 2,443 5,227 2,358 9,277 

870810 กันชน/สวนประกอบกันชนสําหรับแทรกเตอร 62,623 108,081 73,389 80,690 87,680 

870829 
สวนประกอบและอุปกรณประกอบอื่นๆ ของ

ตัวถัง อื่นๆ สําหรับแทรกเตอร 30,698 68,877 93,003 84,964 115,409 

870830 เบรก/สวนประกอบเบรกสําหรับแทรกเตอร 20,468 26,749 25,623 32,850 35,232 

870840 
ก ร ะ ปุ ก เ กี ย ร สํ า ห รั บ แ ท ร ก เ ต อ ร แ ล ะ

สวนประกอบ 4,244 5,763 6,796 7,157 7,902 

870850 
ระบบส งกํ า ลั ง สําหรับแทรกเตอร  และ

สวนประกอบ 35,600 56,878 40,924 33,833 39,944 

870870 ลอและสวนประกอบอื่นๆสําหรับแทรกเตอร 17,925 28,740 62,727 74,346 68,285 

TOTAL All products 157,194,832 198,790,691 226,992,682 227,449,500 228,515,734 

 AM selected for RCA 228,334 361,916 401,594 427,903 469,048 

 
 
 
 
 
 
 
 



ศึกษาความสามารถในการแขงขันของเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศผูผลิตที่สําคัญในอาเซียน  รายงานฉบับสมบูรณ 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
 

 4) สถิติการสงออกเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศฟลิปปนส 

HS Code เครื่องจักรกลการเกษตรที่สําคัญ 
มูลคาการสงออก(ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

2009 2010 2011 2012 2013 

841350 เครื่องสูบแบบลูกสูบเคลื่อนตรง 0 0 0 5 9 

841360 เครื่องสูบแบบลูกสูบหมุน 0 0 0 0 123 

841370 เครื่องสูบแบบหมุนเหวี่ยง 6,103 6,680 9,689 2,104 1,537 

841381 เครื่องสูบอื่น ๆ 17 2 13 42 199 

841391 สวนประกอบเครื่องสูบ 13,989 8,214 17,727 9,663 2,654 

842481 เครื่องฉีดพน 15 0 0 0 0 

843210 เครื่องไถ 0 0 0 0 0 

843221 เครื่องคราด แบบจาน 0 0 0 0 14 

843229 เครื่องคราด อื่นๆ 0 0 0 5 0 

843230 เครื่องหวานเมล็ด/ปลูก/ยายตนกลา 0 0 0 31 27 

843311 เครื่องตัดหญาขับดวยมอเตอร 0 0 0 0 49 

843351 เครื่องเกี่ยว/นวด 0 0 2 0 13 

843352 เครื่องนวด 0 0 13 0 2 

843359 เครื่องเก็บฝาย/หีบฝายและอื่น ๆ 0 0 0 0 2 

843360 เครื่องคัดแยกขนาดไข/ผลิตผลการเกษตร 0 0 0 40 53 

843390 สวนประกอบเครื่องเก็บเกี่ยว 17 343 313 189 49 

843710 เครื่องคัดแยกขนาด/ฝดธัญพืช 0 0 0 95 149 

843780 เครื่องสี/ขัด/รอน/กระเทาะธัญพืช 55 46 0 0 0 

843790 สวนประกอบเครื่องคัดแยก/สีธัญพืช 186 41 51 2 201 



ศึกษาความสามารถในการแขงขันของเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศผูผลิตที่สําคัญในอาเซียน  รายงานฉบับสมบูรณ 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
 

HS Code เครื่องจักรกลการเกษตรที่สําคัญ 
มูลคาการสงออก(ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

2009 2010 2011 2012 2013 

870110 แทรกเตอรชนิดคนเดินตาม 9 0 7 28 33 

870810 กันชน/สวนประกอบกันชนสําหรับแทรกเตอร 207 349 370 434 10,297 

870829 
สวนประกอบและอุปกรณประกอบอื่นๆ ของ

ตัวถัง อื่นๆ สําหรับแทรกเตอร 78,896 124,122 101,540 122,431 155,693 

870830 เบรก/สวนประกอบเบรกสําหรับแทรกเตอร 211,546 352,319 354,755 363,208 356,098 

870840 
ก ร ะ ปุ ก เ กี ย ร สํ า ห รั บ แ ท ร ก เ ต อ ร แ ล ะ

สวนประกอบ           

870850 
ระบบส งกํ า ลั ง สําหรับแทรกเตอร  และ

สวนประกอบ 44 161 0 1 2,997 

870870 ลอและสวนประกอบอื่นๆสําหรับแทรกเตอร 15,482 17,285 20,850 14,813 16,484 

TOTAL All products 38,435,802 51,497,515 48,042,129 51,995,224 53,978,268 

 AM selected for RCA 326,566 509,562 505,330 513,091 546,683 
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 5) สถิติการสงออกเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศสิงคโปร 

HS Code เครื่องจักรกลการเกษตรที่สําคัญ 
มูลคาการสงออก(ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

2009 2010 2011 2012 2013 

841350 เครื่องสูบแบบลูกสูบเคลื่อนตรง 9,715 26,508 39,399 48,544 74,464 

841360 เครื่องสูบแบบลูกสูบหมุน 39,423 48,693 43,229 48,245 53,200 

841370 เครื่องสูบแบบหมุนเหวี่ยง 88,253 99,578 69,666 84,069 98,619 

841381 เครื่องสูบอื่น ๆ 110,955 164,296 138,624 83,783 91,138 

841391 สวนประกอบเครื่องสูบ 265,843 244,051 272,502 260,201 262,359 

842481 เครื่องฉีดพน 6,320 8,452 6,791 5,819 5,022 

843210 เครื่องไถ 38 2 100 50 31 

843221 เครื่องคราด แบบจาน 62 64 24 381 44 

843229 เครื่องคราด อื่นๆ 1,065 215 16 50 114 

843230 เครื่องหวานเมล็ด/ปลูก/ยายตนกลา 0 0 3 18 32 

843311 เครื่องตัดหญาขับดวยมอเตอร 261 285 177 238 589 

843351 เครื่องเกี่ยว/นวด 0 0 30 4 161 

843352 เครื่องนวด 13 0 0 0 0 

843359 เครื่องเก็บฝาย/หีบฝายและอื่น ๆ 63 47 140 40 307 

843360 เครื่องคัดแยกขนาดไข/ผลิตผลการเกษตร 17 0 529 16 28 

843390 สวนประกอบเครื่องเก็บเกี่ยว 5,100 5,414 7,799 4,714 15,875 

843710 เครื่องคัดแยกขนาด/ฝดธัญพืช 845 1,217 1,749 2,072 1,512 

843780 เครื่องสี/ขัด/รอน/กระเทาะธัญพืช 900 2,195 6,967 1,462 1,029 

843790 สวนประกอบเครื่องคัดแยก/สีธัญพืช 6,305 7,588 12,925 38,564 54,557 
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HS Code เครื่องจักรกลการเกษตรที่สําคัญ 
มูลคาการสงออก(ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

2009 2010 2011 2012 2013 

870110 แทรกเตอรชนิดคนเดินตาม 637 1,429 3,862 1,661 1,174 

870810 กันชน/สวนประกอบกันชนสําหรับแทรกเตอร 214,487 264,517 274,674 296,413 283,376 

870829 
สวนประกอบและอุปกรณประกอบอื่นๆ ของ

ตัวถัง อื่นๆ สําหรับแทรกเตอร 576,874 769,165 629,817 550,831 543,076 

870830 เบรก/สวนประกอบเบรกสําหรับแทรกเตอร 8,251 11,973 22,955 28,085 21,550 

870840 
ก ร ะ ปุ ก เ กี ย ร สํ า ห รั บ แ ท ร ก เ ต อ ร แ ล ะ

สวนประกอบ 19,651 12,758 24,417 27,410 59,322 

870850 
ระบบส งกํ า ลั ง สําหรับแทรกเตอร  และ

สวนประกอบ 4,717 4,427 7,194 5,536 5,114 

870870 ลอและสวนประกอบอื่นๆสําหรับแทรกเตอร 24,633 26,572 21,716 19,897 16,535 

TOTAL All products 269,832,461 351,867,167 409,503,631 408,393,020 410,249,671 

 AM selected for RCA 1,384,428 1,699,446 1,585,305 1,508,103 1,589,228 
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ภาคผนวก ข 
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รายช่ือตัวแทนจําหนายรถไถเดินตามสยามคูโบตา 

 ภาคกลาง 

ภาค จังหวัด 
จํานวน 
(ราย) 

ชื่อราน 

กลาง 

ราชบุรี 7 

หจก.พานแทรกเตอร 

หจก.พานแทรกเตอร สาขาเมือง 

หจก.พานแทรกเตอร สาขาบานโปง 

หจก.พานแทรกเตอร สาขาสวนผึ้ง 

หจก. พานอะไหล 

รานนาํสนิเกษตรยนต 

รานวโิรจนกลการเพียว 

สุพรรณบุรี 7 

บจก.คูโบตาสรรควิทย2ุ009 สุพรรณบุรี 

บจก. คูโบตาสรรควิทย2ุ009 สุพรรณบุรี สาขาสามชุก 

บจก. คูโบตาสรรควิทย2ุ009 สุพรรณบุรี สาขาอูทอง 

รานไกการชาง 

รานมงคลเจริญ 

รานสัญชัยยนต 

หจก.สรรควิทยุ 

ลพบุรี 6 

บจก.สยามยนตแทรกเตอร 

บจก. สยามยนตแทรกเตอร สาขาทาวุง 

รานกรทองอะไหล 

รานสยามชัยอะไหล 

หจก.สยามยนตลพบุรี 

รานสยามยนตลํานารายณ 

กาญจนบุรี 5 
หจก. คูโบตาก.แสงยนต กาญจนบุรี 

บจก. ก.แสงยนต คอรเปอเรชั่น 
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ภาค จังหวัด 
จํานวน 
(ราย) 

ชื่อราน 

หจก. คูโบตา ก.แสงยนต กาญจนบุรี สาขาพนมทวน 

บจก. ก.แสงยนต คอรเปอเรชั่น สาขาเลาขวัญ 

รานสิทธิพรการชาง 

ปทุมธาน ี 5 

หจก. คูโบตา ปทุมธาน ี

หจก. คูโบตา ปทุมธานีสาขาลาดหลมุแกว 

หจก. คูโบตา ปทุมธานีสาขานวนคร 

รานตั้งเจริญภัณฑเอ็นจิเนียริ่ง 

หจก.เฮงอะไหล(คลอง11) 

ชัยนาท 4 

บจก.คูโบตาลิ้มเจี๊ยบฮง 

หจก.กาญจนพลการเกษตร 

หจก.สหพานชิหันคา(1992) 

บจก.จิตติชัยแมชินเนอรี่ 

พระนครศรีอยุธยา 4 

บจก. คูโบตา อยุธยา (ฮ้ัวเฮงหลี) 

บจก. คูโบตา อยุธยา (ฮ้ัวเฮงหลี) สาขามหาราช 

บจก. คูโบตา อยุธยา (ฮ้ัวเฮงหลี) สาขาอทุัย 

บจก.อยุธยานานาภัณฑ 

นครปฐม 3 

บจก. คูโบตา นครปฐม 

รานดี.ดี.เกษตรมอเตอร 

รานธนะทรัพย 

อุทัยธาน ี 3 

บจก.คูโบตาอุทัยธาน ี

บจก. ที.ที.แทรกเตอร คูโบตา 

รานอุทยักลการ 

นนทบุรี 2 
บจก.ต้ังงวนเฮง(2535) 

หจก.สงเสริมกสิกรรมไทย(1993) 
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ภาค จังหวัด 
จํานวน 
(ราย) 

ชื่อราน 

ประจวบคีรีขนัธ 2 
บจก. คูโบตาประจวบคีรีขนัธ 

บจก. คูโบตา ประจวบคีรีขนัธ สาขาบางสะพาน 

เพชรบุรี 2 
บจก.คูโบตาเพชรบุรี 

รานชัยประเสริฐ 

นครนายก 1 หจก. คูโบตา นครนายก 

สระบุรี 1 บจก.สยามยนตแทรกเตอร (สระบุรี) 

สิงหบุรี 1 หจก. คูโบตาสิงหบุรี 

 รวม   

 
 ภาคตะวนัออก 

ภาค จังหวัด 
จํานวน 
(ราย) 

ชื่อราน 

ตะวันออก 

สระแกว 5 

หจก.ส.ธานนิทรการยนต 

หจก.ส.ธานนิทรการยนต สาขาวังน้าํเย็น 

หจก.ส.ธานนิทรการยนต สาขาอรัญประเทศ 

หจก.ส.ธานนิทรการยนต สาขาตาพระยา 

รานชัยเจริญ 

จันทบุรี 3 

บจก.คูโบตาจันทบุรี 

บจก.คูโบตาจันทบุรี สาขาอาํเภอเขาสมิง 

บจก.คูโบตาจันทบุรี สาขาอาํเภอสอยดาว 

ฉะเชิงเทรา 3 

บจก. คูโบตา เอ็ม เอสเอ็ม 

บจก. คูโบตา เอ็ม เอส เอ็ม สาขาพนมสารคาม 

บจก. คูโบตา เอ็ม เอส เอ็ม สาขาสนามชยัเขต 

ปราจีนบุรี 3 บจก.ชาญชุตินันท 
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ภาค จังหวัด 
จํานวน 
(ราย) 

ชื่อราน 

รานชัยสทิธิก์ารเกษตร 

บจก.ปราจีนบรีุประเสริฐพานิช 

ระยอง 3 

บจก.คูโบตาระยอง 

บจก.คูโบตาระยอง สาขาเมอืง 

บจก.คูโบตาระยอง สาขาบานคาย 

ชลบุรี 2 
บจก.คูโบตาเบญจพลชลบุรี 

บจก.คูโบตาเบญจพล ชลบุรี สาขาพนัสนคิม 

 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

ภาค จังหวัด 
จํานวน 
(ราย) 

ชื่อราน 

ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 20 

บจก.คูโบตาเบญจพลนครราชสีมา 

หจก.อิสานแมชินเนอรี่ 

บจก. คูโบตาอนันตภัณฑนครราชสีมา 

บจก.คูโบตาเบญจพลนครราชสีมา สาขาบัวใหญ 

บจก.คูโบตาเบญจพลนครราชสีมา สาขาจักราช 

บจก.คูโบตาเบญจพลนครราชสีมา สาขาสีดา 

บจก.คูโบตาเบญจพลนครราชสีมา สาขาเมือง(โคก

กรวด) 

บจก. คูโบตาอนันตภัณฑนครราชสีมา สาขาประทาย 

บจก. คูโบตาอนันตภัณฑนครราชสีมา สาขาโชคชัย 

บจก. คูโบตาอนันตภัณฑนครราชสีมา สาขาเสิงสาง 

บจก. คูโบตาอนันตภัณฑนครราชสีมา สาขาวังน้ําเขียว 

บจก.แอล.เอส. ยอดมอเตอร จํากัด 

หจก.ไทยอารียมอเตอร 
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ภาค จังหวัด 
จํานวน 
(ราย) 

ชื่อราน 

รานเอส.พี.มอเตอร 

รานพงษไพศาล 

รานศรีชัย 

รานศรีผองมอเตอร 

หจก.ชัยเสถียรการเกษตร 

หจก.หวยแถลงอนันตภัณฑ 

บจก. คูโบตาอนันตภัณฑนครราชสีมา สาขาพิมาย 

ศรีสะเกษ 15 

หจก.คูโบตาศรีสะเกษเลาเจริญ 

บจก. เจริญชัยแทรกเตอร สาขากนัทรลักษ 

หจก. คูโบตาศรีสะเกษเลาเจริญ สาขาราษไีศล 

หจก. คูโบตาศรีสะเกษเลาเจริญ สาขากนัทรารมย 

บจก. เจริญชัยแทรกเตอร สาขากนัทรลักษ (ขขุนัธ) 

บจก. เจริญชัยแทรกเตอร สาขากนัทรลักษ (พยุห) 

รานเลาเจริญพาณิชย 

ไพรัชการเกษตร 

หจก. เจริญชัยการเกษตร 1994  

รานเกียรติชัยการเกษตร 

รานแสงชัยการเกษตร 

หจก.ธารทองอุทุมพร 

หจก.ธนโชคการเกษตร 

หจก.วรกิจยนต 

หจก.ส.ประเสริฐผล 

หนองคาย 15 
หจก.หนองคายพิจิตรเพชรแทรกเตอร 

หจก.คูโบตาเจียงหนองคาย 
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ภาค จังหวัด 
จํานวน 
(ราย) 

ชื่อราน 

บจก. คูโบตาแสงทอง 

หจก.คูโบตาเจียงหนองคาย สาขาสังคม 

หจก.คูโบตาเจียงหนองคาย สาขาเซกา 

หจก.คูโบตาเจียงหนองคาย สาขาทาบอ 

หจก.คูโบตาเจียงหนองคาย สาขาโพนพิสัย 

หจก.คูโบตาเจียงหนองคาย สาขาบึงกาฬ 

หจก.เดชามอเตอรไบค 

หจก.พิจิตรพาณิชยทาบอบริการ1989 

หจก.ศรีวิไลยนต (2010) 

รานคลังเกษตร 

บจก.บานเกษตร เทรดดิ้ง 

รานอภิวฒันพาณิชย 

หจก.พี่นองเพชรยานยนต 

อุบลราชธาน ี 15 

หจก.ศรีเมืองยนต(1991) 

บจก.เจริญชัยแทรกเตอร 

หจก.ศรีเมืองยนต(1991) สาขามวงสามสบิ 

หจก.ศรีเมืองยนต(1991) สาขาศรีเมืองใหม 

หจก.ศรีเมืองยนต(1991) สาขาเขมราฐ 

หจก.ศรีเมืองยนต(1991) สาขาตระการพชืผล 

บจก. เจริญชัยแทรกเตอร สาขาเดชอุดม 

บจก. เจริญชัยแทรกเตอร สาขาพิบูลมังสาหาร 

บจก. เจริญชัยแทรกเตอร สาขาเขื่องใน 

บจก. เจริญชัยแทรกเตอร สาขาเลี่ยงเมือง 

บจก. เจริญชัยแทรกเตอร สาขาชยางกูร 
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ภาค จังหวัด 
จํานวน 
(ราย) 

ชื่อราน 

บจก.พูนทรัพยประเสริฐ 

หจก.เจริญชัยจักรกลเกษตร(รุงวฒันา) 

หจก.บานและที่ดินรวมสินไทย 

รานราชายนตตระการ 

อุดรธาน ี 14 

บจก.คูโบตาอุดรธาน ี

บจก.อุดรพิจิตรพาณิชย 

คูโบตาอุดรธานี สาขาน้าํโสม 

คูโบตาอุดรธานี สาขากุมภวาป 

คูโบตาอุดรธานี สาขาบานดงุ 

คูโบตาอุดรธานี สาขาบานผอื 

คูโบตาอุดรธานี สาขาโนนสะอาด 

รานอุดรยนตรภัณฑวังสามหมอ 

หจก.เอเชียการคากุมภวาป(2004) 

รานนพเกาการเกษตร 

หจก.อุดรพิจิตรพาณิชย 

หจก.แสงทองมอเตอร(1997) 

หจก.ขวัญใจการเกษตร 

บจก.เอเชียการคาอุดร(1997) 

ขอนแกน 13 

หจก.ชัยศิริแทรกเตอร(ขอนแกน) 

บจก. สุวัฒนแทรกเตอร 

หจก.คูโบตา สหยนตบานไผ 

หจก. ชัยศิริแทรกเตอร(ขอนแกน) สาขากระนวน 

หจก. ชัยศิริแทรกเตอร(ขอนแกน) สาขาน้ําพอง 

บจก. สุวัฒนแทรกเตอร สาขาชุมแพ 
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ภาค จังหวัด 
จํานวน 
(ราย) 

ชื่อราน 

หจก. ชัยศิริการเกษตร (กระนวน) 

หจก.สหยนตบานไผ 

บจก.รุงวัฒนาแสงฟา 

รานนาํชัยพาณิชย 

หจก.ไทยอรุณมอเตอร 

หจก.เกษมสุขการเกษตร 

หจก. สุวฒันการเกษตร 

บุรีรัมย 13 

บจก.คูโบตาบุรีรัมย 

หจก.ศิริพงษแมชีนเนอรี่ 

บจก.คูโบตาบุรีรัมย สาขานางรอง 

หจก.ศิริพงษแมชีนเนอรี่ สาขาลาํปลายมาศ 

หจก.ศิริพงษแมชีนเนอรี่ สาขาพุทไธสง 

หจก.ศิริพงษแมชีนเนอรี่ สาขาสตึก 

บจก.ทองวฒันาเกษตรไท 

รานเกษตรภัณฑ 

หจก.บุรีรัมยต้ังกิมใช 

หจก.สตึกกิตติผลมอเตอร 

บจก.ศรีไฮทงธนบูรณ 

หจก.ล้ิมเจี๊ยบฮงมอเตอร 

หจก.สยามการยนตหนองกี่ สาขาที1่ 

รอยเอ็ด 11 

หจก. เปงจิวเกษตร 

บจก. เจริญชัยแทรกเตอร สาขารอยเอ็ด 

หจก. เปงจิวเกษตร สาขาเมือง 

หจก. เปงจิวเกษตร สาขาเสลภูมิ 
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ภาค จังหวัด 
จํานวน 
(ราย) 

ชื่อราน 

หจก. เปงจิวเกษตร สาขาพนมไพร 

บจก. เจริญชัยแทรกเตอร สาขารอยเอ็ด เสลภูมิ 

บจก. เจริญชัยแทรกเตอร สาขารอยเอ็ด โพนทอง 

รานรุงเจริญสมบัติ 

บจก.รอยเอ็ดธุรกิจยานยนต 

รานธนามอเตอร 

รานรุงวฒันาโพนทอง 

มหาสารคาม 8 

บจก.คูโบตามหาสารคาม 

บจก.คูโบตามหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย 

บจก.คูโบตามหาสารคาม สาขาเชียงยืน 

บจก.คูโบตามหาสารคาม สาขาโกสมุพิสัย 

บจก.คูโบตามหาสารคาม สาขาวาปปทมุ 

บจก.ชัยศิริสารคามการเกษตร 

รานคิงสการเกษตร 

บจก.เรืองชัยมอเตอร 

สกลนคร 8 

หจก.ปติแทรกเตอร 

บจก.คูโบตา อารเอ็มจี 

หจก.ปติแทรกเตอร สาขาคําตากลา 

บจก.คูโบตา อารเอ็มจิ สาขาพังโคน 

หจก.พังโคนเพชรยานยนต 

หจก.สวางปติพาณิช 

หจก.สวางการเกษตร 

หจก.รวมมิตรการคา 

สุรินทร 8 บจก.เกษตรรุงเรืองแทรกเตอร แอนด คอมไบน 
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ภาค จังหวัด 
จํานวน 
(ราย) 

ชื่อราน 

รานก.เจริญทรัพย(1996) 

รานรักฮะราชาแมชีน 

หจก.รวมชัยจกัรกลเกษตร 

หจก. เกษตรรุงเรืองสุรินทร 

บจก.สงวนยนตการเกษตรสริุนทร(1992) 

หจก.สุรินทรราชาแมชนิเนอรี่ 

รานศรีไพศาล 

ชัยภูมิ 7 

บจก.คูโบตาชัยภูมิ 

บจก.คูโบตาชัยภูมิ สาขาบําเหน็ดณรงค 

บจก.คูโบตาชัยภูมิ สาขาหนองบัวแดง 

บจก.คูโบตาชัยภูมิ สาขาจตุรัส 

บจก.คูโบตาชัยภูมิ สาขาเทพสถิต 

บจก.คูโบตาชัยภูมิ สาขาแกงครอ 

รานแกวนคร 

เลย 7 

บจก.รวมใจมอเตอรเซลส 

บจก. รวมใจมอเตอรเซลส สาขาดานซาย 

บจก. รวมใจมอเตอรเซลส สาขาหนองหนิ 

บจก. รวมใจมอเตอรเซลส สาขาปากชม 

บจก.เมืองเลย ส.พัฒนายนต 

บจก.จักรเกษตรยนต 

หจก.รัตนยนต 

กาฬสินธุ 6 

บจก.คูโบตากาฬสินธุ 

คูโบตากาฬสนิธุ สาขากุฉินารายณ 

คูโบตากาฬสนิธุ สาขาหนองกุงศรี 
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ภาค จังหวัด 
จํานวน 
(ราย) 

ชื่อราน 

คูโบตากาฬสนิธุ สาขากมลาไสย 

คูโบตากาฬสนิธุ สาขาทาคนัโท 

บจก.บานเกิด 

ยโสธร 6 

หจก. คูโบตา ยโสธรเลาเจริญ 

หจก. คูโบตา ยโสธร เลาเจริญ สาขาเลิงนกทา 

หสน.บุญอนนัตพาณิช(2004) 

รานกงจักรการเกษตร สาขาเลิงนกทา 

หจก.สุนทรไทยเกษตรยนต 

รานเลาเจริญรุงวัฒนาพานิช 

นครพนม 5 

บจก. คูโบตาอารเอ็มจี สาขานครพนม 

บจก. คูโบตา อารเอ็มจี สาขานครพนม นาแก 

บจก. คูโบตา อารเอ็มจี สาขาศรีสงคราม 

หจก.สามัคคีเกษตรกลการ 

หจก.เจริญชัยจักรกลเกษตร(นครพนม) 

หนองบัวลาํภู 4 

หจก.จิตติพรหนองบัวลําภู แทรกเตอร (2005) 

บจก.คูโบตา จักรเกษตรยนต 

หจก.มิตรอารียการเกษตร(1993) 

บจก.จิตติพรแมชีนเนอรร่ี(1995) 

อํานาจเจริญ 3 

หจก.ราชาแทรกเตอร 

รานราชาเกษตรยนต 

รานต.ศิริผลวัฒนา(2000) 

มุกดาหาร 2 
บจก.เจริญชัยแทรกเตอร สาขามกุดาหาร 

หจก.ธานนิทรเกษตรยนต (มุกดาหาร) 
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 ภาคเหนือ 

ภาค จังหวัด 
จํานวน 
(ราย) 

ชื่อราน 

เหนือ 

เชียงราย 12 

หจก.คูโบตาจงุชัยสหยนต 

หจก.คูโบตาจงุชัยสหยนต สาขาเทิง 

หจก.คูโบตาจงุชัยสหยนต สาขาเวียงปาเปา 

หจก.คูโบตาจงุชัยสหยนต สาขาปาแดด 

หจก.คูโบตาจงุชัยสหยนต สาขาแมจัน 

หจก.คูโบตาจงุชัยสหยนต สาขาพาน 

บจก. ศ.มิตรเกษตร 

รานเกษตรยนต 

รานสากลการเกษตร 

หจก.เชียงรายกิจวรา 

บจก.ทวียนตมารเก็ตติ้ง 

บจก.พานวัธนะกิจ 

นครสวรรค 11 

บจก.คูโบตานครสวรรค (ฮ้ัวเฮงหลี) 

บจก.คูโบตานครสวรรค (ฮ้ัวเฮงหลี) สาขาลาดยาว 

บจก.คูโบตานครสวรรค (ฮ้ัวเฮงหลี) สาขาตาคลี 

บจก.คูโบตานครสวรรค (ฮ้ัวเฮงหลี) สาขาหนองบัว 

บจก.ไทยสมบรูณ(1984) 

รานไพศาลพานิช 

รานวิเชียรพานิช 

รานศรีชัยยนต 

รานศรีพยุหะ 

หจก.ลาดยาวการเกษตร 

รานแสงอราม 
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ภาค จังหวัด 
จํานวน 
(ราย) 

ชื่อราน 

พิจิตร 11 

บจก.คูโบตาทัง่ทองพิจิตร 

บจก.คูโบตาทัง่ทองพิจิตร สาขาเมือง 

บจก.คูโบตาทัง่ทองพิจิตร สาขาบึงนาราง 

บจก.คูโบตาทัง่ทองพิจิตร สาขาตะพานหนิ 

บจก.คูโบตาทัง่ทองพิจิตร สาขาบางมูลนาก 

รานตั้งจิตรวัฒนา 

รานยิ่งยงการยาง 

หจก.ชัยเอนกยนต 

หจก.ทั่งทองมอเตอร 

หจก.วฒุกิลการการเกษตร 

หจก.ส.จักรยาน 

พิษณุโลก 10 

บจก.คูโบตาเพียวพานิช 

บจก. คูโบตาบิ๊กยู แทรกเตอรพิษณุโลก 

บจก.คูโบตาทัง่ทองพิษณุโลก 

บจก. คูโบตาเพียวพานิช สาขาบางระกํา 

บจก. คูโบตาบิ๊กยู แทรกเตอรพิษณุโลก สาขานครไทย 

บจก. คูโบตาบิ๊กยู แทรกเตอรพิษณุโลก สาขาบางระกาํ 

บจก. คูโบตาบิ๊กยู แทรกเตอรพิษณุโลก สาขาชาติ

ตระการ 

หจก.สันตยนตพิษณุโลก 

หจก.เพียวพานิช 2 (1992) 

หจก.ไพศาลการยนตหนองตม 

ตาก 8 
บจก. คูโบตา แมสอด 

หจก.วี.ที.เอส. แทรกเตอร 
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ภาค จังหวัด 
จํานวน 
(ราย) 

ชื่อราน 

บจก. คูโบตา แมสอด สาขาพบพระ 

บจก. คูโบตา แมสอด สาขาอุมผาง 

หจก.ตากเกษตรยนต 

หจก.พรเทวีอิมปอรต - เอ็กซปอรต 

หจก.กวงเซงเฮงตาก 

หจก. อนันตภณัฑลําปาง สาขางาว 

เพชรบูรณ 7 

บจก.คูโบตาเพชรบูรณ 

บจก.คูโบตาเพชรบูรณ สาขาบึงสามพัน 

บจก.คูโบตาเพชรบูรณ สาขาหลมสัก 

รานนานาวัสดุ 

รานเสียงทองหลมสัก 

รานไทยบํารุงอะไหลยนต 

รานสุรัตนยนต 

กําแพงเพชร 6 

บจก.คูโบตากาํแพงเพชร (ฮ้ัวเฮงหลี) 

บจก.คูโบตากาํแพงเพชร (ฮ้ัวเฮงหลี) สาขาคลองลาน 

บจก.คูโบตากาํแพงเพชร (ฮ้ัวเฮงหลี) สาขาพราน

กระตาย 

หจก.ใตฟายานยนต 

หจก.กอเหลี่ยงเฮงแมชีนเนอรี่ 

หจก.งวนฮงหลีแมชนิเนอรี่ 

เชียงใหม 6 

บจก.คูโบตา นิธิบูรณเชียงใหม 

บจก.เชียงใหมศรียนต 

บจก.สหพานชิเชียงใหม 

หจก.อนันตภัณฑแทรคเตอร2548 สาขาฝาง 



ศึกษาความสามารถในการแขงขันของเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศผูผลิตท่ีสําคัญในอาเซียน  รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

 

ภาค จังหวัด 
จํานวน 
(ราย) 

ชื่อราน 

หจก.อนันตภัณฑแทรคเตอร2548 สาขาจอมทอง 

บจก.นิยมพานิช 

นาน 5 

หจก. คูโบตานาน 

หจก. คูโบตานาน สาขาปว 

หจก. คูโบตานาน สาขาเวียงสา 

หจก. คูโบตานาน สาขานานอย 

หจก.กิจถาวรนาน(1994) 

สุโขทัย 5 

บจก.เตี้ยงวนกี่ยนตรการ 

บจก.เตี้ยงวนกี่ยนตรการ สาขาสวรรคโลก 

รานยนตกิจการเกษตร 

รานสวรรคการยนต 

หจก.ศรีสวรรคการยนต (2009) 

พะเยา 4 

บจก. คูโบตา พะเยา 

บจก. คูโบตา พะเยา สาขาเชียงคํา 

บจก. คูโบตา พะเยา สาขาจนุ 

หจก.พูลชัยทวกีิจ 

อุตรดิตถ 3 

บจก.อุตรดิตถยนตรกิจ 

บจก.อุตรดิตถยนตรกิจ สาขาพิชัย 

บจก.อุตรดิตถยนตรกิจ สาขาทองแสนขัน 

ลําปาง 2 
หจก.อนันตภัณฑลําปาง 

หจก.อนันตภัณฑลําปาง สาขาเถิน 

แพร 2 
หจก.คูโบตาแพรการเกษตร 

หจก.แพรการเกษตรไฟฟา(2535) สาขาสอง 

ลําพูน 1 บจก.คูโบตาแทรคเตอรลําพูน 



ศึกษาความสามารถในการแขงขันของเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศผูผลิตท่ีสําคัญในอาเซียน  รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

 

 ภาคใต 

ภาค จังหวัด 
จํานวน 
(ราย) 

ชื่อราน 

ใต 

นครศรีธรรมราช 6 

บจก. คูโบตามิตรแทนครศรีธรรมราช 

บจก. คูโบตา มิตรแทนครศรีธรรมราช สาขาชะอวด 

บจก. คูโบตา มิตรแทนครศรีธรรมราช สาขาหวัไทร 

บจก. คูโบตา มิตรแทนครศรีธรรมราช สาขาเมือง 

บจก.เอส.เอ็น.แมชชนิเนอร่ี 

รานอารักษการยนต 

สงขลา 4 

บจก.คูโบตาหาดใหญจักรกล 

บจก.คูโบตาหาดใหญจักรกล สาขาระโนด 

บจก.คูโบตาหาดใหญจักรกล สาขาหนองจิก 

หจก. ระโนดจกัรกลการเกษตร 

ชุมพร 3 

บจก. คูโบตามิตรแทชุมพร 

บจก. คูโบตา มิตรแทชุมพร สาขาหลังสวน 

หจก.บูรณกุลกลการ 

ตรัง 3 

บจก. คูโบตาเมืองตรัง 

บจก. คูโบตาเมืองตรัง สาขา รัษฎา 

หจก. ตรังกลการ 

พัทลุง 3 

บจก.คูโบตาพัทลุงจักรกล 

บจก.คูโบตาพัทลุงจักรกล สาขาปาพะยอม 

หจก.พัทลุงไพศาลรุงเรือง 

สุราษฎรธาน ี 3 

บจก.มิตรแทออโตเซลส 

บจก.มิตรแทออโตเซลส สาขาเวียงสระ 

บจก.มิตรแทออโตเซลส สาขาพุนพิน 

กระบี่ 2 บจก.มิตรแทเซาทเทิรนจกัรกล 



ศึกษาความสามารถในการแขงขันของเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศผูผลิตท่ีสําคัญในอาเซียน  รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

 

ภาค จังหวัด 
จํานวน 
(ราย) 

ชื่อราน 

หจก.บุญสยามสตีลกระบี ่

ปตตาน ี 1 หจก.ปตตานีจกัรกลการเกษตร 

ภูเก็ต 1 บจก. คูโบตา อันดามนั 

ยะลา 1 หจก.ช.การชางจักรกลการเกษตร 

สตูล 1 บจก.คูโบตาหาดใหญจักรกลสาขาละง ู

 

 



ศึกษาความสามารถในการแขงขันของเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศผูผลิตท่ีสําคัญในอาเซียน  รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 
 
 
 
 

 



รายช่ือมาตรฐานเครื่องจักรกลเกษตร (ปรับปรุง เม.ย. ๕๘) 
1 768-2544 เคร่ืองนวดข้าวตามแกนลูกนวด Axial flow rice threshers 
2 781-2539 จุดพ่วงอุปกรณ์ส าหรับรถแทรกเตอร์เดินตาม Hitch point for walk-behind tractors 
3 782-2539 สลักพ่วงอุปกรณ์ส าหรับรถแทรกเตอร์เดินตาม Hitch pins for walk-behind tractors 
4 783-2539 หน้าแปลนล้อส าหรับรถแทรกเตอร์เดินตาม Wheel flanges for walk-behind tractors 
5 818-2531 เคร่ืองกะเทาะเมล็ดข้าวโพด Power maize shellers 
6 888-2532 เคร่ืองสีข้าวขนาดเล็ก (ก าลังแก้ไข) Small rice mill 
7 922-2533 จานอัดมันเม็ด Tapioca pellet die 
8 983-2533 มิติชุดพ่วงแบบสามจุดส าหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางเพ่ือการเกษตร Dimension of three-point linkage of agricultural wheeled 

tractors 
9 1000-2533 จานไถส าหรับงานกสิกรรม Agricultural discs 
10 1044-2534 เคร่ืองนวดถั่วเหลือง Soybean threshers 
11 1076-2535 หมุดยึดสลักจุดพ่วงส าหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางเพ่ือการเกษตร Linch pins for agriculture wheeled tractors 
12 1125-2535 เคร่ืองสูบน้ าแบบท่อ Vertical/Inclined pumps 
13 1126-2535 ไถหัวหมูแบบติดรถไถเดินตาม Moldboard ploughs for power tiller 
14 1127-2535 ไถกระทะพ่วงรถแทรกเตอร์ Tractor-operated disc ploughs 
15 1172-2536 เคร่ืองกะเทาะถั่วลิสง Groundnut shellers 
16 1173-2536 เคร่ืองนวดข้าวฟ่าง Sorghum threshers 
17 1186-2536 ปากใบมีดส าหรับรถแทรกเตอร์ติดชุดดันดินรถเกลี่ยดินและรถแทรกเตอร์ปาด

และอุ้มดิน 
Cutting edges for tractors with dozer, graders and tractor 
scrapers 

18 1196-2536 ชุดดันดินส าหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางเพ่ือการเกษตร Dozers for agricultural wheeled tractors 
19 1236-2537 เคร่ืองหยอดเมล็ดพืช Seeders 
20 1258-2537 ไถกระทะพวงแบบพ่วงสามจุด Three-point hitch-mounted polydisc tillers 
21 1273-2538 หัวฉีดพ่นไฮดรอลิกส าหรับการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช Hydraulic spray nozzle for crop protection 
22 1283-2538 เคร่ืองตัดหญ้าแบบใบมีดหมุนเหวี่ยงตามแนวระดับส าหรับรถแทรกเตอร์ล้อยาง

เพ่ือการเกษตร 
Rotary slashers 

23 1315-2538 รถใช้ในงานเกษตรกรรม : รถขนส่งเกษตร (ก าลังแก้ไข) Agricultural vehicles: farm trucks 
24 1322-2539 รถพ่วงส าหรับรถแทรกเตอร์เดินตาม (ก าลังแก้ไข) Trailers for walk-behind tractors 



25 1323-2539 เคร่ืองพรวนดินแบบจอบหมุน Rotary cultivators 
26 1327-2539 บริภัณฑ์ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช : เคร่ืองฉีดพ่นแบบสูบชัก Crop protection equipment: slide-action (trombone) sprayers 
27 1350-2539 รถแทรกเตอร์เดินตาม Walk-behind tractors 
28 1351-2539 บริภัณฑ์ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช : เคร่ืองฉีดพ่นแบบสูบโยกสะพายหลัง Crop protection equipment : lever-operated knapsack sprayers 
29 1385-2539 เคร่ืองลดความชื้นข้าวเปลือก (ก าลังแก้ไข) Paddy dryers 
30 1397-2540 ไถกระทะพ่วงรถแทรกเตอร์เดินตาม Disc ploughs for walk-behind tractors 
31 1418-2540 เคร่ืองเกี่ยวข้าววางราย Rice reapers 
32 1428-2544 เคร่ืองเกี่ยวนวดข้าว (ก าลังแก้ไข) Rice combine harvesters 
33 1429-2540 รถแทรกเตอร์เล็กสี่ล้อ Small four-wheeled tractors 
34 1480-2540 เคร่ืองปลูกอ้อย (ก าลังแก้ไข) Sugar cane planters 
35 1565-2541 บริภัณฑ์ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช : เคร่ืองฉีดพ่นแบบถังอัดอากาศ Crop protection equipment : air compression sprayers 
36 1671-2541 ค าศัพท์วิศวกรรมเกษตร- บริภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช Equipment for crop protection – Vocabulary 
37 2037-2543 เคร่ืองเกี่ยวถั่วเหลืองวางราย Soy - ban reapers 
38 ใหม ่ รถแทรกเตอร์ล้อยางเพ่ือการเกษตร  
39 ใหม ่ เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  
40 ใหม ่ เคร่ืองคีบอ้อย  
41 ใหม ่ เคร่ืองยนต์เบนซินขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยอากาศ  
42 787-2551 เคร่ืองยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ า  
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หลักเกณฑเฉพาะ 

ในการรับรองผลิตภัณฑ 
รถแทรกเตอรเดินตาม 

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1350-2539 
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ประกาศ 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
เรื่อง หลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ 

รถแทรกเตอรเดินตาม 

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1350-2539 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไข หลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑรถแทรกเตอรเดินตาม 

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1350-2539 ใหสอดคลองกับหลักเกณฑการรับรองผลิตภัณฑ ที่คณะกรรมการมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมีมติใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 557-1/2552 เม่ือวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2552  

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จึงยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ รถแทรกเตอรเดินตาม มาตรฐานเลขที่        

มอก. 1350-2539 ฉบับลงวันที่ 29 พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 และกําหนดหลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ  

ดังรายละเอียดทายประกาศฉบับนี้ 

ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันประกาศ เปนตนไป 

                

          ประกาศ ณ  วันที่  18 พฤษภาคม  พ.ศ.2552 

                   (ลงชื่อ)                  รัตนาภรณ  จึงสงวนสิทธิ์                                    

                       (นางรัตนาภรณ  จึงสงวนสิทธิ์) 

                เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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หลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑ 
รถแทรกเตอรเดินตาม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 1350-2539 

1. การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต 

การอนุญาตใหใชเครื่องหมายมาตรฐานจะพิจารณาจากขีดความสามารถในการทําผลิตภัณฑใหเปนไปตามที่

มาตรฐานกําหนด และขีดความสามารถในการควบคุมดูแลใหผลิตภัณฑเปนไปตามมาตรฐานโดยสม่ําเสมอ  

1.1 การตรวจสอบการทําผลิตภัณฑ 

 สมอ.จะตรวจสอบการทําผลิตภัณฑของผูทํา  ดังนี้ 

  1.1.1  ประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑของโรงงานที่ทํา ตามขอกําหนดกิจกรรมในภาคผนวก ก. 

ของหลักเกณฑการรับรองผลิตภัณฑ  ดังนี้ 

 (1) การควบคุมวัตถุดิบ  

(2) การควบคุมระหวางการผลิต   

(3) การควบคุมผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

(4) การควบคุมผลิตภัณฑที่ไมเปนตามขอกําหนด 

(5) การชี้บงและสอบกลับได 

(6) การเก็บรักษาผลิตภัณฑ 

(7) เครื่องจักรที่ใชในการผลิต และการบํารุงรักษา 

(8) การควบคุมเครื่องตรวจวัดและทดสอบ 

(9) การฝกอบรม (ทักษะและความรูความสามารถ) 

(10) การควบคุมบันทึกคุณภาพ 

 อนึ่ง  สมอ. จะพิจารณารับผลการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพจากหนวยงาน ดังนี้ 

(1) หนวยงานที่ไดรับการแตงตั้ง ตามมาตรา 5 

(2) หนวยงานที่ สมอ.ใหการยอมรับตามเกณฑที่ สมอ.กําหนด  

 1.1.2   ตองมีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบ ผลิตภัณฑทุกรายการตามมาตรฐาน โดยที่การตรวจสอบแต

ละรายการ  อาจกระทําโดยผูขอรับใบอนุญาตหรือผูอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

1.1.3   ตองมีเครื่องมือทดสอบ และทดสอบเปนประจํา ในรายการตอไปนี้ เปนอยางนอย  

(1) กลไกบังคับเล้ียว 

(2) ความเร็วสูงสุด 

1.2 การตรวจสอบผลิตภัณฑ  

สมอ. จะตรวจสอบผลิตภัณฑเพื่อการอนุญาตตามขอกําหนดในมาตรฐานทุกรายการ โดยมีการจําแนก

ผลิตภัณฑ การเก็บตัวอยางตรวจสอบ และการยอมรับผลทดสอบ   ดังนี้ 
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1.2.1   การจําแนกผลิตภัณฑ ดังนี้ 

   ไมมี 

1.2.2    การเก็บตัวอยางตรวจสอบ 

เจาหนาที่เปนผูเก็บตัวอยางเพื่อตรวจสอบ โดยเก็บตัวอยาง 1 ชุดตัวอยาง ตามแบบ(model) 

1 ชุดตัวอยางประกอบดวย รถแทรกเตอรเดินตาม แบบ(model)เดียวกันจํานวน 1 คัน  

1.2.3   การยอมรับผลทดสอบ 

สมอ. จะประเมินผลิตภัณฑตามขอกําหนดในมาตรฐาน โดยจะพิจารณาผลทดสอบผลิตภัณฑตาม 
ความเหมาะสม ดังนี้ 
(1) ผลทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบที่ไดรับการแตงตั้งตามมาตรา 5 
(2) ผลทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบที่ สมอ.ใหการยอมรับตามเกณฑที่ สมอ.กําหนด 

   1.3  การออกใบอนุญาต 

สมอ.จะออกใบอนุญาตโดยระบุ แบบ(model) ตามที่ยื่นขอ  

2. การตรวจติดตามภายหลังการอนุญาต 

เพื่อใหมั่นใจวาผูรับใบอนุญาตยังคงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานอยางสมํ่าเสมอ  สมอ.จะ

ดําเนินการตรวจติดตามภายหลังการอนุญาต โดยการตรวจสอบการทําผลิตภัณฑของผูรับใบอนุญาตและการ

ตรวจสอบผลิตภัณฑ  ดังนี้ 

2.1 ตรวจสอบการทําผลิตภัณฑโดยการประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑตามขอ 1.1  ณ โรงงานที่ทํา 

ผลิตภัณฑ  ปละ 1 ครั้ง 

2.2 เก็บตัวอยางผลิตภัณฑจากโรงงานที่ทําผลิตภัณฑ เพื่อตรวจสอบ  ปละ 1 ครั้ง 

โดยทั่วไป สมอ.จะดําเนินการตรวจสอบการทําและตรวจสอบผลิตภัณฑของผูรับใบอนุญาตแตละราย 1ครั้ง/ป   

และหากผลการตรวจแสดงวาผูรับใบอนุญาต สามารถรักษาคุณภาพผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานไดอยาง

สมํ่าเสมอและตอเนื่อง  สมอ.อาจพิจารณาปรับลดจํานวนครั้งการตรวจสอบการทําและการตรวจสอบผลิตภัณฑ  

ในทางกลับกันหากผลการตรวจแสดงวามีเหตุอันควรเชื่อไดวาผูรับใบอนุญาตไมสามารถรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ

ใหเปนไปตามมาตรฐานไดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง สมอ.อาจพิจารณาปรับเพิ่มจํานวนครั้งการตรวจสอบการทํา

และการตรวจสอบผลิตภัณฑ ตามความเหมาะสม  

2.3 ซื้อตัวอยางผลิตภัณฑจากสถานที่จําหนายเพื่อตรวจสอบ  ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 



                                                                                                                                                      4PR1350(01) 

 

5/5 

3. เงื่อนไขที่ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ 

 3.1 ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามวิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน  
ผูรับใบอนุญาตตองไดรับการตรวจติดตามภายหลังการอนุญาตตามที่กําหนด  และจัดใหโรงงานที่ระบุใน
ใบอนุญาตมีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ  ดังนี้ 
(1) ตองมีวิธีการควบคุมคุณภาพตามขอกําหนดกิจกรรมในระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑตามภาคผนวก 

ก.  ของหลักเกณฑการรับรองผลิตภัณฑ 
(2) ตองมีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบ ทุกรายการตามที่ มาตรฐาน กําหนด โดยที่การตรวจสอบแตละ

รายการอาจกระทําโดยผูรับใบอนุญาตหรือผูอ่ืนที่ไดรับมอบหมายก็ได 
(3) ตองมีเครื่องมือทดสอบรายการตามขอกําหนดในหลักเกณฑเฉพาะในการรับรองผลิตภัณฑที่ เกี่ยวของ

และตองทดสอบเปนประจําที่โรงงาน 
(4) ตองแจงให สมอ. ทราบทุกครั้ง เมื่อมีการเปล่ียนแปลงขอมูลใดๆ ไปจากที่เคยแจงไวที่ สมอ.ซ่ึงอาจมีผล

ตอคุณภาพผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาต 
(5) ตองแจงปริมาณการผลิตผลิตภัณฑที่ไดรับใบอนุญาตตอสมอ. ทุกครึ่งปปฏิทินโดยตองแจงภายใน 30 วัน

นับแตวันที่ครบกําหนดแจง 
(6) ตองบันทึกและจัดเก็บขอรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑรวมทั้งบันทึกการแกไขและสงสําเนาให

สมอ.  เมื่อไดรับการรองขอ  

3.2 ผูรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกับผลิตภัณฑทั่วไป  

ผูรับใบอนุญาตตองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑที่ไดรับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงจาก สมอ. 

3.3 ผูรับใบอนุญาตตองชําระคาใชจายในการตรวจสอบผลิตภัณฑภายใน 15 วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงใหชําระ 
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เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

Reporting Countries Export Statistics (Partner Country: World) 

Commodity: 870110, Tractors, Pedestrian Controlled Type (Other Than Tractors Of The Type Used On Railway Station Platforms) 

Annual Series: 2010 - 2014 

Reporting Country 
  Sum Avg 

AAI Growth Data Availability 
2010  2011  2012  2013  2014  2010 - 2014 2010 - 2014 

Reporting Total 313,686,952  343,903,846  301,768,034  300,436,749    1,259,795,581  314,948,895  -100% 04/08 - 12/13 

China 117,765,485  129,679,340  78,506,165  96,001,780  107,639,327  529,592,097  105,918,419  -2% 01/95 - 06/15 

Thailand 44,831,608  54,284,174  47,511,665  85,929,159  123,473,956  356,030,562  71,206,112  22% 01/98 - 05/15 

Italy 24,830,883  25,251,330  19,535,593  23,449,502  20,079,318  113,146,626  22,629,325  -4% 01/97 - 04/15 

Iran 34,725,964  23,326,012  59,314,659  20,269,700  78,000  137,714,335  27,542,867  -70% 04/08 - 06/15 

Switzerland 9,635,102  12,530,770  7,928,572  9,192,612  9,728,465  49,015,521  9,803,104  0% 01/96 - 06/15 

Malaysia 2,403,123  5,118,887  2,385,851  9,168,217  3,794,944  22,871,022  4,574,204  10% 01/97 - 04/15 

United States 16,722,951  24,004,096  18,680,180  8,481,015  17,293,789  85,182,031  17,036,406  1% 01/90 - 05/15 

United Kingdom 3,598,182  6,508,000  7,734,707  7,485,115  6,120,603  31,446,607  6,289,321  11% 01/97 - 05/15 

Denmark 5,761,818  10,111,306  12,683,961  6,331,585  3,326,041  38,214,711  7,642,942  -10% 01/97 - 04/15 

Belgium 4,844,163  8,573,423  4,328,507  3,612,976  2,851,311  24,210,380  4,842,076  -10% 01/99 - 04/15 

Germany 3,802,583  5,208,247  4,879,511  3,587,980  3,507,991  20,986,312  4,197,262  -2% 01/97 - 04/15 

India 2,793,767  2,068,826  723,305  3,343,644  1,244,756  10,174,298  2,034,860  -15% 01/99 - 04/15 

Czech Republic 591,529  2,927,797  404,171  2,449,943  3,589,597  9,963,037  1,992,607  43% 01/99 - 05/15 

South Africa 368,033  777,657  2,176,081  2,102,823  4,642,781  10,067,375  2,013,475  66% 01/96 - 05/15 
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Reporting Countries Export Statistics (Partner Country: World) 

Commodity: 870110, Tractors, Pedestrian Controlled Type (Other Than Tractors Of The Type Used On Railway Station Platforms) 

Annual Series: 2010 - 2014 

Reporting Country 
  Sum Avg 

AAI Growth Data Availability 
2010  2011  2012  2013  2014  2010 - 2014 2010 - 2014 

France 2,590,508  1,171,354  2,610,333  2,066,650  2,904,717  11,343,562  2,268,712  2% 01/97 - 05/15 

Russia 1,465,178  1,424,050  1,092,050  1,939,301  1,293,277  7,213,856  1,442,771  -2% 01/97 - 05/15 

Japan 22,150,241  12,280,609  15,228,931  1,760,320  1,663,022  53,083,123  10,616,625  -40% 01/94 - 05/15 

Netherlands 1,119,962  292,687  1,514,447  1,707,149  875,442  5,509,687  1,101,937  -5% 01/97 - 04/15 

Croatia 825,330  1,124,257  1,125,402  1,671,164  1,208,450  5,954,603  1,190,921  8% 01/02 - 04/15 

Turkey 2,904,833  2,633,373  1,831,861  1,433,133  1,483,534  10,286,734  2,057,347  -13% 01/98 - 05/15 

Singapore 1,439,206  3,876,618  1,665,132  1,177,265  474,994  8,633,215  1,726,643  -20% 01/99 - 05/15 

Slovenia 734,312  1,441,980  1,122,500  1,025,416  1,241,752  5,565,960  1,113,192  11% 01/99 - 04/15 

Austria 301,424  609,618  632,049  837,732  820,780  3,201,603  640,321  22% 01/97 - 04/15 

Spain 217,211  878,093  653,332  661,921  439,179  2,849,736  569,947  15% 01/97 - 04/15 

Australia 696,789  806,036  703,713  630,154  705,928  3,542,620  708,524  0% 01/95 - 05/15 

Poland 65,491  759,909  1,860,599  476,412  296,578  3,458,989  691,798  35% 01/99 - 04/15 

Sweden 373,480  455,109  484,411  420,928  202,045  1,935,973  387,195  -12% 01/97 - 04/15 

Lithuania 267,825  11,362  218,219  416,414  147,190  1,061,010  212,202  -11% 01/99 - 05/15 

Serbia 696,679  1,109,034  234,508  408,017  297,462  2,745,700  549,140  -16% 01/00 - 05/15 



ศึกษาความสามารถในการแขงขันของเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศผูผลิตที่สําคัญในอาเซียน  รายงานฉบับสมบูรณ 
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Reporting Countries Export Statistics (Partner Country: World) 

Commodity: 870110, Tractors, Pedestrian Controlled Type (Other Than Tractors Of The Type Used On Railway Station Platforms) 

Annual Series: 2010 - 2014 

Reporting Country 
  Sum Avg 

AAI Growth Data Availability 
2010  2011  2012  2013  2014  2010 - 2014 2010 - 2014 

Ukraine 15,481  12,058  28,790  304,433  549,678  910,440  182,088  104% 01/02 - 05/15 

Bulgaria 33,174  978,193  3,329  246,586  935,970  2,197,252  439,450  95% 01/99 - 04/15 

Luxembourg 150,699  9,116  131,247  227,109  2,447  520,618  104,124  -56% 01/99 - 04/15 

Indonesia 394,252  437,194  266,634  215,540  272,198  1,585,818  317,164  -7% 01/96 - 01/15 

Canada 180,063  457,474  410,615  207,303  1,029,890  2,285,345  457,069  42% 01/95 - 05/15 

Mexico 0  0  0  179,819  20,997  200,816  40,163    01/95 - 04/15 

Morocco 5,290  1,482  33,288  161,333  260,813  462,206  92,441  118% 01/02 - 03/15 

Hungary 914,476  264,270  51,989  128,434  150,328  1,509,497  301,899  -30% 01/99 - 04/15 

Brazil 1,662,623  374,028  642,008  113,213  95,862  2,887,734  577,547  -43% 01/97 - 06/15 

New Zealand 0  209,056  26,129  93,611  24,355  353,151  70,630    01/90 - 05/15 

South Korea 140,788  478,110  158,503  90,786  120,656  988,843  197,769  -3% 01/96 - 06/15 

Slovakia 60,937  131,193  655,924  81,857  940,060  1,869,971  373,994  73% 01/99 - 04/15 

Egypt 89,914  95,796  13,707  62,371  157,689  419,477  83,895  12% 01/05 - 03/15 

Romania 1,639  0  28,980  60,834  25,634  117,087  23,417  73% 01/99 - 04/15 

Ireland 375,310  244,349  209,314  49,742  16,910  895,625  179,125  -46% 01/97 - 05/15 
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Reporting Countries Export Statistics (Partner Country: World) 

Commodity: 870110, Tractors, Pedestrian Controlled Type (Other Than Tractors Of The Type Used On Railway Station Platforms) 

Annual Series: 2010 - 2014 

Reporting Country 
  Sum Avg 

AAI Growth Data Availability 
2010  2011  2012  2013  2014  2010 - 2014 2010 - 2014 

Latvia 8,150  0  727,406  46,484  195,413  977,453  195,491  89% 01/99 - 04/15 

Philippines 0  7,200  28,469  32,996  9,041  77,706  15,541    01/97 - 04/15 

Kenya 321,132  457,276  16,699  23,344  210,637  1,029,088  205,818  -8% 01/06 - 03/15 

Finland 30,608  24,364  0  16,703  92,529  164,204  32,841  25% 01/97 - 04/15 

Estonia 226,837  114,978  77,534  13,853  0  433,202  86,640  -100% 01/99 - 05/15 

Norway 21,806  29,502  10,574  12,266  84,771  158,919  31,784  31% 01/97 - 06/15 

Argentina 40,460  0  0  10,349  34,390  85,199  17,040  -3% 01/97 - 05/15 

Mauritius 0  178  0  6,503  0  6,681  1,336    01/05 - 04/15 

Sri Lanka 0  0  0  4,466  0  4,466  893    01/98 - 04/15 

El Salvador 0  0  0  3,000  55,434  58,434  11,687    01/05 - 05/15 

Peru 0  0  0  2,378  0  2,378  476    01/98 - 05/15 

Portugal 39,955  145,699  90,375  2,208  69,514  347,751  69,550  12% 01/97 - 05/15 

Taiwan 0  2,316  1,287  1,009  634  5,246  1,049    01/96 - 05/15 

Colombia 0  0  0  193  0  193  39    01/95 - 04/15 

Cyprus 384  0  42,990  0  2,116,000  2,159,374  431,875  460% 01/99 - 04/15 



ศึกษาความสามารถในการแขงขันของเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศผูผลิตที่สําคัญในอาเซียน  รายงานฉบับสมบูรณ 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

Reporting Countries Export Statistics (Partner Country: World) 

Commodity: 870110, Tractors, Pedestrian Controlled Type (Other Than Tractors Of The Type Used On Railway Station Platforms) 

Annual Series: 2010 - 2014 

Reporting Country 
  Sum Avg 

AAI Growth Data Availability 
2010  2011  2012  2013  2014  2010 - 2014 2010 - 2014 

Ecuador 0  0  0  0  0  0  0    01/01 - 05/15 

Algeria 0  0  144,620  0  0  144,620  28,924    01/00 - 12/14 

Azerbaijan 0  0  20,000  0    20,000  5,000    01/04 - 12/13 

Greece 17,201  150,148  1,958  0  92,110  261,417  52,283  40% 01/97 - 05/15 

Guatemala 0  4,000  0  0  0  4,000  800    01/02 - 04/15 

Honduras 0  10,000  0  0  0  10,000  2,000    01/03 - 03/15 

Kazakhstan 29,360  0  0  0  0  29,360  5,872  -100% 01/04 - 12/14 

Iceland 19,127  0  0  0  0  19,127  3,825  -100% 01/97 - 05/15 

Senegal 30,377  6,947  175,046  0  0  212,370  42,474  -100% 01/05 - 05/15 

Nicaragua 0  0  200  0  0  200  40    01/04 - 05/15 

Venezuela 353,249  14,962  0  0  3,651  371,862  74,372  -60% 01/99 - 12/14 
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