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บทนํา 
แนวคิดการวิเคราะห 

 
 ปจจุบันประเทศไทยรวมท้ังสมาชิก 9 ประเทศไดแก บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว พมา 
มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และเวียดนาม มีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจภายในอาเซียน โดยมีเปาหมายท่ีจะ
จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ภายในป 2558 (ค.ศ. 2015) 
กลาวไดวาอาเซียนเปนกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจท่ีมีความใกลชิดกับประเทศไทยมากท่ีสุดและประเทศ
สมาชิกหลายประเทศเปนเพ่ือนบานท่ีมีพรมแดนติดตอ กับไทย ตลอดจนมีความ เชื่อมโยงท้ังในดานเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมกับประเทศไทยมาเปนระยะเวลานาน ปจจุบันอาเซียนจัดเปนท้ังพันธมิตรในดาน
เศรษฐกิจ และเปนตลาดสงออก เครื่องจักรกอสรางท่ีสําคัญ ของไทยและบางประเทศในอาเซียนยังเปนคูแขง ท่ี
ตองจับตามองอีกดวย  

 การขยายตัวของเศรษฐกิจในอาเซียน ทําใหการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐบาลในหลายประเทศ
ขยายตัว สงผลใหภาคการกอสรางท้ังสาธารณูปโภค และอาคาร บาน เรือน ขยายตัวตามไปดวย ดังนั้นความ
ตองการใชเครื่องจักรกอสรางในอาเซียนจึงเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ตลาดอาเซียนจึงยังเปนตลาดท่ีผูประกอบการ
ไทยสามารถขยายตลาด สงออกสินคาไดมากข้ึน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการศึกษาศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการผลิต เครื่องจักรกอสราง ของแตละประเทศในอาเซียน เพ่ือใหภาครัฐและภาคเอกชนไดใชประกอบการ
ตัดสินใจและกําหนดนโยบายตอไป  

 สําหรับเครื่องจักรกอสรางในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง เครื่องจักร เครื่องทุนแรง ท่ีใชในอุตสาหกรรม
กอสราง ท่ีไดจัดประเภทตามพิกัดศุลกากรไวแลวในโครงการศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ดังนี้ 

กลุมเคร่ืองจักรกล HSC 4 digits HSC 6 digits 

เคร่ืองสูบของเหลว 8413 8413.40 

เคร่ืองผอนแรง 8425 8425.11, 8425.19, 8425.31, 8425.39, 8425.41, 
8425.42, 8425.49 

ปนจั่นและโครงยก 8426 8426.11, 8426.12, 8426.19, 8426.20, 8426.30, 
8426.41, 8426.49, 8426.91, 8426.99 

รถฟอรกลิฟตและอุปกรณ 8427 8427.10, 8427.20, 8427.90 

ลิฟต บันใดเลื่อน เคร่ืองลําเลียง 8428 8428.10, 8428.20, 8428.31, 8428.32, 8428.33, 
8428.39, 8428.40, 8428.60, 8428.90 

เคร่ืองจักรงานดิน 8429 8429.11, 8429.19, 8429.30, 8429.40, 8429.51, 
8429.52, 8429.59 

เคร่ืองจักรงานดิน อ่ืน ๆ 8430 8430.10, 8430.20, 8430.31, 8430.39, 8430.41, 
8430.49, 8430.50, 8430.61, 8430.69 

สวนประกอบเคร่ืองผอนแรง 8431 8431.10, 8431.20, 8431.31, 8431.39, 8431.41, 
8431.42, 8431.43, 8431.49 

เคร่ืองจักรงานโยธา กอสราง 8479 8479.10 
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 ท้ังนี้เนื่องจากในปจจุบันขอมูลสถิติของหลายประเทศในอาเซียนยังไมมีการจัดเก็บอยางเปนระบบและ
ขอมูลยังขาดความสมบูรณ การศึกษานี้จึงเลือกประเทศท่ีสําคัญ 5 ประเทศ ท่ีมีขอมูลทางสถิติท่ีสมบูรณ
โดยเฉพาะขอมูลทางการคาระหวางประเทศ (สถิติการนําเขา-สงออก) ซ่ึงไดแก ประเทศ  อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย โดยการเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขัน ทางดานการผลิตและการคา ของ
สินคาอุตสาหกรรม เครื่องจักรกอสราง ไทยกับประเทศในอาเซียน  รวม 5 ประเทศ สามารถใชวิเคราะหความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) 01ซ่ึงวิธีท่ีใชกันอยางแพร 
หลายคือดัชนี RCA ท่ีถูกพัฒนาโดย Bela Balassa ในป ค.ศ.1965 สามารถแสดงในรูปสมการไดดังนี ้
 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
�𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 /𝑋𝑋𝑛𝑛𝑖𝑖 �
(𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖/𝑋𝑋𝑛𝑛𝑖𝑖 ) 

 
    โดยที ่ 𝑋𝑋 คือ มูลคาการสงออกสินคา 

             𝑖𝑖 คือ ประเทศคูคาของไทย 

     𝑖𝑖 คือ สินคาหรืออุตสาหกรรม 

     𝑖𝑖 คือ กลุมสินคาหรือกลุมอุตสาหกรรม 

     𝑛𝑛 คือ กลุมประเทศอาเซียน 
 

 ถาดัชนี RCA ท่ีไดมากกวา 1 แสดงวาประเทศมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคาชนิดนั้นและ
ตัวเลขยิ่งมากยิ่งแสดงถึงมีความไดเปรียบมาก 
 
 ถาดัชนี RCA ท่ีไดนอยกวา 1 แสดงวาประเทศมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคาชนิดนั้น 
 
 อยางไรก็ตามวิธีการวิเคราะห RCA ของ Bela Balassa ยังเปนท่ีโตเถียง วาละเลยดานการนําเขา
โดยเฉพาะเม่ือขนาดของประเทศมีความสําคัญ (Greenaway and Milner, 1993) 2  

 
 ดังนั้นการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันในการผลิตและการคาของไทยเม่ือเปรียบเทียบกับ
ประเทศคูคา ในการศึกษานี้จะใชสูตรท่ีนําเสนอโดย  Centre d’ e’tudesprospectives et 
d’informations internationals, Paris (CEPII) ท่ีนิยมใชหาความไดเปรียบ-เสียเปรียบในการคา โดยให 

𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
1000

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖
�(𝑋𝑋𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ) − (𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖 − 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖 )

𝑋𝑋𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖
� 

 

    โดยที ่ 𝑋𝑋,𝑀𝑀 คือ มูลคาการสงออกสินคาและนําเขาสินคา 

     𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 คือ สินคาหรืออุตสาหกรรม 

     𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖 คือ กลุมสินคาหรือกลุมอุตสาหกรรม 
 

1 รศ.ดร. อภิญญา วนเศรษฐ 
2 การศึกษาศักยภาพสินคาอุตสาหกรรมของไทยในอาเซียนจาก Intelligence Unit สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2553 
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หรือเปนการเปรียบเทียบความแตกตางของดุลการคาจริงกับดุลการคาท่ีควรจะเปน เม่ือเทียบสัดสวนกับมูลคา

การคาท้ังหมด ดังนั้นประเทศจะไดเปรียบในการแขงขันถา RCA > 0 

 ท้ังนี้การศึกษาครั้งนี้เปนการหาดัชนี RCA ในชวงป 2009-2013 โดยเปรียบเทียบระหวางกลุม
ประเทศอาเซียน 5 ประเทศ ซ่ึงไดแก ประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ใชคา
RCAท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลรวมกันกับอัตราการขยายตัวทางการคาและมูลคาทางการคา 
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บทท่ี1 
วิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) 

ของประเทศท่ีสําคัญ 5 ประเทศ รายผลิตภัณฑ 
 

1.1 เครื่องจักรงานดิน 

 1.1.1 รถขุด ตัก แบบตีนตะขาบ (HS842911) 

 

รูปท่ี 1.1 แสดงการวิเคราะหรถขุด ตัก แบบตีนตะขาบ (HS842911) ดานความสามารถในการแขงขัน การเติบโตและมูลคา
ของตลาดของแตละประเทศ 

ที่มา: คํานวณจากขอมูลของ UN Comtrade 
หมายเหตุ: กรอบบนซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกมีการเติบโต 

กรอบบนขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกมีการเติบโต 
กรอบลางขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกเติบโตลดลง 
กรอบลางซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกก็ลดลง 
ขนาดของวงกลมแสดงมูลคาของการสงออก 

ตารางท่ี 1.1 แสดงขอมูลผลการวิเคราะหรถขุด ตัก แบบตีนตะขาบ (HS842911) ดานความสามารถในการแขงขัน การเติบโต
และมูลคาของตลาดของแตละประเทศ 

Country RCA'09-13 GRWT'09-13 AVG'09-13(Mil.USD) 

Thailand 275.07 0.14 8,002.40 

Indonesia -663.76 0.19 29,390.80 

Malaysia -681.57 0.04 4,375.80 

Phillipines -850.45 0.03 737.80 

Singapore 87.63 0.00 16,562.40 
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 ประเทศไทย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก) ของรถขุด ตัก แบบตีนตะขาบ  สูงเปน
อันดับ 3 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ แตมีความไดเปรียบทางการคา มีความสามารถในการแขงขันในการผลิต
และการคา และการสงออกมีการเติบโต  
 
 ประเทศอินโดนีเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก) ของรถขุด ตัก แบบตีนตะขาบ  
สูงท่ีสุดในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ แตยังขาดความสามารถในการแขงขันในการผลิตและการคา ขณะท่ีการ
สงออกสินคาชนิดนี้ขยายตัว  
 
 ประเทศมาเลเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาดเปนอันดับ 4 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ ยังคงขาด
ความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกมีการเติบโต 
 
 ประเทศฟลิปนส ถือครองสวนแบงทางการตลาดนอยท่ีสุดในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ ขาด
ความสามารถในการแขงขัน คา RCA นอยกวา 0 แตการสงออกมีการเติบโต 
 
 ประเทศสิงคโปร ถือครองสวนแบงทางการตลาดสูงท่ีสุดใน กลุมอาเซียน 5 ประเทศ มีความไดเปรียบ
ในการแขงขันในการผลิตและการคา อยางไรก็ตามแนวโนมการสงออกสินคาประเภทนี้ยังคงทรงตัว 
  
 1.1.2 รถขุด ตักแบบลอยาง (HS842919)  

 
รูปท่ี 1.2 แสดงการวิเคราะหรถขุด ตักแบบลอยาง (HS842919) ดานความสามารถในการแขงขัน การเติบโตและมูลคาของ

ตลาดของแตละประเทศ 

ที่มา: คํานวณจากขอมูลของ UN Comtrade 
หมายเหตุ: กรอบบนซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกมีการเติบโต 

กรอบบนขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกมีการเติบโต 
กรอบลางขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกเติบโตลดลง 
กรอบลางซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกก็ลดลง 
ขนาดของวงกลมแสดงมูลคาของการสงออก 
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ตารางท่ี 1.2 แสดงขอมูลผลการวิเคราะหรถขุด ตักแบบลอยาง (HS842919) ดานความสามารถในการแขงขัน การเติบโตและ
มูลคาของตลาดของแตละประเทศ 

Country RCA'09-13 GRWT'09-13 AVG'09-13(Mil.USD) 

Thailand -783.80 0.11 470.00 

Indonesia -561.93 0.15 12,532.80 

Malaysia 391.97 0.05 8,403.60 

Phillipines -877.92 -1.00 414.20 

Singapore 137.19 0.06 23,695.40 
 

 ประเทศไทย มีมูลคาการสงออกรถขุด ตักแบบลอยาง  เปนอันดับ 4 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ ขาด
ความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกมีการเติบโต คา RCA นอยกวา 0  
 

 ประเทศอินโดนีเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก)  ของรถขุด ตักแบบลอยาง  สูง
เปนอันดับ2ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ แตยังขาดความสามารถในการแขงขันทางการคา ขณะเดียวกันสงออก
สินคาชนิดนี้มีการขยายตัว  
 
 ประเทศมาเลเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาดสินคา (มูลคาการสงออก)  ของรถขุด ตักแบบลอยาง
สูงเปนอันดับ 3 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ แตมีความไดเปรียบ มีความสามารถในการแขงขัน สูงท่ีสุดในกลุม
ประเทศกลุมอาเซียน 5 ประเทศ และการสงออกเติบโตเล็กนอย  
 
 ประเทศฟลิปนส ถือครองสวนแบงทางการตลาดนอยท่ีสุดในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ ขาด
ความสามารถในการแขงขัน ขณะท่ีการสงออกเติบโตลดลง  
 

 ประเทศสิงคโปร ถือครองสวนแบงทางการตลาดสูงท่ีสุดในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ มีความสามารถใน
การแขงขันในตลาดสงออกสินคาของรถขุด ตักแบบลอยาง การสงออกสินคาประเภทนี้มีการเติบโต 
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 1.1.3 รถเกรดและรถเกล่ียดิน (HS842920)  

 

รูปท่ี 1.3 แสดงการวิเคราะหรถเกรดและรถเกลี่ยดิน (HS842920) ดานความสามารถในการแขงขัน การเติบโตและมูลคาของ
ตลาดของแตละประเทศ 

ที่มา: คํานวณจากขอมูลของ UN Comtrade 
หมายเหตุ: กรอบบนซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกมีการเติบโต 

กรอบบนขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกมีการเติบโต 
กรอบลางขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกเติบโตลดลง 
กรอบลางซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกก็ลดลง 
ขนาดของวงกลมแสดงมูลคาของการสงออก 

ตารางท่ี 1.3 แสดงขอมูลผลการวิเคราะหรถเกรดและรถเกลี่ยดิน ( HS842920) ดานความสามารถในการแขงขัน การเติบโต
และมูลคาของตลาดของแตละประเทศ 

Country RCA'09-13 GRWT'09-13 AVG'09-13(Mil.USD) 

Thailand -193.37 0.14 20,471.00 

Indonesia -897.03 -0.02 2,703.20 

Malaysia -711.05 0.03 990.80 

Phillipines -943.29 -0.12 9.80 

Singapore -63.94 0.06 55,430.60 
 

 ประเทศไทย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก) ของสินคาประเภท รถเกรดและรถ
เกลี่ยดิน สูงเปนอันดับ 2 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ แตยังขาดความสามารถในการแขงขัน ขณะท่ีการ สงออก
รถเกรดและรถเกลี่ยดินมีการขยายตัวมากข้ึน  
 
 ประเทศอินโดนีเซีย มีมูลคาการสงออกสินคาประเภทรถเกรดและรถเกลี่ยดิน สูงเปนอันดับ 3 ในกลุม
อาเซียน 5 ประเทศ แตยังขาดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกเติบโตลดลง 
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 ประเทศมาเลเซีย มูลคาการสงออกรถเกรดและรถเกลี่ยดินสูงเปนอันดับ 4 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ 
นอย ขาดความสามารถในการแขงขัน การสงออกทรงตัว คา RCA นอยกวา 0  
 

 ประเทศฟลิปนส มีมูลคาการสงออกรถเกรดและรถเกลี่ยดิน นอยท่ีสุดในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ ขาด
ความสามารถในการแขงขัน การสงออกเติบโตข้ึนเล็กนอย  
 

 ประเทศสิงคโปร มีมูลคาการสงออกรถเกรดและรถเกลี่ยดินสูงท่ีสุดในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ แต
ยังคงขาดความสามารถในการแขงขัน ขณะท่ีการสงออกสินคาประเภทนี้เติบโตสูงข้ึนเล็กนอย 
  
 1.1.4 รถขูดหรือรถไสดิน (HS842930)  

 

รูปท่ี 1.4 แสดงการวิเคราะหรถขูดหรือรถไสดิน (HS842930) ดานความสามารถในการแขงขัน การเติบโตและมูลคาของตลาด
ของแตละประเทศ 

ที่มา: คํานวณจากขอมูลของ UN Comtrade 
หมายเหตุ: กรอบบนซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกมีการเติบโต 

กรอบบนขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกมีการเติบโต 
กรอบลางขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกเติบโตลดลง 
กรอบลางซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกก็ลดลง 
ขนาดของวงกลมแสดงมูลคาของการสงออก 

ตารางท่ี 1.4 แสดงขอมูลผลการวิเคราะหรถขูดหรือรถไสดิน ( HS842930) ดานความสามารถในการแขงขัน การเติบโตและ
มูลคาของตลาดของแตละประเทศ 

Country RCA'09-13 GRWT'09-13 AVG'09-13(Mil.USD) 

Thailand -774.96 0.40 1,086.40 

Indonesia -835.14 0.37 134.40 

Malaysia -905.59 0.22 19.80 

Phillipines -967.49 -1.00 4.80 

Singapore 412.80 -0.28 197.80 
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 ประเทศไทย ถือครองสวนแบงตลาดสงออกหรือมีมูลคาการสงออก รถขูดหรือรถไสดิน สูงท่ีสุดในกลุม
ประเทศอาเซียน 5 ประเทศ แตยังคงขาดความสามารถในการแขงขัน ขณะท่ีการสงออกมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
 
 ประเทศอินโดนีเซีย มีมูลคาการสงออกรถขูดหรือรถไสดินสูงเปนอันดับ 3 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ 
ขาดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกรถขูดหรือรถไสดิน มีการเติบโตข้ึนเล็กนอย 
 
 ประเทศมาเลเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาดสูงเปนอันดับ 4 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ  
หรือมีมูลคาการ สงออกรถขูดหรือรถไสดิน สูงเปนอันดับ 4 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ  ตกอยูในภาวะ ขาด
ความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกมีการเติบโต 
 
 ประเทศฟลิปนส มีมูลคาการสงออก รถขูดหรือรถไสดิน นอยท่ีสุดในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ ขาด
ความสามารถในการแขงขัน การสงออกเติบโตลดลง 
 
 ประเทศสิงคโปร มีมูลคาการสงออก รถขูดหรือรถไสดิน สูงเปนอันดับ 2 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ
นอย อยางไรก็ตามสิงคโปรเปนประเทศเดียว ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ ท่ี มีความไดเปรียบทางการคา มี
ความสามารถในการแขงขันในตลาดสงออกสินคา รถขูดหรือรถไสดิน ท้ังนี้การสงออกสินคาประเภทนี้มีการ
เติบโตลดลง 
 
 1.1.5 เครื่องกระทุงและรถบดอัดถนน (HS842940)  

 

รูปท่ี 1.5 แสดงการวิเคราะหเครื่องกระทุงและรถบดอัดถนน (HS842940) ดานความสามารถในการแขงขัน การเติบโตและ
มูลคาของตลาดของแตละประเทศ 

ที่มา: คํานวณจากขอมูลของ UN Comtrade 
หมายเหตุ: กรอบบนซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกมีการเติบโต 

กรอบบนขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกมีการเติบโต 
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กรอบลางขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกเติบโตลดลง 
กรอบลางซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกก็ลดลง 
ขนาดของวงกลมแสดงมูลคาของการสงออก 

ตารางท่ี 1.5 แสดงขอมูลผลการวิเคราะหเครื่องกระทุงและรถบดอัดถนน (HS842940) ดานความสามารถในการแขงขัน การ
เติบโตและมูลคาของตลาดของแตละประเทศ 

Country RCA'09-13 GRWT'09-13 AVG'09-13(Mil.USD) 

Thailand -612.55 0.11 8,620.20 

Indonesia -317.44 0.07 23,224.20 

Malaysia -680.69 0.00 2,298.20 

Phillipines -967.57 -1.00 8.40 

Singapore -55.81 0.05 18,940.20 

 
 ประเทศไทย ถือครองสวนแบงตลาด(มูลคาการสงออก) เครื่องกระทุงและรถบดอัดถนน เปนอันดับ 3 
ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศและตกอยูใน ภาวะเสียเปรียบการคา  ขาดความสามารถในการแขงขันทางการคา 
ขณะท่ีการสงออกเครื่องกระทุงและรถบดอัดถนนมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนเล็กนอย  
 
 ประเทศอินโดนีเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก) ของ เครื่องกระทุงและรถบดอัด
ถนน  สูงท่ีสุดในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ แตยังขาดความสามารถในการแขงขันทางการคา และการ สงออก
สินคาชนิดนี้มีการเติบโตเล็กนอย  
 
 ประเทศมาเลเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก)สูงเปนอันดับ 4 ในกลุมอาเซียน 5 

ประเทศ ยังคงขาดความสามารถในการแขงขัน การสงออกทรงตัว  

 ประเทศฟลิปนส ถือครองสวนแบงทางการตลาด (มูลคาการสงออก) นอยท่ีสุดในกลุมอาเซียน 5 
ประเทศ ขาดความสามารถในการแขงขัน การสงออกเติบโตลดลง  
 
 ประเทศสิงคโปร ถือครองสวนแบงทางการตลาดสูงเปนอันดับ 2 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ แตขาด
ความสามารถในการแขงขัน อยางไรก็ตามการสงออกสินคาประเภทนี้ยังคงเติบโตเล็กนอย 
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1.1.6 เครื่องตักยาย แบบฟรอนตเอนด (HS842951) 
 

 
รูปท่ี 1. 6 แสดงการวิเคราะหเครื่องตักยาย แบบฟรอนตเอนด ( HS842951) ดานความสามารถในการแขงขัน การเติบโตและ

มูลคาของตลาดของแตละประเทศ 
ที่มา: คํานวณจากขอมูลของ UN Comtrade 
หมายเหตุ: กรอบบนซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกมีการเติบโต 

กรอบบนขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกมีการเติบโต 
กรอบลางขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกเติบโตลดลง 
กรอบลางซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกก็ลดลง 
ขนาดของวงกลมแสดงมูลคาของการสงออก 

ตารางท่ี 1.6 แสดงขอมูลผลการวิเคราะหเครื่องตักยาย แบบฟรอนตเอนด (HS842951) ดานความสามารถในการแขงขัน การ
เติบโตและมูลคาของตลาดของแตละประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ประเทศไทย ถือครองสวนแบงตลาด(มูลคาการสงออก) เครื่องตักยาย แบบฟรอนตเอนด  เปนอันดับ 
2 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศและตกอยูใน ภาวะเสียเปรียบการคา  ขาดความสามารถในการแขงขันทางการคา 
ขณะท่ีการสงออกเครื่องตักยาย แบบฟรอนตเอนด มีการเติบโตเพ่ิมข้ึน  
 
 ประเทศอินโดนีเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก) ของ เครื่องกระทุงและรถบดอัด
ถนน  สูงเปนอันดับ 4 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ แตยังขาดความสามารถในการแขงขันทางการคา และการ
สงออกสินคาชนิดนี้มีการเติบโตเล็กนอย  

Country RCA'01-13 GRWT'01-13 AVG'01-13(Mil.USD) 

Thailand -707.57 0.43 9,573.20 

Indonesia -919.12 0.06 1,521.60 

Malaysia -742.65 0.05 4,375.00 

Phillipines -790.38 -0.41 1,415.40 

Singapore -135.20 -0.04 22,490.60 
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 ประเทศมาเลเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก)สูงเปนอันดับ 3 ในกลุมอาเซียน 5 
ประเทศ ยังคงขาดความสามารถในการแขงขัน การสงออกมีการเติบโตเล็กนอย  

 ประเทศฟลิปนส ถือครองสวนแบงทางการตลาด (มูลคาการสงออก) นอยท่ีสุดในกลุมอาเซียน 5 
ประเทศ ขาดความสามารถในการแขงขัน มีการสงออกลดลง  
 

 ประเทศสิงคโปร ถือครองสวนแบงทางการตลาดสูงท่ีสุดในกลุมอาเซียน 5 ประเทศแตขาด
ความสามารถในการแขงขัน และการสงออกสินคาประเภทนี้เติบโตลดลง 

 

1.1.7 รถแบ็คโฮ (Backhoe) (HS842952)  
 

 
รูปท่ี 1.7 แสดงการวิเคราะหรถแบ็คโฮ (Backhoe) (HS842952) ดานความสามารถในการแขงขัน การเติบโตและมูลคาของ

ตลาดของแตละประเทศ 
ที่มา: คํานวณจากขอมูลของ UN Comtrade 
หมายเหตุ: กรอบบนซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกมีการเติบโต 

กรอบบนขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกมีการเติบโต 
กรอบลางขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกเติบโตลดลง 
กรอบลางซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกก็ลดลง 
ขนาดของวงกลมแสดงมูลคาของการสงออก 

ตารางท่ี 1.7 แสดงขอมูลผลการวิเคราะหรถแบ็คโฮ (Backhoe) (HS842952) ดานความสามารถในการแขงขัน การเติบโตและ
มูลคาของตลาดของแตละประเทศ 

Country RCA'01-13 GRWT'01-13 AVG'01-13(Mil.USD) 

Thailand 77.03 0.24 454,057.20 

Indonesia -446.50 0.22 88,991.00 

Malaysia -521.05 0.05 16,018.60 

Phillipines -802.17 -0.08 70.80 

Singapore -108.28 -0.06 63,504.00 
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 ประเทศไทย ถือครองสวนแบงตลาด(มูลคาการสงออก) รถแบค็โฮ สูงท่ีสุดในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ
และอยูในภาวะไดเปรียบการคา มีความสามารถในการแขงขันในการผลิตและการคา ขณะท่ีการสงออกรถแบ็ค
โฮ มีการเติบโตเพ่ิมข้ึน  
 
 ประเทศอินโดนีเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก) รถแบค็โฮ สูงเปนอันดับ 2 ใน
กลุมอาเซียน 5 ประเทศ แตยังขาดความสามารถในการแขงขันทางการคา และการ สงออกสินคาชนิดนี้มีการ
เติบโต  
 
 ประเทศมาเลเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก)สูงเปนอันดับ 4 ในกลุมอาเซียน 5 

ประเทศ ยังคงขาดความสามารถในการแขงขัน การสงออกมีการเติบโตเล็กนอย  

 ประเทศฟลิปนส ถือครองสวนแบงทางการตลาด (มูลคาการสงออก) นอยท่ีสุดในกลุมอาเซียน 5 
ประเทศ ขาดความสามารถในการแขงขัน การสงออกเติบโตลดลง  
 
 ประเทศสิงคโปร ถือครองสวนแบงทางการตลาดสูงเปนอันดับ 3 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ แตขาด
ความสามารถในการแขงขัน และการสงออกสินคาประเภทนี้เติบโตลดลง 

 
1.1.8 เครื่องตัก ขุด ตักยาย แบบอ่ืนๆ (HS842959) 
 

 
รูปท่ี 1.8 แสดงการวิเคราะหเครื่องตัก ขุด ตักยาย แบบอ่ืนๆ (HS842959) ดานความสามารถในการแขงขัน การเติบโตและ

มูลคาของตลาดของแตละประเทศ 
ที่มา: คํานวณจากขอมูลของ UN Comtrade 
หมายเหตุ: กรอบบนซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกมีการเติบโต 

กรอบบนขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกมีการเติบโต 
กรอบลางขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกเติบโตลดลง 
กรอบลางซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกก็ลดลง 
ขนาดของวงกลมแสดงมูลคาของการสงออก 
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ตารางท่ี 1.8 แสดงขอมูลผลการวิเคราะหเครื่องตัก ขุด ตักยาย แบบอ่ืนๆ (HS842959) ดานความสามารถในการแขงขัน การ
เติบโตและมูลคาของตลาดของแตละประเทศ 

Country RCA'01-13 GRWT'01-13 AVG'01-13(Mil.USD) 

Thailand 531.85 -0.27 91,665.80 

Indonesia -771.76 0.20 7,277.20 

Malaysia -651.24 -0.04 8,182.00 

Phillipines -723.73 -0.26 2,437.20 

Singapore -114.35 0.00 134,196.60 

 
 ประเทศไทย ถือครองสวนแบงตลาด(มูลคาการสงออก) เครื่องตัก ขุด ตักยาย แบบอ่ืนๆ  สูงเปนอันดับ 
2 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศและอยูใน ภาวะไดเปรียบทางการคา  มีความสามารถในการแขงขันในการผลิต
และการคา ขณะท่ีการสงออกเครื่องตัก ขุด ตักยาย แบบอ่ืนๆ มีการเติบโตลดลง 
 
 ประเทศอินโดนีเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก) เครื่องตัก ขุด ตักยาย แบบ
อ่ืนๆ สูงเปนอันดับ 4 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ ยังขาดความสามารถในการแขงขันทางการคา แตการ สงออก
สินคาชนิดนี้มีการเติบโต  
 
 ประเทศมาเลเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก)สูงเปนอันดับ 3 ในกลุมอาเซียน 5 

ประเทศ ยังคงขาดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกหดตัว  

 ประเทศฟลิปนส ถือครองสวนแบงทางการตลาด (มูลคาการสงออก) นอยท่ีสุดในกลุมอาเซียน 5 
ประเทศ ขาดความสามารถในการแขงขัน การสงออกมีการเติบโตลดลง  
 
 ประเทศสิงคโปร ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก)สูงท่ีสุดในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ 
แตขาดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกสินคาทรงตัว  
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1.2 เครื่องยก ปนจั่น โครงยก หรือ เครน 

 1.2.1 ปนจั่นแบบโอเวอรเฮดทราเวลลิง (HS842611) 
 

 
รูปท่ี 1.9 แสดงการวิเคราะหปนจั่นแบบโอเวอรเฮดทราเวลลิง (HS842611) ดานความสามารถในการแขงขัน การเติบโตและ

มูลคาของตลาดของแตละประเทศ 
ที่มา: คํานวณจากขอมูลของ UN Comtrade 
หมายเหตุ: กรอบบนซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกมีการเติบโต 

กรอบบนขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกมีการเติบโต 
กรอบลางขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกเติบโตลดลง 
กรอบลางซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกก็ลดลง 
ขนาดของวงกลมแสดงมูลคาของการสงออก 

ตารางท่ี 1.9 แสดงขอมูลผลการวิเคราะหปนจั่นแบบโอเวอรเฮดทราเวลลิง (HS842611) ดานความสามารถในการแขงขัน การ
เติบโตและมูลคาของตลาดของแตละประเทศ 

Country RCA'01-13 GRWT'01-13 AVG'01-13(Mil.USD) 

Thailand -877.45 0.02       721.00  

Indonesia -835.96 -0.04     2,362.00  

Malaysia 30.77 -0.05   10,802.20  

Phillipines -980.85 -1.00         10.00  

Singapore -726.10 -0.01     4,115.60  

 
 ประเทศไทย ถือครองสวนแบงตลาด(มูลคาการสงออก) ปนจั่นแบบโอเวอรเฮดทราเวลลิง  สูงเปน
อันดับ 4 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศและอยูในภาวะเสียเปรียบทางการคา  ขาดความสามารถในการแขงขันใน
การผลิตและการคา ขณะท่ีการสงออกปนจั่นแบบโอเวอรเฮดทราเวลลิง มีการเติบโต 
 

หนา 15 
 



 ประเทศอินโดนีเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก) ปนจั่นแบบโอเวอรเฮดทรา
เวลลิง สูงเปนอันดับ 3 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ ยังขาดความสามารถในการแขงขันทางการคา และการ
สงออกสินคาชนิดนี้เติบโตลดลง 

ประเทศมาเลเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาด (มูลคาการสงออก) สูงท่ีสุดในกลุมอาเซียน 5 
ประเทศ มีความสามารถในการแขงขันในการผลิตและการคา ขณะท่ีการสงออกเติบโตลดลง 

ประเทศฟลิปนส ถือครองสวนแบงทางการตลาด (มูลคาการสงออก) นอยท่ีสุดในกลุมอาเซียน 5 

ประเทศ ขาดความสามารถในการแขงขัน การสงออกเติบโตลดลง 

 ประเทศสิงคโปร ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก)สูงเปนอันดับ 2 ในกลุมอาเซียน 5 
แตขาดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกเติบโตลดลง 

 
 1.2.2 โครงยกเคลื่อนท่ีไดแบบมีลอและเครื่องขนยายแบบสแตรดเดิ้ล (HS842612) 

 

 
รูปท่ี 1.10 แสดงการวิเคราะหโครงยกเคลื่อนท่ีไดแบบมีลอและเครื่องขนยายแบบสแตรดเดิ้ล (HS842612) ดานความสามารถ

ในการแขงขัน การเติบโตและมูลคาของตลาดของแตละประเทศ 
 
ที่มา: คํานวณจากขอมูลของ UN Comtrade 
หมายเหตุ: กรอบบนซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกมีการเติบโต 

กรอบบนขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกมีการเติบโต 
กรอบลางขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกเติบโตลดลง 
กรอบลางซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกก็ลดลง 
ขนาดของวงกลมแสดงมูลคาของการสงออก 
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ตารางท่ี 1.10 แสดงขอมูลผลการวิเคราะหโครงยกเคลื่อนท่ีไดแบบมีลอและเครื่องขนยายแบบสแตรดเดิ้ล ( HS842612) ดาน
ความสามารถในการแขงขัน การเติบโตและมูลคาของตลาดของแตละประเทศ 

Country RCA'01-13 GRWT'01-13 AVG'01-13(Mil.USD) 

Thailand -781.21 0.06     1,751.20  

Indonesia -383.58 -0.12   13,538.20  

Malaysia -696.04 -0.38       722.40  

Phillipines -994.72 -1.00           0.00  

Singapore -212.78 -0.05   15,055.40  

 
 ประเทศไทย ถือครองสวนแบงตลาด(มูลคาการสงออก) โครงยกเคลื่อนท่ีไดแบบมีลอและเครื่องขน
ยายแบบสแตรดเดิ้ล  สูงเปนอันดับ 3 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศและอยูใน ภาวะเสียเปรียบทางการคา  ขาด
ความสามารถในการแขงขันในการผลิตและการคา ขณะท่ีการ สงออกโครงยกเคลื่อนท่ีไดแบบมีลอและเครื่อง
ขนยายแบบสแตรดเดิ้ลมีการเติบโต 
 
 ประเทศอินโดนีเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก) โครงยกเคลื่อนท่ีไดแบบมีลอ
และเครื่องขนยายแบบสแตรดเดิ้ล  สูงเปนอันดับ 2 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ ยังขาดความสามารถในการ
แขงขันทางการคา และการสงออกสินคาชนิดนี้เติบโตลดลง  
 
 ประเทศมาเลเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก)สูงเปนอันดับ 4 ในกลุมอาเซียน 5 

ประเทศ ขาดความสามารถในการแขงขันในการผลิตและการคา ขณะท่ีการสงออกหดตัว  

 ประเทศฟลิปนส ไมมีการสงออกโครงยกเคลื่อนท่ีไดแบบมีลอและเครื่องขนยายแบบสแตรดเดิ้ล  ขาด
ความสามารถในการแขงขัน การสงออกเติบโตลดลง 
 
 ประเทศสิงคโปร ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก)สูงท่ีสุดในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ
แตขาดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกเติบโตลดลง 
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1.2.3 ปนจั่นแบบบริดจ ปนจั่นแบบแกนทรี ปนจั่นและโครงยกอ่ืนๆ (HS842619) 
 

 
รูปท่ี 1.11 แสดงการวิเคราะหปนจั่นแบบบริดจ ปนจั่นแบบแกนทรี ปนจั่นและโครงยกอ่ืนๆ (HS842619) ดานความสามารถ

ในการแขงขัน การเติบโตและมูลคาของตลาดของแตละประเทศ 
ที่มา: คํานวณจากขอมูลของ UN Comtrade 
หมายเหตุ: กรอบบนซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกมีการเติบโต 

กรอบบนขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกมีการเติบโต 
กรอบลางขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกเติบโตลดลง 
กรอบลางซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกก็ลดลง 
ขนาดของวงกลมแสดงมูลคาของการสงออก 

ตารางท่ี 1.11 แสดงขอมูลผลการวิเคราะหปนจั่นแบบบริดจ ปนจั่นแบบแกนทรี ปนจั่นและโครงยกอ่ืนๆ (HS842619) ดาน
ความสามารถในการแขงขัน การเติบโตและมูลคาของตลาดของแตละประเทศ 

Country RCA'01-13 GRWT'01-13 AVG'01-13(Mil.USD) 

Thailand -567.12 -0.09              12,702.20  

Indonesia -717.81 -0.02              18,914.40  

Malaysia -555.21 -0.04              20,140.80  

Phillipines -861.71 2.48                    17.40  

Singapore -275.13 0.15             114,744.00  

 
 ประเทศไทย ถือครองสวนแบงตลาด(มูลคาการสงออก) ปนจั่นแบบบริดจ ปนจั่นแบบแกนทรี ปนจั่น
และโครงยกอ่ืนๆ   สูงเปนอันดับ 4 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศและอยูใน ภาวะเสียเปรียบทางการคา  ขาด
ความสามารถในการแขงขันในการผลิตและการคา ขณะท่ีการสงออกเติบโตลดลง 
  
 ประเทศอินโดนีเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก) ปนจั่นแบบบริดจ ปนจั่นแบบ
แกนทรี ปนจั่นและโครงยกอ่ืนๆ  สูงเปนอันดับ 3 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ ยังขาดความสามารถในการ
แขงขันทางการคา และการสงออกสินคาชนิดนี้เติบโตลดลง  
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 ประเทศมาเลเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก)สูงเปนอันดับ 2 ในกลุมอาเซียน 5 

ประเทศ ขาดความสามารถในการแขงขันในการผลิตและการคา ขณะท่ีการสงออกเติบโตลดลง 

 ประเทศฟลิปนส  ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก)ปนจั่นแบบบริดจ ปนจั่นแบบ
แกนทรี ปนจั่นและโครงยกอ่ืนๆ  นอยท่ีสุดในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ ขาดความสามารถในการแขงขัน มีการ
สงออกเติบโตลดลง 
 
 ประเทศสิงคโปร ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก)สูงท่ีสุดในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ
แตขาดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกมีการเติบโต 

 
1.2.4 ปนจั่นแบบทาวเวอร (HS842620) 

 

 
รูปท่ี 1.12 แสดงการวิเคราะหปนจั่นแบบทาวเวอร (HS842620) ดานความสามารถในการแขงขัน การเติบโตและมูลคาของ

ตลาดของแตละประเทศ 
ที่มา: คํานวณจากขอมูลของ UN Comtrade 
หมายเหตุ: กรอบบนซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกมีการเติบโต 

กรอบบนขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกมีการเติบโต 
กรอบลางขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกเติบโตลดลง 
กรอบลางซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกก็ลดลง 
ขนาดของวงกลมแสดงมูลคาของการสงออก 

ตารางท่ี 1.12 แสดงขอมูลการวิเคราะหปนจั่นแบบทาวเวอร (HS842620) ดานความสามารถในการแขงขัน การเติบโตและ
มูลคาของตลาดของแตละประเทศ 
Country RCA'01-13 GRWT'01-13 AVG'01-13(Mil.USD) 

Thailand -921.27 -0.01                   655.40  
Indonesia -601.13 0.18                4,889.80  
Malaysia -359.92 0.32                8,574.00  
Phillipines -894.25 0.52                   355.40  
Singapore -461.22 0.15              18,984.80  
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 ประเทศไทย ถือครองสวนแบงตลาด(มูลคาการสงออก) ปนจั่นแบบทาวเวอร  สูงเปนอันดับ 4 ในกลุม
อาเซียน 5 ประเทศและอยูใน ภาวะเสียเปรียบทางการคา  ขาดความสามารถในการแขงขันในการผลิตและ
การคา ขณะท่ีการสงออกปนจั่นแบบทาวเวอรเติบโตลดลง 
 
 ประเทศอินโดนีเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก) ปนจั่นแบบทาวเวอร สูงเปน
อันดับ 3 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ ยังขาดความสามารถในการแขงขันทางการคา แตการสงออกสินคาชนิดนี้
มีการเติบโต  
 

 ประเทศมาเลเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก)ปนจั่นแบบทาวเวอร  สูงเปน
อันดับ 2 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ ขาดความสามารถในการแขงขันในการผลิตและการคา ขณะท่ีการสงออก
มีการเติบโต  
 
 ประเทศฟลิปนส ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก)ปนจั่นแบบทาวเวอร  นอยท่ีสุดใน
กลุมอาเซียน 5 ประเทศขาดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกสินคาชนิดนี้มีการเติบโต  
 

 ประเทศสิงคโปร ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออกสูงท่ีสุดในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ
แตขาดความสามารถในการแขงขัน การสงออกมีการเติบโต  

 
1.2.5 ปนจั่นแบบจิ๊บ (HS84264) 

 

 
รูปท่ี 1.13 แสดงการวิเคราะหปนจั่นแบบจิ๊บ (HS84264) ดานความสามารถในการแขงขัน การเติบโตและมูลคาของตลาดของ

แตละประเทศ 
ที่มา: คํานวณจากขอมูลของ UN Comtrade 
หมายเหตุ: กรอบบนซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกมีการเติบโต 

กรอบบนขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกมีการเติบโต 
กรอบลางขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกเติบโตลดลง 
กรอบลางซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกก็ลดลง 
ขนาดของวงกลมแสดงมูลคาของการสงออก 

หนา 20 
 



ตารางท่ี 1.13 แสดงขอมูลผลการวิเคราะหปนจั่นแบบจิ๊บ (HS84264) ดานความสามารถในการแขงขัน การเติบโตและมูลคา
ของตลาดของแตละประเทศ 

Country RCA'01-13 GRWT'01-13 AVG'01-13(Mil.USD) 

Thailand -788.84 -0.23                   402.00  

Indonesia -893.70 1.08                1,534.00  

Malaysia 698.61 0.46              23,658.20  

Phillipines -996.39 -1.00                      0.00  

Singapore -299.62 -0.03              25,173.60  
 

 ประเทศไทย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก) ปนจั่นแบบจิ๊บ  สูงเปนอันดับ 4 ใน
กลุมอาเซียน 5 ประเทศ อยูในภาวะเสียเปรียบทางการคา ขาดความสามารถในการแขงขันในการผลิตและ
การคา และการสงออกเติบโตลดลง 
 

 ประเทศอินโดนีเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก) ปนจั่นแบบจิ๊บ  สูงเปนอันดับ 3 
ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ แตยังขาดความสามารถในการแขงขันในการผลิตและการคา แต สงออกสินคาชนิด
นี้มีการเติบโต  
 

 ประเทศมาเลเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาด  (มูลคาการสงออก)  ปนจั่นแบบจิ๊บ  เปนอันดับ 2 ใน
กลุมอาเซียน 5 ประเทศ ยังคงขาดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกมีการเติบโต 
 

 ประเทศฟลิปนส ไมมีการสงออกปนจั่นแบบจิ๊บ อีกท้ังยังขาดความสามารถในการแขงขัน มีการสงออกเติบโต
ลดลง 
 

 ประเทศสิงคโปร ถือครองสวนแบงทางการตลาด (มูลคาการสงออก)ปนจั่นแบบจิ๊บ  สูงท่ีสุดใน กลุม
อาเซียน 5 ประเทศ เสียเปรียบในการแขงขันในการผลิตและการคา การสงออกสินคาประเภทนี้เติบโตลดลง 

 

 1.2.6 เครื่องจักรอ่ืน ๆ ชนิดขับเคล่ือนไดในตัว มีลอ (HS842641) 
 

 
รูปท่ี 1.14 แสดงการวิเคราะหเครื่องจักรอ่ืน ๆ ชนิดขับเคลื่อนไดในตัว มีลอ (HS842641) ดานความสามารถในการแขงขัน 

การเติบโตและมูลคาของตลาดของแตละประเทศ 

หนา 21 
 



ที่มา: คํานวณจากขอมูลของ UN Comtrade 
หมายเหตุ: กรอบบนซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกมีการเติบโต 

กรอบบนขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกมีการเติบโต 
กรอบลางขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกเติบโตลดลง 
กรอบลางซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกก็ลดลง 
ขนาดของวงกลมแสดงมูลคาของการสงออก 

ตารางท่ี 1.14 แสดงขอมูลผลการวิเคราะหเครื่องจักรอ่ืน ๆ ชนิดขับเคลื่อนไดในตัว มีลอ ( HS842641) ดานความสามารถใน
การแขงขัน การเติบโตและมูลคาของตลาดของแตละประเทศ 

Country RCA'01-13 GRWT'01-13 AVG'01-13(Mil.USD) 
Thailand -820.06 0.15                4,608.80  
Indonesia -940.53 0.03                   947.20  
Malaysia -912.80 0.00                   615.20  
Phillipines -229.86 0.81                4,466.80  
Singapore -236.33 0.13              31,801.20  

 
 ประเทศไทย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก) เครื่องจักรอ่ืน ๆ ชนิดขับเคลื่อนไดใน
ตัว มีลอ สูงเปนอันดับ 2 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ ขาดความสามารถในการแขงขันในการผลิตและการคา 
แตการสงออกมีการเติบโต  
 
 ประเทศอินโดนีเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก )เครื่องจักรอ่ืน ๆ ชนิดขับเคลื่อน
ไดในตัว มีลอ  สูงเปนอันดับ 4 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ แตยังขาดความสามารถในการแขงขันในการผลิต
และการคา ขณะท่ีการสงออกมีการเติบโต 
 
 ประเทศมาเลเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาด (มูลคาการสงออก) เครื่องจักรอ่ืน ๆ ชนิดขับเคลื่อน
ไดในตัว มีลอ  นอยท่ีสุดในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ ยังคงขาดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกทรง
ตัว 
 
 ประเทศฟลิปนส ถือครองสวนแบงทางการตลาด (มูลคาการสงออก) เครื่องจักรอ่ืน ๆ ชนิดขับเคลื่อน
ไดในตัว มีลอ สูงเปนอันดับ 3 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ ขาดความสามารถในการแขงขัน คา  RCA นอยกวา 
0 แตการสงออกมีการเติบโต 
 
 ประเทศสิงคโปร ถือครองสวนแบงทางการตลาดสูงท่ีสุดในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ แตยังขาด
ความสามารถในการแขงขันในการผลิตและการคา ขณะท่ีการสงออกมีการเติบโต 
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 1.2.7 เครื่องจักรอ่ืน ๆ ชนิดขับเคล่ือนไดในตัว อ่ืนๆ (HS842649) 
 

 
รูปท่ี 1.15 แสดงการวิเคราะหเครื่องจักรอ่ืน ๆ ชนิดขับเคลื่อนไดในตัว อ่ืนๆ (HS842649) ดานความสามารถในการแขงขัน 

การเติบโตและมูลคาของตลาดของแตละประเทศ 
ที่มา: คํานวณจากขอมูลของ UN Comtrade 
หมายเหตุ: กรอบบนซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกมีการเติบโต 

กรอบบนขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกมีการเติบโต 
กรอบลางขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกเติบโตลดลง 
กรอบลางซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกก็ลดลง 
ขนาดของวงกลมแสดงมูลคาของการสงออก 

ตารางท่ี 1.15 แสดงขอมูลผลการวิเคราะหเครื่องจักรอ่ืน ๆ ชนิดขับเคลื่อนไดในตัว อ่ืนๆ (HS842649) ดานความสามารถใน
การแขงขัน การเติบโตและมูลคาของตลาดของแตละประเทศ 

Country RCA'01-13 GRWT'01-13 AVG'01-13(Mil.USD) 
Thailand -140.02 -0.01              13,822.20  
Indonesia -814.65 -0.02                4,526.00  
Malaysia -586.57 0.06                2,687.00  
Phillipines -672.74 4.28                   711.40  
Singapore -153.18 0.02             141,246.00  

 
 ประเทศไทย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก) เครื่องจักรอ่ืน ๆ ชนิดขับเคลื่อนไดใน
ตัว อ่ืนๆ สูงเปนอันดับ 2 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ ขาดความสามารถในการแขงขันในการผลิตและการคา 
และการสงออกเติบโตลดลง 
 
 ประเทศอินโดนีเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก) เครื่องจักรอ่ืน ๆ ชนิด
ขับเคลื่อนไดในตัว อ่ืนๆ สูงเปนอันดับ 3 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ ยังขาดความสามารถในการแขงขันในการ
ผลิตและการคา และสงออกสินคาชนิดนี้เติบโตลดลง  
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 ประเทศมาเลเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาดเปนอันดับ 4 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ ยังคงขาด
ความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกมีการเติบโต 
 
 ประเทศฟลิปนส ถือครองสวนแบงทางการตลาดนอยท่ีสุดในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ ขาด
ความสามารถในการแขงขัน คา RCA นอยกวา 0 แตการสงออกมีการเติบโต 
 
 ประเทศสิงคโปร ถือครองสวนแบงทางการตลาด (มูลคาการสงออก) เครื่องจักรอ่ืน ๆ ชนิดขับเคลื่อน
ไดในตัว อ่ืนๆ  สูงท่ีสุดในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ แตขาดความสามารถในการแขงขันในการผลิตและการคา 
ขณะท่ีการสงออกสินคาประเภทนี้มีการเติบโต 

 
 1.2.8 เครนท่ีออกแบบมาใชกับสําหรับยานยนต (HS842691) 

 

 
รูปท่ี 1.16 แสดงการวิเคราะหเครนท่ีออกแบบมาใชกับสําหรับยานยนต (HS842691) ดานความสามารถในการแขงขัน การ

เติบโตและมูลคาของตลาดของแตละประเทศ 
ที่มา: คํานวณจากขอมูลของ UN Comtrade 
หมายเหตุ: กรอบบนซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกมีการเติบโต 

กรอบบนขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกมีการเติบโต 
กรอบลางขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกเติบโตลดลง 
กรอบลางซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกก็ลดลง 
ขนาดของวงกลมแสดงมูลคาของการสงออก 

ตารางท่ี 1.16 แสดงขอมูลผลการวิเคราะหเครนท่ีออกแบบมาใชกับสําหรับยานยนต ( HS842691) ดานความสามารถในการ
แขงขัน การเติบโตและมูลคาของตลาดของแตละประเทศ 

Country RCA'01-13 GRWT'01-13 AVG'01-13(Mil.USD) 
Thailand -615.38 0.26                3,258.60  
Indonesia -940.72 0.10                   252.80  
Malaysia -952.66 0.19                   102.60  
Phillipines -998.77 -1.00                      0.00  
Singapore -559.30 0.11                6,596.80  
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 ประเทศไทย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก) เครนท่ีออกแบบมาใชกับสําหรับยาน
ยนต สูงเปนอันดับ 2 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ ขาดความสามารถในการแขงขันในการผลิตและการคา แต
การสงออกมีการเติบโต 
 
 ประเทศอินโดนีเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก) เครนท่ีออกแบบมาใชกับ
สําหรับยานยนต  สูงเปนอันดับ 3 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ ยังขาดความสามารถในการแขงขันในการผลิต
และการคา ขณะท่ีการสงออกสินคาชนิดนี้มีการเติบโต  
 
 ประเทศมาเลเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาด (มูลคาการสงออก)เครนท่ีออกแบบมาใชกับสําหรับ
ยานยนตเปนอันดับ 4 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ ยังคงขาดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกมีการ
เติบโต 
 ประเทศฟลิปนส ถือครองสวนแบงทางการตลาด (มูลคาการสงออก)เครนท่ีออกแบบมาใชกับสําหรับ
ยานยนตนอยท่ีสุดในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ ขาดความสามารถในการแขงขัน คา  RCA นอยกวา 0 แตการ
สงออกมีการเติบโต 
 
 ประเทศสิงคโปร ถือครองสวนแบงทางการตลาด (มูลคาการสงออก) เครื่องจักรอ่ืน ๆ ชนิดขับเคลื่อน
ไดในตัว อ่ืนๆ  สูงท่ีสุดในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ แตขาดความสามารถในการแขงขันในการผลิตและการคา 
ขณะท่ีการสงออกสินคาประเภทนี้เติบโตลดลง 
 

1.2.9 เครื่องจักรอ่ืน ๆ อ่ืนๆ (HS842699) 
 

 
รูปท่ี 1.17 แสดงการวิเคราะหเครื่องจักรอ่ืน ๆ อ่ืนๆ (HS842699) ดานความสามารถในการแขงขัน การเติบโตและมูลคาของ

ตลาดของแตละประเทศ 
ที่มา: คํานวณจากขอมูลของ UN Comtrade 
หมายเหตุ: กรอบบนซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกมีการเติบโต 

กรอบบนขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกมีการเติบโต 
กรอบลางขวา : มีชีดความสามารถในการแขงขัน แตการสงออกเติบโตลดลง 
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กรอบลางซาย : ขาดชีดความสามารถในการแขงขัน และการสงออกก็ลดลง 
ขนาดของวงกลมแสดงมูลคาของการสงออก 

ตารางท่ี 1.17 แสดงขอมูลผลการวิเคราะหเครื่องจักรอ่ืน ๆ อ่ืนๆ (HS842699) ดานความสามารถในการแขงขัน การเติบโต
และมูลคาของตลาดของแตละประเทศ 

Country RCA'01-13 GRWT'01-13 AVG'01-13(Mil.USD) 

Thailand -304.32 0.01                2,908.60  

Indonesia -565.27 0.02                6,097.80  

Malaysia 657.11 -0.02              56,520.00  

Phillipines -875.44 3.13                   430.00  

Singapore -118.62 -0.02              51,343.40  

 
 ประเทศไทย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก) Cranes or derricks สูงเปนอันดับ 4 
ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ แตขาดความสามารถในการแขงขันในการผลิตและการคา ขณะท่ีการสงออกมีการ
เติบโต 
 
 ประเทศอินโดนีเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาด(มูลคาการสงออก) Cranes or derricks สูงเปน
อันดับ 3 ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ ยังขาดความสามารถในการแขงขันในการผลิตและการคา การสงออก
สินคาชนิดนี้มีการเติบโต  
 
 ประเทศมาเลเซีย ถือครองสวนแบงทางการตลาด (มูลคาการสงออก) Cranes or derricks สูงท่ีสุดใน
กลุมอาเซียน 5 ประเทศ และเปนประเทศเดียวในกลุม  ท่ีมีความสามารถในการแขงขันในการผลิตและการคา 
ขณะท่ีสงออกสินคาชนิดนี้เติบโตลดลง   
 
 ประเทศฟลิปนส ถือครองสวนแบงทางการตลาด (มูลคาการสงออก) Cranes or derricks นอยท่ีสุด
ในกลุมอาเซียน 5 ประเทศ ขาดความสามารถในการแขงขัน คา RCA นอยกวา 0 แตการสงออกมีการเติบโต 
 
 ประเทศสิงคโปร ถือครองสวนแบงทางการตลาด (มูลคาการสงออก) Cranes or derricks สูงท่ีสุดใน
กลุมอาเซียน 5 ประเทศ แตขาดความสามารถในการแขงขันในการผลิตและการคา ขณะท่ีการสงออกสินคา
ประเภทนี้เติบโตลดลง 
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บทท่ี2 
วิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) 

กลุมเครื่องจักรกอสราง ของประเทศในอาเซียนท่ีสําคัญ 5 ประเทศ  
 
   คาดัชนี  RCA กลุมเครื่องจักรกอสรางท่ีเปนเครื่องจักรเปาหมายท้ัง 17 ชนิด สามารถแสดง

และจัดเรียงลําดับตามลําดับความสามารถในการแขงขันดานการผลิตและการคารายประเทศได
ดังตอไปนี้  

 
2.1 คาดัชน ีRCA กลุมเครื่องจักรกอสรางท่ีเปนเครื่องจักรเปาหมายท้ัง 17 ชนิดของประเทศไทย 
 

 
รูปท่ี 2.1 แสดงคาดัชนี RCA กลุมเครื่องจักรกอสรางท่ีเปนเครื่องจักรเปาหมายท้ัง 17 ชนิดของประเทศ

ไทย 
 เครื่องจักรกลในกลุมเครื่องจักรกอสรางท่ีประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันในการผลิตและ
การคา จากการวิเคราะห RCA โดยใชขอมูลการคาเฉลี่ยในชวงป 2009-2013 นั้น มีเครื่องจักร 3 ชนิด ไดแก 
 

1. 842959-เครื่องตัก ขุด ตักยาย แบบอ่ืนๆ (Self-propelled excavating machinery nes ) 
2. 842911-รถขุด ตัก แบบตีนตะขาบ (Bulldozers and angledozers, crawler type) 
3. 842952-รถแบค็โฮ (Backhoe)(Shovels and excavators with a 360 revolving 

superstructure) 
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2.2 คาดัชน ีRCA กลุมเครื่องจักรกอสรางท่ีเปนเครื่องจักรเปาหมายท้ัง 17 ชนิดของประเทศ
อินโดนีเซีย 

 

 
รูปท่ี 2.2 แสดง คาดัชนี RCA กลุมเครื่องจักรกอสรางท่ีเปนเครื่องจักรเปาหมายท้ัง 17 ชนิดของประเทศ
อินโดนีเซีย 
 
 จากการวิเคราะห RCA โดยใชขอมูลการคาเฉลี่ยในชวงป 2009-2013 สรุปไดวาประเทศอินโดนีเซีย
ขาดความสามารถในการแขงขันในการผลิตและการคา เครื่องจักรกลในกลุมเครื่องจักรกอสราง กลาวคือคา 
RCA ท่ีไดไมมีเครื่องจักรเปาหมายชนิดใดเลยท่ีมีคาRCA มากกวา ศูนย 
 

2.3 คาดัชน ีRCA กลุมเครื่องจักรกอสรางท่ีเปนเครื่องจักรเปาหมายท้ัง 17 ชนิดของประเทศมาเลเซีย 
 

 
รูปท่ี 2.3 แสดง คาดัชนี RCA กลุมเครื่องจักรกอสรางท่ีเปนเครื่องจักรเปาหมายท้ัง 17 ชนิดของประเทศ
มาเลเซีย 
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 เครื่องจักรกลในกลุมเครื่องจักรกอสรางท่ีประเทศมาเลเซียมีความสามารถในการแขงขันในการผลิต
และการคา จากการวิเคราะห RCA โดยใชขอมูลการคาเฉลี่ยในชวงป 2009-2013 นั้น มีเครื่องจักร 4 ชนิด 
ไดแก 

1. 842630-ปนจั่นแบบจิ๊บ (Portal or pedestal jib cranes) 
2. 842699-Cranes or derricks nes 
3. 842919-รถขุด ตักแบบลอยาง (Bulldozers and angledozers, wheeled)  
4. 842611-ปนจั่นแบบโอเวอรเฮดทราเวลลิง  (Gantry & overhead travelling cranes on fixed 

support) 
 
 

2.4 คาดัชน ีRCA กลุมเครื่องจักรกอสรางท่ีเปนเครื่องจักรเปาหมายท้ัง 17 ชนิดของประเทศฟลิปนส 
 

 
รูปท่ี 2.4 แสดง คาดัชนี RCA กลุมเครื่องจักรกอสรางท่ีเปนเครื่องจักรเปาหมายท้ัง 17 ชนิดของประเทศ
ฟลิปปนส 
 จากการวิเคราะห RCA โดยใชขอมูลการคาเฉลี่ยในชวงป 2009-2013 สรุปไดวาประเทศฟลิปนสขาด
ความสามารถในการแขงขันในการผลิตและการคา เครื่องจักรกลในกลุมเครื่องจักรกอสราง กลาวคือคา RCA ท่ี
ไดไมมีเครื่องจักรเปาหมายชนิดใดเลยท่ีมีคาRCA มากกวา ศูนย 
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2.5 คาดัชน ีRCA กลุมเครื่องจักรกอสรางท่ีเปนเครื่องจักรเปาหมายท้ัง 17 ชนิดของประเทศสิงคโปร 
 

 
รูปท่ี 2.5 แสดงคาดัชนี RCA กลุมเครื่องจักรกอสรางท่ีเปนเครื่องจักรเปาหมายท้ัง 17 ชนิดของประเทศ

สิงคโปร 

 เครื่องจักรกลในกลุมเครื่องจักรกอสรางท่ีประเทศสิงคโปรมีความสามารถในการแขงขันในการผลิต
และการคา จากการวิเคราะห RCA โดยใชขอมูลการคาเฉลี่ยในชวงป 2009-2013 นั้น มีเครื่องจักร 3 ชนิด 
ไดแก 

1. 842930-รถขูดหรือรถไสดิน (Scrapers, self-propelled) 
2. 842919-รถขุด ตักแบบลอยาง(Bulldozers and angledozers, wheeled) 
3. 842911-รถขุด ตัก แบบตีนตะขาบ (Bulldozers and angledozers, crawler type) 
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บทท่ี 3 
สรุปและขอเสนอแนะ  

 
จากการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันในการผลิตและการคา โดยใช RCA  (ดังตารางท่ี 

3.1) พบวา สินคาในกลุมเครื่องจักรกอสรางท่ีไทยมีศักยภาพการแขงขันสูงในตลาดโลก มี 3 ประเภท ไดแก 
 

1. 842959-เครื่องตัก ขุด ตักยาย แบบอ่ืนๆ (Self-propelled excavating machinery nes ) 
2. 842911-รถขุด ตัก แบบตีนตะขาบ (Bulldozers and angledozers, crawler type) 
3. 842952-รถแบค็โฮ (Backhoe)(Shovels and excavators with a 360 revolving 

superstructure) 
 
ท้ังนี้อันเนื่องมาจากการท่ีประเทศไทยมีฐานการผลิตรถขุดตัก หรือเครื่องจักรงานดิน ซ่ึงตองใช

เทคโนโลยีในการผลิตสูงมาก อีกท้ังหากพิจารณาเครื่องจักรกอสรางท่ีไทยมี ความสามารถในการแขงขัน  และมี
แนวโนมในการสงออกเติบโตมากข้ึน (ดังรูปท่ี 3.1) แลวจะมีเพียง 2 ประเภทเทานั้นคือ รถขุด ตัก แบบ
ตีนตะขาบ และ รถแบ็คโฮ ดังภาพ 

 

 
รูปท่ี 3.1 แสดงการวิเคราะหเครื่องจักรกอสรางท่ีไทยมีความสามารถในการแขงขัน และมีแนวโนมในการ
สงออก 
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ตารางท่ี 3.1 สรุปประเด็นประเทศท่ีมีความไดเปรียบทางการคา 

ลําดับท่ี พิกัดศุลกากร เคร่ืองจักร ประเภท 
ประเทศท่ีมีความไดเปรียบทางดานการคา (RCA>0) 

หมายเหตุ 
ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร 

1 (HS842911) รถขุด ตัก แบบตีนตะขาบ 

เค
รื่อ

งจ
ักร

งา
นด

ิน 

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ประเทศไทยเปนฐานการผลิตรถขุดตักของโกเบลโก 
โคมัตสุและแคทเธอรพิลลาร ซึ่งสามารถสงออกไดใน
ประเทศตางๆ 
ประเทศสิงคโปร มีศูนยกระจายสินคาแคทเธอรพิล
ลาร โกเบลโกและฮิตาชิของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตตั้งอยู  

2 (HS842919) รถขุด ตักแบบลอยาง ☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ประเทศมาเลเซียเปนฐานการผลิตรถขุดตักของฮิตาชิ 
ซึ่งสามารถสงออกไดในประเทศตางๆ 
ประเทศสิงคโปร มีศูนยกระจายสินคาแคทเธอรพิล
ลาร โกเบลโกและฮิตาชิของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตตั้งอยู 

4 (HS842930) เครื่องขูด ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ประเทศสิงคโปร มีศูนยกระจายสินคาแคทเธอรพิล
ลาร โกเบลโกและฮิตาชิของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตตั้งอยู 

7 (HS842952) เครื่องตัก ขุด ตักยาย แบบหมุนได ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ประเทศไทยเปนฐานการผลิตรถขุดตักของโกเบลโก 

โคมัตสุ ซึ่งสามารถสงออกไดในประเทศตาง  ๆ8 (HS842959) เครื่องตัก ขุด ตักยาย แบบอ่ืนๆ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9 (HS842611) ปนจั่นแบบโอเวอรเฮดทราเวลลิง 

เค
รื่อ

งย
ก 

ปน
จั่น

 
โค

รง
ยก

 ห
รือ

 เค
รน

 

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ประเทศมาเลเซียมีผูผลิตเครนรายใหญของโลกอาทิ
เชน KoneCrane และยังมีบริษัทเครนทองถ่ินอีก
เปนจํานวนมาก จึงสามารถผลิตสินคาและสงออกไป
ประเทศตางๆ ได  
 

13 (HS842630) ปนจั่นแบบจิ๊บ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ 

17 (HS842699) เครื่องจักรอ่ืน ๆ อ่ืนๆ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ 
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สําหรับกลุมเครื่ องจักรกอสรางท่ีไทยมีความสามารถในการแขงขันซ่ึงไดแก รถขุด ตัก แบบ
ตีนตะขาบ และรถแบ็คโฮ (Backhoe) นั้นสามารถนํามาประมวลในเชิงการวิเคราะหดวย SWOT model 
ไดดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strength)  
- มีอุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศ จํานวนมาก  เชน โรงง านหลอโลหะ  โรงงงานทุบข้ึนรูป

โลหะ และโรงงานผลิตแมพิมพ เปนตน 
 

จุดออน (Weak) 
- ตองพ่ึงพาการนําเขาชิ้นสวนเครื่องจักรท่ีมีจากตางประเทศ  เนื่องจากผูประกอบการในประเทศ

ขาดศักยภาพการผลิต 
- มาตรการทางการคาโดยเฉพาะ AD และ SG สินคาเหล็ก ทําใหตนทุนการผลิตสูง 
- ชิ้นสวนรถขุดตักและรถแบ็คโฮ ท่ีมีการผลิตได ภายในประเทศ  มีคุณภาพไมรับรองขอกําหนด

ของลูกคา 
- เหล็กมีคุณภาพไมแนนอน ขนาดใหเลือกใช/ซ้ือนอย  และตองพ่ึงพิงการนําเขาจากตางประเทศ

โดยเฉพาะเหล็กคุณภาพสูง 
- วัตถุดิบราคาวัสดุตนน้ํา มีตนทุนสูงกวาประเทศอ่ืน ทําใหตนทุนวัตถุดิบของผูผลิตไทยสูงกวา

ประเทศคูแขง จึงขาดศักยภาพในการแขงขันดานราคา 
- แรงงานขาดความรูและประสบการณและมีอัตราการเขาออกในอุตสาหกรรมสูง 
- ไทยขาดแรงงานฝมือและชางอาชีวะเพ่ือปอนเขาสูอุตสาหกรรมอยางเพียงพอ  จึงมีผลกระทบ

ตอการลงทุนในการผลิต และการเคลื่อนยายการลงทุนจากตางชาติ 
- คาแรงท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน 
- ขาดการสื่อสารและรวมมือกันระหวางรัฐบาลและเอกชนในดานตางๆ 
- โครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค อาทิ ถนน เสาและสายไฟฟา  ไมเอ้ือตอการขนสงเครื่องจักร

ขนาดใหญ จึงเปนการจํากัดขนาดของรถขุดตักและรถแบ็คโฮ ท่ีสามารถผลิตไดในประเทศ  

 

โอกาส (Opportunity) 
- การเขาสู AEC ทําใหไทยสามารถขยายตลาดไดมาก ข้ึน เนื่องจากไทยมีศักยภาพ ในการแขงขัน

สูงกวาประเทศเพ่ือนบานในการผลิตและพัฒนารถขุดตักและรถแบ็คโฮ  
- การลงทุนในโครงการกอสรางสาธารณูปโภคขนาดใหญของภาครัฐท้ังในประเทศไทยและ

ประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือรองรับการเขาสู AEC ผลักดันใหมีความตองการรถขุดตักและรถแบ็คโฮสูงข้ึน 
 

ภยัคุกคาม (Threat) 

- การเปด FTA กับประเทศท่ีมีเทคโนโลยีสูงกวา เชน จีน เกาหลี ญี่ปุน ทําใหไทยประสบกับการ
แขงขัน 
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- ประเทศตะวันตกมีมาตรการกีดกันการคามากข้ึน  (มาตรฐานสิ่งแวดลอมและสุขอนามัย)  สงผล
ตอการการผลิตรถขุดตักและรถแบ็คโฮ เนื่องจากเปนเครื่องจักรท่ีปลอยคารบอนไดออกไซด 

 

เพ่ือใหเกิดผลแหงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถขุด ตัก แบบตีนตะขาบ  และรถแบ็คโฮ 
(Backhoe) ท่ีสอดรับกับสถานภาพ ท่ีไดวิเคราะหขอมูล ในขางตนแลวนั้น จึงไดสรุปเปนขอเสนอแนะ
นโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวดังนี้ 
 

ดานแรงงาน 

- สงเสริมการพัฒนาดานทักษะฝมือแรงงาน พัฒนาโครงการฝกอบรมเทคโนโลยีใหมๆ และ
เทคนิควิศวกรรมแกชางฝายผลิต  

- สงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา กระทรวงแรงงาน สถาบันเฉพาะทาง  และสถาน
ประกอบการภาคเอกชนท้ังในดานการจัดหลักสูตรการพัฒนาและฝกการปฏิบัติงานจริง  ท้ังในระดับสวนกลาง  
และ ระดับจังหวัด โดยดําเนินการตอเนื่อง และภาครัฐควรเปนตัวกลาง  ในการสรางบรรยากาศของความรวมมือ
กับภาคเอกชนใหมีมากข้ึนกวาท่ีผานมา 

- ในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ควรลดหลักสูตร  ท่ีสถานศึกษาเปดสอนซํ้าซอนและมี
ตลาดแรงงานรองรับนอย  รวมท้ัง ดําเนินการอยางจริงจังกับสถาบันการศึกษาท่ีมีปญหาดานคุณภาพ  ใหความ 
สําคัญกับการสนับสนุนดานงบประมาณในการซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณ  ใหเพียงพอในการประกอบการเรียน
การสอนโดยเฉพาะในกลุมหลักสูตร  เฉพาะทาง (Specialized Training Program) เพ่ือผลิตแรงงานท่ีมีทักษะ  
เขาสูตลาดแรงงาน  ระดับอาชีวศึกษาควรใหความสําคัญตอผลการทดสอบ  ทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-Net) ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญ  ในการยกระดับคุณภาพของแรงงานดานอาชีวศึกษา  เพราะกลุม
ดังกลาว35 ความไมสมดุลของตลาดแรงงานไทย  นัยของการขาดแคลนแรงงาน  มีความสําคัญและเปนท่ีตองการ
ของภาคธุรกิจ  

- สงเสริมการใชเครื่องจักรอาทิ แขนกล เครื่องจักร CNC ในการผลิตมากข้ึน ท้ังนี้เพ่ือทดแทน
การขาดแคลนแรงงานและแกปญหาตนทุนแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังยังทําใหใชเวลาในการผลิตนอยลงมีความแมนยํา
สูงข้ึนดวย 

 

ดานวัตถุดิบ 

- ควรสนับสนุนใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายระหวางผูผลิตชิ้นสวนและผูใชชิ้นสวน เพ่ือ ใหเกิด
การถายทอดเทคโนโลยี ทําใหผูผลิตชิ้นสวนในประเทศสามารถผลิตชิ้นสวนไดตรงตามตองการใช อีกท้ังยังเปน
การทดแทนการนําเขา 

- ควรสงเสริมใหเกิดการยกระดับของเทคโนโลยีการผลิต ชิ้นสวน ใหทันตอความตองการของ
อุตสาหกรรมท่ีใชชิ้นสวน 

- ทบทวนมาตรการทางการคาท่ีมีผลกระทบตอการผลิตอาทิ AD/SG สินคาเหล็ก  
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- ควรมีการจัดตั้ง “ศูนยพิจารณาราคาวัตถุดิบเพ่ืออุตสาหกรรม ” ข้ึนเพ่ือพิจารณา วินิจฉัยใน
กรณีท่ีราคาไมเปนธรรมและเปนภาระมากเกินไปตอผูผลิตจนไมสามารถแขงขันในตลาดได (อาจเปนหนวยงานไม
ตองใหญมากก็ได) 

- ควรมีการจัดตั้ง “ศูนยดําเนินงานจัดหาวัตถุดิบ ” ข้ึนเพ่ือรวมกันจัดหา จัดซ้ือวัตถุดิบ โดยตรง
จากแหลงท่ีมีราคาถูกและคุณภาพดี เพ่ือทําหนาท่ีของ global sourcing โดยตรงใหแก cluster 

 

ดานตลาด 

- ควรหามาตรการหรือชองทางในการขยายตลาด รถขุดตักและรถ แบ็คโฮไปยังประเทศในกลุม
อาเซียนและตลาดโลก 

 

ดานปจจัยแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ 

- ปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ ของทางราชการท่ีเปนอุปสรรคและขอขัดของในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตรถขุดตักและรถแบ็คโฮ อาทิ  กฎหมายควบคุมน้ําหนักลงเพลา การบรรทุกและขนสงสินคา
บนทองถนน  

- พัฒนาสาธารณูปโภค อาทิ ถนน เสาและสายไฟฟา ใหเอ้ืออํานวยตอการขนสงเครื่องจักรขนาด
ใหญ 

หนา 35 
 


	2 COVER FINAL REPORT  MIU57
	2 Final เชิงลึกก่อสร้าง RCA
	บทนำ
	แนวคิดการวิเคราะห์
	บทที่ 3
	สรุปและข้อเสนอแนะ


