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บทที่ 1 - 1

บทท่ี 1
บทนํา

1.1 ที่มาและความสําคัญ

เปนท่ีทราบกันดีวา ในป ค.ศ. 2015 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) จะรวมตัว
ทางเศรษฐกิจเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งเปนแผนงาน
บูรณาการการดําเนินงานในดานเศรษฐกิจ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 4 ประการ คือ (1) การเปนตลาดและ
ฐานการผลิตรวมกัน (2) การสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน (3) การพัฒนา
เศรษฐกิจอยางเสมอภาค และ (4) การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก

ทั้งนี้ ประเด็นที่มีการกลาวถึงอยางกวางขวางคือ การเปนตลาดและฐานการผลิตรวมกัน ซึ่งจะสงผล
ใหการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน เงินลงทุน และแรงงานฝมืออยางเสรีมากขึ้น ผูบริโภคสามารถ
เลือกสรรสินคาและบริการไดอยางหลากหลายภายในภูมิภาค รวมทั้งสามารถเดินทางในอาเซียนไดอยาง
สะดวกและเสรีมากยิ่งขึ้น

สําหรับระบบโครงขายการคมนาคมของอาเซียนที่สําคัญ คือ เสนทางที่เชื่อมตอประเทศสมาชิกทาง
ตอนบนของภูมิภาคที่ไมไดมีภูมิประเทศเปนเกาะ คือ ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater 
Mekong Sub-Region (GMS) Economic Corridors) อันประกอบไปดวย 3 เสนทางหลัก ไดแก เสนทาง
ระเบียงเศรษฐกิจแนวใต (เมืองทวาย (เมียนมาร) - นครโฮจิมินห (เวียดนาม)) เสนทางระเบียงเศรษฐกิจแนว
ตะวันออก – ตะวันตก (เมืองดานัง (เวียดนาม) - เมืองเมาะละแหมง (เมียนมาร)) และเสนทางระเบียง
เศรษฐกิจแนวเหนือ - ใต (นครคุนหมิง (จีนตอนใต) –กรุงเทพฯ (ไทย)) ซึ่งประเทศไทยตั้งอยูในภูมิศาสตรที่
สามารถเชื่อมโยงเสนทางระเบียงเศรษฐกิจทั้งสามเสนทาง จึงถือวาไทยเปนจุดเชื่อมโยงเสนทางการคมนาคม
และการขนสงระหวางตลาดในภูมิภาคอาเซียนกับภูมิภาคเอเชียใต ผานไปสูตะวันออกกลาง ยุโรป และ
แอฟริกา

จากความตองการขนสงสินคาและการเดินทางระหวางกันที่มีมากขึ้น รวมทั้งที่ประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการคมนาคมของภูมิภาค ประกอบกับประเทศไทยเปนผูผลิตยานยนตที่มีศักยภาพการผลิตสูงที่สุด
ในอาเซียน ดังนั้น จึงเปนโอกาสของอุตสาหกรรมยานยนตของไทยที่จะเปนผูผลิตรถบรรทุกขนาดใหญ 
(Heavy truck) เพื่อตอบสนองความตองการดังกลาว

แตอยางไรก็ตาม เพื่อใหมั่นใจวาประเทศไทยมีความพรอมและความเหมาะสมสําหรับเปนฐานการ
ผลิตรถบรรทุกขนาดใหญ จึงจําเปนตองศึกษาปจจัยที่สงผลทั้งดานอุปสงคและอุปทาน รวมถึงนโยบายภาครัฐ
ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน เพื่อประเมินความเปนไปไดของการเปนฐานการผลิตรถบรรทุกขนาดใหญของไทย
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
รายงานฉบับน้ีจะศึกษาความเปนไปไดในการขยายฐานการผลิตรถบรรทุกขนาดใหญของไทย โดยมี

ตลาดอาเซียนเปนตลาดเปาหมาย เพื่อเปนขอเสนอแนะแกภาครัฐสําหรับสงเสริมการผลิตรถบรรทุกขนาด
ใหญ และเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจแกผูประกอบการสําหรับการลงทุนผลิตรถบรรทุกขนาดใหญเพ่ือ
การสงออกไปยังตลาดอาเซียน

1.3 ขอมูลท่ีใชและวิธีการศึกษา
การศึกษานี้รวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเอกสารเผยแพรของผูประกอบการ

ในอุตสาหกรรมการผลิตรถบรรทุกขนาดใหญ หนวยงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับความรวมมือของอาเซียน และหนวยงานภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้ง
รายงานการศึกษาวิจัยในอดีตท่ีเก่ียวของ แลวใชการวิเคราะหเชิงพรรณนาเพื่อพิจารณาปจจัยดานอุปสงคและ
อุปทาน รวมท้ังนโยบายของภาครัฐ เพื่อประเมินความเปนไปไดของการเปนฐานการผลิตรถบรรทุกขนาดใหญ
ของไทย

1.4 นิยามศัพทและขอบเขตการศึกษา
1.4.1 รถบรรทุกขนาดใหญ (Heavy truck) หมายถึง พาหนะสําหรับบรรทุกสินคาที่มีน้ําหนักรถรวม

น้ําหนักบรรทุก (Gross vehicle weight: GVW) ต้ังแต 7 ตันข้ึนไป (อางอิงจาก International 
Organization of Motor Vehicle Manufacturers: OICA )

1.4.2 ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เปนตลาดเปาหมายที่ใชในการพิจารณา
ประกอบดวยประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม (CLMV) เนื่องจากเปนประเทศที่มี
พรมแดนติดตอกัน สามารถคมนาคมหรือขนสงสินคาระหวางกันทางถนนได

1.5 โครงรางการศึกษา
เนื่องจากการศึกษานี้ ตองการทราบวาผลจากการรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ในป ค.ศ. 2015 จะทําใหอุตสาหกรรมการผลิตรถบรรทุกใหญของไทยมีโอกาสในตลาดประเทศ CLMV 
หรือไม เพียงใด ดังนั้นในลําดับแรกจึงตองศึกษาการเติบโตของตลาดรถบรรทุกใหญในกลุมประเทศ CLMV 
โดยใชพัฒนาการของอุตสาหกรรมรถบรรทุกใหญในประเทศอื่นๆ ที่เกิดกอนและประสบความสําเร็จ เพื่อเปน
กรณีศึกษาวาปจจัยใดมีผลสงเสริมใหอุตสาหกรรมรถบรรทุกใหญเติบโต ดวยการศึกษาจากอุตสาหกรรม
รถบรรทุกใหญของประเทศผูผลิตรายสําคัญ ไดแก จีน ญี่ปุน สหภาพยุโรป อินเดีย สหรัฐอเมริกา และบราซิล 
ซึ่งมีปริมาณการผลิตรวมกันรอยละ 90 ของปริมาณการผลิตทั่วโลก และสามารถจัดประเภทผูผลิตรถบรรทุก
ไดเปนสองกลุม คือ กลุมประเทศที่ผลิตเพื่อตอบสนองอุปสงคในประเทศ ไดแก จีน สหภาพยุโรป อินเดีย 
สหรัฐอเมริกา และบราซิล และกลุมประเทศที่ผลิตเพื่อเนนการสงออก เนื่องจากตลาดในประเทศอยูในภาวะ
อิ่มตัว คือ ประเทศญี่ปุน ซึ่งประเทศผูผลิตในกลุมแรก จะเปนกรณีศึกษาที่สอดคลองกับการศึกษานี้ โดยจะ
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เลือกศึกษาอุตสาหกรรมรถบรรทุกของประเทศจีนและสหภาพยุโรป เนื่องจากกรณีประเทศจีน เปนประเทศ
ผูผลิตรถบรรทุกรายใหญที่สุดของโลก สวนสหภาพยุโรปเปนประเทศผูผลิตดั้งเดิมของโลกที่มีเทคโนโลยี
กาวหนา และมีตราสินคาซึ่งเปนที่ยอมรับไปทั่วโลก

ในสวนตอไป (บทที่ 3) เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลสงเสริมอุตสาหกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ โดยจะ
รวบรวมขอมูลของประเทศที่เปนตลาดเปาหมายในแตละประเทศ (CLMV) เพ่ือใหทราบวามีส่ิงใดบางท่ีตรงกับ
ปจจัยที่มีผลตอการสงเสริมอุตสาหกรรมรถบรรทุก เพื่อพิจารณาวาประเทศเหลานี้มีตลาดรถบรรทุกที่มี
ศักยภาพหรือไม

จากนั้น ในบทที่ 4 จะพิจารณาถึงความเปนไปไดในการเปนฐานการผลิตรถบรรทุกขนาดใหญของ
ประเทศไทย โดยใชแนวคิด Diamond Model ซึ่งจะพิจารณาถึงความสามารถของผูผลิตรถบรรทุกใหญใน
ประเทศไทย รวมไปถึงผูผลิตชิ้นสวนวาจะสามารถตอบสนองอุปสงคของประเทศเปาหมายไดหรือไม และ
พิจารณากฎ ระเบียบ นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับการผลิตทั้งในประเทศและอาเซียน วาสงเสริมหรือเปน
อุปสรรคตออุตสาหกรรมรถบรรทุกใหญของไทยเพียงใด

ทั้งนี้ รายงานการศึกษาประกอบดวยสวนสําคัญ 5 บท ดังนี้
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 ภาพรวมอุตสาหกรรมรถบรรทุกขนาดใหญของโลก

2.1 ประเภทของรถบรรทุกขนาดใหญ
2.2 สภาวะอุตสาหกรรมรถบรรทุกขนาดใหญของโลก
2.3 บริษัทผูผลิตรถบรรทุกขนาดใหญรายสําคัญ

บทที่ 3 ลักษณะของตลาดเปาหมาย (ประเทศกลุม CLMV) 
3.1 ดานประชากร สังคมและวัฒนธรรม
3.2 ดานโครงสรางพื้นฐาน
3.3 ดานเศรษฐกิจ
3.4 กฎ ระเบียบ นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับการใชงานรถบรรทุกขนาดใหญ
3.5 สภาวะอุตสาหกรรมรถบรรทุกขนาดใหญของตลาดเปาหมาย

บทที่ 4 ความเปนไปไดในการเปนฐานการผลิตรถบรรทุกขนาดใหญของประเทศไทย
4.1 การผลิตรถบรรทุกขนาดใหญของประเทศไทย
4.2 ผูผลิตชิ้นสวนรถบรรทุกขนาดใหญของประเทศไทย
4.3. ผูประกอบการตอตัวถังรถบรรทุกขนาดใหญของประเทศไทย
4.4 กฎ ระเบียบ นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับการผลิตรถบรรทุกขนาดใหญ
4.5 การวิเคราะหความสามารถแขงขันของอุตสาหกรรมรถบรรทุกขนาดใหญของประเทศไทย

บทที่ 5 บทสรุปและขอเสนอแนะ
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บทท่ี 2
ภาพรวมสภาวะอุตสาหกรรมรถบรรทุกขนาดใหญของโลก

การขนสงสินคาถือเปนปจจัยพื้นฐานสําหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการขนสงสินคาสามารถทําได
หลายวิธี ไมวาจะเปนทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ ซึ่งแตละวิธีมีจุดเดน จุดดอยตางกันออกไป สําหรับขอ
ไดเปรียบของการขนสงทางบกโดยรถบรรทุก คือ มีความยืดหยุนมากกวาการขนสงรูปแบบอื่น เพราะสามารถ
ปรับเปลี่ยนการขนสงไดตามความตองการของลูกคาที่ตองปรับเปลี่ยนจํานวนการผลิตสินคา ปรับเปลี่ยน
ชวงเวลาการขนสง หรือปรับเปลี่ยนพื้นที่จัดเก็บ/พื้นที่วางในโกดัง รวมทั้งการขนสงทางรถยังสามารถรับ-สง
สินคาไดโดยตรง ระหวางตนทางถึงปลายทาง (Door to Door) โดยไมตองขึ้นกับขอจํากัดทางสาธารณูปโภค
อื่นๆ เชน ระบบราง ทาเรือ นอกจากนี้ การขนสงทางรถยังเปนการเชื่อมตอการขนสงระบบอื่นๆ (การขนสง
ทางราง นํ้า อากาศ) เขาดวยกัน (Integrated) อีกดวย ดวยขอไดเปรียบดังกลาว จึงทําใหการขนสงทางบกโดย
รถบรรทุกเปนที่นิยมไปทั่วโลก 

2.1 ประเภทของรถบรรทุก

รถบรรทุก (Truck) ที่ใชในการศึกษานี้ หมายถึง พาหนะสําหรับบรรทุกสินคาโดยไมรวมถึงการขนสง
บุคคล และสามารถแบงเปนประเภทยอยไดอีกหลายประเภท โดยแตละประเทศแบงประเภทของรถบรรทุก
แตกตางกันไป โดยเมื ่อพิจารณาการแบงประเภทรถบรรทุกของประเทศตางๆ แลวพบวา สามารถแบง
รถบรรทุกดวยหลักเกณฑ 2 ประเภท คือ การแบงตามน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก (Gross vehicle weight: 
GVW) และการแบงตามลักษณะการใชงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 การแบงตามนํ้าหนักรถรวมนํ้าหนักบรรทุก (GVW)
การแบงตามน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก จะแบงเปนขนาดเล็ก (Light truck) ขนาดกลาง 

(Medium truck) และขนาดใหญ (Heavy truck) สําหรับการกําหนดขนาดรถบรรทุกขนาดใหญจะ
แตกตางกันไปในแตละประเทศ แตโดยสวนมากจะกําหนดน้ําหนัก GVW ตั้งแต 5 - 7 ตันขึ้นไป ซึ่งใน
การศึกษานี้จะใชนิยามการกําหนดขนาดรถบรรทุกขนาดใหญตามการกําหนดของ International 
Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) ที่แบงรถเพ่ือการพาณิชย (Commercial 
vehicles) ออกเปน 2 ประเภทใหญ ดังน้ี

(1) รถเพื่อการพาณิชยขนาดเล็ก (Light commercial vehicles) หมายถึง รถยนตที่มีอยาง
นอย 4 ลอ และมี GVW ขนาด 3-7 ตัน ประกอบดวยรถบรรทุกขนาดเล็ก (Light trucks) 
ที่ใชสําหรับขนสงสินคา และรถโดยสารขนาดเล็ก (Minibuses) ที่ใชสําหรับขนสง
ผูโดยสาร ซึ่งมีที่นั่งรวมที่นั่งคนขับไมเกิน 8 ที่
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(2) รถเพื่อการพาณิชยขนาดใหญ (Heavy commercial vehicles) หมายถึง รถยนตที่มี
อยางนอย 4 ลอ และมี GVW ต้ังแต 7 ตันขึ้นไป ประกอบดวยรถบรรทุกขนาดใหญ 
(Heavy trucks) ที่ใชสําหรับขนสงสินคา และรถโดยสารขนาดใหญ (Buses and 
coaches) ท่ีใชสําหรับขนสงผูโดยสาร และมีที่นั่งรวมที่นั่งคนขับมากกวา 8 ที่ 

2.1.2 การแบงตามลักษณะการใชงาน
การแบงรถบรรทุกในลักษณะนี้ จะแบงสวนประกอบของรถเปนสองสวนคือ สวนที่สามารถ

ขับเคลื่อนไดดวยตัวเอง ซึ่งจะประกอบดวยหองคนขับ2-1 (Cab) และแชสซี (Chassis) โดยยังไมมีสวน
บรรทุกสินคา ซึ่งจะผลิต2-2ภายหลัง ซึ่งจะแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคการใชงานของผูซ้ือแตละราย
และสวนท่ีไมสามารถขับเคล่ือนไดดวยตัวเอง ตองมีสิ่งอื่นมาลากจูง หรือเรียกวาสวนพวง (Trailer)

สําหรับการแบงรถบรรทุกตามลักษณะการใชงาน แบงไดเปน 3 ประเภท ดังนี้

ประเภท ลักษณะ คําอธิบาย
1) รถบรรทุก 

(Rigid truck) หรือ

ประกอบดวยหองคนขับ (Cab) และแชส
ซี (Chassis) โดยอาจจะมีสวนตัวถัง
หรือไมก็ได

2) รถหัวลาก 
(Truck tractor) และ

ประกอบด ว ยส วนหั ว ล าก  ( Truck 
tractor)  และสวนพวง (Trailer) หรือ
เ รี ยกอี กอย า ง ว า รถกึ่ งพ ว ง  (Semi 
trailer)

3) รถพวง 
(Full trailer) และ 

ประกอบดวยสวนรถบรรทุก (Rigid 
truck) และสวนพวง (Trailer)

ตัวอยางสวนพวง (Trailer) ประเภทตางๆ ซ่ึงแตกตางกันไปตามประเภทการใชงาน 

       

                                           
2-1 หรือเรียกวาหัวเกง
2-2 สําหรับประเทศไทย การผลิตสวนตัวถังจะทําโดยผูประกอบการตอตัวถัง ที่มิใชผูผลิตรถบรรทุกที่มีตราสินคาเปนของตนเอง 
(Original Equipment Manufacturers: OEM)
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2.2 สภาวะอุตสาหกรรมรถบรรทุกขนาดใหญของโลก

2.2.1 ตลาดรถบรรทุกขนาดใหญท่ีสําคัญ

การจําหนายรถบรรทุกขนาดใหญ (ตอจากนี้จะเรียกวารถบรรทุก) เปนอุปสงคสืบเนื่อง (Derived 
demand) จากความตองการขนสงสินคา ซึ่งมีอัตราการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้นการเติบโตของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) จึงเปนปจจัยสําคัญตอการเติบโตของ
การจําหนายรถบรรทุก โดยในชวง 5 ปที่ผานมา พบวา ปริมาณจําหนายรถบรรทุกในประเทศเศรษฐกิจเกา 
(Mature market หรือ TRIAD market) 2-3 มีอัตราการเติบโตลดลง ในขณะที่ปริมาณจําหนายในประเทศ
เศรษฐกิจใหม (Emerging market) 2-4 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น ซึ่งนอกจากผลของการเติบโตของ GDP แลว 
ยังเปนผลมาจากที่ประเทศเศรษฐกิจใหมมีอัตราการเติบโตของความเปนเมือง (Urbanization) เพ่ิมข้ึน รวมท้ัง
การเติบโตของระบบโครงสรางพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศจีนที่มีการกอสรางและ
สรางถนนเพิ่มขึ้นหลายสาย

กอนป ค.ศ. 2011 ปริมาณจําหนายรถบรรทุก ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป ค.ศ. 2010 มี
ปริมาณการจําหนายรวม 4.2 ลานคัน ซึ่งปริมาณการจําหนายในทวีปเอเชียเปนสวนสําคัญที่ทําใหปริมาณ
จําหนายรวมทั่วโลกเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง โดยในป ค.ศ. 2000 ปริมาณจําหนายของเอเชียมีสัดสวนรอยละ 34 
ของปริมาณจําหนายทั้งหมด และเพิ่มเปนรอยละ 65 ในป ค.ศ. 2010 ในขณะที่การจําหนายในภูมิภาคอเมริกา
เหนือและยุโรปในเวลาเดียวกันกลับมีปริมาณลดลง

ในป ค.ศ. 2011 การจําหนายรถบรรทุกทั่วโลกรวมทั่วโลก มีจํานวน 4.4 ลานคัน โดยเปนผลมาจาก
การฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ยุโรป รวมทั้งอเมริกาใตที่เติบโตเชนกัน (ยกเวนใน
ประเทศบราซิลที่เศรษฐกิจในประเทศอยูในชวงชะลอตัว และผูบริโภคที่ชะลอการซื้อ เพราะกําลังจะมีการ
ประกาศมาตรฐานมลพิษฉบับใหม) ทั้งนี้ ในป ค.ศ. 2011 การจําหนายในประเทศจีนเปนปจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อนตลาดรถบรรทุกโลก (แสดงดังตารางที่ 2-1)

                                           
2-3 ประกอบดวย ประเทศในกลุมอเมริกาเหนือ (ยกเวนเม็กซิโก) ยุโรปตะวันตก และญี่ปุน
2-4 ประกอบดวย ประเทศจีน อินเดีย รัสเซีย บราซิล ยุโรปตะวันออก
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ตารางที่ 2-1 แสดงปริมาณจําหนายรถบรรทุกในภูมิภาคตางๆ ของโลก (หนวย: พันคัน)

ภูมิภาค 2008 2009 2010 2011 2012 
(f)

2013 
(f)

2014 
(f)

2015 
(f)

2016 
(f)

ยุโรป 885 464 514 677 707 821 711 744 836
(-9) (-48) (11) (32) (4) (16) (-13) (5) (12)

อเมริกาเหนือ 572 369 420 574 719 831 893 799 750
(18) (36) (14) (37) (25) (16) (7) (-10) (6)

เอเชีย 1,729 1,985 2,738 2,610 2,545 2,630 2,637 2,697 2,738
(2) (15) (38) (-5) (-2) (3) (0) (2) (2)

อเมริกาใต 303 259 352 384 317 340 373 390 403
(17) (-15) (36) (9) (-17) (7) (10) (4) (3)

อ่ืนๆ 218 201 214 242 239 247 262 270 261
(-2) (-8) (7) (13) (-1) (3) (6) (3) (-3)

รวมท่ัวโลก 3,708 3,278 4,238 4,486 4,527 4,869 4,876 4,900 4,988
(-4) (-12) (29) (6) (1) (8) (0) (1) (2)

ที่มา: Automotive world (2012, 10)
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง อัตราการเติบโตของปริมาณจําหนาย มีหนวยเปนรอยละ

(f) หมายถึง การคาดการณ

สาเหตุที่ทําใหประเทศจีนเปนตลาดรถบรรทุกที่ใหญที่สุดในโลก เนื่องจากอยูในชวงที่เศรษฐกิจ
ภายในประเทศกําลังเติบโตอยางตอเนื่อง แมในป ค.ศ. 2009 ที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก แตตลาดการ
จําหนายรถบรรทุกของประเทศจีนก็ไมไดรับผลกระทบดังกลาว โดยรถบรรทุกที่จําหนายในประเทศ เปนรถที่
ไมไดใชเทคโนโลยีในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานของประเทศในฝงตะวันตก เนื่องจากปจจัยหลักที่
ผูบริโภคในประเทศพิจารณาซื้อรถบรรทุก คือ รูปแบบการใชงาน (Function) และราคา โดยคุณภาพและ
มาตรฐานความปลอดภัยเปนปจจัยที่ผูบริโภคใหความสําคัญคอนขางนอย แตอยางไรก็ตาม ดวยแนวโนมของ
ราคาพลังงานและคาแรงที่ปรับตัวสูงขึ้นในประเทศจีน ทําใหผูบริโภคเริ่มตระหนักถึงคาใชจายในการถือครอง
ทั้งหมด (Total cost ownership) ซึ่งรวมถึงคาใชจายดานเชื้อเพลิง เปนปจจัยพิจารณาในการซื้อรถ
เชนเดียวกับผูบริโภคในประเทศเศรษฐกิจเกา
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สําหรับปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเติบโตของตลาดรถบรรทุกในประเทศจีนในชวงเวลาที่ผานมา คือ 
การกอสรางระบบโครงสรางพื้นฐานสําหรับคมนาคมที่กําลังเติบโต โดยระหวางป ค.ศ. 2000 – 2010 รัฐบาล
จีนกอสรางถนนจํานวนมาก โดยมีความยาวของถนนหลวง (Highways) รวมกวา 2.5 ลานกิโลเมตร ซึ่ง
คาดการณวาในป ค.ศ. 2020 ทางดวน (Express way) ในประเทศจะเพิ่มขึ้นจาก 55,000 กิโลเมตรเปน 
85,000 กิโลเมตร รวมทั้ง ในเร็วๆ น้ีรัฐบาลจะยกเลิกการเก็บคาผานทางสําหรับทางหลวงระดับรอง 
(Secondary highways) ซึ่งปจจัยตางๆ นี้ลวนสนับสนุนตอการขนสงสินคาทางรถบรรทุก อีกท้ัง ในชวง 10 ป
ที่ผานมา การขนสงสินคาทางรางในประเทศจีนมีสัดสวนลดลง โดยในป ค.ศ. 2000 การขนสงสินคาทางรางมี
สัดสวนรอยละ 70 ของประเภทการขนสงทั้งหมด แตในป ค.ศ. 2010 สัดสวนดังกลาว ลดลงเหลือนอยกวารอย
ละ 40 ทั้งนี้ เปนเพราะการขนสงทางรถบรรทุกที่มีสัดสวนเพิ่มข้ึนน่ันเอง

ทั้งนี้ สามารถสรุปลักษณะตลาดรถบรรทุกของประเทศเศรษฐกิจเกาและประเทศเศรษฐกิจใหมไดดัง
ตารางที่ 2-2

ตารางที่ 2-2 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะตลาดรถบรรทุกของประเทศเศรษฐกิจเกาและเศรษฐกิจใหม
ประเทศเศรษฐกิจเกา ประเทศเศรษฐกิจใหม

ตลาด เขาสูชวงอ่ิมตัว โดยอัตราการเติบโตเปนไป
ตามวัฏจักรธุรกิจ

ยังคงเติบโตอยางตอเน่ือง

ถนน มีการพัฒนาเปนอยางดี ยังไมสมบูรณ โดยเฉพาะการใชงานสําหรับรถ
ใหญ

ผูบริโภค การตัดสินใจซ้ือ คํานึงถึงตนทุนการถือครอง
รถทั้งหมด (Total cost owner)

การตัดสินใจซ้ือ พิจารณาท่ีราคาขายเปนหลัก 
เนนรถราคาถูก บรรทุกไดคราวละมากๆ

กฎ 
ระเบียบ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับส่ิงแวดลอม ความ
ปลอดภัย และคุมครองแรงงานมีความ
เขมงวด

กฎระเบียบมีความเขมงวด แตการบังคับใชยัง
ออนแอ

ที่มา: KPMG (2011, 68)
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2.2.2 ประเทศผูผลิตรถบรรทุกขนาดใหญรายสําคัญ

ในอดีตฐานการผลิตรถบรรทุกที่สําคัญอยูในประเทศฝงตะวันตกของโลก คือ อเมริกาเหนือและยุโรป 
จนกระทั่งในป ค.ศ. 2000 เมื่อประเทศจีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (World trade organization: 
WTO) ทําใหเศรษฐกิจในประเทศจีนเติบโตอยางมาก สงผลใหอุปสงคตอรถบรรทุกเพิ่มขึ้นมาก ปริมาณการ
ผลิตรถบรรทุกในประเทศจีนจึงเติบโตตามไปดวย และในป ค.ศ. 2006 ประเทศจีนกลายเปนผูผลิตรถบรรทุก
รายใหญที่สุดในโลก ดวยปริมาณการผลิต 7.2 แสนคัน และเมื่อรวมกับการผลิตของประเทศญี่ปุนและอินเดียที่ 
7.0 และ 2.3 แสนคันตามลําดับแลว จึงทําใหเอเชียกลายเปนภูมิภาคที่ผลิตรถบรรทุกรายใหญที่สุดในโลก และ
เปนผูผลิตลําดับหนึ่งมาจนถึงปจจุบัน 

ในปค.ศ. 2011 ทั่วโลกมีปริมาณการผลิตรถบรรทุกรวม 3.9 ลานคัน มีอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 
6.5 จากป ค.ศ. 2010 ที่มีปริมาณการผลิต 4.2 ลานคัน เนื่องจาก ในป ค.ศ. 2010 ทั่วโลกฟนตัวจากภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่าในป ค.ศ. 2009 จึงทําใหปริมาณจําหนายในป ค.ศ. 2010 มีปริมาณมาก โดยประเทศจีนยังคง
เปนผูผลิตรายใหญที่สุดในโลก ดวยปริมาณการผลิต 1.9 ลานคัน รองลงมาคือ ญี่ปุน 0.5 ลานคัน และอินเดีย 
สหรัฐอเมริกา และบราซิลที่ปริมาณการผลิต 0.3 0.2 และ 0.2 ลานคันตามลําดับ (แสดงดังภาพที่ 2-1)

ภาพท่ี 2-1 แสดงปริมาณการผลิตรถบรรทุกขนาดใหญของประเทศตางๆ

ที่มา: ขอมูลจาก International Organization of Motor Vehicle Manufacturers: OICA 
ประมวลโดยสถาบันยานยนต
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2.2.2.1 อุตสาหกรรมการผลิตรถบรรทุกของประเทศจีน
ประเทศจีนผลิตรถบรรทุกตั้งแตชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 แตดวยเทคโนโลยีที่ไมกาวหนา ทําให

รถบรรทุกที่ใชเทคโนโลยีสูงกวาจากตางประเทศเขาสูตลาดประเทศจีน ตั้งแตทศวรรษที่ 1980
ในป ค.ศ. 2003 ประเทศจีนเริ่มสงออกรถบรรทุก แตเพราะคุณภาพรถบรรทุกของจีนที่ดอยกวา

มาตรฐานสากล รวมทั้งการขาดประสบการณการสงออก ทําใหในเวลานั้น การสงออกรถบรรทุกของจีนไม
ประสบความสําเร็จ จนกระทั่งผูผลิตจีนไดปรับปรุงคุณภาพสินคา และปรับปรุงเครือขายการใหบริการหลังการ
ขาย รวมถึงขยายตลาดสงออกไปภูมิภาคตางๆ อันไดแก ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออก เอเชียใต และ
แอฟริกา จึงทําใหรถบรรทุกสัญชาติจีนเปนที่รูจักไปทั่วโลกจนถึงปจจุบัน

อุตสาหกรรมการผลิตรถบรรทุกของจีนมีผูผลิตรายสําคัญ 5 ราย ไดแก (1) FAW (2) Dongfeng auto 
(3) Sinotruck (CNHTC) (4) Beijing Foton และ (5) Shaanxi HDT ซึ่งทั้งหมดเปนบริษัทที่มีรัฐบาลจีนถือหุน
อยู (State of enterprise: SOE) โดยทั้ง 5 ราย มีปริมาณจําหนายรวมกันกวารอยละ 80 ของปริมาณจําหนาย
รถบรรทุกในประเทศจีน (แสดงดังภาพที่ 2-2) และดวยเหตุผลที่ผูผลิตในอุตสาหกรรมมีจํานวนนอย ในขณะที่
ความตองการของผูบริโภคมีปริมาณมาก ทําใหอุตสาหกรรมการผลิตรถบรรทุกของจีนไมมีการแขงขันกันอยาง
รุนแรงเหมือนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตนั่ง

ภาพท่ี 2-2 แสดงสัดสวนการจําหนายรถบรรทุกของผูผลิตรายตางๆ ในประเทศจีน

ที่มา: Yuanta (2010, 4)
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Yuanta (2010) ศึกษาปจจัยที่มีผลตออัตราการเปลี่ยนแปลง (Year on Year change) ของการ
จําหนายรถบรรทุกในประเทศจีน โดยใชการประมาณคาทางสมการ (Regression model) พบวา มีปจจัยที่
สําคัญสองประการ คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่กอสราง และอัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP ที่เปนตัว
เงิน (Nominal GDP) ดังน้ี 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของการจําหนายรถบรรทุก = 0.153 + (2.81 x อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่กอสราง)
อัตราการเปลี่ยนแปลงของการจําหนายรถบรรทุก = 0.1016 + (0.1709 x อัตราการเปลี่ยนแปลงของ Nominal GDP)

รวมทั้งยังพบวา อัตราการเปลี่ยนแปลงของการจําหนายรถบรรทุกมีภาวะชี้นําอัตราการเปลี่ยนแปลงของ 
Nominal GDP อยู 1 ไตรมาส

ภาพท่ี 2-3 แสดงความสัมพันธระหวางอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจําหนายรถบรรทุกและอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่กอสรางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ Nominal GDP (หนวย: รอยละ) 

ที่มา: Yuanta (2010, 6-7)



บทที่ 2 - 9

ในดานการใชงาน พบวา การจําหนายรถบรรทุกในประเทศจีนเปนไปเพื่อการขนสง (Logistic) มาก
ที่สุด มีสัดสวนรอยละ 45 รองลงมาคือ เพื่อการใชในงานกอสรางและเหมืองแร สัดสวนรอยละ 40 สวนที่เหลือ
คือการใชงานประเภทอื่นๆ 

สําหรับผูใชงานรถบรรทุกสําหรับการกอสราง โดยมากมักเปนบริษัทขนาดใหญที่ถือหุนโดยภาครัฐ 
ดังนั้น แมวาราคาจําหนายรถที่ถูกกวาคูแขงจะเปนสิ่งสําคัญ แตการสรางความสัมพันธอันดีกับภาครัฐ ก็เปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหสามารถจําหนายรถบรรทุกได ในขณะที่ผูใชงานสําหรับธุรกิจขนสง มักเปนผูประกอบการ
รายเล็กที่มีความออนไหวตอราคาจําหนายมากกวาผูประกอบการรายใหญ เนื่องจากเงินทุนที่มีอยูอยางจํากัด 

ทั้งนี้ รถบรรทุกที่จําหนายในตลาดประเทศจีน หากเปนรถที่ผลิตโดยบริษัททองถิ่นจะมีราคาต่ํากวา
รถบรรทุกที่นําเขาจากตางประเทศโดยมีราคาเพียง 1 ใน 4 ของรถบรรทุกนําเขา ทําใหผูผลิตรถบรรทุกสัญชาติ
จีนครองตลาดในประเทศไดกวารอยละ 99 (แสดงดังตารางที่ 2-3)

ตารางที่ 2-3 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาจําหนายของรถบรรทุกที่จําหนายในประเทศจีน

ที่มา: Yuanta (2010, 9)
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อุตสาหกรรมรถบรรทุกของจีนยังมีการกําหนดมาตรฐานการปลอยมลพิษ โดยใชชื่อวา China ตาม
ดวยเลข ซึ่งหมายถึงความเขมงวดของการปลอยมลพิษ โดยเลขที่มากกวาหมายถึงระดับการปลอยมลพิษที่
เขมงวดมากกวา ปจจุบันจีนประกาศใชมาตรฐานมลพิษสําหรับรถบรรทุก ระดับ 4 (China IV)

แตอยางไรก็ตาม การบังคับใชกฎดังกลาวในทางปฏิบัติยังไมเขมงวดมากนัก เนื่องจาก รัฐบาลตองการ
ใหตนทุนการขนสงสินคาในประเทศอยูในระดับต่ํา เพื่อเปนแตมตอสําหรับสินคาสงออก ซึ่งเปนรายไดสําคัญ
ของประเทศในขณะนี้ อีกทั้งมาตรฐานการปลอยมลพิษระดับ 3 ไมมีความแตกตางกับมาตรฐานการปลอย
มลพิษระดับ 4 อยางมีนัยสําคัญ (ไมสามารถลดปริมาณมลพิษไดในระดับที่ตั้งเปาหมายไว) ทําใหในปจจุบัน
รถบรรทุกสวนใหญที่ใชงานในประเทศจีนยังคงมีมาตรฐานมลพิษระดับ 3 (China III) 

ทั้งนี้ คาดการณวา หากรัฐบาลจีนเขมงวดกับการบังคับใชมาตรฐานการปลอยมลพิษระดับ 4 จะสงผล
ใหสัดสวนการจําหนายรถบรรทุกขนาดใหญมีเพิ่มขึ้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา ผูที่ใชงานรถบรรทุกขนาดกลาง
จะเปลี่ยนมาใชงานรถบรรทุกขนาดใหญแทน เนื่องจาก ตนทุนการเปลี่ยนแปลงรถใหมีมาตรฐานมลพิษระดับ 4 
แทนระดับ 3 มิไดมีตนทุนเพ่ิมข้ึนอยางคงท่ีตามขนาดรถ (แสดงดังตารางที่ 2-4) อีกทั้ง รัฐบาลจีนเปลี่ยนแปลง
การจัดเก็บคาผานทาง จากการเก็บตามประเภทรถ (Toll by type) เปนการจัดเก็บตามน้ําหนักรถรวมน้ําหนัก
บรรทุก (Toll by weight) เพื่อสงเสริมการใชรถบรรทุกที่ประหยัดพลังงานและปลอยมลพิษต่ํา รวมทั้ง
แกปญหาการบรรทุกนํ้าหนักเกินกวากฎหมายที่กําหนด โดยรถที่มีน้ําหนักเกินจะถูกปรับตามอัตราแบบ
ข้ันบันได ดังนั้นจึงทําใหผูใชงานนิยมใชรถบรรทุกขนาดใหญมากกวารถบรรทุกขนาดกลาง

ตารางที่ 2-4 แสดงตนทุนสําหรับการเปลี่ยนแปลงรถใหมีมาตรฐานมลพิษระดับ 4 แทนระดับ 3

ที่มา: Yuanta (2010, 17)
หมายเหตุ: 

LDT คือ รถบรรทุกขนาดเล็ก (Light duty truck)
MDT คือ รถบรรทุกขนาดกลาง (Medium duty truck)
HDT คือ รถบรรทุกขนาดใหญ (Heavy duty truck)
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2.2.2.2 อุตสาหกรรมการผลิตรถบรรทุกของยุโรป
ปจจุบัน การขนสงสินคาโดยรถบรรทุกเปนวิธีการขนสงหลักของภูมิภาคยุโรป โดยมีสัดสวนกวารอยละ 

80 ของการขนสงทุกประเภท และคิดเปนการสงสินคา 70 กิโลกรัมตอคนตอวัน รวมทั้งสมาคมผูผลิตยานยนต
ของยุโรป (European Automobile Manufacturers' Association: ACEA) คาดการณวาในป ค.ศ. 2030 
การขนสงสินคา (ตันตอกิโลเมตร) ระหวางประเทศในภูมิภาคยุโรปจะเพิ่มขึ้นรอยละ 63 จากปจจุบัน2-5 โดย
การขนสงทางรถบรรทุกจะยังคงเปนวิธีการขนสงหลัก เพื่อกระจายสินคาไปยังที่ตางๆ รวมทั้งเพื่อเชื่อมโยงการ
ขนสงสินคาโดยวิธีอ่ืนๆ (ทางถนน ทางราง ทางนํ้า) ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวย

ในดานการผลิต ยุโรปเปนฐานการผลิตรถบรรทุกรายสําคัญของโลกตั้งแตศตวรรษที่ 19 เปนตนมา 
โดยรถบรรทุกที่ถูกผลิตในยุโรป เปนที่ยอมรับทั่วโลกวา เปนผูผลิตสินคาที่มีคุณภาพมีเทคโนโลยีระดับสูง 
นอกจากนี้ แนวคิดมาตรฐานผลิตภัณฑและคุณภาพรถบรรทุกของยุโรปยังถูกปลูกฝงใหกับบริษัทผูผลิต
รถบรรทุกทั่วโลก สําหรับผูผลิตรถบรรทุกรายสําคัญของยุโรปในปจจุบัน ไดแก DAF Daimler Iveco MAN 
Scania Volkswagen และ Volvo

อยางไรก็ตาม นอกจากการผลิตเพื่อจําหนายในภูมิภาคแลว ผูผลิตรถบรรทุกของยุโรปยังเขาสูตลาด
ตางประเทศ โดยการใชประโยชนจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีมากกวาประเทศอื่นๆ ซ่ึงการดําเนินธุรกิจ
เชนนี้ นอกจากจะชวยบรรเทาปญหาตลาดในภูมิภาคตกต่ําแลว ยังชวยบรรเทาปญหาการแขงขันอยางรุนแรง
ของผูผลิตในภูมิภาคดวย

ตั้งแตป ค.ศ. 2009 เปนตนมา อุปสงคตอรถบรรทุกลดลงอยางตอเนื่อง และแมในป ค.ศ. 2011 
ปริมาณการจําหนายจะคอยๆ เพิ่มขึ้น แตก็ยังมีปริมาณนอยกวากอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในป ค.ศ. 2009 สงผล
ใหผูผลิตรถบรรทุกตองปรับเปลี่ยนกําลังการผลิตใหสอดคลองกับอุปสงคที่ลดลง แตอยางไรก็ตามดวยแรง
กดดันจากลูกจาง ทําใหไมสามารถลดหรือเลิกจางคนงานได การปรับเปลี่ยนกําลังการผลิตจึงทําไดไมงายนัก 
ดังนั้นผูผลิตจึงตองปรับเปลี่ยนกลยุทธการดําเนินธุรกิจใหม โดยมุงเนนลงทุนในการทําวิจัยและพัฒนา2-6 (R&D) 
ในเรื ่องความปลอดภัยและการพัฒนาประสิทธิภาพรถใหประหยัดพลังงานมากขึ้น ทั้งนี้ เพราะสําหรับ
ผูประกอบการขนสง คาเชื้อเพลิงถือเปนตนทุนหลักของธุรกิจ การตัดสินใจซื้อรถบรรทุกจึงมิไดคํานึงถึงราคารถ
เทานั้น แตยังตองพิจารณาถึงตนทุนการดูแลรักษา รวมถึงคาเชื้อเพลิงดวย ประกอบกับกระแสการรักษา
สิ่งแวดลอมของโลก ที่ตองการลดการปลอยมลพิษจากการใชยานยนตใหลดลง2-7 ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูผิต
รถบรรทุกในยุโรปมีแนวโนมผลิตรถบรรทุกที่มีเทคโนโลยีประหยัดพลังงานมากขึ้น เพราะการใชเชื้อเพลิงที่
นอยลง หมายถึงการปลอยมลพิษที่นอยลง และตนทุนการถือครองรถที่ลดลงดวย

                                           
2-5 ในป ค.ศ. 1995 – 2005 การขนสงสินคา (ตันตอกิโลเมตร) ระหวางประเทศในภูมิภาคยุโรป เพิ่มขึ้นรอยละ 38
2-6 ในปจจุบันคาใชจายดาน R&D ประมาณรอยละ 10 ของรายได
2-7 ในปจจุบันประเทศในกลุมยุโรปบังคับใชมาตรฐานมลพิษระดับ EURO 6
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ตารางที่ 2-5 แสดงรายชื่อผูผลิตรถบรรทุกในประเทศตางๆ ของยุโรป
ประเทศ ผูผลิต (Manufacturer) ตราสินคา (Brand) หมายเหตุ
ออสเตรีย IVECO S.p.A. Iveco-Magirus

Volkswagen AG MAN 2 โรงงาน
เบลเยี่ยม Volvo group Volvo, Renault

Van Hool Van Hool
DAF Trucks NV DAF

เบลารุส MAZ MAZ
สาธารณรัฐเช็ค Tatra Tatra

Ashok Leyland Avia
เยอรมนี IVECO S.p.A. Iveco-Magirus 3 โรงงาน

Volkswagen AG MAN 2 โรงงาน
Daimler AG Mercedes-Benz

สเปน Nissan Motor Nissan
IVECO S.p.A. Iveco

ฟนแลนด Sisu Auto Sisu
ฝรั่งเศส Volkswagen AG Scania

Volvo group Volvo, Renault 4 โรงงาน
IVECO S.p.A. Iveco-Magirus

อิตาลี IVECO S.p.A. Iveco-Magirus 2 โรงงาน
Bremach Bremach
IVECO S.p.A. Iveco-Astra

เนเธอรแลนด DAF Trucks NV DAF
Ginaf Ginaf
Volkswagen AG Scania

โปแลนด Volkswagen AG MAN
Jelcz Jelcz

โปรตุเกส Daimler AG Mitsubishi Fuso
โรมาเนีย Roman Roman
เซอรเบีย FAP FAP
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ประเทศ ผูผลิต (Manufacturer) ตราสินคา (Brand) หมายเหตุ
รัสเซีย Sollers-Isuzu Isuzu 2 โรงงาน

Avtotor Kia, Hyundai
Volvo group Volvo, Renault
Zil Zil
Kamaz-Daimler Kamaz, Mercedes-Benz, 

Fuso, Unimog, Setra
Kamaz Kamaz
Volvo AG Scania
Tagaz Tagaz, Hyundai
BAIC Baw
GAZ Ural

สวีเดน Volvo group Volvo, Renault 2 โรงงาน
Volvo AG Scania

อังกฤษ DAF Trucks NV DAF
ที่มา: European Automobile Manufacturers Association: ACEA (2013)
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2.3 บริษัทผูผลิตรถบรรทุกขนาดใหญรายสําคัญ

กอนป ค.ศ. 2000 บริษัทผูผลิตรถบรรทุกรายสําคัญของโลกเปนผูผลิตที่มาจากประเทศฝงตะวันตกของ
โลก (หรือ ประเทศเศรษฐกิจเกา) อาทิ Daimler AG (เยอรมนี) Iveco (อิตาลี) Paccar (สหรัฐอเมริกา)
Renault (ฝรั่งเศส) Volvo (สวีเดน) เปนตน โดยผูผลิตเหลานั้นมีปริมาณการผลิตรวมกันกวารอยละ 85 ของ
ปริมาณการผลิตรถบรรทุกทั่วโลก สวนที่เหลือเปนผูผลิตจากประเทศในทวีปเอเชีย ไดแก ญี่ปุน (เชน Hino, 
Isuzu) เกาหลีใต (เชน Hyundai) และอินเดีย (เชน Ashok Leyland, TATA Motors)

จนกระทั่งในป ค.ศ. 2000 เมื่อประเทศจีนเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ผูผลิตรถบรรทุก
จากประเทศจีนจึงเริ่มมีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตรถบรรทุกโลกและกลายเปนผูผลิตรถบรรทุกรายสําคัญ
ของโลก โดยในป ค.ศ. 2010 ผูผลิตรถบรรทุกสัญชาติจีน ไดแก Dongfeng FAW และ CNHTC เปนหนึ่งใน
ผูผลิตที่มีปริมาณจําหนายมากที่สุด 5 ลําดับแรกของโลก ในขณะที่ผูผลิตในประเทศเศรษฐกิจเกา คือ Daimler 
AG Volvo และ Paccar มีลําดับของปริมาณจําหนายลดลง (แสดงดังภาพที่ 2-4)

ภาพท่ี 2-4 แสดงอันดับ (โดยพิจารณาจากปริมาณจําหนาย) ของบริษัทผูผลิตรถบรรทุกขนาดใหญ 

ที่มา: KPMG (2011, 7)

นอกจากน้ี ในป ค.ศ. 2010 ผูผลิตรถบรรทุกจากประเทศเศรษฐกิจใหม (จีนและอินเดีย) ยังมีปริมาณการ
จําหนายรถบรรทุกรวมกันเกือบรอยละ 50 ของปริมาณจําหนายทั่วโลกอีกดวย (แสดงดังภาพที่ 2-5 และ 2-6)
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ภาพท่ี 2-5 แสดงปริมาณการจําหนายรถบรรทุกขนาดใหญของบริษัทผูผลิตรายสําคัญ ในป ค.ศ. 2010

ที่มา: KPMG (2011, 9)

ภาพท่ี 2-6 แสดงปริมาณจําหนายรถบรรทุกขนาดใหญของผูผลิตรายสําคัญ ในป ค.ศ. 2010

ที่มา: KPMG (2011, 11-12)
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สาเหตุที่ทําใหบริษัทผูผลิตรถบรรทุกจากประเทศเศรษฐกิจเกามีสัดสวนการตลาดลดลงเรื่อยๆ เปน
เพราะสภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคท่ีชะลอตัว ในขณะที่อุปสงคตอรถบรรทุกในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมกําลัง
เติบโต อีกท้ัง ราคาวัตถุดิบ และราคาพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงกฎระเบียบควบคุมการปลอยมลพิษของประเทศ
เศรษฐกิจเกาที่เขมงวดมากข้ึน สงผลใหตนทุนการผลิตของผูผลิตในประเทศเศรษฐกิจเกาสูงขึ้น ซึ่งสะทอนมาที่
ราคาจําหนายที่สูงกวารถบรรทุกที่ผลิตจากผูผลิตประเทศเศรษฐกิจใหมประมาณ 3 เทาตัว โดยเฉพาะเมื่อ
ผูบริโภคในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม ใหความสําคัญกับราคารถมากกวาการคํานึงถึงตนทุนการถือครองรถ
ทั้งหมดดวยแลว รถบรรทุกที่ผลิตจากประเทศเศรษฐกิจเกาจึงแขงขันไดยาก และดวยเหตุดังกลาว จึงทําให
บริษัทผูผลิตจากประเทศเศรษฐกิจเกาปรับกลยุทธธุรกิจ โดยการรวมลงทุน (Joint venture) กับบริษัทผูผลิต
ในประเทศเศรษฐกิจใหม เพื่อรักษากิจการไว (แสดงดังภาพท่ี 2-7)

ภาพท่ี 2-7 แสดงการรวมกลุมของผูผลิตรถบรรทุกรายตางๆ ทั่วโลก

ที่มา: Roland Berger (2011, 10)
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บทท่ี 3
ลักษณะของตลาดเปาหมาย (CLMV)

ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN) ที่ เปนตลาดเปาหมายที่ใชในการศึกษา 
ประกอบดวยประเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา 
และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา กัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม ตามลําดับ) หรือ
กลุมประเทศ CLMV เนื่องจากประเทศเหลานี้มีพรมแดนติดตอกับประเทศไทย สามารถคมนาคมหรือขนสงสินคา
ระหวางกันทางถนนได รวมทั้งเปนประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จึงเปนเปาหมาย
สําคัญของตลาดรถบรรทุก ในขณะที่ประเทศสมาชิก ASEAN ประเทศอื่นๆ มีภูมิประเทศเปนเกาะ ไมสามารถ
เชื่อมตอกับประเทศไทยโดยการคมนาคมทางบกได

3.1 ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

ราชอาณาจักรกัมพูชา หรือ กัมพูชา ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพรมแดนติดกับประเทศ
ไทย ลาว เวียดนาม และอาวไทย โดยมีพรมแดนติดกับประเทศเวียดนามมากที่สุด 1,228 กิโลเมตร รองลงมาคือ
ประเทศไทย 803 กิโลเมตร กัมพูชามีพื้นที่ประมาณ 181,035 ตารางกิโลเมตร (1 ใน 3 ของไทย) สวนใหญเปน
พื้นที่ราบนํ้าทวมถึง ประกอบดวย ที่ราบรอบทะเลสาบเขมร (Tonle Sap) และที่ราบลุมแมน้ําโขง 
มีทิวเขาลอมรอบทางเหนือ คือ เทือกเขาพนมดงรัก เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาอันนัม

ภาพท่ี 3-1 แสดงแผนท่ีประเทศกัมพูชา (ที่มา: http://ephotopix.com/)
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กัมพูชาปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุขภายใตรัฐธรรมนูญ เมืองหลวงคือ 
กรุงพนมเปญ (Phnom Penh) เปนศูนยกลางการปกครอง เปนที่ตั้งของศูนยราชการ และแหลงอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม กัมพูชาแบงการปกครองเปน
1 ราชธานี (พนมเปญ) และ 23 จังหวัด โดยแตละจังหวัดมีผูวาราชการจังหวัด กับรองผูวาราชการจังหวัดอีก
7-9 คน ซึ่งไดรับการแตงตั้งตามวาระของรัฐบาล (5 ป) เปนผูปกครอง ดังนี้ 
จังหวัด เมืองหลวง

1) บันเตยเมียนเจย (Banteay Meanchey) ศรีโสภณ (Sisophon)
2) พระตะบอง (Battambang) พระตะบอง (Battambang)
3) กําปงจาม (Kampong Cham) กําปงจาม (Kampong Cham)
4) กําปงชนัง (Kampong Chhnang) กําปงชนัง (Kampong Chhnang)
5) กําปงสะปอ (Kampong Speu) กําปงสะปอ (Kampong Speu)
6) กําปงธม (Kampong Thom) กําปงธม (Kampong Thom)
7) กัมปอต (Kampot) กัมปอต (Kampot)
8) กันดาล (Kandal) Ta Khmau
9) เกาะกง (Koh Kong) เกาะกง (Koh Kong)
10) แกบ (Kep) แกบ (Kep)
11) กระแจะ (Kracheh) กระแจะ (Kracheh)
12) มณฑลคีรี (Mondulkiri) Sen Monorom
13) อุดรมีชัย (Oddar Meanchey) สําโรง (Samraong)
14) ไพลิน (Pailin) ไพลิน (Pailin)
15) พระสีหนุ (Preah Sihanouk) สีหนุวิลล (Sihanoukville)
16) พระวิหาร (Preah Vihear) เตียงเมียนเจย (Tbeng Meanchey)
17) โพธิสัต (Pouthisat) โพธิสัต (Pouthisat)
18) เปรยแวง (Prey Veng) เปรยแวง (Prey Veng)
19) รัตนคีรี (Ratanakiri) Banlung
20) เสียมเรียบ (Siem Reap) เสียมเรียบ (Siem Reap)
21) สตรึงแตรง (Stung Treng) สตรึงแตรง (Stung Treng)
22) สวายเรียง (Svay Rieng) สวายเรียง (Svay Rieng)
23) ตาแกว (Takeo) ตาแกว (Takeo)
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3.1.1 ประชากร สังคมและวัฒนธรรมของกัมพูชา
กัมพูชามีประชากรประมาณ 14.7 ลานคน และมีอัตราการเติบโตของประชากรรอยละ 1.69 มี

ประชากรวัยทํางาน (อายุ 15-64 ป) มากที่สุด รอยละ 64 รองลงมาคือประชากรวัยเด็ก (อายุไมเกิน 14 ป) 
รอยละ 32 สวนที่เหลือคือประชากรวัยสูงอายุ (อายุ 65 ปข้ึนไป) และประชากรรอยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ

ภาพท่ี 3-2 แสดงโครงสรางประชากรของประเทศกัมพูชาในป ค.ศ. 2011

ที่มา: US Census Bureau, International Program อางจาก สถาบันเอเชียศึกษา (2554, ราชอาณาจักร
กัมพูชา, 3)

ประชากรรอยละ 85 อาศัยอยูในเขตชนบท โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก พืชที่
ปลูกสวนใหญ ไดแก ขาวเจา ยางพารา พริกไทย ซึ่งสวนใหญจะปลูกบริเวณที่ราบภาคกลางรอบทะเลสาบกัมพูชา 
รองลงมาคือประมง โดยบริเวณรอบทะเลสาบกัมพูชาเปนแหลงประมงน้ําจืดที่สําคัญที่สุดในภูมิภาค มีการทําปาไม
บริเวณเขตภูเขาทางภาคเหนือโดยลองมาตามแมน้ําโขง อุตสาหกรรมในประเทศเปนอุตสาหกรรมขนาดยอม สวน
ใหญเปนโรงสีขาว และรองเทา

การที่กัมพูชามีพุทธศาสนาเปนศาสนาหลัก ทําใหประเพณีปฏิบัติตางๆ ของประชาชนชาวกัมพูชาจะ
สอดคลองใกลเคียงกับไทยเปนอยางมาก โดยผูสูงอายุจะเขาวัดฟงธรรม เมื่อมีงานบุญตามประเพณี ประชาชนหนุม
สาวและเด็กจะรวมแรงชวยเหลือจัดการงานอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีงานบุญประเพณีที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา
ตามจันทรคติเชนเดียวไทย
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3.1.2 โครงสรางพ้ืนฐานของกัมพูชา

กัมพูชายังขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และยังตองไดรับการพัฒนาอีกมาก ปจจุบันรัฐบาล
กัมพูชาใหความสําคัญกับการเรงพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานตางๆ เพื ่อใหพรอมรองรับการลงทุนจาก
ตางประเทศ โดยมีนโยบายสงเสริมใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในโครงการเหลานี้ไดอยางคอนขางเสรี 
โดยเฉพาะการลงทุนดานระบบคมนาคมและระบบสื่อสาร สําหรับเสนทางคมนาคมที่สําคัญของกัมพูชา มีดังนี้

3.1.2.1 ถนน
ถนนในกัมพูชามีความยาวรวม 39,704 กิโลเมตร แยกเปนทางหลวง 5,263 กิโลเมตร และถนนสาย

จังหวัด 6,441 กิโลเมตร และถนนสายชนบทประมาณ 28,000 กิโลเมตร
เสนทางสายหลัก (National Road) ของกัมพูชาแตละสายมีตัวเลขกํากับ 1 หลักเชนเดียวกับทางหลวง

ของไทย สวนเสนทางสายรอง (Feeder Road) มีตัวเลขกํากับเพิ่มเปน 2 หลัก หรือ 3 หลัก เชน เสนทาง
หมายเลข 48 เปนเสนทางสายรองที่แยกออกมาจากเสนทางหมายเลข 4 ซึ่ง เปนเสนทางสายหลัก เปนตน

สําหรับเสนทางสายหลักของกัมพูชามีทั้งสิ้น 7 สาย ไดแก
1) ถนนหมายเลข 1 กรุงพนมเปญ–ดานบาเวท จังหวัดสวายเรียง เริ ่มตนจากกรุงพนมเปญไปทาง

ตะวันออก ผานจังหวัดกันดาล ซึ่งเปนจังหวัดรอบนอกกรุงพนมเปญและเปนจุดขามแมน้ําโขงเพื่อ
ตอไปยังจังหวัดเปรเวงและสวายเรียง กอนไปส้ินสุดท่ีดานชายแดนบาเวท ซึ่งติดกับดานสากลมอกไบ
ของเวียดนาม มีระยะทางรวม 167 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 3-3.5 ชั่วโมง ทั้งนี้ จากชายแดน
เวียดนามสามารถใชเสนทางหมายเลข 22 ของเวียดนามตอไปถึงนครโฮจิมินทซึ่งมีระยะทางเพียง 
68 กิโลเมตร

2) ถนนหมายเลข 2 กรุงพนมเปญ–ดานพนมเดิน จังหวัดตาแกว เริ่มตนจากกรุงพนมเปญไปทางใต 
ผานจังหวัดกันดาลไปสิ้นสุดที่พนมเดินจังหวัดตาแกว ซึ่งมีดานทองถิ่นขามไปเวียดนามที่หนาเบิง มี
ระยะทางรวม 121 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 1.5–2 ชั่วโมง สภาพถนนเปนถนนลาดยาง ไหลทาง
แคบ มีสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับขามแมน้ําโขง

3) ถนนหมายเลข 3 กรุงพนมเปญ–จังหวัดกัมปอต เริ ่มตนจากกรุงพนมเปญไปทางใตผานจังหวัด
กันดาล กัมปงสะปอ และตาแกว ไปยังจังหวัดกัมปอตแลวเลียบชายฝงไปทางตะวันตกจรดกับ
เสนทางหมายเลข 4 ใกลกรุงสีหนุวิลล มีระยะทางรวม 202 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 3.5–4 ชั่วโมง 
ทั้งนี้ เสนทางจากกรุงพนมเปญถึงจังหวัดกัมปอตในปจจุบันไดขยายถนนเปน 4 ชองจราจร และ
ปรับปรุงพื้นผิวถนนเปนถนนลาดยาง

4) ถนนหมายเลข 4 กรุงพนมเปญ–กรุงสีหนุวิลล เริ่มตนจากกรุงพนมเปญ ผานจังหวัด กัมปงสะปอ 
และเกาะกง จนจรดอาวไทยบริเวณทาเรือสีหนุวิลลรวมระยะทาง 226 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
3-4 ช่ัวโมง สภาพถนนเปนถนนลาดยางสภาพดีและเปนเสนทางขนสงสินคาสายสําคัญที่สุดของ
กัมพูชา
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5) ถนนหมายเลข 5 กรุงพนมเปญ-ดานปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย เริ่มตนจากกรุงพนมเปญไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผานจังหวัดกันดาล กัมปงชนัง โพธิสัต พระตะบองไปสิ้นสุดที่ดาน
ชายแดนปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ติดกับอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกวของไทย มี
ระยะทางรวม 407 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 5.5–7.5 ชั่วโมง สภาพถนนเปนทางลาดยาง สภาพดี 
ยกเวนชวงอําเภอศรีโสภณ ไปจนถึงดานชายแดนปอยเปต–จังหวัดอรัญประเทศ รวมระยะทาง 49 
กิโลเมตร ในชวงฤดูฝนถนนจะมีสภาพชํารุดทรุดโทรมมาก ใชงานไดเฉพาะในชวงฤดูแลง

6) ถนนหมายเลข 6 กรุงพนมเปญ–อําเภอศรีโสภณ เริ่มตนจากกรุงพนมเปญขึ้นไปทางเหนือ ผาน
จังหวัดกันดาล กัมปงจาม กัมปงทม และเสียมเรียบแลวไปบรรจบกับเสนทางหมายเลข 5 ที่อําเภอ
ศรีโสภณ มีระยะทางรวม 416 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 6.5-8 ชั่วโมง สภาพถนนเปนถนนลาดยาง
สภาพดี ยกเวนชวงจังหวัดเสียมเรียบ–อําเภอศรีโสภณ มีระยะทาง 90 กิโลเมตร เปนถนนลูกรังที่ใช
งานไดในชวงฤดูแลง แตไมคอยสะดวกใชงานในชวงฤดูฝน

7) ถนนหมายเลข 7 บานเชิงไพร จังหวัดกัมปงจาม–ดานบานโอสวาย จังหวัดสตึงเตรง เริ่มตนจากจุด
บรรจบของถนนหมายเลข 6 ที่บานเชิงไพรจังหวัดกัมปงจาม มุงสูชายแดนดานเวียดนามกอนเลี้ยว
ขึ้นไปทางเหนือ เขาสูจังหวัดกระแจะ และสตึงเตรงไปจรดดานบานโอสวาย ดานเวือนคํา แขวงจําปา
ศักดิ์ของลาว รวมระยะทาง 461 กิโลเมตร

3.1.2.2 รถไฟ
ในอดีตการขนสงทางรถไฟถือวาเปนที่นิยมในกัมพูชาการเดินรถจากกรุงพนมเปญถึงพระตะบองมีเที่ยว

เดินรถทุกวัน แตหลังจากเกิดสงครามระบบการขนสงดังกลาวไดถูกทําลายลงอยางสิ้นเชิง ปจจุบันกัมพูชามี
เสนทางรถไฟสําคัญ 2 สาย ไดแก กรุงพนมเปญ-โพธิสัต-พระตะบอง-ศรีโสภณ-ปอยเปต ระยะทาง 386 กิโลเมตร 
และกรุงพนมเปญ-ตาแกว-กัมปอต-สีหนุวิลล ระยะทาง 264 กิโลเมตร โดยการเดินรถจากพนมเปญถึงพระตะบอง
มีเพียง 1 เที่ยวตอสัปดาห โดยใชเวลาเดินทาง 12 ช่ัวโมง (ความเร็ว 15-20 กม./ชม.) ซึ่งการเดินทางที่ชาและไม
คอยปลอดภัย ทําใหความนิยมเดินทางโดยรถไฟลดลง สวนใหญมักใชสําหรับขนสงสินคาที่ไมตองการความเรงดวน 
อาทิ น้ํามันเชื้อเพลิง ปูนซิเมนต ไม และหิน เปนตน

กัมพูชาพยายามฟนฟูระบบการขนสงทางรถไฟอีกครั้ง ดวยโครงการซอมแซมและสรางรางรถไฟใน
เสนทางที่มีอยูเดิม ทั้งในเสนทางสายเหนือและสายใต รวมระยะทาง 650 กิโลเมตร จากการสนับสนุนของ 
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) 84 ลานดอลลารสหรัฐ องคกรผูสงออกน้ํามัน (OPEC) 13 ลานดอลลาร
สหรัฐ รัฐบาลกัมพูชา 15.2 ลานดอลลารสหรัฐ และรัฐบาลมาเลเซีย 2.8 ลานดอลลารสหรัฐ รวมทั้งปรับปรุงสถานี
รถไฟกรุงพนมเปญ มูลคาลงทุนรวม 73 ลานดอลลารสหรัฐ หากโครงการดังกลาวเสร็จสมบูรณกัมพูชาจะเปนสวน
ที่เชื่อมระบบโครงขายเสนทางรถไฟจากสิงคโปรถึงจังหวัดยูนนาน เมืองคุณหมิง ประเทศจีนดวยระยะทาง 5,382 
กิโลเมตรในเสนทางที่เรียกวา "Singapore-Kunming Railway Link (SKRL)" ทั้งนี้ ภายหลังจากการซอมแซมแลว 
รถไฟสายเหนือจะสามารถบรรทุกน้ําหนัก 20 ตัน ที่ ในขณะที่สายใตจะสามารถบรรทุกน้ําหนัก 15 ตัน ความเร็ว
สูงสุด 50 กิโลเมตรตอช่ัวโมง
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3.1.2.3 ทาเรือ
ทาเรือหลักที่ใชขนสงสินคาของกัมพูชามี 3 แหง คือ
1) ทาเรือพนมเปญ (Phnom Penh Port) ตั้งอยูในกรุงพนมเปญ อยูหางจากชายฝงทะเลประมาณ 

320 กิโลเมตร เปนทาเรือในการขนสงสินคาขนาดเล็ก มีความยาวหนาทาประมาณ 183 เมตร และ
ทาลอยน้ํา 3 แหง รองรับเรือขนาดยาวไมเกิน 100 เมตร สามารถรองรับเรือระวางบรรทุก 2,000 
ตันในฤดูแลง และ 5,000 ตัน ในฤดูน้ําหลาก เนื่องจากตั้งอยูตอนในของประเทศจึงไมสามารถ
รองรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญได

2) ทาเรือกัมปงโสม (Kampong Som Port) หรือทาเรือสีหนุวิลล (Sihanoukville Port) ตั้งอยูที่กรุงสี
หนุวิลล อยูบนชายฝงทะเลดานอาวไทยเหนือทาเรือไปเล็กนอย มีหนาทากวาง 550 เมตร เปน
ทาเรือน้ําลึกขนาดใหญแหงเดียวของประเทศและทันสมัยที่สุด มีศักยภาพในการรองรับการขนสง
สินคาไดถึง 1.6 ลานตัน/ป สามารถรองรับเรือระวางบรรทุกสินคาขนาด 10,000-15,000 ตันได
พรอมกัน 4 ลํา นอกจากนี้ ยังมีทาเทียบเรือขนาดเล็กสําหรับเรือลําเลียงที่มีขนาดใหญดวย

3) ทาเรือเกาะกง (Koh Kong Port)/ทาเรือออกญามง (Oknha Mong Port) เปนทาเรือเอกชนในเขต
จังหวัดเกาะกง ตั้งอยูติดอาวไทยใกลกับจังหวัดตราดเหนือขึ้นมาจากทาเรือสีหนุวิลล ถามาโดยทาง
รถยนตจะมีระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ถามาจากกรุงพนมเปญจะมีระยะทางประมาณ 180 
กิโลเมตร สวนใหญใชขนสงสินคาจากไทยและมาเลเซีย สามารถรองรับเรือระวางบรรทุก 500-1,000 
ตัน มีศักยภาพในการขนสงสินคาได 150,000 ตัน/ป

ปจจุบันมีการสรางทาเรือระหวางประเทศในจังหวัดกัมปอตเชื่อมตอกับกรุงพนมเปญ ซึ่งคาดวาจะแลว
เสร็จในป ค.ศ. 2013 

นอกจากนี้ การขนสงทางน้ําภายในประเทศ สวนใหญใชแมน้ําโขง แมน้ําโตนเลสาบและแมน้ําบาสัก ซึ่งมี
ความยาวรวม 1,750 กิโลเมตรในฤดูฝน และอาจลดเหลือ 580 กิโลเมตรในฤดูแลง ทาเรือท่ีใชขนสงภายในกัมพูชา
ที่สําคัญมี 7 แหง ไดแก

1) ทาเรือในกรุงพนมเปญ 2 แหง
2) ทาเรือกัมปงจาม เปนทาเรือสําคัญริมแมน้ําโขง หางจากทาเรือพนมเปญ 105 กิโลเมตร
3) ทาเรือกระแจะ เปนทาเรือสําคัญริมแมน้ําโขง หางจากทาเรือกัมปงจาม 115 กิโลเมตร
4) ทาเรือสตึงเตรง เปนทาเรือสําคัญริมแมน้ําโขง หางจากทาเรือกระแจะ 115 กิโลเมตร
5) ทาเรือเนี้ยกเรือง เปนทาเรือสําคัญริมแมน้ําโขง หางจากทาเรือพนมเปญ 60 กิโลเมตร
6) ทาเรือจองคเนี้ยะ (เสียมเรียบ) ตั้งอยูริมแมน้ําโตนเลสาบ หางจากทาเรือกัมปงชนัง 190 กิโลเมตร
อยางไรก็ตาม การขนสงสินคาทางน้ําภายในประเทศยังมีขอจํากัด เนื่องจากระดับน้ําในฤดูฝนและฤดูแลง

มีความแตกตางกันประมาณ 10 เมตร ทําใหบางครั้งเรือขนาดใหญมีปญหาในการเทียบทา
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3.1.2.4 ทาอากาศยาน
เนื่องจากนโยบายการเปดนานฟาของรัฐบาลกัมพูชา สงผลใหมีสายการบินมุงสูประเทศกัมพูชาเพิ่มขึ้น 

โดยขณะน้ี กัมพูชามีสนามบินนานาชาติ 3 แหง ไดแก
1) สนามบินนานาชาติพนมเปญหรือสนามบินโปเชนตง (Pochentong) ที่กรุงพนมเปญ
2) สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ ที่จังหวัดเสียมเรียบ
3) สนามบินกางแก็ง (Kang Keng) ที่กรุงสีหนุวิลล
โดยสนามบินนานาชาติพนมเปญและสนามบินนานาชาติเสียมเรียบ แตละแหงมีปริมาณผูโดยสารตอป

ประมาณ 1.4 ลานคน ในขณะที่การขนสงสินคาทางอากาศยังไมเปนที่นิยม นอกจากนี้ ยังมีสนามบินกรังเลียง 
(จังหวัด กัมปงชนัง) จะใชเปนสนามบินสําหรับขนสงสินคา และสนามบินเกาะกงซึ่งอยูระหวางการปรับปรุง

3.1.2.5 คุณภาพของระบบขนสงสินคา (Logistic)

ตารางที่ 3-1 แสดงดัชนีวัดคุณภาพของระบบการขนสงสินคา (Logistics performance index) ของกัมพูชา
Logistics performance index ค.ศ. 2010 ค.ศ. 2012

ภาพรวม 2.37 2.56
1) คุณภาพของโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับการคาและ

การขนสงระหวางประเทศ
2.12 2.20

2) ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติก 2.29 2.50
3) ประสิทธิภาพของพิธีการทางศุลกากร 2.28 2.30
4) การไดรับสินคาตามเวลาท่ีกําหนด 2.84 2.95
5) ความสามารถในการติดตามสินคา 2.50 2.77

ที่มา: World Bank (2013)
หมายเหตุ: ดัชนีมีคาระหวาง 1 ถึง 5 โดยคา 5 หมายถึงคาที่มากที่สุด
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3.1.3 สภาพเศรษฐกิจของกัมพูชา
ชวงป ค.ศ. 2000 – 2008  เศรษฐกิจกัมพูชามีอัตราเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 9 โดยมีภาคการ

ทองเที่ยวเปนปจจัยหลักที่สงเสริมใหเศรษฐกิจเติบโต เนื่องจากกัมพูชามีแหลงทองเที่ยวที่เปนแหลงมรดกโลก
หลายแหง ทําใหสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากถึงปละ 2 ลานคน และทํารายไดใหกัมพูชาประมาณ 1.5 
พันลานดอลลารสหรัฐ นอกจากนี้กัมพูชายังมีแหลงรายไดจากการสงออกสินคาสิ่งทออีกดวย แตอยางไรก็ตาม 
แมวาเศรษฐกิจจะขยายตัว แตประชาชนชาวกัมพูชายังคงยากจน ทําใหกัมพูชายังตองพัฒนาประเทศในอีกหลาย
ดาน เชน สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การศึกษา และการเพิ่มทักษะใหแกแรงงาน รวมถึงการดึงดูดนักลงทุนจาก
ตางประเทศ

ในป ค.ศ. 2011 โครงสรางของ GDP ของกัมพูชา ประกอบดวย ภาคเกษตรกรรม (รวมปาไม 
และการประมง) รอยละ 37 ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 23 และภาคบริการรอยละ 40 และมีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจรอยละ 6.8 ซึ่งเปนผลมาจากการสงออกสินคาประเภทเครื่องนุงหมและรองเทา และอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวที่เติบโตอยางตอเนื่อง โดยอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมและรองเทาเติบโตรอยละ 13.9 เน่ืองจากการสงออก
ไปตลาดสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปที่เพิ่มขึ้น จากการไดรับสิทธิ์พิเศษทางภาษีศุลกากร ในขณะที่อุตสาหกรรม
การทองเที่ยวเติบโตรอยละ 15 โดยมีนักทองเที่ยวจํานวน 2.9 ลานคน ซึ่งสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวเอเชีย

รายงานของ ADB (2012, 191) คาดการณวาในป ค.ศ. 2013 เศรษฐกิจกัมพูชาจะเติบโตรอยละ 
7 เนื่องจากเริ่มมีอุตสาหกรรมเกิดใหมในประทศ อาทิ การผลิตชิ้นสวนยานยนต การประกอบรถไฟฟาขนาดเล็ก 
เปนตน และการขยายตัวในภาคกอสราง ซึ่งไดรับแรงกระตุนจากการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ในภาค
อสังหริมทรัพย รวมทั้งอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่ยังคงเติบโต ในขณะที่การสงออกสินคาสิ่งทอไปสหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรปจะลดลง จากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศปลายทาง 

ตารางที่ 3-2 แสดงขอมูลทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา ป ค.ศ. 2007 - 2011
ขอมูล หนวย 2007 2008 2009 2010 2011
GDP (at PPP) (ลานดอลลารสหรัฐ) 26,121 28,485 28,819 30,883 33,805
  สัดสวนภาคเกษตร (รอยละของ GDP) 31.9 34.9 35.7 36.0 36.7
  สัดสวนภาคอุตสาหกรรม (รอยละของ GDP) 26.8 23.8 23.1 23.3 23.5
  สัดสวนภาคบริการ (รอยละของ GDP) 41.3 41.3 41.3 40.7 39.8
GDP ตอหัวประชากร 
(at PPP)

(ดอลลารสหรัฐ) 1,909 2,054 2,046 2,159 2,328

อัตราการเติบโตของ GDP 
ท่ีแทจริง

(รอยละ) 10.2 6.7 0.1 6.0 7.1

อัตราแลกเปล่ียน (เรียลตอดอลลารสหรัฐ) 4,056.2 4,054.2 4,139.3 4,184.9 4,058.5
ที่มา: ADB (2012, Outlook 2012)
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3.1.4 กฎ ระเบียบ นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการใชงานรถบรรทุกของกัมพูชา

3.1.4.1 กฎหมายจราจร
ความเร็วในการขับข่ี 1) รถบรรทุก นํ้าหนักสุทธิ > 3.5 ตัน: นอกเมือง 70 กม./ชม. ทางหลวงระหวางเมือง 

80 กม./ชม.
2) รถพวง: นอกเมือง 60 กม./ชม. ทางหลวงระหวางเมือง 70 กม./ชม.

ประเภทใบอนุญาต
ขับขี่

ประเภท C สําหรับรถบรรทุกสินคาท่ีมีนํ้าหนักรวม > 3.5 ตัน และอาจมีรถพวงดวย โดยมี
นํ้าหนักรวมกันสูงสุดไมเกิน 0.75 ตัน

เง่ือนไขอ่ืนสําหรับการ
ทําใบอนุญาตขับข่ี

การไดรับใบอนุญาตขับข่ีประเภท C ตองมีใบอนุญาตประเภท B (สําหรับรถท่ีบรรทุก
ผูโดยสารไมเกิน 9 คน) และ D1 (สําหรับรถท่ีบรรทุกผูโดยสาร 10-20 คน) กอน

อายุใบอนุญาตขับขี่ 3 ป และการตออายุใบอนุญาตตองตรวจสุขภาพ เพ่ือยืนยันวาสามารถขับข่ีได

อายุผูขับขี่ อยางนอย 22 ป

นํ้าหนักบรรทุกสินคา ไมเกินนํ้าหนักสูงสุดของเพลารถท่ีรับจะรับได และตองไมเกินท่ีกําหนดไวโดยบริษัทท่ี
ประกอบรถ และตองไมเกินนํ้าหนักท่ีไดรับอนุญาต ดังน้ี
1) นํ้าหนักสูงสุดลงเพลาของรถ

- 10 ตัน สําหรับยานพาหนะท่ีมีเพลาเด่ียว 4 ลอ    
- 11 ตัน สําหรับยานพาหนะท่ีมีเพลาคู 4 ลอ
- 19 ตัน สําหรับยานพาหนะท่ีมีเพลาคู 8 ลอ
- 24 ตัน สําหรับยานพาหนะท่ีมีสามเพลา 12 ลอ

2) นํ้าหนักรวมสูงสุดของรถท่ีไดรับอนุญาต    
- 16 ตัน สําหรับรถสองเพลา (เพลาหนา 2 ลอ และเพลาหลัง 4 ลอ)
- 25 ตัน สําหรับรถสามเพลา (เพลาหนา 2 ลอ เพลาหลังสองเพลารวม 8 ลอ)
- 30 ตัน สําหรับรถส่ีเพลา (เพลาหนาสองเพลารวม 4 ลอ เพลาหลังสองเพลา

รวม 8 ลอ)
3) นํ้าหนักรวมสูงสุดของรถพวงท่ีไดรับอนุญาต

- 35 ตัน สําหรับรถส่ีเพลา (เพลาหนา 2 ลอ เพลาหลัง 4 ลอ เพลาคูท่ีของรถก่ึง
พวง 8 ลอ)     

- 40 ตัน สําหรับรถ 5 เพลาข้ึนไป

ขนาดรถ § ความกวางสูงสุดไมเกิน 2.5 เมตร นอกจากรถท่ีติดต้ังเคร่ืองมือ สูงไมเกิน 3 เมตร
§ ความสูงสูงสุดไมเกิน 4.2 เมตร
§ ความยาวสูงสุดของรถแตละคัน ไมเกิน 12.2 เมตร
§ ความยาวสูงสุดของรถท่ีพวงรถก่ึงพวง ไมเกิน 16 เมตร
§ ความยาวสูงสุดของรถท่ีพวงรถพวง ไมเกิน 18 เมตร
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3.1.4.2 อัตราภาษีศุลกากรนําเขาสินคาประเภทรถบรรทุก

ตารางที่ 3-3 แสดงอัตราภาษีศุลกากรนําเขาสินคาประเภทรถบรรทุกของกัมพูชา

ประเภทรถบรรทุก
อัตราอากร (รอยละ)

MFN CEPT 2013

1) ท่ีใชเคร่ืองยนตดีเซลหรือก่ึงดีเซล ขนาดมากกวา 6 ตัน แตไมเกิน 20 ตัน 15 5

2) ท่ีใชเคร่ืองยนตดีเซลหรือก่ึงดีเซล ขนาดมากกวา 20 ตัน แตไมเกิน 24 ตัน 15 5

3) ท่ีใชเคร่ืองยนตดีเซลหรือก่ึงดีเซล ขนาดมากกวา 24 ตัน แตไมเกิน 45 ตัน n.a. n.a.
4) ท่ีใชเคร่ืองยนตดีเซลหรือก่ึงดีเซล ขนาดมากกวา 45 ตัน n.a. n.a.

5) ท่ีใชเคร่ืองยนตแกสโซลีน ขนาดมากกวา 6 ตัน แตไมเกิน 20 ตัน 15 5

6) ท่ีใชเคร่ืองยนตแกสโซลีน ขนาดมากกวา 20 ตัน แตไมเกิน 24 ตัน 15 5

7) ท่ีใชเคร่ืองยนตแกสโซลีน ขนาดมากกวา 24 ตัน แตไมเกิน 45 ตัน 15 5

8) ท่ีใชเคร่ืองยนตแกสโซลีน ขนาดมากกวา 45 ตัน 15 5
ที่มา: ขอมูลจากสํานักสิทธิประโยชนทางการคา กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ประมวลโดยสถาบัน
ยานยนต
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3.2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic Republic)

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ ลาว ตั้งอยูใจกลางภูมิภาคอาเซียน มีพื้นที่ 236,800 ตาราง
กิโลเมตร (ครึ่งหนึ่งของประเทศไทย) มีพรมแดนติดตอกับ 5 ประเทศ ไดแก จีน เมียนมาร กัมพูชา เวียดนาม และ
ไทย โดยมีพรมแดนติดตอกับเวียดนามมากท่ีสุด 2,069 กิโลเมตร รองลงมาคือไทย 1,835 กิโลเมตร ลาวไมมีพื้นที่
ติดทะเล (Land Lock) ประมาณรอยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมดเปนภูเขาและที่ราบสูง สวนที่เหลือเปนพื้นราบซึ่งอยู
ตอนกลางและทางตะวันตกของประเทศ 

จํานวนประชากรในลาว มีทั้งหมด 6.83 ลานคน เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดพื้นที่แลว นับวาเปนประเทศที่
มีความหนาแนนเฉลี่ยคอนขางนอย (27 คนตอตารางกิโลเมตร) แตอยางไรก็ตาม ประชากรสวนใหญจะอาศัย
กระจุกตัวในเขตที่ราบลุมแมนํ้ามากกวาเขตที่สูงและภูเขา และอาศัยอยูในนครหลวงเวียงจันทนซึ่งเปน
เมืองหลวง รอยละ 31

ภาพท่ี 3-3 แสดงแผนที่ประเทศลาว

ที่มา: http://ephotopix.com/
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ลาวแบงเขตการปกครองเปน 16 แขวง (แขวงในลาวมีฐานะเทียบเทากับจังหวัดในประเทศไทย ปกครอง
โดยเจาแขวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากับรัฐมนตรี) มีเมืองหลวงซึ่งตามภาษาลาวเดิมเรียกวา “กําแพงนคร” แตเปลี่ยน
มาใชคําวา “นครหลวง” คือ นครหลวงเวียงจันทน จัดเปนเขตการปกครองพิเศษ มีฐานะเทียบเทาแขวงตางๆ ทั้ง 
16 อันไดแก

แขวง เมืองเอก
1) แขวงพงสาลี (Phongsali) พงสาลี (Phongsali)
2) แขวงหลวงนํ้าทา (Luangnamtha) หลวงน้ําทา (Luangnamtha)
3) แขวงบอแกว (Bokeo) บานหวยทราย (Ban Houayxay)
4) แขวงอุดมไซย (Oudomxai) เมืองสาย (Muang Xai)
5) แขวงหลวงพระบาง (Luangprabang) หลวงพระบาง (Luangprabang)
6) แขวงไซยะบุรี (Xaiyaburi) ไซยะบุรี (Xaiyaburi)
7) แขวงเชียงขวาง (Xiangkhoang) โพนสะหวัน (Phonsawan)
8) แขวงหัวพัน (Huaphanh) ซําเหนือ (Xam Nua)
9) แขวงเวียงจันทน (Vientiane) เมืองโพนหง (Muang Phonhong)
10) แขวงบอลิคําไซ (Bolikhamxai) เมืองปากซัน (Muang Pakxan)
11) แขวงคํามวน (Khammuane) ทาแขก (Thakhek)
12) แขวงสะหวันนะเขต (Savannakhet) สะหวันนะเขต (Savannakhet)
13) แขวงสาละวัน (Saravane) เมืองสาละวัน (Saravan)
14) แขวงเซกอง (Xekong) เซกอง (Xekong)
15) แขวงจําปาสัก (Champasack) ปากเซ (Pakxe)
16) แขวงอัตตะบือ (Attapeu) อัตตะบือ (Attapeu)

ลาวมีการปกครองในระบบพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวคือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว (Lao People’s 
Revolutionary Party: LPRP) และมีสภาเดียวคือ สภาแหงชาติ ทําหนาที่ดานนิติบัญญัติและตุลาการ ดูแลอนุมัติ
งบประมาณ การออกและแกไขกฎหมาย ตลอดจนพระราชบัญญัติตางๆ รวมทั้งกํากับดูแลการทํางานของรัฐบาล 
มีประธานประเทศ ซึ่งเปนหัวหนาพรรค LPRP เปนผูนําประเทศ มีอํานาจในการกําหนดนโยบายและควบคุมการ
บริหารประเทศทั้งหมด และนายกรัฐมนตรีทําหนาที่หัวหนาคณะรัฐบาล โดยทั้ง 3 ตําแหนงมีวาระการดํารง
ตําแหนงครั้งละ 5 ป 
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3.2.1 ประชากร สังคมและวัฒนธรรมของลาว
ในป ค.ศ. 2011 ลาวมีประชากร 6.4 ลานคน มีอัตราการขยายตัวของประชากรรอยละ 2 และมี

โครงสรางอายุประชากรวัยทํางาน (อายุ 15-64 ป) มากที่สุด รอยละ 60 รองลงมาคือประชากรวัยเด็ก (อายุไมเกิน 
14 ป) รอยละ 38 สวนที่เหลือคือประชากรวัยสูงอายุ (อายุ 65 ปข้ึนไป)

ภาพท่ี 3-4 แสดงโครงสรางประชากรของ ลาวในป ค.ศ.2011

 
ที่มา: US Census Bureau, International Program อางจาก สถาบันเอเชียศึกษา (2554, ลาว, 5)

ประชากรลาวแบงเปนชนเผา รวม 49 ชนเผา ประกอบดวย ลาวลุม (กลุมคนเชื้อชาติลาว ใชภาษา
ลาวเปนภาษาหลัก) รอยละ 68 ลาวเทิง (เชน ชนเผาขมุ) รอยละ 22 และลาวสูง (เชน ชนเผามง) รอยละ 9 ทั้งนี้ 
ประชากรลาวประมาณรอยละ 75 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 16 นับถือผี (Animism) ซึ่งเปนความเชื่อดั้งเดิม
ตามแตละทองถิ่น สวนที่เหลือนับถือศาสนาคริสต มุสลิม และอื่นๆ โดยชาวลาวที่นับถือศาสนาคริสตสวนมากจะ
เปนกลุมชาวเวียดนามอพยพและชาวลาวเชื้อสายเวียดนาม สวนผูนับถือศาสนาอิสลามเปนกลุมจีนฮอที่อาศัยตาม
ชายแดนดานติดกับประเทศพมา และมีชุมชนมุสลิมที่มีเชื้อสายเอเชียใต และจาม ในเวียงจันทน แมวารัฐบาลลาว
ใหเสรีภาพในการนับถือศาสนา แตพุทธศาสนาแบบเถรวาทไดถูกนํามาสรางอํานาจความชอบธรรมในการปกครอง
ของรัฐและเปนแบบแผนหลักของวัฒนธรรมลาวซึ่งปรากฏใหเห็นทั่วประเทศ ทั้งในดานภาษา ศิลปะ วรรณคดี วิถี
ชีวิตการเปนอยู ทําใหลาวมีประเพณีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเชนเดียวกับไทย ซึ่งบางวันรัฐบาลไดกําหนดให
เปนวันหยุดสําคัญของทางราชการไดแก วันสงกรานตปใหมลาว วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันมาฆบูชา
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3.2.2 โครงสรางพ้ืนฐานของลาว
ในอดีตลาวมีเสนทางคมนาคมนอยและไมหลากหลาย เนื่องจากภูมิประเทศเปนที่ราบสูงและภูเขา

มีเพียงแมน้ําโขงและแมน้ําอูเปนเสนทางคมนาคมทางธรรมชาติ คนลาวในที่ราบต่ํามักอยูอาศัยตามบริเวณริมน้ํา 
และใชแมน้ําเปนเสนทางหลักในการไปมาหาสูรวมไปถึงติดตอเพื่อการคา แตมีขอจํากัดดานเวลาและระยะทาง 
เพราะเสนทางคมนาคมจะใชไดดีในฤดูน้ําหลากเทานั้น ทําใหในเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคมที่มีปริมาณน้ํานอย
จึงตองใชยานพาหนะขนาดเล็กในการคมนาคม จนกระทั่งยุคจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส ลาวจึงเริ่มมีระบบถนน
ที่กระจายเปนเครือขายจนถึงปจจุบัน แตระบบคมนาคมทางบกยังไมพรอมกับการใชประโยชนทางเศรษฐกิจ 
เนื่องจากมีจํานวนไมเพียงพอ และไมกระจายไปในพื้นที่ตางๆ อีกทั้งยังมีสภาพที่ไมเอื้ออํานวยตอความสะดวกใน
การเดินทาง

จนกระทั่งในปจจุบัน เมื่อรัฐบาลลาวตองการสงเสริมการคาระหวางประเทศในภูมิภาคใหมากขึ้น จึง
มีนโยบายพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานในประเทศ โดยใหความสําคัญกับการกอสรางระบบคมนาคมเปนลําดับ
ตนๆ รวมทั้งยังมีเปาหมายจะพัฒนาประเทศจากการที่ไมมีทางออกสูทะเล (Land Locked) ไปสูศูนยกลางการ
เช่ือมตอดานคมนาคมขนสง (Land Linked) ในลุมแมน้ําโขงใหไดอยางเปนรูปธรรม 

3.2.2.1 ถนน
ปจจุบันลาวอยูในระหวางพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานโดยเฉพาะดานคมนาคม จึงไดสรางถนนไปตาม

พื้นที่ตางๆ มากขึ้น เพื่อใหสะดวกในการติดตอเดินทางการคาและการลงทุนขามพรมแดน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ภายใน 6 ประเทศตามลุมแมน้ําโขง (ไทย กัมพูชา มณฑลยูนานของสาธารณรัฐประชาชนจีน ลาว เมียนมาร และ
เวียดนาม) โดยเปนไปตามกรอบแผนยุทธศาสตรของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion: 
GMS) ซึ่งไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากองคกรระหวางประเทศจํานวนมาก

ในป ค.ศ. 2006 ถนนในลาวมีระยะทางรวม 35,260 กิโลเมตร แบงเปนถนนลาดยาง 4,548 กิโลเมตร 
และถนนท่ียังไมไดลาดยาง 30,712 กิโลเมตร ซึ่งถนนที่ใชไดทุกฤดูกาลมีไมถึงรอยละ 50 ของจํานวนระยะทางของ
ถนนทั้งหมด จึงเปนอุปสรรคในการคมนาคมขนสงระหวางพื้นที่ตางๆ ถนนทั้งหมดของลาวนั้น ประกอบดวย ทาง
หลวงเชื่อมตอระหวางแขวงและติดตอกับเสนทางหลวงระหวางประเทศยาว 3,390 กิโลเมตร เสนทางแขวงติดตอ
ระหวางเมือง 1,620 กิโลเมตร ที่เหลือเปนเสนทางระหวางหมูบาน

ลาวมีเสนทางรถยนตในประเทศที่สําคัญ ดังนี้
1) ถนน R3E หรือ R3A เริ่มจากเมืองหวยทราย แขวงบอแกว (อยูตรงขามเชียงของไทย) ไปทางทิศ

ตะวันออก เฉียงเหนือ ผานเวียงภูคา แขวงหลวงน้ําทา ผานเมืองหลวงน้ําทา ไปบรรจบที่เมืองบอ
แตน แขวงหลวงน้ําทา สามารถตอไปยังมอฮาน ยูนนาน มีความยาวประมาณ 250 กิโลเมตร  
อยางไรก็ตามถนน R3E ยังไมสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูประกอบการขนสงสินคาและนัก
ลงทุนที่ใชเสนทางสายนี้สัญจรไปมาไดมากนัก เนื่องจากภูมิประเทศของลาวที่มีเสนทางลดเลี้ยวไป
ตามหุบเขาและหนาผาสูงชัน ทําใหการขนสงสินคาคอนขางลําบาก โดยเฉพาะรถขนสงขนาดใหญ 
ตองใชเวลาเดินทางนานมาก 
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2) ถนนหมายเลข 1 แยกจากถนน R3E ที่บานนาเตย (ใกลบอแตน แขวงหลวงน้ําทา) ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตบรรจบกับถนนหมายเลข 6 ท่ีแขวงหัวพัน มีความยาว 250 กิโลเมตร

3) ถนนหมายเลข 13 แยกจากถนนหมายเลข 1 ตรงเหนือของแขวงหลวงพระบาง ลงใตมาเมืองหลวง
พระบาง เวียงจันทร แขวงสะหวันนะเขต จรดชายแดนกัมพูชาที่แขวงจําปาสัก มีความยาว 1,363 
กิโลเมตร เปนถนนท่ียาวท่ีสุดของลาว ถนนสายนี้มีความสําคัญมากเพราะเชื่อมภาคเหนือสุดกับภาค
กลางและภาคใตของประเทศ โดยชวงหลวงพระบางถึงเวียงจันทรเปนชวงที่มีการสัญจรมากที่สุด 
รวมท้ัง ถนนสายน้ียังเช่ือมลาวกับจีน เวียดนาม กัมพูชา และไทย

4) ถนนหมายเลข 6 แยกออกจากถนนหมายเลข 7 ที่แขวงเชียงขวาง ขึ้นเหนือไปแขวงหัวพัน เลี้ยวซาย
ไปจรดชายแดนเวียดนามท่ีแขวงหัวพัน สามารถเดินทางตอไปเมืองฮานอยในเวียดนามได ถนนสายน้ี
ยาว 300 กิโลเมตร

5) ถนนหมายเลข 7 แยกจากถนนหมายเลข 13 ตรงใตของแขวงหลวงพระบาง ไปทางตะวันออกไปจรด
ชายแดนเวียดนามที่แขวงเชียงขวาง สามารถเดินทางตอไปที่เมืองวินหในเวียดนามได มีความยาว 
329 กิโลเมตร

6) ถนนหมายเลข 8 แยกจากถนนหมายเลขที่ 13 ที่แขวงบอลิคําไซ ไปทางทิศตะวันออกจรดชายแดน
เวียดนาม และสามารถเดินทางตอไปถึงเมืองวินหในเวียดนามได มีความยาวประมาณ 150 กิโลเมตร
และเมื่อสะพานขามแมน้ําโขง นครพนม – ทาแขก แลวเสร็จจะเปนถนนเชื่อมไทยและเวียดนามที่สั้น
ที่สุด

7) ถนนหมายเลข 9 เริ่มจากสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงที่ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) เขา
ลาวที่บานนาแก แขวงสะหวันนะเขต ไปทางทิศตะวันออก ตัดกับถนนหมายเลข 13 ผานเขต
เศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน จรดชายแดนที่แดนสะหวัน สามารถไปถึงทาเรือน้ําลึกดานังที่
เวียดนามได มีความยาวประมาณ 245 กิโลเมตร ถนนสายนี้เปนสวนหนึ่งของ East West 
Economic Corridor เชื่อมชายฝงเมียนมารกับชายฝงเวียดนาม ทําใหลาวสามารถสงออกสินคาที่
ดานังได

8) ถนนหมายเลข 10 แยกจากถนนหมายเลข 13 ที่ปากเซ แขวงจําปาสัก ไปทางตะวันออก จรด
ชายแดนที่ชองเม็ก สามารถเดินทางตอไปถึงจังหวัดอุบลราชธานี ของไทยได ถนนสายนี้มีความยาว 
42 กิโลเมตร
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3.2.2.2 รถไฟ
ในชวงคริสตศตวรรษที่ 20 ที่ฝรั่งเศสเขาปกครองลาว ไดสรางทางรถไฟในบริเวณดอนเด็ด-ดอนคอน 

แขวงจําปาสัก ระยะทาง 7 กิโลเมตร เพื่อใชเปนเสนทางขนสงสินคาขามแมน้ําโขง ลัดเขาสูดินแดนกัมพูชาเพื่อ
ออกทะเลยังเมืองทากัมปงโสม แตการกอสรางยังไมแลวเสร็จ ฝรั่งเศสก็ตองถอนตัวออกจากอินโดจีน

จนกระทั่งป ค.ศ. 1997 รัฐบาลไทยและลาว รวมลงนามสัญญาวาดวยการเดินรถไฟระหวางกัน และตอมา
ในป ค.ศ. 2003 รัฐบาลไทยใหความชวยเหลือรัฐบาลลาว ในการกอสรางทางรถไฟเพื่อเชื่อมการเดินทางจาก
จังหวัดหนองคายของประเทศไทย โดยใหเงินชวยเหลือแบบใหเปลารอยละ 30 และเงินกูผอนปรนแบบมีเงื่อนไข
รอยละ 70 วงเงิน 197 ลานบาท เพื่อกอสรางทางรถไฟจากชวงกึ่งกลางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ถึงสถานีทานา
แลง ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร และตนป ค.ศ. 2012 ไทยชวยเหลือทางการเงินแกลาว ดวยเงื่อนไขเดิม วงเงิน 
1,650 ลานบาท ในโครงการกอสรางทางรถไฟตอเนื่องจากเสนทางหนองคาย-ทานาแลง คือ สายทานาแลง-
เวียงจันทน ระยะทาง 7.75 กิโลเมตร เพื่อใหประชาชน นักทองเที่ยว ผูประกอบการไทย-ลาว สามารถเดินทาง
และขนสงสินคาไดถึงเมืองเวียงจันทน กําหนดสรางแลวเสร็จในอีก 2 ปขางหนา

3.2.2.3 ทาเรือ
เนื่องจากลาวไมมีพื้นที่ติดตอกับทะเล ดังนั้นการสงสินคาออกไปยังตางประเทศจะขนสงผานทางประเทศ

ไทยและเวียดนามไปยังทาเรือตางๆ 
การที่ลาวมีแมน้ําโขงผานตลอดประเทศ มีความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใตรวม 1,835 กิโลเมตรจึงเปน

แมน้ําสายสําคัญอยางยิ่งในการใชคมนาคม อยางไรก็ตาม การขนสงทางนํ้าไมอาจใชไดตลอด เนื่องจากขอจํากัด
ทางกายภาพหลายดานเพราะทางตอนใตมีเกาะแกงเปนจํานวนมาก รวมไปถึงระดับน้ําที่ขึ้นลงตามฤดูกาล ทําให
เสนทางขนสงทางเรือทําไดเพียง 875 กิโลเมตร และสามารถเดินเรือไดสะดวกเฉพาะฤดูน้ําหลาก โดยจะสามารถ
บรรทุกสินคาในเรือไดถึง 300 ตัน แตฤดูแลงจะบรรทุกสินคาไดเพียง 20-30 ตันเทานั้น นอกจากแมน้ําโขงสาย
หลักของประเทศแลว ลาวยังมีแมน้ําสําคัญ ที่ใชเปนเสนทางเดินเรืออีก 8 สายดวยกัน ไดแก

1) แมน้ําอู เปนเสนทางคมนาคมจากพงสาลีไปยังหลวงพระบาง ระยะทาง 448 กิโลเมตร
2) แมน้ํางึม เปนเสนทางคมนาคมจากเชียงของไปยังเวียงจันทน ระยะทาง 354 กิโลเมตร
3) แมน้ําเซบั้งเหียง เปนเสนทางคมนาคมบริเวณภายในสะหวันเขต ระยะทาง 338 กิโลเมตร
4) แมน้ําเซบั้งไฟ เปนเสนทางคมนาคมผานสะหวันนะเขตและคํามวน ระยะทาง 239 กิโลเมตร
5) แมน้ําทา เปนเสนทางคมนาคมจากหลวงน้ําทาไปยังบอแกว ระยะทาง 325 กิโลเมตร
6) แมน้ําเซกอง เปนเสนทางคมนาคมจากสาละวัน เซกองไปยังอัตตะบือ ระยะทาง 320 กิโลเมตร
7) แมน้ํากะดิ่ง เปนเสนทางคมนาคมในบริเวณบอลิคําไซ ระยะทาง 103กิโลเมตร
8) แมนํ้าแคน เปนเสนทางคมนาคมจากหัวพันไปยังหลวงพระบาง ระยะทาง 90 กิโลเมตร
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สําหรับการขนสงสินคาจากลาวไปยังประเทศไทย โดยขามแมนํ้าโขง จะใชทาเรือท่ีสําคัญ ไดแก
1) ทาเรือเชียงแสน แหงที่ 1 จังหวัดเชียงรายตรงขามบานหวยทราย แขวงบอแกว
2) ทาเรือเชียงแสน แหงที่ 2 บริเวณใกลสามเหลี่ยมปากแมน้ํากก ที่บรรจบแมน้ําโขงในบริเวณบานสบ

กก ต.เวียง อ.เชียงแสน หางจากทาเรือเชียงแสนแหงแรก ลงมาทางใต 5 กิโลเมตร
3) ทาเทียบเรือบานเวินใต มีถนนเชื่อมกับถนนหมายเลข 13 แขวงคํามวน ทาเทียบเรือที่ฝงไทยตั้งอยูที่

บานเวินพระบาท ตําบลเวินพระบาท อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 

3.2.2.4 ทาอากาศยาน
ลาวมีสนามบินนานาชาติ 3 แหงคือ

1) ทาอากาศยานนานาชาติวัดไต (Wattay International Airport) หางจากนครหลวงเวียงจันทน
ประมาณ 3 กิโลเมตร โดยทาอากาศยานแหงนี้ ถือเปนสนามบินพาณิชยหลักของลาว สามารถ
เชื่อมโยงไปยังเมืองใหญในเอเชียตะวันออกจํานวนมาก ปจจุบันมีเที่ยวบินสูกรุงเทพ เชียงใหม 
ฮานอย โฮจิมินหซิตี้ พนมเปญ คุนหมิง และอื่นๆ

2) ทาอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง (Luang Prabang International Airport) อยูในแขวง
หลวงพระบาง

3) ทาอากาศยานนานาชาติปากเซ (Pakse International Airport) อยูในแขวงจําปาสัก
สําหรับการบินภายในประเทศ สวนใหญมีศูนยกลางที่นครหลวงเวียงจันทนทําใหมีความสะดวก รวมทั้ง

รัฐบาลเปนผูกําหนดราคาคาโดยสาร ทําใหการบินในประเทศมีราคาถูก แตการใหบริการการบินของลาวมักจะไม
ตรงตามตารางเวลา และมักลาชา

3.2.2.5 คุณภาพของระบบขนสงสินคา (Logistic)

ตารางที่ 3-4 แสดงดัชนีวัดคุณภาพของระบบการขนสงสินคา (Logistics performance index) ของลาว
Logistics performance index ค.ศ. 2010 ค.ศ. 2012

ภาพรวม 2.46 2.50

1) คุณภาพของโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับการคาและ
การขนสงระหวางประเทศ

1.95 2.40

2) ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติก 2.14 2.49
3) ประสิทธิภาพของพิธีการทางศุลกากร 2.17 2.38
4) การไดรับสินคาตามเวลาท่ีกําหนด 3.23 2.82
5) ความสามารถในการติดตามสินคา 2.45 2.49

ที่มา: World Bank (2013)
หมายเหตุ: ดัชนีมีคาระหวาง 1 ถึง 5 โดยคา 5 หมายถึงคาท่ีมากท่ีสุด
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ภาพท่ี 3-5 แสดงระบบคมนาคมในลาว

ที่มา: World Bank
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3.2.3 สภาพเศรษฐกิจของลาว
ลาวไดใชระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม ตั้งแตป ค.ศ. 1975 และเริ่มปฏิรูประบบเศรษฐกิจเสรี เมื่อป 

ค.ศ. 1986 โดยการใช “นโยบายจินตนาการใหม” (NEM: New Economic Mechanism) เนนความสําคัญของ
ระบบราคาที่เปนไปตามกลไกตลาด และการบริหารในเชิงธุรกิจมากขึ้น อีกทั้งสงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
กับตางประเทศมากขึ้น ในป ค.ศ. 2011 – 2515 ลาวจะอยูในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
7 และไดตั้งเปาไววาจะนําพาประเทศออกมาจากบัญชีรายชื่อประเทศที่พัฒนานอยที่สุด (Least Developed 
Countries: LDCs) ใหไดภายในป ค.ศ. 2020

GDP ของลาวเติบโตอยางตอเนื่อง รวมทั้งมูลคาการสงออก-นําเขาของสินคาตางๆ ก็มีมูลคาเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องเชนเดียวกัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของลาว วากําลังมีการเจริญเติบโตและพรอม
เปดรับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้แลวการที่มูลคาการสงออก-นําเขาเพิ่มขึ้น สงผลตอการจางงาน
และรายไดของประชาชนภายในประเทศเชนเดียวกัน ซึ่งพบวากําลังซื้อของชาวลาวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากใน
อดีต โดยในป ค.ศ. 2002 ชาวลาวมีรายไดเพียง 327 เหรียญสหรัฐตอคนตอป ในขณะที่อีก 10 ตอมา กลับมี
รายไดสูงข้ึนถึง 3 เทา คือ 986 เหรียญสหรัฐ อยางไรก็ดี แมวารายไดดังกลาวจะยังไมสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ แตแนวโนมการเพิ่มขึ้นของรายไดตอหัว ทําใหชาวลาวเพิ่มอํานาจซื้อของตัวเองไดสูงขึ้น 
และยอมสงผลดีตอการคาการลงทุนภายในประเทศ

แมวาในป ค.ศ. 2011 จะเกิดอุทกภัยขึ้น ทําใหผลผลิตทางการเกษตรลดลง แต GDP ยังคงเติบโต
รอยละ 7.8 ทั้งนี้เปนผลมาจากแรงขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมที่มีทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยตั้งตน ไดแก 
โรงไฟฟาพลังน้ํา เหมืองแร และการทองเที่ยว

อุทกภัยที่เกิดจากพายุไตฝุนทําใหการผลิตขาวลดลงรอยละ 11.0 รวมถึงอุตสาหกรรมปาไมที่มี
ผลผลิตลดลง จากการออกกฎระเบียบจํากัดจํานวน (Quota) การตัดไมของทางการ ในทางกลับกัน ผลผลิตดาน
อุตสาหกรรมเติบโตอยางตอเนื่อง โดยอุตสาหกรรมเหมืองแรเงินและทองแดงเติบโตรอยละ 15.6 โรงฟาพลังน้ําที่
โดยสวนใหญผลิตเพื่อการสงออกใหประเทศไทยเติบโตรอยละ 18.5 อุตสาหกรรมการกอสรางเพื่อสนับสนุนการ
ทองเที่ยวเติบโตรอยละ 6.0 อุตสาหกรรมสิ่งทอที่ไดรับสิทธิ์พิเศษการสงออกจากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากเปนประเทศดอยพัฒนาเติบโตรอยละ 17.0 และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเติบโตรอยละ 9.0

คาดการณวาในป ค.ศ. 2013 เศรษฐกิจของลาวยังคงเติบโตรอยละ 7.7 จากการกอสรางโครงการ
ขนาดใหญในประเทศ อันไดแก โรงไฟฟาถานหินลิกไนตหงสา (Hongsa) โรงไฟฟาน้ํางืม (Nam Ngum) แหงที่สาม 
เหมืองแรทองคําและเงินบานหวยไซ (Ban Houayxai) และเหมืองแรทองและทองคําภูคํา (Phi Kham) รวมถึงการ
กอสรางอาคารและสาธารณณูปโภคในเมืองเวียงจันทนเพ่ือรองรับการประชุมผูแทนจากประเทศในเอเชียและยุโรป 
50 ประเทศ ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2012 อีกดวย อีกทั้ง ภาคการทองเที่ยวยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง 
จากการกําหนดใหป 2012 เปนปแหงการทองเที่ยวลาว (Visit Laos Year) และการจัดแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
อาเซียน (ASEAN university games)
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ตารางที่ 3-5 แสดงขอมูลทางเศรษฐกิจของประเทศลาว ป ค.ศ. 2007 - 2010

ขอมูล หนวย 2007 2008 2009 2010
GDP (at PPP) (ลานดอลลารสหรัฐ) 12,082 12,955 13,882 15,167
  สัดสวนภาคเกษตร (รอยละของ GDP) 33.4 32.2 32.5 30.3
  สัดสวนภาคอุตสาหกรรม (รอยละของ GDP) 28.3 27.7 26.2 27.7
  สัดสวนภาคบริการ (รอยละของ GDP) 38.3 40.1 41.3 42.0
GDP ตอหัวประชากร (at PPP) (ดอลลารสหรัฐ) 2,059 2,159 2,268 2,424
อัตราการเติบโตของ GDP ท่ีแทจริง (รอยละ) 7.8 7.8 7.5 8.1
อัตราแลกเปล่ียน (กีบตอดอลลาร

สหรัฐ)
9,603.2 8,744.2 8,516.1 8,258.8

ที่มา: ADB (2012, Outlook 2012)

3.2.4 กฎ ระเบียบ นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการใชงานรถบรรทุกของลาว

3.2.4.1 กฎหมายจราจร
ความเร็วในการขับข่ี ในเมือง 40 กม./ชม.

นอกเมือง 60 กม./ชม.

ประเภทใบอนุญาต
ขับข่ี

ไมไดกําหนดไว

อายุใบอนุญาตขับข่ี 5 ป และการตออายุใบอนุญาตตองตรวจสุขภาพ เพ่ือยืนยันวาสามารถขับข่ีได

อายุผูขับข่ี 25 ปข้ึนไป

นํ้าหนักบรรทุกสินคา นํ้าหนักบรรทุกสูงสุด
(1) รถบรรทุก 3 เพลา เพลาทายใชยางคู ไมเกิน 21 ตัน
(2) รถบรรทุก 4 เพลา เพลาทายใชยางคู ไมเกิน 25 ตัน
(3) รถพวง 4 เพลา เพลาทายใชยางคู ไมเกิน 32 ตัน
(4) รถพวง 5 เพลา เพลาทายใชยางคู ไมเกิน 36 ตัน
(5) รถพวง 6 เพลา เพลาทายใชยางคู ไมเกิน 38 ตัน

ขนาดรถ - รถบรรทุกความยาวสูงสุดไมเกิน 12.2 เมตร และรถพวงความยาวสูงสุดไมเกิน 
16 เมตร

- ความกวางสูงสุดของรถทุกประเภทไมเกิน 2.5 เมตร
- ความสูงของรถทุกประเภทไมเกิน 4.2 เมตร
- สวนย่ืนทายไมเกินรอยละ 60 ของชวงลอ
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3.2.4.2 อัตราภาษีศุลกากรนําเขาสินคาประเภทรถบรรทุก

ตารางที่ 3-6 แสดงอัตราภาษีศุลกากรนําเขาสินคาประเภทรถบรรทุกของลาว

ประเภทรถบรรทุก
อัตราอากร (รอยละ)

MFN CEPT 2013

1) ท่ีใชเคร่ืองยนตดีเซลหรือก่ึงดีเซล ขนาดมากกวา 6 ตัน แตไมเกิน 20 ตัน 30 0

2) ท่ีใชเคร่ืองยนตดีเซลหรือก่ึงดีเซล ขนาดมากกวา 20 ตัน แตไมเกิน 24 ตัน 20 0

3) ท่ีใชเคร่ืองยนตดีเซลหรือก่ึงดีเซล ขนาดมากกวา 24 ตัน แตไมเกิน 45 ตัน n.a. n.a.
4) ท่ีใชเคร่ืองยนตดีเซลหรือก่ึงดีเซล ขนาดมากกวา 45 ตัน n.a. n.a.

5) ท่ีใชเคร่ืองยนตแกสโซลีน ขนาดมากกวา 6 ตัน แตไมเกิน 20 ตัน 20 0

6) ท่ีใชเคร่ืองยนตแกสโซลีน ขนาดมากกวา 20 ตัน แตไมเกิน 24 ตัน 20 0

7) ท่ีใชเคร่ืองยนตแกสโซลีน ขนาดมากกวา 24 ตัน แตไมเกิน 45 ตัน 20 0

8) ท่ีใชเคร่ืองยนตแกสโซลีน ขนาดมากกวา 45 ตัน n.a. n.a.
ที่มา: ขอมูลจากสํานักสิทธิประโยชนทางการคา กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

ประมวลโดยสถาบันยานยนต
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3.3 สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา (Republic of the Union of Myanmar)

สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา หรือ เมียนมาร (Myanmar) เปนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีพื้นที่ 
657,740 ตารางกิโลเมตร (ขนาด 1.3 เทาของไทย) มีชายฝงติดฝงทะเลอันดามันและอาวเบงกอล และมีพรมแดน
ติดตอกับ 5 ประเทศ ไดแก อินเดียบังคลาเทศ จีน ลาว และไทย โดยมีอาณาเขตติดตอกับไทยมากที่สุด 2,401 
กิโลเมตร รองลงมาคือจีน 2,185 กิโลเมตรและอินเดีย 1,463 กิโลเมตร

ภาพท่ี 3-6 แสดงแผนท่ีประเทศเมียนมาร
เมี ยนมารมีประชากร 60 ล านคน ซึ่ ง

ประกอบดวยกลุมชาติพันธุจํานวนมาก โดยทุกกลุม
ชาติพันธุมีภาษาเปนของตนเอง และประชากรรอยละ 
93 นับถือศาสนาพุทธ

เมืองหลวงปจจุบันชื่อ เนปดอว (Nya Pyi 
Daw) ต้ังอยูตรงกึ ่งกลางของประเทศอยูระหวาง
ยางกุง (Yangon) กับมัณฑะเลย (Mandalay) โดย
หางจากยางกุง ซึ่งเปนเมืองหลวงเดิมไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 350 กิโลเมตร ตั้งอยูบนพื้นที่กวา 7,000 
ตารางกิโลเมตร หรือใหญกวาเกาะสิงคโปร 10 เทา 
เนปดอวไดรับการวางผังเมืองเปน 4 โซนหลัก ไดแก 
โซนราชการ (Ministry Zone) โซนโรงแรม (Hotel 
Zone) โซนอุตสาหกรรม (Industry Zone) และ 
โซนทหาร (Military Zone) โดยมีประชากรยายเขา
ไปอยูแลวราว 9.2 แสนคน 

ที่มา: http://ephotopix.com/
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ปจจุบันเมียนมารแบงเขตการปกครองเปน 7 เขตและ 7 รัฐ ดังน้ี

ช่ือเขต เมืองเอก
1. สะกาย (Sagaing) สะกาย (Sagaing)
2. มัณฑะเลย (Mandalay) มัณฑะเลย (Mandalay)
3. มาเกว (Magway) มาเกว (Magway)
4. พะโค (Bago) หรือหงสาวดี พะโค (Bago)
5. อิระวดี (Irrawaddy) หรือ เอยาวดี (Ayeyarwady) พะสิม (Pathein)
6. ยางกุง (Yangon) ยางกุง (Yangon)
7. ตะนาวศรี (Tanintharyi) ทวาย (Dawei)

ชื่อรัฐ เมืองหลวง
1. กะฉ่ิน (Kachin) มิตจีนา (Myitkyina)
2. ชิน (Chin) ฮะคา (Hakha)
3. ยะไข (Rakhine) หรือ อาระกัน (Arakan) ซิตตเว (Sittwe) หรือ Akyab (อักยับ)
4. ฉาน (Shan) หรือไทใหญ ตองยี (Taunggyi)
5. กะยา (Kayah) หลอยกอ (Loikaw)
6. กะเหรี่ยง (Kayin) ปะอาน (Hpa-an)
7. มอญ (Mon) เมาะละแหมง (Mawlamyine)

กอนป ค.ศ. 2011 เมียนมารมีระบอบการปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใตสภาสันติภาพและการพัฒนา
แหงรัฐ (State Peace and Development Council: SPDC) โดยมีประธาน SPDC เปนประมุขของประเทศ 
และมีนายกรัฐมนตรี เปนหัวหนาคณะรัฐบาล ในชวงเวลาดังกลาว เมียนมารมักถูกประชาคมโลกตําหนิเกี่ยวกับ
การปกครองโดยระบอบเผด็จการทหาร (Military Council) แตอยางไรก็ตาม เมียนมารมีความพยายามที่จะ
ดําเนินการใหประเทศกาวไปสูระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ปจจุบันเมียนมารมีรูปแบบการปกครองแบบ
สาธารณรัฐ มีรัฐสภาซึ่งประกอบดวยสภาประชาชน สภาชาติพันธุ และสภาทองถิ่น โดยมีนายเต็ง เสง ดํารง
ตําแหนงประธาธิบดี ซึ่งเปนประมุขและหัวหนารัฐบาล ตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2011

ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของเมียนมาร ไดแก น้ํามัน กาซธรรมชาติ ไมสัก และแรตางๆ ผลผลิต
การเกษตรหลัก ไดแก ขาว เมล็ดพืช ถ่ัว งา ออย ไมเน้ือแข็ง ปลาและผลิตภัณฑจากปลา ผลผลิตทางอุตสาหกรรม
ไดแก ผลิตภัณฑจากไม แรตางๆ เชน ดีบุก ทองแดง เหล็ก ทังสเตน ซีเมนต อุปกรณกอสราง ปุย น้ํามัน กาซ
ธรรมชาติ เสื้อผา อัญมณี และหยก
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3.3.1 ประชากร สังคมและวัฒนธรรมของเมียนมาร
ในป ค.ศ. 2011 เมียนมารมีประชากร 60 ลานคน มีอัตราการขยายตัวของประชากรรอยละ 1 และ

มีโครงสรางอายุประชากรวัยทํางาน (อายุ 15-64 ป) มากที่สุด รอยละ 68 รองลงมาคือประชากรวัยเด็ก (อายุไม
เกิน 14 ป) รอยละ 28 สวนที่เหลือคือประชากรวัยสูงอายุ (อายุ 65 ปข้ึนไป)

ภาพท่ี 3-7 แสดงโครงสรางประชากรของเมียนมารในป ค.ศ. 2011

ที่มา: US Census Bureau, International Program อางจาก สถาบันเอเชียศึกษา (2554, เมียนมาร, 6)

ประชาชนชาวเมียนมารประกอบดวยกลุมชาติพันธุจํานวนมาก ไดแก กลุมชาติพันธุพมารอยละ 63 
มอญรอยละ 5 ยะไขรอยละ 5 กะเหรี่ยงรอยละ 3.5 คะฉิ่นรอยละ 3 ไทยรอยละ 3 ชินรอยละ 1 ทุกกลุมชาติพันธุ
มีภาษาเปนของตนเอง เมียนมารบัญญัติใหศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติใน ค.ศ. 1974 เพราะมีผูนับถือ
ศาสนาพุทธรอยละ 92 นอกจากนี้ยังประกอบดวยศาสนาคริสตรอยละ 4 ศาสนาอิสลามรอยละ 3 และศาสนาฮินดู
รอยละ 1

ชาวเมียนมารเปนชนชาติที่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่สั่งสมมาตั้งแตอดีต 
การยึดมั่นในคุณคาของอดีตเชนนี้ทําใหชาวเมียนมารยังคงดําเนินชีวิตตามแบบที่คนโบราณเคยยึดถือ โดยเฉพาะ
ในเรื่องของจริยธรรม การนับถือศาสนา และการปฏิบัติตามประเพณีที่ไดรับการสืบทอดตอกันมา

สังคมของชาวเมียนมารเปนสังคมที่ใหความสําคัญกับระบบอาวุโส และระบบอุปถัมภเปนอยางยิ่ง
สถานภาพของชายจะสูงกวาหญิง แตขณะเดียวกันเมื่อหญิงแตงงานแลวก็สามารถขอหยาจากสามีได เมื่อหยาแลว
ก็กลับมาอยูที่บานพอแมเหมือนเดิม ในชวงวัยแตงงาน มักจะแตงงานตั้งแตอายุยังนอย พิธีแตงงานเรียบงายไมตอง
มีพิธีทางศาสนาหรือทางโลก มีแตการจดทะเบียนสมรสเพื่อประโยชนในการแบงสินสมรส ผูหญิงชาวเมียนมารจะ
ไดรับสิทธิตามกฎหมายทัดเทียมชาย แมวาสถานภาพอ่ืนๆ ทางสังคมจะดอยกวาก็ตาม แตกฎหมายของเมียนมารก็
คุมครองสิทธิของผูหญิงอยางมาก
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ตลอดชวงชีวิตของชาวเมียนมารไดยึดมั่นอยูในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดมา
จากอดีต แมวาในชวงการตกเปนอาณานิคมของอังกฤษชาวอังกฤษจะพยายามเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหชาวเมียน
มารมีโลกทัศนแบบสมัยใหมแตชาวเมียนมารก็ยังคงพึงพอใจที่จะดําเนินชีวิตอยูในคานิยมแบบเกา เชน การแตง
กาย ซึ่งสะทอนใหเห็นความภาคภูมิใจในความเปนเมียนมารของตนอยางเห็นไดชัด อยางไรก็ตาม ในปจจุบันชาว
เมียนมารมีการรับวัฒนธรรมจากตางประเทศมาในหลากหลายรูปแบบ ดวยกัน เชน การแตงกาย ดนตรี เปนตน

ในดานพฤติกรรมผูบริโภค พบวา กลุมวัยทํางานเปนกลุมผูบริโภคสําคัญ เนื่องจากชาวเมียนมาร
เกือบรอยละ 70 ของจํานวนประชากรทั้งหมดอยูในวัยทํางาน (อายุระหวาง 15-64 ป) ซึ่งเปนกลุมที่มีอํานาจซื้อ 
โดยเฉพาะหนุมสาววัยแรงงานชาวเมียนมารลวนคุนเคยกับสินคาอุปโภคบริโภคของไทยเปนอยางดี สวนหนึ่งเปน
เพราะเคยใชสินคาดังกลาวขณะที่ตนเองหรือญาติเขามาทํางานในประเทศไทย อีกทั้งชื่นชอบและเชื่อมั่นตอ
คุณภาพของสินคาไทย ทําใหงายตอการตัดสินใจซื้อซ้ํา ทั้งนี้ กลุมสินคาซึ่งยังเปนที่ตองการอยูมากของชาวเมียน
มาร คือ สินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน

3.3.2 โครงสรางพ้ืนฐานของเมียนมาร
นับตั้งแต ป ค.ศ. 1988 เมียนมารเปดประเทศเพื่อการคาและการลงทุนอยางเสรี รัฐบาลทหาร

ตระหนักถึงการพัฒนาและสรางโครงสรางพื้นฐานอยางจริงจัง เพื่อใหสอดรับกับการลงทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ 
อยางไรก็ดี ภายหลังภัยประสบภัยพายุนารกีซ (Cyclone Nargis) ถนนและสะพานบริเวณพื้นที่ลุมน้ําตอนใตของ
เมียนมารถูกตัดขาด รวมทั้งในชวงฤดูฝน ถนนเกือบทุกพื้นที่ไมสามารถใชสัญจรได การคมนาคมที่สะดวกยังคง
จํากัดในเขตเมืองเทานั้น

3.3.2.1 ถนน
ถนนในเมียนมารสวนใหญเปนถนนดินขนานไปกับภูเขาและแมน้ํา ทอดไปตามความยาวของประเทศ 

เชนเดียวกับทางรถไฟ โดยรัฐบาลเมียนมารมีแผนจะขยายเปนถนนสองเลน สี่ เลน และหกเลนตอไป 
ในป ค.ศ. 2004 รัฐบาลไดปรับปรุงและตัดถนนรวม 29,195 ไมล แบงเปนถนนในเขตเมือง 23,900 ไมล และถนน
ในเขตชนบท 5,295 ไมล เพิ่มจากป ค.ศ. 1988 ที่มีระยะทาง 6,644 ไมลเทานั้น (แสดงดังตารางที่ 3-7) 

รวมถึงไดสรางสะพานขามแมน้ําสายสําคัญ เชน แมน้ําอิระวดี แมน้ําชินวิน และแมน้ําตาลวิน โดยเฉพาะ
ในป ค.ศ. 2006 พบวามีการกอสรางสะพานในเขตอิระวดี 59 แหง และเขตพะโค 55 แหง ในขณะที่ป ค.ศ. 1988 
มีสะพานภายในประเทศรวม 198 แหง ทําใหเมื่อสิ้นสุดป ค.ศ. 2006 มีสะพานเพิ่มขึ้นเปน 437 แหง
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ตารางที่ 3-7 แสดงระยะทางการปรับปรุงและขยายถนนในเมียนมาร (หนวย: ไมล)

สถานที่ ประเภทถนน ค.ศ. 1988 ค.ศ. 2004
ในเขตเมือง ถนนลาดยาง 280 1,182

ถนนกอนกรวด 682 3,957
ถนนหินแกรนิต 673 1,689
ถนนดิน 2,092 17,070
รวม 3,729 23,900

นอกเมือง ถนนลาดยาง 940 1,890

ถนนกอนกรวด 724 997
ถนนหินแกรนิต 190 318
ถนนดิน 1,060 2,088
รวม 2,915 5,295

ที่มา: สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา (2552: 72)

สําหรับการสัญจรโดยทั่วไปของประชาชนยังคงใชบริการรถสาธารณะทองถิ่นที่มีจํานวนจํากัด และไม
เพียงพอตอจํานวนประชากรเมียนมาร รวมทั้งรถโดยสารเอกชนมีบริการในเขตถนนสายหลักเทานั้น สําหรับ
รถยนตสวนบุคคลมีใชเฉพาะบางกลุม
1) เสนทางรถยนตในประเทศท่ีสําคัญ

1.1) เสนทางยางกุง - มัณฑะเลย (Yangon - Mandalay): ผานเมืองพะโค (Bago) ตองอู (Taungoo), 
ปนมานา (Pyinmana) และเม็กติลา (Meiktila) รวมระยะทาง 695 กิโลเมตร มีรถบรรทุกใหบริการ
ไปกลับเฉลี่ยเดือนละ 4 วัน รองรับน้ําหนักเฉลี่ยเดือนละ 10,000 เมตริกตันตอเดือน และรัฐบาลจะ
ขยายเสนทางนี้ 2 เสนทาง คือ

! จากเมืองมัณฑะเลย - ลาชิว (Mandalay - Lashio) จากความยาวเดิม 695 กิโลเมตร ขยาย
เปน 957 กิโลเมตร และใชเวลาเดินทาง 6 ช่ัวโมง

! จากเมืองเม็กติลา - ตองยี (Meiktila - Taungyi) จากความยาวเดิม 544 กิโลเมตร ขยายเปน 
749 กิโลเมตร และใชเวลาเดินทาง 3 ช่ัวโมง พ้ืนผิวแอสฟส

1.2) เสนทางยางกุง - แปร (Yangon - Pyay): ผานเมืองแม็กเว (Magway) ย็อกปาดอง 
(Kyaukpadaung) และมะยิงยัน (Myingyan) รวมระยะทาง 288 กิโลเมตร มีรถบรรทุกใชเสนทางนี้
ไปกลับเฉลี่ยเดือนละ 2 วัน รับน้ําหนักเดือนละ 2,000 เมตริกตัน และรัฐบาลจะขยายเสนทางจาก
ความยาวเดิม 288 กิโลเมตร ขยายเปน 490 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 4 ช่ัวโมง พ้ืนผิวแอสฟส
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2) เสนทางรถยนตเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน
2.1) เสนทาง R3 ตามแนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor) ระยะทาง 253 

กิโลเมตร เสนทางแมสาย เชียงราย (ไทย) - ทาขี้เหล็ก/เชียงตุง (เมียนมาร) - ตาหลั่ว/หมงไห ยูน
นาน (จีน) เสนทางผานดานชนกลุมนอยหลายกลุม ทําใหตองเสียคาธรรมเนียมรายทาง สงผลให
ราคาตนทุนการผลิตสูงตามไปดวย รวมทั้งสภาพถนนที่ถูกน้ํากัดเซาะมีหินถลมเปนชวงๆ จึงยังเปน
อุปสรรคในการขนสงสินคา

2.2) เสนทางแนวเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor)
2.2.1) เสนทางแมสอด (ไทย) – เมียวดี – กอกะเร็ก มีระยะทาง 80 กิโลเมตร
2.2.2) เสนทางกอกะเร็ก – เมาะละแหมง มีระยะทาง 1,360 กิโลเมตร โดยจะเชื่อมตอกับเสนทาง

แมสอด – เมียวดี – กอกะเร็ก ทําใหเสนทางนี้เปนการเปดประตูจากทะเลจีนใตสู อาว
เบงกอล และสามารถรนระยะการเดินทางจากเดิม 4,000 กิโลเมตร เหลือเพียง 1,360 
กิโลเมตรได ปจจุบันเสนทางนี้อยูในชวงกอสราง โดยเมื่อแลวเสร็จจะทําใหเมียนมารจะ
กลายเปนศูนยกลางขนสงสินคาที่สําคัญในเอเชีย

2.2.3) เสนทางกาญจนบุรี (ไทย) - ทวาย เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางสูทาเรือน้ําลึก ระยะทาง 198 
กิโลเมตร แตในขณะนี้โครงการยังไมมีความคืบหนา

2.2.4) เสนทางบานนาพุรอน กาญจนบุรี (ไทย) - แนวชายแดน ระยะทาง 5 กิโลเมตร
2.3) ทางหลวงเอเชีย (Asian Highway) ที่ผานเมียนมาร มี 4 เสนทาง เชื่อมโยงประเทศจีน อินเดีย และ

ไทย คือ AH1 AH2 AH3 และ AH14
2.4) ทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway) รัฐบาลเมียนมารกําลังปรับปรุงเสนทางหลวงอาเซียน

ภายในประเทศ 4 เสนทาง
2.5) ทางหลวง BIMSTEC3-1

2.5.1) เสนทางอินเดีย – เมียนมาร (เมืองตามู - เมืองมัณฑะเลย) มีระยะทาง 604 กิโลเมตร
2.5.2) เสนทางบังกลาเทศ – เมียนมาร (เมืองธากา – เมืองยางกุง)

2.6) ทางหลวงไตรภาคีอินเดีย – เมียนมาร - ไทย (India – Myanmar - Thai Tripartite Highway) ตัด
ผานเมืองมอเร (อินเดีย) – แมสอด (ไทย) – พุกาม (เมียนมาร)

                                           
3-1 BIMSTEC: Bay of Bengal Initiative Multi - Sectoral Technical and Economic Cooperation)
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3.3.2.2 รถไฟ
นับจากป ค.ศ. 1988 เปนตนมา รัฐบาลไดขยายเสนทางรถไฟจาก 2,793.86 ไมล เพิ่มขึ้นเปน 3,952.90 

ไมล และสรางสถานีรถไฟเพิ่มอีก 293 แหงในป ค.ศ. 2005 
รถไฟเปนการคมนาคมที่ยังคงไดรับความนิยมของประชาชนโดยทั่วไป แมวาจะใชเวลาเดินทางคอนขาง

นาน และไมสามารถกําหนดเวลาเดินทางไดแนนอนก็ตาม จากสถิติพบวา ในป ค.ศ. 1988 มีประชาชนเมียนมารใช
บริการรถไฟรอยละ 37 และเพิ่มเปนรอยละ 58 ในป ค.ศ. 2005 

เสนทางรถไฟของเมียนมารแบงเปนสายเหนือและสายใต ดังนี้
1) สายเหนือ

1.1) มัณฑะเลย - มิตรจีนา (Mandalay - Myitkyina)
1.2) มัณฑะเลย - ลาเฉียว (Mandalay - Lashio)
1.3) มัณฑะเลย - ทาซิ (Mandalay - Thazi)
1.4) โมนยวา - ปะกอกกู (Monywa - Pakkoku)

2) สายใต
2.1) ยางกุง - มัณฑะเลย (Yangon - Mandalay)
2.2) ยางกุง - มะละแหมง (Yangon - Mawlamyine)
2.3) ยางกุง - พุกาม (Yangon - Bagan)
2.4) ยางกุง - อองลาน - พุกาม (Yangon – Aunglan - Bagan)
2.5) ยางกุง - แปร (Yangon - Pyay)
2.6) มะละแหมง - ทวาย (Mawlamyine - Dawei)

3.3.2.3 ทาเรือ
ทาเรือในเมียนมารมีทั้งหมด 9 แหง ไดแก
1) เขตยางกุง (Yangon): ทาเรือยางกุง (Yangon) เปนทาเรือน้ําลึกขนสงสินคาที่ใหญที่สุด สามารถ

รองรับเรือที่มีระวางตั้งแต 15,000 ตัน ขึ้นไป มีอัตราการใชบริการมากถึงรอยละ 90 ของทาเรือ
ทั้งหมด ภายหลังประสบภัยพายุนารกีซ ทาเรือยางกุงไดรับความเสียหายอยางมาก และอยูในระหวาง
การซอมแซ

2) รัฐยะไข (Rakhine)
2.1) ทาเรือชิตะเว (Sittwe) อินเดียไดลงทุนจานวน 100 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อปรับปรุงและ

ยกระดับทาเรือแหงนี้
2.2) ทาเรือจอกพยิว (Kyaukphu) เปนทาเรือที่ใชทําการคาระหวางจีนกับเมียนมาร และเมียนมาร

ใชทาเรือนี้เชื่อมตอไปสูมหาสมุทรอินเดียและยุโรป
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2.3) ทาเรือติละวา (Thilawa) ตั้งอยูใกลนิคมอุตสาหกรรมยางกุง ปจจุบันอยูระหวางการกอสราง 
และจะพัฒนาใหเปนทาเรือน้ําลึกสําคัญรองจากทาเรือยางกุง สามารถรองรับเรือที่มีระวาง 
10,000 ตัน และอยูหางจากอําเภอแมสอดของไทย 508 กิโลเมตร 

3) เขตอิระวดี (Irrawaddy): ทาเรือพะสิม (Pathein)
4) รัฐมอญ (Mon): ทาเรือเมาะละแหมง (Mawlamyine) เปนทาเรือเปดสูมหาสมุทรแปซิฟคและมหา

สมุทรอินเดีย และยังชวยรนระยะทางการขนสงสินคาจากประเทศไทยสูยุโรปและตะวันออกกลาง
โดยสัญจรผานทางชองแคบมะละกาและแหลมมลายู แตอยางไรก็ตามทาเรือนี้ยังไมสามารถรองรับ
การเรือเดินสมุทรได

5) เขตตะนาวศรี (Tanintharyi)
5.1) ทาเรือทวาย (Dawei) เปนทาเรือน้ําลึกที่สําคัญ มีความลึกประมาณ 12 เมตร ตั้งหางจาก

ชายแดนไทยที่ดานบองตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 128 กิโลเมตร สามารถใชเปน
ศูนยกลางการขนสงสินคาผานมหาสมุทรอินเดีย จีน และประเทศตางๆ ในคาบสมุทรอินโดจีน

5.2) ทาเรือมะริด (Myaeik)
5.3) ทาเรือเกาะสอง (Kawthoung)

ภาพท่ี 3-8 แสดงที่ตั้งทาเรือทั้งหมดในเมียนมาร

ที่มา: Myanmar port authority 
(http://www.mpa.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=13&lang=en)
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3.3.2.4 ทาอากาศยาน
ปจจุบันเมียนมารมีทาอากาศยาน 38 แหง เปนทาอากาศยานระหวางประเทศ 3 แหง คือ ทาอากาศยาน

เมืองยางกุง ทาอากาศยานเมืองมัณฑะเลย และทาอากาศยานเมืองเนปดอว
ปจจุบันมีสายการบินหลายสายที่มีเที่ยวบินไปยังเมียนมาร อาทิ การบินไทย Air Asia, Bangkok 

Airways, Indian Airline, Malaysia Airline เปนตน และสําหรับเที่ยวบินจากเมียนมาร (ยางกุง) ไปยังประเทศ
ตางๆ มีดังน้ี ไทย (กรุงเทพ) อินโดนีเซีย (จาการตา) ฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร) จีน (คุนหมิง) ญี่ปุน 
(โอซากา) อังกฤษ (ลอนดอน)

สายการบินประจําชาติของเมียนมารไดแก Myanmar Airways International ใหบริการเที่ยวบิน
ระหวางประเทศ สําหรับสายการบินในประเทศ เชน Air Mandalay, Air Bagan และ Yangon Airways ที่มี
เที่ยวบินสวนใหญไปยังเมืองตางๆ ในเมียนมาร แตอยางไรก็ตาม การโดยสารเครื่องบินภายในประเทศมีคาใชจาย
คอนขางสูง และไมสามารถกําหนดระยะเวลาการเดินทางไดแนนอน

3.3.2.5 คุณภาพของระบบขนสงสินคา (Logistic)

ตารางที่ 3-8 แสดงดัชนีวัดคุณภาพของระบบการขนสงสินคา (Logistics performance index) ของเมียนมาร
Logistics performance index ค.ศ. 2010 ค.ศ. 2012

ภาพรวม 2.33 2.37

1) คุณภาพของโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับการคาและ
การขนสงระหวางประเทศ

1.92 2.10

2) ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติก 2.01 2.42
3) ประสิทธิภาพของพิธีการทางศุลกากร 1.94 2.24
4) การไดรับสินคาตามเวลาท่ีกําหนด 3.29 2.59
5) ความสามารถในการติดตามสินคา 2.36 2.34

ที่มา: World Bank (2013)
หมายเหตุ: ดัชนีมีคาระหวาง 1 ถึง 5 โดยคา 5 หมายถึงคาท่ีมากท่ีสุด
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3.3.3 สภาพเศรษฐกิจของเมียนมาร
เมียนมารเปนประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดเฉลี่ยตอคนอยูในเกณฑต่ํามาก โดยการทําเกษตรกรรม

ถือเปนอาชีพหลักของชาวเมียนมาร กอนป ค.ศ. 2000 ภาคเกษตรมีสัดสวนในผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(Gross Domestic Product: GDP) มากที่สุดรอยละ 60 รองลงมาคือภาคบริการรอยละ 30 ในขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนไมถึงรอยละ 10 แตเมื่อหลังป ค.ศ. 2000 เปนตนมา สัดสวนภาคเกษตรลดลงเรื่อยมา 
จนกระทั่งป ค.ศ. 2010 ภาคเกษตรมีสัดสวนเหลือรอยละ 36 ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 26 และภาคบริการเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 38

เขตเกษตรกรรมของเมียนมาร คือ บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําอิระวดีและแมน้ําสะโตง ซึ่ง
ปลูกพืชประเภทขาวเจา ปอกระเจา ออย และพืชเมืองรอนอ่ืนๆ ในขณะท่ีการทําเหมืองแร จะอยูบริเวณภาคกลาง
ตอนบนและภาคตะวันออก โดยบริเวณภาคกลางตอนบนจะเปนอุตสาหกรรมนํ้ามันปโตรเลียม สวนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะเปนการทําเหมืองแรหินและสังกะสี และภาคตะวันออกเฉียงใตจะทําเหมืองดีบุก 
นอกจากนี้ ยังมีการทําปาไมสักทางภาคเหนือ ซึ่งจะลองมาตามแมน้ําเอยาวดีเขาสูยางกุงเพื่อสงออกตอไป

ดานอุตสาหกรรมกําลังมีการพัฒนาอยูบริเวณตอนลางของประเทศ เชน ยางกุง ซึ่งอุตสาหกรรมที่
เปนรายไดสําคัญ ไดแก อุตสาหกรรมประมง เฟอรนิเจอรหรือผลิตภัณฑที่ทําจากไม และเสื้อผา โดยสัดสวน
ภาคอุตสาหกรรมใน GDP เริ่มมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เปนผลจากการเปดประเทศ ดวยการสงเสริมการลงทุนจาก
ตางชาติ และสนับสนุนภาคเอกชนเขารวมลงทุนในภาคเกษตร อุตสาหกรรมเบา และการคมนาคม แมกระนั้น 
สัดสวน GDP ภาคอุตสาหกรรมยังคงอยูในระดับต่ํา เนื่องจากการคว่ําบาตรทางการคาของนานาประเทศจากกรณี
ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงปญหาการขาดแคลนกระแสไฟฟาอีกดวย

ภาคบริการที่สําคัญที่สุดของเมียนมาร คือ การทองเท่ียว โดยในป ค.ศ. 2008 มีนักทองเท่ียวตางชาติ
เดินทางเขาเมียนมาร จํานวน 288,776 คน ซึ่งเปนจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับนักทองเที่ยวในประเทศไทย 
ปจจัยสําคัญที่ทําใหการทองเที่ยวในเมียนมารยังไมประสบผลสําเร็จแมวาจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ คือ 
ภาพลักษณความรุนแรงของกลุมผูประทวงและรัฐบาลทหาร ความเสียหายของประเทศภายหลังพายุนารกีซพัด
ผาน ความเขมงวดในการออกวีซา และการคว่ําบาตรทางการคาและการทองเที่ยวโดยกลุมสนับสนุนประชาธิปไตย
ในเมียนมารทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ จนกระทั่งป ค.ศ. 2011 เมื่อรัฐบาลเมียนมารเปดประเทศมากขึ้น 
ตลอดจนการที่เมียนมารจะเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาซีเกมสในป ค.ศ. 2013 และการประชุมสุดยอดผูนํา
อาเซียนในป ค.ศ. 2014 ทําใหรัฐบาลดําเนินนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว เชน การใหบริการวีซาปลายทาง (Visa 
on arrival) การจัดรายการทองเที่ยว (Package tour) ในหลายเมืองดวยราคาประหยัด รวมถึงการเปดกรุง
เนปดอวใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางไปเยี่ยมชมได จากเดิมที่เปดใหเฉพาะผูที่ถือวีซาธุรกิจที่มีจุดประสงค
ดานการลงทุนเทานั้น ซึ่งปจจัยเหลานี้ จะชวยกระตุนภาคการทองเที่ยวของเมียนมารใหเติบโตมากขึ้น

ในป ค.ศ. 20113-2 เมียนมารมีอัตราการเติบโตของ GDP รอยละ 5.5 มากกวาคาเฉลี่ยในชวง 4 ปที่
ผานมา ซึ่งมีคารอยละ 4.9 ทั้งนี้เปนผลมาจากการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงาน ไดแก เขื่อน กาซธรรมชาติ และ

                                           
3-2 พิจารณา ณ ส้ินปงบประมาณ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2012
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นํ้ามัน ในขณะท่ีภาคการเกษตรยังคงอยูในชวงซบเซาจากอุทกภัย และการแข็งคาของเงินจั๊ด3-3 ซึ่งสงผลกระทบตอ
การสงออก สําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวยังคงเติบโตรอยละ 26 โดยเปนผลมาจากการปฏิรูปเศรษฐกิจและ
การเมืองของเมียนมารภายหลังการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2010

ดานการคาระหวางประเทศในป ค.ศ. 2011 พบวา เมียนมารสงออกกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 15 
มีมูลคา 3 พันลานเหรียญสหรัฐ ในขณะเดียวกันไดนําเขาสินคาที่เปนวัสดุกอสรางและเครื่องจักรเพิ่มขึ้นมาก ทําให
ป ค.ศ. 2011 มีดุลการคาขาดดุล มีมูลคารอยละ 2.7 ของ GDP สวนการลงทุนจากตางชาติที่มีมากที่สุดคือการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงาน ในขณะที่ธุรกิจอื่นๆ ยังไมมีการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากสภาวะแวดลอม
ทางการดําเนินธุรกิจที่ยังไมเอื้ออํานวย

สําหรับการจัดเก็บรายไดของรัฐจากภาษีในป ค.ศ. 2011 ยังอยูในระดับต่ํา เนื่องจากการบริหาร
จัดการที่ออนแอ รวมถึงการลดภาษีเพื่อสนับสนุนผูสงออกสินคาเกษตร แตอยางไรก็ตาม การกอสรางเมืองหลวง
แหงใหม (กรุงเนปดอร) ที่ใกลแลวเสร็จ ทําใหภาระคาใชจายของรัฐบาลลดลง

รายงานของ ADB (2012, 206) คาดการณวา ในป ค.ศ. 2013 เมียนมารจะมีอัตราการเติบโตของ 
GDP เพิ่มขึ้นรอยละ 6.3 ซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่สําคัญหลายประการ ในป ค.ศ. 2012 
ดังน้ี 

1) การปฎิรูประบบปริวรรคเงินตรา 
2) การปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ ภายในประเทศในเอื ้ออํานวยตอการคาการลงทุนมากขึ้น เชน 

กฎหมายการถือครองที่ดิน กฎหมายการลงทุนของตางชาติ ลดการแทรกแซงทางการคา รวมทั้งการ
ปรับปรุงระบบภาษี ใหมีความซับซอนนอยลง และเปนธรรมมากขึ้น

3) การกอสรางระบบโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค (สาธารณสุข การศึกษา และสวัสดิการสังคม) 
4) การเชื่อมโยงเสนทางการคมนาคมขนสงกับประเทศเพื่อนบาน

ตารางที่ 3-9 แสดงขอมูลทางเศรษฐกิจของประเทศเมียนมาร ป ค.ศ. 2007 - 2010

ขอมูล หนวย 2007 2008 2009 2010
GDP (at PPP) (ลานดอลลารสหรัฐ) ... ... ... ...
   สัดสวนภาคเกษตร (รอยละของ GDP) 43.3 40.3 38.1 36.4
   สัดสวนภาคอุตสาหกรรม (รอยละของ GDP) 20.4 22.7 24.6 26.0
   สัดสวนภาคบริการ (รอยละของ GDP) 36.3 37.1 37.3 37.6
อัตราการเติบโตของ GDP ท่ีแทจริง (รอยละ) 12.0 10.3 10.6 10.4
อัตราแลกเปล่ียน (จ๊ัดตอดอลลารสหรัฐ) 5.6 5.4 5.5 5.6

ที่มา: ADB (2012, Outlook 2012)
หมายเหตุ: … คือ ไมมีขอมูล
                                           
3-3 ในอดีต อัตราแลกเปลี่ยนทางการและที่ไมเปนทางการ (ตลาดมืด) มีความแตกตางกันมากประมาณ 200 เทาตัว ซึ่งกอใหเกิด
การคอรรัปชั่นสูง รวมถึงปญหาในการดําเนินธุรกิจของชาวตางชาติ จนในที่สุด เมื่อเดือนเมษายน 2010 รัฐบาลเมียนมารจึงได
ปฏิรูประบบปริวรรตเงินตรา ทําใหอัตราแลกเปลี่ยนทางการใกลเคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนไมเปนทางการมากขึ้น
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3.3.4 กฎ ระเบียบ นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการใชงานรถบรรทุกของเมียนมาร

3.3.4.1 กฎหมายจราจร
ความเร็วในการขับข่ี 1) รถท่ัวไป: ในเมือง 45 กม. (30 ไมล) / ชม นอกเมืองหรือทางหลวงระหวางเมือง 

80 กม (60 ไมล) /ชม.
2) รถพวง: ในเมือง 32 กม. (20 ไมล) /ชม. นอกเมืองหรือทางหลวงระหวางเมือง 

56 กม. (35 ไมล) / ชม.

ประเภทใบอนุญาต
ขับข่ี

ประเภท D สําหรับรถท่ีใชในเชิงพาณิชยอ่ืนๆ (รวมถึงรถแท็กซ่ี) รถบรรทุกขนาดใหญ
และรถโดยสารท่ีใชในเชิงพาณิชย

เง่ือนไขอ่ืนสําหรับการ
ทําใบอนุญาตขับข่ี

ใบอนุญาตขับข่ีทุกประเภทตองทําประกันภัยบุคคลท่ีสามกับรัฐวิสาหกิจการประกันภัย
ของเมียนมาร

อายุใบอนุญาตขับข่ี 2 ป
อายุผูขับข่ี ไมตํ่ากวา 18 ป

นํ้าหนักบรรทุกสินคา § มิไดระบุการจํากัดนํ้าหนักการบรรทุกสินคา แตหากตองขับข่ีผานสะพาน ใหถือการ
กําหนดนํ้าหนักของสะพานเปนหลัก

§ กรณีรถพวง สามารถพวงไดเพียงคันเดียวเทาน้ัน

ขนาดรถ ไมไดกําหนดไว

3.3.4.2 อัตราภาษีศุลกากรนําเขาสินคาประเภทรถบรรทุก
ตารางที่ 3-10 แสดงอัตราภาษีศุลกากรนําเขาสินคาประเภทรถบรรทุกของเมียนมาร

ประเภทรถบรรทุก
อัตราอากร (รอยละ)

MFN CEPT 2010
1) ท่ีใชเคร่ืองยนตดีเซลหรือก่ึงดีเซล ขนาดมากกวา 6 ตัน แตไมเกิน 20 ตัน 3 3

2) ท่ีใชเคร่ืองยนตดีเซลหรือก่ึงดีเซล ขนาดมากกวา 20 ตัน แตไมเกิน 24 ตัน 3 3

3) ท่ีใชเคร่ืองยนตดีเซลหรือก่ึงดีเซล ขนาดมากกวา 24 ตัน แตไมเกิน 45 ตัน n.a. n.a.

4) ท่ีใชเคร่ืองยนตดีเซลหรือก่ึงดีเซล ขนาดมากกวา 45 ตัน n.a. n.a.

5) ท่ีใชเคร่ืองยนตแกสโซลีน ขนาดมากกวา 6 ตัน แตไมเกิน 20 ตัน 3 3
6) ท่ีใชเคร่ืองยนตแกสโซลีน ขนาดมากกวา 20 ตัน แตไมเกิน 24 ตัน 3 3

7) ท่ีใชเคร่ืองยนตแกสโซลีน ขนาดมากกวา 24 ตัน แตไมเกิน 45 ตัน 3 3

8) ท่ีใชเคร่ืองยนตแกสโซลีน ขนาดมากกวา 45 ตัน 3 3

ที่มา: ขอมูลจากสํานักสิทธิประโยชนทางการคา กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
ประมวลโดยสถาบันยานยนต
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3.3.5 สภาวะอุตสาหกรรมรถบรรทุกขนาดใหญของเมียนมาร
รัฐบาลเมียนมารมีโรงงานผลิตรถบรรทุกเปนของตนเอง 2 แหง ตั้งอยูที่เมืองยางกุงและมาแกว 

แตอยางไรก็ตามดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ไมกาวหนา ทําใหรถบรรทุกที่ผลิตไดลาสมัย ประกอบกับผูบริโภคใน
ประเทศที่มีรายไดในระดับต่ํา ทําใหผูบริโภคนิยมซื้อรถบรรทุกมือสองมากกวา โดยรถบรรทุกมือสองที่จําหนาย
สวนมากเปนรถสัญชาติญี่ปุน อาทิ Nissan Diesel หรือ Mitsubishi Fuso สวนที่เหลือจะเปนรถบรรทุกสัญชาติ
เกาหลีและจีน เนื่องจากผูบริโภคมีความเชื่อถือในคุณภาพรถบรรทุกสัญชาติญี่ปุนมากกวา ในขณะที่ผูบริโภคที่
นิยมรถสัญชาติเกาหลีและจีนเปนเพราะมีราคาถูกกวา

กอนป ค.ศ. 2009 เมียนมารจํากัดการนําเขาพาหนะ โดยผูนําเขาตองไดรับใบอนุญาตจาก
ทางการ ทําใหในชวงเวลานั้นผูนําเขาจะเปนบริษัทที่ถือหุนโดยรัฐบาล จนกระทั่งป ค.ศ. 2010 เมื่อรัฐบาลออก
ใบอนุญาตนําเขาใหกับเอกชน จึงทําใหการนําเขารถบรรทุกมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งรูปแบบและตราสินคา 
โดยเฉพาะการนําเขารถบรรทุกสัญชาติเกาหลีและจีนที่เพิ่มมากขึ้น

ปจจุบันเมียนมารมีผูผลิตรถบรรทุกเอกชนในประเทศ 5 ราย ไดแก (1) Super Seven Stars 
Motor Industry (2) AMA (3) Khaing Khaing Sang-da Motorcar (4) Arr Mahn Thit Automobile และ 
(5) UD Group (Universal Dexterity Group) แตยังมีปริมาณการผลิตจํานวนนอยมาก รวมทั้งมีผูประกอบการที่
นําเขารถบรรทุกมาจําหนายในประเทศอีก 4 ตราสินคา ไดแก (1) Tata Motor (อินเดีย) (2) Shandong Puli
(จีน) (3) CATIC Beijing (จีน) และ (4) Hebei Zhongxing Automobile (จีน)

ในป ค.ศ. 2011 เมียนมารมีปริมาณรถจดทะเบียนสะสม 2.3 ลานคัน โดยรถจักรยานยนตมี
สัดสวนมากที่สุด รอยละ 81 รองลงมาคือ รถยนตนั่งรอยละ 12 ในขณะที่รถบรรทุกขนาดใหญมีเพียงรอยละ 1.6 
(แสดงดังภาพที่ 3-9) โดยรถบรรทุกที่จดทะเบียนเปนรถบรรทุกใหมประมาณ 4,000 คัน สวนที่เหลือเปนรถที่ผาน
การใชงานมาแลว (รถมือสอง) อยางไรก็ดี ดวยสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจที่ดีของเมียนมารจะชวยสงเสริมให
การจําหนายรถบรรทุกมีเพิ่มขึ้น โดยการศึกษาของ Masaki Honda (2012) คาดวาในป ค.ศ. 2016 เมียนมารจะ
มีปริมาณการจําหนายรถบรรทุก 10,100 คัน
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ภาพท่ี 3-9 แสดงสัดสวนการจดทะเบียนรถประเภทตางๆ ของเมียนมาร ในป ค.ศ. 2011

ที่มา: Masaki Honda (2012)

สําหรับปจจัยที่สงเสริมใหมีการจําหนายรถบรรทุกในเมียนมารเพิ่มขึ้น คือ มีโครงการกอสรางใน
ประเทศจํานวนมาก ทั้งการกอสรางระบบโครงสรางพื้นฐานในประเทศ และการกอสรางในอุตสาหกรรมเหมืองแร
รวมทั้งการเปนเจาภาพแขงขันซีเกมส ในป ค.ศ. 2013 ประกอบกับการขนสงสินคาระหวางประเทศเพื่อนบานที่มี
เพิ่มขึ้น จากกําลังซื้อของผูบริโภคที่มากขึ้น และจากการเปดประเทศของเมียนมารที่มากขึ้นดวย (แสดงดังภาพที่ 
3-10)

ภาพท่ี 3-10 แสดงการคาดการณปริมาณจดทะเบียนรถบรรทุกในประเทศเมียนมาร ในป ค.ศ. 2007 - 2016

ที่มา: Masaki Honda (2012)
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3.4 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) หรือ เวียดนาม ตั้งอยูในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพื้นที่ 331,033 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับประเทศจีน ลาว และกัมพูชา 
เวียดนามเปนประเทศที่มีรูปรางลักษณะเปนแนวยาว เรียงเปนรูปตัวเอส (S) ตามแนวชายฝงตะวันตกของทะเลจีน
ใต และมีภูมิประเทศเปนภูเขาสูงกั้นระหวางที่ราบลุมแมน้ําที่อุดมสมบูรณทางตอนเหนือและใต

แมในปจจุบันเวียดนามมีภูเขาที่มีปาหนาทึบรอยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด แตอยางไรก็ตามเวียดนามก็เปน
หนึ่งในสิบหกประเทศทั่วโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุด อีกทั้งมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่
หลากหลาย จึงทําใหเวียดนามมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย นอกจากนี้ เวียดนามยังมีสินแรที่คนพบแลวมากกวา 
2,000 ชนิด โดยหลายชนิดมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและมีปริมาณมากพอสําหรับการขุดเจาะในเชิงพาณิชย เชน 
ถานหิน เหล็ก ทองแดง กาซธรรมชาติและน้ํามัน รวมทั้งเวียดนามยังมีพื้นที่ที่เหมาะแกการทําเกษตรกรรมอีกเปน
จํานวนมาก จึงสามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรไดเปนจํานวนมากในอันดับตนๆ ของโลก

เวียดนามแบงการปกครองเปน 59 จังหวัด 5 นคร ไดแก กรุงฮานอย (Hanoi) นครไฮฟอง (Hai Phong) 
นครดานัง (Danang) นครโฮจิมินห (Ho Chi Minh) และนครเกิ่นเทอ (Can Tho) และแบงเปน 8 ภาค คือ
1) ภาคเหนือฝงตะวันออก (Northeast) มี 4 จังหวัด มีชายแดนติดลาวและจีน
2) ภาคเหนือฝงตะวันตก (Northwest) มี 11 จังหวัด
3) เขตที่ราบลุมแมน้ําแดง (Red river delta) มี 9 จังหวัด และ 2 นคร คือกรุงฮานอยที่เปนเมืองหลวงและ

นครไฮฟองที่เปนเมืองทา
4) เขตชายฝงทะเลภาคกลางทางตอนเหนือ (North central coast) มี 6 จังหวัด ซึ่งทุกจังหวัดติดลาว
5) เขตชายฝงทะเลภาคกลางทางตอนใต (South central coast) มี 5 จังหวัดและ 1 นคร คือนครดานัง
6) เขตที่ราบสูงภาคกลาง (Central highlands) มี 5 จังหวัด พื้นที่สวนใหญเปนภูเขา ซึ่งสวนใหญมีชนกลุมนอย

อาศัยอยูในเขตน้ี
7) ภาคใตฝงตะวันออก (Southeast) มี 7 จังหวัด และ 1 นครคือนครโฮจิมินห ซึ่งเปนศูนยกลางการคาของ

ประเทศ
8) ที่ราบลุมแมน้ําโขง (Mekong river delta) มี 12 จังหวัด ซ่ึงสวนใหญมีขนาดเล็ก และ 1 นครคือ นครเก่ินเทอ 

มีชายแดนติดกัมพูชาแตละจังหวัดจะปกครองโดยสภาประชาชน ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากประชาชน 
สภาประชาชนจะแตงตั้งคณะกรรมการประชาชนเพื่อทําหนาที่บริหารจังหวัด จังหวัดยังคงอยูภายใตการดูแล
ของรัฐบาลกลาง สวนนครจะมีอิสระในการปกครองตนเองมากกวา

(แสดงดังภาพท่ี 3-11)
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ภาพท่ี 3-11 แสดงแผนที่ประเทศเวียดนาม โดยภาพซายแบงตามจังหวัด ภาพขวาแบงตามภาค

ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam http://en.wikipedia.org/wiki/Provinces_of_Vietnam

เวียดนามปกครองโดยระบบสังคมนิยม มีพรรคการเมืองเดียวคือพรรคคอมมิวนิสตแหงเวียดนาม 
(Communist Party of Vietnam: CPV) ที่มีอํานาจสูงสุดตามรัฐธรรมนูญที่ประกาศใชเมื่อป ค.ศ. 1992 
มีสภาแหงชาติ (National Assembly) ที่มาจากการเลือกตั้ง มีวาระการดํารงตําแหนง 5 ป สําหรับรัฐบาลไดรับ
การแตงตั้งจากสภาแหงชาติ มีวาระการดํารงตําแหนง 5 ป

3.4.1 ประชากร สังคมและวัฒนธรรมของเวียดนาม
เวียดนามมีประชากรประมาณ 87.8 ลานคน เปนประเทศที่มีประชากรมากเปนอันดับสามของ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต (รองจาก อินโดนีเซียและฟลิปปนส ) และเปนอันดับ 13 ของโลก มีอัตราการเติบโตของ
ประชากรโดยเฉลี่ยจากป ค.ศ. 1999 – 2010 รอยละ 1.2 ตอป หรือประมาณปละ 1.03 ลานคน มีโครงสราง
ประชากรวัยทํางาน (อายุ 15-64 ป) มากที่สุด รอยละ 70 รองลงมาคือประชากรวัยเด็ก (อายุไมเกิน 14 ป) 
รอยละ 25 สวนที่เหลือคือประชากรวัยสูงอายุ (อายุ 65 ปขึ้นไป) โดยชาวเวียดนามรอยละ 30 อาศัยอยูในเขต
เมือง ซึ่งในชวงสิบปมานี้ ประชากรอพยพเขาเขตเมืองเพิ่มขึ้นรอยละ 3.4 เพื่อหางานทําและเปนผลจากการพัฒนา
เมืองท่ีขยายตัวออกไปอีกดวย
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ภาพท่ี 3-12 แสดงโครงสรางประชากรของประเทศเวียดนามในป ค.ศ. 2011

ที่มา: US Census Bureau, International Program อางจาก สถาบันเอเชียศึกษา (2554, สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม, 5)

ชาวเวียดนามสวนใหญเปนเชื้อชาติขิ่น (Khin) หรือเวียต (Viet) โดยมีมากกวารอยละ 86 นอกนั้น
เปนชนกลุมอื่นๆ อีก 53 เช้ือชาติ กระจายอยูตามเทือกเขาและที่ราบสูง ประชากรเวียดนามรอยละ 81 ไมนับถือ
ศาสนาแตนับถือลัทธิตางๆ ประมาณรอยละ 9 นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ภาษาราชการคือภาษาเวียดนาม 
แตปจจุบันภาษาอังกฤษมีความสําคัญมากข้ึนเปนภาษาท่ีสอง และมีการใชภาษาอ่ืน ๆ อีก เชน จีน รัสเซีย เปนตน

แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเปนสังคมนิยม โดยมีพรรคคอมมิวนิสตเปนองคกรทาง
การเมืองสูงสุด แตเวียดนามนับเปนประเทศหนึ่งในคาบสมุทรอินโดจีนที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
เกาแกที่สั่งสมมาเปนระยะเวลานาน และยังคงสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน

เวียดนามมีความสัมพันธกับจีนมากอนการปฏิวัติระบบการปกครอง จึงทําใหมีความเชื่อ ศิลปะ วิถี
การดํารงชีวิต ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ ที่ใกลเคียงกับจีน ลัทธิความเชื่อตางๆ ของจีนไดแพรขยาย
มายังเวียดนามดวย ทั้งลัทธิขงจื๊อที่ใหความสําคัญตอการนับถือบรรพบุรุษ ลัทธิเตาที่สอนเรื่องความสมดุลของ
ธรรมชาติ รวมไปถึงศาสนาพุทธนิกายมหายานที่สอนเรื่องกรรมดีและกรรมชั่ว แมวารัฐบาลคอมมิวนิสตของ
เวียดนามจะทําลายความเชื่อและศาสนาสวนหนึ่งไปในชวงปฏิวัติระบบการปกครอง แตปจจุบันมีการผอนปรน
มากข้ึน โดยอนุญาตใหมีนักบวชในศาสนาตางๆ ได
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3.4.2 โครงสรางพ้ืนฐานของเวียดนาม

3.4.2.1 ถนน
เวียดนามมีระบบเครือขายทางถนนยาว 2.1 แสนกิโลเมตร ปจจุบันเวียดนามกําลังกอสรางทางดวนพิเศษ

หลายแหง และมีโครงการปรับปรุงถนนหลวงใหมีมาตรฐาน ถนนทุกสายในจังหวัดตองลาดยางหรือเปนคอนกรีต 
โดยรัฐบาลจะเปดใหตางชาติเขามาลงทุนพัฒนา สําหรับทางหลวงแผนดินที่สําคัญของเวียดนาม ไดแก

2) เสนทางหมายเลข 1: ฮานอย – ดานัง – โฮจิมินหซิตี้ ถึงจังหวัด Minh Hai ทางใตสุดของเวียดนาม 
ระยะทาง 2,289 กิโลเมตร ปจจุบันรัฐบาลเวียดนามอนุมัติสรางทางหลวงหมายเลข 1B เปนทางคูขนาน

3) เสนทางหมายเลข 2: ฮานอย - ฮายาง (Ha Giang) ถึงชายแดนมณฑลยูนนานของจีน ระยะทาง 319 
กิโลเมตร

4) เสนทางหมายเลข 3: ฮานอย – เกาปง (Cao Bang) ถึงชายแดนมณฑลยูนนานของจีน ระยะทาง 218 
กิโลเมตร

5) เสนทางหมายเลข 5: ฮานอย – ไฮฟอง ระยะทาง 105 กิโลเมตร
6) เสนทางหมายเลข 8: ฮาติ๋ง (Ha Tinh) – วินห (Vinh) ถึงชายแดนแขวงบอลิคําไซของลาว ระยะทาง 90 

กิโลเมตร
7) เสนทางหมายเลข 9: ดานัง – เว (Hue) – กวางตรี (Quang Tri) ถึงชายแดนแขวงสะหวันนะเขตของลาว 

ระยะทาง 25 กิโลเมตร
8) เสนทางหมายเลข 51: โฮจิมนหซิตี้ – หวุงเตา (Vung Tau) ระยะทาง 75 กิโลเมตร

3.4.2.2 รถไฟ
เครือขายระบบขนสงทางรถไฟของเวียดนามมีความยาวประมาณ 2,600 กิโลเมตร โดยเปนเสนทางราง

เด่ียวท้ังหมด และมีจํานวนชานชลา 260 แหง เสนทางที่ยาวที่สุดและมีความสําคัญมาก คือ ฮานอย – โฮจิมนหซิตี้ 
มีความยาว 1,726 กิโลเมตร ซึ่งเสนทางนี้ใหการบริการดวยรถไฟความเร็วพิเศษ ใชเวลาเดินทางประมาณ 36-48 
ช่ัวโมง และยังเช่ือมตอระหวางเวียดนามกับจีน สําหรับเสนทางรถไฟทั่วประเทศอื่นๆ ไดแก

1) สายที่ 2: ฮานอย – ไฮฟอง ระยะทาง 102 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทาง 3-4 ช่ัวโมง
2) สายที่ 3: ฮานอย – ลาวไก ระยะทาง 296 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทาง 9-10 ช่ัวโมง
3) สายที่ 4: ฮานอย – หลั่งเซิน (Lang Son) ระยะทาง 148 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทาง 5-6 ช่ัวโมง
4) สายที่ 5: ฮานอย – ทายเหวียน (Thai Nquyen) ระยะทาง 75 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทาง 2-3  

ช่ัวโมง
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3.4.2.3 ทาเรือ
เวียดนามมีทาเรือพาณิชยทั้งหมด 17 แหง รองรับสินคา 15 ลานตันตอวัน และสามารถรองรับเรือระวาง

บรรทุกสูงสุด 1 หมื่นตัน ทาเรือสําคัญไดแก 
1) ทาเรือไซงอน (Saigon port) เปนทาเรือใหญที่สุดของประเทศ อยูในเมืองโฮจิมินหซิตี้ มีทาเทียบเรือ

โดยสารเดินทะเล 1 ทา ทาเทียบเรือขนสงสินคา 31 ทา พื้นที่โกดัง 5 แสนตารางเมตร เครนขนาด 
25-100 ตัน 16 ตัว มีการขนสงสินคากวา 10 ลานตันตอป

2) ทาเรือดานัง (Danang port) ดานังมีทาเรือน้ําลึก Tien Sa Seaport นับเปนทาเรือสําคัญของ
เวียดนามในภาคกลาง รัฐบาลกําลังพัฒนาปรับปรุงเพื่อใหสามารถขนถายตูคอนเทนเนอรไดเพิ่มขึ้น 
นอกจากนั้นยังเตรียมความพรอมในการอํานวยความสะดวกใหแกภาคอุตสาหกรรมการผลิต รวมทั้ง
มีนโยบายการรักษาสิ่งแวดลอมควบคูกับการพัฒนาทาเรืออีกดวย รัฐบาลมีนโยบายผลักดันใหทาเรือ
แหงนี้เปนทาเรือใหญเปนอันดับ 5 ของโลก โดยในป ค.ศ. 2010 สามารถรองรับปริมาณสินคาได 8 
ลานตันตอป นอกจากนี้ดานังยังมีทาเรือแมน้ําอีกแหงคือ Han River Port สามารถรองรับเรือขนาด
ไมเกิน 5 พันตัน ปริมาณขนสงสินคา 1 ลานตันตอป

3) ทาเรือไฮฟอง (Hai Phong port) เปนทาเรือที่ใหญที่สุดในเขตภาคเหนือ และใหญเปนลําดับสอง
ของประเทศ มีปริมาณสินคาผานทาเรือนี้ประมาณ 7-10 ลานตันตอป สามารถรองรับเรือระวาง
บรรทุก 7,000-10,000 ตัน ระยะทางจากทาเรือไฮฟองถึงโฮจิมินหเมื่อวัดทางทะเลประมาณ 1,480 
กิโลเมตร ทางบก 1,800 กิโลเมตร และทางรถไฟ 1,926 กิโลเมตร ไฮฟองเปนศูนยกลางการสงออก
สินคาของจังหวัดตางๆ ในเขตภาคเหนือของเวียดนาม ระยะทางจากทาเรือไฮฟองออกสูทะเล
ประมาณ 40 กิโลเมตร 

นอกจากนี้ เวียดนามยังทดลองสรางทาเรือนอกชายฝงของจาวินหเพื่อรองรับเรือสินคาขนาด 2 หมื่นตัน 
รวมทั้งสรางทาเรืออีก 4 แหง ในจาวินห จางเบนแจและเกียนยาง เพื่อกระจายปริมาณการขนสงสินคาจากทาเรือ
ไซงอน

3.4.2.4 ทาอากาศยาน
เวียดนามมีสนามบินนานาชาติ 3 แหง คือ

1) Noi Bai International Airport ต้ังอยูทางตอนเหนือหางจากกรุงฮานอย ประมาณ 30 
กิโลเมตร ใหบริการขนสงผูโดยสารและสินคา มีเที่ยวบินไปฮองกง กัวลาลัมเปอร ไทเป ดูไบ 
ปารีส เบอรลิน มอสโก มะนิลา และกรุงเทพ

2) Danang International Airport ต้ังอยูทางภาคกลาง หางจากใจกลางนครดานังไปทางตะวันตก
เฉียงใตประมาณ 2.5 กิโลเมตร เนื้อที่รวม 150 เฮกตาร เคยเปนฐานทัพของสหรัฐอเมริกาใน
สมัยสงครามกลางเมือง ปจจุบันใหบริการการบินภายในประเทศและระหวางประเทศ รองรับ
ผูโดยสารประมาณ 0.8-1.0 ลานคนตอป และกําลังอยูระหวางปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหสามารถ
รองรับผูโดยสารและขนสงสินคาได มากขึ้น
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3) Tan Son Nhat International Airport เปนสนามบินที่ใหญที่สุดของประเทศ ตั้งอยูหางจาก
นครโฮจิมินห ประมาณ 7 กิโลเมตร มีเที่ยวบินไปเบอรลิน แฟรงคเฟรต อัมสเตอรดัม ปารีส โซล 
โอซากา กวางเจา ไทเป ฮองกง กรุงเทพฯ สิงคโปร กัวลาลัมเปอร จาการตา ซิดนีย มอสโค 
มะนิลา สนามบินแหงนี้มีโครงการจะยายหางออกไปอีก 40 กิโลเมตร เพื่อกอสรางสนามบินใหมี
ขนาดที่ใหญขึ้น และสามารถรองรับผูโดยสารไดเพิ่มขึ้นเปน 100 ลานคนตอป

นอกจากสนามบินนานาชาติแลว เวียดนามยังมีสนามบินขนาดใหญอีก 2 แหง ประกอบไปดวยสนามบิน
ลองถาน สนามบินจูลาย และสนามบินขนาดเล็กตามจังหวัดตางๆ อีก 18 แหง เพื่อรองรับการขนสง
ภายในประเทศ ทั้งนี ้สนามบินในจังหวัดตางๆ มีหลายแหงที่กําลังอยูระหวางการยกฐานะใหเปนสนามบิน
นานาชาติ นอกจากนี้แลวยังมีสนามบินที่กําลังกอสรางบนสองเกาะใหญ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมทองเที่ยวดวย คือ 
สนามบินบนเกาะกอนดาวและเกาะฟู

ปจจุบันเวียดนามมีสายการบินแหงชาติ 2 แหง คือ Vietnam Airline ใหบริการทั ้งภายในและ
ตางประเทศ และ Pacific Airline ที่เนนการใหบริการเฉพาะภายในประเทศ

3.4.2.5 คุณภาพของระบบขนสงสินคา (Logistic)

ตารางที่ 3-11 แสดงดัชนีวัดคุณภาพของระบบการขนสงสินคา (Logistics performance index) ของเวียดนาม
Logistics performance index ค.ศ. 2010 ค.ศ. 2012

ภาพรวม 2.96 3.00
1) คุณภาพของโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับการคาและ

การขนสงระหวางประเทศ
2.56 2.68

2) ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติก 2.89 2.68
3) ประสิทธิภาพของพิธีการทางศุลกากร 2.68 2.65
4) การไดรับสินคาตามเวลาท่ีกําหนด 3.44 3.64
5) ความสามารถในการติดตามสินคา 3.10 3.16

ที่มา: World Bank (2013)
หมายเหตุ: ดัชนีมีคาระหวาง 1 ถึง 5 โดยคา 5 หมายถึงคาที่มากที่สุด
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ภาพท่ี 3-13 แสดงระบบคมนาคมในเวียดนาม

ที่มา: World Bank
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3.4.3 สภาพเศรษฐกิจของเวียดนาม
นโยบายเศรษฐกิจการคาของเวียดนามยังคงเปนไปในทิศทางเดิมนับจากการปฏิรูปเศรษฐกิจและ

สังคมตามนโยบาย “โดย เหมย” เมื่อกวา 20 ปที่แลว ดังจะเห็นไดจากเปนหมายและทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติป ค.ศ. 2006 - 2010 ขอหนึ่งที่ระบุใหสรางความเขมแข็งใหกับระบบเศรษฐกิจ
การตลาดแบบสังคมนิยมเพื่อกาวสูความเปนประเทศที่กําลังพัฒนาและทันสมัยภายในป ค.ศ. 2020 เวียดนามมี
การปรับตัวใหเขากับระบบเศรษฐกิจแบบเสรีของโลก ทําใหเศรษฐกิจของเวียดนามมีการเจริญเติบโตและมีรูปแบบ
ที่เปนสากลอยางมาก การเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลก (WTO) ทําใหเวียดนามตองปรับปรุงกฎระเบียบ 
กฎหมายตลอดจนกลไกภาครัฐ เพื่อเปดตลาดสินคา การบริการและการลงทุนในประเทศใหกับประเทศสมาชิก 
WTO

ความพยายามในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจภายในประเทศอยางตอเน่ือง ทําใหเศรษฐกิจของ
เวียดนามมีความเจริญกาวหนาอยางเห็นไดชัดในชวง 10 ปที่ผานมา (ค.ศ. 2000 – 2009) มีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเฉลี่ยรอยละ 7.0 ตอป และถึงแมวารายไดตอหัวของเวียดนามจะอยูในระดับต่ํา แตมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วและตอเนื่อง เวียดนามใหความสําคัญกับการลงทุนในโครงการตางๆ โดยเฉพาะการลงทุนดาน
พลังงานและเนนการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมที่เอื้อตอการผลิตสินคาที่สามารถแขงขันในตลาดโลกได รวมถึง
เพื่อใหเกิดการสรางงานและการถายทอดเทคโนโลยี

ในดาน GDP พบวา ภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนมากที่สุดในโครงสรางเศรษฐกิจ (รอยละ 40) 
รองลงมาคือ ภาคบริการ (รอยละ 38) สวนที่เหลือคือภาคเกษตรกรรม โดยอุตสาหกรรมที่สําคัญของเวียดนาม คือ 
อุตสาหกรรมทอผา ซึ่งมีศูนยกลางอยูที่โฮจิมินหซิตี้ นอกจากนี้ เวียดนามยังเปนประเทศผูสงออกน้ํามันดิบรายใหญ
เปนอันดับ 3 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รองจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย 

ผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทําใหประเทศเวียดนามประสบกับภาวะการขาดแคลนพลังงาน
ไฟฟา จึงตองซื้อพลังงานไฟฟาจากมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ตั้งแตกันยายนป 2004 จนถึงปจจุบัน

ในป ค.ศ. 2011 เวียดนามมี GDP เติบโตรอยละ 5.9 ลดลงจากป ค.ศ. 2010 ที่รอยละ 6.8 ซึ่งการ
สงออกสุทธิ (Net export) ไมสามารถชดเชยการลงทุนและการบริโภคในประเทศที่ชะลอตัวได ทั้งนี้ การลงทุนใน
ประเทศลดลงรอยละ 9.2 เปนผลจากการลดงบประมาณการกอสรางสาธารณูปโภคของภาครัฐ และการบริโภค
ลดลงรอยละ 4.4 เปนผลจากอัตราเงินเฟอที่สูงขึ้น ในขณะที่การสงออกยังคงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจ
เวียดนามเติบโต โดยเฉพาะการสงออกขาวคุณภาพสูง ที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 4 รวมถึงการคาปลีก-คาสง 
โรงแรมและรานอาหาร ที่เติบโตรวมกันรอยละ 7.5  

ปญหาดานเศรษฐกิจในประเทศ เนื่องจากภาวะเงินเฟอและการขาดแคลนเงินทุนสํารองระหวาง
ประเทศ ทําใหรัฐบาลตองกําหนดมาตรการควบคุมดานการเงินและการคลังที่เรียกวา “Resolution 11” โดยมี
เปาหมายเพื่อกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ (เปาหมาย GDP เติบโตรอยละ 6.0-6.5) และลดอัตราเงินเฟอ 
(เปาหมายต่ํากวารอยละ 10) ทั้งนี้ ADB คาดการณวาในป ค.ศ. 2013 เวียดนามจะมีอัตราการเติบโตของ GDP 
รอยละ 6.2 
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ตารางที่ 3-12 แสดงขอมูลทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม ป ค.ศ. 2007 - 2011

ขอมูล หนวย 2007 2008 2009 2010 2011
GDP (at PPP) (ลานดอลลารสหรัฐ) 222,025 241,256 256,801 277,381 301,728
  สัดสวนภาคเกษตร (รอยละของ GDP) 20.3 22.2 20.9 20.6 22.0
  สัดสวนภาคอุตสาหกรรม (รอยละของ GDP) 41.5 39.8 40.2 41.1 40.3
  สัดสวนภาคบริการ (รอยละของ GDP) 38.2 37.9 38.8 38.3 37.7
GDP ตอหัวประชากร 
(at PPP)

(ดอลลารสหรัฐ) 2,636 2,834 2,985 3,191 3,435

อัตราการเติบโตของ
GDP ท่ีแทจริง

(รอยละ) 8.5 6.3 5.3 6.8 5.9

อัตราแลกเปล่ียน (ดองตอดอลลาร
สหรัฐ)

16,105.1 16,302.3 17,065.1 18,612.9 20,490.0

ที่มา: ADB (2012, Outlook 2012)

3.4.4 กฎ ระเบียบ นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการใชงานรถบรรทุกของเวียดนาม

3.4.4.1 กฎหมายจราจร
ความเร็วในการขับข่ี ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมและขนสงกําหนด ซ่ึงจะติดต้ังปายกําหนด

ความเร็วไว ปจจุบันกําหนดท่ี 70 กม./ชม.

ประเภทใบอนุญาต
ขับข่ี

ใบอนุญาตเฉพาะประเภท C สําหรับรถบรรทุกและรถแทรกเตอรท่ีมีนํ้าหนักมากกวา 
3,500 กิโลกรัม

เง่ือนไขอ่ืนสําหรับการ
ทําใบอนุญาตขับข่ี

ตองรับการฝกอบรมแบบเต็มเวลาท่ีสถาบันฝกอบรมการขับรถ

อายุใบอนุญาตขับข่ี ไมไดกําหนดไว

อายุผูขับข่ี ครบ 21 ป หรือมากกวา
นํ้าหนักบรรทุกสินคา § หามบรรทุกสินคาเกินกวานํ้าหนักรถจะรับได และ/หรือ เกินกวาขนาดของรถ

§ การบรรทุกสินคาท่ียาวหรือนํ้าหนักเกิน ตองไดรับอนุญาตใหใชถนนจาก
หนวยงานของรัฐกอน

§ ปจจุบันกําหนดนํ้าหนักบรรทุก 18 ตัน

ขนาดรถ ไมไดกําหนดไว
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3.4.4.2 อัตราภาษีศุลกากรนําเขาสินคาประเภทรถบรรทุก

ตารางที่ 3-13 แสดงอัตราภาษีศุลกากรนําเขาสินคาประเภทรถบรรทุกของเวียดนาม

ประเภทรถบรรทุก
อัตราอากร (รอยละ)

MFN CEPT 2013

1) ท่ีใชเคร่ืองยนตดีเซลหรือก่ึงดีเซล ขนาดมากกวา 6 ตัน แตไมเกิน 20 ตัน 20 5

2) ท่ีใชเคร่ืองยนตดีเซลหรือก่ึงดีเซล ขนาดมากกวา 20 ตัน แตไมเกิน 24 ตัน 15 5

3) ท่ีใชเคร่ืองยนตดีเซลหรือก่ึงดีเซล ขนาดมากกวา 24 ตัน แตไมเกิน 45 ตัน n.a. n.a.
4) ท่ีใชเคร่ืองยนตดีเซลหรือก่ึงดีเซล ขนาดมากกวา 45 ตัน n.a. n.a.

5) ท่ีใชเคร่ืองยนตแกสโซลีน ขนาดมากกวา 6 ตัน แตไมเกิน 20 ตัน 20 5

6) ท่ีใชเคร่ืองยนตแกสโซลีน ขนาดมากกวา 20 ตัน แตไมเกิน 24 ตัน 20 5

7) ท่ีใชเคร่ืองยนตแกสโซลีน ขนาดมากกวา 24 ตัน แตไมเกิน 45 ตัน 20 5

8) ท่ีใชเคร่ืองยนตแกสโซลีน ขนาดมากกวา 45 ตัน n.a. n.a.
ที่มา: ขอมูลจากสํานักสิทธิประโยชนทางการคา กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

ประมวลโดยสถาบันยานยนต

3.4.5 สภาวะอุตสาหกรรมรถบรรทุกขนาดใหญของเวียดนาม (อุปสงค – อุปทาน)

ในกลุมประเทศ CLMV เวียดนามเปนประเทศเดียวที่มีอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ โดยมี
ผูผลิตรถบรรทุกในประเทศรายสําคัญ 7 ราย (แสดงดังตารางที่ 3-14) รวมทั้ง ยังมีบริษัทเอกชนขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (SMEs) ของเวียดนามกวา 30 บริษัทที่ประกอบรถบรรทุกและรถโดยสาร โดยการนําเขาชิ้นสวน
ประกอบรถยนตจากประเทศจีน เกาหลีใต และไตหวัน

นอกจากนี้ เวียดนามยังมีแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตในป ค.ศ. 2010 และ
วิสัยทัศนยานยนตป ค.ศ. 2020 โดยกําหนดเปาหมายการผลิตรถบรรทุกไววา จะพยายามเพิ่มปริมาณสัดสวนการ
ใชอุปกรณ สวนประกอบภายในประเทศใหถึงรอยละ 20 และรอยละ 25-45 ภายในป ค.ศ. 2010 และสามารถ
รองรับความตองการตลาดในประเทศใหเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 80 และมีเปาหมายปริมาณการผลิต ดังนี้

ประเภทรถบรรทุก ป ค.ศ. 2005 ป ค.ศ. 2010 ป ค.ศ. 2020
7-20 ตัน 13,600 34,000 52,900

มากกวา 20 ตัน 400 1,000 3,200
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ตารางที่ 3-14 แสดงรายช่ือผูผลิตรถบรรทุกรายสําคัญในประเทศเวียดนาม

บริษัทผูผลิต ตราสินคา กําลังการผลิต
(คันตอป)

รัฐวิสาหกิจ
1) VN National Coal & Mineral Industries Group 

(VINACOMIN)
Kamaz และ Scania 3,000

2) VN Automobile Industry Corp. (VINAMOTOR) Hyundai และ Cuulong n.a.
3) VN Engine & Agricultural Machinery Corp. 

(VEAM)
VEAM Motor, MAZ และ 
Hyundai

n.a.

รวมทุนกับตางชาติ
4) Hino Motors Vietnam, Ltd. Hino 1,000
5) Vina Star Motors Corporation (VSM) Fuso 10,000
6) Isuzu Vietnam Co., Ltd. Isuzu 5,000
เอกชนทองถ่ิน
7) Truong Hai Auto Co., Ltd. Thaco-Foton 25,000
8) Xvan Kien Motor VXK (VINAXUKI) n.a.

ที่มา: รวบรวมโดยสถาบันยานยนต

สําหรับปริมาณจําหนายรถบรรทุกของเวียดนามในป ค.ศ. 2012 พบวา การจําหนายรถบรรทุกขนาด
5-16 ตันมีปริมาณ 8,453 คันลดลงจากป ค.ศ. 2011 รอยละ 22.7 ซึ่งการจําหนายรถบรรทุกในกลุมนี้มี Truong 
Hai Auto เปนผูนําตลาด ซึ่งมีอัตราการเติบโตลดลงเชนเดียวกับผูจําผลิตรายอื่นๆ ยกเวน VEAM และ Isuzu ที่มี
อัตราเติบโตของการจําหนายเพิ่มขึ้น สวนการจําหนายรถบรรทุกขนาดมากกวา 16 ตันมีอัตราการเติบโตลดลงรอย
ละ 46.9 เนื่องจากอัตราเงินเฟอที่สูงขึ้น ทําใหผูบริโภคหันไปซื้อรถบรรทุกนําเขาที่เปนรถใชงานแลวแทน เพราะมี
ตนทุนตํ่ากวามาก (แสดงดังตารางที่ 3-15)
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ตารางที่ 3-15 แสดงปริมาณการจําหนายรถบรรทุกในเวียดนาม (หนวย: คัน)

บริษัทผูผลิต ตราสินคา ป 2011 ป 2012 อัตราเปล่ียนแปลง
(รอยละ)

ขนาด 5-16 ตัน
1) Truong Hai Auto Co., Ltd. Thaco-Foton 5,032 4,446 -11.6

2) VEAM Hyundai 1,293 1,817 40.5

3) Isuzu Vietnam Co., Ltd. Isuzu 556 710 27.7
4) VINAXUKI VXK 1,333 454 -65.9

5) Hino Motors Vietnam, Ltd. Hino 623 452 -27.4

6) VINAMOTOR Hyundai 1,070 326 -69.5

7) VSM Fuso 265 227 -13.6

8) VEAM MAZ 108 64 -40.7
9) VINAMOTOR Cuulong 746 19 -97.4

10) Other 32 26 -18.7
รวมขนาด 5 – 16 ตัน 11,058 8,543 -22.7
ขนาดมากกวา 16 ตัน

1) Hino Motors Vietnam, Ltd. Hino 216 180 -16.7
2) VINAXUKI VXK 130 128 -1.5

3) Isuzu Vietnam Co., Ltd. Isuzu 123 74 -39.8

4) VINACOMIN Scania 80 33 -58.7

5) VINACOMIN Kamaz 94 23 -75.5

6) Truong Hai Auto Co., Ltd. Thaco-Foton 218 8 -96.3
7) Other 4 13 225.0

รวมขนาดมากกวา 16 ตัน 742 459 -46.9

ที่มา: Truck & Bus Builder (2013, 6)
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จากการพิจารณาปจจัยที่มีผลตออุตสาหกรรมรถบรรทุกในบทที่สอง และการรวบรวมขอมูลของประเทศท่ี
เปนตลาดเปาหมายในแตละประเทศ (CLMV) ในบทนี้แลว พบวา ประเทศตางๆ มีปจจัยที่มีผลตออุตสาหกรรม
รถบรรทุกแตกตางกันไป โดยเมียนมารเปนประเทศที่มีศักยภาพสําหรับตลาดรถบรรทุกมากที่สุด รองลงมาคือ
กัมพูชา เนื่องจากทั้งสองประเทศมีโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในประเทศ อีกทั้งกําลังซื้อสินคา
ของผูบริโภคที่กําลังเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลใหการขนสงสินคามีมากขึ้นตามไปดวย

สวนตลาดประเทศลาวเปนอีกประเทศที่มีความนาสนใจ เนื่องจาก มีโครงการกอสรางขนาดใหญ (เขื่อน 
เหมืองแร) ในประเทศจํานวนมาก แตอยางไรก็ตามดวยภูมิประเทศที่เปนภูเขาสูง อาจจะทําใหไมเอื้ออํานวยตอ
การขนสงทางบกโดยทั่วไปมากนัก แมวาจะมีนโยบายทําใหประเทศเปลี่ยนจากประเทศที่ไมมีทางออกสูทะเล 
(Land locked) ไปสูศูนยกลางเชื่อมตอดานคมนาคมขนสง (Land linked) ก็ตาม ในขณะที่ตลาดรถบรรทุกของ
เวียดนามยังไมโดดเดน เน่ืองจากเศรษฐกิจภายในประเทศเวียดนามอยูในชวงซบเซา ทําใหยังไมมีโครงการกอสราง
ขนาดใหญ อีกทั้งผูบริโภคในประเทศที่ชะลอการจับจาย 

อยางไรก็ตาม ปจจัยของประเทศ CLMV ที่มีผลตออุตสาหกรรมรถบรรทุกที่เหมือนกันคือ ทุกประเทศยัง
ไมมีกฎ ระเบียบ หรือนโยบายภาครัฐ ที่สงเสริมการใชงานโดยเฉพาะ เชน การอุดหนุนการซื้อรถใหม หรือการ
กําหนดมาตรฐานรถบรรทุก ซึ่งเปนเพราะประเทศเหลานี้ยังไมมีอุตสาหกรรมรถบรรทุกในประเทศ โดยสามารถ
สรุปปจจัยของประเทศ CLMV ที่มีผลตออุตสาหกรรมรถบรรทุกไดดังตารางที่ 3-16
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บทท่ี 4
ความเปนไปไดในการเปนฐานการผลิตรถบรรทุกขนาดใหญของประเทศไทย

4.1. การผลิตรถบรรทุกขนาดใหญของประเทศไทย

อุตสาหกรรมการผลิตรถบรรทุกในประเทศไทย เริ่มตนตั้งแตทศวรรษ 1960 เมื่อบริษัท ไทยฮีโน
อุตสาหกรรม จํากัด4-1 และ บริษัท อีซูซุมอเตอร (ประเทศไทย) กอตั้งโรงงานการผลิตขึ้นในประเทศไทย โดย
ไดรับการสงเสริมจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) และในชวงเวลาดังกลาวเปนการผลิตโดยการ
นําเขาช้ินสวนครบชุดสมบูรณ (Complete knock down: CKD) 

จนกระทั่งในทศวรรษ 1970 รัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตขึ้น และออก
ประกาศนโยบายอุตสาหกรรมประกอบรถยนตฉบับแรก โดยมีสาระสําคัญคือ การจํากัดจํานวนแบบรถยนตที่
ประกอบในประเทศ และกําหนดใหมีการใชชิ้นสวนในประเทศ (Local content) รอยละ 25 แตในที่สุด
นโยบายฉบับนี้ถูกยกเลิก เพราะเปนอุปสรรคตอการดําเนินกิจการของผูผลิตบางรายที่ไดลงทุนไปกอนหนานี้ 
ทําใหมีประกาศฉบับใหมขึ้น โดยยกเลิกการจํากัดแบบรถยนตที่ประกอบในประเทศ แตยังคงขอกําหนดการใช
ชิ้นสวนในประเทศในอัตรารอยละ 25 สําหรับรถยนตนั่ง ในขณะท่ีรถบรรทุกและรถโดยสารกําหนดสัดสวนการ
ใชช้ินสวน ดังน้ี 

1) ประเภทแชสซีที่มีเครื่องยนตติดตั้ง (Chassis with engine) กําหนดรอยละ 15
2) ประเภทแชสซีที่มีเครื ่องยนตติดตั ้งพรอมกระจกหนา (Chassis with engine and 

windshield) กําหนดรอยละ 20 
โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 1975 เปนตนไป และตอมาในเดือนธันวาคม 1979 ไดกําหนดเพิ่ม

สัดสวนการใชชิ้นสวนในประเทศใหมภายใน 5 ป ดังน้ี
1) ประเภทแชสซีที่มีเครื่องยนตติดตั้ง (Chassis with engine) เพิ่มเปนรอยละ 40
2) ประเภทแชสซีที่มีเครื ่องยนตติดตั ้งพรอมกระจกหนา (Chassis with engine and 

windshield) เพิ่มเปนรอยละ 45 
3) ประเภทแชสซีพรอมหองคนขับ (Chassis with cab) เพิ่มเปนรอยละ 50

ทศวรรษ 1980 เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 ที่มีนโยบาย
สงเสริมการสงออก นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตจึงกําหนดใหโรงงานประกอบยานยนตเพื่อการ
สงออก ไดรับการยกเวนไมตองใชช้ินสวนในประเทศ 

ทศวรรษ 1990 ประเทศไทยเขารวมเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) และเปนผูนําในการจัดตั้ง
ความรวมมือประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) ซึ่งกอใหเกิดขอตกลงทางการคาและความ
รวมมือในอุตสาหกรรมยานยนตของกลุมประเทศอาเซียนหลายรายการ อาทิ โครงการแบงการผลิตทาง
อุตสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN Industrial Complementation Scheme: AICO) เปนตน
                                           
4-1 ปจจุบัน คือ บริษัท ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
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กระทั่งปลายทศวรรษ 1990 เกิดเศรษฐกิจตกต่ําในภูมิภาคเอเชีย จากวิกฤติการเงินในประเทศไทย 
(วิกฤติตมยํากุง) ทําใหความตองการใชงานรถบรรทุกของประเทศไทย รวมถึงประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน
ลดลงอยางมาก ทําใหในเดือนพฤศจิกายน 1997 Hino และ Isuzu ตองประกาศหยุดการผลิตชั่วคราว และ
เมื่อถึงสิ้นป 1997 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตลดลงกวารอยละ 50 และลดลงอยางตอเนื่องในป 1998 
รอยละ 94 แมวาในชวงตนป 1998 Hino และ Isuzu จะกลับมาดําเนินการผลิตอีกครั้งก็ตาม นอกจากนี้ ในป 
ค.ศ. 1999 คณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกการบังคับใชชิ้นสวนในประเทศสําหรับการประกอบรถยนตทุกประเภท 
ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2000 เปนตนไป เพื่อใหเปนไปตามพันธกรณีที่มีตอองคการการคาโลก (WTO)

การผลิตรถบรรทุกในประเทศไทยคอยๆ ฟนตัวตั้งแตทศวรรษ 2000 เปนตนมา โดยการผลิตเปนไป
เพื่อตอบสนองอุปสงคในประเทศมากกวาเนนการผลิตเพื่อการสงออก ต้ังแตป ค.ศ. 2003 เปนตนมา ปริมาณ
การผลิตคอนขางคงที่ประมาณ 15,000 คันตอป ซึ่งมีทิศทางคลายคลึงกับทิศทางการผลิตรถบรรทุกของ
ประเทศญี่ปุน กระทั่งป ค.ศ. 2012 การผลิตรถบรรทุกของไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 14,466 คัน ในป ค.ศ. 
2011 เปน 34,205 คัน หรือเติบโตรอยละ 136 (แสดงดังภาพที่ 4-1)

ภาพท่ี 4-1 แสดงปริมาณการผลิตรถบรรทุกของประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และญ่ีปุน

ที่มา: ขอมูลจากสถาบันยานยนต (2556) และ OICA (2013) ประมวลโดยสถาบันยานยนต

ในดานการสงออกรถบรรทุก พบวา ปริมาณการสงออกของไทยกวารอยละ 95 เปนการสงออกไปกลุม 
ประเทศ CLMV ซึ่งสวนใหญเปนการสงออกรถบรรทุกขนาดมากกวา 6 ตันแตไมเกิน 20 ตัน และขนาด
มากกวา 20 ตันแตไมเกิน 24 ตัน โดยปริมาณการสงออกรถบรรทุกของไทยคอนขางคงที่ กระทั่งป ค.ศ. 2012 
ปริมาณสงออกรวมเติบโตอยางกาวกระโดด โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 187 คันในป ค.ศ. 2011 เปน 3,329 คัน 
(แสดงดังตารางที่ 4-1) 
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ตารางที่ 4-1 แสดงปริมาณการสงออกรถบรรทุกของประเทศไทย (หนวย: คัน)
ประเภทรถ 2008 2009 2010 2011 2012
มากกวา 6 ตัน
แตไมเกิน 20 ตัน

ทั่วโลก 259 241 182 175 238
CLM* 239 212 135 165 230

มากกวา 20 ตัน
แตไมเกิน 24 ตัน

ทั่วโลก 15 65 11 21 2,928
CLM 15 51 11 21 2,911

มากกวา 24 ตัน
แตไมเกิน 45 ตัน

ทั่วโลก 1 0 0 3 198
CLM 0 0 0 1 178

มากกวา 45 ตัน ทั่วโลก 0 0 0 0 11
CLM 0 0 0 0 10

รวม ทั่วโลก 275 306 193 199 3,375
CLM 254 263 146 187 3,329

ที่มา: ขอมูลจาก Global Trade Atlas ประมวลโดยสถาบันยานยนต
หมายเหตุ: * หมายถึงประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมาร เน่ืองจากต้ังแตป ค.ศ. 2008 ประเทศเวียดนาม

ไมไดนําเขารถบรรทุกจากประเทศไทย

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากลุม CLMV เปนรายประเทศแลว พบวา ในป ค.ศ. 2008 – 2011 ไทยสงออก
รถบรรทุกไปประเทศลาวและเมียนมารมากที่สุด โดยมีสัดสวนรวมกันกวารอยละ 90 สวนที่เหลือเปนการ
สงออกไปประเทศกัมพูชา และไมมีการสงออกไปประเทศเวียดนามเลย กระทั่งในป ค.ศ. 2012 ปริมาณนําเขา
จากลาว และเมียนมาร มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นอยางมากรอยละ 2,381 และ 408 ตามลําดับ โดยลาวนําเขา
รถบรรทุกจาก 121 คันในป ค.ศ. 2011 เปน 3,002 คัน ทั้งนี้เนื่องจาก มีโครงการกอสรางขนาดใหญ (เขื่อน 
เหมืองแร) ในประเทศจํานวนมาก สวนเมียนมารมีปริมาณนําเขาเพิ่มขึ้นจาก 59 คันในป ค.ศ. 2010 เปน 300 
คัน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่กําลังเติบโต รวมทั้งมีการกอสรางในประเทศเกิดขึ้นจํานวนมาก  
สวนกัมพูชานําเขารถบรรทุกจากประเทศไทยนอยมาก ปละไมเกิน 50 คัน และอัตราเติบโตคอนขางคงที่ โดย
กัมพูชาจะนําเขารถบรรทุกจากประเทศเกาหลีใตและจีนเปนหลัก นอกจากนี้ ยังเปนที่นาสังเกตวา ตั้งแตป 
ค.ศ. 2008 เปนตนมา เวียดนามไมไดนําเขารถบรรทุกจากประเทศไทยเลย รวมทั้งการนําเขาจากประเทศจีน
และเกาหลีใต มีปริมาณคอนขางผันผวนในแตละป (แสดงดังตารางที่ 4-2)  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาประเภทรถบรรทุกที่สงออก พบวา ไทยสงออกรถบรรทุกขนาด 6-20 ตัน 
และ 20-24 ตัน ไปยังลาวมากที่สุด สัดสวนรอยละ 48 และ 98 ของปริมาณการสงออกรถบรรทุก (ในแตละ
กลุม) ไป CLMV ทั้งหมด และสงออกรถบรรทุกขนาด 24-45 ตัน และ มากกวา 45 ตัน ไปยังเมียนมารมาก
ที่สุด สัดสวนรอยละ 91 และ 80 ของปริมาณการสงออกรถบรรทุก (ในแตละกลุม) ไป CLMV ทั้งหมด
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ตารางที่ 4-2 แสดงปริมาณการสงออกรถบรรทุกของประเทศไทย เกาหลีใต และจีนไปยังประเทศ CLMV 
(หนวย: คัน)

ประเทศสงออก ประเทศนําเขา 2008 2009 2010 2011 2012
ไทย กัมพูชา 19 34 17 7 27

ลาว 158 77 45 121 3,002
เมียนมาร 77 152 84 59 300
เวียดนาม 0 0 0 0 0
รวม 254 263 146 187 3,329

จีน กัมพูชา 24 75 50 181 217
ลาว 56 775 152 212 330
เมียนมาร 189 1,364 660 2,186 4,430
เวียดนาม 10,396 18,686 18,424 15,154 10,701
รวม 10,665 20,900 19,286 17,733 15,678

เกาหลีใต กัมพูชา 615 592 393 136 606
ลาว 25 44 74 57 83
เมียนมาร 4 0 3 4 489
เวียดนาม 480 1,119 2,581 914 775
รวม 1,124 1,755 3,051 1,111 1,953

ที่มา: ขอมูลจาก Global Trade Atlas ประมวลโดยสถาบันยานยนต

สําหรับกระบวนการผลิตรถบรรทุกในประเทศไทย เริ่มจากผูผลิตชิ้นสวนสงชิ้นสวนใหผูผลิตรถบรรทุก 
(Original Equipment Manufacturers: OEM) ประกอบเปนรถบรรทุก4-2  โดยรถบรรทุกที่ผลิตไดในขั้นตอน
น้ีประกอบดวยหองคนขับ (Cab) และแชสซี (Chassis) โดยยังไมมีสวนบรรทุกสินคา (หรือที่เรียกวาตัวถัง) ซึ่ง
จะผลิตข้ึนภายหลังโดยผูประกอบการตอตัวถังตามความตองการที่แตกตางกันไปของผูซื้อแตละราย สําหรับ
ขั้นตอนการสั่งซื้อรถบรรทุกนั้น ผูซื้ออาจติดตอกับผูผลิตตัวถังโดยตรง หรือผานทางผูผลิตรถบรรทุกเปนผู
ติดตอกับผูผลิตตัวถังก็ได

ในป ค.ศ. 2013 ประเทศไทยมีผูผลิตรถบรรทุก 5 ราย 7 ตราสินคา (แสดงดังตารางที่ 4-3) มีกําลัง
การผลิตรวมกันประมาณ 70,000 คันตอป ทั้งหมดเปนผูผลิตจากตางชาติ โดยมีผูผลิตสัญชาติญี่ปุนสองราย
เปนผูครองตลาด คือ Hino และ Isuzu ที่มีสัดสวนตลาดรอยละ 45 และ 39 ตามลําดับ (ขอมูลป ค.ศ. 2012) 
ที่เหลือรอยละ 16 เปนสวนของผูผลิตสัญชาติยุโรป คือ Fuso Volvo UD และ Scania (แสดงดังภาพที่ 4-2)
สวนรายละเอียดของผูผลิตชิ้นสวนและผูประกอบการตอตัวถัง จะกลาวในหัวขอถัดไป

                                           
4-2 สําหรับผูผลิตรถบรรทุกบางราย จะนําเขาชิ้นสวนจากตางประเทศเพื่อประกอบเปนรถบรรทุก
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ตารางที่ 4-3 แสดงรายช่ือผูผลิตรถบรรทุกในประเทศไทยในป ค.ศ. 2013

บริษัทผูผลิต บริษัทผูจัดจําหนาย ตราสินคา กําลังการผลิต
(คัน)

บจก. ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอร่ิง 
(ประเทศไทย)

บจก. ฮีโน มอเตอรเซลส 
(ประเทศไทย)

Hino 20,024

บจก. อีซูซุมอเตอร (ประเทศไทย) บจก. ตรีเพชรอีซูซุเซลส Isuzu 29,000
บจก. ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย บจก. วอลโวกรุป (ประเทศไทย) Volvo 4,500

UD trucks 15,500
บจก. สแกนเนีย (ไทยแลนด) บจก. สแกนเนีย สยาม Scania 240
บจก. ฟูโซ ทรัค (ประเทศไทย) 4-3 บจก. ฟูโซ ทรัค (ประเทศไทย) Fuso 2,000

บจก. นิสสันดีเซล (ประเทศไทย) UD trucks4-4 n.a.
บจก. โฟตอน ทรัค (ประเทศไทย) Foton4-5 n.a.

รวมกําลังการผลิต 71,264
ที่มา: รวบรวมโดยสถาบันยานยนต

ภาพที่ 4-2 แสดงปริมาณการผลิตและจําหนายรถบรรทุกของประเทศไทย 

ที่มา: ขอมูลจากสถาบันยานยนต (2556) ประมวลโดยสถาบันยานยนต

                                           
4-3 เดิมคือ บริษัท มิตซูบิชิ ฟูโซ ทรัค (ประเทศไทย) จํากัด
4-4 หมดสัญญาการผลิตรถ UD กลางป ค.ศ. 2013
4-5 เริ่มผลิตตุลาคม 2013
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ในดานการใชช้ินสวนและสวนประกอบตางๆ (Content) พบวา รอยละ 92 ของสวนประกอบทั้งหมด 
อยูในขั้นตอนการประกอบรถบรรทุก แบงเปน4-6 ช้ินสวนนําเขารอยละ 68 ชิ้นสวนในประเทศรอยละ 19 และ
คาใชจายในการผลิตรอยละ 5 สําหรับสวนประกอบอีกรอยละ 8 อยูในขั้นตอนการตอตัวถัง แบงเปนชิ้นสวน
นําเขารอยละ 4.5 ชิ้นสวนในประเทศรอยละ 1.7 และคาใชจายในการผลิตรอยละ 1.8 ดังนั้นจึงทําใหมูลคา
ของการผลิตสวนใหญอยูในขั้นตอนการประกอบรถยนตถึงรอยละ 73 รองลงมาคือขั้นตอนการประกอบตัวถัง
รอยละ 18 ในขณะที่ขั้นตอนการผลิตชิ้นสวนมีมูลคาเพิ่มนอยที่สุดรอยละ 9 เทานั้น (แสดงดังภาพที่ 4-3) 

ภาพท่ี 4-3 แสดงโครงสรางของผูประกอบการในกระบวนการผลิตรถบรรทุกของไทย

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมตัวถังรถบรรทุกและรถพวงไทย 

                                           
4-6 ขอมูลป ค.ศ. 2010 ซึ่งปจจุบันสัดสวนการใชชิ้นสวนในประเทศไดเพิ่มมากขึ้น

ผูประกอบการตอตัวถัง
100 โรงงาน *

ผูประกอบรถบรรทุก
5 ราย

ผูผลิตชิ้นสวน
300 ราย *

หมายเหตุ: * ประมาณการ และ ** คือขอมูลป ค.ศ. 2010

มูลคา (ลานบาท)**

ชิ้นสวนนําเขา           68%
ชิ้นสวนในประเทศ      19%
คาใชจายในการผลิต      5%

ชิ้นสวนนําเขา           4.5%
ชิ้นสวนในประเทศ     1.7%
คาใชจายในการผลิต   1.8%

สัดสวนของสวนประกอบ**

10,000

40,000

5,200

ผูประกอบการ
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4.2. ผูผลิตช้ินสวนรถบรรทุกขนาดใหญของประเทศไทย

ชิ้นสวนสําหรับประกอบเปนรถบรรทุก มีวิธีการผลิตเชนเดียวกับชิ้นสวนสําหรับรถยนตประเภทอื่นๆ 
แตมีขนาดใหญกวา ทําใหตองใชเครื่องจักรที่มีขนาดใหญกวาตามไปดวย ดังนั้นการผลิตชิ้นสวนสําหรับ
รถบรรทุกจึงไมสามารถผลิตรวมกับชิ้นสวนสําหรับรถยนตประเภทอื่นๆ ได อีกทั้งการตั้งโรงงานผลิตชิ้นสวนใน
ประเทศ จําเปนตองมีปริมาณการผลิตที่มากเพียงพอ คือ การผลิตรถบรรทุกไมต่ํากวา 1,500 คันตอป เพื่อให
สามารถใชประโยชนจากการประหยัดตอขนาด (Economy of scale) ได จึงทําใหมีผูผลิตรายใหญสองราย 
คือ Hino และ Isuzu ที่สามารถผลิตรถบรรทุกโดยใชชิ ้นสวนในประเทศได โดยมีอัตราสวนไมต่ํากวา
รอยละ 40 ในขณะที่ผูผลิตรายอื่นๆ ยังไมสามารถผลิตในปริมาณที่ทําใหเกิด Economy of scale ได จึงตอง
นําเขาชิ้นสวนจากตางประเทศ ซึ่งโดยสวนมากจะเปนการนําเขาชิ้นสวนแบบแชสซีที่มีเครื่องยนตติดตั้ง 
(Chassis with engine) และแชสซีที่มีเครื่องยนตติดตั้งพรอมกระจกหนา (Chassis with engine and 
windshield) (มีอัตราอากรขาเขารอยละ 10)

สําหรับประเทศที่ผูผลิตรถบรรทุกนําเขาชิ้นสวนแบบแชสซีที่มีเครื่องยนตติดตั้งมากที่สุดคือ ประเทศ
ญี่ปุนและสวีเดน เนื่องจากเปนบริษัทแมของผูผลิตรถบรรทุกในประเทศไทย โดยพบวาในป ค.ศ. 2010-2011 
มีมูลคานําเขามากที่สุด กระทั่งป ค.ศ. 2012 มูลคานําเขาลดลงกวารอยละ 60 ซึ่งเปนผลมาจาก ผูผลิต
รถบรรทุกบางรายไดเพิ่มปริมาณการใชช้ินสวนในประเทศมากข้ึนดวยการจัดตั้งเขตปลอดอากร (Free zone)
(แสดงดังภาพที่ 4-4) ซึ่งเปนสัญญาณที่ดีวา ในอนาคตการใชชิ้นสวนในประเทศไทยจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้ง
หากในอนาคต ปริมาณการผลิตรถบรรทุกในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ก็จะทําใหปริมาณการใชช้ินสวน
ในประเทศเพิ่มขึ้นตามไปดวย

ภาพท่ี 4-4 แสดงมูลคานําเขาแชสซีที่มีเครื่องยนตติดตั้ง (HS 87060040000) ของประเทศไทย

ที่มา: ขอมูลจาก Global Trade Atlas ประมวลโดยสถาบันยานยนต
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4.3. ผูประกอบการตอตัวถังรถบรรทุกขนาดใหญของประเทศไทย

ผูประกอบการตอตัวถังรถบรรทุกในไทยมีประมาณ 100 ราย (แสดงดังตารางที่ 4-4) เกือบทั้งหมด
เปนผูประกอบการสัญชาติไทย และเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่ผลิตโดยใชกระบวนการ
ผลิตแบบดั้งเดิม เนนใชแรงงานคนเปนหลัก (Manual) ไมมีเครื่องทุนแรงหรือเทคโนโลยีที่กาวหนามาชวยผลิต
มากนัก ซึ่งจะผลิตใหกับผูซื้อ (ในประเทศ) ที่เปนลูกคาดั้งเดิมที่มาความสัมพันธกันมาอยางยาวนาน ปจจุบัน
กําลังการผลิต (Capacity) รวมของผูประกอบการตอตัวถังในไทยมีไมเพียงพอตอความตองการของผูซื้อ 
(Excess demand) ซึ่งพบวามีการผลิตคงคาง (Back order) มากกวา 6 เดือน โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวถังที่
ตองการทําลวดลาย เนื่องจาก กระบวนการวาดลวดลาย (Painting) ตองใชแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญและ
ไมสามารถใชเครื่องจักรทุนแรงได 

นอกจากน้ี ยังพบวาผู ประกอบการตอตัวถังสัญชาติไทยโดยมาก มีปญหาขาดแคลนแรงงาน 
โดยเฉพาะแรงงานมีฝมือ (Skilled labor) รวมทั้งขาดองคความรูดานเทคโนโลยีการผลิตและการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ ซึ่งจะสงผลใหสูญเสียความสามารถการแขงขันในระยะยาวได

ตารางที่ 4-4 แสดงตัวอยางรายช่ือผูประกอบการตอตัวถังรถบรรทุก SMEs ของประเทศไทยในป ค.ศ. 2013

ผูประกอบการตอตัวถัง จังหวัดท่ีต้ัง ผูถือหุน 
(รอยละ)

ทุนจดทะเบียน
(ลานบาท)

จางงาน
(คน)

หจก. ทองเจริญกลการ กรุงเทพ ไทย 100 1 7
บจก. ที เบล โก ชลบุรี ไทย 67

เบลเยี่ยม 33
3 35

บจก. เสรีชัยพัฒนา 2004 ชลบุรี ไทย 100 5 23
บจก. ซุนชัย อินดัสตร้ี นครปฐม ไทย 100 20 120
บจก. เชิดชัยกลการ นครราชสีมา ไทย 100 8 60
บจก. มีโชครุงเรืองกิจ นครราชสีมา ไทย 100 23 30
บจก. เจ.พี.เอ็น.อินดัสตร้ี นครสวรรค ไทย 100 53 15
บจก. กิจชัยอีเล็คตริค ปทุมธานี ไทย 100 2 18
หจก. อูพงษไพบูลย ราชบุรี ไทย 100 4 21
หจก. แตฮะหลี ราชบุรี ไทย 100 8 40
บจก. ทรัค แอนด เทรเลอร ลําปาง ไทย 100 5 20
บจก. ไทยเทรลเลอร สุพรรณบุรี ไทย 100 44.5 42
บจก. สหมิตรเทรลเลอร สุพรรณบุรี ไทย 100 5 25
บจก. ชัยมนัส บอด้ี สมุทรสาคร ไทย 100 50 35
บจก. พิรุฬห แอสเซมบลีย สมุทรสาคร ไทย 100 5 65
หจก. อูสหะกิจ หนองแค สระบุรี ไทย 100 2.3 40

ที่มา: รวบรวมโดยสถาบันยานยนต
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นอกจากนี้ ในอุตสาหกรรมตอตัวถังรถบรรทุกก็มีผูประกอบการรายใหญ (แสดงดังตารางที่ 4-5)  ที่มี
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีกําลังการผลิตมากเพียงพอที่สามารถตอบสนองผูใชงานที่เปนกิจการขนาดใหญ
ได อาทิ การขนสงสินคาอุปโภคบริโภค การขนสงในทาอากาศยาน การขนสงรถยนต เปนตน โดยจะเปนการ
ผลิตครั้งละมากๆ (Mass production) ทําใหไดประโยชนจากการประหยัดตอขนาด (Economy of scale) 
แตกตางจากผูประกอบการตอตัวถังรายยอยที่จะผลิตแบบตามสั่ง (Tailor made) ดังน้ันผูผลิตทั้งสองกลุมจึงมี
ตลาดเปาหมายท่ีแตกตางกัน

ตารางที่ 4-5 แสดงรายชื่อผูประกอบการตอตัวถังรถบรรทุกขนาดใหญประเทศไทยในป ค.ศ. 2013

ผูประกอบการตอตัวถัง จังหวัดท่ีต้ัง ผูถือหุน
(รอยละ)

ทุนจดทะเบียน
(ลานบาท)

กําลังการผลิต
(คัน/ป)

จางงาน
(คน)

บมจ. สามมิตรมอเตอรส
แมนูแฟคเจอร่ิง

สมุทรสาคร - 700 15,000 300

บมจ. ช.ทวี ดอลลาเซียน ขอนแกน - 180 80
บจก. พนัส แอสเซมบลีย ชลบุรี ไทย 100 270 3,600 385
บจก. อาร ซี เค รุงเจริญ ชลบุรี ไทย 100 150 220
บจก. ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล 
(ประเทศไทย)

ระยอง อังกฤษ 82
ญี่ปุน 18

260 520 n.a.

ที่มา: รวบรวมโดยสถาบันยานยนต

ในดานคุณภาพการผลิต พบวา ผูประกอบการตอตัวถังตองผลิตใหไดตรงกับความตองการของลูกคา 
และเปนไปตามขอกําหนดของกรมการขนสงทางบกในเรื ่องการกําหนดมิติของรถ และมาตรฐานความ
ปลอดภัยตางๆ โดยมีรายละเอียดแสดงในหัวขอถัดไป
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4.4. กฎ ระเบียบ นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการผลิตรถบรรทุกขนาดใหญ

4.4.1. นโยบายสงเสริมการผลิต
นโยบายสงเสริมการผลิตรถบรรทุกของประเทศไทย มีดังนี้

1) นโยบายสงเสริมการลงทุนของประเทศไทย
การสงเสริมการลงทุนโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ในหัวขอที่ 4.14.1 เรื่องการผลิตรถ

โดยสารและรถบรรทุกขนาดใหญที่ใชกาซธรรมชาติ โดยจะไดรับสิทธิประโยชนยกเวนอากรขาเขาสําหรับ
เครื่องจักรทุกเขต และสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543 อยางไรก็ตาม เนื่องจากนโยบายการสงเสริมการลงทุนฉบับใหม จะ
ยกเลิกการสงเสริมในหัวขอนี้ โดยคาดวาการสงเสริมดังกลาวจะมีผลถึงสิ้นป พ.ศ. 2556 

2) การยกเวนอากรขาเขาช้ินสวน CKD สําหรับรถหัวลาก
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 27/2556 เรื่องแกไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 63/2555  

กําหนดใหยกเวนอากรขาเขา CKD ของรถหัวลาก เปนการชั่วคราว 2 ป (วันที่ 1 มีนาคม 2556 ถึง 28 
กุมภาพันธ 2558) โดยมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2556 เปนตนไป ทั้งนี้ ไมรวมถึงชิ้นสวน 16 
รายการ คือ 

1) หมอน้ํา (radiator)
2) ชุดหมอพักเก็บเสียงและทอไอเสีย 

(silencer and exhaust pipe)
3) แบตเตอรี่ (battery)
4) แหนบตับหนาและหลัง (front 

and rear spring suspension)
5) ยางนอกและยางใน (tyre)
6) กระจกนิรภัย (windshield)
7) ดรัมเบรคหนาและหลัง (front 

and rear drum)

8) มอเตอรสตารต (starting motor)
9) ตัวยึดชุดทอไอเสีย (exhaust pipe bracket)
10) ตัวยึดแบตเตอร่ี (battery bracket)
11) ฝาครอบแบตเตอร่ี (battery cover)
12) ชุดสายแบตเตอร่ี (battery wire)
13) ชุดสายไฟ (cable harness)
14) สีรถยนต (paint)
15) กระจกมองหลังภายในรถยนต (rear view 

mirror)
16) แผงบังแดด (sun shade inside the cab)

3) ขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)
ขอตกลง AFTA4-7 ยกเวนอากรขาเขาสินคา หากสินคานั้นมีแหลงกําเนิดจากประเทศสมาชิก

อาเซียน4-8

                                           
4-7 กรณีประเทศ CLMV การยกเวนอากรจะมีผลสมบูรณในป ค.ศ. 2015 โดยอัตราอากรนําเขาปจจุบัน สามารถดูไดในบทท่ี 3
4-8 การพิจารณาแหลงกําเนิดสินคา พิจารณาจากสัดสวนวัตถุดิบในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 ของ FOB โดยสามารถ
สะสมวัตถุดิบนําเขาจากประเทศสมาชิกอาเซียนได โดยสัดสวนตองไมต่ํากวารอยละ 20 ของ FOB หรือมีการเปลี่ยนพิกัดใน
ระดับ 4 หลัก (Change in Tariff Heading : CTH)
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4.4.2. กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ (รถบรรทุก) ของประเทศไทย มีดังนี้

1) กฎกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) เรื่อง การแบงลักษณะของรถบรรทุก
2) กฎกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) เรื่อง กําหนดขนาดสัดสวนและเครื่องอุปกรณสวนควบหลัก

ของรถบรรทุกและรถโดยสาร
3) กฎกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2549) แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) เรื่อง 

กําหนดใหรถที่นําไปใชสําหรับการขนสงระหวางประเทศใหมีขนาดสัดสวนหรือเครื่องอุปกรณและสวน
ควบเปนไปตามอนุสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศได

4) กฎกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2552) แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) เรื่อง 
ขยายสัดสวนของรถบรรทุกและรถโดยสารใหมีขนาดสัดสวนสอดคลองกับมาตรฐานสากล

5) ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดรัศมีวงเลี้ยวและระยะทายปดของรถ พ.ศ. 2552
6) ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการวัดขนาดชวงลอของรถ พ.ศ. 2552

กรมการขนสงทางบกใหนิยามของรถบรรทุกไววา คือรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือสิ่งของเพื่อสินจาง
โดยไมกําหนดเสนทาง4-9 หรือเพื่อการคาหรือธุรกิจของตนเอง4-10 ซึ่งมีน้ําหนักเกิน 1,600 กิโลกรัมขึ้นไป

ตามกฎกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 4 ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 
ไดกําหนดลักษณะรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือสิ่งของ แยกเปน 9 ลักษณะ ไดแก

รถลักษณะที่ 1 รถกระบะบรรทุก
รถลักษณะที่ 2 รถตูบรรทุก
รถลักษณะที่ 3 รถบรรทุกของเหลว
รถลักษณะที่ 4 รถบรรทุกวัสดุอันตราย
รถลักษณะที่ 5 รถบรรทุกเฉพาะกิจ
รถลักษณะที่ 6 รถพวง
รถลักษณะที่ 7 รถกึ่งพวง
รถลักษณะที่ 8 รถกึ่งพวงบรรทุกวัสดุยาว
รถลักษณะที่ 9 รถลากจูง

                                           
4-9 หมายถึง รถบรรทุกไมประจําทาง
4-10 หมายถึง รถบรรทุกสวนบุคคล
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ลักษณะ 1 กระบะบรรทุก

รถกระบะบรรทุกพ้ืนเรียบ รถกระบะบรรทุกทายลาด

รถกระบะบรรทุกมีขางเสริม รถกระบะบรรทุกมีเคร่ืองทุนแรง

รถกระบะบรรทุกแบบยกได

ลักษณะ 2  ตูบรรทุก

ลักษณะ 3  บรรทุกของเหลว (นํ้า, นม)

ลักษณะ 4  (บรรทุกวัสดุอันตราย)

รถบรรทุกนํ้ามัน รถบรรทุกกาซ
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ลักษณะ 5  (บรรทุกเฉพาะกิจ)

รถบรรทุกถังผสมคอนกรีต รถบรรทุกเคร่ืองทุนแรง

รถบรรทุกซีเมนตผง

รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุกขวด  เคร่ืองด่ืม

ลักษณะ 6 (รถพวง)

รถพวง 2 เพลา รถพวง 1 เพลา

ลักษณะ 7 (รถกึ่งพวง)

ลักษณะ 8 (รถก่ึงพวงบรรทุกวัสดุยาว) ลักษณะ 9 (รถลากจูง)
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นอกจากน้ี ในพ.ร.บ.ฉบับดังกลาว4-11 ไดกําหนดขนาดสัดสวนรถบรรทุกแตละลักษณะ ทั้งความกวาง ความสูง 
และความยาวสูงสุด ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี

ขนาดสัดสวน ลักษณะ 1,2,3,4,5 และ 9 ลักษณะ 6 ลักษณะ 7 และ 8
กวาง (เมตร) 2.55*

และตัวถังย่ืนเกินขอบยาง
ดานนอกของกลุมเพลาทาย

ไมเกินดานละ 15 ซม.

2.55 2.55

ยาว (เมตร) 12.00** 8.00 13.60
สูง (เมตร) 4.00*** 4.00*** 4.00***
ระยะจากสลักพวงถึง
สวนทายสุด (เมตร)

12.00
และระยะระหวางศูนยกลาง
สลักพวงถึงสวนทายสุดของ
รถตองไมเกิน 13.60 เมตร

สวนย่ืนหนา ยาวไมเกิน 1/2 ของชวงลอ ยาวไมเกิน 1/2 ของชวงลอ ยาวไมเกิน 1/2 ของชวงลอ
สวนย่ืนทาย ยาวไมเกิน 1/2 ของชวงลอ 

แ ล ะ ถ า เ ป น ร ถ ที่ มี ส ว น
บรรทุกเปนตูทึบหรือรถที่มี
ทางข้ึนลงดานทาย ใหมีสวน
ย่ืนทายไมเกิน 2/3 ของชวง
ลอ

ยาวไมเกิน 1/2 ของชวงลอ 
แ ล ะ ถ า เ ป น ร ถ ที่ มี ส ว น
บรรทุกเปนตูทึบหรือรถที่มี
ทางขึ้นลงดานทาย ใหมีสวน
ย่ืนทายไมเกิน 2/3 ของชวง
ลอ

ยาวไมเกิน 2/5 ของชวงลอ 

ระยะชวงลอ ไมกําหนด (1) 4.30 เมตรสําหรับรถ
พวงที่มีสองเพลาลอ

(2) 3.70 เมตรสําหรับรถ
พวงที่มีสามเพลาลอ

ไมกําหนด

หมายเหตุ
* สําหรับรถลักษณะ 2 ที่ติดตั้งระบบทําความเย็นเพื่อควบคุมอุณหภูมิใหกวางไดไมเกิน 2.60 เมตร
** รถตองมีรัศมีวงเลี้ยวไมมากกวา 12.50 เมตร และเมื่อเคลื่อนที่โดยรัศมีวงเลี้ยวดานนอกเทากับ 

12.50 เมตร จะตองมีรัศมีวงเลี้ยวดานในไมนอยกวา 5.30 เมตร และ สําหรับรถที่มีความยาว
มากกวา 10.00 เมตร ตองมีระยะทายปดไมมากกวา 0.80 เมตร

*** สําหรับรถที่มีความกวางไมเกิน 2.30 เมตรใหสูงไดไมเกิน 3.00 เมตร

                                           
4-11 พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 60
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และแสดงดังภาพ

รถบรรทุกลักษณะท่ี 1, 2, 3, 4, 5 และ 9

รถบรรทุกลักษณะท่ี 6

รถบรรทุกลักษณะท่ี 7 และ 8
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4.5. การวิเคราะหความสามารถแขงขันของอุตสาหกรรมรถบรรทุกขนาดใหญของประเทศไทย

การวิเคราะหความสามารถในการแขงขันและผลกระทบดานตางๆ ของอุตสาหกรรมรถบรรทุกของ
ไทย โดยใชแนวคิด Diamond Model ของ Prof. Michael E. Porter เปนดังนี้

1) ปจจัยการผลิต (Factor condition) ของอุตสาหกรรมรถบรรทุกของไทย
สภาวะปจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมรถบรรทุกของไทยไมแตกตางจากอุตสาหกรรมการผลิต

ยานยนตประเภทอ่ืนๆ กลาวคือ
1.1) ดานทรัพยากรมนุษย: แรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตไทยไดรับการยอมรับจากผูผลิตยานยนตชั้น

นําวาเปนแรงงานที่มีฝมือ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศผูผลิตยานยนตรายอื่นในภูมิภาค แตอยางไรก็
ตาม ในปจจุบันอุตสาหกรรมยานยนตไทยตองเผชิญกับปญหาขาดแคลนแรงงานทั้งดานปริมาณและ
คุณภาพ กลาวคือ การขาดแคลนในดานปริมาณ เนื่องจากคานิยมของแรงงานในปจจุบันที่ไม
ตองการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม สวนการขาดแคลนในดานคุณภาพ คือ การขาดแคลน
แรงงานที่มีคุณสมบัติหรือทักษะที่ตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุม
แรงงานมีผีมือประเภทชางเทคนิค 

1.2) ดานทรัพยากรทางกายภาพ: วัตถุดิบสําคัญสําหรับผลิตยานยนตที่ประเทศไทยยังขาดแคลน คือ 
เหล็กตนน้ํา

1.3) ดานความรู: ปจจุบันผูผลิตยานยนตในประเทศไทย มีความสามารถในฐานะผูรับจางผลิต แตยังไมมี
ความสามารถดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ซึ่งสวนใหญกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นที่บริษัท
แมในตางประเทศ  

2) ปจจัยดานอุปสงค (Demand condition) ของอุตสาหกรรมรถบรรทุกของไทย
ดังที่ไดกลาวไปขางตนแลววา การผลิตรถบรรทุกในประเทศไทยจะผลิตโดยบริษัทผูประกอบรถ 

OEM ทั้งหมด โดยมีเพียงหองคนขับ (Cab) และแชสซี (Chassis) แตยังไมมีสวนบรรทุกสินคา ซึ่งสิ่งที่ทํา
ใหกลุมผูซื้อมีความแตกตางกันคือสวนบรรทุกสินคา (ตัวถัง)

ผูซื้อรถบรรทุกในประเทศไทย แบงเปนสองกลุมใหญ คือ ผูซื ้อที่เนนสมรรถนะของรถโดยไม
ตองการการตกแตงรูปลักษณ กับผูที ่ซื ้อที่เนนสมรรถนะของรถและตองการการตกแตงรูปลักษณให
สวยงาม โดยผูซื้อในกลุมแรกจะซื้อกับผูประกอบการตอตัวถังรายใหญที่สามารถผลิตไดในจํานวนมากและ
มีราคาตํ่ากวา ในขณะที่ผูซื้อในกลุมที่สองจะซื้อกับผูประกอบการตอตัวถังรายยอย (SMEs) เพราะสามารถ
ตกแตงรูปลักษณของตัวถังไดตามที่ตองการและไมซ้ําแบบกัน
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ในดานปริมาณจําหนาย พบวา กอนป ค.ศ. 2012 ความตองการรถบรรทุกในประเทศทรงตัว 
สมดุลกับปริมาณการผลิตในประเทศ กระทั่งในป ค.ศ. 2012 เมื่อใกลการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ความตองการขนสงสินคาระหวางประเทศสมาชิกเริ่มมีมากขึ้น สงผลใหความตองการใชงาน
รถบรรทุกมีมากขึ้น โดยในป ค.ศ. 2012 ปริมาณจําหนายรถบรรทุกในประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 72
จาก 14,494 คันในป ค.ศ. 2011 เปน 25,236 คัน

3) อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง (Related and Supporting Industries) ของอุตสาหกรรม
รถบรรทุกของไทย

ประเทศไทยมีมีผูประกอบการตอตัวถังในประเทศจํานวนมาก และมีผูผลิตรายใหญที่มีเทคโนโลยี
การผลิตที่กาวหนา แตในปจจุบันกําลังการผลิตยังไมเพียงพอตอความตองการของผูซื้อ

ในดานผูผลิตช้ินสวนสําหรับรถบรรทุก พบวา กรณีผูผลิตรายใหญที่มีปริมาณการผลิตจํานวนมาก 
สามารถใชชิ้นสวนที่ผลิตในประเทศไดโดยมี Local Content ไมต่ํากวารอยละ 40 (รวมถึงชิ้นสวนสําคัญ
เชน เครื่องยนต) แตกรณีผูผลิตรายเล็กที่ปริมาณการผลิตไมมากพอที่จะเกิด Economy of scale ตอง
นําเขาจากตางประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากการผลิตชิ้นสวนสําหรับรถบรรทุกตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก และ
ใชเทคโนโลยีระดับสูง

4) โครงสรางและสภาพการแขงกัน (Firm Strategy, Structure and Rivalry) ของอุตสาหกรรมรถบรรทุก
ของไทย

อุตสาหกรรมรถบรรทุกของไทยมีผูผลิตรายใหญสองราย คือ Hino และ Isuzu ที่ครองตลาด
รวมกันกวารอยละ 80 และดวยปริมาณการผลิตที่มีจํานวนมาก ทําใหสามารถผลิตรถบรรทุกโดยใช
ช้ินสวนในประเทศได ในขณะที่ผู ผลิตรายอื่นๆ ยังไมสามารถผลิตในปริมาณที่ไดประโยชนจากการ
ประหยัดตอขนาด (Economy of scale) ได ทําใหตองนําเขาช้ินสวนจากตางประเทศ 

ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจไทยในป ค.ศ. 1997 เปนตนมา การผลิตรถบรรทุกของไทยเปนไปเพื่อ
ตอบสนองอุปสงคในประเทศ ไมเนนการผลิตเพื่อสงออก กระทั่งในป ค.ศ. 2012 เมื่อใกลการเปด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป ค.ศ. 2015 ทําใหการผลิตรถบรรทุกของไทยสงออกเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะการสงออกไปประเทศ CLMV

5) ปจจัยดานภาครัฐ (Government) ที่มีอิทธิพลตออุตสาหกรรมรถบรรทุกของไทย
ภาครัฐของไทยมีมาตรการสงเสริมการผลิตในอุตสาหกรรมรถบรรทุกหลายประการ ไดแก 

(1) การสงเสริมการลงทุนการผลิตรถโดยสารและรถบรรทุกขนาดใหญที่ใชกาซธรรมชาติ โดยไดรับสิทธิ
ประโยชนดานภาษี (2) การขยายเวลาการยกเวนอากรขาเขาช้ินสวน CKD สําหรับรถหัวลากอีก 2 ป เพื่อ
ชวยผูผลิตรถบรรทุกที่ยังไมสามารถผลิตในปริมาณมากพอที่จะเกิด Economy of scale ได และ (3) 
การจัดตั้งเขตปลอดอากร ทําใหผูผลิตรถบรรทุกที่ตองการสงออก ไมตองเสียอากรนําเขาวัตถุดิบการผลิต



บทที่ 4 - 18

6) ผลกระทบภายนอกที่สงผลตออุตสาหกรรมรถบรรทุกของไทย
เศรษฐกิจของประเทศ CLMV โดยเฉพาะเมียนมารที่กําลังเติบโต จะสงผลใหตลาดรถบรรทุก

เติบโตตามไปดวย ประกอบกับภูมิประเทศของไทยที่ตั้งอยูศูนยกลางของภูมิภาคอาเซียน ทําใหไทยเปน
ศูนยกลางการคมนาคมขนสง รวมทั้งอุตสาหกรรมรถบรรทุกของไทยอยูใกลประเทศ CLMV มากที่สุดใน
ภูมิภาคอาเซียน จึงทําใหไทยมีโอกาสเปนศูนยกลางการผลิตรถบรรทุกของภูมิภาคได แตอยางไรก็ตามอาจ
ตองเผชิญกับคูแขงจากประเทศจีนได โดยเฉพาะหากแขงขันในเรื่องราคา

สําหรับการวิเคราะปจจัยท่ีมีผลกระทบในดานตางๆ ของอุตสาหกรรมรถบรรทุกของไทย สามารถสรุป
ไดดังภาพท่ี 4-5

ภาพท่ี 4-5 แสดงปจจัยที่มีผลกระทบในดานตางๆ ของอุตสาหกรรมรถบรรทุกของไทย 

หมายเหตุ: + หมายถึงปจจัยสงเสริม และ – หมายถึงปจจัยที่เปนอุปสรรค ตออุตสาหกรรมรถบรรทุกของไทย

โครงสรางและ
สภาพการแขงขัน
ของอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมสนับสนุน
และเก่ียวเน่ือง

ในประเทศ

ปจจัยดานการผลิต ปจจัยดานอุปสงค

ผลกระทบ
ภายนอก

ภาครัฐ

! มีมาตรการสงเสริมจากภาครัฐ เชน 
BOI การยกเวนอากรขาเขา CKD การ
จัดต้ังเขตปลอดอากร (+)

! มีผูประกอบการตอตัวถังในประเทศจํานวนมาก (+)
! แตกําลังการผลิตไมเพียงพอตอความตองการ (-)
! ผูผลิตชิ้นสวนในประเทศมีจํากัด เนื่องจากตอง

ผลิตใหได Economy of scale (-)

! มีผูผลิตรายใหญ 2 ราย (Hino และ Isuzu) 
ครองตลาดกวารอยละ 80

! การผลิตเปนไปเพื่อตอบสนองอุปสงคใน
ประเทศ มากกวาผลิตเพื่อสงออก

! แรงงานมีฝมือและทักษะ (+)
! แตมีปญหาขาดแคลนแรงงาน (-)
! ขาดแคลนวัตถุดิบ เหล็กตนนํ้า
! ขาดองคความรูดานการออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑ

! ปจจุบันความตองการใน
ประเทศทรงตัว สมดุลกับ
ปริมาณการผลิตในประเทศ
แตในอนาคต เมื่อเปด AEC 
จ ะ ทํา ให ค วามต อ งกา ร
ขนสงสินคาระหวางกันมี
มากขึ้น เกิดอุปสงคทั้งใน
ประเทศและประเทศ CLMV 

! ตลาดรถบรรทุกของ CLMV กําลังเติบโต (+)
! ไทยต้ังอยูศูนยกลางของอาเซียน (+)
! อุตสาหกรรมรถบรรทุกไทยอยูศูนยกลางของ 

CLMV (+)
! อาจตองเผชิญคูแขงจากจีน (-)
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บทท่ี 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1 บทสรุป

ปจจุบันประเทศไทยมีผูผลิตรถบรรทุก 5 ราย 7 ตราสินคา มีกําลังการผลิตรวมกันประมาณ 70,000 
คันตอป ทั้งหมดเปนผูผลิตจากตางชาติ โดยมีผูผลิตสัญชาติญี่ปุนสองรายคือ Hino และ Isuzu เปนผูครอง
ตลาด โดยมีสัดสวนตลาดประมาณรอยละ 90 จึงทําใหสามารถผลิตรถบรรทุกโดยใชชิ้นสวนในประเทศได โดย
มีอัตราสวนไมต่ํากวารอยละ 40 เนื่องจากสามารถผลิตในปริมาณที่ทําใหเกิด Economy of scale ได ในขณะ
ที่ผูผลิตรายอื่นๆ ตองนําเขาชิ้นสวนจากตางประเทศ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการผลิตรถบรรทุกไทยยังมี
ผูประกอบการตอตัวถังอีกประมาณ 100 ราย โดยเกือบทั้งหมดเปนผูประกอบการสัญชาติไทย และเปน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่ผลิตโดยใชกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม เนนใชแรงงานคนเปน
หลัก (Manual) ไมมีเครื่องทุนแรงหรือเทคโนโลยีที่กาวหนามาชวยผลิตมากนัก ซึ่งปจจุบันกําลังการผลิตของ
ผูประกอบการตอตัวถังยังไมเพียงพอตอความตองการของลูกคาในประเทศ

ในดานการใชชิ้นสวนและสวนประกอบตางๆ (Content) พบวา รอยละ 92 ของสวนประกอบทั้งหมด 
อยูในขั้นตอนการประกอบรถบรรทุก สําหรับสวนประกอบอีกรอยละ 8 อยูในข้ันตอนการตอตัวถัง ดังน้ันจึงทํา
ใหมูลคาเพิ่มของการผลิตสวนใหญอยูในขั้นตอนการประกอบรถยนตถึงรอยละ 73 รองลงมาคือขั้นตอนการ
ประกอบตัวถังรอยละ 18 ในขณะท่ีขั้นตอนการผลิตชิ้นสวนมีมูลคาเพิ่มนอยที่สุดรอยละ 9 เทานั้น

ปจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตรถบรรทุกในไทย มีปริมาณการผลิตปละประมาณ 35,000 คัน โดยผลิต
เพื่อตอบสนองความตองการในประเทศเปนหลัก มีการสงออกรอยละ 20 ของปริมาณผลิตทั้งหมด และ
ปริมาณการสงออกกวารอยละ 95 เปนการสงออกไปกลุมประเทศ CLMV ซึ่งสงออกไปประเทศลาวมากที่สุด 
รองลงมาคือ เมียนมาร โดยมีสัดสวนรวมกันกวารอยละ 90 ในขณะที่การสงออกไปกัมพูชามีเพียงรอยละ 1
สวนเวียดนามไมมีการนําเขารถบรรทุกจากไทยเลย

จากการพิจารณาขอมูลทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงระบบโครงสรางพื้นฐานในประเทศของกลุม
ประเทศ CLMV แลว พบวา ตลาดรถบรรทุกของประเทศ CLMV ที่มีศักยภาพ คือตลาดรถบรรทุกของ
เมียนมารและกัมพูชา เนื่องจาก เนื่องจากทั้งสองประเทศมีโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานใน
ประเทศ อีกทั้งกําลังซื้อสินคาของผูบริโภคที่กําลังเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลใหการขนสงสินคามีมากขึ้นตามไปดวย 
รวมถึงตลาดรถบรรทุกของประเทศลาวก็เปนอีกประเทศที่มีความนาสนใจ เนื่องจาก มีโครงการกอสรางขนาด
ใหญ (เขื่อน เหมืองแร) ในประเทศจํานวนมาก สวนตลาดรถบรรทุกของเวียดนามยังไมโดดเดน เนื่องจาก
เศรษฐกิจภายในประเทศเวียดนามอยูในชวงซบเซา ทําใหยังไมมีโครงการกอสรางขนาดใหญ ประกอบกับ
ผูบริโภคในประเทศที่ชะลอการจับจาย รวมถึงในเวียดนามมีผูประกอบรถบรรทุกในประเทศที่เปนการรวมทุน
กับจีนอยูจํานวนหนึ่ง จึงทําใหโอกาสการสงออกของไทยที่จะแขงขันในตลาดเวียดนามยากขึ้น 
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เมื ่อพิจารณาความเปนไปไดในการเปนฐานการผลิตรถบรรทุกขนาดใหญของประเทศไทยเพื่อ
ตอบสนองอุปสงคของประเทศกลุม CLMV โดยพิจารณาปจจัยดานตางๆ พบวา ดานสภาวะปจจัยการผลิตของ
อุตสาหกรรมรถบรรทุกของไทยไมแตกตางจากอุตสาหกรรมการผลิตยานยนตประเภทอื่นๆ กลาวคือ ยังมี
ปญหาขาดแคลนแรงงาน ขาดแคลนวัตถุดิบ และขาดความรูในดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ

สวนดานโครงสรางอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง พบวา กําลังการผลิตของผูประกอบ
รถบรรทุกยังมีเพียงพอ เนื่องจากปจจุบันมีอัตราการใชกําลังการผลิตเพียงครึ่งเดียวเทานั้น สวนผูผลิตชิ้นสวน
ในประเทศก็มีศักยภาพที่จะผลิต หากปริมาณการผลิตมีเพียงพอที่จะทําใหเกิด Economy of scale แตใน
สวนของผูประกอบการตอตัวถัง มีกําลังการผลิตไมเพียงพอ เนื่องจากไมใชการผลิตแบบคราวละมากๆ (Mass 
production) จึงจําเปนตองพึ่งพาแรงงาน ซึ่งกําลังมีปญหาขาดแคลนอยูในขณะนี้

สําหรับนโยบายของภาครัฐในปจจุบัน มีมาตรการสงเสริมการผลิตในอุตสาหกรรมรถบรรทุก ไดแก
(1) การสงเสริมการลงทุนการผลิตรถโดยสารและรถบรรทุกขนาดใหญที่ใชกาซธรรมชาติ โดยไดรับสิทธิ
ประโยชนดานภาษี แตอยางไรก็ตาม คาดการณวามาตรการดังกลาวจะสิ้นสุดลง เมื่อคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนประกาศใชนโยบายสงเสริมการลงทุนฉบับใหม ในป ค.ศ. 2014 (2) การขยายเวลาการยกเวนอากร
ขาเขาช้ินสวน CKD สําหรับรถหัวลาก เปนสิ้นสุด ณ เดือนกุมภาพันธ 2015 เพื่อชวยผูผลิตรถบรรทุกที่ยังไม
สามารถผลิตในปริมาณมากพอที่จะเกิด Economy of scale ได และ (3) การจัดตั้งเขตปลอดอากร ทําให
ผูผลิตรถบรรทุกที่ตองการสงออก ไมตองเสียอากรนําเขาวัตถุดิบการผลิต แตทั้งนี้ ยังไมมีมาตรการที่เกี่ยวของ
กับผูประกอบการตอตัวถัง

ดังน้ัน สามารถกลาวโดยสรุปไดวา อุตสาหกรรมการผลิตรถบรรทุกในประเทศไทย ในขั้นตอนการผลิต
ชิ้นสวนและการประกอบรถมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของตลาดกลุมประเทศ CLMV แตใน
ขั้นตอนการตอตัวถัง ยังตองปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น นําเทคโนโลยีมาใชแทน
แรงงานคนที่ขาดแคลน รวมทั้งสรางองคความรูดานเทคโนโลยีการผลิตและการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
เพื่อใหสามารถรองรับการขยายตัวของตลาด CLMV และสรางความสามารถการแขงขันในระยะยาวได
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5.2 ขอเสนอแนะตอผูประกอบการและภาครัฐ

5.2.1 ขอเสนอแนะตอผูประกอบการ
จากที่ไดกลาวไปแลวขางตนวาผูประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตรถบรรทุก แบงเปน 3 กลุม 

คือ ผูผลิตชิ้นสวนรถบรรทุก ผูประกอบรถบรรทุก และผูตอตัวถังรถบรรทุก ซ่ึงผูประกอบรถบรรทุกท้ังหมดเปน
ผูประกอบการตางชาติ ที่บริษัทแมในตางประเทศเปนผูกําหนดกลยุทธการแขงขันและการผลิต ดังน้ันในสวนน้ี
จะไมกลาวถึงขอเสนอแนะตอผูประกอบการในกลุมนี้ แตจะกลาวถึงผูประกอบการอีก 2 กลุมคือ ผูผลิต
ช้ินสวนและผูตอตัวถัง ซ่ึงสวนใหญเปนผูประกอบการสัญชาติไทยที่มีขนาดกิจการไมใหญมากนัก

กรณีผูผลิตชิ้นสวน
กระบวนการการผลิตชิ้นสวนสําหรับรถบรรทุก ไมแตกตางจากการผลิตชิ้นสวนสําหรับรถยนต

ประเภทอื่นๆ แตที่ปจจุบันมีผูผลิตชิ้นสวนสําหรับรถบรรทุกจํานวนไมมาก เพราะการผลิตรถบรรทุกยังมี
ปริมาณไมมากพอที่ทําใหเกิด Economy of scale สําหรับการผลิตชิ้นสวน ดังนั้นหากมีปริมาณการผลิต
รถบรรทุกที่มากเพียงพอ ผูผลิตชิ้นสวนก็สามารถตอบสนองความตองการของบริษัทผูประกอบรถได

นอกจากนี้ อุปสรรคการดําเนินงานของผูผลิตชิ้นสวนรถบรรทุก ยังไมแตกตางจากผูผลิตชิ้นสวน
สําหรับรถยนตประเภทอื่นๆ กลาวคือ ผูประกอบการสวนใหญตองเผชิญปญหาการขาดแคลนแรงงาน และขาด
ความรูดานการออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ซึ่งอุปสรรคประการแรก เปนปญหาที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ
ไทย ซึ่งตองแกไขปญหาทั้งระบบ สวนอุปสรรคประการหลังเกิดจากนโยบายการลงทุนจากบริษัทแมของผู
ประกอบรถยนตที่กําหนดมา ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่ควบคุมไดยาก

แตอยางไรก็ดี หากมีการผลิตรถบรรทุกมากขึ้น นอกจากใชชิ้นสวนจะมีมากขึ้นตามไปดวยแลว ยัง
กอใหเกิดตลาดอะไหลทดแทนอีกดวย ซึ่งถือเปนโอกาสของผูผลิตชิ้นสวนไทย ที่จะตอบสนองความตองการ
ดังกลาว เนื่องจากผูผลิตชิ้นสวนไทยจะมีองคความรูจากการผลิตชิ้นสวนเพื่อสงใหบริษัทผูประกอบรถ ไปใช
ผลิตสินคาทดแทนไดเปนมาตรฐานเดียวกันกับการผลิตใหโรงงานประกอบรถบรรทุกที่มีตราสินคาจาก
ตางประเทศ แตตองสรางตราสินคาที่เปนของตนเอง และตองประชาสัมพันธ สรางการรับรูแกผูซื้อใหมากขึ้น 
โดยเนนที่ความมีคุณภาพ โดยผูประกอบการอาจเขารวมงานแสดงสินคา (Road show) ที่ภาครัฐจัดขึ้นใน
ประเทศที่เปนตลาดเปาหมาย หรือติดตอโดยตรงกับผูจําหนายในประเทศนั้นๆ และหากเปนผูประกอบการราย
เล็ก ควรรวมกลุมกันไปเจรจาทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มอํานาจตอรอง และลดตนทุนในการดําเนินการตางๆ
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กรณีผูประกอบการตอตัวถัง
แมวาปจจุบัน คําสั่งซื้อในขั้นตอนการตอตัวถังจะมีอยางตอเนื่อง และมีการผลิตคงคางมากกวา 6 

เดือนก็ตาม แตผูประกอบการจําเปนตองแสวงหาตลาดเพิ่มเติมนอกจากตลาดในประเทศ เพื่อการเติบโตอยาง
ตอเนื่อง และในขณะเดียวกันตองเพ่ิมศักยภาพการผลิตเพื่อแกปญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีอยูในปจจุบัน 
อีกทั้งเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันใหมากขึ้น เนื่องจากขั้นตอนการประกอบตัวถังเปนขั้นตอนที่ไมใช
เทคโนโลยีการผลิตระดับสูงมากนัก ดังนั้นหากความตองการใชงานรถบรรทุกในกลุมประเทศ CLMV มีมากขึ้น 
ประเทศเหลานี้ก็สามารถทําเองในประเทศได

ทั้งนี้ วิธีการหนึ่งที่จะเพิ่มศักยภาพการผลิตแกผู ประกอบการตอตัวถัง คือ การรวมกลุมกันเปน
คลัสเตอร (Cluster) เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาความรวมมือระหวางกิจการ และความรวมมือระหวางสถาบัน
ของรัฐและเอกชนในทองถิ่นใน รวมทั้งเรงใหเกิดการคิดคนเทคโนโลยี นวัตกรรมใหมๆ และการเรียนรูรวมกัน 
ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแขงขันโดยรวมของอุตสาหกรรมได นอกจากนี้ การ
รวมกลุมเปนคลัสเตอรยังสอดรับกับนโยบายการสงเสริมการลงทุนฉบับใหมของคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนอีกดวย โดยมีขอเสนอแนะสําหรับกลยุทธการพัฒนาผูประกอบการตอตัวถัง ดังน้ี

1) เรื่องกระบวนการผลิตยังยึดโยงอยูกับความสามารถเฉพาะบุคคล และปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ผูประกอบการตองจัดทําเอกสารหรือคูมือสําหรับการผลิต เพื่อการผลิตที่เปนมาตรฐาน

เดียวกัน รวมถึงปรับปรุงเครื่องมือในการผลิต โดยนําระบบการผลิตกึ่งอัตโนมัติและระบบการผลิต
แบบอัตโนมั ติมาใชมากข้ึน เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพและมีผลิตภาพในการผลิตที่สูง ซึ่ ง
ผู ประกอบการที่สามารถใชระบบอัตโนมัติดังกลาวรวมกันได ควรรวมมือกันลงทุนเพื่อประหยัด
คาใชจาย

2) เรื่องบุคลกรขาดความรูดานการออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
บุคลากรโดยเฉพาะดานชางเทคนิค หัวหนางานระดับตน และระดับกลางยังขาดความรูดาน

การออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ดังนั้นผู ประกอบการควรรวมมือกับสถาบันเฉพาะทาง 
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของและสถาบันการศึกษาในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อใหสามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชย โดยภาครัฐอาจสนับสนุนงบประมาณบางสวนรวมกับ
ภาคเอกชน หรือสรางมาตรการจูงใจใหภาคเอกชนลงทุนในการวิจัยและพัฒนามากข้ึน เชน ลดหยอน
ภาษีใหเอกชนที่ลงทุนพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ

3) เรื่องการขยายตลาดไปในประเทศ CLMV 
การผลิตยานยนตของไทยกาวหนากวาประเทศอื่นๆ รวมถึงผลิตภัณฑของผูผลิตไทยเปนที่

ยอมรับในภูมิภาคอยูแลว จึงควรเสริมจุดแข็งน้ี โดยศึกษาความตองการของตลาดในภูมิภาคใหมากข้ึน
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5.2.2 ขอเสนอแนะตอภาครัฐในประเด็นเร่ืองการขยายเวลาการยกเวนอากรขาเขา CKD
เดิมไทยมีผูผลิตรถบรรทุกที่สามารถผลิตได Economy of scale จํานวน 2 ราย คือ บจก.ฮีโน

มอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) และ บจก.อีซูซุมอเตอร (ประเทศไทย) ผลจากการขยายเวลาการ
ยกเวนอากรขาเขา CKD ทําใหเกิดผูผลิตรถบรรทุกในประเทศไทยที่สามารถผลิตได Economy of scale อีก 
2 ราย คือ บจก.ไทย-สวีดิช แอซเซมบลีย และ บจก.ฟูโซ ทรัค (ประเทศไทย) กลาวคือ บจก.วอลโวกรุป 
(ประเทศไทย) ตั้งเปาหมายใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตรถ Volvo truck ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึง
การผลิตรถ UD truck ที่จะใชไทยเปนฐานการผลิตเพื่อสงออกไปทั่วโลก สวน บจก.ฟูโซ ทรัค (ประเทศไทย) 
ไดรวมมือกับ บจก.โฟตอน ทรัค (ประเทศไทย) ใชโรงงานผลิตเดียวกัน นอกจากนี้ บจก.สแกนเนีย สยาม ยัง
ถูกแตงตั้งใหเปนศูนยกลางการขยายตลาดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในอนาคตอาจทําใหการผลิตในไทยมีมากขึ้น
ตามไปดวย

อยางไรก็ดี หากมีการขยายเวลาการยกเวนอากรขาเขา CKD ตอไปอีก แมวาจะกอใหเกิดผลดีแก
ผูผลิตรถบรรทุกที่ยังไมสามารถผลิตไดในระดับ Economy of scale รวมทั้งจะทําใหผูผลิตรายใหม เชน 
ผูผลิตรถบรรทุกจากประเทศจีน สามารถตั้งโรงงานผลิตในไทยไดงายขึ้น แตจะสงผลกระทบตอผูผลิตชิ้นสวน
ในประเทศ ที่จะเสียโอกาสการผลิต ดังนั้นจึงตองพิจารณาผลกระทบของการดําเนินนโยบายอยางรอบดาน
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