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 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการจัดงาน Buama China 2012  ณ มหานครเซี่ยงไฮ้  เมื่อวันที่
27 – 30 พฤศจิกายน 2012   ซึ่งเป็นการจัดงานแสดงสินค้าในสาขาอุตสาหกรรมกอ่สร้างที่ย่ิงใหญ่ระดับโลก   
ในงานนี้มีผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ผู้ชมงานจากประเทศที่พัฒนาแล้วและเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีใน 
สาขาดังกล่าว  คงมีคําถามว่าทําไมงานน้ีจึงสามารถดึงดูดคนทั่วโลกให้มาชม?   เราจะลองมาหาคําตอบกัน   

จากการที่ผู้เขยีนได้เดินสํารวจบรรยากาศและสินค้าที่นํามาแสดงในครั้งน้ัน  พบว่าสินค้ามีความหลากหลาย
ชนิด  สามารถตอบสนองผู้ที่เข้าชมงานทั้งกลุ่มที่เป็นผูใ้ช้สนิค้าโดยตรงและกลุ่มที่เป็นTrader มีทั้งสินค้าที่ใช้ในงาน 
Outdoor และ  Indoor  ผู้เขียนจึงขอแบ่งสินค้าที่นํามาแสดงในงานน้ีออกเป็น 2 ส่วนหลัก  คือ  สนิค้าสําเร็จรูป  
และสินค้าที่เป็นวัสดุ/ช้ินส่วนและอะไหล่  

● สินค้าสําเรจ็รปู : ได้แก่   สินค้าที่ใช้กับการก่อสร้างอาคารในระดับแนวราบหรือแนวสูง   สินคา้ที่ใช้
กับการก่อสร้างงานสาธารณูปโภค เช่น งานถนน  งานอุโมงค์ ฯลฯ  เช่น  รถเครน (Truck Crane)  ทาวเวอร์เครน   
(Tower Crane)    รถเครนที่ใช้สําหรับยกเคร่ืองจักรขนาดใหญ่มากๆ (Crawler  Crane)  ที่  Tower  Crane  ไม่
สามารถยกได้    ลิฟท์ก่อสร้างสําหรับอาคารสูง   รถผสมคอนกรีต   รถที่ใช้ขุด/ตัก   รถป๊ัมยิงคอนกรีต (Truck  
Mounted Concrete Pump) สําหรับอาคารสูง   แพล้นท์ยางมะตอย (Asphalt Plant) สําหรับการก่อสร้างถนน    

 

แพล้นท์ปูน (Concrete  Mixing  
Plant)  รถบดถนน  โรงโม่หิน  เครื่อง
บดหิน  น่ังร้านสําหรับงานก่อสร้าง – 
งานทาสีอาคาร และตกแต่งอาคารสูง   
เครื่องยิงคอนกรีตในอุโมงค์เพ่ือทํารถ 
ไฟฟ้าใต้ดิน ฯลฯ โดยสินค้าดังกล่าวจะ
มีต้ังแต่สินค้าทีม่ีขนาดยักษ์ (ภาพที่ 1  
และ 2)  ไปจนถึงขนาดเล็ก เช่น  รถ
บดถนนขนาดเล็กที่ทํางานได้โดยไม่
ต้องใช้คนขับแบบในบ้านเรา (ภาพที่ 
3)   

 
 ภาพท่ี 1  ขนาดความใหญ่โตของสินค้าในส่วน     
    Outdoor ท่ีจีนผลิตได้เม่ือเทียบกับผู้เขียน 
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ภาพท่ี 2  แสดงตัวอย่างสินค้าในงานท่ีผลิตในจีน 

นอกจากน้ี ยังมีสินค้าทีใ่ช้กับงานทําเหมืองแร่  แต่ในที่น้ีผูเ้ขียนจะขอกลา่วถึงสินค้าที่ใช้กับสิ่งก่อสร้างหรือ
อาคารในระดับแนวราบและแนวสูงรวมถึงสินค้าที่ใช้กับการก่อสร้างสาธารณูปโภคเท่าน้ันเน่ืองจากสินค้าทั้ง 2   

 
ภาพท่ี 3  รถบดถนนขนาดเล็ก 

ประเภทน้ีได้เข้ามามีบทบาทและความสําคญัต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ในประเทศตามนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อผู้ผลิต
เครื่องจักร / เครื่องยนต์ของไทย   รวมถึงสว่นแบ่งตลาดในประเทศในสนิค้า
ประเภทเดียวกัน 
      และเมื่อเดินเข้าไปในส่วนแสดงสินค้าในส่วน indoor ก็ได้เห็นมาดเท่ห์ๆ 

ของหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ของบริษัท SANY ที่เคลื่อนไหวได้เปรียบเสมือนพนักงานต้อนรับของงาน   สามารถดึงดูด
ความสนใจจากผู้เข้าชมงานได้มาก  (ภาพที่ 4)   

  
                              ภาพท่ี 4  บรรยากาศก่อนเข้างาน indoor  และ หุ่นยนต์ขนาดใหญ่ของบริษัท SANY  

หลังจากน้ันก็เข้าไปสํารวจสินค้าในกลุ่มสําเร็จรูปก็ได้เห็นสินค้าสําเร็จรปูที่มีความหลากหลายจากผู้ผลิต 
2  กลุ่มใหญ ่ คือ  กลุม่บริษทัที่เป็นของคนจีน 100%   และกลุ่มที่ผูผ้ลิตจีนรายใหญ่ๆ  ที่เข้าไปร่วมทุนหรือเข้าไป
ซื้อกิจการของบริษัทของประเทศที่พัฒนาแล้วและมีเทคโนโลยีสูง  เช่น  บริษัท SANY ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท 
Puztimeiser GmbH ของประเทศเยอรมน ี  หรือ บริษัท Zoomlion  ได้เข้าซื้อกิจการของ CIFA ประเทศอิตาลี  
เป็นต้น   ดังน้ัน สินค้าในกลุม่บริษัทเหล่าน้ีจึงมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับส่งออก   รูปลักษณส์นิค้าดูทันสมัย
มากขึ้น มีความน่าเช่ือถือมากกว่าผู้ผลิตสินค้าที่เป็นของคนจีน 100% โดยสินค้าบางตัว เช่น รถยกของขนาดใหญ่ 
(Truck  Crane) ของบริษัท SANY ก็ได้รับความไว้วางใจให้นํามาใช้กับการก่อสร้างรถไฟฟ้าในบ้านเราด้วย 

นอกจากน้ี ยังมีสินค้าบางชนิดที่ไทยยังไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ  ยังคงต้องนําเข้าจากต่างประเทศ
อยู่แต่บริษัทผูผ้ลิตของจีนสามารถผลิตได้แล้ว (โดยใช้เทคโนโลยีของบริษัทที่เข้าไปซื้อกิจการ)   ตัวอย่างเช่น รถ 
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ที่ใช้ขุด/ตัก และเจาะพ้ืน  สามารถเปลี่ยนหัวขุด/เจาะ และตักได้หลายแบบตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานในรถคัน
เดียวกัน (ภาพท่ี 5)   

  
ภาพท่ี 5  รถท่ีใช้ขุด/ตัก  และเจาะพ้ืนได้ 

สินค้าสําเร็จรปูที่นํามาแสดงในงานยังมีอีกหลากหลายชนิดมีทั้งที่เป็นสินค้าประเภทเดียวกันและสินคา้ 
ที่มีความต่างชนิดกันไปทั้งรูปแบบการใช้งาน  คุณภาพและมาตรฐาน  และราคา  เช่น   รถบรรทุกของใช้ในงาน
ก่อสร้าง (Dumper)  (ภาพที่ 6)    และในงานเดียวกันผู้เขียนได้พบสินค้าอ่ืนที่อาจไม่เก่ียวข้องกับงานก่อสร้าง 

 
ภาพท่ี 6  รถบรรทุกของ 

โดยตรงแต่ใช้ในงานด้านสาธารณูปโภคท่ีน่าสนใจ   น่ันคือ       
รถทําความสะอาดถนน   และดูดเก็บขยะได้ในตัวขนาดเล็ก  
กะทัดรัด  มีทั้งใช้เช้ือเพลิงจากนํ้ามันและไฟฟ้า ซึ่งในบ้านเรา
ยังไม่น่าจะมีใช้    สะดวกต่อการทําความสะอาดแม้ในพ้ืนที ่    
ที่มีขนาดเล็กอย่างตามตรอกซอกซอยต่างๆ  อาจช่วยสนอง
นโยบายกรุงเทพเมืองสะอาดของไทยได้อย่างทั่วถึง  แต่เห็น
ขนาดของรถเล็กอย่างน้ีแต่ราคาก็ไม่เบา  โดยรถที่ใช้พลังงาน 

จากนํ้ามันราคาเกือบล้านบาท   และรถท่ีใช้พลังงานไฟฟ้ามีราคาประมาณล้านต้นๆ (ภาพที่ 7 ) 

 
ภาพท่ี 7  รถกวาดถนนและมีถังเก็บขยะในตัวมีท้ังใช้เชื้อเพลิงจากนํ้ามันและไฟฟ้า   

  ● สินคา้ทีเ่ปน็วัสด/ุชิน้สว่น  และอะไหลต่่างๆ  :  นอกจากสินค้าสําเร็จรูปแล้วภายในงานยังมีการ
แสดงสินค้าที่เป็นวัสดุ/ช้ินส่วน   และอะไหล่ต่างๆ  ทีใ่ช้กับสินค้าเพ่ืองานก่อสร้างและเคร่ืองจักรหลายชนิด  เช่น 
ระบบไฮโดรลิค (Hydraulic  Drive System for Truck Mixer/Truck Crane)  ระบบเกียร์ทด (Reducer Gear) 
ซึ่งใช้เป็นต้นกําลังในการขับเคลื่อนระบบไฮโดรลิคและระบบเชิงกลท้ังหลาย   ป๊ัมไฮโดรลิค    มอเตอร์ไฮโดรลิค  
ออยคูลเลอร์ (เครื่องระบายความร้อนนํ้ามัน) ฯลฯ  (ภาพที่ 8) 

       นอกจากน้ี  จีนยังได้มีการพัฒนาและผลิตเคร่ืองยนต์ใช้เองสําหรับรถบรรทุก   รถยนต์   และ
เครื่องจักรสําหรับงานก่อสร้างและเคร่ืองจักรอ่ืนๆ  เช่น  เครื่องป่ันไฟที่ใช้เช้ือเพลิงจากนํ้ามันดีเซลหรอืแก๊ส CNG  
(Compressed   Natural  Gas)   ซึ่งแล้วแต่วัตถุประสงค์การใช้งาน  แต่ในส่วนน้ียังมีคุณภาพด้อยกว่าสินค้าจาก 
ญี่ปุ่นและยุโรป   จีนยังต้องมีการพัฒนาอีกระยะหน่ึงซึ่งจากศักยภาพการพัฒนาที่ผ่านมา  ความต้ังใจจริง   และ 
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ความพร้อมด้านเงินทุนของจีนผู้เขียนก็เช่ือว่าผู้ผลิตของจีนคงใช้ระยะเวลาอีกไม่นานก็จะสามารถทําได้ 

ภาพที่ 8  แสดงตัวอย่างวัสดุ/อุปกรณ์ และอะไหล่ท่ีผลิตในจีน 

 
Gear  Box 

 
ป๊ัมไฮโดรลิกสําหรับรถโม่ - รถเก่ียวข้าว 

 
Oil  Cooler 

 
อุปกรณ์ข้อต่อ - งานท่อต่างๆ  

ทีน้ีเราลองกลับมาหาคําตอบที่ได้เกริ่นถามไว้ต้ังแต่ต้นว่าทําไมงานน้ีจึงดึงดูดผู้ที่สนใจเขา้ชมงานได้จาก
ทั่วโลก  จากการสอบถามผู้ผลิตที่มาแสดงสนิค้าในงาน  และผู้ประกอบการท่ีเป็น Trader  พอประมวลข้อมูลได้ว่า
ผู้ผลิตของจีนในปัจจุบันได้พัฒนาการผลิตสนิค้าได้อย่างก้าวหน้าและรวดเร็วอย่างมากเมื่อเทียบกับเมื่อกว่า 10 ปี
ที่แล้วที ่ใครๆ  เห็นสินค้าของจีนก็จะมักไม่มัน่ใจในคณุภาพแม้ว่าจะมีราคาถูกกว่า   การที่จีนสามารถพัฒนาการ
ผลิตได้อย่างรวดเร็วนอกจากจะมาจากการมีปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาหลายอย่าง เช่น  การมแีร่เหลก็ในประเทศ  
การถลุงและผลิตเหล็กได้เองในประเทศ  การมีขนาดตลาดในประเทศทีใ่หญม่าก  การขยายตัวของการพัฒนาภาค
อสังหาริมทรัพย์ด้วยการสร้างอาคารสูงมากมายในเมืองใหญ่ๆ  และการก่อสร้างถนนทั้งในเมืองและเช่ือมระหว่าง
เมืองต่างๆ   การท่ีรัฐบาลใหก้ารสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสินค้า   รวมถึงตัวผู้ผลิตเองก็ให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาสินค้าของตนทั้งในรูปแบบการทํา C&D (Copy & Development)  หรือการเข้าร่วมทนุหรือเข้าซื้อกิจการ
ของบริษัทช้ันนําของต่างประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงเพ่ือให้มีการเรียนรู้ทกัษะ/ความชํานาญ (know- how)  และทํา
ให้การพัฒนาเทคโนโลยีของตนเป็นไปอย่างก้าวกระโดด   จนปัจจุบันสามารถกล่าวได้ว่าจีนสามารถผลิตสินค้าใน
อุตสาหกรรมกอ่สร้างได้แล้วแทบทุกชนิด   ในขณะที่สินค้าบางชนิดประเทศไทยเองยังไม่สามารถผลิตได้หรือผลิต
ได้คุณภาพตํ่ากว่าแต่ต้นทุนสูงกว่า    

จากที่กล่าวมาแล้วน้ันสินค้าในจีนจึงมีคุณภาพและมาตรฐานหลายระดับ หลายราคา  ทั้งน้ี โดยหากเป็น
ผู้ผลิตของจีน 100%  ถ้าเป็นรายเล็กคุณภาพอาจจะยังไม่ค่อยได้มาตรฐานนักแต่มีราคาค่อนข้างตํ่า  หากเป็นราย
ใหญ่ก็จะผลิตสนิค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  และถ้าพิจารณารวมถึงผู้ผลติที่มีการร่วมทนุกับต่างประเทศหรือมีการ
ซ้ือกิจการของผู้ผลิตต่างประเทศที่มีเทคโนโลยีสูง    สินค้าของจีนก็จะมคีุณภาพและมาตรฐานสูงยิ่งขึ้นไปอีกและ
ระดับราคาก็จะสูงกว่าสินค้าจากผู้ผลิตในกลุ่มแรก  แต่อย่างไรก็ดี แม้ว่าระดับราคาของผู้ผลิตกลุ่มน้ีก็จะสูงกว่า
สินค้าของผู้ผลติในกลุ่มแรก   แต่เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพกับราคาแล้วยังถูกกว่าที่จะสั่งซื้อจากประเทศพัฒนาแล้ว
ซึ่งปัจจุบันมีราคาสูงมาก  ดังน้ันเราจึงได้คําตอบในคําถามข้างต้นที่ว่าทําไมงานน้ีจึงเป็นที่สนใจของผู้ชมจากทั่วโลก 

 
 



-5- 
 

น่ันเป็นเพราะส่วนหน่ึงเกิดจากการที่จีนสามารถผลิตสินคา้ได้หลากหลาย   ตอบสนองความต้องการใช้ของผู้ใช้ใน
มาตรฐานและราคาที่ยอมรับได้ของลูกค้าแต่ละราย   ทําให้ผู้เข้าชมงานบางรายที่เคยเป็นผู้ผลิตก็หันมาเสาะหา
และซื้อสนิค้าของจีนที่มีคุณภาพและราคาในระดับที่ตนพอใจไปจําหน่ายในประเทศของตนแทน  ผูท้ี่เป็น Trader 
ที่เคยนําเข้าสินค้าจากประเทศที่พัฒนาแล้วก็เปลี่ยนมาพิจารณาสินค้าของจีนแทนเช่นกัน รวมถึงการทีจ่ีนสามารถ
ส่งออกสินค้าของตนไปตีตลาดทั่วโลกรวมทัง้ตลาดในประเทศไทยด้วย  สิง่น้ีทําให้เกิดผลกระทบต่อผูผ้ลิตไทยทั้งใน
แง่บวกและแง่ลบโดยในแง่ลบจะกระทบต่อผู้ผลิตทีผ่ลิตสินค้าชนิดเดียวกันเป็นอย่างมากจนอาจไม่สามารถดําเนิน
กิจการต่อไปได้   แต่หากเป็นแง่บวก  ในแง่ผู้ผลิตจะสง่ผลดีต่อผู้ผลิตไทยในการที่จะสามารถเลือกใช้สินค้าจากจีน
มาใช้เป็นช้ินส่วนในการผลิตสินค้าสําเร็จรปูของตนในราคาที่ถูกกว่าและมีมาตรฐานทีย่อมรับได้  หรอืปรับเปลี่ยน
กิจการมาเป็น Trader  แทนไปเลย   สําหรบัผู้ที่เป็น Trader อยู่แล้วก็จะได้รับประโยชน์ในการเพ่ิมโอกาสในการ
เลือกซื้อสินค้าเพ่ือส่งมอบให้ลูกค้าได้หลากหลายทั้งชนิดสินค้า  มีมาตรฐานและราคาทีพ่อใจ  และคําถามที่เกิดขึ้น
ในใจของผู้เขียนต่อไป คือ  แล้วประเทศไทยท้ังภาครัฐและภาคเอกชนผู้ผลิตจะมีแนวทางการพัฒนาในสาขา
อุตสาหกรรมกอ่สร้างน้ีอย่างไรจึงจะสามารถก้าวขึ้นไปทัดเทียมกับประเทศจีนได้ในอนาคต 
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