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2.1 ภาพรวมของสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ ปี 2549-2552 

 ในปี 2552 ประเทศไทยมมีลูค่าการส่งออกโดยรวมทัง้สิน้ 5,199,912.37  ล้านบาท หดตวัลดลง

จากปี 2551 ร้อยละ 11.17 โดยเป็นการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1,589,199.87  

ล้านบาท หดตวัลดลงร้อยละ 6.03 จากปี 2551 เช่นกนั

 ในด้านการน�าเข้า พบว่ามมีลูค่ารวมทัง้สิน้ 4,605,330.91 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 

22.52 โดยเป็นการน�าเข้าของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 1,377,740.25 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.23 

จากปี 2551 ส่งผลให้ประเทศไทยมดีลุการค้าเป็นบวกอกีครัง้หลงัจากทีข่าดดลุการค้าไปในปี 2551 อนัเป็น

ผลจากการหดตวัของการลงทนุในประเทศเป็นส�าคญั

บทที่ 2
การค้าระหว่างประเทศของ SMEs

ตารางที ่2.1 มลูค่าการส่งออกและการน�าเข้า ปี 2549-2552 จ�าแนกตามขนาดวสิาหกจิ  (หน่วย : ล้านบาท)

ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาพที ่2.1 มลูค่าการส่งออกและการน�าเข้าของไทย ปี 2549-2552 (หน่วย : พนัล้านบาท)

ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 จากตารางที่ 2.2 เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทย จะพบว่าอัตราการ 

ขยายตวัของการส่งออกของ SMEs ลดลงตามล�าดบัอย่างต่อเนือ่งในช่วง 3 ปีหลงั  ซึง่แตกต่างจากการ 

ส่งออกในภาพรวมที่ยังสามารถขยายตัวได้ ยกเว้นในปี 2552 ที่หดตัวลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลก และ 

การส่งออกที่ขยายตัวหรือหดตัวนั้นมีผลมาจากการขยายตัวหรือหดตัวอันเกิดจากการส่งออกของวิสาหกิจ

ขนาดใหญ่ อันแสดงให้เห็นว่ามูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยขึ้นกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ค่อนข้างมาก 

และจ�าเป็นจะต้องมีการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดมูลค่าการค้าระหว่างประเทศในวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมมากขึน้  

 ในขณะทีก่ารน�าเข้าจะพบว่าในภาพรวมมกีารหดตวัลงในปี 2552 เช่นเดยีวกบั SMEs อนัเป็นผล

จากการหดตวัของการลงทนุในประเทศ  ขณะเดยีวกนักพ็บว่าการน�าเข้ากว่าร้อยละ 60 เกดิขึน้จากวสิาหกจิ

ขนาดใหญ่เป็นส�าคญั ส่งผลให้ดลุการค้าในปี 2552 เป็นบวกได้อกีครัง้ แต่มลูค่าการค้าลดลงกว่าร้อยละ 14 

 จากอตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ในแต่ละปี ทีเ่งนิบาทมแีนวโน้มแขง็ค่าขึน้อย่างต่อเนือ่ง หากพจิารณา

การขยายตวัของการค้าระหว่างประเทศในรปูของสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัแล้ว จะเหน็ว่า การส่งออกทีแ่ท้จรงิ

มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ กล่าวคอื SMEs สามารถส่งออกไปในตลาดต่างประเทศได้เพิม่ขึน้ร้อยละ 11.2 ในรปู

มูลค่าตามสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่จากผลของอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้น ท�าให้การขยายตัวของการ 

ส่งออกในรปูของเงนิบาทเพิม่ขึน้เพยีงร้อยละ 7.3
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ตารางที ่2.2 มลูค่าการค้าระหว่างประเทศ ปี  2549-2552

ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 หากพิจารณาสัดส่วนของการส่งออกต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) จากตารางที่ 2.3  

จะเหน็ว่า ในขณะทีเ่ศรษฐกจิของประเทศพึง่พาการส่งออกเป็นหลกั เพราะมลูค่าการส่งออกมสีดัส่วนถงึร้อยละ 

57.5 ของ GDP  แต่ส�าหรบั SMEs นัน้ มลูค่าการส่งออกของ SMEs คดิเป็นสดัส่วนน้อยกว่าครึง่หนึง่ของ 

GDP SMEs  อย่างไรกต็าม จะเหน็ว่าสดัส่วนดงักล่าว เพิม่มากขึน้ตามล�าดบั จากร้อยละ 47.6 ในปี 2549 

เป็นร้อยละ 48.9 ในปี 2551 แต่ในปี 2552 สดัส่วนลดลงเลก็น้อยเป็นร้อยละ 46.5 เนือ่งจากการหดตวัของ

อ�านาจซือ้ในตลาดของ SMEs ทัง้นี ้การส่งออกของ SMEs มสีดัส่วนอยูป่ระมาณร้อยละ 30 ของการส่งออก

ทัง้หมดของประเทศ
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ตารางที ่2.3 สดัส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อการค้าระหว่างประเทศของไทย และ GDP

ที่มา : กรมศุลกากร  / ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2.2  สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของ SMEs ในประเทศคูค้่าส�าคญั

 2.2.1 ภาพรวมของการค้าระหว่างประเทศ จ�าแนกตามประเทศคูค้่า
 
 2.2.1.1 มลูค่าการค้า

 เมื่อพิจารณาการส่งออกเป็นรายประเทศ จะเห็นได้ว่า ตลาดหลักที่ส�าคัญของไทย ได้แก่ 

สหรฐัอเมรกิา จนี ญีปุ่น่ ฮ่องกง โดยมสีดัส่วนการส่งออกร้อยละ 10.92 10.57 10.31 และ 6.22 ของมลูค่า

การส่งออกรวมทัง้หมดในปี 2552 ตามล�าดบั จากภาพที ่2.2 และตารางที ่2.4 จะพบว่า SMEs มกีารส่งออก

ไปยงัตลาดหลกัทีส่�าคญัของประเทศ คอื ญีปุ่น่ สหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง จนี เช่นกนั ในสดัส่วนทีน้่อยกว่า 

รายใหญ่ แต่มกีารกระจายสดัส่วนการส่งออกไปยงัตลาดอืน่ๆ มากกว่า 

 ในปี 2552 ตลาดที ่SMEs สามารถขยายการส่งออกได้สงูสดุคอื ประเทศจนี ทีเ่พิม่ขึน้ถงึร้อยละ 

17.29 แม้ว่าโดยภาพรวมการส่งออกในปี 2552 จะหดตวักต็าม ตลาดของ SMEs ทีเ่ตบิโตได้ในอตัราทีส่งู 

รองลงมาคอื ออสเตรเลยี ทีส่่งออกได้เพิม่ขึน้ร้อยละ 14.0 ในภาพรวมการส่งออกของ SMEs ใน 10 อนัดบั

แรกมกีารหดตวัไปร้อยละ 6.99 ในขณะทีภ่าพรวมการส่งออกของประเทศใน 10 อนัดบัแรกมกีารหดตวัไป

ร้อยละ 11.07 ซึง่แสดงให้เหน็ว่าการส่งออกไปยงัตลาดหลกัของ SMEs ดกีว่าภาพรวมของทัง้ประเทศ 

 ส�าหรบัตลาดที ่ SMEs มกีารส่งออกทีห่ดตวัลงได้แก่ สงิคโปร์ ซึง่ลดลงไปถงึร้อยละ 24.13  จาก

ปีก่อนหน้า รองลงมาจะเป็น สหราชอาณาจกัร ลดลงไปร้อยละ 22.94  และตลาดทีม่กีารหดตวัลงน้อยทีส่ดุ 

คอื เวยีดนามโดยลดลงไปร้อยละ 2.74
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ภาพที ่2.2 สดัส่วนตลาดส่งออก ปี 2552

ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาพที ่2.3 สดัส่วนแหล่งน�าเข้า ปี 2552

ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 ในส่วนของแหล่งน�าเข้านัน้ SMEs น�าเข้าจากญีปุ่น่ จนี สหรฐัอเมรกิา มาเลเซยี ในสดัส่วนทีส่งู 

แต่ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิโลก ส่งผลให้การค้าและการลงทนุในประเทศลดลง จงึท�าให้การน�าเข้าสนิค้า

ทนุรวมถงึวตัถดุบิต่างๆ จากประเทศเหล่านีล้ดลงตามไปด้วย โดยพบว่าอตัราการหดตวัค่อนข้างสงูในแต่ละ

ประเทศ ตามตารางที ่2.5
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ตารางที ่2.4  มลูค่าการส่งออกไปยงัประเทศปลายทาง 10 อนัดบัแรก ปี 2550-2552  (หน่วย : ล้านบาท)

ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ตารางที ่2.5 มลูค่าการน�าเข้าจากประเทศต่างๆ 10 อนัดบัแรก ปี 2550-2552  (หน่วย : ล้านบาท)

ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 หากพิจารณามูลค่าการส่งออกและการน�าเข้าในแต่ละภูมิภาค ตามทิศทางของยุทธศาสตร์ทาง 

การค้าทีม่กีารเจรจาความตกลงการค้าเสรใีนรปูแบบภมูภิาคต่อภมูภิาคเพิม่มากขึน้แทนการเจรจาการค้าในแบบ

ทวภิาค ี จากภาพที ่ 2.4 จะเหน็ว่า อาเซยีน ยงัคงเป็นตลาดทีส่�าคญัทีส่ดุ รองลงมาคอื สหภาพยโุรป และญีปุ่น่  

โดย SMEs มมีลูค่าการส่งออกไปยงัแต่ละตลาดดงักล่าวในสดัส่วนร้อยละ 19.9  11.6 และ 9.7 ตามล�าดบั

 ในส่วนของอตัราการขยายตวัของการส่งออกนัน้ ตามตารางที ่2.6 จะเหน็ว่า ประเทศปลายทาง

ที ่SMEs สามารถขยายการส่งออกได้ในอตัราทีส่งู เมือ่เทยีบกบัปี 2551 ได้แก่ สวสิเซอร์แลนด์ จนี ฮ่องกง 

เอเชยีใต้และออสเตรเลยี ในขณะทีต่ลาดหลกัอนัได้แก่ อาเซยีน  สหภาพยโุรป  ญีปุ่น่และสหรฐั มกีารหดตวั

ลงทัง้สิน้  ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัการส่งออกในภาพรวมของทัง้ประเทศ โดยกลุม่ประเทศ CIS  มี

การหดตวัมากทีส่ดุถงึร้อยละ 42.6

 จากที่ได้กล่าวแล้วว่า อาเซยีนเป็นตลาดที่ใหญ่ทีส่ดุของไทย ในปัจจบุนัยงัได้มกีารเจรจาการเปิด

เสรทีางการค้าในกลุม่ ASEAN+3 (ญีปุ่น่ จนี เกาหล)ี และ ASEAN+6 (ญีปุ่น่ จนี เกาหล ี ออสเตรเลยี 

นวิซแีลนด์ อนิเดยี) ท�าให้เกดิตลาดการค้าเสรทีีร่วมกบักลุม่อาเซยีนทีม่ขีนาดใหญ่มากในอนาคต โดยมลูค่า

ตลาดส่งออกของกลุม่ ASEAN+6 ในปี 2552 นัน้ มสีดัส่วนถงึร้อยละ 52.1 ของมลูค่าการส่งออกทัง้หมดของ

ไทย ในขณะทีส่ดัส่วนของ SMEs ทีส่่งออกไปยงักลุม่ ASEAN+6 ในปี 2552 นัน้ มสีดัส่วนถงึร้อยละ 47  

ดงัภาพที ่2.5

ภาพที ่2.4 สดัส่วนการส่งออก ไปยงัแต่ละภมูภิาคหรอืประเทศทีส่�าคญั ปี 2552

ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาพที ่2.5 สดัส่วนการส่งออก ไปยงัตลาด ASEAN+6

ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ตารางที ่2.6  สดัส่วนการส่งออกของ SMEs ไปยงัแต่ละประเทศหรอืกลุม่ประเทศทีส่�าคญั  (หน่วย : ล้านบาท)

ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ตารางที ่2.7  สดัส่วนการน�าเข้าของ SMEs จากแต่ละประเทศหรอืกลุม่ประเทศทีส่�าคญั  (หน่วย : ล้านบาท)

ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หมายเหตุ 
ASEAN (9 ประเทศ ไม่รวมไทย) ได้แก่ BRUNEI DARUSSALAM, INDONESIA, CAMBODIA, LAO REPUBLIC, MYANMAR, MALAYSIA, PHILIPPINES, SINGAPORE, VIETNAM
EU27 ได้แก่ AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, GERMANY, DENMARK, ESTONIA, SPAIN, FINLAND, FRANCE, UNITED KINGDOM, GREECE, HUNGARY, IRELAND, ITALY,  
LITHUANIA, LUXEMBOURG, LATVIA, MALTA, NETHERLANDS, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, SWEDEN, SLOVENIA, SLOVAKIA
Middle East ได้แก่ BAHRAIN, EGYPT, IRAQ, IRAN, ISRAEL, JORDAN, KUWAIT, LEBANON, OMAN, QATAR, SAUDI ARABIA, SYRIAN ARAB REPUBLIC, UNITED ARAB EMIRATES, YEMEN
South Asia  ได้แก่ BANGLADESH, INDIA, NEPAL, PAKISTAN, SRI LANKA
CIS (Commonwealth of Independent State) ได้แก่ ARMENIA, AZERBAIJAN, BELARUS, GEORGIA, KAZAKHSTAN, KYRGYZSTAN, MOLDOVA REPUBLIC OF, RUSSIAN FEDERATION, TAJIKISTAN,  
TURKMENISTAN, UKRAINE, UZBEKISTAN
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ภาพที ่2.6 สดัส่วนการน�าเข้าจากแต่ละภมูภิาคหรอืประเทศทีส่�าคญั ปี 2552

ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 ในส่วนของการน�าเข้านัน้ จากตารางที ่2.7 และภาพที ่2.6 จะเหน็ได้ว่า แหล่งน�าเข้าทีส่�าคญัทีส่ดุ

ของไทยในปี 2552 คอื ญีปุ่น่ จนี และกลุม่อาเซยีน ในสดัส่วนร้อยละ 16.38  17.57 และ 14.76 ของมลูค่า

การน�าเข้ารวมของ SMEs ตามล�าดบั รองลงไปคอื สหภาพยโุรป สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี  ซึง่มลูค่าน�า

เข้าจากแต่ละแหล่งลดลงจากปี 2551 ทัง้สิน้  ทัง้นี้ในภาพรวมของการน�าเข้าของประเทศนัน้ มกีารน�าเข้า

จากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางมากเป็นล�าดับที่สี่เนื่องจากมีการน�าเข้าน�้ามันในมูลค่าที่สูงอันเป็นผลจาก

ราคาน�า้มนัทีท่รงตวัในระดบัสงูตลอดทัง้ปี

 แหล่งน�าเข้าของ SMEs ทีม่อีตัราการหดตวัน้อยทีส่ดุ คอื ออสเตรเลยี โดยมมีลูค่าลดลงร้อยละ 

8.64  ในขณะทีก่ารน�าเข้าจากประเทศอืน่ๆ กม็มีลูค่าลดลงเช่นกนั อาท ิมลูค่าการน�าเข้าจากสหรฐัอเมรกิา

ลดลงร้อยละ  27.2 จากสาธารณรฐัเกาหล ีลดลงร้อยละ 64.3 และจากกลุม่เอเชยีใต้ ลดลงร้อยละ 25.5 เป็นต้น
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  2.2.1.2 รายการสนิค้า

 เมือ่พจิารณามลูค่าการค้าระหว่างประเทศในรปูของรายการสนิค้าตามพกิดัศลุกากร (HS 2007)  

จากตารางที ่2.8 จะเหน็ได้ว่า ในปี 2552 การส่งออกของประเทศโดยรวมนัน้ มมีลูค่าสงูสดุในกลุม่พกิดัศลุกากร 

84 85 และ 87 คดิเป็นสดัส่วนถงึร้อยละ 17.20 14.66 และ 7.86 ของการส่งออกรวมทัง้หมดของประเทศ 

ตามล�าดบั ซึง่สนิค้าในกลุม่พกิดั 84 คอื สนิค้าประเภทเครือ่งจกัรและส่วนประกอบ รวมทัง้เครือ่งคอมพวิเตอร์

และอุปกรณ์ต่างๆ พิกัด 85 คือ สินค้าประเภทเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ และพิกัด 87 คือ 

ยานยนต์และส่วนประกอบ ซึง่มรีายการสนิค้าส�าคญัในระดบัพกิดั 4 หลกั คอื 

 -  พกิดั 8471 เครือ่งประมวลผลข้อมลูอตัโนมตัแิละหน่วยต่างๆ ของเครือ่งดงักล่าว

 -  พิกัด 8473 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ ส�าหรับใช้เฉพาะกับเครื่องจักรตามประเภทที่   

   8469 ถงึ  8472 

 -  พกิดั  8542 วงจรรวมที่ใช้ในทางอเิลก็ทรอนกิส์

 -  พกิดั 8517 เครือ่งโทรศพัท์ รวมถงึเครือ่งอปุกรณ์ส�าหรบัการสือ่สารในระบบเครอืข่ายทางสาย 

  หรอืไร้สาย

 - พกิดั 8704 ยานยนต์ส�าหรบัขนส่งของ (รถบรรทกุ)

 - พกิดั 8703 รถยนต์หรอืยานยนต์อืน่ๆ ทีอ่อกแบบส�าหรบัขนส่งบคุคลเป็นหลกั

 ส�าหรบั SMEs นัน้ มสีดัส่วนมลูค่าการส่งออกในกลุม่พกิดั 84 และ 85 เพยีงร้อยละ 4.37 และ 

4.84 ตามล�าดบั และในปี 2552 ยงัมกีารส่งออกได้ลดลงจากปีก่อนหน้า ถงึร้อยละ 20.24 และ 7.09 ตาม

ล�าดบัด้วย

 สนิค้าในกลุม่ที ่SMEs มกีารส่งออกในสดัส่วนทีส่งูทีส่ดุคอื กลุม่พกิดั 71 อญัมณแีละเครือ่งประดบั  

พกิดั 39 พลาสตกิและของท�าด้วยพลาสตกิ  พกิดั 40 ยางและของท�าด้วยยาง ซึง่มสีดัส่วนร้อยละ 17.15  

6.63 และ 5.84 ตามล�าดบั  โดยรายการสนิค้าส่งออกในระดบัพกิดั 4 หลกั ทีส่�าคญัของ SMEs ได้แก่  พกิดั 

7108 ทองค�า (รวมถงึทองค�าชบุด้วยแพลทนิมั) ยงัไม่ได้ขึน้รปู หรอือยู่ในลกัษณะกึง่ส�าเรจ็รปู พกิดั 7113 

เครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณ และส่วนประกอบของของดงักล่าว ท�าด้วยโลหะมค่ีา พกิดั 3901 โพลเีอทลีนี 

และพกิดั 4001 ยางธรรมชาต ิในลกัษณะขัน้ปฐม ทัง้นี ้กลุม่พกิดั 71 ยงัเป็นกลุม่ทีม่อีตัราการขยายตวัจาก

ปี 2552 สงูถงึร้อยละ 18.60 ด้วยแม้ว่าภาวะการส่งออกโดยรวมจะหดตวัลงกต็าม อนัเป็นผลส่วนหนึง่จาก

ราคาทองค�าทีส่งูขึน้
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ตารางที ่2.8 มลูค่าการส่งออก จ�าแนกตามกลุม่พกิดัสนิค้า 2 หลกั (หน่วย : ล้านบาท)

ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ตารางที ่2.9 มลูค่าการน�าเข้า จ�าแนกตามกลุม่พกิดัสนิค้า 2 หลกั (หน่วย : ล้านบาท)

ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 ในด้านการน�าเข้านั้น เมื่อพิจารณามูลค่าการน�าเข้าในรูปของรายการสินค้าตามพิกัดศุลกากร  

(HS 2007) จากตารางที ่2.9 จะเหน็ได้ว่า ในปี 2552 การน�าเข้าของประเทศโดยรวมนัน้ มมีลูค่าลดลง 

แทบจะทกุรายการสนิค้า โดยพบว่าในกลุม่พกิดั 28 เคมภีณัฑ์อนนิทรย์ี มมีลูค่าการน�าเข้าลดลงมากทีส่ดุถงึ

ร้อยละ 50.96 รองลงมาเป็นกลุ่มพิกัด 72 เหล็กและเหล็กกล้า ลดลงร้อยละ 47.56 ในขณะที่ภาพรวม 

มกีารน�าเข้าลดลงถงึร้อยละ 22.52

 ส�าหรบั SMEs นัน้ การน�าเข้าสนิค้าจะมสีดัส่วนมากทีส่ดุในสนิค้ากลุม่พกิดั 71 อญัมณแีละเครือ่ง

ประดบั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 13.3 พกิดั 84 เครือ่งจกัร และคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ คดิเป็นสดัส่วนมลูค่า

ร้อยละ 13.09 และพกิดั 85 อปุกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ คดิเป็นร้อยละ 12.4  ทัง้นี ้รายการสนิค้าน�าเข้า

ในระดบัพกิดั 4 หลกั ทีส่�าคญัของ SMEs ได้แก่ 

 -  พิกัด 7108 ทองค�า (รวมถึงทองค�าชุบด้วยแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรืออยู่ในลักษณะกึ่ง 

  ส�าเรจ็รปู  และพกิดั 7102 เพชร จะตกแต่งหรอืไม่กต็าม แต่ไม่ได้ประกอบกบัตวัเรอืน

 -  พกิดั 8471 เครือ่งประมวลผลข้อมลูอตัโนมตั ิและหน่วยต่างๆ ของเครือ่งดงักล่าว และพกิดั  

  8473 ส่วนประกอบและอปุกรณ์ประกอบ

 - พกิดั 8517 เครือ่งโทรศพัท์ เครือ่งอปุกรณ์ส�าหรบัการสือ่สาร และพกิดั 8542 วงจรรวมที่ใช้ใน 

  ทางอเิลก็ทรอนกิส์

 -  พกิดั 7207 ผลติภณัฑ์กึง่ส�าเรจ็รปู ท�าด้วยเหลก็หรอืเหลก็กล้าไม่เจอื  และพกิดั 7210 ผลติภณัฑ์ 

  แผ่นรดี ท�าด้วยเหลก็หรอืเหลก็กล้าไม่เจอื มคีวามกว้างตัง้แต่ 600 มลิลเิมตรขึน้ไป หุม้ตดิ ชบุ 

  หรอืเคลอืบ

 - พกิดั 3901 โพลเีอทลีนี  และพกิดั 3926 ของอืน่ๆ ท�าด้วยพลาสตกิ

 

 กลุม่สนิค้าที ่SMEs มมีลูค่าน�าเข้าลดลงจากปี 2551 ในอตัราทีส่งู ได้แก่ สนิค้าในกลุม่พกิดั 28 

เคมภีณัฑ์อนนิทรย์ี มมีลูค่าการน�าเข้าลดลงมากทีส่ดุถงึร้อยละ 50.19  พกิดั 31 ปุย๋ ลดลงร้อยละ 49.81  

กลุม่พกิดั 72 เหลก็และเหลก็กล้า ลดลงร้อยละ 43.29  ในขณะทีภ่าพรวมของ SMEs มกีารน�าเข้าลดลงถงึ

ร้อยละ 22.23  

 ส�าหรบัสนิค้าทีม่กีารน�าเข้าเพิม่ขึน้ มเีพยีง 3 กลุม่พกิดัสนิค้า ได้แก่ กลุม่พกิดั 30 ผลติภณัฑ์ทาง

เภสชักรรม มกีารน�าเข้าเพิม่ขึน้ร้อยละ 17.32  พกิดั 48 กระดาษ เยือ่กระดาษ  เพิม่ขึน้ร้อยละ 7.65 และ

พกิดั 27 น�า้มนัปิโตรเลยีม ถ่านหนิ  มกีารน�าเข้าเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.53 
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 2.2.1.3 โครงสร้างการน�าเข้าสนิค้าของ SMEs ไทย ในปี 2550-2552

 ในปี 2552  มลูค่าการน�าเข้าของ SMEs ไทย จะมทีศิทางทีล่ดลงในทกุรายการทีส่�าคญั เมือ่เทยีบ

กับปีก่อน สะท้อนถึงการชะลอตัวในด้านการลงทุนและการบริโภคทั้งภายในประเทศและการส่งออก ส่งผล 

กระทบโดยตรงต่อภาวะเศรษฐกจิของประเทศทีช่ะลอตวัลงอย่างเหน็ได้ชดั โดยมกีารแบ่งโครงสร้างการน�าเข้า

ออกเป็น 4 หมวดสนิค้าหลกัๆ ประกอบด้วย สนิค้าเชือ้เพลงิ มสีดัส่วนของการน�าเข้าประมาณร้อยละ 0.35 

มีอัตราการเติบโตลดลง ร้อยละ 16.24 เมื่อเทียบกับปีก่อน  ส่วนใหญ่เป็นการน�าเข้ามาจากประเทศ 

สหรฐัอมรกิา เกาหลีใต้ จนี มาเลเซยี และฟิลปิปินส์ ตามล�าดบั สนิค้าทนุ มสีดัส่วนของการน�าเข้าประมาณ 

ร้อยละ 18.08 มอีตัราการเตบิโตลดลง ร้อยละ 13.06 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน  ส่วนใหญ่เป็นการน�าเข้ามาจาก

ประเทศญีปุ่น่ จนี สหรฐัอเมรกิา เยอรมนั และสงิคโปร์ ตามล�าดบั สนิค้าวตัถดุบิและกึง่ส�าเรจ็รปู มสีดัส่วน

ของการน�าเข้าประมาณร้อยละ 41.42 มอีตัราการเตบิโตลดลง ร้อยละ 33.42 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน  ส่วนใหญ่

เป็นการน�าเข้ามาจากประเทศญีปุ่น่ จนี สวสิเซอร์แลนด์ ออสเตรเลยี และเกาหลีใต้ ตามล�าดบั และสนิค้า

อปุโภคบรโิภค มสีดัส่วนของการน�าเข้าประมาณร้อยละ 8.92 มอีตัราการเตบิโตลดลง ร้อยละ 6.38 เมือ่เทยีบ

กับปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการน�าเข้ามาจากประเทศจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และสวิสเซอร์แลนด์  

ตามล�าดบั

ตารางที ่2.10 โครงสร้างสนิค้าน�าเข้าของ SMEs ไทย จ�าแนกตามประเภทกลุม่โครงสร้างสนิค้า (หน่วย : ล้านบาท) 

ที่มา : กรมศุลกากร, กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 จากตารางที ่2.11 เมือ่พจิารณาถงึการน�าเข้าสนิค้าเชือ้เพลงิของ SMEs ไทย จ�าแนกตามกลุม่

สนิค้าทีส่�าคญั ในปี 2552 จะพบว่า กลุม่สนิค้าพกิดั 2707 น�า้มนัและผลติภณัฑ์อืน่ๆ มมีลูค่าน�าเข้าสนิค้า 

เชือ้เพลงิสงูทีส่ดุ จ�านวน 3,180.64 ล้านบาท โดยมสีดัส่วนประมาณร้อยละ 66.14 และมอีตัราการเตบิโต 

ลดลงประมาณร้อยละ 20.44 เมื่อเทียบกับปีก่อน รองลงมาคือ กลุ่มสินค้าพิกัด 2712 ปิโตรเลียมเยลลี  

รวมทัง้ไขพาราฟิน มมีลูค่าการน�าเข้าเชือ้เพลงิ จ�านวน 980.50 ล้านบาท โดยมสีดัส่วนประมาณร้อยละ 20.39 

และมอีตัราการเตบิโตลดลงประมาณร้อยละ 21.87 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน และกลุม่สนิค้าพกิดั 2713 ปิโตรเลยีม

โค้ก ปิโตรเลยีมบทิเูมน และกากอืน่ๆ มมีลูค่าการน�าเข้าเชือ้เพลงิ จ�านวน 497.07 ล้านบาท โดยมสีดัส่วน

ประมาณร้อยละ 10.34 และมอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 60.66 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน ตามล�าดบั 

ส่วนกลุม่สนิค้าทีม่กีารน�าเข้าสนิค้าเชือ้เพลงิน้อยทีส่ดุ คอื กลุม่สนิค้าพกิดั 2705 ก๊าซถ่านหนิ วอเตอร์ก๊าซ 

โพรดวิเซอร์ก๊าซ มมีลูค่าการน�าเข้าเชือ้เพลงิ จ�านวน 0.09 ล้านบาท โดยมสีดัส่วนน้อยมาก และมอีตัรา 

การเตบิโตลดลงประมาณร้อยละ 9.42 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน ตามล�าดบั

ตารางที ่2.11 การน�าเข้าสนิค้าเชือ้เพลงิของ SMEs ไทย จ�าแนกตามกลุม่สนิค้าทีส่�าคญั (หน่วย : ล้านบาท)

ที่มา : กรมศุลกากร, กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 จากตารางที ่2.12 เมือ่พจิารณาถงึการน�าเข้าสนิค้าทนุของ SMEs ไทย จ�าแนกตามกลุม่สนิค้า 

ทีส่�าคญั ในปี 2552 พบว่า วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม มกีารน�าเข้าสนิค้าทนุรวมทัง้สิน้ 249,126.26 

ล้านบาท โดยมอีตัราการเตบิโตลดลงประมาณร้อยละ 13.06 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน และเมือ่จ�าแนกตามกลุม่

สนิค้าน�าเข้าทีส่�าคญัๆ จะพบว่า กลุม่สนิค้าพกิดั 8471 เครือ่งประมวลผลข้อมลูอตัโนมตั ิมมีลูค่าการน�าเข้า

สนิค้าทนุสงูทีส่ดุ จ�านวน 23,371.42 ล้านบาท โดยมสีดัส่วนประมาณร้อยละ 9.38 และมอีตัราการเตบิโต 

เพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 6.98 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน รองลงมาคอื กลุม่สนิค้าพกิดั 8536 เครือ่งอปุกรณ์ไฟฟ้า

ส�าหรบัตดัต่อหรอืป้องกนัวงจรไฟฟ้า มมีลูค่าการน�าเข้าสนิค้าทนุ จ�านวน 14,478.97 ล้านบาท โดยมสีดัส่วน

ประมาณร้อยละ 5.81  และมอีตัราการเตบิโตลดลงประมาณร้อยละ 16.26 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน และกลุม่สนิค้า

พกิดั 8414 เครือ่งสบูลมหรอืสบูสญุญากาศ มมีลูค่าการน�าเข้าสนิค้าทนุ จ�านวน 9,456.41 ล้านบาท โดยมี

สัดส่วนประมาณร้อยละ  3.80 และมีอัตราการเติบโตลดลงประมาณร้อยละ 15.88  เมื่อเทียบกับปีก่อน  

ตามล�าดบั 
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ตารางที ่2.12 การน�าเข้าสนิค้าทนุของ SMEs ไทย จ�าแนกตามกลุม่สนิค้าทีส่�าคญั (หน่วย : ล้านบาท) 

ที่มา : กรมศุลกากร, กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 จากตารางที ่2.13 เมือ่พจิารณาถงึการน�าเข้าสนิค้าวตัถดุบิและกึง่ส�าเรจ็รปูของ SMEs ไทย จ�าแนก

ตามกลุม่สนิค้าทีส่�าคญั ในปี 2552 พบว่า วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม มกีารน�าเข้าสนิค้าวตัถดุบิและ

กึง่ส�าเรจ็รปู รวมทัง้สิน้ 570,619.04 ล้านบาท โดยมอีตัราการเตบิโตลดลงประมาณร้อยละ 33.42 เมือ่เทยีบ

กบัปีก่อน และเมือ่จ�าแนกตามกลุม่สนิค้าน�าเข้าทีส่�าคญัๆ พบว่า กลุม่สนิค้าพกิดั 7108 ทองค�า มมีลูค่าการ 

น�าเข้าสนิค้าวตัถดุบิและกึง่ส�าเรจ็รปูสงูทีส่ดุ จ�านวน 119,691.03  ล้านบาท โดยมสีดัส่วนประมาณร้อยละ 

20.98 และมอีตัราการเตบิโตลดลงประมาณร้อยละ 38.41 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน รองลงมาคอื กลุม่สนิค้าพกิดั 

7102 เพชร มมีลูค่าการน�าเข้าสนิค้าวตัถดุบิและกึง่ส�าเรจ็รปู จ�านวน 24,395.33 ล้านบาท โดยมสีดัส่วน

ประมาณร้อยละ 4.28 และมอีตัราการเตบิโตลดลงประมาณร้อยละ 49.32 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน และกลุม่สนิค้า

พกิดั 7106 เงนิ มมีลูค่าการน�าเข้าสนิค้าวตัถดุบิและกึง่ส�าเรจ็รปู จ�านวน 14,762.45 ล้านบาท โดยมสีดัส่วน

ประมาณร้อยละ 2.59 และมอีตัราการเตบิโตลดลงประมาณร้อยละ 12.27 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน ตามล�าดบั

 จากตารางที ่2.14 เมือ่พจิารณาถงึการน�าเข้าสนิค้าอปุโภคบรโิภคของ SMEs ไทย จ�าแนกตาม

กลุม่สนิค้าทีส่�าคญั ในปี 2552 พบว่า วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม มกีารน�าเข้าสนิค้าอปุโภคบรโิภค 

รวมทัง้สิน้ 122,892.64 ล้านบาท โดยมอีตัราการเตบิโตลดลงประมาณร้อยละ 6.38 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน และ

เมือ่จ�าแนกตามกลุม่สนิค้าน�าเข้าทีส่�าคญัๆ พบว่า กลุม่สนิค้าพกิดั 3004 ยารกัษาหรอืป้องกนัโรค ทีจ่ดัท�าขึน้

เพือ่ใช้ตามขนาดทีก่�าหนด มมีลูค่าการน�าเข้าสนิค้าอปุโภคบรโิภคสงูทีส่ดุ จ�านวน 27,445.24 ล้านบาท โดย

มสีดัส่วนประมาณร้อยละ 22.33 และมอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 17.43 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน 

รองลงมาคอื กลุม่สนิค้าพกิดั 7113 เครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณ มมีลูค่าการน�าเข้าสนิค้าอปุโภคบรโิภค 

จ�านวน 14,751.18 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 12.00 และมีอัตราการเติบโตลดลงประมาณ 

ร้อยละ 20.22 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน และกลุม่สนิค้าพกิดั 3002 เลอืดมนษุย์ เลอืดสตัว์ทีจ่ดัท�าส�าหรบัใช้รกัษา

โรค มมีลูค่าการน�าเข้าสนิค้าอปุโภคบรโิภค จ�านวน  5,180.83 ล้านบาท โดยมสีดัส่วนประมาณร้อยละ 4.22 

และมอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 21.74 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน ตามล�าดบั
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ตารางที ่2.13 การน�าเข้าสนิค้าวตัถดุบิและกึง่ส�าเรจ็รปูของ SMEs ไทย จ�าแนกตามกลุม่สนิค้าทีส่�าคญั (หน่วย : ล้านบาท) 

ที่มา : กรมศุลกากร, กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม



2-24 ตารางที ่2.14 การน�าเข้าสนิค้าอปุโภคบรโิภคของ SMEs ไทย จ�าแนกตามกลุม่สนิค้าทีส่�าคญั (หน่วย : ล้านบาท)

ที่มา : กรมศุลกากร, กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 2.2.2 สถานการณ์การค้าของ SMEs กบักลุม่ประเทศอาเซยีน
 
 ในการด�าเนนิการไปสูก่ารจดัตัง้เขตการค้าเสรอีาเซยีนหรอือาฟตาที่ได้บรรลเุป้าหมายในปี 2546 

ทีผ่่านมา อนัเป็นจดุเริม่ต้นของการเปิดเสรทีางการค้า โดยมกีารก�าหนดรายการและระยะเวลาการเร่งลดภาษี

น�าเข้าสนิค้าระหว่างกนั และขยายไปสูค่วามตกลงในเรือ่งของการลงทนุ และการเปิดเสรกีารบรกิารในแต่ละ

กลุม่สาขา รวมถงึได้มกีารจดัท�าแผนงานในเชงิบรูณาการในด้านเศรษฐกจิต่างๆ เพือ่ให้เหน็การด�าเนนิงาน

ในภาพรวมทีจ่ะน�าไปสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) ภายในปี 2558 

ได้อย่างชดัเจน โดยองค์ประกอบส�าคญัของ AEC Blueprint  ประกอบไปด้วย การเป็นตลาดเดยีวและฐาน

การผลติร่วมกนั  การสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกจิของอาเซยีน การพฒันาเศรษฐกจิ

อย่างเสมอภาค  และการบรูณาการเข้ากบัเศรษฐกจิโลก

 2.2.2.1 มลูค่าการค้า

 ในปี 2552 ประเทศไทยส่งออกไปในกลุม่ประเทศอาเซยีนรวม 1,107,020.36 ล้านบาท ลดลง 

ร้อยละ 16.07 จากปี 2551 โดยเป็นการส่งออกของ SMEs รวมมลูค่า 316,156.79  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

12.46  จากปี 2551 และคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 28.56  ของการส่งออกรวมไปในอาเซยีนในปี 2552  

 ตลาดส่งออกทีส่�าคญัของไทยในกลุม่อาเซยีน คอื มาเลเซยี สงิคโปร์ อนิโดนเีซยี และเวยีดนาม  

โดยประเทศมาเลเซยีนัน้ SMEs ไทยส่งออกไปในสดัส่วนสงูทีส่ดุ มมีลูค่าประมาณ 73,452.14 ล้านบาท หรอื

มสีดัส่วนเป็นร้อยละ 23.23 ของมลูค่าการส่งออกของ SMEs ไปอาเซยีนทัง้หมด โดยมมีลูค่าลดลงจากปี 

2551 ประมาณร้อยละ 22.47  อันเกิดจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ในขณะที่ส่งออกไปสิงคโปร์ 

ลดลงถงึร้อยละ 24.13 ต่อเนือ่งจากปี 2551 ทีล่ดลงเช่นกนั ส่วนอนิโดนเีซยีและเวยีดนามมกีารหดตวัเช่นกนั

ร้อยละ 12.30 และ 2.73 ตามล�าดบั

 ตลาดของ SMEs ที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2552 คือ เมียนมาร์ ในอัตรา 

ร้อยละ 24.78 โดยมสีดัส่วนถงึร้อยละ 8.47 ของมลูค่าการส่งออกของ SMEs ไปอาเซยีนทัง้หมด และบรูไน

ทีม่กีารเตบิโตถงึร้อยละ 11.29 แต่มมีลูค่าส่งออกเพยีง 853.13 ล้านบาท ตามตารางที ่2.15
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ตารางที่ 2.15 มูลค่าการส่งออกไปในกลุ่มประเทศอาเซียน แยกตามรายประเทศ (หน่วย : ล้านบาท)

ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ตารางที่ 2.16 มูลค่าการน�าเข้าจากกลุ่มประเทศอาเซียน แยกตามรายประเทศ (หน่วย : ล้านบาท)

ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 ในปี 2552 ไทยมกีารน�าเข้าจากอาเซยีนรวม  851,004.20 ล้านบาท ซึง่เป็นการน�าเข้าของ SMEs 

รวม 203,420.46 ล้านบาท จากตารางที ่2.16 แหล่งที ่SMEs น�าเข้าสงูสดุในกลุม่ประเทศอาเซยีน คอื 

มาเลเซยี สงิคโปร์ และ อนิโดนเีซยีตามล�าดบั โดยในปี 2552 การน�าเข้าจากประเทศในกลุม่อาเซยีนมมีลูค่า

ลดลงเกอืบทัง้สิน้ โดยพบว่าการน�าเข้าทีม่อีตัราลดลงมากทีส่ดุ คอื กมัพชูา ลาว และพม่า  ในขณะทีส่งิคโปร์

และบรูไน เป็นเพยีงสองประเทศทีย่งัมอีตัราขยายตวัของการน�าเข้าอยู่

 2.2.2.2 รายการสนิค้า

 จากตารางที ่2.17 สนิค้าทีป่ระเทศไทยส่งออกไปในกลุม่ประเทศอาเซยีนในสดัส่วนมลูค่าสงูทีส่ดุ

คอื สนิค้าในกลุม่พกิดั 84 เครือ่งจกัรและส่วนประกอบ รวมทัง้คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์  และพกิดั 85 อปุกรณ์

ไฟฟ้าและส่วนประกอบ แต่ส�าหรบั SMEs นัน้ กลุม่สนิค้าทีม่สีดัส่วนมลูค่าการส่งออกมากทีส่ดุคอื พกิดั 40 

ยางธรรมชาต ิพกิดั 39 พลาสตกิและของท�าด้วยพลาสตกิ และพกิดั 84 เครือ่งจกัร คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์  

โดยมสีดัส่วนร้อยละ 10.2 8.9 และ 7.9 ของมลูค่าการส่งออกของ SMEs ไปอาเซยีนทัง้หมด ตามล�าดบั

 สนิค้าส่งออกทีส่�าคญัของ SMEs ไปในตลาดอาเซยีน ในระดบัพกิดั 4 หลกั ได้แก่

 -  พกิดั 4001 ยางธรรมชาติในลกัษณะขัน้ปฐม 

 -  พกิดั 3901 โพลเีอทลีนี  และพกิดั 3907 โพลอีะซทิลั โพลอีเีทอร์อืน่ๆ

 -  พกิดั 8419 เครือ่งจกัร เครือ่งจกัรโรงงาน ส�าหรบัใช้กระท�ากบัวตัถโุดยกรรมวธิทีีเ่กีย่วข้องกบั 

  การเปลีย่นอณุหภมู ิเช่น การท�าน�า้ร้อน การสเตอรไิลส์

 -  พกิดั 8471 เครือ่งประมวลผลข้อมลูอตัโนมตั ิ(เครือ่งคอมพวิเตอร์) และหน่วยต่างๆ ของเครือ่ง

 -  พกิดั 1701 น�า้ตาลที่ได้จากอ้อย

 -  พกิดั 8544 ลวดและเคเบลิทีหุ่ม้ฉนวน และตวัน�าไฟฟ้าอืน่ๆ รวมทัง้เคเบลิใยน�าแสง

 -  พกิดั 8708 ส่วนประกอบและอปุกรณ์ประกอบของยานยนต์ 

 -  พกิดั 1006  ข้าว

 

 หากเปรยีบเทยีบมลูค่าการส่งออกปี 2552 กบัปีก่อนหน้า จะเหน็ว่า สนิค้าในทกุพกิดัทีแ่สดงไว้

ในตารางที ่2.17 มมีลูค่าลดลงทัง้ในส่วนของภาพรวมของประเทศ และของ SMEs ทัง้สิน้ โดยลดลงมากใน

กลุม่พกิดั 40  84 และ 10

 จากตารางที ่2.18 กลุม่สนิค้าที ่SMEs น�าเข้าจากกลุม่ประเทศอาเซยีนทีม่สีดัส่วนมลูค่าสงูสดุ 

ได้แก่ พกิดั 85  อปุกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ  พกิดั 27  น�า้มนัปิโตรเลยีม ถ่านหนิ  พกิดั 84  เครือ่งจกัร 

และส่วนประกอบ  คดิเป็นร้อยละ 11.5  9.9  และ 9.9 ตามล�าดบั  ซึง่รายการสนิค้าทีส่�าคญัในระดบัพกิดั 4 

หลกั ได้แก่ พกิดั 8542 วงจรรวมที่ใช้ในทางอเิลก็ทรอนกิส์ พกิดั 2701 ถ่านหนิ  และพกิดั 2710 น�้ามนั

ปิโตรเลยีม พกิดั 8471 เครือ่งประมวลผลข้อมลูอตัโนมตั ิ(เครือ่งคอมพวิเตอร์) และหน่วยต่างๆ ของเครือ่ง 

และพกิดั 3901 โพลเีอทลีนี
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ตารางที ่2.17 มลูค่าการส่งออกสนิค้าไปในกลุม่ประเทศอาเซยีน จ�าแนกตามรายพกิดัสนิค้า 2 หลกั (หน่วย : ล้านบาท)
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ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตารางที ่2.18 มลูค่าการน�าเข้าสนิค้าจากกลุม่ประเทศอาเซยีน จ�าแนกตามรายพกิดัสนิค้า 2 หลกั  (หน่วย : ล้านบาท)
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 วเิคราะห์มลูค่าการส่งออกสนิค้าของ SMEs ไปในกลุม่อาเซยีนเดมิและกลุม่อาเซยีนใหม่

 จากตารางที ่2.19 เมือ่พจิารณาถงึมลูค่าการส่งออกของ SMEs ของไทย ทีม่กีารส่งออกสนิค้าไป

ยงัตลาดอาเซยีนเดมิ (ประกอบด้วย ประเทศมาเลเซยี ฟิลปิปินส์ อนิโดนเีซยี สงิคโปร์ และบรูไน) ในปี 2552 

พบว่า วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมกีารส่งออกไปยงัตลาดอาเซยีนเดมิในกลุม่สนิค้า 40 ยาง และ 

ของท�าด้วยยางมากทีส่ดุ ซึง่มยีอดการส่งออกรวมทัง้สิน้  25,610.06 ล้านบาท มสีดัส่วนประมาณร้อยละ 

13.42 และมอีตัราการเตบิโตลดลงประมาณร้อยละ 24.28 โดยได้ท�าการส่งออกกลุม่สนิค้าดงักล่าวไปยงัประเทศ

มาเลเซยีมากทีสุ่ด ซึง่มมีลูการสง่ออกจ�านวน 23,384.11 ลา้นบาท และมอีตัราการเติบโตลดลงประมาณ 

ร้อยละ 23.70 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา รองลงมาคอืกลุม่สนิค้า 84  เครือ่งจกัร และคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ 

ซึง่มยีอดการส่งออกรวมทัง้สิน้  16,787.79 ล้านบาท มสีดัส่วนประมาณร้อยละ 8.80 และมอีตัราการเตบิโต

ลดลงประมาณร้อยละ 29.25 โดยได้ท�าการส่งออกกลุม่สนิค้าดงักล่าวไปยงัประเทศสงิคโปร์มากทีส่ดุ ซึง่มมีลู

การส่งออกจ�านวน  6,570.47  ล้านบาท ซึง่มอีตัราการเตบิโตลดลงประมาณร้อยละ 52.46 เมือ่เทยีบกบัปีที่

ผ่านมา และกลุม่สนิค้า 39  พลาสตกิ และของท�าด้วยพลาสตกิ ซึง่มยีอดการส่งออกรวมทัง้สิน้  20,651.29 

ล้านบาท มสีดัส่วนประมาณร้อยละ 8.49  และมอีตัราการเตบิโตลดลงประมาณร้อยละ 21.58 โดยได้ท�าการ

ส่งออกกลุม่สนิค้าดงักล่าวไปยงัประเทศอนิโดนเีซยีมากทีส่ดุ ซึง่มมีลูการส่งออกจ�านวน  5,561.16  ล้านบาท 

ซึง่มอีตัราการเตบิโตลดลงประมาณร้อยละ 24.67 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา ตามล�าดบั

 จากตารางที ่2.20 เมือ่พจิารณาถงึมลูค่าการส่งออกของ SMEs ของไทย ทีม่กีารส่งออกสนิค้าไป

ยงัตลาดอาเซยีนใหม่ (ประกอบด้วย ประเทศลาว พม่า  เวยีดนาม และกมัพชูา) ในปี 2552 พบว่า วสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมมกีารส่งออกไปยงัตลาดอาเซยีนใหม่ในกลุม่สนิค้า 39 พลาสตกิ และของท�าด้วย

พลาสตกิมากทีส่ดุ ซึง่มยีอดการส่งออกรวมทัง้สิน้ 12,066.51 ล้านบาท มสีดัส่วนประมาณร้อยละ 9.63  และ

มีอัตราการเติบโตลดลงประมาณร้อยละ 16.57โดยได้ท�าการส่งออกกลุ่มสินค้าดังกล่าวไปยังประเทศ 

เวยีดนามมากทีส่ดุ ซึง่มมีลูการส่งออกจ�านวน 9,226.46  ล้านบาท และมอีตัราการเตบิโตลดลงประมาณ 

ร้อยละ 10.75 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา รองลงมาคอืกลุม่สนิค้า 17 น�า้ตาล ซึง่มยีอดการส่งออกรวมทัง้สิน้  

9,256.45 ล้านบาท มสีดัส่วนประมาณร้อยละ 7.38  และมอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 56.94 

โดยได้ท�าการส่งออกกลุม่สนิค้าดงักล่าวไปยงัประเทศกมัพชูามากทีส่ดุ ซึง่มมีลูค่าการส่งออกจ�านวน  6,370.72 

ล้านบาท ซึง่มอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 70.47 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา และกลุม่สนิค้า 87  

ยานยนต์และส่วนประกอบ ซึง่มยีอดการส่งออกรวมทัง้สิน้  9,203.95 ล้านบาท มสีดัส่วนประมาณร้อยละ 

7.34 และมอีตัราการเตบิโตลดลงประมาณร้อยละ 1.56 โดยได้ท�าการส่งออกกลุม่สนิค้าดงักล่าวไปยงัประเทศ

พม่ามากทีส่ดุ ซึง่มมีลูการส่งออกจ�านวน 2,864.57 ล้านบาท ซึง่มอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 

55.60 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา ตามล�าดบั
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ที่มา : กรมศุลกากร, กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตารางที ่2.19 มลูค่าการส่งออกสนิค้าของ SMEs ไปในกลุม่ประเทศอาเซยีนเดมิ จ�าแนกตามกลุม่พกิดัสนิค้า 2 หลกั (หน่วย : ล้านบาท)
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ที่มา : กรมศุลกากร, กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตารางที ่2.20 มลูค่าการส่งออกสนิค้าของ SMEs ไปในกลุม่ประเทศอาเซยีนใหม่ จ�าแนกตามกลุม่พกิดัสนิค้า 2 หลกั (หน่วย : ล้านบาท)
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 2.2.3  สถานการณ์การค้าของ SMEs กบัสหภาพยโุรป
 
 สหภาพยุโรป ในปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 27 ประเทศ อันได้แก่ AUSTRIA  BELGIUM   

BULGARIA  CYPRUS  CZECH REPUBLIC  GERMANY  DENMARK  ESTONIA  SPAIN FINLAND  

FRANCE UNITED KINGDOM GREECE HUNGARY IRELAND ITALY LITHUANIA   

LUXEMBOURG LATVIA  MALTA   NETHERLANDS  POLAND  PORTUGAL  ROMANIA  SWEDEN  

SLOVENIA  SLOVAKIA  โดยประเทศเหล่านีเ้ป็นกลุม่คูค้่าทีส่�าคญัของไทยมาแต่ในอดตี และมสีดัส่วนมลูค่า

การส่งออกอยู่ในล�าดบัต้นๆ ของการส่งออกทัง้หมดของไทย ในการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรรีะหว่างกนันัน้ 

ได้มกีารประชมุคณะกรรมการร่วมจดัท�าความตกลงการค้าเสรอีาเซยีน-สหภาพยโุรป โดยมกีารเจรจากนัมา

ตัง้แต่ปี 2007 ล่าสดุจดัขึน้เป็นครัง้ที ่7 ระหว่างวนัที ่4-6 มนีาคม 2009 ณ ประเทศมาเลเซยี โดยผลการ

ประชมุไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้และได้หยดุการเจรจาไว้ชัว่คราว เนื่องจากสหภาพยโุรปประสงค์จะ

เจรจากบับางประเทศทีม่คีวามพร้อมก่อน  โดยการเจรจาทีผ่่านมาครอบคลมุเรือ่งการเปิดตลาดสนิค้า บรกิาร 

การลงทนุ และความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในด้านต่างๆ

 2.2.3.1 มลูค่าการค้า

 ในปี 2552 ไทยมกีารส่งออกไปสหภาพยโุรปรวมทัง้สิน้ 619,298.87 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปี 

2551 ร้อยละ 19.58 โดยเป็นการส่งออกของ SMEs มูลค่า 184,896.80 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551  

ร้อยละ 19.06 อนัเป็นผลกระทบจากการหดตวัของภาวะเศรษฐกจิโลก ส�าหรบัประเทศปลายทางทีม่สีดัส่วน

มลูค่าการส่งออกสงูทีส่ดุส�าหรบั SMEs คอื สหราชอาณาจกัร มมีลูค่าการส่งออกทัง้สิน้ 37,452.80 ล้านบาท 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.263 ของมูลค่าการส่งออกไปสหภาพยุโรป รองลงมาคือ เยอรมนี มีมูลค่าการ 

ส่งออกทัง้สิน้  28,417.94 ล้านบาท และมสีดัส่วนมลูค่าการส่งออกคดิเป็นร้อยละ 15.37

 จากตารางที ่2.21 จะพบว่าภาพรวมการส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ ในสหภาพยโุรปในปี 2552 มี

การหดตวัลงแทบทัง้สิน้ โดยประเทศทีม่กีารหดตวัมากทีส่ดุได้แก่ ไอร์แลน ฟินแลนด์ ลทิวัเนยี โรมาเนยี 

ไซปรสั เป็นต้น ซึง่มกีารหดตวัมากกว่าร้อยละ 30 ทัง้สิน้  ในขณะทีป่ระเทศคูค้่าส�าคญัของไทย อนัได้แก่  

สหราชอาณาจกัร  มมีลูค่าการส่งออกลดลงไปกว่าร้อยละ 20 เยอรมนัน ีลดลงไปกว่าร้อยละ 17 เป็นต้น

 ส�าหรับการน�าเข้าจาก EU27 นั้น ไทยน�าเข้าจากสหภาพยุโรป รวมมูลค่าทั้งสิ้น 420,601.08  

ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 คดิเป็นร้อยละ 11.09 โดยเป็นการน�าเข้าในส่วนของ SMEs รวม 171,835.68 

ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 คดิเป็นร้อยละ 19.96

 จากตารางที ่2.22 ประเทศถิน่ก�าเนดิที ่SMEs น�าเข้าในสดัส่วนมลูค่าสงูทีส่ดุคอื เยอรมน ีคดิเป็น

ร้อยละ 30.1 รองลงมาคอื อติาล ีและสหราชอาณาจกัร คดิเป็นร้อยละ 13.9 และ 11.6 ของมลูค่าการน�าเข้า

จาก EU ทัง้หมดของ SMEs และมอีตัราลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ  20.88  11.41 และ 24.87 ตามล�าดบั
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ตารางที ่2.21 มลูค่าการส่งออกไปในกลุม่ประเทศสหภาพยโุรป แยกตามรายประเทศ (หน่วย : ล้านบาท)
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ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตารางที ่2.22 มลูค่าการน�าเข้าจากกลุม่ประเทศสหภาพยโุรป แยกตามรายประเทศ  (หน่วย : ล้านบาท)
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 2.2.4.2 รายการสนิค้า

 สนิค้าส่งออกทีส่�าคญัของไทยไปยงัสหภาพยโุรป ตามสดัส่วนมลูค่าการส่งออก ได้แก่ สนิค้าใน

กลุม่คอมพวิเตอร์และส่วนประกอบ ในพกิดั 84 (พกิดั 8471 เครือ่งคอมพวิเตอร์) และสนิค้าในกลุม่เครือ่งใช้

ไฟฟ้าและส่วนประกอบ ในพกิดั 85 (พกิดั 8542 วงจรรวมที่ใช้ในทางอเิลก็ทรอนกิส์) โดยมมีลูค่าการส่งออก

คดิเป็นร้อยละ 20.1 และ 17.8 ตามล�าดบั  แต่ส�าหรบั SMEs สนิค้าทีม่สีดัส่วนมลูค่าการส่งออกไป EU27  

สงูทีส่ดุคอื พกิดั 71 สนิค้าในกลุม่อญัมณแีละเครือ่งประดบั  โดยคดิเป็นร้อยละ 17.0 ของมลูค่าการส่งออก

ของ SMEs แต่มีมูลค่าลดลงจากปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 20.49 ซึ่งรายการสินค้าที่ส�าคัญในระดับพิกัด  

4 หลกัในการส่งออกของ SMEs ได้แก่ 

 - พกิดั 7113 เครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณและส่วนประกอบของของดงักล่าว ท�าด้วยโลหะมค่ีา 

 - พกิดั 7102 เพชร ที่ไม่ได้ประดบักบัตวัเรอืน

 - พกิดั 6110 เจอร์ซี ่พลูโอเวอร์ เสือ้ชนดิคาร์ดแิกน เสือ้กัก๊และเสือ้ทีค่ล้ายกนั ถกัแบบนติหรอื 

  แบบโครเชต์

 ในส่วนของสินค้าที่น�าเข้าจาก EU27 นั้น กลุ่มสินค้าที่มีสัดส่วนมูลค่าสูงสุดทั้ง SMEs และ 

รายใหญ่ คอื กลุม่พกิดั 84 เครือ่งจกัร และส่วนประกอบของเครือ่งดงักล่าว  รองลงมาคอื พกิดั 85 อปุกรณ์

ไฟฟ้าและส่วนประกอบ และพกิดั 30 ผลติภณัฑ์ทางเภสชักรรม 

 ทัง้นี ้รายการสนิค้าน�าเข้าทีส่�าคญัของ SMEs ในระดบัพกิดั 4 หลกั ได้แก่ 

 - พิกัด 8481 แท้ป ก๊อก วาล์ว หรือเครื่องใช้ที่คล้ายกัน ส�าหรับใช้กับหลอดหรือท่อ  

  เปลอืกบอยเลอร์ แทง็ก์ แว๊ต 

 - พกิดั 8414 เครือ่งสบูลมหรอืสบูสญุญากาศ เครือ่งอดัลมหรอืก๊าซอืน่ๆ และพดัลม

 - พิกัด 8536 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าส�าหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้า หรือส�าหรับต่อกับ 

  วงจรไฟฟ้า

 - พกิดั 3004 ยารกัษาโรค
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ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตารางที ่2.23 มลูค่าการส่งออกไปยงัประเทศกลุม่สหภาพยโุรป จ�าแนกตามรายพกิดัสนิค้า (หน่วย : ล้านบาท)
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ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตารางที ่2.24 มลูค่าการน�าเข้าจากประเทศกลุม่สหภาพยโุรป  จ�าแนกตามรายพกิดัสนิค้า (หน่วย : ล้านบาท)
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 2.2.4 สถานการณ์การค้าของ SMEs กบัประเทศญีปุ่น่
 
 ประเทศญีปุ่น่ถอืเป็นประเทศคูค้่าทีส่�าคญัของไทยมาแต่ช้านาน และมกีารการค้าการลงทนุร่วมกนั

ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะนักธุรกิจญี่ปุ่นได้มาลงทุนในอุตสาหกรรมส�าคัญของไทย ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์และ 

ชิน้ส่วนเครือ่งใช้ไฟฟ้า รวมถงึชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ต่างๆ  โดยความร่วมมอืทางการค้าระหว่างไทยกบัญีปุ่น่

ได้เกิดขึ้นในนามของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership 

Agreement: JTEPA) ที่ได้มกีารลงนามความตกลงโดยนายกรฐัมนตรขีองทัง้สองประเทศ เมือ่วนัที ่3 เมษายน 

2007 และความตกลงมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2007 เป็นต้นไป โดยครอบคลมุความสมัพนัธ์

ทางเศรษฐกจิทกุด้าน โดยเฉพาะในด้านการเปิดเสรกีารค้าสนิค้า คอื จะลด/ยกเลกิภาษมีากกว่า 90% ของ

รายการสนิค้าจากการน�าเข้า รวมทัง้มาตรการปกป้องทัง้สองฝ่ายในกรณทีีก่ารลด/เลกิภาษก่ีอให้เกดิความเสยี

หายต่ออตุสาหกรรมภายในประเทศ โดยสถานะล่าสดุได้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการร่วม (ดแูลการปฏบิตัติาม

ความตกลงฯ ในภาพรวม และพจิารณาข้อเสนอแก้ไข) คณะอนกุรรมการร่วม (ตดิตามผลเฉพาะบท) และ

คณะอนกุรรมการพเิศษ (ว่าด้วยความปลอดภยัอาหาร และว่าด้วยความร่วมมอืระหว่างสหกรณ์) โดยก�าหนด

ให้มกีารทบทวนทัว่ไป (10 ปี) และการทบทวนเฉพาะบท (การค้าสนิค้า 10 ปี หรอืก่อนหน้านัน้ตามทีจ่ะตกลง, 

การค้าบรกิาร 3 หรอื 5 ปี , การลงทนุ 5 ปี)

 

 2.2.4.1 มลูค่าการค้า

 ในปี 2552 ไทยมกีารส่งออกไปญีปุ่น่รวมทัง้สิน้ 536,300.29 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 คดิเป็น

ร้อยละ 18.92 โดยเป็นมลูค่าการส่งออกของ SMEs รวม 154,296.25 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 คดิเป็น

ร้อยละ 15.13  โดยคดิเป็นสดัส่วนการส่งออกของ SMEs ร้อยละ 32.36  ลดลงจากปี 2551 ทีม่สีดัส่วน

ประมาณร้อยละ 38.02 ในขณะทีม่ลูค่าการน�าเข้าของ SMEs ลดลงถงึร้อยละ 23.5 เช่นกนั ท�าให้มลูค่า 

การค้ารวมของ SMEs ในการค้าระหว่างไทยและญีปุ่น่  มมีลูค่าเหลอืเพยีง 379,905.2 ล้านบาท ลดลง 

ร้อยละ 20.3 โดยการขาดดลุการค้าลดลงในปี 2552 แต่ยงัคงเป็นการขาดดลุการค้ากบัญีปุ่น่ตดิต่อกนัมาตลอด 

4 ปี ตามตารางที ่2.25 

ตารางที่ 2.25 มูลค่าการค้าระหว่างไทยและญี่ปุ่น ปี 2549-2552 (หน่วย : ล้านบาท) 

ที่มา : กรมศุลกากร
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญในล�าดับแรกๆ ของไทยมาโดยตลอด โดยในช่วงปี 

2550-2552 พบว่ามลูค่าการส่งออกไปยงัญีปุ่น่ ในปี 2551 เตบิโตขึน้จากปี 2550 แต่ผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกจิโลกท�าให้มลูค่าการส่งออกไปยงัญีปุ่น่ในปี 2552 ลดลงไป เช่นเดยีวกนัการส่งออกไปยงัสหรฐัอเมรกิา

ทัง้ในภาพรวมและในส่วนของ SMEs 

 2.2.4.2 รายการสนิค้า

 สนิค้าส่งออกไปญีปุ่น่ทีส่�าคญั ในภาพการส่งออกรวมของประเทศ ในปี 2552 ได้แก่ สนิค้าในกลุม่

พกิดั 85 อปุกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ ซึง่มสีดัส่วนมลูค่าถงึร้อยละ 20.6 ของการส่งออกไปญีปุ่น่ทัง้หมด 

และพกิดั 84 เครือ่งจกัร และส่วนประกอบ ในสดัส่วนร้อยละ 14.7 แต่มมีลูค่าลดลงแทบทัง้สิน้ โดนเฉพาะ

พกิดัสนิค้ากลุม่ 40 ยางและของท�าด้วยางมมีลูค่าส่งออกลดลงถงึร้อยละ 44.6 

 ส�าหรบั SMEs สามารถส่งออกไปญีปุ่น่มากทีส่ดุในรายกรสนิค้าทีก่ลุม่พกิดั 39 พลาสตกิ และของ

ท�าด้วยพลาสตกิ เช่นกนั โดยมสีดัส่วนมลูค่าร้อยละ 8.5 รองลงมาเป็นพกิดั 85 อปุกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ 

สดัส่วนร้อยละ 8.4 และสนิค้าในพกิดั 16 ของปรงุแต่งจากเนือ้สตัว์ ปลา สตัว์น�า้ สดัส่วนมลูค่าร้อยละ 7.7  

แต่มอีตัราการส่งออกทีล่ดลงทัง้สิน้ โดยลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 10.5  16.1  และ 3.4 ตามล�าดบั 

 รายการสนิค้าส่งออกทีส่�าคญัในระดบัพกิดั 4 หลกั ได้แก่

 - พกิดั  8516 เครือ่งท�าน�า้ร้อนด้วยไฟฟ้า อปุกรณ์ท�าความร้อนด้วยไฟฟ้า และพกิดั 8544 ลวด 

  และเคเบลิทีหุ่ม้ฉนวน รวมทัง้ตวัน�าไฟฟ้าอืน่ๆ

 - พกิดั  3907 โพลอีะซทีลั โพลอีเีทอร์อืน่ และอพีอกไซด์เรซนิ และพกิดั 3923  ของที่ใช้ล�าเลยีง 

  หรอืบรรจสุนิค้า ท�าด้วยพลาสตกิ (กล่อง กระสอบ ถงุ และอืน่ๆ)

 - พกิดั 1602 เนือ้สตัว์ปรงุแต่ง และพกิดั 1604 ปลาทีป่รงุแต่งหรอืท�าไว้ไม่ให้เสยี

 - พิกัด 0304 เนื้อปลาแบบฟิลเล แบบสด แช่เย็น แช่แข็ง และพิกัด 0306 สัตว์น�า้จ�าพวก 

  ครสัตาเซยี สด แช่เยน็ แช่แขง็

 - พกิดั 8415 เครือ่งปรบัอากาศ

 - พกิดั 1701 น�า้ตาล 

 - พกิดั 4001 ยางธรรมชาติในลกัษณะขัน้ปฐม  และพกิดั 4016 ของอืน่ๆ ท�าด้วยยางวลัแคไนซ์

 ในส่วนของรายการสนิค้าทีน่�าเข้าจากญีปุ่น่ กลุม่สนิค้าทีม่สีดัส่วนมลูค่าสงูสดุคอื  กลุม่ พกิดั 85 

อปุกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ กลุม่พกิดั 84 เครือ่งจกัร และส่วนประกอบ พกิดั 72 เหลก็และเหลก็กล้า ซึง่

เป็นรายการสนิค้าที่ใช้ในอตุสาหกรรมการผลติ โดยการน�าเข้าของ SMEs และภาพรวมในทกุพกิดัทีแ่สดงใน

ตาราง 2.27 มมีลูค่าลดลงแทบทัง้สิน้ ยกเว้นพกิดั 85 ที ่SMEs มมีลูค่าน�าเข้าเพิม่ขึน้เพยีงพกิดัเดยีว ส�าหรบั

รายการสนิค้าน�าเข้าของ SMEs ในระดบัพกิดั 4 หลกัทีส่�าคญั ได้แก่  พกิดั 8414  เครือ่งสบูลมหรอืสบู 

สญุญากาศ เครือ่งอดัลม เครือ่งระบายอากาศ พกิดั 8482  บอลล์แบริง่หรอืโรลเลอร์แบร์ริง่ พกิดั 7210 

ผลติภณัฑ์แผ่นรดีท�าด้วยเหลก็หรอืเหลก็กล้าไม่เจอื มคีวามกว้างตัง้แต่ 600 มม. ขึน้ไป ชบุหรอืเคลอืบ และ

พกิดั 7208 แผ่นเหลก็รดีร้อน และพกิดั 8542 วงจรรวมที่ใช้ในทางอเิลก็ทรอนกิส์



2-42

ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตารางที ่2.26 มลูค่าการส่งออกไปยงัประเทศญีปุ่น่ จ�าแนกตามรายพกิดัสนิค้า (หน่วย : ล้านบาท)
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 2.2.5  สถานการณ์การค้าของ SMEs กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา
 
 ประเทศสหรฐัอเมรกิา ถอืเป็นตลาดหลกัและส�าคญัของไทยมาแต่ในอดตี แม้ว่าประเทศไทยและ

สหรฐัฯ จะได้เริม่มกีารเจรจาจดัท�าความตกลงการค้าเสรรีะหว่างกนัตัง้แต่ปี 2547 ซึง่ครอบคลมุเรือ่งการเปิด

เสรด้ีานการค้าสนิค้า การค้าบรกิาร และการลงทนุ รวมทัง้ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในสาขาต่างๆ แต่การ

เจรจาได้ชะงกัไปในปี 2549 จนถงึปัจจบุนักย็งัไม่มกีารเจรจาเขตการค้าเสรรีะหว่างกนัอกี โดยมลูค่าการค้า

ระหว่างทัง้สองประเทศยงัมทีศิทางทีม่แีนวโน้มหดตวัลงต่อเนือ่ง โดยเฉพาะในปี 2552 ที่ได้รบัผลกระทบจาก

ภาวะเศรษฐกจิโลก

 2.2.5.1 มลูค่าการค้า

 มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา มีมูลค่ารวม 567,951.6 ล้านบาท ในปี 2552  

ลดลงจากปีก่อนหน้าคดิเป็นร้อยละ 14.94 โดยในส่วนของ SMEs มกีารหดตวัลงอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2549 

และในปี 2552 มมีลูค่าการส่งออกรวม 146,992.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 18.98 ซึง่มากกว่า

การหดตวัในภาพรวมของการส่งออกทัง้หมดไปสหรฐัฯ  ในขณะทีก่ารน�าเข้าลดลงถงึร้อยละ 22.5 ในปี 2552 

ท�าให้มลูค่าการค้ารวมระหว่างไทยและสหรฐัอเมรกิาลดลงร้อยละ 22.5 ลดลงมากกว่าภาพรวมของประเทศ

ซึง่ลดลงร้อยละ 18.2  และไทยยงัคงได้ดลุการค้ากบัสหรฐัอเมรกิาอย่างต่อเนือ่ง ทัง้ในส่วนของภาพรวมและ

ในส่วนของ SMEs

ตารางที่ 2.28 มูลค่าการค้าระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา ปี 2549-2552 (หน่วย : ล้านบาท) 

ที่มา : กรมศุลกากร
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 2.2.5.2 รายการสนิค้า

 รายการสินค้าส่งออกที่ส�าคัญในตลาดสหรัฐอเมริกาในภาพรวมของการส่งออกของประเทศนั้น 

สนิค้าทีม่สีดัส่วนมลูค่าการส่งออกมากทีส่ดุได้แก่ สนิค้าคอมพวิเตอร์ ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ และเครือ่งใช้

ไฟฟ้าต่างๆ  ในพกิดั 84 และ 85 ซึง่มสีดัส่วนร้อยละ 20.2 และ 18.3 ของการส่งออกรวมไปยงัสหรฐัฯ แต่

ในปีทีผ่่านมา มมีลูค่าการส่งออกลดลงจากปีก่อนหน้าเลก็น้อย โดยรายการสนิค้าทีส่�าคญั คอื พกิดั 8471 

เครือ่งคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ และพกิดั 8542 วงจรรวมที่ใช้ในทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
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 ในส่วนของการส่งออกของ SMEs กลุม่สนิค้าทีม่มีลูค่าสงูสดุได้แก่ สนิค้าในกลุม่พกิดั 71 อญัมณี

และเครือ่งประดบั พกิดั 61 และ 62 เสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกายต่างๆ ซึง่มสีดัส่วนร้อยละ 15.0 9.4 และ 8.4  

ตามล�าดบั ทัง้นี ้สนิค้าในกลุม่เสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกาย มมีลูค่าการส่งออกลดลงจากปีก่อนหน้า แต่การส่งออก

ในกลุม่ของอญัมณแีละเครือ่งประดบัยงัคงขยายตวัได้ร้อยละ 3.6  

 รายการสนิค้าส่งออกไปยงัสหรฐัอเมรกิาของ SMEs ในระดบัพกิดั 4 หลกัทีส่�าคญั ได้แก่ 

 - พกิดั 7113 เครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณและส่วนประกอบของของดงักล่าว ท�าด้วยโลหะมค่ีา

 - พิกัด 6111 เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเด็กเล็ก ถักด้วยนิตหรือแบบโครเชต์ และพิกัด 6108  

  ชดุชัน้ใน และเสือ้คลมุ ของสตร ี ถกัด้วยนติหรอืแบบโครเชต์

 - พิกัด 6212 เครื่องยกทรง ของที่คล้ายกันและส่วนประกอบ และพิกัด 6204 สูท  

  เครือ่งแต่งกายส�าหรบัสตรี

 - พกิดั 0306 สตัว์น�า้จ�าพวกครสัตาเซยี สด แช่เยน็ แช่แขง็

 - พกิดั 1605 สตัว์น�า้ ทีป่รงุแต่งหรอืท�าไว้ไม่ให้เสยี และพกิดั 1604 ปลาทีป่รงุแต่งหรอืท�าไว้ 

  ไม่ให้เสยี

 - พกิดั 8471 เครือ่งประมวลผลข้อมลูอตัโนมตั ิ(เครือ่งคอมพวิเตอร์)

 - พกิดั 1006  ข้าว

 สนิค้าส่งออกหลกัของ SMEs ในตลาดสหรฐัอเมรกิา เป็นสนิค้าอปุโภคบรโิภค คอื เครือ่งประดบั 

เสือ้ผ้า อาหาร แต่ในภาพของมลูค่าการส่งออกโดยรวมนัน้ สนิค้าส�าคญัเป็นสนิค้าอตุสาหกรรมในส่วนของ

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นส�าคัญ ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มที่คาดว่าจะส่งออกได้ลดลงมากในภาวะที่

สหรฐัอเมรกิาประสบปัญหาวกิฤตเศรษฐกจิ

 ส�าหรบัการน�าเข้าจากสหรฐัอเมรกิา ทีส่�าคญัคอื ส่วนประกอบของเครือ่งจกัรต่างๆ ในพกิดั 84 

ซึง่มกีารน�าเข้าเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าทัง้ในส่วนของ SMEs และรายใหญ่ ส�าหรบั SMEs นัน้ น�าเข้าสนิค้า 

ในกลุม่พกิดั 71 มากเป็นอนัดบัสอง โดยมสีดัส่วนร้อยละ 11.4 ของการน�าเข้ารวมจากสหรฐัฯ ซึง่เป็นมลูค่า

ทีเ่พิม่มากขึน้จากปีก่อนหน้าถงึร้อยละ 195.7 ซึง่รายการทีส่�าคญัในกลุม่นี้ได้แก่ พกิดั 7108 ทองค�า ยงัไม่ได้

ขึน้รปู หรอือยู่ในลกัษณะกึง่ส�าเรจ็รปู ซึง่มมีลูค่าสงูขึน้มากตามราคาตลาดโลก  นอกจากนี ้ รายการสนิค้า 

น�าเข้าของ SMEs ในระดบัพกิดั 4 หลกัทีส่�าคญั ได้แก่ 

 - พกิดั 8473 ส่วนประกอบ ที่ใช้กบัเครือ่งจกัรตามพกิดั 8469 ถงึ 8472

 - พกิดั 8517 เครือ่งโทรศพัท์ ส�าหรบัเครอืข่ายเซลลลูาร์หรอืเครอืข่ายไร้สายอืน่ๆ เครือ่งอปุกรณ์ 

  ส�าหรบัสือ่สาร

 - พกิดั 3907 โพลอีะซทีลั โพลอีเีทอร์อืน่ และอพีอกไซด์เรซนิ
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ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตารางที ่2.29 มลูค่าการส่งออกไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิา  จ�าแนกตามรายพกิดัสนิค้า (หน่วย : ล้านบาท)
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ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตารางที ่2.30 มลูค่าการน�าเข้าจากประเทศสหรฐัอเมรกิา จ�าแนกตามรายพกิดัสนิค้า (หน่วย : ล้านบาท)
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 2.2.6 สถานการณ์การค้าของ SMEs กบัประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี
 
 ความตกลงการค้าเสรอีาเซยีน-จนี (Framework Agreement on Comprehensive Economic 

Co-operation between ASEAN and China)  ล่าสดุได้มกีารเจรจาในด้านการค้าบรกิาร โดยข้อผกูพนัการ

เปิดตลาดด้านการค้าบรกิารชดุที ่1 ก�าหนดให้ไทยเปิดตลาดเพิม่ขึน้จากข้อผกูพนัภายใต้ WTO ครอบคลมุ

กจิกรรมบรกิารบางประเภทในสาขาวชิาชพี การศกึษา บรกิารด้านสขุภาพ การท่องเทีย่ว และการขนส่งสนิค้า

ทางเรอื

 ด้านความตกลงด้านการลงทนุ ได้มกีารลงนามความตกลงด้านการลงทนุ 15 สงิหาคม 2009 และ

มผีลบงัคบัใช้ คอื 

 1) ประเทศที่ให้สตัยาบนัภายใน 6 เดอืนหลงัจากวนัทีล่งนามความตกลง ความตกลงจะมผีลบงัคบั

ใช้นบัจากวนัทีม่กีารลงนามความตกลง 6 เดอืน

 2) ประเทศทีใ่ห้สตัยาบนัหลงัจากนัน้ ความตกลงจะมผีลบงัคบัใช้หลงัจากวนัทีใ่ห้สตัยาบนัแล้ว 30 วนั

      นอกจากนีย้งัได้มข้ีอตกลงในด้านการท�าบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืด้านทรพัย์สนิทาง

ปัญญาระหว่างจนีและอาเซยีน 9 ประเทศ (ยกเว้นไทย) ได้ลงนามในบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอื

ด้านทรพัย์สนิทางปัญญาระหว่างอาเซยีนและจนี ในช่วงการประชมุสดุยอดอาเซยีนครัง้ที ่15 เมือ่วนัที ่15 

ตลุาคม 2009 ทีอ่�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบรุ ีในขณะทีก่ารด�าเนนิการขัน้ต่อไป ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการเจรจา

จดัท�าข้อผกูพนัการเปิดตลาดด้านการค้าบรกิารกลุม่ที ่2 โดยในส่วนที่ได้มกีารเจรจากนัก่อนหน้านี ้ประกอบ

ไปด้วย

 - การเปิดเสรกีารค้าส่วนแรก (Early Harvest) ในสนิค้าพกิดั 01-08 และสนิค้าเฉพาะ (Specific 

Products) อกี 2 รายการ คอื ถ่านหนิแอนทราไซด์และถ่านหนิโค้ก/เซมโิค้ก ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2004 

โดยประเทศอาเซยีนเดมิ 6 ประเทศและจนี ลดภาษลีงเหลอื 0% ในปี 2006 ส่วนอาเซยีนใหม่ให้ยดืหยุน่ได้

ถงึปี 2010

 - การเปิดเสรกีารค้าสนิค้าทัว่ไป ได้จดัท�าความตกลงว่าด้วยการค้าสนิค้า (Agreement on Trade 

in Goods) โดย (1) สนิค้าปกต ิเริม่ลดภาษตีัง้แต่วนัที ่20 กรกฎาคม 2005 และลดลงเหลอื 0% ภายในปี 

2010 (2) สนิค้าอ่อนไหว จะเริม่ลดภาษีในปี 2012 และจะลดภาษเีป็น 0-5% ในปี 2018 (3) สนิค้าอ่อนไหว

สงู จะคงอตัราภาษไีว้ได้ถงึปี 2015 จงึจะลดภาษมีาอยูท่ี่ไม่เกนิ 50%

 2.2.6.1 มลูค่าการค้า

 มลูคา่การสง่ออกจากไทยไปยังจีนนั้น ในส่วนของภาพรวมการสง่ออกของประเทศ ยงัคงมกีาร

ขยายตวัอย่างต่อเนือ่งนบัตัง้แต่ปี 2549 แต่อตัราการเพิม่ขึน้ชะลอลงบ้างในปี 2552 แต่ส�าหรบัการส่งออก

ของ SMEs นัน้ ส่งออกได้เพิม่ขึน้จากปี 2551 ทีล่ดลงไปจากปี 2550 ร้อยละ 5.6 โดยในปี 2552 SMEs สามารถ

ส่งออกได้รวม 133,681.1 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2551 ร้อยละ 17.29 แต่มลูค่าการน�าเข้าของ SMEs  

ลดลงถงึร้อยละ 16.16  ในขณะทีม่ลูค่าการน�าเข้ารวมลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 12.1 ส่งผลท�าให้มลูค่า 
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การค้ารวมของ SMEs ระหว่างไทยและจนี ลดลงร้อยละ 5.3  และไทยยงัเป็นฝ่ายขาดดลุการค้ากบัจนีอย่าง

ต่อเนือ่งมาตลอด ทัง้ในส่วนของ SMEs และรายใหญ่

ตารางที่ 2.31 มูลค่าการค้าระหว่างไทยและจีน ปี 2549-2552 (หน่วย : ล้านบาท)  

ที่มา : กรมศุลกากร
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 2.2.6.2 รายการสนิค้า

 การส่งออกสนิค้าไปยงัประเทศจนีส�าหรบัผูป้ระกอบการรายใหญ่ และ SMEs มคีวามแตกต่างกนั 

โดยในกลุม่รายใหญ่ หรอืในการส่งออกในภาพรวมของประเทศนัน้ สดัส่วนส�าคญัอยู่ในสนิค้ากลุม่พกิดั 84 

(พิกัด 8471 เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ) พิกัด 40  ยาง และของท�าด้วยยาง และพิกัด 85  

(พกิดั 8542 วงจรรวมที่ใช้ในทางอเิลก็ทรอนกิส์) แต่การส่งออกของ SMEs ไปยงัประเทศจนีนัน้ สนิค้าที่

ส�าคญัในล�าดบัแรก เป็นสนิค้าในกลุม่ Primary Products ได้แก่ พกิดั 40 ยางและของท�าด้วยยาง ซึง่มสีดัส่วน

ถงึร้อยละ 17.9 ของมลูค่าการส่งออกของ SMEs ไปประเทศจนีทัง้หมด  รองลงมาเป็นพกิดั 39  พลาสตกิ 

และของท�าด้วยพลาสตกิ โดยรายการสนิค้าส่งออกของ SMEs ในระดบัพกิดั 4 หลกัทีส่�าคญั ได้แก่

 - พกิดั 4001 ยางธรรมชาติในลกัษณะขัน้ปฐม

 - พกิดั 3901 โพลเีอทลีนี

 - พกิดั 0714 มนัส�าปะหลงั

 เมือ่พจิารณาถงึมลูค่าการส่งออกจะพบว่าในปี 2552 การส่งออกในภาพรวมไปยงัจนียงัมแีนวโน้ม

การเติบโตที่ดี โดยเฉพาะพิกัด 07 พืชผัก มีการเติบโตถึงร้อยละ 181.9 และ SMEs มีการเติบโตถึง 

ร้อยละ 123.6 นอกจากนี้ในพกิดั 29 เคมภีณัฑ์อนิทรย์ี SMEs ยงัสามารถขยายตวัได้ถงึร้อยละ 185.4 มเีพยีง

พกิดั 27 เชือ้เพลงที่ได้จากแร่ น�า้มนัปิโตรเลยีม ทีม่กีารเตบิโตลดลง 

 ในส่วนของรายการสนิค้าทีน่�าเข้า ทัง้ SMEs และการน�าเข้าในภาพรวม กลุม่สนิค้าทีม่สีดัส่วน

มลูค่าสงูสดุ อยู่ในกลุม่เดยีวกนั คอื สนิค้าในพกิดั 85  อปุกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ และ พกิดั 84  เครือ่งจกัร 

และส่วนประกอบ โดยรายการน�าเข้าทีส่�าคญัของ SMEs ในระดบัพกิดั 4 หลกั ได้แก่ พกิดั 8517 เครือ่ง

โทรศพัท์ ส�าหรบัเครอืข่ายเซลลลูาร์หรอืเครอืข่ายไร้สายอืน่ๆ เครือ่งอปุกรณ์ส�าหรบัสือ่สาร  และพกิดั 8471 

เครือ่งประมวลผลข้อมลูอตัโนมตั ิ(เครือ่งคอมพวิเตอร์)  แต่เมือ่พจิารณาถงึมลูค่าการน�าเข้าพบว่าในปี 2552 

ไทยน�าเข้าสนิค้าจากจนีลดลงแทบทกุกลุม่สนิค้า โดยเฉพาะพกิดั 72 เหลก็และเหลก็กล้า ภาพรวมและ SMEs  
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มีมูลค่าการน�าเข้าลดลงถึงร้อยละ 71.0 และ 61.9 ตามล�าดับ อันเป็นผลกระทบจากการชะลอตัวในภาค

อสงัหารมิทรพัย์ของไทย

 สินค้ายางธรรมชาตินั้น ยังส่งออกไปจีนได้เพิ่มขึ้น แต่เป็นการส่งออกเพิ่มขึ้นของผู้ส่งออก 

รายใหญ่ และในขณะทีก่ารน�าเข้ามมีลูค่าลดลงในแทบทกุกลุม่สนิค้า
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ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตารางที่ 2.32 มูลค่าการส่งออกไปยังประเทศจีน  จ�าแนกตามรายพิกัดสินค้า (หน่วย : ล้านบาท)
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ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตารางที่ 2.33 มูลค่าการน�าเข้าจากประเทศจีน จ�าแนกตามรายพิกัดสินค้า (หน่วย : ล้านบาท)
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2.3  การส่งออกของ SMEs ทีม่ตีลาดมากกว่า 1 ตลาดในสนิค้าส่งออกทีส่�าคญั 

 เมือ่พจิารณาถงึการส่งออกของ SMEs ไทย ในปี 2552 จะพบว่า กลุม่สนิค้าส�าคญัๆ ทีม่มีลูค่า

การส่งออก ไปยงัตลาดต่างประเทศมากกว่า 1 ตลาด มดีงัต่อไปนี้ 

 จากตารางที ่2.34 กลุม่สนิค้าพกิดั 71 อญัมณแีละเครือ่งประดบั ซึง่ SMEs ไทยมกีารส่งออกกลุม่

สินค้านี้ไปยังตลาดต่างประเทศมากกว่า 1 ตลาด โดยมีการส่งออกสินค้าหมวดนี้รวมทั้งสิ้น 272,473.69  

ล้านบาท และมอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 18.60 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา ซึง่ประเทศทีม่กีารซือ้

สนิค้าในหมวดนีม้ากทีส่ดุ ได้แก่  SWITZERLAND  โดยมมีลูค่าการส่งออกทัง้สิน้ 86,851.46 ล้านบาท มี

สัดส่วนประมาณร้อยละ 31.88 และมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 111.09 เมื่อเทียบกับปีที่ 

ผ่านมา รองลงมาคอืประเทศ HONG KONG ซึง่มมีลูค่าการส่งออกทัง้สิน้ 60,365.15 ล้านบาท มสีดัส่วน

ประมาณร้อยละ 22.15 และมอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 29.05 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา และ

ประเทศ AUSTRALIA ซึง่มมีลูค่าการส่งออกทัง้สิน้ 44,924.06 ล้านบาท มสีดัส่วนประมาณร้อยละ 16.49 

และมอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 48.19 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา ตามล�าดบั

ตารางที่ 2.34 มูลค่าการส่งออกของ SMEs ที่มีตลาดมากกว่า 1 ตลาดในกลุ่มสินค้าพิกัด 71 อัญมณี 

     และเครื่องประดับ (หน่วย : ล้านบาท)

ที่มา : กรมศุลกากร, กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 จากตารางที ่2.35 พบว่า กลุม่สนิค้าพกิดั 39 พลาสตกิ และของท�าด้วยพลาสตกิ ซึง่ SMEs ไทย

มกีารส่งออกกลุม่สนิค้านี้ไปยงัตลาดต่างประเทศมากกว่า 1 ตลาด โดยมกีารส่งออกสนิค้าหมวดนีร้วมทัง้สิน้ 

105,396.79 ล้านบาท และมอีตัราการเตบิโตลดลงประมาณร้อยละ 19.44 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา ซึง่ประเทศ

ที่มีการซื้อสินค้าในหมวดนี้มากที่สุด ได้แก่ ประเทศ CHINA โดยมีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 21,209.51  

ล้านบาท มสีดัส่วนประมาณร้อยละ 20.12 และมอีตัราการเตบิโตลดลงประมาณร้อยละ 6.03 เมือ่เทยีบกบัปี

ทีผ่่านมา รองลงมาคอืประเทศ JAPAN ซึง่มมีลูค่าการส่งออกทัง้สิน้ 13,238.04 ล้านบาท มสีดัส่วนประมาณ

ร้อยละ 12.56 และมีอัตราการเติบโตลดลงประมาณร้อยละ 10.35 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และประเทศ  

VIETNAM  ซึง่มมีลูค่าการส่งออกทัง้สิน้ 9,226.46 ล้านบาท มสีดัส่วนประมาณร้อยละ 8.75 และมอีตัรา 

การเตบิโตลดลงประมาณร้อยละ 10.75 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา ตามล�าดบั

ตารางที่ 2.35 มูลค่าการส่งออกของ SMEs ที่มีตลาดมากกว่า 1 ตลาดในกลุ่มสินค้าพิกัด 39 พลาสติก  

     และของท�าด้วยพลาสติก (หน่วย : ล้านบาท)

ที่มา : กรมศุลกากร, กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 จากตารางที ่2.36 พบว่า กลุม่สนิค้าพกิดั 10 ธญัพชื ข้าว ซึง่ SMEs ไทยมกีารส่งออกกลุม่สนิค้า

นี้ไปยงัตลาดต่างประเทศมากกว่า 1 ตลาด โดยมกีารส่งออกสนิค้าหมวดนีร้วมทัง้สิน้ 83,355.44 ล้านบาท 

และมอีตัราการเตบิโตลดลงประมาณร้อยละ 6.92 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา ซึง่ประเทศทีม่กีารซือ้สนิค้าในหมวด

นีม้ากทีส่ดุ ได้แก่ ประเทศ UNITED STATES  โดยมมีลูค่าการส่งออกทัง้สิน้ 8,887.56 ล้านบาท มสีดัส่วน

ประมาณร้อยละ 10.66 และมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 14.63 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  

รองลงมาคอืประเทศ SOUTH AFRICA ซึง่มมีลูค่าการส่งออกทัง้สิน้ 8,818.05 ล้านบาท มสีดัส่วนประมาณ

ร้อยละ 10.58 และมอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 32.81 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา และประเทศ 

HONG KONG ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 5,396.42  ล้านบาท มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 6.47 และ 

มอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 8.29 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา ตามล�าดบั

ตารางที ่2.36 มลูค่าการส่งออกของ SMEs ทีม่ตีลาดมากกว่า 1 ตลาดในกลุม่สนิค้าพกิดั 10 ธญัพชื ข้าว

ที่มา : กรมศุลกากร, กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 จากตารางที ่2.37 พบว่า กลุม่สนิค้าพกิดั 85 อปุกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ ซึง่ SMEs ไทย 

มกีารส่งออกกลุม่สนิค้านี้ไปยงัตลาดต่างประเทศมากกว่า 1 ตลาด โดยมกีารส่งออกสนิค้าหมวดนีร้วมทัง้สิน้ 

76,916.94 ล้านบาท และมอีตัราการเตบิโตลดลงประมาณร้อยละ 7.09 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา ซึง่ประเทศ

ที่มีการซื้อสินค้าในหมวดนี้มากที่สุด ได้แก่ ประเทศ JAPAN  โดยมีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 13,014.21  

ล้านบาท มสีดัส่วนประมาณร้อยละ 16.92 และมอีตัราการเตบิโตลดลงประมาณร้อยละ 16.17 เมือ่เทยีบกบั

ปีทีผ่่านมา รองลงมาคอืประเทศ CZECH REPUBLIC ซึง่มมีลูค่าการส่งออกทัง้สิน้ 10,696.96 ล้านบาท มี

สัดส่วนประมาณร้อยละ 13.91 และมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5,957.49 เมื่อเทียบกับปีที่ 

ผ่านมา และประเทศ UNITED STATES  ซึง่มมีลูค่าการส่งออกทัง้สิน้ 5,781.37 ล้านบาท มสีดัส่วนประมาณ

ร้อยละ 7.52 และมอีตัราการเตบิโตลดลงประมาณร้อยละ 24.19 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา ตามล�าดบั

ตารางที ่2.37 มลูค่าการส่งออกของ SMEs ทีม่ตีลาดมากกว่า 1 ตลาดในกลุม่สนิค้าพกิดั 85 อปุกรณ์ไฟฟ้า 

    และส่วนประกอบ (หน่วย : ล้านบาท)

ที่มา : กรมศุลกากร, กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม



การค้าระหว่างประเทศของ SMEs

2-57

 จากตารางที ่2.38 พบว่า กลุม่สนิค้าพกิดั 84 เครือ่งจกัร และคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ ซึง่ SMEs 

ไทยมีการส่งออกกลุ่มสินค้านี้ไปยังตลาดต่างประเทศมากกว่า 1 ตลาด โดยมีการส่งออกสินค้าหมวดนี้ 

รวมทัง้สิน้ 69,454.20  ล้านบาท และมอีตัราการเตบิโตลดลงประมาณร้อยละ 20.24 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา 

ซึง่ประเทศทีม่กีารซือ้สนิค้าในหมวดนีม้ากทีส่ดุ ได้แก่ ประเทศ UNITED STATES  โดยมมีลูค่าการส่งออก

ทัง้สิน้ 7,076.29 ล้านบาท มสีดัส่วนประมาณร้อยละ 10.19 และมอีตัราการเตบิโตลดลงประมาณร้อยละ 22.10 

เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา รองลงมาคอืประเทศ JAPAN ซึง่มมีลูค่าการส่งออกทัง้สิน้ 6,761.66  ล้านบาท มี

สดัส่วนประมาณร้อยละ 9.74 และมอีตัราการเตบิโตลดลงประมาณร้อยละ 32.48 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา และ

ประเทศ SINGAPORE  ซึง่มมีลูค่าการส่งออกทัง้สิน้ 6,570.47 ล้านบาท มสีดัส่วนประมาณร้อยละ 9.46 และ

มอีตัราการเตบิโตลดลงประมาณร้อยละ 52.46 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา ตามล�าดบั

ตารางที ่2.38 มลูค่าการส่งออกของ SMEs ทีม่ตีลาดมากกว่า 1 ตลาดในกลุม่สนิค้าพกิดั 84 เครือ่งจกัร  

     และคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ (หน่วย : ล้านบาท)

ที่มา : กรมศุลกากร, กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


