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บทท่ี 6 
ภาวะการค้าต่างประเทศของประเทศไทย 

 
ในการศกึษาถงึภาวะการคา้ต่างประเทศของประเทศไทย จําเป็นตอ้งนําสถติขิอ้มูลที่

เกดิขึน้จากกจิกรรมทางการคา้ระหวา่งประเทศมาพจิารณาเพื่อวเิคราะหถ์งึภาวะทีเ่กดิขึน้ และ
เพื่อหาทางแก้ไขปญัหาที่เกดิขึน้ สถิตทิางการคา้ต่างประเทศประกอบดว้ยรายการสนิคา้ขา
ออกและรายการสนิคา้ขาเขา้ ในรายการสนิคา้ขาออก แยกประเภทไดก้วา้งๆได ้2 ประเภท 
คอื การสง่สนิคา้ออกทีเ่ป็นผลผลติภายในประเทศ (domestic products) และการสง่ออกใหม ่
(re - exports) ซึง่สนิคา้ในรายการสง่ออกใหมน้ี่ เป็นสนิคา้ทีผ่ลติไดใ้นต่างประเทศถูกนําเขา้มา
เพื่อทําการแปรรูปเป็นสนิคา้อื่นต่อไป หรอือาจเป็นสนิคา้ที่นําเขา้มา และจะต้องส่งต่อไปยงั
ประเทศอื่น แต่ถูกเกบ็ภาษเีสยีก่อน สนิคา้รายการสง่ออกใหมม่กัจะไดร้บัการยกเวน้ภาษอีากร 
สนิคา้ออกของไทยถูกส่งออกไปจําหน่ายยงัต่างประเทศจากทัง้ท่าเรอืกรุงเทพฯ (Port of 
Bangkok) และท่าเรอืในภูมภิาค (provincial ports) และจากสนามบนิกรุงเทพฯ และสนามบนิ
จงัหวดัอื่น ราคาสนิคา้สง่ออกปรากฏในรปู F.O.B. (free on board) คอื เป็นค่าขนสง่สนิคา้
จนถงึปลายทาง    แต่ไมร่วมคา่ประกนัภยั 
 ในการนําสนิคา้เขา้ประเทศ อาจนําเขา้ไดท้ัง้จากท่าเรอืกรุงเทพฯ และท่าเรอืภูมภิาค 
เช่นเดยีวกบัการสง่ออก ราคาสนิคา้ในการนําเขา้จะปรากฏในรปู C.I.F. (cost, insurance and 
freight) คอื เป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งสนิค้าจนถึงปลายทาง รวมค่าขนส่งทางเรอืและ
ประกนัภยั คา่ใชจ้า่ยในการขนสง่รปู C.I.F จะสงูกวา่ F.O.B. 
 เพือ่ใหก้ารวเิคราะหภ์าวะการคา้ต่างประเทศของประเทศไทย ครอบคลุมไปในทุกดา้น
ทีเ่กีย่วขอ้ง ในบทน้ีจะนําสถติทิางการคา้ระหวา่งประเทศมาวเิคราะหใ์นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
   (1) วเิคราะหภ์าวะการสง่ออกและนําเขา้โดยสว่นรวม 
   (2) วเิคราะหภ์าวะการสง่ออกสนิคา้ทีส่าํคญั 
   (3) วเิคราะหภ์าวะการนําสนิคา้เขา้ 
   (4) วเิคราะหภ์าวการคา้กบัประเทศคูค่า้สาํคญั 
 
 

 



 

ภาวะการค้าโดยส่วนรวม  6.1  
 

 ประเทศไทยเริม่ขาดดุลทางการคา้ตัง้แต่ พ.ศ. 2499 เป็นตน้มา สาเหตุประการสาํคญั
ทีท่าํใหม้ลูคา่การนําเขา้สงูกว่ามลูค่าการสง่ออก เน่ืองจากระยะนัน้เป็นช่วงทีป่ระเทศไทยเริม่มี
การนําสนิคา้ทุนบางประเภทเขา้มาทาํการผลติสนิคา้ทดแทนการนําเขา้ ในปี พ.ศ. 2503 ไดม้ี
การก่อตัง้คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ทาํใหม้กีารใหบ้ตัรสง่เสรมิการลงทุนกจิกรรมลงทุน
ผลติสนิคา้ทดแทนการนําเขา้จงึเพิม่ขึน้ โดนเฉพาะอย่างยิง่ คอื อุตสาหกรรมสิง่ทอ ประกอบ
กบั พ.ศ. 2504 ประเทศไทยไดเ้ริม่มกีารใช ้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่1 
การเร่งระดมทรพัยากรทุนและวตัถุดิบจากต่างประเทศจึงขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว เพื่อ
นํามาใชใ้นการพฒันาทัง้ดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม และสิง่สาธารณูปโภคต่างๆ 
 ในระหว่างทีอ่ยู่ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 (ประมาณปลาย พ.ศ. 2516) กลุ่มโอเปกได้
ขึน้ราคาน้ํามนั ซึ่งน้ํามนัน้ีนับไดว้่าเป็นปจัจยัทีส่ําคญัอย่างยิง่ต่อการผลติวตัถุดบิสําหรบัการ
ผลติสนิคา้ทุกชนิด ไม่เพยีงเท่านัน้ ราคาน้ํามนัที่สูงขึน้ส่งผลกระทบถงึอตัราค่าระวางเรอืใน
การขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศทาํใหร้าคาวตัถุดบิทีนํ่าเขา้มรีาคาสงูขึน้ ขณะเดยีวกนั ประเทศ
ไทยตอ้งนําเขา้น้ํามนัจากต่างประเทศในมลูคา่ทีส่งูขึน้ดว้ย ดงันัน้ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 
ภาวะการขาดดุลทางการคา้ระหว่างประเทศจงึสูงเพิม่ขึน้ถงึ 21,828 ลา้นบาทใน พ.ศ. 2518 
การขาดดุลทางการคา้มากเช่นน้ี เน่ืองจากประเทศไทยยงัไม่สามารถปรบัตวัในการผลติและ
ขยายการสง่ออกเพือ่ชดเชยกบัรายจา่ยทีเ่พิม่ขึน้อนัเน่ืองมาจากการขึน้ราคาน้ํามนั อยา่งไรกด็ ี
พ.ศ. 2519 ภาคเอกชนไดเ้ริม่ทําการปรบัตวัในดา้นการผลติและการส่งออกใหส้อดคล้องกบั
ราคาน้ํามนัทีส่งูขึน้ การขาดดุลทางการคา้ระหว่างประเทศจงึลดลงเหลอื 12,080 ลา้นบาท อนั
เป็นชว่งสดุทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 
 ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 (2520 – 2524) ประเทศไทยประสบปญัหาการ
ขาดดุลทางการค้ามากขึ้น โดย พ.ศ . 2524 ขาดดุลทางการค้าถึง 63,745 ล้านบาท 
ขณะเดยีวกนั ใน 3 ปีแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ไดข้าดดุลการชาํระเงนิดว้ย สาเหตุทีเ่ป็น
เช่นน้ีเน่ืองจากประเทศพฒันาแลว้บางประเทศซึ่งนําเขา้สนิคา้จากไทย ไดเ้ริม่ประสบปญัหา
การขาดดุลทางการคา้และดุลการชําระเงนิ จงึไดล้ดปรมิาณการใหค้วามช่วยเหลอืแก่ประเทศ
กําลังพฒันาและประเทศเหล่าน้ีจึงเริ่มใช้มาตรการควบคุมการนําเข้าสินค้าจากไทย เช่น 
สหรฐัอเมรกิา เงนิลงทุนจากต่างประเทศไดล้ดลงไปดว้ยอย่างไรกด็ ีประเทศไทยไดพ้ยายาม
แกไ้ขปญัหาการขาดดุลทางการคา้ระหว่างประเทศน้ี โดยการเรง่พฒันาการสง่ออกทัง้ประเภท
สนิคา้ การแสวงหาตลาดต่างประเทศ การปรบัปรงุคุณภาพสนิคา้ออก 
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 ในปีแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 (2525 – 2529) การขาดดุลทางการคา้ลดลงอนั
เน่ืองมาจากการดําเนินมาตรการทางการค้าในปลายปี 2524 แต่การขาดดุลทางการค้าได้
ขยายตวัสูงที่สุดในประวตักิารณ์ในปี พ.ศ. 2526 โดยขาดดุลถึง 90,137 ล้านบาท และขาด
ดุลการชําระเงนิ 18,078 ลา้นบาท ในภาวะน้ี รฐับาลไทยจงึไดพ้ยายามหาลู่ทางในการขยาย
ตลาดการสง่ออกไปต่างประเทศ และดาํรทิีจ่ะพฒันาอุตสาหกรรมชายฝ ัง่ตะวนัออก เพื่อทาํการ
ผลติอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ทัง้น้ีโดยหวงัว่า จะใชก๊้าซธรรมชาตจิากอ่าวไทยในโครงการพฒันา
ชายฝ ัง่ตะวนัออกและประเทศไทยจะได้เป็นปะเทศอุตสาหกรรมใหม่ (Newly Industrial 
Countries: NIC’s) ไดใ้นปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 แต่เน่ืองจากปญัหาทางดา้นเทคนิคการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยมายังชายฝ ัง่ตะวันออก โครงการอุตสาหกรรมชายฝ ัง่
ตะวนัออก (Eastern Sea Board) และการเป็น NIC’s จงัยงัไมบ่รรลุผล 
 ในระหว่างของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 น้ี ประเทศไทยประสบปญัหาการกีดกนัทาง
การคา้โดยมใิช่ภาษศุีลกากรรุนแรงมาก จงึกล่าวไดว้่า การขาดดุลทางการคา้ในช่วงน้ีเกดิจาก
การกดีกนัทางการคา้ระหว่างประเทศมากทีสุ่ด และรองลงมา คอื คุณภาพสนิคา้ไทย และการ
แขง่ขนัของสนิคา้เกษตรในตลาดโลก 
 ภาวะการขาดดุลการค้าของไทยยงัคงเพิ่มขึ้นเรื่อยมา ถึงแม้ว่าจะมีการกระจาย
ประเภทสนิคา้ส่งออกใหม้ากประเภทขึน้ ทัง้น้ีเน่ืองจากประเทศพฒันาแล้วไดห้นัเหการผลติ
สนิค้าจากสนิคา้อุตสาหกรรมธรรมดาไปสู่ การผลติสนิคา้อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยสีูงขึน้
เป็นอุตสาหกรรมทีใ่ชทุ้นเขม้ขน้ (capital intensive industry) รวมถงึทาํการผลติสนิคา้บรกิาร
ซึง่มมีลูคา่เพิม่สงู สง่ผลใหป้ระเทศไทยขาดดุลทางการคา้เรือ่ยมาจนถงึปีปจัจุบนั 
 

ภาวะการค้าโดยจาํแนกตามประเภทสินค้า 6.2  
 

6.2.1 สินค้าออก 
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จําแนกหมวดสนิค้าออกของไทยเป็น 11 หมวด 

หากพจิารณาขอ้มลูสง่ออกปี 2528 จะเหน็ว่าสนิคา้มลูค่าสง่ออกสงูสุด คอื หมวดอาหาร โดยมี
มูลค่าการส่งออกถึง 86,582 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.78 ของมูลค่าการส่งออกทัง้หมด 
รองลงมา คอื หมวดสนิคา้อุตสาหกรรม หมวดสนิคา้อุตสาหกรรมเบด็เตลด็ หมวดวสัดุขัน้ต้น 
และหมวดเครือ่งจกัร โดนมลูคา่การสง่ออกเทา่กบั 35.860, 24.030, 19.611 และ 16.977 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 18.55, 12.43, 10.14 และ 8.78 ของมูลค่าการส่งออกทัง้หมดในปี
เดยีวกนั 

EC 454 161 



 

สาํหรบัสินค้าส่งออกสาํคญัท่ีนํารายได้เข้าสู่ประเทศ  มดีงัน้ี 
(1) ข้าว  เป็นสนิคา้ทีม่มีูลค่าการส่งออกสูงที่สุด นับตัง้แต่ พ.ศ. 2520 เป็นต้น

มา มูลค่าการส่งออกสูงเกินกว่าหน่ึงหมื่นล้านบาท การที่มูลค่าการส่งออกตัง้แต่ปี 2520 
เพิม่ขึน้เรื่อยมา เน่ืองจากภาวะการคา้ขา้วในระยะนัน้ เป็นตลาดของผูข้าย ประกอบกบัสภาพ
ความแปรปรวนของดนิฟ้าอากาศ ทําใหผ้ลผลติขา้วของประเทศต่างๆลดลง แต่ความตอ้งการ
ขา้วเพือ่การบรโิภคเพิม่ขึน้ทุกปี ทาํใหห้ลายประเทศทีนํ่าขา้วเขา้เรง่สรา้งสต๊อคเพือ่ใหเ้พยีงพอ
กบัความต้องการภายในประเทศ นอกจากนัน้ ข้อพิพาททางการเมืองระหว่างอิหร่านกับ
สหรฐัฯ และรสัเซยีกบัสหรฐัฯ มผีลทาํใหอ้หิร่านและรสัเซยีซือ้ขา้วของไทยเพิม่มากขึน้ ในช่วง
ดงักล่าว ความตอ้งการขา้วและราคาขา้วของโลกมแีนวโน้มสงูขึน้ 

ต่อมา เน่ืองจากหลายประเทศผู้นําเข้าข้าวได้เริม่ตระหนักถึงภาวะการขาด
แคลนขา้ว ประเทศเหล่าน้ีจงึได้พยายามทําการเพาะปลูกขา้วเอง จนกระทัง่ปจัจุบนั หลาย
ประเทศที่เคยเป็นลูกค้าข้าวที่สําคญัของไทยเราสามารถผลิตข้าวออกจําหน่ายแข่งขนักบั
ประเทศไทยได้แล้ว เช่น อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น นอกจากน้ี สาธารณรฐัประชาชนเวียดนามได้
พฒันาการปลูกข้าว และใน พ.ศ. 2549 เวียดนามนับว่าเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวขายแข่ง
ตลาดโลกทีส่าํคญัของไทย 

ประเทศไทยส่งข้าวไปขายยงัตลาดต่างประเทศ 3 ตลาด คอื 
(ก) ตลาดเอเชยี เป็นตลาดขา้วทีส่าํคญั เน่ืองจากประชากรในทวปีเอเชยีมคีวาม

หนาแน่นสูง และบรโิภคขา้วเป็นอาหารหลกั ประเทศลูกคา้ไดแ้ก่ รสัเซยี ฮ่องกง สงิคโปร ์และ
จนี 

(ข) ตลาดตะวันออกกลาง ประเทศเหล่าน้ีมีอํานาจการซื้อสูง จะซื้อข้าวที่มี
คุณภาพด ี

(ค) ตลาดยุโรป เป็นตลาดที่น่าสนใจ เพราะมีอํานาจการซื้อสูง แต่ขายยาก
เพราะประชากรไมนิ่ยมบรโิภคขา้วเป็นอาหาร 

การขายข้าวให้กบัต่างประเทศของไทยจะปรากฏใน 2 ลกัษณะ คอื 
(ก) การขายระหว่างรฐับาลต่อรฐับาล (Government to Government: G to G) 

โดยมากมกัเป็นขา้วคุณภาพปานกลาง และขายในปรมิาณมาก ราคาค่อนขา้งตํ่ากว่าตลาด
มลูคา่การขายแบบน้ีประมาณรอ้ยละ 30 - 35 ของมลูคา่การสง่ออกขา้ว 

(ข) การขายระหว่างเอกชนกบัเอกชน (Private to Private: P to P) โดยมากมกั
เป็นขา้วคุณภาพดมีลูคา่การขายแบบน้ีประมาณรอ้ยละ 65 - 70 ของมลูคา่การสง่ออกขา้ว 
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ประเทศไทยประสบปัญหาการค้าข้าวกบัต่างประเทศบางประการ เชน่ 
(ก) ปญัหาการตดัราคาขายของพ่อคา้เอกชน เพื่อหวงัเพิม่ปรมิาณการส่งออก

ใหม้าก ทาํใหร้าคาขา้วไทยในตลาดโลกตกตํ่าลง 
(ข) การใชร้ะบบโควตาส่งออก ทําใหผู้ซ้ื้อขาดแหล่งซื้อ ต้องหนัไปซื้อขา้วจาก

ประเทศอื่นทาํใหเ้สยีตลาดลกูคา้ไป 
(ค) การตดัราคาจําหน่ายของประเทศคู่แข่งขนั เช่น กรณีสหรฐัฯ ใชม้าตรการ

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตขา้วภายในประเทศ และนําขา้วออกมาจําหน่ายทุ่มตลาดภายใต้
ฟารม์แอคท ์หรอืการขายขา้วของเวยีดนาม 

(ง) รฐับาลไทยพยายามช่วยเหลอืผูส้่งออกขา้วเป็นกรณีเฉพาะกจิ เช่น การลด
ค่าพรเีมีย่มในวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2529 สําหรบัขา้ว 10% ลงมา เพื่อช่วยใหผู้ส้่งออกสามารถ
แขง่ขนักบัคูแ่ขง่ในตลาดโลกได ้แต่มาตรการดงักล่าวไดย้กเลกิไปแลว้ 

(2) ยางพารา  ยางพารา เป็นสนิคา้เกษตร ที่มมีูลค่าการส่งออกสูงเป็นอนัดบั
สามของประเทศโดยมูลค่าการส่งออกสูงกว่าหมื่นล้านบาทตัง้แต่ พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา 
ยางพาราทีส่ง่ออกสว่นใหญ่เป็นยางแผน่รมควนั ยางแทง่ ยางเครฟ และอื่นๆ 

ประเทศไทย ได้เข้าเป็นภาคีข้อตกลงยางธรรมชาติระหว่างประเทศ ตาม
โครงการโภคภณัฑร์วมของ UNCTAD ซึ่งจะช่วยใหร้าคายางของตลาดโลก และของไทยมี
คุณภาพดีขึ้น ประเทศภาคีมีทัง้หมด 7 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย ศรีลงักา 
ไนจเีรยี ไอเวอรโีคสต์ และปาปวั นิวกนีิ ขอ้ตกลงว่าดว้ยยางธรรมชาตไิดถู้กกําหนดขึน้ในปี 
พ.ศ. 2522 ภายใต้การดําเนินงานขององคก์ารยางธรรมชาตริะหว่างประเทศ (International 
Rubber Organization: INRO) โดยมจุีดมุง่หมายในอนัทีจ่ะรกัษาเสถยีรภาพและราคาและ
การค้ายางธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของมูลภณัฑ์กนัชนน้ี สมาชิกจะร่วมกนั
รบัผดิชอบตามสดัสว่นคะแนนเสยีง 

ในช่วงหลงั พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา ลู่ทางการคา้ยางธรรมชาตแิจ่มใส เน่ืองจาก
การขึน้ราคาน้ํามนั ทาํใหย้างสงัเคราะหม์รีาคาสงูตาม ประเทศผูผ้ลติยางธรรมชาตจิงึพยายาม
เรง่รดัขยายการผลติอยา่งเตม็ที ่ประเทศไทยไดจ้ดัทาํนโยบายเรง่รดัขยายการผลติอยา่งเตม็ที ่
ประเทศไทยไดจ้ดัทาํนโยบายเรง่รดัผลผลติยางของรฐัขึน้ สรปุไดด้งัน้ี 

(ก) โครงการปลูกทดแทนยางพนัธุ์เก่าดว้ยยางพนัธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นพนัธุ์ทีป่รบัมา
จากพนัธุภ์ายในประเทศ 

(ข) โครงการปลกูทดแทนยางพนัธุเ์ก่าดว้ยยางพนัธุด์จีากต่างประเทศ 
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(ค) โครงการปรบัปรุงเพิม่ผลผลติยางธรรมชาตใินสวนยางขนาดเลก็ (โครงการ
น้ีไดร้บัความรว่มมอืจาก E.E.C. ทางดา้นการเงนิ) 

(ง) โครงการเรง่รดัปลูกยางพาราแทนมนัสาํปะหลงัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และภาคตะวนัออก ในเน้ือที ่1,577,509 ไร ่(โครงการน้ีไดร้บัความรว่มมอืทางดา้นการเงนิจาก 
E.E.C.) 

จ) เรง่เรา้ชาวสวนยางโดยการใหเ้งนิกูแ้ละใหเ้ปล่าแก่ผูท้ีจ่ะ replant ตน้ยาง (
การผลติยางพาราของไทยใชข้บวนการค่อนขา้งลา้สมยั ทาํใหคุ้ณภาพผลผลติสู้

ยางพาราของมาเลเซยีและอนิโดนีเซยีไม่ได ้ทําใหไ้ทยเสยีเปรยีบในดา้นการต่อรอง และตอ้ง
ใชร้าคาตามที่กําหนดมาจากนอกประเทศทุกปี ลูกคา้ยางพาราของเรา ไดแ้ก่ ญี่ปุ่น สงิคโปร ์
สหรฐัอเมรกิา สาธารณรฐัประชาชนจนี และเกาหลใีต ้

อย่างไรก็ด ีประเทศไทยได้ลาออกจากการเป็นสมาชกิของ INRO และมา
รวมกลุ่มใหม่เป็นประเทศผูผ้ลติยางธรรมชาตขิองโลก โดยม ีมาเลเซยี อนิโดนีเซยี และไทย 
เป็นสมาชกิ สง่ผลใหร้าคายางธรรมชาตสิงูขึน้ 

(3) ผลิตภณัฑ์มนัสาํปะหลงั  ผลติภณัฑ์มนัสําปะหลงัประกอบด้วย แป้งมนั
สําปะหลงั และ มนัสําปะหลงัอดัเม็ด เป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอนัดบั
รองลงมาจากขา้ว ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัใชใ้นการผลติอาหารสตัว ์

ประเทศไทยเริม่มกีารส่งออกผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงัมากขึ้นนับตัง้แต่ พ.ศ. 
2523 เป็นต้นมา ประเทศผู้ส ัง่ซื้อมาก คือ ไต้หวันและประชาคมยุโรป ในระหว่างนัน้ 
อนิโดนีเซยี ซึ่งเป็นคู่แข่งมนัสําปะหลงัของไทย ไม่อาจผลติไดเ้พยีงพอตามสญัญาทีท่ําไวก้บั
ประเทศคูค่า้ ทาํใหม้กีารซือ้ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัจากไทยมากขึน้ ราคาจงึมแีนวโน้มสงูขึน้ 

ประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรปผู้ผลิตอาหารสัตว์ นิยมใช้ผลิตภัณฑ์มัน
สําปะหลงัจากไทย โดยนําเขา้มาจากไทยประมาณรอ้ยละ 85 - 90% ของปรมิาณการนําเขา้
ทัง้หมด ซึ่งส่งผลกระทบถงึผูผ้ลติธญัพชืชนิดอื่นๆ ของประชาคมฯ และโดยที่ประชาคมฯ มี
นโยบายเกษตรกรรมรว่ม (Common Agriculture Policy: CAP) ทีจ่ะช่วยเหลอืเกษตรกรของ
ประชาคมฯ  ให้มีรายได้สูงขึ้นโดยการกําหนดราคาและให้เงนิอุดหนุน ดงันัน้ การนําเข้า
ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังไปยังประชาคมฯ จึงกระทบกระเทือนต่อนโยบายเกษตรร่วม 
โดยเฉพาะฝรัง่เศสและอิตาลี  ในที่สุดประชาคมฯ จึงได้จํากัดการนําเข้าผลิตภัณฑ์มัน
สําปะหลงั (ทัง้จาก ไทย อนิโดนีเซยี และบราซลิ) และต่อมาไดข้อใหป้ระเทศไทยลดพืน้ทีใ่น
การเพาะปลกูมนัสาํปะหลงัโดยจะใหเ้งนิชว่ยเหลอืแก่ไทย 
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ผลกระทบของความตกลงมนัสาํปะหลงัในทางเศรษฐกิจ มดีงัน้ี 
(ก) การถูกจํากดัปรมิาณการส่งออกผลติภณัฑม์นัสําปะหลงัไปยงัประชาคมฯ 

ซึง่เป็นตลาดใหญ่ทีส่ดุของไทยเพยีง 21 ลา้นตนัสาํหรบัชว่ง 4 ปี คอื พ.ศ. 2530 - 2533 นบัว่า
คอ่นขา้งน้อยถงึแมว้า่สมาชกิของประชาคมฯจะเพิม่มาอกี 2 ประเทศกต็าม 

(ข) โดยทีก่ารส่งออกมนัสําปะหลงั ตกอยู่ภายใต้การจํากดัเชงิปรมิาณ รฐับาล
พยายามพยุงราคามนัสําปะหลงัภายในประเทศ โดยการใชม้าตรการอุปสงคเ์ทยีม (Artificial 
Demand) ในระดบัการสง่ออกดว้ยการจดัสรรปรมิาณการสง่ออกตามสดัสว่นของสต๊อคทีม่อียู่
และในขณะเดยีวกนั รฐัพยายามลดพืน้ทีก่ารเพาะปลกูลง นโยบายน้ีมคีวามขดัแยง้กนั 

(ค) เงินทดแทนที่ประชาคมฯ จ่ายให้ประเทศไทยสําหรบัโครงการปลูกพืช
ทดแทนมนัสาํปะหลงั มลูค่าประมาณ 70 ลา้น ECU หรอื 1,400 ลา้นบาท แต่เงนิช่วยเหลอืน้ี
ไดผ้กูพนัประเทศไทยวา่ ไทยตอ้งซือ้ปุ๋ ยเคมจีากประเทศในประชาคมฯเทา่นัน้ 

(4) ข้าวโพด  เป็นพชืเศรษฐกจิอกีประเภทหน่ึง ซึ่งนํารายไดเ้ขา้ประเทศปีละ
เกอืบหมื่นล้านบาท การคา้ขา้วโพดของไทยเริม่ขายตัง้แต่เดอืนกรกฎาคมในแต่ละปี และจะ
สิน้สดุในเดอืนมถุินายนของปีถดัไป นโยบายการคา้ขา้วโพดมกีารแบ่งเป็นตลาดขอ้ตกลง และ
ตลาดทัว่ไปโดยผูส้ง่ออกจะตอ้งทาํการคา้ภายใตก้ารตดัสรรโควตาของกรมการคา้ต่างประเทศ 
ในตลาดขอ้ตกลงนัน้ แมส้องฝ่ายจะทําการคา้ต่อกนั แต่ราคาที่เสนอซื้อและเสนอขายจะต้อง
เป็นราคาทีเ่หมาะสมและทัง้สองฝ่ายยอมรบั หากไม่อาจตกลงราคากนัไดใ้หถ้อืว่าการซือ้ขาย
ตามสญัญาในงวดๆ นัน้ๆ เป็นอนัยกเลกิไป จากนโยบายการคา้ขา้วโพดซึง่ผูส้ง่ออกจะตอ้งทาํ
การคา้ภายใตก้ารจดัสรรโควตาของกรมการคา้ต่างประเทศดงักล่าว ทําใหเ้ป็นทีว่จิารณ์ของผู้
ส่งออกบางรายว่า ไม่เกื้อหนุนการส่งออก ควรปล่อยใหเ้ป็นไปโดยเสร ีแต่ผูส้่งออกบางราย
สนับสนุนใหใ้ชร้ะบบโควตาโดยไม่เปิดเสร ีกลุ่มผูส้่งออกทัง้หลายต่างกนัพยายามเรยีกรอ้งให้
ทางการประกาศนโยบายการคา้ตามทีก่ลุ่มตนตอ้งการ 

ขา้วโพดเป็นสนิคา้มาตรฐานในการส่งออก แต่คุณภาพขา้วโพดไทยมปีญัหาใน
ด้านมสีารพษิอลัฟ่าทอกซินตกค้าง อนัอาจเกิดจากสาเหตุจากความชื่นของขา้วโพดมมีาก
เกนิไป หรอืการถูกแมลงกดักนิผกัทําใหเ้กดิเชือ้ราได ้หรอืการกองไวก้บัพืน้กลางแจง้ ถูกฝน 
น้ําคา้ง หรอืการเกบ็สุมขา้วโพดไวน้านเกนิไป หรอืการเกบ็ไวใ้นไซโลไมถู่กวธิ ี สิง่เหล่าน้ีลว้น
แต่ทาํใหคุ้ณภาพขา้วโพดเลวลง 

ประเทศลูกค้าขา้วโพดที่สําคญัของไทย ได้แก่ มาเลเซยี สงิคโปร์ สหภาพโซ
เวยีต ญีปุ่น่ ฮอ่งกง ไตห้วนั ซาอุดอิาระเบยี และสาธารณรฐัประชาชนจนี 

EC 454 165 



 

ประเทศผู้ผลิตข้าวโพดที่สําคัญของโลก  ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  บราซิล 
แอฟรกิาใต ้ฝรัง่เศส และอารเ์จนตนิา 

(5) กุ้งสด  เป็นสตัวน้ํ์าทะเลทีม่มีลูค่าในการสง่ออกสงูสุด และราคาต่อหน่วยสงู
เป็นอนัดบัสองรองลงมาจากดบุีก ราคาโดยทัว่ไปมแีนวโน้มสงูขึน้ เน่ืองจากผลผลติไมเ่พยีงพอ
กบัความตอ้งการของตลาดทัง้ภายในและต่างประเทศ 

กุง้สดทีส่่งออก ไดแ้ก่ กุง้แชบ๊วย กุง้กุลาดํา กุง้กุลาลาย กุง้ตะกาด การจบักุง้ที่
มไิด้เพาะเลี้ยงหรอืเกิดจากธรรมชาติมแีนวโน้มลดลง เน่ืองจากความอุดมสมบูรณ์ของกุ้ง
ธรรมชาตลิดลง แต่กุง้ทีไ่ดจ้ากการเพาะเลีย้งมแีนวโน้มสงูขึน้ 

การส่งออกกุ้งสดมีปญัหาในบางปี คือ ต้องรักษาความสดใหม่ให้สะอาด
ปราศจากเชื้อโรค เน่ืองจากต่างประเทศอ้างว่ามีแบคทีเรียสูงเกินไปกว่าที่กําหนดไว ้
นอกจากนัน้ ยงัประสบปญัหากบัการแขง่ขนัแยง่ตลาดลกูคา้จากจนี อนิเดยี และอนิโดนีเซยี 

ตลาดที่สําคญัของกุง้ ไดแ้ก่ ญี่ปุ่น สหรฐัอเมรกิา ฮ่องกง อติาล ีมาเลเซยี และ
ฝรัง่เศส 

(6) ดีบกุโลหะ  นบัจาก พ.ศ. 2524 จนถงึปจัจุบนั เป็นระยะทีอุ่ตสาหกรรมดบุีก
ตกตํ่าอยา่งมาก เน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิตกตํ่า และมกีารบดิเบอืนราคาตลาดสงูเกนิความจรงิ
เมือ่เทยีบกบัราคาสนิคา้ทดแทนอื่นๆ เชน่ อลมูเินียม หรอืโครเมยีม อุปทานดบุีกเขา้สูต่ลาดใน
แต่ละปีในระดบัสูง ในขณะที่ผู้ใช้ดบุีกพยายามใช้อย่างมปีระสทิธิภาพ ก่อให้เกิดมอุีปทาน
ส่วนเกินในตลาดโลกมาก และราคาดีบุกมีแนวโน้มลดตํ่าลง คณะองคมนตรีดีบุกระหว่าง
ประเทศ (International Tin Council: ITC) ภายใต้ความตกลงดบุีกระหว่างประเทศ 
(International Tin Agreement: ITA) ไดด้าํเนินการรกัษาเสถยีรภาพของราคาผา่นกลไกมลู
ภณัฑ์กนัชนั และเสรมิด้วยมาตรการควบคุมการส่งออกตัง้แต่เดอืนเมษายน 2525 ในที่สุด 
ตอ้งประเทศหยุดการดําเนินงานของมลูภณัฑก์นัชน ทําใหก้ารคา้ดบุีกทัว่โลกตอ้งยุตลิงตัง้แต่
วนัที ่24 ตุลาคม 2528 และในประมาณธนัวาคม 2528 การคา้ดบุีกจงึเริม่กนัใหม ่แต่เป็นไปใน
ลกัษณะไรเ้สถยีรภาพ 

การที่การค้าดบุีกประสบปญัหาอุปทานล้นตลาด เน่ืองจาก ความซบเซาของ
เศรษฐกจิโลกทําใหก้ารลงทุนในภาคอุตสาหกรรมลดลงความต้องการดบุีกเพื่อใชใ้นกจิกรรม
อุตสาหกรรมจงึลดลงดว้ย 

ประเทศผู้ผลิตดีบุกสําคัญ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย โบลิเวีย ซาอีร ์
ออสเตรเลยี ไนจเีรยี และไทย 
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ประเทศลูกค้าดีบุกที่สําคญั ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ สหรฐัอเมริกา ญี่ปุ่น และ
ฟิลปิปินส ์

(7) น้ําตาล  การคา้น้ําตาลของตลาดโลกแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 
 ก. ตลาดท่ีมีข้อตกลงพิเศษ (preferential market) มกีารควบคุมดว้ยระบบ

โควตา เช่น ในสหรฐัอเมรกิา การควบคุมด้วยระบบภาษีศุลกากร เช่นในประเทศประชาคม
ยโุรป และการควบคุมดว้ยระบบทางการคา้ เชน่ในประเทศสงัคมนิยม 

 ข. ตลาดเสรีหรือตลาดโลก (free market or world market) ทาํการซือ้
ขายน้ําตาลนอกเหนือตลาดที่มขีอ้ตกลงพเิศษ  ราคาน้ําตาลในตลาดเสรจีงึถูกกําหนดจาก
อทิธพิลของอุปสงคแ์ละอุปทาน (demand and supply) ของตลาด เป็นตลาดเลก็โดยมกีารซือ้
ขายน้ําตาลเพยีง 17% ของผลผลิตน้ําตาลของโลก ฉะนัน้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผดิปกต ิ
ทางธรรมชาติ หรือทางการเมืองระหว่างประเทศ ราคาน้ําตาลในตลาดเสรจีึงได้รบัความ
กระทบกระเทอืนมาก และเกดิขึน้ตลอด เวลา ไมม่ใีครสามารถควบคุมหรอืคาดการณ์ล่วงหน้า
ได ้นอกจากนัน้ ยงัทาํการซือ้ขายล่วงหน้าถงึ 18 เดอืน 

ความตกลงน้ําตาลระหว่างประเทศ (International Sugar Agreement: ISA) จงึ
ได้มกีารก่อตัง้ขึ้นใน พ.ศ. 2407เพื่อสร้างหลกัประกนัในการจําหน่ายให้แก่ประเทศผู้ผลิต 
(exporting countries) และ ประเทศผูบ้รโิภค (Importing Countries) โดยใหร้าคาน้ําตาลของ
ตลาดโลกอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 

จากการทีน้ํ่าตาลเป็นสนิคา้ออกที่ไม่มเีสถยีรภาพ ดา้นราคาส่งออก โดยราคา
ส่งออกในแต่ละปีเปลี่ยนแปลงค่อนขา้งมากตามราคาตลาดโลก ผลจากความไม่มเีสถยีรภาพ
ทางด้านราคาส่งออก จึงมีผลกระทบถึงอุตสาหกรรมน้ําตาลภายในประเทศและส่งผลให้
เกษตรกรเพิม่หรอืลดการปลกูออ้ยในฤดกูาลต่อไป 

ลูกค้าที่สําคญั ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย สหภาพโซเวียตรสัเซีย         
ศรลีงักา ฯลฯ สว่นประเทศคูแ่ขง่สาํคญั คอื ควิบา 

(8) วงจรไฟฟ้า  เป็นอุตสาหกรรมผลติชิน้ส่วน แผงวงจรไฟฟ้า ซึ่งสามารถนํา
เงนิตราจากต่าง ประเทศเข้ามาถึงประมาณปีละ 2 - 3 แสนล้านบาท ตลาดลูกค้าที่สําคญั 
ไดแ้ก่ สงิคโปรส์หรฐัอเมรกิา มาเลเซยี ฮอ่งกง สหราชอาณาจกัร และสาธารณรฐัเกาหล ี

ในแต่ละปี แมว้่า ไทยจะสามารถผลติวงจรไฟฟ้าไดถ้งึขัน้ตรวจสอบคุณภาพใน
ปรมิาณที่สูงขึ้นก็ตาม แต่การผลิตส่วนใหญ่เท่าที่ผ่านมาเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกตาม
นโยบายของบรษิทัแมเ่ป็นหลกั ดงันัน้ การใชแ้ผงวงจรไฟฟ้าในประเทศจงึตอ้งมกีารนําเขา้มา
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เป็นบางส่วนโดยนําเขา้มาจาก สหรฐัอเมรกิา (70%) สงิคโปร ์ญี่ปุ่น และฮ่องกง อย่างไรก็ด ี
การผลติแผงวงจรไฟฟ้าของไทยมปีญัหาในด้านการส่งออก คอื ขัน้ตอนการส่งออกยุ่งยาก
เสยีเวลาและค่าใชจ้่ายโดยไม่จําเป็น รวมถงึความล่าชา้ในการนําวตัถุดบิเขา้มา และการเสยี
ภาษีเครื่องจักรเพื่อผลิตและการเสียภาษีเพื่อการส่งออก ถึงแม้จะมีปญัหาดังกล่าว 
อุตสาหกรรมน้ีนบัไดว้า่มแีนวโน้มทีส่ดใส และขยายรายไดจ้ากการสง่ออกมากขึน้ 

(9) ผลิตภณัฑ์ส่ิงทอ  เป็นสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงรายการหน่ึงของ
ประเทศไทย โดยมมีูลค่าการส่งออกถงึปีละประมาณ 100,000 ล้านบาท ผลติภณัฑส์ิง่ทอที่
ส่งออกประกอบดว้ยเสน้ใย เสน้ดา้ย ผา้ดบิ ผา้ผนื เสือ้ผา้สําเรจ็รูปและผลติภณัฑส์ิง่ทออื่นๆ 
อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอให้เกิดการจ้างแรงงานในระดบัไร้ฝีมือมากกว่าแสนคน และ
สามารถผลติสนิคา้ทดแทนการนําเขา้ได ้

ไทยไดเ้ปรยีบในการผลติสิง่ทอ เน่ืองจากต้นทุนการผลติตํ่าและคุณภาพสนิคา้
คอ่นขา้งดกีวา่ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสนิคา้ในราคาเดยีวกบัทีผ่ลติจากประเทศพฒันาแลว้ ดงันัน้ 
ประเทศพฒันาแลว้ทัง้หลาย จงึพยายามกดีกนัการนําเขา้สิง่ทอจากไทย และประเทศอื่นๆ ใน
เอเชยี โดยอา้งว่าสิง่ทอจากประเทศดงักล่าวเมื่อนําเขา้ไปจาํหน่ายในประเทศพฒันาแลว้ทาํให้
อุตสาหกรรมสิง่ทอในประเทศเหล่าน้ีถูกทาํลายตลาด เพราะไมส่ามารถแขง่ขนักบัผลติภณัฑส์ิง่
ทอทีนํ่าเขา้ไปจากประเทศกําลงัพฒันาได ้การกดีกนัวธิน้ีีเรยีกว่า อุปสรรคทีม่ใิช่ภาษศุีลกากร 
(Non-Tariff Barrier: NTB) ซึง่นบัวนัการใช ้NTB ของประเทศพฒันาแลว้จะแผข่ยายออกไปยงั
สนิคา้ประเภทอื่นๆ มากขึน้ 

สาํหรบัอุปสรรคในรปูภาษศุีลกากร (Tariff Barrier) ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาใช้
แก่การนําเขา้สิง่ทอจากไทย คอื Counter Veiling Duty หรอื CVD โดยทางสหรฐัฯ อา้งว่า 
ผลติภณัฑส์่งออกสิง่ทอจากไทยไดร้บัการชวยเหลอืในการส่งออก (export subsidy) ทาง
สหรฐัฯ  จงึตอ้งเกบ็อากรตอบโตก้ารชว่ยเหลอืดงักล่าว แต่ตามความเป็นจรงิ รฐับาลไทยไมไ่ด้
ใหก้ารช่วยเหลอืในรปู export subsidy แต่เป็นการใหค้วามอนุเคราะหท์างดา้นสนิเชื่อเพื่อการ
สง่ออกในรปูการรบัซือ้ลด และรบัช่วงซือ้ลด (discount and re discount) การทีส่หรฐัฯ เกบ็
ภาษใีนรปู CVD จงึไมถู่กตอ้ง 

การคา้ผลติภณัฑส์ิง่ทอของโลก อยูภ่ายใตข้อ้ตกลงเสน้ใยหลายประเภท (Multi 
- Fiber Agreement: MFA) ซึง่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ GATT แต่ละประเทศผูนํ้าเขา้จะทาํ
การเจรจากบัประเทศผูส้ง่ออกผลติภณัฑส์ิง่ทอแต่ละประเทศเป็นกรณีไปเป็นการเจรจา 2 ฝา่ย 
(bilateral negotiation) ประเทศคู่คา้ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา เยอรมนีตะวนัตก อติาล ี
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สงิคโปร ์ซาอุดอิาระเบยี สหรฐัอาหรบัเอมเิรต ฯลฯ ตัง้แต่ 1 มกราคม 2548 การคา้สิง่ทอเปิด
เสรทีัว่โลก 

(10) อญัมณี  เริม่มมีลูค่าการส่งออกกว่าพนัลา้นบาท ตัง้แต่ปี 2520 เป็นตน้มา 
และมลูคา่ปจัจุบนัสงูถงึ ปีละ 2-3 แสนลา้นบาท (พ.ศ.2554) 

อญัมณีที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นอญัมณีที่เจียรนัยแล้ว สิ่งสําคญั ได้แก่ ไพลิน 
ทบัทมิ มรกต หยก และไขม่กุวตัถุดบิบางสว่นไดม้าจากการขดุพลอย หรอืการทาํเหมอืงพลอย
ในประเทศ บางสว่นนําเขา้มาจากออสเตรเลยี และมกีารลกัลอบนําเขา้มาจากสาธารณรฐัสงัคม
นิยมสหภาพพมา่ และกมัพชูาประชาธปิไตย 

ประเทศลกูคา้ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา ญีปุ่น่ ฮอ่งกง สวสิเซอรแ์ลนด ์
สินค้าเข้า 6.2.2  
ธนาคารแหง่ประเทศไทยไดจ้ําแนกสนิคา้นําเขา้ตามประเภทการใชป้ระโยชน์

ออกเป็น 4 หมวดใหญ่ๆ คอื 
(1) สินค้าบริโภค (Consumer Goods) ประกอบดว้ย 

(1.1) โภคยทรพัย ์(Non - durable) ไดแ้ก่ สนิคา้ประเภทอาหารและ
เครือ่งดื่มต่างๆ ผลไม ้ผกั ผลติภณัฑจ์ากปลาและธญัพชื ผลติภณัฑย์าสบู สิง่ใชใ้นหอ้งน้ํา และ
ทาํความสะอาด เสือ้ผา้ ถุงเทา้และรองเทา้ และผลติภณัฑย์าและเภสชั 

สนิคา้หมวดน้ี มปีระมาณรอ้ยละ 8 - 10 ของมลูคา่การนําเขา้ในแต่ละปี 
(1.2) สินค้าคงทน (Durable) ได้แก่ เครื่องใช้ในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า 

ผลติภณัฑจ์ากไมแ้ละสตัว ์เฟอรนิ์เจอร ์อญัมณ ีจกัรยานยนต ์และอาวุธปืนขนาดเลก็ 
สินค้าหมวดน้ี มูลค่าการนําเข้าประมาณร้อยละ 5 - 6 ของมูลค่าการ

นําเขา้แต่ละปี 
มูลค่าการนําเขา้ของสนิค้าในหมวด (1) ประมาณร้อยละ 13 - 15 ของ

มลูคา่การนําเขา้ทัง้หมดในแต่ละปี 
(2) ผลิตภณัฑ์ก่ึงสาํเรจ็รปูและวตัถดิุบ (Intermediate Products and 

Raw Materials)  สนิคา้ในหมวดน้ีจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 
(2.1) สาํหรบัสินค้าบริโภค (Chiefly for consumer goods) ไดแ้ก่ วสัดุ

ขัน้ตน้จากสตัวแ์ละพชื ผลติภณัฑย์าสบู ไมซุ้ง กระดาษ เสน้ใยสิง่ทอ และผลติภณัฑเ์คมภีณัฑ ์
มลูค่าการนําเขา้สนิคา้ในหมวดน้ีประมาณรอ้ยละ 16 - 17 ของมลูค่าการ

นําเขา้ทัง้หมดในแต่ละปี 
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(2.2) สาํหรบัผลิตสินค้าทุน (Chiefly for capital) ไดแ้ก่ สนิคา้ประเภท
แรแ่ละโลหะต่างๆ ทีย่งัไมไ่ดถ้ลุง 

สนิคา้หมวด (2.1) และ (2.2) น้ี มมีลูค่าการนําเขา้ประมาณปีละ รอ้ยละ 9 
และ 25 ของมลูคา่การนําเขา้ทัง้หมดในแต่ละปี 

(3) สินค้าทุน (Capital Goods) ไดแ้ก่ ปุ๋ ย ยาฆา่แมลง ซเีมนต ์วสัดุก่อสรา้ง 
ท่อต่างๆ แก้ว และผลิตภัณฑ์จากแร่ ผลิตภัณฑ์จากยาง ผลิตภัณฑ์โลหะ อุปกรณ์และ
เครือ่งจกัรทีม่ใิชไ่ฟฟ้า (ทีใ่ชใ้นทางการเกษตร แทรกเตอร ์และใชใ้นอุตสาหกรรม) อุปกรณ์และ
เครือ่งจกัรทางไฟฟ้า เครือ่งมอืทางวทิยาศาสตร ์และทางสายตา เรอื เครือ่งบนิ และรถไฟ 

มูลค่าการนําสินค้าหมวดน้ีเข้า สูงเป็นอันดับสองโดยมีมูลค่าการนําเข้า
ประมาณรอ้ยละ 30 ของมลูคา่นําเขา้ในแต่ละปี 

(4) สินค้าอ่ืนๆ  ประกอบด้วย รถยนต์และอุปกรณ์ (รถโดยสาร รถบรรทุก  
แชสซ ียาง และตวัถงั) เชือ้เพลงิ และน้ํามนัหล่อลื่น 

สนิคา้หมวดน้ีมมีลูคา่การนําเขา้สงูทีสุ่ดเท่ากบัรอ้ยละ 30.27 ของมลูค่าการนํา 
เขา้ปี 2528 โดยเฉพาะเชื้อเพลิงและน้ํามนัหล่อลื่นมูลค่าการนําเขา้ 56,718 ล้านบาท หรอื
เทา่กบัรอ้ยละ 74.6 ของมลูคา่การนําเขา้ทัง้หมดในหมวดน้ี 

 
ภาวะการค้าจาํแนกตามประเทศคู่ค้า 6.3 

 

6.3.1 การค้าในกลุ่มอาเซียน 
ประเทศสงิคโปร ์เป็นประเทศทีม่สีดัส่วนทางการคา้กบัไทยมากทีสุ่ด ประเภท

สนิคา้ออกทีส่ําคญั ไดแ้ก่ ขา้ว ยางพารา ขา้วโพด แผงวงจรไฟฟ้า สิง่ทอ อญัมณี ผลไมไ้ทย
สนิคา้นําเขา้จากสงิคโปร ์ไดแ้ก่ ผลติภณัฑน้ํ์ามนั 

ประเทศมาเลเซยี เป็นประเทศในกลุ่มอาเซยีน ที่มสีดัส่วนทางการคา้กบัไทย
รองลงมา สนิค้าสําคญัที่ส่งออกไปมาเลเซีย ได้แก่ ข้าว ยางพารา ข้าวโพด น้ําตาลทราย 
แผงวงจรไฟฟ้า สิง่ทอ สนิคา้สาํคญัทีนํ่าเขา้จากมาเลเซยี ไดแ้ก่ น้ํามนัและผลติภณัฑน้ํ์ามนั 

ประเทศบรูไน เป็นประเทศทีม่สีดัส่วนทางการคา้กบัไทยสูงเป็นอนัดบัสาม ใน
บรรดากลุ่มประเทศอาเซยีน สนิคา้สง่ออกไป ไดแ้ก่ อาหาร เครื่องก่อสรา้ง ผลไม ้สนิคา้นําเขา้
ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ น้ํามนั 
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ประเทศอินโดนีเซีย มีสดัส่วนทางการค้ากับไทยมากเป็นอนัดบัที่สี่ในกลุ่ม
อาเซยีน สนิคา้ส่งออกไปยงัอนิโดนีเซยี ไดแ้ก่ ขา้ว สิง่ทอ ขา้วโพด ปนูซเีมนต์ ผลติภณัฑม์นั
สาํปะหลงั สนิคา้นําเขา้จากอนิโดนีเซยี ไดแ้ก่ น้ํามนั และผลติภณัฑน้ํ์ามนั 

ประเทศฟิลปิปินส ์มสีดัสว่นทางการคา้กบัไทยตํ่าทีสุ่ดในบรรดาประเทศในกลุ่ม
อาเซยีนเก่า สนิคา้ออกของไทยไปฟิลปิปินส ์ไดแ้ก่ ขา้วโพด สิง่ทอ สนิคา้นําเขา้จากฟิลปิปินส ์
ไดแ้ก่ ผลติภณัฑพ์ืน้เมอืง ผลติภณัฑน้ํ์ามนั 

ประชาคมเศรษฐกิจยโุรป 6.3.2 
การคา้ของไทยกบัประเทศในประชาคมเศรษฐกจิยุโรป 6 ประเทศ ได้ดุลทาง

การค้าทุกปี สาเหตุเน่ืองจากประเทศไทยได้ดุลทางการคา้จาก เนเธอรแ์ลนด์ ส่วน ฝรัง่เศส 
อติาล ีเบลเยยีม ไดดุ้ลเป็นบางปี สาํหรบัประเทศทีข่าดดุล ไดแ้ก่ เยอรมนี เดนมารก์ ไอรแ์ลนด ์
และ ลกัเซมเบอรก์ ประชาคมเศรษฐกจิยุโรปนบัว่าเป็นกลุ่มประเทศคู่คา้ทีส่าํคญัทีสุ่ดของไทย
ในยุโรป สนิคา้ส่งออกทีส่ําคญัของไทยไปยงัประชาคมฯ ไดแ้ก่ มนัสําปะหลงัอดัเมด็ ดบุีก สิง่
ทอ ข้าว ปลาหมึกกระดองสด แช่เย็น หรือ แช่จนแข็ง ใบยาสูบ อญัมณี ยางแผ่นรมควนั 
สบัปะรดกระป๋อง และทงัสเตน หรอื วุลแฟรม 

สนิค้านําเข้าที่สําคญัของไทยจากประชาคมฯ ได้แก่ เครื่องจกัร เครื่องใช้กล 
และส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า อินทรีย์เคมี เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภณัฑ์ เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ํามนัแร่ ผลิตภณัฑ์เคมเีบ็ดเตล็ด ยางสนเทียม และวตัถุ
จําพวกพลาสตกิ สิง่สกดัที่ใชใ้นการฟอกหนังและยอ้มส ีปุ๋ ยเคมภีณัฑ ์และผลติภณัฑน์ม ไข ่
น้ําผึง้ 

6.3.3  ประเทศญ่ีปุ่ น 
นับว่าเป็นประเทศคู่คา้สําคญัทีสุ่ดของไทยเป็นเวลานานแลว้ ไทยขาดดุลญี่ปุ่น

ทุกปี สนิค้านําเขา้ที่สําคญัจากญี่ปุ่น ได้แก่ สนิค้าทุน (เช่น รถยนต์และอุปกรณ์ ผลติภณัฑ์
เครื่องไฟฟ้า ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ผลิตภัณฑ์โลหะ) ผลิตภัณฑ์กึ่ง
สําเรจ็รูปและวตัถุดบิ (เช่น วสัดุจากพชืและสตัว์ กระดาษ เคมภีณัฑ ์เหลก็) สนิคา้อุปโภค - 
บรโิภค (เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เสือ้ผา้ รองเทา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้า รถจกัรยานยนต์และอุปกรณ์) 
และสนิคา้อื่นๆ (เชน่ อะไหล่รถยนต ์อุปกรณ์หล่อลื่น) 

สนิคา้สง่ออกทีส่าํคญัจากไทยไปญีปุ่น่ ไดแ้ก่  ยางพารา ขา้วโพด ผลติภณัฑม์นั
สาํปะหลงั กุง้แชแ่ขง็ ดบุีก น้ําตาล สิง่ทอ อญัมณ ี
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ประเทศสหรฐัอเมริกา 6.3.4  
เป็นประเทศคูค่า้ทีส่าํคญัอนัดบัสองของไทย ไทยเกนิดุลสหรฐัฯ ทุกปี 
สินค้านําเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาที่สําคัญ ได้แก่ สินค้าทุน ผลิตภัณฑ์กึ่ง

สาํเรจ็รปูและวตัถุดบิ สนิคา้อุปโภค - บรโิภค และอุปกรณ์หล่อลื่น 
สนิค้าส่งออกที่สําคญั ได้แก่ ยางพารา ผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงั กุ้งสด ดีบุก 

แผงวงจรไฟฟ้า น้ําตายทราย สิง่ทอ อญัมณ ี
ปจัจุบนัสหรฐัอเมรกิา มนีโยบายกดีกนัทางการคา้อยา่งรุนแรงทีป่รากฏ คอื การ

ออกกฎหมายควบคุมการนําสิง่ทอ (เจนกนิส ์บลิล)์ กฎหมายช่วยเหลอืชาวนาอเมรกินั (ฟารม์ 
แอค็ส)์ ซึง่มขีอบเขตควบคุมการนําสนิคา้เขา้หลายอกีหลายประเภท 

ฮ่องกง 6.3.5  
การคา้กบัฮอ่งกงนบัว่าไทยเกนิดุลมาตลอด สนิคา้ไทยทีส่ง่ไปขายฮอ่งกง ไดแ้ก่ 

ขา้ว ขา้วโพด กุง้แชแ่ขง็ แผงวงจรไฟฟ้า สิง่ทอ อญัมณ ี
สนิคา้นําขา้จากฮอ่งกง ไดแ้ก่ เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั เครือ่งไฟฟ้า 
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ตาราง 6.1  ภาพรวมมลูค่าการค้าระหว่างประเทศ 
สินค้าออก สินค้าเข้า พ.ศ. ดลุการค้า ค.ศ. 

2537 1,137,601.6 1,369,260.4 -231,658.8 1994 
2538 1,137,601.1 1,763,591.3 -357,281.2 1995 
2539 1,411,039.3 1,832,825.2 -421,785.9 1996 
2540 1,806,682.0 1,924,263.1 -117,581.1 1997 
2541 2,248,089.4 1,774,066.4 474,023.0 1998 
2542 2,214,248.7 1,907,390.6 306,858.1 1999 
2543 2,768,064.8 2,494,133.1 273,931.7 2000 
2544 2,884,703.9 2,748,961.6 135,742.3 2001 
2545 2,923,941.4 2,774,892.1 149,049.3 2002 
2546 3,325,630.1 3,138,775.9 186,854.2 2003 
2547 3,873,689.6 3,801,066.6 72,623.0 2004 
2548 4,438,691.0 4,754,024.6 -315,336.6 2005 
2549 4,937,372.2 4,942,922.5 -5,550.3 2006 
2550 5,302,119.2 4,870,186.4 431,932.8 2007 
2551 5,851,371.1 5,962,482.5 -111,111.4 2008 
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ตาราง 6.2  โครงสร้างสินค้าออกท่ีสาํคญั 
พ.ศ. สง่ออก สนิคา้

เกษตรกรรม 
สนิคา้

อุตสาหกรรม
การเกษตร 

สนิคา้
อุตสาหกรรม

สาํคญั 

สนิคา้แร ่ สนิคา้ 
ทัง้สิน้ และเชือ้เพลงิ อื่น ๆ 

ค.ศ. 

2542 2,214,248.7 265,423.9 172,437.6 1,665,075.9 47,947.9 63,363.4 1999 
2543 2,768,064.8 291,956.1 187,698.6 2,115,414.0 97,399.0 75,597.1 2000 
2544 2,884,703.9 312,527.8 213,492.5 2,171,481.9 90,699.8 96,501.9 2001 
2545 2,923,941.4 305,417.5 218,941.6 2,226,390.1 86,242.8 86,949.4 2002 
2546 3,325,630.1 365,037.5 247,582.4 2,542,797.9 95,639.7 74,572.6 2003 
2547 3,873,689.6 414,523.9 255,650.3 2,994,110.8 148,086.6 61,318.1 2004 
2548 4,438,691.0 418,069.9 280,160.7 3,470,160.7 206,894.3 63,405.5 2005 
2549 4,937,372.2 499,675.3 303,069.7 3,808,883.3 262,553.6 63,190.4 2006 
2550 5,302,119.2 522,531.8 327,300.1 4,154,482.7 258,268.3 39,536.3 2007 
2551 5,851,371.1 662,228.9 385,771.0 4,405,983.9 397,376.1 11.2 2008 

ทีม่า:  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณชิย,์ 2551 
 
ตาราง 6.3  สดัส่วนร้อยละของสินค้าส่งออกท่ีสาํคญั 

2548 
2005 

2549 
2006 

2550 
2007 

2551 
2008 

รายการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ส่งออกทัง้สิน้ 4,438,691.0 100.00 4,937,372.2 100.00 5,302,119.2 100.00 5,851,371.1 100.00 
1.  เครือ่งคอมพวิเตอร ์อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ 
474,445.2 10.7 565,806.9 11.5 597,059.9 11.3 605,314.0 10.4 

2.  รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 310,306.5 7.0 362,374.3 7.3 447,109.4 8.4 513,154.2 8.8 
3.  อญัมณแีละเครือ่งประดบั 129,339.3 2.9 139,864.4 2.8 185,149.6 3.5 274,093.1 4.7 
4.  น้ํามนัสาํเรจ็รปู 94,995.5 2.1 138,785.6 2.8 140,716.1 2.7 259,739.1 4.4 
5.  แผงวงจรไฟฟ้า 238,454.6 5.4 267,598.3 5.4 290,349.5 5.5 237,972.6 4.1 
6.  ยางพารา 148,679.9 3.4 205,483.1 4.2 194,338.7 3.7 223,628.2 3.8 
7.  ขา้ว 92,993.7 2.1 98,179.0 2.0 119,215.4 2.3 203,219.1 3.5 
8.  เมด็พลาสตกิ 167,914.2 3.8 171,394.1 3.5 179,512.0 3.4 181,158.7 3.1 
9.  เหลก็ เหลก็กลา้ และผลติภณัฑ ์ 115,513.3 2.6 134,035.2 2.7 157,686.0 3.0 176,877.0 3.0 
10. ผลติภณัฑย์าง 94,094.3 2.1 117,269.5 2.4 125,960.7 2.4 149,894.9 2.6 

ทีม่า:  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณชิย,์ 2551 
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ตาราง 6.4  โครงสร้างสินค้านําเขาท่ีสาํคญั 
พ.ศ. นําเขา้ 

ทัง้สิน้ 
สนิคา้

เชือ้เพลงิ 
สนิคา้ 
ทุน 

สนิคา้
วตัถุดบิและ
กึง่สาํเรจ็รปู 

สนิคา้
อุปโภค 
บรโิภค 

ยานพาหนะ
และอุปกรณ์
การขนสง่ 

สนิคา้ 
อืน่ ๆ 

ค.ศ. 

2542 1,907,390.6 183,132.1 564,355.9 910,638.7 167,226.1 51,449.3 30,588.6 1999 
2543 2,494,133.1 304,042.4 713,301.7 1,192,885.6 186,118.7 82,328.6 15,456.2 2000 
2544 2,748,961.6 328,560.1 866,402.2 1,229,931.8 214,233.8 90,787.3 19,046.4 2001 
2545 2,774,892.1 321,048.4 833,159.3 1,275,391.7 222,144.5 99,924.0 23,217.0 2002 
2546 3,138,775.9 373,778.8 940,337.8 1,410,247.4 247,584.1 131,294.8 35,533.0 2003 
2547 3,801,066.6 531,708.7 1,069,026.0 1,724,512.4 287,624.9 150,402.2 37,781.0 2004 
2548 4,754,024.6 842,699.6 1,354,628.4 2,003,160.5 331,278.3 163,750.4 58,507.5 2005 
2549 4,942,922.5 972,006.1 1,398,539.8 2,006,871.5 362,244.6 150,606.6 52,653.8 2006 
2550 4,870,186.4 899,501.0 1,277,449.3 2,089,924.1 409,088.8 153,248.3 40,965.9 2007 
2551 5,962,482.5 1,238,422.7 1,448,161.8 2,590,072.6 398,340.9 182,855.3 4,629.1 2008 

ทีม่า:  สาํนกังานปลดักระทรวงพาณชิย,์ 2551 
 
ตาราง 6.5  สดัส่วนร้อยละของสินค้านําเข้าท่ีสาํคญั 

รายการ 
2548 
2005 

ร้อยละ 
2549 
2006 

ร้อยละ 
2550 
2007 

ร้อยละ 
2551 
2008 

ร้อยละ 

นําเขา้ทัง้สิน้ 4,754,024.6 100.00 4,942,922.5 100.00 4,870,186.4 100.00 5,962,482.5 100.00 
1.  น้ํามนัดบิ 684,952.2 14.4 772,054.5 15.6 709,216.0 14.5 1,002,211.3 16.8 
2.  เครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ 440,685.7 9.3 434,716.9 8.8 423,643.7 8.7 495,977.4 8.3 
3.  เหลก็ เหลก็กลา้ และผลติภณัฑ ์ 348,618.1 7.3 284,193.4 5.8 298,862.7 6.1 458,002.0 7.7 
4.  เคมภีณัฑ ์ 328,538.4 6.9 338,959.8 6.9 348,879.0 7.2 420,135.3 7.1 
5.  เครือ่งจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 370,910.7 7.8 360,997.5 7.3 330,848.0 6.8 357,781.2 6.0 
6.  แผงวงจรไฟฟ้า 321,241.1 6.8 331,841.4 6.7 341,970.4 7.0 305,853.9 5.1 
7.  เครือ่งเพชรพลอย อญัมณ ีเงนิแท่ง 

และทองคาํ 
157,477.7 3.3 149,204.7 3.0 143,417.0 2.9 295,287.4 5.0 

8.  สนิแรโ่ลหะอื่น ๆ เศษโลหะ และ
ผลติภณัฑ ์

174,544.4 3.7 233,104.3 4.7 248,075.2 5.1 265,814.0 4.5 

9.  เครือ่งคอมพวิเตอร ์อุปกรณ์ และ
ส่วนประกอบ 

273,896.6 5.8 2,941,825.7 5.9 261,771.2 5.4 259,941.0 4.4 

10. พชืและผลติภณัฑจ์ากพชื 90,351.7 1.9 87,931.4 1.8 99,078.1 2.0 145,417.1 2.4 
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ตาราง 6.6  ประเทศคู่ค้าที่สาํคญั 
 

ปี รวม ญีปุ่น่ สหรฐั 
อเมรกิา 

สหภาพ 
ยุโรป 

อาเซยีน ประเทศ 
อื่น ๆ 

 รวม ญีปุ่น่ สหรฐั 
อเมรกิา 

สหภาพ 
ยุโรป 

อาเซยีน ประเทศ 
อื่น ๆ 

 รวม ญีปุ่น่ สหรฐั 
อเมรกิา 

สหภาพ 
ยุโรป 

อาเซยีน ประเทศ 
อื่น ๆ 

2537 1,137,601.6 194,276.2 239,099.7 177,770.4 226,823.2 299,632.1 

 

20.9 21.8 18.2 8.6 36.7 20.1 

 

100.0 17.1 21.0 15.6 19.9 26.3 

2539 1,411,039.3 237,523.9 253,799.8 224,906.7 305,660.1 389,279.4 

 

0.3 0.6 1.2 6.0 0.0 -3.1 

 

100.0 16.8 18.0 15.9 21.7 27.6 

2541 2,248,089.4 308,394.1 500,722.5 401,156.7 408,963.9 628,852.2 

 

24.4 13.9 41.2 38.1 4.8 25.6 

 

100.0 13.7 22.3 17.8 18.2 28.0 

2543 2,768,064.8 406,442.2 591,675.7 437,099.6 536,909.7 795,937.6 

 

25.0 29.9 23.4 17.5 30.4 34.7 

 

100.0 14.7 21.4 15.8 19.4 28.8 

2545 2,923,941.4 427,023.4 579,071.6 438,370.1 582,130.3 897,346.0 

 

1.4 -2.9 -0.9 -6.0 4.4 7.3 

 

100.0 14.6 19.8 15.0 19.9 30.7 

2546 3,325,630.1 471,956.3 565,094.9 488,392.1 684,943.2 1,115,239.9 

 

            

 

            

2547 3,873,689.6 541,487.7 622,497.0 553,964.6 852,487.2 1,348,727.6 

 

17.9 15.1 10.3 13.5 24.5 20.9 

 

100.0 13.9 15.9 14.1 21.7 34.4 

2548 4,438,691.0 602,899.9 680,322.0 570,836.6 975,867.9   

 

            

 

            

2549 4,937,372.2 623,931.0 740,695.7 642,163.0 1,029,180.0 335,451.8 

 

10.9 13.0 4.0 3.2 10.8 17.0 

 

100.0 14.4 15.2 14.1 21.8 34.6 

2550 5,302,119.2 625,037.1 669,511.4 684,560.2 1.129,092.3 2,194,190.0 

 

            

 

100.0 11.6 12.5 12.9 21.3 41.7 

2551 5,851,371.1 661,565.5 667,746.8 699,936.2 1,319,391.2 2,502,733.0 

 

            

 

100.0 11.4 11.5 11.9 22.6 42.6 
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