
บริษัทไทยประสบความสําเร็จในการเขางาน IMM 
 

งานแสดงสินคา IMM เปนงานแสดงสินคาเฟอรนิเจอรและ Home Furnishings ท่ีใหญและสําคัญท่ีสุดอีกงาน
หนึ่งของโลก จัดข้ึนเปนประจําทุกปของเดือนมกราคม ณ เมืองโคโลญจน ประเทศเยอรมนี ซ่ึงนับไดวาเปนเวที
การคา (Platform)  สําหรับการเจรจาการคาท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหนึ่ง  และเปนการจัดแสดงสินคา (Showcase) 
ของ Home Furnishings และ Furniture Trends ท่ีสําคัญ  รวมถึงเปนเวทีสําหรับนักออกแบบ สถาปนิคจาก
ท่ัวทุกมุมโลกมาชุมนุมกันเพ่ือนําเสนอผลงานใหมๆ (Creative) และเพ่ือเจรจาการคา (Creative 
Communication Platform) นับเปนงานแสดงสินคาท่ีเนนเรื่องการออกแบบ ดังนั้นในการเขารวมงานผูท่ี
สนใจจะตองสงใบสมัคร พรอม Concept การจัดแสดง และ สินคาใหฝายจัดงาน เพ่ือทําการคัดเลือกงาน  
 ในป 2556 นี้ งานแสดงสินคา IMM จัดแสดงระหวางวันท่ี 14 -20 มกราคม 2556 โดยจัดแสดง
ท้ังหมด 9 อาคาร (อาคาร 1 - 3 และ อาคาร 6 – 11) โดยในอาคาร 3 และอาคาร 11 จะเปน Design Hall  
แยกการการจัดแสดงออกเปนสวนตางๆ ดังนี้ 
 -  Pure (cutting edge premiu, Design) จัดแสดงในอาคาร 11 
 -  Pure Village ( Creative Interior design )      จัดแสดงในอาคาร 3.1     เปนสวนท่ีจัดแสดงโดย
ดีไซนเนอรท่ีไดรับคัดเลือกใหเขารวมงาน  
 -  D3 Design Talent เปนสวนท่ีเปดใหดีไซนเนอรหนาใหมจัดประกวดแบบ 
 -  Pure Edition ( Timeless and Visionary products concepts )  จัดแสดงในอาคาร 3.2 
  

 สําหรับการจัดงาน IMM 2013 มีบริษัท 
Studio 248 จากไทยไดเขารวมงาน IMM โดยการ
สนับสนุนของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ และ
จัดแสดงในสวน Pure Village  สินคาท่ีนํามาจัดแสดง
เปน ชุด 7 days closet , เกาอ้ี,  แจกัน, นาฬิกา และ
ของตกแตงชิ้นเล็ก  

 
ผลการจัดแสดง ผูนําเขาสวนใหญใหความสนใจ ชุด 
7 days closet และเกาอ้ี มีผูนําเขาจากประเทศ
เดนมารกใหความสนใจซ้ือตัวอยาง และคาดวาจะ
สามารถรับการสั่งซ้ือไดในปนี้  สินคาหลายชิ้นของ
บริษัทมีผูซ้ือจากสหรัฐอเมริกา นําเขาไปขายแลว 
และตามมาสั่งซ้ืออีกในงาน นอกจากนี้ยังมีผูซ้ือจาก
ประเทศในยุโรป และมาเลเซียท่ีมีความสนใจ  คุณกอลฟ    (Mr. J. Charinrattan) ดีไซนเนอรใหความพอใจใน



ผลการเขารวมงานครั้งนี้เปนอยางมาก และเห็นวาสินคาเฟอรนิเจอรดีไซนจากประเทศไทยยังมีโอกาสในตลาด
อีกมาก ท้ังราคาในปจจุบันก็สามารถแขงขันได ประกอบกับผูนําเขาใหความยอมรับในเรื่องคุณภาพ  ความตรง
ตอเวลา และแนวความคิด จึงอยากใหนักออกแบบไทยหันมาใหความสนใจ และพัฒนารูปแบบใหทันกับความ
ตองการของตางประเทศ 
 นอกจากนี้สํานักงานสงเสริมการคา ณ นครแฟรงกเฟรต ยังไดมีโอกาสพบกับผูประกอบการไทยราย
อ่ืนๆท่ีเขารวมงาน สวนใหญใหความเห็นวา โอกาสทางการคาและชองทางการจําหนายเฟอรนิเจอรจากไทย 
จะตองเนนในเรื่องของการออกแบบเปนหลัก เพราะหากแขงขันในตลาดท่ัวๆไป ท่ีไมเนนเรื่องดีไซนและสูราคา
ของประเทศท่ีมีตนทุนต่ําไมได  สินคาของไทยสวนใหญขายเขาตลาดยุโรปในระดับกลาง-สูง การสั่งซ้ือคอนขาง
สมํ่าเสมอ เพราะลูกคาเชื่อม่ันในคุณภาพ 
 
สถิตการสงออก ในป 2555 ไทยสงออกสินคาเฟอรนิเจอรเขาสูตลาดยุโรปมีจํานวนลดลงเปนสวนใหญ โดยไทย
สงออกสินคาเฟอรนิเจอรและชิ้นสวนเขามาขายในยุโรป มูลคารวมท้ังสิ้น 210.20 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจาก
ป 2554 จํานวน 21.60 ลานเหรียญสหรัฐ หรือลดลงรอยละ 9.28  การสงออกเฟอรนิเจอรไม รวมจํานวน
ท้ังสิ้น 76.40 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลง 33.20 ลานเหรียญสหรัฐ หรือลดลงรอยละ 30.28 แตในขณะเดียวกัน 
สินคาเฟอรนิเจอรโลหะ สามารถสงออกสูตลาดยุโรปเพ่ิมมากข้ึน โดยสามารถสงออกรวมมูลคาท้ังสิ้น 29.50 
ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 8.20 ลานเหรีญสหรัฐ หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 38.65 รายละเอียดตามตารางดังนี้ 
 

ตารางการสงออกสินคาเฟอรนิเจอรของไทยสูยุโรป 
 

ไทยสงออกสินคา 
เขาสูยุโรป (27) 

มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐ) สัดสวน (รอยละ) อัตราการ
ขยายตัว   
(รอยละ) 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 

 
1.เฟอรนิเจอรและช้ินสวน 243.80 231.80 210.20 20.79 19.97 18.40 -9.28 
2.เฟอรนิเจอรไม 101.00 109.60 76.40 18.29 20.87 16.52 -30.28 
3.เฟอรนิเจอรโลหะ 16.70 21.30 29.50 23.05 24.90 28.32 38.65 
4.ท่ีนอนหมอนฟูก 11.80 10.30 5.10 19.08 15.57 8.41 -50.84 
5.เฟอรนิเจอรอ่ืนๆ 58.00 43.50 31.60 28.74 20.56 15.30 -27.47 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมอืจากกรมศุลกากร 

 
 สําหรับมูลคาการสงออกเฟอรนิเจอรของไทยสูตลาดเยอรมัน ในป 2555 ไทยสงออกสินคาเฟอรนิเจอร
และชิ้นสวนเขาสูประเทศเยอรมนี มีมูลคารวมท้ังสิ้น 28.86 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลง 0.80 ลานเหรียญสหรัฐ 
หรือลดลงรอยละ 2.70  การสงออกเฟอรนิเจอรไมเขาสูประเทศเยอรมนี รวมจํานวนท้ังสิ้น 15.82 ลานเหรียญ
สหรัฐ ลดลง 2.01 ลานเหรียญสหรัฐ หรือลดลงรอยละ 11.28 สงออกสินคาเฟอรนิเจอรโลหะ ไทยรวมมูลคา
ท้ังสิ้น 2.95 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 0.37 ลานเหรีญสหรัฐ หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 14.35 รายละเอียดตาม
ตารางดังตอไปนี้ 
 
 



ตารางการสงออกสินคาเฟอรนิเจอรของไทยสูประเทศเยอรมนี 
 

ไทยสงออกสินคาเขาสู
ประเทศเยอรมน ี

มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐ) สัดสวน (รอยละ) อัตราการ
ขยายตัว   
(รอยละ) 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 

 
1.เฟอรนิเจอรและช้ินสวน 24.10 29.66 28.86 2.05 2.56 2.53 -2.70 
2.เฟอรนิเจอรไม 12.63 17.83 15.82 2.29 3.39 3.42 -11.28 
3.เฟอรนิเจอรโลหะ 1.61 2.58 2.95 2.22 3.02 2.83 14.35 
4.ท่ีนอนหมอนฟูก 2.26 2.89 1.37 3.64 4.37 2.28 -52.52 
5.เฟอรนิเจอรอ่ืนๆ 0.61 1.35 1.66 0.30 0.64 0.81 23.15 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมอืจากกรมศุลกากร 

 
สรุป เฟอรนิเจอรของไทยท่ีขายมายังยุโรปและเยอรมันไดในปจจุบัน เปน เฟอรนิเจอรดีไซน ท่ีขายในรานคา
เฉพาะอยาง โดยเนนเรื่องการออกแบบเปนหลัก และเปนชองทางตลาด ในระดับกลาง – สูง ท่ีเปน  Nitche 
Market การเดินทางมารวมงานแสดงสินคา หรือเยี่ยมชมงาน จะเปนโอกาสอันดีท่ีผูประกอบการไทยจะ
สามารถเขาถึงขอมูลการตลาด  การออกแบบ  พรอมท้ังมีโอกาสแลกเปลี่ยนทางธุรกิจกับนักธุรกิจในวงการ 
สําหรับงานแสดงสินคาท่ีเก่ียวกับเฟอรนิเจอรและสวนประกอบ รวมท้ังเครื่องจักรท่ีสําคัญในเยอรมันไดแก  
 -  งาน IMM  ณ เมืองโคโลญจน จัดแสดงระหวางวันท่ี 13 -19 มกราคม 2557 
 -  งาน ZOW (International fair for suppliers to the furniture and design industries) ณ 
เมือง Bad Salzuflen จัดแสดงระหวางวันท่ี 18 -21 กุมภาพันธ 2556 

 
********************************************************************************************* 

  
สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครแฟรงกเฟรต 

กุมภาพันธ 2556 
 
 


