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สรุปสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรไทย 
ประจำปี 2564 

  
ตลาดคู่ค้าสำคัญ 

ตลาดคู ่ค้าสำคัญของไทย (นอกเหนือจากอาเซียน) เรียงลำดับตามมูลค่าการค้ารวม ได้แก่  
(1) ตลาดจีน มีมูลค่าการส่งออกรวม 374,479 ล้านบาท และมูลค่าการนำเข้ารวม 72,009 ล้านบาท ไทยเป็น 
ฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 302,470 ล้านบาท (2) ตลาดสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการส่งออกรวม 145,965 ล้านบาท และ
มูลค่าการนำเข้ารวม 53,507 ล้านบาท ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 92,457 ล้านบาท (3) ตลาดญี่ปุ่น มีมูลค่า
การส่งออกรวม 146,623 ล้านบาท และมูลค่าการนำเข้ารวม 12,002 ล้านบาท ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 
134,621 ล้านบาท และ (4) ตลาดสหภาพยุโรป มีมูลค่าการส่งออกรวม 109,771 ล้านบาท และมูลค่าการนำเข้า
รวม 45,938 ล้านบาท ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 63,833 ล้านบาท โดยภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรของไทย 
กับตลาดคู่ค้าสำคัญดังกล่าว ไทยยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า คิดเป็นมูลค่ารวม 593,381 ล้านบาท 

 ตลาดอาเซียน 

 ภาพรวมในตลาดอาเซียน ไทยยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า คิดเป็นมูลค่า 171,355 ล้านบาท 
แบ่งเป็น การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวม 307,054 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.46 เมื่อเทียบกับปี 2563  
กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องดื่ม น้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล ยางพารา
(ธรรมชาติ) ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ และของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง นม ตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย 
ได้แก่ มาเลเซีย (23.16%) เวียดนาม (15.43%) และกัมพูชา (14.70%) ตามลำดับ ด้านการนำเข้า มีมูลค่าการนำเข้า
รวม 135,699 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.18 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยกลุ่มสินค้าที่มีการนำเข้าสูงสุด 5 อันดับแรก 
ได้แก่ ปลาและสัตว์น้ำ ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ พืชผักที่บริโภคได้ ข้าวและธัญพืช และผลไม้ ตามลำดับ 

 ในปี 2564 ที่ผ่านมา สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโควิด-19 จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก แต่ภาพรวมการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย 
ไปประเทศต่างๆ ทั่วโลก ยังถือว่ามีทิศทางที่ดี โดยส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการเริ่มมีการปรับตัว
ตามสภาวการณ์ ทำให้ไทยมีโอกาสและแนวโน้มในการส่งออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรหลายชนิด
ปรับตัวดีขึ้น สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรในการเพิ่มกำลังการผลิต และการดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกและ 
เชิงรับของภาครัฐ การขยายช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมไปถึงการปฏิบัติตามแนวทางสากล 
ในการควบคุมสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดขององค์การ FAO  
เป็นการสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้บริโภคและประเทศคู่ค้าต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 



4 

 

รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร 
ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 

ประจำปี 2564 

---------------------------------------------------------- 
1. รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญ  

ภาพรวมการค้าสินค้าเกษตร [พิกัดศุลกากร 01-24 และยางพารา(ธรรมชาติ) 4001] ของไทย 
กับคู่ค้าสำคัญ ประจำปี 2564 ไทยมีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์รวม 1,985,420 ล้านบาท แบ่งเป็น 
การส่งออก มูลค่า 1,399,557 ล้านบาท การนำเข้า 585,863 ล้านบาท และดุลการค้าเท่ากับ 813,693 ล้านบาท  
โดยมีประเทศคู่ค้าท่ีสำคัญ ได้แก่ จีน (23%) อาเซียน (22%) สหรัฐอเมริกา (10%) ญี่ปุ่น (8%) สหภาพยุโรป (8%) 
และประเทศอ่ืนๆ (29%) รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 1  

 
ตารางที่ 1 มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยกับคู่ค้าสำคัญ ปี 2563-2564  

           หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มประเทศ 

2563 2564 

มูลค่า 
การค้า 

มูลค่า 
การส่งออก 

มูลค่าการ
นำเข้า 

ดุลการค้า 
มูลค่าการค้า การส่งออก การนำเข้า ดุลการค้า 

มูลค่า 
% 

Change 
มูลค่า 

% 
Change 

มูลค่า 
% 

Change 
มูลค่า 

% 
Change 

โลก 1,706,886 1,193,161 513,725 679,436 1,985,420 16.32 1,399,557 17.30 585,863  14.04 813,693 19.76 

อาเซียน (9) 422,227 296,792 125,435 171,357 442,754 4.86 307,054 3.46 135,699  8.18 171,355 -0.001 

จีน 310,785 242,171 68,614 173,557 446,488 43.66 374,479 54.63 72,009  4.95 302,470 74.28 

สหรัฐอเมริกา 192,913 139,538 53,375 86,163 199,472 3.40 145,965 4.61 53,507 0.25 92,457 7.30 

ญี่ปุ่น 150,847 139,260 11,588 127,672 158,625 5.16 146,623 5.29 12,002 3.58 134,621 5.44 

สหภาพยุโรป 136,099 94,630 41,469 53,161 155,708 14.41 109,771 16.00 45,938 10.77 63,833 20.08 

อื่นๆ 494,015 280,771 213,244 67,527 582,374 17.89 315,665 12.43 266,708 25.07 48,957 -27.50 

ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คำนวณจากสถิติการค้าสินค้าของกรมศุลกากร      
 

หมายเหตุ : สนิค้าเกษตรในท่ีนี ้หมายถึง สินค้าพิกัดศุลกากร 01-24 รวมยางพารา (ธรรมชาติ) 4001     
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สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยกับคู่ค้าสำคัญ โดยจัดลำดับตามมูลค่า
การค้ารวม ประจำปี 2564 (นอกเหนือจากอาเซียน) ดังนี้  

1) ไทย-จีน มีมูลค่าการค้ารวม 446,488 ล้านบาท ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 302,470 ล้านบาท 
ด้านการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวม 374,479 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 54.63 เมื่อเทียบกับปี 2563 สินค้าที่มี
มูลค่าส่งออกสูง ได้แก่ กลุ่มผลไม้ กลุ่มยางพารา (ธรรมชาติ) กลุ่มพืชผักเพ่ือบริโภค กลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช 
และกลุ่มเนื้อสัตว์และส่วนอ่ืนเพ่ือบริโภค ด้านการนำเข้า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 72,009 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
4.95 เมื่อเทียบกับปี 2563 สินค้าท่ีมีมูลค่านำเข้าสูง ได้แก่ กลุ่มผลไม้ กลุ่มพืชผักเพ่ือบริโภค กลุ่มปลาและสัตว์น้ำ 
กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ และกลุ่มของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้ ตามลำดับ 

2) ไทย-สหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการค้ารวม 199,472 ล้านบาท ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 
92,457 ล้านบาท ด้านการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวม 145,965 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.61 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2563 สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูง ได้แก่ กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ กลุ่มของปรุงแต่งจากผัก 
ผลไม้ กลุ่มเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเป็นอาหารสัตว์ กลุ่มข้าวและธัญพืช และกลุ่มยางพารา (ธรรมชาติ) 
ด้านการนำเข้า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 53,507 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 เมื่อเทียบกับปี 2563 สินค้าที่มีมูลค่า
นำเข้าสูง ได้แก่ กลุ่มเมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ำมัน กลุ่มเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเป็นอาหารสัตว์   
กลุ่มข้าวและธัญพืช กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ และกลุ่มปลาและสัตว์น้ำ ตามลำดับ 

3) ไทย-ญี่ปุ่น มีมูลค่าการค้ารวม 158,625 ล้านบาท ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 134,621 ล้านบาท 
ด้านการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวม 146,623 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.29 เมื่อเทียบกับปี 2563 สินค้าที่มี
มูลค่าส่งออกสูง ได้แก่ กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ กลุ่มยางพารา(ธรรมชาติ) กลุ่มปลาและ
สัตว์น้ำ กลุ ่มเนื ้อสัตว์และส่วนอื ่นเพื ่อบริโภค และกลุ ่มเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพื ่อเป็นอาหารสัตว์  
ด้านการนำเข้า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 12,002 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.58 เมื่อเทียบกับปี 2563 สินค้าที่มีมูลค่า
นำเข้าสูง ได้แก่ กลุ่มปลาและสัตว์น้ำ กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ กลุ่มเนื้อสัตว์และส่วนอื่นเพื่อบริโภค 
กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ และกลุ่มของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง นม ตามลำดับ 

4) ไทย-สหภาพยุโรป มีมูลค่าการค้ารวม 155,708 ล้านบาท ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 
63,833 ล้านบาท ด้านการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวม 109,771 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.00 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2563 สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูง ได้แก่ กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ กลุ่มยางพารา (ธรรมชาติ) 
กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ กลุ่มเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ และกลุ่มของปรุงแต่ง
จากผัก ผลไม้ ด้านการนำเข้า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 45,938 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.77 เมื่อเทียบกับปี 2563 
สินค้าที่มีมูลค่านำเข้าสูง ได้แก่ กลุ่มเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเป็นอาหารสัตว์ กลุ่มนม ไข่สัตว์ปีก และ
น้ำผึ้ง กลุ่มเครื่องดื่ม กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ และกลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช ตามลำดับ 
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2. รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยกับภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2564  
(เป็นการค้าปกติ) ดังนี้  

2.1 การค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แบ่งตามรายประเทศ [พิกัดศุลกากร 01-24 และ
ยางพารา (ธรรมชาติ) 4001] ประจำปี 2564 ของไทยกับภูมิภาคอาเซียน โดยมีมูลค่าการค้ารวม 442,754 ล้านบาท 
แบ่งเป็นการส่งออก 307,054 ล้านบาท การนำเข้า 135,699 ล้านบาท ในภาพรวมไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า
เป็นมูลค่า 171,355 ล้านบาท โดยส่งออกไปยังมาเลเซียเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 23.16 รองลงมา ได้แก่ 
เวียดนาม (ร้อยละ 15.43) และกัมพูชา (ร้อยละ 14.70) ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียด ปรากฏตามตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 สัดส่วนการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ไทยกับภูมิภาคอาเซียน ปี 2564 

     หน่วย: ล้านบาท 

ประเทศ มูลค่าการค้า 
มูลค่าการ
ส่งออก 

สัดส่วนมลูค่า 
การส่งออก 

(%) 

มูลค่าการ
นำเข้า 

สัดส่วนมลูค่า 
การนำเข้า 

(%) 
ดุลการค้า 

มาเลเซีย 89,392  71,115  23.16 18,277  13.47 52,838  

เวียดนาม 72,773  47,389  15.43 25,384  18.71 22,005  

กัมพูชา 54,746  45,136  14.70 9,610  7.08 35,526  

เมียนมา 65,348  40,925  13.33 24,423  18.00 16,502  

อินโดนีเซีย 57,677  31,027  10.10 26,650  19.64 4,377  

สปป. ลาว 34,945  25,116  8.18 9,829  7.24 15,286  

ฟิลิปปินส ์ 28,904  23,128  7.53 5,775  4.26 17,353  

สิงคโปร ์ 37,871  22,121  7.20 15,750  11.61 6,370  

บรูไน 1,098  1,098  0.36 0.02  0.00001 1,098  

รวม 442,754  307,054  100.00 135,699  100.00 171,355  

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกจิการเกษตร คำนวณจากสถิติการค้าสินค้าของกรมศุลกากร 
หมายเหตุ: สินค้าเกษตรในที่นี้ หมายถึง สินค้าพิกัดศุลกากร 01-24 รวมยางพารา(ธรรมชาติ) 4001 

เมื่อพิจารณาจากดุลการค้า จะเห็นได้ว่า ไทยได้เปรียบดุลการค้าของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
จากมาเลเซียเป็นอันดับหนึ่ง โดยคิดเป็นมูลค่าที่ได้เปรียบดุลการค้าเท่ากับ 52,838 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ 
กัมพูชา (35,526 ล้านบาท) เวียดนาม (22,005 ล้านบาท) ฟิลิปปินส์ (17,353 ล้านบาท) และเมียนมา (16,502 ล้านบาท) 
ตามลำดับ 
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2.2 ภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทย [พิกัดศุลกากร 01-24 และยางพารา
(ธรรมชาติ) 4001] ประจำปี 2564 ไทยมีการค้าส ินค้าเกษตรและผลิตภ ัณฑ์ไปยังภูม ิภาคอาเซ ียน ด ังนี้   
(1) มูลค่าการส่งออกเท่ากับ 307,054 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.46 (2) มูลค่าการนำเข้าเท่ากับ 135,699 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.18 และ (3) มูลค่าการค้ารวมเท่ากับ 442,754 ล้านบาท เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 4.86 โดยในภาพรวม 
ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าเป็นมูลค่า 171,355 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑข์องไทยกับภมูิภาคอาเซียน ปี 2563-2564  

   หน่วย : ล้านบาท 

การค้าสินค้าเกษตรไทยกับอาเซียน 2563 2564 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 

ระหว่างป ี2563 กับ 2564 

มูลค่าการค้ารวม 422,227  442,754  4.86 

มูลค่าส่งออก 296,792  307,054  3.46 

มูลค่านำเข้า 125,435  135,699  8.18 

ดุลการค้า 171,357  171,355  -0.001 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คำนวณจากสถิติการคา้สินค้าของกรมศุลกากร 
หมายเหต ุ: สินค้าเกษตรในที่นี้ หมายถึง สินค้าพิกัดศุลกากร 01-24 รวมยางพารา(ธรรมชาติ) 4001  

ด้านการส่งออก กลุ ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สำคัญที่ไทยส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียน 
ประจำป ี2564 ที่มมีูลค่าการส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่  

 

กลุ่มสินค้า 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูง 

1. กลุ่มเครื่องดื่ม 46,646.82 เครื่องดื่มประเภทนมยูเอชที นมถั่วเหลือง เบียร์ที ่ทำจาก
มอลต์ วิสกี้ น้ำรวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ไวน์ บรั่นดี 

2. กลุ่มน้ำตาลและผลิตภัณฑ์
จากน้ำตาล 

38,075.47 น้ำตาลทรายบริสุทธิ์ น้ำตาลที่ได้จากอ้อยอื่นๆ (น้ำตาล
ทรายแดง น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายดิบ) ลูกกวาดที่มี
ตัวยาผสม ช็อกโกแลตขาวที่มีลักษณะนุ่มหนึบ  

3. กลุ่มยางพารา(ธรรมชาติ) 29,900.19 น้ำยางธรรมชาติ ยางแผ่น ยางธรมชาติในลักษณะอื่นๆ  
(เช ่น ยางแผ่นผึ ่งแห้ง ยางเอสพี ยางสกิม เป็นต ้น)  
ยางแผ่นรมควัน 

4. กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่
บริโภคได้ 

28,433.39 เต้าหู้ แอลกอฮอล์ผง ครีมเทียม ของปรุงแต่งที่มีแอลกอฮอล์
และไม่มีแอลกอฮอล์ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตเครื่องดื่ม อา
หารเสิรม อาหารปรุงแต่งสำหรับทารกหรือเด็กเล็กซึ่งแพ้
นมซอสพริก น้ำปลา กะปิ 

5. กลุ ่มของปรุงแต่งจากธัญพืช 
แป้ง นม 

25,099.36 อาหารปรุงแต่งที่เหมาะสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก ที่ไม่ได้
จัดทำขึ้นเพ่ือการขายปลีก (อาหารทางการแพทย์) เส้นหมี่ 
วุ้นเส้น นู้ดเดิลพร้อมปรุง 
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- กลุ ่มสินค้าที ่มีการขยายสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการส่งออกมากขึ ้น  5 อันดับแรก ได้แก่  
(1) กลุ่มไขมัน น้ำมันจากพืช/สัตว์ (น้ำมันดิบ เศษของน้ำมันถั่วเหลือง ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์/พืชที่บริโภคได้ เช่น 
ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ปาล์มหรือน้ำมันมะพร้าว เป็นต้น) (2) กลุ่มพืชผักเพื่อบริโภค (พืชผักอื่นๆ สดหรือแช่เย็น เช่น  
พริก ข้าวโพดหวาน กระเจี๊ยบเขียว เป็นต้น ถั่วแห้งและเอาเปลือกออก (ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเขียวผิวดำ ถั่วทอง) 
หอมหัวใหญ่และหอมหัวเล็ก สดหรือแช่เย็น) (3) กลุ่มยาสูบและผลิตภัณฑ์ (บุหรี่ ใบยาสูบที่ไม่เอาก้านใบออก ใบยาสูบ 
ที่เอาก้านใบออกเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด) (4) กลุ่มเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเป็นอาหารสัตว์ (อาหารสุนัข
หรือแมวบรรจุกระป๋อง อาหารสัตว์ที่มีสารอาหารครบถ้วน เช่น อาหารสัตว์ปีก อาหารสุกร อาหารกุ้ง เป็นต้น) และ 
(5) กลุ่มเมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ำมัน (เมล็ดพืชชนิดทีใ่ช้สำหรับการเพาะปลูก เช่น เมล็ดหอมหัวใหญ่ เมล็ดกระเจี๊ยบเขียว 
เมล็ดกระเทียมใบ เมล็ดปาล์ม เป็นต้น) ตามลำดับ  

- กลุ่มสินค้าที่มีสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการส่งออกลดลง 4 อันดันแรก ได้แก่ (1) วัตถุจากพืช 
ที่ใช้ถักสาน (2) กลุ่มน้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล (3) กลุ่มเนื้อสัตว์และส่วนอื่นเพื่อบริโภค และ (4) กลุ่มสัตว์มชีวีิต 
ตามลำดับ  

ด้านการนำเข้า กลุ ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สำคัญที ่ไทยนำเข้าจากภูมิภาคอาเซียน  
ประจำปี 2564 ที่มมีูลค่าการนำเข้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่  

 

กลุ่มสินค้า 
มูลค่า 

การนำเข้า  
(ล้านบาท) 

สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูง 

1. กลุ่มปลาและสัตว์น้ำ 
 

19,489.19 เน ื ้อปลาแช ่ เย ็นจนแข ็ง (เน ื ้อปลาบ ู ่  เน ื ้อปลาตะเพ ียน  
เนื้อปลาสลิด เนื้อปลาซูริมิ) ปลาทะเลและปลาอื ่นๆ สดหรือ 
แช่เย็น ซึ ่งไม่รวมถึงตับ ไข่ มิลท์ ครีบปลา หัวปลา หางปลา 
กระเพาะปลา และส่วนอื ่นของปลาที ่บริโภคได้  (เช่น  
ปลากรุพเพอร์ ปลาดอกหมากครีบยาว ปลาตะเพียน เป็นต้น)  

2. กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่
บริโภคได้ 

18,378.59 เต้าหู้ แอลกอฮอล์ผง ครีมเทียม ของปรุงแต่งที่มีแอลกอฮอล์
และไม่มีแอลกอฮอล์ชนิดที ่ใช ้สำหรับผลิตเครื ่องดื่ม  
อาหารเสิรม อาหารปรุงแต่งสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก 
ซึ่งแพ้นม กาแฟสำเร็จรูป ซอสพริก น้ำปลา กะปิ 

3. กลุ่มพืชผักเพ่ือบริโภค 18,340.93 มันเส้น หัวมันสำปะหลังแช่เย็นจนแข็ง พริก ถั่วแห้งและ
เอาเปลือกออก (ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเขียวผิวดำ ถั่วทอง)  
มันเทศแช่เย็นจนแข็ง 

4. กลุ่มข้าวและธัญพืช 
 

12,805.48 เมล็ดข้าวโพดสำหรับคั่ว (ป๊อบคอร์น) เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
สำหรับการเพาะปลูก เมล็ดธัญพืชสำหรับนก (ลูกเดือยทั้ง
เปลือก) ข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ ที ่ส ีแล้วหรือทั ้งหมด  
จะขัดหรือไม่ก็ตาม และข้าวอ่ืนๆ เช่น ข้าวเจ้าขาวนึ่ง เป็นต้น  

5. กลุ่มผลไม ้ 12,600.60 ลูกหมากสด/แห้ง มะพร้าวอ่อน เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เอา
เปลือกออก ผลไม้แช่เย็นจนแข็ง เช่น สับปะรด ทุเรียน ลำไย 
มังคุด ลิ้นจี่ มะม่วง และมะละกอ เป็นต้น 
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- กลุ ่มสินค้าที ่มีการขยายสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการนำเข้ามากขึ ้น 5 อันดับแรก ได้แก่  
(1) กลุ่มยางพารา (ธรรมชาติ) [น้ำยางธรรมชาติ ยางแผ่น ยางธรรมชาติ (บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายูล เป็นต้น)]  
(2) กลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช (แป้งข้าวสาลี แป้งเมสลิน เมล็ดหักและแป้งหยาบของธัญพืชอื่นๆ นอกจากข้าวสาลี
และข้าวโพด) (3) กลุ่มข้าวและธัญพืช (เมล็ดข้าวโพดสำหรับคั่ว (ป๊อบคอร์น) เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสำหรับการเพาะปลูก 
เมล็ดธัญพืชสำหรับนก (ลูกเดือยทั้งเปลือก) (4) กลุ่มโกโก้และผลิตภัณฑ์ [ผงโกโก้ ขนมที่ทำจากช็อกโกแลต  
(เป็นก้อน เป็นแผ่น หรือเป็นแท่ง)] และ (5) กลุ ่มน้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล (ลูกกวาดที่มีตัวยาผสม 
ช็อกโกแลตขาว และมีลักษณะนุ่มหนึบ กากน้ำอ้อย หมากฝรั่ง) ตามลำดับ  

- กลุ่มสินค้าที่มีการนำเข้าลดลงทั้งปริมาณและมูลค่า 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) กลุ่มเนื้อสัตว์และ
ส่วนอ่ืนเพ่ือบริโภค (2) กลุ่มหนัง เขา ขน กระดอง กระดูกสัตว์ (3) กลุ่มยาสูบและผลิตภัณฑ์ (4) กลุ่มอาหารปรุงแต่ง
จากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ และ (5) กลุ่มวัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน ตามลำดับ 

2.3 สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรสำคัญและสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหวของไทยกับ
ภูมิภาคอาเซียน (รวมทั้งสิ้น 26 ชนิดสินค้า)  

รายงานสถิติการค้าสินค้าเกษตรสำคัญและสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหวของไทยกับภูมิภาคอาเซียน 
ประจำปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่อการค้าระหว่างประเทศ (หมายถึงสินค้าที่มีโควตา
ภาษีจำนวน 23 ชนิด) ประกอบด้วย น้ำนมดิบและนมปรุงแต่ง(นมพร้อมดื่ม) นมผงขาดมันเนย มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่  
เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ กระเทียม เมล็ดกาแฟ กาแฟสำเร็จรูป ชา พริกไทย ลำไยแห้ง มะพร้าว(ผล) เนื้อมะพร้าวแห้ง 
น้ำมันมะพร้าว เมล็ดถั่วเหลือง น้ำมันถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาลม์ 
น้ำตาล ไหมดิบ ข้าว และใบยาสูบ และการส่งออก-นำเข้าสินค้าที่มีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจของไทยอีก 2 สินค้า 
คือ ยางพารา(ธรรมชาติ) และมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ดังนี้  

 1) สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น แต่มีการนำเข้าลดลง จำนวน 7 สินค้า ได้แก่ น้ำนมดิบ 
นมผงขาดมันเนย กระเทียม มะพร้าว(ผล) น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม และใบยาสูบ 
รายละเอียดดังนี้ 

สินค้า การส่งออก การนำเข้า 
น้ำนมดิบ 

  
นมผง 

ขาดมันเนย 

  
 

 

 

 

 

 

BRUNEI  
0.0002% INDONESIA  

2.33%

CAMBODIA  
50.57%

LAOS  
3.27%

MYANMAR  
1.61%

MALAYSIA  
0.77%

PHILIPPINES  
1.75%

SINGAPORE  
39.15%

VIETNAM  
0.54%

สัดส่วนการส่งออกน้้านมดิบไปอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

INDONESIA  
11.06%

MALAYSIA  
46.21%

PHILIPPINES  
21.33%

SINGAPORE  
21.39%

สัดส่วนการน้าเข้าน้้านมดิบจากอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

BRUNEI  
0.001%

CAMBODIA  
14.60%

LAOS  
8.42%

MYANMAR  
13.78%

MALAYSIA  
0.11%PHILIPPINES  

0.45%

SINGAPORE  
0.33%

VIETNAM  
62.30%

สัดส่วนการส่งออกนมผงขาดมันเนยไปอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2564

INDONESIA  
0.19%

MALAYSIA  
99.81%

สัดส่วนการน้าเข้านมผงขาดมันเนยจากอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2564

มูลค่า  
3,435.67 
ล้านบาท 

มูลค่า  
0.14 

ล้านบาท 

มูลค่า  
403.83 
ล้านบาท 

มูลค่า  
6.86 

ล้านบาท 
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สินค้า การส่งออก การนำเข้า 
กระเทียม  

  
 

  
มะพร้าว(ผล) 

  
น้ำมันถั่วเหลือง 

  
น้ำมันปาลม์

และน้ำมันเนื้อ
ในเมล็ดปาล์ม 

  
ใบยาสูบ 

  

 

CAMBODIA 
17.66%

LAOS 
1.36%

MYANMAR 
73.88%

MALAYSIA 
1.10%

SINGAPORE 
0.560%

VIETNAM 
5.43%

สัดส่วนการส่งออกกระเทียมไปอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

มูลค่า 
71.17

ล้านบาท

MYANMAR 
0.67%

MALAYSIA 
0.20%

PHILIPPINES 
99.14%

SINGAPORE 
0.0004%

VIETNAM 
0.001%

สัดส่วนการน้าเข้ากระเทียมจากอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

มูลค่า 
42.14

ล้านบาท

BRUNEI    
0.001%

INDONESIA    
8.42%

CAMBODIA    
5.90%

LAOS    
6.00%

MYANMAR    
1.31%

MALAYSIA    
0.50%

PHILIPPINES    
0.004%

SINGAPORE    
77.44%

VIETNAM    
0.43%

สัดส่วนการส่งออกมะพร้าว(ผล)ไปอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

INDONESIA    
46.30%

PHILIPPINES    
6.89%

VIETNAM    
46.81%

สัดส่วนการน้าเข้ามะพร้าว(ผล)จากอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

INDONESIA   
12.54%

CAMBODIA   
13.99%

LAOS   
1.07%

MYANMAR   
6.28%

MALAYSIA   
7.76%

PHILIPPINES   
19.29%

SINGAPORE   
0.46%

VIETNAM   
38.62%

สัดส่วนการส่งออกน้้ามันถ่ัวเหลืองไปอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2564

MALAYSIA   
100.00%

สัดส่วนการน้าเข้าน้้ามันถ่ัวเหลืองจากอาเซียน
ม.ค.-ธ.ค. 2564

BRUNEI   
0.0002%

INDONESIA   
0.00001% CAMBODIA   

2.06% LAOS   
1.84%

MYANMAR   
18.11%

MALAYSIA   
77.96%

SINGAPORE   
0.003%

VIETNAM   
0.02%

สัดส่วนการส่งออกน้้ามันปาล์มและน้้ามันเนื้อในเมล็ดปาล์มไป
อาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

INDONESIA   
92.21%

MALAYSIA   
7.79%

PHILIPPINES   
0.0004%

สัดส่วนการน้าเข้าน้้ามันปาล์มและน้้ามันเนื้อในเมล็ดปาล์มจาก
อาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

INDONESIA   
27.09%

CAMBODIA   
1.59%

LAOS   
13.96%MYANMAR   

0.0002%

MALAYSIA   
0.0003%

PHILIPPINES   
55.22%

SINGAPORE   
1.33%

VIETNAM   
0.81%

สัดส่วนการส่งออกใบยาสูบไปอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

LAOS   
96.63%

PHILIPPINES   
3.37%

สัดส่วนการน้าเข้าใบยาสูบจากอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

มูลค่า  
0.0002 
ล้านบาท 

มูลค่า  
5,810.84 
ล้านบาท 

มูลค่า  
134.00 
ล้านบาท 

มูลค่า  
684.43 
ล้านบาท 

มูลค่า  
102.56 
ล้านบาท 

มูลค่า  
8,381.19 
ล้านบาท 

มูลค่า  
378.78 
ล้านบาท 

มูลค่า  
3,200.77 
ล้านบาท 
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2) สินค้าที ่มูลค่าทั ้งการส่งออกและ/หรือนำเข้าเพิ ่มขึ ้น จำนวน 8 สินค้า ได้แก่ มันฝรั่ง  
มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ พริกไทย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ น้ำมันมะพร้าว กากถั่วเหลือง และ
ยางพารา(ธรรมชาติ) รายละเอียดดังนี้ 

สินค้า การส่งออก การนำเข้า 
มันฝรั่ง 

  
มันสำปะหลัง
และผลิตภัณฑ ์

  
พริกไทย 

  
ข้าวโพดเลีย้ง

สัตว ์

  
เมลด็พันธ์ุ

หอมหัวใหญ ่

  
 

CAMBODIA     
0.53% LAOS     

11.49%
MYANMAR     
7.55%

MALAYSIA     
76.65%

SINGAPORE     
3.78%

สัดส่วนการส่งออกมันฝร่ังไปอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

VIETNAM     
100.00%

สัดส่วนการน้าเข้ามันฝร่ังจากอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

BRUNEI      
0.12% INDONES…

CAMBODIA      
0.02%

LAOS      
9.62%

MYANMAR      
1.35%

MALAYSIA      
32.33%

PHILIPPINES      
23.24%

SINGAPORE      
13.90%

VIETNAM      
4.92%

สัดส่วนการส่งออกมันส้าปะหลังและผลิตภัณฑ์ไปอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2564

INDONESIA      
0.52%

CAMBODIA      
48.51%

LAOS      
50.44%

MYANMAR      
0.53%

MALAYSIA      
0.00001% SINGAPORE      

0.00005%
VIETNAM      

0.00001%

สัดส่วนการน้าเข้ามันส้าปะหลังและผลิตภัณฑ์จากอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2564

BRUNEI   
0.02%

INDONESIA   
20.92%

CAMBODIA   
3.14%

LAOS   
8.71%

MYANMAR   
18.40%

MALAYSIA   
31.88%

PHILIPPINES   
9.04%

SINGAPORE   
3.56%

VIETNAM   
4.34%

สัดส่วนการส่งออกพริกไทยไปอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

INDONESIA   
15.08%

CAMBODIA   
0.94% MALAYSIA   

5.32%
PHILIPPINES   

3.13%
SINGAPORE   
0.00%

VIETNAM   
75.52%

สัดส่วนการน้าเข้าพริกไทยจากอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

INDONESIA 
0.35%

MYANMAR 
2.58%

PHILIPPINES 
97.07%

สัดส่วนการส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2564

INDONESIA 
0.000002%

CAMBODIA 
0.32%

LAOS 
0.64%

MYANMAR 
99.04%

สัดส่วนการน้าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2564

PHILIPPINES   
100.00%

สัดส่วนการส่งออกเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ไปอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2564

PHILIPPINES   
100.00%

สัดส่วนการน้าเข้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่จากอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2564

มูลค่า  
33.37 

ล้านบาท 

มูลค่า  
21.56 

ล้านบาท 

มูลค่า  
24.56 

ล้านบาท 

มูลค่า  
13,492.18 
ล้านบาท 

มูลค่า  
5,743.15 
ล้านบาท 

มูลค่า  
960.95 
ล้านบาท 

มูลค่า  
0.0002 
ล้านบาท 

มูลค่า  
5.37 

ล้านบาท 

มูลค่า  
255.14 
ล้านบาท 

มูลค่า  
12,652.02 
ล้านบาท 
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สินค้า การส่งออก การนำเข้า 
น้ำมันมะพรา้ว 

 

  

กากถ่ัวเหลือง 

  

ยางพารา 
(ธรรมชาติ) 

  

  3) สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกลดลง แต่มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น จำนวน 5 สินค้า ได้แก่ เมล็ดกาแฟ 
ชา เมล็ดถั่วเหลือง น้ำตาล และกาแฟสำเร็จรูป รายละเอียดดังนี้ 

สินค้า การส่งออก การนำเข้า 
เมลด็กาแฟ 

  
ชา 

  

INDONESIA   
0.22%

CAMBODIA   
3.64%

LAOS   
85.73%

MYANMAR   
0.73%

MALAYSIA   
5.57%

PHILIPPINES   
0.002%

SINGAPORE   
2.91%

VIETNAM   
1.21%

สัดส่วนการส่งออกน้้ามันมะพร้าวไปอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2564

INDONESIA   
90.39%

MALAYSIA   
0.20%

PHILIPPINES   
8.79%

SINGAPORE   
0.001%

VIETNAM   
0.62%

สัดส่วนการน้าเข้าน้้ามันมะพร้าวจากอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2564

CAMBODIA 
24.67%

LAOS 
37.83%

MYANMAR 
37.48%

VIETNAM 
0.02%

สัดส่วนการส่งออกกากถ่ัวเหลืองไปอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

มูลค่า 
1,440.52
ล้านบาท

INDONESIA 
1.32%

MALAYSIA 
0.38%

PHILIPPINES 
1.04%

VIETNAM 
97.26%

สัดส่วนการน้าเข้ากากถ่ัวเหลืองจากอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

มูลค่า 
3.83

ล้านบาท

INDONESIA   
5.77%

CAMBODIA   
0.30% LAOS   

0.19%

MYANMAR   
0.12%

MALAYSIA   
84.98%

PHILIPPINES   
1.05%

SINGAPORE   
0.0001%

VIETNAM   
7.59%

สัดส่วนการส่งออกยางพารา(ธรรมชาติ)ไปอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2564

มูลค่า 
29,900.19
ล้านบาท

MALAYSIA   
62.25%SINGAPORE   

0.003%

VIETNAM   
37.75%

สัดส่วนการน้าเข้ายางพารา(ธรรมชาติ)จากอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2564

มูลค่า 
126.70
ล้านบาท

BRUNEI 
0.78%

INDONESIA 
0.85%

CAMBODIA 
71.92%

LAOS 
4.17%

MYANMAR 
3.34%

MALAYSIA 
3.95%

PHILIPPINES 
5.04%

SINGAPORE 
7.59%

VIETNAM 
2.36%

สัดส่วนการส่งออกเมล็ดกาแฟไปอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

มูลค่า 
20.87

ล้านบาท

INDONESIA 
7.09%

LAOS 
14.94%

MYANMAR 
0.00001%

MALAYSIA 
4.34%

PHILIPPINES 
0.0002%

SINGAPORE 
0.05%

VIETNAM 
73.58%

สัดส่วนการน้าเข้าเมล็ดกาแฟจากอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

มูลค่า 
3,811.40
ล้านบาท

BRUNEI 
1.40%

INDONESIA 
16.63%

CAMBODIA 
14.88%LAOS 

38.46%

MYANMAR 
8.15%

MALAYSIA 
4.74%

PHILIPPINES 
0.42%

SINGAPORE 
8.58%

VIETNAM 
6.74%

สัดส่วนการส่งออกชาไปอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

มูลค่า 
459.23
ล้านบาท

INDONESIA 
51.57%

MYANMAR 
3.19%MALAYSIA 

9.41%

PHILIPPINES 
0.001%

SINGAPORE 
3.58%

VIETNAM 
32.26%

สัดส่วนการน้าเข้าชาจากอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

มูลค่า 
247.98
ล้านบาท

มูลค่า  
62.20 

ล้านบาท 

มูลค่า  
391.22 
ล้านบาท 
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สินค้า การส่งออก การนำเข้า 
เมลด็ถั่วเหลือง 

  
น้ำตาล 

  
กาแฟสำเรจ็รูป 

  

4) สินค้าที่มีมูลค่าลดลงทั้งการส่งออกและนำเข้า จำนวน 3 สินค้า ได้แก่ หอมหัวใหญ่ ข้าว และ
นมปรุงแต่ง(นมพร้อมดื่ม) รายละเอียดดังนี้ 

สินค้า การส่งออก การนำเข้า 
หอมหัวใหญ ่

   
ข้าว 

  
 

CAMBODIA 
7.33%

LAOS 
57.58%

MYANMAR 
25.34%

MALAYSIA 
3.27%

SINGAPORE 
6.49%

VIETNAM 
0.002%

สัดส่วนการส่งออกเมล็ดถ่ัวเหลืองไปอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2564

CAMBODIA 
94.44%

MYANMAR 
5.50%

MALAYSIA 
0.05% VIETNAM 

0.005%

สัดส่วนการน้าเข้าเมล็ดถ่ัวเหลืองจากอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2564

BRUNEI  
0.24%

INDONESIA  
37.46%

CAMBODIA  
22.02%

LAOS  
5.89%

MYANMAR  
4.24%

MALAYSIA  
6.04%

PHILIPPINES  
6.77%

SINGAPORE  
4.47%

VIETNAM  
12.87%

สัดส่วนการส่งออกน้้าตาลไปอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

INDONESIA  
0.07%

LAOS  
1.34%

MALAYSIA  
66.88%

VIETNAM  
31.72%

สัดส่วนการน้าเข้าน้้าตาลจากอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

BRUNEI 
0.002%

INDONESIA 
0.02%

CAMBODIA 
40.45%

LAOS 
25.88%

MYANMAR 
21.22%

MALAYSIA 
1.13%

PHILIPPINES 
10.08%

SINGAPORE 
0.53%

VIETNAM 
0.69%

สัดส่วนการส่งออกกาแฟส้าเร็จรูปไปอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

INDONESIA 
6.01% LAOS 

6.38%

MALAYSIA 
76.25%

PHILIPPINES 
0.01%

SINGAPORE 
0.25%

VIETNAM 
11.09%

สัดส่วนการน้าเข้ากาแฟส้าเร็จรูปจากอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

INDONESIA      
0.65%

CAMBODIA      
1.92%

LAOS      
2.07%

MYANMAR      
0.56%

MALAYSIA      
48.91%

SINGAPORE      
29.49%

VIETNAM      
16.40%

สัดส่วนการส่งออกหอมหัวใหญ่ไปอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

INDONESIA      
51.93%

MYANMAR      
47.98%

MALAYSIA      
0.005%

VIETNAM      
0.09%

สัดส่วนการน้าเข้าหอมหัวใหญ่จากอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

BRUNEI 
4.69%

INDONESIA 
12.68%

CAMBODIA 
0.68%

LAOS 
6.09%
MYANMAR 

0.28%

MALAYSIA 
22.34%PHILIPPINES 

20.56%

SINGAPORE 
30.02%

VIETNAM 
2.66%

สัดส่วนการส่งออกข้าวไปอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

CAMBODIA 
0.07%

LAOS 
5.14%

MYANMAR 
12.79%

MALAYSIA 
0.001%
PHILIPPINES 

0.03%
SINGAPORE 

0.01%

VIETNAM 
81.96%

สัดส่วนการน้าเข้าข้าวจากอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

มูลค่า  
33.14 

ล้านบาท 

มูลค่า  
9,440.55 
ล้านบาท 

มูลค่า  
322.14 
ล้านบาท 

มูลค่า  
247.99 
ล้านบาท 

มูลค่า  
17.21 

ล้านบาท 

มูลค่า  
151.82 
ล้านบาท 

มูลค่า  
2.32 

ล้านบาท 

มูลค่า  
35,051.91 
ล้านบาท 

มูลค่า  
2,235.53 
ล้านบาท 

มูลค่า  
3,308.22 
ล้านบาท 
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สินค้า การส่งออก การนำเข้า 
นมปรุงแต่ง 

(นมพร้อมดื่ม) 

  

5) สินค้ามีรายงานการส่งออก แต่ไม่มีรายงานการนำเข้าจากอาเซียน จำนวน 3 สินค้า ได้แก่ 
ลำไยแห้ง เนื้อมะพร้าวแห้ง และไหมดิบ รายละเอียดดังนี้ 

สินค้า การส่งออก 
ลำไยแห้ง 

 
เนื้อมะพร้าว

แห้ง 

 
ไหมดิบ 

 
 

 
----------------------------------------------------- 

 

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 มีนาคม 2565 
 

 

BRUNEI  
0.05%

INDONESIA  
0.007%

CAMBODIA  
48.65%

LAOS  
30.81%

MYANMAR  
13.31%

MALAYSIA  
0.46%

PHILIPPINES  
3.51%

SINGAPORE  
0.63%

VIETNAM  
2.57%

สัดส่วนการส่งออกนมปรุงแต่ง(นมพร้อมดื่ม)ไปอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2564

INDONESIA  
2.62%

MALAYSIA  
10.76%

PHILIPPINES  
25.32%

SINGAPORE  
53.92%

VIETNAM  
7.39%

สัดส่วนการน้าเข้านมปรุงแต่ง(นมพร้อมดื่ม)จากอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2564

INDONESIA   
0.97%

LAOS   
0.004%

MYANMAR   
0.04%

MALAYSIA   
7.23%

SINGAPORE   
9.45%

VIETNAM   
82.30%

สัดส่วนการส่งออกล้าไยแห้งไปอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

LAOS   
99.96%

SINGAPORE   
0.04%

สัดส่วนการส่งออกเนื้อมะพร้าวแห้งไปอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

SINGAPORE   
1.10%

VIETNAM   
98.90%

สัดส่วนการส่งออกไหมดิบไปอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2564

มูลค่า  
0.08 

ล้านบาท 

มูลค่า  
3,899.43 
ล้านบาท 

มูลค่า  
437.41 
ล้านบาท 

มูลค่า  
1.12 

ล้านบาท 

มูลค่า  
10.86 

ล้านบาท 
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 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 มีนาคม 2565 

 

 

 

 สรุป 
สถานะและผลจากการเจรจา FTA 

กรณีสินค้าเกษตร ตอนที่ 01-24 และ 4001 
(ประจำปี 2564) 
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สรุปสถานะของการเจรจา FTA  
การเจรจา FTA ของไทย ประจำปี 2564 จำแนกกลุ่มตามสถานะของการเจรจาได้ 5 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 มีผลบังคับใชส้มบูรณ์/บางส่วน รวม 9 คู่เจรจา (13 กรอบเจรจา) คือ  
❑ จีน: ความตกลงอาเซียน - จีน (ทยอยลดภาษีสินค้าจำนวน 90% ของรายการสินค้าทั้งหมดเหลือ 0%  

เมื่อ 1 ม.ค. 53 เฉพาะไทย - จีน ลดภาษีผักและผลไม้เหลือ 0% ตั้งแต่ 1 ต.ค. 46) 
❑ ออสเตรเลีย: ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย (เริ่ม 1 ม.ค. 48) / ความตกลงอาเซียน - ออสเตรเลีย 

และนิวซีแลนด์ (เริ่ม 12 มี.ค. 53) 
❑ นิวซีแลนด์: ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ (เริ่ม 1 ก.ค. 48) / ความตกลงอาเซียน - ออสเตรเลีย และ

นิวซีแลนด์ (เริ่ม 12 มี.ค. 53) 
❑ อินเดีย: ความตกลงไทย - อินเดีย (ลดภาษีสินค้า 87 รายการ เป็นสินค้าเกษตร 11 รายการ 

เมื่อ 1 ก.ย. 47) / ความตกลงอาเซียน - อินเดีย (เริ่ม 1 ม.ค. 53) 
❑ ญี่ปุ่น: ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น (เริ่ม 1 พ.ย. 50) / ความตกลงอาเซียน - ญี่ปุ่น (เริ่ม 1 มิ.ย. 52) 
❑ เกาหลใีต้: ความตกลงอาเซียน - เกาหลี (เริ่ม 1 ม.ค. 53) 
❑ เปรู: ความตกลงไทย - เปรู (เริ ่ม 1 ม.ค. 55 สำหรับสินค้าเร่งลดภาษีบางส่วน ซึ่งครอบคลุมสินค้า 

จำนวน 70% ของรายการสินค้าทั้งหมด) 
❑ ชิล:ี ความตกลงไทย - ชิลี (เริ่มเม่ือ 5 พ.ย. 58) 
❑ ฮ่องกง: ความตกลงอาเซียน-ฮ่องกง (เริ่ม 11 มิ.ย. 62) 

กลุ่มที่ 2 เจรจาเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้มีผลบังคับใช้ จำนวน 2 คู่เจรจา ได้แก่ 
❑ เปรู: สำหรับสินค้าส่วนที่เหลืออีก 30% ของรายการสินค้าทั้งหมด ไทยและเปรูได้ตกลงอัตราภาษี 

ในสินค้ากลุ ่มนี้แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื ่องจากอยู ่ระหว่างการเจรจาเปิดเสรีภาคบริการ  
เพ่ือจัดทำความตกลงฯ ฉบับสมบูรณ์ 

❑ RCEP (อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต ้ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) 

กลุ่มที่ 3 อยู่ระหว่างการเจรจา / เจรจาในส่วนต่อเนื่อง / เจรจาคงค้าง มี 6 กรอบเจรจา คือ  
❑ ไทย – ปากีสถาน: อยู่ระหว่างเจรจา คาดว่าจะเจรจาเสร็จในปี 2564 
❑ ไทย – ตุรกี: อยู่ระหว่างเจรจา คาดว่าจะเจรจาเสร็จในปี 2564 
❑ ไทย – ศรีลังกา: เริ่มเจรจาครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 
❑ ไทย – อินเดีย: ยังไม่สามารถหาข้อสรุปการเปิดตลาดสินค้าส่วนที่เหลือได้ 
❑ BIMSTEC (ไทย บังกลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา เมียนมา เนปาล และภูฏาน) : เริ ่มเจรจาครั้งแรก 

เมื่อวันที่ 6 เดือนมิถุนายน 2540 แต่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ 
❑ ไทย – สหภาพยุโรป: อยู่ระหว่างหารือเพ่ือเตรียมรื้อฟ้ืนการเจรจา 

กลุ่มที่ 4 กรอบเจรจาได้รับความเห็นชอบจากสภาแล้ว มี 1 กรอบเจรจา คือ  
❑ ไทย – EFTA (สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเทนสไตน์) 
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กลุ่มที่ 5 กรอบเจรจาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาการเข้าร่วม       
❑ ไทย – CPTPP  (ออสเตรเลีย, บรูไน ดารุสซาลาม, แคนาดา, ชิลี, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, เม็กซิโก, นิวซีแลนด์, 

เปรู, สิงค์โปร์ และเวียดนาม)   
❑ อาเซียน – แคนาดา 

 
สถานการณ์การค้าสินคา้เกษตรระหว่างไทยกับคู่เจรจา FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้ว 

การติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรล่าสุดระหว่างไทยและคู ่ เจรจา  ประจำปี 2564  
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การติดตามสถานการณ์รายประเทศ และการติดตามปริมาณการนำเข้า-ส่งออกรายสินค้า 
ในบางรายการ สรุปได้ ดังนี้ 

1. การติดตามสถานการณ์รายประเทศ  

(1) อาเซียน-จีน (ไทย-จีน) (สินค้าผัก ผลไม้ เริ ่มลดภาษีตั้งแต่ ต.ค. 46 และสินค้าส่วนใหญ่  
ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่ ม.ค. 53)  ในปี 2564 พบว่า 
 ส่งออก ไทยส่งออก 374,479 ล ้านบาท (เพิ ่มขึ ้นจาก 242 ,171 ล้านบาท ในปี 2563)  
โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ ผลไม้ 159,957 ล้านบาท ยางพาราธรรมชาติ 62,131 ล้านบาท พืชผักเพื่อบริโภค 
42,251 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช 38,580 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 10,519 ล้านบาท  
 นำเข ้า ไทยนำเข ้า 72 ,009 ล ้านบาท (เพ ิ ่มข ึ ้นจาก 68 ,614 ล ้านบาท ในป ี 2563)  
โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ ผลไม้ 18,912 ล้านบาท พืชผักเพื่อบริโภค 11,353 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ำ 7,713 ล้านบาท  
อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 4,668 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากผักและผลไม ้4,070 ล้านบาท 
 ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 302,470 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 173,557 ล้านบาท ในปี 2563) 
โดยกลุ ่มส ินค้าสำคัญที ่ ไทยเกินด ุล คือ ผลไม้ 141,046 ล้านบาท ยางพาราธรรมชาติ 62,131 ล้านบาท  
ผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช 36,983 ล้านบาท กลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยขาดดุล คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์  
ปลา หรือสัตว์น้ำ 2,774 ล้านบาท กาแฟ ชา และเครื่องเทศ 2,680 ล้านบาท เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ำมัน 2,075 ล้านบาท 
 การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ผลไม้ (+68,552 ล้านบาท) ยางพารา
ธรรมชาต ิ (+22 ,521 ล ้านบาท) ส ินค ้านำเข ้าท ี ่ เปล ี ่ยนแปลงมาก ได ้แก ่  ผลไม ้  (+2 ,561 ล ้านบาท)  
ปลาและสัตว์น้ำ (-2,032 ล้านบาท)  

 (2) ไทย-ญี่ปุ่น (ไทย-ญี่ปุ่น เริ่ม พ.ย. 50 และอาเซียน-ญี่ปุ่น เริ่ม มิ.ย. 52)  ในปี 2564 พบว่า 
ส ่ งออก ไทยส ่ งออก 146 ,623 ล ้ านบาท (เพ ิ ่ มข ึ ้นจาก 139,260 ล ้ านบาท ในป ี  2563)  

โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 67,475 ล้านบาท ยางพาราธรรมชาติ 
13,436 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ำ 11,835 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 11,556 ล้านบาท อาหารสัตว์ 
11,461 ล้านบาท 

นำเข้า ไทยนำเข้า 12,002 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 11,588 ล้านบาท ในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ 
คือ ปลาและสัตว ์น ้ำ 6,145 ล้านบาท ซอสและเครื ่องปรุงอื ่นๆ 1,649 ล้านบาท เน ื ้อส ัตว ์และผลิตภัณฑ์  
555 ล้านบาท อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 540 ล้านบาท เครื่องดื่ม สุรา และน้ำส้มสายชู 531 ล้านบาท 

ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 134,621 ล้านบาท (เพิ ่มขึ ้นจาก 127,672 ล้านบาท ในปี 2563)  
โดยกลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 66,935 ล้านบาท ยางพารา
ธรรมชาติ 13,436 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 11,330 ล้านบาท โดยไม่มีกลุ่มสินค้าที่ไทยขาดดุล 

การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ยางพาราธรรมชาติ (+5,215 ล้านบาท) 
อาหารปรุงแต่งจากเนื ้อสัตว์  ปลา หรือสัตว์น้ำ (-1,415 ล้านบาท) สินค้านำเข้าที ่เปลี ่ยนแปลงมาก ได้แก่  
ปลาและสัตว์น้ำ (-593 ล้านบาท) เครื่องดื่ม สุรา และน้ำส้มสายชู (+189 ล้านบาท) 
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(3) ไทย-เกาหลี (อาเซียน-เกาหลี เริ่ม ม.ค. 53)  ในปี 2564 พบว่า 
ส่งออก ไทยส่งออก 32,327 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 25,708 ล้านบาท ในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้า

สำคัญ คือ ยางพาราธรรมชาติ 7,073 ล้านบาท อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 5,385 ล้านบาท 
น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 3,894 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ำ 3,679 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ 
2,411 ล้านบาท 

นำเข้า ไทยนำเข้า 12,842 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 12,328 ล้านบาท ในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ 
คือ ยาสูบและผลิตภัณฑ์ 3,273 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ำ 3,112 ล้านบาท อาหารสัตว์ 1,621 ล้านบาท ของปรุงแต่ง
จากธัญพืช 1,254 ล้านบาท เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ำมัน 1,244 ล้านบาท 

ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 19,485 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 13,380 ล้านบาท ในปี 2563)  
โดยกลุ ่มสินค้าสำคัญที ่ไทยเกินดุล คือ ยางพาราธรรมชาติ  7,073 ล ้านบาท อาหารปรุงแต่งจากเนื ้อส ัตว์   
ปลา หรือสัตว์น้ำ 5,306 ล้านบาท น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 3,806 ล้านบาท กลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยขาดดุล  
คือ ยาสูบและผลิตภัณฑ์ 3,137 ล้านบาท เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ำมัน 1,120 ล้านบาท 

การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ยางพาราธรรมชาติ (+2,988 ล้านบาท) 
น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล (+708 ล้านบาท) สินค้านำเข้าที ่เปลี ่ยนแปลงมาก ได้แก่  ปลาและสัตว์น้ำ  
(-407 ล้านบาท) เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ำมัน (-346 ล้านบาท) 

(4) ไทย-ออสเตรเลีย (เริ่ม ม.ค. 48)  ในปี 2564 พบว่า 
ส่งออก ไทยส่งออก 28,015 ล้านบาท (ลดลงจาก 28,357 ล้านบาท ในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ 

คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 7,178 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากธัญพืช 4,708 ล้านบาท ซอสและ
เครื่องปรุงอ่ืนๆ 4,139 ล้านบาท อาหารสัตว์ 4,059 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากผักและผลไม ้2,657 ล้านบาท 

นำเข้า ไทยนำเข้า 33,310 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจาก 21,647 ล้านบาท ในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ 
คือ ธัญพืช 15,448 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 3,493 ล้านบาท นมและผลิตภัณฑ์ 3,126 ล้านบาท ผลไม้ 
2,336 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช 2,144 ล้านบาท 

ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 5,295 ล้านบาท (ขาดดุลเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เกินดุล 6,710 ล้านบาท  
ในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 7,004 ล้านบาท  
ของปรุงแต่งจากธัญพืช 4,422 ล้านบาท อาหารสัตว์ 3,420 ล้านบาท กลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยขาดดุล คือ ธัญพืช 
13,787 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 3,492 ล้านบาท นมและผลิตภัณฑ์ 3,092 ล้านบาท 

การเปลี ่ยนแปลง สินค้าส่งออกที ่เปลี ่ยนแปลงมาก ได้แก่ อาหารสัตว์ (+913 ล้านบาท)  
ข้าวและธ ัญพืช (-1,015 ล้านบาท) สินค้านำเข ้าที ่ เปลี ่ยนแปลงมาก ได ้แก่ ธ ัญพืช (+7 ,275 ล ้านบาท)  
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (+1,143 ล้านบาท) 

(5) ไทย-นิวซีแลนด์ (เริ่ม ก.ค. 48)  ในปี 2564 พบว่า 
ส่งออก ไทยส่งออก 5,778 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 4,927 ล้านบาท ในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ 

คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื ้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 1,312 ล้านบาท อาหารสัตว์ 1,165 ล้านบาท ของปรุงแต่ง 
จากธัญพืช 881 ล้านบาท ซอสและเครื่องปรุงอ่ืนๆ 629 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ 432 ล้านบาท 

นำเข้า ไทยนำเข้า 18,365 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 16,231 ล้านบาท ในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้า
สำคัญ คือ นมและผลิตภัณฑ์ 12,195 ล้านบาท ผลไม้ 1,833 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากธัญพืช 1,007 ล้านบาท 
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 822 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ำ 648 ล้านบาท 

ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 12,587 ล้านบาท (ขาดดุลเพิ่มขึ้นจาก 11,304 ล้านบาท  ในปี 2563)  
โดยกลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 1,301 ล้านบาท อาหารสัตว์ 
588 ล้านบาท ซอสและเครื่องปรุงอ่ืนๆ 460 ล้านบาท กลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยขาดดุล คือ นมและผลิตภัณฑ์12,189 
ล้านบาท ผลไม้ 1,739 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 822 ล้านบาท 
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การเปลี ่ยนแปลง สินค้าส่งออกที ่เปลี ่ยนแปลงมาก ได้แก่ อาหารสัตว์ (+466 ล้านบาท)  
น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล (+126 ล้านบาท) สินค้านำเข้าที ่เปลี ่ยนแปลงมาก ได้แก่ นมและผลิตภัณฑ์  
(+1,842 ล้านบาท) ของปรุงแต่งจากธัญพืช (-286 ล้านบาท) 

(6) ไทย-อินเดีย (ไทย-อินเดีย Early Harvest เริ่ม ก.ย. 47 และอาเซียน-อินเดีย เริ่ม ม.ค. 53)  ในปี 2564 พบว่า 
ส่งออก ไทยส่งออก 32,816 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจาก 11,726 ล้านบาท ในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ 

คือ ไขมันและน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ 19,728 ล้านบาท ยางพาราธรรมชาติ 6,123 ล้านบาท อาหารสัตว์ 3,498 ล้านบาท 
ของปรุงแต่งจากธัญพืช 653 ล้านบาท เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ำมัน 611 ล้านบาท 

นำเข้า ไทยนำเข้า 23,117 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 15,564 ล้านบาท ในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้า
สำคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ำ 8,708 ล้านบาท กาแฟ ชา และเครื่องเทศ 4,253 ล้านบาท น้ำตาลและขนมทำจาก
น้ำตาล 3,328 ล้านบาท อาหารสัตว์ 2,119 ล้านบาท ไขมันและน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ 981 ล้านบาท 

ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 9,699 ล้านบาท (เกินดุลเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ขาดดุล 3,838 ล้านบาท  
ในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยเกินดุล คือ ไขมันและน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ 18,748 ล้านบาท ยางพารา
ธรรมชาติ 6,123 ล้านบาท อาหารสัตว์ 1,379 ล้านบาท กลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยขาดดุล คือ ปลาและสัตว์น้ำ 8,675 ล้านบาท 
กาแฟ ชา และเครื่องเทศ 4,191 ล้านบาท น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 3,314 ล้านบาท 

การเปลี ่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี ่ยนแปลงมาก ได้แก่ ไขมันและน้ำมันจากพืช หรือสัตว์  
(+16,300 ล้านบาท) ยางพาราธรรมชาติ (+3,856) สินค้านำเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ปลาและสัตว์น้ำ (+4,022 ล้านบาท) 
น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล (+2,121 ล้านบาท) 

(7) ไทย-เปรู (Early Harvest เริ่ม ม.ค. 55)  ในปี 2564 พบว่า 
ส่งออก ไทยส่งออก 1,528 ล้านบาท (ลดลงจาก 2,526 ล้านบาท ในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้า

สำคัญ คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 1,342 ล้านบาท ข้าวและธัญพืช 100 ล้านบาท 
นำเข้า ไทยนำเข้า 3,002 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 2,638 ล้านบาท ในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้า

สำคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ำ 2,362 ล้านบาท ผลไม ้457 ล้านบาท  
ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 1,475 ล้านบาท (ขาดดุลเพิ่มขึ้นจาก 113 ล้านบาท ในปี 2563)  

โดยกลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 1,342 ล้านบาท ข้าวและ
ธัญพืช 83 ล้านบาท กลุ่มสินค้าสำคัญท่ีไทยขาดดุล คือ ปลาและสัตว์น้ำ 2,361 ล้านบาท ผลไม้ 457 ล้านบาท  

การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ยางพาราธรรมชาติ (+17 ล้านบาท) 
อาหารปรุงแต่งจากเนื ้อส ัตว์  ปลา หรือสัตว ์น ้ำ (-978 ล้านบาท) สินค้านำเข้าที ่ เปลี ่ยนแปลงมาก ได้แก่  
ปลาและสัตว์น้ำ (+282 ล้านบาท) ครั่ง เรซิ่น และสิ่งสกัดจากพืช (+49 ล้านบาท)  

(8) ไทย-ชิลี (เริ่ม พ.ย. 58)  ในปี 2564 พบว่า 
ส่งออก ไทยส่งออก  1,789 ล้านบาท (ลดลงจาก  2,254 ล้านบาท ในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้า

สำคัญ คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 955 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ 398 ล้านบาท 
นำเข้า ไทยนำเข้า  4,646 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก  4,445 ล้านบาท ในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้า

สำคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ำ 2,713 ล้านบาท ผลไม้ 727 ล้านบาท 
ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 2,857 ล้านบาท (ขาดดุลเพิ่มขึ้นจาก 2,191 ล้านบาท ในปี 2563)  

โดยกลุ ่มสินค้าสำคัญที ่ ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่งจากเน ื ้อส ัตว์  ปลา หรือสัตว ์น ้ำ 913 ล้านบาท  
ของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ 287 ล้านบาท กลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยขาดดุล คือ ปลาและสัตว์น้ำ 2,687 ล้านบาท ผลไม้ 
648 ล้านบาท 

การเปลี ่ยนแปลง สินค้าส่งออกที ่เปลี ่ยนแปลงมาก ได้แก่ อาหารสัตว์ (+151 ล้านบาท)  
อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ (-863 ล้านบาท) สินค้านำเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ อาหารสัตว์  
(+123 ล้านบาท) ของปรุงแต่งจากผักและผลไม ้(-102 ล้านบาท) 
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(9) ไทย-ฮ่องกง (เริ่ม 11 มิ.ย. 62)  ในปี 2564 พบว่า 
ส่งออก ไทยส่งออก 30,308 ล้านบาท (ลดลงจาก 34,316 ล้านบาท ในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้า

สำคัญ คือ ผลไม้ 8,654 ล้านบาท ข้าวและธัญพืช 4,979 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 3,041 ล้านบาท  
อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 2,537 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ำ 1,694 ล้านบาท 

นำเข้า ไทยนำเข้า 173 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 169 ล้านบาท ในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ 
คือ ปลาและสัตว์น้ำ 93 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากธัญพืช 28 ล้านบาท ยาสูบและผลิตภัณฑ์ 17 ล้านบาท ซอสและ
เครื่องปรุงอ่ืนๆ 16 ล้านบาท น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 13 ล้านบาท 

ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 30,136 ล้านบาท (ลดลงจาก 34,147 ล้านบาท ในปี 2563)  
โดยกลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยเกินดุล คือ ผลไม้ 8,654 ล้านบาท ข้าวและธัญพืช 4,979 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
2,948 ล้านบาท อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 2,525 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ำ 1,694 ล้านบาท  
กลุ่มสินค้าสำคัญ ที่ไทยขาดดุล คือ โกโก้และผลิตภัณฑ์ 20 ล้านบาท 

การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ไขมันและน้ำมันจากพืช หรือสัตว์  
(+404 ล้านบาท) ผลไม้ (-2,757 ล้านบาท) สินค้านำเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ปลาและสัตว์น้ำ (+82 ล้านบาท) 
ยาสูบและผลิตภัณฑ์ (-78 ล้านบาท) 

ทั้งนี้ จากข้อมูลในปี 2564 ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า  
(1) คู่เจรจาซึ่งไทยได้เปรียบดุลการค้าเพิ่มขึ้น คือ อินเดีย (เพิ่มขึ้น 353%) เกิดจากการส่งออกไขมัน

และน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ ยางพาราธรรมชาติ อาหารสัตว์เพ่ิมมากขึ้น จีน (เพ่ิมข้ึน 74%) เกิดจากการส่งออกผลไม้ 
ยางพาราธรรมชาติ พืชผักเพื่อบริโภคเพิ่มมากขึ้น เกาหลี (เพิ่มขึ้น 46%) เกิดจากการส่งออกยางพาราธรรมชาติ 
น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล ปลาและสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น ญี่ปุ่น (เพิ่มขึ้น 5%) เกิดจากการส่งออกยางพารา
ธรรมชาติ ข้าวและธัญพืช เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เพ่ิมมากข้ึน  

(2) คู ่เจรจาซึ่งไทยได้เปรียบดุลการค้าลดลง คือ ฮ่องกง  (ลดลง 12%) เกิดจากการส่งออกผลไม้ 
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ข้าวและธัญพืชลดน้อยลง 

(3) ค ู ่ เจรจาซ ึ ่ งไทยเส ียเปร ียบด ุลการค ้า เพ ิ ่มข ึ ้น  ค ือ เปรู (เพ ิ ่มข ึ ้น 1 ,206%) เก ิดจาก 
การนำเข้าปลาและสัตว์น้ำเพิ ่มมากขึ ้น และส่งออกอาหารปรุงแต่งจากเนื ้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำลดน้อยลง  
ออสเตรเลีย (ปรับจากเดิมที ่เกินดุลเป็นขาดดุล 179%) เกิดจากการนำเข้าธัญพืช เนื ้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
เพิ่มมากขึ้น และส่งออกอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำลดน้อยลง ชิลี (เพิ่มขึ้น 30%) เกิดจาก 
การนำเข้าปลาและสัตว์น้ำเพิ ่มมากขึ ้น และส่งออกอาหารปรุงแต่งจากเนื ้อสัตว์  ปลา หรือสัตว์น้ำลดน้อยลง 
นิวซีแลนด์ (เพ่ิมข้ึน 11%) เกิดจากการนำเข้านมและผลิตภัณฑ์เพ่ิมมากข้ึน 

2. การติดตามปริมาณการส่งออกสินค้าในบางรายการ 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

ทั ่วโลกรวมถึงประเทศไทย จึงได้จ ัดทำการติดตามปริมาณการส่งออกสินค้าสำคัญของไทย ในปี 2564  
จำนวน 4 รายการ เป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับ ค่าเฉลี่ยรายเดือนในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (2561-2563) เพื่อให้เห็น 
การเปลี่ยนแปลงของการส่งออกในเชิงปริมาณ โดยในปี 2564 สรุปได้ดังนี้ 

(1) สินค้าที่การส่งออกใกล้เคียงค่าปกติ (ต่างกันไม่เกิน 20%) 
(1.1) ยางพารา: ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 284,790 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 259,412 ตัน/เดือน) 

โดยมีการส่งออกไปยังจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี และอินเดีย ตามลำดับ 
(1.2) กุ้ง: ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี ่ย 8,297 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 9,225 ตัน/เดือน)  

โดยมีการการส่งออกไปยังจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง และออสเตรเลีย ตามลำดับ 
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(2) สินค้าที่การส่งออกต่ำกว่าค่าปกติ (ต่ำกว่าค่าปกติเกิน 20%) 
(2.1) ข้าว: ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 509,781 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 681,680 ตัน/เดือน) 

โดยมีการส่งออกไปยังจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และฮ่องกง ตามลำดับ 
(2.2) น้ำตาล: ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 297,119 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 686,058 ตัน/เดือน) 

โดยมีการส่งออกไปยังอาเซียน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และจีน ตามลำดับ 

3. การติดตามปริมาณการนำเข้าสินค้าในบางรายการ 
   เพื่อให้สามารถเห็นทิศทางการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำการติดตาม

การนำเข้าสินค้าบางรายการในปี 2564 เป็นรายเดือน เทียบกับ ค่าเฉลี่ยรายเดือนในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (2561-2563) 
เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของการนำเข้าในเชิงปริมาณ โดยในปี 2564 สรุปได้ดังนี้ 

(1) สินค้าที่การนำเข้าใกล้เคียงค่าปกติ (ต่างกันไม่เกิน 20%) 
(1.1) แอปเปิล: ในภาพรวมมีปริมาณนำเข้าเฉลี่ย 15,702 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 13,409 ตัน/เดือน) 

โดยเป็นการนำเข้าจากจีน นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ 
(1.2) นมผง: ในภาพรวมมีปริมาณนำเข้าเฉลี่ย 10,663 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 10,367 ตัน/เดือน)  

โดยเป็นการนำเข้าจากนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ 
(1.3) กีวี: ในภาพรวมมีปริมาณนำเข้าเฉลี ่ย 284 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 320 ตัน/เดือน)  

โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากนิวซีแลนด์ และจีน ตามลำดับ 
(2) สินค้าที่การนำเข้าสูงกว่าค่าปกติ (สูงกว่าค่าปกติเกิน 20%) 

(2.1) ส้ม: ในภาพรวมมีปริมาณนำเข้าเฉลี ่ย 9,021 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 7,482 ตัน/เดือน)  
โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากจากจีน 

(2.2) ปลาป่น: ในภาพรวมมีปริมาณนำเข้าเฉลี ่ย 6,162 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 4,627 ตัน/เดือน)  
โดยเป็นการนำเข้าจากเมียนมา เวียดนาม ชิลี และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ 

(2.3) สาลี ่: ในภาพรวมมีปริมาณนำเข้าเฉลี ่ย 5,558 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 4,216 ตัน/เดือน)  
โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากจากจีน 

(2.4) เนื ้อโค: ในภาพรวมมีปริมาณนำเข้าเฉลี่ย 1,830 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 1,128 ตัน/เดือน)  
โดยเป็นการนำเข้าจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ 

(3) สินค้าที่การนำเข้าต่ำกว่าค่าปกติ (ต่ำกว่าค่าปกติเกิน 20%) 
(3.1) องุ ่น: ในภาพรวมมีปริมาณนำเข้าเฉลี ่ย 8,509 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 11,017 ตัน/เดือน)  

โดยเป็นการนำเขา้จากจีน ออสเตรเลีย อินเดีย เปรู และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ 
(3.2) กระเทียม: ในภาพรวมมีปริมาณนำเข้าเฉลี่ย 3,670 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 6,844 ตัน/เดือน) 

โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากจีน 

ทั้งนี ้ ผู ้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ (E-book) เพิ ่มเติมได้จาก “รายงาน 
การติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ AFTA และ FTA (เฉพาะที่มีผลบังคับใช้แล้ว)” ทางเว็บไซต์ 
http://www.iaed.oae.go.th อีกช่องทางหนึ่งด้วย 
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