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สรุปสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรไทย 
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 

  
ตลาดคู่ค้าสำคัญ 

ตลาดคู่ค้าสำคัญของไทย (นอกเหนือจากอาเซียน) เรียงลำดับตามมูลค่าการค้ารวม ได้แก่  
(1) ตลาดจีน มีมูลค่าการส่งออกรวม 180,516 ล้านบาท และมูลค่าการนำเข้ารวม 31,704 ล้านบาท  
ไทยได้เปรียบดุลการค้ารวม 148,812 ล้านบาท (2) ตลาดสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการส่งออกรวม 66,351 ล้านบาท 
และมูลค่าการนำเข้ารวม 28,846 ล้านบาท ไทยได้เปรียบดุลการค้ารวม 37,506 ล้านบาท (3) ตลาดญี่ปุ่น  
มีมูลค่าการส่งออกรวม 73,901 ล้านบาท และมูลค่าการนำเข้ารวม 6,010 ล้านบาท และไทยได้เปรียบ
ดุลการค้ารวม 67,891 ล้านบาท และ (4) ตลาดสหภาพยุโรป มีมูลค่าการส่งออกรวม 52,137 ล้านบาท และ
มูลค่าการนำเข้ารวม 20,001 ล้านบาท ไทยได้เปรียบดุลการค้ารวม 32,136 ล้านบาท โดยภาพรวมการค้า
สินค้าเกษตรของไทยกับตลาดคู่ค้าสำคัญดังกล่าว ไทยยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า คิดเป็นมูลค่ารวม 
286,345 ล้านบาท 

 ตลาดอาเซียน 

 ภาพรวมในตลาดอาเซียน ไทยยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า คิดเป็นมูลค่า 77,303 ล้านบาท 
แบ่งเป็น การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวม 152,396 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.55 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2563 กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องดื่ม น้ำตาลและผลิตภัณฑ์
จากน้ำตาล ยางพารา(ธรรมชาติ) ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ และของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้งและนม 
ตลาดส่งออกที ่สำคัญของไทย ได้แก่ มาเลเซีย (23.20%) เวียดนาม (16.62%) และกัมพูชา (15.26%) 
ตามลำดับ ด้านการนำเข้า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 75,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.87 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 โดยกลุ่มสินค้าที่มีการนำเข้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พืชผักที่บริโภคได้  
ข้าวและธัญพืช ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ ปลาและสัตว์น้ำ และผลไม้ ตามลำดับ 

ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้การค้าสินค้าเกษตรและอาหาร
ชะลอตัว ความต้องการของผู้บริโภคลดลง ส่งผลให้สินค้าเกษตรและอาหารติดค้างในห่วงโซ่อุปทานและ
กลายเป็นผลผลิตส่วนเกินในระบบอาหาร อย่างไรก็ดี การค้าสินค้าเกษตรของไทยยังถือว่ามีทิศทางที ่ดีขึ้น  
ไทยยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าทั้งในตลาดคู่ค้าสำคัญและตลาดอาเซียน อีกทั้ง หลายประเทศได้มี
มาตรการผ่อนคลายการนำเข้าสินค้า ทำให้ไทยมีโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น  
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รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร 
ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 

ประจำเดือนมกราคม-มิถนุายน 2564 

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

ภาพรวมการค้าสินค้าเกษตร (พิกัดศุลกากร 01-24 และยางพาราธรรมชาติ พิกัด 4001) ของไทยกับ
คู่ค้าสำคัญ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ไทยมีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรรวม 961,638 ล้านบาท แบ่งเป็น 
การส่งออก มูลค่า 668,491 ล้านบาท การนำเข้า 293,147 ล้านบาท และดุลการค้าเท่ากับ 375,343 ล้านบาท โดยมีประเทศ
คู ่ค้าที ่สำคัญ ได้แก่ อาเซียน (24%) จีน (22%) สหรัฐอเมริกา (10%) ญี่ปุ ่น (8%) สหภาพยุโรป (7%) และ 
ประเทศอ่ืนๆ (29%) รายละเอียดปรากฎตามตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ระหว่างไทยกับคู่ค้าสำคัญ ปี 2563-2564 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน) 

         หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มประเทศ 

ม.ค.-มิ.ย. 2563 ม.ค.-มิ.ย. 2564 

มูลค่า มูลค่า 
ดุลการค้า 

การส่งออก การนำเขา้ ดุลการค้า 
มูลค่าการค้า 

การส่งออก การนำเขา้ มูลค่า 
% 

Change 
มูลค่า 

% 
Change 

มูลค่า 
% 

Change 

โลก 614,438 257,886 356,552 668,491 8.80 293,147  13.67 375,343 5.27 961,638 

อาเซียน (9) 157,999 66,532 91,467 152,396 -3.55 75,093  12.87 77,303 -15.49 227,489 

จีน 122,862 29,682 93,180 180,516 46.93 31,704  6.81 148,812 59.70 212,220 

ญี่ปุ่น 71,591 5,421 66,170 73,901 3.23 6,010 10.86 67,891 2.60 79,911 

สหรัฐอเมริกา 69,748 28,760 40,987 66,351 -4.87 28,846 0.30 37,506 -8.50 95,197 

สหภาพยุโรป 48,499 21,747 26,753 52,137 7.50 20,001 -8.03 32,136 20.12 72,138 

อื่นๆ 143,740 105,744 37,996 143,189 -0.38 131,494 24.35 11,695 -69.22 274,683 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คำนวณจากสถิติการคา้สินค้าของกรมศุลกากร   
หมายเหต ุ: สินค้าเกษตรในที่นี้ หมายถึง สินค้าพิกัดศุลกากร 01-24 รวมยางพารา 4001   
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สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ไทยกับคู่ค้าสำคัญ โดยจัดลำดับตามมูลค่า
การค้ารวม ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (นอกเหนือจากอาเซียน) ดังนี้  

1) ไทย-จีน มีมูลค่าการค้ารวม 212,220 ล้านบาท ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 148,812 ล้านบาท 
ด้านการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวม 180,516 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.93 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2563 สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูง ได้แก่ กลุ่มผลไม้ กลุ่มยางพาราธรรมชาติ กลุ่มพืชผักเพื่อบริโภค  
กลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช และกลุ่มเนื้อสัตว์และส่วนอื่นเพื่อบริโภค ตามลำดับ ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 
การนำเข้ารวม 31,704 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.81 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 โดยสินค้า 
ที่มีมูลค่านำเข้าสูง ได้แก่ กลุ่มผลไม้ กลุ่มพืชผักเพื่อบริโภค กลุ่มปลาและสัตว์น้ำ กลุ่มอาหารปรุงแต่งจาก
เนื้อสัตว์ ปลาและสัตว์น้ำ และกลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้  

2) ไทย-สหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการค้ารวม 95,197 ล้านบาท ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 
37,506 ล้านบาท ด้านการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวม 66,351 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.87 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูง ได้แก่ กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลาและสัตว์น้ำ  
กลุ่มของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ กลุ่มเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ กลุ่มข้าวและธัญพืช 
และกลุ่มยางพาราธรรมชาติ ตามลำดับ ด้านการนำเข้า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 28,846 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.30 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 โดยสินค้าที่มีมูลค่านำเข้าสูง ได้แก่ กลุ่มเมล็ดพืชและผลไม้ 
ที่มีน้ำมัน กลุ่มเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ กลุ่มข้าวและธัญพืช กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ด
ที่บริโภคได้ และกลุ่มปลาและสัตว์น้ำ 

3) ไทย-ญี่ปุ่น มีมูลค่าการค้ารวม 79,911 ล้านบาท ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 67,891 ล้านบาท 
ด้านการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวม 73,901 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.23 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2563 สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูง ได้แก่ กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลาและสัตว์น้ำ กลุ่มยางพารา
ธรรมชาติ กลุ่มเนื้อสัตว์และส่วนอื่นเพื่อบริโภค กลุ่มเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเป็นอาหารสัตว์ และ
กลุ่มปลาและสัตว์น้ำ ตามลำดับ ด้านการนำเข้า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 6,010 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.86 
เม ื ่อเท ียบก ับช ่วงเวลาเด ียวก ันของป ี 2563 โดยส ินค ้าท ี ่ม ีม ูลค ่านำเข ้าส ูง ได ้แก่  กล ุ ่มปลาและส ัตว ์น้ำ  
กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลาและสัตว์น้ำ กลุ่มเนื้อสัตว์และ 
ส่วนอื่นเพ่ือบริโภค และกลุ่มเครื่องดื่ม สุรา น้ำส้มสายชู 

4) ไทย-สหภาพยุโรป มีมูลค่าการค้ารวม 72,138 ล้านบาท ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 
32,136 ล้านบาท ด้านการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวม 52,137 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.50 เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูง ได้แก่ กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลาและสัตว์น้ำ 
กลุ ่มยางพาราธรรมชาติ กลุ ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที ่บริโภคได้ กลุ ่มเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร  
เพื่อเป็นอาหารสัตว์ และกลุ่มของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้ ตามลำดับ ด้านการนำเข้า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 
20,001 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.03 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 โดยสินค้าที่มีมูลค่านำเข้าสูง 
ได้แก่ กลุ่มเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเป็นอาหารสัตว์  กลุ่มนม ไข่สัตว์ปีกและน้ำผึ้ง กลุ่มเครื่องดื่ม 
สุรา น้ำส้มสายชู กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ และกลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช 
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2. รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ ประจำเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2564 (เป็นการค้าปกติ) ดังนี้  

2.1 การค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แบ่งตามรายประเทศ (พิกัดศุลกากร 01-24 และ
ยางพารา (ยางธรรมชาติ) พิกัด 4001) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ของไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียน 9 ประเทศ โดยมีมูลค่าการค้ารวม 227,489 ล้านบาท แบ่งเป็นการส่งออก 152,396 ล้านบาท  
การนำเข้า 75,093 ล้านบาท โดยภาพรวมประเทศไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าเป็นมูลค่า 77,303 ล้านบาท 
โดยส่งออกไปยังมาเลเซียเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 23.20 รองลงมา ได้แก่ เวียดนาม (ร้อยละ 16.62) และ
กัมพูชา (ร้อยละ 15.26) ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางที่ 2 

ตารางแสดงมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ระหว่างไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ (ม.ค.-มิ.ย. 2564) 

      มูลค่า : ล้านบาท 

ประเทศ 
มูลค่า 

การส่งออก 

สัดส่วนมลูค่า 
การส่งออก 

(%) 

มูลค่า 
การนำเข้า 

สัดส่วนมลูค่า 
การนำเข้า 

(%) 
ดุลการค้า มูลค่าการค้า 

มาเลเซีย 35,357  23.20 9,345  12.44 26,012  44,701  

เวียดนาม 25,327  16.62 11,357  15.12 13,970  36,683  

กัมพูชา 23,251  15.26 7,102  9.46 16,149  30,352  

เมียนมา 20,910  13.72 15,974  21.27 4,936  36,885  

สปป. ลาว 12,803  8.40 6,622  8.82 6,181  19,425  

อินโดนีเซีย 12,585  8.26 13,840  18.43 -1,255 26,425  

ฟิลิปปินส ์ 10,934  7.17 3,046  4.06 7,888  13,980  

สิงคโปร ์ 10,855  7.12 7,808  10.40 3,047  18,664  

บรูไน 374  0.25 0.001  0.000001 374  374  

รวม 152,396  100.00 75,093  100.00 77,303  227,489  

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คำนวณจากสถิติการคา้สินค้าของกรมศุลกากร 

หมายเหตุ: สินค้าเกษตรในที่นี้ หมายถงึ สินค้าพิกัดศุลกากร 01-24 รวมยางพารา 4001 

 

เมื่อพิจารณาจากดุลการค้า จะเห็นได้ว่า ไทยได้เปรียบดุลการค้าของสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์จากมาเลเซียเป็นอันดับหนึ่ง โดยคิดเป็นมูลค่าที ่ได้เปรียบดุลการค้าเท่ากับ 26,012 ล้านบาท 
รองลงมา ได้แก่ กัมพูชา (16,149 ล้านบาท) เวียดนาม (13,970 ล้านบาท) ฟิลิปปินส์ (7,888 ล้านบาท) และ 
สปป. ลาว (6,181 ล้านบาท) ตามลำดับ 
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2.2 ภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทย (พิกัดศุลกากร 01-24 และ
ยางพาราธรรมชาติ พิกัด 4001) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ประเทศไทยมีการค้าสินค้าเกษตร
และยางพารา(ยางธรรมชาติ) ไปยังอาเซียน 9 ประเทศ ดังนี้ (1) มูลค่าการส่งออกเท่ากับ 152,396 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 3.55 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 (2) มูลค่าการนำเข้าเท่ากับ 75,093 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.87 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 และ (3) มูลค่าการค้ารวมเท่ากับ 227,489 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.32 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 โดยในภาพรวมแล้วไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า
เป็นมูลค่า 77,303 ล้านบาท รายละเอียดปรากฎตาม ตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับอาเซียน พ.ศ. 2563-2564 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564) 
   หน่วย : ล้านบาท 

การค้าสินค้าเกษตรไทยกับ
อาเซียน 

ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย. 
อัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่าง

ปี 2563 กับ 2564 2563 2564 

มูลค่าการค้ารวม 224,530 227,489 1.32 

มูลค่าส่งออก 157,999 152,396 -3.55 

มูลค่านำเข้า 66,532 75,093 12.87 

ดุลการค้า 91,467 77,303 -15.49 
    

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

ด้านการส่งออก กลุ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สำคัญที่ไทยส่งออกไปยังอาเซียน ประจำเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2564 ที่มมีูลค่าการส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่  

กลุ่มสินค้า มูลค่าส่งออก 
(ล้านบาท) 

สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูง 

1. กลุ่มเครื่องดื่ม 24,357.93 เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ นมยูเอชที นมถั่วเหลือง 
วิสกี้ เบียร์ที่ทำจากมอลต์อ่ืนๆ รวมถึงเอลมีความ
แรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 5.8 

2. กลุ่มน้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล 18,236.70 น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตาลทรายดิบ ขนมที่ทำจาก
น้ำตาลอ่ืนๆ (ลูกกวาดที่มีตัวยาผสม ช็อกโกแลตขาว
และอ่ืน )ๆ 

3. กลุ่มยางพารา (ยางธรรมชาติ) 15,496.07 น้ำยางข้น ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค
ชั้น 20 ยางก้อนจับตัว (ตามรอยกรีด ตกตามพ้ืน 
หรือรมควัน) และยางก้นถ้วย 

4. กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 13,130.73 ครีมเทียม ของผสมอ่ืนๆ ที่ใช้ปรุงรส และของผสม
ที่ใช้ชูรส ไอศกรีมและน้ำแข็งอ่ืนๆ ที่บริโภคได้ จะ
มีโกโก้หรือไม่ก็ตาม 

5. กลุ่มของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้งและนม 11,813.79 อาหารปรุงแต่งอื่นๆ ที่เหมาะสำหรับทารกหรือ
เด็กเล็ก ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก (เฉพาะ
อาหารปรุงแต่งที่เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงทารกซึ่ง
แพ้นมหรือขาดน้ำย่อยแลคเตส) นู้ดเดิลพร้อมปรุง  
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- กลุ่มสินค้าที่มีการขยายสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการส่งออกมากขึ้น 5 อันดับแรก เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ได้แก่ (1) กลุ่มไขมัน น้ำมันจากพืช/สัตว์ (น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม น้ำมันถั่วเหลืองและ
เศษของน้ำมันถั ่วเหลืองอื ่นๆ (ไม่รวมน้ำมันถั ่วเหลืองดิบและเศษของน้ำมันดังกล่าว) ไม่ดัดแปลงทางเคมี)  
(2) กลุ่มกาแฟ ชา เครื่องเทศ (ใบชาเขียว (ไม่หมัก) ขิงไม่บดและไม่ป่น) (3) กลุ่มยาสูบและผลิตภัณฑ์ (บุหรี่ที่มียาสูบ
อื่นๆ ใบยาสูบที่ไม่เอาก้านใบออกอื ่นๆ เฉพาะพันธุ์โอเรียนตัล) (4) กลุ่มยางพารา (ยางธรรมชาติ) (น้ำยางข้น  
ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้น 20) และ (5) กลุ่มหนัง เขา ขน กระดอง กระดูกสัตว์ (ไข่อาร์ทีเมีย  
(ไข่ไรน้ำเค็ม) ขนแข็งของเป็ดและอ่ืนๆ ชนิดที่ใช้สำหรับยัดไส้) ตามลำดับ  

- กลุ่มสินค้าที่มีสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการส่งออกลดลง 4 อันดันแรก เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2563 ได้แก่ (1) วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน (2) กลุ่มน้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล (3) กลุ่มข้าว
และธัญพืช และ (4) กลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช ตามลำดับ  

ด้านการนำเข้า กลุ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สำคัญที่ไทยนำเข้าจากอาเซียน ประจำเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2564 ที่มมีูลค่าการนำเข้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่  

กลุ่มสินค้า มูลค่านำเข้า  
(ล้านบาท) 

สินค้าที่มีมูลค่านำเข้าสูง 

1. กลุ่มพืชผักที่บริโภคได้ 12,721.17 มันเส้น มันสำปะหลังฝานหรือทำเป็นเพลเลต
อ่ืนๆ (มันสำปะหลังอัดเม็ด) พริกในตระกูลแคป
ซิกัม มันเทศอ่ืนๆ (ไม่รวมแช่เย็นจนแข็ง)  

2. กลุ่มข้าวและธัญพืช 
 

10,749.67 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดใช้สำหรับการเพาะปลูก 
ลูกเดือยทั ้งเปลือก ข้าวโพดอื ่นๆ (ไม่รวมถึง
สำหรับมนุษย์บริโภคและสำหรับทำอาหารสัตว์)  

3. กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 9,405.21 อาหารปรุงแต่งสำหรับทารกหรือเด็กเล็กอื ่นๆ 
(ของผสมที่ได้จากสารเคมีผสมกับอาหารหรือกับ
สารอื ่นๆ ที ่มีคุณค่าทางโภชนาการ ชนิดที ่ใช้
สำหรับกระบวนการผลิตอาหาร) กาแฟสำเร็จรูป  

4. กลุ่มปลาและสัตว์น้ำ 
 

9,396.82 เนื้อปลาซูริมิ ปลาอื่นๆ (ปลาทะเลและปลาอื่นๆ) 
ไม่รวมถึงตับ ไข่ มิลท์ ครีบปลา หัวปลา หางปลา 
กระเพาะปลาและส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้ 

5. กลุ่มผลไม ้ 6,545.30 หมากแห้ง มะพร้าวอ่ืนๆ (ไม่รวมมะพร้าวอ่อน) 
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เอาเปลือกออก มะพร้าวแห้ง 
ทุเรียนแช่เยน็จนแข็ง 

- กลุ่มสินค้าที่มีการขยายสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการนำเข้ามากขึ้น 5 อันดับแรก เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ได้แก่ (1) กลุ่มยางพารา (ยางพาราธรฟรมชาติ) (น้ำยางข้น ยางธรรมชาติที่
กำหนดไว้ในทางเทคนิค (ไม่รวมยางแท่งชั้น 5) (2) กลุ่มข้าวและธัญพืช (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดใช้สำหรับ
การเพาะปลูก ลูกเดือยทั ้งเปลือก) (3) กลุ่มน้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล (ขนมที่ทำจากน้ำตาลอื ่นๆ 
(ลูกกวาดที่มีตัวยาผสม ช็อกโกแลตขาวและอ่ืนๆ) กากน้ำอ้อยอื่นๆ) (4) วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน (ผลิตผลจากพืช
อื่นๆ (เปลือกของเนื้อในเมล็ดปาล์ม) ใบจากใช้มวนบุหรี่) และ (5) กลุ่มโกโก้และผลิตภัณฑ์ (ผงโกโก้ที่ไม่เติม
น้ำตาลหรือสารทำให้หวานอ่ืนๆ ของปรุงแต่งอ่ืนๆ (ไม่รวมถึงขนมที่ทำจากช็อกโกแลต เป็นก้อน เป็นแผ่น หรือ
เป็นแท่ง) ตามลำดับ  
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- กลุ่มสินค้าที่มีการนำเข้าลดลงทั้งปริมาณและมูลค่า 4 อันดับแรก เมื่อเทียบกับช่วงเวลา 
เดียวกันของปี 2563 ได้แก่ (1) กลุ่มเนื้อสัตว์และส่วนอื่นเพ่ือบริโภค (2) กลุ่มหนัง เขา ขน กระดอง กระดูกสัตว์ 
(3) กลุ่มกาแฟ ชา เครื่องเทศ และ (4) กลุ่มปลาและสัตว์น้ำ ตามลำดับ 

2.3 สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรสำคัญและสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหวระหว่าง 
ประเทศไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ (รวมทั้งสิ้น 26 ชนิดสินค้า)  

รายงานสถิติการค้าสินค้าเกษตรสำคัญและสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหวระหว่างไทยกับ  
ประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563  
โดยสินค้าที ่มีความอ่อนไหวต่อการค้าระหว่างประเทศ (หมายถึงสินค้าที ่มีโควต้าภาษีจำนวน 23 ชนิด) 
ประกอบด้วย น้ำนมดิบและนมปรุงแต่ง(นมพร้อมดื่ม) นมผงขาดมันเนย มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ เมล็ดพันธุ์  
หอมหัวใหญ่ กระเทียม มะพร้าว(ผล) ลำไยแห้ง เมล็ดกาแฟ ชา พริกไทย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว เมล็ดถั่วเหลือง 
เนื้อมะพร้าวแห้ง น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม น้ำมันมะพร้าว น้ำตาล กากถั่วเหลือง 
ไหมดิบ กาแฟสำเร็จรูป และใบยาสูบ การส่งออก-นำเข้าสินค้าที่มีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจของไทยอีก 2 สินค้า 
คือ ยางพารา(ยางธรรมชาติ) และมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

 1) สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น แต่มีการนำเข้าลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน 
ของปี 2563 จำนวน 6 สินค้า ได้แก่ น้ำนมดิบ กระเทียม มะพร้าว(ผล) เมล็ดกาแฟ น้ำมันปาล์มและน้ำมัน
เนื้อในเมล็ดปาล์ม และใบยาสูบ รายละเอียดดังนี้ 
 

สินค้า การส่งออก การนำเข้า 
น้ำนมดิบ 

  
กระเทียม 

  
 

 

 

 

 

 

 

INDONESIA  
1.22%

CAMBODIA  
50.82%

LAOS  
3.81%

MYANMAR  
1.81%

MALAYSIA  
0.09%

PHILIPPINES  
1.67%

SINGAPORE  
40.11%

VIETNAM  
0.48%

สัดส่วนการส่งออกน้้านมดิบไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2564

INDONESIA  
4.77%

MALAYSIA  
81.74%

PHILIPPINES  
9.55%

SINGAPORE  
3.94%

สัดส่วนการน้าเข้าน้้านมดิบจากอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2564

CAMBODIA 
53.13%

LAOS 
1.74%

MYANMAR 
16.47%

MALAYSIA 
2.80%

SINGAPORE 
2.809%

VIETNAM 
23.05%

สัดส่วนการส่งออกกระเทียมไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2564

MALAYSIA 
0.12%

PHILIPPINES 
99.88%

สัดส่วนการน้าเข้ากระเทียมจากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2564

มูลค่า  
1,667.41 
ล้านบาท 

มูลค่า  
0.05 

ล้านบาท 

มูลค่า  
12.01 

ล้านบาท 

มูลค่า  
29.92 

ล้านบาท 
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สินค้า การส่งออก การนำเข้า 
มะพร้าว(ผล) 

  
เมลด็กาแฟ 

  
น้ำมันปาลม์และ

น้ำมันเนื้อใน 
เมลด็ปาลม์ 

  
ใบยาสูบ 

  

 

 

 

 

INDONESIA    
7.26%

CAMBODIA    
6.41%

LAOS    
10.04%

MYANMAR    
1.95%

MALAYSIA    
0.05%

SINGAPORE    
74.29%

สัดส่วนการส่งออกมะพร้าว(ผล)ไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2564

INDONESIA    
41.56%

PHILIPPINES    
8.18%

VIETNAM    
50.26%

สัดส่วนการน้าเข้ามะพร้าว(ผล)จากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2564

BRUNEI 
0.59%

CAMBODIA 
77.04%

LAOS 
5.79%

MYANMAR 
3.31%

MALAYSIA 
3.65%

PHILIPPINES 
2.08%

SINGAPORE 
5.71% VIETNAM 

1.83%

สัดส่วนการส่งออกเมล็ดกาแฟไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2564

INDONESIA 
8.66% LAOS 

26.32%

MALAYSIA 
7.19%

PHILIPPINES 
0.0003%SINGAPORE 

0.11%

VIETNAM 
57.72%

สัดส่วนการน้าเข้าเมล็ดกาแฟจากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2564

INDONESIA   
0.00002%

CAMBODIA   
2.30% LAOS   

1.62%

MYANMAR   
16.50%

MALAYSIA   
79.57%

SINGAPORE   
0.003%

VIETNAM   
0.02%

สัดส่วนการส่งออกน้้ามันปาล์มและน้้ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม
ไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2564

INDONESIA   
92.33%

MALAYSIA   
7.67%

สัดส่วนการน้าเข้าน้้ามันปาล์มและน้้ามันเนื้อในเมล็ดปาล์มจาก
อาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2564

INDONESIA   
18.97%

CAMBODIA   
0.0001%

LAOS   
6.29%

MYANMAR   
0.0005%
MALAYSIA   
0.0004%

PHILIPPINES   
72.66%

SINGAPORE   
0.49%

VIETNAM   
1.60%

สัดส่วนการส่งออกใบยาสูบไปอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2564

LAOS   
100%

สัดส่วนการน้าเข้าใบยาสูบจากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2564

มูลค่า  
172.90 
ล้านบาท 

มูลค่า  
2,049.80 
ล้านบาท 

มูลค่า  
1,257.37 
ล้านบาท 

มูลค่า  
11.77 

ล้านบาท 

มูลค่า  
129.48 
ล้านบาท 

มูลค่า  
348.27 
ล้านบาท 

มูลค่า  
102.43 
ล้านบาท 

มูลค่า  
3,730.01 
ล้านบาท 
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2) สินค้าที่มูลค่าทั้งการส่งออกและ/หรือนำเข้าเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ   
ปี 2563 จำนวน 7 สินค้า ได้แก่ นมผงขาดมันเนย มันฝรั่ง ชา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ำมันมะพร้าว กากถั่วเหลือง และ
ยางพารา(ยางธรรมชาติ) รายละเอียดดังนี้ 

สินค้า การส่งออก การนำเข้า 
นมผงขาดมันเนย 

  
มันฝรั่ง 

  
ชา 

  
ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์

  
 

 

 

 

CAMBODIA  
16.84%

LAOS  
7.66%

MYANMAR  
14.27%

MALAYSIA  
0.06%
PHILIPPINES  
0.00004%SINGAPORE  

0.40%

VIETNAM  
60.77%

สัดส่วนการส่งออกนมผงขาดมันเนยไปอาเซียน 
ม.ค.-มิ.ย. 2564

INDONESIA  
0.18%

MALAYSIA  
99.82%

สัดส่วนการน้าเข้านมผงขาดมันเนยจากอาเซียน 
ม.ค.-มิ.ย. 2564

CAMBODIA     
0.29%

MYANMAR     
31.53%

MALAYSIA     
30.26%

SINGAPORE     
37.93%

สัดส่วนการส่งออกมันฝร่ังไปอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2564

VIETNAM     
100.00%

สัดส่วนการน้าเข้ามันฝร่ังจากอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2564

BRUNEI 
0.69%

INDONESIA 
10.29%

CAMBODIA 
9.94%

LAOS 
54.71%

MYANMAR 
7.48%

MALAYSIA 
3.88%

PHILIPPINES 
0.19%

SINGAPORE 
7.09%

VIETNAM 
5.72%

สัดส่วนการส่งออกชาไปอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2564

INDONESIA 
48.75%

MYANMAR 
3.72%MALAYSIA 

8.79%

PHILIPPINES 
0.001%

SINGAPORE 
1.78%

VIETNAM 
36.96%

สัดส่วนการน้าเข้าชาจากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2564

INDONESIA 
0.23%

MYANMAR 
2.58%

PHILIPPINES 
97.19%

สัดส่วนการส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2564

CAMBODIA 
0.38%

LAOS 
0.56%

MYANMAR 
99.06%

สัดส่วนการน้าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากอาเซียน 
ม.ค.-มิ.ย. 2564

มูลค่า  
163.67 
ล้านบาท 

มูลค่า  
6.86 

ล้านบาท 

มูลค่า  
33.37 

ล้านบาท 

มูลค่า  
0.95 

ล้านบาท 

มูลค่า  
254.84 
ล้านบาท 

มูลค่า  
111.17 
ล้านบาท 

มูลค่า  
277.54 
ล้านบาท 

มูลค่า  
10,638.97 
ล้านบาท 
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สินค้า การส่งออก การนำเข้า 
น้ำมันมะพรา้ว 

  
กากถ่ัวเหลือง 

  
ยางพารา 

(ยางธรรมชาติ) 

  

  3) สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกลดลง แต่มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกับ 
ของปี 2563 จำนวน 5 สินค้า ได้แก่ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ พริกไทย เมล็ดถั ่วเหลือง น้ำตาล และกาแฟ
สำเร็จรูป รายละเอียดดังนี้ 
 สินค้า การส่งออก การนำเข้า 

มันสำปะหลัง 
และผลิตภัณฑ ์

  
 

 

INDONESIA   
0.0001%

CAMBODIA   
2.72%

LAOS   
87.81%

MYANMAR   
0.22%

MALAYSIA   
5.53%

PHILIPPINES   
0.003%

SINGAPORE   
3.72%

สัดส่วนการส่งออกน้้ามันมะพร้าวไปอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2564

INDONESIA   
90.78%

MALAYSIA   
0.17%

PHILIPPINES   
8.41%

SINGAPORE   
0.001% VIETNAM   

0.65%

สัดส่วนการน้าเข้าน้้ามันมะพร้าวจากอาเซียน 
ม.ค.-มิ.ย. 2564

CAMBODIA 
24.87%

LAOS 
35.13%

MYANMAR 
39.99%

VIETNAM 
0.01%

สัดส่วนการส่งออกกากถ่ัวเหลืองไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2564

INDONESIA 
46.26%

MALAYSIA 
0.08%

PHILIPPINES 
36.57%

VIETNAM 
17.09%

สัดส่วนการน้าเข้ากากถ่ัวเหลืองจากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2564

INDONESIA   
3.13%

CAMBODIA   
0.22%

LAOS   
0.02%

MYANMAR   
0.12%

MALAYSIA   
88.84%

PHILIPPINES   
1.20%

SINGAPORE   
0.0001%

VIETNAM   
6.47%

สัดส่วนการส่งออกยางพาราไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2564

MALAYSIA   
58.32%

SINGAPORE   
0.003%

VIETNAM   
41.68%

สัดส่วนการน้าเข้ายางพาราจากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2564

BRUNEI      
0.16% INDONESIA      

10.39%

CAMBODIA      
0.02%

LAOS      
8.98%

MYANMAR      
1.26%

MALAYSIA      
34.73%

PHILIPPINES      
25.92%

SINGAPORE      
12.14%

VIETNAM      
6.40%

สัดส่วนการส่งออกมันส้าปะหลังและผลิตภัณฑ์ไปอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2564

INDONESIA      
0.68%

CAMBODIA      
49.72%

LAOS      
48.91%

MYANMAR      
0.69%

SINGAPORE      
0.000002%

VIETNAM      
0.000001%

สัดส่วนการน้าเข้ามันส้าปะหลังและผลิตภัณฑ์จากอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2564

มูลค่า  
10,343.49 
ล้านบาท 

มูลค่า  
2,844.31 
ล้านบาท 

มูลค่า  
34.86 

ล้านบาท 

มูลค่า  
377.36 
ล้านบาท 

มูลค่า  
707.49 
ล้านบาท 

มูลค่า  
0.11 

ล้านบาท 

มูลค่า  
15,496.07 
ล้านบาท 

มูลค่า  
74.61 

ล้านบาท 
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 สินค้า การส่งออก การนำเข้า 
พริกไทย 

  
เมลด็ถั่วเหลือง 

  
น้ำตาล 

  
กาแฟสำเรจ็รูป 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUNEI   
0.04%

INDONESIA   
33.97%

CAMBODIA   
5.93%LAOS   

15.55%

MYANMAR   
21.26%

MALAYSIA   
11.73%

PHILIPPINES   
1.74%

SINGAPORE   
3.07%

VIETNAM   
6.71%

สัดส่วนการส่งออกพริกไทยไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2564

INDONESIA   
13.05%

MALAYSIA   
5.84%

PHILIPPINES   
3.29%

SINGAPORE   
0.01%

VIETNAM   
77.81%

สัดส่วนการน้าเข้าพริกไทยจากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2564

CAMBODIA 
12.78%

LAOS 
76.42%

MYANMAR 
1.31%

MALAYSIA 
3.04%

SINGAPORE 
6.45% VIETNAM 

0.003%

สัดส่วนการส่งออกเมล็ดถ่ัวเหลืองไปอาเซียน 
ม.ค.-มิ.ย. 2564

CAMBODIA 
86.77%

MYANMAR 
13.11%

MALAYSIA 
0.11% VIETNAM 

0.01%

สัดส่วนการน้าเข้าเมล็ดถ่ัวเหลืองจากอาเซียน 
ม.ค.-มิ.ย. 2564

BRUNEI  
0.16%

INDONESIA  
31.44%

CAMBODIA  
24.85%

LAOS  
5.27%

MYANMAR  
3.19%

MALAYSIA  
7.93%

PHILIPPINES  
3.41%

SINGAPORE  
4.15%

VIETNAM  
19.61%

สัดส่วนการส่งออกน้้าตาลไปอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2564

LAOS  
1.83%

MALAYSIA  
54.74%

VIETNAM  
43.43%

สัดส่วนการน้าเข้าน้้าตาลจากอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2564

INDONESIA 
0.002%

CAMBODIA 
33.29%

LAOS 
27.56%

MYANMAR 
23.40%

MALAYSIA 
1.99%

PHILIPPINES 
12.82%

SINGAPORE 
0.45%

VIETNAM 
0.49%

สัดส่วนการส่งออกกาแฟส้าเร็จรูปไปอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2564

INDONESIA 
7.01%

LAOS 
5.21%

MALAYSIA 
77.47%

PHILIPPINES 
0.004%

SINGAPORE 
0.33%

VIETNAM 
9.97%

สัดส่วนการน้าเข้ากาแฟส้าเร็จรูปจากอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2564

มูลค่า  
10.11 

ล้านบาท 

มูลค่า  
374.45 
ล้านบาท 

มูลค่า  
9.22 

ล้านบาท 

มูลค่า  
63.75 

ล้านบาท 

มูลค่า  
1.69 

ล้านบาท 

มูลค่า  
16,710.56 
ล้านบาท 

มูลค่า  
1,089.41 
ล้านบาท 

มูลค่า  
1,736.65 
ล้านบาท 
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   4) สินค้าที่มีมูลค่าลดลงทั้งการส่งออกและนำเข้า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 
จำนวน 3 สินค้า ได้แก่ หอมหัวใหญ่ ข้าว และนมปรุงแต่ง(นมพร้อมดื่ม) รายละเอียดดังนี้ 

สินค้า การส่งออก การนำเข้า 
หอมหัวใหญ ่

  
ข้าว 

  
นมปรุงแต่ง 

(นมพร้อมดื่ม) 

  

5) สินค้ามีรายงานการส่งออก แต่ไม่มีรายงานการนำเข้าจากอาเซียน เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2563 จำนวน 3 สินค้า ได้แก่ ลำไยแห้ง เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ำมันถ่ัวเหลือง รายละเอียดดังนี้ 

สินค้า การส่งออก 
ลำไยแห้ง 

 

 

INDONESIA      
0.88%

CAMBODIA      
0.02%

LAOS      
1.18%

MYANMAR      
0.12%

MALAYSIA      
56.66%

SINGAPORE      
32.91%

VIETNAM      
8.24%

สัดส่วนการส่งออกหอมหัวใหญ่ไปอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2564

MYANMAR      
99.50%

VIETNAM      
0.49%

สัดส่วนการน้าเข้าหอมหัวใหญ่จากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2564

BRUNEI 
2.53%

INDONESIA 
20.24% CAMBODIA 

1.10%
LAOS 

4.22%

MYANMAR 
0.07%

MALAYSIA 
12.32%PHILIPPINES 

18.14%

SINGAPORE 
38.52%

VIETNAM 
2.84%

สัดส่วนการส่งออกข้าวไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2564

CAMBODIA 
0.13%

LAOS 
9.14%

MYANMAR 
14.95% MALAYSIA 

0.002%

PHILIPPINES 
0.01%

SINGAPORE 
0.02%

VIETNAM 
75.75%

สัดส่วนการน้าเข้าข้าวจากอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2564

BRUNEI  
0.09%

INDONESIA  
0.003%

CAMBODIA  
48.67%

LAOS  
30.82%

MYANMAR  
10.44%

MALAYSIA  
0.55%

PHILIPPINES  
5.84%

SINGAPORE  
0.57% VIETNAM  

3.03%

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

INDONESIA  
0.92%

MALAYSIA  
48.48%

SINGAPORE  
16.48%

VIETNAM  
34.12%

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

INDONESIA   
1.01%

LAOS   
0.01%

MYANMAR   
0.10%

MALAYSIA   
4.07% SINGAPORE   

16.57%

VIETNAM   
78.23%

สัดส่วนการส่งออกล้าไยแห้งไปอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2564

มูลค่า  
0.01 

ล้านบาท 

มูลค่า  
1,978.83 
ล้านบาท 

มูลค่า  
18.62 

ล้านบาท 

มูลค่า  
56.94 

ล้านบาท 

มูลค่า  
185.29 
ล้านบาท 

มูลค่า  
3,350.97 
ล้านบาท 

มูลค่า  
114.78 
ล้านบาท 
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สินค้า การส่งออก 
เนื้อมะพร้าวแห้ง 

                                      
น้ำมันถั่วเหลือง 

                                        

6) สินค้าที่ไม่มีรายงานการส่งออก แต่มีรายงานการนำเข้าจากอาเซียน เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2563 จำนวน 1 สินค้า ได้แก่ เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ รายละเอียดดังนี้ 

สินค้า การส่งออก 
เมลด็พันธ์ุ

หอมหัวใหญ ่
 

 
7) สินค้าทีไ่ม่มีรายงานการส่งออกและนำเข้าจากอาเซียน เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 

จำนวน 1 สินค้า ได้แก่ ไหมดิบ รายละเอียดดังนี้ 
สินค้า การค้า 
ไหมดิบ มกราคม-มิถุนายน 2564 ไม่มีรายงานการส่งออกและนำเข้าจากอาเซียน 

 
                    

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

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

สิงหาคม 2564 
 

LAOS   
99.91%

SINGAPORE   
0.09%

สัดส่วนการส่งออกเนื้อมะพร้าวแห้งไปอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2564

INDONESIA   
14.16%

CAMBODIA   
17.26%

LAOS   
1.42%
MYANMAR   
9.18%

MALAYSIA   
8.94%

PHILIPPINES   
28.44%

SINGAPORE   
0.58%

VIETNAM   
20.03%

สัดส่วนการส่งออกน้้ามันถ่ัวเหลืองไปอาเซียน 
ม.ค.-มิ.ย. 2564

PHILIPPINES   
100.00%

สัดส่วนการน้าเข้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่จากอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2564

มูลค่า  
0.56 

ล้านบาท 

มูลค่า  
5.37 

ล้านบาท 

มูลค่า  
2,085.15 
ล้านบาท 
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 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 สิงหาคม 2564 

 

 

 

 สรุป 
สถานะและผลจากการเจรจา FTA 

กรณีสินค้าเกษตร ตอนที่ 01-24 และ 4001 
(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564) 
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สรุปสถานะของการเจรจา FTA  
การเจรจา FTA ของไทย ณ เดือนมิถุนายน 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% ตั้งแต ่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 

และนิวซีแลนด์ (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 (เริ่ม 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

ในสินค้ากลุ่มนี้แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเจรจาเปิดเสรีภาคบริการ 
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) : เริ่มเจรจาครั้งแรก 

เมื่อวันที่ 6 เดือนมิถุนายน 2540 แต่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได ้
❑ 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 

การติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรล่าสุดระหว่างไทยและคู่เจรจา ในช่วง 6 เดือนแรก 
(มกราคม - มิถุนายน) ของปี 2564 แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การติดตามสถานการณ์รายประเทศ และ 
การติดตามปริมาณการนำเข้า-ส่งออกรายสินค้าในบางรายการ สรุปได ้ดังนี้ 

1. การติดตามสถานการณ์รายประเทศ  

(1) อาเซียน-จีน (ไทย-จีน) (สินค้าผัก ผลไม้ เริ่มลดภาษีตั้งแต่ ต.ค. 46 และสินค้าส่วนใหญ่ 
ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่ ม.ค. 53)  ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 พบว่า 
 ส่งออก ไทยส่งออก 180,516 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 122,862 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน 
ในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ ผลไม้ 80,885 ล้านบาท ยางพาราธรรมชาติ 26,828 ล้านบาท พืชผัก 
เพ่ือบริโภค 22,908 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช 18,102 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 5,137 ล้านบาท
 นำเข้า ไทยนำเข้า 31,704 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 29,682 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน 
ในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ ผลไม้ 7,038 ล้านบาท พืชผักเพื่อบริโภค 4,780 ล้านบาท ปลาและสัตว์
น้ำ 3,651 ล้านบาท อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 2,100 ล้านบาท ซอสและเครื่องปรุงอื่นๆ  
2,007 ล้านบาท 
 ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 148,812 ล้านบาท (เพิ ่มขึ ้นจาก 93,180 ล้านบาท  
ของช่วงเดียวกันในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญท่ีไทยเกินดุล คือ ผลไม้ 73,847 ล้านบาท ยางพาราธรรมชาติ 
26,828 ล้านบาท พืชผักเพื ่อบริโภค 18 ,128 ล้านบาท กลุ ่มสินค้าสำคัญที ่ไทยขาดดุล คือ กาแฟ ชา  
และเครื่องเทศ 1,772 ล้านบาท อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 1,303 ล้านบาท เมล็ดพืช 
และผลไม้ท่ีมีน้ำมัน 1,133 ล้านบาท 
 การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ผลไม้ (+31,620 ล้านบาท) 
พืชผักเพ่ือบริโภค (+10,756 ล้านบาท) สินค้านำเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ผลไม้ (+1,961 ล้านบาท) พืชผัก 
เพ่ือบริโภค (-838 ล้านบาท)  

(2) ไทย-ญี่ปุ ่น (ไทย-ญี่ปุ ่น เริ ่ม พ.ย. 50 และอาเซียน-ญี่ปุ ่น เริ ่ม มิ.ย. 52)  ในช่วง  
6 เดือนแรกของปี 2564 พบว่า 

ส่งออก ไทยส่งออก 73,9001 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 71,591 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน 
ในปี 2563) โดยกลุ ่มสินค้าสำคัญ คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื ้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 33,625 ล้านบาท 
ยางพาราธรรมชาติ 7,573 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 5,982 ล้านบาท อาหารสัตว์ 5,662 ล้านบาท  
ปลาและสัตว์น้ำ 5,344 ล้านบาท 

นำเข้า ไทยนำเข้า 6,010 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 5,421 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2563) 
โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ำ 3,211 ล้านบาท ซอสและเครื่องปรุงอ่ืนๆ 808 ล้านบาท อาหารปรุง
แต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 292 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 279 ล้านบาท เครื่องดื่ม สุรา  
และน้ำส้มสายชู 259 ล้านบาท 
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ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 67,891 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 66,170 ล้านบาท ของช่วง
เดียวกันในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 
33,333 ล้านบาท ยางพาราธรรมชาติ 7,573 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 5,703  ล้านบาท กลุ่มสินค้า 
ที่ไทยขาดดุล คือ เครื่องดื่ม สุรา และน้ำส้มสายชู 41 ล้านบาท ยาสูบและผลิตภัณฑ์ 9 ล้านบาท 

การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ยางพาราธรรมชาติ (+3,384 
ล้านบาท) อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ (-1,569 ล้านบาท) สินค้านำเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก 
ได้แก่ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (+130 ล้านบาท) เครื่องดื่ม สุรา และน้ำส้มสายชู (+120 ล้านบาท) 

(3) ไทย-เกาหลี (อาเซียน-เกาหลี เริ่ม ม.ค. 53)  ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 พบว่า 
ส่งออก ไทยส่งออก 15,847 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 13,640 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน 

ในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ ยางพาราธรรมชาติ 3,160 ล้านบาท อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา 
หรือสัตว์น้ำ 2,927 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ำ 1,718 ล้านบาท น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 1,714 ล้านบาท  
ของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ 1,195 ล้านบาท 

นำเข้า ไทยนำเข้า 7,551 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 6,032 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2563) 
โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ ยาสูบและผลิตภัณฑ์ 2,436 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ำ 2,163 ล้านบาท อาหารสัตว์ 
745 ล้านบาท เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ำมัน 575 ล้านบาท ซอสและเครื่องปรุงอ่ืนๆ 480 ล้านบาท 

ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 8,296 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 7,608 ล้านบาท ของช่วง
เดียวกันในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญท่ีไทยเกินดุล คือ ยางพาราธรรมชาติ 3,160 ล้านบาท อาหารปรุงแต่ง 
จากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 2,890 ล้านบาท น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 1,639 ล้านบาท กลุ่มสินค้า
สำคัญที่ไทยขาดดุล คือ ยาสูบและผลิตภัณฑ์ 2,345 ล้านบาท เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ำมัน 514 ล้านบาท 

การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ยางพาราธรรมชาติ (+1,077 ล้านบาท) 
น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล (-757 ล้านบาท) สินค้านำเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ยาสูบและผลิตภัณฑ์  
(+1,225 ล้านบาท) ปลาและสัตว์น้ำ (+509 ล้านบาท) 

(4) ไทย-ออสเตรเลีย (เริ่ม ม.ค. 48)  ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 พบว่า 
ส่งออก ไทยส่งออก 13,204 ล้านบาท (ลดลงจาก 14,570 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน 

ในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 3,487 ล้านบาท ของปรุงแต่ง
จากธัญพืช 2,167 ล้านบาท อาหารสัตว์ 2,007 ล้านบาท ซอสและเครื่องปรุงอื่นๆ 1,941 ล้านบาท ของปรุงแต่ง
จากผักและผลไม ้1,217 ล้านบาท 

นำเข้า ไทยนำเข้า 19,704 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 11,487 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน 
ในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ ธัญพืช 11,731 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 1,616 ล้านบาท  
นมและผลิตภัณฑ์ 1,489 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช 1,040 ล้านบาท ผลไม้ 913 ล้านบาท  

ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 6,500 ล้านบาท (ขาดดุลเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เกินดุล 3,083 ล้านบาท 
ของช่วงเดียวกันในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 
3,413 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากธัญพืช 1,969 ล้านบาท ซอสและเครื ่องปรุงอื ่นๆ 1,688 ล้านบาท  
กลุ ่มสินค้าสำคัญที ่ไทยขาดดุล คือ ธัญพืช 10,937 ล้านบาท เนื ้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 1,616 ล้านบาท  
นมและผลิตภัณฑ์ 1,481 ล้านบาท 

การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ อาหารสัตว์ (+533 ล้านบาท)  
ข้าวและธัญพืช (-955 ล้านบาท) สินค้านำเข้าที ่เปลี ่ยนแปลงมาก ได้แก่ ธ ัญพืช (+6,931 ล้านบาท)  
ปลาและสัตว์น้ำ (+466 ล้านบาท) 
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(5) ไทย-นิวซีแลนด์ (เริ่ม ก.ค. 48)  ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 พบว่า 
ส่งออก ไทยส่งออก 2,585 ล้านบาท (ลดลงจาก 2,731 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2563) 

โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 657 ล้านบาท อาหารสัตว์ 535 ล้านบาท 
ของปรุงแต่งจากธัญพืช 397 ล้านบาท ซอสและเครื่องปรุงอื่นๆ 243 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ 
178 ล้านบาท 

นำเข้า ไทยนำเข้า 8,328 ล้านบาท (ลดลงจาก 9,976 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2563) โดย
กลุ่มสินค้าสำคัญ คือ นมและผลิตภัณฑ์ 5,835 ล้านบาท ผลไม้ 683 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากธัญพืช 418 
ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ำ 405 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 351 ล้านบาท 

ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 5,744 ล้านบาท (ขาดดุลลดลงจาก 7,245 ล้านบาท  
ของช่วงเดียวกันในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 
649 ล้านบาท อาหารสัตว์ 337 ล้านบาท ข้าวและธัญพืช 164 ล้านบาท กลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยขาดดุล  
คือ นมและผลิตภัณฑ์ 5,833 ล้านบาท ผลไม้ 652 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ำ 373 ล้านบาท 

การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ อาหารสัตว์ (+127 ล้านบาท)  
ข้าวและธัญพืช (-127 ล้านบาท) สินค้านำเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ หนังและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (+51 ล้านบาท) 
นมและผลิตภัณฑ์ (-1,225 ล้านบาท) 

(6) ไทย-อินเดีย (ไทย-อินเดีย Early Harvest เริ ่ม ก.ย. 47 และอาเซียน-อินเดีย  
เริ่ม ม.ค. 53)  ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 พบว่า 

ส่งออก ไทยส่งออก 11,125 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 4,617 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2563) 
โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ ไขมันและน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ 5,902 ล้านบาท ยางพาราธรรมชาติ 2,326 ล้านบาท 
อาหารสัตว์ 1,411 ล้านบาท เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ำมัน 355 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากธัญพืช 296 ล้านบาท 

นำเข้า ไทยนำเข้า 12,112 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 7,155 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2563) 
โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ำ 3,664 ล้านบาท กาแฟ ชา และเครื่องเทศ 2,702 ล้านบาท น้ำตาล
และขนมทำจากน้ำตาล 1,967 ล้านบาท อาหารสัตว์ 1,217 ล้านบาท ไขมันและน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ 481 ล้านบาท 

ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 987 ล้านบาท (ขาดดุลลดลงจาก 2,538 ล้านบาท ของช่วง
เดียวกันในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยเกินดุล คือ ไขมันและน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ 5,421 ล้านบาท 
ยางพาราธรรมชาติ 2,326 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากธัญพืช 212 ล้านบาท กลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยขาดดุล คือ 
ปลาและสัตว์น้ำ 3,648 ล้านบาท กาแฟ ชา และเครื่องเทศ 2,646 ล้านบาท น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 
1,962 ล้านบาท 

การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ไขมันและน้ำมันจากพืชหรือสัตว์  
(+5,898 ล้านบาท) ยางพาราธรรมชาติ (+1,463) สินค้านำเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ น้ำตาลและขนม 
ทำจากน้ำตาล (+1,743 ล้านบาท) ปลาและสัตว์น้ำ (+1,638 ล้านบาท) 

(7) ไทย-เปรู (Early Harvest เริ่ม ม.ค. 55)  ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 พบว่า 
ส่งออก ไทยส่งออก 895 ล้านบาท (ลดลงจาก 1,308 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2563) โดย

กลุ่มสินค้าสำคัญ คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 824 ล้านบาท ข้าวและธัญพืช 40 ล้านบาท 
นำเข้า ไทยนำเข้า 1,449 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 1,152 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2563) 

โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ำ 1,109 ล้านบาท ผลไม้ 274 ล้านบาท  
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ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 554 ล้านบาท (ขาดดุลเพ่ิมขึ้นจากเดิมที่เกินดุล 156 ล้านบาท 
ของช่วงเดียวกันในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 824 
ล้านบาท ข้าวและธัญพืช 34 ล้านบาท กลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยขาดดุล คือ ปลาและสัตว์น้ำ 1,108 ล้านบาท ผลไม้ 
274 ล้านบาท  

การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ข้าวและธัญพืช (+12 ล้านบาท) 
อาหารปรุงแต่งจากเนื ้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ (-424 ล้านบาท) สินค้านำเข้าที ่เปลี ่ยนแปลงมาก ได้แก่  
ปลาและสัตว์น้ำ (+324 ล้านบาท) ข้าวและธัญพืช (-22 ล้านบาท)  

(8) ไทย-ชิลี (เริ่ม พ.ย. 58)  ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 พบว่า 
ส่งออก ไทยส่งออก 946 ล้านบาท (ลดลงจาก 1,123 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2563) 

โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 537 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากผักและ
ผลไม้ 231 ล้านบาท 

นำเข้า ไทยนำเข้า 2,438 ล้านบาท (ลดลงจาก 2,814 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2563) 
โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ำ 1,511 ล้านบาท ผลไม้ 364 ล้านบาท 

ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 1,492 ล้านบาท (ขาดดุลลดลงจาก 1,691 ล้านบาท  
ของช่วงเดียวกันในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 511 
ล้านบาท ของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ 177 ล้านบาท กลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยขาดดุล คือ ปลาและสัตว์น้ำ 1,501 
ล้านบาท ผลไม้ 363 ล้านบาท 

การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ของปรุงแต่งจากผักและผลไม้  
(+87 ล้านบาท) อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ (-372 ล้านบาท) สินค้านำเข้าที่เปลี่ยนแปลง
มาก ได้แก่ อาหารสัตว์ (+28 ล้านบาท) ปลาและสัตว์น้ำ (-353 ล้านบาท) 

(9) ไทย-ฮ่องกง (เริ่ม 11 มิ.ย. 62)  ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 พบว่า 
ส่งออก ไทยส่งออก 17,113 ล้านบาท (ลดลงจาก 19,330 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2563) 

โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ ผลไม้ 6,103 ล้านบาท ข้าวและธัญพืช 2,387 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 2,043 
ล้านบาท อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 1,231 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ำ 897 ล้านบาท 

นำเข้า ไทยนำเข้า 27 ล้านบาท (ลดลงจาก 93 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2563)  
โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ ยาสูบและผลิตภัณฑ์ 9 ล้านบาท ซอสและเครื่องปรุงอื่นๆ 8 ล้านบาท ของปรุงแต่ง
จากธัญพืช 6 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์สกัดจากพืช 2 ล้านบาท 

ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 17,085 ล้านบาท (ลดลงจาก 19,237 ล้านบาท ของช่วง
เดียวกันในปี 2563) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยเกินดุล คือ ผลไม้ 6,102 ล้านบาท ข้าวและธัญพืช 2,387 ล้านบาท 
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 2,043 ล้านบาท อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์  ปลา หรือสัตว์น้ำ 1,231 ล้านบาท  
ปลาและสัตว์น้ำ 897 ล้านบาท กลุ่มสินค้าสำคัญ ที่ไทยขาดดุล คือ โกโก้และผลิตภัณฑ์ 2 ล้านบาท 

การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกท่ีเปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ไขมันและน้ำมันจากพืช หรือสัตว์  
(+292 ล้านบาท) ผลไม้ (-1,599 ล้านบาท) สินค้านำเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สกัดจากพืช  
(+2 ล้านบาท) ยาสูบและผลิตภัณฑ์ (-50 ล้านบาท) 
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ทั้งนี้ จากข้อมูลช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 ข้างต้น สามารถสรุปไดว้่า  
(1) คู่เจรจาซึ่งไทยได้เปรียบดุลการค้าเพิ่มขึ้น คือ จีน (เพิ่มขึ้น 60%) เกิดจากการส่งออก

ผลไม้ ยางพาราธรรมชาติ พืชผักเพ่ือบริโภคเพ่ิมมากขึ้น เกาหลี (เพ่ิมข้ึน 9%) เกิดจากการส่งออกคือ ยางพารา
ธรรมชาติ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น ญี่ปุ่น (เพิ่มขึ้น 3%) เกิดจากการส่งออก
ยางพาราธรรมชาติ ข้าวและธัญพืชเพิ่มมากข้ึน  

(2) คู่เจรจาซึ่งไทยได้เปรียบดุลการค้าลดลง คือ ฮ่องกง  (ลดลง 11%) เกิดจากการส่งออก
ผลไม้ ข้าวและธัญพืชลดน้อยลง 

(3) คู่เจรจาซึ่งไทยเสียเปรียบดุลการค้าลดลง คือ อินเดีย (ลดลง 61%) เกิดจากการส่งออก
ไขมันและน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ ยางพาราธรรมชาติ เพ่ิมมากข้ึน นิวซีแลนด์ (ลดลง 21%) เกิดจากการนำเข้า
นมและผลิตภัณฑ์ ปลาและสัตวน้ำลดน้อยลง ชิล ี(ลดลง 12%) เกิดจากการนำเข้าปลาและสัตว์น้ำลดน้อยลง 

(4) คู่เจรจาซึ่งไทยเสียเปรียบดุลการค้าเพิ่มขึ้น คือ เปรู (ปรับจากเดิมที่เกินดุลเป็นขาดดุล 
455%) เกิดจากการนำเข้าปลาและสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น และส่งออกอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์
น้ำลดน้อยลง ออสเตรเลีย (ปรับจากเดิมที่เกินดุลเป็นขาดดุล 311%) เกิดจากการนำเข้าธัญพืชเพิ่มมากขึ้น  
และส่งออกอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำลดน้อยลง 

2. การติดตามปริมาณการส่งออกสินค้าในบางรายการ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

ทั ่วโลกรวมถึงประเทศไทย จึงได้จัดทำการติดตามปริมาณการส่งออกสินค้าสำคัญของไทยในปี 256 4  
จำนวน 4 รายการ เป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับ ค่าเฉลี่ยรายเดือนในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (2561-2563)  
เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของการส่งออกในเชิงปริมาณ โดยในช่วง 6 เดือนแรก สรุปได้ดังนี้ 

(1) สินค้าที่การส่งออกใกล้เคียงค่าปกติ (ต่างกันไม่เกิน 20%) 
(1.1) ยางพารา: ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 269,666 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 

264,816 ตัน/เดือน) โดยมีการส่งออกไปยังจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เกาหลี และอินเดีย ตามลำดับ 
(1.2) กุ้ง: ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 7,646 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 8,528 ตัน/เดือน) 

โดยมีการการส่งออกไปยังจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง และออสเตรเลีย ตามลำดับ 
(2) สินค้าที่การส่งออกต่ำกว่าค่าปกติ (ต่ำกว่าค่าปกติเกิน 20%) 

(1.1) ข้าว: ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 361,266 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 705,467 
ตัน/เดือน) โดยมีการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และฮ่องกง ตามลำดับ 

(1.2) น้ำตาล: ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี ่ย 302,402 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 
727,184 ตัน/เดือน) โดยมีการส่งออกไปยังอาเซียน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และจีน ตามลำดับ 

3. การติดตามปริมาณการนำเข้าสินค้าในบางรายการ 
เพื่อให้สามารถเห็นทิศทางการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำการ

ติดตามการนำเข้าสินค้าบางรายการในปี 2564 เป็นรายเดือน เทียบกับ ค่าเฉลี่ยรายเดือนในช่วง 3 ปีย้อนหลัง 
(2561-2563) เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของการนำเข้าในเชิงปริมาณ โดยในช่วง 6 เดือนแรก สรุปได้ดังนี้ 

(1) สินค้าที่การนำเข้าใกล้เคียงค่าปกติ (ต่างกันไม่เกิน 20%) 
(1.1) แอปเปิล: ในภาพรวมมีปริมาณนำเข้าเฉลี่ย 13,435 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 11,189 

ตัน/เดือน) โดยเป็นการนำเข้าจากจีน นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ 
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(1.2) นมผง: ในภาพรวมมีปริมาณนำเข้าเฉลี่ย 11,411 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 12,830 
ตัน/เดือน) โดยเป็นการนำเข้าจากนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ 

(1.3) องุ่น: ในภาพรวมมีปริมาณนำเข้าเฉลี่ย 4,720 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 5,066 ตัน/เดือน) 
โดยเป็นการนำเขา้จากจีน ออสเตรเลีย อินเดีย เปรู และชิลี ตามลำดับ 

(1.4) สาลี่: ในภาพรวมมีปริมาณนำเข้าเฉลี่ย 4,456 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 3,863 ตัน/เดือน) 
โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากจากจีน 

(1.5) กระเทียม: ในภาพรวมมีปริมาณนำเข้าเฉลี่ย 4,032 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 6,666 
ตัน/เดือน) โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากจีน 

(2) สินค้าที่การนำเข้าสูงกว่าค่าปกติ (สูงกว่าค่าปกติเกิน 20%) 
(2.1) ส้ม: ในภาพรวมมีปริมาณนำเข้าเฉลี่ย 11,674 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 5,209 ตัน/

เดือน) โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากจากจีน 
(2.2) ปลาป่น: ในภาพรวมมีปริมาณนำเข้าเฉลี่ย 6,669 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 5,292 

ตัน/เดือน) โดยเป็นการนำเข้าจากเมียนมา เวียดนาม ชิลี และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ 
(2.3) เนื้อโค: ในภาพรวมมีปริมาณนำเข้าเฉลี่ย 1,805 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 1,151 ตัน/เดือน) 

โดยเป็นการนำเข้าจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ตามลำดับ 
(3) สินค้าที่การนำเข้าต่ำกว่าค่าปกติ (ต่ำกว่าค่าปกติเกิน 20%) 

(3.1) กีวี: ในภาพรวมมีปริมาณนำเข้าเฉลี่ย 182 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 269 ตัน/เดือน)        
โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากนิวซีแลนด์ และจีน ตามลำดับ 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ (E-book) เพิ่มเติมได้จาก “รายงาน 
การติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ AFTA และ FTA (เฉพาะที่มีผลบังคับใช้แล้ว)” ทางเว็บไซต์ 
http://www.iaed.oae.go.th อีกช่องทางหนึ่งด้วย 
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