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สุรปสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรไทย ปี 2561 

 จากการติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับอาเซียน และไทยกับคู่ค้าส าคัญ ในช่วงป ี
2561 ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่าไทยยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าในอาเซียน คิดเป็นมูลค่า 
247,920 ล้านบาท เช่นเดียวกับที่ไทยได้เปรียบดุลการค้าคู่ค้าที่ส าคัญ ได้แก่ จีน เท่ากับ 142,460 ล้านบาท     
ญี่ปุ่น เท่ากับ 142,593 ล้านบาท สหรัฐอเมริกา เท่ากับ 59,007 ล้านบาท และสหภาพยุโรป เท่ากับ 71,402 ล้านบาท 
โดยสินค้าเกษตรส่งออกที่ส าคัญของไทย ได้แก่ น  าตาล เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ข้าวเจ้าและข้าวหอมมะลิ ผลไม้ 
และยางพารา ส่วนสินค้าที่ไทยน าเข้า ได้แก่ ปลาและผลิตภัณฑ์ มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ อาหารปรุงแต่ง วัตถุปรุง
แต่งอาหาร และผลไม ้
 แม้ว่าภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรในปี 2561 ไทยยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าประเทศคู่ค้าส าคัญ
ทั งหมด แต่หากพิจารณาโดยละเอียดแล้วจะเห็นว่าด้านการส่งออกของไทยมีมูลค่าลดลงในทั ง 4 ตลาดส าคัญ 
ขณะเดียวกันไทยกลับมีมูลค่าการน าเข้าเพ่ิมขึ นจากจีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบ    
ต่อการถดถอยของการส่งออกของไทย คือ มูลค่าเงินบาทที่แข็งตัวเพ่ิมมากขึ น โดยเงินบาทของไทยแข็งตัวมากที่สุด
เมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งเป็นคู่แข่งในการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย จึงเป็นสาเหตุส าคัญที่กระทบ
ต่อการลดลงของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังตลาดส าคัญ 
 ส าหรับการติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรอ่อนไหว 23 รายการ พบว่า สถานการณ์ในภาพรวมของ 
การส่งออก–น าเข้า ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างปกติ โดยสินค้าเกษตรอ่อนไหวที่มีการส่งออกเพ่ิมมากขึ น เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ได้แก่ น  านมดิบ มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ มะพร้าว(ผล) เมล็ดกาแฟ พริกไทย 
ข้าว น  าตาล น  ามันถั่วเหลือง น  ามันมะพร้าว และนมปรุงแต่ง(นมพร้อมดื่ม) ขณะที่ด้านการน าเข้าที่เพ่ิมขึ น ได้แก่  
มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ และกาแฟส าเร็จรูป  
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รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร  
ภายหลังการเปิดเสรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ประจ าปี 2561 

 

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

1. รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยกับประเทศคู่ค้าส าคัญ 

 ภาพรวมการค้าสินค้าเกษตร (พิกัดศุลกากร 01-24 และยางพาราธรรมชาติ พิกัด 4001)  
ของไทยกับคู่ค้าส าคัญของปี 2561 ได้แก่ อาเซียน (26%) จีน (15%) สหรัฐอเมริกา (11%) สหภาพยุโรป (9%) ญี่ปุ่น (9%) 
และประเทศอ่ืนๆ (30%) โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ระหวา่งไทยกบัคู่ค้าส าคญั ป ี2560-2561 (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม) 

        

  หน่วย: ล้านบาท 

กลุ่มประเทศ 

ม.ค.-ธ.ค. 2560  ม.ค.-ธ.ค. 2561  

มูลค่า มูลค่า 
ดุลการค้า 

การส่งออก การน าเข้า ดุลการค้า 
มูลค่าการค้า 

การส่งออก การน าเข้า มูลค่า 
% 

Change 
มูลค่า 

% 
Change 

มูลค่า 
% 

Change 

โลก 1,331,497 487,398 844,099 1,289,897 -3.12 491,088 0.76 798,809 -5.37 1,780,985 

อาเซียน (9) 330,957 110,232 220,725 351,133 6.10 103,213 -6.37 247,920 12.32 454,346 

จีน 230,718 61,664 169,054 207,421 -10.10 64,961 5.35 142,460 -15.73 272,381 

สหรัฐอเมริกา 133,339 56,383 76,956 125,690 -5.74 66,682 18.27 59,007 -23.32 192,372 

ญี่ปุ่น 161,892 10,258 151,634 155,029 -4.24 12,436 21.23 142,593 -5.96 167,465 

สหภาพยุโรป 115,379 45,415 69,964 114,565 -0.71 43,163 -4.96 71,402 2.05 157,728 

 อื่นๆ  359,212 203,445 155,766 336,059 -6.45 200,633 -1.38 135,426 -13.06 536,693 

           ท่ีมา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ค านวณจากสถิติการค้าสินค้าของกรมศุลกากร 

  หมายเหต ุ: สนิค้าเกษตรในท่ีนี ้หมายถึง สินค้าพิกัดศุลกากร 01-24 รวมยางพารา 

   

2. รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ ประจ าปี 2561 (เป็นการค้าปกติ) ดังนี้ 

  2.1 ภาพรวมการค้าสินค้าเกษตร (พิกัดศุลกากร 01-24 และยางพาราธรรมชาติ พิกัด 4001) 
ประจ าปี 2561 ประเทศไทยมีการค้าสินค้าเกษตรและยางพารา(ยางธรรมชาติ) ไปยังอาเซียน 9 ประเทศ ดังนี   
(1) มูลค่าการส่งออกเท่ากับ 351,133 ล้านบาท เพ่ิมขึ นร้อยละ 6.10 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560  
(2) มูลค่าการน าเข้าเท่ากับ 103,213 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.37 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 และ  
(3) มูลค่าการค้ารวมเท่ากับ 454,346 ล้านบาท เพ่ิมขึ นร้อยละ 2.98 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560  
โดยในภาพรวมแล้วประเทศไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าเป็นมูลค่า 247,920 ล้านบาท เพ่ิมขึ นร้อยละ 12.32  
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2  มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับอาเซียน พ.ศ. 2560-2561 (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561) 

หน่วย : ล้านบาท 
(1) (2) % เปลี่ยนแปลงระหว่าง 

ม.ค.-ธ.ค. 2560 ม.ค.-ธ.ค. 2561 (1) และ (2) 

มูลค่าการค้ารวม 441,189 454,346 2.98 

มูลค่าส่งออก 330,957 351,133 6.10 

มูลค่าน าเข้า 110,232 103,213 -6.37 

ดุลการค้า 220,725 247,920 12.32 

 
 
ด้านการส่งออก 
- กลุ ่มส ินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ส าคัญที ่ไทยส่งออกไปยังอาเซียน ป ี 2561 

ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
 

กลุ่มสินค้า มูลค่าส่งออก (ล้านบาท) สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูง 
1. กลุ่มน  าตาลและผลิตภัณฑ์จากน  าตาล 63,432.66 น  าตาลทรายดิบ น  าตาลทรายขาว 
2. กลุ่มเครื่องดื่ม 49,810.24 เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
3. กลุ่มข้าวและธัญพืช 39,297.91 ข้าวเจ้าขาวอ่ืน 5% ข้าวเจ้าขาว 25%

ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 100%  
4. กลุ่มผลไม ้ 37,913.09 ล าไยสด/แห้ง ทุเรียน มังคุด 

หมากแห้ง 
5. กลุ่มยางพารา(ยางธรรมชาติ) 25,169.04 น  ายางข้น ยางก้อน 

 

- กลุ่มสินค้าที่มีการขยายสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการส่งออกมากขึ น 5 อันดับแรก 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ได้แก่ (1) กลุ่มวัตถุจากพืชที่ ใช้ถักสาน (ผลิตผลจากพืช ใบจาก 
ใช้มวนบุหรี่ ไม้ไผ่) (2) กลุ่มข้าวและธัญพืช (ข้าวเจ้าขาวอ่ืน 5% ข้าวเจ้าขาว 25% ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 100%) 
(3) กลุ่มสัตว์มีชีวิต (สุกรมีชีวิตน  าหนักตั งแต่ 50 กิโลกรัมขึ นไป โคตัวผู้) (4) กลุ่มยาสูบและผลิตภัณฑ์ (ยาสูบ ใบยาสูบ
พันธุ์เบอร์เลย์ที่เอาก้านออกบางส่วนหรือทั งหมด) และ (5) กลุ่มกาแฟ ชา เครื่องเทศ (พริก ชาด า(หมักแล้ว) และ 
ชาที่หมักบ้างแล้ว บรรจุหีบห่อน  าหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม) ตามล าดับ 

- กลุ่มสินค้าที่มีสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการส่งออกลดลง 5 อันดับแรกเมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ได้แก่ (1) กลุ่มผลไม้ (2) กลุ่มปลาและสัตว์น  า (3) กลุ่มครั่ง กัม เรซินและสิ่งสกัดจากพืช 
(4) กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ และ (5) กลุ่มของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง นม ตามล าดับ  
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ด้านการน าเข้า 
- กลุ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ส าคัญที่ไทยน าเข้าจากอาเซียน ปี 2561 ที่มีมูลค่า 

การน าเข้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
 

กลุ่มสินค้า มูลค่าน าเข้า (ล้านบาท) สินค้าที่มีมูลค่าน าเข้าสูง 
1. กลุ่มปลาและสัตว์น  า 19,783.75 เนื อปลาซูริมิ ปลาแคชฟิช ปลาทะเล 

ปลาหมึกแห้งใส่เกลือหรือแช่น  าเกลือ 
2. กลุ่มของปรุงแตง่จากธัญพืช แป้ง นม 12,248.63 อาหารปรุงแต่ง เวเฟอร์ 
3. กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ด 
ทีบ่ริโภคได้ 

12,245.58 วัตถุปรุงแต่งอาหาร กาแฟส าเร็จรูป 
กะทิส าเร็จรูป 

4. กลุ่มพืชผักที่บริโภคได้ 10,577.59 มันส าปะหลัง มันเส้น หัวมันส าปะหลัง 
มันเทศ กะหล่ าปลี ถั่วเขียวผิวมนั 

5. กลุ่มผลไม ้ 6,192.27 มะพร้าว เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 
เอาเปลือกออก แก้วมังกร มังคุด มะม่วง 

    
 
 

    
   - กลุ่มสินค้าที่มีการขยายสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการน าเข้ามากขึ น 5 อันดับแรก 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ได้แก่ (1) กลุ่มเนื อสัตว์และส่วนอ่ืนเพ่ือบริโภค (จิ งหรีด ปีก เนื อและ 
ส่วนอื่นของไก่ เนื อและส่วนอ่ืนของจระเข้ สด แช่เย็นหรือแช่เย็นจนแข็ง) (2) กลุ่มหนัง เขา ขน กระดอง กระดูกสัตว์ 
(ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลา ไข่อาร์ทีเมีย (ไข่ไรน  าเค็ม) เปลือกหอยมุก หนังและส่วนอ่ืนของสัตว์ปีก) (3) ข้าวและธัญพืช 
(ข้าวโพดเหมาะส าหรับท าอาหารสัตว์ ลูกเดือยทั งเปลือก ข้าวเจ้าขาวอ่ืน 5%) (4) กลุ่มยาสูบและผลิตภัณฑ์         
(บุหรี่ ใบยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียที่ไม่เอาก้านใบออกนอกจากที่บ่มด้วยไอร้อน) และ (5) อาหารปรุงแต่งจากเนื อสัตว์     
ปลา สัตว์น  า (ปลาทูน่าปลาสคิปแจ็กและ ปลาโบนิโต(ชนิดชาร์ดา) ปลาแมคเคอเรลที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่าน     
เข้าออกไม่ได้ เพ่ือการขายปลีก)  

   - กลุ่มสินค้าท่ีมีการน าเข้าลดลงทั งปริมาณและมูลค่า 5 อันดับแรก เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2560 ได้แก่ (1) กลุ่มน  าตาลและผลิตภัณฑ์จากน  าตาล (2) กลุ่มผลไม้ (3) กลุ่มพืชผักเพ่ือบริโภค  
(4) กลุ่มเมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน  ามัน และ (5) กลุ่มของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้ ตามล าดับ  
 
  2.2 การค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แบ่งตามรายประเทศ (พิกัดศุลกากร 01-24 และ
ยางพารา (ยางธรรมชาติ) พิกัด 4001) ประจ าปี 2561 ของไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ  
ในภาพรวมแล้วประเทศไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าเป็นมูลค่า 247,920 ล้านบาท โดยมีประเทศคู่ค้าส าคัญ  
3 อันดับแรก ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3  มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ระหว่างไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ (ม.ค.-ธ.ค. 2561) 

     
  

ประเทศ 
การส่งออก การน าเข้า สัดส่วนมลูค่า ดุลการค้า 

ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) การส่งออก (%) (ล้านบาท) 

เวียดนาม 1,309,287  70,364  414,983  23,405  20.04 46,959  

มาเลเซีย 2,377,530  60,226  258,915  15,879  17.15 44,347  

อินโดนีเซีย 4,225,847  55,631  948,942  20,667  15.84 34,965  

เมียนมา 1,257,420  41,826  410,438  10,267  11.91 31,560  

กัมพูชา 924,608  38,966  1,818,478  9,186  11.10 29,780  

ฟิลิปปินส ์ 2,028,249  36,831  59,535  5,812  10.49 31,018  

ลาว 596,847  27,766  732,683  4,970  7.91 22,796  

สิงคโปร ์ 429,602  18,165  73,119  13,027  5.17 5,138  

บรูไน 42,686  1,357  0.42  0.08  0.39 1,357  

รวม 13,192,076  351,133  4,717,093  103,213  100.00 247,920  

        

เมื่อพิจารณามูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยไปยังอาเซียน 9 ประเทศ 
จะเห็นได้ว่าไทยส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ไปยังเวียดนามเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 20.04 รองลงมา 
ได้แก่ มาเลเซีย (ร้อยละ 17.15) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 15.84) เมียนมา (ร้อยละ 11.91) และกัมพูชา (ร้อยละ 11.10) 
ตามล าดับ ในขณะที่หากพิจารณาดุลการค้า จะเห็นได้ว่าไทยได้เปรียบดุลการค้าของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
เวียดนามเป็นอันดับหนึ่ง โดยคิดเป็นมูลค่าที่ได้เปรียบดุลการค้าเท่ากับ 46,959 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ 
มาเลเซีย (44,347 ล้านบาท) อินโดนีเซีย (34,965 ล้านบาท) เมียนมา (31,560 ล้านบาท) และกัมพูชา (29,780 
ล้านบาท) ตามล าดับ 

2.3 สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรส าคัญและสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหวระหว่างประเทศไทย
กับอาเซียน 9 ประเทศ (รวมทั้งสิ้น 26 ชนิดสินค้า) 

รายงานสถิติการค้าสินค้าเกษตรส าคัญและสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหวระหว่างไทยกับคู่ค้า 
ในอาเซียน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 ของสินค้าท่ีมีความอ่อนไหวต่อการค้าระหว่าง
ประเทศ (หมายถึงสินค้าที่มีโควต้าภาษีจ านวน 23 ชนิด) ประกอบด้วย น  านมดิบและนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)  
นมผงขาดมันเนย มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ กระเทียม มะพร้าว(ผล) ล าไยแห้ง เมล็ดกาแฟ 
ชา พริกไทย ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ข้าว เมล็ดถั่วเหลือง เนื อมะพร้าวแห้ง น  ามันถั่วเหลือง น  ามันปาล์มและน  ามัน  
เนื อในเมล็ดปาล์ม น  ามันมะพร้าว น  าตาล กากถ่ัวเหลือง ไหมดิบ กาแฟส าเร็จรูป และใบยาสูบ การส่งออก-น าเข้า
สินค้าที่มีความส าคัญในเชิงเศรษฐกิจของไทยอีก 2 สินค้า คือ ยางพารา(ยางธรรมชาติ) และมันส าปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์ ดังนี  
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1) สินค้าที่ มี มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น แต่มีการน าเข้าลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน 
ของปี 2560 จ านวน 10 สินค้า ได้แก่ น  านมดิบ มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ มะพร้าว(ผล) เมล็ดกาแฟ พริกไทย 
ข้าว น  ามันถั่วเหลือง น  ามันมะพร้าว น  าตาล และนมปรุงแต่ง(นมพร้อมดื่ม) รายละเอียดดังนี   

 
 

สินค้า การส่งออก การน าเข้า 
น  านมดิบ 

  
มัน

ส าปะหลัง
และ

ผลิตภณัฑ ์

  
มะพร้าว

(ผล) 

  
 

 

 

 

 

 

 

BRUNEI  
0.01%

INDONESIA  
1.30%

CAMBODIA  
81.75%

LAOS  
5.02%

MYANMAR  
2.49%

MALAYSIA  
0.39%

PHILIPPINES  
4.50%

SINGAPORE  
3.18%

VIETNAM  
0.0001%

สัดส่วนการส่งออกน้ านมดิบไปอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2561

INDONESIA  
56.60%

MALAYSIA  
51.10%

SINGAPORE  
0.78%

สัดส่วนการน าเข้าน้ านมดิบจากอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2561

BRUNEI     
0.09%

INDONESIA     
40.61%

CAMBODIA     
0.002%

LAOS     
0.52%

MYANMAR     
0.60%

MALAYSIA     
37.35%

PHILIPPINES     
13.02%SINGAPORE     

6.80%

VIETNAM     
1.01%

สัดส่วนการส่งออกมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ไปอาเซียน
ม.ค.-ธ.ค. 2561

INDONESIA     
0.06%

CAMBODIA     
75.36%

LAOS     
24.53%

MYANMAR     
0.01% MALAYSIA     

0.00003%

PHILIPPINES     
0.04% VIETNAM     

0.02%

สัดส่วนการน าเข้ามันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์จากอาเซียน 
ม.ค. -ธ.ค. 2561

BRUNEI   
0.01%

INDONESIA   
8.74%

CAMBODIA   
0.90%

LAOS   
8.56%

MYANMAR   
0.23%

MALAYSIA   
0.61% SINGAPORE   

74.92%

VIETNAM   
6.02%

สัดส่วนการส่งออกมะพร้าว(ผล)ไปอาเซียน 
ม.ค. -ธ.ค. 2561

INDONESIA   
71.22%

MYANMAR   
0.11%

MALAYSIA   
0.09%

PHILIPPINES   
3.20%

SINGAPORE   
0.00001%

VIETNAM   
25.70%

สัดส่วนการน าเข้ามะพร้าว(ผล)จากอาเซียน 
ม.ค. - ธ.ค. 2561

 

ปริมาณ 0.43 ตัน 
มูลค่า 0.11 ล้านบาท 

 

ปริมาณ 
31,405.86 ตัน 

มูลค่า  
1,576.35 ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
5,198.01ตัน 
มูลค่า 143.93  

ล้านบาท 
 

 

 

ปริมาณ  
212,709.13 ตัน 

มูลค่า  
1,950.83 ล้านบาท 

 

 

ปริมาณ 
2,116,846.80 ตัน 
มูลค่า 8,736.91 

ล้านบาท 

 

ปริมาณ 
758,957.72 ตัน 
มูลค่า 11,423.54 

ล้านบาท 
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สินค้า การส่งออก การน าเข้า 
เมลด็กาแฟ 

  
พริกไทย 

  
ข้าว 

  
น  ามัน 

ถั่วเหลือง 

  
น  ามัน

มะพร้าว 

  

 

INDONESIA
0.12%

CAMBODIA
59.84%MYANMAR

3.29%

MALAYSIA
21.45%

PHILIPPINES
0.96%

SINGAPORE
12.32%

VIETNAM
2.02%

สัดส่วนการส่งออกเมล็ดกาแฟไปอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2561

INDONESIA
1.38%

LAOS
9.78%

MYANMAR
0.07%

MALAYSIA
4.35%

SINGAPORE
0.07%

VIETNAM
84.36%

สัดส่วนการน าเข้าเมล็ดกาแฟจากอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2561

BRUNEI   
0.67%

INDONESIA   
4.05%

CAMBODIA   
19.93%

LAOS   
5.08%

MYANMAR   
1.26%

MALAYSIA   
10.42% PHILIPPINES   

0.97%
SINGAPORE   

5.46%

VIETNAM   
54.08%

สัดส่วนการส่งออกพริกไทยไปอาเซียน ม.ค. -ธ.ค. 2561

INDONESIA   
0.0002%

CAMBODIA   
0.08%

MALAYSIA   
4.65%

PHILIPPINES   
4.52%

SINGAPORE   
17.17%

VIETNAM   
73.66%

สัดส่วนการน าเข้าพริกไทยจากอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2561

BRUNEI
2.07%

INDONESIA
32.25%

CAMBODIA
0.26%

LAOS
1.36%

MYANMAR
0.27%

MALAYSIA
17.17%

PHILIPPINES
36.39%

SINGAPORE
9.06%

VIETNAM
1.19%

สัดส่วนการส่งออกข้าวไปอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2561

CAMBODIA
0.002%
LAOS

0.0001%

MYANMAR
0.001%

MALAYSIA
0.005%

PHILIPPINES
0.01%

SINGAPORE
0.004%

VIETNAM
99.98%

สัดส่วนการน าเข้าข้าวจากอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2561

INDONESIA   
10.15%

CAMBODIA   
9.80%LAOS   

2.33%
MYANMAR   

8.11%

MALAYSIA   
0.000007%

PHILIPPINES   
32.02%

SINGAPORE   
0.97%

VIETNAM   
36.63%

สัดส่วนการส่งออกน้ ามันถ่ัวเหลืองไปอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2561

MALAYSIA   
100.00%

สัดส่วนการน าเข้าน้ ามันถ่ัวเหลืองจากอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2561

INDONESIA   
0.04%

CAMBODIA   
0.01%

LAOS   
32.97%

MYANMAR   
4.25%

MALAYSIA   
41.47%

SINGAPORE   
25.25%

VIETNAM   
0.69%

สัดส่วนการส่งออกน้ ามันมะพร้าวไปอาเซียน
ม.ค.-ธ.ค. 2561

INDONESIA   
96.20%

MALAYSIA   
0.19%

PHILIPPINES   
3.61% VIETNAM   

0.18%

สัดส่วนการน าเข้าน้ ามันมะพร้าวจากอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2561

 

ปริมาณ  
78,770.58  ตัน 
มูลค่า 2,360.99  

ล้านบาท 

 
ปริมาณ 1,054.29 ตัน 
มูลค่า 30.72 ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
169.98 ตัน 
มูลค่า 26.37  

ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
5,419.98 ตัน 

มูลค่า 225.36 ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
64.09 ตัน 

มูลค่า  
16.41 ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
4,461.34 ตัน 

มูลค่า  
768.93 ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
2,535,498.08 ตัน 
มูลค่า 36,306.78 

ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
1,510.04 ตัน 

มูลค่า  
20.54 ล้านบาท 

 

ปริมาณ 
154.36 ตัน 

มูลค่า  
36.17 ล้านบาท 

 

 

ปริมาณ  
63,914.69 ตัน 

มูลค่า  
4,208.85 ล้านบาท 
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สินค้า การส่งออก การน าเข้า 
น  าตาล 

  
นมปรุงแต่ง
(นมพร้อม

ดื่ม) 

  
2) สินค้าที่ มูลค่าทั้งการส่งออกและ/หรือน าเข้าเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลา 

เดียวกันของปี 2560 จ านวน 5 สินค้า ได้แก่ นมผงขาดมันเนย กระเทียม ชา กากถั่วเหลือง และใบยาสูบ รายละเอียดดังนี  
 

สินค้า การส่งออก การน าเข้า 
นมผง 

ขาดมันเนย 

  
กระเทียม 

  

BRUNEI  
0.22%

INDONESIA  
45.98%

CAMBODIA  
11.69% LAOS  

2.68%

MYANMAR  
17.13%

MALAYSIA  
7.73%

PHILIPPINES  
9.53%

SINGAPORE  
2.82%

VIETNAM  
3.38%

สัดส่วนการส่งออกน้ าตาลไปอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2561

MALAYSIA  
99.89%

PHILIPPINES  
0.10%

VIETNAM  
0.01%

สัดส่วนการน าเข้าน้ าตาลจากอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2561

BRUNEI 
0.01%

INDONESIA 
0.000003%

CAMBODIA 
48.08%

LAOS 
22.30%

MYANMAR 
15.05%

MALAYSIA 
3.35%

PHILIPPINES 
3.07%

SINGAPORE 
6.18%

VIETNAM 
0.93%

สัดส่วนการส่งออกนมปรุงแต่ง(นมพร้อมดื่ม) ไปอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2561

MALAYSIA 
50.43%

SINGAPORE 
23.89%

VIETNAM 
13.46%

สัดส่วนการน าเข้านมปรุงแต่ง(นมพร้อมดื่ม) จากอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2561

BRUNEI 
0.03%

CAMBODIA 
56.35%

LAOS 
4.87%

MYANMAR 
31.78%

MALAYSIA 
2.54%

PHILIPPINES 
0.0007%SINGAPORE 

6.61%

VIETNAM 
0.26%

สัดส่วนการส่งออกนมผงขาดมันเนยไปอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2561

MALAYSIA 
99.98%

PHILIPPINES 
0.01%

SINGAPORE 
0.03%VIETNAM 

0.007%

สัดส่วนการน าเข้านมผงขาดมันเนยจากอาเซียน
ม.ค.-ธ.ค. 2561

CAMBODIA
34.08%

LAOS
2.48%

MYANMAR
12.09% MALAYSIA

37.10%

PHILIPPINES
1.3560%

SINGAPORE
1.38%

VIETNAM
11.52%

สัดส่วนการส่งออกกระเทียมไปอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2561

INDONESIA
0.0002% MYANMAR

43.49%

MALAYSIA
0.27%

PHILIPPINES
56.24%

สัดส่วนการน าเข้ากระเทียมจากอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2561

 

ปริมาณ 1,080.37 ตัน 
มูลค่า 97.68 ล้านบาท 

 

 

ปริมาณ  
462.05 ตัน 
มูลค่า 29.45  

ล้านบาท 
 

 

ปริมาณ 2,295.36 ตัน 
มูลค่า 122.95 ล้านบาท 

 

 

ปริมาณ 1,323.09 ตัน 
มูลค่า 43.20  ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
5,765,547.43 ตัน 
มูลค่า 59,955.90 

ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
37.01 ตัน 
มูลค่า 2.28 
ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
117,225.05 ตัน 
มูลค่า 3,171.65 

ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
55.85 ตัน 
มูลค่า 0.09 
ล้านบาท 
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ชา 

  
กาก 

ถัว่เหลือง 

  
ใบยาสูบ 

  

3) สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกลดลง แต่มีการน าเข้าเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2560 จ านวน 4 สินค้า ได้แก่ มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่  ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ และกาแฟส าเร็จรูป 
รายละเอียดดังนี  
สินค้า การส่งออก การน าเข้า 
มันฝรั่ง 

  
หอมหัวใหญ ่

  

BRUNEI
0.79%

INDONESIA
46.04%

CAMBODIA
31.37%

LAOS
1.89%MYANMAR
2.45%

MALAYSIA
8.68%

PHILIPPINES
0.44%

SINGAPORE
3.15%

VIETNAM
5.19%

สัดส่วนการส่งออกชาไปอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2561

INDONESIA
52.96%

MYANMAR
7.85%

MALAYSIA
4.76%

PHILIPPINES
0.00003%

SINGAPORE
8.78%

VIETNAM
25.65%

สัดส่วนการน าเข้าชาจากอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2561

CAMBODIA
35.26%

LAOS
59.40%

MYANMAR
3.61%

SINGAPORE
0.00005%

VIETNAM
1.74%

สัดส่วนการส่งออกกากถ่ัวเหลืองไปอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2561

MALAYSIA
100.00%

สัดส่วนการน าเข้ากากถ่ัวเหลืองจากอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2561

INDONESIA   
40.42%

CAMBODIA   
0.001%
LAOS   

15.03%
MALAYSIA   
0.0001%

PHILIPPINES   
56.93%

SINGAPORE   
0.20%

VIETNAM   
1.18%

สัดส่วนการส่งออกใบยาสูบไปอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2561

INDONESIA   
5.69%

LAOS   
99.19%

สัดส่วนการน าเข้าใบยาสูบจากอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2561

MYANMAR    
93.87%

MALAYSIA    
0.26%

PHILIPPINES    
13.24%

SINGAPORE    
5.87%

สัดส่วนการส่งออกมันฝร่ังไปอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2561

MYANMAR    
100.00%

สัดส่วนการน าเข้ามันฝร่ังจากอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2561

INDONESIA      
24.14%

CAMBODIA      
12.90%

LAOS      
1.49%

MYANMAR      
0.76%

MALAYSIA      
32.04%

PHILIPPINES      
0.18%

SINGAPORE      
22.71%

VIETNAM      
5.95%

สัดส่วนการส่งออกหอมหัวใหญ่ไปอาเซียน
ม.ค.-ธ.ค. 2561

INDONESIA      
39.77%

MYANMAR      
89.58%

VIETNAM      
10.41%

สัดส่วนการน าเข้าหอมหัวใหญ่จากอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2561

 

ปริมาณ 0.49 ตัน 
มูลค่า 0.10 ล้านบาท 

 

 

ปริมาณ 1,536 ตัน 
มูลค่า 25.92  

ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
9,053.20 ตัน 
มูลค่า 161.96 

ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
6,235.79 ตัน 

มูลค่า  
176.19 ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
9,261.26 ตัน 

มูลค่า 1,086.40  
ล้านบาท 

 

 

ปริมาณ  
1,871.36 ตัน 
มูลค่า 169.69 

 ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
44,597.78 ตัน 
มูลค่า 684.48  

ล้านบาท 
 

 

ปริมาณ  
0.002 ตัน 

มูลค่า  0.001 
 ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
1,629.33 ตัน 
มูลค่า 311.37  

ล้านบาท 
 

 

ปริมาณ  
5,344.38 ตัน 
มูลค่า 269.29 

 ล้านบาท 
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สินค้า การส่งออก การน าเข้า 
ข้าวโพด 
เลี ยงสตัว ์

  
กาแฟ

ส าเรจ็รูป 

  
 

4) สินค้าที่มีมูลค่าลดลงทั้งการส่งออกและน าเข้า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน 
ของปี 2560 จ านวน 4 สินค้า ได้แก่ เมล็ดถั่วเหลือง เนื อมะพร้าวแห้ง น  ามันปาล์มและน  ามันเนื อในเมล็ดปาล์ม
และยางพารา(ยางธรรมชาติ) รายละเอียดดังนี  
สินค้า การส่งออก การน าเข้า 

เมลด็ถั่วเหลือง 
 
 
 
 

  

เนื อมะพร้าว
แห้ง 

  

INDONESIA
0.25%

LAOS
0.05%

MYANMAR
0.07%

PHILIPPINES
99.63%

สัดส่วนการส่งออกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ไปอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2561

CAMBODIA
71.73%

LAOS
28.27%

สัดส่วนการน าเข้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์จากอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2561

BRUNEI
0.003%

INDONESIA
0.03%

CAMBODIA
20.77%

LAOS
28.82%

MYANMAR
33.24%

MALAYSIA
0.04%

PHILIPPINES
15.08%SINGAPORE
0.43%

VIETNAM
1.60%

สัดส่วนการส่งออกกาแฟส าเร็จรูปไปอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2561

INDONESIA
8.43%

LAOS
5.88%

MYANMAR
0.00003%

MALAYSIA
67.26%

PHILIPPINES
0.003%

SINGAPORE
2.00%

VIETNAM
16.42%

สัดส่วนการน าเข้ากาแฟส าเร็จรูปจากอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2561

CAMBODIA
35.34%

LAOS
48.84%

MYANMAR
0.37%

MALAYSIA
0.70%SINGAPORE

1.51%

VIETNAM
13.25%

สัดส่วนการส่งออกเมล็ดถ่ัวเหลืองไปอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2561

CAMBODIA
99.9999%

MALAYSIA
0.0001%

สัดส่วนการน าเข้าเมล็ดถ่ัวเหลืองจากอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2561

LAOS   
9.02%

MYANMAR   
90.27%

SINGAPORE   
0.72%

สัดส่วนการส่งออกเนื้อมะพร้าวแห้งไปอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2561

PHILIPPINES   
100.00%

สัดส่วนการน าเข้าเนื้อมะพร้าวแห้งจากอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2561

 

ปริมาณ  
3,157.36 ตัน 
มูลค่า 62.68 

ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
8,937.50 ตัน 

มูลค่า  
134.74 ล้านบาท 

 

ปริมาณ 3.77 ตัน 
มูลค่า 0.54 ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
31.04 ตัน 

มูลค่า 2.06 ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
24,364.77 ตัน 
มูลค่า 2,723.72  

ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
13,189.37 ตัน 

มูลค่า 
2,803.04 ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
81,929.97 ตัน 

มูลค่า 
680.27 ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
153,662.73 ตัน 

มูลค่า 
900.93 ล้านบาท 
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น  ามันปาลม์
และน  ามันเนื อ
ในเมล็ดปาล์ม 

  
ยางพารา 

(ยาง
ธรรมชาติ) 

  

 

5) สินค้าที่มีรายงานการส่งออก แต่ไม่มีการน าเข้าจากอาเซียน เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 จ านวน 2 สินค้า ได้แก ่ล าไยแห้ง และไหมดิบ รายละเอียดดังนี  
สินค้า การส่งออก การน าเข้า 

ล าไยแห้ง 

 

 
 

ไม่มีรายงานการน าเข้าจากอาเซียน 

ไหมดิบ 

 

 
 

ไม่มีรายงานการน าเข้าจากอาเซียน 

 

 

 

 

CAMBODIA  
2.82% LAOS  

1.46%

MYANMAR  
15.24%

MALAYSIA  
72.48%

SINGAPORE  
0.00001%

VETNAM  
0.02%

สัดส่วนการส่งออกน้ ามันปาล์มและน้ ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม
ไปอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2561

INDONESIA  
89.63%

MALAYSIA  
10.37%

สัดส่วนการน าเข้าน้ ามันปาล์มและน้ ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม
จากอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2561

INDONESIA   
2.63%

CAMBODIA   
0.28%

LAOS   
3.63%

MYANMAR   
1.46%

MALAYSIA   
83.76%

PHILIPPINES   
0.65%SINGAPORE   
0.18%

VIETNAM   
7.28%

สัดส่วนการส่งออกยางพาราไปอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2561

INDONESIA   
0.01%

MALAYSIA   
82.94%

SINGAPORE   
0.01%

VIETNAM   
16.61%

สัดส่วนการน าเข้ายางพาราจากอาเซียน ม.ค.-ธ.ค. 2561

BRUNEI   
0.003%

INDONESIA   
0.99%

MYANMAR   
3.65%

MALAYSIA   
0.61%

PHILIPPINES   
0.0001%

SINGAPORE   
0.52%

VIETNAM   
94.22%

สัดส่วนการส่งออกล าไยแห้งไปอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2561

VIETNAM  
100.00%

สัดส่วนการส่งออกไหมดิบไปอาเซียน 
ม.ค.-ธ.ค. 2561

 

ปริมาณ  
121,708.53 ตัน 
มูลค่า 6,414.21 

 ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
14,731.91 ตัน 

มูลค่า 420.36 ล้านบาท 

ปริมาณ  
162,785.71 ตัน 

มูลค่า 4,543.88 ล้าน
บาท 

 

ปริมาณ 4.20 ตัน 
มูลค่า 9.10 ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
1,255.02 ตัน 

มูลค่า 60.63 ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
774,541.15 ตัน 

มูลค่า  
25,169.04 ล้านบาท 



13 

 

6) สินค้าที่มีรายงานการน าเข้า แต่ไม่มีการส่งออกไปอาเซียน เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2560 จ านวน 1 สินค้า ได้แก่ เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ รายละเอียดดังนี  
สินค้า การส่งออก การน าเข้า 

เมลด็พันธ์ุ
หอมหัวใหญ ่

 
 

ไม่มีรายงานการน าเข้าจากอาเซียน 
 

 
 

3. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรไทยกับคู่ค้าส าคัญอ่ืน โดยจัดล าดับตามมูลค่า    

1) ตลาดจีน ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าในตลาดจีน 142,460 ล้านบาท มีมูลค่าการค้ารวม 
272,381 ล้านบาท โดยอธิบายได้ดังนี  

ด้านการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวม 207,421 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.10 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2560 โดยสินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ (1) กลุ่มยางพาราธรรมชาติ  (2) กลุ่มผลไม้ (3) กลุ่มพืชผักเพ่ือบริโภค  
(4) กลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช และ (5) กลุ่มข้าวและธัญพืช 

ด้านการน าเข้า มีมูลค่าการน าเข้ารวม 64,961 ล้านบาท เพ่ิมขึ นร้อยละ 5.35 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2560 สินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ (1) กลุ่มพืชผักเพ่ือบริโภค (2) กลุ่มผลไม้ (3) กลุ่มปลาและสัตว์น  า (4) กลุ่มของปรุงแต่ง
จากเนื อสัตว์ ปลา สัตว์น  า และ (5) กลุ่มของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้ 

2) ตลาดญี่ปุ่น ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าในตลาดญี่ปุ ่น 142,593 ล้านบาท มีมูลค่า
การค้ารวม 167,465 ล้านบาท โดยอธิบายได้ดังนี  

ด้านการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวม 155,029 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.24 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2560 โดยมีสินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ (1) กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื อสัตว์ ปลา สัตว์น  า (2) กลุ่มปลาและสัตว์น  า 
(3) กลุ่มเนื อสัตว์และส่วนอื่นเพ่ือบริโภค (4) กลุ่มยางพาราธรรมชาติ และ (5) กลุ่มเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเพ่ือเป็น
อาหารสัตว์  

ด้านการน าเข้า มีมูลค่าการน าเข้ารวม 12,436 ล้านบาท เพ่ิมขึ นร้อยละ 21.23 เทียบกับปี 2560 
สินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ (1) กลุ่มปลาและสัตว์น  า (2) กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ (3) กลุ่มของปรุงแต่ง
จากธัญพืช แป้ง นม (4) กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื อสัตว์ ปลา และสัตว์น  า และ (5) กลุ่มเนื อสัตว์และส่วนอ่ืนเพ่ือบริโภค 

3) ตลาดสหภาพยุโรป ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าในตลาดสหภาพยุโรป 71,402 ล้านบาท 
และมีมูลค่าการค้ารวม 157,728 ล้านบาท โดยอธิบายได้ดังนี  

ด้านการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวม 114,565 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.71 เมื่อเทียบกับปี 2560 
โดยสินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ (1) กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื อสัตว์ ปลา สัตว์น  า (2) กลุ่มสินค้ายางพาราธรรมชาติ  
(3) กลุ่มเนื อสัตว์และส่วนอื่นเพ่ือบริโภค (4) ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ และ (5) กลุ่มของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้ 

PHILIPPINES   
100.00%

สัดส่วนการน าเข้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ ม.ค.-ธ.ค. 2561

 

ปริมาณ 1.15 ตัน 
มูลค่า 0.73 ล้านบาท 
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ด้านการน าเข้า มีมูลค่าการน าเข้ารวม 43,163 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.96 เมื่อเทียบกับปี 2560 
สินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ (1) กลุ่มเครื่องดื่ม สุรา น  าส้มสายชู (2) กลุ่มเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
(3) กลุ่มนม ไข่สัตว์ปีก น  าผึ ง (4) กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ และ (5) กลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช 

4) ตลาดสหรัฐอเมริกา ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าในตลาดสหรัฐอเมริกา 59,007 ล้านบาท 
และมีมูลค่าการค้ารวม 192,372 ล้านบาท โดยอธิบายได้ดังนี  

ด้านการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวม 125,690 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.74 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2560 โดยสินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ (1) กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื อสัตว์ ปลา สัตว์น  า (2) ของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้  
(3) กลุ่มข้าวและธัญพืช (4) กลุ่มเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเป็นอาหารสัตว์  และ (5) กลุ่มของปรุงแต่ง
เบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 

ด้านการน าเข้า มีมูลค่าการน าเข้ารวม 66,682 ล้านบาท เพ่ิมขึ นร้อยละ 18.27 เมื่อเทียบกับปี 2560 
สินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ (1) กลุ่มเมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน  ามัน  (2) กลุ่มเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
(3) กลุ่มปลาและสัตว์น  า  (4) กลุ่มข้าวและธัญพืช และ (5) กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 

เมื่อพิจารณาตลาดหลักที่เป็นคู่ค้าส าคัญของไทย ทั งตลาดจีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น 
จะเห็นได้ว่าภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรในปี 2561 ไทยยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าประเทศคู่ค้าส าคัญทั งหมด 
แต่หากพิจารณาโดยละเอียดแล้วจะเห็นว่าด้านการส่งออกของไทยมีมูลค่าลดลงในทั ง 4 ตลาดส าคัญ ขณะเดียวกัน 
ไทยกลับมีมูลค่าการน าเข้าเพ่ิมขึ นจากจีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อการถดถอยของ
การส่งออกของไทย คือ มูลค่าเงินบาทที่แข็งตัวเพ่ิมมากขึ น โดยเงินบาทของไทยแข็งตัวมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนซึ่งเป็นคู่แข่งในการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย จึงเป็นสาเหตุส าคัญที่กระทบต่อการลดลงของมูลค่า
การส่งออกสนิค้าเกษตรของไทยไปยังตลาดส าคัญ   

 
 

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

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 



หน่วย : ล้านบาท

%Growth ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค.

2557-2560 2560 2561

มลูค่าการค้ารวม 343,918         367,730         419,063         441,189         9.18              441,189         454,346         2.98

มูลค่าส่งออก 265,259         281,095         318,877         330,957         8.22              330,957         351,133         6.10

มูลค่าน าเข้า 78,660           86,635           100,186         110,232         12.27             110,232         103,213         -6.37

ดุลการค้า 186,599         194,459         218,691         220,725         6.41              220,725         247,920         12.32

ทีม่า : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ค านวณจากสถิติการค้าสินค้าของกรมศุลกากร

หมายเหต ุ: สินค้าเกษตรในทีน่ี้ หมายถึง สินค้าพิกัดศุลกากร 01-24 รวมยางพารา

ตารางที ่1 มลูค่าการค้าสินค้าเกษตร(พิกัด 01-24 และยางพาราธรรมชาต ิพิกัด 4001 ) ระหว่างไทยกับอาเซียน พ.ศ. 2557-2561 (ขอ้มลู ณ เดอืนธันวาคม 2561)

การค้าสินค้าเกษตรไทยกับ
อาเซียน

2557 2558 2559 2560
%เปลี่ยนแปลงระหว่างปี 

2560 กับ 2561
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2557 2558 2559 2560 GR(%) ปรมิาณ มูลค่า ปรมิาณ มูลค่า ปรมิาณ มูลค่า
01 : สัตว์มชีีวิต 4,635         6,317         7,228         5,319         5.63 10,434.48           5,319.43         17,530.09           9,235.09           68.00 73.61
02 : เนื้อสัตว์และส่วนอื่นเพื่อบริโภค 6,032         5,479         5,816         5,669         -1.25 79,847.40           5,669.03         89,354.94           5,784.77           11.91 2.04
03 : ปลาและสัตว์น้้า 6,469         5,987         9,223         10,288       20.01 148,441.45         10,287.94        132,315.32         8,079.69           -10.86 -21.46
04 : นม ไข่สัตว์ปกี น้้าผ้ึง 5,468         6,110         6,253         6,318         4.67 -                    6,318.42         -                    6,732.13           -           6.55
05 : หนงั เขา ขน กระดอง กระดูกสัตว์ 817           553           582           522           -12.12 3,770.84            521.92            2,900.96             536.01              -23.07 2.70
06 : ต้นไม ้พชือื่นมชีีวิต ราก หวั 366           342           412           408           5.34 -                    408.50            -                    546.47              -           33.78
07 : พชืผักเพื่อบริโภค 1,425         1,442         1,369         2,179         13.00 82,793.15           2,179.21         94,907.95           2,477.21           14.63 13.67
08 : ผลไม้ 12,967       14,400       22,484       40,951       47.63 1,235,724.38      40,950.54        995,647.40         37,913.09         -19.43 -7.42
09 : กาแฟ ชา เคร่ืองเทศ 374           408           463           626           18.23 10,039.65           626.39            15,577.51           865.11              55.16 38.11
10 : ข้าวและธัญพชื 28,197       29,881       29,081       20,124       -9.87 1,522,420.51      20,124.29        2,760,674.84       39,297.91         81.33 95.28
11 : ผลิตภณัฑ์แปง้จากธัญพชื 11,519       14,591       14,179       10,438       -3.19 838,876.90         10,437.74        828,657.16         13,456.58         -1.22 28.92
12 : เมล็ดพชืและผลไมท้ี่มนี้้ามนั 1,314         1,236         1,383         1,425         3.64 47,217.35           1,425.33         69,637.29           1,711.01           47.48 20.04
13 : คร่ัง กมั เรซินและส่ิงสกดัจากพชื 158           179           182           254           15.46 1,671.64            253.90            1,564.14             238.97              -6.43 -5.88
14 : วัตถุจากพชืที่ใช้ถักสาน 15             9              5              2              -47.19 109.79               2.09               776.38               6.82                 607.15 225.98
15 : ไขมนั น้้ามนัจาก พชื/สัตว์ 7,658         5,219         6,538         8,788         6.59 237,412.99         8,787.88         272,202.69         8,140.70           14.65 -7.36
16 : อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้้า 6,612         6,887         7,209         7,062         2.46 67,099.40           7,061.83         75,023.49           7,768.16           11.81 10.00
17 : น้้าตาลและผลิตภณัฑ์จากน้้าตาล 42,266       49,763       67,489       62,716       16.05 3,995,858.65      62,715.91        5,877,551.45       63,432.66         47.09 1.14
18 : โกโกแ้ละผลิตภณัฑ์ 693           712           472           456           -15.33 3,660.89            456.02            3,400.85             490.22              -7.10 7.50
19 : ของปรุงแต่งจากธัญพชื แปง้ นม 17,292       18,401       19,304       19,753       4.57 219,524.11         19,753.30        219,401.06         19,577.96         -0.06 -0.89
20 : ของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้ 6,220         7,248         8,082         6,906         4.32 189,796.87         6,906.05         187,779.80         7,248.54           -1.06 4.96
21 : ของปรุงแต่งเบด็เตล็ดที่บริโภคได้ 23,940       23,625       25,581       26,361       3.76 348,280.49         26,361.40        334,764.71         24,453.57         -3.88 -7.24
22 : เคร่ืองด่ืม สุรา น้้าส้มสายชู 37,064       42,556       46,227       46,711       8.08 -                    46,711.08        -                    49,810.24         -           6.63
23 : เศษเหลือจากอตุสาหกรรมอาหารเพือ่เป็นอาหารสัตว์ 11,860       12,681       12,921       12,341       1.39 401,806.45         12,341.13        422,858.42         14,009.58         5.24 13.52
24 : ยาสูบและผลิตภณัฑ์ 1,695         2,483         2,705         2,944         19.02 12,291.04           2,944.36         15,008.08           4,151.55           22.11 41.00

รวม 1-24 235,057    256,509    295,190    298,564    8.96 9,457,078.43     298,563.72     12,417,534.50    325,964.03      31.30 9.18
4001 : ยางพารา (ยางธรรมชาติ) 30,202       24,586       23,687       32,394       1.74 763,326.43         32,393.58        774,541.15         25,169.04         1.47 -22.30

รวม 265,259    281,095    318,877    330,957    8.22 10,220,404.87   330,957.30     13,192,075.65    351,133.07      29.08 6.10

หมายเหต ุ: GR=Growth Rate ช่วงป ี2557-2560

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวบรวมจากสถิติการค้าสินค้าของกรมศุลกากร ข้อมูล ณ วนัที่ 22 มกราคม 2561

ตารางที ่2 มลูค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ระหว่างไทยกับอาเซียน ในชว่งปี 2557-2561
ปริมาณ : พนัตัว,ตัน มูลค่า :  ล้านบาท

พิกัดศุลกากร
ม.ค.-ธ.ค. 2560 ม.ค.-ธ.ค. 2561 % เปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออก

16



2557 2558 2559 2560 GR(%) ปรมิาณ มูลค่า ปรมิาณ มูลค่า ปรมิาณ มูลค่า
01 : สัตว์มชีีวิต 2,140         2,134         1,862         2,104         -1.86 4,943.00           2,103.92        3,837.71          2,378.87        -22.36 13.07
02 : เนื้อสัตว์และส่วนอื่นเพื่อบริโภค 6               2               0.33           0.05           -80.00 0.34                 0.051            55.01              1.956            15,937.90 3,698.84
03 : ปลาและสัตว์น้้า 13,690        12,422        16,471        19,614        14.58 503,735.48        19,614.47       485,965.11       19,783.75      -3.53 0.86
04 : นม ไข่สัตว์ปกี น้้าผ้ึง 1,952         2,118         2,201         2,266         4.98 -                  2,266.13        -                 3,193.06        -             40.90
05 : หนงั เขา ขน กระดอง กระดูกสัตว์ 65              30              215            233            78.30 63,761.33         232.71           86,923.60        409.31          36.33 75.89
06 : ต้นไม ้พชือื่นมชีีวิต ราก หวั 218            239            453            485            35.51 -                  485.05           -                 460.87          -             -4.98
07 : พชืผักเพื่อบริโภค 4,696         9,255         13,782        14,646        46.38 2,968,842.17     14,646.19       2,202,047.32    10,577.59      -25.83 -27.78
08 : ผลไม้ 3,268         5,143         5,908         9,696         40.51 510,793.45        9,695.74        318,689.89       6,192.27        -37.61 -36.13
09 : กาแฟ ชา เคร่ืองเทศ 4,593         5,630         5,475         6,561         10.98 71,940.70         6,561.32        81,398.28        5,847.74        13.15 -10.88
10 : ข้าวและธัญพชื 302            1,133         820            705            24.79 105,462.38        704.55           161,858.95       985.65          53.48 39.90
11 : ผลิตภณัฑ์แปง้จากธัญพชื 1,566         1,304         1,154         1,401         -4.46 105,888.77        1,400.62        116,493.46       1,517.34        10.01 8.33
12 : เมล็ดพชืและผลไมท้ี่มนี้้ามนั 1,600         1,427         1,633         2,032         8.90 72,087.54         2,031.84        59,177.10        1,647.77        -17.91 -18.90
13 : คร่ัง กมั เรซินและส่ิงสกดัจากพชื 442            418            455            409            -1.45 6,434.07           408.96           6,756.72          435.25          5.01 6.43
14 : วัตถุจากพชืที่ใช้ถักสาน 1,238         1,136         891            1,124         -5.19 394,495.51        1,124.17        420,728.01       1,136.25        6.65 1.07
15 : ไขมนั น้้ามนัจาก พชื/สัตว์ 6,676         6,173         7,259         6,461         0.64 149,326.93        6,461.46        135,347.19       4,901.25        -9.36 -24.15
16 : อาหารปรุงแต่งจากเนือ้สัตว์ ปลา สัตว์น้้า 2,241         2,062         3,036         2,939         12.74 24,843.57         2,938.83        27,435.99        3,734.85        10.43 27.09
17 : น้้าตาลและผลิตภณัฑ์จากน้้าตาล 2,080         1,698         1,644         2,221         1.66 159,194.61        2,220.93        98,766.07        1,890.59        -37.96 -14.87
18 : โกโกแ้ละผลิตภณัฑ์ 2,669         2,436         2,588         2,804         2.10 28,289.72         2,804.05        32,164.07        3,056.15        13.70 8.99
19 : ของปรุงแต่งจากธัญพชื แปง้ นม 10,559        11,176        10,723        11,914        3.26 74,705.04         11,914.17       80,069.01        12,248.63      7.18 2.81
20 : ของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้ 1,182         1,221         1,522         1,062         -1.01 17,073.08         1,061.54        14,037.76        636.95          -17.78 -40.00
21 : ของปรุงแต่งเบด็เตล็ดที่บริโภคได้ 9,556         10,578        11,686        12,298        8.94 103,119.27        12,298.46       105,638.67       12,245.58      2.44 -0.43
22 : เคร่ืองด่ืม สุรา น้้าส้มสายชู 1,343         860            1,029         1,143         -3.00 -                  1,143.03        -                 1,003.16        -             -12.24
23 : เศษเหลือจากอตุสาหกรรมอาหารเพือ่เป็นอาหารสัตว์ 2,106         3,603         5,243         4,524         30.59 260,695.83        4,524.47        262,132.27       4,379.17        0.55 -3.21
24 : ยาสูบและผลิตภณัฑ์ 4,284         4,244         3,991         3,529         -6.23 13,997.33         3,528.70        16,315.48        4,488.41        16.56 27.20

รวม 1-24 78,473       86,444       100,041     110,171     12.34 5,639,630.14    110,171.38    4,715,837.66   103,152.41   -16.38 -6.37
4001 : ยางพารา (ยางธรรมชาติ) 187            191            145            61              -30.62 1,010.54           60.80            1,255.02          60.63            24.19 -0.29

รวม 78,660       86,635       100,186     110,232     12.27 5,640,640.68    110,232.18    4,717,092.68   103,213.04   -16.37 -6.37
หมายเหตุ : GR=Growth Rate ช่วงป ี2557-2560
ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวบรวมจากสถิติการค้าสินค้าของกรมศุลกากร ข้อมูล ณ วนัที่ 22 มกราคม 2561

ตารางที ่3 มลูค่าการน าเขา้สินค้าเกษตรและอาหาร ระหว่างไทยกับอาเซียน ในชว่งปี 2557-2561
ปริมาณ : พนัตัว,ตัน มูลค่า :  ล้านบาท

พิกัดศุลกากร
ม.ค.-ธ.ค. 2560 ม.ค.-ธ.ค. 2561 % เปลี่ยนแปลงมูลค่าการน าเข้า
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 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 กุมภาพันธ์ 2562 

 

สรุป 

สถานะและผลจากการเจรจา FTA 

กรณีสินค้าเกษตร ตอนที่ 01-24 และ 4001 
(ประจ าปี 2561) 
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สรุปสถานะของการเจรจา FTA  

การเจรจา FTA ของไทย ประจ าปี 2561 จ าแนกกลุ่มตามสถานะของการเจรจาได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 มีผลบังคับใช้สมบูรณ์/บางส่วน รวม 8 คู่เจรจา (11 กรอบเจรจา) คือ  

 จีน: ภายใต้ความตกลงอาเซียน - จีน (ไทย - จีน ลดภาษีผักและผลไม้เหลือ 0% ตั้งแต ่1 ต.ค. 46 
และทยอยลดภาษีสินค้าจ านวน 90% ของรายการสินค้าทั้งหมดเหลือ 0% เมื่อ 1 ม.ค. 53) 

 ออสเตรเลีย: ภายใตค้วามตกลงไทย - ออสเตรเลีย (เริ่ม 1 ม.ค. 48) และกรอบอาเซียน - ออสเตรเลีย          
และนิวซีแลนด์ (ASEAN-CER) เริ่มเมื่อ 12 มี.ค. 53 

 นิวซีแลนด์: ภายใตค้วามตกลงไทย - นวิซีแลนด ์(เริ่ม 1 ก.ค. 48) และความตกลงอาเซียน - ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ (ASEAN-CER) เริ่มเมื่อ 12 มี.ค. 53 

 อินเดีย: ภายใต้ความตกลงไทย - อินเดีย (ลดภาษีสินค้าเกษตร 11 รายการ เมื่อ 1 ก.ย. 47) และ
ความตกลงอาเซียน - อินเดีย (AIFTA) เริ่มเมื่อ 1 ม.ค. 53 

 ญี่ปุ่น: ภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น (เริ่ม 1 พ.ย. 50)  และความตกลงอาเซียน - ญี่ปุ่น (AJCEP)      
เริ่มเมื่อ 1 มิ.ย. 52 

 เกาหลใีต้: ภายใตค้วามตกลงอาเซียน - เกาหลี (AKFTA) เริ่มเมื่อ 1 ม.ค. 53 

 เปรู: ภายใต้ Early Harvest ไทย - เปรู เริ่มเมื่อ 1 ม.ค. 55 โดยครอบคลุมสินค้าจ านวน 70%          
ของรายการสินค้าทั้งหมด 

 ชิล:ี ภายใต้ความตกลงไทย - ชิลี เริ่มเมื่อ 5 พ.ย. 58 

กลุ่มที่ 2 เจรจาเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อให้มีผลบังคับใช้ จ านวน 1 คู่เจรจา ได้แก่ 

 ไทย – เปรู 

 อาเซียน – ฮ่องกง: คาดว่ามีผลบังคับใช้กลางปี 2562 

กลุ่มที่ 3 อยู่ระหว่างการเจรจา / เจรจาในส่วนต่อเนื่อง / เจรจาคงค้าง มี 8 กรอบเจรจา คือ  

 RCEP (อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย): คาดว่าจะเจรจาเสร็จในปี 2562 

 ไทย – ปากีสถาน: อยู่ระหว่างเจรจาโดยคาดว่าจะเจรจาเสร็จในปี 2562 

 ไทย-ตุรกี: อยู่ระหว่างเจรจาโดยคาดว่าจะเจรจาเสร็จในปี 2562 

 ไทย – ศรีลังกา: เริ่มเจรจาครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 

 ไทย – อินเดีย: ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ในสินค้าส่วนที่เหลือจาก Early Harvest 83 รายการ 

 BIMSTEC (ไทย บังกลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา เมียนมา เนปาล และภูฏาน): ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ 

 ไทย – สหภาพยุโรป: ชะลอการเจรจา 

กลุ่มที่ 4 กรอบเจรจาได้รับความเห็นชอบจากสภาแล้ว มี 1 กรอบเจรจา คือ  

 ไทย – EFTA (สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเทนสไตน์) 
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สถานการณ์การค้าสินคา้เกษตรระหว่างไทยกับคู่เจรจา FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้ว 
การติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรล่าสุดระหว่างไทยและคู่เจรจา  ประจ าปี 2561     

ได้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การติดตามสถานการณ์ในรายประเทศ และการติดตามปริมาณการน าเข้า-ส่งออก
รายสินค้าในบางรายการ ซ่ึงสรุปได ้ดังนี้ 

1. การติดตามสถานการณ์ในรายประเทศ  

 (1) อาเซียน-จีน (ไทย-จีน) (สินค้าผัก ผลไม้ เริ่มลดภาษีตั้งแต่ ต.ค. 46 และสินค้าส่วนใหญ่ 
ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่ ม.ค. 53) ในปี 2561 พบว่า 
 ส่งออก ไทยส่งออก 207,421 ล้านบาท (ลดลงจาก 230,718 ล้านบาทของช่วงเดียวกัน
ในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ ยางพารา 62,712 ล้านบาท ผลไม้ 32,678 ล้านบาท พืชผัก 28,967 
ล้านบาท แป้งธัญพืช  23,975 ล้านบาท และข้าว 17,719 ล้านบาท  

 น าเข้า ไทยน าเข้า 64,961 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจาก 61,664 ล้านบาทของช่วงเดียวกัน           
ในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ พืชผัก 15,721 ล้านบาท ผลไม้ 13,183 ล้านบาท และปลาและสัตว์น้ า 
9,974 ล้านบาท  

 ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 142,460 ล้านบาท (ลดลงจาก 169,054 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน
ในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยเกินดุล คือ ยางพารา 62,712 ล้านบาท แป้งธัญพืช 21,831 ล้านบาท   
ผลไม้ 19,495 ล้านบาท ข้าว 17,686 ล้านบาท และพืชผัก 13,246 ล้านบาท กลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยขาดดุล คือ 
อาหารปรุงแต่ง 1,987 ล้านบาท กาแฟ ชา เครื่องเทศ 1,746 ล้านบาท และปลาและสัตว์น้ า 1,526 ล้านบาท 
 การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ผลไม้ (+10,203 ล้านบาท) 
แป้งธัญพืช (+5,385 ล้านบาท) ปลาและสัตว์น้ า (+3,028 ล้านบาท) เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (+2,035 ล้านบาท) 
อาหารสัตว์ (+1,321 ล้านบาท) ยางพารา (-36,146 ล้านบาท) พืชผัก (-8,017 ล้านบาท) น้ าตาล (-2,046 ล้านบาท)
และข้าว (-1,704 ล้านบาท) สินค้าน าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ พืชผัก (+3,867 ล้านบาท) ผลไม้ (-1,250 ล้านบาท) 
และปลาและสัตว์น้ า (-906 ล้านบาท) 

อนึ่ง สินค้าที่มีการค้าระหว่างกันมากคือ กลุ่มผักและผลไม้ โดยพบว่าสาเหตุที่ไทยได้เปรียบ
ดุลการค้าจากสินค้ากลุ่มผักสูงนั้น เนื่องจากมีการคิดรวม “มันส าปะหลัง” เป็นกลุ่มสินค้านี้ด้วย (ซึ่งมีมูลค่าส่งออก
มากกว่า 98% ของมูลค่าส่งออกสินค้ากลุ่มผักทั้งหมด คือ มูลค่าส่งออกมันส าปะหลังสูงถึง 28,352 ล้านบาท      
ซ่ึงลดลงจาก 36,528 ล้านบาท ช่วงเดียวกันในปี 2560) แตห่ากไม่รวมมันส าปะหลังแล้ว จะพบว่าไทยกลับเป็น
ฝ่ายขาดดุลการค้าเฉพาะในสินค้ากลุ่มผัก 15,106 ล้านบาท (ขาดดุลเพ่ิมข้ึนจาก 11,397 ล้านบาท ช่วงเดียวกัน    
ในปี 2560) ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ไทยส่งออก 552 375 428 170 457 615 

ไทยน าเข้า 6,668 7,426 9,012 9,894 11,854 15,721 

ดุลการค้า -6,116 -7,051 -8,584 -9,724 -11,397 -15,106 
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(2) ไทย-ญี่ปุ่น (ไทย-ญี่ปุ่น เริ่ม พ.ย. 50 และอาเซียน-ญี่ปุ่น เริ่ม มิ.ย. 52) ในปี 2561 พบว่า 
ส่งออก ไทยส่งออก 155,029 ล้านบาท (ลดลงจาก 161,892 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน 

ในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ อาหารปรุงแต่ง 72,505 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ า 16,128 ล้านบาท 
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 12,527 ล้านบาท ยางพารา 11,083 ล้านบาท และอาหารสัตว์ 10,358 ล้านบาท 

น าเข้า ไทยน าเข้า 12,436 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจาก 10,258 ล้านบาทของช่วงเดียวกัน          
ในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ า 7,313 ล้านบาท และซอส/เครื่องปรุง 1,550 ล้านบาท  

ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 142,593 ล้านบาท (ลดลงจาก 151,634 ล้านบาทของช่วง
เดียวกันในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่ง 72,032 ล้านบาท เนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์ 12,105 ล้านบาท ยางพารา 11,083 ล้านบาท อาหารสัตว์ 10,182 ล้านบาท และปลาและสัตว์น้ า 
8,815 ล้านบาท กลุ่มสินค้าที่ไทยขาดดุลมีเพียงยาสูบ ซึ่งมีมูลค่าไม่มากนัก 

การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ อาหารปรุงแต่ง (+853 ล้านบาท) 
อาหารสัตว์ (+366 ล้านบาท) ยางพารา (-4,176 ล้านบาท) ปลาและสัตว์น้ า (-1,464 ล้านบาท) และข้าว       
(-1,421 ล้านบาท) สินค้าน าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ปลาและสัตว์น้ า (+1,876 ล้านบาท) 

 (3) ไทย-เกาหลี (อาเซยีน-เกาหลี เริ่ม ม.ค. 53) ในช่วงปี 2561 พบว่า 
ส่งออก ไทยส่งออก 30,443 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจาก 28,426 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน         

ในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ น้ าตาล 5,611 ล้านบาท ยางพารา 5,553 ล้านบาท อาหารปรุงแต่ง     
5,476 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ า 3,495 ล้านบาท และของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ 2,342 ล้านบาท  

น าเข้า ไทยน าเข้า 13,876 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจาก 13,252 ล้านบาทของช่วงเดียวกันในปี 2560) 
โดยกลุ่มสินค้าส าคัญคือ ปลาและสัตว์น้ า 4,801 ล้านบาท ยาสูบ 3,407 ล้านบาท และเมล็ดพืชและผลไม้ที่มี
น้ ามัน 2,584 ล้านบาท 

ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 16,567 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจาก 15,174 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน      
ในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยเกินดุล คือ ยางพารา 5,553 ล้านบาท น้ าตาล 5,550 ล้านบาท อาหารปรุงแต่ง 
5,421 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ 2,226 ล้านบาท และผลไม้ 1,313 ล้านบาท กลุ่มสินค้าส าคัญที่
ไทยขาดดุล คือ ยาสูบ 3,258 ล้านบาท เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ ามัน 2,465 ล้านบาท และปลาและสัตว์น้ า 
(1,307 ล้านบาท) 

การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ น้ าตาล (+2,936 ล้านบาท) 
และยางพารา (-1,809 ล้านบาท) สินค้าน าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ยาสูบ (+293 ล้านบาท) และอาหารสัตว์ 
(-184 ล้านบาท) 

 (4) ไทย-ออสเตรเลีย (เริ่ม ม.ค. 48) ในช่วงปี 2561 พบว่า 
ส่งออก ไทยส่งออก 28,920 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจาก 28,540 ล้านบาทของช่วงเดียวกัน     

ในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ อาหารปรุงแต่ง 9,693 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง นม    
4,075 ล้านบาท ซอส/เครื่องปรุง 3,568 ล้านบาท และอาหารสัตว์ 2,480 ล้านบาท 
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 น าเข้า ไทยน าเข้า 16,831 ล้านบาท (ลดลงจาก 17,514 ล้านบาทของช่วงเดียวกันในปี 2560) 
โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ ข้าวสาลี ข้าวเมสลิน และข้าวบาร์เลย์ 3,921 ล้านบาท นมและผลิตภัณฑ์ 3,212 ล้านบาท 
แป้งธัญพืช 1,714 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 1,682 ล้านบาท และผลไม้ 1,608 ล้านบาท  

 ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 12,089 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจาก 11,026 ล้านบาทของช่วง
เดียวกันในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่ง 9,326 ล้านบาท ของปรุงแต่งจาก
ธัญพืช แป้ง นม 3,482 ล้านบาท ซอส/เครื่องปรุง 3,296 ล้านบาท และของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ 2,272 ล้านบาท 
กลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยขาดดุล คือ นมและผลิตภัณฑ์ 3,169 ล้านบาท ข้าวสาลี ข้าวเมสลิน และข้าวบาร์เลย์ 
1,772 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 1,682 ล้านบาท 

 การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ของปรุงแต่งจากธัญพืช/นม     
(+480 ล้านบาท) อาหารสัตว์ (+327 ล้านบาท) ของปรุงแต่งจากผักผลไม้ (-693 ล้านบาท) อาหารปรุงแต่ง         
(-377 ล้านบาท) และสินค้าน าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ นมและผลิตภัณฑ์ (+659 ล้านบาท) ของปรุงแต่ง
จากธัญพืช/นม (-665 ล้านบาท) ข้าวสาลี ข้าวเมสลิน และข้าวบาร์เลย์ (-525 ล้านบาท) อาหารสัตว์ (-278 ล้านบาท) 
และน้ าตาล (-200 ล้านบาท)  

 (5) ไทย-นิวซีแลนด์ (เริ่ม ก.ค. 48)  ใน ปี 2561 พบว่า 
 ส่งออก ไทยส่งออก 4,869 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจาก 4,592 ล้านบาทของช่วงเดียวกัน              

ในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ อาหารปรุงแต่ง 1,433 ล้านบาท และของปรุงแต่งจากธัญพืช/นม 725 ล้านบาท  
 น าเข้า ไทยน าเข้า 14,919 ล้านบาท (ลดลงจาก 15,848 ล้านบาทของช่วงเดียวกันในปี 2560) 

โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ นมและผลิตภัณฑ์ 9,454 ล้านบาท ผลไม้ 1,640 ล้านบาท (โดยประมาณ 61% ของมูลค่า
การน าเข้าผลไม้คือ แอปเปิล) และของปรุงแต่งจากธัญพืช/นม 1,028 ล้านบาท 

 ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 10,050 ล้านบาท (ขาดดุลลดลงจาก 11,256 ล้านบาท           
ของช่วงเดียวกันในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่ง 977 ล้านบาท อาหารสัตว์       
365 ล้านบาท ข้าว 364 ล้านบาท และซอส/เครื่องปรุง 336 ล้านบาท กลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยขาดดุล คือ             
นมและผลิตภัณฑ์ 9,448 ล้านบาท ผลไม้ 1,580 ล้านบาท และเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 723 ล้านบาท  

การเปลี่ยนแปลง  สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ อาหารสัตว์ (+239 ล้านบาท) 
สินค้าน าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ นมและผลิตภัณฑ์ (-529 ล้านบาท) และของปรุงแต่งจากธัญพืช/นม      
(-189 ล้านบาท)  

 (6)  ไทย-อินเดีย (ไทย-อินเดีย Early Harvest เริ่ม ก.ย.47 และอาเซียน-อินเดีย เริ่ม ม.ค.53)  
ในปี 2561 พบว่า 

 ส่งออก ไทยส่งออก 15,455 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจาก 14,275 ล้านบาทของช่วงเดียวกันในปี 
2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ ยางพารา 5,539 ล้านบาท ไขมันจากพืช (น้ ามันปาล์ม) 5,313 ล้านบาท 
อาหารสัตว์ 1,299 ล้านบาท และเมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ ามัน 594 ล้านบาท  
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 น าเข้า ไทยน าเข้า 21,596 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจาก 18,705 ล้านบาทของช่วงเดียวกันในปี 2560) 
โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ า 10,910 ล้านบาท กาแฟ ชา เครื่องเทศ 3,702 ล้านบาท อาหารสัตว์ 
2,842 ล้านบาท และไขมันจากพืช 1,106 ล้านบาท  

 ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 6,141 ล้านบาท (ขาดดุลเพ่ิมขึ้นจาก 4,430 ล้านบาทของช่วงเดียวกัน    
ในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยเกินดุล คือ ยางพารา 5,539 ล้านบาท และไขมันจากพืช (น้ ามันปาล์ม) 
4,207 ล้านบาท กลุ่มสินค้าส าคัญที่ ไทยขาดดุล คือ ปลาและสัตว์น้ า 10,892 ล้านบาท กาแฟ ชา เครื่องเทศ            
3,685 ล้านบาท และอาหารสัตว์ 1,543 ล้านบาท 

 การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่  ยางพารา (+917 ล้านบาท) 
ไขมันจากพืช (-386ล้านบาท) สินค้าน าเข้าที่ เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ปลาและสัตว์น้ า (+1,824 ล้านบาท)      
อาหารสัตว์ (+1,419 ล้านบาท) และกาแฟ ชา เครื่องเทศ (-584 ล้านบาท)  

 (7)  ไทย-เปรู (Early Harvest เริ่ม ม.ค. 55) ในปี 2561 พบว่า 
 ส่งออก ไทยส่งออก 1,882 ล้านบาท (ลดลงจาก 2,569 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 

2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ อาหารปรุงแต่ง 1,578 ล้านบาท และข้าว 214 ล้านบาท 
 น าเข้า ไทยน าเข้า 1,913 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 1,856 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน

ในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ า 1,310 ล้านบาท และผลไม้ (องุ่นสด) 492 ล้านบาท  
 ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 31 ล้านบาท (เปลี่ยนจากเดิมที่ เกินดุล 713 ล้านบาท          

ของช่วงเดียวกันในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่ง 1,578 ล้านบาท และข้าว 192     
ล้านบาท กลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยขาดดุล คือ ปลาและสัตว์น้ า 1,307 ล้านบาท และผลไม้ 492 ล้านบาท  

 การเปลี ่ยนแปลง สินค้าส่งออกที ่เปลี ่ยนแปลงมาก ได้แก่ ข้าว (-689 ล้านบาท )      
สินค้าน าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ปลาและสัตว์น้ า (+446 ล้านบาท) และผลไม ้(-327 ล้านบาท)  

 (8)  ไทย-ชิลี (เริ่ม พ.ย. 58) ในปี 2561 พบว่า 
 ส่งออก ไทยส่งออก 2,308 ล้านบาท (ลดลงจาก 2,401 ล้านบาท ของช่วงเวลาเดียวกัน      

ในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ อาหารปรุงแต่ง 1,835 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ 287 ล้านบาท 
 น าเข้า ไทยน าเข้า 5,825 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจาก 5,755 ล้านบาท ของช่วงเวลาเดียวกัน       

ในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ า 3,864 ล้านบาท ผลไม้ (องุ่นสด) 779 ล้านบาท 
 ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 3,517 ล้านบาท (ขาดดุลเพ่ิมขึ้นจาก 3,354 ล้านบาท       

ในช่วงเวลาเดียวกันกับ ปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่ง 1,624 ล้านบาท และกลุ่มสินค้า
ส าคัญที่ไทยขาดดุล คือ ปลาและสัตว์น้ า 3,864 ล้านบาท 

 การเปลี่ยนแปลง  สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ของปรุงแต่งจากผักและผลไม้    
(-229 ล้านบาท) สินค้าน าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ผลไม้ (+260) ปลาและสัตว์น้ า (-495 ล้านบาท)  
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ทั้งนี้ จากข้อมูลในปี 2561 ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า  
 (1) คู่เจรจาซึ่งไทยได้เปรียบดุลการค้าเพ่ิมขึ้น คือ ออสเตรเลีย (เพ่ิมขึ้น 10%) เกิดจากการส่งออกของ
ปรุงแต่งจากธัญพืช/นม และอาหารสัตว์เพ่ิมมากขึ้น เกาหลี (เพ่ิมข้ึน 9%) เกิดจากการส่งออกน้ าตาลเพ่ิมขึ้น  
 (2) คู่เจรจาซึ่งไทยได้เปรียบดุลการค้าลดลง คือ จีน (ลดลง 16%) เกิดจากการส่งออก
ยางพารา มันส าปะหลัง น้ าตาล และข้าวลดลง ญี่ปุ่น (ลดลง 6%) เกิดจากการส่งออกยางพารา ปลาและสัตว์น้ า และ
ข้าวลดลง  
 (3) คู่เจรจาซึ่งไทยเสียเปรียบดุลการค้าลดลง คือ นิวซีแลนด์ (ลดลง 11%) เกิดจากการน าเข้า
นมและผลิตภัณฑ์ลดลง  
 (4) คู่เจรจาซึ่งไทยเสียเปรียบดุลการค้าเพ่ิมขึ้น คือ เปรู (เพ่ิมขึ้น 104%) เป็นผลมาจากการ
น าเข้าปลาและสัตว์น้ าเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่การส่งออกข้าวลดลง อินเดีย (เพ่ิมข้ึน 39%) เกิดจากการน าเข้า       
ปลาและสัตว์น้ า และอาหารสัตว์เพ่ิมมากขึ้น ชิล ี(เพ่ิมขึ้น 5%) เกิดจากการน าเข้าผลไม ้(องุ่น) เพ่ิมข้ึน  

2.  การติดตามปริมาณการน าเข้ารายสินค้าในบางรายการ 
  เพ่ือให้สามารถเห็นทิศทางการน าเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรของไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้จัดท า

การติดตามการน าเข้า-ส่งออกสินค้าบางรายการในปี 2561 เทียบกับ ค่าเฉลี่ยรายเดือนในช่วง 3 ปีย้อนหลัง   
(2558-2560) เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของการน าเข้า-ส่งออกในเชิงปริมาณ โดยในปี 2561 สรุปได้ ดังนี้ 

(1) สินค้าที่การน าเข้าใกล้เคียงค่าปกติ (ต่างกันไม่เกิน 20%) 
(1.1) ปลาป่น: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 5,243 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 4,621 ตัน/เดือน) 

โดยประมาณ 75% เป็นการน าเข้าจากอาเซียน (เมียนมา และเวียดนาม ตามล าดับ) ส าหรับแหล่งน าเข้าส าคัญใน
อดีตคือเปรูนั้น ปัจจุบันมีสัดส่วนการน าเข้าเพียง 1% แต่สินค้าปลาป่นก็มิได้อยู่ในรายการ Early Harvest       
ของไทยภายใต้ FTA ไทย-เปรู จึงยังไม่ได้เป็นผลมาจากการลดภาษีให้แก่เปรู 

(1.2) นมผง: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 10,514 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 9,637 ตัน/เดือน) 
ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าจากนิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย 

(1.3) สาลี่: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 3,968 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 3,616 ตัน/เดือน) 
โดยเกือบทั้งหมดน าเข้าจากจีน 

(1.4) แอปเปิล: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 11,851 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 14,181 ตัน/เดือน) 
โดยมีการน าเข้าใกล้เคียงค่าปกติเกือบตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าจากจีน นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา 
ตามล าดับ 

(1.5) องุ่น: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 9,860 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 11,863 ตัน/เดือน) 
ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าจากจีน และเปร ูตามล าดับ 

(1.6) เนื้อโค: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้า 906 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 1,020 ตัน/เดือน)     
โดยมีการน าเข้าใกล้เคียงค่าปกติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น
เพ่ิมมากขึ้น 

(1.7) กีวี: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 312 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 313 ตัน/เดือน)  
โดยในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน (น าเข้าจากจีน) และในช่วงเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม (น าเข้าจากนิวซีแลนด์ 
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(2) สินค้าที่การน าเข้าสูงกว่าค่าปกติ (สูงกว่าค่าปกติเกิน 20%) 
(2.1) หอมหัวใหญ่และหอมหัวเล็ก: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 7,817 ตัน/เดือน 

(ค่าปกติ 3,583 ตัน/เดือน) มีการน าเข้ามากกว่าค่าปกติ โดยในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และ มิถุนายน-ธันวาคม 
(น าเข้าจากจีน) และในช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม (น าเข้าจากอินเดีย) 

(2.2) กระเทียม: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 6,249 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 4,026 ตัน/เดือน) 
โดยมีการน าเข้ามากกว่าค่าปกติมาโดยตลอด ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าจากจีน และอินเดียเพิ่มมากข้ึน 

(3) สินค้าที่การน าเข้าต่ ากว่าค่าปกติ (ต่ ากว่าค่าปกติเกิน 20%) 
ส้ม: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 7,691 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 10,325 ตัน/เดือน)            

โดยมีการน าเข้าหลักจากจีน แต่มีการน าเข้าจากออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกาลดลง ซึ่งเป็นไปตามการเบี่ยงเบน     
แหล่งน าเข้ามายังคู่เจรจา FTA (Trade Diversion)  

3.  การติดตามปริมาณการส่งออกสินค้าในบางรายการ 
เนื่องจากในช่วงปี 2558-2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในตลาดส่งออกส าคัญของไทย 

รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง จึงได้จัดท าการติดตามปริมาณการส่งออกสินค้าส าคัญของไทย     
ในปี 2561 จ านวน 4 รายการ เป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับ ค่าเฉลี่ยรายเดือนในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (2558-2560) 
เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของการส่งออกในเชิงปริมาณ โดยในปี 2561 สรุปได้ดังนี้ 

(1) สินค้าที่การส่งออกใกล้เคียงค่าปกติ (ต่างกันไม่เกิน 20%) 
 (1.1) ข้าว: ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 924,062 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 871,611 

ตัน/เดือน) ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และฮ่องกงตามล าดับ 
 (1.2) กุ้ง: ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 10,094 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 9,760 ตัน/เดือน) 

ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง และออสเตรเลีย ตามล าดับ 
 (1.3) ยางพารา: ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 293,831 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 300,320 

ตัน/เดือน) โดยมีการส่งออกไปจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เกาหลี และอินเดีย ตามล าดับ 

(2) สินค้าที่การส่งออกสูงกว่าค่าปกติ (สูงกว่าค่าปกติเกิน 20%) 
 น้ าตาล: ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 692,007 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 551,114 ตัน/

เดือน) โดยมีปริมาณการส่งออกในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม สูงกว่าค่าปกติ ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไป
อาเซียน (ร้อยละ 69) และส่งออกไปเกาหลี จีน ญี่ปุ่น ตามล าดับ 

  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพ่ิมเติมได้จาก “รายงานการ
ติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ AFTA และ FTA (เฉพาะที่มีผลบังคับใช้แล้ว)” ทางเว็บไซต์ 
http://www.iaed.oae.go.th อีกช่องทางหนึ่งด้วย 

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

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
         ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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