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สุรปสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรไทย เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 
จากการติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับอาเซียน และไทยกับคู่ค้าส าคัญ ในช่วง

เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่าไทยยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า  
ในอาเซียน คิดเป็นมูลค่า 115,831 ล้านบาท เช่นเดียวกับท่ีไทยได้เปรียบดุลการค้าคู่ค้าท่ีส าคัญ ได้แก่ จีน เท่ากับ
73,238 ล้าบบาท ญี่ปุ่น เท่ากับ 69,390 ล้านบาท อเมริกา เท่ากับ  35,560 ล้านบาท และสหภาพยุโรป เท่ากับ 
และ 24,195 ล้านบาท  ซึ่งสินค้าเกษตรส่งออกท่ีส าคัญของไทย ได้แก่ กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา และ
สัตว์น้ า กลุ่มพืชผักเพ่ือบริโภค และกลุ่มผลไม้ ในขณะที่กลุ่มยางพาราธรรมชาติเป็นสินค้าที่ไทยเป็นทั้งผู้ส่งออก
และผู้น าเข้าจากตลาดต่างๆ เพราะเป็นการส่งออกในผลิตภัณฑ์ขั้นปฐมภูมิ แต่มีการน าเข้าในสินค้าขั้นกลาง และ
ขั้นปลาย มาเพ่ือใช้ในการผลิตและการอุปโภคภายในประเทศ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา
จึงควรเร่งท าการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตยางพาราธรรมชาติของประเทศ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและ
ปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ 
   ส าหรับสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ พบว่าไทยมีมูลค่าส่งออก
สินค้าเกษตรไปยังประเทศเวียดนามเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย  อินโดนีเซีย เมียนมา และกัมพูชา 
ตามล าดับ ซึ่งส าหรับตลาดอาเซียนสินค้าเกษตรส่งออกท่ีส าคัญของไทย ได้แก่ น้ าตาล เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
ข้าวเจ้าและข้าวหอมมะลิ ผลไม้ และยางพารา ส่วนสินค้าที่ไทยน าเข้า ได้แก่ ปลาและผลิตภัณฑ์ มันส าปะหลัง  
และผลิตภัณฑ์ อาหารปรุงแต่ง วัตถุปรุงแต่งอาหาร และผลไม้ 
 ทั้งนี้ ในส่วนของการติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรอ่อนไหว 23 รายการ พบว่า สถานการณ์ในภาพรวม
ยังอยู่ในระดับที่มีการส่งออก –น าเข้า อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยสินค้าเกษตรอ่อนไหวที่มีการส่งออกเพ่ิมมากข้ึน  
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ได้แก่ น้ านมดิบ กระเทียม มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ มะพร้าว (ผล) 
ข้าว น้ ามันถั่วเหลือง น้ ามันปาล์มและน้ ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม และนมปรุงแต่ง(นมพร้อมดื่ม) ขณะที่ด้านการน าเข้า
ที่เพ่ิมข้ึน ได้แก่ มันฝรั่ง เมล็ดกาแฟ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ าตาล กาแฟส าเร็จรูป และใบยาสูบ ซึ่งการน าเข้าข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์เป็นจ านวนมากขึ้น อาจเป็นการน าเข้ามาเพ่ือเก็บเป็นสต๊อกในช่วงที่ไม่อนุญาตให้ผู้น าเข้าทั่วไปน าเข้าได้ 
ในช่วงเดือนกันยายน – กุมภาพันธ์ ยกเว้นการน าเข้าผ่านองค์การคลังสินค้า 
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รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร  
ภายหลังการเปิดเสรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 

 

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

1. รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยกับประเทศคู่ค้าส าคัญ 
 ภาพรวมการค้าสินค้าเกษตร (พิกัดศุลกากร 01-24 และยางพาราธรรมชาติ พิกัด 4001)   
ของไทยกับคู่ค้าส าคัญ ในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 ได้แก่ อาเซียน (25%) จีน (15%) สหภาพยุโรป (11%) 
สหรัฐอเมริกา (9%) ญี่ปุ่น (9%) และประเทศอ่ืนๆ (31%) โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ระหว่างไทยกับคู่ค้าส าคัญ ปี 2560-2561 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน) 

        
หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มประเทศ 

ม.ค.-มิ.ย. 2560  ม.ค.-มิ.ย. 2561  

มูลค่า 
การส่งออก 

มูลค่า 
การน าเข้า 

ดุลการค้า 
การส่งออก การน าเข้า ดุลการค้า 

มูลค่า 
% 

Change 
มูลค่า 

% 
Change 

มูลค่า 
% 

Change 

โลก 663,643 247,941 415,702 629,026 -5.22 245,591 -0.95 383,435 -7.76 

อาเซียน (9) 170,973 57,074 113,899 169,691 -0.75 53,861 -5.63 115,830 1.70 

จีน 119,532 28,210 91,322 100,927 -15.56 27,689 -1.85 73,238 -19.80 

สหภาพยุโรป 60,685 21,446 39,239 59,575 -1.83 35,380 64.97 24,195 -38.34 

ญี่ปุ่น 82,629 4,956 77,673 75,283 -8.89 5,893 18.91 69,390 -10.66 

สหรัฐอเมริกา 63,042 30,505 32,537 56,672 -10.10 21,112 -30.79 35,560 9.29 

อื่นๆ 168,295 105,772 62,523 166,876 -0.84 101,657 -3.89 65,219 4.31 

  ท่ีมา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ค านวณจากสถิติการค้าสินค้าของกรมศุลกากร  
 หมายเหตุ : สินค้าเกษตรในท่ีนี้ หมายถึง สินค้าพิกัดศุลกากร 01-24 รวมยางพารา 
  

2. รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 
(เป็นการค้าปกต)ิ ดังนี้ 

  2.1 ภาพรวม การค้าสินค้าเกษตร (พิกัดศุลกากร 01-24 และยางพาราธรรมชาติ พิกัด 4001) 
ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 ประเทศไทยมีการค้าสินค้าเกษตรและยางพารา(ยางธรรมชาติ) ไปยังอาเซียน 
9 ประเทศ ดังนี้ (1) มูลค่าการส่งออกเท่ากับ 169,691 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.75 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน 
ของปี 2560 (2) มูลค่าการน าเข้าเท่ากับ 53,861 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.63 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 
และ (3) มูลค่าการค้ารวมเท่ากับ 223,552 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.97 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560  
โดยในภาพรวมแล้วประเทศ ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าเป็นมูลค่า 115,830 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.70   
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 มูลค่าการค้าสินค้าเกษตร ระหว่างไทยกับอาเซียน พ.ศ. 2560-2561 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561) 

หน่วย : ล้านบาท 
(1) (2) % เปลี่ยนแปลงระหว่าง 

ม.ค.-มิ.ย. 2560 ม.ค.-มิ.ย. 2561 (1) และ (2) 

มูลค่าการค้ารวม 228,047 223,552 -1.97 

มูลค่าส่งออก 170,973 169,691 -0.75 

มูลค่าน าเข้า 57,074 53,861 -5.63 

ดุลการค้า 113,899 115,830 1.7 
 

 



4 

 

ด้านการส่งออก 
- กลุ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ส าคัญ ที่ไทยส่งออกไป ยังอาเซีย นประจ าเดือน

มกราคม  - มิถุนายน 2 561ที่ มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก ่
 

กลุ่มสินค้า มูลค่าส่งออก (ล้านบาท) สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูง 
1. กลุ่มน้ าตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ าตาล 28,284.51 น้ าตาลทรายดิบ น้ าตาลทรายขาว 
2. กลุ่มเครื่องดื่ม 24,715.06 เครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 
3. กลุ่มข้าวและธัญพืช 18,300.36 ข้าวเจ้าขาวอ่ืน 5% ข้าวเจ้าขาว 

หอมมะลิไทย 100% ข้าวเจ้าขาว 25% 
4. กลุ่มผลไม ้ 17,569.53 ทุเรียนล าไยสด/แห้ง มังคุด 

หมากแห้ง 
5. กลุ่มยางพารา(ยางธรรมชาติ) 13,636.85 น้ ายางข้น ยางก้อน 

 

- กลุ่มสินค้าที่มี การขยายสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการส่งออกมากข้ึน  5 อันดับแรก  
เมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของ ปี 2560 ได้แก่ (1)  กลุ่มวัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน (ผลิตผลจากพืช ใบจาก  
ส าหรับใช้มวนบุหรี่ ไม้ไผ่) (2) กลุ่มไขมัน น้ ามันจากพืช/สัตว์ (น้ ามันเนื้อในเมล็ดปาล์มแฟรกชันของแข็ง ของน้ ามัน
เนื้อในเมล็ดปาล์มที่ไม่ท าให้บริสุทธิ์) (3) กลุ่มข้าวและธัญพืช (ข้าวเจ้าขาวอ่ืน 5% ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย 100%  
ข้าวเจ้าขาว 25%) (4) กลุ่มสัตว์มีชีวิต (สุกรมีชีวิตน้ าหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมข้ึนไป) และ (5)กลุ่มเนื้อสัตว์และส่วนอื่น  ๆ
เพ่ือบริโภค (ชิ้นเนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัสแช่เย็นจนแข็ง ปีกไก่แช่เย็นจนแข็ง) ตามล าดับ 

- กลุ่มสินค้าที่มี สัดส่วนปริมาณและมูลค่าการส่งออกลดลง  3 อันดับแรกเม่ือเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของ ปี 2560 ได้แก่ (1) กลุ่มครั่ง กัมเรซิน และสิ่งสกัดจากพืช  (2) กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ด  
ที่บริโภคได้ (3) กลุ่มของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง นม ตามล าดับ  

 
ด้านการน าเข้า 
- กลุ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ส าคัญ ที่ไทยน าเข้าจากอาเซียน ประจ าเดือน  

มกราคม  – มิถุนายน  2561 ที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก ่
 

กลุ่มสินค้า มูลค่าน าเข้า (ล้านบาท) สินค้าที่มีมูลค่าน าเข้าสูง 
1. กลุ่มปลาและสัตว์น้ า 9,548.18 เนื้อปลาซูริมิ ปลาแคชฟิช ปลาทะเล 

ปลาหมึกแห้งใส่เกลือหรือแช่น้ าเกลือ 
2. กลุ่มพืชผักที่บริโภคได้ 7,632.53 มันส าปะหลัง มันเส้น หัวมันส าปะหลัง 

กะหล่ าปลี ถั่วเขียวผิวมัน 
3. กลุ่มของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง นม 6,021.38 อาหารปรุงแต่ง เวเฟอร์ 
4. กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ด 
ที่บริโภคได้ 

6,008.43 วัตถุปรุงแต่งอาหาร กะทิส าเร็จรูป 
กาแฟส าเร็จรูป 

5. กลุ่มผลไม ้ 4,158.28 มะพร้าว เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 
เอาเปลือกออก แก้วมังกร มังคุด 
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   - กลุ่มสินค้าที่มี การขยายสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการน าเข้ามากข้ึน  5 อันดับแรก 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ได้แก่ (1) กลุ่มข้าวและธัญพืช (ข้าวโพดเหมาะส าหรับท าอาหารสัตว์  
ลูกเดือยทั้งเปลือก ข้าวเจ้าขาวอื่น 5%) (2) กลุ่มหนัง เขา ขน กระดอง กระดูกสัตว์ (ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลา ไข่อาร์ทีเมีย 
(ไข่ไรน้ าเค็ม) เปลือกหอยมุก หนังปลา)  (3) อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้ า (ปลาทูน่าปลาสคิปแจ็กและ 
ปลาโบนิโต(ชนิดชาร์ดา) ปลาแมคเคอเรลที่บรรจุภาชนะท่ีอากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ เพื่อการขายปลีก) (4) กลุ่มยาสูบ
และผลิตภัณฑ์ (บุหรี่ที่มียาสูบ ใบยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียและพันธุ์เบอร์เลย์ที่ไม่เอาก้านใบออก นอกจากที่บ่มด้วยไอร้อน) 
และ (5) กลุ่มครั่ง กัมเรซินและสิ่งสกัดจากพืช (คาราจีแนนชนิดผงบริสุทธิ์ น้ าเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดจากพืช 

   - กลุ่มสินค้าที่มี การน าเข้าลดลงทั้งปริมาณและมูลค่า  5 อันดับแรก  เมื่อเทียบ กับ 
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ได้แก่ (1) กลุ่มพืชผักเพ่ือบริโภคกลุ่มน้ าตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ าตาล (2) กลุ่มเศษเหลือ
จากอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเป็นอาหารสัตว์ (3) กลุ่มไขมัน น้ ามันจากพืช/สัตว์ (4) กลุ่มของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้
และ (5) กลุ่มเมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ ามัน ตามล าดับ  
 
  2.2 การค้าสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แบ่งตามรายประเทศ  (พิกัดศุลกากร 01-24 แล ะ
ยางพารา (ยางธรรมชาติ) พิกัด 4001) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561ของไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
9 ประเทศ ในภาพรวมแล้วประเทศ ไทยเป็นฝ่ายได้เ ปรียบดุลการค้าเป็นมูลค่า 115,830 ล้านบาท โดยมีประเทศ  
คู่ค้าส าคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ระหว่างไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ  (ม.ค.-มิ.ย. 2561) 

          หน่วย : ล้านบาท 

ประเทศ 
การส่งออก การน าเข้า สัดส่วนการ

ส่งออก (%) 
ดุลการค้า 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

มาเลเซีย    1,193,452         31,405       109,955         7,591           18.51         23,814  

เวียดนาม      630,296         33,627       214,055       11,109           19.82         22,518  

อินโดนีเซีย    2,011,896         27,756       509,148        10,604           16.36         17,151  

เมียนมา      640,049         21,722       232,318         5,441           12.80         16,281  

กัมพูชา      463,241         18,412     1,252,112         6,446           10.85         11,966  

ลาว      296,180         14,370       518,451         3,252             8.47         11,119  

ฟิลิปปินส ์      564,014         12,782         32,460         3,095             7.53           9,686  

สิงคโปร ์      217,408           8,839         37,331         6,323             5.21           2,515  

บรูไนฯ        25,836             780           0.418         0.080             0.46             780  

รวม    6,042,372       169,691     2,905,831       53,861             100       115,830  
 

เมื่อพิจารณามูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยไปยังอาเซียน 9 ประเทศ  
จะเห็นได้ว่าไทยส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ไปยังเวียดนามเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 19.82 รองลงมา ได้แก่ 
มาเลเซีย (ร้อยละ 18.51) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 16.36) เมียนมา (ร้อยละ 12.80) และกัมพูชา (ร้อยละ 10.85) ตามล าดับ 
ในขณะที่หากพิจารณาดุลการค้า จะเห็นได้ว่าไทยได้เปรียบดุลการค้าของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ มาเลเซีย  
เป็น อันดับหนึ่ง โดยคิดเป็นมูลค่าที่ได้เปรียบดุลการค้าเท่ากับ 23,814 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ เวียดนาม  
(22,518  ล้านบาท) อินโดนีเซีย (17,151 ล้านบาท) เมียนมา (16,281 ล้านบาท) และกัมพูชา (11,966 ล้านบาท) ตามล าดับ 
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2.3 สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรส าคัญและสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหวระหว่างประเทศไทย
กับอาเซียน 9 ประเทศ (รวมทั้งสิ้น 26 ชนิดสินค้า) 

รายงานสถิติการค้าสินค้า เกษตรส าคัญและสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหวระ หว่างไทยกับคู่ค้าใน
อาเซียน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี  2561 เปรียบ เทียบกับปี 2560 ของสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่อการค้า ระหว่าง
ประเทศ (หมายถึงสินค้าที่มีโควต้าภาษีจ านวน 23 ชนิด) ประกอบด้วยน้ านมดิบและนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)นมผง
ขาดมันเนย มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ กระเทียม มะพร้าว(ผล) ล าไยแห้ง เมล็ดกาแฟ  
ชา พริกไทย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว เมล็ดถั่วเหลือง เนื้อมะพร้าวแห้ง น้ ามันถั่วเหลือง น้ ามันปาล์มและน้ ามันเนื้อ
ในเมล็ดปาล์ม น้ ามันมะพร้าว น้ าตาล กากถั่วเหลือง ไหมดิบ กาแฟส าเร็จรูป และใบยาสูบการส่งออก-น าเข้ าสินค้า 
ที่มีความส าคัญในเชิงเศรษฐกิจของไทยอีก 2 สินค้า คือ ยางพารา(ยางธรรมชาติ) และมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

1) สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึน แต่มีการน าเข้าลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 
จ านวน 8 สินค้า  ได้แก่ น้ านมดิบ กระเทียม มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ มะพร้าว (ผล) ข้าว น้ ามันถั่วเหลือง 
น้ ามันปาล์มและน้ ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม และนมปรุงแต่ง(นมพร้อมดื่ม) รายละเอียดดังนี้  

 

สินค้า การส่งออก การน าเข้า 
น้ านมดิบ 

  
กระเทียม 

  
มันส าปะหลัง
และผลิตภัณฑ ์

  
มะพร้าว(ผล) 

  

 

BRUNEI  
0.01%

INDONESIA 
0.77%

CAMBODIA  
79.79%

LAOS  
5.99%

MYANMAR  
2.96%

MALAYSIA  
0.18%

PHILIPPINES  
4.50%

SINGAPORE  
3.18%

VIETNAM  
0.0002%

สัดส่วนการส่งออกน้ านมดิบไปอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2561

INDONESIA  
56.60%

MALAYSIA  
51.13%

SINGAPORE  
0.78%

สัดส่วนการน าเข้าน้ านมดิบจากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2561

CAMBODIA
30.70%

LAOS
3.18%

MYANMAR
9.63%

MALAYSIA
47.47%

SINGAPORE
1.87%VIETNAM

7.16%

สัดส่วนการส่งออกกระเทียมไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2561

INDONESIA
0.001%

MALAYSIA
0.63%

PHILIPPINES
99.37%

สัดส่วนการน าเข้ากระเทียมจากอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 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%

สัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังไปอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2561

INDONESIA     
0.07%

CAMBODIA     
75.47%

LAOS     
24.37%

MYANMAR     
0.002%

MALAYSIA     
0.00003%

PHILIPPINES     
0.06%

VIETNAM     
0.03%

สัดส่วนการน าเข้าผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังจากอาเซียน
ม.ค.-มิ.ย. 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. -มิ.ย. 2561

INDONESIA   
74.12%

MYANMAR   
0.15%

MALAYSIA   
0.12%

PHILIPPINES   
1.38%

VIETNAM   
24.23%

สัดส่วนการน าเข้ามะพร้าว(ผล)จากอาเซียน 
ม.ค. - มิ.ย. 2561

 
ปริมาณ 0.41 ตัน 

มูลค่า 0.10 ล้านบาท 

ปริมาณ 
15,537.50 ตัน 
มูลค่า 778.31 

ล้านบาท 

ปริมาณ 
352,408.08 ตัน 

มูลค่า  
5,154.22 ล้านบาท 

ปริมาณ  
1,522,860.89 ตัน 

มูลค่า  
6,915.30 ล้านบาท 

ปริมาณ  
188,055.70 ตัน 

มูลค่า 
1,740.89 ล้านบาท 

ปริมาณ  
2,610.67 ตัน 

มูลค่า 
73.34 ล้านบาท 

 
ปริมาณ 358.45 ตัน 

มูลค่า 19.19 ล้านบาท 
 
 

 
ปริมาณ 113.63 ตัน 

มูลค่า 29.28 ล้านบาท 
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สินค้า การส่งออก การน าเข้า 
ข้าว 

  
น้ ามัน 

ถั่วเหลือง 

  
น้ ามันปาล์ม

และน้ ามันเนื้อ
ในเมล็ดปาล์ม 

  
นมปรุงแต่ง

(นมพร้อมดื่ม) 

  
2) สินค้าที่ มูลค่า ทั้งการส่งออกและ/หรือน าเข้าเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ช่วงเวลา  

เดียวกันของปี 2560 จ านวน 3 สินค้า ได้แก่ นมผงขาดมันเนย ชา และกากถั่วเหลือง รายละเอียดดังนี้ 
สินค้า การส่งออก การน าเข้า 
นมผง 

ขาดมันเนย 

  
 

 

 

 

 

 

 

BRUNEI
2.58%

INDONESIA
45.59%

CAMBODIA
0.27%

LAOS
0.58%

MYANMAR
0.41% MALAYSIA

17.87%
PHILIPPINES

22.26%

SINGAPORE
9.17%

VIETNAM
1.26%

สัดส่วนการส่งออกข้าวไปอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2561

CAMBODIA
0.01%

MYANMAR
0.006%

SINGAPORE
0.02%

VIETNAM
99.97%

สัดส่วนการน าเข้าข้าวจากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2561

INDONESIA   
10.15%

CAMBODIA   
9.80%LAOS   

2.33%
MYANMAR   

8.11%

PHILIPPINES   
32.02%

SINGAPORE   
0.97%

VIETNAM   
36.63%

สัดส่วนการส่งออกน้ ามันถ่ัวเหลืองไปอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2561

MALAYSIA   
100.00%

สัดส่วนการน าเข้าน้ ามันถ่ัวเหลืองจากอาเซียน 
ม.ค.-มิ.ย. 2561

CAMBODIA  
2.82% LAOS  

1.46%

MYANMAR  
15.24%

MALAYSIA  
79.92%

SINGAPORE  
0.00001%

VETNAM  
0.02%

สัดส่วนการส่งออกน้ ามันปาล์มไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2561

INDONESIA  
100.00%

สัดส่วนการน าเข้าน้ ามันปาล์มจากอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2561

BRUNEI 
0.009%

CAMBODIA 
48.08%

LAOS 
21.61%

MYANMAR 
17.09%

MALAYSIA 
2.22%

PHILIPPINES 
3.07%

SINGAPORE 
6.18%

VIETNAM 
1.22%

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

MALAYSIA 
58.42%

SINGAPORE 
23.89%

VIETNAM 
17.70%

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

BRUNEI 
0.04%

CAMBODIA 
49.62%

LAOS 
5.59%

MYANMAR 
39.16%

PHILIPPINES 
0.0007%

SINGAPORE 
6.61%

VIETNAM 
0.42%

สัดส่วนการส่งออกนมผงขาดมันเนยไปอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2561

MALAYSIA 
99.97%

PHILIPPINES 
0.01%

SINGAPORE 
0.03%VIETNAM 

0.005%

สัดส่วนการน าเข้านมผงขาดมันเนยจากอาเซียน
ม.ค.-ม.ิย. 2561

ปริมาณ  
507.49 ตัน 
มูลค่า 15.99 

ล้านบาท 

ปริมาณ  
1,053.44 ตัน 
มูลค่า 65.19 

ล้านบาท 

ปริมาณ  
37,013.45  ตัน 
มูลค่า 1,121.83  

ล้านบาท 

ปริมาณ 0.19 ตัน 
มูลค่า 0.03 ล้านบาท 

ปริมาณ  
36,418.02 ตัน 
มูลค่า 1,544.82 

ล้านบาท 

ปริมาณ  
55.70 ตัน 
มูลค่า 0.06  
ล้านบาท 

ปริมาณ  
104,555.27 ตัน 

มูลค่า 3,018.97 ล้านบาท 

ปริมาณ  
2,494.75 ตัน 

มูลค่า 81.13 ล้านบาท 

ปริมาณ  
1,164,544.43 ตัน 
มูลค่า 17,065.50 

ล้านบาท 

ปริมาณ  
400.01 ตัน 

มูลค่า  
5.06 ล้านบาท 
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สินค้า การส่งออก การน าเข้า 
ชา 

  
กากถ่ัวเหลือง 

  

3) สินค้าที่มี มูลค่า การส่งออกลดลง แต่มีการน าเข้าเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2560 จ านวน 6 สินค้า ได้แก่ มันฝรั่ง เมล็ดกาแฟ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ าตาล กาแฟส าเร็จรูป และ  
ใบยาสูบ รายละเอียดดังนี้ 
สินค้า การส่งออก การน าเข้า 
มันฝรั่ง 

  
เมล็ดกาแฟ 

  
ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว ์

  
 

 

 

BRUNEI
1.22%

INDONESIA
32.69%

CAMBODIA
39.91%LAOS

2.99%
MYANMAR

2.10%

MALAYSIA
9.16%

PHILIPPINES
0.46%

SINGAPORE
3.51%

VIETNAM
7.96%

สัดส่วนการส่งออกชาไปอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2561

INDONESIA
53.88%

MYANMAR
9.18%

MALAYSIA
5.65%

PHILIPPINES
0.0001%

SINGAPORE
9.90%

VIETNAM
21.39%

สัดส่วนการน าเข้าชาจากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2561

CAMBODIA
37.01%

LAOS
58.22%

MYANMAR
2.45%

VIETNAM
2.32%

สัดส่วนการส่งออกกากถ่ัวเหลืองไปอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2561

MALAYSIA
100.00%

สัดส่วนการน าเข้ากากถ่ัวเหลืองจากอาเซียน 
ม.ค.-มิ.ย. 2561

MYANMAR    
99.16%

SINGAPORE    
0.84%

สัดส่วนการส่งออกมันฝร่ังไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2561

MYANMAR    
100.00%

สัดส่วนการน าเข้ามันฝร่ังจากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2561

INDONESIA
0.32%

CAMBODIA
63.43%

MYANMAR
3.96%

MALAYSIA
18.68%

PHILIPPINES
1.44%

SINGAPORE
8.38%

VIETNAM
3.79%

สัดส่วนการส่งออกเมล็ดกาแฟไปอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2561

INDONESIA
1.36%

LAOS
11.57%

MYANMAR
0.18% MALAYSIA

2.85%
SINGAPORE

0.10%

VIETNAM
83.94%

สัดส่วนการน าเข้าเมล็ดกาแฟจากอาเซียน ม.ค. -ม.ิย. 2561

INDONESIA
1.34%LAOS

0.18%

MYANMAR
0.28%

PHILIPPINES
98.20%

สัดส่วนการส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2561

CAMBODIA
52.41% LAOS

47.59%

สัดส่วนการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากอาเซียน 
ม.ค.-มิ.ย. 2561

 
ปริมาณ 0.43 ตัน 

มูลค่า 
 0.08 ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
1,440 ตัน 

มูลค่า  
24.26 ล้านบาท 

ปริมาณ  
65.59 ตัน 

มูลค่า 12.07 
ล้านบาท 

ปริมาณ  
24,168.49 ตัน 

มูลค่า  
1,541.88 ล้านบาท 

ปริมาณ  
16,520.03 ตัน 

มูลค่า 
127.63 ล้านบาท 

ปริมาณ  
95,376.29 ตัน 

มูลค่า 
506.96 ล้านบาท 

ปริมาณ  
0.002 ตัน 

มูลค่า 0.001 
ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
24,897.06 ตัน 
มูลค่า 374.22  

ล้านบาท 
 

ปริมาณ  
685.07 ตัน 

มูลค่า 129.18  
ล้านบาท 

 

ปริมาณ  
2,421.97 ตัน 
มูลค่า 115.66 

 ล้านบาท 
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สินค้า การส่งออก การน าเข้า 
น้ าตาล 

  
กาแฟ

ส าเร็จรูป 
 
 
 
 

  
ใบยาสูบ 

  

4) สินค้าที่มี มูลค่า ลดลงท้ังการส่งออกและน าเข้า เมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกัน  
ของปี 2560 จ านวน 6 สินค้า ได้แก่ หอมหัวใหญ่ พริกไทย เมล็ดถั่วเหลือง เนื้อมะพร้าวแห้ง น้ ามันมะพร้าว และ
ยางพารา(ยางธรรมชาติ) รายละเอียดดังนี้ 
สินค้า การส่งออก การน าเข้า 

หอมหัวใหญ ่
 
 
 
 
 

  

พริกไทย 

  

 

 

BRUNEI  
0.36%

INDONESIA  
47.01%

CAMBODIA  
13.65%

LAOS  
3.92%

MYANMAR  
19.91%MALAYSIA  

7.60%
PHILIPPINES  

1.46%
SINGAPORE  

3.27%

VIETNAM  
2.81%

สัดส่วนการส่งออกน้ าตาลไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2561

MALAYSIA  
99.84%

PHILIPPINES  
0.16%

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

INDONESIA
0.02%

CAMBODIA
20.87%

LAOS
26.86%

MYANMAR
34.22%

MALAYSIA
0.05%

PHILIPPINES
15.54%

SINGAPORE
0.37%

VIETNAM
2.07%

สัดส่วนการส่งออกกาแฟส าเร็จรูปไปอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2561

INDONESIA
9.72% LAOS

7.76%

MALAYSIA
63.10%

PHILIPPINES
0.00003%

SINGAPORE
2.41%

VIETNAM
17.01%

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

INDONESIA   
40.42%

CAMBODIA   
0.001%

LAOS   
16.29%MALAYSIA   

0.0001%

PHILIPPINES   
56.93%

SINGAPORE   
0.20%

VIETNAM   
0.9761%

สัดส่วนการส่งออกใบยาสูบไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2561

INDONESIA   
5.69%

LAOS   
99.19%

สัดส่วนการน าเข้าใบยาสูบจากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2561

INDONESIA      
24.14%

CAMBODIA      
12.90%

LAOS      
1.49%

MYANMAR      
0.76% MALAYSIA      

32.04%

SINGAPORE      
22.71%

VIETNAM      
5.95%

สัดส่วนการส่งออกหอมหัวใหญ่ไปอาเซียน
ม.ค.-มิ.ย. 2561

INDONESIA      
39.77%

MYANMAR      
89.58%

VIETNAM      
10.41%

สัดส่วนการน าเข้าหอมหัวใหญ่จากอาเซียน 
ม.ค.-มิ.ย. 2561

INDONESIA   
4.05%

CAMBODIA   
19.93%

LAOS   
5.08%

MALAYSIA   
10.42%

PHILIPPINES   
0.97%

SINGAPORE   
5.46%

VIETNAM   
54.08%

สัดส่วนการส่งออกพริกไทยไปอาเซียน ม.ค. -ม.ิย. 2561

INDONESIA   
4.05%MALAYSIA   

10.42%
PHILIPPINES   

0.97%

SINGAPORE   
5.46%

VIETNAM   
54.08%

สัดส่วนการน าเข้าพริกไทยจากอาเซียน ม.ค. -มิ.ย. 2561

ปริมาณ  
8,046.09 ตัน 
มูลค่า 141.62 

ล้านบาท 

ปริมาณ  
648.87 ตัน 

มูลค่า 7.20 ล้านบาท 

ปริมาณ  
2,603.27 ตัน 
มูลค่า 435.02 

ล้านบาท 

ปริมาณ  
36.14 ตัน 
มูลค่า 9.43 
ล้านบาท 

ปริมาณ  
13,447.66 ตัน 

มูลค่า  
1,463.30  
ล้านบาท 

ปริมาณ  
6,182.83 ตัน 

มูลค่า 
1,237.67 ล้านบาท 

ปริมาณ 
2,329.84 ตัน 
มูลค่า 318.60

ล้านบาท 
 

 
ปริมาณ 1,871.34 ตัน 

มูลค่า 169.68 ล้านบาท 

ปริมาณ  
2,447,946.83 ตัน 

มูลค่า 
26,608.84 ล้านบาท 

ปริมาณ  
23.01 ตัน 

มูลค่า 
1.40 ล้านบาท 
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สินค้า การส่งออก การน าเข้า 
เมล็ดถั่วเหลือง 

  
เนื้อ 

มะพร้าวแห้ง 
 

 
 
 

  

น้ ามันมะพร้าว 

  
ยางพารา  

(ยางธรรมชาติ) 

  

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

ล าไยแห้ง 

 

 
 

ไม่มีรายงานการน าเข้าจากอาเซียน 

 

 

CAMBODIA
37.25%

LAOS
46.02%

MYANMAR
0.24%

SINGAPORE
1.12%

VIETNAM
15.37%

สัดส่วนการส่งออกเมล็ดถ่ัวเหลืองไปอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2561

MALAYSIA
100.00%

สัดส่วนการน าเข้าเมล็ดถ่ัวเหลืองจากอาเซียน 
ม.ค.-มิ.ย. 2561

LAOS   
9.02%

MYANMAR   
90.27%

SINGAPORE   
0.72%

สัดส่วนการส่งออกเนื้อมะพร้าวแห้งไปอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2561

PHILIPPINES   
100.00%

สัดส่วนการน าเข้าเนื้อมะพร้าวแห้งจากอาเซียน 
ม.ค.-มิ.ย. 2561

CAMBODIA   
0.01%

LAOS   
31.82%

MYANMAR   
4.25%

MALAYSIA   
41.47%

SINGAPORE   
25.25%

สัดส่วนการส่งออกน้ ามันมะพร้าวไปอาเซียน
ม.ค.-ม.ิย. 2561

INDONESIA   
96.20%

MALAYSIA   
0.19%

PHILIPPINES   
3.61%

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

INDONESIA   
2.55%

CAMBODIA   
0.24%

LAOS   
3.79%

MYANMAR   
1.62%

MALAYSIA   
83.75%

PHILIPPINES   
0.65%

SINGAPORE   
0.17%

VIETNAM   
7.16%

สัดส่วนการส่งออกยางพาราไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2561

MALAYSIA   
82.94%

SINGAPORE   
0.01%

VIETNAM   
16.09%

สัดส่วนการน าเข้ายางพาราจากอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2561

BRUNEI   
0.005%

INDONESIA   
29.48%

MYANMAR   
34.60%

MALAYSIA   
25.26%

SINGAPORE   
10.46%

VIETNAM   
97.14%

สัดส่วนการส่งออกล าไยแห้งไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2561

ปริมาณ  
37,572.84 ตัน 
มูลค่า 1,901.31 

 ล้านบาท 

ปริมาณ  
1.68 ตัน 

มูลค่า 0.31 ล้านบาท 

ปริมาณ  
27.91 ตัน 

มูลค่า 1.45 ล้านบาท 

ปริมาณ  
4,348.51 ตัน 

มูลค่า 184.06 ล้านบาท 

ปริมาณ  
83.85 ตัน 

มูลค่า  
12.44 ล้านบาท 

ปริมาณ  
400,529.86 ตัน 

มูลค่า  
13,636.85 ล้านบาท 

ปริมาณ  
550.60 ตัน 

มูลค่า  
27.93 ล้านบาท 

ปริมาณ  
0.001 ตัน 

มูลค่า 0.0002 ล้านบาท 

ปริมาณ  
1,557.16 ตัน 

มูลค่า 31.44 ล้านบาท 
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สินค้า การส่งออก การน าเข้า 
ไหมดิบ 

 

 
ไม่มีรายงานการน าเข้าจากอาเซียน 

 
 
 
 

6) สินค้าที่ไม่มีรายงานการส่งออกและน าเข้าจากอาเซียน เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2560 จ านวน 1 สินค้า ได้แก่ เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ รายละเอียดดังนี้ 

สินค้า การค้า 
 

เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ 
 
ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 ไม่มีรายงานการส่งออกและน าเข้าจากอาเซียน  
 

 

3. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรไทยกับคู่ค้าส าคัญอ่ืน โดยจัดล าดับตามมูลค่า    

1) ตลาดจีน ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าในตลาดจีน 73,238 ล้านบาท มีมูลค่าการค้ารวม  
128,616 ล้านบาท โดยอธิบายได้ดังนี้  

ด้านการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวม 100,927 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.56 เมื่อเทียบกับ  
ปี 2560 โดยสินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ (1) กลุ่มยางพาราธรรมชาติ (2) กลุ่มพืชผักเพ่ือบริโภค (3) กลุ่มผลไม้  
(4) กลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืชและ (5) กลุ่มข้าวและธัญพืช  

ด้านการน าเข้า  มีมูลค่าการส่งออกรวม 27,689 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.85 เมื่อเทียบกับ  
ปี 2560 สินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ (1) กลุ่มยางพาราธรรมชาติ (2) กลุ่มพืชผักเพ่ือบริโภค (3) กลุ่มปลาและสัตว์น้ า 
(4) กลุ่มผลไม้ และ (5) กลุ่มของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้ 

2) ตลาดญี่ปุ่น ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าในตลาดญี่ปุ่น 69,390 ล้านบาท มีมูลค่า
การค้ารวม 81,176 ล้านบาท โดยอธิบายได้ดังนี้  

ด้านการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวม 75,283 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.89 เมื่อเทียบกับ  
ปี 2560 โดยมีสินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ (1) กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา และสัตว์น้ า (2) กลุ่มยางพารา
ธรรมชาติ (3) กลุ่มปลาและสัตว์น้ า (4) กลุ่มเนื้อสัตว์และส่วนอื่นเพ่ือบริโภค  และ (5) กลุ่มเศษเหลือจากอุตสาหกรรม
เพ่ือเป็นอาหารสัตว์  

ด้านการน าเข้า มีมูลค่าการส่งออกรวม 5,893 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.91 เมื่อเทียบกับปี 2560 
สินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ (1) กลุ่มยางพาราธรรมชาติ (2) กลุ่มปลาและสัตว์น้ า (3) กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ด  
ที่บริโภคได้ (4) กลุ่มของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง นม และ (5) กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา และสัตว์น้ า 

 

 

 

 

 

VIETNAM  
100.00%

สัดส่วนการส่งออกไหมดิบไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2561

ปริมาณ  
4.20 ตัน 
มูลค่า 

9.10 ล้านบาท 
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3) ตลาดสหภาพยุโรป ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าในตลาดสหภาพยุโรป 24,196 ล้านบาท 
และมีมูลค่าการค้ารวม 94,955 ล้านบาท โดยอธิบายได้ดังนี้  

ด้านการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวม 59,575 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.83 เมื่อเทียบกับปี 2560 
โดยสินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ (1) กลุ่มสินค้ายางพาราธรรมชาติ (2) กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา และสัตว์น้ า 
(3) กลุ่มเนื้อสัตว์และส่วนอื่นเพ่ือบริโภค (4) กลุ่มของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้ และ (5) ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้   

ด้านการน าเข้า  มีมูลค่าการส่งออกรวม 35,380 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.97 เมื่อเทียบกับ  
ปี 2560 สินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ (1) กลุ่มยางพาราธรรมชาติ (2) กลุ่มเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
(3) กลุ่มเครื่องดื่ม สุรา น้ าส้มสายชู (4) กลุ่มนม ไข่สัตว์ปีก น้ าผึ้ง และ (5) กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 

4) ตลาดสหรัฐอเมริกา ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าในตลาดสหรัฐอเมริกา 35,560 ล้านบาท 
และมีมูลค่าการค้ารวม 77,784 ล้านบาท โดยอธิบายได้ดังนี้  

ด้านการส่งออก  มีมูลค่าการส่งออกรวม 56,672 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.10 เมื่อเทียบกับ  
ปี 2560 โดยสินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ (1) กลุ่มสินค้ายางพาราธรรมชาติ (2) กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา 
และสัตว์น้ า  (3) กลุ่มของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้ (4) กลุ่มข้าวและธัญพืช และ (5) กลุ่มเศษเหลือจากธัญพืช แป้ง นม  

ด้านการน าเข้า มีมูลค่าการส่งออกรวม 21,112 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.79 เมื่อเทียบกับ  
ปี 2560 สินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ (1) กลุ่มเมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ ามัน  (2) กลุ่มเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเพ่ือเป็น
อาหารสัตว์ (3) กลุ่มปลาและสัตว์น้ า  (4) กลุ่มข้าวและธัญพืช และ (5) กลุ่มยางพาราธรรมชาติ 

เมื่อพิจารณาสินค้าเกษตรส่งออกท่ีส าคัญของไทย ได้แก่ กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา 
และสัตว์น้ า กลุ่มพืชผักเพ่ือบริโภค และกลุ่มผลไม้ ในขณะที่กลุ่มยางพาราธรรมชาติเป็นสินค้าที่ไทยเป็นทั้งผู้ส่งออก
และผู้น าเข้าจากตลาดต่างๆ เพราะเป็นการส่งออกในผลิตภัณฑ์ขั้นปฐมภูมิ แต่มีการน าเข้าในสินค้าขั้นกลาง และ  
ขั้นปลาย มาเพ่ือใช้ในการผลิตและการอุปโภคภายในประเทศ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา  
จึงควรเร่งท าการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตยางพาราธรรมชาติของประเทศ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและ
ปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ 

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

 

 
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 

 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 กันยายน 2561 

 

 

สรุป 
สถานะและผลจากการเจรจา FTA 

กรณีสินค้าเกษตร ตอนที่ 01-24 และ 4001 
(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561) 
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สรุปสถานะของการเจรจา FTA  
การเจรจา FTA ของไทย ณ เดือนมิถุนายน 2561 จ าแนกกลุ่มตามสถานะของการเจรจาได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 มีผลบังคับใช้สมบูรณ์/บางส่วน รวม 8 คู่เจรจา (11 กรอบเจรจา) คือ  
 จีน: ภายใต้กรอบอาเซียน-จีน (ไทย-จีน ลดภาษีผักและผลไม้เหลือ 0% ตั้งแต่ 1 ต.ค. 46 และทยอย

ลดภาษีสินค้าจ านวน 90% ของรายการสินค้าท้ังหมดเหลือ 0% เมื่อ 1 ม.ค. 53) 
 ออสเตรเลีย: ภายใต้กรอบไทย - ออสเตรเลีย (เริ่ม 1 ม.ค. 48) และกรอบอาเซียน -ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

(ASEAN-CER) เริ่มเมื่อ 12 มี.ค. 53 
 นิวซีแลนด์: ภายใต้กรอบไทย - นิวซีแลนด์ (เริ่ม 1 ก.ค. 48)  และกรอบอาเซียน - ออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด์ (ASEAN-CER) เริ่มเมื่อ 12 มี.ค. 53 
 อินเดีย: ภายใต้กรอบไทย - อินเดีย (ลดภาษีสินค้าเกษตร 11 รายการ เมื่อ 1 ก.ย. 47)  และกรอบ

อาเซียน - อินเดีย (AIFTA) เริ่มเมื่อ 1 ม.ค. 53 
 ญี่ปุ่น: ภายใต้กรอบไทย - ญี่ปุ่น (เริ่ม 1 พ.ย. 50) และกรอบอาเซียน - ญี่ปุ่น (AJCEP) เริ่มเมื่อ 12 มิ.ย. 52 
 เกาหลใีต้: ภายใต้กรอบอาเซียน - เกาหลี (AKFTA) เริ่มเมื่อ 1 ม.ค. 53 
 เปร:ู ภายใต้กรอบ Early Harvest ไทย - เปร ูเริ่มเมื่อ 1 ม.ค. 55 โดยครอบคลุมสินค้าจ านวน 70% ของ

รายการสินค้าทั้งหมด 
 ชิลี: ภายใต้กรอบไทย-ชิลี เริ่มเมื่อ 5 พ.ย. 58 

กลุ่มที่ 2 เจรจาเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อให้มีผลบังคับใช้ จ านวน 1 คู่เจรจา ได้แก่ 
 ไทย – เปรู 

กลุ่มที่ 3 อยู่ระหว่างการเจรจา / เจรจาในส่วนต่อเนื่อง / เจรจาคงค้าง มี 8 กรอบเจรจา คือ  
 RCEP (อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย): คาดว่าจะเจรจาเสร็จในปี 2561 
 ไทย – ปากีสถาน: อยู่ระหว่างเจรจาโดยคาดว่าจะเจรจาเสร็จในปี 2561 
 ไทย-ตุรกี: อยู่ระหว่างเจรจาโดยคาดว่าจะเจรจาเสร็จในปี 2561 
 ไทย – ศรีลังกา: เริ่มเจรจาครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 
 อาเซียน – ฮ่องกง: รอลงนามเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต้นปี 2562 
 ไทย – อินเดีย: ชะลอการเจรจา เนื่องจากยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ในสินค้าส่วนที่เหลือจาก Early Harvest 83 รายการ 
 BIMSTEC (ไทย บังกลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา เมียนมา เนปาล และภูฏาน): ชะลอการเจรจา 
 ไทย – สหภาพยุโรป: ชะลอการเจรจา 

กลุ่มที่ 4 กรอบเจรจาได้รับความเห็นชอบจากสภาแล้ว มี 2 กรอบเจรจา คือ  
 ไทย – EFTA (สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเทนสไตน์) 
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สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับคู่เจรจา FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้ว 

การติดตาม สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรล่าสุดระหว่างไทยและคู่เจรจา  ในช่วง 6 เดือนแรก  
(มกราคม – มิถุนายน) ของปี 2561 ได้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การติดตามสถานการณ์รายประเทศ และการติดตาม
ปริมาณการน าเข้า-ส่งออกรายสินค้าในบางรายการ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 

1. การติดตามสถานการณ์รายประเทศ  
 (1)  อาเซียน-จีน  (ไทย-จีน)  (สินค้าผัก ผลไม้ เริ่มลดภาษี ตั้งแต่ ต.ค. 46 และสินค้าส่วนใหญ่ 
ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่ ม.ค. 53) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 พบว่า 
 ส่งออก ไทยส่งออก 100 ,927 ล้านบาท ( ลดลงจาก 121,059 ล้านบาทของช่วงเดียวกัน  
ในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ ยางพารา 31,932 ล้านบาท พืชผัก (จ าพวกมันส าปะหลัง) 18,633 ล้านบาท 
ผลไม ้14,541 ล้านบาท แป้งธัญพืช 10,190 ล้านบาท และข้าว 7,248 ล้านบาท 

 น าเข้า  ไทยน าเข้า 27,689 ล้านบาท ( ลดลง จาก 28 ,202  ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน  
ในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ พืชผัก (จ าพวกมันส าปะหลัง) 5,945 ลา้นบาท ปลาและสัตว์น้ า 4,736 ล้านบาท 
และผลไม ้4,727 ล้านบาท 

 ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 73,238 ล้านบาท (ลดลงจาก 92,857 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน 
ในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญท่ีไทยเกินดุล คือ ยางพารา 31,932 ล้านบาท พืชผัก  (จ าพวกมันส าปะหลัง)  
12,688 ล้านบาท ผลไม้ 9,814 ล้านบาท แป้งธัญพืช 9,249 ล้านบาท  ข้าว 7,238 ล้านบาท ซอส/เครื่องปรุง 
3,191 ล้านบาท และอาหารสัตว์ 1,386 ล้านบาท และกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยขาดดุล คือ ปลาและสัตว์น้ า 1,199  
ล้านบาท อาหารปรุงแต่ง 983 ล้านบาท และกาแฟ ชา เครื่องเทศ 706 ล้านบาท 
 การเปลี่ยนแปลง  สินค้าส่งออกท่ีเปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ผลไม้ (+3,745  ล้านบาท) แป้ง
ธัญพืช (+1,698  ล้านบาท) ยางพารา (-22,737  ล้านบาท) ข้าว (-3,355 ล้านบาท ) น้ าตาล (- 2,501 ล้านบาท) 
สินค้าน าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ พืชผัก (+706 ล้านบาท) อาหารปรุงแต่ง (+307ล้านบาท) น้ าตาล (+251 ล้านบาท) 
ปลาและสัตว์น้ า (-897 ล้านบาท) ผลไม ้(-462 ล้านบาท)  

อนึ่ง สินค้าท่ีมีการค้าระหว่างกันมากคือ กลุ่มผักและผลไม้ โดยพบว่า สาเหตุที่ไทยได้เปรียบ
ดุลการค้าจากสินค้ากลุ่มผักสูงนั้น เนื่องจากมีการคิดรวม “มันส าปะหลัง” เป็นกลุ่มสินค้านี้ด้วย (ซ่ึงมีมูลค่าส่งออก
มากกว่า 9 8% ของมูลค่าส่งออก สินค้ากลุ่ม ผักทั้งหมด  คือ มูลค่าส่งออกมันส าปะหลังสูงถึง 18,331 ล้านบาท        
ซึ่งลดลงจาก 18,425 ล้านบาท ช่วงเดียวกันใน ปี 2560) แต่หากไม่รวมมันส าปะหลังแล้ว จะพบว่าไทย กลับเป็น  
ฝ่ายขาดดุลการค้า เฉพาะในสินค้ากลุ่มผัก 5,643 ล้านบาท  (ขาดดุลเพ่ิมข้ึนจาก 5,019  ล้านบาท  ช่วงเดียวกัน   
ในปี 2560) ดังนี้ 

                                                                                    หน่วย : ล้านบาท 

 2557 2558 2559 2560 ม.ค. - มิ.ย.60 ม.ค. - มิ.ย.61 

ไทยส่งออก 375.13 428.16 170.48 456.66 220.84 302.04 

ไทยน าเข้า 7,425.80 9,011.66 9,894.26 11,853.93 5,239.58 5,945.43 

ดุลการค้า -7,050.67  -8,583.50  -9,723.78  -11,397.27  -5,018.74  -5,643.39  
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 (2) ไทย-ญี่ปุ่น  (ไทย-ญี่ปุ่น เริ่ม พ.ย. 50 และอาเซียน-ญี่ปุ่น เริ่ม มิ.ย. 52)  ในช่วง 6 เดือนแรก
ของปี 2561 พบว่า 

ส่งออก  ไทยส่งออก 75,283  ล้านบาท ( ลดลงจาก 82,023  ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน  
ในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ อาหารปรุงแต่ง 33,752 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ า 7,913 ล้านบาท เนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์ 6,177 ล้านบาท ยางพารา 5,782 ล้านบาท และอาหารสัตว์ 4,828 ล้านบาท  

น าเข้า ไทยน าเข้า 5,893 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนจาก 4,955 ล้านบาทของช่วงเดียวกันในปี 2560) 
โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ า 3,542 ล้านบาท ซอส/เครื่องปรุง 776 ล้านบาท  

ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 69,390 ล้านบาท (ลดลงจาก 77,068 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน 
ในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญท่ีไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่ง 33,536  ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
6,010 ล้านบาท ยางพารา 5,782 ล้านบาท อาหารสัตว์ 4,743 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ า 4,372 ล้านบาท และ
กลุ่มสินค้าที่ไทยขาดดุลคือ ยาสูบ ซึ่งมีมูลค่าไม่มากนัก 

การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกท่ีเปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (+498 ล้านบาท) 
ยางพารา (-3,059 ล้านบาท ) น้ าตาล (-1,609 ล้านบาท) ปลาและสัตว์น้ า  (-1,125 ล้านบาท ) สินค้าน าเข้า  
ที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ปลาและสัตว์น้ า (+880 ล้านบาท)  

 (3) ไทย-เกาหลี (อาเซียน-เกาหลี เริ่ม ม.ค. 53)  ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 พบว่า 
ส่งออก  ไทยส่งออก 16,191  ล้านบาท ( เพ่ิมข้ึนจาก 15,041 ล้านบาทของช่วงเดียวกัน  

ในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ น้ าตาล 3,756 ล้านบาท ยางพารา  2,894 ล้านบาท อาหารปรุงแต่ง 2,517 
ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ า 1,788 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ 1,256 ล้านบาท ผลไม้ 1,005 ล้านบาท 

น าเข้า  ไทยน าเข้า 8,191  ล้านบาท ( เพ่ิมข้ึน จาก 6,205  ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน  
ในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้า ส าคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ า 2,557 ล้านบาท ยาสูบ 2,252 ล้านบาท และเมล็ดพืชและ
ผลไม้ที่มีน้ ามัน 1,763 ล้านบาท 

ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 8,000 ล้านบาท (ลดลงจาก 8,836 ล้านบาทของช่วงเดียวกัน  
ในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญท่ีไทยเกินดุล คือ น้ าตาล 3,720 ล้านบาท ยางพารา  2,894 ล้านบาท อาหารปรุง
แต่ง 2,490 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ 1,213 ล้านบาท และกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยขาดดุล คือ ยาสูบ 
2,246 ล้านบาท และเมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ ามัน 1,696 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ า 768 ล้านบาท 

การเปลี่ยนแปลง  สินค้าส่งออกท่ีเปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ น้ าตาล (+2,590 ล้านบาท) 
ยางพารา (-1,772 ล้านบาท ) สินค้าน าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ปลาและสัตว์น้ า ( +766 ล้านบาท ) ยาสูบ  
(+753 ล้านบาท) เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ ามัน (+349 ล้านบาท) 

 (4) ไทย-ออสเตรเลีย (เริ่ม ม.ค. 48)  ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 พบว่า  
ส่งออก ไทยส่งออก 13,207 ล้านบาท (ลดลงจาก 13,707 ล้านบาทของช่วงเดียวกันในปี 2560) 

โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ อาหารปรุงแต่ง 4,589 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากธัญพืช/นม 1,881 ล้านบาท และ ซอส/
เครื่องปรุง 1,599 ล้านบาท อาหารสัตว์ 1,179 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ 1,090 ล้านบาท 

 น าเข้า ไทยน าเข้า 8,636 ล้านบาท (ลดลงจาก 9,036 ล้านบาทของช่วงเดียวกันในปี 2560) 
โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ ข้าวสาลี 2,064 ล้านบาท นมและผลิตภัณฑ์ 1,788 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
1,072 ล้านบาท และแป้งธัญพืช 825 ล้านบาท 

 ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 4,571 ล้านบาท (ลดลงจาก 4,671 ล้านบาทของช่วงเดียวกัน
ในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญท่ีไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่ง 4,394 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากธัญพืช/นม 
1,488 ล้านบาท ซอส/เครื่องปรุง 1,470 ล้านบาท  และกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยขาดดุล คือ นมและผลิตภัณฑ์  
1,765 ล้านบาท ข้าวสาลี 1,079 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 1,072 ล้านบาท 
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 การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกท่ีเปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ปลาและสัตว์น้ า (+320 ล้านบาท ) 
ของปรุงแต่งจากธัญพืช/นม (+144 ล้านบาท) ของปรุงแต่งจากผักผลไม้ (-529 ล้านบาท) อาหารปรุงแต่ง (-524 ล้านบาท) 
สินค้าน าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ นมและผลิตภัณฑ์ (+503 ล้านบาท) ข้าวสาลี (-464 ล้านบาท) ของปรุงแต่ง
จากธัญพืช/นม (-316 ล้านบาท) 

 (5) ไทย-นิวซีแลนด์ (เริ่ม ก.ค. 48)  ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 พบว่า 
 ส่งออก  ไทยส่งออก  2,242  ล้านบาท ( ลดลง จาก 2,334 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน  

ในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ อาหารปรุงแต่ง 635 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากธัญพืช/นม 346 ล้านบาท 
ซอส/เครื่องปรุง 235 ล้านบาท  

 น าเข้า ไทยน าเข้า 8,109 ล้านบาท (ลดลงจาก 9,674 ล้านบาทของช่วงเดียวกันในปี 2560) 
โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ นมและผลิตภัณฑ์ 5,526 ล้านบาท ผลไม้ 697 ล้านบาท (โดยประมาณ 63 % ของมูลค่า
การน าเข้าผลไม้คือ แอปเปิล) เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 490 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากธัญพืช/นม 414 ล้านบาท 

 ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 5,867 ล้านบาท (ขาดดุลลดลงจาก 7,340 ล้านบาทของช่วง
เดียวกันในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญท่ีไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่ง 326 ล้านบาท ข้าว 181 ล้านบาท และ
กลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยขาดดุล คือ นมและผลิตภัณฑ์ 5,523 ล้านบาท ผลไม้ 667 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
490 ล้านบาท  

การเปลี่ยนแปลง   สินค้าส่งออกท่ีเปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ อาหารสัตว์ (+87 ล้านบาท) 
อาหารปรุงแต่ง  (-76 ล้านบาท) ของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ (-69 ล้านบาท) สินค้าน าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก 
ได้แก่ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (+60 ล้านบาท) นมและผลิตภัณฑ์  (-787 ล้านบาท)  ของปรุงแต่งจากธัญพืช/นม    
(-417 ล้านบาท) ผลไม้ (-241 ล้านบาท) 

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

 ส่งออก ไทยส่งออก 10,136 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนมากจาก 4,479 ล้านบาทของช่วงเดียวกันในปี 2560) 
โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ ไขมัน น้ ามันจากพืช/สัตว์ 5,232 ล้านบาท ยางพารา 2,580 ล้านบาท อาหารสัตว์ 789 ล้านบาท 
เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ ามัน 314 ล้านบาท  

 น าเข้า  ไทยน าเข้า 9,357 ล้านบาท ( เพ่ิมข้ึน จาก 8,862  ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน           
ในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ า 3,587  ล้านบาท กาแฟ ชา เครื่องเทศ 1,838 ล้านบาท 
อาหารสัตว์ 1,584 ล้านบาท 

 ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 779 ล้านบาท ( เปลี่ยนจากเดิมที่ขาดดุล 4,383 ล้านบาทของ
ช่วงเดียวกันในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญท่ีไทยเกินดุล คือ ไขมัน น้ ามันจากพืช/สัตว์ 4,571 ล้านบาทยางพารา 
2,580 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากธัญพืช/นม 266  ล้านบาท และกลุ่มสินค้าส าคัญท่ีไทยขาดดุล คือ ปลาและสัตว์
น้ า 3,579 ล้านบาท กาแฟ ชา เครื่องเทศ 1,828 ล้านบาท  

 การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกท่ีเปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ไขมัน น้ ามันจากพืช/สัตว์ (+5,215 ล้านบาท) 
ยางพารา  (+236 ล้านบาท ) แป้งธัญพืช (-68 ล้านบาท) สินค้าน าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ อาหารสัตว์  
(+844 ล้านบาท) กาแฟ ชา เครื่องเทศ (-661 ล้านบาท)  
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 (7)  ไทย-เปรู (Early Harvest เริ่ม ม.ค. 55) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 พบว่า 
 ส่งออก ไทยส่งออก 726 ล้านบาท (ลดลงจาก 1,463 ล้านบาทของช่วงเดียวกันในปี 2560) 

โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ อาหารปรุงแต่ง 575 ล้านบาท ข้าว 113 ล้านบาท 
 น าเข้า ไทยน าเข้า 847 ล้านบาท (ลดลงจาก 1,276 ล้านบาทของช่วงเดียวกันใน ปี 2560) 

โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ ผลไม้ (องุ่นสด) 399 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ า 387 ล้านบาท  
 ดุลการค้า  ไทยขาดดุลการค้า 121 ล้านบาท ( เปลี่ยนจากเดิมที่เกินดุล 187 ล้านบาทของ

ช่วงเดียวกันในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญท่ีไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่ง 575 ล้านบาท ข้าว 105 ล้านบาท 
และกลุ่มสินค้าส าคัญท่ีไทยขาดดุล คือ ผลไม้ 419 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ า 386 ล้านบาท  

 การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกท่ีเปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ข้าว (-459 ล้านบาท) อาหารปรุงแต่ง  
(-275 ล้านบาท) สินค้าน าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ผลไม้ (-348 ล้านบาท) ปลาและสัตว์น้ า (-60 ล้านบาท)  

 (8)  ไทย-ชิลี (เริ่ม พ.ย. 58) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 พบว่า 
 ส่งออก ไทยส่งออก 1,219 ล้านบาท (ลดลงจาก 1,277 ล้านบาทของช่วงเวลาเดียวกันใน ปี 

2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ อาหารปรุงแต่ง 973 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากผักและผลไม้       159 ล้านบาท 
 น าเข้า  ไทยน าเข้า 3,132 ล้านบาท ( ลดลง จาก 3,682 ล้านบาท ของช่วงเวลาเดียวกัน   

ในปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ า 2,093 ล้านบาท ผลไม้ 495 ล้านบาท 
 ดุลการค้า  ไทย ขาด ดุลการค้า 1,913 ล้านบาท ( ขาดดุล ลดลง จาก 2,405 ล้านบาท       

ในช่วงเวลาเดียวกันกับ ปี 2560) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญท่ีไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่ง 837 ล้านบาท ของปรุงแต่งจาก
ผักและผลไม้ 106 ล้านบาท และกลุ่มสินค้าส าคัญท่ีไทยขาดดุล คือ ปลาและสัตว์น้ า 2,093 ล้านบาท 

 การเปลี่ยนแปลง  สินค้าส่งออกท่ีเปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ของปรุงแต่งจากผักและผลไม้      
(-133 ล้านบาท) สินค้าน าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ผลไม้ (+107 ล้านบาท) ปลาและสัตว์น้ า (-771 ล้านบาท) 

ทั้งนี้ จากข้อมูลช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 ข้างต้น สามารถสรุปไดว้่า  
 (1) คู่เจรจาซึ่งไทยได้เปรียบดุลการค้าเพ่ิมข้ึน คือ อินเดีย (เพ่ิมข้ึน 118%) เป็นผลจากการส่งออก
ไขมัน น้ ามันจากพืช/สัตว์ และยางพาราเพิ่มมากขึ้น  
 (2) คู่เจรจาซึ่งไทย ได้เปรียบดุลการค้าลดลง  คือ จีน (ลดลง 21%) เกิดจากการส่งออกยางพารา 
ข้าว และน้ าตาลลดลง ญี่ปุ่น (ลดลง 10%) เกิดจากการส่งออก ยางพารา น้ าตาล ปลาและสัตว์น้ าลดลง เกาหลี 
(ลดลง 9%) เกิดจากการส่งออกยางพาราลดลง ออสเตรเลีย  (ลดลง 2%) เกิดจากการส่งออกของปรุงแต่งจากผัก 
ผลไม้ และอาหารปรุงแต่งลดลง 
 (3) คู่เจรจาซึ่งไทย เสียเปรียบดุลการค้า ลดลง คือ ชิลี (ลดลง 20%) เกิดจากการน าเข้าปลาและ
สัตว์น้ าลดลง นิวซีแลนด์ (ลดลง 20%) เกิดจากการน าเข้านมและผลิตภัณฑ์ลดลง 
 (4) คู่เจรจาซึ่งไทยเสียเปรียบดุลการค้าเพ่ิมข้ึน คือ เปรู (เพ่ิมข้ึน 165%) ซึ่งเป็นผลจากการส่งออก
ข้าวและอาหารปรุงแต่งลดลง 

2.  การติดตามปริมาณการน าเข้ารายสินค้าในบางรายการ 
  เพ่ือให้สามารถเห็นทิศทางการน าเข้าสินค้าเกษตรของไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้จัดท าการติดตาม

การน าเข้าสินค้าบางรายการในปี 2561 เป็นรายเดือน เทียบกับ ค่าเฉลี่ยรายเดือนในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (2558-2560) 
เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของการน าเข้าในเชิงปริมาณ โดยในช่วง 6 เดือนแรกสรุปได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 



19 

 

(1) สินค้าที่การน าเข้าใกล้เคียงค่าปกติ (ต่างกันไม่เกิน 20%) 
(1.1) ปลาป่น: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 5,879 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 4,921 ตัน/เดือน) 

โดยประมาณ 80 % เป็นการน าเข้าจากอาเซียน (เวียดนาม และเมียนมา ตามล าดับ) ส าหรับแหล่งน าเข้าส าคัญ  
ในอดีตคือเปรูนั้น ปัจจุบันมีสัดส่วนการน าเข้าเพียง 0.4 % แต่สินค้าปลาป่นก็มิได้อยู่ในรายการ Early Harvest 
ของไทยภายใต้ FTA ไทย-เปรู จึงยังไม่ได้เป็นผลมาจากการลดภาษีให้แก่เปรู  

(1.2) กระเทียม: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 4,804 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 4,050 ตัน/เดือน) 
โดยมีการน าเข้ามากกว่าค่าปกติในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม ซึ่งเกือบทั้งหมดน าเข้าจากจีน 

(1.3) นมผง: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 11,954 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 11,179 ตัน/เดือน) 
ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าจากนิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย 

(1.4)  กีวี: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้า เฉลี่ย  262 ตัน/เดือน (ค่า ปกติ 257 ตัน/เดือน)         
โดยในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม (น าเข้าจากจีน) และในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน (น าเข้าจากนิวซีแลนด์
และชิลี) 

(1.5)  หอมหัวใหญ่และหอมหัวเล็ก : ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 2 ,803 ตัน/เดือน  
(ค่าปกติ 2 ,790 ตัน/เดือน) โดย ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม (น าเข้าจากจีนและอินเดีย) และในช่วงเดือน 
มิถุนายน (น าเข้าจากจีนและออสเตรเลีย)  

(1.6) แอปเปิล: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 11,894 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 12,599 ตัน/เดือน) 
โดยมีการน าเข้าจากจีน นิวซีแลนด ์สหรัฐอเมริกา ตามล าดับ 

(1.7) องุ่น: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้า เฉลี่ย 4,808 ตัน/เดือน (ค่า ปกติ 5,197 ตัน/เดือน) 
โดยเป็นการน าเขา้จากจีน เปรู ออสเตรเลีย อินเดีย ชิลี สหรัฐอเมริกา ตามล าดับ 

(1.8) เนื้อโค: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 1,041 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 1,241 ตัน/เดือน) 
โดยมีการน าเข้าออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ตามล าดับ 

(2) สินค้าที่การน าเข้าสูงกว่าค่าปกติ (สูงกว่าค่าปกติเกิน 20%) 
 สาลี่: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 4 ,456 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 3 ,258 ตัน/เดือน) โดย 

มีการน าเขา้สูงกว่าค่าปกติในเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ซึ่งเกือบทั้งหมดน าเข้าจากจีน 

(3) สินค้าที่การน าเข้าต่ ากว่าค่าปกติ (ต่ ากว่าค่าปกติเกิน 20%) 
ส้ม: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 4,621 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 7,817 ตัน/เดือน) โดย  

ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าจากจีนลดลง แต่มีการน าเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพ่ิมข้ึน 
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3.  การติดตามปริมาณการส่งออกสินค้าในบางรายการ 
  เนื่องจากในช่วงปี 2558-2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในตลาดส่งออกส าคัญของไทย 

รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีเปลี่ยนแปลง จึงได้จัดท าการติดตามปริมาณการส่งออกสินค้าส าคัญของไทย  
ในปี 2561 จ านวน 4 รายการ เป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับ ค่าเฉลี่ยรายเดือนในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (2558-2560) 
เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของการส่งออกในเชิงปริมาณ โดยในช่วง 6 เดือนแรก สรุปได้ดังนี้ 

(1) สินค้าที่การส่งออกใกล้เคียงค่าปกติ (ต่างกันไม่เกิน 20%) 
 (1.1) น้ าตาล: ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 661,145 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 597,506 ตัน/เดือน) 

โดยมีการส่งออกไปยังอาเซียน (ประมาณ 62%) เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน ตามล าดับ 
 (1.2) กุ้ง : ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 9,187 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 8,558 ตัน/เดือน) 

โดยมีการการส่งออกไปจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ตามล าดับ 
 (1.3) ข้าว: ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 887,695 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 827,953 ตัน/เดือน) 

โดยมีการส่งออกไปยังจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และฮ่องกง ตามล าดับ  
 (1.4) ยางพารา: ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 294,797 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 288,983 ตัน/เดือน) 

โดยมีการส่งออกไปจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และอินเดีย ตามล าดับ 

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

 

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