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สรุปสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรไทย  
ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2563 

  
 ตลาดอาเซียน  

 ด้านการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวม 157,182 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.60 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ น ้าตาลและผลิตภัณฑ์
จากน ้าตาล เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ สัตว์มีชีวิต และของปรุงแต่งจากธัญพืช 
แป้งและนม ด้านการน าเข้า มีมูลค่าการน้าเข้ารวม 66,451 ล้านบาท เพ่ิมขึ นร้อยละ 31.66 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยกลุ่มสินค้าที่มีการน้าเข้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พืชผักที่บริโภคได้ ปลา
และสัตว์น ้า ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ ข้าวและธัญพืช และของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้งและนม โดยใน
ภาพรวมไทยยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า คิดเป็นมูลค่า 90,731 ล้านบาท โดยมีประเทศคู่ค้าที่ส้าคัญของไทย 
3 อันดับแรก ได้แก่ เวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 19.58 รองลงมา ได้แก่ กัมพูชา (ร้อยละ 16.96) และมาเลเซีย 
(ร้อยละ 15.44) ตามล้าดับ  

ตลาดคู่ค้าส าคัญ 

ตลาดคู่ค้าส้าคัญของไทย (นอกเหนือจากอาเซียน) โดยเรียงล้าดับตามมูลค่าการค้ารวม ได้แก่ 
จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ได้แก่ (1) ตลาดจีน มีมูลค่าการส่งออกรวม 122,430 ล้านบาท 
และมูลค่าการน้าเข้ารวม 29,655 ล้านบาท ไทยได้เปรียบดุลการค้ารวม 92,775 ล้านบาท (2) ตลาดสหรัฐอเมริกา  
มีมูลค่าการส่งออกรวม 69,733 ล้านบาท และมูลค่าการน้าเข้ารวม 28,623 ล้านบาท ไทยได้เปรียบดุลการค้า
รวม 41,110 ล้านบาท (3) ตลาดญี่ปุ่น มีมูลค่าการส่งออกรวม 71,557 ล้านบาท และมูลค่าการน้าเข้ารวม 
5,420 ล้านบาท และ ไทยได้เปรียบดุลการค้ารวม 66,137 ล้านบาท (4) ตลาดสหภาพยุโรป มีมูลค่าการ
ส่งออกรวม 48,326 ล้านบาท และมูลค่าการน้าเข้ารวม 21,637 ล้านบาท ไทยได้เปรียบดุลการค้ารวม  
26,689 ล้านบาท โดยภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรของไทยกับตลาดคู่ค้าส้าคัญดังกล่าว ไทยยังคงเป็น 
ฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า คิดเป็นมูลค่ารวม 226,711 ล้านบาท 

โดยสรุป สถานการณ์การค้าสินค้าของไทยยังอยู่ในภาวะชะลอตัว ทั งในตลาดอาเซียนและ
ตลาดคู่ค้าส้าคัญอ่ืนๆ สืบเนื่องปัจจัยหลักจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ปัจจัยภายในประเทศ
ที่ส่งผลกระทบให้ค่าเงินบาทแข็งค่า ปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงในหลายภูมิภาคของไทย รวมถึงการแพร่ระบาด  
ของเชื อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ 
อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตรยังคงต้องปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ น รวมถึงการท้าการตลาดเชิงรุก
ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งในช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมา การซื อ-ขาย ผ่านตลาดออนไลน์มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว  
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รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร 
ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)  

ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2563 
---------------------------------------------------------- 

1. รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยกับประเทศคู่ค้าส าคัญ 
 ภาพรวมการค้าสินค้าเกษตร (พิกัดศุลกากร 01-24 และยางพาราธรรมชาติ พิกัด 4001)  
ของไทยกับคู่ค้าส้าคัญ ประจ้าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ไทยมีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรรวม 865,659 ล้านบาท 
แบ่งเป็นการส่งออก มูลค่า 611,761 ล้านบาท การน้าเข้า มูลค่า 253,898 ล้านบาท และดุลการค้าเท่ากับ 
357,863 ล้านบาท โดยมีประเทศคู่ค้าที่ส้าคัญ ได้แก่ อาเซียน (26%) จีน (18%) สหรัฐอเมริกา (11%) ญี่ปุ่น (9%) 
สหภาพยุโรป (8%) และประเทศอ่ืนๆ (28%) รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ระหว่างไทยกับคู่ค้าส าคัญ ปี 2562-2563 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน) 

      

                  หน่วย : ลา้นบาท 

กลุ่มประเทศ 

ม.ค.-มิ.ย. 2562 ม.ค.-มิ.ย. 2563 

มูลค่า มูลค่า 
ดุลการค้า 

การส่งออก การน าเขา้ ดุลการค้า 
มูลค่า
การค้า การส่งออก การน าเขา้ มูลค่า 

% 
Change 

มูลค่า 
% 

Change 
มูลค่า 

% 
Change 

โลก 630,398 254,291 376,107 611,761 -2.96 253,898  -0.15 357,863 -4.85 865,659 

อาเซียน (9) 161,380 50,472 110,908 157,182 -2.60 66,451  31.66 90,731 -18.19 223,633 

จีน 111,238 32,396 78,842 122,430 10.06 29,655  -8.46 92,775 17.67 152,085 

ญี่ปุ่น 73,802 6,181 67,621 71,557 -3.04 5,420 -12.30 66,137 -2.20 76,977 

สหรัฐอเมริกา 62,456 31,911 30,545 69,733 11.65 28,623 -10.30 41,110 34.59 98,356 

สหภาพยุโรป 55,984 21,584 34,400 48,326 -13.68 21,637 0.25 26,689 -22.41 69,963 

อื่นๆ 165,537 111,747 53,790 142,533 -13.90 102,111 -8.62 40,422 -24.85 244,644 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ค านวณจากสถิติการคา้สินค้าของกรมศุลกากร 
  หมายเหต ุ: สินค้าเกษตรในที่นี้ หมายถึง สินค้าพิกัดศุลกากร 01-24 รวมยางพารา 
    

สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ไทยกับคู่ค้าส าคัญ โดยจัดล้าดับตามมูลค่า
การค้ารวม ประจ้าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 (นอกเหนือจากอาเซียน) ดังนี  

1) ไทย-จีน มีมูลค่าการค้ารวม 152,085 ล้านบาท ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 92,775 ล้านบาท 
ด้านการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวม 122,430 ล้านบาท เพ่ิมขึ นร้อยละ 10.06 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2562 สินค้าท่ีมีมูลค่าส่งออกสูง ได้แก่ กลุ่มผลไม้ กลุ่มยางพาราธรรมชาติ กลุ่มพืชผักเพ่ือบริโภค  
กลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช และกลุ่มเนื อสัตว์และส่วนอ่ืนเพ่ือบริโภค ตามล้าดับ ด้านการน าเข้า มีมูลค่า 
การน้าเข้ารวม 29,655 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.46 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยสินค้า 
ที่มีมูลค่าน้าเข้าสูง ได้แก่ กลุ่มพืชผักเพ่ือบริโภค กลุ่มผลไม้ กลุ่มปลาและสัตว์น ้า กลุ่มของปรุงแต่งจากผักและ
ผลไม้ และกลุม่อาหารปรุงแต่งจากเนื อสัตว์ ปลาและสัตว์น ้า 
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2) ไทย-สหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการค้ารวม 98,356 ล้านบาท ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 
41,110 ล้านบาท ด้านการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวม 69,733 ล้านบาท เพ่ิมขึ นร้อยละ 11.65 เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูง ได้แก่ กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื อสัตว์ ปลาและสัตว์
น ้า กลุ่มข้าวและธัญพืช กลุ่มของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ กลุ่มเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเป็นอาหาร
สัตว์ และกลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ ตามล้าดับ ด้านการน าเข้า มีมูลค่าการน้าเข้ารวม 28,623 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.30 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยสินค้าที่มีมูลค่าน้าเข้าสูง ได้แก่ กลุ่ม
เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน ้ามัน กลุ่มเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ กลุ่มข้าวและธัญพืช กลุ่มของ
ปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ และกลุ่มปลาและสัตว์น ้า 

3) ไทย-ญี่ปุ่น มีมูลค่าการค้ารวม 76,977 ล้านบาท ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 66,137 
ล้านบาท ด้านการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวม 71,557 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.04 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2562 สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูง ได้แก่ กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื อสัตว์ ปลาและสัตว์น ้า กลุ่มปลา
และสัตว์น ้า กลุ่มเนื อสัตว์และส่วนอ่ืนเพ่ือบริโภค กลุ่มเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
และกลุ่มยางพาราธรรมชาติ ตามล้าดับ ด้านการน าเข้า มีมูลค่าการน้าเข้ารวม 5,420 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.30 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยสินค้าที่มีมูลค่าน้าเข้าสูง ได้แก่ กลุ่มปลาและสัตว์น ้า กลุ่มของปรุงแต่ง
เบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื อสัตว์ ปลาและสัตว์น ้า กลุ่มของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้งและนม 
และกลุ่มผลไม้  

4) ไทย-สหภาพยุโรป มีมูลค่าการค้ารวม 69,963 ล้านบาท ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 
26,689 ล้านบาท ด้านการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวม 48,326 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.68 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูง ได้แก่ กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื อสัตว์ ปลาและสัตว์
น ้ากลุ่มยางพาราธรรมชาติ กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ กลุ่มข้าวและธัญพืช และกลุ่มเศษเหลือจาก
อุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ ตามล้าดับ ด้านการน าเข้า มีมูลค่าการน้าเข้ารวม 21,637 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ นร้อยละ 0.25 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยสินค้าที่มีมูลค่าน้าเข้าสูง ได้แก่ กลุ่มเศษเหลือ
จากอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ กลุ่มเครื่องดื่ม กลุ่มนม ไข่สัตว์ปีกและน ้าผึ ง กลุ่มของปรุงแต่ง
เบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ และกลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช 
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2. รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ ประจ าเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563 (เป็นการค้าปกติ) ดังนี้ 

  2.1 การค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แบ่งตามรายประเทศ (พิกัดศุลกากร 01-24 และ
ยางพารา (ยางธรรมชาติ) พิกัด 4001) ประจ้าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ของไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียน 9 ประเทศ โดยภาพรวมประเทศไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าเป็นมูลค่า 90,731 ล้านบาท  
โดยมีประเทศคู่ค้าส้าคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย ซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ระหว่างไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ (ม.ค.-มิ.ย. 2563) 

    
หน่วย: ล้านบาท 

ประเทศ มูลค่าการส่งออก 
สัดส่วนมลูค่า 

การส่งออก (%) 
มูลค่าการน าเข้า ดุลการค้า มูลค่าการค้า 

เวียดนาม 30,773 19.58 11,163 19,610 41,936 

กัมพูชา 26,655 16.96 6,476 20,179 33,131 

มาเลเซีย 24,276 15.44 8,195 16,081 32,471 

อินโดนีเซีย 23,155 14.73 11,537 11,618 34,692 

เมียนมาร ์ 16,517 10.51 12,701 3,816 29,218 

ลาว 12,417 7.90 5,387 7,030 17,804 

สิงคโปร ์ 12,010 7.64 8,322 3,688 20,332 

ฟิลิปปินส ์ 10,675 6.79 2,670 8,005 13,345 

บรูไน 704.45 0.45 0.42 704.02 704.87 

รวม 157,182 100.00 66,451 90,731 223,633 

 

 เมื่อพิจารณามูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยไปยังอาเซียน 9 ประเทศ จะเห็น
ได้ว่า ไทยส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ไปยังเวียดนามเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 19.58 รองลงมา 
ได้แก่ กัมพูชา (ร้อยละ 16.96) มาเลเซีย (ร้อยละ 15.44) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 14.73) และเมียนมาร์ (ร้อยละ 10.51) 
ตามล้าดับ ในขณะที่หากพิจารณาดุลการค้า จะเห็นได้ว่าไทยได้เปรียบดุลการค้าของสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์กัมพูชาเป็นอันดับหนึ่ง โดยคิดเป็นมูลค่าที่ได้เปรียบดุลการค้าเท่ากับ 20,179 ล้านบาท รองลงมา 
ได้แก่ เวียดนาม (19,610 ล้านบาท) มาเลเซีย (16,081 ล้านบาท) อินโดนีเซีย (11,618 ล้านบาท) และฟิลิปปินส์ 
(8,005 ล้านบาท) ตามล้าดับ 
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2.2 ภาพรวมการค้าสินค้าเกษตร (พิกัดศุลกากร 01-24 และยางพาราธรรมชาติ พิกัด 4001) 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ประเทศไทยมีการค้าสินค้าเกษตรและยางพารา(ยางธรรมชาติ) ไปยัง
อาเซียน 9 ประเทศ ดังนี  (1) มูลค่าการส่งออกเท่ากับ 157,182 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.60 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 (2) มูลค่าการน้าเข้าเท่ากับ 66,451 ล้านบาท เพ่ิมขึ นร้อยละ 31.66 เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 และ (3) มูลค่าการค้ารวมเท่ากับ 223,633 ล้านบาท เพ่ิมขึ นร้อยละ 5.56  
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยในภาพรวมแล้วไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าเป็นมูลค่า 
90,731 ล้านบาท รายละเอียดปรากฎตาม ตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับอาเซียน พ.ศ. 2562-2563 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563) 

   
หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 
(1) (2) อัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่าง 

ปี 2562 กับ 2563 ม.ค.-มิ.ย. 2562 ม.ค.-มิ.ย. 2563 

มูลค่าการค้ารวม 211,852 223,633 5.56 

มูลค่าส่งออก 161,380 157,182 -2.60 

มูลค่าน้าเข้า 50,472 66,451 31.66 

ดุลการค้า 110,908 90,731 -18.19 
 

ด้านการส่งออก กลุ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ส้าคัญที่ไทยส่งออกไปยังอาเซียน ประจ้าเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563 ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก ่

 

กลุ่มสินค้า มูลค่าส่งออก 
(ล้านบาท) 

สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูง 

1. กลุ่มน ้าตาลและผลิตภัณฑ์จากน ้าตาล 30,416.89 น ้าตาลทรายดิบ น ้าตาลทรายขาว 
2. กลุ่มเครื่องดื่ม 24,360.04 เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ นมยูเอชที นมถั่วเหลือง 
3. กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 12,625.12 ครีมเทียม ของผสมที่ใช้ปรุงรส และของผสมที่ใชชู้รส 

อาหารปรุงแต่งส้าหรับทารกหรือเด็กเล็ก 
4. กลุ่มสัตว์มีชีวิต 
 

11,912.99 สุกรมีชีวิตอ่ืนๆ ที่มีน ้าหนักตั งแต่ 50 กิโลกรัมขึ นไป 
สุกรมีชีวิตส้าหรับท้าพันธุ์ โคตัวผู้ 

5. กลุ่มของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้งและนม 11,895.29 ของปรุงแต่งอ่ืนๆ ที่มีถ่ัวเหลืองเป็นหลัก นู้ดเดิล
พร้อมปรุง อาหารปรุงแต่งที่เหมาะส้าหรับทารกหรือ
เด็กเล็กจัดท้าขึ นเพ่ือขายปลีก(ที่ท้าจากนม ครีม  
บัตเตอร์มิลค์ โยเกิร์ต หางนม) 

 

- กลุ่มสินค้าที่มีการขยายสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการส่งออกมากขึ น 5 อันดับแรก เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ได้แก่ (1) กลุ่มวัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน (เปลือกของเนื อในเมล็ดปาล์ม ผลผลิต
จากพืช ใยผ้าย กก ไม้ไผ่) (2) กลุม่อาหารปรุงแต่งจากเนื อสัตว์ ปลาและสัตว์น ้า (ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัสอ่ืนๆ 
เนื อปลาซูริม)ิ (3) กลุ่มของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้งและนม (ของปรุงแต่งอ่ืนๆ ที่มีถั่วเหลืองเป็นหลัก นู้ดเดิลพร้อมปรุง 
อาหารปรุงแต่งที่เหมาะส้าหรับทารกหรือเด็กเล็กจัดท้าขึ นเพ่ือขายปลีก(ที่ท้าจากนม ครีม บัตเตอร์มิลค์ โยเกิร์ต 
หางนม)) (4) กลุม่เศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ (ของปรุงแต่งที่ใช้ในการเลี ยงสัตว์อ่ืนๆ 
พรีมิกซ์ อาหารเสริมที่เป็นอาหารสัตว์หรือสารเติมแต่งอาหารสัตว์) และ (5) กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 
(ครีมเทียม ของผสมที่ใช้ปรุงรส และของผสมที่ใช้ชูรส อาหารปรุงแต่งส้าหรับทารกหรือเด็กเล็ก) ตามล้าดับ 
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- กลุ่มสินค้าที่มีสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการส่งออกลดลง 5 อันดับแรก เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2562 ได้แก่ (1) กลุ่มกาแฟ ชา เครื่องเทศ (2) กลุ่มข้าวและธัญพืช (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งจาก
ธัญพืช (4) กลุ่มไขมัน น ้ามันจากพืช/สัตว์ และ (5) กลุ่มยาสูบและผลิตภัณฑ์ ตามล้าดับ  

ด้านการน าเข้า กลุ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ส้าคัญที่ไทยน้าเข้าจากอาเซียน ประจ้าเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2563 ที่มมีูลค่าการน าเข้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก ่

 
 

กลุ่มสินค้า มูลค่าน าเข้า  
(ล้านบาท) 

สินค้าที่มีมูลค่าน าเข้าสูง 

1. กลุ่มพืชผักที่บริโภคได้ 10,659.14 มันเส้น มันส้าปะหลัง ถั่วเขียวผิวด้า  
2. กลุ่มปลาและสัตว์น ้า 
 

9,984.48 ปลาอินเดียนแมคเคอเรล และปลาไอส์แลนแมค
เคอเรล ปลาทะเล เนื อปลาซูริมิ ปลาหมึกกล้วย 

3. กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 
 

8,326.42 อาหารปรุงแต่งอ่ืนๆ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
ชนิดที่ใช้ส้าหรับกระบวนการผลิตอาหาร  
กะทิส้าเร็จรูป กาแฟส้าเร็จรูป 

4. กลุ่มข้าวและธัญพืช 6,997.80 ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ลูกเดือยทั งเปลือก ข้าวโพดอ่ืนๆ 
ปลายข้าวชนิดที่ใช้ส้าหรับเป็นอาหารสัตว์ 

5. กลุ่มของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้งและนม 6,174.62 อาหารปรุงแต่งที่เหมาะส้าหรับทารกหรือเด็กเล็ก
จัดท้าขึ นเพ่ือขายปลีก (ที่ท้าจากนม ครีม บัตเตอร์มิลค์ 
โยเกิร์ต หางนม) ของปรุงแต่งอ่ืนๆที่มีถั่วเหลือง
เป็นหลัก เวเฟอร์        

  - กลุ่มสินค้าที่มีการขยายสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการน้าเข้ามากขึ น  5 อันดับแรก 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ได้แก่ (1) กลุ่มเนื อสัตว์และส่วนอ่ืนเพ่ือบริโภค (โคนขา ชิ นเนื อและ
ส่วนอ่ืนของไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัสแช่เย็นจนแข็ง ขากบสด แช่เย็นหรือแช่เย็นจนแข็ง ) (2) ข้าวและธัญพืช 
(ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ลูกเดือยทั งเปลือก ข้าวโพดอ่ืนๆ) (3) กลุ่มผลไม้ (มะพร้าวอ่ืนๆ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เอา
เปลือกออก หมากแห้ง มะพร้าวแห้ง) (4) กลุ่มกาแฟ ชา เครื่องเทศ (กาแฟอะราบิก้าดับเบิลยูไอบีหรือโรบัสต้า
โอไอบีไม่ได้คั่วและไม่ได้แยกเอากาเฟอีนออก พริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิเมนตาแห้ง ไม่บดและไม่ป่น) 
และ (5) กลุ่มไขมัน น ้ามันจากพืช/สัตว์ (ไขมันและน ้ามันที่ได้จากเนื อในเมล็ดปาล์ม น ้ามันเนื อในเมล็ดปาล์ม เนยขาว) 
ตามล้าดับ 
 

  - กลุ่มสินค้าที่มีการน้าเข้าลดลงทั งปริมาณและมูลค่า 5 อันดับแรก เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2562 ได้แก่ (1) กลุ่มสัตว์มีชีวิต (2) กลุ่มวัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน (3) กลุ่มครั่ง กัม เรซิ่นและสิ่งสกัด
จากพืช (4) กลุ่มของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้ และ (5) กลุ่มอาหารปรุงแต่งเนื อสัตว์ ปลา สัตว์น ้า ตามล้าดับ 
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2.3 สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรส าคัญและสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหวระหว่าง 
ประเทศไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ (รวมทั้งสิ้น 26 ชนิดสินค้า) 

รายงานสถิติการค้าสินค้าเกษตรส้าคัญและสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหวระหว่างไทยกับคู่ค้า 
ประจ้าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยสินค้าที่มีความอ่อนไหว 
ต่อการค้าระหว่างประเทศ (หมายถึงสินค้าที่มีโควต้าภาษีจ้านวน 23 ชนิด) ประกอบด้วย น ้านมดิบและนมปรุงแต่ง
(นมพร้อมดื่ม) นมผงขาดมันเนย มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ กระเทียม มะพร้าว(ผล) ล้าไยแห้ง 
เมล็ดกาแฟ ชา พริกไทย ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ข้าว เมล็ดถั่วเหลือง เนื อมะพร้าวแห้ง น ้ามันถั่วเหลือง น ้ามันปาล์ม
และน ้ามันเนื อในเมล็ดปาล์ม น ้ามันมะพร้าว น ้าตาล กากถั่วเหลือง ไหมดิบ กาแฟส้าเร็จรูป และใบยาสูบ  
การส่งออก-น้าเข้าสินค้าที่มีความส้าคัญในเชิงเศรษฐกิจของไทยอีก 2 สินค้า คือ ยางพารา(ยางธรรมชาติ) และ 
มันส้าปะหลังและผลิตภัณฑ์ ดังนี  

1) สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น แต่มีการน าเข้าลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน 
ของปี 2562 จ านวน 3 สินค้า ได้แก่ นมผงขาดมันเนย มันฝรั่ง และน ้าตาล รายละเอียดดังนี  
 

สินค้า การส่งออก การน าเข้า 
นมผงขาดมันเนย 

  
มันฝรั่ง 

  
น ้าตาล 

  

 

CAMBODIA  
38.25% 

 LAOS  
2.26% 

 MYANMAR  
15.51% 

 MALAYSIA  
10.30% 

SINGAPORE  
34.12% 

 VIETNAM  
61.81% 

สัดส่วนการส่งออกนมผงขาดมันเนยไปอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2563 

 MALAYSIA  
99.98% 

 SINGAPORE  
0.02% 

สัดส่วนการน าเข้านมผงขาดมันเนยจากอาเซียน  
ม.ค.-มิ.ย. 2563 

CAMBODIA     
14.43% 

LAOS     
20.80% 

MYANMAR     
5.51% 

SINGAPORE     
9.06% 

VIETNAM     
50.20% 

สัดส่วนการส่งออกมันฝร่ังไปอาเซียน  
ม.ค.-ม.ิย. 2563 

    MYANMAR     
100.00% 

สัดส่วนการน าเข้ามันฝร่ังไปอาเซียน  
ม.ค.-มิ.ย. 2563 

  BRUNEI   
0.18% 

  INDONESIA   
54.48% 

  CAMBODIA   
8.46%   LAOS   

2.18% 

  MYANMAR   
2.37% 

  MALAYSIA   
3.36% 

  PHILIPPINES   
2.36% 

  SINGAPORE   
2.95% 

  VIETNAM   
23.66% 

สัดส่วนการส่งออกน้ าตาลไปอาเซียน  
ม.ค.-ม.ิย. 2563 

  INDONESIA   
0.17% 

  MYANMAR   
0.06% 

MALAYSIA   
99.56% 

PHILIPPINES   
0.44% 

สัดส่วนการน าเข้าน้ าตาลจากอาเซียน  
ม.ค.-มิ.ย. 2563 

 

มูลค่า  
2.37 ล้านบาท 

 

มูลค่า  
4.26 ล้านบาท 

 

มูลค่า  
0.21 ล้านบาท 

 

มูลค่า  
1.18 ล้านบาท 

 

มูลค่า  
28,374.94  
ล้านบาท 

 

มูลค่า  
112.21 ล้านบาท 
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2) สินค้าที่มูลค่าทั้งการส่งออกและ/หรือน าเข้าเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ 
ปี 2562 จ านวน 9 สินค้า ได้แก่ น ้านมดิบ หอมหัวใหญ่ กระเทียม พริกไทย ข้าวโพดเลี ยงสัตว์  น ้ามันถั่วเหลือง 
น ้ามันมะพร้าว กาแฟส้าเร็จรูป และนมปรุงแต่ง(นมพร้อมดื่ม) รายละเอียดดังนี  

สินค้า การส่งออก การน าเข้า 
น ้านมดิบ 

  
หอมหัวใหญ ่

  
กระเทียม 

  
พริกไทย 

  
ข้าวโพดเลี ยงสัตว ์

  
 

  INDONESIA   
1.39% 

  CAMBODIA   
48.29% 

  LAOS   
4.00% 

  MYANMAR   
1.50% 

  MALAYSIA   
0.17% 

  PHILIPPINES   
3.18% 

  SINGAPORE   
41.01% 

สัดส่วนการส่งออกน้ านมดิบจากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2563 

  INDONESIA   
0.28% 

  MALAYSIA   
0.68% 

  PHILIPPINES   
0.23% 

  VIETNAM   
98.81% 

สัดส่วนการน าเข้าน้ านมดิบจากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2563 

BRUNEI       
0.42% 

INDONESIA       
2.57% 

CAMBODIA       
3.73% LAOS       

1.13% 

MYANMAR       
3.95% 

MALAYSIA       
53.72% 

PHILIPPINES       
0.000001% 

SINGAPORE       
31.10% 

VIETNAM       
3.39% 

สัดส่วนการส่งออกหอมหัวใหญ่ไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2563 

MYANMAR       
100.00% 

สัดส่วนการน าเข้าหอมหัวใหญ่จากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2563 

CAMBODIA 
57.60% 

LAOS 
5.78% 

MYANMAR 
7.16% 

MALAYSIA 
3.40% 

PHILIPPINES 
0.0001% 

SINGAPORE 
3.95% 

VIETNAM 
22.10% 

สัดส่วนการส่งออกกระเทียมไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2563 

INDONESIA 
0.002% 

MYANMAR 
2.04% 

MALAYSIA 
0.08% 

PHILIPPINES 
97.88% 

สัดส่วนการน าเข้ากระเทียมจากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2563 

INDONESIA    
1.54% CAMBODIA    

30.16% 
LAOS    
0.08% 

MYANMAR    
55.38% 

   MALAYSIA    
3.54% 

PHILIPPINES    
13.13% 

SINGAPORE    
1.25% 

สัดส่วนการส่งออกพริกไทยไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2563 

   INDONESIA    
13.37% 

   CAMBODIA    
0.17% 

   MYANMAR    
0.91% 

   MALAYSIA    
5.22% 

   PHILIPPINES    
2.73% 

   SINGAPORE    
0.05% 

   VIETNAM    
77.56% 

สัดส่วนการน าเข้าพริกไทยจากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2563 

INDONESIA 
99.94% 

LAOS 
0.06% 

สัดส่วนการส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปอาเซียน  
ม.ค.-ม.ิย. 2563 

CAMBODIA 
1.29% 

LAOS 
2.42% 

MYANMAR 
96.29% 

สัดส่วนการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากอาเซียน  
ม.ค.-มิ.ย. 2563 

 

มูลค่า  
259.63  
ล้านบาท 

 

มูลค่า  
68.57 ล้านบาท 

 

มูลค่า  
0.71 ล้านบาท 

 

มูลค่า  
1,615.74 ล้าน

บาท 

 

มูลค่า  
11.46 ล้านบาท 

 

มูลค่า  
42.01  

ล้านบาท 

 

มูลค่า  
329.54 ล้านบาท 

 

มูลค่า  
13.58 ล้านบาท 

 

มูลค่า  
6,811.81  
ล้านบาท 

 

มูลค่า  
1.01 ล้านบาท 
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สินค้า การส่งออก การน าเข้า 
น ้ามันถั่วเหลือง 

  
น ้ามันมะพรา้ว 

  
กาแฟส้าเรจ็รูป 

  

นมปรุงแต่ง 
(นมพร้อมดื่ม) 

  

  3) สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกลดลง แต่มีการน าเข้าเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกับ
ของปี 2562 จ านวน 8 สินค้า ได้แก่ มันส้าปะหลัง มะพร้าว(ผล) เมล็ดกาแฟ ข้าว เมล็ดถั่วเหลือง น ้ามันปาล์ม
และน ้ามันเนื อในเมล็ดปาล์ม กากถั่วเหลือง และยางพารา(ยางพารา)  รายละเอียดดังนี  

สินค้า การส่งออก การน าเข้า 
มันส้าปะหลัง 

  

   INDONESIA    
8.80% 

   CAMBODIA    
19.09% 

   LAOS    
2.08% 

   MYANMAR    
10.60%    PHILIPPINES    

32.06% 

   SINGAPORE    
0.22% 

   VIETNAM    
27.15% 

สัดส่วนการส่งออกน้ ามันถ่ัวเหลืองจากอาเซียน  
ม.ค.-ม.ิย. 2563 

MALAYSIA    
100.00% 

สัดส่วนการน าเข้าน้ ามันถ่ัวเหลืองจากอาเซียน  
ม.ค.-มิ.ย. 2563 

INDONESIA    
0.004% 

CAMBODIA    
2.97% 

LAOS    
90.40% 

MYANMAR    
3.11% 

MALAYSIA    
3.04% 

SINGAPORE    
0.48% 

สัดส่วนการส่งออกน้ ามันมะพร้าวไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2563 

INDONESIA    
98.64% 

MALAYSIA    
0.89% 

PHILIPPINES    
0.46% 

SINGAPORE    
0.002% 

สัดส่วนการน าเข้าน้ ามันมะพร้าวจากอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2563 

BRUNEI 
0.01% 

CAMBODIA 
25.13% 

LAOS 
31.79% 

MYANMAR 
26.19% 

MALAYSIA 
0.20% 

PHILIPPINES 
15.43% 

SINGAPORE 
0.29% 

VIETNAM 
0.95% 

สัดส่วนการส่งออกกาแฟส าเร็จรูปไปอาเซียน  
ม.ค.-ม.ิย. 2563 

INDONESIA 
8.29% 

LAOS 
4.97% 

MYANMAR 
0.0001% 

MALAYSIA 
74.45% 

PHILIPPINES 
0.0004% 

SINGAPORE 
0.78% 

VIETNAM 
11.50% 

สัดส่วนการน าเข้ากาแฟส าเร็จรูปจากอาเซียน  
ม.ค.-ม.ิย. 2563 

 BRUNEI  
0.0002% 

 CAMBODIA  
49.92% 

 LAOS  
18.81% 

 MYANMAR  
15.04% 

 MALAYSIA  
0.28% 

 PHILIPPINES  
8.89% 

 SINGAPORE  
4.96% 

 VIETNAM  
2.08% 

สัดส่วนการส่งออกนมปรุงแต่ง(นมพร้อมดื่ม)ไปอาเซียน  
ม.ค.-ม.ิย. 2563 

 LAOS  
98.45% 

 MALAYSIA  
0.68% 

 SINGAPORE  
0.01%  VIETNAM  

0.86% 

สัดส่วนการน าเข้านมปรุงแต่ง(นมพร้อมดื่ม)จากอาเซียน  
ม.ค.-ม.ิย. 2563 

BRUNEI      
0.13% 

INDONESIA     
50.44% 

CAMBODIA      
0.10% LAOS      

0.84% 
MYANMAR      

1.37% 

MALAYSIA      
13.66% 

PHILIPPINES      
20.92% 

SINGAPORE      
12.32% 

VIETNAM      
0.21% 

สัดส่วนการส่งออกมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ไปอาเซียน  
ม.ค.-ม.ิย. 2563 

INDONESIA      
0.0009% 

CAMBODIA      
57.37% 

LAOS      
42.57% 

PHILIPPINES      
0.06% 

VIETNAM      
0.000001% 

สัดส่วนการน าเข้ามันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์จากอาเซียน 
ม.ค.-มิ.ย. 2563 

 

มูลค่า  
1,268.80 ล้าน

บาท 

 

มูลค่า  
75.23  

ล้านบาท 

 

มูลค่า  
3,216.76  
ล้านบาท 

 

มูลค่า  
9,386.84  
ล้านบาท 

 

มูลค่า  
20.20 ล้านบาท 

 

มูลค่า  
156.15 ล้านบาท 

 

มูลค่า  
1,258.62  
ล้านบาท 

 

มูลค่า  
1,364.10  
ล้านบาท 

 

มูลค่า  
2,125.95 ล้าน

บาท 

 

มูลค่า  
0.85 ล้านบาท 
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สินค้า การส่งออก การน าเข้า 
มะพร้าว(ผล) 

  
เมลด็กาแฟ 

  
ข้าว 

  
เมลด็ถั่วเหลือง 

  
น ้ามันปาลม์และ

น ้ามัน 
เนื อในเมล็ดปาลม์ 

  

 
 

BRUNEI    
0.20% 

INDONESIA    
5.63% 

CAMBODIA    
1.29% 

LAOS    
1.29% 

MYANMAR    
0.53% 
MALAYSIA    

0.04% 

SINGAPORE    
91.02% 

   VIETNAM    
0.35% 

สัดส่วนการส่งออกมะพร้าวผลไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2563 

INDONESIA    
20.70% 

PHILIPPINES    
0.48% 

VIETNAM    
78.82% 

สัดส่วนการน าเข้ามะพร้าวผลจากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2563 

CAMBODIA 
79.86% 

LAOS 
1.02% 

MYANMAR 
2.96% 

MALAYSIA 
8.79% 

PHILIPPINES 
3.34% 

SINGAPORE 
2.82% 

VIETNAM 
1.21% 

สัดส่วนการส่งออกเมล็ดกาแฟไปอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2563 

INDONESIA 
3.38% 

LAOS 
5.00% MALAYSIA 

15.96% 

SINGAPORE 
0.15% 

VIETNAM 
75.51% 

สัดส่วนการน าเข้าเมล็ดกาแฟจากอาเซียน ม.ค-มิ.ย. 2563 

BRUNEI 
6.38% INDONESIA 

20.76% 

CAMBODIA 
0.42% 

LAOS 
1.06% 

MYANMAR 
0.07% MALAYSIA 

15.70% 

PHILIPPINES 
11.04% 

SINGAPORE 
43.33% 

VIETNAM 
1.24% 

สัดส่วนการส่งออกข้าวไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2563 

CAMBODIA 
1.96% LAOS 

21.70% 

MYANMAR 
43.94% 

PHILIPPINES 
0.001% 

SINGAPORE 
0.001% 

VIETNAM 
32.39% 

สัดส่วนการน าเข้าข้าวจากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2563 

CAMBODIA 
12.64% 

LAOS 
83.41% 

MYANMAR 
0.88% 

MALAYSIA 
0.96% 

SINGAPORE 
2.12% 

สัดส่วนการส่งออกเมล็ดถ่ัวเหลืองไปอาเซียน  
ม.ค.-ม.ิย. 2563 

MYANMAR 
72.08% 

SINGAPORE 
27.92% 

สัดส่วนการน าเข้าเมล็ดถ่ัวเหลืองจากอาเซียน  
ม.ค.-ม.ิย. 2563 

CAMBODIA   
2.96% LAOS   

4.68% 

MYANMAR   
79.90% 

MALAYSIA   
12.46% 

  VIETNAM   
0.07% 

สัดส่วนการส่งออกน้ ามันปาล์มและน้ ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม 
ไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2563 

  INDONESIA   
90.55% 

  MALAYSIA   
9.45% 

  PHILIPPINES   
0.0004%   SINGAPORE   

0.001% 

สัดส่วนการน าเข้าน้ ามันปาล์มและน้ ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม 
จากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2563 

 

มูลค่า  
121.55 ล้านบาท 

 

มูลค่า  
6,265.21  
ล้านบาท 

 

มูลค่า  
1,529.11 ล้าน

บาท 

 

มูลค่า  
10.55 ล้านบาท 

 

มูลค่า  
57.14 ล้านบาท 

 

มูลค่า  
2,617.51 ล้าน

บาท 

 

มูลค่า  
23.64 ล้านบาท 

 

มูลค่า  
32.95 ล้านบาท 

 

มูลค่า  
477.37 ล้านบาท 

 

มูลค่า  
1,011.80 ล้าน

บาท 
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สินค้า การส่งออก การน าเข้า 
กากถ่ัวเหลือง 

  
ยางพารา 

(ยางธรรมชาติ) 

  

4) สินค้าที่มีมูลค่าลดลงท้ังการส่งออกและน าเข้า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562
จ านวน 2 สินค้า ได้แก่ ชา และใบยาสูบ รายละเอียดดังนี  

 

สินค้า การส่งออก การน าเข้า 
ชา 

  
ใบยาสูบ 

  

    

 

CAMBODIA 
45.83% 

LAOS 
51.63% 

MYANMAR 
2.20% 

MALAYSIA 
0.33% VIETNAM 

0.002% 

สัดส่วนการส่งออกกากถ่ัวเหลืองไปอาเซียน  
ม.ค.-ม.ิย. 2563 

MALAYSIA 
100.00% 

สัดส่วนการน าเข้ากากถ่ัวเหลืองจากอาเซียน  
ม.ค.-ม.ิย. 2563 

INDONESIA    
4.77% 

CAMBODIA    
0.46% LAOS    

0.76% 

MYANMAR    
0.28% 

MALAYSIA    
84.90% 

PHILIPPINES    
1.08% 

SINGAPORE    
0.01% 

VIETNAM    
7.73% 

สัดส่วนการส่งออกยางพาราไปอาเซียน  
ม.ค.-ม.ิย. 2563 

   MALAYSIA    
85.81% 

   VIETNAM    
14.19% 

สัดส่วนการน าเข้ายางพาราจากอาเซียน  
ม.ค.-มิ.ย. 2563 

BRUNEI 
1.76% 

INDONESIA 
30.37% 

CAMBODIA 
25.78% 

LAOS 
5.88% 

MYANMAR 
7.09% 

MALAYSIA 
8.30% 

PHILIPPINES 
0.48% 

SINGAPORE 
10.18% 

VIETNAM 
10.16% 

สัดส่วนการส่งออกชาไปอาเซียน  
ม.ค-ม.ิย. 2563 

INDONESIA 
39.92% 

MYANMAR 
5.51% MALAYSIA 

7.44% 

SINGAPORE 
9.13% 

VIETNAM 
38.00% 

สัดส่วนการน าเข้าชาจากอาเซียน  
ม.ค.-ม.ิย. 2563 

INDONESIA    
7.61% 

CAMBODIA    
0.001% 

LAOS    
73.24% 

MALAYSIA    
0.002% 

SINGAPORE    
6.56% 

VIETNAM    
12.59% 

สัดส่วนการส่งออกใบยาสูบไปอาเซียน  
ม.ค.-ม.ิย. 2563 

INDONESIA    
0.001% 

LAOS    
99.999% 

สัดส่วนการน าเข้าใบยาสูบจากอาเซียน  
ม.ค.-มิ.ย. 2563 

 

มูลค่า  
97.72 ล้านบาท 

 

มูลค่า  
100.79 ล้านบาท 

 

มูลค่า  
284.87 ล้านบาท 

 

มูลค่า  
0.002 ล้านบาท 

 

มูลค่า  
36.38 ล้านบาท 

 

มูลค่า  
10,298.46 ล้าน

บาท 

 

มูลค่า  
143.80 ล้านบาท 

 

มูลค่า  
61.48 ล้านบาท 
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   5) สินค้าที่มีรายงานการส่งออก แต่ไม่มีการน าเข้าจากอาเซียน เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2562 จ านวน 2 สินค้า ได้แก ่ล้าไยแห้ง และเนื อมะพร้าวแห้ง รายละเอียดดังนี  
 

สินค้า การส่งออก การน าเข้า 
ล้าไยแห้ง 

 

 

 

ไม่มีรายงานการน้าเข้าจากอาเซียน 
 

เนื อมะพร้าวแห้ง 

 

 

 

ไม่มีรายงานการน้าเข้าจากอาเซียน 
 

6) สินค้าไม่มีรายงานการส่งออก แต่มีการน าเข้าจากอาเซียน เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2562 จ านวน 1 สินค้า ได้แก่ เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ รายละเอียดดังนี  

สินค้า การส่งออก การน าเข้า 
เมลด็พันธ์ุ 

หอมหัวใหญ ่
 

 

ไม่มีรายงานการส่งออกไปอาเซียน 
 

 

7) สินค้าที่ไม่มีรายงานการส่งออกและน าเข้าจากอาเซียน จ านวน 1 สินค้า ได้แก่ ไหมดิบ 
รายละเอียดดังนี  

 

สินค้า การค้า 
ไหมดิบ 

 
 

มกราคม-มิถุนายน 2563 ไม่มีรายงานการส่งออกและน้าเข้าจากอาเซียน 

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

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
 ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กันยายน 2563 

   INDONESIA    
3.66% 

   LAOS    
0.03% 

   MYANMAR    
0.97% 

   MALAYSIA    
6.51% 

   SINGAPORE    
7.28% 

   VIETNAM    
81.55% 

สัดส่วนการส่งออกล าไยแห้งไปอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2563 

   CAMBODIA    
0.10% 

   LAOS    
99.90% 

สัดส่วนการส่งออกเนื้อมะพร้าวแห้งไปอาเซียน  
ม.ค.-ม.ิย. 2563 

PHILIPPINES  
100% 

การน าเข้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่จากอาเซียน  
ม.ค.-มิ.ย. 2563 

 

มูลค่า  
157.41 ล้านบาท 

 

มูลค่า  
0.84 ล้านบาท 

 

มูลค่า  
2.89 ล้านบาท 
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 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 กันยายน 2563 

 

 

 

 

สรุป 
สถานะและผลจากการเจรจา FTA 

กรณีสินค้าเกษตร ตอนที่ 01-24 และ 4001 
(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563) 
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สรุปสถานะของการเจรจา FTA  
การเจรจา FTA ของไทย ณ เดือนมิถุนายน 2563 จ้าแนกกลุ่มตามสถานะของการเจรจาได้ 4 กลุ่ม ดังนี  

กลุ่มที่ 1 มีผลบังคับใช้สมบูรณ์/บางส่วน รวม 9 คู่เจรจา (13 กรอบเจรจา) คือ  
 จีน: ความตกลงอาเซียน - จีน (เฉพาะไทย - จีน ลดภาษีผักและผลไม้เหลือ 0% ตั งแต่ 1 ต.ค. 46    

และอาเซียน-จีน ทยอยลดภาษสีินค้าจ้านวน 90% ของรายการสินค้าทั งหมดเหลือ 0% เมื่อ 1 ม.ค. 53) 
 ออสเตรเลีย: ความตกลงไทย - ออสเตรเลยี (เริ่ม 1 ม.ค. 48) และความตกลงอาเซียน - ออสเตรเลีย และ

นิวซีแลนด ์(เริ่ม 12 มี.ค. 53) 
 นิวซีแลนด์: ความตกลงไทย - นิวซีแลนด ์ (เริ่ม 1 ก.ค. 48) และความตกลงอาเซียน – ออสเตรเลีย     

และนิวซีแลนด์ (เริ่ม 12 มี.ค. 53) 
 อินเดีย: ความตกลงไทย - อินเดีย (ลดภาษีสินค้า 87 รายการ เป็นสินค้าเกษตร 11 รายการ เมื่อ 1 ก.ย. 47) 

และความตกลงอาเซียน - อินเดีย (เริ่ม 1 ม.ค. 53) 
 ญี่ปุ่น: ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น (เริ่ม 1 พ.ย. 50) และความตกลงอาเซียน - ญี่ปุ่น (เริ่ม 1 มิ.ย. 52) 
 เกาหลใีต้: ความตกลงอาเซียน - เกาหลี (เริ่ม 1 ม.ค. 53) 
 เปรู: ความตกลงไทย - เปรู (เริ่ม 1 ม.ค. 55 ครอบคลุมสินค้าจ้านวน 70% ของรายการสินค้าทั งหมด) 
 ชิลี: ความตกลงไทย - ชิลี (เริ่มเมื่อ 5 พ.ย. 58) 
 ฮ่องกง: ความตกลงอาเซียน-ฮ่องกง (เริ่ม 11 มิ.ย. 62) 

กลุ่มที่ 2 เจรจาเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อให้มีผลบังคับใช้ จ้านวน 1 คู่เจรจา ได้แก่ 
 ไทย – เปรู: ส้าหรับสินค้าส่วนที่เหลือ 

กลุ่มที่ 3 อยู่ระหว่างการเจรจา / เจรจาในส่วนต่อเนื่อง / เจรจาคงค้าง มี 7 กรอบเจรจา คือ  
 RCEP (อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย): คาดว่าจะเจรจาเสร็จในปี 2563 
 ไทย – ปากีสถาน: อยู่ระหว่างเจรจา คาดว่าจะเจรจาเสร็จในปี 2563 
 ไทย-ตุรกี: อยู่ระหว่างเจรจา คาดว่าจะเจรจาเสร็จในปี 2564 
 ไทย – ศรีลังกา: เริ่มเจรจาครั งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 
 ไทย – อินเดีย: ยังไม่สามารถหาข้อสรุปการเปิดตลาดสินค้าส่วนที่เหลือได้ 
 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 ในช่วง 6 เดือนแรก 

(มกราคม – มิถุนายน) ของปี 2563 แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การติดตามสถานการณ์รายประเทศ และ 
การติดตามปริมาณการน้าเข้า-ส่งออกรายสินค้าในบางรายการ ซึ่งสรุปได ้ดังนี  

1. การติดตามสถานการณ์รายประเทศ  
 (1) อาเซียน-จีน  (ไทย-จีน) (สินค้าผัก ผลไม้ เริ่มลดภาษีตั้งแต่ ต.ค. 46 และสินค้าส่วนใหญ่ 
ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่ ม.ค. 53) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 พบว่า 
 ส่งออก ไทยส่งออก 122,430 ล้านบาท (เพ่ิมขึ นจาก 111,238 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน 
ในปี 2562) โดยกลุ่มสินค้าส้าคัญ คือ ผลไม้ 49,274 ล้านบาท ยางพารา 18,844 ล้านบาท พืชผัก (จ้าพวกมันส้าปะหลัง) 
12,024 ล้านบาท แป้งธัญพืช 10,471 ล้านบาท เนื อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 5,682 ล้านบาท และปลาและสัตว์น ้า 
5,481 ล้านบาท 

 น้าเข้า ไทยน้าเข้า 29,655 ล้านบาท (ลดลงจาก 32,396 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2562) 
โดยกลุ่มสินค้าส้าคัญ คือ พืชผัก 5,618 ล้านบาท ผลไม ้5,078 ล้านบาท และปลาและสัตว์น ้า 4,271 ล้านบาท 

 ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 92,775 ล้านบาท (เพ่ิมขึ นจาก 78,842 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน  
ในปี 2562) โดยกลุ่มสินค้าส้าคัญที่ไทยเกินดุล คือ ผลไม้ 44,196 ล้านบาท ยางพารา 18,843 ล้านบาท แป้งธัญพืช 
9,533 ล้านบาท พืชผัก (จ้าพวกมันส้าปะหลัง) 6,406 ล้านบาท เนื อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 5,682 ล้านบาท     
ข้าว 3,279 ล้านบาท และซอส/เครื่องปรุง 2,162 ล้านบาท กลุ่มสินค้าส้าคัญที่ไทยขาดดุล คือ อาหารปรุงแต่ง 
1,239 ล้านบาท และกาแฟ ชา เครื่องเทศ 1,162 ล้านบาท 
 การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ผลไม้ (+19,750 ล้านบาท)   
เนื อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (+2,167 ล้านบาท) ยางพารา (-8,114 ล้านบาท) แป้งธัญพืช (-1,156 ล้านบาท)            
ข้าว (-1,029 ล้านบาท) สินค้าน้าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ผลไม้ (+1,331 ล้านบาท) พืชผัก (-3,595 ล้านบาท)  

อนึ่ง สินค้าที่มีการค้าระหว่างกันมากคือ กลุ่มผักและผลไม้ โดยพบว่าสาเหตุที่ไทย
ได้เปรียบดุลการค้าจากสินค้ากลุ่มผักสูงนั น เนื่องจากมีการคิดรวม “มันส้าปะหลัง” เป็นกลุ่มสินค้านี ด้วย  
(ซึ่งมีมูลค่าส่งออกมากกว่า 99 % ของมูลค่าส่งออกสินค้ากลุ่มผักทั้งหมด คือ มูลค่าส่งออกมันส าปะหลังสูงถึง 
11,864 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 12,024 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2562) แต่หากไม่รวมมันส้าปะหลังแล้ว 
จะพบว่าไทยกลับเป็นฝ่ายขาดดุลการค้าเฉพาะในสินค้ากลุ่มผัก 5,458 ล้านบาท (ขาดดุลลดลงจาก 8,780 ล้านบาท 
ช่วงเดียวกัน ในปี 2562) ดังนี  

หน่วย : ล้านบาท 

 2559 2560 2561 2562 ม.ค. - มิ.ย. 62 ม.ค. - มิ.ย. 63 

ไทยส่งออก 170 457 615 607 433 160 

ไทยน้าเข้า 9,894 11,854 15,713 17,377 9,213 5,618 

ดุลการค้า -9,724 -11,397 -15,098 -16,770 -8,780 -5,458 
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(2) ไทย-ญี่ปุ่น (ไทย-ญี่ปุ่น เริ่ม พ.ย. 50 และอาเซียน-ญี่ปุ่น เริ่ม มิ.ย. 52) ในช่วง 6 เดือนแรก
ของปี 2563 พบว่า 

ส่งออก ไทยส่งออก 71,557 ล้านบาท (ลดลงจาก 73,802 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน         
ในปี 2562) โดยกลุ่มสินค้าส้าคัญ คือ อาหารปรุงแต่ง 35,193 ล้านบาท ปลาและสัตว์น ้า 5,627 ล้านบาท 
เนื อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 5,543 ล้านบาท และอาหารสัตว์ 5,435 ล้านบาท  

น้าเข้า ไทยน้าเข้า 5,420 ล้านบาท (ลดลงจาก 6,181 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน            
ในปี 2562) โดยกลุ่มสินค้าส้าคัญ คือ ปลาและสัตว์น ้า 3,150 ล้านบาท และซอส/เครื่องปรุง 732 ล้านบาท  

ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 66,137 ล้านบาท (ลดลงจาก 67,621 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน
ในปี 2562) โดยกลุ่มสินค้าส้าคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่ง 34,981 ล้านบาท เนื อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์ 5,395 ล้านบาท อาหารสัตว์ 5,359 ล้านบาท ยางพารา 4,190 ล้านบาท กลุ่มสินค้าที่ไทยขาดดุล  
คือ ยาสูบ ซึ่งมีมูลค่าไม่มากนัก 

การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ เนื อสัตว์และผลิตภัณฑ์         
(+881 ล้านบาท) อาหารปรุงแต่ง (-1,046 ล้านบาท) และยางพารา (-1,169 ล้านบาท) สินค้าน้าเข้า 
ที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ปลาและสัตว์น ้า (-395 ล้านบาท)  
 (3) ไทย-เกาหลี (อาเซียน-เกาหลี เริ่ม ม.ค. 53)  ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 พบว่า 

ส่งออก ไทยส่งออก 13,612 ล้านบาท (ลดลงจาก 18,184 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน   
ในปี 2562) โดยกลุ่มสินค้าส้าคัญ คือ น ้าตาล 2,470 ล้านบาท อาหารปรุงแต่ง 2,362 ล้านบาท ยางพารา 
2,084 ล้านบาท ปลาและสัตว์น ้า 1,443 ล้านบาท และของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ 1,236 ล้านบาท  

น้าเข้า ไทยน้าเข้า 5,604 ล้านบาท (ลดลงจาก 7,390 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2562) 
โดยกลุ่มสินค้าส้าคัญ คือ ปลาและสัตว์น ้า 1,227 ล้านบาท ยาสูบ 1,211 ล้านบาท และเมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน ้ามัน 
965 ล้านบาท 

ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 8,008 ล้านบาท (ลดลงจาก 10,794 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน  
ในปี 2562) โดยกลุ่มสินค้าส้าคัญที่ไทยเกินดุล คือ น ้าตาล 2,450 ล้านบาท อาหารปรุงแต่ง 2,336 ล้านบาท ยางพารา 
2,084 ล้านบาท และของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ 1,147 ล้านบาท กลุ่มสินค้าส้าคัญที่ไทยขาดดุล คือ ยาสูบ 
1,150 ล้านบาท และเมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน ้ามัน 886 ล้านบาท  

การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ น ้าตาล (-3,139 ล้านบาท)    
สินค้าน้าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ปลาและสัตว์น ้า (-1,947 ล้านบาท)  
 (4) ไทย-ออสเตรเลีย (เริ่ม ม.ค. 48)  ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 พบว่า  

ส่งออก ไทยส่งออก 14,561 ล้านบาท (เพ่ิมขึ นจาก 13,358 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน     
ในปี 2562) โดยกลุ่มสินค้าส้าคัญ คือ อาหารปรุงแต่ง 4,182 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากธัญพืช/นม 2,472 ล้านบาท   
และซอส/เครื่องปรุง 1,909 ล้านบาท และข้าวและธัญพืช 1,748 ล้านบาท  

 น้าเข้า ไทยน้าเข้า 11,450 ล้านบาท (เพ่ิมขึ นจาก 10,343 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2562) 
โดยกลุ่มสินค้าส้าคัญ คือ ข้าว/ธัญพืช 4,762 ล้านบาท นมและผลิตภัณฑ์ 1,606 ล้านบาท เนื อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
1,168 ล้านบาท และผลไม ้840 ล้านบาท 

 ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 3,111 ล้านบาท (เพ่ิมขึ นจาก 3,015 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน
ในปี 2562) โดยกลุ่มสินค้าส้าคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่ง 4,045 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากธัญพืช/นม 
2,222 ล้านบาท ซอส/เครื่องปรุง 1,705 ล้านบาท และอาหารสัตว์ 1,235 ล้านบาท กลุ่มสินค้าส้าคัญที่ไทยขาดดุล 
คือ ข้าว/ธัญพืช 3,014 ล้านบาท นมและผลิตภัณฑ์ 1,597 ล้านบาท เนื อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 1,168 ล้านบาท 
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การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกท่ีเปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ข้าว/ธัญพืช (+773 ล้านบาท) 
ของปรุงแต่งจากธัญพืช/นม (+311 ล้านบาท) ซอส/เครื่องปรุง (-189ล้านบาท) และปลาและสัตว์น ้า (-170 ล้านบาท) 
สินค้าน้าเข้าที่เปลี ่ยนแปลงมาก ได้แก่ ข้าว/ธัญพืช (+943 ล้านบาท) และผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช 
(-197 ล้านบาท) 

 (5) ไทย-นิวซีแลนด์ (เริ่ม ก.ค. 48)  ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 พบว่า 
 ส่งออก ไทยส่งออก 2,700 ล้านบาท (เพ่ิมขึ นจาก 2,205 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน            

ในปี 2562) โดยกลุ่มสินค้าส้าคัญ คือ อาหารปรุงแต่ง 696 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากธัญพืช/นม 435 ล้านบาท      
และอาหารสัตว์ 378 ล้านบาท  

 น้าเข้า ไทยน้าเข้า 9,976 ล้านบาท (ลดลงจาก 10,031 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2562)   
โดยกลุ่มสินค้าส้าคัญ คือ นมและผลิตภัณฑ์ 7,060 ล้านบาท ผลไม้ 714 ล้านบาท ปลาและสัตว์น ้า 620 ล้านบาท  
และของปรุงแต่งจากธัญพืช/นม 557 ล้านบาท 

 ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 7,276 ล้านบาท (ขาดดุลลดลงจาก 7,826 ล้านบาท     
ของช่วงเดียวกันในปี 2562) โดยกลุ่มสินค้าส้าคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่ง 689 ล้านบาท และข้าว      
และธัญพืช 291 ล้านบาท และกลุ่มสินค้าส้าคัญที่ไทยขาดดุล คือ นมและผลิตภัณฑ์ 7,057 ล้านบาท ผลไม้ 695 ล้านบาท          
และปลาและสัตว์น ้า 574 ล้านบาท  

การเปลี่ยนแปลง  สินค้าส่งออกท่ีเปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ข้าว/ธัญพืช (+144 ล้านบาท) 
ของปรุงแต่งจากธัญพืช/นม (+110ล้านบาท) และอาหารสัตว์ (+92 ล้านบาท) สินค้าน้าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก 
ได้แก่ นมและผลิตภัณฑ ์(+512 ล้านบาท) ผลไม้ (-190 ล้านบาท) และของปรุงแต่งจากธัญพืช/นม (-147 ล้านบาท) 
 (6) ไทย-อินเดีย (ไทย-อินเดีย Early Harvest เริ่ม ก.ย.47 และอาเซียน-อินเดีย เริ่ม ม.ค.53) 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 พบว่า 

 ส่งออก ไทยส่งออก 4,245 ล้านบาท (ลดลงจาก 9,172 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2562) 
โดยกลุ่มสินค้าส้าคัญ คือ ซอส/เครื่องปรุง 1,054 ล้านบาท อาหารสัตว์ 1,033 ล้านบาท และยางพารา 863 ล้านบาท  

 น้าเข้า ไทยน้าเข้า 7,162 ล้านบาท (ลดลงจาก 18,650 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน           
ในปี 2562) โดยกลุ่มสินค้าส้าคัญ คือ กาแฟ ชา เครื่องเทศ 2,152 ล้านบาท ปลาและสัตว์น ้า 2,026 ล้านบาท        
และอาหารสัตว์ 624 ล้านบาท 

 ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 2,917 ล้านบาท (ขาดดุลลดลงจาก 9,478 ล้านบาท    
ของช่วงเดียวกันในปี 2562) โดยกลุ่มสินค้าส้าคัญที่ไทยเกินดุล คือ ซอส/เครื่องปรุง 934 ล้านบาท และยางพารา   
863 ล้านบาท อาหารสัตว์ 408 ล้านบาท กลุ่มสินค้าส้าคัญที่ไทยขาดดุล คือ กาแฟ ชา เครื่องเทศ 2,096 ล้านบาท 
และปลาและสัตว์น ้า 2,014 ล้านบาท 

 การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ อาหารสัตว์ (+270 ล้านบาท)       
และไขมัน น ้ามันจากพืช/สัตว์ (-2,706 ล้านบาท) สินค้าน้าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ น ้าตาล (+212 ล้านบาท) 
ปลาและสัตว์น ้า (-5,323 ล้านบาท) กาแฟ ชา เครื่องเทศ (-2,482 ล้านบาท) และอาหารสัตว์ (-1,712 ล้านบาท) 
 (7)  ไทย-เปรู (Early Harvest เริ่ม ม.ค. 55) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 พบว่า 

 ส่งออก ไทยส่งออก 1,308 ล้านบาท (เพ่ิมขึ นจาก 1,240 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน          
ในปี 2562) โดยกลุ่มสินค้าส้าคัญ คือ อาหารปรุงแต่ง 1,248 ล้านบาท และข้าว 27 ล้านบาท 

 น้าเข้า ไทยน้าเข้า 1,151 ล้านบาท (ลดลงจาก 1,309 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2562) 
โดยกลุ่มสินค้าส้าคัญ คือ ปลาและสัตว์น ้า 783 ล้านบาท และผลไม้ (องุ่นสด) 293 ล้านบาท  
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 ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 157 ล้านบาท (ปรับจากเดิมที่ขาดดุล 69 ล้านบาท      
ของช่วงเดียวกันในปี 2562) โดยกลุ่มสินค้าส้าคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่ง 1,248 ล้านบาท และข้าว 
10 ล้านบาท กลุ่มสินค้าส้าคัญที่ไทยขาดดุล คือ ปลาและสัตว์น ้า 783 ล้านบาท และผลไม้ 293 ล้านบาท  

 การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ อาหารปรุงแต่ง (+124 ล้านบาท) 
และข้าว (-45 ล้านบาท) สินค้าน้าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ปลาและสัตว์น ้า (+114 ล้านบาท) และผลไม้      
(-297 ล้านบาท)  
 (8) ไทย-ชิล ี(เริ่ม พ.ย. 58) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 พบว่า 

 ส่งออก ไทยส่งออก 1,123 ล้านบาท (ลดลงจาก 1,169 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน      
ในปี 2562) โดยกลุ่มสินค้าส้าคัญ คือ อาหารปรุงแต่ง 909 ล้านบาท และของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ 145 ล้านบาท 

 น้าเข้า ไทยน้าเข้า 2,814 ล้านบาท (เพ่ิมขึ นจาก 2,707 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน      
ในปี 2562) โดยกลุ่มสินค้าส้าคัญ คือ ปลาและสัตว์น ้า 1,864 ล้านบาท และผลไม้ 352 ล้านบาท 

 ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 1,691 ล้านบาท (ขาดดุลเพ่ิมขึ นจาก 1,538 ล้านบาท        
ของช่วงเดียวกันในปี 2562) โดยกลุ่มสินค้าส้าคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่ง 891 ล้านบาท กลุ่มสินค้าส้าคัญ  
ที่ไทยขาดดุล คือ ปลาและสัตว์น ้า 1,859 ล้านบาท 

 การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ของปรุงแต่งจากผักและผลไม้      
(+26 ล้านบาท) อาหารปรุงแต่ง (-47 ล้านบาท) สินค้าน้าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ผลไม้ (+81 ล้านบาท) 
ไขมัน น ้ามันจากพืช/สัตว์ (+59ล้านบาท) และอาหารปรุงแต่ง (-97 ล้านบาท)  

ทั งนี  จากข้อมูลช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า  
 (1) คู่เจรจาซึ่งไทยได้เปรียบดุลการค้าเพ่ิมขึ น คือ จีน (เพ่ิมขึ น 18%) เกิดจากการส่งออกผลไม้ 
(ทุเรียนและมังคุด) เพ่ิมมากขึ น ออสเตรเลีย (เพ่ิมขึ น 3%) เกิดจากการส่งออกข้าว และของปรุงแต่งจากธัญพืช 
แป้ง และนม เพ่ิมขึ น เปรู (ปรับจากเดิมที่ขาดดุลเป็นเกินดุล 326%) เป็นผลจากการส่งออกอาหารปรุงแต่งเพ่ิมขึ น 
 (2) คู่เจรจาซึ่งไทยได้เปรียบดุลการค้าลดลง คือ เกาหลี (ลดลง 26%) เกิดจากการส่งออก
น ้าตาลลดลง ญี่ปุ่น (ลดลง 2%) เกิดจากการส่งออกยางพารา และอาหารปรุงแต่งลดลง  
 (3) คู่เจรจาซึ่งไทยเสียเปรียบดุลการค้าลดลง คือ อินเดีย (ลดลง 69%) เป็นผลจากการน้าเข้า
ปลาและสัตว์น ้า และกาแฟ ชา เครื่องเทศลดลง นิวซีแลนด์ (ลดลง 7%) เกิดจากการน้าเข้าผลไม้ และของปรุงแต่ง
จากธัญพืช แป้ง นมลดลง 
 (4) คู่เจรจาซึ่งไทยเสียเปรียบดุลการค้าเพ่ิมขึ น คือ ชิลี (เพ่ิมขึ น 10%) เกิดจากการน้าเข้าผลไม้ 
และไขมัน น ้ามันจากพืช/สัตว์เพ่ิมขึ น 

2. การติดตามปริมาณการส่งออกสินค้าในบางรายการ 
  เนื่องจากในช่วงปี 2560-2562 มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจ   

ในตลาดส่งออกส้าคัญของไทย จึงได้จัดท้าการติดตามปริมาณการส่งออกสินค้าส้าคัญของไทยในปี 2563    
จ้านวน 4 รายการ เป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับ ค่าเฉลี่ยรายเดือนในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (2560-2562) เพ่ือให้เห็น
การเปลี่ยนแปลงของการส่งออกในเชิงปริมาณ โดยในช่วง 6 เดือนแรก สรุปได้ดังนี  

(1) สินค้าที่การส่งออกใกล้เคียงค่าปกติ (ต่างกันไม่เกิน 20%) 
 (1.1) น้ าตาล: ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 608,806 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 755,468 

ตัน/เดือน) โดยมีการส่งออกไปยังอาเซียน (ประมาณ 79%) เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น ตามล้าดับ 
 (1.2) กุ้ง: ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 7,687 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 9,209 ตัน/เดือน) โดย

มีการการส่งออกไปจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ตามล้าดับ 
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(2) สินค้าที่การส่งออกต่ ากว่าค่าปกติ (ต่ ากว่าค่าปกติเกิน 20%) 
 (1.1) ข้าว: ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 480,929 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 845,052 

ตัน/เดือน) โดยมีการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และฮ่องกง ตามล้าดับ 
 (1.2) ยางพารา: ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 222,445 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 287,180 

ตัน/เดือน) โดยมีการส่งออกไปจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ตามล้าดับ 

3. การติดตามปริมาณการน าเข้าสินค้าในบางรายการ 
   เพ่ือให้สามารถเห็นทิศทางการน้าเข้าสินค้าเกษตรของไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ น จึงได้จัดท้าการ

ติดตามการน้าเข้าสินค้าบางรายการในปี 2563 เป็นรายเดือน เทียบกับ ค่าเฉลี่ยรายเดือนในช่วง 3 ปีย้อนหลัง 
(2550-2562) เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของการน้าเข้าในเชิงปริมาณ โดยในช่วง 6 เดือนแรกสรุปได้ดังนี  

(1) สินค้าที่การน าเข้าใกล้เคียงค่าปกติ (ต่างกันไม่เกิน 20%) 
(1.1) องุ่น: ในภาพรวมมีปริมาณน้าเข้าเฉลี่ย 4,618 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 5,598 ตัน/เดือน) 

โดยเป็นการน้าเขา้จากจีน ออสเตรเลีย เปรู อินเดีย ชิลี สหรัฐอเมริกา ตามล้าดับ 
(1.2) กีวี: ในภาพรวมมีปริมาณน้าเข้าเฉลี่ย 262 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 286 ตัน/เดือน)        

โดยเป็นน้าเข้าจากนิวซีแลนด์ จีน และชิลีตามล้าดับ 
 (1.3) ปลาป่น: ในภาพรวมมีปริมาณน้าเข้าเฉลี่ย 5,044 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 5,730 ตัน/เดือน) 

โดยประมาณ 78% เป็นการน้าเข้าจากอาเซียน (เมียนมา และเวียดนาม ตามล้าดับ) สหรัฐอเมริกา ชิลี และเปรู ตามล้าดับ 
 (1.4) นมผง: ในภาพรวมมีปริมาณน้าเข้าเฉลี่ย 12,831 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 12,366 

ตัน/เดือน) ส่วนใหญ่เป็นการน้าเข้าจากนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ตามล้าดับ 
 (1.5) แอปเปิล: ในภาพรวมมีปริมาณน้าเข้าเฉลี่ย 12,520 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 11,092 

ตัน/เดือน) โดยมีการน้าเข้าจากจีน นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ตามล้าดับ 
(2) สินค้าที่การน าเข้าสูงกว่าค่าปกติ (สูงกว่าค่าปกติเกิน 20%) 

(2.1) หอมหัวใหญ่และหอมหัวเล็ก: ในภาพรวมมีปริมาณน้าเข้าเฉลี่ย 6,889 ตัน/เดือน 
(ค่าปกติ 4,836 ตัน/เดือน) โดยเป็นการน้าเข้าจากจีน อินเดีย และออสเตรเลีย ตามล้าดับ  

(2.2) กระเทียม: ในภาพรวมมีปริมาณน้าเข้าเฉลี่ย 7,607 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 5,353 
ตัน/เดือน) โดยประมาณ 99% เป็นการน้าเข้าจากจีน 

(2.3) เนื้อโค: ในภาพรวมมีปริมาณน้าเข้าเฉลี่ย 1,434 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 983 ตัน/เดือน) 
โดยมีการน้าเข้าจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ตามล้าดับ 

(2.4) ส้ม: ในภาพรวมมีปริมาณน้าเข้าเฉลี่ย 6,881 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 5,154 ตัน/เดือน)    
โดยในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม (น้าเข้าจากจีนและสหรัฐอเมริกา) และในช่วงเดือนมิถุนายน (น้าเข้าจาก
ออสเตรเลีย) 

(3) สินค้าที่การน าเข้าต่ ากว่าค่าปกติ (ต่ ากว่าค่าปกติเกิน 20%) 
 (3.1) สาลี่: ในภาพรวมมีปริมาณน้าเข้าเฉลี่ย 4,737 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 3,402 ตัน/เดือน)    

โดยประมาณ 99% เป็นการน้าเข้าจากจากจีน 

ทั งนี  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก QR Code ด้านล่างนี  
              ---------------------------------  

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
       ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
 
http://gg.gg/m2lh1   


