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สรุปสถานะของการเจรจา FTA  

การเจรจา FTA ของไทย ประจ าปี 2562 จ าแนกกลุ่มตามสถานะของการเจรจาได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 มีผลบังคับใช้สมบูรณ์/บางส่วน รวม 9 คูเ่จรจา (13 กรอบเจรจา) คือ  

 จีน: ความตกลงอาเซียน - จนี (เฉพาะไทย - จีน ลดภาษีผักและผลไม้เหลือ 0% ตั้งแต ่ 1 ต.ค. 46    
และอาเซียน-จีน ทยอยลดภาษีสินค้าจ านวน 90% ของรายการสินค้าท้ังหมดเหลือ 0% เมื่อ 1 
ม.ค. 53) 

 ออสเตรเลีย: ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย (เริ่ม 1 ม.ค. 48) และความตกลงอาเซียน - ออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด์ (เริ่ม 12 มี.ค. 53) 

 นิวซีแลนด์: ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ (เริ่ม 1 ก.ค. 48) และความตกลงอาเซียน – ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ (เริ่ม 12 ม.ี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 ครอบคลุมสินค้าจ านวน 70% ของรายการสินค้าทั้งหมด) 

 ชิล:ี ความตกลงไทย - ชิลี (เริ่มเมื่อ 5 พ.ย. 58) 

 ฮ่องกง: ความตกลงอาเซียน-ฮ่องกง (เริ่ม 11 มิ.ย. 62) 

กลุ่มที่ 2 เจรจาเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อให้มีผลบังคับใช้ จ านวน 1 คู่เจรจา ได้แก่ 

 ไทย – เปรู: ส าหรับสินค้าส่วนที่เหลือ 

กลุ่มที่ 3 อยู่ระหว่างการเจรจา / เจรจาในส่วนต่อเนื่อง / เจรจาคงค้าง มี 7 กรอบเจรจา คือ  

 RCEP (อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย): คาดว่าจะเจรจาเสร็จในปี 2563 

 ไทย – ปากีสถาน: อยู่ระหว่างเจรจาโดยคาดว่าจะเจรจาเสร็จในปี 2563 

 ไทย-ตุรกี: อยู่ระหว่างเจรจาโดยคาดว่าจะเจรจาเสร็จในปี 2563 

 ไทย – ศรีลังกา: เริ่มเจรจาครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 

 ไทย – อินเดีย: ยังไมส่ามารถหาข้อสรุปการเปิดตลาดสินค้าส่วนที่เหลือได้ 

 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 2562     

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 
ลดภาษีเหลือ 0 % ตั้งแต่ ม.ค. 53) ในปี 2562 พบว่า 
 ส่งออก ไทยส่งออก 219,566 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจาก 208,789 ล้านบาท ในปี 2561)     
โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ ผลไม้ 65,024 ล้านบาท ยางพาราธรรมชาติ 50,131 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช 
21,073 ล้านบาท พืชผักเพ่ือบริโภค 16,825 ล้านบาท และปลาและสัตว์น้ า 12,059 ล้านบาท 

 น าเข้า ไทยน าเข้า 67,750 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจาก 64,959 ล้านบาท ในปี 2561)         
โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ พืชผักเพ่ือบริโภค 17,369 ล้านบาท ผลไม้ 11,774 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ า         
9,991 ล้านบาท อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ า 4,021 ล้านบาท และของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้ 
3,869 ล้านบาท 

 ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 151,816 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจาก 143,830  ล้านบาท ในปี 2561) 
โดยกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยเกินดุล คือ ผลไม้ 53,250 ล้านบาท ยางพาราธรรมชาติ 50,131 ล้านบาท กลุ่มสินค้า
ส าคัญที่ไทยขาดดุล คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ า 2,459 ล้านบาท 

 การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ผลไม้ (+32,347 ล้านบาท) 
ข้าวและธัญพืช (-8,363 ล้านบาท) พืชผัก (-12,205 ล้านบาท) และยางพารา (-12,576 ล้านบาท) สินค้าน าเข้า         
ที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ พืชผัก (+1,656 ล้านบาท) และผลไม้ (-1,409 ล้านบาท) 

อนึ่ง สินค้าที่มีการค้าระหว่างกันมากคือ กลุ่มผักและผลไม้ โดยพบว่าสาเหตุที่ไทยได้เปรียบ
ดุลการค้าจากสินค้ากลุ่มผักสูงนั้น เนื่องจากมีการคิดรวม “มันส าปะหลัง” เป็นกลุ่มสินค้านี้ด้วย (ซึ่งมีมูลค่าส่งออก
มากกว่า 96% ของมูลค่าส่งออกสินค้ากลุ่มผักท้ังหมด คือ มูลค่าส่งออกมันส าปะหลังสูงถึง  16,218 ล้านบาท      
ซึ่งลดลงจาก 28,416 ล้านบาท ในปี 2561) แต่หากไม่รวมมันส าปะหลังแล้ว จะพบว่าไทยกลับเป็นฝ่าย       
ขาดดุลการค้าเฉพาะในสินค้ากลุ่มผัก 16,762 ล้านบาท (ขาดดุลเพ่ิมขึ้นจาก 15,098 ล้านบาท ในปี 2561) ดังนี้ 

                                     หนว่ย : ล้านบาท 
 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ไทยส่งออก 375 428 170 457 615 607 
ไทยน าเข้า 7,426 9,012 9,894 11,854 15,713 17,369 
ดุลการค้า -7,051 -8,584 -9,724 -11,397 -15,098 -16,762 
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 (2) ไทย-ญี่ปุ่น (ไทย-ญี่ปุ่น เริ่ม พ.ย. 50 และอาเซียน-ญี่ปุ่น เริ่ม มิ.ย. 52) ในปี 2562 พบว่า 
ส่งออก ไทยส่งออก 148,574 ล้านบาท (ลดลงจาก 155,286 ล้านบาท ในปี 2561)     

โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ า 73,084 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ า     
13,815 ล้านบาท เนื้อสัตว์และส่วนอ่ืนเพ่ือบริโภค 11,086 ล้านบาท ยางพาราธรรมชาติ 10,153 ล้านบาท 
และเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 10,143 ล้านบาท 

น าเข้ า ไทยน าเข้ า 11,638 ล้ านบาท (ลดลงจาก 12,428 ล้ านบาท ในปี  2561)              
โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ า 6,269 ล้านบาท ซอส ซุป น้ าปลา และเครื่องปรุงอ่ืนๆ 1,577 ล้านบาท 
อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ า 508 ล้านบาท เนื้อสัตว์และส่วนอ่ืนเพ่ือบริโภค 508 ล้านบาท         
และของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง หรือนม 466 ล้านบาท 

ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 136,936 ล้านบาท (ลดลงจาก 142,858 ล้านบาท           
ในปี 2561) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ า 72,576 ล้านบาท 
เนื้อสัตว์และส่วนอ่ืนเพ่ือบริโภค 10,580 ล้านบาท ยางพาราธรรมชาติ 10,153 ล้านบาท กลุ่มสินค้าส าคัญ           
ที่ไทยขาดดุล คือ ยาสูบและผลิตภัณฑ์ 20 ล้านบาท 

การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา 
หรือสัตว์น้ า (+571 ล้านบาท) ยางพาราธรรมชาต ิ(-929 ล้านบาท) น้ าตาลและขนมท าจากน้ าตาล (-1,770 ล้านบาท) 
ปลาและสัตว์น้ า (-2,323 ล้านบาท) และเนื้อสัตว์และส่วนอ่ืนเพ่ือบริโภค (-1,436 ล้านบาท) สินค้าน าเข้า                    
ที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ปลาและสัตว์น้ า (-1,036 ล้านบาท) 

 (3) ไทย-เกาหลี (อาเซียน-เกาหลี เริ่ม ม.ค. 53) ในช่วงปี 2562 พบว่า 
ส่งออก ไทยส่งออก 32,583 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจาก 31,772 ล้านบาท ในปี  2561)                

โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ น้ าตาลและขนมท าจากน้ าตาล 8,842 ล้านบาท อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์          
ปลาหรือสัตว์น้ า 5,786 ล้านบาท ยางพาราธรรมชาติ 4,836 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ า 2,692 ล้านบาท     
และของปรุงแต่งจากผัก ผลไม ้2,009 ล้านบาท 

น าเข้า ไทยน าเข้า 12,981 ล้านบาท (ลดลงจาก 14,038 ล้านบาท ในปี 2561) โดยกลุ่ม
สินค้าส าคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ า 4,858 ล้านบาท ยาสูบและผลิตภัณฑ์ 3,237 ล้านบาท เมล็ดพืชและผลไม้         
ที่มีน้ ามัน 1,624 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง หรือนม 828 ล้านบาท และเศษเหลือจากอุตสาหกรรม
อาหารเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 779 ล้านบาท 

ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 19,602 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจาก 17,734 ล้านบาท ในปี 2561)        
โดยกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยเกินดุล คือ น้ าตาลและขนมท าจากน้ าตาล 8,822 ล้านบาท อาหารปรุงแต่งจาก
เนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ า 5,739 ล้านบาท และยางพาราธรรมชาติ 4,836 ล้านบาท กลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทย
ขาดดุล คือ ปลาและสัตว์น้ า 2,167 ล้านบาท และยาสูบและผลิตภัณฑ์ 3,056 ล้านบาท 

การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ น้ าตาล (+2,028 ล้านบาท)  
ปลาและสัตว์น้ า (-803 ล้านบาท) และยางพารา (-718 ล้านบาท) สินค้าน าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ เมล็ดพืช
และผลไม้ที่มีน้ ามัน (-960 ล้านบาท)  
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 (4) ไทย-ออสเตรเลีย (เริ่ม ม.ค. 48) ในช่วงปี 2562 พบว่า 
ส่งออก ไทยส่งออก 27,336 ล้านบาท (ลดลงจาก 28,921 ล้านบาท ในปี 2561) โดยกลุ่ม

สินค้าส าคัญ คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ า 8,162 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง นม 
4,484 ล้านบาท ซอสและเครื่องปรุงอ่ืนๆ  3,934 ล้านบาท เศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเป็น      
อาหารสัตว์ 2,739 ล้านบาท และข้าวและธัญพืช 2,225 ล้านบาท 

 น าเข้า ไทยน าเข้า 18,419 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนจาก 16,831 ล้านบาท ในปี 2561) โดยกลุ่ม
สินค้าส าคัญ คือ ข้าวและธัญพืช 6,245 ล้านบาท นมและผลิตภัณฑ์ 2,767 ล้านบาท ผลไม้ 2,062 ล้านบาท 
เนื้อสัตว์และส่วนอื่นเพ่ือบริโภค 1,544 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช 1,350 ล้านบาท 

 ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 8,917 ล้านบาท (ลดลงจาก 12,089 ล้านบาท ในปี 2561)    
โดยกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้ า 7,795ล้านบาท ของปรุงแต่ง
จากธัญพืช แป้ง นม 4,198 ล้านบาท และซอสและเครื่องปรุงอ่ืนๆ 3,556 ล้านบาท กลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทย   
ขาดดุล คือ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ เช่น นม 2,755 ล้านบาท และข้าวและธัญพืช 4,021 ล้านบาท 

การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง นม 
(+408 ล้านบาท) ซอสและเครื่องปรุงอ่ืนๆ (+406 ล้านบาท) เศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
(+259 ล้านบาท) ของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้ (-340 ล้านบาท) ปลาและสัตว์น้ า (-752 ล้านบาท) และอาหารปรุงแต่ง
จากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ า (-1,531 ล้านบาท) และสินค้าน าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ข้าวและธัญพืช 
(+2,324 ล้านบาท) ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง หรือนม (-307 ล้านบาท) ผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช           
(-364 ล้านบาท) และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ เช่น นม (-445 ล้านบาท) 

 (5) ไทย-นิวซีแลนด์ (เริ่ม ก.ค. 48)  ใน ปี 2562 พบว่า 
 ส่งออก ไทยส่งออก 4,503 ล้านบาท (ลดลงจาก 4,911 ล้านบาท ในปี 2561) โดยกลุ่ม     

สินค้าส าคัญ คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้ า 1,200 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง     
หรือนม 699 ล้านบาท เศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเป็นอาหารสัตว์  585 ล้านบาท ซอสและ    
เครื่องปรุงอ่ืนๆ 456 ล้านบาท และน้ าตาลและขนมท าจากน้ าตาล 378 ล้านบาท 

 น าเข้า ไทยน าเข้า 16,005 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนจาก 14,919  ล้านบาทในปี 2561) โดยกลุ่ม    
สินค้าส าคัญ คือ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ เช่น นม 9,474 ล้านบาท ผลไม้ 2,242 ล้านบาท ของปรุงแต่งจาก
ธัญพืช แป้ง หรือนม 1,187 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ า 930 ล้านบาท และเนื้อสัตว์และส่วนอ่ืนเพ่ือบริโภค      
676 ล้านบาท 

 ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 11,502 ล้านบาท (ขาดดุลเพ่ิมขึ้นจาก 10,008 ล้านบาท           
ในปี 2561) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ า 1,062 ล้านบาท 
ซอสและเครื่องปรุงอ่ืนๆ 319 ล้านบาท ข้าวและธัญพืช 316 ล้านบาท เศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเป็น
อาหารสัตว์ 298 ล้านบาท และน้ าตาลและขนมท าจากน้ าตาล 287 ล้านบาท กลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยขาดดุล     
คือ ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง หรือนม 488 ล้านบาท เนื้อสัตว์และส่วนอ่ืนเพ่ือบริ โภค 676 ล้านบาท          
ปลาและสัตว์น้ า 847 ล้านบาท ผลไม้ 2,176 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้  เช่น นม 9,469          
ล้านบาท 
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การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา 
และสัตว์น้ า (-233 ล้านบาท) สินค้าน าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ (+ผลไม้ 602 ล้านบาท) ปลาและสัตว์น้ า         
(+544 ล้านบาท) และอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้ า (-318 ล้านบาท) 

 (6)  ไทย-อินเดีย (ไทย-อินเดีย Early Harvest เริ่ม ก.ย.47 และอาเซียน-อินเดีย เริ่ม ม.ค.53)  
ในปี 2562 พบว่า 

 ส่งออก ไทยส่งออก 13,633 ล้านบาท (ลดลงจาก 15,695 ล้านบาท ในปี 2561) โดยกลุ่ม
สินค้าส าคัญ คือ ยางพาราธรรมชาติ 3,198 ล้านบาท ไขมัน/น้ ามันจากพืชหรือสัตว์ 2,803  ล้านบาท ซอสและ
เครื่องปรุงอ่ืนๆ 2,544 ล้านบาท เศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเป็นอาหารสัตว์  1,617 ล้านบาท     
เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ ามัน 603 ล้านบาท 

 น าเข้า ไทยน าเข้า 18,655 ล้านบาท (ลดลงจาก 21,596 ล้านบาท ในปี 2561) โดยกลุ่ม     
สินค้าส าคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ า 7,349 ล้านบาท กาแฟ ชา หรือเครื่องเทศ 4,639 ล้านบาท เศษเหลือจาก
อุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 2,336 ล้านบาท ไขมัน น้ ามันจาก พืช/สัตว์ 1,064 ล้านบาท เมล็ดพืชและ
ผลไม้ที่มีน้ ามัน 733 ล้านบาท 

 ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 5,022 ล้านบาท (ขาดดุลลดลงจาก 5,901 ล้านบาท ในปี 2561)        
โดยกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยเกินดุล คือ ยางพาราธรรมชาติ 3,198 ล้านบาท ซอสและเครื่องปรุงอ่ืนๆ 2,396 ล้านบาท 
และไขมันจากพืช 1,740 ล้านบาท กลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยขาดดุล คือ ปลาและสัตว์น้ า 7,316 ล้านบาท และ
กาแฟ ชา หรือเครื่องเทศ 4,582 ล้านบาท 

 การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ซอส ซุป น้ าปลา และเครื่องปรุงอ่ืน  ๆ
(+2,180 ล้านบาท) ยางพาราธรรมชาติ (-2,340 ล้านบาท) และไขมัน/น้ ามันจากพืชหรือสัตว์ (-2,509 ล้านบาท) 
สินค้าน าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ กาแฟ ชา หรือเครื่องเทศ (+936 ล้านบาท) และของปรุงแต่งจากผัก ผลไม ้      
(+379 ล้านบาท) เศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ (-506 ล้านบาท) และปลาและสัตว์น้ า (-3,560 
ล้านบาท) 

 (7)  ไทย-เปรู ( เริ่ม ม.ค. 55) ในปี 2562 พบว่า 
 ส่งออก ไทยส่งออก 2,216 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจาก 1,882 ล้านบาท ในปี 2561) โดยกลุ่ม

สินค้าส าคัญ คือ อาหารปรุงแต่ง 1,979 ล้านบาท และข้าว 162 ล้านบาท  
  น าเข้า ไทยน าเข้า 2,775 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจาก 1,913 ล้านบาท ในปี 2561) โดยกลุ่ม  

สินค้าส าคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ า 1,975 ล้านบาท และผลไม้ 689 ล้านบาท  
 ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 559 ล้านบาท (ขาดดุลเพ่ิมขึ้นจาก 31 ล้านบาท ในปี 2561) 

โดยกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่ง 1,979 ล้านบาท และข้าว 129 ล้านบาท กลุ่มสินค้าส าคัญที่
ไทยขาดดุล คือ ปลาและสัตว์น้ า 1,972 ล้านบาท และผลไม้ 689 ล้านบาท  

 การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ อาหารปรุงแต่ง (+401 ล้านบาท) 
สินค้าน าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ปลาและสัตว์น้ า (+666 ล้านบาท) และผลไม ้(+197 ล้านบาท)  
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 (8)  ไทย-ชิลี (เริ่ม พ.ย. 58) ในปี 2562 พบว่า 
 ส่งออก ไทยส่งออก 2,069 ล้านบาท (ลดลงจาก 2,308 ล้านบาท ในปี 2561) โดยกลุ่ม    

สินค้าส าคัญ คือ อาหารปรุงแต่ง 1,642 ล้านบาท และของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ 258 ล้านบาท 
 น าเข้า ไทยน าเข้า 4,927 ล้านบาท (ลดลงจาก 5,825 ล้านบาท ในปี 2561) โดยกลุ่ม         

สินค้าส าคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ า 3,172 ล้านบาท และผลไม้ (องุ่นสด) 618 ล้านบาท 
 ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 2,858 ล้านบาท (ขาดดุลลดลงจาก 3,517 ล้านบาท       

ในปี 2561) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่ง 1,476 ล้านบาท และกลุ่มสินค้าส าคัญ      
ที ่ ไทยขาดดุล คือ ปลาและสัตว์น้ า 3,160 ล้านบาท 

 การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ของปรุงแต่งจากผักและผลไม้    
(-193 ล้านบาท) สินค้าน าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ผลไม้ (-161) และปลาและสัตว์น้ า (-692 ล้านบาท)  

ทั้งนี้ จากข้อมูลในปี 2562 ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า  
 (1) คู่เจรจาซึ่งไทยได้เปรียบดุลการค้าเพ่ิมขึ้น คือ เกาหลี (เพ่ิมขึ้น 11%) เกิดจากการส่งออก
น้ าตาลเพ่ิมขึ้น จีน (เพ่ิมขึ้น 6%) เกิดจากการส่งออกผลไม้ (ทุเรียน มังคุด ล าไย) เนื้อสัตว์ และน้ าตาลเพ่ิมขึ้น     
ฮ่องกง (เพ่ิมขึ้น 5%) เกิดจากการส่งออกผลไม้ (ทุเรียน) เพ่ิมขึ้น 
 (2) คู่เจรจาซึ่งไทยได้เปรียบดุลการค้าลดลง คือ ออสเตรเลีย (ลดลง 26%) เกิดจากส่งออก
อาหารปรุงแต่งลดลง ญี่ปุ่น (ลดลง 4%) เกิดจากการส่งออกปลาและสัตว์น้ า น้ าตาล และเนื้อสัตว์ลดลง   
 (3) คู่เจรจาซึ่งไทยเสียเปรียบดุลการค้าลดลง คือ ชิลี (ลดลง 19%) เกิดจากการน าเข้าปลา
และสัตว์น้ าน้อยลง อินเดีย (ลดลง 15%) เกิดจากการน าเข้าปลาและสัตว์น้ าลดลง 
 (4) คู่เจรจาซึ่งไทยเสียเปรียบดุลการค้าเพ่ิมขึ้น คือ เปรู (เพ่ิมขึ้น 1,701%) เป็นผลมาจาก     
การน าเข้าปลาและสัตว์น้ า และผลไม้เพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่การส่งออกข้าวลดลง นิวซีแลนด์ (เพ่ิมขึ้น 15%) 
เกิดจากการน าเข้าผลไม ้ปลาและสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น ในขณะที่การส่งออกอาหารปรุงแต่งลดลง 

2. การติดตามปริมาณการน าเข้ารายสินค้าในบางรายการ 
เพ่ือให้สามารถเห็นทิศทางการน าเข้าสินค้าเกษตรของไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้ติดตาม           

การน าเข้าสินค้าบางรายการในปี 2562 เทียบกับ ค่าเฉลี่ยรายเดือนในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (2559-2561) เพ่ือให้เห็น
การเปลี่ยนแปลงของการน าเข้าในเชิงปริมาณ โดยในปี 2562 สรุปได้ ดังนี้ 

 (1) สินค้าที่การน าเข้าใกล้เคียงค่าปกติ (ต่างกันไม่เกิน 20%) 
(1.1) นมผง: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 10,563 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 9,598 ตัน/เดือน)    

ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าจากนิวซีแลนด์ 
(1.2) สาลี่: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 3,825 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 3,943 ตัน/เดือน)      

โดยเกือบทั้งหมดน าเข้าจากจีน 
(1.3) แอปเปิล: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 12,648 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 13,700 ตัน/เดือน)      

โดยมีการน าเข้าใกล้เคียงค่าปกติเกือบตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าจากจีน นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา 
ตามล าดับ 
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(1.4) องุ่น: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 11,654 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 11,610 ตัน/เดือน)    
ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าจากจีน และเปร ูตามล าดับ 

(1.5) เนื้อโค: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้า 949 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 838 ตัน/เดือน) โดยน าเข้า
ใกล้เคียงค่าปกติ ทั้งนี้  ในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 มีปริมาณน าเข้ามากกว่าค่าปกติเล็กน้อย          
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น 

(1.6) กีวี: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 332 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 327 ตัน/เดือน)      
โดยในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม และพฤศจิกายน-ธันวาคม เป็นการน าเข้าจากจีน ช่วงเดือนเมษายน-ธันวาคม 
เป็นการน าเข้าจากนิวซีแลนด์ และช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน เป็นการน าเข้าจากชิลี 

(2) สินค้าที่การน าเข้าสูงกว่าค่าปกติ (สูงกว่าค่าปกติเกิน 20%) 
(2.1) หอมหัวใหญ่และหอมหัวเล็ก: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 12,723 ตัน/เดือน   

(ค่าปกติ 4,574 ตัน/เดือน) ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าจากจีน และอินเดีย ตามล าดับ 
(2.2) กระเทียม: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 7,702 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 4,210 ตัน/เดือน)         

ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าจากจีน 

(3) สินค้าที่การน าเข้าต่ ากว่าค่าปกต ิ(ต่ ากว่าค่าปกติเกิน 20%) 
(3.1) ปลาป่น: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 4,218 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 5,505 ตัน/เดือน) 

โดยประมาณ 71% เป็นการน าเข้าจากอาเซียน (เมียนมา และเวียดนาม ตามล าดับ) ซึ่งในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 
มีปริมาณการน าเข้าต่ ากว่าค่าปกติ ส าหรับเปรูซึ่งเป็นแหล่งน าเข้าส าคัญในอดีต ปัจจุบันมีสัดส่วนการน าเข้าเพียง 1% 
ทั้งนี้ ไทยยังไม่เปิดตลาดสินค้าปลาป่นภายใต้ FTA ไทย-เปรู  

(3.2) ส้ม: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 5,519 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 9,231 ตัน/เดือน)            
มีการน าเข้าหลักจากจีน แต่มีการน าเข้าจากออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกาลดลง ซึ่งเป็นไปตามการเบี่ยงเบน     
แหล่งน าเข้ามายังคู่เจรจา FTA (Trade Diversion)  

3. การติดตามปริมาณการส่งออกสินค้าในบางรายการ 
เพ่ือให้สามารถเห็นทิศทางการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยได้ชัดเจนยิ่ งขึ้น จึงได้ติดตาม           

การส่งออกสินค้าบางรายการในปี 2562 เทียบกับ ค่าเฉลี่ยรายเดือนในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (2559-2561) เพ่ือให้เห็น
การเปลี่ยนแปลงของการส่งออกในเชิงปริมาณ โดยในปี 2562 สรุปได ้ดังนี้ 

 (1) สินค้าที่การส่งออกใกล้เคียงค่าปกติ (ต่างกันไม่เกิน 20%) 
(1.1) กุ้ง: ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 9,727 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 10,667 ตัน/เดือน)    

ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง และออสเตรเลีย ตามล าดับ 
(1.2) ยางพารา: ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 262,459 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 296,769 

ตัน/เดือน) โดยมีการส่งออกไปจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี และอินเดีย ตามล าดับ 
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(2) สินค้าที่การส่งออกสูงกว่าค่าปกติ (สูงกว่าค่าปกติเกิน 20%) 
(2.1) น้ าตาล: ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 810,179 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 597,272          

ตัน/เดือน) โดยมีปริมาณการส่งออกไปอาเซียน (63%) เกาหลี จีน และญี่ปุ่น ตามล าดับ 

(3) สินค้าที่การส่งออกต่ ากว่าค่าปกติ (ต่ ากว่าค่าปกติเกิน 20%) 
(3.1) ข้าว: ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 631,709 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 911,510 ตัน/เดือน) 

ส่วนใหญ่ส่งออกไป สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และฮ่องกง ตามล าดับ ทั้งนี้ ปริมาณการส่งออกไปจีนน้อยกว่า    
ค่าปกติในปริมาณมากตลอดทั้งปี 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก QR code ด้านล่างนี้  
-------------------------- 

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
         ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 

https://qrgo.page.link/hqxeD 
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