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สรุปสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรไทย 
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

  
ตลาดคู่ค้าสำคัญ 

ตลาดคู ่ค้าสำคัญของไทย (นอกเหนือจากอาเซียน) เรียงลำดับตามมูลค่าการค้ารวม ได้แก่  
(1) ตลาดจีน มีมูลค่าการส่งออกรวม 222,540 ล้านบาท และมูลค่าการนำเข้ารวม 40,809 ล้านบาท ไทยเป็น 
ฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 181,731 ล้านบาท (2) ตลาดสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการส่งออกรวม 87,488 ล้านบาท และมูลค่า
การนำเข้ารวม 27,084 ล้านบาท ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 60,404 ล้านบาท (3) ตลาดสหภาพยุโรป มีมูลค่า 
การส่งออกรวม 69,447 ล้านบาท และมูลค่าการนำเข้ารวม 25,914 ล้านบาท ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 
43,533 ล้านบาท และ (4) ตลาดญี่ปุ่น มีมูลค่าการส่งออกรวม 82,348 ล้านบาท และมูลค่าการนำเข้ารวม 7,059 ล้านบาท 
ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 75,289 ล้านบาท โดยภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรของไทยกับตลาดคู่ค้าสำคัญ
ดังกล่าว ไทยยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า คิดเป็นมูลค่ารวม 360,957 ล้านบาท 

 ตลาดอาเซียน 

 ภาพรวมในตลาดอาเซียน ไทยยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า คิดเป็นมูลค่า 103,198 ล้านบาท 
แบ่งเป็น การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวม 192,763 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.41 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2564 กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล 
เครื่องดื่ม ยางพารา(ธรรมชาติ) ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ และของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง และนม  
ตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ มาเลเซีย (ร้อยละ 22.82) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 19.15) และกัมพูชา (ร้อยละ 13.39) 
ตามลำดับ ด้านการนำเข้า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 89,565 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.09 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2564 โดยกลุ่มสินค้าที่มีการนำเข้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พืชผักที่บริโภคได้ ข้าวและธัญพืช ของปรุง
แต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได ้ปลาและสัตว์น้ำ และของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง และนม ตามลำดับ 

ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย 
ไปประเทศต่างๆ ภาพรวมถือว่ามีทิศทางที ่ดีและมีการปรับตัวตามสภาวการณ์ ทำให้ไทยมีโอกาสและแนวโน้ม 
ในการส่งออกเพิ ่มขึ ้น ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดปรับตัวดีขึ ้นด้วย มีการขยายช่องทางการตลาด 
ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมไปถึงการปฏิบัติตามแนวทางสากลในการควบคุมสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
ตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดขององค์การ FAO เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคและประเทศคู่ค้าต่างๆ 
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รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร 
ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 

ประจำเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565 
---------------------------------------------------------- 

1. รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญ  

ภาพรวมการค้าสินค้าเกษตร [พิกัดศุลกากร 01-24 และยางพารา(ธรรมชาติ) 4001] ของไทย 
กับคู่ค้าสำคัญ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ไทยมีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์รวม 1,195,974 
ล้านบาท แบ่งเป็นการส่งออก มูลค่า 857,752 ล้านบาท การนำเข้า 338,222 ล้านบาท และดุลการค้าเท่ากับ 
519,530 ล้านบาท โดยมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ได้แก่ อาเซียน (ร้อยละ 24) จีน (ร้อยละ 22) สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ10)  
สหภาพยุโรป (ร้อยละ 8) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 7) และประเทศอ่ืนๆ (ร้อยละ 29) รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 1  

 

 

 

 

ตารางที่ 1 มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑข์องไทยกับคู่ค้าสำคัญ ปี 2564-2565 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2565) 
           หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มประเทศ 

ม.ค.-มิ.ย. 2564 ม.ค.-มิ.ย. 2565 

มูลค่า
การค้า 

มูลค่า มูลค่า 

ดุลการค้า 

มูลค่าการค้า การส่งออก การนำเขา้ ดุลการค้า 

การ
ส่งออก 

การ
นำเข้า 

มูลค่า 
% 

Change 
มูลค่า 

% 
Change 

มูลค่า 
% 

Change 
มูลค่า 

% 
Change 

โลก 963,816 670,220 293,596 376,624 1,195,974 24.09 857,752 27.98 338,222  15.20 519,530 37.94 

อาเซียน (9) 227,692 152,484 75,208 77,276 282,327 23.99 192,763 26.41 89,565  19.09 103,198 33.55 

จีน 212,593 180,891 31,702 149,190 263,348 23.87 222,540 23.02 40,809  28.73 181,731 21.81 

สหรัฐอเมริกา 95,373 66,338 29,035 37,303 114,573 20.13 87,488 31.88 27,084 -6.72 60,404 61.93 

ญี่ปุ่น 80,060 74,047 6,013 68,034 89,407 11.67 82,348 11.21 7,059 17.39 75,289 10.66 

สหภาพยุโรป 72,584 52,579 20,005 32,574 95,361 31.38 69,447 32.08 25,914 29.54 43,533 33.64 

อื่นๆ 275,514 143,880 131,634 12,247 350,959 27.38 203,167 41.21 147,792 12.28 55,375 352.16 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คำนวณจากสถิติการคา้สินค้าของกรมศุลกากร     

หมายเหต ุ: สินค้าเกษตรในที่นี้ หมายถึง สินค้าพิกัดศุลกากร 01-24 รวมยางพารา(ธรรมชาติ) 4001     
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สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญ โดยจัดลำดับตาม
มูลค่าการค้ารวม ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 (นอกเหนือจาก
อาเซียน) ดังนี้  

1) ไทย-จีน มีมูลค่าการค้ารวม 263,348 ล้านบาท ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 181,731 ล้านบาท  
ด้านการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวม 222,540 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.02 สินค้าท่ีมีมูลค่าส่งออกสูง ได้แก่ 
กลุ่มผลไม้ กลุ่มพืชผักเพื่อบริโภค กลุ่มยางพารา(ธรรมชาติ) กลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช และกลุ่มน้ำตาลและ
ผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล ด้านการนำเข้า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 40,809 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.73 สินค้าที่มี
มูลค่านำเข้าสูง ได้แก่ กลุ่มผลไม้ กลุ่มพืชผักเพ่ือบริโภค กลุ่มปลาและสัตว์น้ำ กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา
หรือสัตว์น้ำ และกลุ่มเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ ตามลำดับ 

2) ไทย-สหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการค้ารวม 114,573 ล้านบาท ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 
60,404 ล้านบาท ด้านการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวม 87,488 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.88 สินค้าที่มีมูลค่า
ส่งออกสูง ได้แก่ กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ กลุ่มของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้ กลุ่มเศษเหลือจาก
อุตสาหกรรมอาหารเพื่อเป็นอาหารสัตว์ กลุ่มข้าวและธัญพืช และกลุ่มยางพารา(ธรรมชาติ) ด้านการนำเข้า มีมูลค่า
การนำเข้ารวม 27,084 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.72 สินค้าที่มีมูลค่านำเข้าสูง ได้แก่ กลุ่มเมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ำมัน 
กลุ่มข้าวและธัญพืช กลุ่มเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 
และกลุ่มนม ไข่ สัตว์ปีก และน้ำผึ้ง ตามลำดับ 

3) ไทย-สหภาพยุโรป มีมูลค่าการค้ารวม 95,361 ล้านบาท ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 
43,533 ล้านบาท ด้านการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวม 69,447 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.08 สินค้าที่มีมูลค่า
ส่งออกสูง ได้แก่ กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ กลุ่มยางพารา(ธรรมชาติ) กลุ่มเศษเหลือจาก
อุตสาหกรรมอาหารเพื่อเป็นอาหารสัตว์ กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ และกลุ่มของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้  
ด้านการนำเข้า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 25,914 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.54 สินค้าที่มีมูลค่านำเข้าสูง ได้แก่  
กลุ่มเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเป็นอาหารสัตว์ กลุ่มนม ไข่ สัตว์ปีก และน้ำผึ้ง กลุ่มเครื่องดื่ม กลุ่มปลา
และสัตว์น้ำ และกลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ ตามลำดับ 

4) ไทย-ญี่ปุ่น มีมูลค่าการค้ารวม 89,407 ล้านบาท ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 75,289 ล้านบาท 
ด้านการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกรวม 82,348 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.21 สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูง ได้แก่ 
กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ กลุ่มยางพารา(ธรรมชาติ) กลุ่มเนื้อสัตว์และส่วนอื่นเพื่อบริโภค 
กลุ่มปลาและสัตว์น้ำ และกลุ่มเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเป็นอาหารสัตว์ ด้านการนำเข้า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 
7,059 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.39 สินค้าที่มีมูลค่านำเข้าสูง ได้แก่ กลุ่มปลาและสัตว์น้ำ กลุ่มของปรุงแต่ง
เบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ กลุ่มอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ กลุ่มเนื้อสัตว์และส่วนอื่นเพื่อบริโภค และ 
กลุ่มเครื่องดื่ม ตามลำดับ 
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2. รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยกับภูมิภาคอาเซียน ประจำเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2565 (เป็นการค้าปกติ) ดังนี้  

2.1 การค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แบ่งตามรายประเทศ [พิกัดศุลกากร 01-24 และ
ยางพารา(ธรรมชาติ) 4001] ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ของไทยกับภูมิภาคอาเซียน โดยมีมูลค่า
การค้ารวม 282,327 ล้านบาท แบ่งเป็นการส่งออก 192,763 ล้านบาท การนำเข้า 89,565 ล้านบาท ในภาพรวม
ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าเป็นมูลค่า 103,198 ล้านบาท โดยส่งออกไปยังมาเลเซียเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 
22.82 รองลงมา ได้แก่ อินโดนีเซีย (ร้อยละ 19.15) และกัมพูชา (ร้อยละ 13.39) ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 2 

เมื่อพิจารณาจากดุลการค้า จะเห็นได้ว่า ไทยได้เปรียบดุลการค้าของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
จากมาเลเซียเป็นอันดับหนึ่ง โดยคิดเป็นมูลค่าที่ได้เปรียบดุลการค้าเท่ากับ 33,160 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ 
อินโดนีเซ ีย (22,908 ล้านบาท) กัมพูชา (17,093 ล้านบาท) ฟิล ิปปินส์ (11,571 ล้านบาท) และเว ียดนาม  
(6,949 ล้านบาท) ตามลำดับ 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 สัดส่วนการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑข์องไทยกับภูมิภาคอาเซียน ปี 2565 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2565)  

ประเทศ มูลค่าการค้า 
มูลค่า 

การส่งออก 

สัดส่วนมลูค่า
การส่งออก 

(%) 

มูลค่า 
การนำเข้า 

สัดส่วนมลูค่า
การนำเข้า 

(%) 
ดุลการค้า 

มาเลเซีย 54,811  43,985  22.82 10,826  12.09 33,160  

อินโดนีเซีย 50,938  36,923  19.15 14,015  15.65 22,908  

กัมพูชา 34,519  25,806  13.39 8,713  9.73 17,093  

เมียนมา 42,846  23,071  11.97 19,776  22.08 3,295  

เวียดนาม 36,772  21,860  11.34 14,911  16.65 6,949  

ลาว 24,155  14,621  7.59 9,533  10.64 5,088  

ฟิลิปปินส ์ 17,375  14,473  7.51 2,902  3.24 11,571  

สิงคโปร ์ 20,460  11,571  6.00 8,889  9.92 2,682  

บรูไน 451  451  0.23 0.02 0.00003 451  

รวม 282,327  192,763  100.00 89,565  100.00 103,198  

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คำนวณจากสถิติการคา้สินค้าของกรมศุลกากร 

หมายเหตุ: สินค้าเกษตรในที่นี้ หมายถงึ สินค้าพิกัดศุลกากร 01-24 รวมยางพารา(ธรรมชาติ) 4001 
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2.2 ภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทย [พิกัดศุลกากร 01-24 และยางพารา
(ธรรมชาติ) 4001] ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ไทยมีการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑไ์ปยังภูมิภาคอาเซียน 
ดังนี้ (1) มูลค่าการส่งออกเท่ากับ 192,763 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.41 (2) มูลค่าการนำเข้าเท่ากับ 89,565 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.09 และ (3) มูลค่าการค้ารวมเท่ากับ 282,327 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.99 โดยในภาพรวมไทย
เป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าเป็นมูลค่า 103,198 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3 

ด้านการส่งออก กลุ ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สำคัญที่ไทยส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียน 
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ที่มมีูลค่าการส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่  

กลุ่มสินค้า 
มูลค่า 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูง 

1. กลุ ่มน้ำตาลและผลิตภัณฑ์
จากน้ำตาล 

44,425.55 น้ำตาลที่ได้จากอ้อยอ่ืนๆ (น้ำตาลทรายแดง น้ำตาลทรายขาว 
น้ำตาลทรายดิบ) น้ำตาลอื่นๆ ที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีต 
(นอกจากน้ำตาลดิบ) เช่น น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลก้อน 
น้ำตาลละเอียด เป็นต้น  

2. กลุ่มเครื่องดื่ม 27,465.94 น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้
หวานอื่นๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส (เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำแร่ชนิด 
สปาร์กลิ้งหรือน้ำอัดลมอ่ืนๆ ที่ปรุงกลิ่นรส) เครื่องดื่มประเภท
นมยูเอชที นมถั่วเหลือง  

3. กลุ่มยางพารา(ธรรมชาติ) 16,858.33 น้ำยางธรรมชาติ ยางธรรมชาติในลักษณะอื่นๆ [ยางที่
กำหนดไว้ในทางเทคนิค (ทีเอสเอ็นอาร์)] ยางธรรมชาติ 
ในลักษณะขั้นปฐมหรือเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ 
(เช่น ยางแท่ง ยางเครป เป็นต้น)  

4. กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่
บริโภคได้ 

15,931.75 อาหารปรุงแต่งอื่นๆ (เช่น เต้าหู้ แอลกอฮอล์ผง ครีมเทียม  
เป ็นต ้น) ซอสและของปร ุงแต ่งสำหร ับทำซอส (เช่น  
ซอสพริก น้ำปลา น้ำมันหอย เครื่องแกงสำเร็จรูป เป็นต้น)  

5. กลุ ่มของปรุงแต่งจากธัญพืช 
แป้ง และนม 

13,757.79 อาหารปรุงแต่งที่เหมาะสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก ที่ไม่ได้
จัดทำขึ้นเพ่ือการขายปลีก (อาหารทางการแพทย์) สิ่งสกัด
จากมอลต์ พาสต้าอ่ืนๆ (เส้นหมี่ วุ้นเส้น นู้ดเดิลพร้อมปรุง) 

ตารางที่ 3 มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑข์องไทยกับภมูิภาคอาเซียน ปี 2564-2565  
(ข้อมลู ณ เดือนมิถุนายน 2565) 

   
หน่วย : ล้านบาท 

การค้าสินค้าเกษตร 
ไทยกับอาเซียน 

ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี 2564 กับ 2565 2564 2565 

มูลค่าการค้ารวม 227,692  282,327  23.99 

มูลค่าส่งออก 152,484  192,763  26.41 

มูลค่านำเข้า 75,208  89,565  19.09 

ดุลการค้า 77,276  103,198  33.55 
    

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คำนวณจากสถิติการคา้สินค้าของกรมศุลกากร 
หมายเหต ุ: สินค้าเกษตรในที่นี้ หมายถึง สินค้าพิกัดศุลกากร 01-24 รวมยางพารา(ธรรมชาติ) 4001 
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- กลุ ่มสินค้าที ่มีการขยายสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการส่งออกมากขึ ้น  5 อันดับแรก ได้แก่  
(1) น้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล [น้ำตาลที่ได้จากอ้อยอื่นๆ (น้ำตาลทรายแดง น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายดิบ) 
น้ำตาลอื ่นๆ ที ่ได้จากอ้อยหรือหัวบีต (นอกจากน้ำตาลดิบ) (น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลก้อน น้ำตาลละเอียด)  
เป็นต้น] (2) ผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช [สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลัง แป้งหยาบทำจากมันสำปะหลัง] 
(3) โกโก้และผลิตภัณฑ์ [ช็อกโกแลตและขนมที่ทำจากช็อกโกแลตเป็นก้อน เป็นแผ่น เป็นแท่ง] (4) ไขมัน น้ำมัน 
จากพืช/สัตว์ [น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม น้ำมันบาบาสสุที่เป็นน้ำมันดิบ และเศษของน้ำมันดังกล่าวที่ไม่ดัดแปลงทางเคมี 
น้ำมันถั่วเหลือง และเศษของน้ำมันถั่วเหลืองที่ไม่ดัดแปลงทางเคมี] และ (5) เนื้อสัตว์และส่วนอื่นเพื่อบริโภค  
[ชิ้นเนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของไก่ชนิดแกลลัสเมสติกัส แช่แข็ง สดหรือแช่เย็น] ตามลำดับ 

- กลุ่มสินค้าที่มีสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการส่งออกลดลง 5 อันดันแรก ได้แก่ (1) หนัง เขา ขน กระดอง 
กระดูกสัตว์ (2) ยาสูบและผลิตภัณฑ์ (3) วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน (4) กาแฟ ชา เครื่องเทศ และ (5) สัตว์มีชีวิตตามลำดับ 

ด้านการนำเข้า กลุ ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สำคัญที ่ไทยนำเข้าจากภูมิภาคอาเซียน  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ที่มมีูลค่าการนำเข้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่  

กลุ่มสินค้า 
มูลค่า 

การนำเข้า  
(ล้านบาท) 

สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูง 

1. กลุ่มพืชผักเพ่ือบริโภค 17,347.54 ม ันสำปะหล ัง ( เช ่น ห ัวม ันสำปะหล ังสดหร ือแห้ง  
มันสำปะหลังอัดเม็ด เป็นต้น) พริกสดหรือแช่เย็น ถั่วแห้ง
และเอาเปลือกออก (ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเขียวผิวดำ และถั่วทอง) 

2. กลุ่มข้าวและธัญพืช 
 

12,578.48 เมล็ดข้าวโพดสำหรับคั่ว (ป๊อบคอร์น) เมล็ดธัญพืชอื ่นๆ  
(ลูกเดือยทั้งเปลือก) เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสำหรับการเพาะปลูก  
ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไม่ก็ตาม (ข้าวเหนยีว 
ข้าวหอมมะลิ ข้าวบาสมาติ ข้าวมาลีส และข้าวหอมอ่ืนๆ)  

3. กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่
บริโภคได้ 

10,685.94 อาหารปรุงแต่งอ่ืนๆ (เช่น เต้าหู้ แอลกอฮอล์ผง ครีมเทียม  
เป็นต้น) กาแฟสำเร็จรูป ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส 
(เช่น ซอสพริก น้ำปลา น้ำมันหอย เครื่องแกงสำเร็จรูป เป็นต้น)  

4. กลุ่มปลาและสัตว์น้ำ 
 

10,390.35 เนื้อปลาบด เนื้อปลาแคชฟิชแบบฟิลเล (จะบดหรือไม่ก็ตาม) 
สด แช่เย็น หรือแช่แข็ง ปลาทะเล สดหรือแช่เย็น (เช่น ปลา
กรุพเพอร์ ปลาดอกหมากครีบยาว ปลากะพงแดง เป็นต้น) 

5. กลุ ่มของปรุงแต่งจากธัญพืช 
แป้ง และนม 

6,606.35 อาหารปรุงแต่งที่เหมาะสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก ที่ไม่ได้
จัดทำขึ้นเพ่ือการขายปลีก (อาหารทางการแพทย์) บิสกิตที่ไม่
หวานสำหรับทารกขบเคี้ยวขณะฟันงอก เค้ก เพสทรี บิสกิต
หวาน แวฟเฟิลและเวเฟอร์ 

 

- กลุ ่มสินค้าที ่มีการขยายสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการนำเข้ามากขึ ้น 5 อันดับแรก ได้แก่  
(1) สัตว์มีชีวิต [โคตัวผู้ กระบือ แพะ แกะ] (2) เนื้อสัตว์และส่วนอื่นเพื่อบริโภค [ขากบ และอื่นๆ (กวาง นกกระจาบ 
จิ้งหรีด ตั๊กแตน หนอนกอไผ่ และแมลงอื่นๆ) สด แช่เย็น หรือแช่แข็ง] (3) ผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช [แป้งข้าวสาลีหรือ
แป้งเมสลิน เมล็ดหักและแป้งหยาบของธัญพืชอื่นๆ (นอกจากข้าวสาลีและข้าวโพด) เมล็ดข้าวโพดที่จัดทำโดยวิธีอื่นๆ 
(เช่น เอาเปลือกออก ทำเป็นเม็ดกลม ฝาน หรือบดแตก)] (4) ครั่ง กัม เรซิ่นและสิ่งสกัดจากพืช [แคร์ราจีแนน แคนนาบิสเรซิน 
ครั่ง และอื่นๆ เช่น สีเสียด ชันหอม ผงทำธูป กำยาน เป็นต้น] และ (5) กาแฟ ชา เครื่องเทศ [กาแฟที่ไม่ได้คั่ว ไม่ได้แยก
เอากาเฟอีนออก (อะราบิก้า โรบัสต้า และอ่ืนๆ) พริกแห้ง ไม่บดและไม่ป่น พริกบดและป่น] ตามลำดับ   



9 

 

- กลุ่มสินค้าที่มีการนำเข้าลดลงทั้งปริมาณและมูลค่า 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) น้ำตาลและผลิตภณัฑ์
จากน้ำตาล (2) ยางพารา(ธรรมชาติ) (3) เศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเป็นอาหารสัตว์ (4) ผลไม้ และ (5) หนัง 
เขา ขน กระดอง กระดูกสัตว์ ตามลำดับ 

2.3 สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรสำคัญและสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหวของไทยกับ
ภูมิภาคอาเซียน (รวมทั้งสิ้น 26 ชนิดสินค้า)  

รายงานสถิติการค้าสินค้าเกษตรสำคัญและสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหวของไทยกับภูมิภาคอาเซียน 
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 โดยสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่อการค้า
ระหว่างประเทศ (หมายถึงสินค้าที่มีโควตาภาษีจำนวน 23 ชนิด) ประกอบด้วย น้ำนมดิบและนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม) 
นมผงขาดมันเนย มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ กระเทียม เมล็ดกาแฟ กาแฟสำเร็จรูป ชา พริกไทย  
ลำไยแห้ง มะพร้าว(ผล) เนื้อมะพร้าวแห้ง น้ำมันมะพร้าว เมล็ดถั่วเหลือง น้ำมันถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ 
น้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม น้ำตาล ไหมดิบ ข้าว และใบยาสูบ และการส่งออก-นำเข้าสินค้าท่ีมีความสำคัญ
ในเชิงเศรษฐกิจของไทยอีก 2 สินค้า คือ ยางพารา(ธรรมชาติ) และมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ดังนี้  

1) สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น แต่มีการนำเข้าลดลง จำนวน 6 สินค้า ได้แก่ นมผงขาดมันเนย 
กระเทียม มะพร้าว(ผล) ข้าว น้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม และยางพารา(ธรรมชาติ) รายละเอียดดังนี้ 

สินค้า การส่งออก การนำเข้า 
นมผง 

ขาดมันเนย 

  
กระเทียม 

  
มะพร้าว(ผล) 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

CAMBODIA  
13.88%

LAOS  
14.75%

MYANMAR  
12.78%

MALAYSIA  
0.09%

PHILIPPINES  
0.0001%

SINGAPORE  
0.86%

VIETNAM  
57.65%

สัดส่วนการส่งออกนมผงขาดมันเนยไปอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2565

PHILIPPINES  
100.00%

สัดส่วนการน าเข้านมผงขาดมันเนยจากอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2565

CAMBODIA  
26.19%

LAOS  
2.32%MYANMAR  

61.66%

MALAYSIA  
1.62%

SINGAPORE  
0.32%

VIETNAM  
7.89%

สัดส่วนการส่งออกกระเทียมไปอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2565

MALAYSIA  
1.88%

PHILIPPINES  
97.86%

SINGAPORE  
0.26%

สัดส่วนการน าเข้ากระเทียมจากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2565

INDONESIA  
7.47%

CAMBODIA  
5.54%

LAOS  
1.84%

MYANMAR  
1.95%

MALAYSIA  
3.67%

SINGAPORE  
79.53%

สัดส่วนการส่งออกมะพร้าว(ผล)ไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2565

INDONESIA  
56.61%

PHILIPPINES  
5.90%

VIETNAM  
37.49%

สัดส่วนการน าเข้ามะพร้าว(ผล)จากอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2565

มูลค่า  
166.14 
ล้านบาท 

มูลค่า  
0.0001 
ล้านบาท 

มูลค่า  
29.37 

ล้านบาท 

มูลค่า  
21.18 

ล้านบาท 

มูลค่า  
256.51 
ล้านบาท 

มูลค่า  
1,634.80 
ล้านบาท 
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สินค้า การส่งออก การนำเข้า 
ข้าว 

  
น้ำมันปาลม์

และน้ำมันเนื้อ
ในเมล็ดปาล์ม 

  
ยางพารา

(ธรรมชาติ) 

  
 

2) สินค้าที่มูลค่าทั้งการส่งออกและ/หรือนำเข้าเพิ่มขึ้น จำนวน 11 สินค้า ได้แก่ น้ำนมดิบ  
มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ ์เมล็ดกาแฟ พริกไทย น้ำมันถั่วเหลือง น้ำตาล กาแฟสำเร็จรูป นมปรุงแต่ง
(นมพร้อมดื่ม) และกากถั่วเหลือง รายละเอียดดังนี้ 

สินค้า การส่งออก การนำเข้า 
น้ำนมดิบ 

  
 

 

 

 

 

 

BRUNEI  
2.90%

INDONESIA  
5.03%

CAMBODIA  
0.55% LAOS  

5.96%

MYANMAR  
0.50%

MALAYSIA  
15.33%

PHILIPPINES  
31.83%

SINGAPORE  
34.65%

VIETNAM  
3.24%

สัดส่วนการส่งออกข้าวไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2565

CAMBODIA  
0.003%

MYANMAR  
4.93%

SINGAPORE  
0.003%

VIETNAM  
95.06%

สัดส่วนการน าเข้าข้าวจากอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2565

CAMBODIA  
1.89%

LAOS  
1.99%

MYANMAR  
23.09%

MALAYSIA  
73.00%

SINGAPORE  
0.001%

VIETNAM  
0.03%

สัดส่วนการส่งออกน้ ามันปาล์มและน้ ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม
ไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2565

MALAYSIA  
100.00%

สัดส่วนการน าเข้าน้ ามันปาล์มและน้ ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม
จากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2565

INDONESIA  
7.20% CAMBODIA  

0.34%
LAOS  

0.06%

MYANMAR  
0.19%

MALAYSIA  
82.91%

PHILIPPINES  
0.99%

SINGAPORE  
0.009%

VIETNAM  
8.31%

สัดส่วนการส่งออกยางพารา(ธรรมชาติ)ไปอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2565

MYANMAR  
9.35%

MALAYSIA  
65.51%

SINGAPORE  
0.02%

VIETNAM  
25.12%

สัดส่วนการน าเข้ายางพารา(ธรรมชาติ)จากอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2565

BRUNEI  
0.001%

INDONESIA  
0.74%

CAMBODIA  
52.41%

LAOS  
3.04%

MYANMAR  
0.82%

MALAYSIA  
0.11%

PHILIPPINES  
1.86%

SINGAPORE  
40.90%

VIETNAM  
0.11%

สัดส่วนการส่งออกน้ านมดิบไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2565

INDONESIA  
43.29%

MALAYSIA  
22.68%

PHILIPPINES  
34.04%

สัดส่วนการน าเข้าน้ านมดิบจากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2565

มูลค่า  
0.05 

ล้านบาท 

มูลค่า  
1,715.19 
ล้านบาท 

มูลค่า  
37.59 

ล้านบาท 

มูลค่า  
16,858.33 
ล้านบาท 

มูลค่า  
5,688.02 
ล้านบาท 

มูลค่า  
24.75 

ล้านบาท 

มูลค่า  
10.13 

ล้านบาท 

มูลค่า  
3,744.60 
ล้านบาท 
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สินค้า การส่งออก การนำเข้า 
มันฝรั่ง 

  
หอมหัวใหญ ่

 

  
มันสำปะหลัง
และผลิตภัณฑ ์

  
เมลด็กาแฟ 

  
พริกไทย 

  
 

 

 

 

 

CAMBODIA  
1.17%

LAOS  
3.93%

MYANMAR  
7.71%

MALAYSIA  
80.81%

SINGAPORE  
6.38%

สัดส่วนการส่งออกมันฝร่ังไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2565

VIETNAM  
100.00%

สัดส่วนการน าเข้ามันฝร่ังจากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2565

INDONESIA  
0.36%

CAMBODIA  
4.19%

LAOS  
0.48%

MYANMAR  
0.16%

MALAYSIA  
62.31%

SINGAPORE  
22.79%

VIETNAM  
9.71%

สัดส่วนการส่งออกหอมหัวใหญ่ไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2565

INDONESIA  
2.72%

MYANMAR  
97.07%

MALAYSIA  
0.20%

สัดส่วนการน าเข้าหอมหัวใหญ่จากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2565

BRUNEI  
0.06%

INDONESIA  
46.14%

CAMBODIA  
0.03%LAOS  

3.90%

MYANMAR  
0.95%

MALAYSIA  
27.50%

PHILIPPINES  
13.88%

SINGAPORE  
6.28%

VIETNAM  
1.26%

สัดส่วนการส่งออกมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์
ไปอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2565

INDONESIA  
0.001%

CAMBODIA  
48.55%

LAOS  
50.26%

MYANMAR  
1.20%

VIETNAM  
0.000002%

สัดส่วนการน าเข้ามันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์
จากอาเซียน ม.ค-ม.ิย. 2565

CAMBODIA  
73.70%

LAOS  
2.27%

MYANMAR  
2.90%

MALAYSIA  
5.50%

SINGAPORE  
6.54%

VIETNAM  
9.10%

สัดส่วนการส่งออกเมล็ดกาแฟไปอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2565

INDONESIA  
1.07%

LAOS  
20.77%

MALAYSIA  
6.60%

PHILIPPINES  
0.00002%
SINGAPORE  

0.04%
VIETNAM  
71.52%

สัดส่วนการน าเข้าเมล็ดกาแฟจากอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2565

BRUNEI  
0.01%

INDONESIA  
34.98%

CAMBODIA  
1.04%LAOS  

6.85%

MYANMAR  
29.45%

MALAYSIA  
2.96%

PHILIPPINES  
1.36%

SINGAPORE  
3.95%

VIETNAM  
19.40%

สัดส่วนการส่งออกพริกไทยไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2565

INDONESIA  
12.45%

CAMBODIA  
0.0001%

MALAYSIA  
7.25%
PHILIPPINES  

1.94%
SINGAPORE  

0.01%

VIETNAM  
78.35%

สัดส่วนการน าเข้าพริกไทยจากอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2565

มูลค่า  
187.89 
ล้านบาท 

มูลค่า  
141.35 
ล้านบาท 

มูลค่า  
15.04 

ล้านบาท 

มูลค่า  
91.61 

ล้านบาท 

มูลค่า  
12.95 

ล้านบาท 

มูลค่า  
1,541.35 
ล้านบาท 

มูลค่า  
7,267.51 
ล้านบาท 

มูลค่า  
15,142.68 
ล้านบาท 

มูลค่า  
649.13 
ล้านบาท 

มูลค่า  
13.90 

ล้านบาท 
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สินค้า การส่งออก การนำเข้า 
น้ำมันถั่วเหลือง 

  

น้ำตาล 
 

  

กาแฟสำเรจ็รูป 

  
นมปรุงแต่ง 

(นมพร้อมดื่ม) 

  
กากถ่ัวเหลือง 

  

 

INDONESIA  
12.75%

CAMBODIA  
17.14%

LAOS  
0.86%
MYANMAR  
6.70%

MALAYSIA  
10.56%

PHILIPPINES  
0.43%

SINGAPORE  
18.34%

VIETNAM  
33.21%

สัดส่วนการส่งออกน้ ามันถ่ัวเหลืองไปอาเซียน 
ม.ค.-มิ.ย. 2565

MALAYSIA  
100.00%

สัดส่วนการน าเข้าน้ ามันถ่ัวเหลืองจากอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2565

BRUNEI  
0.12%

INDONESIA  
57.92%

CAMBODIA  
12.95%

LAOS  
8.57%

MYANMAR  
3.16%

MALAYSIA  
6.51%

PHILIPPINES  
5.88%

SINGAPORE  
2.35% VIETNAM  

2.54%

สัดส่วนการส่งออกน้ าตาลไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2565

MYANMAR  
0.05%

MALAYSIA  
81.53%

PHILIPPINES  
0.002%

VIETNAM  
18.41%

สัดส่วนการน าเข้าน้ าตาลจากอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2565

BRUNEI  
0.002%

CAMBODIA  
37.07%

LAOS  
25.46%

MYANMAR  
18.57%

MALAYSIA  
0.15%

PHILIPPINES  
17.60%

SINGAPORE  
0.79%

VIETNAM  
0.35%

สัดส่วนการส่งออกกาแฟส าเร็จรูปไปอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2565

INDONESIA  
5.42% LAOS  

6.94%

MALAYSIA  
75.52%

PHILIPPINES  
0.0001%

SINGAPORE  
0.18%

VIETNAM  
11.94%

สัดส่วนการน าเข้ากาแฟส าเร็จรูปจากอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2565

BRUNEI  
0.01%

INDONESIA  
0.01%

CAMBODIA  
55.31%

LAOS  
29.53%

MYANMAR  
11.63%

MALAYSIA  
0.28%

PHILIPPINES  
0.10%

SINGAPORE  
0.63%

VIETNAM  
2.51%

สัดส่วนการส่งออกนมปรุงแต่ง(นมพร้อมดื่ม)ไปอาเซียน 
ม.ค.-มิ.ย. 2565

PHILIPPINES  
27.96%

SINGAPORE  
65.81%

VIETNAM  
6.23%

สัดส่วนการน าเข้านมปรุงแต่ง(นมพร้อมดื่ม)จากอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2565

INDONESIA  
0.17% CAMBODIA  

29.54%

LAOS  
30.95%

MYANMAR  
39.33%

VIETNAM  
0.00%

สัดส่วนการส่งออกกากถ่ัวเหลืองไปอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2565

MALAYSIA  
0.01%

VIETNAM  
99.99%

สัดส่วนการน าเข้ากากถ่ัวเหลืองไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2565

มูลค่า  
2.37 

ล้านบาท 

มูลค่า  
42,482.25 
ล้านบาท 

มูลค่า  
2.20 

ล้านบาท 

มูลค่า  
983.89 
ล้านบาท 

มูลค่า  
3,621.59 
ล้านบาท 

มูลค่า  
0.0002 
ล้านบาท 

มูลค่า  
1,130.50 
ล้านบาท 

มูลค่า  
2,145.42 
ล้านบาท 

มูลค่า  
0.13 

ล้านบาท 

มูลค่า  
1,969.69 
ล้านบาท 
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3) สินค้าที ่มีมูลค่าการส่งออกลดลง แต่มีการนำเข้าเพิ ่มขึ ้น จำนวน 4 สินค้า ได้แก่ ชา  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ำมันมะพร้าว และใบยาสูบ รายละเอียดดังนี้ 

สินค้า การส่งออก การนำเข้า 
ชา 

  
ข้าวโพด 
เลี้ยงสตัว ์

  
น้ำมันมะพรา้ว 

  
ใบยาสูบ 

  

4) สินค้าที่มีมูลค่าลดลงทั้งการส่งออกและนำเข้า จำนวน 1 สินค้า ได้แก่ เมล็ดถั่วเหลือง 
รายละเอียดดังนี้ 

สินค้า การส่งออก การนำเข้า 
เมลด็ถั่วเหลือง 

  
 

BRUNEI  
0.32% INDONESIA  

25.16%

CAMBODIA  
22.68%LAOS  

8.54%
MYANMAR  
7.79%

MALAYSIA  
8.72%

PHILIPPINES  
0.47%

SINGAPORE  
13.11%

VIETNAM  
13.23%

สัดส่วนการส่งออกชาไปอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2565

INDONESIA  
45.03%

MYANMAR  
6.88%

MALAYSIA  
9.17%

SINGAPORE  
8.91%

VIETNAM  
30.01%

สัดส่วนการน าเข้าชาจากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2565

INDONESIA  
4.00%

LAOS  
92.94%

MYANMAR  
3.06%

สัดส่วนการส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปอาเซียน 
ม.ค.-มิ.ย. 2565 LAOS  

0.85%

MYANMAR  
99.15%

สัดส่วนการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2565

BRUNEI  
0.06% CAMBODIA  

5.00%

LAOS  
68.06%

MYANMAR  
1.51%

MALAYSIA  
7.52%

SINGAPORE  
17.85%

สัดส่วนการส่งออกน้ ามันมะพร้าวไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2565

INDONESIA  
91.75%

MALAYSIA  
0.01%

PHILIPPINES  
8.24% SINGAPORE  

0.001%

สัดส่วนการน าเข้าน้ ามันมะพร้าวจากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2565

INDONESIA  
57.39%

CAMBODIA  
4.78%

LAOS  
4.70%

MALAYSIA  
0.001%

PHILIPPINES  
31.74%

SINGAPORE  
1.38%

สัดส่วนการส่งออกใบยาสูบไปอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2565

LAOS  
80.28%

MYANMAR  
19.72%

สัดส่วนการน าเข้าใบยาสูบจากอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2565

CAMBODIA  
12.06%

LAOS  
57.70%

MYANMAR  
23.02%

SINGAPORE  
7.21%

สัดส่วนการส่งออกเมล็ดถ่ัวเหลืองไปอาเซียน 
ม.ค.-มิ.ย. 2565

CAMBODIA  
93.01%

MALAYSIA  
6.99%

สัดส่วนการน าเข้าเมล็ดถ่ัวเหลืองจากอาเซียน 
ม.ค-ม.ิย. 2565

มูลค่า  
6.55 

ล้านบาท 

มูลค่า  
5.16 

ล้านบาท 

มูลค่า  
7.84 

ล้านบาท 

มูลค่า  
12,488.64 
ล้านบาท 

มูลค่า  
154.61 
ล้านบาท 

มูลค่า  
110.61 
ล้านบาท 

มูลค่า  
21.85 

ล้านบาท 

มูลค่า  
606.72 
ล้านบาท 

มูลค่า  
157.32 
ล้านบาท 

มูลค่า  
163.75 
ล้านบาท 
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5) สินค้ามีรายงานการส่งออก แต่ไม่มีรายงานการนำเข้าจากอาเซียน จำนวน 2 สินค้า ได้แก่ 
ลำไยแห้ง และเนื้อมะพร้าวแห้ง รายละเอียดดังนี้ 

สินค้า การส่งออก 
ลำไยแห้ง 

 
เนื้อมะพร้าว

แห้ง 

 
 

6) สินค้าไม่มีรายงานการส่งออก แต่มีรายงานการนำเข้าจากอาเซียน ได้แก ่เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ 
รายละเอียดดังนี้ 

สินค้า การนำเข้า 
เมลด็พันธ์ุ

หอมหัวใหญ ่

 

7) สินค้าไม่มีรายงานการส่งออกและนำเข้าจากอาเซียน ได้แก่ ไหมดิบ รายละเอียดดังนี้ 
สินค้า การค้า 
ไหมดิบ มกราคม-มิถุนายน 2565 ไม่มีรายงานการส่งออกและนำเข้าจากอาเซียน 

 
 

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

 

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 สิงหาคม 2565 
 

INDONESIA  
11.49%

LAOS  
0.01% MYANMAR  

1.00%
MALAYSIA  
10.70%

SINGAPORE  
8.58%VIETNAM  

68.23%

สัดส่วนการส่งออกล าไยแห้งไปอาเซียน ม.ค.-มิ.ย. 2565

LAOS  
99.98%

SINGAPORE  
0.02%

สัดส่วนการส่งออกเนื้อมะพร้าวแห้งไปอาเซียน ม.ค.-ม.ิย. 2565

PHILIPPINES  
100%

สัดส่วนการน าเข้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่จากอาเซียน 
ม.ค.-ม.ิย. 2565 

มูลค่า  
162.57 
ล้านบาท 

 

มูลค่า  
2.15 

ล้านบาท 

มูลค่า  
0.56 

ล้านบาท 
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 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 สิงหาคม 2565 

 

 

 

 สรุป 
สถานะและผลจากการเจรจา FTA 

กรณีสินค้าเกษตร ตอนที่ 01-24 และ 4001 
(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2565) 
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สรุปสถานะของการเจรจา FTA  
การเจรจา FTA ของไทย ณ เดือนมิถุนายน 2565 จำแนกกลุ่มตามสถานะของการเจรจาได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 มีผลบังคับใชส้มบูรณ์/บางส่วน มี 14 กรอบเจรจา คือ  
❑ จีน: ความตกลงอาเซียน - จีน (ทยอยลดภาษีสินค้าจำนวนร้อยละ 90 ของรายการสินค้าทั้งหมดเหลือร้อยละ 0 

เมื่อ 1 ม.ค. 53 เฉพาะไทย - จีน ลดภาษีผักและผลไม้เหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 46) 
❑ ออสเตรเลีย: ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย (เริ่ม 1 ม.ค. 48) / ความตกลงอาเซียน - ออสเตรเลีย 

และนิวซีแลนด์ (เริ่ม 12 มี.ค. 53) 
❑ นิวซีแลนด์: ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ (เริ่ม 1 ก.ค. 48) / ความตกลงอาเซียน - ออสเตรเลีย และ

นิวซีแลนด์ (เริ่ม 12 มี.ค. 53) 
❑ อินเดีย: ความตกลงไทย - อินเดีย (ลดภาษีสินค้า 87 รายการ เป็นสินค้าเกษตร 11 รายการ 

เมื่อ 1 ก.ย. 47) / ความตกลงอาเซียน - อินเดีย (เริ่ม 1 ม.ค. 53) 
❑ ญี่ปุ่น: ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น (เริ่ม 1 พ.ย. 50) / ความตกลงอาเซียน - ญี่ปุ่น (เริ่ม 1 มิ.ย. 52) 
❑ เกาหลใีต้: ความตกลงอาเซียน - เกาหลี (เริ่ม 1 ม.ค. 53) 
❑ เปรู: ความตกลงไทย - เปรู (เริ่ม 1 ม.ค. 55 สำหรับสินค้าเร่งลดภาษีบางส่วน ซึ่งครอบคลุมสินค้าจำนวน

ร้อยละ 70 ของรายการสินค้าทั้งหมด) 
❑ ชิล:ี ความตกลงไทย - ชิลี (เริ่มเม่ือ 5 พ.ย. 58) 
❑ ฮ่องกง: ความตกลงอาเซียน-ฮ่องกง (เริ่ม 11 มิ.ย. 62) 
❑ RCEP (อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์: เริ่ม 1 ม.ค. 65) 

กลุ่มที่ 2 เจรจาเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้มีผลบังคับใช้ มี 1 กรอบเจรจา คือ 
❑ เปรู: สำหรับสินค้าส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 ของรายการสินค้าทั้งหมด ไทยและเปรูได้ตกลงอัตราภาษี

ในสินค้ากลุ ่มนี้แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื ่องจากอยู ่ระหว่างการเจรจาเปิดเสรีภาคบริการ 
เพ่ือจัดทำความตกลงฯ ฉบับสมบูรณ์ 

กลุ่มที่ 3 อยู่ระหว่างการเจรจา / เจรจาในส่วนต่อเนื่อง / เจรจาคงค้าง มี 8 กรอบเจรจา คือ  
❑ ไทย – ปากีสถาน: เริ่มเจรจาครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2558 โดยปัจจุบันการเจรจาหยุดชะงัก 

เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองของปากีสถาน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
❑ ไทย – ตุรกี: อยู่ระหว่างเจรจา คาดว่าจะเจรจาเสร็จในปี 2565 
❑ ไทย – ศรีลังกา: เริ่มเจรจาครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 
❑ ไทย – อินเดีย: ยังไม่สามารถหาข้อสรุปการเปิดตลาดสินค้าส่วนที่เหลือได้ 
❑ BIMSTEC (ไทย บังกลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา เมียนมา เนปาล และภูฏาน) : เริ ่มเจรจาครั้งแรก 

เมื่อวันที่ 6 เดือนมิถุนายน 2540 แต่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ 
❑ ไทย – สหภาพยุโรป: อยู่ระหว่างหารือเพ่ือเตรียมรื้อฟ้ืนการเจรจา 
❑ ไทย – EFTA (สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเทนสไตน์): เริ ่มเจรจาครั ้งแรก 

เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 
❑ อาเซียน – แคนาดา: เริ่มเจรจาครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 

กลุ่มที่ 4 กรอบเจรจาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาการเข้าร่วม       
❑ ไทย – CPTPP  (ออสเตรเลีย, บรูไน ดารุสซาลาม, แคนาดา, ชิลี, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, เม็กซิโก, 

นิวซีแลนด์, เปรู, สิงค์โปร์ และเวียดนาม) 
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สถานการณ์การค้าสินคา้เกษตรระหว่างไทยกับคู่เจรจา FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้ว 

การติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรล่าสุดระหว่างไทยและคู่เจรจา  ในช่วง 6 เดือนแรก 
(มกราคม - มิถุนายน) ของปี 2565 แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การติดตามสถานการณ์รายประเทศ และการติดตาม
ปริมาณการนำเข้า-ส่งออกรายสินค้าในบางรายการ สรุปได้ ดังนี้ 

1. การติดตามสถานการณ์รายประเทศ  

(1) อาเซียน-จีน (ไทย-จีน) (สินค้าผัก ผลไม้ เริ ่มลดภาษีตั ้งแต่ ต.ค. 46 และสินค้าส่วนใหญ่  
ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่ ม.ค. 53) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 พบว่า 
 ส่งออก ไทยส่งออก 222,540 ล ้านบาท (เพิ ่มขึ ้นจาก 180,516 ล ้านบาท ของช่วงเดียวกัน 
ในปี 2564) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ ผลไม้ 103,816 ล้านบาท พืชผักเพื่อบริโภค 34,183 ล้านบาท ยางพาราธรรมชาติ 
27,455 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช 18,469 ล้านบาท น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 10,253 ล้านบาท
 นำเข้า ไทยนำเข้า 40,809 ล้านบาท (เพิ ่มขึ ้นจาก 31,704 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน 
ในปี 2564) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ ผลไม้ 7,726 ล้านบาท พืชผักเพื่อบริโภค 6,187 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ำ 4,942 
ล้านบาท อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 3,864 ล้านบาท อาหารสัตว์ 2,889 ล้านบาท 
 ดุลการค้า ไทยเก ินด ุลการค้า 181,731 ล ้านบาท (เพิ ่มข ึ ้นจาก 148 ,812 ล ้านบาท  
ของช่วงเดียวกันในปี 2564) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยเกินดุล คือ ผลไม้ 96,090 ล้านบาท พืชผักเพื่อบริโภค 
27,996 ล้านบาท ยางพาราธรรมชาติ 27,455 ล้านบาท กลุ ่มสินค้าสำคัญที่ไทยขาดดุล คือ อาหารปรุงแต่ง 
จากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 3,295 ล้านบาท เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ำมัน 1,154 ล้านบาท กาแฟ ชา และ
เครื่องเทศ 1,004 ล้านบาท 
 การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ผลไม้ (+22,931 ล้านบาท) พืชผัก 
เพ่ือบริโภค (+11,275 ล้านบาท) สินค้านำเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 
(+1,764 ล้านบาท) อาหารสัตว์ (+1,565 ล้านบาท)  
ตารางท่ี 1  รายการสินค้าที่มีการส่งออกและนำเข้า 10 อันดับแรก ระหว่างไทย-จีน ปี 2564 

                                                                                                                                                             หน่วย ล้านบาท 
 

อันดับ 
ส่งออก นำเข้า 

รายการ มูลค่า รายการ มูลค่า 

1 ทุเรียน (081060) 98,310  แอปเปิ้ล (080810)    6,570  

2 มันสำปะหลัง (071410) 41,334  องุ่น (080610)    4,430  

3 สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง (110814) 37,487  สัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์ แช่เย็น (030743)    3,140  

4 ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค 
(400122) 

37,366  ส้มแมนดาริน (080521)    2,652  

5 ผลไม้อื่นๆ สด (081090) 19,008  ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสตัว์ (230990)    2,569  

6 ฝรั่ง มะม่วง และมังคุด (080450) 16,268  แพร์ (080830)    2,489  

7 น้ำยางธรรมชาติ (400110) 15,990  อาหารปรุงแต่งอ่ืนๆ (210690)    2,203  

8 ช้ินเนื้อและส่วนอ่ืน แช่เย็น (020714) 10,449  ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ค (160414)    2,174  

9 ผลไม้และลูกนตั (081190) 9,397  พืชผักแห้ง ท้ังต้นหรือท้ังหัว (071239)    1,640  

10 ยางแผ่นรมควัน (400121)  8,691  แคร์รอตและเทอร์นิป (070610)   1,599  
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 (2) ไทย-ญี่ปุ ่น (ไทย-ญี่ปุ ่น เริ ่ม พ.ย. 50 และอาเซียน-ญี่ปุ ่น เริ ่ม มิ.ย. 52) ในช่วง 6 เดือนแรก 
ของปี 2565 พบว่า 

ส่งออก ไทยส่งออก 82,348 ล้านบาท (เพิ ่มขึ ้นจาก 73,901 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน 
ในปี 2564) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 37,433 ล้านบาท ยางพารา
ธรรมชาติ 7,944 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 6,980 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ำ 6,244 ล้านบาทอาหารสัตว์ 
6,185 ล้านบาท 

นำเข้า ไทยนำเข้า 7,059 ล้านบาท (เพิ ่มขึ ้นจาก 6,010 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2564)  
โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ำ 3,673 ล้านบาท ซอสและเครื่องปรุงอื่นๆ 900 ล้านบาท อาหารปรุงแต่งจาก
เนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 404 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 400 ล้านบาท เครื่องดื่ม สุรา และน้ำส้มสายชู 
292 ล้านบาท 

ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 75,289 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 67,891 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน 
ในปี 2564) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 37,028 ล้านบาท 
ยางพาราธรรมชาติ 7,944 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 6,580 ล้านบาท โดยไม่มีกลุ่มสินค้าที่ไทยขาดดุล 

การเปลี ่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี ่ยนแปลงมาก ได้แก่ อาหารปรุงแต่งจากเนื ้อสัตว์  ปลา  
หรือสัตว์น้ำ (+3,807 ล้านบาท) เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (+998 ล้านบาท) สินค้านำเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ 
ปลาและสัตว์น้ำ (+462 ล้านบาท) เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (+121 ล้านบาท) 

 
ตารางท่ี 2  รายการสินค้าที่มีการส่งออกและนำเข้า 10 อันดับแรก ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ปี 2564 

                                                                                                                                                            หนว่ย ล้านบาท 
 

อันดับ 
ส่งออก นำเข้า 

รายการ มูลค่า รายการ มูลค่า 

1 ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกสั (160232) 42,490  ปลาสคิปแจ็ค (030343)   1,486  

2 เนื้อและส่วนอ่ืนท่ีบริโภคได้ของสัตว์ปีก
(020714) 

11,095  ปลาซาร์ดีน (030353)   1,053  

3 อาหารสุนัขหรือแมว (230910) 9,603  ปลาแมคเคอเรล (030354)      889  

4 ยางธรรมชาติ (400121)  7,399  ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว 
(030341) 

     720  

5 ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ค (160414)  6,522  อาหารปรุงแต่ง (210690)      592  

6 ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค 
(400122) 

 5,859  ซอสและของปรุงแต่ง (210390)      565  

7 สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลสุก์ ปรุง
แต่ง (160529) 

 5,485  เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ แช่เย็นจนแข็ง
(020230) 

    495  

8 ข้าว (100630)  4,350  ปลา สดหรือแช่เย็น (030289)       269  

9 กุ้งอื่นๆ (030617)  3,389  มันสำปะหลัง (071420)     260  

10 เนื้อสัตว์ ส่วนอ่ืนของสัตว์ ที่ปรุงแต่ง 
(160239) 

 3,326  ของที่ใช้แทนคาร์เวียร์ (160432)       257  
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(3) ไทย-เกาหลี (อาเซียน-เกาหลี เริ่ม ม.ค. 53) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 พบว่า 
ส่งออก ไทยส่งออก 26,012 ล้านบาท (เพิ ่มขึ ้นจาก 15,847 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน 

ในปี 2564) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 7,043 ล้านบาท ยางพาราธรรมชาติ 5,848 
ล้านบาท อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 3,758 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ำ 1,557 ล้านบาท อาหารสัตว์ 
1,413 ล้านบาท  

นำเข้า ไทยนำเข้า 6,853 ล้านบาท (ลดลงจาก 7,551 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2564)  
โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ำ 2,025 ล้านบาท อาหารสัตว์ 1,009 ล้านบาท ยาสูบและผลิตภัณฑ์ 942 
ล้านบาท ของปรุงแต่งจากธัญพืช 695 ล้านบาท เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ำมัน 677 ล้านบาท 

ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 19,160 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 8,296 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน 
ในปี 2564) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยเกินดุล คือ น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 7,023 ล้านบาท ยางพาราธรรมชาติ 
5,848 ล้านบาท อาหารปรุงแต่งจากเนื ้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 3,715 ล้านบาท กลุ ่มสินค้าสำคัญที่ไทยขาดดุล คือ  
ยาสูบและผลิตภัณฑ์ 893 ล้านบาท เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ำมัน 624 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ำ 468 ล้านบาท 

การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล (+5,330 ล้านบาท) 
ยางพาราธรรมชาติ (+2,688 ล้านบาท) สินค้านำเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ยาสูบและผลิตภัณฑ์ (-1,494 ล้านบาท) 
อาหารสัตว์ (+264 ล้านบาท)  

 
ตารางท่ี 3  รายการสินค้าที่มีการส่งออกและนำเข้า 10 อันดับแรก ระหว่างไทย-เกาหลี ปี 2564 

                                                                                                                                                          หนว่ย ล้านบาท 
 

อันดับ 
ส่งออก นำเข้า 

รายการ มูลค่า รายการ มูลค่า 

1 ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค 
(400122) 

 5,892  บุหรี่ที่มียาสูบ (240220)  3,242  

2 ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกสั (160232)  3,051  ปลาสคิปแจ็ค (030343)  2,230  

3 น้ำตาลทีไ่ด้จากอ้อยอื่นๆ (170114)  2,484  โลคสัต์บีน สาหร่ายทะเล (121221)  1,226  

4 สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลสุก์อ่ืนๆ  
ที่ปรุงแต่ง (160529) 

 1,422  พาสต้าอื่นๆ (190230)  1,046  

5 สัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์ แช่เย็น (030752)  1,389  ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสตัว์ (230990)     912  

6 น้ำตาลทีไ่ด้จากอ้อยหรือหัวบีต (170199)  1,222  อาหารสุนัขหรือแมว (230910)     670  

7 กุ้งอื่นๆ (030617)  1,144  ปลา แช่เย็นจนแข็ง (030342)     538  

8 อาหารสุนัขหรือแมว (230910)  1,109  อาหารปรุงแต่งอ่ืนๆ (210690)     479  

9 เนื้อและส่วนอ่ืนท่ีบริโภคได้ของสัตว์ปีก 
(020714) 

 1,033  ซอสและของปรุงแต่ง (210390)     303  

10 พืชผักอ่ืนๆ ท่ีปรุงแต่ง (200580)  1,023  น้ำ รวมถึงน้ำแร่ (220299)     173  
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(4) ไทย-ออสเตรเลีย (เริ่ม ม.ค. 48)  ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 พบว่า 
ส่งออก ไทยส่งออก 16,531 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 13,204 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2564)      

โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 4,564 ล้านบาท ซอสและเครื่องปรุงอื่นๆ 
2,672 ล้านบาท อาหารสัตว์ 2,623 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากธัญพืช 2,482 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากผักและ
ผลไม ้1,436 ล้านบาท 

นำเข้า ไทยนำเข้า 16,941 ล้านบาท (ลดลงจาก 19,704 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2564)             
โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ ธัญพืช 6,087 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 2,791 ล้านบาท นมและผลิตภัณฑ์ 
2,452 ล้านบาท ผลไม้ 1,261 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช 964 ล้านบาท  

ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 409 ล้านบาท (ขาดดุลลดลงจาก 6,500 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน 
ในปี 2564) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 4,440 ล้านบาท  
ของปรุงแต่งจากธัญพืช 2,374 ล้านบาท ซอสและเครื่องปรุงอ่ืนๆ 2,328 ล้านบาท กลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยขาดดุล คือ 
ธัญพืช 5,073 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 2,791 ล้านบาท นมและผลิตภัณฑ์ 2,416 ล้านบาท 

การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือ
สัตว์น้ำ (+1,077 ล้านบาท) ซอสและเครื่องปรุงอ่ืนๆ (+731 ล้านบาท) สินค้านำเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ธัญพืช 
(-5,644 ล้านบาท) เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (+1,175 ล้านบาท) 

 
ตารางท่ี 4  รายการสินค้าที่มีการส่งออกและนำเข้า 10 อันดับแรก ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ปี 2564 
                                                                                                                                                                  หน่วย ล้านบาท 

 
อันดับ 

ส่งออก นำเข้า 

รายการ มูลค่า รายการ มูลค่า 

1 ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ค (160414)  4,834  ข้าวสาลีและเมสลิน (100199)  8,740  

2 อาหารสุนัขหรือแมว (230910)  3,860  ข้าวบาร์เลย์ (100390)  5,582  

3 ซอสและของปรุงแต่ง (210390)  1,778  มอลต์ที่ไม่ได้คั่ว (110710)  1,749  

4 ข้าว (100630)  1,590  เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ แช่เย็นจนแข็ง
(020230) 

 1,461  

5 อาหารปรุงแต่งอ่ืนๆ (210690)  1,400  เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือไม่มีกระดูก สด หรือ
แช่เย็น (020130) 

 1,343  

6 ขนมปัง และเบเกอรี่อื่นๆ (190590)  1,075  ข้าวสาลีและเมสลินอ่ืนๆ (100119)  1,116  

7 อาหารปรุงแต่งท่ีทำจากธัญพืช หรอื
ผลิตภณัฑ์ธัญพืชอื่นๆ (190490) 

 992  ปลาแซลมอนแอตแลนติกสด หรือแช่เย็น 
(030214) 

 872  

8 พาสต้าอื่นๆ (190230)  873  นมและครีม (040221)  855  

9 น้ำผลไม้หรือน้ำลูกนตั (200989)  698  ส้มแมนดาริน (080521)  838  

10 ปลาที่ปรุงแต่งอ่ืนๆ (160420)  540  นมผง (040210)  827  
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(5) ไทย-นิวซีแลนด์ (เริ่ม ก.ค. 48) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 พบว่า 
ส่งออก ไทยส่งออก 3,084 ล ้านบาท (เพิ ่มข ึ ้นจาก 2,585 ล ้านบาท ของช่วงเดียวกัน 

ในปี 2564) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 709 ล้านบาท อาหารสัตว์ 597 ล้านบาท 
ของปรุงแต่งจากธัญพืช 441 ล้านบาท ซอสและเครื่องปรุงอ่ืนๆ 353 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ 248 ล้านบาท 

นำเข้า ไทยนำเข้า 14,515 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 8,328 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2564)  
โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ นมและผลิตภัณฑ์ 9,965 ล้านบาท พืชผักเพื่อบริโภค 892 ล้านบาท ผลไม้ 869 ล้านบาท 
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 769 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากธัญพืช 515 ล้านบาท 

ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 11,430 ล้านบาท (ขาดดุลเพิ ่มขึ ้นจาก 5,744 ล้านบาท ของช่วง 
เดียวกันในปี 2564) โดยกลุ ่มสินค้าสำคัญที ่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื ้อสัตว์  ปลา หรือสัตว์น้ำ  
701 ล้านบาท ซอสและเครื่องปรุงอื่นๆ 300 ล้านบาท อาหารสัตว์ 271 ล้านบาท กลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยขาดดุล  
คือ นมและผลิตภัณฑ์ 9,964 ล้านบาท พืชผักเพ่ือบริโภค 890 ล้านบาท ผลไม้ 822 ล้านบาท 

การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ซอสและเครื่องปรุงอ่ืนๆ (+110 ล้านบาท) ข้าว
และธัญพืช (+75 ล้านบาท) สินค้านำเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ นมและผลิตภัณฑ์ (+4,130 ล้านบาท) พืชผัก 
เพ่ือบริโภค (+855 ล้านบาท)  
 
ตารางท่ี 5  รายการสินค้าที่มีการส่งออกและนำเข้า 10 อันดับแรก ระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ ปี 2564 

                                                                                                                                                        หน่วย ล้านบาท 
 

อันดับ 
ส่งออก นำเข้า 

รายการ มูลค่า รายการ มูลค่า 

1 ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ค (160414) 762 นมและครีม (040221)     5,975  

2 อาหารสุนัขหรือแมว (230910) 659 นมผง (040210)     2,372  

3 กากเหลือจากการผลิตสตาร์ช (230310) 528 เนย ไขมันและน้ำมันอื่นๆ (040590)     1,321  

4 ข้าว (100630) 346 แอปเปิ้ล (080810)     1,182  

5 ขนมปัง และเบเกอรี่อื่นๆ (190590) 343 โยเกิรต์ บัตเตอร์มลิค์ นมและครีม (040390)        630  

6 ซอสและของปรุงแต่ง (210390) 329 สิ่งสกัดจากมอลต์ (190190)        616  

7 น้ำตาลทีไ่ด้จากอ้อยหรือหัวบีต (170199) 259 ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสตัว์ 
(230990) 

       524  

8 อาหารปรุงแต่งอ่ืนๆ (210690) 200 เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ แช่เย็นจนแข็ง
(020230) 

       511  

9 ปลาที่ปรุงแต่งอ่ืนๆ (160420) 165 เนยแข็งทุกชนิด เป็นฝอยหรือผง (040620)        479  

10 กุ้ง (160521) 154 อาหารปรุงแต่งท่ีเหมาะสำหรบัทารก (190110)        344  
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(6) ไทย-อินเดีย (ไทย-อินเดีย Early Harvest เริ่ม ก.ย. 47 และอาเซียน-อินเดีย เริ่ม ม.ค. 53)  ในช่วง 
6 เดือนแรกของปี 2565 พบว่า 

ส่งออก ไทยส่งออก 33,507 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 11,125 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2564) 
โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ ไขมันและน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ 26,009 ล้านบาท ยางพาราธรรมชาติ 2,934 ล้านบาท 
อาหารสัตว์ 1,880 ล้านบาท ยาสูบและผลิตภัณฑ์ 547 ล้านบาท เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ำมัน 331 ล้านบาท 

นำเข้า ไทยนำเข้า 14,853 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 12,112 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2564)  
โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ำ 4,959 ล้านบาท กาแฟ ชา และเครื่องเทศ 2,214 ล้านบาท ข้าวและ
ธัญพืช 1,884 ล้านบาท น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 1,847 ล้านบาท อาหารสัตว์ 989 ล้านบาท 

ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 18,655 ล้านบาท (จากที่ขาดดุล 987 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน 
ในปี 2564) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยเกินดุล คือ ไขมันและน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ 25,264 ล้านบาท ยางพารา
ธรรมชาติ 2,934 ล้านบาท อาหารสัตว์ 891 ล้านบาท กลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยขาดดุล คือ ปลาและสัตว์น้ำ 4,943 ล้านบาท 
กาแฟ ชา และเครื่องเทศ 2,179 ล้านบาท ข้าวและธัญพืช 1,841 ล้านบาท 

การเปลี ่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี ่ยนแปลงมาก ได้แก่ ไขมันและน้ำมันจากพืชหรือสัตว์  
(+20,107 ล้านบาท) ยางพาราธรรมชาติ (+608) สินค้านำเข้าที ่เปลี ่ยนแปลงมาก ได้แก่ ข้าวและธัญพืช  
(+1,753 ล้านบาท) ปลาและสัตว์น้ำ (+1,295 ล้านบาท) 
 
ตารางท่ี 6  รายการสินค้าที่มีการส่งออกและนำเข้า 10 อันดับแรก ระหว่างไทย-อินเดีย ปี 2564 

                                                                                                                                                      หน่วย ลา้นบาท 
 

อันดับ 
ส่งออก นำเข้า 

รายการ มูลค่า รายการ มูลค่า 

1 น้ำมันปาลม์ดิบ (151110) 19,485  ปลาอื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง เช่น ปลาอินเดียน 
แมคเคอเรล (030359) 

 4,086  

2 ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค 
(400122) 

 5,225  พริกแห้งไม่บด และไม่ป่น(090421)  3,959  

3 อาหารสุนัขหรือแมว (230910)  1,855  สัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์ แช่เย็น (030743)  2,661  

4 ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสตัว์ 
(230990) 

 1,233  กากน้ำอ้อย (170310)  2,282  

5 ยางแผ่นรมควัน (400121)  654  กากน้ำมันจากการสกัดไขมันหรือน้ำมันพืช 
(230649) 

 1,601  

6 น้ำมันปาลม์อื่นๆ เช่น ทำให้บริสุทธิ์
(151190) 

 585  เนื้อปลาแบบฟิลเลแบบบด (030499)  1,229  

7 สิ่งสกัดจากมอลต์ (190190)  508  น้ำมันละหุ่งและแฟรกชันของน้ำมนัละหุ่ง 
(151530) 

 926  

8 กากน้ำมันถั่วเหลือง (230400)  411  มันฝรั่ง (200410)  712  

9 ครั่ง แคนนาบิสเรซิน และอื่นๆ (130190)  364  น้ำตาลทีไ่ด้จากอ้อยหรือหัวบีต (170199)  585  

10 ผลิตภณัฑ์ยาสูบ (240319)  314  ถั่วลิสงเอาเปลือกออก จะทำให้แตกหรือไม ่
ก็ตาม (120242) 

 339  
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(7) ไทย-เปรู (Early Harvest เริ่ม ม.ค. 55) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 พบว่า 
ส่งออก ไทยส่งออก 443 ล้านบาท (ลดลงจาก 895 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2564)  

โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 316 ล้านบาท ข้าวและธัญพืช 56 ล้านบาท 
นำเข้า ไทยนำเข้า 1,289 ล้านบาท (ลดลงจาก 1,449 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2564)  

โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ำ 908 ล้านบาท ผลไม ้283 ล้านบาท  
ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 846 ล้านบาท (ขาดดุลเพิ่มขึ้นจาก 554 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน 

ในปี 2564) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 316 ล้านบาท  
ข้าวและธัญพืช 42 ล้านบาท กลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยขาดดุล คือ ปลาและสัตว์น้ำ 908 ล้านบาท ผลไม้ 283 ล้านบาท  

การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ข้าวและธัญพืช (+17 ล้านบาท) อาหาร
ปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ (-508 ล้านบาท) สินค้านำเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ปลาและสัตว์น้ำ  
(-200 ล้านบาท) ครั่ง เรซิ่น และสิ่งสกัดจากพืช (+22 ล้านบาท) 
 
ตารางท่ี 7  รายการสินค้าที่มีการส่งออกและนำเข้า 10 อันดับแรก ระหว่างไทย-เปรู ปี 2564 

                                                                                                                                                    หนว่ย ลา้นบาท 
 

อันดับ 
ส่งออก นำเข้า 

รายการ มูลค่า รายการ มูลค่า 

1 ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ค (160414)  1,352  สัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์ แช่เย็น (030743)  2,273  

2 ข้าวโพด (100510)  95  องุ่น (080610)  171  

3 ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค 
(400122) 

 22  แครนเบอรร์ี่ และบลิเบอร์รี่ (081040)  155  

4 สับปะรด (200820)  19  อโวกาโด (080440)  125  

5 อาหารปรุงแต่งอ่ืนๆ (210690)  12  ตับ ไข่ และมิลท์ (030391)  84  

6 พืชผักอ่ืนๆ ท่ีปรุงแต่ง (200580)  6  แคร์ราจีแนน (130239)  55  

7 น้ำ รวมถึงน้ำแร่ (220299)  6  ปลา หรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซยี และ 
โมลลุสก์ป่น (230120) 

 46  

8 ขนมที่ทำจากน้ำตาล (170490)  5  ไขมันและน้ำมันของปลา (150420)  33  

9 ข้าว (100630)  5  ควินัว (100850)  17  

10 พืชผัก และผลไม้ (200600)  3  เมลด็พืชและผลไม้อื่นๆ ท่ีมีน้ำมัน (120799)  9  
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(8) ไทย-ชิลี (เริ่ม พ.ย. 58) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 พบว่า 
ส่งออก ไทยส่งออก 1,151 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 946 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2564)  

โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 622 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากผัก 
และผลไม้ 292 ล้านบาท 

นำเข้า ไทยนำเข้า 3,528 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนจาก 2,438 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2564) โดย
กลุ่มสินค้าสำคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ำ 2,489 ล้านบาท ผลไม้ 427 ล้านบาท 

ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 2,377 ล้านบาท (ขาดดุลเพิ่มขึ้นจาก 1,492 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน
ในปี 2564) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 599 ล้านบาท  
ของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ 237 ล้านบาท กลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยขาดดุล คือ ปลาและสัตว์น้ำ 2,474 ล้านบาท ผลไม้ 
425 ล้านบาท 

การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือ
สัตว์น้ำ (+85 ล้านบาท) ของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ (+61 ล้านบาท) สินค้านำเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ปลา
และสัตว์น้ำ (+978 ล้านบาท) อาหารสัตว์ (-66 ล้านบาท) 
 
ตารางท่ี 8  รายการสินค้าที่มีการส่งออกและนำเข้า 10 อันดับแรก ระหว่างไทย-ชิลี ปี 2564 

        หนว่ย ล้านบาท 
 

อันดับ 
ส่งออก นำเข้า 

รายการ มูลค่า รายการ มูลค่า 

1 ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ค (160414)  872  ปลาแซลมอนแอตแลนติกแช่เย็นจนแข็ง 
(030313) 

 1,366  

2 สับปะรด (200820)  223  ปลาเทราต์ แช่เย็นจนแข็ง (030314)  388  

3 อาหารสุนัขหรือแมว (230910)  95  แอปริคอต เชอร์รี่ ท้อ พลัม และสโล สด 
(080929) 

 387  

4 ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสตัว์ 
(230990) 

 91  ปลาแซลมอนแปซิฟิก แช่เย็นจนแข็ง (030312)  381  

5 อาหารปรุงแต่งอ่ืนๆ (210690)  69  สัตว์น้ำจำพวกโมลลสุก์ แช่เย็นจนแข็ง 
(030732) 

 296  

6 พืชผัก และผลไม้ (200600)  67  ไขมัน และนำ้มันของปลา (150420)  256  

7 ผลไม้อื่นๆ สด (081090)  57  ปลา หรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซยี และ 
โมลลุสก์ป่น (230120) 

 253  

8 พืชผักอ่ืนๆ ท่ีปรุงแต่งหรือทำไวไ้มใ่ห้เสีย 
(200599) 

 49  ไวน์ (220421)  145  

9 น้ำผลไม้ หรือน้ำลูกนัต (200949)  36  องุ่น (080610)  121  

10 สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลสุก์ ปรุง
แต่ง (160529) 

 35  อินูลิน (110820)  82  
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(9) ไทย-ฮ่องกง (เริ่ม 11 มิ.ย. 62) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 พบว่า 
ส่งออก ไทยส่งออก 14,035 ล้านบาท (ลดลงจาก 17,113 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2564)  

โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ ผลไม้ 4,001 ล้านบาท ข้าวและธัญพืช 2,454 ล้านบาท อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา 
หรือสัตว์น้ำ 1,291 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 888 ล้านบาท ซอสและเครื่องปรุงอ่ืนๆ 793 ล้านบาท 

นำเข้า ไทยนำเข้า 68 ล้านบาท (เพิ ่มขึ ้นจาก 27 ล้านบาท ของช่วงเดียวกันในปี 2564)  
โดยกลุ ่มสินค้าสำคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ำ 24 ล้านบาท ยาสูบและผลิตภัณฑ์ 18  ล้านบาท ของปรุงแต่ง 
จากธัญพืช 15 ล้านบาท ซอสและเครื่องปรุงอ่ืนๆ 8 ล้านบาท 

ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 13,967 ล้านบาท (ลดลงจาก 17,085 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน 
ในปี 2564) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยเกินดุล คือ ผลไม้ 4,001 ล้านบาท ข้าวและธัญพืช 2,454 ล้านบาท อาหาร
ปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 1,291 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 888 ล้านบาท ซอสและเครื่องปรุงอื่นๆ 
785 ล้านบาท กลุ่มสินค้าสำคัญท่ีไทยขาดดุล คือ ยาสูบและผลิตภัณฑ์ 4 ล้านบาท 

การเปลี ่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ เครื่องดื ่ม สุรา และน้ำส้มสายชู  
(+247 ล้านบาท) ผลไม้ (-2,101 ล้านบาท) สินค้านำเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ปลาและสัตว์น้ำ (+24 ล้านบาท)  
ของปรุงแต่งจากธัญพืช (+9 ล้านบาท) 
 
ตารางท่ี 9  รายการสินค้าที่มีการส่งออกและนำเข้า 10 อันดับแรก ระหว่างไทย-ฮ่องกง ปี 2564 

                                                                                                                                                          หนว่ย ล้านบาท 
 

อันดับ 
ส่งออก นำเข้า 

รายการ มูลค่า รายการ มูลค่า 

1 ทุเรียน (081060)  6,070  ปลาอื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง เช่น ปลาอินเดียน 
แมคเคอเรล (030359) 

 72  

2 ข้าว (100630)  4,841  ปลาแช่เย็นจนแข็ง ไมร่วมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเล 
(030399) 

 18  

3 เนื้อสุกรสด หรือแช่เย็น (020319)  1,408  บุหรี่ที่มียาสูบ (240220)  16  

4 ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกสั (160232)  1,171  ขนมปัง และเบเกอรี่อื่นๆ (190590)  16  

5 ผลไม้อื่นๆ สด (081090)  1,170  ซอส และของปรุงแต่ง (210390)  15  

6 ช้ินเนื้อ และส่วนอ่ืน แช่เย็น (020714)  1,069  น้ำตาลทีไ่ด้จากอ้อย หรือหัวบีต (170199)  13  

7 อาหารปรุงแต่งอ่ืนๆ (210690)  694  พาสต้าอื่นๆ (190230)  6  

8 อาหารสุนัขหรือแมว (230910)  657  อาหารปรุงแต่งท่ีทำจากธัญพืช หรอืผลิตภัณฑ์
ธัญพืช (190410) 

 4  

9 แป้งธัญพืชอื่นๆ เช่น แป้งข้าว และแป้ง 
ข้าวไรย์ (110290) 

 627  สิ่งสกัดจากมอลต์ (190190)  3  

10 นม และครีมที่มไีขมันเกินร้อยละ 1 แต่ไม่
เกินร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก (040120) 

 622  น้ำเลี้ยง(แซป) และสิ่งสกดัจากพืช (130219)  3  
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(10) RCEP (ไทย-RCEP) (เริ่ม 1 ม.ค. 65) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 พบว่า 
 ส่งออก ไทยส่งออก 543,278 ล ้านบาท (เพิ ่มขึ ้นจาก 439,064 ล ้านบาท ของช่วงเดียวกัน 
ในปี 2564) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ ผลไม้ 111,963 ล้านบาท น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 63,508 ล้านบาทยางพารา
ธรรมชาติ 58,114 ล้านบาท อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ 52,627 ล้านบาท พืชผักเพื่อบริโภค 
37,781 ล้านบาท 
 นำเข้า ไทยนำเข้า 175,740 ล้านบาท (เพิ ่มขึ ้นจาก 148,474 ล้านบาท ของช่วงเดียวกัน 
ในปี 2564) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ำ 21,840 ล้านบาท พืชผักเพื่อบริโภค 24,944 ล้านบาท ข้าวและ
ธัญพืช 18,721 ล้านบาท ผลไม ้15,370 ล้านบาท ซอสและเครื่องปรุงอ่ืนๆ 14,602 ล้านบาท 
 ด ุลการค ้า  ไทย เก ินด ุลการค ้า 367,538 ล ้านบาท (เพ ิ ่มข ึ ้นจาก 290,590 ล ้านบาท  
ของช่วงเดียวกันในปี 2564) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญที่ไทยเกินดุล คือ ผลไม้ 96,593 ล้านบาท น้ำตาลและขนม 
ทำจากน้ำตาล 59,997 ล้านบาท ยางพาราธรรมชาติ 58,076 ล้านบาท กลุ ่มส ินค้าสำคัญที ่ไทยขาดดุล คือ  
นมและผลิตภัณฑ์ 8,324 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ำ 5,763 ล้านบาท ข้าวและธัญพืช 5,106 ล้านบาท 

 การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล  
(+39,535 ล้านบาท) ผลไม้ (+19,650 ล้านบาท) สินค้านำเข้าที ่เปลี ่ยนแปลงมาก ได้แก่ พืชผักเพื ่อบริโภค  
(+6,961 ล้านบาท) นมและผลิตภัณฑ์ (+5,058 ล้านบาท) 
 
ตารางท่ี 10  รายการสินค้าที่มีการส่งออกและนำเข้า 10 อันดับแรก ระหว่างไทย-RCEP ปี 2564 

                                                                                                                                                         หนว่ย ลา้นบาท 
 

อันดับ 
ส่งออก นำเข้า 

รายการ มูลค่า รายการ มูลค่า 

1 ทุเรียน (081060) 102,501  อาหารปรุงแต่งอ่ืนๆ (210690)  17,647  

2 ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค 
(400122) 

 52,108  มันสำปะหลัง (071410)  13,448  

3 ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกสั (160232)  48,848  ข้าวโพด (100590)  12,682  

4 สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง (110814)  44,633  ข้าวสาลีและเมสลิน (100199)  8,979  

5 น้ำ รวมถึงน้ำแร่ (220299)  43,961  บุหรี่ที่มียาสูบ (240220)  8,241  

6 น้ำยางธรรมชาติ (400110)  41,781  แอปเปิ้ล (080810)  7,898  

7 มันสำปะหลัง (071410)  41,408  นมและครีม (040221)  6,876  

8 อาหารสุนัขหรือแมว (230910)  27,968  ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสตัว์ 
(230990) 

 5,614  

9 ช้ินเนื้อ และส่วนอ่ืน แช่เย็น (020714)  25,975  ข้าวบาร์เลย์ (100390)  5,582  

10 ผลไม้อื่นๆ สด (081090)  23,920  สิ่งสกัดจากมอลต์ (190190)  5,561  
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 ทั้งนี้ จากข้อมูลช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 ข้างต้น สามารถสรุปไดว้่า  
(1) คู่เจรจาซึ่งไทยได้เปรียบดุลการค้าเพิ่มขึ้น คือ อินเดีย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,989) เกิดจากการส่งออก

ไขมันและน้ำมันจากพืช หรือสัตว์เพิ่มมากขึ้น เกาหลี (เพิ่มขึ้นร้อยละ 131) เกิดจากการส่งออกน้ำตาลและขนม 
ทำจากน้ำตาล ยางพาราธรรมชาติ อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น RCEP (เพิ่มขึ้นร้อยละ 26) 
เกิดจากการส่งออกน้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล ผลไม้ พืชผักเพื่อบริโภคเพิ่มมากขึ้น จีน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 22)  
เกิดจากการส่งออกผลไม้ พืชผักเพื่อบริโภค น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาลเพิ่มมากขึ้น ญี่ปุ่น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 11) 
เกิดจากการส่งออกอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์  ปลา หรือสัตว์น้ำ เนื ้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ปลาและสัตว์น้ำ 
เพ่ิมมากข้ึน 

 
(2) คู่เจรจาซึ่งไทยได้เปรียบดุลการค้าลดลง คือ ฮ่องกง (ลดลงร้อยละ 18) เกิดจากการส่งออกผลไม้  

เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ลดน้อยลง 
(3) คู่เจรจาซึ่งไทยเสียเปรียบดุลการค้าลดลง คือ ออสเตรเลีย (ลดลงร้อยละ 94) เกิดจากการส่งออก

อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ ซอสและเครื่องปรุงอื่นๆ อาหารสัตว์เพิ่มมากขึ้น และนำเข้าธัญพืช 
ลดน้อยลง  

(4) คู่เจรจาซึ่งไทยเสียเปรียบดุลการค้าเพิ ่มขึ้น คือ นิวซีแลนด์ (เพิ่มขึ ้นร้อยละ 99) เกิดจาก 
การนำเข้านมและผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น ชิลี (เพิ่มขึ้นร้อยละ 59) เกิดจากการนำเข้าปลาและสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น  
เปรู (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 53) เกิดจากการส่งออกอาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำลดน้อยลง 

ทั้งนี ้ ผู ้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ (E-book) เพิ ่มเติมได้จาก “รายงาน 
การติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ AFTA และ FTA (เฉพาะที่มีผลบังคับใช้แล้ว)” ทางเว็บไซต์ 
http://www.iaed.oae.go.th อีกช่องทางหนึ่งด้วย 

 

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

 

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
         สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

สิงหาคม 2565 
 


