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 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 กุมภาพันธ์ 2558 

 

 

รายงานการติดตามสถานการณ์การค้า
สินค้าเกษตรภายใต้ AFTA และ FTA 

(เฉพาะที่มีผลบังคับใช้แล้ว) 
(ประจ าปี 2557) 



รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ 
ภายหลังการเปิดเสรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ประจ าปี 2557 

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

1. รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ ปี 2557 (เป็นการค้าปกติ) ดังนี้ 

1.1 การค้าสินค้าเกษตรทั้งหมดระหว่างไทยกับอาเซียน 
1.1.1 การค้าสินค้าเกษตร (พิกัดศุลกากร 01-24 และยางพาราธรรมชาติ พิกัด 4001) ในช่วง    

ปี 2557 ประเทศไทยส่งออกสินค้าเกษตรและยางพาราธรรมชาติไปยังอาเซียน 9 ประเทศ  คิดเป็นมูลค่า 265,511 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 9.64 ขณะที่มูลค่าการน าเข้าจากอาเซียนเพ่ิมข้ึนเช่นกัน โดยมี
มูลค่า 78,656 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.11 ท าให้มูลค่าการค้ารวมของไทยมีมูลค่า 344,168 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 10.41 ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ามูลค่า 186,855 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.24 (ตารางที่ 1) 

 

 
2556 2557 % เปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2556 กับ 2557 

มูลค่าส่งออก 242,169.32 265,511.43 9.64 

มูลค่าน าเข้า  69,540.74 78,656.23 13.11 

ดุลการค้า  172,628.58 186,855.20 8.24 

มูลค่าการค้ารวม 311,710.06 344,167.66 10.41 
 
1.1.2 หากเปรียบเทียบการน าเข้าและการส่งออกสินค้าเกษตรของปี 2557 กับปี 2556 พบว่า 

ในภาพรวมแล้ว การส่งออกของไทยไปอาเซียนขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยปริมาณการส่งออกเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 14.30 ส่วน
มูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.64 ในขณะเดียวกัน การน าเข้าจากอาเซียนเพ่ิมขึ้นเช่นกัน โดยปริมาณการน าเข้า
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.23 มูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.11 ซึ่งอธิบายได้ดังนี ้  

       1) ด้านการส่งออก   
           - กลุ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ไทยส่งออกไปตลาดอาเซียนในปี 2557 มีมูลค่าการ

ส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
 
กลุ่มสินค้า สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูง มูลค่าส่งออก (ล้านบาท) 

1.กลุ่มน้ าตาลและขนมท าจากน้ าตาล น้ าตาลจากอ้อย 42,266.27 
2.กลุ่มเครื่องดื่ม สุรา น้ าส้มสายชู เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 37,219.03 
3.กลุ่มยางพารา (ยางธรรมชาติ) น้ ายางข้น 30,201.90 
4.กลุ่มข้าวและธัญพืช ข้าวเจ้าขาวอ่ืน 5% 28,197.43 
5.กลุ่มซอส ซุป น้ าปลา และเครื่องปรุงอ่ืนๆ ครีมเทียม 23,896.10 

 

           - กลุ่มสินค้าที่มีการขยายสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการส่งออกมากขึ้น 5 อันดับแรก
เมื่อเทียบกับปี 2556 ได้แก่ (1) กลุ่มวัตถุจากพืชที่ใช้จักสาน (ผลผลิตจากพืช (ใบ ล าต้น ผล) ที่ไม่ได้ใช้เพ่ือบริโภค) 
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(2) กลุ่มกาแฟ ชา เครื่องเทศ (พริก (ในตระกูลแคปซิกัม)) (3) กลุ่มหนัง เขา ขน กระดอง กระดูกสัตว์ (ขนของสัตว์
ปีก) (4) กลุ่มข้าวและธัญพืช (ข้าวเจ้าขาวอ่ืน 5%) (5) กลุ่มปลาและสัตว์น้ า (กุ้งขาว) ตามล าดับ 

    - กลุ่มสินค้าที่มีสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการส่งออกลดลง 5 อันดับแรก  เมื่อเทียบกับ
ปี 2556 ได้แก่ (1) กลุ่มไขมัน น้ ามันจากพืช/สัตว์ (2) กลุ่มพืชผักเพ่ือบริโภค (3) กลุ่มครั่ง กัม เรซินและสิ่งสกัดจาก
พืช (4) กลุ่มยางพารา (ยางธรรมชาติ) (5) กลุ่มน้ าตาลและขนมท าจากน้ าตาล ตามล าดับ (ตาราง 2)  

 
2) ด้านการน าเข้า   
  - กลุ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ไทยน าเข้าจากอาเซียนในปี 2557 ที่มีมูลค่าการ

น าเข้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
 

กลุ่มสินค้า สินค้าที่มีมูลค่าน าเข้าสูง มูลค่าน าเข้า (ล้านบาท) 
1.กลุ่มปลาและสัตว์น้ า  ปลาทะเล 13,686.23 
2.กลุ่มของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง นม อาหารปรุงแต่งส าหรับใช้เลี้ยงทารก 10,558.94 
3.กลุ่มซอส ซุป น้ าปลา และเครื่องปรุงอื่นๆ พรีมิกซ์ 9,555.53 
4.กลุ่มไขมัน น้ ามันจากพืช/สัตว์ น้ ามันส าหรับบริโภค 6,676.02 
5.กลุ่มพืชผัก มันส าปะหลัง 4,695.94 

 
- กลุ่มสินค้าที่มีการขยายสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการน าเข้ามากขึ้น 5 อันดับแรกเมื่อ

เทียบกับปี 2556  ได้แก่ (1) กลุ่มสัตว์มีชีวิต (โคตัวผู้) (2) กลุ่มไขมัน น้ ามันจากพืช/สัตว์ (น้ ามันส าหรับบริโภค)  
(3) กลุ่มเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเป็นอาหารสัตว์ (พรีมิกซ์ส าหรับสัตว์) (4) กลุ่มวัตถุจากพืชที่ใช้จักสาน 
(ผลผลิตจากพืช (ใบ ล าต้น ผล) ที่ไม่ได้ใช้เพ่ือบริโภค) (5) กลุ่มกาแฟ ชา เครื่องเทศ (กาแฟที่ไม่ได้คั่ว ไม่ได้แยกเอา
คาเฟอีนออก)  

  - กลุ่มสินค้าที่มีการน าเข้าลดลงทั้งปริมาณและมูลค่า 5 อันดับแรก เมื่อเทียบกับ     
ปี 2556 ได้แก่ (1) กลุ่มข้าวและธัญพืช (2) กลุ่มเมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ ามัน (3) กลุ่มเนื้อสัตว์และส่วนอ่ืน 
เพ่ือบริโภค (4) กลุ่มครั่ง กัม เรซิ่นและสิ่งสกัดจากกพืช (5) กลุ่มปลาและสัตว์น้ า (ตาราง 3)    

1.2 สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่มีโควต้าภาษี (TRQ) และสินค้าเกษตรส าคัญระหว่าง
ไทยกับอาเซียน (รวมทั้งสิ้น 26 ชนิดสินค้า) (ส่งออกและน าเข้าตามภาวะการค้าปกติ) 

    รายงานสถิติการค้ากับคู่ค้าในอาเซียน (ส่งออกและน าเข้าตามภาวะการค้าปกติ) ในช่วง 
ม.ค. – ธ.ค. 2557 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 ของสินค้าเกษตรที่มีโควตาภาษี (TRQ) ของไทย  
23 รายการ ประกอบด้วย ข้าว น้ ามันปาล์ม เมล็ดกาแฟ ไหมดิบ มะพร้าว (ผล) เนื้อมะพร้าวแห้ง ชา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
กาแฟส าเร็จรูป น้ านมดิบ นมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม) นมผงขาดมันเนย น้ ามันมะพร้าว เมล็ดถั่วเหลือง กระเทียม 
หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ ง พริกไทย น้ าตาล ยาสูบ ล าไยแห้ง เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ น้ ามันถั่ว เหลือง และ  
กากถั่วเหลือง และการส่งออก-น าเข้าสินค้าที่มีความส าคัญในเชิงเศรษฐกิจของไทยอีก 2 สินค้า คือ ยางพารา  
(ยางธรรมชาติ) และมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
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1)  สินค้าที่มีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น แต่มีการน าเข้าลดลง เม่ือเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 จ านวน 4 สินค้า ได้แก่ กระเทียม ข้าว ชา และน้ านมดิบ รายละเอียดดังนี้ 

สินค้า 
การแบ่งกลุ่มของ 
กษ. เพื่อการวาง

นโยบายฯ 
การค้า 

กระเทียม สินค้า TRQ อยู่กลุ่มที่
ได้รับผลกระทบน้อย 
 

ส่งออก  ปริมาณ 322.35 ตัน (เพ่ิมขึ้น 177.59%) มูลค่า 15.58 ล้านบาท 
(เพ่ิมขึ้น 46.83%) ส่งออกไปเมียนมาร์ 32.71% มาเลเซีย 25.20% 
เวียดนาม 17.98% อินโดนีเซีย 16.15% กัมพูชา ลาว และสิงคโปร์ 
ในสัดส่วนเล็กน้อย 
น าเข้า  ปริมาณ 220.46 ตัน (ลดลง 54.51%) มูลค่าการน าเข้า 46.62 
ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 8.51%) ส่วนใหญ่น าเข้าจากฟิลิปปินส์เกือบทั้งหมด 
98.59% เมียนมาร์ สิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย ในสัดส่วนเล็กน้อย 
 

ข้าว 
 

 

สินค้า TRQ อยู่กลุ่ม
ที่ได้รับผลกระทบ
มาก 
 

ส่งออก  ปริมาณ 1,377,105.14 ตัน (เพ่ิมขึ้น 202.27%) มูลค่า 
21,892.38 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 115.01%) ส่งออกไปมาเลเซีย 27.22%
อินโดนีเซีย 23.16% ฟิลิปปินส์ 20.87% สิงคโปร์ 19.70% บรูไน ลาว 
กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมาร์อีกเล็กน้อย 
น าเข้า  ปริมาณ 506.34 ตัน (ลดลง 97.19%) มีมูลค่าการน าเข้ารวม 
9.85 ล้านบาท (ลดลง 94.36%) น าเข้าจากเวียดนาม 94.92% กัมพูชา 
4.65% เมียนมาร์ ลาว มาเลเซีย และฟิลิปปินส์อีกเพียงเล็กน้อย 

ชา สินค้า TRQ อยู่กลุ่มที่
ได้รับผลกระทบปาน
กลาง 
 

ส่งออก  ปริมาณ 734.63 ตัน (เพ่ิมขึ้น 4.97%) มีมูลค่าการส่งออกรวม 
133.85 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 49.65%) โดยส่งออกไปเวียดนาม 53.96% 
กัมพูชา 17.89% อินโดนีเซีย 8.66% ลาว 7.27% สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย และเมียนมาร์ในสัดส่วนเล็กน้อย 
น าเข้า  ปริมาณ 2,902.75 ตัน (ลดลง 11.55%) คิดเป็นมูลค่า 169.11 
ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 11.52%) น าเข้าจากอินโดนีเซีย 62.29% เวียดนาม 
15.76% สิงคโปร์ 11.53% เมียนมาร ์และมาเลเซียในสัดส่วนเล็กน้อย 

น้ านมดิบ สินค้า TRQ อยู่กลุ่ม
ที่ได้รับผลกระทบ
น้อย 
 

ส่งออก  ปริมาณ 21,633.45 ตัน (เพ่ิมขึ้น 19.25%) มีมูลค่าการส่งออก
รวม 1,037.14 ล้าบาท (เพ่ิมขึ้น 16.28%) โดยส่งออกไปกัมพูชา 
66.24% ฟิลิปปินส์ 16.76% สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ลาวและเมียนมาร์ในสัดส่วนเพียงเล็กน้อย 
น าเข้า  ปริมาณ 0.003 ตัน (ลดลง 96.51%) มีมูลค่าการส่งออกรวม 
0.001 ล้าบาท (ลดลง 93.80%) โดยน าเข้าจากสิงคโปร์ทั้งหมด 100% 
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2) สินค้าที่ปริมาณทั้งการส่งออกและ/หรือน าเข้าเพิ่มขึ้น เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2556 มีจ านวน 9 สินค้า ได้แก่ เมล็ดกาแฟ กาแฟส าเร็จรูป เมล็ดถั่วเหลือง นมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)  
นมผงขาดมันเนย เนื้อมะพร้าวแห้ง ใบยาสูบ มันฝรั่ง และมันส าปะหลัง รายละเอียดดังนี้ 

สินค้า 
การแบ่งกลุ่มของ กษ. 
เพื่อการวางนโยบายฯ 

การค้า 

เมล็ดกาแฟ สินค้า TRQ อยู่กลุ่มที่
ได้รับผลกระทบมาก 
 

ส่งออก  ปริมาณ 148.79 ตัน (เพ่ิมขึ้น 716.13%) มูลค่า 26.15 
ล้ านบาท (เ พ่ิมขึ้น 552.30%) ส่ งออกไปกัมพูชา 62.53% 
อินโดนีเซีย 25.98% เมียนมาร์ 4.66% เวียดนาม มาเลเซียและ
สิงคโปร์อีกเพียงเล็กน้อย 
น าเข้า  ปริมาณ 46,945.78 ตัน (เพ่ิมขึ้น 36.66%) มูลค่า 
3,228.30 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 46.80%) น าเข้ามาจากเวียดนาม 
77.51% อินโดนีเซีย 17.87% ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ฟิลิปปินส์อีกเพียงเล็กน้อย 

กาแฟส าเร็จรูป สินค้า TRQ อยู่กลุ่มที่
ได้รับผลกระทบน้อย 
 

ส่งออก  ปริมาณ 40,746.86 ตัน (เพ่ิมขึ้น 13.24%)  มูลค่าการ
ส่งออก 4,353.85 ล้านบาท (ลดลง 1.07%) ส่งออกไปเมียนมาร์ 
51.44% ลาว 17.09% กัมพูชา 12.67% ฟิลิปปินส์ 12.39% 
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และบรูไนในสัดส่วน
เล็กน้อย  
น าเข้า ปริมาณ 10,921.17 ตัน (เพ่ิมขึ้น 0.08%) มูลค่าการน าเข้า 
2,458.91 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 2.08%) น าเข้าจากมาเลเซีย 
80.35% เวียดนาม 8.64% อินโดนีเซีย 6.77% สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ 
ลาว และเมียนมาร์ในสัดส่วนเล็กน้อย 

เมล็ดถั่วเหลือง สินค้า TRQ อยู่กลุ่มที่
ได้รับผลกระทบน้อย 

ส่งออก  ปริมาณ 1,298.45 ตัน (เพ่ิมขึ้น 22.65%) มูลค่า 33.51  
ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 20.81%) ส่งออกไปลาว 54.41% เวียดนาม 
34.60% กัมพูชา เมียนมาร์ มาเลเซีย บรูไนและสิงคโปร์ในสัดส่วน
เล็กน้อย 
น าเข้า  ปริมาณ 23,632.41 ตัน (เพ่ิมขึ้น 64.01%) มูลค่า 351.99 
ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 65.18%) น าเข้าจากกัมพูชาเกือบทั้งหมด 
99.55% เมียนมาร์ เวียดนาม และสิงคโปร์ในสัดส่วนเล็กน้อย 

นมปรุงแต่ง 
(นมพร้อมดื่ม) 
 

สินค้า TRQ อยู่กลุ่มที่
ได้รับผลกระทบน้อย 
 

ส่งออก  ปริมาณ 51,401.97 ตัน (เพ่ิมขึ้น 59.18%) คิดเป็นมูลค่า 
1,885.93 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึน 46.92%) ส่งออกไปกัมพูชา 51.55% 
เมียนมาร์ 14.63% ลาว 14.25% มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม
และสิงคโปร์ในสัดส่วนเล็กน้อย 
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สินค้า 
การแบ่งกลุ่มของ กษ. 
เพื่อการวางนโยบายฯ 

การค้า 

น าเข้า  ปริมาณ 199.72 ตัน (เพ่ิมขึ้น 4.37%) คิดเป็นมูลค่า 8.29 
ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 10.98%) น าเข้าเกือบทั้งหมดจากอินโดนีเซีย 
98.99% เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์น าเข้าเพียง
เล็กน้อย 

นมผงขาดมันเนย สินค้า TRQ อยู่กลุ่มที่
ได้รับผลกระทบน้อย 

ส่งออก  ปริมาณ 659.80 ตัน (เพ่ิมขึ้น 1.08%) คิดเป็นมูลค่า 
102.46 ล้านบาท (ลดลง 5.27% ) โดยส่งออกไปเมียนมาร์ 
65.41% กัมพูชา 25.03% สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ลาว และ
มาเลเซีย ในสัดส่วนเล็กน้อย 
น าเข้า  ปริมาณ 200.36 ตัน (เพ่ิมข้ึน 45.32%) มูลค่า 30.83 ล้าน
บาท (เพ่ิมข้ึน 60.42%) น าเข้าจากมาเลเซียเกือบทั้งหมด 99.93% 
เวียดนาม อินโดนีเซีย และสิงคโปร์เพียงเล็กน้อย 

เนื้อมะพร้าวแห้ง สินค้า TRQ อยู่กลุ่มที่
ได้รับผลกระทบปาน
กลาง 
(เป็นสินค้าในบัญชี
อ่อนไหว) 

ส่งออก  ปริมาณ 162.48 ตัน (เพ่ิมขึ้น 19,523.07%) มีมูลค่า 
การส่งออกรวม 1.57 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 1,320.93%) โดยส่งออก
ไปเวียดนาม 82.60% กัมพูชา 17.14% และสิงคโปร์อีกเพียง 
0.26%  ตามล าดับ 
น าเข้า  ปริมาณ 59.67 ตัน (เพ่ิมขึ้น 5,587.99%) มูลค่า 3.66 
ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 4,727.66%) ส่วนใหญ่น าเข้าจากเวียดนาม 
76.60 % และฟิลิปปินส์ 23.40% ตามล าดับ 

ใบยาสูบ สินค้า TRQ อยู่กลุ่มที่
ได้รับผลกระทบน้อย 
 

ส่งออก  ปริมาณ 5,997.07 ตัน (เพ่ิมขึ้น 4.13%) มูลค่าเพ่ิมขึ้น
เป็น 843.99 ล้านบาท (ลดลง 9.30%) ส่งออกไปฟิลิปปินส์ 
47.90% อินโดนีเซีย 23.02% ลาว 14.54% สิงคโปร์ กัมพูชา 
เวียดนาม และมาเลเซียเพียงเล็กน้อย 
น าเข้า  ปริมาณ 2,474.85 ตัน (เพ่ิมข้ึน 856.86%) มูลค่า 244.23  
ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 460.33%) น าเข้าจากลาวเกือบทั้งหมด 99.99% 
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนามเพียงเล็กน้อย 

มันฝรั่ง สินค้า TRQ อยู่กลุ่มที่
ได้รับผลกระทบน้อย 
 

ส่งออก  ปริมาณ 159.84 ตัน (เพ่ิมขึ้น 309.78%) มูลค่า 3.17 
ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 211.48%) ส่งออกไปเมียนมาร์ 84.50% ลาว 
7.50% เวียดนาม 6.11% ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  และกัมพูชา 
ในสัดส่วนเล็กน้อย 
น าเข้า  ปริมาณ 464.20 ตัน (เพ่ิมขึ้น 418.69%) มูลค่าน าเข้า 
9.27 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 475%) น าเข้าจากเมียนมาร์ทั้งหมด 
100%  
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สินค้า 
การแบ่งกลุ่มของ กษ. 
เพื่อการวางนโยบายฯ 

การค้า 

มันส าปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์ 

สินค้าปกติ 
 

ส่งออก ปริมาณ 729,724.68 ตัน (เพ่ิมขึ้น 22.44%) มูลค่า 
9,735.54 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 19.88%) ส่งออกไปอินโดนีเซีย 
49.27% มาเลเซีย 31.98% สิงคโปร์ 8.71% ฟิลิปปินส์ 7.85% 
เวียดนาม บรูไน ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์เพียงเล็กน้อย 
น าเข้า  ปริมาณ 652,924.53 ตัน (เพ่ิมขึ้น 37.70%) มูลค่า 
2,771.72 ล้านบาท (เ พ่ิมขึ้น 42.13%) น าเข้าจากกัมพูชา 
81.57% ลาว 17.78% ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม 
และอินโดนีเซียเพียงเล็กน้อย 
 

ไหมดิบ 
 

สินค้า TRQ อยู่กลุ่มที่
ได้รับผลกระทบมาก 
(ปัจจัยด้านวัฒนธรรม) 

ส่งออก ปริมาณ 0.13 ตัน และมีมูลค่าการส่งออกรวม 0.02   
ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 120,973.33%) ส่งออกไปเวียดนามเกือบ
ทั้งหมด 98.20% และสิงคโปร์ 1.80% ตามล าดับ 
น าเข้า ปริมาณ 3.81 ตัน (ลดลง 20.27%) มูลค่าการน าเข้า 4.33 
ล้านบาท (เพ่ิมข้ึน 8.97%) น าเข้าจากเวียดนามทั้งหมด 100% 
 

3) สินค้าที่มีปริมาณการส่งออกลดลง แต่มีการน าเข้าเพิ่มขึ้น เม่ือเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556  มี 7 สินค้า  ได้แก่ น้ ามันปาล์มและน้ ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม ยางพารา พริกไทย 
น้ ามันถั่วเหลือง น้ ามันมะพร้าว มะพร้าวผล และหอมหัวใหญ่ รายละเอียดดังนี้ 

สินค้า 
การแบ่งกลุ่มของ กษ. 
เพื่อการวางนโยบายฯ 

การค้า 

น้ ามันปาล์มและ
น้ ามันเนื้อในเมล็ด
ปาล์ม 

สินค้า TRQ อยู่กลุ่มที่
ได้รับผลกระทบมาก 
 

ส่งออก  ปริมาณ 135,827.19 ตัน (ลดลง 37.43%) มีมูลค่าการ
ส่งออกรวม 4,831.83 ล้านบาท (ลดลง 5.58%) โดยส่งออกไป
มาเลเซีย 67.22% เมียนมาร์ 25.92% เวียดนาม สิงคโปร์ 
ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา และอินโดนีเซียในสัดส่วนเล็กน้อย 
น าเข้า ปริมาณ 73,920.81 ตัน (เพ่ิมข้ึน 8.54%) มูลค่า 2,408.02 
ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 35.50%) ส่วนใหญ่น าเข้าจากอินโดนีเซียเกือบ
ทั้งหมด 93.03% และมาเลเซีย 9.76% ตามล าดับ 
 

ยางพารา สินค้าปกติ 
 

ส่งออก  ปริมาณ 675,405.14 ตัน (ลดลด 6.58%) มีมูลค่าการ
ส่งออกรวม 30,201.90 ล้านบาท (ลดลง 20.87%) โดยส่งออกไป
มาเลเซีย 86.18% สิงคโปร์ 5.18% เวียดนาม 3.12% อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชาในสัดส่วนเล็กน้อย 
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สินค้า 
การแบ่งกลุ่มของ กษ. 
เพื่อการวางนโยบายฯ 

การค้า 

น าเข้า  ปริมาณ 3,193.07 ตัน (เพ่ิมขึ้น 47.22%) มูลค่า 187.31 
ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 21.57%) ส่วนใหญ่น าเข้าจากมาเลเซียเกือบ
ทั้งหมด 95.11% เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซียอีกเพียง
เล็กน้อย 

พริกไทย สินค้า TRQ กลุ่มที่
ได้รับผลกระทบน้อย 
 

ส่งออก  ปริมาณ 47.84 ตัน (ลดลง 17.90 %) คิดเป็นมูลค่า 5.72 
ล้านบาท (ลดลง 24.18%) ส่งออกไปกัมพูชา 22.70% เวียดนาม 
21.99% สิงคโปร์ 18.03% ลาว 14.72%  มาเลเซีย 11.14%  
เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ในสัดส่วนเล็กน้อย 
น าเข้า  ปริมาณ 2,784.36 ตัน (เพ่ิมขึ้น 13.32%) มูลค่า 731.47 
ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 35.84%) น าเข้าจากเวียดนาม 88.73% 
มาเลเซีย 6.19% ฟิลิปปินส์ 3.94% สิงคโปร์ กัมพูชา และ
อินโดนีเซียอีกเพียงเล็กน้อย 

น้ ามันถั่วเหลือง สินค้า TRQ อยู่กลุ่มที่
ไม่ได้รับผลกระทบ 
 

ส่งออก  ปริมาณ 15,751.13 ตัน (ลดลง 61.25%) มีมูลค่า 
การส่งออกรวม 607.14 ล้านบาท (ลดลง 56.70%) โดยส่งออกไป 
ฟิลิปปินส์ 52.87% กัมพูชา 16.58% เวียดนาม 10.12%  
เมียนมาร์ อินโดนีเซีย ลาว และสิงคโปร์ในสัดส่วนเล็กน้อย 
น าเข้า ปริมาณ 7,505.77 ตัน (เพ่ิมขึ้น 309.29%) มีมูลค่า 
การส่งออกรวม 282.18 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 309.07%) เกือบ
ทั้งหมดน าเข้าจากมาเลเซีย  

น้ ามันมะพร้าว  สินค้า TRQ อยู่กลุ่มที่
ได้รับผลกระทบน้อย 
 

ส่งออก  ปริมาณ 115.10 ตัน (ลดลง 2.49%) คิดเป็นมูลค่า 10.75 
ล้านบาท (ลดลง 24.83%) ส่งออกไปลาว 72.63% สิงคโปร์ 
20.45%  มาเลเซีย 6.48% กัมพูชา เมียนมาร์ และเวียดนาม
ส่งออกเพียงเล็กน้อย 
น าเข้า ปริมาณ 6,579.95 ตัน (เพ่ิมขึ้น 177.38%) มูลค่า 267.57 
ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 247.02%) น าเข้าจากอินโดนีเซียเกือบทั้งหมด 
97.34% มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และฟิลิปปินส์ น าเข้าเพียง
เล็กน้อย 

มะพร้าวผล 
 

สินค้า TRQ อยู่กลุ่มที่
ได้รับผลกระทบ 
ปานกลาง 

ส่งออก  ปริมาณ 4,563.91 ตัน (ลดลง 15.58%)  มูลค่า 104.05 
ล้านบาท (เพ่ิมข้ึน 20.27%) ส่งออกไปสิงคโปร์ 56.18% มาเลเซีย 
20.99% อินโดนีเซีย 16.11% ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา ฟิลิปปินส์
และเวียดนามในสัดส่วนเล็กน้อย 
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สินค้า 
การแบ่งกลุ่มของ กษ. 
เพื่อการวางนโยบายฯ 

การค้า 

น าเข้า  ปริมาณ 91,032.58 ตัน (เพ่ิมขึ้น 127.34%) มูลค่าน าเข้า 
857.65 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 159.38%) น าเข้าจากอินโดนีเซีย 
86.48% เวียดนาม 8.32% ฟิลิปปินส์ 5.20% และมาเลเซียอีก
เพียงเล็กน้อยตามล าดับ 

หอมหัวใหญ่ สินค้า TRQ อยู่กลุ่มที่
ได้รับผลกระทบน้อย 
 

ส่งออก  ปริมาณ 28,807.63 ตัน (ลดลง 18.37%) มูลค่า 360.51  
ล้านบาท (ลดลง 19.24%) ส่งออกไปอินโดนีเซีย 74.37% มาเลเซีย
18.82% สิงคโปร์ 4.74% ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์ใน
สัดส่วนเล็กน้อย 
น าเข้า  ปริมาณ 15,494.60 ตัน (เพ่ิมข้ึน 21.99%) มูลค่า 153.12  
ล้านบาท (ลดลง 13.73% ) น าเข้าจากเมียนมาร์  63.94% 
อินโดนีเซีย 35.31% มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนามในสัดส่วน
เล็กน้อย 

4) สินค้าที่มีปริมาณลดลงทั้งการส่งออกและน าเข้า เม่ือเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2556 มี  2 สินค้า ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และน้ าตาล รายละเอียดดังนี้ 

สินค้า 
การแบ่งกลุ่มของ กษ. 
เพื่อการวางนโยบายฯ 

การค้า 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สินค้า TRQ อยู่กลุ่มที่
ได้รับผลกระทบปาน
กลาง 

ส่งออก ปริมาณ 508,217.57 ตัน (ลดลง 8.78%) คิดเป็นมูลค่า 
4,116.05 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 0.13%) ส่งออกไปฟิลิปปินส์เกือบ
ทั้งหมด 93.17% เวียดนาม 5.98% กัมพูชา สิงคโปร์ ลาว 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเมียนมาร์ในสัดส่วนเล็กน้อย 
น าเข้า  ปริมาณ 28,658.39 ตัน (ลดลง 84.27%) มูลค่า 128.45 
ล้านบาท (ลดลง 82.90%) น าเข้าจากกัมพูชาเกือบทั้งหมด 
95.18% ส่วนที่เหลือน าเข้าจากลาวอีกเพียง 4.82% 

น้ าตาล สินค้า TRQ อยู่กลุ่มที่
ได้รับผลกระทบน้อย 
 

ส่งออก  ปริมาณ 2,884,404.03 ตัน (ลดลง 1.75%) มูลค่าส่งออก 
39,279 ล้านบาท (ลดลง 5.44%) ส่งออกไปอินโดนีเซีย 45.88% 
กัมพูชา 17.82% มาเลเซีย 17.68% ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ 
ลาว บรูไน และเมียนมาร์ในสัดส่วนเล็กน้อย   
น าเข้า  ปริมาณ 0.001 ตัน (ลดลง 99.94%) มูลค่า 0.001  ล้านบาท 
(ลดลง 92.60%) น าเข้าจากมาเลเซียทั้งหมด 100%  
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5) สินค้าที่มีรายงานการส่งออก แต่ไม่มีการน าเข้าจากอาเซียน เม่ือเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกัน ของปี 2556 มี 1 สินค้า คือ ล าไยแห้ง รายละเอียดดังนี้ 

สินค้า 
การแบ่งกลุ่มของ กษ. 
เพื่อการวางนโยบายฯ 

การค้า 

ล าไยแห้ง สินค้า TRQ 
อยู่กลุ่มที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบ 
 

ส่งออก  ปริมาณ 161,181.31 ตัน (เพ่ิมขึ้น 105.74%) มูลค่า 
3,928.33 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึน 153.76%) ส่งออกไปเวียดนามเกือบ
ทั้งหมด 93.14% เมียนมาร์ 5.30% สิงคโปร์ 1.20% ลาว 
มาเลเซีย และบรูไนส่งออกเพียงเล็กน้อย 
น าเข้า  ไม่มีการน าเข้าจากอาเซียน 

6) สินค้าที่ไม่มีรายงานการส่งออกและน าเข้าจากอาเซียน เม่ือเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2556 มี 2 สินค้า คือ กากถั่วเหลือง และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ รายละเอียดดังนี้ 

สินค้า 
การแบ่งกลุ่มของ กษ. 
เพื่อการวางนโยบายฯ 

การค้า 

กากถั่วเหลือง สินค้า TRQ อยู่กลุ่มที่
ไม่ได้รับผลกระทบ 

ปี 2557 ยังไม่มีรายงานการส่งออกและน าเข้าจากอาเซียน  
 

เมล็ดพันธุ์
หอมหัวใหญ่ 

สินค้า TRQ กลุ่มที่ไม่ได้
รับผลกระทบ 

ปี 2557 ยังไม่มีรายงานการส่งออกและน าเข้าจากอาเซียน 
 

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

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กุมภาพันธ์ 2558 



ตารางที ่1  มลูค่าการค้าสินค้าเกษตร (พิกัด 01-24 และยางพาราธรรมชาต ิพิกัด 4001) ระหว่างไทยกับอาเซียน พ.ศ. 2553-2557 

หน่วย: ล้านบาท

%Growth

2553-2557

มูลค่าส่งออก 214,282 265,679 262,381 242,169 265,511 3.42 9.64

มูลค่าน าเข้า 47,787 63,116 76,947 69,541 78,656 11.56 13.11

ดุลการค้า 166,495 202,563 185,434 172,629 186,855 0.71 8.24

มูลค่าการค้ารวม 262,069 328,795 339,327 311,710 344,168 5.04 10.41
ทีม่า : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ค านวณจากสถิติการค้าสินค้าของกรมศุลกากร

หมายเหตุ: สินค้าเกษตรในทีน่ี้ หมายถึงสินค้าพิกัดศุลกากร 01-24 รวมยางพารา

%เปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2556

 กับ 2557
25572555

การค้าสินค้าเกษตรไทย

กับอาเซียน
2553 2554 2556
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พิกัดศุลกากร

2553 2554 2555 2556 GR(%) ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
01: สัตว์มีชีวิต    2,800         3,043         3,633         3,347         7.38 2,851.81            3,346.67         36,218.55          4,634.92        1,170.02 38.49
02: เนื้อสัตว์และส่วนอื่นเพื่อบริโภค 1,650         3,809         5,483         5,646         49.99 88,112.97          5,646.11         85,994.47          6,031.58        -2.40 6.83
03: ปลาและสัตว์น้้า 4,518         5,152         7,078         4,495         3.07 128,832.72        4,495.05         138,144.30        6,469.16        7.23 43.92
04: นม ไข่สัตว์ปีก น้้าผ้ึง 4,395         5,314         4,761         5,473         5.64 -                   5,472.57         -                   5,470.15        -           -0.04
05: หนัง เขา ขน กระดอง กระดูกสัตว์ 103           254           287           402           52.27 3,637.29            402.08           4,297.53            816.64          18.15 103.10
06: ต้นไม้ พืชอื่นมีชีวิต ราก หัว 282           311           353           336           6.66 -                   335.51           -                   365.62          -           8.97
07: พืชผักเพื่อบริโภค 1,410         1,725         1,477         1,611         2.46 131,294.80        1,610.62         87,538.57          1,425.28        -33.33 -11.51
08: ผลไม้ 3,720         5,652         8,463         8,033         31.17 426,712.69        8,033.01         605,494.18        12,967.45      41.90 61.43
09: กาแฟ ชา เคร่ืองเทศ 151           129           235           147           5.52 1,878.97            147.45           9,088.93            373.78          383.72 153.49
10: ข้าวและธัญพืช 26,805       34,392       15,827       15,730       -21.14 1,033,767.32      15,729.81       1,910,926.55      28,197.43      84.85 79.26
11: ผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช 9,176         12,404       15,315       9,560         3.39 609,525.01        9,559.56         784,446.63        11,519.50      28.70 20.50
12: เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้้ามัน 835           1,345         1,042         1,298         11.29 21,475.87          1,297.81         20,022.24          1,313.61        -6.77 1.22
13: คร่ัง กัม เรซินและส่ิงสะกัดจากพืช 95             103           136           158           20.05 1,604.54            158.35           1,436.36            158.06          -10.48 -0.19
14: วัตถุจากพืชที่ใช้จักรสาน 3               6               7               3               2.64 697.87              3.48               1,307.94            15.13            87.42 335.15
15: ไขมัน น้้ามันจาก พืช/สัตว์ 6,524         11,077       9,920         9,348         10.17 332,337.00        9,347.63         204,748.95        7,657.69        -38.39 -18.08
16: อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้้า 3,881         4,821         5,467         6,260         16.89 60,554.86          6,260.27         64,676.93          6,612.47        6.81 5.63
17: น้้าตาลและขนมท้าจากน้้าตาล 43,370       51,355       59,651       44,478       2.28 3,015,862.04      44,477.70       2,946,767.79      42,266.27      -2.29 -4.97
18: โกโก้และผลิตภัณฑ์ 575           867           797           634           2.13 5,823.18            634.48           6,707.42            692.72          15.18 9.18
19: ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง นม 11,416       12,769       14,402       15,418       10.76 155,702.11        15,417.97       173,623.94        17,352.10      11.51 12.54
20: ของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้ 3,540         3,790         4,170         5,282         13.83 166,958.03        5,281.81         209,708.16        6,253.79        25.61 18.40
21: ซอส ซุป น้้าปลา และเคร่ืองปรุงอื่นๆ 18,033       19,842       21,771       22,611       8.02 311,245.09        22,611.48       321,409.14        23,896.10      3.27 5.68
22: เคร่ืองด่ืม สุรา น้้าส้มสายชู 15,564       21,311       29,521       30,700       26.66 -                   30,700.06       -                   37,219.03      -           21.23
23: เศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 7,646         8,934         9,638         11,388       13.55 385,873.61        11,387.83       408,360.69        11,905.77      5.83 4.55
24: ยาสูบและผลิตภัณฑ์ 1,361         1,469         1,592         1,645         6.69 8,123.78            1,644.75         8,732.48            1,695.27        7.49 3.07
รวม 1-24 167,853     209,875     221,026     204,002     6.58 6,892,871.55     204,002.06    8,029,651.75     235,309.52    16.49 15.35
4001: ยางพารา (ยางธรรมชาติ) 46,429       55,804       41,355       38,167       -8.49 722,982.91        38,167.26       675,405.14        30,201.90      -6.58 -20.87

รวม 214,282     265,679     262,381     242,169     3.61 7,615,854.46     242,169.32    8,705,056.89     265,511.43    14.30 9.64
หมายเหตุ: GR=Growth Rate ช่วงปี 2553-2556

ที่มา: ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวบรวมจากสถิติการค้าสินค้าของกรมศุลกากร

ปริมาณ : พันตัว, ตัน   มูลค่า: ล้านบาท
ตารางที่ 2    มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ระหว่างไทยกับอาเซียน ในช่วงปี 2553-2557 

ม.ค.-ธ.ค. 57ม.ค.- ธ.ค. 56 %เปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออก
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ปริมาณ : พันตัว, ตัน มูลค่า: ล้านบาท

พิกัดศุลกากร
2553 2554 2555 2556 GR(%) ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

01: สัตว์มีชีวิต 185        318        447        996        71.61 4,800.86         996.44           11,383.21         2,140.18      137.11 114.78
02: เนื้อสัตว์และส่วนอื่นเพื่อบริโภค 1           8            4            2            17.80 53.92             1.70              39.24               6.28            -27.23 270.26
03: ปลาและสัตว์น้า้ 10,390   11,487    14,015    12,663    8.25 351,227.28     12,662.81       341,298.94       13,686.23     -2.83 8.08
04: นม ไขสั่ตว์ปีก น้า้ผ้ึง 2,251     3,862      3,987      1,946      -3.97 -                1,946.39        -                  1,951.85      -       0.28
05: หนัง เขา ขน กระดอง กระดูกสัตว์ 169        181        60          57          -35.42 1,373.02         56.91             3,064.97           65.10          123.23 14.40
06: ต้นไม้ พืชอื่นมีชีวิต ราก หัว 52         149        162        196        50.55 -                196.22           -                  217.95         -       11.08
07: พืชผักเพื่อบริโภค 1,665     2,209      4,325      3,642      35.26 564,326.68     3,641.78        742,349.46       4,695.94      31.55 28.95
08: ผลไม้ 1,177     2,589      2,207      2,520      23.67 92,510.98       2,519.95        131,954.43       3,268.07      42.64 29.69
09: กาแฟ ชา เคร่ืองเทศ 1,870     3,149      2,839      3,385      18.27 50,942.82       3,385.48        61,184.55         4,593.29      20.10 35.68
10: ขา้วและธัญพืช 1,597     1,002      1,224      1,181      -6.79 218,040.75     1,181.41        36,339.49         302.29         -83.33 -74.41
11: ผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช 732        1,061      1,329      1,517      27.25 94,924.77       1,516.86        98,882.59         1,565.58      4.17 3.21
12: เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้า้มัน 1,592     735        1,425      1,983      14.12 64,592.85       1,982.87        62,715.82         1,599.51      -2.91 -19.33
13: คร่ัง กมั เรซินและส่ิงสะกดัจากพืช 327        347        398        381        6.13 5,857.23         380.98           5,520.17           441.90         -5.75 15.99
14: วัตถจุากพืชที่ใช้จกัรสาน 940        1,359      1,713      872        0.07 336,250.37     872.00           536,878.91       1,238.18      59.67 41.99
15: ไขมัน น้า้มันจาก พืช/สัตว์ 3,992     9,212      7,935      4,658      3.19 146,054.84     4,657.73        185,241.32       6,676.02      26.83 43.33
16: อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้า้ 864        1,462      2,738      2,966      54.13 24,544.17       2,965.75        24,655.12         2,241.34      0.45 -24.43
17: น้า้ตาลและขนมท้าจากน้า้ตาล 1,403     1,402      1,616      1,771      8.78 109,997.31     1,771.37        134,666.65       2,080.14      22.43 17.43
18: โกโกแ้ละผลิตภัณฑ์ 2,354     2,825      3,403      2,652      5.59 26,895.22       2,651.75        28,179.06         2,669.41      4.77 0.67
19: ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง นม 6,967     8,076      11,069    9,517      13.33 73,858.91       9,516.99        71,640.88         10,558.94     -3.00 10.95
20: ของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้ 532        658        1,169      1,124      32.56 8,469.68         1,124.39        8,777.13           1,181.65      3.63 5.09
21: ซอส ซุป น้า้ปลา และเคร่ืองปรุงอื่นๆ 3,166     4,867      8,377      8,633      42.66 56,599.04       8,633.20        69,467.31         9,555.53      22.74 10.68
22: เคร่ืองด่ืม สุรา น้า้ส้มสายชู 939        996        1,410      1,303      14.23 -                1,302.63        -                  1,342.91      -       3.09
23: เศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 1,242     1,494      1,404      1,477      4.68 90,901.07       1,477.37        120,006.47       2,106.35      32.02 42.57
24: ยาสูบและผลิตภัณฑ์ 3,151     3,362      3,460      3,944      7.28 13,910.48       3,943.69        16,926.37         4,284.26      21.68 8.64
รวม 1-24 47,556   62,807   76,717   69,387   14.26 2,336,132.23  69,386.66      2,691,172.05    78,468.92    15.20 13.09
4001: ยางพารา (ยางธรรมชาติ) 231        309        229        154        -14.07 2,168.95         154.08           3,193.07           187.31         47.22 21.57

รวม 47,787   63,116   76,947   69,541   14.15 2,338,301.18  69,540.74      2,694,365.13    78,656.23    15.23 13.11
หมายเหตุ: GR=Growth Rate ช่วงปี 2553-2556
ที่มา: ส้านักงานเศรษฐกจิการเกษตร รวบรวมจากสถติิการค้าสินค้าของกรมศุลกากร

ตารางที่ 3  มูลค่าการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ระหว่างไทยกับอาเซียน ในช่วงปี 2553-2557  

ม.ค. - ธ.ค. 56 ม.ค.-ธ.ค. 57 %เปลี่ยนแปลงมูลค่าการน าเข้า
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 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 กุมภาพันธ์ 2558 

สรุป 

สถานะและผลจากการเจรจา FTA 

กรณีสินค้าเกษตร ตอนที่ 01-24 
(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2557) 
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สรุปสถานะของการเจรจา FTA  

 การเจรจา FTA ของไทย ณ เดือนมิถุนายน 2557 จ าแนกกลุ่มตามสถานะของการเจรจา  ได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1   มีผลบังคับใช้สมบูรณ์/บางส่วน รวม 7 คู่เจรจา (10 กรอบเจรจา) คือ  
 จีน: ภายใต้กรอบอาเซียน - จีน (ซึ่งไทย-จีน ลดภาษีผักและผลไม้เหลือ 0% ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2546 และ

ทยอยลดภาษีสินค้าจ านวน 90% ของรายการสนิค้าทั้งหมดเหลือ 0% เมื่อ 1 ม.ค. 2553) 
 ออสเตรเลีย: ภายใต้กรอบไทย - ออสเตรเลีย (เริ่ม 1 ม.ค. 2548) และกรอบอาเซียน - ออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด ์(ASEAN-CER) เริ่มเมื่อ 12 มี.ค. 2553 
 นิวซีแลนด:์ ภายใต้กรอบไทย - นิวซีแลนด ์(เริ่ม 1 ก.ค. 2548) และกรอบอาเซียน - ออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด ์(ASEAN-CER) เริ่มเมื่อ 12 มี.ค. 2553 
 อินเดีย: ภายใต้กรอบไทย - อินเดีย เฉพาะในสว่นของสนิค้าเร่งลดภาษี (Early Harvest Scheme) ลด

ภาษีสินค้า 83 รายการ โดยในจ านวนนั้นเป็นสินค้าเกษตร 11 รายการ เริ่มเมื่อ    1 ก.ย. 2547 และ
กรอบอาเซียน - อินเดีย (AIFTA) เริ่มเมื่อ 1 ม.ค. 2553 

 ญี่ปุ่น: ภายใต้กรอบไทย - ญี่ปุ่น เริ่มเมื่อ 1 พ.ย. 2550 และกรอบอาเซียน - ญี่ปุ่น (AJCEP)   เริ่มเมื่อ 
12 มิ.ย. 2552 

 เกาหล:ี ภายใต้กรอบอาเซียน - เกาหลี (AKFTA) เริ่มเมื่อ 1 ม.ค. 2553 
 เปร:ู ภายใต้กรอบไทย - เปร ูเฉพาะในส่วนของสนิค้าเร่งลดภาษี (Early Harvest Scheme)   เริ่มเมื่อ 

1 ม.ค. 2555 โดยครอบคลุมสนิค้าจ านวน 70% ของรายการสนิค้าทั้งหมด 

        กลุ่มที่ 2   เจรจาเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อให้มีผลบังคับใช้ จ านวน 2 คู่เจรจา ได้แก่ 
  ไทย - ชิลี: โดยอยู่ระหว่างการด าเนินการออกประกาศการลดภาษี คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ปลายปี 

2557 
 ไทย – เปรู: อยู่ระหว่างการทบทวนถ้อยค าทางกฎหมาย 

        กลุ่มที่ 3   อยู่ระหว่างการเจรจา / เจรจาในส่วนต่อเนื่อง มี 5 กรอบเจรจา คือ  
 ไทย – อินเดีย: เจรจาต่อเนื่องในส่วนที่เหลือจาก Early Harvest 
 BIMSTEC (ไทย บังกลาเทศ อินเดีย ศรลีังกา เมียนมาร ์เนปาล และภูฏาน): ชะลอการเจรจา 
 ไทย – สหภาพยุโรป: คาดว่าจะเจรจาเสร็จในป ี2559 
 RCEP: อยู่ระหว่างการเจรจา  
 อาเซียน – ฮ่องกง: อยู่ระหว่างการเจรจา 

     กลุ่มที่ 4   กรอบเจรจา/ไดร้ับความเหน็ชอบจากรัฐสภาแล้ว มี 1 กรอบเจรจา คือ  
 ไทย – EFTA (สวิสเซอร์แลนด ์นอร์เวย ์ไอซ์แลนด์ และลิกเทนสไตน์) 
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สถานการณ์การค้าสินคา้เกษตรระหว่างไทยกับคู่เจรจา FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้ว 

การติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรล่าสุดระหว่างไทยและคู่เจรจา ณ เดือนธันวาคมของปี

2557 ได้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ การติดตามสถานการณ์ในรายประเทศ และการติดตามการน าเข้ารายสินค้า

ในบางรายการ ซ่ึงสรุปได้ดังนี้   

1. การติดตามสถานการณ์ในรายประเทศ  

 (1) อาเซียน-จีน  (ไทย-จีน) (สินค้าผัก ผลไม้ เริ่มลดภาษีตั้งแต่ ต.ค. 46 และสินค้าส่วนใหญ่ 

ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่ ม.ค. 53) พบว่า 

 ส่งออก ไทยส่งออก 123,314 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจาก 97,101 ล้านบาทในปี 2556)   

โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ พืชผัก 49,240 ล้านบาท แป้งธัญพืช 21,374 ล้านบาท   ข้าว 14,314 ล้านบาท 

ผลไม ้12,615 ล้านบาท น้ าตาล 8,033 ล้านบาท 

 น าเข้า ไทยน าเข้า 48,079 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนจาก 43,165 ล้านบาทในปี 2556) โดยกลุ่ม

สินค้าส าคัญ คือ ผลไม้ 11,482 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ า 9,312 ล้านบาท พืชผัก 7,426 ล้านบาท  

 ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 75,235 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจาก 53,936 ล้านบาทในปี 2556) 

โดยกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยเกินดุล คือ สัตว์มีชีวิต 37,758 ล้านบาท เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 12,063 ล้านบาท 

นมและผลิตภัณฑ์ 10,266 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ า 6,889 ล้านบาท และกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยขาดดุล คือ 

อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ 533 ล้านบาท ไขมันพืช/สัตว์ 499 ล้านบาท  

 การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ พืชผัก (+9,199  ล้านบาท) 

ข้าว (+6,622 ล้านบาท) แป้งธัญพืช (+4,386 ล้านบาท) น้ าตาล (+3,199ล้านบาท) ผลไม้ (-951 ล้านบาท) 

สินค้าน าเข้า ได้แก่ ปลาและสัตว์น้ า (+2,695 ล้านบาท) พืชผัก (+757 ล้านบาท) อาหารสัตว์ (+592 ล้านบาท) 

นมและผลิตภัณฑ์ (+417 ล้านบาท) ผลไม้ (-477 ล้านบาท) 

อนึ่ง สินค้าที่มีการค้าระหว่างกันมากคือ กลุ่มผักและผลไม้ โดยพบว่าสาเหตุที่ไทย

ได้เปรียบดุลการค้าจากสินค้ากลุ่มผักสูงนั้น เนื่องจากมีการคิดรวม “มันส าปะหลัง” เป็นกลุ่มสินค้านี้ด้วย     

(ซึ่งมีมูลค่าส่งออกมากกว่า 99% ของมูลค่าส่งออกสินค้ากลุ่มผักทั้งหมด) แต่หากไม่รวมมันส าปะหลังแล้ว     

จะพบว่าไทยกลับเป็นฝ่ายขาดดุลการค้าเฉพาะในสินค้ากลุ่มผัก 7,051 ล้านบาท (ขาดดุลเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 

6,116 ล้านบาท ในปี 2556) ดังนี้ 
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หน่วย : ล้านบาท 

 2554 2555 2556 2557 

ไทยส่งออก 109.28 183.51 552.32 375.13 

ไทยน าเข้า 5,504.12 5,736.62 6,668.35 7,425.80 

ดุลการค้า -5,394.83 -5,553.11 -6,116.03 -7,050.67 

(2) ไทย-ญี่ปุ่น (ไทย-ญี่ปุ่น เริ่ม พ.ย. 50 และอาเซียน-ญี่ปุ่น เริ่ม มิ.ย. 52) พบว่า 

ส่งออก ไทยส่งออก 133,862 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 130,761 ล้านบาทในปี 

2556) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ อาหารปรุงแต่ง 55,935 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ า 17,970 ล้านบาท    

น้ าตาล 11,502 ล้านบาท  

น าเข้า ไทยน าเข้า 9,530 ล้านบาท (ลดลงจาก 9,856 ล้านบาทในปี 2556) โดยกลุ่ม

สินค้าส าคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ า 5,924 ล้านบาท ซอส/เครื่องปรุง 1,339 ล้านบาท  

ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 124,332 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจาก 120,904 ล้านบาทในปี 2556) 

โดยกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่ง 55,799 ล้านบาท  ปลาและสัตว์น้ า 12,045 ล้านบาท  

น้ าตาล 11,366 ล้านบาท และกลุ่มสินค้าที่ไทยขาดดุล คือ ยาสูบ 122 ล้านบาท 

การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ เนื้อสัตว์ (+5,726 ล้านบาท) 

ซอสและเครื่องปรุง (+1,379 ล้านบาท) อาหารปรุงแต่ง (-4,450 ล้านบาท) ปลาและสัตว์น้ า (-2,029 ล้านบาท) 

สินค้าน าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ปลาและสัตว์น้ า (-635 ล้านบาท)   

 (3) ไทย-เกาหลี (อาเซียน-เกาหลี เริ่ม ม.ค. 53) พบว่า 

ส่งออก ไทยส่งออก 22,113 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 20,395 ล้านบาทในปี 2556)  

โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ น้ าตาล 6,846 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ า 3,433 ล้านบาท อาหารปรุงแต่ง 3,293 ล้านบาท 

อาหารสัตว์ 1,630 ล้านบาท  

น าเข้า ไทยน าเข้า 5,305 ล้านบาท (ลดลงจาก 8,220 ล้านบาทในปี 2556) โดยกลุ่ม

สินค้าส าคัญมีเพียงปลาและสัตว์น้ า 2,409 ล้านบาท  

ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 16,808 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจาก 12,175 ล้านบาทในปี 2556) 

โดยกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยเกินดุล คือ น้ าตาล 6,838 ล้านบาท อาหารปรุงแต่ง 3,287 ล้านบาท และกลุ่ม

สินค้าส าคัญท่ีไทยขาดดลุ คือ เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ ามัน 946 ล้านบาท 

การเปลี่ยนแปลง  สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ปลาและสัตว์น้ า  (+1,300 

ล้านบาท) น้ าตาล (-488 ล้านบาท)  สินค้าน าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ปลาและสัตว์น้ า (-3,159 ล้านบาท)  
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 (4) ไทย-ออสเตรเลีย (เริ่ม ม.ค. 48)  พบว่า 

ส่งออก ไทยส่งออก 27,508 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 25,910 ล้านบาทในปี 2556)  

โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ อาหารปรุงแต่ง 9,967 ล้านบาท ซอส/เครื่องปรุง 3,348 ล้านบาท   

 น าเข้า ไทยน าเข้า 20,591 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนจาก 20,070 ล้านบาทในปี 2556) โดยกลุ่ม

สินค้าส าคัญ คือ ข้าวสาลี 5,549 ล้านบาท ของปรุงแต่งจากธัญพืช/นม 3,684  ล้านบาท นมและผลิตภัณฑ์ 

3,063 ล้านบาท แป้งธัญพืช 2,977 ล้านบาท  

 ดุลการค้า ไทยเกินดุลการค้า 6,917 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจาก 5,841 ล้านบาทในปี 2556) 

โดยกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่ง 9,850 ล้านบาท และกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยขาดดุล    

คือ ธัญพืช 3,145 ล้านบาท  

 การเปลี่ยนแปลง  สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ของปรุงแต่งจากผักผลไม้        

(+675 ล้านบาท) น้ าตาล (-316 ล้านบาท) แป้งธัญพืช (-144 ล้านบาท) สินค้าน าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่    

ข้าวและธัญพืช (+1,294 ล้านบาท) นมและผลิตภัณฑ์ (+304 ล้านบาท) ผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช (-983 ล้านบาท) 

 (5) ไทย-นิวซีแลนด์ (เริ่ม ก.ค. 48)  พบว่า 

 ส่งออก ไทยส่งออก 5,161 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจาก 4,075 ล้านบาทในปี 2556) โดยกลุ่ม

สินค้าส าคัญ คือ อาหารปรุงแต่ง 1,334 ล้านบาท น้ าตาล 793 ล้านบาท อาหารสัตว์ 582 ล้านบาท  

 น าเข้า ไทยน าเข้า 17,113 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนจาก 12,737 ล้านบาทในปี 2556) โดยกลุ่ม

สินค้าส าคัญ คือ นมและผลิตภัณฑ์ 12,504 ล้านบาท ผลไม้ 1,496 ล้านบาท (โดยประมาณ 80% ของมูลค่า   

การน าเข้าผลไม้คือ แอปเปิล) ปลาและสัตว์น้ า 747 ล้านบาท  

 ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 11,952 ล้านบาท (ขาดดุลเพ่ิมขึ้นจาก 8,661 ล้านบาท  

ในปี 2556) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยเกินดุล คือ อาหารปรุงแต่ง 790 ล้านบาท น้ าตาล 674 ล้านบาท และ

กลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยขาดดุล คือ นมและผลิตภัณฑ์ 12,501 ล้านบาท ผลไม้ 1,432 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ า 

632 ล้านบาท  

การเปลี่ยนแปลง  สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ น้ าตาล (+445 ล้านบาท) 

อาหารสัตว์ (+211 ล้านบาท) ของปรุงแต่งจากผักผลไม้ (+125 ล้านบาท) สินค้าน าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ 

นมและผลิตภัณฑ์ (+4,210 ล้านบาท) ปลาและสัตว์น้ า (-173 ล้านบาท) 

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

พบว่า 

 ส่งออก ไทยส่งออก 5,994 ล้านบาท (ลดลงจาก 7,721 ล้านบาทในปี 2556) โดยกลุ่ม

สินค้าส าคัญ คือ ไขมันพืช/สัตว์ 2,472 ล้านบาท อาหารสัตว์ 935 ล้านบาท  
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 น าเข้า ไทยน าเข้า 13,424 ล้านบาท (ลดลงจาก 18,716 ล้านบาทของปี 2556) โดยกลุ่ม

สินค้าส าคัญ คือ อาหารสัตว์ 4,514 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ า 3,310 ล้านบาท เนื้อสัตว์ 1,489 ล้านบาท  

 ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 7,430 ล้านบาท (ขาดดุลลดลงจาก 10,995   ล้านบาท    

ในปี 2556) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยเกินดุล คือ ไขมันพืช/สัตว์ 1,478 ล้านบาท  ซอส/เครื่องปรุง 343 ล้านบาท 

ของปรุงแต่งจากผักผลไม้ 325 ล้านบาท และกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยขาดดุล คือ อาหารสัตว์ 3,579 ล้านบาท 

ปลาและสัตว์น้ า 3,277 ล้านบาท 

 การเปลี่ยนแปลง สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ของปรุงแต่งจากธัญพืช/นม   

(+144 ล้านบาท) ไขมันพืช/สัตว์ (-2,110 ล้านบาท) สินค้าน าเข้าที่ เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ กาแฟ ชา 

เครื่องเทศ (+341 ล้านบาท) อาหารสัตว์ (-3,919 ล้านบาท)  

 (7)  ไทย-เปรู (Early Harvest เริ่ม ม.ค. 55) ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย. ของปี 2557 พบว่า 

 ส่งออก ไทยส่งออก 1,413 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจาก 759 ล้านบาทในปี 2556) โดยกลุ่ม

สินค้าส าคัญ คือ อาหารปรุงแต่ง 893 ล้านบาท  

 น าเข้า ไทยน าเข้า 3,030 ล้านบาท (ลดลงเล็กน้อยจาก 3,046 ล้านบาทในปี 2556)   

โดยกลุ่มสินค้าส าคัญ คือ ปลาและสัตว์น้ า 1,728 ล้านบาท ผลไม้ (องุ่นสด) 1,188 ล้านบาท 

 ดุลการค้า ไทยขาดดุลการค้า 1,617 ล้านบาท (ขาดดุลลดลงจาก 2,288 ล้านบาท     

ในปี 2556) โดยกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทยเกินดุล คือ สัตว์มีชีวิต 1,168 ล้านบาท และกลุ่มสินค้าส าคัญที่ไทย   

ขาดดุล คือ ปลาและสัตว์น้ า 1,716 ล้านบาท ผลไม้ 1,187 ล้านบาท 

 การเปลี่ยนแปลง  สินค้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ อาหารปรุงแต่ง (+464 ล้านบาท) 

สินค้าน าเข้าที่เปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ ผลไม้ (+446 ล้านบาท) ปลาและสัตว์น้ า  (-509 ล้านบาท)  

 ทั้งนี้ จากข้อมูลตลอดปี 2557 ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า  

 (1) คู่เจรจาซึ่งไทยได้เปรียบดุลการค้าเพ่ิมขึ้น คือ เกาหลี (เพ่ิมขึ้น 38%) เกิดจากการส่งออก

ปลาและสัตว์น้ าเพ่ิมขึ้น จีน (เพ่ิมขึ้น 27%) ซึ่งเกิดจากส่งออกข้าวและมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้น  ออสเตรเลีย 

(เพ่ิมขึ้น 18 %) เกิดจากการส่งออกของปรุงแต่งจากผักและผลไม้เพ่ิมขึ้น และญี่ปุ่น (เพ่ิมขึ้น 3%) ซึ่งเป็นผล

จากการส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น 

 (2) คู่เจรจาซึ่งไทยเสียเปรียบดุลการค้าลดลง คือ อินเดีย (ลดลง 32%) ซึ่งเกิดจากน าเข้า

อาหารสัตว์ลดลงมาก และเปรู (ลดลง 29%) เกิดจากการน าเข้าผลไม้มากข้ึน 

 (3) คู่เจรจาซึ่งไทยเสียเปรียบดุลการค้าเพ่ิมขึ้น คือ นิวซีแลนด์ (เพ่ิมขึ้น 38%) เนื่องจากมูลค่า

การน าเข้านมและผลิตภัณฑ์จากนมเพ่ิมขึ้น 
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2.  การติดตามปริมาณการน าเข้ารายสินค้าในบางรายการ 

  เพ่ือให้สามารถเห็นทิศทางการน าเข้าสินค้าเกษตรของไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้จัดท าการติดตาม

การน าเข้าสินค้าบางรายการในปี 2557 เป็นรายเดือน เทียบกับ ค่าเฉลี่ยรายเดือนในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (2554-

2556) ซึ่งถือว่าเป็น “ค่าปกต”ิ สรุปได้ดังนี้ 

(1) สินค้าที่การน าเข้าใกล้เคียงค่าปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(1.1) องุ่น: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 7,305 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 6,168  ตัน/เดือน) 

โดยแหล่งน าเข้าส าคัญคือ จีน และน าเข้าจากเปรูเพ่ิมขึ้นมาก 

(1.2) ส้ม: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 12,899 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 10,961 ตัน/เดือน) 

โดยแหล่งน าเข้าส าคัญคือ จีน  

(1.3) กีวี: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 200 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 173 ตัน/เดือน) 

โดยมีการน าเข้าใกล้เคียงค่าปกติมาโดยตลอด ซึ่งเป็นการน าเข้าจากนิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส และจีนตามล าดับ  

(1.4) นมผง: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 8,716 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 7,984 ตัน/เดือน) 

โดยช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. มีปริมาณน าเข้าสูงกว่าปริมาณอ้างอิงเล็กน้อยจากนิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย   

(1.5) กระเทียม: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 4,684 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 4,433 

ตัน/เดือน) โดยมีการน าเข้าใกล้เคียงกับค่าปกติตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นการลดการน าเข้าจากพม่าและอินเดีย 

(1.6) สาลี่: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 2,099 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 2,009 ตัน/เดือน) 

โดยเกือบทั้งหมดน าเข้าจากจีน  

(1.7) แอปเปิล: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 10,792 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 11,130 

ตัน/เดือน) โดยน าเข้าจากจีน นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา 

(1.8) หอมหัวใหญ่และหอมหัวเล็ก: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 7,087 ตัน/เดือน 

(ค่าปกติ 7,351 ตัน/เดือน) โดยแหล่งน าเข้าส าคัญคือ จีน และน าเข้าจากพม่าเพ่ิมข้ึน    

 (1.9) เนื้อโค: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 1,169 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 1,396 ตัน/

เดือน) โดยน่าสังเกตว่ามีการน าเข้าจากออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เพ่ิมขึ้น ชดเชยกับการน าเข้าจากอินเดีย  

(2) สินค้าที่การน าเข้าสูงกว่าค่าปกติ (สูงกว่าค่าปกติเกิน 20%) 

 (2.1) ปลาป่น: ในภาพรวมมีปริมาณน าเข้า 1,783 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 1,151ตัน/เดือน) 

โดยมีการน าเข้าเพ่ิมมากขึ้นในช่วงเดือน มิ.ย.-พ.ย. โดยประมาณ 86% เป็นการน าเข้าจากอาเซียน (เวียดนาม

และพม่า) ส าหรับแหล่งน าเข้าส าคัญในอดีตคือเปรูนั้น ปัจจุบันมีสัดส่วนการน าเข้าเพียง 5% แต่สินค้าปลาป่นก็

มิได้อยู่ในรายการ Early Harvest ของไทยภายใต้ FTA ไทย-เปรู จึงยังไม่ได้ลดภาษีให้แก่เปรู 
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3.  การติดตามปริมาณการส่งออกสินค้าในบางรายการ 

  เนื่องจากในช่วงปี 2555-2556 ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในตลาดส่งออกส าคัญของ

ไทย รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง จึงได้จัดท าการติดตามปริมาณ  การส่งออกสินค้าส าคัญของ

ไทยจ านวน 4 รายการ เปรียบเทียบกับ ค่าเฉลี่ยในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (2554-2556) เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลง

ของการส่งออกในเชิงปริมาณ สรุปได้ดังนี้ 

(1) สินค้าที่การส่งออกใกล้เคียงค่าปกติ (ต่างกันไม่เกิน 20%) 

 (1.1) ยางพารา: ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 284,113 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 

262,027 ตัน/เดือน) โดยมีการส่งออกไปจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอินเดีย ตามล าดับ 

 (1.2) น้ าตาล: ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 524,465 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 538,031 

ตัน/เดือน) โดยเป็นการส่งออกไปอาเซียน (ประมาณ 50%) ซ่ึงส่งออกไปญี่ปุ่น และเกาหลีใตล้ดลง 

(2) สินค้าที่การน าเข้าสูงกว่าค่าปกติ (สูงกว่าค่าปกติเกิน 20%) 

     (2.1) ข้าว: ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 914,111 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 668,267 

ตัน/เดือน) โดยมีการส่งออกไปจีนและสหรัฐอเมริกามากขึ้น  

(3) สินค้าที่การส่งออกต่ ากว่าค่าปกติ (ต่่ากว่าค่าปกติเกิน 20%) 

 (3.1) กุ้ง: ในภาพรวมมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 7,218 ตัน/เดือน (ค่าปกติ 14,024 ตัน/เดือน) 

โดยมีการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และจีนลดลง 

  

  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารอิเลคทรอนิคส์ (E-book) เพ่ิมเติมได้จาก “รายงานการ

ติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ AFTA และ FTA (เฉพาะที่มีผลบังคับใช้แล้ว)” ทางเว็บไซต์ 

http://www.oae.go.th/biae  อีกช่องทางหนึ่งด้วย 
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