
TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP (TPP) 

Sector Highlights: สนิคา้เกษตรกรรม 

 

ปศสุตัว ์(ไกส่ดแชเ่ยน็แชแ่ขง็ แปรรปู) 
 

มลูคา่การสง่ออกของไทยไปยงัประเทศภาค ีTPP ในป ี2557 1,127 ลา้น

เหรยีญสหรฐัฯ  

        (49% ของมลูคา่การสง่ออกสนิคา้ 

ปศุสตัวท์ัง้หมดของไทย) 

 

ประเทศภาคี TPP ที่เปน็ตลาดสง่ออกที่ส าคญัของไทย (ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 

 
 2012 2013 2014 2014 

Jan.-Aug 

2015 

Jan.-Aug. 

JAPAN 1,063.31 1,004.48 1,022.60 624.31 787.01 

SINGAPORE 58.11 68.36 64.42 41.98 46.9 

CANADA 18.34 23.10 26.69 17.13 20.47 

MALAYSIA 24.38 26.07 8.94 6.77 10.21 

AUSTRALIA 1.89 3.55 2.75 1.96 2.03 

VIETNAM 0.16 0.49 0.69 0.58 1.33 

 

 

สินค้าไก่แปรรูปในตลาดญี่ปุ่นเป็นสินค้าส่งออกส าคัญล าดับสองของไทยไป

ญี่ปุ่น โดยในปี 2557 คิดเป็นมูลค่า 1023 ล้านเหรียญฯ และส าหรับในระยะเวลา 

8 เดือนแรกของปี 2558 มีมูลค่า 787 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26 เม่ือ

เทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2557  

 

การสง่ออกสนิคา้ไก่สดแชเ่ยน็แชแ่ขง็ แปรรปูของสหรฐัฯ ไปประเทศภาคี TPP 

 



ญี่ปุ่น ในปี 2557 สหรัฐฯ ส่งออกสินค้าสัตว์ปีกและไข่ (poultry and eggs 

products) ไปญี่ปุ่นคิดเป็นมูลค่ารวม 127 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง

ปัจจุบันญี่ปุ่นเรียกเก็บภาษีน าเข้าในอัตราท่ีสูงถึงร้อยละ 21.3 ท้ังนี้ 

ภายใต้ความตกลง TPP ญี่ปุ่นจะปรับลดภาษีเป็น 0 ส าหรับสินค้า

สัตว์ปีก ไข่ และผลิตภัณฑ์จากไข่ ภายในระยะเวลา 6 – 13 ปี     

 

มาเลเซีย ในปี  2557 สหรัฐฯ ส่งออกสินค้าสัตว์ปีก (poultry and poultry 

products) ไปมาเลเซียมูลค่า 12.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายใต้ความ

ตกลง TPP มาเลเซียจะก าหนดโควตาภาษี (growing tariff-rate 

quotas) ส าหรับสัตว์ปีกมีชีวิต (live chicks) เนื้อสัตว์ปีก (poultry 

meat) และไข่ (eggs) โดยมีภาษีในโควตา (in-tariff quota) เป็น 0    

 

 

เวยีดนาม ในปี 2557 สหรัฐฯ ส่งออกสินค้าสัตว์ปีก (poultry and poultry 

products) ไปเวียดนามมูลค่า 91.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปัจจุบันมี

อัตราภาษีน าเข้าสูงถึงร้อยละ 40 ซึ่งภายใต้ความตกลง TPP 

เวียดนามจะปรับลดภาษีเป็น 0 ภายในระยะเวลา 13 ปี ทั้งนี้ ภาษี

น าเข้าส าหรับสินค้าไก่แช่เย็นแช่แข็ง (frozen chicken cuts and 

offal) จะถูกปรับลดเป็น 0 ภายใน 10 ปี    

 

สิทธปิระโยชนอ์ืน่ๆ ทีป่ระเทศภาคีไดร้บั 

 

 นวิซแีลนดแ์ละบรไูนจะปรับลดภาษีเป็น 0 ส าหรับสอนค้าสัตว์ปีกและไข่ 

(poultry and egg products) ทันทีท่ีความตกลง TPP มีผลบังคับใช้ 

 



 แคนาดาจะก าหนดโควตาปลอดภาษีส าหรับกลุ่มประเทศภาคี (TPP-wide 

duty-free TRQs) ส าหรับสินค้า ไก่ ไก่งวง ไข่ ผลิตภัณฑ์ไข่ และไข้ฟัก 

(hatching eggs) และลูกไก่ (chicks) ซึ่งปัจจุบันมีอัตราภาษีน าเข้าสูงถึง

ร้อยละ 138 ท้ังนี้ ภายในระยะเวลา 6 ปี  โควตา (TRQs) ดังกล่าวจะ

เพ่ิมขึ้นเป็น 23,500 ตัน ส าหรับไก่ 3,500 ตัน ส าหรับไก่งวง 16.7 ล้าน

โหลส าหรับไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่ และ 1 ล้านโหลส าหรับไข่ฟักและ

ลูกไก่ และภายหลัง 6 ปี โควตาดังกล่าวจะปรับเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 1 

ต่อปี เป็นระยะเวลาต่อไปอีก 13 ปี  

 

 สหรฐัฯ จะปรับลดภาษเป็น 0 ส าหรับสินค้าสัตว์ปีก (poultry and poultry 

products) ภายในระยะเวลา 10 ปี ซึ่งปัจจุบันมีอัตราภาษีน าเข้าสูงถึง 

0.088 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม หรือประมาณร้อยละ 18.6 ท่ีเรียกเก็บ

ตามอัตราส่วนร้อยละของมูลค่าสินค้าท่ีน าเข้า (ad valorem tariff) 

 

โอกาสทางการคา้ของไทยจากการเขา้

รว่ม TPP 

ผลกระทบต่อความสามารถในการ

แขง่ขนัของไทยหากไมไ่ดเ้ขา้รว่ม 

TPP 

ไทยสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทาง

การค้าในส่วนของการปรับลดภาษีเป็น 

0 และ TRQs เพ่ือขยายการส่งออกไป

ตลาดภาคีส าคัญๆ  

 

ยกระดับมาตรฐานมาตรการ SPS ของ

ไทย ซึ่งจะเพ่ิมโอกาสในการส่งออกไป

ยังตลาดท่ีปัจจุบันไม่สามารถส่งออกไป

ได ้

 

ไทยจะสูญเสียขีดความสามารถในการ

แข่งขันในตลาดส่งออกส าคัญๆ ของ

ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดญี่ปุ่น  

 

ไทยไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าใน

ส่วนของการลดหย่อนภาษี และ TRQs 

 



สนิคา้ประมง และอาหารทะเลกระปอ๋งและแปรรปู 

 

มลูคา่การสง่ออกของไทยไปยงัประเทศภาค ีTPP ในป ี2557  

 สินคา้ประมง 

มูลค่า 1,299 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (61% ของมูลค่าการส่งออกสินค้าประมง

ท้ังหมดของไทย) 

 สินคา้อาหารทะเลกระป๋องและแปรรปู 

มูลค่า 2,482 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (58% ของมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหาร

ทะเลกระป๋อง/แปรรูปท้ังหมดของไทย) 

 

(มูลค่าล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
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658.1 31.4 306.6 28.2 4.7 0.8 215.1 38.6 41.6 36.3 1.9 

 

ที่มา กระทรวงพาณิชย์ 

 
สิทธปิระโยชน์ทางการคา้ทีป่ระเทศภาคไีดร้บั 

 

 ร้อยละ 66 ของสินค้าปลาและอาหารทะเล (fish and seafood) ของญี่ปุ่น

จะทีอัตราภาษีน าเข้าเป็น 0 ทันทีท่ีความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ โดยจะปรับ

ลดภาษีเป็น 0 ส าหรับสินค้าที่เหลือภายในระยะเวลา 15 ปี 

 ร้อยละ 83 ของสินค้าปลาและอาหารทะเล (fish and seafood) ของ

เวียดนามจะทีอัตราภาษีน าเข้าเป็น 0 ทันทีท่ีความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ 

โดยจะปรับลดภาษีเป็น 0 ส าหรับสินค้าท่ีเหลือภายในระยะเวลา 10 ปี 



 

โอกาสทางการคา้ของไทยจากการเขา้

รว่ม TPP 

ผลกระทบต่อความสามารถในการ

แขง่ขนัของไทยหากไมไ่ดเ้ขา้รว่ม 

TPP 

ยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิ

แรงงานให้อยู่ในระดับเดียวกับประเทศ

คู่แข่งในภูมิภาค  

 

รักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในฐานะท่ีเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้า

ประมงและอาหารทะเลกระป๋อง/แปรรูป

ท่ีส าคัญในตลาดโลก  

 

ไทยสูญเสียขีดความสามารถในการ

แข่งขันในตลาดส่งออกส าคัญๆ เช่น 

สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และแคนาดา 

ให้กับประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะ

เวียดนาม จากการท่ีไม่ได้รับสิทธิ

ประโยชน์ทางการค้าจากการเข้าร่วม

เป็นภาคี 

 

ความตกลงฯ ระบุชัดเจนว่าประเทศภาคี

จะพยายามหลีกเลี่ยงการน าเข้าสินค้าท่ี

ผลิตหรือใช้วัถุดิบท่ีผลิตโดยใช้

แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ ซึ่งไทย

มีสินค้าท่ีสหรัฐฯ ระบุว่าใช้แรงงานเด็ก

และแรงงานบังคับ ได้แก่ ปลา กุ้ง สิ่งทอ 

และอ้อย  

 
  



น้ าตาล 

 

มลูคา่การสง่ออกของไทยไปยงัประเทศภาค ีTPP ในป ี2557 727 ลา้นเหรียญ

สหรฐัฯ  

        (26% ของมลูคา่การสง่ออกสนิคา้ 

น้ าตาลทัง้หมดของไทย) 

 

สิทธปิระโยชน์ทางการคา้ทีป่ระเทศภาคีไดร้บั 

 

ญีปุ่น่ ก าหนดโควตาปลอดภาษี (duty-free, TPP wide-quota) ส าหรับ

สินค้าน้ าตาลทรายดิบและน้ าตาลทรายขาว (raw and refined 

sugar) ในปริมาณ 500 ตัน ส าหรับประเทศภาคีตามการใช้งาน 

(end-use requirement) ทันทีท่ีความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ 

 

มาเลเซีย/ ปรับลดภาษีเป็น 0 ส าหรับสินค้าน้ าตาลและผลิตภัณฑ์น้ าตาล (sugar 

and sugar products) ทันทีท่ี 

บรไูน ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้  

 

เวยีดนาม - ปรับลดภาษีในโควตา (in-quota tariff) เป็น 0 ส าหรับสินค้าน้ าตาล

ทรายดิบและน้ าตาลทรายขาว ซึ่ง  

  ปัจจุบันมีอัตราสูงถึงร้อยละ 40 ภายใต้ TRQ ตามองค์การการค้า

โลก (WTO) ภายใน 11 ปี   

- ปรับลดภาษีเป็น 0 ส าหรับสินค้าท่ีมีส่วนผสมของน้ าตาลภายใน

ระยะเวลา 11 ปี หรือ น้อยกว่า ซึ่ง 

  ปัจจุบันมีอัตราสูงถึงร้อยละ 35   

 



นวิซแีลนด ์ปรับลดภาษีเป็น 0 ส าหรับสินค้าน้ าตาลทั้งหมดและสินค้าท่ีมีส่วนผสม

ของน้ าตาลเกือบท้ังหมดทันทีท่ีความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ ซึ่ง

ปัจจุบันมีอัตราร้อยละ 5 ทั้งนี้ สินค้าท่ีมีส่วนผสมของน้ าตาลที่เหลือจะ

ถูกปรับลดภาษีเป็น 0 ภายในระยะเวลา 5 ปี 

 

สหรฐัฯ - ก าหนดโควตาส าหรับสินค้าน้ าตาลและสินค้าท่ีมีส่วนผสมของ

น้ าตาลเพ่ิมในปริมาณ 86,300 ตัน ให้แก่ -- ออสเตรเลีย แคนาดา 

เวียดนาม มาเลเซีย และญี่ปุ่น โดย TRQ ของประเทศดังกล่าวจะ

ได้รับการจัดสรร 

  เพ่ิมในปีที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ พิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้อง

น าเข้าน้ าตาลเพิ่ม  

- ปรับลดภาษีเป็น 0 ส าหรับสินค้าน้ าตาลจากนิวซีแลนด์และบรูไน 

- ปรับภาษีเป็น 0 ส าหรับสินค้าท่ีมีส่วนผสมของน้ าตาลเกือบท้ังหมด

จากบรูไน ชิลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย และ 

  นิวซีแลนด์ 

 

โอกาสทางการคา้ของไทยจากการเขา้

รว่ม TPP 

ผลกระทบต่อความสามารถในการ

แขง่ขนัของไทยหากไมไ่ดเ้ขา้รว่ม 

TPP 

ไทยสามารถใช้สิทธิพิเศษทางการค้า

ในส่วนของการลดหย่อนภาษี และ 

TRQs ท่ีเพ่ิมขึ้นในการขยายการ

ส่งออกไปยังประเทศภาคี ซึ่งปัจจุบันยัง

มีสัดส่วนที่ต่ า 

ไทยไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าใน

ส่วนของการลดหย่อนภาษี และ TRQs 

 
  



ขา้ว 

 

มลูคา่การสง่ออกของไทยไปยงัประเทศภาค ีTPP ในป ี2557 1,160 ลา้น

เหรยีญสหรฐัฯ  

        (21% ของมลูคา่การสง่ออกสนิคา้ 

ข้าวทัง้หมดของไทย) 

 

ประเทศภาคี TPP ที่เปน็ตลาดสง่ออกข้าวทีส่ าคญัของไทย (ลา้นเหรียญสหรฐัฯ) 

 
 2012 2013 2014 2014 

Jan.-Aug 

2015 

Jan.-Aug. 

USA (1) 405.7 456.6 446.3 282.8 279.0 

MALAYSIA (10) 69.6 91.2 185.4 113.7 91.0 

JAPAN (11) 110.1 139.6 140.5 92.6 86.6 

SINGAPORE (14) 120.8 132.2 134.1 89.0 75.6 

CANADA (16) 83.7 91.3 88.9 56.8 51.3 

 

สิทธปิระโยชน์ทางการคา้ทีป่ระเทศภาคีไดร้บั 

 

ญีปุ่น่ - ก าหนดโควตาปลอดภาษีเป็นรายประเทศ (duty-free country-

specific quota) ส าหรับประเทศภาคี  

  โดยสหรัฐฯ จะได้รับจัดสรรโควตาข้าวทันทีในปริมาณ 50,000 ตัน 

และจะเพ่ิมข้ึนเป็น 70,000 ตัน  

  ภายใน 13 ปี ในขณะท่ีออสเตรเลียจะได้รับจัดสรรโควตาข้าวทันที

ในปริมาณ 6,000 ตัน และจะเพ่ิมข้ึน 

  เป็น 8,400 ตัน ภายใน 12 ปี 

- ปรับปรุงกระบวนการ ข้อก าหนดด้านเทคนิค และขอ้มูลที่เผยแพร่ 

ในการประมูลและจัดซื้อข้าว     



(tendering process for rice) เพ่ือให้มีความโปร่งใสย่ิงขึ้น รวมถึง

เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธิ (eligibility criteria to participate in 

tenders) เพ่ือขยายโอกาสในการน าเข้า นอกจากนี้ ญี่ปุ่นจะเพิ่ม

รอบในการยื่นประมูลเป็น 6 ครั้ง ต่อปี  

 

เวยีดนาม ปรับลดภาษีเป็น 0 ส าหรับข้าวทันทีท่ีความตกลงมีผลบังคับใช้ ซึ่ง

ปัจจุบันมีอัตราภาษีน าเข้าสูงถึงร้อยละ 40 และปรับลดภาษีเป็น 0 

ส าหรับผลิตภัณฑ์ข้าว (rice products) ภายใน 8 ปี โดยปัจจุบัน

อัตราภาษีน าเข้าอยู่ท่ีร้อยละ 34 

 

สหรฐัฯ ปรับลดภาษีเป็น 0 ส าหรับผลิตภัณฑ์ข้าว (rice products) ภายใน 

10 ปี ซึ่งปัจจุบันอัตราภาษีน าเข้าอยู่ท่ีร้อยละ 11.2  

 

 

การน าเข้าขา้วของสหรฐัฯ จากประเทศภาค ีTPP (ลา้นเหรียญสหรฐัฯ) 

 
 2012 2013 2014 2014 

Jan.-Aug 

2015 

Jan.-Aug. 

VIETNAM (4) 27.0 29.1 35.9 18.2 17.3 

AUSTRALIA (5) 16.8 12.2 15.7 5.3 1.2 

CANADA (8) 4.1 5.9 7.4 4.3 3.5 

 

โอกาสทางการคา้ของไทยจากการเขา้

รว่ม TPP 

ผลกระทบต่อความสามารถในการ

แขง่ขนัของไทยหากไมไ่ดเ้ขา้รว่ม 

TPP 

รักษาความมั่นคงในห่วงโซ่อุปทานใน

ฐานะที่เป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวราย

ใหญ่ที่สุดของโลก 

 

ไทยสูญเสียขีดความสามารถในการ

แข่งขันในตลาดส่งออก สหรัฐฯ ซึ่งเป็น

ตลาดส่งออกข้าวท่ีใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 

1 ของไทย ให้กับประเทศคู่แข่ง 

โดยเฉพาะเวียดนาม ท่ีปัจจุบันสหรัฐฯ 



ไทยสามารถใช้สิทธิพิเศษทางการค้า

ในส่วนของการลดหย่อนภาษี และการ

ได้รับจัดสรร TRQs เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะช่วย

ขยายการส่งออกไปยังประเทศภาคี ซึ่ง

ปัจจุบันยังมีสัดส่วนท่ีต่ า 

 

 

 

น าเข้าข้าวจากมากท่ีสุดเป็นอันดับ 4  

 

ไทยสูญเสียขีดความสามารถในการ

แข่งขันในตลาดส่งออก ญี่ปุ่นให้กับ

เวียดนาม โดยเฉพาะในส่วนของข้าว

อินดิกา (indica rice) ซึ่งปัจจุบันไทย

ส่งออกไปยังญี่ปุ่นปีละประมาณ 

200,000 – 300,000 ตัน และครอง

ส่วนแบ่งตลาดในญี่ปุ่นมากท่ีสุด   

 


