
การค้าระหว่างไทยกับเมยีนมาในปี 2560 

 

ส ำหรับกำรค้ำรวมในปี 2560 เมียนมำเป็นคู่ค้ำอันดับท่ี 19 ในล ำดับควำมส ำคัญของประเทศ   
คู่ค้ำของไทยในช่วง 5 ปีท่ีผ่ำนมำ (2556 - 2560 ม.ค.-พ.ย.) กำรค้ำระหว่ำงไทยกับเมียนมำ         
มีมูลค่ำเฉลี่ยประมำณปีละ 7,285.4 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ในปี 2560 ไทยไดดุ้ลกำรค้ำ 1,709 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.4  ท่ีไทยไดดุ้ลกำรค้ำ 1,823 ล้ำน
เหรียญสหรัฐ โดยล่ำสุด ในปี 2560 (ม.ค.-พ.ย.) มูลค่ำกำรค้ำรวมของสองประเทศ 6,179 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ แบ่งออกเป็นมูลค่ำกำรส่งออกจำกไทยไปเมียนมำ 3,944 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ      
และมูลค่ำกำรน ำเข้ำ   ของไทยจำกเมียนมำ 2,235 ล้ำนเหรียญสหรัฐ โดยไทยได้ดุลกำรค้ำ     
1,709 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ  

    มูลค่ำ: ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

 
ปี 

ปริมาณการค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า 
มูลค่า สัดส่วน % มูลค่า % มูลค่า % 

2556 7,821 1.63 15.00 3,788 21.15 4,032 9.77 -244 
2557 8,156 1.79 4.28 4,239 11.90 3,916 -2.88 322.39 
2558 7,738 1.86 -5.1 4,171 -1.59 3,566 -8.95 605.70 
2559 6,533 1.64 -15.5 4,178. 0.15 2,354 -33.98 1,823 
2560       

(ม.ค - พ.ย) 
6,179 1.5 -5.4 3,944 -5.6 2,235 -5.0 1,709 

ที่มำ: ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร 

 

สินค้าส่งออก/สินค้าน าเข้าหลักของไทยไปตลาดเมยีนมา ป ี2560 (ม.ค. - พ.ย.) 

กำรส่งออกในปี 2560 (ม.ค.-พ.ย.) เมียนมำเป็นตลำดส่งออกอันดับท่ี 17 ของไทย ในช่วง 5 ปี       

ท่ีผ่ำนมำ (2556 – 2560 ม.ค.-พ.ย.) กำรส่งออกของไทยไปเมียนมำมีมูลค่ำเฉลี่ยประมำณปีละ       

4,064  ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2559 กำรส่งออกของไทยไปเมียนมำ มีมูลค่ำ 4,178 ล้ำนเหรียญ

สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.15 โดยล่ำสุด ในปี 2560 (ม.ค. - พ.ย.)        

กำรส่งออกของไทยไปเมียนมำมีมูลค่ำ 3,944 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ 5.6   



กำรน ำเข้ำในปี 2560 (ม.ค.-พ.ย.) เมียนมำเป็นตลำดน ำเข้ำอันดับที่ 21 ของไทยใน ในช่วง      

5 ปีท่ีผ่ำนมำ (2556 – 2560 (ม.ค.-พ.ย.)) กำรน ำเข้ำของไทยไปเมียนมำมีมูลค่ำเฉลี่ยประมำณ     

ปีละ 3,220.6  ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2559 กำรน ำเข้ำของไทยจำกเมียนมำมีมูลค่ำ 2,354 ล้ำน

เหรียญสหรัฐฯ ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 33.98 โดยล่ำสุด ในปี 2560 (ม.ค. - พ.ย.) 

กำรน ำเข้ำของไทยจำกเมียนมำมีมูลค่ำ 2,235 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ 5  

ที่มำ: ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ โดยควำมร่วมมือจำกกรม

ศุลกำกร 

สินค้าส่งออกส าคัญของไทย สินค้าน าเข้าส าคัญของไทย 

10 อันดับแรก ได้แก ่ 

1. เคร่ืองดื่ม (210.3 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ)  
2. น้ ำมันสำเร็จรูป (200.9 ล้ำนดอลลำร์

สหรัฐ)  
3. น้ ำตำลทรำย (192.8 ล้ำนดอลลำร์

สหรัฐ)  
4. เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ (144.9 

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ)  
5. เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบของ

เคร่ืองจักรกล  (121.6 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐ) 

6. เคมีภัณฑ ์ (89.0 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ)  
7. ผลิตภัณฑ์ข้ำวสำลีและอำหำรสำเร็จรูป

อื่นๆ (83.1 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ)  
8. ผ้ำผืน (73.8  ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ)  
9.  เคร่ืองส้ำอำง สบู่ ผลิตภัณฑ์รักษำผิว 

(65.6 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ)  
10. รถจักรยำนยนต์และส่วนประกอบ 

(145.3 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ)  

10 อันดับแรก ได้แก ่ 

1. ก๊ำซธรรมชำติ (925.5 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐ)  

2. เนื้อสัตว์ส ำหรับกำรบริโภค (55.4 ล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ)  

3. สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะ (37.3 ล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ)  

4. สัตว์มีชีวิตไม่ได้ท้ำพันธุ์ (34.1 ล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ)  

5. พืชและผลิตภัณฑ์จำกพืช (24.0 ล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ)  

6. ไม้ซุงไมแ้ปรรูปและผลิตภณัฑ์ (23.9 
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ)  

7. สัตว์และผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ (19.5 ล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ)  

8.  สัตว์น้ ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป 
(16.7 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ)  

9. ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งจำกผัก ผลไม้ 
(16.2 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ)  

10.  เคร่ืองจักรไฟฟ้ำและส่วนประกอบ 
(12.2 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) 



สินค้าส่งออกและน าเข้าส าคัญที่ชายแดนไทย-เมียนมา 
 

สินค้ำส่งออกส ำคัญ ได้แก่ เครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ น้ ำมันดีเซล น้ ำตำลทรำย 

ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้ำ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สินค้ำน ำเข้ำส ำคัญ ได้แก่ ก๊ำซธรรมชำติ 

สัตว์น ำ โคกระบือ สุกร แพะ แกะ พืชน้ ำมันและผลติภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อื่นๆจำกสัตว์     

 
มูลค่าการค้าชายแดนไทย- เมียนมา (รายด่านฝั่งไทย) ป ี2559 – 2560 

    หน่วย: ล้ำนบำท 

 
ด่ำน 

 
2559 

 
2560 

ส่งออก น ำเข้ำ รวม ส่งออก น ำเข้ำ รวม 

ด่ำนแม่สอด 80,629.00 67.09 80,696.12 74,733.00 84.35 74,817.35 

จุดบริกำร
ช่องทำงอนุมัติ 
ในพื้นท่ีอำเภอ 
แม่สอด 

 
0.00 

 
2,429.43 

 
2,429.43 

 
0.00 

 
2,325.79 

 
2,325.79 

ด่ำนพรมแดน 
แม่สอด (สะพำน
มิตรภำพไทย-
เมียนมำ) 

 
0.00 

 
839.42 

 
839.42 

 
0.00 

 
1,638.43 

 
1,638.43 

จุดบริกำร
ช่องทำงอนุมัติ
นอกพื้นท่ีอำเภอ
แม่สอด 

 
0.00 

 
641.82 

 
641.82 

 
0.00 

 
881.62 

 
881.62 

สถำนท่ีตรวจ
ปล่อยสำหรับ
คลังสินค้ำทัณฑ์
บนด่ำนฯ แมส่อด 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.91 

 
0.91 

ด่ำนสังขละบุร ี 694.46 69,358.11 70,052.57 503.40 63,651.57 64,154.97 



จุดผ่ำนแดน 
บ้ำนพุน้ำร้อน 

0.00 216.83 216.83 0.00 292.58 292.58 

ด่ำนระนอง 15,398.06 4,121.40 19,519.46 20,335.27 5,475.16 25,810.43 

สถำนท่ีตรวจ
ปล่อยสำหรับ
คลังสินค้ำทัณฑ์
บนด่ำนฯ ระนอง 

 
0.00 

 
6.92 

 
6.92 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

ด่ำนแม่สำย 8,731.42 172.90 8,904.32 8,076.72 172.21 8,248.93 

ด่ำนเชียงแสน 3,241.27 1.74 3,243.01 3,198.60 0.11 3,198.71 

ด่ำนแม่สะเรียง 362.11 466.86 828.97 297.46 460.98 758.44 

ด่ำนแม่ฮ่องสอน 178.80 209.78 388.58 339.25 84.62 423.87 

ด่ำน
ประจวบคีรีขันธ์ 

104.69 92.40 197.09 197.32 288.19 485.51 

ที่มำ: ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร 

 
มูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (รายด่านฝั่งเมียนมา) ปี 2560 และ 2561 

USD in Million 

 
ด่ำน 

 
(1 เม.ย. 2559 – 2 ก.พ. 2560) 

 

 
(1 เม.ย. 2560 – 2 ก.พ. 2561) 

ส่งออก น ำเข้ำ รวม ส่งออก น ำเข้ำ รวม 

Kyaing Tong 
(เชียงตุง) 

2.056 2.218 4.274 0.213 1.503 1.716 

Tachileik 
(ท่ำขี้เหล็ก) 

12.150 58.699 70.849 13.302 57.662 70.964 

Myawaddy 
(เมียวดี) 

48.969 708.268 757.237 64.283 686.536 750.819 

Kawthaung 
(เกำะสอง) 

48.814 51.325 100.139 107.761 50.946 158.707 



Myeik  
(มะริด) 

130.834 38.922 169.756 150.557 60.222 210.779 

Nabulae/Htee 
Khee 
(เนบิวลำ/ทิกิ) 

10.422 0.611 11.033 3.916 6.963 10.879 

Mawtaung 
(มอต่อง) 

1.795 0.738 2.533 3.829 1.974 5.803 

ที่มำ: Ministry of Commerce of the Republic of the Union of Myanmar 

 
 
แหล่งอ้ำงอิง:  

 สถิติด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงไทยกับเมียนมำร์. ท่ีมำ: กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ กระทรวงพำณิชย์ สำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงย่ำงกุ้ง         
กรมศุลกำกร กระทรวงพำณิชย์เมียนมำ 

http://www.dtn.go.th/images/320/TH%20Trade%20Rank/Trade%20Rank%20Jan-
Nov%202017.pdf  
http://www.dtn.go.th/files/60/ASIA/myanmar_2s_0859.pdf  
http://www.ditp.go.th/contents_attach/169854/169854.pdf  
http://www.dtn.go.th/files/60/ASIA/Myanmar_2s_0960.pdf  
 

 

  

http://www.dtn.go.th/images/320/TH%20Trade%20Rank/Trade%20Rank%20Jan-Nov%202017.pdf
http://www.dtn.go.th/images/320/TH%20Trade%20Rank/Trade%20Rank%20Jan-Nov%202017.pdf
http://www.dtn.go.th/files/60/ASIA/myanmar_2s_0859.pdf
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