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ประเทศไทยเป็นคู่ค้ารายใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคของเมียนมา                                         
ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2020-2021   

 
(ภาพประกอบจาก: Siamrath) 

 องค์การสถิติกลาง (Central Statistical Organization) หรือ CSO ภายใต้กระทรวงการวางแผน               

การคลัง และอุตสาหกรรม (Ministry of Planning, Finance and Industry) ประเทศเมียนมา ได้รายงาน 

ประเทศไทยเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ในภูมิภาคของเมียนมา ซึ่งมีมูลค่าการค้ารวม 2,450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

(ประมาณ 77,912.45 ล้านบาท) ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2020-2021  (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

โดยกระทรวงการวางแผน การคลัง และอุตสาหกรรมประเทศเมียนมา ได้รายงานว่า มูลค่าการส่งออกเมียนมา 

ไปยังประเทศไทย มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าการนำเข้าสินค้าจากไทยเข้ามายังประเทศเมียนมา โดยการส่งออกมีมูลค่ากว่า 

1,550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 49,291.55 ล้านบาท) และการนำเข้ามีมูลค่ากว่า 901 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

(ประมาณ 28,652.70 ล้านบาท)  

 ประเทศไทยเป็นคู ่ค้ารายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคของเมียนมา ตามด้วยสิงคโปร์และมาเลเซีย โดยใน

ปีงบประมาณ 2016-2017 ประเทศไทย มีมูลค่าการค้ารวมคิดเป็นร้อยละ 18.48 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของเมียนมา          

ซ่ึงมีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 4,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 146,284.60 ล้านบาท) ในปีงบประมาณ 2017-2018 

ประเทศไทยมีมูลค่าการค้ารวมคิดเป็นร้อยละ 19.17 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของเมียนมา ซึ่งมีมูลค่าการค้ารวม

ประมาณ 5,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 177,131.57 ล้านบาท) ในปีงบประมาณ 2018-2019 ประเทศไทย

มีมูลค่าการค้ารวมคิดเป็นร้อยละ 40.38 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของเมียนมา ซึ่งมีมูลค่าการค้ารวมประมาณ                

5,460 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 173,633.46 ล้านบาท) และในปีงบประมาณ 2019-2020 ประเทศไทย    

มีมูลค่าการค้ารวมมากกว่าเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของเมียนมา ซึ่งมีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 

5,117 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 162,725.72 ล้านบาท) โดยแสดงดังข้อมูลตารางดังต่อไปนี้ 
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ปีงบประมาณของเมียนมา มูลค่าการค้าไทย-เมียนมา  
(ล้านบาท) 

มูลค่าการค้าทั้งหมดของเมียนมา 
(ร้อยละ) 

2016-2017 146,284.60 18.48 
2017-2018 177,131.57 19.17 

2018-2019 173,633.46 40.38 

2019-2020 162,725.72 40 

 กระทรวงพาณิชย์เมียนมา ได้รายงานว่า การส่งออกก๊าซธรรมชาติจากภาคตะนาวศรีมีส่วนทำให้มูลค่า

การค้าชายแดนไทย-เมียนมาเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ เมื่อปีที่แล้วการส่งออกข้าวโพดไปยัง

ประเทศไทยมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น 

 ประเทศเมียนมาเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติ สินค้าประมง ถ่านหิน ดีบุกเข้มข้น (SN ร้อยละ 71.58) 

มะพร้าว (สด/แห้ง) ถั่ว ข้าวโพด หน่อไม้ งา เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า ไม้อัดและวีเนียร์ ข้าวหัก และสินค้าโภคภัณฑ์อ่ืนๆ 

ไปยังประเทศไทย โดยเมียนมานำเข้าสินค้าทุน อาทิ เครื่องจักร สินค้าวัตถุดิบอุตสาหกรรม อาทิ ซีเมนต์และปุ๋ย 

และสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ เครื่องสำอาง น้ำมันพืช และผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศไทย 

 ประเทศเมียนมาทำการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างประเทศไทยผ่านพ้ืนที่ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก 

แม่สอด-เมียวดี สิงขร-มะริด สิงขร-มอต่อง พุน้ำร้อน-ทิกิ ระนอง-เกาะสอง และแม่ฮ่องสอน-แมแซะ โดยเฉพาะพ้ืนที่

ชายแดนแม่สอด-เมียวดี มีมูลค่าการค้าชายแดนกับประเทศไทยสูงที่สุด และพ้ืนที่ชายแดนพุน้ำร้อน-ทิกิ มีมูลค่า

การค้าชายแดนรองลงมาเป็นอันดับที่ 2   

 อย่างไรก็ตามกิจกรรมการค้าผ่านชายแดนยังคงซบเซาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

COVID-19 ในขณะนี้ ส่งผลทำให้มูลค่าการค้าทางบกลดลงอย่างรวดเร็วในปีงบประมาณ 2020-2021 เมื่อเทียบ

กับปีงบประมาณทีผ่่านมา 

 นอกเหนือจากประเทศจีนคู่ค้าหลักของประเทศเมียนมาแล้ว กิจกรรมการค้าระหว่างประเทศของเมียนมา

ส่วนใหญ่ดำเนินการกับคู่ค้าในภูมิภาค 

********************** 
 

ที่มา: Global New Light Of Myanmar (www.gnlm.com.mm) 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง 

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
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