
                        
               รายงานภาวะการค้าชายแดนของไทย เดือนมกราคม 2564 

   
 1. ไทยกับ สปป.ลาว                                                                                               (หน่วย:ล้านบาท) 

ไทย - สปป. ลาว 
จังหวัด มูลค่าการค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า หมายเหตุ 

มุกดาหาร  28,473.73   15,435.38   13,038.35   2,397.03   

นครพนม  4,916.54   3,497.13   1,419.41   2,077.72   

หนองคาย  4,913.15   4,331.89   581.26   3,750.63   

อุบลราชธานี  2,713.01   1,368.73   1,344.28   24.45   

น่าน  2,259.18   316.51   1,942.67  -1,626.16   

เลย  1,539.62   1,139.25   400.37   738.88   

เชียงราย  426.24   401.47   24.77   376.70   

บึงกาฬ  233.40   174.66   58.74   115.92   

อุตรดิตถ์  82.73   78.00   4.73   73.27   

พะเยา  52.33   43.05   9.28   33.77   

อ านาจเจริญ  -     -     -     -    - มีค าสั่งระงับการ
เดินทางเข้า-ออกฯ  

รวม  45,609.93   26,786.07   18,823.86   7,962.21    

 
  มูลค่าการค้าชายแดนของไทย – สปป.ลาว เดือนมกราคม 2564 มีมูลค่าการค้ารวม 45 ,609.93 

ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2563 จ านวน 1,747.60 ล้านบาท (ร้อยละ 3.69) โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 
26,786.07 ล้านบาทลดลง 521.30 ล้านบาท (ร้อยละ 1.91) และมูลค่าการน าเข้า 18,823.86 ล้านบาท ลดลง 
1,226.30 ล้านบาท (ร้อยละ 6.12) ซึ่งไทยได้ดุลการค้า 7,962.21 ล้านบาท ในส่วนสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุดใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล ผลไม ้และ สุกร ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 12,768.43 ล้านบาท 
สินค้าที่มีการน าเข้าช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่  เครื่องอุปกรณ์ ไฟฟ้าส าหรับโทรศัพท์ เครื่องอุปกรณ์ โทรคมนาคม 
เครื่องประมวลผลเครื่องอ่านข้อมูล และพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 7,571.13 ล้านบาท  
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2. ไทยกับเมียนมา                              (หน่วย:ล้านบาท)       

ไทย – เมียนมา 

จังหวัด มูลค่าการค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า หมายเหตุ 

 ตาก   7,137.13   6,508.53   628.60   5,879.93   

 กาญจนบุรี   3,531.47   47.89   3,483.58  -3,435.69   

 ประจวบคีรีขันธ์   2,546.77   54.80   2,491.97  -2,437.17   

 ระนอง   1,815.30   1,155.21   660.09   495.12   

 เชียงราย   1,286.90   1,266.03   20.87   1,245.16   

 แม่ฮ่องสอน   -       -    - มีค าสั่งระงับการเดิน

ทางเข้า-ออกฯ 

รวม  16,317.57   9,032.46   7,285.11   1,747.35  
 

 

มูลค่าการค้าชายแดนของไทย – เมียนมา เดือนมกราคม 2564 มีมูลค่าการค้ารวม 16,317.57 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 จ านวน 1,510.15 ล้านบาท (ร้อยละ 10.20) โดยแบ่งเป็นมูลค่าการ
ส่งออก 9 ,032.46 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 99.42 ล้านบาท (ร้อยละ 1.09) และมูลค่าการน าเข้า 7 ,285.11 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 1,562.87 ล้านบาท (ร้อยละ 27.31) ซึ่งไทยได้ดุลการค้า 1,747.35 ล้านบาท ในส่วนสินค้าที่มี
การส่งออกมากท่ีสุดในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ หมากแห้ง น้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น และแท่นผลิตแบบลอยน้ า
พร้อมส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 1,536.82 ล้านบาท สินค้าที่มีการน าเข้าช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ 
แท่งเหล็กแบน และสุรากลั่น ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 6,296.11 ล้านบาท 

 
 

3. ไทยกับกัมพูชา         (หน่วย:ล้านบาท)            

ไทย – กัมพูชา 

จังหวัด มูลค่าการค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า หมายเหตุ 
 สระแก้ว   9,626.51   7,105.74   2,520.77   4,584.97  

 

 ตราด   2,775.29   2,450.04   325.25   2,124.79  
 

 จันทบุรี   1,627.71   1,241.18   386.53   854.65  
 

 สุรินทร์   1,324.37   1,022.69   301.68   721.01  
 

 ศรีสะเกษ   276.77   95.97   180.80  -84.83  
 

 บุรีรัมย์   -    - -  -    - มีค าสั่งระงับการเดิน
ทางเข้า-ออกฯ  

 อุบลราชธานี   -     -     -     -    - มีค าสั่งระงับการเดิน
ทางเข้า-ออกฯ  

รวม  15,630.65   11,915.62   3,715.03   8,200.59   
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มูลค่าการค้าชายแดนของไทย – กัมพูชา เดือนมกราคม 2564 มีมูลค่าการค้ารวม 15,630.65 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 จ านวน 1,875.34 ล้านบาท (ร้อยละ 13.63) โดยแบ่งเป็นมูลค่าการ
ส่งออก 11,915.62 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 799.07 ล้านบาท (ร้อยละ 7.19) และมูลค่าการน าเข้า 3,715.03 
ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 1,076.27 ล้านบาท (ร้อยละ 40.79)  ซึ่งไทยได้ดุลการค้า 8,200.59 ล้านบาท ในส่วนสินค้าที่มี
การส่งออกมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ รถยนต์ เครื่องดื่มชนิดไม่อัดลม และรถแทรกเตอร์ ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 
1,530.98 ล้านบาท สินค้าที่มีการน าเข้าช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ มันส าปะหลัง เศษอลูมิเนียม และชุดสายไฟรถยนต์
ส าเร็จรูป ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 1,810.23 ล้านบาท 

 
 

4. ไทยกับมาเลเซีย              (หน่วย:ล้านบาท)  

ไทย - มาเลเซีย 
จังหวัด มูลค่าการค้ารวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า หมายเหตุ 

 สงขลา   48,200.22   24,097.02   24,103.20  -6.18   

 ยะลา   358.00   349.97   8.03   341.94   

 นราธิวาส   249.13   150.66   98.47   52.19   

 สตูล   32.86   5.00   27.86  -22.86   

รวม  48,840.21   24,602.65   24,237.56   365.09    

 

มูลค่าการค้าชายแดนของไทย–มาเลเซีย เดือนมกราคม 2564 มีมูลค่าการค้ารวม 48 ,840.21 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 จ านวน 1,243.18 ล้านบาท (ร้อยละ 2.61) โดยแบ่งเป็นมูลค่าการ
ส่งออก 24,602.65 ล้านบาท ลดลง 1,143.84 ล้านบาท (ร้อยละ 4.44) และมูลค่าการน าเข้า 24,237.56  
ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 2,387.02 ล้านบาท (ร้อยละ 10.92) ซึ่งไทยได้ดุลการค้า 365.09 ล้านบาท ในส่วนสินค้าที่มีการ
ส่งออกมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง และเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 12,316.64 ล้านบาท สินค้าที่มีการน าเข้าช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า และเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 12,943.48 ล้านบาท 

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

 

กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า 1   
กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 


