สถานการณ์การค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนไทยกับมาเลเซีย ไตรมาส 1 ปี 2562
1. ภาพรวมการค้า: มูลค่าการค้าทรงตัว
มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนที่ติดกับประเทศมาเลเซีย 1 ในไตรมาส 1 ปี 2562 มีมูลค่า
การค้าทั้งสิ้น 139,592.3 ล้านบาท (ตารางที่ 1) ทรงตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยมูลค่าการส่งออกหดตัว
ร้อยละ 6.1 ขณะทีม่ ูลค่าการนาเข้าขยายตัวร้อยละ 7.4
ตารางที่ 1 มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนไทยกับมาเลเซีย
หน่วย : ล้านบาท
มูลค่า
การค้า
ส่งออก
นาเข้า
รวม

2561
ไตรมาส 1
71,849.4
67,170.8
139,020.2

ไตรมาส 2
73,197.6
66,030.2
139,227.8

2562
ไตรมาส 3
76,268.4
71,577.6
147,846.0

ไตรมาส 4
72,382.3
73,312.9
145,695.2

ไตรมาส 1
67,479.4
72,112.9
139,592.3

%YoY
(ร้อยละ)
-6.1
7.4
0.4

1.1 มูลค่าการส่งออกไตรมาส 1 ปี 2562 หดตัวร้อยละ 6.1 ตามการส่งออกไปประเทศปลายทาง
ที่ลดลงเกือบทุกประเทศ (ภาพที่ 1) จากความต้องการที่ลดลงของประเทศคู่ค้า ซึ่งเป็นผลจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจเป็นสาคัญ โดยมูลค่าการส่งออกไปจีนลดลงร้อยละ 8.8 จากยางพาราและไม้แปรรูปเป็นสาคัญ มูลค่า
การส่งออกไปมาเลเซียซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุดลดลงร้อยละ 3.5 จากยางพารา และชิ้นส่วนยานพาหนะอื่น ๆ
สาหรับมูลค่าการส่งออกไปประเทศอื่น ๆ สิงคโปร์ลดลงร้อยละ 5.6 จากชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่องจักรกลและชิ้นส่วน สหรัฐอเมริกาลดลงร้อยละ 8.7 จากยางพารา สาหรับญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 2.2 จาก
ยางพารา ผลิตภัณฑ์ไม้ และผลิตภัณฑ์ยางพารา
หากพิจารณาสินค้าส่งออกที่สาคัญ ของภาคใต้ พบว่า ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารามีมูลค่า
24,657.7 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 11.2 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการกีดกันการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
และจีน รวมทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่วนมูลค่าการส่งออกไม้แปรรูป หดตัวร้อยละ 24.5 ตามการ
ส่งออกไปตลาดหลักจีนที่ลดลง ขณะทีช่ ิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์2 ขยายตัวร้อยละ 20.2 โดยประเทศ
คู่ค้าหลักคือ มาเลเซียและสิงคโปร์ มีสัดส่วนร้อยละ 92.8 และ 7.2 ตามลาดับ
หากพิจารณาเฉพาะสินค้าที่ส่งออกโดยผู้ประกอบการในภาคใต้ พบว่ามีมูลค่าส่งออก 28,508.0
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.3 ของมูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกากรชายแดนไทยกับมาเลเซีย หดตัวร้อยละ
12.4 จากระยะเดียวกันปีก่อนเป็นการส่งออกยางพาราร้อยละ 50.2 ผลิตภัณฑ์ยางร้อยละ 27.6 และไม้แปรรูป
ร้อยละ 11.6

1ด่านศุลกากรชายแดนที่มีมูลค่าการค้าจานวน

8 ด่าน คือ สะเดา ปาดังเบซาร์ ตากใบ สุไหงโก-ลก เบตง วังประจัน สตูล บ้านประกอบ
ของบริษัทผู้ส่งออกในภาคอื่น ๆ

2เป็นการส่งออกสินค้าผ่านด่านศุลกากรในภาคใต้
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ภาพที่ 1 โครงสร้างตลาดส่งออกและการขยายตัวของมูลค่าสินค้าส่งออก
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1.2 มูลค่าการนาเข้าในไตรมาส 1 ปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 7.4 (ภาพที่ 2) ตามการเพิ่มขึ้นของ
การนาเข้าสินค้าหมวดอุตสาหกรรมอื่น ได้แก่ เครื่องมือวัดและตรวจสอบขยายตัวร้อยละ 273.8 ชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของมูลค่าการนาเข้าทั้งหมด ขยายตัวร้อยละ 5.1 และ
หม้อแปลง เครื่องปั่นไฟ มอเตอร์ ขยายตัวร้อยละ 36.5 ทั้งนี้ ร้อยละ 94.7 เป็นการนาเข้าของผู้ประกอบการ
ในภาคอื่น โดยเฉพาะภาคกลางและตะวันออก สาหรับผู้ประกอบการในภาคใต้มีสัดส่วนนาเข้าเพียงร้อยละ 5.3
โดยมูลค่าการน าเข้า เพิ่มขึ้นร้ อยละ 7.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน หากพิจารณามูลค่าการนาเข้าสินค้าที่มี
ถิ่นกาเนิดจากประเทศหลักมาเลเซีย พบว่าขยายตัวร้อยละ 11.3 ตามการนาเข้าสินค้าประเภทเครื่องมือวัด
และตรวจสอบ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนการนาเข้าจากสหรัฐอเมริกาขยายตัวร้อยละ
107.9 จากการนาเข้าชิ้นส่วนเครื่องบิน และเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ สาหรับการนาเข้าจากสิงคโปร์และ
จีนหดตัวร้อยละ 15.1 และ 18.9 ตามการนาเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นสาคัญ ด้านการ
นาเข้าจากสหราชอาณาจักรหดตัวร้อยละ 30.3 จากชิ้นส่วนเครื่องบิน
ภาพที่ 2 โครงสร้างตลาดนาเข้าและการขยายตัวของมูลค่าสินค้านาเข้า
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2.

สกุลเงินทางการค้า: เงินดอลลาร์ สรอ. เป็นสกุลเงินหลัก มีสัดส่วนร้อยละ 85.8

จากข้อมูลของกรมศุลกากร ในไตรมาส 1 ปี 2562 พบว่า ภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังกาหนดสกุลเงิ นทาง
การค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. โดยมีสัดส่วนร้อยละ 85.8 ลดลงจากร้อยละ 85.9 ในไตรมาสก่อน ส่วนเงิน
สกุลท้องถิ่นทั้งบาทและริงกิตมีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 12.4 ลดลงจากร้อยละ 12.5 ในไตรมาสก่อน โดย
ส่วนใหญ่กาหนดเป็นสกุลเงินบาท
เมื่อพิจารณาเฉพาะมูลค่าการค้ากับมาเลเซีย (Destination) โดยตรง พบว่า ภาคธุรกิจส่วนใหญ่
ยังกาหนดสกุลเงินทางการค้าเป็น สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. โดยมีสัดส่วนร้อยละ 80.9 ส่วนเงินสกุลท้องถิ่นทั้ง
บาทและริงกิตมีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 17.9 ใกล้เคียงกับร้อยละ 18.0 ในไตรมาสก่อน โดยส่วนใหญ่กาหนด
เป็นสกุลเงินบาท หากพิจารณาเฉพาะการส่งออกพบว่าสัดส่วนการกาหนดเงินสกุลท้องถิ่นในการค้าไตรมาส
นี้อยู่ที่ร้อยละ 23.1 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 22.9 ในไตรมาสก่อน ในจานวนนี้ร้อยละ 20.9 เป็นเงินสกุล
บาท (ภาพที่ 3) โดยประเภทธุรกิจที่ใช้เงินสกุลบาทเพิ่มขึ้น ได้แก่ คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ เครื่องใช้ใน
ห้องน้าและเครื่องสาอาง อาหาร ขณะที่ธุรกิจที่ใช้เงินสกุลบาทลดลง ได้แก่ ชิ้นส่วนยานพาหนะ อาหารสัตว์
ยางพารา และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น สาหรับเงินสกุลริงกิตมีสัดส่วนการใช้ร้อยละ 2.2 ทรงตัวจาก
ไตรมาสก่อน
ภาพที่ 3 สัดส่วนการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการส่งออก
ผ่านด่านศุลกากรชายแดนไทยกับมาเลเซียโดยตรง

ภาพที่ 4 สัดส่วนการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการนาเข้า
ผ่านด่านศุลกากรชายแดนไทยกับมาเลเซียโดยตรง

ส่วนการนาเข้ามีการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในสัดส่วนที่ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ
13.8 เพิ่มขึ้น จากร้ อยละ 13.6 ในไตรมาสก่อน (ภาพที่ 4) จากการใช้เงินบาทที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจ นาเข้า
รถโดยสาร คอมพิวเตอร์ และปลา ส่วนการใช้สกุลเงินริงกิต เพิ่มขึ้นจากธุรกิจนาเข้าหม้อแปลง เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์พืชสวนอื่น ๆ ไม้แปรรูป และปลา

