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สรุปภาพรวมการค้าไทย-รัสเซีย ปี 2559 
 
  ด้วยข้อจํากัดทางเศรษฐกิจของรัสเซียท่ีไม่เอ้ืออํานวยทําให้มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปยัง
รัสเซียในปี 2559 ถดถอยลงอย่างต่อเนื่องอีกร้อยละ 19 จนเหลือเพียง 578 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น 
หลังจากท่ีไดป้รับตัวลงอย่างรุนแรงมาในปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 41 ท่ีมูลค่า 713 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เม่ือเทียบ
กับปีก่อนท่ีเคยส่งออกได้กว่า 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในทางกลับกันไทยก็นําเข้าสินค้าจากรัสเซียลดลงใน
สัดส่วนและทิศทางเดียวกัน โดยฝ่ายรัสเซียยังคงเป็นฝ่ายท่ีได้ดุลการค้ากับไทยมาโดยตลอดเนื่องจากรัสเซีย
เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าพลังงานรายใหญ่รายหนึ่งของโลกท่ีไทยจําเป็นต้องนําเข้าเพ่ือสนองความต้องการ
ภายในประเทศ 

ตารางแสดงสรุปภาพรวมการค้าไทย-รัสเซีย ปี 2559 

 มูลค่า (ล้าน USD) ขยายตัว (%) สัดส่วนการค้าไทย (%) 

 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

รวม 4,913 2,355 1,965 4.69 -52.05 -16.63 1.08 0.57 0.48 

ไทยส่งออก 1,205 713 578 3.55 -40.80 -19.05 0.53 0.33 0.27 

ไทยนําเข้า 3,708 1,642 1,387 5.07 -55.71 -15.58 1.63 0.81 0.71 

ดุลการค้า -2,503 -929 -809       
ที�มา : ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร สํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 

 

 

การส่งออกของไทย ปี 2559 

  สินค้าส่งออก 10 อันดับแรกของไทยในตลาดรัสเซีย ครองสัดส่วนมูลค่าการส่งออกท้ังหมด
กว่าร้อยละ 65 โดยมีสินค้าท่ีมีศักยภาพ ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ 
อาหารสําเร็จรูป เม็ดพลาสติก เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน เป็นต้น (ท้ังนี้ ไม่นับรายการสินค้าท่ีเกิดจาก 
Foreign Direct Investment ท่ีนโยบายการส่งออกข้ึนอยู่ กับบริษัทแม่ในต่างประเทศ เช่น ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส ์ส่วนประกอบคอมพิวเตอร ์และยานยนต์ เป็นต้น) 

ตารางแสดงสินค้าส่งออก 10 อันดับแรกของไทย 
 มูลค่า (ล้าน USD) ขยายตัว (%) สัดส่วนการส่งออก (%) 

 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 
รถยนต์ อุปกรณ ์
และส่วนประกอบ 291 163 123 -7.43 -44.23 -24.48 24.18 22.78 21.25 

ผลิตภัณฑ์ยาง 52 61 50 24.99 19.20 -18.09 4.27 8.60 8.71 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 130 49 47 98.57 -62.62 -4.00 10.78 6.81 8.08 
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 ผลไม้กระป๋อง

และแปรรูป 58 41 38 0.16 -28.70 -6.57 4.77 5.74 6.63 

เม็ดพลาสติก 80 46 30 40.68 -41.94 -35.67 6.61 6.48 5.15 
เครื่องปรับอากาศ
และชิ้นส่วน 30 20 22 121.68 -32.35 11.75 2.45 2.80 3.86 

สิ่งทออ่ืนๆ 3 14 21 -19.62 345.89 54.23 0.26 1.94 3.70 
อาหารทะเล
กระป่อง/แปรรูป 

35 20 19 -4.14 -41.51 -4.25 2.88 2.85 3.37 

ข้าว 30 14 14 97.02 -53.79 -2.72 2.50 1.95 2.34 

ยางพารา 11 8 12 -71.43 -25.86 47.17 0.94 1.18 2.15 

รวม 10 รายการ 719 436 377 11.62 -39.32 -13.62 59.63 61.13 65.23 

อ่ืนๆ 487 277 201 -6.43 -43.00 -27.59 40.37 38.87 34.77 

รวมทั้งสิ้น 1,205 713 578 3.55 -40.80 -19.05 100.00 100.00 100.00 
ที�มา : ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร สํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 

  สินค้ารถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ กว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าสินค้าส่งออกจากไทย
เป็นรถปิคอัพเพ่ือการพาณิชย์ซึ่งมีบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นผู้ กําหนดนโยบาย ส่วนอุปกรณ์และ
ส่วนประกอบได้หดตัวอย่างรุนแรงต่อเนื่องกันในช่วงสองปีท่ีผ่านมา แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่าในปี 2559 มีการ
นําเข้าสินค้าจากจีนเพ่ิมข้ึนมาก 

  สินค้าผลิตภัณฑ์ยาง ส่วนมากเป็นยางรถยนต์ใหม่ ได้รับผลกระทบจากกําลังซื้อของ
ผู้บริโภคท่ีลดลง จึงหันไปนิยมสินค้าท่ีผลิตในประเทศท่ีมีราคาต่ํากว่า หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจดีข้ึนคาด
ว่าจะหันกลับไปหาสินค้านําเข้าท่ีมีคุณภาพและเทคโนโลยีท่ีสูงกว่าดังเดิม 

  สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย จึงเป็นรายการค่าใช้จ่ายท่ีถูก
ผู้บริโภคตัดท้ิงเป็นอันดับแรกในช่วงท่ีเศรษฐกิจไม่ดีโดยเฉพาะเครื่องประดับหรูหราราคาแพง ขณะเดียวกันก็
มองหาสินค้าท่ีผลิตมาจากวัสดุท่ีมีราคาต่ําลง เช่น จากโลหะทองก็ลดลงมาเป็นโลหะเงิน เป็นต้น ในช่วงสองปี
ท่ีผ่านมาผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ในท้องถ่ินหลายรายต้องปิดกิจการลงเนื่องจากไม่สามารถปรับตัวกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้ทันท่วงที ต่างกับรายย่อยท่ีมีความคล่องตัวสูงกว่าในการรับมือเพ่ือความอยู่
รอด สินค้าส่งออกของไทยในตลาดนี้ส่วนมากเป็นเครื่องประดับเงิน ท้ังนี้ ในปี 2560 คาดว่าไทยจะสามารถ
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับได้เพ่ิมข้ึน 

  สินค้าผลไม้กระป๋องและแปรรูป จากประเทศไทยส่วนมากเป็นสัปปะรดกระป๋อง ซึ่งได้รับ
ผลกระทบไปตามภาวะเศรษฐกิจ สิ่งท่ีเป็นน่ากังวลคือสินค้าจากประเทศเวียดนามท่ีได้รับการยกเว้นภาษีจาก
ความตกลงทางการค้า FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียท่ีเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ดังนั้น 
ผู้ประกอบการไทยท่ีย้ายฐานการผลิตไปท่ีเวียดนามก็จะสามารถได้รับสิทธิประโยชนน์ี้ด้วยเช่นกัน 
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   สินค้าเม็ดพลาสติก โดยรวมรัสเซียนําเข้าในปี 2559 ลดลงร้อยละ 10 และมีแนวโน้มหันไป

นําเข้าจากกลุ่มประเทศในภูมิภาคเครือรัฐเอกราชเพ่ิมข้ึน ได้แก่ เบลารุส อุซเบกิสถาน และยูเครน หาก
สถานการณ์ยังดําเนินไปในแนวทางนี้ สินค้าส่งออกของไทยอาจได้รับผลกระทบต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

  สินค้าเครื่องปรับอากาศและช้ินส่วน ภาพรวมในปี 2559 รัสเซียนําเข้าเพ่ิมข้ึนสวนทางกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยนําเข้าสินค้าจากจีนเพ่ิมข้ึนในอัตราสูง ขณะท่ีนําเข้าสินค้าจากประเทศไทยท่ี
ส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนลดลง แต่ไทยส่งออกตัวเครื่องปรบัอากาศแบบหน้าต่างได้เพ่ิมข้ึน สถานการณ์ในปี 2560 
ยังไม่สามารถชี้ชัดได้เนื่องจากมีตัวแปรท่ีเปลี่ยนแปลงได้ เช่น สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด 
ปริมาณการก่อสร้างอาคารใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน และความต้องการเครื่องปรับอากาศใหม่เพ่ือทดแทนของเก่า เป็นต้น 

  สินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป สินค้าส่งออกจากไทยส่วนมากเป็นปลาทูน่า
กระป๋องท่ียังสามารถครองสัดส่วนตลาดส่วนมากไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง เพียงแต่ปรับตัวลดลงไปตามสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีไม่เอ้ืออํานวยกับสินค้านําเข้าจากต่างประเทศ หากเศรษฐกิจปรับตัวดีข้ึนแล้วก็น่าจะเพ่ิมมูลค่า
การส่งออกกลับมาได้ไม่ยาก 

  สินค้าข้าว เนื่องจากคนรัสเซียโดยท่ัวไปไม่ได้บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก แต่มีชนกลุ่มน้อย
จากเอเชียจํานวนหนึ่งเป็นลูกค้าหลัก ในภาพรวมปี 2559 รัสเซียนําเข้าข้าวลดลงร้อยละ 15 โดยมีอินเดียเป็น
ผู้ส่งออกรายใหญ่ท่ีครองสัดส่วนตลาดสินค้านําเข้ากว่าร้อยละ 40 และเป็นเพียงประเทศเดียวท่ีเพ่ิมมูลค่าการ
ส่งออกในปีนี้ได้ อย่างไรก็ตาม เวียดนามบรรลุความตกลง FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียสําเร็จแล้ว หากมี
ผลผลิตสําหรับการส่งออกอย่างเต็มกําลังแล้วคาดว่าจะส่งผลกระทบกับการส่งออกของไทยท่ีเป็นคู่แข่งราย
สําคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ดังนั้นแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2560 ดูจะไม่สดใสนัก 

  สินค้ายางพารา อินโดนีเซียเป็นผู้มีสัดส่วนการตลาดสูงท่ีสุดถึงกว่าร้อยละ 50 ในตลาด
รัสเซีย ขณะท่ีไทยตามมาห่างๆ โดยแซงมาเลเซียข้ึนมาเป็นลําดับท่ีสองด้วยสัดส่วนประมาณร้อยละ 16 และ
สามารถเพ่ิมมูลค่าการส่งออกได้อย่างต่อเนื่องแม้ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ําก็ตาม แต่ในปี 2560 ให้จับตามอง
เวียดนามท่ีเน้นส่งเสริมการส่งออกในรสัเซียอย่างจริงจังและสามารถเพ่ิมมูลค่าการส่งออกในปี 2559 ได้เกือบ
เท่าตัวจากปีท่ีผ่านมา รวมท้ังมีข้อได้เปรียบจากความตกลง FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียท่ีมีอยู่ในมืออีก 
อันจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยได้ในระยะยาว 

  สินค้าอ่ืนๆ ท่ีมีโอกาสขยายตลาดได้ดี ได้แก่ ผักและผลไม้สด ดอกกล้วยไม้ ผลิตภัณฑ์ความ
งาม/สุขภาพ/สมุนไพร ได้แก่ เครื่องสําอาง สบู่ ผลิตภัณฑ์สปา และผลิตภัณฑ์รักษาผิว 

  สําหรับ ธุรกิจบริการ ท่ีมีโอกาสด้านการลงทุน ได้แก่ สปา/ความงามและโรงแรมท่ีไทยมี
ความชํานาญและได้รับการยอมรับไปท่ัวโลก รวมท้ังธุรกิจร้านอาหารไทยท่ียังมีจํานวนน้อยมากท้ังๆ ท่ีมี
นักท่องเท่ียวรัสเซียเดินทางไปเยือนประเทศไทยปีละนับล้านคน นอกจากนั้น ก็มีธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส ์
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 การนําเข้าจากรสัเซีย ปี 2559 

  ในภาคการนําเข้า สินค้าส่วนมากเป็นสินค้าในรูปพลังงานและวัตถุดิบ ได้แก่ น้ํามันดิบ ปุ๋ย
และยากําจัดศัตรูพืชและสัตว์ เหล็ก/เหล็กกล้า/ผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอ่ืนๆ/เศษโลหะ/ผลิตภัณฑ์ และถ่านหิน 
ซึ่งสินค้า 5 หมวดนี้คิดเป็นสัดส่วนการนําเข้ากว่าร้อยละ 90 ของท้ังหมด โดยเฉพาะน้ํามันดิบเพียงรายการ
เดียวก็มีสัดส่วนกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น ผลจากราคาน้ํามันในตลาดโลกท่ีปรับตัวลงเป็นอย่างมาก ทําให้มูลค่า
การนําเข้าลดลงมากในทิศทางเดียวกัน 

ตารางแสดงสินค้านําเข้า 5 อันดับแรกจากรัสเซีย 
 มูลค่า (ล้าน USD) ขยายตัว (%) สัดส่วนการนําเข้า (%) 

 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

นํ้ามันดิบ 2,462 872 753 26.89 -64.57 -13.66 66.38 53.10 54.31 
ปุ๋ยและยากาํจัด
ศัตรูพืชและสตัว ์ 298 253 188 -37.66 -15.21 -25.82 8.04 15.39 13.52 

เหล็ก เหล็กกลา้ 
และผลิตภณัฑ์ 491 238 160 -14.48 -51.48 -33.04 13.25 14.51 11.51 

สินแร่โลหะอ่ืนๆ 
เศษโลหะและ
ผลิตภัณฑ์ 

83 106 130 -8.39 27.08 22.82 2.24 6.44 9.37 

ถ่านหิน - 11.9 43 - - 258.03 - 0.72 3.07 

รวม 5 รายการ 3,334 1,481 1,273 8.11 -55.58 -14.07 89.91 90.17 91.78 

อ่ืนๆ 374 162 114 -16.00 -56.83 -56.83 10.09 9.83 8.22 

รวมทั้งสิ้น 3,709 1,643 1,387 5.07 -55.71 -15.18 100.00 100.00 100.00 
ที�มา : ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร สํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร   

สถานการณท์างเศรษฐกิจของรัสเซีย 

  ในปี 2559 รัสเซียมีขนาดเศรษฐกิจ 1.267 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลจาก IMF) ใน
ลําดับท่ี 12 ของโลก มีประชากร 143 ล้านคน (ข้อมูลจาก UN) มากเป็นอันดับท่ี 9 ของโลก รัสเซียเป็นคู่ค้า
สําคัญของไทยในลําดับท่ี 33 ด้วยมูลค่าการค้ารวม 1,964 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ท้ังนี้ ไทยเป็นฝ่ายเสียดุลการค้า
กับรัสเซียมาโดยตลอดเนื่องจากรัสเซียเป็นแหล่งผลิตและส่งออกด้านพลังงานท่ีสําคัญแห่งหนึ่งของโลก 

  รัสเซียเริ่มก้าวเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2557 โดยมีสาเหตุสําคัญ 2 ประการ
ท่ีมาบรรจบกัน กล่าวคือราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกตกต่ําอย่างรวดเร็วลงเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะราคา
สินค้าพลังงานอย่างน้ํามันและแก๊สธรรมชาติท่ีเป็นรายได้หลักของประเทศ ผนวกกับถูกมาตรการคว่ําบาตร
ทางเศรษฐกิจจากกลุ่มประเทศตะวันตกท่ีนําโดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเพ่ือตอบโต้ท่ีรัสเซียผนวก
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 แหลมไครเมียและก่อวิกฤติในสาธารณรัฐยูเครนฝั่งตะวันออก โดยมุ่งหวังท่ีจะกดดันด้านแหล่งเงินทุนจาก

ต่างประเทศและเทคโนโลยีในการสํารวจและขุดเจาะแหล่งพลังงานท่ีเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ท่ีหล่อเลี้ยง
เศรษฐกิจของรัสเซีย จากสองเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเดียวกันส่งผลให้เกิดอาการช็อคทางเศรษฐกิจอย่าง
รุนแรง เงินทุนไหลออก ค่าเงินรูเบิลตกลงกว่าเท่าตัวเม่ือเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ อัตราเงินเฟ้อพุ่งข้ึนสูง 
กําลังซื้อของผู้บริโภคหดตัวลงอย่างฉับพลัน และรัฐบาลไม่มีเงินงบประมาณท่ีเพียงพอในการใช้จ่ายและ
พัฒนาประเทศ ฝ่ายรัสเซียก็ตอบโต้ด้วยมาตรการงดการนําเข้าสินค้าอาหารจากประเทศเหล่านั้นเป็นการตอบ
แทน ซึ่งเป็นท่ีแน่นอนว่าการนําเข้าสินค้าต่างๆ จากต่างประเทศรวมท้ังไทยย่อมได้รับผลกระทบอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ไดเ้ช่นกัน 

  อย่างไรก็ตามท่ามกลางวิกฤติก็ย่อมมีโอกาส รัสเซียได้มีเวลาทบทวนสถานภาพความเสี่ยง
ของประเทศท่ีมุ่งแต่ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์สู่ตลาดโลกและพ่ึงพาสินค้าอาหารจากต่างประเทศมาโดยตลอด 
จึงได้ใช้จังหวะนี้สร้างความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมการผลิตภายในของประเทศเพ่ือทดแทนการนําเข้า โดย
ส่งเสริมภาคการเกษตรจนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจนสินค้าบางรายการเริ่มมีผลผลิตล้นตลาดและสามารถ
ส่งออกได้ด้วย โดยกระทรวงเกษตรตั้งความหวังว่าอีก 7 ปีข้างหน้ารัสเซียจะสามารถพ่ึงพาสินค้าเกษตรท่ีผลิต
ได้ด้วยตัวเองหล่อเลี้ยงประเทศได้ท้ังหมด ท้ังนี้ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2550 รัสเซียสามารถปรับตัวแก้ไขภาวะ
เศรษฐกิจได้ดีข้ึนเป็นลําดับ บวกกับราคาสินค้าน้ํามันและสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกท่ีขยับตัวสูงข้ึน ทําให้
ก้าวผ่านจุดต่ําสุดมาได้และกําลังอยู่ในช่วงขาข้ึนอย่างค่อยเป็นค่อยไป อีกท้ังปัจจัยบวกต่างๆ เช่น โอกาสรื้อ
ฟ้ืนความสัมพันธ์กับผู้นําประเทศคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาท่ีอาจนํามาสู่การยกเลิกการคว่ําบาตรทาง
เศรษฐกิจ ส่วนกลุ่มประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปก็ต้องการท่ีจะยกเลิกการคว่ําบาตรเช่นกันเพราะต่างก็
ได้รับผลกระทบด้านลบทางเศรษฐกิจจากมาตรการดังกล่าว และขณะนี้ค่าเงินรูเบิลแข็งข้ึนเป็นลําดับอันจะ
ส่งผลให้ประชาชนมีกําลังซื้อสินค้านําเข้าได้เพ่ิมข้ึนด้วย เป็นต้น 

  แต่ด้วยแนวโน้มทางเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะปรับตัวดีข้ึนในปี 2560 และต่อเนื่องไปอีกหลายปี 
จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีกําลังซื้อสูงข้ึน รวมท้ังมีความต้องการบริโภคสินค้านําเข้าเพ่ิมข้ึนด้วย ในปี 2560 คาดว่า
รัสเซียจะสามารถพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจให้กลับมาอยู่ในแดนบวกได้ในอัตราประมาณร้อยละ 1-2 และจะค่อยๆ 
ปรับตัวในอัตราท่ีสูงข้ึนในอัตราเฉลี่ยของเศรษฐกิจโลกได้ในปี 2562 เป็นต้นไป 

นโยบายการค้า 

  ผลจากการถูกคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจกับประเทศคู่ค้าหลักในสหภาพยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา รัสเซียจึงหันไปเปิดการค้าและการลงทุนกับประเทศทางฝั่งตะวันออกหรือทางเอเชียมากข้ึน 
(Look East) รวมท้ังประเทศไทยด้วยท่ีได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนผู้นําระดับสูงระหว่างกันในช่วงท่ีผ่านมา
และได้ตกลงท่ีจะร่วมกันพัฒนาด้านการค้า การลงทุน และอ่ืนๆ อย่างรอบด้าน 

  นอกจากนั้น รัสเซียมีเป้าหมายจะพัฒนาประเทศทางฝั่งตะวันออกไกลอย่างจริงจังท้ังจาก
ภายในประเทศและจากต่างประเทศ โดยหวังเพ่ิมจํานวนประชากรและเสนอสิทธิประโยชน์หลายอย่างเพ่ือ
หวังดึงดูดนักลงทุนจากประเทศแถบเอเชีย โดยเฉพาะญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน รวมท้ังภูมิภาคอาเซียนท่ี
รัสเซียให้ความสําคัญมากเช่นกัน  
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 พฤติกรรมผู้บริโภค 

  ผู้บริโภคชาวรัสเซียมักจะซื้อสินค้าท่ีเกิดจากแรงกระตุ้น รวมท้ังให้ความสําคัญกับแบรนด์
และคุณภาพเป็นอันดับแรก ส่วนเรื่องระดับราคาถือเป็นเรื่องรอง จากการสํารวจของ Nielsen พบว่าสามในสี่
ของผู้บริโภคสนใจท่ีจะทดลองสินค้าใหม่ๆ ขณะท่ีร้อยละ 37 จะสังเกตสินค้าใหม่บนชั้นวางจําหน่าย ซึ่งสูง
กว่าอัตราเฉลี่ยของโลกท่ีร้อยละ 29 นอกจากนั้น ชาวรัสเซียยังมีความภักดีต่อแบรนด์สูงมากถึงขนาดท่ีมีการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเรียบร้อยแล้วก่อนท่ีจะเดินเข้าห้างสรรพสินค้าด้วยซ้ํา ส่วนพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยก็
มักจะทําเพ่ือตอบสนองความต้องการในช่วงระยะสั้นๆ เท่านั้น กล่าวคือร้อยละ 25 ซื้อสินค้าเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการในช่วงเวลานั้น ขณะท่ีร้อยละ 47 ซื้อสินค้าท่ีจําเป็นต้องใช้ในวันนั้น 

  คนรัสเซียมีอุปนิสัยท่ีไม่ชอบการออมเนื่องจากระบบธนาคารไม่เป็นท่ีน่าเชื่อถือ ดังนั้นจึง
มักจะใช้จ่ายในสัดส่วนร้อยละ 80 ของรายได้ แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่ามีเพียงร้อยละ 16 ท่ีมองว่าการช็อปปิ้งเป็น
เรื่องน่าสนุกเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยของโลกท่ีร้อยละ 26 การช็อปปิ้งก็มักทําไปเพ่ือสมาชิกในครอบครัว
เนื่องจากชาวรัสเซียให้ความสําคัญกับครอบครัวมากและส่งผลอย่างมากกับนิสัยการใช้จ่าย ร้อยละ 53 ของ
คนรัสเซียมีการใช้จ่ายเป็นประจําไปเพ่ือครอบครัวเทียบกับอัตราเฉลี่ยโลกท่ีร้อยละ 45 มีเพียงร้อยละ 32 
เท่านั้นท่ีจับจ่ายสินค้าเพ่ือตัวเอง 

  สัดส่วนประชากรร้อยละ 73 ใช้ชีวิตในเมืองและมีส่วนแบ่งของอํานาจซื้อสูงถึงร้อยละ 85 
สําหรับชนชั้นกลางเกิดใหม่จํานวน 25 ล้านคนครอบครองสัดส่วนความต้องการบริโภคของประเทศถึงร้อยละ 
80 (รัสเซียถูกจัดอันดับว่ามีความเหลื่อมล้ํารายได้สูงท่ีสุดของโลก) ชาวรัสเซียมีค่านิยมการใช้ชีวิตอย่าง
ชาวตะวันตกท่ีมีการศึกษาสูงและมีรสนิยมท่ีมีความซับซ้อน การเข้าถึงผู้บริโภคผ่านการโฆษณาทางโทรทัศน์
และเสื่อโซเชียลเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

  โครงสร้างประชากรด้านเชื้อชาติประกอบด้วย รัสเซียร้อยละ 80 ตาตาร์ร้อยละ 4 ยูเครน
ร้อยละ 3 ชูวาสร้อยละ 1 บาชกีร์ร้อยละ 1 และอ่ีนๆ ร้อยละ 10 (Federal State Statistics Service) 

 

จํานวนประชากรในเมืองสําคัญ 

เมือง จํานวนประชากร 
Moscow 12,054,243 
St Petersburg 5,191,690 
Novosibirsk 1,567,087 
Ekaterinburg 1,428,042 
Nishniy Novgorod 1,267,760 
Kazan 1,205,651 
Cheliabinsk 1,183,387 
Omsk 1,173,854 
Samara 1,171,820 
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 โอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทย 

� ด้วยแนวโน้มทางเศรษฐกิจของรัสเซียท่ีคาดว่าจะปรับตัวดีข้ึนในปี 2560 และต่อเนื่องไปอีกหลายปี 
จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีกําลังซื้อสูงข้ึน รวมท้ังมีความต้องการบริโภคสินค้านําเข้าเพ่ิมข้ึนด้วย 

� ถึงแม้ว่ามูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทย-รัสเซยีไม่มากนัก แต่ชาวรัสเซียนิยมเดินทางมาท่องเท่ียว
ในประเทศไทยในลําดับต้นๆ และมีพฤติกรรมท่ีจะกลับไปเท่ียวซ้ําอีก จากท่ีได้มีโอกาสทดลองชิม
อาหารไทยและใช้สินค้าไทยจนติดใจจนซื้อหามาเป็นของฝากให้ญาติสนิทมิตรสหาย ดังนั้น การทํา
ประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการของไทยในกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวรัสเซียผ่านช่องทางสายการบินหรือ
กิจกรรมของการท่องเท่ียวน่าจะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีน่าสนใจ 

� จากอดีตท่ีค่าเงินรูเบิลมีค่าพอๆ กับเงินบาทของไทย แต่ปัจจุบันนี้ค่าเงินรูเบิลอ่อนลงเหลือประมาณ 
0.60 บาทเท่านั้น ในสายตาผู้บริโภคชาวรสัเซียเห็นว่าสินค้านําเข้าจากไทยแพงข้ึน แต่ในทางกลับกัน
หากผู้ประกอบการไทยจะหันไปลงทุนทางธุรกิจในรัสเซียก็จะได้ประโยชน์ท่ีใช้เงินลงทุนท่ีต่ําลง 

� บริษัทเจริญโภคภัณฑ์เป็นบริษัทเอกชนรายใหญ่ท่ีสุดของไทยท่ีเข้าไปลงทุนในรัสเซีย คิดเป็นเม็ดเงิน
กว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เนื้อสัตว์ปีก และเนื้อหมู ในหลายๆ เมือง 
โดยมีวิสัยทัศน์ว่าตลาดรัสเซียเป็นตลาดใหม่ท่ียังไม่มีคู่แข่ง ดังนั้น ผู้ท่ีเข้าไปบุกเบิกเป็นรายแรกย่อมมี
ความได้เปรียบท่ีไม่ต้องไปต่อสู้กับเจ้าตลาดรายเดิม จากแนวคิดนี้ก็สามารถนํามาปรับใช้กับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยได้เช่นกัน โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีชาวรัสเซียยอมรับว่าประเทศ
ไทยมีความโดดเด่น 

� ธนาคารกสิกรไทยร่วมมือกับธนาคาร VTB ของท้องถ่ินเปิดให้บริการแล้ว ซึ่งจะช่วยอํานวยความ
สะดวกให้แก่นักธุรกิจและนักลงทุนมากยิ่งข้ึน 

� ปัจจุบันนี้ในแต่ละรัฐ/แคว้นของรัสเซียต่างแข่งขันกันเสนอสิทธิประโยชน์มากมายในการดึงดูดการ
ลงทุนจากต่างประเทศเพราะเป็นทางลัดในการพัฒนาประเทศในยามท่ีประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจท่ี
ไม่เอ้ืออํานวย ท้ังนี้ รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมการเพ่ิมประชากรและส่งเสริมการค้าและดึงดูดการ
ลงทุนอย่างจริงในทางฝั่งตะวันออกไกลโดยเสนอสิทธิประโยชน์ให้เป็นจํานวนมาก  

 

ปัจจัยบวกในการขยายตลาดสินค้าไทยในรัสเซีย 

� ตลาดเดิมอย่างภูมิภาคอเมริกาและยุโรป เปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าในลักษณะ Protectionism 
มากข้ึน อันจะเป็นกระแสให้ภูมิภาคหรือประเทศอ่ืนๆ ปฏิบัติตาม ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนทาง
การค้า ดังนั้น จึงควรวางแผนกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดใหม่ ซึ่งรัสเซียก็เป็นหนึ่งในประเทศ
เป้าหมายใหม่ท่ีมีโอกาสดีทางการค้าสําหรับสินค้าไทย 

� รัสเซียได้ก้าวพ้นภาวะเศรษฐกิจถดถอย และคาดว่าในปีนี้การเติบโตทางเศรษฐกิจจะกลับมาอยู่ใน
แดนบวกท่ีร้อยละ 1-2 ต่อเนื่องในช่วงสองปีข้างหน้า และขยับเพ่ิมในอัตราท่ีสูงข้ึนในปีต่อๆ ไป 

� สาเหตุสําคัญท่ีก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยตั้งแต่ปี 2557 มาจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ใน
ตลาดโลกปรับตัวลงแรง โดยเฉพาะราคาพลังงานท่ีเป็นแหล่งรายได้สําคัญท่ีสุดของรัสเซียจึงได้รับ
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 ผลกระทบต่องบประมาณรายจ่ายภาครัฐและเงินคงคลังอย่างรุนแรง บวกกับการถูกคว่ําบาตรทาง

เศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปท่ีมุ่งกดดันไปท่ีระบบการเงินและเทคโนโลยีในการ
สํารวจและผลิตพลังงานท่ีเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของระบบเศรษฐกิจในระยะเวลาใกล้เคียงกัน 
แต่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 ได้มีสัญญาณบวกว่ารัสเซียสามารถปรับตัวรับมือกับภาวะท่ี
ย่ําแย่ได้แล้วและมีแนวโน้มท่ีจะปรับตัวได้ดีข้ึนเป็นลําดับในอนาคต โดยเฉพาะราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ในตลาดโลกขยับตัวสูงข้ึน รวมท้ังการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ท่ีมีแนวนโยบายในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับคนเดิมอันจะช่วยรื้อฟ้ืนความสัมพันธ์ท่ีดีกับรัสเซีย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสาเหตุปัจจัย
สําคัญท่ีก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยกําลังเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีเป็นบวก 

� ผลท่ีตามมาจากการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อลดลงมาอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ อีกท้ัง
ค่าเงินรูเบิลเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐก็ปรับตัวสูงข้ึน ผู้บริโภคมีรายได้และกําลังซื้อเพ่ิมข้ึนและ
สินค้านําเข้าถูกลง จึงมีแนวโน้มว่าจะมีการนําเข้าสินค้าเพ่ิมข้ึนด้วย ขณะเดียวกันเงินทุนท่ีเคยไหล
ออกในช่วงท่ีเศรษฐกิจไม่ดีก็เริ่มไหลกลับเข้ามา ส่วนระดับเงินคงคลังของประเทศก็มีเสถียรภาพมาก
ข้ึน 

� รัสเซีย จะเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาฟุตบอลโลกในปี 2561 ท่ีจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคัก
และมีรายได้เข้าประเทศเพ่ิมข้ึน 

� ภาครัฐมีความตั้งใจจริงท่ีจะเร่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง และดําเนินนโยบายเปิดความสัมพันธ์
ทางการค้าและส่งเสริมการลงทุนกับประเทศในเอเชียอย่างเอาจริงเอาจัง รวมท้ังการพัฒนาอย่าง
รอบด้านให้เอ้ือต่อต่างชาติกับการเข้ามาดําเนินธุรกิจหรือลงทุนในรัสเซีย พร้อมกับการกําจัด
คอรัปชั่น 

� บริษัทการบินไทย กลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบินกรุงเทพฯ - มอสโก แล้ว และจํานวนนักท่องเท่ียว
ชาวรัสเซียไปเยือนไทยกลับไปถึงระดับ 1 ล้านคนต่อปี ซึ่งคนรัสเซียท่ีเคยไปเยือนประเทศไทยจะมี
ทัศนะคติท่ีดีและประทับใจประเทศไทย/คนไทยในระดับสูงมาก 

� ปีนี้มีกิจกรรมในหลายๆ ด้าน เพ่ือฉลองครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย 
� ธนาคารกสิกรร่วมมือกับธนาคารของท้องถ่ินเปิดให้บริการด้านการเงินแลว้ 
� สินค้าในรัสเซียสามารถเคลื่อนย้ายไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียได้อย่างอิสระ

โดยปราศจากกําแพงภาษี 
� การเดนิทางระหว่างไทย-รัสเซีย มีความสะดวก ไม่ต้องใช้วีซ่า 
� สถานะการเมืองมีความม่ันคง ประชาชนมีความเชื่อม่ันสูงในตัวผู้นํา 
� การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-รัสเซียท่ีดีข้ึนในช่วงท่ีผ่านมา และฝ่ายไทยได้ซื้อยุทโธปกรณ์

จากรัสเซียบ้างแล้ว อันจะช่วยให้ฝ่ายรัสเซียยอมเปิดตลาดให้สินค้าไทยเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนมาก
ข้ึนและช่วยผลักดันให้ไทยสามารถเปิดการเจรจา FTA ไทย-EAEU ได้สําเร็จ เพ่ือลดความเสียเปรียบ
ประเทศคู่แข่งขันอย่างเวียดนามท่ีเจรจา FTA สําเร็จไปแล้ว 
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 อุปสรรคและปัญหาในการขยายตลาดในรัสเซีย 

� ภาษา การติดต่อสื่อสารจําเป็นต้องใช้ภาษารัสเซีย 
� กฎระเบียบ ข้อกฎหมาย และหน่วยงานราชการบางส่วนท่ียังล้าหลังและยังไม่ได้รับการแก้ไข

ปรับปรุงให้ทันสมัย 
� ความไว้วางใจระหว่างนักธุรกิจของท้ังสองฝ่าย 
� ระบบการเงินและการให้บริการของสถาบันการเงินไม่ทันสมัย 
� ระบบสาธารณูปโภค การขนส่ง การเก็บสินค้า และโลจิสติกสท่ี์ต้องได้รับการพัฒนา 
� ต้นทุนการขนส่งสินค้าสูง 
� เว็บไซต์ทําการค้าปลอมของไทยท่ีทําลายภาพลักษณ์ท่ีดีและความน่าเชื่อถือของสินค้าไทย 
� ต้องพ่ึงพาตัวแทนจําหน่ายในการทําตลาด 
� ผลกระทบทางอ้อมท่ียังไม่ชัดเจนจาก Brexit 
� เวียดนาม สามารถเจรจาความตกลงการค้า FTA กับ EAEU ได้สําเรจ็จนมีผลบังคับแล้วเป็นชาติแรก

และเป็นเพียงชาติเดียวในปัจจุบัน อันจะช่วยสร้างแต้มต่อการแข่งขันทางการค้าเป็นอย่างมากในแง่
ภาษีนําเข้าท่ีครอบคลุมประเทศสมาชิกท้ัง 5 ประเทศ 

� ในช่วงถูกมาตรการคว่ําบาตร ส่งผลให้รัสเซียมีการพัฒนาด้านเกษตรกรรมภายในประเทศเข้มแข็งข้ึน
อย่างรวดเร็วทําให้สามารถลดการพ่ึงพาการนําเข้าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และอาหาร 
จนสินค้าบางรายการมีผลผลิตเกินความต้องการภายในประเทศจนกลายเป็นสินค้าส่งออกได้ เช่น 
เนื้อไก่ และเนื้อหมูท่ีคาดว่าการผลิตเพ่ือสนองความต้องการในประเทศจะอ่ิมตัวในอีก 5 ปีข้างหน้า 

� ในปัจจุบันสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ขยายระยะเวลาใช้มาตรการคว่ําบาตรรัสเซียต่อไปอีก 6 
เดือน จะสิ้นสุดในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

� นโยบายปกป้องทางการค้าของสหรัฐอเมริกาท่ีจะส่งผลกระทบไปยังการค้าโลก และอาจ
เกิดการเลียนแบบหรือการตอบโต้ลามไปทุกประเทศ 

� ระดับราคาน้ํามันและสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกท่ีผันผวนและไม่มีทิศทางท่ีชดัเจน 

� นโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของโลกมีความเปราะบางและอ่อนไหวจากอิทธิพล
ของความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอํานาจ 
 

 

�� 


