
สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 

สงออกไทยไปรัสเซียป 2560 
พุงกระฉูด 79% 

ดือนธันวาคม 2560 ยอดการส่งออกของไทยไปยังตลาดรัสเซียมีมูลค่า 82.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 79.01 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้มียอดส่งออกสะสมครบท้ังปีเป็นมูลค่ารวม
ท้ังสิ้น 1,035.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 79.15 หลังจากท่ียอดส่งออกของไทยเคยลดระดับ

หายไปครึ่งหนึ่งในช่วง 2 ปท่ีีผ่านมาจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของรัสเซียตั้งแตป่ี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา 

ตารางแสดงมูลค่าการส่งออกสินค้า 5 อันดับแรก เดือนธันวาคม 2560 

 ประเภทสินค้า มูลค่า (ล้าน USD) ���� % สัดส่วน % 

1 ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 24.5 282.91 29.48 
2 เหล็ก เหล็กกล้า และผลติภณัฑ ์ 8.6 1,669.82 10.41 
3 ผลิตภณัฑ์ยาง 7.5 4.33 8.99 
4 อัญมณีและเครื่องประดับ 5.7 4.01 6.91 
5 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 4.4 -11.87 5.24 

 รวม 5 อันดับแรก 50.6 136.08 61.05 
 อ่ืนๆ 32.3 25.92 38.95 
 รวม 82.9 79.01 100.00 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

ในเดือนสุดท้ายของปี รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ยังคงเป็นกลุ่มสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของไทยและ
ขยายตัวได้ในอัตราสูงอย่างต่อเนื่องและครองสัดส่วนมากถึงร้อยละ 29.48 ของมูลค่าการส่งออกท้ังหมด เม่ือ
เจาะลึกลงไปพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งเป็นสินค้ารถยนต์นั่ง มูลค่า 11.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วยรถปิคอัพ 
รถบรรทุก และรสบัสอีกร้อยละ 40 มูลค่า 9.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และส่วนท่ีเหลือเป็นอุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ 

ส่วนหมวดสินค้าอ่ืนๆ ในภาพรวมก็มีการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและ
เครื่องประดับ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล และเคมีภัณฑ์ ท่ีมียอดส่งออกเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมท้ัง เม็ดพลาสติก ข้าว รองเท้าและช้ินส่วน และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ท่ีถึงแม้แต่ละ
ตัวสินค้าจะมีมูลค่าไม่มากนักก็ตาม ยกเว้น เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ ท่ีส่วนใหญ่เป็นโครงก่อสร้างทํา
ด้วยเหล็กท่ีมีมูลค่าส่งออกเพ่ิมข้ึนสูงมากอย่างไม่ปกติเฉพาะเดือนนีเ้ท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม สินค้าหลักอย่าง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.87 เหลือ 4.4 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ อันอาจจะมาจากการแข่งขันท่ีรุนแรงข้ึน รวมท้ังความสามารถในการแข่งขันของไทยท่ีลดลงจากกรณีท่ี
เวียดนามซึ่งเปน็ประเทศคู่แข่งไดบ้รรลุข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเรียบร้อยแล้ว  

เ



สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 

ตารางแสดงโครงสร้างการส่งออกสินค้าไทยไปยังรัสเซีย ป ี2560 

 ประเภทสินค้า มูลค่า (ล้าน USD) ���� % สัดส่วน % 

1 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสตัว์,ประมง) 67.0 34.54 6.47 
2 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 85.6 13.43 8.27 
3 สินค้าอุตสาหกรรม 879.5 95.55 84.97 
4 สินค้าแร่และอุตสาหกรรม 3.0 8.27 0.29 

 รวม 1,035.1 79.15 100.00 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม เป็นสินค้ากลุ่มหลักท่ีครองส่วนแบ่งจากท้ังหมดกว่าร้อยละ 84 โดยมีหมวดรถยนต์ 
อุปกรณ์ และส่วนประกอบเป็นสินค้าหลัก ตามมาด้วย กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และกลุ่มสินค้า
เกษตรกรรม ในสัดส่วนร้อยละ 8.27 และ 6.47 ตามลําดับ 

ตารางแสดงมูลค่าการส่งออกสินค้า 10 อันดับแรก ปี 2560 

 ประเภทสินค้า มูลค่า (ล้าน USD) ���� % สัดส่วน % 

1 ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 424.0 245.51 40.97 
2 ผลิตภณัฑ์ยาง 80.3 59.56 7.75 
3 อัญมณีและเครื่องประดับ 55.8 19.55 5.39 
4 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 46.1 276.21 4.45 
5 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 43.2 12.30 4.17 
6 เม็ดพลาสติก 36.0 21.14 3.48 
7 เคมีภณัฑ ์ 35.5 443.95 3.43 
8 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 26.3 17.81 2.54 
9 ข้าว 21.2 56.54 2.04 
10 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 20.0 2.56 1.93 

 รวมสินค้า 10 อันดับแรก 788.2 63.70 76.15 
 อ่ืนๆ 246.9 14.37 23.85 
 รวม 1,035.1 79.15 100.00 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

จากโครงสร้างมูลค่าการส่งออกสะสมตลอดท้ังป ีจะเห็นว่าสินค้า ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ มีมูลค่า
สูงท่ีสุด 424 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และครองสัดส่วนการส่งออกของท้ังหมดถึงกว่าร้อยละ 40 ซึ่งถือว่า มีความ
เสี่ยงสูงท่ีสัดส่วนเทไปในหมวดนี้เพียงหมวดเดียวและหากมีการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมนี้ไปในทาง
ลบเม่ือใด ก็จะส่งผลกระทบต่อยอดการส่งออกของไทยในรัสเซียอย่างรุนแรงและฉับพลันเช่นกัน 

สินค้าส่วนใหญ่ในหมวด ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ จากไทยจะเป็นรถยนต์ท้ังส่วนบุคคลและเพ่ือ
การพาณิชย์ ซึ่งแผนการตลาดระหว่างประเทศจะข้ึนอยู่กับบริษัทแม่ของผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติท่ีมีโรงงาน
ประกอบรถยนต์อยู่ในหลายภูมิภาคของโลกเป็นสําคัญ ส่วนสินค้าท่ีเหลือเป็นอะไหล่เพ่ือใช้ทดแทนของเดิมท่ี
เป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทยท่ีเป็นธุรกิจรายย่อยและรายกลาง แต่มีความชํานาญในการผลิตชิ้นส่วน
และอะไหล่เพ่ือรองรับรถยนต์ของญี่ปุ่นท่ีแพร่หลายในประเทศไทยเองและมีระดับราคาปานกลางระหว่างสินค้า
คุณภาพต่ําจากจีนและสินค้าคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นหรือไต้หวัน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคใน



สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 

ภูมิภาคของรัสเซียได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกไกลท่ีนิยมนําเข้ารถยนต์ใช้แล้วโดยตรงจาก
ประเทศญี่ปุ่นถึงแม้จะมีพวงมาลัยคนละด้านกับมาตรฐานการจราจรของยุโรปก็ตาม  

ผลิตภัณฑ์ยาง ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 เป็นยางใหม่สําหรับรถยนต์นั่ง รสบัส และรถบรรทุก ส่วนท่ีเหลือ
ได้แก่ ถุงยางอนามัย ถุงมือยาง และอ่ืนๆ ท้ังนี้การขยายตัวของมูลค่าการส่งออกในหมวดสินค้านี้ได้รับอานิสงส์
มาจากระดับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีปรับตัวไปในทิศทางเดยีวกับระดับราคาน้ํามันในตลาดโลก 

สําหรับสินค้าเด่นอ่ืนๆ ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ ของไทยก็ขยายตัวข้ึนเป็นท่ีน่าพอใจ ส่วนใหญ่เป็น
เครื่องประดับทําด้วยเงิน สามารถตอบรับกับสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีปรับตัวดีข้ึนขณะท่ีผู้บริโภคมีความอัดอ้ันกับ
การประหยัดรายจ่ายมานาน และคาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในปถัีดไป 

ส่วน ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ก็มีการสั่งซื้อสินค้าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมี
ผลไม้หลากหลายและผู้ผลิตมีความเชี่ยวชาญในการผลิต ตกแต่ง และแปรรูป แต่ด้วยข้อจํากัดในการขนส่ง
สินค้าจากประเทศไทยไปยังรัสเซียต้องอาศัยระยะเวลายาวนานถึง 45-60 วัน ทําให้ผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง
หรือถุงพลาสติกสูญญากาศท่ีมีอายุวางจําหน่ายได้ยาวนานถึง 3-5 ปีเท่านั้นท่ีมีความเหมาะสมกับตลาดนี้
มากกว่าอาหารประเภทอ่ืนท่ีแม้จะมีโอกาสแต่มีอายุวางชั้นจําหน่ายสั้น แต่ท้ังนี้ เวียดนามท่ีเป็นประเทศคู่แข่ง
ของไทยมีข้อได้เปรียบทางการค้าท่ีได้รับยกเว้นภาษีนําเข้าจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเร
เชียตั้งแตป่ลายปี พ.ศ. 2559 อันจะส่งผลกระทบกับการส่งออกไทยเพ่ิมข้ึนในปีต่อๆ ไป 

จากการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจคาดว่าเศรษฐกิจของรัสเซียในปี พ.ศ. 2561 จะเติบโตในอัตราเดียวกันกับปีท่ี
ผ่านมา คือร้อยละ 1.8 จึงคาดว่ารัสเซียจะมีการนําเข้าสินค้าเพ่ิมข้ึนเพ่ือสนองความต้องการผู้บริโภคท่ีมีรายได้
เพ่ือการใช้จ่ายมากข้ึนรวมท้ังความเชื่อว่าสินค้านําเข้ามีคุณภาพดีกว่าสินค้าท่ีผลิตในประเทศ  

ณ เวลานี้คาดการณ์การขยายตัวการส่งออกของไทยในรัสเซียในปี พ.ศ. 2561 จะเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 25 
หรือคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1,294 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
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