
 

 
 

รายงานตลาดประเทศรัสเซีย โดย สคต. กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

  

   

     

การส่งออกไทยไปรัสเซียส่อหลุดเป้าช่วงโค้งสุดท้ายของปี

ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจและการค้าโลกในปัจจุบัน ยอดการส่งออกของไทยไปยังตลาดรัสเซียเดือน
ตุลาคม 2561 มีมูลค่า 96.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 39.69 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปรับตัว
ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนท่ีสอง ส่งผลให้มียอดส่งออกสะสม 10 เดือนแรกของปี มีมูลค่ารวมท้ังสิ้น 989.3 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.53 ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณท่ีค่อนข้างชัดเจนว่ายอดการส่งออกของท้ังปีจะไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ท้ังๆ ท่ีช่วง 8 เดือนแรกมีอัตราการเติบโตได้ดีถึงร้อยละ 39.96 

ตารางแสดงมูลค่าการส่งออกสินค้า 10 อันดับแรก เดือนตุลาคม 2561 

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

1 ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 36.1 -60.40 37.23 
2 ผลิตภณัฑ์ยาง 8.1 -21.44 8.33 
3 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 4.3 -1.96 4.47 
4 อัญมณีและเครื่องประดับ 3.6 -52.81 3.75 
5 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 3.3 -62.03 3.44 
6 เม็ดพลาสติก 2.9 -16.03 2.74 
7 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 2.7 -1.32 2.88 
8 เคมีภณัฑ ์ 2.5 -23.02 2.60 
9 เครื่องยนตส์ันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ 2.5 85.25 2.59 
10 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 2.5 28.82 2.55 
 รวม 10 อันดับแรก 68.5 -49.25 70.66 
 อ่ืนๆ 28.4 10.43 29.34 
 รวม 96.9 -39.69 100.00 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

สินค้าส่งออก 10 อันดับแรก มีสัดส่วนกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าการส่งออกท้ังหมด โดย รถยนต์ อุปกรณ์ และ
ส่วนประกอบ ยังคงเป็นกลุ่มสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของไทย โดยมีการเติบโตติดลบเป็นเดือนท่ีสองติดต่อกัน ด้วยมูลค่า
รวม 36.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กว่าสองในสามเป็นสินค้ารถยนต์นั่งและรถปิคอัพคิดเป็นมูลค่า 25.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ตามมาด้วยอุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ 10.25 ล้านดอลลารส์หรัฐ   

ส่วนหมวดสินค้าอ่ืนๆ ใน 8 อันดับแรก ต่างก็มีการขยายตัวลดลงท้ังสิ้นท้ังๆ ท่ีอยู่ในช่วงท่ีควรจะมีการสั่งนําเข้าสินค้า
จํานวนมากเพ่ือรองรับความต้องการสําหรับเทศกาลปลายป ีโดยเฉพาะ อัญมณีและเครื่องประดับ ท่ีมีอัตราลดลงค่อนข้าง
สูงเกินร้อยละ 50 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ท่



รายงานตลาดประเทศรัสเซยี โดยรายงานตลาดประเทศรัสเซยี โดยรายงานตลาดประเทศรัสเซยี โดยรายงานตลาดประเทศรัสเซยี โดย    สคต. กรงุมอสโก สหพันธรัฐรสัเซยี  สคต. กรงุมอสโก สหพันธรัฐรสัเซยี  สคต. กรงุมอสโก สหพันธรัฐรสัเซยี  สคต. กรงุมอสโก สหพันธรัฐรสัเซยี                                                      หนา หนา หนา หนา     2222    ////    
3333    

                                

ตารางแสดงโครงสร้างการส่งออกสินค้าไทยไปยังรัสเซีย ช่วง 10 เดือนแรก ปี 2561 

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

1 สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสตัว์,ประมง) 54.2 -1.07 5.48 
2 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 91.1 25.30 9.21 
3 สินค้าอุตสาหกรรม 838.5 14.25 84.76 
4 สินค้าแร่และเช้ือเพลิง 5.5 127.82 0.56 

 รวม 989.3 14.53 100.00 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม เป็นสินค้ากลุ่มหลักท่ีครองส่วนแบ่งจากท้ังหมดราวร้อยละ 85 โดยมีหมวดรถยนต์ อุปกรณ์ และ
ส่วนประกอบเป็นสินค้าหลัก ตามมาด้วย กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สัดส่วนร้อยละ 9.21 ท่ีมีสินค้าผลไม้กระป๋อง
และแปรรูปเป็นตัวนํา และ กลุ่มสินค้าเกษตรกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 5.48 แบ่งเป็นกลุ่มสินค้ากสิกรรมอันประกอบไปด้วย
ข้าวและยางแท่งเป็นสินค้าหลัก รวมท้ังกลุ่มสินค้าประมงท่ีมีกุ้งและปลาแช่เย็น/แช่แข็งเป็นสินค้าหลัก  

ตารางแสดงมูลค่าการส่งออกสะสม สินค้า 10 อันดับแรก ช่วง 10 เดือนแรกปี 2561 

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

1 ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 375.8 2.14 37.99 
2 ผลิตภณัฑ์ยาง 73.6 14.18 7.44 
3 อัญมณีและเครื่องประดับ 58.4 33.19 5.91 
4 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 47.7 31.28 4.82 
5 เครื่องยนตส์ันดาปภายในแบบลูกสูบและ

ส่วนประกอบ 
33.4 359.65 3.38 

6 เม็ดพลาสติก 32.6 4.05 3.30 
7 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของ

เครื่องจักรกล 
32.2 -10.84 3.25 

8 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 28.1 25.09 2.84 
9 เคมีภณัฑ ์ 18.3 -36.57 1.85 
10 ข้าว 18.1 9.56 1.83 
 รวม 10 อันดับแรก 718.3 9.64 72.61 
 อ่ืนๆ 271.0 29.87 27.39 
 รวม 989.3 14.53 100.00 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

จากโครงสร้างมูลค่าการส่งออกสะสมของปีนี้ จะเห็นว่าสินค้า ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ มีมูลค่าสูงท่ีสุดกว่า 
375 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และครองสัดส่วนการส่งออกของท้ังหมดถึงเกือบร้อยละ 40 ซึ่งถือว่า มีความเสี่ยงสูงท่ีสัดส่วนเท
ไปในหมวดนี้เพียงหมวดเดียวและหากมีการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมนี้ไปในทางลบเม่ือใด ก็จะส่งผลกระทบต่อ
ยอดการส่งออกของไทยในรัสเซียอย่างรุนแรงและฉับพลันเช่นกันดังเช่นในช่วงสองเดือนท่ีผ่านมานี้เป็นตัวอย่าง 
อย่างไรก็ตาม หากไม่นําสินค้าหมวดนี้มาร่วมคํานวณ อัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกไทยเดือนนี้จะขยายตัวติด
ลบเพียงร้อยละ 12 



รายงานตลาดประเทศรัสเซยี โดยรายงานตลาดประเทศรัสเซยี โดยรายงานตลาดประเทศรัสเซยี โดยรายงานตลาดประเทศรัสเซยี โดย    สคต. กรงุมอสโก สหพันธรัฐรสัเซยี  สคต. กรงุมอสโก สหพันธรัฐรสัเซยี  สคต. กรงุมอสโก สหพันธรัฐรสัเซยี  สคต. กรงุมอสโก สหพันธรัฐรสัเซยี                                                      หนา หนา หนา หนา     3333    ////    3333    

                                

ผลิตภัณฑ์ยาง ร้อยละ 75 เป็นยางใหม่สําหรับยานพาหนะต่างๆ รองลงมาเป็นถุงยางอนามัย ถุงมือยาง ยางรัดของ และ
อ่ืนๆ  

สําหรับสินค้าเด่นอ่ืนๆ ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับทําด้วยเงิน สินค้าหมวดนี้เคย
ขยายตัวข้ึนเป็นท่ีน่าพอใจมาตลอดท้ังปจีนมาสะดุดเอาในเดือนกันยายนและตุลาคมท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นท่ีน่าผิดหวังเนื่องจาก
เป็นช่วงสําคัญของการสั่งสินค้าไปเตรียมจําหน่ายในช่วงเทศกาลใช้จ่ายช่วงสิ้นปี แต่ด้วยค่าเงินรูเบิลท่ีอ่อนตัวลงอย่าง
ต่อเนื่อง บวกกับกําลังซื้อท่ีอ่อนตัวลงจนทําให้ร้านค้าต้องปิดตัวลงหลายราย อีกท้ังการปรับข้ึนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีกําลังจะมี
ผลในต้นปีหน้า ล้วนเป็นปัจจัยลบต่อการขยายตัว 

ส่วน ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ก็มีการสั่งซื้อสินค้าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีผลไม้
หลากหลายและผู้ผลิตมีความเชี่ยวชาญในการผลิต ตกแต่ง และแปรรูป แต่ด้วยข้อจํากัดในการขนส่งสินค้าจากประเทศ
ไทยไปยังรัสเซียต้องอาศัยระยะเวลายาวนานถึง 45 วัน ยังไม่รวมกับพิธีการออกของท่ีอาจนานถึง 2 สัปดาห์ ทําให้
ผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋องหรือถุงพลาสติกสูญญากาศท่ีมีอายุวางจําหน่ายได้ยาวนานถึง 3-5 ปีเท่านั้นท่ีมีความเหมาะสมกับ
ตลาดนี้มากกว่าอาหารประเภทอ่ืนท่ีแม้จะมีโอกาสแต่มีอายุวางชั้นจําหน่ายสั้น แต่ท้ังนี้ เวียดนามท่ีเป็นประเทศคู่แข่งของ
ไทยมีข้อได้เปรียบทางการค้าท่ีได้รับยกเว้นภาษีนําเข้าจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียตั้งแต่ปลายปี 
พ.ศ. 2559 อันจะส่งผลกระทบกับการส่งออกไทยเพ่ิมข้ึนในระยะต่อๆ ไป 

จากการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจคาดว่าเศรษฐกิจของรัสเซียในปี พ.ศ. 2561 จะเติบโตในอัตราร้อยละ 1.8 ส่วนเป้าหมาย
การขยายตัวการส่งออกของไทยในรัสเซียในปี พ.ศ. 2561 จากเดิมท่ีเคยคาดการณ์ไว้ว่าจะเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 
33 หรือคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1,377 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่มีสัญญาณลบของการส่งออกในช่วงเดือนกันยายน-
ตุลาคมหดตัวลงค่อนข้างรุนแรง กอปรกับสถานการณ์ในปัจจุบันท่ีมีปัจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญจากการท่ีสหรัฐฯ จะยกระดับ
มาตรการคว่ําบาตรต่อรัสเซียเพ่ิมข้ึนจนอาจถึงข้ันทําให้รัสเซียไม่สามารถทําธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศเป็นเงินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐได้ และฝ่ายรัสเซียเองก็สนับสนุนให้ทําการค้าระหว่างประเทศด้วยเงินประจําชาติแทนเงินดอลลาร์สหรัฐ 
รวมท้ังระดับราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกท่ีผันผวน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่ีมีแนวโน้ม
ความขัดแย้งรุนแรงข้ึน จึงคาดว่าการขยายตัวของการส่งออกของไทยในรัสเซียท้ังปีไม่เป็นไปตามเป้าท่ีวางไว ้
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